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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)
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( �لمه مهمة) :
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب ا�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (01)      
 
 
 
 
 

فالش جوردن
 
 
 
 

 
تأل�ف : أل�كسن را�موند.
إعــــــــداد: د. ن��ـــــــل فاروق.

 

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب ، تقدم لك أروع ما يزخر �ه
� مختلف صنوفه..

األدب العال�� ، ��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
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1- نها�ة العالم.
�انت ل�لة هادئة دافئة، من ل�ا�� (أغسطس)، استقل فيها
� صمت وهدوء، ع�

ا، وتر�اە ي�ساب �� عاشقان زورقا صغ��
ات (مي�شجن) األم��ك�ة، وقد أسندت سطح واحدة من �ح��
ا النجوم الساطعة ، وراحا يراق�ان مع� الفتاة رأسها ع� صدر الف��
� السماء، وقد حمل وجهاهما م��جا من السعادة والحب،

��
� ه�ام:

�� � وهمس الف��
۔ �ا لها من نجوم رائعة، ت�دو كعقد من لؤلؤ، ع�� ج�د

السماء!!
� عمق، وداع�ت كف الف�� �أناملها الرق�قة، و��

تنهدت الفتاة ��
� همس حالم :

تقول ��
� فراغ ال�ون...

۔ �ل �� مصابيح رق�قة، ��
وأشارت إ� نجم أ��� تألقا، و�� �ستطرد :

۔ وها هو ذا نجم الحب.
تطلع الف�� إ� ح�ث أشارت، وقال :

۔ عج�ا !! ك�ف لم الحظ وجود هذا النجم الساطع من ق�ل؟
� النجم �اهتمام �الغ، مستطردا :

وضاقت عيناە، وهو �حدق ��
۔ �خ�ل إ� أن نجما آخر قد انفصل عنه.

� قلق :
اعتدلت الفتاة، وقالت ��

ا! ۔ �ل �� عدة نجوم أصغر حجما.. عج��
لم أر مثل هذە الظاهرة الف��دة من ق�ل..

� ة الدق�قة، ال�� � توتر ۔ س�ل النجوم الصغ��
راحا يراق�ان ۔ ��

� �عة
انفصلت عن النجم األول، واندفعت نحو األرض ��
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�ن، ح�� �دت �مظلة المعة مض�ئة، تظلل األرض، وان�شار کب��
� خوف :

والتصقت الفتاة �فتاها، و�� تقول ��
� ... أحد النجوم يتجه إلينا.. ۔ �ا إل��

ضمها إ� صدرە، وهو �غمغم :
.. إنه خداع ��ی فحسب و. �

� �ا ع��ز�� ۔ اطمئ��
ب. ول�ن ارتجافة جسدە منعته من إقناعها، والنجم �ك�� و�ق��
و�زداد تألقا وض�اء، ح�� أض�ئت السماء �لها �ضوئه، و�خت

� رعب
الفتاة ��

ك. � ۔ إنه ن��
: � �خ الف��

۔ ال �د أن ن�تعد.. ال�د.. ال�د.. إنه يتجه إ�..
انقطعت ع�ارته مع ذلك الدوي الهائل، الذي صم آذان س�ان
� ة، وسحق العاشق�� ك �ال�ح�� � المنطقة �لها، عندما ارتطم الن��

� راحت ة، ال�� � م�اە ال�ح��
وزورقهما سحقا، ق�ل أن �غوص ��

تفور وتغ� حوله وفوقه دقائق ط��لة، ثم لم تل�ث أن هدأت
واست�انت، وعاد إ� المنطقة صمتها وظالمها، ومظلة الن�ازك

ب نصف �قاع األرض.. � السماء وسط النجوم.. وت��
تتألق ��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

.. تماما �ما قدرت ۰۰ ۰ � ۔ ن�ازك، وزالزل، وعواصف، و�را���
� األصل، األم��� الج�س�ة (هانز غمغم العالم السوفي��
زورکوف) بهذە الع�ارة، وهو يراجع حسا�ات ط��لة معقدة،
مألت ذلك الل�ح األسود المواجه له، ق�ل أن �ل�ح �كفه، و�ــهتف

محنقا :
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، و�تمسكون �عناد ۔ وهؤالء األغب�اء يرفضون تصديق نظ����
.. غ��

تردد مساعدە، ق�ل أن �قول :
۔ الواقع �ا س�دي أنهم �صفونك أنت �العناد.

التفت إل�ه (زورکوف) �حركة حادة، و�دا �لحيته وشار�ه وشعرە
األشعث أش�ه �قرصان أشقر، من قراصنة العصور الوس�،

خاصة وهو ��خ غاض�ا :
� أنا �العناد؟ ! ۔ أنا.. �صفون��

� خوف، وهو �قول :
تراجع المساعد ��

۔ هذە الحق�قة �ا س�دي.. فأنت ترفض �ل نظ��اتهم، أو
� هذا

لت العالم �له، �� � تجادلها ع� األقل، ثم إنك قد اع��
المعمل الف��د وسط األدغال و.

قاطعه (زورکوف) هادرا :
۔ ألنهم أغب�اء متخلفون.. ال يرون ما هو أ�عد من أنوفهم. لقد
� الخاصة ب�ناء الصوار�ــــخ.. أل�س كذلك؟ ك�ف

رفضوا نظ��ا��
�مكنك أن تصف هذا إذن؟

� جدار معمله الخاص، فانزاح الحائط
ا �� قالها وضغط زرا صغ��

المقا�ل، �اشفا عن صاروخ متوسط الحجم، �حمل ك�سولة
� حدة، وهو �ش�� إليها :

فضاء �س�طة، استطرد (زوركوف) ��
۔ انظر ج�دا.... ها هو ذا صاروخ مثا�، لم يت�لف أ��� من ر�ــع
مليون دوالر، و�حمل ك�سولة خاصة، �مكنها أن تضم ثالثة

رواد فضاء..
� قد صنعت صاروخا، �أقل من

أال �كفيهم هذا.؟ أال �كفيهم أ��
�ن � � أستخدم الب��

ع�� نفقة بناء أي صاروخ من صوار�خهم؟ وأ��
� الخاص إ� وقود نووی؟ العادي وقودا له، �عد تح��له �أسلو��
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�
غمغم المساعد، وقد راودە شعور �الندم، ع� إقحام نفسه ��

هذا األمر :
لقد أ�دوا استعدادهم لتفهم هذا، ودراسة صاروخك �ا س�دی،

ة ت�دو للجميع �ع�دة عن الواقع و۰۰ ول�ن نظ��تك األخ��
� ثورة :

قاطعه (زورکوف) ��
۔ ح�� انت؟ ! ح�� أنت تقول إنها �ع�دة عن الواقع؟ ! �ا لك
من غ�� جاحد.. ألم تفهم � ما �ص�ب العالم منذ أ�ام؟ ذلك
� تتفجر �غتة، �عد � ال�� ا��� الس�ل من الن�ازك الملته�ة، وال��

سکون قرون وقرون، والزالزل، والعواصف و.
قاطعه مساعدە هذە المرة :

۔ �قول ال�عض إنها نها�ة العالم.
�خ (زورکوف):

۔ خطأ.
� انفعال :

ثم قفز إ� جهاز ق��ب، وأشار إل�ه، مستطردا ��
۔ انظر إ� هذا الذي التقطته أجهزتنا.. إنها آثار شعاع خاص،
يه�ط من ذلك النجم الساطع، �لما أصا�ت األرض �ارثة من

ال�وارث.. أال �ع�� لك هذا ش�ئا؟
�دا القلق ع� وجه المساعد، وهو �غمغم :

۔ وما المفروض أن �عن�ه �الض�ط؟
رفع (زورکوف) ذراع�ه عال�ا، ح�� �دا أش�ه �ممثل م���

( � م�ح�ة (شكسب��
�� ،( م، يؤدي دور الملك (ل�� مخ��

ة، وهو يهتف : الشه��
ار، �سعون إ� � أن هذا النجم مسكون �قوم أذك�اء أ�� - �ع��
إحاطتنا ��ل أنواع ال�وارث والمصائب، واعتدل مرخ�ا ذراع�ه،

� �امة :
ومستطردا ��

.. � - أو أنها طل�عة غزو.. غزو من الفضاء الخار��
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�
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� (لوس
�� ، � غزارة، فوق ذلك المطار الصغ��

هطلت األمطار ��
أنجلوس)، وهتفت (دا�ل)، مندو�ة العالقات العامة، لواحدة من
�ات األم��ك�ة، و�� تعدو تحت وا�ل المطر، متجهة أ��� ال��

ة، را�ضة ع� أرض المطار : إ� طائرة صغ��
�
- �ا له من جو عج�ب ! ك�ف تمطر الدن�ا ��ل هذە الغزارة. ��

منتصف أغسطس؟
امتدت �د من داخل الطائرة، تلتقط كفها، وتعاونها ع�

� هدوء :
الصعود، وصاحبها �قول ��

ة للقلق هنا. - إنها ل�ست الظاهرة الوح�دة المث��
ة، ونفضت الماء عن ث��ــها، و�� صعدت داخل الطائرة الصغ��

� حنق :
تقول ��

- صدقت.
� جذبتها داخل الطائرة، ثم رفعت عي�يها إ� صاحب ال�د ال��

ة. � ح��
وتطلعت إل�ه ��

�ان وس�ما �حق ر�ا�� القوام، أشقر الشعر. حليق الوجه، له
ا أحمر � لون السماء الصحو، و�ان يرتدي قم�ص�

عينان زرقاوان. ��
ة جلد�ة سوداء، اللون و�واال أب�ض، و�حمل ع� كتفه س��

فاب�سمت متمتمه :
. ت�دو �� أش�ه بتلفاز ملون حد�ث.

� �ساطة :
قال ��

- أما أنت. فت�دين �� فاتنة.
� �امة :

، فقالت �� أدهشها أسل��ه الم�ا��
۔ هل �حق للط�ار�ن مغازلة الرا��ات ع� طائرات�م؟
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اب�سم وهو �قول :
- مطلقا.

قالت و�� تجلس ع� مقعدها، وت��ط حزام المقعد حول
� حزم :

وسطها ��
- من المف�د أن تدرك هذا.

� مقعدها، لوال أن أضاف هو :
�� �

�� �ادت �س��
- ول�ن هذا ال �منع کونك فاتنة.

� دهشة واس�ن�ار، فأضاف مب�سما بنفس
اعتدلت تتطلع إل�ه ��

ال�ساطة :
� � شعرا أسود اللون، �ذكر�� �سماء �ال نجوم، وعين�� إنك تمتل���

سوداو�ن ي�ناس�ان تماما مع شعرك الناعم الجم�ل، وأنفا وفما
، و. � دق�ق��

� حدة :
هتفت ��

� هكذا؟ - من سمح لك �أن تصف��
� هدوء :

أشار إ� صدرە، قائال ��
� هذا. - قل��

� غضب، و�� تهتف :
عقدت حاجبيها ��

- ألم تقل إن الط�ار�ن ال �مكنهم
تطم �ظهر ت ع�ارتها �غتة، عندما تراجع جسدها �غتة، ل�� ب��

� دهشة :
مقعدها، وهتفت ��

- ما هذا؟
� �ساطة، قائال :

هز كتف�ه ��
ء.. فقط أقلعت الطائرة. �

- ال ��
�خت ذاهلة مس�نكرة :

۔ أقلعت؟ ! ك�ف؟ من �قودها؟
قال ضاح�ا :
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ە؟ ۔ الط�ار ۰۰ ومن غ��
� وجهه �دهشة، وقالت :

حدقت ��
- من أنت إذن؟

� هدوء، وهو �قول :
حل حزام مقعدە ��

� القو�� األم���. - (فالش جوردن).. الظه�� األ�� لف��ق الرج��
� وجهه بنفس الدهشة لحظات، ثم قالت

ظلت تحدق ��
ساخطة :

� طائرة خاصة �ا س�د
�� � وك�ف سمحت لنفسك �مصاحب��

(جوردن)؟
هز كتف�ه، قائال :

، ومن �
� إلغاء رحلة طائر��

� �ما ت��ن، ولقد �س�ب �� - الجو س��
� (مانهاتن).

�� �
المحتم أن ألحق �ف����

هتفت محنقة :
وك�ف سمحوا لك بركوب الطائرة؟

ضحك قائال :
� العمل.

تهم ا�� رئ�سك �� - �ان هذا سهال للغا�ة.. لقد أخ��
�خت :

- ماذا؟ ! ك�ف جرؤت ع� أن ۰۰
انقطعت ع�ارتها �غتة �ارتجاجه ق��ة عن�فة، أصا�ت الطائرة،
� �عة

� مالت فجأة ع� جانبها األ��، وراحت ته�ط �� ال��
� رعب :

مذهلة، جعلت (دا�ل) ت�خ ��
ماذا حدث؟

أل�� (فالش) نظرة ع�� نافذة الطائرة المجاورة له، ثم التفت إ�
� حزم :

(دا�ل)، وقال ��
لقد تحطم جناح الطائرة األ�من.

� رعب :
�خت ��



12

�
- وماذا سنفعل؟

�ش�ثت �المقعد المقا�ل له، وانطلق نحو �اب�نة الق�ادة، وفتح
� الط�ار�ن، اللذين ي�ذالن أق� جهدهما

�ابها، وهتف ��
للس�طرة ع� الطائرة :

- ماذا حدث؟
� توتر �الغ :

أجا�ه أحدهما ��
ك جناح الطائرة، ونحن ن�ذل أق� جهدنا � - لقد حطم ن��

للس�طرة عليها، و ..
� �غتة :

�خ الثا��
.. ما هذا؟ - �ا إل��

غمرهم فجأة ضوء ساطع ره�ب، أغ�� عی�� (فالش) لحظة..
ثم دوي االنفجار..

ك اآلخر ع� أثرە �اب�نة الق�ادة � �ع الن�� انفجار مكتوم مخ�ف، ان��
�ع معهما (فالش جوردن)، لوال أن تراجع �لها، �ط�ار�ــها، و�اد ين��
� �عة، وأغلق �اب ال�اب�نة خلفه، ثم التفت إ�

هذا األخ�� ��
� �لغ رعبها م�لغه، دون أن ين�س ب�نت شفة.. (دا�ل)، ال��
� مثل هذە اللحظة..

�� ، ولم تكن (دا�ل) تحتاج إ� تفس��
لقد أدركت أن الموقف �ال�س�ة إليها هو النها�ة..

نها�ة العالم.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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2۔ إ� الفضاء.
لم �ستغرق جمود (فالش جوردن)، أمام ذلك الموقف، أ��� من

ثان�ة واحدة، اندفع �عدها نحو مؤخرة الطائرة، قائال:
� م�ان ما هنا.

- ال�د من وجود مظلة هبوط ��
� لهجة تحمل �ل

فتح �اب صوان الطوارئ عنوة. ثم أردف ��
خي�ة األمل :

۔ �ان حلما أجمل من أن يتحقق
� رعب :

هتفت (دا�ل) ��
- ألم تجد مظلة؟

أ�ع إليها، وهو �قول :
. �

� سالمة طائراتهم �انت أفضل مما ي����
- ي�دو أن ثقتهم ��

�ع (دا�ل) من مقعدها، وحملها �ذراع واحدة، �ما لو �انت وان��
ة، وفتح �اب الطائرة، وارتطم الهواء ال�ارد بوجهيهما، طفلة صغ��
� رعب، و�� تتطلع إ� األدغال الممتدة

و�خت (دا�ل) ��
أسفلهما :

لن نفلح �ا (فالش) ۰۰ لن نفلح.
� �عة،

ب منها الطائرة �� ة تق�� � حزم، وهو �ش�� إ� �ح��
قال ��

� هبوطها العن�ف :
و�� تنافس الن�ازك الملته�ة ��

۔ من �دري؟
� جسدە وجسدها خارج الطائرة، وأطلقت (دا�ل)

قالها وأل��
�خة مرع�ة ط��لة، لم �كتمها إال ارتطام الجسدين �م�اە
� قوة، وغوصهما داخلها، ق�ل أن �دفع (فالش) الم�اە

ة �� ال�ح��
ة. � قوة، و�صعد بوجهه ووجهها إ� سطح ال�ح��

�ذراع�ه ��
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� مألت � قوة، محاولة طرد الم�اە، ال��
وراحت (دا�ل) �سعل ��

� سبح � ح��
� أعماق الماء ��

جوفها، مع ذلك الغوص الم�اغت ��
ة، وهو �قول : بها (فالش) نحو شا�� ال�ح��

� أن ي�دأ المرء تغي�� مفاه�مه اآلن، فلقد كنت أتصور
- ي����

� أفالم الس�نما..
قد�ما أن هذا ال �حدث إال ��

ة �عد دقائق، وألقت (دا�ل) جسدها فوقه، �لغا شا�� ال�ح��
� قوة، فاب�سم (فالش) قائال :

و�� تلهث ��
� لرکوب الطائرة الخاصة

� اآلن ع� ادعا�� ض�� - أظنك ال تع��
معك.

� حدة :
اعتدلت جالسة، و�� تقول ��

- ولم ال تقول إنك المسؤول عن �ل ما حدث؟
� دهشة :

هتف ��
لماذا؟ هل أمتلك تلك الن�ازك؟

� حدة :
نهضت تحاول نفض الم�اە عن ث��ــها عبثا، قائلة ��

- لقد جل�ت النحس للطائرة.
� سخط :

ثم لوحت �ذراعيها، مستطردة ��
- وأنا أحتاج إ� ث�اب نظ�فة جافة.
ل ق��ب، وهو �قول : � أشار إ� م��

� إل�ه هناك. - ر�ما نجد ما تحتاج��
ل الضخم، الذي �حتل مساحة واسعة � اتجها نحو ذلك الم��
� دهشة، و�� تمأل عي�يها

وسط (األدغال)، وقالت (دا�ل) ��
ل : � �مشهد الم��

ال ضخما، وسط هذە � - ترى أي مجنون هذا، الذي �ق�م م��
األحراش؟

ارتفع صوت صارم من خلفها، �قول :
� الجواب حقا؟ - أال تعلم��
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� دهشة، وتطلعا إ� (زورکوف)، الذي �صوب
التفت االثنان ��

� غضب و�امة،
إليهما مسدسه ��

وحاول (فالش) أن �حمل ع� شفت�ه اب�سامة ودودا، وهو �قول
:

- يؤسفنا أن تطفلنا عل�ك �ا س�دي، ول�ننا اضطررنا لذلك، �عد
أن تعرضت طائرتنا لحادث طارئ و۰۰

� حدة :
قاطعه (زوركوف) ��

۔ صه �ا رجل ۰۰ لست أصدق حرفا واحدا مما تقول، أو مما
ستقول، فمن الواضح أنك جاسوس.

� �امة :
وجذب إبرة مسدسه، مستطردا ��

. - جاسوس سوفی��
ان : هتف (فالش)، وهو ي�عد (دا�ل) عن مر� الن��

�
� أم��� قل�ا وقال�ا �ا س�دی ۰۰ ألم تطالعك صور�� - ول�ن��
� (فالش جوردن).. الظه��

� أ�ة صح�فة ر�اض�ة؟ إ��
أ�دا، ��

� القو�� األم���. األ�� لف��ق الرج��
� ازدراء :

مط (زوركوف) شفت�ه، وقال ��
م أ�دا هذە اللع�ة السخ�فة. � لم أح��

؟ ! إ�� - رج��
� حزم :

ثم عاد �ستطرد ��
� الواقع.

� من قتل�ما �� وهذا لن �منع��
� رعب :

صاحت (دا�ل) ��
- رو�دك �ا س�دي.. لسنا ن�شد سوى �عض الث�اب الجافة،
وخ��طة للخروج من هنا، وس�ن�ف ع� الفور، ونعدك �أال

ترى وجهينا أ�دا.
� عقله ج�دا،

عقد (زوركوف) حاجب�ه، و�دا و�أنه �درس األمر ��
� صوت مسم�ع :

� خفوت، و�أنما �فكر ��
ق�ل أن �غمغم ��
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� أحتاج إ� وجود�ما، وخاصة �عد أن فر مساعدي - الواقع أن��
، و۰۰ �

� إطالق صارو��
�� � الج�ان من هنا، ورفض معاون��

� حزم :
ب�� ع�ارته لحظات، ثم رفع عي��ه إليهما، وقال ��

- ال �أس وسأمنح�ما فرصة العمر.
قال (فالش) :

۔ إننا نفضل �عض الث�اب الجافة.
هتف (زوركوف) :

� أمنح�ما فرصة المجد والخلود.. فرصة إنقاذ ۔ خطأ.. إن��
كوكب األرض.

� وجه مجنون،
� وجهه، �ما لو �انت تحدق ��

حدقت (دا�ل) ��
� حزم :

� استطرد هو �� � ح��
��

- ه�ا.. ادخال ذلك المب�� إ� �سار�ما.
� أذن (فالش) وهما �دلفان إ� المب�� :

همست (دا�ل) ��
۔ ي�دو �� أنه مجنون.

همس (فالش) :
� من

فلنطاوعه، ح�� نجد فرصة للفرار، أو ابتلع الجزء ال�ا��
� � ح��

� ذلك الصاروخ المتوسط الحجم ��
ع�ارته، وهو �حدق ��

� ذهول :
هتفت (دا�ل) ��

۔ �ا إل�� !! صاروخ؟ ! هنا؟ !
�
� زهو، �ما لو أن ذهولهما قد راق له، وقال ��

اب�سم (زوركوف) ��
�امة :

۔ اصعدا إ� الداخل.
� توتر، وهو �عاون (دا�ل) ع� الصعود إ�

قال (فالش) ��
الصاروخ :

هل تدعونا لمشاهدة تحفتك هذە؟
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� حزم، وهو �صعد خلفهما، مص��ا إليهما
قال (زوركوف) ��

مسدسه :
۔ صه، واصعد و

�
لم تمض لحظات ح�� ضمتهما ك�سولة الصاروخ، فال��

� تزخر بها (فالش) نظرة ��عة ع� �ل األجهزة الحديثة، ال��
ة، ال��سولة. وع� المقاعد الثالثة المواجهة لنافذة زجاج�ة كب��

� توتر :
وقال ��

� لنا أن نلوث
� (دا�ل)، ال ي����

۔ رائع.. ه�ا نغادر الم�ان �ا ع��ز��
تحفة هذا الع�قري..

اب�سم (زوركوف)، وهو �قول:
� لم آمر�ما �مغادرة الم�ان �عد.

۔ إ��
 

ا، فأغلق �اب ال��سولة آل�ا، واتجه (زوركوف) وضغط زرا صغ��
�
� هدوء، فقالت (دا�ل) ��

نحو لوحة أزرار، وراح �ضغطها ��
�
رعب، و�� تلتصق ب (فالش)، و�أنها ت�حث عن الحما�ة ��

جسدە القوی :
۔ ماذا تنوي أن تفعل بنا �ا س�دی؟

� خ�الء :
قال (زوركوف) ��

� أنوی منح�ما فرصة العمر.
ت�ما.. إ�� لقد أخ��

� قوة، فور انتهائه من ع�ارته، مما جعل
ارتجت ال��سولة ��

� حدة :
(دا�ل) تطلق شهقة رعب، دفعت (فالش) إ� أن �قول ��

۔ اسمع �ا هذا.. أطلق علينا النار لو أردت، ول�ن دعنا نغادر
. � هذا الم�ان اللع��

ة، وقال وهو �ل�� مسدسه جان�ا أطلق (زوركوف) ضحكة قص��
:
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- غادرە أنت لو أردت، ول�ن حذار.. لقد �دأ الصاروخ رحلته،
ولن يتوقف ق�ل أن ي�لغ ذلك ال�وكب المجهول.

شحب وجه (دا�ل)، و�� تقول :
۔ کوکب ماذا؟

ل�ح (زوركوف) �ذراع�ه، وهو �قول :
� �دأ فيها (زوركوف) رحلته ۔ فل�سجل التار�ــــخ هذە اللحظة، ال��

إلنقاذ كوكب األرض من الفناء.
صاح (فالش) :

۔ ماذا فعلت بنا أيها المجنون؟
� انفعال :

أشار (زوركوف) إ� المقاعد الثالثة، وهو �قول ��
�
ح �ا رجل.. فرصت�ما الوح�دة �� ۔ ال وقت للحد�ث وال��

النجاة، أنت وزم�لتك الفاتنة، أن يتخذ �ل من�ما مقعدا، و���ط
نفسه إل�ه ج�دا، و�ال سحقت�ما انطالقة الصاروخ.

� غضب، وضم ق�ضته هاتفا :
ته �� جذ�ه (فالش) من س��

۰۰۰ � ۔ أيها الوغد.. إن��
قاطعه (زوركوف)، دون أن ي�دو عل�ه أثر للخوف :

۔ ه�ا.. ال وقت لذلك الع�ث.
 

�دا األمر سخ�فا ل (فالش)، إال أن (زوركوف) �ان ع� حق
� قوله هذا، مما جعل (فالش) �دفعه �ع�دا، ثم �حمل

تماما ��
(دا�ل)، و�ضعها ع� أحد المقاعد الثالثة، و�قفز إ� المقعد

المجاور لها، قائال :
.. لم �دع لنا هذا الوغد �

� قوة �ا ع��ز��
۔ ار�� حزام مقعدك ��

فرصة أخرى .
قفز (زوركوف) ع� المقعد الثالث، وهو يهتف ضاح�ا :
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� رحلته التار�خ�ة
۔ ستفخر يوما �أنك قد صح�ت هذا الوغد ��

أيها ال (فالش).
� � نفس اللحظة ال��

ترددت ضحكته داخل ك�سولة الفضاء، ��
قا ق�ة المب�� الزجاج�ة، ومنطلقا انطلق فيها الصاروخ، مخ��

نحو الفضاء..
ونحو المجهول..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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اطور ۰۰ 3۔ اإلم��
، ح�� �

قا الغالف الجوي األر�� لم �كد الصاروخ ينطلق مخ��
شعرت (دا�ل) �أطنان من الهواء تضغط ع� صدرها، فهتفت:

- (فالش) ۰۰ النجدة.. ا�� ..
� ألمت بها، � حلقها ، مع تلك الغيب��ة ال��

تالشت ال�لمات ��
� ظالم عميق، وهتف(فالش)، وهو �قاوم غيب��ة

وألقتها ��
مماثلة :

۔ (دا�ل).. قاو�.. لعنة هللا عل�ك �ا (زوركوف).
� غيب��ة عم�قة، انضم فيها إ� (دا�ل) و

ثم هوى �دورە ��
(زوركوف) ۰۰

، �
وواصل الصاروخ رحلته، متجاوزا الغالف الجوي األر��

ومتجها إ� ذلك النجم الساطع �فضل أجهزة التوج�ه
نامجها المعد مس�قا.. ون�ة، ب�� اإلل�ك��

� غيب��ة
واستغرقت الرحلة يوما أرض�ا �امال، قضاە الثالثة ��

، الذي أطلق �
�املة، ح�� �لغ الصاروخ مجال ذلك الجرم الفضا��

� واقع
عل�ه علماء األرض اسم (النجم الساطع)، والذي لم �كن ��

، أض�فت إل�ه أجهزة دفع �الغة القوة، األمر سوى ك��كب صغ��
� الفضاء، �ما لو �ان سفينة فضاء هائلة، تح�ط بها

جعلته ��
ق صاروخ (زوركوف) المجال هالة مبهرة من الضوء، واخ��
، �

ا الغالف الجوي األر�� الجوي لل���كب، الذي �ش�ه كث��
� وج�� � أ�س�د ال���ون والني��

� وثا�� �مرك�اته الغاز�ة من األ�سج��
والغازات األخرى، وراح الصاروخ يهوى ع� سطح ال���كب
، وقد احمر سطحه �فعل الحرارة الشد�دة. الناجمة ك کب�� � كن��



22

عن احت�ا�ه �الهواء، والتهب ع� نحو مخ�ف، و�دا و�أنه
ة.. تطم �سطح ال�وكب، و�نفجر كقن�لة نوو�ة كب�� س��

وفجأة انطلق من م�ان ما شعاع عج�ب، أحاط �الصاروخ،
� موضعه، ثم راح �سبح

فتوقفت حركته ع� الفور، وتجمد ��
� هدوء شد�د، �ما لو أن

� انطلق منها الشعاع، �� نحو النقطة ال��
� تأث�� جاذب�ة ال���كب تماما، �ال�س�ة

هذا الشعاع قد ال��
للصاروخ..

وسبح الصاروخ نحو الهدف..
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نحو ق� شاهق مه�ب، ي�دو أش�ه �قصور األساط�� القد�مة،
ح�ث الفرسان، والدروع، والسيوف، والرماح..

� ينطلق منها اإلشعاع، وقفت امرأة نح�لة، وداخل القاعة ال��
� تك��نها

قاس�ة المالمح، �ش�ه أهل األرض تمام الش�ه، ��
، � � �اردت�� تها، تراقب قدوم الصاروخ �عين�� ومالمحها و���
�
� من أ�ة انفعاالت، ح�� ع�� الصاروخ فتحة هائلة �� خاليت��
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� منتصفها،
� هدوء ع� قاعدة خاصة ��

القاعة، واستقر ��
فأصدرت أمرا مركزا مقتض�ا، �لغة غ�� معروفة ع� كوكب
األرض، وهنا توقف اإلشعاع، وأغلقت تلك الفتحة الهائلة

�جدار معد�� صلب ۰۰
واندفع عدد من الرجال داخل الصاروخ، وحملوا أجساد
(زوركوف) و (فالش) و(دا�ل) خارجه، ونقلوهم إ� أسطوانات
�ت تلك المرأة تتطلع إليهم، ثم ألقت شفافة خاصة، واق��
� خاص) وجلست � �عة، واتجهت إ� مقعد زجا��

أوامرها ��
۰۰ � � هدوء، و� تراقب ما �فعله رجالها �عي�يها ال�اردت��

فوقه ��
و�عد ساعة تق���ا، استعاد (فالش) وع�ه، ورفع �دە يتحسس

� ألم:
جبهته، وهو �غمغم ��

۔ أين أنا؟
أجا�ه صوت �ارد �الثلج :

. �
اطور�ة (منج) العظ�م أيها األر�� � إم��

۔ أنت ��
�
� حركة حادة، وفتح عي��ه عن آخرهما، وهو �حدق ��

اعتدال ��
� تح�ط �ه، � القاعة الواسعة ال��

المرأة، ذات الصوت ال�ارد، و��
والجنود الذين �ص��ون إل�ه فوهات أسلحة عجي�ة..

وهتف (فالش) :
۔ أحلم هذا؟

أجابته المرأة :.
. �

۔ �ل حق�قة أيها األر��
� توتر :

عقد حاجب�ه، وهو �قول ��
� أفهم �ل حرف تفوهِت �ه، ع� الرغم من أنك عج�ا !! إن��

� �لغة لم أسمعها قط ! تتحدث��
اب�سمت اب�سامة �اردة، و�� تقول :

۔ ألم تلحظ أنك أ�ضا تتحدث اللغة نفسها؟
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� دهشة :
هتف ��

۔ هذا صحيح، ول�ن ك�ف حدث هذا؟
� لهجة أقرب إ� الزهو :

أجابته ��
۔ لقد سحبنا صاروخ�م إ� هنا، ق�ل أن يتحطم ع� سطح
اطور�ة (منج)، وفحصنا أجساد�م بوسائلنا الخاصة، ووجدنا إم��
أن�م �ستط�عون الع�ش هنا دون مشا�ل، ح�ث ي�شا�ه جونا مع
جو�م، �ما منح الدفع کوکبنا قوة جاذب�ة �ساوی الجاذب�ة ع�
كوك��م، ولم تكن هناك مش�لة سوى اللغة، لذا فقد استخدمنا
، لنلقن�م �ل اللغات المستعملة ع� سطح المعلم الصنا��

اطور. كوكبنا، ق�ل أن تلتقوا �اإلم��
� دهشة :

غمغم ��
اطور؟ ! ۔ االم��

� حدة :
، فقال �� ثم �دا له أن السؤال ال يناسب الموقف الحا��

ول�ن أين (دا�ل) و (زوركوف)؟
� هدوء �ارد :

أجابته ��
۔ إ� جوارك.

� � ارت�اح، عندما رأى االثن��
التفت إ� الجانب اآلخر، وتنهد ��

� إ� جوارە، وسمع المرأة تقول : � زجاجيت�� يرقدان ع� منضدت��
س�نتظر ح�� �ستع�دا وعيهما، ثم تذهبون جم�عا إ� قلب

ال�ون.
� دهشة :

ردد ��
۔ قلب ال�ون؟ !

ش�كت أصابع كفيها أمام وجهها، و�� تقول
� لهجة أقرب إ� الشماتة :

��
اطوري.. �الط ۔ إنه االسم الذي نطلقه ع� ال�الط اإلم��

اطور (منج) . اإلم��
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� خ�الء، و�� تض�ف :
وارتفع أنفها ��

اطور ال�ون �له ۰۰ ۔ إم��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

�
ات من الرجال، �� �انت قاعة هائلة رهي�ة، اح�شدت �ع��

� نهايتها عرش �لوری مه�ب �جلس فوقه
مختلف األش�ال، و��

، له لح�ة وشارب دق�قان، وت�دو � رجل أصلع الرأس ضيق العين��
� صمت، ق�ل أن �ش��

� مالمحه، وهو يتطلع إليهم ��
ال�امة ��

� الهواء، ع� مق��ة من عرشه ۰۰
إ� كرة فض�ة اللون، �سبح ��

� هدوء، س�حت ال�رة نحو الثالثة، وتوقفت فوق رءوسهم،
و��

وارتفع من داخلها صوت معد�� �قول :
اطور (منج) العظ�م �أمر�م �المثول. ۔ اإلم��

� خوف :
�ش�ثت (دا�ل) �ذراع (فالش)، و�� تقول ��

۔ (فالش).. قل �� إنه مجرد �ابوس.. �ابوس سخ�ف.
ر�ت ع� كتفها، مغمغما :

.. �م أتم�� هذا. �
۔ �م أتم�� لو أنه كذلك �ا ع��ز��

 

�
أما (زوركوف)، فقد �دا مبهورا مشدوها، يتابع �ل ما حوله ��

� نفس
ك م�انا لذرة واحدة من الخوف، �� فضول شد�د، لم ي��

العالم، وهو ي�بع ال�رة الفض�ة الالمعة، مع (فالش) و (دا�ل)،
اطوري ح�� صار الثالثة ع� ق�د أمتار ثالثة من العرش اإلم��

� من ال�رة، قائال :
ال�لوري، فان�عث نفس الصوت المعد��
اب أ��� من هذا. ۔ غ�� مسم�ح �االق��

� توتر :
توقف الثالثة، وهمست (دا�ل) ��

۔ �ا إل�� ! انظر �ا (فالش) ۰۰ هناك رجال ذوو أجنحة.. انظر..
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ضغط كفها، قائال :
. � ۔ اصم��

�
� اهتمام �الغ، ثم قال ��

اطور (منج) يراقبهم ط��ال �� راح اإلم��
صوت ره�ب عميق :

۔ لماذا أنتم هنا؟
وق�ل أن ي�حث (فالش) عن جواب د�لوما�� مناسب، اندفع

� حزم :
(زوركوف) قائال ��

لننقذ كوكب األرض.
اطور أحد حاجب�ه، وار�سمت ع� شفت�ه اب�سامة رفع االم��

ساخرة، وهو �قول :
۔ تنقذون کوک��م؟ !

واس�ند �مرفقه ع� ذراع عرشه، وأسند ذقنه إ� ق�ضته
المضمومة، وهو �سأل (زورکوف) :

۔ ما عملك �ا رجل؟
از، وهو �قول : � � اع��

أشار (زوركوف) إ� صدرە ��
أنا أحد علماء الفضاء ال�ارز�ن .

اطور، واستعاد اب�سامته الساخرة، قائال : تراجع االم��
۔ آە ۰۰ عالم فضاء.

والتفت �غتة إ� (دا�ل)، وسألها :
۔ وماذا عنك؟

ة خوف واضحة : � �عة، تحمل ن��
قالت ��

اطوري، وأنا مندو�ة ۔ اس� (دا�ل) �ا صاحب السمو اإلم��
ى . كة أم��ك�ة ك�� عالقات عامة، ل��

عقد حاجب�ه، وهو يردد :
مندو�ة عالقات عامة؟ !
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نطقها و�أنه لم �سمع هذا المصطلح أ�دا من ق�ل، ثم أدار عي��ه
إ� (فالش) قائال :

۔ وأنت؟ �؟
ق�ل أن �فتح (فالش) فمه، لينطق حرفا واحدا، امتدت �د رق�قة
اطوري، ثم برزت من ت��ــــح الستار السم�ك، خلف العرش اإلم��

� ال�ون �له..
خلفها فتاة.. �ل أجمل فتاة ��

� تلك الفاتنة
وفغر (فالش) فاە مبهوتا مشدوها، وهو �حدق ��

� لم ير أجمل منها ع� األرض �لها، ع� الرغم من الساحرة، ال��
ة معج�اته. شهرته، وك��

ة، جعلها تل�ز ء من الغ�� �
والغ��ب أن (دا�ل) قد شعرت ���

� حدة :
(فالش) �مرفقها، قائلة ��

اطور ي�تظر جوا�ك. ۔ سمو اإلم��
عجز عن رفع عي��ه عن تلك الفاتنة، ثم لم �ل�ث أن غمغم :

۔ اس�� (فالش جوردن) ۰۰ ر�ا�� أم��� معروف.
 

� خ�ث، ونقل ��ە من وجه (فالش) إ�
اطور �� اب�سم اإلم��

� منحت (فالش) � تقف خلف عرشه، وال�� وجه الفاتنة ال��
اطور وهو �ع�د ��ە إ� اب�سامة عذ�ة ساحرة، ثم قال اإلم��

(فالش) :
� (أورا)؟ ۔ هل راقت لك ابن��

هتف (فالش) :
۔ إنها رائعة.

� عقدت (دا�ل) حاجبيها غض�ا، � ح��
ا�سعت اب�سامة (أورا) ��

و�� تغمغم :
۔ �ا للرجال األوغاد !

أدار (منج) عي��ه إليها، وتأملها لحظة، ثم أشار إليها قائال :
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فا لم أمنحه ألرض�ة من ق�ل. واب�سم وهو ۔ سأمنحك ��
�خفض �دە، مستطردا :

سأضمك إ� جواری (منج) .
� رعب، وتراجعت ملتصقة �ـ (فالش)، الذي

ا�سعت عيناها ��
� �امة، قائال :

عقد حاجب�ه ��
. � ۔ ا�س هذا �ا (منج) ۰۰ (دا�ل) تخص��

�
� �ت همهمة عجي�ة �� � ح��

� سخ��ة، ��
اب�سم (منج) ��

� هدوء
اطور ب�شارة من �دە، ثم قال �� القاعة، أوقفها اإلم��

ساخر :
۔ من حسن حظك أنك غ��ب عن هنا، فال أحد هنا �جرؤ ع�

� أستطيع أن أغفر لك هذا. اطور (منج)، ول�ن�� رفض أمر لإلم��
� �امة :

ثم انعقد حاج�اە �غتة، وهو يردف ��
� �اسم (منج) مجردا. � ال أغفر أ�دا لمن �خاطب�� ۔ ول�ن��

� حزم :
والتفت إ� الرجال الذين �ملئون القاعة واستطرد ��

۔ اقتلوە.
� � ح��

� ذعر، وتراجع (زوركوف) مبهوتا، ��
شهقت (دا�ل) ��

ام�شق الرجال المح�طون �القاعة سيوفهم
وحانت لحظة االنقضاض ع� (فالش) ۰۰

وقتله.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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4- تمرد..

� رعب، و��
� قدميها، وا�سعت عيناها �� هوی قلب (دا�ل) ب��

� التمعت نصالها تحت � السيوف المشهورة الحادة، ال��
تحدق ��

� توتر ملحوظ
اطور�ة، وتراجع (زورکوف) �� أضواء القاعة اإلم��

� انعقد حاج�ا (فالش)، وهو ي��ــــح (دا�ل) جان�ا، و�قول:
��

� وحدي هذە المرة . .. إنه أمر �خص�� �
۔ ابتعدي �ا ع��ز��

وفجأة ارتجت القاعة ��خة قتال�ة هائلة، انطلقت من حناجر
� آن واحد وانقض الجميع ع� (فالش) ۰۰

� �لهم �� المقاتل��
وارتفعت السيوف لتهوي ع� عنقه وجسدە ۰۰ وأطلقت

(دا�ل) �خة رعب ۰۰
و�غتة، دون سابق إنذار، تحرك (فالش)..

� (قلب ال�ون) �له..
تحرك ع� نحو لم يتوقعه شخص واحد، ��

، وقفز قفزة � � الرج��
لقد دار ع� عقب�ه، واستغل �ل مهاراته ��

اطوري ۰۰ واسعة، أوصلته إ� أول سلم العرش اإلم��
� قدم�ه دفقة، ول�نه لم يتوقف لينظر ما وأصا�ت األرض ب��
فعلته، و�نما قفز قفزة أخرى، أوصلته إ� العرش ال�لوري، ثم

� حدة:
أحاط عنق (منج) �ذراعه، وهو يهتف ��

- حذار أن يتحرك أحد�م، أو �خطو خطوة واحدة، و�ال ك�ت
العنق السا�� أمام أعين�م.

� العيون، و�دت الدهشة ع�
ه�طت السيوف، وار�سم القلق ��

ة أن مالمح � ح��
وج� (دا�ل) و (زوركوف)، والحظت األو� ��

ة (أورا) لم تكن �شف عن القلق أو الخوف، �قدر ما تحمل األم��
لمحة الجذل واللهفة، و�� تراقب (فالش)،
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� �دا (منج) نفسه هادئا للغا�ة، وهو �ش�� إ� ال�رة � ح��
��

الفض�ة المعلقة، و�قول لرجل م�شح �السواد، �قف ع� مق��ة
من عرشه :

- هذا الحارس اآل�� �حتاج إ� إعادة تقي�م �ا (جارد).. المفروض
ب من العرش �ال رحمة. أن �قتل �ل من �ق��

� صوت (جارد) هذا، وهو �ج�ب :
�دا االرت�اك ��

اطوري، � �موقفه �ا صاحب السمو اإلم��
۔ لقد �اغته األر��

ولقد أطلق الحارس اآل�� عل�ه دفقة من أشعته، ول�ن..
� حزم :

رفع (منج) كفه، قائال ��
. ۔ ك��

ثم أضاف متحدثا إ� (فالش) :
� أن تفعل هذا مع

.. ال ي���� �
۔ ا�عد ذراعك أيها األر��

اطور. اإلم��
و�دال من أن يرفع ذراعه، شدد (فالش) من ضغط عضالته ع�

� حزم :
رق�ة (منج)، وهو �قول ��
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� رجالك إر�ا �ا صاحب السمو. ۔ لو أطعتك س�مزق��
ل�ح (منج) �ذراعه، وقال :

اطوري. ۔ لن �قتله أحد�م �ا رجال.. هذا أمر إم��
تردد (فالش) لحظة، ثم قال :

� �لمتك؟
� أن أثق �� ۔ هل �مكن��
� هدوء :

قال (منج) ��
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� وعدە أ�دا.
اجع �� اطور ال ي�� ۔ اإلم��

أر�� (فالش) ذراعه، وتراجع إ� الخلف خطوة واحدة، فمطت
ة (أورا) شفتيها، وهزت رأسها مغمغمة: األم��

. � ۔ غ��
� رمقها والدها بنظرة � ح��

� حركة حادة، ��
التفت إليها (فالش) ��

صارمة، وقال :
اطور ال �خلف وعدە قط. ۔ قلت إن اإلم��

ثم أشار إ� (فالش) :
اطوري .. ب من العرش اإلم�� ۔ اه�ط.. ال أحد �ق��

�
� حذر، وهو �دير عي��ه ��

� درجات السلم ��
ه�ط (فالش) ��

�
وجوە الجميع، وخ�ل إل�ه أن الرجال ذوي األجنحة يرمقونه ��

� راح شاب وس�م، يرتدي ث�ا�ا أش�ه � ح��
إعجاب وتقدير، ��

� برود مث�� للشك، ح��
ب��اب القراصنة القد�مة، يتطلع إل�ه ��

� رف�ق�ه، فأمسكت (دا�ل) ذراعه، و�� تهتف : صار (فالش) ب��
۔ حمدا � �ا (فالش).. لقد تصورت أنهم س�قتلونك.

ار�سمت ع� شف�� (منج) اب�سامة ساخرة، وهو �غمغم :
! � ۔ �ا لهؤالء األرضي��

� حزم م�اغت :
ثم أضاف ��

۔ اق�ضوا عل�ه.
� هذە المرة منعت الدهشة (فالش) من اتخاذ موقفه السابق،

��
وق�ل أن �خطو خطوة واحدة، �ان رجال (منج) �ح�طونه
إحاطة السوار �المعصم، وسيوفهم ت�اد تحطم عنقه، وصاح

� غضب:
(فالش) ��

۔ لقد وعدت �ا (منج) .
� هدوء، وقال :

اطور �كفه �� ل�ح اإلم��
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۔ لقد وعدتك أن أحدهم لن �قتلك، ولم أخلف وعدى.. إنهم
�لقون الق�ض عل�ك فحسب.

� حزم :
ثم انعقد حاج�اە، وهو �ستطرد ��

۔ وس�قتلك شخص آخر.
ة (أورا) �غتة � اندفعت األم�� � ح��

� رعب، ��
شهقت (دا�ل) ��

تقول :
. � ۔ اتركه �� �ا ا��

� هدوء، وار�سمت ع� شفت�ه اب�سامة
أدار وجهه إليها ��

غامضة، وهو �قول :
۔ هل يروق لك؟

� لهفة، و�� تتطلع إ� (فالش) :
أجابته ��
۔ أجل.

داعب (منج) ذقنه المد�ة لحظات، ثم ل�ح �كفه قائال :
۔ فل�كن .

� (أورا)، ول�ن (منج) استطرد ار�سمت اب�سامة ارت�اح ع� شف��
� لهجة م�شف�ة :

��
۔ س�تم إعدامه �الغاز إذن.

� غضب
أطلقت (دا�ل) �خة رعب مكتومة، وهتف (فالش) ��

:
� غضب

ة (أورا) فقد انعقد حاج�اها �� ۔ أيها الوغد. أما األم��
وسخط، وألقت نظرة مفعمة �ال�راه�ة وال�غض ع� والدها،
� اعتداد، وتندفع مختف�ة خلف الستار،

ق�ل أن �شمخ �أنفها ��
� استطرد (منج) : � ح��

الذي جاءت منه إ� القاعة، ��
ف إ� . � ۔ اما الفتاة، فليتم إعدادها ل��

�خت (دا�ل) :
۔ محال �ا (منج) ۰۰ محال.
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اضها : تابع دون أن �لتفت إ� اع��
�ع من عقله � يتم �سل�مه إ� (إ�فلش)، لتن��

۔ وهذا العالم الفضا��
�ل الخرافات األرض�ة.

�خ (فالش) والرجال �جذبونه �ع�دا :
۔ أنت وغد �ا (منج) .

� (منج)، وهو ينهض من عرشه، ار�سمت ضحكة ع� شف��
اطوري، و�تجه إ� ما خلف الستار، إ�ذانا �انتهاء المجلس اإلم��

مرددا :
! � ۔ أتوا إلنقاذ األرض !! �ا لغرور هؤالء األرضي��

� � ح��
� خلف الستار، ��

وانطلقت ضحكته مجلجلة، وهو �خت��
� �خت : راحت جوار�ه تجذبن (دا�ل)، ال��

۔ ال.. ال �ا (فالش).. ال..
. ثم هوت فاقدة الو��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ع� الرغم من دقة الموقف، لم ي�د (زوركوف) ذرة واحدة من
� أطلق عليها اطوري �قودە إ� تلك ال�� المقاومة، والحرس اإلم��

(منج) اسم (إ�فلش) ۰۰
� استق�لتهم، عندما فتحوا أعينهم و�انت �� نفس المرأة، ال��
اطوري، ولقد تطلعت إ� (زوركوف) � ال�الط اإلم��

ألول مرة، ��
�رة، و�� تقول : � �شف واضح، واب�سمت اب�سامة ��

��
� أنا ۰۰ عظ�م.. ا�� أهوى الع�ث �عقول ۔ إذن فأنت من نصي��

العلماء.
� فضول، ال

�دا لها موقف (زوركوف) عجي�ا، وهو �سألها ��
�حوي ذرة واحدة من الخوف :

۔ ما الذي �عن�ه الجميع �الع�ث العق�� هذا؟ ۰۰ أهو مصطلح
مجازی، أم أنها عمل�ة علم�ة �الفعل؟

� مقعدها
ة، ثم تراجعت �� � شك وح��

تطلعت إل�ه لحظات ��
، والمست أظافر أصا�عها الط��لة �عضها ب�عض، و�� � الزجا��

تقول:
۔ �ا لفضول العلماء، ثم اعتدلت مستطردة :

ء. �
ح لك �ل �� ۔ حسنا.. سأ��

� �ساطة إ� منضدة ناعمة الملمس، ع� الرغم من
وقادته ��

مظهرها الجاف، وقالت:
۔ إنها عمل�ة �س�طة، تتم �استخدام شعاع خاص..

� المنضدة، ق�ل أن
وأشارت إ� كرة شفافة، تعلو موضع الرأس ��

تواصل :
� المخ، و�فقدها

� مرا�ز الحس ��
۔ هذا الشعاع الخاص يؤثر ��

الذا�رة تماما.
داعب لحيته، وهو �غمغم :
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۔ عج�ا !! إنه �فعل ما �ش�ه غس�ل المخ.
اب�سمت قائلة :

�ع �ل الذا�رة، و�س��عدها، �ح�ث �ص�� ۔ �ل أسوأ.. إنه ين��
الشخص أش�ه بوعاء فارغ، أو �طفل ولد توا، مما ي�يح لنا ب�عادة
حشو ذا�رته �ما �حلو لنا ولنصنع منه ع�دا مط�عا.. وجند�ا

اطورنا العظ�م. مخلصا من جنود إم��
� اهتمام :

داعب لحيته مرة أخرى، ثم قال ��
� جهاز �م هذا.

۔ �ل�ح �� أنه توجد ثغرة �الغة الخطورة، ��
� سخ��ة

رفعت أحد حاجبيها، و�� تقول ��
۔ هل تراهن؟

� اهتمام :
سألها ��

� هذا �الفعل؟
۔ هل �� الحق ��

� غضب، وهتفت تنادی الحراس، الذين هرعوا
انعقد حاج�اها ��

� �امة :
إليها ع� الفور، فقالت ��

۔ دعوە يرقد ع� المنضدة.
اب�سم (زوركوف)، وهو �قول :

.. ۔ لم �كن األمر �حتاج إ� الحراس.. سأصعد من تلقاء نف��
� فوقها قائال :

�� � هدوء، صعد إ� المنضدة، واس��
و��

۔ ه�ا دعينا �شاهد تلك التج��ة الط��فة.
� غضب :

قالت ��
. فل�كن.

ضغطت زرا جان��ا، فسقطت حزمة من األشعة، من ال�رة
الشفافة إ� رأس (زوركوف)..

ولم �كن األمر أ�دا �ما تصور (زوركوف) ۰۰
حة.. لقد �انت هناك آالم م��

اع ذا�رة.. � آالم ان��
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ذا�رة عالم..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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5-۔ االعدام..
ا.. �کت (دا�ل) كث��

�كت �ما لم ت�ك من ق�ل، و�� ترقد ع� فراش مخم� ناعم،
�
� واحدة من حجرات (منج)، وجواري هذا األخ�� �حطن بها ��

��
ة، وقد أدهشهن أن تنهمر �ل هذە الدم�ع من عی�� صمت وح��

اطور�ة اطور العظ�م زوجة له، و�ساء االم�� امرأة، اختارها اإلم��
ف السا�. �لها تحلمن ب��ل هذا ال��

�
واستجمعت إحداهن شجاعتها، ومالت نحو (دا�ل)، قائلة ��

تردد :
اطور؟ � إ� اإلم��

۔ أال يروق لك أن تز��
� مرارة :

هتفت (دا�ل) ��
� هذا إ� الجح�م . اطور�م اللع�� ۔ فل�ذهب إم��

� ارت�اع، و�درن أ�صارهن ف�ما
� ذعر، ورحن �شهقن ��

تراجعن ��
� توتر :

حولهن، ق�ل أن تهمس إحداهن ��
� �ل م�ان.

اطور عيون وآذان �� ۔ حذار أيتها األرض�ة.. لإلم��
� ذعر، إال أن عي�يها لم ت��ا ش�ئا، فمالت

تلفنت (دا�ل) حولها ��
نحو واحدة من الجواری وسألتها و�� تجفف دموعها :

� ما الذي س�فعلونه �ـ (فالش)؟ ۔ هل تعلم��
� حذر :

غمغمت الجار�ة ��
� األشقر؟

۔ أتقصدين ذلك األر��
� لهفة :

اعتدلت (دا�ل)، تقول ��
۔ نعم.. أقصدە.

تنهدت الجار�ة، وقالت :
� حجرة الغاز.

۔ إنهم س�عدمونه، ��
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� لوعة، وهتفت :
خفق قلب (دا�ل) ��

۔ ر�اە� مستح�ل أن �فعلوا هذا �ـ (فالش).. مستح�ل
� رجاء :

و�ش�ثت �الجار�ة، مستطردة ��
� رؤ�ته؟ أرجوك. ۔ هل �مكن��

� ذعر، وهتفت :
تلفتت الجار�ة حولها ��

اطوري .. مستح�ل.. رجال الحرس اإلم�� �
۔ مستح�ل �ا س�د��

�قتلننا �ال رحمة، لو أننا فقط حاولنا .
� ارت�اع، فأزاحت الجار�ة �ديها، و��

تراخت أصابع (دا�ل) ��
� صوت مشفق خافت :

�ستطرد ��
۔ �مكننا أن نعلم م�� تم إعدامه ع� األقل، فس�ق�ع (جرس

. �
القدر)، فور موت األر��

� هلع، وضمت ق�ض�يها إ� وجهها،
ا�سعت عينا (دا�ل) ��

وعادت الدم�ع تنهمر من عي�يها، و�� تهتف :
.. ال تجعله �ق�ع.. ۔ ال تجعله �ق�ع �ا إل��

.. وانهمرت دموعها أ���
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

.. � ء مناس�ا لحفل إعدام هم�� �
�ان �ل ��

الجو القاتم..
الغيوم ال�ث�فة..

الجم�ع الم�شحة �السواد..
و (منج) ۰۰

� حزم، اقتاد خمسة من الحراس (فالش) إ� حجرة زجاج�ة،
و��

� إح�ام، ثم تراجعوا،
تحوي داخلها مقعدا واحدا، ق�دوە إل�ه ��

اطوري الخاص.. � المجال لطب�ب الق� اإلم�� مفسح��
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اطوري ن�ض (فالش)، وفحص الطب�ب اإلم��
وقل�ه، ثم اختلس لحظة حجب فيها جسد (فالش)

� فم �طلنا ك�سولة دق�قة، وهو �قول
عن أنظار (منج)، ودس ��

� همس شد�د الخفوت :
��

۔ اضغطها �أسنانك.
� ارت�اك :

� دهشة، فأضاف الطب�ب ��
تطلع إل�ه (فالش) ��

ا. ۔ ستعاونك كث��
� (فالش) ال��سولة تحت لسانه، وجال �خاطرە أنها أش�ه

أخ��
� �ان �ضغطها ط�ارو الحرب، �ك�سوالت سم الس�ان�د، ال��
�أسنانهم، خش�ة االعتقال، ثم لم �ل�ث أن رأي األمر م�ساو�ا،
ا، �ال�س�ة للموت فالموت �ك�سولة سامة لن �صنع فارقا كب��

�غاز سام ۰۰
 

� هدوء ضغط ال��سولة �أسنانه، وشعر �سائل ل�ج مر
و��

� تراجع فيها � نفس اللحظة ال��
� حلقه، ��

المذاق، �س�ل منها ��
ا ب�دە إ� الجالد ؛ الطب�ب، وأغلق �اب الحجرة الزجاج�ة، مش��

لي�دأ تنف�ذ الح�م..
وضغط الجالد زرا خاصا ..

وان�عثت سحب الدخان داخل الحجرة الزجاج�ة
وشعر (فالش) �األدخنة تتصاعد إ� أنفه، وت�سلل إ� صدرە،
� قوة، واختنقت أنفاسه، و�ساءل عما تفعله

و�دأ جسدە يرتعد ��
� قوة..

تلك ال��سولة اللعينة، ثم راح �سعل ��
وأظلمت الدن�ا �غتة..
وساد سکون ره�ب..

ثم �دت �قعة �ع�دة من الضوء.
ء . �

وخ�ا �ل ��
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وسقط رأس (فالش) ع� صدرە، وسحب الغاز ت�سحب من
الحجرة تدر�ج�ا، ثم أعلن مؤ�� خاص �علو الحجرة، أن األس��

ة ۰۰ قد لفظ أنفاسه األخ��
� رعاة (منج) من ب�نها ذلك الصوت وقرعت أجراس خاصه، م��

الره�ب..
صوت (جرس القدر)..



43

صوت الموت..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� جمود،
، يراقب المشهد �� � وقف (زوركوف) خلف حاجز زجا��

ات، ووقفت (إ�فلش) إ� جوارە، وعيناە ال تحمالن أ�ة تعب��
� هدوء :

� اهتمام، ق�ل أن �سأله ��
تراق�ه ��

۔ هل أحزنك م�ع رف�قك؟
� لهجة أش�ه �لهجة إ�سان ا� :

أجابها ��
۔ ل�س �� رفاق.

� ارت�اح، وسألته:
اب�سمت ��

۔ من أنت إذن؟
� �امة :

أجاب ��
اطور (منج) ۔ أنا رقم (۷۷۷) الجندي المخلص لموالنا اإلم��

العظ�م.
ا�سعت اب�سامتها، و�� تقول :

۔ أين ولدت إذن؟
اطوري . � ال�وكب اإلم��

۔ ��
۔ ماذا تعلمت؟

اطور وکوک�ه. � س��ل اإلم��
�� �

۔ أن أ�ذل ح�ا��
۔ وماذا عن األرض؟

ها، لو قاومت غزو موالی لها. ۔ سأ�ذل أق� جهدي لتدم��
� إعجاب، وقالت :

هزت رأسها ��
۔ رائع.

ثم ضغطت زر جهاز اتصال خاص �جاورها، و�� تقول :
۔ أنا (إ�فلش) �ا (جارد).
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واب�سمت مرة أخرى، و�� تتطلع إ� (زوركوف)، مستطردة :
اطور. ۔ ي�دو أننا قد ر�حنا جند�ا أرض�ا مخلصا لموالنا اإلم��

� زهو :
وا�سعت اب�سامتها، و�� تض�ف ��

۔ �المعتاد.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� ضلوعها، مع ق�ع (جرس القدر)، وخ�ل هوی قلب (دا�ل) ب��
إليها أن دموعها قد جفت تماما، ح�� أنها لم تذرف دمعة
� أعماقها ع�ارة

واحدة، و�ن �دت �المصدومة، و�� تردد ��
واحدة:

۔ هل مات (فالش)؟
� النجاة من هذە المص�دة اللعينة؟

۔ هل انت� أملها الوح�د ��
۔ هل مات الرجل الذي أحبته؟ ۰۰

� أعماقها
، وانطلقت �� توقفت لحظة عن ال�ساؤل األخ��

�ساؤالت أخرى ..
۔ هل أحبته حقا؟

جاء الجواب �أ�ع مما تتوقع ۰۰
۔ نعم.

۔ لقد أحبته ۰۰
ع� الرغم من ق� معرفتهما الشد�د، أحبته..

� أعماقها رغ�ة ق��ة
ودون أن تناقش موقفها ومنطقها، ان�عثت ��

اطور، الذي قتل حب�بها ۰۰ � االنتقام من اإلم��
��
 

� حجرة (منج)،
ودون تردد، اتجه ��ها إ� الجار�ة الوح�دة ��

� �ق�ت لتعاونها ع� ارتداء مال�س الزفاف، ووضعت أ��� وال��
� صوتها، و�� تقول لها :

قدر ممكن من النعومة ��
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؟ �
� ذلك الدورق النحا�� �ا ع��ز�� ۔ هال ناولت��

اطاعتها الجار�ة ع� الفور، وسألتها و�� تناولها الدورق:
؟ �

۔ ف�م س�ستخدمينه �ا موال��
� هدوء :

أجابتها (دا�ل) ��
۔ سأرفعه هكذا، ثم أهوی �ه هكذا.

�
� حدقت فيها لحظة �� وهوت �الدورق ع� رأس الجار�ة، ال��

. دهشة �الغة، ثم سقطت عند قدميها.. فاقدة الو��
 

اطور، ودون إضاعة لحظة أخرى، اندفعت خارج حجرة اإلم��
وهتفت :

۔ األرض�ة تحاول االنتحار.. النجدة..
اطور، و�ان ذکر �انت ترتدي ث��ا مشابها لثوب جواری اإلم��
اطور المق�لة �اف�ا، ليندفع الحراس محاولة انتحار زوجة اإلم��
� (دا�ل) تعدو مبتعدة، وهم نحو الحجرة �ال تردد، تارک��

يتصورونها جار�ة ته�ع لطلب النجدة..
 

ولم تتوقف (دا�ل)..
راحت تعدو.. وتعدو ۰۰ وتعدو، ح�� �لغت ممرا جان��ا،

انحرفت إل�ه الهثة، ثم أطلقت شهقة..
لقد �ان �قف أمامها شخص تعرفه ۰۰

(هانز زوركوف) ۰۰
سا�قا ۰۰

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ة العاشقة.. 6 ۔ األم��
� معقدة، أسفل الق� ة (أورا)، ع�� أروقة ودهال�� �سللت األم��
اطوري، ح�� �لغت قاعة رط�ة ض�قة، استق�لها داخلها اإلم��

� توتر:
الطب�ب، وهو �قول ��

۔ هل رآك أحد؟
منحته واحدة من اب�ساماتها الساحرة، و� تقول :

. � ۔ اطم��
� لهفة :

ثم سألته ��
۔ أين هو؟

� ركن الم�ان، وقال :
�� ، أشار إ� صندوق معد�� کب��

۔ ها هو ذا ۰۰
� عجلة، وارتفع حاج�اها،

اندفعت نحو الصندوق، وفتحته ��
و�� تتطلع إ� جثمان (فالش) المس�� داخله، وتنهدت

مغمغمة :
۔ ما أوسمه !!

� عص��ة:
� ضيق، وقال ��

عقد الطب�ب حاجب�ه ��
� �م تجشمت من مخاطر، ألحقق نزوتك الجنون�ة ۔ هل تعلم��

هذە؟
منحته اب�سامة ساحرة أخرى، وقالت :

� ق� ا�� .
۔ �ل ما أعلمه هو أنك أفضل من أحب�ت ��

تهللت أسار�رە، وهو يهتف :
ا؟؟ ۔ حق�

� دالل، و�� تقول :
هزت كتفيها ��

۔ الم تكن تعلم؟
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� حرارة :
� انفعال شد�د، وهتف ��

أمسك كتفيها ��
۔ (أورا).. ا�� ۰۰

� هدوء :
قاطعته ��

الحقنة أوال.. هل �س�ت الوقت؟
�دا عل�ه الضيق، وهو �قول :

۔ آە.. تذكرت.
� أحد عروق (فالش)،

وأخ�ج من جي�ه محقنا دائ��ا، دفع ابرته ��
ودفع إ� دماء هذا األخ�� سائال وردي اللون، ق�ل أن �عتدل

قائال :
ء ع� ما يرام. �

۔ س�س�� �ل ��
داع�ت أذنه �أناملها، و�� تهمس :

۔ �م أنت رائع !!
التفت إليها وقد تأججت عاطفته، وقال :

؟ �
۔ (أورا) .. م�� نلت��
� حرارة :

همست ��
۔ ق���ا.. ق���ا جدا

� قلق :
ثم اعتدلت، مض�فة ��

� أن تذهب اآلن، ق�ل أن �فتقدك والدي.. ه�ا.
۔ ول�ن ي����

امتألت نفسه �الخوف، عند ذكر والدها، وتلفت حوله هاتفا :
۔ صدقت.

� خطوات أقرب إ� العدو، فاب�سمت ��
وانطلق �غادر الم�ان ��

� سخ��ة، وقالت :
خلفه ��

۔ �ا لك من رعد�د !
ثم أدارت عي�يها إ� ح�ث يرقد جثمان (فالش)، مستطردة :

۔ و�ا لك من صند�د؟
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مالت ع� الجسد السا�ن، وراحت تداعب وجنته ال�اردة
�
� وجه (فالش)، وتأوە ��

� حنان، ح�� �ت الدماء ��
�أصا�عها ��

� �طء، وراح يتطلع إ� وجه (أورا)
خفوت، ثم فتح عي��ه ��

لحظات، ق�ل أن �عود إلغالق عي��ه، مغمغما :
۔ أ�� الجنة؟

� حنان �الغ :
همست ��

. � ۔ سأجعل ح�اتك �لها جنة �ا حبي��
� وجهها، ثم اعتدل جالسا،

فتح عي��ه دفعة واحدة، وحدق ��
وهتف :

�
�� �

۔ (أورا)؟ ! عج�ا !! ألم �كن من المفروض أن أل�� حت��
حجرة الغاز؟

ا�سمت قائلة :
۔ تلك ال��سولة ألغت التأث�� القاتل للغاز، ول�نها لم تلغ
األعراض الجان��ة للغاز القاتل لألسف، وعملها رائع؛ ف��

، ح�� نحقك �العقار المضاد. تجعلك أش�ه �المو��
اب�سم مغمغما :

� ع� ق�د الح�اة. المهم هو أن��
أحاطت عنقه �ذراعيها، هامسة :

وأنك قد عدت إ� (أورا) .
تمتم وهو ي�عد ذراعيها :

۔ حقا؟ !
� صع��ة، فقالت و� تراقب عضالته

ثم نهض �فرد عضالته ��
� اعجاب ثم تقول:

المفتولة ��
وري أن ن�تعد عن هذا الم�ان. ۔ أ�ع، فمن ال��

� دهشة :
سألها ��

۔ إ� أين؟
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� حماس :
قالت ��

ات).. الض�عة الخاصة �ابن ع� األم�� (�ار�ن) . ۔ إ� (ب��
ضا : قال مع��

� أن أترك (دا�ل) وحدها هنا؟ ۔ أتعن��
� ضيق، و�� تقول :

�� � عقدت حاجبيها الرائع��
� أن تجد وس�لة أفضل من عنادك وعضالتك إلنقاذها. ۔ �ل أع��

سألها وهو �حث الخطا إ� جوارها، ع�� الممرات المعقدة :
لماذا ض�عة (�ار�ن) �الذات؟

� عجلة :
أجا�ت ��

� قط. ألنها الم�ان الوح�د الذي لن �خطر ب�ال أ��
� دهشة :

قال ��
۔ كنت أظن أن العكس هو المفروض ؛ ألن (�ار�ن) هو ابن

عمك.
اب�سمت وقالت :

� أنك
�� � � ؛ ولهذا �الذات لن �شك أ�� ۔ وهو أ��� األمراء والء أل��

� س�خف�ك (�ار�ن) تأ��دا لح�ه � . � ح��
� ض�عته، ��

�� �
تخت��

سألها :
۔ وهل ت�ادلينه هذا الحب؟

أطلقت ضحكة عابثة، و�� تقول :
� أفضل أن ي��� قل�� حرا. ۔ إن��

�لغا ك�سولة فضاء مستديرة، فدلفت إليها، وأشارت ل (فالش)
أن ي��عها، ثم ضغطت أزرارها، و�� تقول :

۔ ار�ط حزام مقعدك ج�دا.
ثم انطلقت ق�ل أن �سمح له ب�نف�ذ األمر..

وهتف (فالش)، وهو ي�ش�ث �مقعدە :
۔ أيتها المجنونة.
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أطلقت ضحكة عابثة أخرى، و�� تقول :
� ال�ون �له.

الجنون هو أجمل متعة ��
� ضيق،

� صع��ة، وزفر ��
ر�ط حزام مقعدە ��

ثم سألها :
اطور�ة أب�ك؟ ۔ �م ض�عة تضمها إم��

� هدوء :
أجا�ت ��

۔ ثالث ۰۰ واحدة �مل�ها (�ار�ن)، واألخرى �مل�ها الصقور،
� �ملك )، وأ�� �ق�ادة (هاوك) األعور، والثالثة ملك لـ (ف���
و�ح�م الثالثة.. ول�نه �علم أن ض�عة (�ست) وقائدها (هاوك)
ە، �ما أن ، و�نما تدفع ج��ته اتقاء ل�� �

ال تدين له بوالء حق���
) ورجال ض�عته (أ�وا) قوم مسالمون، ال �مكن االعتماد (ف���
� قتال، أما (�ار�ن) فهو ابن ع�، وور�ث العرش

عليهم ��
، ثم استطردت �غتة : � اطوري من �عد أ�� اإلم��

۔ هل تحب ق�ادة هذە ال��سولة؟
� دهشة :

سألها ��
۔ وهل من السهل أن أفعل؟

� حرارة :
هتفت ��

۔ �التأ��د.
وناولته ذراع الق�ادة، و�� تقول :

۔ األمر أ�سط مما �مكن أن تتصور.. الدفع إ� األمام �قودك
أماما، و�� الخلف خلفا، وهكذا.. ه�ا هو حاول.

�
�دا له ذراع الق�ادة سلسا ناعما للغا�ة، �ستج�ب إ� لمساته ��

�� وسهولة، ح�� أنه هتف مبهورا :
۔ إنه رائع �حق.

اب�سمت مغمغمة :
۔ أرأ�ت؟
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� همس :
ثم زحفت �أصا�عها إ� كفه، مستطردة ��

ء هنا رهن إشارتك. �
۔ �ل ��

� ح�ج، وأ�ع �م�ل �الحد�ث إ� وجهة أخرى، قائال :
تنحنح ��

ات)؟ ۔ م�� نصل إ� (ب��
�
أطلقت ضحكة عابثة، و�أنما أدركت مقصدە، وتراجعت ��

مقعدها، وقالت مب�سمة :
۔ لقد وصلنا تق���ا.

رأی امامه أدغاال كث�فة مظلمة، ووجد (أورا) تلتقط منه ذراع
الق�ادة، قائلة :

۔ هناك سنجد وقتا �اف�ا لحد�ث ط��ل..
� دالل، مستطردة :

وغمزت �عينها ��
۔ وحار.

وه�طت �ال��سولة وسط األدغال ال�ث�فة...
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

7 ۔ الجاسوس..
لم تكد (دا�ل) تجد (زوركوف) أمامها، ح�� هتفت:

� ع� الفرار من
۔ (زوركوف).. حمدا � أن التق�ت �ك، ساعد��

هذا المص�� األسود.
، وهو �قول : �دا لها جامد النظرات، أش�ه برجل آ��

۔ �الطبع.. سأساعدك..
ثم أمسك كفها، وقادها إ� حجرة جان��ة ش�ه مظلمة، و��

ة وقلق : � ح��
�سأله ��

۔ ماذا �ك �ا (زوركوف)؟
أجابها بنفس اللهجة اآلل�ة :
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. ء.. اطمئ�� �
۔ ال ��

� قاعة األمن الرئ�س�ة، �ان (جارد) �قف إ� جوار (د�فلش)،
و��

� ارت�اح :
ة تقول �� ة، وهذە األخ�� أمام شاشة رصد كب��

۔ ي�دو أن العم�ل (۷۷۷) س�كون خ�� رجل أعددناە �ا ع��زی
(جارد).. أرأ�ت ك�ف تحرك للعمل وحدە، فور رصدنا لفرار

� خداعها؟
األرض�ة، وك�ف نجح ��

مط (جارد) شفت�ه، وقال :
� أسلوب مقلق

۔ لم �عد بها �عد �ا ع��ز�� ۰۰ إنه �س�� بها ��
. مح��

� سخ��ة :
قالت ��

. � ۔ إنه �ك�سب ثقتها أوال أيها الغ��
� اهتمام، وأمامهما �دت (دا�ل)

عادا يراق�ان شاشة الراصد ��
، و�� �سأل (زوركوف) : قلقة، و��
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� �ا (زوركوف)؟
۔ إ� أين تقود��

ود اآل�� المث�� : أجابها (زوركوف) �ذلك ال��
� أعرف ط��ق النجاة.. ۔ إن��

� ، ي�سع لرا�ب�� � صغ��
عاونها ع� الصعود داخل ناقل صارو��

فحسب، ثم احتل مقعد الق�ادة، وأدار المحرك.
� اهتمام :

وأمام شاشة الراصد، قال (جارد) ��
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ما الذي �فعله �الض�ط؟
�سلل الشك إ� صوت (د�فلش)، و� تقول :

ة �الفعل، ۔ لست أدري، إنه يت�ف ع� نحو مث�� للشك والح��
و۰۰

ت ع�ارتها، وابتلعت �لماتها، وغص بها حلقها، عندما اختلط ب��
، وهو ينطلق خارج القلعة، �

صوت محرك الناقل الصارو��
�ضحكة مجلجلة رنانة، تحمل صوت (زوركوف)، وهو يهتف:

� جهاز محو الذا�رة هذا؟
۔ ألم أقل ل�م إنه توجد ثغرة ��

وانطلق الصاروخ مبتعدا، وهتف (جارد) :
۔ اللعنة..

�
� �دت شاح�ة �المو�� و�خ بها �� ثم التفت إ� (د�فلش)، ال��

غضب :
ة األمن.. ۔ لقد خدعك �ا خب��

� شماته:
واندفع نحو ال�اب، ملوحا �كفه، مستطردا ��

اطور، عندما �علم هذا؟ ۔ ترى ماذا �مكن أن �فعل �ك اإلم��
عت من ث��ــها قض��ا � ازداد شح��ــها ع� نحو م��ــــع، ثم ان��

� غضب، و�� تقول :
معدن�ا، وضغطت أسنانها ��

و�حك أيها الوغد .
و�ضغطة ق��ة، انطلقت من سالحها أشعة متألقة، أصا�ت
� حلقه

� الم ورعب، واحت�ست ��
(جارد)، فا�سعت عيناە ��

�خة ضخمة، ق�ل أن �سقط جثة هامدة..
� هدوء تام، استدارت (د�فلش) إ� جهاز اتصال، وقالت :

و��
ال (جارد).. أعلنوا ۔ لقد فر العم�ل (۷۷۷)، �عد أن قتل األم��

ورة تصف�ة العم�ل (۷۷۷) فور رؤ�ته.. ��
أ�رر..

فور رؤ�ته
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۔ مستح�ل ..
نطق األم�� (�ار�ن) تلك ال�لمة ��ل الغضب والحزم، ق�ل أن

� وجه (أورا)، مستطردا :
�ل�ح ب�دە ��

� عدو
� المستح�ل �ا (أورا).. هذا األر�� � م�� ۔ إنك تطلب��

� أن أخف�ه اطور�ة �لها، وال �مكن�� اطورنا العظ�م، ولإلم�� إلم��
هنا، مهما �ان الثمن .

� دالل أنثوي مث�� :
قالت ��

۔ ح�� ولو �ان الثمن هو أنا.
�دا لحظة و�أنه س�نفجر �الرفض، إال أنه أطبق شفت�ه لحظة،

� ضيق :
وهو يتطلع إ� فت�تها الطاغ�ة، ثم قال ��

۔ (أورا).. ل�س من الالئق أن تدفع ابنة (منج) ور�ث العرش إ�
خ�انة وطنه.

هزت كتفيها، قائلة
� هذا؟ أنت تعلم ۔ مثل اآلخ��ن ۔ أن والدی

۔ أ�ة خ�انة ��
� قطع رأسك، ع�

دد لحظة واحدة �� د�کتاتور مس��د، ال ي��
الرغم من كونك ور�ث عرشه الوح�د، لو لم ترق له تصف�فة

� ضح�ة من ضحا�ا اس��دادە.
شعرك، وهذا األر��

� توتر :
قال ��

.. إنه خائن فحسب، وهذا �ل ما أعلمه �شأنه. � ۔ هذا ال �عني��
�ت األرض �قدمها �األطفال، و�� � غضب، و��

تراجعت ��
تهتف :

، وأقسم �أرواح أجدادنا � ۔ فل�كن دعه ين�ف إذن، أو سلمه أل��
أال ترى وج� �عد اليوم قط.
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� خ�ار صعب للغا�ة، وأن هذا
�ان من الواضح أنها قد وضعته ��

� عص��ة،
� شدة، ح�� أنه قد ل�ح �ذراعه �لها ��

�قلقه و���كه ��
� حدة :

ثم قال ��
۔ اتر� � فرصة للتفك�� �ا (أورا).. إن لدي متحّد اليوم.. سأن�

ك قراری. أمرە، وأعود ألخ��
� عص��ة واضحة، فسألها (فالش) :

تركهما وان�ف ��
۔ ما مغزى ذلك التحدي، الذي �س� إل�ه؟

مطت شفتيها، وهزت كتفيها قائلة :
�
۔ إنها لع�ة همج�ة سخ�فة، فلدينا هنا حيوان سام، �ح�ا ��

جحور مرتفعة عن األرض، لها عدة فتحات للتم��ه، وهو يرقد
ك األخرى خال�ة، ولع�ة � واحدة تلك الفتحات عادة، و���

��
���ة هذە تعتمد ع� أن �ضع �ل من المتحدين التحدي ال��
� واحدة من الفتحات، والمهزوم هو من �قودە سوء

ق�ضته ��
� يرقد فيها الحيوان السام، الذي ينفث ف�ه الحظ إ� الفتحة ال��
ق، لثالثة أ�ام حة، و�أن أحشاءە تح�� سمه، ف�عا�� من آالم م��

�املة، ق�ل أن �موت.
غمغم (فالش) :

۔ �ا لل�شاعة !
� ال م�االة، وأشارت إ� نافذة جان��ة،

هزت كتفيها مرة أخرى، ��
و�� تقول :

�مكنك أن �شاهد لع�ة (جو ناجون) هذە من هنا.
ب من النافذة �دافع الفضول، ورأى رجال ممشوق القوام، اق��
مفتول العضالت، �قف أمام (�ار�ن)، و��نهما قطعة متوسطة
�
الطول من الحجر، تحوي عدة فتحات، دس (�ار�ن) ق�ضته ��

� هدوء، فتقدم
عها �� � إحداها �ال تردد، ثم ان��
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� فتحة أخرى، وتكرر المشهد ثالث
ذلك الرجل، ودس ق�ضته ��

� �طء، ثم دس الرجل ق�ضته داخل إحدى الفتحات،
مرات ��

� عنف، ثم سقط ع�
�ع �دە �� وأطلق �خة ألم هائلة، وان��

� هدوء :
� قوة، فتقدم إل�ه (�ار�ن)، وقال ��

ركب��ه، وهو يتأوە ��
ان تلتهم األحشاء، ۔ س�تضاعف اآلالم، وتصبح أش�ه بن��
� �ل لحظة و�ل لمسة، وتتم�� الموت ألف

و�تضاعف العذاب ��
مرة، وأنت تعلم أنه ما من شفاء من هذا إال الموت.

ا: � عذا�ا رهي��
� لهجة �شف عن أنه �عا��

هتف الرجل، ��
� ل�ل هذا العذاب. ك�� .. أرجوك.. ال ت�� � ۔ اقتل��

� قلب الرجل، ثم
�ع (�ار�ن) س�فه، وأغمدە �� � هدوء، ان��

و��
� هوى الرجل جثة هامدة، وهتف � ح��

عه �قطر دما، �� � ان��
(فالش) :

۔ �ا لل�شاعة !
� إغراء، ع� أر�كة ق���ة،

� استلقت �� ثم التفت إ� (أورا)، ال��
� حدة :

واستطرد ��
۔ إنها مجزرة �شعة.

� هدوء، وقالت :
هزت كتفيها ��

۔ لقد �ان نزاال عادال.
� حنق :

هتف ��
� هذا؟ لقد قتل (�ار�ن) رجال أعزل.

۔ أي عدل ��
� الم�االة �املة و�� تقول :

هزت كتفيها مرة أخرى، ��
۔ �ان من الممكن أن �كون (�ار�ن) هو الضح�ة.

ء ما، لوال أن دلف �
�دا الغضب ع� وجهه لحظة، وهم �قول ��
� هذە اللحظة، وقال :

(�ار�ن) إ� الحجرة ��
؟ � ۔ هل کنتما تتحدثان ع��

� دالل :
أطلقت (أورا) ضحكة خافتة، وسألته ��
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�
۔ هل اتخذت قرارك؟

تطلع إ� فت�تها لحظة، ثم عقد كف�ه خلف ظهرە، وقال :
، واال أ�لغ أ�اك �األمر، � أال أطردە من ض�ع�� � م�� ۔ إنك تطلب��

أل�س كذلك؟
� هدوء :

قالت ��
.�� -

اب�سم اب�سامة خب�ثة، وهو �قول :
۔ فلتفصل ب�ننا اآللهة إذن.

� شماتة :
ومأل عي��ه �صورة (فالش)، وهو �ستطرد ��

� لع�ة (جو ناجون) .
۔ ��

� خوف..
وارتجف جسد (أورا) ��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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8۔ الصقور ..
أطلق (زوركوف) ضحكة عال�ة مجلجلة، وهو ينطلق �الناقل
اطوري، و (دا�ل) ، مبتعدا عن الق� اإلم�� � الصغ��

الصارو��
تهتف مبهورة:

۔ ول�ن ك�ف فعلت هذا؟ ک�ف أمكنك أن تخدعهم وتحتفظ
� ال نملك �ذا�رتك، ع� الرغم من �ل أجهزتهم الحديثة، ال��

مثلها ع� األرض ؟
� حماس وسعادة :

هتفت ��
�
ف أنهم �متل�ون تكنولوج�ا متطورة للغا�ة، ول�نهم �� ۔ اع��

�ة، و�ال علموا أنه ال غا�ة التخلف، �ال�س�ة لدراسة النفس ال���
� الروا�ات الرخ�صة،

وجود لما �عرف �اسم مرا�ز الذا�رة، إال ��
وأن الذا�رة �� خل�ط من �ل ما نراە أو �سمعه أو �شمه أو

نلمسه.. إنها حواسنا �لها.
سألته مشدوهة :

۔ ول�ن ك�ف خدعتهم؟
� إ�اها �ا

، وهم �سلبو�� ۔ رحت أف�ش عن �ل ما �مأل ذا�ر��
� ع��ز�� ۰۰ موس��� وادب.. ح�م وأمثال، لقد �انت معركة ب��

، ولقد انت�ت فيها أنا ۰۰ إن العقل �
� �ا ع��ز��

أشعتهم وذ�ا��
ا .. أل�س كذلك؟ ي أقوى وأعقد مما يتصورون كث�� ال���

أدهشه أن لزمت الصمت تماما، فهتف بها مکررا :
۔ أل�س كذلك؟

� انبهار :
أشارت أمامها، مغمغمة ��

۔ انظر.
� دهشة.

، وا�سعت عيناە �� التفت إ� ح�ث �ش��
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� �سدون الط��ق أمام ات من الرجال المجنح�� �ان هناك ع��
، مما جعله يهتف : �

الناقل الصارو��
۔ اللعنة !

� من سالحه أشعة مع آخر حروف �لمته أطلق أحد المجنح��
� عنف،

ق��ة، أصا�ت محرك الناقل، فاختل توازنه، وهوى ��
ف�خت (دا�ل) :

۔ لقد انتهينا.
عوا سقفه، ثم � � هبوطه، وان��

ول�ن الصقور أحاطوا �الناقل. ��
حملوا (دا�ل) و (زوركوف) خارجه، ق�ل أن يهوی متحطما ۰۰

� جسد (دا�ل)، و�� ت�ش�ث �الرجل الصقر،
و�ت قشع��رة ��

الذي �حلق بها عال�ا، وغمغمت :
� ف�لم خ�ا�.

�� � ۔ ي�دو �� ان��
أما (زوركوف)، فلقد ا�ت�� بتحسس من�ت جناح الرجل اآلخر،

وقال :
۔ عجي�ة �� حلقة التطور .

�عد ذلك، والصقور لم ين�س أحدهما ب�ت شفة �عد ذلك،
والصقور �حلقون بهما مبتعدين، ح�� الح جسم هائل، أش�ه

�عش طائر ضخم، فهتفت (دا�ل) :
۔ أراهن أنها أرضهم.
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� ذلك العش الهائل، عند
ه�ط الصقور �ـ (دا�ل) و (زوركوف) ��

ان، وهو � ظهرە جناحان كب��
قد�� رجل ضخم الجثة، ن�ت ��

�ستقر فوق عرش خاص من ال��ش، وقد أطلق شار�ه ولحيته
، وأخ�� عينه ال��ى �عصا�ة سم�كة. � ع� نحو هم��

واعتدلت (دا�ل) واقفة، ونفضت غ�ارا وهم�ا عن ث��ــها، و��
تقول :
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۔ هل �� أن أعلم أين نحن؟
اب�سم الضخم، وقال :

� (�ست) أيتها الفاتنة األرض�ة، وأنا (هاوك)، � ض�ع��
۔ أنت هنا ��

زع�م هؤالء الصقور.
از دردت لعابها، وقالت :

، وأنك � �ف أم�� � أنك رجل �� ۔ عظ�م.. وهذا �ع��
قاطعتها ضحكته المجلجلة، وهو �قول:

. ال دا�� لهذە المقدمة الفلسف�ة، دعينا نطرق الموض�ع
ة. م�ا��

� جدة :
قالت ��

۔ ال �أس ۰۰ إننا نطال�ك ب�طالق �احنا.
قهقه (هاوك) ضاح�ا مرة أخرى، وقال :

۔ �ا له من مطلب !
� سخ��ة :

ثم اعتدل مستطردا ��
� أيتها الفاتنة أن (منج) �طلب رأسك ورأس رف�قك هذا، ۔ أتعلم��

ورف�ق�ما األشقر، �أي ثمن؟
� دهشة :

هتفت ��
؟ ألم �حصل (منج) ع� رأس � ۔ رف�قنا األشقر؟ ! ماذا تع��

� �الفعل؟ (فالش) المسك��
هز (هاوك) رأسه نف�ا، وقال :

.. لقد نجا رف�ق�ما األشقر من الموت، �مساعدة ۔ ال �ا ع��ز��
اطور�ة (أورا). الفاتنة اإلم��

خفق قلب (دا�ل)، و�� تهتف :
۹۲
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� �ا� عل�ك، أهو ع� ق�د
�� ۔ هل نجا (فالش) حقا؟ ! أخ��

الح�اة؟
� صمت

ثم أجهشت ��اء حار، جعل الجميع يتطلعون إليها ��
� حدة:

مشفق، ح�� قال (زوركوف) ��
۔ �ل�ح �� أنك ورجالك ال �ستحقون لقب (الصقور) هذا �ا

(هاوك).
هتف (هاوك) :

۔ ماذا؟
استطرد (زوركوف) بنفس الحدة :

، وتحتملون طغ�ان (منج) � � أعزل�� ۔ ان�م �سخرون من غ��ب��
واس��دادە، �ما لو أن�م مجموعة من العصاف�� اله��لة.. �ا للعار

!
� دهشة،

ران الصمت التام ع� الم�ان، والجميع �حدقون ف�ه ��
ق�ل أن ينفجر (هاوك) ضاح�ا، و�ــه�ط من عرشه، و���ت ع�

� حرارة، هاتفا :
كتف (زوركوف) ��

.. لقد أثارت �لماتك حما� �الفعل.. �
۔ رائع أنت أيها األر��

� حماس :
ثم ل�ح �ذراع�ه، ورفرف �جناح�ه، مستطردا ��

.. أر�دهما أن يتغن�ا �كرم � اب للض�ف�� ۔ أعدوا الطعام وال��
ض�افة الصقور، ح�� آخر رمق فيهما.

�ش�ثت �ه (دا�ل)، وهتفت ودموعها ت�لل وجهها :
� أوال �ا� عل�ك أأنت واثق من نجاة (فالش)؟

�� ۔ أخ��
قهقه ضاح�ا مرة أخرى، وقال :

۔ �ل إن لدى مفاجأة أعظم أيتها الفاتنة.. ثم مال ع� أذنها،
هامسا :

� أعلم أين هو. ۔ إن��
وجلجلت ضحكته مرة جد�دة..
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وقف (فالش) و (�ار�ن) ع� جان�� وکر الحيوان السام، الذي
�حوي عدة فتحات، وراح �ل منهما �منح اآلخر أ��� نظراته
� غضب، و� تقف

� هتفت (أورا) �� � ح��
حزما وعنادا و�امة، ��

�ع�دا :
� �ا (�ار�ن) .. سأقتص منك لهذا. ۔ لقد خدعت��

� (�ار�ن)، وهو �قول : - ار�سمت اب�سامة ساخرة ع� شف��
. �

� لم أخلف وعدي لك قط �ا ع��ز�� ۔ إن��
صاحت :

. � ۔ أيها اللع��
�
تجاهلها هذە المرة، وهو �دير عي��ه إ� (فالش)، و�سأله ��

هدوء:
۔ هل ن�دأ؟

ظل (فالش) ثابتا صامتا، فأردف (�ار�ن)
ساخرا :

۔ أم أنك �شعر �الخوف؟
� برود :

سأله (فالش) ��
۔ هل ت�دأ أم أ�دأ أنا؟

ار�سمت نفس االب�سامة الساخرة ع� شف�� (�ار�ن)، وهو �قول
:

. �
۔ أنت ض���

وان صمت ثق�ل لحظة، ق�ل أن �قول (فالش) :
۔ ال �أس.
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�
وضم ق�ضته، ودفعها داخل أول فتحة صادفته، ثم سحبها ��

� تحد، فاب�سم (�ار�ن) قائال:
هدوء، وهو يرمق (�ار�ن) ��

۔ حظ حسن.
� جد�ة :

ثم أردف ��
دد لحظة واحدة، وهذا يث�� اإلعجاب حقا. ول�نك لم ت��

� برود :
قال (فالش) ��

� الحد�ث، أم
� الوقت �له ��

� أيها األم�� : هل ستق��
�� ۔ أخ��

� اللع�ة؟
أنك ستؤدي دورك ��

ت�ادال نظرة متحد�ة أخرى، ثم دفع (�ار�ن) ق�ضته داخل فتحة
� ظفر، قائال :

� �طء وهدوء، وهو يب�سم ��
أخرى، وسحبها ��

. �
۔ �ا للخسارة ! لقد نجوت أنا أيها األر��

� هدوء :
قال (فالش) ��

؟ اللع�ة لم ت�ته �عد. ۔ من �دري أيها األم��
� اهتمام، وعقلها �عقد مقارنة ط��لة ب�نهما..

راقبتهما (أورا) ��
� غا�ة الوسامة والقوة ۰۰

لقد �دا لها االثنان ��
وحارت أيهما تتم�� له الفوز..

� �دت لها أش�ه �مطرقة من وتعلقت عيناها �ق�ضة (فالش)، ال��
الفوالذ، وهو �دفعها داخل فتحة جد�دة، وغمغمت :

۔ لقد سئمت (�ار�ن)، وأظن (فالش) س�كون عينة جد�دة
ط��فة .

� الم�ان �خة ألم،
لم تكد ت�ت�� من ع�ارتها، ح�� انطلقت ��

�
س �� �ع أحد المت�ارز�ن ق�ضته من وكر الحيوان المف�� وان��

� شدة ۰۰
�عة، ثم سقط ع� ركب��ه، وهو ي�تحب ��

� عنف..
وخفق قلب (أورا) ��

لقد �ان الخا� هو ذلك الذي وقع عل�ه
اخت�ارها
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�ان (فالش) ۰۰
(فالش جوردن) ۰۰
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9- المس�نقع..
� خطوات واثقة ق��ة

� ظفر، واتجه ��
ارتفعت هامة (�ار�ن) ��

� ألم، ممس�ا ق�ضته، وقال األم��
نحو (فالش)، الذي راح يتأوە ��

� �امة واعتداد:
��

� أحشائك،
ان �� � �ل لحظة، و�شب الن��

س�تضاعف اآلالم ��
و�تصاعد العذاب مع �ل لمسة، ح�� تتم�� الموت ألف مرة،

و۰۰.
� حدة :

قاطعه (فالش) ��
۔ لعنة هللا عل�ك �ا (�ار�ن).. اال يوجد ت��اق لهذا السم؟

� شماتة :
هز (�ار�ن) رأسه نف�ا، وقال ��

۔ مطلقا.
� وقفت صامتة، واألسف �کسو التفت (فالش) إ� (أورا)، ال��

مالمحها تماما، وهتف
� ألم :

��
۔ أهذا صحيح؟

أومأت برأسها إ�جا�ا، و�� تقول :
۔ ��ل أسف �ا ع��زی (فالش) ۰

واب�سم (�ار�ن)، وهو �م�شق حسامه، قائال :
۔ ال يوجد سوى حل واحد..

وفجأة تخ�� (فالش) عن أن�نه واس�سالمه، وهو ينقض ع�
(�ار�ن)، هاتفا :

ا؟ ۔ حق�
�ن ما �حدث، �ان (فالش) قد وق�ل أن �درك أي من الحا��
�ع منه حسامه، ثم وضع ط�ح (�ار�ن) أرضا �ل�مة ق��ة، وان��
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� �امة :
، وهتف �� نصله ع� رق�ة األم��

�م . ة و�ط�� رأس أم�� ۔ حركة واحدة صغ��
� هتف � ح��

� جذل، و�أنما راق لها ما حدث، ��
اب�سمت (أورا) ��

� سخط :
(�ار�ن) ��

۔ لقد �انت خدعة إذن.
هز (فالش) كتف�ه، واب�سم قائال :

� الواقع، ل�ل��
را �� � لم أجد م�� ۔ �الطبع �ا ع��زی (�ار�ن).. إن��

أحدنا م�عه هكذا.
صاح (�ار�ن) :
۔ أنت ج�ان.

أجا�ه (فالش) :
۔ من �دري؟ ۰۰ ر�ما أنت األحمق ۰

هتف (�ار�ن) :
۔ أتظنك س�نجو من هنا؟

� حزم :
قال (فالش) ��

� أن أحاول ع� األقل. ۔ �مكن��
�خ (�ار�ن) فجأة :

۔ محال.
و�مرونة مذهلة أزاح عنقه جان�ا، ثم قفز واقفا ع� قدم�ه،

� �عة، صارخا :
وتراجع إ� الخلف ��

۔ اق�ضوا عل�ه �ا رجال.
رأی (فالش) س�عة رجال يندفعون نحوە، وسيوفهم مشهورة،

اجع ملوحا �س�فه، وهو يهتف: ف��
۔ حذار أن..

� حافة حادة، واختل توازنه وهوی متدحرجا ع�
تع�� فجأة ��

منحدر ها�ط ۰۰
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وهتفت (أورا) :
� أرض المس�نقع.

۔ �ا لآللهة !! لقد سقط ��
اب�سم (�ار�ن) وقال :

� ألم �كن من األفضل له أن �ل�� م�عه �السم أو �ا للمسك��
الس�ف؟

وا�سعت اب�سامته وهو يتجه نحو (أورا)، مستطردا :
۔ إنه س�ندم �الفعل ع� هذا..

� غضب :
هتفت �ه (أورا) ��

� �ا (�ار�ن). ۔ لقد خدعت��
ضحك قائال :

� أح�ك �ا (أورا) . ۔ ول�ن��
، الذي �

�انت �شعر �الغضب �الفعل ؛ ألنه سلبها ذلك األر��
� أرض

تاقت نفسها إل�ه، إال أنها، ومع سقوط (فالش) ��
المس�نقعات، لم �عد لديها سوى (�ار�ن) ۰۰

ولقد اعتادت أن تحرص ع� ما لديها ج�دا ۰۰
ح�� �ظهر ال�د�ل.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

تدح�ج (فالش) ط��ال، ها�طا ذلك المنحدر، ق�ل أن �ستقر
جسدە ع� أرض عش��ة رط�ة، تمت�� برائحة المس�نقعات

العطنة، فنهض �غمغم:
. � � م�ار�ات الرج��

۔ اللعنة.. هذا أسوأ من السقوط ��
�انت المنطقة ش�ه مظلمة ، إال من أشعة خافتة، ت�سلل من
مصدر مجهول، واستغرق (فالش) �ضع دقائق، ق�ل أن تتضح

له الصورة ال�ئ��ة المفزعة.
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صورة مس�نقعات تمتد �ال نها�ة..
وتمتم (فالش) :

ترى أيهما أ��� رحمة، سم الحيوان، أم ذلك الجح�م؟
استدار يتطلع إ� ذلك المنحدر، الذي �دا له �ال نها�ة، ثم حاول
� تغط�ه، أن ي�سلقه صاعدا، إال أن األعشاب اللزجة الرط�ة ال��

جعلت ذلك مستح�ال، مما جعله ي�نهد قائال :
۔ لقد حسم األمر إذن، ال مفر من عبور ذلك المجهول.

 

� حذر، وشعر �االرت�اح ؛ ألن قرارە لم �كن
خاض المس�نقع ��

� �طء، وهو يتحسس موضع قدم�ه
�ع�دا، فراح �س�� ف�ه ��

ج�دا، إ� أن اطمأن قل�ه، فاب�سم قائال :
� هذا الم�ان.

�� ، ا من المخ�� ۔ ي�دو أن المظهر أسوا كث��
ما إن انت� من ع�ارته، ح�� �دت له �قعة الماء أمامه و�أنها

، وتتصاعد منها فقاعات ضخمة.. تغ��
� حذر..

وتراجع (فالش) ��
 

ء الره�ب. �
وفجأة برز ذلك ال��
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� ء أش�ه بثع�ان هائل مخ�ف، له رأسان، ��ل منهما ثالثة أع�� �
��

ضخمة رهي�ة..
.. � و�رزت األن�اب الحادة من الفك��

وأطلق الوحش �خة حادة رف�عة..
وانقض ۰۰

انقض ع� (فالش) ۰۰
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و�ال رحمة ۰۰
� ق�ضته، فرفعه

فجأة ان��ه (فالش) إ� أن س�ف (�ارن) ال يزال ��
��لتا ق�ض��ه، وأطلق �خة رهي�ة..

وهوي ع� أول عنق قا�له ۰۰
 

اجع، وقد ب�� وأطلق الوحش �خته الحادة الرف�عة، وهو ي��
� رأس واحد �أن�اب حادة قاتلة، و��

الس�ف أحد عنق�ه، و���
جوارە نافورة من الدم األصفر العج�ب..

وخش�ة أن �ضيع أثر المفاجأة، هوی (فالش) �الس�ف مرة
أخرى، ول�ن الوحش تراجع هذە المرة، وراح يناور محاوال ن�ل

(فالش) من �قعة مكشوفة ۰۰
ثم انقض مرة أخرى ۰۰

ب �س�فه.. وتراجع (فالش)، و��
نح، ع� الرغم من أن س�ف وتوقف الوحش �غتة، وراح ي��

(فالش) لم �مس عنقه هذە المرة ..
وفجأة سقط الوحش جثة هامدة ۰۰

 

� جثة الوحش، وتمتم :
وحدق (فالش) ��

۔ �ا إل�� ! لقد فقد ال�ث�� من الدماء، من العنق المقط�ع .
ا: � ارت�اح، ثم تطلع إ� المس�نقعات الممتدة أمامه مغمغم�

زفر ��
� تلك األعماق؟

۔ تری �م وحشا مثل هذا ي�تظرنا ��
� ط��قه ..

�� �
لم �كن أمامه. ع� الرغم من هذا ۔ سوی الم��

ولقد فعل..
 

ا ، ح�� وطئت قدمه أخ�� � ە الحذر قرا�ة الساعت�� واستغرق س��
أرضا متماسكة، فهتف :

ا. ۔ أخ��
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� �دت له رخوة أ��� مما تصور، وال�� جسدە فوق األرض، ال��
وراح �لهث �عض الوقت، ثم أس�ل عي��ه مغمغما :

۔ �م أتوق إ� قل�ل من النوم.
 

انتفض جسدە �غتة، عندما ترجرجت األرض الرخوة أسفله،
وهب محاوال الوقوف، ول�ن عدة أذرع سوداء برزت من األرض
� قوة، وهو �حاول الفرار منها عبثا، وفشلت

�غتة، وأحاطت �ه ��
محاوالته تماما، وأ�قن من أنه مق�د مشلول الحركة، فهتف ��ل

غض�ه :
۔ اللعنة !

 

وفجأة ارتفعت من عند قدم�ه مخالب حادة، أش�ه �مخالب
ە من قاعدته.. �طان ال�حر، ومالت نحو عنقه، و�أنها تهم بب��

� هذە المرة لم �كن هناك أمل..
و��

ا.. مطلق�
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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10 ۔ صفقة..
اطور ۰۰ ة (أورا) �ا سمو اإلم�� ۔ لقد عادت األم��

� لهجة خاصة تحمل ال�ث�� من
نطقت (د�فلش) هذە الع�ارة ��

� ، و�� تتطلع إ� (منج)، الذي ضاق ما ب�� �
قب وال�ش�� ال��

� غضب، وهو �قول :
حاجب�ه ��

، الذي ساعدته ع� الفرار؟ �
۔ وهل أعادت ذلك األر��

هزت (أورا) رأسها نف�ا، وأجا�ت :
۔ لقد عادت وحدها �ا صاحب السمو.
انتفض فوق عرشه غض�ا، وهو يهتف :

۔ وحدها؟ !
ثم هب واقفا، وهو ��خ :

اف منها عنوة. عوا االع�� � ف أين ذه�ت �ه.. ان�� ۔ اجعلوها تع��
� جذل، و�� تقول :

برقت عينا (د�فلش) ��
ة �ا صاحب السمو؟ ! اف من أم�� �ع االع�� ۔ نن��

� غطرسة، وهو �قول :
شمخ �أنفه ��

۔ ومن (منج) نفسه لو لزم األمر.
� انحناءة �دا من مالمحها أنها قد ابتهجت �األمر، و� تنح��

ة، وتقول : كب��
۔ سمعا وطاعة �ا صاحب السمو.

� لهجة أقرب إ�
لم تكد �ستدير التنف�ذ األمر، ح�� أضاف ��

السخ��ة :
۔ ر�ما �خفف هذا من ذن�ك �ا (د�فلش)،

� تجن�د
�ع لسانك، جزاء فشلك �� فلقد �ان المفروض أن تن��

. �
عالم الفضاء األر��
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احتقن وجهها لحظة، وتمتمت :
۔ عفوك �ا موالي

اندفعت تغادر (قلب ال�ون)، و�� تتمتم:
� المتغطرس . ۔ ذلك اللع��

واصلت اندفاعها، ح�� �لغت قاعتها الخاصة، ح�ث رقدت
(أورا) فوق منضدة معدن�ة �اردة، وقد ق�دت أطرافها إ� أطراف

� إح�ام..
المنضدة ��

ولم تكد (أورا) تراها، ح�� �خت غاض�ة :
� ة التعسة س�قتلك والدي �� قتلة، جزاء ما تفعل�� ۔ أيتها الحق��

� عروقها
ة، ��ي �� � فعل هذا �أم��

�� ۰۰ ل�س لك الحق ��
اطور�ة . الدماء اإلم��

� جذل وسخ��ة، و�� تقول :
اب�سمت (د�فلش) ��

� قد فعلت هذا، ق�ل الحصول ع� إذن مسبق من ف أن�� ۔ أع��
� كنت أعلم أنه لن ة، ول�ن�� اطور �ا سمو األم�� والدك اإلم��

ض، وأن قل�ه ال �حمل ذرة واحدة من العواطف، ح�� �ع��
�ال�س�ة الب�ته.

� �امة :
ثم مالت نحوها، مستطردة ��

۔ واآلن أين (فالش)؟
�خت (أورا) :

� إ� الجح�م. ۔ اذه��
تراجعت (د�فلش) برأسها، وأطلقت ضحكة عال�ة مجلجلة، ثم

قالت:
�ــح هذا الجح�م. ۔ لست أدري من منا س��

ثم استدارت إ� أحد حراسها، وقالت :
۔ أح�� ش�ئا من د�دان المس�نقعات.

�خت (أورا) :
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۔ ال.. ل�س د�دان المس�نقعات.. ال..
أطلقت (د�فلش) ضحكة وحش�ة، وقالت و�� تتحسس عنق

(أورا) الجم�ل :
ة.. لقد أ� ع� معرفة ۔ �ل إنها أوامر والدك �ا سمو االم��

مخ�أ (فالش جوردن) ۰۰ مهما �ان الثمن.
انهارت (أورا)، و�� تهتف :

ي تلك ء.. ول�ن ال تح�� �
�م ��ل �� ە إذن.. سأخ�� ۔ سأخ��

الد�دان القذرة.
فت.. واع��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� هدوء، نحو عنق (فالش)، الذي
�ان المخلب القاتل يه�ط ��

� تح�ط �ه، ح�� �دت حاول عبثا التملص من األذرع الق��ة، ال��
له النجاة مستح�لة، و�دا له الموت بردائه القاتم أمام عي��ه..
�
� المخلب القوي، الذي ترنح ��

وفجأة شق الهواء متألق، انغرز ��
قوة، ثم سقط إ� الخلف، وتراخت األذرع المح�طة �جسد
� توتر

(فالش) دفعة واحدة، فراح �دفعها �ع�دا، و�تحرر منها ��
�
ثم نهض �لتفت إ� منقذە المجهول، الذي ه�ط عل�ه �غتة، ��

� فتح فيها الموت فك�ه، وأبرز أن�ا�ه الحادة اللتهامه اللحظة ال��
ولو أن دهشة (فالش) بنجاته من المخلب القاتل �ساوی
اطا، فشخص�ة منقذە ضاعفت هذە الدهشة إ� آالف ق��

األفدنة..
� هذا الموقف

لقد �ان �الفعل آخر شخص يتوقع رؤ�ته ��
�الذات..

�ان (�ار�ن) ۰۰
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� دهشة �الغة، هتف (فالش) :
و��

۔ ول�ن لماذا؟
مط األم�� (�ار�ن) شفت�ه، وهز كتف�ه، قائال :

� درست األمر ج�دا. ۔ ر�ما ألن��
، تعلق ثم صوب إ� (فالش) بندق�ة �دائ�ة، ت�ت�� �قوس صغ��

ف�ه سهم متألق آخر، وهو �ستطرد :
اطور قد � (أرض الجح�م) أن اإلم��

۔ لقد علمت �عد سقوطك ��
کشف أمر �قائك ع� ق�د الح�اة، وأنه ي�حث عنك ��ل غض�ه
� أرض

و��ارە وعنادە، وفكرت أن أ�لغه �م�عك ��
� خش�ت أال �صدق هذا، خاصة وأن الشك المس�نقعات، إال أن��

� الجح�م ..
أحد صفاته األساس�ة. لذا فقد ه�طت خلفك ��

� سخ��ة، مض�فا
واب�سم ��

� الواقع.
۔ إلحضار جثتك ��

ثم ل�ح �كفه، وأردف :
، فهو اطور أ��� �� اإلم�� ۔ ثم خطر ب�ا�� أن إعادتك ح�ا س��

�ستطيع هكذا إش�اع جوعه إ� تم��قك إر�ا، واالنتقام منك ��
انتقام .

� سخ��ة :
تمتم (فالش) ��

۔ �ا لعطفك وشفقتك !!
� �امة :

ثم اعتدل مستطردا ��
ف. � أال أمنحك هذا ال�� ۔ ول�ن يؤسف��

� حزم :
قال (�ار�ن) ��

۔ لم تعد تمتلك القدرة ع� اتخاذ القرار �ا صاح .
أجا�ه (فالش) :
۔ هذا ما تظنه..
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ثم استدار وواصل ط��قه إ� داخل المس�نقعات، فهتف �ه
� حدة :

(�ار�ن) ��
� و�ال..

. قف أيها األر��
قاطعه (فالش) دون أن يتوقف :

؟ � ۔ و�ال ماذا؟ هل ستقتل��
� حزم :

تردد (�ار�ن) لحظة، ثم قال ��
اطور، �دال � أفضل إرسال جثتك إ� اإلم�� ۔ نعم .. سأقتلك.. إن��

من منحة فرصة ولو ض��لة ۔ للنجاة.
� عناد :

قال (فالش) ��
� أفضل الموت أ�ضا. ۔ إن��

�دا م��ــــج من الحزم وال�امة ع� وجه (�ار�ن)،
وهو �قول :

ت هذا ۔ فل�كن.. أنت اخ��
اقة إ� ظهر (فالش) ۰۰ وصوب بندقيته ذات األسهم ال��
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واندفعت س�ابته تضغط الزناد .
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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11 ۔ الدمار ۰۰
ق�ل أن �ضغط (�ار�ن) زناد بندقيته �جزء من الثان�ة، انغرز سهم
عها من �دە، وأل�� بها �ع�دا، فشهق � � البندق�ة، وان��

براق آخر ��
� حدة، ودفعت شهقته

(�ار�ن)، وهو �لتفت إ� مصدر السهم ��
(فالش) إ� أن �ستدير إل�ه �دورە ۰۰

ات من � دهشة.. لقد �ان هناك ع��
وا�سعت عيونهما ��

الصقور �ح�طون بهما من �ل جانب، و�ص��ون إليهما
أسهمهم..

� حنق :
وهتف (�ار�ن) ��

ات)، دون إذن مسبق ۔ أي ع�ث هذا؟ ك�ف �لغتم ض�ع�� (ب��
؟

لم �جب أحد الصقور �حرف واحد، و�نما اتجهوا نحو (�ار�ن) و
� المس�نقع..

� قوة، وخفقت األجنحة ��
(فالش)، وأمسكوهما ��

ثم انطلقت الصقور وشعر (�ار�ن) �دهشة �الغة، والصقور
ينطلقون �ه ع�� ممرات واسعة، تح�ط بها أعشاب

المس�نقعات، وهتف :
ك�ف عرفتم هذە الطرق العجي�ة؟

� �ه هو الصمت
ومرة أخرى �ان الجواب الوح�د الذي ح��

التام، إال من صوت خفقات األجنحة الضخمة.
� ممرات

ومضت نصف الساعة، والصقور �حلقون ��
� نها�ة الممرات، �ل�ح

ة �� المس�نقعات، ح�� �دت فتحة كب��
ها الصقور �حمليهما إ� السماء فيها الضوء واضحا، وع��

الصحو..
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�
واستمر التحليق لنصف ساعة أخرى، ق�ل أن �حط الصقور ��

(�ست)..
ولم �كد قدما (فالش) �ستقران ع� أرض (�ست)، ح�� سمع

صوتا أنث��ا يهتف :
۔ (فالش) .

� ذراع�ه، � ألقت نفسها ب�� التفت �ك�انه �له إ� (دا�ل)، ال��
وراحت تهتف وقد أجهشت �ال��اء :
۔ لم أتصور أن أراك ح�ا مرة أخرى .

� حنان، وهو �قول :
تحسس شعرها ��

۔ ول�ن المعجزة حدثت �ا ع��ز�� ۰
� مودة، وقال :

ثم رفع عي��ه إ� (زوركوف)، الذي اب�سم ��
� أنك ع� ق�د الح�اة.

۔ �سعد��
اب�سم (فالش) �دورە، وقال:

۔ شعور مت�ادل.
� غضب :

وهنا هتف (�ار�ن) ��
۔ هل أت�نا إ� هنا ل�شاهد موقفا عاطف�ا سخ�فا؟

قهقه (هاوك) ضاح�ا، وقال :
� لم أتوقع قدومك قط �ا ع��زی (�ار�ن).. لقد أمرت

۔ الواقع أ��
نا أحد رجا�� �ال�حث عن (فالش) و�حضارە فحسب، ولقد أخ��
�
� المس�نقع، فاتصلت �صد���

جواس�سنا لد�ك أنه قد سقط ��
)، الذي تعت�� مس�نقعاتك جزءا من ض�عته، وسألته (ف���

� إ�اە ��ل �ور. ط��قا مخت�ا إليها، ولقد منح��
هتف (�ار�ن) غاض�ا:

اطور تدفعان ثمن هذا. ۔ س�جعل�ما اإلم��
قهقه (هاوك) ضاح�ا، وهو �قول :

اطور بوجودك ووجود (فالش) هنا؟ ۔ ومن س��لغ اإلم��
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� سخ��ة، وقال :
اب�سم (�ار�ن) ��
۔ هذا �ا رجل.

، وهو �ستطرد : وأخ�ج من جي�ه ش�ئا أش�ه �قلم صغ��
، لقد قمت ب�شغ�ل هذا الجهاز الخاص، فور أ� رجالك ��
و�واسطته استمعت الع��زة (د�فلش) إ� �ل حرف ت�ادلناە منذ

تلك اللحظة، وأ�ضا حددت موقعنا..
وا�سعت اب�سامته الساخرة، وهو �ستطرد :

۔ وأنت تعرف ع��زتنا (د�فلش) و�حساسها المرهف.
� عص��ة :

شحب وجه (هاوك)، وقال ��
انت تخدعنا.

� هدوء :
قال (�ار�ن) ��

۔ هل تراهن؟
 

وفجأة برزت عدة مقاتالت فضائ�ة، راحت تمطر (�ست)
�قذائف إشعاع�ة مدمرة، �ادت إحداها تص�ب (�ار�ن)، وسط
�
� سادت الض�عة، ف�خ هذا األخ�� �� حالة اله�ج والم�ج، ال��

قلم اإلرسال :
۔ هل جننت �ا (د�فلش) ۰۰؟ رجالك �طلقون النار ع� أ�ضا !

أجابته ضحكة ساخرة منها، و�� تقول :
، ولقد أمر اطور أيها األم�� � ع�دة مط�عة لسمو اإلم�� ۔ إن��

بتصف�ة الجميع، ف�ما عدا (دا�ل) وحدها.
� غضب :

�خ (�ار�ن) ��
اطور. ۔ لعنة اآللهة عل�ك وع� اإلم��

�ه �قدمه جاو�ته ضحكتها الساخرة مرة أخرى، فأل�� القلم، و��
� ارتفع صوت (هاوك) صارخا: � ح��

� سخط، ��
��

۔ فلینج �ل بنفسه �ا رجال.
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� (�ار�ن) و (فالش) و
��� � � ح��

راح الصقور �حلقون مبتعدين، ��
(زورکوف) و (دا�ل) وحدهم، وهتف (فالش) :

ء ما ۰۰ �
۔ ال�د أن نحت�� ���

صاح (�ار�ن) :
۔ ا�حث عما تحت�� �ه، أما أنا فسأذهب.

انطلق �عدو مبتعدا، فصاح (فالش) :
۔ هذا الوغد �عرف ط��قا ما.. ه�ا ن��عه..

ت�عوە ركضا، واألشعة المدمرة تالحقهم، ح�� قفز (�ار�ن) داخل
، ولحق �ه (زوركوف)، ومد �دە إ� (دا�ل)، هاتفا : صاروخ صغ��

۔ هل�.
� الصاروخ ول�ن خ�طا من األشعة المدمرة حال ب�نها و���

� �خ (�ار�ن) : � ح��
�� ، الصغ��

۔ لن ن�تظر أحدا..
وانطلق �الصاروخ، و (زوركوف) ��خ :

كهما هنا. .. لن ت�� ۔ توقف أيها الحق��
 

�
ول�ن الصاروخ ابتعد �الفعل، تار�ا (فالش) و (دا�ل) وحدهما ��

(�ست)، وهتفت (دا�ل) :
۔ لقد انت� أمرنا �ا (فالش).

هتف بها :
�
۔ ل�س �عد .. هناك فجوة ق���ة.. أظنها ستحوي ش�ئا ما ��

أعماقها.
انطلقا �عدوان نحو الفجوة، ح�� �لغاتها، فصاح (فالش) :

۔ أ��� �الدخول أوال، ق�ل أن ۰۰
ق�ل أن يتم ع�ارته دوى االنفجار ع� مق��ة منهما، إثر خ�ط
سم�ك من األشعة المدمرة، ودفع التضاغط جسد (دا�ل) �ع�دا،
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� أسقط (فالش) داخل الفجوة، ف�خت (دا�ل) : � ح��
��

۔ ال �ا (فالش).. ال.
� أمامها تدر�ج�ا، وخ�ل ثم مادت بها األرض، وراحت الرؤ�ة ته��

إليها أن واحدة من المقاتالت قد ه�طت ع� مق��ة منها ۰۰
ثم فقدت وعيها ۰۰

 

� ه�طت �مقاتلتها، من �ت منها (د�فلش)، ال�� � هدوء، اق��
و��

�
� ازدراء، و�� تتطلع إليها، ثم قالت ��

جنودها، ومطت شفتيها ��
حنق :

� تلك األرض�ة.
اطورنا �� ۔ لست أدري أي جمال �جدە إم��

ثم أشارت إ� رجالها، مستطردة :
۔ احملوها �ع�دا

سألها أحد الرجال :
� (�ست)؟

۔ وماذا سنفعل ��
� جذل :

رفعت حاجبيها، و�� تقول ��
اطور.. ۔ س�نفذ أوامر سمو اإلم��

� شهوة، مع استطراداتها :
وتألقت عيناها ��

سن�سفها �سفا ..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

، � غضب، وهو �جلس داخل الصاروخ الصغ��
�خ (زورکوف) ��

الذي ينطلق �ه (�ار�ن)، عائدا إ� أرضه :
۔ �ا لك من نذل ج�ان ! لقد ترکت (فالش) و (دا�ل) وحدهما

وسط جنود (منج).
هتف �ه (�ار�ن) محنقا :

� أن أقاتل جنود (منج) ؟ ۔ وهل كنت تتوقع م��
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صاح (زوركوف) :
۔ ولم ال؟ ألم �غدر �ك، و�طلب من جنودە قتلك؟

� حنق"
۔ ضغط (�ار�ن) أسنانه، وهو �قول ��

۔ ذلك الوغد.
� عص��ة :

ثم أضاف ��
ات). � إ� (ب��

۔ س�دفع الثمن غال�ا، عند عود��
� سخ��ة متوترة :

قال (زوركوف) ��
ات)؟ ۔ وهل تتوقع عودة هادئة إ� (ب��

� حدة :
سأله (�ار�ن) ��
؟ � ۔ ماذا تع��

� سخ��ة :
. أجا�ه ��

اطور الذي أمر �قتلك �ال رحمة أو تردد، لن � أن اإلم�� ۔ أع��
ا ع� ض�عت�م ووص�ا لعرش ت�غضه. �سمح لك �العودة أم��

� ذهول، و�أنما لم �كن يتوقع مثل هذە
ا�سعت عينا (�ار�ن) ��

الن��جة، ثم لم �ل�ث أن عقد (حاجب�ه)، هاتفا :
۔ آە لو فعل ذلك الوغد هذا !!

� برود :
قال (زوركوف) ��
۔ س�فعله حتما.

ران عليهما الصمت لحظة، ثم اندفعت �د (�ار�ن) إ� جهاز
� عص��ة، وهو �قول :

� الصاروخ، وضغط أزرارە ��
االتصال ��

۔ هنا األم�� (�ار�ن).. أجب �ا (داك)..
۔ هنا األم�� (�ار�ن).

 

� توتر :
ظل الجهاز صامتا لحظات، فتمتم (�ار�ن) ��

۔ عج�ا !! المفروض أال �غادر (داك) حجرة االتصاالت أ�دا.
غمغم (زوركوف) :
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۔ هذا لو أنه ما تزال هناك حجرة اتصاالت.. أو أن (داك) هذا ما
زال ع� ق�د الح�اة.

� عص��ة :
تضاعف توتر (�ار�ن)، وعاد �ضغط األزرار، قائال ��

۔ من األم�� (�ار�ن) إ� (داك).. أجب..
۔ أجب عل�ك اللعنة.

هتف (زوركوف) :
لو أن هذە ض�عتك، فلست أظنه �ج�ب رسالتك قط.

رفع (�ار�ن) عي��ه إ� ح�ث �ش�� (زوركوف)،
� ذعر ۰۰

ثم ا�سعت عيناە ��
لقد �انت هناك سحا�ة من الدخان، ترتفع من

ات) ۰۰ � تحتلها (ب�� المنطقة ال��
� غضب :

وهتف (�ار�ن) ��
۔ اللعنة !

� حركة حادة، مما جعل (زوركوف) يهتف �ه :
ثم أدار الصاروخ ��

۔ إ� أين؟
� حدة :

أجا�ه (�ار�ن) ��
۔ إ� ح�ث أجد (هاوك) وصقورە.

� دهشة :
سأله ��

۔ وأين �مكن أن تجدهم؟ لقد فروا مثلنا من المذ�حة،
� م�ان ال �ع�� عليهم ف�ه الطاغ�ة.

وس�سعون لالختفاء ��
� حزم :

قال ��
۔ أنا أعلم أين أجدهم.

� غضب :
ثم أردف ��

۔ وماذا �مكن أن نفعل معا؟
وأدرك (زوركوف) أن الشعلة قد ارتفعت..

شعلة الثورة..
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ان ۰۰ 12 ۔ الن��
� صمت، ثم لم

ضاقت عينا (منج)، وهو يتطلع إ� (دا�ل) ��
� هدوء، وتالع�ت أصا�عه �لها، وهو �قول:

�ل�ث أن ل�ح �كفه ��
۔ لقد عدت أيتها األرض�ة.

ض، أو أن تهاجمه، إال أن حلقها غص �دموعها، حاولت أن تع��
فالذت �الصمت التام، وهو يواصل :

� أن تعل�� منذ ال�دا�ة أنه من الحماقة عدم االنص�اع
۔ �ان ي����

لرغ�ات (منج) .
والتفت إ� (د�فلش)، وقال :

، مقا�ل �
� تجن�د العالم األر��

۔ أما أنت فسأغفر لك فشلك ��
� المق�لة، وتخلصك من (فالش جوردن) . استعادتك زوج��

ة، وفمها �حمل اب�سامة واسعة، انحنت أمامه انحناءة كب��
وقالت :

ة (أورا) �ا صاحب السمو؟ ۔ وماذا عن األم��
مط شفت�ه، وقال :

� سجنها �عض الوقت، س�کون هذا مف�دا لها .
۔ اتركيها ��

� خ�ث :
قالت ��

۔ ول�نها ور��تك الوح�دة اآلن �ا موالي، �عد أن أصدرت أمرك
�القضاء ع� األم�� (�ار�ن) .

� ال م�االة :
قال ملوحا �كفه ��

من �دري؟ قد ال نحتاج إليها.
ورمق (دا�ل) بنظرة خاصة، وهو �ستطرد :

۔ قد أنجب ور�ثا جد�دا.
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� ظفر،
انهمرت الدم�ع أ��� من عي�� (دا�ل)، فاب�سم هو ��

و�أنما يروق له هذا، وقال:
۔ ضعوا حراسة مكثفة حول حجرة عرو� المق�لة هذە المرة،
وحا�وها �شاشات المراق�ة، ول�قتلها الحراس �ال رحمة، لو

تجاوزت حدود الحجرة..
ثم رفع رأسه، مستطردا :

اطوري.. الل�لة. ۔ ول�علن الزفاف اإلم��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� قلب
ع�� (�ار�ن) �صاروخه الصغ�� تلك الممرات الواسعة، ��

المس�نقعات، و (زورکوف) �قول حائرا :
� هذا الم�ان القذر

� (هاوك) ورجاله �� ۔ هل تتوقع حقا أن �خت��
العفن؟

� هدوء، وهو ي�حث �عي��ه ف�ما حوله :
أجا�ه (�ار�ن) ��

۔ إنه الم�ان المناسب لهم، فلن �خطر ب�ال مخلوق واحد، ح��
) نفسه، مالك � (ف���

(د�فلش) نفسها، أن ي�حث عنهم هنا، ��
ض�عة (أ�وا) �لها، ال �قرب هذە المس�نقعات فقط.

هز (زوركوف) رأسه، مغمغما :
� حقا أن تع�� عليهم. ۔ س�دهش��

أجا�ه (�ار�ن) :
۔ استعد للدهشة إذن.. ها هم أوالء.

تحفز (هاوك) ورفاقه، عندما رأوا الصاروخ الصغ�� يندفع
�
نحوهم، إال أن تحفزهم ذهب، عندما حط الصاروخ أمامهم ��

هدوء، وه�ط منه (�ار�ن) و (زوركوف)، وهنا أطلق (هاوك)
قهقهة عال�ة، وقال :
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� نادي المطرودين.
۔ مرح�ا ��م ��

� ضيق، وقال :
عقد (�ار�ن) حاجب�ه ��

۔ إننا هنا لن�حث هذا األمر �الذات �ا ع��زی (هاوك) .
هتف (هاوك) :

۔ أي أمر؟
جلس (�ار�ن) إ� جوارە، وهو �قول محتدا :

۔ إ� م�� نحتمل طغ�ان (منج)؟
� وجهه �دهشة، ثم هتف :

حدق (هاوك) ��
� ي��عها ۔ إ� أن نملك مثل قواە.. ألم تفهم �عد الس�اسة ال��
اطور، ثم دان له ح�م كوكبنا الس�ار؟ ألم �دهشك عمك اإلم��
� � ق�ە، ��ل ما �ح��ه من تكنولوج�ا، و��� الفارق الحضاري ب��

� �ستخدمها نحن؟ إنه �حتفظ لنفسه ��ل األسلحة ال�دائ�ة، ال��
األوراق �ا ف�� .

� حدة:
هتف (زوركوف) ��

۔ وهل هذا �اف لالس�سالم؟ :
صاح (هاوك) :

� أجسادنا تحت عجالت �اسحاته،
۔ وماذا �مكننا أن نفعل؟ نل��

أم نواجه أشعته المدمرة �سهامنا، أو صدورنا العار�ة؟
� راحته، وهو �قول :

ب (زورکوف) ق�ضته �� ��
۔ ال�د من وجود وس�لة.

ان�عث صوت �غتة من وسط المس�نقعات، �قول :
۔ �التأ��د.

استدار الجميع إ� مصدر الصوت، وهتف(زوركوف) :
۔ (فالش) ؟؟ مستح�ل !! لقد تصورت أنك قد لق�ت م�عك،
�
ب (فالش) �� �عد أن �سف هؤالء األوغاد (�ست) �سفا اق��
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� هيئة مزر�ة،
هدوء، وقد �دا قم�صه األحمر و�واله األب�ض ��

ة ما مر �ه من أهوال، و (هاوك) يهتف : من ك��
� �متلك أ��� من ح�اة .

ي�دو أن هذا األر��
أجاب (فالش) :

�
ت �� � �الفعل، لوال أن ع��

� حت��
۔ �ان من الممكن أن أل��

ة، � سقطت فيها، ع� دراجة صاروخ�ة صغ�� الفجوة، ال��
� ع� إدارة محركها،

� مالحظا�� أ�عت أستقلها، وساعدت��
. فانطلقت بها ع� الفور إ� هنا، وانفجرت (�ست) من خل��

� اهتمام :
سأله (�ار�ن) ��

۔ وك�ف وصلت إ� هنا؟
اب�سم (فالش)، وقال :

� أمتلك ذا�رة ج�دة. ۔ �مكنك أن تقول إن��
� جد�ة :

ثم جلس إ� جوار (هاوك)، وأضاف ��
، الذي قطعه حضوری ۰۰ ۔ فلنعد اآلن إ� الموض�ع األص��

کنتم ت�حثون عن الوس�لة المث� لمحار�ة (منج) .
هتف (هاوك) :

.. إن (منج) هذا �ملك �ل � ۔ ال توجد وس�لة لذلك .. صدق��
وسائل الحرب والقتال...

إنه �ملك أجهزة قادرة ع� إلقاء الصواعق، و�ثارة الزالزل،
.. وأ��� من هذا. � ا��� وتفج�� ال��

غمغم (زوركوف) :
. لقد رأينا عينة من هذا ع� األرض.

ل�ح (هاوك) �ذراعه، هاتفا :
۔ إنه �مهد لغزوها و�خضاعها.

هتف (زوركوف) :
. محال.
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��ته ع� كفه، وهو �قول : هدأە (فالش) ب��
ء �

� أن �خ�فنا هذا، فقد �مكننا تع��ض فارق القوة ���
۔ ال ي����

من التخط�ط والذ�اء.
سأله (�ار�ن) :

۔ ک�ف؟
التفت إل�ه (فالش)، �سأله :

۔ قل �� أوال : �صفتك ور�ث العرش، اال تعرف ط��قا ��ا إ�
داخل الق�؟

تردد (�ار�ن لحظة، ثم قال :
هناك ط��ق �الفعل، ول�نه ع�ارة عن �داب ضيق، �سمح
، ول�ن من �دخل إ� الق� �مرور فرد واحد ع� األ���

س�تعرض لخطر األ� والقتل.
قاطعه (فالش) :

� فحسب داخل الق�. ۔ إننا نحتاج إ� رجل��
رفرف (هاوك) �جناح�ه، وهو �سأله :

۔ من؟ ولماذا؟
التفت إل�ه (فالش)، �قول :

� �� أننا نحتاج إ� تدم�� حجرة وأجهزة
اإلجا�ة ع� الجزء الثا��

األمن المتطورة داخل الق�، ق�ل أن ن�دأ هجومنا، ثم إننا
اطور�ة �لها، إذا ما الح لنا نحتاج إ� رمز قوی، تلتف حوله اإلم��

الن�.
هرش (هاوك) لحيته ال�ثة، وقال :

� ال ثالث لهما. ۔ هذا �دفع إ� ذه�� اسم��
ثم أشار إ� (زوركوف)، قائال :

، و۰۰۰ �
هذا األر��

صمت لحظة، ثم التفت إ� شخص آخر، مستطردا :
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۔ واألم�� (�ار�ن) ۰
هتف (�ار�ن) :

۔ أنا؟ !
أجا�ه (فالش) :

۔ �التأ��د �ا (�ار�ن).. أنت أفضل من �فعل هذا، فأنت الوح�د
اطوري من الداخل، ثم تق���ا، الذي �عرف تفاص�ل الق� اإلم��
�� للعرش، والوح�د الذي لن �ش�� اعتالؤە إنك الور�ث ال��
� نفوس الشعب، أما (زورکوف) فهو

ة �� العرش مش�لة، أو ح��
العالم الوح�د ب�ننا، الذي �ستطيع فهم و�تالف أجهزة األمن

داخل الق�.
ثم اب�سم قائال :

. ت���� لنا الخطوة األو�.
سأله (�ار�ن) :

؟ ۔ ما ��
� اهتمام :

أجا�ه ��
۔ هل تملك جهاز إرسال آخر، �مكننا من خالله استدعاء دور�ة

من دور�ات (منج)؟
أجا�ه ع� الفور :

نعم. أمتلك واحدا.
� ارت�اح :

قال (فالش) ��
۔ عظ�م.. س�ستخدمه إذن الستدعاء واحدة من الدور�ات، ثم

�ستو�� عليها، و.
قاطعه (هاوك) :

۔ قل �� أوال : م�� �مكننا تنف�ذ هذە الخطة؟
د (فالش) ��ە لحظة، ثم قال : ��
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� الصاروخ�ة دعوة من � دراج��
۔ لقد التقط جهاز االتصال، ��

اطوري الل�لة. (منج) إ� شع�ه، لحضور حفل الزفاف اإلم��
� حزم :

وصمت لحظة، ثم أضاف ��
��نا الل�لة.. و�ال تردد. ب �� ۔ وهذا �ع�� أنا من المحتم أن ن��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ارة.. 13۔ ال��
� قاعة

اطوري ع� قدم وساق، �� جرت استعدادات الزفاف اإلم��
� اهتمام، ع�

(قلب ال�ون)، وتا�عت (د�فلش) �ل اإلجراءات ��
اطور، وقرر � اإلم�� � عي��

� راقت �� تها من (دا�ل)، ال�� الرغم من غ��
أن يتخذها زوجة..

وقطع متا�عتها أحد رجالها، وهو �قول :
. �

۔ لقد تلقينا رسالة خاصة من إحدى دور�اتنا �ا س�د��
ها : التقطت كرة االتصال الشفافة من �دە، وقالت ع��

۔ هنا القومندان (د�فلش).. ماذا لد��م؟
أجابها قائد الدور�ة :

۔ هنا الدور�ة رقم (۱۷)، ولقد تلقينا اتصاال مجهوال بوجود
� منطقة ق���ة.. هل نهاجم أم ن�تظر؟

المتمردين ��
� األمر لحظات، ثم قالت :

تفكرت ��
� حذر، ولو �ان االتصال سل�ما،

۔ اتجهوا إ� تلك المنطقة ��
� حزم :

هاجموا ع� الفور، ثم استدركت ��
۔ وسأتابع الموقف �له من حجرة األمن.

� قلق، ثم قالت :
أنهت االتصال، وتوقفت قل�ال ��

۔ نعم.. سأتابع الموقف هناك •
� نفس اللحظة �انت الدور�ة الطائرة تتقدم نحو المنطقة

و��
الم�شودة، وقائدها �قول :

� المنطقة.
۔ توقفوا قل�ال هنا، ق�ل أن نه�ط ��

� قلق :
سأله مساعدە ��

۔ أل�س من الخطر أن توقف �ا س�دی؟
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أنت تعلم أن التوقف �ضطرنا إ� رفع الحاجز ال�هرومغناط���
، و۰۰۰ �

الخ��
� حدة :

قاطعه قائدە ��
۔ ارفعه �ا رجل.. من �مكن أن يهاجمنا، ونحن ع� ارتفاع

خمسة آالف قدم و۰۰۰؟
� وجه

� ذهول، وهو �حدق ��
ب�� ع�ارته �غتة، وا�سعت عيناە ��

(هاوك)، وأجنحته المرفرفة حوله، وهو يب�سم اب�سامة ضخمة،
، ثم �صوب إل�ه بندقيته، ذات � وسط شار�ه ولحيته ال�ث��

السهم المتألق..
�خ القائد :

۔ أع�دوا الحاجز..
ول�ن (هاوك) ضغط زناد بندقيته، وانطلق السهم المتألق
ق قلب القائد، الذي أطلق شهقة ق��ة، وسقط جثة �خ��

هامدة..
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و�خ مساعد القائد :
۔ هجوم ۰۰ فل�ستعد الجميع.

ول�ن الصقور �انوا قد أحاطوا �الدور�ة الطائرة، واقتحموها �ال
اقة تنهال ع� صدور جنود (منج) ۰۰ تردد، وراحت سهامهم ال��

ودارت معركة حام�ة الوط�س..
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� أسلحة الصقور وأسلحة وع� الرغم من الفارق الره�ب ب��
� قلوب الصقور أمالتا

رجال (منج)، إال أن المفاجأة وال�سالة ��
كفة المعركة إليهم..

ا : وقهقه (هاوك) ضاح�ا، وهو �ل�ح ب�ندقيته، صائح�
۔ لقد ر�حنا.. من �ان يتصور هذا.؟؟ لقد ر�حنا.

حمل أحد الصقور (فالش) إ� داخل سفينة الدور�ة الطائرة،
وهتف �ه (هاوك) :

؟ لقد ر�حنا. �
۔ هل رأ�ت المعجزة أيها األر��

� حزم :
أجا�ه (فالش) ��

. ل�س �عد �ا قائد الصقور.. إنها الجولة األو� فحسب..
ثم أ�ع إ� مقعد الق�ادة، مستطردا :

.. س�نطلق نحو ق� واآلن فل�ستعد جنودك للهجوم ال�ب��
ة. (منج) م�ا��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

مسح (زوركوف) العرق المتص�ب ع� وجهه، وهو �س�� خلف
(�ار�ن)، ع�� ذلك ال�داب الضيق المنخفض السقف، وغمغم

� توتر :
��

ا. ۔ �ما لو أننا نع�� ق��
� برود :

أجا�ه (�ار�ن) ��
۔ من الممكن أن �صبح كذلك �الفعل..

� نها�ة ال�داب، وقال :
ثم توقف عند �اب ��

۔ واآلن تأهب، فال أحد �دري ماذا سنجد، ع� الجانب اآلخر
من هذا ال�اب..
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� حركة واحدة ��عة، وقفز داخل حجرة واسعة،
دفع ال�اب ��

ولم �كد (زوركوف) ي��عه، ح�� سمع صوتا يهتف :
۔ من أين أت�ت؟

� قل�ه
ورأى (�ار�ن) ينقض ع� أحد حراس (منج)، و�طعنه ��

� دمائه.
جا �� كه �سقط م�� طعنة نجالء، ثم ي��

وغمغم (زوركوف) :
۔ �ا لل�شاعة ! لقد قتلته دون أن �طرف لك جفن واحد.

� برود :
قال (�ار�ن) ��

۔ هل كنت تفضل أن �قتلنا هو؟
م (زوركوف) الصمت، وا�ت�� ب�تبع � �دا الجواب سخ�فا، فال��
(�ار�ن)، ع�� ش�كة من الطرق الط��لة المعقدة، ثم تنا� إ�

� أجراس، فسال (�ار�ن) : مسامعه رن��
۔ ما هذا؟

� هدوء :
أجا�ه (�ار�ن) ��

اطوري. ۔ لقد �دأ حفل الزفاف اإلم��
هتف (زوركوف) :

.. أ�ع لننقذ ۔ �دأ؟ ! �ا لـ (دا�ل) المسكينة !! أ�ع إذن �ا ف��
رف�قتنا التعسة، ق�ل

أن تصبح زوجة لطاغ�ة.
� األجراس مرة أخرى.. وتعا� رن��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� توتر :
دلفت (د�فلش) إ� حجرة األمن، وسألت أحد رجالها ��

۔ هل أرسلت الدور�ة أ�ة رسائل؟
هز الرجل رأسه نف�ا، وقال :
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۔ ل�س �عد ۰۰ ما زلنا ن�تظر.
عقدت حاجبيها، و�� تقول :

� أن يرسلوا رسالة اآلن.. لقد ترکت
۔ أي ع�ث هذا؟؟ �ان ي����

اطوري خص�صا ألح�� بتلك الرسالة. حفل الزفاف اإلم��
: � نفاذ ص��

ثم هتفت ��
� �الدور�ة. ۔ صل��

ار�سمت ع� شاشة الراصد المواجهة لها صورة السفينة
الدور�ة، و�� تعود طائرة إ� الق�، فضغطت زر االتصال،

وقالت :
۔ من (د�فلش) إ� الدور�ة رقم (۱۷) ماذا حدث �شأن ال�الغ

المجهول.
أجابها صوت هادئ :

� ط��ق العودة
۔ لقد تحققنا منه، وث�ت أنه �الغ �اذب، ونحن ��

إ� الق�.
� توتر، ثم هتفت :

عقدت حاجبيها لحظات ��
� أعرف صاحب ۔ �ا لآللهة !! إنك لست قائد الدور�ة (۱۷) إن��

هذا الصوت ج�دا..
أنت (فالش) ۰۰ (فالش جوردن) .

انقطع االتصال ع� الفور، و�خت (د�فلش) :
اطوري أطلقوا النار ع� سفينة الدور�ة، وأح�طوا الق� اإلم��

�حاجز األشعة الواق�ة.
� قلق :

قال أحد رجالها ��
اطور، وس�فسد حفل ۔ ول�ن هذا س�ث�� قلق المدع��ن واإلم��

اطوري. الزفاف اإلم��
� توتر :

هتفت ��
۔ دع �� هذا.
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�
وأمسكت جهاز اتصال خاص، و�ذلت جهدا

� هدوء
للس�طرة ع� صوتها، و�� تقول ��

ظاهری :
۔ هنا (د�فلش) ۰۰ رجال األمن �لهم يرسلون تحيتهم لسمو
اطور ال�ون العظ�م، وسنطلق أشعتنا اطور (منج) إم�� اإلم��

� صورة متصلة، احتفاال �الزفاف السا�.
الدفاع�ة ��

 

� قاعة (قلب ال�ون)، و��
دد �� سمعت (دا�ل) هذا النداء ي��

ترتدي ثوب زفافها إ� (منج)، وخفق قلبها، عندما رأت األشعة
الحام�ة تح�ط �الق� واألشعة الدفاع�ة تنطلق ع� نحو
متصل، وأن�أها قلبها أن الس�ب الذي أوردته (د�فلش) لم �كن

. �
الس�ب الحق���

ء من األمل. �
و�سلل إليها ��

 

ب جوانب صاح (هاوك)، عندما راحت األشعة المدمرة ت��
� غزارة :

سفينة الدور�ة، وتمر حولها ��
� ۰۰ (د�فلش) اللعينة كشفت

۔ لقد كشفوا أمرنا أيها األر��
األمر، ولم �عد هناك أمل �الن�.

� �امة، وهو ينطلق �السفينة نحو الق� :
صاح (فالش) ��

اجع اآلن. � أفضل الموت، ع� ال�� ۔ ال تحاول �ا (هاوك).. إن��
�خ (هاوك) :

۔ أنت وشأنك.. تراجعوا �ا رجال..
� (فالش جوردن) وحدە ۰۰

غادر هو ورجاله السفينة، و���
ق (فالش) أحزمة األشعة القاتلة، و��ل الحزم واإل�ار، اخ��

متجها نحو ق� (منج)..
ونحو الموت.
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14 ۔ الهجوم ۰۰
أشار أحد رجال (د�فلش) إ� شاشة الراصد،

وهو يهتف مشدوها مبهورا :
، ع� الرغم � ينطلق نحو الحاجز الدفا��

�ا لآللهة !! هذا األر��
من ف�ض األشعة القاتلة من حوله ۰۰ إنه �الغ الشجاعة �حق.

� غضب :
قالت ��

، لو ۔ أو �الغ الحماقة، فس�تحطم سفي�ته ع� الحاجز الدفا��
لم ت�سفها أشعتنا القاتلة أوال.

� �امة :
ثم ضغطت عدة أزرار، و�� �ستطرد ��

۔ وسأضاعف قوة األشعة القاتلة.
ارتفع من خلفها صوت صارم �قول :

۔ ومن س�سمح لك �ا (د�فلش)؟
� حجرة األمن،

استدارت إ� مصدر الصوت، مع الرجال األر�عة ��
ول�ن أر�ــع طلقات

إشعاع�ة ألقت الرجال األر�عة إ� الجح�م، وان�عث صوت
(زوركوف) يردد :

۔ �ا لل�شاعة !!
� وجه (�ار�ن)، الذي �حمل بندق�ة األشعة

حدقت (د�فلش) ��
القاتلة، وهتفت :

۔ (�ار�ن)؟ ك�ف وصلت إ� هنا؟
� �شف :

أجابها ��
� (د�فلش) هل تذك��نه؟ كنا

۔ من ال�داب القد�م �ا ع��ز��
ە منذ زمن، كنا أنا و (أورا) وأنت أطفاال صغارا، و�ان نلعب ع��
� هذا اللقب. �ع (منج) اللع�� اطور کوکبنا، ق�ل أن ين�� � هو ام�� أ��
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� توتر :
تراجعت مغمغمة ��

اطور ۔ ال تحقد ع� �ا (�ار�ن).. لقد كنت أنفذ أوامر اإلم��
فحسب.. هو الذي أمر �قتلك ال انا.

� غ�ظ، قائال :
اب�سم ��

�ئة المط�عة، � (د�فلش) ۰. أعلم أنك دائما ال��
۔ أعلم �ا ع��ز��

ا، و�نما تطيع األوامر فحسب. � ال ترتكب ش�ئا أو �� ال��
�خت :

. ۔ إنه عم� أيها األم��
رفع بندقيته إ� صدرها، وهو يهتف :

۔ وأنا أق�لك من عملك هذا �ا (د�فلش).
أمسك (زوركوف) �دە �غتة، وهتف مس�نكرا :

۔ و�حك �ا (�ار�ن).. هل تقتل امرأة؟
� وجهه غاض�ا :

هتف (�ار�ن) ��
� موضعنا.

� فعل هذا، لو أنها ��
دد �� ۔ إنها لم تكن لت��

انطلق فجأة خ�ط من االشعة ورأی المسدس الذي تمسكه
�رة، و�� تهتف : �ق�ضتها، وارتفعت معه ضحكة (د�فلش) ال��

۔ صدقت.
� ألم، وهو �مسك كتفه،

� دهشة، ��
التفت إليها (زوركوف) ��

وقد سقطت بندقيته أرضا :
؟ � ۔ أرأ�ت أيها الغ��

أطلقت (د�فلش) ضحكة أخرى عال�ة، وقالت :
�
اطور (منج)، حول غزارة العواطف �� ۔ هذا يؤكد نظ��ة اإلم��

.. إنه يؤكد أنها ستكون س�ب ه��متهم. � قلوب األرضي��
� غضب :

اعتدل (زوركوف)، وهو �قول ��
۔ أيتها األف� اللعينة.

جاءت ضحكتها عال�ة مجلجلة هذە المرة، و� تقول :
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.. لقد هزمت�م تماما هذە المرة، �
۔ لن �ف�د هذا أيها األر��

فس�ل�� األشقر حتفه، عندما ترتطم سفي�ته �حاجز األمن، أما
أنتما فسوف ۰۰۰

انقض (�ار�ن) عليها فجأة، وهو ��خ :
۔ البندق�ة �ا (زوركوف).

�ة � رشاقة، وهوت ع� عنقه ���
ول�نها تفادت انقضاضته ��

� حركة
من ق�ضتها ال��ى أسقطته أرضا، ثم التفتت إل�ه ��
� جذل :

حادة، وص��ت مسدسها إ� رأسه، و�� تقول ��
قها األشعة، ۔ �م س�كون مشهد جمجمتك رائعا، عندما تخ��

وتن�� مخك خارجها، و۰۰۰
� ألم عندما أصا�ت

أطلقت شهقة م�اغتة، وا�سعت عيناها ��
� ألم

أشعة البندق�ة سلسلها الفق��ة واستدارت (د�فلش) ��
وذهول، تتطلع إ� (زوركوف)، الذي أل�� بندق�ة األشعة من

ا: �دە، متمتم�
۔ �ا لل�شاعة !

� ألم وذهول، ومسدسها �سقط من �دها أرضا
رددت (د�فلش) ��

:
۔ أنت؟ !

ثم أشارت إ� الشاشة، وقالت :
� قتلت رف�قك ع� األقل. ۔ ول�ن��

ة، ثم سقطت جثة هامدة، وأطلقت ضحكة قص��
فهتف (�ار�ن) وهو ينهض :

. . لقد أنقذت ح�ا��
� ت�دو فيها سفينة أشار (زوركوف) إ� شاشة الراصد، ال��
(فالش)، وقد أصابتها األشعة، وراحت تندفع سلب�ا نحو الحاجز

، وهتف : الدفا��
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�
۔ المهم أن أنقذ (فالش).

� انطلق (�ار�ن) نحو قاعة (قلب � ح��
وقفز نحو أزرار الدفاع، ��

ال�ون)، ط�قا للخطة المحدودة مس�قا.
لقد �انت خطة دق�قة..

وحاسمة..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

اطوري �قرا � اإلم��
سالت دم�ع القهر من عی�� (دا�ل)، والقا��

� ثوب زفاف
� تقف �� إ� جوار (منج)، �� � ح��

مراسم الزفاف، ��
مرصع �اللؤلؤ واألحجار ال���مة..

�انت �شعر �مذلة وقهر ال مث�ل لهما..
ف إ� طاغ�ة.. � إنها س��

� عمرها �له..
إ� أ�شع رجل عرفته ��

إ� (منج) ۰۰
� ما زال يتلو

و��ل برود وسخافة، التفت إليها (منج)، والقا��
مراسم الزفاف، وقال :

۔ هل يروق لك زوجك أيتها العروس؟
� مرارة وتأفف، فأطلق ضحكة فجة عال�ة،

أشاحت بوجهها ��
� غلظة:

�� �
وقال للقا��

ا ع� إنجاب و�� العهد ، لست أطيق ص�� �
۔ أ�ع أيها القا��

. الرس��
وقهقه ضاح�ا مرة أخرى، ق�ل أن يتجهم وجهه �غتة، و�قول :

؟ ول�ن لماذا أوقفت (د�فلش) الحاجز الدفا��
� حدة،

� عن تالوة المراسم، فالتفت إل�ه (منج) ��
توقف القا��

هاتفا :
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۔ لماذا توقفت؟
، وهو �قول : �

ارتجف القا��
۔ تصورت أن سموك لست ..

� غضب :
قاطعه ��

۔ ال تتوقف.. انه هذە المراسم السخ�فة ع� الفور.
ة، فهتف � �عة، ح�� �لغ النقطة األخ��

� �قرأ ��
اندفع القا��

اطور : �اإلم��
� بها زوجة؟

۔ هل تر��
اسة : �� �

أجا�ه (منج) ��
� زوجا لها. ۔ نعم.. و�� أ�ضا تق�ل��

هتفت (دا�ل) :
۔ من قال هذا؟

اض، وقال : � تجاهل هذا االع��
۔ ول�ن القا��

۔ هكذا أعلن�ما زوجا وزوجة.
لم �كد يتمم ع�ارته، ح�� �خ رجل :

۔ سفينة فضاء تنقض علينا.
ساد اله�ج والذعر لحظة، و�خ (منج) :

۔ أطلقوا النار.
� تنقض ع� راح حراسه �طلقون النار ع� سفينة الدور�ة، ال��

الق�، وأصاب أحدهم خزان وقودها، ف�خ :
۔ لقد أص�تها.

وانفجرت السفينة ..
� غضب :

انفجرت �دوي هائل، و�خ (منج) ��
۔ این (د�فلش) اللعينة؟ لماذا أزالت حاجز األمن؟

� ذهول..
وفجأة ا�سعت عيناە ��
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لقد رأي دراجة صاروخ�ة، تنطلق من وسط االنفجار، وع�
، مفتول العضالت. � متنها رجل أشقر، ع��ض المنكب��

� سعادة :
و�خت (دا�ل) ��

۔ (فالش)��
أما (منج) فقد �خ :

؟ �
۔ اللعنة !. من أين جاء هذا األر��

� صوت هادر :
ثم استطرد ��

ات) لمن �قتله من�م. ۔ أقتلوە أيها الرجال.. سأمنح ض�عة (ب��
ارتفع من مدخل القاعة صوت صارم ��خ :

ات) ما زال ع� ق�د الح�اة أيها الطاغ�ة. ۔ ول�ن أم�� (ب��
ات الصقور نافذة القاعة ق ع�� � نفس اللحظة اخ��

و��
الضخمة، وهم �طلقون ص�حة هادرة مخ�فة، أش�ه �ص�حة

ات ال�سور، وهم ينقضون ع� ف��سة دسمة.. ع��
� �ل م�ان من (قلب ال�ون)..

اقة �� وانطلقت السهام ال��
وتراجع (منج) ذاهال حانقا، وهو يهتف :

۔ اللعنة.
واندفع محاوال الفرار، عن ط��ق ال�اب الخاص خلف العرش

ض ط��قه، صائحا : اطوري، إال أن (�ار�ن) قفز �ع�� اإلم��
۔ إ� أين أيها الطاغ�ة؟ لقد م�� عهد اس��دادك.

� غضب :
صاح �ه (منج) ��

۔ ابتعد �ا (�ار�ن) ۰۰ هذا أمر.
� وجه (منج)، وقال :

رفع (�ار�ن) س�فه ��
� إصدار األوامر �ا (منج).

۔ لم �عد لك الحق ��
� (منج) اب�سامة ساخرة، وقال : ار�سمت ع� شف��

۔ هكذا؟
ثم استل س�فه �دورە، مستطردا :
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�عة الغاب إذن.. ۔ فلتكن ��
وتالحم الس�فان..

� نفس اللحظة ه�ط (فالش) داخل القاعة، فأ�عت (دا�ل)
و��

� ذراع�ه، وت�� هاتفة : ترت�� ب��
۔ لقد انتهت مراسم الزواج �ا (فالش).. ان�� اآلن زوجة لذلك

الوغد (منج).
ضمها إ� صدرە القوي، وهو �قول :

؟ ۰۰ ر�ما �ت أرملته. �
۔ من �دري �ا ع��ز��

اس�تب األمر لـ (هاوك) ورجاله، ووقف الجميع مع (فالش) و
� س��� � دارت ب�� (دا�ل)، يتطلعون إ� تلك الم�ارزة الرهي�ة، ال��

(منج) و (�ار�ن) ۰۰
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وصمتت القاعة تماما، إال من صل�ل السيوف وتقارعها ۰۰
اطوري، وفجأة قفز (منج) فوق العرش اإلم��

وانطلقت من أعماقه ضحكة عال�ة ساخرة، ق�ل أن �ل�� س�فه،
قائال :

۔ خ�ت أيها الفاشل.
هتف (�ار�ن) :
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۔ �ل أنت الخا� أيها الطاغ�ة..
� قلب (منج) ۰۰

وأغمد س�فه ��
� ذهول ۰۰

وشهق الجميع ��
لقد تحطم الس�ف ع� صدر (منج) ۰۰

(منج) الذي ال �قهر.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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15۔ السقوط..
� القاعة، وأحاط �ه ب��ق خافت، وهو

جلجلت ضحكة (منج) ��
�قف فوق عرشه، هاتفا:

۔ إنه عرش (منج) الخاص أيها األغب�اء، وهو مجرد عرش �لوری
عادی، لو جلس عل�ه (منج)، أما لو وقفت فوقه، فإنه يتحول

قه ح�� القنا�ل. ، ال تخ�� �
فجأة إ� درع واق، �ح�طه غالف خ��

� غضب :
هتف (�ار�ن) ��

۔ و�� م�� ستظل هناك أيها الوغد؟
أطلق (منج) ضحكة أخرى، وقال :

.. ۔ أ��� مما تتصور أيها الحق��
ثم ل�ح �كفه، هاتفا :

� هذا العرش من هنا،
۔ �عد خمس دقائق فحسب، س�خت��

� إ� م�ان �ي، ال �علمه سوای، وسوى الرجل الذي وس�نتقل ��
� ذلك الم�ان ال�ي سأجد �ل

صنعه، وقتلته أنا �عدها، و��
اطور�ة لو األجهزة الالزمة لقتل �ل مخلوق �� ع� ظهر اإلم��

أردت.
صاح (فالش) :

� هذە
، ق�ل م�� اق الحاجز، وقتل ذلك الحق�� ۔ ال�د من اخ��

الدقائق الخمس.
صاح (منج) ساخرا :

!! �
۔ �ا له من مطلب سخ�ف أيها األر��

اق هذا الحاجز. ۔ ال يوجد ب�ن�م من �علم ك�ف �مكن اخ��
 

ارتفع من خلف العرش صوت أنثوي غاضب �قول :
. أنا أعرف.
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� حدة إ� الستائر خلف عرشه، ورأى الجميع
التفت (منج) ��

ز من خلفها، وقد �دت شاح�ة ذا�لة، مهلهلة ة (أورا) ت�� األم��
الث�اب، و�� جوارها (زوركوف)، الذي غمغم :

ت عليها سجينة، فأطلقت �احها، وهتف (منج) : ۔ لقد ع��
� أبوِك. ۔ (أورا) ۰۰ إن��

� �غض واضح :
قالت ��

۔ أعلم أنك هو.. أنت ذلك الرجل الذي لم تمنعه عاطفة األبوة
� و�ذال�. من تعذی�� وسج��

ثم التفتت إ� (�ار�ن)، مستطردة :
۔ أنا أعلم ك�ف �مكن إخراجه من هنا.

�خ (منج) :
۔ ال �ا (أورا) ۰۰ ال.

� قوة، و�� تهتف :
ول�نها جذ�ت الستائر خلف العرش ��

۔ هكذا.
�ق الخافت المح�ط �ـ (منج) ع� الفور، وشحب تال�� ذلك ال��

، ورفع كف�ه �ح�� وجهه، صائحا : وجه هذا األخ��
۔ أيتها اللعينة !

وهنا قفز (�ار�ن)، والتقط س�ف (منج)، و�خ :
۔ �س�فك أيها الطاغ�ة.

� قلب (منج) ۰۰
ثم غرس الس�ف ��

وأطلق (منج) �خة رهي�ة..
، من قلب الجح�م .. � �خة �دت و�أنها �خة آالف الش�اط��
� الخ�ال. لقد تال�� (منج) ۰۰ تال��

ء �� �
ثم حدث أغرب ��

جسدە تماما، تار�ا خلفه حلة زفافه الخال�ة..
� الحلة الخال�ة،

ومضت لحظة من الذهول، والجميع �حدقون ��
ثم اندفع إليها (�ار�ن)، وأمسكها هاتفا :
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۔ أين ذهب؟
� خفوت :

غمغم (زوركوف) ��
ة. ۔ ر�ما إ� الجح�م م�ا��

 

� خوف..
� حركة حادة، وشهقت (أورا) ��

وفجأة تراجع (�ار�ن) ��
�
لقد برز الحارس اآل�� �غتة، من أحد أر�ان القاعة، وحلق ��

سمائها نحو (�ار�ن) ۰۰
� من المفروض أن تقتل، �ال رحمة، إنه تلك ال�رة الفض�ة، ال��

ب من عرش (منج). �ل من �ق��
� حلوق الجميع ۰۰

واحت�ست األنفاس ��
� موقعه ۰۰

وتجمد (�ار�ن) ��
 

، ح�� �لغ (�ار�ن)، وتوقع الجميع أن ي�سفه وسبح الحارس اآل��
�موجة من األشعة القاتلة، إال أن اآل�� لم �ل�ث أن قال �صوته

� ال�ارد :
المعد��

۔ مات (منج).. عاش (�ار�ن).
� قهقه (هاوك) ضاح�ا، ورفع � ح��

وتنفس الجميع الصعداء، ��
س�فه مرددا :

اطورنا الجد�د ۔ عاش (�ار�ن).. إم��
و�دأ ع� جد�د ..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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16۔ الختام..
اطور�ة الجد�دة، إ� جوار (فالش) و � ث�ا�ه اإلم��

وقف (�ار�ن) ��
(دا�ل) و (زوركوف)، امام صاروخ (زوركوف)، الذي حمل الثالثة

األرض، وقال (�ار�ن)، وهو �ضع �دە ع� كتف (فالش):
.. لقد انت� عهد �

ا، �فضلك أيها األر�� لقد تحقق لنا العدل أخ��
(منج)، وس��دأ عهدا جد�دا، وأول ما سنفعله هو أن ندير
صوار�خنا الدافعة �ع�دا عن أرض�م، ونرحل عن�م ؛ لن�حث

� هذا ال�ون الفسيح.
م�ان يناس�نا، ��

� حرارة، وهو �قول :
صافحه (فالش) ��

وا عل�ه. ۔ أتعشم أن تع��
اب�سم (�ار�ن)، مغمغما :

� إخالص.
۔ المهم أن ن�حث ��
هتف (زوركوف) :

ا. ۔ ه�ا بنا.. لقد اشتقت ألرضنا كث��
اب�سم (�ار�ن)، وقال :

۔ الوداع �ا (فالش).. سنذكرك دوما، وسنطلق اسمك ع� أول
أطفالنا، أنا و (أورا).

اب�سم (فالش) قائال :
اطور. ۔ الوداع �ا سمو االم��

صعد األرضيون الثالثة إ� صاروخهم، وأخل�ت المنطقة تماما،
وهتف (زوركوف) :

۔ ا� األرض.
� تنهدت (دا�ل)، هاتفة : � ح��

وأطلق محرك الصاروخ، ��
۔ �انت رحلة أغرب من الخ�ال.
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ضحك (فالش) وقال :
۔ العج�ب أنها لم �ستغرق أ��� من �ضعة أ�ام، �مكن عدها ع�

أصابع ال�د الواحدة
�ا إل�� !! لقد �دت �� أش�ه �دهر �امل ۰

� النافذة، هاتفة :
ثم حدقت ��

۔ انظر �ا (فالش).
� الواحدة تطلع الثالثة ع�� النافذة، ورأوا وجه (هاوك) ذي الع��
� م�ح، و�خفق �أجنحته إ�

واللح�ة ال�ثة، وهو �ل�ح �كفه ��
جوار الصاروخ، ثم رأوە �ش�� إ� نقطة ما، فت��عوا إشارته
� �ب هائل، ثم

�أ�صارهم، ورأوا الرجال الصقور �حلقون ��
� السماء..

يتجمعون ع� نحو منتظم، ل�كتبوا اسم (فالش) ��
وهتفت (دا�ل) :

۔ �ا لهم من أوف�اء.
انطلق الصاروخ مغادرا مجال ال�وكب، وعائدا إ� األرض،

فوضع (فالش) �دە حول كتف (دا�ل)، وقال :
� رحالت صد�قنا

، �المعتاد �� ۔ (دا�ل)؟؟ ق�ل أن تفقد الو��
(زوركوف) الفضائ�ة أحب أن أسألك ش�ئا.

قالت مخلصة :
۔ سل ما �دا لك �ا (فالش).

مال ع� أذنها هامسا :
� زوجا؟ ۔ هل تق�لين��

� سعادة :
هتفت ��

؟ � ۔ هل �سأل��
� حب :

ضمها إ� صدرە هامسا ��
�ا حب�ب�� (دا�ل).

� حركة حادة، وقالت :
ابتعدت عنه ��
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�
� أن أصارحك �أمر هام.

۔ ول�ن ي����
� قلق :

سألها ��
۔ ما هو؟

أطلقت ضحكة مرحة، و�� تقول :
اطور سابق. اطورة سا�قة، وأرملة إم�� � إم�� ۔ إن��

، والصاروخ ينطلق عائدا بهم إ� كوكب � قهقه الثالثة ضاحك��
األرض، وما زالت سماء ال�وكب الس�ار تحمل �صقورها اسم

.. �
ال�طل األر��

اسم (فالش جوردن) ۰۰
 

(تمت �حمد هللا)
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فالش جوردن..
� النصف األول من القرن

�� ، أفضل روا�ات الخ�ال العل��
� االنطالق خارج حدود ال�وكب،

�ن، عندما �دأ الخ�ال �� الع��
� ال�ون الفسيح، ح�ث اإلثارة

اطور�ات وعوالم أخرى �� و�ناء ام��
� س��ل إنقاذ األرض.

والمغامرات والرعب، ��
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
1- نها�ة العالم.
2۔ إ� الفضاء.

اطور ۰۰ 3۔ اإلم��
4- تمرد..

5-۔ االعدام..
ة العاشقة.. 6 ۔ األم��

7 ۔ الجاسوس..
8۔ الصقور ..
9- المس�نقع..
10 ۔ صفقة..

11 ۔ الدمار ۰۰
ان ۰۰ 12 ۔ الن��

ارة.. 13۔ ال��
14 ۔ الهجوم ۰۰

10۔ السقوط..
16۔ الختام..
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمه مهمة) :
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب ا�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (02)      
 
 
 
 
 

كنوز الملك سل�مان
 
 
 
 

 
تأل�ف: را�در هاجارد.

ترجمة و�عــــــــداد: د. ن��ـــــــل فاروق.
 

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
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1- المعبود..
� ا�ساءل، وأنا اخطها � الواقع عجي�ة وغ���ة، ح�� أن��

�� � قص��
إل��م، عما إذا �انت قا�لة للتصديق أم ال، ف� - ع� الرغم من
حدوثها - ت�دو أقرب إ� روا�ات األساط�� وخ�االت األد�اء، ��ل
ة، ومواقف مدهشة رهي�ة، و��ل ما ما تذخر �ه من أحداث مث��
ق، وغموض األدغال تحمله إ� مستمعيها وقرائها من روائح ال��

اري.. وال��
� لست �ال�طل األسطوري المقدام، الذي �مكن أن تحاك ثم أن��
الند)، � (�م��

حوله �ل هذە المغامرات واألحداث، فلقد ولدت ��
من أب مزارع، اختار لنفسه زوجة من إحدى مقاطعات (و�لز)،
� حب االنتقال واألسفار، ومأل عرو�� �دماء المغامرة مما أورث��

والمجازفة..
وال تجعل هذە المقدمة تبهرك، او تح�س انفاسك، او تدفعك
إ� رسم صورة خ�ال�ة �، أ�دو فيها ممشوق القوام، مفتول
العضالت، وس�م المالمح، فأنا - ع� العكس - ه��ل نح�ل، �
� إ� أن وجه �ش�ه وجه الجدي األب�ض، إ� حد دفع الم����
ة �طلقوا عّ� اسم (الجدي األب�ض) �الفعل، عندما قض�ت ف��

� سجونهم، �أمر خل�فتهم..
ا �� أس��

... � ثم إن عمري اآلن يناهز الخامسة والست��
.. ول�ن دعونا نعود إ� قص��

� طب�ب من الطراز القد�م، الذي لم �كن �عتمد ع� طرق إن��
العالج الحديثة، ولم أ�د ا�لغ سن الش�اب ح�� رحت أغذي
� ق والغرب، ح�� استقر �� � االنتقال، �السفر إ� ال��

�� � رغب��
، وفيها � � (القاهرة)، مع حلول ع�د م�الدي األر�ع��

المقام ��



127

� �ممارستها ح�� آخر
� سأ�ت�� ، وتصورت أن�� � رحت أمارس مهن��

يوم من عمری، لوال أن التق�ت �مس�� (ه�جز)، عالم اآلثار
.. الشه��

ولهذا اللقاء قصة..
� عل�ه، عندما أص�ب لقد دع�ت يوما لتوقيع ال�شف الط��
�
�مرض الت�فوئ�د، وعلمت انه واحد من أشهر علماء اآلثار ��

ة لغة، �ما �مكنه العالم، وانه يتحدث ما �قرب من خمس ع��
� �قرأ بها (ج��دة وغل�ف�ة بنفس ال�ساطة ال�� قراءة اللغة اله��
� علم

التا�مز)، وأنه قد أنفق آخر قرش �متل�ه ع� �حوثه ��
� تماما،

� معالجته مجانا، إ� أن ش��
اآلثار والتنق�ب، فلم أتردد ��

� � الثالثة والثالث��
وقامت ب�ننا صداقة وث�قة، خاصة وانه �ان ��

ا.. من عمرە، أی ان الفارق الس�� ب�ننا لم �كن كب��
� الحب والزواج �فتاة ق�ط�ة، من إحدى أ� � (القاهرة) ر�ط��

و��
الصع�د، وسل�لة للفراعنة األمجاد، ونعمت معها �سعادة ال
، وانج�ت � �

�� مث�ل لها، ع� الرغم من احتفاظها �طا�عها ال��
، فقضت نحبها، وتركت �� � ابنا واحدا، ثم أصابها الطاعون اللع��

ك � لمحة من الح�اة معه، الطفل، الذي ا�ت األقدار أن ت��
وأ�ت ع� أن تمأل �أس حز�� ح�� حافته، فاختطف رجال

، وحطموا ما ت��� من نف�� تحط�ما.. � (المهدی) اب��
ة ح��نة، إ� أن � الح�اة ع� نهج ثا�ت، ووت�� و�عدها سارت ��
، فسافرت إ� (لندن)، واتجهت من � ز�ارة وط��

فكرت يوما ��
� خادمته إ� حجرة فوری ل��ارة مس�� (ه�جز)، وهناك قادت��
� ا�داس من التحف مکت�ه، ح�ث وجدت نف�� ب��
د�ات الفرعون�ة، وصناديق اح�شدت ب�قا�ا والمخطوطات وال��
�ة محنطة، ولم �كد (ه�جز) نفسه �صل، موم�اوات واجزاء ���
ح�� �دا �� ش�يها بتلك األش�اء، وهو يرتدي معطفا أب�ض اللون،
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�
ا �أت��ة وغ�ار العمل، وقد وخط الش�ب فود�ه، و�دا ا�سخ كث��
�
�� � ، وهتف وهو �صافح�� � و�أنه قد �سلل إ� عي��ه ال�اهتت��

حرارة:
۔ �ا للمفاجأة� (ر��شارد آدمز) �شحمه ولحمه�� اهو انت حقا؟

اب�سمت وانا اصافحه قائال:
- �ل�ح �� أن �لمة شحمه هذە تحمل ال�ث�� من الم�الغة �ا
� ت خادمتك أن�� � أردت مفاجأتك، فأخ�� ، والواقع أن�� �

صد���
مجرد صديق، ولم أذكر لها اس�.

هات:
�
� أقدم لك صد��� � أ�ة لحظة �ا صد��� دع��

- مرح�ا �ك ��
� (اورم).. ال�اب��

صافحت الشاب الذي قدمه �، وهو ممشوق
، وس�م المالمح، هادیء الط�اع، ي�دو � القوام، ع��ض المنكب��

� حماس:
�ن تق���ا، و (ه�جز) �ستطرد �� � الخامسة والع��

��
- (أورم) هو أحد نوابغ اللغة الع���ة وعلم اآلثار الم��ة، ولقد

� الج�ش إ�ان حرب (الب��ر)، وأص�ب ثالث مرات..
تط�ع ��

� أحاد�ث
ت�ادلت �لمات المجاملة مع (اورم)، وانهمك ثالث�نا ��

ط��لة، استعدنا خاللها �عض الذك��ات، أنا و (ه�جز)، وتناولنا
�
�� �� اب، ثم أشعل (ه�جز) غليونه، واس�� �عض الطعام وال��

� اهتمام:
�� � مجلسه، وهو �سأل��

- قل �� �ا (آدمز): لماذا عدت إ� الوطن؟
: � �ساطة، وانا ال�ح �ک��

اجبته ��
- مجرد إجازة.

� اهتمام �الغ، وهو
� حركة ��عة، وانعقد حاج�اە ��

اعتدل ��
ينفث دخان غليونه، متطلعا إ� خاتم كب�� من الذهب، ي��نه
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، وقد نقشت عل�ه حروف � إص���
فص من ال�اقوت األزرق ��

قد�مة، فسألته:
- هل يروق لك؟

�
عت الخاتم، ووضعته �� � اومأ برأسه إ�جا�ا، ومد �دە إّ�، ف��

: � � اهتمام، ثم سأل��
راحته، وراح �فحصه ��

- هل تعرف مع�� تلك الحروف القد�مة؟
� هدوء:

هززت رأ�� نف�ا، فقرا ال�لمات ��
- هد�ة من (سل�مان) الحك�م إ� (�لق�س)، ابنة الملوك

والح�مة والجمال.
ضحكت قائال:

�
- �ا له من تقل�د ط��ف�� لقد ابتعت الخاتم من صائغ ��

(القاهرة)، �جن�ه ونصف فحسب..
� شك، مغمغما:

تطلع إّ� ��
� � أنه مجرد خاتم مقلد؟ ال.. ي�دو �� أنك �سخر م�� - اتع��

فحسب، و�ال فمن صنعه مثقف للغا�ة، ح�� �خط عل�ه هذە
ان�ة الدق�قة.. النقوش الع��

ران الصمت علينا لحظة، ثم قلت:
،( �

� قد حصلت عل�ه من س�دة تد� (أم النجا�� - الواقع أن��
و�� تد�� أنها حف�دة (سل�مان) و(�لق�س).

� أحد جيوب
� اهتمام، ثم دسه ��

راح �فحص الخاتم مرة أخرى ��
صدارة، واب�سم قائال:

- أهذە �� القصة �لها؟
� حزم:

� (اورم)، ثم اعتدلت قائال �� ألق�ت نظرة جان��ة ع� �اب��
� ط أن �قسم �اب�� - انا مستعد ألن أقص عل�ك القصة �لها، ���

(اورم) �أال �ع�د �لمة واحدة مما س�سمع ع� اذن أحد..
� هدوء:

قال (اورم) ��
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�
� اهل لثقتك �ا س�دی. - ثق ان��

، و�دأت أروي لهما، �عثت �لماته ولهجته الطمأن�نة إ� نف��
قائال:

� خل�فة (م�) خمسة اعوام �املة، لخالف - حدث أن اعتقل��
� سع�ت لل�حث عن اب�� � و��نه، ولم �كد �طلق �ا�� ح�� بي��
�

(رودر�ك)، الذي اختطفه رجال و(المهدي) قد�ما، ورحت اق��
� أجد ولدى، وقد �اعه ��

�
� صحاری (اف��ق�ا)، عل

عمری متجوال ��
هؤالء االوغاد �الرقيق، إ� إحدى الق�ائل أو أحد التجار، ولما
� موس�ق�ا موه��ا، فقد �ان ت�بع خطواته أمرا م�سورا، �ان اب��
ولقد علمت أنه قد راح ي�نقل من قب�لة إ� أخرى، وقد اطلقوا
عل�ه لقب (مطرب م�)، إلتقانه العزف ع� آالتهم الوطن�ة،
ابرة، �حملون وعلمت أنه �ستقر اآلن وسط قوم من أنصاف ال��
� زي

� وسط اف��ق�ا، فتنكرت ��
اسم ق�ائل (الفنج)، و�ق�مون ��

، وسافرت مع عدد من التجار إ� ح�ث (الفنج)، تاجر عر��
� أثناء احد احتفاالتهم

وهناك �سلقت حائط أحد معا�دهم، ��
ت صوت ولدي � � م��

الدي��ة، واستمعت إ� غنائهم.. ولسعاد��
� ، واألعوام ال�� �

ب�نهم، وتعرفته ع� الرغم من ث��ه األف����
� � حن�� � انفعا�، ودفع�� انقضت منذ فراقنا، ولحظتها غلب��
األبوة إ� أن أتنا� �ل قواعد الحذر، وأ�خ مناد�ا �اسم اب��
�
� �عض (الفنج) �� (رودر�ك)، وهنا ساد اله�ج والم�ج، ولحق��
�
، وأطلقت سا�� � � الج�� ، وانطلق عدد منهم نحوي، فغلب�� مخب��

لل��اح، ورحت أعدو ��ل ما أملك من قوة، وقد ار�شق أحد
� األدغال، وال

، غ�� م�ال بزئ�� األسود �� � کت�� السهام ب��
، �

�األحراش المظلمة، ول�ن فجأة انقض اسد ع� جواد �جاور��
.. � �الرعب، وسقطت فاقد الو�� وأصاب��

: � � صوت (ه�جز)، وهو �سأل��
�دا االنفعال واضحا ��
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� �
- وماذا حدث �عدها؟

اجبته:

فة �� �
� �عد اسب�ع �امل، ووجدت نف� ارقد �� - استعدت وع��

واسعة، و�� جواری ح�ش�ة حسناء، تع�� �جرا�، وتداوی
، وعلمت ف�ما �عد أن (الفنج) قد انتقموا من قافلة التجار اال��
العرب، الذين اندسست وسطهم، واحرقوها عن آخرها، وأن
� تع�ش )، ال�� � من األسد هم أبناء قب�لة (ا�ا��

هؤالء الذين انقذو��
� مدينة (المور)، وقد نالوا نص��ا موفورا من المدن�ة، و��لغ

��
� رعب

�ن الف �سمة، وهم �حيون �� تعدادهم ما �قرب من الع��
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دائم من (الفنج)، الذين �حملون لهم كراه�ة متوارثة، و�متل�ون
حصنا عجي�ا ج�ل�ا، ورثوە أ�ضا عن أجدادهم..
� (ه�جز)، وقد مألت اللهفة حواسه �لها: سأل��

- ثم ماذا؟
تنهدت ق�ل أن أقول:

) ع� إعداد حملة ضد - �ذلت أق� جهدي لحض (األ�ا��
، � (الفنج)؛ إلنقاذ ولدي من العبود�ة والرق، ول�نهم سخروا م��
، فلم أجد أما�� سوى مل�تهم وأعلنوا رفضهم التام لفكر��
(مج�دة)، ابنة الملوك والجمال والح�مة، وتظاهرت �االهتمام
ددت ط��ال، ثم .. ف�� �

�صحتها كطب�ب، وافض�ت إليها �فكر��
� الهول)، ول�ن راسه � أن لـ (الفنج) معبودا ع� هيئة (ا�� ت�� اخ��
ل�ست ع� ش�ل رأس إ�سان، و�نما �� رأس ك�ش ضخم، وهذا

المعبود �د� (هرمق).
� اهتمام:

تمتم (ه�جز)، وهو �ستمع ��
� (إله الفجر).. - هذا �ع��

واصلت دون االلتفات إ� تعل�قه:
- و(الفنج) يؤمنون إ�مانا قاطعا �ان تدم�� هذا المعبود هو أمر

�الرح�ل ع�� نهر الجنوب العظ�م..
� اهتمام �الغ:

� (ه�جز) �� سأل��
- أی نهر هو؟

� اهتمام مشا�ه:
اجبته ��

- لم تذكر اسمه، ول�نه أحد روافد نهر الن�ل حتما، أو أحد
حت عليها الس�� لهدم ذلك المعبود، � قد اق�� فروعه المهم ان��
، � حجم ج�ل صغ��

� أنه شد�د الضخامة، �� ت�� فضحكت وأخ��
� هدمه �األ�دي، ثم إن رجالها قد فقدوا ول�س من اله��
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�
ال�ث�� من شجاعتهم و�أسهم، وأنهم قد است�انوا للع�ش ��

أرضهم الخص�ة، ح�� يوافيهم األجل وتطوى صحائفهم، ولما
سألتها عما إذا �انت �� قانعة ��ل هذا الخض�ع والخن�ع،
� �أن الحزن �مأل قلبها وعقلها، و�ؤرق نومها، ول�نها ع� اجابت��
ا�ة حال امرأە، ال حول لها وال قوة، ثم حاولت قلب األمور،
� �ج�ل من

فراحت تغ���� �كنوز أجدادها المخ�أة، و تعد��
� سع�ت لهدم ذلك المعبود، الذهب والمجوهرات، لو ان��
وة، و�ل ما أرغب ف�ه هو إنقاذ � المال وال��

� زاهد �� فأجبتها �أن��
� (الفنج)، فأ�ت ع� موقفها، وع� ولدي، الذي �ح�ا كع�د ب��
� س��ل استعادة ولدي، ق�ل أن

أنها لن ت�ذل جهدها أو رجالها ��
ح لها فوائد الدينام�ت، يتم هدم ذلك المعبود، وهنا رحت ا��
�
ە من المتفجرات، فهتفت �� ە، و خواص غ�� وقوته، وتأث��

� �العودة إ� �الدي، و�حضار المواد الالزمة لهدم حماس، تطالب��
� كنوز ، وستمنح�� � أو ثالثة لمعاون�� ذلك المعبود، واثن��

� استعادة وح�دی.
�� �

األجداد �لها، و�ساعد��
� (اورم): سأل��

- وماذا فعلت؟
أ�ملت أنا:

� المل�ة (مج�دة) ال�ث�� من الذهب، وعددا من الرجال منحت��
والِجمال، وسل�نا درو�ا خف�ة، ال �علم عنها (الفنج) ش�ئا،
� الصحراء، ح�� �لغنا (أسوان)، وهناك

وقطعنا عدة أم�ال ��
� ، وهرعت إ� هنا، لمعرف�� � تركت الرجال والجمال منذ أسبوع��

�مدی شغف صد��� (ه�جز) �اآلثار القد�مة، وأردت أن
وة، فرصة لتكون أول من �كشف مدن�ات أمنحك، إ� جوار ال��
� غ�اهب المجهول، و�ل ما اطل�ه اآلن هو أن

قد�مة، ضاعت ��
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� المفرقعات، �أخذ ع� عاتقه مهمة هدم
ا �� نجد رجال خب��

معبود (الفنج).
� (اورم)، قائال: اب�سم (ه�جز)، واشار �طرف غليونه إ� �اب��

� (اورم)، مهندس - األمر أسهل مما تظن، فها هو ذا �اب��
، وخب�� مفرقعات، إ� جانب إجادته التامة للغة الع���ة ک�م�ا��

منذ ص�اە..
، أسأله: � تطلعت إ� ال�اب��

� مثل هذە المخاطرة؟
- هل تر�� ب�قحام نفسك ��

� هدوء و�ساطة:
هز كتف�ه، مجي�ا ��

� من هذا. - ل�س لدي اآلن ما �منع��
� �لمة (اآلن)؟ - ماذا تع��

� �عة، وهو
تخ�ج وجهه �حمرة خف�فة، لم تل�ث أن تالشت ��

�ج�ب:
� قد ورثت ثروة � كنت أتصور، ح�� أمس فقط، أن�� - الواقع أن��
� جنوب أف��ق�ا)، واليوم علمت أنه

�� �
عظ�مة، من عٍم �، تو��

� منه مرت�ة، ع� نحو �ی، وأنجب
�ان قد تزوج من امرأة أد��

�� وال شك، ول�ن هذا ل�س الس�ب منها ولدا، هو ور�ثه ال��
� هو أن

ا)، و�نما الس�ب الحق��� � ترك (إنجل��
�� � الوح�د لرغب��

� سأصبح زوجا لها، قد ، وان�� � � تصورت انها تحب�� المرأة ال��
�
وج ضا�طا متقاعدا، ضاع أمله �� � � اليوم �أنها لن ت�� صارحت��

اث عمه.. م��
�دا لنا الموقف حساسا، فلم ننطق أنا و (ه�جز) بتعليق واحد،
اما لمشاعر الشاب، الذي صمت �دورە، فران ع� الم�ان اح��
� صوت مرتفع، و�أنما �دير

ا �� صمت ره�ب، قطعه (ه�جز) اخ��
دفة الحد�ث �ع�دا عن موطن أحزان (أورم):

� من هذا �ا (آدمز)؟
- ما غرضك الحق���
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�
� الم وانفعال:

اجبته ��
� مركزی، تصور ان ابنك الوح�د

- حاول أن تضع نفسك ��
ت � مع قوم غالظ النفوس، قساة القلوب وأنك قد ع�� سج��

که ع�دا ب�نهم. عل�ه، �عد أن نضج واشتد عودە، فهل ت��
- اتنقذە بتع��ض رقبتك للس�ف؟

� غ��زة ال تقهر وال تقارن، ثم إن (مج�دة) قد
- األبوة �ا صد���

� �المساعدة والمال، ولما صارحتها �أن أحدا لن �صدق وعدت��
� � خاتمها للداللة ع� صحة القصة، ومنحت�� ، منحت�� � قص��

ّ ع� � اال ي��د عدد معاو�� اء المال والعتاد، وسألت�� الذهب ل��
ك؟ � أن تكون أحدهم، ام ا�حث عن غ��

ثالثة، فهل ترغب ��
� �طء،

� صمت، وهو �شعل غليونه، و�نفث دخانه ��
تطلع إّ� ��

: � ثم لم �ل�ث أن مال إ� األمام �غتة، وسأل��
)؟ �

- الد�ك �عض الذهب الذي منحتك إ�اە مل�ة (األ�ا��
ة: � الصغ�� قلت وانا افتح حقيب��

- ها هو ذا.
� اهتمام، و�دا ع� مالمحه ان

ناولته �عض الذهب، ففحصه ��
شکوکه قد ت�ددت، وهو �قول لـ (أورم):
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، فلم ال نصطحب الجاو�ش � - ما دام �حتاج إ� ثالثة معاون��
(ک��ك)؟

ثم التفت إّ� مستطردا:
� الج�ش، وهو خب�� العام

، منذ �انا معا �� � - إنه معاون ال�اب��
ا ق�ل الحرب، ثم إنه مخلص ومتفجرات، ولقد �ان م��ان�ک��

� الب��ان.. کتوم، مت��
و��عة، استد� (أورم) الجاو�ش (ک��ك)، الذي �دا �� واضح

: � القوة وال�أس، وسأله ال�اب��
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� رحلة إ� وسط (اف��ق�ا) �ا (ك��ك)؟
- ما رأ�ك ��

ف، ب (ك��ك) كعب�ه �عضهما ب�عض، شأن أی جندي مح�� ��
وأجاب:

، ثم إن � اذهب ح�ث �أمر رئ��� - ال رأی � �ا س�دی.. إن��
� اج�دها. المتفجرات �� أ�سط األش�اء ال��

اصاب�نا الدهشة، وهتف (اورم) �سأله:
ك�ف علمت هذا؟

اجاب دون ح�� ان يب�سم:
- ابواب المنازل القد�مة هشة غ�� متماسكة �ا س�دي، وصوت

� تحجبها الجدران.. مس�� (آدمز) ل�س من األصوات ال��
، وقال (أورم): � انفجرنا ضاحك��

� مرافقتنا.. هل تدرك ما س�تعرض له من
- إذن فلست تمانع ��

مخاطر وأهوال، وما ستواجهه من احتمال عدم العودة مطلقا؟
� �ساطة، وقال:

هز (ك��ك) راسه ��
ل�س أحب إ� نف�� من المغامرة، ثم إننا س��حث عن ثروة،
نا � المائة منها، لو ع��

و�ل ما أطل�ه هو أن أحصل ع� خمسة ��
عليها..

� حماس:
هتفت ��

� المائة..
ة �� - خذ ع��

� هدوء:
أجاب ��

� المائة �ا س�دی، و�مکننا أن نحرر عقدا
- تکفی�� خمسة ��

بهذا.
و�الفعل تم تح��ر العقد..

و�دأت المغامرة....
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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2- القط..
� لجة ال ت�ت�� من الرمال

ستة أسابيع مضت، ونحن �س�� ��
� لم تطأها ق�لنا قوافل ال�دو الرحل، والشمس الصفراء، ال��
ق�ة، ق �ل ص�اح �ضوئها األحمر من خلف الت�اب ال�� ���
� المساء خلف ال�ث�ان الغ���ة، ل�صعد القمر، و�غمر

�� �
وتخت��

� الساحر..
�حر الرمال �ضوئه الف��

ا �دا لنا ذلك الج�ل، الذي هو معبود (الفنج)، الذي يواجه واخ��
� ألف � ال يتجاوز تعداد س�انها الخمس�� مدي�تهم (هرمق)، ال��

�سمة..
نا (القط)، قائد قافلتنا، أن للج�ال المح�طة �المدينة وأخ��
ة ثمان�ة أ�ام إ� الشمال، وأنه ال س��ل مدخال واحدا، ع� مس��
� هذا الوقت من السنة –

ضه - �� ل�لوغه هذە األ�ام، ح�ث تع��
، � ة، �ف�ض منها نهر (ايبور)، و�تف�ع إ� فرع�� ة كب�� �ح��
�ح�طان �سهول (الفنج) �لها، ول�ن هناك وس�لة أخرى ل�ل�غ
ك الجمال المع�د المقام ع� صخور شامخة، اال و�� أن ن��

واألحمال، ون�سلق الج�ل..
و�ان هذا مستح�ال..

� وراءنا �ل ولم �كن من المجدی آن ن�لغ ذلك المعبود، مخلف��
� اهتمام:

ە؛ لذا فقد سألت (القط) �� ناە لتدم�� ما أح��
- ما العمل إذن؟

� ال م�االة، وأجاب:
هز كتف�ه ��

� نهارا، فمن عادات
- ل�س أمامنا سوى أن �س�� ل�ال ونخت��

� مدي�تهم غدا، ومع
(الفنج) أنهم س�ق�مون حفال رائعا لل��يع ��

� لمعبودهم، وهم الفجر ي�تقلون إ� مع�دهم؛ لتقد�م القراب��
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� تلك الساعات، ل�شاركهم الحراس
يرفعون الحراسة ��

احتفاالتهم؛ لذا فالوس�لة الوح�دة �� أن ت�لغ اول ط��ق
(المور)، مع ل�لة االحتفال �ع�دهم، وسأخ�� رجا�؛ إلرسال من

يرشدنا إ� الط��ق وسط الظالم.
- وك�ف �مكنك إ�الغهم؟

- ب�شارات الدخان.. سأحرق �عض األعشاب، وس�تصور (الفنج)
ان أحد ص�ادی المنطقة.. أنها ن��

ة؟ � ذلك مجازفة كب��
- ال�س ��

� جبناء هكذا.. - مجازفة؟�� عج�ا�� ما كنت اظن اإلنجل��
. وهنا انفجر (ه�جز) غاض�ا: جبناء؟� ك�ف تجرؤ ع� هذا
القول ايها القذر.. انظر إ� هذا الجاو�ش.. إنه خادمنا، وأقلنا
شأنا، ول�ن ما ب�ص�عه الصغ�� من شجاعة �فوق ما تحمله منها

قلوب قب�لتك �لها.
� غلظة:

احتقن وجه (القط) غض�ا، ورفع راسه قائال ��
ا، - انت تنطق هراء �ا (ه�جز)، ول�ن قولك هذا س�تغ�� كث��

عندما تجد س�ف (الفنج) فوق عنقك..
� حوار عن�ف، إال أن (أورم) تدخل

�اد (ه�جز) �ش��ك معه ��
قائال:

.. اظن أن لدينا من المتاعب ما �غن�نا عن الم��د منها. ک��
ثم التفت إ� (القط) مستطردا:

� ساعات السلم، وانا
- ال دا�� للشجار �ا رجل.. إنك قائدنا ��

القائد عندما �حتدم القتال، ونحن �سلمك ق�ادنا اآلن، فقدنا
اينما وحيثما ش�ت، وس�ت�عك ع� الرحب والسعة..

ظهر االرت�اح ع� وجه (القط)، و�أنما أعادت إل�ه �لمات (اورم)
� ع� اإل�ل والج�اد، � راح هذا األخ�� �طم�� � ح��

كرامته، ��
� محاولة منا

وذه�ت أنا و (ه�جز) و (ك��ك) إ� خ�امنا، ��
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�
الختالس قدر من النوم، ق�ل أن تهاجمنا أ�اب ال�عوض
اللعينة، وق�ل أن أنعم �قدر �اف من النوم، جاء الجاو�ش
� ع� حزم

� مع مغ�ب الشمس، ول�ساعد�� (ك��ك) ليوقظ��
� قلق:

، ووجدته �قول �� � امتع��
ز مخال�ه هكذا، فذلك الرجل � القط الذي ي��

- لست اثق عادة ��
ي�دو �� ما�را خب�ثا، �كرە الب�ض، و�تم�� لو نهلك ق�ل عودتنا

من (المور).
� رحت اعمل ع� تهدئة � الواقع، إال ان��

�ان هذا شعوری ا�ضا ��
(ك��ك)، وانطلقنا جم�عا نقطع ط��قنا تحت جنح الظالم، ح��

�لغنا خرائب المدينة المهجورة، المطلة ع� الهاو�ة، تحت
صخور (المور)، مع ت�اش�� الفجر، فحططنا الرحال، وجلسنا
� رؤ�ة مدينة �ــــح، وعندما اعتلت الشمس من السماء، أمكن�� �س��

(هرمق) العظ�مة، �منظاری المقرب، ع� �عد خمسة ع��
م�ال..

ة، ذات أسقف ب�ض، تح�ط بها ة، منازلها كث�� �انت مدينة كب��
الحدائق من �ل جانب، وشوارعها واسعة، واسواقها فس�حة،
� ار�انه ابراج عال�ة، و��نها

وحول المدينة جدار عال، ترتفع ��
، ة، وحول الجدار مراع ي��ت فيها العشب األخ�� بوا�ات كب��
وتن��� فيها قطعان الماش�ة واألغنام والج�اد، وع� مق��ة منها
ة، من المستح�ل أن �ش�دها او ما �ش�ه مدينات او قری صغ��

ابرة.. �قطنها الهمج أو ال��
تنا نحو أرض � أما�ننا، ن�تظر قدوم الل�ل، لن�مل مس��

و�قينا ��
(الفنج)، ورحت أراقب (القط)، وأنا أتذكر حد�ث (مج�دة) عنه.
� أمرە، ول�ن�� أستغل ف�ه

قالت: «ال تخلو نف�� من الشك ��
دهاءە ومكرە وجرأته، وعل�ك أن تتخذ �ل الحذر منه، فلست
� احتفظ بزوجته وأطفاله رهينة عندي، � إل�ه إال ألن�� أطم��
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�
وأعدە �م�افأة ضخمة مغ��ة، لو ساعد�م ع� هدم مع�د

(الفنج)»
تذكرت �لماتها وأنا أتطلع إ� وجه (القط)، الذي �حمل �ل ما
� النفوس، ح�� أن �لبنا الوديع (فرعون) �ان �كرهه،

يث�� القلق ��
�
� وجهه دوما، �ل لقد حاول مرة ان �غرس أن�ا�ه ��

و��بح ��
) تقع � کن�� ساقه، ف�ادله (القط) ال�راه�ة، ولم تكد عل�ة (االس��
� �دە، ح�� غمس فيها قطعة من اللحم، والقاها إ� (فرعون)،

��
� ذلك

الذي �اد �لتهمها �الفعل، لوال أن شك (ه�جز) ��
التعاطف الم�اغت، فأ�ع �فحص قطعة اللحم، ولم �كد �درك
مقصد (القط) ح�� �ش�ت ب�نهما معركة �األ�دي، �ادت تنقلب
� � رجال (القط)، لوال أن تدخل ال�اب�� إ� معركة طاحنة ب�ننا و���

� ظللت �المعتاد، وأن� ال�اع، وجعلهما يتصافحان، ول�ن��
واثقا من أن نفس (القط) لم تهدأ تجاە (ه�جز)، وأن حقدە عل�ه

س�تضاعف مع مرور األ�ام..
ار األف�ار والذك��ات مع مقدم الل�ل، ح�ث توقفت عن اج��
�
)، �حفظ �ل ش�� �� ، يتقدمنا دل�ل من (األ�ا�� عاودنا الس��

� (أورم) والجاو�ش (ك��ك)، �قودان اإل�ل الط��ق، و�عدە �اب��
المحملة �المفرقعات والمتفجرات، وانا خلفهما للمراق�ة

� المؤخرة �س��
� جمال القافلة األخرى، ثم ��

والحراسة، وخل��
..( �

� من (األ�ا�� (ه�جز) و (القط)، �صح�ة اثن��
� المؤخرة، ح�� ال ت�سب إل�ه أ�ة

ولقد أ� (القط) ع� الس�� ��
أخطاء قد تقع فيها، وصح�ه (ه�جز)، ل�دلل ع� صفاء ن�ته
� عنف، وراحت

وط�ب ط��ته تجاهه، وفجأة هطلت األمطار ��
� إ�ار

نا �� ال��اح تزأر وتعوی، إال أننا لم نتوقف و�نما واصلنا س��
وصمت، ط�لة ثالث ساعات، ح�� واجهتنا اضواء (هرمق)،
وسمعنا همسا �دعونا للتوقف، ثم لم نل�ث أن ت�ينا أن صاح�ه
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)، الذين أرسلهم (القط) الستطالع � من (األ�ا�� هو أحد الوطني��
نا أن عددا من فرسان (الفنج). �سدون الط��ق، وقد عاد ل�خ��
وري أن نتوقف قل�ال، ح�� ي�تقلوا إ� الط��ق، وانه من ال��

م�ان آخر، و�فسحوا لنا الس��ل..
واتجه (القط) إ� المقدمة، ل�ستطلع ما حدث، ولم �كد �لبنا

اسة.. �� �
(فرعون) �شتم رائحة عدوە، ح�� انطلق ي�بح ��

وانطلق (القط) �عدو، واضط��ت الجمال لعدوە، وانطلقت
تعدو �دورها..

وجفل قادة الجمال، عندما رأوا (القط) �قفز فوق أحد الجمال،
و�ركض �ه هار�ا...

، عندما � سا�� � ب�� وهنا التفت إلينا فرسان (الفنج)، وه�ط قل��
رأيتهم يرفعون مشاعلهم، و�تجهون إلينا..

و�انت لحظات مخ�فة..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

لم ندر ک�ف فعلنا �ل هذا..
لقد قفزنا �لنا فوق ظهور الجمال، وتركناها تعدو بنا ��عة

ق، دون أن نحدد هدفنا او اتجاهنا.. ال��
ال ر�ب أن الذعر، ذلك الذي جعلنا نفعل �ل هذا..

� مثل موقعنا أو ظروفنا..
إنه أقوى محرك لمن هو ��

المهم أن الجمال راحت تعدو مبتعدة، ونحن �سلمها ق�ادنا
تماما، ح�� خفت �عتها، إ� أن راحت �س�� تحت ق�اب
عال�ة، وتوقفت �لها فجأة، فه�طنا عن ظهورها، ور�طنا �عضها
إ� �عض، وأو�نا إ� ب�ج عال، نت�� �ه األمطار الغ��رة، وقد
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� ت�بع خطانا،
اطمأنت قل��نا إ� أن مطاردينا قد فشلوا ��

اجعوا إ� مواقعهم.. ف��
لحظتها كشفنا اختفاء (ه�جز)..

واصابنا هذا �الذعر..
، ولم ن�ت�ه ح�� إ� ما � إننا لم نلحظ هذا ونحن نعدو هار���

حدث..
� اعتالء جمله مثلنا، فأوقع

� فرارە، ام فشل ��
هل تبع (القط) ��

�ه فرسان (الفنج)؟�
�
� ال�حث عن الجواب، وغلبنا الحزن والنوم، فرحنا ��

حرنا ��
س�ات عميق، لم �س��قظ منه إال عند الفجر، فوجدنا أن
� تتألق فيها األمطار قد انقطعت، وكشفت السماء الصاف�ة، ال��

� ي�دو ضوء الشفق ب��قها تدر�ج�ا.. �قا�ا النجوم، ال��
� (اورم) راسه إ� أع�، وهو �قول: ورفع �اب��

� هذا الدرج هنالك..
- تعالوا �ستكشف ذلك الم�ان، ونصعد ��

� درجات السلم المرتفع، ح�� وجدنا أنفسنا ع�
رحنا نصعد ��

قمة أحد أبراج سور مدينة (هرمق)) تطل ع� واد فسيح
� الهول)، يتوسطه تمثال حيوان �الغ الضخامة، �ش�ه تمثال (ا��

� انفعال:
ووجدت نف�� أهتف ��

- إنه معبود (الفنج)
� حزن:

غمغم (اورم) ��
� م�عه، �دال من (ه�جز)، ح��

� أنا الذي ل�� - �م أتم�� لو أن��
ال �حرم رؤ�ة ذلك األثر الهائل..

وصمت لحظات، ابتلع خاللها حزنه، ق�ل أن �ض�ف:
- ه�ا نه�ط، فقد �مكننا الفرار، ق�ل أن ينقشع ض�اب الفجر..

� انفعال:
أجبته ��
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� ت��ض فوقها - انتظر.. انظروا إ� تلك الصخرة هناك تلك ال��
� قال � �ح�ط بها الض�اب إنها الصخرة الب�ضاء ال�� ال�سور، وال��
� (المور) ه�ا

� ت�ت�� �� (القط) إنها �دا�ة سلسلة الج�ال، ال��
نتجه إليها، فقد �كون هذا هو فرص�نا الوح�دة للنجاة..

ه�طنا إ� ح�ث تركنا الجمال، ورحنا نفحص ابواب جدار
ونز، وقد عالها (هرمق) الضخم، ووجدناها من النحاس وال��
الصدأ، و�� مغلقة من الداخل، و�ــها فجوات منتظمة،
� إطالق سهامهم ع�

�ستخدمها - وال شك - فرسان (الفنج)، ��
� نظرة ع�� إحدى الفجوات..

األعداء وانحن�ت ألل��
� رعب..

ثم تراجعت ��
لقد �ان هناك �عض فرسان (الفنج)، يندفعون نحونا، وال��

�طل من عيونهم، ف�خت مذعورا:
- الفرسان يهاجموننا..

� راح (أورم) و (ک��ك) � ح��
انطلقت أعدو نحو الجمال، ��

ان بندق�اتهما، ح�� سقط نصف �صل�ان فرسان (الفنج) ن��
الفرسان ��، وفّر النصف اآلخر، إال أننا لم نل�ث أن فوجئنا
�ف��ق آخر من الفرسان، �عت�� األسوار، و�ــهاجمنا مطلقا علينا

� حزم:
اسة، فقال (ك��ك) �� �� �

السهام ��
۔ اتركوا � أمرهم سألقن هؤالء األوغاد درسا.

�
� حذر نحو األسوار، ورايته �دس أحد ألغامه ��

قالها و�سلل ��
� خف�ة هاتفا:

اجع �� قاعدة السور، ثم ي��
- أ�عوا..

لم �كد يتم ع�ارته، ح�� دوي انفجار ره�ب، وسقط �عض
� جفلت ج�اد ال�عض اآلخر، وراحت تعدو � ح��

(الفنج) قت�، ��
� انطلقنا نحن ع� ظهور الجمال.. � ح��

احمة، �� � م��
� ذعر:

�� ( وصاح أحد (األ�ا��
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�
- إنهم �طاردوننا..

التفت ألجد ف��قا من (الفنج) �طاردنا، ولم أ�د اعتدل ح��
� المطرقة رأ�ت ج�شا من الفرسان ينقض علينا.. لقد وقعنا ب��

والسندان.
� (اورم): ا، لوال أن هتف �اب�� وهوی قل�� رع�ا و�أس�

� هؤالء الذين أمامنا ل�سوا من (الفنج). - �ا إل��
، وأتطلع إ� ح�ث � أ�عت اضع منظاري المقرب ع� عي��
اء، وعليها تلك ) الخ�� ، فوقع ��ي ع� اعالم (األ�ا�� �ش��

� تتوسطها صورة عرش (سل�مان).. ان�ة، ال�� ال�تا�ات الع��
)، ولم نكد ن�لغهم ح�� برزت من وأ�عنا نحو فرسان (األ�ا��
� � نقاب اب�ض، وثوب ناصع الب�اض، وسألت��

ب�نهم امرأة ��
�لغتهم من القائد هنا؟

ت إ� (أورم)، الذي ��اد �سقط من فوق جمله، من شدة أ��
� لهجة �شف عن أصلها الن��ل:

اإلجهاد واإلع�اء، فخاطبته ��
- ماذا حدث �ا س�دی؟

� حزم: سألها ف��
- هل �� أن أعلم أوال من أخاطب؟

� ترفع:
از، و�� تقول �� � � اع��

رفعت راسها ��
- انا المل�ة (مج�دة)، ابنة الملوك والح�مة والجمال، وشعاري

.. � ينطق �صد�� ع� جبي��
ورفعت النقاب عن وجهها الفاتن الساحر..

وتراجع (اورم) مبهوتا..
�ل مشدوها ومسحورا..

لقد رأی امامه حور�ة من حور�ات الجنة..
رأی حف�دة (سل�مان)..

 



147

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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3- السلطان..
. �مكن القول، دون أد�� قدر من الم�الغة: أن (مج�دة) قد
سحرت (أورم) تماما لقد رايته وقد �� �ل تع�ه و�جهادە، وهو
، ق�ل أن يتمتم �

� وجهها الفاتن ها وجمالها الطا��
�حدق ��

مبهورا مشدوها:
� حلم؟� آمراة �� أم حور�ة من حور�ات الجنة؟

- انا ��
ة: � ح��

� (مج�دة) �� سألت��
- ماذا �قول صاح�ك؟

ج وجهها �حمرة الخجل، ترجمت لها حديثه ��ل أمانة، فت��
� � ح�اء، فتنحنح ال�اب��

وا�عت �سدل النقاب ع� وجهها ��
� حزم، �دا و�أنه محاولة للس�طرة ع�

حرجا، واعتدل قائال ��
مشاعرە:

ل �الهجوم ع� (الفنج) ق�ل أن �ستع�دوا �جب أن نعجِّ
جأشهم..

� �ج�دها � هدوء، �اللغة الع���ة ال��
ول�ن (مج�دة) أجابته ��

(أورم):
- �جب أن أس�ش�� مجل� اوال.

� لهجة آمرة:
ثم التفتت مستطردة ��

- این ع�� األم�� (جوش�ا)؟
ق�ة � الب��ان، يرتدي حلة �� وتقدم نحوها فارس شاب، مت��

ثمينة، ودرعا وخوذة كفرسان الغرب، وسألته (مج�دة):
- لقد تهدم جزء من السور �ما ترى، أفتجدها فرصة مناس�ة

لغزو (الفنج)، أم أنه علينا أن ن�تظر ح�� يهاجمونا هم؟؟
� وجهها �دهشة، وهتف مس�نكرا:

حدق ��
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- هل اصا�ك الجنون �ا ابنة الملوك.. إننا ال ن��د ع� خمسمائة
ة آالف. رجل، أما هم فعددهم ي��و ع� الع��

هتفت غاض�ة:
؟ � � مهاجمتهم، فمن ي��ع��

� ارغب �� - ول�ن��
� مرارة:

صاح �عض رجالها ي��د قولها، إال أنها أضافت ��
� اال أستطيع هذا فعال، فرجا�� لم �خلقوا للحرب - يؤسف��

والقتال..
�
� رجالها، واستلَّ عمها س�فه، هاتفا �� �ت همهمة غاض�ة ب��

صوت جهوری:
� �م قتل هذا ، وتعلم�� � مدى شجاع�� وجرأ�� - انت تعرف��

الس�ف من (الفنج) و۰۰۰
� �امة:

قاطعه (اورم) ��
- اعد س�فك إ� غمدە �ا رجل..

�دا العناد ع� وجه الرجل لحظة، لوال أن ظهر ثالثة من فرسان
(الفنج) يتجهون إلينا، وقد أخ�� أحدهم وجهه �قناع أب�ض، �ه
� � ح��

� خوف وقلق، ��
�� ( اجع (األ�ا�� � والفم، ف�� ثقوب للعين��

� حزم:
�ق�ت (مج�دة) ق��ة متماسكة، و�� تقول ��

- إنهم رسل (الفنج) دعنا نر ماذا ي��دون..
�
اق�ل الفرسان الثالثة، ح�� توقفوا أمامنا، وألقوا علينا التح�ة ��

ام، ثم قال أحدهم: ادب واح��
) وابنة (سل�مان)، لنتحدث إ� الب�ض �

- لقد أت�نا �ا (ام النجا��
الثالثة الذين قتلوا العد�د من رجالنا، وهدموا أحد أسوارنا،

ق والرعد إ� صدور فرساننا. وأرسلوا ال��
ع:

ّ
� ترف

سألته (مج�دة) ��
- ماذا ت��دون منهم؟

أجابها:
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ا لدينا، وح�م عل�ه كهن�نا �الموت، - لقد سقط را�عهم اس��
ول�ننا مستعدون لإل�قاء ع� ح�اته، �ما فعلنا مع (مطرب
م�) و�اهن (هرمق)، مقا�ل أن ينضم الب�ض الثالثة إلينا، ال

إل��م..
� حزم:

قال (اورم) ��
- إننا �شكر سلطان�م ع� عرضه هذا، و�ؤسفنا ان اضطررنا
ف �أن لقتل عدد من رجاله، دفاعا عن أنفسنا، ونحن نع��
ة القلب، ) قوم جبناء، ول�ن مل�تهم إمراە عظ�مة، كب�� (األ�ا��
� جمالها، و�غرض خدمتها، وهذا ولقد وصلنا هنا ع� م��

�ضطرنا لرفض عرض سلطان�م، مع عظ�م األسف..
هز الرجل راسه متفهما، عندما استمع إ� رد (اورم)، ثم التفت

إ� (مج�دة) �قول:
- سلطاننا العظ�م (�ارونج) يوجه إل�ك الدعوة نفسها، وانت
، وهو �دعوك ام وتقدير وتوق�� � ما �حمله لك من اح�� تعلم��
إل�ه ع� الرحب والسعة، و�عدك �أن �ضعك ع� رأس زوجاته،

.. � ك لك ح��ة الزواج �من �شائ�� او ي��
، و�أنما �عن�ه بها �

ة ورمق (أورم) �طرف خ�� قال ع�ارته األخ��
�الذات، ق�ل أن يتابع:

- اتر � قومك الجبناء وانض�� إلينا، �فتد�ك رجالنا �أرواحهم،
فلقد أد�ت واج�ك ع� خ�� ما يرام، ولوالك لصار شع�ك مل�ا
لنا منذ سنوات، ونحن نعلم أنك قد لجأت إ� هؤالء الب�ض؛
ليهدموا معبودنا �سحرهم، �عد أن وعدتهم �كنوز وذهب

.. � ملوكنا األقدم��
� خفوت:

سألته (مج�دة) ��
�م األب�ض؟ ك بهذا.. أهو اس�� - من اخ��

� هدوء، وقال:
هز الرجل راسه نف�ا ��
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�
)، �ل هو (القط).. واآلن ما جوا�ك �ا زهرة �

- ال �ا (ام النجا��
(المور)؟

� مجلسها، فوق صهوة جوادها، و�دت ��
اعتدلت (مج�دة) ��

� حزم:
ع� ما أروع ما تكون مل�ة، و�� تقول ��

� أن أح�� (المور) ح�� النها�ة.
�� . لقد أقسمت ���
اب�سم الرجل وقال:

فك �ا زهرة (المور).. س�ن�� مل�نا هذە المنطقة - لن تحن�� ���
� مل�ة ع� من الجبناء، ثم يول�ك عليها مرة أخرى، فتص�ح��

� ب�سالة فرسانها.. ارض ت�يه��
وفجأة رفع الفارس المقنع قناعه، وألقاە ع� األرض �حركة
ته النحاس�ة، ��عة، و�دت - ألول مرة – اسار�رە الن��لة، و���
، وقد � ووجهه الذي �شف عن سنوات عمرە المقار�ة للخمس��
جل ّ أطلق لحيته، وتألقت قالدة فرعون�ة قد�مة ع� صدرە، ف��

: � الفارسان اآلخران عن جواديهما، وسجدا أمامه هاتف��
(�ارونج) ۰۰ (�ارونج).

�
وأمام ف�ض الهي�ة المتدفق من الرجل، لم نملك إال أن نحي�ه ��

� له، ام �الغ، ولم �سع (مج�دة) سل�لة الملوك إال أن تنح�� اح��
� عظمة وهي�ة، ق�ل أن �قول:

فرد تحي�نا برفع رمحه ��
) و (زهرة المور) و�ا رجال الغرب ما �

- لقد سمعت �ا (ام النجا��
� مطاردة رجا�� ل�م، فما �ليق ، و�ؤسف�� قاله خاد� �أمر م��
� أمد ل�م �فرقة �املة الفرسان أن تطارد ار�عة رجال، ول�ن��
، فلست أحب أن �دی، وارجو سل�لة الملوك أن تق�ل صداق��
� مقاتلة ج�ش ض��ل من الرعاد�د، ال �ستحق سوى

أتورط ��
� سأنتقم لهدم مع�دی ومعبودی االزدراء او الشفقة، و�ال فإن��

�� االنتقام، وس�كون األس�� األب�ض ك�ش الفداء..
�ت (مج�دة) مقدمة �جها �ق�ضة �دها، وصاحت: ��
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- محال �ا (�ارونج).. لن أخضع ل�م واع�د معبود�م، متخل�ة
عن دی�� الحق، الذي آمن �ه (سل�مان) وحفدته.. إنه من
ّد من حجر، أما

ُ
المستح�ل أن تخضع عق�دة حقة لصنم ق

�فا، � أفضل لها موتا �� ف �جبنها وخنوعها، فإن�� � اع�� ، ال�� رعی��
ع� ح�اة �� الرق والعبود�ة والجح�م).. وانتقامك لمعبودك ال
� س��ل هللا (س�حانه وتعا�)،

، ما دمت أحطمه �� � أو يرد�� يهم��
� لو أن هذا قدری. خال�� و�ل�.. واذ�ح��

� حزم:
وصمتت لحظة، ثم أضافت ��

- هذا جوا�� �مل�ة لشعب �دين لها �الوالء، أما �إمراة، فأنا
اشكر لك عواطفك وأد�ك الجّم..

ران الصمت لحظات، ثم سألها السلطان:
؟ �

- أهذا جوا�ك النها��
از، و�� تقول: � � اع��

رفعت راسها ��
� أحلهم من � ان أعلن هؤالء األصدقاء الب�ض ان��

- نعم و���
� س��ل حرب

� التهل�ة، ��
وعدهم، فال مع�� ألن �لقوا �أ�ديهم ��

خا�ة، وأذكرك �أنك قد ضمنت لهم الح��ة واإل�قاء ع�
ح�اتهم، لو انضموا إل�ك، وكذلك ع� ح�اة زم�لهم الرابع، الذي
ا آخر، تطلقون عل�ه اسم ا، ثم إن لد�ك اس�� تحتفظون �ه اس��
� الواقع ابن أحدهم، ولست اظنك تضن

(مطرب م�)، هو ��
�الولد ع� والدە..

توقفت منتظرة جواب السلطان، ول�نه ��� صامتا، يتطلع إليها،
فالتفتت إلينا مستطردة:

- اذهبوا إل�ه ایها األصدقاء، واشكر ل�م رحلت�م الط��لة من
�
أج�، وسأرسل ل�م هد�ة ضخمة من الذهب، ور�ما التقينا ��

حرب ق���ة.. الوداع ایها األصدقاء.
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� اهتمام شد�د،
�ان من الواضح انها ترقبنا من خلف نقابها ��

و�أنها ت�تظر معرفة ردود أفعالنا، وكذلك راح السلطان يراقبنا
بنفس االهتمام، متخلال شعر لحيته ال�ثة �أصا�عه، ح�� قال

� (اورم): �اب��
، وعن الجاو�ش (ك��ك)، فأق�د � أن أتحدث عن نف�� - �مكن��
نفس�نا �الوعد الذي قطعناە للمل�ة، وار فض ��ل اسف عرض
السلطان، فنحن نرى أن هذە المل�ة الشجاعة تناضل من أجل

ا مثل هذە الحروب.. شعبها ودينها، ونحن نقدر كث��
�ان من المؤلم والمس�� �ال�س�ة إ� أن اتخذ قراری، فقد �ان
� التضح�ة تماما بولدي، من اجل التمسك بوعد إلمرأة �ع��
، و�نما تح�م شع�ا من الجبناء، ول�ن السلطان لم ي�تظر جوا��

� اسف:
قال ��

مون - �م تمن�ت لو جاء جوا��م �غ�� هذا، ول�ن ي�دو ان�م تح��
� س��ل ذلك ع�

ا، وتضحون ��ل مرخص وغال �� الوعود كث��
ا�ة حال استودع�م هللا، متمن�ا لو أن (مج�دة) تح�م شع�ا
آخر، غ�� هذا القطيع من الجبناء، الذي ال �ستحق ش�ئا من

مزا�اها العظ�مة.
ثم مد �دە إليها، قائال:

).. سأعود �ك إ� قومك.. �
- ها�� �دك �ا (أم النجا��

� رفق إ� ح�ث قومها، ولم �كد
ناولته كفها الرق�قة، فقادها ��

ب منهم ح�� انقض عل�ه �غتة العم (جوش�ا) مشهرا س�فه، �ق��
وخلفه �عض الرجال، وهو �صيح:
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لقد وقعت �ا (�ارونج).. اخضع لنا أو نقتلك.
ا عن حسن ن�ته، وهو �ان السلطان قد تخ� عن سالحه، تعب��
�قود (مج�دة) إ� قومها، لذا فقد احتقن وجهه غض�ا، وهو

�صيح:
� أحدنا م�عه

� أحمل س��� لل�� �ر.. لو ان�� � - ایها الج�ان الخ��
حتما..

ثم التفت إ� (مج�دة)، مستطردا:
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، هو � احتقارنا لشع�ك � - هذا الخلق الوضيع �شف عن ج��
هذا.. أت��ن ك�ف �حار�ون رجال أعزل؟

� عمها حانقة:
�خت (مج�دة) ��

۔ اخفض سالحك هذا �ا (جوش�ا).. إنك تجلب لنا العار
� هذا.. �أسل��ك المش��

� عناد:
ول�ن (جوش�ا) هتف ��

- الص�د أثمن من ان اتركه بهذە ال�ساطة..
، هامسا: �

� ع� اذ�� مال ال�اب��
- سأمنع هذە الخدعة القذرة، وسأطلق النار ع� راس (جوش�ا)

القذر هذا، لو همَّ �مس السلطان �أد�� سوء.
لم �كد الجاو�ش (ك��ك) �ستمع إ� حدي�نا ح�� وضع الفكرة
� قوائم جواد موضع التنف�ذ ع� الفور، وأطلق النار ب��

(جوش�ا)..
وجفل الجواد مذعورا، وسقط (جوش�ا) أرضا..

� غمرة اله�ج الذي حدث، اندفعنا نحو السلطان، وأحطنا �ه
و��

و�جوادە إحاطة السوار �المعصم، ح�� أخرجناە من وسط
الحصار، وسلمناە إ� حارس�ه، اللذين �اد قل�اهما يتوقفان من

� امتنان:
شدة خوفهما ع� سلطانهما، الذي قال لنا ��

، ثم ن�ع قالدته الفرعون�ة �
� أدين لجرأت�م وشجاعت�م �ح�ا�� - إن��

الذهب�ة القد�مة، ووضعها حول عنق الجاو�ش (ك��ك)،
وانطلق ع� جوادە عائدا إ� حصنه، �صح�ة حارس�ه..

� �امة:
وهتفت (مج�دة) ��

- س�تخذ ط��ق العودة.
� س�قانهم، و�ال�الب المذعورة، وضع رجالها أذنابهم ب��

وأطاعوها صاغ��ن..
و�ان علينا أن ن�دأ مرحلة جد�دة..
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ومخ�فة..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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4- مدينة المل�ة..
لم نكن نتصور ا�دا أن ط��قنا من السهول إ� مرتفعات (المور)
وعر ع� هذا النحو، فقد �ان الصعود اشق مما �مكن تصورە
، و�نما صنعه ، فالواضح أن هذا الط��ق لم �صنعه ��� �كث��
� �انت تغ� ف�ما ات، ال�� تدفق الم�اە من المرتفعات إ� ال�ح��
م�� السهول �لها، ق�ل أن تقت� ع� مساحة محدودة من
ا، وال ي��د �ن ك�لوم�� الماء، ال يتجاوز طولها الخمسة والع��

.. � ک�لوم�� ا�ساعها ع� الخمس��
� �دايته، �ح�ث �سمح �س�� ثالثة ج�اد

وهذا الط��ق ي�سع ��
متجاورة، ثم ال �ل�ث أن �ضيق، ح�� ��اد ال ي�سع إال لجواد
� الط��ق حوائط صخ��ة إ� عدة مئات واحد، وترتفع ع� جان��
�ط ازرق، وتعجز الشمس من األمتار، وت�دو السماء فوقها ك��
�
عن إلقاء ضوئها وسط ظلمة الممر، إال لحظات معدودات، ��

منتصف النهار..
� أحد الجدار�ن، تار�ا هوة سح�قة،

� وآخر �خت�� � ح�� و���
�ط الممر الضيق، هذا إ� تتجاوزها الج�اد و�� ترتجف، ع�� ��
� تضافرت مع ات البوا�ات ونقاط الحراسة، ال�� جانب ع��
)، ع� الرغم عوامل الطب�عة، لتمنع (الفنج) من غزو �الد (األ�ا��

ة.. � وضعف الفئة األخ�� من ج��
) ع� صهوات وسار بنا الموكب المج�ب، يتقدمه ن�الء (األ�ا��
ج�ادهم، تليهم فرقة مسلحة، تتوسطها المل�ة (مج�دة)، ثم
� النها�ة فرقة مسلحة

الحاش�ة والض�اط، ونحن ب�نهم، و��
أخرى، عليها حما�ة المؤخرة ط�لة الوقت، ح�� �لغنا بوا�ة

� نها�ة النهار..
(المور) ��
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و�ان المشهد رائعا..
سلسلة من ج�ال تح�ط �سهول واسعة ممتدة، تناثرت فيها
المزروعات والن�اتات وأشجار النخ�ل، و��نها أق�مت بيوت
ومنازل متناثرة، تح�ط ��ل منها حد�قة أن�قة، وع� مدى ال��
ة فض�ة، التفت حولها أ�واخ الرعاة والزراع، ع� نحو هناك �ح��

)، ع� الرغم من عي��ــهم فالحون وزراع مهرة.. يؤكد أن (األ�ا��
واستق�لتنا جماه�� المدينة استق�اال حافال، وراحت تهتف �ح�اة
، ذا الق�اب الذهب�ة، المل�ة والقواد، ح�� �لغنا الق� المل��
الذي أت�حت � ز�ارته من ق�ل، ولم �كد �ستقر بنا المقام ف�ه

� غلظة:
ح�� سأل (جوش�ا) (مج�دة) ��

� مسا�ن الحجاج �المدينة الغ���ة؟
- هل س�ق�م ضيوفك ��

�ان يتحدث �أسلوب استفزازي متعمد، إال أن (مج�دة) �دت
� �ساطة:

هادئة، و�� تجي�ه ��
� جناح الضيوف.

� ق�ی.. ��
۔ ال �ا عماە.. س�ق�مون هنا ��

احتقن وجهه غض�ا، وهو يهتف مس�نكرا:
� ق�ِك؟� محال.. محال.

�� -
� ضيق:

سألته ��
- لماذا �ا عماە؟

� سخط:
اجابها ��

� ال أق�م �الق� ألسهر ع� � �عد، وان�� و�� � ۔ ا�س�ت أنك لم ت��
حمايتك؟

� حزم:
اجابته �� ��

، وأرى أنه � أستطيع السهر ع� نف�� - لم أ�س هذا أ�دا، ول�ن��
� م�ان آمن، إ� جوار أمتعتهم

�� �
من الواجب أن �ق�م ضيو��

� واذهب انت لتحصل ع� قدر من الراحة، وسأرسل لك طبي��
الخاص، وال ت�� ان �شكر هللا ع� نجاتك من المهالك..
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امتقع وجه (جوش�ا) لتلك السخ��ة المغلفة ب�طار مهذب انيق،
و�دا و�أنه س�ج�ب �ع�ارة فظة، لوال أن غادرت (مج�دة) الم�ان
� غ�ظ، وان�ف

� الحائط ��
ب ق�ضته �� � خطوات ��عة، ف��

��
� ان�افه أن يرمق الجاو�ش

خلفها ناقما حاقدا، ولم ي�س ��
(ك��ك) بنظرة قاس�ة، �شف عن حقدە الخاص نحوە؛ ألنه
� وقوعه من فوق صهوة جوادە، و�صا�ة ضلوعه

الم�س�ب ��
بتلك ال�دمات..

ا.. لقد �ان هناك أمر آخر ول�ن هذا لم �قلق (ك��ك) كث��
�قلقه..

� أثناء
� (اورم)، الذي �ان قد أص�ب �ج�ح سط�، �� امر ال�اب��

�سف سور (الفنج) إال أن تلوث هذا الج�ح قد أصا�ه �ح�،
ا�د تدر�ج�ا، ح�� اشتدت وطأتها عل�ه مع �لوغنا � راحت ت��
الق�، فلم �كن منا إال أن نقلناە إ� فراشه، ورحت اداو�ه �الماء

، ح�� �ش�� من الح�.. � والل��
ا، وارسلت �سأل عن ولقد اهتمت المل�ة (مج�دة) �أمرە كث��
� سهرتها إ� جوارە، ولم تكد ، طوال الل�لة ال�� � صحته مرت��
ق الشمس ح�� اصطح�ت طب�بها الخاص إ� حجرة (أورم)، ���

� قلق:
�� � وسألت��

- هل س�ح�ا؟
� خفوت:

اجبتها ��
� هذا األمر ح�� اآلن، فأنا أخ�� أن �صاب

� ال�ت �� - ال �مكن��
�ال�سمم من تلوث الج�ح..

� ج�ع:
� أن تمتمت �� أدهش��

- أنقذە أرجوك. ا�ذل ما بوسعك ألجله، وسأمنحك �ل ما
تطلب..

� خفوت:
ثم ان�بهت فجأة إ� لهفتها ال�الغة، فأضافت ��
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�
، فلقد �س�ت انه صد�قك، وأنك ال تدخر جهدا - اغفر ��

لمداواته.
طمأنتها قائال:

.. - سأ�ذل أق� جهدي �ا موال�� اطمئ��
� وصف أنواع من الدواء

اما طب�بها، فقد راح ي��ارى م�� ��
والعالج، لو تناول منها (أورم) جرعة واحدة لق�� نح�ه ع�
الفور، لوال أن رحت اس��دل بها انا ادو�ة أخرى منطق�ة...
ومرت ثالثة ا�ام �طيئة، امتألت فيها نفوسنا �الشك والقلق، إال
� لم �ل�ث أن تماثل للشفاء، ولم تقو المل�ة ع� كتمان أن ال�اب��
سعادتها و�ورها �ذلك، وراحت تو� (أورم) الم��د من العطف
، ح�� راح �

والحنان، ح�� أنه لم �كد �غادر فراشه سل�ما معا��
� ا، و���ادل معها األحاد�ث الهامسة، مما أصاب�� �خت� بها كث��

�القلق، فقلت له مرة:
- حذار �ا صد��� من الخطر ع� شاب مثلك أن يوثق صلته

�المل�ة..
قهقه ضاح�ا، وقال:

� هذە الممل�ة تحتم زواج المل�ة من ، فقوان�� � �ا صد��� - اطم��
� انا. أحد أقار�ــها، ومن المستح�ل أن ترت�ط ��

� جد�ة واهتمام:
ثم أضاف ��

: هل �لغتك أخ�ار عن (ه�جز) أو ولدك (رودر�ك)؟ - قل ��
� ضيق:

قلت ��
� انت ما لد�ك من اخ�ار، - �ل�ح �� انه من األجدى أن ت�لغ��

فأنت لصيق �المل�ة، وتعلم عنها ما �جهله ح�� عمها.
اب�سم وأجاب:

� صحة ج�دة، وانهما �عامالن معاملة
� أن �ليهما �� - لقد ا�لغت��

م التضح�ة �ـ (ه�جز) �عد � حسنة، ول�ن السلطان (�ارونج) �ع��
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� س��ل منع
، لو اقت�� األمر، �� �

م �ذل ح�ا�� � ، وانا اع�� � اسبوع��
هذا..

وصمت لحظة، ثم أضاف:
- وهذا هو محور احادی�� الهامسة مع (مج�دة)، �خالف ما

تصورت انت..
� اهتمام:

قلت ��
- �جب أن نتحرك ع� الفور، فقد تم لك الشفاء، ولم �عد هناك

ر للتل�ؤ. م��
� حماس:

قال ��
� لتخل�ص (ه�جز)، ح�� لو اقت�� ۔ سأ�ذل أق� ما �مكن��

، عند سلطان (الفنج). األمر أن أ�دله بنف��
ومال عّ�، مستطردا �م��د من الحماس:

استمع إّ� ستعقد. (مج�دة) مجلسها األ��� �عد ثالثة أ�ام،
وستحا�م خالله (القط)، وأغلب الظن أنها ستح�م عل�ه
�اإلعدام، و�عدها سنعرض ما لدينا، لنصل إ� قرار حاسم،

� حزم، مستطردا:
واعتدل ��

. ولن�دأ عمل�ة اإلنقاذ ومهما �ان الثمن..
.. � رأ��

ة �� ودوت العمارة األخ��
(مهما �ان الثمن.)

� خوف..
وارتجف جسدي ��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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5- الح�اة والموت ۰۰
نا �ه مجلس المل�ة، ا ذلك األسلوب، الذي ح�� لم يرق �� ا�د�

�عد مرور تلك األ�ام الثالثة..
لقد قادنا الحرس إ� المجلس، �ما لو أننا نحن السجناء،
� صفوف

) هناك، وقد جلسوا �� ووجدنا المئات من (األ�ا��
� جلست ع� عرش من ذهب، منتظمة، امام (مج�دة)، ال��
ي�ت�� ذراعاە برأ� اسدين، و�� ترتدي ث��ا من خيوط الفضة
� وجهها �قناع مو�� بنجوم فض�ة، وقد أحاطت

الالمعة، وتخ��
قمة رأسها �دائرة من الذهب، تتوسطها �اقوتة حمراء ساطعة..

وع� الرغم من جسدها الض��ل، �دت زهرة (المور) فاتنة،
� �السالح خلف ساحرة، مهي�ة، وقد وقف جنودها المدجج��
� ث�ابهم

� أحاط بها قوادها وض�اطها وقضاتها �� � ح��
عرشها، ��

� أب� حللهن..
الرسم�ة األن�قة، وعدد من وص�فاتها ��

وطالت محا�متنا، وأنكر (القط) التهم الموجهة إل�ه، وتم
� النها�ة صدر الح�م ب�عدام (القط)،

استدعاؤنا للشهادة، و��
جزاء خ�انته، ومصادرة ممتل�اته، وان تصبح زوجته واوالدە

عب�دا ارقاء..
� مؤامراته

كذلك صدر الح�م ع� �ل من شارك (القط) ��
� �التجرد من األمالك، وااللتحاق �الجند�ة، وانتهت المحا�مة ب��

� وأقار�ــهم، وأصاب�نا الدهشة من اسال�ب نح�ب وع��ل المتهم��
� مس�نكرا: ) واح�امهم، وهتف ال�اب�� (األ�ا��

� أمة �عاقب مجرموها �الجند�ة �دال من السجن.
- أی خ�� ��

غمغمت محاوال تهدئته:
- هكذا أساليبهم.
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ضا، إال أنه لزم الصمت، ولم � قوة، مس�نكرا ومع��
هز راسه ��

احة، فتقدمت ��� إ� هذا األمر مرة ثان�ة، ح�� حانت االس��
نحو سل�لة الملوك، ووضعت خاتم (�لق�س) ع� وسادة

ح����ة، قدمها لها أحد ض�اطها، وانا اقول:
� أن أع�د إل�ك ف�� - أ�ا سل�لة الملوك وزهرة (المور).. ���
خاتمك، الذي �حمل دالئل الثقة المت�ادلة ب�ننا، والذي
�
�� � � ع� اصطحا��

� وأصدقا��
استطعت. بواسطته حمل زمال��

�
� إ� هذە الجهات النائ�ة، إ� الحد الذي أوقع �أحدهم �� رحل��

ا� وعبود�ة (الفنج).
تناولت (مج�دة) الخاتم، والقت عل�ه نظرة ��عة، ثم أرته

� هدوء:
ل�هنتها، ق�ل أن تقول ��

� األثري الغا�� �� ولرعی�� ایها - شكرا لك أن اعدت هذا ال���
الطب�ب..

� إص�عها، واستطردت:
ووضعت الخاتم ��

- أنتم تعرفون قض�تنا أيها الن�الء.. (الفنج) �ح�طون بنا،
ت الطب�ب و�ــهددوننا �ال��ل والثبور وعظائم األمور، و�ما أخ��
� أس� إ� هدم مع�د (الفنج) ومعبودهم؛ ألن هذا من ق�ل، إن��
� عق�دتهم - نذیر لهم �الهجرة من هذە األرض إ� �الد

�� –
أخرى، ط�قا لنبوءة وث��ة قد�مة..

قاطعها (اورم):
- معذرة �ا زهرة (المور)، ول�نك سمعت مثلنا (�ارونج)، سلطان

(الفنج) يهدد �االنتقام لهدم مع�دە ومعبودە..
�ن، إال أن (مج�دة) ظلت � الحا�� ترددت همهمة ذعر وف�ع ب��

ع� هدوئها، و�� تقول:
- واألقوال غ�� األفعال، وهؤالء الوث�يون يؤمنون �النبوءة إ�مانا

مطلقا، وس�دفعهم هذا إ� الهجرة فور تهدم معبودهم، ح��
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ولو شاء مل�هم غ�� هذا..
ثم اعتدلت، مستطردة:

؟ - واآلن.. هل تقسمون ع� خدم��
: � مضت لحظة من الصمت، ق�ل أن �قول ال�اب��

� أن نعرف المطلوب منا أوال..
- ي����

قالت عال�ة الراس:
، ، والخض�ع لقواني�� ، والحرب من أج�� - اقسموا ع� خدم��
وأن ت�ذلوا أق� جهد�م لتدم�� مع�د (الفنج) ومعبودهم، ول�م
� ال�قاء أو الذهاب حيثما �شاءون مع

�عد ذلك مطلق الح��ة ��
م�افأة تبهر األنفس..

�
� �فكر �� ساد الصمت لحظات أخرى، �دا خاللها أن ال�اب��

� اهتمام:
عمق، ق�ل أن �سأل ��

- وأ�ة مناصب س�شغلها لو فعلنا؟
� حزم:

اجابته ��
۔ ستكون القائد األع� لهذە الحرب، وستختار انت المنصب

الذي �عمل ف�ه زم�الك..
� قوادها، وارتفع من ب�نهم صوت �قول: �ت زمجرة غاض�ة ب��

� اننا سنضطر لطاعة هؤالء األجانب؟ - أتعن��
� �امة:

التفتت إ� مصدر الصوت، وقالت ��
- نعم ستفعلون هذا، إال إذا استطعتم إعداد تلك المواد
المتفجرة واستخدامها، وهدم جزء من أسوار (هرمق) مثلهم هل

�ستطيع هذا �ا عماە��
� سأل � ح��

� غضب، ��
عقد العم (جوش�ا) حاجب�ه، وصمت ��

� اهتمام:
� المل�ة �� ال�اب��

، هل ��� ، ول�ن أخ�� � قائدا ع� جنودك �ا موال�� - لقد جعلت��
؟ هل �حمل �ل منهم سالحه؟ ثم من هم جنودك؟ � س�ط�عون��
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�
� حزن:

� صمت، ثم اجا�ت ��
تطلعت إل�ه لحظات ��

� منحك جوا�ا منطق�ا، �ال�س�ة للسؤال األول، - ال �مكن��
� اآلخ��ن، فس�عود أمرە إل�ك وحدك، أما �ال�س�ة للسؤال��
، أما اآلن � جنود اشداء ف�ما م��

فالواقع أنه �ان لجدا�� وأمها��
� ثلثهم، وهو ال

فجنودنا ضعفاء جبناء، والسالح ال ��اد �ك��
�عدو الرماح والسهام واألقواس، و.

� حلقها، ح�� أنها لم �ستطع اتمام حديثها، ثم
اختنق صوتها ��

لم تل�ث أن انفجرت �غتة �ا��ة وسط مجلسها، فسمعت
الجاو�ش (ک��ك) إ� جواری يتمتم:

- اللهم عاون هذە المل�ة الوح�دة المنك��ة �شعبها..
وهنا نهض األم�� (جوش�ا)، واتجه إليها، وركع امام عرشها، وهو

� صوت حمل ال�ث�� من انفعاله:
�قول ��

� ح�
- لماذا تحزن�ننا بهذە الع�ارات �ا سل�لة الملوك؟ السنا ��

(سل�مان الحك�م)؟
تمتمت من وسط دموعها:

۔ (سل�مان) ال �ح� إال من �حمون أنفسهم..
أشار إ� صدرە، قائال:

- ال�س لد�ك قواد شجعان؟ ال�س لد�ك عمك وابن عمك؟
� مرارة:

غمغمت ��
- وماذا �فعل القادة �ال جنود؟

� حدة:
قال ��

لقد را�ت بنفسك ك�ف كنت ع� وشك ذبح (�ارونج)، لوال
تدخل ضيوفك الب�ض..

� �امة:
� مجلسها، وقالت ��

انتفضت ��
فنا أ�ضا �ا عماە. - وكنا سنخ� ��

� حدة، هاتفة:
ثم رفعت ذراعها ��
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�
- لقد انفض المجلس، ول�ح�� ال�اهن ل�قسم الب�ض أمامه.

برز من خلف العرش رجل مه�ب الطلعة، واضح الوقار، تلتمع
� �دە

تحت لحيته الب�ضاء الجواهر واألحجار ال���مة، و�حمل ��
)، منذ � (األ�ا�� أسطوانة ورق�ة ملفوفة، كت�ت عليها �ل قوان��
عهد (سل�مان الحك�م)، ووضع الرجل األسطوانة الورق�ة أمامنا،

� حزم:
�� � وطالبنا ب�لقاء القسم، فقال ال�اب��

- ق�ل أن نقسم، نحب أن نؤكد أن والءنا األول لوطننا ومل�كنا،
ثم إننا ن��د تعهدا من المل�ة �مساعدتنا ع� إنقاذ زم�لنا األستاذ
(ه�جز)، وابن الطب�ب (رودر�ك)، الذي �طلقون عل�ه اسم

(مطرب م�).
أجا�ت المل�ة �ال تردد:

- ل�م هذا.
وعندئذ أقسمنا قسم المل�ة..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

اعتدنا مع مرور الوقت نوم الق�لولة، الذي �قدسه شعب
� الرا�عة ع�ا، ع�

� يوم القسم، اس��قظت ��
ا، و�� ) كث�� �

(األ�ا��
صوت ن�اح (فرعون)، فنهضت استطلع األمر، ووجدت اما�

� �امة:
رجال يرتجف خوفا من ال�لب، فسألته ��

- من انت؟
� �عة:

�� � اجاب��
�
� رسول المل�ة، و�� �سال عما إذا كنتم ترغبون �� - إن��

مرافقتها إ� م�ان لم تروە من ق�ل وافقته ع� الفور، والتق�ت
مع (أورم) و (ك��ك)، ورافقنا الرسول إ� فناء مهجور خلف
� انتظارنا، مع ثالث من وص�فاتها،

الق�، ح�ث وجدنا المل�ة ��
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وعدد من الرجال �حملون المشاعل، ولم تكد ترانا ح�� رفعت
نقابها، وابتدرتنا قائلة:

� ح�ات�م، ع�� رحالت�م
- ال ر�ب أن�م قد رأيتم ال�ث�� ��

� ح�ات�م �لها..
ء �� �

� سأر��م اليوم أغرب �� المختلفة، ول�ن��
� نهايته �اب ضخم، رفع الرجال مزال�جه،

�� ، ت�عناها إ� بهو كب��
� الصخور، وأغلق الرجال

ناە إ� ممر ط��ل، منحوت �� فع��
� الممر ح�� �لغنا مغارة..

ال�اب خلفنا، ومض�نا ��
�ل �� أضخم مغارة رايتها أو سمعت بها من ق�ل..

� �دها:
وقالت (مج�دة)، و�� تل�ح �مشعل ��

- ها هو ذا کهف (المور)، الذي نعتقد أنه �ان معقل اجداد
، أما هذە الجدران واألطالل هناك، فقد �انت (الفنج) ف�ما م��
مخازنهم ومعا�دهم، ول�ن زلزاال حطم �ل هذا، ودفعهم إ�

الهجرة..
ت�عناها ثان�ة إ� أعماق ال�هف الهائل، ومشاعلنا ت�دو داخله
کنجوم خافتة، عاجزة عن ت�د�د ظلمته، من شدة ضخامته،
ح�� �لغنا م�انا �ه اطالل واعمدة متهدمة وتتوسطه عدة تماث�ل
محطمة، مغطاة �ط�قة كث�فة، من األت��ة، لم تخف تماما

� الهول)، فتنهد (اورم)، وقال: ش�لها الش��ه �ـ (ا��
۔ ل�ت (ه�جز) هنا..

� اسف:
� قوة، وقالت ��

و�عدها قادتنا (مج�دة) إ� نبع يتدفق ��
� حالة

- �ان (الفنج) �ستخدمون هذا ال�هف �مخزن للمؤن، ��
� �استخدامه لهذا الغرض، الحصار، ولقد حاولت إقناع شع��
� التضح�ة ب�عض إنتاجه �مخزون،

دد �� ول�ن �ل من ال��ار ي��
ء من الموت جوعا، لو احتل (الفنج) �

وهكذا لن ينقذنا ��
سهولنا.
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� �ان (الفنج) القدماء سارت امامنا ت��نا إسط�الت الخ�ل، ال��
�حفظون فيها ج�ادهم وع��اتهم، ورحنا نع�� عدة ممرات،
� نهايته جدار اب�ض، لم �كد يراە أت�اع

انتهت إ� ط��ق واسع، ��
المل�ة ح�� عال الرعب وجوههم، فتقدمت �� إ� الجدار،

� سهولة، وقالت لوص�فاتها:
ا �� ونزعت منه حجرا كب��

- �ل�م تعتقدون أن هذا الجدار �سكنه الجن، وتحوم حوله
� حراسة الرجال، وسأصحب

األرواح؛ لذا فسأتر��م هنا ��
الضيوف إ� داخله، ألث�ت ل�م خطأ هذا الوهم..

� هدوء، وت�عتهما
ت معه ثغرة الجدار �� وتناولت �د (أورم)، وع��

� كهف آخر، ترتفع حرارته قل�ال،
أنا والجاو�ش، فوجدنا أنفسنا ��

: � وسألها ال�اب��
- ما هذا الم�ان؟
� هدوء:

اجابته ��
ة ملوك (المور) القدا�.. مق��

� جسدی ره�ة من وقع الجواب، ورحنا �س�� وسط
�ت ��

السكون، ووقع اقدامنا ي�دو واضحا ع� األرض الصل�ة،
والخفاف�ش تحوم حول ضوء المشاعل مضط��ة خائفة،
�
نا الم�ان إ� ما �ش�ه ساحة قتال، �� وترتطم �الجدران، ح�� ع��

مواجهتها عرش ضخم من الحجارة، اتجهت إل�ه (مج�دة)،
ورفعت مشعلها امامه، قائلة:

- انظروا..
�ة فوق العرش الحجري، �علوها �دت لنا كومة من العظام ال���
تاج من الذهب، وأمام العرش صولجان وخواتم وح� من
الذهب والمجوهرات، وحوله عدد ضخم من العظام والجماجم
�
�ن بها أصحابها �� � � �ان ي�� �ة، أسفل �ل منها الح�� ال�� ال���

الدن�ا، و�� جوارها أوان من الذهب، تكتظ �الح�� والقالدات
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�
واألحجار الثمينة، وا�وام من نقود فض�ة وذهب�ة قدم عهدها،
، اشارت � � مشدوه�� و�طل تداولها، ولما رأتنا (مج�دة) مدهوش��

إ� �ل هذا، قائلة:
- الجالس ع� العرش هو الملك، وحوله ض�اطه وحراسه
�
و�ساؤە، وقد ذ�حوا إ� جوار جثته ل�سهروا ع� رعايته ��

الح�اة األخرى، وهذە حليهم ومجوهراتهم..
ثم أشارت ب�دها، مستطردة:
� الملوك.

- ه�ا ل�شاهدوا �ا��
ورفعت مشعلها أمامه، قائلة:
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- انظروا.
�ة فوق العرش الحجري.. �دت لنا كومة من العظام ال���

، ح�� اصابنا � � إ� ک�� رحنا ن�تقل من عرش إ� عرش، ومن ك��
السأم من تكرار المشاهد، ولم ي�� ان��ا�� سوى آن�ة اح�شدت
� أمامها �� عظام �االت جراح�ة قد�مة، وعلمت أن العظام ال��
طب�ب أحد الملوك، فمألت جي�� ب�عض هذە اآلالت القد�مة،
لمقارنتها ��التنا الحديثة، وشعرت (مج�دة) �ما أصابنا من تعب

وملل، فقالت:
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� أن تعلموا أن هذە الصخرة الضخمة
- سنعود اآلن، ول�ن ���

امامنا �� الحاجز الذي �فصلنا عن معبود (الفنج)، ونحن نعجز
عن اجت�ازها، وال نعلم إ� أي مدى تمتد.

� ط��ق العودة سأل
� العظام والجماجم، و�� عدنا أدراجنا ب��

� المل�ة: ال�اب��
؟ �

- ول�ن این تدفنون موتا�م حال�ا �ا س�د��
اجابته:

� الخارج، فلم أ�شف هذا الم�ان إال منذ أعوام قل�لة، ول�ن
�� -

� � اآلخرة ب��
� ح�ا��

� السهول، ألق��
�ال�س�ة إ� أتم�� أن أدفن ��

الحشا�ش والزهور..
وفجأة انطفأ المشعل الوح�د لدينا، وساد الظالم تماما

وسط القبور..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� ظالم
�� ، �ان موقفا مرع�ا �حق، أن نجد أنفسنا وسط المو��

دامس، ولقد صاحت (مج�دة) مذعورة:
�� �س�نا أن نح�� مص�احا آخر، أ�عوا، فما زلنا - �ا إل��
، وانا � �ع�دين عن مدخل المغارة راحت تعدو ممسكة ب�د ال�اب��
� محاولة للحاق بهما، وسمعنا

والجاو�ش نتع�� خلفهما، ��
� يهتف بنا: ال�اب��

� وقت � م�ان�ما، سنعود إل��ما، ول�ن أطلقا ص�حة ب��
- ا�ق�ا ��

..�� �
وآخر، لنتعرف موقع�ما ��
اجا�ه الجاو�ش (ک��ك):

- سنفعل �ا س�دی.
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� رع�ا، وأطلق تردد صدى األصوات من حولنا، فارتجف قل��
(ك��ك) ضحكة عص��ة، وهو �قول:

- ل�س للمو�� أصوات.. إنما هو صدی أصواتنا..
) ول�ن الرعب لم � � اما�ننا، �ما أمرنا ال�اب��

حاولنا أن ن��� ��
� �طء، وارتطمت قدم الجاو�ش

نا من هذا، فرحنا نتقدم ��
�
�مك

�جمجمة، وسقط أرضا، فأطلق ص�حة رددت الجدران صداها،
� رعب، وجلسنا نلهث لحظة، �دت لنا

فانح�ست أنفاسنا ��
اش�ه �دهر �امل، ق�ل أن يهتف (ک��ك):

� جي�� عل�ة ثقاب..
� أحمل �� � لقد �س�ت ان�� - �ا إل��

اخ�ج العل�ة من جي�ه، وأشعل أحد أعوادها، ثم شهق مبهوتا..
لقد رأينا أمامنا مذ�حا ذا درجات، لم ن�ت�ه إل�ه من ق�ل، وع�
، الذي انح�� ع� � � ذرا�� ال�اب�� أول درجاته، �انت (مج�دة) ب��
شفتيها، وألصق بهما شفت�ه، و�� ترتكن برأسها ع� صدرە،
� من دون أن ت�دو منهما حركة واحدة، و�أنما استحاال إ� تمثال��

الرخام ۰۰
ثم سعل (ک��ك)، وهتف:

.. � نا عل��ما �ا �اب�� � أن ع��
- �م �سعد��

� أعاونك �ا س�دی. � هل فقدت المل�ة وعيها.. دع�� �ا إل��
� صمت،

� وجهه لحظات ��
التفت إل�ه (اورم) �الذاهل، وحدق ��

ثم �دا و�أنما �س��قظ مع (مج�دة) من س�ات عميق، وهو
يهتف:

- ال.. ال دا�� لذلك ثم نهض �عاون المل�ة ع� النهوض،
وانطلقنا جم�عا نجتاز ال�هف إ� الخارج.. وعدنا إ� الق�..

� لهجة حالمة:
وق�ل أن �س�سلم للنوم، قال (أورم) ��

� غ�اهب المجهول�
- �ا لها من رحلة رائعة ��
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� المو�� القدا�، وسل�لتهم المفعمة و�اله من فارق ره�ب ب��
�الح�اة والحب��

�دا ا� أنه من األفضل أن أواجهه �الموقف ��ل �احة، فقلت:
� قد تصورت، عندما أشعل (ك��ك) عود الثقاب، - الواقع أن��

أنك و (مج�دة) كنتما...
� حزم:

� إتمام الع�ارة، فقال هو ��
ترددت ��

ر الموقف والظالم لها، فقد فجَّ - لم تكن واهما.. لقد كنت أق�ِّ
عواطفنا المكبوتة ولم �ستطع کتمان مشاعرنا..

لذت �الصمت لحظات، ثم غمغمت:
� أخ�� مغ�ة ، ول�ن�� �

� أن ر�ط الحب ب�ن�ما �ا صد���
- �سعد��

هذا..
قال �الحالم:

� الدن�ا �لها �ا (آدمز)..
إنها أجمل غادة وقعت عليها عینای، ��

لحظتها ا�قنت من أنه ال فائدة.. لقد ر�ط الحب ب�نهما، ووقع
وث�قة موتهما..

� ضلو�.. � ب�� وارتجف قل��
وهوی..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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6- األسود..
� الص�اح، ح�� أ�� رسول

لم نكن ن�ت�� من تناول إفطارنا ��
المل�ة �دعونا لمقا�لتها، فذهبنا إليها ونحن ن�ساءل عن �
نا الممر الط��ل، الذي �قود إ� بهو � دعوتها لنا، وعندما اج��

� قلق:
العرش، ملت ع� اذن (أورم)، وهمست ��

�
م ��ل الحذر �ا رجل، وأن تخ�� � - استحلفك �الخالق أن تل��
اقبون وجهك �ما يراقبون �لماتك. مشاعرك تجاهها اآلن، فس��

ج وجهه قل�ال، وغمغم: ت��
. � - اطم��

تمتمت قلقا:
- �م أتم�� أن أفعل.

استق�لتنا المل�ة �اسمة الثغر، متهللة األسار�ر، وقالت:
- لقد دعوت�م لس�ب هام، فعندما هممنا ب�عدام (القط)
� ع� ح�اته، ح�� �مكنه أن �د�� إلينا

ع لنا أن ن��� الخائن، ت��
�سعر هام خط�� قد �ساعدنا ع� إنقاذ زم�ل�م (ه�جز).

� آن واحد:
�� � هتفنا أنا وال�اب��

- ك�ف؟�
هزت راسها قائلة:

ء قتله، ح�� �ستمعا � رأ�ت أنه من أن أر�� - لست أدري، ول�ن��
منه إ� ما لد�ه..

، دلف منه (القط) و�داە وأشارت ب�دها، ففتح �اب جان��
مق�دتان خلف ظهرە، وقدماە م��وطتان �سلسلة من الصلب،
�
� مستعطفا، ول�ن الحراس دفعوە ارضا �� واندفع نحو ال�اب��

� �امة:
عنف، وقالت المل�ة ��
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نا �ه ايها الخائن، ق�ل أن تل�� جزاءك؟ - ما الذي ت��د أن تخ��
قال وهو يرتجف:

، فهل أتحدث �ه امام - إنه � �الغ الخطورة �ا موال��
الجميع؟؟

صمتت لحظة مفكرة، ثم قالت:
- ال.

�ن �مغادرة الم�ان، ثم التفتت وأمرت الحراس ومعظم الحا��
إ� (القط)، قائلة:

هات ما لد�ك..
� صوت مسم�ع، وقال:

ازدرد (القط) لعا�ه ��
.. � المع�د ال�ب��

ي (ه�جز) مسجون �� � - اإلنجل��
سألته انا:

- ك�ف عرفت؟
أجاب:

� إ�
- أنا أعلم هذا ج�دا، وأستطيع ا�ضا أن أدل�م ع� ط��ق خ��

المع�د، �مكننا بواسطته أن ننقذ (ه�جز) من سجنه.. لقد
� خفة و��،

� أ�سلق الجدران �� أطلقوا عّ� لقب (القط)؛ ألن��
� طعاما لألسود، وعندما أل�� (الفنج) الق�ض عّ�، القوا ��
� � نجوت �معجزة، واستطعت الفرار، �عد أن أصابت�� ول�ن��

� وج�..
مخالب لبؤة بهذا الج�ح ��

� عمله، ح�� هتف األم�� (جوش�ا):
ح ما ي���� وراح ���

� مثل تلك الرحلة
ض ع� أن تقحم مل�کتنا نفسها �� � اع�� - إن��

� قد تنطوي ع� هالك ودمار. المحفوفة �المخاطر، وال��
� هدوء:

أجابته ��
- أشكر لك قلقك عّ� �ا عماە، ول�ن إ�اری ع� خوض هذە
� إنقاذ األب�ض فحسب، و�نما إ�

�� � الرحلة ال �عود إ� رغب��
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� �
� �� أن أعرفه، وع�

وجود ط��ق �ي إ� مع�د (الفنج)، ي����
ورة ذها�� مع حما�ة او الرغم من ذلك فأنا أوافقك ع� ��

.. � رحل��
�� � حراسة؛ لذا فأنا أرجو أن ترافق��

�
ارت�ك العم، وراح �لتمس األعذار واألس�اب، ح�� قاطعته �� ��

حزم:
� - لقد سنحت الفرصة لت��ت شجاعتك ومهارتك وجرأتك، ال��

طالما تحدثت عنها �ا عماە.. إنك ستذهب معنا.. هذا أمر..
ولم �كن أمامه سوى القبول ۰۰

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

قادنا (القط)، ع� اليوم نفسه، ع�� ممرات ج�ل�ة ط��لة، إ�
� ف ع� هوة سح�قة، ي�لغ عمقها الف�� قمة ج�ل�ة، ���

وخمسمائة م�� تق���ا، وال س��ل إ� �ل�غ قاعدتها - حس�ما
را�ت – ح�ث تك�� السهول، ول�ن (القط) اتجه إ� جدار

ا، فانكشفت صخري، ن�ت العشب فوقه، وازاح منه حجرا كب��
لنا فجوة واسعة، تمتد إ� ممر ط��ل، وهو �قول:

� ف�ه من �جد لقد كشفت هذا الممر منذ كنت ص��ا، ولي��ع��
� نفسه الشجاعة ال�اف�ة، فهو شد�د الوعورة واالنحدار..

��
ع إ� (مج�دة) أن ت�نازل عن فكرة خوض راح (جوش�ا) يت��

� عناد وا�ار:
الممر، ول�نها اجا�ت ��

� �سلق الج�ال، ثم
ة رجالنا �� - ولماذا أتردد أو أخاف، ومعنا خ��

�
دد �� ، لم ي�� إن الطب�ب، الذي ي�لغ عمرە مثل عمر ا��

دد.. .. ال ت�� المخاطرة، فك�ف أفعل انا؟ ه�ا �ا ع��
اضطر (جوش�ا) إ� رفقتنا مرغما، واتصلت الح�ال ب�ننا جم�عا،
� الج�ال،

وتقدمنا (القط) والجاو�ش، ثم عدد من م�سل��
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�حملون الساللم والمصابيح والوقود والطعام وخالفه، ثم
�
� و (جوش�ا)، وخلفهم عدد آخر من م�سل�� المل�ة وال�اب��

الج�ال..
ورحنا نه�ط درجا شد�د االنحدار، انح�� إ� آخر اشد رط��ة
، عندما انزلقت قدمه، ف�ش�ث � ق، و�اد (جوش�ا) �قتل�� عند ال��
� خنقا، لوال ان � رقب�� خش�ة السقوط، و�اد �قتل��

�ذراع�ه ��
، � ، فأ�رت ان يتقدم�� � � الج�ال ي�عدە ع��

أ�ع أحد م�سل��
ح�� ال تتكرر المأساة..

وعندما �لغنا المنحدر الثالث، �ان التعب قد �لغ من (جوش�ا)
ملفه، فأقسم اال �خطو خطوة واحدة، وفشلت محاوالتنا
� إقناعه �العدول عن قسمه هذا، ح�� قالت

وتأ��دات (القط) ��
� حزم:

(مج�دة) ��
� م�انك هذا ح�� نعود، ول�س هنالك ما

- ال �أس، فلتبق ��
تخشاە، فلن تهاجمك الوحوش..

� سخط:
تمتم ��

� هذا
� عمك وح�دا، �� ك�� - �ا لك من إمراە ال قلب لها�� أت��

� أنت الصخور كقطة � ت�سلق�� � ح��
الجحر المسكون، ��

� أن تظ�� إ�
مسعورة، مع جماعة األجانب.. أما �ان ي����

جواری؟
� �امة:

هتفت ��
- ل�قال إن سل�لة الملوك قد جبنت عن الذهاب ح�ث ذهب

الغ��اء�� ال �ا عماە.. ال وألف ال..
لم �سعه إزاء حزمها و�امتها إال أن �عود لمرافقتنا، و�ن اضطر
ة، م�سلقو الح�ال لحمله ط�لة الط��ق، ح�� �لغنا هض�ة صغ��
� أرجائها أشجار

ت �� �سللت إليها طالئع الفجر األو�، وان���
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وأعشاب وطحالب، نمت إ� جوار صخور ضخمة، اشارت إليها
المل�ة، قائلة:

ما هذا ایها (القط)؟
أجابها:

- إنه ظهر المعبود ال�ب�� لـ (الفنج) �ا سل�لة الملوك.. إنه ع�
� هيئة أسد ضخم، وذلك العمود هو ذ�له، وهذە الهض�ة ال��

نقف عليها �انت ف�ما م�� نقطة مراق�ة ال�هنة (الفنج)، عندما
�انوا �مل�ون ارض (المور) ا�ضا، وهناك ج� يه�طون منه إ�

ذ�ل المعبود.
: � همست (مج�دة) إ� ال�اب��

- ي�دو أنه يتصل �ـ (الفنج) ع�� هذا الط��ق.
ثم سألت (القط):

- لماذا جئت بنا إ� هنا؟
أجابها:

� ي، فمن عادة (الفنج) أن �سمحوا للمسجون�� � - لننقذ اإلنجل��
�التجوال عند الفجر والغروب، واري آن نه�ط إ� ذ�ل المعبود،
، � � ال�اب�� ي وننقذە، واألفضل أن �صحب�� � � �اإلنجل��

ح�� نلت��
�ب (ه�جز). ح�� ال �س��
هتفت المل�ة مس�نكرة:

� إ� هذا الحد؟ - أيها األحمق.. اتتصور أن �خاطر ال�اب��
� خ�ث:

قال (القط) ��
� شجاعته؟

�� � - هل �شك��
: � هتف �ه ال�اب��

، ول�نك قد تر � � ء إ� شجاع�� - و�لك ايها الوغد� إ�اك أن ���
� بها إ� (الفنج). �ذلك إ� مك�دة، �سلم��

: � صاحت (مج�دة) �ال�اب��
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� بنفسك من الج�ل، وانت توقن �أنك
- من الجنون أن تل��

س�تهشم ارضا..
� لهجة ساخرة:

قال عمها ��
۔ ول�ننا سمعنا ال�ث�� عن شجاعة األجانب، فلم ال تمنحينهم

الفرصة إلث�ات هذا؟
� حدة:

التفتت إل�ه ثائرة حانقة، وقالت ��
- ال�س من األفضل أن ي��ت صاحب الدم الن��ل أنه ال �خ��

إت�ان ما �قدم عل�ه الغ��اء؟
� خوف، فاب�سم (اورم)

شحب وجه عمها، وان�مش ع� نفسه ��
�ع حذاءە، وهو �قول: � سخ��ة، وانح�� ي��

��
� المناطق الوعرة، وال �قلقن�م

� أفضل الس�� �الجورب، �� - إن��
أمري، فلقد اعتدت المخاطرة منذ ص�ای..

� قلق:
غمغمت المل�ة ��

- ول�ن هذا �فوق �ل ما فعلت �التأ��د
أما الجاو�ش (ک��ك)، فقد انح�� �خلع حذاءە �دورە، مما

� دهشة:
� اساله �� جعل��
- ماذا تفعل؟

� حسم:
�� � أجاب��

. � ۔ سأرافق ال�اب��
� عناد:

قلت ��
۔ �ل سأرافقه أنا، فلست أقل�ما استهانة �المخاطر..

� صائحا: قاطعنا ال�اب��
.. أنا القائد هنا، وستط�عان أوامری �ال مناقشة، وانا �

- ك��
.. � أمنع�ما من مرافق��

وقالت المل�ة:
� الج�ال إذن..

افقك أحد م�سل�� فل��
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�
والتفتت إ� أحد رجالها، قائلة:

- تعال �ا (جاف�ت)، ورافق الس�د، وأعدك أن أهب لك او اهب
.. �

ة، لو اد�ت مهمتك �ما ي���� إ� ورثتك قطعة أرض كب��
ألقينا سلما من الح�ال إ� ذ�ل األسد الحجري، ورحت أستطلع
المنطقة �منظاري المقرب، ح�� الح � شبح اب�ض عند راس
المعبود، ورجحت أن �كون (ه�جز)، إال أنه لم �ل�ث أن رفع

� انفعال:
� أهتف �� ّ رخ�م، جعل�� � ته �غناء ش�� عق��

- إنه ولدي.. حمدا �.. إنه ال يزال ح�ا.. آە لو �ستطيع إنقاذە
ا�ضا��

وسات الدم�ع ع� وج�، ف�ّ�ت الجاو�ش (ك��ك) ع� ظهري،
وهو �قول:

- اهدأ ایها الطب�ب، ولتحمد هللا ع� أنه ما زال �حمل رأسه ع�
كتف�ه..

� برود:
و��دو أن تهدئته هذە لم ترق لـ (القط)، فقد قال ��

- إنها ساعة إطعام األسود المقدسة اآلن، و (الفنج) �حتفظون
بها داخل مغارة، عند قاعدة المع�د، وال�د أن نعمل ع� إنقاذ
االستاذ الل�لة، فس�حتفلون �ع�دهم، وس�قدمونه ق��انا آللهتهم

عندما �صبح القمر �درا.
قالها وحاول أن يه�ط سلم الح�ال، ول�ن (مج�دة) صاحت:

- ال.. لن �عود هذا الخائن إ� أصدقائه (الفنج).. انزل انت اوال
.. � �ا (جاف�ت)، وس�ت�عك ال�اب��

� قلق، وهو يه�ط السلم، متحسسا مواضع
راقبنا (جاف�ت) ��

� � حذر، ح�� �لغ الصخرة الم�شودة، وهنا استدار ال�اب��
قدم�ه ��

� شحب � للمل�ة، ال�� � و�صافح (ك��ك)، ثم انح�� �صافح��
، و�� ترد تح�ة (اورم)، � وجهها و�دا اضطرابها وحبها واضح��

� شجاعة وثقة..
الذي اتجه إ� السلم وراح يه�ط ��
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�
� �ضع ثقله عليها.. وفجأة انك�ت درجة السلم، ال��

وهوی من حالق..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� ضلوعنا، ولهثت فيها �انت لحظة وث�ت فيها قل��نا من ب��
المل�ة المح�ة �فؤاد مزقه الهلع وادمته اللوعة، و�دا لنا جم�عا

أن (أورم) قد انت�..
ول�ن شاء له القدر أن �ح�ا..

و�حركة ��عة، دفعته إليها غ��زة ال�قاء، قفزت �دە تتعلق
� قوة، وراح

�درجة سل�مة من درجات السلم، و�ش�ث بها ��
� تنفسنا نحن الصعداء، وتمن�ت � ح��

�لهث من فرط االنفعال، ��
� سالت من لو لم �لحظ (جوش�ا) دم�ع االرت�اح والسعادة، ال��
�
� المل�ة، ول�ن زهرة (المور) لم تل�ث أن جففت دموعها �� عي��

� حسم، و�� تواصل مراق�ة
� وقفتها ��

�عه، واعتدلت ��
�
، الذي �لغ موضع (جاف�ت) فاحتضنه هذا األخ�� �� � ال�اب��

سعادة واضحة، وراح االثنان ي�سلقان المنحدر الصخري
� تلك اللحظة ظهر األستاذ

� األسد، و��
األملس، ح�� �لغا كت��

� مفكرته، ��ل
� و�دون ش�ئا ما �� (ه�جز)، وهو �س�� اله����

� قوة،
ال�ساطة والهدوء، وهنا تقدم إل�ه (أورم) وأمسك ذراعه ��

� ذهول، ثم انح��
� وجهه ��

فالتفت إل�ه (ه�جز)، وحدق ��
� ع� أذنه، ورأيته يهمس �أمر ما، علمت ف�ما �عد أنه �ان ال�اب��
�
� (رودر�ك)، ثم را�ت األستاذ �ل�ح ب�دە �� سؤاال عن موضع اب��

� خلف رأس المعبود، ومضت دقائق من
اهتمام، و�خت��

السكون، ثم تناهت إ� أسماعنا أصوات وص�حات عال�ة، ورأينا
� و (جاف�ت): � ال�اب��

األستاذ �عدو ��ل قواە صائحا ��
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.. � - اه��ا.. انجوا بنفس��ما من هؤالء المتوحش��
� �عض � و (جاف�ت) ي�سلقان السلم، ورأى ال�اب�� أ�ع ال�اب��
) ي�سلقون خلفهما، فأخ�ج مسدسه، وأطلق النار ع� � (الف��
رءوس �عضهم، فسقطوا ��، ورأى ال�اقون م�ع زمالئهم،

فالذوا �الفرار، وهم �طلقون ص�حات مخ�فة..
� �صعد إلينا ح�� ال�� نفسه أرضا، وأخ�� وجهه ولم �كد ال�اب��
�
� الم ومرارة، ف���ت (مج�دة) ع� كتفه، وقالت ��

� �د�ه �� ب��
حنان:

- لماذا �ا ع��زی؟� لقد كنت شجاعا صند�دا، وعدت إلينا ح�ا،
. �

وهذا �ك��
� مرارة:

هتف ��
، وس�لقونه الل�لة �

� (ه�جز) خل��
� وصد���

� تركت ا�� - ول�ن��
� هذا بنفسه، و�ان �كتب وص�ته عندما

�� األسود، ولقد أخ��
لقيته..

لم تجد ما تجي�ه �ه، فالتفتت إ� م�سلق الج�ال، وقالت:
� فخورة �ك �ا (جاف�ت)، وسأجزل لك العطاء، واجعلك - إن��

قائدا ل�سلق الج�ال..
: � � سألت أنا ال�اب�� � ح��

� سعادة، ��
تهللت أسار�ر (جاف�ت) ��

- ماذا حدث مع (ه�جز)؟
أجاب�� والحزن لم �فارق صوته �عد:

- لم أ�د الت�� �ـ (ه�جز) ح�� سألته أن يرشدنا إ� موضع ولدك،
ول�ن الحراس رأوە يتحدث الينا، ف�ان ما �ان.

� غضب
ثم التفت إ� (القط)، وأمسكه من عنقه، قائال ��

مخ�ف:
تنا أنهم قد - واآلن حذار أن تكذبنا القول أيها الوغد، لقد اخ��

القوك طعاما ألسودهم، ول�نك نجوت، فك�ف �ان هذا؟
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� صوت مختنق:
هتف (القط) ��

ك ��ل ما حدث. ، وأقسم أن أخ�� �
ارفع �دك عن عن��

� شدة، ثم أجاب:
� عنق (القط)، الذي سعل �� ترك ال�اب��

� اللحوم � ب��
� (الفنج) إ� م�ان إطعام األسود والقو�� لقد حمل��

المقدمة لها، ثم رفعوا أبواب األسود �سالسل تجذب من أع�،
� محاولة للنجاة، ول�ن لبؤة

وانطلقت انا أعدو نحو التالل، ��
� وج�� هذا

� تركت �� � ع� وج�� �مخالبها، ال�� ، وصفعت�� � ت�عت��
�
� الح�اة إ� أن أل�� بنف�� ��

� جنون الرغ�ة �� األثر، ودفع��
� جدارها �أظافري،

الهاو�ة، فرحت أنحدر فيها، وانا أ�ش�ث ��
� �مخالبها وأن�ابها ، وجذبت�� ول�ن اللبؤة اللعينة أمسكت سا��

إ� الخارج، ثم تراجعت لتثب ع� مرة أخرى..
� رأ�ت حافة ناتئة �ارزة، ع� جانب الهوة، فقفزت إليها إال أن��
�غتة، وأردت التعلق بها، ول�نها انهارت تحت ثق�، وه��ت إ�
ت ع� ط��ق ، ح�� ع�� � �داب مظلم، �ق�ت ف�ه نهار�ن ول�لت��

للفرار..
رحنا ندرس األمر ط�قا لروايته، واستقر رأينا ع� أن يه�ط
� الج�ال، إ� ح�ث �حتفظ

� والجاو�ش و�عض م�سل�� ال�اب��
(الفنج) �أسودهم، وأن يرافقهم (جاف�ت)، الذي تط�ع
� الج�ال

�اصطحابهم، وأنا أقف انا وال�ق�ة ال�اق�ة من م�سل��
عند نها�ة السلم، ح�� إذا ما حان موعد إطعام األسود وأعددنا

بنادقنا، وتأهبنا للقتال..
، وانا اشاهد تلك السلة � اللحظة الم�شودة، ارتجفت نف��

و��
� تحوي طعام األسود، واألستاذ (ه�جز)، و�� ته�ط اللعينة، ال��
ها األذن، و�� �شم رائحة � صمم زئ�� إ� ح�ث األسود، ال��

الطعام اآلد�� الطازج...
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ولم تكد السلة تلمس األرض، ح�� وثب منها (ه�جز)، و�دا
لحظة و�أنما س�طلق ساق�ه لل��اح فرارا، إال أن كرامته - ع�
األرجح قد منعته من ذلك، فقد توقفت �غتة، وعقد ساعد�ه
� ق�عته ع� وجهه، ووقف ي�تظر هجوم

امام صدرە، �عد أن أر��
� ه�ت � �سالة ورفع (الفنج) �اب مغارة األسود، ال��

األسود ��
اللتهام ف��ستها..

وفجأة انهالت عليها رصاصاتنا وأص��ت األسود �الذهول،
� قفز (جاف�ت) إ� ح�ث األستاذ، � ح��

� ذعر ��
اجعت �� ف��

وجذ�ه إ� ح�ث السلم، فأفاق (الفنج) من ذهولهم، وانطلقوا
�عدون خلفه، وقد جن جنونهم لض�اع ق��ان اآللهة، ول�ن
رصاصات بنادقنا أعادت إليهم صوابهم، وجعلتهم �خت�ئون

ان المذعورة ا �الف��
� ل�لة ع�د معبود (الفنج)

ح�� عاد إلينا األستاذ، ونجونا جم�عا ��
و�ا لها من ل�لة..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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7- مفاوضة..
� �حمل ال�ث�� ع� الرغم من فرحتنا �استعادة (ه�جز)، ظل قل��

ا من الحزن؛ ألننا لم �ستعد ولدي (رودر�ك)، الذي ظل أس��
لدى (الفنج)، ولقد جلس (ه�جز) ب�ننا أشعث الشعر، مهلهل
الث�اب، وأخ�ج غليونه، الذي ما زال �منظارە سل�ما صالحا، ع�
الرغم مما مر �ه من أهوال، وراح �حشو الفليون ب�عض ما أعرته
ة، � دهشة وح��

إ�اە من تبغ، وراحت (مج�دة) تتطلع إل�ه ��
� هو � سأل�� � ح��

و�أنها ال تصدق أن هذا الرث صديق لنا، ��
مبهورا:

- من هذە الحسناء الفاتنة؟
اما، وهم �خلع ق�عته ع� نحو ته أنها المل�ة، فوقف اح�� أخ��
� معمعته، فراح

غ��زى، ثم لم �ل�ث أن ان��ه إ� أنه قد فقدها ��
يتحدث معها �لغة ع���ة فص� أدهشتها واثارت إعجابها،

، وغمغمت: � فرفعت حاجبيها الجم�لت��
- تهنئا�� بنجاتك أيها الغ��ب، ال ر�ب أنها �انت تج��ة شاقة..

هز رأسه مؤمنا، وقال:
اف �جم�ل � الواقع عن الشكر واالع��

- شاقة للغا�ة، وأنا عاجز ��
� �ال�س�ة لولدك �ا هؤالء األصدقاء والتفت إ� مستطردا: واطم��
، � � حم�م�� � خ�� حال، ولقد أص�حنا صد�ق��

(آدمز)، فهو ��
وج ابنة السلطان (�ارونج).. وهذا السلطان ط�ب القلب، � وسي��
� لألسود، ول�نه عجز

ا ع� القا�� ض كث�� ک��م النفس، ولقد اع��
عن مواجهة سطوة كهنة المعبود، ولقد سمح �� �دراسة

شعائرهم الدي��ة..
� لهفة:

قاطعته ��
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- وماذا قال ولدي؟
� �ساطة:

�� � أجاب��
ا أن �علم أنك �س� إ� استعادته، وآلمه أن - لقد أسعدە كث��
� س��ل هذا، وهو شاب وس�م جم�ل،

تل�� �ل الهوان والعذاب ��
�ة، و�ن غل�ت عليها لهجة (الفنج)، وهو � ما زال �ج�د اإلنجل��
وج ابنة السلطان قب�ل � اآلن رئ�س مرت�� اناش�د المع�د، وسي��
� الشهر القادم �ل�لة واحدة، وستقام االحتفاالت

ا�تمال القمر ��
� (هرمق)، وكنت أتم�� حضورها، و۰۰۰

��
قاطعته مرة أخرى:

- وهل �حب هو ابنة سلطان (الفنج) هذە؟
هز راسه، مجي�ا:

� ح�اته �لها، ول�نه سمع عن جمالها و�ساطتها،
- إنه لم يرها ��

ولعل أ�سط مزا�ا هذا الزواج، أنه س�ضمن عدم إلقائه إ�
األسود.

، ح�� � � ق��ر الع�� � أنام ل�ل�� ا�تف�ت منه بهذا القول، الذي جعل��
� الص�اح، وهو �قول:

� (ه�جز) �� أ�قظ��
� ��ل ما لد�ك عن زهرة (المور).. - انهض أيها ال�سول، وحدث��

اال ترى م�� أن لعي�يها سحرا عجي�ا؟
� قائال:

جلست ع� فرا��
� (اورم)، فهو �حبها.. - دع مش�لة سحر عي�يها هذە ل�اب��

� هذا،
� أمنحه �ل الحق �� - �حبها؟� إن��

.. �
� عشقها ح�� أذ��

� مثل عمرە، لغرقت ��
�� � فلو أن��

� قلق:
قلت ��

� ح�ه �دورها، وقد �عرضهما
- أخ�� ما أخشاە أنها قد وقعت ��

) وعق�دتهم. �
هذا للقتل، فهو �خالف قواعد (األ�ا��

هز رأسه متفهما، وقال:
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� مثل
� األمر جد�ا، فأنا ��

- ي�دو أنك ع� حق.. سأتحدث إل�ه ��
عمر والدە تق���ا.

� انفعال:
قلت ��

فل�كن، ول�ن حذار أن ت�ت�ه (مج�دة) إ� هذا.. حذار..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

دعتنا المل�ة إ� مجلسها ال�ب�� مرة أخرى هذا الع�، ولم نكد
ها � نها�ة القاعة، وتقدم ع��

ندلف، ح�� فتحت أبواب ضخمة ��
ثالثة رسل من (الفنج)، تدلت لحاهم الب�ض ع� مال�سهم
� أسدلت � أدب جم أمام (مج�دة) ال��

الناصعة، وهم ينحنون ��
وا (جوش�ا) أو ال�هنة أ�ة عنا�ة نقابها ع� وجهها، دون أن �ع��

أو اهتمام، ورفعت (مج�دة) كفها، قائلة:
- ت�لموا.

- تقدم أحدهم خطوة، وقال: آ�ا سل�لة الملوك وزهرة (المور)..
� أحمل إل�ك رسالة شفه�ة من سلطاننا العظ�م (�ارونج).. إن��

� هدوء:
قالت ��

- هات ما لد�ك.
اعتدل وقال مرددا �لمات سلطانه:

).. لقد استعنت �الغ��اء إللحاق األذى �معبودنا �
- �ا (ام النجا��

عوا من � (هرمق)، وأنا خادمه، ولقد قتلوا �عض جنودی، وان��
المعبود ق��انه وضحيته، وقتلوا �عض اسودنا المقدسة، وعددا
ا � �عض جواس��� انك تضم��ن �� من كهنة (هرمق)، �ما ا�لغ��
) عن آخرهم، �عد �

� سأب�د (األ�ا�� لمعبودنا، لذا فانا ا�لغك أن��
هذە األفعال، و�عد أن أ�ق�ت عليهم ط��ال، ولقد اجلت زواج
� لما حدث، ولن �ذهب

� من (مطرب م�) �س�ب أحزا�� ابن��
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، و�رتد حسا�� إ� جرا�ه، إال �عد أن أثأر � وج ابن�� � ، وت�� �
حز��

)، ولتعل� أن المعبود لمعبودي، وال أ��� ع� اثر لـ (األ�ا��
(هرمق) قد ت��أ �عد م�ع وحوشه، وع� لسان كهنته، أن
قد ع� سهول (المور)، ق�ل موسم الحصاد، وهذا را�� س��
�
� س�نام ع� أرض (المور) قب�ل أن �أ�� � أو من �خلف�� � أن�� �ع��

، ف�سلم الحصاد، وأمامك اآلن أحد خ�ار�ن، إما أن تخض�� ��
ة آخ��ن، ألنه حاول ) جم�عا، ف�ما عدا (جوش�ا)، وع�� (األ�ا��
ف، وألن اآلخ��ن ال �ستحقون اغت�ا�� �أسلوب ال يتفق مع ال��
� إال أن أقتل �ل الموت �الس�ف، أو أن تقاو�، فال �سع��
ا�� رجالك، عدا الغ��اء، وعدا (جاف�ت)، الذي استحق اح��

� الحالة
وتقديري، لما أث�ته من جرأته، واستهانته �الموت، و��

)، ذات �
)، ف�ما عدا (ام النجا�� � �ل �ساء (األ�ا�� ة س�س�� األخ��

. القلب ال�ب��
انت� الرسول من تالوة الرسالة الشفه�ة، وصمت ي�تظر
� وجوە مجلسها، ورأت

الجواب، فأدارت (مج�دة) عي�يها ��
الرعب المر�سم عليها، فقالت:

- ما رأ��م �ا رجال مجل�� الموقر؟ لست أحب أن أنفرد �جواب
� مص�� شعب �أ�مله.. ما رأ�ك �ا ع�� (جوش�ا).. اتق�ل ان �ع��
� س��ل السالم ب�ننا

ة من القادة، �� تض�� برأسك ورؤوس ع��
� (الفنج)؟ و���

هتف (جوش�ا) مس�نكرا:
ح مل�ة ال�الد أن �شنق عمها، واألم�� األول ل�الدها؟ هل - أتق��
� مل�كتهم ة اآلخرون أن �سمعوا هذا القول، من شف�� توقع الع��

� هدوء:
أجابته ��

ح ش�ئا �ا عماە، و�نما أسألك رأ�ك ف�ما �عرضه - لست أق��
سلطان (الفنج).
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� غضب:
صاح ��

)، أننا نرفض ة اآلخ��ن، وعن �ل (ا�ا�� � وعن الع�� - أجي��ه ع��
هذا العرض، وأننا سنقاتل (الفنج)، ون��دهم، ونهدم معبودهم
ومع�دهم ع� رءوسهم، لنمهد �أحجارە طرقنا ونب�� معا�دنا..

هل �سمعون �ا رسل (الفنج)؟
هم: � استهتار وازدراء، وقال كب��

تطلعوا إل�ه ��
- �سمع، و��نا أن �سمع هذا القرار، فشعبنا �حب الحروب،
و�فضل حسم خالفاته مع اآلخ��ن �حد الس�ف، ول�ن عل�ك
أنت أن تعجل �الموت، ق�ل أن نحتل (المور)، فالمشنقة ل�ست

وس�لة الموت الوح�دة عندنا �ما تعلم..
شحب وجهه وهم ينحنون للمل�ة، و�غادرون الم�ان، وصاح

غاض�ا:
- هل س�سمحون لهم �االن�اف؟ ال�د أن نقتلهم �عد أن هددوا
وأهانوا أم�� �الد�م، ول�ن أحدا لم يرفع �دە إ� رسل (الفنج)،

� القرار.. الذين غادروا الم�ان حامل��
قرار الحرب..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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8 - القرار..
لم �كد رسل (الفنج) �غادرون الم�ان، ح�� سادە صمت ثق�ل
( �

ره�ب، تحطم فجأة �جل�ة أحدثها حد�ث رجال (األ�ا��
� آن واحد، دون أن

المختلط، ح�ث راحوا يتحدثون جم�عا ��
�ص�� أحدهم إ� ما �قوله جارە، إ� أن برز ال�اهن من وسط
الجم�ع، وهتف �دعو الجميع للصمت، ثم راح �علن أننا نحن
� سالم،

)، الذين عاشوا عمرهم �له �� س�ب ما أصاب (األ�ا��
�
ان الغضب �� اننا (الفنج)، واشعلنا ن�� ح�� لدغنا نحن ج��

( نفوسهم، فثاروا وهاجموا وماجوا، وقرروا القضاء ع� (األ�ا��
�ال رحمة..

ح ترح�لنا من (المور)، � نها�ة خطبته الحماس�ة الغاض�ة، اق��
و��

ح�� �س�تب الهدوء من جد�د، وعندئذ شاهدت (جوش�ا)
� اذن أحد أت�اعه، الذي لم �ل�ث أن صاح:

يهمس �أمر ما ��
- ال.. لو أننا طردناهم، فسيهرعون إ� (�ارونج)، سلطان
وا اغوارنا، وكشفوا أ�ارنا، وصار �مقدورهم (الفنج)، �عد أن س��

استغاللها ضدنا.. �جب أن نعدمهم ع� الفور..
ب رأسه � زهو، فقفز إل�ه الجاو�ش، و��

ثم جرد حسامه ��
� �امة:

�كعب مسدسه، وهو �قول ��
- أعد س�فك إ� غمدە أيها الوغد.

�
� خوف، فاندفعت المل�ة تقول ��

ولدهش�نا أطاعه الرجل ��
انفعال:

، تركوا أوطانهم �
- �ا للعار� �ا للخسة والنذالة� هؤالء ضيو��

وذو�ــهم، وهبوا لمساعدتنا وخدمتنا، فهل ن�افئهم ع� هذا
�القتل؟� ما الذي �جد�ه هذا؟ إن الحل الوح�د لنجاتنا من هذا
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الموقف، هو أن نهدم مع�د (الفنج) ومعبودهم ع� رءوسهم،
ولتعلموا أن سلطان (الفنج)، ع� الرغم من عدائه لنا، رجل
م الشجاعة والشجعان، وس�تضاعف نقمته علينا، �ف، �ح�� ��
� غض�ته حينذاك - ام، ولن �ط�� لو قتلنا من �حمل لهم �ل االح��
اح قتل الغ��اء، إال القضاء ع� شعبنا �له، ولو وافقتم ع� اق��

ى.. ، ولت�تخبوا مل�ة غ�� فسأتنازل عن عر��
� ج�ع:

صاح أحد رجالها ��
- هذا مستح�ل�� أنت آخر الساللة الن��لة..

� حزم
قالت ��

- اختاروا واحدة من دم غ�� ن��ل، او انتخبوا مل�ا يوافق ع�
) وكرامتهم، واحتمال هذا ف (األ�ا�� ذبح الضيوف، و�هدار ��

العار إ� أ�د اآل�دين..
دفعت �لماتها الخوف إ� نفوس أعضاء مجلسها، فسألها

� قلق:
أحدهم ��

)؟ �
� رأ�ك إذن �ا (أم النجا��

- ما حل المش�لة ��
� �امة:

رفعت نقابها، وألقته ع� رأسها، و�� تقول ��
- الحل الوح�د هو أن تؤلفوا ج�شا جرارا، ينضم إل�ه �ل قادر
ع� حمل السالح، ول�ساعد�م الغ��اء، و�قود�م إ� الن�، و�ال
فلتق�لوا �الذبح، و�أن تروا �ساء�م س�ا�ا، وأن �م� اسم�م من

سجل الشعوب..
صاح أحدهم، وقد مل�ه الحماس:

- �ال.. �ال..
: هتفت �حماس أ���

ا ۰۰ تزودوا �الشجاعة - أنقذوا أنفس�م إذن، فما زال عدد�م كب��
مرة واحدة، وستجدون أن�م قادرون ع� احتالل (هرمق) نفسها

ق�ل الحصاد.
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� عظمة ووقار..
ثم نهضت، وغادرت المجلس ��

وتركت القرار األخ�� لشعبها..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

) إ� أن ن��� ع� راس ج�شهم، وأن �ط�عوا انت� قرار (األ�ا��
أوامرنا الح���ة، ع� أن �كون لهم مجلس من القادة معنا، له
رأی اس�شاری فحسب، وقد ا�ساهم رعبهم من القتال كوننا

غ��اء، ال ت�ت�� إ� وطنهم �صلة..
و�دأت مهمة تك��ن الج�ش ۰۰

� عمرنا �له..
و�انت أشق مهمة �ذلناها ��

، ال �متون للحرب والقتال �أ�ة � ) قوما زراعي�� لقد �ان (األ�ا��
ا رهي�ا، فراحوا يرشقوننا وا جمعنا للج�ش امر� صلة، ولقد اعت��
�الحجارة من نوافذ منازلهم وأ�واخهم، ونحن نجمع الج�ش،
ح�� لم �ستطع جمع أ��� من خمسة آالف رجل �شق األنفس..
� طوال ست و�انت مهمة (ك��ك) األساس�ة �� أن �عاون ال�اب��
ة أجداد وملوك ساعات يوم�ا، ع� شق �داب من نها�ة مق��
� تفصله عن المعبود )، وأسفل الصخرة الضخمة ال�� (األ�ا��

وح�� التمثال نفسه..
و�انت مهمة شاقة �حق..

�ل �� مستح�لة..
� أثناء حفر ال�داب ع� نفق

ا �� ثم تدخلت العنا�ة اإلله�ة، وع��
قد�م، شد�د االنحدار، يوصلهما إ� هدفهما، ول�ن الزالزل
القد�مة �انت قد ردمت جزءا منه، و�ان عليهما رفع الصخور،

� قال للمل�ة: إال أن ال�اب��
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- أخ�� ما اخشاە اال يؤدي بنا هذا إال إ� مغارة األسود، ثم إنه
س�حتاج إ� ما �قرب من ستة أسابيع لرفع الصخور واألنقاض،
� ال أم�ل إ� فكرة هدم المع�د والمعبود هذە، فهما � ان�� � ح��

��
�
� أن تنجح متفجراتنا ��

جزء من ج�ل شاهق شامخ، وأشك ��
)، ونهاجم �سفه، والرأي عندي أن نجمع ج�شا من (األ�ا��
� اثناء احتفاالت ع�د الحصاد، فلو أمكننا هدم

مدينة (هرمق) ��
أسوارها وأبوابها فس�ستطيع مهاجمة المعبود، وهدم المع�د من

الداخل..
� اهتمام، وصمتت ط��ال مفكرة، ثم

استمعت إل�ه (مج�دة) ��
هزت رأسها، وقالت:

.. �
- سأس�ش�� مجل�� ووزرا��

� سخ��ة م��رة:
قض�ت ل�لتها �س�ش�� قادتها، ثم أتت تقول ��

- �قول أعضاء مجل� الموقر إنها فكرة طا�شة، وال س��ل
� التهل�ة عبثا، ثم

) ال �لقون �أنفسهم �� لتحق�قها، ألن (األ�ا��
إنهم يرون أن هدم المع�د والمعبود هو الوس�لة الوح�دة إلنهاء
�اعنا مع (الفنج)؛ ولذلك فهم �أمرون�م بهدم المعبود

والمع�د.
� مرارة:

ة، فأضافت �� � دهشة لع�ارتها األخ��
تطلعنا إليها ��

� خدمتهم
ون�م �� - نعم إنهم �أمرون�م وال يرجون�م؛ ألنهم �عت��

� هذە الحالة يتحتم عل��م
لمدة عام �امل، �ما أقسمتم، و��

طاعة أوامرهم، فهذا ما س�نالون عل�ه أجر�م.
� �عة:

، فاستدركت �� � �دا الغضب ع� وجه ال�اب��
- هذا ما قررە المجلس، وما أعلنه ن�ا�ة عنهم األم�� (جوش�ا).

احتقن وجه (اورم)، وقال:
- وهل هذا رأ�ك أ�ضا �ا سل�لة الملوك؟

تنهدت وقالت:
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) يرفضون القتال.. - ل�س أما�� سوى هذا، ما دام (األ�ا��
: � ران الصمت لحظة، ثم قال ال�اب��

- ال �أس �ا زهرة (المور).. س��ذل قصاری جهدنا، ول�ن ال
تلوموا إال أنفس�م؛ لو انت� األمر ع� خالف ما تحبون،
فالنبوءات سالح ذو حدين، ولست أتصور شع�ا مقاتال کـ
(الفنج) �غادر �الدە هكذا، �عد هدم مع�دە ومعبودە، مهما
قالت نبوءاته، دون أن يهدم �الد�م فوق رءوس�م.. ول�ن ل�كن

ما شاء مس�شاروك الشجعان.
� حزم:

صمت لحظة، و�أنما �درس األمر، ثم أضاف ��
� الج�ال) تحت ق�ادة

� من م�سل�� � وخمس�� - أر�د مائت��
(جاف�ت)، الذي عل�ه اخت�ارهم بنفسه، وسأتو� مع الجاو�ش

� ال�داب..
(ك��ك) أمر المتفجرات، ومد األسالك ��

أجابته:
- ستحصل ع� ما ت��د..

لم نكد نن�ف من مجلسها، ح�� سمعنا (جوش�ا) �قول:
- لقد ظهر الغ��اء ع� حق�قتهم..

اجع مذعورا، � حركة حادة عن�فة، جعلته ي��
�� � استدار إل�ه ال�اب��

: � � صاح ال�اب�� � ح��
��

- حذار أن ي�ت�� األمر إ� أن تظهر أنت ع� حق�قتك �ا
.. (جوش�ا)، ف�� أقل مما تتصور �كث��

اض، لم ين�س (جوش�ا) �حرف واحد، ولم �جرؤ ح�� ع� االع��
و�نما ا�سحب وهو يهمهم �ع�ارات غاض�ة مبهمة..

وعدنا نحن إ� العمل المتصل..
� ال�داب،

� والجاو�ش ي�ناو�ان العمل ل�ال ونهارا �� �ان ال�اب��
� رواحة وغدوە ثم

� من ظله، �� و�لبنا (فرعون) الصق �ال�اب��
حدث ما كنت أخشاە..
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و�ادت تقع المأساة..
� �لتمس �عض الراحة، من �ان ذلك ذات ل�لة، خ�ج فيها ال�اب��
اف ع� العمال � ال�داب، وعهد إ� األستاذ �اإل��

عناء العمل ��
� الجاو�ش (ك��ك) ل�سلم ن��تجيته، وكنت أنا

�دال منه، ح�� �أ��
مشغوال ب�ح�اط عص�ان �عض صغار المالك من الجنود، الذين
فروا من الجند�ة إ� حقولهم، لبيع محصوالتهم، و�عد أن
، ح�� التقينا � انتهت المل�ة من معاقبتهم سارت م�� اله����
، فأمرت حراسها �العودة إ� الق�، وسارت جن�ا إ� � �ال�اب��
� أحد األر�ان، وجلست انتظرهما

جنب مع (أورم)، ح�� اختف�ا ��
� ولدي األس�� الحب�س، ح��

د فكري �� � �قعة �ع�دة، وقد ��
��

تنا� إ� مسام�� وقع أقدام م�سللة حذرە، فأشعلت عودا من
أعواد الثقاب، ل�سقط الضوء ع� وجه أحد خدم األم��

(جوش�ا):
ووجدت نف�� أرتجف..

� ط��قه إ� ح�ث (اورم) و
وأ�ساءل: أ�ان ذلك الخادم ��

(مج�دة)، أم �ان عائدا من هناك؟�
و��ل توتری صحت �ه:

- من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟
� انزعاج:

هتف ��
- الطب�ب؟�

� تلك اللحظة، ولم أ�د أشعل آخر، ح��
انطفأ عود الثقاب ��

، و�أنما ا�شقت األرض وابتلعته، ولم أخ�� �ان الخادم قد اخت��
�
� لم أستطع كتمان مخاو�� � أو المل�ة �ما حدث إال أن�� ال�اب��

عن (ه�جز)، الذي عقد حاجب�ه ط��ال مفكرا، ثم قال:
وري أن � ومن ال�� � انهم س�حاولون قتل ال�اب�� - اغلب ظ��

نحذرە من النوم �مفردە..
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، ح�� ق شمس الص�اح التا�� � المساء، ولم تكد ���
�ان هذا ��

� انزعاج واضح:
طرق (ك��ك) �اب حجرتنا، وهو �قول ��

� ي��د رؤ�ت�ما.. - ال�اب��
سأله (ه�جز)، ونحن نرتدي ث�ابنا ع� عجل:

- ماذا حدث؟
� اقتضاب:

أجا�ه (ك��ك) ��
�ان بنفس��ما.. - س��

� ال�داب المظلم، ح�� �لغنا أطالل مع�د
قطعنا شوطا ط��ال ��

، وهو � قد�م، ورأينا ع� ضوء المص�اح الذي أحمله شبح ال�اب��
�حمل مص�احا آخر، و�� جوارە جلس (فرعون) يهز ذ�له مرح�ا

� خفوت:
�� � بنا، وتمتم ال�اب��

� سأر��ما ش�ئا..
- ات�عا��

ء مجاور �
قادنا إ� حجرة جان��ة، أقام فيها فراشه وأشار إ� ��

للفراش، قائال:
انظروا..

�دت لنا جثة رجل قت�ل، و�� جوارها خنجر ضخم ملوث
� صوت واحد:

�الدماء وتعرفنا ع� الفور ذلك القت�ل، وهتفنا ��
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(القط)؟�
� حزم:

�� � قال ال�اب��
� ن�احه، ، ول�ن (فرعون) ان��ه إل�ه، وأ�قظ�� � - لقد �سلل ل�قتل��
فنجوت من الموت �أعج��ة، واش��كت مع (القط)، واضطررت

لقتله.
غمغم (ه�جز):

- لقد نال جزاءە.
ولم �كد الخ�� ي�نا� إ� (مج�دة)، ح�� هرعت إلينا جزعة
مذعورة، وت�عها (جوش�ا) متظاهرا �الج�ع والتعاطف، و�ن لم
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ي�س أن يرمق (فرعون) بنظرة قاس�ة ناقمة..
� مساء اليوم نفسه مات

ولم �كتف �النظرة لألسف، ف��
(فرعون)..

مات مسموما..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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9- الخ�انة..
منذ ذلك الحادث احاطتنا المل�ة بنخ�ة مختارة من حراسها
األوف�اء، و�رعا�ة فائقة، ح�� أننا لم نكن نخطو خطوة واحدة
ابنا لم نكن ن�ناولهما ق�ل أن من دون الحراس، وح�� طعامنا و��

نا �مص�� يتذوقهما شخص مسئول، ح�� ال �كون مص��
.. � (فرعون) المسك��

ما بتلك الحراسة المكثفة �� المل�ة نا ض�قا وت�� و�ان أ���
، فع� الرغم من أن الحراسة تكفل اال � نفسها، وكذلك ال�اب��
�
� نحبنا �السم، إال أنها ��

� اثناء النوم، واال نق��
تقطع رقابنا ��

الوقت نفسه تضع قيودا �صعب تجاوزها، �ال�س�ة للقاء
.. � العاشق��

ة ول�ن هذا لم �منع من حدوث �عض الحوادث الغامضة المث��
للشك..

فعندما كنا نجلس - ذات مرة - عند سطح التل، هوت فوقنا
صخرة ضخمة، �ادت �سحقنا سحقا، لوال أن ارتطمت ب�توء

� هبوطها، فانحرف مسارها، ونجونا �أعج��ة..
صغ�� ��

�
ومرە أخرى، سقطت علينا �عض الرماح، ونحن نجول ��

� جواد (ه�جز) م�عه، إال أننا لم نجد أثرا
الغا�ات، ول��

� األدغال �لها..
لمخلوق واحد ��

، وقاال إنهما �انا وذات يوم، ه�ع راع�ا غنم إ� الق� المل��
ة يرع�ان �عض األغنام، �القرب من الصخور الغ���ة، ع� مس��
ات، عندما فاجأهما خمسة ع�� من جنود عدة ك�لوم��

� سخ��ة:
(الفنج)، وأح�موا وثاقهما، وقالوا لهما ��
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- أ�لغا المجلس والمل�ة والغ��اء أنه من األفضل أن ��عوا
،( بتدم�� معبودنا، ق�ل أن تتحقق النبوءة، و�تم سحق (األ�ا��

� �سائهم، واحتالل (المور). وس��
، ح�� حل رعاة األغنام اآلخرون وثاقهما، � ثم تركوهما موثق��

فأ�عوا إ� الق� إل�الغ الرسالة..
وه�ع ف��ق من الج�ش إ� تلك ال�قعة، يتفقد الم�ان، و��حث
عن أي أثر تركه (الفنج) خلفهم، ول�ن دون أن �سفر هذا عن

ء. �
��

وتفجر عندئذ سؤال جد�د..
أي ط��ق سل�ه جنود (الفنج) إ� أرض (المور)، لي�لغوا رسالة

سلطانهم؟�
والمؤسف أن األمطار قد هطلت �عد هذا الحادث، ومحت أ�ة

آثار أقدام، قد �كون األعداء قد خلفوها وراءهم..
اض واحد.. ولم �عد أمامنا سوى اف��

� (هرمق) و (المور)، وأنه أن (الفنج) قد كشفوا ط��قا خف�ا ب��
س�كون وس�لتهم لل�سلل إ� ال�الد وغزوها مستق�ال..

� النفوس، مع ان�شار القصة وانتقالها من فم
وتضاعف الف�ع ��

إ� فم، و�دا األمر أش�ه �أمة حديثة، تخ�� أن يه�ط عليها
� س�ات عميق..

العدو �غتة �المظالت، و�حتل أرضها، و�� ��
و��عة ت�خرت الثقة �النفس، وانهار الزهو �أسوار (المور)
الصخ��ة، وأنقلب الحد�ث إ� وصف جيوش (الفنج) المدر�ة،
ولم �ل�ث الرعب أن مأل النفوس، وارتفعت �عض األصوات
تطالب �محا�مة مس�شاري المل�ة، الذين ساقوا ال�الد إ� هذە
الحالة من الضعف، �س�اسة السالم اله��لة، والعزوف عن

الحروب..
ا.. وأفل نجم (جوش�ا) كث��
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� طالما و�قدر ما ه�ط نجم (جوش�ا)، ارتفع نجم (مج�دة)، ال��
ورة تك��ن ج�ش قوی مدرب.. نادت ���

ع إ� إلهه � سوی ان يت�� ) المسك�� �
ولم �عد أمام شعب (األ�ا��

طال�ا الرحمة، وسائال إ�اە أن �منحهم القوة ع� مواجهة
أعدائهم..

� الن�، وتضاعف
) الوح�د �� �

وأص�حنا نحن أمل (األ�ا��
� امهم لنا مرات ومرات، ح�� أن (جوش�ا) نفسه صار ينح�� اح��

لنا �لما لقينا، وصار الحفاظ ع� ح�اتنا هو الشغل الشاغل
للجميع، فانقطعت المؤامرات والدسا�س، أ�ا �ان مصدرها،

وواصلنا نحن العمل..
ء القتال، �

ا انتهينا من العمل الشاق، وتم إعداد �ل �� وأخ��
واتفقنا ع� إشعال فت�ل الحرب ل�لة ا�تمال ال�در، و�� الل�لة
� � أ�لغنا جواس�سنا �أن السلطان س�ق�م فيها حفل زواج اب�� ال��

� (هرمق)، وأنه قد استعد ل�دء الهجوم ع� المور، فور
واب�ته ��

انتهاء مراسم حفل الزفاف..
ء، ف�ما عدا سد الممر الذي �صل �

� ذلك اليوم أعددنا �ل ��
و��

)، وتمثال إله (الفنج)، و�ان � مغارة مقابر ملوك (األ�ا�� ما ب��
� قد مد ف�ه �ل أسالك المتفجرات، وجعل نها�ة األسالك ال�اب��
� (القط)

� حجرته، ح�ث �ضع فراشه، وح�ث ل��
جم�عها ��

م�عه، وأقام حراسة مشددة ع� الحجرة، خش�ة حدوث أ�ة
خ�انات..

� الممر، وفجأة ظهر
� الرا�عة تق���ا أتم العمال عملهم ��

و��
(جاف�ت) �ادی االضطراب، و�لغ موقعنا حول ال�طار�ات

� قلق:
�� � ال�ه���ة وهو �لهث، فهتف �ه ال�اب��

- ماذا حدث؟ هل كشف (الفنج) أمر األسالك وقطعوها؟
� انفعال:

أجا�ه (جاف�ت) ��
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�
- �ل حدث ما هو أسوأ �ا س�دی.. إن األم�� (جوش�ا) �عمد

خطة الختطاف زهرة (المور) وسل�لة الملوك
� غاض�ا: ، وهتف ال�اب�� صعقنا الخ��

- ماذا تقول �ا رجل؟ قص علينا األمر �له.
التقط (جاف�ت) أنفاسه، وهو �قول:

، � خدمة األم��
- إن �� صد�قا وق���ا - ولن أب�ح �اسمه �عمل ��

�نا معا اليوم �ضعة اقداح من الخمر، حلت عقدة ولقد ��
� مزهوا بوجود مؤامرة الختطاف المل�ة..

�� لسانه، فإذا �ه �خ��
� قوة:

أمسكه (أورم) من كتف�ه، وصاح �ه ��
- م�� وك�ف؟

� انفعال، وقال:
هز (جاف�ت) رأسه ��

� معرفته. لست أدري، هذا �ل ما أمكن��
ول�ن ما الذي �دعوە الختطافها؟

أجاب (جاف�ت):
� (المور)

- ل�صبح أ��� رجل ��
ران علينا صمت ثق�ل، صنعته دهش�نا واس�ن�ارنا لما سمعناە،

� انفعال:
� (جاف�ت) �� وسأل ال�اب��

- الم تعلم م�� يتم ذلك تق���ا؟
تردد (جاف�ت) لحظة، ثم أجاب:

- �عد خمسة أ�ام تق���ا
� ارت�اح، وقال:

�� � تنهد ال�اب��
- الس�ت �ع�د و الحمد �.

� اهتمام:
ثم سأله مرة أخرى ��

- قل �� �ا (جاف�ت): هل صد�قك هذا صادق دوما؟
هز (جاف�ت) رأسه نف�ا، وقال:

ورة اخ�ار�م �ما سمعت. � رأ�ت �� - إنه �كذب أح�انا، ول�ن��
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�
� ع� كتفه، وقال: رّ�ت ال�اب��

- حسنا فعلت..
� التفت إلينا (أورم)، � ح��

ان�ف (جاف�ت) وتوترە �الزمه، ��
وسألنا:

- ما رأ��م؟
� ضجر:

أجا�ه (ه�جز) ��
� �ل م�ان.

� تن��� �� - إنها �عض الشائعات، ال��
قلت �دوری:

- أوافقك ع� هذا �ا ه�جز، فلو أن صديق (جاف�ت) �علم ش�ئا،
� بهذا القول المبهم، ونص�ح�� اال تذكروا األمر ل

لما ا�ت��
(مج�دة)، ح�� ال نث�� قلقها �ال طائل..

� رأسه متفهما، ثم التفت إ� (ك��ك) �سأله: هز ال�اب��
أجا�ه (ك��ك) �ال تردد:

ورة عدم إزعاج سل�لة الملوك �ذكر �� �
- لست أوافقهما إال ��

، وغ��زته تؤكد له أن � � أن (جاف�ت) رجل أم��
� أثق �� األمر، ول�ن��

ش�ئا ما �حاك ضد مل�كته.
� اهتمام:

�� � سأله ال�اب��
ح إذن، لو أن هذا صحیح؟ - ماذا تق��

ة، وراح �خط بها �عض الخطوط أمسك الجاو�ش عصا قص��
ع� ارض الحجرة، وهو �قول:

- هذا رسم تخط��� لحجرة المل�ة الخاصة، هنا حجرتها، وهنا
مخدع الوص�فات والخادمات، ثم جدار مرتفع، �عق�ه خندق
� حجرة �ن، �صل ما ب�� عميق، ول�ن هناك ممر �عرض م��
� ل�لنا أنا

الحارس ومخدع الوص�فات، والرأي عندي أن نق��
� حجرة الحارس، منذ هذە الل�لة، خش�ة أن يتم

واألستاذ ��
اختطافها ق�ل األوان..
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� حزم:
� صمت، ثم قال ��

� األمر لحظات �� درس ال�اب��
- فل�كن، ول�ن ما رأى األستاذ.

قال (ه�جز):
اح الجاو�ش رائع �حق، اق��
وصمت لحظة ثم أضاف:

� أحب أن أصعد إ� � عن النقاش، ول�ن�� - معذرة لخرو��
الصخرة، ألرقب ما �حدث، عندما ت�شب المعركة..

� كتف�ه، وقال: هز ال�اب��
� الماء.. واألفضل أن

- لن ترى سوى وم�ض والتماعات ��
تصحب الجاو�ش إ� حجرة الحارس، وتصطح�ان مع�ما هاتف
م�دان، ح�� �مكن�ما االتصال بنا، و��الغنا بها �حدث أوال فأوال.

ب الجاو�ش كعب�ه �عضهما ب�عض، وقال: ��
- أ�ة أوامر أخرى �ا س�دی؟

: � قال ال�اب��
ة، � تمام العا��

� سأشعل اللغم �� - ال �ا (ك��ك).. أنت تعلم أن��
فلقد أ�لغنا جواس�سنا أن حفل الزفاف س�قام �عد ظهور ال�در

بثالث ساعات �املة.
أ�د (ه�جز) حديثه قائال:

. � سج��
- هذا صحيح لقد سمعتهم يؤكدون هذا، وانا ��

قال (أورم):
ة، مهما �انت - لهذا الس�ب لن أشعل اللغم ق�ل العا��
ر، وعل��ما أن تتصال األس�اب، ح�� ال �صاب (رودر�ك) �أي ��

� التاسعة والنصف..
� و�الطب�ب �� ��

ت�ادلنا التح�ة، وصح�ت أنا (ه�جز) و (ك��ك) إ� حجرة
� (ك��ك) هامسا: الحارس، وسأل��

- أتؤمن �الحاسة السادسة أيها الطب�ب؟
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ة من سؤاله: � ح��
أجبته وأنا ��

- �الطبع لماذا �سال؟
اب�سم اب�سامة ح��نة وقال:

� لن أرا�م مرة أخرى �عد هذە � ان�� � ي�بئ��
� أعما��

ء ما �� �
�� -

الل�لة، وأن نهای�� قد حانت..
حاولت تهدئته، قائال:

- إنه �عض القلق �ا (ك��ك)، و.
� هدوء:

�� � قاطع��
� الراحل، وأن

، أن تعنوا �أبناء أ�� �
، لو تحققت مخاو�� - عد��

وهم أن عمهم (صم��ل ك��ك) قد قام بواج�ه ح�� تخ��
النها�ة..

� �أن مخاوفه ع� حق، ح�� أن صو�� قد
� أعما��

شعرت ��
� حزم:

ارتجف ارتجافة خف�ة، وأنا أقول ��
- أعدك �ا (ك��ك).

لم ي�ت�ه (ه�جز) إ� حدي�نا، فقد �ان مشغوال �التطلع إ�
معبود (الفنج)، الذي سيهوى ق�ل مطلع الفجر..

او نهوى نحن..
من �دري؟�

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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10 - المعجزة ۰۰
� حجرته الش�يهة �ال�هف،

� وح�دا ��
، الذي ��� � عدت إ� ال�اب��

� ح��
� يرا�� وتركت (جاف�ت) �حرس األسالك، ولم �كد ال�اب��

ابتدر�� قائال:
، وأن قصة � �أن (مج�دة) معرضة ل�� مستط�� � �حدث�� - قل��
�
� (مج�دة) أن ت��� الل�لة �� (جاف�ت) حق�ق�ة، ولقد رجت��

� رفضت، خش�ة أن �ص�بنا مكروە عند انفجار رفقتنا، ول�ن��
اللغم، فتصاب معنا، و.

� � تلك اللحظة فاختطف ال�اب��
�� �

� الهاتف الم�دا�� ارتفع رن��
� لهفة، وهتف:

سماعته ��
- ماذا حدث؟

� �ساطة:
أجا�ه (ه�جز) ��

� حجرة
� والجاو�ش �� �ما أن�� ء، فقط أردت أن أخ�� �

- ال ��
الحارس، و��دو أن الق� خال تماما، إال من ذلك الحارس، فلقد

خ�ج الجميع لرؤ�ة األلعاب النار�ة، ح�� الوص�فات)
� حجرته، �حجة أن هذا

ولقد حاول الحارس منعنا من ال�قاء ��
اب الغ��اء من يتعارض مع أوامر األم�� (جوش�ا)، �شأن عدم اق��
سل�لة الملوك، ول�ن (ك��ك) صفعه صفعة جعلته �عدو

، و. �الملدوغ، صارخا ومهددا ب��الغ األم��
قطع حديثه �غتة، ع� نحو أقلقنا، فهتف �ه (أورم):

- ماذا حدث عندك؟
أجابنا صوته �عد لحظات:

� بنفسها.. - زهرة (المور) هنا، وت��د أن تتحدث إ� ال�اب��
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� صمت، ألترك لهما لحظات، ينعمان فيها �مناجاة
ا�سح�ت ��

الحب والعشق، لي�دد �ل منهما توترە ومخاوفه، وجلست خارج
الحجرة صامتا، ح�� فوجئت �ـ (جاف�ت) يه�ع إ�، وقد أخذ

الرعب منه مأخذە فصحت �ه:
- ماذا أصا�ك؟ وهل قطعت األسالك؟

� وهو �لهث رع�ا: أجاب��
� ال�هف..

- ال، و�نما رأ�ت شبح أحد ملوك (المور) ��
أن� (أورم) حديثه ع� الفور، وت�ادلنا أنا وهو نظرة ذات مغزى،

ثم هب �سال (جاف�ت):
- هل قال ش�ئا؟

اجا�ة (جاف�ت) وهو يرتعد:
� لم أفهم سوى القل�ل، فهو يتحدث ��عة، ، ول�ن�� - قال ال�ث��
� ك�ف �جرؤ ا، ول�ن اظنه سأل�� � كث�� و�لغة تختلف عن الف��
� مجرد خادم مطيع، وهنا قو�� ع� هدم معبودە، فأجبته �أن��
( � إ� (المور)، و�ص�� حسا�ه مع (األ�ا��

قال �أن (هرمق) س�أ��
والغ��اء..

: � ت�ادلنا نظرة أخرى، وغمغم ال�اب��
أظنها مجرد أوهام ومخاوف..

� توتر:
، وقلت �� � تطلعت إ� ساع��

- ل�س لدينا وقت للتحقق منها، فقد �ق�ت دقائق ثالث
ة.. فحسب ع� العا��

� �عة، و�س�نا أو تناس�نا أمر ذلك
اتخذ �ل منا مجلسه ��

: � � بنا �الدهور ا ح�� صاح ال�اب��
� تم��

الشبح، وراحت الثوا��
.. واحدة.. � - أر�ــع ثوان.. ثالث.. اث�ت��

ثم ضغط زر التفجر.
وانفتحت أبواب الجح�م ع� م�اعيها.
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� عنف، ورأينا
�ان ارتجاجا لم اعهد مثله من ق�ل، القانا أرضا ��

ة تهوى ل�سد ال�اب أمامنا، وسمعنا أخرى �سقط صخرة كب��
� غزارة، ح��

�القرب منا، فتدك األرض د�ا، وانهالت األت��ة ��
هدأت األمور، فنهضت التقط سماعة الهاتف..

وهنا تنا� إ� مسام� دوی طلقات نار�ة ع�� أسالك الهاتف،
وسمعت صوت (ه�جز)، وأعق�ه صوت (ك��ك) �صيح:

� لقد أطلقت النار عل�ه، ولن �مكنه إطالق سهم آخر.. - اطم��
وارتفع صوت (مج�دة) تهتف:

؟ أر�د أن أتحدث إل�ه.. � - أين ال�اب��
� �عة، وسمعتها �ستطرد:

ناولت السماعة إ� (اورم) ��
- تعال ��عة �ا (أورم).. لقد هاجمنا رجال (جوش�ا) أ�ع ق�ل

أن �فتكوا بنا، وان...
وهنا انقطع االتصال، وأ�قنا من أن أحدهم قد قطع أسالك

� (أورم) السماعة من �دە، وهتف:
الهاتف، فأل��

- اللعنة�� �ا للخسة والخ�انة��
ووثب إ� ال�اب �ل�ث غاضب، وحاول أن يزح�ح تلك الصخرة
� الحجرة

� �أس، ثم لم �ل�ث أن راح �دور ��
ضه �� � تع�� ال��

ب الصخرة �كتف�ه، ح�� صحت �ه: �المجنون، و���
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� أفكر.. - أت��د أن تقتل نفسك.. اهدأ واترك��
، و�نما هتف �ـ (جاف�ت): � ول�نه لم ي�ال �حدي��

- أح�� هذە المنضدة إ� هنا �ا (جاف�ت)، فهناك فراغ ضيق
� أستطيع عبورە. � الصخرة والحافة العل��ة لل�اب، ولعل�� ب��

نجحت فكرته �الفعل، وامكنه عبور تلك الفرجة، وت�عته أنا و
(جاف�ت)، ورحنا نعدو نحن الثالثة نحو الق�، ولم نكد نجتاز

� هلع:
ردهته ح�� رأينا �قع الدماء ع� األرض، فصاح (أورم) ��

- أ�عوا.. أ�عوا
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نا الممر الذي يوصل إ� مخدع سل�لة الملوك، ووجدنا ع��
أنفسنا �س�� فوق جثث ودماء، ح�� �لغنا حجرة الحارس،

فانعقدت ألس�تنا من هول المشهد..
� �حر من الدماء، و�لها

�انت الحجرة مغطاة �حثث �سبح ��
� اختارها (جوش�ا) لجنودە، وع� ترتدي الث�اب الرسم�ة، ال��
�
ق ظهرە �� مق��ة جلس (ك��ك) ع� مقعد، وهناك سوم �خ��

� وقفت المل�ة إ� جوارە، تدلك وجهه �قطعة من القماش ح��
ف من جراحه � المبتل، و�� جوارهما وقف (ه�جز) والدماء ت��

� و�فتحه.. وخلفه ثالث وص�فات ي�ك��
ولم �كد �� (ك��ك) �قع علينا، ح�� اب�سم اب�سامة راض�ة،
� غزارة، وأسلم

� تغرقه من رأسه �� ع� الرغم من الدماء ال��
� ارت�اع:

� (مج�دة) إل�ه، وهتف �� الروح، وضم ال�اب��
- ماذا حدث؟

أجا�ه (ه�جز)، والحزن بثقل تقل�ه وصوته:
ة، ولم نكد نهم �الخروج، � تمام العا��

- سمعنا دوي االنفجار ��
لرؤ�ة ما حدث، ح�� قدم (جوش�ا) ؛ ل�علن تدم�� (هرمق)،
وطلب أن ترافقه سل�لة الملوك إ� ق�ە ألس�اب س�اس�ة
هامه، وأّ� ع� ذلك إ�ارا دفعنا إ� طردە، ولم �كد �غادرنا
، ينادي ح�� انهالت علينا السهام، وانقض علينا جمع كب��
ورة قتلنا وانقاذ المل�ة، و�شب عراك ب�ننا و��نهم، وا�� ���
الجاو�ش �الء حسنا، ح�� و� المهاجمون األد�ار، �عد أن أصابوا
� رأسه، وع� الرغم من إصابته راح �قاتل

�ة س�ف �� (ك��ك) ���
�األسد، ح�� اطمأن إ� سالمة المل�ة، فارت� خائر القوی، إ�

أن خر ��عا أمام�ما..
� غزارة، فأخذنا نهدئ من نفسه،

قال هذا ودموعه تنهمر ��
ونفوسنا ت��� اال وح�ة ع� ك��ك)، وحملنا جثة هذا األخ��
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� أ�ت ع� أن يوضع من دافع عنها ح��� إ� مخدع المل�ة، ال��
�
الموت ع� فراشها، وراحت تضمد جراح (أورم)، و�� تقول ��

توتر:
، ول�نه �

- لم نعد �مأمن هنا.. لقد فشلت مؤامرة ع�� الختطا��
لن �ل�ث أن �عود �ألف من اعوانه..

� مس�نكرا: سألها ال�اب��
؟ هل نهرب من (المور)؟ � - ماذا تعن��

� �أس:
اجابته ��

- وك�ف لنا أن نفعل، ورجال (جوش�ا) �حرسون الط��ق، و
) �كرهون�م، �

� الخارج.. إن (األ�ا��
(الفنج) ي�تظرون�م ��

وس�قتلون�م �ال تردد، �عد أن أتممتم ما أ�قوا ع� ح�ات�م من
أجله..

ء إ� هذا � � أن دفعت�م للم�� إنهم شعب نا�ر للجم�ل، وخط��
ال�لد العاق..

� ��اء حار، فجثا (جاف�ت) عند قدميها، وقال:
وانخرطت ��

، فهناك � - أ�ا سل�لة الملوك، استم�� إ� خادمك المخلص األم��
ات، يوجد خمسمائة من رجالك ة خمسة ك�لوم�� ع� مس��
، و�فتدونك �الروح والدم، ، �عملون تحت ق�اد�� � المخلص��

فهلم نلحق بهم.. �مقتون (جوش�ا) أشد المقت.
� لحظات، و�أنها �سأله المشورة، ثم تطلعت (مج�دة) إ� ال�اب��

قالت:
- فكرة ج�دة هلم بنا إ� هناك..

� معاطف ثق�لة،
�� �

ولم تمض ع�� دقائق ح�� كنا نخت��
، � الم�دان ال�ب��

� اجتمعت �� وتختلط �الجم�ع المح�شدة، ال��
وراحت �ش�� إ� صخرة تتوسطه صخرة ع� ش�ل أسد..
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وأمام ذهولنا ودهش�نا، �دا لنا معبود (الفنج) واضحا، وقد قذف
�ه االنفجار إ� أرض (المور)، و�دا (جاف�ت) شد�د الرعب، وهو

يتطلع إ� هذا المشهد، ف��ت (ه�جز) ع� كتفه، قائال:
- ال ترتجف ع� هذا النحو �ا رجل..
� ارت�اع:

التفت إل�ه (جاف�ت)، وقال ��
،( �

ألم تفهم ما �عن�ه هذا �ا س�دي؟ لقد حلت اللعنة ع� (األ�ا��
و�دال من أن يرحل (الفنج) �ع�دا، فانهم س�ت�عون معبودهم إ�

هنا.
و�ان (جاف�ت) ع� حق..

) أن �قاتل من أجل لقد انعكست اآل�ة، وصار ع� شعب (األ�ا��
ح�اته وح��ته أو �موت..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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11- عودة الغائب..
، ح�� لمسنا الفارق لم نكد ن�لغ موقع ج�ش (جاف�ت) الصغ��
ضنا )، فقد اع�� � الفرق المنظمة، وسائر شعب (األ�ا�� الهائل ب��
�
ابنا من موقع الج�ش جندی حراسة، وشهر س�فه �� فور اق��

� �امة:
وجوهنا، هاتفا ��

- توقفوا، وا�شفوا عن شخص�ات�م..
� هدوء:

أجا�ه (جاف�ت) ��
� رئ�سك.. - إن��

� حزم
قال الحارس ��

� أ� ع� أن تكشفوا وجوه�م. - معذرة �ا س�دي، ول�ن��
ام، وكشفنا � اح��

كشف (جاف�ت) وجهه للحارس، الذي ح�اە ��
وجوهنا �دورنا، فلم �کد الحارس يری وجه (مج�دة) ح�� خر

ساجدا، وهو يهتف:
) وسل�لة الملوك.. �

- لب�ك �ا (أم النجا��
�
� ��ي �� � ترفع، شف عن طب�عة الدماء المل��ة ال��

اجابته ��
عروقها:

- استدع فرقتك �لها؛ أل�لغها أوامری..
لم تمض دق�قة واحدة، ح�� جثا أمامها خمسمائة رجل موفوري
مة، فوقفت � � صفوف م�سقة مل��

القوة والصحة، ثم انتظموا ��
�� امامهم تقول:

- أيها الرجال المخلصون، لم �كد معبود (الفنج) ينهار الل�لة،
� قلعته عند

�� � ح�� أ�� ع�� (جوش�ا) ي�شد قت�، او سج��
ة.. ال�ح��

� حزم:
� الجنود، فأضافت �� �ت همهمة غاض�ة مس�نكرة ب��
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� لم أ�د أرفض ذلك، ح�� اصطحب ع� ثلة - األسوأ هو أن��
� هبوا ا�� عنوة، ول�ن األجانب الذين �خدمون�� � من رجاله، الن��
� جنود ع� معركة حام�ة الوط�س، ، ودارت ب�نهم و��� �

لنجد��
� إج�ار قوات ع� ع� اال�سحاب،

نجح خاللها األجانب ��
وع�� �جمع اآلن أعوانه، ل�ع�د ال�رة..

تعا� ص�احهم إ� عنان السماء، وهم يهتفون:
- فداك دماؤنا وارواحنا �ا سل�لة الملوك، مری نطع.. نحن رهن

إشارتك �ا زهرة (المور)..
ورفع أحد ض�اطهم س�فه عال�ا، وهو يهتف:

- فل�سحق رأس األف�..
ول�نها صاحت مس�نكرة:

ان الفتنة وسط شعب يواجه - أ�شن ح��ا أهل�ة؟ أ�شعل ن��
ك.. ثم ك�ف ل�م �مواجهة ج�ش (جوش�ا) الجرار؟ عدوا مش��

: � سألها ال�اب��
� إذن؟ ح�� - ماذا تق��

� حزم:
از، و�� تقول �� � � اع��

اعتدلت ��
�
- أن نعود مع هذا الج�ش الصغ�� إ� الق�، لنقف جم�عا ��

مواجهة األعداء.
� الم:

غمغم (ه�جز) ��
� للغا�ة، وأ�اد أسقط � تؤلم��

- من األفضل أن ��ع إذن، فسا��
� أ�د��م.. نائما ب��

رفعت (مج�دة) ذراعها، وهتفت:
. - ه�ا �ا رجال.. حلو الخ�ام، واستعدوا للس��

لم تكد تتم ع�ارتها، ح�� تناهت إ� مسامعنا جل�ة، وأ��نا
�
رجال �قودە �عض حراس الج�ش الصغ�� إلينا، وخ�ل إ� ��

ال�دا�ة أنه جاسوس، ثم لم أل�ث أن ان�بهت إ� مال�سه الغ���ة،
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� ت��ن عنقه، فرفعت وث��ه الفاخر، وتلك القالدة الذهب�ة، ال��
� شهقة ق��ة، وانا أهتف:

� إ� وجهه، وانطلقت من أعما�� عي��
- ولدي.. (رودر�ك)؟�

� ذرا�� اآلخر، �غمر وجه � اللحظة التال�ة �ان �ل منا ب��
و��

ا � سعادة لعثوري أخ��
صاح�ه �الق�الت، والتّف حولنا الجميع ��

� فرحة غامرة:
� الضائع، وهتفت �ه �� ع� اب��

- ك�ف جئت إ� هنا؟
� سعادة:

�� � أجاب��
- ع� قد�� �ا والدي..

وهتف �ه (ه�جز):
- كنا نحس�ك قد تزوجت الل�لة �ا (رودر�ك).. این زوجتك؟

أطلق (رودر�ك) تنه�دة حارة، تحمل ال�ث�� من الخالص
واالرت�اح، وهو �قول:

ها .. لقد سارت المراسم مس�� �
- لم يتم الزواج لحسن ح��

� أن �ضع
، و��� الطب���

عصاە ع� رأس�نا، ل�علننا زوجا وزوجة، وهنا أرعدت الدن�ا،
� �ل

ت الج�ال، وساد اله�ج والم�ج، وراح (الفنج) �عدون �� � واه��
م�ان، وهم ��خون: «سحر الرجل األب�ض قتل معبودنا،
ح م�انه منذ الخل�قة.. إنه سحر ال�اهن األب�ض الذي لم ي��
، و��خ: الرجل..»، وراح سلطان (الفنج) �شق ث��ه المل��

أجروا أيها الفنج..
� هذە األرض، �عد موت

هاجروا.. ال �جب أن ي��� واحد منا ��
، ابنة السلطان، �شق ث�ابها �دورها، � معبودنا. وراحت خطيب��
ق وتلطم خديها، وراحت تعدو مع الجم�ع الرا�ضة نحو ال��
�
والجنوب، وقد اص�ب الجميع �ذعر هائل لم أر له مث�ال ��
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� انتهزت الفرصة، وانطلقت أنا نحو الغرب، عمري �له، ول�ن��
� هؤالء القوم.. � ممر ضيق إ� هنا، فأمسك ��

وقاد��
ضممته مرة أخرى إ� صدري، وأنا أقول:

� انت �ا ولدي استجرت من الرمضاء �النار - مسك��
� دهشة:

�� � سأل��
؟ � � �ا أ�� - ماذا تع��

� حزن:
اجبته ��

�
- لقد تطاير رأس معبود (الفنج) مع االنفجار وهو يرقد اآلن ��

� أن (الفنج) س�سعون إل�ه، وسنقع سهول (المور)، وهذا �ع��
� ق�ضتهم.

جم�عا ��
هز رأسه، وقال:

- لست أظن هذا �ا والدي، فـ (الفنج) �جهلون ما أصاب
معبودهم، إال أنه قد �سف �سفا، ولقد هجروا (هرمق) إ�
ق، فور حدوث هذا، ولن �كفوا عن ابتعادهم، ما داموا ال��

�جهلون أن راس المعبود هنا..
� رأ�� لحظات، ثم قلت:

درست �لماته ��
.. - أرجو أن تكون محقا �ا ولدي.. ارجو ذلك من أعماق قل��

� حنان:
ثم اب�سمت، مض�فا ��

- واآلن تعال أقدمك إ� سل�لة الملوك..
� حفاوة �الغة، وانح�� هو �لثم أصا�عها، وهو

استق�لته المل�ة ��
�غمغم مفتونا:

.. � � عمري �له �ا ا��
- إنها أجمل إمراە رأيتها ��

ولم �كن أول من تفتنه المل�ة..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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، عدنا أدراجنا إ� (المور)، ع� راس ج�ش (جاف�ت) الصغ��
ة، ع� مشارف المدينة، ول�ن المل�ة ض�نا حام�ة صغ�� واع��
أعلنت عن شخص�تها، فافسح لنا رجال الحام�ة الط��ق،

وابتعدوا ع� صهوة ج�ادهم، �س�قوننا إ� المدينة.
ولم نكد ن�لغ المدينة ح�� فوجئنا �أن أخ�ار األس�� األب�ض،
الذي عاد من �الد (الفنج) ع� قدم�ه، قد س�قتنا، فأعلن
ق، وهم �جهلون ما (جاف�ت) أن (الفنج) قد هاجروا إ� ال��
) وأشاعت حدث لمعبودهم، و�ددت هذە األخ�ار حزن (األ�ا��



219

�
ب�نهم الف�ح، وأطلقته من صدورهم فراحوا يرقصون و�ــهتفون ��

� دفعت (الفنج) الطرقات، و�ــهنئون أنفسهم ع� شجاعتهم، ال��
ق�� للفرار من وجوههم والهجرة إ� ال��

ومض�نا نحن، وسط هذە االحتفاالت، إ� الق�، دون أن نلفت
ضنا ج�ش ضخم، من ألف رجل، إلينا األنظار، ول�ن فجأة اع��

� (جاف�ت):
وصاح قائدهم ��

- ك�ف غادرتم موقع�م؟ من أمر�م بهذا؟
� حزم:

اجا�ة (جاف�ت) ��
- أمر�� من ال املك مخالفة أوامرە..

� �امة:
قال القائد ��

نا - لو أنك تقصد الب�ض فأنت خا�، فلدينا أوامر من ام��
وقائدنا (جوش�ا) ب�لقاء الق�ض عليهم.

� صوت جهوری:
قال (جاف�ت) ��

� سل�لة الملوك �حملهم إ� ق�ها. - لقد أمرت��
� �امة وحدة:

أجا�ه القائد ��
- سل�لة الملوك ال تملك إصدار قرار ما لم �قرە المجلس.

� غضب:
وهنا كشفت (مج�دة) النقاب عن وجهها وصاحت ��

- اق�ضوا ع� هذا القائد أيها الض�اط، �أمر مل�كت�م، واقطعوا
ە (جوش�ا)، الذي دفعه إ� هذا. رأسه، وأرسلوە إ� أم��

شحب وجه القائد، عندما رأى وجه (مج�دة)، وال�� نفسه عن
� ذ�ل ث��ــها مستغفرا،

جوادە، وركع عند قدميها �مسح وجهه ��
� حزم:

ول�نها قالت ��
- ه�ا س�ثأر لمقتل الجاو�ش.. نفذوا األمر..

� موكب
� اللحظة التال�ة �ان الج�ش الجرار �عود أدراجه ��

و��
� صاحت (مج�دة) �ج�ش � ح��

ح��ن، حامال رأس قائدە، ��
(جاف�ت):
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نا نحو الق�. ه�ا.. سنواصل مس��
�
�� ، �دت �أحسن ما ت�دو المل�ة، و�� تتقدم الج�ش الصغ��

ط��قها إ� الق�..
� الحس�ان..

ول�ن فجأة حدث ما لم �كن ��
لقد ارتد إلينا ج�ش األلف رجل..

ارتد مقاتال..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ز الرجال.. تقول األمثال إن الشدائد ت��
وهذا ما حدث �الض�ط..

لقد �ان ج�ش (جوش�ا) ضعف تعداد ج�ش (جاف�ت)، ول�ن
ة الرجال، ولقد تجلت شجاعتهم رجال هذا األخ�� �انوا من خ��

واستعداداتهم القتال�ة ع� الفور ۰۰
ودار القتال حا�� الوط�س لنصف الساعة فقط، و�عدها انطلق
من ت��� من ج�ش (جوش�ا) يو� األد�ار، وقد فقدوا نصف
� رجال � لم �فقد ج�ش (جاف�ت) سوی خمس�� � ح��

رجالهم، ��
فحسب..

ودخلنا الق� المل�� مع الفجر دخول الظاف��ن، ول�ننا وجدنا
ان �شتعل ف�ه، فأ�عنا نطفئها، ح�� هدأت األمور �عض الن��

ق الشمس وعادت المل�ة إ� عرشها.. مع م��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

، عندما جاء � الص�اح التا��
كنت أتحدث ولدي (رودر�ك) ��

(جاف�ت) �دعونا لمقا�لة سل�لة
� صوت ح��ن

الملوك، فأ�عنا إليها، واستق�لتنا ��



221

أسف، و�� تقول:
� الص�اح حامال رسالة من ع��

�� �
ع�� أحد السهام نافذة حجر��

(جوش�ا)، �قول فيها:
) لنا ضيوفها الب�ض، الذين أفسدوا عقلها، �

«فل�سلم (أم النجا��
ودفعوها إ� إراقة دماء شعبها، وان �سلمنا معهم ج�ش
(جاف�ت)، ح�� نعفو عنها وعن الشعب، ونتخذها زوجة لنا،

� رقاب الجميع �ال رحمة»
واال فسنعمل سيوفنا ��

ثم رفعت راسها إلينا، وسألت:
- ما رأ��م؟

: � قال ال�اب��
� الواقع، فإما أن يهاجمنا (جوش�ا)

� المطرقة والسندان �� - إننا ب��
وأعوانه، أو �حا�وننا ح�� نموت جوعا..

� شحوب:
غمغمت ��

.. � وط هذا الفاجر �ا �اب�� - لقد �س�ت أحد ��
� �طلب فيها (جوش�ا) الزواج منها، ثم وأشارت إ� الفقرة ال��

ز خطا�ا مكت��ا: اعتدلت قائلة، و�� ت��
- ع� أ�ة حال، لقد أج�ت خطاب (جوش�ا) �الفعل..

وراحت تقرا:
� ع� (جوش�ا)

� الثائر ورعی�� المتمردة.. سلمو�� - �ا شع��
وأعضاء المجلس الذين تمردوا ع� ح��، فأحا�مهم واعفو عن
اآلخ��ن، و�ال فإنه مع ا�تمال القمر س�قع ل�الد (المور) ما وقع
ل�الد (هرمق)، وهذا ما ه�ط �ه الو�� عّ�، ولتعلموا أن أمل�م

� مل�كت�م، وضيوفها الب�ض.
الوح�د ��

� دهشة:
سألتها ��

� �الو�� الذي ه�ط عل�ك؟ - ماذا تعن��
� هدوء:

�� � أجابت��
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� �
� نو�� امرأة

� نوم عميق مع الفجر، وشاهدت ��
- لقد غرقت ��

� تطلعت � (�لق�س)، ال��
سمراء، مهي�ة وقور، عرفت فيها جد��

� م��ــــج من الحب واأل�، ثم أزاحت من أما�� ستار
إ� ��

المستق�ل، فرأ�ت ال�در يتوسط السماء، وتحته �الد (المور)
اطالال، وقد ا�تظت شوارعها �القت�..

تمتم األستاذ (ه�جز):
ان�ة قد�مة.. - إنها مجرد نبوءة ع��
فوجئت بولدی (رودر�ك) �قول:

۰( - لقد انت� عهد (األ�ا��
� جد�ة:

� دهشة، فاستطرد ��
التفتنا إل�ه جم�عا ��

� نها�ة � �اهن قد�م تفس�� األحالم، وهذا الحلم �ع�� - لقد علم��
)، مع ا�تمال القمر. شعب (األ�ا��

� قلق:
، فقد واجه (مج�دة)، قائال �� � أما ال�اب��

� اشعال حرب غ�� � أن جوا�ك ع� رسالة عمك �ع�� - هل تعلم��
مت�افئة؟

� الم�دان
�� ،( � هدوء، و�� تتطلع إ� حشود (األ�ا��

اجابته ��
المواجه لق�ها:

- من �علم ك�ف ت�ت�� هذە الحرب؟
و�دا قولها أقرب إ� الصواب

نعم.. من �علم؟
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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12 – اله��مة..
لم تكن الحرب مت�افئة �الفعل، فج�ش (جاف�ت) ال �عدو
� الق� لم تكن

سدس حجم ج�ش (جوش�ا)، ثم أن المؤن ��
� إال لثالثة أ�ام فقط، �اإلضافة إ� أن أبواب الق� واثاثاته

تك��
� الغالب من الخشب، مما �جعل اشتعال

�انت مصنوعة ��
الحرائق امرا متوقعا م�سورا، وع� الرغم من ذلك فقد رحنا

نح�م المزاليج، ونوزع الحراس ع� المنافذ واألبواب..
) اقتحام إحدى وط�لة األ�ام الثالثة التال�ة، حاول (األ�ا��
ان مسدساتنا و�نادقنا، وسهام البوا�ات، إال أننا أصليناهم ن��
، و�عدها ا�تفوا �محا�تنا � رجال (جاف�ت)، ح�� ولوا هار���

ح�� �غلبنا الج�ع، ونضطر إ� ال�سل�م..
وراودتنا فكرة أن نخ�ج إليهم ونقاتلهم، و�ان من رأى (جاف�ت)
ف منه ع� المشانق، ولم ي��د � ساحة المعركة أ��

أن الموت ��
هذا القول إال ذلك الج�ع الذي نهش امعاءنا، مع نفاد المؤن،
، مهما � الص�اح التا��

�� ( �
فاتخذنا قرارا �الخروج لقتال (األ�ا��

�انت النتائج..
ول�ن القدر لم �مهلنا لنفعل..

، ح�� �دا لنا أن س�ال من ق شمس الص�اح التا�� لم تكد ���
فة عل�ه، الشهب �سقط ع� الق�، من ق�ة الصخرة الم��

: � فهتف ال�اب��
... أی شهب هذە؟ - �ا إل��
ثم لم �ل�ث أن صاح ملتاعا:

- ر�اە�� إنها أسهم مشتعلة.. اق�ع ناقوس الخطر �ا (آدمز).
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�
ان تندلع �� وهوت األسهم المشتعلة ع� الق�، وراحت الن��

�ل ركن من الق�، واصابنا ذعر هائل، ونحن نعدو من �قعة إ�
ان �عض �قعة، و�لما أطفأنا ركنا اشتعل آخر، وأصا�ت الن��
� الم ورعب، كجمرات ملته�ة ح�ة،

الرجال، فراحوا �عدون ��
� رعب قاتل، وارتفع

وراحت وص�فات المل�ة ��خن و�عولن ��
صوت (جوش�ا) من الخارج، يهتف برجاله:

- اقتلوا من �شاءون، ول�ن ال��ل �ل ال��ل لمن �مس شعرة
واحدة من راس سل�لة الملوك..

� عنف، وصاحت المل�ة
�ات ع� األبواب �� هوت ال��

�
� ارت�اح، ��

بوص�فاتها، تطلب منهن الفرار �أنفسهن، فأطعنها ��
� ب�د المل�ة، وهتف: � أمسك ال�اب�� ح��

- تعالوا.
� عناد:

صاحت ��
اق ح�ة، ع� �سل�م نف�� لـ (جوش�ا).. � أفضل االح�� - ال.. إن��

صاح بها:
- لن نذهب إ� (جوش�ا).. سنذهب إ� ال�هف، ح�ث مقابر
� نفق ضيق كهذا �ستطيع أر�عة رجال

)، ف�� ملوك (األ�ا��
) ه�ا �ا (جاف�ت). ب�نادقهم صد آالف (األ�ا��

نا مغارة مقابر الملوك، واشار (جاف�ت) انطلقنا إ� ال�هف، وع��
� ال�هف ومغارة األسود، وقال: إ� ال�داب الذي ي��ط ما ب��

- �مكننا أن نفر من هنا..
� خوف:

ض (ه�جز) �� اع��
� ا�دی (الفنج).

) لنقع �� - وما الفائدة؟ سنفر من (األ�ا��
هتف ولدي (رودر�ك):

- ال.. لقد رحل �ل (الفنج) عن (هرمق).
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اح (جاف�ت)، بناء ع� رأی (رودر�ك) ول�ن وافقنا ع� اق��
هيهات..

�ان ال�داب قد ا�سد تماما �األحجار والصخور، من جراء
االنفجار، ولم �كن عددنا أو حالنا �صلح لرفعها، فأصابنا ال�أس
انها.. مرة أخرى، وخاصة مع ضعف المشاعل، وقرب انطفاء ن��
� ظالم دامس،

ة، وتركتنا �� ثم لفظت المشاعل انفاسها األخ��
والج�ع ينهش أمعاءنا

وفجأة هتف (جاف�ت)، وهو �جثو عند قد� المل�ة:
� ضوء

- آ�ا سل�لة الملوك.. ع�دك (جاف�ت) شجاع صند�د ��
الشمس وتحت النجوم، ول�نه هنا، وسط الج�ع والظالم، أشد
، دعينا نعد إ� النور، � جبنا من (جوش�ا).. ارجوك �ا مل�ك��

و�سلم أنفسنا لألمر، فقد �عفو عنا، و�حفظ ح�اتنا..
، � � صمت، فاتجه (جاف�ت) إ� ال�اب��

هزت (مج�دة) راسها ��
مستطردا:

- أتر�� �ا س�دي أن تكون س�ب م�ع سل�لة الملوك جوعا
وعطشا؟ اال �دفعك ح�ك لها إ� صونها من الهالك؟

� صوت ضع�ف، �دا و�أنه ي��عث من أحد
�� � اجا�ه ال�اب��

القبور:
- أنت ع� حق �ا (جاف�ت).. أص�� إل�ه �ا (مج�دة)، إننا
)، أما أنت فخروجك من هنا سنموت ب�د الج�ع او �ا�دی (األ�ا��

�ع�� نجاتك
.. حتما؛ ألن (جوش�ا) أن �مسك �سوء.. ه�ا �ا (مج�دة).. ارح��

� �عمرك.. ارح�� لتن��
� انفعال، ع� الرغم من ضعفها وتهال�ها:

اجابته ��
� أفضل الموت ع� الزواج من ذلك الفاسق - ال �ا (أورم).. إن��
(جوش�ا).. ول�منح�� القدر فرصة أن أموت إ� جوارك.. مر
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� مرة ام الصمت، او اطردە من هنا، ح�� ال يزعج�� � (جاف�ت) �ال��
أخرى..

ولم �عد (جاف�ت) إ� هذا الحد�ث �عدها..
ا�دا..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

، نهش خاللهما الج�ع � � �امل�� � ذلك ال�هف يوم��
قض�نا ��

أمعاءنا، ولم �كف ذلك القدر الض��ل من الم�اە لمنحنا ش�ئا من
الطاقة، ولقد اخت�� (جاف�ت)، ول�ن ذلك لم �لفت ان��اهنا
� م�ان ما، وشعرنا أن

ا، فقد أدركنا انه قد ذهب ل�موت �� كث��
� شدة،

الموت �ح�ط بنا �لنا مثله، وراح الضعف �ح�ط �� ��
� أرى األستاذ واذكر أن آخر عود ثقاب اشعلته قد جعل��
(ه�جز)، وهو �خط �ضع �لمات ع� ق�عته، وهو �ظنها
مفكرته، وقد ارتدی منظارە، ع� الرغم من الظلمة، و�� جوارە
�ة، وع� مق��ة منهما � وقف (رودر�ك) ي�شد �الع���ة واإلنجل��
را�ت (مج�دة) تجلس إ� جوار (أورم)، وقد أحاطها هو �ذراع�ه

� حنان، وأسندت �� رأسها إ� كتفه..
��

.. ثم غمر وج� ضوء قوي..
.. وفقدت الو��

وفجأة اس��قظت..
، ة، راقدا ع� فراش وث�� � حجرة كب��

اس��قظت ألجد نف�� ��
� و (رودر�ك).. و�� جواری يرقد (ه�جز) وال�اب��

) �حملون الطعام، وراحوا �طعموننا، ثم �
ثم دخل خدم (األ�ا��

تركونا نعود إ� النوم..
و�ساءلت عما �عن�ه هذا..
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اهو حلم؟
اهو امل �النجاة؟

ول�ن ال.
.. � أسنا�� ، و��� � ف��

إن مذاق الحساء واللحم ما زال ��
إنها حق�قة إذن..

لقد نجونا..
لقد أخرجونا من ال�هف، وحملونا إ� هذا الم�ان..

ول�ن من فعل هذا؟
ولماذا؟

لماذا أ�قوا ع� ح�اتنا..
لم أجد جوا�ا ل�ل هذە األسئلة، ولم أحاول ح�� أن ألقيها ع�
�
)، الذي أطعمونا الحساء واللحم خمس مرات �� خدم (األ�ا��

يوم واحد، ح�� استعدنا عافي�نا، ورأ�ت (ه�جز) �جلس ع�
� وج�، قائال:

فراشه، و�حدق ��
- انجونا، أم انه يوم الحساب؟

� خفوت:
أجبته ��

- األرجح أنه يوم الحساب..
عقد حاجب�ه، وهو �قول:

�
)، فالجواب األصح هو أننا �� � أ�دي (األ�ا��

- لو أننا وقعنا ��
الجح�م..

: � ثم هتف �ال�اب��
- اس��قظ �ا (اورم).. لقد خرجنا من ال�هف ع� أ�ة حال

، وتطلع إلينا لحظة، ثم سألنا: � نهض ال�اب��
أين (مج�دة)؟

لم نملك جوا�ا لسؤاله، ول�ن (رودر�ك) اجاب:
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- لقد حملونا إ� خارج ال�هف، و�ان (جاف�ت) معهم.. ولقد
رايتهم �حملون سل�لة الملوك إ� جهة أخرى.

� �عض األسئلة ع� الخدم، ول�نهم
حاولنا هذە المرة أن نل��

رفضوا رفضا �اتا منحنا ا�ة أج��ة، ولقد سمعت أحدهم يهمس
لزم�له، وهما �غادران الحجرة:

- م�� ت�ت�� خدمتنا لهؤالء األوغاد الب�ض؟
أجا�ه زم�له:

.. � � غضون يوم أو يوم��
- س�قرر المجلس هذا، ��

وعند الغروب سمعنا أصواتا تهتف أسفل النافذة:
- أعطونا الغ��اء.. ن��د الغ��اء.. لقد سئمنا االنتظار..

فغمغم األستاذ (ه�جز):
- من المقالة إ� النار مرة ثان�ة.

و�دا �� قوله أقرب ما �كون إ� الصواب...
� أ�دي من �مقتوننا

� ال�هف "، لنقع ��
لقد نجونا من الموت ��

اشد المقت..
� هذا ال�هف ثالثة أ�ام، نعمنا فيها �أطا�ب الطعام

ولقد �قينا ��
� اليوم الرابع،

� يتم �سمينها للذبح، و�� اب، �النعاج ال�� وال��
و�عد أن انتهينا من تناول طعام اإلفطار، اقتحم عدد من الجنود
� شماتة أننا

نا �� حجرتنا، �ق�ادة ضا�ط غل�ظ خشن الط�اع، أخ��
سنذهب إ� المجلس، لنحا�م امام سل�لة الملوك، بتهمة قتل

عدد من الرع�ة..
نا هذە المرة.. وذهبنا ونحن نجهل مص��

نجهله تماما..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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13- المحا�مة..
مض�نا إ� المجلس وسط حلقة من الجند، تعمل ع� حماي�نا
�
من غضب الشعب، ح�ث راحت ال�ساء �لوحن �ق�ضاتهن ��

� رشقنا األطفال �الحجارة، � ح��
وجوهنا، و��صقن علينا، ��

� � وال�غض، فسأل��
ووجوە الجميع تحمل �ل ال�راه�ة وال�ش��

(رودر�ك)، وهو �دلك كتفه، �عد إصابته �حجر:
- لما �كرهون�م ع� هذا النحو �ا والدي، ع� الرغم من �ل ما

اديتم لهم من خدمات؟
� حزن:

أجبته ��
- ألن المل�ة تحب أحدنا �ا ولدي، وألنهم �كرهون األجانب،
و��ل الجبناء، س�سعون لالنتقام منا، �عد أن أمنوا �� (الفنج)،

وأص�حوا �ال حاجة لوجودنا..
� غضب:

غمغم ��
- �م أتم�� أن �درك (الفنج) خطأهم، و�عودا للثأر من هؤالء

الجبناء.
� صع��ة، و�عد أن أصابنا �عض

�لغنا مجلس المل�ة ال�ب�� ��
قنا صفوف وجم�ع الن�الء وال�هنة الح� والحجارة واخ��
ون عن شماتتهم والقادة، الذين راحوا �سخرون منا، و�ع��
، � � الم�ان المخصص للمتهم��

ومقتهم، ح�� وضعنا الحراس ��
� اخ�� نقابها المو�� �النجوم إ� �سار عرش (مج�دة)، ال��

� ارت�اح، وهو �قول:
� ي�نهد �� الفض�ة وجهها، وسمعت ال�اب��

. - إنها �خ��
� حنق:

قال (ه�جز) ��
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� قفص االتهام، ال فوق
� أن تتخذ م�انها إ� جوارنا، ��

- �ان ي����
العرش..

� �الصمت، ونهض ممثل االتهام يتهمنا �أننا قد أشار إل�ه ال�اب��
انتهزنا فرصة وجودنا ع� رأس ج�ش (المور)، لنث�� ح��ا أهل�ة،
� إراقة

)، مما �س�ب �� ان الفتنة وسط شعب (األ�ا�� و�شعل ن��
دماء العد�د من األها�� �أ�دي �عضهم ال�عض، إ� جوار من
قتلناهم �أ�دينا، ثم اختطفنا المل�ة، وه��نا إ� مدينة األرواح
تحت األرض، لوال أن �ان ب�ننا (جاف�ت)، أحد رجالهم

، الذي كشف لهم عن مخب�نا.. � المخلص��
: �

وانت� ممثل االتهام من حديثه، فسألنا القا��
- هل هذا صحيح؟

� ن�ا�ة عنا، وقال: نهض ال�اب��
� ساحة القتال،

ل�س هناك مجال التهامنا �قتل من سقطوا ��
فقد كنا ندافع عن ح�اتنا، ثم إننا لم ن�دأ تلك الحرب األهل�ة،

�م.. �ل �دأها ام��
� تجاهلها �ت همهمة غاض�ة وسط الحضور، ول�ن ال�اب��

� شجاعة:
تماما، وهو يواصل حديثه ��

� االتهامات، فسأترك لسل�لة الملوك وحدها
- أما عن �ا��

التحدث عنها، ألنها تعرف حق�قة ما حدث..
: � صاح �عض المتفرج��

فوا �ج��مة القتل ۰۰ أصدروا الح�م ب�عدامهم فورا.. - لقد اع��
نهض القضاة من مجالسهم، والتفوا حول (مج�دة)، �شاورونها
� األمر، وقضوا حولها �عض الوقت، ثم عادوا إ� مقاعدهم،

��
فرفعت (مج�دة) �دها، وساد الم�ان صمت تام، ق�ل أن تقطعه.

� برود:
، قائلة �� ��
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فتم أيها الغ��اء ب�ثارة حرب أهل�ة، أهدرت فيها دماء - لقد اع��
، فدم�ع � وأرواح ب��ئة طاهرة، وهذا ال �حتاج إ� ادلة او براه��
� ج��مة

اليتا� واألرامل ودماء الشهداء �شهد �ذلك، ثم تأ��
� ارض األرواح، لتضمنوا سالمت�م..

، واحتجازي �� �
اختطا��

�
� حلوقنا من فرط الذهول، ��

صعقنا حديثها، وعقد الس�تنا ��
� تا�عت �� بنفس اللهجة ال�اردة: ح��

- إن�م �ستحقون ما هو �� من الموت، �س�ب هذە الجرائم،
�م لمعبود (الفنج)، وسنعفو عن�م ول�ننا سنذكر ل�م تدم��
� آمر�م �الرح�ل اليوم إ� �الد�م، �ما �ال�س�ة لإلعدام، ول�ن��
ة الملوك، وال��ل ل�م ل�م من متاع، و�ما جلبتموە مع�م من مق��
لو عدتم إ� هذە ال�الد، ولتحمدوا هللا؛ ألن�م وجدتم شعبنا
� جماعة من � مجلسه و��� ك��ما، أ� ع� التمسك �االتفاق ب��
فه يوما.. ارحلوا، الب�ض الغ��اء، ح�� ال يوصم �التنازل عن ��

وال تدعونا نرى وجوه�م �عد اليوم.
هتف ال�عض م��دين، وصاح ال�عض اآلخر غاض�ا:

- ال.. ال.. �جب أن �قتلوا..
� �امة، فعاد الصمت �سود الم�ان،

اشارت (مج�دة) ب�دها ��
� حزم:

لتقول �� ��
- حذار أن �صم�م التار�ــــخ �أن�م شعب من القساة الجبناء،
ف.. لقد دعونا حفنة من �الب الب�ض لتصطاد لنا معدو� ال��
� مهمتهم، وأحسنوا

وحشا �حمل اسم (هرمق)، ولقد نجحوا ��
� ع� ح�اتهم، وان نمنحهم کومة

الص�د، و�ستحقون أن ن���
� يتصورون أنهم قد ر�حوها � ارتضوها أجرا لهم، وال�� العظام ال��
، وما ق�مة حفنة من العظام عند شعب عظ�م � �عرق الجب��

مثل�م، لم �لوث ارضه �دماء �الب ب�ض..
نقل حديثها الحماس إ� قلوب الجميع، فارتفع هتاف هادر:
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حلوا �ع�دا.. حلوا.. ار�طوهم إ� ظهور الجمال ول�� - فل��
� حزم:

قالت ��
.. لقد تصور � - هذا ما سنفعله، ول�ن لدي �لمة ل�م �ا شع��
� أحب أحد هؤالء ال�الب الب�ض، ول�ن�م �عض�م أو ظن أن��
�س�تم أنه هناك ن�ع من ال�الب ال �عمل إال إذا رّ��نا ع� راسه..

وهذا ما فعلته مع أحد هؤالء الب�ض، فقد رحت ارّ�ت ع� راسه
� هدمت معبود الستغل علومه ومواه�ه، وأدواته الجهنم�ة، ال��

(الفنج)..
� المج�د أن حف�دة (سل�مان) و (�لق�س)، وابنة أتصورتم �ا شع��
الملوك والح�مة، وزهرة (المور)، �مكنها أن ته�ط من عرشها،
وتمنح قلبها لغ��ب ضال، جاء �س� خلف كنوز الملك
� لحال هذا الغ��ب، الذي تصور يوما

� أر�� (سل�مان)؟ ال.. ان��
� إ� الرجل

� الغد لحضور حفل زفا��
� قد أحب�ته، وأدعوە �� أن��

الذي وهبته نف�..
� �لثم أصا�عها مزهوا ومدت �دها إ� (جوش�ا)، الذي انح��
فخورا، وتمتم ب�ضع �لمات لم ت�لغ مسامعنا، وسط دوی القاعة
� �ل األصوات، وهو �الهتاف والتصفيق، إ� أن عال صوت ال�اب��

�قول:
ء.. �

- لقد سمعنا �ل ��
ران الصمت ع� القاعة إثر ص�حته، وتطلع إل�ه الجميع،

� حزم �ارد:
فانخفض صوته، وهو �قول ��

افك - سمعنا حديثك �ا سل�لة الملوك، و�شكر لك اع��
� س��ل هدم معبود (الفنج)،

�خدماتنا، ومخاطراتنا �أرواحنا ��
� �احنا، وتمنحي�نا ما وعدت من ف �كرمك عندما تطلق�� ونع��
)، الذي م�اف�ت مقا�ل ذلك، وهذا دل�ل ع� كرم شعب (األ�ا��
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سنذكرە دوما، لو قدر لنا العودة إ� وطننا، ول�ن �� رجاء أخ��
�ا زهرة (المور).

ا أن �ستمع إ� مالت �جسدها إ� األمام، و�أنما يهمها كث��
� صوت قوي:

مطل�ه، فقال ��
- أر�د أن أرى وجهك آلخر مرة، دون نقاب ألتأ�د من أن من
�
استمع إليها �� نفسها سل�لة الملوك، ال امرأة أخرى متنكرة ��

ث��ــها وصوتها..
ران الصمت تماما �عد �لماته، واتجهت العيون �لها إ� ح�ث
تجلس (مج�دة)، و�أنما تمل�هم الشغف لمعرفة رد فعلها
� � �طء شد�د، رفعت (مج�دة) نقابها وتراجع ال�اب��

وجوابها، و��
� دهشة..

��
�ل تراجعنا جم�عا..

لقد �دت لنا (مج�دة) اخرى..
(مج�دة) الشاح�ة الذا�لة، و�أنها ه��ل أو شبح امرأة..

وأدركنا جم�عا لحظتها � موقفها الن��ل، ومدی معاناتها، و��
� س��ل إنقاذنا..

تلع�ه ذلك الدور الهائل، مضح�ة بنفسها ��
� سقط مغش�ا عل�ه، و�أنما لم �حتمل �ل ذلك وهنا سقط ال�اب��

القدر من العواطف واالنفعاالت..
و�ادت (مج�دة) تهوي خلفه، لوال أن �ش�ثت �ذرا�� عرشها،

و�ذلت أق� جهدها لت�دو هادئة سا�نة، و�� تقول:
- لقد فقد وع�ه لما لحقه من إهانات اتركوا لرف�قه الطب�ب
(آدمز) مهمة العنا�ة �ه، وعندما �ستع�د وع�ه أخرجوهم من
(المور)، وامنحوهم مؤن تک�� ألر�عة ا�ام، وال �مسهم أحد
�أذی، ح�� ال �قال إننا قد أطلقنا �احهم لنقتلهم الما وجوعا

�ع�دا عن ابوابنا..
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ولوحت ب�دها معلنة انتهاء المجلس، ونهضت مغادرة الم�ان،
وخلفها كهنتها وقوادها ووزراؤها..

� ع� محفة، وسمعت أحدهم �قول ) ال�اب�� �
وحمل �عض (األ�ا��

� سخ��ة:
��

� نفسه �الحصول ع�
- انظروا إ� ذلك ال�لب األب�ض، الذي م��ّ

�
زهرة (المور)، فلم �حصد سوى الندم والعار.. أظنه قد ل��

ا.. حتفه �مد�
شاركه ال�اقون سخ��ته وته�مه وشماتته ح�� �لغنا سجننا،
�
� ح�� استعاد وع�ه، وقال �� فرحت أعمل ع� إنعاش ال�اب��

هدوء:
- لقد رأيتم ما حدث �ا رفاق، واستحلف�م �حق السماء اال �ذكر

أحد�م (مج�دة) �سوء، وأال يتحدث عن هذا األمر مرة أخرى..
� أشاح ولدي (رودر�ك) بوجهه، � ح��

وعدناە بتحقيق رغبته، ��
� لم واب�سم اب�سامة غامضة، لم افهم مغزاها لحظتها، ول�ن��
اسأله، �ل ا�تف�ت �أن تناولنا جم�عا الطعام، ولم نكد ن�ت�� من
) إ� حجرتنا �أمرنا تناوله ح�� دخل ضا�ط من ض�اط (األ�ا��
�االستعداد للرح�ل، وخلفه عدد من الجنود �لقون إلينا

د القارس ل�ال.. �مال�سنا ومعاطف تقينا �� ال��
وأ�دلنا ب��ابنا ث�ا�ا نظ�فة، ثم خرجنا إ� ح�ث ت�تظرنا �عض
الجمال، أدركت عندما وقع ��ی عليها أنها من أجود أنواع

� �امة:
الجمال، وقال الضا�ط ��

عوا أننا قد �قنا ه�ا ايها الغ��اء.. راجعوا أمتعت�م، ح�� ال تدَّ
ت�م والعا��م النار�ة، ول�ننا لن �سلمها من�م ش�ئا.. ها �� ذخ��
ل�م ق�ل نها�ة الط��ق، وس�ت�ع�م جمال تحمل صناديق العظام
� طلبها � طلبتموها أجرا، وأخرى تحوي �عض اآلثار، ال�� ال��
(ه�جز).. ولقد أمرت المل�ة اال تفتحوا هذە الصناديق ق�ل
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� أمر الم�افأة أو ق�متها،
�لوغ�م (م�)، ح�� ال تجادلوا ��

والجمل األخ�� �حمل طعام�م.. ه�ا.. لقد حان موعد رح�ل�م..
امتطينا صهوات الج�اد، ورافقنا الحراس ح�� نها�ة الط��ق،
، الذين راحوا �مطروننا � ح�ث �انت ت�تظرنا جماعة من الناقم��
� أحد هؤالء

�أقذع األلفاظ، ح�� أقصاهم الجند عنا، وأل��
� علينا ب�ضة فاسدة، تحطمت ع� انف (ه�جز)، الناقم��
� انفجرت � ح��

وسالت ع� وجهه، فراح �سب ساخطا ناقما، ��
� جو ال�تا�ة المخ�م ع� أنا ضاح�ا للمشهد، و�ددت ضحك��
، عندما وقع ��ي �

� حل��
الموقف، ثم لم تل�ث أن اختنقت ��

ا � أب� حلله، �مت�� جوادا أشهب، و��تظرنا مم�شق�
ع� رجل ��

س�فه، وسط ثلة من رجاله..
� هذا العالم..

�ان أ��� شخص ي�غضنا ��
األم�� (جوش�ا)..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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14- الختام ۰۰
� تلك اللحظة، هو أن (جوش�ا)

. �ان أول ما جال �خاطرنا، ��
ا، وانه ما وقف ي�تظرنا خارج أبواب (المور)، إال �ضمر لنا ��
� �اب�سامة ساخرة، وهو

ل�مزقنا إر�ا مع جنودە، إال أنه ا�ت��
� ته�م، قائال:

�� � ينح��
- الوداع أيها الضيوف األعزاء أرجو ل�م رحلة طي�ة آمنة..

، واستطرد: � ثم التفت إ� ال�اب��
- أما أنت أيها الوس�م، فسل�لة الملوك ت�لغك أنها تأسف، ألنك
لن �شاهد حفل زفافها إّ� الل�لة، فلقد خش�ت أن يثور قومها
� لرؤ�تك، ف�قتلوك و�س�ل دماؤك ل�لة عرسنا، ولقد أرسلت��

ك أنها تتم�� لو كنت قد وع�ت الدرس، ح�� ال تتصور ألخ��
�
الحقا أن عطف صاح�ة المصلحة عل�ك حب، فتفكر ��
ب الل�لة نخب زهرة (المور) وزوجها األم�� ع�ارتها، وا��

(جوش�ا)..
� برود، وقال:

�� � واجهة ال�اب��
ة ق شمس الغد �ا (جوش�ا).. الع�� - من �دري ع� أي أمر ���
دائما �خواتم األمور، ال ب�دا�اتها، وثق انه من عاش �الس�ف
� ب�يتها ع� الغدر س�نت�� �غدر، وأن مات �ه، وان ح�اتك ال��
� � أن تطلب م��

ا، و�ان ي���� ا �ضحك كث�� من �ضحك أخ��
� انهلت بها ع� رءوس من ال الصفح عن شماتتك وشتائمك، ال��

�مل�ون القوة ع� الثأر واالنتقام..
� سمعنا (جوش�ا) � ح��

قال هذا وواصل ط��قه ونحن خلفه، ��
� دهشة:

من خلفنا �سأل أحد رجاله ��
�ر؟ � - ما الذي �عن�ه هذا الخ��
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ول�ننا لم نتوقف، وواصلنا الس�� ح�� ابتعدنا عن (جوش�ا)
ورجاله، وأبواب (المور)، وغا�ت �لها عن أ�صارنا، فإذا �األستاذ

: � (ه�جز) ينفجر ضاح�ا، ع� نحو أثار دهش�نا، فسأله ال�اب��
- ماذا هناك؟

أوقف (ه�جز) جمله، وه�ط من ع� ظهرە، واندفع إ� أحد
الجمال المحملة �الصناديق، وهو يهتف:

� لنفتح أحد هذە
- ال �سأل وأنت تجلس هناك وساعد��

الصناديق..
� حذر:

�� � قال ال�اب��
- ول�ن أوامر المل�ة..

� انفعال:
قاطعه ��

.. - دعك من هذا.. ه�ا وعاو��
�
عاوناە جم�عا ع� إنزال أحد الصناديق الثق�لة، وهتف هو ��

انفعال، وهو ي��ل رتاج الصندوق:
� � حصلنا عليها، وال�� - لن �مكن�م أن تتصوروا حجم الم�افأة ال��

انتقيتها بنف�� من مقابر ملوك (المور).
فتحنا الصندوق، وتراجعنا مبهور�ن ۰۰

�انت هناك أ�وام من الذهب والمجوهرات والتحف األث��ة
واألحجار ال���مة �مختلف انواعها..

والتمعت التحف والمجوهرات تحت أشعة الشمس اآلفلة،
� تحملها الجمال وهتف (ه�جز)، وهو �ش�� إ� الصناديق ال��

األخرى:
- �ل صندوق من هذە �حمل نفس األش�اء لقد منحتنا المل�ة

ا، مقا�ل ما فعلنا.. منحتنا كنوز الملك (سل�مان).. � ك��
: � � انفعال، وأنا أتطلع إ� ال���

قلت ��
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�
ة �� - ال ت�سوا نص�ب الجاو�ش (ك��ك).. س�حصل ع� ع��

المائة من كنوز الملك (سل�مان)، وسنقدمها إ� أبناء شق�قه
، الذي �دا � � تلك اللحظة ع� وجه ال�اب��

الراحل، وقع ��ي ��
� دهشة:

؛ ألسأله �� ت ع�ار�� �اردا، خال�ا من االنفعاالت، فب��
- اال �سعدك الحصول ع� كنوز الملك (سل�مان)؟

أطلق من اعماق صدرە تنه�دة حارة، وهز راسه وكتف�ه، وهو
� اسف:

�قول ��
؟ �

� الحق��� - ما فائدتها، وقد خ�ت ال���
ثم أدار ظهرە لنا، وان�ف متجاهال ا�داس الذهب

والمجوهرات..
، وامتألت رؤوسنا �

� الحق��� لحظتها علمنا ما الذي �قصدە �ال���
�صورة واحدة..
صورة المل�ة..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� الصحراء، وقد تقدمتها أنا و (ه�جز)
مضت بنا القافلة ��

��� � � ح��
� الوسط، ��

�� � تنا �دروب الصحاري، وسار ال�اب�� لخ��
� كبح جماح

ته �� � المؤخرة، لسمعه الحاد، وخ��
(رودر�ك) ��

نا مدينة (هرمق) العظ�مة، وقد خلت من الجمال وق�ادتها، وع��
س�انها، وصارت أطالال مهجورة، ع� الرغم من ان حقولها ال
نا ح�� �لغنا ق��ة مهجورة، تزال مزهرة �انعة، وواصلنا س��
فحططنا فيها الرجال، ورحنا ن�ناول طعامنا، مع مغ�ب الشمس
� أن نتخذە، أننطلق إ�

ودار ب�ننا نقاش حول الط��ق الذي ي����
الشمال، أم �سلك الط��ق القد�م، �عد أن جفت مس�نقعاته،
نا انه قد وجد وخ�ج (رودر�ك) الستطالع المنطقة، ثم عاد ل�خ��
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آثارا �ش�� إ� أن ج�شا عظ�ما من الفنج) قد غادر المدينة منذ
.. ة ساعة ع� األ��� � ع�� ما ال ي��د ع� اثن��

ا، ورحنا ن�ساءل عما �عن�ه هذا، ح�� غلبنا ولقد أقلقنا هذا كث��
� (رودر�ك)، � عمق وقب�ل الفجر أ�قظ��

النوم، فاس�سلمنا إل�ه ��
وهو �قول:

� السماء، أحب أن
، ول�ن هناك ظاهرة �� � - معذرة إلزعاجك �ا أ��

�شاهدها.
� ان أجد اس��قظت وتطلعت إ� الشفق، ح�ث (المور)، وهال��
� وسط النهار، فأ�عت إ�

السماء هناك مضاءة، و�أننا ��
ف أل�شع � ، الذي لم �ذق النوم، وهو �علم أن حب�بته س�� � ال�اب��
�
� المشهد �دورە، ثم قال ��

� ح�اته، فهب �حدق ��
رجل عرفه ��

صوت هادئ:
ق. - إن (المور) تح��

� انفعال:
هتف (رودر�ك) ��

- ال ر�ب أن (الفنج) قد �سللوا ع�� الط��ق ال�ي إ� (المور)،
وال شك أن (�ارونج) قد ذبح (جوش�ا)، أو قتله �� قتلة، ق�ل أن

تزف إل�ه سل�لة الملوك..
�
نامت عينا (اورم) �حزن عميق، دون أن ين�س ب�نت شفة، ��

� غمغمت أنا مشفقا: ح��
- �ا للمل�ة ال�ا�سة�� ترى ماذا أصابها؟

هز (ه�جز) راسه، وقال:
� معجب حقا بتلك الفاتنة.. �ا لل�ا�سة�� - من �دري.. إن��

وفجأة هتف (رودر�ك):
� أثرنا..

- هناك من �قت��
، ووقع ��نا ع� شبح ملثم، �عت�� صهوة أ�عنا إ� ح�ث �ش��

� �امة:
جواد متعب، فرفع (ه�جز) بندقيته إل�ه، وقال ��
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�
- من أنت؟

� صغ�� اتجه نحو ه�ط الشبح عن جوادە، و�دا لنا كص��
� صوت أجش:

، وقال �� � ال�اب��
� ش�ئا، ورأ�ت � وناول ال�اب�� � رسول أحمل رسالة لل�اب�� - إن��
ء مبهوتا، فألق�ت نظرة ع� راحته، � هذا ال��

� �حدق �� ال�اب��
وهتفت:

- ر�اە�� إنه الخاتم.. خاتم (�لق�س)..
� ج�ع:

�� � وصاح ال�اب��
؟ وماذا أصاب صاحبته؟ � - من اين ات�ت بهذا الخاتم أيها الص��

� الملثم: أجا�ه الص��
� عرفتها، ولم تعد بها حاجة لهذا لقد ماتت ابنة الملوك ال��

الخاتم..
، وتراجع �المصعوق، وانتقلت صاعقته إلينا، � امتقع وجه ال�اب��

� �صوت مألوف ألذاننا: عندما أردف الص��
� أحبتك ما زالت ع� ق�د الح�اة.. - ول�ن (مج�دة) ال��

� اللثام، وشهقنا جم�عا لقد �ان (مج�دة) نفسها، �ع الص�� وان��
� ذهول وصمت، ق�ل أن ترنو �� إ�

� رحنا نتطلع إليها �� ال��
حب�بها وتض�ف:

� حاجة إ� الخاتم، ما دمت سأ��� إ� جوارك. - لم تعد ��
� لهفة وسعادة واش��اق..

ضمها (أورم) إ� صدرە ��
.. �

� الحق��� اآلن فقط نال ال���
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� الملك (سل�مان) ك��
 
 

(تمت �حمد هللا)
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كنوز الملك سل�مان
� �قفز فيها ع�� عالم � (را�دار هاجارد)، ال��

�طا�� رائعة األد�ب ال��
الخ�ال، إ� �الد غامضة مجهولة، وسط أدغال أف��ق�ا، ليواجه
� س��ل �ل�غ تلك ال�نوز

ة، �� مع أ�طاله األموال واألحداث المث��
األسطور�ة.. (كنوز الملك سل�مان).
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8


244

Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


245

 

الفهرس:
1- المعبود..

2- القط..
3- السلطان..

4- مدينة المل�ة..
5- الح�اة والموت ۰۰

6- األسود..
7- مفاوضة..

8 - القرار..
9- الخ�انة..

10 - المعجزة ۰۰
11- عودة الغائب..

12 – اله��مة..
13- المحا�مة..
14- الختام ۰۰
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمه مهمة) :
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب ا�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


249

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (03)      
 
 
 
 
 

دكتور نــــــــــــــو
 

تأل�ف: آ�ــــــــــــــــــــــــــان فلمنج.
ترجمة و�عــــــــداد: د. ن��ـــــــل فاروق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
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1- ج��مة..
� تمام السادسة،

تواری قرص الشمس األحمر وراء الج�ال، ��
مخلفا ظال قان�ا ع� شارع (ر��شموند)، وع� أطراف أشجارە
� حدائقه الغناء، و�اس�ثناء حف�ف أوراق

� تن��� �� المرتفعة، ال��
تلك األشجار، �دا الشارع سا�نا خاو�ا؛ فلقد ترك س�انه األث��اء،
�
�ات والبنوك م�اتبهم، وعادوا إ� منازلهم �� من مديري ال��

الخامسة �المعتاد، تأه�ا للسهرات ش�ه اليوم�ة..
وشارع (ر��شموند) هذا هو أحد أفضل شوارع (جاما��ا)،
تصطف ع� جان��ه القصور المن�فة، ذات الطرز المعمار�ة
�
�� � الركن ال��

� �شف عن عظمة وثراء قاطن�ه، و�� المبهرة، ال��
تان، ترتفعان ع� فتان كب�� ، له �� � منه بناء كب�� من طا�ق��
اء، أعمدة رخام�ة ضخمة، وتمتد أمامه أرض سندس�ة خ��
� �سق هند�� جم�ل، وت�ت��

فرشت �الح� الملونة، ��
�ساحات الت�س األن�قة لنادي المل�ة، الذي �فخر بتار�ــــخ من
الم�ثر واالنتصارات ي�لغ نصف القرن، وع� الرغم من عتاقة
�
مظهرە، إال أنه ال يزال صالحا �أشهر نوادي الج��رة المعروفة ��

، تح�شد أمامه - �ل ل�لة - س�ارات أصحاب � ال�حر ال�ار���
، الذين �لتصقون �موائد القمار ح�� منتصف الل�ل، � المالي��
، � � ال�حر ال�ار���

ومن ب�نها س�ارة القائد العام لقوات الدفاع ��
وس�ارة المد�� العام لمدينة (كينجستون)، وأستاذ ر�اض�ات

� الدول األجن��ة.. معروف، وعدد من ك�ار سفراء ودي�لوماس��
ومع انتقال عقارب الساعة إ� السادسة وال��ــع، راحت الح�اة
� شارع األث��اء، ومن أحد جوان�ه، ظهر ثالثة من

تدب تدر�ج�ا ��
، يتجهون نحو أر�ــع س�ارات متوقفة ع� � � الص�ني�� الم�سول��
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� أدب جم، وعصيهم الب�ضاء
الجانب اآلخر، وهم ينحنون ��

� رفق..
ب أرض الشارع �� ت��

� عي��ه خلف منظار أزرق سم�ك، و��دو و�أنما
�ان أولهم �خ��

�مكنه أن ي�� �أفضل من اآلخ��ن، وهو �مسك ب�دە وعاء
، الذي وضع �

ا، و�ضع �دە األخرى ع� كتف زم�له الثا�� صغ��
� والثالث

�دە �دورە ع� كتف الثالث، وقد أغلقت عيون الثا��
ی تماما، و�دا الثالثة ب��ابهم الرثة ال�ال�ة أش�ه �قطار ���
� �ال صوت إ� جوار اإلف��ز، و�ان مظهرهم وسط

متهالك، �م��
از والدهشة، والصفة � ا لالشم�� شارع األث��اء ي�دو مضجرا مث��

.. � � العادي�� ة �الذات تعود إ� أنهم لم �كونوا من الص�ني�� األخ��
� الزن�ج� �انوا من الص�ني��

و هذە الل�لة �الذات �انت قاعة المقامرة بنادی المل�ة مكتظة
�الرواد، ع� رأسهم القائد العام (ب�ل تم�الر)، ومس��

انجوایز)، رئ�س ف�ع المخابرات، الذي لم �ل�ث أن غادر (س��
� آخ��ن، يتجاذبون أطراف القاعة، تار�ا (ب�ل) مع رجل��
� انتظار عودته، ح�ث انطلق هو عائدا إ� مكت�ه؛

الحد�ث، ��
ق ب�عض األخ�ار الهامة إ� إلنجاز �عض األعمال العاجلة، ولي��
� (لندن)،

الق�ادة، و�تل�� تعل�مات مسئو� القسم الثالث ��
.. الذين ي�تظرون اتصاالته الالسل��ة الل�لة هذە �فارغ الص��

انجوایز) الثابتة: أن �غادر و�انت هذە عادة من عادات (س��
� تمام السادسة وال��ــع، فينطلق �س�ارته لع��

نادي المل�ة ��
دقائق، ح�� ي�لغ ف�لته األن�قة وسط ج�ال (كينجستون)
ته اآل�سة � تطل ع� الميناء، وهناك �ستق�له سكرت�� الزرقاء، وال��
� إح�ام،

� حجرة خاصة، يوصدانها خلفهما ��
(ماری ترو�لود)، ��

ثم تجلس (ماری) أمام لوحة كه���ة، تمت�ء �األزرار واألرقام،
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انجوایز) سماعة خاصة ع� أذن�ه، و�معاونة و�ضع (س��
(ماری)، يرسل رسائله الالسل��ة اليوم�ة إ� رؤسائه.

انجوایز) هذا من القالئل الذين اشتهروا �الحزم وال�امة، و (س��
والمقدرة الفذة ع� مجابهة أع�� األمور، �اإلضافة إ� ق�ضته
� عينه ال�م�� عصا�ة

الفوالذ�ة، و�ان فارع الطول، نح�فا، تخ��
ة، وهو ��ــــع الحركة، دقيق المالحظة، حا�� سوداء كب��

� أسندها ة �المهمة ال�� � تلك الف��
ال�ديهة، و�ان عقله م�شغال ��

.. � إل�ه مس�� (م)، مدير المخابرات، منذ أسبوع��
� إماطة اللثام

�� � انجوایز) خالل هذين األسبوع�� ولقد نجح (س��
� القض�ة، وكشف أش�اء �الغة

عن ال�ث�� من الظالم والغموض ��
� المدينة، و�س�طر

، الذي �ح�ا �� � الخطورة، عن المجتمع الصي��
عليها..

� الثالثة، وهو يتجه انجوایز) الم�سول�� � ذلك اليوم، لمح (س��
و��

ون إ� س�ارته، المتوقفة أمام النادي، وأدرك ب�ديهته انهم س�ع��
ة من النقد، ته قطعة كب�� هم، فأخ�ج من ج�ب س�� � س��

�ه ��
� الطبق النحاس الذي �مسك �ه أولهم فغمغم ال�سول:

ألقاها ��
- فلي�ار�لك هللا �ا س�دی.

� نظرة دهشة
� �عة نحو س�ارته، وهو �ل��

انجوایز) �� اتجه (س��
� الثالثة، و�دت له طرقات عصيهم، و �� ة ع� الم�سول�� أخ��

� عج�ب.. ب اإلف��ز، أش�ه �طن�� ت��
� �عة خاطفة، وتراجع

وفجأة، استدار الم�سولون الثالثة ��
اثنان منهما إ� الخلف، و�رزت مسدساتهم، و�ل منها مصوب

انجوایز).. نحو نقطة محدودة من العمود الفقري لـ (س��
وانطلقت ثالث رصاصات..

�ة إ� � عنف، وألقت �ه ال��
انجوایز) �� وانتفض جسد (س��

� أشارت � اللحظة ال��
� قوة عند اإلف��ز، ��

األمام، وأسقطته ��
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� � �
ة دق�قة تماما.. فيها عقارب الساعة إ� السادسة وسبع ع��

ة من جانب الط��ق، وحمل را�بوها، و��عة انطلقت س�ارة كب��
� �عة مذهلة،

انجوایز)، �� � الثالثة، جسد (س�� مع الم�سول��
، وأحاط �

، إ� جوار المقعد الخل�� وألقوە داخل صندوق كب��
انجوایز) � الثالثة �الصندوق، وأخفوا جثة (س�� الم�سول��
�أرديتهم السوداء، ووضعوا ع� رءوسهم ق�عات سوداء، وهم

�لقون �عصيهم جان�ا..
، الذي ت�دو عل�ه � والتفت زع�م القتلة إ� السائق الصي��

العص��ة، وقال �صوت جهوري آمر:
- انطلق �أق� �عة.

وتطلع إ� ساعته، مردفا والس�ارة تنطلق �الصاروخ:
� الموعد المحدود تماما، ولم

- تم قتل الرجل ��
�ستغرق العمل�ة أ��� من ثالث دقائق.
وانطلقت الس�ارة نحو الج�ال الزرقاء..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

�
� قلق، و�� تع�ث ��

تطلعت (ماری ترو�لود) إ� ساعة �دها ��
ة، فقد تخطت عقارب الساعة أزرار اللوحة ال�ه���ة ال�ب��
انجوایز) قد تأخر - �ن دق�قة، أي أن (س�� السادسة وثما�� وع��
ألول مرة - ع�� دقائق �املة، إال أنها لم تل�ث أن لمحت أنوار

� ارت�اح..
ب، فتنهدت �� س�ارة تق��
� ط��قه إليها..

ها هوذا ��
أ�عت تلتقط سماعته الخاصة، وتضعها ع� مقعدە المجاور
�
ا للوقت، وتطلعت مرة أخرى إ� ساعتها �� لمقعدها، توف��

� (لندن) �عد ثوان، و�� ال تدري توتر، فس��دأ االتصال ب�نها و���
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� موعدە، فلو أنها حاولت
انجوایز) �� ماذا تفعل، لو لم �صل (س��

�
الرد �صفته، النكشف امرها ع� الفور، ولتصور الرؤساء ��

اسل انجوایز)، وأن الذي ي�� (لندن) أن مكروها قد أصاب (س��
معهم هو أحد األعداء..

� السادسة والنصف تماما، ومع �دء االتصال، سمعت (ماری)
و��

� ارت�اح، و�� �سمع (لندن) تقول:
ب، فتنهدت �� وقع أقدام تق��

؟ � ؟.. هل �سمع�� � - هل �سمع��
� �عة، وأجا�ت (ماری):

ب وقع األقدام من الحجرة �� اق��
- نعم أسمعك بوض�ح تام.. أ�رر.. أسمعك �ـ..

�ة ق��ة ع� كتفها، ت ع�ارتها �غتة، عندما سقطت �� ب��
� هلع، فوقع ��ها ع� رجل ضخم، �سد �اب

واستدارت ��
الحجرة، و�مسك ب�دە مسدسا ضخما..

انجوایز)، �ل �ان ص�ن�ا من ولم �كن هذا الرجل هو رئ�سها (س��
الزن�ج..

� اب�سامة وأطلقت (ماری) �خة مدو�ة، اب�سم لها الصي��
ع��ضة هادئة، وأطلق نحو صدر (ماری) ثالث رصاصات،
سقطت إثرها الفتاة جثة هامدة، وسقطت السماعات عن
� �عة، مع

أذنيها، وارتفعت منها همهمة غامضة، توقفت ��
�
اشتعال مص�اح أحمر خاص، �ش�� إ� حدوث أمر ما ��

المحطة الخاصة..
� الحجرة، وعاد إليها حامال و��ل الهدوء واالطمئنان غادر الصي��
ا، دفع داخله جثة الفتاة، وسح�ه إ� ردهة الف�ال، ثم ک�سا كب��
� ركن الحجرة، وأخ�ج منها

ة �� عاد مرة ثالثة، وفتح خزانة كب��
�ع الستائر، و غ�� كتب الشفرة، ألقاها وسط الحجرة، ثم ان��

� صنعها، ورص حولها عدة أصابع من بها كومة ال�تب ال��
� أثاث الف�ال، وفتح �ابها ع�

الدينام�ت، ثم أشعل النار ��
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�
م�اع�ه، ل�سمح للهواء �التدفق داخلها، وسحب ال��س الذي
� هدوء، فتقدم منه زم�الە،

�حوي جثة (ماری) إ� الخارج ��
انجوایز)، وانطلقت بهم وحمال ال��س، وألق�اە فوق جثة (س��

الس�ارة مبتعدة،
� الف�ال..

ان �� ومن خلفهما اشتعلت الن��
� أعماق نهر

اجوایز) و (ماری) �� وعندما غاصت جثتا (س��
اهة �� �

ان قد التهمت �� (مونار���ر فوار)، إ� األ�د، �انت الن��
.. � � ال�حر ال�ار���

�ل أوراق الخدمة ال��ة ��
و�انت الج��مة قد نجحت تماما..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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2 - رقم (007) ۰۰
جاء شهر مارس �عد ثالثة أسابيع من هذا الحادث، حامال معه
أ�شع عاصفة جل�د�ة شهدتها (لندن) منذ سنوات طوال، وع�
ة ودة الشد�دة، توقفت س�ارة (رولزرو�س) كب�� الرغم من ال��
� ساحة (ر�جنت)، وه�ط منها مس�� (م)،

أمام مب�� ضخم، ��
�
�طان�ة، وح�ات الثلج ت�ساقط ع� وجهه �� مدير المخابرات ال��

، راح يتحدث مع � عنف، و�دال من أن �حت� منها �دخول المب��
� اليوم، ثم

� هدوء، و�طلب منه أن ين�ف �ا��
سائق س�ارته ��

� الدور الثامن،
، وحمله المصعد إ� مكت�ه �� اتجه إ� المب��

ا خلف مكت�ه المكدس �األوراق، داخل حجرته ح�ث جلس أخ��
ا أمامه، وهو �قول: الدافئة، وضغط زرا صغ��

)، و�عدها اتص�� �س�� � ق�ات أوال �ا مس (مونب�� - أر�د �ل ال��
� � أن�� � مدير المستخدم��

� (سان ماری)، وأ�ل��
�� ( (ج�مس مولو��

ي ملف أر�د مقا�لة رقم (۰۰۷) �عد نصف ساعة، وأح��
انجوایز). (س��

) أمامه، ته مس (مونب�� لم تمض إال لحظات ح�� �انت سكرت��
ق�ات، والملف المطلوب، حاملة مجموعة ضخمة من ال��
ء مص�اح أصفر صغ�� ع� جهاز أمامه، فالتقط �

و�عدها أ��
سماعة هاتفه، وقال:

مرح�ا �ا س�� (ج�مس).. ألد�ك خمس دقائق اليوم؟- 
أجا�ه (ج�مس):

� أن أراقب وز�را من وزراء صاح�ة - �ل ست من أجلك أت��د م��
الجاللة؟

اب�سم (م)، وقال:
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� أتحدث إل�ك �شأن الرجل الذي أفرجت - ال.. ل�س اليوم.. إن��
عنه أمس..

هل �صلح للعمل مرة أخرى؟
� حماس:

أجا�ه (ج�مس) ��
، ول�ن الواقع �

�التأ��د.. لقد شف�ت ساقه، وهو اآلن سل�م معا��
� أن تمنح ذلك الرجل

ا �ا مس�� (م)، و����� أنك ترهق رجالك كث��
عمال �س�طا هذە المرة، فلقد علمت أنه قد تعرض ألزمات

� األعوام السا�قة.
مخ�فة ��

زمجر (م)، وهو �قول:
- إنه �حصل ع� أجر مرتفع، ولن �كون أول من حطمته
المخاطر، ثم إنه ما زال �حتفظ ��ل قوته.. لقد أرسلت إل�ك
� انت� � ح��

ء، �� �
رجاال اجتازوا األهوال، وفقد �عضهم �ل ��

اآلخرون ��ل جدارة.
� ضيق:

قال (ج�مس) ��
- من السهل أن تتحدث هكذا، وأنت �ع�د عن األلم، ول�ن
رجلك هذا تعرض أل�شع ألوان األلم والعذاب، وال تتصور أن
هذا لم �حدث، لمجرد أنه لم �فقد ضلعا أو طرفا من أطرافه،

فلقد تعرض آلالم ال توصف.
غمغم (م):

- هذا صحيح، ول�ن (بوند) �عمل بتهور، وال�د أن �دفع ثمن
تهورە هذا.

� اآلخرون نصائحهم ع� أذن�ه،
ولما لم �كن �م�ل إ� أن �ل��

،( خاصة ولو �ان هؤالء اآلخرون، مثل س�� (ج�مس مولو��
� �عة،

ا)، لذا فقد أ�دل الحد�ث �� أعظم أط�اء (إنجل��
مستطردا:

س�ینکرون)، � - هل سمعت عن رجل �د� (بی��
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- ال.. من هو؟.
ي - إنه طب�ب أم���، وضع كتا�ا عن مدى احتمال الجسد ال���
� (واشنطن) �سخة من هذا

للتعذ�ب، وقد أرسل إ� رجالنا ��
� �مكن أن يتخ� عنها ال�تاب، وهو �حوي قائمة �األعضاء ال��

جسم اإل�سان، و�عمل �دونها.
ته ورقة، تابع وهو �قرأ محت��اتها: والتقط من ج�ب س��

- ها �� ذي القائمة: الح��صلة الصفراء، والمرارة، واللوزتان،
والزائدة الدود�ة، والطحال، و�حدى �لي��ه، و�حدى رئ��ه،
ان من الدم، وخمسان من ال��د، وجزء ضخم من المعدة، ول��

وم�� ونصف من األمعاء، وفص أما�� من المخ.
ة: � ح��

قال (ج�مس) ��
� لست أفهم ما تر�� - ولماذا لم �ضف ذراعا أو ساقا؟ الواقع أن��

إل�ه من �د ذلك��
أطلق (م) ضحكة ط��لة، وقال:

- لست أستهدف ش�ئا �ا س�� (ج�مس)، إنها مجرد قائمة ط��فة
.. المهم أن رجلنا قد نجا �أعج��ة مما القاە من لفتت ان��ا��
تعذ�ب، وحاول أن تحتفظ �ال�، فقد ن��ت إسناد مهمة
� (جاما��ا)، وأظنه س�ق�� وقتا طي�ا

�س�طة إل�ه �الفعل ��
�ــــح ف�ه من معاناته السا�قة، تحت شمس (جاما��ا) هناك، �س��

� هذا؟
الدافئة.. ما رأ�ك ��

� حذر:
أجا�ه (ج�مس) ��

� عملك �ا مس�� (م) ول�ن ح��
- لست أحب التدخل ��

الشجاعة لها حدودها، وأنت تعامل رجالك �ما لو �انوا من
� اللحظة

� رؤ�تهم ينهارون ��
، ولست أظنك ترغب �� � الخارق��

ة.. صحيح أن رجلك هذا من الطراز الفذ، و�مكنك أن األخ��
، ول�نك تذكر تحصل منه ع� الم��د، ح�� بوضعه الحا��
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�
� الجد�د، عن مدى � كتا�ه الط��

�الطبع ما قاله (موران)، ��
ي للتعذ�ب، ومدى شجاعته. احتمال الجسد ال���

غمغم (م):
- ال.. لست أذكر ش�ئا من هذا.

أجا�ه (ج�مس):
ة - إنه �قول إن الشجاعة �� رأس مال الرجل، �ستهل�ها ك��
استخدامها، و��دو أن رجلك قد اس�نفد معظم شجاعته قب�ل
ء �

الحرب.. صحيح ما يزال شجاعا صند�دا، ول�ن ل�ل ��
حدودە.

لم ير (ج�مس) اب�سامة (م) الغامضة، وهو �قول:
� (جاما��ا)..

- لهذا الس�ب �الذات أرسله لقضاء إجازته ��
� دستها و�المناس�ة، هل أمكنك كشف طب�عة تلك المادة، ال��

له الجاسوسة السالف�ة؟
أجاب س�� (ج�مس):

- لقد فعلنا هذا أمس فقط، و�عد ثالثة أشهر من ال�حث
المتواصل، �فضل طالب طب موهوب، أمكنه كشف تلك
� �ستخدمها الجواس�س ال�ا�انيون المادة المخدرة السامة، ال��
� لجأت إليها تلك الدولة السالف�ة، للقضاء ع� لالنتحار، وال��
عمالء الدول األخرى، وهذا السم �شل المرا�ز العص��ة فورا،
)، وهو سم زعاف، يؤدي � ودوثوکس�� و�حمل االسم العل�� (ت��
إ� ازدواج ��ی ��ــــع، ثم فقدان القدرة ع� الرؤ�ة، فالموت

. � � الجهاز العص��
�س�ب شلل تام ��

هتف (م):
- إذن فقد نجا رجلنا من الموت �أعج��ة.

- �ل قل معجزة، لقد �انت فرصة نجاته واحدا
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� المليون، لوال أن أسعفه زم�له بهذە ال�عة، وراح ي�ق�ه
��

، ح�� وصل الطب�ب.. و�المناس�ة، ماذا أصاب �التنفس الصنا��
تلك الجاسوسة السالف�ة؟

- لقد ماتت، وال تخش ع� م��ضك، فس�كون موضع رعاي�نا
وعناي�نا.. إ� اللقاء.

لم �كد (م) ين�� المحادثة، ح�� تجهم وجهه، وراح �فحص
� ضجر، و�وزعها ع� خانات خاصة

ق�ات واألوراق العاجلة �� ال��
، �حمل �اللون �المكتب، ح�� لم ي�بق أمامه سوى ملف كب��
� منتصفه (قسم

األحمر ع�ارة (�ی جدا)، و�اللون األسود ��
ة للغا�ة: � أسفله، و�حروف صغ��

) ثم �� � ال�حر ال�ار���
انجوایز) و (ترو�لود)، وفجأة سطع مص�اح صغ�� أمامه، (س��

فضغط (م) زرا خاصا، وقال:
- أهو رقم (۰۰۷)؟

ته: أجابته سكرت��
- إنه هو �ا س�دی.

� اهتمام:
قال ��

� من خب�� األسلحة-  دع�ه �دخل ع� الفور، واطل��
الحضور �عد خمس دقائق.

� مجلسه، عندما دلف (ج�مس بوند) إ� حجرته، وهو
اعتدل ��

�قول:
- ص�اح الخ�� �ا س�دی.

ص�اح الخ�� �ا (۰۰۷).. اجلس.
ا، يواجه مس�� (م)، الذي �دا هادئا اتخذ (بوند) مقعدا وث��
صامتا، يتأمل (ج�مس بوند) بنظرة فاحصة، و�نفث دخان

غليونه ال�ث�ف، ق�ل أن �قول:
- ك�ف حالك اآلن �ا (بوند)
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� هنا اآلن، ألج�ب - �خ�� حال �ا س�دی، ومن حسن الحظ أن��
السؤال.

ة.. ألد�ك معلومات جد�دة؟ - ما رأ�ك �شأن مهمتك األخ��
� ؛ ألن�� � � الملوم �ال�س�ة لما أصاب�� - ال �ا س�دي، والواقع أن��

، ع� عكس قواعد � ح�ا��
سمحت لتلك المرأة �التغلغل ��

� مهن�نا.
العمل المعمول بها ��

: هل تحب - أعلم أن مسدسك قد تعطل ا�ضا �ا (007).. قل ��
أن تتخ� عن ذلك العمل الشاق، وتعود إ� الخدمة العامة؟

� عل�ه (بوند) نظرة ساخطة، فالرقم الذي �حمله، مع صف��ن
أل��

� مثل
إ� �سارە، رقم خاص، يندر أن �حوز مثله رجل مخابرات ��

عمرە.، لذا فقد غمغم:
- ال �ا س�دي.. لست أحب العودة إ� الخدمة العامة.

- ال�د أن ت�دل مسدسك إذن.
� اعتدت مسد� �ا س�دي، وما أصا�ه �مكن أن �حدث - ول�ن��

ألي مسدس.
- لست أوافقك ع� هذا.. ثم إن هذا أمر.. المهم هو ما الن�ع

اآلخر الذي تفضله؟
ودون أن ي�تظر جوا�ا من (بوند)، ضغط زر جهاز االتصال،

ته: �سأل سكرت��
- هل وصل خب�� األسلحة؟.. دع�ه �دخل ع� الفور.

وعاد �لتفت إ� (بوند)، مستطردا:
اء السالح لدينا، وستدهشك - الماجور (بوثرو�د) هو أعظم خ��

ته حقا. خ��
�
، أل�� لم �كد يتم حديثه ح�� دلف إ� الحجرة رجل قص��

ام، فقال األخ�� �عد إجا�ة التح�ة: � اح��
التح�ة ع� مس�� (م) ��

�تا) ع�ار 25؟ � (الب��
: ما رأ�ك �� - قل �� أيها الخب��
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� �
- إنه مسدس للس�دات �ا س�دی.

� نظرة خب�ثة ع� (بوند)، وقال:
اب�سم (م) وهو �ل��

- عج�ا�.. ما الذي �دعوك إ� هذا القول؟
- السالح السهل االستعمال إ� هذا الحد، ال �صلح إال

للس�دات.
- وماذا لو أض�ف إل�ه �اتم للصوت؟

� ال أنصح �استخدام - س���� بنفس سهولته �ا س�دی، ثم إن��
� عجلة

كواتم الصوت، ف�� ثق�لة، وقد تعلق �جي�ك، وأنت ��
�تا 25) أ�دا. من أمرك، وعموما لست أح�ذ استخدام (الب��

التفت (م) إ� (بوند)، وقال:
- هل من تعليق �ا (007)؟

� عناد:
هز (بوند) كتف�ه، وقال ��

- �ل أ��� من تعليق �ا س�دی. لقد استخدمت هذا السالح
خمسة ع�� عاما، دون أن �صاب �أي عطل، أو ينحرف عن
� قد اعتدت استخدام هذا الن�ع هدفه قط، والمش�لة أن��
، وما زلت �الذات، ع� الرغم من استعما� لعدة أسلحة أ���
�تا 25)، و�ن كنت أوافق ع� كون كواتم الصوت أفضل (الب��

ا الستخدامها. ثق�لة ومزعجة، ول�ن المرء �ضطر كث��
� �امة:

أجا�ه (م) ��
- تغي�� السالح �حتاج إ� تم��ن، ول�ن المرء ال �ل�ث أن �عتاد
� عل�ك

.. ه�ا.. قف، ل�ل�� �
سالحه الجد�د.. ثم إن هذا قرار نها��

خب�� األسلحة نظرة فاحصة، �حدد لك �عدها السالح الذي
�ستخدمه.

� اهتمام،
، الذي دار حوله �� � مواجهة القص��

نهض (بوند) ��
وقال:

� أرى سالحك وغمدە. - دع��
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�

ناوله (بوند) مسدسه، وجرا�ه الذي �علق أسفل إ�طه،
وفحصهما الخب�� فحصا دق�قا، ق�ل أن �قول له (م):

� أستطيع اخت�ار السالح المناسب له �ا س�دی. - أظن��
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� اهتمام:
سأله (م) ��

ح؟ - حسنا.. ماذا تق��
: أجا�ه الخب��

- �عد فحص ما �قرب من خمسة آالف ن�ع من األسلحة
ة، �دا �� أن أفضلها هو السالح المعروف �اسم (ول�� الصغ��

� (م - 14)،
)، ولقد صنع �عد السالح ال�ا�ا�� 7.65 مل�م��

والرو�� (ثو�ار�ف).. وهو خف�ف الزناد، يناسب كتف رقم
�تا) قل�ال، و�مكنك الحصول (007) تماما، و���د وزنه عن (الب��

. � العالم.. إنه السالح المثا��
ته من أي م�ان �� ع� ذخ��

التفت (م) إ� (بوند)، �سأله:
- هل من مالحظات؟

أجا�ه (بوند):
نا، �ال�س�ة - إنه سالح ممتاز �ا س�دی.. ترى ما رأی خب��

لحمله؟
قال خب�� األسلحة:

ة، �ح�ث �ستطيع - �مكنك تعل�قه أسفل كتفك ال��ى م�ا��
� ثالثة

، و�� � � جزء من الثان�ة، عند الخطر المفا��
اعه �� � ان��

أخماس من الثان�ة، �مكنك قتل رجل �قف ع� ق�د س�عة أمتار.
سأله (م):

- أال يوجد سالح أ��� قل�ال؟
- واحد فقط �ا س�دی، من طراز (سم�ث ووسون)، ع�ار 38،
طوله 15 سم، و�زن ما �قرب من ثلثمائة جرام، و��سع لخمس
رصاصات فقط، ال�د أن تكون قد تجاوزت مرحلة الخطر تماما،
ق�ل أن تنفد هذە الرصاصات الخمس؛ ألن تعب�ته مرة أخرى
� لحظات الخطر، ول�نه ال

�� �
تحتاج إ� وقت أطول مما ي����

�لتصق �المال�س أ�دا، و...
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� أفضل (سم�ث ووسون) هذا.. أرسل - حسنا.. حسنا.. إن��
مسدسا من هذا الن�ع إ� (007)، وقم بتدر��ه ع� استخدامه

اليوم، وشكرا لك �ا ماجور.
غادر خب�� األسلحة الحجرة، مخلفا صمتا رهي�ا، قطعه �ساقط
جع ذك��اته مع ح�ات المطر ع� زجاج المكتب، و (بوند) �س��
مسدسه، الذي الزمه ط�لة خمسة ع�� عاما، أنقذ ح�اته
ات المرات، و�ان له نعم الصديق المخلص، الذي خاللها ع��
� �ل من أرداهم هذا

� أوقات الشدة، وراح �فكر ��
�الزمه ��

� ظروف قاهرة، ح�� قطع (م)
المسدس، من رجال و�ساء، ��

أف�ارە، قائال:
- معذرة �ا (بوند).. أعلم �م تحب سالحك هذا، و�م ت��طك �ه
� قاعدة.. ال من ذك��ات، ول�ن حان وقت تقاعدە، وخذها م��
تقامر أ�دا �سالحك، وال تمنحه فرصة ثان�ة، �ما أن�� ال أستطيع

� القسم ذی الصف��ن، وأنت تدرك هذا.
�� ، المقامرة برجا��

� �الطبع أن - أدرکه �ا س�دی، ولست أناقش األمر، ول�ن يؤسف��
أری سال�� �ذهب.

� الحد�ث عنه إذن، فلدي أمر أ��� أهم�ة.. مهمة
- لن نط�ل ��

� (جاما��ا) مجرد إجراءات عاد�ة، تكتب عنها �عض التقار�ر..
��

ا، وستكون إجازة ممتعة.. هل يروق � كث�� ستف�دك شمس ال�ار���
لك هذا الن�ع من العمل؟

� ذهنه لحظة، وقال:
درس (بوند) األمر ��

- ت�دو �� مهمة روت�ن�ة عاد�ة �ا س�دی، ول�ن لو أن هذە
إرادتك فسوف..

� �امة:
قاطعه (م) ��

- نعم.. إنها إراد��
ولم �عد هناك مفر من قبول المهمة..
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3 – چولیوس نو ۰۰
�طان�ة، وضغط د خارج مب�� المخابرات ال�� ان��� الظالم وال��
ا كه���ا، أض�ئت الحجرة �عدە �ضوء أصفر، انعكس ع� (م) زر�
المكتب الم�طن �جلد أحمر، ف�دا أش�ه �قطعة من الجمر
انجوایز) و الملتهب، وهو يناول (بوند) ملفا �حمل اس� (س��

(ترو�لود)، وهو �قول:
� طلب رئ�س المكتب، فهو �علم أ��� �ل

- لقد أرسلت ��
ة العن�فة. تفاص�ل تلك القصة المث��

لم تمض إال لحظات ح�� ح�� ال�ولون�ل رئ�س المكتب،
� حرارة، لمعرفتهما السا�قة، ثم أشار إل�ه (م)

وصافح (بوند) ��
�الجلوس، وهو �قول:

انجوایز) إ� رقم (007)، وعلينا أن - لقد أسندت قض�ة (س��
� موضع األول، وأر�د أن ي�سلم (007)

نمهد لألمر، ق�ل تعي�نه ��
� خالل أسب�ع واحد.. واآلن ه�ا منصب رئ�س قسم ال�ار���
انجوایز) �ا رقم (007)، فلقد ندرس القض�ة.. أظنك تعرف (س��
، منذ خمسة أعوام، فماذا �ان رأ�ك � � قض�ة ال���

عملتما معا ��
ف�ه؟..

- �ان رجال عظ�ما �ا س�دی، من طراز رفيع وكنت أظن�م قد
ة � المناطق الحارة ف��

ە، فخمس سنوات �� اس��دلتم �ه غ��
ط��لة للغا�ة.

� �انط�اعاتك عن مساعدته (ماری
�� - دعك من هذا، وأخ��

ترو�لود).. هل تعرفتها؟
- ال �ا س�دی.
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- ل�س لدينا ما �دينها، ف�� جم�لة، ور�ما �ان جمالها هو س�ب
انجوایز) من ذلك الن�ع ، هل �ان (س�� هذە الج��مة، قل ��

المغرم �ال�ساء؟
�دا (بوند) شد�د الحرص، وهو �قول:

- من �دري.. ول�ن ماذا أصابهما �ا س�دي؟ هذا ما ن�حث عنه..
لقد اخت�� االثنان فجأة، و�دون سابق إنذار، منذ ثالثة أسابيع،
انجوایز)، ومحطة اإلرسال، وكتب ان ف�ال (س�� ودمرت الن��
نا وسط األطالل ال�اق�ة ع� جواز سفر الشفرة �لها، ولقد ع��
� ش�ئا، فمن السهل أن �قوم الفتاة، ول�ن هذا ال �ع��
و�ر جوازي سفر، فهو رئ�س مكتب الجوازات � انجوایز) ب�� (س��
�الج��رة، ور�ما هرب مع الفتاة إ� أم���ا الجن���ة مثال.. وع�
طة �فحصون قوائم جوازات السفر، أ�ة حال، ما زال رجال ال��
ء، وال�د أنهما فرا �عد أن ص�غت �

دون أن �سفر هذا عن ��
انجوایز) هي�ته، فال �مكنك االعتماد الفتاة شعرها، وأ�دل (س��
� مطارات تلك الجزر.. أل�س كذلك �ا رئ�س

ع� وسائل األمن ��
المكتب؟

وافقه رئ�س المكتب ب��ماءة من رأسه، وقال:
؟ - ��، ول�ن ما الذي �عن�ه ذلك االتصال األخ��

ودون أن ي�تظر جوا�ا لسؤاله، التفت إ� (بوند)، مستطردا:
� تمام السادسة والنصف بتوق�ت

- لقد �دأ اتصالهما بنا ��
� �دأت اؤنا أن الفتاة �� ال�� (جاما��ا) �المعتاد، و�ؤكد خ��
االتصال هذە المرة، ثم اختفت �غتة، وحاولنا �عدها إعادة
االتصال مرات ومرات، ول�ن �دا من الواضح أن أمرا غ�� طب���

�حدث هناك، دون أن نتل�� ردا ع� إشاراتنا الحمراء والزرقاء،
وع� الفور طار رقم (258) من (واشنطن) إ� (جاما��ا)، ول�ن
البول�س �ان قد س�قه إ� هناك، وأ�د حا�م الج��رة أن
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� مشا�ل عاطف�ة، من آن إ� آخر،
انجوایز) �ان �قع �� (س��

واست�ان إ� ما اس�نتجه من هذا، دون أن ي�ذل م��دا من
� رقم (258) أسبوعا �امال هناك، دون

� ق�� � ح��
التح��ات، ��

أن �جد دل�ال واحدا جد�دا، فكتب تق��رە، وعاد إ� (واشنطن)،
طة ع� جد�د، و�مكننا أن نتفق مع الحا�م و�عدها لم تقدم ال��
، فلست أجد � � �قلق�� � اس�نتاجه، ول�ن انقطاع اإلرسال المفا��

��
، وانقطاع االتصال الالسل�� ع� نحو � � فرار عاشق�� را�طا ب��
انجوایز) �دا طب�ع�ا للغا�ة، وهو م�اغت، أضف إ� هذا أن (س��
� موعدە المعتاد، ط�قا ألقوال أصدقائه، ثم إنه

�غادر النادي ��
قد اخت�� تار�ا س�ارته أمام النادي، ولو أنه ي�توی الفرار �الفعل،
فلماذا لم يؤجل هذا ح�� الص�اح؟ أو ح�� وقت متأخر من
الل�ل، �عد أن يؤدي اتصاله المعتاد.. الواقع أن األمر ي�دو ��

ة. شد�د التعق�د، ع� نحو يث�� الح��
� �امة:

أجاب (م) ��
فون أخطاء جس�مة، �شف عن الغ�اء، � �ق�� - �ل المحب��
� �عض األح�ان، و�ال فهل لد�ك تعل�الت أخرى؟..

والجنون ��
�ال�س�ة إ� لست أجد دافعا واحدا للفرار ع� هذا النحو،
� هذا محط أنظار الدول ، فقسم ال�ار��� �

�اس�ثناء الدافع ال�سا��
األخرى، إذ �سهل االختفاء ف�ه؛ ل�عدە عن (لندن)، ولم �قم

، منذ �ان رقم (007) هناك. انجوایز) �أي عمل كب�� (س��
ثم التفت إ� (بوند)، �سأله:

- ما رأ�ك �عد �ل ما سمعته؟
انجوایز) ع� هذا � لفرار(س��

- صحيح أنه ال يوجد س�ب منط��
� مش�لة غرام�ة،

� ال أجرؤ ع� اتهامه �التورط �� النحو، ول�ن��
فالخدمة �انت دائما ح�اته �لها، ولن �قدم ع� خ�انتها، مهما
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ال، لسألك أن ترسل من �حل � �انت األس�اب، ولو أنه أراد االع��
محله، ومن العس�� أن أصدق فرارە ألي س�ب.

� رأ�� أ�ضا،
- شكرا �ا رقم (007).. لقد دارت األف�ار نفسها ��

فل�س من المفضل أن �قفز المرء إ� النتائج، دون أن يزن
االحتماالت �لها.. هل لد�ك رأی آخر إذن؟

قال هذا وتراجع �مقعدە منتظرا، فقد �انت هذە القض�ة تقلقه،
ات المشا�ل األخرى؛ لذا فقد قرر إسناد المهمة إ� وسط ع��
ة، ولما لم �جد (بوند)، لينطلق إ� (جاما��ا)، و�ضع حدا للح��

� حزم:
جوا�ا من (بوند) تمتم ��

- حسنا.
� حرص، ما دام الحد�ث �دور حول صد�قه

أجاب (بوند) ��
انجوایز): (س��

انجوایز) �ا س�دی؟.. هل أطلع�م - ما آخر قض�ة عمل بها (س��
�
ء محدود �� �

ع� أمر ما، أو �لفه القسم الثالث ال�حث عن ��
الشهور الماض�ة.

هز (م) رأسه، وقال:
ء مطلقا. �

- ال ��
أ�ع رئ�س المكتب �ض�ف:

�اس�ثناء قض�ة الطيور.
� ال م�االة:

تمتم (م) ��
- إنها قض�ة ال صلة لها �موضوعنا، �لفتنا إ�اها حدائق الحيوان

حس�ما أذكر.
قال رئ�س المكتب:

� �س� - ال �ا س�دي.. �ل جماعة (أودبون) األم��ك�ة، ال��
لحما�ة الطيور النادرة من االنقراض، ولقد وصلنا الطلب عن

� (واشنطن).
نا �� ط��ق سف��
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�
� اهتمام:

سأله (بوند) ��
- اذكر �� طرفا من أعمال جمع�ة (أودبون) هذە �ا س�دي،

� ما الذي طلبوە منا �الض�ط؟
�� وأخ��

أجا�ه الرجل:
�ن من يناير � الع��

انجوایز)، �� القصة �ما نقلناها إ� (س��
،( ، �� أنه هناك طائر �عرف �اسم (اللقلق الملع�� �

الما��
ولدينا هنا صورة له، وهو ع� هيئة طائر ع��ض المنقار، �حفر
� االنقراض منذ

� �منقارە القبيح، ولقد �دأ هذا الطائر �� الط��
الحرب العالم�ة الثان�ة، ح�ث لم يزد عدد الموجود منه ع�
� (فلور�دا) وحولها، ثم أ�لغ شخص ما عن

مائ�� طائر، معظمها ��
� � ج��رة تد� (کراب �)، ب��

وجود مستعمرة �املة منه ��
� أن (جاما��ا) و (ك��ا)، وتم العثور ع� الطيور �الفعل، وتب��
� عاما، فاستأجرت الج��رة مهجورة منذ ما ي��د ع� الخمس��
جماعة (أودبون) ركنا من الج��رة لحما�ة هذە الطيور، وعينت
ان �االمتناع عن التحليق �ات الط�� � لحمايتها، وأقنعت �� حارس��
فوقها خش�ة انزعاج الطيور وفرارها، فازدهرت المزرعة، و�لغ
عدد الطيور ما ي��و ع� خمسة آالف طائر، ثم جاءت الحرب،
وارتفع ثمن الج��رة، وأقنع أحد الش�ان األذك�اء حكومة
ط اها ب�ضعة آالف من الجنيهات، ��� (جاما��ا) ب��عها، واش��
أال �عكر صفو الركن الذي استأجرته جمع�ة (أودبون)، و�ان هذا
عام 1943، و�عدها أح�� الشاب عددا من العمال، وراح �عمل

� الج��رة ��ل همة و�شاط.
��

سأله (بوند):
- ومن هذا الشاب؟

، �طلق ع� نفسه اسم دكتور � - رجل نصف ألما�� ونصف صي��
(نو)، واسمه ال�امل هو (چولیوس نو).
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ء عنه؟ �
- ألد�ك ��

ى ء �ا، ولم يرە مخلوق واحد، منذ اش�� �
- إنه �حتفظ ��ل ��

الج��رة، وسارت األمور ع� نحو هادئ، ال �لفت ان��اە أحد،
ح�� ع�د الم�الد السابق، عندما عاد أحد حار� رکن جمع�ة
ق معظم ، وقد اح�� (أودبون) إ� ساحل (جاما��ا) �قارب صغ��
� جسمه، ومات �عد أن ذكر قصة عجي�ة خراف�ة، حول تن��

ان من فمه، وقتل زم�له، وحرق هاجم المعسكر، وأمطرە ن��
المعسكر، و�ل أعشاش الطيور النادرة، وأنه هو قد نجا من
الموت �أعج��ة، وراح �سبح �قارب صغ�� ط�لة الل�ل، ح�� �لغ
الساحل.. ولقد تم إرسال تق��ر بهذا إ� جمع�ة (أودبون)،
� من رجالها األشداء، فرفضت االقتناع �القصة، وأرسلت اثن��
� أثناء هبوطها،

� سقطت �� � األمر، ول�ن طائرة الرجل��
للتحقيق ��

� وتحطمت، ولق�ا م�عهما، وأثار األمر غضب وحف�ظة مح��
الطيور، وأمكنهم الحصول ع� إذن خاص �االتصال �دكتور
(نو)، الذي استق�ل مندو�ــهم �حفاوة �الغة، وأ�عدە عن منطقة
� تحولت إ� عمله، وصح�ه إ� موضع سقوط الطائرة، ال��
�
� عائدا إ� �الدە، �� � الرجل�� فتات، فاصطحب المندوب جث��

احتفال مه�ب، جعل المندوب �ش�د لدى عودته �كرم دكتور
(نو) وحفاوته، واقتنع تماما بتفس�� دكتور (نو) حول حادث
� قد أص�ب المعسكر، ح�ث اس�نتج (نو) أن أحد الحارس��
� المعسكر،

ان �� ، جعله �قتل زم�له، و�شعل الن�� � �جنون مفا��
ان وهو �س� للفرار، وأ��� ما جعل التفس�� ي�دو وأصابته الن��
� عاش فيها الحارسان قرا�ة منطق�ا تلك ال�قعة الرهي�ة، ال��
ة أعوام، ول�ن تق��ر المندوب تضمن انخفاض عدد الطيور ع��
، ولم �كد هذا التق��ر ي�لغ الجمع�ة، ح�� اتصل بنا إ� حد كب��
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مسئولوها وطلبوا منا تحري األمر، فحولنا الموض�ع برمته إ�
ء. تطلع (م) إ� (بوند)، وقال: �

انجوایز).. هذا هو �ل �� (س��
، الذين ال � � والمسن�� - أرأ�ت؟.. إنها إحدى هوا�ات المتعطل��
� المشا�ل، من أجل �عض

� و�نا �� يتورعون عن ال�ج �الس�اسي��
الطيور النادرة والعجي�ة..
وصمت لحظة ثم أضاف:

- المش�لة أن الج��رة ملك خاص، و�ل الجهات ترفض التدخل
ة إ� رسم�ا، فما الذي �مكننا عمله؟.. هل نرسل غواصة صغ��
، لل�حث عما أصاب �ضعة � الج��رة، وأحد رجالنا المدر���

طيور؟�
قال (بوند):

� أشعر � قراءة ملف الطيور هذا �ا س�دي؟.. إن�� - هل �مكن��
ة؛ ألن أر�عة رجال قد لقوا م�عهم �س�بها، ور�ما نض�ف �الح��
انجوایز) و (ترو�لود) أ�ضا.. صحيح أن  الفكرة قد إليهما (س��

ت�دو سخ�فة ول�ن..
� ضجر:

قاطعه (م) ��
- خذ.. ها هو ذا الملف، فلدى يوم مثقل �األع�اء.

� �امة، عندما نهض (بوند) ملتقطا مسدسه
ثم أضاف ��

الجد�د:
� - اترك هذا �دال منه، وستحصل �دال منه ع� مسدس��

جد�دين..
� ح�اته شعر (بوند) �ال�راه�ة تجاە (م)، و�ساءل:

وألول مرة ��
لماذا ي�دو هذا الرجل صارما عن�دا إ� هذا الحد؟.. ولماذا
ة.. � مهمته األخ��

�عاق�ه لمجرد أنه قد عرض ح�اته للخطر ��
أألنه تعرض لهذا �س�ب استهتارە هذە المرة.. أم..

� �دت له عد�مة الجدوى، واعاد ب�� أف�ارە، ال��
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�
مسدسه إ� مكتب (م)، قائال:

- �ما تأمر �ا س�دی.
وانطلق لي�دأ مهمته..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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4- صحف�ة..

�
حلقت طائرة ضخمة، من طراز (س��ر كو�ستل�شن) فوق أرا��

� ط��قها إ� (جاما��ا)، وراح (بوند) يتطلع إ�
اء، �� (ك��ا) الخ��

� األفق، و�� ال�حر المح�ط بها، �ألوانه
� ت�دو �� الج��رة ال��

� األزرق الدا�ن والسماوي الهادئ، ثم لم �ل�ث - المت�اينة، ما ب��
ة، والغا�ة ال�ث�فة ع� � الصغ��

اب الطائرة - أن لمح الم�ا�� مع اق��
� أطلق عليها هنود ق�ائل (. أراوك) القد�مة اسم الج��رة، ال��
(أرض التالل واألنهار)، وقد �دت له الج�ال الزرقاء، وأضواء

شارع (كنجستون) تتألق من خلفها، وذلك الميناء ال�ب��
المجاور للمطار، والطائرة ته�ط ع� ممر الهبوط المجاور

ة.. لألب��ة الب�ضاء الصغ��
� المطار، تطلع ضا�ط الجوازات إ� صورة (بوند)، و�� خانة

و��
اد وتصدير)، وسأل (بوند): � كتب فيها (تاجر است�� العمل، ال��

كة تعمل؟ � أ�ة ��
�� -

كة العالم�ة للصادرات. - ال��
- وهل أت�ت للعمل أو لقضاء إجازتك؟

. �
- لقضاء إجاز��

- أرجو لك إجازة سع�دة إذن �ا س�دی.
تناول (بوند) جواز سفرە، واتجه نحو الحاجز الذي �فصل
منطقة الجمارك عن المنطقة المدن�ة، وهناك وقع ��ە ع�
، اللذين رآە رجل يرتدي نفس القم�ص األزرق وال�وال ال�ا��

(بوند) يرتديهما منذ خمس سنوات، فهتف:
- أوە.. (كوار�ل).
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اب�سم الرجل الفارع الطول، ول�ح ب�دە من خلف السور، محي�ا
(بوند)، ع� ط��قة الهنود الحمر:

.. ك�ف حالك؟ � - مرح�ا �ا �اب��
� م�ح:

أجا�ه (بوند) ��
� �عة، ثم

� خ�� حال �ا رجل.. سأن�� إجراءات الجمارك ��
�� -

ألحق �ك..
� �عة، وراح (بوند) �صافح

انتهت اإلجراءات الجمرك�ة ��
(كوار�ل)، وهو �قول:

.. ك�ف صار أمر ص�د السالحف؟ ا �ا صد��� - لم تتغ�� كث��
.. هل كنت م��ضا؟ �

�� .. أخ�� � - ال �أس �ا �اب��
- هذا صحيح، ولقد شف�ت منذ أسابيع، ول�ن ك�ف علمت

هذا؟
�
، ول�ن وجهك �حمل آثار ألم، لم �كن هناك �� � - معذرة �ا �اب��

المرة السا�قة.
- إنه أمر �س�ط �ا (كوار�ل)، و�ن كنت أحتاج إ� دوائك

الخاص.
لم �كد يتم ع�ارته ح�� ظهرت �غتة صحف�ة شا�ة، التقطت

لهما صورة ��عة، ق�ل أن تتجه نحوهما، قائلة:
).. أنت مس�� - شكرا ل�ما.. أنا صحف�ة من ج��دة (دا�� جلي��

� من
(بوند) أل�س كذلك؟.. قل �� �ا مس�� (بوند): �م ستم��

الوقت هنا؟
، �ال�س�ة لـ (بوند)، ول�نه ة �الخ�� �دت تلك ال�دا�ة غ�� م���

� �عة:
أجاب ��

- إنها مجرد ز�ارة عابرة، وأنا واثق من أنك ستجدين شخص�ات
� الطائرة. هامة ع� م��

� أي فندق ستق�م؟
� أ�شدك أنت �ا مس�� (بوند).. �� - إن��
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� �
 

تل بنك). - فندق (م��
- شكرا لك �ا مس�� (بوند).. أرجو أن تط�ب لك اإلقامة هنا.

تركها (بوند) وزم�له، وغادرا المطار، وقال (بوند):
� المطار؟

- هل رأ�ت هذە الفتاة من ق�ل ��
هز (كوار�ل) رأسه نف�ا، وأجاب:

) عدد هائل من - ال أعتقد هذا، ول�ن لج��دة (د�� جلی��
المصورات الصحف�ات.

ا لتص��رە بهذە توتر (بوند) �حق هذە المرة، فلم �جد تفس��
ال�عة، وهو لم �طأ أرض (جاما��ا) منذ خمس سنوات،
�اإلضافة إ� أن اسمه قد م�� تماما من سجالت عمل�ة
(العمالق األسود)، ول�ن توترە تحول �غتة إ� الدهشة، عندما

� �قودە إليها (كوار�ل)، وهتف: وقع ��ە ع� الس�ارة ال��
انجوایز)�� - ك�ف حصلت ع� هذە الس�ارة.. إنها س�ارة (س��

� �ساطة:
أجا�ه (كوار�ل) ��

إنها الس�ارة الوح�دة غ�� المشغولة، ولقد �لفو��- 
ا؟ استخدامها، ول�ن لماذا أدهشك هذا كث��

 
تمتم (بوند):

ء. �
ء.. ال �� �

- ال ��
� األمر..

� للس�ارة، وهو �فكر ��
ودلف إ� المقعد الخل��

� س�ث�� اهتمام انجوایز)، ال�� خطأ �الغ أن �ستخدم س�ارة (س��
� معرفة � عودته إ� (جاما��ا)، وال ر�ب أنه

�ل من يرغب ��
، ب��عه وتهورە �المعتاد، فهو الذي أرسل برق�ة هو المخ��
إ� حا�م الج��رة، �طلب منه فيها ت�ل�ف (كوار�ل) �الذات
� (كوار�ل)،

� المطار، مع س�ارة، ولقد فعل هذا لثقته ��
انتظارە ��
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انجوایز)، سواء انتهت إ� � قض�ة (س��
� قدرته ع� معاونته ��

و��
� فندق

فض�حة أو مغامرة.. ولقد طلب أ�ضا حجز حجرة ��
(�لومونتان)، وهذا خطأ جد�د ألي رجل مخابرات محنك.. �ان
� أن �ستقل واحدة من س�ارات األجرة إ� الفندق، و�تصل

ي����
� �حت..

ب (كوار�ل) من هناك.. من أي فندق ع� نحو عشوا��
� �دا�ة مهمته، وأصبح محط اهتمام

ف عدة أخطاء �� لقد اق��
عدوە منذ اللحظة األو�، وال ينقصه سوی اإلعالن عن قدومه

..( ع� صفحات (د�� جلی��
فجأة راودته فكرة كونه مراق�ا..

أو �� غ��زة المهنة..
، فرأی س�ارة �

� حذر اختلس النظر ع�� زجاج الس�ارة الخل��
و��

ا، وقد أضاء قائدها المصابيح � م�� ت�بع س�ارته، ع� �عد خمس��
� (جاما��ا)، فاعتدل قائال لـ

ة ع� عكس عادة سائ�� الصغ��
� حزم:

(ل�وار�ل) ��
ق، �قود �سارە إ� (كنجستون)، و�مينه � نها�ة الط��ق مف��

�� -
� ط��ق (مورانت)، ثم توقف ع� جانب

إ� (مورانت)، انحرف ��
� األنوار. الط��ق، وأط��

ق، انطلق (كوار�ل) �غتة �أق� �عة، وانحرف �مينا عن المف��
و�طارات الس�ارة تطلق ��را عال�ا، ثم انت� �الس�ارة جان�ا،

وأطفأ أنوارها �لها..
ومن خلفهما ظهرت الس�ارة األخرى، وقد انطلقت �أق�
� ط��ق (مورانت) �دورها، ثم توقفت،

�عتها أ�ضا، وانحرفت ��
� ط��ق

ق، ثم عاد ينطلق �� وتراجع قائدها إ� المف��
ة، ال �جلس (كنجستون)، والحظ (بوند) أنها س�ارة أم��ك�ة كب��
بها سوی سائقها، ول�نه لم ي��ادل مع (كوار�ل) حرفا واحدا،

ط�لة الدقائق الع�� التال�ة، ق�ل أن �قول �غتة:
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- ه�ا إ� ط��ق (كنجستون) �ا (كوار�ل).. لقد �انت هذە
الس�ارة تطاردنا، وافتح عي��ك ج�دا، فقد �كون سائقها قد ان��ه

إ� خدعتنا، و��تظرنا ع� جانب الط��ق..
�
� أقل من ساعة، �انت س�ارتهما تختلط �الس�ارات األخرى ��

و��
(كنجستون)، ثم تتجاوزها ع�� ط��ق التالل إ� شارع
(جانکشن)، ثم إ� فندق (�لومونتان)، وع� جانب الط��ق، لمح

ة و�� تعود إ� (كنجستون). (بوند) الس�ارة األم��ك�ة ال�ب��
ولم �شعر �االرت�اح..

� الفندق، �انت حجرته فاخرة، تطل ع� الميناء، وقد ق��
و��

فتها، ق�ل أن ي�دل ث�ا�ه، و�صحب (كوار�ل) �� �
�عض الوقت ��
لتناول العشاء

� المدينة..
��

� المدينة، ح�ث اختار
ولقد قادە (كوار�ل) إ� فندق �عرفه ��

ة، � موقع ممتاز، تحت شجرة نخ�ل كب��
لهما مديرە منضدة ��

، وقال (كوار�ل) عن المدير: تطل ع� الشا��
� منذ زمن، و�علم �ل ما

- إنه �د� (بوسفار)، وهو صد���
� (كنجستون)، و�مكنك أن تط�ح عل�ه �ل ما �مأل

�حدث هنا ��
رأسك من أسئلة.. لقد ابتعنا قار�ا معا، وذهب هو �ه إ� (کراب
�)؛ ل�صطاد األسماك، وسبح إ� ح�ث تك�� الصخور، ول�ن

ا هاجمه، واحتاج (بوسفلر) إ� قتال عن�ف، ح�� أخطبوطا كب��
أمكنه اقتالع أحد أذرع األخطبوط، والفرار، و�عدها أصا�ه رعب
� القارب، وع� الرغم من ذلك فقد

�ت نص��ه �� من ال�حر، فاش��
ا �ما ترى. ، و�ق�ت أنا فق�� أثري هو �عد زمن قص��

- وما �� (كراب �) هذە؟
� لحراسة الطيور النادرة، ول�نه - ج��رة مشئومه، �مل�ها صي��
�منع اي مخلوق من الهبوط عليها، و�ح�طها �عدد كب�� من
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الحراس، واألسلحة النار�ة، ورادار، وطائرة.. ولقد ه�ط العد�د
وي ش�ئا عن � هناك، ول�ن أحدهم لم �عد ل��

من أصدقا��
. �

� وخو�� � أص�حت تث�� رع�� الج��رة، ال��
انجوایز)، أطلعه (بوند) خالل العشاء ع� جانب من قصة (س��

� اهتمام، ثم مال إ� األمام وقال:
وأنصت إل�ه (كوار�ل) ��

� شئون
انجوایز) وصاحبته قد دسا أنفهما �� - �ل�ح �� أن (س��

، صاحب الج��رة، فتخلص منهما. � ذلك الصي��
تطلع (بوند) إ� عي��ه، وهو �سأله:

- ولماذا تقولها و�أنك تؤكدها؟
� �عشق ج��رته، و�� ع� عزلته، وهو قوی - ذلك الصي��
� �لهم؛ لي�عد اآلخ��ن، و�منعهم

� قتل أصدقا��
دد �� صارم، لم ي��

من تعك�� صفو وحدته.
- لماذا؟

- للناس ف�ما �عشقون مذاهب، و...
قاطعه (بوند) �التفاتة حادة م�اغتة، جعلته يواجه الصحف�ة
� التقطت له صورة المطار، و�� �ستعد اللتقاط الص�ن�ة، ال��

صورة أخرى له، وهو ي�ناول عشاءە، فهتف �ـ (كوار�ل):
- إ� بهذە الفتاة.

�
هب (كوار�ل) من مقعدە ع� الفور، واتجه نحو الفتاة، وأل��

عليها التح�ة �اب�سامة ع��ضة، وهو �قول، مادا كفه إليها، و�أنه
يود مصافحتها:

- مساء الخ�� �ا آ�سة.
� عنف، فهتفت:

� كفه، ح�� جذبها إل�ه ��
لم تكد تضع �دها ��

. � - إنك تؤلم��
� �امة:

أجابها (كوار�ل) ��
اب معك. � تناول �أس من ال��

� يرغب �� - ال�اب��



281

�
� هدوء:

� عنف إ� ح�ث �جلس (بوند)، الذي قال ��
قادها ��

�
�� � ، ما الذي تفعلينه هنا؟ ولماذا ترغب�� �

- مساء الخ�� �ا ع��ز��
. الحصول ع� صورة أخرى ��

- لقد فسدت الصورة األو�، وأردت التقاط أخرى ل�ل�ة.
).. ما اسمك؟ � (د�� جلی��

- إذن فأنت حقا صحف�ة ��
ك. - لن أخ��

لم تكد تنطق �الع�ارة، ح�� لوى (كوار�ل) ذراعها خلف ظهرها
� عنف، فتأوهت، وأجا�ت:

��
- اس� (آنا�ل ش��ك).
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قال (بوند) لـ (كوار�ل):
ء. � - اطلب من (بوسفلر) الم��

� �امة:
ه�ع مدير المطعم إ� (بوند)، فسأله ��
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- أرأ�ت هذە الفتاة من ق�ل؟
� آلخر �ا س�دي.. أتحب أن  أطردها؟ � من ح��

- إنها تأ��
،( .. اتصل �ـ (د�� جلی�� - ال.. إنها ت��د التقاط صورة ��

واسألهم.. هل لديهم صحف�ة �اسم (أنا�ل ش��ك).
- سأفعل �ا س�دی.

التفت (بوند) إ� الفتاة، واب�سم قائال:
� منه إنقاذك؟ - لماذا لم تطل��

لم تجب الفتاة �حرف واحد، فتابع:
كة العالم�ة � ال��

� استخدام القوة، ول�ن رئ��� �� - يؤسف��
� أن (كنجستون) تمت�� �الشخص�ات العجي�ة،

�� للتصدير أخ��
� الواقع

� أ�ساءل �� وأنت ت�دين �� أحد تلك الشخص�ات، و�ن��
. عن � اهتمامك �الحصول ع� صور��

تك. ، �ما سبق أن أخ�� � - إنها مهن��
� عليها (بوند) سؤاال آخر، ظهر (بوسفلر)، وقال:

ق�ل أن �ل��
) أقوالها �ا س�دی، فهم يؤكدون هناك - لقد أ�دت (د�� جلی��
أن (آنا�ل ش��ك) تعمل لديهم كصحف�ة هاو�ة، و�قولون إنها

تلتقط صورا ممتازة.
شكرە (بوند)، والتفت إ� الفتاة، قائال:

، أو لحساب - حسنا.. هذا ال �ف� إ�ارك ع� التقاط صور��
من تلتقطينها.

� ع� حرف واحد. - لن تحصل م��
� عنف �ا (كوار�ل).

� لوي ذراعها ��
- حسنا.. استمر ��

� تراجع (بوند) �مقعدە، وراح � ح��
تأوهت الفتاة مرة أخرى، ��

� أن معرفة اسم من �س� للحصول ع� صورته ستغن�ه
�فكر ��

ة، وستمنحه طرف خ�ط، ل�شف � قض�ة عن مشقة كب��
انجوایز).. (س��
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ە، �ان (كوار�ل)، ي��د من ضغطه ع� ذراع � أثناء تفك��
و��

� استجمعت قواها �غتة، و�صقت ع� وجه الفتاة، ال��
� قسوة،

� غضب، ولوي ذراعها ��
(كوار�ل)، الذي أحتقن وجهه ��

جعلتها تتص�ب عرقا، و�سب �اللغة الص�ن�ة، فقال (بوند):
، و��ت�� هذا العذاب، و.. � � وسنصبح صد�ق��

�� - ه�ا.. اع��
� ��اها ع� وجه (كوار�ل)، ورأی

ء ما �� �
فجأة هوت الفتاة ���

، و�قا�ا مص�اح التص��ر ف من جبهة هذا األخ�� � (بوند) الدماء ت��
� غضب:

�سقط من �د الفتاة، وسمع (كوار�ل) يهتف ��
ء.. هل أحطم �دها؟ �

- إنها عن�دة، ولن نحصل منها ع� ��
ل�ح (بوند) �كفه، وقال:

- ال.. دعها وشأنها.
�دا له أنه من الواضح أن من خلف الفتاة قساة غالظ القلوب،
� �هم، وراح يتطلع

و�ال فما احتملت �ل هذا العذاب لتخ��
�
� �ساؤل، عندما أطلق (كوار�ل) �احها، وهو �قول ��

إليها ��
سخط:

، فإل�ك هذا. - لقد شوهت وج��
� أطلقت �خة � وجه الفتاة، ال��

وحطم �أسه، ودفعه ��
مكتومة، وانطلقت تعدو مبتعدة، و�� ت�خ:
- لن تفلتا منه.. سوف �قتل�ما حتما.. حتما..

� رأس (بوند)..
ودوت الع�ارة ��
� شدة..

دوت ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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5 - اختفاء..

�
� رأس (بوند)، ح�� وهو �جلس ��

لم يتوقف دوی الع�ارة ��
� فة حجرته �الفندق، يتطلع إ� الج�ال الزرقاء، والغا�ات ال�� ��

ات، ح�� (كنجستون)، و�دا له من الواضح تمتد س�عة ك�لوم��
انجوایز) و (ترو�لود) قد قتال وأخف�ت جثتاهما، وأن من أن (س��
قالها �علم اآلن أن (بوند) هو الموفد من الحكومة للتحرى عن
حق�قة أمرهما؛ لذا فهو ي�ذل أق� جهدە للحصول ع� صورة
لـ (بوند)، وع� معرفة موقعه، وال ر�ب أنه س�س�تبع ذلك ن�ع
من المراق�ة الدق�قة، للتأ�د من أن (بوند) لن يتوصل إ� دل�ل
ما، أو طرف خ�ط �قودە إ� حل اللغز، وال مانع من إ�ادته
ء �

� الط��ق، لو توصل إ� ��
�حادث س�ارة، أو ح�� �االغت�ال ��

ما..
و�ساءل: هل س�نتقم العدو للفتاة؟.. من الغ�اء حقا أن ي��اطأ
�
� م�انه لتحرك ��

� مثل هذە الظروف، ولو أنه هو ��
ا، �� كث��

� قسوة.. ول�ن من �كون هذا العدو؟.. ال ر�ب
�عة، وانتقم ��

� الذي �متلك (كراب أنه دكتور (نو) ۰۰ (جوليوس نو).. الصي��
�)، والذي أثرى من تجارة الطيور النادرة، ع� الرغم من أن
سجالت المخابرات �لها تخلو من معلومة واحدة عنه، ع�
الرغم من أن أر�عة رجال قد قتلوا �س�ب جمع�ة (أودبون) هذە..
�ل إن (كوار�ل) نفسه �خ�� دكتور (نو)، وج��رته المن�عة
الحص�نة، ع� الرغم من أن (كوار�ل) من فئة اعتادت مجابهة
الخوف وه��مته.. ثم ما � هذە العزلة التامة لدكتور (نو)؟..
ولماذا يتك�د �ل هذە النفقات ال�اهظة، لمنع الناس من �ل�غ
ة � تمام العا��

� �الحا�م ��
ج��رته؟ ع� أ�ة حال، إنه س�لت��
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ص�احا، ل�حصل ع� �عض المعلومات عن (نو)، وعن (کراب
..(�

عه من أف�ارە طرق خف�ف ع� �اب حجرته، ولم �ل�ث � ان��
فة، وقال � ال��

(كوار�ل) أن دلف إليها، وانضم إ� (بوند) ��
(بوند):

� معهد (جاما��ا)، ولن أحتاج
� اليوم �له مع الحا�م، و��

- سأق��
، ول�ن هناك أعمال أر�د منك أن تقوم بها، ف�جب أن إل�ك م��
انجوایز)، و�ستأجر واحدة جد�دة لمدة تتخلص من س�ارة (س��
� شهر �امل، ثم اذهب إ� الميناء، وحاول أن تع�� ع� رجل��

�شبهاننا، وابتع لهما مال�س �مال�سنا، واسألهما أن ينطلقا
�س�ارتنا إ� (مون��جو)، ع� الحدود اإلس�ان�ة، ثم يودعان
)، واطلب منه أن ) هناك، واتصل �ـ (ال��� الس�ارة (جراج) (ال���

ي��� الس�ارة ح�� نذهب إل�ه.
� أنك تعد خطة ما. - هذا �ع��

� هما أن�� ة جنيهات يوم�ا، وأخ�� � ع�� - �التأ��د.. امنح الرجل��
، �

مان س�ار�� � أن �قود رجالن مح��
� أرغب �� ثري أم���، وأن��

� تمام السادسة ص�احا، ودعهما
�� ( وأن �صال بها إ� (ال���

انجوایز) �عد رفع غطائها، ثم اح�� أنت ينطلقان �س�ارة (س��
�الس�ارة األخرى.
- سمعا وطاعة.

�
� ز�ار��

، الذي استخدمناە �� ل الصغ�� � : أال يزال ذلك الم�� - قل ��
ة لصحراء ميناء (مورجان) قائما؟ األخ��

� � - لست أدري �ا �اب��
كة (جراهام)، وحاول أن �ستأجرە، أو - اذهب إذن إ� ��
، � ثري أم���� هم أن�� ل ق��ب، �أی ثمن، وأخ�� � �ستأجر أی م��
وسأتصل أنا �أصحا�ه، �عد أن تحصل ع� المفتاح.. خذ.. هذە
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� لو أنك ت��د م�لغا إضاف�ا.. إنك مائتان من الجنيهات، واتصل ��
تعلم أين سأ�ون.

- هل من أوامر أخرى؟
ك الس�ارة، - ال.. ول�ن حاول أال ي��عك أحد، واألفضل أن ت��
� �حوم وتتم هذە المهمات ع� قدم�ك، وان��ه إ� �ل صي��
� السادسة وال��ــع ص�احا، لنذهب إ�

� غدا ��
حولك، وسنلت��

. الشا�� الشما��
� اتجه (بوند) إ� مكتب � ح��

انطلق (كوار�ل) ليتم مهمته، ��
الحا�م، ح�ث تركه المسئولون ي�تظر ل��ــع ساعة، ح�� ال �لفت
ان��اە أحد، ثم اسمحوا له �دخول حجرة الحا�م، الذي استق�له

� �ساطة، وابتدرە قائال:
��

؟ - اجلس �ا س�د (بوند).. لماذا طل�ت رؤ���
انجوایز) �ا س�دی.. وأظنك قد تلق�ت برق�ة - �شأن قض�ة (س��

وزارة الخارج�ة.
� تقد�مه إل�ك؟.. لقد حفظنا - نعم.. ول�ن ما الذي �مكن��

القض�ة هنا.
- وما س�ب حفظها �ا س�دی؟.

انجوایز) قد فر مع الفتاة، ف�عض زمالئك � أن (س��
- من المنط��

�م�لون إ� مالحقة ال�ساء، ولدينا هنا سجل �الفضائح الغرام�ة،
، واألفضل أن ترسل لنا الحكومة رجاال أفضل، � يندى له الجب��
انجوایز)، فأنا أثق طة محل (س�� ح أن �حل أحد رجال ال�� وأق��

ا. طة الج��رة كث�� � رجال ��
��

- سأنقل رأ�ك إ� مسئو�� الحكومة �ا س�دی، و�خاصة إ� وز�ر
� كفاءة رجال

الدفاع ووز�ر الخارج�ة، فلست أشك لحظة ��
طة هنا. ال��
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- إنها مجرد مالحظة �ا مس�� (بوند)، وسأتصل أنا بوز�ر
الخارج�ة، عندما �ستقر رأ�� ع� أمر ما.. واآلن هل تحب

؟ مقا�لة أحد من رجا��
- أر�د التحدث مع سكرت�� المستعمرات �ا س�دي.

- لماذا؟
�
- طلب م�� رئ�� �حث أمر يتعلق ب�عض المتاعب ��

مستعمرة (كراب �) للطيور النادرة.
- ال �أس، سأطلب من مس�� (�ل�دل سم�ث) رؤ�تك ع� الفور.

ثم نهض �صافح (بوند)، مستطردا:
� أن نتعاون معا، و�ن كنت لم

- إ� اللقاء �ا مس�� (بوند).. ����
أر (کراب �) هذە ح�� اآلن.

تمتم (بوند) منه�ا اللقاء:
- وال أنا �ا س�دي.. وال أنا.

أن� (بوند) لقاءە مع الحا�م، واتجه إ� مكتب (�ل�دل سم�ث)،
الذي لم �كد يراە ح�� هتف:

� هنا، منذ � مغامرة ال���
- (بوند)؟�.. أهو أنت الذي شاركت ��

� �دي منذ أ�ام..
..  لقد وقع الملف �� عدة سنوات؟�.. �ا إل��

هل أت�ت ل�شن ح��ا ثان�ة؟�
: �

�� انجوایز)، ول�ن أخ�� - ال.. لقد أت�ت من أجل قض�ة (س��
� �دك هذە األ�ام؟

ك�ف وقع الملف ��
� الجد�دة..

�� � أتذكر.. آە.. لقد رأيته ع� مكتب سكرت�� - دع��
� الملف ان��ا�. � ف�ه، واس�� �انت ت�حث عن تار�ــــخ مع��

- ي�دو أن العد�دين يهتمون �أمری، منذ �لغت (جاما��ا)..
� ما الذي تعرفه عن (کراب �)، وعن دكتور

�� حسنا.. أخ��
(نو)؟
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� سأطلب ملف - الحد�ث عن هذا قد �ستغرق ساعات، ول�ن��
� تح�ا ع� تلك الج��رة تتغذى ع� ن�ع (كراب �)، فالطيور ال��
خاص من أسماك األ�شوجة، والطائر الواحد �ستهلك ما �قرب
� اليوم الواحد، ومن المفارقات الط��فة أن

� سمكة �� من س�ع��
و) �لها �ستهل�ون أر�عة آالف طن من هذە األسماك س�ان (ب��
� �ستهلك طيور ال�حر خمسمائة الف طن منها، � ح��

� العام، ��
��

� تحوی �م�ات وتل�� ع� الج��رة �م�ة هائلة من مخلفاتها، ال��
ات. من الن��

� ال�حر؟
- ولماذا ال تل�� الطيور، مخلفاتها ��

� أجهل ذلك حقا، ول�ن الطيور تل�� مخلفاتها - لست أدري.. إن��
ع� الج��رة منذ فجر التار�ــــخ، ح�� �لغت �م�ة مخلفاتها أطنانا
وأطنانا، وعمل �عض المغام��ن ع� نقل أطنان من هذە
المخلفات، �عد أن كشفت األ�حاث أنها أفضل سماد عضوی
ات من هذە التجارة، ع� الرغم من عرفه التار�ــــخ، وأثرى الع��

ة.. حدوث عدة جرائم قتل مث��
- وما شأن هذا �ـ (کراب �)؟

� لم �صلها المغامرون �عد، ولقد - �انت الج��رة الوح�دة ال��
� تنظ�مها،

وة الطب�ع�ة، ف�دأت �� و) إ� هذە ال�� ان�بهت (ب��
، وفرض رقا�ة شد�دة ع� � وحما�ة الجزر من ع�ث العابث��
الطيور، و�دأت ال��ماو�ات األلمان�ة تغزو العالم، فان�ف
، وهنا المغامرون عن األسمدة الطب�ع�ة، وانخفض سعرها �التا��
�ن، وهم تقدم (نو)، وابتاع منا الج��رة، وأح�� عماال كث��
�عملون ل�ال ونهارا ح�� اآلن، وال ر�ب أنه �متلك اآلن ثروة
ة إ� (أور�ا) مرة �ل شهر، ولقد هائلة، فهو �شحن المادة م�ا��
� معرفة أي � من أ�ار الج��رة، ف�� أش�ه

فشلت تماما ��
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�قلعة حص�نة، �عمل فيها العمال تحت ظروف وسلطة جائ��ن،
وع� الرغم من ذلك فال أحد �شكو، أو يتظلم.

� نظرك اآلن؟
- �م �ساوي الم�ان ��

� الحساب،
- لو وضعنا الطيور النادرة واألسمدة الطب�عة ��

� ونصف مليون من ف�مكن أن �قال أن ثروته تقدر �مليون��
الجنيهات ع� األقل، و..

� حدة:
ته الجد�دة، فسألها �� ب�� ع�ارته مع دخول سكرت��

� طلبتها؟ - أين الملفات ال��
- معذرة �ا س�دی.. لقد اختفت.

- ماذا؟.. من حصل عليها آخر مرة.
انجوایز) �ا س�دی. � (س�� - ال�اب��

- ول�نه أعادها إ� هنا، فما الذى حدث �عدها؟
- الملفات موجودة �ا س�دي، ول�نها خال�ة.

عقد (بوند) حاجب�ه، وهو يتطلع إ� الفتاة، فقد �ات من
الواضح أن �ل المعلومات الخاصة �ه، و�عمل�ة (العمالق

األسود) قد ���ت ع�� هذە الفتاة �الذات..
ولم �كن هذا مجرد شك..

ة الجد�دة �انت مثل (أنا�ل �ان هناك دل�ل قوی، فالسكرت��
ش��ك) ودكتور (نو)..

�انت ص�ن�ة..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ة قاتلة.. 6 - ح��
� (بوند) و (�ل�دل سم�ث) إ� موضوعات تطرق الحد�ث ب��
� نادي المل�ة، وتحدث (سم�ث) عن

، حول مائدة الطعام �� ش��
� والت�اسل، ع� الرغم من ثراء

ا�� م�ل مواطن (جاما��ا) لل��
، الذين نهبوا كنوز ال�الد قد�ما، � تغالي�� موطنه، وعن اليهود وال��
وفروا بها إ� (أور�ا)، �عد أن س�طروا ع� االقتصاد، وخ��وا
، الذين كونوا � الضمائر والذمم، ثم انتقل األمر إ� السور���
ة ثروات ضخمة، وس�طروا ع� المحال التجار�ة والفنادق لف��
ا الص�نيون، الذين س�طروا ط��لة، وجاء �عدهم الهنود، وأخ��
�
ع� مقال�د األمور �ذ�ائهم ودهائهم، وصاروا أقوى طائفة ��

(جاما��ا) �لها، �متل�ون موارد الطعام والمغاسل الضخمة،
و�صاهرون الزن�ج، مما أدى إ� ظهور �سل صی�� زن�� مولد،

وسأله (بوند) �عد أن استمع إ� �ل هذا:
؟ � تك �� إحدى الزن�ج الص�ني�� - وهل سكرت��

- نعم.. و�� فتاة لمالحة، تعت�� أ�فأ موظفات المكتب، ع�
الرغم من أنها لم ت�سلم عملها إال منذ ستة شهور فحسب.

� هل لهم رأس � من ير� أمورهم؟.. أع�� - ول�ن هل للص�ني��
؟ كب��

- ح�� اآلن ال، ول�ن س�ظهر حتما من �حتل هذا الدور
وتناول رشفة من �أسه، ق�ل أن �ض�ف:

- وأظن أن (نو) هذا س�كون الزع�م المنتظر.
ار�شف رشفة أخرى، ثم نهض قائال:

- قلت إنك ستذهب إ� معهد (جاما��ا).. ه�ا إذن، فسأقدمك
لمديرە، المسئول عن خرائط الجزر الغ���ة.



292

لم تمض إال ساعة واحدة، ح�� �ان (بوند) �جلس أمام خ��طة
ضخمة لـ (کراب �)، وضعت عام 1910، و�دا فيها أن مساحة
ا م��عا، يتجه ثالثة أر�اعها � ك�لوم�� الج��رة ال ت��د ع� س�ع��
ات ضحلة، ي�ساب منها ق، وسط مس�نقعات و�ح�� نحو ال��
، أما � � الساحل الجنو��

� ال�حر، عند خليج صغ�� ��
نهر �صب ��

من ناح�ة الغرب، فالج��رة ترتفع تدر�ج�ا إ� خمسمائة قدم، ثم
تنحدر إ� شا�� ال�حر، دون أن ي�دو ع� الخ��طة �لها أثر

ل، و�انت الم�اە تح�ط بها من �ل جانب.. � لط��ق أو م��
ة �اف�ة، طوى (بوند) الخ��طة، وناولها للموظف و�عد ف��
المختص، وراودە شعور �التعب واإلرهاق، فعاد إ� فندقه
ل�س��قظ م�كرا.. وسأل موظف االستق�ال عن ورود أ�ة رسائل،

فأجا�ه الموظف:
�
- لم تصل سوی سلة من الفوا�ه، مرسلة من الحا�م، و�� ��

حجرتك �ا س�دی.
� بها؟

- ومن أ��
- رجل من مكتب الحا�م.

اتجه (بوند) إ� حجرته، واستل مسدسه، وهو �دفع �اب
الحجرة �قدمه، فوقع ��ە داخلها ع� سلة الفا�هة، وقد تعلق

بها مظروف أب�ض كتب فوقه:
- « مع تح�ات الحا�م »..
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�
تطلع (بوند) إ� سلة الفا�هة لحظات، ثم ألصق أذنه بها ��

حذر، وأنصت لنصف دق�قة، ثم قلب محت��ات السلة، وتأ�د
�
من أنها ال تحوی سوی الفا�هة، فالتقط ثمرة خ�خ، وألقاها ��
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� الحمام، ثم عاد إ� الحجرة، وفحص قفل
حوض االستحمام ��

� حذر، ثم فتحه، وتناول حقي�ته، وراح �فحص آثار
الصوان ��

� قف� الحقي�ة، ورأی من المسحوق الدقيق، الذي وضعه ب��
، ففتحهما � اآلثار الخف�فة فوق المسحوق محاولة لفتح القفل��
�أسل��ه الخاص، وأخ�ج من الحقي�ة عدة آالت دق�قة، عاد بها
�
إ� الحمام، وتناول الخوخة، وراح �فحص �ل س�ت�م�� منها ��

� ركن منها، فاب�سم
دقة �الغة، ح�� وقع ��ە ع� ثقب دقيق ��

� صمت إ� المرآة..
وهو �ع�دها إ� الحوض، و�تطلع ��

لقد �دأت الحرب إذن، وصحت نظ��ته حول مقتل
� شأن ما من شئون

انجوایز) و (ترو�لود)، ألنهما تدخال �� (س��
(نو)..

� � أخفت المس�ند، وللصحف�ة ال�� ة ال�� وشعر �االمتنان للسكرت��
حاولت التقاط صورته، فلقد قادە هذا إ� الحل..

لقد أطلق (نو) الرصاصة األو�..
وحان دور (بوند)..

� هدوء عاد (بوند) إ� حجرته، وفحص �ل ح�ات الفا�هة،
و��

� �ل منها ثق�ا دق�قا، فاتصل �خادم الحجرات، وطلب
ووجد ��

منه أن �ح�� صندوقا وورقا وخ�طا، ثم طلب (�ل�دل سم�ث)
وسأله:

� (كنجستون) معمل للتحال�ل.. عظ�م.. لدى
- هل لد��م هنا ��

، أر�د تحل�ل محت��اته ع� الفور، ودون ذكر هنا صندوق صغ��
� ��ال

�� � ح لك األمر ف�ما �عد.. المهم أن تتصل �� ، وسأ�� اس��
� ميناء (مورجان).

(الصحراء الفاتنة) ��
أرسل الطرد إ� السكرت�� العام للمستعمرات، �عد المحادثة

� السادسة، ولم �كد ي�لغها ح��
ة، ثم عاد إ� حجرته �� م�ا��

� �عة، وسمع (كوار�ل)
� الهاتف، فالتقط سماعته �� ارتفع رن��
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�
ء قد تم إعدادە �منت� الدقة، وأنه (بوند) �

�قول إن �ل ��
�
فة �فكر �� المحادثة، دون أن �ض�ف ش�ئا، وخ�ج إ� ال��

عمق..
هل �طلع الحا�م والس�د (م) ع� محاولة (نو) لقتله الل�لة

بوساطة الفا�هة المسمومة؟..
� �عة، وأعاد حقي�ته إ� الصوان،

� هذا الخاطر جان�ا ��
أل��

� جسدە ع� الفراش، ولم �ل�ث
وأوصد �اب الحجرة ج�دا، وأل��

� س�ات عميق..
أن غرق ��

� الثالثة ص�احا، ع� ن�اح عدة �الب،
واس��قظ (بوند) �غتة ��

� الم�ان، وراح ضوء
لم تل�ث أن صمتت، وساد هدوء عج�ب ��

� ظالال ناعمة داخل الحجرة، و�ساءل (بوند) عن ال�
القمر �ل��

� اس��قاظه �غتة هكذا، ع� الرغم من أن ن�اح ال�الب أمر
��

� هذە الناح�ة، و�اد �غادر فراشه، و..
معتاد ��

� جسم يتحرك فوق
� م�انه، وهو �حدق ��

وفجأة تجمد ��
جسدە، متجها إ� ذقنه..
ة من ن�ع ما.. �انت ح��

ا ع� األقل، ة مقززة، ي�لغ طولها خمسة ع�� س�ت�م�� ح��
جعا �ل ، وهو يتا�عها مس�� � �طء مث��

وتتحرك ع� جلدە ��
معلوماته عنها..

� أحد المتاحف، ولقد �لغت
ة سامة قاتلة، رآها يوما �� إنها ح��

� ط��قها إ� رأسه..
ركبته، ��

ة وقرر (بوند) أال يتحرك، أو ح�� ي�نفس، أو يرتعد، والح��
تصعد من ساقه إ� وسطه، ثم تجر أرجلها العد�دة المشعرة
� �طء ح�� �لغت قل�ه، وخ�ل

فوق معدته، وتواصل ط��قها ��
�تها هناك، وتقتله ع� الفور، إال أنها لم ب �� إل�ه أنها ست��

تل�ث أن واصلت ط��قها، ح�� �لغت عنقه..
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وهناك توقفت قل�ال..
ها ة اللعينة س�� ة �دت أش�ه �دهر �امل، واصلت الح�� و�عد ف��

إ� ذقنه، وراحت تدور حول فمه، واتجهت نحو عي��ه..
ة فوق جفن�ه، � �طء، فتوقفت الح��

وأغلق (بوند) عي��ه ��
�ــها ب�دە �ع�دا، ول�ن س�قانها الثابتة ع� وجال �خاطرە أن ���
كها � جسدە، ف��

وجهه جعلته �خ�� أن تغرز مخالبها السامة ��
تواصل ط��قها، ح�� �لغت جبهته، ثم توقفت عند شعرە،

وازداد جسدە تجمدا..
ة تمتص ح�ات العرق عند من�ت شعرە، وهو لقد راحت الح��

�غذيها �م��د من العرق، من شدة خوفه وتوترە..
� دهورا..

و�دت له الثوا��
ا.. ة أخ�� ثم تحركت الح��

انتقلت إ� شعرە، ثم تجاوزته إ� الوسادة..
� هذە اللحظة �الذات قفز (بوند) خارج الفراش �القذ�فة،

و��
ة �الوسادة أرضا.. ودفع الح��

� عنف..
وسحقها �قدمه ��

ووقف �لهث من فرط االنفعال..
.. ها هو ذا (نو) ي�تقل إ� الخط القتا� الثا��

وها �� ذي المعركة تحتدم..
 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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7- ا� الهدف..
، ح�� ابتدرە � الص�اح التا��

� �ـ (كوار�ل) ��
لم �كد (بوند) �لت��

قائال:
- ما معلوماتك عن العنا�ب السامة هنا؟

� (جاما��ا)، ي�لغ طول �عضها
- توجد منها عدة أنواع وحش�ة ��

ا أو ي��د، و�� شد�دة الفتك، وتم�ل إ� � ع�� س�ت�م�� اث��
األخشاب الرط�ة التالفة، وال تجول إال ل�ال، ول�ن لماذا �سأل؟

هل رأ�ت إحداها؟
ل ع�ي؟ � � م��

- هل �مكن أن أرى إحداها ��
ات قذرة، �مكنك - ال.. إال إذا وضعت �فعل فاعل، فهذە الح��
� األدغال وتحت الصخور، ول�ن مستح�ل أن

أن تع�� عليها ��
� األما�ن النظ�فة.

تجدها ��
� (بوند) بهذا الحد�ث، وانتقل إ� نقطة أخرى، وهو �قول:

ا�ت��
انجوايز) هذا الص�اح؟ � س�ارة (س��

- هل رحل الرجالن ��
، ولقد �ذلت جهدا خراف�ا، - نعم.. وهما �شبهاننا إ� حد كب��

الخت�ارها من وسط المئات.
� صمت، وقد أطلق ألف�ارە

انطلق (بوند) �الس�ارة ط��ال ��
ە، وهو �سأله: العنان، ح�� قطع عل�ه (كوار�ل) ح�ل تفك��

، ول�ن ما خطوتنا التال�ة؟ لقد اختلط ع� � - معذرة �ا �اب��
األمر.

� األمر هو
- لم تخطر ب�ا�� فكرة محدودة �ا (كوار�ل).. �ل ما ��

انجوایز) و (ترو�لود) قد قتال، وأن � أوافقك ع� أن (س�� أن��
، الذي �متلك (كراب �)، فال � قاتلهما هو دكتور (نو) الصي��
انجوایز) قد اقتحم عزلته، وعلم ال�ث�� عن أ�ار ر�ب أن (س��
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الرجل وطيورە، و (نو) �كرە من �قتحم عزلته، �ما �علم الجميع؛
� � ح��

� ز�نا وس�ارتنا إ� (مون��جو)، ��
�� � ولهذا أرسلت الرجل��

� (الصحراء الفاتنة) عدة أ�ام.
�� �

سنخت��
- ثم ماذا؟

� ع� مواجهة األخطار ال�ح��ة، � أن تعمل أوال ع� تدر���
- ي����

� المهمة السا�قة، و�عدها سنذهب معا ل��ارة
�ما فعلت ��

ب من حصن (نو)، �ل (كراب �).. سنحوم حولها، ولن نق��
س�تفقد معسكر الطيور وما أصا�ه، ولو وجدنا ما ي��ب،

طة. اجع ونعود مع كت��ة من ال�� فسن��
- الواقع أنه ي�دو �� من الجنون أن تقتحم قلعة (نو) أو ج��رته،
ة � أوال، فلدى أ�ة كب��

�طة أن تؤمن ع� ح�ا�� ول�ن ال �أس، ��
هنا.

ة جدا.. واآلن � كب�� - أوافق �ا (كوار�ل)، وسنجعل ق�مة التأم��
ك�ف �مكننا الذهاب إ� (كراب �)؟

� ل�لة �ال قمر، و�ال
، ي�سلل �� - أفضل وس�لة �� قارب صغ��

ر�اح.. المهم هو أین تفضل الرسو؟
، �القرب من مصب النهر، و�عدها س�تبع - ع� الساحل الشما��

ة. النهر إ� ال�ح��
- و�م من الوقت سنمض�ه هناك؟ لنعد ما �كفينا من طعام.

- ثالثة أ�ام.. وسنحمل معنا أسلحة ب�ضاء و�عض أسلحة
الطوارئ.

ا لم ي��ادل االثنان �لمة إضاف�ة، ح�� �لغا ميناء (مار�ا)، وع��
هما ح�� ة �القرب من ميناء (مورجان)، ثم تا�عا س�� مدينة صغ��

ف�ال (الصحراء الفاتنة)..
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�ان الم�ان المح�ط �الف�ال هادئا سا�نا، ذكر (بوند) �مغامرة
سا�قة، و�انت عقارب الساعة �ش�� إ� الثامنة ور�ــع، فانطلق
، ثم ركض ع� الشا�� (بوند) �سبح لمسافة نصف ك�لوم��

ل��لوم�� �امل..
ة، س�احة وركض، ح�� م�� ومضت األ�ام ع� هذە الوت��

،( � (د�� جلی��
األسب�ع األول دون منغصات، اللهم إال من خ�� ��

و�رق�ة من (سم�ث)..
انجوایز) قد تعرضت لحادث قتل قال الخ�� إن س�ارة (س��
طة تناشد السائح األم��� مس�� (بوند) التقدم را�بيها، وأن ال��

� أقرب فرصة، أما برق�ة (سم�ث) فقد قالت:
إليها ��

� لقتل جواد »
- « �ل ثمرة احتوت ع� �م�ة من الس�ان�د تك��

(سم�ث).
ق�ة تماما.. وأحرق (بوند) ال��

واستأجر (كوار�ل) قار�ا، راحا ي�حران �ه لثالثة أ�ام، �قصد
� حماس:

تج��ته، وقال (كوار�ل) ��
- �عد سبع ساعات من اإل�حار، سنخ�� الساري، ونجدف

، ح�� ال �كشف رادار الج��رة أمرنا. � �المجداف��
و�دأت المغامرة..

� ل�لة مظلمة، سا�نة ال��اح، تمنطق فيها (بوند)
�دأت ��

�ن رصاصة إضاف�ة، وانطلق القارب �مسدسه، وحمل معه ع��
� صمت تام..

�شق صفحة الم�اە، ��
و�عد تجد�ف عن�ف لساعة �املة، تجاوز القارب منطقة
اعه، فراحت الصخور إ� الم�اە العم�قة، ورفع (كوار�ل) ��

ال��اح تدفعه إ� األمام رو�دا رو�دا، تحت جنح الظالم..
ورأی (بوند) من خلفهما أضواء الميناء، والنجوم المتناثرة �مظلة
� تفصلهما عن الج��رة ال تتجاوز فوقهما، وأدرك أن المسافة ال��
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�
ات الثالثة. ال��لوم��

�
، الذي يتألأل �� � واتجه (بوند) �القارب نحو النجم القط��

السماء، وشعر ب�شاط األسماك، ال�� تتقافز �شطة حول
القارب، و�دا له من المرعب أن تلك األسماك �� أسماك
� نهايته ال�ارا�ودا والقرش، وان انقالب القارب فجأة س�ع��

ونها�ة (كوار�ل)..
� الرا�عة

ومرت الساعات �طيئة مرهقة، ح�� اس��قظ (كوار�ل) ��
ص�احا، وهو �قول:

. � - أشم رائحة أرض �ا �اب��
رأی (بوند) أمامه �الفعل ج�ال عال�ا، �حجب ضوء النجوم،

اع، ح�� ل ال�� � وأ�دل م�انه ��عة مع (كوار�ل)، الذي أ�ع ي��
ها، وترك القارب �مرق وسط ت�ارات � �عجز الرادار عن تمي��
عن�فة، احتاجت منهما إ� كفاح م��ر، ح�� أمكنهما دخول
النهر، و�لغا شاطئا أسود الرمال، تكون من حمم بر�ان�ة قد�مة،
� دغل ق��ب، ق�ل أن

فأخف�ا القارب وسط أشجار ال�امبو، ��
ي��لج الفجر..

وهنا �لغ منهما التعب م�لغه..
وع� الرغم من أن هذا �خالف �ل قواعد الح�مة، فقد استغرقا

� نوم عميق..
��

ع� أرض العدو..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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.. 8- ه��
ة ص�احا، عندما اس��قظ أشارت عقارب ساعة (بوند) إ� العا��
من نومه، والح له شبح يتحرك فوق الرمال، ع� مق��ة منه،

� األغصان.. فرفع عي��ه �حركة حادة، وتطلع إل�ه من ب��
� قوة..

واضطرب قل�ه ��
�انت أمامه فتاة تول�ه ظهرها و�� تتمنطق �حزام يتد� منه
تها الب�ضاء واضحة، من ، إ� �مينها، وقد �دت ��� خنجر كب��
خالل ثوب االستحمام الذي ترتد�ه، وقد ارتكنت �جسدها �له
� �دها ��ل االهتمام؛

، تفحص ش�ئا ما �� � ع� ساقها ال�م��
وصورتها ت�دو أش�ه �حور�ة من حور�ات ال�حر، �شعرها األشقر
الناعم الط��ل المبتل، الذي التصقت خصالته بوجهها وكتفيها..
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و�ساءل (بوند): ك�ف وصلت تلك الحسناء إ� هنا.. ول�ن
� ، وقع ��ە عل�ه راس�ا ب�� الجواب أتاە ع� هيئة قارب صغ��

الصخور، وآثار أقدام الفتاة ت�دأ من عندە إ� ح�ث تقف..
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أتع�ش هذە الفتاة هنا؟ أم أنها قد أ�حرت إ� الج��رة؟
 

أهوال الل�لة السا�قة تو�� إل�ه �أنها لم ت�حر إليها حتما، ول�ن
ك�ف �لغتها؟ وما الذي تفعله فيها؟.

ا � ضجر ألقت الفتاة ما ب�دها من محار، وراحت تطلق صف��
و��

: خافتا، و�� تغ��
- (مار�ون).. (مار�ون).. أنتظرك �ل ل�لة ع� الرمال الناعمة �ا

(مار�ون)..
ان�بهت فجأة إ� حف�ف األغصان خلفها، فهتفت:

- من هناك؟
. نهض (بوند) واقفا، ووضع �د�ه ع� جان��ه؛ ليؤكد لها أنه غ��

مسلح، واب�سم قائال:
� مجرد عابر س��ل. - أنا.. ال تخ�� ش�ئا.. إن��

استلت الفتاة خنجرها �حركة حادة، إال أن (بوند) لم ي�ال بهذا،
� خشونة:

وهو يتأمل حسنها الفتان، ق�ل أن �سأله �� ��
- من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟
� عاشق للطيور.

- أنا ب��طا��
؟ وك�ف وصلت إ� هنا؟ � - �م من الوقت راقبت��

� إال �عد أن
- ع�� دقائق فحسب، ولن أج�ب عن السؤال الثا��

� من أنت؟ �ن�� تخ��
- أنا هنا أجمع المحار.

� قارب مثلنا؟
- هل أت�ت ��

- نعم.
- أین قار�ك إذن؟

� �ص�غة - ها هو ذا عند الصخور، أین قار�ك أنت؟ وماذا تع��
الجمع؟
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- لقد أت�ت �صح�ة صديق، ولقد أخفينا قار�نا �ع�دا.
� لم ألمح أثر قارب ع� الرمال. - ول�ن��

- إننا حذران إ� حد ما، ولقد أخفينا آثار قار�نا.. ع� عكسك..
اعا ل�ل�غ الج��رة؟ : هل استخدمت �� � ��� أخ��

� أفعل هذا دوما. - نعم.. إن��
- س�علمون أنك هنا إذن، فلديهم رادار قوی.

- إنهم لم �لقوا الق�ض ع� �عد.
عت منظار الغوص، و�� تض�ف: � وان��

- ما اسمك؟
مرت لحظة من الصمت، ق�ل أن �جيبها:

- (بوند).. (ج�مس بوند).. ما اسمك أنت؟
- (را�در).

- (را�در) ماذا؟
- (هن�ش�ل را�در).. لماذا تب�سم؟

.. إنه اسم رائع مثلك. � - ال ��
.( � - �عضهم �طلق ع� اسم (ه��

.( � سع�د �لقائك �ا (ه�� - إن��
� خشونة:

� حولها، وقالت ��
) إ� المحار المل�� � أشارت (ه��

. �
- اسمع.. إ�اك أن تلمس هذە المحارات ق�ل أن أخت��

قالتها وأ�عت نحو الصخور..
ب (بوند) من المحار، والتقط واحدة، فحصها � هدوء اق��

و��
� الم�االة، وهو ي�ساءل..

ل�جدها ما زالت ح�ة، ثم ألقاها ��
هل خاطرت الفتاة بنفسها حقا، من أجل �ضع محارات وقواقع

�س�طة؟�..
جع ع�ارتها.. « انهم لم �لقوا الق�ض ع� �عد»، وتذكر اس��
� تحفز قتا� غ��زی، ودارت

� استلت بها خنجرها، �� الط��قة ال��
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� �
ات األسئلة.. � ذهنه ع��

��
؟.. من أين جاءت؟.. وأین تع�ش؟ من ��

تنا� إ� مسامعه وقع أقدامها فوق الرمال، فالتفت ل�جدها قد
ارتدت ث��ا فضفاضا من القطن، وفوقه نطاقها ذو الخنجر
، وع� كتفها حقي�ة من ال�تان، وانحنت تجمع المحار ال�ب��

� هدوء:
� حقي�تها، فسألها ��

� بها ��
والقواقع وتل��

- أ�� من األنواع النادرة؟
جلست ع� الرمال، وتطلعت إل�ه لحظات، ق�ل أن تقول:

ك �ه؟ � �أنك لن تخ�� أی مخلوق �ما سأخ��
- أتعد��

- أعدك
�
- نعم إنها نادرة جدا، فالواحدة منها �ساوي ثالثة جنيهات ��
�
ت �� (م�ا�)، وهذا الن�ع �س� (الزهرة ال�انعة)، ولقد ع��

الص�اح ع� ما كنت أ�حث عنه، فاألنواع النادرة تك�� هنا، و�ن
� وسط الصخور

ا، ح�ث أنها تخت�� �ان العثور عليها عس��
� سأن�ش وكرها �له اليوم. العم�قة، ول�ن��

- أعدك أال أ�ق منك ش�ئا.
� تعشقها؟ - وماذا عن الطيور ال��

- إنها �ش�ه ال�جع الوردي، ولها مناق�� ملعق�ة الش�ل.
- أە.. لقد رأ�ت األلوف منها هنا، ول�ن أظنك لن تجد ش�ئا، �عد

أن أخافوها، ورحلت �لها.
�دا أنها قد أطمأنت إ� محدثها، فجلس (بوند) ع� مق��ة منها،

وهو �قول:
- حقا؟�.. وماذا حدث؟.. من أخاف الطيور ح�� تهجر الج��رة؟

هزت كتفيها، قائلة:
- لست أدرى �التحد�د، ول�ن هنا رجل صی�� �مقت الطيور
� ناری، �طارد الطيور و�خ�فها، ولقد مقتا شد�دا، ولد�ه تن��
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� م�ع حار�� الطيور حس�ما أظن..
�� � �س�ب هذا التن��

ح أمرا عاد�ا، و�� تتطلع � �ساطة، و�أنها ���
�انت تتحدث ��

�ع�دا إ� ال�حر، فسألها (بوند):
؟.. من أي ن�ع هو؟.. � - هل رأ�ت هذا التن��

- نعم.. رأيته.. كنت أستكشف الم�ان �حثا عن أنواع نادرة من
المحار، فاتجهت شماال، و�لغت معسكر الحراسة وأعشاش
قة، ولما �ان الل�ل قد �سلل إ� الطيور، ووجدتها مخ��ة مح��
�
� هناك، والرح�ل مع الفجر، و�� الم�ان، فقد قررت قضاء ل�ل��

، � � ع� مق��ة م�� منتصف الل�ل اس��قظت �غتة، ورأ�ت التن��
ان، وجناحان تان واسعتان، �شتعل فيهما الن�� وله عينان كب��
، ولقد مر أما�� � ان، وذ�ل مد�ب، وله لون أسود ذه�� صغ��

� فوق شجرة ق���ة، ورأ�ت الطيور تفر
�دوی ره�ب، وأنا أخت��

� فك�ه، و�ان هذا ان من ب�� مذعورة، وهو �حرق أعشاشها بن��
� عمری �له.

أ�شع ما رأيته ��
مالت إ� الخلف، وتطلعت إ� (بوند)، مستطردة:

. � - أراهن انك ال تصدق��
). لقد رأ�ت � ع�نا هذا �ا (ه��

�� ، � ء �س� التن�� �
- ال وجود ل��

ء. �
� أل�ساءل عن كنه هذا ال�� ش�ئا �شبهه، و�ن��

� العالم.. إنها ج��رة منعزلة،
�� � - ولماذا تقطع �عدم وجود التن��

� من الع�ش فيها، ومقاومة عوامل االنقراض.. ور�ما تمكن التن��
ثم ما الذي تعلمه أنت عن مثل هذا الحيوان؟.. لقد قض�ت أنا
ح�ا�� وسط الحيوانات والزواحف وحدي.. هل رأ�ت مداع�ات
النمس، أو رقص األخطبوط؟.. هل تعرف طول لسان الطائر
� عنقه،

الطنان.. هل دللت يوما ثع�انا ساما، ور�طت جرسا ��
ليوقظك �ل ص�اح؟.. هل شاهدت عق��ا ي�تحر �لسع نفسه
�ذ�له السام؟.. هل تعلم أن حاسة الشم عند الغراب تؤهله لشم
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�ن؟.. أراهن أنك ال تعلم رائحة سحل�ة نافقة، من مسافة ك�لوم��
ش�ئا عن هذا.. إنما أنت مد�� مدلل �اآلخ��ن.

،( � � ال�ث�� عن األدغال والحيوانات �ا (ه�� - صحیح أنك تعلم��
� أعلم ال�ث�� مما � لم أح�ا ح�اة الغا�ة مثلك، ول�ن�� وصحيح أن��
، الذي �كرە الطيور، ال تعلمينه أنت.. أعلم مثال أن ذلك الصي��

لن �سمح لك �مغادرة الج��رة هذە المرة.
- لماذا؟.. إنه لم �فعل هذا من ق�ل��

اع قار�نا ع� � أنا المقصود هذە المرة.. لقد أنزلنا �� - ألن��
ات من هنا، ح�� ال �كشف الرادار أمرنا، مسافة ثالثة ك�لوم��
� ي�تظر قدومنا، وال ر�ب أن الرادار قد كشف ولقد �ان الصي��
اع زورقك، وس�تصور أنه زورقنا نحن، وهذا �ستد�� أن ��
أوقظ زم��.. إنه رجل ظ��ف من جزر (�ا�مان)، و�د�

(كوار�ل).
� مش�لة، ول�ن..

� سأ�س�ب ل�ما �� - ي�دو أن��
قاطعها (بوند):

- إنه مجرد سوء حظ ل�لينا، فأنا واثق من أنهم قد فحصوا آثار
� عن المحار؛ ولهذا لم أقدامك من ق�ل، وأدركوا أنك إنما ت�حث��
� ي�الوا �ك، أما �ال�س�ة �� فاألمر �ختلف.. س�س� هذا الصي��

القتنا� �أي ثمن، وأخ�� أن تدف�� أنت ثمرة هذا.. ع� أ�ة
حال، هذا �ستلزم اس�شارة زم��.. انتظري هنا.

� همة عن (كوار�ل)، الذي أخ��
اخت�� داخل الدغل، و�حث ��

� األغصان تماما، واب�سم وهو يوقظه، وفرك (كوار�ل) نفسه ب��
عي��ه، وهو �قول:

. .. لقد زارت الفتاة الص�ن�ة أحال�� � - ص�اح الخ�� �ا �اب��
- لدينا هنا فتاة من ن�ع آخر.
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ورة تغي�� الخطة، فغمغم ە ��� قص عل�ه �ل ما حدث، وأخ��
(كوار�ل):

- أتع�� أن �ستخدم الفتاة طعما الصط�اد (نو)، و..
ب�� ع�ارته �غتة، ومد رقبته إ� األمام، و�دا أش�ه ��لب ص�د

� انفعال:
متحفز، ق�ل أن �قول ��

- ه�ا.. ��عة.
سأله (بوند):
- ماذا هناك؟

� خوف واضح:
ق، وهتف �� أشار (كوار�ل) إ� ال��

� الط��ق إلينا.. لقد �دأت عمل�ة الص�د..
- إنهم ��

و�ان ع� حق..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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9- المطاردة..
ع�� دقائق فقط، اختلفت �عدها المنطقة تماما..

اختفت كومة القواقع والمحار النادرة، وكذلك آثار األقدام، و�دا
� هدوء ورتا�ة، �عد

ب األمواج شاطئه �� الخليج سا�نا هادئا، ت��
أن قطع (كوار�ل) �ضعة أغصان من (مانجروف)، وهو ن�ات
�
� األدغال المتاخمة للشوا�ء، ومسح �ه رمال الشا�� ��

�ك�� ��
) ج�دا، � � قارب (ه��

اجع إ� الخلف، �عد أن أخ�� حذر، وهو ي��
� تلقيها � األعشاب ال�ح��ة، وقطع األخشاب القد�مة، ال�� ب��

.. األمواج ع� الشا��
ا، ح�ث جلس ومع تراجعه �لغ (كوار�ل) لسانا �ح��ا صغ��
م الثالثة �الصمت المطبق، وهم �خفون � )، وال�� � (بوند) و (ه��

و�خفضون ح�� أنفاسهم.
ولقد ع�� رجال (نو) ع� القارب ال�ب�� الفاخر، ول�نهم ال
�علمون �عد �م عدد را�ب�ه؛ لذا فهم ي�حثون عنهم ��ل همة

وحزم..
 

ق وألول مرة رأی (بوند) الطيور الملعق�ة، وقد انطلقت من ال��
، مغادرة ما ت��� من مستعمراتها، و�احثة عن � �ب كب��

��
� �سبح عادة ع� مق��ة من غذائها من األسماك الفض�ة، ال��
� هجمات

سطح الماء، وراحت الطيور تنقض ع� األسماك ��
� أذن (بوند):

) تهمس �� � متتال�ة ��عة، جعلت (ه��
� تلتهم إفطارها. - طيور الصي��

� ع�ارتها ومالمحها الهادئة، و�أنما ال �شغلها أمر
�دت ��

� نفس
��ت ع� كفها، �� المطاردة أ�دا، فا�ت�� (بوند) �ال��

� تنا� إ� مسامعه فيها صوت محرك زورق �خاری، اللحظة ال��
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ولم �كد �دير عي��ه إ� اللسان، ح�� وقع ��ە ع� الزورق
� مع

� �خت�� ب من األغصان ال�� ، وهو �ق�� المزود �صار�ة السل��
زم�له والفتاة خلفها..
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و�ان ع� الزورق ثالثة رجال، �جلس أحدهم خلف عجلة
� جهازا أسود اللون، يتصل �سلك

� �حمل الثا�� � ح��
ق�ادته، ��

� تحفز..
رفيع، و�رفع الثالث مدفعه الرشاش ��

.. � و�ان الثالثة من الص�ني��
� اهتمام،

وراح األول �فحص الشا�ء �منظارە المقرب ��
ة ��عة، و (بوند) يراقب � مالحظات قص��

وسمعه (بوند) �ل��
� الرمال، ثم

� حذر، ورأى الرجل �دير منظارە ��
اتجاە عي��ه ��

� إمعان، ثم �سلم المنظار
ينقله إ� الصخور، و�تفحصها ��

لزم�له، الذي تفحصها �دورە، ثم أعادها إل�ه، فأصدر األول
أوامرە �التوقف ع� الفور، وأل�� المرساة، فتوقف القارب أمام

) تماما.. � مخ�أ (بوند) و (ه��
( � وتطلع السائق �منظارە مرة أخرى إ� ح�ث اخت�� زورق (ه��
� الصخور، وهز رأسه عالمة التأ��د، وقال (بوند) لنفسه �ا: ب��
� المص�دة حتما، فمن الواضح أن هؤالء الرجال

- لقد وقعنا ��
ا. �ج�دون عملهم كث��

ان��ه ع� صوت المدفع الرشاش �عد لإلطالق، وأز�ز يرتفع من
� حزم،

، ق�ل أن يرفع الجهاز إ� فمه، و�قول �� �
جهاز الرجل الثا��

و�لهجة أم��ك�ة رص�نة:
ر.. - حسنا أيها السادة.. اخرجوا من أما�ن�م، ولن �ص���م ��
نا ع� القارب وسط ه�ا.. أ�عوا.. لقد كشفنا أمر�م، وع��
الصخور.. اخرجوا وأ�د��م مرفوعة فوق رءوس�م، ولن �ص���م

ر. ��
لم �جب (بوند) �حرف واحد، و�دا الصمت مط�قا، لوال هدير

:( � � أذن (ه��
األمواج، وهمس (بوند) ��

. � ، واحفري �قدر ما �ستط�ع�� � �� م�� - اق��
ارتفع صوت الرجل مرة أخرى:
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- هل ت�ون ع� االن�ار؟.. حسنا.. س�ث�ت ل�م أن�م مخطئون.
انطلق إثر �لماته س�ل من الرصاصات نحو أعواد البوص،
وسمع (بوند) ورف�قته أز�ز الرصاصات فوق رأسيهما، وانطلقت

� ذعر، وارتفع صوت الرجل مرة ثالثة:
أ�اب الطيور ��

- لقد أنذرنا�م.. أنتم الملومون.
، �

وانهمرت الرصاصات �المطر، من ناح�ة القارب المخت��
� توتر:

ومتجهة إ� مخ�أ (بوند)، الذي همس ��
- ان�ط� أرضا.

ة، حفراها �أظفارهما، وارتعدت اخت�� االثنان داخل حفرة صغ��
ق ، والرصاصات تفتت الصخور، وتخ�� � رعب حق���

�� ( � (ه��
الرمال، وتحفر ط��قها نحوهما، وتطايرت أعواد البوص و�أنما
اسة فوق الرءوس، �� �

، ودوت الرصاصات �� �حصدها منجل آ��
و�سللت رائحة رط�ة، إ� أنف (بوند)، وخ�ل إل�ه أن أعواد
� العراء، ق�ل

) قد أص�حا �� � البوص �لها قد تطايرت، وأنه و (ه��
أن يتوقف انهمار الرصاصات، و�غرق الشا�ء

قه صوت الرجل وهو �قول: � صمت ره�ب، اخ��
��

ء.. �
- ال �أس.. سنعود لجمع أشالئ�م، لو ت��� من�م ��

وسنح�� معنا ال�الب المتوحشة هذە المرة.
دار محرك الزورق مرة أخرى، وانطلق مبتعدا نحو الغرب، ورفع
،( � � حذر، يتابع ابتعاد الزورق، والتفت إ� (ه��

(بوند) رأسه ��
فرأی وجهها م�لال �الدم�ع، وسمعها تقول:

� رعب هائل.. �ادوا �قتلوننا. - لماذا فعلوا بنا هذا؟.. لقد أصاب��
أدهشه �ل ذلك الرعب الذي �مأل نفسها، فلقد �دت له شد�دة
اإللمام �عالم الحيوان، قادرة ع� الذود عن نفسها ضد ملمات
� � تدور ب�� الطب�عة، ول�نها خال�ة الذهن تماما من ال�اعات ال��

�عضهم ال�عض.. ال���
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� حنان غمغم:
و��

ار .. إنهم مجرد طغمة من األ�� ء ع� خ�� �
- س�مر �ل ��

ء من الحنكة �
أرهبهم وجودنا، و�مكننا مواجهتهم ���

والتكن�ك.. ه�ا ن�حث عن (كوار�ل)، ونرسم خطة الفرار.
ب، والح لهم � �طء، و�دا لهما (كوار�ل) �ق��

ان �� نهضا �س��
)، وقد حولته الرصاصات إ� فتات، ف�خت الفتاة � قارب (ه��
ملتاعة، وهدأ (كوار�ل) من روعها، وأفهمها أن زورقهما هو و
� منطقة آمنة، ثم التفت إ�

(بوند) ما يزال سل�ما، مختف�ا ��
(بوند)، قائال:

� أثرنا �عد قل�ل. إنها ت��د
- سوف �طلق هؤالء األوغاد �البهم ��

�ن، و�لها ق��ة مدر�ة، واألفضل أن ن�دأ الفرار اآلن. ع� الع��
� حزم:

أجا�ه (بوند) ��
( � - ل�س ق�ل أن أفحص الج��رة �ا (كوار�ل).. وسنصحب (ه��

معنا.
� خوف، وقالت:

�� ( � تطلعت إل�ه (ه��
- �م من الوقت س�ستغرق لفحص الم�ان؟

- سأحتاج إ� �عض الوقت، لمعرفة ماذا أصاب أعشاش الطيور
ة اآلن.. ومستعمرتها، و�عدها سنغادر الج��رة.. إنها الثان�ة ع��

� ق�ل عودتنا.
انتظري هنا، وال تن���

احتاج هو و (كوار�ل) إ� ساعة �املة، الستخراج القارب من
� األعشاب، � تماما ب��

مخبئه، وملئوە �الح�، ح�� �خت��
�ة، ثم اتخذوا ومحوا آثار أقدامهما، وأ�ل الثالثة �عض الثمار ال��
وها ة، وع�� ة كب�� ط��قهم نحو مصب النهر، ح�� �لغوا �ح��

، ح�� س�احة، واألسماك الفض�ة تتقافز حولهم ع� نحو مث��
�
�لغوا لسانا ض�قا، ا�سع �عدە مجرى النهر، و�دا الط�� ��

أعماقه غرو�ا لزجا، واح�شدت حولهم أ�اب ال�عوض تنهش
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� النهر، فهتف
أجسادهم، والت�ار �جرفهم نحو منعطف ��

(بوند):
- عل��ما �الحذر اآلن، و�ال كشفوا أمرنا.. س�سبح ل��لوم��

ة، ح�ث تح�ا الطيور.. واحد، و�عدها س��لغ ال�ح��
ة، ورأی ، توقفت القافلة الصغ�� وعند حقل من البوص الما��
ت حوله �ضعة أ�واخ، وحلقت الثالثة الج�ل الق��ب، وقد ت�ع��

ع� قمته أ�اب الطيور..
� لم ير (بوند) مث�ال لها من �انت هذە ممل�ة دكتور (نو)، ال��
ة، و�سللت إ� ق�ل، و�دا له ط��ق يتجه من الج�ل إ� ال�ح��

أنفه رائحة الطيور، وأ�قظه صوت (كوار�ل)، وهو �قول:
- لقد جاءوا.

رأی (بوند) س�ارة ته�ط الج�ل، وخلفها عاصفة من الغ�ار، وراح
يراقبها لعدة دقائق، ح�� اختفت خلف أعواد البوص الممتدة

ة، و�دا ن�اح ال�الب قادما من �ع�د، وقال (كوار�ل): إ� ال�ح��
- إنهم يتجهون نحو مصب النهر، فهم �علمون أن النهر هو

. � زورق كب��
مه��نا الوح�د، وقد �أتون �ال�الب ��

:( � قالت (ه��
.. فقط أقتطع عودا من � - هكذا �فعلون، عندما ي�حثون ع��
� الماء معتمدة

ابهم، وأغوص �� � الماء عند اق��
ال�امبو، وأغوص ��
� التنفس.

عل�ه ��
اب�سم (بوند)، وقال لـ (كوار�ل):

- ا�حث أنت عن أعواد ال�امبو، وس��حث نحن عن مخب�.
� لهجة آمرة، وهو �ع�� فتحة

، وقال �� � ت�عته الفتاة إ� نفق عش��
داخله:

- ال تحط� هذە االغصان.
ت الفتحة خلفه، وهتفت: ع��
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- إنه مخ�أ رائع.
غمغم:

- �التأ��د.
وتحسس مسدسه المبتل، وهو ي�ساءل: هل �مكنه أصط�اد
وا ع� المخب�؟.. وراودە شعور �عض الرجال وال�الب �ه، لو ع��
�الخوف والره�ة، وسمع صف�� (كوار�ل)، فأشار إل�ه أن يتقدم
نحو المخ�أ، فاتجه إل�ه (كوار�ل) حامال عدة أعواد من ال�امبو،
� صمت، والشمس تنحدر نحو

وجلس الثالثة داخل المخب� ��
� �طء، والصمت �سود الم�ان، إال من ن�اح ال�الب..

المغ�ب ��
ورائحة الخطر..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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10- األطالل..
ه�ط ف��ق المطاردة نحو النهر، يتقدمه رجالن ص�ن�ان، تجرى
أمامهما ال�الب الضخمة، واألول �فرق الطيور أمامه �سوط

� ��خ � ح��
رفيع، ��
: �

الثا��
� األعشاب. - أراهنك أنهم �خت�ئون ب��

� اخت�� جذب �ل منهما إبرة مسدسه، واتجها نحو الفتحة ال��
داخلها (بوند) ورف�قاە، وأمسك أحدهما برق�ه أحد ال�الب،
ودفع رأسه داخل الفتحة، وراح ال�لب �شم األعشاب، و�تقدم
�
داخل الفتحة، دون أن �فعل ما هو أ��� من ذلك، إال أنه قاوم ��

شدة، عندما أراد الرجل إ�عادە عن الفتحة، و هوى الرجل عل�ه
ە ع� االبتعاد، وخفتت أصوات ال�الب تدر�ج�ا، �السوط، وأج��

ولم تكد تتال�� ح�� ظهرت أعواد ال�امبو الثالثة ع� السطح
� تحفز..

وت�عها ظهور (بوند) ورف�ق�ه، واألول �مسك مسدسه ��
وفجأة ندت حركة ما تحت الماء، ووضع (بوند) س�ابته ع�
شفت�ه محذرا، ول�ن (كوار�ل) أطلق سعاال خافتا، فرمقه (بوند)
بنظرة صارمة، وهو �ش�� إ� تلك الحركة الغامضة، وعاد الثالثة

�غوصون إ� العمق، وارتفعت من أفواههم أعواد ال�امبو..
، وراح �فكر.. � � العمق أسند (بوند) رأسه إ� الط��

و��
ي�دو أن أحد �الب المطاردة �سبح نحوهم اآلن، وفرصة النجاة

تتضاءل مع مرور الوقت، و..
وفجأة ضغط حذاء من الجلد ع� ذقنه، ولم �عد هناك مجال

اجع.. لل��
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و�حركة م�اغتة عن�فة، دفع (بوند) عود ال�امبو �ع�دا، و�رز فوق
�ة ة، ورأی أمامه رجال ضخما، وهوت ع� ذراعه �� سطح ال�ح��
ق��ة، فألصق مسدسه �صدر الرجل الجاثم فوقه، وضغط

الزناد..
ودوى االنفجار المكتوم، و هوى الرجل كشجرة سقطت من
، واستدار فرأی (كوار�ل) و � علو شاهق، والحظ (بوند) أنه صي��

ة م�لغه، فغمغم: ) خلفه، وقد �لغ ذعر األخ�� � (ه��
)، �ان هذا حتم�ا. � - معذرة �ا (ه��

ة مرة أخرى نحو الط��ق الذي أتت منه، انطلقت القافلة الصغ��
وأدرك (بوند)، �عد تلف ساعته �فعل الم�اە، أن الساعة قد

�ت من الرا�عة حتما، وشعر بتعب و�رهاق شد�دين، و.. اق��
) صارخة: � وفجأة انفجرت (ه��

ء.. لماذا �حدث �ل �
� ��ل ��

�� - أظن أنه قد حان الوقت لتخ��
هذا؟.. لماذا �س� �ل مخلوق لقتل اآلخر؟.. لست أصدق

قصتك عن الطيور..  إنها ال ت�ناسب مع مسدسك.
تنهد وقال:

� أمرال �عن�ك، ومن سوء حظك
) لقد تورطت �� - معذرة �ا (ه��

� أحارب هؤالء القوم، الذين � ط��قنا.. إن��
أن دفعك القدر ��

ء عند عودتنا إ� �
�سعون للقضاء ع�، وسأقص عل�ك �ل ��

المعسكر ل�ال.
طة؟.. هل �س� إللقاء الق�ض ع� ؟.. أأنت رجل �� � - ماذا تع��

، مالك الج��رة؟ � ذلك الصي��
� أوال.. �م ت��� لوصولنا إ� المعسكر؟. ��� - تق���ا.. أخ��

- حوا�� الساعة.
- أظنه م�ان مثا�� لالخت�اء.. أل�س كذلك؟
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ة �لها، ل�صلوا إ� - ��.. إنهم �حتاجون إ� الدوران حول ال�ح��
المعسكر، و�مكننا أن ننجو إال إذا..

- إال إذا ماذا؟
� خلفنا.. إنه �ستطيع الس�احة ��عة - إال إذا أرسلوا التن��

. خراف�ة.. لقد رأ�ت هذا بنف��
� وجود هؤالء � �قدر ما �قلق�� .. إنه ال �قلق�� � - دعينا من التن��

. � األ�السة المسلح��
- من السهل أن تقول هذا، ق�ل أن تراە.

قطع حديثهما ظهور (كوار�ل) من خلف �عض األغصان، وهو
�قول:

، ال ر�ب أنه قد سقط من أحد ت ع� مسدس كب�� - لقد ع��
حراس مستعمرة الطيور.

� صمدت لل��اح العات�ة ة، ال�� راح (كوار�ل) �قود القافلة الصغ��
الالفحة، و�� �شق ط��قها نحو المعسكر والمستعمرة، وشعر
� ذراعه، إثر إطالقه النار ع�

(بوند) �التهاب عي��ه، و�ألم ��
� النوم، ول�نه �ان �علم

� الضخم، وراودته رغ�ة ملحة �� الصي��
� مثل هذە

أن الحصول ع� هذە المتعة أمر مستح�ل ��
الظروف، والحظ أن النهر يزداد ض�قا، ح�� صار مجرد مجری
� من أعواد ال�امبو المدب�ة، ثم لم �ل�ث أن � صف�� ، ب�� صغ��
) أن يتجهوا � حت (ه�� ة، وهنا اق�� ة ضحلة كب�� ا�سع، وصار �ح��

قا، ع�� األدغال العش��ة.. ��
، � وفجأة توقف (كوار�ل)، وراح يتطلع إ� أخدودين متواز���
� وض�ح، و�دا من الواضح أنهما أثر

� ارض المس�نقع ��
ظهرا ��

ء ما، جاء من التالل، وشق ط��قه وسط األدغال ح�� �
ل��

� �ساطة:
�� ( � ة، فقالت (ه�� ال�ح��

 -. � هذا أثر التن��
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ب (بوند) من اآلثار الواضحة، � اق�� � ح��
تجمد (كوار�ل) خوفا، ��

ة، يتوسطها أثر ع��ض حد�ث � �دت ع� هيئة أقواس كب�� ال��
ء، �

العهد، وشعر (بوند) �الدهشة، و هو ي�ساءل عن ذلك ال��
� أذنه:

�� ( � الذي ترك مثل هذا األثر، وهمست (ه��
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. � � إنه التن�� - صدق��
غمغم (بوند):

� �لها.
� ح�ا��

ء لم أرە �� �
- لو أنه ل�س كذلك فهو ��
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� توتر:
هتفت الفتاة ��

قة.. إنها ت�دو �ما لو �انت عشا - انظر األعشاب العار�ة المح��
سا�قا من أعشاش الطيور.

� اهتمام، وقال:
فحص (بوند) األعشاب ��

- إنها مهروسة هرسا�. لماذا هذە األعشاب �الذات؟
� الماء، واضطرت

� الغامض ح�� اختفت �� امتدت آثار التن��
ها نحو هدفها، ح�� القافلة إ� تجاهل األمر، و�� تواصل س��

�لغت منطقة كث�فة األغصان، مع نها�ة النهار، و�دء الظالم،
ومع عبورهم تلك المنطقة ال�ث�فة، ظهر أمامهم ك�خ محطم،
�دا و�أنما تعرض لغارة ج��ة �املة، أحالته إ� كومة من
قة، إال أن �قا�اە �انت تصلح ع� أ�ة حال – األخشاب المح��
�مأوی للثالثة، الذين ألقوا أجسادهم المنهكة إ� جوارە،
�
� خلف الج�ال، ونقيق الضفادع يتصاعد ��

والشمس تخت��
الجو..

وحولهم تناثرت آثار عجي�ة، �� كومة من المرجان، وعدة أوان
�
فارغة، و�قا�ا تركها حارسا المعسكر السا�قان، وغمغم (بوند) ��

إرهاق:
� �عد نصف ساعة

)، وسنلت�� � ��� هنا �ا (ه�� - �مكنك أن �س��
لتناول العشاء.

غمغمت ساخرة:
- هل نرتدي ث�اب السهرة؟

أجابها مب�سما:
� - �الطبع، وس�عد لنا (كوار�ل) طعام العشاء، مما ع�� عل�ه ب��

أنقاض ال��خ من علب محفوظة.
ة، تركها واتجه نحو الرمال الخشنة، المجاورة لشا�ء ال�ح��

� تراخ، وأطلق العنان ألف�ارە..
� عليها ��

واستل��
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� �
ء واضحا اآلن.. �

لقد �دا �ل ��
� رفقة أحد.. لقد دمر مستعمرة

إن دكتور (نو) ال يرغب ��
الطيور، ودفعها إ� الفرار، وشن غارة رهي�ة ع� معسكر
ب من اسة �ل من �ق�� �� �

(أودبون) وحارس�ه، وهو �قتل ��
ج��رته..

ول�ن لماذا؟..
، � الجواب ع� �ل هذا الغموض �حتاج إ� إ�الغ المسئول��
، � مدمرة �ح��ة من األسطول المل�� والعودة إ� الج��رة ع� م��
واقتحامها عنوة، وكشف �ل غموض وأ�ار ج��رة دكتور (نو)..

�ل كشف لغز دكتور (نو) نفسه..
� الماء..

ء ما �سبح �� �
وفجأة �دا له صوت ��

ء قوي عن�ف.. ��
)، تقول: � وعندما استل مسدسه، ارتفع من خلفه صوت (ه��

- العشاء ُمَعّد..
� الصوت المخ�ف..

� نفس اللحظة تال��
و��

ك خلفه سوى لغز جد�د، �ضاف إ� تال�� تماما، دون أن ي��
غموض هذە الج��رة..

ج��رة دكتور (نو)..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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11 ۔ قصتها..
اب عقارب الساعة من الثامنة مساء، ساد الهدوء تماما، مع اق��
� صمت وهو

وهب �س�م �ارد، أنعش (بوند)، فأس�ل جفن�ه ��
� راحت تتطلع )، ال�� � ع� رمال الشا�ء، إ� جوار (ه��

�ستل��
� صمت، ق�ل أن تهمس �غتة:

إ� النجوم المتأللئة ط��ال ��
� ��د القصة �لها. - (ج�مس).. لقد وعدت��

- ل�س ق�ل أن أسمع قصتك.
- ال... اذكر �� قصتك أوال.

- حسنا.. أنا رجل أمن، ولقد أت�ت إ� هنا م�لفا ال�حث عن
ته، و.. انجوایز)، مع سكرت�� اختفاء زم�ل �� �د� (س��

قص عليها القصة �لها ��ل وض�ح و�احة، ثم أضاف:
، � زورقنا الصغ��

وري أن نعود إ� (جاما��ا) غدا، �� - ومن ال��
ونطلع الحا�م ع� �ل ما رأيناە، ونطال�ه ب�رسال فرقة �املة،

.. واآلن ما قصتك؟ � إللقاء الق�ض ع� ذلك الصي��
- قل �� أوال: أال تقلق زوجتك من أسلوب عملك وح�اتك هذا؟

، � ع� الح�اة وحدها تقلق �شأ�� �ات التأم�� وجا، و�� � - لست م��
و..

قاطعهما (كوار�ل)، وهو �قول:
- سأتو� ن��ة الحراسة األو�، ح�� منتصف الل�ل، وسنغادر

� الخامسة، ق�ل أن ي��لج الفجر.
الج��رة ��

) تروی لـ � راحت (ه�� � ح��
تركهما وان�ف إ� الحراسة، ��

(بوند) قصة ح�اتها، قائلة:
� �لها، وكنت أح�ا

� ح�ا��
- لم أغادر (جاما��ا) مرة واحدة ��

� منطقة تعرف �اسم (الصحراء
�القرب من ميناء (مورجان)، ��
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� حتفه ف�ه
الفاتنة)، و�ان والدي �متلك حقال لقصب السكر، ل��

� الخامسة من عمری،
، إثر ح��ق وتخ��ب متعمد، وأنا �� مع أ��

� الخامسة
� كنف م��ی�� السمراء، ح�� ماتت وأنا ��

وعشت ��
� أح�ا وحدي وسط خرائب وأطالل ق� ة، ومنذ ذلك الح�� ع��
� تعلمت ك�ف ، ول�ن�� والدي القد�م، وحاول �عض الرجال إ�ذا��

أواجههم وحدي.
- ر�ما جذبهم جمالك األخاذ.

� األفطس؟
- هل تم�ح؟.. ألم تر أن��

- عمل�ة تجم�ل �س�طة تع�د إل�ه جماله.
- وأين �� �المال، إلجراء جراحة التجم�ل.. لست أملك من الدن�ا
سوى حفنة من الجنيهات، أخفيها وسط أطالل ق� والدي،
وثالثة خناجر، وش�كة لص�د األسماك، وعمل�ة التجم�ل تحتاج
.. � إ� خمسمائة جن�ه ع� األقل.. المهم.. دعنا نعود إ� قص��
� ات.. لقد �دأت عالق�� هل تذکر حدی�� عن الزواحف والح��

� أطالل ق� والدي، فلقد �انت تلجأ إل�ه �مأوي، و�انت
بها ��

م��ی�� تخشاها، أما أنا فقد أحب�تها، ورحت أعمل ع� رعايتها،
سة �ال�س�ة إ�، �ل ، ولم تعد مف�� � والعج�ب أنها قد ألفت��
، وأنا أطعمها، ، و�سهر ع� حراس�� و حمای�� � راحت ت�حث ع��
� وأهتم �شئونها، ح�� علم الجميع تلك الصلة العجي�ة، ال��

ات السامة، وأص�حوا � الزواحف والح�� � و��� ت��ط بي��
�رة.. وذات يوم حاول رجل � �ما لو كنت ساحرة �� �خشون��
� إال أن صفعته ��ل �د� (ماندر) االعتداء ع�، فما �ان م��
� وان�ف، ، وترك�� �

، فأجاب هو صفع�� �ل�مة حطمت أن�� �
قو��

ات، وانتظرت ح�� حصاد قصب السكر، عندما عادت إ� الح��
و ع� رأسها عنکبوت سام، من ن�ع (األرملة السوداء)،

فأمسكت بها، وأودعتها صندوقا مغلقا �ال طعام، وتلك األن��
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ها سما، سة، وأ��� س أنواع العنا�ب المف�� العنكبوت�ة من أ��
ل (ماندر)، وأطلقتها نحو � � ل�لة مظلمة إ� م��

ولقد حملتها ��
ە يهز الجو. فراشه، و�ان شخ��

هتف (بوند):
- وماذا فعلت �ه؟

- قتلته.. مات متأثرا �سمها، �عد أسب�ع من األلم والعذاب،
� سالم �عد موته، وعلمت من دائرة المعارف أن

� عشت �� ول�ن��
الناس تهوى القواقع النادرة، فرحت أس� إليها وأب�عها للمعاهد
� ال�حث

ا، وقاد�� ال�ح��ة والهواة، ور�حت من هذا م�لغا كب��
ت ع� ذلك الن�ع النادر من القواقع يوما إ� (كراب �)، وع��
� إ� ال�حث � عادت ع� �م�لغ ضخم، دفع�� الورد�ة النادرة، ال��

عن الم��د منها، مهما �ان الثمن.
� كنت � ال�دا�ة أنك صد�قة لـ (نو)، ول�ن��

- لقد تصورت ��
مخطئا.

�
� ارت�اح، وجفناها ي�ثاقالن، ثم لم تل�ث أن راحت ��

اب�سمت ��
نوم عميق، و�اد (بوند) �س�سلم للنوم مثلها، لوال أن لمس

� رعب:
� اللحظة ذاتها، وقال ��

(كوار�ل) كتفه ��
ز من الماء.. ء ي�� �

- هناك ��
و�انت ل�لة رعب حق�ق�ة..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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.. � 12- التن��
� ندت من جسد ) فزعة، مع تلك االنتفاضة ال�� اس��قظت (ه��

(بوند)، وهتفت مذعورة:
- ماذا حدث؟

ر�ت (بوند) ع� كتفها مطمئنا، وهو �قول:
).. ا��� هنا وسأعود �عد قل�ل. - ال تتحر� من م�انك �ا (ه��

واتجه مع (كوار�ل) إ� األعشاب، وراحا يتطلعان من خلفها إ�
ة.. ال�ح��

ة، له وع� �عد نصف ك�لوم�� منهما، رأ�ا ش�ئا �خ�ج من ال�ح��
عينان مشتعلتان، وفم �ضخ لهي�ا أزرق اللون، ثم ظهر جناحاە
ء �صدر ضج�جا هائال، وهو يتجه نحوهما �

ان، وراح ال�� القص��
��عة مخ�فة، كزورق �خاری قوی، فهمس (كوار�ل) متوترا:

- �ا له من حيوان ره�ب��
� توتر �الغ:

أجا�ه (بوند) ��
- إنه أش�ه �محرك قوي، أو �د�ا�ة برمائ�ة، وأظنه سيهاجمنا �ال
رحمة، وعلينا أن ن�حث عن نقطة ضعف نهاجمه منها.. أظنها
� تلك الق�ة الزجاج�ة.. صوب سالحك

منطق�ا �اب�نة الق�ادة، ��
إليها ج�دا �ا (كوار�ل)، وأطلق عليها النار ع� نحو متصل،
ب، وع� إطاراته وسأطلق أنا النار ع� مصاب�حه عندما �ق��
أ�ضا، فال ر�ب أن له إطارات ضخمة �إطارات طائرة، وال ر�ب
أ�ضا أنهم سيواجهون رصاصاتنا �المثل، فعل�ك أن ت��
) من � الزائفة هذە تماما، وتحاول حما�ة (ه�� أسطورة التن��

. ء، وننطلق �ه إ� الشا�� �
الرصاصات، وسنأ� هذا ال��
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� حفرة وسط الرمال
)، �طلب منها االخت�اء �� صاح (بوند) �ـ (ه��

لتفادي الرصاصات المتطايرة، واتخذ لنفسه موقعا �صلح
� مجرد خدعة إلطالق النار، وأفهم رف�قه والفتاة أن هذا التن��
سخ�فة، لجأ إليها (نو) إلرهاب �ل من �سول له نفسه ال�سلل
� اآل� ع� ق�د إ� الج��رة، وتضاعف توترە عندما صار التن��
، واللهب األزرق تقال�ة تغمر الشا�� ثلثمائة م�� منه، وأنوارە ال��
� تحفة ، و�دا له ذلك التن�� يندفع من فمه، ع�� جهاز صنا��
تكنولوج�ة رائعة، �انت كف�لة ب�ثارة رع�ه هو نفسه، لوال صوت

محرکه الواضح..
ثم �دأ القتال..

�دأ �س�ل من الرصاصات، انهمر من مسدس (كوار�ل) ع�
�
� صمدت أمام الطلقات ع� نحو عج�ب، �� الق�ة الزجاج�ة، ال��

� أطلقهما (بوند)، � تهشم مص�احا المقدمة، إثر رصاصت�� ح��
� اآل� من التقدم ��عته فعم الظالم، و�ن لم �منع هذا التن��
الجنون�ة، و�أن ش�ئا لم �حدث، وهنا راح (بوند) �طلق النار ع�
اإلطارات الضخمة، ول�ن �ال جدوى، فلقد �انت اإلطارات من

معدن قوی، تغط�ه ط�قة من المطاط السم�ك..
� عندها

� �خت�� واستدارت اآللة الجهنم�ة نحو النقطة ال��
(كوار�ل)، وانطلق منها لسان من اللهب، أعقبته �خة مدو�ة،
ء (بوند)، وأطلقت لسانا آخر من � ثم التفتت إ� ح�ث �خت��

ان.. الن��
� � األسطوانة الحمراء، ال��

� م�انه، وهو �حدق ��
تجمد (بوند) ��

� اآل� يندلع منها اللهب األزرق، وسمع صوتا من داخل التن��
�قول:

- اخ�ج إ� العراء مع لعبتك �ا رجل، و�ال أحلناك إ� كتلة من
الفحم مثل زم�لك.
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�
) تلتصق �ه من الخلف، وجسدها يرتجف �� شعر (بوند) �ـ (ه��

� حتفه حرقا ع� نحو
� روعه أن (كوار�ل) قد ل��

رعب، ووقع ��
�شع، و�دا له ان الموت �أ�ة وس�لة أخرى س�كون أقل ألما من
� قوة، وخطا بها إ� العراء، وارتفع

�� ( الموت حرقا، فأمسك (ه��
الصوت من داخل اآللة �قول:

اننا. ق بن�� - قفا هنا.. وألق سالحك أو تح��
جع ذكرى المسدس � (بوند) مسدسه الجد�د، و هو �س��

أل��
� مثل هذە الظروف،

القد�م، الذي �ان حجمه �سمح �المناورة ��
� رفق:

وقال للفتاة، وهو �ضغط كفها ��
).. سنجد مخرجا من هذا حتما. - اطمئ�� �ا (ه��

� تلك اللحظة رجال �خ�ج من اآللة، و��دو ع� ضوء
رأى ��

اقص عمالقا ق��ا، له مالمح ص�ن�ة واضحة، وهو اللهب الم��
�صوب إليهما مسدسا ضخما، وقد تد� ق�د حد�دي من �دە

� �امة:
ب من (بوند)، قائال �� ال��ى، واق��

- اتجه نحوی �ا رجل.. و��طء.
أطاعه (بوند)، فأحاط الرجل معص� (بوند) �الق�د الحد�دي،
� الثأر، وتركه

ة ال�راه�ة والرغ�ة �� وهو يهمهم ��لمات تحمل ن��
� فيها (كوار�ل)

� ل�� (بوند) يتم عمله، ثم اتجه نحو ال�قعة ال��
ة ع� جثته، ول�ن رصاصة دوت تحت � نظرة أخ��

حتفه، ل�ل��
، قائال: � قدم�ه، جعلته �لتفت إ� العالق الصي��

. ة ع� زم��� � نظرة أخ��
- أر�د أن أل��

أطلق الصي�� ضحكة وحش�ة ساخرة، وقال:
� ثم أشوی جسد الفتاة. - فل�كن.. سأمنحك دق�قت��

قة، ووقع ��ە ع� ە نحو األغصان المح�� واصل (بوند) س��
� مرارة، محدثا جثة رف�قه:

أ�شع مشهد �مكن رؤ�ته، فتمتم ��
� الع��ز، ما كنت أحب لك تلك النها�ة ال�شعة.

- آسف �ا صد���
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�
) إ� داخل � العمالق، الذي قادە مع (ه�� وعاد أدراجه إ� الصي��

� خشونة:
اآللة، وقال ��

،  و�ال حطمت أصا�ع�ما � - اجلسا أرضا، و��ا�ما ولمس أى ��
تحط�ما.

� اس�سالم، واتخذ الرجل مقعدە إ� جوار
أطاعه االثنان ��

السائق، وقال:
- ه�ا �ا (سام).

� رعب:
�� ( انطلقت اآللة الجهنم�ة، وهمست (ه��

- إ� أین تظنهم �قودوننا �ا (ج�مس)؟
�دت له شاح�ة ملتاعة هلعة، فتمتم:

- لست أدري.. ر�ما إ� ح�ث دكتور (نو)، ول�ن ال تجع�� هذا
�قلقك، و�ذا قا�لنا (نو) �الفعل، فال تقو� ش�ئا، واتر�� الحد�ث

. .. و�المناس�ة، أسلوب تصف�ف شعرك يروق �� �له ��
� دهشة:

قالت ��
� مثل هذە األمور اآلن؟.. ول�ن

- ك�ف �مكنك أن تتحدث ��
ام �الشجاعة، ما دمت � شكرا لك ع� أ�ة حال، وسأحاول االل��

إ� جواری.
حاول (بوند) خالل الحد�ث التخلص من األغالل الحد�د�ة،
ول�نها �دت له ق��ة مت�نة، شد�دة اإلح�ام، فكف عن
، وراودته � � مطمئن�� المحاولة، و�دا له العمالق والسائق هادئ��
�ا فكرة أن ينقض عليهما من الخلف، و�نهال عليهما ��
�األغالل، ول�نه لم �در ماذا �فعل �عدها، وال ك�ف �مكنه الفرار
من أي لسان لهب �طلقاە خلفه لو فعل؛ لذا فقد اس�سلم
� �دت له أ��� من أ�ة س�ارة لموقفه، وراح �فحص الس�ارة، ال��
؛ إلثارة � � ثوب تن��

معروفة، وأنها ال تعدو كونها س�ارة مدرعة، ��
� النفوس، ولقد صممت �ح�ث �مكنها الس��

الخوف والف�ع ��
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�
ات، و�دا له من دقة � المس�نقعات وال�ح��

ع� الرمال، و��
وروعة تصم�مها وتنف�ذها أن (نو) هذا ع�ق��ة فذة ج�ارة،
� المص�� الذي �عدە له رجل مثل هذا�.. إنه

وأقلقه أن �فكر ��
ق عزلته، ول�ن ماذا � �ل من اخ��

س�قتله حتما، فهذا ما فعله ��
).. هل س�قتلها أ�ضا، أم س�حتفظ بها كجار�ة له، أو � عن (ه��

ألحد رجاله األوغاد؟
ة، وراحت ت ال�ح�� � هذە اللحظة إ� أن الس�ارة قد ع��

ان��ه ��
� تتخذ ط��قها ع�� الط��ق الج��� إ� المرتفع، ورأى أحد الرجل��

� سخ��ة:
يتطلع إل�ه، فقال ��

- ستحصل ع� قالدة ذهب�ة لعملك الرائع هذا..
� خشونة:

قال الرجل ��
. - اصمت وأغلق فمك ال�ب��

:( همست (ه��
- لماذا �كرهوننا إ� هذا الحد �ا (ج�مس)؟

� نفوسهم، ولم نرتجف خوفا منهم، وهذا
- الننا أثرنا الرعب ��

ا. �غ�ظهم كث��
) بتلك اإلجا�ة المبهمة، وراحت اآللة تصعد المرتفع ا�تفت (ه��
� إ�ار، ق�ل أن ي��لج الص�اح، وتهب تلك ال��اح الحارة

��
� الجو رائحة المس�نقع الخانقة، وتذكر

الالفحة، وترتفع ��
(بوند) صد�قه (كوار�ل)، الذي ذهب شه�د الواجب، وتذكر
� أ� ع� عملها قب�ل انطالقة مع ة، ال�� � ال�ب�� بول�صة التأم��
� ي�ناول (بوند)، ثم توقفت الس�ارة، ورأی (بوند) أحد الرجل��

ا للصوت و�قول: مك��
- لقد ألقينا الق�ض ع� (ال��) و الفتاة، ومات اآلخر.. افتحوا

األبواب.
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ته اآللة، ثم سمع (بوند) ��ر �اب حد�دي ضخم �فتح، وع��
توقفت خلفه، وهب هواء رطب، وشعر (بوند) �من �سح�ه
خارج الس�ارة، ورأی بندق�ة مص��ة إ� صدرە، وصوت صارم

�قول:
- ال تتحرك.

)، و��� � �صوب إل�ه مسدسه، وآخر يهدد (ه�� �ان هناك صي��
) ع� هذا الحال لحظات، داخل ال��خ الذي �دا هو و(ه��

، ح�� جاء حارس �قول: ع�ارة عن ورشة إصالح و (جراج) كب��
� الحال.

سلهما إل�ه �� - س��
� إ� (بوند)، وقال: استدار أحد الحارس��

- ه�ا.. تحر�ا.
� ال م�االة:

أجا�ه (بوند) ��
- �ل تحرك أنت، وقل لهؤالء القرود أن ي�عدوا أسلحتهم عنا،

فقد تنطلق منهم رصاصة عفوا، وهم �عبثون �دماهم هذە.
� غضب:

قال الرجل ��
، فستعرف حي�ئذ ك أمرك �� - س�كون من سوء حظك أن ي��

ك�ف أتعامل مع أمثالك.
)، وسأل رفاقه: ثم نقل ��ە إ� (ه��

- ما رأ��م �ا رفاق؟
أدرك (بوند) مغزی السؤال، فأ�ع �قول:

- ه�ا �ا رجال.. إن دكتور (نو) ي�تظرنا.
�ان لذكر اسمه (نو) سحرا عجي�ا، فقد ارت�ك الرجال، وأ�عوا
� نها�ة ال��خ، ودق رئ�سهم

) نحو �اب �� �قودون (بوند) و (ه��
� فانفتح ال�اب، وقادهم إ� ممر ط��ل، انت� جرس ال�اب مرت��

إ� �اب أنيق، توقف الرجال أمامه، وقال رئ�سهم:
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- إ� األمام �ا مس�� (بوند).. أطرق ال�اب، وس�ستق�لك
المض�فة، وتقوم ��ل المطلوب.

) وسمع ال�اب اآلخر تقدم (بوند) نحو ال�اب األنيق مع (ه��
�غلق خلفهما، فتوقف قائال:

- ال�ساط سم�ك وناعم.. أل�س كذلك؟
� هدوء..

ودون أن ي�تظر جوا�ا، طرق ال�اب األنيق ��
وانفتح ال�اب..

) إ� آخرهما.. وا�سعت عينا (بوند) و (ه��
لقد �ان أمامهما مشهد مذهل..

مذهل جدا..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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13 - الروعة..
� مقر (نو) �ان رائعا، مبهرا، مذهال..

ء �� �
�ل ��

غرفة االستق�ال فس�حة، مغطاة ب�ساط ضخم سم�ك، وت��عث
من أر�انها أضواء رائعة، موزعة ع� نحو �شف عن ذوق مرهف
� (بوند) �ان هناك مكتب ضخم، مغ� �مخمل رفيع، و�� �م��
، والهواء مك�ف رقيق، والم�ان ، وفوقه جهاز السل�� أخ��
�مت�ء بزهور ون�اتات الظل، ع� نحو �الغ الروعة واألناقة،
ء ما، �

� كتا�ة ��
وهناك س�دتان ص�ن�تان، انهمكت إحداهما ��

وأمسكت األخرى ال�اب ل�دخل (بوند) ورف�قته، وقد تمل�هما
انبهار �امل، وأ�ت الس�دة الممسكة �ال�اب إال أن ت��د من
� �لمات رق�قة ناعمة

دهشتهما وانبهارهما، عندما قالت ��
مرح�ة:

- يؤسفنا أن كنا نجهل موعد وصول�ما.. فلقد أ�لغونا أن�ما
� موعد

ستصالن مساء أمس، ولقد انتظرنا�ما ح�� وصلتما ��
إفطار اليوم.. ه�ا امآل أوراق�ما عند األخت (روز)، وسأقود�ما
إ� حجرت��ما، لتحصال ع� قدر من النوم، �عد المجهود الذي

�ذلتماە الل�لة.
قادتهما إ� المكتب الذي تجلس خلفه الس�دة األخرى، وقدمت

لهما عدة علب من السجائر الفاخرة، و�� تقول:
�ة، وتلك ترك�ة.،.. � - هذە سجائر أم��ك�ة، وهذە إنجل��

ت ع�ارتها لتهتف � �دى (بوند).، فب��
ان�بهت فجأة إ� الق�د ��

مس�نكرة:
� الضيوف

- المفتاح �ا أخت (روز).. لقد أ�دت ألف مرة أال �أ��
� معاصمهم.

�أغالل ��
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ا من درج مكتبها، أ�عت األخت (روز) تخ�ج مفتاحا كب��
� سلة المهمالت، فقال

فتحت �ه الق�د الحد�دي، ثم ألقته ��
(بوند)، وهو �لتقط الس�جارة:

- شكرا لك.
) مأخوذة مشدوهة �ما �حدث حولها، فاب�سم لها �دت (ه��
(بوند)، و�أنما ي�ث فيها �عضا من شجاعته، وسمع (روز)

�سأله:
- ما اسمك؟.

- (برا�س).. (جون برا�س).
- عنوانك؟

- جمع�ة حدائق الحيوان، (ر�جنت �ارك).. (لندن).
- الوظ�فة؟

� علم الطيور.
- متخصص ��

- الغرض من ال��ارة؟
- أنا مندوب لجمع�ة (أودبون)، جئت لتفقد مستعمرة الطيور

النادرة.
- وماذا عن زوجتك؟.. هل تهتم �الطيور أ�ضا؟

- ��ل تأ��د.
- ما اسمها؟

- (ه�ش��ل).
- اسم جم�ل هو.. من أقرب إ�سان إل�ك؟ هذا آخر سؤال.

� لمس�� (م) مدع�ا أنه عمه،
أعطاها (بوند) االسم الحق���

كة التصدير العالم�ة، وأعطاها عنوانه �صفته المدير العام ل��
فقالت (روز):

- شكرا �ا مس�� (برا�س).. أتم�� ل�ما إقامة طي�ة هنا.
وهنا اب�سمت الفتاة األخرى (ل��)، وقالت:
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� أيتها األخت (روز). - �س�ت أرقام الحجرت��
ة. ة والخامسة ع�� - الرا�عة ع��

(برا�س)، مع زوجتك. - شكرا أيتها األخت (روز).. ات�ع�� �ا مس��
� لهجة أقرب إ� االعتذار:

قادتهما ع�� ممر ط��ل، و�� تقول ��
� ترك�ب ممر

- أعلم أن الممر ط��ل، ولقد فكر الدكتور ��
ة منعته من تنف�ذ هذا. متحرك، ول�ن مشاغله ال�ث��

غمغم (بوند):
� هذا.

- ال شك ��
� كفه، و (ل��) تقودهما ع�� الممر الط��ل،

�� ( وتناول �د (ه��
� أدب جم، و

المضاء ع� نحو �ديع، وراح �ج�ب �ل تعل�قاتها ��
� أعماقه عن � هذە ال��ارة الشاذة، وعن هذا

هو ي�ساءل ��
االستق�ال العج�ب، الذي لم يتوقعه قط، وأدرك �غ��زته أنه قد
انتقل من ال��خ إ� أعماق الج�ل، ع�� هذا الممر، الذي �متد
غ��ا، و�دا له الهواء نق�ا منعشا، ال أثر ف�ه للرط��ة أو العفونة،
و�ات من الواضح أن ثروة طائلة قد أنفقت لصنع هذا المخب�
ء �

الهند�� الرائع، وخ�ل إل�ه أن (ل��) و (روز) تجهالن �ل ��
عما �دور خارج الج�ل تماما، ولقد قادتهما (ل��) ح�� نها�ة
الممر الط��ل، وطرقت �ا�ا �سد الط��ق، ففتحته ص�ن�ة أخرى،

� أدب جم، و (ل��) تقول:
أنحنت ��

- ها هما ذان �ا (مای).. مس�� (برا�س) وزوجته، وهما متع�ان
للغا�ة، و�حتاجان إ� �عض الطعام والنوم العميق.

ثم التفتت إ� (بوند)، مستطردة:
- اآل�سة (مای) فتاة رائعة، س�تعهد�ما برعايتها وعنايتها، مثلما

. تفعل مع �ل ال��ائن والضيوف، والمر��
واب�سمت (ماى ) و� تقول:

- أرجو ل�ما إقامة طي�ة.، �ا س�د و�ا س�دة (برا�س).



336

وقادتهما ع�� ممر �حوي عدة حجرات، وفتحت غرفة تحمل
رقم (14)، وأخرى تحمل رقم (15)، ودلفت إ� األو�، فت��عها
)، و�انت الحجرة رائعة األثاث وال��اش، ول�نها �ال � (بوند) و (ه��
نوافذ، و�ال مقا�ض األبواب، وع� الرغم من هذا، فقد هتف

(بوند):
؟ �

- حجرة رائعة، ما رأ�ك �ا ع��ز��
) النظر إل�ه، و�� تقول: � تحاشت (ه��

- �ال شك.
� مثل جمال (مای)،

� تلك اللحظة فتاة ��
دلفت إ� الحجرة ��

اجعت (مای) قائلة: تحمل ص�ن�ة طعام، ف��
� سالم، لقد أصدر دكتور (نو) أوامرە �أن ت�ناوال

- اآلن أتر��ما ��
�عض الطعام، ثم تخلدان للنوم، وستجدان األجراس إ� جوار
� الصوان. والدكتور �دعو�ما لتناول طعام

الفراش، والمال�س ��
العشاء ع� مائدته الل�لة، فماذا أقول له؟
�ه أننا نق�ل دعوته ال���مة �الطبع. - أخ��

� �دت )، ال�� غادرت (مای) الحجرة، والتفت (بوند) نحو (ه��
مشدوهة، �دهشها �ل ما �حدث حولها، فأطلق ضحكة عال�ة،

وأمسك �دها ال�اردة �الثلج، وهو �قول:
- فلن�ناول الطعام أوال، ول�حدث ما �حدث �عدها.

أجا�ت محاولة اجتالب الشجاعة:
� المص�دة �ا (ج�مس)، ول�س أمامنا سوى تناول الطعام.

- إننا ��
� دقة، �حثا عن سالح، ول�نه لم �ع�� ع�

راح �فحص الحجرة ��
ء؛ فلم �كن �الحجرة سوى ساعة كه���ة، واألبواب الخف�فة، �

��
� ضغطها ��ل قوته، فلم �ستجب، ولم �عد أمامه �الفعل ال��

سوى تناول الطعام..
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) تتجه � النوم،  ورأی (ه��
وعندما فعل، راودته رغ�ة شد�دة ��

� س�ات عميق..
إ� فراشها، وتذهب ��

) قد تناوال مادة مخدرة مع الطعام، � وأدرك (بوند) أنه و (ه��
� النوم، و هو يزحف ح��

وحاول أن �قاوم رغبته الشد�دة ��
الفراش زحفا، ول�نه لم �كد �ل�� جسدە فوقه، ح�� ذهب �دورە

� س�ات عميق..
��

�
و�عد نصف الساعة تق���ا دلف رجل رفيع ط��ل إ� الحجرة ��

)، وانح�� �فحص الفتاة � �طء نحو فراش (ه��
صمت، واتجه ��

ط��ال، ثم رفع غطاء الفراش عنها، واست�مل فحصها، ع� ضوء
مص�اح مث�ت ع� صدرە..

�ة.. � رفعت الغطاء عنها �دا ��� ولم تكن تلك ال�د ال��
�انت �ال�ة من الصلب.، ت�ت�� �خطاب م��ان��..

ة من الفحص، أعاد الرجل الغطاء فوق الفتاة، ثم اتجه و�عد ف��
نحو (بوند)، و�دا و�أنما �فحص �ل دق�قة من دقائقه، و�ل
خلجة من خلجاته، وفحص ن�ضه وقل�ه و عضالت ذراع�ه
ا � خطوط كفه، وأخ��

وساق�ه، ثم فحص خ� الح�اة و القدر ��
� خفة..

أعاد الغطاء ع� جسد (بوند)، وغادر الحجرة ��
س.. خفة فهد مف��
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14- اللقاء..
� سماء الج��رة، وغطت قمة

راحت أ�اب الطيور تحلق ��
ء، إ�ذانا ب�دء � الج�ل �مخلفاتها الب�ضاء، و�� تروح فوقها وت��
ة، اوج والت�اثر، ح�ث تضع �ل أن�� ثالث ب�ضات كب�� � موسم ال��

و��دأ ج�ل جد�د..
و�انت عقارب الساعة �ش�� إ� الرا�عة والنصف ع�ا، عندما
�دأ مائة عامل وعاملة رحلة عودتهم، �عد يوم من العمل الشاق،
حفروا خالله مائ�� م�� مكعب من مخلفات الطيور، وسط
� رائحة �شادر نفاذة، وغدا تصل سفينة نقل سماد الطيور، ال��

؛ للحصول ع� الم�اف�ت، وكئوس ي�تظرها العمال �فارغ الص��
ا.. � ال تتكرر كث�� � تلك المناس�ة ال��

اب، �� ال��
� رأسه،

� ذلك الوقت اس��قظ (بوند)، وشعر �صداع شد�د ��
و��

)، وقد اس��قظت، وارتدت ز�ا ص�ن�ا، ووقع ��ە ع� (ه��
وراحت تختال �ه أمام المرآة، فضغط زرا مجاورا للفراش، طل�ا
� طعام

ء من الطعام، وقد الح له أن أحدا قد أزال بوا�� �
ل��

اإلفطار.. ولقد استجا�ت (مای) إ� نداء الجرس، وظهرت مع
، طلب منهما (بوند) �عض الشاي، وسألهما أن � � جم�لت�� فتات��
) وقص أظفارها، فأومأت (مای) �قوما بتهذ�ب شعر (ه��

برأسها إ�جا�ا، وسألته:
� الثامنة إال ال��ــع

- الدكتور �سأل: هل يناس�ك موعد ��
لمقا�لته؟

� حماس:
أجابها (بوند) ��

- �التأ��د.



340

� للعنا�ة ب � امتنان و�� تن�ف، تاركة الفتات��
اب�سمت ��

)، وجلس (بوند) يراقب عملهما، وعيناە تتا�عان المقصات (ه��
ب موعد ة و�� تعمل، ح�� انته�ا من عملهما، واق�� الصغ��

مقا�لته مع (نو)، فارتدى �دورە ز�ا ص�ن�ا، وجلس صامتا، ح��
�
� هدوء، وهو �فكر ��

وصلت (مای)، فت�عها ��
عمق، ح�� توقفت (ماي) عند �اب مصعد، انفتح ع� م�اع�ه
ء لـ (بوند) متقنا، �شف عن ثراء �

من تلقاء نفسه، و�دا �ل ��
:( � (نو) الفاحش،  و غمغم لـ (ه��

- أشعر �صداع شد�د.
التصقت �ه، و�� تقول:

- أرجو أن �فارقك الصداع ��عة �ا (ج�مس).
.. حاو�� الل�لة أال ت�دی ال�ث�� من االهتمام �

- شكرا �ا ع��ز��
� طب�ع�ة، فالرجل مجنون حتما.

�دكتور (نو)، وحاو�� أن تكو��
توقف بهما المصعد �عد عدة أمتار، وانفتح آل�ا، ف�دت لهما
حجرة مكتب ضخمة فاخرة، ازدحمت جدرانها �ال�تب
والمجالت، ف�ما عدا جدارا واحدا، صنع �أ�مله من الزجاج،
� أعالە �دا قرار

� نعومة وليونة، و��
و�دت خلفه أسماك �سبح ��

ب صفحة الزجاج، وفوقها ق�ة السماء الزرقاء.. زورق وأمواج ت��
وأدرك (بوند) أن الحجرة تحت مستوى الماء، وأن جدارها هذا
� المشهد مبهوتا، ورأی

مصن�ع من زجاج سم�ك، فراح �حدق ��
� �عة،

� من أسماك القرش، اختفتا �� من خلف الزجاج سمكت��
وأطفئت أنوار الحجرة �لها دفعة واحدة..

وتوقع (بوند) أن �ظهر (نو) مع الظالم، ول�ن ش�ئا من هذا لم
� �جذب ان��اە (بوند) مرة أخرى، �حدث، وعاد الجدار الزجا��
وراح ي�ساءل �م ت�لف صنع تلك المعجزة الهندس�ة، و�م

ت�لفت من أموال، وفجأة ارتفع من خلفه صوت �قول:
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- مليونا من الدوالرات..
) يتطلعان إ� دكتور (نو)، �قامته الط��لة استدار (بوند) و (ه��

النح�لة، فاب�سم هذا األخ�� مستطردا:
- هذا هو السؤال الذي �دور برأس �ل من �شاهد حائ� هذا..

�م ت�لف من أموال.
لق، وال �س�� � � �طء، وخ�ل إليهما أنه ي��

تقدم (نو) نحوهما ��
، و�ان من الواضح أنه ط��ل القامة ع� نحو �الغ، � ع� قدم��
ا تق���ا، و�ان أصلع وأنه �فوق (بوند) �خمسة ع�� س�ت�م��
ة، ال �شف وجهه عن عمرە أ�دا، له حاج�ان تماما، أصفر ال���
تان �ال أهداب وأنف صغ�� دقيق، �علو أسودان، و عينان كب��
� إخفاء �امته

ة �� فما واسعا، ولم تنجح االب�سامة ال�ب��
وقسوته، وهو �قول:

� أن أعجز عن مصافحت�ما، فلست أملك �دين. - يؤسف��
وأبرز معصم�ه، وقد اتصلت بهما �البتان من الصلب، رفع

)، مستطردا: � وجه (ه��
إحداهما ��
- لألسف.

ثم التفت إ� (بوند).، وقال:
- هل راقت لك مشاهدة أسما�؟

أجا�ه (بوند):
� حجرتك هذە �ا س�دي..

- لست أظن المرء �مل أ�دا الجلوس ��
أهنئك عليها.

� برود، و�أنما لم �سمع تعليق (بوند):
قال (نو) ��

- ه�ا �ا س�دى.. اجلس.. أمامنا وقت قص�� وحد�ث ط��ل.
�
قالها وجلس ع� مقعد جلدی فاخر، وجلس (بوند) أمامه، ��

ا �قف ) ب�نهما، ولمح (بوند) ص�ن�ا قص�� � جلست (ه�� ح��
خلفه، مرتد�ا �واال أسود وق�مصا أب�ض، وقال (نو):
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� أحمل � �عود إ� أن�� - إنه حار�� الخاص، وظهورە المفا��
اب : أي �� � من استدعائه وقتما أشاء.. قل �� جهازا ��ا، �مكن��

تفضل الفتاة؟
� طلب (بوند) � ح��

وب مرطب، �� ) أي م�� طل�ت (ه��
كوكت�ال، فقال (نو):

- من الواضح أنك رجل �عرف هدفه تماما، ول�ن أال �حدث أن
.. �

ە؟.. إنه م�د�� �س� شخص ما نحو هدف محدود، فیناله غ��
أعط�� محورا لالرت�از، وأنا أحرك العالم �له.. ول�ن دعنا من

، ولنناقش ما �عن�نا. �
هذا الحد�ث الهام��

واعتدل، ومال إ� األمام، وتطلع إ� وجه (بوند)، مستطردا:
� أن نكشف أوراقنا ��ل �احة، �ا مس��

- واآلن ما رأ�ك ��
�طان�ة؟� (ج�مس بوند)، �ا رجل المخابرات ال��

ورفع إحدى �الب��ه إ� أع�، وقال:
ء غ�� الصدق، وعل�ك أن �

- سأ�دأ أنا، فأقول الصدق، و�ل ��
� تكشف ال�ذب ��عة. تحذو حذوى، ول�ن حذار، ف�الب��

ار�شف (بوند) �أسه دفعة واحدة، وأدرك أنه لو صارح (نو)
، لذا فقد اب�سم، �قصة الطيور هذە فلن �صدقه هذا األخ��

وقال:
� (كنجز هاوس) قد انكشف أمرها.

- فلتعلم أن عم�لتك (تارو) ��
لم ي�د أي اهتمام ع� وجه (نو)، فتابع (بوند):

ون أصابهم هذا، ول�نك � الحرب، وكث��
- لقد فقدت �د�ك ��

� عي��ك،
وحدك �ستخدم �ال�ات ق��ة كهذە، وتضع عدسات ��

�دال من المنظار العادي، وع� صدرك جهاز �ستد�� �ه
� أنك تملك مجموعة أخرى من

حارسك الخاص، ولست أشك ��
�ا مثلنا. تأ�ل وتنام، وال دا�� األالع�ب، ول�نك ما زلت ���

لمحاولة إبهارنا هذە.



343

- حديثك شجاع �ا مس�� (بوند)، وسأتغا�� �الطبع عن
� رجل �قدر الفن، وسأقص عل�ك سخافته، ع� الرغم من أن��
قصة لم أقصها ع� مخلوق من ق�ل، لعل هذا ��ك أنت،

والفتاة.
قال (بوند):

ت عليها تجمع المحار والقواقع ع� - ال شأن �� �الفتاة، لقد ع��
الشا�� أمس، ول�ن رجالك حطموا زورقها، فاضطررت
، واألفضل أن تطلق �احها، وأؤكد لك أنها لن الصطحابها م��

تن�س �حرف واحد.
� عناد:

) قالت �� ول�ن (ه��
ء، ولن أغادر الم�ان وحدي، �ل �

- �ل سأت�لم، وسأقول �ل ��
سأ��� إ� جوارك.

� �امة:
قال (بوند) ��

� أر�دك؟ - ومن قال إن��
� هدوء:

قاطعهما (نو) ��
- ال دا�� للجدال، ما من مخلوق �طأ ج��ر�� و�عود سالما..

،( تطلع إل�ه (بوند) لحظة، ثم هز كتف�ه، والتفت إ� (ه��
واب�سم قائال:

� معنا، و�ستمع إ� هذا المجنون. )، س��ق�� - ال �أس �ا (ه��
لم ي�د ع�� (نو) أنه قد سمع الع�ارة، أو ح�� أنه يهتم بها، فقد

� هدوء ناعم مخ�ف:
قال ��

، �دفعهم ن�ع من � - �ل العظماء والفالسفة والقادة مجان��
الجنون �الطاقة إ� األمام.. وأنا مجنون �القوة.. عاشق لها، ومن

أجلها امتل�ت هذا الم�ان، ومن أجلها جئت أنت إل�ه.
مأل (بوند) �أسه مرة أخرى، وقال:
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� �ا دكتور (نو)، فمس�شف�ات األمراض العقل�ة - هذا ال �دهش��
تزخر �أمثالك، ممن يتصورن أنفسهم ملو�ا وأ�اطرة، و�حلمون

�القوة وهم رهناء محا�سهم مثلك.
) إن بناء � - القوة عرش کب�� �ا مس�� (بوند).. لقد قال (�لوزفي��
القاعدة هو الذي �صنع القوة، و هذا ما فعلته أنا. ولست أذيع
� قد حققت المعجزة �عق�� الج�ار، و�نه ما من �ا، لو قلت إن��
، فح�� الملوك واأل�اطرة � وسطو��

� العالم �ملك قو��
مخلوق ��

�عتمدون ع� جيوشهم وشع��ــهم، أما أنا فأعتمد ع� نف�
اعتمادا �امال، واحتفظ �قو�� ع� نحو لم ي�لغه إ�سان أو

ش�طان.
- إنه مجرد خداع قوة �ا (نو)، فالممسك �مسدس قوي �مكنه
ات أن �قتل من �قف أمامه فحسب.. أنت مجرد قاتل مثل ع��
القتلة، الذين ارتكبوا جرائمهم، دون أن تنالهم �د العدالة،
� �ا رجل.. � النها�ة.. صدق��

هم المحتوم �� ول�نهم القوا مص��
القوة �لها مجرد لفظ مخادع.

اء.. والموت.. ور�ما - وكذلك الجمال �ا مس�� (بوند).. وال��
، فأنا �

الح�اة أ�ضا.. �لها أمور �س��ة، وعبثك �األلفاظ ال يبهر��
أ��� منك معرفة �الفلسفة والمنطق، وثق أن حدي�نا لن ي�دل

� للح�اة؛ لذا استمع إ� قص�� فحسب.
� أو نظر�� فلسف��

صمت لحظة، ثم أضاف:
،( � - كنت االبن الوح�د لرجل دين نظا�، وأم ص�ن�ة من (�ك��
، مفتقرا إ� رعا�ة األب وحنان األم، � � ب�ت خال��

� ت���ت �� ول�ن��
� هذا إ� االنضمام لجماعات (التونج)، ح�ث ولقد دفع��
المؤامرات وال�قات والقتل، ح�� انهارت عصا�ات (التونج)،
�
فه��ت إ� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، وعشت ط��ال ��

(ني��ورك)، و�ناء ع� توص�ة من أحد ك�ار رجال (التونج) تم
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تعیی�� �اتم أ�ار، وأمينا لصندوق من صناديق المال �حوی
� حز�� مليونا من الدوالرات، و عندما اشتعلت الحرب ب��

ء �
(التونج) (ه�ب س�نجز) و (أون � أونجز)، تحطم �ل ��

� أن
� �� (هارلم)، و�ان ي����

ونهب، ف�قت الم�لغ، واختف�ت ��
� ال�حث ع��

أغادر (أم���ا) �لها، فقد �شطت عصا�ات التونج ��
� عن مخب� � قسوة، و�سألون��

�� � وا ع�، وراحوا �عذبون�� ح�� ع��
الذهب، دون أن أمنحهم جوا�ا شاف�ا، فقطعوا �دي، وأطلقوا
� النادرة، � جهلهم �طب�ع��

� وذهبوا ولقد أنقذ�� النار ع� قل��
، و�� � � الناح�ة ال�م��

�� � � �لها معكوسة، وقل��
ح�ث إن أحشا��

حالة نادرة، تحدث ب�س�ة واحد إ� المليون.. وساعد تمس�
�
، ورحت أفكر �� � المس�ش��

، �عد شهور �� �الح�اة ع� شفا��
� أن

وس�لة للفرار خارج ال�الد �المليون دوالر، وأ�ساءل عما ي����
أفعله بها..

جع ذك��ات توقف (نو)، وأغمض عي��ه ط��ال، و�أنما �س��
ة، وخطر ب�ال (بوند) أن يهاجمه و�قتله، إال أن (نو) فتح عس��

عي��ه مرة أخرى، وقال:
- وعندما غادرت المس�ش�� �ا مس�� (بوند)

�
، فذه�ت إ� أ��� تاجر طوابع �� � كنت قد وضعت خط��

� العالم،
(ني��ورك)، وابتعت مظروفا �حوي أ��� الطوابع ندرة ��

�
� (لندن) و(�ار�س) و(ز�ورخ)، ورحت أ�دل ��

وكذلك فعلت ��
، فاقتلعت شعر رأ�� من جذورە، وأج��ت جراحة تجم�ل هيئ��
� من � صناعي�� � األفطس، فصار دق�قا، وارتد�ت كف��

ألن��
الشمع داخل قفاز�ن، وأطلقت ع� نف�� اسم (جوليوس نو)،
�
، ثم التحقت ��ل�ة الطب �� � � ق��ت�� وأ�دلت �منظاری عدست��

ة � المجلدات الضخمة والمعامل ال�ب�� (م�لوا�)، وهناك.. ب��
ي والعقل، ومدى احتمال درست خصائص وأ�ار الجسد ال���
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، و�عدها �دأت تجار�� حوله، و�دأ الس� نحو القوة هذا األخ��
. � والس�طرة المطلقت��

صمت لحظات، ثم أضاف:
، وطفت � - لن أثقل عل��ما �حد�ث ط��ل.. لقد أنه�ت دراس��
ام العالم حامال لقب دكتور (نو)، ألن األط�اء �حظون �اح��
ا، ورحت أ�حث عن مركز الناس، و�ال�عد عن الشبهات كث��
ت ع� (كراب �)، ق�ادة �ع�د عن أهوال الحرب، ح�� ع��
وابتعتها، وقض�ت منها أر�عة ع�� عاما دون منغصات، ووجدت
� لدي ثروة من مخلفات الطيور ال ت�لف قرشا واحدا، ول�ن��

كنت أحتاج إ� عمال، فاستقدمت مائة عامل وعاملة من
(جاما��ا)، وصنعت مجتمعا معزوال، �حصل العامل ف�ه ع�
� و عائالتهم ضعف أجرە خارجه، واستقدمت عددا من الص�ني��
ا، و�عدها لمراق�ة العمال، وهم غالظ القلوب �عتمد عليهم كث��
� الج�ل، وف�ه صنعت

، و�دأ العمل �� � أضفت إليهم المهندس��
، ومس�ش�� �امال إلجراء العمل�ات الجراح�ة، وحصنا قلع��

� إ� العالم أجمع.
� التال�ة �� أن أمد سلطا��

حص�نا، وخطو��
ج�ع �أسه دفعة واحدة، ق�ل أن يواصل:

� هو ظهور الطائر
- الحادث الوح�د الذي �اد �عكر صفو ح�ا��

� الج��رة �ا مس�� (بوند)، واهتمام حم�� جمع�ة
الملع�� ��

� ال�دا�ة، ومنعت رجا� من
(أودبون) �ه.. لقد تركتهم وشأنهم ��

االتصال �حار�� المستعمرة، أو من �فد من علماء الطيور،
، ول�ن ذات يوم � اب من منطق�� وكذلك حذرت هؤالء من االق��
� خطاب �قول: إن الطائر الملع�� هذا قد صار أندر وصل��
� العالم ع� اإلطالق، و�ن جمع�ة الحم�� هذە تنوي

الطيور ��
بناء فندق هنا، يرتادە محبو الطيور النادرة، و�ن أفالما س�نمائ�ة
س�تم تص��رها، وما إ� ذلك.. تصور هذا �ا مس�� (بوند)��..
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ء �
�عد أن �افحت سنوات ألصنع قلع�� ال��ة، ينهار �ل ��

� مشاهدة �عض الطيور
�س�ب مجموعة من العجائز، ترغب ��

� ال�دا�ة منع حدوث ذلك ��ل
النادرة��.. ولقد حاولت ��

اء المنطقة من جمع�ة (أودبون) الوسائل القانون�ة، وحاولت ��
، وهنا رحت أدرس �ل �م�لغ ضخم للغا�ة، ل�نهم رفضوا عر��
ما يتعلق �الطيور الملعق�ة، وعندئذ �دا �� الحل هال م�سورا،
�ــها الخوف ��عة، وهكذا صنعنا ذلك فالطيور السخ�فة �ع��
� قلوب الطيور، وسحق المعسكر

، الذي �ث الرعب �� � التن��
� وحارس�ه، وراحت الطيور تفر وتموت �اآلالف ح�� وصلت��

� طائرة، � من جمع�ة (أودبون) ع� م�� برق�ة تف�د وصول رجل��
ورأ�ت من الح�مة أن أوافق فوافقت، ودبرت حادثا أ�اد الطائرة،
� احتفاال مهي�ا، ووجدنا وحطمها تحط�ما، واحتفلنا �الجثت��
ا منطق�ا لحادث الطائرة، وآخر لم�ع حار�� مستعمرة تفس��
، وأظن جمع�ة (أودبون) الطيور، وهكذا عاد السالم إ� أر��
� هذە المرة، و�ال فإنها س�تعرض إ� حرب شعواء،

ستق�ل عر��
لن ينعم بها أحدهم قط.

قال (بوند):
انجوایز) والفتاة؟ - قصة ط��فة، ول�ن لماذا تخلصت من (س��

ماذا فعلت بهما؟.
� قرار نهر (مونار�زرفوار)، فلقد �دأ

- إنهما يرقدان اآلن ��
، و�ان ال�د له من هذە النها�ة مع � أعما��

انجوایز) �شك �� (س��
� ء نفسه معك، ول�ن�� �

ته، و�ان من الممكن أن أفعل ال�� سكرت��
علمت طب�عتك، من ذلك الملف الذي أخذناە من (كنجز
� خيوط � نفسها ب�رادتها ب��

هاوس)، وأدركت أن الذ�ا�ة ستل��
العنكبوت، وما إن ظهر قار�ك ع� الرادار، ح�� أدركت أنك قد

وقعت، ورحت أستعد الستق�الك.
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اع قارب الفتاة، وأنا أؤكد - لم �كن رادارك محقا، فلقد التقط ��
لك للمرة الثان�ة أنه ال شأن لها �األمر مطلقا.

ة.. - إنه سوء حظها إذن، فأنا أحتاج إ� فتاة ب�ضاء لتج��ة صغ��
ولقد قلت لك من ق�ل �ا مس�� (بوند) إن اإل�سان �حصل دوما

ع� ما ي��دە.
تم�� (بوند) لحظتها لو �قتل (نو)، ول�نه شعر �عجزە عن هذا

، فلجأ إ� وس�لة أخرى، وهو �قول: � الوقت الحا��
��

- لن �صاح�ك الحظ دوما �ا (نو).. هناك ملف خاص عنك،
دونت ف�ه حادث الطائرة، وم�ع حار�� مستعمرة الطيور، و�ه
ك ��ل �احة أن � أخ�� أسماء اآل�سة (ش��ك) و (تارو).. ودع��
� (جاما��ا) لمهاجمة (كراب �)، لو لم

التعل�مات قد صدرت ��
أعد خالل ثالثة أ�ام.

لم ي�د ع� وجه (نو) أي اهتمام �حد�ث (بوند)، الذي تابع:
- ومن أجل هذە الفتاة فقط سأتفاوض معك �ا (نو). حسنا.. ما
، ثم أمنحك أسبوعا � � أن تع�دنا إ� (جاما��ا) سالم��

قولك ��
ء خلفك؟ �

�امال لتغادر (کراب �) �طائرتك، تار�ا �ل ��
لم ينطق (نو) �حرف واحد، ول�ن نظراته اتجهت إ� نقطة ما
) إ� النقطة نفسها خلف (بوند)، وكذلك اتجهت نظرات (ه��

� رعب..
��

� حدة..
والتفت (بوند) ��

ورأى ما يتطلعان إل�ه..
�ان �قف خلفه الحارس الخاص لدكتور (نو)، و�� جوارە رجل

مفتول العضالت صارم المالمح..
لحظتها أدرك (بوند) الجواب..

جواب دكتور (نو)..
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15۔ مخالب..
« العشاء معد �ا س�دی.. ».

� هدوء، �خالف ال�امة
نطقها الحارس الخاص لـ (نو) ��

المر�سمة ع� مالمحه ومالمح زم�له، وتنفس (بوند) الصعداء،
� هدوء و�ساطة:

وتراخت عضالته المتوترة، عندما قال (نو) ��
- إنها التاسعة إذن.. ه�ا.. س�تم حدي�نا حول المائدة.

لم �كد يتم ع�ارته ح�� انزاح الحائط من خلف الحارس وزم�له،
) (نو)، ع�� الفجوة، إ� حجرة خش��ة وتبع (بوند) و (وه��
أن�قة، تتد�� من سقفها ث��ا ضخمة، ع� هيئة شم�ع مشتعلة،
وتحتها مائدة مستديرة، معدة لثالثة أشخاص، وأرضها مفروشة

ب�ساط أزرق سم�ك..
) إ� �مينه، واتخذ (نو) مقعدا متوسطا، �ح�ث جلست (ه��
وجلس (بوند) إ� �سارە، و�دت الحجرة - ع� الرغم من
�ساطتها – شد�دة الجمال والذوق، ع� حد �كفل لها منافسة
أفضل قاعات (هوليود)، وراح الحارسان �خدمان المجموعة
� أثناء العشاء، ع�

� مهارة و�عة، و�ى جو م�ح ��
ة �� الصغ��

� أصدقاء قدا�، و�ساءل نحو جعل األمر ي�دو و�أنه دعوة ب��
� نفس (نو)، ثم

(بوند) عما إذا �ان حديثه قد وجد صدى ��
�ساءل عما س�فعله (نو) معه ومع الفتاة�.. هل س�قتلهما حقا؟�
لم �قلقه األمر �قدر ما راح �درسه، م�سائال عما إذا �انت
� أمسكها هو أم ال؟.. هناك ع� أ�ة (لندن) ستلتقط الخيوط ال��
حال (�ل�دل سم�ث)، والفا�هة المسمومة، و... ال.. إن (نو)
� الوقت ذاته.. إنه

شد�د الثقة بنفسه، وشد�د المهارة ��
� �ساطة: « لم أسمع قط عن (كوار�ل) أو (بوند)..

س�ج�ب ��
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) فلن »، ولن �كون هناك مجال لتكذي�ه.. أما �ال�س�ة لـ (ه��
ي��ط مخلوق واحد ب�نها و��نه، ولن ي�دو اختفاؤها عجي�ا أو
� أثناء �حثها عن القواقع

ا.. س�ظن الناس أنها قد غرقت �� مث��
� الوقت نفسه أن ي�ن�أ

والمحارات النادرة، ومن المستح�ل ��
�مص�� (نو)، فاألمور الخاصة بهذا الرجل ال تزال مبهمة غ��

واضحة.
) �الحد�ث عن الطيور وحاول (بوند) أن �شغل (ه��
� �دە، فأسقط

�� � � الخ�� ات، وانتهز فرصة وجود سک�� والح��
، الذي أحدثه تحطم � � غمرة االرت�اك الوق��

�أسه عمدا، و��
ال�أس، واعتذار (بوند) الشد�د، وتأسفه الم�الغ ف�ه عما س��ه
� �مه

� �سقط �� ، رفع �دە ال��ى، وترك السك�� من فو��
� الواسع، و�ستقر عند ضلوعه، وتظاهر �شد حزام الثوب الصي��

� ارت�اح..
� أسفل الحزام �� دول وسطه، وث�ت السك��
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ولم �كد العشاء ي�ت�� ح�� وقف الحارسان خلف (بوند)
� جمود:

وزم�له، وقد عقدا ساعديهما أمام صدرهما، وقال (نو) ��
- هل راق لك طعام العشاء �ا مس�� (بوند)؟
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، وأشعلها التقط (بوند) س�جارة من صندوق سجائر (نو) الف��
� هدوء، وهو �شتم رائحة الغدر مختلطة �دخانها، ع�� صوت

��
(نو)، وقرر أن �حصل ع� قداحة السجائر كسالح آخر، وهو

�قول:
- إنه عشاء ممتاز �حق.

� مهارة:
ثم التفت إ� (ه�� )، واستطرد وهو �خ�� القداحة ��

- أل�س كذلك؟
� قلق:

�� ( تمتمت (ه��
- هذا صحيح..

اب�سم لها للحظة، ثم التفت �سأل (نو):
- ماذا س�حدث اآلن �ا دكتور (نو)؟

احك من �ل الوجوە �ا مس�� (بوند)، ولم - لقد فحصت اق��
أق�له ش�ال أو موضوعا.

- قرار غ�� حك�م �ا دكتور (نو).
� أقوالك، فرجال مهنتك ال

� أشك �� - ر�ما �ا مس�� (بوند)، ول�ن��
حات، ومن المعتاد أن ي�لغوا رؤساءهم �لقون مثل هذە المق��
� مطالعة القصص

تفاص�ل ونتائج مهماتهم، و��دو أنك ��ف ��
البول�س�ة �ا مس�� (بوند)، فاألمور لن تتعقد أ�دا �ما تظن.. ر�ما
طة والج�ش، و�سألون: أين الرجل والفتاة؟.. �صل رجال ال��
ماذا؟.. رجل وفتاة؟�.. لست أدري ش�ئا عنهم.. ه�ا.. ان�فوا
� تفاهات واتهامات جوفاء، ال

��عة، فل�س لدي وقت أض�عه ��
� دل�ال واحدا.. مجرد دل�ل..

�س�ند إ� أ�ة أدلة ماد�ة.. أعطو��
أرأ�ت �ا مس�� (بوند)؟.. األمر أ�سط من أن نلجأ إ� تعق�دە..
واآلن هل لد�ك سؤال آخر، أو �لمة تحب توجيهها إ�؟.. ه�ا..
ا، وستصل سفينة الشهر غدا، وأنا  أحتاج إ� الوقت �ق� كث��

قدر من النوم.
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�
)، ورآها شاح�ة �الموت، تحدق ف�ه �� تطلع (بوند) إ� (ه��

رجاء، و�أنما �ستعطفه أن ينقذها، فقال:
؟.. ك�ف ستحصل ع� �

- حسنا.. ماذا ي�تظرنا؟.. ما الفصل الثا��
القوة؟

ة حتما �ا مس�� (بوند)، وال �مكنك - آە.. أنت �شعر �الح��
مقاومة عادة إلقاء األسئلة، ح�� و أنت ق�د خطوة واحدة من
�
ك ��ل ما ترغب �� الموت.. ال �أس �ا مس�� (بوند).. سأخ��

معرفته.. ستكون هذە الج��رة منارة إشعاع الحضارة والمعرفة
� ت�عد عنا ثلثمائة للعالم �له.. هل تعلم أن جزر (ترك)، ال��
، �� أهم مرا�ز اخت�ارات الصوار�ــــخ الموجهة؟.. ال شك ك�لوم��
� � الجو، وال��

� فقدت �� أنك قد سمعت عن الصوار�ــــخ ال��
� الجو.. هل

رفضت اإلصغاء ألوامر التوج�ه، وأ�ادت نفسها ��
تعلم الس�ب الم�ا�� لهذا الفشل �ا مس�� (بوند)؟. إنه ج��رة

(کراب �).
- أی قول هذا؟

- إنه قول عس�� الفهم، ول�نه �س�ط تكنولوج�ا، فهناك طاقم
ء مع � من رجا�� يتابع إطالق الصوار�ــــخ، وطاقم آخر �خت��
� �اطن الج�ل، ومهمته ��

معدات �فوق ثمنها المليون دوالر، ��
انتظار انطالق الصوار�ــــخ، ثم إرسال موجة ذ�ذ�ة ق��ة تعوق
، �عد أن نص�بها نحن �جنون � األطلن��

ط��قها، و�سقطها ��
، ونحدد موضع سقوطها �منت� الدقة، ونتأ�د من أننا �

و�� إل�ك��
�ستطيع ت�د�ل مسارها يوما، وتوجيهها نحو الهدف الذي

نختارە لها.
� مجدك - هل ستقتل نصف العالم لتحقيق أغراضك، وتب��
ق صدرك الزائف �ا دكتور (نو)؟.. أراهنك أن أول رصاصة تخ��
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�
ستكون من أحد رجالك، �عد أن زرعت �ل هذا ال�� ��

نفوسهم.
� وعن�د.. لقد عزلت - لست تفهم ش�ئا �ا مس�� (بوند).. إنك غ��
أحد رجا�� عن اآلخ��ن، و�لهم يتصورون أنه قد مات، وهو
� مركز إطالق

� نتصل بها �عمالئنا �� �حمل �سخة من الشفرة ال��
الصوار�ــــخ الموجهة، ومهمته مراق�ة �ل ما �دور هنا �ا،
� �ل مرة �سخة من الرسائل المت�ادلة.. �ل الرسائل،

�� � و�سلم��
� الجو رائحة مؤامرة.

وح�� اآلن ال توجد ��
- لست أقلل من شأنك �ا دكتور (نو)، فأنت رجل شد�د الذ�اء
والحذر، �ما ي�دو واضحا، ول�ن من عاش �الس�ف مات
� خدمته

� أؤكد لك أمرا.. إن القسم الذي أعمل �� �الس�ف.. ودع��
)، وس�ح�ل � مكروە، أنا أو (ه�� س�نهض �المارد، لو أصاب��

ج��رتك هذە إ� فتات.
ة �ا مس�� (بوند)، وال تتوقع - ال تحاول أن تلعب لع�ة كب��
حدوث معجزة، فأنا مستعد ل�ل األخطار والنتائج، ولقد أعددت
� مسار

ء عدته.. لقد وجدت الوس�لة للتح�م �� �
ل�ل ��

الصوار�ــــخ، و�سقاطها �القرب من الج��رة لدراسة تركيبها، �ل
ت�د�ل مسارها إ� ح�ث أر�د، وأنت تعلم �م س�س�ب صاروخ
� األرواح والمعدات.. واألد� أن

ضخم موجه من خسائر، ��
العدو مستعد دوما لدفع م�الغ �اهظة، للوقوف ع� ما توصل
� مجال الحرب والفضاء، و�م تظنه �دفع مقا�ل

إل�ه خصمه، ��
ة؟.. تهد�دك إذن ال ؟.. ع�� � الصاروخ الواحد؟�.. خمسة مالي��

�ساوي ش�ئا أمام �ل هذا �ا مس�� (بوند).
� م�عه �عد قل�ل،

� أنه س�ل��
استمع إل�ه (بوند)، وهو �فكر ��

، فأ�ع ير�شف ما ت��� � متخما �أ�ار (نو)، وحصنه الحص��
من �أسه، وهو �قول:
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- حسنا �ا دكتور (نو).. لقد سئمت حديثك. ك�ف تود قتلنا..
� ��عة.

�� �خنجر أم مسدس أم سم زعاف؟. ه�ا.. أخ��
أر�د وجه (نو)، واحتقن غض�ا، و��شارة منه أمسك حارساە �ـ
� ق�ضته �قوة،

)، وأمسك (بوند) القداحة �� (بوند) و (ه��
)، قائال: واب�سم لـ (ه��

.. ي�دو أن ح�ات�نا س�نته�ان اآلن. �
- معذرة �ا ع��ز��

� الفتاة.، و�� تقول: أطل الرعب واضحا من عي��
� القتل؟ - هل سيؤلم��
انفجر (نو) �العاصفة:

�
�� � � جل وق��

� أعشق إ�الم اآلخ��ن، وأق�� - أشد األلم.. إن��
� ي ع� احتمال األلم، وأقوم بتجار�� دراسة قدرة الجسد ال���
، و�وما ما ستقود تجار�� �

� ط����
ع� �ل من يوقعه القدر ��

العالم �له، إ� حضارة جد�دة، مثلما فعلت تجارب األلمان ع�
ال��� قد�ما.. لقد أج��ت تج��ة يوما ع� امرأة زنج�ة،
استغرقت خاللها ثالث ساعات، ق�ل أن تق�� نحبها من شدة
الرعب، وكنت أ�حث عن فتاة ب�ضاء إلجراء التج��ة نفسها،

ولقد قادك القدر إ�..
جلس متطلعا إ� الفتاة المذعورة، و�دا و�أنما يتلذذ برعبها، وهو

�ستطرد:
� حتما ما أعن�ه، فهذە الج��رة �س� (کراب �)؛ - أنت تعلم��
� (جاما��ا) �اسم (�طان ال�حر

ألنها تزدحم �ما �عرف ��
األسود)، وهو �ائن �حری �ملك مخالب ق��ة حادة، و هو يزور
� مثل هذا الوقت من العام، ع� هيئة جيوش

الج��رة �اآلالف، ��
� الل�ل �حثا

� شقوق المرجان، وت�شط �� � ب��
رهي�ة مخ�فة، تخت��

سه، والل�لة ستع�� ع� امرأة ب�ضاء �ضة، عن طعام تف��
وستمزقها �مخالبها �� ممزق.
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) �خة رعب هائلة، و�دت و�أنما ستفقد وعيها، � أطلقت (ه��
فقاوم (بوند) عبثا ذرا�� سجانه، وهو ��خ:

- أيها الوغد الزن�م.. سأرسلك إ� الجح�م من أجل هذا.
اب�سم (نو) اب�سامته الواثقة، وهو �قول:

- لست أومن بوجود الجح�م �ا مس�� (بوند).. وال تقلق �شأن
ا، فن�ض العروق �جذب (ال�طان األسود) عادة، صد�قتك كث��
� التهام قلب صد�قتك أوال، فال تتجشم عذا�ا ط��ال،

وقد ي�دأ ��
� م�عها.

ق�ل أن تل��
ثم أضاف ع�ارة �اللغة الص�ن�ة، فحمل الحارس اآلخر الفتاة،
� تضاعف شعور � ح��

ة، وغادر الحجرة، �� و�أنما �� دم�ة صغ��
� � الملتصق �معدته، والقداحة المستقرة ب�� (بوند) �السك��
أصا�عه، وتم�� لو ي�دأ هجومه ع� (نو) اآلن، وسمع هذا األخ��

�قول:
- قلت لك إن القوة خادعة �ا مس�� (بوند)، ول�ن دعنا من
�ــــح � الواقع ب���

� مغرم �� ك أنت.. إن�� الفتاة اآلن، ولنناقش مص��
ي، و�دراسة قدرة المرء ع� ممارسة شجاعته و الجسد ال���

احتمال آالمه، وهذا �حتاج إ� أن يواجه
المرء �اعا ما.. وهذا ما س�حدث لك.. سنجری عل�ك تج��ة
ف��دة، فأنت اآلن قد تناولت طعاما ج�دا، وحصلت ع� قدر
�اف من النوم، وس��دأ اآلن تج��ة نادرة، لم يواجهها إ�سان من
� حال م�عك، لمعرفة

�ــــح جثتك �� ق�ل، وأعدك أن أقوم ب���
� التج��ة.

س�ب فشلك ��
� هدوء، نهض (نو) من مقعدە، واتجه نحو �اب الحجرة،

و��
� هدوء، وهو �سلط نظرة ق��ة ع�

والتفت إ� (بوند) وقال ��
وجهه:

(بوند). - حظا سع�دا �ا مس��
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� إح�ام..
وأوصد ال�اب خلفه ��

� نفس اللحظة سمع (بوند) صوت خادم المصعد من خلفه
و��

�قول:
- ه�ا �ا مس�� (بوند).

و��ل هدوء اتجه (بوند) نحو المصعد، مع حارسه..
ونحو المجهول..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



359

16- التج��ة..
� عن (بوند)

توقف العامل أمام أزرار المصعد، ح�� �خ��
� اتجاهه، والدور الذي س��لغه، ول�ن (بوند) اس�نتج الجواب��

بتقدير الحركة والمسافة، ح�� توقف المصعد أمام ممر ط��ل
مغ� �سجاد سم�ك، فسار (بوند) ع�� الممر الط��ل، و�دا له
من الصوت المن�عث من خلف �عض األبواب المغلقة، أنه
� تدير �ل هذا الوكر العج�ب، ق��ب من حجرة اآلالت، ال��
ت�ب، ولم �كد حارسه و�انت األبواب تحمل حروف الهجاء �ال��
�لمح ال�اب الذي �حمل الحرف (ك)، ح�� دفع (بوند) داخل

الحجرة المفتوحة..
ووجد (بوند) نفسه داخل زنزانة من الحجر، مطل�ة �طالء
� عنا�ة �الغة

� وضع عل�ه �� رمادي، ل�س بها سوى مقعد خش��
قم�ص (بوند) األزرق و�واله الدا�ن، وقال الحارس وهو يهم

ب�غالق ال�اب:
- إنها نها�ة المطاف.. اجلس ح�� الموت، أو أوجد لنفسك

مخرجا.
� هدوء:

قال (بوند) ��
ة آالف دوالر، وتذكرة سفر مفتوحة، إ� أي � ع��

- ما رأ�ك ��
� الدن�ا؟

م�ان ��
اب�سم الحارس، و�دت أسنانه الصفراء واضحة، وهو �قول:

� أفضل ال�قاء ع� ق�د الح�اة. - ال �ا س�دي.. إن��
- �مكننا أن نفر من هنا معا.

�خ الحارس:
. � - إل�ك ع��
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� إح�ام..
وأغلق ال�اب ��

وراح (بوند) �درس زنزانته ج�دا..
لم تكن هناك سوى فتحة واحدة للته��ة، مغطاة �سلك
مسم�ك، ول�نها تك�� لمرور جسدە، و�انت ساعته �ش�� إ�
ب، ة والنصف، وموعد خروج ج�ش ال�طان األسود �ق�� العا��
)، ومن المحتم أن �عمل هو �أق� ب م�ع (ه�� ومعه �ق��

قوته و�عته، لو أراد استعادتها ع� ق�د الح�اة..
، وارتدی قم�صه و�واله، � و��عة خلع (بوند) الزي الصي��
، وراح �خت�� قوتها �حفر الحائط الصخري، ثم � وأستل السك��
� أسنانه، وجذب المقعد إ� أسفل فتحة الته��ة، وضعها ب��
ووقف فوقه، ومد أصا�عه عن آخرها، ح�� لمس السلك الذي

�غ�� الفتحة..
� عنف..

وفجأة شعر �صدمة ق��ة، دفعته �ع�دا، وألقته أرضا ��
�انت األسالك مكه��ة..
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� قوة، ليتخلص من أثر الصدمة
وراح (بوند) يهز رأسه ��

ال�ه���ة، ورأي أطراف أصا�عه محروقة ملته�ة، إال أن هذا لم
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، ومزقه تم��قا، ثم صعد � ي�نه عن عزمه، فالتقط الزی الصي��
مرة أخرى إ� النافذة..

اع الغطاء الش��� هذە المرة، � و�معاونة القماش العازل، أمكنه ان��
فه�ط ل�جلس ع� مقعدە، وراح �ستخدم قدم المقعد �مطرقة،
ح�� صنع من األسالك رمحا حادا مدب�ا، ثم صعد فوق المقعد

للمرة الثالثة، وتطلع ع�� النافذة..
�دت له الفتحة �اف�ة لمرور جسدە، وع� ضوء القداحة،

وجدها تمتد ع� هيئة أنبوب ط��ل، ي�دو و�أن ال نها�ة له..
ودفع (بوند) جسدە ع�� الفتحة، وراح يزحف داخل األنبوب،
وأ�قن ع� الفور، من رائحة الهواء النظ�ف، أنها فتحة هواء
ها، وهو ي�ساءل أی هول ي�تظرە التكي�ف، وراح ��مل ط��قه ع��
� نهايتها، إال أنه لم �جد أمامه سوى نها�ة الممر، و�دا�ة

��
ا تق���ا، و���عث �ن م�� اسطوانة ترتفع إ� أع�، لمسافة ع��

داخلها ضوء قوي، و�أنها فوهة مدفع مص��ة إل�ه..
و�ساءل (بوند) هل �مكنه �سلق األسطوانة ذات الجدران

الملساء أم ال؟
اجع، ألصق ظهرە ودون أن �منح نفسه فرصة للتفك�� وال��
� �الجدار ، وألصق قدم�ه العار�ت�� �جدار األسطوانة الداخ��

� �طء مث�� للتوتر..
المقا�ل، وراح �دفع جسدە إ� أع� ��

ا، و�ــه�ط قل�ال، وم�� الوقت �طيئا، و (بوند) �صعد م��
د الهواء عرقه، الذي ��اد �دفعه و�توقف �ضع لحظات لي��
� أسنانه، � ب�� � وآخر، والسك�� � ح�� لالنزالق إ� أسفل ب��

� إح�ام..
�ضغطها ��

ثم ارتطم رأسه �قمة األسطوانة..
لقد �لغ النها�ة..

ال.. لقد رأی أمامه أنب��ا جد�دا..
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� جسدە من قوة و��ار، دفع جسدە إ� األمام،
و��ل ما ت��� ��

وسقط ع� وجهه داخل األنبوب الجد�د، ثم أ�ع ينقلب ع�
� شدة..

ظهرە، وهو �لهث ��
� نافذة

لم �كن �درى لحظتها أين هو، ول�نه �ان �حدق ��
زجاج�ة، �� مصدر ذاك الضوء، الذي �مأل الم�ان و�غمرە تماما،

و..
� قوة..

وفجأة انتفض جسدە ��
�
� وجهه.، ع�� النافذة،  ثم تختف�ان ��

� تحدقان �� لقد رأی عين��
�عة..

إنه أحد رجال (نو) حتما..
ذلك الوغد ي�تبع خطواته إذن..

فل�كن..
اجع، ع� الرغم من هذا.. ال مجال لل��

� أسنانه، وراح � ب�� و�م��د من الحزم، أمسك (بوند) السك��
يواصل ط��قه إ� األمام..

وراح الضوء �خفت تدر�ج�ا، والحرارة ترتفع داخل األنبوب،
فأشعل (بوند) قداحته، وهو يتص�ب عرقا، ومال مع األنبوب
� رائحة معدن منصهر، وارتفعت حرارة �مينا، وخ�ل إل�ه أنه �م��

� شدة..
األنبوب تحته ��

ائح � إ� �� و�ال تردد، خلع (بوند) قم�صه، ومزقه �السك��
ة، لفها حول �د�ه وقدم�ه، ورفع معدته عن أرض�ة صغ��
� إ�ار نحو الحرارة المرتفعة،

األنبوب الساخنة، وواصل زحفه ��
ع� الرغم من األدخنة المح�طة �ه، والعرق الغ��ر، الذي �لهب

عي��ه..
وراح ��خ ألما �لما لمس جزء من جسدە األنبوب الملتهب،
ول�نه لم يتوقف، وقرر أنه لن �س�سلم أ�دا، ف�اخه يؤكد أنه
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ما يزال ح�ا، وس��ذل أق� جهدە لحما�ة ح�اته..
..( وح�اة (ه��

وفجأة لمست �دە ش�ئا �اردا، فاندفع �ع�� عوازل من مادة
(االس�ستوس)، وت�عها ع�� منح�� آخر شد�د اإلظالم، �كف�ه

ف�ه أنه �ارد �الثلج..
� اس�سالم أل�� (بوند) جسدە أرضا، وعاد �لهث..

و��
ا عاد إ� الهواء ال�ارد، �عد أن �اد �شوى ح�ا.. أخ��

وانتعش (بوند) �عد قل�ل، والحت له �قعة ضوء من �ع�د،
فاستجمع قواە، وذهب إليها..

ومرة أخرى رأي نافذة زجاج�ة، وخلفها عينان ترق�انه..
وأ�ع (بوند) ي�تعد، وقد أثارت تلك المراق�ة ثائرته، وجعلته

� شغف، ع��
�شعر و�أنه حيوان تجارب يرق�ه أحد العلماء ��

متاهة قاتلة..
� نها�ة األنبوب..

ا رأی (بوند) القمر من �ع�د.، �� وأخ��
� نفسه �الخروج و��ل لهفته للنجاة، راح يزحف نحوە، وهو �م��
من هذا الت�ه القاتل، و�حاول إقناع نفسه �أنه �ان س�ال�� ما هو
أشد هوال، لو أنه مجرد مسافر عادی، سقطت طائرته

وارتطمت �األرض، و...
� صورة القمر، ة تع�� ب�نه و��� وفجأة الحت له أجسام صغ��
فأ�ع �شعل قداحته، واختفت تلك األجسام ع� الفور، و�ن
رأى ع� ضوء القداحة أن نها�ة األنبوب مغلقة �ش�كة أخرى

من األسالك السم�كة..
� وض�ح..

ة �� ثم رأی تلك األجسام الصغ��
�انت عنا�ب حمراء �شعة، من الن�ع السام، ي�لغ طول الواحدة
ات ع� األقل، و�ان هناك ما �قرب من منها س�عة س�ت�م��
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ض ط��قه إ� الخارج، و�ان عل�ه أن �ن واحدة منها، تع�� ع��
�ع�� ع� وس�لة لعبورها..

وأدرك �غتة أنه �حمل الوس�لة..
وأشعل (بوند) قداحته �أق� قوتها، وصدر منها لسان من
� ركن ق�، وهنا

اجع، وتن�مش �لها �� اللهب، جعل العنا�ب ت��
أخ�ج الرمح الذي صنعه من أسالك الش�كة األو�، وراح �طعن
العنا�ب واحدة �عد األخرى، وثارت ثائرة العنا�ب السامة،

� وجوهها..
وحاولت مهاجمته، فأطلق اللهب ��

واستمر قتاله مع العنا�ب قرا�ة نصف الساعة، ح�� ق�� عليها
� النها�ة..

�لها ��
� �عة..

ها �� وعندئذ مزق (بوند) الش�كة، وع��
ول�نها لم تكن نها�ة المطاف..

لقد خدعه ��ە..
لم �كن ذلك الضوء ضوء القمر، �ل �ان ضوء نافذة أخرى، تطل

من خلفها عينان مراقبتان..
� (بوند)، وتظاهر �الموت..

وهذە المرة استل��
، �ان �شعر بنظرات المراقب، � وع� الرغم من عي��ه المغلقت��
� �عة، و�أنما ه�ع لي�لغ (نو)

الذي لم �ل�ث أن غادر موقعه ��
أمر م�ع (بوند)..

و��عة واصل (بوند) تقدمه ع�� الممر، الذي راح ينحدر
تدر�ج�ا، و�زداد انحدارا وا�ساعا..

�
لق ع�� الممر �� � وفجأة فقد (بوند) توازنه.، ووجد نفسه ي��

�عة..
ە إ� الهواء الطلق.. وفجأة أ�ضا ع��

ووجد نفسه يهوی من حالق..
نحو مص�� مجهول..
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17 - أذرع الموت..
ە هوی (بوند) ��ل ثقله ع�� الهواء، وخ�ل إل�ه لحظات أن مص��
المحتم هو الموت سحقا، إال أن عي��ه لمحتا �غتة سطح الماء

.. �
الف��

� أسنانه، ومال برأسه إ� � ب�� و�حركة غ����ة تناول (بوند) السك��
أسفل، ومد ذراع�ه إ� األمام..

وارتطم �الماء..
وغاص ما �قرب من ستة أمتار..

وفقد الو�..
� �طء راح جسدە �صعد إ� السطح تدر�ج�ا، فأرسل مخه

و��
ب الماء إشارة إ� أطرافه، واستعاد وع�ه دفعة واحدة، فراح ���

�ذراع�ه وساق�ه، صاعدا إ� أع�..
� شدة، إال أنه لم �كد

وعندما صعد إ� سطح الماء، راح �سعل ��
�لمح الشا�ء من �ع�د ح�� سبح نحوە ع� الفور، ول�ن
ض ط��قه، فتعلق �ه ل�حصل حاجزا من األعمدة الحد�د�ة اع��
ع� قدر من الراحة، و�دت له أضواء الفجر من �ع�د، والحظ
�ن أن الماء أسفله عميق، وأن تلك األعمدة ترتفع إ� علو م��

تق���ا، وتغوص إ� القرار..
ب منه، و�لتقط نقاطا وان��ه (بوند) إ� �ب من األسماك �ق��
ة �سبح حوله، ثم ان��ه فجأة إ� أن هذە النقاط السوداء صغ��

.. �� دمه المتخ��
نعم.. �انت الدماء �س�ل من كتفه وركبته وقدم�ه، و�ان ماء

ال�حر �كوي جروحه، و�ؤلمه..
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ة من األسماك وخ�� لحظة أن تكون تلك األسماك الصغ��
سة، ول�نها تلتهم دمه فحسب، ول�ن لو أن رائحة الدم قد المف��
ة هكذا، فماذا عن (ال�ارا�ودا) وأسماك جذ�ت األسماك الصغ��

القرش؟..
�دا له أن الغرض الوح�د من إقامة هذا الحاجز من األعمدة هو
سة، ومنعها من �ل�غ ال�حر المفت�ح، إال احتجاز األسماك المف��
أن هذا �منعه من �سلق الحاجز، والعبور إ� الجانب اآلخر منه،

مهما �ان الثمن..
لقد اس�نفذ (بوند) قواە تماما، واعت�ها اعتصارا، ح�� ل��اد
� إنجاح مهمته، و

�س�سلم للموت اآلن، لوال رغبته العارمة ��
..( إنقاذ (ه��

� عروقه..
وفجأة تجمدت الدماء ��

، ثم برزت أمامه �غتة عينان لقد �دا الماء من تحته و�أنه �غ��
تان.. كب��

ة.. إنها إذن مفاجاة (نو) األخ��
� نها�ة الوج�ات..

�� �
� تأ�� الحلوى ال��

ء أخطبوطا ضخما.. �
�ان هذا ال��

: إنه �لف أذرعته حول ذلك الحيوان، الذي قالت عنه األساط��
القوارب، و�جذبها معه إ� القرار..

و��عة راح (بوند) ي�سلق الحاجز الحد�دى.. لقد صار العبور
إ� الناح�ة األخرى محتما اآلن..

�
� ص�� وهدوء، راح األخطبوط يراق�ه، ثم مد إحدى أذرعته ��

و��
�طء، وراح يتحسس بها ساق (بوند)، الذي يه�ط من الناح�ة
ها ق�ل الهجوم، ثم ارتفعت األخرى من الحاجز، و�أنما �خت��

الذراع إ� وسط (بوند)، والتفت حوله..
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� هذە اللحظة حلقت أ�اب الطيور، وارتفع صوت �اخرة
و��

الشحن الشه��ة، إ�ذانا ب�دء احتفاالت عمال الج��رة..
وفجأة التفت الذراع حول وسط (بوند)، وقفزت ذراع أخرى
� الوقت المناسب،

� وجهه، ول�ن (بوند) أ�عد وجهه ��
�ه �� لت��

فارتطمت الذراع �الحاجز الحد�دي، واعت�ت األخرى وسط
(بوند)، ح�� �ادت تنغرز ف�ه..

و��ل قواە، راح (بوند) �طعن، و�طعن، ثم استل الرمح من
�
لق �� � جسدە، والذراع ت�اد �شطرە شط��ن، وترك جسدە ي��

� األخطبوط ��ل قوته.. � ع��
�عة، وغرس الرمح ��

� دوامة رهي�ة، و�ش�ث
وتفجر ال�حر من حوله، وسقط ��

�الحاجز الحد�دي ��ل قواە، ح�� غمرە الضوء، ووجد نفسه
� وجهه..

وح�دا، مغ� �الح�� األسود، الذي أطلقه الحيوان ��
ول�ن أین ذهب؟..

لم ي�تظر ل�أت�ه الجواب، �ل راح �سبح نحو الشا�ء الصخري
��ل ما ت��� من قواە، وخ�ل إل�ه أنه �جر خلفه د�ا�ة �املة،
ح�� أنه لم �كد ي�لغ الشا�ء ح�� ارت�� فوقه �القت�ل، وكشف
� أنحاء ش�� من جسدە، إال أن

أنه مصاب �عدة جروح وقروح، ��
أعضاء جسدە �لها سل�مة، لم �فقد منها عضوا واحدا، أو �ك�

طرف واحد..
وقرر (بوند) أن يواصل كفاحه، فلم يبق إال القل�ل، ثم إن عل�ه
)، واالنتقام لم�ع (كوار�ل)، أن ي�ذل أق� جهدە إلنقاذ (ه��
� العالم �له من

وتحط�م (نو) �جنونه وسطوته، ق�ل أن �عا��
هلوسته و هذ�انه..

ومن �ع�د تنا� إ� مسامعه صوت العمال، وهم ينقلون
مخلفات الطيور إ� السفينة، و�دت له السماء من فوقه
صاف�ة، تحوم فيها أ�اب الطيور، واس�نتج (بوند) أن الساعة
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تقارب السادسة، و�اد �س�سلم لقل�ل من النوم، لوال أن تنا�
إ� مسامعه صوت ق��ب �قول:

- ه�ا.. انطلق.
وأعق�ه صوت يهتف:

- ال �أس.
ثم ت�عهما هدير آلة ضخمة، جعلت (بوند) �قفز من م�انه،
� حذر، وراح ينعم

و�ــه�ع إ� مصدر الصوت، ح�ث أبرز رأسه ��
النظر ف�ما أمامه..

� تجمع المخلفات، وتذهب بها إ� ح�ث �انت هذە � اآللة ال��
ترسو السفينة..

� رأس (بوند)..
وهنا برزت الخطة ��

� أعماقه..
واشتعل حماس ال�اع ��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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18- الهجوم..
د أنفاسه، واستعاد �عض قواە، ثم دس انتظر (بوند) ح�� اس��
� حزامه من الخلف، واطمأن إ� وجودە، ثم راح �درس

�� � السك��
موقفه من جد�د..

ة أمتار منه فقط، تتحرك رافعة نقل مخلفات ع� �عد ع��
� ت�دو سفينة نقل � ح��

� واحد، �� الطيور، �قودها رجل صي��
المخلفات هادئة، خاو�ة، إال من رجل واحد �قف ع� سطحها،
�
� ي�دو أن �ا�� � حجرة خاصة، ع� ح��

إ� جوار عجلة ق�ادتها، ��
� قرارها، �ع�دا عن ذاك الغ�ار الضار، المتطاير

�� �
طاقمها �خت��

� �ان هناك س�� آ�� � ح��
� أثناء نقلها، ��

من مخلفات الطيور ��
ضخم، يه�ط من قمة الج�ل إ� ح�ث تقف الرافعة، وتتحرك
فوقه أ��اس من الخ�ش، تمت�ء �المخلفات، و�تم تف��غها آل�ا،
لتنقلها الرافعة إ� السفينة، و�� �سار المر� وقف دكتور (نو)

من �ع�د، يراقب و��ا�� عمل�ة النقل والشحن..
عها � �له آالت اخ��

� موقع العمل، وال�ا��
فقط رجل أو رجالن ��

ذلك الع�قري المجنون دكتور (نو)..
ول�ن ال ر�ب أنه هناك عدد هائل من العمال فوق الج�ل،
�عملون ع� ملء أ��اس الخ�ش �مخلفات الطيور، ومن

اب من هذا الجانب.. الواضح أنه غ�� مسم�ح لهم �االق��
وراح (بوند) �خت�� أرض المعركة، و�درسها ج�دا، ثم لم �ل�ث

ثغرە أن اف�� عن اب�سامة ارت�اح، وهو يتمتم:
- ال�د من تنف�ذ الخطة ��عة، ودون إ�طاء.. وستكون النتائج

رائعة.
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� عمله تماما، ح�� أنه لم �لحظ
�ان سائق الرافعة مندمجا ��

ا أ�ضا، مول�ا �ن م�� � �ان (نو) �قف ع� �عد ع�� � ح��
(بوند)، ��

ظهرە إ� ح�ث �قف �طلنا..
و�غتة تحرك (بوند)..

انطلق �عدو نحو الرافعة، و�خفة نمر التقط سكينه، وقفز
� رشاقة، ثم هوی �خنجرە ع� عنق قائدها

ي�سلق الرافعة ��
� أطلقها ، ولم ي�تظر ح�� ل�سمع �خة األلم، ال�� � الصي��
� لمح ال�� وراح

الرجل، �ل أزاحه عن مقعدە، واحتل م�انه ��
.. � �عة، �أن ش�ئا لم يتغ��

يواصل العمل ��
وتعلقت عيناە �ـ (نو)، الذي �دا و�أنما ينادی شخصا ما، أو

� �د�ه.. يتحدث ف�ما �ش�ه الهاتف ب��
� حزم، أدار (بوند) الرافعة المحملة �مخلفات الطيور نحو

و��
(نو)..

وأفرغها..
� ذهول، وأطلق

� الع�قري، الذي فغر فاە �� أفرغها فوق الصي��
� رعب، والمخلفات تهوى ع�

�خة مفزعة، وراح �ل�ح ب�د�ه ��
رأسه..
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ثم صمت (نو)..
صمت �عد أن اخت�� جسدە �له تحت مخلفات الطيور..

ولم يتوقف (بوند)..
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� م��د من الهمة وال�شاط، وج�ل المخلفات يرتفع
راح �عمل ��

فوق جسد (نو).. و�رتفع.. و�رتفع..
وهنا أطلقت السفينة ثالث صفارات متقطعة، ثم أت�عتها

بواحدة ط��لة متصلة..
وأدرك (بوند) أن ساعة الهرب قد حانت..

�ع مسدس قائد الرافعة القت�ل، ودسه و��عة انح�� (بوند) ين��
� ج�ب �واله، ثم قفز إ� األرض، ولمح سلما �صعد إ� قمة

��
الج�ل، ح�ث تتم تعبئة المخلفات، و��ت�� عقد القمة ب�اب
� درجات السلم �الصاروخ، ودفع

حد�دي، فاندفع �صعد ��
� �ساطة، وقادە إ� نفق خافت

ال�اب، الذي استجاب له ��
ە (بوند) �أق� �عته، األضواء، �عبق برائحة ال�شادر، وع��

� نهايته..
دون أن ي�ساءل عما ي�تظرە ��

�ع منه م�ان �ان هدفه �له هو أن �جد حارسا، �مكنه أن ين��
..( (ه��

وفجأة اصطدم (بوند) �شخص ما، وقفزت ق�ضتان تعت�ان
�
عنقه، ول�ن (بوند) مال �جسدە �له إ� أسفل، وأمسك سا��

� قوة، فسقط الرجل ع�
العمالق، الذي �عت� عنقه، وجذ�ه ��

ظهرە، ودفعه (بوند) نحو الس�� المتحرك، فارتطم �ه الرجل،
� الم�ان �له، والس�� �مزقه �� ممزق..

وأطلق �خة مجلجلة ��
� كتف (بوند)، وشعر �أظفار

وفجأة انغرست أسنان حادة ��
ق��ة تمزق عضالته، فأدار كف�ه إ� ما خلف ظهرە، وأمسك
، ولم �كد �لتفت ليواجهه، ح�� وجد �الجسد الض��ل الصغ��

نفسه ��خ:
)��.. مستح�ل� - (ه��

:( � هتفت (ه��
�.. (ج�مس). - (ج�مس).. �ا إل��
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� ذراع�ه، وتفجرت �ا��ة، مستطردة: ثم ألقت نفسها ب��
- لست أصدق �ا (ج�مس).. أهو أنت حقا؟�.. أهو أنت؟�

ر�ت ع� كتفها مطمئنا، وهو �قول:
.. لقد مات (نو)، وعلينا أن نغادر �

ء �ا ع��ز�� �
- لقد انت� �ل ��

: ك�ف � ��� هذا النفق أوال، ثم ن�ادر �الفرار من الج��رة �لها.. أخ��
وصلت إ� هنا؟

- إن نها�ة هذا النفق ق���ة، ح�ث يوجد نفق جان�� آخر، ي�ت��
بورشة اآلالت.
- ات�عي�� إذن.

، الذي � راحا �عدوان ع�� النفق، ح�� �لغا نها�ة النفق الجان��
) عن ي�شعب إ� ثالث اتجاهات، وق�ل أن �سال (بوند) (ه��
� �عة، فاستل

ب �� االتجاە المناسب، سمع وقع أقدام تق��
مسدسه مغمغا:

- ي�دو أننا سنضطر لقتلهم.
� كراه�ة:

�� ( أجابته (ه��
- إنهم �ستحقون هذا.

�ون، وارتفع صوت صمت اإلثنان، وتما� صوت ثالثة رجال �ق��
أحدهم، و هو �قول:

- لقد ر�حت الرهان �ا (سام).
: �

وقال الثا��
- س�سحقهما سحقا.

أما الثالث فأطلق ضحكة عال�ة، ق�ل أن �قول:
- ل�س ق�ل أن أن�� عم�� مع الفتاة.

وهنا برز (بوند) من مخبئه، وقال:
- هذا لو أنك س���� ح�ا لتفعل.
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قت رصاصته � �عة وذعر، واخ��
التفت إل�ه الرجال الثالثة ��

رأس أولهم، ق�ل أن �درك ح�� ما حدث، وغاصت الرصاصة
� أطلق الثالث رصاصة مذعورة، � ح��

�� ، �
� معدة الثا��

الثان�ة ��
مرقت فوق رأس (بوند)، الذي أطلق رصاصته الثالثة، فامسك

� عنف، ثم هوی جثة هامدة..
الثالث عنقه، ودار حول نفسه ��

� الممر من �ع�د، ول�ن (بوند) و
وانطلقت رصاصات أخرى ��

) لم �ض�عا لحظة واحدة، �ل انطلقا �عدوان �أق� ما (ه��
�مكنهما من قوة ع�� النفق، وقد قرر (بوند) أن �قتل �ل من
� النجاة هو

ض ط��قه �ال رحمة، فلقد �ان أملهما الوح�د �� �ع��
� اآل�.. �ل�غ الورشة، والتن��

) �خة ألم، و�� �سقط أرضا، فانح�� (بوند) وأطلقت (ه��
� قلق:

�عاونها ع� النهوض، وهو �سألها ��
- هل أصا�ك مكروە؟

� تهالك:
غمغمت ��

� ط��قك وحدك.
� مرهقة منهكة فحسب.. امض أنت �� - إن��

اضاتها، ح�� �لغا الورشة، فدفع � حزم، غ�� آ�ه �اع��
حملها ��

� تحفز،
� عنف، و�دە تمسك المسدس ��

(بوند) �ابها �قدمه ��
� اآل�، وتم�� (بوند) ول�ن الورشة �انت خال�ة إال من التن��

لحظتها لو أن خزان اآللة الجهنم�ة �مت�ء �الوقود..
وفجأة ارتفعت عدة أصوات من الخارج، ولم �جد (بوند) أمامه
)، وأغلق �ا�ه ، فدلف إل�ه مع (ه�� � اآل�� من مخب� سوی التن��
� إح�ام، والحظ أن مسدسه لم �عد �حوی سوی ثالث

خلفهما ��
رصاصات فحسب، وسمع األصوات داخل الورشة، وأحدها

�قول:
- ك�ف علمت أنهم �انوا �طلقون النار؟
� صوت الطلقات النار�ة ج�دا. � أم�� - إن��
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�
- حسنا.. خذ هذە البندق�ة �ا (جو)، وهذە لك �ا (ل��)، وهناك
�عض القنا�ل تحت المنضدة، ال ر�ب أن ش�ئا قد حدث..

.. هل تفقد أحد�م الفتاة هذا الص�اح؟ و�� أخ��
- ال �ا س�دى.

� الواقع.. ه�ا اآلن إ�
- ك�ف �حدث هذا؟.. إن أمر�م �دهش�� ��

النفق، ولو رأى أحد�م (بوند)، فل�طلق النار ع� ساق�ه، فالقائد
ي��دە ح�ا.

،  وهنا أدار �دا وقع أقدامهم ي�تعد داخل النفق، ح�� تال��
� اآل�، الذى استجاب �عد عدة محاوالت.. (بوند) محرك التن��

وانطلقت اآللة الجهنم�ة �شق ط��قها..
وساد اله�ج والم�ج..

، واندفعت ال�الب � وانطلق س�ل من الرصاصات خلف التن��
المتوحشة إل�ه، فأطلق (بوند) ضحكة ساخرة، وقال:

هم. - إنهم �دفعون اآلن ثمن ما فعلوە �غ��
� واصلت ال�الب مطاردتها � ح��

توقف إطالق النار �عد قل�ل، ��
، وهنا أطلق (بوند) رصاصة ع� أحدها، فأرادە قت�ال.. � للتن��

وتوقفت المطاردة تق���ا..
� صمت

ولخمس دقائق �املة، راحت الس�ارة الجهنم�ة �س�� ��
وهدوء، ثم لم �ل�ث (بوند) أن قطع ح�ل الصمت، قائال:

).. س�عصف بهم الخوف، عندما �كشفون - لقد نجونا �ا (ه��
.. وأظن األذك�اء منهم س�فرون إ� م�ع قائدهم الجهن��
� غمرة اهتمامهم

ء عن (نو)، �� �
(ك��ا)، وسي�سون �ل ��

�أنفسهم.
ثم اب�سم وهو �سألها:

- ول�ن ك�ف أمكنك الفرار من �طان ال�حر األسود؟.. لقد
كنت شد�د القلق عل�ك ط�لة الوقت، وأخ�� أن تلتهمك
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� منك. الحيوانات ال�ح��ة، وتحرم��
) ضحكة عذ�ة ط��لة، وقالت: � أطلقت (ه��

، - لقد تصور ذلك الوغد (نو)، أنه �فهم الحيوانات أ��� م��
� أعماقه، أما

ا �� و��دو أنه �خ�� �طان ال�حر األسود هذا كث��
�
أنا فلم أخشه، ألن تلك الحيوانات ال تهاجم أي شخص �ستل��

هادئا، دون أن يث�� خوفها وذعرها، ثم إنها ال تم�ل إ� اللحم، �ل
� استخدمها �� حيوانات ن�ات�ة تق���ا، وأظن تلك الزنج�ة ال��

لتج��ته األو� قد ماتت من شدة الف�ع، ولقد أحاطت ��
� لم أهتم بها،  فلقد اعتدت �طانات ال�حر �المئات، ول�ن��

ات منذ ص�ای، ورحت أفكر ف�ك فحسب، ح�� مالمسة الح��
ان�لج الص�اح، وعادت ال�طانات إ� أو�ارها، وهنا نزعت األوتاد

� إ� األرض، وعدت إ� المب�� ح�ث �سللت � ت�بت�� ال��
إ� حجرة اآلالت والتقينا داخل النفق.

� حنان.، ور�ت ع� كتفها، قائال:
اب�سم (بوند) ��

ء. �
.. وانت� �ل �� �

- لقد نجونا ع� أ�ة حال �ا ع��ز��
ومن �ع�د، الح لهما الساحل..

ساحل الح��ة..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



379

19 - الختام..
� هلع

� ذهول، ق�ل أن يهتف ��
� وجه (بوند) ��

حدق الحا�م ��
وذعر:

- هل أنت واثق مما تقول؟�
� مقاطعته،

�ان من المف�ع �ال�س�ة إل�ه أن �حدث �ل هذا ��
� �امة:

دون أن �دري �ه ش�ئا، ولقد أجا�ه (بوند) ��
- لقد عشت �ل لحظة منه �ا س�دی.

انهار الحا�م، وهو �قول:
- ست��ب األن�اء إ� الصحافة حتما.. إ� �ل الصحف
� العالم�ة.. سأرسل تق��را عاجال إ� وز�ر الخارج�ة، وأظن��

أستطيع االعتماد عل�ك.. أل�س كذلك؟
�
� تدخل قائد قوات الدفاع �� � ح��

لم ين�س (بوند) ب�نت شفه، ��
، وقال: � ال�حر ال�ار���

- عفوا �ا س�دي الحا�م.. أظن مس�� (بوند) لن يتصل إال
برؤسائه، و�مكننا أن ن�دأ نحن بتطه�� (کراب �)، دون انتظار

أوامر من (لندن)، و..
� لهفة:

قاطعه الحا�م ��
أوافق �ا (ب��جادیر).. أ�ع، وال تضيع لحظة واحدة، وسأقت��

� إ� نهر أنا أثر رجال (نو) هنا، وسأرسل الغواص��
انجوایز) و (ترو�لود)، � (س�� (مونار�زرفوار)، لل�حث عن جث��

و...
ە، وهو �ستمع إ� �ل هذا، وترك جسدە د (بوند) بتفك�� ��

� مقعدە تماما..
�� �

�� �س��
واستعاد �ل ما حدث..
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..( اللقاء مع (ه��
م�ع (كوار�ل)..

.. � (نو) وحصنه الحص��
� أعماقه عما إذا �ان رجال (نو) قد استخرجوا جثة

و�ساءل ��
� غمرة

زع�مهم من تحت مخلفات الطيور، أم أنهم قد تركوها ��
ذعرهم وتعجلهم..

ودە صوت السكرت�� العام، وهو �ذكر اسمه، عه من �� � وان��
� اهتمام:

و�ض�ف ��
- لقد نجا من الموت �أعج��ة حقا، والواقع �ا س�دي أننا نعجز
� (بوند) حقه، فهو �ستحق الثناء �له.. لقد أنجز عن منح ال�اب��
ثالثة أر�اع المهمة وحدە، ولم �عد أمامنا سوى إنجاز ال��ــع

، و.. �
ال�ا��

ە هذە المرة، و هو يتخ�ل دور د بتفك�� �ان الحا�م هو الذي ���
� المهمة، ثم �حلم �عناو�ن صحف الص�اح التا�، و��

(بوند) ��
تقول:

- « الحا�م يتخذ قرارا حاسما ».. « انقل�ت ج��رة (نو) رأسا ع�
عقب ».. « القوات ال�ح��ة المل��ة تنقذ العالم من مجنون ».

ب سطح مكت�ه �ق�ضته هاتفا: وفجأة ��
- لقد قررت.. فس��دأ األسطول غزو الج��رة اآلن..

واب�سم (بوند)..
فقط اب�سم..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� ردائها األب�ض
� تلك الل�لة، ��

) رائعة الجمال �� � �دت (ه��
الفضفاض، و�� �شعل �عض الشم�ع، وسط األطالل المت�ق�ة
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من ق� والدها، واب�سم (بوند) عندما وقع ��ە ع� المائدة
) فوقها طعام العشاء، و�� المالعق � أعدت (ه�� ة، ال�� الصغ��

الفض�ة الالمعة فوقها، وقال:
.( - كنت أظنك معدمة �ا (ه��

أطلقت ضحكة صاف�ة، و�� تقول:
- إنها �ل ما ت��� �� من أ�ام المجد القد�مة، ولقد قض�ت اليوم
� �ل يوم �حتفل المرء بنجاته

� تنظ�فها وتلم�عها، فل�س ��
�له ��

من وحش مثل (نو).
أطلق (بوند) ضحكة صاف�ة �دورە..

وراح االثنان ي�ناوالن طعام العشاء ع� ضوء  الشم�ع، والهدوء
�مأل نفسيهما..

لقد انتهت أ�ام الرعب..
وانت� دكتور (نو)..

 

(تمت �حمد هللا)
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دكتور نو
�طان�ة واحدة من أروع روا�ات (أ�ان فلمنج)، رجل المخابرات ال��
السابق، ومبتكر أشهر شخص�ة من شخص�ات عالم المخابرات
� هذە الروا�ة يواجه (بوند)

� العالم أجمع (ج�مس بوند)، و��
��

� ج��رة ش�طان�ة منعزلة، تث��
واحدا� من أع�� مجر� األرض، ��

رعب �ل س�ان (جاما��ا)، فلمن �كون الن�؟
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


385

 

الفهرس:
1- ج��مة..

2 - رقم (007) ۰۰
3 – چولیوس نو ۰۰

4- صحف�ة..
5 - اختفاء..

ة قاتلة.. 6 - ح��
7- ا� الهدف..

.. 8- ه��
9- المطاردة..
10- األطالل..
11 ۔ قصتها..

.. � 12- التن��
13 - الروعة..

14- اللقاء..
15۔ مخالب..
16- التج��ة..

17 - أذرع الموت..
18- الهجوم..
19 - الختام..
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمة مهمة) :
هذا العمل: (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب
انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (04)      
 
 
 
 
 

حرب النجـــوم
 

تأل�ف: جورج لو�اس.
ترجـــــــمة: إيناس النجار

إعــــــــداد: د. ن��ـــــــل فاروق.
سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب

� مختلف صنوفه..
�� ، العال��

من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..
من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..

.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��
ق إ� الغرب.. ومن ال��

و�� الحضارة..
و�ل�ك..

                                                                                          
د. ن��ل فاروق
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مقدمة..
�ع�دا..

� أعماق الفضاء والزمن..
��

� مجرة أخرى، وزمن آخر..
��

� �ح�مها مجلس هناك �انت جمهور�ة األساط�� العظ�مة، ال��
الن�الء، و�حميها فرسان بواسل، �حملون لقب (فرسان ج�دي)،

� زمانها ذروة ما ي�لغه أي تطور..
� �لغت �� وال��

ثم جاءت مرحلة االنه�ار..
اء والنفوذ � �ل م�ان وزمان، عندما �لغ ال��

ومثلما �حدث ��
ة، و�دأ ذروته، ظهر أصحاب النفوس الضع�فة واألطماع ال�ب��

� الجمهور�ة من الداخل و�ات االنه�ار وش��ا..
الفساد ��ي ��

ة لإلصالح.. و�ان ال�د من اتخاذ الخطوة األخ��
) رئ�سا للجمهور�ة، � ة، تم انتخاب الن��ل (�البت�� � محاولة أخ��

و��
بهدف القضاء ع� الفساد، و�عادة العدل والرخاء إ�

الجمهور�ة، ول�ن..
ا، اطور� )، ح�� أعلن نفسه إم�� � لم �كد األمر �س�تب ل(�البت��

وانقض ع� فرسان (الج�دي)، حماة العدالة �المجرة، وق��
عليهم، وفرض د�كتاتور�ته وسطوته ع� المجرة �لها..

ة � مثل هذە الظروف، برزت جماعة صغ��
و�ما �حدث أ�ضا، ��

ثائرة، متمردة، وقررت خوض أعنف وأعظم المعارك؛ إلعادة
الح��ة والعدالة..

ومن هنا ت�دأ قص�نا..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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1- المهمة..
توهج كوكب (تات��ن)، وسط نظامه الشم�� المزدوج، ح�� لقد
�دا أش�ه �شمس ثالثة، وهو �دور حول شمس�ه (ج 1)، (ج ۲)،
ع� نحو منتظم، جعل مناخه شد�د الحرارة، وأرضه �لها تق���ا

من الصحاري ذات الرمال الذهب�ة..
� مدار (تات��ن)، �انت مرك�ة فضائ�ة من مرا�ب الثوار تراوغ

و��
� تطلقها عليها سفينة فضائ�ة � �أس، األشعة المدمرة، ال��

��
)، إال أن مراوغتها لم تفلح � اطور (�البت�� ح���ة، من سفن اإلم��
اطور�ة، وأصابتها عدة ط��ال، إذ لحقت بها السفينة اإلم��
إصا�ات متفرقة، ثم لم تل�ث أن التحمت بها، واستعدت

لغزوها..
ازات الناجمة عن االنفجارات المتوال�ة، راح اآلل�ان � ومع االه��
(أرتو ديتو) و (�� ت���يو) يتما�الن، وقد �دا الت�اين ب�نهما
� قامة (�� ت���يو) الط��لة وتركي�ه الش��ه

شد�د الوض�ح، ��
م�ل ذي ، وق� (أرتو ديتو) الشد�د، وش�له األش�ه ب�� �ال���

ثالثة أرجل..
.. ثم إن (ت���يو) �ان �متلك م��ة إضاف�ة، أال و�� قدرته ع�

.. التحدث �ال���
� داخل مرك�ة الثوار، تطلع (ديتو) �عينه الواحدة إ� (ت���يو)،

و��
� � جدران الردهة الط��لة، ال��

� شدة، و�تخ�ط ��
�� � وهو يه��

تضمها، فأدار (ت���يو) رأسه إل�ه، وقال:
.. هذا - أسمعت؟.. إنهم �غلقون الممر، والمفاعل الرئ���

جنون.. إنهم س�دمروننا حتما هذە المرة.



393

لم �علق (ديتو) ع� هذا، و�نما ا�شغل �التطلع إ� فتحة أع�
ا منغوما، أدركت آالت (ت���يو) معناە ع� الحائط، وأطلق صف��

: الفور، وأجاب هذا األخ��
� أن - ماذا �مكننا أن نفعل اآلن؟.. لقد أغلقوا الممر.. ال �مكن��

أصدق أننا �س�سلم.
� ع�� لم �كد يتم ع�ارته، ح�� اندفع عدد من الجنود المسلح��

� نهايته،
الردهة، واإلرهاق �علو وجوههم، و�عان ما اختفوا ��

فأضاف (ت���يو):
� الفرار هذە المرة.. ي�دو أننا سنضطر إ�...

- لن ينجح قائدنا ��
ر القاتلة، � وق�ل أن يتم جملته، توهج الممر �خيوط أشعة الل��
اطور�ة، وهم �طاردون الثوار، و�قتلونهم �ال و�رز جنود اإلم��
� رحمة أو شفقة، واختلط الدخان ��اخ الجر�، وأن��

� قطع المعادن المتطايرة.. ، ورن�� � المصاب��
ثم دوى االنفجار..

انفجار ره�ب، أطاح ب (ت���يو) و (آرتو)، وارتطم �الهما
�
� عنف، ول�ن دروع (آرتو) الق��ة حفظته سل�ما، ��

�الجدران ��
� غضب:

� أجهزته، جعله يهتف ��
� شعر (ت���يو) ب�شوش �� ح��

- أنت الملوم �ا (آرتو).. ما �ان ع� أن استمع إ� رأ�ك.. �ان
� إ� هذە الردهة.. �ان هذا قمة

� أما�ننا، وأال نأ��
� أن ن��� ��

ي����
الغ�اء من برنامجك العتيق.

، وال ح�� �خيوط أشعة لم ي�ال (آرتو) �حد�ث زم�له اآل��
� �شق الهواء فوق رأسه، و�نما أطلق أز�زە المنغوم، ر، ال�� � الل��

الذي جعل (ت���يو) يهتف:
- هكذا؟�

ت له جدران الردهة، � ، الذي اه�� �
وهنا دوي االنفجار الثا��

نت �ظهور عمالق � الم�ان رائحة ك��ون�ة ك��ــهة، اق��
ت �� وان���
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�
� ع�اءة سوداء،

�ن، يرفل �� ضخم مخ�ف، يناهز طوله الم��
� وجهه �قناع ره�ب من المعدن األسود و�دا - وهو �ع��

و�خ��
� ره�ة، وت��� خطواته الخوف

� له األرض �� الردهة - و�أنما ته��
، أصا�ت رجاله ق�ل الثوار � �ل م�ان، وتح�ط �ه هالة من ال��

��
� انهار اآلخرون � ح��

� هي�ة، ��
اجعون �� �الرعب، فراح األولون ي��

تماما، وقد أدركوا أنه �الرغم من قتامة ذلك الزى األسود، إال أنه
� تمأل رأس هذا العمالق (دون ا عن سواد األف�ار، ال�� �قل كث��
� نها�ة

ڤادر)، الذي ع�� ع� ق�د خطوة من (ت���يو)، ثم اخت�� ��
الردهة، فنهض (ت���يو)، وتلفت حوله، هامسا:

- (آرتو).. أين أنت؟
لم تكن سحب الدخان قد انقشعت �عد، إال أن (ت���يو) لمح
� نحوە، ، وقد �دا و�أن فتاة جم�لة رش�قة تنح�� شبح زم�له اآل��
� مالمح الفتاة، وتحرك �دها ع� صدرە، وحاول (ت���يو) أن ي�ب��
ت ع� (آرتو)، إال أن الغيوم لم تل�ث أن ت�اثفت مرة � ت��ِّ ال��
أخرى، فأ�ع (ت���يو) نحو صاح�ه، وهم �سؤاله عمن معه، إال
� أعماقه عما إذا �ان قد رأى هذە

أنه وجدە وحدە، ف�ساءل ��
الفتاة حقا؟ أم أن األمر ال �عدو كونه مجرد هلوسة.؟

ون�ة.. هلوسة إل�ك��
وراجعت أجهزة (ت���يو) الموقف �له، وتوصلت إ� أنها �الفعل
مجرد هلوسة، �شأت من اضطراب ش��اته الداخل�ة، من أثر

االرتطام، فقال �صوت مرتفع، و�أنما �حاول ت�د�د توترە.:
- أين كنت �ا (آرتو)؟

ون�ة، تابع: ودون أن ي�تظر جوا�ا، أو �ش�� إ� هلوسته اإلل�ك��
- إنهم س�عودون حتما مرة أخرى، ولن �صدقوا أننا مجرد آالت،
ال تملك أ�ة معلومات ق�مة، وس�فكون أجزاءنا قطعة قطعة؛
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الستعمالها كقطع غ�ار ألشخاصهم اآلل�ة، ومن األسوأ أن
ا، إال إذا.. � لقتالهم، ف�دمرونا تدم�� مج�� يتصوروا أننا م��

أدهشه أن تجاهله (آرتو) تماما، واتجه نحو نها�ة الردهة فهتف:
؟ � - انتظر.. إ� أين تذهب.. ألم تكن �سمع��

أتبع هذا القول �س�ل من الشتائم والس�اب، ��ل لغات األرض،
ثم انطلق �جري خلف صد�قه..

اطور�ة قد جمعوا أ�اهم من نفس اللحظة، �ان جنود اإلم��
� الجميع صمت ره�ب، الثوار، خارج مركز التح�م، وساد ب��
وانهار �عض الثوار، الذين حافظوا ع� هذە اللحظة، عندما

ة نحو أ��� ظهر العمالق األسود (دون ڤادر)، الذي اتجه م�ا��
األ�ى رت�ة وأطبق ب�دە الضخمة ع� عنقه، ورفعه عن األرض،
فاحتقن وجه الضا�ط، وجحظت عيناە، إال أنه لم ين�س ب�نت
اطور�ة من مركز التح�م، � برز أحد جنود اإلم�� � ح��

شفة ��
وقال:

- فحصنا �ل المعلومات، وتم مسح جميع برامج ال�مبيوتر �ا
ء. �

س�دي، ول�ننا لم نع�� ع� ��
وهنا اشتدت ق�ضة (دون ڤادر) ع� عنق الضا�ط، وهو �قول

� �امة و�رود:
��

� حصلتم عليها؟ - أين الب�انات، ال��
�
� الهواء، وقال ��

تلوى الضا�ط من األلم، وهو معلق من عنقه ��
ج: صوت مختنق متح��

� مهمة
- لم تحصل ع� أ�ة معلومات أو ب�انات.. هذە المرك�ة ��

دي�لوماس�ة فقط.
، وهو �قول: ضغط (ڤادر) ع� عنق الضا�ط أ���

ائط.. هذە المرك�ة تحمل شعار منطقة (ألدران)، فهل - أين ال��
تقلون أحد أفراد العائلة المل��ة؟
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أل�� سؤاله وهو �ضغط و�ضغط، وعينا الضا�ط تجحظان أ���
.. وأ���

ثم سمع الجميع صوت تهشم عظام رق�ة الضا�ط، الذي سل�ت
� ازدراء،

األصابع المعدن�ة روحه، ق�ل أن �لق�ه (ڤادر) �ع�دا ��
تطم �الحائط، و�سقط جثة هامدة. ف��

� ذرة من الرحمة أو الشفقة، تجاهل
� برود تام، و�ال أد��

و��
(ڤادر) الضا�ط ال��ــــع، وأل�� أوامرە بتفت�ش السفينة، وقلبها
� �س� خلفها، ثم ائط، ال�� رأسا ع� عقب، �حثا عن هذە ال��

ختم حديثه �قوله:
- أما �ال�س�ة للر�اب، فأر�دهم ع� ق�د الح�اة.

وأ�ع ض�اطه ينفذون أوامرە وهم يرتجفون، و�أنما �سعدهم
� نفس الوقت الذي �ان ف�ه (أرتو) و

مجرد ابتعادهم عنه، ��
: (ت���يو) قد �لغا ممرا خال�ا من الدخان، وقال األخ��

- هأنذا أعدو خلفك، طوال نصف الساعة السا�قة واآلن ماذا
علينا أن نفعل؟

، راح �فتح لم �جب (آرتو)، و�نما امتد من داخله مخلب صغ��
، ولم �كد �فتح �اب أحد قوارب اإلنقاذ، المخصصة لل���
� الممر أز�ز خافت، فتلفت (ت���يو) حوله

ال�اب، ح�� انطلق ��
� قلق، وهو �قول:

��
- ماذا تفعل �ا (آرتو)؟... أنت تعلم أن هذا �خالف القانون،
� رك��ه أو �شغ�له. ، وال �حق لآللي�� فهذا الزورق مخصص لل���

ە ول�ن (آرتو) �ان قد أدار المحرك �الفعل، وهو �طلق صف��
� قلق:

الخاص، الذي جعل (ت���يو) �قول ��
- مهمة؟�.. أ�ة مهمة؟.. عم تتحدث؟�.. ي�دو أنك قد فقدت
� مغامرات أخرى

�ل دوائر المنطق داخلك.. ال.. لن أصح�ك ��
. � اطور��� � مع اإلم��

سأ��� هنا، وأجرب ح��
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�
ا عال�ا غاض�ا، فقال (ت���يو): أطلق (آرتو) صف��

م�ل ز�ت �ال عقل، و.. .. أنت الذي ي�دو ك�� - ال.. لم أفقد عق��
ت حد�ث (ت���يو)، دوت فجأة سلسلة من االنفجارات، ب��
� للممر، ومألت الم�ان �الغ�ار والحطام

وأطاحت �الجدار الخل��
وألسنة اللهب، فقفز (ت���يو) داخل قارب النجاة، وهو يهتف:

� سأندم ع� هذا أشد الندم. - أعلم أن��
� الفضاء؛

� هدوء، أغلق (آرتو) أبواب القارب، وانطلق �ه ��
و��

� أسندت إل�ه.. لتنف�ذ المهمة ال��
المهمة الغامضة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� سفينة الثوار، �ف�شون �ل ركن فيها،
اطور�ة �� ان��� جنود اإلم��

تنف�ذا ألوامر (دون ڤادر)، ولمح أحدهم جسما يتحرك، داخل
� �عة،

� ركن أحد الممرات، فاستل سالحه ��
�� ، تج��ف صغ��

�
� حذر، ثم لم �ل�ث أن رفع حاجب�ه ��

ب من التج��ف �� واق��
دهشة..

�انت هناك فتاة �ارعة الحسن، من�مشة داخل التج��ف، و��
� ث��ــها األب�ض الفضفاض..

ترتجف ��
� ظفر..

و�رقت عينا الجندي، وتألقتا ��
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، وس�نال عنه – وال شك - م�افأة لقد ع�� ع� كشف خط��
ة من (دون ڤادر). كب��

�ع الجندي جهاز الالسل�� الخاص �ه، وهم ب�رسال و��عة ان��
رسالة �ما حدث، إ� رئ�سه العمالق األسود، إال أنه لم �كد



399

�حول وجهه عن الفتاة، ح�� وث�ت من م�منها، واستلت
ر�ا من ث��ــها، أطلقته عل�ه �ال تردد، ثم تحولت إ� � مسدسا ل��

� اللحظة نفسها، من نها�ة الردهة..
الجنود الذين برزوا ��

وأطلقت الفتاة أشعتها، ول�ن الجنود ت�اثروا عليها، وأمسكوا
بها، وأ�عوا لتقد�مها إ� (دون ڤادر)..

وأعلنت أجهزة االتصال تمام القضاء ع� الثوار، فتنفس قائد
ة الجنود الصعداء، إال أن أحد جنودە أشار إ� نقطة صغ��

، وهو �قول: � مض�ئة، ت�دو ع� شاشة راصد الفضاء الخار��
- ي�دو أن أحدهم قد نجا، فهناك أحد قوارب النجاة �سبح

مبتعدا.
تطلع القائد إ� القراءات المر�سمة ع� الشاشة، ثم قال

� هدوء:
��

- ال وجود لح�اة ع� ظهر هذا القارب.. ر�ما انطلق �س�ب
ون�ة خاطئة. ، أو أوامر إل�ك�� عطب داخ��

سأله الجندي:
- هل نطلق عل�ه النار؟

� ثقة، وهو �قول:
هز القائد رأسه نف�ا، واب�سم ��

ات تقول إنه زورق فارغ.. فلندخر قذائفنا. .. المؤ�� - ال دا��
لم �كن �درك لحظتها أن ثمن هذا التجاهل س�كون غال�ا غال�ه

جدا..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ة.. 2- األم��
من األقوال المأثورة ع� كوكب (تات��ن)، أنه من الممكن أن
ق عيناك، لو تطلعت ط��ال إ� الود�ان والسهول، �أ��� مما تح��

ة.. ق، لو تطلعت إ� شمس (تات��ن) م�ا�� تح��
هذا ألن انع�اس الضوء ع� الرمال الساخنة �صنع وهجا

.. � شد�دا، �لهب األع��
وع� الرغم من هذا، لم �كن ال�وكب مقفرا، و�نما نجحت

� هذە الصحراء..
� �ث الح�اة ��

األمطار الصناع�ة ��
� وسط هذە الصحراء، �ان �قف (لوك س�اي وا�ر)،

وهناك، ��
� إصالح جهاز ال�خر اآل�� دون جدوى، والعرق يتص�ب

منهم�ا ��
� خصالت شعرە األشعث، ل�ختلط � غزارة، و�س�ل ب��

منه ��
� تمال مال�سه الفضفاضة.. �الرمال وال��اح، ال��

ومسح (لوك) عرقه، ورفع عي��ه ي�حث عبئا عن سحا�ة واحدة،
� ك�د السماء، إال أن عي��ه التقطتا ب��قا واضحا، فأ�ع �ضع

��
� منظارە المقرب ع� عي��ه، وتطلع �ه لحظات إ� النقطة، ال��

�ق، ثم قفز إ� س�ارته الطائرة، وانطلق بها نحو رأى عندها ال��
: (تاتو – ۱) و (تاتو - � � تتكون من حي�� مدينة (أنكوره�د)، ال��
� م�ش�ت معدن�ة أو حج��ة،

�� ، � ۲)، و�قطنها عدد من المزارع��
وعندما �لغها �انت طرقها غ�� الممهدة خال�ة من المارة، �حتلها
الذ�اب �أز�زە السخ�ف، فتوقف (لوك) عند محطة إصالح
، وملحق بها أجهزة، �عمل بها شخص آ�� قد�م، واثنان من ال���
مطعم �س�ط، ومتجر األلعاب ال�مبيوتر، واندفع (لوك) نحو
� واحدة من

ثالثة ش�ان، يرتدون ز�ا مشابها ل��ه، و�نهمكون ��
ألعاب ال�مبيوتر إ� الحد الذي منعهم من سماع ص�حات
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� ان��ه إليها شخص آخر أ��� سنا، يرتدي ز�ا � ح��
(لوك)، ��

رسم�ا، فاب�سم وهو يتطلع إ� (لوك)، قائال:
- أهال (لوك)

� حرارة:
هتف (لوك) ��

- (ب�جز)��
� ف�ح، ق�ل أن �ستطرد:

واندفع �عانق الرجل ��
� رؤ�تك. - م�� عدت؟.. لقد فاجأت��

أجا�ه (ب�جز):
� سأفاجئك هنا. ة �س�طة، وتصورت أن�� - عدت منذ ف��

� انبهار،
� تطلع إل�ه (لوك) �� � ح��

قالها وأطلق ضحكة عال�ة، ��
وهو �سأله:

.. �
�� من الواضح أن األ�اد�م�ة الفضائ�ة تناس�ك �ا (ب�جز).. أخ��

هل تخرجت؟
أو ما (ب�جز) برأسه إ�جا�ا، ومألت اب�سامته وجهه، وهو �ج�ب:
- نعم.. لقد تخرجت، وعينت مالحا ع� مرك�ة فضائ�ة �ما

ترى.
� (لوك)، ق�ل أن ، الذي طالما ف�� قالها وأشار إ� ردائه الرس��

�ستطرد:
ت فقط لتوديع السذج من أمثالك، الذين يرت�طون - لقد ح��

بزراعة األرض فقط.
�
� أعماقه، إال أنه لم �ل�ث أن قال ��

شعر (لوك) �عض الضيق ��
حماس:

�
- كدت أ�� ما أت�ت من أجله.. اسمع.. هناك معركة تدور ��

فضاء كوكبنا.. لقد رأ�ت السفن الفضائ�ة المتصارعة، و�� تلمع
تحت الشمس.

: � ��� أجا�ه أحد عام�� المحطة ال���
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�
- ال ر�ب أنها واحدة من هلوساتك القد�مة.

أ� (لوك) ع� اصطحابهم جم�عا إ� الخارج، والتطلع ع��
منظارە المقرب، فقال (ب�جز)، وهو ينظر ع�� المنظار:

- �ل�ح �� أنهما سفي�تان فضائ�تان، تقوم إحداهما بتم��ن
األخرى.

� حماس:
قال (لوك) ��

- �ال. لقد رأ�ت انفجارات من ق�ل.. إنها معركة وال شك.
هر عامل المحطة كتف�ه، وقال:

- أظنك واهم �ا (لوك)، فالثوار �ع�دون جدا عن هنا، ولن تدخل
اطور�ة ح��ا، �ال طائل. اإلم��

وعاد الجميع إ� المحطة، وخلفهم (لوك)، ونظرە معلق
�القضاء..

ە أن قدرە معلق بهذا الذي يراە.. � أعماقه �خ��
ء �� �

�ان هناك ��
و�ان ع� حق.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� وقفت ب�نهم مرفوعة اطور�ة �الفتاة، ال�� أحاط جنود اإلم��
الهامة، ع� الرغم من قيود معصميها، ومن مظهر (دون ڤادر)
الره�ب، وقناعه األسود المخ�ف، الذي تتوهج من خلفه عيناە

� شجاعة:
الحمراوان، وقالت ��

- س�كون عل�ك أن تتحمل ت�عة حماقتك وغ�ائك �ا (دون
�ر فعلتك، أمام ڤادر)؛ فهذە المرك�ة دي�لوماس�ة، ولن �مكنك ت��

مجلس الن�الء.
� �امة:

قاطعها اللورد األسود، وهو �قول ��
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� ة (ل�ا أورجانا).. أنت تعلم�� - ال تمار�� أالعي�ك م�� أيتها األم��
أن مركبت�م قد مرت �منطقة محرمة، متجاهلة أوامرنا �عدم

اب منها، وأن جواس�س�م قد نقلوا إليها ب�انات ��ة، ع�� االق��
أشعة خاصة، فلقد ألقينا الق�ض ع� هؤالء الجواس�س،
ول�نهم قتلوا أنفسهم ق�ل استجوابهم، وأر�د أن أعلم ماذا حدث

؟ للمعلومات؟ وأين ��
� اعتداد:

ة �� قالت األم��
ة مل��ة، وعضو � أم�� - لست أدري عما تتحدث �ا (ڤادر)، ول�ن��

�مجلس الن�الء، وهذە المرك�ة دي�لوماس�ة، و...
� حدة

قاطعها ��
� لحساب الثوار، وهذا �جعلك خائنة. - وأنك تعمل��

� �امة، مستطردا:
ثم أشار إ� رجاله ��

- خذوها إ� السجن، فال�د أن تتحدث ق�ل إعدامها..
ء؛ لمعرفة قاعدة الثوار. �

سأفعل أي ��
� توتر:

قال قائد الجنود ��
- لن تت�لم (ل�ا) قط.. أنا أعرفها ج�دا، ومن الخطر سجنها هنا،
فستقوم الدن�ا وال تقعد، لو علم والدها أو مجلس الن�الء بهذا،

ح إعدامها فورا. وأق��
� حزم وعناد، وقال:

هز (دون ڤادر) رأسه نف�ا ��
- ل�س ق�ل أن تد� �ما لديها.

وصمت لحظة، ثم أضاف:
�
، وانفجرت �� � - أعلن أن هذە المرك�ة قد أص��ت �عطب ف��

� �ل من عليها م�عه، ثم أ�سف المرك�ة.
الفضاء، ول��

صمت لحظة أخرى، ق�ل أن �ستطرد:
- وا�حث مص�� قارب النجاة، الذي انطلق من المرك�ة فقد

، أو... أو تخط�ط دقيق.. � �كون هذا �س�ب عطل ف��
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�
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� تمتد من حوله إ� ما ال نها�ة، تطلع (ت���يو) إ� الرمال، ال��
وقال:

- ما هذا الم�ان، الذي ه�طنا ف�ه.. لست أرى سوى هضاب
� �ل م�ان.

وكث�ان رمل�ة ��
� الهبوط �سالم، �ل

لم �شعر �االمتنان تجاە (آرتو)؛ ألنه نجح ��
� أنه �ان من األفضل لهما عدم

لم �كن الشك قد فارقه �عد، ��
مغادرة مرك�ة الثوار، وخاصة وهو يتطلع إ� �حر الرمال، الذي
ي�ذالن جهدا مضاعفا؛ للس�� فوقه، والذي لم �صمما أ�ذا لمثله،

� غضب:
ولقد راح �قول ��

� ت�اد �سقط
�ــــح أ�دا.. أطرا�� - لقد كتب ع� المعاناة، فال أس��

من أما�نها، �عد هبوطك الرائع �قارب النجاة.
ە وسط لم تنطق أجهزة (آرتو) �حرف واحد، و�نما واصل س��

الرمال، فأضاف (ت���يو):
� الس�� إ� هذە الناح�ة: فيها

- أين تظنك ذاه�ا.. لست أرغب ��
ة، والناح�ة األخرى أسهل.. لماذا تتصور أننا سنجد صخور كث��

� هذا االتجاە؟
مستوطنات ��

، فرد (ت���يو): � الس��
ا ط��ال، واستمر �� أطلق (آرتو) صف��

� تل�سها دائما ثوب � قراراتك الخاطئة هذە، ال�� - لقد أتعبت��
العلم.

ثم دفع (آرتو) دفعة ق��ة، دحرجته فوق الرمال، واستطرد:
� ، أو تهتف �� � - سأذهب إ� الناح�ة األخرى، و��اك أن ت��ع��

إلنقاذك.
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� نفس
�� ، � الس��

ا غاض�ا، ثم استمر �� نهض (آرتو)، وأطلق صف��
االتجاە.

وسار (ت���يو) وحدە عدة ساعات، دون أن يرى أد�� أثر لعشب
أو ح�اة من أي ن�ع، ح�� توقف، والتفت يتطلع إ� ح�ث اخت��

� نفسه، أنه من المحتمل أن �كون ف ب�نه و��� (آرتو)، ثم اع��
� أعماقه؛ ألنه لم �حاول

(آرتو) ع� حق، و�عدها راح �لعنه ��
�
إثناءە عن خوض الط��ق الخا�� وسمع (ت���يو) طقطقة ��

� هدوء، ل�لحق �ــ
مفاصله، فجلس ع� الرمال، وراح ينظفها ��

(آرتو)، و..
وفجأة الح له ضوء قادم من �ع�د، فنهض واقفا، وراح �ل�ح
للس�ارة القادمة ب�د�ه، ع� الرغم من أنها �انت من طراز لم يرە

� ح�اته من ق�ل..
��

ولم �خطر ب�اله أن تكون هذە الس�ارة من طراز خاص..
ي.. طراز غ�� ���

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� الظل خارج محطة
ان �� سأل (ب�جز) صاح�ه (لوك)، وهما �س��

اإلصالح:
ة �ا (لوك)؟.. أنا � اللعب �طائرتك الصغ��

- إ� م�� س�ستمر ��
واثق أنك واحد من أفضل من عرفت من ط�ار�ن، ول�ن هذە

ة مستهل�ة تماما، ومن الخطر ق�ادتها. الطائرة الصغ��
� ضيق:

قال (لوك) ��
� - أنت تقول هذا، ألنك تقود اآلن مرك�ة فضائ�ة آل�ة، ول�ن��

مرت�ط هنا �األرض والزراعة، و�ل األمور هادئة �ما ترى.
� عمق، ق�ل أن �ستطرد:

وتنهد ��
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� ف�ه مغادرة هذا الم�ان، � اليوم، الذي �مكن��
- �م أتم�� أن �أ��

�صحرائه القاحلة، ورماله المهل�ة، وااللتحاق �األ�اد�م�ة مثلك،
� ب�رجاء هذا �ل عام؛ ألنه �حتاج إ� ول�ن ع�� �طالب��

. �
مساعد��

� قلق واضح:
قال (ب�جز) ��

- أتعلم �ا ر لوك). لم آت إ� هنا لوداع�م فقط، و�نما هناك أمر
ك أنت ورة الب�ح �ه ألحد، وسأخ�� ، وأشعر ��� يثقل �اه��

. �
� الب�ح �ه لوالدّي، فأنت أعز أصدقا�� �ال�، الذي ال �مكن��

� حزم:
تلفت حوله، ثم مال نحو (لوك)، وأضاف ��

� النظام، واتفقنا ع� أنه �مجرد
- لقد تعرفت �عض مناه��

ق�ادتنا للمرك�ات الفضائ�ة سنفر بها، وننضم إ� الثوار.
�
بهت (لوك)، وهو �ستمع من صد�قه األث�� إ� هذا، وهتف ��

صوت خافت:
- هل س�نضم إ� الثورة المضادة؟�.. ول�ن ك�ف؟

� توتر، وقال:
تلّفت (ب�جز) حوله مرة أخرى ��

، ح�� ال �سمعنا أحد.. �
- أخفض من صوتك �ا صد���

� (األ�اد�م�ة)، �مكنه االتصال �الثوار.
لقد تعرفت صد�قا ��

قال (لوك):
- لقد جننت وال شك.. أما�ن الثوار ��ة للغا�ة، ال �عرفها أحد..
س من هذا الصديق، ف��ما ، و�جب أن تح�� تماما مثل األساط��

اطور�ا، �س� لإل�قاع �ك. �ان جاسوسا إم��
� حزم:

قال (ب�جز) ��
- لقد حسمت أمري �ا (لوك).. سأنضم للثوار، أو أقاتل وحدي..
� الجانب الصحيح.. لو أنك سمعت ما

�� � � إ� أن�� المهم أن أطم��
� أعماق جمهور�ة، �انت س�دة

سمعته أنا، عن الفساد والعفن ��
المجرة يوما، فلن �مكنك أن ت��� سا�نا.
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تطلع إل�ه (لوك) لحظات، ثم قال
، �

� مق�د هنا �ا (ب�جز).. ع�� �حتاج إ� مساعد�� - أشعر أن��
� الزراعة فقط، ول�ن لحمايته من غارات س�ان الرمال

ل�س ��
�
، الذين يهاجمونه دائما لل�قة والنهب.. لقد وعد�� � المتوحش��

� الموسم �عد القادم.
أنه س�سمح �� �الذهاب إ� األ�اد�م�ة ��

هر (ب�جز) رأسه، وقال:
اطور�ة تنوي مصادرة - وما جدوى الزراعة والعمل، لو أن اإلم��
األرض، ونهب إنتاجها، وجعلك مجرد أج�� فيها؟ ال �ا (لوك)..

� األهم والمهم. � أن تفرق ب��
ي����

� إقناعه هو:
� لهجة، لم تنجح ح�� ��

قال (لوك) ��
تك أنهم لن - ال أعتقد أنهم س�فعلون هذا، فقد سبق أن أخ��

يهتموا أ�دا �كوكب صحراوي مثل (أنكور ه�د).
أجا�ه (ب�جز):

- ال يوجد أمر ي��� ع� حاله إ� األ�د �ا (لوك)، ووجود الثوار
اطور�ة. وحدە، هو الذي �حد من مطامع اإلم��

� مرارة:
تم�م (لوك) ��

: هل س���� ط��ال؟ - �م أتم�� أن أصح�ك.. قل ��
هر (ب�جز) رأسه نف�ا، وقال:

� ق���ا
- ال.. سأرحل غذا، ول�ن من �دري �ا (لوك)؟.. ر�ما نلت��

� حماس:
قال (لوك) ��

� الفصل القادم ب�ذن هللا.
- سألتحق �األ�اد�م�ة ��

قا.. � حرارة، ثم اف��
تصافحا ��

ول�ن القدر �ان �دخر لهما لقاءا ق���ا..
ق���ا جدا

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� كوكب (تات��ن)، ظاهرة الض�اب
من أغرب الظواهر ��

ها، � عجز الجيولوجيون - ح�� اآلن – عن تفس�� العج�ب، ال��
� مناطق التقاء الرمال

ح�ث يرتفع من األرض ض�اب كث�ف، ��
�الهضاب الصخ��ة، عندما تغرب شمسا (تات��ن)، ثم ينقشع

.. � وق الشمس�� الض�اب مع ��
� (آرتو)، وهو

ول�ن هذا الض�اب، أ�ا ما �انت أس�ا�ه، لم يؤثر ��
ي�سلق صخور الهض�ة؛ لي�لغ سطحها، إال أنه لم �ل�ث أن
� وجهه �غتة ضوء مبهر، أر�ك آالته،

توقف، عندما انطلق ��
وجعله �سقط متدحرجا ع� الصخور، ح�ث هاجمه ثالثة لهم
�
، وال ي��د طول الواحد منهم ع� طوله هو، �� هيئة ال���

، وعندما حر�اته أش�ه �حر�ات القوارض، منها �حر�ات ال���
� حذر، �ع�اءاتهم الط��لة، وعيونهم

وجدوە سا�نا، أحاطوا �ه ��
جة عجي�ة مخ�فة.. الصفراء المحمرة، ولغتهم األش�ه �ح��
جعت آالت (آرتو) أقوال علماء األجناس، عن هؤالء.. واس��

، ثم لم �عودوا كذلك و��عة، التف لقد �انوا يوما من ال���
عدد كب�� من أش�اە ال��� هؤالء، حول (آرتو)، وتعاونوا ع�
ة، ترتفع عن األرض �ارتفاع قامة حمله، ونقله إ� زّحافة كب��
واحد منهم، وقد تهشمت أطرافها و�ل�ت، من شدة قدمها،
ة ما عانته، وقام أحدهم بوضع فوهة أنبوب ضخم عند وك��
جسد (آرتو)، الذي امتصته قوة هائلة داخل األنبوب، �ما لو
ة، إ� داخل الزحافة، ح�ث وجد (آرتو) �ان ح�ة �ازالء صغ��
� من ذوي األش�ال واألحجام نفسه وسط دستة من اآللي��
� امتطاها أش�اە � قلب الزحافة، ال��

المختلفة، و�لهم أ�ى ��
، وانطلقوا بها مبتعدين.. ال���

وفجأة سمع (آرتو) صوتا محب�ا إ� آالته، �قول:
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- (ارتو ديتو).. أهو أنت.. نعم.. هو أنت �التأ��د.
وتعانق (آرتو) مع (ت���يو)، وتناهت إ� مسامعهما أصوات

� �حر الرمال..
محر�ات الزحافة، و�� تنطلق ��

وشعرت آالتهما �الخطر..
الخطر ال�الغ.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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3- الج�ابرة..
اطوري الثمان�ة، حول مائدة التف أعضاء المجلس اإلم��
االجتماعات الالمعة، ووقف الحراس الضخام ع� �اب الحجرة
� أضواء خافتة، ت��عث من مائدة

� �سبح �� الفس�حة، ال��
� جلس � ح��

االجتماعات نفسها، ومن الجدران المح�طة بها، ��
ال (تاج) ع� رأس المائدة.. الج��

ها نفوذا وثروة، و�ان ي�دو - �ان أ��� المجموعة عمرا، وأ���
كعادته - رش�قا، أن�قا، ناعما، كثع�ان أرقط سام، ولقد �دأ هو

الحد�ث �قوله:
ما، � ع� هؤالء الثوار قضاء م��

- لن يهدأ �� �ال، ح�� نق��
اطور غا�ة الحنق، خاصة وهم فوجودهم �حنق سمو اإلم��
ا، من المعدات الح���ة ومرك�ات �متل�ون اآلن ج�شا صغ��
� قلب

، مما �جعلهم �مثا�ة طعنة، �� � � المدر��� الفضاء، والمالح��
اطور�ة. اإلم��

نهض رجل، �حمل وجهه أثر ج�ح عميق، لم تنجح جراحات
� إخفائه، وقال:

التجم�ل ��
ال � �ا ج��

- ر�ما �انوا �ش�لون خطورة ع� أسطولك الفضا��
(تاج)، ول�ن ل�س ع� هذە المحطة الح���ة، وع� أ�ة حال،
فأنا واثق من أن (دون ڤادر) �درك ما يواجهه، والوس�لة الوح�دة
� معاقلهم، ح�ث

إل�قاف هذا التمرد، �� القضاء ع� الثوار ��
�در�ون ط�ار�ــهم، و�صلحون معداتهم.

قال (تاج):
� هذا، فأنا أعتقد أن الس�ب الرئ��� لبناء

� اختلف معك �� - إن��
اطور وس�طرته و.. هذە المحطة، هو فرض نفوذ اإلم��
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� ان��اە،
قاطعه فجأة صوت ال�اب �فتح، والحراس �قفون ��

� إ� ال�اب، ورأوا الحا�م (تاركن)، بوجهه فالتفت مع ال�اق��
الش��ه �الصقر، و�صحبته (دون ڤادر)، �دلفان إ� الم�ان، ثم
يتجه (تاركن) إ� رأس المائدة، و�قف إ� جوارە (ڤادر)، و�قول

� صوته ال�ارد المخ�ف:
األخ�� ��

اطور ورة أيها السادة.. لقد أصدر اإلم�� لم �عد لوجود�م ��
أوامرە، �حل مجلس الن�الء، و�ــهذا ي�ت�� آخر أثر للجمهور�ة

القد�مة.
هوى القول الصفعة، ع� وجوە الن�الء الثمان�ة، وار�سم ع�
وجوههم م�ج عج�ب من الدهشة واالس�ن�ار والصدمة، ق�ل أن

يهتف (تاج):
اطور أن... - ك�ف �مكن لإلم��

� �امة:
قاطعه (ڤادر) ��

� تمر بها - إنه إجراء مؤقت، �س�ب الظروف الطارئة، ال��
اطور�ة، ولقد انتقلت سلطات�م إ� ح�ام المقاطعات، اإلم��
� فرض نفوذهم، ع�

اطوري �� وس�عاونهم األسطول اإلم��
المقاطعات ال�ع�دة.

ضا: قال (تاج) مع��
- وماذا عن الثوار؟

أجا�ه الحا�م (تاركن):
- ح�� ولو جمعوا �ل المعلومات عن هذە المحطة، وتصم�ماتها
الفن�ة، فلن �جدوا فيها نقطة ضعف واحدة، �مكنهم استغاللها،
هذا مع استحالة حصولهم ع� مثل هذە الب�انات، مما �جعل
أي هجوم منهم ع� هذە المحطة، أش�ه �االنتحار، فلقد

� المجرة �لها.
أص�حت هذە المحطة رمزا للقوة ��

هوى (ڤادر) �ق�ضته الحد�د�ة ع� المائدة، وهو �قول:
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، فما زالت هناك قوة، لن � ا بهذا الرعب التكنولو�� - ال ت��اە كث��
� التغلب عليها.. قوة الطب�عة

ينجح شخص واحد ��
� حدة:

قال (تاج) ��
- ال تحاول إرهابنا �ذلك السحر األسود، الذي مازلت تعتنقه،
�ط الضائع أو كشفك جاعك لل�� � اس��

والذي لم ينجح �عد ��
معقل الثوار.

� حركة ��عة عن�فة، وانقضت �دە
التفت إل�ه (ڤادر) ��

� قوة، ح�� استحال
الحد�د�ة ع� عنق (تاج)، وأط�قت عل�ه ��

� �امة:
وجه (تاج) إ� لون أزرق، و (ڤادر) �قول ��

ا �ا ع��زي (تاج).. ت كث�� � قد اه�� ي�دو أن ثقتك ��
أل�س كذلك؟..

- أل�س كذلك �ا (تاج)؟
� توتر، وقال

نهض (تاركن) من مقعدە ��
� أن نختلف ف�ما ب�ننا.

- اتركه �ا (ڤادر).... ال ي����
أل�� عل�ه (ڤادر) نظرة �اردة، ثم أل�� (تاج) ع� كرس�ه، فسقط
� أ�مل � ح��

� ألم، ��
عل�ه هذا األخ�� �لهث، و�مسك عنقه ��

� الن�الء، ومحاوال تهدئة الموقف:
(تاركن)، موجها حديثه إ� �ا��

� هذە لقد وعد (دون ڤادر) ب�خ�ارنا عن موقع الثوار، �عد تدش��
المحطة، لنعمل جم�عا ع� سحقهم

والتقط نفسا عم�قا، ثم استطرد:
- سحقهم عن آخرهم..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�ان الم�ان داخل زحافة الرمال قذرا، تف�ح ف�ه رائحة ز�وت
قة، �اإلضافة إ� ض�قه ال�الغ، الذي أج�� ال�شح�م المح��

(ت���يو) ع� الوقوف منتص�ا، خش�ة االصطدام �الحائط أو
� أغلق (آرتو) �ل أجهزة � ح��

� اآلخ��ن، �� �األشخاص اآللي��
ح االتصال لد�ه، ح�� ال �سمع شكوى (ت���يو) المستمرة، ول��
نفسه من إجابته، وا�ت�� �الوقوف صامتا دون أد� حركة، وسط
� طب�عة سجان�ه، قطع الخردة، �عد أن عرف من زمالئه اآللي��
�
�� �

الذين �طلق عليهم اسم (الچاوا)، و�قطنون ذلك الم�ان النا��
عزلة تامة، داخل ع�اءاتهم الثق�لة، وخلف أقنعة الرمال
القب�حة، و�ع�شون ع� �قة اآلالت، ومحاولة إصالح التالف

منها و��عها..
وتوقفت المرك�ة فجأة، فأعاد (آرتو) �شغ�ل أجهزته، ورأى
(الچاوا) �فتحون المرك�ة، و�أ�ديهم أسلحتهم، ثم �دفعون
� صف ط��ل، ووجد (ت���يو) نفسه �قف وسط

� خارجا، �� اآللي��
� ضوء النهار المبهر، أمام عدة ق�اب ذات مداخن

الرمال، ��
� أن

، فراودە األمل �� �دائ�ة، تو�� بوجود من �قطنها من ال���
، �دال من أن �صهرە (الچاوا).. �عود إ� خدمة ���

، غادرا � من ال��� ا، وهو �ش�� إ� اثن�� ثم أطلق (آرتو) صف��
الق�اب..

� ته ال�� �ان أحدهما هو (أو�ن الرس) �قامته الممشوقة، و���
� �ان اآلخر هو (لوك)، الذي �دا - � ح��

لوحتها الشمس، ��
�ن - منحن�ا، مكتئب الوجه، �الرغم من سنوات عمرە الع��
�
� (ب�جز)، �� مشغول الذهن �ذلك الحد�ث، الذي دار ب�نه و���

� راح (أو�ن) يتحدث مع (الچاوا) �لغة غ���ة، ثم راح ح��
�
، ح�� انت�� واحدا صغ�� الحجم، �� � �ستعرض األشخاص اآللي��

� المزارع، فدفع
مثل قامة (آرتو)، ول�نه مخصص للعمل ��
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�
� واصل (أو�ن) � ح��

(الچاوا) ذلك الشخص اآل�� خارج الصف، ��
، ح�� توقف أمام (ت���يو)، وتأمل قامته � استعراضه لآللي��

ونزي، ثم سأله: الط��لة، ولونه ال��
- ما تخصصك؟

� الرقيق:
أجا�ه (ت���يو) �صوته المعد��

وتوكول)، وآداب الل�اقة والتعامل. � (ال��
� متخصص �� - إن��

ل�ح (أو�ن) �كفه، وقال:
وتوكول)؟ � آ�� �ج�د (ال��

- ومن يرغب ��
� هدوء:

قال (ت���يو) ��
� �لد له مثل هذا المناخ، ال توجد

- أنت ع� حق �ا س�دي.. ��
وتوكول) أو الل�اقة، ول�ن هذا ل�س تخص�� � حاجة إ� (ال��

أد��
� وظ�فة، تتطلب فقط.. � �حوي أ��� من ثالث�� نام�� الوح�د، ف��

� ضجر
قاطعه (أو�ن) ��

� �أجهزة ، المختص�� � كة للي�ي�� - أر�د أال �عرف اللغة المش��
. الت�خ��

قال (ت���يو):
� �ا س�دي.

- هذە إحدى وظائ��
� ارت�اح، والتفت إ� (لوك)، قائال:

هز(أو�ن) رأسه ��
- خذ هذا اآل�� مع اآلخر إ� المخزن، واعمل ع� تنظ�فهما،
�
ق�ل حلول المساء سار (ت���يو) واآل�� اآلخر خلف (لوك)، ��

� مساومة أحد (الچاوا) ع� سعرهما، وراح
� انهمك (أو�ن) �� ح��

� إ� الزحافة وفجأة ارتفع صف�� � (الچاوا) �ع�دون اآللي��
�ا��

، والتفت (لوك) خلفه، فرأى (أرتو) �غادر الصف، و�س�� � �األن��
خلفه، و (الچاوا)

�منعونه �القوة، ثم ارتفع صوت أش�ه �فرقعة عن�فة، وانفجر
، الذي �ان �صاحب (ت���يو)، رأس الشخص اآل�� الزرا��
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� �
� الهواء، و�سقط ع� الرمال، فصاح

وراحت أجزاؤە ت�ناثر ��
(لوك):

- لقد انفجر اآل�� الزرا�� �ا عماە
� غضب:

التفت (أو�ن) إ� (الچاوا)، وهتف ��
� إ�اها؟ � ت��عون�� - ما هذە الخردة، ال��

� عاد (آرتو) � ح��
� نقاش حاد، ��

تعا� ص�احه وص�اح (الچاوا)، ��
، فانح�� (ت���يو) ع� أذن (لوك)، � ە الش��ه �األن�� �طلق صف��

وقال:
� أن

� �ا س�دي، فـ (آرتو) هذا آ�� ممتاز، وال ي���� - لو أردت رأ��
تفوتك فرصة اقتنائه، وهم �جهلون إم�اناته الحق�ق�ة، ولو أنك

فقط أزلت هذا الغ�ار، الذي �غ�� جسدە، ل�دت لك روعته.
لم �حتج (لوك) أل��� من هذا، �� يتخذ قرارە، فقال:

ا �ا عماە.. �مكننا أن �س��دل هذا �اآل�� - ال تجادهم كث��
المحطم.

قالها وهو �ش�� إ� (آرتو)، فأ�ع (الچاوا) يوافقون، تجن�ا
لغضب (أو�ن) وعداوته، ثم لم �ل�ث األمر أن انت� فنقدهم

(أو�ن) الثمن، وعاد مع (لوك) و (آرتو) و(ت���يو) إ� مسكنه..
� حذر، انح�� (ت���يو) ع� (آرتو)، وقال:

و��
.. ومن أجلك. � أنا الذي أفسد اآل�� الزرا�� - تذكر أن��
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ا خافتا، ثم الذ �عدها �الصمت، ح�� دخل مع أطلق (آرتو) صف��
زم�له خلف (لوك)، إ� مخزن �مت�� �اآلالت الزراع�ة القد�مة،
� وسط المخزن

ا، ورأى (ت���يو) �� � كث�� وراق الهدوء داخله لآللي��
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ة، جعلته يتجه إل�ه ��عة، ا، ت��عث منه رائحة مث�� حوضا كب��
فاب�سم (لوك)، وقال:

- نعم.. هذا حوض ال�شح�م.. أعلم أنك تحتاج إ� أسب�ع �امل
� ب�ضع ساعات.

داخله، ول�ن �جب أن تكت��
� صدرە، و�أنما

ثم التفت إ� (آرتو)، الذي اتجه إل�ه، وفتح �ا�ا ��
ي��ه ما �داخله، فاستطرد (لوك):

- أما أنت، فلست أدري ك�ف أمكنك احتمال هذە الحالة ح��
اآلن.. إنك تحتاج إ� شحنك �الطاقة.

ا، والتقط �ا�ل الشحن من وحدة الطاقة، أطلق (آرتو) صف��
� أل�� (ت���يو) نفسه داخل حوض � ح��

� صدرە، ��
وث�ته ��

ال�شح�م، وشغل (لوك) نفسه �عدد من األعمال.
راح يؤديها �ال م�االة، وذهنه مشغول �حديثه السابق مع زم�له

(ب�جز)، ح�� وجد نفسه �قول �صوت مسم�ع:
- ال فائدة.. سأظل مق�دا إ� هذە المزرعة اللعينة، و (ب�جز)
اطور�ة ان��ه (ت���يو) إ� �قاتل إ� جوار الثوار، ضد اإلم��
� شدة،

ق �� ونزي ي�� حديثه، فغادر حوض ال�شح�م وجسدە ال��
وقال:

� مساعدتك �ا س�دي؟ - هل �مكن��
التفت إل�ه (لوك)، وقال:

- لست أعتقد هذا.. ل�س ق�ل أن �سمح �� ع�� �الخروج من
كومة الرمال هذە.

واب�سم اب�سامة �اهتة، واستطرد:
� �لقب س�دي.. اس�� (لوك) فقط.

ثم ال دا�� لمنادا��
قال (ت���يو)

� العالقات اإل�سان�ة، وهذا
- وأنا (�� ت���يو)، متخصص ��

زم��� (آرتو ديتو).
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�
قال (لوك)، وهو �فصل �ا�ل الشحن عن صدر(آرتو):

. أهال ��ما هنا.
�
� صدر (آرتو)، فانح�� �فحصه ��

ء غ��ب �� �
ان��ه فجأة إ� ��

اهتمام، ثم نهض �ح�� �عض أدواته، وراح �عمل بها، داخل
تج��ف صدر (آرتو)، وهو �قول:

ة، فلقد وجدت هنا �عض - ي�دو أن�ما قد واجهتها أحداثا كث��
� لم �سبق �� رؤ�تها من ق�ل. المواد ال���ون�ة، ال��

قال (ت���يو):
- لو عرفت الحق�قة ألدهشك أننا ما زلنا نعمل �ا س�دي، فلقد

اطور�ة، ونحن اآلن الجئان. كنا مع الثوار ضد اإلم�� اش��
هتف (لوك):

� السماء. هنا �ا
- الجئان؟�.. إذن فلقد رأ�ت معركة حق�ق�ة ��

� ��ل ما حدث.
�� (ت���يو)، أخ��
أجا�ه (ت���يو):

� ال�ث�� من المعارك �ا س�دي، ول�ن ل�س �ش�ل
- لقد شاركت ��

، متخصص هو.. م�ا��
قاطعه (لوك) �خي�ة أمل:
- أسنعود إ� هذا ثان�ة؟

� صدر (آرتو)، وهو �قول:
ثم استدار يواصل عمله ��

� لست أدري ما هو. ء محشور �داخلك، ول�ن�� �
- هناك ��

� قوة، ح�� ان�عثت منه
ء �� �

راح �ضغط ��لته ع� هذا ال��
� توهج � ح��

� حركة حادة، ��
اجع �� قرقعة ق��ة، جعلت (لوك) ي��

� �عة ع�
� قوة، ثم ت�اثف هذا الوهج، و�ش�ل ��

صدر (آرتو) ��
هيئة صورة هولوجراف�ة، ذات ثالثة أ�عاد، ترتفع حوا�� ر�ــع
الم�� و�انت صورة جم�لة �حق، لفتاة فاتنة، صحبها صوت

رقيق، �قول:
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. �� �
.. أنت األمل الوح�د ال�ا�� �

).. ساعد�� � � - وان - كنو�� - (أو��
�انت الدهشة األعظم من نص�ب (ت���يو)، الذي هتف:

- من أين أت�ت بهذە الصورة �ا (آرتو)؟
ە، الذي ترجمه (ت���يو) ع� الفور إ� راح (آرتو) �طلق صف��

� لهفة شد�دة، واآل�� �قول:
(لوك)، الذي استمع إل�ه ��

� ذا�رته،
�ط قد�م، �ان محفوظا �� - �د�� (آرتو) أنه مجرد ��

ە اهتماما. � أن نع��
وال ي����

� استطرد (ت���يو): � ح��
لم يرق هذا الجواب لـ (لوك)، ��

- �خ�ل إ� أنها صورة لشخص�ة مهمة، �انت ضمن ر�اب
اطور�ون. � دمرها اإلم�� السفينة، ال��

التفت (لوك) إ� (آرتو)، وسأله:
- هل توجد �ق�ة هذا ال�سج�ل؟.. أراهن أنه توجد له �ق�ة..

� إ�اها. ه�ا.. أسمع��
اجع، فقال (ت���يو): ا عص��ا، وهو ي�� أطلق (آرتو) صف��

- ما هذا السلوك �ا (آرتو)؟.. الس�د (لوك) هو س�دنا الجد�د،
وال�د لنا من طاعته.

� الواقع أن �غضب (لوك)، ف�ع�دهما مرة أخرى إ�
�ان �خ�� ��

قب�لة (الچاوا)، و��دو أن (آرتو) قد أدرك � قلق زم�له، فقد
� اهتمام:

ددا هذە المرة، فسأل (لوك) (ت���يو) �� ا م�� أطلق صف��
- ماذا �قول هذە المرة؟

أجا�ه (ت���يو):
)، وهو � � وان كنو�� - �قول إن هذە الرسالة موجهة إ� (أو��
شخص �ع�ش ع� هذا ال�وكب، وما معنا هو جزء من هذە
� شخص�ا، فلقد �ان س�دنا الرسالة الخاصة.. وهذا �دهش��
� )، ولم �سبق �� أن سمعت اسم (أو�� � � (كول�� السابق هو �اب��
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) هذا، ول�ن �عد �ل ما مر بنا من أحداث، لن أس��عد � وان كنو��
أ�دا أن تصاب أجهزة (آرتو) �خلل ما.

قالها وهو يرمق (آرتو) بنظرة تحذير، لم ي�ت�ه إليها (لوك)، الذي
: � تفك��

غمغم ��
� قد سمعت هذا االسم ق�ال.

)�� ي�دو �� أ�� �
� وان كنو�� - (أو��

ثم تهللت أسار�رە، وهو يهتف:
.( � � ال�هل (بن كنو�� - ر�ما �ع��

� دهشة:
سأله (ت���يو) ��

� أنه هناك شخص �حمل هذا االسم �الفعل؟ - أتع��
قال (لوك):

� وان) هذا، ول�ن العجوز - ل�س تماما، لم أسمع أ�دا �اسم (أو��
، وهو � (بن) �ع�ش هنا، �القرب من حدود �حر الرمال الغر��
راهب عجوز، �قول عنه ع�� (أو�ن) وأصحا�ه أنه ساحر، ول�نه

- �حدود عل�� - لم �متلك أ�دا شخصا آل�ا.
� ت��عث من (آرتو) تطلع مرة أخرى إ� الصورة الهولوجراف�ة، ال��

وتابع:
� أن �ستمع إ�

- ي�دو �� أن هذە الفتاة تواجه مش�لة ما، و�����
� رسالتها.

�ا��
ب منه (لوك)، ول�نه اجع (آرتو)، عندما اق�� � هذە المرة لم ي��

��
ا ط��ال، ترجمه (ت���يو)، قائال: أطلق صف��

- �قول (آرتو) إنه عل�ك أن تفتح قفال خاصا داخله، ال �مكنه
� الرسالة.

هو التح�م ف�ه ذات�ا؛ ل�سمع �ا��
تطلع (لوك) داخل صدر (آرتو)، ثم اختار آلة مناس�ة وراح

� صدر (ارتو)..
�عمل بها ��

وفجأة اختفت الصورة تماما..
� توتر:

وانتظر (لوك) �ضع دقائق، ثم قال ��
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�
- حسنا.. أين الرسالة؟

� تردد:
ا هادئا، فقال (ت���يو) �� أطلق (آرتو) صف��

- إنه �سأل: أ�ة رسالة؟
� غضب:

هتف (لوك) ��
- أ�ة رسالة؟�.. ما الذي تعن�ه بهذا السؤال السخ�ف الرسالة
� ذا�رتك الصدئة أيها

نها �� � � تخ�� � سمعنا جزءا منها اآلن، وال�� ال��
العن�د الم�ابر.

� تردد
� قال (ت���يو) �� � ح��

ا�ت�� (آرتو) ب�طالق نغمات ناعمة، ��
وقلق:

- معذرة �ا س�دي.. ول�ن ي�دو أن جزء الطاعة داخله لم �عد
�عمل.

ء ما، عندما ارتفع �
�دا الغضب ع� وجه (لوك)، وهم �قول ��

صوت امرأة من الطابق السف�، تقول:
- أين أنت �ا (لوك)؟.. العشاء جاهز.

أجابها (لوك):
و). � (ب�� � حاال �ا عم��

- س���
� حزم:

ثم التفت إ� (ت���يو)، وقال ��
- سأعود �عد قل�ل.. حاول أن تقنع هذا العن�د �التخ�� عن

م�ابرته.
لم �كد (لوك) �غادر المخزن، ح�� التفت (ت���يو) إ� صاح�ه،

وقال:
�ط �ا� عل�ك، و�ال �حث هو عن وس�لة إدارته - أدر هذا ال��

بنفسه، مما قد �عرض أجهزتك للتلف.
� ع� عنادە..

ول�ن (آرتو) ���
�ان �علم أن ما �حمله قد �غ�� وجه هذا ال�وكب..

�ل وجه ال�ون �له
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4- الرمال..
ا، له لون � المطبخ، تعد ط�قا مثلجا كب��

و) �� وقفت العمة (ب��
أزرق �اهت، عندما تنا� إ� مسامعها ذلك الحد�ث التقل�دي،
� االلتحاق

� (لوك) وزوجها (أو�ن)، حول رغ�ة األول �� ب��
� أسف، ف�� تعلم أن (لوك) لم

�أ�اد�م�ة الفضاء، فتنهدت ��
� المزرعة، وأ�عت تعود إ� حجرة الطعام،

يتق�ل أ�دا وجودە ��
ا الحد�ث.. وتضع أمامهما طبق الحلوى؛ ل�غ��

� هذا..
ولقد نجحت ��

لقد شغلتهما الحلوى اللذ�ذة عن نقاشهما �الفعل، ثم
قال(لوك):

- ي�دو �� �ا ع�� (أو�ن) أن اآل�� (آرتو) هذا م�وق.
، وقال: � صب (أو�ن) لنفسه ك��ا من الل��

�
ون عل�ه �� - (الچاوا) ال ��قون.. إنهم فقط �لتقطون ما �ع��

ا. الصحراء، وهم �خشون العقاب كث��
، ق�ل أن �ستطرد - ول�ن لماذا � - وار�شف رشفة من كوب الل��
تعتقد أنه م�وق؟ أجا�ه (لوك): - ألنه سل�م تماما، ول�س مثل
، الذين ي��عهم (الچاوا) عادة، ثم إنه �ش�� إ� شخص � اآللي��

.( � � وان كنو�� �د� (أو��
� شدة، عندما �لغ (لوك هذە النقطة ول�نه لم

سعل (أو�ن) ��
ين�س ب�نت شفة، فتابع (لوك):

- ر�ما �قصد (بن) العجوز - صحيح أن االسم األول �ختلف،
ول�ن اللقب م�شا�ه.

� (أو�ن) ع� صمته، فواصل (لوك):
���

- هل تعرف شخصا آخر، �حمل نفس االسم �ا عماە؟
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� عص��ة:
أجا�ه (أو�ن) ��

- ال تذكر هذا االسم أ�دا.. إنه ال �جلب سوى المتاعب. ابق
�ع�دا عن هذا الساحر العجوز.

و) تقول: أ�عت العمة (ب��
- اهدأ �ا (أو�ن)

� ثورة:
ول�نه تابع ��

( � تك أن (كنو�� - هذا األمر شد�د الخطورة.. لقد سبق أن أخ��
� لو �ان هذا عجوز مجنون، وخطر ع� �ل من �عرفه، وال يهم��
هذا اآل�� مل�ه، أو ملك أي �ائن �ان.. لقد دفعت ثمنا �اهظا

له، وهو مل�نا اآلن، ولن أعود إ� هذا الحد�ث أ�دا
� عناد:

ول�ن (لوك) سأله ��
� وان) - ول�ن ماذا لو أنه ملك لشخص آخر، وأن هذا الـ (أو��

ي�حث عنه؟
� أسف، وقال:

هز (أو�ن) رأسه ��
� نفس الوقت،

� وان).. لقد مات �� - لم �عد هناك وجود ل (أو��
الذي مات ف�ه والدك.

ك االنفعال (لوك)، ع� الرغم من صوته الخافت، وهو
�
تمل

�قول:
- إذن فقد �ان هناك رجل �حمل هذا االسم �الفعل.

� حدة:
أعاد هذا القول إ� (أو�ن) غض�ه، فقال ��

� - قلت لك ا�س هذا األمر تماما، وعل�ك أن تعد هذين اآللي��
� الص�اح.. هل تفهم؟.. لقد دفعنا مدخراتنا �لها ثمنا

للعمل ��
اب موسم الحصاد ما ابتعتهما حاول أن تتذكر لهما، ولوال اق��

هذا دائما.
قال (لوك):
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- حسنا �ا عماە، ما داما س�ف�دانك إ� هذا الحد، سأقدم أوراق
ة ع� ة كب�� � العام القادم ار�سمت تكش��

إ� أ�اد�م�ة الفضاء ��
� صمت، فاستطرد (لوك):

وجه (أو�ن)، ونظر إ� طبق الطعام ��
� اآلن، وحالتهم ج�دة و.. - إنك تمتلك عددا �اف�ا من اآللي��

قاطعه (أو�ن) مزمجرا:
� أحتاج - اآلليون ال �مكنهم أن �حلوا محل ال��� �ال�امل.. إن��
� موسم الحصاد، ولدينا الفرصة لتحقيق ثروة عظ�مة

إل�ك ��
... هذە المرة، وف�ما �عد �مكننا اس�ئجار �عض ال���

اص�� �ا (لوك).. اص�� وس�تحقق لك ما ت��د.
نهض (لوك)، دون أن ��مل طعامه، وهو �قول:

، عندما سافر (ب�جز). �
� العام الما��

- هذا ما سمعته منك ��
انزعجت عمته، وهتفت �ه:

- إ� أين �ا (لوك)؟
أجابها وهو �غادر الحجرة:

- ل�س إ� أي م�ان.
ران الصمت الثق�ل ع� حجرة الطعام، �عد ان�اف (لوك)، ثم

و): قالت العمة (ب��
- ال �مكنك أن �س���� هذا الف�� إ� األ�د.. لقد التحق معظم
�
أصدقائه �أعمال خارج�ة، وأنت تدرك رغبته الشد�دة، ��

االلتحاق �األ�اد�م�ة.
أجابها (أو�ن):

� عام قادم، عندما �كون لدينا المال
- سأحاول تحقيق رغبته ��

�
ال�ا��

� جدة:
قالت ��

- (لوك) ل�س مزارعا �ط�عه، ولن �صبح كذلك مهما فعلت.. إنه
� الواقع �ش�ه أ�اە.

��
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�
� أعماقه:

قال (أو�ن) ��ل القلق ال�امن ��
- هذا ما كنت أخشاە.

أما (لوك)، فقد غادر الم�ان متجها إ� المخزن، وتوقف قل�ال
� (تات��ن)، واحدة تلو األخرى، خلف يراقب غروب، شمس��
ال�ث�ان ال�ع�دة، والرمال المتوهجة �لون برتقا�� �ديع مع
� دهشة،

الغروب، ثم تابع ط��قه إ� المخزن، وهناك توقف ��
وهو ي�حث عن (آرتو) و (ت���يو)، وهتف:

- أين أنتما؟
ة، فسأله (لوك): برز (ت���يو) من خلف طائرة (لوك) الصغ��

� عندك.. وأين (آرتو) - لماذا تخت��
�دا (ت���يو) شد�د الذعر وال�أس، وهو �قول:

.. لقد حاولت منعه، � - أنا لم أفعل ش�ئا.. أرجوك ال تعاقب��
ول�نه لم �ستجب.. ال ر�ب أن خلال قد أصاب أجهزته.. لقد

تحدث عن مهمة ال�د له من إنجازها، ثم..
� �عة:

قاطعه (لوك) ��
� أنه قد ذهب؟ - أتع��

أجا�ه (ت���يو):
- نعم �ا س�دي.. لقد رحل.

شعر (لوك) �التوتر، وهو يتصور موقف عمه، الذي أنفق آخر
، ثم اندفع إ� الخارج �حثا عن � اء هذين اآللي�� �� �

مدخراته ��
� دعته للهرب هكذا، (آرتو)، وهو ي�ساءل عن األس�اب، ال��
واعت� ت�ة ق���ة، ووضع منظارە ع� عي��ه، وراح ي�حث عن
، ثم ، له ثالثة أرجل، وقد أصاب الجنون عقله اآل�� �

ء معد�� �
��

� حنق:
لم �ل�ث أن غمغم ��

� ع�� حتما، إذا ما عرف هذا. - ال يوجد أد�� أثر له.. س�قتل��
قال (ت���يو) الواقف إ� جوارە:
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- أال �مكننا أن ن�حث عنه؟
تلفت (لوك) حوله مرة أخرى، وقال:

� الل�ل..
- ل�س ق�ل الص�اح، فاالبتعاد شد�د الخطورة ��

.. �ا � ل�س �س�ب (الجاوا)، و�نما �س�ب س�ان الرمال المتوحش��
� موقف شد�د الح�ج.

� (آرتو) هذا �� ... لقد وضع�� إل��
غمغم (ت���يو):

ع ف�ه. - هذا تخصصه، الذي ي��
ة ول�ن أعماقه اآلل�ة �انت تعلم أن (آرتو) �قوم �مهمة خط��

هذە المرة..
مهمة عمرە �له..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

لم �كد ي��لج الص�اح، ح�� راح (أو�ن) يهتف:
�
؟.. ال أثر له �� - (لوك).. (لوك).. أين �مكن أن �كون هذا الف��

ل أو المخزن�� � الم��
� تحض��

و) �� دخل إ� المطبخ، ح�ث انهمكت العمة (ب��
� غضب:

اإلفطار، وسألها ��
- هل رأ�ت (لوك) هذا الص�اح؟

أجابته:
� أن لد�ه ما �فعله �الخارج، ق�ل أن �ذهب إ�

�� - نعم.. لقد أخ��
المزرعة، ولهذا ان�ف م�كرا.

قال مس�نكرا:
� - ق�ل أن ي�ناول طعام اإلفطار؟�.. وهل اصطحب اآللي��

الجد�دين معه؟
� ضجر:

أجابته ��
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- ي�دو هذا، فقد رأ�ت أحدهما �س�� إ� جوارە.
� حنق:

تطلع (أو�ن) إ� الصحراء الممتدة أمامه، وقال ��
- وهل سأنتظر ط��ال؟

لم يتلق من زوجته جوا�ا هذە المرة، ولم �كن �علم أن انتظارە
س�طول هذە المرة

ا جدا.. س�طول كث��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� األب�ض،
اطوري وجهه، ذا القناع المعد�� أخ�ج الجندي اإلم��

من قارب النجاة الضائع وسط الصحراء، وقال لزمالئه خارجه:
ائط وال أحد أ�ضا. ء.. ال �� �

- ال يوجد أي ��
التفت جندي اخر إ� الضا�ط الواقف �ع�دا، وهتف:

- إنه قارب النجاة، الذي غادر سفينة الثوار �ا س�دي، ول�نه
خال تماما.

علق الضا�ط قائال:
� أنه �ان � سالم، وهذا �ع��

- ول�نه ه�ط واستقر ع� الرمال ��
هناك من �قودە.

� الرمال، � �لتقطه من ب�� � شدة، فانح��
ء ما ان��اهه �� �

جذب ��
وتفحصه قائال:

- هذە قطعة من جسد شخص ا�.
وتطلع مرة أخرى إ� �حر الرمال، الممتد إ� ماال نها�ة،

واستطرد:
ى. - حسنا.. س��

و�دت لهجته مخ�فة..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� �عة فائقة،
انطلق (لوك) �س�ارته الطائرة فوق الرمال، ��

� ��، وهو
ومهارة جعلته يتفادى الصخور وال�ث�ان الرمل�ة ��

�قول لـ (ت���يو)، الجالس إ� جوارە:
� هذە المنطقة، ول�ن ال أحد �علم أين

) �ع�ش �� � - إن (بن كنو��
�الض�ط، وع� أ�ة حال، لست أظن أن (آرتو) قد وصل إ� هنا
ماش�ا ع� قدم�ه، و�ال فإننا قد تجاوزناە دون أن ن�ت�ه إل�ه

وسط الرمال، أو...
ب�� ع�ارته �غتة، وأشار إ� نقطة ظهرت ع� شاشة ال�مبيوتر،

� اهتمام:
وهو �ستطرد ��

- انظر.. ر�ما �ان (آرتو).
زاد من �عة الطائرة، دون أن �دري أنه هناك عيون عد�دة

تراق�ه..
�ة، ول�نها أ�ضا ل�ست آل�ة.. عيون ل�ست ���

وال أحد �دري ن�ع هذە العيون، ألن أحدا لم �جرؤ قط ع�
،( � أو�� اب من أصحابها، الذين �حملون اسم (تاسك�� االق��
، � و�طلق عليهم مزارعو (تات��ن) اسم س�ان الرمال المتوحش��
و�عتقد �عض العلماء أنهم و (الچاوا) من أصل واحد، ول�ن أحد
� ارتداء الث�اب

� تطور عن اآلخر، وهما ي�شابهان أ�ضا �� الج�س��
� الحارقة، أما ف�ما عدا ذلك، � تقيهما أشعة الشمس�� الثق�لة، ال��

فهما �ختلفان تماما..
� �لف س�ان الرمال � ح��

(الچاوا) يرتدون ث�ا�ا مح�كة ثق�لة، ��
أنفسهم �قطع من القماش واألر�طة مثل الموم�اوات، ثم إن
� ال يهاب س�ان � ح��

ء، �� �
(الچاوا) قوم جبناء، �خشون �ل ��

الرمال ش�ئا، وهم عدوانيون، قساة القلوب �ط�عهم ومن حسن
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ذمة، تح�ا ع� األطراف النائ�ة حظ الجميع أنهم مجرد ��
� خطر منهم..

المهجورة من الصحراء، و�ال �ات ال�وكب �له ��
�
� تنقالتهم حيوان (ال�انتا)، وهو ��

و�ستخدم س�ان الرمال ��
تان المعتان، و�غ� ، له عينان صغ�� حجم ديناصور صغ��

جسدە فراء كث�ف، وله صوت أش�ه �فحيح الثع�ان..
ولهذا �انت س�ارة (لوك) �الغة ال�عة، �ال�س�ة لـ (ال�انتا)،

.. �الرغم من ا�ساع خطوة هذا األخ��
وفجأة رأى (لوك) (آرتو) أمامه، فأوقف س�ارته الطائرة، وقفز
منها، ووضع سالحه ع� كتفه، وتوقف (آرتو) فور رؤ�ته، فقال

له (لوك):
- إ� أين تعتقد أنك ذاهب؟

أما (ت���يو)، فاندفع �قول:
- ما هذا �ا (آرتو).؟ أنت تعلم أن الس�د (لوك) هو صاح�ك
، وال �مكنك تركه هكذا.. واآلن ه�ا نعود، وال ن��د أن �

الحق���
) هذا، أو � � وان كنو�� �سمع منك �لمة واحدة �عد هذا، عن (أو��
عن أ�ة مهمة أخرى، وال�د أن �شكر الس�د (لوك)؛ ألنه لم �قم

بتفت�تك إ� مليون قطعة، و..
قاطعه (لوك):

� هذا.. لقد تأخر الوقت، ه�ا نعود، ق�ل أن �قلق ع��
- �ك��

(أو�ن).
� توتر، فسأل

ا عص��ا، و�قفز �� ول�ن (آرتو) راح �طلق صف��
(لوك):

- ما هذا؟
أجا�ه (ت���يو):

� ذا�رته،
- (آرتو) �د�� وجود مخلوقات غ���ة، غ�� مسجلة ��

. �
�� ب من الجنوب ال�� تق��
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�
� أن تكون هذە خدعة جد�دة من (آرتو)، ول�نه

شك (لوك) ��
اتخذ الحذر، واستعد �سالحه، خاصة وأنه قد ابتعد داخل
الصحراء، إ� مدى لم ي�لغه قط، ولم �سبق له أن واجهه، وسار
� حذر متفحصا الم�ان، وخلفه (ت���يو)، و�سلق تال صخ��ا

��
ا، ووضع منظارە فوق عي��ه، وراح �ديرە ف�ما حوله، ح�� صغ��

لمح واحدا من حيوانات (ال�انتا) الضخمة، ول�ن �دون را��ه، ثم
لمح آخر ع� مق��ة منه، فغمغم:

- أين را��اها؟
ض ط��ق رؤ�ته جسم أسود ضخم، لم �كد يرفع وفجأة اع��

� ذعر..
منظارە عن عي��ه، و�تطلع إل�ه، ح�� تراجع ��

�ان هناك عمالق أسود �الغ الضخامة، �قف أمامه، و�رفع فأسه
إ� أع�..

� � ح��
� ذعر، فسقط وتدح�ج إ� أسفل، ��

وتراجع (ت���يو) ��
�ة هوى العمالق �فأسه ع� رأس (لوك)، الذي حاول صد ال��
ب�ندقيته، وتراجع محاوال االحتماء، ول�ن العمالق رفع فأسه مرة
أخرى، وأطلق ضحكة رهي�ة، شعر �عدها (لوك) �دوار شد�د..

.. ثم سقط فاقد الو��
وحمل س�ان الرمال جسد (لوك)، وألقوە فوق كومة رمال ق��ة،

والتفوا حول الس�ارة، ينهبون ما فيها.
وفجأة ارتفع عواء ره�ب من ناح�ة الغرب..

� أما�نهم..
و�سمر س�ان الرمال ��

وارتفع العواء مرة أخرى، فأص�ب الجميع �ف�ع هائل، وراحوا
� ظل (آرتو) � ح��

� رعب، ��
�متطون حيوانات (ال�انتا)، و�فرون ��

� م�من وسط الرمال، وقد اقتنعت دوائر منطقه اآلل�ة
مخت�ئا ��

س �حق، ومن ء مف�� �
� هو �� �أن ما أف�ع هؤالء المتوحش��
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� � ب�� األفضل له أن �ظل محتم�ا �الرمال منه، خش�ة أال �م��
.. �

� �مكن أن تؤ�ل وجسدە هو المعد�� األجسام العض��ة، ال��
ا�د تدر�ج�ا، ح�� ظهر من � ثم ارتفع صوت كوقع أقدام، راح ي��
ب من (لوك) خلف التل الق��ب شبح م�شح �السواد، وراح �ق��

.. الفاقد الو��
وأوقف (آرتو) آالته �لها، واتفقت مشاعرە اآلل�ة �لها ع� شعور

واحد..
الرعب..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� وان.. 5 - أو��
أعاد (آرتو) أجهزته �لها للعمل، وهو يتطلع إ� الشبح، الذي �دا
ط��ل القامة، منف�ج األسار�ر، ال �حمل لمحة �� واحدة، وهو

.. ب من (لوك) الفاقد الو�� �ق��
، شعرت آالت (آرتو) �االرت�اح.. و�� حد كب��

�ان القادم كهال، يرتدي ع�اءة قد�مة، فوق ثوب فضفاض،
محاط عند وسطه �أر�طة من الجلد، وع� كتفه آلة غ���ة،
ووجهه �شف عن طول تعرضه لقسوة مناخ هذە المنطقة، من
� جبهته،

حرارة شد�دة، ورط��ة وصقيع، فقد غارت التجاع�د ��
وزي، وا�سدلت لحيته قان مثل �لور ف�� � ت�� وحول عي��ه، اللت��
كثة ب�ضاء، وهو يب�سم اب�سامة وقور، و�تطلع إ� جسد (لوك)،

المل�� إ� جوار مرك�ة الرمال..
وأدرك (آرتو) أن الف�ع قد أصاب س�ان الرمال عبثا،

� موضعه
وأن هذا ال�هل ال �ضمر األذى ألي مخلوق، فتحرك ��

� صوت
حركة �س�طة، جعلت ال�هل �لتفت إل�ه، و�قول ��

ة م�ح: �حمل ن��
ي.. ال دا�� للخوف. - غادر م�منك �ا صغ��

شعر (آرتو) �االرت�اح هذا الصوت، و�دا له أن وجود أي ���
، فغادر � � الصخرت�� � هات�� ا من ال�قاء محشورا، ب�� أفضل كث��
� إ� ح�ث يرقد (لوك)، � تحت أشعة الشمس��

مخ�أە، وم��
ا ط��ال، �شف عن قلقه، فانح�� وانح�� فوقه مطلقا صف��

ال�هل �دورە �فحص (لوك)، ومس جبهته �أنامل حان�ة، ثم
أمسك معصمه، فارتجفت جفون (لوك)، مما حدا �ال�هل

لالب�سام، وهو �قول:



434

- س�ستع�د وع�ه اآلن.

فتح (لوك) عي��ه �الفعل، وتطلع حوله مغمغما:
- ماذا حدث؟
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ر�ت ال�هل ع� كتفه، وقال:
ا �ا ولدي، لقد واجهت موقفا عص��ا ومن حسن - ال تتحرك كث��

حظك أنك مازلت تحتفظ برأسك فوق كتف�ك.
ة، ثم �دا من تألق عي��ه � ح��

تطلع (لوك) إ� ال�هل لحظات ��
أنه قد تعرفه، فهتف:

� رؤ�تك.
).. �م �سعد�� � - (بن كنو��

� ذعر، �احثا عن س�ان الرمال
ثم تذكر موقفه، فتلفت حوله ��

، ول�ن ال�هل اب�سم وسأله: � المتوحش��
؟.. أال تدرك خطر - ما الذي أ�� �ك إ� أطراف الصحراء �ا ف��

� مثل هذە المناطق، �مفردك؟
التجوال، ��

ا إ� (آرتو): � م�انه، وهو �قول، مش��
اعتدل (لوك) جالسا ��

� إ� هنا، فلقد �دا له أنه قد ، هو الذي أ�� �� - هذا اآل�� الصغ��
أص�ب �الجنون، وهو �� ع� ال�حث عن صاح�ه السابق،
.. � عمري �له - مثل هذا اإلخالص من آ��

� لم أر - �� والواقع أن��
)، وأنه ال �د له � � وان كنو�� إنه �عتقد أن مال�ه السابق �د� (أو��
� وان) أحد � �ا (بن).. أهذا الـ (أو��

�� من ال�حث عنه.. أخ��
أقار�ك؟

� ال�هل، وهو �قول: تقطب جب��
� لم أسمع هذا االسم منذ زمن )؟�.. إن�� � � وان كنو�� - (أو��

ط��ل.. ط��ل جدا.
قال (لوك):

- ع�� (أو�ن) �قول إنه قد مات
� �عة:

أجا�ه ال�هل ��
- ال.. ل�س �عد.

� لهفة:
نهض (لوك)، وهو �سأله ��

- أتعرفه إذن؟
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اب�سم ال�هل اب�سامة ع��ضة، جعلت تجاع�د وجهه ت�دو أ���
عمقا، وهو �قول:

؟ - وك�ف ال أعرف نف�� �ا ف��
� ذهول، فاستطرد الرجل:

حدق ف�ه (لوك) ��
� وان) هذا، منذ � �اسم (أو�� - صحيح أن أحدا لم �عد ينادي��

� أحب هذا االسم. سنوات طوال، ول�ن��
� لم أسمعه من ق�ل مولدك �ا (لوك). أتتصور أن��

هتف (لوك):
� وان) إ� (آرتو)، - إذن فهذا اآل�� مل�ك �الفعل تطلع (او��

� عمق:
وأجاب ��

� امتل�ت � األمر، فلست أذكر أ�ذا أن��
- هذا هو الجزء العج�ب ��

آل�ا مثل هذا.
�
ثم �دا و�أنما قد نفض األمر �له عن عقله، وهو �ستطرد ��

�ساطة:
- ع� أ�ة حال، �جب أن ت�تعد عن هنا، فس�عود س�ان الرمال

ة؛ ل�قة س�ارتك.. ه�ا بنا. حتما، و�أعداد كب��
قالها ووضع كف�ه حول فمه، والتقط نفسا عم�قا، ثم أطلق

ص�حة..
� � سمعها (آرتو) من ق�ل، وال�� نفس الص�حة المخ�فة، ال��

دفعت س�ان الرمال للفرار..
� وان)، وقال: ثم اب�سم (أو��

� �عة.
ك هذا الم�ان �� كب س�ارتك، ون�� - ه�ا.. س��

، واندفع مبتعدا عن � ا أش�ه �األن�� ول�ن (آرتو) أطلق صف��
� �عة، وهتف:

الس�ارة، فأدرك (لوك) األمر ��
- أين (ت���يو)؟.. تعال م�� �ا بن).
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أ�عا خلف (آرتو)، الذي قادهما إ� حافة فجوة عم�قة، استقر
داخلها (ت���يو)، وقد انك�ت ذراعه، وانفصلت عن جسدە،
فه�ط (لوك) و (بن) إ� أسفل الفجوة، وراح (لوك) يهز
(ت���يو)، و�ــهتف �اسمه عدة مرات دون جدوى، ففتح صندوق
األزرار �صدرە، وراح �ضغطها أ��� من مرة، ح�� سمع صوت
آالت (ت���يو) تعمل، ورأى هذا األخ�� �عتمد ع� ذراعه األخرى،

و�نهض واقفا، وهو �قول:
ت. � قد تع��

- معذرة �ا س�دي.. ي�دو أ��
� ارت�اح:

قال (لوك) ��
- من حسن الحظ أن دوائرك اآلل�ة ما زالت تعمل.. ه�ا بنا.

�
حاول (ت���يو) أن ي�بع س�دە، إال أنه لم �ستطع التحرك ��

� وان) إال أن راحا �دفعانه، سهولة، فلم �كن من (لوك) و (أو��
و�جرانه، ح�� أخرجاە من الفجوة الرمل�ة و(آرتو) يراقب
� وان) أنفه إ� أع�، وراح � صمت، ح�� رفع (أو��

الموقف ��
� قلق:

� عمق، ثم قال ��
ي�شمم الهواء ��

- فل��ع.. إنهم عائدون.
وأ�ع الجميع إ� س�ارة (لوك) الطائرة..

و�دأت الرحلة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

� عن األنظار،
� وان) سوى كهف فسيح، �خت�� ل (أو�� � لم �كن م��

� وان)، �ان � ح�اة (أو��
وع� الرغم من سمة التقشف الواضحة ��

كهفه �س�طا وم��حا، ل�س للجسد فحسب، و�نما للعقل أ�ضا،
مما �عكس طب�عة صاح�ه، الذي حرص أشّد الحرص، ع�
إخفاء آثار الس�ارة، طوال الط��ق إ� كهفه، و�أنما �ح�ا �الحذر

والحرص دائما..
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� إصالح وترك�ب
وعند ال�هف، ق�� (لوك) �ضع ساعات، ��

� انخلعت من عند المفصل تماما - ذراع (ت���يو) المكسورة، ال��
� إعادتها إ� موضعها،

لحسن الحظ - مما جعل (لوك) ينجح ��
وتوص�لها �األسالك السل�مة، و�ال اضطر األمر إ� إرسال

(ت���يو) إ� واحدة من محطات اإلصالح الضخمة..
� رأس (آرتو) وصدرە

� وان) �عمل �� � نفس الوقت، �ان (أو��
و��

المفت�ح، ح�� انت� من عمله، فاعتدل وهو �قول:
ي.. دعنا �ستمع اآلن إ� ما لد�ك. - حسنا �ا صغ��

� وان) و(آرتو)، وهو ان��ه (لوك)، فأ�ع يتجه إ� ح�ث (أو��
�قول:

- لقد سبق �� أن رأ�ت جزءا من هذە الرسالة، و...
� وان) قد ضغط زرا من أزرار ق�ل أن يتم حديثه، �ان (أو��

(آرتو)، فتجسدت صورة الفتاة مرة أخرى، ول�ن �ش�ل أ���
� حلقه، وهو يتطلع

وضوحا وث�اتا، فانح�ست �لمات (لوك) ��
� �دأت الرسالة تقول: � ح��

إ� الفتاة مبهورا، ��
، �الن�ا�ة عن أ�ة ).. أقدم لك نف�� � � وان كنو�� ال (أو�� - ج��
(ألدران) العالم�ة، واتحاد �عث الجمهور�ة القد�مة.. اسمح ��

� والدي (ب�ل أن أقطع عل�ك خلوتك �الصحراء، فقد طلب م��
أورجانا)، نائب الملك، ورئ�س مجلس إدارة (الدران) أن ألجأ
إل�ك.. منذ سنوات كنت تحارب من أجل الجمهور�ة القد�مة،
� هذا الوقت

� أن تنضم إلينا مرة أخرى، �� واآلن يرجوك أ��
الح�ج، و�طلب منك السفر إ� (الدران)؛ لمقا�لته.. أعتذر عن
، فقد فشلت مهمتنا، وهذا اضطررت لنقل عدم حضوري بنف��
الرسالة إل�ك بهذە الوس�لة.. هناك معلومات هامة وحي��ة
� ذا�رة اآل�� (آرتو

نة �� � للغا�ة وتف�د نجاح الثورة، و�لها مخ��
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� وحدە �ستطيع استعادتها من ذا�رته.. أرجوك توجه ديتو)، وأ��
. � وان).. وخذ معك هذا اآل�� ال (أو�� فورا إ� (الدران) �ا ج��

� �عة وانفعال:
توقفت الفتاة لحظة، ثم أضافت ��

�
، فأنت أم�� الوح�د.. س�أ��� �

) ساعد�� � � وان كنو�� - (أو��
اع معلومة � � ان��

اطور�ة اآلن، ول�نهم لن ينجحوا �� عمالء اإلم��
� ذا�رة (ارتو ديتو)... ال

.. �ل المعلومات اآلن �� � واحدة م��
� وان)... أرجوك. تخذلنا �ا (أو��

انتهت الرسالة عند هذا الحد، وتالشت صورة الفتاة، ورفع
� شملت الدهشة � ح��

� أمل، ��
� وان) �� (آرتو) رأسه إ� (أو��

(لوك)، من قمة رأسه ح�� أخمص قدم�ه، فلم ين�س ب�نت
� وان) فقد ارتكن برأسه إ� حائط ال�هف، وراح شفة، أما (أو��
� عمق شد�د، إ� أن أفاق

�دخن ش�شة �دائ�ة، وهو �فكر ��
�
� وان)، وهو �قول لنفسه �� (لوك) من دهشته، فتطلع إ� (أو��

خفوت �الغ:
أهذا هو الراهب العجوز، والساحر المجنون؟�

ثم ارتفع صوته، وهو �قول:
) المحارب.. أهو أنت؟ � � وان كنو�� ال (أو�� - ج��

� رصانة:
� وان) �� أجا�ه (أو��

- نعم �ا (لوك).. لقد كنت واحدا من فرسان (الج�دي).. تماما
مثل والدك.

ة: � ح��
قال (لوك) ��

- ول�ن ع�� �قول: إن والدي �ان مالحا فضائ�ا.
� وان)، وقال: اب�سم (أو��

�
- لم �كن (أو�ن) يوافق أ�دا ع� أف�ار والدك، أو فلسفته ��
�
الح�اة، فلقد ظل دائما يرى أنه من األفضل أن ي��� والدك ��
المزرعة، وأن �عمل مزارعا ط�لة عمرە، ومن المؤكد أنه �خ��
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ك (أنكوره�د) معرفتك لحق�قة والدك، ح�� ال تتأثر �ه، وت��
والزراعة، �ما فعل هو من ق�ل.

� أسف:
قال (لوك) ��

. � � طفول��
، ول�نه مات �� � أ��� � عرفت أ�� - أتم�� لو أن��

صمت (لوك) لحظات، وقال:
- لقد �ان ق��ا شجاعا، �متلك إحساسا غ����ا �القوة الطب�ع�ة..

و�ان صد�قا ع��زا �حق، و..
ب�� ع�ارته، و�دا لحظات كشيخ أثقل التعب �اهل�ه، إال أنه لم

� م�ح:
� �عة، وقال ��

�ل�ث أن استعاد ب��ق عي��ه ��
ان � الط��

� سمعت أنك أ�ضا ط�ار ماهر.. إن المهارة �� - ول�ن��
� أنك قد ورثت

� لست أشك �� ل�ست ش�ئا موروثا �الطبع، ول�ن��
.. ال�ث�� عن والدك، والم��ــــج من الدراسة والعلم �صنع ال�ث��

ة تتعلم العوم. ح�� ال�طة الصغ��
� دهشة:

سأله (لوك) ��
- ما �� هذە ال�طة؟

اب�سم (أوي وان) وقال:
ا بهذا.. إنها طائر قد�م منقرض.. المهم أنك قد - ال تهتم كث��
ا، منذ رأيتك طفال �ا (لوك)، و�ت �ش�ه والدك.. ت كث�� تغ��
ء تركه لك والدك، ولقد أردت دائما �

.. لدي هنا �� لحظة �ا ف��
� إ�ار،

أن أعط�ك إ�اە، ول�ن عمك (أو�ن) �ان يرفض هذا ��
� وان) العجوز. خش�ة أن تتهور، وت�بع مسار (أو��

ا �الحائط، والتقط منه آلة � وان)، وفتح صندوقا كب�� نهض (أو��
ة.. � ح��

� �دە ��
ة، ناولها إ� (لوك)، الذي راح �قلبها �� صغ��

، �ه عدة أزرار، وخل�ة للطاقة، �انت ع�ارة عن قفاز صغ��
ومث�ت فيها أسطوانة معدن�ة، م��نة �فصوص أش�ه �مجوهرات

ة.. صغ��
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وضغط (لوك) أحد األزرار، فانطلق من ال�د شعاع أزرق، ي�لغ
� وان): طوله الم�� تق���ا، فهتف (أو��

ق الحائط أو س.. إنه من القوة �ح�ث �مكنه أن �خ�� - اح��
�ذ�ب جسد إ�سان.

� وان): � استطرد (أو�� � ح��
أعاد (لوك) القفاز إ� جوارە، ��

� المجرة،
- إنه سالح فرسان (الج�دي)، الذين �انوا أعظم قوة ��

مهم و�جلهم؛ أل��� من ألف ج�ل، و�ان الجميع �ح��
� الجمهور�ة القد�مة.

لمحافظتهم ع� العدل والسالم ��
� د �� (لوك)، وهو يتطلع إ� الفضاء، ثم التفت إ� (أو�� ��

� �طء:
وان)، وسأله ��

؟ � - ك�ف مات أ��
� اإلجا�ة، ثم لم �ل�ث أن حسم أمرە، وقال:

�� ( � تردد (كنو��
- لقد خانه أحد فرسان (الج�دي) وقتله.. إنه (دارت ڤادر)..
�
المعروف اآلن �اسم (دون ڤادر).. ولقد �ان أحد تالمذ��
� تعل�مه.

� قد فشلت �� ف – لألسف - أن�� � أع�� األذك�اء، ول�ن��
� ال�هف، وهو يتابع:

نهض من م�انه، وراح �س�� جيئة وذها�ا ��
، � أعماقه لل��

- لقد استغل (ڤادر) تدر��اته، والقوة ال�امنة ��
ولمساعدة األ�اطرة الفاسدين، الذين تولوا الح�م ف�ما �عد،
�رة للقضاء ع� فرسان (الج�دي)، � مؤامرة ��

وشارك ��
و�ش�يتهم، و�عدها لم �جد من �عارضه.

وار�سم ع� وجهه تعب�� عج�ب، وهو �ستطرد:
، فوثقوا ف�من �

- لقد �ان الفرسان ع� خلق، أ��� مما ي����
اطور�ة، ولم �دركوا أن الجسد قد � استقرار اإلم��

حولهم، و��
ي ف�ه المرض، ، ول�ن الرأس �ضعف، و�س��� �كون سل�ما معا��

ء.. و�م أتم�� �
اطور من الس�طرة ع� �ل �� ح�� تمكن اإلم��

� تقول إنه
� النها�ة، فأعما��

اآلن أن أعرف ما يهدف إل�ه (ڤادر) ��
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� �
�عد األمور لمخطط مبهم فظيع، فهذا قدر من �متلك السلطة،
� ، ثم إن (ڤادر) �درك تلك القوة الطب�ع�ة، ال�� وتح�مه قوى ال��

�سود ال�ون من حولنا، و...
قاطعه (لوك):

؟ � تذكر فيها هذە القوة الطب�ع�ة، فما �� - إنها المرة الثان�ة، ال��
� وان) لحظات، ثم أجاب: صمت (أو��

� أتحدث مع شاب من ج�ل آخر.
.. أ�� أح�انا أ�� - معذرة �ا ف��

والتقط نفسا عم�قا، ق�ل أن �ستطرد:
- القوة الطب�ع�ة �� طاقة تمأل ال�ون من حولنا، ولقد حاول
ها �أنها ت��عث من األجسام الح�ة، وأن اإل�سان العلماء تفس��
� � علم بوجودها، ول�نه ظل �جهل كنهها وماهيتها لمالي��

ال�دا��
� تنظ�مها، وأطلق عليهم

، والقالئل فقط من نجحوا �� � السن��
اآلخرون اسم السحرة، والمشعوذين، وأسماء أسوأ من هذا،
وهناك ندرة استطاعت االستفادة من القوة، فلم �فهمهم أحد،

� الناس. وعاشوا غ��اء ب��
� الهواء، مستطردا:

وفتح ذراع�ه ��
. القوة تح�ط بنا جم�عا، و�عض الناس يؤمنون �أنها تح�م
اف فرسان (الج�دي) بوجود هذە القوة، هو الذي أفعالنا، واع��
منحهم نفوذهم الخاص ثم التفت إ� ح�ث �قف (لوك)، وأ�مل

� حزم:
��

- ال�د لك من أن تتعلم التعامل مع القوة، إذا ما أردت أن
� إ� (ألدران) �ا (لوك). تصحب��

� (لوك) �القول، وقال: فو��
� ال أعلم ح�� أين (ألدران)؟�.. هذە.. ثم إن - (ألدران).. ول�ن��

الوقت قد تأخر وال �د �� من العودة إ� (أنكوره�د).
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�دا و�أنما قد تذكر أمرا ما، وهو �لتفت �غتة إ� (آرتو)،
مستطردا:

- أما �خصوص (آرتو)، ف�مكنك االحتفاظ �ه، وأعتقد أنه يرغب
، وأرجو أن �

�ر لع� عند عود�� � هذا، وسأ�حث أنا عن ت��
��

�قنعه هذا و...
� � تجمع ما ب�� � وان)، ال�� اضطر لب�� ع�ارته، أمام نظرة (أو��

، وصوته �حمل نفس الحزن والصال�ة، فقال هذا األخ��
: � االنفعال��

- أنا أحتاج إ� مساعدتك �ا (لوك).. لقد �ت عجوزا، �ال�س�ة
لمثل هذە المهام، وهذە المهمة �الغة الخطورة، ولقد سمعت

ورأ�ت الرسالة بنفسك.
� تردد:

قال (لوك) ��
� مهمة كهذە.. هناك واجب

اك �� � ال أستطيع االش�� - ول���
ە.. ح�� ولو استطاع ع�� اس�ئجار .. الحصاد وغ�� �

ي�تظر��
. � آخ��ن.. إنه واج��

� عص��ة:
لم �قنع ��ل ما نطقه لسانه، فأضاف ��

. � - ثم إن هذا األمر �ع�د جدا عن هنا، وهو ال �خص��
قال (أوي وان):

- إنك تتحدث �ما لو كنت تتقمص شخص�ة عمك.
تنهد (لوك)، وقال:

ح له �ل هذا� ؟�.. لست أدري ك�ف سأ�� - ع��
� وان) اب�سامته، وهو يتطلع إ� (لوك).. �ان �عرف أن � (أو��

أخ��
قدر هذا األخ�� قد تحدد..

تحدد من ق�ل أن �علم ح�� ك�ف مات أبوە..
ة (أورجانا) الجم�لة، و�� تتوسل تحدد عندما سمع ورأى األم��

طال�ة المساعدة..
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�ل ر�ما تحدد من ق�ل ح�� أن يولد..
من �دري؟..

� وان): � حزم، قال (أو��
و��

- تذكر �ا (لوك) أن عذاب شخص واحد ينعكس ع� الجميع،
� الوقت المناسب،

� الظلم، وما لم نتصد له ��
فال توجد تفرقة ��

س�عم الجميع، سواء تجاهلوە أو تصدوا له.
� خفوت:

ران عليهما الصمت ط��ال، ثم قال (لوك) ��
- أستطيع أن أصح�ك إ� (أنكوره�د)، ومنها �مكنك الذهاب إ�

)؛ لتقلع إ�� ح�ث �شاء. مطار (مو� أيز��
� هدوء:

�� ( � أجا�ه (كنو��
� اآلن. - هذا �كفي��
ثم اب�سم، وأردف:

- و�عدها افعل ما ترى أنه واج�ك.
و�ان �من �قرأ ل�ح القدر..

قدر (لوك)..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

�انت الزنزانة صامتة مظلمة، صممت �ش�ل �منح المسجون
شعورا �العجز والضعف..

� الزنزانة،
ة (ل�ا اورجانا)، و�� تجلس �� وهذا ما شعرت �ه األم��

� ال ي��ب إليها شعاع واحد من الضوء، �مكنها من رؤ�ة ال��
جدرانها المعدن�ة، أو سقفها المرتفع.

ثم سمعت صوت ال�اب السم�ك، ودلف الضوء إ� الزنزانة،
اطور�ة، �حملون أسلحتهم، تصح�ه ثلة من جنود اإلم��
� الزنزانة، �ما لو �انوا �خشون سجي�تهم واصطفوا ع� جان��
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� أعماقها، و��
�� � � الصفت�� � أخفت هات�� الضع�فة الرق�قة، ال��

� تحد، إال أن تلك النظرة
تلتصق �الحائط، وتتطلع إليهم ��

� أعماقها، وتحولت إ� نظرة �اس
المتحد�ة لم تل�ث أن ذا�ت ��

وره�ة، عندما وقع ��ها ع� (دون ڤادر)، ب��ه األسود
الره�ب، وهو �قف ب�اب الزنزانة، مع رجل ض��ل الحجم، تطل

� مالمحه ال�اردة..
القسوة من �ل ذرة ��

وأشار (دون ڤادر) ب�دە، فدلف إ� الزنزانة آ�� عج�ب، �صدر
� �ب من النحل، وامتألت نفس (ل�ا) عنه صوت أش�ه �طن��
برعب شد�د، عندما خرجت من اآللة عدة أذرع، لم تر لها مث�ال
�
ن �� � � تخ�� من ق�ل، وتذكرت ما سمعته عن آالت التعذ�ب، ال��

� عرفها الج�س ، ال�� �
ذا�رتها المعدن�ة �ل أنواع التعذ�ب الوح��

� سجونهم، ورأت
اطور�ون �� � �ستخدمها اإلم�� ي، وال�� ال���

�ان � صمت، و�أنما ي��
) يتطلعان إليها �� � (ڤادر) والحا�م (تارك��

� إلدراك طب�عة هذە اآللة الجهنم�ة، واس��عاب
لها الوقت ال�ا��

:( � هذا ال�ابوس ال�شع، ق�ل أن �قول (تارك��
ة (أورجانا).. أين قاعدة الثوار الرئ�س�ة؟ - واآلن أيتها األم��

� �طء..
تقدمت اآللة نحوها ��
وانطلقت �ختها...

و�انت �خة عذاب رهي�ة..
رهي�ة �حق..



446

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ار.. 6- األ��
� وان) �انت س�ارة (لوك) تنطلق ع�� الصحراء، عندما أشار (أو��

، قائال: � إ� الجنوب الغر��
- انظر �ا (لوك).. هناك دخان.

� وان)، � �ش�� إليها (أو�� أل�� (لوك) نظرة ��عة ع� النقطة، ال��
وقال:

- لست أرى ش�ئا.
� وان): قال (أو��

- دعنا نذهب إ� هناك، ع� أ�ة حال، ف��ما وجدنا من �حتاج
إ� مساعدتنا.

� وان) الدخان، ولم انحرف (لوك) �الس�ارة، إ� ح�ث يرى (أو��
�مض وقت ط��ل، ح�� رأى (لوك) الدخان ال�ث�ف. الذي شعر
� وان) من ق�ل، ولم �كد ي�لغ موضعه، ح�� امتألت �ه (أو��

از.. � نفسه �المرارة واالشم��
قة، و�� جوارها زحافة الرمال �انت هناك أجساد عد�دة مح��
� �متل�ها (الچاوا)، وقد �دت أش�ه �حوت أسود الضخمة، ال��

ق.. مح��
� موضع المذ�حة، وقال (لوك):

وه�ط الجميع من الس�ارة، ��
- ي�دو أن س�ان الرمال هم الذين فعلوا هذا، فهناك آثار األقدام

(ال�انتا).
) �فحص اآلثار، ثم أعتدل قائال: � انح�� (كنو��

- ألم تلحظ ش�ئا غ���ا، وسط هذە اآلثار؟
أجا�ه ر لوك) ع� الفور:
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� � ح��
� أزواج، ��

- �التأ��د، فاآلثار تو�� �أن (ال�انتا) �س�� ��
� خط طو�� متابع، ح��

�حرص س�ان الرمال دائما ع� الس�� ��
�عجز الناظر إليهم عن تحد�د عددهم �دقة.

:( � أضاف (كنو��
- هناك أ�ضا ما أصاب الزحافة، والذي �عجز همج الرمال عن

اطور�ة �مكنهم هذا. فعله.. فقط جنود اإلم��
فحص (لوك) ال�قا�ا المتناثرة حوله، وقال:

� ابتاع منها ع�� (آرتو) و (ت���يو)، ول�ن - إنها نفس القب�لة، ال��
اطور�ون �ل هؤالء؟ لماذا �قتل اإلم��

ق�ل أن �سمع جوا�ا لسؤاله، امتألت مالمحه �القلق، وتابع:
� قد اقتفوا آثار (آرتو) و (ت���يو) اطور��� ��.. لو أن اإلم�� - �ا إل��
ح�� هنا، فمن المحتم أنهم قد علموا من (الچاوا) من ابتاعهما،

وهذا �قودهم إ�..
لم يتم ع�ارته، و�نما هتف:

�� - �ا إل��
) ��خ من خلفه � واندفع �جرى نحو س�ارته الطائرة، و (كنو��

- انتظر �ا (لوك).. هذا �الغ الخطورة ول�ن (لوك) قفز إ�
) و (ت���يو) و � س�ارته، وانطلق بها �أق� �عة، تار�ا (كنو��
ب من مزرعة عمه (آرتو) خلفه، وسط المذ�حة، ولم �كد �ق��
� ضلوعه، ولم �در ك�ف أوقف س�ارته أمام ح�� هوى قل�ه ب��
ل، وال ك�ف قفز منها، وأ�ع نحو تلك الفجوات السوداء، � الم��

له.. � � �انت يوما م�� � ت��عث منها األدخنة، وال�� ال��
اب أ��� من مرة.. وعجز عن االق��

�انت الحرارة واألدخنة تمنعانه، وتمآلن عي��ه �الدم�ع، وهو
��خ:

و). � (ب�� - ع�� (أو�ن).. عم��
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� انطلق نحو المخزن، الذي �شتعل �دورە، وما أن اقتحمه ح���
، انهارت أعصا�ه لرؤ�تهما، � وقع ��ە ع� جسدين متفحم��
فأل�� نفسه ع� الرمال، ودفن وجهه فيها، وأطلق لدموعه

العنان..
لقد أدرك اآلن قض�ته الحق�ق�ة..

وأدرك الهدف..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

مألت الشاشة الهولوجراف�ة حائط الحجرة الواسعة �له، و��
تحمل صورة ثالث�ة األ�عاد، لجزء صغ�� من المجرة، �حوي
� وض�ح شد�د، ووقف (دون ڤادر) يتطلع

�� ، مليون نظام نج��
ال )، والج�� �

ال (مو�� )، واألدم�� � إليها، وحوله الحا�م (تارك��
(تاج)، وقد تنا� الجميع خالفاتهم،

:( �
� هذە اللحظة الحاسمة، وقال (مو��

��
- انت� الفحص األخ�� بنجاح، والمحطة اآلن جاهزة للعمل.

� خفوت، و�أنما
تجاهل (ڤادر) هذا القول تماما، وغمغم ��

يتحدث إ� نفسه:
- ما زالت تقاوم.. ما زالت تملك أمر نفسها.

)، وقال: � ثم التفت إ� (تارك��
�ع منها أ�ة معلومة ذات أهم�ة، ح�� هذە اللحظة. - لم نن��

:( � أجا�ه (تارك��
� �ستخدمها. - لست أعتقد �صالح�ة تلك الوسائل، ال��

� خشونة:
قال (ڤادر) ��

� أنتظر - لقد أث�تت وسائ�� صالحيتها أ��� من مرة، ول���
احاتك ع� أ�ة حال. اق��
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:( � قال (تارك��
� مثل هذا العناد، �كون من األفضل أن تهدد ش�ئا آخر بهمها

�� -
. أمرە، �دال من تهد�دها ��

سأله (ڤادر):
؟ � - ماذا تع��

:( � أجا�ه (تارك��
- إننا نحتاج إ� تج��ة هذە المحطة الجد�دة عمل�ا، وقد �مكننا

ب عصفور�ن �حجر واحد. ��
� حزم:

)، وقال �� �
ثم التفت إ� (مو��

- مر رجالك �التص��ب ع� هدف واحد.
وا���� صوته ��امة مخ�فة، وهو �ستطرد:

- ع� (آلدران)..
� التنف�ذ..

�� ( �
دد (مو�� ولم ي��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

، �انت � ) واآللي�� � عندما قفل (لوك) عائدا، إ� ح�ث ترك (كنو��
� �طء، وعندما أوقفها ظل جالسا

س�ارته �س�� هذە المرة ��
) ما حدث بنظرة واحدة إ� � داخلها، ولم �غادرها، فأدرك (كنو��

وجه (لوك)، وقال:
� أشاطرك حزنك �ا (لوك)، ومن المؤكد أنك لم تكن تملك ما

- إ��
هم، و�ان تفعله لهم، فلو كنت معهم لقاسمتهم مص��

اطور�ون قد استعادوا (آرتو). اإلم��
� حسم:

قال (لوك) ��
- سأصح�ك إ� (مو� أيز�).. أر�د أن أذهب معك إ�

(ألدران).
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د ��ە وسط الرمال، الممتدة أمامه إ� ما ال نها�ة، وأضاف: و��
.. أر�د أن.. � - أر�د أن أصبح واحدا من فرسان (الج�دي) مثل أ��

ول�نه لم �ستطع إتمام ع�ارته..
� حلقه..

لقد احت�ست ال�لمات ��
� قل�ه..

و��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

من السهل أن ينخدع أي قادم جد�د من ميناء (مو� أيز�)
ا من الخارج، إال أنه �متد - ، ف�الرغم من أنه ي�دو صغ�� �

الفضا��
� � ح��

� الواقع - إ� مسافة واسعة تحت مستوى األرض، ��
��

ت�دو شوارعه من الخارج مزدحمة �الناس، ع� عكس شوارع
� (مو�

(أنكوره�د)، �الرغم من ال��اح الحارة، ول�ن �ل م�ا��
� الشد�دة، ومعظمها � حرارة الشمس��

) مصممة �ح�ث تت�� أيز��
مزود �حوائط مزدوجة، ينطلق داخلها ت�ار �ارد، ع� الرغم من

.. �
� ال�دا�� ش�لها الخار��

و��نما �س�� (لوك) �س�ارته داخل شوارع (مو�� أيز�)، �صح�ة
: )، قال هذا األخ�� � � و (كنو�� اآللي��

، ال تجد لها - هذا الميناء الجوي �ضم أسوأ نوع�ة من ال���
� (تات��ن) �له، و�� أفضل م�ان �صلح الخت�ائنا، ح��

مث�ال ��
نجد سفينة فضاء، تنقلنا إ� (ألدران).

اطور�ة أمامه، وراودە خوف لمح (لوك) فرقة من جنود اإلم��
شد�د: �اد �حمله ع� القفز خارج الس�ارة، والفرار ع�� شوارع
� قوة، فالتفت

) ع� �دە �� � ، لوال أن شد (كنو�� �
الميناء الفضا��

� وان) الهادئة � ما، إال أن اب�سامة (أو�� إل�ه (لوك)، وهم �قول ش��
� �طء، وهو

� نفسه، فواصل ط��قه ��
�عثت �عض الطمأن�نة ��
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يتم�� أن يتخذ الجنود وجهة أخرى، ول�ن أحد الجنود أشار إل�ه
ب�دە، فلم �جد �دا من التوقف، وعاودە قلقه، وخاصة عندما
� فضول، وركز الجنود اهتمامهم ع�

راح المارة يتطلعون إل�ه ��
� خشونة:

(آرتو) و (ت���يو)، وسأله قائدهم ��
؟ � - منذ م�� تمتلك هذين اآللي��

تردد (لوك) لحظة، ثم أجاب:
- منذ ثالثة أو أر�عة مواسم.

� هدوء:
�� ( � وأضاف (كو��

ائهما. �� �
- ونحن نعرضهما للبيع، لو أن�ما ترغ�ان ��

� عنا�ة،
� �فحص الس�ارة �� لم �عرە الضا�ط اهتماما، و�نما انح��

ق�ل أن �سأل:
- هل جئتما من الجنوب؟

� �عة:
أجاب (لوك) ��

.( � - ال.. لقد أت�نا من الغرب، �القرب من �لدة (�ست��
كرر الضا�ط

...�( � - (�ست��
� حاول (لوك) � ح��

ثم دار حول الس�ارة، �فحص مقدمتها، ��
الفرار بنظراته �ع�دا، ح�� انت� الضا�ط من فحص الس�ارة،

: �
وعاد إ� (لوك)، وسأله ع� نحو عدوا��

- أين �طاقة ه��تك؟
تصور (لوك) أن الضا�ط قد ان��ه إ� فزعه وارت�ا�ه، وكشف

أمرە، وأدرك ما سوف �حدث، عندما �طالع الضا�ط ه��ته و..
� وان)، وهو � (أو�� وفجأة ان��ه إ� ب��ق عج�ب، �طل من عي��

� هدوء عميق:
ة، و�قول �� � الضا�ط م�ا�� يتطلع إ� عي��

- أنت ال تحتاج لرؤ�ة ه��ته.
تجمدت نظرات الضا�ط، وهو �كرر، و�أنما يردد درسا محفوظا:
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- لست أحتاج إ� رؤ�ة ه��تك.
:( � و�لطف شد�د، همس (كنو��

، اللذين ت�حثون عنهما. � - هذان ل�سا اآللي��
كرر الضا�ط

، اللذين ت�حث عنهما. � - هذان ل�سا اآللي��
:( � همس (كنو��

- �مكنه اآلن أن ين�ف.
رد الضا�ط:

- �مكنك اآلن أن تن�ف.
�
أ�ع (لوك) ي�تعد �س�ارته عن فرقة الجنود، وحاول أن �ل��

)، إال أن هذا األخ�� هز رأسه واب�سم، � سؤاال ما ع� (كنو��
� فابتلع (لوك) فضوله، وواصل ابتعادە عن الم�ان، وراح (أو��

وان) �قودە، ع�� الشوارع الض�قة، و�أنه �حفظها عن ظهر
قلب، ح�� �لغوا ح�ا قد�ما، تداعت م�ان�ه، وامتألت شوارعه
، من مختلف ال�وا�ب واألجناس، وأشار �مخلوقات ش��
) إ� مق� قد�م، أوقف (لوك) س�ارته أمامه، وقال وهم � (كنو��

�غادرون الس�ارة:
- أظن أنه قد حان الوقت، ألسألك عما فعلته �الضا�ط

اطوري، فقد دار �خلدي لحظة، أنه س�قتلنا جم�عا. اإلم��
)، وقال: � اب�سم (كنو��

� العقل، و�مكن
� ت�من �� - إنها القوة �ا (لوك).. القوة ال��

استخدامها أح�انا؛ للتأث�� ع� اآلخ��ن، ول�ن استعمالها دائما
محفوف �الخطر.

هّز (لوك) رأسه، دون أن �فهم، ثم لم �ل�ث أن تجاهل األمر،
وسأل:
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� هذا المق� مالحا فضائ�ا، �ق�ل حملنا إ�
- أتظننا نجد ��

(ألدران)؟
:( � أجا�ه (كنو��

س، فستجد �ه - معظم مال�� الفضاء �جتمعون هنا، ول�ن اح��
ار. ال�ث�� من األ��

ومن الداخل، �دا المل� معتما، خافت اإلنارة، ر�ما ألن رواد هذا
� أن يراهم

المق� �كرهون ضوء الشمس، أو ألنهم ال يرغبون ��
� وض�ح..

أحد ��
� رواد المق�..

وشعر (لوك) �دهشة �الغة، وهو �دير عي��ه ��
�انوا م��جا من عدة ج�س�ات..

، وهناك من � � واحدة، وال�عض اآلخر له ألف ع�� �عضهم له ع��
تغ� جسدە قشور وأصداف، ومن �غط�ه الفراء..

�
مجموعة مدهشة من س�ان مختلف ال�وا�ب، اجتمعت �لها ��
دد ف�ه أحاد�ث �مختلف اللغات المفهومة وغ�� مق� واحد، ت��

المفهومة..
) إ� ركن �ع�د، اجتمع ف�ه عدد من المخلوقات، � وأشار (كنو��

� صوت مرتفع، وقال:
يتحدثون و�ضحكون ��

� هنا �ا (لوك).
- إنهم قراصنة ع� األرجح.. انتظر��

� � فو�� � ح��
)، وجلس ي�ادلهم الحد�ث، �� � اتجه إليهم (كنو��

� قوة، و�ش�� إ� (آرتو) و
(لوك) �عمالق �مسك كتفه ��

� غلظة:
(ت���يو)، قائال ��

�
� هنا، وعليهما أن ي�تظرا �� - أنت �ا هذا.. إننا ال نخدم اآللي��

و�ات فقط، ول�س ز�وت اآلالت. الخارج، فنحن نقدم الم��
� الحد�ث مع

)، الذي �دا منهم�ا �� � أل�� (لوك) نظرة ع� (كنو��
القراصنة، ثم قال:

- حسنا.. اصحب (آرتو) إ� الخارج �ا (ت���يو)،
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وانتظرا عند الس�ارة.
قال (ت���يو)، وهو �طيع األمر:

- �ما تأمر �ا س�دي، فلست أحتاج إ� ال��وت ع� أ�ة حال.
� عيون الجميع، فعاد يتطلع إ�

شعر (لوك) بنظرات العداء، ��
)، فرآە يتحدث مع مخلوق ضخم، أش�ه �الغور�ال، ت�دو � (كنو��
أسنانه الحادة �لما اب�سم، و�انت عيناە الصفراوان تلتمعان
� الناعم الذي �كسو جسدە �له، ف�ما �الزجاج، وسط الفراء الب��
عدا حزام ما من الجلد، �ح�ط بوسطه، وتتد� منه أسلحة
مختلفة و�ان من الواضح أن الجميع �خافون هذا الغور�ال
)، الذي يتحدث معه �لغة عجي�ة، � و�خشونه، ف�ما عدا (كنو��
ة إ� � وان) م�ا�� جعلت (لوك) ي�ساءل عن عدم اتجاە (أو��
� معتمد، إال أنه لم �ل�ث أن ط�ح �ساؤالته جان�ا، �ما

مالح فضا��
� وان)، وجلس ته، من أفعال وأقوال (أو�� �فعل ��ل ما يث�� ح��
�
ء �دفعه �� �

� صمت وهدوء، ح�� شعر ���
ا�ه �� �ح��� ��

ظهرە �خشونة، فالتفت ل�جد أمامه مخلوقا عجي�ا، ذا عيون
� �عة و��لمات لم

عد�دة، و�ان هذا المخلوق يتحدث إل�ه ��
�فهمها (لوك)، و�ن أدرك من تلعثمها أن هذا المخلوق ثمل،
� �شخص فتجاهله، وأشاح بوجهه �ع�دا عنه، إال أنه فو��

، �ضع �دە ع� كتف المخلوق المتعدد العيون، و�قول: قص��
- إنك ال تعج�ه.

أدرك (لوك) أن هذا القص�� �حاول إشعال معركة.
� هدوء:

� �أن قال ��
فا�ت��

� هذا. - يؤسف��
� حدة:

أضاف القص�� ��
� أ�ضا، وال يروق �� اعتذارك.. إنك رجل م�ت. - ولست تعجب��
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التفت (لوك)، ل�جد أن جميع من �المق� قد تراجعوا، والتفوا
�
� شهر خصماە �� � ح��

� حلقة واسعة، ��
حوله وحول خصم�ه، ��

� جسدە
وجهه أسلحة عجي�ة، ال �دري ح�� كنهها، و�ت ��

� وان) الهادي، وهو �قول: موجة من التوتر، قطعها صوت (أو��
.. إنه أصغر من أن يواجه�ما.. � أن تتحد�ا هذا الف��

- ال ي����
اب. � أدعو الجميع إ� �� ه�ا.. إن��

ول�ن الوحش الضخم المتعدد العيون أطلق زمجرة وحش�ة
مخ�فة..

وانقض ع� (لوك)...
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

أصا�ت ل�مة الوحش (لوك)، وأطاحت �ه �ع�دا، وأسقطته فوق
مائدة، هوت معه ��ل ما تح��ه، وتعالت أصوات محذرة،
،( � عندما سحب الوحش مسدسه من وسطه وص��ه إ� (كنو��

قائال:
� أن أز�حك أنت عن الـ..

���
� حدة:

قاطعه عامل ال�ار ��
� المق�.

- ل�س ��
التفت الوحش إ� عامل ال�ار، صارخا:

- اصمت أيها الــ...
� �عة، ق�ل أن يتم الوحش ص�حته..

) تحرك �� � ول�ن (كنو��
� حزامه، انطلق من حل�ة الحزام شعاع

و�ضغطة ع� زر صغ�� ��
، و��� ذراع صد�قه، وسقط � أزرق، قسم الوحش إ� نصف��
� ظل � ح��

األثنان وسط بركة الدماء، وأ�ع الجميع يتفرقون، ��
� سخط:

) هادئا، وغمغم عامل ال�ار �� � (كنو��
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اللعنة.�
، وتنظ�ف الم�ان، و�أنما لم � � من رجاله برفع الجثت�� ثم أمر اثن��
�
ابهم �� � عاد الجميع إ� أحاديثهم و�� � ح��

ء، �� �
�حدث ��

� وان) مختلفة، ع� نحو �ساطة، و�ن �دت نظرتهم إ� (أو��
،( � أصاب (لوك) �دهشة �الغة، جعلته �ستج�ب إلشارة (كنو��
) الغور�ال � � صمت ح�ث قدم له (كنو��

و�جلس إ� جوارە ��
الضخم، قائال:

، وس�أخذنا اآلن لمقا�لة �
- هذا (�ش��ا�ا).. مساعد مالح فضا��

. � ال�اب��
� حزم:

صمت لحظة، ثم استطرد ��
- ومن �دري؟.. ر�ما وجدنا وس�لة للخالص.. ر�ما.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 

� � ح��
ا�شغل (آرتو) �الحد�ث مع آ�� آخر، خارج المق�، ��

وقف (ت���يو) إ� جوار س�ارة ر لوك قلقا، �حدث نفسه قائال:
- لماذا تأخرا هكذا.. لقد ذه�ا الس�ئجار مرك�ة، ول�س أسطوال�

� من جنود صمت �غتة، وأشار إ� (آرتو) ي�بهه إ� اثن��
ى، وقال: اطور�ة، �دلفان إ� المق� مع ��� اإلم��

- هذا مقلق �ا (آرتو).. مقلق للغا�ة.
) و (�ش��ا�ا) إ� � � هذە اللحظة �ان (لوك) �دخل مع (كنو��

��
� ركن المق�، �جلس داخلها رجل �ك��

مقصورة خاصة، ��
ة، ي�دو ج��ئا شد�د الثقة بنفسه، (لوك) �خمسة أعوام أو ع��
�
ولقد تحدث إل�ه (�ش��ا�ا) �لغته، فهز الرجل رأسه �حييهما ��

لطف، ثم قال:
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� استخدام سالحك أيها العجوز..
- إنك شد�د المهارة ��

من النادر أن نرى شخصا �مثل مهارتك هذە األ�ام.. أنا (هان
سولو)، قائد السفينة الفضائ�ة (فال�ون).. و (�شو) �قول إن�ما

� اإلقالع إ� (آلدران).
ترغ�ان ��

:( � أجا�ه (كنو��
- هذا صحيح.

� حزم:
ثم استدرك ��

. �
- هذا لو أن سفي�تك ��عة �ما �ك��

� غضب:
أجا�ه (سولو) ��

� المجرة �لها..
- ��عة؟�.. إنك لن تجد أ�ع من (فال�ون)، ��

اطور�ة تعجز عن اللحاق بها ثم هدأ �غتة، وهو ح�� سفن اإلم��
�ستطرد:

ول�ن ما حمولت�م �الض�ط؟
:( � أجا�ه (كنو��

، ونحن نكرە � ، واثنان من اآللي�� - نحن فقط.. أنا وهذا الف��
ة األسئلة. الفضول وك��

� اهتمام:
اعتدل (سولو)، وهو �قول ��

ال أسئلة؟.. لماذا؟.. أهناك مش�لة ما؟
� حزم:

�� ( � قال (كنو��
. � اطور��� - �مكنك أن تقول إننا ال ن��د مشا�ل مع اإلم��

) و (لوك)، ثم قال: � صمت (سولو) لحظات، وهو يتأمل (كنو��
ة آالف، دون فضول أو .. ع�� � هذە الحالة س�كون الثمن أ���

��
�ساؤالت.

هتف (لوك):
اء سفينة خاصة بهذا الثمن. ة آالف؟�.. إننا �ستطيع �� - ع��

� حدة:
قال (سولو) ��
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�
- ر�ما، ول�ن هل �مكن�ما ق�ادتها بنفس المهارة؟

� تحد
أجا�ه (لوك) ��

- �الطبع، فأنا ط�ار ماهر، و..
) تضغط ذراعه، وسمع هذا � ب�� ع�ارته، عندما شعر ب�د (كنو��

األخ�� �قول:
� - لسنا نملك هذا الم�لغ اآلن، ول�ن �مكننا أن ندفع لك ألف��

هنا، وخمسة ع�� ألفا أخرى، عندما ن�لغ (آلدران).
سأله (سولو):

- أ�مكنك الحصول ع� مثل هذا الم�لغ هناك؟
:( � أجا�ه (كنو��

� اآلن قال (سولو)، - ��ل �ساطة.. ثم إنك ستحصل ع� ألف��
و�أنما �حدث نفسه �صوت مسم�ع:

�
- س�عة ع�� ألفا��.. ال �أس.. لقد ق�لت، أما �ال�س�ة لرغبت�م ��

، فاألفضل أن تغادروا هذا الم�ان اآلن، � اطور��� تجنب اإلم��
. � ا، عند المرفأ رقم أر�عة و�سع�� � غد�

وسنلت��
� � نفس اللحظة �ان عامل ال�ار يتحدث إ� الجندي��

��
، ثم لم �ل�ث أن أشار لهما إ� المقصورة، فاتجها � اطور��� اإلم��

� حزم..
إليها ��

وحانت لحظة الخطر
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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7 - الفرار..
� وقف (ت���يو) � ح��

� للس�ارة، ��
� المقعد الخل��

جلس (أرتو) ��
اطور�ة يراقب الط��ق، خوفا من جنود اإلم��

:( � وقال (كنو��
- لو أن سفينة (سولو) ��عة، �ما �قول، فمن المحتمل أن..

قاطعه (لوك):
� وان). - ول�ن الم�لغ، الذي عرضته عل�ه، ضخم للغا�ة �ا (أو��

) كتف�ه، وقال: � هز (كنو��
� سي�سلمها، فور وصولنا � أمر الخمسة ع�� ألفا، ال�� - ال �قلق��

.. أخ�� � � �الفعل هو م�لغ األلف�� إ� (آلدران)، ول�ن ما �قلق��
أنك ستضطر إ� بيع س�ارتك �ا (لوك).

، أما اآلن فقد ذهب �ان (لوك) شد�د التعلق �س�ارته ف�ما م��
�
� لم �عد يرغب �� � ذه�ت، وال�� تعلقه هذا، مع األش�اء ال��

تذكرها، لذا فقد قال:
� أحتاج إليها اآلن. - لست أظن��

� مقصورة
� نفس اللحظة �ان (سولو) و(�ش��ا�ا) �جلسان ��

��
أخرى، داخل المق�، و�ان (سولو) �ضحك قائال:

�� لقد غادرنا المقصورة جم�عا، � اطور��� - �الغ�اء هؤالء اإلم��
ق�ل أن �صلوا إليها.

أصدر (�ش��ا�ا) صوتا أش�ه �الزمجرة، و�ن حمل رنة ضاحكة
عجي�ة، فتنهد (سولو)، وقال متا�عا:

� موعدها تماما �ا (�شوي)، وأراهنك
لقد جاءت هذە الصفقة ��

� لن أل�� أ�ة � مأزق ح�ج مع السلطات ول�ن��
�� � أن هذين الرجل��

أسئلة.. ه�ا إ� (فال�ون)، سنعّدها للرحلة.
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لم �كد يهم �النهوض، ح�� سمع صوتا من خلفه �قول:
- إ� أين �ا (سولو)؟

� حجم مخلوق
التفت (سولو) إ� صاحب الصوت، الذي �دا ��

تان، رماديتا اللون، وسط وجه شد�د ي، له عينان كب�� ���
ة األشواك، وازدرد � جمجمة ضخمة، كث��

الصفرة، ي��ت ��
(سولو) لعا�ه، وهو �قول:

� الواقع، فلقد حصلت ع�
� لمقا�لة رئ�سك ��

� ط����
- كنت ��

� بها. � �دين�� النقود، ال��
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� غلظة:
قال المخلوق ��

.. �
- هذا ما سمعه منك أمس، وأمس األول، واألسب�ع الما��

والذي �ل�ه، ولن أعود إل�ه �قصة سخ�فة جد�دة.
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قال (سولو):
- ول�ن النقود لدي �الفعل هذە المرة.

� حزم:
قال المخلوق ��

- حسنا.. س�خذها اآلن.
� �طء، وهو يتطلع إ� أصابع المخلوق الذي

جلس (سولو) ��
�صوب إل�ه مسدسه، وقال:

- إنها ل�ست م�� هنا.. أخ�� (جا�ا) أن..
قاطعه المخلوق:

- فات الوقت.. س�أخذ (جا�ا) سفي�تك
� غضب:

قال (سولو) ��
� أوال. - س�كون عل�ه أن �قتل��

� استهتار:
قال المخلوق ��

، أم أقتلك هنا. � م��
- لست أظن هذا �ضا�قه.. واآلن هل ستأ��

اب�سم (سولو)، وقال:
- لست أظنهم يرحبون �قت�ل آخر هنا.

قهقه المخلوق ضاح�ا �صوت مختنق، وقال:
� أتم�� لحظة قتلك منذ زمن، و.. - ال.. لن �قلقهم هذا.. إن��

� الم�ان، مع فرقعة عال�ة، واخت�� �ل
وفجأة سطع ضوء مبهر ��

� لحظة واحدة، وقد تال�� عم�ل (جا�ا)، ولم تبق منه
هذا ��

سوى �قعة لزجة، ع� أرض المق�..
� هدوء، أخ�ج (سولو) �دە من أسفل المائدة،

و��
والدخان يتصاعد من سالحه، ثم نهض مغادرا المقصورة، وهو

�قول:
، فل�س من السهل قت�. � - (جا�ا) �ختار دائما عمالء فاشل��

ثم ر� رزمة نقد�ة إ� عامل ال�ار، وهو �قول:
- نظف الم�ان.
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اضه، وهو ين�ف؛ ألنهم �انوا �ن اع�� لم �حاول أحد الحا��
�دركون جم�عا أن عم�ل (جا�ا) قد أخطأ، عندما سمح لـ (سولو)

�الجلوس، و�دە مختف�ة تحت المائدة.
�عتهم.. �انت هذە ��

�عة الغاب.. ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 

اطور�ة تتجاوز �ا�ا خش��ا قد�ما، ح�� لم تكد فرقة الجنود اإلم��
� وغمغم

� �طء شد�د، وظهر من فرجته وجه معد��
فتح ال�اب ��

� توتر:
(ت���يو) ��

- �ان من األفضل أن أذهب مع س�دي (لوك)، �دال من االنتظار
هنا معك.. لست أدري ما المش�لة �الض�ط ول�ن من المؤكد

أنك الس�ب فيها.
� حدة:

ا منغوما، فقال (ت���يو) �� أطلق (آرتو) صف��
ا. - كن مهذ��

� مساومة
�� � ) منهمك�� � � نفس اللحظة �ان (لوك) و (كنو��

��
رجل، للحصول ع� سعر مناسب لس�ارة (لوك)، والجميع
� عمل�ات مماثلة، ح�� انتهت المساومة،

حولهم مشغولون ��
:( � فنقدهما الرجل الثمن، و�سلم الس�ارة، وقال (كنو��

، ولدى أ�ضا م�لغ للمصار�ف. �
- هذا الم�لغ �ك��

، دون أن ي�تبها �
، واتجها إ� المرفأ الفضا�� غادرا الشارع الرئ���

إ� ذلك الذي يرصدهما و���عهما منذ زمن لقد �ان ش�حا..
ش�حا أسود..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� �دت أش�ه �طبق أحاط (جا�ا) ورجاله �السفينة (فال�ون)، ال��
طائر، �قع ع� األرض، وتقدم منها (جا�ا)، وهو يهتف:

- اخ�ج �ا (سولو).. إننا نح�ط �ك من �ل جانب.
أتاە صوت (سولو) من خلفه، وهو �قول:

- عج�ا��.. كنت أظنك تنظر إ� الجهة العكس�ة.
قفز (جا�ا) ورجاله من أما�نهم، واستداروا يواجهون (سولو) و

(�ش��ا�ا)، و (سولو) �قول:
� أنتظرك �ا (جا�ا)، فلست ممن �فرون من خصومهم. - إن��

، عندما الحظ أن (سولو) و (�ش��ا�ا) شعر (جا�ا) �القلق أ���
، فلم �كن ذلك مألوفا، وفضل اتخاذ الحذر، ح�� � غ�� مسلح��

ينكشف األمر، وقال:
� لست خصمك �ما - ولماذا تلجأ إ� الفرار �ا ع��زي (هان). إن��

عج، ألنك لم تعد إ� نقودي. � � م�� تقول.. إن��
� عنف.. ألسنا أصدقاء.

وألنك قتلت عم��� ��
قال (سولو):

- ألهذا أرسلته لقت�؟�
تظاهر (جا�ا) �الدهشة، وهو يهتف:

�
؟�.. إنك أفضل مهرب �� �

- قتلك�.. ولماذا أفعل هذا �ا صد���
ك الناح�ة، وال �مكن االستغناء عنك أ�دا.. لقد �ان عم��� �خ��

� السداد فحسب، ولم �كن ينوي قتلك أ�دا.
بتأخرك ��

� �امة:
قال (سولو) ��

� � المرة القادمة ال ترسل أحد األغب�اء.. تعال بنفسك لمقا�ل��
�� -

ت وجنتا (جا�ا)، وهو يهز رأسه، متصنعا األسف، و�قول: � اه��
- لو أنك لم تلق �شحنة التوا�ل تلك �ا (هان)��.. ماذا �حدث لو
أن �ل ط�ار تخلص من ال�ضائع، فور ظهور سفينة ح���ة
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اطور�ة؟ ثم قال: إنه مفلس، عندما أطال�ه �سداد ثمنها.. إم��
� وأفلس هكذا.. وأنا أعجز عن ال�سامح، عندما

ستكسد تجار��
أتعرض لإلفالس.

قال (سولو):
� كرهت رائحتها؟ لقد � تخلصت من تلك التوا�ل؛ ألن�� - أتظن��
أردت �سل�مها لك، ول�ن ما �ال�د من ح�لة.. اسمع.. لدى رحلة

� أن أمنحك ألفا، اآلن، و�مكن��
� �عد ثالثة أسابيع، مع ز�ادة معقولة للفوائد ما رأ�ك؟

وال�ا��
� هذا العرض قل�ال، ثم قال لرجاله:

ر (جا�ا) ��
�
تفك

- حسنا.. اخفضوا أسلحت�م وتراجعوا �ا رجال.
والتفت إ� (سولو)، مستطردا:

� أحتاج إل�ك �ا
� أفعل هذا ألنك أفضل الجميع، وأل�� إن��

� مقا�ل
� صاحب روح عال�ة، وقلب م�سامح، �� (سولو)، ثم إن��

� المائة من الم�لغ، ول�ن حذار أن
�ن �� فوائد قدرها ع��

� مرة أخرى، و�ال فسأضع ثمنا مرتفعا لرأسك، �منعك تخدع��
؟ � اب من هذە المجرة ط�لة عمرك.. هل تفهم�� من االق��

قال (سولو):
- ال تقلق �ا (جا�ا).. سأدفع لك الم�لغ.. ل�س �س�ب تهد�دك

. �
السخ�ف هذا، و�نما ألن هذا �سعد��

ثم أشار إ� (�ش��ا�ا)، واتجه االثنان نحو (فال�ون)..
و�دأت جولة جد�دة.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

اطور�ة الخطا، محاوال اللحاق �خطوات أ�ع قائد السفينة اإلم��
(دون ڤادر) الواسعة، وهو �لهث قائال:
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� � من اآللي��
� أو أد�� � وصلتنا تقول: إننا قاب قوس�� - التقار�ر ال��

�ا س�دي، و�ننا سنوقع بهما ق���ا.
� عمق:

قال (ڤادر)، وهو �فكر ��
ة تقاوم بهذە ، فاألم�� � - ا�ذل أق� جهدك، الستعادة اآللي��
� الفرار منا، واالستفادة

�� � اوة، �أمل نجاح اآللي�� ال��
� لديها ضدنا. �المعلومات ال��

� �امة:
وصمت لحظة، ثم أضاف ��

)، ول�� ماذا � � س�نفذ معها خطة الحا�م (تارك�� - وح�� ذلك الح��
�كون.

�انت �لماته تقطر وحش�ة..
وغض�ا..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

قال (لوك)، وهو �ش�� إ� السفينة (فال�ون):
، وها هو ذا (�ش��ا�ا) �ش�� � - ها هو ذا المرفأ رقم أر�عة و�سع��

� توتر، ول�ن انظر إ� السفينة.. إنها قطعة من الخردة..
إلينا ��

، فما �الك �السفر إ� � ان إ� الفضاء الخار�� لن �مكنها الط��
(ألدران)؟

ة والذي لم ي�ت�ه إ� ذلك الشبح األسود، الذي ي�ت�عهما منذ ف��
� � ح��

ە، �� أخ�ج من ط�ات ث�ا�ه جهازا السل��ا، راح يتحدث ع��
، � ب منها (سولو)، الذي �دا معتادا ع� ذلك االنط�اع الس�� اق��

� �ساطة:
� النفوس، وهو �قول ��

الذي تحدثه سفي�ته ��
دعك من المظهر، فهذە السفينة �مكنها االنطالق ��عة
الضوء، ولقد أج��ت عليها بنف�� عدة تعد�الت و�مكنها

� الفضاء، و�� اآلن من أفضل السفن المقاتلة.
المناورة ��



468

� صاحبها �ال هرش (لوك) رأسه، وهو �حاول رؤ�ة السفينة �ع��
� عدم الح�م �المظاهر،

)، ورأ�ه �� � جدوى، ثم تذكر �الم (كنو��
فالذ �الصمت، ول�ن فجأة رأي (�ش��ا�ا) يندفع نحو (سولو)،
� انفعال شد�د، و

�كتلة من الفراء الطائر، وأخذ يتحدث إل�ه ��
� وآخر، ثم � ح�� � هدوء، و�و�� برأسه ب��

(سولو) يتطلع إل�ه ��
أجا�ه ��لمة مقتض�ة، �لغة (�ش��ا�ا)، فأ�ع هذا األخ�� إ�
� قال (سولو) بنفس � ح��

السفينة، وهو �ش�� إليهم �ات�اعه، ��
الهدوء:

� �عة.
- ي�دو أننا سنضطر للرح�ل ��

�
- أ�ع الجميع إ� داخل السفينة، وح�� (�ش��ا�ا) نفسه ��

كر�� ضخم، أمام لوحة الق�ادة، وراحت أصا�عه تتحرك ��عة
�
) ي��طان نفسيهما �� � مذهلة فوق األزرار، وأ�ع (لوك) و(كنو��

� خ�ج الشبح األسود � ح��
مقعدين، وهدير المحر�ات يرتفع، ��

من م�منه، خارج المرفأ، ل�ستق�ل فرقة من الجنود، من ثمان�ة
أفراد، وتحدث إ� قائدها، فرفع الجنود أسلحتهم، وفتحوا

انها ع� السفينة (فال�ون)، ف�خ (سولو): ن��
- أخرجنا من هنا ��عة �ا (�شوي).

وتعا� هدير محر�ات (فال�ون)، واندفعت إ� الفضاء، وقائد
: � جهازە الالسل��

الجنود يهتف ��
- إنهم �فرون.. أرسلوا الطائرات المحار�ة خلفهم.

وق�ل أن يتم �لمته، �انت (فال�ون) قد أص�حت نقطة مض�ئة
� الفضاء..

��
الفضاء ال�ع�د..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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) أحزمة النجاة، ومر (سولو) أمامهما � حل (لوك) و (كنو��
�خطواته ال��عة الواثقة، واحتل مقعد الق�ادة إ� جوار
� تنقلها الشاشة أمامه، وأشار إ� (�ش��ا�ا)، وراح �قرأ األرقام ال��

عدة نقاط تتحرك ع� شاشة الرادار وقال:
- إنها ثالث سفن مقاتلة.. من المؤكد أن هناك من ال �حب
، وسأضع برنامجا �

مساف��نا.. ع� أ�ة حال، تعامل معها �ما ي����
للقفز إ� �عة الضوء.

- وقف (آرتو) خلف (سولو)، يراقب ما �فعله �ال�مبيوتر أمامه،
� �عة، ول�نها لم تكن �عة �اف�ة للفرار،

وراح (تات��ن) ي�تعد ��
( � اطور�ة الثالث، والتفت (سولو) إ� (كنو�� من المقاتالت اإلم��

و (لوك)، اللذين دلفا إ� �اب�نة الق�ادة، وقال:
- لدينا مقاتلتان أخ��ان، قادمتان من زوا�ا مختلفة.. إنهم
�حاولون محا�تنا، ق�ل أن نقفز إ� �عة الضوء.. ماذا فعلتما

إلثارتهم ع� هذا النحو؟
- تجاهل (لوك السؤال تماما، وهو �قول:

- اال �مكنك الفرار منها؟.. الم تقل إن (فال�ون) هذە ��عة
للغا�ة؟

� حدة:
قال (سولو) ��

�
، و�ال وجدت نفسك �سبح �� - ال تتحدث إ� هكذا �ا ف��

اطور�ة، ول�ننا س�نجح الفضاء.. إننا نواجه خمس مقاتالت إم��
� أعرف �عض � الفرار، عندما نقفز إ� �عة الضوء، ثم إن��

��
� نفوسهم.

� ستدفع ال�أس �� الخدع، ال��
ثم اب�سم لنفسه، مستطردا:

� عرفت أن�م مطل��ون إ� هذا الحد. - و�ا ليت��
� تحد:

سأله ر لوك) ��
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فض اصطحابنا؟ - هل كنت س��
قال (سولو):

� كنت سأطالب ب��ادة ورة، ول�ن من المؤكد أن�� - ل�س �ال��
الم�لغ المتفق عل�ه.

�اد (لوك) ينطق ش�ئا ما، ول�ن الفضاء تألق أمامه �ضوء أحمر
مبهر، جعله �حجب عي��ه �كف�ه، وكذلك فعل الجميع، وهتف

(سولو):
اطور�ة، لم تصب سفي�تنا لحسن الحظ.. - إنها قن�لة إم��

لقد أصبح الموقف ط��فا مسل�ا.
� هدوء، و�أنما األمر ال �عن�ه قط:

�� ( � سأله (كنو��
- م�� �مكننا القفز؟

أجا�ه (سولو):
� نطاق جاذب�ة

- عندما �ش�� ال�مبيوتر إ� هذا، فما زلنا ��
(تات��ن).. صحيح أننا �ستطيع القفز إ� �عة الضوء، دون
انتظار تعل�مات ال�مبيوتر، ول�ن هذا �الغ الخطورة، فقد تتفتت
ق نجما، أو ثق�ا أسود، وت�ت�� رحلتنا عند عجلة الق�ادة، أو نخ��

هذا الحد.
�
توالت االنفجارات الحمراء حول السفينة، و (سولو) يناورها ��

مهارة، ح�� أض�ئت شاشة ال�مبيوتر، فقال:
- من األفضل الجلوس اآلن، فقد حانت اللحظة.
� حنق:

اتخذ الجميع أما�نهم، وغمغم (ت���يو) ��
� الفضاء.

� أ�رە دائما السفر ��
ور�ة؟.. إ�� - أ�انت هذە الرحلة ��

� نفس اللحظة �دأ ال�مبيوتر برنامجه..
و��

وانطلقت السفينة ��عة الضوء
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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) إ� حجرة االجتماعات، وتطلع إ� ح�ث �
ال (مو�� دخل األدم��

� أمامه )، أمام الشاشة المستديرة وانح�� � �قف الحا�م (تارك��
قل�ال وقال:

- لقد دخلنا مجال (ألدران)، ون�تظر تعل�ماتك.
)، دون أن يتحدث، وضغط جرسا أمامه، � التفت إل�ه (تارك��
ة (ل�ا)، فدخل اثنان من الجنود إ� القاعة، �حرسان األم��

)، قائال: � وخلفها (دون ڤادر)، وواجهها (تارك��
- أنا..

� �عة:
قاطعته ��

).. لقد عرفتك من رائحتك � - أعرف من أنت.. أنت الحا�م (تارك��
. ال���ــهة، فور دخو��

)، محاوال إخفاء غ�ظه: � قال (تارك��
- إنك جذا�ة فاتنة ح�� النها�ة.. ال �مكنك أن تدر�� �م �ان من
الصعب ع� إصدار أمر ب�عدامك، ول�نك لو كنت قد تعاونت
� (دون فادر) أنك مازلت

�� معنا، الختلفت األمور حتما. لقد أخ��
� االستجواب.

صامدة، أمام أسالي�نا التقل�د�ة ��
� جدة

قالت ��
� أن تمتلك الجرأة ع� إصدار � التعذ�ب؟ لقد أدهش��

- تقصد ��
ذلك األمر ع� مسئوليتك.

)، قائال: � تنهد (تارك��
�
� رجل �قدس العمل، و�ستمتع قل�ال جدا �الح�اة و�سعد�� - إن��

، نخت�� ف�ه قوة هذە - ق�ل إعدامك - أن أدعوك لحفل صغ��
المحطة الح���ة، ونعلن �دا�ة عهد جد�د، من عهود التفوق
اطوري.. إن هذە المحطة �� همزة الوصل، � اإلم�� التكنولو��
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اطور�ة، ولن ن�ا�� �عدها �ط مليون مجرة سماو�ة �اإلم�� � س�� ال��
�اتحاد �م الثوري، ف�عد العرض، الذي س�شاهدينه اآلن، لن

�جرؤ مخلوق واحد ع� معارض�نا.. ح�� مجلس الن�الء.
� احتقار:

أجابته (ل�ا) ��
اطور�ة �القوة، فالقوة لن تؤدي إال إ� ال �مكن�م توح�د اإلم��

( � � �ا (تارك�� ثورة المجرات األخرى.. إنك رجل غ��
� حدة:

�� ( � قال (تارك��
� � س�عدمك بها (فادر)، ول�ن�� ا رؤ�ة الوس�لة، ال�� � كث��

- س����
سأر�ك ما سأفعله أوال.. لقد رفضت إخ�ارنا �م�ان معقل الثوار..

فل�قاس (ألدران) �دال منه إذن.
هتفت (ل�ا):

- ال.. ال �مكنك هذا.. إن (ألدران) كوكب مسالم، �ال ج�ش، أو..
: � � المعت�� )، وهو �قول �عين�� � قاطعها (تارك��

� م�انا أخر؟.. أين معقل الثوار إذن؟ - أتفضل��
هتفت (ل�ا):

� (دانت��ن).
� (دانت��ن).. إنهم ��

�� -
� ظفر، وقال له (فادر):

�� ( � اب�سم (تارك��
اع ما �شاء.. لو استخدمت الوس�لة � - أرأ�ت ك�ف �مكنك ان��

المناس�ة؟
� حزم:

ثم التفت إ� قائد المحطة، مستطردا ��
- أتموا عمل�م هنا، ثم نذهب إ� (دانت��ن).. ه�ا.. ا�دأ.

م�� �عض الوقت، ق�ل أن ت�� (ل�ا) ما �عن�ه هذا، فصاحت
فزعة:

- ول�ن لماذا؟
� برود:

�� ( � أجابها (تارك��



473

اطور�ة، � قلب اإلم��
- (دانت��ن) �ع�د، ونحن نحتاج إ� هدف ��

ە األثر المطلوب. ل�حدث تدم��
� مرارة:

هتفت (ل�ا) ��
- ول�نك قلت..

، ضاح�ا، وقال: � قهقه (تارك��
- أنا لم أقل ش�ئا.. ه�ا.. اصحبوها إ� مركز المراق�ة ودعوها

�شاهد ما س�حدث ج�دا
وأطلقت المحطة أسلحتها ع� الهدف..

ع� (ألدران).
 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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8- السقوط
أطلق (سولو) ضحكة عال�ة، �عد أن انت� من قراءة أجهزته

وعداداته، ثم التفت إ� اآلخ��ن، قائال:
اطور�ون من ت��عنا، أو - ال دا�� للقلق اآلن.. لن يتمكن اإلم��

ح�� معرفة م�اننا.. ألم أقل ل�م إنه ال دا�� للقلق.
� اس��اء:

لم �علق أحدهم ع� قوله، فاستطرد ��
� سأضطر إ� تزو�ر رخصة - أال أسمع �لمة شكر واحدة؟�.. إن��

اطور�ة. ان جد�دة، �عد ما فعلناە �المقاتالت اإلم�� ط��
� التمعت عينا (�ش��ا�ا)، � ح��

) بهزة من رأسه، �� � ا�ت�� (كنو��
� �ور، إال أن (آرتو) مد �دە الط��لة، وع�ث �أحد

وتوهجتا ��
أزرار ال�مبيوتر، فانفجر (�ش��ا�ا) غاض�ا، وانهال عل�ه �س�ل من
� نقاش حاد،

الشتائم غ�� المفهومة، ودخل معهما (ت���يو) ��
� ضجر، وراح يتطلع إ� (لوك)، الذي �قف رافعا

فتنهد (سولو) ��
ح له ط��قة ) يوجهه، و��� � سالحه فوق رأسه، و(كنو��

� لطف:
استخدامه، وهو �قول ��

- ال �ا (لوك).. حاول أن تجعل حركتك ا�س�اب�ة خف�فة، وتذكر
� الوقت ذاته، وفرسان

أن القوة تح�ط �ك، و�شع من داخلك ��
ء ملموس. �

(الج�دي) �شعرون �القوة، و�أنها ��
�
�� ( � � سأل (لوك) (كنو�� � ح��

� سخ��ة، ��
اب�سم (سولو) ��

اهتمام:
- أ�� مجال الطاقة إذن؟

:( � أجا�ه (كنو��
- إنها أ��� من مصدر للطاقة، ف�� قوة ال نراها، ول�نها تح�م

� فهم كنهها ح��
�عض مشاعرنا، ولم ينجح مخلوق واحد ��
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اليوم، ور�ما لن ينجح أحد أ�دا.. ول�ن دعنا من هذا، ولنحاول
مرة أخرى.

� حجم ق�ضة إ�سان، تخ�ج منها أشواك
ة، �� ثم ر� كرة صغ��

رف�عة جدا، فتوقفت ال�رة فوق رأس (لوك)، وراحت تدور
، و�لما استدار ليواجهها، حوله، وتهاجم (لوك) من زوا�ا ش��
توقفت ع� �عد م�� منه، ثم هاجمته من جد�د، ح�� نجحت
� لدغه �أشوا�ها، فسقط أرضا، وانفجر (سولو) ضاح�ا، وقال:

��
- السحر والشعوذة لن �جد�اك أ�دا.

سأله (لوك)، وهو ينهض:
� القوة؟

- أال تثق ��
هز (سولو) كتف�ه، وقال:

� لم حال من مجرة إ� أخرى، ول�ن�� � ال��
- لقد أمض�ت عمري ��

أر ش�ئا �حمل هذا االسم، وال ت�بع هذا العجوز �األع�، فقد
� هدوء، وقال:

�� ( � � نفسه اب�سم (كنو��
�ستغلك ألغراض ��

ك عن - ه�ا نحاول مرة أخرى �ا (لوك)، وحاول أن تفصل تفك��
، غ��زتك.. اترك القوة داخلك تقودك، وامنع نفسك عن التفك��

� قد تخدع، ول�ن القلب أ�دا ال �خدع. عندما تقاتل، فالع��
�ان (لوك) �ستمع إل�ه �المسحور، عندما �سللت ال�رة ذات

األشواك الرف�عة من خلفه، ودون أن يراها ر لوك)، أو ح��
� �عة مذهلة، وأصابها

�سمع لها صوتا، دار ع� عقب�ه ��
� موضعها، ونظر إليها

�ة واحدة، فتوقفت �� �� �
�سالحه ��

:( � � قال (كنو�� � ح��
� دهشة، ��

(لوك) ��
- أرأ�ت.. لقد نجح قل�ك، ف�ما فشلت ف�ه عيناك..

واآلن عل�ك أن تتعلم ك�ف �ستح�� القوة، عندما ت��دها.
ثم أح�� قناعا مغلقا، وضعه ع� رأس (لوك)، الذي لم �عد

يرى ش�ئا، فقال:
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� إصا�ة هدف ال أراە؟ - وك�ف �مكن��
� هدوء:

�� ( � قال (كنو��
- لقد فعلت من ق�ل.
� توتر:

أجا�ه (لوك) ��
� مرة أخرى. - ستص�ب��

- ل�س إذا وثقت �قدرتك
- ك�ف؟

� مجراها، وال تقاومها.
- دع األمور �س�� ��

قالها وضغط زر ال�رة مرة أخرى، فعادت تهاجم (لوك)، الذي
�ــها �سالحه، دون أن يراها، إال أن �عته لم تكن حاول ��
�اف�ة، فأصابته ال�رة �شعاع أحمر، جعله �طلق �خة ألم،

:( � وقال (كنو��
خ وتحرر.. إنك تحاول استخدام عي��ك وأذن�ك.. ال تفعل - اس��

هذا، وأطلق العنان لغ��زتك.
� م�انه، واندفعت ال�رة نحوە مرة

تجمد (لوك) ��
�
� إصابتها هذە المرة، ثم سأل ��

أخرى، فالتفت إليها، ونجح ��
اهتمام

- هل نجحت؟..
) مب�سما: � أجا�ه (كنو��

. تك أنك �ستطيع هذا، عندما تثق �شعورك الداخ�� - لقد أخ��
غمغم (سولو):

� أس�� هذا حظا.. - إن��
:( � قال (كنو��

ء اسمه الحظ. �
- ال يوجد ��

هر (سولو) كتف�ه، وقال:
. - الت�ف مع كرة معدن�ة �ختلف، عن الت�ف مع شخص ��



477

�
� هذە اللحظة ان�عث ضوء متقطع من الشاشة، ونادى

��
(�ش��ا�ا) ع� (سولو)، الذي قال:

ب من (ألدران)، وس���� �عتنا تدر�ج�ا. - إننا نق��
�
ا �الوصول إ� (ألدران)، و�نما قال �� لم �كن (لوك) يهتم كث��

خفوت:
. � � أرى ال�رة �الفعل، و�� تهاجم�� � شعرت و�أن��

- أتعلم أ��
� صوت جاد:

�� ( � أجا�ه (كنو��
- لقد خطوت خطوتك األو�، نحو كون جد�د.

� هذە اللحظة، وقد أحاط بها
ازا عن�فا �� � � اه�� �انت السفينة ته��

وهج أحمر ره�ب، فاندفع (لوك) إ� �اب�نة الق�ادة، وسال
� قلق:

(سولو) ��
- ماذا �حدث؟
أجا�ه (سولو):

لقد انخفضت �عتنا فجأة، ول�ننا نواجه أسوأ عاصفة فل��ة
� الط��ق السلم،

، وط�قا لألجهزة، نحن �س�� �� �
� ح�ا��

رأيتها ��
ء واحد ال نجدە.. �

وهناك ��
� حزم:

صمت لحظة، ثم أضاف ��
- (ألدران).

� دهشة:
سأله (لوك) ��
؟ � - ماذا تع��

أجا�ه (سولو):
ت األجهزة ثالث مرات وحصلت ع� - سل اآلالت.. لقد اخت��
نفس الن��جة.. لقد اخت�� (ألدران) من خ��طة ال�ون، وال يوجد

� موضعه سوى حطام.
��

وحسم األمر وهو �ستطرد:
- لقد تحطم (الدران) تماما.
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� ذهول
هتف (لوك) ��

- إنك تتحدث عن كوكب �امل، ك�ف..؟
) من خلفه �قول: � قاطعه صوت (كنو��

اطور�ة. - إنها اإلم��
� مرارة:

قال (سولو) ��
�ة ب�فناء شعب كوكب �امل.. - أمر فظيع أن تقوم سلطة ���
اطوري �له �عجر عن هذا.. إنه ول�ن ك�ف؟.. األسطول اإلم��

�حتاج إ� قوة ضار�ة ال مث�ل لها.
انطلق فجأة أز�ز من شاشة الرصد، وظهرت فوقها نقطة

مض�ئة، وقال (سولو):
ب. - هناك سفينة تق��

قال (لوك):
- ر�ما �� سفينة ناج�ة و..
� حسم:

�� ( � قاطعه (كنو��
اطور�ة. - إنها مدمرة إم��

ت له � � الفضاء اه��
زمجر (�ش��ا�ا)، عندما دوي انفجار شد�د ��

السفينة، فصاح (لوك):
- لقد ت�عتنا.

� حدة:
قال (سولو ��

- مستح�ل أن ت��عنا من (تات��ن)�
) شاشة الجهاز، وقال: � راقب (كنو��

. - إنها مقاتلة من طراز (تاي)، ذات المدى القص��
� دهشة:

هتف (سولو) ��
- ول�ن من أين أتت؟

ول�نه لم �ل�ث أن ط�ح �ساؤله هذا جان�ا، وقال لــ (�ش��ا�ا):
كها.. - ات�عها �ا (�شوي)، وال ت��
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� صمت، ثم ظهر أمامهم فجأة نور
تطلع الجميع إ� الشاشة ��

� �عة مدهشة، �ما لو �ان شمسا
ب منهم �� مبهر، �ق��
ضخمة، فقال (سولو):

ة بهذە ال�عة، وط�قا - من المستح�ل أن تنطلق مقاتلة صغ��
، ال توجد أقمار لــ (ألدران).. من المؤكد أنه �

لألطلس الفضا��
اطور�ة هنا. وفجأة ظهرت أمامهم توجد قاعدة فضائ�ة لإلم��

اطور�ة الهائلة، فهتف (سولو): المحطة الفضائ�ة اإلم��
��.. لم أتصور أ�دا وجود محطة فضائ�ة بهذە - �ا إل��

الضخامة، من المستح�ل أن..
� توتر،

)، الذي راح يهتف �� � قاطعته فجأة ص�حة من (كنو��
وع� نحو لم �عهدە ف�ه أحد من ق�ل:

- توقف �ا (سولو).. ارجع ��عة.. فلنخ�ج من هنا.
�
لم تكن لهجته �سمح �النقاش، فالتفت (سولو) إ� (�ش��ا�ا) ��

�عة، وقال:
- ه�ا.. فلنخ�ج من هنا.

حاول (�ش��ا�ا) أن ي�تعد عن المحطة، ول�ن (فال�ون) راحت
�
� قوة، �ما لو �ان هناك ما �ق�دها، وزمجر (�ش��ا�ا) ��

�� � ته��
توتر، فقال (سولو):

- أطلقها �أق� قوتها �ا (�ش��ا�ا).
�انت أجهزة (فال�ون) تعمل �أق� قوتها �الفعل، ول�ن
اطور�ة راحت تك�� وتضخم، ح�� مألت السماء المحطة اإلم��

� هلع، وهو �قول:
�لها، وتطلع إليها (لوك) ��

- لماذا نط�� نحوها؟
:( � همس (كنو��

فائدة
� قال (سولو): � ح��

��
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�
- إننا محبوسون داخل شعاع جاذب، لم أر مث�ال لقوته من
ق�ل.. �ل األجهزة تعمل، ول�ن دون فائدة، وسأضطر إل�قافها،

ق. ق�ل أن تح��
� �امة:

ثم أردف ��
- ول�نهم لن �أخذونا دون قتال.

) وضع �دە ع� كتفه، وقال: � ول�ن (كنو��
- ال ت�دأ ح��ا تعجز عن االنتصار فيها.

لم �كد يتم ع�ارته، ح�� ابتلعت المحطة (فال�ون)..
وأغلقت أبوابها خلفها.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� لم تتغ�� وقف (ڤادر) يتطلع إ� خ��طة المجرة الهائلة، ال��
ا، �اختفاء (ألدران)، الذي لم �كن أ��� من نقطة كث��
ة عليها، و�ن �ان (فادر) �شعر أنه لو نجح م�كروسك���ة صغ��
ا جوه��ا، و�درك أن ت هذە الخ��طة تغي�� � تنف�ذ خطته، لتغ��

��
)، اللذين يتحدثان إ� جوارە �القرود، ال �

) و (مو�� � (تارك��
�مكنهما تصور ما �س� لتحق�قه، ول�ن ماذا ي�تظر من
� محدودي الذ�اء إ� هذا الحد؟ وك�ف �مكنه مقارنتهما شخص��

�ه.
�اللورد األسود.

� اليوم الذي
ورهما وخطورتهما، ح�� �أ�� إنه فقط �ستف�د من ��

ي��حهما ف�ه عن ط��قه، �ما فعل ب (ألدران)..
)، وشاركهما حديثهما، قائال: �

) و (مو�� � والتفت (ڤادر) إ� (تارك��
� كوا�ب

- إن نظام (ألدران) الدفا�� �ماثل أي نظام أخر، ��
� أننا قد نجحنا تماما. اطور�ة، مما �ع�� اإلم��
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) رأسه موافقا، وقال: � هز (تارك��
- �التأ��د.. س��لغ مجلس الن�الء، وسنعد العدة للقضاء ع�
معقل الثوار �الوس�لة نفسها، وما دمنا قد دمرنا مركز إمداد
الثوار �األسلحة والذخائر، وأقصد (ألدران)، فلن تقوم للثوار

قائمة �عد اآلن.
لم �كد يتم حديثه، ح�� دخل أحد ض�اطه إ� القاعة، و�دا

شاحب الوجه، وهو �قول:
- س�دي الحا�م.. لقد هاجمت قواتنا (دانت��ن)، ول�نها لم تجد
هناك سوى �قا�ا قاعدة ثور�ة، ي�دو أنها قد فجرت منذ زمن

ط��ل.
� شدة، وهتف محنقا - لقد خدعتنا

�� ( � احتقن وجه (تارك��
ة اللعينة. األم��

� قناع (ڤادر) اب�سامته، وهو �قول:
أخ��

تك أنها لن تخون الثورة أ�دا، مالم تتصور أنها - لقد سبق أن أخ��
�ستطيع القضاء علينا بوس�لة ما.

:( � صاح (تارك��
- أعدموها ع� الفور.

قال (ڤادر):
).. إنك بهذا تقطع صلتنا الوح�دة �الثوار.. إننا � - اهدأ �ا (تارك��

ة. �ستطيع االستفادة من األم��
:( � صاح �ه (تارك��

- ك�ف؟.. أنت نفسك قلت: إنه ال س��ل لدفعها إ� ال�الم..
� سأ�حث عن معقل الثوار هذا، ح�� لو.. إن��

، �قول: قاطعه صوت جهاز الالسل��
ة، �انت تحاول �ل�غ (ألدران)، - لقد أ�نا سفينة فضائ�ة صغ��
� ه��ت من ق�ل، من (مو� و��دو أنها نفس السفينة، ال��
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�
أيز�)، ف�� من نفس الطراز، وتحمل نفس العالمات.

ة وسأله: � ح��
) إ� (ڤادر) �� � نظر (تارك��

- ما مع�� هذا؟
أجا�ه (ڤادر):

- معناە أننا �س��لنا إ� إنهاء آخر مش�التنا، في�دو أن من
ة (ل�ا). حصلوا ع� ال�سج�الت �حاولون االتصال �األم��

وسنعاونهم ع� هذا.
� توتر:

) ما �عن�ه (ڤادر)، إال أنه غمغم �� � لم �درك (تارك��
- حسنا.. سأترك لك العمل�ة �لها.

ومرة أخرى أخ�� قناع (ڤادر) اب�سامته..
لحسن الحظ..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

اطور�ة سا�نة، �حرسها � ميناء المحطة اإلم��
وقفت (فال�ون) ��

ثالثون جند�ا، ح�� وصل (ڤادر)، �صح�ة أحد القادة، فقال له
ضا�ط الجنود:

- لم نتلق ردا من السفينة �ا س�دي
� اقتضاب:

أجا�ه (ڤادر) ��
- اقتحموها.

وا � �شك�الت ثالث�ة حذرة، وان���
تقدم الجنود نحو السفينة، ��

داخلها، وتعا� وقع أقدامهم، داخل ممراتها وحجراتها الحال�ة،
ثم أعلن الضا�ط أن السفينة خال�ة تماما وأن مالحيها قد
غادروها مس�قا، وتركوا للق�ادة اآلل�ة مهمة توجيهها إ�

(ألدران)، فسأله (ڤادر):
؟ � - أهناك أي آلي��
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جاءە الجواب:
ء مطلقا �ا س�دي. �

- ال ��
� حزم:

قال ��
- هذا ال ي�دو مقنعا.. أرسلوا أجهزة ال�شف إليها..

أر�د فحص �ل س�ت�م�� منها.. وافعلوا هذا �أق� �عة.
ثم ان�ف محنقا، و�ف الضا�ط جنودە، وان�ف خلفهم،

وترك الجميع السفينة وحدها..
و�عد برهة، تحرك جزء من أرض�ة السفينة، و�رز منه رأسا
(لوك) و (سولو)، وتلفتا حولهما، للتأ�د من خلو السفينة، ثم

قال (لوك):
- من حسن الحظ أن سفي�تك تحوي مثل هذا المخ�أ.

قال (سولو):
� أقوم بته��بها؟ � أخ�� ال�ضائع، ال�� - أين كنت تظن��

ثم تنهد وأضاف:
- ولست أدري ك�ف س�مكننا النجاة من هنا، مع وجود هذا
) من حفرة أخرى، وهو � الشعاع الماص، و.. برز رأس (كنو��

�قول:
- دع �� هذا.

� �قفان أمام حار�� الممر، � نفس الوقت، �ان اثنان من الفني��
��

� ضجر:
� �قول لهما �� وأحد الحارس��

انا إذا وجدنا - ها �� ذي السفينة، افحصا �ل ش�� منها، وأخ��
ش�ئا.

دخل الفن�ان إ� السفينة، وهما �حمالن معداتهما الثق�لة، و�عد
لحظات سمع الجند�ان جل�ة داخل السفينة، أعقبها صوت

�قول:
- أ�مكن�ما الحضور لمساعدتنا؟
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، ثم دلفا إ� � هز الجند�ان رأسيهما، وتعج�ا من سخافة الفني��
السفينة، وهنا حدثت جل�ة مماثلة، دون أن �سمعها أحد هذە

المرة.
ومن حجرته، لمح الضا�ط المناوب خلو منطقة الحراسة من

، فاتجه إ� مك�� الصوت، وقال: � الجندي��
� ا�ش ا�س).. لماذا تركتها موقع�ما؟

��) -
لم يتلق جوا�ا لدق�قة �املة، ف�سلل القلق إ� نفسه، وهم
بتكرار النداء، إال أنه لمح جند�ا �خ�ج إ� الممر، و�ش�� إ�
� أن جهاز االتصال لد�ه معطل، فهز الضا�ط خوذته، إشارة تع��

� حنق، وقال:
رأسه ��

- أجهزة االتصال لدينا س�ئة للغا�ة.
فتح �اب حجرته؛ ل�ذهب إ� ح�ث الحارس، ول�نه لم �كد
� �كتلة من الفراء �سد � ذعر، وقد فو��

�فعل ح�� تراجع ��
ال�اب..

�
�� ، �ة ق��ة من ذراع (�ش��ا�ا)، سقط الضا�ط فاقد الو�� و���

ق � هب مساعدە هلعا، وق�ل أن تمتد �دە إ� سالحه، اخ�� ح��
شعاع سالح (سولو) قل�ه، فسقط جثة هامدة، وأ�ع (سولو)
اطوري، ولحق �ه إ� الحجرة، وهو يرتدي زي جندي إم��
) و (آرتو) و (ت���يو)، � � زي مماثل، وخلفهما (كنو��

(لوك)، ��
وتلفت (لوك) حوله، وهو �غلق ال�اب خلفهم، قائال:

ة، ومن المؤكد أن المحطة �لها تعلم - لقد صنعنا ضجة كب��
بوجودنا اآلن.

قال (سولو) من�ش�ا �فوزە، ح�� هذە اللحظة:
ة.. إنه � أم�ل إ� المواجهات الم�ا�� - دعهم �أتون جم�عا.. إن��

أفضل من ال�سلل هكذا.
أجا�ه (لوك):
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ر�ما أنك �س� للموت الم�كر، أما أنا فال، وهذا ال�سلل هو الذي
حافظ ع� ح�اتنا ح�� اآلن.

)، الذي جلس أمام جهاز � صمت (سولو)، وراح يتطلع إ� (كنو��
� �عة، �ما لو �ان �عتاد

�مبيوتر معقد، وراح �عمل عل�ه ��
� ا�شغل (أرتو) و (ت���يو) جهاز � ح��

هذا، منذ نعومة أظفارە، ��
:( � ا مستمرا عال�ا، وقال (كنو�� آخر، ح�� أطلق (أرتو) صف��

- صل (آرتو) �ال�مبيوتر �ا (لوك)، ف�مكنه أن �حصل ع�
المعلومات، من ش�كة المحطة نفسها، وقد �مكنه معرفة

� تدير الشعاع الجاذب. موضع وحدة الطاقة، ال��
سأله (لوك):

- ولماذا النفصل الشعاع من هنا؟
قال (سولو) ساخرا:

- ح�� �ع�دوە إ� العمل، ق�ل أن ن�تعد.. أل�س كذلك؟
� خجل:

تمتم (لوك) ��
. - لم �خطر هذا ب�ا��
� هدوء:

�� ( � قال (كنو��
- ال�د لنا من تدم�� الشعاع ومصدر طاقته، ح�� �مكننا الفرار

من هنا �ا (لوك).
وضع (آرتو) ذراعه داخل ال�مبيوتر، الذي نقل إل�ه �ل ما لد�ه،

ا، ترجمه (ت���يو)، قائال: ح�� انت�، وأطلق (آرتو) صف��
- لقد عرف الم�ان �ا س�دي، فالشعاع الجاذب متصل
� س�عة أما�ن، و (آرتو) �حاول اآلن

�المفاعالت الرئ�س�ة، ��
نة تحت ع�ارة �ي للغا�ة. � معرفة المعلومات الهامة، المخ��

ظهرت فجأة قراءات ��عة ع� الشاشة، عجز (لوك) عن
) حتما، فقد قال: � � استوعبها (كنو�� � ح��

متا�عتها، ��
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� هذا األمر.. هناك مهمة ال�د من ق�ا��
�� � - لن �مكن�م معاون��

بها وحدي.
قال (لوك):

- أر�د أن أذهب معك.
:( � أجا�ه (كنو��

- ال.. األمر يتطلب مهارات لم تك�سبها �عد.. انتظر هنا، وكن
، فال �د من �سل�مهما إ� الثوار، و�ال � صبورا، وحافظ ع� اآللي��
فس�كون الدمار مص�� العد�د من ال�وا�ب، �ما حدث مع

� القوة �ا (لوك).. وانتظر.
(ألدران).. ثق ��

وأل�� نظرة أخرى ع� الشاشة، ثم غادر الم�ان، فأطلق
(�ش��ا�ا) زمجرة مكتومة، وقال (سولو):

- أنت محق �ا (�شوي).. هذا العجوز ال �حمل سوى المتاعب
� حدة:

قال (لوك) ��
) رجل عظ�م. � ال (كنو�� - ج��

ل�ح (سولو) �كفه، وقال:
- إنه لن يتمكن من إخراجنا من هنا.

� تحد:
سأله (لوك) ��

- ألد�ك أف�ار أفضل؟
� حدة:

قال (سولو) ��
ء س�كون أفضل من االنتظار هنا، ح�� �أتوا لقتلنا. �

- أي ��
� حدة، فالتفت

ا حادا فجأة، وراح يتقافز �� أطلق (آرتو) صف��
(لوك) إ� (ت���يو)، �سأله:

- ماذا �قول؟
ة: � ح��

أجا�ه (ت���يو) ��
- لست أدري �ا س�دي.. أنا أ�ضا ال أفهمه، فهو �قول:

لقد وجدتها.. إنها هنا.
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سأله (لوك):
� وجدها؟ - من هذە ال��

ە، فأ�ع (ت���يو) تحول (آرتو) إ� (لوك)، وواصل إطالق صف��
جمه قائال: ي��

� الرسالة الهولوجراف�ة المسجلة.
ة (ل�ا).. تلك الفتاة �� - األم��

قال (سولو):
ة؟.. وأ�ة رسالة؟ - أ�ة أم��

تجاهله (لوك)، وهو �سأل (آرتو):
؟ - وأين ��

جم ە، و (ت���يو) ي�� راح (آرتو) �طلق صف��
� الدور الخامس.. مب�� المعتقل (اا -۲۳).. وط�قا لهذە

�� -
ء. الب�انات، ف�� محكوم عليها �الموت ال���

صاح (لوك):
- لن �سمح بهذا.. ال�د أن نفعل ش�ئا.

قال (سولو)، وقد ثارت ثائرته:
- أي أمر هذا، الذي تتحدثون ف�ه؟

� �عة:
أجا�ه (لوك) ��

� أن
� وضعت رسالة داخل (آرتو)، �ان ي���� ة، ال�� إنها األم��

توصلها إ� (ألدران)، وال�د لنا من مساعدتها.
قال (سولو):

) العجوز أن � - ال تندفع هكذا �ا (لوك).. لقد طلب منا (كنو��
ن�تظرە هنا..

� لن أندفع أ�ضا وراء أمر غ�� � أمقت االنتظار، ول�ن��
وصحيح أ��

� هذە المحطة اللعينة.
معقول، ��

هتف (لوك):
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) لم �كن �علم أنها هنا، وأنا واثق أنه �ان س��دل � ول�ن (كنو��
خطته لو علم.. ولو أمكننا إ�جاد وس�لة، لدخول هذا المعتقل،

فقد..
قاطعه (سولو):

 

�
� هذە المحطة قال (لوك) ��

- ماذا؟.. لن أدخل أ�ة معتقالت، ��
حدة:

- ول�نهم س�عدمونها، وأنت قلت إنك تكرە أن ت�تظر ح�� �أتوا
اجع عن هذا الم�دأ اآلن؟ لقتلك، فلماذا ت��

قال (سولو):
، فوجودنا هنا قد � - لم �كن �ل�غ المعتقالت جزءا من خط��

ي�ت�� بنا إ� هذە المعتقالت، فلماذا نفعل هذا؟
هتف (لوك):

- إنهم س�عدمونها
� حدة:

أجا�ه (سولو) ��
- هذا أفضل من إعدا�� أنا.

هز (لوك) رأسه، وهو �قول:
- إنك لم ترها.. إنها جم�لة جدا.

� عناد:
قال (سولو) ��

- وكذلك الح�اة، ولهذا لن أغامر بها.
� تهم (سولو)، فأضاف: أدرك (لوك) أن المادة وحدها �� ال��

- و�� أ�ضا غن�ة جدا، وذات نفوذ قوي، ولو أنقذناها س�نال
حتما م�افأة ضخمة.

قال (سولو) ساخرا
- جائزة؟�.. ومن س�منحنا هذە الجائزة.. حكومة (ألدران)

الراحلة؟
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� ثورة:
هتف (لوك) ��

اطور�ون �عتقلون (ل�ا)، � �ا (سولو)، مادام اإلم�� - أنت غ��
� أنها �ش�ل خطرا عليهم، وع� من و���دون إعدامها، فهذا �ع��
اطور�ة الظالمة �لها.. أتعلم من قام بتدم�� (ألدران)، وع� اإلم��
س�دفع لك م�افأتك، إذا ما أنقذت (ل�ا)، وما تحمله من
معلومات؟.. مجلس الن�الء، واالتحاد، والثوار، و�ل جهة �انت
تتعامل مع (ألدران)، فقد تكون (ل�ا) �� الور�ثة الوح�دة، ال�اق�ة
� تردد إ�

ع� ق�د الح�اة من هذا النظام تطلع (لوك) ��
(�ش��ا�ا)، الذي أجا�ه بزمجرة، جعلته �قول:

- فل�كن.. سنحاول.. ما �� خطتك؟
� �د (لوك)، الذي �ذل أق� جهدە؛ إلقناع (سولو) و

أسقط ��
(�ش��ا�ا)، دون أن تكون لد�ه خطة محددة،

� حزام
إال أن نظرە لم �ل�ث أن وقع ع� القيود الحد�د�ة، ��

(سولو)، فقال:
� هذە القيود الحد�د�ة، وسأق�د معص�� (�ش��ا�ا)، و.. - أعط��

أطلق (�ش��ا�ا) زمجرة ق��ة، قفز لها (لوك)، ق�ل أن �ستجمع
� حزم:

شجاعته مرة أخرى، و��مل ��
نا، وأننا جند�ان من جنود س�تظاهر �أن (�ش��ا�ا) أس��

اطور�ة، و.. اإلم��
و�ان عليهم أن �ضعوا الخطة موضع التنف�ذ..

وأن يواجهوا الخطر..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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9- الوحش..
� طرقات المحطة، وهما �متلئان قلقا

سار الجند�ان الم��فان ��
�
وتوترا، وراح هذان االنفعاالن يتضاعفان، �لما ازداد توغلهما ��

المحطة، خاصة وأن (�ش��ا�ا) �ان �لفت االن��اە جدا �جسدە
الضخم، المكسو �الفراء، ح�� �لغ الثالثة مجموعة من المصاعد
� تتحرك �األوامر الشفه�ة و�ذل (لوك) جهدا؛ ل�جعل اآلل�ة، ال��
صوته طب�ع�ا، وهو �صدر أوامرە إ� المصعد، الذي حملهما إ�
� لحظات، �دت لهم أش�ه �دهر �امل، وهناك

منطقة االعتقال ��
فوجئوا �أنهم أمام ممرات ض�قة، لها حوائط المعة مصقولة،
� الحائط، ذات بها فتحات ته��ة مرك��ة، والزنزانات ع� جان��
وري أن يتحركوا ��عة، أبواب صماء، وأدرك (لوك) أنه من ال��
ح�� ال �لفتوا نظر حراس الم�ان، ول�نه �ان �جهل االتجاە،

� لهم اتخاذە، وهمس له (سولو):
الذي ي����

- إ� أين نتجه؟
همس (لوك) �دورە:

- لست أدري.. أعتقد أننا..
�
ب منه ضا�ط ط��ل القامة وسأله �� ب�� ع�ارته �غتة، عندما اق��

�امة:
- إ� أين تذه�ان بهذا الغول؟

� وجد � ح��
� غضب، فل�زە (سولو) ل�سكت، ��

زمجر (�ش��ا�ا) ��
� �عة:

(لوك) نفسه �قول ��
� إس 138).

� منقول إ� المب�� (�� - هذا السج��
ة: � ح��

قال الضا�ط ��
� هذا.. سأتحرى األمر. - عج�ا��.. لم ي�لغ��



491

اتجه نحو جهاز االتصال، المث�ت �الحائط، وشعر (لوك)
� أجهزة اإلنذار، وآالت التص��ر، �القلق، وهو ينقل ��ە ب��
واألبواب المكه��ة، والحراس، ول�ن (سولو) أشار إل�ه برأسه ثم

خلع الق�د الحد�دي من �دي (�ش��ا�ا)..
�ع بندق�ة ت جدران الممر بزمجرة (�ش��ا�ا)، وهو ين�� � واه��

(سولو)، الذي تظاهر �الف�ع، وهو يهتف:
� - ان�بهوا.. لقد أفلت السج��

�ع �ل منهما مسدسه، وتظاهرا ب�طالق وتراجع مع (لوك)، وان��
ء إال �

النار ع� (�ش��ا�ا)، ول�ن طلقاتهما أصا�ت �ل ��
(�ش��ا�ا)..

، وح�� الحراس � االت اإلنذار والتص��ر، ومرا�ز التح�م ال�هر��
الثالثة، الذين أصابهم الذهول، والضا�ط الذي ان��ه إ�

الخدعة، ول�ن �عد فوات األوان..
والتفت (سولو) إ� لوحة معلقة ع� الممر، وقال لـ (لوك):

� الزنزانة رقم (۲۱۸۷).. أ�ع إليها، وس�تو�
تك �� - ستجد أم��

ء �
أنا و (�شوي) �ل ��

� وقف (�ش��ا�ا) أمام � ح��
أ�ع (لوك) ي�حث عن الزنزانة، ��

المصعد، واتجه (سولو) إ� جهاز االتصال، وقال:
ء هادئ هنا. �

- �ل ��
ول�ن الصوت، الذي ان�عث من الجهاز، �ان قلقا، وهو �سأل:

- ما الذي حدث؟.. لقد سمعنا ضجة.
� هدوء:

أجا�ه (سولو) ��
� سالحه، فانطلق دون قصد، ول�ننا

- لقد ع�ث أحد الجنود ��
� خ�� حال..

جم�عا ��
� حزم:

صمت الصوت برهة، ثم قال صاح�ه ��
سل فرقة للتحري - س��
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قال (سولو):
- ال تفعلوا، فلدينا هنا ��ب ره�ب �الغاز.

هتف الصوت:
- جندي أطلق سالحه خطأ، و�عدها ��ب غاز؟��..

ماذا �حدث لد�ك.. من المتحدث؟
تراجع (سولو) خطوة، وأطلق مسدسه ع� جهاز االتصال، وهو

�قول:
- كنت دائما أ�رە المحادثات الغب�ة.

� (لوك):
ثم صاح ��

سلون فرقة أخرى. - أ�ع �ا (لوك).. س��
ول�ن (لوك) لم �سمعه، فقد ع�� ع� الزنزانة الم�شودة وراح
�طلق مسدسه ع� رتاجها، ح�� سقط، و�دت أمامه (ل�ا)،

فهتف مبهورا:
ا من صورتك. ��.. أنت أجمل كث�� - �ا إل��

�اء، وقالت: � ك��
ول�نها نظرت إل�ه ��

� صفوف ال�وماندوز؟
- ألست أق� من أن تكون جند�ا ��

اطور�ة الذي يرتد�ه، فقال: ان��ه إ� رداء جنود اإلم��
- لست أحد الجنود.. أنا (لوك س�اي ووكر)، وأنا هنا إلنقاذك،

� وان)، واآلل�ان. وم�� (أو��
حمل وجهها ذلك األمل، الذي قفز إ� قلبها، و�� تهتف:

)؟ � � وان)؟�.. أين هو؟.. أين (كنو�� -- (أو��
أجابها (لوك):

ء.. �
ك ��ل �� .. سأخ�� �

�� ك �ا أم�� - سأخ��
ول�ن الوقت لم ي�سع لذلك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�ان (دون ڤادر) يزرع القاعة جيئة وذها�ا، عندما توقف �غتة،
� �غض:

�ما لو �ان قد سمع مالم �سمعه اآلخرون، وقال ��
- إنه هنا

) وسأله: � انزعج (تارك��
)؟�.. هذا مستح�ل�. ما الذي �جعلك � � وان كنو�� - أتقصد (أو��

تقول هذا؟
أجا�ه (ڤادر):

� وجود معل��
� إال ��

.. شعور ال يراود�� � - شعور جارف �جتاح��
القد�م.

� قلق:
�� ( � قال (تارك��

- ول�نه مات.. أل�س كذلك؟
صمت (ڤادر) لحظة، ثم قال:

. � هذا الشعور لحظة، ثم تال��
- ر�ما.. لقد راود��

� ارت�اح وقال:
�� ( � تنهد (تارك��

- لقد انت� فرسان (الج�دي)، وانطفأت شعلتهم، منذ زمن
� منهم.

� الوح�د ال�ا��
ط��ل، وأنت �ا صد���

ارتفع فجأة صوت، ع�� جهاز االتصال، �قول:
� مب�� المعتقل رقم (ا- ۲۳)

- لدينا طوارئ ��
) من م�انه صارخا: � قفز (تارك��

ة؟� - األم��
� حزم:

أما (ڤادر) فقال ��
. � داخ��

� وان).. لقد تحركت القوة �� - إنه (أو��
:( � هتف (تارك��

- فلنلحق �ه إذن.. ق�ل أن يهرب.
قال (ڤادر):
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� وان) أ�دا للفرار.. إنه آخر وأعظم فرسان - لن �س� (أو��
(الج�دي)، و..

� �امة:
صمت لحظة، ثم أ�مل ��

- و (دون ڤادر) وحدە، �مكنه أن يتصدى له..
و�ان ع� حق.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

�ان (لوك) و (ل�ا) �عدوان ع�� الممر، عندما دوت أمامهم
سلسلة من االنفجارات، فقد حاول الجنود �ل�غ المعتقل، عن
ط��ق المصعد، ول�ن (�ش��ا�ا) راح ��عهم واحدا �عد اآلخر،
� الحائط، واندفعوا منها إ� الم�ان،

ف�سف الجنود فجوة ��
اجع (سولو) و (�ش��ا�ا)، ح�� �لغا الممر، وقال (سولو) - ف��

(لوك):
- لن �مكننا الرج�ع من الط��ق نفسه.

� حدة:
ة �� قالت األم��

- إذن فقد أغلقت أمامنا الط��ق الوح�د للفرار.. إنه معتقل،
وهم ال �جعلون له منافذ �اف�ة.

قال (سولو) ساخرا:
� العودة إ� زنزانتك؟ ة.. أتفضل�� - معذرة �ا سمو األم��

� قال (لوك)، وهو �خ�ج � ح��
أشاحت بوجهها دون أن تج�ب، ��

الجهاز الالسل�� من حزامه:
- هناك ط��ق آخر حتما.

ثم قال ع�� الجهاز:
- (ت���يو) لقد قطع علينا ط��ق العودة، أهناك ط��ق آخر؟

نقل إل�ه الجهاز صفر (آرتو)، ثم صوت (ت���يو)، وهو �قول:
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- جميع الوحدات �المحطة تعرف بوجود�م اآلن، وال يوجد
ط��ق آخر.

هتف (لوك) �صوت مرتفع، ح�� �سمعه (سولو)، وسط
الضجيج:

- ال يوجد ط��ق آخر.
� غضب:

ة �� هتفت األم��
- أي ع�ث هذا؟.. أتعنون أن�م قد أت�ت إ� هنا، وأنتم تجهلون

ك�ف �مكن�م مغادرة الم�ان و..
أشار (سولو) إ� (لوك)، وقال:

- س� العقل المفكر.
�
ة مسدس (لوك)، واتجهت �ه نحو فجوة �� اختطفت األم��

الحائط، فهتف بها (لوك):
؟ � - ماذا تفعل��

� اعتداد:
أجابته ��

� سأتو� إنقاذ �م من هنا.. إنها فتحة القمامة. - ي�دو أن��
ة، وقفزت داخلها، أطلقت النار ع� �اب الفتحة الصغ��
واختفت، فأطلق (�ش��ا�ا) زمجرة عن�فة، هز (سولو) رأسه

�عدها، وقال:
- ال �ا (�شوي).. ال تقطعها إر�ا، فلست واثقا �عد من مشاعري

نحوها، ول�ن ه�ا.. س�ت�عها
قفز (�ش��ا�ا) داخل الفتحة، وانح�� فيها، فدفعه (سولو)

� النها�ة.
� قوة، وقفز خلفه، وت�عهما (لوك) ��

داخلها ��
� أن

� انتظار اإلمدادات؛ لثقتهم ��
وتوقف الجنود أمام الفتحة، ��

القمامة ي�ت�� بها األمر إ� حجرة خاصة.
� ت��عث منها رائحة ك��ــهة، ولقد �لغ أ�طالنا هذە الحجرة، ال��
وقد امتألت ح�� ر�عها �القمامة، وتحرك (سولو) داخل الحجرة
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، فأ�ع �طلق النار ع� �
� عص��ة، ثم وجد �ا�ا له رتاج معد��

��
الرتاج، الذي انك�، وسقطت منه �م�ة ضخمة من القمامة،

� حنق:
فقالت (ل�ا) ��

- ألق مسدسك هذا، ق�ل أن تقتلنا.
� حدة:

أجابها ��
- سمعا وطاعة �ا صاح�ة السمو.. لقد كنا �س�طر ع� الموقف

تماما، ق�ل أن تقودينا إ� هذا السجن العفن.
وفجأة اخت�� (لوك) من ب�نهم، وغاص وسط أ�وام القمامة،

ة: فصاحت األم��
- إنه وحش القمامة.. لقد أمسك (لوك).

� عنف، وخرطوم أخ��
طهر (لوك) لحظه، وهو �قاتل ��

عج�ب �ح�ط �عنقه، ثم لم �ل�ث أن جذ�ه مرة أخرى إ�
أسفل، فصاح (سولو):
أطلق النار �ا (�ش��ا�ا).

� حدة، فتابع (سولو):
زمجر (�ش��ا�ا) ��

ء. �
- أنت ع� حق.. لست أرى ذلك ال��

ب حائطان ارتفع من حولهم فجأة صوت آالت، واق��
ات.. متقا�الن من الحجرة عدة س�ت�م��

ثم برز (لوك)، وقد تخ� عنه الوحش، فهتفت (ل�ا):
- ماذا حدث؟

� قلق، وهو �قول:
حك (لوك) رقبته ��

، عندما قارنها برائحة � .. ر�ما لم ترق له رائح�� � - لقد ترك��
القمامة.

ب من ارتفع صوت اآلالت مرة أخرى، وراحت الجدران تق��
� ف�ع:

�عضها ال�عض، فصاحت (ل�ا) ��
- افعلوا ش�ئا.. حاولوا إ�قاف هذا.
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ولقد حاولوا..
ول�نهم لم ينجحوا

ح�� (�ش��ا�ا)، �قوته الرهي�ة، عجز عن إ�قاف تقدم الحوائط،
، و�قول: فأ�ع (لوك) �لتقط جهاز الالسل��

- (ت���يو).. (ت���يو).. أجب
ول�ن ما من مج�ب.

و��ل مرارته، قال (سولو):
ء الوح�د المؤكد، �ال�س�ة لهذا الوضع، هو أننا ستصبح �

- ال��
أ��� رشاقة.

ان ع� الحوائط دون جدوى، �ع مسدسه، وراح �طلق الن�� ثم ان��
� راح (لوك) ي�ذل محاوالته؛ لالتصال �ـ (آرتو) و (ت���يو)، � ح��

��
� صوت

ومساحة الحجرة تتضاءل ��عة، ح�� غمغمت (ل�ا)، ��
�اك:

- انها النها�ة
وفجأة ارتفع صوت ر ت���يو)، ع�� جهاز االتصال،

وهو ينول:
� �ا س�دي؟.. لقد واجهنا �عض الصعاب ول�ن - هل �سمع��

� لهفة:
قاطعه (لوك) ��

� ج�دا.. أوقفا �ل حجرات القمامة - اسكت �ا (ت���يو)، واسمع��
� مب�� السجن، والطابق السف�� له.. ه�ا أ�عا توقفت

��
الجدران ع� الفور، فهتف (لوك)

- شكرا �ا (آرتو).. شكرا �ا (ت���يو).. لقد أنقذتما ح�اتنا.
ثم قرأ رقم ال�وة المجاورة له، وأضاف:

- واآلن افتحا كرة الص�انة، الخاصة �الوحدة رقم (117891 -
(1391

� نعومة..
انفتحت ال�رة ��
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�
وتجدد األمل..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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10 - الم�ارزة..
امتدت ش�كة االتصاالت من خندق عميق، ي�لغ عمقه عدة
) �ع�� الممر المتع�ج � ات، إ� عنان السماء، وراح (كنو�� ك�لوم��
ة، ت�شا�ك داخلها األسالك � خفة، ح�� �لغ لوحة كب��

حولها ��
� هدوء، وتطلع إ� �مبيوتر ضخم داخلها،

وال�ا�الت، وفتحها ��
ق ف�ه أزرار حمراء، وراحت أصا�عه تعمل ف�ه �مهارة، ح�� ت��

� ارت�اح،
تحولت �عض األنوار من األحمر إ� األزرق، فتنهد ��

� ظهرت فيها فرقة من � نفس اللحظة ال��
� خفة شبح، ��

وابتعد ��
ة: الجنود، قال قائدها، وهو �ش�� إ� اللوحة ال�ب��

- عل��م �حراسة هذە المنطقة، ح�� ت�ت�� حالة الطوارئ
�المحطة.

) الذي ي�تعد.. � ولم ي�ت�ه إ� (كنو��
والذي حقق هدفه..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� ممر ط��ل، �عد مغادرتهم غرفة القمامة،
سار أ�طالنا األر�عة ��

ة، ح�� �لغوا نهايته، ووجدوا أنفسهم �قفون أمام نافذة كب��
�
ة، والجنود يتجولون �� أمكنهم رؤ�ة سفي�تهم تحتها م�ا��

الممر المؤدي إليها، فأخ�ج (لوك) جهاز الالسل�� وقال:
� �ا (ت���يو)؟ - هل �سمع��

مضت لحظة مقلقة من الصمت، ق�ل أن �ج�ب (ت���يو):
نا موضعنا، فلقد اضطررنا � أسمعك �ا س�دي لقد غ�� - إن��

، أمام السفينة. لذلك، ونحن اآلن �القرب من المرفأ الرئ���
� دهشة، وهو ينظر من النافذة:

قال (لوك) ��
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ة.. استعدا، � رؤ�ت�ما.. ي�دو أن�ما تحتنا م�ا�� - عج�ا... ال �مكن��
� أمان؟

فس�نضم إل��ما.. أأنتما ��
أجا�ه (ت���يو):

� قلق ع� المستق�ل اب�سم (لوك) لتلك - ح�� اآلن نعم، ول�ن��
� قال � ح��

� �ستخدمها (ت���يو)، �� �ة، ال�� ات ال��� التعب��
(سولو):

� إ�طال ذلك الشعاع
- أتم�� أن �كون الرجل العجوز قد نجح، ��

الجاذب، ف�ل�غ السفينة، مع وجود هؤالء الجنود، س��دو أش�ه
ان. ان، ع�� حلقة من الن�� �الط��

نقلت (ل�ا) نظرها من السفينة إ� وجه (سولو)، ق�ل أن تقول:
� هذە الخردة؟

- هل وصلتم إ� هنا، ��
أراد (سولو) أن �خيبها �ع�ارة ساخطة، لوال أن ظهرت أمامهم
فجأة فرقة من الجنود، فاستل (سولو) مسدسه، برد فعل

غ��زي، وأطلق النار ع� الجنود، وهو �صيح �عدة لغات.
� فو�� وراحوا

اجعوا �� � الجنود هذا الهجوم الم�اغت، ف�� فو��
� الممر �ال نظام، واندفع (سولو) خلفهم، وهو يتف:

�عدون ��
- ارجعوا إ� السفينة، وسألحق ��م.

صاح �ه (لوك):
- هل جننت.. إ� أين تذهب؟

� منح�� آخر، فأطلق (�ش��ا�ا)
ول�ن (سولو) �ان قد اخت�� ��

ص�حة ق��ة، وأ�ع خلف زم�له، فوجد (لوك) نفسه وح�دا مع
� قالت: (ل�ا)، ال��

� أنه شجاع
� قد ظلمت صد�قك، فما من شك �� -- ي�دو أن��

جسور.
فقال (لوك):
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� م�عه..
، ولست أدري ماذا نفعل، لو ل�� � - من المؤكد أنه غ��

ه�ا.. س��حث عن وس�لة للهبوط إ� ح�ث تقف السفينة.
� ذلك الوقت �ان (سولو) يواصل عدوە خلف الجنود، الذين

��
رە سوى ذلك التأث�� � رعب شد�د، لم �كن له ما ي��

وا �� ت�ع��
، الذي أحدثه فيهم (سولو) بهجومه الم�اغت و�اخه، النف��

انه خلفهم ۰۰ والذي ما زالت تحدثه ن��
ول�ن الجميع �لغوا ط��قا مسدودا، اضطرهم لاللتفات،
ة جنود، ومواجهة (سولو)، الذي وجد نفسه �غتة أمام ع��
وأدرك فجأة دقة موقفه، ول�نه شعر �الدهشة؛ ألن الجنود لم
�كونوا يتطلعون إل�ه، و�نما إ� (�ش��ا�ا)، الذي جاء من خلفه

� مشهد ره�ب مخ�ف.
ع� مهل، ��

وفجأة دار (سولو) ع� عقب�ه، وانطلق �عدو، ولحق �ه
ة.. (�ش��ا�ا)، ثم الجنود الع��

وانعكست المطاردة.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ة (ل�ا) فجأة، ودفعها داخل تج��ف مظلم أمسك (لوك) األم��
� غضب:

�الممر، فهتفت �ه ��
- ماذا تفعل أيها الـ...؟

ت فيها فرقة من � ع�� � نفس اللحظة ال��
كتم �لماتها �كفه، ��

الجنود الممر أمامهما، وراحت أجراس اإلنذار تدق �استمرار، ثم
قال (لوك):

- أملنا الوح�د هو أن ن�لغ السفينة من الناح�ة األخرى، فهم
�علمون أننا هنا.
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ضان � �ع�� ، ول�نهما فوجئا �جندي�� � االتجاە العك��
سارا ��

ط��قهما، فعادا أدراجهما عدوا إ� ح�ث فرقة الجنود، ولمحت
(ل�ا) ممرا جان�ا، فهتفت:

- هناك مخ�ج آخر.
أطلق (لوك) النار ع� الجنود، الذين �طاردونهما، ولحق بها
داخل الممر، وراحا �عدوان داخله، ح�� انت� بهما إ� هوة

عم�قة، فهتف (لوك):
�.. إنها النها�ة. - �ا إل��

اە، ق�ل أن ي�لغهما الجنود، أ�عت (ل�ا) تغلق آخر �اب ع��
فقال (لوك)، وهو ينظر إ� أعماق الهوة السح�قة:

- إننا نقف ع� نصف م�� من األرض فقط.
سمع االثنان صوت الجنود، وهم ي�لغون ال�اب، من الجانب
ان مسدسه � �عة، وأطلق ن��

اآلخر، فالتفت (لوك) إ� ال�اب ��
ع� أزرار التح�م، ل�منع الجنود من فتح ال�اب من الجانب
�ع من األزرار المحطمة سل�ا ط��ال اخت�� صالبته اآلخر، ثم ان��
ج�دا، ثم ألقاە ��ل قوته نحو الطرف اآلخر للهوة، وراح �كرر
� جزء �ارز، وهنا

محاولته عدة مرات، ح�� تعلق طرف السلك ��
ر�ط (لوك) الطرف اآلخر للسلك حول وسطه، وأحاط وسط

� الهواء..
ة �ذراع�ه، وقفز �� األم��

وللحظات، ع�� االثنان الهوة السح�قة، ثم سقطا ع� الجانب
اآلخر، ح�ث أ�ع (لوك) �حل السلك عن وسطه، ثم ركض مع
� تهاوى � نفس اللحظة، ال��

ة ع�� الجزء اآلخر من الممر، �� األم��
فيها ال�اب اآلخر..

لقد ر�حا مهلة جد�دة..
فقط..
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� تجنب الجنود، وهو �ع�� ممرات المحطة
�� ( � نجح (كنو��

الضخمة، واحدا �عد اآلخر، وتقدم ب�طء نحو المرفأ، ح�ث
� لي�لغها، وقد استقرت السفينة، ولم �عد أمامه سوى منحني��
�
� عمل ما، وأنهم لم �سقطوا ��

كوا �� أدرك أن اآلخ��ن قد اش��
� �عد. اطور��� أ�دي اإلم��

وفجأة غمرە إحساس خاص..
شعور عج�ب، لم �شعر �مثله منذ سنوات..

شعور الخطر..
وفجأة برز أمامه (دون ڤادر)، وقال:

..( � � وان كنو�� � أنتظر هذە اللحظة منذ زمن ط��ل، �ا (أو�� - إن��
ا، وا�تملت الدائرة.. لقد شعرت بوجودك، ق�ل لقد التقينا أخ��

أن أراك.
) رأسه، � �ان صوته �شف عن �شوته بهذا اللقاء، فهز (كنو��

وقال:
- ما زال أمامك ال�ث�� لتتعلمه �ا (ڤادر)

قال (ڤادر):
� اآلن ، ول�ن�� � ال�ث�� ف�ما م�� - لست أنكر أنك قد علمت��

الس�د.
) أنه ال فائدة من الحد�ث، وأن تلم�ذە ما زال �فتقر � أدرك (كنو��
ر، وهو يتخذ � إ� المنطق، فشهر سالحه، الش��ه �س�ف من الل��
وضع محارب وفارس من فرسان (الج�داي)، و�نفس الحركة
الرش�قة، شهر (ڤادر) س�فه، ثم وقف الخصمان يتطلع �ل
� الرؤ�ة،

) �اضطراب �� � � اآلخر، وشعر (كنو�� منهما إ� عي��
و�ح�ات العرق تلتصق �جب�نه، مع صوت (ڤادر)، وهو �قول:
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�
� وان)، وما �ان لك أن تأ�� - لقد أص�حت ضع�فا عجوزا �ا (أو��

إ� هنا.
:( � أجا�ه (كنو��

- ما زلت تجهل ال�ث�� عن القوة �ا (ڤادر).
قالها وانقض فجأة ع� (ڤادر)..

و�دأت الم�ارزة..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� الفرار من الجنود �معجزة، واخت��
نجح (سولو) و (�ش��ا�ا) ��

داخل ممر مظلم، لم �كد (سولو) �قطع �ضعة أمتار منه، ح��
ة (ل�ا)، فهتف: وجد نفسه وجها لوجه، أمام (لوك) واألم��

- ما الذي أخر�ما هكذا؟
أجابته (ل�ا)، و�� تلهث:

- كنا نلعب مع �عض الرفاق.
وسأله (لوك):

- أتظن أن حالة السفينة ج�دة، تصلح لإلقالع؟
أجا�ه (سولو):

� �لوغها.
- إنها ت�دو �� كذلك، ول�ن المش�لة الحق�ق�ة �� ��

هتفت (ل�ا) فجأة:
- انظروا.

) �خرجان من � ، ورأوا (ڤادر) و (كنو�� نظر الجميع إ� ح�ث �ش��
�
أحد الممرات، وهما ي��ارزان �أسلوب الفرسان القدا�، ��
�
مشهد رائع مه�ب، جعل حراس السفينة �غادرون مواقعهم ��

انبهار، و�لتفون حول المت�ارز�ن، فقال (سولو):
- إنها فرص�نا.. ه�ا بنا.
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والتفت (ت���يو) إ� (آرتو)، قائال:
حل. - ه�ا.. افصل نفسك عن هذا ال�مبيوتر، فس��

� نفس الوقت الذي هوى
� حذر، ��

اتجه الجميع إ� السفينة ��
)، مستغال �ش�ت � ري ع� رأس (كنو�� � ف�ه (ڤادر) �س�فه الل��
�
�ة �� ) تفادي ال�� � ، �قدوم الجنود، ول�ن (كنو�� ان��اە هذا األخ��

مهارة، فقال (ڤادر):
.( � - ما زلت تحتفظ �مهارتك �ا (كنو��

اجع � تفصله عن الجنود، وهو ي�� ) المسافة، ال�� � راقب (كنو��
قائال:

� � ح��
- لن ت�ت� أ�دا �ا (ڤادر)، فلو قتلتك أنا س�نت�� تماما ��

� هذە.
� �لما��

� أنت.. حاول أن تفكر �� سأزداد أنا قوة، ولو قتلت��
هتف (ڤادر):

- لم ت��� فلسفتك أ�دا أيها العجوز.
) تماما.. � وهوى �س�فه ع� رأس (كنو��

.. � ) إ� نصف�� � وا�شطر رداء (كنو��
) نفسه لم �كن داخله.. � ول�ن (كنو��

.. لقد اخت��
� �ما لو أنه لم �كن أ�ذا هناك.

تال��
� رعب، وهم �شاهدون الرداء الخا��

وتراجع الجنود ��
�سقط أرضا..

،( � أما (لوك)، فقد أطلق �خة هائلة، وهو يهتف �اسم (كنو��
انه � ثورة، ح�� أصا�ت ن��

ثم راح �طلق النار ع� الجنود ��
� دوى

صندوق متفجرات، �القرب من أحد الممرات. فانفجر ��
� �ل م�ان، وتراجع (ڤادر) والجنود،

شد�د، وتطايرت الشظا�ا ��
فاستدار (سولو) �دخل السفينة، ول�ن (لوك) حاول أن ي�بع

(فادر)، فصاحت �ه ل�ا:
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- ال فائدة �ا (لوك).. ه�ا.. لقد انت� األمر.
تفجرت دم�ع (لوك)، وهو يهتف:

- ال.. مستح�ل:
� أذنه، وهو �قول:

ول�نه سمع فجأة صوت (بن) �دوي ��
- استمع إليها.

� �عة، ول�نه لم �جد أمامه سوى (ل�ا)، �ش�� إل�ه
استدار ��

�العودة، وتقول:
- ه�ا �ا (لوك).. ال وقت لدينا.

أ�ع ينضم إ� رفاقه داخل السفينة، وهو ال �دري أوهم أصا�ه
)..؟ �

� وان كنو�� أم أنه قد سمع حقا صوت (أو��
� حنان خلعت (ل�ا) ع�اءتها، ووضعتها ع� كتف�ه، و��

. و��
تقول مواس�ة:

� �عة.
ء.. لقد انت� األمر �� �

- لم تكن �ستطيع عمل ��
� مرارة:

غمغم ��
� هذا. - لست أصدق أنه رحل.. ال �مكن��

لم يهتم (سولو) بهذا، و�نما جلس مع (�ش��ا�ا) أمام أجهزة
الق�ادة، وهو �قول:

� إ�طال الشعاع
- أرجو أن �كون ذلك العجوز قد نجح ��

ة للغا�ة. الجاذب، و�ال فستكون الرحلة قص��
ضغط أزرار االنطالق، فاندفعت (فال�ون) ع�� ممر اإلطالق،

، وهتف (سولو): � إ� الفضاء الخار��
ء �عوق انطالقنا.. لقد نجحنا. �

- لقد نجحنا.. ال ��
زمجر (�ش��ا�ا)، وهو �ش�� إ� الشاشة، فعقد (سولو) حاجب�ه،

وقال:
- أنت ع� حق �ا (�شوي).. هناك وس�لة أخرى إلعاقتنا.

وا���� صوته برنة عجي�ة، وهو �ستطرد:
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�
نا. - تدم��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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11 - الثوار..
� (لوك):

اندفع (سولو) خارج �اب�نة الق�ادة، وهتف ��
، فلم ي�ته المأزق �عد. � �ا ف�� - ات�ع��

ود، و�أنه ال يراە، ولم يتحرك من م�انه، �� �
تطلع إل�ه (لوك) ��

� حدة:
فقالت (ل�ا) ��

- اتركه وشأنه.. أال تدرك حزنه ع� م�ع العجوز؟
�
لم تكد تتم ع�ارتها ح�� ارتجت السفينة �انفجار قوي، �اد �ل��

� صلب، وهو يهتف
(سولو) أرضا، لوال أن �ش�ث �قائم معد��

محنقا:
� هذا؟.. لقد ض�� العجوز �ح�اته؛ ل�منحنا فرصة

- وماذا ��
للنجاة.. أتحب أن تذهب تضحيته ه�اء �ا (لوك)؟

رفع إل�ه (لوك) عي��ه، وقد التمعتا ع� نحو عج�ب، ودون أن
� ع�اءة (ل�ا) أرضا، ولحق �ـ (سولو)، الذي اب�سم،

ينطق حرفا أل��
� دلف (سولو) � ح��

ة، دلف إليها (لوك)، �� وأشار إ� ردهة صغ��
إ� الردهة المقا�لة..

وجد (لوك) نفسه داخل ق�ة شفافة، إ� جانب السفينة، وجلس
أمام شاشة راصد، تحوي عدة أزرار، تتصل �القذائف، وفجأة
) ��ع نحوە، ثم دارت فوقه، رأي مقاتلة من طراز (تا��

واختفت..
انه ع� المقاتلة، و��ل اإل�ار أدار الق�ة إ� أع�، وأطلق ن��
�
ة، ورأى (سولو) �فجر مقاتلة أخرى، �� وأصابها إصا�ة م�ا��

نفس الوقت الذي تندفع ف�ه مقاتلتان أخ��ان نحو السفينة..
واستمر هجوم المقاتالت ع� السفينة..
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واستمر (لوك) و (سولو) ي�سفان مقاتلة تلو أخرى و�ن لم �منع
� منتصفها، إال أن (آرتو)

هذا قذ�فة صائ�ة من إصا�ة السفينة ��
� موضع اإلصا�ة، وأطلق من

� اشتعلت �� ان، ال�� اتجه نحو الن��
� نفس الوقت الذي

ان ع� الفور �� رأسه سائال رغ��ا، أطفأ الن��
�
� ظفر، ��

دمر ف�ه (لوك) مقاتلة أخرى، ول�ح ب�دە لـ (سولو) ��
ة (ل�ا) ع�� أجهزة االتصال الخاصة، و�� � ارتفع صوت األم�� ح��

تقول:
.. �

- ما زالت هناك مقاتلتان، ولقد أصابنا عطل ��
قاطعها (سولو):

- ما زالت (فال�ون) صامدة.
ثم استطرد، و�أنما يتحدث مع جدران سفي�ته:

؟ ال�د من الصمود. � � �ا سفين�� - أ�سمع��
� نفس

قطع حديثه، عندما رأى مقاتلة تظهر أمامه فجأة، ��
� أصاب فيها (لوك) المقاتلة األخرى، فانفجرت، اللحظة ال��
ة يرى وتحولت إ� غ�ار فسفوري، ولم �كد قائد المقاتلة األخ��

� سعادة:
هذا، ح�� أ�ع �الفرار، فهتفت (ل�ا) ��

- لقد نجحنا.. لقد نجحنا.
وردد الفضاء ص�حتها..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

،( � � هدوء، للحا�م (تارك��
دخل (ڤادر) إ� حجرة المراق�ة، وقال ��

الذي ا�شغل �مراق�ة خ��طة النجوم الهائلة:
- هل ه��وا؟

:( � أجا�ه (تارك��
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- لقد انتهوا حاال من القفز إ� �عة الضوء، وال ر�ب أنهم
مهنئون أنفسهم اآلن ع� نجاحهم وجرأتهم.

ثم التفت إ� (ڤادر)، مستطردا:
ة، بناء ع� إ�ارك �ا (ڤادر). - لقد قمنا �مقامرة كب��

� سفي�تهم، وأخفيته
أأنت واثق من أنك قد وضعت الرادار ��

ج�دا؟
� ثقة:

اب�سم (ڤادر)، وهو �قول ��
، شهد نها�ة (الج�دي)، �

� أيها الحا�م.. إنه يوم تار��� - اطم��
وس�شهد نها�ة الثوار واالتحاد.

وأطلق ضحكته الهائلة المخ�فة..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

�ان (سولو) �فحص ما أصاب السفينة، عندما مرت (ل�ا) أمامه،
فقال مزهوا بنفسه:

� النها�ة.
؟ لقد أنقذناك �� �

- ما رأ�ك �ا ع��ز��
� هدوء:

أجابته ��
� - ل�س إنقاذي هو المهم.. المهم أن نوصل تلك المعلومات، ال��

� ذا�رته.
نها (آرتو) �� � �خ��

سألها:
- وما أهم�ة تلك المعلومات؟

، و�� تج�ب: �
� الفضاء الالنها��

د ��ها �� ��
- إنها التصم�مات الفن�ة ال�املة للمحطة الح���ة، و�ل ما أرجوە
هو أن يؤدي فحص هذە التصم�مات، إ� كشف موطن
ها �ال�امل، فال�د لنا من � المحطة، ح�� �مكننا تدم��

الضعف ��
أن �ستمر.. إن الحرب لم ت�ته �عد.
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قال (سولو):
، فأنا لم أفعل هذا من أجل الثورة. - لقد انتهت �ال�س�ة ��

فلست أهتم سوى �المال، ول�س �الس�اسة، فأنا أستطيع العمل
مع أ�ة حكومة، ولم أقم بهذا من أجلك أ�ضا، �ل أنتظر م�افأة

. � � ومخب�� � �سفين��
ة، نظ�� مخاطر�� كب��

� حزن:
قالت ��

- ال تقلق �شأن جائزتك.. لو أن المال هو �ل ما تحب
فستحصل ع� ال�ث�� منه.

تركته واتجهت إ� ح�ث (لوك)، وقالت:
ء، �

- صد�قك هذا شخص مادي للغا�ة، لست أظنه يهتم �أي ��
أو أي شخص.

� صمت، ح�� اختفت، ثم غمغم:
تطلع إليها (لوك) ��
� أنا أهتم. - ول�ن��

ثم اتجه إ� ح�ث �جلس (سولو)، وسأله:
- ما رأ�ك فيها؟

اب�سم (سولو)، وقال:
ة مثلها، وشخص مث�� - إنها رائعة، أتظن أنه من الممكن ألم��

أن..؟
قاطعه (لوك):

- ال.
ثم أشاح بوجهه �ع�دا..

ة.. لقد شعر �الغ��
ة الشد�دة. الغ��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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، فسطحه لم �كن كوكب (�افن) أ�دا �الم�ان الصالح لح�اة ال���
� الساعة،

� ت�لغ �عتها ستمائة ك�لو م�� �� ، ال�� �كتظ �األعاص��
وتتصاعد منه غازات بر�ان�ة سامة، جعلته مص�دة موت ل�ل من

ب منه.. �ق��
� مثل حجم ال�وكب نفسه،

و�انت أقمار (�افن) الثالثة ��
وة � �الن�اتات وال�� وأحدها فقط �صلح للح�اة، وسطحه غ��
الحيوان�ة، وع� الرغم من هذا لم �صنفه العلماء أ�دا �كوكب
صالح للح�اة، ر�ما ألن (�افن) وأقمارە تقع �لها عند طرف
المجرة، �ع�دا عن �ل ال�وا�ب المأهولة، وعن �ل �اعات
، أو �س�ب االندثار الغامض لس�انه، الذين انت� أمرهم، ال���
ق�ل وصول أول ��� إ� كوكبهم، وتركوا خلفهم مع�دا ضخما،
�ش�ه الهرم، و�صعب ع� الناظر إل�ه أن يتصور أنهم مجرد

� السفر ع�� ال�وا�ب..
، لم ينجح أ�دا �� �

شعب �دا��
� سماء (�افن)، راحت (فال�ون) تدور، ثم ه�طت أمام

و��
ا عما تركه عل�ه س�ان (�افن) القدا�، المع�د، الذي اختلف كث��
فقد حل المعدن محل الصخور، وتم حفر أدوار متعددة تحت

األرض، يتصل ب�عضها ال�عض، عن ط��ق عدة مصاعد..
و�عد لحظات، دخلت الساحة السف� من المع�د س�ارة، لم تكد
، خرجت إليهم (ل�ا) من تتوقف ح�� التف حولها عدد من ال���

� حرارة، وهو �قول:
الس�ارة، فتلقفها أحدهم ��

؟ لقد ظننا أنك قد قتلت، عندما �لغنا أمر (ألدران) - أأنت �خ��
أ�عت تقول:

- إنه تار�ــــخ قد�م �ا كوماندور (و�لالرد).. انظر إ� المستق�ل
فقط.. لقد انت� (ألدران)، وعلينا أن نمنع حدوث مثل هذا مرة
أخرى.. ول�س لدينا وقت للحزن، فمن المؤكد أن المحطة

الفضائ�ة ت��عنا إ� هنا.
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ض، إال أنها أسكتته بنظرة صارمة، و�� حاول (سولو) أن �ع��
�ستطرد:

� أمكننا بها - هذا هو التفس�� الوح�د، للسهولة ال�الغة، ال��
الفرار.. لقد أرسلوا خلفنا ثمان مقاتالت فحسب، من طراز
)، �الرغم من أنهم �انوا �ستط�عون إرسال مائة، ومن (تا��
نة داخل (آرتو) اآل�� � وري أن �ستخدموا المعلومات، المخ�� ال��

� هذە المحطة، ونعد خطة للهجوم،
هذا، لنجد نقطة ضعف ��

فهذا أملنا الوح�د، للتغلب ع� هذە المحطة الهائلة.
عندئذ رأى (لوك) مشهدا عجي�ا، فقد التف علماء الثوار حول
�
ام إ� الداخل، وأجلسوە �� (أرتو ديتو) وحملوە ��ل رفق واح��

ف، وراحوا �ستخرجون المعلومات من ذا�رته لعدة مقعد ال��
ساعات، ثم راحوا ينقلون �ل الرسوم والجداول والتصم�مات إ�
�مبيوتر ضخم، راح �درسها و�ق�مها، و (سولو) �شعر �القلق،
� جانب �ع�د، متطلعا إ� (لوك)، الذي

وسط هذا الجو و�قف ��
انضم إ� مقات�� الثوار، برغم محاولة (سولو) إلثنائه عن هذا
� رجل ط��ل، مه�ب الطلعة، �د� ووقف وسط المقاتل��
ال (جان دودونا)، وانتظر ح�� ساد الصمت تماما، ثم قال: الج��

- أنتم تعلمون أننا نواجه لحظة حاسمة، فالمحطة الح���ة
ها، ب من (�افن)، وال�د لنا من إ�قافها وتدم�� اطور�ة تق�� اإلم��

ق�ل أن تفعل �� بنا هذا، �ما فعلته مع (ألدران)، ول�ن ح��
الوحوش الهائلة لها نقاط ضعفها، فلقد صممت المحطة
ة، ول�ن مقاتلة لمواجهة هجوم شامل، من سفن ح���ة كب��

� �ل�غ شاشتها الدفاع�ة.
ة قد تنجح �� صغ��

� �سأله: نهض أحد المقاتل��
ة، - معذرة �ا س�دي، ول�ن ما الذي �مكن أن تفعله مقاتلة صغ��

ضد محطة بهذا الحجم؟ لست أعتقد مقاتالتنا تصلح لهذا.
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أجا�ه (دودونا):
اطور�ة لم تعتقد هذا أ�ضا، و�ال صنعت شاشاتها أ��� - إن اإلم��

ة (ل�ا)، تقول إنه هناك تها األم�� � أح�� دقة، فالتصم�مات ال��
، �

، ول�نه هام للغا�ة، وغ�� محصن �ما ي���� منفذ حراري صغ��
ة إ� المفاعل ل م�ا�� � � عمودي، ي��

فهو ع�ارة عن ممر أسطوا��
، الذي �مد المحطة �الطاقة، وألن مهمة هذا الممر �� الرئ���

تف��ــــغ الحرارة الزائدة، فمن المستح�ل تغطيته، ولو أمكننا
ة، ست�شأ عن هذا سلسلة إصا�ة فتحته الرئ�س�ة �قذ�فة م�ا��

من االنفجارات، تؤدي إ� تدم�� المحطة �ال�امل.
� القاعة همهمة شك، فاستطرد (دودونا):

�ت ��
�ن فحسب، - أعلم أن هذا لن �كون سهال، فقطر الهدف م��
� درجة �املة، وال�د من الهبوط عمود�ا، ثم االنحراف ل�سع��
ة، فصحيح أن الممر غ�� محصن �ة م�ا�� ب المفاعل �� و��
�غطاء، ول�نه مزود �دروع إشعاع�ة، تجعل الوس�لة الوح�دة

وتون. إلصابته �� طور��د ال��
ه�ط الوجوم ع� وجوە الجميع، وغمغم ط�ار شاب، �جلس إ�

جوار (لوك):
ان فقط، ونحن ننطلق �أق� �عة، - هدف قطرە م��
و�طور��د بروتون؟�.. إن هذا مستح�ل، ح�� �ال�س�ة لل�مبيوتر�
- قال (لوك): - ل�س مستح�ال �ما تتصور، فقد كنت أصطاد
�
�ن، �طائر�� ا عن الم�� � �قل طولها كث�� ة، ال�� الحيوانات الصغ��

. �
� �لد��

�� ،(۱۹ - �
ة (�� الصغ��

قال الط�ار:
ات �طلقون النار عل�ك حينذاك؟ - عظم.. وهل �ان هناك الع��

، واستطرد: � أ��
ثم هز رأسه. ��
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� المحطة، لن �كون هذا سهال
- مع وجود �ل هذە الدفاعات ��

أ�دا
ا �دا و�أن (دودونا) ي��د حد�ث الط�ار (أن��ل)، وهو �قول، مش��

إ� عدة نقاط مض�ئة ع� الخ��طة:
� شد�د لمدفع�ة مضادة للمقاتالت، عند هذا - هناك ترك��
ة، �ة م�ا�� ب الهدف �� الموقع، وتذكروا أنه ال�د من ��
وس�قوم ال�ب األصفر بتغط�ة األحمر، وال�ب األخ�� �غ��

.. �
� الهجوم الثا��

األزرق ��
- أتوجد أ�ة أسئلة؟

� �سأله: نهض أحد المقاتل��
�ة األو� والثان�ة؟ - وماذا لو فشلت ال��

اب�سم (دودونا) اب�سامة م��رة، وهو �قول:
ء �عدها. �

- لن �كون هناك ��
� صمت،

هز المقاتل رأسه، وقد أدرك ما �عن�ه هذا، وجلس ��
فكرر (دودونا):

- هل من أسئلة أخرى؟
ساد الصمت تماما هذە المرة، فأ�مل:

- فل�عد �ل من�م مقاتلته إذن.. ولتصح��م السالمة.
لقد �دأت المعركة..

نفس�ا ع� األقل..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

وقف (لوك) يراقب (سولو)، وهو ينقل عدة صناديق إ�
� نفسه، فـ (سولو) مغرور

(فال�ون)، وانفعاالت ش�� تتصارع ��
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� الوقت ذاته شجاع للغا�ة،
ا، وهو �� متهور، �عتد برأ�ه كث��

� خفوت سأله (لوك):
مثقف، م�ح، مما �جعله صد�قا رائعا و��

- هل حصلت ع� جائزتك؟
أجا�ه (سولو) ب��ماءة إ�جاب من رأسه، فاستطرد (لوك):

حل؟ - وهل س��
أجا�ه (سولو):

� � تحتاج إ� السداد، ثم إن�� - نعم، فلدى �عض الديون، ال��
� أنت معنا؟

� هنا.. لماذا ال تأ�� لست غب�ا، إ� الحد الذي ي�قي��
� حدة:

قال (لوك) ��
- لماذا ال تنظر أنت حولك مرة واحدة، وترى ش�ئا غ��

نفسك؟.. أنت تعلم ما س�حدث هنا، وما س�قومون �ه..
إنهم �حتاجون إ� ط�ار�ن أ�فاء مثلك، ول�نك تدير لهم ظهرك.

لم ي�د االس��اء ع� وجه (سولو)، �ل قال:
- وما جدوى الجائزة، لو لم أ�ن موجودا ألنفقها.. إن مهاجمة
.. � � رأ��

وب الشجاعة �� �ا من �� هذە المحطة الهائلة ل�س ��
إنه انتحار.

� ضيق:
قال (لوك) ��

- ل�كن.. اهتم بنفسك �ا (هان)، فهذا ما تج�دە..
أل�س كذلك؟

رآە (سولو) ين�ف، فغمغم:
- اللعنة�

ثم التفت إ� (�ش��ا�ا)، الذي أطلق زمجرة خافتة، وهتف �ه
محنقا.

� أعرف ما أر�دە أيها الغور�ال.. اهتم �عملك. . إن��
وراح يواصل نقل صناديق النقود إ� سفي�ته.
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ة، ة (ل�ا)، عند مقاتلته الفضائ�ة، وسألته األم�� الت�� (لوك) �األم��
و�� �ش�� إ� المقاتلة:

- أأنت واثق من أن هذا ما ت��دە؟
أومأ (لوك) برأسه إ�جا�ا، وقال:
ء آخر. �

- نعم.. وأ��� من أي ��
سألته:

- لماذا ت�دو ح��نا إذن؟
هز كتف�ه، وقال:

- إنه (هان سولو).. لقد تصورت أنه س�غ�� رأ�ه، و�نضم إلينا.
ة: � اعتداد، وقالت �أم��

رفعت رأسها ��
- ع� المرء أن ي�بع ط��قه الخاص، فاألول��ات �ال�س�ة لـ
(سولو).. تختلف عنها �ال�س�ة لنا.. كنت أتم�� مثلك أال �كون

� ع� لومه. � ال �طاوع�� األمر كذلك، ول�ن قل��
ثم أطرقت برأسها، واستطردت:

- ه�ا.. فلتصح�ك السالمة.
ود، و�أنه يتحدث إ� نفسه: �� �

تم�م ��
� وان) هنا اآلن. - �م كنت أتم�� لو �ان (أو��

شعر ب�د ق��ة تمسك ذراعه، وسمع صوتا مألوفا ألذن�ه يهتف:
.. هل - (لوك).. ك�ف جئت إ� هنا؟.. لست أصدق نف��

ستط�� معنا؟
� حرارة، وهو يهتف:

عانق (لوك) صد�قه ��
- �الطبع سأ�ون مع�م �ا (ب�جز).

� م�ح، و�أنهما قد �س�ا تماما أمر المحطة،
راحا يتضاح�ان ��

ب منهما مقاتل ط��ل، وقال لـ (لوك): فاق��
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.. أنت (لوك س�اي ووكر).. لقد عرفت والدك � � أعرفك �ا ف��
- إ��

أ�ضا، ولو أنك تمتلك مهارته، فستؤدي مهمتك ع� أ�مل وجه.
هتف (ب�جز):

- نعم �ا (لوك) سنفعلها معا.
، واتجه إ� امتألت نفس (لوك) �الثقة، �عد هذا الحد�ث القص��

مقاتلته وقل�ه ي��ض �الحماس...
لقد �دأت المعركة اآلن..

فعل�ا
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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12- المعركة..
ة، �ظهر ة (ل�ا) صامتة، أمام شاشة مراق�ة كب�� جلست األم��
عليها (�افن) وأقمارە، ووقف قادة االتحاد خلفها، يتا�عون
ة حمراء، تتجه نحو أحد الشاشة �دورهم، ح�� ظهرت �قعة كب��
�
أقمار (�افن)، ووضع (دودونا) �دە ع� كتف (ل�ا)، وهو �قول ��

توتر:
- إنها المحطة الح���ة، وقد دخلت مجال (�افن).

ة، � نفس اللحظة، �ان مقاتلو االتحاد داخل مقاتالتهم الصغ��
��

�حومون حول ال�وكب، عندما نقلت إليهم أجهزة االتصال
صوت قائد ال�ب األزرق، وهو �قول:

ب. - استعدوا.. الهدف �ق��
ب من أقمار وأمامهم ظهر جسم المع، يزداد لمعانه �لما اق��
فه � هذە اللحظة – �ل ما اق��

(�افن)، وتذكر الجميع - ��
�ة، و�ل األب��اء الذين راحوا ضحا�ا � حق ال���

اطور�ون، �� اإلم��
� ظل نظامها العفن، الذي ال

ى �� ظلمها وفسادها، الذي اس���
� س��ل

� السلطة، ح�� لو سام شع�ه العذاب، ��
يتم إال ب�قائه ��

هذا..
وانتقل صوت قائد ال�ب األزرق، وهو �حذر أحد ط�ار�ه،

قائال:
- ان��ه �ا (و�دج).. لقد جنحت إ� الخارج.. عد إ� ال�شك�ل.

�
أجا�ه (و�دج)، وهو �ض�ط وضعه، متا�عا جهاز التح�م ��

المسار::
� ينحرف قل�ال، - معذرة �ا س�دي.. جهاز التح�م الخاص ��

سأستعمل الجهاز ال�دوي.
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قال القائد:
- ال �أس �ا (و�دج)، واآلن فل�ستعد الجميع للهجوم.

نقلت إل�ه األجهزة أصوات الجميع، وهم �قولون:
- مستعدون.

� حزم:
وهنا قال القائد ��

- نفذ.
زت األجنحة اإلضاف�ة وصار ضغط �ل منهم أزرار مقاتلته، ف��
�
ل�ل مقاتلة أر�عة أجنحة، تمنحها قوة ضار�ة، وسهولة ��

المناورة، مع م��د من األسلحة..
� اطور�ة واضحة، وصار من السهل تمي�� وظهرت المحطة اإلم��

سطحها، ��ل تضار�سه المعدن�ة، وتالحقت أنفاس (لوك)، وهو
يرى المحطة الرهي�ة للمرة الثان�ة، وسمع القائد األزرق �قول:

.. ان�بهوا ج�دا. � � مستوى دفاعهم الخار��
- إننا نمر ��
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شحذ (لوك) حواسه �لها، وذهب عنه قلقه، وعاودته سكينة
، والقائد �قول: � الفضاء الخار��

اق هذا المستوى.. امنعوا �ل األصوات، ح�� � اخ��
لقد نجحنا ��

نصبح فوقهم تماما.. ي�دو أنهم �ستهينون بنا.
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�انت المحطة ت�دو أش�ه �كوكب صنا�� طائر، أدهش
، الذين لم يروە من ق�ل، فقال (أن��ل): � المقاتل��

ء. �
- انظروا إ� حجم هذا ال��

أجا�ه القائد:
� أزرق.. واآلن ز�دوا من �عت�م. - كف عن ثرثرتك �ا رقم اثن��

� حسم، ثم طالب ال�مبيوتر
ضغط (لوك) األزرار فوقه ��

� تحدث القائد األزرق إ� األحمر، ع�� � ح��
بتحد�د الهدف، ��

أجهزة االتصال، قائال:
- إننا نتخذ أما�ننا اآلن.. �مكنك التقدم.. الهدف ناح�ة ال�سار،

وسنعمل ع� شغلهم من جان�نا.
أجا�ه القائد األحمر:

).. استعدوا للحلول �
� ط��قنا إ� الهدف �ا (د���

- نحن ��
محلنا، لو أصابنا مكروە.

قال القائد األزرق
ان مدفعيتهم إلينا - سنع�� محورهم األوسط، لنجذب ن��

انطلقوا تصح��م السالمة.
ا إ� � انتهت أخ�� انطلقت أجهزة اإلنذار داخل المحطة، ال��
( �

ال (مو�� ة، فلم �كن األدم�� ات السفن الصغ�� هجوم ع��
وقادته يتوقعون هجوما انتحار�ا كهذا، إال أنهم أ�عوا يوجهون

ة. أسلحتهم الدفاع�ة نحو المقاتالت الصغ��
وه�ط (لوك) �طائرته رأسا، وهو �قول:

� إليهم.
� ط����

- هنا رقم خمسة أزرق.. أنا ��
اسمع صوت (ب�جز) �قول.
- وأنا خلفك �ا رقم خمسة.

� ث�ات، وأطلق قذائفه ورأى
انطلق (لوك) نحو سطح الخطة ��

ة، وحاول االرتفاع ان كب�� جزءا من السطح ينفجر، و�شب ف�ه ن��
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�مقاتلته مرة أخرى، إال أنه شعر هذە المرة �الف�ع، عندما وجد
أنه س�ضطر للمرور أمام سالح �جهل كنهه، وسمع (ب�جز)

��خ:
- ارتفع �ا (لوك) وأ�ع.

ول�نه رأى قن�لة من الغازات الملته�ة تندفع نحوە، فزاد من
ا، عندما ق، وهدأت أعصا�ه كث�� قها �ال�� �عة مقاتلته، واخ��
ار جد�ة، فحص أجهزته، ووجد أن المقاتلة لم تصب �أ��
�الرغم من أن أجنحتها صارت سوداء دا�نة، وتتا�عت
� قوس واسع، و(ب�جز)

االنفجارات من حوله، وهو �دور ��
�سأله:

- ك�ف حالك؟
� م�ح:

أجا�ه ��
� خ�� حال.

�� � ء، ول�ن�� �
� �عض ال��

- لقد تغ�� لو��
� �امة:

أتاە صوت القائد األزرق، وهو �قول ��
- كن أ��� حذرا �ا رقم خمسة أزرق.. ل�س من الج�د أن نفقد

� مثل هذە الظروف.
مقاتال عبثا، ��

قال (لوك):
- سمعا وطاعة �ا س�دي.

ول�نه عاد يهاجم..
لقد ذاق طعم القتال..

وأح�ه..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 

� حنق،
� الحطام والفو�� داخل المحطة �� تنقل (ڤادر) ب��

� توتر:
واندفع إل�ه أحد القادة، وهو �قول ��
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� مقاتلة �ا (دون ڤادر)، وهم من الصغر - إنهم أ��� من ثالث��
وال�عة، �ح�ث تعجز مدافعنا الثابتة عن مالحقتهم �دقة.

� غضب:
قال (ڤادر) ��

هم عن آخرهم. - فل�خ�ج جميع مالحينا خلفهم.. أر�د تدم��
ارتفعت أصوات أجهزة الت�ب�ه داخل المحطة، وأ�ع المالحون
� �ان القائد األزرق �قول � نفس اللحظة، ال��

إ� مقاتالتهم، ��
فيها لـ (لوك):

ج المجاور لك �ا - هناك قذائف عد�دة، تنطلق من ذلك ال��
(لوك)

ه�ط (لوك) �مقاتلته، وهو �قول:
- سأن�� أمرە ع� الفور.

ج، ذكرە هذا �انقضاضه ع� فرا�سه وص�دها، وهو �ص�ب ال��
و��سفه �سفا..

� نفس الوقت �ان قادة االتحاد يراقبون شاشتهم، وقد
و��

� أحدهم ع� جهاز اتصال شملهم القلق والتوتر تماما، وانح��
، وهو �قول: كب��

- فلت�ت�ه المقاتالت.. لقد أطلق العدو مقاتالته نحو�م.
ة، وهو �قول: � ح��

تطلع (لوك) إ� شاشتها ��
- لست أرى ش�ئا.

قال له قائدە األزرق:
- ا�حث عنهم ب��ك، وتذكر أنهم �ستط�عون ال�ش��ش ع�

�ل أجهزتك، ف�ما عدا عي��ك.
أدار (لوك) عي��ه حوله هذە المرة، ورأي واحدة من المقاتالت
اطور�ة تنقض ع� مقاتلة اتحاد�ة، تعرفها ع� الفور، اإلم��

فهتف
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س �ا (ب�جز).. أحدهم خلفك ارتفع (ب�جز) �مقاتلته، وهو - اح��
� توتر:

�قول ��
- لست أراە.. هل تراە أنت؟

لم �جب (لوك)، و�نما انطلق مقاتلته خلف المقاتل
اطوري، الذي استعد إلطالق قذ�فته ع� مقاتلة (ب�جز)، اإلم��

: عندما �سفته قذ�فة (لوك) �سفا، وهتف هذا األخ��
- لقد أص�ته.

� نفس اللحظة ارتفع صوت مقاتل اتحادي آخر، يهتف:
��

- لقد �سفت أحدهم.
� �قائدە �قول: فو��

س، هناك آخر - حسنا فعلت �ا رقم ستة أزرق، ول�ن اح��
خلفك.

ق�ل أن �لتفت رقم ستة إ� خصمه الجد�د، �ان هذا الخصم قد
أصا�ه �قذ�فة، سحقته سحقا..

� قمر الثوار، انقطعت الطاقة فجأة عن شاشة المراق�ة، فساد
و��

اله�ج لحظة، وهتفت (ل�ا):
� بهذا، ح�� يتم إصالح

- أديروا األجهزة السمع�ة فقط.. سنكت��
العطب.

وامتأل الم�ان �ضجيج المعركة، وصوت القائد األزرق وهو
�قول:

.. أمامك برجان مرتفعان. � س �ا رقم اثن�� - اح��
أجا�ه (أن��ل):

ان كث�فة للغا�ة �ا س�دي. - إنها ن��
وقال (ب�جز):

� �لها.
� ح�ا��

- لم أر مثل هذە المدفع�ة ��
عاد القائد األزرق �قول:
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؟ � - ارتفع �ا (لوك).. هل �سمع��
أجا�ه (لوك):

- هناك هدف، أحاول التحقق منه �ا س�دي
ان، متجاهال المدافع ه�ط (لوك) �جرأة مدهشة وسط الن��
، و�لل إ�ارە هذا �قذ�فة � ات��� المضادة، وانقض ع� ب�ج اس��

� ظفر:
ج، وأطاحت �ه تماما، وصاح �� �سفت ال��

. �
- لقد أص�ته، وسأتجه إ� الهف الثا��

� توتر:
� قمر االتحادين، سألت (ل�ا) (ت���يو) ��

و��
- لماذا �خاطر (لوك) هكذا؟

نقلت إليها األجهزة السمع�ة صوت (ب�جز)، وهو �قول:
- راقب ذ�ل مقاتلتك �ا (لوك).. هناك مقاتالت تتجه إل�ك.

اطور�ة ارتفع (لوك) متخل�ا عن هدفه، ول�ن المقاتلة اإلم��
واصلت مطاردته، ح�� انقض عليها (ر�دج)، وأمطرها �قذائفه،

و�سفها، فقال (ب�جز):
ج هناك.. احم - إصا�ة ج�دة �ا (و�دج).. سأهاجم ذلك ال��

ظهري �ا رقم أر�عة.
ج، و�سفه �قذ�فة واحدة، ول�ن أحد قالها وانقض ع� ال��

� الوقت نفسه.
مدافع المحطة �سف رقم أر�عة ��

� هذە اللحظة، �ان قائد ال�ب األحمر قد �لغ قطب
و��

المحطة مع ��ه، و�ان الهدوء �سود تلك ال�قعة، �س�ب
� جذب بها ال��ان األزرق واألخ�� ان��اە المعارك الجان��ة، ال��
اطور�ة، فه�طت مقاتالت ال�ب األحمر ع� مقاتالت اإلم��
� بزاو�ة حادة للغا�ة،

نحو عمودي، ثم تحولت إ� الوضع األف��
، والقائد األحمر �قول: وانطلقت ع�� الممر الصنا��

ە. - ها هو ذا الهدف �ا فت�ان.. انطلقوا نحوە، وال تهتموا �غ��
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اطور�ون إ� هذا الهجوم، فراحوا �مطرون مقاتالت ان��ه اإلم��
� حسم:

ال�ب األحمر �القذائف، ول�ن قائدە قال ��
- انخفضوا أ��� �ا فت�ان، واستعملوا ال�مبيوتر لتحد�د الهدف

� أحمر: أجا�ه رقم اثن��
- سنفعل أيها القائد.

� قلق:
انقطع س�ل القذائف فجأة، فقال القائد ��

- لماذا أوقفوا القتال�.. أ�� خدعة أخرى؟
: � أجا�ه رقم اثن��

- ر�ما، أو أنها..
لم يتم ع�ارته؛ ألن قذ�فة أصا�ت مقاتلته من أع� وأطاحت �ه
اطور�ة، و�ــها، وهنا ان��ه قائد ال�ب األحمر، إ� مقاتالت االم��
ته ت أعصا�ه �الرغم من خ�� � � تنطلق فوق الممر، واه�� ال��

القتال�ة الط��لة، وهو يهتف:
� مص�دة.. الممر ضيق، وال مجال للمناورة.

- لقد أوقعونا ��
هتف �ه أحد جنودە:

- لن نتخ� عن الهدف أ�دا.
ول�ن قذ�فة أخرى أخرسته إ� األ�د.

� سخ��ة..
اطور�ة، اب�سم (ڤادر) �� وداخل مقاتلة إم��

.. � لقد ان��ه إ� خطة االتحادي��
وخ�ج إلفسادها..

و�قذ�فة أخرى أطاح �مرك�ة القائد األحمر، الذي رأى النار
� �أس:

� مقاتلته، فغمغم ��
�شتعل ��

- ال فائدة
ة.. و�عدها انفجرت مقاتلته، وتحولت إ� شظا�ا صغ��

، وحاول الفرار، ول�ن � صغ�� � منح��
وارتفع المقاتل (ب��س) ��

قذ�فة من قذائف (دون فادر) أصابته، وهو يرسل رسالته
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الالسل��ة، قائال:
- هنا رقم خمسة أحمر.. إنهم يهاجموننا من أع�.

� اللحظة نفسها، وراحت
أصا�ت القذ�فة ذ�ل مقاتلته، ��

المقاتلة تهوى، والقائد األزرق �خاطبها هاتفا:
، �ا رقم خمسة أحمر؟ - أأنت �خ��

� مرارة:
أجا�ه (ب��س) ��

ي) و (د�ش).. �لهم.. هؤالء األوغاد - لقد خ�نا الجميع.. (ت��
� الممر.. إنه

�أتون من الخلف، وال مجال للمراوغة والمناورة ��
دور�م اآلن.. الوداع �ا (د�ف).

وانفجرت مقاتلته..
وهنا هتف القائد األزرق:

- إنه دورنا �ا فت�ان.
استعد الجميع لالنطالق نحو الهدف، ول�ن أجهزة (لوك)
اطور�ة خلفه حاول أن ناورها ��ل أعلنته بوجود مقاتلة إم��
مهارته، إال أنها ظلت ممسكة �ذ�ل مقاتلته، إ� أن سمع صوت

(ب�جز) �قول:
� إل�ك.

� ط����
، أنا �� �

- ال تقلق �ا صد���
اطوري �قذ�فة وفجأة مرق (ب�جز) أمامه، و�اغت المقاتل اإلم��

عل��ة، سحقته سحقا، فهتف �ه (لوك):
. �

- مناورة �ارعة وجد�دة �ا صد���
وت�ادال إشارة الن�.

� القادة،
� قاعدة الثوار، انت� (دودونا) من �حث األمر، مع �ا��

و��
ثم اتصل �القائد األزرق، قائال:

- هنا القاعدة الرئ�س�ة، تنادي القائد األزرق.. اقسم رجالك إ�
� أثناء الهجوم، ول�ستعد النصف

� لك �� ، واتخذ جناح�� � نصف��
اآلخر للهجوم، لو فشلت أنت.
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، وترك (لوك) و (و�دج) و � اتخذ القائد األزرق لنفسه جناح��
(ب�جز) كخط هجوم ثان.

ە ��عة، وهتف وه�ط القائد األزرق إ� الممر، وراح ينطلق ع��
�جناح�ه:

- �م�ة الحطام هنا هائلة، وأخ�� أن أ�ون قد أخطأت الممر،
فال توجد أ�ة وسائل دفاع�ة.

ة، المصاحب له: أجا�ه رقم ع��
� أ�دا. - هذا غ�� مطم��

، � ع�� وفجأة ظهرت مقاتلة (دون ڤادر)، وانقضت ع� رقم اث��
ة: و�سفته، فهتف رقم ع��

- أطلق قذائفك ع� الهدف أيها القائد، ��عة.
رأي القائد الهدف أمامه، فضغط زر إطالق طور��داته، وهو

� حسم:
�قول ��

- سأفعل.
� دوت فيها االنفجارات � اللحظة ال��

ة، �� ارتفع مع رقم ع��
�ة: � فرحة هست��

ة �� داخل الممر، وهتف رقم ع��
- لقد أص�نا الهدف.. لقد دمرناە.

� أسف:
سمع صوت قائدە �قول ��

� لل��� فحسب. - ال.. لم ننجح.. لقد أص�نا السطح الخار��
ة خي�ة األمل فحسب، و�نما أرفقها لم �حمل القدر لرقم ع��

�قذ�فة أطلقها عل�ه (ڤادر)، وطحنه بها طحنا.
و��ل مرارته و�أسه، هتف القائد األزرق:

- دورك �ا رقم خمسة أزرق.. ا�دأ هجومك، وال ته�ط ح��
تصبح فوق الهدف تماما، فلن �كون ذلك هيئا، ولن..

رأى (لوك) وهجا شد�دا أمامه، مع انقطاع صوت قائدە، فه�ط
لي�دأ هجومه �الفعل، وهو �قول، وقد أدرك مدى صع��ة
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الموقف:
- لقد فقدنا القائد.

ول�ن هذا لم يوقفه.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� توتر
� عص��ة، وسالت (دودونا) ��

نهضت (ل�ا) من مقعدها ��
�الغ:

- أال�د لهم من االستمرار؟
� خفوت:

أجابها ��
- ال يوجد �د�ل.

� قلق:
قالت ��

- ول�ن من �جمعهم و�قودهم؟ لقد خ�نا القائدين.. األحمر
واألزرق.

لم �جبها أحد، فالذت �دورها �الصمت.
الصمت الره�ب.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

انطلقت قذائف المحطة من �ل م�ان، محاولة اقتناص
المقاتالت االتحاد�ة الثالث، فقال (ب�جز) مته�ما:

ا. - ي�دو أننا نضا�قهم كث��
أما (و�دج)، فقال:

� وض�ح، أهو صغ�� إ� هذا الحد.
�� � ج �ظهر ع� شاش�� - ال��

� مهارة، ثم حدد
لم �جب (لوك)، فقد �ان يتفادى القذائف ��

هدفه بوساطة ال�مبيوتر، وأطلق الطور��د..
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� ظهرت ثالث � ح��
ودوى االنفجار، ول�نه لم �صب الهدف، ��

اطور�ة فوق أ�طالنا، فصاح (لوك): مقاتالت إم��
- (ب�جز).. (و�دج).. تفرقا.

اطور�ة توجهت تفرقت المقاتالت الثالث، إال أن مقاتالت اإلم��
� إ�ار، و(لوك)

�لها نحو مقاتلة (لوك)، وراحت تطاردها ��
�
� مهارة، جعلت هذا األخ�� �قول ��

يتفادى قذائف (فادر) ��
حنق:

�
- ي�دو أن القوة تح�� هذا الف�� �شدة.. ول�ن هيهات.. سأق��

. عل�ه بنف��
� الممر مرة أخرى، وانطلق داخله هاتفا:

ول�ن (لوك) ه�ط ��
- (ب�جز).. (و�دج).. أين انتما؟

رأى مقاتلة (و�دج) ته�ط إل�ه، فشعر �القلق، وهو �قول:
- ول�ن أين (ب�جز)؟

لم �كد يتم ع�ارته، ح�� سمع صوت هذا األخ�� �قول:
. �

- هنا �ا صد���
ومرقت مقاتلة (ب�جز) فوقه، وهذا األخ�� �ل�ح �كفه.

والعج�ب أن مقاتلة (ڤادر) لم تكن هناك
لقد اختفت.

اختفت تماما..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 

)، الذي وقف � اطور�ة إ� قاعة (تارك�� اندفع أحد ض�اط اإلم��
� ج�ع:

يراقب الشاشة الهائلة، وهتف �ه ��
ة. - س�دي.. لقد أدركنا هدف هذە المقاتالت الصغ��



532

إنه �ش�ل خطرا �الغا ع� المحطة، هل ن�سحب، أم ن�دأ
إجراءات إخالء المحطة؟

� غضب:
�� ( � صاح ف�ه (تارك��

إخالء ماذا؟.. ك�ف تتحدث �المهزوم، ونحن ع� شفا ن�
ساحق أيها الضا�ط..؟ إننا س�سحق آخر معاقل الثوار سحقا..

. اغرب عن وج��
غادر الضا�ط الحجرة، وقد أدرك حق�قة واحدة لقد أص�ب

الحا�م �الجنون.
 
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ە، ه�ط (لوك) ورف�قاە مرة أخرى إ� النفق، وانطلقوا ع��
و(لوك) �ضغط أزرار ال�مبيوتر، المسئول عن تحد�د الهدف.

� ع� نحو غ�� و�دا الهدف �ع�دا ول�ن فجأة راحت المقاتلة ته��
، فهتف(لوك): طب���

- أ�ع �ا (آرتو).. هناك تخلخل �الغ الخطورة.
�
� �المقاتلة، وراح �صلح هذا التخلخل ��

برز (آرتو) من ركن خ��
� هتف (ب�جز): � ح��

�عة، ��
. �

- إنهم يهاجموننا مرة ثان�ة �ا (لوك).. أ�ع �ا صد���
�
واصل (لوك) انطالقه نحو الهدف، و�رزت مقاتلة (ڤادر) ��

، وصاح (ب�جز): � � أخ���� اطور�ت�� � إم�� األفق، مع مقاتلت��
- أ�ع �ا (لوك).. أ�ع.

� هدوء
ول�ن (ڤادر) صوب قذ�فته �دقة مذهلة، وأطلقها ��

ره�ب..
وانفجرت مقاتلة (ب�جز)..

� الشظا�ا الدق�قة.. انفجرت متحولة إ� مالي��
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و�خ (و�دج):
- لقد فقدنا (ب�جز).

لم �حب (لوك)..
فقط اغرورقت عيناە �الدم�ع..

ول�نه واصل ط��قه..
�ان هدفه أس� من أن توقفه األحزان..

�ان مص�� مجرة �املة..
ى هائل.. مص�� ج�س ���

: � � األخ���� مقاتلته، قال (ڤادر (للمقاتلت��
. �

- سأنطلق خلف القائد، وعل��ما �الثا��
� مرارة:

� لوحة الق�ادة، فقال ��
ارة أمام (و�دج) �� ان�عثت ��

� عطل �ا (لوك) - لقد أصاب��
هتف �ه (لوك):

.. أ�ع. �
ابتعد �ا صد���

ارتفع (و�دج) �مقاتلته، وانطلق مبتعدا، وهو �غمغم:
- آسف �ا (لوك).. آسف

اطور�ة الثالث خلف مقاتلة وهنا انطلقت المقاتالت اإلم��
� لــ (ڤادر) هدفه، ع� � المصاحب�� (لوك)، وحدد أحد المقاتل��

� سخ��ة:
شاشة جهازە، وقال ��

. - الوداع أيها االتحادي األخ��
ول�ن فجأة �سفت قذ�فة مقاتلته، وحولتها إ� فتات..

وأص�ب المقاتل اآلخر �الذعر، وراح يتلفت حوله، �حثا عن ذلك
الذي أصاب رف�قه، ثم لم �ل�ث أن شعر برعب هائل، عندما

رأى خصمه..
لم �كن مقاتلة عاد�ة، و�نما سفينة ضخمة، من سفن الشحن..

سفينة تحمل اسم (فال�ون)..



534

� هلع، خش�ة أن ترتطم �ه سفينة
اطوري �� وابتعد المقاتل اإلم��

� هذا جعل مقاتلته ترتطم �مقاتلة الشحن، ول�ن ابتعادە المفا��
(ڤادر)، ثم تصطدم �جدار الممر، وتنفجر.

أما مرك�ة (ڤادر)، فقد فَقَد هذا األخ�� س�طرته ع� أجهزتها،
� أعماق

�عد االرتطام، فراحت تدور حول نفسها، وتغ�ب ��
الفضاء.

ومن فوق (لوك)، ارتفع صوت (سولو) �قول:
.. لقد أصبح ط��قك خال�ا.. أطلق قذ�فتك، �

- ه�ا �ا صد���
حل من هنا. ول��

لم تكن لدى (لوك) سوى قذ�فة واحدة �اق�ة، و�ان �علم أنها
ة، وعندما مد �دە إ� جهاز ال�مبيوتر، سمع من الفرصة األخ��

خلفه صوتا �قول:
� إحساسك �ا (لوك)

- ثق ��
انتفض وهو يتلفت خلفه..

..( � � وان كنو�� �ان هذا صوت (أو��
ول�ن المقاتلة �انت خال�ة، إال من (لوك) و(آرتو)..

و�الرغم من غرا�ة األمر، إال أن (لوك) أطاع، فأغلق ال�مبيوتر،
وأغمض عي��ه، و.....

وأطلق قذ�فته..
وخ�ل إل�ه أنه �خ�ج من حلم عج�ب، عندما فتح عي��ه، ووجد

مقاتلته تنطلق �أق� �عتها، عائدة إ� (�افن)..
� وض�ح من

وق�ل أن ي�ساءل عما حدث، جاءته الن��جة ��
خلفه..

ة �شتعل.. لقد انفجرت المحطة، كشمس صغ��
وانتهت المعركة..

�الن�..
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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13- الختام..
� سعادة غامرة، واستق�لوا (لوك)

استق�ل الثوار العائدين ��
ف � وقف (ت���يو) ��� � ح��

� حرارة �الغة، ��
استق�ال األ�طال، ��

ع� إخراج (آرتو) من مقاتلة (لوك)، وهو يهتف:
؟ � ء.. هل �سمع�� �

.. تحدث إ�.. قل أي �� �
- (آرتو) �ا صد���

، وسألهما: � � من الفني�� ثم التفت إ� اثن��
- أ�مكن�ما إصالحه؟

تطلع أحدهما إ� (آرتو)، وقال:
- أظن ذلك

ت�عهما (ت���يو)، وهما �حمالن (آرتو) إ� ورشة اإلصالح، وهو
� شفقة:

�قول ��
، �

� مستعد لمنحه أي جزء �حتاج إل�ه، من دوائري وأجهز�� - إن��
عن ط�ب خاطر.

� الخارج، فقد التف الجميع حول (لوك) و(سولو)
أما ��

� م�ح:
و(�ش��ا�ا)، يهنئونهم ع� الفوز، وقال (لوك) لــ (سولو) ��

- كنت أعلم أنك ستعود.. كنت واثقا من هذا، ولو لم تفعل
� عداد األموات.

ل�نت أنا اآلن ��
قال (سولو) مب�سما:

وري أن أعود، فلم أ�ن ألترك ط�ارا من المزارع - �ان من ال��
ينال �ل الثناء وحدە.

ضحك الجميع، واندفعت (ل�ا) إ� ح�ث (لوك) و(سولو)،
د (لوك) ب��ە، وقد خ�ل �� � � ح��

� حرارة، ��
وراحت تهنئهما ��

إل�ه أنه �سمع تنه�دة ارت�اح مألوفة.
..( � � وان كنو�� تنه�دة (أو��
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

، ألول مرة امتألت قاعة العرش، داخل المع�د القد�م، �ال���
� أز�ائهم الرسم�ة الزاه�ة،

، ووقف الجميع �� � منذ آالف السن��
� كونت ف�ما ب�نها اتحاد وارتفعت أعالم ال�وا�ب المختلفة، ال��
� ثوب أب�ض

� نها�ة القاعة جلست (ل�ا) ع� العرش، ��
الثوار، و��

ال (دودونا)، مع (سولو) و هفهاف، ووقف أمامها (لوك) والج��
(�ش��ا�ا)، ثم انضم إليهم (آرتو)، الذي �دا نظ�فا المعا، و
(ت���يو) الذي شعر �الره�ة وال�ور معا، ثم وقفت (ل�ا)،
ة، وتقدمت من (سولو)، وأحاطت عنقه �قالدة ذهب�ة كب��
ووقفت ع� أطراف أصابع قدميها، لتح�ط عنق (�ش��ا�ا)
�أخرى، ووضعت ثالثة حول عنق (لوك)، وعندئذ تفجرت
� ص�حة رائعة، حملت �ل حبهم وتقديرهم

عواطف الجميع ��
لأل�طال الثالثة..

أما (لوك)، فقد شعر أنه وحدە الفائز، ف�الرغم من أنه قد حصل
ع� قالدة مشابهة لما حصل عل�ه (سولو) و(�ش��ا�ا)، إال أنه

نال وحدە جائزة أعظم.
إنها اب�سامة عذ�ة فاتنة..

� هذە
ى �� ها جائزته ال��� � اعت�� ة (ل�ان)، ال�� اب�سامة األم��

الحرب..
حرب النجوم

 
 

(تمت �حمد هللا)
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حرب النجوم
اطور�ة � اإلم�� � زمن آخر، ومجرة أخرى، ب��

حرب طاحنة، تدور ��
ان ة (ل�ا)، و�ع�� � (لوك) �األم��

الغاشمة، والثوار، وفيها �لت��
الفضاء �له من أجل الحرب.. حرب النجوم.
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
مقدمة..

1- المهمة..
ة.. 2- األم��

3- الج�ابرة..
4- الرمال..

� وان.. 5 - أو��
ار.. 6- األ��
7 - الفرار..

8- السقوط
9- الوحش..

10 - الم�ارزة..
۱۱ - الثوار..

12- المعركة..
13- الختام..
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon


544

( �لمه مهمة) :
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب ا�� ص�غة
، من منطلق � نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

طب��� .
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (05)      
 
 
 
 
 

س الفك المـــف��
. تأل�ف: بي�� بي�ش��

ترجـــــــمة: إيناس النجار
إعــــــــداد: د. ن��ـــــــل فاروق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
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1- ل�ل.. ودمــــاء..
غمر السكون تلك الل�لة، وان��� الظالم فوق األمواج المتالحقة
، و�دا مشهد ال�حر هادئا، ال �شّف أ�دا عما ع� رمال الشا��
� ل�لة من ل�ا��

� أعماقه، تحت سطحه الغامض، ��
�دور ��

منتصف يونيو..
� األعماق، �انت تلك السمكة الهائلة �سبح

ول�ن هناك.. ��
ة ناعمة، � حر�ات قص��

وسط السكون، مّحركة ذ�لها الهال�� ��
ق الم�اە فوق خ�اش�مها،

ّ
وأسنانها منفرجة ع� نحو �سمح بتدف

ة، �ال هدف أو مسار محدود، و�� تعّدل مسارها �ل ف��
� أ�ة أمور غ�� عاد�ة، ح��

وحواسها ال تنقل إ� فمها ال�دا��
� تمليها ل إل�ك أنها نائمة، لوال حركة ذ�لها وزعانفها، ال�� ل�خ�َّ
، لتضمن لها ال�قاء؛ إذ لم تكن � � السن�� غ��زة موروثة، ع�� مالي��
ها من األسماك - ك�س هواء تطفو �ه، وال مراوح تملك - كغ��

� إ� خ�اش�مها.. مل �األ�سج�� تخفق لدفع الماء المحَّ
� ال تنقطع منذ مولدها، �ل هذا تفعله �حركتها الدائمة، ال��

� القاع لتموت..
وح�� ترقد ��

� حركتها الدائمة، لم تكن سمكة القرش �شعر �ما �دور ع�
و��

ان ، وراحا �س�� �
، ح�ث غادر رجل وامرأة كوخهما الص��� الشا��

�ان األمواج �أقدامهما، ثم لم �لبثا أن ��� ، ع� رمال الشا��
عان إ� السماء الخال�ة من القمر،

�
استلق�ا ع� الرمال، يتطل

ت بنجومها الالمعة، و��ناج�ان �ع�ارات عشق وه�ام، ح�� ه�َّ
� حماس:

المرأة واقفة، وسألت الرجل ��
� الس�احة قل�ً�؟

- أال ترغب ��
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خاء، فأ�عت �� � اس��
ا، وأس�ل عي��ه �� أشار إليها ب�دە ناف��

نحو ال�حر، وداع�ت الم�اە ال�اردة �أطراف أصابع قدميها، ق�ل
أن تهتف �ه مرة ثان�ة:

� الس�احة؟
- أأنت واثق من عدم رغبتك ��

تمتم وهو �سلم جسدە للنعاس:
ا. - تمام�

تراجعت �� إ� الخلف، ثم اندفعت تقفز داخل الماء، واألمواج
ب قدميها، ثم لم تل�ث أن ألقت نفسها فوق موجة قادمة، ت��

� �شوة واستمتاع..
وراحت �سبح ��

ا � ّ ، استق�لت حواس السمكة تغ�� وع� �عد مائة م�� من الشا��
� إ�قاع ال�حر..

��
صحيح أنها لم تر المرأة، ولم �ستق�ل رائحتها �عد، و�نما
، اتها العص��ة ذ�ذ�ات آت�ة من اتجاە الشا�� استق�لت شع��
ت أسفل المرأة، � صمت، ولم تل�ث أن ع��

فاتجهت نحوها ��
�ن، ثم تجاوزتها �عدة أمتار.. ع� عمق م��

وشعرت المرأة �موجة م�اغتة، ترفعها إ� أع�، ثم ته�ط بها إ�
�
فت عن الس�احة، وانح�ست أنفاسها ��

َّ
� �طء، فتوق

أسفل ��
ع إ� الشا�� ال�ع�د، محاولة استعادة

�
خوف، وراحت تتطل

، ثم لم تل�ث أن �
�عض الطمأن�نة، برؤ�ة أضواء كوخها الص���
.. � حذر، عائدة إ� الشا��

عاودت الس�احة ��
ول�ن سمكة القرش شمت رائحتها اآلن، واستق�لت ذ�ذ�ات
� حلقة

� وض�ح، فأخذت تدور ��
�ات �ديها ع� سطح الماء �� ��

واسعة، صاعدة إ� السطح، ح�� شقت زعنفة ظهرها سطح
ال�حر، وارتفع جسدها فوق الم�اە..

وع� الرغم من أن المرأة لم تر سمكة القرش، إال أن الخوف
� إ� دمائها، فراحت � عروقها، ودفع �م�ة من األدر�نال��

�ى ��
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�
ا من ، الذي ي�دو واضح� ، محاولة �ل�غ الشا�� �سبح ��عة أ���

�ع�د..

وفجأة انقضت عليها سمكة القرش..
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ارتفعت من تحت الماء كج�ل هائل، وانفتح ف�اها عن
� أطلقت آخرهما، ثم انط�قت أسنانها ع� جذع المرأة، ال��
ب الماء �قدميها، �خة رعب وألم هائلة، وحاولت أن ت��
لتصعد إ� السطح، ول�ن األسنان الحادة �الم�شار جذبتها إ�

� األعماق، فكتمت الم�اە �اخها، و...
أسفل، وغاصت بها ��

ة إ� السطح.. .. وارتفعت �قعة دماء كب��
.. ثم عاد الهدوء..

 

∞∞∞∞∞
 

� � تن��  أضواء الشفق األو�، ال��
ً

فتح الرجل عي��ه، مستق��
� أطرافه، وهو

د ��ى �� وق الشمس، وشعر ب�عض ال�� �قرب ��
� النوم ع� هذا

، وأدهشه أن استغرق �� يرقد ع� رمال الشا��
� غضب، ألن زوجته لم

النحو، فنهض ي�ثاءب، وانعقد حاج�اە ��
، ثم شعر �الدهشة، عندما رأى توقظه، ق�ل عودتها إ� الشا��
ا إ� ال��خ، الذي ظلت حذاءها ع� مق��ة منه، فحمله عائد�
أضواؤە مشتعلة طوال الل�ل، وسار ع� أطراف أصا�عه، وهو
� نظرة ع� حجرة مع�شته الخال�ة، وقد تناثرت

�دلف إل�ه، و�ل��
فيها األ�واب الفارغة، وأعقاب السجائر، ثم اتجه إ� حجرة
ع إ�

�
النوم، وأدهشه أن وجدها خال�ة، ال أثر لزوجته فيها، فتطل

ساعته، وساورە القلق عندما وجد أنها �ش�� إ� الخامسة
�
ل مرة فكرة وق�ع مكروە ها، ف�ت �� ا، وراودته ألوَّ ص�اح�

� ذعر:
جسدە ارتجافة �اردة، وهتف لنفسه ��

- ماذا لو أنها غرقت؟
ا � عروقه، فاندفع مغادر�

� ل�ث �ل الرعب ��
�ان هذا الخاطر �ك��

حجرة النوم إ� حجرة نوم أخرى، �ق�م فيها صاحب ال��خ
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� انزعاج شد�د، جعل صاحب
األص�� وزوجته، وق�ع �ابها ��

� غضب:
ا �� ا، و�ندفع إل�ه، هاتف� عج� � ال��خ يهّب من فراشه م��

- (توم).. هل تعرف �م الساعة اآلن؟
� توتر:

أجا�ه (توم) ��
- أعلم �ا (جاك)، ول�ن (ك��س) اختفت.

هتف (جاك):
�
- اختفت؟�.. ما الذي تعن�ه �قولك هذا؟.. هل �حثت عنها ��

حجرة المع�شة، أو...
قاطعه (توم):

� �ل م�ان، وأخ�� أنها قد.. قد..
- لقد �حثت ��

� محاولة للس�طرة ع� تهيج أعصا�ه، ق�ل أن
ازدرد لعا�ه، ��

��مل:
- قد غرقت.

� ذعر ودهشة، ولم ين�س ب�نت شفة،
ارتفع حاج�ا (جاك) ��

و�نما اندفع نحو الهاتف..
.. و�دأت عمل�ة ال�حث..

 

∞∞∞∞∞
 

ة، � قراءة روا�ة بول�س�ة مث��
� هندر�كس) �� �� (ل�� استغرق ال��

)، ح�� أن � طة (أمي�� � قسم ��
وهو �جلس خلف مكت�ه، ��

� الهاتف جسدە انتفض انتفاضة عجي�ة، عندما ارتفع رن��
�
اعة الهاتف �� المجاور له �غتة، �شّق سكون الفجر، فالتقط سمَّ

: ً
ء من السخط، ووضعها ع� أذنه قائ� �

��
� خدمت�م.

�� ،( � طة (أمي�� � قسم ��
�� (هندر�كس)، �� - هنا ال��
أتاە صوت مضطرب، �قول:
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� شارع (أولد م�ل).. أر�د أن أ�لغ عن
- أنا (جاك فوت)، اق�م ��

� الواحدة
سّ�دة مفقودة.. لقد ذه�ت للس�احة مع زوجها، ��

ا، ولم تعد �عد، و.. ص�اح�
قاطعه (هندر�كس) �لهجة رسم�ة:

- ما اسمها؟
.( � � واتك�� - (ك��ست��

- العمر؟
ا.. زوجها �قول هذا. ون عام� - حوا�� خمسة وع��

- الطول والوزن؟
� ا، ووزنها حوا�� الست�� � � س�ت�م�� - طولها �قرب من مائة وست��

ا. ك�لو جرام�
؟ � - ما لون الشعر والعين��

وهنا شعر (جاك) �السخط، فهتف:
� أتحدث عن سّ�دة - ما الذي �عن�ه هذا �ا� عل�ك؟.. إن��

� ال�حر.
غرقت ��

� هدوء:
قال (هندر�كس) ��

- ومن قال إنها غرقت؟.. أل�س من المحتمل أنها قد ه��ت
؟

ً
مث�

صاح (جاك):
�
� ح�اتك �لها امرأة تهرب ��

� ثوب االستحمام؟�.. هل رأ�ت ��
�� -

� ثوب استحمام؟�
ا، �� الواحدة ص�اح�

ود، وهو �قول: �دا (هندر�كس) شد�د ال��
�
ء ممكن �� �

)، ول�ن �ل �� � � (أمي��
- هذا ال �حدث عادة ��

� � رقص �عض الش�ان الطا�ش��
� أغسطس الما��

الص�ف، ف��
، واآلن، ما لون الشعر � � ث�اب يندى لها الجب��

أمام النادي، ��
؟ � والعين��
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� حنق، وأجاب:
زفر (جاك) ��

، وعيناها لهما لون عس�� فاتح. � - شعرها ذه��
: قال (هندر�كس) بهدوئه المث��

ا �ا مس�� (فوت)، سنقوم �الالزم، ونتصل �ك فور - حسن�
ء. �

توّصلنا إ� أي ��
ع إ� ساعته.

�
� �ساطة، وهو يتطل

وأن�� االتصال ��
.. �انت عقارب الساعة �ش�� إ� الخامسة وع�� دقائق،
والرئ�س لن �س��قظ من نومه ق�ل ساعة، وهو ال �حب أن
يوقظه ق�ل موعدە، من أجل �الغ تقل�دي عن غ�اب امرأة،
ول�نه �خ�� أن �غضب الرئ�س لعدم إ�قاظه، فالرئ�س (برودي)
رجل نادر، �منح عمله الجزء األ��� من وقته واهتمامه، و�ّ�
ورة التحرك ��عة، خش�ة أن �كون الوقت هو دائما ع� ��

الس�ب الوح�د للفشل...
اعة الهاتف، وطلب وهكذا حسم (هندر�كس) أمرە، ورفع سمَّ
رقم الرئ�س (برودي)، وانتظر لحظات، ح�� سمع صوت

الرئ�س �قول �لهجة نصف ناعسة:
- من؟

� ح�ج:
أجا�ه ��

� الخامسة
� إزعاجك �� - أنا (هندر�كس) �ا سّ�دي.. يؤسف��

والثلث، ول�ن..
� ضيق:

قاطعه (برودي) ��
- المهم أن �كون لد�ك س�ب قوي لهذا.

أ�ع (هندر�كس) �ج�ب:
- �الطبع �ا سّ�دي.

�
وراح �قّص عل�ه مضمون محادثة (جاك فوت)، وأضاف ��

اهتمام:
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- لقد رأ�ت أن أتصل �ك ع� الفور، ف��ما تحّب الق�ام ب�جراء
� الص�اح،

خاص، ق�ل أن تخ�ج الم���ات مع األطفال ��
. فتفاجئهم جثة ع� الشا��

� ضيق:
قال (برودي) ��

- ولماذا لم تتصل بزم�لك (ك�م�ل)؟
: ً
� ضيق، قائ�

ثم لم �ل�ث أن زفر ��
طة، � نوم عميق، داخل س�ارة ��

- ال �أس.. أعلم أنه �غط اآلن ��
ا.. سأحتمل هذە � �ار.. حسن�

ا �� � م�ان ما، ألنه �عمل ص�اح�
��

�
ا، وسأذهب إ� (أولد م�ل) ل�حث ما حدث.. انتظر�� المرة أ�ض�

� القسم.
��

� نظرة ع�
وأعاد (برودي) ّسماعة الهاتف، وتثاءب، ثم أل��

� الهاتف، واب�سم وهو �داعب � لم يوقظها رن�� زوجته، ال��
� حنان، ثم نهض �حلق لحيته،

خصالت شعرها الناعمة ��
ا من القهوة، وارتدي ث�ا�ه الرسم�ة، ثم �دأ عمله. و��ناول قدح�

� تمام السادسة والنصف، �ان (برودي) �دخل شارع (أولد
.. و��

� سماء صاف�ة، وراح �فحص
م�ل)، تحت شمس ساطعة، ��

الشا�� أمام األ�واخ، وشعر �االرت�اح لعدم وجود جثث غرق،
� لفظها ال�حر، � نظرة ال م�ال�ة ع� �عض األخشاب ال��

وأل��
، وغمغم: وع� حزام األعشاب الممتّد �طول الشا��

د أنها لم تغرق، و�ال للفظها ال�حر هنا.
�
- من المؤك

ء، �
� السا�عة، دون أن �ع�� ع� ��

ظّل �فحص الشا�� ��
� السا�عة وع��

طة، و�لغه �� ا إ� قسم ال�� فاستقّل س�ارته عائد�
� اهتمام، وهو �سأله:

دقائق، واستق�له (هندر�كس)، ��
ء أيها الرئ�س؟ �

ت ع� �� - هل ع��
ا، وأدهشه أن �دت خي�ة األمل ع� وجه هزَّ (برودي) رأسه نف��

(هندر�كس)، و�أنما يؤسفه أن عاد رئ�سه �ال جثة، فسأله:
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ا، فس�كون من - أم �عد (ك�م�ل) �عد؟.. أخ�� أن �كون نائم�
� ط��قهم إ� عملهم، رجل

المؤسف أن يرى الناس، وهم ��
ا داخل س�ارته. طة نائم� ال��
اب�سم (هندر�كس)، وقال:

� تمام الثامنة.
�� 

�
� �ا سّ�دي.. إنه �صل دائما - اطم��

ا من القهوة، حمله إ� ح (برودي) ب�دە، وصبَّ لنفسه قدح� ل�َّ
� (ني��ورك � �طء، وهو �طالع صح�ف��

مكت�ه، وراح ير�شفه ��
�ة، تظهر

�
ة صح�فة محل � ل�در)، واألخ�� د��� نيوز)، و(أمي��

� الص�ف..
ا �� � الشتاء، و�وم��

ا �� أسبوع��
� تمام الثامنة ح�� (ك�م�ل) مع �د�ل (هندر�كس)،

.. و��
فاستعّد األخ�� لالن�اف، عندما غادر (برودي) مكت�ه، وقال له

� هدوء:
��

؟ - سأذهب اآلن لرؤ�ة (فوت).. هل تحب الذهاب م��
� حماس:

أجا�ه (هندر�كس) ��
- �الطبع، فأنا أحب معرفة ما انت� إل�ه األمر.

� س�ارته إ� ك�خ (جاك فوت)، وعندما
إصطح�ه (برودي) ��

�لغاە ضحك (هندر�كس)، وهو �قول:
� .. هل تذكر تلك السّ�دة، ال�� � - أراهنك أننا سنجدهم نائم��

، �عد منتصف الل�ل �قل�ل، وقالت: �
� الص�ف الما��

اتصلت ��
إنها قد فقدت مجوهراتها، وعندما عرضنا الذهاب إليها ع�
� الص�اح، ألنها تحتاج إ�

ضت، وطالب�نا �الحضور �� الفور، اع��
النوم؟

أجا�ه (برودي)، وهو �غادر الس�ارة:
ى. - س��

� قلق:
لم �كد �ق�ع ال�اب ح�� فتحه شاب وس�م، سألهما ��

� انتظار�م.
تما عليها؟.. أنا (توم �اس�دي).. ونحن �� - هل ع��
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�
أجا�ه (برودي):

- ال �ا مس�� (�اس�دي).. لم نع�� عليها.. أنا الرئ�س (برودي)،
وهذا الضا�ط (هندر�كس).. هل �مكننا الدخول؟

: ً
� الط��ق، قائ�

أفسح لهما الشاب ��
- �الطبع.. تفّضال إ� حجرة المع�شة، وسأح�� مس�� (فوت).

لم تمض خمس دقائق، ح�� �ان (برودي) قد عرف �ل ما �مكنه
معرفته، ثم قرر أن �فحص الشا�� مرة أخرى، مع (هندر�كس)،
و (�اس�دي)، وعندما �لغا الموضع الذى رقد ف�ه (�اس�دي)

، قال (برودي): ع� الشا��
.. اذهب أنت �ا (هندر�كس) � - سنفحص الشا�� من الجانب��
ق، وسأذهب أنا وأنت �ا مس�� (�اس�دي) إ� الغرب، إ� ال��
ت ع� ولتطلق صفارتك ع� الفور �ا (هندر�كس)، إذا ما ع��

ء ما. �
��

انفصال عند هذە النقطة، وخلع (هندر�كس) حذاءە، وراح
قا، ب األمواج �قدم�ه، وهو �س�� ع� رمال الشا�� �� ���
و�ساءل عن آخر مرة سبح فيها وسط األمواج، �ما �فعل
ا، تقول إن ر إحصائ�ة قرأها يوم�

�
المصطافون، واب�سم وهو يتذك

� ح�اتهم تمثال الح��ة،
نصف س�ان (ني��ورك) لم �شاهدوا ��

ب � إ� �لدتهم �ل يوم، وراح ��� الذي �جذب آالف السائح��
الماء �قدم�ه أ�ع وأ�ع..

.. ثم فجأة جذب ان��اهه تجّمع ضخم لألعشاب ال�ح��ة، فاتجه
ء ما أسفل هذە األعشاب، �

� اهتمام، وُخّ�ل إل�ه وجود ��
إل�ه ��

ا.. فمّد �دە ي��حها جان��
� رعب، وتراجع

.. ولم �كن �فعل ح�� ا�سعت عيناە ��
�ع صفارته من جي�ه �أصابع مرتجفة، وراح �المصعوق، ثم ان��

.. ً
 متص�

ً
ا ط��� � �طلق صف��
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، فانطلق �عدو مع .. ومن �ع�د التقطت أذنا (برودي) الصف��
ا، وما أن وصال إ� موضع (هندر�كس)، ورأ�ا ما

�
ق (�اس�دي) ��

� ألم ورعب، وهتف:
، �� �خ (�اس�دي) �� � رآە ذلك المسك��

.. .. إنها �� - إنها ��
ثم انهار إ� جوار جثة زوجته..

.. أو ما ت���ّ منها.
 

∞∞∞∞∞
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2 – ال�اع..
از � � معدته، وهو �قاوم �قا�ا االشم��

شعر (برودي) ��الم �شعة ��
� أثناء كتا�ة تق��ر الحادث، وخفتت تلك اآلالم

� أعماقه، ��
��

ا خانة (س�ب
�
ء، وعندما انت� من كتا�ة التق��ر، تار� �

�عض ال��
ا، وار�شف رشفة أخرى من الوفاة) خال�ة، فأزاح األوراق جان��
� � محاولة لتخف�ف توتر معدته، ول�ن رن��

قدح القهوة، ��
طة الهاتف تصاعد، فالتقط سماعته وسمع صوت طب�ب ال��

�قول:
� وجود ج��مة

: هل لد�ك شك �� - أنا (�ارل) �ا (مارتن).. قل ��
قتل، خلف حادث م�ع (ك��س)؟

� دهشة:
غمغم (برودي) ��
- ج��مة قتل؟�

أجا�ه (�ارل):
- إنه احتمال مس��عد �الطبع، ول�ن قد �كون أي شخص

ا، و.. ا وم�شار� مجنون قد استخدم فأس�
أعاد الحد�ث إ� ذهن (برودي) ذكرى مشهد �قا�ا الجثة،

و�دأت معدته تنق�ض ع� نحو سخ�ف، فقاطع (�ارل) قائال:
- ال �ا (�ارل).. ال أعتقد هذا؛ فال يوجد دافع أو سالح ج��مة، أو

ح�� مش��ه ف�ه.
� حزم:

صمت (�ارل) لحظة، ثم قال ��
، له أسنان رهي�ة، - إنه قرش إذن �ا (برودي).. قرش مجرم كب��

فح�� رفاص عابرة مح�طات ال �مكنه تم��ق الجثة هكذا.
� توتر:

قال (برودي) ��
- قرش؟�.. هل أنت واثق �ا (�ارل)؟
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� حزم:
أجا�ه (�ارل) ��

، ما لم تكن لد�ك شكوك أخرى. � تق��ري الرس��
- سأذكر هذا ��

ود: �� �
قال (برودي) ��

ا. - ال �ا (�ارل).. ا�تب ما تراە مناس��
وأن� االتصال وهو �شعر بتوتر �الغ..

� مثل هذا الوقت
.. إنه أ��� من �درك مدى حساس�ة األمر، ��

)، ال�الغ � � �دا�ة الص�ف، و�ل س�ان (أمي��
من العام، فهو اآلن ��

� مع�شتهم ط�لة العام، ع�
عددهم ألف شخص، �عتمدون ��

أشهر الص�ف الثالثة، ح�ث �فد ما �قرب من �سعة آالف
مصطاف إ� ال�لدة، فينعشون التجار، من أصحاب محال
� الوقود، والص�دل�ة، و�ال األجهزة واألدوات ال��اض�ة ومحط��
فما استطاعوا مواجهة الشتاء، أو ح�� توف�� الطعام لعائالتهم،
ة، و�ضاعف من م هذە ال�لدة الصغ�� ء �حطِّ وص�ف واحد ��
عدد العائالت المطال�ة �اإلعانات االجتماع�ة، �ل قد �ضطر
�عض أصحاب المتاجر إ� إغالق متاجرهم، والرح�ل إ� �لدة

أخرى، �حثا عن عمل.
) �لها،  وتح��لها � لهجر (أمي��

�اختصار ص�ف واحد فاشل �ك��
إ� مدينة أش�اح..

ا، وكذلك �دركه (هاري م�دوز)، رئ�س و(برودي) �درك هذا جّ�د�
� ل�در)، لذا فإنهما يتعاونان، تح��ر الج��دة المحل�ة (أمي��
� فشل أي

(برودي) و (م�دوز)، لمنع أ�ة عوامل، قد ت�س�ب ��
�
� �أعمال شغب �� ، ولو قام �عض ش�ان المصطاف�� �

موسم ص���
، فإن (برودي) �منح (م�دوز) �ل التفاص�ل،

ً
المدينة مث�

� ج��دته، مع ذكر األسماء واألعمار، أما لو قام
ها �� لي���

ا، � العادة مقتض��
)، فالخ�� �كون �� � �الشغب �عض ش�اب (أمي��
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ا �اإلشارة إ� أن �دون ذكر أسماء أو أعمار أو عناو�ن، مكتف��
� شارع كذا..

) قد تدّخلت إلنهاء مش�لة �س�طة �� � طة (أمي�� ��
ة الشتاء �ان (م�دوز) يتجاهل � ف��

.. ح�� �قات المنازل ��
، �منعهم من � ا لدى المصطاف�� ا س�ئ� ك انط�اع� ها، ح�� ال ي�� ���
ك األمر �له لـ (برودي)، )، و��� � � (أمي��

قضاء الص�ف التا�� ��
لحله بوسائله الخاصة..

.. ول�ن هذە المرة �ان األمر �ختلف..
قت طعم اللحم � الجوار، تذوَّ

.. �انت هناك سمكة قرش ��
ى، وهو ال �درك إذا ما �انت س�ستمرئ هذا، �ما �حدث ال���
ورة إغالق الشا�� لمدة ا �� مع النمور، أم ال، إال أنه �درك تمام�
اس آخ��ن، ومنحه فرصة االبتعاد ؛ لمنع القرش من اف�� � يوم��

ا.. � فعل��
) ق�ل أن ي�دأ الموسم الص��� عن شا�� (أمي��

� ��� األمر..
� هذە المرة �ان يرغب ��

.. و��
ا، ف�ل الشواهد - ح�� ا هّين� .. و�ان �علم أن األمر لن �كون أ�د�

اآلن - �ش�� إ� ص�ف ضع�ف، �الق�اس إ� المواسم السا�قة،
فما زالت هناك عدة منازل لم تؤجر �عد، وخ�� ظهور سمكة

ا.. �ل قد يؤدي إ� �ارثة.. �د األمر سوء� � سة س�� قرش مف��
.. ول�نه لم �كن �ستطيع تجاهل واج�ه، والمخاطرة �عدد من
� منتصف يونيو ُ�مكن

د ظنه أن وفاة �� �ئة، لمجرَّ األرواح ال��
�س�انها ��عة..

.. إنه لن �قامر �أرواح اآلخ��ن..
اعة الهاتف، وطلب رقم .. و��عة حسم أمرە، ورفع سمَّ

، ح�� قال: (م�دوز)، ولم �كد �سمع صوت هذا األخ��
ا؟ - (م�دوز).. هل �مكننا تناول الطعام مع�

أجا�ه (م�دوز):
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، � : هل تح�� إ� مكت�� � أنتظر م�المتك.. قل �� - �الطبع.. إن��
أم أح�� أنا إ� مكت�ك؟

� حزم:
قال (برودي) ��

- سأح�� أنا إ� مكت�ك.
� الخارج، ثم اتجه

ها أنه س�تناول الطعام �� اتصل بزوجته، وأخ��
ع� الفور إ� مكتب (هاري م�دوز)، وعندما �لغه، �ان (م�دوز)
�قف �جسمه الضخم إ� جوار النافذة، �دخن ذلك الس�جار
�
الرخ�ص، الذي اعتاد تدخينه، فالتفت إ� (برودي)، وقال ��

: م�ح طب���
- ارفع هذە األوراق عن المقعد، واجلس.

جلس (برودي) ع� المقعد المقا�ل لمكتب (م�دوز)، الذي
� استمتاع، وهو

ا من الشطائر، راح �لتهم إحداها �� أخ�ج عدد�
� �طء، وهو �قاوم

ته �� �قدم أخرى لـ (برودي)، الذي التهم شط��
احتجاج معدته، ثم قال:

ثت مع - ال ر�ب أنك سمعت �أمر م�ع (ك��س)، ولقد تحدَّ
(�ارل)، و...

قاطعه (م�دوز):
ا. - وأنا أ�ض�

تجاهل (برودي) هذە المقاطعة، وتابع:
- إنه �ظن أن هذا �عود إ� سمكة قرش، ولو أنك رأ�ت الجثة

مث� لوافقته ع� هذا الرأي.
� تلذذ:

ته الرا�عة �� قال (م�دوز)، وهو ي�ناول شط��
- لقد رأيتها.

ر � دهشة، فلم �كن يتصوَّ
ة (م�دوز) �� � شط��

ق (برودي) �� حدَّ
ا رأى جثة (ك��س)، �مكنه أن �أ�ل بهذا النهم، إال ا أن شخص� أ�د�

أنه أج�� نفسه ع� تجاهل هذا، وهو �قول:
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. � - إذن فأنت توافق��
ته الرا�عة: � �ساطة، وهو �لتهم �قا�ا شط��

أجا�ه (م�دوز) ��
- �الطبع، ول�ن هناك عدة أش�اء تث�� ال���ة.

- مثل ماذا؟
وري أن ، فمن ال��

ً
- درجة برودة الماء، عند منتصف الل�ل مث�

� ذلك الوقت.
تفقد عقلك، ق�ل أن �سبح ��

ا.. وهذا هو األرجح. - أو أن تكون مخمور�
�
- رّ�ما.. لقد تحّ��ت عن (فوت) ع� أ�ة حال، وهو ال يتاجر ��

ا. المخدرات، وال شأن له بها حتم�
ته، وهو �م�ل نحو (برودي)، ونفض كف�ه عن �قا�ا شط��

ا: مستطرد�
. �

�� ا آخر يث�� ح�� - ول�نَّ هناك أمر�
� ضيق:

قال (برودي) ��
� األمر �ا (م�دوز)، فمن الطب��� أن �ل��

ا �� � - ال تتماد كث��
ا.

�
ال�عض حتفهم غرق

ح (م�دوز) �كفه، وقال: ل�َّ
� أن �أت�نا قرش، والماء ع� هذە - لم أقصد هذا، ول�ن �دهش��

ودة. الدرجة من ال��
هزَّ (برودي) كتف�ه، وقال:

- ر�ما هناك قروش تحب الماء ال�ارد.. من �درى؟
أجا�ه (م�دوز):

 قرش
ً

- هناك من �عرفون ال�ث�� عن القروش، وهناك مث�
� إ� هنا

(ج��نالند)، الذي �عشق الم�اە ال�اردة، ول�نه ال �أ��
.. هل تعلم؟.. لقد عرفت ال�ث�� عن قط، ثم إنه ال يهاجم ال���
� القروش منذ الص�اح، ولم أ�د أرى ما ت��� من (ك��س)، ح��

�اتصلت �شاب أعرفه، �عمل �معهد (وودز هول) لعلوم
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ا من ا واحد� د � أن نوع�
�
المح�طات، ووصفت له الجثة �دقة، فأ�

القروش �مكنه فعل هذا، وهو القرش األب�ض الضخم.. هناك
، مثل قرش النمر، ورأس المطرقة، أنواع أخرى تهاجم ال���
والما�وس، والقرش األزرق، ول�ن ذلك الشاب (مات ه��ر)
، �

� أن القرش الوح�د، الذي �مكنه أن ي�لغ الحجم ال�ا��
�� أخ��

، هو القرش األب�ض الضخم، أو � لقطع إمرة ناضجة إ� نصف��
).. ثم إنه من الممكن أن �أ�� �ما �طلقون عل�ه (قاتل ال���

القرش األب�ض الضخم إ� الم�اە ال�اردة.
ا، وهو �قول: ا عم�ق� أشعل (برودي) س�جارته، والتقط منها نفس�

ا �ا (م�دوز). - ي�دو أنك قد �حثت األمر ج�د�
ة: ة كب�� د عل�ة ب�� ِّ أجا�ه (م�دوز)، وهو �لتقط من الم��

ا ما حدث، وأن أعرف كذلك وري أن أعرف ج�د� - �ان من ال��
احتماالت حدوثه.

� اهتمام:
سأله (برودي) ��
- وهل عرفت؟

ا، وقال: أومأ (م�دوز) برأسه إ�جا��
ا، فـ (ه��ر) �قول إن - نعم.. ففرصة حدوث هذا مستح�لة تق����
� القرش األب�ض هو ندرته، ومادامت ال توجد هنا

أفضل ما ��
� ال�حر،

� الدماء واألحشاء ��
مصانع تعل�ب أسماك، أو مذابح تل��

،  وال ر�ب أنه قد رحل اآلن.
ً

فلن ي��� القرش ط���
ثم رمق (برودي) بنظرة خاصة، وهو �ستطرد:

- ولهذا فال دا�� إلقالق الناس، �س�ب أمر لن يتكّرر.
نفث (برودي) دخان س�جارته، وقال:

� إعالم
ر �� - إنها وجهة نظرك �ا (هاري)، أما أنا فأرى أنه ال ��

الناس �ما حدث �الفعل.
د (م�دوز)، وقال: تنهَّ
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۔ هذا صحيح من الناح�ة الصحف�ة، ول�ن ماذا عن مصلحة
أهل ال�لدة؟.. إنهم س�علمون ما حدث �الطبع، ول�ن ماذا عن
نا ؟.. أنت تعلم موقف اإل�جارات هذا العام، ولو ��� � المصطاف��

ما حدث، فقل ع� الموسم السالم.
أومأ (برودي) برأسه، وقال:

� المص�ف،
� إشاعة الرعب ��

- أنا مثلك �ا (هاري)، ال أرغب ��
� المائة، أن نكون ع� خطأ، وال

ول�ن هناك احتمال، ولو واحد ��
�مكننا مواجهة هذا االحتمال، ع� الرغم من ض�لته، فلو أننا
ا آخر، فلن �سامح أنفسنا تكّتمنا األمر، ثم هاجم القرش شخص�
� هو حما�ة الناس، ولو عجزت عن هذا ا، ثم إن واج�� أ�د�
ا.. والواقع �ا � �� تحذيرهم ع� األقل: وهذا واج�ك أ�ض� فمهم��
� أر�د إغالق الشا�� لمدة ، ألن�� � أر�د ��� الخ�� (هاري) أن��
� فحسب، وهذا أفضل ما نفعله، فلم �فد المصطافون يوم��

ا، و... �عد، وما زال الماء �ارد�
قاطعه (م�دوز):

� � عملك �الطبع �ا (برودي)، ول�ن��
� التدخل �� - ال �مكن��

. � � الجزء الخاص ��
اتخذت قراري �الفعل، ��

� بهذا؟ - ماذا تع��
- أع�� أنه لن تكون هناك أ�ة قصص، عن حادث (ك��س).

- هكذا.. ��ل �ساطة؟�
- لم �كن ذلك قراري وحدي �ا (مارتن)، و�ن كنت أوافق عل�ه،
ا منها، إال أنه صحيح ان�� رئ�س تح��ر هذە الج��دة، وأملك جزء�

� لمواجهة الضغوط.
ال �ك��

عقد (برودي) حاجب�ه، وهو �سأله:
- أ�ة ضغوط؟

أطلق (م�دوز) زفرة من أعماق قل�ه، وأجاب:
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- لقد تلق�ت ست م�المات هاتف�ة هذا الص�اح، من خمسة من
� من � الج��دة.. صاحب مطعم، وفندق، واثن��

�� � ك�ار المعلن��
�ات السم�ة، ومتجر لبيع (األ�س ك��م)، و�لهم قلقون من ��
ا ع� أنه ل�س من مصلحة أمر ال��� هذا، ولقد اتفقوا جم�ع�

) أن ن��� هذا.. ثم إن الم�المة السادسة �انت من مس�� � (أمي��
� المائة

�� � � (ني��ورك)، وهو �متلك خمسة وخمس��
(كولمان) ��

�
من أسهم (ل�در)، وقال إن أخ�ار ما حدث قد �لغته، وهو �أمر��

. �عدم ال���
� حزم:

صمت (برودي) لحظات، ثم قال ��
ا عن الحادث، أما أنا فسأغلق - فل�كن �ا (هاري).. ال ت��� ش�ئ�

� توضح الس�ب. ، وأضع �عض الالفتات ال�� الشوا��
هزَّ (م�دوز) رأسه، وقال:

ر أنك تحّتل هذە
�
� قرارك �ا (مارتن)، ول�ن تذك

- أنت حر ��
الوظ�فة �االنتخاب، ومدة احتاللك لها ال ت��د ع� أر�عة أعوام،

مثل رئ�س الجمهور�ة، و...
� غضب:

قاطعه (برودي) ��
- هل هذا تهد�د �ا (هارى)؟

اب�سم (م�دوز)، وقال:
� أر�د منك أن تدرك ما - أنت تعلم أنه ل�س كذلك، ول���

�ان ح�اة هؤالء الذين انتخبوك. ستفعله، ق�ل أن تع�ث ���
� أعماق (برودي)..

ب ع� الوتر الحساس �� �ان �قوله هذا ���
.. وتر الخوف..

 

∞∞∞∞∞
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لم تمض ع�� دقائق ع� وصول (برودي) إ� مكت�ه، ح�� حمل
إل�ه جهاز االتصال الداخ� صوت أحد رجاله، وهو �قول:

د المحافظ هنا لرؤ�تك �ا سّ�دي. - الس�ِّ
اب�سم (برودي)، وقال:

- أدخل سعادته.
ا، فهو رجل وس�م، �ان �عرف المحافظ (الري فوجان) ج�د�
ا عن مظهر الغالب�ة العظ� � رمادي الشعر، مختلف مظهرە كث��
� القوام، ثم إنه ثرى، �متلك

)، فهو أنيق، ر�ا�� � من س�ان (أمي��
..( � � (أمي��

�� �
�ات سم�ة العقارات والم�ا�� واحدة من أ��� ��

ا لـ (فوجان)، ع� الرغم من � .. والواقع أن (برودي) �ان �م�ل كث��
ا، ول�نه �ذكر له دعواته له ولزوجته إ� عشاء � أنه ال يراە كث��

..( � ا زوجته (إل�� � � نها�ة �ل موسم، �سعد له كث��
فاخر، ��

� حرارة، ودعاە إ�
ولهذا أحسن (برودي) استق�ال (فوجان) ��

الجلوس ع� المقعد المقا�ل لمكت�ه، ولقد �دا له (فوجان)
شد�د القلق، وهو �سأله:

؟ - من أين لك سلطة إغالق الشوا��
هزَّ (برودي) كتف�ه، وقال

� أحوز هذە السلطة �الفعل، ول�ن ا من أن�� د�
�
- لست متأ�

� أستطيع اتخاذ أ�ة إجراءات، أرى أنها القانون �قول: إن��
� حالة الطوارئ، وهذا �حتم أن �علن المجلس

ور�ة، �� ��
� أن .. أل�س كذلك؟، وهذا �ع�� ً

� المنتخب حالة الطوارئ أوَّ
� الفعل�ة �� الحفاظ ع� سالمة الناس هنا، �غض مسئولي��
ورة إغالق الشا�� النظر عن التعق�دات اإلدار�ة، وأنا أرى ��

. � لمدة يوم��
� عص��ة:

قال (فوجان) ��
�- ول�ن هذا مستح�ل.. س�كون هذا �ما لو أننا �شنق أنفسنا.
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� حسم:
� صمت، ثم قال ��

ع إل�ه (برودي) لحظات ��
�
تطل

� �دا�ة
ا ال أر�د إغالق الشا�� �� - أعرف ما تقصدە، وأنا أ�ض�

� أن �ل�� آخرون م�عهم.. أل�س
الموسم، ول�نك ال ترغب ��

كذلك؟
ا: لّ�ح (فوجان) �ذراعه، هاتف�

- لن �ل�� أحد م�عه، و�ل ما س�فعله إغالق الشوا�� هو أن
� محاولة لمعرفة

ات من محرري الصحف، �� �جذب إلينا ع��
س�ب ما حدث.

� توتر:
قال (برودي) ��

وا فلن �جدوا ما �كتبونه، وس�كون هذا خ�� - ح�� لو ح��
دعا�ة لنا.

هتف (فوجان):
ا؟ - وماذا لو وجدوا ش�ئ�

ثم حاول الس�طرة ع� أعصا�ه، وهو �ستطرد:
- اسمع �ا (مارتن).. لو أنك ترفض االستماع إ� صوت العقل،
ا ضخمة، وعم�� ل�س � أواجه ضغوط� فل�ستمع إ�َّ كصديق.. إن��
، �ل يزخر �المتاعب والتعق�دات، فافعل ما أطل�ه منك

ً
سه�

 ال ُي��.
ً

مرة واحدة فقط، وسأعت�� ذلك جم��
�
 اس�شفاف ما �عتمل ��

ً
ع إل�ه (برودي) لحظات، محاو�

�
تطل

� حزم:
أعماقه، ثم لم �ل�ث أن قال ��

� هذا، و�ال فسأ�ون قد أهملت - معذرة �ا (فوجان).. ال �مكن��
.. � وظ�ف��

� عص��ة:
قال (فوجان) ��

ا. - ولو لم تفعله فلن تكون لد�ك وظ�فة ق����
صمت (برودي) لحظة، ثم قال:

�� من عمله. - ال أظنك تْمتلك سلطة فصل أي ��
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�
� حدة:

قال (فوجان) ��
) �منح المجلس � أستطيع، فميثاق مدينة (أمي�� ى أن�� - س��

المنتخب سلطة إقالتك.
� قالها وهو �خ�ج من جي�ه الميثاق، فقرأ (برودي) الفقرة ال��

: ً
أشار إليها، ثم اعتدل قائ�

ا �ا (فوجان)، ف�� تحتم - ي�دو أنك لم ت�ت�ه إ� تلك الفقرة ج�د�
. وجود س�ب وج�ه لفص��

ا: قال (فوجان) متوتر�
� لم أتصّور أن - لست أحب أن ن�لغ هذا القدر �ا (مارتن)، �ل إن��
ي�لغ بنا النقاش هذە الدرجة، �ل ظننت أنك ستوافق، فور

، ورغ�ة المجلس المنتخب. � معرفتك أن هذە رغب��
- �له؟

- األغلب�ة ع� األقل.
- مثل من؟�

، �
� أن تعلم أن المجلس �ساند��

ك األسماء، ول�ن �ك�� - لن أخ��
وهو مستعد إلقالتك، ووضع آخر م�انك.

�
ا أن رأى (فوجان) بهذا الوجه العدوا�� لم �سبق لـ (برودي) أ�د�

� هدوء:
ا، ول�نه قال �� القبيح، ولقد أدهشه ذلك حق�

ا �ا (فوجان)؟ - أهذا ما ت��دە حق�
� حماس:

شعر (فوجان) برائحة الظفر، فقال ��
- نعم �ا (مارتن)، وثق أنك لن تندم ع� هذا أ�ّدا.

هزَّ (برودي) رأسه، وقال:
، ول�نه رأي الجميع. - فل�كن.. صحيح أن األمر ال يروق ��

: ً
� ارت�اح، وهو ينهض لمغادرة المكتب قائ�

اب�سم (فوجان) ��
ا. ا �ا (مارتن).. لن ن�� لك هذا أ�د� - شكر�

سأله (برودي):
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- وماذا عن (فوت) وضيوفه؟
: ً
ح (فوجان) �كفه، قائ� ل�َّ

ا.. - سأقنعهم �النظر إ� المصلحة العامة، ف�� مصلحتهم أ�ض�
أل�س كذلك؟ المصلحة العامة؟�..

.. لم �درك (برودي) ما الذي �قصدە الجميع �المصلحة العامة،
� )، ال�� � له، يراقب زوجته (إل�� � � مطبخ م��

ح�� وهو �جلس ��
عادت من عملها �المس�ش�� ع� التو، وراحت تعد �عض اللحم

� اهتمام:
المفروم للعشاء، ثم لم �ل�ث أن سألها ��

- هل �لغتك أخ�ار م�ع (ك��س)؟
� أسف:

أجابته ��
� المنطقة.. ول�ن ماذا

ل مرة �حدث فيها هذا �� - نعم، ول�نها أوَّ
تنوي أن تفعل؟

� ضيق:
قال ��

ء �
- ال ��

� دهشة:
سألته ��

ا.. أال يوجد ما �مكن أن تفعله؟ - حق�
ا: هزَّ رأسه مجي��

- يوجد ال�ث�� من الناح�ة النظ��ة، ول�ن الجميع يرفضون اتخاذ
ا لن �حدث، ح�� (الري فوجان). أ�ة إجراءات، و�ؤكدون أن ش�ئ�

ت كتفيها، وقالت: هزَّ
- ر�ما �انوا ع� حق، فـ (الري) �ع�د النظر، وال ر�ب أنه �عرف

� مثل هذە الظروف.
القرار األفضل، ��

� ضيق، وغمغم:
مطَّ شفت�ه ��

- ر�ما.
� أعماقه أن ال�ارثة قادمة، و�ان هذا

ول�نه �ان �شعر ��
إحساسه..
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.. أو �� نبوءته.
 

∞∞∞∞∞
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س.. 3- الهجوم المف��
ت األمور هادئة صاف�ة، طوال األ�ام التال�ة وارتفعت الحرارة

�
ظل

، � ء، وهّب ال�س�م اللط�ف من الجنوب الغر�� �
�عض ال��

� تفد إ� فداعب أمواج ال�حر الناعمة، و�دأت أفواج المص�ف��
�ن من يونيو، ح�ث حصلت � يوم األحد، الع��

�� ،( � (أمي��
� (ني��ورك) ع� إجازاتها الص�ف�ة، و�دأت

المدارس الخاصة ��
عقود المستأج��ن، الذين �حتلون المص�ف من منتصف يونيو،
( � ، من �ل عام، وامتألت شوارع (أمي�� وح�� منتصف س�تم��
، وأعلن الص�ف قدومه فوق �الناس، وازدحمت شواطئها �ال���
أجسام موفورة الصحة، لط�قة من األث��اء، الذين تعتمد عليهم

.. � مع�شتها، ح�� العام التا��
�� ( (أمي��

.. وراح األطفال �لعبون و�لهون فوق الرمال، ع� حافة ال�حر،
� م�ح وسعادة..

ي�نون القالع، و��سا�قون ��
� السادسة من

� هؤالء األطفال �ان هناك طفل �� .. ومن ب��
� الماء، ق�ل أن يتجه إ�

� ما جمعه من أصداف ��
عمرە، راح �ل��

ا: أمه، و�رقد إ� جوارها ع� الرمال، مغمغم�
- ماما.. هل أنت نائمة؟

أجابته أمه، و�� تحجب الشمس ب�دها عن عي�يها:
ي، ماذا ت��د؟ - ال �ا صغ��

- أشعر �الملل.
- ك�ف �مكنك أن �شعر �الملل، ولم ن�لغ ح�� شهر يوليو؟

� أشعر �الملل فحسب، وال أجد ما أفعله. - إن��
- أمامك الشا�� �له لتلعب فوقه.

- أعلم هذا، وع� الرغم منه أشعر �الملل.
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- لماذا ال تلعب �ال�رة؟
- مع من؟.. ال يوجد أحد هنا.

.( - الشا�� يزدحم �الناس.. ا�حث عن (هار�س)، أو (تو��
� - إنهما ل�سا هنا.. ال أحد هنا، وأنا أشعر �الملل.. هل �مكن��

الس�احة؟
ا. - ال �ا (أل�كس).. الماء مازال �ارد�

� هذا؟ - ك�ف تعرف��
� أعرف فحسب، وال �مكنك الذهاب وحدك. - إن��

؟ � م�� - هل تأت��
� الماء؟.. ال �الطبع.

�� -
� ع� الشا�� فحسب. - أر�دك أن تراقبي��

ا آخر تفعله؟ - (أل�كس).. ماما متع�ة.. أال �مكنك أن تجد ش�ئ�
� �أس، وقال:

د الصغ�� �� تنهَّ
� أن أستخدم المرت�ة المطاط�ة؟.. لن أتعّمق، ولن - هل �مكن��

أسبح.. فقط سأرقد فوقها.
، الذين وقفوا � اح�� � ضجر، وألقت نظرة ع� الس�َّ

اعتدلت األم ��
، والماء ي�لغ خصورهم ع� مسافات �ع�دة من الشا��

� حزن:
� قال ابنها �� � ح��

فحسب، ��
� هنا لسمح �� �ذلك. - لو أن أ��

� �امة:
قالت ��

� أوافق ع� � ستجعل�� - (أل�كس).. ل�ست هذە �� الط��قة، ال��
ما ت��د.

دت وأضافت: ثم تنهَّ
- ول�ن ال �أس.. خذ المرت�ة المطاط�ة، ول�ن ال �سبح، وال

ا. � تتعّمق كث��
� سعادة:

هتف ��
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�
- أوافق.

وأ�ع �حمل المرت�ة المطاط�ة، ودفعها فوق سطح ال�حر، ثم
ب الماء ب�د�ه من � سعادة، وراح ���

أل�� جسدە فوقها ��
.. ا للشا�� ، وهو �سبح مواز�� � الناحيت��

.. أو أنه �ان �ظن هذا..
ا عن ا إ� الداخل، �ع�د� .. لقد راح ت�ار خف�ف �جذ�ه تدر�ج��
� خمسة ، ي�لغ عمقها ما ب�� � ، إ� منطقة انحدار مفا�� الشا��

ا.. � �ن م�� ع�� إ� ع��
.. وهناك �انت السمكة العمالقة �سبح تحت السطح، وذ�لها

� ليونة، وعيناها ت�حثان وسط ظالم القاع عن طعام..
ج �� يتم�َّ

.. وفجأة شعرت �الذ�ذ�ات..
�
ك ذراع�ه �� ا فوق المرت�ة المطاط�ة �حرِّ .. �ان الطفل راقد�

� سعادة إ�
ع ��

�
� قوة، وهو يتطل

ب الماء �قدم�ه �� �طء، و���
� �دت أقرب إ� النائمة، و�� ترقد فرق م�شفتها، ثم لم أمه، ال��
� أن ت�ت�ه أمه

، وخ�� �ل�ث أن ان��ه إ� أنه ي�تعد عن الشا��
، لذا فقد زاد من ا إ� هذا، فتأمرە �العودة إ� الشا�� أ�ض�

، ق�ل أن ت�ت�ه أمه.. � محاولة ل�ل�غ الشا��
�عته، ��

.. وارتفعت السمكة الرهي�ة نحو مصدر الذ�ذ�ات، وشعرت
ا، مع �م��د من الضوء، و�� ترتفع، وزادت من �عتها تدر�ج��

ازد�اد �عة وقوة الذ�ذ�ات..
.. ثم توقف الطفل عن التجد�ف �قدم�ه، �عد أن أرهقه التعب،
� المرت�ة المطاط�ة، فتوقفت خ�ان ع� جان�� وترك ذراع�ه �س��
فت، وراحت تدير رأسها

ّ
الذ�ذ�ة، وارت�كت السمكة الهائلة، فتوق

ا عن مصدر الذ�ذ�ات، ح�� عاد الطفل إ� � �ل م�ان، �حث�
��

ب الماء �ذراع�ه وقدم�ه مرة أخرى.. ��
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.. وهنا انقضت السمكة المخ�فة، وانفتح الف�ان عن آخرهما،
و....

.. وانت� األمر �غتة..
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� الماء ��عة، �ما ظهرت فوقه، ح�� أن
ثم غاصت السمكة ��

�
ا لم ي�ت�ه إ� ما حدث، ف�ما عدا رجال �ان �داعب ابنه �� أحد�

� �عة، ول�نه
الماء، ولمح ما حدث �طرف عينه، فالتفت إل�ه ��

لم ير سوى منطقة اضطراب وأمواج ع� هيئة دائرة، مما جعله
� قلق:

يهتف ��
- هل رأ�ت هذا�؟.. هل رأ�ت هذا؟

� ينظر إليها ة، وهو ينظر إ� نفس النقطة، ال�� � ح��
سأله ابنه ��

هو:
؟.. رأ�ت ماذا؟ � - ماذا �ا أ��

: ً
ح �ذراع�ه، قائ� �دا الرجل شد�د التوتر، وهو �ل�ِّ

ء ضخم هائل. �
ء ما.. �� �

- هناك قرش.. أو حوت.. أو ��
ى الرجل التقطت أذنا أم الطفل تلك الع�ارة، وفتحت عي�يها ل��
، فاعتدلت ت�ساءل عما حدث، ثم لم وابنه �عدوان نحو الشا��
رت ابنها، فقفزت ب��ها إ� ال�حر، وا�سعت

�
تل�ث أن تذك

� رعب، و�خت:
عيناها ��

- أل�كس.
.. �

و�ان هذا �ك��
 

∞∞∞∞∞
 

:( � ل (برودي)، فهتفت زوجته (إل�� � � م��
� الهاتف، �� ارتفع رن��

- سأج�ب أنا.
قالتها دون أن تخطو خطوة واحدة نحو الهاتف كعادتها، فنهض

اعة الهاتف، وقال: هو من مقعدە، والتقط سمَّ
- هنا الرئ�س (برودي).

� توتر واضح:
أتاە صوت أحد رجاله، �قول ��
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وري أن تح�� إ� ) �ا سّ�دي.. أظن أنه من ال�� � - أنا (ب�كس��
القسم ع� الفور.

� قلق:
سأله (برودي) ��

)؟ � - لماذا �ا (ب�كس��
ا، ل عدم الحد�ث هاتف�� )، ع� نحو يو�� أنه �فضِّ � د (ب�كس�� تردَّ

وقال:
�ة. � حالة هست��

- هنا امرأة.. ��
عاد (برودي) �سأل، وقد تضاعف قلقه:

�ة؟�. لماذا؟ - هست��
) مرة أخرى، ق�ل أن �جب: � د (ب�كس�� تردَّ

.. � هناك.. ع� الشا�� - طفلها.. إنه.. أع��
) حديثه، فقد � لم �كن (برودي) �حتاج إ� أن ��مل (ب�كس��
عاودته آالم معدته اللعينة، لتعلن له الس�ب، وامتألت نفسه
� اللوم ع� نفسه، وع� (الري

�مرارة ال حّد لها، وهو �ل��
.. � فوجان) والمجلس اللع��

� أن يتجاهل
.. لقد أراد اتخاذ اإلجراءات الالزمة، و�ان ي����

ء.. �
ضغوطهم، وأن �قوم بواج�ه، ع� الرغم من �ل ��

.. ول�نه إ�سان ضع�ف.. غشاش.. مخدوع..
)، وهو ين�� المحادثة: � .. وسألته (إل��

- ماذا حدث؟
� مرارة:

أجابها ��
� طفل م�عه.. تلك السمكة الملعونة التهمت ضح�ة

- لقد ل��
أخرى.

� هلع:
�� ( � هتفت (إل��

، لما.. - �ا إل�.. لو كنت قد أغلقت الشا��
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ت ع�ارتها ع� الفور، ان�بهت فجأة إ� وقع ما ستقول عل�ه، فب��
� مرارة

إال أنه أدرك ما تقصدە، فغمغم ��
- أعلم هذا.

قالها وانطلق إ� القسم ع� الفور، ولم �كد ي�لغ موقف
الس�ارات الخاص خلفه، ح�� وجد (هاري م�دوز) هناك، ولقد

فتح (م�دوز) �اب س�ارته، وجلس إ� جوارە، وهو �قول:
ء.. هل تعلم من �الداخل.. رجل من (التا�مز)، واثنان - حظ ��
من (نيوزداي)، وواحد من رجا�، وأم الطفل، والرجل الذي

�قول إنه قد شاهد الحادث.
� توتر:

سأله (برودي) ��
- وك�ف وصل رجل الصحافة بهذە ال�عة؟

هزَّ (م�دوز) رأسه، وقال:
- سوء الحظ، �ما قلت لك.. لقد �ان رجل (التا�مز) ع�
� ع� �عض ، وكذلك رجال (نيوزداي)، فقد �انا ض�ف�� الشا��
� عطلة نها�ة األسب�ع، وعرفا الحادث خالل

�� ، � المصطاف��
. � دق�قت��

� اس�سالم، وغمغم:
د (برودي) �� تنهَّ

- وم�� حدث هذا؟
ع (م�دوز) إ� ساعته، وقال:

�
تطل

. �ن دق�قة ال أ��� ة أو ع�� - منذ خمس ع��
سأله (برودي):

ا عن موض�ع (ك��س)؟ - هل �علمون ش�ئ�
هزَّ (م�دوز) كتف�ه، وقال:

م، أما اآلخ��ن
�
- لست أدري.. مساعدي �علم، ول�نه لن يت�ل

ا عن هذا. فلست أظن الوقت �ك�� ل�عرفوا ش�ئ�
ًغمغم (برودي): ً
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. ً
 أو آج�

ً
- س�علمون إن عاج�
د (م�دوز)، وقال: تنهَّ

� موقف ح�ج.
� هذا �� - س�ضع��

� �ا (م�دوز). - أنت؟� ال تضحك��
� جاد �ا (مارتن)، فلو عرف اآلخرون �القصة ستظهر - إن��
� مضطر ل��� قصة (ك��س)؛ .. أظن�� � (الل�در) �ش�ل س��

لحما�ة نف�.
؟ ر عدم ال��� ِّ � ك�ف ست�� - وماذا ستقول عنها؟.. أع��

- لست أدري �عد.
- هل س�ش�� إ� (الري فوجان)؟

� هذا. - لن �مكن��
؟ � - وماذا ع��

- لن أحملك المسئول�ة �الطبع، �ل سأتصل �ـ (�ارل)، وسنحاول
تدب�� األمر، و...

- وماذا عن الحق�قة؟
؟ � - الحق�قة؟�.. ماذا تع��

� � لماذا ال تذكر ما حدث �الفعل؟.. لماذا ال تقول: إن�� - أع��
أردت إغالق الشا�� وتحذير الناس، ول�ن المجلس لم
، � � ج�ان رعد�د، لم أشأ المغامرة بوظ�ف�� يوافق؟.. قل لهم: إن��
�
.. قل لهم: إن �ل أصحاب النفوذ �� �

� �ما ي���� والق�ام بواج��
، �حجة عدم إزعاج الناس ) قد تضافروا لمنع ��� الخ�� (أمي��

� الماء، تحب التهام األطفال.
بوجود سمكة قرش ��

� خفوت:
ت (م�دوز) ع� كتفه، وقال �� ر�َّ

- ال تنهر �ا (مارتن).. إنه لم �كن خطأ أحد منا �التأ��د.. لقد
ء. �

اتخذنا قرارنا، وقامرنا، وخ�نا.. هذا �ل ��
� عص��ة:

قال (برودي) ��
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�
- عظ�م.. هل تحب أن أذهب اآلن إ� أم الطفل، وأعتذر لها

د. �ل�اقة، ع� أننا لم نحسن استخدام ابنها كقطعة من ال��
اع جسدە � � غضب، وترك (م�دوز) �حاول ان��

وغادر الس�ارة ��
ف فجأة، والتفت

ّ
الضخم منها، ثم ��ع الخطا خلفه، ثم توق

� حدة:
�� 

ً
إل�ه، قائ�

- هل تعلم ما الذي أر�د معرفته �الفعل �ا (هاري)؟.. أر�د معرفة
.. لقد خضعت أنا وأنت للقرار، وأعتقد �

صاحب القرار الحق���
ا. أن (الري فوجان) قد خضع له أ�ض�

- ولماذا تعتقد هذا؟
�
�اء (فوجان) �� ا عن �� : هل تعرف ش�ئ� .. قل �� � - لدى أس�ا��

العمل؟
�اء حق�قيون. - إننا نعتقد أنه ل�س له ��

� هذا.. ول�ن دعنا من هذە الفكرة اآلن.
- أشك ��

� حزم:
وصمت لحظة، ثم أضاف ��

- أظن أنه من األفضل أن تدخل من ال�اب األما�� �ا (هاري)..
ا ع� المظاهر. حفاظ�

� ، ورفع ��ە ع� أم الطفل، ال�� � ودخل هو مكت�ه من �اب جان��
ا � �دها، ومرتد�ة رو��

�� 
ً

تجلس أمام المكتب، ممسكة مند��
.. � ا فوق ثوب االستحمام، وحاف�ة القدم�� � قص��

ع إليها، ثم لم
�
.. وشعر (برودي) �عقدة ذنب هائلة، وهو يتطل

� خفوت، ثم راح �ل�� عليها األسئلة
�ل�ث أن قّدم نفسه إليها ��

التقل�د�ة..
�
ا، ول�نها لم تع�� ع� طفلها �� .. وأجابته السّ�دة �أنها لم تر ش�ئ�

ت ع� �قا�ا ممّزقة لمرت�ته ال�حر أو خارجه، و�نما ع��
المطاط�ة، ثم جاء الرجل الذي شاهد ما حدث، ووصف ما ظّن

: أنه شاهدە، ح�� سأله (برودي) ع� نحو م�ا��
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� وض�ح.
- إذن فأنت لم تر ذلك القرش ��

د الرجل، وهو �قول: تردَّ
ا من هذا.. ول�ن ماذا �مكن أن �كون ما حدث؟ - ال.. لست واثق�

� روت�ن�ة، أجاب (برودي):
و��

ة، �أن �خ�ج الهواء من المرت�ة المطاط�ة، - هناك احتماالت كث��
، أو.. � ف�غرق الص��

�ان �علم أنه �خدع نفسه ق�ل أن �خدعهم، لذا فقد جاءت
ع�ارته متخاذلة، وأسعدە أن قاطعته األم هاتفة:

ا. - ول�ن (أل�كس) �سبح جّ�د�
وقال الشاهد:

- وماذا عن الصخب الذي أصاب سطح الماء؟
� تخاذل:

عاد (برودي) �قول ��
- ر�ما فعل الطفل هذا، وهو �غرق.

� حدة:
قالت أم الطفل ��

ا النجدة، أو �طلق ح�� ص�حة واحدة؟�. - دون أن ��خ طال��
ا، فغمغم (برودي): ا تمام� �ان رأيها منطق��

- سنكشف ما حدث ع� أ�ة حال.
سأله الرجل:
؟ � - ماذا تع��

أجاب ��عة:
، و... � ال�حر �لفظهم ال�حر ع� الشا��

- الذين �غرقون ��
ب�� ع�ارته ع� الفور، عندما رأى ذلك الذعر، الذي ار�سم ع�

وجه األم، فتمتم وهو �لعن غ�اءە:
� آسف.

- إ��
� ��اء حاد، زاد من شعورە �الذنب

ول�ن المرأة انخرطت فجأة ��
� مكت�ه، وخ�ج إ� القسم، وهناك

ك المرأة والرجل �� والمرارة، ف��
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�
وجد (م�دوز) �س�ند إ� الحائط، وهناك شاب يرتدي ثوب
�حر، وفوقه قم�ص منقوش، رّجح هو أنه مندوب (التا�مز)، �ما
� ط��ل، وقد انهم�ا �ان هناك رجالن �جلسان ع� مقعد خش��
� وقف (نات) محّرر (الل�در) يتحدث مع � ح��

� الحد�ث، ��
��

فوا عن
ّ
)، ولم �كد الجميع �لمحون (برودي) ح�� توق � (ب�كس��

: ً
الحد�ث، والتفتوا إل�ه، ف�ادرهم قائ�

� أن أفعله ل�م؟ - ما الذي �مكن��
تقدم نحوە الشاب الوس�م، وقال:

- أنا (ب�ل وايتمان)، من (ني��ورك تا�مز)، ولقد كنت ع�
. الشا��

سأله (برودي):
- وماذا رأ�ت؟

أ�ع أحد مراس�� (نيوزداي) �قول:
ا، ف�ما عدا ذلك ء.. لقد كنت هناك، ولم ير أحد ش�ئ� �

- ال ��
� مكت�ك.. هو وحدە �قول: إنه قد رأي ما حدث.

الرجل ��
قال (برودي):

ا مما رأى. - ول�نه ل�س واثق�
اندفع مندوب (التا�مز) �قول:

- هل أنت ع� استعداد للت��ــــح �أن س�ب الحادث سمكة
قرش؟

ا، وقال: هزَّ (برودي) رأسه نف��
ح أن تحذو حذوي، ء �عد، وأق�� �

ا للت��ــــح ��� - لست مستعد�
ح�� نعرف الحق�قة.

� سخ��ة:
قال الشاب ��

ح أن نقول؟.. هل �ش�� إ� أنها حادثة اختفاء - وماذا تق��
؟

ً
� مثلث (برمودا) مث�

� ال�حر، مثلما �حدث ��
غامضة ��
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� �
حاول (برودي) الس�طرة ع� أعصا�ه، وهو �قول:

- اسمع �ا مس�� (وايتمان).. إننا ال نملك أ�ة أدلة، والشاهد
د اضطراب ع� سطح الماء، و�ظن أنه الوح�د �قول إنه رأى مجرَّ
�
ا، ر�ما �كون سمكة قرش، وهو لم ير �� � ا كب�� ا فض�� قد رأى ش�ئ�

� أن �ل ما لدينا هو �الغ ح�اته سمكة قرش حق�ق�ة، وهذا �ع��
عن طفل مفقود، من الممكن أن �كون قد غرق، أو اختطف،

ول�ن ل�س...
�
ف خارج القسم ��

َّ
ب�� ع�ارته مع ��ر إطارات س�ارة تتوق

عنف، ثم لم �ل�ث (هندر�كس) أن اندفع إ� داخل القسم، وهو
يرتدي ثوب استحمام، والماء ما يزال �قطر من جسدە، وهتف:

- سّ�دي.. لقد وقع حادث آخر..
� �عة:

التفت إل�ه مندوب (التا�مز)، �سأله ��
ل؟ - وم�� وقع الحادث األوَّ

لم �شأ (برودي) منح (هندر�كس) فرصة للتفك�� أو الجواب، لذا
فقد أ�ع �قول:

- كنا نناقش أمر هذا الحادث اآلن �ا (ليونارد)، ولست أحب أن
ە، فمن الممكن ، أو غ�� �

ك �اس�نتاج غ�� منط�� ت�ّ�ع أنت أو غ��
أن �كون الطفل قد غرق، أو...

� انفعال شد�د:
قاطعه (هندر�كس) ��

� م�عه منذ
- طفل؟�.. أي طفل �ا سّ�دي.. إنه رجل.. رجل ل��

خمس دقائق فحسب..
 

∞∞∞∞∞
 

ك
�
� تمل � ح��

� ذهول، ��
� وجه (هندر�كس) ��

ق الجميع �� حدَّ
ا: ، فراح يهتف مستطرد� االنفعال الشد�د هذا األخ��
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� �سبح ع� ا.. �ان ذلك المسك�� ا، رهي�� ا �شع� - لقد �ان أمر�
، ثم أطلق �خة عال�ة، واخت�� رأسه تحت مق��ة من الشا��
�
ا، وعاد �غوص �� ا مبهم� الماء، ثم برز مرة أخرى، وهو �قول ش�ئ�

� عنف، ثم خرجت منها نافورة من
الماء، وراحت الم�اە ت�ناثر ��

الدم، وأخذت تلك السمكة اللعينة تهاجم مرات ومرات،
� عمري

��.. إنها أضخم سمكة قرش رأيتها �� ومرات.. �ا إل��
ة.. لقد حاولت إنقاذ � حجم س�ارة نقل كب��

�له.. إن حجمها ��
الرجل، ول�ن.. ول�ن..

� مرارة،
راح �لهث، أمام العيون المحّدقة ف�ه، ثم هّز رأسه ��

ا: متا�ع�
- لقد رحلت السمكة، وتركت �قا�ا الرجل.. أقصد أشالءە، و...

سأله (برودي):
- هل استدع�ت س�ارة إسعاف؟

�
� قال مراسل (التا�مز) �� � ح��

ا، �� هزَّ (هندر�كس) رأسه نف��
حدة:

ة، �عد رح�ل - س�ارة إسعاف؟�.. أال ي�دو هذا �من ُ�غلق الحظ��
الحصان؟

� خشونة:
التفت إل�ه (برودي)، �قول ��

، وأنت ).. اطلب المس�ش�� � - اغلق فمك من فضلك.. (ب�كس��
� حالة �سمح �العمل؟

�ا (ليونارد).. هل أنت ��
ا، فقال (برودي): هزَّ (هندر�كس) رأسه إ�جا��

- ارتد مال�سك إذن، وا�حث عن �عض الالفتات إلغالق
ها، ولو � المخزن مع غ��

.. أظنك ستجد هذە الالفتات �� الشا��
غلق تلك

ُ
لم تجدها فاصنع �عضها �أ�ة ط��قة، المهم أن ن

.. هل تفهم؟.. هذا هو المهم. الشوا��
ا، ول�ن.. ا حك�م� �ان قرار�
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.. �عد فوات األوان.
 

∞∞∞∞∞
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4- الفض�حة..
، � � السا�عة من ص�اح االثن��

لم �كد (برودي) �صل إ� مكت�ه، ��
ح�� سأل (هندر�كس) عن صحف الص�اح، ثم جلس خلف

� اهتمام، ورأى الخ��
مكت�ه، وأمسك عدد (ني��ورك تا�مز) ��

: � ة إ� ال�م�� �حروف كب��
� (لونج ا�الند).. من (ول�ام - ف -

�� � - قرش �قتل ضحيت��
) - ۲۰ يونيو: قتل � وايتمان)، مراسل (ني��ورك تا�مز) - (أمي��
، � � الخامسة والست��

�� 
ً

� السادسة من عمرە، ورج�
�� 

ً
قرش طف�

، �فصلهما أقل من الساعة الواحدة، عند � � منفصل�� � حادث��
��

)، وع� الرغم من عدم العثور ع� جثة � شا�� مص�ف (أمي��
)، فالمسئولون يؤكدون إن القرش قد � الطفل (أل�سندر كي��
) من (ني��ورك)، �قول: قتله،   وهناك شاهد، هو (توماس واج��
ز من الماء، و�مسك الولد � اللون، ي��

ا ف�� ا ضخم� إنه رأى ش�ئ�
� لحظة واحدة، �ما قال (�ارل

والمرت�ة، و�غوص بهما ��
)، إن آثار الدماء ع� � � (أمي��

�ــــع �� سانتوس)، مسئول ال���
ِتَل، أما �ال�س�ة للضح�ة

ُ
د أن الطفل قد ق

�
المرت�ة المطاط�ة تؤك

الثان�ة (مور�س �اتر)، فقد �ان هناك ع� األقل خمسة ع��
ا، من م�ان ا عند م�عه، ع� �عد نصف ك�لو م�� تق���� شاهد�

ل، و..... الحادث األوَّ
وراح المقال �صف ما حدث �التفص�ل، و�ض�ف آراء علماء
، ال�حار، حول ندرة وجود القرش �القرب من مثل هذە الشوا��
وعن أنواع القروش، ول�ن المقال لم ��� لحسن حظ (برودي) -
 عل�ه، إال أنه لم

ً
إ� حادث (ك��س)، مما خّفف من وقعه قل��

�كد ي�ت�� من قراءته، ح�� وجد (م�دوز) أمامه، �سأله:
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- هل قرأت المقال؟
ا، وهو �قول: أزاح (برودي) المقال جان��

- نعم.. انته�ت منه ع� التو.. إنهم لم �ذكروا حادث (ك��س).
أجا�ه (م�دوز):

- ول�ن أنا فعلت.
ت ��� � � ل�در)، ال�� ثم ناول (برودي) �سخة من ج��دة (أمي��
، ثم أشارت إ� أن � الشا��

حادث (ك��س)، �إضافة إ� حاد��
� المجلس المنتخب قّرروا إخفاء األمر عن الناس،

�� � المسئول��
، �عد من أجل الصالح العام، وأضافت أن (برودي) أغلق الشا��
� إغالقه ق�ل هذا،

�ن، وأنه لم �كن �جد جدوى �� � األخ�� الحادث��
� غضب:

وهنا هتف (برودي) ��
 عن عدم إغالق

ً
� مسئو� - ما هذا �ا (هاري)؟.. إنك بهذا تجعل��

الشوا�� منذ ال�دا�ة، ع� الرغم من معرفتك الحق�قة.
: ً
ح (م�دوز) ب�دە، قائ� ل�َّ

ك، فـ (فوجان) خارج المدينة، وال دا�� ل��� - لم أجد غ��
ت رأي (مات ه��ر)، خب�� ��� � غس�لنا القذر ع� الناس، ثم ان��

ل من
�
د استحالة حدوث هجوم آخر، وهذا �قل

�
القروش، الذي أ�

مسئولي�نا.
� ضيق، ثم سأله:

زفر (برودي) ��
- وهل �ظن (ه��ر) هذا أن �ل ذلك �فعل قرش واحد؟

ا. ا واحد� ح كونه قرش� - إنه غ�� واثق، ول�نه يرجِّ
�
ح هذا، فلقد اتصلت أمس �حراس الشوا�� �� ا أرجِّ - أنا أ�ض�

(مونتوك)، وسألتهم إذا ما �انوا قد الحظوا وجود أ�ة قروش،
� منطقتهم، ول�نهم وعدوا

ا �� ا واحد� دوا أنهم لم يروا قرش�
�
فأ�

، � ب�رسال قارب استطالع، فعدت لالتصال بهم �عد ساعت��
ا، ا واحد� دوا ع� أنهم جابوا المنطقة �لها، دون أن يروا قرش�

�
وأ�



586

ة، أو متوسطة � إ� المنطقة صغ��
� قد تأ�� ثم إن القروش ال��

الحجم، ال تضايق الناس عادة، ول�ن القرش الذي رآە (ليونارد)
ا. ل�س كذلك حتم�

، ح (ه��ر) أال نكت�� ب�غالق الشوا�� - هذا صحيح، ولهذا �ق��
ا. � أن �س�� الصط�ادە أ�ض�

و�نما ي����
فون طة، والص�ادون المح�� ا لل��

�
� ال أملك زورق - �ماذا؟.. إن��

� اليوم ع� األقل، و...
ا �� � دوالر� يتقاضون مائة وخمس��

( � قاطعتهما ضجة خارج المكتب، تعا� خاللها صوت (ب�كس��
اض، أعق�ه صوت امرأة غاض�ة، ثم اقتحمت امرأة �لهجة اع��

المكتب �غتة..
�انت أم الطفل (أل�سندر)، و�� تمسك �سخة من صح�فة ما،

ا:
�
)، �قول مرت�� � وظهر خلفها (ب�كس��

- لقد حاولت منعها أيها الرئ�س، ول�ن..
: ً
نهض (برودي)، قائ�

.. � ).. هل هناك خدمة �مكن�� � - ال �أس.. تفّض�� �ا م�� (كي��
ق�ل أن ��مل ع�ارته هوت المرأة ع� وجهه �الج��دة المط��ة،
دة الج��دة � صفعة أذهلته �أ��� مما آلمته، ثم تركت الس�َّ

��
ا، و�� ت�خ: �سقط أرض�

- إذن فقد كنت تعلم.. �انت هناك ضح�ة سا�قة، ولم تحاول
إنذارنا أو تحذيرنا.. �ا لك من وغد.
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ا، ع� ارتفعت المرارة إ� حلق (برودي)، فقد �ان هذا صح�ح�
الرغم من أنه ل�س �ل الحق�قة، فابتلع مرارته، وقال:

)، الواقع أن.. � - لم أ�ن أعلم �الض�ط �ا م�� (كي��
ول�نها قاطعته صارخة:
- أنت قتلت (أل�كس).
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� القسم،
ا، �� راحت تعوي وت�خ، ع� نحو سمعه الجميع حتم�

.. و�ان من الواضح وموقف الس�ارات خارجه، والشارع، والشا��
د معرفة الجميع �ما

�
ة ط��لة، ما يؤك أنها �انت ت��� منذ ف��

�ة: � هست��
حدث، ولقد راحت ت�خ ��

ا. - أنت قتلته.. لن أغفر لك.. لن أتر�ك أ�د�
ا، وهو �قول:

�
حاول أن �لمس كتفها مهّدئ

ح. � فرصة ال�� .. امنحي�� �
- رو�دك �ا سّ�د��

ول�نها ابتعدت عن �دە، صارخة:
.. لقد كنت تعلم.. عرفت ولم تت�لم، - ا�عد �دك القذرة ع��
� السادسة من عمرە..

�� 
ً

 �ل�� م�عه.. طف�
ً

 جم��
ً

وتركت طف�
�ر. �ر.. �� .. إنك رجل �� � اب��

هتف (برودي):
� الحق�قة.. س� ).. أنت ال تعرف�� � � هذا �ا م�� (كي��

- �ك��
(م�دوز).
�خت:

- سي��دك �الطبع، فهو صد�قك.. ور�ما اتفقتما ع� قرار
ا.. قل �: �م ر�حت من هذا؟ ال�تمان مع�

� ف�ع:
ا �� تراجع (برودي)، هاتف�

- ر�حت؟�
�خت:

، وسأدفع �
�� م.. أخ��

�
- نعم.. من منحك رشوة �اف�ة، ح�� ال تت�ل

� لماذا لم تحاول إنذارنا؟.. لماذا؟
�� لك الم��د.. أخ��

� مرارة:
أجابها ��

ر أن �حدث هذا ثان�ة. - ألننا لم نتصوَّ
� �عة واقتضاب، و�أنه �ل�� ما لد�ه دفعة واحدة،

نطقها ��
� مالمحه عن الحق�قة،

� وجهه، و�أنها ت�حث ��
وحّدقت المرأة ��
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� �
ثم لم تل�ث ثورتها �لها أن تالشت �غتة، �ما لو �انت طاقتها قد
نفدت، وتهال�ت ع� أقرب مقعد إليها، وراحت ت��� �حرقة،

ا غائرا.. � أعماق (برودي) جرح�
ول�نها تركت ��

ا ال يندمل.. .. جرح�
 

∞∞∞∞∞
 

، ) قد ان�فت منذ قل�ل، مع طب�ب المس�ش�� � �انت م�� (كي��
� مرارة، وقال:

عندما تنّهد (برودي) ��
- الساعة لم تتجاوز التاسعة �عد، ولو استمّر اليوم ع� هذە

� حاد. � سأصاب �انه�ار عص�� ة، فأظن�� الوت��
قال (م�دوز):

- ال تأخذ ما قالته �محمل الجد، فلقد �انت منهارة، و..
- أعرف �ا (هاري).. أعرف.. ول�ن المش�لة أن رأيها يتوافق مع

� نف�.
�� � رأ��

م نفسك.
�
- ال �ا (مارتن).. ال تل

� أستطيع إلقاء اللوم ع� (الري فوجان)، أو ح�� - أعلم أن��
� كنت أستطيع منع م�ع طفل

� أعلم أ�� عل�ك أنت، ول�ن��
ا لذلك. ورجل، ولم أفعل ش�ئ�

لم �كد يتّم ع�ارته، ح�� ارتفع أز�ز جهاز االتصال الداخ�� إ�
جوارە، وأتاە صوت أحد رجاله �قول:

- إنه مس�� (الري فوجان) ع� الهاتف.
� لهجة تحمل

اعة الهاتف، وقال �� التقط (برودي) سمَّ
ا من السخ��ة والمرارة: م��ج�

 �ا  (الري).. هل قض�ت إجازة ممتعة؟
ً

- أه�
� حديثه:

أجا�ه (فوجان)، دون أن ي�ت�ه إ� رنة السخ��ة ��
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ة مساًء فقط، ح�� سمعت األخ�ار، - نعم.. ح�� الحاد�ة ع��
ا � رأ�ت أنك قد قض�ت يوم� ولقد أردت االتصال �ك، ول�ن��

ا، وال دا�� ألن أض�ف الم��د إ� متاع�ك. عص���
� ضجر:

قال (برودي) ��
ا فعلت. - حسن�

� أشعر �األسف �ا (مارتن). إن��
ا؟ - حق�

� اثنان من ك�ار المستأج��ن، وأنه�ا - �التأ��د.. لقد اتصل ��
، ع� الرغم من تهد�دي لهما �اللجوء إ� القضاء، تعاقدهما م��
 لم تؤّجر �عد، خالل أغسطس،

ً
� � ون م�� ومازال لدي ع��

.( � � (أمي��
والناس يؤكدون أنهم لن �قضوا إجازتهم ��

- أهذا هو �ل ما يهمك �ا (الري)؟
- إنه عم�� �ا (مارتن).

� هذا الموسم ع� األقل، فلقد
- ا�حث عن عمل آخر إذن، ��

. أغلقت الشا��
- و�� م�� �ستمّر قرارك هذا؟

- �ضعة أ�ام.. أو أسابيع.
- خطأ �ا (مارتن).. هل تعلم أن األسب�ع القادم ي�ت�� الرابع من

يوليو؟
- نعم.. أعلم.. وأعلم أنها إجازة للدولة �لها.

� الرابع من يوليو،
� المص�ف، �� - عظ�م.. لو أمكننا تحس��

ا.. أل�س كذلك؟ فس�ستطيع إنقاذ (أغسطس) أ�ض�
� �ا (الري)؟ - هل �ساوم��

ر �صوت مرتفع.. أو أدعو هللا �صوت عال..
�
� أفك

- ال.. ال.. إ��
ء، قد رحل؟ �

المهم.. ك�ف ستعرف أن ذلك ال��
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- لم أستقّر ع� الوس�لة �عد، ول�ن أحد أصدقاء (م�دوز) خب��
د أنه ب�م�اننا اصط�اد السمكة.. ما

�
�أسماك القرش، وهو يؤك

� دوالر، ل�ستأجر قارب (بن جاردنر) � أن تمنحنا مائ��
رأ�ك ��

ا من ق�ل ؟ لست أدري إذا ما �ان قد اصطاد قروش� � ليوم أو يوم��
أم ال، ول�ن �مكننا أن نحاول.

� سأح�� - نعم، �مكننا أن نحاول �ا (مارتن).. أخ�� (م�دوز) أن��
النقود.

أن� (برودي) المحادثة، ثم التفت إ� (م�دوز)، وقال:
ا��.. (الري فوجان) هذا ثري للغا�ة، وع� الرغم من هذا - عج��
فهو يتحّدث عن المش�لة �ما لو �انت مش�لة ح�اة أو موت..

؟ � �ائه الغامض�� رى هل لهذا عالقة ���
ُ
ت

هزَّ (م�دوز) كتف�ه، وقال:
- من �دري؟

� توتر:
عقد (برودي) حاجب�ه، وهو �قول ��

� أ�اد أقسم أن (الري) هذا - نعم �ا (هاري).. من �دري؟.. ول�ن��
ا. ا رهي�� �حجب خلفه ��

� أعماقه
ء ما �� �

ا، و�� � صامت�
لم �جب (م�دوز)، و�نما ���

يرتجف، و�شعر أن (برودي) ع� حق..
ا.. .. ع� حق تمام�

 

∞∞∞∞∞
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5- القارب..
� ص�اح الخم�س، ح�� أن أشعة الشمس

ان��� الض�اب �شدة، ��
� الخامسة،

د �� اقه طوال النهار، إ� أن �دأ ي��دَّ عجزت عن اخ��
، ولقد فاستقل (هندر�كس) س�ارته، وخ�ج يتفّقد الشا��
أدهشه أن �جد س�ارة الرئ�س (برودي) هناك، ثم لم �ل�ث أن
ع �منظارە المقّرب

�
ا عند الشا�� يتطل لمح الرئ�س نفسه جالس�

�
، يتهادى فوق سطح الماء �� ا حركة قارب صغ�� إ� ال�حر، متا�ع�

�طء، فاتجه إل�ه �سأله:
- ماذا تفعل �ا سّ�دي الرئ�س؟
أشار (برودي) إ� الزورق، قائال

� قار�ه هناك،
� أحاول معرفة ما �فعله (بن جاردنر) �� - إن��

ا � هنا منذ ساعة، ولم أر ش�ئ� فالمفروض أنه �صطاد، ول�ن��
يتحّرك ع� القارب قط.. انظر بنفسك.

ع (هندر�كس) ع�� المنظار المقّرب إ� الزورق، ثم غمغم:
�
تطل

� ال�حر؟
- هذا صحيح.. منذ م�� وهو ��

� السادسة.
� أمس أنه س�خ�ج للص�د ��

�� - لقد أخ��
- هل خ�ج وحدە؟

- لست أدري، ول�ن األمر يو�� �ذلك.
د؟.. ما تزال أمامنا ساعتان، ق�ل

�
- هل تحب أن نذهب ونتأ�

غروب الشمس.
- وك�ف سنذهب إ� هناك؟

ا، من طراز ض قارب (�ش�كرنج).. إن لد�ه قار�� - سأق��
(أ�واسبورت).
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ول إ� ال�حر، فمنذ � شعر (برودي) �التوتر، لمجّرد ذكر فكرة ال��
� نظرە �مت�� �الوحوش وال�ائنات المخ�فة،

طفولته �ان ال�حر ��
ول�ن واج�ه دفعه إ� أن �قول:

�
- ال �أس.. ل�س أمامنا خ�ار آخر، اذهب أنت إلحضار قارب، ��

ا. � سأسأل أنا زوجة (بن جاردنر)، ف��ما اتصل بها هو السل��� ح��
ا للقاء آخر.. قا استعداد� واف��

� قلب ال�حر..
�� ..

∞∞∞∞∞
 

عندما عاد (برودي) إ� المرفأ، �ان (هندر�كس) قد أعّد الزورق،
ولم �كد (برودي) �صعد إ� سطح الزورق، ح�� سأله

� اهتمام:
(هندر�كس) ��

- ماذا قالت زوجة (بن جاردنر)؟
ا منذ نصف - وال �لمة.. قالت: إنها تحاول االتصال �ه السل���

. الساعة، ول�نها تظن أنه قد أغلق جهاز الالسل��
- أهو وحدە؟

ا. - نعم.. وحدە تمام�
- هذا عج�ب.

ل (ليونارد)، قائد الزورق، وقال: وهنا تدخَّ
ء �ال�س�ة لص�اد، فال أحد �غلق جهاز �

- �ل قل: إنه أعجب ��
� عرض ال�حر.

، وهو �� الالسل��
ت�ادل (برودي) مع (هندر�كس) نظرة قلق، ثم قال:

ء. �
- ه�ا �ا (ليونارد).. انطلق �ذلك ال��
ء من الزهو: �

قال (هندر�كس) ���
- سأقودە أنا.

� عص��ة:
� �عة ضا�قت (برودي)، فقال ��

انطلقا �الزورق ��
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وري أن تنطلق بهذە ال�عة؟ - أمن ال��
اب�سم (هندر�كس)، وقال:

- هذا أفضل �ا سّ�دي.
ض (برودي) هذە المرة، و�نما راح �قاوم ذلك التوتر الذي لم �ع��
�ا من قارب (بن � عروقه، والذي تضاعف عندما اق��

��ي ��
� الم�اە العم�قة، فقال:

ا �� جاردنر)، ووجداە راس��
� منطقة عم�قة كهذە؟

- لماذا يرسو (بن جاردنر) ��
هزَّ (هندر�كس) كتف�ه دون أن �ج�ب، وأوقف الزورق إ� جوار
قارب (بن جاردنر)، فازدرد (برودي) لعا�ه، وصعد إ� القارب،

وهتف:
- هاي (بن).

� القارب عن أي أثر للح�اة، ول�نه
ا، ف�دأ ي�حث �� لم يتلّق جوا��

لم �جد سوى دلو �مت�� �أحشاء األسماك والدماء، فسأل
(هندر�كس):

- ما هذا؟
أجا�ه (هندر�كس):

� الماء، ل�جذب القروش، ول�ن
- إنه طعم.. المفروض أن �لق�ه ��

من الواضح أنه لم �ستخدم ال�ث�� منه، و...
ارتفع من خلفهما فجأة صوت �قول:
� �ا (بن)؟ ).. هل �سمع�� � - هنا (ب����

� توتر:
�ان جهاز الالسل�� هو مصدر الصوت، فقال (برودي) ��

- إذن فجهاز الالسل�� �عمل.
انتقل توترە إ� (هندر�كس)، الذي قال

- ماذا حدث إذن؟.. إنه ال �متلك زورق نجاة، ثم إنه �سبح
�السمكة، والقارب سل�م �صلح للعمل، فماذا أصا�ه؟

� أرض�ة القارب، وقال:
أشار (برودي) إ� أر�ــع فتحات ��
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�
- ما هذا؟

انح�� (هندر�كس) �فحص الفتحات، ثم قال:
ها عت مسام�� � - إنه موضع حلقة الم��ط الصلب.. لقد ان��
ئ.. �ا إل��.. أ�ة األر�عة من م�انها �القوة، فالخشب حولها مه��

اع مثل هذا الم��ط؟ � قوة �مكنها ان��
ارتجف (برودي)، وهو يتخّ�ل الس�ب، ثم اتجه إ� مؤخرة
� �فحص ع إ� الماء لحظات، ثم لم �ل�ث أن انح��

�
القارب، وتطل

� اهتمام، وهتف ب (هندر�كس):
خشب القارب ��

- انظر هنا.
ع إ� عدد من الثقوب والفتحات

�
أ�ع إل�ه (هندر�كس)، وتطل

� الخشب، ثم إ� �قع من الدماء، حول تلك الثقوب،
العم�قة، ��

و (برودي) �قول:
�.. هل �مكنك فحص هذە العالمات �ا (هندر�كس)؟ - �ا إل��

قال (هندر�كس):
ا. - نعم أيها الرئ�س، ول�ن عل�ك أن تمسك قد�� ج�د�

� قوة، ومال هو �فحص الثقوب، ح��
أمسك (برودي) قدم�ه ��

� قلق:
المس رأسه سطح الماء، فقال ��

� ف��سة سهلة.
- لو جاء القرش اآلن، لوجد��
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ارتجف (برودي) وهو �قول:
- ال تذكر هذا.

صمت (هندر�كس)، وهو �فحص الثقوب، ثم هتف:
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� مد�ة أيها الرئ�س. - �ا إل��.. ناول��
�ع (برودي) مديته، وهو �مسك قد�� لم �كن من السهل أن ين��

(هندر�كس)، ول�نه �ذل جهدە ح�� فعل، وناول المد�ة لـ
، ثم قال

ً
� الثقوب قل��

(هندر�كس)، الذي راح �ع�ث بها ��
�انفعال:

. - ه�ا أيها الرئ�س.. ارفع��
� لهفة:

جذ�ه (برودي) ثان�ة إ� القارب، وسأله ��
- ماذا وجدت؟

ە �� ا، له حروف م�� ا أب�ض المع� ناوله (هندر�كس) مثلث�
� توتر:

�الم�شار، وهو �قول ��
� قد التهم - إنها إحدى أسنان القرش �ا سّ�دي.. ي�دو أن اللع��

(بن).
قال (برودي) �صوت مرتجف:

- وهل ��� لد�ك أد�� شك؟
ا عم�قا، وأضاف: ثم التقط نفس�

ك قارب (بن) هنا ح�� الص�اح، وسنعود األن إ� - ه�ا.. سن��
.. ه�ا. الشا��
و�ان يرتجف.

.. يرتجف �شدة..
 

∞∞∞∞∞
 

شعر (برودي) �دهشة �الغة، عندما �لغ الشا�� ل�جد (م�دوز)
� انتظارە، فهتف �ـ (م�دوز):

ا آخر �� وشخص�
- ألد�ك حاسة سادسة �ا (هاري)؟

اب�سم (م�دوز)، وقال:
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. - إنه عم��
: ً
ثم قدم رف�قه إ� (برودي)، قائ�

- هذا (مات ه��ر)، الذي حدثتك عنه.
ا مما � دهشة إ� (ه��ر)، الذي �دا له أصغر سن�

ع (برودي) ��
�
تطل

ا، برونزي �نات، وس�م� � منتصف الع��
ع، إذ �ان ��

ّ
�ان يتوق

اللون، أشقر الشعر، ط��ل القامة مثل (برودي) نفسه، ول�نه
أ��� رشاقة وقوة، ولقد أضاف (م�دوز)، دون أن ي�تظر تعليق

(برودي):
- لقد استدعيته لمعاون�نا.

� لهفة:
ثم أضاف ��

� قارب (بن)؟
- ماذا وجدت ��

�اد (برودي) �خ�ج السنة من جي�ه، إال أنه لم �ل�ث أن تراجع،
وقال:

� القسم �ا (ماري).
ك �� - سأخ��

سأله (م�دوز):
� عرض ال�حر طوال الل�ل؟ تنّهد (برودي)،

- وهل س���� (بن) ��
وقال:

- نعم.. أعتقد هذا.
ا إ� القسم، و�لغه ثم أ�ع إ� س�ارته، وانطلق بها وحدە، عائد�
اعة الهاتف، واتصل �ـ ق�ل (م�دوز) و (ه��ر)، فأمسك سمَّ

� لم تكد �سمع صوته، ح�� (سا� جاردنر) زوجة (بن)، ال��
سألته:

- أين (بن) �ا (مارتن)؟
ا، ول�نه أع� من المعتاد، فأجابها:

�
�ان صوتها هادئ

.( - لست أدرى �ا (سا��
� صوتها، وهو تقول:

وهنا �دأ التوتر ��ي ��
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�
� �أنك ال تدري؟.. ألم تذهب إ� القارب؟ - ماذا تع��

- ��، ول�نه لم �كن هناك.
- (بن) أم القارب؟

� موضعه، ول�ن �دون (بن).
- القارب �ان ��

؟ � - ماذا تع��
� صوتها، وأسل��ــها، وأدرك (برودي) أنها

�انت قد �دأت تحتّد ��
 جلب أ��� قدر من الهدوء

ً
ع� وشك االنه�ار، فقال لها، محاو�

إ� صوته:
.( - لحظة �ا (سا��

ثم نادي الضا�ط الواقف �الخارج، وقال:
)، جارة (سا� جاردنر)، واطلب - اتصل �م�� (ج��س ف�سن��
)، ف�� تحتاج إ� ل (سا�� � منها أن تذهب ع� الفور إ� م��

ها أنا عن الس�ب ف�ما �عد. شخص ما اآلن، وسأخ��
� هذە اللحظة، فأشار إليهما

دخل (م�دوز) و (ه��ر) ��
� سألته: )، وال�� �الجلوس، وهو يتابع حديثه مع (سا��

- هل �حثت داخل القارب؟
)، ول�نه لم �كن هناك. - نعم �ا (سا��

- أين ذهب إذن؟.. إنه لن �غادر القارب وسط المح�ط.. أل�س
كذلك؟

- �الطبع.
�
ا، فلو فعل لصعد إ� السطح �� � الماء أ�ض�

- إنه لم �سقط ��
�ساطة.

)؟ ا للنجاة �ا (سا��
�
- هل �ان �متلك زورق

. ً
�� -

� هذە اللحظة سمع صوت (ج��س) ع�� الهاتف، ثم سألته
��

� دهشة:
�� ( (سا��
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� �
- لماذا طل�ت من (ج��س) الحضور إ� هنا؟.

� ��اء حار، و�أنما أدركت حق�قة
قالتها وانخرطت فجأة ��

اعة ا، وتناولت (ج��س) سمَّ � فت بها أخ�� الموقف، أو اع��
� اختصار، وطلب منها

ح لها (برودي) الموقف �� الهاتف، ف��
اعة ) اختطفت سمَّ ) �أمر القرش، ول�ن (سا�� عدم إخ�ار (سا��

الهاتف وصاحت �ه:
- أنت المسئول �ا (مارتن).. أنت طل�ت منه اصط�اد ذلك

القرش.
� حدة:

شعر �الغضب من اتهامها هذە المرة، وقال ��
ا، �درك ما يواجهه،

�
ف ا مح�� ).. لقد �ان (بن) ص�اد� - ك�� �ا (سا��

ولقد وافق ع� أداء العمل، مقا�ل..
قاطعته صارخة:
- أنت المسئول.

ا لمواجهة اتهام - أنه�ا المحادثة ع� الفور، فلم �كن مستعد�
ل: � توتر إ� (م�دوز) و (ه��ر)، وقال األوَّ

ع ��
�
جد�د، وتطل

- ي�دو أن (بن) قد أصبح الضح�ة رقم أر�عة.
غمغم (برودي):

- أعتقد هذا.
ثم أخ�� (م�دوز) و (ه��ر) عن �ل ما حدث عند قارب (بن)، ثم
� اهتمام، و

ناول السّن الب�ضاء لـ (ه��ر)، الذي فحصها ��
(برودي) �سأله:

- ما رأ�ك؟
أجا�ه (ه��ر):

� أن
- إنه قرش أب�ض، �الغ الضخامة.. �ا إ��.. �م �سعد��

� �لها مع القروش،
� ح�ا��

� أن أق�� ت إ� هنا.. �ان �مكن�� ح��
ا كهذا. دون أن أرى قرش�
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سأله (برودي):
ا؟ - و�م ي�لغ وزن هذە السمكة تق����

: ً
مطَّ (ه��ر) شفت�ه، وهّز كتف�ه، قائ�

- حوا�� ثالثة أطنان.
� التفت (م�دوز) إ� � ح��

أطلق (برودي) صف�� دهشة، ��
(ه��ر)، وسأله:

ألد�ك فكرة عما �حتمل حدوثه؟
- من الواضح أن السمكة قتلته.

- ك�ف؟
- ر�ما سقط من ع� القارب، أو التّف ح�ل الح��ة حول قدمه،
فسح�ه القرش إ� األعماق، أو هاجمه وهو منحن عند مؤخرة

القارب، وهذا �فّ� وجود السّن.
- ول�ن لماذا هاجم القرش القارب.

ها، مثل - القروش ل�ست ذك�ة، والغرائز وحدها تح�م تفك��
غ��زة الج�ع، وال�حث عن الطعام.

ة أمتار. ا.. إنه قارب طوله ع�� - ول�ن هذا ل�س طعام�
ء كب�� �مكن �

د �� ا، �ل مجرَّ - �ال�س�ة للقرش لم �كن هذا قار��
ا. أن �كون طعام�

- ول�نه ال �صلح كطعام.
ب بنفسه، فالقرش األب�ض - لن �عرف القرش هذا، ح�� �جرِّ
ا، ح�� ولو � أنه ال �خاف ش�ئ�

� ال�ائنات ال�ح��ة ��
�ختلف عن �ا��

ء �
ء، وأي �� �

ا، و�مكنه أن يهاجم �ل �� �ان أ��� منه حجم�
ا. تق����

سأله (برودي):
ة؟.. - هل لد�ك فكرة عن س�ب �قائه هنا، طوال هذە الف��
 عن مدى معلوماتك عن

ً
� أن أسألك أو�

معذرة، ول�ن ي����
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�
� المنطقة.

الم�اە ��
_ لقد �شأت هنا.

)؟ � (أمي��
- هنا؟�.. ��

� (ساوث هامبتون).. لقد قض�ت بها �ل مواسم الص�ف،
- ال.. ��

طوال أ�ام الدراسة.
ا. - �ل مواسم الص�ف؟�.. إذن فأنت لم ت�شأ هنا فعل��

ە عن هذا الشاب، ول�ن (ه��ر) � ا ُ�م��ِّ �ان �سعدە أن �جد ش�ئ�
� �ساطة:

أجاب ��
ة ع� هذا ا كث��

�
� قض�ت أوقات - أعرف ما تقصدە، ول�ن��

ا، والواقع أن الب�ئة ال صلة لها ا علم�� ، وكت�ت عنه �حث� الشا��
ب�قاء القرش أو ان�افه.

اته ع� هذا النحو: � سأله (برودي)، وقد ضا�قه أن �فقد �ل مم��
- ما الذي ي�ق�ه إذن؟

ا، وهو �قول: �دا جواب (ه��ر) مخ�ف�
ا. - ال �مكنك العثور ع� جواب شاف.. أ�د�

� أعماق (برودي).
وتضاعف الخوف ��

 

∞∞∞∞∞
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6- التوتر..
� توتر:

، ق�ل أن �سأله ��
ً

� وجه (ه��ر) ط���
ق (برودي) �� حدَّ

� �قولك هذا؟ - ماذا تع��
� هدوء و�ساطة:

أجا�ه (ه��ر) ��
- من المستح�ل اس�نتاج أس�اب وت�فات القرش، فالقروش
ا، � من األفعال الشاذة ما �جعل الشاذ �ال�س�ة إليها طب�ع��

تأ��
وأي شخص �غامر �اس�نتاج ما قد �قدم عل�ه القرش شخص

أحمق.
� توتر:

غمغم (برودي) ��
- عظ�م.. ال يوجد ما �مكننا أن �س�ند إل�ه إذن.

هزَّ (ه��ر) كتف�ه، وقال
� درجة حرارة

ات �� - �مكننا أن نحاول ع� األقل، فهناك التغ��
�
� هذا القرش ��

ها، فلقد ��� الم�اە، أو الت�ارات ال�ح��ة، وغ��
م�ان واحد، ودائرة ال ي��د نصف قطرها ع� ك�لو م�� واحد،
( � (أمي��

، فما الذين �عج�ه �� � لمدة ت��د ع� األسبوع��
� (ساوث هامبتون)، أو (إ�ست

ا �� �الذات؟.. لماذا لم يهاجم أحد�
هامبتون)؟

ا: قال (م�دوز) مب�سم�
�د تقول: إنها إرادة هللا، و�ننا � إلدر�دج)، رئ�سة مكتب ال�� - (مي��

نعاقب ع� خطا�انا.
قال (ه��ر):

� ، إال أن�� � الوقت الحا��
- س�دهشك أن أوافقها ع� رأيها ��

� الوقت نفسه عينات من الماء، وسأحاول كشف
س�خذ ��
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� أن سلوك األنواع األخرى من األسماك، و�المناس�ة، هل �مكن��
ا؟ أجد قار��

أجا�ه (برودي):
، ح�� أعمل ع� �س��ة � - �مكنك استخدام قارب (بن) المسك��
األمر مع زوجته، ول�ن هل تظن أنك قادر ع� اصط�اد ذلك

القرش؟
� ح�� لن أحاول، وأنا وحدي ع� األقل. - إن��

- ماذا ت��د أن تفعل إذن؟
ر ف�ما �عد. - لست أدري، سأقرِّ

� أر�د القضاء ع� تلك السمكة، ولو لم - اسمع �ا (ه��ر).. إن��
تكن �ستطيع هذا، فسنلجأ إ� شخص آخر.

ا، وقال:
�
قهقه (ه��ر) ضاح�

�
� عصا�ة إجرام�ة.. من ��

ث �ما لو كنت عضّوا �� - إنك تتحدَّ
رأ�ك �مكنه قتل مثل هذە السمكة؟

� جدة:
قال (برودي) ��

� �ا (هاري): إنك تعرف �ل ما
�� ا.. أخ�� - سنع�� ع� واحد حتم�

ا �مكنه اصط�اد ذلك � المنطقة.. هل تعرف شخص�
�دور ��

القرش؟
ر (م�دوز) لحظات، ثم قال:

�
فك

� ال أعرف ال�ث�� عنه.. أظن أنه �د� - ر�ما يوجد واحد، ول�ن��
(ك���ت)، وهو �عمل عند مرفأ خاص، �القرب من (بروم�د

ا�الند)، وسأحاول معرفة الم��د عنه لو أردت.
قال (ه��ر):

- اسمع أيها الرئ�س، ال �مكنك أن �س� لالنتقام من سمكة..
د مخلوق �ال عقل، ي�بع غرائزە إنها فكرة حقاء، فالسمكة مجرَّ

فحسب.
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� غضب:
هتف (برودي) ��

- اسمع �ا هذا.. احتفظ �فلسفتك هذە لنفسك.. لقد قتلت تلك
)، والجميع �  من (أمي��

ً
� وامرأة وطف� السمكة اللعينة رجل��

�طالبون �قتلها، ولن يهدأ لهم �ال إال عندما يرونها قت�لة، و....
قاطعه صوت أحد رجاله، ع�� جهاز االتصال الداخ�، وهو

�قول:
- م�المة لك أيها الرئ�س، من مس�� (فوجان).

ا: اعة الهاتف، وهو �قول مته�م� التقط (برودي) سمَّ
- عظ�م.. هذا ما أحتاج إل�ه �الض�ط.

: ً
اعة ع� أذنه، قائ� ثم وضع السمَّ

- أنا (مارتن) �ا (الري).
� ود:

أتاە صوت (فوجان) �قول ��
- ك�ف حالك �ا (مارتن).. ي�دو أنك تعمل لوقت متأخر.. لقد

� لم أجدك هناك. لك، ول�ن�� � اتصلت �م��
- هذا طب��� �ا (الري)، فأنا المسئول عن األمن هنا، وعن م�ع

�ن دق�قة. شخص �ل ع��
� أخ�ار (بن). - ال ت�الغ �ا (مارتن).. لقد �لغت��

- ما الذي �لغك منها؟
- إنه مفقود.

- ي�دو أن األخ�ار تن��� ��عة.
ا؟ � هذە المرة أ�ض�

- أأنت واثق من أن القرش هو الس�ب، ��
- ال يوجد تفس�� آخر هذە المرة؟
- وماذا تنوي أن تفعل هذە المرة؟

�ان صوت (فوجان) شد�د التوتر هذە المرة، ول�ن (برودي)
� هدوء ُ�حسد عل�ه:

أجا�ه ��
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- سؤال ج�د �ا (الري).. إننا نفعل �ل ما بوسعنا لقد أغلقنا
، و... الشا��

� �ا (مارتن).. هل ج��ت مرة أن ت�يع �عض المنازل
- هذا ال �ك��

� مستعمرة للجزام؟
لألصّحاء، ��

- ال �ا (الري).. لم أحاول هذا قط.
� �عض � �ل يوم يتصل ��

- أنت ال تدرك ما �حدث � إذن.. ��
ا منذ ا واحد� )، ولم أنه تعاقد� � � (أمي��

الناس؛ إللغاء عقودهم ��
. �

األحد الما��
� �الض�ط؟ - وما المطلوب م��

- ي�دو أننا قد �ّ�عنا ب�غالق الشا�� �ا (مارتن).
- هل تم�ح �ا (الري)؟

� الرابع من
- �التأ��د ال �ا (مارتن).. ما رأ�ك لو فتحنا الشا�� ��

يوليو؟.. إنه ع�د االستقالل، و...
� لن أفتح الشا�� إال �عد

ا �ا (الري).. إ�� - لقد فقدت عقلك حتم�
اصط�اد تلك السمكة اللعينة وقتلها.

� شخص ما أنهم �حمون
�� - وماذا عن الحواجز؟.. لقد أخ��

ال�ا) �ش��ات من الصلب. � (أس��
الشوا�� ��

ل إل�ه شعر (برودي) �م��ــــج من الغضب والضجر والحنق، وُخ�ِّ
 تمالك أعصا�ه:

ً
أن (فوجان) مخمور وال شك، فقال محاو�

ات �ا � مد أسالك ع� امتداد ثالث ك�لوم��
- هل ترغب ��

(الري)؟.. ال �أس.. أرسل مليون دوالر ك�دا�ة.
� توتر:

قال (فرجان) ��
؟.. �مكننا أن �ستأجر �عض - وماذا عن دور�ات الشوا��

األشخاص للق�ام �دور�ات منتظمة، و....
� غضب:

قاطعه (برودي) ��
- تصبح ع� خ�� �ا (الري).



607

: � وأن� المحادثة ع� الفور، فنهض (م�دوز) و(ه��ر)، قائل��
- أظن أنه من األفضل أن نن�ف.

ض (برودي)، و�نما رافقهما إ� الخارج، ول�نه لم �كد لم �ع��
ي�لغ س�ارتهما، ح�� قال لـ (م�دوز):

، تعال لتأخذها. � � مكت��
- (هاري).. لقد �س�ت قداحتك ��

� صمت، ولم �كد �دخل معه إ� المكتب، ح��
ت�عه (م�دوز) ��

احته، وقال: أخ�ج قدَّ
� لم أ�سها �ا (مارتن)، ما الذي ت��د أن تقوله �� �الض�ط؟

- إ��
- أغلق (برودي) �اب مكت�ه، وقال:

�اء (الري فوجان)؟ - هل �مكنك أن تتحّرى عن ��
� صمت، ثم أجاب:

ع إل�ه (م�دوز) لحظة ��
�
تطل

� هذا �الطبع، ول�ن لماذا؟ - �مكن��
ا - إن (الري) �حاول - منذ �دا�ة األمر - أن ُي��� الشا�� مفتوح�
� اآلن �أ�ة وس�لة، ع� الرغم من �ل ما �حدث، وهو �طالب��
� مرة سا�قة إن

� الرابع من يوليو ع� األقل، ولقد قال ��
�فتحه ��

�اء، الذين �عملون �اءە �ضغطون عل�ه، فمن هم هؤالء ال�� ��
إرادتهم ع� محافظنا؟

ا �ا (مارتن)، سأ�ذل قصارى جهدي لمعرفتهم، ول�ن - حسن�
ا. � أن تعرف أن األمر لن �كون لط�ف�

ي����
- �ل األمور لم تعد لط�فة هذە األ�ام �ا (هاري).. الجميع
�شكون سوء الحال، وكساد تجارتهم وعملهم، ولن �ض�ف هذا
ال�ث�� إ� متاعبهم، �ل ر�ما �ان الس��ل الوح�د للخروج من

األزمة.
- ر�ما �ا (مارتن).. ر�ما.

تركه (برودي) ين�ف، وهو �درك أن المواجهة قد صارت
ق���ة..
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... ق���ة للغا�ة..
 

∞∞∞∞∞

ً
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، �ما تصور (برودي)، فقد
ً

ا سه� لم �كن إغالق الشوا�� قرار�
واجه رجالە، اللذان وضعهما ع� الشا�� لتنف�ذ القرار،
� هذا الشأن، إذ أّ� �عض الناس ع�

صع��ات �الغة ��
الس�احة، ع� الرغم من القرار، وأ� رجل ع� أن هذا حقه
طة، اللذين �ادا �طلقان الدستوري، وأطلق �ل�ه خلف رج�� ال��
النار عل�ه، وخ�ج ص��ان بزورقهما إ� ال�حر، وراحا �لق�ان
� �ـ الدماء وأحشاء الدجاج ف�ه، مما جعل (برودي) �ستع��
، �اإلضافة إ� عدة (ه��ر) وقارب (بن)؛ إلعادتهما إ� الشا��
� أما�ن

�الغات �اذ�ة، ودعا�ات سمجة، حول ظهور القرش ��
، � مختلفة، ح�� أن (برودي) �ان �شعر بتوتر و�رهاق �الغ��
( � التاسعة، واستق�له أبناؤە الثالثة (ب���

له �� � عندما عاد إ� م��
� اهتمام

و(مارتن) و(شون) �ال م�االة، وهم يتا�عون التلفاز ��
�الغ، فاب�سم وهو �قول:

- ك�ف حال�م �ا أوالد؟
أجا�ه (�ل)، دون أن يرفع عي��ه عن التلفاز:

�
� الطابق العلوي، وتقول: إن عشاءك ��

.. أ�� �� � - �خ�� �ا أ��
المطبخ.

�
� �ساطة كعادته، وراح ي�ناول عشاءە ��

ذهب إ� المطبخ ��
) راقدة ع� � صمت، ثم صعد إ� الطابق العلوي، ورأى (إل��

الفراش، تطالع مجلة قد�مة، ولقد اب�سمت لرؤ�ته، وسألته:
ا؟ - هل �ان يومك متع��

� تلقائ�ة:
أجابها ��

- �ل األ�ام متع�ة اآلن.
خلع ث�ا�ه، وارتدي منامته، ورقد إ� جوارها، و�� �سأله:

)، �عد رح�ل (بن)؟ ري ماذا ستفعل (سا��
ُ
- ت

� تهالك:
غمغم ��
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�
- لست أدري.. قد �مكننا معاونتها �ش�ل ما.

ضة: قالت مع��
� من قلة الموارد هذا العام، و...

- ك�ف؟.. إننا نعا��
� حديثها، ألنه لم �كن هناك..

لم �ستمع إ� �ا��
� أعماق س�ات..

.. �ان �غرق ��
.. س�ات �ال قرار..

 

∞∞∞∞∞
 

مضت عطلة نها�ة األسب�ع هادئة، كعطالت نها�ة الخ��ف،
) �لهم قد أص�بوا ب�ح�اط ال حّد وأدرك (برودي) أن س�ان (أمي��
له، وراح يتصّور مرارتهم وحزنهم، وضا�قه أن تضطرە الظروف
التخاذ قرار صارم كهذا، ح�� الت�� �ـ (ه��ر)، الذي ق�� األ�ام
� قارب (بن)، ولم �كد

السا�قة �جوب الشوا�� المجاورة، ��
ا: � �ـ (برودي)، ح�� قال مب�سم�

�لت��
- أ�اد أجزم هذە المرة أن القرش قد رحل إ� الم�اە العم�قة مرة

أخرى.
� لهفة:

سأله (برودي) ��
- ولماذا تظن هذا؟

ا، ثم إنه هناك أنواع أخرى من األسماك هنا، - ال أثر له مطلق�
� وجود القرش األب�ض.

�� �
و�ان المفروض أن تخت��

؟ ا إلعادة فتح الشوا�� ر� ّ - هل تعت�� ذلك م��
- رّ�ما.

ا �ال�س�ة لـ (برودي)، الذي �حتاج إ� لم �كن هذا الجواب �اف��
ا كهذا، لذا فقد هّز رأسه، ا حاسم� أدلة قاطعة، ق�ل أن يتخذ قرار�

: ً
قائ�
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. � هذا ب�عادة فتح الشوا�� - لن �قنع��
اب�سم (ه��ر)، وقال:

، فأنت ع� حق. � - لو أردت رأ��
� دهشة، ثم لم �ل�ث أن اب�سم �دورە،

ع إل�ه (برودي) ��
�
- تطل
: ً
قائ�

� ال�ث�� �ا (ه��ر).
- ي�دو أننا نتفق ��

حت ض عندما اق�� �ان (ه��ر) يروق له �الفعل، ح�� أنه لم �ع��
( � ) دعوته لتناول العشاء، ع� الرغم من أنه �درك أن (إل�� � (إل��
ة، س�نتهز الفرصة لدعوة �عض األصدقاء، و�قامة ول�مة كب��
�
هو بهذا، فقد �ان يرغب �� � ا من مواردە، ل�� ا ضخم� تلتهم جزء�

� آلخر.. إسعادها من ح��
عه؛ إذ دعت (م�دوز) وزوجته (دوردش)،

ّ
.. ولقد حدث ما توق

وفتاة تد� (ديزي و�كر)، وحمد (برودي) هللا ع� أنها ا�تفت
�
� أعّدتها له �� بهذا العدد ال�س�ط، وارتدى الث�اب األن�قة ال��

ا من الح��ر ا رائع� ا، و�� ترتدي ث��� ع إليها مب�سم�
�
اس�سالم، وتطل

ا ضيوفهما ا من اللؤلؤ، ثم راحا ي�تظران مع� األزرق، وعقد�
األر�عة..

،( �  من (الجي��
ً

ا �وا� ل من وصل، مرتد�� .. و�ان (ه��ر) أوَّ
ء، وهو �قول: �

 �عض ال��
ً

ا أمر، ولقد �دا خج� وقم�ص�
� لم ا أ��� أناقة، ول�ن�� - معذرة.. �ان المفروض أن أرتدي ش�ئ�

أتوقع أ�ة دعوات هنا، لذا فقد..
ا: قاطعه (برودي) مب�سم�

ا. - إنك ت�دو رائع�
� حرارة،

ثم دعا أوالدە لمصافحة (ه��ر)، الذي صافحهم ��
� شغف:

وسأله (ب��) ��
- أأنت واحد من علماء ال�حار؟
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أجا�ه (ه��ر):
� ح�اة األسماك فحسب.

- �ل أنا متخّصص ��
: سأله (مارتن) الصغ��

- هل ستصطاد القرش؟
هزَّ (ه��ر) كتف�ه، وقال:

ا. - هذا لو أنه ما يزال هنا، ف��ما �كون قد رحل �ع�د�
� اهتمام:

عاد �سأله ��
وهل سبق لك اصط�اد قروش أخرى؟

 تخف�ف اهتمامه:
ً

أجا�ه محاو�
ة كهذا. - �الطبع، ول�نها لم تكن كب��

سأله (شون) فجأة:
ا؟ - هل �ضع القرش ب�ض�

ا: ضحك مجي��
ا كب�ض الدجاج .. القرش ال �ضع ب�ض� - سؤال ج�د �ا ف��

ا �الفعل. �الطبع، ول�ن �عض القروش تضع ب�ض�
� حزم:

�� ( � قالت (إل��
- ك�� أسئلة أيها الصغار.. ه�ا �ا (مات)، حاول أن تتجاهل

ا. أسئلتهم، ف�� ال ت�ت�� أ�د�
راحت تتحّدث مع (ه��ر) حول أمور عامة، ح�� وصل (م�دوز)

وزوجته، ووصلت (ديزي و�كر) �عدهما، و�دا الحفل الصغ��
� الجميع خالله الحد�ث عن القرش، أو ح��

ا، وتحا�� لط�ف�
اإلشارة إل�ه، خش�ة إفساد جو الحفل الجم�ل، ول�ن (برودي)
وحدە لم �ستطع االندماج مع اآلخ��ن، إذ �ان هناك فكرة

ا.. ە تمام� واحدة تمأل رأسه، و�س�طر ع� تفك��
� ال�حر..

.. فكرة وجود ذلك القاتل ��
.. القاتل المعروف �اسم (القرش)..
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.. القرش الدموي الره�ب.
 

∞∞∞∞∞
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7- ال�..
لم �كن (برودي) يتل��ّ تلك الم�المة الهاتف�ة، من مكتب
� ص�اح الخم�س، ح�� أدرك ع� الفور أنها محاولة

(فوجان)، ��
� �عد � الرابع من يوليو، الذي �ح��

�� ، جد�دة إلعادة فتح الشا��
ە هذا، إذ تل��ّ دعوة لحضور � تفك��

، و�ان ع� حق �� � يوم��
اجتماع المجلس المنتخب، الذي يرأسه (فوجان) نفسه، وأدرك
، ، التخاذ قرار فتح الشا�� أنهم س�حاولون الضغط عل�ه أ���
ض ع� حضور االجتماع، و�نما ذهب إ� هناك ول�نه لم �ع��
اجع عن قرار � أعماقه عدم ال��

ر �� �م��د من اإل�ار، وقد قرَّ
�
ا �أنه أفضل قرار ممكن، �� ، مادام مقتنع� إغالق الشوا��

الظروف الحال�ة..
.. وعندما وصل (برودي) إ� مكتب (فوجان)، استق�لته
ة (فوجان)، �اب�سامة ساحرة (جان�ت) الحسناء، سكرت��

�المعتاد، و�� تقول:
� انتظارك �الداخل.

ا أيها الرئ�س.. الجميع �� - مرح��
� م�ح:

ة، ول�نها استوقفته ل�سأله �� اتجه إ� �اب الحجرة م�ا��
: هل تظن أن ذلك الشاب الوس�م (مات ه��ر)، ً

� - قل �� أوَّ
� هذە األ�ام؟

ا، �� مرت�ط عاطف��
� دهشة:

ف ل�سألها ��
َّ
توق

- وأين رأ�ت (ه��ر) هذا؟
أشارت إ� مكتب (فوجان)، قائلة:

ا.   � الواقع وس�م جد�
� الداخل مع الجميع، وهو ��

- إنه هنا، ��
� حذر:

سألها ��
� الداخل؟�.. وما الذي أ�� �ه هنا؟

�� -
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ت كتفيها، قائلة: هزَّ
؟ �

- ومن أدرا��
� أنهم �عّدون العدة أدرك أن وجود (ه��ر) �الداخل �ع��
سة وحدە، فالجميع �الداخل لمواجهته، وأنه سيواجه معركة ��
من أنصار (فوجان)، ومن المؤكّد أنهم قد ضّموا إليهم (ه��ر)
لس�ب ما، ول�ن هذا لم �منعه من الدخول إ� حجرة
االجتماعات، و�لقاء التح�ة ع� الجميع، ولقد �دا له (فوجان)
، شاحب الوجه، �ما لو أنه لم �ذق طعم � ا، غائر العين�� مرهق�
النوم منذ شهر �امل، خاصة وهو �دعوە للجلوس �صوت

: ً
ج، قائ� متح��

- اجلس �ا (مارتن).. اآلن �مكننا �دء االجتماع.
� مقعدە، وتابع (فوجان):

جلس (برودي) ��
ا س�ب اجتماعنا هنا، والواقع أنه هناك - أظن�م تعرفون جم�ع�

ا. شخص واحد فقط نحتاج إ� إقناعه، �ما اقتنعنا �ه جم�ع�
� هدوء:

قال (برودي) ��
� أنا �الطبع.

- تقصد��
� توتر:

ا، وقال �� أومأ (فوجان) برأسه إ�جا��
- حاول أن تنظر إ� األمر من وجهة نظرنا �ا (مارتن)، فالمدينة
تموت، والناس �فقدون أعمالهم، والمتاجر تعجز عن فتح
، و�ل يوم �مّر أبوابها، وال أحد �ستأجر المنازل وأ�واخ الشا��
� نعشنا، واستمرار إغالق

ه ��
ّ
علينا أش�ه �مسمار جد�د، ندق

الشا�� ي�دو كت��ــــح رس�� منا، نقول ف�ه للناس: مدي�تنا
�وا منها. تفتقر إ� األمن واألمان.. ال تق��

قال (برودي):
� شخص

� الرابع من يوليو، ثم ل��
- وماذا لو فتحنا الشوا�� ��

آخر م�عه؟
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ورة الق�ام بها. - إنها مخاطرة محس��ة، و�لنا نرى ��
- لماذا؟

ە أنت �ا مس�� (ه��ر). - أخ��
تنحنح (ه��ر)، وقال:

- هناك عدة أس�اب، فالقرش لم �ظهر لمدة أسب�ع �امل.
قال (برودي):

- وكذلك لم �سبح أحد طوال هذا األسب�ع.
ا عنه �استمرار، ولم أر � أجوب ال�حر �حث� - هذا صحيح، ول�ن��
ا هذە األ�ام، ا له خالل هذە المدة، ثم إن الم�اە تزداد دفئ� أثر�
ل الم�اە ال�اردة، والقاعدة �� أن القرش األب�ض الضخم �فضِّ

و�ن كنت أعلم أنها ل�ست قاعدة.
- هل تعتقد أنه قد رحل إ� �حر الشمال؟

- أو عاد إ� عمق ال�حر، ح�ث الماء أ��� برودة، أو رحل إ�
الجنوب.. ال �مكنك الت�بؤ �ما تفعله هذە ال�ائنات.

. � د التخم�� ا.. ال �مكنك الت�بؤ، �ل مجرَّ � أ�ض� - �الض�ط.. إنه رأ��
� عص��ة:

�� 
ً

ل (فوجان)، قائ� تدخَّ
ا �ا (مارتن).

�
- ال �مكنك أن تطلب ضمان

: أجا�ه (برودي) �عص��ة أ���
.( � )، أو م�� (كي�� � � واتك�� - قل هذا لـ (ك��ست��

� ضجر، وقال:
ح (فوجان) �كفه �� ل�َّ

�
ا، ال �مكننا الجلوس �� - أعلم.. أعلم، ول�ن ال�د أن نفعل ش�ئ�

ا �ابتعاد القرش، انتظار معجزة، فالسماء لن ترسل لنا تق��ر�
المفروض أن ندرس نحن الدالئل ونتخذ القرار المناسب.

قال (برودي):
ا هذا الف�� الع�قري. - عظ�م.. ماذا قال ل�م أ�ض�

� حدة:
قال (ه��ر) ��
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�
� هذە األمور، ولم أر السمكة

� خب�� �� ، ثم أن�� � - لقد طلبوا رأ��
�
طوال أسب�ع �امل، وال خفر السواحل رأوها، وال أحد �ل��

� األح�اء
� الماء، وال يوجد أي تغي�� ��

الدماء أو القاذورات ��
السمك�ة، فماذا تطلب من أدلة، �اإلضافة إ� �ل هذا؟

� ال�دا�ة، وأراهن أن أحدا� لن �جد
- وكذلك لم توجد أس�اب ��

ات. ا أو تفس�� أس�ا��
- أهو قدر إذن؟

- نعم.. لو أردت أن تقول هذا، وال توجد ضمانات ضد القدر..
أل�س كذلك �ا (الري)؟
� حنق:

قال (فوجان) ��
- لست أدري ماذا تقصد �ا (مارتن)، ول�ن من المحتم أن تتخذ

ا. قرار�
� حدة:

قال (برودي) ��
- لقد اتخذتم قرار�م �الفعل.. أل�س كذلك؟

- �مكنك أن تقول ذلك.
ث مع الزوج � شخص آخر م�عه؟.. من س�تحدَّ

- وماذا لو ل��
أو الزوجة أو األم، و�قول ��ل �ساطة: لقد قامرنا وخ�نا؟

ا هكذا �ا (مارتن).. لو جاء هذا الموقف، وأراهنك - ال تكن سلب��
، سنجد عندئذ ما نقوله. �

أنه لن �أ��
� ذلك، ولن أحتمل �عد اآلن نتائج أخطائ�م. - ال.. لقد أرهق��

 �ا (مارتن)، ال دا�� للغضب.
ً

- مه�
� جاد ف�ما أقول.. لو أردتم سلطة فتح الشوا�� خذوها،

- إ��
ول�ن خذوا معها المسئول�ة �املة

؟ - ماذا تع��
طة هنا، والمسئول عن أمن � أنه ما دمت رئ�س ال�� - أع��

ا. ، ق�ل حسم األمر تمام� ، فلن ُ�فتح الشا�� � المواطن��
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، فلن ت��� - اسمع �ا (مارتن)، لو لم تصدر قرارك �فتح الشوا��
�
� هذە المدينة، �ل لن تجد ح�� وظ�فة ساع ��

طة �� ا لل�� رئ�س�
�د، وس�س� أهل هذە المدينة لطردك منها �� مكتب ال��

� أيها السادة؟
طردة.. هل توافقو��

� �ساطة:
� حزم وحماس، ول�ن (برودي) قال ��

وافقه الجميع ��
� هذا األمر �ا سادة. - لن �عني��

�ان من الواضح أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد، لوال أن ارتفع
� الهاتف فوق مكتب (فوجان)، الذي التقط سماعة الهاتف، رن��

� حدة:
وقال ��

ا. - قلت أننا ال ن��د إزعاج�
� اهتمام، ق�ل أن �قول:

ثم صمت لحظات، استمع خاللها ��
- هذە الم�المة لك �ا (برودي).

� حزم:
�� 

ً
نهض (برودي)، قائ�

. � � الهاتف الخار��
- سأتحّدث ��

 

اعة � خطوات ��عة، والتقط سمَّ
غادر قاعة االجتماعات ��

اعة هاتف � نفس اللحظة رفع (فوجان) سمَّ
، و�� � الهاتف الخار��

مكت�ه، ووضعها ع� أذنه، غ�� م�ال �أعضاء المجلس
المنتخب، الذين تجاهلوا هذا الموقف ال��ــــح، دون أن �حاول
أحدهم منعه من التصّ�ت ع� م�المة (برودي)، ح�� (ه��ر)،
) الداخل�ة ال تعن�ه، فالذ �الصمت الذي رأى أن شئون (أمي��
�
� تل��ّ (برودي) محادثة (م�دوز)، الذي قال �� � ح��

�دورە، ��
�عة، ولهجة �شّف عن خطورة ما لد�ه:

ورة ا، فأنا أعلم �� - أنا (هاري) �ا (مارتن).. استمع إ�َّ ج�د�
عودتك إ� االجتماع، وسأخت� �قدر اإلم�ان.. إن (الري
� مأزق ح�ج، فهو مدين م�لغ كب�� لرجل مهم، وهذا

فوجان) ��
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ا، مرضت �ن عام� ة ط��لة، فمنذ حوا�� خمسة وع�� �عود إ� ف��
ا، ولم �كن (الرى) �ملك المال �عد، ا شد�د� زوجة (الري) مرض�
و�ان �حتاج إ� المال �شدة، فأقرضه إ�اە رجل �د� (ت�نو

روسو).
- وما صلة هذا �ما نحن ف�ه؟

ك، فمنذ �ضعة أشهر، وق�ل أن ي�دأ موض�ع القرش - سأخ��
كة �اسم (�اس�اتا ا�س��ت)، دون رأس مال هذا، تم تك��ن ��
� المح�طة بنا، منذ

كة ت�تاع �ل األرا�� ، ول�ن هذە ال�� � عي��
، مع ظهور �

ائها لألرا�� ة ط��لة، ولقد تضاعفت �عة �� ف��
ا، لم �حدث القرش، وكساد األعمال، إذ ه�طت األسعار هبوط�
اء تحمل توقيع منذ الحرب العالم�ة الثان�ة، و�ل ش��ات ال��
كة (�اس�اتا)، أما نائب الرئ�س فهو (الري فوجان)، كرئ�س ل��
ة إ� أنه زع�م (ت�نو روسو)، الذي كت�ت عنه (التا�مز)، مش��

� ني��ورك.
إحدى أ� (الماف�ا) الخمس ��

� ؟ ما الفائدة ال�� ��.. ول�ن لماذا �س� لفتح الشا�� � - �ا للع��
تعود إل�ه �ذلك؟

، والس��ل �
اء األرا�� - ي�دو أنه قد أنفق �ل ما لد�ه ع� ��

�
الوح�د لعدم إفالسه هو أن ترتفع األسعار مرة أخرى، لي�دأ ��

اە من أراض خاصة وأنه لم �دفع ثمن ج�� األر�اح، ب�يع ما اش��
�
ا، و�نما دفع مقدمات أثمانها فقط، وال�ا�� � نقد�

�ل األرا��
�ش��ات مؤّجلة، ولو لم ترتفع األسعار فلن �مكنه سداد
الش��ات، وس�فلس هو و(روسو)، وأعتقد أنه من الصعب ع�
رجل مثل (روسو) قبول هذا، والس��ل الوح�د لمنع هذە ال�ارثة،
، ق�ل الرابع من يوليو، � فتح الشا��

هو أن ينجح (فوجان) ��
� بيع ما لد�ه، و�حصل

تفع األسعار، و�نجح (فوجان) �� ف��
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ا، أما لو قتل القرش (روسو) ع� نص��ه، وهو النصف تق����
ا آخر فستكون نها�ة (فوجان)، و... شخص�

قاطعهما فجأة صوت (فوجان)، وهو ��خ ع�� الهاتف:
ت �لمة واحدة من هذا - أنت �اذب �ا (هاري)، ولو ���

سأقاض�ك ح�� الموت.
� غضب:

� عنف، فقال (م�دوز) ��
اعة �� ثم أل�� السمَّ

- أهذە �� نزاهة محافظنا؟
� اهتمام:

تجاهل (برودي) ما حدث، وسأل (م�دوز) ��
- وماذا ستفعل �ا (هاري)؟.. هل ت��� هذا؟
- ل�س اآلن، فلست أملك أ�ة أدلة أو وثائق.

- ول�ن لد�ك معلومات �اف�ة.
- المعلومات ال تك�� �ا (مارتن).

- وماذا عن أعضاء المجلس؟.. هل �شاركونه قذارته؟
- ال.. إنهم فقط �دينون له �خدمات سا�قة.

. ا �طالب �فتح الشا�� - و (ه��ر)؟.. إنه أ�ض�
ا، فأنا نف�� لم أحصل ع� هذە - لست أظن (ه��ر) �علم ش�ئ�

المعلومات إال منذ قل�ل.. المهم ماذا تنوي أنت أن تفعل؟
ا، فلقد قلت لهم: إنهم �ستط�عون أخذ - - لقد استقلت تق����

� لو أرادوا. وظ�ف��
� حاجة إل�ك، ولو استقلت س�أتون

- ال.. ال �ستقل، فنحن ��
��خر �حّتل منص�ك، و��نازل عن نزاهته مقا�ل �ضع دوالرات.

- ماذا أفعل إذن؟
. - لو كنت م�انك لفتحت الشوا��

� �ا (هاري)؟.. إن هذا ما ي��دونه. - ماذا تع��
، وهذا ُ�خ�� مسئوليتك، ومادامت ستضطر - ولديهم قرار خب��

، ان عاجال أو آجال، فافعل هذا اآلن. ا إ� فتح الشا�� حتم�
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- مستح�ل �ا (هاري).. سأساعدهم بهذا ع� الحصول ع�
األر�اح، والفرار.

، أو أزاحوك عن - إنهم س�حصلون عليها، سواء فتحت الشوا��
ط��قهم، ع� األقل �مكن للمدينة أن ت�تعش، لو فتحت
� ذلك

ء. �ما �� �
، أما لو لم تفعل، ف��ما خ�نا �ل �� الشوا��

أنت.
، � األمر، ولو كنت سأفتح الشوا��

ر ��
�
ا �ا (هاري)، سأفك - حسن�

ا لم�المتك ع� أي حال. .. شكر� � فسأفعل هذا �ط��ق��
أن� المحادثة، وعاد إ� قاعة االجتماعات، و�ان (فوجان) يول�ه

ظهرە، وهو �قف أمام النافذة، ولم �كد �شعر �دخوله، ح��
� �امة:

�� 
ً

استدار إل�ه، قائ�
- انت�� االجتماع.

� ارت�اك يو�� �أن ع�ارة (فوجان) قد
نهض أعضاء المجلس ��

�
ا �ما صدمت (برودي)، ول�نهم غادروا الم�ان �� صدمتهم، تمام�

� (برودي) يواجه (فوجان)
��� � � ح��

صمت، ومعهم (ه��ر)، ��
�
الذي انتظر ح�� خال الم�ان، إال منه ومن (برودي). فقال ��

توتر:
ا أصدقاء �ا (مارتن). وأتعشم أن نظّل كذلك. - كنا دائم�

- ما مدى صحة ما قاله (م�دوز)؟
� وحدي �ا (مارتن)، وال أستطيع التحّدث عنه.. �ل ما

- هذا شأ��
� ، و�طالب�� �

� الما��
ا ��  قدم إ� ص��ع�

ً
� قوله هو أن رج� �مكن��

اآلن بردە.
- إذن ف�ل ما قاله صحيح.

� �الدم�ع، وهو �قول: �دت عينا (فوجان) م�للت��
ر أن األمر س��لغ هذا الحد �ا � لم أ�ن أتصوَّ - أقسم لك إن��
ة آالف دوالر، ولقد (مارتن).. لقد �ان الم�لغ �له هو ع��
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، ول�نهم رفضوا ب��ار، مؤكدين أنه مجرد � حاولت ردە مرت��
هد�ة، إال أنهم لم �ع�دوا إ�َّ اإل�صال الخاص �النقود، واآلن
� �دفع ما أنا مدين �ه، ولقد عرضت مائة ألف دوالر، �طالبون��
ول�نهم رفضوا، وطالبون ب�سه�ل �عض االس�ثمارات، مقا�ل

هذا.
- و��م تدين لهم اآلن؟

.. أو ح�� �ل ما أملك.. هل �مكنك � - ر�ما مليون أو مليون��
� �ا (مارتن)؟

مساعد��
� مساعدتك بها، �� االتصال � �مكن�� - الوس�لة الوح�دة، ال��
ح األمر �له له، و�مكنك أن تد�� �شهادتك، �النائب العام، و��

ضد هؤالء األوغاد؛ للتخلص منهم.
. ��

� � ق�ل أن أعود إ� م�� - س�قتلون��
� أعماقه عن � إ�ارە

� إشفاق، و�ساءل ��
تطلع إل�ه (برودي) ��

.. أ�� عقدة ذنب، أم خوف من سقوط ع� عدم فتح الشا��
ضح�ة جد�دة؟..

د (برودي)، ق�ل أن �قول: .. وتنهَّ
.. ل�س لمساعدتك، ول�ن ا �ا (الري)، سأفتح الشوا�� - حسن�
� لو لم أفعل، لوجدت أنت وس�لة أخرى

� واثق من أ�� ألن��
لفتحها.

هتف (فوجان):
. ً
ا ج��� ا �ا (مارتن).. شكر� - شكر�

� �امة
قال (برودي) ��

� سأفتح - مهال �ا (الري)، أنا لم أنته من �ال�� �عد.. صحيح أن��
� سأتأ�د من أن �ل شخص �سبح �درك ، ول�ن�� الشوا��

احتمال وجود خطر.
ا. - ال �مكنك فعل هذا، فهو مثل إغالق الشوا�� تمام�
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، وهذا ما سأفعله. � - �ل �مكن��
�
ا ��

�
- ماذا؟.. هل ستضع الفتات تحذي��ة، أم ن��� إعالن

الصحف، تقول ف�ه: إن الشا�� مفت�ح، ول�ن حذار أن تق��وە؟
� أن - لست أدري �الض�ط ما سأفعله �ا (الري)، ول�ن ال �مكن��

ا لم �حدث من ق�ل. أتّ�ف �ما لو أن ش�ئ�
زفر (فوجان)، وقال:

- افعل ما �حلو لك �ا (مارتن)، ول�ن حاول أن تتّ�ف بتعّقل..
ل�س من أج�، ول�ن من أجل المدينة.

� �امة:
قال (برودي) ��

- نعم �ا (الري) سأفعله من أجل المدينة.
� عنف، دون أن

� حدة، وصفق �ابها خلفه ��
ثم غادر القاعة ��

�دري، إذا �ان قرارە هذا س�نعش المدينة، أم...
.. أم س�قتله هو.

 

∞∞∞∞∞
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8- الخطر..
منذ الساعات األو� من ص�اح الرابع من يوليو، �دا من الواضح
أن القلق ما يزال �سود �ل النفوس، فع� الرغم من الجو
، الذين � ات المصطاف�� الصحو، والشمس الساطعة، وع��
اب من الماء، ا لم �جرؤ ع� االق�� ، فإن أحد� �مل�ون الشا��
، سمح لهما والداهما ب��ل�ل أقدامهما فقط، ثم � ف�ما عدا طفل��
لم تل�ث األم، �دافع الخوف أو الملل، أن طل�ت منهما العودة
ا ع� هذا النحو، ح�� الثان�ة ، وظّل الموقف سا�ن� إ� الشا��

ا، وسأله: ا، فاتصل (برودي) �ـ (هندر�كس) السل��� ة ظهر� ع��
- ك�ف الحال عندك؟

أجا�ه (هندر�كس):
� لم أعد أفهم طب�عة ا، ول�ن�� - إننا �س�طر ع� الموقف تمام�
، هل تصدق أن �عضهم قد جمع أوالدە، وجاء إ� هؤالء ال���
ك هنا لمشاهدة القرش، �ما لو �ان فقرة من فقرات س��
� الموقف، و�اع ل؟.. �ل لقد استغّل أحد المحتال�� متجوِّ
، مكتوب عليها اسم (شا�� ات تذا�ر دخول للشا�� للع��
هم أنهم القرش)، والجميع �صابون �الغضب، عندما أخ��

�ستط�عون دخول الشا�� �دون رسوم.
� غضب

قال (برودي) ��
- أرسل أحد رجالنا لل�حث عن ذلك المحتال، و�لقاء الق�ض

عل�ه.. هل من مشا�ل أخرى؟
دي.. هناك فقط �عض األشخاص، من (التل�ف��ون)، - ال �ا س�ِّ

. � ومعهم وحدة تص��ر متنّقلة، �لتقون ب�عض المصطاف��
- �شأن ماذا؟
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- إنهم �سألونهم عما إذا �انوا �خشون الس�احة أم ال.
؟ � - ومنذ م�� �لتقون �المصطاف��

، فلم �جرؤ
ً

ا ط��� - منذ الص�اح، و��دو أنهم س��قون وقت�
شخص واحد ع� الس�احة �عد.

- ال �أس �ا (هندر�كس)، فلي�قوا، ما داموا ال �س�بون أ�ة
مش�الت.

أن� اتصاله مع (هندر�كس) عند هذا الحد، وانتظر لحظات،
ثم اتصل �ـ (ه��ر) ع� ظهر قارب (بن)، ول�ن (ه��ر) لم �جب

ع� الفور، فشعر (برودي) �القلق، وغمغم:
- ماذا حدث؟.. ُترى هل ستحمل قائمة ضحا�ا القرش اسم

(مات ه��ر)، أم...
: ً
، �لهث قائ� قاطعه فجأة صوت (ه��ر)، ع�� جهاز الالسل��

� مؤخرة القارب،
� كنت �� � الجواب؛ ألن��

- معذرة.. لقد تأّخرت ��
ا. � قد رأ�ت ش�ئ� وتصورت أن��

� اهتمام �الغ:
� شدة، فسأله ��

جذب هذا القول ان��اە (برودي) ��
- رأ�ت ماذا؟

د خداع نظر. ء.. مجرَّ �
ء.. أعتقد أنه ال �� �

- ال ��
- وك�ف �دا لك خداع النظر هذا؟

ا، �ل مجرد خ�ال أو انع�اس ألشعة ا محدود� - ل�س ش�ئ�
، �عد دق�قة أو ا، سأ�ون أمام الشا�� � الشمس.. ال تهتّم كث��

. � دق�قت��
� ك�س

ا، ووضع جهاز الالسل�� �� أن� (برودي) هذا االتصال أ�ض�
� �طء، وهو

ة، راح �لتهمها �� صغ�� من ال�الس��ك، وتناول شط��
ا للغا�ة، ح�� أشارت عقارب ، ومّر �ه الوقت �طيئ� يراقب الشا��
ا من الساعة إ� الثان�ة والنصف، وخال الشا�� تق����
فت إ�

ّ
ا، عندما توق ، و�اد الملل �لتهم أعصا�ه التهام� � المصطاف��



626

ة ع�ارة (أخ�ار جوارە س�ارة ب�ضاء، تحمل �حروف سوداء كب��
ة، وسأله: التل�ف��ون)، وه�ط منها رجل، اتجه نحوە م�ا��

- أأنت الرئ�س (برودي)؟.. أنا (بوب م�دلتون)، من القناة
الرا�عة.

ا، فقال:
�
أدرك (برودي) لماذا �دا له وجه الشاب مألوف

� تقد�مه لك؟ ) �ا (بوب).. ما الذي �مكن�� � � (أمي��
ا �ك �� - مرح��

. - حد�ث عن القرش، وعن قرارك ب�عادة فتح الشوا��
- ال �أس، وأين تحب إجراء هذا الحد�ث؟

.. سأح�� ف��ق العمل، وس�ستغرق �ضع - تحت. عند الشا��
ك عندما �ستعد. ء، وسأخ�� �

دقائق إلعداد �ل ��
- فل�كن.. سأنتظر.

ترك رجال (التل�ف��ون) �ستعدون إلجراء الحوار، وه�ط �س��
ب من �عض الش�ان، سمع ، وعندما اق��  ع� الشا��

ً
قل��

أحدهم �قول:
ة - ما رأ��م.. ألدى أحد�م الشجاعة لفعل هذا؟.. سأدفع ع��

دوالرات لمن �جرؤ ع� فعله.
ضت إحدى الفت�ات، قائلة: اع��

- ك�� �ا (لمبو).
� أعماقه، أنهم يتحدثون عن

�� �� وأدرك (برودي) �حاسة ال��
ف ع� مق��ة منهم، وتظاهر �أنه ال

ّ
أمر خاص �القرش، فتوق

ا، ل�سمع (لمبو) هذا �ستمع إليهم، ول�نه أرهف سمعه ج�د�
�قول:

- ولم ال؟. إنه عرض ج�د، ما دمتم تؤكدون أن ذلك القرش قد
رحل.

� حدة:
� آخر �� قال ص��

- ولماذا ال �سبح أنت �ا (لمبو)؟
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قال (لمبو):
ة دوالرات � ع�� � صاحب العرض، وال أحد من�م س�منح�� - ألن��

لو فعلت.
� حذر:

مضت لحظات صمت، ق�ل أن �قول أحدهم ��
ا؟ ة دوالرات نقد� - ع��

ة، أخ�ج (لمبو) من جي�ه ورقة مال�ة، من فئة الدوالرات الع��
: ً
ح بها قائ� ول�َّ
- ها �� ذي.

� اهتمام:
سأله الف�� ��

� أن أسبح، ألحصل ع� هذە الورقة؟
- و�� أ�ة مسافة ي����
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: ً
اب�سم (لمبو) قائ�
- مائة �اردة فقط.

ا: � محتج� سأله الف��
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� تقدير هذە المسالة؟ - وك�ف �مكن��
أجا�ه (لمبو):

ف، وسأش�� إل�ك �العودة، لو
ّ
ة، ثم توق - �التق��ب.. اسبح ف��

كنت قد �لغت المسافة المطل��ة.
: ً
� قائ� نهض الف��

- موافق.
هتفت الفتاة:

)؟.. لماذا تفعل هذا؟.. إنك لست - هل جننت �ا (ج���
ة�� ا إ� هذە الدوالرات الع�� محتاج�

ا: � حماس، هاتف�
� �كفه، وهو يتجه إ� الماء �� ح الف�� ل�َّ

. �
- إنه اخت�ار شجاعة �ا فتا��

، الذي خاض الماء � شعر (برودي) �القلق، وهو يتابع الص��
�حركة أقرب إ� العدو، ثم لم �ل�ث أن أل�� جسدە وسط

. ا عن الشا�� األمواج، وراح �سبح مبتعد�
ا �الخوف، ر�ما �عود إ� ا مبهم� � نفسه شعور�

.. �ان هذا ي�عث ��
مخاوف طفولته عن ال�حر، أو إ� األحداث السا�قة، أو..

.. قاطعه فجأة هتاف خلفه:
.. عد. � - عد أيها الص��

� حركة ��عة إ� مصدر
توترت أعصا�ه �لها، وهو �لتفت ��

الصوت، ووقع ��ە ع� (بوب م�دلتون)، وهو �عدو نحو
� توتر:

� ب�دە، فسأله �� ا للص�� ح� ، ملوَّ الشا��
ا؟ - ماذا حدث؟.. هل رأ�ت ش�ئ�

أجا�ه (م�دلتون):
ل من �سبح اليوم ون��د إجراء - ال، ول�ن هذا الشاب هو أوَّ

حد�ث معه.



630

� أعماقه هذا األسلوب المسته�� غ�� المسئول،
لعن (برودي) ��

، واب�سامة ، الذي عاد إ� الشا�� � ا، يراقب الص�� ووقف سا�ن�
ضخمة تمأل وجهه، وهو �ستمع إ� تعل�مات (م�دلتون)، حول
� قوله وفعله، أمام عدسات (التل�ف��ون)، ح�� انت�

ما ي����
: ً
(م�دلتون) من حديثه، قائ�

- ومع نها�ة الحد�ث انطلق إ� ال�حر، واسبح ع� الفور.. هل
تفهم هذا؟

� حماس:
أجاب الشاب ��

- �الطبع.
� ان��ه (برودي) � ح��

راح (م�دلتون) �جرى حديثه مع الشاب، ��
فجأة إ� أن صوت قارب (بن) قد ارتفع فجأة فالتفت إ� ال�حر
ع إل�ه، و�دا له �عته أ��� من المعتاد �الفعل، فأخ�ج

�
يتطل

� قلق:
، واتصل �ـ (ه��ر)، وسأله �� جهاز االتصال الالسل��

- أهناك جد�د �ا (ه��ر)؟
أجا�ه (ه��ر)، وصوته �حمل هذە المرة رنة قلق واضحة:

ا من � لست واثق� - إنه ذلك الظّل مرة أخرى �ا (مارتن)، ول�ن��
ماهيته.

� أثناء ذلك -
�� - � �ان (م�دلتون) قد انت� من حديثه مع الص��

� إ� ال�حر، فهتف �ه (برودي): واندفع الص��
.. عد. � - عد أيها الص��

� اتجه (م�دلتون) إ� � ح��
� ظّل �سبح إ� الداخل، �� ول�ن الص��

(برودي)، �سأله:
- هل استجّد جد�د؟

: ً
تجاهله (برودي)، وهو يرفع جهاز االتصال إ� فمه قائ�

� �اردة. � أو أر�ع�� � �سبح �ا (ه��ر)، ع� �عد ثالث�� - هناك ص��
لم يزد (ه��ر) عن قوله:
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� - �ا إل��
.. � ثم انطلق نحو الص��

� األعماق، تحت قارب (بن)، �انت السمكة الرهي�ة
وهناك، ��

ا
�
ة ط��لة، وتصعد أح�ان تتابع صوت محّرك القارب منذ ف��

� محاولة لتقي�مه، دون أن تهاجمه، أو ترحل مبتعدة،
لمراقبته، ��

ثم لم تل�ث أن الحظت اختالف الصوت، عندما انطلق (ه��ر)
� نعومة، وانطلقت ت��عه

، فاستدارت �� �القارب نحو الف��
�الطائرة..

، ورأى ع إ� الشا��
�
ف عن الس�احة، وتطل

ّ
، فقد توق � .. أما الص��

� ظفر، وأدرك أنه
�� � (برودي) �ش�� إل�ه �العودة، فاب�سم الص��

� �دأت � ح��
�� ، ا إ� الشا�� قد ر�ــح الرهان، ف�دأ �سبح عائد�

ب � شغف وقلق واهتمام، واق��
� تتا�عه �� عيون �ق�ة المصطاف��

منه (ه��ر) �القارب، ثم توقف ع� ق�د أمتار منه، خش�ة �ل�غ
� عن الس�احة �دورە، ورفع ف الص��

ّ
منطقة الرمال الضحلة، فتوق

رأسه �قول:
- ماذا حدث؟

تف �ه (ه��ر):
ء.. فقط واصل الس�احة.. ه�ا. �

- ال ��
� قوة، وشعر �موجة من خلفه تدفعه إ�

عاد الص�� �سبح ��
األمام، ثم لم �ل�ث أن وقف ع� رمال القاع، و�لغ الماء كتف�ه

فحسب، فأخذ (برودي) �صيح:
- تعال ��عة.. تعال.
� ضجر:

�� � قال الص��
ا.. أنا قادم. - حسن�

ا إ� المنطقة � هذە اللحظة �دير القارب، عائد�
�ان (ه��ر) ��

� الم�اە الزرقاء، �ما لو
ا يتحّرك �� ا فض�� العم�قة، عندما لمح خط�
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�
ا من حركة األمواج، ثم لم �ل�ث أن أدرك طب�عته، �ان جزء�

ف�خ:
عوا لحظة واحدة منه. - التقطوا ما �حدث.. ال تض�ِّ

� � يتحّرك أ�ع، ولم ي�ت�ه إ� تلك الزعنفة الهائلة، ال�� �دأ الص��
ارتفعت فوق سطح الماء خلفه، كسالح رمادي حاد، ول�ن
الجميع ع� الشا�� رأوها، فارتفعت عدة شهقات، وهتف

(م�دلتون):
).. هل تراە؟. هل التقطت صورته؟ - ها هو ذا �ا (وال��

� حماس:
ر �� أجا�ه المصوِّ

ا، فأنا استخدم عدسة التق��ب. - نعم.. إنه واضح تمام�
ا: � صائح� أما (برودي) فقد اندفع داخل الماء، ومّد �دە إ� الص��

� �دك.. أ�ع. - أعط��
ا، ولم تكد أصا�عه تلمس �د (برودي)، ا ملتاع� � فزع� �ان الص��
� قوة، فجذ�ه (برودي) إل�ه، وضمه إ� صدرە،

ح�� �ش�ث بها ��
� انخفضت الزعنفة الضخمة، � ح��

وخرجا من الماء يهروالن، ��
ا: � هتف مرتجف� � األعماق، وراح الص��

وغاصت السمكة ��
. ��

� - أر�د أن أعود إ� م��
ت (برودي) ع� ظهرە، وهو �غمغم: ر�َّ

- ستعود �الطبع.. ستعود.
أما (م�دلتون)، فقد اندفع نحو (برودي)، وسأله:

- هل �مكنك إعادة هذا؟
� دهشة:

سأله (برودي) ��
- إعادة ماذا؟

� جد�ة:
أجا�ه ��

.. هل �مكنك إعادة قوله؟ - ما قلته للف��
�خ ف�ه (برودي):
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. - اغرب عن وج��
� �امة:

� إ� زمالئه، وقال لـ (لمبو) �� ثم اتجه �الص��
ة، فقد ر�حها له، وأعطه دوالراته الع�� � � إ� م�� - أعد هذا الص��

عن جدارة.
� التقط (برودي) جهاز � ح��

� شحوب، ��
أومأ (لمبو) برأسه ��

: ً
، وضغط أحد أزرارە، قائ� االتصال الالسل��

؟ � - (هندر�كس).. هل �سمع��
ا.. ماذا هناك؟ دي.. أسمعك ج�د� - نعم �ا س�ِّ

- تلك السمكة �انت هنا �ا (هندر�كس).. لو �ان عندك من
� الماء، فأخرجه ع� الفور، وامنع أي مخلوق من

�سبح ��
ا، منذ هذە اللحظة. ، فالشا�� مغلق رسم�� اب من الشا�� االق��

- سأنفذ األمر ع� الفور �ا سّ�دي، هل أص�ب أحد عندك؟
- ال لحسن الحظ، ول�ننا كنا ع� وشك ذلك.

ا �. دي الرئ�س.. حمد� ا � �ا س�ِّ - حمد�
� لهفة:

انت� االتصال، فاتجه (م�دلتون) إ� (برودي)، وقال ��
- هل �مكننا إجراء الحد�ث اآلن؟

ا. - لماذا؟.. لقد رأ�ت ما حدث مث�� تمام�
� فحسب. � عل�ك سؤال��

- سأل��
� ضجر، وعاد مع (م�دلتون) إ� ح�ث �قف

د (برودي) �� تنهَّ
: ، وقال هذا األخ�� � ف��ق العامل��

ا.. هات ما لد�ك. - حسن�
.. هل تظن أنه �ان حسن الحظ؟ � - �ال�س�ة للص��

� م�عه.
- �التأ��د، فقد �ان من الممكن أن �ل��

- أتظن أنه نفس القرش؟
- لست أدري.. أظنه هو.

- ماذا ستفعل إذن؟
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� عمله اآلن. .. هذا �ل ما �مكن�� - سأغلق الشوا��
.( � � (أمي��

علن أنه من الخطر الس�احة اآلن ��
ُ
- إذن فأنت ت

ا. - نعم.. أنا أعلن هذا رسم��
)؟ � � هذا �ال�س�ة لـ (أمي�� - وماذا �ع��

ة. - مش�لة �ا مس�� (م�دلتون).. مش�لة خط��
- ول�ن �م �شعر اآلن، �ال�س�ة لموقفك السابق، وقرارك ب�عادة

؟ فتح الشوا��
. � إ�ذاء أحد، وهذا �ك��

ب �� - من حسن الحظ أن هذا لم ي�س�َّ
ا لك. - هذا عظ�م أيها الرئ�س (برودي).. شكر�

) �غلق آلة التص��ر، ح�� تالشت ر (وال�� ولم �كد المصوَّ
� �عة:

اب�سامة (م�دلتون)، وقال ��
).. ه�ا نراجع �ل - لقد ا�تمل الموض�ع �ا (وال��

ء. �
��

وتركهما (برودي) ين�فان مع ف��ق (التل�ف��ون) دون تعليق،
 �القض�ة األساس�ة..

ً
فقد �ان عقله مشغو�

.. قض�ة القرش..
∞∞∞∞∞

 

� الجزم �أنه نفس القرش» « ال �مكن��
� ترّدد، وهو �قف أمام (برودي)

نطق (مات ه��ر) هذە الع�ارة ��
ا، واستطرد: ا عم�ق� و (م�دوز)، ثم التقط نفس�

ء �
دا اليوم، وال أستطيع مقارنتها �أي �� � لم أر السمكة ج�� - إن��

آخر، ول�ن االحتمال األ��� أنها نفس السمكة، فل�س من
المعقول أن يتواجد قرشان من آ��� لحوم ال��� عند شا��

� وقت واحد.
�� ،( � (أمي��
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د، ثم دَّ مطَّ (م�دوز) شفت�ه، و�أنما لم يرق له هذا الجواب الم��
التفت إ� (برودي)، �سأله:

؟ � ب�غالق الشوا��
هل ستكت��

ل أن يهاجمنا ا؟ لقد كنت أفضَّ � أن أفعل أ�ض� - وماذا �مكن��
إعصار أو زلزال.. ع� األقل ستكون له نها�ة، أما هذا لماذا أش�ه
� الوقت الذي �حلو

�مواجهة قاتل مجنون، �قتل من �حلو له، ��
له، وأنت تعرف من هو، ول�نك ال تفهم �فعل هذا، وال �ستطيع

ح�� اإلمساك �ه أو إ�قافه.
� الدر�دج)؟ - هل تذكر قول (مي��

- نعم.. لقد �دأت أعتقد أنها ع� حق.
- ول�ن هذا ال �منعنا من المحاولة.

- محاولة ماذا؟
. ً
- محاولة اصط�ادە مث�

، ثم قال (ه��ر): ران الصمت لحظة، �عد قول (م�دوز) األخ��
- نعم.. �مكننا أن نحاول ذلك، لو �انت لدينا المعدات الالزمة،

فنل�� الطعم، و....
� أ�:

قاطعه (برودي) ��
- أظن (بن جاردنر) �مكنه إخ�ارك عن مدى نجاح هذە الوس�لة.

� حزم:
قال (م�دوز) ��

� هذا المجال.
- هناك شخص �فوق (جاردنر) ��

� اهتمام:
سأله (برودي) ��

- من هو؟
ا، وهو �قول: �ان صوت (م�دوز) ق���

- ك���ت.
� أعماق (برودي).

والح �ص�ص من األمل، ��
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9- (ك���ت)..
،( � طة (أمي�� « مس�� (ك���ت).. أنا (مارتن برودي)، رئ�س ��

ولدينا هنا مش�لة ع��صة».
� ترّدد، وأتاە صوت

نطق (برودي) هذە ال�لمات ع�� الهاتف ��
� م��ــــج عج�ب من العمق والهدوء:

(ك���ت) �قول ��
- لقد سمعت عنها.

التقط (برودي) أنفاسه، وازدرد لعا�ه، ق�ل أن �قول:
ا. - �ان القرش هنا اليوم أ�ض�

- هل أص�ب أحد؟
- ال، ول�نه �اد �قتل أحد الص��ة.

ا إ� ال�ث�� من الطعام. - سمكة بهذا الحجم، تحتاج حتم�
- هل رأيتها؟

� �له � لم أستطع قضاء وق�� ، ول��� � - ال.. لقد �حثت عنها مرت��
. � ال�حث، فلدي عم��

��
- ك�ف عرفت حجمها إذن؟

- لقد سمعت ما �قال عنها، وقمت بتقدير هذا.. ال�د أن تكون
�الغة الضخامة.

- وهل �مكنك مساعدتنا؟
. � ع أن تطلب��

ّ
- لقد كنت أتوق

- هل �مكنك هذا؟
ف ع� استعدادك لإلنفاق.

ّ
- هذا يتوق

- سندفع لك الق�مة المتعارف عليها �ا مس�� (ك���ت)، و..
- هذا ال �صلح، فهذە مهمة خاصة.

؟ � - ماذا تع��
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� هذە
� دوالر، ول�ن �� � اليوم الواحد مائ��

� أن أجري �� - أع��
الحالة الخاصة ستدفعون الضعف.

- هذا غ�� ممكن.
- وداعا إذن.

� شدة،
ا، ول�ن (برودي) �ان �حتاج إل�ه �� ا عن�ف� �ان أسل��ه فج�

لذا فقد هتف �ه:
- انتظر �ا رجل.. لماذا ال نتفاهم؟

� لهجة أقرب إ� السخ��ة:
أجا�ه (ك���ت)، ��

- ل�س لد�ك س��ل آخر.
� حدة:

قال (برودي) ��
- من قال هذا؟.. هناك ص�ادون آخرون.

ة غ���ة جافة، ق�ل أن سمع (ك���ت) �ضحك ضحكة قص��
�قول:

ا.. أرسل آخر، أو ح�� - �الطبع.. ولقد سبق لك أن أرسلت واحد�
� النها�ة، وعندئذ

نصف دستة، وسأنتظر ح�� تلجأ إ�َّ ��
. س�تضاعف الم�لغ أ���

صمت (برودي) لحظة، ثم قال:
� ال أطال�ك �معاملة خاصة، فأنت تعمل لتع�ش، ول�ن - إن��
ص منها،

�
هذە السمكة تقتل الناس، وأنا أر�د مساعدتك للتخل
� ع� األقل. فتعامل م�� �ما تتعامل مع ز�ائنك العادي��

- ال تحاول التأث�� ع� مشاعري.. إنك ت��د قتل السمكة، وأنا
�
سأ�ذل قصارى جهدي من أجل هذا، مقا�ل أر�عمائة دوالر ��

اليوم الواحد.
� المجلس هذا الم�لغ؟ - وهل س�منح��

- حاول أن تقنعهم.
� المحافظ (الري فوجان) نفسه، وهو منهار، و... - لقد اتصل ��
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�
- هذا شأنك وحدك.

ا.. و�م س�ستغرق هذا األمر؟ - حسن�
- يوم.. أسب�ع.. شهر.. من �درى؟.. ر�ما رحلت السمكة من

تلقاء نفسها.
- ل�ت هذا �حدث.. ال �أس �ا (ك���ت).. ل�س أما�� سوى

الموافقة.
، ، فلقد فقدت زم��� �

� أحتاج إ� رجل لمساعد�� - فل�كن، ول���
� الخروج وحدي، الصط�اد مثل هذە السمكة. وال �مكن��

- وك�ف فقدت زم�لك؟
ا � .. هذا �حدث كث�� � - ترك العمل، �عد إصابته �انه�ار عص��

� مجال الص�د.
�� � للعامل��

- ولماذا لم �حدث لك؟
� أذ� من األسماك. - ر�ما ألن��

؟ �
- أهذا �ك��

؟ �
� �� ع� األقل.. المهم.. ألد�ك من �ساعد�� - إن��

� مستعد. - إن��
� لم �كد ينطقها ح�� شعر بندم شد�د، مع تلك االرتجافة ال��

� جسدە، لمجّرد القول، وشعر �الحنق من نفسه؛ �س�ب
مرت ��

لجوئه إ� (ك���ت) هذا، ول�ن (ك���ت) لم �منحه فرصة
، و�نما سأله: التفك��
- هل تعرف الص�د؟

ا: أجا�ه متوتر�
- ال

- وال الس�احة؟
- وما شأن الس�احة �األمر؟
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� الماء، فتح��ل القارب إل�ه
- عندما �سقط شخص ما ��

ا، ما لم �كن �ج�د الس�احة، إ� الحد ال�اف ل�ل�غ �ستغرق وقت�
الزورق.

- ال تقلق بهذا الشأن.
� سأحتاج إ� شخص آخر، لد�ه درا�ة �الص�د، - فل�كن، ول�ن��

أو ع� األقل �القوارب.
اعة الهاتف، ع (برودي) إ� (ه��ر)، ثم وضع �دە ع� سمَّ

�
تطل

وسأله:
� هذە العمل�ة؟

� المشاركة ��
- هل ترغب ��
قال (ه��ر):

- إنها عمل�ة غ�� مدروسة، ول�س لد�ه زم�ل، و..
� حزم:

قاطعه ��
- هل تحب الذهاب أم ال؟

تنهد (ه��ر)، وقال:
، ول�ن نعم.. �

� ح�ا��
- ر�ما �انت هذە أ��� حماقة أرتكبها ��

. � سأذهب مع�ما، فلن أترك فرصة رؤ�ة تلك السمكة تفوت��
أ�لغ (برودي) (ك���ت) �موافقة (ه��ر)، فقال (ك���ت):

� (أور�ا)، ، أمام قار�� � - عظ�م.. سأنتظر�ما عند المرفأ الخاص ��
ا مع�ما الطعام الالزم، ، وأح�� � � السادسة من ص�اح االثن��

��
ا بيوم. ا يوم� � النقود نقد� والنقود، وس�سلم��

- لماذا؟
 نقودي.

ً
- قد �سقط من القارب، ولست أحب أن تغرق حام�

ض، و�نما ا لـ (برودي)، ول�نه لم �ع�� لم يرق هذا األسلوب أ�د�
: ً
أن� االتصال، ورفع رأسه إ� (ه��ر)، قائ�

. � - السادسة من ص�اح االثن��
� قال (م�دوز): � ح��

ا، �� هزَّ (ه��ر) رأسه موافق�
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�
افقهما �ا (مارتن)؟ - هل أفهم من هذا أنك س��

ا، وقال: أومأ (برودي) برأسه إ�جا��
- إنه جزء من عم�� �ا (هاري).

- ال أعتقد أنه كذلك.
- لقد اتفقنا ع� هذا، ع� أ�ة حال.

- ال �أس.. أتعشم إذن أن أراك مرة أخرى �ا (مارتن).
د (برودي)، وقال: تنهَّ

� �ا (هاري).. أنا أتم�� هذا أ��� منك. - صدق��
� هذە اللحظة، والدمار الذي

لم �در لماذا تذكر (الري فوجان) ��
حاق �ه، من جراء إعادة إغالق الشا�� فأضاف:

ا. - إنه القدر �ا (هاري).. قدري، وقدرنا جم�ع�
ا.. وان�ف دون أن �ض�ف حرفا واحد�

 

∞∞∞∞∞
 

ا � ح�اته �لها، أنه �مكن أن يواجه يوم�
ر (برودي) �� لم يتصوَّ

ا كهذا، وهو �جلس فوق مقعد الص�د الدوار، المث�ت موقف�
ا قص�ة ص�د

�
� سطح قارب (ك���ت)، ممس�

�مسام�� سم�كة، ��
ق��ة، و�� جوارە �جلس (ه��ر)، أمام عدة جرادل ممتلئة �الدم
� الماء

ة �م�ة، �لقيها �� ف منها �ل ف�� ومخلفات األسماك، �غ��
� وقف (ك���ت) �قامته الفارهة � ح��

السا�ن �ال��ت، ��
وعضالته المفتولة، ورأسه األصلع، عند ج� خاص، �متّد من
� ان��اە �امل، ع� الرغم من

مقّدمة القارب، يراقب سطح الماء ��
� (برودي)، انع�اس الشمس ع� سطح الماء، الذي �لهب عي��

إ� الحد الذي دفعه ألن �قول:
ا �ا (ك���ت)؟ ا شمس�� - أال ترتدي منظار�
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� هدوء:
أجا�ه (ك���ت) ��

.. هذا أفضل. � أحب رؤ�ة األش�اء �ما �� ا.. إن�� - مطلق�
ة؟ ة ع� هذە الوت�� - هل تمّر عل�ك أ�ام كث��

ة؟ - أ�ة وت��
ء. �

- أن تجلس ط�لة النهار، دون أن �حدث ��
ا.

�
- أح�ان

ا؟ - وهل �دفع لك الناس، ح�� ولو لم �صطادوا ش�ئ�
- هذا هو المتبع، فمن المحتمل أن..

�
� الماء �اهتمام �الغ، ق�ل أن �قول ��

ق �� ب�� ع�ارته �غتة، وحدَّ
حزم:

. � ء ما أحد الطعم�� �
- لقد التقط ��

ء �دا له �
� اهتمام، ول�ن �ل ��

ع (برودي) إ� سطح الماء ��
�
تطل

ا، فغمغم: طب�ع��
- أين؟

أجا�ه (ك���ت):
ى. - انتظر وس��

ا
�
ا صوت � ينجذب داخل الماء، مصدر� �دأ سلك أحد الشص��

� �كرته، جعل قلب (برودي) يرتجف، وهو
ا �� ا خف�ف� معدن��

�قول:
- أهو القرش؟

أجا�ه (ك���ت):
ا، وعندما أهتف �ك قم - �حتمل.. أمسك قص�ة الص�د ج�د�

بتح��ك المكبح، وصّوب عل�ه.
�
ة مع القرش، �� انتفض قلب (برودي)، لفكرة المواجهة الم�ا��

� هتف (ك���ت): ح��
- اآلن.
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�
ة �� ا صغ�� أطلق (برودي) العنان ل�كرة الخ�ط، ثم دفع ذراع�

� �القوس، وهّب (ه��ر) من أعالها، ورأى قص�ة الص�د ت�ث��
ا: موضعه، هاتف�
- سأسحبها أنا.

� غلظة:
هتف �ه (ك���ت) ��

�ع الخطاف من فم السمكة لو فعلت.. - إ�اك أن تفعل.. س�ن��
رت أنك ع� درا�ة �الص�د. لقد تصوَّ

� أمسك � ح��
� م�انه، ��

لم �جب (ه��ر)، و�نما عاد �جلس ��
� �طء، �ما

� قوة، وراح �لّف السلك ��
(برودي) قص�ة الص�د ��

ة المجهود، ب من ك��
�
علمه (ك���ت)، وشعر �عضالته تتصل

فسأل (ك���ت):
- أهو القرش؟

: ً
اب�سم (ك���ت) قائ�

.. قرش أزرق، ال يتعّدى وزنه مائة د تدر�ب صغ�� - �ل هو مجرَّ
.. تعال.. انظر.

ً
� رط� وخمس��

م�� (برودي) إ� حافة القارب، وتطلع إ� القرش األزرق
� �طء حول القارب، وسمع (ه��ر)

، الذي راح �سبح �� الصغ��
�قول:

- إنه رائع الجمال.. أل�س كذلك؟
ب بندقيته إ� رأس القرش، وأطلق عل�ه أما (ك���ت)، فقد صوَّ

ثالث رصاصات ��عة، فهتف (برودي):
- لقد قتلته.
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فع القرش الصغ�� إ� قال (ك���ت)، وهو �جذب السلك، ل��
الزورق:

 فحسب.
ً

- ال.. لقد أدرت رأسه قل��



645

� الماء مرة
ثم أخ�ج خنجرە، وشّق �ه �طن القرش، وعاد �لق�ه ��

از: � � اشم��
أخرى، فهتف (برودي) ��

- لماذا فعلت هذا؟
� سخ��ة:

أجا�ه (ك���ت) ��
ا، من ح�اة وطب�عة القروش. ا ف��د� - ل�شاهد مشهد�

� الماء، وراح يتلّوى، و�نقض ع�
سقط القرش الصغ�� ��

اسة، �ما لو �انت أحشاء قرش آخر، ثم �� �
أحشائه، ل�لتهمها ��

امتألت الم�اە فجأة �عدد هائل من القروش، راحت تنهش جسد
� لحظات، ثم اختفت

، ح�� أتت عل�ه �� القرش المحت��
� تمتم � ح��

� ذهول، ��
��عة، و (برودي) يراقب هذا المشهد ��

(ه��ر):
� - �ا إل��

� حدة:
أجا�ه (ه��ر) ��

- �الطبع.
ة، ثم اتجه إ� صندوق الثلج، أطلق (ك���ت) ضحكة قص��
� الماء،

� نها�ة السلك، ثم ألقاە ��
ا آخر �� وفتحه، ووضع طعم�

ا، إ� أن � صمت، لم �ل�ث أن شملهم جم�ع�
وعاد إ� الج� ��

قال (برودي) فجأة:
ضنا أن القرش األب�ض الضخم قد جاء، ماذا سنفعل - لو اف��

ا؟ م�دئ��
� هدوء:

أجا�ه (ك���ت) ��
ة ط��لة، ونهاجمه - سنحاول أن نث�� اهتمامه، لي��� ف��
كه �جهد نفسه، � نها�ة �ل ح��ة برم�ل فارغ، ثم ن��

�الحراب، و��
ا من السطح، ح�� ينهار، فنقتله. ە ع� ال�قاء ق���� م�ل �ج�� وال��

قال (ه��ر):
ب من القارب إ� حد �اف. - هذا لو اق��
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اب�سم (ك���ت) وقال:
- لدي وس�لة أخرى.

ة، ع� سطح القارب، ثم غادر الج�، واتجه نحو ثالجة صغ��
ا: مستطرد�

� أحتفظ �ُطعم خاص، س�غري ح�� ملك القروش نفسه، - إن��
� أ�دينا.

�السقوط ��
� فمه

ِ�ت ��
ُ
ا، ث ا ميت� �  صغ��

ً
وفتح الثالجة، ل�خ�ج منها درف��

، وقال: خطاف كب��
- ما من قرش �مكنه أن �قاوم وج�ة كهذە.

هتف (ه��ر):
. - إنه مولود صغ��

: ً
غمز (ك���ت) �عينه، قائ�

عته من � - �ل أفضل من هذا.. إنه لم �كن قد ُوِلد �عد.. لقد ان��
�طن أمه.

� عص��ة.
قال (ه��ر) ��

- هل تعلم أن القانون �منع اصط�اد الدراف�ل؟
� ال م�االة:

قال (ك���ت) ��
- �الطبع.

�
ثم أل�� الدرف�ل الصغ�� داخل الثالجة مرة أخرى، وأغلقها ��

استهتار، فهتف (ه��ر):
� تقدمت �شكوى رسم�ة ضدك،.... - لو أن��
� �امة:

انقّض عل�ه (ك���ت) فجأة، وقال ��
- س�صبح ص�د القرش أ��� سهولة.

� لهجة مخ�فة:
ثم أضاف ��

ا أفضل من لحم الدرف�ل. � سأمنحه طعم� - ألن��
ض (ه��ر) �عدها ع� أسلوب (ك���ت).. ولم �ع��
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.. قط.
 

∞∞∞∞∞
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10 - المواجهة..
ا ا عن اليوم األول، إذ �دا ال�حر سا�ن� � � كث��

لم �ختلف اليوم الثا��
ا أزرق أخر، فعل �ه (ك���ت) مثلما �ال��ت، والتقط الطعم قرش�
فعل �القرش السابق، ثم راح يؤدي �عض تدر��ات الرما�ة
ة الفارغة، ح�� شعر (برودي) �الملل، ب�ندقيته، ع� علب الب��
ها فتجاهل قص�ة الص�د �دورە، وراح �قرأ قصة بول�س�ة أح��

� جذل:
معه هذە المرة، ح�� سمع (ك���ت) �قول ��

ب. - هناك سمكة (أبو س�ف) تق��
مط (برودي) شفت�ه، وترك (ك���ت) �حاور سمكة (أبو س�ف)،
� األعماق مبتعدة، فقال

ا، وغاصت �� � تجاهلت ُطعمه تمام� ال��
� سخط:

��
� عنها أيها � كنت �سأل�� - ها هو ذا واحد من تلك األ�ام، ال��

الرئ�س.
رفع إل�ه (برودي) رأسه، وسأله:

- أ�ة أ�ام؟
� عص��ة:

أجا�ه (ك���ت) ��
ا. � ال نجد فيها ش�ئ� - األ�ام ال��

لم �كد ينطق ع�ارته ح�� انجذب أحد سل�� قص�ة الص�د،
� انفعال:

فهتف ��
- ها هو ذا ص�د ج�د.. ه�ا.. استعد أيها الرئ�س، لرفع الذراع،

وسحب الـ...
تال�� انجذاب السلك �غتة، و�دا �ما لو أنه قد ترا�� دفعة

� تردد:
واحدة، فسأل (برودي) ��

- ما الذي �عن�ه هذا؟
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ة، وهو �قول: � ح��
عقد (ك���ت) حاجب�ه ��

- لست أدري.
� دهشة، عندما تد�

ثم جذب السلك من الماء، ورفع حاجب�ه ��
ا من الطعم، ومن الخطاف نفسه، فأ�ع يتحسس طرفه خال��
ع إ� الماء لحظات، ثم

�
طرف السلك المقط�ع، وأدار عي��ه يتطل

� حسم:
قال ��

- أظننا قد التقينا �صاح��م.
ا: قفز (برودي) من م�انه هاتف�

- ماذا؟
� انفعال:

أما (ه��ر)، فقال ��
ا. ا.. هذا رائع.. رائع جد� - أحق�

: ً
ابته، قائ� أشار (ك���ت) �س�َّ

� أراهن أنه هو، فلقد قضم هذا السلك � لم أرە، ول�ن�� - إن��
قضمة واحدة، و�دون تردد.

� توتر:
سأله (برودي) ��

- واآلن ماذا نفعل؟
س�نتظر ح�� ي�تلع الطعم اآلخر، أو �ظهر ع� السطح.

- ولماذا ال �ستخدم الدرف�ل الول�د؟
د من أنه هو.

�
- ل�س ق�ل أن أتأ�

� شغف، ثم
م عليهم صمت تام، وهم يراقبون سطح الماء �� خ�َّ

� انفعال،
انجذب السلك اآلخر �غتة، فانتفض قلب (برودي) ��

ا، إ� أن ترا�� كسا�قه، فهتف وراح يراقب السلك مرتجف�
(ك���ت):

� مرة أخرى. - لقد فعلها اللع��
� حماس:

ا كسا�قه، فقال �� ، ورآە مقضوم� �
جذب الخ�ط الثا��

. - سأضع سل�ا أ��� سم�ا�



650

سأله (برودي):
- ألن �مكنه قضمه؟

� جذل:
أجا�ه ��

� أحاول جذ�ه إ� السطح فحسب. - �ستطيع لو أراد، ول���
�
� أخذ (ه��ر) �ل�� � ح��

� �عة، ��
راح ي��ت السلك الجد�د ��

� عص��ة، ح�� هتف فجأة:
محت��ات الدالء من دماء وأحشاء ��

� - �ا إل��
أ�ع إل�ه (برودي) و (ك���ت) �سأالنه:

- ماذا حدث؟
: ً
أشار إ� المؤخرة ال�م�� للقارب، قائ�

- انظرا.
، ح�� ا�سعت عينا لم �كد نظرهما ي�تقل إ� ح�ث �ش��
� ذهول، وأطلق (برودي) شهقة ف�ع ودهشة؛ فهناك،

(ك���ت) ��
ع� �عد ثالثة أمتار فقط من مؤخرة القارب، �ان رأس السمكة
� وض�ح، و�� تتطلع

المثلث الش�ل �ظهر فوق سطح الماء ��
ات، � من أ�ة تعب�� إليهم �عي�يها الشد�د�� السواد، الخاليت��
� كهف معتم عميق، تحرس وف�اها المنفرجان �شبهان حاف��

جان��ه أسنان مثلثة ضخمة حادة..
ة ثوان تق���ا، ق�ل أن .. وواجهت السمكة الرجال الثالثة لع��

يهتف (ك���ت):
ا. - أر�د رمح�

� التقط (برودي) � ح��
 اختطاف أحد رماحه، ��

ً
وقفز محاو�

�
� نفس الوقت الذي غاصت ف�ه السمكة ��

� �عة، ��
بندقيته ��

هدوء، فأطلق (برودي) الرصاص خلفها، دون أن �ص�بها، ورأى
� خي�ة أمل:

� الماء �ليونة، فقال ��
�� �

ذ�لها �خت��
. - لقد اخت��
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سمع من خلفه (ه��ر) يهتف:
.. إن عرض رأسها ي�لغ �

- رائع.. هذە السمكة فاقت �ل تصورا��
ا ونصف الم�� ع� األقل. � م��

� � ضخمت�� � ولفت�� � و�رم�ل�� هتف (ك���ت)، وهو �ضع (رمح��
من الح�ال، عند مؤخرة القارب:

- هذا ممكن.
� حماس:

سأله (ه��ر) ��
- هل رأ�ت سمكة بهذا الحجم من ق�ل �ا (ك���ت)؟

- ل�س �الض�ط.
� رأ�ك؟

- �م ي�لغ طولها ��
.. لست ا تق���ا، ور�ما أ��� �ن قدم� - من الصعب التحد�د.. ع��

أدرى.
�.. �م أتم�� أن تعود. - �ا إل��

� جسد (برودي)، وهو �قول:
�ت قشع��رة ��

ا.. لقد �دا �� �ما لو أنه يب�سم. - هذا غ��ب.. غ��ب جد�
قال (ك���ت):

- هكذا ي�دون، عندما �فتحون فكوكهم، ول�ن ال تقّدرە �أ���
مما �ستحق.. إنه مجّرد صندوق قمامة.

ا: ض� قال (ه��ر) مع��
- ك�ف �مكنك أن تقول هذا.. إن هذە السمكة قطعة من جمال

الطب�عة.
: ً
هزَّ (ك���ت) كتف�ه، قائ�

- �الم فارغ.
� توتر:

ثم اتجه مرة ثان�ة إ� الج�، فسأله (برودي) ��
- هل س�ستخدم الدرف�ل؟

� اهتمام:
أجا�ه (ك���ت)، وهو يراقب الماء ��
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�
.. لقد صعد إ� السطح مرة، وس�صعد مرة أخرى - ال دا��

ا. حتم�
ا من الخلف، فالتفت إ� المح�ط،

�
وهنا سمع (ه��ر) صوت

وهتف:
- انظروا.

� ارتفعت فوق �ان �ش�� إ� زعنفة ظهر القرش الضخمة، ال��
� انطلقت �شّق ة أمتار من القارب، وال�� الماء، ع� �عد ع��
�
�� ،

ً
ا وشما� ط��قها إليهما، ي��عها ذ�ل ضخم، يتلّوى �مين�

� ف�ع:
حر�ات منتظمة، ف�خ (برودي) ��

- إنه يهاجم القارب.
أما (ك���ت) فقد قفز �لتقط أحد رمح�ه، ول�ن السمكة غاصت
�
فجأة أسفل الزورق، واختفت تحت سطح الماء، فهتف ��

سخط:
� المرة التال�ة.

� أنك قادم �� .. نبه�� � - أيها اللع��
ا: ثم ضحك مستطرد�

- المفروض أن أشعر �االمتنان له؛ ألنه لم يهاجم القارب.
ا: والتفت إ� (برودي) مض�ف�

.. أل�س كذلك؟
ً

� أعصا�ك قل��
ر ��

ّ
- لقد أث

أجا�ه (برودي):
د سمكة.. إنه أحد ء ال ي�دو �� مجرَّ �

ا.. إن هذا ال�� � - �ل كث��
� أفالم الس�نما.

� تظهر �� الوحوش المرع�ة، ال��
� حماس:

قال (ه��ر) ��
د سمكة، ول�نها سمكة رائعة.. هل تدرك إ� أي - �ل هو مجرَّ
حجم �مكن أن تصل تلك األسماك؟ إن هذا القرش الذي رأيناە،
�
ي�لغ الستة، أو الس�عة أمتار، فحسب، ول�نهم وجدوا ��

ا. � ا ي�لغ طوله اث�� ع�� م�� ال�ا) قرش� (أس��
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� ذهول، وهو �قول:
ا�سعت عينا (برودي) ��

ا؟� - حق�
� ازدراء:

أما (ك���ت)، فقد ردد ��
- �الم فارغ.

ول�ن (ه��ر) تابع بنفس الحماس:
- ال تجعال هذا �دهش�ما، فهو ل�س أضخم أحجام القروش، إذ

ا، و... � � م�� ع�� العلماء ع� ه��ل قرش، ي�لغ طوله ثالثة وثالث��
� توتر:

قاطعه (برودي) ��
- ك�� �ا (ه��ر).

ح معلوماته �دا األسف ع� وجه (ه��ر)، �ما لو �ان �سعد ���
ا، وراح ينظر إ� � التقط (ك���ت) ورقة وقلم� � ح��

لآلخ��ن، ��
� اهتمام، و�دّون �عض األرقام ع� الورقة، فسأله

الشا�� ��
(برودي):

- ماذا تفعل �الض�ط؟
� هدوء:

أجا�ه ��
ا، إ� نفس الم�ان. - أحّدد موضعنا، ح�� �مكننا العودة غد�

- وهل تظن أن القرش س�نتظرنا هنا، ح�� نعود إل�ه؟
ا �العودة. - إننا لن نخ� ش�ئ�

، ح�� �ظهر مرة أخرى؟ - ولم ال ن���
� الموقف

- ألن الشمس ستغرب �عد قل�ل، والظالم �جعله ��
األقوى، إذ لن ن�ت�ه إ� قدومه، إال �عد أن �لتهم أحدنا.

� خفوت:
ة، وقال �� ارتجف جسد (برودي)، لسماع الع�ارة األخ��

� الغد.
- فل�كن.. سنعود إل�ه ��

� سوداء وعندما اتخذ القارب ط��ق العودة، �انت هناك ع��
ات.. ضخمة تتا�عه �ال أ�ة تعب��

.. ع� وعد �لقاء ق��ب..
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ع
�
� الص�اح التا�� وهو يتطل

� غضب، ��
عقد (ك���ت) حاجب�ه ��

إ� قفص من األلومنيوم، ع� ش�ل مكعب طول ضلعه يناهز
�
، وقال �� � م وخزانات أ�سج��

�
�ن، و�حوي داخله لوحة تح� الم��

�امة:
. � ء ع� قار�� �

- ال.. لن تضع هذا ال��
� هدوء

قال (ه��ر) ��
� أي ركن ع�

� أن أضعه �� - ولم ال؟.. إنه خف�ف الوزن، و�مكن��
القارب.

� عناد:
قال (ك���ت) ��

ة. - ال.. س�حتّل مساحة كب��
غمغم (برودي):

. - هذا ما ي�دو ��
� حدة

وهتف (ك���ت) ��
ء؟ �

- ثم ما هذا ال��
� إ�ار:

أجا�ه (ه��ر) ��
- إنه قفص قروش، �ستعمله الغواصون لحما�ة أنفسهم، عندما

� المح�ط.. لقد طل�ت إرساله من (وودز هول).
�غطسون ��

- وماذا تنوي أن تفعل �ه؟
� هذا القفص

، أر�د أن أنزل �� - عندما نجد السمكة، أو تجدنا ��
� هذا الحجم

لتص��رها، فلم �حصل أحد ع� صور لسمكة ��
ا. أ�د�

. � - ل�س ع� قار��
- وِلَم ال؟
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- ألن هذە حماقة.. هذا هو الس�ب، والرجل العاقل �عرف
حدودە، وأنت تتعّدى حدودك.

- ك�ف تعرف هذا؟
- هذا يتعّدى إم�ان�ات أي رجل، فسمكة بهذا الحجم �مكنها أن

� اإلفطار.
تلتهم قفصك هذا ��

�ه �ذ�لها، أو برأسها، ول�نها لن تحاول - لن تفعل هذا.. قد ت��
أ�له.

ا مثلك. ا مغ��� - ستفعل، خاصة عندما تجد داخله ُطعم�
� هذا.

- أشك ��
ا. - ال.. ا�س الموض�ع تمام�

، طوله - اسمع �ا (ك���ت).. إنها فرصة نادرة لتص��ر قرش ��
ا. � المح�ط، ولن أتنازل عنها أ�د�

ستة أمتار، �سبح ��
ثم أضاف �لهجة مختلفة:

ا.. اآلن. ا ونقد� � سأدفع لك.. سأمنحك مائة دوالر عد� - ثم إن��
� عقد (ك���ت) حاجب�ه، � ح��

� ضيق، ��
مّط (برودي) شفت�ه ��

وقال:
� منعه

� أن �قتل نفسه، فل�س من ح�� - فل�كن.. لو أراد أي غ��
من ذلك.

: ً
� ارت�اح، قائ�

ناوله (ه��ر) المائة دوالر، وهو يب�سم ��
- ستموت وقد حققت ثروة �ا (ك���ت).

ا، وقال:
�
قهقه (ك���ت) ضاح�
- أل�ست فكرة رائعة؟

لم �شاركهما (برودي) ضح�اتهما، إذ لم تكن فكرة قفص
ا، و�ن أدهشته خفة القفص العجي�ة، � القروش هذە تروقه كث��
� �ساطة إ� سطح الزورق، ول�نه لم

وهو �حمله مع (ه��ر) ��
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ر فكرة هبوط أي شخص عاقل إ� األعماق، مع وجود يتصوَّ
قرش بهذا الحجم هناك.

ا، لم .. ومنذ اإل�حار، وح�� �لغوا موضع اليوم السابق تق����
ينطق (برودي) ��لمة واحدة، ثم لم �ل�ث أن سأل (ك���ت):

- هل سنعود إ� نفس الم�ان؟
� هدوء:

أجا�ه (ك���ت) ��
ا. � �نا منه كث�� - لقد اق��

- أتعتقد أن السمكة س�نتظرنا هناك؟
- لست أدري، ول�ن ل�س لدينا ما نفعله سوى هذا.

� لنا؟ عندما قلت: إن � نجاحك
ل حد�ث هات�� - هل تذكر أوَّ
هو أنك أذ� من األسماك؟

، ف�ل األسماك �ائنات متناه�ة الغ�اء. - هذا أمر طب���
- ألم تصادفك أ�دا سمكة ذك�ة؟

- ل�س �عد.
ة، وهو يب�سم اب�سامة ساخرة، نطق (ك���ت) ال�لمة األخ��

فقال (برودي):
� منت� الخ�ث، �ما لو

- ول�ن تلك السمكة �دت �� أمس ��
ا �ل ما تفعله. �انت تدرك تمام�

ضحك (ك���ت)، وقال:
- إنك تقّدر األسماك �أ��� مما �ستحق �الفعل.

� تحد:
قال (برودي) ��

� ص�د سمكة ما؟
ا �� - ول�ن ألم تفشل يوم�

� فقط � أنها ذك�ة أو خب�ثة، �ل �ع�� - �التأ��د، ول�ن هذا ال �ع��
أنها لم تكن جائعة.

ف، فأ�طأت �عة القارب، ح�� راح
ّ
قالها وجذب ذراع التوق

َّيتهادى مع األمواج، وأخ�ج (ك���ت) من جي�ه ورقة ال�ارحة،
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ف
َّ
� اهتمام، ثم أغلق مفتاح ال�شغ�ل، فتوق

وراجع ب�اناتها ��
، ق�ل أن �قول هو لـ (ه��ر): � المحّرك، وساد صمت ثق�ل مفا��

� الماء.
� إلقاء المخلفات ��

- ه�ا �ا (ه��ر).. ا�دأ ��
� الدماء وأحشاء األسماك

رفع (ه��ر) غطاء أحد الدالء، وراح �ل��
ة، ثم لم �ل�ث أن شعر �التعب والملل، � ال�حر �ل ف��

منه ��
ة ط��لة.. ف عن فعل هذا، وران السكون ع� القارب ف��

ّ
فتوق

ا، و�خ: .. وفجأة قفز (ه��ر) واقف�
- ها هو ذا.

ا �مواجهة جد�دة..
�
و�ان هذا إ�ذان

.. ومخ�فة.
 

∞∞∞∞∞
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11- القفص..
ع إ� الزعنفة الرماد�ة

�
شعر (برودي) ب��ضاته ت�سارع، وهو يتطل

�اته ��� ، المثلثة، و�� �شق الم�اە، ي��عها الذ�ل المنج��
ة أمتار من مؤخرة القارب، ة المنتظمة، ع� �عد ع�� القص��

� توتر، وهو �سأل (ك���ت):
وازدرد (برودي) لعا�ه ��

- ماذا ستفعل؟
� انفعال:

أجا�ه ��
ء.. ح�� نرى ما س�فعله هو. �

- ال ��
ا: ثم التفت إ� (ه��ر) مستطرد�

ە � الماء �ا (ه��ر) ح�� نح��
- ألق الم��د من الدماء واألحشاء ��

إ� هنا.
� مقّدمة

�� ، ا ولفة ح�ال إ� الج� الصغ��  ورمح�
ً

وحمل برم��
� لهفة، ول�ن القرش راح �دور حول

القارب، ووقف ي�تظر ��
ة أمتار، فقال ب أل��� من ع�� � �طء، دون أن �ق��

القارب ��
� توتر:

(ك���ت) ��
� نحونا، ل�ستطلع

ا��.. لست أفهم هذا.. �ان ال�د وأن �أ�� - عج��
األمر ع� األقل.

: ً
ثم اتجه إ� (برودي)، قائ�

� الماء �قوة،
- ان�ع الطعم من السلك �ا (برودي)، والقه إل�ه ��

لتث�� اهتمام ذلك الوغد.. ه�ا.
 إثارة أ��� قدر ممكن

ً
ب الماء برمحه، محاو� ا ��� وراح هو أ�ض�

من الضجيج..
ب. .. ول�ن القرش لم �ق��
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�ع منها الدرف�ل ة، وان�� .. وهنا قفز (ك���ت) إ� الثالجة الصغ��
� حدة:

الول�د، وهو �قول ��
. - حانت لحظة ذها�ك أيها الصغ��

� الهواء، وطعنه
� فك الدرف�ل، ورفعه ��

وراح ي��ط سلسلة ق��ة ��
� الماء، وهو �قف �قدمه فوق السلسلة،

عدة طعنات، ثم ألقاە ��
� تحّفز، فسأله (ه��ر):

و�حمل رمحه ��
- لماذا تقف فوق السلسلة؟

� انفعال شد�د:
أجا�ه ��

� طعن القرش ا، ح�� �مكن�� � - ال أر�د أن ي�تعد الدرف�ل كث��
�الح��ة.

ب القرش ع� الفور، و�نما راح �دور حول القارب، ع� لم �ق��
ا، هيئة دوامة متناقصة، إ� أن صار ي�عد عنه خمسة أمتار تق����
 منها

ً
ل ذ�له تحت سطح الماء، وتراجعت زعنفته، وظهر �د� � ف��

� � �كهف�� رأسه الضخم، �اب�سامته المخ�فة، وعي��ه الش�يهت��
.. � سح�ق��

� � ح��
� برعب، �� � العين��

.. وارتجف (برودي)، وهو �حّدق ��
: ً
� قوة، قائ�

أمسك (ك���ت) الرمح ��
ى ماذا أعددنا لك. � أيتها السمكة الجم�لة، ل�� �� - ه�ا.. اق��
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� الماء ع� هذا النحو، ثم
مضت برهة أخرى، والسمكة معلقة ��

� الماء، فقال (برودي)
انزلقت فجأة �ال أد�� صوت، واختفت ��

� توتر:
��
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- أين ذهب القرش؟
ب رمحه نحو الدرف�ل العائم: قال (ك���ت)، وهو �صوِّ

.. س�عود. � - اطم��
� قوة، ومال �شدة، واختّل توازن (ك���ت)،

�ّ القارب �� وفجأة اه��
� عنف، وراح مقعدە

�ّ (برودي) �� فوقع ظهرە فوق الج�، واه��
� اندفع (ه��ر) يرتطم �حافة القارب � ح��

� �عة، ��
�دور ��

� قوة،
العل�ا، وأخذ الح�ل الم��وط �الدرف�ل يندفع و�نجذب ��

جعلت خيوطه تتقطّع، وخشب السطح المرت�ط بها �قرقع
ا، � عنف، و�دا طرفه مقطوع�

و��شّقق، ثم فجأة ارتّد الح�ل ��
� (ك���ت) س�ل من � شف�� �دون الدرف�ل، فاندفع من ب��

� هتف (برودي): � ح��
الشتائم، ��

ف �ما لو �ان �عرف ما تحاول فعله.. لقد عرف أنه - إنه يت�َّ
�ستطيع أخذ الدرف�ل، لو أفقدك توازنك.

� غضب:
هتف (ك���ت) ��

� سمكة تفعل هذا.
� ح�ا��

� لم أر �� .. إن�� � - ذلك اللع��
سأله (برودي):

ص من الخطاف، دون أن �خلع الم��ط من
�
- ك�ف تظنه تخل

م�انه؟
اتجه (ك���ت) إ� حافة القارب، وأخذ �سحب الح�ل الحد�دي

: ً
قائ�

- ر�ما قضم السلسلة، أو...
ب�� ع�ارته ليهتف فجأة:

- �ا إل��
� نهايتها لم

أخ�ج السلسلة من الماء سل�مة، ول�ن الخطاف ��
ا، وهتف (برودي): ا تمام� ا، �ل صار مستق�م� �عد ملت���

... لقد فعل هذا �فمه� - �ا إل��
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� ذهول، وهو �قول:
� الخطاف المفرود ��

ق (ك���ت) �� حدَّ
. � � ثان�ة أو ثان�ت��

� سهولة.. ر�ما ��
- لقد فردە ��

ح من شدة
ّ
� حلقه، وترن

شعر (برودي) برأسه �دور، و�جفاف ��
الرعب، الذي مأل ك�انه �له، وجلس ع� المقعد الدوار ق�ل أن
�
� قال (ه��ر)، الذي �قف �� � ح��

تعجز قدماە عن حمله، ��
� الماء:

�� 
�
المؤخرة، محّدقا

ري أين ذهب؟
ُ
- ت

أجا�ه (ك���ت)، وهو �عّد الرمح مرة ثان�ة:
� م�ان ما حولنا، ولم �ش�عه الدرف�ل �الطبع، وس��حث

- إنه ��
عن الم��د من الطعام، وعلينا أن نجذ�ه �م��د من الطعم.

راق�ه (برودي) وهو �عد الطعم والرمح والح�ال، وانتظر ح��
ء، وجاء �جلس إ� جوارە، �

انت� (ك���ت) من إعداد �ل ��
فقال:

د أن درجة ذ�اء هذە السمكة مرتفعة للغا�ة.
�
- من المؤك

�ل � نطقها وهو يتم�� أن �عارضه (ه��ر) أو (ك���ت)، ل��
� توتر:

معارضتهما ش�ئا من رع�ه، إال أن (ك���ت) قال ��
�
- لست أدري ما إذا �انت ذك�ة أم ال، ول�نها تفعل ما لم أر ��

� سمكة تفعله.
ح�ا��

ا لم ين�س (برودي) �عدها ب�نت شفة، وهو �جلس صامت�
ع أن

ّ
عون إ� سطح الماء، و�ل منهم يتوق

�
كرف�ق�ه، وثالثتهم يتطل

ز الزعنفة العمالقة فجأة، إ� أن قال (ه��ر) ع� نحو ت��
م�اغت:

ل القفص إ� الماء. � - فلن��
ارتجف (برودي)، وهو �قول:

- هل جننت؟
أجا�ه (ه��ر):
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� عاقل للغا�ة، فالقفص هو الوس�لة الوح�دة الجتذا�ه. - ال.. إن��
صاح (برودي)

- وأنت داخله؟�
قال (ه��ر):

ى رد فعله، ثم أه�ط ، ل��
ً

ا أّو�
�
له فارغ � � ال�دا�ة.. سن��

- ال.. ل�س ��
إل�ه �عد ذلك.

نهض (ك���ت) قائال:
- فكرة ج�دة.

� مقعدە، وهو يراقبهما �عدان القفص
ان�مش (برودي) ��

ا � إح�ام، و�ساءل مس�نكر�
للهبوط، و���طان سقفه إ� القارب ��

� الهبوط إ�
عن ذلك الجنون، الذي �دفع (ه��ر) إ� التفك�� ��

� حدة:
الماء، مع وجود وحش ال�حار هذا، ثم لم �ل�ث أن قال ��
- أتظن أن هذا القفص س�دفعه إ� الخروج إ� السطح؟

أجا�ه (ه��ر):
� لرؤ�ته ع� األقل.

- أنا لم أقل هذا، ول�نه س�أ��
أنزل القفص مع (ك���ت) تحت سطح الماء، وانتظر الجميع
، ول�ن القرش لم �ظهر قط، فه�ط (ه��ر) إ� أسفل

ً
ط���

� ج�ع:
 أدوات التص��ر، فسأله (برودي) ��

ً
القارب، وعاد حام�

- ماذا ستفعل؟
ء. � � القفص، ف��ما �غ��ه هذا �الم��

- سأنزل تحت الماء، ��
ا.. وماذا لو جاء �الفعل؟ - لقد فقدت عقلك تمام�

، ثم أحاول قتله.
ً

- سألتقط له �عض الصور أّو�
- �ماذا؟

� �دە، وأجاب:
رفع عصا رف�عة ��

- بهذە.
ا، وقال:

�
قهقه (ك���ت) ضاح�
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. - �مكنك ع� األقل أن تدغدغه بها، ح�� �موت ضح�ا�
� جد�ة:

قال (ه��ر) ��
د عصا.. إنها بندق�ة أعماق، تحوي قذ�فة من - إنها ل�ست مجرَّ
الرصاص، لو أصا�ت الم�ان المناسب من أي �ائن، مهما �لغت
� مثل هذا

� لقتله.. والم�ان المناسب، ��
ضخامته، فستك��
القرش، هو المخ.

� هدوء:
قال (ك���ت) ��

. ً
- هذا لو لم �قتلك هو أّو�
ا: ثم مّط شفت�ه، مستطرد�

� ديناصور يزن خمسة أطنان. � أ�رە أن ي�تلع�� - إن��
� برود:

ع إل�ه (ه��ر) لحظة، ثم قال ��
�
تطل

- الحظ أنك لم تنجح مع هذە السمكة �ا (ك���ت)، وأنها تلتهم
مه لها من طعم، دون أن تظفر منها �سن واحدة. ما تقدِّ

- س�صعد ذلك القرش إ� السطح، وسأظفر �ه.
- هذا لو أمكنك أن تح�ا لقرن من الزمان.

؟ � �ا ف�� - هل تحاول تعل��� مهن��
ك أن هذا القرش أ��� مما �مكنك ص�دە. � أخ�� - ال، ول�ن��

- هكذا؟�.. هل تعتقد أنك س�نجح، ف�ما �فشل ف�ه (ك���ت).
� أقدر منك ع� قتله. - نعم.. أعتقد أن��

- فل�كن.. خذ فرصتك.
ا: ض� هتف (برودي) مع��

ء. �
� هذا ال��

ول �� � - ال.. ال �مكننا أن �سمح له �ال��
: ً
ول�ن (ك���ت) أشار إ� القفص، قائ�

ء. �
- ه�ا �ا مس�� (ه��ر).. ادخل ذلك ال��

� �عة:
هتف (ه��ر)، وهو يرتدي ثوب الغطس ��

. ً
- حا�
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استعّد للهبوط إ� القفص، وهو �قول لـ (برودي):
- راقب ما �حدث، واحمل بندقيتك، فقد �مكنك ص�دە، أما

أنت �ا (ك���ت)..
� �امة:

قاطعه (ك���ت) ��
� فعله.

- أعرف ما ي����
وع� الرغم من غضب (ك���ت)، فقد تعاون مع (برودي) ع�
رفع القفص إ� السطح، وساعد (ه��ر) ع� الدخول إل�ه، ثم
ە مع (برودي) إ� ما تحت سطح الماء، ولم �كد القفص

ّ
أد�

، ح�� ارتجف (برودي)، وقال: برا��ه �خت��
- أتظنه س�نجو؟

أجا�ه (ك���ت) �اقتضاب مخ�ف:
- ال

.. �
و�ان الجواب �ك��

 

∞∞∞∞∞
 

�
امتألت نفس (ه��ر) �السكينة والهدوء، عندما وجد نفسه ��

األعماق، فهو منذ حداثته �عشق الغوص، و�جد ف�ه الشعور
َم من الشعور�ن هذە المرة، �س�ب �الح��ة واالرت�اح، و�ن ُحر�
ذلك القفص الذي �حّد من ح��ته، والقرش الذي يهدد أمنه

وراحته..
اق حاجز  اخ��

ً
.. وراح (ه��ر) �دير عي��ه ف�ما حوله، محاو�

ا عن القرش، و�شّ�ث ��لة التص��ر و�ندق�ة عتمة الماء، �حث�
األعماق، وهو ي�ساءل عن ذلك القرش العج�ب، الذي �خّطط

.. ً
ا عاِم� ا ذك�� و�دّبر، �ما لو �ان �ائن�

.. وفجأة وقع ��ە عل�ه..
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� نعومة وهدوء، ودون أد��
.. �ان يرتفع نحوە من األعماق ��

لق نحو موعد مقّدر من � مجهود، �ما لو �ان ملك الموت ي��
ق�ل..

ا، وراح يتأمل ألوانه الجم�لة
�
ا مأخوذ ع إل�ه (ه��ر) مبهور�

�
.. وتطل

� عظمة
� سكون ره�ب، ثم يتجاوزە ��

ب منه �� الزاه�ة، وهو �ق��
وال م�االة، �ما لو �ان �ستعرض قوته وضخامته..
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� �شوة، يتحسّس جانب القرش،
، مّد (ه��ر) �دە �� .. و�ال و��

ا، وترك أصا�عه تّ��ت عل�ه ا، ناعم� ا، صل�� الذي �دا ألصا�عه �ارد�
� قسوة، وابتعدت السمكة

� سعادة، ح�� أزاحها ذ�له الضخم ��
��
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ز ع� السطح، � عظمة وخ�الء، ورأى (ه��ر) فقاعات ت��
��

وأدرك أنها رصاصات تنطلق خلف السمكة، فشعر �الضيق ألن
رف�ق�ه �حاوالن قتلها، ق�ل أن �لتقط لها مجموعة �اف�ة من
الصور، ول�نه رفع آلة التص��ر الس�نمائ�ة إ� عي��ه، وتابع

� عتمة الم�اە، ح�� لم �عد هناك أثر لها..
�� �

السمكة و�� تخت��
ل إل�ه أنها تنطلق � �طء، وتتجه إل�ه، وُخ�ِّ

.. ثم رآها �ستدير ��
، ثم لم �ل�ث أن أدرك أنها تنطلق ��عة هذە المرة ��عة أ���

ة �الفعل.. كب��
.. أدرك هذا فقط، عندما ارتطم رأسها �القفص، وحّطم �عض

ها إل�ه.. قض�انه، و�دأ �ع��
.. وسقطت آلة التص��ر من �د (ه��ر)، وخ�ج خرطوم الهواء
من فمه، وهو �لتصق �الجانب ال�ع�د من القفص، والسمكة

�ه برأسها، محاولة الوصول إل�ه، والتهامه.. ت��
ا للهواء.. .. و�دأ صدرە �ضيق احت�اج�

.. و�ضيق..

.. و�ضيق..

.. و�ضيق..
∞∞∞∞∞

ا، وهو ��خ: ارتجف (برودي) رع��
� �ا (ك���ت)

- إنها تهاجمه.. تلك اللعينة تحاول قتله.. ساعد��
ع� إرجاعه.

� مرارة:
ول�ن (ك���ت) صاح ��

- ال فائدة.. اللع�ة ع� تلك السمكة القذرة.
صاح �ه (برودي):

- ارمها برمحك �ا (ك���ت).. ارمها برمحك.
هتف (ك���ت):
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- ال أستطيع.. ال�د أن تصعد إ� السطح.. ه�ا أيها الش�طان..
. � اصعد أيها اللع��

لم �عرە القرش ان��اها هذە المرة، إذ �ان ي�ذل أق� جهدە
�
اع (ه��ر) منه، ول�ن هذا األخ�� نجح �� � لتحط�م القفص، وان��

� فمه، واختنق لحظة منه،
العثور ع� خرطوم الهواء، فوضعه ��

� ارت�اح، ول�ن ذلك االرت�اح تال��
ثم لم �ل�ث أن عاد ي�نفس ��

اجع مع مشهد أسنان القرش العمالقة، و�� تحاول التهامه، ف��
ر فجأة بندق�ة األعماق، ثم لم

�
ل�لتصق �ظهر القفص، وتذك

� ق�ضته،
ا، عندما لم �جدها �� ا وندم� �ل�ث أن عّض شفت�ه قهر�

ثم..
� جسدە..

.. ثم أط�قت عل�ه أسنان القرش فجأة، وانغرست ��
.. ورأى (ه��ر) أمامه سحا�ة من الدم..

.. من دمه هو..
.. و�ان هذا آخر ما رآە..

� أع� �خ (برودي):
.. و��

ا. - لقد أمسك �ه �ا (ك���ت).. افعل ش�ئ�
قال (ك���ت):

- ال فائدة �ا (برودي).. لقد مات.
� نفس اللحظة، ع� �عد خمسة أمتار

برز القرش ع� السطح، ��
اجع � أسنانه، ف�� من القارب، وهو �مسك جثة (ه��ر) ب��
� صاح �ه (ك���ت)، وهو يرفع � ح��

(برودي) �المصعوق، ��
رمحه:

- أطلق النار �ا (برودي).. أطلق النار.
� الماء ��عة، فمرق

ثم أل�� رمحه، ول�ن السمكة غاصت ��
� الماء، و�خ (ك���ت):

الرمح من فوقها، وسقط ��
- أطلق النار �ا (برودي).. أطلق �ا� عل�ك.
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�
وهنا فقط أطلق (برودي) النار، ول�ن �ل رصاصاته طاشت ��

� الماء �جثة (ه��ر)..
الهواء، واخت�� القرش ��

.. ثم ساد السكون..
.. سكون ره�ب مخ�ف، قطعه (برودي) �لهجة أقرب إ� ال��اء،

وهو �قول:
�.. ماذا �مكننا أن نفعل؟.. األفضل - ماذا سنفعل اآلن؟.. �ا إل��

لنا أن نعود.
� �امة:

ا، وهو �قول �� �دا (ك���ت) جامد�
ا. - سنعود مؤقت�

ا هذە؟.. لم �عد أمامنا ما �مكننا � مؤقت� ا؟�.. ماذا تع�� - مؤقت�
ا.. إنها ل�ست الق�ام �ه.. إننا لن نهزم هذە السمكة اللعينة أ�د�

سمكة عاد�ة.
- هل هزمتك �ا رجل؟

. ف �اله��مة، فما �حدث �فوق طاقة ال��� � أع�� - نعم.. إن��
� �امة مخ�فة، وهو �قول:

انعقد حاج�ا (ك���ت) ��
ء. �

- ال.. سأقتل هذا ال��
� الحصول ع� م��د من النقود، �عدما حدث اليوم. - لن �مكن��

- احتفظ بنقودك �ا رجل.. إنها لم تعد مسألة نقود.
؟ � - ماذا تع��

�
� اختفت عندها السمكة �� �ان (ك���ت) ينظر إ� ال�قعة ال��

� حزم
ع ظهورها مرة أخرى، وهو �قول ��

ّ
مرارة، �ما لو �ان يتوق

عن�ف:
لك، � � م��

- سأقتل هذە السمكة، ش�ت أم أب�ت.. �مكنك ال�قاء ��
� سأ�ذل قصارى جهدي لقتلها. ول�ن��

، � � (ك���ت)، اللذين �دتا له عم�قت�� ًتطلع (برودي) إ� عي��
ر (ه��ر) فاعتدل قائ�

�
� السمكة، وتذك � السواد، مثل ع��

شد�د��
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�
� حزم:

��
ة. � الجولة األخ��

- سأصح�ك �ا (ك���ت).. سأصح�ك ��
، أم ري لصالح من؟ ال���

ُ
ة �الفعل، ول�ن ت و�انت الجولة األخ��

الفك..
س؟ .. الفك المف��

 

∞∞∞∞∞
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ة.. 12 - المواجهة األخ��
� الخامسة،

(من الخطأ أن نقول إن (مارتن برودي) قد اس��قظ ��
� هذە

، فصحيح أنه قد غادر فراشه �� من ص�اح اليوم التا��
الساعة، ول�ن الواقع أنه لم �غمض له جفن ط�لة الل�لة، وهو
� اليوم السابق، وف�ما �مكن أن �حدث

� �ل ما حدث ��
ر ��

�
�فك

� المواجهة القادمة..
له، أو لـ (ك���ت)، ��

� م�عه
) واألوالد، وف�ما سيواجههم لو ل�� � � (إل��

.. �ان �فكر ��
.. � هذە المرة، �ما حدث لـ (ه��ر) المسك��

.. .. ثم ا��شف أنه ال جدوى من التفك��
.. إنه القدر..

� هو ل�لته
� النها�ة، سواء ق��

.. القدر الذي س�م� إرادته ��
ا.. ا، أو نائم� مفكر�

� هدوء، �سلل من الفراش، وانح�� �طبع ق�لة وداع ع�
.. و��

�
� نظرة ع� أطفاله ��

� زوجته، ثم ارتدي ث�ا�ه، وأل�� جب��
ل.. � فراشهم. وغادر الم��

.. وعند نافذة س�ارته وجد �سخة من ج��دة الص�اح، من
(الل�در)، تحمل توقيع (هاري م�دوز)، أسفل جملة واحدة،

تقول:
- اغفر �� �ا (مارتن).

، لم �فهم ما الذي تعن�ه الع�ارة، فقرأ مقال (م�دوز) االفتتا��
� (ه��ر)، ثم �قّص القصة الحق�ق�ة � �ه ي�دأ المقال بتأب�� وفو��
ا �دور (برودي)، الذي قاتل منذ ال�دا�ة �لها ع� قرائه، مش�د�
، والذي دافع عن واج�ه ومدي�ته خ�� دفاع، إلغالق الشا��
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) لـ (برودي)، � و�ن� المقال �اعتذار عميق، من �ل س�ان (أمي��
قت عواطفه وهو �قرأ المقال، فغمغم:

ّ
الذي تدف

- شكرا لك �ا (هاري).
ا: ثم تنّهد مستطرد�

� أهل المدينة �الخ�� ع� األقل.
- وداع جّ�د.. س�ذكر��

انطلق �س�ارته إ� مرفأ (ك���ت)، ووجد هذا األخ�� ي�تظرە عند
: ً
القارب، فأوقف س�ارته، وقفز إ� القارب قائ�

� اليوم. - ص�اح الخ�� �ا (ك���ت).. الجو س��
� حزم:

قال (ك���ت) ��
- فل�كن.

أشار (برودي) إ� كتلة مغطاة، وسأل:
- ما هذا؟

أجا�ه (ك���ت):
- خروف.

- لماذا؟
- طعم صغ�� الصط�اد ذلك الوغد.. ه�ا.. فك ح�ل المؤخرة،

فس��حر وحدنا هذە المرة.
- أعلم هذا.

، وهو �حّل ح�ل المؤخرة، وأ�حر � أ��
نطقها (برودي) ��

(ك���ت) ع� الفور، وسط �حر هائج متالطم األمواج، أثار
ا من قلق برودي ومخاوفه، ح�� �لغ القارب الم�اە العم�قة، م��د�
، فهدأت األمواج، وأص�حت الحركة � �اتجاە الجنوب الغر��
ف القارب، فقال

ّ
ك، وتوق منتظمة، ثم هدأ صوت المحرِّ

(برودي):
- إننا لم ن�لغ النقطة نفسها.

أجا�ه (ك���ت):
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- هذا صحيح.
فت إذن؟

ّ
- لماذا توق

.( � � هنا و(أمي�� � إحساس غامض أنه هنا.. ما ب��
- راود��

- لماذا؟
- ال يوجد س�ب لمثل هذە األش�اء.

. � � السا�قت�� � المرت��
� منطقة أخرى، ��

- ول�ننا وجدناە ��
- خطأ.. هو الذي وجدنا.

- لست أفهمك �ا (ك���ت).. كنت تّ� ف�ما م�� ع� أنه ال
توجد سمكة ذك�ة، واآلن تقول: إنها ع�ق��ة.

- ل�س إ� هذا الحد.
� حزم:

وصمت لحظة، ثم أضاف ��
. ً
� لست أظن أننا س�نتظر ط��� - ول�ن��

ا. ثم أشار إ� دلو المخلفات الدم��ة، مستطرد�
- ه�ا.. ألق الطعم لذلك الوغد.

واتجه هو نحو الخروف، فشق �طنه، ور�ط عنقه �ح�ل، وألقاە
� � وح�ل�� � ورمح�� � الماء، ع� مق��ة من القارب، ثم أعّد برم�ل��

��
: ً
�السابق، و�عدها جلس قائ�

ى �م س�نتظر ذلك الوغد؟ - واآلن س��
د (برودي) قت الشمس، و�� ، ح�� أ�� � � سا�ن��  صامت��

ّ
ظ�

� السوداو�ن ا، ح�� التقت عيناە فجأة �العين�� �أف�ارە �ع�د�
.. � ال�اردت��

.. ووجد نفسه ��خ:
- �ا إل��

ز برأسها هذە المرة ع� مسافة م�� �انت السمكة الهائلة ت��
� رعب

ونصف منه، �ما لو أنها تب�سم ساخرة، وتتحداە، فقفز ��
ا، وقد خ�ل إل�ه أنه �ستطيع مد �دە ولمس أنفها، من اجع� م��
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ة، ورأى (ك���ت) يه�ع إ� الج�، ول�ن هذە المسافة القص��
السمكة تحّر�ت فجأة، وأط�قت �فكيها ع� الج�، وراحت
�
� الماء، وأسقط (ك���ت) ��

� عنف، �اد �ل�� �ـ (برودى) ��
تهزە ��

ك السمكة الج� فجأة، وتغوص قاع الزورق �الفعل، ق�ل أن ت��
� األعماق..

مختف�ة ��
.. و�خ (برودي):
- لقد �ان ي�تظرنا.

� حزم:
قال (ك���ت) ��
- أعرف ذلك.

- ك�ف أمكنه أن..
ن منه اآلن ع� أ�ة حال.

�
- ال يهم.. س�تمك

ن منه�.. ألم تر ما فعله �القارب؟
�
- نتمك

- لقد هزە �قوة فحسب.
� هذە

� -قوة ��
�ّ الح�ل الم��وط �ه الخروف، وانجذب �� اه��

ا، ، فوقف (ك���ت) متحفز� اللحظة - ثم لم �ل�ث أن ارت��
� �دە، وقال:

ورمحه ��
- لقد التهم الخروف، ولن تمّر دق�قة ح�� �عود.

� دهشة:
سأله (برودي) ��

- ولماذا لم �أ�له من أّول مرة؟
ضحك (ك���ت)، وقال:

- قلة ذوق وأدب.
� صوت مرتفع:

ثم أضاف ��
، وخذ ما �ستحق. � - تعال أيها اللع��

� الص�اح، ع� نحو أدهش
�دا شد�د الحماس واالنفعال ��

�ّ القارب �عنف: (برودي)، الذي لم �ل�ث أن �خ، عندما اه��
- ماذا �فعل؟
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لم �ج�ه (ك���ت)، و�نما انح�� ع� حافة القارب، وصاح:
� ق�ل - اصعد أيها اللئ�م.. أين ذه�ت شجاعتك.. إنك لن تغرق��

أن أق�� عل�ك.
� توتر:

أجا�ه (برودي) ��
- ما الذي تقصدە ب�غراقك؟

أجا�ه (ك���ت) �ال م�االة:
- إنه �حاول قضم قاع القارب؛ ل�غرقنا.

� شدة، عندما رأى
� رعب، ثم ا�سعت عيناە ��

ارتجف (برودي) ��
ز إ� السطح، ثم تندفع نحو القارب، و الزعنفة المثلثة ت��

(ك���ت) ��خ:
- ه�ا.. تقّدم.. تقّدم ��عة أيها الوغد.

ب  ح��ته، ولم �كد القرش �ق��
ً

، حام� � �ان �قف مفت�ح الساق��
� ظهر

إ� مسافة أقدام قل�لة، ح�� رماە برمحه، الذي انغرس ��
ا.. القرش، ق�ل أن �صطدم القرش �القارب، ف�سقط هو أرض�

�ع مع � �عة، ح�� ان��
.. وراح الح�ل المتصل �الرمح ينجذب ��

، غاص �ه إ� األعماق، فقال (ك���ت):
ً

نهايته برم��
م�ه - لقد أخذە معه إ� أسفل، ول�نه س�ظهر �عد قل�ل، وس��

� أ�دينا.
برمح ثان، وثالث، ورابع.. ح�� �س�سلم، و�قع ��

�
انتقلت عدوى الحماس والثقة إ� (برودي)، الذى هتف ��

حرارة:
- لعنة هللا عل�ك أيها القرش.

هتف (ك���ت)، وهو �ش�� إ� الشمال:
- ها هو ذا قادم ثان�ة.

، وانتظر ح�� �لغ القرش القارب، وارتفع رأسه �
حمل الرمح الثا��

وفكه وزعنفته إ� أع�، فأطلق رمحه ع� �طنه الب�ضاء هذە
المرة وهتف:



677

. �
� هذا نهايتك أيها الش��

�� -
م�ل � الماء، ثم ي�تعد مع ال��

 آخر �سقط ��
ً

رأى (برودي) برم��
� حماس:

ل، فهتف �� األوَّ
- انت�نا.

اب�سم (ك���ت) دون تعليق، فأضاف (برودي):
- هناك �عض الماء الذي ي�ّ�ب داخل القارب �الطبع.

- ال تقلق.. سنضخ الماء ب�ساطة.
- هل انت� األمر إذن؟

- ال.. ل�س �عد.
، اللذين انطلقا � � الخش�ي�� م�ل�� قالها (ك���ت) وهو �ش�� إ� ال��

خلف القارب، تجذبهما قوة السمكة الهائلة، فغمغم (برودي):
- لماذا ي��عنا؟. أما يزال �عتقدنا مجّرد طعام؟

� لهجة متوترة:
أجا�ه (ك���ت) ��

� مقاتلتنا.
- ال، ول�نه يرغب ��

�
وألّول مرة، منذ معرفته إ�اە، رأى (برودي) (ك���ت) �ع�س ��

قلق..
ا، و�نما �ان ينظر نظرة رجل اعتاد عج� � ا أو م�� .. لم �كن خائف�
ت � الم�اراة النهائ�ة أن القواعد قد تغ��َّ

وە �� لع�ة ما، ثم أخ��
�غتة..

�
�� ، .. (برودي) هو الذي شعر �الخوف، عندما رأى ذلك التغي��

� تردد:
وجه (ك���ت)، وسأله ��

- هل سبق لك أن واجهت سمكة فعلت هذا؟
ا، وقال: هّز (ك���ت) رأسه نف��

ا.. إنهم قد يهاجمون القارب، ول�نهم يتوقفون فور - أ�د�
ء المغروس �

ص من ذلك ال��
�
إصابتهم �الرماح، ال�شغالهم �التخل

� أجسادهم.
��
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�
�
�ان القارب ي�حر ��عة متوسطة، و�ناور مناورة �س�طة، ��

ص من مطاردة القرش، ول�ن
�
محاولة من (ك���ت) للتخل

� حنق:
ا �� � � ا�ار، فهتف (ك���ت) أخ��

ام�ل استمّرت ت��عه �� ال��
- فل�كن.. إذا �ان ي��د الحرب، فسنحار�ه.

ا ثالثا، ا رمح�
�
ثم أ�طأ من �عة القارب، وأ�ع إ� الج�، ممس�

وقد عاودە الحماس، وقال:
ك. - حسنا �ا آ�ل النفا�ات.. تعال.. واجه مص��

�
� اندفاعها نحو القارب، وهتف (برودي) ��

ام�ل �� استمرت ال��
شحوب:

ة. - إنه يهاجمنا م�ا��
ام�ل اختفت فجأة تحت سطح الماء، وساد سكون ول�ن ال��
� توتر �الغ، إ� أن برزت

مخ�ف، و (ك���ت) يراقب الماء ��
ام�ل مرة أخرى أمام مقّدمة القارب، فغمغم (ك���ت): ال��

- اللعنة�
 اتخاذ وضع أفضل للتص��ب ثم أل��

ً
واندفع من م�انه، محاو�

الرمح.
.. واصطدمت السمكة �القارب..

.. وع� الرغم من فقدان (ك���ت) لتوازنه مع االصطدام، إال أن
ا، ثم انجذب برم�ل � تمام� � ال�م�� رمحه أصاب السمكة، فوق الع��

ا، وهتف (ك���ت): � اآلخ��ن مبتعد� م�ل�� ثالث، اندفع مع ال��
- لقد أص�ت رأسه هذە المرة.

ام�ل الثالثة اختفت تحت الماء �غتة، فا�سعت عينا ول�ن ال��
� انفعال:

� دهشة، وهتف ��
(ك���ت) ��

- مدهش.. هذە السمكة غ�� عاد�ة.. ك�ف �مكنها الغوص
� جسدها، وثالثة برام�ل تجذبها إ� أع�؟�

بثالثة رماح ��
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ارتجف القارب فور انتهاء ع�ارته، و�أنه يرتفع من م�انه، وظهر
م�ل الثالث ع� � القارب، وظهر ال�� برم�الن �غتة ع� أحد جان��
ام�ل الثالثة �لها دفعة واحدة، الجانب اآلخر، ثم اختفت ال��

فهّز (ك���ت) رأسه، وقال لـ (برودي):
- اه�ط إ� ال�اب�نة، وانظر ما الذي فعله بنا هذا الوغد.

ه�ط (برودي) وهو يرتجف، ولم �كد ��ە �قع ع� نافورة
� تندفع داخل ال�اب�نة، ح�� عاودته �ل أحالم الم�اە، ال��

� رعب:
وكواب�س ومخاوف ص�اە، وغمغم ��

- إننا نغرق.
: ً
وصعد إ� (ك���ت)، قائ�

� ال�اب�نة.
� للغا�ة.. هناك ال�ث�� من الم�اە �� - الموقف س��

هّز (ك���ت) رأسه، ثم ناوله رمحه، وقال:
.. خذ هذا الرمح، ولو ظهر - من األفضل أن أذهب ألري بنف��

�ه �ه. � وأنا �أسفل، ا�� ذلك اللع��
ع

�
وقف (برودي) ع� المنصة يرتجف، وهو �حمل الرمح، و�تطل

� ظهرت مرة أخرى فوق السطح، دون ام�ل الثالثة، ال�� إ� ال��
� خوف:

حركة تذكر، وتمتم لنفسه ��
 أن نقتلك؟

ً
- هل �مكن فع�

� نظرة مذعورة
انتفض عندما ارتفع صوت المحّرك �غتة، وأل��

 ح��
ً

� �ق�ت هادئة ع� السطح، قائ� ام�ل الثالثة، ال�� ع� ال��
: ً
أ�� (ك���ت)، قائ�

ا إلفراغ - لقد ثقب القارب �الفعل، ول�ن المضّخات تعمل ج�د�
. الم�اە، وس�مكننا سحب القرش إ� الشا��

- هل �مكننا سح�ه �الفعل؟
- نعم.. عندما �موت.
� �حدث هذا؟ - وم��
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�
- إنها مسألة وقت فحسب.

� هذا الوقت؟ � أن نفعل، ح�� �ح��
- وماذا ي����

ء.. فقط س�نتظر. �
- ال ��

ك ام�ل الطاف�ة، و�� تتحرَّ مضت ثالث ساعات وهم يتا�عون ال��
� �ل ر�ــع ساعة تحت

� ال�دا�ة �انت تخت��
ا فوق الماء.. �� عشوائ��

الماء، ثم تعود لالرتفاع، ثم �دأ االختفاء �قّل، ح�� أشارت
ا، ا، وأصبح ال�س�م لط�ف� ة ص�اح� عقارب الساعة إ� الحاد�ة ع��
ام�ل آلخر مرة فوق ت ساعة �املة، منذ ظهرت ال�� و�انت قد مرَّ

� أمل:
سطح الماء، دون أن تعاود االختفاء، فقال (برودي) ��

- هل مات؟
ا، وقال: هزَّ (ك���ت) رأسه نف��

� هذا، ول�ن ر�ما أوشك ع� الموت، و�مكننا اآلن أن
- أشّك ��

 حول ذ�له، و�سح�ه ح�� �غرق.
ً

ل�� ح��
ُ
ن

� م��ط حد�دي
التقط لفة من الح�ال، ور�ط أحد طرفيها ��

ك القارب نحو قوى، ثم عقد اآلخر ع� ش�ل خ�مة دائ��ة، وحرَّ
� �عة، إذا ما هاجمه

� �طء، وهو �ستعد لالبتعاد ��
ام�ل �� ال��

ام�ل لم تتحّرك، فمّد (ك���ت) خطاف، القرش، ول�ن ال��
م�ل، ثم ام�ل، وقطع نقطة اتصاله �ال�� والتقط ح�ل أحد ال��
� سار�ة

ق حافة القارب، ومرّر هذا الطرف ع� �كرة ملعقة ��
�
�سل

القارب، ومنها إ� رافعة كه��ائ�ة أسفل السار�ة، ثم أدار محّرك
� �طء، ثم لم �ل�ث القارب �له

الرافعة، فراحت �سحب الح�ل ��
� قلق:

� قوة، فهتف (برودي) ��
أن مال نحو الح�ل المشدود ��

- هل تحتمل الرافعة ثقله؟
ا، دون أن ين�س ب�نت شفة، وهو أومأ (ك���ت) برأسه إ�جا��
� قلق، وقد ارتفع منها أز�ز قوى، وأخذ الح�ل

يتابع الرافعة ��
� عنف..

يرتجف ��
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�
� �عة وسهولة، فهتف

.. ثم فجأة جذ�ت الرافعة الح�ل ��
� خوف:

(برودي) ��
- لقد انقطع الح�ل.

� (ك���ت)، � عي��
� ح�اته، رأى (برودي) الخوف ��

ل مرة �� وألوَّ
وهو �قول:

- اللعنة.. ذلك الوغد س�نقّض علينا.
 االبتعاد �القارب،

ً
� نحو المحّرك، محاو�

� ذعر حق���
ثم اندفع ��

ع� نحو لم �عهدە (برودي) ف�ه من ق�ل قط..
.. ول�ن فجأة برزت السمكة الهائلة..

� (برودي)، ا الضوء عن عي�� ا كج�ل هائل، حاج�� .. برزت رأس��
ع إ� الزعانف الش�يهة

�
ة، وهو يتطل الذي أطلق شهقة رعب كب��

�األجنحة، و�� تم�ل إ� األمام ق�ل أن يهوى القرش الره�ب
�
�جسدە �له ع� مؤخرة القارب، وتتحطم أخشاب القارب ��

� قوة..
عنف، وتتطاير ��

�
� ثوان معدودة، وجد (برودي) و (ك���ت) نفسيهما ��

.. و��
� رعب

الماء، الذي ي�لغ وسطهما، وا�سعت عينا (برودي) ��
هائل، عندما رأى أسنان القرش ع� ق�د م�� واحد منه، وُخ�ل
� السوداو�ن، إل�ه أنه يرى صورته منعكسة ع� عي�يها الضخمت��

وسمع (ك���ت) من خلفه ��خ:
. � - اللعنة أيها الش�طان األسود.. لقد أغرقت قار��

� �دە، و�طعن �ه �طن السمكة األب�ض، ورأى
ا �� ورآە �حمل رمح�

�
ا، �� ر من موضع الطعنة، وتغرق �د (ك���ت) تمام� الدماء تتفجَّ

نفس الوقت الذي ارتفعت ف�ه مقّدمة القارب إ� أع�، وهو
�غرق، ومالت مؤخرته إ� أسفل، فانزلقت عنها السمكة، والرمح

� �طنها، وغاصت تحت الماء..
منغرس ��

وفجأة فقد (ك���ت) توازنه و�خ:
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. � � �ا (برودي).. السك�� - السك��
� التف الح�ل حولها وراح رآە (برودي) يرفع قدمه ال��ى، ال��
� ذعر،

�جذ�ه منها إ� القاع خلف السمكة، فشهق (برودي) ��
�
ا �� � ح�� وجدە مغروس� ا عن السك�� وراح يتلفت حوله �حث�

الخشب، عند الجانب األ�من لحافة المركب، فدفع جسدە
 الوصول إل�ه، ول�ن مقاومة الم�اە �انت ق��ة عن�فة،

ً
محاو�

و(ك���ت) ��خ:
� �ا (برودي).. - السك��

�انت عيناە تحمالن �ل الف�ع وال�أس، وهو �مد �دە إ�
(برودي)، وحاول (برودي) أن �قفز لإلمساك ب�دە، ول�ن جسد

(ك���ت) اخت�� فجأة تحت الماء..
 

.. وساد سكوت ره�ب..
� عروق (برودي)، الذي وصل

د الدماء �� .. سكون مخ�ف، جمَّ
� رعب ال مث�ل له، وذهول �ال

الماء إ� كتف�ه، وا�سعت عيناە ��
حدود..

ل إ� حقائق.. .. ها �� ذي �ل مخاوف ص�اە وش�ا�ه تتحوَّ
� وسط المح�ط، ي�شّ�ث �سار�ة المركب،

.. ها هو ذا غارق ��
ا من � الم�اە العم�قة وحش دموي هائل، ال �شبع أ�د�

وتحته ��
الضحا�ا..

.. ثم ظهرت الزعنفة وخلفها ظهر الذ�ل، وانطلقت السمكة
نحوە..

� رعب:
.. و�خ (برودي) ��

- ابتعدي أيتها اللعينة.. ابتعدي.
ابها، ورأى (برودي) الرأس الهائل ول�ن السمكة واصلت اق��
المفلطح يرتفع فوق سطح الماء، وهوى قل�ه خارج جسدە،
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� انتظار عذاب
� �أس، �ال أمل، وقد أغلق عي��ه ��

فأخذ ��خ ��
هائل ره�ب، ال �مكن تصّورە..

.. وشعر �الجسد ال�ارد الصلب �لمسه، فأطلق �خة هائلة
مجلجلة..

 لم �حدث..
�
.. ول�ن ش�ئا

� سكون، دون أن تفعل الم��د..
.. ظلت السمكة تالمسه ��

.. و�جسد يرتجف كعصفور مبتّل، فتح (برودي) عي��ه، ل�عرف
ما حدث..

.. ثم ارتجف..
ا.. � مواجهته تمام�

.. لقد �انت عينا السمكة ��
.. ول�نها �انت خال�ة من الح�اة..

.. و�خ (برودي) غ�� مصّدق..
.. لقد لق�ت السمكة اللعينة م�عها..

� قتلها.. ق�ل موته..
ا نجح (ك���ت) �� � .. أخ��

� �طء، راحت السمكة الرهي�ة تتهاوى إ� األعماق
.. و��

.. � السح�قة المظلمة، و�� تجذب خلفها جثة (ك���ت) المسك��
.. ولدقائق ط��لة، لم ين�س (برودي) ب�نت شفة، ح�� شعر
ق �أحد

�
كها وتعل �سار�ة المركب تغوص خلف القرش، ف��

ام�ل الفارغة، السا�حة فوق الماء.. ال��
، دون أن ي�تا�ه � صمت، راح �دفع قدم�ه نحو الشا��

.. و��
الخوف هذە المرة..

.. لقد انت� ال�ابوس..
� أعماق ال�حر..

�� ..
 

(تمت �حمد هللا)
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س الفك المف��
� مدي�ته

طة (برودي)، طوال عمله �� لم �شهد رئ�س ال��
�� عادى، ثم فجأة )، حادثة واحدة تث�� اهتمام أي �� � (أمي��
� الشا�� �له، وراح

ظهر ذلك القرش الره�ب، الذي ��� الف�ع ��
�لتهم ضحا�اە �ال رحمة..

� ح�اته
ا. ألول مرة �� ا حق�ق�� و�ان ع� (برودي) أن يواجه تحد��

س.. � فك قاتل.. ومف��
�� 

ً
�لها، متمث�
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
1- ل�ل.. ودمــــاء..

2 – ال�اع..
س.. 3- الهجوم المف��

4- الفض�حة..
5- القارب..
6- التوتر..
7- ال�..

8- الخطر..
9- (ك���ت)..

10 - المواجهة..
11- القفص..

ة.. 12 - المواجهة األخ��
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ون) � +مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة
قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمة مهمة) :
هذا العمل: (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب
انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (06)      
 
 
 
 
 

فوق مستوى الشبهــات
. � � ما�ي�� تأل�ف: ه�ل��
ترجـــــــمة: إيناس النجار

إعــــــــداد: د. ن��ـــــــل فاروق. 
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
د. ن��ل فاروق

 

1- ال��ــــــــــارة..

�
�دأ ذلك اليوم، من أ�ام شهر يون�ة، �أي يوم من أ�ام الص�ف ��

(أ�سفورد)، ومشت (فرا�س�س ما�لز) ب�طء، متجهة إ� ال�ل�ة
� �عمل بها زوجها، و�� تنظر إ� أوراق األشجار حولها، ال��
تتخللها أشعة شمس الخامسة �عد الظهر، فتمنحها ظالال

برون��ة �د�عة..
لقد تأخرت عن موعدها، وها �� ذي ��ع الخطا، و�� ترجو
أن �كون مشغوال كعادته، فال �شعر �ملل االنتظار، ول�ن من
ة � يوم كهذا، فقد �انت �ستمتع �الخ��

الصعب أن ��ع ��
� الحج��ة القد�مة التقل�د�ة،

والورود من حولها، والم�ا��
.. و�منظر �عض الشاب، وهم �لعبون ال�رة فوق العشب األخ��
� تعرض كتاب وتوقفت أمام نافذة إحدى المكت�ات، ال��
ي، والذي ال�� نجاحا � (ر��شارد) الجد�د، عن الشعر اإلنجل��
� لم تكن � زجاج النافذة؛ ألف�ارها ال��

ا، واب�سمت لنفسها �� كب��
� قضاء عطلة شاع��ة ع� اإلطالق، ف��ادة مب�عات ال�تاب تع��
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الص�ف مرة أخرى ع� الج�ال.. مرة أخرى.. ر�ما تكون أخر
مرة.. من �دري؟..

� �ان �ل ما عليهم هو تقدير أي الج�ال ي��دون
� الما��

ف��
� كتا�ة المقاالت؛ لمواجهة نفقات

�سلقها، ثم �قضون الشتاء ��
الرحلة �القطار، ول�ن األمر �ان يزداد صع��ة عاما �عد عام..
ول) � مناطق (الت��

� قضتها مع زوجها �� وتذكرت العطالت ال��
� فندق

و(الدلوم�ت).. �سلق الج�ال ص�احا، وقضاء المساء ��
الق��ة؛ لالستمتاع �الغناء والرقص والحد�ث الشيق، والضح�ات
� �ل م�ان، ولم

ت األز�اء العسك��ة �� المبتهجة، ول�ن اآلن ان���
�
�عد للن�ات أي طعم، وأصبح الحد�ث مع األجانب يؤدي ��

النها�ة إ� الشجار.
� �ل هذا مساء األمس ق�ل النوم..

لقد تناقشت مع (ر��شارد) ��
ة �سودها حالة السلم، فما زالت �ان ي��د رؤ�ة أور�ا مرة أخ��

هناك دول �مكن للمرء أن ي�نفس فيها �ح��ة..
�
وجعلها الشعور �الخوف من أن ي�ت�� �ل هذا ت�ثاقل ��

مش�تها، ح�� �لغت ال�ل�ة، وهناك �ان بواب ال�ل�ة واقفا عند
البوا�ة، فقالت (فرا�س�س)، و�� تحاول أن ت�دو مبتهجة:

- ك�ف حال الطفل الجد�د؟
قال �فخر:

� حجرته.. لقد
.. مس�� (ما�لز) ي�تظرك �� �

- ع� ما يرام �ا س�د��
� تل�فون�ا منذ برهة؛ ل�سأل عنك سأ�لغه بوصولك حاال. طلب��

�
تذكرت (فرا�س�س)، و�� تصعد السلم، أنه قد تط�ع ��

� شهر مارس من ذلك
الج�ش، �عد االس��الء ع� (براج)، ��

� الثق�ل، وفتح لها (ر��شارد)، العام، ودقت �اب الحجرة الخش��
� حرص، وهو

وع� وجهه اب�سامة، ثم أغلق ال�اب وراءها ��
�قول:
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- لدينا زائر �ا (فرا�س).
).. (بي�� جولت)، ولقد اب�سم وهو �صافحها �ان الزائر (بي��

��لتا �د�ه �حرارة قائال:
. � - أهال �ا (فرا�س�س).. ت�دين مندهشة من رؤ���

� (بوخارست).. م�� عدت؟
): و�لنا كنا نظن أنك �� - (بي��

� ال�تا�ة ل�ما لقد � أو ثالثة.. لم �كن �استطاع�� . منذ أسبوع��
حت ذلك لـ (ر��شارد) ق�ل مجيئك.. لقد قصدت أال أ�تب ��
.( � � فندق (م��

� لن أستطيع ال�قاء مع�ما.. سأنزل �� ل�ما.. �ما أن��
� دهشة، وقالت:

نظرت (فرا�س�س) إ� زوجها ��
� األمر؟

- ماذا ��
) الفارغة ق�ل أن اب، ثم مأل �أس (بي�� ناولها (ر��شارد) �أس ��

�قول بهدوء:
� ورطة.

) واقع �� - (بي��
)؟ - ورطة؟.. (بي��

� جاذب�ة، وقال
وجلست ع� أقرب مقعد، و�� ت�دو قلقة ��

) ل�طمئنها ��عة: (بي��
ء أصبح ع� ما يرام اآلن، ول�ن �

� �ا (فرا�س�س) �ل ��
- ال تقل��

�ان ال�د �� أن أعود
ثم اب�سم وأضاف:

� الصح�ة �الطبع. - �س�ب حال��
قالت (فرا�س�س) وقد اطمأنت:

- �الطبع
ول�نها �انت مازالت ت�تظر إ�ضاحا، فقال (ر��شارد) بهدوء، وهو

�ضع منفضة سجائر أمامها:
- لقد اش��ك مع جاسوس.

قالت (فرا�س�س):
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- أرجو فقط أن تكون جاسوسة جم�لة.. إذا �ان ع� المرء أن
� مثل هذە األمور، فال�د من أن �ستف�د من األمر.

يتورط ��
ونظرت �اب�سامة إ� الشاب األنيق أمامها، الذي وقف مس�ندا
إ� المدفأة، والذي ي�دو خجوال هادئا، مثل أي دي�لوما��

:( �طان�ة، وقال (بي�� � السفارة ال��
صغ�� ��

- لألسف �ان جاسوسا ول�س جاسوسة، وهو الذي تعرض ��
ول�س أنا.

).. هل �ان ي��د � الحق�قة �ا (بي��
- إنك ت�دو سهل المراس ��

قتال؟
- لم �ستطع ذلك فقد اهتمت (بوخارست) �األمر ول�ن
ة، و�تا�عون � حصلت ع� معلومات كث�� أصدقاءە قد �ظنون أن��

األمر.. ع� �ل حال لقد عدت اآلن، وأنتظر أن تهدأ األمور
ء آخر وراء هذە ال��ارة، وقال �

شعرت (فرا�س�س أنه هناك ��
(ر��شارد):

)، فال فائدة من الد�لوماس�ة مع) فرا�س�س)؛ - ت�لم اآلن �ا (بي��
فإنها �ستطيع أن �س�شف ما وراءها.

� الط��قة
) �أسه وهو ينظر إليها، �ما لو �ان �فكر �� ب (بي�� ��

� ي�دأ بها، ثم قال �جد�ة أعطته عمرا أ��� من عمرە، وهو ال��
يتخ�� ألفاظه:

� وزارة الخارج�ة، لقد أسندت إ� أعمال
- أنا لم أعد أعمل ��

أخرى، ولهذا الس�ب أنا هنا االن.. إن هذە ال��ارة لها س�ب آخر،
ول�س أما�� وقت ط��ل.

أوال: لم أ�ن أر�د أن �عرف أحد �عز�� ع� ز�ارت�ما، لذلك لم
� مع�ما اآلن.. أتصل ��ما مس�قا، ح�� أن البواب ال �عرف أن��
�ك).. ذلك ألن لدي عمال � سأزور مس�� (م�� ته أن�� لقد أخ��
ا.. ل�ما، وأرجو أن توافقا ع� الق�ام �ه.. ال أظن أنه س�كون خط��
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�ل ر�ما �كون متع�ا ومزعجا فقط، إذا ما ات�عتما التعل�مات
�دقة، إننا نحتاج إل��ما؛ ألن�ما فوق مستوى الشبهات،

و�ستط�عان التحرك �سهولة.
قال (ر��شارد):

)؟ - ما هو األمر �ا (بي��
. سأقول ل�ما، ول�ن أرجو أن �ستوع�ا التفاص�ل �دقة.. أن أحد
أس�اب اخت�اري ل�ما �ا (ر��شارد) هو ذا�رتك الق��ة، فاستمع

. � ك�� إ� ب��
هز (ر��شارد) رأسه، واستطرد األخر �قول:

- إن�ما ستقومان برحلت�ما الص�ف�ة مثل �ل عام، و�سافران عن
ط��ق (�ار�س)، وهناك تقا�الن شخصا معينا، ثم �ست�مالن
� نها�ة الرحلة س�تمكنان من إخ�ارنا

الرحلة ط�قا لتعل�ماته، و��
�معلومات معينة، نحتاج إليها �شدة، و�ل��م التفاص�ل..

ول � عندما تصالن إ� (�ار�س) ت�فا �ما تفعالن دائما، من ال��
� نفس المطاعم، وز�ارة المتاحف

� نفس الفندق، واأل�ل ��
��

� ذلك �ضعة أ�ام، مثل أي سائح، ثم
والمال�� الل�ل�ة.. استمرا ��

� مق� (�اف�ه دي الب�ه)، حول مائدة
ل�لة يوم الس�ت اجلسا ��

ع� الرص�ف ناح�ة الشمال، وستضع (فرا�س�س) وردة حمراء
� حوا�� الساعة

� شعرها.. ال تنظرا إ� أي شخص �الذات.. و��
��

ة �قوم (ر��شارد) ب�سقاط �أس الن��ذ أمامه �ط��قة الحاد�ة ع��
� (جرسون) المق� ل�مسح المنضدة، وس�كون

طب�ع�ة، وس�أ��
ب من�ما رجل، ف�قول هذا والوردة الحمراء هما اإلشارة، ف�ق��
أحد�ما، م�� (روز) قالت �� إنه علينا أن نرى (......)، ثم �ذكر
اسم أي م�ان قررتما رؤ�ته، وتظاهرا �ال�الم معا �ط��قة
طب�ع�ة، ول�ن �جب أن ت�تبها إ� الرقم الذي س�قوله الرجل
�
خالل �المه؛ ألن هذا هو مفتاح العمل�ة �لها، ثم إذا ذهبتما ��
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�
اليوم التا�� إ� الم�ان المحدد �عد ساعة واحدة �الض�ط من
الرقم المع� ل�ما، س�تم االتصال المطلوب مع الرجل،

وستكون معه رسالة ل�ما..
هذا أسهل �كث�� مما تتصوران، فإنه س�تعرف�ما من وضع
المنضدة، والوردة الحمراء، ثم سكب �أس الن��ذ، و�كون أمام
� الوقت المناسب ل�سمع اسم الم�ان المحدد، الذي

المنضدة ��
�
� الجملة الصح�حة، و�قوم بتحد�د وقت المقا�لة ��

تماە �� اخ��
.. هل فهمت �ل ذلك �ا (ر��شارد)؟ اليوم التا��

تنا � أ��� من ذلك، لماذا اخ��
- نعم.. ول�ن ق�ل أن نم��

� هذە العمل�ة، وقد ال
�الذات؟.. فإننا سنكون مثل الهواة ��

�ستطيع الت�ف، وال�د أن لها أهم�ة �ال�س�ة ل�م.. إن�م
، واسع الح�لة، وال أعرف إذا �انت تحتاجون إ� شخص ذ��
� هذا المجال �الذات.. أما �ال�س�ة ل

لدي هذە القدرة، ��
(فرا�س�س)...

� �دا � ح��
وهز (ر��شارد) كتف�ه فقط، دون أن ��مل الع�ارة، ��

ال�ور ع� وجه (فرا�س�س)، وقالت:
.( - �م أح�ك �ا ع��زي.. استمر �ا (بي��

:( واصل (بي��
- عندما تصل�م الرسالة، ستكون مكت��ة �شفرة، وهذا أ�ضا أحد
ت (ر��شارد) من أجلها، إذ �مكنه التوصل إ� � اخ�� األس�اب ال��
مغزاها، فعقليته مدر�ة ع� هذا الن�ع من العمل، وهذە الرسالة
ستقود�ما إ� عم�ل آخر، ثم �قوم بتوجيه�ما إ� عم�ل ثالث،
وهكذا من عم�ل ألخر ح�� تصال إ� رئ�س المجموعة.. إنه آخر
� الخط، وهو الشخص الذي نقلق عل�ه، وهذە �� الب�انات ال��

ة، واآلن سأقول ن��دها، وأعتقد أن�ما ستجدان هذە الرحلة مث��
ل�ما الس�ب فيها.
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واب�سم اب�سامة خف�فة، ثم استطرد قائال:
� ألمان�ا).. أل�س

- لقد سمعتما �ما �س� (قطار األنفاق ��
�

كذلك؟ إنها ش�ل من أش�ال المقاومة وتقوم �مساعدة راف��
� ��ة تامة، ومن ينظم و�خطط هذە

النظام النازي، للهرب ��
العمل�ات هو رئ�س جماعة العمالء، الذين ستقا�لونهم، �ما أنه
أ�ضا يرسل لنا معلومات هامة جدا، �ستف�د منها، ول�ن منذ
حوا�� خمسة أسابيع لم تصل إلينا منه أ�ة رسائل مف�دة، �ل إن
، � أرسلها �انت مضللة �ش�ل خط�� � من التقار�ر ال�� اثن��
ولحسن الحظ لدينا مصادر أخرى للمعلومات، مما جعلنا �شك
� صحتها، ولم نت�ف أساسها، ولقد تزا�دت شكوكنا عندما

��
اخت�� تماما من الوجود اثنان ممن ساعد ع� هرو�ــهم ومن

(ألمان�ا)، ولم نجد لهما أد�� أثر.
� ان��اە شد�د،

وضعت (فرا�س�س) �أسها، وانحنت إ� األمام ��
� أمسك (ر��شارد) �س�جارة لم �شعلها، وقد ركزا أعينهما � ح��

��
)، الذي تابع: ع� (بي��

- ما ن��د معرفته هو: أما يزال ذلك الرجل موجودا، وهل �قوم
ب�رسال معلومات خاطئة؛ لي�بهنا إ� أن األمور ل�ست ع� ما

يرام، أم أنهم قاموا بتصفيته؟�..
لذلك فإن مهمت�م �� أن ت��عوا الط��ق المرسوم ل�ما، عن
، ع� أن تت�فا دائما مثل السائح � ط��ق العمالء المختلف��
ال�س�ط، ح�� تصال إل�ه، والمفتاح الوح�د الذي أعرفه هو أنه

� الج�س�ة..
س�كون شخصا ب��طا��

� سلسلة هؤالء العمالء، وال أستطيع
ي الوح�د �� � اإلنجل��

معاونت�ما بتحد�د اسمه أو ش�له، ألنه �غ�� ذلك دائما..
وع� �ل حال عدم معرفة ذلك س�سهل األمر ل�ما، �ما أنه

األفضل لنا جم�عا..
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ي، عندما تلتق�ان �ه، ول�ن عندما � وقد ال ي�دو ل�ما أنه إنجل��
� �ش�� بها عل��ما العم�ل الذي ق�له، انه �الدالئل ال�� تخ��

ي فعال. � ستجدان أنه إنجل��
سأل (ر��شارد):

. ول�ن لماذا هؤالء العمالء المتعددون؟ لماذا ال �قوم العم�ل
ة؟ � �ار�س بتوجيهنا إل�ه م�ا��

األول ��
عها لضمان - هذە الخطة الذي قام بوضعها بنفسه.. لقد اخ��
�
ا ما �عملون �� سالمته، وقد أث�تت نجاحها إ� اآلن، فإنهم كث��

أراض تحت الح�م النازي، و�ل عم�ل �عرف فقط اسم وعنوان
العم�ل الذي �ل�ه، و�قومون ب�رسال المعلومات عن ط��ق هذە
� (�ار�س)، وال �ستطيع

� ت�دأ �العم�ل �� السلسلة الط��لة، ال��
أحد أت�اع هذە السلسلة، إال إذا عرف الط��قة المعقدة لمقا�لة
� (�ار�س)، وال يوجد إال مصدران فقط �عرفان هذە

العم�ل ��
� مثل حرصنا أ�ضا.

ال�دا�ة نحن أحدهما، واآلخر ��
قال (ر��شارد):

� يرسلها ل�م؟.. ال�د أن لد�ة ط��قة - وماذا عن الب�انات ال��
أخرى لها.

:( قال (بي��
� قد أثرت اهتمامك - نعم، و�� ط��قة أق� �الطبع.. أعرف أن��

�ا (ر��شارد).. هل هناك أسئلة أخرى؟
- الخطة سل�مة ومأمونة، ف�ما عدا ش�ئا واحدا..

� ترسل له وهو أنه إذا وقع الرئ�س نفسه، فإن �ل المعلومات ال��
� العمالء؛ إذا

� أ�دي النازي، و�مكنهم الق�ض ع� �ا��
ستقع ��

اف، �ما أنهم �الطبع س�توصلون إ� األشخاص اضطروە لالع��
الذين ي��دون مغادرة (ألمان�ا).
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� مهمت�ما.. وح�� اآلن �انت
- �الض�ط.. وهذا هو الس�ب ��

ء �
خطته ناجحة، ولم �ستط�عوا الوصول إل�ه، وتأ�د من ��

ف واحد �ا (ر��شارد).. إن هذا الشخص مدرب تماما، ولن �ع��
ء، وال�د لنا من أن نعرف أنه ما يزال �عمل أم ال، ق�ل أن �

���
� أورو�ا.. ال�د أن تتأ�د منه، ق�ل أن �حدث

�ان �� ينفجر ال��
ذلك.

قال (ر��شارد):
� هذا، ول�ن مازلت أرى أنه من األفضل

- نعم.. أنت محق ��
� هذە المهمة.

ف �� إرسال شخص مح��
) أن مناقشة (ر��شارد) له داللة طي�ة، فهو ع� األقل رأى (بي��

لم يرفض الق�ام �المهمة، فقال:
حت . لقد أرسلنا شخصا، وما زلنا لم نتلق منه ش�ئا، ولذلك اق��
� العمل أن نحاول إرسال شخص غ�� متخصص،

ع� رئ��� ��
فاثنان من الس�اح �مكنهم التحرك دون شبهات، وتذكر أنك
لست عم�ال، وال أر�د منك أن تحاول التجسس، �أي ش�ل �ان..
ي أم ال، � �ل ما ن��د معرفته هو ما إذا �ان هناك شخص إنجل��

و�ذا تعقدت األمور �أي ش�ل، فا�سحب من الموض�ع �ل�ة..
� الخارج، مثل �ل عام،

إن�ما تقومان برحلة اإلجازة الص�ف�ة ��
، ور�ما و�مجرد أن �جد أحد�ما ذلك الرجل، فإن مهمت�ما ت�ت��
� السلسلة، فإنه ال

ال تجدانه �عد أن تصال إ� العم�ل السادس ��
� أمان �س�ب عدم وض�ح

�ستخدم أ��� من ستة، وستكونان ��
. � ف�� مفاتيح العمل�ة، �ما أن�ما لستما من المح��

سكت (ر��شارد)، و (بي�� جولت) يراق�ه �عنا�ة وعرف أنه قد
اضه الوح�د هو أن (فرا�س�س) ستكون معه وافق، ولو أن اع��

:( � هذە المهمة. فقال (بي��
��

� (جن�ف).
- عندما ت�ته�ان أرسل برق�ة إ� هذا العنوان ��
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�
وكتب �ضع �لمات ع� ورقة، وأعطاها لـ (ر��شارد)، الذي ما

يزال ي�دو قلقا، وأضاف:
- من األفضل أن تحفظ العنوان عن ظهر قلب، ثم تحرق
الورقة، و�ذا ما وجدت الرجل فأرسل برق�ة تقول: "سنصل يوم
� أو الثالثاء"، أو أي يوم يوافق اليوم الذي قا�لتموە ف�ه اإلثن��
فعال، أما لو لم تجداە، فأرسل تقول: "أرجو إلغاء الحجز".. هل

فهمت �ا (ر��شارد)؟
- نعم.. تماما، ول�ن أال تظن أنه من األفضل أن أذهب �مفردي؟

ال أر�د أن أعرض (فرا�س�س) أل�ة مخاطر.
� ترددە، فقالت

نظرت (فرا�س�س) إل�ه، وعرفت الس�ب ��
�صوت منخفض، ول�ن ب��ار:

- (ر��شارد).. لن أ��� هنا وحدي.
:( قال (بي��

� أ�ة
قا �� - أنا أ�ضا أوافق (فرا�س�س)، فإنه منذ زواج�ما لم تف��

رحلة، ومن األفضل أن تفعال ما تعودتما عل�ه، �ما أن وجود
(فرا�س�س) معك س�جعلك تت�ف �حرص، مما �ضمن ل�ما

السالمة.. أعرف أن ذلك األمر س�فسد ل�ما اإلجازة، ول�ن..
� � ح��

� انتظار قرارە، ��
)، وأخذ ينظر إ� (ر��شارد) �� توقف (بي��

� الزهور الحمراء، المزروعة ع� حافة
راح (ر��شارد) �حدق ��

النافذة، وقال ب�طء:
- األمر ل�س إفساد اإلجازة، في�دو أن إجازات الجميع ستفسد

هذا العام.. أعتقد فقط أننا لن �ستمتع.
) قفازە ومظلته، وقال: أخذ (بي��

� متأ�د من نجاح�ما، وكذلك لألهم�ة �ما إال ألن�� � لم أخ�� - إن��
� هذا األمر.. لقد كنت أتم�� أن أقوم بنف�� �ه،

القصوى لنا ��
� (بوخارست)، و��حثون ع�� اآلن

لوال أنهم قد كشفوا أمري ��
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�
لقد أخرت�ما �ما ف�ه ال�فا�ة، وأعرف أن�ما مدعوان إ� حفل
�
مس�� (فرام) الل�لة.. لقد قا�لته هذا الص�اح أمام الفندق ودعا��

أ�ضا.
قال (ر��شارد):

- ما �� المدة المحدودة لهذە العمل�ة؟
� �ل م�ان تذه�ان

- حوا�� الشهر؛ فإن�ما ستقض�ان �ضع ل�ال ��
�
� ال أر�د أن �شكوا �� إل�ه، ح�� ي�دو األمر طب�ع�ا، وتذكرا أن��

أمر�ما، وابتعدا عن أ�ة مخاطر.
أرجو أن �حفظ�ما هللا.. إ� اللقاء �ا (فرا�س�س).. إ� اللقاء �ا

(ر��شارد).. سأرا�ما �خ�� عند عودت�ما.
� الغرفة.

ثم أغلق ال�اب وراءە بهدوء، وساد الصمت ��
� قطعت ح�ل الصمت، فقالت و�� �انت (فرا�س�س) �� ال��

ة: � مرآة حقي�تها الصغ��
تنظر إ� نفسها ��

- سنكون ع� ما يرام.. ه�ا بنا �ا ع��زي فقد تأخرنا.. هل
حفظت العنوان؟

- العنوان ل�س مش�لة �ا (فرا�س�س).. إذا �ان علينا أن
ن�سحب، فاآلن فقط هو الوقت المناسب.

وقفت (فرا�س�س) و�� تعدل رداءها، ثم قالت:
اتك؟ - م�� س��دأ؟.. �مجرد أن ت�ت�� من محا��

نظر (ر��شارد) إ� زوجته الجم�لة برهة، ثم تنهد وقام �لتقط
� موضوعات

ذراعها، وخرجا من الحجرة، وراحا يتحدثان ��
ء �

� أعماقهما ��
�� �

� ط��قها إ� أسفل، ول�ن ���
أخرى، وهما ��

واحد لم �مكنها كتمانه و�خمادە..
الخوف.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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2- الحفلة..
ل (فرام)، عندما وصل (فرا�س�س) � � م��

� أوجها ��
�انت الحفلة ��

و (ر��شارد ما�لز)، ووقفا عند ال�اب تأه�ا لدخول المعمعة،
اب، عندما تقدم منهما مض�فهما و�داە محملتان بزجاجات ال��

وقال:
� حضور�ما، وآسف ع� هذا الحشد المزعج.

- �سعد��
حب بوصول أشخاص آخ��ن، وع� الرغم من ثم استدار ل��
ة المدع��ن أسل��ه �انت (فرا�س�س) تعلم أنه م�ور، من ك��

إ� حقله، والضوضاء الشد�دة من حوله.
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واب�سمت (فرا�س�س) لـ (ر��شارد)، ق�ل أن تدخل وسط خضم
� ع� � شخص�� الناس، وتذوب ب�نهم، أما (ر��شارد) فقد تب��
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األقل، �ان ي��د أن �قا�لهما و�تحدث معهما، ول�ن (بي��
جولت) لم �كن قد وصل �عد..

� الحال تقدم منها ثالثة
� أحد األر�ان، و��

ووقفت (فرا�س�س) ��
� الحد�ث معها،

من الش�اب، من اتجاهات مختلفة، و�دأوا ��
� مثل هذە المناس�ات المرحة، وتجنب الجميع

�ما �حدث ��
� المواضيع الس�اس�ة، �ما لو �ان هناك اتفاق مسبق

الدخول ��
ب�نهم، فقد �انوا �شعرون أنها آخر مناس�ة اجتماع�ة س�لتقون

فيها مع �عضهم لمدة ط��لة، وأرادوا أن تكون مناس�ة سع�دة.
ة � الفن، ومعارض (لندن)، والمعالم المعمار�ة الشه��

تناقشوا ��
� (أور�ا)، و�انت ذراع أحدهم (ما��ل) مضمدة ومعلقة �األر�طة

��
� (برشلونة)، وهناك

� عنقه، فقد أص�ب �شظ�ة ��
الطب�ة ��

� الفرقة الدول�ة هناك،
احتمال لب�� ذراعه، وذلك عندما �ان ��

ول�ن الجميع تجنب الحد�ث عن ذلك، وسمعوا فجأة من
�قول:

�لهجة (أ�سفورد) المثقفة:
- �م أنا سع�د �العودة إ� (أ�سفورد)، واالبتعاد عن متاعب

الح�اة.
� وجهه ندبتان،

�ان المت�لم ط��ال ووس�ما �ش�ل ملحوظ، و��
� الذقن، من أثر جروح قد�مة، مما

� الصدغ، واألخرى ��
واحدة ��

أع� وجهه األشقر صفة خاصة وقال وهو يب�سم:
- م�� (ما�لز).. جذا�ة �المعتاد.

� شدة وهو �صافحها. فقالت (فرا�س�س):
وانح�� ��

- أهال.. ك�ف حالك؟
ثم قامت بتقد�م األخ��ن:

- الهر (س�جردفون آشنهاوزن)، (جون �الرك)، س�� (ما��ل
هامبتون)، (جورج ساندرسن).. لقد �ان هر (فون آشنهاوزن)



708

� الدراسة.
زم�ل (ر��شارد) ��

اب�سم الجميع �أدب، ولو أن الجو أصبح متوترا، ع� الرغم من
� صوت (فون آشنهاوزن)، إال أن (فرا�س�س)

المودة الظاهرة ��
� الحق�قة ال

�انت تعرف أنه تحت ستار أد�ه الواضح، فهو ��
� ثالث جامعات،

، ع� الرغم من أنه قد تعلم �� � �قدر اإلنجل��
� (أم���ا).

ا)، والثالثة �� � (انجل��
� (ألمان�ا)، وواحدة ��

واحدة ��
وأشعل (ما��ل) س�جارة، فقد �انت لد�ه حساس�ة شد�دة نحو
األلمان، منذ ر�له أحد الجنود خالل مشاهدته االستعراض

ج)، منذ أر�عة أعوام. � � (لي��
عسكري ��

� الوقت المناسب، أما
لمجرد أنه لم �قم برفع �دە �التح�ة ��

اآلخرون فقد حاولوا متا�عة الحد�ث، وهم يرجون أن ي�سحب
الرجل من ب�نهم، ول�ن ذلك لم �حدث، وحاولت (فرا�س�س) أن

ت��ل التوتر فت�لمت عن اإلجازة الص�ف�ة.
� (فر�سا)، أما (فون آشنهاوزن)

�ان الش�اب س�قضون إجازتهم ��
: إنها و (ر��شارد) ي��دان التوجه ) وقالت �� � فس�عود إ� (برل��

إ� الج�ال، مثل �ل عام، وسألها (فون آشنهاوزن):
- أين �الض�ط ت��دان الذهاب؟

، وأر�د الذهاب إ� هناك أ�ضا �
ول) العام الما�� � (الت��

لقد كنا ��
�ان. هذا العام مرة أخرى، ق�ل أن ينفجر ال��

� برود:
� قال ��

�ان صوتها ناعما و�� تت�لم، ول�ن األلما��
ا) لن �كون هناك حرب.. انظري إ� من � (انجل��

- ماذا؟ ��
حولك.

�ان المع�� واضحا، ح�� أن (ما��ل) قال، وهو ينفض دخان
س�جارته:

ء.. إ� اللقاء �ا (فرا�س�س)، ال�د �� من �
- هناك حد ل�ل ��

الرح�ل.. أتم�� لك رحلة سع�دة هذا الص�ف.
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� (فون آشنهاوزن)، وتخلصت
وا�سحب اآلخرون أ�ضا، و���

�
(فرا�س�س) من الح�ج الذي �شعر �ه، وتذكرت أنه �ان ��

� شخصا ودودا مرحا، و�ان له العد�د من األصدقاء،
الما��

� نفسها عن الدور الذي
� (أ�سفورد)، و�ساءلت ��

عندما �ان ��
�
� (ألمان�ا) الجد�دة.. لقد �ان �كرە الحد�ث ��

�قوم �ه اآلن ��
الس�اسة من ق�ل.

� هذا
حاولت أن تقول ش�ئا ل�قا، ول�ن األمر �ان صع�ا ��

الص�ف، من عام ۱۹۳۹ م، فالجميع لديهم اإلحساس
�ج�س�اتهم، وع� أ�ة حال فقد س�قها (فون آشنهاوزن)، وقال:

، أم أن �
� ألما�� � لم أرق لذلك الشاب، أ�ان ذلك ألن�� - أخ�� أن��

� معاملة
ا �� هذا هو أسل��ه المعتاد؟.. أشعر �الطبع أن هناك تغ��

.. منذ ست سنوات �انوا أ��� مودة نحوي.. الناس ��
ء من الحزن، وهو �ستطرد: �

واب�سم ���
� � الحق�قة من المحزن أن يرى المرء األف�ار الس�ئة، ال��

�� -
� �ح�م بها الناس ع� �لدە.. والس�ب �الطبع هو الصحافة ال��

تضللهم.
قالت (فرا�س�س):

- ول�ن أال ترى أنه من الغ��ب أن �سود االنتقادات، الموجهة إ�
� الوقت الق��ب من أصدقائها؟

(ألمان�ا) دوال �انت تعت�� ��
، دون أن ترمش، فقال � ونظرت إل�ه �عي�يها الزرقاو�ن الواسعت��

�عد لحظة:
ت.. من المؤسف أن أعود إ� (أ�سفورد) ألجد - ح�� أنت تغ��

نف�� هكذا وح�دا.
- ر�ما يرجع ذلك إ� التغي�� الذي حدث لك، ول�س لنا.

�دت عل�ه الدهشة، وقال:
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ت إ� هذە - ال �ا م�� (ما�لز).. ال �مكن أن أ�ون قد تغ��
� الدرجة، فما زلت أهتم �الموس��� واألدب، ولم أصبح هم��

الت�فات، أما من الناح�ة الس�اس�ة، فقد تطورت وأص�حت
� ترتكب �اسم أ��� واقع�ة عن ذي ق�ل.. لقد رأ�ت الحماقات ال��

المثال�ة والفكر المجرد.
�
الناس تحتاج إ� ق�ادة ق��ة، ح�� يتحقق لهم ما ي��دون.. و��

� النها�ة
� مع الط�ب، ول�ن �� ال�دا�ة عليهم أن يتق�لوا الس��

سي�سون األش�اء الس�ئة، عندما تتحقق لهم المزا�ا العظ�مة.
�ان حماسه يزداد وهو يت�لم فقالت (فرا�س�س):

- تعتقد أنك لم تتغ�� ع� الرغم من أنك، تحت هذە الق�ادة
� تتحدث عنها، ال �مكن أن تقرأ إال كت�ا محدودة، و�ستمع ال��
إ� موس��� محدودة، وال تنظر إال إ� صور خاصة، وال تصادق

ك؟ إال أشخاصا �عينهم.. أال �ضع ذلك القيود ع� تفك��
� ال أرى إال الج�د فقط، وهو � تجعل�� - نعم.. إنه �ضع القيود ال��

� النها�ة.
األفضل للناس ��

؟ � - ومن الذي �حدد لك ما هو ج�د وما هو س��
ج) و(أ�سفورد) � (ها�دل��

، وقد تعلمت �� أهو ح�مك الشخ��
و (هارفارد)، أم هو ح�م القائد الذي فرض نفسه عل��م، وهو ال

�ستطيع ح�� أن يت�لم األلمان�ة دون أخطاء نح��ة؟
، لم �عجب �المها (فون آشنهاوزن)، ولم �كن لد�ه رد حا��

و�ان صوتها ما يزال هادئا ناعما، و�� تض�ف:
ت.. هل تذكر األستاذ القادم من - أرأ�ت ك�ف أنك قد تغ��
� منت�

(رودس)، والذي س�قك هنا.. رجل ذ�� هادئ، و��
اللطف.. ماذا.. �ان اسمه؟ (روتا).. أل�س كذلك؟.. لقد كنت
ج) �ما � (أوران�ن��

تعجب �ه وقتئذ، ول�ن أين هو اآلن؟ ��
سمعت.



711

� ال م�االة:
قال (فون آشنهاوزن) ��

ى � �ا م�� (ما�لز).. لقد حان الوقت ل��
- إن �ل هذا �الم عاط��

�طانيون حق�قة األمر.. إن (أورو�ا)اآلن تفتقر إ� النظام ال��
واإلجراءات الشد�دة. لقد أص�حت (أورو�ا) أ��� خطورة عنها

منذ ست أو سبع سنوات.
- وما الذي جعلها كذلك؟

ضحك دون م�ح، ق�ل أن �قول:
ة عن � ع� محا�� ة تماما.. أظنك اآلن ستلق�� � - إنك متح��

. � التوسع الطب���
�رة لـ (ألمان�ا)، وحقها �� االدعاءات ال��

� الح��ة،
� أرى أن للجميع الحق �� - ع� العكس من ذلك إن��

. � سواء أ�انوا من األلمان أو اليهود أو ال�ش�ك أو البولندي��
امتأل صوته �الغضب الشد�د، وهو �قول:

� السنوات
� أضعفت (ب��طان�ا)، �� - مثل هذە األف�ار �� ال��

� استطاعتها أن تح�م العالم
�ن الماض�ة.. �ان �� الخمس والع��

اطور�ة إ� (كومن��لث) ال �قوم �له، و�دال من ذلك حولت اإلم��
� الحرب، إذا �ان عليها أن تحارب.. لقد تركت

ح�� �مساعدتها ��
ثروات (الهند) دون استغالل، وحاولت فرض حكومة ن�اب�ة ع�
فضون ذلك، وقامت �معاداة (إ�طال�ا) الهنود، الذين �انوا س��
�فرض العق��ات عليها.. إنها تضعف من نفسها طوال الوقت،

معتقدة أنها تقوم �عمل تحس�نات ف�ما حولها.
� هذا الركن"

"إن�م تت�لمون �جد�ة أ��� من الالزم ��
ب منهما دون أن �شعرا، �ان المت�لم (ر��شارد)، الذي اق��

فقالت (فرا�س�س):
ة س�اس�ة. - لقد كنت أستمع إ� محا��

� من أدركت (فرا�س�س) أن (ر��شارد) ينظر إ� خديها المتوهج��
فرط االنفعال، واب�سمت محاولة أن تحتفظ بهدوئها، �ما
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شعرت كذلك �أن (فون آشنهاوزن) �فعل ذلك أ�ضا، وأنه غ��
� غا�ة األدب وهو

مرتاح لالنط�اع الذي تركه لديها، و�ان ��
�صافحها، ق�ل أن يرحال، وانح�� �حييهما وهو �قول:

� �ا م�� (ما�لز)، فـ
- أرجو أن نتقا�ل مرة أخرى، وال تقل��

ا) لن تحارب إن�م جم�عا مسالمون هنا.. أرجو أن تمض�ا (انجل��
رحلة سع�دة.

قال (ر��شارد):
- أرجو ذلك.

واب�سم وأمسك �ذراع زوجته، وقادها نحو ال�اب ولوحا
� ط��قهما إ� الخارج.. إ� الهدوء والهواء المنعش

للمض�ف ��
الطلق، وقال (ر��شارد) �صوت منخفض:

� - لقد اتجهت إل�ك �أ�ع ما �مكن، عندما رأيتك ت�ناقش��
� نقاش مع رجل

معه.. لقد كنت أعتقد أنك أعقل من الدخول ��
� رأ�ك أل�س كذلك؟

نازي.. إنه نازي ��
� أثرت � أن ي�دو كذلك ول�ن��

- نعم.. وأظن أنه لم �كن يرغب ��
غض�ه.

� أنت؟ � هو ما الذي قاله ح�� تغض�� - ما يهم��
- هل �ان ذلك واضحا؟

- �ال�س�ة �� نعم، ول�ن لم �الحظ ذلك أحد.. ما الذي أغض�ك؟
- نقدە لـ (ب��طان�ا).

�
� قد أظهرت ذ�اءك أمامه، ��

- ع� أ�ة حال، أرجو أال تكو��
� �سطاء. ) ي��د منا أن ن�دو مجرد أناس عادي�� (بي��

اندهشت (فرا�س�س) وقالت:
� كنت أظن أن هذە المهمة لن ت�دأ اآلن ع� الفور. - ول���

) ال ي��د منا أن نتهاون.. إنه أ�ضا لم �ح�� - ر�ما ال، ول�ن (بي��
إ� الحفل.
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- ر�ما غ�� رأ�ه.
- ر�ما.. أو ر�ما ألنه ال ي��د أن �قا�لنا مرة أخرى وهذا هو

األرجح.
�ان صوت (ر��شارد) ي�سم �ال���ة، وضغطت (فرا�س�س)

ذراعه، و�� تقول:
� أقلق. - ابتهج �ا (ر��شارد) و�ال فستجعل��

� الحال، ول�ن الشمس �انت قد اختفت،
اب�سم (ر��شارد) ��

ون��ة ع� أوراق الشجر، وخلت واختفت معها الظالل ال��
ان ب�طء نحو ، وهما �س�� � � ط��قها من الالعب��

المالعب ��
� قوة، وره�ة..

ل، وقل�اهما �خفقان �� � الم��
� خوف.

و��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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3 - وداعا لألمان..
،( �

ء ��عة، ولم يبق سوى رح�ل الط�اخة (آ�� �
تم إعداد �ل ��

� �كت ط��ال ق�ل رح�لها، وقالت: إن ، وال�� �
ذات األصل األلما��

ا) مرة أخرى، فإذا ما �ش�ت أختها حذرتها من العودة إ� (انجل��
جمونها هناك �الحجارة، ولقد أ�دت (فرا�س�س) الحرب س��
)، ومنحها �

دهشتها الفكرة، ول�ن (ر��شارد) ا�ت�� بتهدئة (آ��
� حرارة و�� تودعهما

م�افأة طي�ة، ثم تركها تن�ف �ا��ة ��
� امتنان ح��ن، ولم تكد تن�ف، ح�� تنهدت

�كفيها ��
(فرا�س�س)، وقالت:

- كنت أخ�� هذە اللحظة.. اآلن لم �عد أمامنا سوى الرح�ل،
اب، ح�� ح�ث أضع الوردة الحمراء، و�سكب أنت كوب ال��
�
ء، ونك�شف �� �

تث�� دهشة وان��اە المق� �له، ثم ال �حدث ��
.( النها�ة أن األمر �له مجرد مزاح ثق�ل من (بي��

ضحك (ر��شارد)، وقال:
- مهما �ان األمر �ا (فرا�س�س)، فمن المؤكد أنها ل�ست نزهة.

سألته شاردة:
أتعتقد أنه ستكون هناك حرب حق�ق�ة هذا الص�ف؟

أجاب �عد لحظة من الصمت:
- الجميع �ظنون هذا، ولقد سمعت أحدهم أمس �قول:

وة رجل واحد. � ء مضمون، فاألمر �له يتعلق ب�� �
- إنه ما من ��

� حنق:
قالت ��

- �ا للسخافة�.. أ�ظن نفسه إلها؟
ر�ت ع� كتفها، وقال:

- ال فائدة من مناقشة مثل هذە األمور.
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لم ترد، ول�نها �انت توافقه ع� هذا القول..
ال فائدة من المناقشة..
المهم أن ي�دأ العمل..

العمل الجاد..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

خت � (دي�ب)، �عد عبور (الما�ش)، واس��
توقف القطار ��

، وجلس أمامها � � مقعدها، تراقب القادم��
(فرا�س�س) ��

(ر��شارد)، وقد أسند رأسه إ� ظهر المقعد، وأغلق عي��ه،
� صمت عميق..

وغرق ��
وعندما �دأ القطار حركته، دلف إ� المقصورة شا�ان، وضعا
حقائبهما فوق الرف، دون أن ي��ادال حرفا واحدا مع (فرا�س�س)
أو (ر��شارد)، و�دا من الواضح أنهما طال�ان، مع حلتهما الرماد�ة
� المصن�ع الدا�نة، المخططة �أقالم رف�عة ب�ضاء، والحذاء الب��
� جاءا من (الشمواە)، ور�اط العنق الذي �حمل شعار ال�ل�ة، ال��

منها..
� ال�دا�ة حاولت (فرا�س�س) أن �س�شف من ز�ــهما

و��
ومالمحهما ش�ئا ما، وقد �دا لها أن �ل ما �ح�ط بها ي�ت�� إ�
�
عالم الجاسوس�ة واإلثارة، ول�نها لم تل�ث أن شعرت ب�ثاقل ��

� الل�لة
جفنيها، فلم تكن قد نامت أ��� من أر�ــع ساعات ��

الماض�ة، ثم اس��قظت فجأة، والقطار يتوقف، ورأت (ر��شارد)
� فاعتدلت وسألته �صوت م�ح�ح: يناول أمتعتهما ألحد الحمال��

- هل وصلنا؟
�ان الطال�ان قد ان�فا، ولم يبق سواهما، فأجابها مب�سما:

- نعم.. هل نعمت بنوم ط�ب؟
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أجابته �اإل�جاب، ثم لم ي��ادال حديثا آخر، ح�� وصال إ� ذلك
� قلب (�ار�س)، والذي قض�ا ف�ه إجازتهما

�� ، الفندق الصغ��
� اهتمام:

السا�قة، وهناك سألته ��
� القطار؟

�� � - هل تحدثت مع الشاب��
أومأ برأسه إ�جا�ا، وقال:

دج)، وحديثهما مبهم �عض - نعم.. إنهما من جامعة (�ام��
ا � حديثهما إ� (�ش�كوسلوفا��ا)، ثم ب��

ء، ول�نها أشارا �� �
ال��

� االستطراد، ولم أشأ سؤالهما
حديثهما �غتة، و�أنهما ال يرغ�ان ��

عما �عن�ه هذا.
�انت تعلم أنه من الل�اقة أال �فعل، ول�نها �انت تتم�� معرفة ما
� هذا الوقت، فمطت

�عن�ه حديثهما عن (�ش�كوسلوفا��ا)، ��
شفتيها، وتنهدت، و�� تفتح النافذة وتتطلع إ� المب�� المقا�ل،

و ۰۰۰
وفجأة لمحته..

لمحت ذلك الرجل الض��ل، الذي يراقبهما من حجرته �المب��
المقا�ل..

� أن الخطر قد أعلن عن وجودە و�دأ جولته. و�ان هذا �ع��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� (�ار�س)،
انت� شهر (يونيو) مع نها�ة األسب�ع األول لهما ��

و�انا �ستمتعان ب�جازتهما فعل�ا، دون أن �لق�ا �اال للرجل
� مراقبتهما طوال الوقت، مما منحه

الض��ل، الذي انهمك ��
شعورا �أنه ي�دد وقته معهما، وجعله �سخط ع� مهمته
� �ان �مكن أن تؤديها خادمة الفندق.. الروت�ن�ة السخ�فة، ال��
، المسئول عن مراقبتهما �

و�ان هذا هو نفس شعور الرجل الثا��
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أت قدماە، وهو ي��عهما من �عد مغادرتهما الفندق والذي اه��
كن�سة إ� أخرى، ومن متحف إ� آخر ومن معرض إ� ثان،

وهو الذي ال يهتم قط �المتاحف والتار�ــــخ..
ة المسائ�ة فقد �ان � الف��

أما الرجل الثالث، الذي يراقبهما ��
� سهراته

� مطاعم ج�دة، و�ق��
أسعد حظا، إذ ي�ناول عشاءە ��

�
اب �� � �ل مساء، �انا ي�ناوالن القهوة وال��

� مل� أو آخر و��
��

� ذلك
(�اف�ه دي الب�ه)، ح�� أن مراقبهما لم �شعر �الدهشة، ��

المساء، عندما رآهما �ذه�ان إ� المق�، وقد وضعت
(فرا�س�س) ع� رأسها ق�عة ب�ضاء، بها وردة حمراء زاه�ة، ولم

�سمع (فرا�س�س)، و�� تهمس ل (ر��شارد):
� علينا الجلوس هنا؟

- إ� م�� ي����
ء ما خلفها، �

��� � لم �جب (ر��شارد)، فقد �انت عيناە معلقت��
�
اب، الذي وضعه (ر��شارد) �� ثم فجأة ا�سكب قدح ال��

حرص، ع� الطرف ال�ع�د للمائدة، وانح�� رجل �لتقطه،
� معصمه، وقد ل�سها �ط��قة

�ط��قة مكنتها من رؤ�ة الساعة ��
معكوسة، ورؤ�ة الوقت الذي �ش�� إل�ه عقار�ــها..

� هدوء، شكرە (ر��شارد) ع� إعادة القدح وأومأ الرجل برأسه
و��

� أ�ع الخادم ينظف الم�ان، وابتعد صاحب � ح��
� ال م�االة، ��

��
الساعة المعكوسة، ثم

� عل�ه (ر��شارد) أو
اخت�� وسط المارة، دون �ل��

(فرا�س�س) نظرة أخرى..
ول�نهما استق�ال اإلشارة..

إشارة ال�دء.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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«لقد ف�ش أحدهم حجرتنا..».
همست (فرا�س�س) لـ (ر��شارد) بهذە الع�ارة، و�� ترقد إ�

� صوت منخفض:
� الفراش، فسألها ��

جوارە ��
- ماذا الحظت؟

أجابته:
- أنا أرتب دائما علب ال���م �ط��قة خاصة، فوق عل�ة من
الورق، تحوي �عض المناد�ل وقطع القطن وأدوات تجم�ل

ت�ب: مختلفة، ولقد اختلف هذا ال��
� خفوت:

- سألها ��
ء؟ �

- وهل اخت�� ��
� �عة:

أجا�ت ��
- مفكرة عناو�ن، أدون فيها عناو�ن محال تصف�ف الشعر،

والفنادق.
ضحك قائال:

- فلنأمل أن تف�دهم.
ضحكت �دورها، وهمست:

- م�� نرحل؟
� حسم:

أجاب ��
- غدا.

� صدرە،
� ارت�اح، ثم دست رأسها ��

أومأت برأسها موافقة ��
واس�سلمت لنوم عميق..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� الص�اح، عندما أمسك
�انا قد انته�ا من إعداد حقائبهما ��

� اهتمام، فسألته
ا، وراح �قرؤە �� (ر��شارد) كتا�ا صغ��
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(فرا�س�س):
ما هذا؟

� حركة خف�ة:
أجابها وهو �غمز �عينه، ��

� أن نعرف الم�ان الذي سنذهب إل�ه..
- دل�ل (ألمان�ا).. ي����

أل�س كذلك؟
�انت واثقة من أن هذا ال�تاب لم �كن هنا أمس، ول�نها لم

تناقشه أو �سأله..
�انت واثقة من أن الرجل، صاحب الساعة المعكوسة، قد أرسل
هذا الدل�ل بوس�لة أو �أخرى، ورأت (ر��شارد) �فحص �ل
صفحة من صفحاته ج�دا، ح�� ع�� ع� عالمة خف�فة �قلم
� أحد األقسام، أمام

رصاص، ت�اد ال تظهر ع� ش�ل نجمة، ��
اس)، وثالثة عند ج)، وأخرى أمام (مار��س�� اسم (نورن��

ك)، ورا�عة، وخامسة. (أوجس��
ولم تمض ساعة، ح�� �ان قد حل الشفرة، وعلم أين وم�� يتم

اللقاء األول، فقال ل (فرا�س�س) مب�سما:
� أوال.

حل ع� الفور، ول�ن �عد أن أدخن غليو�� - س��
شعرت �الدهشة، ألنه ال �دخن غليونه عادة إال �عد الغداء،
ول�ن دهشتها هذە لم تل�ث أن تالشت، عندما راح �قطع تلك
ان ة، و�شعل فيها الن�� � تحوي العالمات الصغ�� األوراق، ال��
و�دت األدخنة المتصاعدة �ما لو أنها أدخنة الغليون وعندما

ج).. قت األوراق عن آخرها، �دأت رحلتهم إ� (نورن�� اح��
� ساعة

ة أو �س�طة، ول�نهما وصال �� لم تكن الرحلة قص��
ج)، وقادهما سائق س�ارة األجرة إ� فندق متأخرة جدا إ� (نورن��
مها من األثاث (ك��نجزوف)، وهناك أ�دت (فرا�س�س) ت��
الضخم، واألسقف العال�ة الحادة، ول�ن (ر��شارد) ضحك قائال:

� الص�اح.
.. س�شع��ن بتحسن �� �

� �ا فتا�� - ال تكتئ��
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� � �
، � الص�اح التا�� �انت �شعر بتحسن كب��

و�ان ع� حق، ف��
� �انت هادئة، ذات طراز وخرجت مع (ر��شارد) إ� المدينة، ال��
� النفوس، لوال أصحاب القمصان

قد�م أنيق، ي�عث الراحة ��
� برود ورتا�ة،

الب��ة واألز�اء العسك��ة، الذين يتحركون ��
جعالهما �شعران �الضجر، ثم لم �ل�ث (ر��شارد) أن �دأ
� استخرجها من الدل�ل، فاستقل معها جع التعل�مات، ال�� �س��
اس)، وهناك قطعا الشارع أ��� من مرة، ام إ� شارع (مار��س�� ال��

ل، �حمل اسم (ا. فوجر)، ح�� � وهما ي�حثان عن أي متجر أو م��
�
� قوة، وضغط �دها ��

أمسك (ر��شارد) ذراع (فرا�س�س) ��
، ي�يع ال�تب القد�مة، انفعال، وهو �قودها إ� حانوت صغ��

وسمعته �قول:
- عظ�م.

ودون أن ت�دي �� انفعاال، أو تكشف ما تعصف �ه نفسها من
� تحمل اسم (مكت�ة)، الداخل - الحظت الفتة الحانوت، ال��

ة (ا. فوجر).. و�� جوارها �حروف صغ��
� � تكتظ �ال�تب، ال�� ودون تردد، دخال إ� المكت�ة القد�مة، ال��

تمأل األرفف ع� حوائطها، من السقف إ� األرض، وتحتل
� �انت � ح��

� منتصف الم�ان، ��
�� ، � ت�� � كب�� كذلك منضدت��

هناك فتاة ب�ضاء، ترتدي منظارا طب�ا، فوق عي�يها الزرقاو�ن
، رمقتهما بنظرة �اردة، ولم تهتم ح�� �النهوض � ال�اهتت��
الستق�الهما وال �مساعدتهما، وهما �قل�ان ال�تب، ح�� أخ�ج

(ر��شارد) من جي�ه ورقة مطبوعة، قدمها إليها قائال:
� العثور هنا ع� �سخة من هذا ال�تاب؟.. إنه عن - هل �مكن��
ج)، عام � � (لي��

�� ( � ، ولقد ط�عه (ت���� �
� األلما��

الشعر الغنا��
1836 م.
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ألقت الفتاة نظرة �اردة ع� الورقة، دون أي تعليق أو اهتمام، ثم
قالت:

- ل�س لدينا هذا ال�تاب.
� حدة:

وجد نفسه �سألها ��
- أال يوجد أخر، �مكن التحدث إل�ه؟

، يرتدي قم�صا مع صوته المرتفع ظهر رجل قص�� ممت��
فضفاضا، مسح جبهته �مند�ل، ثم أغلق ال�اب الذي أ�� منه

خلفه، وقال:
� سمعت صوت ز�ائن. - أظن��

� �عة، ول�ن هذا لم
�ان قد غادر الحجرة، وأغلقها خلفه ��

، �
� تصاعدت من ح�ث أ�� قة، ال�� �حجب رائحة األوراق المح��

ول�ن (ر��شارد) تظاهر �أنه لم ي�ت�ه إ� هذا، وهو �قول:
. �

� األلما��
� الشعر الغنا��

- كنت أسأل عن كتاب ��
وناول الورقة المطبوعة للرجل، الذي غمغم:

، - كتاب عظ�م �الفعل.. �انت لدي �سخة منه ف�ما م��
� �عتها ع� األرجح.. ول�ن��

، وقال: � ثم أشار للفتاة، ذات المنظار الط��
.( � الداخل �ا (أوت�ل��

� عنه �� . ا�ح��
� � ح��

�� ، � رمقته الفتاة بنظرة �اردة، ثم اتجهت إ� مخزن جان��
� اهتمام، و

انت� الرجل و (ر��شارد) ركنا، وراحا يتحدثان ��
)، فارتفع � قلق، ح�� عادت (أوت�ل��

(فرا�س�س) تراقبهما ��
صوت الرجل، وهو �قول:

ا، له ).. هل تذك��ن كتا�ا صغ�� � �عتها.. (أوت�ل�� نعم.. أظن��
وف�سور (فارت)؟ �ته من ال�� غالف من الجلد األحمر، اش��

� اهتمام،
هزت رأسها نف�ا، وراحت تراقب (ر��شارد) والرجل ��

ع� الرغم من أنهما تحدثا ب�ساطة، وقال الرجل:
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- سأ�حث لك عن �سخة أخرى ع� أ�ة حال.. عد مرة ثان�ة،
نا لك ع� �سخة من )، ور�ما ع�� � أو تجد (أوت�ل��

وستجد��
ال�تاب، أو..

� (ر��شارد) إ� الط��ق، ثم
فجأة ب�� ع�ارته، وتطلع من فوق كت��

� � خطوات ��عة نحو الحجرة ال��
� �عة، وهو يتحرك ��

قال ��
أ�� منها:

. معذرة.. إ� اللقاء.
�ان وداعا م�اغتا، أثار دهشة الجميع لحظات.. ثم ظهر الس�ب

�غتة..
ظهر ع� هيئة ثالثة من الرجال ضخام الجثة، اقتحموا
الحانوت فجأة، �أحذيتهم العسك��ة الثق�لة، ووجوههم الصارمة

المتجهمة..
) �حركة ��عة إ� الحجرة الداخل�ة، فأخ�ج وأشارت (أوت�ل��
الثالثة مسدساتهم، واندفعوا نحو الحجرة، ورفس أحدهم �ابها

�قدمه، ثم اندفعوا داخلها.
وارتجفت (فرا�س�س)..

�انت تتوقع س�ال من الرصاصات، والدماء..
ول�ن هذا لم �حدث..

، وهتفت � �ل ما حدث هو أن الرجال عادوا من الحجرة غاضب��
� حدة:

أحدهم ��
- أين هو؟

)، وظهر عليها الخوف، و�� تقول: خ�ت اب�سامة (أوت�ل��
- لقد دخل هناك، وال يوجد �اب آخر.

� غضب:
صاح الرجل ��

- ول�ن توجد نافذة �ا غب�ة.
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� التفت هو إ� (ر��شارد) و � ح��
� رعب، ��

ان�مشت الفتاة ��
(فرا�س�س)..

� شعور �االرت�اح..
ولم تكن نظرته تحمل أد��
�ل �انت تحمل الخطر..

�ل الخطر..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ج).. 4 - حادثة (نورن��
مضت لحظات من صمت ره�ب، والرجل يرمق ر��شارد) و

� غلظة:
(فرا�س�س) بنظرات صارمة قاس�ة، ق�ل أن �سأل ��

- ما اسم�ما؟
:( غمغمت (أوت�ل��

- ز�ائن.
أما (ر��شارد)، فقد رسم ع� وجهه دهشة مصطنعة، وراح
�ف� للرجل ك�ف أنهما ي�حثان عن كتاب قد�م، عن الشعر
� �الملل، فقال بنفس

، و...، و... ح�� شعر األلما�� �
� األلما��

الغنا��
اللهجة الصارمة:

�
. فل�كن.. هذا �ك��

ب كعب�ه ب�عضهما ال�عض، ورفع �دە، هاتفا: ثم ��
- ها�ل (هتلر).

� عنف، و�ساءلت عما س�فعله
وهنا خفق قلب (فرا�س�س) ��

(ر��شارد)، للرد ع� هذە التح�ة الجافة، ول�ن (ر��شارد) قال
�اب�سامة هادئة.

- إ� اللقاء.
� �امة:

خفض الرجل �دە، وهو �قول ��
- لقد ألق�ت عل�ك التح�ة األلمان�ة.

أجا�ه (ر��شارد) بنفس االب�سامة:
�ة.. هذە �� أصول الل�اقة. � - وأنا أجبتها �التح�ة اإلنجل��

مط الرجل شفت�ه، ورمقهما بنظرة أخرى قاس�ة، ثم أشار إ�
زم�ل�ه، وان�ف الثالثة بنفس الخطوات الثق�لة العن�فة،

وتنفست (فرا�س�س) الصعداء.
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لقد انتهت هذە المش�لة..
مؤقتا..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

�انت حجرتهما قد خضت لتفت�ش �ي �المعتاد ول�نهما لم
ي�د�ا اهتماما هذە المرة، ورأت (فرا�س�س) األم���� الذي
� الص�اح، فت�ادلت معه اب�سامة وتح�ة ��عة،

دهست قدمه ��
ول�نه اتجه إليها، وصافحها ثم قدم نفسه إ� (ر��شارد)، قائال:

� (ني��ورك).. وأنا
ي فان كورتالند)، من (هاي تور) �� - (ه��

؛ ل�تا�ة تقار�ر حول � الوقت الحا��
، أجوب (أورو�ا) �� �

صح��
� المنطقة.

الدالئل المحتملة ل�شوب حرب ��
� طالقة واضحة،

�ان شا�ا وس�ما، يو�� �الذ�اء، و�تحدث ��
فرحب �ه (ر��شارد)، وجلس الثالثة ي��ادلون الحد�ث، حول
احتالل األلمان لـ (براج)، واحتماالت �شوب الحرب، ومحاولة
، واعتذر عن (أم���ا) لل�قاء خارج ال�اع، ثم نهض األم����
� االن�اف، �س�ب ارت�اطه �موعد آخر، و�عد ان�افه

رغبته ��
قالت (فرا�س�س):

- إنه يتحدث �طالقة.
هر (ر��شارد) كتف�ه، وقال:

- من السهل أن �حاول المرء ط��ال، عندما تكون �الدە ع�
مسافة ثالثة آالف م�ل، من منطقة الخطر.

ثم مال عليها فجأة، وهمس:
� الذهاب إ� الس�نما؟

- ما رأ�ك ��
� دهشة:

سألته ��
- وما المناس�ة؟
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� مالمحه وصوته، وهو �قول:
�دا الجذل ��

ج) ولم ي�ناوال - هناك رجالن ي��عانا منذ وصلنا إ� (نورن��
� تناوله منذ لحظة واحدة،

الطعام منذ الص�اح، ولقد �دءا ��
وان�افنا الم�اغت س�فقدهما شهيتهما و�ث�� حنقها وغضبهما..

ما رأ�ك؟
� حماس:

شاركته جذله، و�� تقول ��
- ه�ا بنا.

ونهضا معا فجأة، ع� نحو حرصا ع� أن ي�دو طب�ع�ا، وان�فا
� سخط، وقد

إ� دار س�نمائ�ة ق���ة، فأ�ع الرجالن ي��عانهما ��
اضطرا إ� التخ�� عن طعامهما..

وراقت اللع�ة ل (فرا�س�س)، فراحت ت�تقل من مقعد إ� آخر،
� وحنقهما، ح�� داخل قاعة الس�نما، ح�� تث�� توتر الرجل��
ضغط (ر��شارد) �دها، وطلب منها ال�ف عن هذا، ق�ل أن يث��

. � األمر شكوك وشبهات الرجل��
وعندما غادرا الس�نما، �ان الل�ل قد أسدل ستارە، و�ان الرجالن
قد أرهقا، من شدة الج�ع والتعب واالنفعال، وعندما أخفت

� صدر (ر��شارد)، سمعت صوتا �قول:
(فرا�س�س) ضحكتها ��

- أنتما مرة أخرى.. �ا لها من مصادفة سع�دة�
� جذل:

هتفت ��
� مرة أخرى.

- (فان كورتالند)؟�.. لم أتصور أ�ذا أن نلت��
ون جن�ا إ� جنب، انضم إليهما (فان كورتالند)، وراحوا �س��

وهم �عودون إ� مناقشتهم، حول الحرب والس�اسة، و...
 

وفجأة تجمدت (فرا�س�س) و�� تقول:
- ما هذا؟
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� من شارع ضيق مظلم إ�
�ان هناك �اخ �الع��ل، �أ��

�سارهم، فنظر �عضهم إ� ال�عض، وتمتم (ر��شارد):
- ي�دو �ما لو أنه محاولة قتل.
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وهنا اندفع (فان كورتالند) إ� الط��ق، قائال:
- انتظر هنا مع زوجتك، وسأذهب لرؤ�ة ما �حدث.

لم �كد يتحرك، ح�� ارتفع صوت صارم �قول:
�م. - قف.. ال شأن لك �األمر.. واصلوا س��

� المالمح، وقال
� ضخ�� الجثة، غل��� التفت الجميع إ� رجل��

� عص��ة:
(فان كورتالند) ��

- هناك ج��مة قتل تحدث هنا
� غلظة:

أجا�ه أحدهما ��
.. واصلوا � - ال شأن لك بهذا.. إنه شارع �قطنه �عض المعارض��

�م. س��
� عص��ة

مضت لحظة من الصمت، ثم قال (فان كورتالند) ��
: أ���

- ه�ا بنا.
�
� �عض الوقت، ثم قال (فان كورتالند) �� ابتعدوا صامت��

غضب:
- لقد أفسدوا ل�لتنا.

ثم عادوا إ� صمتهم، ح�� �لغوا الفندق، وت�ادلوا عناو�نهما، ثم
، وصعد (ر��شارد) مع (فرا�س�س) إ� حجرتهما، ان�ف األم����

� توتر:
وقال هو ��

- غدا نرحل من هنا.
وشعرت (فرا�س�س) �االرت�اح.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

�
� التجول ��

� الص�اح التا�� رحال إ� (ميونخ)، وقض�ا نهارهما ��
��

�
�� � ، ثم قض�ا ل�لت�� � � عادي�� المدينة �ال هدف، شأن أي سائح��
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(ميونخ)، ورحال �عدهما إ� (مي�نوالد)، ح�ث �سلقا الج�ل
لمسافة �س�طة، وابتاعا �عض معدات ال�سلق، ثم قض�ا ل�لتهما
�
� ت�ت�� �شدة إ� الحزب النازي، و�� � فندق (فراو ك��لر)، ال��

��
يوم الجمعة رحال إ� (انز بروك)..

� فندق (جاستون بوزون)
�انت المدينة جم�لة �الفعل، و��

�
� برود متناە، ونقل ب�اناتهما ��

استق�لهما موظف االستق�ال ��
� صمت، ثم سلم أمتعتهما لشاب أسمر نح�ل، �حمل

ە �� دف��
اسم (جوهان) والعج�ب أن (جوهان) هذا �ان الشخص الودود
الوح�د، الذي التق�ا �ه، منذ وصال إ� (ألمان�ا)، و�ان يب�سم

� ود وسعادة، ح�� أنها قالت لـ (ر��شارد) مازحة:
دائما ��

� أن نفقد األمل.
- هناك شخص يب�سم.. ال ي����

ود وال�امة، � غا�ة ال��
ول�ن �اس�ثناء (جوهان)، �ان الجميع ��

ف�ما عدا موظف االستق�ال الضخم الجثة، والذي �دا مت�لدا
كسوال، وهو يتل�� منهما مفتاح حجرتهما، أو �ع�دە إليهما

. � � نصف مغلقت�� � خاملت�� �عين��
� م�انه، وق�ل أن �مد

� ذات ل�لة، لم �جدا الضخم ��
و��

(ر��شارد) �دە، ل�لتقط المفتاح بنفسه، ظهر (جوهان)، وقد �دا
نظ�فا أن�قا، وقد ارتدي ز�ا عاد�ا، وخلع زي الفندق، وقال

مب�سما، وهو يناولها المفتاح:
) منذ لحظات لتناول - معذرة.. لقد خ�ج الهر (كرو�ستاي��

العشاء.
شكرە (ر��شارد)، والتقط منه المفتاح، و�دا متهلل األسار�ر،

وهو �صعد مع (فرا�س�س) إ� حجرتهما، ح�� أنها سألته:
- ما الذي �جعلك سع�دا إ� هذا الحد؟

هم مب�سما:
� أمر ما.

� أحس�ت االس�نتاج، �� - �ل�ح �� أن��
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� � �
� لهفة:

سألته ��
- أي أمر؟

� ثقب ال�اب وفتح
وق�ل أن �ج�ب، �ان قد دس المفتاح ��

حجرتهما، ثم وقف يتطلع داخلها بنفس االب�سامة، و�ن تألقت
�
� شدة، فالتفتت �� إ� ح�ث ينظر، وا�سعت عيناها ��

عيناە ��
دهشة..

�ان هناك رجل ضخم، �قف داخل حجرتهما..
..( الهر (كرو�ستاي��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

�
لم ي�د ع� (ر��شارد) أي أثر للدهشة، وهو يب�سم و�قول ��

هدوء:
. - مساء الخ��

) أ�ضا جعل صوته الحظت (فرا�س�س) أن (كرو�ستاي��
منخفضا، وهو �قول:

ح ل�ما ما �ستغلق ع� - جئت ألسلم�ما فاتورة الحساب، وأل��
فهم�ما من تفاص�لها، فاألجانب ال �فهمون عادة طرق الحساب

األلمان�ة.
� لطف، وأن (ر��شارد) وافقه قائال:

أدهشها أنه يب�سم ��
ء واضحا. �

هذا أفضل، فأنا أحب أن �كون �ل ��
) ورقة عاد�ة، تحمل اسم الفندق، وهو �قول: ناوله (كرو�ستاي��

- ها �� ذي الفاتورة.
� مكت�ته

تذكر (ر��شارد) (ا. فوجر)، عندما انت� �ه جان�ا، ��
� حزم:

القد�مة، وقال مؤكدا ��
- ال ت�س أ�دا.. المالك اسمه (هانز).
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� �دا�ة الفاتورة
وع� الرغم من هذا �ان اسم المالك واضحا، ��
� هدوء:

)، فقال (ر��شارد) �� (رودلف كرو�ستاي��
- عج�ا�.. كنت أظن أن اسم المالك (هانز).

) اب�سامة خف�فة، وهو � (كرو�ستاي�� وهنا ار�سمت ع� شف��
�قول:

- الجميع �علمون أن اسمه (رودلف).
� لطف، وناوله أخرى، وهو

ثم التقط الفاتورة من �د (ر��شارد) ��
يرمقه بنظرة ذات مغزى، قائال:

ت�سو). � (ب��
- أتم�� ل�ما إقامة طي�ة ��

ة، فتطلعت (فرا�س�س) إ� (ر��شارد)، قالها وان�ف م�ا��
وعيناها تحمالن �ساؤال، أجاب عنه (ر��شارد) ع� الفور:

حل إ� هناك غذا ت�سو).. س�� � (ب��
وق لك �سلق الج�ال �� - س��

لم تلق سؤاال آخر لقد فهمت األمر �دورها، ع� الرغم من
دهشتها، ولم �كن من الصحيح أن تتحدث إ� (ر��شارد)،
� حجرتهما، لذا

مادامت غ�� واثقة من وجود أجهزة تنصت ��
� هدوء، وأ�دلت ث�ابها، ثم ه�طت مع

فقد اغ�سلت ��
� (انز بروك)، ق�ل رح�لهما إ�

(ر��شارد)، للتجول آلخر مرة ��
ت�سو). (ب��

ومن المدهش أنهما التق�ا مرة أخرى ب (فان كورتالند)، وفجأة
صاحت (فرا�س�س) أ�ضا:

، اللذين �انا �القطار. � - انظر �ا (ر��شارد).. إنه أحد الشاب��
ج وجهه �حمرة الخجل، ثم التقط الشاب ص�حتها، وت��
� تردد، وأ� (ر��شارد) ع� انضمامه إليهم، فجلس

صافحهم ��
� مجتمعهم

الشاب، و�دأ يتحدث معهم، و�عان ما اندمج ��
�
، وراح يروي لهم قصة صد�قه، الذي �ان �صح�ه �� الصغ��

القطار..
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�
) هذا يهتم �فتاة �ش�كوسلوفا��ة قا�لها �� �

�ان صد�قه (تو��
، و�عد عودتها إ� (براج)، اخت�� �

� الص�ف الما��
ا) �� (انجل��

( �
� ظروف غامضة، ثم اختفت الفتاة أ�ضا، فسافر (تو��

والدها ��
معه إ� هناك، ح�ث عاملوهما معاملة س�ئة، دون أن �جد أد��

) ال�قاء هناك، ع� أن يرحل �
أثر للفتاة، وعندئذ قرر (تو��

) مع فتاته. �
) إ� (ألمان�ا)، لي�تظر عودة (تو�� (ثورن��

وسأله (فان كورتالند):
- وماذا لو لم �ظهر، ح�� نها�ة الشهر؟

� توتر:
�� ( غمغم (ثورن��

ء ما قد حدث، وسأضطر إ� العودة إ� �
- عندئذ �كون ��

(براج).
� حزم:

قال (فان كورتالند) ��
- سأذهب معك لو فعلت

)، وهو �قول: تهللت أسار�ر (ثورن��
- حقا؟

أما (ر��شارد) فقال ��عة:
� الص�اح.

ت�سو) �� حل إ� (ب�� . أما نحن، فس��
تمتم (فان كورتالند):

� هناك أ�ضا.
- ر�ما نلت��

ولم تدر (فرا�س�س) لحظتها لماذا شعرت �الخوف منه..
من (فان كورتالند).

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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5 - قطع الشطرنج..
ة، و�انت الق��ة نفسها أن�قة ت�سو) قص�� �انت الرحلة إ� (ب��
�
وجم�لة، ولها جاذب�ة خاصة، ولم �كد �ستقر بهما المقام ��

الفندق، ح�� قال (ر��شارد)، وهو �غمز �عينه:
� قطع الشطرنج. - �قولون: إنه يوجد هنا أفضل ناح��

� آل�ة:
تمتمت ��

- حقا؟�..
لم تمض دقائق ع� ع�ارته، ح�� �ان �قودها إ� داخل متجر،
�حوي آالت حفر وتقطيع الخشب، وعددا من قطع الشطرنج
الخش��ة، المنحوتة �دقة شد�دة، وسأل (ر��شارد) صاحب
المتجر عن ثمنها، وعندما وجد ثمنها معقوال ومناس�ا لجودتها،

سأل الرجل:
� الحصول ع� مجموعة �املة، ألخذها م�� إ� - هل �مكن��

ا)؟ (انجل��
أجا�ه الرجل:

- �الطبع.. ولدي هنا مجموعة أ��� دقة وروعة، صنعت مثلها
ألحد السادة هنا.

عرض عليها المجموعة الثان�ة، فشهقت (فرا�س�س) انبهارا،
� إعجاب شد�د:

وقال (ر��شارد)، وهو يتأمل القطع ��
� أن الس�د الذي صنعتها من أجله، هو أحد

- الر�ب ��
� قطع الشطرنج.

�� � المتخصص��
� حماس:

أجا�ه الرجل ��
ون)؟�.. إنه رجل ممتاز، ولد�ه مجموعة من - الهر (مس�ل��
القطع النادرة، �الغة الدقة والجمال.. ال�د ل�ما من الس�� لرؤ�ة
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ما لد�ه.
وافقه (ر��شارد) ع� قوله، فقد �ان هذا �الض�ط ما �س� إل�ه..
ون)، وتأ��دا � ل��ارة الدكتور (مس�ل��

ر المنط�� أن �جد الم��
لهذا، طلب من الرجل أن �صنع له مجموعة مماثلة، ومنحه
� سألته نصف ثمنها مقدما، ثم غادر المتجر مع (فرا�س�س)، ال��

� لهفة:
��

ون) هذا؟ - هل نذهب ل��ارة (مس�ل��
هز رأسه نف�ا، وقال:

ە، و�سلق � � الت��
� �عض الوقت ��

- ل�س بهذە ال�عة.. سنق��
� الفرصة ، وعندما تح�� � � عادي�� الج�ال، شأن أي سائح��

ون). المناس�ة، سنذهب ل��ارة (مس�ل��
� أعماقها �منت�

لم تناقشه (فرا�س�س)، ول�نها راحت ت�ساءل ��
اللهفة..

� تلك الفرصة المناس�ة؟ م�� تح��
؟ م��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

) و (فان كورتالند) �انت مفاجأة ط��فة، أن �لحق بهما (ثورن��
ت�سو)، واستمتع األر�عة ح�� نها�ة األسب�ع �الس�احة � (ب��

��
و�سلق الج�ال، وشعرت (فرا�س�س) �االرت�اح لفراو (ش�كتل)،
� تزوجت أحد � روت لها قصة اب�تها، ال�� المسئولة �الفندق، ال��
� الحزب النازي، ثم اختفت مع زوجها فجأة، ودعتهما

معار��
� المساء، فوعدتها

�� � فراو (ش�كتل) لحضور حفل شع��
(فرا�س�س) �الحضور، ع� الرغم من أن (ر��شارد) لم �كن �دري
ل � هل من الممكن أن �ذه�ا أم ال، فقد قرر أن �ذه�ا ل��ارة م��
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ون) هذا الص�اح، ولم �كن �دري ما الذي �مكن الدكتور (مس�ل��
أن �قود إل�ه هذا..

اجع.. ولم �كن هناك مجال لل��
ل، الذي يرتفع � و�عد ساعات من �دء الص�اح، �انا قد �لغا الم��

� منطقة ش�ة معزولة، وقال ر��شارد):
وحدە، ��

- اب�س�� �ا (فرا�س�س).. لقد وصلنا.
، وفتحت ال�اب امرأة ط��لة، سألها � ودق ال�اب الخار��

(ر��شارد):
ون)؟ � مقا�لة الدكتور (مس�ل�� - هل �مكن��

، ما، ول�ن رجال ظهر من خلفها، وأزاحها �
همت المرأة �قول ��

� خشونة، قال:
��

� �عد
- نعم.. �مكن�ما مقا�لته.. تفضال �االنتظار هنا، وس�أ��

قل�ل.
�انت مقا�لة جافة غ���ة، وشعرت (فرا�س�س) أنها قد كرهت
� قاعة

الرجل منذ النظرة األو�، ول�نها انتظرت مع (ر��شارد)، ��
� هدوء، وأشار إ�

أن�قة، بها ب�انو ضخم، اتجه إل�ه (ر��شارد) ��
� تحمل اللحن ال�ي لهما، � تعلوە، وال�� النوتة الموس�ق�ة ال��

وق�ل أن تعلق (فرا�س�س)، ارتفع صوت �قول:
- �ا لها من مصادفة�

� دهشة،
التفتا إ� مصدر الصوت، وشهقت (فرا�س�س) ��

فالرجل الذي جاء لمقا�لتهما لم �كن الدكتور
ون)، �ل �ان ألمان�ا �عرفه �الهما ج�دا (مس�ل��

�ان (س�جرد فون آشنهاوزن)
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�ان (ر��شارد) هو أول من قطع ح�ل الصمت والدهشة، وهو
� لهجة �س�طة، �ذل جهدا خارقا للس�طرة عليها:

�قول ��
ون)، أو �األصح لرؤ�ة - عج�ا�.. لقد أت�نا لمقا�لة دكتور (مس�ل��
� �متل�ها، ولم نتوقع أ�دا رؤ�تك مجموعة الشطرنج النادرة، ال��

هنا اب�سم (فون آشنهاوزن)، وقال:
- ولقد التقيتما �ه.. إنه االسم الذي أنتحله، عندما أق�م هنا..
� حفل (أ�سفورد)، أن�ما تن��ان القدوم

�� �
ا�� ول�ن لماذا لم تخ��

إ� هنا؟
أجابته (فرا�س�س) ��عة:

- لم نكن نعلم أنك تق�م هنا، ثم إننا نتجول �ال برنامج مسبق،
� إ� هنا.

ولم نكن نعرف ح�� أننا سنأ��
ة، ثم لم �ل�ث أن رمقها (فون آشنهاوزن) بنظرة شك قص��

استعاد اب�سامته المصطنعة ��عة، وهو �قول:
- إنها مصادفة ط��فة ع� أ�ة حال.

ء ثق�ل �
لم �كد يتم ع�ارته، ح�� سمع الجميع صوت ارتطام ��

� الطابق العلوي، أعقبته خ�طات متتا�عة، ثم توقف الصوت
��

فجأة، وار�سمت الدهشة ع� وج�� (ر��شارد) و (فرا�س�س)،
فقال (فون آشنهاوزن) ��عة:

�
هة، ول�نه عن�ف �� � - إنه ال�لب.. لقد حان موعد خروجه لل��

نا بهذا. ط��قة تذك��
ت�ادل (ر��شارد) و (فرا�س�س) نظرة جان��ة، ثم اتجهت
(فرا�س�س) إ� الب�انو، وألقت نظرة ع� نوتته الموس�ق�ة،

وقالت:
- �ا له من لحن جم�ل�

ثم فجأة، و�ال مقدمات، راحت ت�شد ذلك اللحن �صوت
مرتفع، و�دا التوتر الشد�د ع� وجه (فون آشنهاوزن) وحارسه
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الخاص..
ثم تكرر صوت االرتطام والطرقات أ��� عنفا هذە المرة..

� هدوء، توقفت (فرا�س�س) عن الغناء، وقالت:
و��

- أغن�ة جم�لة.
تنفس (ر��شارد) الصعداء، وقال محاوال جذب ان��اە (فون

آشنهاوزن) �ع�دا:
- ألد�ك مجموعة الشطرنج هنا؟

هل (فون آشنهاوزن) رأسه نف�ا، وقال:
� األسب�ع القادم، ف��ما..

- ال.. ل�ست هنا لألسف.. لو عدت ��
لم يتم ع�ارته، عندما ارتفع صوت االرتطام مرة ثان�ة، ورمق
�
�� ، �

حارسه بنظرة خاصة، اندفع الحارس �عدها إ� الطابق الثا��
� ت�ادل (ر��شارد) و (فرا�س�س) التح�ة مع (فون آشنهاوزن)، ح��
هما ح�� �لغا األشجار ال�ع�دة، وان�فا ��عة، وواصال س��

� توتر:
فقالت (فرا�س�س) ��

- األمر ال ي�دو �� طب�ع�ا.
� حزم:

جذبها (ر��شارد) جان�ا، وهو �قول ��
. ل.. تعا�� � - �الطبع.. من هنا ال �مكنهم رؤ��نا من الم��

ضة: � ع� جور�يها، فهتفت مع�� فوجئت �ه �ضع �عض الط��
- ماذا تفعل؟

� �عة:
- أجابها ��

- الجوارب الحمراء �مكن رؤ�تها ع� �عد أم�ال، ومن المحتم
أنهم س�حاولون ت��عنا.

� ذعر:
سألته ��
- لماذا؟

أجاب متوترا:
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- هذا الصوت الذي سمعناە هو صوت سقوط مقعد ثق�ل ع�
ب األرض، واألرجح أنه هناك شخص مق�د فوقه، راح ���
األرض �قدم�ه، ل�لفت ان��اهنا إ� وجودە، وخاصة �عدما

سمعك ت�شدين اللحن ال�ي.
� لهفة:

سألته ��
� رأ�ك؟

- ومن هذا الشخص ��
أجاب �ال تردد:

. �
ون) الحق��� - (مس�ل��

� حزم:
شهقت مبهورة، ورأته �ل�ح �عصا ال�سلق، قائال ��

سلون حتما من �طاردنا. ثم � صحيح، فس�� - لو أن اس�نتا��
ا إ� ممر ج��� صغ�� أمامهما: استطرد مش��

- ه�ا.. س�تخذ موقعا أفضل.
، � �ان الس�� ع�� الممر �الغ الصع��ة، والصخور حادة �السك��
، و�ادا � ول�ن (فرا�س�س) ت��عته، و�� تن� جور�يها الم�سخ��

ي�لغان نها�ة المر، عندما قال ر��شارد) فجأة:
�.. لقد �دأت المطاردة. - �ا إل��

قالها وهو �ش�� إ� نقطة �ع�دة، ظهر عندها (فون آشنهاوزن)،
، و�ان (فون � حجم أسد صغ��

وحارسه الخاص، و�لب ضخم، ��
� � ح��

ء ما، �� �
آشنهاوزن) وحارسه يتلفتان حولهما، �حثا عن ��

�
� �عة و�شاط، وهمست (فرا�س�س) ��

�ان ال�لب ي��عهما ��
هلع:

- إنهما لم �عرفا م�اننا �عد.
تمتم (ر��شارد):

- لن �ستغرق هذا وقتا ط��ال.
� ينفصالن، ف�صعد (فون آشنهاوزن) رأت (فرا�س�س) الرجل��
� تقدم حارسه نحو المسطح، الذي � ح��

� مهارة، ��
نتوء التل ��
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� �
� أن ��ع.

�ختف�ان عندە، و�صحبته ال�لب، - ي����
� س�اق مع

� �عة، ع�� الممر، وهما ��
تقدم معها (ر��شارد) ��

الحارس وال�لب، اللذين لم ي�تبها إ� وجودهما �عد، وراحت
� شدة، من فرط التوتر واالنفعال، و...

(فرا�س�س) تلهث ��
وفجأة انت� الممر..

انت� ل�جدا نفسيهما أمام حافة رهي�ة، ع� ارتفاع هائل من
� ارت�اع:

األرض، وهتفت (فرا�س�س) ��
� فخ.

- لقد وقعنا ��
لم تكد تتم ع�ارتها، ح�� سمعت لهاث ال�لب من خلفها،

وسمعت (ر��شارد) يهتف:
- ارقدي ع� وجهك.

قفزت أرضا، ورأت ال�لب ينقض عليها �أن�ا�ه الحادة
المخ�فة..

وفقدت األمل تماما..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� ال�دا�ة ما حدث..
لم تدر (فرا�س�س) ��

لقد خفضت رأسها، وشعرت �ال�لب �شب فوقها، و�تجاوزها،
جة رهي�ة، مع صوت ارتطام �األرض، ثم سمعته �طلق ح��
ة فالتفتت خلفها، ورأت ال�لب ع� األرض، �لفظ أنفاسه األخ��
� وقف (ر��شارد) �لهث، � ح��

ق تصل حاد عنقه، �� وقد اخ��
�ع من منتصفها ش�ئا أش�ه �س�ف وهو �مسك عصاته، وقد ان��

ط��ل، فقالت مرتجفة:
ء. �

� أن عصاتك تحوي هذا ال��
�� - إنك لم تخ��

أجابها الهثا:
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ك. - لم تأت ظروف مناس�ة ألخ��
شعرت �االمتنان نحوە، ونهضت واقفة، ول�نها لم تكد تفعل،
� من أسفلها، فنظرت تحتها، إ� الممر

ح�� سمعت �خة تأ��
الج��� السف�، ورأت ذلك الحارس الخاص، وهو يرمقهما

سة وحش�ة، و�ستل مسدسه ل�ص��ه إليهما.. بنظرة ��
ودون أن تدري، و�دافع من غ��زة ال�قاء، اختطفت (فرا�س�س)
ة، ورفعتها فوق رأسها، ثم ألقتها ��ل قوتها ع� صخرة كب��

الحارس.
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و�انت مفاجأة حق�ق�ة للحارس، الذي اختل توازنه، وسقط
ء ما، ثم لم �

مسدسه، وراح �ل�ح �ذراع�ه، محاوال ال�ش�ث ���
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� الهواء، وهو يهوي من حالق،
�ل�ث أن أطلق رصاصة طاشت ��

و�طلق �خة مدو�ة.
� شدة، ول�نها شعرت ب�د ر��شارد

وشحب وجه (فرا�س�س) ��
تمسك �كفها، و�صوته �ع�د إليها اطمئنانها وثقتها، وهو �قول:

. فلنعد ��عة.. ال ر�ب أن (فون آشنهاوزن) قد سمع الرصاصة
وال�خة.. لقد أصبح �قاؤنا مستح�ال.

عادا أدراجها ع�� الممر، ثم اتخذا ط��قا جد�دا، وراحا �عدوان
ت�سو)، � �عة، ح�� وصال إ� الغا�ة، ثم اتجها نحو (ب��

ە �� ع��
وهتفت (فرا�س�س):

.( - انظر �ا (ر��شارد).. إنهما (فان كورتالند) و(ثورن��
ة نحو (فان كورتالند)، لم �علق (ر��شارد)، ول�نه اتجه م�ا��

� دهشة، وهو يراهما ع� هذە الحال:
الذي هتف ��
- ما الذي..؟

قاطعه (ر��شارد)، قائال:
� أ�ة لحظة.. إننا

� الس�ارة، واستعد لالنطالق ��
- أجلسها ��

نحتاج إ� تعاون�ما.. هل أنتما مستعدان لهذا؟
) �حماس: أجاب (ثورن��

- �التأ��د.
أجلس (ر��شارد) (فرا�س�س) داخل الس�ارة، ثم ان�ف ��عة،
� راحت � ح��

�� ،( متجها إ� الفندق، مصطح�ا معه (ثورن��
� انفعال:

(فرا�س�س) تقول لـ (فان كورتالند) ��
- لقد أ�شدت اللحن، وسمعنا الرجل، وسمعنا صوت ارتطام، ثم

طاردنا ال�لب وأطلق الرجل علينا النار، و...
� هدوء

قاطعها (فان كورتالند) ��
ء أعطاها قطعة من �

.. وق�� ع� �ل �� �
� �ا س�د��

- اهد��
� نهم، و�� تروي له �ل ما حدث

الشوكوالتة، راحت تلتهمها ��
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� �
� �طء، ثم..

�التفص�ل، وجفناها ي�ثاقالن ��
� نوم عميق.

ثم راحت ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

6- فراو (ش�كتل) تتدخل..
ل، قام � ب�نما (ر��شارد) و (بوب ثورن�) يتجهان نحو الم��
(ر��شارد) ب�خ�ارە �ما حدث �ط��قة مخت�ة، ومثلما فعلت
(فرا�س�س)، �ان ح��صا ع� أن �كون مبهما، ف�ما �ختص ب
ون)، ول�نه ح�� ما حدث فوق الج�ل، و�نقاذها له (مس�ل��
� صمت، وعندما انت� (ر��شارد)

�� ( �التفص�ل، واستمع (ثورن��
� ح�اها �صوت منخفض، قال: من ح�ايته، ال��

- خسارة أنك لم تتخلص من الشخص اآلخر أ�ضا.
، وحاوال ل مثلما وصفه (فان كورتالند).. صامتا �الق�� � �ان الم��
� والنوافذ، ول�نها �انت مح�مة الغلق، وكذلك مع ال�اب الخار��

، وهمس (ر��شارد): �
ال�اب الخل��

- إنها تنام م�كرا.
- من؟

- الخادمة.. أو أنهم طردوها اليوم.
- أال �ستطيع ك� إحدى النوافذ؟

� غرفتها..
- ال.. قد تكون نائمة ��

ثم أشار إ� نافذة وقال:
� ت��دها.. هل �مكنك ال�سلق؟ - هذە ر�ما �� الغرفة ال��

) إ� النافذة، واب�سم قائال: نظر (ثورن��
- سهل جدا.
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ل، ح�� وصل إليها، � ثم قفز إ� أع�، و�سلق جانب الم��
وأمسك �اإلف��ز، ثم رفع جسدە ب�طء، وع�� إ� الداخل لقد �دا
� منت� ال�ساطة، ح�� من أنه الصع�ة تصور الجهد

ء �� �
�ل ��

� سكون، ووقف (ر��شارد) إ� جانب
� قام �ه، واخت�� �� ال��

ل، وسمع صوت الش�اك وهو �حاول فتحه، ثم جاءە صوت � الم��
(بوب) بهمس:

� حجرة
- إنه مغلق، وعل�ه قض�ان من الحد�د.. سأحاول ��

أخرى.
واخت�� ش�حه، انتظر (ر��شارد) وقد �دت الدقائق مثل
ساعات، ثم سمع صوت نافذة تفتح، و�دأ �لوم نفسه ع� أنه
لم �حاول الصعود، ح�� مع كتفه المتي�سة، وركبته المجروحة..

ما الذي يؤخر بوب؟
� أسهل ط��قة للصعود، سمع

� �ان �فكر فيها �� � اللحظة ال��
و��

) بهمس من أع�: صوت (ثورن��
- ه�ا.. ساعدنا.

�ان �سند رجال آخر، ح�� �مر من فوق اإلف��ز، ثم أنزله وهو
�مسك معصم�ه، واستعد (ر��شارد) ل�حمل الرجل عندما

) ونصفه إ� الخارج: �سقط، وقال (ثورن��
- أمسك.

أمسك (ر��شارد) جذع الرجل، وتدحرجا معا فوق الحشا�ش، ثم
) �خفة وساعدها ع� الوقوف، وسأله (ر��شارد): قفز (ثورن��

. هل أنت ع� ما يرام؟
) إ� قال الرجل، وهو يتمالك نفسه، و�نظر من (ثورن��

(ر��شارد):
. نعم.. شكرا.. من من�ما �ان هنا �عد الظهر؟

قال (ر��شارد):
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- أنا.
)، وقال: استدار الرجل نحو (ثورن��

. � � ط��لت�� - هناك ك�خ عند طرف الغا�ة، إ� جوار شجرت��
) ح�ث أشار الرجل، الذي أضاف: ونظر (ثورن��

� ذلك ال��خ جهاز السل�� ودراجة �خار�ة.. هل �مكنك
�� -

تعط�لهما؟
) يتجه نحو ال��خ: قال (ر��شارد)، و (ثورن��

� الس�ارة.
- س�نتظرك ��

ثم وضع ذراع الرجل حول كتفه، وأمسك �خ�ە، وسارا معا
ب�طء نحو الس�ارة..

� � الثالث�� �ان من الصعب تحد�د عمر الرجل، فقد �كون ب��
� لون

، متوسط الطول، ونح�ف جدا، له شعر �� � والخمس��
الفأر، وال لون محدودا لعي��ه، �ما أن صوته عادي..

وسأله الرجل:
- لماذا كنت هنا �عد الظهر؟

ون). - لقد جئنا من (انز بروك) لل�حث عن (مس�ل��
- وهل وجدته؟

- ل�س هو من ن�حث عنه.
- لماذا تت�لم �ص�غة الجمع؟

. � � أنا وزوج�� - أع��
- ت�دو و�أنك قد واجهت المصاعب.
� الس�ارة.

�� � - نعم.. لقد تركت زوج��
. لد�ك س�ارة؟.. حسن.

.. ول�نه ال �أس �ه، و�مكن �
.. صح�� - وكذلك هناك رجل أم����

الوثوق �ه.
اب�سم الرجل، وهز رأسه، وقال:
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- ال تثق �من �عملون �الصحافة.. إنهم دائما ي�حثون عن
� ، فاس�� (سم�ث)، الذي �ساعد الهار��� � األخ�ار.. إذا سأل ع��

� ع� �ل حال.. ومن
من معسكرات االعتقال.. هذا حق���

اآلخر؟..
- (طرزان) األشقر.

- أعرف أخاە.
- سأ�ون سم�ث �ال�س�ة إل�ه أ�ضا.

ووصال إ� نها�ة األشجار، ولم �سمع صوت أقدام من الغا�ة
فوقهما..

� أمان.
مازالوا ��

)، فقد �ان ثقل الرجل ينهكه، ول�نه وتم�� أن �ح�� (ثورن��
سأله:

- ك�ف �شعر اآلن؟
� أشعر �التحسن.. أنا سع�د �الح��ة مرة أخرى. - إن��

- ك�ف أمسكوا �ك؟
ون)، �ان من المفروض أنه - الرجل الذي تظاهر �أنه (مس�ل��
� هروب �عض الناس،

يتعاون مع حركة المقاومة، �ل إنه ساعد ��
ج) و (ان��روك)؟ ووصل إ� من خاللهم.. ك�ف �انت (نورن��

ج) اضطر للهرب و (انز بروك) �انت لد�ه شكوك عن - (نورن��
ء ما. �

��
ل؟ � � الم��

�� �
، اللذين �انا �سجنا�� � ما الذي حدث للرجل��

- لقد تعق�انا فوق الج�ل.. (فون آشنهاوزن) ر�ما �عود اآلن، أما
اآلخر فقد سقط من أع�.

� �د�ه:
قال الرجل، وهو ينظر إ� �عض الحروق ��

- ال �أس.. وال�لب؟
- مات أ�ضا.
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اب�سم (سم�ث)، وقال:
- لقد قمت �مهمة ج�دة.

)، وقال: عندما وصال إ� ال���ري، لحق بهما (ثورن��
�ر، وقد قمت �ك� � - لقد �انت هناك أ�ضا دراجة الرجل الخ��

عجالتها أ�ضا.
نظر (ر��شارد) نحو الغا�ة والج�ل، اللذين �ان �كتنفهما الظالم

اآلن وقال لـ (سم�ث)
هل �مكنك الجري إذا ساعدناك؟

- سأحاول.
وحمالە ف�ما ب�نهما، وأخذا �ج��ان و�جرونه معهما، وسمعهم
�
(فان كورتالند)، وأدار محرك الس�ارة، وفتح ال�اب الخل��

�
استعدادا لهم، ووضعا (سم�ث) �الداخل، ودخال وراءە، و��

ت�سو)، � ط��قها إ� (ب��
الحال �دأت الس�ارة تنهب األرض ��

وانح�� (ر��شارد) إ� األمام، ينظر إ� (فرا�س�س)، و�انت ما
تزال نائمة، وسأل:

- ك�ف حالها؟
، دون أن �دير رأسه: قال األم����

- مدهشة.. ستكون ع� ما يرام عندما تصحو.
عاد (ر��شارد) �ظهرە إ� الوراء، وقد اطمأن عليها.

)، قائال: وفجأة ضحك (ثورن��
� لم أشعر �مثل هذە البهجة من مدة ط��لة. - ان��

قال (ر��شارد):
� أنك استمتعت �ذلك.

- �سعد��
فقال (سم�ث):

� رؤ�تك. - وأنا كذلك لقد �تن��
سأله (ر��شارد):
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هل كنت مق�دا طوال الوقت؟
�
ل، و�انا ��مما�� � ب أي زائر من الم�� - نعم.. خصوصا عندما �ق��

� النهار �ان أحدهما
� ال��ر، و��

� الل�ل �ق�دون �دي ��
أ�ضا، و��

. � �قوم ع� حراس��
قال (ر��شارد):

� أنك مازلت ح�ا.
- �سعد��

قال (سم�ث)
ة، لن �ستط�عوا � معلومات كث�� - ذلك أنهم �انوا ي��دون م��
� �حثا

� �من �أ�� معرفتها إذا مت، �ما أنهم �انوا ي��دون مواجه��
ك. � ال��

، و�قع �� � ع��
- وماذا عن الخادمة.

�
- (ترودي) العجوز.. �انت خائفة، واضطرت لالستمرار ��
�
خدمتهما، ذلك أنهما هدداها �� وعائلتها، و�انا �ح�سانها ��

� الل�ل.
حجرتها ��

� الطرق
�ت الس�ارة من الق��ة، وقال (سم�ث): � �� اق��

المظلمة، وابتعد عن ذلك الفندق، الذي �ه حفل الرقص.
رأوا األنوار حول المنصة خارج الفندق، وسمعوا صوت

� الظالم، ح��
الموس��� من خالل األشجار، وسارت الس�ارة ��

ة، وسأل (سم�ث) وصلت إ� خلف سلسلة الفنادق، عند ال�ح��
�صوت هادئ:

- ماذا كنتم ستفعلون عندما تركتم الق��ة؟
حالن �الس�ارة، أما أنا ) �انا س�� - (فان كورتالند) و (ثورن��

� الق��ة.
� فكنا سنقوم �التجول �� وزوج��

: فقال (سم�ث) لألم����
- هل دفعت حساب الفندق، وأخذت أمتعتك فعال للرح�ل؟..

قال (كورتالند):
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. � - نعم جم�عها هنا �ا �اب��
- حسن.. �مكنك ال�قاء خارج الصورة إذن.

ثم قال ل (ر��شارد):
�ا الس�ارة ع� �عد من - أنت وزوجتك من األفضل أن ت��

الفندق، أو ر�ما من األفضل أن تذهب أنت وحدك..
� ستحتاجها؟.. وال ت�س عل�ة هل �مكنك أن تتذكر األش�اء ال��
أدوات التجم�ل، خصوصا طالء الرموش، وكذلك أح�� �عض
المال�س �� أ�ضا، والنقود.. هل هناك أ��� من مدخل للفندق؟

ح�� �مكنك الدخول خلسة دون أن يراك أحد؟
، وأظن أنه من األفضل أن نذهب معا، فذلك

ّ
- إننا �سكن ف��

�كون أ�ع.
� من ط��ق - أفضل.. سنذهب نحن �الس�ارة إ� الطرف الجنو��
الساحل.. هناك �عض األشجار، واألرض مغطاة �الحشا�ش،
�القرب من آخر فندق، س�نتظر هناك، إن الل�لة حال�ة، ولن

يرتفع القمر إال �عد مرور �عض الوقت.
ة، هز (ر��شارد) (فرا�س�س) �لطف، وجلست تنظر حولها متح��

وقال (فان كورتالند)، وهو يب�سم:
� اآلن مع (ر��شارد) وس�نتظر�ما.. حظ سع�د. - اذه��

قال (ر��شارد)، وهو �خ�ج من الس�ارة إ� الظالم الحالك:
. شكرا لك.

، ومضت ووضع ذراعه حول (فرا�س�س)، �ساعدها ع� الس��
� صمت.

الس�ارة ��
 أمامهم ع� �عد �س�ط، والح لهم ضوء �داخلها..

ّ
�انت الف��

�ان النور المن�عث من المطبخ، و�انت مجموعة الفنادق حولها
صامتة، ول�ن حجرات النوم �انت مضاءة، �ما لو �ان جميع
الء قد صعدوا للنوم، أما من �ان س�ذهب إ� الحفل، فال�د � ال��
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�
�� 

ّ
أنه قد خ�ج؛ ألن الط��ق �ان خال�ا أ�ضا، فدخال إ� الف��

� إ� حجرتهما، وقام (ر��شارد) ب�غالق سكون، وصعدا م�سلل��
، ح�� ال � ت�� � صغ�� النوافذ، وشد الستائر عليها، وأشعل شمعت��
�ظهر ضوء من الخارج، ونظرت (فرا�س�س) نحو ال��ر، فقد
� التوم، ول�نها رأت ع� حافته رداء

�انت لديها رغ�ة شد�دة ��
تقل�د�ا جم�ال مزركشا، أشار له (ر��شارد) بتعجب، فقالت:

- فراو (ش�كتل) أرادت أن أرتد�ه، وأنا ذاه�ة إ� الحفل الراقص.
� ال�ا�س، وأح�� (ر��شارد) ثم خلعت جوار�ــها المغطاة �الط��

� المعطر، وقطعة من اإلسفنج، وقال لها: �عض الماء الدا��
- امس�� وجهك وكتف�ك.

� إناء
وساعدها لتخلع مال�سها الممزقة، ثم قام بوضع قدميها ��

� لغسلهما، وسمعا دقة ع� ال�اب، وجاءهما صوت �ه ماء دا��
فراو (ش�كتل)، تقول:

� أن أدخل؟ - هل �مكن��
� قلق، وفكر (ر��شارد) أنهما إذا استمرا

نظرا إ� �عضهما ��
، ف��ما تظن المرأة أنها أخطأت وترحل، ول�ن ال�اب � صامت��

انفتح ب�طء، فقام واقفا، ووقفت فراو (ش�كتل) �ال�اب لتقول:
. �

- آسفة.. اعذرا��
� ط��قها للذهاب، عندما الحظت ساق (ر��شارد)

و�انت ��
وهيئة (فرا�س�س)، و�� تمسح جروحها �الماء، فدخلت
� صمت، �ان وجهها الط�ب

وأغلقت ال�اب وراءها ��عة ��
�ملؤە القلق والخوف، وأمسكت �قطعة اإلسفنج، وركعت ع�

األرض لتغسل قد�� (فرا�س�س)، و�� تقول:
- ال�د أن تغسل أنت رجلك �ا هر (ما�لز).. الج�ح عميق..

. � سأح�� لك أ�ضا �عض الماء الدا��
قالت (فرا�س�س):
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- ال تفع�� من فضلك، فال يوجد وقت.
ثم عضت ع� شفتيها، و�� تنظر إ� (ر��شارد)، فقد �ان من
السهل أن يزل اللسان، عندما تكون متع�ة ومتوترة، ونظرت فراو
(ش�كتل) إليها، ول�نها لم تت�لم ثم جففت قد�� (فرا�س�س)

وساقيها �خفة شد�دة، وقالت:
- هل توجد ص�غة يود؟

ناولها (ر��شارد) الزجاجة، فوضعت قل�ال ع� رك�ة (فرا�س�س)،
ثم ع� كتفها المجروحة، وقالت:

- واآلن نضع �عض بودرة الثلج فوق هذە الخدوش، فال تظهر.
قالت (فرا�س�س):

- لقد تهنا فوق الج�ل.
قالت فراو (ش�كتل)، وقد أعطت ظهرها لـ (ر��شارد)، الذي

ي�دل مال�سه:
� - لقد عرفت أن ش�ئا قد حدث ل�ما.. و�ان صد�قا�ما قلق��

كذلك.. لقد رحال منذ ساعات، واآلن لن تذه�ا �الطبع إ�
الحفل.. �م كنت أتم�� أن أراك ترتدين هذا الثوب.

قالت (فرا�س�س):
- وأنا أر�د أن أل�سه أ�ضا، فقد نذهب إ� الحفل.

ونظرت إ� (ر��شارد)، فوجدته قد ارتدى قم�صا نظ�فا وشورتا،
فهزت رأسها، وقالت ب�طء:

� مش�لة.
- أعتقد أن�ما ��

ولم يت�لم (ر��شارد)..
، وخطاب الضمان، وجواز �

�ان يوزع نقودە، ودل�له الجغرا��
�
ته المصنوعة من الت��د، و�ان �فكر �� السفر ع� جيوب س��

ل.. � ك�ف�ة مغادرة الم��
� الحجرة؟

هل �قوم بتقي�د وت�م�م فراو (ش�كتل)، وح�سها ��
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�
ماذا �فعل؟

وقالت (فرا�س�س)، وقد ارتدت الثوب، وصففت شعرها،
ووضعت المساحيق ع� وجهها، ثم استدارت نحو فراو

(ش�كتل)، و�� �سوى ب�دها الم��لة فوق الثوب:
� أخاف أن أفسدە لو - إنه جم�ل جدا �ا فراو (ش�كتل).. إن��

ارتديته.. ر�ما من األفضل أن..
قالت فراو (ش�كتل) �صوت ح��ن:

- ال.. إنه رداؤك اآلن.. ال حاجة �� �ه.
�ان (ر��شارد) �طوى حلة وقم�صا ور�اط رق�ة وجوارب لـ

(سم�ث)، فقالت:
- أنتما راحالن؟

قالت (فرا�س�س)
- نعم.

- ستحتاجان طعاما للرحلة.. أهم هؤالء الناز�ون؟
هزت (فرا�س�س) رأسها.

. لقد عرفت ذلك، عندما ح�� ذلك الرجل ي�حث عن�ما هذا
.. عندما � المساء.. �جب أال �مسكوا ��ما، �ما فعلوا مع ابن��
، من خالل المطبخ، وسأعد ل�ما �

تخرجان استعمال ال�اب الخل��
، وأرجو أن ترحال �سالم. � � والخ�� الج��

قال (ر��شارد):
- شكرا لك �ا فرار (ش�كتل).. أنت امرأة طي�ة، وأرجوك، من
أجل سالمتك، أن تتذكري أنك لم ت��نا.. لقد سمعت�نا فقط
ندخل ونخ�ج، وظننت أننا ذهبنا إ� الحفل.. هل �مكنهم

التعرف ع� هذا الثوب، وأنه �خصك؟
� - ال.. هناك ال�ث�� مثله.. وقد م�� وقت ط��ل منذ �انت ابن��

. �
، عند ال�اب الخل�� � هنا.. سأرا�ما �عد دق�قت��
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�
� سكون.

وخرجت، وأغلقت ال�اب وراءها ��
قامت (فرا�س�س) بوضع المند�ل الملون ع� رأسها، ور�طت
ة، ونظرت إ� ة القص�� طرف�ه تحت ذقنها، ثم ارتدت الس��
� المرآة راض�ة، ووضع (ر��شارد) لفة المال�س تحت

نفسها ��
إ�طه، وأمسك �ذراعها، وخرجا من الحجرة، وقد تر�ا حاج�اتهما
� الظالم، واتجها إ� المطبخ،

وراءهما، ونزال السلم يتحسسان ��
ة، دون أن تت�لم، ول�ن ح�ث أعطتهما فراو (ش�كتل) لفة كب��
أ�ديهم �شا�كت �حرارة لحظة ط��لة، ق�ل أن �ذه�ا، وسارا
، فقد �ان �

� ظالل األشجار والم�ا��
��عة فوق الحشا�ش، و��

، ووصال إ� الفندق األخ�� ع� �
القمر �سطع �ضوئه الف��

� حددها ا الط��ق إ� مجموعة األشجار ال�� ة، وع�� شا�� ال�ح��
� الجري نحوها، ثم سمعا

(سم�ث)، و (ر��شارد) �قاوم رغبته ��
صوت محرك الس�ارة الذي �دور، وعادت إ� الخلف نحوهما،
وامتدت األ�دي تجذبهما إ� الداخل، ثم اندفعت الس�ارة إ�

:( األمام، وقال (ثورن��
- أحس�تما.

ها � أح�� وهز (سم�ث) رأسه �ارت�اح، وهو يتفقد المال�س ال��
له (ر��شارد)، وسأل:

- وطالء الرموش؟
قالت (فرا�س�س):

- نعم.. وكذلك الطعام.
وفتحت لفة الطعام، وقامت بتوز�عه عليهم.

تغ�� الجو داخل الس�ارة، و�ان (فان كورتالند) �مازح
(فرا�س�س) وهما �أ�الن، وعيناە ع� الط��ق أمامه، وقام
) ب�خراج المص�اح ال�دوي، حسب طلب (سم�ث)، (ثورن��
وساعد (ر��شارد) (سم�ث) ع� خلع مال�سه، وت�ادل النظر مع



754

)، عندما خلع (سم�ث) قم�صه، وشاهدا آثار التعذ�ب (ثورن��
ع� ظهرە، ول�ن (سم�ث) لم يهتم، و�ان �صفر سع�دا، وهو
� �انت واسعة عل�ه، ول�ن ال �أس يرتدي مال�س (ر��شارد)، ال��
� �ان � ح��

� وجهه ع� ضوء المص�اح ��
بها، ثم �دأ العمل ��

ة، لينظر فيها (ر��شارد) �مسك مرآة حقي�ة (فرا�س�س) الصغ��
(سم�ث)، وهو �ستعمل صندوق التجم�ل الخاص ب
� تغي�� مالمحه، فقام بوضع المساحيق

(فرا�س�س) �مهارة، ��
ا ش�لهما، د حاجب�ه مغ�� ع� وجهه، إلخفاء ال�دمات وسوَّ
� وجهه، وأخذ �قص شعر رأسه �المقص

وظلل التجاع�د ��
، ثم طلب من (ر��شارد) أن �ضع طالء الرموش األسود، الصغ��
و�دهن له �ه شعر رأسه، �ما لو �ان دهانا للشعر؛ ذلك ألن
ف شعرە � بهما، وصفَّ راحت�ه �انتا تؤلمانه، من الحروق ال��
�عنا�ة، ثم قام بوضع �عض بودرة الوجه ع� فود�ة، و�انت

)، وهو يب�سم: الن��جة أن تغ�� ش�له تماما، وقال (ثورن��
- لن �عرفوك اآلن أ�دا، إال إذا نظروا إل�ك من ظهرك.

وضحك (سم�ث) ألول مرة، وهو ينظف �د�ه، والتفتت
(فرا�س�س) تنظر إل�ه، وظلت محدقة �ه ال تصدق عي�يها، ح��

أن (كورتالند) أ�ضا رفع عي��ه عن الط��ق لحظة لينظر إل�ه،
وقال (سم�ث):

� خلعتها - ال�د أن نقف قل�ال، للتخلص من المال�س ال��
� الظالم،

) ومعه المال�س المهلهلة، واخت�� �� وخ�ج (ثورن��
ة، وعاودوا الس�� �الس�ارة، وتذكر (ر��شارد) فجأة وعاد �عد ف��
� أعطاها ل (سم�ث)، وقام المار�ات التجار�ة ع� مال�سه، ال��

عها من أما�نها، ثم أع� (سم�ث) عصاته أ�ضا، وقال: � ب��
� م�ان آمن، ح�� �مكنك غسلها،

- ال تفتحها إال ��
فعليها دماء ال�لب.. ثم ماذا عن جواز السفر؟
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قال (سم�ث):
� الحصول ع� جواز.. ع� فكرة عل�ك أن تتجه - ال تقلق �مكن��
� (انز بروك) وسندبر لك ولزوجتك جوازات

إ� هذا العنوان ��
سفر.

)، وأعطاها إ� وكتب العنوان ع� ورقة من مفكرة (ثورن��
(ر��شارد)، وسأله (فان كورتالند):

- هل لد�ك نقود؟
قال (سم�ث)، وهو ي��ت ع� جي�ه:

- نعم هنا.
ونظر إ� (ر��شارد) نظرة العرفان �الجم�ل، وقالت فرا�س�س)

فجأة و�انفعال:
- (ر��شارد).. لقد تذكرت ش�ئا اآلن.. ماذا عن حساب الفندق؟

وضحك الجميع، �ما فيهم (سم�ث)، وقال (ر��شارد):
� حقي�ة مال��� هناك.. إنهم �قومون

�� �
- لقد تركت نقودا تك��
. � بتفت�شها �ما تعلم��

�انت الس�ارة قد تخلت شوارع ق��ة (جي��اك)، و (سم�ث)
يراقب الط��ق المظلم من النافذة، وقال لـ (فان كورتالند):

- توقف عند تلك الناص�ة.. المحطة إ� ال�سار منها.
ثم استدار نحو (ر��شارد)، قائال:

- لقد س��ت لك متاعب جمة، ول�ن قد �خفف عنك أن تعرف
� قد ا��شفت معلومات لها أهم�ة قصوى، و��ف النظر أن��
� وصولها إ� الم�ان

عن إنقاذك �، ستكون أنت الس�ب ��
الصحيح..

ثم قال ل (فرا�س�س):
- شكرا لك ع� أغن�تك.. إ� اللقاء.
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وهدأت الس�ارة من �عتها، ثم توقفت لحظة، ورأوا خ�اله
� الط��ق.. �ختلط �خ�ال األشجار ع� جان��

�ان �س�� ب�طء، متحامال ع� عصا (ر��شارد)، وع� رأسه ق�عة
� دارت � ح��

� عي��ه، واتجه نحو المحطة، ��
(ر��شارد)، ت�اد تخ��

� الط��ق إ� (انز بروك)..
�� ، � الس�ارة إ� ال�م��

و�� المجهول...
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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7- (ان��روك) مرة أخرى..
� �عة، وأص�حوا ع� �عد أقل من

�انت الس�ارة تنطلق بهم ��
� (سم�ث)،

نصف الساعة من (ان��روك)، وجلس ر��شارد �فكر ��
كب ذلك القطار، أو أنه هناك � نفسه إذا �ان فعال س��

و��ساءل ��
� م�ان ما، ق��ب من المحطة، ح�ث �قطن أحد

ب�ت صغ�� ��
� إم�انهم و�جب

أصدقائه، ع� �ل حال، لقد قاموا ��ل ما ��
ە، وقال (فان كورتالند): اآلن أن �خرجه من تفك��

ي).. أعتقد أنه من األفضل - لقد كنت أفكر ف�ما سنفعل �ا (ه��
��ما �مجرد أن تصل إ� أطراف (ان��روك)، أن نحذو حذوە، ون��
ء، وأنك فقط �

عندئذ �مكنك أن تصل �ما لو �ان لم �حدث ��
�
� محرك الس�ارة، مما أخرك ��

قد واجهت �عض المشا�ل ��
الوصول.

:( قال (ثورن��
- ول�ن ذلك لن �كون حال ج�دا �ال�س�ة ل�ما.

قال (ر��شارد):
س�تدبر أمرنا �ط��قة أو �أخرى.. إذا حصلنا ع� جوازات السفر.

قال (كورتالند):
�
- و�عض المال.. لن �ستطيع الت�ف إذا لم �كن معك ما �ك��

من النقود.. الش��ات الس�اح�ة أو خطاب الضمان ال جدوى
منها اآلن، وذلك الرجل (سم�ث) أخذ �ل ما معك.

�
- ال �أس.. فال �د أنه فعل أ��� من ذلك ألناس آخ��ن �انوا ��

مشا�ل.
قال (كورتالند):

- ساعدوا �عض�م وس�ساعد�م هللا.. أل�س كذلك؟..
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، �
� �حافظته إ� المقعد الخل��

هل لد�ك نقود �ا (بوب)؟، وأل��
)، وأخ�ج ما بها، وأضاف إل�ه نص��ه، وعد والتقطها (ثورن��

المجم�ع، ثم قال:
� فقط مصار�ف جواز السفر، فهم يتقاضون

- إن ذلك �ك��
� �ف ش�ك ة لذلك، ستحتاج أل��� من ذلك، �مكن�� م�الغ كب��

� البنك غذا، ول�ن ك�ف أوصل لك النقود؟
��

قال (ر��شارد):
��ما ع� مشارف (ان��روك)، و�س�� إ� ذلك - اسمعا.. سن��
� الدل�ل

العنوان، الذي أعطاە �� (سم�ث).. لقد حددت الم�ان ��
� مال�سنا هذە لن يتعرفنا

، و�مكننا أن نصل إل�ه.. إننا �� م��
� ضوء القمر، أما أنتما فما

ان �� � �س�� أحد، سنكون �أي زوج��
�جب أن تقوالە هو أننا تركنا�ما �عد ظهر اليوم ولم نعد، و�ان

ي) عندە موعد عمل هام. ت�سو)، ألن (ه�� عل��ما مغادرة (ب��
� العمل الل�لة، عندما تصل

ي) حاول أن تقا�ل زم�لك �� (ه��
� م�ان عام معروف، لتناول �عض

(ان��روك).. اجلسا ��
و�ات. الم��

قال (كورتالند)، وهو يب�سم
� فعال محتاج إ� ذلك. - إن��

ل بنوافذ حمراء، أو أن�ما تعرفان � تذكرا أن�ما ال تعرفان بوجود م��
ت�سو) ع� اليوم، وأنت �ا (بوب)، ش�ئا عنا، �عد أن غادرنا (ب��
عندما تح�� النقود، س�قوم أحدنا �مقا�لتك غدا، حوا��

ة ص�احا، قد تقوم �ذلك (فرا�س�س)، فتنكرها الحاد�ة ع��
.. إن المحطة ل�ست مناس�ة، فستكون حتما مراق�ة، � أفضل م��

�ما أن المطاعم أ�ضا خطرة.
وفكر قل�ال، ثم أضاف:
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- كن�سة (الفر�س�س�ان) م�ان مناسب، فهناك ال�ث�� من
� يرتادونها ص�اح الس�ت، و�مكنك التجول حول ساحة السائح��
� �دك مجلة أو ج��دة،

اطور (ما�سم�ل�ان)، وأمسك �� اإلم��
� ظرف داخل المجلة، وعندما ترى (فرا�س�س)

وضع النقود ��
� ال�ن�سة نفسها، واخ�� م�انا معتما، وعندما

ادخل واجلس ��
� م�انك، عندئذ

ت�ت�� من تأمالتك غادر الم�ان، واترك المجلة ��
� ذلك الم�ان.

ستجلس (فرا�س�س) ��
) هذە التعل�مات ع� سمعهم، ليتأ�دوا من أنه قد أعاد (ثورن��

استوعبها ج�دا، وقال (ر��شارد):
- عندما �كون لدينا جوازات السفر والنقود، سنع�� الحدود،

وأقرب نقطة للعبور �� (ب��ز).
قال (كورتالند) محذرا:

ول). - إن بها حراسة مشددة.. اإل�طاليون �حرسون جنوب (الت��
ر�ما نحاول عن ط��ق الج�ال، إذا �ان القطار خطرا من الحدود

الس����ة.
- ثم �عد ذلك؟

- نتجه إ� (�ار�س)
م�� تظن أن�ما ستكونان هناك؟

�
ك (ان��روك) يوم األحد، وقد نكون �� إذا واتانا الحظ، سن��
�
ا �� ك ل�ما خ�� � نها�ة األسب�ع القادم، وسن��

(�ار�س) ��
القنصل�ة، وسنحتفل معا هناك.

قال (كورتالند):
ا) �عد ذلك، � (انجل��

- أتم�� ذلك، ول�ن لدي عمل... سأرا�ما ��
� �القصة

ا�� ، فلدي عنوان�ما، وعندئذ تخ�� � � إ� وط��
� ط����

��
�لها.

قالت (فرا�س�س):
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- نعدك �ذلك، وال�د أن تح�� لرؤ��نا.
ثم قال (كورتالند):

�
- أ�رە أن أ�ون نذير شؤم، ول�ن ماذا لو حدثت ل�ما مشا�ل ��

(ان��روك)؟
، وأ�ضا س�تصل �ك هاتف�ا، و�ذا لم �ستطع عندئذ، فاألمر خط��

� مشا�ل �اف�ة.
�ال�س�ة لك لو ساعدتنا، لقد زججنا �ك ��

� منتصف النهار غدا، وسأ�ون خال�ا
سأنت�� من عم�� هنا ��

� الفندق، تقول:
، و�ذا ما احتجتما إ�، اتر�ا رسالة �� � لمدة يوم��

� مهمة، وسأعرف أنها من�ما،
�� � إن ج��دة (التا�مز) تطلب��

وسأخ�� (بوب).
قال (ر��شارد):

ي).. أرجوك أن ترسل برق�ة إ� (جن�ف) - هناك أمر هام �ا (ه��
ص�اح الغد، ال ت�س ذلك.. أبرق �أن (الحجز لم �لغ، وسنصل
يوم الجمعة)، واحفظ هذا العنوان.. هل حفظته؟ حسن ذلك

مهم جدا.
و�دأت أنوار المدينة تلمع أمامهم، وفجأة قال (فان كورتالند)

�صوت هادئ:
� أن أقول إن هناك س�ارة ت��عنا منذ مدة.. - يؤسف��

لقد الحظت أنوارها، ول�نها مازالت �ع�دة.. أخ�� أن
تكون ألصدقائ�م.. سأ��� عند الناح�ة القادمة.. استعدا.

قال (ر��شارد):
� (�ار�س) أو (أ�سفورد).. إ�

- لن �شكر�ما، إال عندما نرا�ما ��
ق�ة. .. وتذكر ال�� �

اللقاء إذن.. ال�د أن نلت��
ل من الس�ارة ��عة: � قالت (فرا�س�س)، و�� ت��

ا�ما. - س��
ات، � �عض الشج��

ثم جرت مع (ر��شارد) ل�خت�ئا ��
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�
� ط��قها إ�

� ت�بع (فان كورتالند)، �� ح�� مرت الس�ارة ال��
�
المدينة، وانتظرا �ضع دقائق، ح�� خال الط��ق تماما، ثم سارا ��

� ظالل األشجار، ووصال إ� منطقة المنازل �سهولة،
صمت، ��

ووجدا أمامهما شا�ا وفتاة، وقد �شا�كت أ�ديهما و�ان الشاب
يت�لم والفتاة تضحك و�� تنظر إل�ه، وقال (ر��شارد):

- انظري.. سنفعل مثلهما.
� ع� المسافة ب�نهما، ووضع وسارا بنفس الخطوة، محافظ��
(ر��شارد) ساعدە حول خ� (فرا�س�س) فضحكت، وقال

(ر��شارد):
- هكذا.. تماما.

وضحكت (فرا�س�س) مرة أخرى، وت�عاهما نحو ال���رى فوق
النهر، وأمام ال���رى �انت هناك مساحة فضاء، ح�ث تتقاطع
طرق أخرى، جاء منها آخرون من الش�اب والفت�ات، العائدين
� ضوء القمر إ� (ان��روك)، �ما �انت هناك

من تمش�تهم ��
ابها من طة، عند اق�� � أوقفها اثنان من ال�� �عض الس�ارات، ال��
ال���ري، نظر (ر��شارد) إ� (فرا�س�س)، وقال لها �عض �لمات
ان ال���رى، �األلمان�ة، و�ان الشاب والفتاة أمامهما وهما �ع��
ط�ان نظرة خاطفة، ثم أول�ا اهتمامهما إ� ونظر إليهما ال��
سائق الس�ارة الواقفة أمامها، و�مجرد أن مرا من فوق ال���رى،
� أحد الطرق الفرع�ة، �ع�دا عن

دخل (ر��شارد) و (فرا�س�س) ��
ل الذي ي��دانه �انت �ال�ابوس � النهر، ول�ن الرحلة إ� الم��
�ال�س�ة ل (فرا�س�س)، فقد احتفظ (ر��شارد) �مش�ته الهادئة،
لها من تمش�ة مثل األخ��ن، أما �� � لي�دو أنهما عاندان إ� م��

ف�انت �شعر �عضالت ساقيها وظهرها يؤلمانها، و�� تجر
ل الذي أعطاهما (سم�ث) عنوانه، � قدميها، ح�� وصال إ� الم��
� أوضحها له (سم�ث)، ودق (ر��شارد) ال�اب، �الط��قة ال��



762

�
� الشارع الضيق المظلم، و�دأ ي�ساءل إذا �ان

ووقفا ي�تظران ��
قد أخطأ العنوان، وأخذ يتذكر العنوان المكتوب ع� الورقة،

� فيها.. إنه �ذكرە ج�دا.. والتعل�مات ال��
ودق مرة أخرى، وفتح ال�اب ��عة شد�دة، وعرف أن شخصا

ما �ان واقفا وراء ال�اب، ي�تظر الدقة الثان�ة.
و�ان الظالم حال�ا، ولم ير (ر��شارد) من فتح ال�اب، ول�نه قال

� صوت هامس:
��

)؟ � - هر (شول��
وا�سعت فتحة ال�اب، وقال صوت امرأة:

- ادخل.
�اس ضخم وراءهما، و�ان هناك و�مجرد أن دخال أغلق ال�اب ب��
ة ضوء ي��عث من الداخل، وقادتهما المرأة نحوە إ� حجرة صغ��
�س�طة، ووضع الرجل الجالس فيها ج��دته، وأخذ ينظر إليها
يتفحصهما دون أن يت�لم، وت�لم (ر��شارد) �الط��قة ال�افار�ة،

وأمسك الرجل �الج��دة مرة أخرى، وقال:
.( � - ول�ن اس�� ل�س (شول��

تعلقت عينا (ر��شارد) �صورة الرجل ذي الشارب المضحك،
والشعر المد� ع� جب�نه، المعلقة أمامه ع� الحائط، وشعر
�العرق يتفصد من راحت�ه، ثم أدرك أنه ما يزال ممس�ا �الورقة
� �دە، فناولها للرجل، ونظر فيها، ثم ألقاها ع�

ة �� الصغ��
المائدة، وسأل:

من الذي أعطاك هذە؟
ت�سو) - رجل من (ب��

ولد)؟ - هل �ان اسمه (ج��
ون). - ال.. (مس�ل��
- من أين قدمت؟
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- من فوق الج�ال.

� �انت تنعس ع� أحد نظر إل�ه الرجل، ثم إ� (فرا�س�س)، ال��
المقاعد، وقال:
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۔ اجلس.
�ان صوته اآلن ودودا دافئا، وكذلك نظرة عي��ه وقال:

- ارتح.. هل أنتما جائعان؟
� الحال تركت المرأة م�انها وراء ال�اب،

هز (ر��شارد) رأسه، و��
ح�ث �انت تقف، وخرجت إ� المطبخ، وسمع (ر��شارد)

صوت اآلن�ة و�� تضعها ع� الموقد، وقال الرجل مرة أخرى:
ت�سو)؟ - ارتح اآلن.. وك�ف حال صد�قنا من (ب��

- إنه اآلن ع� ما يرام.
- �ان م��ضا إذن.. هكذا ظننا، فلم �سمع عنه من مدة ط��لة..
� حاجة إ�

هذە أخ�ار طي�ة.. وماذا عنك أنت؟ قلت إنك ��
ء آخر؟ �

غرفة.. هل هناك ��
- المعتاد.

ك �الدنا السع�دة؟ - هل ست��
�ان صوت الرجل مملوءا �السخ��ة، وهو ينظر إ� الصورة

المعلقة ع� الحائط، ثم قال:
- حسن �مكننا تدب�� ذلك.. أين وك�ف س�سافر؟
- إ� (إ�طال�ا).. ر�ما �القطار.. و�أ�ع ما �مكن.

� ��� � ، أو انجل�� � - �الطبع هذا مفهوم.. �مكن�ما أن تكونا أم��كي��
�ة؟ � فإن�ما �شبهانهما.. هل تت�لمان االنجل��

. �
هز (ر��شارد) رأسه �الن��

� وظ�فة مهندس أو
- إذن ال�د أن �سافرا �ألمان.. ما رأ�ك ��

معلم... سأح�� ل�ما المال�س المناس�ة،
ستدفع أ��� �الطبع، ول�ن ذلك �ستحق �ل (في��ك) ستدفعه.

- �م س�ت�لف العمل�ة؟
- �م معك أنت؟

قال (ر��شارد):
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. ثالثمائة مارك فقط، و�مكننا الحصول ع� نقود إضاف�ة
لتذا�ر القطار.

)، وقد ارتاح إلجا�ة (ر��شارد): � قال (شول��
. �

- حسن جدا، ثالثمائة مارك تك��
�
� نحو (فرا�س�س)، و�ان �ع�ج قل�ال ��

وقام من م�انه، وم��
، أصلع الرأس، ممت�� القوام، � � حوا�� األر�ع��

مش�ته.. �ان ��
ونظرت (فرا�س�س) إل�ه شاح�ة صامتة، ورأت نظرته المتفحصة
من وراء منظارە السم�ك، واالب�سامة الطي�ة ع� فمه، و�ان

صوته حان�ا وهو �قول:
� هذە النظرة الخائفة من

.. ال�د أن تخت�� � - إنك ت�دين خائفة م��
� �عض األح�ان ي��� الناس عندنا هنا لمدة أسب�ع،

عي��ك.. ��
� سع�دة جدا ومبتهجة،

� تلك النظرة ال�د أن تكو��
ح�� تخت��

عند عبورك للحدود، فأنت زوجة مهندس، �أخذك زوجك
� (فلور�سا) ول�ن ال�د أن نغ�� شعرك.. إنه أجل

لقضاء إجازة ��
ا) جاءت المرأة من المطبخ، و�� تحمل وعاءين � من الالزم.. (ل��

:( � للحساء، يتصاعد منهما الدخان، وقال (شول��
� لهذا الشعر؟ أسود؟ ا).. أي لون تعط�� � - (ل��

. � �كون طب�ع�ا أ��� � الزرقاو�ن.. الب�� � العين�� - ال.. ل�س مع هات��
- حسن.. اجعل�ه ب��ا.. ب��ا �اهتا.. �مكننا أن ن�دأ الل�لة.. الص�غة
والصور، وغدا �مكننا إحضار المال�س واألوراق، و�ذلك �سافران

� الل�ل، واآلن تناوال الطعام.
غدا ��

أعاد صحن الحساء الساخن الح�اة إ� (فرا�س�س)، ووضعت
� حوله، وشعرت �الدفاع ��ى إليها، ونظرت إ� �ديها ال�اردت��
ب من منتصف الل�ل، الساعة ع� المنضدة.. �ان الوقت �ق��

شعرت �الدفاع واألمان ألول مرة منذ ست ساعات.
� فضول، وقال �لطف:

�ان الرجل يراقبها ��
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�
.. الحساء ج�د أل�س كذلك؟ ثم قال لـ (ر��شارد): ��� -

- لقد واجهتما المصاعب.
- نعم.

- هل س�ستط�عان السفر غدا؟
اب�سم (ر��شارد)، وهو �عرف قوة إرادة (فرا�س�س)، وقال:

- نعم.. سنكون ع� ما يرام.. �مكننا االستمرار ح�� نصل إ�
(إ�طال�ا)، و�عدئذ.. ال يهم.

ا - عندما ذكرت (إ�طال�ا) فكرت أنه من األفضل ل�ما أن تع��
الج�ال، فالخطر أقل، ول�ن..

ونظر إ� (فرا�س�س)، و�� حالتها، وقال:
- أظن أن القطار مناسب ل�ما، وسنحاول جهدنا لنجعله آمنا..

ا).. حسن جدا. � هل أنت مستعدة �ا (ل��
� � ح��

انت� (ر��شارد) من األ�ل، و�دأ الرجل �قص له شعرە، ��
قامت المرأة بوضع �عض اآلن�ة والزجاجات ع� المنضدة،

وشعرت (فرا�س�س) �عي�يها تغمضان، وقال الرجل:
ا) � � هذا المقعد ق�ل أن تنام، ستقوم (ل��

- إذا أمكن نقلها ��
� الدور العلوي.

� شعرها، ثم �عد ذلك تذهب للنوم ��
�العمل ��

انتقلت (فرا�س�س) إ� ذلك المقعد، ووضعت رأسها ع� ظهرە،
وأغلقت عي�يها، و�� �شعر ب�دي المرأة فوق شعرها ت�لله
ا) تنظر إليها �اب�سامة �انت � ة، رأت (ل�� وعندما أ�قظوها �عد ف��
� ناولتها ة، ال�� � المرآة الصغ��

اە �� �اف�ة، لتعد (فرا�س�س) لما س��
إ�اها..

� �اهت ال ح�اة ف�ه، وقد ُشّد �ان شعرها أسوأ مما توقعت.. ب��
إ� الوراء، وعقص خلف عنقها، �ان.. (ر��شارد) أ�ضا يب�سم، ثم

رأت رأسه وقد حلق شعرە �له..
�ان منظرە غ���ا..
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وضحكت.
و�ان الرجل �ضع آلة تص��ر فوق �عض ال�تب ع� المنضدة،

وقال مب�سما �شجعها:
� الهرب..

� العادة صع��ة ��
- هذا أفضل.. الجم�الت �جدن ��

� الحال،
اآلن أجل�� هنا معتدلة، وس�نت�� من التص��ر ��

� للنوم. وتذهب��
كذلك قام بتص��ر (ر��شارد)، وقد فتح عي��ه �شدة، وذقنه إ�

) وهو يهز رأسه: � ا غ���ا، وقال (شول�� األمام، مما أعطاە تعب��
- حسن جدا.. هذا هو ما ن��دە، ثم ت�عا المرأة إ� أع�، ع�
ضوء شمعة، وساعدها (ر��شارد) ع� خلع مال�سها، ق�ل أن

� النوم.
�ستغرق ��

نوم عميق جدا.
.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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8- (فرا�س�س) �� (فرا�س�س)..
ء عليها أن �

اس��قظت (فرا�س�س)، و�� �شعر �أنه هناك ��
� الحجرة الغ���ة �دأت تتذكر ما حدث

تفعله، ونظرت حولها ��
� الل�لة السا�قة، ووضعت �دها ع� شعرها، وجدته جاف

��
الملمس خشنا، لم �كن ذلك حلما ف (ر��شارد) إ� جانبها،
حليق الرأس مثل طفل �شكو من الح�، و�ان ما يزال نائما،
وشعرت بنفسها �غلبها النعاس مرة أخرى، ثم وقع نظرها ع�
ة، وتذكرت النقود حقي�ة �دها، موضوعة ع� منضدة صغ��
وخرجت ��عة من ال��ر، و�� خائفة أن تكون قد تأخرت ع�
)، و�عد لحظات من الدوار الخف�ف موعدها مع (بوب ثورن��

تمال�ت نفسها..
� ساعة

لقد أفادها النوم �عمق، وتحس�ت حالتها، ونظرت ��
(ر��شارد)، وعرفت أنه ما يزال أمامها وقت �اف، فاغ�سلت،

وارتدت مال�سها، ووضعت �عض المسحوق ع� وجهها، ح��
تها الوردي، ثم مسحته قل�ال.. لقد تغ�� مظهرها � لون ���

تخ��
� لون الفأر، ول�ن ال �مكن أن تغ��

� ال�اهت، �� بهذا الشعر الب��
من عي�يها ع� �ل حال، ومالم تقا�ل شخصا �عرفها ج�دا فلن
� �ة الشقراء، ال�� � �ستطيع أحد أن �ظن أنها تلك الفتاة اإلنجل��

حت شعرها، وعقدته من ال�د وأنهم وزعوا أوصافها، و�َّ
ا) بها أمس، وق�ل أن تغادر � الخلف، �ما فعلت المرأة (ل��
الحجرة، فتحت دل�ل (ر��شارد)، وتأ�دت من الط��ق إ� كن�سة
ة، من (الفر�س�س�ان)، ثم أخذت معها �عض النقود الصغ��
ام، وتذكرة الدخول ج�ب (ر��شارد)، ح�� �مكنها دفع تذكرة ال��
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إ� ال�ن�سة إذا ما لزم ذلك، ثم ق�لت (ر��شارد) �خفة ع�
جب�نه، ونزلت إ� أسفل.

� حجرة المع�شة، و�دت عليها الدهشة لرؤ�تها:
ا) �� � �انت (ل��

� طوال الص�اح. . لقد ظننت أنك س�نام��
- ال �د أن أخ�ج.

هزت المرأة رأسها محذرة، واستطردت �� تقول:
- ال�د �� من الحصول ع� النقود لرحلتنا.

وافقت المرأة ع� ذلك، وقالت:
� �عض القهوة أوال.. سأح�� لك فنجانا. �� - ا��

وذه�ت إ� المطبخ..
ا) مقبولة الش�ل، وطي�ة، ول�نها تت�لم �ط��قة عمل�ة، � �انت (ل��
ثرة، وارتاحت (فرا�س�س) لذلك؛ فقد �انت تخجل وال تحب ال��
�ت القهوة، و�� تنظر من النافذة إ� من لهجتها ال�افار�ة، و��
ل، ثم قامت ت��د الخروج، فقالت � حد�قة متواضعة خلف الم��

المرأة:
ي الفناء، ثم � من هذا ال�اب، واع�� - ل�س من هذا الط��ق، اخر��
ي داخل ذلك � نها�ة الممر، وس��

ادخ�� من ال�اب الذي ��
� محل أحذ�ة... قو�� فقط وأنت

ل، وستجدين نفسك �� � الم��
ء ع� ما يرام. �

ا أرسلتك، وس�كون �ل �� � تم��ن إن ل��
ة. � سأعود حوا�� الثان�ة ع�� � أن�� ي زو�� - أرجوك أن تخ��

� (فرا�س�س) شاال من
هزت المرأة رأسها، ثم وضعت ع� كت��

الصوف، وقالت:
� محل األحذ�ة.

- اتر�� هذا ��
ولم ت�تظر ح�� �شكرها (فرا�س�س)، �ل حملت أقداح القهوة،
واتجهت إ� المطبخ، و��نما �� تدفع �ا�ه، اب�سمت اب�سامة

َّودودا..
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اء
َّ

ا) تماما، ولم يتوقف الحذ � ء �ما قالت (ل�� �
وحدث �ل ��

الجالس عن عمله لينظر إليها، و�� تضع الشال ع� منضدة إ�
جان�ه، �ما لم ي�د عل�ه أنه سمع �لماتها، وخرجت إ� الشارع

من المحل، واختلطت �المارة.
�انت الزوجات �حملن حقائب مشغولة من الخ�ط، ممتلئة
� فتحات أبواب المنازل،

اوات، واألطفال يتجمعون �� �الخ��
� نفسها إ� نها�ة

وهم �لعبون، ومشت وقد تزا�دت ثقتها ��
ام من هنا، فإنها ستصل �سهولة الشارع، و�ذا ت�عت قض�ب ال��
إ� شارع ال�ن�سة.. إن هذە الط��قة أطول، ول�نها آمنة، �ما أن

لديها وقتا �اف�ا..
مشت وسط زحام الناس، وشعرت �األمان.. �انت مجرد فتاة
، وعند نها�ة الشارع الضيق المؤدي � أخرى ترتدي الزي الشع��
إ� الم�دان، الذي �ه ال�ن�سة �ان زحام الناس شد�دا، وحاولت
� الجثة، احتلتا فراغ � ضخم�� (فرا�س�س) أن تتجنب س�دت��
الرص�ف، وأفسحت لهما الط��ق، ووقفت إ� جانب نافذة
حانوت �عرض أحذ�ة ال�سلق واألدوات ال��اض�ة، ثم اصطدمت
�فتاة تخ�ج من �اب الحانوت، و�انت فتاة ط��لة شقراء، وقد
� دهشة،

امتأل زراعاها ب�عض اللفائف، فتوقفت (فرا�س�س) ��
ثم تمتمت ��لمات اعتذار، ول�ن الفتاة ظلت واقفة، وعيناها
� ط��قها، فقد �انت الفتاة

� أ�عت �� ع� وجه (فرا�س�س)، ال��
�
� ت�دو تماما مثلما �انت عندهم �� ) خادمتهم، ال�� �

�� (آ��
(أ�سفورد)، وقالت (فرا�س�س) لنفسها، و�� �س�� ��عة:

، أو � ة أ��� من الالزم.. لقد عرفت عي�� - لقد نظرت إليها م�ا��
� نافذة متجر اخر،

� أعرفها، ونظرت إ� نفسها �� ر�ما شعرت أن��
ا �ما �انت عل�ه، ول�ن عليها أن تراقب ولم تجد هناك شبها كب��
عي�يها وط��قة مش�تها كذلك، وعليها أن تدق األرض �كعبيها،
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�ما �فعلون هنا، وعندما وصلت إ� م�ان ال�ن�سة، و�انت ع�
وشك الدخول، نظرت وراءها..

) ما تزال هناك، وعندما نظرت (فرا�س�س) تقدمت �
�انت (آ��

) نحو ال�ن�سة أ�ضا، ندمت (فرا�س�س) ع� هذە النظرة �
(آ��

الثان�ة.. لقد �ان ذلك غ�اء منها، وأ�عت فوق درجات سلم
.. المب��

�ان الم�ان �عج بزوار يوم الس�ت، ودفعت تذكرة الدخول.. ع�
) من الدخول وراءها إ� ال�ن�سة، فإنها �

األقل ذلك س�منع (آ��
�
ور�ة فقط، عندما �انت �� لم تكن تنفق أ��� من متطل�اتها ال��

(أ�سفورد)، ر�ما تظن اآلن أنها قد أخطأت.
)، و�ان �قف اطور (مكسم�ل�ان)، رأت (ثورن�� وعند ساحة اإلم��
� �دە مجلة، وشعرت �الراحة عند

أمام تمثال الملك (آرثر)، و��
رؤ�ته.. إنه ي�دو غ�� م�ال �ما �حدث حوله، وتجولت حول
التماث�ل األخرى، �ما �ان �فعل اآلخرون، ولم تنظر إل�ه و��

تمر من أمامه، و�عد أن انتهت من مشاهدتها لجميع التماث�ل،
� الظل، واتجهت

) جالسا �� دخلت إ� ال�ن�سة، و�ان (ثورن��
نحوە، فوقف ل�دعها تمر، دون أن ينظر أحدهما إ� األخر،
� م�انه ورحل، وجلست إ� جانبها، وث��ــها

وترك المجلة ��
الفضفاض �غطيها، و�عد عدة دقائق مدت �دها تحت الثوب
� راحتها،

لتأخذ المظروف الصغ�� من داخل المجلة، وتخف�ه ��
وانت� األمر، وخرجت إ� الشارع، ورفعت من ع� رأسها
المند�ل، و��نما �� تلفه حول كتفيها، وت��طه من األمام،
وضعت المظروف داخل صدرها، ولم تر أثرا لـ (بوب)، ول�ن
�
) هناك.. لقد تخلصت من لفائفها، وجلست �� �

�انت (آ��
الم�دان أمام ال�ن�سة..

لقد رأت (فرا�س�س)، وأخذت تجري نحوها.
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وعضت (فرا�س�س) شفتها..
( �

لقد �ان هناك جند�ان أمام ال�ن�سة، إذا حاولت تجنب (آ��
ستلفت نظ��ــهما، ولم �كن أمامها وقت للت�ف، فإنهما قد

) و�� تجري. �
الحظا (آ��

وقالت (فرا�س�س) �صوت ف�ه سعادة وحماس
).. لم أرك منذ أسابيع.. ك�ف حالك؟ �

- (آ��
� دهشة �الغة، جعلتها ال �ستطيع ال�الم..

) إليها �� �
نظرت (آ��

� أدهشتها، فلم تكن �� و�انت لهجة (فرا�س�س) �� ال��
� (أ�سفورد)، ووضعت

� �انت تت�لمها �� األلمان�ة السل�مة، ال��
)، وقادتها إ� األمام، و�� �

(فرا�س�س) �دها ��عة ع� ذراع (آ��
تضغط عليها محذرة، وقالت:

- ك�ف حال أمك وأب�ك؟
� أحسن حال �ا..

�� -
وزاد ضغط �د (فرا�س�س) ع� ذراعها، مما جعلها تتوقف عن

اللقب.
- و�خوتك؟

- ع� ما يرام.
، واب�سمت (فرا�س�س)، � � أمان عن الجندي��

�انا قد ابتعدا ��
و�� تقول:

ء ع� ما يرام. �
).. �ل �� �

� �ا (آ�� ع�� � - ال ت��
� ظالل

ة، ع�� الم�دان، و�� ) إ� الحد�قة الصغ�� �
قادتها (آ��

)، و�� ع� وشك ال��اء: �
وهدوء األشجار، قالت (آ��

مة. � المح��
- �ا إل�� �ا س�د��

� �ذلك. )، وأرجو أال تنادي�� �
� �ا (آ��

- ال تقل��
- لقد عرفت أنه هناك مشا�ل حدثت ل�ما.

- ك�ف؟
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� (إن��روك) منذ أسب�ع.. هناك
- لقد عرفت أن�ما كنتما هنا ��

� � الفندق، الذي كنتما ف�ه.. �ان �عرف أن��
� �عمل ��

صديق أل��
، � الء االنجل�� � � من ال�� � عن اثن��

�� � (أ�سفورد)، وأخ��
عشت ��

اللذين قدما من أ�سفورد)، فعرفت أن�ما هنا.
- �ان اسمه (جوهان).. أل�س كذلك؟

) �االحمرار، وقالت: �
جت وجنتا (آ�� ت��

� �أال
� كنت أع�ش مع�ما، جعلته �عد�� - نعم.. عندما عرف أن��

� عن وجود�ما. �خ�� عائل��
اندهشت (فرا�س�س)، وقالت:

)؟ �
لماذا �ا (آ��

) التوتر، وقالت: �
�دا ع� (آ��

ا) وعندما أح�� لها � دائما ال تصدق ما أرو�ه عن (انجل�� - أخ��
ل�ما ومال�س�ما تضحك غ�� مصدقة، و�ذا �انت قد � عن م��

. � � ذلك الفندق، �انت س�سخر م��
عرفت ب�قامت�ما ��

)؛ ألننا نحب المدينة القد�مة. �
� ذلك الفندق �ا (آ��

- إننا أقمنا ��
:( �

قالت (آ��
- نعم.. أعرف.. وهذا هو ما قاله (جوهان) للبول�س اليوم.

توقفت (فرا�س�س) لحظة، ثم قالت:
. � � ��ل ما تعرف�� ��� ).. أخ�� �

- (آ��
� العادة عندما

- لقد رأ�ت (جوهان) ص�اح اليوم، فإننا نتقا�ل ��
.. اليوم م�كرا وصل الجستابو � أذهب إ� وسط المدينة �دراج��
إ� الفندق، وأخذوا �ف�شونه و�سألون عن�ما خاصة.. (جوهان)

قال:
� إجازة.

- إنه ال �عرف غ�� أن�ما من (أ�سفورد)، و��
- وماذا عن صاحب الفندق؟
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لقد ترك الفندق، �عد أن تل�� م�المة هاتف�ة مساء أمس، ولم
يرە أحد من وقتها، لذلك �ان (جوهان) هو المسئول، عندما

جاء البول�س.
� �ل

لم تت�لم (فرا�س�س)، فإن مس�� (سم�ث) ي�دو أنه فكر ��
� الوقت المناسب، ول�ن

�� ( ء، وقام ب�خطار (كرو�ستاي�� �
��

اآلن افتضح أمرهما �� و (ر��شارد)، ولن �صدقوا أنهما مجرد
، ثم سألت (فرا�س�س): � سائح��

� (أ�سفورد)؟
- هل البول�س �عرف أنك كنت عندنا ��

. - ال.. (جوهان) لم �قل ذلك قط.. لم يرد ذكر اس��
).. من األفضل أن أتر�ك اآلن، �

- آسفة أننا تقا�لنا اليوم �ا (آ��
فهناك خطورة عل�ك.

� ال�د أن أساعدك.. ما�� المش�لة؟
- ول�ن �ا س�د��

- �جب أن نرحل من (النمسا) فورا.
) برهة، ثم قالت: �

صمتت (آ��
- (جوهان) �مكنه أن �قود�ما ع�� الج�ال.

- إ� (ألمان�ا)؟ ذلك أسوأ لنا.
ول).. لقد ولد هناك.. - إنه أ�ضا �عرف جنوب (الت��

لقد هرب ع�� الج�ال، عندما �ان اإل�طاليون �جندون
� (الح�شة).

� للحرب �� النمساو���
- الحدود هناك عليها حراسة مشددة.

) ل�لة أمس، عندما � حاولت (فرا�س�س) أن تتذكر ما قاله (شول��
�ان �غلبها النعاس..

لقد نصح �عبور الج�ال، أفضل من القطار.. إنها أ�ضا ال تفضل
:( �

القطار، ألنه �كون أش�ه �المص�دة، وقالت (آ��
- ول�ن هناك طرق لمن �عرف الج�ال.. (جوهان) �عرفها.

ترددت (فرا�س�س)، ول�نها قالت:
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).. �ما أن (جوهان) �جب أال يتعرض للخطر من �
- ال �ا (آ��

أجلنا.
- إنه س�قوم �ذلك، لو طل�ت منه.

، وال ح�� (جوهان). � ي أحدا أنك رأيت�� ).. ال تخ�� �
- ال �ا (آ��

� ط��قة، ثم قالت:
) مازالت تفكر �� �

�انت (آ��
� تكرە لنا.. إن أخ�� � � أن أطلب منك الحضور إ� م�� - ال �مكن��
�
، ع� الرغم من أنها ال تعرف منهم أحدا، �ما أن إخو�� � اإلنجل��

لن �ساعدوا؛ فإنهم خائفون مثل أبوي.
�
)، ول�ن ال تفكري أنت أ�ضا �� �

- شكرا ج��ال لك �ا (آ��
مساعدتنا.

� أ�:
� ال��اء، ونظرت إليها (فرا�س�س) ��

�� ( �
�دأت (آ��

.. ستكون ع� ما يرام. ) ال ت��� �
- أرجوك �ا (آ��
- أين س�دي؟

.. ال�د �� من الرح�ل اآلن، واال س�قلق. �
- إنه ي�تظر��

� خطة ل�ما،
� �العنوان، وعندما أفكر �� ��� - أرجوك أن تخ��

ك بها. سأح�� ع� اليوم ألخ��
خطرت لـ (فرا�س�س) فكرة، وقالت:

� ان (جوهان) �عرف ط��قا ج�ال�ا؟ هل �مكنه رسم - تقول��
�د، � أنت.. ال.. ال فائدة من إرسالها �ال�� خ��طة لنا، ثم تقوم��

) معروفا �اسم آخر.. ك�ف إذن؟ � فقد �كون (شول��
:( �

قالت (آ��
ها أنا ل�ما. - سأح��

- إذن عل�ك �الحضور، عندما �حل الظالم.. هل �مكنك الخروج
� ذلك أحد؟

هذا المساء، دون أن �شك ��
�
، و�� �

- نعم فاليوم الس�ت، وأ�ون ف�ه مسئولة عن حانوت أ��
ل. � � العودة إ� الم��

العادة أتأخر ��
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�
).. فإن �

ي (جوهان) أن الخ��طة لنا.. أرجوك �ا (آ�� - وال تخ��
� أن تجدي س��ا لطلبها منه؟ ذلك أسلم الجميع.. هل �ستط�ع��
) إنها �مكنها الت�ف مع (جوهان)، وأعادت ع� �

قالت (آ��
تها �ه، الل�لة ستضع سمع (فرا�س�س) العنوان الذي أخ��
ل، ثم ت��� ذلك � � لذلك الم�� الخ��طة من تحت ال�اب الخار��

العنوان لأل�د.
وعدت �ذلك، و�انت تب�سم مرة أخرى و (فرا�س�س) تودعها،

ق�ل أن تفارقها، �انت ت�دو سع�دة ألنها ستقوم �معاونتهما..
ت (فرا�س�س) الط��ق، و�انت أ�ضا سع�دة بهذا الحل، إن وع��
هذە الخ��طة ستكون مف�دة جدا، خاصة وأن القطار له
�
خطورته.. إنهم ي�حثون عنهما دون شك، وفكرت ��

اقبون القطارات ور�ما �ف�شونها أ�ضا، أما ).. س�� (كرو�ستاي��
� بوعدها، و�� غ��

) العنوان، فإنها ست�� �
�ال�س�ة إلعطاء (آ��

مش��ه فيها.
ي) أو (بوب).. لن ي��عها أحد، �ما قد �فعلون مع (ه��

لون �ه � ل ي�� � ل.. إنه مجرد م�� � ) ال تعرف أهم�ة الم�� �
�ما أن (آ��

� تلك المنطقة.
�ال�س�ة لها، وهناك ال�ث�� مثله ��

ي) بتوص�لهما إ� ء ي�دو سهال، و�ذا قام (ه�� �
�دأ �ل ��

ي) ف�ما �عد الحدود، س�ت�عون الممر ع�� الج�ال، و�قا�لون (ه��
� الناح�ة األخرى.. األمر أصبح �س�طا، وتخ�لت نظرة االرت�اح

��
� (ر��شارد)، عندما تقول له هذە الخطة، وشعرت � عي��

��
ء، فال �د وأن �

�السعادة، و�س�ت أنها إذا �انت تتظاهر ���
. تع�شه، وت�� شخص�تها ��

� هذا
�ان �جب عليها أن تكون فتاة نمساو�ة �س�طة، ول�نها ��

الوقت �انت �ستمتع �كونها (فرا�س�س ما�لز)،
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ومشت �ط��قتها، وخطوتها الخف�فة اللينة، إذا أ�عت لن
تتأخر عن (ر��شارد)، وراها الرجل الجالس إ� منضدة عند

ي. � نافذة المطعم، �القرب من األم���� واإلنجل��
� بهذە الط��قة المألوفة وان��ه فجأة

رأي الفتاة النمساو�ة تم��
ء �

إ� أن لون شعرها ووجهها مختلف، ول�ن �ان هناك ��
، ومرت من أمام المطعم، � � الوجه وش�ل العين��

مألوف أ�ضا ��
.. لقد رآهما أمس فقط، وهو � � والساق�� وعرف ش�ل ال�تف��
ل ذي النوافذ الحمراء، و�� �س�� مع زوجها � �قف ب�اب الم��
ي � �غادرانه، ولم �حاول التأ�د من ظنه، ح�ث �ان اإلنجل��
واألم���� �جلسان، فقد توقفا فجأة عن ال�الم، وساد ب�نهما
) إ� �عضهما، صمت متوتر، ونظر (فان كورتالند) و (ثورن��

:( وقال (ثورن��
�.. لقد تعرفها. - لقد خ�ج.. �ا إل��
- هل أنت متأ�د أنه ذلك الرجل؟

� وجهه، والشعر
- (ر��شارد) وصفه �� �الض�ط.. الند�ات ��

األشقر، والسلسلة الذهب�ة حول معصمه.
� وجوم:

قال (فان كورتالند) ��
كنا وحدنا. - إنه يرى األمر مهما، لدرجة أن ي��

) فجأة، وقال: وقف (ثورن��
� الفندق، إذا استطعت معرفة

. سأت�عه، وأتصل �ك هاتف�ا ��
الم�ان الذي س�أخذها إل�ه.. سأتصل �ك ع� أ�ة حال.. عل�ك
� الفندق، وت�تظر م�المة (ر��شارد).. ال�د أنه س�تصل

أن ت��� ��
� الوصول إل�ه.

�ك، عندما تتأخر (فرا�س�س) ��
وأ�ع �الخروج، وقام األم���� �دفع الحساب وهو مكتئب
فعل�ة فقط أن �ذهب إ� الفندق، و��تظر الم�المات الهاتف�ة..

ء ممل. �
حسن جدا، ول�نه �التأ��د ��
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�
�
� الط��ل، وأمامهما الفتاة ��

) وراء الرجل األلما�� سار (ثورن��
� اإلمساك

� ع� �عد، لم �حاول األلما��
الزي النمساوي، تم��

بها، �ل �ان �س�� ع� �عد منها، ح�� توصله إ� (ر��شارد)،
� حرص، ول�ن إما

) إ� الناح�ة األخرى من الشارع �� وع�� (ثورن��
ء �

� لم يتوقع أن ي��عه أحد، أو أنه ال يهتم �ذلك فال ��
أن األلما��

اآلن �مكن أن �ضع حدا للوصول إ� نها�ة هذە الم�ح�ة.. إنه
ي � � حسا�ه ذ�اء ذلك اإلنجل��

يتح�م فيها اآلن، ول�نه لم �أخذ ��
الهاوي..

� هدوء
، و�� ) عدة دراجات تقف خارج أحد المقا�� ورأى (ثورن��

� الحال خ�ج ثالثة
ركب إحداها، وجرى بها وراء (فرا�س�س)، و��

من الش�اب من المق�، ركبوا دراجاتهم، وجروا وراءە، وهم
� الشارع وكذلك

��خون، مما أثار ان��اە جميع المارة ��
� شارع

(فرا�س�س)، فقد أ�طأت من خطواتها، ثم دخلت فجأة ��
، وكذلك �انت هناك س�ارة �

� ضيق، جرى الرجل األلما�� جان��
� سوداء تجاهلت جميع قواعد المرور، وأ�عت نحوە، وفو��
� س�كون وحدە،

)، والم نفسه لتصورە أن األلما�� �ذلك (ثورن��
� �صدر تعل�ماته ��عة للسائق، وأ�عت الس�ارة

ورأي األلما��
� الضيق، � تؤدي ا� مدخل الشارع الجان�� � أحد الشوارع ال��

��
� خطوته

) �فكر �� الذي دخلته (فرا�س�س)، وتردد (ثورن��
التال�ة، ولحق �ه الش�اب الثالثة الغاضبون، الذين يرتدون الزي

السكري، فقال:
� - آسف جدا.. كنت سأع�د الدراجة إل��م.. لقد ظننت أن��

رأ�ت فتاة أعرفها، وأردت اللحاق بها، ولم �كن لدي وقت
ألطلب اإلذن من�م الستعارة الدراجة.

ضحك أحد الفت�ة، ول�ن صاحب الدراجة �ان ما يزال غاض�ا،
� أدب:

)، الذي قال �� � �د (ثورن��
ح�� رأي النقود ��
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� � �
- ذلك ألدفع ثمن استعما�� الدراجة وسأل الشاب الذي �ان

يب�سم:
- وأين �� الفتاة اآلن؟

� هذا الشارع الضيق.
. لقد دخلت ��

- ول�ن هذا الشارع له مدخل آخر.. ه�ا معنا.. هناك وقت
للحاق بها إذا أ�عنا.

) نفسه ��ع �الدراجة، وحوله الش�اب الثالثة، وجد (ثورن��
و�ان الشاب الروما��� ب�نهم سع�دا �ما �قوم �ه، أما اآلخران
فقد �انا ي��دان التحقق من هذە الروا�ة ووصلوا إ� مدخل
الشارع الضيق من الناح�ة األخرى، و�انت الس�ارة السوداء تقف
، و�ان ظهر الس�ارة هناك عند المدخل، و�� �ستعد للس��
� ط��قه

� وجهه ��
� الط��ل ذو الند�ات ��

ناحيتهم، و�ان األلما��
� الخلف �ان

، إ� جانب السائق، و�� � المقعد األما��
للجلوس ��

� من األز�اء العسك��ة، فاخت�� � اثن�� رأس (فرا�س�س) �ظهر ب��
لون من ع� دراجاتهم.. � ) وراء الفت�ان، وهم ي�� (ثورن��

لقد توقفوا �مجرد أن رأوا الس�ارة المرس�دس المكشوفة، و�انوا
ت ينظرون إل�ه نظرة غ���ة، وسأله الروما��� فيهم، وقد تغ��

لهجته تماما:
- هل هذە فتاتك؟

� ، وعيناە متعلقتان برقم الس�ارة، ال�� �
) رأسه �الن�� هر (ثورن��

� ط��قها.. و�انت ت�دو عل�ه خي�ة األمل، وهو
�انت ��ع ��

�قول:
. �

- ال... ول�ن من �ع�د �ان قوامها وساقاها مثل فتا��
�انت هذە اإلجا�ة مثل النكتة �ال�س�ة لهم، واب�سم مرة أخرى

الشاب وقال:
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� الس�ارة ستواجه
�� � ، فتلك ال�� - من األفضل لك أنها لم تكن ��

� (درا�كر)..
المصاعب ��

قاطعه الشاب الذي أخذ النقود، قائال:
.( � - إنك تت�لم أ��� من الالزم �ا (ف����

وتوقف الثالث عن الضحك، وساد الجميع لحظة صمت، ثم
:( قال (ثورن��

� �امة، فقد
ة معا؟ اعتذروا �� - ماذا لو تناولنا �عض أقداح الب��

�انت أمامهم اجتماعات �عد ظهر اليوم، وكذلك هناك
استعراض عسكري، عليهم أن يرتبوا له، وأص�حوا جم�عا
� �عضها، �حيونه

�وا كع��ــهم �� يت�لمون �أهم�ة عظ�مة، ثم ��
) ب�دە �ط��قة مرحة، وهو ق�ل أن ين�فوا، ول�ح لهم (ثورن��

�شكرهم مرة أخرى، وركبوا دراجاتهم، ول�نه الحظ أن الف��
حه الصارم فيهم أخذ يراق�ه، ح�� راە �دخل المق� الذي اق��
) �ه �ضع دقائق، ح�� يتأ�د من أنهم تركوا عليهم، وظل (ثورن��
� دل�ل

� �كتب رقم الس�ارة الغ��ب، ولينظر �� الشارع، وح��
الهاتف، ول�نه لم �جد أرقاما تحت اسم (درا�كر)، وترك

المق�..
�د، س�قول إن لد�ه خطا�ا ي��د � مكتب ال��

ر�ما عل�ه أن �حاول ��
أن يرسله..
ول�ن ال..

لقد تذكر (براغ)..
�د قد �كون خطرا.. ان مكتب ال��

ل�س من السهل اقتفاء أثر الس�ارة، فذلك س�ث�� الشك �التأ��د،
وتذكر النظرة الغ���ة ع� وجه الش�اب الثالثة، عندما رأوا
الس�ارة، وك�ف أنهم توقفوا ��عة ع� �عد منها، ول�نه متأ�د
ا قد عرف (فون آشنهاوزن).. من أن الشاب، الذي �ان يت�لم كث��
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لقد �ان ذلك واضحا..
وترك الشارع �أ�ع ما �مكنه، واتجه إ� فندق (فان كورتالند)..
�انت المحالت مزدحمة من حوله، ورأي مكت�ا للس�احة،
فدخل.. و�ان هناك عدد من الناس، �حجزون التذا�ر لرحالت
�عد ظهر ذلك اليوم، وقد وقفت أعداد منهم حول مناضد
مختلفة، �ل منها تختص ب�حدى الرحالت الس�اح�ة، و�جانب
� هدوء،

)، �ان هناك رجل �قف �� المنضدة المكتوب عليها (ب����
يراقب و�سمع ما �دور.. إنها الرحلة الوح�دة الق���ة من الحدود،
) أن هناك جمعا من الناس حول هذە المنضدة، والحظ (ثورن��

وقرر أن �حاول..
� نها�ة الحجرة،

ب من المكتب المكتوب عل�ه استعالمات، �� اق��
� جداول والذي �انت تجلس إل�ه فتاة تقوم ب�عطاء رجل��
ته ) �شعرە األشقر، وس�� للرحالت، وتت�لم معهما، وتقدم (ثورن��
، مما جعله ي�دو مت�لفا المصنوعة من الت��د، وحذائه المطا��
مع الم�ان، وانتظر ح�� انت� الرجالن من الحد�ث ورحال، ثم
� �انا �سأالن عنها، وقالت الفتاة و�� اختار نفس الرحلة ال��

تب�سم:
�ول)؟.. إنها رحلة �حبها الجميع هذە األ�ام.. ستجد �ل � - (كي��

� هذا ال�ت�ب.
الب�انات ��

� صفحاته الملونة، �ما فعل الرجالن
)، ونظر �� فتحة (ثورن��

ق�له، ثم نظر إ� الفتاة �اب�سامة، وقال:
- مدهش.

�دا ع� وجه الفتاة ال�ور، وأضاف:
�د؟.. لقد � ع� م�ان مكتب ال�� - واآلن هل �مكن أن تدلي��

وصلت لتوي إ� (ان��روك)
� شارع (مكس�م�ل�ان).

�� -



782

�
- هل هو �ع�د عن هنا.. لدي موعد قد أتأخر عل�ه.

- �ع�د نوعا ما.
.. - إن م�� خطا�ا أر�د إرساله ع� الفور، ول�ن العنوان ل�س م��

� أذكر أنه ي�دأ ��لمة (دراي) ع� أن��
.. (درا�كر)

- آە.. (درا�كر�شن).. لقد �انت عندنا من ق�ل رحالت تذهب
إليها، ول�ن اآلن ال.

� غرا�ة، ثم سألت:
�انت تنظر إل�ه ��

- هل تعرف أحدا هناك؟
)، وقد ان��ه: قال (ثورن��

�
� مض�ا، ول�ن صد��� � هذا العنوان منذ عام��

- لقد أعطو��
س�كون هناك إ� اآلن، فلم أسمع منه أنه رحل.

قالت الفتاة �صوت منخفض:
- هل �ان ي�ت�� إ� ال�ن�سة؟

:( قال (ثورن��
- �ان ما يزال �درس وقتها.

�ان من الواضح أن هذە اإلجا�ة سل�مة، فقد قالت الفتاة:
لقد تغ�� الم�ان اآلن.

- ول�ن س�قومون ب�عادة توج�ه الخطاب.. سأرسله اليوم
�ول). � �د.. واآلن �ال�س�ة لرحلة (كي�� �ال��

؟ � � �الذهاب اليوم، أو يوم االثن�� أتنصحين��
- اليوم س�كون الم�ان مزدحما.

- وهل �قوم األوت���س من أمام هذا المكتب؟
� وقتا

- نعم من الناح�ة المقا�لة من الشارع.. أرجو أن تم��
سع�دا هناك..
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�انت الفتاة متعاونة، ومن الن�ع الذي �حب أن ير�� عمالءە،
)، وخ�ج من المكتب، وهو ما يزال يتصفح وشكرها (ثورن��
( ال�ت�ب الذي أعطته له الفتاة، و�ان الصف أمام منضدة (ب����

ما يزال ط��ال، وذلك الرجل ي�نصت ع� �ل طلب..
) إ� الشارع، وتنفس الصعداء، ثم وضع ال�ت�ب وخ�ج (ثورن��
� جي�ه للذكرى، وعل�ه اآلن التوجه إ� فندق (فان كورتالند)،

��
وتم�� أن �كون (ر��شارد) قد انتا�ه القلق فعال ع� (فرا�س�س)،

ي). وقام �االتصال �ـ (ه��
ع� األقل هم �عرفون اآلن اسم الم�ان الذي أخذوها إل�ه..

لو أن هذا �ف�د
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9- الخطر..
� الحال شعر �القلق،

ة، و�� � الحاد�ة ع��
اس��قظ (ر��شارد) ��

وهو يرى ال��ر خال�ا، وأخذ �لوم نفسه ألنه لم �س��قظ م�كرا،
ى (فرا�س�س) ق�ل خروجها، �ل إنه �ان من األفضل أن ل��

� هذە المهمة.
�ذهب هو ��

� �عة قام وحلق ذقنه �الماء ال�ارد، وارتدى مال�سه، ونزل
و��

ا) قدحا من القهوة � إ� أسفل، وعندما جلس وضعت أمامه (ل��
السوداء المرة، ول�نها ساعدت ع� أن �صفو ذهنه، وقالت له
ة، وأخذ �قرأ الج��دة � الثان�ة ع��

المرأة أن (فرا�س�س) ستعود ��
الص�اح�ة، وهو �ح��� القهوة، ولم �جد ذكرا لحادثه

ت�سو).. (ب��
ون عليها مؤقتا.. ور�ما �حاول (فون آشنهاوزن) إذن فهم ي�س��

جهدە اآلن ل�غ�� فشله إ� نجاح، ق�ل اإلعالن عما حدث، ح��
يتال�� الخطورة ع� نفسه إذا فشل، وعل�ه أن �مسك بهما، و�ال
يواجه عواقب وخ�مة، وهذا س�جعل �التأ��د هرو�ــهما صع�ا،
ثم هناك مسألة كرامته واالنتقام، إنها من خصائص الشعب

. �
األلما��

ة بوقت ط��ل، �انت ومر الوقت، ومرت الساعة الثان�ة ع��
المرأة متعاطفة معه، ول�نها هادئة، وقالت إنه ال دا�� للقلق،
فشوارع (ان��روك) صع�ة �ال�س�ة لألجانب، وأ�دت له مرة
، ول�ن الساعة أص�حت الواحدة أخرى أن (فرا�س�س) ستح��
)، وع� � ظهرا، و�دأت المرأة تقلق أ�ضا، وتخاف ع� (شول��

نفسها، ولم �لمها (ر��شارد)، وسألها:
� استعمال تل�فون ق��ب من هنا؟ - هل �مكن��
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� الشارع
ل �� � � إ� م��

هزت رأسها، وأشارت له ع�� الفناء الخل��
، وعندئذ رن جرس ال�اب، ونظرا إ� �عضهما، وقد � الجان��

� عيونهما.
اختلط األمل والخوف ��

� (ر��شارد) وراء �اب غرفة المع�شة، �ح�ث �مكنه أن
واخت��

ة، ورآها تفتح ال�اب قل�ال، وأعطاها يرى من خالل فتحة صغ��
شخص ما مظروفا، ثم سمع صوتا مألوفا �قول:

وف�سور؟ � رؤ�ة األستاذ ال�� - هل �مكن��
� (ر��شارد) فو��

.. ال �مكن.. ال �مكن أن تكون ��
، وال يوجد شك.. ول�ن ال�اب �ان قد فتح أ���

وصاح:
.. )؟�.. ادخ�� �

- (آ��
) دخلت وع� وجهها �

لم تتوقع المرأة ما حدث، ح�� أن (آ��
اب�سامة ع��ضة، ق�ل أن تت�لم، وأمسك (ر��شارد) ذراعها،

وشدها داخل الحجرة، وقال ثان�ة:
).. ك�ف �ا� جئت إ� هنا؟ �

- (آ��
) م�ورة من دهشته، مثلما �انت �شعر عندما �انت �

�انت (آ��
� (أ�سفورد)، وأخذت المظروف من �د

ة لذ�ذة �� تفاجئه �فط��
� نفسه:

المرأة، وأعطته إ�اە �فخر، وقال ��
� م�ان ما..

- ال �د أنها رسالة من (فرا�س�س).. إنها ت�تظرە ��
وفتح المظروف متلهفا، ول�ن �ل ما رآە صفحة من الورق،
) و�� �ش�� إ� دائرة �

عليها خ��طة �دون كتا�ة، وقالت (آ��
ة ع� الخ��طة: صغ��

).. لقد ظننت أنه من األفضل عدم كتا�ة - هذە �� (ب����
األسماء ع� الخ��طة، و�دال من ذلك تقوم �حفظها عن ظهر

� طل�ت مقا�لتك. � أن��
قلب، وذلك هو الس�ب ��
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� �
نظر إليها (ر��شارد) ��عة، وقال:

� هنا؟
- ك�ف عرفت أننا �حاجة إ� هذە.. ك�ف عرفت عنوا��

ك؟ مة.. ألم تخ�� � المح��
- من س�د��

- م�� رأيتها؟
- �عد أن خرجت من ال�ن�سة.

� أي وقت �ان ذلك؟
�� -

ة إال ر�عا، فقد )، وقالت - حوا�� الثان�ة ع�� �
ظهر القلق ع� (آ��

ة، وهذا هو الوقت الذي � �عد الثان�ة ع��
وصلت إ� حانوت أ��

� �ذهب إ� الج�ال
� أ�ام الس�ت، فأ��

ا�� �ح�� ف�ه (جوهان) ل��
، � � هذين اليوم��

�ل يوم س�ت وأحد، ذلك ألنه �عمل مرشدا ��
� غ�ا�ه، وعندما ح�� (جوهان)

ة الحانوت �� وأقوم أنا �م�ا��
تها لك ع� الفور.. لقد جعلته يرسم هذە الخ��طة، وأح��
� الل�ل، ول�ن ذلك ألنها

ها �� مة: أن أح�� قالت �� الس�دة المح��
تها اآلن، ف��ما ت��د الرح�ل فورا.. � أح�� خائفة ع� فقط، ول�ن��
ە ء عن�ما، ووعدته أن أخ�� �

كذلك لم أخ�� (جوهان) ���
ا. �الس�ب ف�ما �عد.. س�كون فرحا؛ ألنه معجب ��ما كث��

) وجهه الشاحب، وقالت: �
جلس (ر��شارد) برهة، ورأت (آ��

وف�سور.. � ��ل ذلك؟ ما األمر �ا س�دي ال��
ك س�د�� - ألم تخ��

أل�ست هنا؟
� وجوم: ال.. إنها لم تعد �عد. - ول�نها قالت: إن

قالت المرأة ��
عليها أن ��ع.. لقد قالت: إنك ستقلق عليها لو.. أوە �ا س�دي.

) الج�ع، لدرجة أن (ر��شارد) وقف وأمسك ب�دها.. �
تملك (آ��

� قلق، حدث
� محلها، فب�نما هو ي�تظر ��

إذن مخاوفه �انت ��
ء ما.. لو أمكنه فقط �

ء ما ل (فرا�س�س).. ال�د أن حدث �� �
��

� مصلحتهما،
أن يتخلص من ذلك القلق الشد�د.. ذلك ل�س ��
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)، وال �فعل ش�ئا.. ال�د أن �فكر �
أن �قف هنا ممس�ا �د (آ��

� توتر، قال:
ها.. و�� ��عة.. لقد مرت ساعة ع� تأخ��

).. ك�ف تعرفت م�� (ما�لز)؟ �
� �ا (آ�� ��� - أخ��

، ثم �انت هناك � � عي�يها، ووجدت أنها تعرف��
- لقد نظرت ��

� أعرفها ج�دا. ها، وش�ل ساقيها ألن�� ط��قة س��
- إذن �مكن لشخص أخر �عرفها ج�دا أن..

) وم�� نحو النافذة، �
لم �ستطع أن ��مل �المه، وترك (آ��

� (فان
ة، وفكر �� ووقف وظهرە لهما، ينظر إ� الحد�قة الصغ��

).. ال�د أن يتصل بهما فورا.. وال�د أن كورتالند) و (ثورن��
� األمر �موضوع�ة، ح�� �جد حال..

�حتفظ بهدوئه، و�فكر ��
العواطف تعوق ذلك، والقلق قد �جعله �فقد (فرا�س�س) لأل�د.

واستدار لهما، وقال:
).. هل �مكنك أن تعودي إ� الحانوت وت�تظري هناك �

- (آ��
ي، � ، واآلخر إنجل�� ح�� �ح�� إل�ك شخصان، أحدهما أم����

اء أحذ�ة لل�سلق؟ ل��
� دهشة، ول�ن ذلك قلل من

) صوته الهادي �� سمعت (ا��
خوفها، فإذا �ان الهر بروف�سور يرى �عض األمل، إذن هناك

حتما أمل..
اء أحذ�ة ان ال�� � اللذين س�ح�� واستمعت إ� وصفه للرجل��
هما � عليها أن تخ�� ال�سلق، وحفظت أسماءهما، والرسالة ال��

بها.. "(هنجر ب�ج).. الساعة الرا�عة "..
ة، ) لهذە الرسالة، فإن (هنجر ب�ج) �انت كب�� �

ولم تتحمس (آ��
وقد ال �جد �عضهم ال�عض، ول�نها أمنة �ال�س�ة لهم، وقد �مر

وقت ق�ل أن يتقا�لوا، وقالت:
� الحانوت بنفسك، فإن ذلك يوفر

- من األفضل أن تقا�لهم ��
� ظهر الحانوت، لها مدخلها

الوقت، وهناك حجرة مخزن ��
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�
�
الخاص، �مكنك أن ت�تظر بها ح�� �ح�� أصدقاؤك.. إن أ��

ل�س هناك، و (جوهان) عل�ه أن �ذهب إ� الفندق �مجرد
ە ح�� أعود من هنا، ولن � للحانوت.. لقد تركته لي�ا��

عود��
ي �عد ذلك. �كون هناك أحد غ��

ء فإن �
وسخرت من أي خطر قد تتعرض له، و�ذا حدث ��

(ر��شارد) س�كون مجرد ز�ون ال تعرفه، �ما أنه هناك المدخل
، الذي �قود إ� أفن�ة وأزقة، ولو حدث خطر ما، فإنه �

الخل��
هناك إم�ان�ة الهرب، وشعر (ر��شارد) �أن ذلك الحل هو
) من ال�اب �

األ�سط واأل�ع، وق�له م�ورا، وخرجت (آ��
ا) ع� كتفيها، � ، وقد وضعت الشال الذي أعطته لها (ل�� �

الخل��
ل � � أو ثالثا، ح�� تكون قد مرت من الم�� وانتظر هو دق�قت��
� �أس أن تعود (فرا�س�س) فجأة، و�انت

اآلخر، وهو �أمل ��
المرأة ي�دو عليها القلق بوض�ح، ول�نها برغم ذلك هادئة

ومتعاطفة معه.
) س�عود اآلن، وقد أعدت له طعام الغداء ع� � إن هر (شول��
المائدة، و�مكنه أن ينصحهما، وقدمت له صحنا من الحساء،
وقد وضعت ف�ه قطعا من الزالب�ة، ال�د أن �أ�لها، ول�ن
� أدب، فقد �ان القلق �مزق أحشاءە، و�انت

(ر��شارد) رفض ��
عيناە ع� ساعته..

).. وخ�ج وراءها، وقالت المرأة وراءە: �
ثالث دقائق �اف�ة ل (آ��
ا) أرسلتك. � - قل: إن (ل��

أتت جملة ال� �مفعولها، وطلب له الحذاء رقم الهاتف، ثم
تركه وح�دا ليت�لم، وسمع صوت (فان كورتالند)، وشعر

�االرت�اح، وقال:
- (فان كورتالند)؟

- نعم.. أنا.
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وجاءت ال�لمات �طالقة.. قال (فان كورتالند):
� المقال، لقد

� تأخرت �� - نعم مجلة (التا�مز).. أسف ألن��
� لهذا التأخ�� الذي حدث. عرفت أنك س�تصل ��

- هل األمر جاد؟
ح �ان (فان كورتالند) �عرف �ما حدث، ووفر ع� (ر��شارد) ��

الموض�ع، وقال:
- نعم.. اآلن.

� ج�ال
- حسن هناك مقال آخر، ال�د أن �كتب.. أوجه الجمال ��

ول).. هل لد�ك معدات لل�سلق؟ (الت��
. ّ - ل�س أ��� من قد��

- إذا لم �كن لد�ك حذاء خاص.. احصل عل�ه �عد ظهر اليوم،
فإن هذە مهمة عاجلة.. اذهب إ� محالت بيع األدوات
جر) أو (رودي ال��اض�ة.. هناك حانوت (شم�ت) أو (ش��جل��
� شارع (برجرابن)،

).. األخ�� حانوت ج�د.. ستجدە �� وا���
�القرب من شارع المتحف.

- حسن.. سأذهب هناك ع� الفور.. أرجو أن أراك ق���ا
� هذا.

� كتا�ة المقال.. ال تتأخر ��
- سأراك ق���ا.. أ�ع ��

� لـ (جيوفري ردسون).
.. سال�� وتح�ا�� - �الطبع.. اعتمد ع��

.( � لـ (لو��
- وق�ال��

� الهاتف، ق�ل أن �قطع الم�المة،
سمع (ر��شارد) ضحكة، ��

� غرفة المع�شة �أ�ل،
)، ل�جدە جالسا �� � ل (شول�� � وعاد إ� م��

� أحد المقاعد،
) ل�جلس �� � ا)، وأشار له (شول�� � ولم ير أثرا ل (ل��

ثم أشار إ� صحن الحساء، ول�ن (ر��شارد) صب لنفسه �عض
�ــها دفعة واحدة، وقال: القهوة، و��

.. � - ال�د �� من الرح�ل حاال.. فإن زوج��
- أعرف.
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ب �عض الماء، وتابع: ) شفت�ه، و�� � ثم مسح (شول��
.. إن أوراقك ومال�سك �لها جاهزة. � ت�� ا) أخ�� � - أعرف.. (ل��

، ولفافة من الورق األصفر ع� منضدة وأشار إ� مظروف كب��
ق���ة..

�انت الوثائق ت�دو مقنعة، والصور ع� ما يرام.
:( � قال (شول��

.. أما تزال معك نقود؟ - لقد انتهينا منها ��عة، فقد دفعت ��
قال (ر��شارد):

. �
� ب�عض أصدقا��

. سألت��
- حسن.. حظ سع�د.

قال (ر��شارد) ب�طء
ل � ، وقد �عرفون م�ان هذا الم�� � - قد �كونون ق�ضوا ع� زوج��

) �عض الحساء، ق�ل أن �قول: � ب (شول�� ��
.. لقد رأ�ت صد�قك �

- ال تقلق لهذا.. لقد قررت تغي�� عنوا��
. � م�ان عم��

) هذا الص�اح، �� (كروستاي��
ت�سو)، � أن (ب��

لقد وصلته رسالة أمس، من صد�قنا الذي �ان ��
ا) تجمع أش�اءنا اآلن � ونحن اآلن س�نتقل مرة أخرى.. إن (ل��
واب�سم وهو يرى نظرة االرت�اح ع� وجه (ر��شارد)، الذي

) فجأة: � استعد للرح�ل، وسلم عل�ه �حرارة، ثم قال (شول��
.. �مكنك ت�ت� إذا �

- �شجع.. الشجاعة �� سالحنا الحق���
احتفظت �شجاعتك.

هر (ر��شارد) رأسه، وقال:
� تغي�� خططك.

- آسف.. إذا كنا الس�ب ��
..( ، ول�ننا �ستمر، وال تقلق �شأن (كروستاي�� - إنها دائما تتغ��

إنه ع� ما يرام.. لقد تغ�� ش�له منذ ز�ارته �� هذا الص�اح.
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ورجع برأسه إ� الوراء، وضحك مبتهجا، ثم عاد ا� صحن
الحساء، وقال:

- خسارة أن أترك هذە.
ا) (ر��شارد) عند ال�اب، وقالت: � قا�لت (ل��

� حجرة النوم.
- لقد تركت هذە األش�اء ��

ثم أعطته عل�ة أمواس الحالقة، وحقي�ة (فرا�س�س)، وشكرها
)، وهو � و�� تضمهما إ� اللفافة من الورق األصفر، وقال (شول��

�أ�ل آخر قطعة من الزالب�ة:
�
حل وراءك.. إ� اللقاء �ا صد��� - �عد خمس دقائق س��

و�شجع.
ا) ألول وآخر مرة، وأغلق ال�اب وراءە، و�انت � واب�سمت له (ل��

الساعة قد قار�ت الثان�ة ظهرا..
ون�ضات قل�ه �لغت ذروتها.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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10- حل�ة المنافسة..

�
� ذلك اليوم - الس�ت - ت�دو و�أنها �أ�ملها ��

�انت (ان��روك) ��
ة عسك��ة �انت االستعراضات العسك��ة، �مصاح�ة مس��
موس��� اآلالت النحاس�ة، تتوا� وراء �عضها، وقد تجمهر
� الط��ق لمشاهدتها، وح�� �عد مرورها استمروا الناس ع� جان��
، وسار (ر��شارد) م�عا � انتظار االستعراض التا��

� أما�نهم، ��
��

� هجرها الناس، ح�� وصل إ� � الطرق الفرع�ة الض�قة ال��
��

)، و�ان الم�ان صامتا سا�ا، وهو �فتح حانوت (رودي واش��
� ة، ال�� � سكون إ� الغرفة الصغ��

، و�دخل �� �
ال�اب الخل��

� �ستعمل �مخزن، وأخذ يتحسس ط��قه )، وال�� �
وصفتها له (آ��

داخل الغرفة، وسط صفوف الصناديق وجلس ع� صندوق
� الحجرة، ال �مكن

ة �� ، موض�ع تحت نافذة عال�ة صغ�� كب��
ألحد أن ينظر من خاللها إال إذا وقف ع� سلم، وجلس ي�تظر،

..( �
وسمع أصواتا تصل إل�ه من الحانوت �الخارج، وضحكة (آ��

ها، مما أ�د أنه هناك �انت األصوات �ع�دة، وال �مكن تفس��
� حجرة المخزن والحانوت األما�� نفسه، حجرة أخرى تفصل ب��
) تقوم �خدمة أحد ال��ائن، ولم يرە أحد ولم �

ح�ث �انت (آ��
�سمع له صوتا عندما دخل، و�ذا حدث أن نظر أحد داخل

المخزن، فالصناديق المرصوصة تخف�ه عن العيون.
� الغرفة �انا � جان��

�� � و�دأ �شعر �االرت�اح قل�ال، ول�ن ال�اب��
�قلقانه، فقام وتفحص القفل ع� ال�اب الذي دخل منه،
وأغلقه من الداخل، فذلك أفضل من احتمال دخول أحد عل�ه
من هذە الناح�ة، ومن السهولة فتحه والهرب إ� الشارع
الضيق، إذا حدثت أ�ة مشا�ل، و�ان ال�اب األخر هو الذي يؤدي
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� الحانوت، ول�نه ال � هذە و��� � تفصل ب�� إ� الحجرة ال��
..( �

�ستطيع أن �فعل ش�ئا ح�اله ح�� تظهر (آ��
لقد سكتت األصوات اآلن، وال�د أن ال��ون قد خ�ج ثم سمع
صوت جرس، وعرف أنه ذلك الجرس المركب ع� ال�اب
، وقد تحرك مع ال�اب وهو �غلق وراء ال��ون، وال�د أن � الخار��
ا)، هد�ة منها ت هذا الجرس معها من (انجل�� ) قد أح�� �

(آ��
� حوان�ت شوارع

� المألوف، �� ألخيها، واب�سم لسماعه هذا الرن��
� (ان��روك)، الذي يرن عندما تفتح أو تغلق

(أ�سفورد)، هنا ��
� الحجرة

ب، وفتح ال�اب �� ) تق�� �
ال�اب وسمع وقع أقدام (آ��

� الضوء الخافت، وخ�ج من
) تنظر �� �

المتوسطة، ووقفت (آ��
وراء الصناديق، فقالت:
؟ - هل شعرت �دخو��
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ة، �عد خروج ال��ائن؛ ألرى - ال.. لقد كنت أح�� إ� هنا �ل ف��
ت.. هل أغلقت ال�اب اآلخر؟ حسن جدا.. ما إذا كنت قد ح��
� الوسط �� غرفة

�� � سأغلق هذا ال�اب أ�ضا.. إن الغرفة ال��
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م الهدوء، و�ذا سمعت � ق�اس المال�س.. إذا دخل فيها أحد ال��
� المفتاح صوتا عال�ا، ي��د فتح ال�اب، و�ــهزە، و�طلب م��

�غضب.. عندئذ ارحل ع� الفور..
� همس:

�� ( �
وسمع صل�ل الجرس، وقالت (آ��

إن هذا الجرس مف�د جدا.
واستدارت ت��د الخروج، ول�ن (ر��شارد) أمسك ذراعها، عندما

� صوت عال، من مقدمة الحانوت:
سمع صوتا مرحا ينادي ��

- أال يوجد أحد هنا؟
)، ثم سمع صوت (فان كورتالند) �قول �ان صوت (ثورن��

�ة: � �اإلنجل��
،( �

- هذا هو الحانوت.. فلن�تظر قل�ال أشار (ر��شارد) إ� (آ��
فخرجت لمقا�لتهما، وسمعهما �طل�ان منها أحذ�ة لل�سلق، ثم
هدأت األصوات، وسمع أقدامهما تتجه إ� حجرة المخزن، و�عد
) ال�اب عليهم، وتركتهم معا، وقال (فان �

دخولهما أغلقت (آ��
كورتالند):

- �ا إل�� �م أنا سع�د برؤ�تك.
و�ساءل (ر��شارد):

- (فرا�س�س)؟.. ماذا أصابها؟
:( قال (ثورن��

- لقد أمسكوا بها لسوء الحظ.. �ان ذلك الوغد األشقر ذو
� معصمه، هو الذي رآها، وعرفها.. لقد أخذوها إ�

السوار ��
(درا�كر�شن).. هذا �ل ما استطعت معرفته.. وكذلك رقم

الس�ارة المرس�دس السوداء.
)، وع� ذراعها �عض مال�س ال�سلق، �

وفتح ال�اب، ودخلت (آ��
) و (فان كورتالند)، وسألها (ر��شارد): وأعطتها لـ (ٹورن��
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؟ ل شه�� � )؟ هل �� ق��ة أو اسم لم�� �
- أين (درا�كر�شن) �ا (آ��
هل سمعت بها من ق�ل؟

) لـ (فان كورتالند): �
قالت (آ��

- إذا رن جرس ال�اب، ادخل إ� حجرة الق�اس، لق�اس هذە
المال�س أمام المرآة، وأغلق هذا ال�اب ج�دا وراءك، وضع

المفتاح ع� ذلك الرف العا�� هناك ثم قالت ل (ر��شارد):
� أمان، أما �ال�س�ة لذلك الم�ان (درا�كر�شن)، فال

- االن نحن ��
يوجد غ�� واحد فقط بهذا االسم، ق��ب من هنا، ع� �عد
،( .. إ� الجنوب من (انز بروك)، إذا ت�عت ط��ق (ب���� � ساعت��
ستصل إ� ج��رة (ب�ج) و (درا�كر�شن) ع� �مينها.. سأحدد لك
� و��

الم�ان ع� الخ��طة �ان (ر��شارد) قد فتح دل�له الجغرا��
) �أص�عها، قائلة: �

تت�لم، وأشارت (آ��
- هذا هو الط��ق الذي �أخذك إ� (درا�كر�شن)..

.. مجموعة الم��عات السوداء. هذە ��
- إنها ق��ة.. لماذا لم �كتب اسمها؟

- إنها ل�ست ق��ة.. إنها �عض البيوت القل�لة ودير وثالث
كنا�س فقط، ح�ث �ان �ع�ش �عض الره�ان.

- ومن الذي �ع�ش هناك اآلن؟
) الح�ج.. لم تكن متأ�دة.. لقد سمعت إخوتها �دا ع� (آ��
يت�لمون، ول�نهم لم �ف�وا لها.. لقد أرسل أحد أصدقائهم إ�

ذلك الم�ان.
وسأل (فان كورتالند):

- هل �� معسكر لالعتقال؟
) ذلك �شدة. �

نفت (آ��
- غ�� معقول.. إنهم يرسلون الص��ة ا� ذلك الم�ان، ليتعلموا

ف�ه.. الص��ة والش�اب المختار.
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ة، ول�ن لم يؤكدها أحد �ال�حث �الطبع هناك شائعات كث��
ء خطر. �

فيها، فإن ذلك ��
وسألها (فان كورتالند) مرة أخرى:

- هل لذلك الم�ان أ�ة عالقة �الجستابو؟
).. لقد �انت هناك شائعات، وقد �

ظهر الخوف ع� وجه (آ��
حدث أن قال ذلك (جوهان)، وهو �م�ح أمام أحد أشقائها،

و�شاجر معه..
شكرها (ر��شارد)، فقد �ان ذلك هو �ل ما تعرفه، أو ت��د
)، وهو �طلعها � ط��قها إ� الخروج أوقفها (ثورن��

معرفته، و��
� �دە وقال:

ة �� ع� ورقة، صغ��
ة، عليها هذە األرقام، ماذا �كون - إذا رأ�ت س�ارة سوداء كب��

رأ�ك؟
:( �

قالت (آ��
- س�ارة خاصة؟�

- أهو البول�س ال�ي؟�
هزت رأسها �اإل�جاب، ثم خرجت إ� الحانوت، وقال (فان

كورتالند):
- علينا أن نتحرك ��عة، فل�س أمامنا ر�ما غ�� ع�� دقائق،
ق�ل أن �ستط�عوا الوصول إ� م�اننا، فمن المؤكد أنهم استمعوا
� حوان�ت ال��اضة.. ه�ا بنا،

إ� م�المتنا اليوم، وس��حثون عنا ��
قال (ر��شارد):

- شكرا ل�ما.. لوال�ما لما �ان هناك أمل.
:( وقال (فان كورتالند)، وهو يوجه �المه إ� (ثورن��

� هذە المرحلة.. األمر
- تصور أنه �ان �ظن أنه س�تخلص منا ��

�حتاج اآلن لجهودنا نحن الثالثة لنجد (فرا�س�س).
� هدوء:

�� ( قال (ثورن��
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� �
- سنجدها.

لم �ضيع (ر��شارد) وقتا، و��� الخ��طة أمامهما وقال:
- س�تقا�ل هنا.

وأشار إ� م�ان التقاء الط��ق �ج��رة (ب�ج)، وأضاف:
ا س�ارة، وضعا فيها جميع متعلقات�ما، وكذلك هذە - أح��

� (إ�طال�ا).
تديها �� � س�� اللفة.. إن بها مال�سنا ال��

قال (فان كورتالند):
� من اإلذاعة، ع� أن ي�ادل س�ارته

- لقد اتفقت فعال مع صد���
، إنه ذاهب إ� (في�نا) �عد ظهر اليوم، وهو موثوق �ه، �

�س�ار��
م الرح�ل، والعودة إ� � � أع�� ت الفندق �أن�� ولن يت�لم، �ما أخ��

ت�سو)؛ لمقا�لة أصدقاء �� هناك. (ب��
قال (ر��شارد)، وهو �شعر �االمتنان:

� الوصول إ� - حسن.. نتقا�ل �عد الساعة الرا�عة، ح�� �مكن��
ذلك الم�ان.. وأح�� معك �عض الشوكوالتة والسجائر.

قال (فان كورتالند):
- إ� الرا�عة والنصف إذن.

وتصافحوا �حرارة، ق�ل أن �عودا إ� الحانوت وانتظر (ر��شارد)
� همس:

)، وقالت و�� تدخل إ� المخزن �� �
حضور (آ��

�
�� ، وتخ�� � وف�سور.. أرجوك أن تتصل �� - إ� اللقاء �ا س�دي ال��

عندما تجد الس�دة.. أرجوك. قال (ر��شارد):
).. سأفعل. �

- نعم �ا (آ��
ماذا �مكنه أن �قول ل�شكرها؟
) �ذلك، وقالت: �

وشعرت (آ��
� (أ�سفورد)..

� أرد �عض ما فعلتموە م�� �� - إن��
واآلن أ�ع �ا س�دي.

قال ر��شارد)، وهو �صافحها �حرارة:
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.( �
- إ� اللقاء �ا (آ��

- إ� اللقاء.
وخ�ج ��عة، وسار ح�� وصل إ� الشارع ال�ب�� المزدحم
) وقد غادرا الحانوت، �الناس، ورأى (فان كورتالند) و (ثورن��
�ات، ووقف ح�� اختف�ا وهما �حمالن �عض اللفائف من المش��
� معه ال عن نظرە، وشعر فجأة �الج�ع الشد�د، ول�ن النقود ال��
� ام، وشعر �األمان ب�� � إال للوصول إ� ج��رة (ب�ج) �ال��

تك��
� الشوارع، ذلك أن (فون آشنهاوزن) هو

زحام الناس حوله ��
� (انز بروك).

الوح�د الذي �ستطيع أن يتعرفه ��
و (فون أشنهاوزن) اآلن معه (فرا�س�س)، �لعب لع�ة هامة
� أنه أخذها إ� (درا�كر�شن)،

�ال�س�ة له، وذلك هو الس�ب ��
� ولم �ق�ض عليها رسم�ا، ح�� �ستخلص منها المعلومات ال��

� الق�ض ع� (سم�ث).. إن
تمكنه من التغلب ع� فشله، ��

(فرا�س�س) تعرف �ل ما ي��د.. وس�حاول الحصول عل�ه..
و�أ�ة وس�لة.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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اب من (درا�كر�شن).. 11 - االق��
، وسط زحام � ) م�ع�� انطلق (فان كورتالند) و (ثورن��
اء �عض ال�سكوت .. مرة ل�� � ، وتوقفا مرت�� الجماه��
تقال، وذه�ا إ� الفندق ألخذ اء ال�� والشوكوالتة، والثان�ة ل��
� إحداهما لصديق (فان � هاتفيت�� أمتعتهما، وقاما ب�جراء م�المت��
كورتالند) من اإلذاعة، لتحد�د الم�ان والموعد الذي س�تقا�الن
ف�ه لت�ادل س�ارتيهما، والثان�ة لو�الة (كوك) للس�احة، لشحن
( األمتعة الثق�لة إ� (جن�ف) ب (س���ا)، ثم قال (ثورن��

فجأة، وقد تغ�� وجهه:
. لقد �سلمت خطا�ا هذا الص�اح.

ة صوته، وأضاف: نظر إل�ه (فان كورتالند)، وقد الحظ ن��
)، �قول: إنه �

� (تو��
ك �ما ف�ه ف�ما �عد.. إنه من صد��� - سأخ��

ا). � ط��قه إ� (انجل��
��

- والفتاة؟
) رأسه، وقال: هز (ثورن��

- ال.. وحدە.
؟ � - هل األمر س��

- نعم.
� هذا الموض�ع، واتجها إ� (الجراج)، الذي ترك ف�ه

ولم ي��دا ��
، � ي) الس�ارة، وجاء أحد الص��ة �عد قل�ل، �حمل حقي�ت�� (ه��
� الس�ارة، وانطلقا، وقال (فان كورتالند) وهو يب�سم:

وضعهما ��
- هذە الط��قة أث�تت نجاحها، فقد تأ�دت أنه ال ي��عنا أحد،
� سأغادر الفندق إ� ف�عد أن دفعت الحساب قلت: إن��
� حوا�� الخامسة، وتظاهرت �الصعود إ� الحجرة

ت�سو)، �� (ب��
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� الحق�قة لحقت �ك من السلم اآلخر،
�� � مرة ثان�ة، ول�ن��

� ت�تظر مشاهدة � الشارع، ال��
وانضممنا إ� الجم�ع ��

� الشوارع، �س�ب هذە
االستعراضات.. إن المدينة �أ�ملها ��

� ال أعرف لها س��ا. ات، ال�� المس��
:( قال (ثورن��

� �اال�تئاب، وال �ستطيع أحد أن �فعل ش�ئا ح�ال - إنها تص�ب��
هذا الحماس العسكري السائد، ال �النقاش، وال �األعمال

الصالحة.
ثم سكت، وأخذ يراقب (فان كورتالند) وهو �قود الس�ارة..

�ان توقيته سل�ما تماما، فإذا �ان هناك من ي�بع الس�ارة،
فالمرور وزحامه القادم من الشوارع الفرع�ة س�جعله �فقدها..

ووصال إ� م�ان مقا�لتهم مع صديق (فان كورتالند)، وتم �ل
�
) نفسه �جلس �� � لحظات، ووجد (ثورن��

ء ��عة مذهلة �� �
��

س�ارة زرقاء قاتمة اللون، �عد أن ت�ادال الحقائب، وانطلق الرجل
األخر األم���� النح�ل �س�ارة (فان كورتالند) الزاه�ة اللون،
ووقف (فان كورتالند) يراق�ه، ح�� اخت�� عن األنظار ق�ل أن

� الط��ق المضاد، وقال (فان كورتالند):
ينطلق هو أ�ضا ��

، ت�ادال � � من األم��كي�� - إنه شخص ال �أس �ه.. إننا مجرد اثن��
�
ء، �ما أنه قد ر�ــح �� �

س�ارتيهما، وهو ال �عرف ش�ئا عن أي ��
عمل�ة الت�ادل هذە.

ودارت الس�ارة حول (انز بروك) إ� الغرب، متجن�ة �ذلك
� ط��قهما عدة

� ما تزال مزدحمة، وقا�ال �� الط��ق الرئ�س�ة، ال��
�شك�الت من الش�اب، المرتدي للزي العسكري، �مشون و�أنهم
� الط��ق المؤدي إ� ج��رة

� م�ان ما، و��
جم�عا ع� موعد ��

)، �ما قال (ب�ج)، والذي �ان �قود أ�ضا إ� ممر (ب����
ة سوداء، تجري (كورتالند)، ومرت بهما ثالث س�ارات كب��
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��عة وراء �عضها، و�انت جم�عها تمت�� عن آخرها �الجنود
� القامة، ووجوههم الب�ضاء ال مالمح لها، � منتص�� الجالس��

� انفعال شد�د:
�� ( تحت غطاء الرأس العسكري، وصاح (ثورن��

- إحدى هذە الس�ارات.. نعم.. إنها واحدة منها.
قال (فان كورتالند)، وهو يب�سم لتلعثم زم�له:

- ما األمر؟
� رأيتها �عد واحدة من هذە الس�ارات، �� نفسها الس�ارة ال��
ي).. إنهم ظهر اليوم، و(فرا�س�س) جالسة فيها، أال تفهم �ا (ه��
إذا �انوا قد غادروا (درا�كر�شن)، س�كون األمر أسهل �ال�س�ة

لنا.
� ذلك..

فكر (فان كورتالند) قل�ال ��
- قد �كون (بوب) ع� حق ف�ما �قول..

� ء، ومهما �انت الط��قة ال�� �
� �ل ��

- الحظ �لعب دورا هاما ��
ك مجاال قل�ال للحظ.. تعد بها خطتك، فال�د أن ت��

وقال (كورتالند)، وهو ي��� من �عة الس�ارة:
�نا. - لقد اق��

لقد قال (ر��شارد): إنه س�نتظر عند المحطة، فأخذا ي�حثان
� تؤدي إ� الغا�ات وعندما دارا مع عنه، و�راق�ان الطرق ال��
الط��ق، وابتعدا قل�ال عن المحطة، ثم توقفت الس�ارة تماما،
) منها، خ�ج (ر��شارد) من وراء �عض األشجار، ونزل (ثورن��

وقال (فان كورتالند) �صوت حاد من القلق:
. لقد �دأت أعتقد أننا لن نجدك.

ثم انطلق مرة أخرى، و (ر��شارد) �قول:
- آسف.. لقد �س�ت أن أسألك عن لون الس�ارة، ولم أرد

المخاطرة.. آسف.. ك�ف سارت األمور؟
- ط�قا للخطة.
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� هذا الط��ق، ثم
- حسن.. أمامنا اآلن حوا�� خمس دقائق ��

، فقد قمت � � الط��ق الذي ندخل ف�ه إ� ال�م��
ع�� دقائق ��

�دراسة الخ��طة وأنا أنتظر، ثم �عد ذلك هناك ط��ق ضيق، أو
مر �قودنا إ� (درا�كر�شن) من الخلف.. ذلك أسلم من
� الط��ق الم�ا�� إليها، ق�ل حلول الظالم،

المخاطرة �الس�� ��
�ما أننا ال �ستطيع انتظار الظالم.. ال يوجد أمامنا وقت نظر
) إ� وجه (ر��شارد) األب�ض الصارم و�ان ي�دو منه�ا، (ثورن��

فقال:
- هل أ�لت؟

� أعطاە إ�اها هر (ر��شارد) رأسه، ثم أخذ قطعة الشوكوالتة، ال��
) وأ�لها، وعيناە ع� ساعته.. (ثورن��

لم �كن �عرف أو يهتم �ما �أ�له، و�ان ي�دو ع� وشك االنه�ار،
و�دأ (ثورن�) �درك صع��ة الوقت الذي مر عل�ه، وهو

�اە وحدە. ي�تظرهما.. �ان ال�د أال ي��
وقال (ر��شارد):

. هذا هو الممر الضيق.
)، �ان (ر��شارد) ما زال ودخلت الس�ارة ف�ه، تاركة ط��ق (ب����
)، وقد �ان ع� � ساعته، ورفع �دە ل�سكت (ثورن��

ينظر ��
) أنه �ان �قوم بتوق�ت المسافة وشك ال�الم، ثم أدرك (ثورن��

� عليهم الس�� فيها، ثم قال: ال��
- اآلن

� الغا�ة وقاد الس�ارة
وترك (فان كورتالند) الممر، ودخل فجأة ��

�حرص، ح�� وقف بها فوق الحشا�ش، و�� مختف�ة عن الممر
)، ثم ات، وقد أدار مقدمتها نحو ط��ق (ب���� وراء �عض الشج��

سأل (فان كورتالند):
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) و (ر��شارد) رأسيهما - هل لدى أحد من�م مسدس؟ هر (ثورن��
ة و�طار�ة، واب�سم (فان ) مطواة كب�� نف�ا، ثم أخ�ج (ثورن��

كورتالند)، وقال:
- أما أنا فم�� مسدس.. س�نفع إذا واجهتنا مش�لة ور�ت ع�
جي�ه، ثم غادروا الس�ارة، وأغلقها (فان كورتالند)، ونظر الرجال
الثالثة �عضهم إ� ال�عض لحظات، ثم قاد (ر��شارد) الط��ق،

، ح�� ات، و�سلقوا التل الصغ�� أع� التل الذي تغط�ه الشج��
وصلوا إ� القمة، تخفيهم أشجار الصن��ر، ومن أع� المنحدر
� (درا�كر�شن)،

استطاعوا رؤ�ة ق�اب ال�نا�س الثالث العال�ة ��
� ناح�ة

�� �
) مطواته، وأشار لهما أن ي�تظرا، واخت�� أخ�ج (ثورن��

� �قا�لها، �قطع الط��ق الذي صعدا منه، وهو �علم األشجار ال��
أحد أغصانها و�انت فكرة ج�دة، فقد �ان م�ان القطع اب�ض
) �ان م�ورا، فقد استطاع أن وخشنا وعندما عاد إليهما (ثورن��
�عرف ط��ق العودة إليهما ��عة مدهشة، وكذلك فعل وهو
ي�بع (ر��شارد) خالل األشجار، فأخذ �علم �سكينه االشجار،
ح�� ال �ضلوا ط��ق العودة إ�  الس�ارة، وساروا ب�طء وخفة،
دون أد�� صوت، ح�� وصلوا إ� حافة الغا�ة، و�ان ما �فصلهم
اآلن عن  (درا�كر�شن) هو الحافة ذات االنحدار الشد�د،
� انتظار غروب

وحد�قة ممتدة أمامهم، ورقدوا يراقبون الموقع ��
الشمس.

ة، وال�ن�سة �ان القساوسة هم الذين بنوا تلك القلعة الصغ��
، ع� �عد قل�ل من � ت�� � صغ�� الملحقة بها، وكذلك كن�ست��
، وحول �ل ذلك �عض األ�واخ، مما أع� � المب�� الرئ��� جان��
� التل ع�

المنطقة ش�ل الهالل، الذي �حفه تج��ف مستدير ��
، الذي �عد، ومن ناح�ة الجنوب �انوا يرون الط��ق الرئ���
�صل إ� وسط الهالل، والذي أض�ف للموقع ف�ما �عد االس��الء
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ة �انت هناك حد�قة عل�ه من القساوسة، وأمامهم م�ا��
، مزروعة �أنواع مختلفة ة ال�م�� للمطبخ خلف ال�ن�سة الصغ��
ة من ات قص�� اوات، تح�طها من ناح�ة التل شج�� من الخ��
العنب األحمر، ومن الناح�ة األخرى سور من أشجار الفا�هة،
ة المزروعة �الزهور � حد�قة ال�ن�سة ال�ب�� �فصل ب�نها و���

اوات عن الناظ��ن. � �حجب منظر الخ�� الجم�لة، وح��
وهمس (ر��شارد):

موا هذا الم�ان.
�
- عل

ثم تقدموا �حرص تحت ستار األشجار، نحو ظهر القلعة، ولم
�كن هناك أثر لح�اة أو حركة أو صوت، ف�ما عدا دخان يتصاعد

� همس:
�� ( من مدخنة هناك، ثم قال (ثورن��
- انتظر هنا، ح�� أستكشف الم�ان.

� والحدائق
وأخ�ج مفكرته من جي�ه، ورسما رسما �س�طا للم�ا��

) ب�سلق أمامه، وقال (ر��شارد)، وهو �ذكر ك�ف قام (ثورن��
ت�سو): � (ب��

النافذة ��
اقب الم�ان من هنا. - حسن.. س��

ل � ح الط��ق الذي س�ت�عه ع� الرسم.. سي�� ��� ( أخذ (ثورن��
� الممر

اوات، ثم �س�� �� ات العنب إ� حد�قة الخ�� ع�� شج��
الذي �قود إ� ناح�ة أشجار الفا�هة المقا�لة، ح�� �صل إ�
الجانب األ�من القلعة من الخلف، ح�ث يتصاعد الدخان،
وعندئذ �مكنه أن �عرف إذا �ان هناك من �شغل ذلك الجزء من

� للقلعة..
المب�� و�ذا �ان هناك مدخل خل��

� ط��قه، و (فان كورتالند) يتح� ع� عدم
�� ( وانطلق (ثورن��

وجود أسلحة �اف�ة معهم، لمواجهة تلك القلعة المسلحة،
ول�ن قد �كون الم�ان خال�ا، وال دا�� للحرص الشد�د و�ضاعة

الوقت..
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� المطبخ، الذي يتصاعد منه الدخان، و
قد ال يوجد غ�� ط�اخ ��

�
� إحدى الغرف، وعليها حارس واحد، ��

(فرا�س�س) محبوسة ��
� (انز بروك)، أو ي�حثون عن

� �ستمتع األخرون بوقتهم �� ح��
�
(ر��شارد) هناك، ثم خطر له خاطر جعله �قطب جب�نه ��

وجوم، وهو أن (فرا�س�س) ل�ست هنا ع� اإلطالق، وعندئذ
� إنقاذها، و�ان ذلك الخاطر �س�طر أ�ضا ع�

�ضيع �ل أمل ��
تفك�� (ر��شارد)، الذي أخذ �عد األشجار حوله، محاوال إ�عادە

ە �أي ش�ل.. عن تفك��
وما من فائدة..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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12- الجنازة..
) �الحماس واإلثارة يتمل�انه، وهو يتقدم نحو شعر (ثورن��
ة إ� جانبها، وتحرك ��عة ة، واأل�واخ الصغ�� ال�ن�سة الصغ��
ات ال �ستطيع أحد � ظالل هذە الشج��

وثقة، وهو �عرف أنه ��
اە ح�� لو �ان � هذە الحالة فإنه س��

رؤ�ته إال من الخلف، و��
يتقدم �حرص و�طء، ولم �كن هناك وقت، وال �مكن انتظار
حلول الظالم؛ ألن القلعة قد تعود إليها الح�اة فجأة، وتوقف
وقد أرهف السمع، ول�ن السكون �ان �سود الم�ان، �ما أن
أبواب ونوافذ األ�واخ �انت مغلقة، ومع حرارة الجو ال�د أنها
� خفة القط ع�� إ�

اوات، و�� خال�ة، ودخل إ� حد�قة الخ��
ات، الذي �قود إ� الناح�ة األخرى و�ان الممر �دور ممر الشج��
� صغ�� بها، ي�دو أنه ح�� �صل إ� القلعة نفسها، إ� �اب جان��
�اب مطبخ، وتوقف لحظات �لتقط أنفاسه، فلم �كن يتوقع
ات الممر، وجود ذلك ال�اب، وغاص �جسدە داخل شج��
وعندما وصل �القرب من حائط القلعة، سمع فجأة أصوات

� يتحدثان. رجل��
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، � � الط��
�ان متأ�دا من أنهما اثنان فقط، وانح�� إ� أسفل ��

وهو ي��ــــح �حرص شد�د األغصان أمامه، لينظر من ب�نها، و�ان
�
الرجالن �مش�ان أمام القلعة، و�ت�لمان وهما �دوران حولها.. ��
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، وسمع أي لحظة اآلن س�ظهران أمامه، عند ركن المب��
ضح�اتهما بوض�ح، فقد �ان وقع أقدامهما وأحذيتهما الثق�لة
ب من ركن القلعة، �ان أحدهما ما زال �ضحك، �ما لو �ان �ق��
قد سمع نها�ة قصة مضحكة، وتوقفا قل�ال عند نها�ة الممر،
، ثم استدارا عائدين نحو � ركن المب��

الذي �مش�ان عل�ه ��
) من أنهما لم واجهة القلعة، واختف�ا عن عي��ه، وتعجب (ثورن��

�سمع دقات قل�ه العال�ة..
 

� أنه هناك اثنان منهم أمام القلعة، �ما ع� �ل حال لقد تب��
أنهما لم �كونا �قومان �الحراسة، فقد �انت هي�تهما و�المهما ال
�
تدل ع� ذلك، ول�نها مسلحان، فقد رأي المسدسات معلقة ��
أحزمتهما، و��دو أنهما ال يتوقعان أي هجوم ع� القلعة، ف��

أحد معاقلهم الق��ة، و�مجرد أن �أخذوا سجناءهم من بيوتهم،
� ذلك الم�ان �شل حركة �ل من

ە وجودهم �� فالخوف الذي يث��
له صلة بهم، ولم �كن أحد �جرؤ ع� مجرد السؤال عمن أخذوە
، اخت�� بهذە � سجينا، فلماذا إذن القلق ع� شخص أجن��

الط��قة؟؟
، �

� سخ��ة، وهو �عود مرة أخرى من ح�ث أ��
�� ( اب�سم (ثورن��

� نفسه: هل
ات، �ساءل �� ول�ن عندما وصل إ� نها�ة الشج��

� ذلك المطبخ، ح�ث
�عود، أو �حاول أن يرى من يوجد ��

يتصاعد الدخان �شدة؟�..
� ال�د أنهما هل �غامر، و�حاول الوصول إ� ال�اب.. إن الرجل��
هما إ� نها�ة الممر، من الناح�ة األخرى، ور�ما � س��

وصال ��
�عودان مرة أخرى.. ال�د أن يتحرك اآلن، ثم فتح ال�اب فجأة،
ات، وسمع صوتا حاذا � الحال وسط الشج��

�� ( ودخل (ثورن��
� غضب شد�د، لرجل خ�ج من ال�اب إ� الممر:

�قول ��
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- ال تضيع الوقت.. لقد سئمت وجودك هنا.. الجميع �قومون
�عملهم، وأنت ال تعمل ش�ئا غ�� األ�ل.. ه�ا اذهب ��عة.

ة من توقف الشاب، الذي خ�ج وهو �مأل فمه �قطعة كب��
ال�عك، وقال:

� إعداد الطعام، ف��
.. إذا كنت قد تأخرت �� - ال تت�لم م��

مسئوليتك..
ثم سار وهو �قول لنفسه: إنه ال �كف عن طلب هذا وذاك
مان) اذهب وأح�� ذلك.. �ما مان) افعل هذا.. (ه�� .. (ه�� م��

لو �ان ل�س لدي عمل آخر أقوم �ه.. �ما لو كنت مجرد..
ول�نه لم ��مل �المه، فقد انكفأ فجأة ع� وجهه، ووضع
� جي�ه، وجر الرجل من

ة مرة أخرى �� ) ال�طار�ة ال�ب�� (ثورن��
�
ات ل�خف�ه عن العيون، وهو �قول �� قدم�ه إ� داخل الشج��

نفسه:
- خسارة لو �ان قد ك� ال�طار�ة.

، � ب رأس الرجل بها مرت�� ة من الحجر، و�� ثم أخذ قطعة كب��
للتأ�د من أنه لن ينطق، ثم أخ�ج مند�له، و�مم فمه، واستعمل
حزام الرجل ور�اط عنقه، ل�ق�د �د�ه ورجل�ه الم�ان الوح�د
الذي �مكن ألحد أن يرى منه هجومه ع� الرجل، هو من

الغا�ة، وتم�� لو أن (ر��شارد) و (فان كورتالند) رأ�ا ذلك.
�
� م�انهما، ��

ء، وهما قا�عان �� �
وفعال.. �انا قد شاهدا �ل ��

. � ) ي�تظر عودة الجندي�� انتظار خطوته التال�ة، وأخذ (ثورن��
ال�د أنهما س�صالن إ� هذا الركن اآلن ما الذي يؤخرهما؟..

أو هل تصور أن الدقائق قد مرت ��عة لقلقه الشد�د؟
ثم سمع وقع خطواتهما، و�� تتوقف وتدور مرة أخرى مبتعدة،
� إ� جوارە.. إنه لن �فيق إال �عد وقت

ونظر إ� الرجل المل��
ط��ل.. ط��ل جدا.
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وخ�ج إ� الممر، ول�ح �ذراعه.. لقد رأوە ووقف يراقب وهما
الن من م�انهما للحاق �ه.. � ي��

� �انا يتحر�ان إذا أ�عا س�تمكنان من ذلك، ق�ل عودة الجندي��
� سكون، ولقد وصال إ� نها�ة الشجر، ومثله وجدا

��عة و��
� نها�ة الممر، وابتعدا عنه أ�ضا مثلما فعل، وتقدما من

ال�اب ��
ات، وعندما وصال ال�ه وجداە �فحص مسدس ط��ق الشج��

:( � جي�ه، وهمس (ثورن��
الرجل، ثم وضعه ��

� المطبخ،
� مقدمة القلعة، وط�اخ متعب ��

- هناك جند�ان ��
وهذا.

وأشار إل�ه �قدمه..
وقال (ر��شارد) هامسا:

� �الط�اخ اآلن. - نعت��
) رأسه، وقال: هر (ثورن��

� أ�ة لحظة اآلن.
- س�عود الجند�ان ��

� من وأشار لهما لي��عاە، وقادهما إ� ح�ث �ان يراقب الجندي��
ب، وهم ق�ل، واخت�أوا دون حراك، فقد سمعوا األصوات تق��
� األغصان، ونظر إ� ساعته ل�قوم ينظرون خلسة من ب��
بتوق�ت حركتهما، وفجأة ان�بهوا ينظر �عضهم إ� ال�عض؛ فقد

سمعوا صوتا عال�ا يت�لم.
ثم صوت وقع األحذ�ة األلمان�ة الثق�لة، و�� تجري..

� إم�انهم سماعه، ول�ن لم
�ان الصوت �صدر تعل�مات، و�ان ��

ي�ب�نوا ال�لمات، ونظر (فان كورتالند) م�سائال إ� (ر��شارد)،
الذي هز رأسه.. ال لم �كن هذا الصوت صوت (فون

آشنهاوزن).
إذن هناك أ�ضا شخص آخر.
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وانتظروا مشدودي األعصاب، وتال صوت األقدام الجار�ة ع�
األرض الحج��ة ضوضاء دراجات �خار�ة و�� تعمل، ثم تنطلق

��عة، وقال (فان كورتالند)
- اثنان ع� ما أعتقد.

ات، ورأوا الط��ق الرئ��� إ� مدخل � الشج�� ثم خرجوا من ب��
القلعة، و�انت الدراجتان ال�خار�تان قد مرتا فعال من البوا�ة،
� �ع�دا عن القلعة، وقال (فان وهما تنه�ان األرض، منطلقت��

كورتالند):
� ما �حدث.. إنه مجرد شعور، ول�ن أعتقد أنه - أنا ال �عجب��

علينا أن نت�ف ��عة.
لوا الواحد تلو األخر، نحو

�
ساعدهم قرب حلول الظالم، ف�سل

� ظالله نحو �اب المطبخ، وسمعوا
حائط القلعة، ومشوا ��

) المسدس من جي�ه، وأمسك صوت حركة داخله وأخ�ج (ثورن��
�ه من ماسورته، وفتح �اب المطبخ، وخ�ج منه ضوء غمر الممر

أمامه، ورأوا طرف م��لة الط�اخ وهو �قول:
لقد سمعتك.. تعال اآلن.. أين وجدت ال�قدو�س؟..

ات العنب؟ وسط شج��
� الحد�قة، ثم

� الظالم ��
وخ�ج من ال�اب، وهو �حدق أمامه ��

نادي:
؟ ء بنف�� �

.. هل ع� أن أفعل �ل �� مان).. �ا إل�� - (ه��
وارتفع صوته حادا وهو ينادي:

مان). - (ه��
ثم سقط إ� األمام، وقد نزلت ع� رأسه مؤخرة المسدس

�شدة.
� حملة إ� المطبخ، وأغلق

�ان رجال ثق�ال، وتعاون الثالثة ��
) ال�اب �المفتاح، ثم وقف �حرس المدخل اآلخر الوح�د (ثورن��
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�
� ساعد (فان كورتالند) � ح��

�� ، � له، وهو �اب يؤدي إ� دهل��
�
(ر��شارد) ع� ت�م�م الرجل وتقي�د �د�ه وقدم�ه، ثم ألقوە ��

المخزن الملحق �المطبخ، وأغلقوا عل�ه �ا�ه السم�ك، ووضع
� سكون إ�

� جي�ه، وأشار لهما، فت�عاە ��
(ر��شارد) المفتاح ��

:( ، وهمس (ثورن�� � الدهل��
- هناك غرفة ت�دو مهمة.

نظر إل�ه (ر��شارد) �اهتمام.. هل سمع ش�ئا عندما �ان
ي�تظرهما؟.. �خة؟ وأ�ع الخطا..

.. صالة واسعة � يؤدي إ� صالة المدخل الرئ��� �ان الدهل��
م��عة، بها سلم ع��ض �دور إ� أع� الحوائط المغطاة
) مرة أخرى، �الخشب، وتوقف (ر��شارد) ينظر إ� (ثورن��
� الدور األول، وصعدوا السلم ب�طء وحرص،

فأشار إ� أع� ��
� أ�ة لحظة، و�خ�ج منه س�ل من

وهم يتوقعون أن �فتح ال�اب ��
القذائف، �جعلهم �لتصقون �الحائط، ول�ن ال�اب لم �فتح فقد
�ان سم��ا، ولم �سمعوا األصوات من داخل الحجرة، إال عندما

�وا منه. اق��
سمعوا صوت رجل، ثم صوت رجل اخر، ثم صوت الرجل األول
مرة أخرى، ونظر (ر��شارد) إليهما، وهز رأسه.. إن هذا الصوت
�ان صوت (فون آشنهاوزن)، و�ان يت�لم �األلمان�ة �صوت

غاضب، مثلما �ان صوت الرجل اآلخر..
لم �كونا ي�ناقشان مع �عضهما، �ل �ان �الهما ��لمان شخصا
ثالثا �عنف وقسوة، وارتفع صوت (فون آشنهاوزن)، وأغلق

(ر��شارد) عي��ه..
� وجهه، ووصلت إل�ه �لماته

�� � � العم�قت�� �ان يري أمامه الندبت��
متقطعة:
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� .. خالل ساعت�� � � ع� غ�اوتك.. استغالل إ�ساني�� - ستأسف��
ابرة �ما �سمينهم، وسأقوم ب�سل�مك إليهم.. س�عود جنودي ال��

ة. و�ذا لم ُ�ْجِد ذلك.. الجستابو.. قاتلة وجاسوسة خط��
ود وقسوة: وأصبح الصوت أوضح وهو يت�لم ب��

ستكون أ�ام القادمة مرع�ة، �ما سنق�ض ع� (ما�لز)، ولن
�ة، وهذە المرة ��عة � تنفعك غ�اوتك هذە ثم ت�لم �اإلنجل��

محاوال اإلقناع:
� � أن��

� �ك، وهذا هو الس�ب �� � ك�ف �انت صل�� - تعرف��
� مقر الجستابو،

� اآلن ��
تك إ� هنا.. المفروض أن تكو�� أح��

ء سأعرف ما أر�د.. إذا �
ول�ن تأ�دي أنه ع� الرغم من �ل ��

تعاونت م�� س�تذك��ن هذە األ�ام ف�ما �عد مثل مجرد حلم
مزعج، و�ال فإن ما لقي��ه هنا ال �قارن �ما س�حدث لك.. أنا ال
ي.. أ�الغ ف�ما أقول.. ت�ل�� أيتها الغب�ة، ق�ل أن ينفد ص��
(كورت)، جرب معها ط��قتك مرة أخرى، ر�ما تقتنع لقد سمعوا
، وأشار (ر��شارد) برأسه نحو ال�اب، ووضع (فان �

ما �ك��
كورتالند) �دە ع� المق�ض يتحسسه..

� لحظة �ان هو و (ر��شارد)
لم �كن مغلقا، ودفعه �شدة، و��

..( �الداخل، ووراءهما (ثورن��
و�انت المفاجأة مذهلة..

وع� ضوء الشم�ع �الغرفة رأوا (فون آشنهاوزن) �جلس ع�
، وعيناە ع� الرجل األخر، الواقف إ� جانب طرف مكتب كب��
� لحظة �ان (ر��شارد) قد دفعه من

� المقعد، و��
الفتاة المق�دة ��

فوق المكتب، وانح�� فوقه، و�داە تضيق الخناق حول عنقه،
ورقد سا�نا وهو ��اد �ختنق، وشعرت (فرا�س�س) �ال�د
ك كتفها، وحاولت أن ت�عد وجهها عن ضوء الحد�د�ة ت��
�
المص�اح المتوهج أمامها، وقد سمعت صوت اندفاع األقدام ��
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�
ق جفونها و�لهب عي�يها، و�ان الغرفة، ول�ن الضوء �ان �خ��
هنالك صوت ل�مات شد�دة تص�ب شخصا ما، وتأوهاته مع
�ات المتالحقة، ثم سمعت صوتا �شتم �ألفاظ ناب�ة، ال��
ي).. وحاولت وعرفت الصوت.. إنه (فان كورتالند).. (ه��
�
� تنغرز �� � ق�دها، من الح�ال ال��

�ضعف شد�د أن تتحرك ��
جسدها، ثم جاءها صوت (بوب) أ�ضا إ� جانبها، وسمعت
المص�اح �سقط، واخت�� الضوء المتوهج، وتوقفت آالم الح�ال
� جسدها، وانحنت إ� األمام، ول�ن �دا ق��ة سندتها �لطف

��
شد�د، و�ان صوت (بوب) �جانبها، �قول لها أن تتحرك ب�طء،
� عروقها مرة أخرى، وأال تقلق وأنها ع� ما

ح�� تجرى الدماء ��
ء ع� ما يرام.. �

يرام.. �ل ��
� أمان.. �انت �سمع صوت أنفاس

إذن ال�د أن (ر��شارد) أ�ضا ��
� الذين يتصارعان أمامها، و (فان كورتالند) �صوب ل�ماته الرجل��
للرجل (كورت)، وحاولت فتح عي�يها، واستطاعت أن ترى وجه
(ثورن�) يتضح تدر�ج�ا أمام عي�يها، وهو يراقب (فان كورتالند)
� إعجاب و�ور، و�ان الرجل �حاول أن �كسب لحظة، وأدرك

��
)، ول�ن ق�ل أن �صيح محذرا، �ان الرجل قد تفادي (ثورن��
� ل�خ�ج مسدسه، رأى (فان

الل�مة، ووضع �دە ع� جي�ه الخل��
� الوقت ذاته، وأمسك �معصم الرجل،

كورتالند) حركة �دە ��
، � � الحائط الخش��

لفه �قوة، وانطلقت الرصاصة التدخل ��
�ع المسدس من �د الرجل، ول�نه سقط منه ع� األرض، وان��
�
وتصارع الرجالن ع� الوصول إ� المسدس تحت أقدامهما، و��

� من وضع �دە فوق
� تمكن فيها الرجل األلما�� اللحظة ال��

المسدس، �عد أن دفع (فان كورتالند) دفعة ق��ة، انطلق
) أوال، ورقد الرجل إ� جانب مسدسه. مسدس (ثورن��
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) �قول لها مرة أخرى �صوت هادي وسمعت (فرا�س�س) (ثورن��
واضح:

- هل �مكنك أن تتماس�� اآلن �ا (فرا�س�س)؟..سأعود إل�ك.
هزت رأسها، و�� �شاهدە �ساعد (فان كورتالند) ع� الجلوس

:( إ� جانب الحائط ح�ث سقط، وقال (ثورن��
- لقد جعلت ل�ماتك وجهه عجينة من الدماء.. لن �ستطيع أحد

التعرف عل�ه
اب�سم (فان كورتالند)، وقال:

- ك�ف حال اآلخر.. ذلك ال�لب القذر هناك؟
جاءهم صوت (ر��شارد) �قول:

لقد فقد الو�� منذ دق�قة.. هل (فرا�س�س) ع� ما برام؟
) إليها، وقال وهو �مسك بها برفق: عاد (ثورن��

- تمه�� �ا (فرا�س�س).
وأمسك �الح�ل الذي �ان �ق�دها ولفه، ثم رماە نحو المكتب،

قائال:
� الحال.

- ستحتاج إ� هذا.. سأ�ون معك ��
وساعد (فرا�س�س) ل�سند ظهرها ع� المعقد، ونظر إ�

. األم����
� �طء، وهو جالس

�ان ع� ما يرام.. لقد فرد ساق�ه أمامه ��
� صدر�ته، ونظر (ر��شارد) إ� � جي��

مس�ند إ� الحائط، و�داە ��
، و�داە � أمامه وراء المكتب.. فاقد الو��

(فون آشنهاوزن) المل��
� ناح�ة، وأمسك الح�ل ب�د، و�دە

مفرودتان، �ل واحدة ��
األخرى ما زالت تق�ض ع� عنق (فون آشنهاوزن)، ول�ن �دا

.. �
واحدة لم تكن تك��

� أقل من
� أمسك بها الح�ل، و�� � اللحظة ال��

وشعر �غلطته، ��
ثان�ة، �ان (فون آشنهاوزن) قد أطاح �الشمعدان المشتعل من
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� وجه (ر��شارد) و��نما هو يتع�� من وقع
فوق المكتب، ��

الصدمة، و�مسح الشمع الساخن من جفنه األ�� وصدغه، رأى
(فون آشنهاوزن) وقد أخ�ج مسدسا من درج المكتب..

وسمع الطلقات.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

،( رأت (فرا�س�س) المسدس موجها نحوها ونحو (ثورن��
، ولم � ) �قوة شد�دة، و�� �سمع صوت طلقت�� ودفعها (ثورن��
� رأسها، أم أن ما �شعر �ه هو من

تعرف هل أصابتها الطلقات ��
صدى الصوت الشد�د؟�.. وهوى (فون آشنهاوزن) من أمام
المكتب ساقطا ع� األرض، وكذلك هوى مسدسه من �دە،
ووقف (ر��شارد) ح�ث �ان قد تع�� عند الشمعدان المشتعل،
)، فقد �ان ع� ركب��ه إ� جوار (فرا�س�س)، ح�ث أما (ثورن��
دفعها ل�حميها من الطلقات، و�ان (فان كورتالند) هو الوح�د
الذي يب�سم اب�سامة ع��ضة، وهو �ش�� �ارت�اح �مسدسه، الذي

، وقال: �
ما زال �دخن، إ� جثة األلما��

- لقد تعلمت منك ��عة �ا (بوب).
، ثم ضحك � نظر �عضهم إ� ال�عض، و�انوا جم�عا سالم��
ة مرحة، والتقط (ر��شارد) المسدس، ) ضحكة قص�� (ثورن��
واتجه إ� (فرا�س�س)، ووضع �دە ع� وجهها، ورفعت ذراعيها
إل�ه، وعندئذ شعرت �األلم الشد�دة، ونظرت إ� ذراعها ال��ى
�دهشة، و�انت مثل الطفل الذي �سقط، وال �شعر �األلم، إال

عندما يرى الدماء..
�انت الدماء �س�ل من ذراعها، من ج�ح غائر �ه، و�� تنظر إل�ه
� مع ن�ض قلبها، و�ان

غ�� مصدقة، ثم شعرت �األلم الحق���
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(ر��شارد) إ� جانبها، ينظر إ� ذراعها، ولم يت�لم، وقال
:( (ثورن��

.. اإلصا�ة من الناح�ة الداخل�ة للذراع، ق���ة من - �ا إل��
صدرها.

وقام (فان كورتالند) من م�انه وهو �ع�ج، ثم قالت (فرا�س�س):
- أر�د أن أشـ

ب)، و�دأت صورهم والحجرة ولم �ستطع أن ت�مل �لمة (أ��
� عي�يها، ثم شعرت �ـ (ر��شارد) �حاول أن �سقيها

�� � أمامها ته��
� فمها أ��� مما �ستطيع أن ت�لعه، وقال

من زمزميته، و�ضع ��
أحدهم:

- ستكون ع� ما يرام.. انظر إ� ذراعها.
( وأخ�ج (فان كورتالند) مند�له األب�ض وطواە، وذهب (ثورن��

اب قوي، وقال: إ� المكتب، وعاد بزجاجة من ��
- إنها ال تحتاج ذلك اآلن.. لقد ذهب عنها الشعور �الدوخة،

ول�نها متع�ة.. متع�ة جدا.
هم اآلن.. هم.. ال�د أن تخ�� لو أمكنها فقط أن تخ��

� ترت�ب سل�م م�سق
لو أنها فقط استطاعت أن تتذكر األش�اء ��

۰۰
) �سكب �عض ال�حول ع� وأمسكت ب�د (ر��شارد) و (ثورن��
� صوتها، و�� تنظر إ� (فان

الج�ح، وجاهدت لتتح�م ��
كورتالند)، وقالت:

� ط��ق (جي��اخ)، و�ــها صد�قك، وعادوا
. لقد أوقفوا س�ارتك ��

�ه إ� (انز بروك).. لقد اتصلوا تل�فون�ا هنا.. وهذا الرجل..
ونظرت إ� جثة (كورت) ق�ل أن تتابع:

� إ� (انز بروك).. - نزل إ� أسفل، وأرسل الجندي��
إنهم �حاولون معرفة تحر�اتك.
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قال (فان كورتالند):
� � أن الس�ارة ال�� - نعم.. إنهم �عرفون اآلن ما حدث.. هذا �ع��

معنا أص�حت خطرة.
وأضاف وهو يتجه إ� المكتب:

- علينا أن نجد س�ارة أخرى، أو �سافر �القطار، أو إذا تأزم األمر
أن ن�سلق الممر الج��� معا.

ثم توقف فجأة. ومر ب�دە ع� شعرە، وقال:
- ع� فكرة �ا (ر��شارد).. ماذا �ستعمل هؤالء األلمان، عندما

ي��دون الدخول إ� ال�لد، دون فحص أمتعتهم؟
� احتقار، وحاولت

ودفع جثة (فون آشنهاوزن) �قدمه ��
ء �

� جهد شد�د.. لقد �ان هناك ��
(فرا�س�س) أن تتذكر ��

يناسب �ل هذا، و�ان (ر��شارد) �قول:
- الفرصة أص�حت ضع�فة أمامهم، ول�ن �مكن لـ (كورتالند) أن
ي) �قوم فعال بتفت�ش جيوب �ف�ش أدراج المكتب، و�ان (ه��

(فون آشنهاوزن).. ولقد وجد
�عض المفاتيح، وقال (فان كورتالند)، وهو �حاول فتح أدراج

المكتب:
ق؟ - هل �شمون ش�ئا �ح��

وفتح الدرج ل�جد مجموعة من األوراق، ونوتة ال�تا�ة، وختم
� � ح��

)، وهو �مسك ذراع (فرا�س�س)، �� وخامة، وقال (ثورن��
�قوم (ر��شارد) بتضم�دە:

- ر�ما �كون ذلك من الشمع، الذي سقط ع� السجادة.
ا � وجدها، ثم أطلق صف�� �ان (فان كورتالند) �فحص األوراق ال��

خافتا من فمه، وقال:
- هذە أوراق هامة للغا�ة.

ثم نظر إ� السجادة، وقال:
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- نعم.. النار أمسكت بها، وكذلك �سلة األوراق المهملة.. إنها
فكرة ج�دة.. �الض�ط مثل.. (ال��جستاج).. �ما �فعلون هم.

�
وفتحت (فرا�س�س) عي�يها، وقد شعرت برنة االبتهاج ��

� سلة األوراق المهملة،
صوته.. وفعال.. �انت هناك شعلة نار ��

� و�ان (فان كورتالند) هناك عند المكتب، �قرأ األوراق ال��
وجدها بهدوء تام وعدم م�االة، ثم �ان هناك فوق المكتب
المظروف ح�ث ألقاە (فون آشنهاوزن) من ق�ل، قائال إن النقود

لن �ساعدهم، وقالت:
� وأخذوها.

� المظروف ع� المكتب.. لقد ف�شو��
النقود.. ��

�
لم يت�لم (ر��شارد)، ول�نه ضغط أسنانه �شدة، ليتح�م ��

مشاعرە، وحاولت (فرا�س�س) أن تتذكر ما قاله لها، عندما وجد
النقود.

لقد قال: إن النقود لن تف�دهم.. وقال ش�ئا مهما �مكن أن �ف�د
(فان كورتالند)..

ثم انطلقت منها ال�لمات ��عة، و�� تتذكر:
تم الحدود.. أي حدود، فإنهم - لقد قال: إنه ح�� لو ع��
س�ت�عون�م، و�ع�دون�م مرة أخرى من (إ�طال�ا) أو (س���ا).. أن
� �دە

لد�ه تلك السلطة، وأنتم لن �ستط�عوا ش�ئا.. لقد أمسك ��
�عض األوراق، وهو �ل�ح بها، و�خ�ط بها ع� المكتب، وهو
ي) و )، وأن (ه�� ينظر إّ�.. لقد قال إنهم أمسكوا (كروستاي��
ء لينقذا نفسيهما، وأنهم �عرفون �ل �

فا ��ل �� (بوب) قد اع��
تحر�اتنا اآلن.

اها ع� ) عما قاما �ه غ�� ذلك، ح�� �ج�� و�ساءل (ثورن��
اف، ورأي معصميها ومال�سها الممزقة، وع� كتفها االع��
عالمات الحروق، و�ان خدها األ�من متورما أحمر اللون، وكذلك
� ساقيها.. ثم تذكر �لمات صد�قه

العالمات الزرقاء وال�دمات ��
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�
�
� عن (مار�ا).. ع� األقل (فرا�س�س) ما زالت ح�ة وس�ش��

تو��
جسدها من جراحه..

لقد أنقذوها من أن تكون (مار�ا) أخرى..
ثم تحرك نحو ال�اب.. وقال:

- سأ��شف الم�ان، وخاصة (الجراج).. ال ت�تظروا ط��ال هنا،
� الم�ان.

فالنار �شتعل ��
قال (فان كورتالند)

� �ان �ل�ح -- (فرا�س�س).. هل رأ�ت أين وضع تلك األوراق ال��
بها لك؟

. لقد �ان عند المكتب.: ال�د أنها ف�ه.
وفكرت.. ر�ما �ان �كذب، �ما كذب �شأن األش�اء األخرى.. إنه
�ان �خلط الحق�قة �ال�ذب �ط��قة ماهرة، وراق�ت (فان
� المكتب، ثم ظهر عل�ه االرت�اح

كورتالند) وهو ي�حث ��
واب�سم، وقال:

- حسن.. إننا قد �ستف�د من ذلك ج�دا.
ثم دق جرس التل�فون، نظر إل�ه ثالثتهم، �ما لو �ان ثع�ان
ال���را، وسار (ر��شارد) ��عة نحو التل�فون، ورفع السماعة، و
(فرا�س�س) و (فان كورتالند) ينظران إل�ه، وقد ح�سا أنفاسهما
� التل�فون �انت

� ت�لم بها �� � توتر شد�د، ول�ن األلمان�ة ال��
��

�صوت (فون آشنهاوزن)، ونظر (فان كورتالند) إ� (فرا�س�س)
� األوراق أمامه..

وهز رأسه �ارت�اح، ق�ل أن �عاود كتابته ��
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�انت سلة المهمالت �شتعل ج�دا، والسجادة كذلك تدخن،
قت فيها ثالث �قع سوداء، ح�ث سقطت الشم�ع، وقد اح��
� السلة، و

و�انت الحجرة مضاءة اآلن �ضوء اللهب المشتعل ��
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(ر��شارد) ينصت لقصة ما ع� الطرف اآلخر، �عد أن ت�لم برهة
ة، ثم قطع اإل�ضاحات المستف�ضة، � � لغة ألمان�ة متم��

ة، �� قص��
ە، وقام ب�عطاء تعل�ماته.. إن األم���� ال �ما لو �ان قد نفد ص��
فائدة تر�� منه.. والفتاة قد ت�لمت، واتضح أنه ال �عرف ش�ئا
ع� اإلطالق، وعليهم أن �طلقوا �احه، �عد أن �عطيهم
� أ�دلها �س�ارة األم���� اآلخر (فان أوصاف س�ارته، ال��
� (سانت أنطون)،

�� ،( ي (ثورن�� � كورتالند)، ومعه اإلنجل��
ليتمكنوا من اقتفاء أثرهم.. إنهم س�تقا�الن مع (ر��شارد ما�لز)
� ذلك الم�ان غذا، ثم يتجهون لعبور الحدود الس����ة عليهم

��
أن يراقبوا تلك الحدود ج�دا وعاد (ر��شارد) ينصت، والرجل
ء وجهه، وهو �

اآلخر يت�لم، و�انت السنة اللهب المتصاعدة ت��
� سماع ما �قول، ثم قال:

يركز ��
ة أطول.. سأ��� أنا هنا مع - نعم.. سأسمح لهم �ال�قاء ف��
.. سأصل إ� (سانت أنطون) �

(كورت)، ح�� أنت�� من تحق�قا��
� أعتمد غدا ص�احا.. حاولوا اإلمساك بهم أح�اء إذا أمكن.. إن��

عل��م.
وضع (ر��شارد) السماعة، وهو �فكر، ثم قال:

ي)، و�عطينا - ذلك س�جعلهم �طلقون �اح صد�قك �ا (ه��
ة نت�ف فيها.. الجنود قد انتهوا من االستعراض بنجاح، ف��
وهم االن ي�ناولون طعامهم، ق�ل أن �ذهبوا إ� اجتماع عام لقد
ة مساء.. إن سمحت لهم �المشاركة ف�ه، ولن �عودوا ق�ل العا��

الجو أصبح حارا هنا.. أل�س كذلك؟
� انت� من وضع ختم وقف (فان كورتالند)، وناوله الورقة، ال��

(فون آشنهاوزن) عليها، وقال:
، ول�نه س�كون كذلك عند الساعة �

- ل�س حارا �ما �ك��
ة، مع �عض اإلضافات من جان�نا. العا��
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وذهب إ� الناح�ة األخرى من المكتب، ودفع السلة المشتعلة،
ل�سقط فوق السجادة..

� الجانب الذي
� المكتب نفسه، ��

�انت النار قد أمسكت ��
�
�� � ان، وهو �جمع األوراق ال�� �انت �ه السلة، و�دأت ترتفع الن��

المكتب، و�ضعها �القرب من النار.
� جي�ه، وهو �قول:

وطوى (ر��شارد) الورقة �حرص، ووضعها ��
ي). - إنها ممتازة �ا (ه��

واب�سم األم���� وهو �ضع الشمعدان األخر تحت الستائر
ء سهال.. �ان عل�ه فقط أن �غ�� �

و�فتح النوافذ.. لقد �ان �ل ��
ة التعامل � � الورقة لتناسب غرضهم.. إن هذە م��

ا �س�طا �� تغي��
مع عدو منظم �ط��قة روت�ن�ة.. إنك �ستع�� فقط ط��قتهم.

� عليها صف من ة فوق األر�كة، ال�� ثم ر�� الشمعة األخ��
الوسائد، وقال:

- تحركوا أيها الرفاق.
، وق�عتيهما من فوق المقعد � � األلماني�� � الرجل��

�� ثم أخذ س��
� ال�اب مفتوحا ع� م�اع�ه، ووقف وخرجوا جم�عا، تارك��
(ر��شارد) وذراعه حول وسط (فرا�س�س) �سندها، و�نظر نظرة
� النافذة وال�اب �قوم �عمله ج�دا، ة، و�ان ت�ار الهواء ب�� أخ��

وقال (فان كورتالند):
- إنها جنازة عظ�مة لهؤالء الفا�كنج.

لون السلم، وهم �سمعون صوت ألسنة � � صمت، ي��
وساروا ��

ان تتأجج من ورائهم. الن��
ء. �

وتلتهم �ل ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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..( 13 - ممر (ب����
� الظالم، إ� جوار س�ارة

� انتظارهم ��
) واقفا �� وجدوا (ثورن��

ة رسم�ة، وقال: كب��
�انت هناك س�ارة أخرى، و�عض الدراجات ال�خار�ة، وقد قمت

�الالزم، وعطلتهم جم�عا.
وقال (ر��شارد)، وهو �ضع (فرا�س�س) داخل الس�ارة:

�
.. ال�د أن نح�� الس�ارة األخرى، ومتاعنا الذي �� � - حب�ب��

داخلها.. سأح�� �عد قل�ل.
:( ثم قال لـ (ثورن��

- سنقا�لك ع� �عد خمسة أم�ال جنوب هذا الط��ق..
انتظرنا هناك.

) رأسه، وأعطاە ال�طار�ة، وقال (فان كورتالند)، وهو هر (ثورن��
� المال�س العسك��ة داخل الس�ارة:

�ل��
�ن دق�قة. - ارتد هذە.. سنؤخرك فقط حوا�� ع��

� الخلف،
ة، وسار الرجالن نحو الحد�قة �� تحركت الس�ارة ال�ب��

وعندما مروا من أمام �اب المطبخ، تذكروا فجأة الط�اخ المق�د
�الداخل، وحاول (ر��شارد) دخول المطبخ، ول�نهم �انوا قد
أغلقوا ال�اب من الداخل، ولم �ستط�عا ك�ە، وقال (فان

كورتالند):
- إننا أغب�اء الهتمامنا �ه.

ثم جرى إ� واجهة القلعة، وفتح �اب المطبخ من الداخل،
وقال:

- لقد فقدنا �ذلك خمس دقائق.



826

ات ال�ع�دة، وأخذا ثم حمال الرجل وهو فاقد الو�� إ� الشج��
�ج��ان ��عة، ح�� وصال إ� الغا�ة المظلمة السا�نة، و�ان
الوقت ما يزال م�كرا، ق�ل أن يرتفع ضوء القمر، ووضع
(ر��شارد) �دە ع� الضوء الصادر من ال�طار�ة ل�خفف منه،
وهما ي�حثان عن الممر، و�حاوالن ق�اس المسافة إ� ش�ل
ات العنب، ثم عرفا ط��قهما، ونظر ممتد أسود ال �د أنه شج��
� ارت�اح، و (ر��شارد) �سلط الضوء ع�

�ل منهما إ� اآلخر ��
)، واندفعا � (ثورن�� � تركها سك�� األغصان، ل�جد العالمات ال��
لقان نحو الط��ق، ووجدا الس�ارة هناك، وقال (فان � ، ي�� � م�ع��

كورتالند):
- إننا متأخرون ع�� دقائق ع� األقل.

ول�ن صوته �ان مبتهجا، ووجد (ر��شارد) نفسه �شعر
� الط��ق الوعر، ثم ��ع �عد

� بهما �� �االرت�اح، والس�ارة ته��
..( � ط��ق (ب����

ذلك ��
� ساعة فقط، قد إن ما �ان ي�دو مهمة انتحار�ة منذ ثمان وأر�ع��
تحقق بنجاح، واألمر اآلن مجرد �ضع دقائق، ق�ل أن يروا

ة السوداء، و�� واقفة ع� جانب الط��ق. الس�ارة ال�ب��
)، والرجل ��� � السماء، فوق (ال��

�انت النجوم قد �دأت تلمع ��
الواقف عند بوا�ة الجمرك يراقب الناح�ة األخرى، والحاجز
األب�ض الممتد �اهتمام، و�ان ي�ساءل عما حدث هذە المرة،
فاأللمان �انوا �عملون ب�شاط، و�وقفون الس�ارات الخارجة من
ء مزعج االنتظار هنا، �

(ألمان�ا)، وكذلك الداخلة إليها.. إنه ��
وعيناك ع� الضوء، وأنت ال تعرف م�� س�تقدم الس�ارة
�
� �عض األح�ان �ستغرق األمر دقائق معدودات، و��

نحوك،.. ��
أح�ان أخرى أ��� من نصف ساعة..
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� ذلك؟.. إن هؤالء األلمان ال
و�ساءل مرة أخرى عن الس�ب ��

ء إال إذا �ان أمرا غ�� مهم.. �
ونك ��� �خ��

واس�ند ع� قدمه األخرى، ونظر إ� المكتب المضاء وراءە،
ونظر إل�ه الرجل الجالس ع� المكتب هناك، وسأله:

- هل هناك ما �حدث �ا (كورادي)؟
� هناك. اثنان مازاال واقف��

اب�سم الرجل اإل�طا�� الط��ل النح�ل، الجالس إ� المكتب
� تنهد اآلخر �صوت عال، � ح��

�سخ��ة، وعاد إ� كتابته، ��
� ب�طء نحو الحاجز.. إن هذا التوتر مثل ما �حدث اليوم

وم��
دائما يزعجه، وسمع أصوات اآلخ��ن، وهم �خرجون من المق�

� وجوم:
� الشارع، وقال لنفسه ��

��
- إنه �حتاج إ� �عض القهوة أ�ضا.

، ونظرا إ� شارع الق��ة � وتوقف أمام المق� اثنان من الموظف��
الخا�� من الناس، وأضوائه الخافتة.. �ان الضوء الوح�د ي��عث
من �اب مكتب الجمرك، وقال الشاب الصغ�� فيهما، وهو ينظر
� تعوي فيها ال��اح، ة، والمحطة ال�� إ� البيوت القل�لة الم�ع��

وقال:
- هكذا الم�ان ال �حتمل.

قال اآلخر:
- انتظر ح�� تق�� فصل الشتاء هنا.. ع� األقل ال �مكنك
� الناح�ة األخرى

ة العمل.. أصدقاؤنا �� الشكوى اآلن من ك��
�قومون ��ل العمل لنا.

ثم أضاف:
ب قدح آخر من القهوة. - �ان ب�م�اننا ��

� الط��ق، ووقف ي�تظرە،
�� �

ول�ن صد�قه الشاب �ان قد م��
وعاد �قول:
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- عندما تكون قد قض�ت هنا مدة ط��لة مث�� ستعرف إنه ال
� يوم مثل هذا.. أق��اؤنا األلمان لن

دا�� ع� اإلطالق لالهتمام ��
كوا لنا ش�ئا نصادرە. ي��

ونظر إل�ه الشاب �سخ��ة، فإن ذلك الرجل لو �انت لد�ة أ�ة
� مدينة هامة.. إن

� مكتب م��ــــح، ��
إم�ان�ات، ل�ان اآلن ��

� ال�الم عن األلمان، وانتقادهم �ط��قة ما�رة
ط��قته ��

، ول�ن � نفس الوقت، تدل ع� أنه محدود التفك��
ومضحكة ��

�ا من مكتب الجمرك: فضوله تغلب ع� سخ��ته، وقال وقد اق��
ء مألوف؟ �

- هل هذا ��
- �لما حاول أحدهم أن يهرب من أرض اآل�اء الحب��ة.

- ول�ن من الغ�اء محاولة المرور من هذا الط��ق.
- ل�س هناك غ�� هذا الط��ق، أو الج�ال، أو القطار.. إن دور�ات

الحدود قد زاد عددها، والقطارات مراق�ة و�تم تفت�شها.
قال الشاب �حدة:

- إنه تنظ�م كفء للغا�ة.
� �ان أ�ضا م�ارا.. إنه �ختار الفاظه �ح�ث ال �ستطيع هذا الغ��
أن تكتب عنه تق��را، وت�ادل الرجل اإل�طا�� الط��ل النح�ل،
�
الذي خ�ج من المكتب االب�سامات الساخرة مع الرجل ال�ب�� ��

العمر، متجاهال ملحوظة اآلخر..
لقد �ان �الهما �شعران �السأم، من هؤالء الصغار وشعاراتهم،
ا، ووراءهما تقدمت � تتحرك أخ�� ت�� � الصغ�� ورأوا أنوار الس�ارت��

ة سوداء رسم�ة. س�ارة كب��
و�دا ع� وجه (كورادي) االهتمام، وقال:

- إنهم لم يوقفوا هذە الس�ارة.. لقد قاموا بتح�ة من فيها
رسم�ا.. من األفضل عدم إ�قافها هنا أ�ضا.. إنهم ال �حبون ذلك.

. هز الرجل الط��ل النح�ل رأسه، وقال للشاب الصغ��
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� األ�فاء، - اهتم أنت بها، و�مكنك مشاهدة �عض المنظم��
للتنظ�مات ذات ال�فاءة العال�ة.. ر�ما لديهم أ�ضا ت��ــــح

. د�لوما��
لم يرد الشاب، وسار وهو يتظاهر �عدم الم�االة نحو الس�ارة
ة، ول�نه ��اد �قفز من االهتمام داخله.. إن (كورادي) ع� ال�ب��
حق.. األلمان ال �حبون االنتظار.. ول�ح له ذراع يرتدي حلة
� �دە، وسمع من �طلب التعجل �ط��قة أمرە،

ضا�ط بورقة ��
فأخذ الورقة.. لم �كن يت�لم األلمان�ة �طالقة �ما �ان يتظاهر،
ول�نه عرف أن تحيته لهم �انت ج�دة.. لقد �دا مهتما �عمله
تماما، وهو �أخذ الورقة، و�نظر فيها ��عة.. والتوقيع الذي
عليها جعله �ح�س أنفاسه.. �ان �الس�ارة أر�عة أشخاص.. �ل
� ال�اردة إل�ه والفضول �كون

ء مضبوط.. وشعر بنظرة األلما�� �
��

من سوء األدب.. وطوى الورقة �ط��قة عمل�ة.. ال�عة
واألدب.. ذلك س�ث�ت لهم أنه توجد كفاءة هنا أ�ضا.. ورفع �دە
ة تنطلق ع�� الحاجز المرتفع، �التح�ة، والس�ارة السوداء ال�ب��
واستدار نحو اآلخ��ن.. لقد الحظ أن (كورادي) قد ح�اهم

أ�ضا.
� �فحص وختم جوازات ول�ن األغب�اء اآلخ��ن �انوا مشغول��
�
� ال��ار �� السفر، واإلجا�ة �أدب ولطف ع� ثالثة من اإلنجل��

� ط��ق
� وانطلقا �� ت�� � الصغ�� السن، وعندما انتهوا من الس�ارت��

الق��ة ب�طء، استداروا وسألوا:
� تلك الس�ارة؟

- حسن.. من �ان ��
وتجاهل اب�ساماتهم، وقال بهدوء مفتعل:

فوهرر (فون آشنهاوزن)، ومعه ثالثة آخرون.. إن معهم ت��حا
من..
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ول�ن اآلخ��ن لم يهتموا، وعادوا إ� المكتب، أما الشاب الصغ��
� الخارج، ينظر إ� النجوم.

�� �
فقد ���

� أث�ت فيها لقد �ان �شعر �ارت�اح شد�د لتلك الفرصة ال��
كفاءته..

و�سعادة غامرة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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14 - نها�ة الرحلة..
) �ابوسا مزعجا �ال�س�ة ل � ط��ق (ب����

�انت الرحلة ال��عة، ��
�
(فرا�س�س).. لقد �انت �شعر �ذراعها المتي�سة، والحروق ��

� �لفحها الهواء ال�ارد، و�انت منهكة، و�شعر �األلم معصمها، ال��
) �لطف شد�د حمايتها � عضالتها المشدودة، وحاول (ثورن��

��
، وأمامهما �ان �جلس � الط��ق الج���

از الس�ارة �� � من اه��
� وجوم تحت ق�عاتهما األلمان�ة،

(ر��شارد) و (فان كورتالند)، ��
ك عينا (فان كورتالند) الط��ق، و�انت هناك خ��طة ولم ت��
� (ر��شارد)، وع� الرغم من أنهم مروا من مفرودة ع� ركب��
كهم القلق وال توتر أعصابهم، وأقنع ) �سالم، لم ي�� حدود (ب����
� لطف

) (فرا�س�س) �أن تأ�ل قل�ال، و�ان يهتم بها �� (ثورن��
�
شد�د، ح�� أنها أ�لت ل�سعدە فقط، وأدهشها أن �خت��

� أطرافها، و�دأت
� �انت تن��� �� ودة، ال�� شعورها �الغث�ان وال��

� أوصالها، ول�نها لم �ستطع
� والدفء ��ي �� �شعر �التحس��

� أن
النوم، ع� الرغم من عبورهم الحدود �سالم، ومن رغبتها ��

� مقلتيها.
ت��ــــح الن�ض المؤلم ��

وم�� الوقت، ومروا ع�� ال�ث�� من القرى، ح�� وصلوا إ�
� �س�ارتهم، و�دأت �شعر قوها أ�ضا م�ع�� (�لزانو)، واخ��
�االرت�اح، و�شعر �طعم ال�سكوت الجاف الذي تأ�له.. لقد �ان
طعمه لذ�ذا، و�ان اآلخرون �أ�لونه أ�ضا، و�� تنظر إليهم
�
و�غالبها النعاس، وارتخت عضالتها المشدودة، وراحت ��

س�ات عميق..
� � أول األمر أن (فون آشنهاوزن) �مسك �كتفها، و�نح��

ظنت ��
فوقها، ول�ن ق�ضته لم تكن ق��ة أو مؤلمة، ول�نه (ر��شارد)..
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(ر��شارد) �حاول أن يب�سم، وهو �قول:
- (فرا�س):

ثم ق�ل وجنتها..
� ظالل �عض األشجار، و�ان هواء

�انت الس�ارة قد توقفت ��
� لطف، والسماء جم�لة بنجومها المض�ئة، وذراع

الل�ل يهب ��
ي)، (ر��شارد) حول وسطها، وفجأة تذكرت (بوب) و (ه��

وهتفت:
- أين هما؟

� جدول صغ�� هناك ل�ستع�دا �شاطهما، عندما
إنها �غ�سالن ��

ي) ي�ته�ان سنذهب نحن.. �مكننا أن ن�دل مال�سنا أ�ضا، (ه��
� حقي�ته.

أح�� أمتعتنا معه ��
نظرت (فرا�س�س) إ� األشجار، وقد أضاءها نور القمر، وقالت:

- لقد اتجهنا إ� الجنوب.
ونا).. الساعة اآلن الواحدة، و�ل - نحن تق���ا �القرب من (ف��

ء ع� ما يرام. �
��

وقال صوت (فان كورتالند):
ء ع� ما يرام.. سأح�� اآلن مال�س�ما، �

- نعم.. �ل ��
وس�قود�ما (بوب) إ� جدول الماء.
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�
� الماء ال�ارد �ان الج�ح ��

واتجها إ� الماء، وغسال وجهيهما ��
ا، ورأى ذراعها، من أثر احت�اك الرصاصة �ه، قد نزف كث��
�ع عنه الضمادة، فمزق قطعة من قم�ص (ر��شارد) أال ي��
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ي)، الذي �انا �ستعمالە �م�شفة، ور�طها فوق المناد�ل (ه��
وها لها ع�ارة عن � أح�� الملوثة �الدمام، و�انت المال�س ال��
�ه رمادي، معطف قد�م رمادي اللون، له حزام حول الوسط، ب��
وكذلك فستان وحذاء وجوارب ذات ش�ل عادي، غ�� ملفت
للنظر، كذلك �انت مال�س (ر��شارد) االش�ل لها، قد�مة
مستعملة، وصففت (فرا�س�س) شعرها، وحاولت إخفاء
، و�ان من � خدها ع� قدر اإلم�ان ب�دها ال�م��

ال�دمات ��
ف الج�ح مرة أخرى، � المستح�ل أن ترتدي الفستان دون أن ي��
ا ع� تدي المعطف، و�ان الحذاء كب�� فساعدها (ر��شارد) ل��
�طه، ونظر �ل طة ل�� قدميها، ول�ن لحسن الحظ �انت له أ��
منهما إ� اآلخر، و�دت ع� وجهها اب�سامة، ثم عادا إ� الس�ارة،
� خلعاها، والفستان الذي لم �ستطع ومعهما المال�س ال��

� م�ح:
ارتداءە، وقال (ر��شارد) ��

- �مكن�ما أن تضح�ا.
) و (فان كورتالند) ع� منظرهما، وقال (بوب): وضحك (ثورن��

� الحق�قة، فقد رأ�ت المئات
- منظر�ما ل�س س�ئا ��

� شوارع (ألمان�ا).
مثل�ما ��

ي): وقال (ه��
.. إنهم �جعلونك تقدر � � المالع�� � هؤالء الناز���

ة �� � - هناك م��
� الح�اة اآلمنة.

السعادة ال�س�طة ��
) الس�ارة هذە المرة، وقاموا �االتفاق ع� خطتهم وقاد (ثورن��
ة.. �سافر (ر��شارد) و(فرا�س�س) إ� (ج��ن��ل)، �جوازات األخ��
� عليها أختام دخول إ�طال�ا، �ما أعدها السفر األلمان�ة، وال��
)، و�ذا ق�لت محطة الس�ك الحد�د�ة نقودها من � لهما (شول��
� الص�اح ال�ا�ر، و�ذا لم تق�ل فعليهما

المار�ات، �سافران ��
� �قوم (فان كورتالند) � ح��

االنتظار ح�� تفتح البنوك أبوابها، ��
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�
) �ق�ادة الس�ارة خالل (لوم�اردي)، ح�� �جعل ضوء و (ثورن��
النهار ق�ادة تلك الس�ارة خطرا، وعندئذ يتخلصان منها،
و�تجهان إ� الحدود الس����ة، إذا لم �كونا قد وصال إليها ق�ل
طل�ع النهار فقد �ان (فان كورتالند) واثقا من أنه �ستطيع ذلك
وقسموا المار�ات ف�ما ب�نهم، ووضع (فان كورتالند) الفستان
ة لهما، � حقي�ة صغ��

� لـ (ر��شارد)، وجوارب �� � إضافي�� وقم�ص��
� أ��� من ذلك، فالتفاص�ل ستعتمد

ولم �ستط�عوا التفك�� ��
� (�ار�س)، وأعطاهما

ع� حسن الت�ف والحظ، وس�تقا�لون ��
، وهو �قول: � (فان كورتالند) عنوان فندق مع��

ة.. ، �ع�ش هناك منذ الحرب األخ�� - ذلك الفندق �ديرە أم����
� أمان هناك.. فقط احتاطا وت�فا �حرص، ح��

ستكونان ��
تصال إل�ه، وعندئذ سنحتفل معا.

� ثقة وروح مرحة، ووجدت (فرا�س�س) نفسها
�ان يت�لم ��

تضحك، ثم �دأت الدم�ع �س�ل ع� خديها دون توقف، ع�
) ب�دارة جهاز � عي�يها، وقام (ثورن��

الرغم من شعورها �األلم ��
� صمت،

الراديو �الس�ارة، وا�سا�ت موس��� خف�فة، و�� ت��� ��
ثم قال (فان كورتالند):

� الظهور.. من األفضل أن �ستعدا.
� قد �دأت ��

- الم�ا��
� نفسها، ومسحت وجهها، ثم

�انت (فرا�س�س) قد تح�مت ��
وضعت عل�ه قل�ال من البودرة، وقالت:

� (�ار�س).
ا�ما �� � أي وقت.. س��

- أنا مستعدة.. ��
واب�سمت و�� تقول:

� إفساد خطط�ما.
- آسفة جدا ع� ما حدث.. لقد �س��ت ��

قال (فان كورتالند):
- خط�� �انت ستفسد ع� أ�ة حال.

) الس�ارة، وقال: وأوقف (ثورن��
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�
� ذلك

. كذلك أنا.. ل�س لدي خطط �ا (فرا�س�س).. ال تفكري ��
) مؤخرا.. �

� خطاب من (تو�� لقد وصل��
)؟ �

- (تو��
� الج�ش.

- نعم.. إنه عائد إ� الوطن؛ ليتط�ع ��
� (�ش�كوسلوفا��ا)؟

�� � - والفتاە ال��
،( � الحال �الح�ج من سؤالها، وقال (ثورن��

شعرت (فرا�س�س) ��
وهو ينظر إ� أسفل

- لقد انتحرت.
) ب�دها وانحنت (فرا�س�س) إ� األمام، ولمست كتف (ثورن��
ال�م�� برهة، ثم كتف (فان كورتالند)، وساعدها (ر��شارد) ع�

الخروج من الس�ارة، ثم قال �صوت حاد، لم يندهشوا له:
.. هذە ل�ست النها�ة �ال�س�ة - نعم.. ال�د من التعاون الدو��
ألي منا.. إنها مجرد ال�دا�ة سادت لحظة صمت ب�نهم، ثم قام
�
) ب�شغ�ل محرك الس�ارة مرة أخرى، وانطلقت الس�ارة �� (ثورن��

� �دە، وذراع
ة �� الظالم وأمسك (ر��شارد) الحقي�ة الصغ��

� الشوارع
� �دە األخرى، وسارا ب�طء ��

(فرا�س�س) األ�من ��
شدان ب�عض األنوار ال�س�طة المتفرقة، ح�� المظلمة، �س��

شاهدا المحطة ع� �عد، وأمسكت (فرا�س�س) ب�د (ر��شارد)،
وضغطت عليها..

۱۹۷
 

إنها مطمئنة إ� النتائج؛ فلن يوقفهما أحد؛ ألنهما ي�دوان مجرد
.. � � عادي�� سانح��

وفوق مستوى الشبهات.
 

(تمت �حمد هللا)



837
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فوق مستوى الشبهات
 

�ان (هتلر) �جتاح (أور�ا)، �جيوشه وأف�ارە الناز�ة، والعالم �له
�جلس ع� حافة بر�ان، و�علم أن الحرب آت�ة الر�ب.. و�انت
� من الهواة، ولهذا ة ومعقدة، ول�نها تحتاج إ� اثن�� المهمة عس��
وقع االخت�ار ع� (ر��شارد) و (فرا�س�س)؛ ألنهما من طراز

جد�د، و.. وفوق مستوى الشبهات..
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
1- ال��ــــــــــارة..
2- الحفلة..

3 - وداعا لألمان..
ج).. 4 - حادثة (نورن��

5 - قطع الشطرنج..
6- فراو (ش�كتل) تتدخل..

7- (ان��روك) مرة أخرى..
8- (فرا�س�س) �� (فرا�س�س)..

9- الخطر..
10- حل�ة المنافسة..

اب من (درا�كر�شن).. 11 - االق��
12- الجنازة..

..( ۱۳ - ممر (ب����
14 - نها�ة الرحلة..
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمة مهمة) :
هذا العمل: (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب
انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (07)      
 
 
 
 
 

رحلة إ� مركز األرض
ن. �قلم: جول ف��

عرض و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.
سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب

� مختلف صنوفه..
�� ، العال��

من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..
من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..

.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��
ق إ� الغرب.. ومن ال��

و�� الحضارة..
و�ل�ك..

د. ن��ل فاروق
 

المؤلف..
إن هؤالء الذين توترت أعصابهم مع (ف�ل�اس ف�ج) الذي �حاول
� يوما و�ال فقد ثروته؛ والذين � ثمان��

أن �دور حول العالم ��
�ن � (ن�مو) ع� عمق ع�� � غواصة ال�اب��

لون �� � ارتجفوا وهم ي��
ألف فرسخ تحت ال�حر.. والذين ح�ست أنفاسهم مغامرات
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� الحسا�ات
وجوف) رسول الق��؛ والذين غرقوا �� (م�ش�ل س��

المعقدة مع (م�ش�ل آردان) لمعرفة هل �مكنهم الوصول إ�
القمر ع�� فوهة مدفع أم ال...، �ل هؤالء �عرفون ج�دا األد�ب

ن)! الفر��� الع�قري (جول ف��
من هذا الع�قري صانع األحالم؟

� (نانت) �فر�سا عام 1828 م.. درس
ن) �� • ولد (جول ف��

القانون وهوى األدب، و�العادة �انت لألدب ال�لمة العل�ا..
وهكذا قدم �عض م�ح�ات شع��ة محدودة النجاح، وروا�ة
تار�خ�ة عاطف�ة (مارتن �از) لم �سمع بها أحد، ع� أن نجاحه
� حققت � منطاد) ال��

� قدم روايته (خمسة أسابيع �� تحقق ح��
� نجاحا غ�� عادي، وتوالت روا�اته ذات األسماء المدو�ة وال��

جعلت منها الس�نما أحالما ملموسة عالقة �األذهان.. (مغامرات
ا).. (رحلة إ� قلب األرض).. (من األرض إ� � هاث�� ال�اب��
القمر).. إلخ.... ثم توالت سلسلة روا�اته المسماة (رحالت فوق
وجوف).. � ضمت أسماء مثل (الج��رة) (م�ش�ل س�� العادة) وال��

ون ألف فرسخ تحت الماء).. إلخ (س�د العالم).. (ع��
� رحالت ال ت�ت�� ع�

وقد ق�� هذا األد�ب الع�قري ح�اته ��
� ح�اته - ع� حد قوله -

ظهر �خت خاص �ه ألنه لم �حب ��
سوى ال�حر والموس�قا والح��ة.. وال أظن أحد�م �خالفه
� عام 1905 م، معلنا م�ع الخ�ال الساحر

الرأي...، ثم إنه تو��
� عاما وقتها.. الذي بهرنا جم�عا...، و�ان عمرە س�عة وس�ع��

�
و�لما حقق اال�سان فتحا جد�دا �الصعود للقمر ا��شف ��

ن) أو (ه. ج. و�لز) او ح�� رسوم (ليوناردو دهشة أن (جول ف��
� لم تنفذ قط، �لها ت��أت - بنظرة مستق�ل�ة ال ) ال�� �

دافي���
تخ�ب - بهذا الفتح إنها شفاف�ة الفنان و��مانه ال�امل �مل�ات

ي، �اإلضافة إ� قدرته السح��ة ع� الحلم.. العقل ال���
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إن كتاب الخ�ال العل�� أطفال ك�ار.. ولهذا �أخذ النقاد ع�
ء طب��� �ال�س�ة �

.. وهذا �� �
كتا�اتهم خلوها من ال�عد اإل�سا��

لطفل �حلم...�..، ال أحد �طال�ه أن �حلم �عمق، ول�ن ب�متاع
ع� أن هنالك ملحوظة أرجو أال تقلل من حماس القارئ
وانبهارە بهذە الروا�ة.. �� أنها ال �مكن أن تتحقق.. ع� األقل
� التفاص�ل العلم�ة

�صورتها الحال�ة..�.. إن �ات�ا مدققا ( ) ��
� أعماق األرض لمسافة

ول �� � يؤكد أن هذا مستح�ل ألن ال��
ثمان�ة أمتار ي��د الضغط الجوي �مقدار 0.001 مما هو عل�ه
ا - العمق الذي �لغه � ك�لوم�� و�التا�� ع� مسافة ثمان�ة وار�ع��
�طال القصة - �كون الضغط الجوي أ��� �أر�عمائة مرة.. وتزداد
كثافة الهواء 315 مرة..، ع� أنهما خالل أحداث القصة وصال
ا، وهو أمر مستح�ل وال �مكن أن يتحمله إ� عمق 120 ك�لوم��
ول إل�ه � . و�قول ال�اتب إن أ��� عمق �ستطيع اإل�سان ال�� ���
دون أن �صاب �أذى هو 8.9 ك�لوم�� ح�ث يتضاعف الضغط

الجوي إ� ثالثة أمثاله..
كها ملحوظة �س�طة نذكرها حرصا ع� الدقة ل�ننا لن ن��

تحرمنا من االستمتاع بهذە الروا�ة الرائعة..�
د. أحمد خالد

 

∞∞∞∞∞
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1- أوراق قد�مة...
�ن من مايو عام ۱۸۹۳ م، � يوم األحد الرابع والع��

�ان ذلك ��
له الصغ�� رقم � وك) - إ� م�� وفس�� (ل�دن�� � اندفع ع�� - ال�� ح��

� شارع (كون�ش) �مدينة (هامبورج)..
19 ال�ائن ��

�
�ان أول ما فكرت ف�ه طاهي�نا (مارتا) هو أنها قد تأخرت ��

إعداد العشاء.. أما أنا فقد أدركت أن �ارثة ستحدث إذا ما �ان
� هذا العالم..

ا للص�� �� جائعا.. ألنه - �الفعل - أ��� الرجال نفاد�
� هلع:

�خت المرأة ال�ا�سة ��
- لقد عاد الس�د��..

- �الفعل �ا (مارتا).. وأعتقد لألسف أن العشاء لم �عّد �عد..
فالساعة لم تتعّد الواحدة والنصف..�

ة.. � ح��
� (مارتا) �� سألت��

ا هكذا..؟ - ولماذا عاد م�كر�
- س�ح� لنا بنفسه..

- ها هو ذا قادم.. سأعود للمطبخ.. وأرجو أن �سأله عن �
عودته الم�كرة هذە.. وقل له إن العشاء ل�س جاهزا..

� أن أف�
هكذا وجدت نف�� وح�دا.. ولم أجد لدي أ�ة رغ�ة ��

)..؟ وفس�� (فاقد الص�� ء لهذا ال�� �
أي ��

ل..، � � اندفع ع�� إ� الم�� .. ح�� � لهذا أزمعت أن أهرب إ� غرف��
� ركن الغرفة وق�عته ع�

وق�ل أن أفهم ش�ئا ر� عصاە ��
المائدة.. و�خ:

�� � - (أ�سل) ات�ع��
وق�ل أن أحرك سا�نا.. دوى صوته وقد ا��سب رن�نا نافد الص��

إ� حد ال يوصف:
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- ماذا؟.. أما زلت هنا؟
� خلف هذا الرجل المرعب الذي اتجه ا�

لهذا وث�ت من م�ا��
مكت�ه.

 

∞∞∞∞∞
 

ا.. وك) رجال س�ئ� لم �كن (أوتو ل�دن��
إال أنه �ان �ما الحظتم رجال شد�د العص��ة �ستح�ل إرضاؤە..،
� علم (الجيولوج�ا)

ات �� � الجامعة �ع�� محا��
و�ان أستاذا ��

ا �ما إذا �ان �فقد فيها أعصا�ه �ش�ل منتظم، ولم �كن يهتم كث��
طلبته �درسون �جهد أو �فهمون أي حرف من �المه أو
ء من �ل هذا.. �ل ما �ان �عن�ه �

ينجحون أو يرسبون... ال ��
� أح�انا

اته.. ع� أنه - لألسف - �ان �ال�� هو أنه �ستمتع �محا��
� تأ�� � نطق �عض المقاطع العلم�ة الط��لة ال��

صع��ات ��
الخروج من فمه..

� تؤذى قائلها وسامعها ع� السواء...، و�الطبع �ان علم وال��
(الجيولوج�ا) يزخر بهذە المقاطع الش��عة نصف الالت�ن�ة

ا...� نصف اليونان�ة.. من ثم �ان �فقد أعصا�ه كث��
� لحظات عص�يته هذە؛ لذا

وقد أدرك تالم�ذە السحر ال�امن ��
اته ل�ضحكوا.. � خ�ث - ع� حضور محا��

واظبوا - ��
ع� أن ع�� - والحق �قال - �ان رجل علم حق�ق�ا.. لو أنك
ناولته صخرة.. أ�ة صخرة.. س�نظر لها.. و�تحسسها.. و�شمها
� �ل الحاالت -

و�قرعها مصغ�ا لصوت الق�ع، ثم �قول لك - ��
� الستمائة ن�ع من أ�ة صخرة هذە ومن أين جاءت.. من ب��

� �عرفها العلم ح�� اليوم.؟. الصخور ال��
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� عد�د من األمور..
ونه �� و�ان رجال العلم يثقون �ه و�س�ش��

� � األر�ع��
� �أنه �� � الخمس��

�ان ط��ل القامة.. ناحال ي�دو وهو ��
من العمر، و�انت عيناە الواسعتان تلتمعان خلف زجاج منظارە،
.. ذلك األنف � � �ذكرك أنفه الط��ل الحاد بنصل السك�� ع� ح��
ون �المغناط�س، وزعموا أنه �جذب األجسام الذي شبهه ال�ث��

� أستطيع أن أؤكد لك أن هذا ال �حدث عادة� الحد�د�ة.. ل�ن��
� هذە الدار و�شأت

و�ان ع�� ث��ا إ� حد ما.. وقد عشت معه ��
) والخادمة (مارتا) ألن أبوي قد توف�ا.. � معه واب�ته (جرو���

� أه�م ح�ا �علم (الجيولوج�ا) ولقد ف لك أن�� �جب أن أع��
� الصخور � عمله ما ب��

� معاونة ع�� ��
وجدت سعادة حقا ��

� إظهار
� حقا برغم أسل��ه العج�ب �� واألحجار.. لقد �ان �حب��

� الواقع �ان رجال ال �ملك موه�ة االنتظار.. يزرع
هذا الحب.. ��

الزهور و�جذب أوراقها �ل ص�اح �� �عجل بنموها..�
ء واحد أفعله.. أن �

� لم �كن أما�� سوى ��
� نادا�� لهذا.. وح��

أركض �الملس�ع إ� مكت�ة..�
� عينات الصخور � مكت�ه – ب�� � متحفه - أع��

�ان ع�� جالسا ��
� �د�ه

لونج) كب�� �مسك كتا�ا �� � ا�مة هنا وهناك ع� (ش�� الم��
� إعجاب عظ�م..

و�رمقه ��
- �ا له من كتاب�.. �ا له من كتاب�

�جب هنا أن أذكر أن ع�� �ان عاشق كتب..
� مخزن كتب قد�م.. -

� ص�اح اليوم �� - لقد وجدت هذا ال���
رائع�

ف
�
ل
ُ
� كتاب �اٍل قد�م غ

ر الروعة �� ا ي�� قلتها دون أن أجد تفس��
�جلد أصفر م�سخ..

- هل تري؟.. إنه �حال ج�دة.. �فتح و�غلق �سهولة.. و�رغم هذا
فعمرە ستة قرون�
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: �
� أن أقول ش�ئا ما أداري �ه الم�اال�� وجدت من واج��

- وما هو عنوان هذا ال�تاب الرائع؟
اسمه؟.. اسمه (ها�مس ك��نجاال) لل�اتب األ�سلندي األعظم
و�ــــج الذين (سنوري تورل�سون).. و�ح�� ف�ه تار�ــــخ أمراء ال��

ح�موا (أ�سلندا)..
وال�تاب �له مكت��ا �حروف (رون�ة).. تلك الحروف رائعة

� (أ�سلندا)..�
� �انت مستعملة �� الجمال ال��

ة من ال�تاب العتيق وثب ع�� -�ما وهنا سقطت لفافة صغ��
�مكنك أن تتوقع- والتقطها..، �انت ورقة طولها خمس بوصات

وعرضها ثالث، خطت عليها حروف غ���ة..
- إنها حروف (رون�ة) أ�ضا.. ول�ن ما معناها؟...

عها أناس كنت أومن أن هذە الحروف (الرون�ة) �� حروف اخ��
�
موه��ون �� ي��دوا متاعب أولئك البؤساء الذين لديهم ما �ك��
من المتاعب.. لهذا �رت ألن ع�� لم �فهمها �ان ع�� خب��

� العالم،
� لغة المستعملة ��

� بهذا أنه �ج�د األل�� لغات.. ال أع��
ل�نه �ان �عرف ال�ث�� عن معظمها..، لهذا �انت هذە المش�لة

قمينة �أن تفقدە أعصا�ه..
� هذە اللحظة انفتح ال�اب.. وظهرت (مارتا) لتقول:

��
- العشاء ع� المائدة.

�ان رد ع�� هو س�ل من الس�اب ألقاە ع� رأسها فولت األد�ار..
وت�عتها أنا إ� مقعدي المعتاد ع� مائدة الطعام انتظرت

هنيهة، ل�ن ع�� لم �أت.
لم أعتد منه أن يتأخر عن عمل هام �العشاء.. وأي عشاء�..
، ع� � عشاء هائل.. لهذا حرصت ع� أن آ�ل نص��ه مع نصي��

ا من �ل هذا: � توجست �� صوت ع��ل (مارتا) الطي�ة ال��
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وك) لم �أت للعشاء� - لم أر ش�ئا كهذا من ق�ل.. الس�د (ل�دن��
ء ره�ب س�حدث�.. �ارثة� �

ال أصدق ذلك.. ثمة ��
، �انت ال�ارثة �� أن �علم ع�� �ما حدث لعشائه..، �ال�س�ة ��
.. � � دوي صوته �الرعد ينادي�� وكنت أوشك ع� االنتهاء ح��

فطرت إ� مكت�ه..
- اجلس ها هنا.. وا�تب..

، فامتثلت ع� الفور.. � ع��
أمر��

� المقا�ل ل�ل حرف من هذە الحروف
- سأمل�ك الحرف الروما��

(الرون�ة).. وسنحاول أن نرى ما ي�تج من �ل ذلك.
� ال مع�� لها..، �دأت أسطر مجموعة عجي�ة من ال�لمات ال��

ة.. � ح��
ع يتأملها �� وما إن فرغت ح�� تناول ع� الورقة و��

- إنها ما �س� �ال (ك��توجرام).. ح�ث يتم خلط الحروف
ت�ب لتك��ن �لمات �ال مع�� ال تفهم إال إذا أعدناها لل��

الصحيح.
� كنت اح�م من أن أصارحه ، ل�ن�� لم ي�د �� �ل هذا ذا مع��
� �ذلك..، �ان ع�� يؤمن أن هذە الورقة كتبها شخص ما، اقت��

هذا ال�تاب �عد تأل�فه �أعوام عد�دة..
� �اطن الغالف، استطاع أن �جدە

و�التفت�ش عن اسمه.. ��
مكت��ا �حروف �اهتة:

� هذا (آرن�ه سا�نوسم)�.. هذا هو اسمه.. اسم العالم الذي اقت��
ال�تاب منذ ثالثة قرون...�،

�
� هذە الشفرة تفاص�ل كشف مذهل عرفه ��

�� �
أراهن أنه �خ��

ع�ە.. ال�د أن األمر كذلك...�
� لهفة:

وأشار نحوي ��
- لن آ�ل ولن أنام ح�� أحل طالسم هذە الشفرة..

وكذا أنت �ا (أ�سل)�
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إن من �ملك المفتاح �مكنه حل الشفرة.. ول�ن أي مفتاح؟
) المعلقة ع� � كنت أنا شارد الذهن أرمق صورة (جرو���
� ز�ارة ما، كنت أنا و

� (التون�ا) ��
الحائط، و�انت ساعتئذ ��

� ص�� وهدوء رز�ن.. وكنا قد تعاهدنا
) نعشق �عضنا، �� � (جرو���

ع� الزواج، ل�ن ع� لم �درك ش�ئا عن هذا، ألن (الجيولوج�ا)
جعلته عاجزا عن فهم أش�اء �الحب.

ء من �
، فيها �� � ) شقراء جم�لة، زرقاء العين�� � �انت (جرو���

.. � الواقع.. و�انت تحب (الجيولوج�ا) مثل أبيها ومث��
ال�امة ��

� نف�غ كنا و�م من ساعات عذ�ة قض�ناها ندرس معا..... وح��
ە ع� شا�� النهر، ن��ادل �لمات حالمة.. ونضحك.. � نت��

- ال مع�� لهذا�
� لعالم

ب المائدة �ق�ضته، مما أعاد�� قالها ع�� وهو ���
� محاوالت فاشلة إلعادة ترت�ب الحروف..

الواقع.. �ان غارقا ��
� اللحظة التال�ة �ان قد غادر الغرفة مندفعا نحو الشارع

و��
�أ�ع ما استطاعت قدماە..

وسمعت (مارتا) صوت ال�اب �غلق �عنف هز الب�ت ف�خت:
- لقد ذهب...

- �الفعل..
- دون عشاء؟

�
� لن �حتاج الس�د لأل�ل �عد اليوم.. ولن �أ�ل مخلوق ��

- ع��ز��
هذا الب�ت �عد اليوم.. فلن ُ�سمح له �ذلك..

� جم�عا من الج�ع..�
- إذن سنق��

و�ان �المها صح�حا أ��� مما تتوقعه.....
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عت أ�سق �عض الصخور عدت للمكتب �قلب كئ�ب، و��
� شوارع (التون�ا)

مفكرا أين عساە �كون؟.. تخ�لته �خطو ��
خطواته الواسعة آت�ا �حر�ات عص��ة.. قاطفا األزهار.. ومفزعا

�ئة.. للطيور ال��
ضنا أن أمسكت �الورقة، وعدت أحاول ترت�ب الحروف مف��
اللغة الالت�ن�ة �� ما كت�ت �ه الشفرة أجهدت نف�� ح�� أن
...، �دأت أحرك الهواء � عق��

الحروف �دأت تتطاير متداخلة ��
�الورقة.. وهنا ت�دى � �ص�ص من الفهم.. لقد وجدت الحل...�

 

∞∞∞∞∞
 

� ترت�ب الحروف، ل�نه �ان �حتاج
وفس�� محقا �� لقد �ان ال��

� وجدتها �الصدفة- �� �جد حل اللغز، لخطوة واحدة - مثل ال��
� أن أقرا المكت��ة ع� الورقة �اللغة الالت�ن�ة.. واآلن �مكن��

� الذعر�.. هل هذا صحيح حقا؟.. هل �لغت وهنا انتاب��
الشجاعة �أحدهم هذا الحد؟�.. ال.. لن أدع ع�� �عرف، ألنه لن
� �أن �علم ما حدث، �ل س�صمم ع� أن يرى بنفسه.. لن

�كت��
� معه.. عندئذ لن نعود

�قاوم اإلغراء.. وس�ذهب و�أخذ��
أ�دا....، لو أنه تفحص الورقة و�دأ �حركها، �ما فعلت، ل��ما

عرف ال�، �جب أن أحرقها�
� فيها �الورقة وهنا فتح ال�اب ودخل

اتجهت نحو المدفأة ألل��
.. ع��

� الورقة مع�دا إ�اها لموضعها. وجلس
استطعت �صع��ة أن أخ��

ت�ب لمدة � إعادة ال��
ع�� يواصل محاوالته -الفاشلة حتما- ��

ثالث ساعات �املة..
� مقعدي.

ومر الوقت ممال ح�� غفوت ��
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� الص�اح ألجدە مازال ��افح المستح�ل عيناە
صحوت ��

� �ال�ث�� �دأت أشعر
ا�� الحمراوان، ووجهه الشاحب، أخ��

�الح�ة من أجله، خاصة وأنه �ان منهم�ا إ� درجة أنه ���
� أعمل من أجل � �انت ق��ة.. إن�� العص��ة�..، ل�ن أس�ا��
مصلحته.. ولهذا لن أن�� معاناته أ�دا.. دعه �جد الس�� وحدە

إذا استطاع..
� لم أتوقع إ� أي مدى ذهب ع�.. ل���

� السوق، لم
� استعدت (مارتا) للذهاب لجولتها المعتادة �� ح��

.. وهنا فهمت. تجد مفتاح ال�اب األما��
، ل�جعلنا نتضور جوعا عقا�ا لنا ع� عدم فهمه لقد أخذە ع��
ل إ� أن �جد � � مع ع�� داخل الم�� للشفرة�..، لقد �نا سجين��

حال.
� سأظل صامتا. .. ل��� � ة والج�ع �مزق�� الساعة الثان�ة ع��

ي و�دأت أرى األمور الساعة الثان�ة ظهرا.. �دأت أفقد ص��
�
�ش�ل مختلف.. ل��ما لن �صدق ع� حرفا من المكتوب ��

ها مزحة سخ�فة.. �ل إذا فرضنا أنه صدق الورقة.. س�عت��
المكتوب وصمم ع� الق�ام بهذە الرحلة، فمن الممكن دائما

منعه.. أنا سأمنعه..
ال جدوى إذن من الموت جوعا..

� ح�� ال أث�� ر��ته.. ە �ال�، ل�ن �ش�ل غ�� مفا�� ع� أن أخ��
� هذە اللحظة فالحظ - �ال مراء - ش�ئا غ��

�� � التقت عيناە �عي��
.. أمسك ذرا�� �حدة ونظر ا�� ثان�ة، �أنما �

� نظرا��
معتاد ��

� سؤاال أ��� �سأل سؤاال.. ولم �كن �استطاعته أن �سأل��
وضوحا..

حركت رأ�� �مع�� " نعم.. لقد وجدت مفتاح الشفرة.."



856

هز راسه �مع�� " أنت معتوە "، فحركت را�� ثان�ة، مما جعل
عي��ة تلتمعان، وق�ضته تزداد إح�اما.

ا عن عرفانه ، تعب�� � أخ�� إن صارحته �الحق�قة، أن يهشم��
�الجم�ل.

� أمالها ع�.. � عليها ال�لمات ال�� ناولته قطعة الورق ال��
وهمست:
- اقرأها..�

. - ل�نها �ال مع��
- ل�س إذا قرأتها �العكس من آخر حرف ح�� أول حرف.

أصدر ع� ص�حة ف�ح جنون�ة.. و�دأ �قرأ الورقة �صوت
مرتجف �ادئا من آخرها.. و�انت �لغة الت�ن�ة رديئة حقا، ل�نها

واضحة..
" انزل من فوهة (يوكول) (س��فل) الذي �مسه ظل
(س�ارتار�س) بنعومة ق�ل �دا�ة شهر يوليو أيها المسافر

الشجاع. وستصل إ� قلب األرض �ما فعلت أنا"
                                                       (آرن�ه سا�نوسم)

� الهواء �من أصا�ه مس،
ما إن قرأ ع�� هذە الرسالة ح�� وثب ��

� الغرفة، و�ر�ل قطع األثاث.. �ل - صدق أو ال
ع يتقافز �� و��

� الهواء و�تلقفها.. ثم �دأ يهدأ
تصدق - �ط�ح أحجارە الثمينة ��

ا. أخ��
- �م الساعة اآلن؟
الثالثة �عد الظهر.

� لم أتعش أمس.. أر�د ش�ئا آ�له حاال...� و�عدها.. - إن��
- �عدها..؟

�.. � - سأعد أ��� حقائ��
- ولماذا؟



857

وفس�� - عد�م الشفقة - وهو يه�ع لغرفة الطعام: قال ال��
- ولتعد أنت أ�ضا حقي�تك.

��.. � قد��
�� � عند سماع هذە ال�لمات غاص قل��

 

∞∞∞∞∞
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2- الرحلة...

�
� موافق.. أدرك أنه لن �ص�� برغم هل�� تظاهرت أمام ع�� �أن��

.. رحلة لقلب �
� ص��

إال لمنطق العلم.. و�ان هذا المنطق ��
� أن أناقش هذا ف�ما �عد.. أما األرض�.. �ا له من هراء�..، �مكن��

� األساس�ة. اآلن فتناول الطعام هو مهم��
- �

ثر و�م�ح.. �ل لقد أل�� وجلسنا نلتهم الطعام ب�نما ع�� ي��
تخ�ل هذا - �عض الف�اهات، األمر الذي لم أعتدە من ق�ل.

� إ� مكت�ه..
و�عد أن فرغنا، دعا��

قال �� وهو �جلس ع� المائدة:
� الوقت الذي كدت أ�أس

- لقد قدمت �� الجواب �ا (أ�سل) ��
ف�ه، إنك لولد ذ�� ولن أ�� ص��عك هذا ما حي�ت.

ثم أردف:
� �قة

� و�رغبون �� ل�كن هذا ال� ب�ننا.. ثمة علماء �غارون م��
� أن �علموا ش�ئا عنها ح�� نعود.

هذە الرحلة.. لهذا ال ي����
� ذلك؟

�ن ممن يرغبون �� - هل انت واثق أن هناك ال�ث��
� كسب الشهرة والمجد؟

- حتما.... من ذا الذي ال يرغب ��
- هذا هو ما أعن�ه.. لم ال تكون هذە المخطوطة مجرد دعا�ة

حمقاء؟
ة.. � األخ�� � �لم��

كنت - �التأ��د - غ�� موفق ��
.. ل�ن اب�سامة ود�عة تالع�ت ع� � وج��

وتوقعت أن ينفجر ��
ثغرە وقال:

- هذا هو ما س�تحقق منه �أنفسنا�
.. وقلت: �

ابتلعت ر���
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أر�د أن أعرف مع�� هذا الـ (يوكول) والـ (س��فل) والـ
(س�ارتار�س).

� قد ابتعت هذە � ذلك.. من المصادفة أن��
- ال توجد صع��ة ��

�ش) وعليها � � (اليب��
الخ��طة الرائعة لـ (أ�سلندا) من صديق �� ��

�مكننا أن نرى ما ن��د..
انظر إ� هذە الج��رة و�را�ينها تجد أن �ال منها �حمل اسم
�ان ارتفاعه خمسة آالف قدم ع� (يوكول) أما (س��فل) ف��

� (أل�سلندا).. وهو الذي �قودنا لقلب األرض. الساحل الغر��
- ل�ن هذا مستح�ل.. ال�د أن فوهته مليئة �الحمم والصخور

الملته�ة.
� العالم ال

� ال�شطة �� ا��� - وماذا لو �ان خامدا؟.. إن عدد ال��
� الخامدة، فعددها �فوق ذلك ا��� يتجاوز ثالثمائة.. أما ال��

�مراحل.، ومن ب�نها (س��فل) الذي لم �عد أحد �سم�ه بر�انا.
وما هو (س�ارتار�س) هذا؟

: تنهد ع��
- لقد �ان (سا�نوسم) خارق الذ�اء.. ال�د أن (س��فل) له عدة
فوهات؛ لذا احتاج الرحالة لتحد�د أيها تقود لمركز األرض..�
� نها�ة (يونيو) تر�� إحدى القمم -

نا أنه �� ولذلك أخ��
(س�ارتار�س) - �ظلها فوق الفوهة المطل��ة.. ال�س هذا

واضحا؟
� �دي - إذ من الواضح أن ع�� �ملك إجا�ة ع� �ل

أسقط ��
� ظللت آمل أن أجد حججا علم�ة ضد الرحلة.. سؤال، إال أن��

- إن العلم يؤكد أن هذە الرحلة مستح�لة.
� سخ��ة:

أجاب ع� ��
ء مزعج. �

- العلم �قول هذا؟.. آە.. �ا له من ��
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- ذلك العلم.. أل�س محزنا أن �قول لك العلم إن األش�اء الممكنة
مستح�لة..؟

- إن العلم �قول إنك �لما توغلت ألسفل ازدادت الحرارة..
� قدما، ولما �ان مركز األرض ي�عد حوا�� درجة مئ��ة ل�ل س�ع��
�ن ألف أر�عة آالف م�ل عن السطح، فال�د أن حرارته ت�لغ ع��
درجة، أي أن أصلب الصخور والمعادن تتحول إ� غاز ملتهب..

فك�ف ت��د أن تزور م�انا كهذا؟..
� أقل لك �ا (أ�سل) إن � تفزعك.. دع�� - إذن �� الحرارة ال��
العلم ال �عرف ش�ئا أ��دا عن األرض من زمن ل�س �ال�ع�د، كنا
نظن أنه �لما ابتعدت عن األرض �لما انخفضت الحرارة.. اآلن
� أي م�ان �ع�د عن األرض

نحن نعرف أن الحرارة ال تنخفض ��
� درجة تحت الصفر.. لماذا ال �كون � أو خمس�� أقل من أر�ع��
هذا الحال مع الحرارة؟.. أن تكون هناك نقطة ال ترتفع �عدها
الحرارة مهما انخفضنا؟..، ثم إن هناك ملحوظة أخرى.. لو
�انت حرارة المركز �ما تصفها النفجرت األرض.. إن معظم
علماء (الجيولوج�ا) يؤمنون أن قلب األرض ال �حوي غازات وال

� مما �� عل�ه. ماء و�ال �ان وزن األرض أقل مرت��
- إنك تجعل األرقام ت��ت ما ت��د..

� تناقص
�� � ا��� .. ال تنكر أن عدد ال�� � - ت��ت الحقائق �ا ب��

مستمر، وهذا ع� عكس المتوقع لو �ان قلب األرض غازا
ة األرض �ال�حر إ�ان المد والجزر ملته�ا..، وقتها س�تحرك ق��

تجاە القمر، ول�انت الزالزل تحدث ط�لة الوقت.
� قال �� � �الم ع�� ح��

� ش�ئا من الصواب �� كنت قد �دأت أتب��
وهو ي��ت ظهري:

� أومن أن �اطن األرض ل�س حارا.. ل�ن دعنا نر ذلك �أنفسنا. إن��
 



861

∞∞∞∞∞
 

تركت ع�� و�دأت أذرع شوارع (هامبورج) شارد الذهن ملتهب
� ز��ت �� هذە الوجدان، هل أنا مقتنع حقا أم أن �لماته �� ال��
الفكرة المجنونة..؟ هل ما سمعته �الم رجل معتوە، أم نبوءة

عالم ع�قري؟...
؟� أين ت�دأ الحق�قة وأين ت�ت��

كنت أس�� ع�� شا�� النهر متجها لل��ف.. إ� (ألتون�ا) ر�ما
� الط��ق لدارها..

) و�الفعل رأيتها �� � � (جرو���
ع� أمل أن أل��
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� دهشة:
َ�َخْت ��

...؟ �
- (أ�سل)... لقد جئت لتلقا��

ا. ول�ن ما إن رأت وج�� ح�� توجست ��
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- ماذا حدث؟
حك�ت لها القصة �أ�ملها فلم تعلق لدق�قة �املة.. ثم قالت:

- (أ�سل).. ستكون رحلة عظ�مة..�
!........ -

- نعم.. رحلة تفخر بها.. وستجلب لك الشهرة.. ل�م أتم�� لو
�د متاع��ما فقط. � � فتاة معدومة الح�لة، س�� جئت مع�ما، ل���

، أو � ال �مكن أ�دا فهم هؤالء ال�سوة فهن إما أن �كن مثال الج��
� هذا.

ذروة الشجاعة، وال دخل للمنطق ��
ت رأ�ك غدا.. - ل��ما غ��

ء.. �
- غدا - ع��زي - سأقول نفس ال��

�نا م�شا��� األ�دي دون م��د من ال�الم.. كنت منه�ا من جراء
� واس�ت نف�� �أن (يوليو) لم يزل ة، إال أن�� األحداث األخ��
�ع�دا، ولم يزل من الممكن أن تقع أش�اء وأش�اء تجعل ع��

�عدل عن هذە الرحلة المشؤومة.
- ول�ن ما إن عدت للب�ت ح�� فوجئت �ع�� ��خ و�جري ما
� رجال �حملون ال�ضائع للب�ت.. وقد �دا ع� خادمتنا ب��

العجوز انها ع� حافة الجنون.
- هلم �ا (أ�سل)�.. تعال..... �ا لك من مزعج.....

ألم تحزم حقائ�ك وترتب أوراقك �عد؟
� الذهول. أصاب��

- إذن نحن ذاه�ان؟�
هة وتهمل استعدادات � � تذهب لل�� - حتما�.. ماذا تعن�ه ح��

السفر؟
- حقا ذاه�ان؟�

� الص�اح ال�ا�ر.
- ط�عا �عد غد ��
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( � � وجدت (جرو��� � ح�� لم أحتمل سماع الم��د، فهرعت لغرف��
� حماس:

.. وهتفت �� � قد س�قت��
ء.. و�جب عل�ك أن تكون �

� رجل علم حق ال �خ�فه �� - إن أ��
�ن، ان شه�� فخورا �ه �ا (أ�سل). س�نجح.. أنا واثقة.. ستص��

... �
� افعاله.. حرا ��

� �المه.. حرا ��
وستغدو رجال حرا ��

ء من الحماس، �
� أدركت ما تعن�ه.. شعرت ��� وصمتت.. إال إن��

� ح�� هذە اللحظة لم أ�ن قادرا ع� اس��عاب فكرة إال إن��
) مقتادا إ�اها إ� مكتب � � ���ة أمسكت �د (جرو���

الرح�ل.. و��
.. ع��

� تردد:
سالت ع� ��

.. أر�د أن أفهم لماذا العجلة..؟ - ع��
- لماذا؟.. لضيق الوقت ط�عا..

ون من (مايو).. - ل�ن اليوم هو السادس والع��
ولم تزل نها�ة (يوليو)..

- وهل تظن أيها المعتوە أننا س��لغ (أ�سلندا) بهذە ال�عة؟.. إن
�
� الثا��

� (ك��نهاجن) و (را�ك�اف�ك) �� هناك سفينة واحدة ب��
�ن من �ل شهر.. ولو انتظرنا ح�� (يونيو) سنصل إ� والع��
(را�ك�اف�ك) متأخ��ن �عد أن �سقط ظل (س�ارتار�س) ع�

الفوهة.. �جب أن ت�لغ (ك��نهاجن) �أق� �عة ممكنة.
� � �انت هادئة، �أن�� ) ال�� � � �معونة (جرو��� وهكذا حزمت حقائ��

فقط ذاهب إ� المدينة المجاورة.. ك�ف أتركها.. ك�ف؟..
� االستعدادات والم��د من المؤن وال�ضائع

مر اليوم التا�� ��
.. و�انت ل�لة سوداء �

� الدار..، ثم نمت كحجر ع� فرا��
ا�م �� ت��

� ألعمق أعماق األرض.. وأنا
وفس�� �جر�� حلمت فيها �ال��

� حفرة عم�قة �ال قرار.
أهوي.. أهوي.. أهوى ��
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� الخامسة ص�احا ذه�ت لغرفة الطعام ألجد ع�� �لتهم
و��

،.. �
� متقلصة واإلنهاك �غزو �د��

� عجلة.. �انت معد��
إفطارە ��

� الخامسة والنصف وصلت ع��ة لنقل متاعنا إ� محطة
��

� التفتت نحوي.. وهمست: ) ح�� � القطار �ان ع�� يودع (جرو���
- ع��زي (أ�سل).. أنت راحل اآلن.. ل�ن عند عودتك ستجد

زوجتك..
لم أستطع أن أقول ش�ئا سوى:

.( � � (جرو��� - وداعا �ا حب�ب��
� السا�عة تحرك

� السادسة والنصف وصلنا المحطة.. و��
و��

القطار...
 

∞∞∞∞∞
 

�عد وصولنا إ� (ك�ل) ركبنا القارب إ� (ك��نهاجن).. و�ان ع��
�
يوشك ع� الجنون و��اد �دفع القارب إ� وجهته دفعا..، ��

(ك��نهاجن) توجهنا إ� متحف (الجيولوج�ا) ح�ث قا�لنا
. وفس�� (تومسون) الذي �ان �عرف ع�� ال��

ع �ف�ش عن قارب ولقد أ�دى الرجل لنا حفاوة واضحة، و��
حل ي) �ان س�� �قلنا إ� (أ�سلندا) ح�� وجد واحدا اسمه (فال���

� من (يونيو) إ� (ر�ك�اف�ك)..
� الثا��

��
عت أنا وع�� �ستكشف المدينة.. كنت أنا كطفل منبهر ��ل ��
ج كن�سة عال ع� ء، أما ع� فلم ي�د اهتماما سوى ب�� �

��
� من (ك��نهاجن).. لم � الغر�� � �ش�ل الجزء الجنو�� الج��رة ال��
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�� اهتما�� سوى أن ب�ج ال�ن�سة شد�د االرتفاع أجد ما �س��
أ��� الالزم..

- هلم نصعد ألع�.
� خلفه. قالها ع�� وهو �جذب��

� �أن يث�� لدى الدوار.. أنا ال أرتاح للمرتفعات. - ل�ن هذا قم��
� للصعود.. �جب أن نعتاد األما�ن الشاهقة.

- هذا س�ب �ا��
- ل�ن..
- ه�ا..�

� وهكذا لم أجد �دا من الصعود.. درجة �درجة.. مائة وخمس��
� مع ج يه�� درجة.. �عدها �دأت أشعر برا�� �طفو و�أن ال��
ّ � ّ و�دّي مغلقا عي�� � ال��ــــح.. اضطررت أن أزحف ع� ركب��

��امة.. ح�� وصلنا إ� القمة..
- انظر ألسفل.. �جب أن تعتاد ذلك..

� فرأ�ت المنازل �األلعاب.. وفوق رأ�� تحركت فتحت عي��
السحب مارة ع�� السماء ل�نها �ال�س�ة �� �انت ثابتة.. خ�ل ��

أن األرض و��ج ال�ن�سة هما اللذان يتحر�ان..، وكنت أرى
ساحل (الس��د) من �ع�د..

ا أن � سمح �� ع�� أخ�� استمر هذا الدرس ساعة �املة.. وح��
� قد � لمست قدماي أرض الشارع ظننت لوهلة أن�� أنزل.. وح��

� إ� األ�د.
فقدت القدرة ع� الم��

� - �الرغم م�� ولمدة خمسة أ�ام واظبنا ع� هذا العمل ح�� أن��
� دوار - �دأت أتعلم ك�ف أنظر ألسفل دون أن ��ع��

المرتفعات..
ي) إ� (أ�سلندا).. وهكذا �نا مستعدين لركوب الـ (فال���

ة ا�ام ع�� (الس�نور).. استغرقت رحلتنا ع��
ساحل الس��د (س�اجن).. ثم �حر الشمال الره�ب..
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� اليوم الحادي
نا ساحل (اسكتلندا).. وجزر (فارو)، و�� �عدها ع��

ع�� رأينا ساحل (أ�سلندا)..
� لهفة إ� ج�ل عال له

نظر ع�� إ� الساحل الشما�� وأشار ��
قمتان �غطيهما الجل�د األ�دي.. وهتف:

- (س��فل)... (س��فل)�
ما إن نزلنا إ� الشا�� ح�� التقينا برجل حسن المح�ا.. و�ان هو
حا�م (أ�سلندا) ال�ارون (ترامب) بنفسه.. وقد صافحه ع��

وت�ادل معه حديثا �الدانمارك�ة لم أفهم منه حرفا �طب�عة الحال،
� اس�نتجت أن الحا�م �عد ع�� �أن ي�ذل قصارى جهدە إال أن��

للعون..
�ما تعرفنا ع� رجل لط�ف الشمائل هو الس�د (ف��در�كسون)
�
�� � � مدرسة (ر�ك�اف�ك) الذي قدم لنا غرفت��

مدرس العلوم ��
دارە �� نق�م فيهما.

� �نا وحدنا: � �ور ح��
قال ع�� ��

- هلم �ا (أ�سل)�.. األمور �س�� ع� ما يرام، ولقد مر الجزء
� من رحلتنا.. الس��

؟ � . ماذا تع��
- لم �عد أمامنا سوى أن (نه�ط)�

ل��ما كنت ع� حق.. ول�ن �ما سنه�ط علينا أن نصعد..
� البتة.. سأذهب للمكت�ة �احثا عن كتا�ات لـ

- هذا ال يث�� قل��
� - وال�د - واجد �عضها.

(سا�نوسم) أل��
� ال�لدة أو ال؟

- ألن تتجول ��
� (أ�سلندا) ل�س ما هو فوق األرض �ل ما

�� � - نعم.. إن ما يهم��
تحتها��

ع� أنه عاد �عد ساعات وقد �دت عل�ه مخا�ل اإلح�اط، ألنه
لم �جد أ�ة كتب لـ (سا�نوسم) هناك.
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ت نا مض�فنا الس�د (ف��در�كسون) أن ال�ن�سة قد اعت�� وأخ��
ذاك الرحالة عدوا لها، وأحرقت �ل كتا�اته، األمر الذي ف� لنا

� كتابته رسالته �الشفرة.
ح الس�د (ف��در�كسن) ع� ع�� أن �قوم وهنا – لدهش�نا - اق��

�ان المس� (س��فل) ألهميته..� �استكشاف ال��
- هل هو خامد؟

- نعم.. منذ خمسة قرون..
- حسن.. ر�ما �ان من الواجب أن أذهب ألراە.. أ.. أقلت �� ما

اسمه؟
- (س��فل)..

كدت أنفجر ضح�ا وأنا أشاهد ع�� يتصنع الجهل ل�داري
�ان، خاصة والفرصة قد جاءته ع� لهفته المجنونة لرؤ�ة ال��

طبق من الفضة، ودون إثارة الشكوك.
سأله الس�د (ف��در�كسن)..

- - ك�ف تنوي الوصول إل�ه؟
- �ال�حر ط�عا..

� الناح�ة األخرى
- مستح�ل.. إن �ل القوارب مشغولة �الص�د ��

� الذهاب برا.
من الج��رة، لهذا ي����

ط��ق ط��ل ل�نه مسل.. وعندي لك دل�ل مأمون الجانب
و�مكنك االعتماد عل�ه.. إنه شخص ماهر و�تحدث الدانمرك�ة

�طالقة..
 

∞∞∞∞∞
 

� الص�اح التا�� ع� صوت ع�� يتحدث الدانمارك�ة
اس��قظت ��

� الب��ان وله وجه �س�ط مع أحدهم.. رجل ط��ل القامة مت��
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� ت�سدل خصالت شعرە � ح��
قس�م..، �انت عيناە زرقاو�ن ��

األحمر ع� كتف�ه.. و�ان الهدوء �شع من وجودە، �أنما ال �مكن
� ال�ون أن يزعجه.

ء �� �
ل��

� رحلتنا، و�ان ع�
).. دل�لنا القادم �� �ان اسمه (هانز �ا�ل��

ء، إال أنهما لم �ختلفا حول المادة �
� �ل ��

النق�ض من ع�� ��
واألتعاب بتاتا.. فواحد مستعد تماما لقبول أي أجر وواحد

مستعد تماما لدفع أي أجر.. صفقة �س�طة جدا �ما ترى.
) عند سفح تم االتفاق ع� أن �قودنا (هانز) إ� ق��ة (ستا��
� �ن م�ال تلك المسافة ال�� � وع�� �ان.. و�انت المسافة اث�ت�� ال��

� أدرك أن الم�ل ، إال أنه ح�� � � يوم��
قدر ع�� أننا سنقطعها ��

�ن ألف قدم، فهم أن الرحلة لن الدانمرك �ساوي أر�عة وع��
تقل عن أسب�ع �امل�

� للمتاع، أما � �� ولع�� واثن�� وحصلنا ع� أر�عة خيول.. إثن��
� �ما عهدە دائما، وقد رفض أن ينال أجرا ق�ل أن

(هانز) فس�م��
نصل..

- رجل ط�ب
قالها ع�� وأردف:

- ل�نه ال �درك أي مجد ي�تظرە �عد رحلتنا�
ل معنا إ�..؟ � � أنه سي�� - هل تع��

- نعم �ا (أ�سل)... إ� مركز األرض...�
 

∞∞∞∞∞
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�ان... 3 - ال��
� سنحملها معنا. و�ان ق�ل الرح�ل �دأنا نرتب متاعنا واألش�اء ال��

من ب�نها ما هو جدير �الذكر:
� درجة مئ��ة.. وقد ١- ترموم�� �مكنه الق�اس ح�� مائة وخمس��

�دا �� هذا أقل مما �جب وأ��� مما �جب..
أقل من درجة حرارة مركز األرض �ما أتوقعها.. وأ��� من أي حد

�مكننا تحمله ق�ل أن نتحول لشواء�
� ن�تظرها.. ۲ - جهاز �اروم�� خاص لق�اس الضغوط الهائلة ال��

٣- جهاز كرونوم�� ي��نا الزمن حسب موقع (هامبورج).
4- بوصلتان.

5 - مص�احان كه��ائ�ان مأمونان وسهال الحمل..
را لحملهما.. وسلم من الح�ال.. و�ان معنا بندقيتان، ال أرى م��
� صورة مساحيق ولحم

وفاس ومطرقة..، أما الطعام ف�ان ��
مقدد �كفينا نحو ستة شهور.

ولم نحمل ماء؛ ألن ع�� �ان واثقا من الم�اە الجوف�ة.
� حملناها معنا.. إن ع�� من الصعب أن أتذكر �ل العجائب ال��

ا، �أنه �ان لم ي�س ش�ئا ح�� النقود... لقد حمل معه م�لغا كب��
� مركز األرض.

يتوقع وجود محالت ��
� الساعة السادسة ص�احا،

ة ودعنا مض�فنا.. و�� � الل�لة األخ��
��

�ان (هانز) ي�تظرنا بهدوئه المعهود لن�دأ رحلتنا نحو المجهول.
 

∞∞∞∞∞
 

عت أتأمل معالم الط��ق شاعرا ب�شوة.. أي خطر هنالك؟.. ��
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�ل ما عّ� هو أن أقطع هذا ال�لد العج�ب.. وأ�سلق بر�انا
خامدا.. وأنزل ع�� فوهته مثلما فعل (سا�نوسم) الذي - وأنا
�ان فظن أنه وصل لمركز واثق من هذا - وصل إ� قاع ال��
� هذە وال أع�أ ء.. إذن فألنعمن برحل�� �

األرض. هذا هو �ل ��
. �

�ال�ا��
� الس�� ع�� حقول حاولت جهدها �� تكون

�ان (هانز) �س�قنا ��
� الوصول إال إ� اللون األصفر.. ومن

اء، إال أنها فشلت �� خ��
اءى الهضاب �كسوها الجل�د.. الط��ق يتع�ج، ل�ن �ع�د ت��

خيولنا تعرف أفضل الطرق للس�� وتتحرك برشاقة وخفه.
ى �ا (أ�سل) أنه ما من - حصان ط�ب�.. حصان ط�ب�.. س��

ء أ��� روعة من خيول (أ�سلندا). �
��

د وال العواصف... فقط ال تضا�قها.. دعها ء يوقفها.. ال ال�� �
ال ��

� اليوم.
� م�ال �� �ح��تها وستقطع �ك ثالث��

- هذا يناس�نا.. ول�ن ماذا عن دل�لنا ال�ا�س؟
- ال عل�ك هؤالء الرجال ال �شعرون �األرض وال يتعبون أ�دا

� أنا.
ە جوادي وأم�� وح�� إذا ما تعب سأع��

 

∞∞∞∞∞
 

� وصلنا إ�� ق��ة ة ظهرا ح�� ب من الثان�ة ع�� �انت الساعة تق��
� ال�حر ج).. ومن هناك �دأنا ن�بع ط��قا ض�قا، ما ب�� تد� (إيول��
� الساعة الرا�عة ع�ا صادفتنا عق�ة.. �� لسان

والمرتفعات.. ��
من ال�حر يتغلغل ع�� ال�ا�سة.. و�انت أمواجه تصطدم
� �انت ج�ادنا ج�ادا طي�ة �الصخور الشامخة ع� جان��ة، ول��

: � لم أدر ك�ف �مكنها العبور، قلت لنف�� إال أن��
- لو �انت ذك�ة حقا فلن تحاول أصال..
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� الحصان أن إال أن ع�� لم ي�تظر �ل حاول العبور �حصانه أ��
يتحرك.. قال له ع�� (نعم) إال أن الحصان قال (ال)..، ازداد
ب الحصان الذي حاول أن �قذفه من ع� جنون الرجل و��
� ع� ركب��ه و��سل من ظهرە، ثم أنه وجد أن األفضل أن ينح��

تحت را��ه تار�ا إ�اە واقفا ع� األرض...
جن جنون ع� إال أن (هانز) ر�ت ع� ظهرە قائال:

- فار�سا..
- قارب؟.. أين؟..

أشار (هانز) إ� قارب ع� مسافة منا..
- لماذا لم تقل ذلك.. فلنذهب لنأخذە..

- ت�دفاتن..
- آە�.. �جب انتظار المد إذن..

� السادسة مساء وصلنا ق��ة (جاردار).. لم تكن
وهكذا - ��

� (أ�سلندا)
السماء مظلمة، ألن الشمس ال تغ�ب عن السماء ��

� أحد األ�واخ
� الل�ل.. و��

طوال شهري يونيو و�وليو ح�� ��
قض�نا ل�لتنا لنعاود التحرك مع أول أ�سام الفجر.
. ا�د ونحن نجد الس�� � �دأ االحساس �الوحشة ي��

لم تعد هناك أشجار وال حيوانات.. فقط ط�� هنا أو هناك
�حلق نحو الجنوب..

� ق��ة اسمها (الفتاناس) قض�نا ل�لة أخرى..
و��

.. � ، أما ع�� فلم �ْشُك إطالقا، مما أثار إعجا�� � �ان اإلنهاك �قتل��
أما عن (هانز) ف�ان ينظر للرحلة �لها ع� أساس أنها نزهة

ش�قة.
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واستمرت الرحلة ع�� خليج (فا�سا) ثم (بودير).. و�ان (هانز)
� �ل مساء س�ت؛

قد اتفق مع ع�� ع� أن ينال جزءا من أجرە ��
لذا – و�ان اليوم الس�ت - نقدە ع� الجزء األول من األجر..،
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� أسنانه ط�لة عنا نواصل رحلتنا، ب�نما �ان ع�� يهمس ما ب�� و��
الوقت.

� ستقودنا إ� - آە�.. (س��فل)... (س��فل) العظ�م... البوا�ة ال��
مركز األرض.. (سا�نوسم) !.. أيها العظ�م.. نحن هنا..

( � وع� هذا المنوال وصلنا إ� (ستا��
ول إ� القاع � �ان وال�� صارح ع�� (هانز) �أنه يزمع ال�سلق إ� ال��

ع�� فوهته مهما �ان �عد هذا القاع..
لم ي�د (هانز) فارقا، ألن �ل األما�ن - �ما ي�دو ۔ ت�ساوى

.. � عندە..، أما أنا فقد �ان الهلع �قتل��
اجع قد فات منذ فارقنا (هامبورج).. إن الخاطر ل�ن أوان ال��

� هو أننا قد ن�سلق (س��فل).. الم��ــــع الذي انتاب��
ل من فوهته.. وقد نصل لمركز األرض �ما فعل ذلك � وقد ن��
�ان لن يثور المخبول (سا�نوسم) ل�ن ما هو الضمان أن هذا ال��
ونحن ف�ه؟.. نعم هو نائم منذ عام ۱۲۲۹.. ول�ن هل هذا

ي��ت أنه لن �صحو غذا؟
� غال�ا - فكرة أن أجد نف�� مقذوفا ا - وأنت توافق�� ال أحب كث��

� �حر من الحمم الملته�ة..
إ� عنان السماء ��

، ول�ن �ش�ل ال يو�� له �
وهكذا أزمعت أن أف�� لع�� �مخاو��

� - فقط - أر�د أن أتعلم أ��� عن رحلتنا.. إال � مذعور، �ل أن�� أن��
� لم ي�� وقال: أنه لشدة دهش��

ا.. � ذلك كث��
- لقد فكرت ��

اجع هذا الرجل أ�دا.. إن هذا ماذا؟.. ل�ن هذا معناە.. �ال.. لن ي��
أجمل من أن أفكر ف�ه..، إال أنه أردف:

� ال تثور هكذا فجأة دون عالمات إنذار، ولقد سألت ا��� - إن ال��
�ن هنا وهناك منذ وصلنا.. ال�ث��
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والن��جة سلب�ة.. لم �عط (س��فل) أ�ة عالمات تنذر بتجدد
ثوراته.

ء �
� الصخور (وهو ال�� ثم أنه أشار إ� �خار ساخن �خ�ج من ب��

� أم�ل لوجهة نظري المذعورة) وقال: الذي جعل��
.. لن نخ�� ش�ئا.. هذا ال�خار هو الدل�ل ع� صدق �ال��

؟ � - ماذا تع��
�ان ع� االنفجار؛ �خ�ج هذا ال�خار �قوة أ��� � يوشك ال�� - ح��

� الصخور.... أما وال�خار �خ�ج �قوته من الفوهة، ول�س من ب��
� المستق�ل

� هذە األحجار فلن يثور (س��فل) �� المعتادة من ب��
الق��ب..�

ي. لقد ر�ــح ع�� �العادة ولم أعد س�د مص��
� التاسعة ص�احا

�ن من (يونيو) �� � والع��
� اليوم الثا��

وهكذا.. ��
�دأنا رحلة ال�سلق إ� فوهة (س��فل).

 

∞∞∞∞∞
 

عنا نصعد ي�لغ ارتفاع (س��فل) خمسة آالف قدما.. ولقد ��
سفحه واحدا خلف اآلخر مما جعل ت�ادل ال�الم مستح�ال.

�ان الط��ق يزداد صع��ة و�نحدر ألع� بزاو�ة أشد حدة.. إال أن
� سالسة، �ما لو �انت األرض مسطحة..

�� �
(هانز) �ان �م��

ة، � عن عيوننا �مينا أو �سارا خلف صخرة كب��
أح�انا �ان �خت��

وأح�انا �ان �ضع �عض األحجار فوق �عضها، ل�جعل منها
عالمات عند عودتنا..

�انت فكرة ال �أس بها ل�نها �ما عرفنا ف�ما �عد - لم تكن ذات
نفع...



876

توقفنا �عد ثالث ساعات لتناول �ضع لق�مات والراحة، األمر
� عجلة ثم واصلنا

الذي لم يرق لع� الذي التهم طعامه ��
�
المس�� الذي غدا شد�د الصع��ة، مما اضطرنا إ� الس�� ��

عوا �� � � من الوطني�� دروب متعرجة، و�ان معنا ثالثة حمال��
�عاون �عضهم ال�عض �عصيهم.. أما ع� ف�ان ي�نقل برشاقة

� �سلق الج�ال.
� أدرك أن له �اعا ط��ال �� وخفة، مما جعل��

إنها السا�عة مساء.. وقد �لغنا ارتفاعا قدرە ۳۲۰۰ قدم.. فوق
ا�د، وال��ــــح تهب � د ي�� سطح ال�حر.. الجل�د من حولنا وال��

عات�ة.. طلب ع�� من (هانز) التوقف ل�ن دل�لنا قال:
- اوففانفور

قال ع�� مف�ا:
- إنه ي��� أن نواصل الصعود.. ول�ن لماذا؟

- م�ستور..
. �

� ذعر حق���
عندئذ هتف الحمالون جم�عا ��

- �ا.. �ا.. م�ستور..�
- ماذا �عنون؟

�
� تتطاير ��

�ا�� وهنا أشار ع�� إ� كتلة من الصخور والغ�ار ال��
الهواء ع�� جانب الج�ل.. و�انت هذە ال�تلة تتجه نحونا - ما
�سمونه �اللغة األ�سلند�ة (م�ستور) ولم �كن ثمة داع للم��د
� هوت هذە من ال�الم ألننا هرعنا خلف الج�ل متوار�ن، ع� ح��
ال�تلة ع� الم�ان الذي كنا �ه منذ دقائق.. ولوال تحذيرهم

لغدونا غ�ارا تذروە ال��اح..
 

∞∞∞∞∞
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� وصلنا إ� القمة.. ة مساء ح�� � الحاد�ة ع��
�انت الساعة ��

� ، �اإلضافة إ� أن نقص األوكسج�� � د والج�ع �مزقان�� و�ان ال��
جعل التنفس مستح�ال.. وعند قد�� �انت شمس منتصف

الل�ل ترسل أشعتها الواهنة فوق الج��رة.
معا تناولنا وج�ة �س�طة ثم غفونا.. لعله أفضل نوم حظ�ت �ه

من زمن �ع�د برغم برودة الجو. نوم �ال أحالم..
نا (هانز) �االسم الذي �طلقه س�ان (أ�سلندا) � الص�اح أخ��

و��
.. � كنا فوقها.. االسم الذي توقعته أنا وع�� ع� القمة ال��

�ان اسمها (س�ارتار�س)..�
 

∞∞∞∞∞
 

ول من الفوهة.. � و�دأنا ال��
�ان ا�ساعها حوا�� ثالثة أم�ال.. و�مكنك أن تتخ�ل منظرها
ان والصخور الملته�ة.. أما القاع - �ما �دا لنا - � تملؤها الن�� ح��
�د ع� خمسمائة قدم، لهذا �ان االنحدار سهال � فلم �كن ل��

و�مكن الس�� عل�ه دون جهد..
� المقدمة وت�عناە وقد ر�طنا �عضنا �ال�عض �ح�ل

سار (هانز) ��
ط��ل ح�� إذا ما ا�شقت األرض الجل�د�ة تحت قد�� أحدنا
أنقذە ال�اقون، إال أن (هانز) �ان يتحسس األرض �عصاە
لالطمئنان ق�ل �ل خطوة وهو �شعر �الدهشة من أنه لم

تحدث مصائب ح�� هذە اللحظة ع� عكس ما اعتادە..�
�ان.. ومن فوق رؤوسنا لمحنا فوهته مرسومة وصلنا لقاع ال��
ع� السماء مستديرة تامة االستدارة.. ومن خاللها لمحنا قمة

(س�ارتار�س) تلتمع الشمس عليها..
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�ان ف�انت هناك ثالث فتحات �� قسم المداخن � قاع ال��
أما ��

�ان ت�بثق.. و�انت �ل منها ت�لغ مائة ان ال�� � منها �انت ن�� ال��
� انتا�ت � ا�ساعها.. شعرت �الرجفة وأنا أرمقها، ع� ح��

قدم ��
� الفتحات ع يركض ب�� وك) ح� مفاجئة.. و�� وفس�� (ل�دن�� ال��
يرمقها و�فحصها و�حدث نفسه أمام نظرات (هانز) ورفاقه
الذين جلسوا ع� الصخور �الطبع �حدثون أنفسهم أي مجنون

هذا؟
.. وفجأة �خ ع��

- (أ�سل)... (أ�سل)... تعال هنا..
� وسط الفوهة.. فج��ت

قالها وهو يرمق صخرة عمالقة تقف ��
ألرى ما هنالك..

- انظر�
وع� الصخرة لمحت حروفا محفورة تقادم بها الزمن.. حروفا
� �ش�ل ذلك االسم .. الحروف ال�� (رون�ه) مألوفة �ال�س�ة ��

الش�يع:
� سا�نوسم)�.. هل ما زلت م�ش��ا؟�

= (آر��
ء.. لم أدر �

� الذهول.. وجلست فوق صخرة أنظر إ� ال �� أصاب��
م�� أسلم (هانز) عي��ة للنعاس..

).. وال م�� غفوت انا.. � وال م�� فارقنا الرجال عائدين إ� (ستا��
� وخالل نو�� خ�ل إ� أن الج�ل يه��

 

∞∞∞∞∞
 

� األ�ام التال�ة �س�ب الغيوم.. �اد ع�� �جن
ق الشمس �� لم ���

�نا ق الشمس فلن �سقط ظل (س�ارتار�س) ل�� ألنه مالم ���
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� الفتحات الثالث.. فقط أر�عة أ�ام أخرى الفوهة المعن�ة ب��
.. وعنا إ� العام التا�� و��ت�� شهر (يونيو) و�تأجل م��

� فضول م�سائال - حتما - عن علة انتظارنا أما
�ان هانز يرمقنا ��

ق الشمس هذا الشهر.. أنا فظللت أدعو هللا �ا أال ���
قت الشمس.. و�دأت الهضاب - �ن أ�� � اليوم الثامن والع��

و��
� ضوئها األصفر ال�ارد..، أخذ ع�� يرمق ظل

�ستجم ��
�ان ب�طء.. ب�طء.. (س�ارتار�س) يتحرك فوق قاع ال��

ة ظهرا - سقط الظل فوق الفتحة الوس�.. � الثان�ة ع��
ثم - ��

� اختارها (سا�نوسم). الفتحة ال��
...�.. هلم بنا... - إذن هذە ��

وأشار ع�� إ� (هانز)..
- فوروت..�.. إ� األمام..�

اآلن ت�دأ الرحلة الحق�ق�ة..
اآلن ت�ت�� مرحلة اإلنهاك لت�دأ مرحلة الصعاب..، ال تزل
الفرصة متاحة �� �� أرفض.. ل�ن ك�ف أجرؤ ع� ذلك أمام
(هانز) الذي ال ي�دو ع� استعداد ألن �خاف ش�ئا؟.. �ال..
� المظفرة.. وألنزل

� ت�تظر عود�� ) ال�� � � (جرو���
سأفكر ��

� � ألن�� �شجاعة ع�� الفتحة.. ل�ن ال �جب أن أدع الدوار يتمل���
� تلك ال�ن�سة �ـ

� من الدروس ��
ف�ما ي�دو لم أتلق ما �ك��

(ك��نهاجن)..
ل منها ملساء.. �انت هنا � � سن�� لم تكن جدران الفتحة ال��
وهناك صخور حادة �ش�ه درجات السلم إال أنه لم �كن ثمة ما
ت�ش�ث �ه أ�دينا.. ل��ما أفادنا ح�ل ن��طه إ� الحافة، ل�ن ك�ف

� نصل ألسفل؟.. عسانا نحله ح��
وجد ع� فكرة �س�طة وذك�ة �� أن �د� نصف الح�ل إ�
أسفل ثم �لف الح�ل حول صخرة �ارزة و�د�� النصف اآلخر
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�
ل�لحق بزم�له، وهكذا �كون ع� من يه�ط ع� الح�ل أن
� معا �أنهما ح�ل واحد.. وعند الوصول إ� �ستخدم النصف��
�
م�ان �صلح للوقوف، فمن السهل جذب نصف واحد من نص��

الح�ل الستعادته �أ�مله.. ونكرر العمل�ة.
- واآلن ل�أخذ �ل من�م ثلثا من المتاع و���طه ع� ظهرە...

� الح�ال والث�اب؟
- ول�ن ماذا عن �ا��

� هذە بنفسها..� - ستع��
..؟ - ماذا تع��

ى.. - س��
ة وقذفها � حزمة كب��

و�معونة (هانز) حزم ع�� هذە األش�اء ��
� سماع صوتها و�� �شق الهواء.. إ� أسفل.. �ان �استطاع��

� نهائ�ا..
وصوتها يتضاءل.. يتضاءل ح�� تال��

- هكذا..�.. واآلن جاء دورنا..
� أسألك �أمانة.. هل �مكن ألي شخص ��امل قواە واآلن دع��

� هذە الظروف؟�..
العقل�ة أال �موت هلعا ��

ك�ف أتحمل �ل هذا؟
ول.. � ع� �ل حال.. �دأنا عمل�ة ال��

إ� مركز األرض..
 

∞∞∞∞∞
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4- أي ممر؟
� أال

� الخطر المتمثل �� ول ع� الح�ل المزدوج متجاهل�� � �دأنا ال��
يتحمل هذا الح�ل الرفيع ثقلنا معا..

عت أستعمل عصاي كوس�لة لتخف�ف الضغط عن هذا ��
ة الح�ل، و�عد نصف ساعة وجدنا أنفسنا ع� صخرة كب��

.. ز من الجدار الرأ�� مسطحة ت��
ء.. �

� لم أتمكن من رؤ�ة أي �� نظرت إ� أسفل، ل�ن��
ع (هانز) �ع�د تعليق الح�ل من جد�د لنه�ط المرحلة التال�ة ��
� أثناء هبوطنا لم أ�ن

� قدم.. و�الطبع - �� � ي�لغ عمقها مائ�� ال��
� نه�ط عليها.. إال أن ع�� - ألهتم �معرفة نوع�ة الصخور ال��

� اهتمام.. وقال:
ع يتفحصها �� �فضول عل�� قاتل - ��

- �لما تقدمنا آمنت أ��� أن �اطن األرض ل�س حارا.. وع� �ل
حال سوف نرى..

ض � تجن�ت إثارة حنقه.. ولهذا.. اف��
و�ما اعتدت ط�لة ح�ا��

ول.. و�عد ثالث ساعات � � أوافقه ع� ما �قول.. واصلنا ال�� أن��
ول � � ال��

�املة، لم �كن القاع ظاهرا ألعي�نا �عد.. ل�ننا استمررنا ��
� ف�كنا � الوقت �عّد المرات ال�� ألسفل.. ألسفل.. ألسفل، أز��
فيها الح�ل وأعدنا تعل�قه، ألعرف إ� أي عمق وصلنا.. و�ان
ة مرة استغرقت منا سبع ساعات، و�التا�� كنا عددها أر�ــع ع��

ع� عمق ۲۸۰۰ قدم..
قال ع�� وهو �لهث:

- لقد وصلنا.
- ألين؟

�ان.. - لقاع ال��
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- إذن ال يوجد مخ�ج.. لقد انتهت رحلتنا..
ى ذلك غدا، أما اآلن - ال�د أن هناك واحدا ع� �مي�نا.. ل�ن س��

فقد حان م�عاد النوم.. و�الطبع العشاء..
وهكذا فتحنا حقي�ة والتهمنا �عض الطعام، ثم ه�أنا أنفسنا

ك�فما اتفق، للنوم فوق الصخور..
� عت أرمق نجما يتألق ع�� الفتحة ال�� استلق�ت ع� ظهري و��

� النعاس.. نزلنا منها.. ح�� غلب��
 

∞∞∞∞∞
 

� الص�اح أ�قظنا ضوء النهار الخافت قادما من أع�.. �الطبع
��

لم �كن ق��ا، ل�نه سمح لنا برؤ�ة الموجودات..
� م�ح مرعب:

قال ع�� ��
ك�ف حالك �ا (أ�سل)؟.. هل نعمت من ق�ل �ل�لة هادئة كهذە

� دارنا العجوز �شارع (كون�شن)؟.. ال ضوضاء من أي ن�ع..
��

- �الطبع هادئة.. هادئة إ� حد مف�ع..
: صاح ع��

- هلم.. هلم... إذا كنت �شعر �الرعب اآلن فك�ف س�شعر ف�ما
�عد؟

إننا لم نتجاوز بوصة واحدة داخل األرض�
؟؟ � - ماذا تع��

� أننا لسنا ح�� تحت مستوى ال�حر.. إننا فقط نزلنا - أع��
� �سلقنا (س��فل)..�� � صعدناها ح�� المسافة ال��

- حقا؟
..( - ط�عا.. انظر إ� (ال�اروم��

�ن بوصة.. - إنه �ش�� إ� �سعة وع��
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.. س. هكذا.. هذا هو ضغط الهواء العادي.. وهذا ي��د �ال��
واآلن دعنا ن�ناول وج�ة إفطار جديرة برجال ي�تظرهم عمل

شاق..�
( � صمت.. �عدها جلس ع�� �دون قراءات (ال�رونوم��

وأ�لنا ��
).. ثم قال: ) و(ال�اروم�� موم�� و (ال��

� س��دأ فيها رحلتنا - واآلن �ا (أ�سل) هذە �� اللحظة �عينها ال��
إ� قلب األرض..

� وكذا فعل (هانز).. واتجه ع�� نحو وأضاء ال�شاف ال�هر��
� ودخلة..، وق�ل أن أت�عهما رفعت النفق الموجود ع� ال�م��

� - ضوء النهار..
� ح�ا��

� إ� السماء ألري - آلخر مرة �� عي��
� � صنعت هذا النفق لنفسها عام ۱۲۲۹ ح�� �انت الحمم �� ال��

�ان آخر مرة.. و�انت جدرانه مغلفة �ط�قة معدن�ة براقة، ثار ال��
مما أ�س�ه جماال ال يوصف..

� - انظر لهذە الروعة �ا ع��
� ألمل أن ترى أش�اء أ��� - آە�.. أنت تحبها �ا (أ�سل).. و�ن��

روعة �الداخل.. فلنتقدم�
لق� ألن الممر �ان منحدرا إ� حد ال � �ان األحرى أن �قول: فلت��

لق.. � يوصف، مما جعل من العس�� حقا أال ت��
إال أن الحرارة لم تزدد إال أر�ــع. درجات داخل النفق ح�� �عد
� الثامنة مساء أمرنا ع�� �التوقف داخل

� و��
� من الم�� ساعت��

أحد الجيوب الصخ��ة، فعلقنا مص�احينا ع� الصخور.
� الواقع يتحرك..

قد �ظن القارئ أن الهواء �ان سا�نا، ل�نه �ان ��
وكنت أس�شعر ه�ات من ال��ــــح ال أدري مصدرها، ألن الج�ع
� من التفك�� الممنطق.. إن سبع ساعات واإلنهاك �انا �منعان��

. � من االنزالق ل�ست �األمر اله��
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.. إذ أننا قد ات�نا ع� نصف مخزون الم�اە � �ان القلق �مزق��
الذي نزلنا �ه، و�ان ع�� �عول ع� الينابيع الجوف�ة، ول�ننا ح��

هذە اللحظة لم نجد واحدا، لهذا رأ�ت أن ألفت نظرە، فقال:
- هل هذا يث�� قلقك؟

� خمسة
.. إن ما معنا من ماء ال ��اد �ك�� � � ودهش��

- حتما.. قل��
أ�ام.

- ال تدع هذا �قلقك.. سنجد الماء و��م�ات وافرة..
؟ - م��

اقها � تفارق حوائط الحمم.. إن ماء الينابيع عاجز عن اخ�� ح��
ة ط��لة؟.. من الواضح أننا - وماذا لو ظلت هذە الحوائط لف��

ا �عد. ل كث�� � لم ن��
- وماذا يو�� لك بهذا؟

- ألن الحرارة لم تزدد �عد سوى �سع درجات وهذا معناە أننا لم
نه�ط سوى 1225 قدما..

� لو �انت قواعدك الحرار�ة سار�ة هنا.. - هذا �ا ب��
ة آالف قدم.. � من أننا قد ه�طنا ع��

� واثق تماما �حسا�ا�� إن��
� ذلك

وال شك ��
ء كهذا، �

�� �
إن �الم ع� صحيح �ال ر�ب.. فهو ال �خ�� ��

ومع�� ذلك أننا قد تجاوزنا اق� عمق �لغة إ�سان �ـ 6000
� درجة ال خمس � أن تكون الحرارة إحدى وثمان��

قدم.. و�ان ي����
ة.. ع��

� الممر..
� اليوم التا�� واصلنا الس�� ��

و��
وفجأة توقف (هانز)..

لقد �ان هناك ممران.. واحد أ�من وواحد أ��..
وهذا معناە مش�لة.. فأيهما المطلوب..؟
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� ف�ه..
عنا نم�� دد ع�� واختار أحدهما و�� لم ي��

�ان هذا خطا ل�ننا لم نعرف ذلك إال �عد أ�ام عد�دة..
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ولم �كن هذا الممر منحدرا �ل ��اد �كون أفق�ا.. لم أحب هذا
� � إحساس أن ش�ئا ما ل�س ع� ما يرام، ل��� الشعور.. وانتاب��

� الممر ستة أم�ال
كتمت عن ع�� هذا الشعور.. لقد مض�نا ��

حقا ل�ننا لم نه�ط أ��� من م�ل واحد.
� صمت ثم أخلدنا للنوم..

تناولنا العشاء ��
تنا ع�� هذا الممر.. هذە المرة كنت � الص�اح واصلنا مس��

و��
واثقا تماما من أنه ال يه�ط �ل هو �األحرى �صعد.. ال�د أن األمر
ة - كنت قد �لغت من � صارت الساعة العا�� كذلك ألنه - ح��

� االستمرار..
ا.. ولم �عد ب�م�ا�� التعب م�لغا كب��

: � نفاد ص��
هتف ع�� ��

- ماذا دهاك �ا (أ�سل)؟.. لم ال ��ع؟
� التعب.

- �جب أن أتوقف.. لقد هد��
� ط��ق منحدر؟

- ماذا؟.. �عد ثالث ساعات ��
- منحدر نعم.. ول�ن ألع��.. نحن نصعد، ولن �ستغرق األمر
�
ط��ال ح�� نعود إ� (أ�سلندا) ثم (ك��نهاجن) ثم دارنا ��

(هامبورج)�
إنه ط��ق ج�د للعودة، ل�نه ال يناسب تماما غرض الوصول

لمركز األرض..
.. � الم�االة، �مع�� أنه ال ي��د أن �سمع أ���

ل�ن ع�� هز راسه ��
تنا المنهكة ع�� النفق.. وواصلنا مس��

.. و�دال من الحمم ة �دأت الجدران تتغ�� � الساعة الثان�ة ع��
��

� مجموعات
المتجمدة �دأت أرى صخورا غ���ة م�سقة ��

منتظمة.. ال �د أنها �انت ت�ت�� للحق�ة (الس�لور�ة)..
� دهشة مناد�ا ع�� وانا أش�� إ� ما �ح�ط بنا من

هتفت ��
�ة و�ردواز: أحجار رمل�ة وأحجار ج��

- انظر �ا عماە�
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- ماذا؟
ها نحن أوالء قد فارقنا الحمم والجران�ت تحتنا ووصلنا إ�

ح�ث حف��ات الحيوانات والن�اتات.. أي أننا نصعد.
- أتظن هذا حقا؟

� الس�� دون تعليق..�
توقعت أن ��خ عج�ا، إال أنه استمر ��

اف �خطئه � االع��
؟ هل هو غ�� راغب �� �

هل فهم مغزى �لما��
� اجت�از الممر ح�� نهايته؟

أم أنه ي���
ع� �ل حال.. إذا ما كنت مص��ا سأرى حف��ات ن�ات�ة
وحيوان�ة تدعم وجهة نظري.. و�عد مائة خطوة رأ�ت ع�

� ع� حق. الحائط ما يؤكد أن��
� �دي:

�� � هرعت إ� ع�� ألر�ه الحف��ة ال��
- أترى؟

�
- حسن.. هذە حف��ة عاد�ة وشائعة.. وعندي منها مئات ��

داري.
.. � - ل�نها تع��

نا الممر الخطأ وأننا - �ما تؤكد - نعم.. نعم.. ت��د القول إننا اخ��
� لن اتأ�د من ذلك إال عند - نصعد �دال من أن نه�ط.. ل�ن��

نها�ة الممر..
� ح�طتك هذە.

.. محق تماما �� - أنت محق �ا ع��
� واردفت:

ثم ابتلعت ر���
� �ل دق�قة.

ا�د �� � ل�ن هناك خطرا يتهددنا.. خطرا ي��
..؟ � - ماذا تع��

- إن الماء ي�ناقص �استمرار..
� برود:

قال ع�� ��
ء.. �

ب �م�ات أقل..�.. هذا هو �ل �� - إذن سي���
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�
�� � � ثالثة أ�ام. وكنا ماض��

لم �عد لدينا من الماء سوى ما �ك��
ط��قنا ب�نما األحجار لم تزل �ما �� أحجارا رمل�ة حمراء إن

وفس�� � الممر الخطا إال أن ال��
.. إننا �� األمر يتضح أ��� وأ���

وك) لم ي�د أ�ة عالمة تدل ع� االهتمام.. إما أنه �ان (ل�دن��
يتوقع أن �جد فجأة ممرا ها�طا ألسفل.. و�ما أنه �ان يتوقع أن

� الممر من ثم نعود أدراجنا..
�جد سّدا ��

ل�ن ش�نا من هذين لم �حدث..
� وجدت أحجارا سوداء ع� ا�د تدر�ج�ا ح�� � � ي�� �ان ظم��
� ك �صمات سوداء ع� �دي ح�� الجدار.. أحجارا المعة ت��

لمستها �الصدفة.. إنه فحم�
ته.. وجلس �لتهم طعام � أخ�� ا ح�� ل�ن ع�� لم يهتم �األمر كث��

� صمت..
العشاء ��

� غرق ع�� و وي ظمأنا وح�� �ناە �اف�ا �صع��ة ل�� �ان ما ��
� النعاس ظللت راقدا ع� ظهري، أعد الساعات ح��

(هانز) ��
الفجر.. وح�� �دأنا الس�� مرة أخرى..

وصلنا ل�هف ضخم ا�ساعه مائة قدم، وارتفاعه خمسون قدما
� ف�ه ح�� المساء دون أن

وجدرانه من الفحم.. وظللنا نم��
�شعر للحظة واحدة أننا ندنو من مركز األرض.
..؟ هل �مكنك أن تتخ�ل مدى نفاذ ص�� ع��

� السادسة مساء وصلنا لحائط رأ�� �ال فتحات.. �سد
و��

ال�هف.. لقد �انت هذە نها�ة الرحلة�
- رائع..�

. - �خ ع��
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� الط��ق الخطا وأن (سا�نوسم) لم
- ع� األقل فهمنا أننا كنا ��

�صل هنا أ�دا.. �ل ما علينا اآلن هو أن نعود أدراجنا لنأخذ
النفق اآلخر..�

- �الفعل.. لو �ق�ت لدينا قوة..�
- وما المش�لة؟

- المش�لة أننا غدا لن نجد قطرة ماء واحدة..�
ر (هانز) ع�� أن اليوم هو الس�ت وأن

�
وهنا - ولشدة الغرا�ة - ذك

� من أجرە...
الوقت قد حان ألخذ الجزء الثا��

 

∞∞∞∞∞
 

�جب أن نتحرك اآلن �أق� �عة ال وقت نض�عه إذا ما �انت
� المم��ن..

أمامنا ثالثة أ�ام ح�� نصل إ� نقطة تال��
� مساء اليوم األول و�الطبع ال

و�ما قلت لك.. انت� الماء ��
� لك �م عان�نا من الظمأ.. �م مرة ه��ت لألرض � أن أب�� �مكن��
� ع�� أو (هانز) ع� � �عين�� � ح��

عاجزا عن االستمرار، ��
النهوض.. ل�ن الط��ق - ع� األقل- �ان منحدرا ألسفل مما
� يوم األر�عاء الثامن من (يوليو) – وصلنا

سهل رحلتنا وهكذا ��
، وقد �عنا الظمأ واإلجهاد، فارتم�ت ع� �

إ� نقطة التال��
� النعاس..

األرض منه�ا غارقا ��
ي ال�ا�س� - �ا صغ��

� �ذراعه.. ولم أ�ن قد سمعته يتحدث قالها ع�� وهو �ح�ط��
� عي��ه..

بهذە الرقة والحنان.. وللغرا�ة لمحت الدم�ع تلتمع ��
ب - ا��

؟... � .. هل ُجن؟.. ماذا �ع�� قالها وهو �ق��ه زجاجة الماء من ف��
ب�.. - ا��
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.. نعم.. هذا ماء�.. مجرد جرعة ل�نها أعادت الح�اة ��
؟ � ة.. هل �سمع�� - �� جرعة ماء.. األخ��

ة.. كنت قد ادخرتها من أجلك.. من أجلك أنت.. ول�م األخ��
�ــها� قاومت نف�� �� ال أ��

� تأثرا.. سالت الدم�ع من عي��

... شكرا... شكرا.. - آە �ا ع��
.. � � وقد �دا عل�ه الخجل م�� أ�عد ع�� عي��ه عن عي��

.. لقد حان الوقت لنعود أدراجنا..� - واآلن �ا ع��
- إذن فهذە الجرعة من الماء لم تزدك شجاعة..

.. لم تزل العودة ممكنة.. أرجوك.. - أصغ إ� �ا ع��
- أعود؟

� الواقع:
� هذە اللحظة �أنه �حدث نفسه ��

و�دا �� ��
� من - أعود �عد �ل هذا العناء، و�عد أن �نا قاب قوس��

النجاح؟
- ومن الموت.

� لن أتراجع ح�� � هنا ألن��
- إذن غد وحدك أنت و (هانز).. اتر�ا��

� وح�دا.
لو �ان ع� أن أق��

ه�ا.. اذهب..�.. اذهب.
�ان هذا مستح�ال �الطبع.. وظللنا نتجادل أمام (هانز) الذي
� ال م�االة، وقد فهم من حر�اتنا �الطبع أن هناك

ع يرمقنا �� ��
خالفا ما ب�ننا، وأن �ل واحد منا �حاول إقناع اآلخر �اتخاذ
ا.. هو ع� ط��ق مختلف.. ل�ن األمر لم �كن �عن�ه كث��
استعداد أن �عود إذا ما طلب منه ع�� ذلك كتا�ة.. وع�
استعداد أن �ستمر إذا ما أراد ع� ذلك منه.. ل�م وددت لو أنه

�.. � استطاع أن �فهم��
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ا إ� اتجاە العودة عت أجذ�ه من �دە مش�� اتجهت نحوە و��
� بهز رأسه واإلشارة نحو ع�� قائال:

ل�فهم ما أر�د... ل�نه ا�ت��
- س�د��

ك أنت.. �جب أن نعود وأن نأخذە - س�د؟.. ل�نه س�د مص��
معنا.

� رزانة:
قال ع�� ��

� الممر
- اهدأ �ا (أ�سل) واصغ لما سأقول.. إننا لم نجد ماء ��

األول، والماء هو مش�لتنا الوح�دة، لذا سنحاول أن نجد حظا
.. �

� الممر الثا��
أفضل ��

: � هززت رأ�� ألقول ش�ئا إال أنه قاطع��
ء الذي �ان �

- اصغ للنها�ة... ب�نما كنت راقدا فعلت ذلك ال��
� واثق أنه ع� أن أفعله من ق�ل.. مض�ت أستكشف الممر.. إن��
خالل ساعات س�قودنا إ� صخور �جري الماء ب�نها. إنه الط��ق
الذي اتخذە (سا�نوسم) من ق�ل وهو �حتاج إ� الماء مثلنا
ط�عا.. وح�ث وجد هو الماء سنجدە نحن..، لقد �ان رجال
(كولومبوس) �طالبونه �العودة، ل�نه طلب منهم ثالثة أ�ام
فقط.. وق�ل أن ت�ت�� هذە األ�ام الثالثة �انوا قد ا��شفوا
� لن أطالب (أم���ا).. سأ�ون أنا (كولومبوس) هذا العالم ل���
بثالثة أ�ام �ل بيوم واحد.. يوم واحد.. �عدە سنعود أدراجنا..

؟ فهل هذا كث��
�دا �� �المه منطق�ا.. فهززت رأ�� موافقا:

ك ۰۰، إن الوقت ضيق لذلك � رجاحة عقلك وص��
- �ارك هللا ��

� الحال..
دعنا ن�دأ ��
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5 - الرحلة �ستمر..
عنا نجوب الممر الجد�د يتقدمنا (هانز) �العادة.. وما أن ��
قطعنا مائة خطوة ح�� رفع ع�� مص�احه يتفقد الصخور..

وهتف:
- هذا هو الممر الصحيح.. ال أخطاء هذە المرة.. فإ� األمام�

� الثامنة مساء لم نكن قد وجدنا أي أثر للماء �ان اإلجهاد
و��

� تحاملت ع� نف�� إ� أن.. إ� أن فقدت � ل��� والظمأ �قتالن��
�ل القدرة �� ع� االستمرار وه��ت ع� األرض صارخا:

� أموت�.. إّ�.. إّ�� - إن��
عاد ع�� وانح�� �جواري.. وسمعته �قول:

ء.. �
- هذا ين�� �ل ��

� جواري ال � أفقت وجدتهما جالس�� غ�ت عن الو�� وح��
ء �مكن �

؟.. كنت أعرف أنه ما من �� � يتحر�ان فهل �انا نائم��
.. حقا.. لم �عد ح�� �

ء �عي�نا.. هذا ين�� �ل �� �
عمله وال ��

ة األرض تعزلنا عن ترف العودة متاحا، ألن ستة أم�ال من ق��
.. .. ح�� أل�اد أشعر بثقلها فوق رو�� � العالم الخار��

� ب�طء ألرى (هانز) � الظالم سمعت جل�ة.. فتحت عي��
و��

ي�سل من الم�ان حامال مص�احا إ� أين هو ذاهب؟.. حاولت أن
� خ�ج مخنوقا:

أنادي.. أن أ�خ.. ل�ن صو��
- (هانز) قد غادرنا�.. (هانز)�..

.. أهو �فر؟.. �ال.. ال�د �
ل�ن هذە ال�لمات لم تخ�ج من حنجر��

م أمرا ما، ألنه يتوغل داخل الممر �دال من الخروج منه، � أنه �ع��
� ظللت أ�ساءل عن س�ب وتلك عالمة طي�ة.. هدأت قل�ال ل���
� رأ�� ح�� ظننت

رح�له.. وتصارعت مئات األف�ار السوداء ��
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� النها�ة سمعت صوت خطواته.. ولمحته عائدا
� جننت.. ��

أ��
حامال مص�احه، ثم اتجه لع�� وهز كتفه برفق.. وقال:

- فاّتن..�
� ال�لمة �ان مألوفا.. ف�خت: لم أ�ن أفهم الدانمرك�ة، ل�ن رن��

- ماء�.. ماء�
�خ ع�� م�سائال:

- ماء؟.. هفار..؟
- ن�دات..�

لقد فهمت... فجأة �ت أج�د الدانمرك�ة.. الماء تحت�
عنا نجّد الس�� ع�� الممر نصف ددنا �شاطنا و�� وهكذا اس��
� أن ساعة �املة وال أثر للماء.. �اد أم�� �موت ل�ن ع�� طمأن��
الماء ق��ب... وأن هناك نهرا �جري خلف الجدار �محاذاتنا ألنه

�سمع صوت الماء بوض�ح..
ومر نصف ساعة آخر واألمل �لتمع أمام عيوننا والصوت
يتعا�، ثم �دأ ينخفض�.. مع�� هذا أن هذە �� أقرب النقاط

.. للنهر ومن الح�مة أال نتحرك أ���
ب..�

ّ
� لصوت الماء العذب المعذ

� هذا الم�ان جلسنا نص��
��

ع ي�نقل هنا وهناك �لصق أذنه �الجدار لم ي�أس (هانز) �ل ��
�احثا عن أع� نقطة �سمع عندها خ��ر النهر..، ثم أمسك
�.. لم تكن لتخطر �� ع يهشم الصخر.. �ا له من ذ�� �الفأس و��

فكرة مماثلة أ�دا.. ل�نها خطرة.. خطرة.. فقد ينهار النفق �له
ء.. �

فوقنا وقد ي�بثق ت�ار جارف من م�اە النهر �جتاح �ل ��
ء.. ن��د الماء وال �عن�نا ما �

ول�ن ل�كن ما �كون.. فلن ن�ا�� ���
�حدث �عد ذلك..

� نفاد ص��
� الحفر وأنا وع�� نرمقه ��

ساعة �املة قضاها ��
عاج��ن عن مساعدته..
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وفجأة ان�ثق ت�ار من الماء ع�� الفتحة..�

� مددت � مسه الماء، وكذا أنا ح�� أطلق (هانز) �خة ألم ح��
.. ب.. لقد �ان الماء �غ�� �دي أل��
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- اللعنة�.. إنه ساخن.
د حاال. - ال عل�ك.. سي��

ب.. �ا للروعة�... و�عد دقائق أمكننا أن ���
ح لك أ�ة �شوة شعرت بها إال إذا كنت قد � أن أ�� ال �مكن��
ج��ت الح�اة �دون ماء �ضعة أ�ام.. �ان الماء مجهول المصدر
� ظللت أج�ع دافئا.. ل�نه ماء�.. ولقد أعاد الح�اة لنا ح�� أن��

: منه دون ح�طة.. و�ن سألت ع��
- طعمة �الحد�د إ� حد ما..

- عظ�م�.. هذا مف�د للصحة..
- هل أنت واثق؟

- ط�عا.. هذا الماء آت من ع� عمق ستة أم�ال تحت األرض أي
أنه لم �لوث..، إن (هانز) �ستحق أن نطلق اسمه ع� هذا

النهر..
ا ع�� صخور � التدفق مكونا مجري صغ��

�ان الماء مستمرا ��
ال�هف.

وهكذا أسمينا هذا النهر (هانز �اخ) �مع�� (ت�ار هانز).. إال أن
ف �ان هو (هانز) نفسه الذي لم يتغ�� أقلنا اهتماما بهذا ال��

� قلت لع�� وأنا أحاول سد الثقب: هدوءە المعهود.. ثم إن��
- �جب أن تمنع هذا الماء من التدفق �عد أن تمأل زجاجاتنا..

- ولمه..؟
- ألن...

: � لم أجد س��ا منطق�ا.. لهذا قال ع�� وتوقفت ألن��
، وس�كون مرشدنا ع�� - لندعه ي��عنا و�تدفق �ش�ل طب���

الممر، و�مدنا �الماء �لما احتجنا إل�ه..
- إنها فكرة رائعة،، وطالما ظل هذا المجرى يرافقنا فال يوجد

س�ب �منعنا من النجاح..
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� م�ح:
وف�سور �� ضحك ال��

� ب من الصواب �ا ب�� - هأنتذا تق��
ب من الصواب، �ل وصلت إل�ه فعال.. ه�ا بنا� . أنا ال أق��

ل�س ق�ل �ضع ساعات من الراحة
� الحماسة أن الل�ل قد جاء، وهكذا أخلدنا للنوم لقد أ�ست��

ا.. أخ��
 

∞∞∞∞∞
 

� ال أحس � الص�اح دهشت للحظة من أن��
� صحوت �� حس��

عت الظمأ، ثم تذكرت أحداث الل�لة الماض�ة فهدأت �اال، و��
أتناول طعام اإلفطار �معن��ات عال�ة.

� حوزته دل�ل مثل (هانز) ورفيق
ك�ف ال ينجح ع�� إذا ما �ان ��

ء �
ول.. فأي �� � � ال��

؟.. إن �ل ما علينا هو أن �ستمر �� رحلة مث��
أهون من ذلك؟�..

� وذات � الممر واصلنا الرحلة. ل�نه �ان يتع�ج ذات ال�م��
��

� دون أن نه�ط ال�سار، ح�� أننا �نا مسافة هائلة خالل يوم��
� الواقع..

ا �� كث��
� يوم الجمعة - العا�� من يوليو - وجدنا حفرة هائلة ت�دو �ال

و��
� ل�ن ع�� ُ�ّ � قل��

قاع عند أقدامنا، وقد أثار منظرها الرعب ��
ا لدى مرآها.. كث��

- رائع�.. ستأخذنا هذە مسافة هائلة ألسفل.. ولن تخ�فنا
الصخور ال�ارزة من الجدران ألنها ستعمل كدرجات السلم..

ول سهال ألن الدرجات �انت منتظمة �أنما نحتت ب�د � �ان ال��
اب من � آلخر لتناول الطعام وال�� إ�سان، وكنا نتوقف من ح��

� الذي غدا اآلن ي�ساقط من أع� علينا..
المجرى الما��
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لقد ه�طنا خمسة ع�� م�ال تحت سطح األرض ح�� هذە
� ع�� من يوليو..

اللحظة.. واليوم هو الثا��
� � ع�� أننا قطعنا - �حسب البوصلة - مائة وخمس��

�� � أخ�� وح��
� شعرت �دهشة، وسالته:

�� م�ال �اتجاە الجنوب ال��
- مع�� هذا أننا لم نعد تحت (أ�سلندا)..؟

- هل تعتقد هذا؟
- �مكننا التحقق من ذلك.

وأخذت الخ��طة منه وقمت ب�ضع عمل�ات حساب�ة أ�دت ��
وجهة نظري..

نا (ك�ب بورتالند) أي إننا اآلن تحت ال�حر...� لقد ع��
- رائع�.. تخ�ل أ�ة روعة�

� تحت قاع ال�حر.
أما أنا فلم أبتلع تماما فكرة أن أم��

وع� �ل حال فاألمور ت�ساوى �ال�س�ة لنا سواء كنا تحت قاع
� صخور األطلن�� أو تحت هضاب (أ�سلندا).. فال فارق ب��
� عن النجوم

وصخور ال نرى سواها.. لقد �س�ت تماما �ل ��
والشمس والشوارع والبيوت..

و�ستمر الرحلة..
� ف�ه ع�� أننا اآلن ع� عمق ثمان�ة

�� إ� أن جاء اليوم الذي أخ��
ة: � ح��

� م�ال.. فقلت �� وأر�ع��
إن المسافة من سطح (أ�سلندا)

إ� مركز األرض هو 4750 م�ال... أل�س كذلك؟
..�� -

�ن � ع��
- لنقل إنها 4800 م�ل.. ونحن قطعنا جزءا من مائة ��

يوما.. أي أن الرحلة س�ستغرق ۲۰۰۰ يوم.. أي خمسة أعوام
.. ونصف�� - لحظة �ا ع��

صمت ع� لحظة، ثم قال �غضب:
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- من أدراك أن أرقامك صح�حة؟.. ماذا يؤكد لك أن �ستمر
الرحلة ع� نفس المنوال؟.. ثم إن هناك من س�قنا إ� هذا،

وح�ث نجح هو س�نجح نحن.
� أن..

- أتم�� ذلك ول�ن من ح��
� من حماقتك� - أن تخرس �ا (أ�سل) وت��ح��

وهكذا.. خرست.
ي عن خواطري قال ع�� وهو �ش�� لل�اروم�� لي�عد تفك��

السوداء:
- انظر إ� هذە القراءة... ماذا تري؟

- أرى ضغطا ج��ا هائال..؟
� منه، ألن أجسادنا قد اعتادته.. هل �شعر

- و�رغم هذا ال نعا��
�ه؟

.. � (1) ال أ���
� أذ��

- مجرد ألم ��
ول �مجرد أن ت�نفس ��عة لدق�قة.. � ء.. وس�� �

- هذا ال ��
- نعم �الفعل�.. وهل الحظت إ� أي حد غدا الصوت نق�ا

واضحا؟
- ط�عا..

.. ح�� �غدو وزنه �الماء. - إذن فالهواء يزداد ثقال �لما نزلنا أ���
- هذا محتم.

� هواء كهذا؟..
- إذن ك�ف �ستطيع الحركة ��

ء..� �
- سنمأل جي��نا حجارة عندئذ..�.. هذا �ل ��

إن ع� - حقا - �ملك إجا�ة مفحمة ع� �ل سؤال.. ل�ن
� لحظة ما.. ومن

الحق�قة العلم�ة �� أن الهواء س�غدو صل�ا ��
� لن � هواء صلب�.. ل�ن��

الصعب أن أتخ�ل نف�� أتحرك ��
�
، الذي قام برحلته �� � أعاود الحد�ث عن (سا�نوسم) اللع��
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).. فك�ف عرف أنه اع (ال�اروم�� القرن السادس ع�� ق�ل اخ��
قد �لغ مركز األرض حقا؟�

 

∞∞∞∞∞
 

� لمحادث�نا هذە.. � التالي�� � األسبوع��
ء ذو �ال �� �

لم �حدث ��
� م�ال تحت � اليوم السابع من أغسطس كنا ع� عمق �سع��

و��
� المقدمة..

األرض.. وكنت أس�� ��
� فوجدت نف�� وح�دا..�

وفجأة.. التفتُّ خل��
: قلت لنف��

ا... فألعد . فل�كن.. لقد أ�عت أ��� من الالزم، أو هما قد ع��
� أن الط��ق ل�س شد�د االنحدار...

لهما ولحسن ح��
� - و�عد ر�ــع ساعة - لم أجد أحدا.. .. ول��� � و�دأت أعود أدرا��

ناد�ت فلم أسمع ردا...
... � وهنا �دا الهلع يتمل���

� المقدمة
فلتهدأ.. تجدهما ثان�ة.. ال يوجد ط��قان وأنت كنت ��

و�التا�� لن �كون عل�ك سوى أن تعود..
ال يوجد احتمال ثان... ومض�ت عائدا نصف ساعة آخر دون

جدوى.. ال صوت..
� وح�د.. ال � وأن��

� قد فقدت ط���� �ال..... ال أصدق لحظة أن��
يوجد سوى ممر واحد.. وحتما سأجدهما إال إذا �انا شاردي
.. ل�ن ح�� هذا �مكن التغلب عل�ه �أن � الذهن وعادا لل�حث ع��
أ�ع قل�ال ول�ن.. هل حقا كنت أس�قهما؟.. �الطبع.. (هانز)

.. � ثم ع��
�ان خل��

� طالما أن
� لم أ�ن ألضل ط���� .. ل�ن�� إن الشكوك تغزو رو��

.. �
مجرى الماء �جري جواري و�قود��
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قررت أن أغسل وج�� ألنتعش قل�ال وانحن�ت ألق�ض ك�� ع�
الماء ل�ن �دي لم تمس سوى الجران�ت.....

��... ل�س هناك مجرى م�اە عند قد��
ال أستطيع هنا أن أصف ذعري..

 و�ردا..
�
لقد دفنت ح�ا.... سأموت جوعا وظمأ

� نقطة ما لم أشعر بها ت��عت أنا
ال �د أن الممر قد تف�ع ��

� اتجاهه الصحيح حامال
� سار المجري �� االتجاە الخطأ ع� ح��

.. ّ �
معه صد���

.. لقد فكرت مرارا ومرارا �ال � ول�ن ك�ف أعود.. ال أثر يهدي��
جدوى.. أنا ضائع..... ضائع و�جب أن أترك �ل أمل و�الطبع
� �ال طائل.. ع�� أستطيع أن أتخ�ل تعاسة ع�� وهو ي�حث ع��

عت أص�� داع�ا هللا �، واآلن - وقد ضعت تماما - �� � المسك��
أن يرأف �حا�� أنا الذي لم أصل منذ أعوام..

..، والتعقل �عود... إن م�� من وتدر�ج�ا �دأ الذعر �فارق رو��
� لثالثة أ�ام..

اب ما �ك�� الطعام وال��
�
..، فألتحرك.. ول�ن �� �

� م�ا��
ومن الحماقة أن أنتظر الموت ��

� أن أجد نقطة
أي اتجاە؟�... إ� أع� �الطبع... هذا هو أم�� ��

التف�ع.
ول�كن شاغ�� األ��� أن أجد نهر (هانز �اخ) مرة أخرى..

 

∞∞∞∞∞
 

ظللت نصف ساعة �امال أس�� صاعدا النفق محاوال أن أستع�د
ء.. ثم فهمت أن النفق الذي أس�� ف�ه �

ش�ل الصخور أو أي ��
� ألي م�ان.. ألنه مسدود.

لن �قود��
شا الصخور.. ه��ت جوار الحائط مف��



902

� ال محالة..
ال جدوى..... إن ميتة ش��عة ت�تظر��

� فرادى.. وها هو ذا مص�ا�� �ضعف
إن المصائب ال تأ��

� أ�ة لحظة -
.. واآلن – �� � اقص ضوؤە من جراء سقط�� و���

� غ�شة الظالم..
سيو� الضوء لأل�د تار�ا إ�اي وح�دا ��

� الظالم.. الظالم
� الملتاعة �� ها هو ذا..� ال ضوء..� دوت �خ��

ال�كر األو�.. ظالم.. الظالم..
.. أنهض.. عت أجري.. أتحسس الصخور.. أصطدم بها أتع�� ��

.. أين أذهب؟.. وأين أنا؟.. ألعق الدم السائل ع� وج��
� �ل م�ان،

ساعات ال ح� لها مرت ع� وأنا أتحرك �الذ�ا�ة ��
� النها�ة خارت قواي وه��ت - كجثة - جوار الحائط فاقدا

و��
إحسا�� �العالم �له..

 

∞∞∞∞∞
 

� لم أمت �عد... � هلع – أن��
�دأت أفيق مدر�ا - ��

.. ثم تخفت وت�تعد.. �
وهنا سمعت ضوضاء تصطدم �أذ��

؟.. حتما من م�ان ما تحت األرض.. من انه�ار �
من أين تأ��

صخري أو اصطدام غازات �عضها �ال�عض وهنا عادت
الضوضاء.. �أنها �لمات.. �لمات ال أعرف لها مع�� ل�نها

�لمات.. ول�ست مجرد أصوات عشوائ�ة..
زت من فرط االنفعال.. � اه��

� ذلك.
هل هو خ�ال؟.. ال.. إنه شخص ما يت�لم ال شك ��

أ�اد أسمع �لمة تتكرر.. �لمة �أنها تقول
(فورلوراد).. ما معناها؟ ومن يتحدث؟.. هل هو ع� أم

� ما دمت أسمعهما؟.. (هانز)؟.. وهل �سمعان��
: �

ناد�ت �أع� صو��
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- هنا... هنا ..
وانتظرت هنيهة منتظرا دون جدوى..

ظللت أنتقل جوار الحائط مص�خا السمع ح�� وجدت نقطة
�دوي الصوت �أوضح ما �كون.. (فورلوراد.. فورلوراد).. ثم

.. هذا صوت ع� حتما.. سمت اس��
ال �د أن (فورلوراد) �لمة دانمارك�ة يرددها (هانز)..

واآلن.. ال وقت لدي أض�عه.. �جب أن أناديهما ق�ل أن ي�تعدا..
: �

لهذا �خت �أع� صو��
وك��.. - ع�� ل�دن��

� نقل الصوت هاهنا.. إن الهواء الثق�ل
ء �� ي�دو أن الهواء ���

هو الس�ب.. إنه ينقل الصوت أع�، ول�ن أ�طأ مما ع� سطح
األرض..

- (أ�سل)... أهذا أنت؟
...........................

- نعم�
...........................

- أين أنت؟
....................................

� ظالم مدلهم
- ضائع ��

- (أ�سل)�.. ع��زي.. كن شجاعا.. ال تت�لم...
� �ل م�ان، وأطلقنا رصاص بندقي�ينا علك

لقد �حثنا عنك ��
�سمع.. ل�ننا ال �ستطيع أن نتقا�ل.. وال نعرف م�انك... لهذا..

سنعتمد ع� الصوت..
......................................

... هل معك ساعة اإل�قاف؟ - ع��
............................
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- نعم..
.......................................

- خذها..... ناد اس�� واضغط زر ال�شغ�ل..
و�مجرد أن أسمع أنا صوتك سأنادي اسمك.. وهكذا تضغط
�
�� �

الزر ثان�ة.. وس�كون الوقت الذي �ستغرقه صوتك وصو��
، هو الوقت الذي �ستغرقه الصوت � التنقل مقسوما ع� اثن��

لقطع المسافة ب�ننا...
............................

- مستعد؟
............................

- نعم..
............................

� لصق الحائط.. وما إن سمعت �لمة (أ�سل) ح�� ووضعت أن��
: وك).. وانتظرت رد ع�� �خت (ل�دن��

�ن � ع��
- أر�عون ثان�ة� أي أن المسافة ب�ننا �قطعها الصوت ��

� الثان�ة، أي أن المسافة
ثان�ة.. و�عة الصوت 1020 قدما ��

ب من أر�عة أم�ال.. (2) ب�ننا تق��
............................

كدت أ��� من خي�ة األمل إال أن ع�� صاح:
- ل�ست مسافة مستح�لة �ا (أ�سل)..�

...........................
- ل�ن هل أصعد أم أه�ط؟
..................................

ە عدة - اه�ط.. ألننا قد وصلنا إ� م�ان واسع تجري ع��
ممرات... وال �د أن الممر الذي أنت ف�ه �قود إ� هنا.. ازحف..
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� النها�ة.
امش.. ع�� الممر الزلق وال �د أن تجدنا ن�تظرك ��

� لن أسمع�ما م�� غادرت � ثان�ة ألن��
- وداعا ع�� وأرجو أن نلت��

هذا الم�ان.
...............................

 

� حمدت هللا ع� أن قاد خطاي إ� الم�ان الوح�د الذي �مكن��
ف�ه أن أسمع ع�� عن ط��ق ظاهرة صوت�ة معروفة تجعل

الصوت العادي ي�تقل �ش�ل أفضل..
�
� لندن.. و��

� �اتدرائ�ة (سان بول) ��
لقد رأ�ت ظاهرة مماثلة ��

ا�وز).. كهوف (صقل�ة) وممراتها قرب (س��
� المهم اآلن أن أ�دأ الزحف.. إن الممر شد�د االنحدار ح�� أن��

كنت أتدح�ج ع� صخورە.. أتدح�ج.. أتدح�ج..
ء �

� اصطدم رأ�� �صخرة حادة ولم أدر ��� � ح�� وفقدت وع��
�عدها..
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∞∞∞∞∞
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6- �حر األعماق
... �

� م�ان مظلم، وع�� �حدق ��
� أفقت وجدت نف�� �� ح��

� لهفة:
، ف�خ �� � فتحت عي��

.... حمدا � ع� نجاتك� �� ..� - إنه ��
ثم جاء (هانز). و�دا ع� وجهة السا�ن تعب�� قوي من الرضا..

وقال:
- جود داج.. (نهارك سع�د).

. ونهارك أنت أ�ضا سع�د �ا (هانز)... واآلن �ا عماە.. أين نحن؟
- غدا �ا (أ�سل).. غدا.. فاليوم أنت م��ض ورأسك ج��ــــح إال
� أن تعرفه..

� �ه.. فقط نم.. وغدا ستعرف �ل ما ي���� � سأع�� أن��
� أي يوم نحن وأ�ة ساعة؟

ع� األقل قل �� ��
- إنها الحاد�ة ع�� مساء يوم األحد.. التاسع من أغسطس..

واآلن نم.. فلن أج�ب عن أسئلتك ح�� الغد..
 

∞∞∞∞∞
 

� كهف م�سع رائع الجمال..
.. عندما اس��قظت من نو�� كنت ��

واألرض مغطاة برمل أب�ض نظ�ف.. وثمة ضوء ما قادم من
فتحة ض�قة.. و�ان هناك صوت غامض كهدير م�ج ال�حر آت

من �ع�د..
هل أنا حقا مت�قظ؟ أم ما زلت أحلم؟.. ال �مكن لحلم أن ي�دو

واقع�ا إ� هذا الحد..
هل أنا ع� سطح األرض؟

ا - عن استكشاف األرض..؟ هل تخ� ع� - أخ��
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� وأ�دى �ورە
� دخل ع�� وح�ا�� � هذە األسئلة ح��

كنت غارقا ��
� استعدت قواي.. ثم قدم �� طعام اإلفطار. من أن��

؟ - ع�.. هل أنا حقا �خ��
ء �ك. �

- �الطبع.. ال ��
- ألسنا ع� سطح األرض؟

- نعم ۰۰
- إذن أنا قد جننت حتما إذ أرى ضوء النهار وأسمع ال��اح.

- أهذا هو ما �قلقك؟
. ح �� - ط�عا... ا��

ى بنفسك أن علماء ا.. س�� � ال أملك تفس��
ح ش�ئا أل�� - لن أ��

ء.. �ل معلوماتهم غ�� دق�قة. �
(الجيولوج�ا) ال �عرفون أي ��

� الحال...
إذن.. لنذهب ��

- �ال �ا (أ�سل).. إن الهواء الطلق سيؤذ�ك حتما..
- هواء طلق؟�

- �الطبع و�جب أن ن�حر كذلك...
- ن�حر؟�

و�ان انفعا�� قد وصل حدا ال يوصف مما جعل ع�� �طلق
�ــــح.. � أ��� من تر�� أس�� ، وقد أدرك أن من�� سيؤذي�� �ا��

� فتحت � لم أر ش�ئا وح�� � ال�دء �ان الضوء ساطعا إ� حد أن��
��

.. لم أستطع أن أفهم ش�ئا ع� اإلطالق. � عي��
- هذا �حر�

� هدوء:
- قال ع�� ��

. وك).. هكذا أسميته ع� اس�� - نعم.. �حر (ل�دن��
� من الرمال الب�ضاء..

� له شا�� حق���
�ان أما�� �حر حق���

� ضوء أب�ض هادئ �ارد
قرق �ل هذا �� ور�ــــح هادئة تهّب..، ي��

؟ �
ل�س مصدرە القمر وال مصدرە الشمس.. فمن أين �أ��
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�
� كنت و�انت هناك سماء تملؤها السحب فوق �ل هذا ل�ن��
أدرك أنها ل�ست سماء حق�ق�ة.. ال�د أنه فوق هذە السحب
يوجد سقف هائل من الجران�ت ع� ارتفاع ال �قل عن �سعة

أم�ال..
و�ان ع�� - الذي اعتاد هذا المشهد - �قف سا�نا جواري.. ع�
�
� انحدر مجرى الماء (هانز �اخ) رفيق رحلتنا ل�صب �� ح��

ال�حر، و�أنه قد اعتاد ذلك من �دء الخل�قة..
� نف�� أن نفارقه اآلن�..

- �حز ��
� ذلك؟.. إن مجاري الم�اە ت�شا�ه �لها.

- وماذا ��
� نكران جم�ل واضح..

قالها ع�� ��
وهنا لمحت - ع� �عد خمسمائة خطوة - غا�ة... من األشجار
الشامخة.. ول�نها شد�دة الغرا�ة.. أشجار �ال أوراق وال تداعبها

ال��ــــح.. دنوت منها ألعرف كنهها، فسمعت ع�� �قول:
- إنه (عش الغراب)..�

� عرفتها ع� أننا ع� ال�عد لمحنا أشجارا أخرى من تلك ال��
� وتجهلها اآلن.. �ل ولمحنا عظاما � السن�� األرض منذ مالي��

� مليون سنة.. تها منذ خمس��
َ
� عرف لحيوانات م��عة �ال��

�.. �
إن هذا ال�هف متحف حق���

� وجلست ع� صخرة أرمق منها هذا الساحل الممتد أمام عي��
ء �

أ�اد أتوقع أن أرى سفنا أو زورقا.. ل�ننا - �الطبع - كنا ال��
. � هذا العالم السف��

الوح�د ال�� ��
ى الجانب اآلخر ما هو هذا ال�حر؟.. إ� أين �متد؟.. هل س��

منه؟
� هذا ال�حر (المتوسط) وهو -

� الص�اح نزلت ألسبح ��
��

�
� أنه �قع �� �المناس�ة - اسم مناسب تماما له ألن (متوسط) تع��

: � قال ع�� وسط األرض.. وعدت ألتناول إفطارا شه�ا، ح��
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�
- هذا هو وقت المد..

- المد..؟
� ال�حار..

- ط�عا.. إن هذا ال�حر ال �ختلف عن �ا��
� وهو مضطر أن �ستج�ب لجذب الشمس والقمر.. إنها قوان��

�اء) الصارمة.. � (الف��
؟ - وما هو عمقنا اآلن �ا ع��

� م�ال عن (أ�سلندا).. - مائة م�ل.. وقد ابتعدنا ألفا وخمس��
- إذن نحن اآلن تحت (اسكوتلندا)؟

� عن ممر ة �احث�� وري أن نع�� هذە ال�ح�� - حتما.. ومن ال��
آخر �ست�مل �ه رحلتنا..

ها؟.. هل توجد سفينة ما ت�تظرنا؟ - وك�ف نع��
.. �ل طوف قوي م��ــــح.. � - ال سفن �ا ب��

- طوف؟.. ول�ن من أين؟..
- إن (هانز) �صنعه اآلن.

- (هانز)؟.. وك�ف استطاع قطع األشجار؟
� ع� إ� م�ان ع� ى وتقدم�� � ل�� - هو لم �حتج لذلك... ات�ع��
� بناء

الشا�� خلف �عض الصخور ألجد (هانز) �عمل ��
� – ع� وشك االنتهاء الطوف، الطوف الذي �ان – لشدة دهش��

اآلن.. ومصنوعا من خشب عج�ب الش�ل.
.. أي ن�ع من الخشب هذا؟ - ع��

- خشب حفري ط�عا.. خشب تحجر �فعل م�اە ال�حر..
- إذن هو ثق�ل �الحجارة ولن �طفو..

�
دون �لمة أمسك ع�� واحدة من هذە األخشاب وأل�� بها ��

� رزانة.
الماء.. فه�طت.. ثم عادت تطفو ��

- هل اقتنعت؟
� اقتنعت. - ال أصدق ل���
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�
� مساء اليوم التا�� �فضل مهارة دل�لنا.. و�عد

وانت� الطوف ��
وك).. نصف ساعة �ان �سبح فوق م�اە (�حر ل�دن��

 

∞∞∞∞∞
 

� اتجاهنا بوساطة دفة
عنا نمخر الم�اە و (هانز) يتح�م �� ��

ة علقناها اعنا ف�ان سجادة صغ�� ة اصطنعها لنا.. أما �� صغ��
� منتصف الطوف..

ة �� ع� سار�ة صغ��
�ان الطوف مت�نا.. ولقد وضعنا عل�ه طعامنا وأجهزتنا ومتاعنا

وال�ث�� من الماء دون قلق أما ال��ــــح ف�انت ق��ة �ش�ل غ��
� عادي �س�ب ثقل وزن الهواء، مما جعلنا نتحرك ��عة �سع��

� اليوم.. وتوقع ع�� أننا سنصل ��عا إ� الجانب اآلخر..
م�ال ��

� أن أدون يوم�ات تفص�ل�ة عن اتجاە ال��ــــح و�عتنا وطلب م��
� نقطعها.. والمسافة ال��

 
الجمعة 14 أغسطس:

 

� م�ال �ع�دا عن نا مسافة �سع�� � ال��ــــح شمال�ة غ���ة.. لقد اج��
� السماء لها لون

الساحل.. لم تتغ�� شدة الضوء السحب ��
الفضة.. درجة الحرارة اثنان وثالثون درجة.

� سنارة ورماها �ح�ل
جرب (هانز) أن ي��ط قطعة من اللحم ��

ء ما �جذب �
ع �� إ� الماء.. وطفق ي�تظر وهنا - ولدهش�نا - ��

السنارة فجذبها (هانز) ��عا، و�انت هناك سمكة تتد� منها..
سمكة لها رأس مسطح مستدير.. ول�س لها أسنان وال عينان وال

ذ�ل.. أما جسدها فمغ� برقائق عظم�ة سم�كة..
- ما أغ��ــها سمكة�

، وهو يتأملها: قال ع��
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.. سمكة من � � السن�� - �الفعل.. إنها سمكة منقرضة من مالي��
)... و�نها لمعجزة أن نجدها ح�ة ترزق.. �

الع� (الد�فو��
� �ل مرة �جد أسما�ا أخرى

ع (هانز) �جرب حظه مرارا.. و�� ��
�لها - أو كنا نظن أنها – منقرضة.. ل�نها صالحة �� تدخل

قائمة طعامنا ��ل ترحاب..
إن هذا السمك الدل�ل يث�� الرعب..

� لحظة وأخرى واحدة � ب��
� ذلك أن هناك احتماال أن نل�� أال �ع��

� � عرفتها األرض من مالي�� من تلك الزواحف الم��عة ال��
؟� � السن��

ودي � و�مأل لحظات ��
�دأ هذا الهاجس ينغص ع� ح�ا��

�ال�واب�س والوحوش المفزعة...
 

الس�ت 15 أغسطس:.
 

ء.. وما من أرض ع� مر� ال�� .. ع�� ��اد �جن �
لم يتغ�� ��

� ��عة وسالم، فماذا
غ�ظا.، وهو ما لم أفهمه.. إن الرحلة تم��

�ضا�قه؟..
؟ ء �ا ع�� �

- هل هناك ��
.. � ء.. وهذا هو ما �ضا�ق�� �

- �ل ال ��
- ل�ننا نتحرك ��عة..

.. ونحن ال نه�ط.. أي - نعم ��عة.. ل�ن هذا ال�حر لن ي�ت��
أن �ل هذا وقت ضائع..

- ول�ننا نقت�� أثر (سا�نوسم)... و...
� عص��ة:

�خ ��
� مسار (سا�نوسم)؟.. هل

- هذە �� المش�لة�.. هل حقا نحن ��
ە..؟.. ال دل�ل ع� ذلك. قا�ل هذا ال�حر؟.. هل ع��



913

� هدوء:
قلت ��

- ع� �ل حال ال دا�� للقلق.. إن �ل ما نراە جد�د.. والرحلة
�س�� ع� ما يرام تماما..

- ل�ننا ال نه�ط��
� هذە اللحظة ذكرنا (هانز) أن هذا هو مساء الس�ت وأنه

و��
�جب أن يتقا�� أجر األسب�ع�

 

∞∞∞∞∞
 

األحد 1 أغسطس:
 

كعادته حاول ع�� أن �س�� عمق ال�حر.. أمسك �معول ثق�ل
� الماء.. انت� الح�ل ولم �ظهر أن

ور�طه �الح�ل و�دا �د� �ه ��
هناك عمق لهذا ال�حر..�

� رفعنا الح�ل.. إذ أشار (هانز) إ� إال أن ش�ئا أثار قلقنا ح��
عالمات معينة ع� ق�ضة المعول الخش��ة

- تاندر�
لم أفهم.. ل�ن ع�� صاح:

- أسنان�
 

� 17 أغسطس: االثن��
 

� قلق،
.. ظللت أرمق ال�حر �� ح خ�ا�� لم تزل فكرة األسنان ال ت��

� ع� أنها �حالة ج�دة.. الحظ ثم �دأت أتفحص األسلحة ألطم��
� نفس الفكرة..

ك �� ع�� ما أفعله فاب�سم �أنه �قول: إننا �ش��
�جب أن تكون حذر�ن..

 
الثالثاء 18 أغسطس:
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جاء الل�ل أو �مع�� أدق شعرنا �حاجتنا للنوم اس��قظت ع�
صدمة مروعة.. لقد ارتفع الطوف �قوة ما.. ثم هوى فوق

األمواج مرة أخرى ع� �عد مائة قدم..
أشار (هانز) إ� جسم عمالق يتحرك علوا وهبوطا ع� مسافة

منا.. ف�خت:
�ر �حر عمالق� � - إنه خ��

� نفس االتجاە:
قال ع�� وهو ينظر ��

- حقا.. وهناك سحل�ة مائ�ة هائلة الحجم كذلك..
- وتمساح ضخم.. انظر إ� أسنانه...

- هناك حوت كذلك�.. إن الماء ي�بثق من نافورته..
أدار (هانز) الدفة ليهرب من حد�قة الحيوانات العمالقة هذە..
� �حيوانات أخرى آت�ة من الجهة ال��ى.. سلحفاة ل�نه فو��

مائ�ة.. وأف� طولها ثالثون قدما..
لقد غدا الهرب مستح�ال.. إن هذە المخلوقات تتحرك جيئة
وذها�ا حولنا.. وال جدوى من إطالق الرصاص ألن جلد هذە

األش�اء لن �كون أقل سم�ا من الدروع..
وهنا هز (هانز) رأسه.. وهتف:

- تقا...�
- �قول إنهما حيوانان فقط�

.. - إنه يهذي �ا ع��
�ر �حر ورأس � - ال.. هو مص�ب.. حيوانان أحدهما له فم خ��
سحل�ة وأسنان تمساح وهو حيوان ش�يع اسمه

(إ�ثيوسوروس)..
- واآلخر؟
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- حيوان ذو جسم سلحفاة وعنق أف� اسمه (�ل�سيوروس)..
� �اع.. نعم.. انظر !..

وهما ع� وشك الدخول ��
س ال يوصف.. وأخذت األمواج � �اع ��

لقد التحم الحيوانان ��
�
تتحرك �الج�ال نحونا، ل�ننا لم نكن تمالك سوى أن نتجمد ��

� من القتال الم��ــــع ح�� تحرك الحيوانان � �املت�� أما�ننا.. ساعت��
� عن عيوننا. � تحت الماء غائب�� غائص��

وفجأة ان�ثق (ال�ل�سيوروس) من تحت الماء...
� من جروحه ورأسه تتما�ل هنا وهناك.. ثم هوى فوق الدم ي��

سطح الماء فاقد الح�اة... أما اآلخر فاخت��
� هذە

هل مات؟... هل س�عود؟.. هل ي�تظرنا تحت األمواج ��
اللحظة؟

لم نجد إجا�ة لهذە األسئلة المفزعة..
 

∞∞∞∞∞
 

األر�عاء 19 أغسطس:
 

وقف (هانز) ع� قمة الصار�ة يرمق األفق.. وقد �دا أن هناك ما
: يث�� اهتمامه.. فقال ع��

- إنه يرى ش�ئا ما..
- أظن هذا..

ثم إن (هانز) نزل إلينا وأشار نحو الجنوب..
- دير ن��

- أسفل هناك؟.. فل�� ما ي��د..
ة تجاە الجنوب.. ثم هتف: � ح��

ونظر ع�� ��
� قوي.. نافورة تندلع من الماء إ� أع� .

- ثمة ت�ار ما��
- أتراە وحشا آخر؟
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- ر�ما..
- إذن دعنا نفر..

- �ال.. ل�س ق�ل أن نرى ما هنالك..
ب من هذە النافورة.. أي ن�ع عنا نق�� وهكذا - مرغما �الطبع - ��

من الحيوانات �مكنه ذلك؟..
�نا جدا.. �ان ش�ئا ضخما �الج�ل � الثامنة مساء كنا قد اق��

و��
وأمواج ال�حر ترتطم �ه والماء ي�بثق منه إ� ارتفاع خمسمائة

قدم، ثم ي�ساقط ع� ش�ل مطر فوق رؤوسنا..
؟ - ما هذا �ا ع��

ء هذا؟.. وهنا وقف �
� الهلع.. أي �� � انتاب�� � ح��

�� .. لم يرد ع��
ا إ� الخطر.. وصاح (هانز) مش��

� سخ��ة:
وهو يب�سم ��

- هو لم�
: �خ ع��

- ج��رة.... مجرد ج��رة، وهذا الماء نافورة طب�ع�ة ت�بثق منها..
و�� ت�دو كجوت عمالق نائم..

.. ثم عنا ندور حول الج��رة نتأملها.. وأسماها ع�� �اس�� و��
أمر (هانز) �مواصلة الرح�ل

 

∞∞∞∞∞
 

الجمعة ۲۱ أغسطس:
 

ا وع� �عد ۱۸۰۰ م�ل من (أ�سلندا).. كنا اآلن تحت انجل��

�دأت ال��ــــح تزداد قسوة و�دا أن الجو يوشك ع� الت�دل..
و�دأنا �شعر �ه مشحونا �ال�ه��اء.. والسحب قد ا��ست لونا

ا�د.. � ار والظالم ي�� ء من االخ�� �
ب��ا ف�ه ��
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إنه نذير عاصفة..
لم ي�د ع� ع� االهتمام ألن مزاجه لم �كن ليتحمل م��دا من
اال�فهرار، وقد دمرت أعصا�ه تماما فكرة أن هذا ال�حر مستمر

إ� األ�د..
�د تحط�مه.. السحب تضغط ع� صفحة ال�حر، �أنما ل��

اع والصار�ة ل ال�� � - دعونا ن��
_ �ال..�

� جنون:
�خ ع�� ��

- أر�د رؤ�ة صخور الشا�� ح�� لو تهشم هذا الزورق إ� قطع
ة� صغ��

 

∞∞∞∞∞
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7- �عض المصائب�...
لم �كد ع�� ��مل ع�ارته ح�� انهمر المطر مدرارا... وازداد
الظالم.. وفجأة يرتفع الطوف ألع�.. وتدفع ال��ــــح المجنونة
اعنا لألمام أ�ع وأ�ع.. فأش�� لـ (هانز) ب�شارات تقول له أن ��

له ألسفل.. ق�ل أن يتحطم.. � ي��
- ال..�

: د (هانز) وهو يهز راسه موافقا ع�� .. ف�� ��خ ع��
- نادي�

� ذروة ه�اجها..
المطر ينهال ع� رءوسنا �الشالل.. والعاصفة ��

والرعد يزأر ط�لة الوقت دون توقف..
الحرارة تزداد وتزداد.. والجو مشحون �ال�ه��اء.. والعاصفة ال

تهدأ..
�انت ل�لة رهي�ة..

 
� 24 أغسطس: االثن��

 

العاصفة لم تهدأ لحظة.. ر�اە.. ل�م نحتاج للراحة... لقد تركنا
ج��رة (أ�سل) منذ زمن ط��ل.. ر�ما �فصلنا عنها اآلن ستمائة

م�ل..
ها هو ذا ع�� �دنو م�� و�قول ش�ئا ما.. ل�ننا منذ ثالثة أ�ام ال
� األذن ال �جدي..

�سمع حرفا مما نقول ل�عضنا.. ح�� ال�اخ ��
� أعتقد أنه �قول: إال أن��

- لقد ضعنا�.. انت� أمرنا...
اع �ما معناە: ت إ� ال�� أ��

له اآلن.. � - دعنا ن��
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اع وطار هذا : فل�كن، وهنا تهشمت صار�ة ال�� فهز رأسه �مع��
� الهواء.. وظهرت كرة نار�ة ملته�ة ع� حافة الطوف..

األخ�� ��
كرة لونها أب�ض مزرق تتحرك ب�طء شد�د هنا وهناك..

� عروقنا ألنها لو لمست صندوق ال�ارود ستكون
وتجمد الدم ��

.. حاولت أن أجذب النها�ة.. إال أنها تحركت ب�طء نحو قد��
قد�� �ع�دا عنها فلم أستطع..

� الهواء..
وشممت رائحة غ���ة ��

لماذا ال أستطيع تح��ك قد�� و�أنها مق�دة إ� خشب الطوف؟
�
فهمت... لقد مغنطت هذە ال�رة ال�ه��ائ�ة �ل ما هو معد��

� الذي التصدق �قطعة
ع� الطوف.. أسلحتنا.. أدواتنا.. حذا��

حد�د ع� خش�ة الطوف..
وهنا - وق�ل أن تلمس ال�رة قد�� – انفجرت..

 
� ضوء أب�ض مف�ع..

وغرقت ��
ثم ساد الظالم...

 
الثالثاء 25 أغسطس:

 
� الماء؟... نعم..

.. هل حقا ما زلنا �� � فقدت حوا�� ال �د أن��
مازلنا نندفع لألمام ��عة مرع�ة.. ال �د أننا اآلن تحت... ال �ل

ال �د أننا فارقنا (أور�ا) من زمن...
ثمة صخب.. �أنه زئ�� األمواج إذ تصطدم �الصخور.. و

لم أدر ما حدث..
قذف إ� الشا�� فوق الصخور الحادة..

�
� أ فقط شعرت أن��

ولوال ذراع (هانز) الق��ة لتهشمت ع� الشا�� وجدت نف��
� عاد (هانز) إ� الطرف المهشم محاوال جوار ع� ع� ح��

إنقاذ �عض متاعنا..
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� ع� ال�الم و�ان
واحتجت إ� ساعة �املة ألستع�د قدر��

� لم أستطع ابتالع لقمة
(هانز) قد أعد لنا �عض الطعام إال أ��

� رحلة الثالثة أ�ام دون توقف.. واحدة.. لقد حطمت��
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ا.. لقد انتهت العاصفة أخ��
وقف ع�� يتأمل ال�حر السا�ن.. وقال:

�... � - آمل أنك قد نمت ج�دا �ا ب��
� شارع (كون�ش).. آە..�.. لو أن

� دارنا ��
إنه يتحدث �أننا ما زلنا ��

قا فل��ما كنا اآلن تحت (ألمان�ا).. العاصفة قد سارت بنا ��
تحت (هامبورج) الحب��ة.. �ل ل��ما تحت الشارع الذي تع�ش
� � ال�ون�.. وعندئذ ال �كون الفاصل بي��

ف�ه أجمل وأرق فتاة ��
ة األرض الصل�ة� و��نها سوى ۱۲۰ م�ال.. ۱۲۰ م�ال من ق��

: قلت لع��
- ت�دو سع�دا حقا اليوم..

�الطبع.. لقد وصلنا؟
- لنها�ة.. الرحلة؟

- �ال.. �ل لنها�ة هذا ال�حر الش�يع.. سنعود للهبوط..�
تنحنحت، ثم سألته �ك�اسة:

� سؤال �ا عماە؟
- هل �� ��

ء.. �
- أي ��

- ك�ف سنعود؟�
�
- نعود؟.. نعود ق�ل أن نصل لنها�ة الرحلة؟ ك�ف تفكر ��

ذلك؟ وع� �ل حال سنجد وقتها ط��قا آخر أو نعود من نفس
الط��ق، وهو ما ال أراە أمرا مشوقا�
- عندئذ �جب أن نصلح الطوف؟

- ط�عا.
- والمؤن.. هل ستكفينا....؟

ها.. - حتما.. إن (هانز) قد اس�نقذ لنا أ���
الواقع أن هذا صحيح لألسف لقد فقدنا أسلحتنا ل�ننا ظللنا
� الرحلة ألنه دل�لنا

ء �� �
) وهو ما رآە ع� أهم �� نملك (ال�اروم��
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� �
الوح�د ع� عمقنا.. ومن دونه - �ما قال - سنضل الط��ق

ال�ا).... � (أس��
ونخ�ج من م�ان ما ��

.. والح�ال.. واألطعمة أو كذلك أنقذ (هانز) البوصلة ال�رونوم��
�
� منها ألر�عة شهور.. و�� �م�ة رأي ع�� أنها تك��

ما تك��
� الجامعة.

للذهاب والعودة، و��الم وج�ة عشاء فاخرة لزمالئه ��
وجلسنا نلتهم طعام اإلفطار سألت ع� عما إذا �ان ب�م�انه

تحد�د م�اننا اآلن فقال:
- ل�س هذا سهال.. ل�ن هناك ط��قة حتما..

قلت محاوال التذكر..
- عند تلك الج��رة..

- ج��رة (أ�سل).. ال تخجل من �سميتها�
نا ۸۱۰ م�ال من ال�حر - حسن.. عند ج��رة (أ�سل).. كنا قد ع��

وكنا ع� �عد ۱۸۰۰ م�ل من (أ�سلندا)..
� اليوم لمدة ثالثة أ�ام..

� العاصفة تحركنا ��عة، 24 م�ال ��
و��

لم تقل �عتنا عن ذلك.
- إذن نحن ن�عد ۲۷۰۰ م�ل عن (أ�سلندا)... أي أننا تحت

ال�حر األب�ض المتوسط.
. - لنقول ذلك �جب أن تكون متأ�دين من أن اتجاهنا لم يتغ��

- إذن.. فل�� البوصلة.
نهض ع� ب�شاط إ� ح�ث رتب (هانز) المعدات واتجه إ�
البوصلة ونظر إ� اإلبرة للحظة.. ثم فرك عي��ه وأعاد النظر..

� ذهول دفع رأسه نحوي.
و��

�انت اإلبرة �ش�� �اتجاە الشا�� ول�س ال�حر.. أي أنها ال �ش��
إ� ما حس�ناە الجنوب.. هززتها.. فحصتها.. ل�نها �انت ع� ما
� ش�ئا واحدا.. أن ال��اح قد أعادتنا إ� الشا�� يرام، وهذا �ع��

الذي �دأنا الرحلة منه��.. لقد عدنا إ� ح�ث �دأنا.
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� ال�دا�ة وال أ��� منه
� رجال أ��� إح�اطا من ع�� ��

� ح�ا��
لم أر ��

جنونا �عدها.. سنع�د �ل ما فعلناە �عد �ل هذە الرحلة
المرع�ة..�

 

�
�.. الماء والنار وال��ــــح ضدي..� �فعلون �ل ما �� � - أي حظ س��

ى من � أ�دا.. س��
..� ول�نهم لن �منعو�� � وسعهم �� �منعون��

ي�ت�.. اإل�سان أم قوى الطب�عة�
� ك�اسة:

قلت ��
� �ا عماە.. ثمة أش�اء ال �ستطيع اإل�سان أن �فعلها.. - اسمع��
ثمة أش�اء مستح�لة وأش�اء غ�� ممكنة، ل�ن من الحمق أن
� موقف �سمح

�جاهد اإل�سان هذە األش�اء المستح�لة.. لسنا ��
اع هو سجادة ودون لنا �عبور ال�حر ثان�ة �طوف مهشم و��

دفة عندئذ �ستطيع أ�ة عاصفة أن تصنع بنا ما ت��د..
و�الطبع لم �صغ ع�� لحرف مما قلت... و�خ:

- إ� الطوف�
� جنون هذە اإلرادة الصخ��ة دون جدوى... و�ان

عت أقاوم �� ��
(هانز) �فطرة ال تخ�ب - قد أعاد إصالح الطوف.. ووضع

ء ل�دا�ة جد�دة.. �
معداتنا فوقه وأعد �ل ��

ماذا أستطيع أن أفعل؟.. إن (هانز) ي�دو و�أنه ال إرادة له إال
�
إرادة س�دە.. ال أستطيع سوى االستمرار قال ع�� أنه يرغب ��

استكشاف هذا الساحل ق�ل الرح�ل.. إننا قد عدنا لح�ث �دأنا
ل�ن - �الطبع – ل�س لنفس ال�قعة.. ومن حقه حتما أن يرى

هذا الم�ان - فلنذهب إذن..
�نا نحو نصف ساعة ق�ل أن نصل ل�عض المرتفعات.. نرمق
ة ع� � اهتمام عظ�م..، وهنا وجدنا عظاما كث��

ء �� �
�ل ��
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األرض �أنها تح�� قصة الح�اة �لها.. �أنه متحف كب��
� د�ت ع� هذە األرض يوما ثم انقرضت.. للحيوانات ال��

ك ظالال نا فهو أننا ال ن�� � س��
ء الغ��ب الذي الحظته �� �

أما ال��
� من موضع

ع� األرض... �أن الضوء الساطع الذي نراە ال �أ��
�عينه.. �ل من �ل االتجاهات..

و�عد أن �نا نحو م�ل وجدنا أنفسنا ع� حافة غا�ة لم تكن من
عش الغراب تلك الغا�ة.. �ل من أشجار ال أعرفها، ولم �كن لها

... أما أزهارها ف�انت رماد�ة.. لون.. وأوراقها تفتقر إ� األخ��
� م�اننا...

وفجأة تجمدنا ��
خ�ل لنا أننا رأينا... �ل هو كذلك... رأينا ش�ال ضخما �جول
تحت األشجار.. �ان ف�ال هائل الحجم �كسوە شعر ط��ل..

(ماموث)�.. ف�ل ع� الجل�د....
�ن ف�ال يتحركون �ل �ان هناك العد�د منها.. ما �قرب من الع��

� غصون األشجار.. ب�طء محطم��
: همس ع��

- تعالوا نلق نظرة مدققة عليها..
- إن هذا خطر.. فل�س معنا أسلحة.. ولو أنها رأتنا.. أنا ال

أحسب إ�سانا �جرؤ ع� الدنو منها.
� أرى - هل تقول: ال إ�سان �ا (أ�سل)؟.. أظنك مخطئا ألن��

إ�سانا قرب هذە الحيوانات�
لقد �ان مص��ا، فع� مسافة ر�ــع م�ل �ان هناك رجل.. م��حا
� و�ن �ان حجمه ي�ناسب مع

نفسه إ� جذع شجرة.. رجل حق���
� بها.. وشعرە �حا�� شعرها طوال.. � �ع�� هذە الوحوش ال��

ووقفنا جامدين �التماث�ل الحج��ة..
ء.. �جب أن نفر.. �

ال �جب أن يرانا هذا ال��
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� ح�اته سمح
� لهفة �� ن�تعد.. وألول مرة ��

جذ�ت �ّم ع� ��
ع� لنفسه أن �ستج�ب لجذب �مه..

وابتعدنا..
ء �

ء أصدق وأي �� �
ما زلت - ح�� اليوم - أ�ساءل.. أي ��

أعتقد.. ال �د أن �ل هذا �ان وهما جماع�ا..
� األعماق السح�قة دون أن

من المستح�ل أن �ع�ش إ�سان ��
�عرف �ل ما �دور ع� سطح األرض..

وك).. � قاصدين �حر (ل�دن�� المهم أننا فررنا �المجان��
 

∞∞∞∞∞
 

ة وهو �ع�د تأمل الم�ان: � ح��
�ساءل ع�� ��

- ما زلت أ�ساءل �ا (أ�سل).. هل حقا كنا هنا؟
- لست واثقا �ا عماە.. أح�انا أظن أن هذە األما�ن مألوفة،

� لم أرها من ق�ل. وأح�انا أظن أن��
� أثناء صنعه الطوف.

- ل�ننا ال �د واجدون آثارا تركها (هانز).. ��
- ها هو ذا.

ء مل�� ع� الرمال والتقطته.. �
وهرعت إ� ��

.. � - انظر... سك��
: � � ثم سأل�� تأمل ع�� السك��

� تخصك؟.. .. هل هذە السك�� � - (أ�سل) �ا ب��
- ال.. حس�تك أنت.

- �الطبع ال..
� (هانز)..؟.. ال �د أنه فقدها وهو �صنع - إذن ر�ما �� سك��

الطوف..



926

� مماثلة.. ثم أن ع�� هرش - ال.. ح�� (هانز) لم تكن عندە سك��
راسه مفكرا:

� ال تخص أحدنا.. ر�ما �� تعود إ� ثالثمائة - إن هذە السك��
عام.. ر�ما �� تخص شخصا جاء هنا ق�لنا وأراد أن �حفر اسمه

�.. � ع� صخرة بهذە السك��
� �ل شق.. �نا جوار الصخور ن�حث هنا وهناك متفحص��
.. � من الصخور رأينا فتحة نفق مظلم كب�� � حائط�� وفجأة.. و���

وع� الجران�ت رأينا حروفا محفورة مألوفة لنا:
- أ. س.. (آرن�ه سا�نوسم)��

دائما وكعهدنا �ه - �عاود (سا�نوسم) الظهور..�
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� انبهار هو أقرب إ� الجنون.. لقد
وهكذا وقفنا نرمق الحروف ��

وصل الرحالة العظ�م�.. إ� هنا منذ ثالثمائة عام.. وحفر اسمه
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� ال
� �دي اآلن.. و�ل هذا حق���

� استعملها �� �ل إن األداة ال��
غ�ار عل�ه��..

�ان ع�� �حدث نفسه و�أنما يتحدث إ� (سا�نوسم) نفسه:
- أيها الرجل العظ�م�.. لم ت�س ش�ئا.. �مكن أن يهدي من �أتون
� مركز

� سأجد اسمك �� � لواثق أن�� �عدك.. لم ت�س ش�ئا.. و�ن��
األرض.. وسأترك اس�� هناك جوار اسمك..

.. �
� أعما��

�انت نار الحماس تلتهب ��
ء.. فلسنا أقل من هذا �

إننا س�نجح.. س�نجح ولن �عوقنا ��
الرجل:

- إ� األمام �ا عماە.. إ� األمام��
.. ألسفل..� � - �ل ألسفل �ا ب��

 

∞∞∞∞∞
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8- النها�ة
: �

� ع�� �انبهار حق���
�خت ��

- هل تدرك �ا ع�� أن المصادفات جم�عا تعمل لصالحنا؟
. أتظن هذا �ا (أ�سل)؟

- ح�� العاصفة قادتنا إ� الط��ق الصحيح.. لقد قادتنا إ� ح�ث
نجد اسم (سا�نوسم) و�� ح�ث نجد �دا�ة النفق الذي سل�ه..

.. - الحق أقول لك �ا (أ�سل) إن حظنا حسن إ�� حد كب��
- ل�س مهما أن نفهم ما � حظنا.. فقط دعنا �ستفد منه إ�

أق� حد.
- هذا صحيح.. و..

- سنعود للشمال �ا عماە.. �ستمر تحت أورو�ا �دال من المرور
� ع� مركز

ل.. قلت �� �م ��� � ل.. ن�� � ل.. ن�� � تحت أف��ق�ا.. سن��
األرض؟

- فقط 4500 م�ل..�
� الحال..�

ء.. فلن�دأ �� �
- فقط 4500 م�ل؟.. هذا ال ��

اع ء معدا.. ورفعنا ال�� �
وهكذا عدنا إ� الطوف ح�ث �ان �ل ��

� و�دأنا التحرك ع�� الساحل قاصدين الم�ان الذي وجدنا السك��
ف�ه..

� السادسة مساء وصلنا إ� فتحة النفق، فوث�ت إ� الشا��
��

صارخا:
- ه�ا بنا..

�ان ارتفاع الفتحة خمسة أقدام.. هذا هو النفق الذي س�قودنا
إ� مركز األرض إذن.. هل هو منحدر ألسفل؟ أم هو مدخنة
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� دون أن
� مستوى أف��

�� � � أ�امنا ماش��
رأس�ة؟ أم أننا سنم��

نه�ط؟
و�انت اإلجا�ة ق���ة جدا..

�انت هنالك صخرة عمالقة �سد النفق ع� �عد خطوات ست
من فتحته.. أي أن النفق قد انت���

�انت خي�ة أملنا ال توصف.. إذن ك�ف اجتاز (سا�نوسم) هذە
ء فعل؟.. �

العق�ة؟ وأي ��
�ال ال �د أن هذە الصخرة قد سدت النفق �عد عهد
(سا�نوسم).. ومن ثم ال �د أن نع�د فتحه.. فل�ستعمل

المعاول..
- �ال.. إن هذە الصخرة أقوى من معاولنا.. ماذا عن ال�ارود؟

: قال ع��
- هذا هو الحل.. �ارود.. هاته �ا (هانز)..

� إ� الطوف، ثم عاد لنا �ال�ارود ومعول �سمح
ذهب دل�لنا الو��

� رطال.. � الصخرة.. خمس��
لنا �عمل ثقب تدس ف�ه ال�ارود ��

وعند منتصف الل�ل كنا قد فرغنا..
- واآلن لن�تظر إ� غد..

- إ� غد؟
� كنت أنا نافد ة.. ألن�� كنت أنا - ال ع� - قائل الع�ارة األخ��

� �ل خطوة..
�ث �� الص�� ول�س ع�� الذي غدا أ��� م�ال لل��

وهكذا لم أجد مفرا من االنتظار ست ساعات ط��لة..
 

∞∞∞∞∞
 

ون من أغسطس.. إنه الثالثاء السابع والع��
يوم ال ي��..
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اليوم �سلم أنفسنا لقوى ال��ــــح والنار والماء �� تع�� بنا..
� ع� الطوف وابتعدنا

أشعلت الفت�ل، ثم هرعت ألحق برف���
�ع�دا عن التأث�� المرتقب لالنفجار..

خمس دقائق.. أر�ــع... ثالث...
واآلن فلتتهش�� �ا صخور الجران�ت..

 

∞∞∞∞∞
 
 

ماذا حدث؟
� رأ�ت ش�ل ال أدري حقا.. لم أسمع صوت االنفجار ل���
� ال�حر من تحتنا.. الصخور ي��دل والفتحة ت�سع.. واه��

وصعدت موجة هائلة الحجم ألع� حاملة طوفنا معها...
ارتفع الطوف ثم ه�ط.. ساد الظالم.. وشعرنا �الماء �حملنا إ�
فتحة الممر.. حاولت أن أقول ش�ئا لع� ل�ن زئ�� الم�اە �ان
.. ع�� الظالم تحملنا األمواج ��عة مجنونة إ� م�ان � أقوى م��

ما..
إننا نه�ط..�.. إذن �انت هناك حفرة عم�قة خلف الصخرة..

واآلن �قودنا الماء من خالل هذە الحفرة ألسفل..
� هذا الحال؟.. ساعة.. ساعتان؟.. ال أحد

�م ساعة مرت علينا ��
� نمسك �أ�دي �عضنا ح�� �دري.. �ل ما أذكرە أننا كنا متالصق��

ال يهوى أحدنا من فوق الطوف..
و�ان الظالم دامسا ألن مصاب�حنا تهشمت..

أخذت أنا وع� ن��ادل نظرات الهلع مدي��ن ظهرنا التجاە حركة
الطوف ح�� نتمكن من التنفس..

عوە �عد.. إن �ان الطوف �س�� ��عة �أ�ع قطار لم �خ��
(سا�نوسم) قد سلك هذا الط��ق ق�لنا ول�ن دون ال�حر الهائل
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الذي اصطحبناە معنا..
ومرت ساعات..

.. � أننا فقدنا �ل متاعنا.. الح�ال.. ال�اروم�� و�صع��ة �دأت أتب��
.. وطعام ليوم ء.. لم يبق لنا سوى البوصلة وال�رونوم�� �

�ل ��
� النها�ة حتما.. واحد وطعام ليوم واحد - لألسف – وهذا �ع��

� أملك ترف الموت � أن�� � ح��
ل�ن لماذا أخ�� الموت جوعا ��

�مئات األسال�ب واألش�ال؟.. إننا سنموت غرقا أو تحط�ما أو
هلعا �التأ��د ق�ل أن نموت جوعا...

ا�د.. � إن �عة الطوف تزداد.. وانحدار الماء ي��
وفجأة شعرت �صدمة مروعة.. وتوقف الطوف.. �دأت الم�اە

تنهمر حولنا.. ثم ساد الهدوء وشعرت �لذة التنفس..
ة ل�ال.. �انت الساعة العا��

� الظالم:
� سمعت صوت ع� �� ثم إن��

- نحن نصعد ...!
ماذا؟

.. �
ء المص�اح ال�ا�� �

- نصعد.. نصعد ��عة عال�ة.. حاول أن ت��
ون قدما.. والماء هكذا.... �ما توقعت تماما.. إنه ب�� عرضه ع��

يرتفع ونحن معه..
- ألين؟..

�
� ع�� قدما �� - وك�ف أعرف؟.. إن �عتنا لن تقل عن اث��

� الساعة
الثان�ة.. أي �سعة أم�ال ونصف ��

� أننا س�تهشم مالم توجد فتحة - ول�ن.. هذا �ع��
� رزانة:

فوقنا.. قال ع�� ��
� حتما ل�نه ل�س مستح�ال ما دمنا - (أ�سل).. إن موقفنا س��

�
أح�اء.. ولهذا علينا أن نفعل ما ي����

عمله
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- وما هو؟
أن نص�� أقوى.. نأ�ل..

- نأ�ل؟��
والتقت ع� إ� (هانز) راطنا �الدانمرك�ة �ضع �لمات.. فهز

هذا األخ�� رأسه موافقا..
قلت لع�:

- لم يبق لنا سوى قطعة من اللحم المقدد لثالث�نا..
� �أس.. فقلت:

رفع ع�� رأسه نحوي ��
- أما زلت تظن أننا س�نجو..؟

لم يرد.. وك�ف يرد؟..
ة.. كنا نتضور جوعا ل�ن أحدنا لم �جرؤ ع� لمس وجب�نا األخ��
� لحظة � الصعود ل�ن حرارة الجو تزداد ب��

كنا مستم��ن ��
وأخرى..

فما مع�� هذا؟..
� �شف:

قلت لع� ��
- إن خطر الموت سلقا �ضاف إ� قائمة أس�اب وفاتنا..�

.. مرة أخرى لم يرد ع��
وفجأة قال:

- هلموا�.. دعونا نأ�ل فنحن �حاجة للصمود..
- أنت محق فلو متنا اآلن لن �ستف�د ش�ئا من هذا اللحم

الج�د..
- نعم.. ع� األقل سنال�� نهاي�نا �صحة ال �أس بها..

ومد ع�� �دە وقسم قطعة اللحم ثالثة أقسام م�ساو�ة.. وهكذا
� ألتهم حجرا.. أما

� صع��ة �أ��
عت آ�ل �� نال �ل منا رطال.. و��

(هانز) فظل ع� هدوئه وسكونه..
إنها الخامسة ص�احا..
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� � خواطري عن دارنا.. و (مارتا) الطي�ة.. و... حب�ب��
كنت غارقا ��

� فحص الصخور محاوال
).. أما ع� ف�ان منهم�ا �� � (جرو���

اس�نتاج موضعنا.. وقال:
 

.. ل�ننا نصعد �استمرار.. - جران�ت�.. لم نزل ع� عمق كب��
... تارة ال �سعدە سوى الهبوط وتارة ال يرض�ه لشد ما ت�دل ع��

سوى الصعود.. لن أفهم هذا الرجل أ�دا..�
� درجة

� �ان هو هذا الت�دل المطرد �� ء الذي أثار رع�� �
إال أن ال��

عت حرارة الجدران الصخ��ة والماء.. لقد �ان الماء �غ�� و��
أتوقع مص��ة ما ال أدري كنهها..

ء ال أستطيع �سميته... �
ء ما س�حدث.. �� �

��
 

∞∞∞∞∞
 

� �ال هدف.. صخور � نظرت إ� البوصلة وجدت إبرتها ته�� وح��
الجران�ت ع� الجدران ترتجف.. وثمة صوت ش��ه �انفجارات
� وسط زلزال.. أنا واثق من هذا

... إننا �� �ع�دة.. �ا للرعب�.. ع��
فماذا تقول؟

� � اتوقع ما هو أفضل �ا ب�� - إن��
� انفجارا حمم�ا� - أع��

- ماذا؟.. إذن فنحن وسط بر�ان �ش�ط؟�
- �الطبع.. وأعتقد أن هذا حظ حسن�

هل فقد عقله؟.. حظ حسن؟.. وما � اب�سامته الهادئة هذە؟
؟ � - ماذا تع��

� فوهة بر�ان وسط الحمم وال�خار الحارق
.. نحن �� - ع��

� عنان السماء.. وانت تقول
والصخور الملته�ة وس�قذف بنا ��

حظ حسن�
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� الصعود لسطح األرض ألم تفهم �عد؟
- نعم.. هو أملنا األخ�� ��

- إذن فنحن نصعد.. تحت طوفان ماء �غ�� وتحت الماء حمم
تلتهب.. و�دال من (س��فل) الوادع الخامد هو ذا بر�ان �شط..

ول�ن أين؟.. وما اسمه؟..
� (أ�سلندا)

� الشمال.. هذا مؤكد.. فهل ستخ�ج ��
إننا سنخ�ج ��

� � الس�عة ال�� ا��� من فوهة (ه��ال) أو أي بر�ان آخر من ال��
توجد هناك؟..

� نها�ة رحلتنا إ� مركز األرض.. إننا نصعد.. وهذا �ع��
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.. وتحت الطوف لم �عد ماء.. �ل كتلة ملته�ة ال أدري ما ��
ثم - فجأة - توقف الطوف..

ماذا حدث؟.. أتراە قد اش��ك �الصخور؟ ل�ن ال..
ح�� السائل الملتهب تحتنا قد توقف كذلك.. هذا غ��ب�
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، ثم � وفجأة عاد الطوف �صعد ��عا لمدة دق�قت��
توقف ثان�ة.. نظر ع�� لساعة اإل�قاف.. وقال:

� تتجدد ثورتها �ل ع�� دقائق.. � ال�� ا��� - إذن هو من ال��
�ان لثورته.. وعدنا نرتفع ��عة هائلة اضطرتنا وهنا عاد ال��

لل�ش�ث �الطوف.. ثم توقفنا..
�م من الوقت تكرر هذا المشهد؟.. ال أذكر.. فقط كنت أشعر

ا�د والحرارة �شتد.. و�دأت أفقد � ��عتنا ت��
� التوتر والصدمات المتتال�ة..

.. لقد هّد�� حوا��
حقا ال أذكر ما حدث �عد ذلك..

فقط ضوضاء ال تكف.. وطوف �دور حول نفسه فوق الحمم..
ان.. � ضوء الن��

ثم وجه (هانز) �لتمع ��
 

∞∞∞∞∞
 

.. ولم أ�ن � � أفقت �انت ذراع (هانز) الق��ة تمسك �� ح��
� كنت منه�ا تماما.. تماما.. مصا�ا.. ل���

� و�ع�� جارا إ�انا إ� م�ان آمن.. م�ان و�ان (هانز) �مسك ��
عرفنا ف�ه أن ما فوق رءوسنا ل�س صخرا ول�ن سماء�..

سماء حق�ق�ة.....
لقد عدنا إ� سطح األرض.. ول�ن أين؟..

سالت (هانز)..
- هل هذە (أ�سلندا)؟

هز (هانز) رأسه أن ال.. وهتف:
- ناي.

ة: � ح��
قال ع�� ��
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- �الفعل ال ت�دو هذە مثل (أ�سلندا): ال توجد ثل�ج.. �ل ��
� لمندهش� أقرب إ� قمة ج�ل أحرقتها أشعة الشمس.. و�ن��

�ان وفوق رءوسنا - ع� ارتفاع خمسمائة قدم - �انت فوهة ال��
� جثتا منها.. تنفجر منها الحمم والصخور �لما مرت ع�� ال��

اءى ألعي�نا الحقول دقائق..، وع� مسافة غ�� �ع�دة ت��
ة الغا�ات ال�ع�دة.. وخ��
حقا �� ل�ست (أ�سلندا).

من مسافة شاسعة كنا نرى ال�حر األزرق �سبح ف�ه سفن
ة غ���ة المنظر.. صغ��

- ع� �ل حال ل�س من الجم�ل أن نموت �صخرة �سقط فوقنا
اق داخله.. دعنا �ان الثائر �عد أن نجونا من االح�� من هذا ال��
� ل إ� الوادي وسنعرف م�ائنا �سهولة عندئذ.. أضف لهذا أن�� � ن��

..
�
أموت جوعا وظمأ

.. �ان �المه مقنعا.. هكذا قال ع��
عنا نه�ط المنحدر وأنا ما أزال أ�ساءل.. أين نحن؟ هل هو ��
� أن أرى أن

ساحل الهند أم جزر الماليو؟.. ع� �ل حال ����
ع�� سع�د برغم أننا لم �ستطع الوصول إ� مركز األرض �ما

أردنا..
وعند الوادي وجدنا غا�ة ت��ت بها أشجار الفا�هة ووجدنا ماء..

�نا ح�� ارت��نا.. واستحممنا.. ف��
ا ممزق الث�اب � األشجار.. طفال فق�� وفجأة لمحنا طفال ب��
.. ثم حاول الهرب إال أن (هانز) لحق �ه �

يرمقنا بهلع حق���
وحمله إلينا..

سأله ع�� �األلمان�ة
.. ما اسم هذا ال�لد؟ � الصغ��

- صد���
ال إجا�ة
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�ة فلم يتلق إجا�ة.. � أعاد ع� سؤاله �اإلنجل��
ا.. فلنجرب اإل�طال�ة.... أ.. - إذن هذا ال�لد ل�س ألمان�ا وال إنجل��

� نوي س�امو؟
دو��

�خ الطفل وهو يتملص من ق�ضة (هانز) و�جري �ع�دا:
��( ومبو�� - (س��

� ج��رة وسط ال�حر
لم تعد لنا حاجة إل�ه اآلن..�.. إذن نحن ��

األب�ض.. والمرتفعات المح�طة بنا �� مرتفعات (�االب��ا)..
�ان هو بر�ان (إتنا)�� و�ذن فال��

� بر�ان وخرجنا من آخر ي�عد
أ�ة رحلة رائعة قمنا بها�.. دخلنا ��

� �لد
عنه ثالثة آالف م�ل..�.. �دأنا ��

� أجمل �لدان األرض...
الصقيع وخرجنا ��

� لل�لدة ع� أال نخ�� األها�� برحلتنا.. �ل
اتفقنا ع� أن نم��

� عونا
نزعم أننا �حارة غرقت سفي�تهم ون���

ع يردد: وهكذا تحركنا.. ل�ن ع�� لم �كن راض�ا أ�دا و��
- ل�ن البوصلة �انت �ش�� إ� الشمال.. دوما إ� الشمال..

ك�ف؟ ك�ف؟
�ــــح.. .. هكذا ت��ــــح و�س�� - ال تحاول ال�حث عن تفس��

- �ا لها من فكرة.. استاذ جامعة ال �ستطيع أن �ف� ش�ئا كهذا؟
أي عجز..

 

∞∞∞∞∞
 

وهكذا تصل القصة إ� نهايتها أعلم أن أحدا لن �صدقها ل�ن
.. إن الناس قد دأبوا ع� تكذ�ب �ل ما ال يوافق � هذا ال �ضا�ق��

ما ي��دون تصد�قه..
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) وفادتنا.. وقدموا لنا الطعام ومبو�� لقد أحسن أهل (س��
� من � الواحد والثالث��

والمل�س.. ثم إننا أقلعنا إ� (م�س�نا) ��
(أغسطس) ثم إ� (مارس�ل�ا)..

ولم ينغص رحلتنا سوى هذا الموقف العج�ب الذي تتمسك �ه
بوصلتنا..

� التاسع من س�تم�� وصلنا إ� (هامبورج)�
و��

� هتفت و�� ) ال�� � لن أصف لك ذهول (مارتا) وال غ�طة (جرو���
تمسك �دي:

� ثان�ة و�عان ما دوى
ا فلن تحتاج إ� فرا�� - أما قد غدوت شه��

� (هامبورج).. فقد �انت ثرثرة
وك) �� وفس�� (ل�دن�� خ�� عودة ال��

(مارتا) قد جعلت الجميع �عرفون �غرض رحلتنا.. و�الطبع لم
، فإن أحدا لم �عد �صدقها � �صدقها أحد.. أما وقد عدنا سالم��

إطالقا..�
� تماما إال أن وجود (هانز) معنا جعلهم غ�� واثق��

ة عن رحلته.. � الجامعة أل�� ع�� محا��
من كذبنا.. و��

� كتبها (سا�نوسم) عن وقدم للجامعة المخطوطة األصل�ة ال��
� س�قنا فيها إ� �اطن األرض.. رحلته ال��

�ن (وهذا محتم ط�عا).. وزاد ع� أن ع�� قد كسب أعداء كث��
من ض�قنا ذلك اليوم ال�ئ�ب الذي أعلن (هانز) ف�ه عزمه ع�
� من

العودة إ� دارە.. سألناە مرارا أن ي��� معنا.. ل�نه �ان �عا��
� للوطن.. الحن��
وقال لنا مودعا:

فال...� - ف��
ا.. لقد أحب�نا هذا الرجل الشجاع الصموت كث��

� أنا وع�.. ولوالە لما حققنا نجاحا.. وال ظللنا حّي��
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ولسوف نذكرە ما حي�نا.. ولسوف أراە حتما يوما ما ع� أن �
البوصلة ظل غامضا..

و�التا�� لم �ستطع ع�� قط أن ينعم بثمار النجاح..
� فهمت إ� أن جاء ذلك اليوم الذي كنت أتأمل ف�ه البوصلة ح��

ع� الفور ما حدث..
�ا لها من مفاجأة�

ناد�ت ع�:
- انظر �ا عماە.. البوصلة..... إنها اآلن �ش�� نحو الجنوب �دال

من الشمال.
� تعاسة:

�خ ع�� ��
- مستح�ل�

تأملها�
وهنا فهم ع�� األمر برمته:

� �حر
� واجهنا العاصفة ال�ه���ة �� ء�.. ح�� �

- فهمت �ل ��
� تمغنطت.. وك) تمغنطت البوصلة ضمن األش�اء ال�� (ل�دن��

و�التا�� حصلنا ع� ق�اسات خاطئة ط�لة الوقت..
- �الفعل..

وانفجر ع�� ضاح�ا
- �انت دعا�ة.. دعا�ة كه��ائ�ة��

� غدا ع�� أسعد الرجال.. ر�ما �اس�ثناء رجل ومنذ ذلك الح��
واحد وهو أنا..

� ) �انت قد صارت زوج�� � ألن (جرو���
 

(تمت �حمد هللا)
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�انت فكرة مجنونة خطرت لعمه، ولم �كن �ملك سوى
القبول.. س�قومان برحلة إ� مركز األرض ع�� فوهة بر�ان
ء �

خامد..�..� إن أحدا لم �س�قهما إ� رحلة مماثلة.. هذا �ل ��
ة ممكن.. �ل �ابوس حق�قة، و�ل خطوة قد تكون األخ��

ن) لن �دعوا هذە الروا�ة تفوتهم.. إن عشاق (جول ف��
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
المؤلف..

1- أوراق قد�مة...
2- الرحلة...
�ان... 3 - ال��
4- أي ممر؟

5 - الرحلة �ستمر..
6- �حر األعماق

7- �عض المصائب�...
8- النها�ة
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المالحظات

[←1]
(*) راجع مقدمة الروا�ة
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[←2]
� صغ�� الحظه ال�اتب � خطا حسا��

(*) هنا وقع المؤلف ��
الرو�� (�ا�وف ب��لمان)... إن كثافة الهواء ت��د �عة

وفس�� و (أ�سل) أ��� � ال�� الصوت، و�التا�� فإن المسافة ب��
.. وحسابها يتوقف ع� معرفة كثافة من أر�عة أم�ال �كث��

ة). الهواء ع� هذا العمق... (والمفروض إنها كب��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمة مهمة) :
هذا العمل: (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة
، من منطلق � نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

طب��� .
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب
انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (08)      
 
 
 
 
 

الغيب��ة
� كوك. قصة: رو���

ترجمة: إيناس النجار.
إعداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
                                                                                          

د. ن��ل فاروق
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المؤلف..
� كوك) سوى أنه طب�ب أمراض ال نعرف ال�ث�� عن (رو���
� مدرسة (هارفارد)

� (بوسطون)، ومحا�� ��
عيون، �ع�ش ��

� � جامعة (وزل�ان)، و�ل�ة األط�اء والجراح��
الطب�ة. تخ�ج ��

جامعة (كولومب�ا)..
والروا�ة الحال�ة كتبها عام 1977، و�عان ما حولها (ما��ل
ك��شتون) - وهو طب�ب آخر - إ� ف�لم �ابو�� بنفس االسم،
ا، ولعله من الجدير �الذكر، أنه هو الف�لم ا عالم�� أثار اهتمام�
الذي أّ� الرئ�س األم���� (�ارتر) ع� أن يراە الرئ�س الراحل
(أنور السادات)، إ�ان توقيع معاهدة (�امب د�ف�د) كنموذج لما

� (أم���ا)..
وصل إل�ه فن الس�نما ��

�مكننا القول إن د. (كوك) ال �حمل ذك��ات ساّرة لمهنة الطب..
، ول�نه �قدم �

� روايته الحال�ة إ� �ابوس حق���
�ل و�نه �ح�لها ��

ا من االعتذار، عما قدمه فيها من نبوءات � نها�ة الروا�ة نوع�
��

مروعة، (�دأت تتحقق لألسف).. ع� اعت�ار أن عندە ما �دفعه
إ� هذا ال�شاؤم..

 
� تعل�قه الختا�� ع� الروا�ة:

�قول د. (كوك) ��
� ج��دة (ت���يون) عام 1968، �عرض ف�ه رجل

ا ��
�
«رأ�ت إعالن

ا من المال، يتم االتفاق بيع أي جزء من جسدە، لمن �دفع م�لغ�
� رأ�ت إعالنات من أح�اء ي��عون قل��ــهم لمن �دفع عل�ه. �ل إن��

..� أ���
� مرا�ز ال��� يوجد طابور ط��ل، من المر�� القادر�ن،

و��
فون ع� ي�تظرون أن �جدوا �� صالحة لزراعتها لهم، والم��
� ترتفع ا اسمه (متالزمة اإلجازة)، ح�� هذە المرا�ز، �عرفون ش�ئ�
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معن��ات المر�� �لما دنت إحدى العطالت، ألنهم يتوقعون
.. حركة س�� أ���

ا من ال�� الصالحة للزراعة�..». .. وم��د� وحوادث تصادم أ���
، هو إ�جاد �سه�الت قانون�ة � � رأ��

« والحّل لهذە ال�ارثة ��
، الذين لم تمض � ، لعمل�ة أخذ األعضاء من المتوف�� ودي��ة أ���
 من ترك هذە األعضاء لتلتهمها الد�دان

ً
ساعة ع� وفاتهم، �د�

أو له�ب المحرقة..».
 

∞∞∞∞∞
 

�ما ذكرنا تحولت هذە الروا�ة إ� ف�لم بنفس االسم..
المخ�ج هو (ما��ل ك��شتون) الذي تحول �عد ذلك إ�
، المشبع ة من الخ�ال العل�� التأل�ف، فقدم لنا روا�ات شه��
�جّو الطب، نذكر منها: (خل�ة أندروم�دا).. (رجل األطراف

ال�ه���ة).. (حد�قة جوراس�ك)..
قام ب�طولة الف�لم الممثلة ال�ند�ة (جنف�ف بوجولد) مع (ما��ل
)، والممثل العجوز (ر�شارد اب�ث أش�� � دوجالس) و (إل��

و�دمارك)..
ي جولد سم�ث) الذي جعل الموس��� التص����ة �انت لـ (ج��
ا، يوا�ب األحداث وال ا حق�ق�� �ط الصوت �ابوس� من ��

ينافسها..
ة ].. [مالحظة أخ��

نحن ال نهدف إ� أن نق� سلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)
� تحولت إ� أفالم س�نمائ�ة، ل�ننا نحاول أن ع� الروا�ات ال��
تقدم روا�ات مشّوقة، بها قدر ال �أس �ه من ال�سل�ة واإلفادة،
� تجذب ومن المصادفة أن هذە �� نفس نوع�ة الروا�ات، ال��
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ك روا�ة � لتقد�مها..�، فالس�نما �ما نعلم لم ت�� الس�نمائي��
صالحة إال وقدمتها..

ا.. واآلن تعالوا نقرأ القصة مع�
 

د. أحمد خالد
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اير 1976: 14 ف��
)، ممددة ع� ظهرها، فوق منضدة ها �� ذي (نا��� ج��ن��
الجراحة �غرفة العمل�ات رقم (8).. و�الرغم من العقاق�� العد�دة
� إنها س�سلم عي�يها للنعاس، فقد ظل � حقنوها بها، قائل�� ال��

ا.. ا ع��ز� النوم حلم�
.. وّدت لو ت�خ.. ته�ع فاّرة من هذە �انت تمقت المس�ش��

الغرفة ال�ت��ة، ل�نها لم تجرؤ قط..
جو المس�ش�� ال�ارد ال�ئ�ب.. وتلك الرائحة.. رائحة الموت

والمرض..
� الخارج سماء (بوسطن) مل�دة

إنها السا�عة وع�� دقائق.. ��
� هذە الساعة من النهار،

�الغيوم، وكشافات الس�ارات مضاءة ��
ب�نما ال��ــــح ال�� تصدر نواحها ال�ئ�ب.. والمارة �جّدون

.. الس��
� غرفة العمل�ات، ف�ان األمر �ش�ه خل�ة نحل... إذ �جب

أما ��
إعداد الم��ضة َوتخديرها، ق�ل أن تغدو الساعة السا�عة

والنصف..
� �ل الغرف األخرى..

حوائط غرفة العمل�ات، مثل مث�التها ��
ال�الط محا�د اللون.. واألرض�ة من (الفي��ل)..

الجراحة: توسيع وكحت للرحم.
الم��ضة: (نا��� ج��ن�).

طب�ب التخدير: (رو�رت ب�لنج).
� الف��ق، فهو ممرضة التعق�م (روث)، وممرضة العمل�ات

أما �ا��
� الغرفة

(داماتيو)، والجراح الشاب (جورج ماجور)، الذي �ان ��
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المجاورة يرتدي م��ولة الجراحة..

ة أ�ام.. ف قد �دأ منذ ع�� � �ان ال��
� ال�دء.. ثم انتابها القلق.. �ضع م�المات

�� ( تجاهلته (نا���
� قلبها.. ثم �دأت

هاتف�ة مع الدكتور (ماجور)، ب�ت الطمأن�نة ��
� دورتها الشه��ة..

�شعر �أن األمر أخطر من مجرد اختالل ��
س�ارة اإلسعاف تحملها إ� المس�ش�� - دون ��نة وال �شنج -
� حجرة الطواري، ��

ح�ث وجدت نفسها ع� ��ر الفحص ��
تمقت الفحوص ال�سائ�ة، ل�نها لم �ستطع أن تمنع نفسها من

� سمعت صوت د. (ماجور).. الشعور �السعادة، ح��
� اس�سالم خضعت للفحص.. الستار الرقيق الذي �فصلها

و��
..، ومن � � قاعة الطواري، يتحرك.. يه��

عن الناس المح�شدين ��
..، وع� � ، وشي�خ منهك�� � � آلخر ترى وجوە أطفال مجروح�� ح��
� إهمال، و�ــها جلطة دم��ة

األرض �انت مبولة الفراش ملقاة ��
� �قف د. (ماجور) � ح��

ة، �ستطيع �ل من ي��د أن يراها.. �� كب��
ثر مع الممرضة عن حالة أخرى.. �فحصها، و���

� صمت
) عي�يها.. و�� ا.. وأغلقت (نا��� ا م��ر� �ان �ل هذا قاس��

�كت..
 

∞∞∞∞∞
 

( � غرفة العمل�ات، ت�ّ�ت (نا���
واآلن.. إضاءة (الفلورس�ت) ��

عي�يها عليها، وتفكر.. س�نت�� هذا ال�ابوس �عد دقائق.. سأعود
لداري �عدها..

عينان ب�يتان صافيتان من خلف قناع ترمقانها:
- هل �شع��ن براحة؟
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�انت هذە �� الممرضة (جلور�ا داماتيو) و�� �شّد الحزام حول
) األ�من، لت�بته إ� جانبها.. ذراع (نا���

- نعم..
) �اذ�ة.. فالمنضدة غ�� م��حة ع� اإلطالق، قالتها (نا���
ا ولسانها لزجا، �أنما هو

�
) جعل حلقها جاف � ومفعول (األترو���

م�لل �الصمغ.
د. (ب�لنج) عا�ف ع� جهازە المكّون من ش�كة من الصلب
الالمع، وأجهزة الق�اس، وأسطوانات ملونة من الغاز
المضغوط.. ثمة �طاقة ب��ة كتب عليها (فلوثان)، وتحتها ص�غة
ك�م�ائ�ة معقدة، حاولت أن تقرأها (۲ برومو -۲ �لورو - ۱ واوا

� فلورو إيثان)..
- ثال��

، � المس�ش��
ا.. ر�ما أب�ع طب�ب تخدير �� �ان د. (ب�لنج) �ارع�

ا للمصادفة، لهذا أعد ك ش�ئ� ا.. ولم �كن ي�� و�ان �عرف ذلك ج�د�
لنفسه قائمة �االجراءات، ال �د من أن يراجعها ق�ل �ل جراحة..

ة، �� توص�ل طرف الخرطوم إ� الجهاز، الخطوة الثان�ة ع��
� ك�س التنفس، الذي �سع من أر�عة إ�

و�دخال طرفه اآلخر ��
ات هواء.. خمسة ل��

ة، �� اإلس�يثاق من أن صمامات التح�م الخطوة الثالثة ع��
�
� االتجاە الصحيح.. ثم �فحص مفاتيح ق�اس الضغط ��

�لها ��
، و�تأ�د من امتالئهما �ال�امل.. � � األ�سج�� اسطوان��

) ال��ى، لتنفر ب ع� ظهر راحة (نا��� ع ��� و��دە ��
عروقها..
وغمغم:

ة اآلن.. - ستكون هناك وخزة صغ��
.. ولمحت د. (ماجور) وشعرت �األلم �شتد ثم �دأ يتال��

� م�ح:
ا �� �دلفت من �اب غرفة العمل�ات هاتف�
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�
).. أنت فتاة محظوظة؛ ألن د. � �عد قل�ل �ا (نا��� - س�نام��

(ب�لنج) هو من �خدرك.. وهو خ�� أط�اء مس�شفانا..
قال د. (ب�لنج) وهو يوصل قناع الوجه �أنبوب التخدير:

- هذا صحيح.. األنبوب رقم ثمان�ة �ا (جلور�ا).. �مكنك أن ت�دأ
� تمام

التعق�م إذن �ا د. (ماجور)؛ ألننا سنكون مستعدين ��
السا�عة والنصف..

- مر�..
� �انت ) ال�� � ثم إنه سار نحو ال�اب.. واستدار نحو (روث جنك��

ترتب األدوات الطب�ة ع� المنضدة وقال:
�
� �ا (روث)، ال معدات المس�ش�� - أر�د األدوات الخاصة ��

القد�مة..
ا. وخ�ج ق�ل أن يتل�� رد�

�ات ) يتصاعد، من جهاز �سج�ل �� �ات قلب (نا��� صوت ��
� ساعدتها القلب، والمخطط الذي أوصلوە بها.. ع� ح��
ول �جسدها ألسفل، وعلقت �ل ساق من � (جلور�ا) ع� ال��

� من الصلب..
� ر�اب معلق �حامل معد��

ساقيها، ��
غمغم د. (ب�لنج) وهو �خ�ج الهواء الزائد من محقنه:

) �عد تعا�� � اآلن �ا (نا��� ء ع� ما يرام.. س�نام�� �
- �ل ��

(الب�توثال).. أال �شع��ن �النعاس اآلن؟
- ال أعرف ما المفروض أن أشعر �ه..

�دقة �الغة يوصل د. (ب�لنج) محقن (الب�توثال) �الصمام
� االتجاهات، و�سألها أن تعّد من واحد إ�

الور�دي ثال��
.. � خمس��

�ان يتوقع أنها ستغ�ب عن العالم ق�ل أن تصل إ� خمسة
.. ل�نها ظلت تقاوم النعاس، متمتعة ب�رادة ال �أس بها، مما ع��

.. ً
اضطرە إ� ز�ادة الجرعة قل��
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) للمرة �ن دق�قة.. نامت (نا��� ج��ن�� � السا�عة وأر�ــع وع��
و��

� ح�اتها..
ة �� األخ��

 

∞∞∞∞∞
 

.. فالمرأة �ان د. (ب�لنج) يؤمن �أن األمور س�س�� �ما �شت��
شا�ة وصحتها ال �أس بها، ولقد استوثق من جميع الخطوات..
وز) و ) و (أ�س�د الني�� � جعلها ت�نفس من خل�ط من (الهالوث��

..( � (األ�سج��
�
�� ) ح�� �س�� � �ن من (السكس�نا�ل كول�� ثم إنه حقنها �س�ت�م��

عضالتها، و�تمكن من إ�الج األنبوب ع�� حنجرتها..
ە سّم (ال�ورار)، الذي �ستعمله � تأث��

إن هذا العقار �شا�ه ��
� عضالت التنفس و

ال ��
�
متوحشو (األمازون).. و�حدث شل

عضالت الحلق، ل�ن د. (ب�لنج) �ان �س�طر ع� الموقف
ا.. تمام�

( � بهدوء ورصانة - برغم توتر أعصا�ه - �ضع قناع (األ�سج��
�
ع� وجهها، ثم أمسك �منظار الحنجرة (الخطوة رقم ۲۲ ��

ع �حرك طرف اللهاة قائمته)، وجذب لسانها لإلمام.. ثم ��
� � الح�ل�� ى أفضل.. وأولج أنبوب القص�ة الهوائ�ة ب�� ا، ل�� جان��

� �الحنجرة.. وأوصلها �ال��س... � المح�ط�� الصوتي��
و�مجرد أن ضغط ع� ك�س الهواء؛ شاهد صدرها �علو و�ــه�ط

ء ع� ما يرام.. إن تنفسها ِمل�ه.. �
بنفس القدر.. �ل ��

�ات قلبها مستقرة هادئة.. ء ع� ما يرام.. و�� �
�ل ��

عل�ه اآلن أن يواصل ضغط ال��س ب�دە، ل�جعلها ت�نفس.. إ�
) �عد ثمان دقائق.. عندئذ � أن ي�ت�� عمل (السكس�نا�ل كول��

.. ً
� قل��

�� �عود تنفسها و�مكنه أن �س��
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ا ما �س�ب لد. (ب�لنج) والحق�قة أن عمل�ة التخدير، �انت دائم�
�
نفس التوتر والقلق، منذ �دأ ح�اته المهن�ة.. ل�نه �ان �خ��

اف والهدوء.. ذلك خلف قناع من االح��
� دق�قة، ل�نه لم ي�س أن �استطاعته تناول القهوة، �عد أر�ع��

� نفسه �ذلك.. � ي�ت�� �ل هذا.. وظّل �م�� ح��
)، وتفحص � (نا���

� سا�� أما د. (ماجور) فجلس هناك ب��
مب�ضيها، ثم أعلن أنهما (برقوقتان)، وهو الوصف الذي �طلقه

ا ع� الم�ا�ض الطب�ع�ة.. دوم�
قام بتوسيع عنق الرحم برفق، وأزال الجلطات الدم��ة

�الشّفاط..
�ات القلب.. � انتظام ��

ا، �� ا طف�ف� � وهنا الحظ د. (ب�لنج) تغي��
� ن�ضة.. � إ� ست��

وع� الشاشة أدرك أن الن�ض تد��ّ
ا لهذا االنخفاض غ�� ضغط الدم قد صار 90/60، ولم �در س���

ء.. فل�سأل طب�ب أمراض (ال�ساء).. �
المقلق برغم �ل ��

ا.. - د. (ماجور).. هال توقفت لحظة؟.. انخفض ضغط الدم نوع�
فما �� �م�ة فقد الدماء عندك؟

- ال �مكن أن تتجاوز نصف الل�� �حال..
� أذن�ه.. وغمغم:

وضع د. (ب�لنج) السماعة ��
- غ��ب�.. إن ضغطها قد صار 90/60..

� ذلك؟
- وماذا ��

ء.. ل�نه لم �كن كذلك.. انخفض وال تفس�� عندي.. �
- ال ��

.. - ال �أس.. لونها لم يتغ��
ا ما ل�س ع� ما يرام.. ا، �شعر �أن ش�ئ� ل�ن د. (ب�لنج) ظّل قلق�

( تحركت حاسته السادسة، لت�بئه �ذلك، والغ��ب أنها - (نا���
، برغم أن جرعة (السكس�نا�ل) قد �

– لم �ستعد تنفسها التلقا��
انت� مفعولها �التأ��د..
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ا: قال د. (ماجور) مطمئن�
- أنا سأف�غ �عد خمس دقائق..

� ) إ� رئ�� � تنفس د. (ب�لنج) الصعداء وزاد من ضخ (األ�سج��
� إنهاء تخديرها �أ�ع ما �مكن.. ومن

ا �� )، فقد �ان راغ�� (نا���
ا�دة.. � ع� جب�نه مسح حّ�ات العرق الم��

� � دق�قة، مّد أصا�عه ل�فتح جف�� � السا�عة وست وخمس��
و��

المرأة الشا�ة و�تفحص حدقتيها..
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ا.. �ان إ�سانا عي�يها متمددين تمام�
� عروق د. (ب�لنج)..

وتجمد الدم ��
�ان هنالك خطأ ما..
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إن أسوأ كواب�سه قد تحقق..
 

∞∞∞∞∞
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ا: اير الساعة 7.15 ص�اح� � 23 ف�� االثن��
ودة، إذ تدفع الثلج ي�ساقط كقطن مندوف، والطقس �الغ ال��
ة، المطلة ع� شارع فة الصغ�� ال��ــــح الرقائق ال�للور�ة نحو ال��

(لونجوود).. والشمس تحجبها سحب كث�فة رماد�ة..
� فراشها تقل�ت (سوزان ه��لر)، �عد نوم اح�شد �أضغاث

و��
األحالم.

� حجرتها �الطابق الثالث من مسكن المدرسة الطب�ة..
�انت ��

� من دراستها لقد أتمت - منذ خمسة أ�ام فقط - أول س�ت��
ا، ح�� أن كراسات ا �اهر� للعلوم األساس�ة الطب�ة، وأحرزت نجاح�
� الطل�ة، وال�ل ي�نافس ع� اتها غدت ذات ص�ت ب�� محا��

اقتنائها..
�ان الجميع ي�ندرون �مواظبتها ع� حضور الدروس، ل�ن
الس�ب الم�ا�� الذي لم تعلنه قط، هو أنها – وقد اختارت
 �عّج �الرجال - لم تكن قادرة ع� التغ�ب دون أن �كون

ً
مجا�

ا.. والحق أن (سوزان) �انت جديرة �المالحظة.. ذلك ملحوظ�
�ن من العمر.. � الثالثة والع��

ف�� شا�ة �الغة الجاذب�ة ��
� لون سنا�ل

ولنقرب صورتها أ��� للقارئ، نقول إن شعرها ��
ا، مما �ضطرها إ� عقصه خلف ظهرها كذ�ل القمح، ط��ل جد�

حصان..
� ا من اللون�� ا.. ب�نما �انت عيناها خل�ط� و�ان وجهها ع��ض�

، ت��دل مع ت�دل الضوء.. ، مع لمسة من الب�� األزرق واألخ��
إنها ذلك الم��ــــج النادر من الجمال والذ�اء مع تذوق ج�د

لألدب..
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ولألسف �ان لهذا مثال�ه..
ا - ال �ستطيع التغ�ب، دون أن �كون ذلك ف�� - �ما قلنا آنف�

ا.. ملحوظ�
�اإلضافة إ� أن هذا الجمال، �ان مما يث�� حول صاحبته
األقاو�ل.. و�جعل من ال �عرفها �حسبها ساذجة أو حمقاء،

�معظم الفت�ات الجم�الت..
ون.. فإن ولك أن تتصور - إذن - أنه لم �كن لديها أصدقاء كث��
ا ذ�اءها �ان �خ�ف الرجال، �اإلضافة إ� أنه �جعلها تمل ��ع�

�ل من تعرفه، إذ تدرك مدى تفاهته..
� ح�اة (سوزان)..

�� �
اليوم هو �دا�ة ت�ّدل حق���

ات، وس�كون عليها أن تتعامل مع لقد انت� عهد المحا��
� ألول مرة.. و�ان هذا �فزعها.. � حق�قي��

مر��
� قدرتها ع� عمل

�� ال تعرف ك�ف تكون طب��ة.. �� �شك ��
ء سوى القراءة واالستذ�ار.. ولعل هذا هو ما جعل نومها �

��
ا.. قلق�

إنها السا�عة وال��ــع..
ل قدميها لتقف ع� أرض � � توتر تغلق المن�ه جوار فراشها، وت��

��
الحجرة ال�اردة غ�� المرح�ة..

.. �� بنفسها طلت الجدران بهذا اللون � إنها حجرتها منذ عام��
اء اللون.. وألصقت األصفر الفاتح.. وفّضلت تل�م الستائر خ��

هذە المناظر الطب�ع�ة ع� الحوائط..
أما هذا المكتب ذو الخشب العتيق، فطالما جلست عل�ه
تدرس، واالن يوجد عل�ه كتاب عن �شخ�ص األمراض ال��ري،

� دون أن ي��د ذلك من ثقتها بنفسها.. قرأته مرت��
أما قم�ص النوم الذي ترتد�ه، فهد�ة من أبيها.. �ان �حب أن
يراە عليها، و�ان �فضلها ع� أخ��ــها األصغر منها، مما أ�سبها
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ثقة �النفس ال �أس بها.. ثقة �انت �حاجة إليها؛ �� تجتاز س��
المراهقة ال�ئ��ة..

وتنهدت إذ تذكرت..
� الوقت ذاته،

ا �� ا لط�ف�  قوي الشخص�ة ك��م�
ً

�ان أبوها رج�
ولقد فرض شخص�ته ع� الدار، فتضاءل الجميع.. ومثله ش�ت
� �ل

(سوزان)، فوجدت نفسها مرغمة ع� لعب دور ق�ادي، ��
مراحل ح�اتها، برغم أنها لم تحّب ذلك قط.. �انت تفضل أدوار

الظل..
� ترمقها من الناح�ة دخلت الحمام، ووقفت تتأمل الحسناء، ال��
� الهواء، وهتفت محدثة نفسها:

األخرى للمرآة.. فردت ذراعيها ��
 من هذە المهنة»..

ً
- «ليتك كنت راقصة �ال�ه �ا (سوزان)، �د�

ا أن تكون راقصة.. ل�نها �انت تدرك، أنها ال ت��د حق�
�� �حاجة إ� مهنة تمارس فيها قدراتها العقل�ة..

لقد �انت (سوزان) جم�لة..
ا.. ل�نها فتاة عمل�ة.. عمل�ة تمام�

 

∞∞∞∞∞
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ا: اير الساعة 7.30 ص�اح� � 23 ف�� االثن��
ا من الناح�ة �� لم �كن مس�ش�� (بوسطون) التذ�اري متم��
� منذ أ��� من قرن، �كتل من الحجارة الب��ة المعمار�ة.. فقد ب��
� تراصت �مهارة ل�ن دون أناقة.. و�تكون المب�� من اللون، ال��
� الوقت

، بهما عنابر عامة واسعة، لم تعد عمل�ة �� � طا�ق��
، ت�ناثر حوله م�ان من الطوب األحمر ذات نوافذ قذرة.. الحا��

�
ا �� ، ما دام اسمها مرت�ط� ا لم �لحظ قبح المس�ش�� ل�ن أحد�
األذهان، �أنها تضم أحدث األجهزة وأ�فأ األط�اء.. ولقد أض��

ا من القدس�ة األ�اد�م�ة.. عليها األط�اء نوع�
وأمام المس�ش�� �ان �ظهر جزء من ميناء (بوسطون)، �م�اهه
السوداء المخلوطة �ماء المجاري عفن الرائحة.. �فصله - الميناء
- عن المس�ش�� فناء من األسمنت، تناثرت ف�ه أوراق الجرائد

والعلب الفارغة..
.. � المس�ش��

� هذە اللحظة، �دأت الس�مفون�ة اليوم�ة ��
و��

�ا، ا ��� �ن �س�ج� ا وع�� ا، �شقون واحد� ون م�ضع� واحد وع��
�ن � إحدى وع��

ا يرقدون �ال حراك، �� �ن م��ض� لواحد وع��
غرفة عمل�ات.. ذلك اللحن الذي لن ��ّل ولن �صمت ق�ل

ا.. �ل ستظل غرقتان تعمالن ح�� الثامنة مساًء.. الثالثة ظهر�
ا.. فال يوجد بها سوى ا تام� ، نجد هدوء� � احة الجراح�� � اس��

و��
.. أحدهما �قف جوار الحوض، وقد �دا عل�ه الوهن � رجل��
.. �ان اسمه � والش�خوخة، أ��� من عمرە ال�الغ الثان�ة والست��

ز).. (�شس�� - ب. وال��
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ز) نفسه - ما �دّل عل�ه حرف � ذلك (وال��
وال أحد �عرف - �ما ��

� قسم العمل�ات
� اسمه.. فقط �عرفون أنه �عمل ��

(ال�اء) ��
ا، فلم �جرؤ واحد ع� رفته، ا تق���� � عام� الجراح�ة، منذ خمس��
ا إنه � الواقع.. و�ان �قول دوم�

برغم أنه لم �كن يؤدي أي عمل ��
ل�س ع� ما يرام.. وهذا حق.. فهو شاحب اللون كث�� السعال،

 إخراج ال�لغم من شع�ه الهوائ�ة دون جدوى..
ً

محاو�
أما اآلخر فهو (مارك ه. ب�لوز) - و (الهاء) هنا �� اختصار ل�لمة

� مس�ش��
ا ل�عمل �� � ن) - وهو جراح مق�م جاهد كث�� (هال��

ا (بوسطون).. وقد أثار حف�ظته أن �صل لما ي��د، ف�جد ش�ئ�
ز) أمامه.. مثل (وال��

ا ع� النضد يرشف القهوة، و�رتب أسماء الطل�ة �ان جالس�
� جولدب�ج)، (سوزان ه��لر)،

تهم: (هار�� الذين س�قوم �محا��
�

و�زر).. هناك فتاة إذن.. وستم�� (بول �ار�ن)، (جيوفري ف��
.. �

ا؛ ألنه ر�ا�� ا ستھ�م �ه ح�� معه الشهر القادم.. وحتم�
وطب�ب.. ووس�م إ� حّد ما..

، وتل�� �
، �التهاب ال��د ال��ا�� � لقد مرض كب�� األط�اء المق�م��

�
(ب�لوز) استدعاء من د. (هوارد ستارك)، رئ�س قسم الجراحة ��
� �ارثة.. هل هناك أخطاء ارتكبها وال �ذكر؟.. مكت�ه.. وهذا �ع��

ا.. �ل وأث�� عل�ه.. ثم ل�ن (ستارك) �ان ع� غ�� العادة لط�ف�
اف ع� مجموعة الطل�ة.. � اإل��

سأله عما إذا �ان يرغب ��
ا.. ا رفض طلب لـ (ستارك)، و�ال �ان هذا انتحار� ولم �كن ممكن�

� حماس و�ال تردد..
لهذا وافق (ب�لوز) ��

ات وتوار�خها لهذا الشهر.. � إعداد جدول المحا��
و�دأ ��

� الجدد �ان هناك اثنان معينان مع (ب�لوز)، وهما من المق�م��
الذين لم �مر عليهم أ��� من عام.. (دان��ل �ارترا�ت) و (رو�رت

ر�د)..
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و�انا �عان�ان اإلح�اط، �عد ما زالت عنهما ره�ة المسئول�ة،
..، و�ان (ر�د) � المس�ش��

ا �� ا خاص� وعرفا أنهما ال يؤد�ان دور�
�
ا �� ته األسمر.. و��ع� � �ل ما يتعلق �لون ���

�الذات، حّساسا ��
تفس�� �ل مطلب زائد منه، ع� أنه اضطهاد عن�ي..

لهذا �ان ع� (ب�لوز) أن �عاملهما �حذر..
� رعا�ة

ء الذي �ان �ع��ه، هو أنهما س�عاونانه، �� �
ع� أن ال��

 ع� �اهله..
ً

الطالب الخمسة، و�التا�� لن �كون األمر حم�
�اإلضافة إ� أنه س�عرف، ك�ف �حصل ع� أق� منفعة من

هؤالء الطالب..
ا.. ولوال ذلك لما وصل إ� هذە �  م�ا��

ً
نعم.. �ان (ب�لوز) رج�

الوظ�فة، وسط منافسة عات�ة ال ترحم..
 

∞∞∞∞∞
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ا: اير الساعة التاسعة ص�اح� � 23 ف�� االثن��
� س�ارة

�انت (سوزان ه��لر) �� ثالثة ثالثة، اندسوا ��
(جيوفري) الجاجوار؛ لتوص�لهم من مسا�ن الطل�ة إ�
..، ولم ت�سع الس�ارة الض�قة لـ (جورج نا�لز) و المس�ش��
� جولد ب�ج) مما اضطرهما إ� ركوب المواصالت العامة،

(هار��
.. � وقت الذروة للوصول إ� المس�ش��

��
� �األطفال، ال �عرفون ك�ف � المس�ش�� وقفوا مرت�ك��

و��
الصعود إ� الطابق الخامس، ح�ث ي�تظرهم د. (ب�لوز).. و�ل
� الدراسة � ���� االرت�اك، �عد س�� ون سلبي�� طل�ة الطب، �ص��

الط��لة.
ا -، قّرب (جورج نا�لز) فمه وا جم�ع� � المصعد - وقد انح��

و��
من أذن (سوزان)، وهمس:

� سأحب هذا الم�ان� - ال أحسب��
ا ما ي��د قوله.. �انوا جم�عا ولم يزد.. ل�ن (سوزان) فهمت تمام�
ورة اتخاذ القرار الصائب.. يتهيبون هذا الم�ان.. و�تهيبون ��
ا يرتدون المعاطف الب�ضاء، و��دون �أط�اء.. ل�نهم فهم حق�
عاجزون عن الق�ام �أي ت�ف.. والسماعات الطب�ة المتدل�ة
من جي��ــهم، لم تكن �ستعمل إال ف�ما ب�نهم، أو ع� عدد
.. ولم �كن لما درسوە من ك�م�اء ا من المر�� محدود جد�
� ز�ادة شجاعتهم.. فمعرفة ما �حدث

حي��ة، أي دور ��
� عالج م��ض �ع..

ا �� � � الخل�ة، ال �ف�د كث��
للجلوكوز ��

ا.. � الطابق الخامس أخ��
تقدمت (سوزان) اآلخ��ن، متجهة نحو موظف االستق�ال، الذي
ثر.. �ان الم�ان كعادته ع ي�� ث�ت سماعة الهاتف ع� أذنه، و��
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أش�ه �خل�ة نحل، والممرضات يھرعن هنا وهناك، �عددن
� �من انتهت جراحتهم.. � الدورة، أو �عن��

�� � المر�� التال��
� من فضلك.. ت�� - هال أخ��

� السماعة:
ا، وعاد ��خ �� رفع الموظف �دە ال��ى مقاطع�

- قل مرة أخرى.. ال أسمعك من الضوضاء حو�.. ماذا؟.. لقد
.. إذا لم تكن لد�ك (�الزما)، �ان �جب أن سلمت األمر بنف��

ة.. � الحاد�ة ع��
� لتقول ذلك.. إن الجراحة س��دأ ��

تأ��
ثم نظر إ� (سوزان):

- أ�ة خدمة؟
- نحن طل�ة.. ون��د أن...

ع �كتب فيها �جنون: ا.. وأمسك ورقة، و�� أشار �قلمه جان��
- اال�سة (لينك��فست)..

ا، نظرت (سوزان) إ� اآل�سة المذكورة.. �انت منهمكة مثله تمام�
ا، �عد أن نظرت نظرة عتاب إ� ل�ن (سوزان) سارت إليها قدم�

زمالئها الفت�ان، الذين وقفوا خلفها �أرانب مذعورة..
- من فضلك.. نحن طل�ة و...

�ا و�� تمسك برأسها: � هست��
صاحت اآل�سة (لينك��فست) ��

�دوا � � �عض الطل�ة ل��
- �ا له من يوم�.. �ل هذا العمل، ثم �أ��

ا�.. الح�اة سوء�
احة.. - نحن ال ن��د سوى معرفة م�ان االس��

� فتور إ� اتجاە ما، ثم عادت �ست�مل ما �دأته..، ومع
أشارت ��

� تملؤها ال�تب احة، ال�� الفت�ان دخلت (سوزان) إ� االس��
ات وأ�واب القهوة الفارغة.. وع� ضوء الطب�ة العت�قة، وال���
مص�اح الفلورس�ت األب�ض، رأوا لوحة خش��ة، امتألت �األوراق
والتعل�مات..، وع� المكتب القد�م جلس د. (ب�لوز) أمامه
كراسته الصفراء.. فما إن رآهم ح�� نظر إ� ساعته.. لم تكن
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� التدر�س، ل�نه عرف �الفطرة أن عل�ه أن �كون
لد�ه تجارب ��

ا.. ا ورهي�� مس�طر�
� فتور.. وهتف:

نظر لهم ��
.. موعد�م �ان التاسعة..

ً
- تأخرتم ثلث ساعة �ام�

لم ين�س أحدهم ب�نت شفة، ح�� ال �كون وحدە موضع اللوم..
أمسك (ب�لوز) �قطعة الط�شور، ووقف أمام السبورة المعلقة،

� سماجة متعمدة:
وقال ��

- أهم صفات الجراح �� دقة المواع�د.. وعل��م أن تعوا ذلك
� - ستكون إقامت�م هنا مثل.....

ا و�ال - صدقو�� ج�د�
ا عن اللفظ المناسب.. �ان قد رأى (سوزان) وتوقف �احث�

فطارت منه ال�لمات.. و�عد ألي قال:
- مثل شتاء �ارد ط��ل..

أشعرە جمال (سوزان) ال�اسح �الهلع.. �عدم الراحة.. فلم �كن
ا.. � أعّد خطته ل�كون حازم� ا لمواجهة هذا السحر، ح�� مستعد�

استطرد (ب�لوز) وهو ي��ت عي��ة ع� �ل وجه:
- وحدة العنا�ة المركزة، �� أ��� م�ان �مكن أن تتعملوا منه..
ل�نه كذلك أخطرها.. ولن تصدروا أ�ة تذكرة دوائ�ة، دون أن
� الذين ستعرفونهم �عد أوقع أنا عليها، أو أحد األط�اء الدائم��

قل�ل..
� تأمل..

نظرت له (سوزان) ��
أدركت �ذ�ائها أنه يتعمد الخطورة، وأنه متصّنع.. لم �كن ثمة
� اليوم األول من العمل..

�� ، داع ل�ل هذا اللوم ع� التأخ��
وأدركت أنه شخص�ة ذات�ة.. غ�� مستقرة.. ال تحب النقد.. ��ل

� الواقع..
�� � الجراح��

ا �ل خمسة أ�ام، ل�ل واحد - الن��تج�ات الل�ل�ة، ستكون يوم�
، فال

ً
� ال�قاء ل��

ا.. و�ذا رغب اآلخرون �� � من�م.. هذا ل�س كث��
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�
� �سخة مانع.. ستقومون �عمل جدول ف�ما ب�ن�م، وتعطون��
ا، ل�ن أر�د من�م � السادسة والنصف ص�اح�

منه.. ي�دأ العمل ��
، وتجمعوا المعلمومات عنهم ق�ل ال�دء.. أن تروا المر��

اتفقنا؟
� أذن (سوزان):

و�زر) �� همس (ف��
- ر�اە... س�كون عّ� االس��قاظ ق�ل م�عاد دخو�� الفراش�

و�زر)؟ - هل ثمة أسئلة �ا مس�� (ف��
- ال.. ال..

و�زر) وقد أثار فزعه أن (ب�لوز) �عرف �عرف اسمه.. صاح (ف��
ء من السخ��ة: �

قال (ب�لوز) ���
حب ��م �ما �جب.. � س�� - واآلن تقا�لون هيئة التم��ض، ال��

� ضيق:
قالت (سوزان) ��

�وا - لقد شاهدنا ترحيبهم هذا الص�اح.. لم نكن ن�تظر أن ���
ا لم نتوقع �ل هذە الالم�االة.. النف�� لقدومنا، ل�ننا أ�ض�

 بتأث�� جمالها.. ثم غمغم:
ً

ارت�ك (ب�لوز) قل��
، � �صل أط�اء جدد، أو طل�ة إ� المس�ش�� - �ا د. (سوزان).. ح��
فإن الممرضات �عرفن أن هؤالء الوافدين، هم أخطر ع�
وس.. فال تتوق�� أن �فرحوا �ا، أو أي ف�� المر�� من أ�ة �ا���

�قدوم�م..
، نظرت له (سوزان) وفكرت.. إنه ع� األقل – شخص واق��

� الذي تركه.. ته الوح�دة، �عد االنط�اع الس�� � ولعل هذە �� م��
 

∞∞∞∞∞
 

� أسوأ
� غرفة العمل�ات، ��

� ذات الوقت �ان د. (د�ف�د �او�) ��
��

حال ممكنة.. انهارت الممرضة المساعدة �ا��ة، وتم اس��دالها..
ً
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 من الس�اب المقذع.. أما الجراح
ً

وتحّمل طب�ب التخدير س��
المساعد فقد أد� إص�عه �م�ضع د. (�او�)..

، وله مكتب فخم �ان هذا األخ�� من أب�ع جرا�� المس�ش��
، وعندما �س�� األمور ع� ما يرام، � الطابق العا��

خاص �ه ��
ا ، غدا وحش� ا.. أما إذا لم �� �ما �شت�� �كون ألطف الخلق طر�

ا.. �ا��
� �ج��ــها - لم تعّد له الممرضة � جراحة المرارة ال��

واليوم - ��
المساعدة طاقم األدوات الخاص �ه، �ل وضعت أدوات عامة،

ا.. ) �الص�ن�ة �لها ورماها أرض� من ثم أمسك (�او��
�عد ذلك ارتجف الم��ض رجفة واحدة.. ولم �كد د. (�او�)
� وجه

يتمكن من تمالك أعصا�ه، ح�� ال �قذف الم�ضع ��
طب�ب التخدير..

) نفسه أما الس�ب الرئ�� لفقدان أعصا�ه، فهو ق�ام (�او��
�ان المرارة، مما جعل � الموصل ل��

�ا�� اع الماسك ال�� � �ان��
� ثوان، ولقد جاهد ح�� تمكن من العثور ع�

الدماء تنفجر ��
ا، ا تمام� �ان ور�طه.. وح�� �عد أن فعل ذلك، لم �كن واثق� ال��

من أنه لم يؤذ اإلمداد الدموي لل��د..
ا �له.. ا نحس� لقد �ان يوم�

ا.. احة األط�اء الخال�ة، وهو يتمتم غض�� و�عد الجراحة دخل اس��
ذهب إ� الدوالب الخاص �ه، و�عص��ة ر�ل �ا�ه ل�فتحه..

�انت الن��جة أن �اب الدوالب المالصق، انفتح وسقطت منه
ا ليث�� � ل�ع�دها لم�انها.. و�ان ما رآە �اف�� �عض أش�اء.. انح��

ذهوله.
ول).. (إينوفار).. (كورار)، ثم ات من زجاجات األدو�ة (د�م�� ع��

..( ) و(ال�الس�� � مئات من حقن (المورف��
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� سقطت إ� م�انها، ثم أخ�ج مفكرة من جي�ه، أعاد األش�اء ال��
ن عليها رقم الدوالب 338.. وعزم ع� أن �عرف صاح�ه.. دوَّ

برغم غض�ه �ان �عرف مع�� ما رآە..
�عرف خطورة ذلك ع� المس�ش�� �له..

 

∞∞∞∞∞
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ا: اير الساعة 10.15 ص�اح� � 23 ف�� االثن��
� حجرة الممرضات،

ال يوجد م�ان الرتداء رداء التعق�م، سوى ��
� الرجال فقط.. احة األط�اء تع�� ألن اس��

� حنق تتفحص د. (سوزان) أرد�ة التعق�م �الحجرة... �لها
��

زرقاء اللون من الن�ع الخاص �الممرضات.. شعرت �الّدم
احة األط�اء لتجد (ب�لوز) يتصاعد إ� رأسها، وخرجت إ� اس��
ا أسود اللون، ا هناك.. �ان يرتدي ث�ا�ه الداخل�ة وجور�� واقف�

.. �
� رآها فه�ع �خت�� ولقد أصا�ه الهلع ح��
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ً
ة و�وا� � إ�ار إ� أرد�ة التعق�م.. وانتقت س��

ل�نها سارت ��
ي الق�اس، ثم إنها غادرت الم�ان بنفس العص��ة.. صغ��
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ا � غرفة الممرضات، ارتدت ث�اب التعق�م.. �ان ال�وال واسع�
و��

عليها، فشّدت الحزام لت�بته حول خ�ها الناحل..
واستعدت لمجابهة (ب�لوز).. فقد أدركت أنه من الطراز
عة، � ا أن تهاجم ف�ه هذە ال�� المتحفظ، ولسوف �كون مسل��
� � �عض حي��ة ع� الدورة الجراح�ة، ال��

ولعل هذا �ض��
.. � هذا المس�ش��

ستمضيها ��
ا ب��ا�ه الداخل�ة�.. ا، وهو �جري مذعور�

�
ل�م �ان منظرە مضح�

، وجدته ي�تظرها.. و�ان � احة الجراح�� � عادت إ� اس�� وح��
يب�سم�..

� رزانة قال:
و��

ا... وع� �ل
�
- مس (ه��لر).. أعرف أن منظري �ان مضح�

ا ا مغاير� � حاولت هذا الص�اح إعطاء�م انط�اع� ف �أن�� حال، أع��
، وأنت وأصدقاؤك � ال أ��� .. أنا طب�ب مق�م منذ عام�� � لحق�ق��
� سوى أن أف�د�م

اف عليهم، وال أ��� أول طالب أقوم �اإل��
وأستف�د من�م.. و�ن لم �كن فع� األقل �ستمتع بوقتنا ها هنا..

ثم اب�سم من جد�د، وهّز رأسه وان�ف من أمامها..
وقفت مشدوهة مرت�كة، ال تدري ما تقول.. إن ما قاله جعلها
� الواقع.. عليها إذن أن

ر �� � العدائ�ة دونما م��
تدرك أنها �الغت ��

تراجع موقفها منه..
ا وألول مرة أدركت أنه - ح�� ع� مستوى الش�ل – لم �كن س�ئ�

إ� هذا الحد..
� فوق

لحقت برفاقها، وعلمها (نا�لر) ك�ف تل�س الحذاء الور��
وا المنطقة المعقمة، إ� غرف العمل�ات.. حذائها، ثم إنهم ع��

لم تكن (سوزان) قد دخلت غرفة عمل�ات من ق�ل...
لهذا لك أن تتصور ما أحسته من ره�ة و�ثارة، و�� ترمق األط�اء
، والممرضات �دفعن األ�ة � ع� أجساد المر�� منحن��
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� �غفو عليها من انتهوا من جراحتهم.. وطب�ب المتحركة، ال��
ثر مع الممرضة.. تخدير �مسك �ذقن م��ض و���

وارتجفت (سوزان)..
- حاولوا أال تت�لموا �الداخل..

قالها لهم (ب�لوز)، وقد وقفوا ع� �اب الغرفة رقم (18)..
وأردف:

- لقد نام الم��ض لألسف.. كنت أرجو أن تروە ق�ل ذلك.. ال
يهم.. قفوا جوار الحائط، وال تعوقوا الحركة.. األسئلة �عد

الجراحة..
ودفع �اب الحجرة ل�دخلوا..

ا يرتدي الرداء المعقم، �قف جوار صور ا ضخم� ورأوا شخص�
ا:

�
أشعة.. فرد ذراع�ه �ط��قة م�الغ فيها وصاح ضاح�

ى هؤالء الطل�ة �دي أ�ع جّراح ا بروفس�� (ب�لوز)�.. س�� - مرح��
ء نادر؟ �

ونه هو �� تهم أن ما س�� ق، فهل أخ�� � ال��
��

أشار (ب�لوز) نحو هذا العمالق وغمغم:
� ال��ار.. ��� له - (س�يوارت جو�ستون) أحد الثالثة المق�م��
م حدود السلوك � � أن �ل��

معنا أر�عة شهور فقط.. لقد وعد��
ا... � � ال أثق بهذا كث�� � �المه، ل���

الق��م، ��
ا.. - فلن�ته من كسوة الم��ض ��ع�

اء ع� ال�طن، �اشفة عن م��ــع صغ�� ووضعت ال�سوة الخ��
ع� الجانب األ�من منه.. ثم تم تعق�م الجلد..

- م�ضع..
� ال�ف المغ� �قفاز.. و�ــهدوء قرب النصل

واستقر الم�ضع ��
من الجلد.. عيون الطل�ة ترمق المشهد �فضول عات..

نظر (جو�ستون) إ� طب�ب التخدير، �سأله إن �ان �ستطيع
� هدوء و�شّق ��ــــع ناعم اندفع

ال�دء.. فهّز األخ�� رأسه، و��
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�
ت الدماء.. ثم النصل فوق األ�سجة بزاو�ة 45 درجة، وانت��

انح�ت وانتهت..
� ذهن (نا�لز)..

ء غ��ب �� �
وهنا حدث ��

��ب الم�ضع إ� خال�ا عقله.. واح�شدت الدماء ف�ه.. ثم غاب
، ل�صطدم رأسه �األرض الصل�ة المصنوعة من عن الو��

(الفي��ل)..
� غضب.. ثم صاح:

نظر (جو�ستون) إ� المشهد ��
- هال أخرجت هؤالء الص��ة من هنا �ا (ب�لوز)، إ� أن �عتادوا

رؤ�ة الدماء؟�
وانحنت الممرضة، لتضع ك�سولة من النوشادر تحت أنف
اە (جورج)، ففتح عي��ه، ولوهلة لم �در أين هو.. ثم فهم.. واع��

اە.. ح�ج شد�د من هذا الضعف الذي اع��
� �ا (ب�لوز).. فماذا �ان س�كون الموقف لو

�� - �ان عل�ك أن تخ��
� فوق الج�ح المفت�ح؟� سقط هذا الص��

لم يرّد (ب�لوز).. ساعد (جورج) ع� النهوض ع� قدم�ه، وأشار
� من غرفة العمل�ات.. �فتور للمجموعة �� ت��عه، خارج��

� مساعدە:
ومن وراء ظهورهم، سمعوا (جو�ستون) ��خ ��

؟ � �د متاع�� � � أم ل�� - هل أنت هنا لتعاون��
 

∞∞∞∞∞
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ا: اير الساعة 11.15 ص�اح� � 23 ف�� االثن��
ا، أ��� �كث�� من النتوء �اء (جورج نا�لز) دام�� � ك��

�ان الح�ج ��
� مؤخرة رأسه..

الصغ�� الذي تكّون ��
ا ع� الجميع.. (ب�لوز) �سأل نفسه لقد �ان تأث�� الحادث سلب��
عما إذا �ان قد ��ع ب�دخال الطل�ة غرفة العمل�ات.. (نا�لز)
�سأل نفسه عما إذا �ان س�فقد وع�ه �لما رأى جراحة..
� سلوك

(سوزان) هالها ذلك الت�دل الدرا�� - 180 درجة - ��
ا ا، ثم صار فظ� ا ودود� (جو�ستون) و(ب�لوز).. �الهما �ان مرح�
ء تافه.. ودعم هذا فكرتها السا�قة عن تقلب �

�مجرد حدوث ��
� وأنان�تهم.. الجراح��

.. � احة الجراح�� � اس��
ب��ابهم العاد�ة جلسوا يرشقون القهوة ��

�انت قهوة ج�دة أح�ت (سوزان) ع�قها، لوال دخان التبغ
ز)، الذي وقف جوار الحوض �سعل و�رمق المن�عث من (وال��
رها منظرە �أحدب (النوتردام) ولم �شعر �ارت�اح

�
(سوزان).. ذك

تجاهه..
ثم دعاهم د. (ب�لوز) ل�لحقوا �ه إ� العنا�ة المركزة..

، �� �شعروا �األمان � ت�عه الطل�ة �الد� المتحركة متالصق��
والثقة..، إذ �مجرد أن اجتازوا ال�اب، شعروا �أنهم معزولون عن

� عالم صامت خافت اإلضاءة..
�� ، � العالم الخار��

وظهرت ممرضة شقراء، ي�دو عليها الذ�اء مناد�ة (ب�لوز):
�ات �طي��ة غ�� ناضجة.. وأرى أنه - لقد أص�ب (و�لسون) ���
)، ل�ن (دان��ل) �الطبع لم يتخذ � ال �د من تعليق (ل�دو �اي��

ا بهذا الصدد.. قرار�
نظر (ب�لوز) إ� رسم القلب، وغمغم:
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..( � - نعم.. فعال �حتاج (ل�دو �اي��
� 500 سم

� الدق�قة ��
- أنا قلت ذلك.. سأقوم ب�عطاء 2 مجم ��

وز).. مكعب من (الدكس��
ا ب�ضاءته الخافتة، وأصواته الصناع�ة �ان الم�ان غ����
�ات القلب، الم��ان�ك�ة، وصوت ن�ضات جهاز �سج�ل ��

.. وفحيح أجهزة التنفس الصنا��
� فجوات متصلة �الحجرة، ع� أّ�ة عال�ة ذات

�ان المر�� ��
حواجز جان��ة، وزجاجات العقاق�� معلقة إ� جوارهم تتصل

�عروقهم..
� وراء الضمادات الملتفة حوله و�ان �عضهم ال ��اد يب��

�الموم�اء..
ا تعكس عيناە ذلك الخوف، والخ�ط الواهن وال�عض �ان �قظ�

الذي �فصله عن الجنون المطبق..
شعرت (سوزان) �أنها تتضاءل، إذ ترمق هذە الذ�ذ�ات ع�
، شاشات (المون�تور)، و�ل هذە األسماء ع� زجاجات العقاق��

ا..
�
� ال تفهم منها حرف ال��

� جهلها التام، وكفاءة ا، شعورها �الفارق ب�� وزاد األمر سوء�
� الممرضة الواضحة، وتلك الط��قة التلقائ�ة المنفتحة، ال��

� تخالف �ل ة مع د. (ب�لوز).. الط��قة ال�� تحدثت بها تلك األخ��
ما �انت تحس�ه، عن عالقة الطب�ب �الممرضات.. ودنت من

(ب�لوز) إذ جلس ع� مكت�ه..
�ان الدوس�ه الذي �حمله د. (ب�لوز) �حمل اسم (نا���

..( ج��ن��
ا ض��ل الجسد وهنا دخل (دان��ل �ارترا�ت) القاعة.. �ان طب���
غ�� مهندم الث�اب.. ذقنه غ�� حل�قة وله شارب كث ورأس أم�ل

للصلع.. وهو رجل ودود �س�ط..
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..( - س�حدثنا د. (�ارترا�ت) عن حالة (نا��� ج��ن��
 

�ط��قة آل�ة قال (�ارترا�ت):
� سل�م �ن من العمر.. تار�خها الط�� � الثالثة والع��

- �� فتاة ��
ا.. تمام�

دخلت المس�ش�� إلجراء توسيع وكحت.. إجراءات إعدادها
� أثناء الجراحة عانت من مضاعفات

ا.. �� للجراحة روت�ن�ة تمام�
� غيب��ة.. حالتها مستقرة ووزنها لم ي��دل..

التخدير، ودخلت ��
ولي��ة.. كذا معدل البول وضغط الدم والتحل�الت اإلل���

� الضوء
همست (سوزان)، وع� وجهها تعب�� لم يرە أحد ��

المعتم:
ون؟ - ثالثة وع��

�ن من العمر.. � الثالثة والع��
لقد �انت �� نفسها ��

قال (ب�لوز) شارد الذهن:
ون.. ال فارق.. ون.. أر�عة وع�� - ثالثة وع��

ا لـ (سوزان) و�ساءلت.. ل�ن �ان هذا هام�
؟ - أين ��

� الركن هناك..
�� -

� الفراش.. لن
تركزت عيناها ع� الجسد المس�� �ال حراك ��

� سوی شعر دا�ن، ووجه شاحب، �خ�ج من فمه �ستطع أن تم��
� ذراعها األ�� �ان

ا، و�� خرطوم ط��ل، يتصل �الة تصدر فح�ح�
، ينحدر من هناك خط أنبوب ور�دي.. وثمة أنبوب �الس����
�ن - نفس � الثالثة والع��

�� � ء �البول.. أن�� الفراش إ� ك�س م��
عمرها – راقدة �ال حراك، وال دل�ل ع� الح�اة سوى هذا

الفحيح..
� غيب��ة؟

- منذ م�� �� ��



984

ح دور �� �
ا ��

�
� ضيق، فقد �ان منهم�

نظر لها (ب�لوز) ��
� سألته هذا السؤال: � الدورة الدم��ة، ح��

الصوديوم ��
- منذ ثمان�ة أ�ام.. ومن فضلك ركزي ع� الموض�ع �ا (سوزان)..
ا �جعلهم �فهمون حساب السوائل الداخلة والخارجة، �ان مهتم�

ل�ن (سوزان) �انت ت�ساءل:
� غيب��ة؟

- لماذا أص�حت ��
� �دە.. وغمغم:

نظر إ� القلم ��
- ال نعرف.. قضاء وقدر.. �انت �خ�� حال، وتم التخدير ع�
أ�مل وجه، ل�نها لم تفق منه.. ن�ع ما من نقص إمداد المخ

� الحاالت..
.. واالن هلموا نر �ا�� � �األ�سج��

ا؟ � - وهل هو �حدث كث��
ا.. حالة من �ل مائة ألف. � الغيب��ة؟.. نادرة جد� - آە.. تعن��

)، قد � حالة (نا���
�� �

ة.. إن العن� اإل�سا�� � ح��
ونظر لها ��

ا �ال�س�ة له.. �ان �ل ما �عن�ه هو إ�قاء أيونات تال�� تمام�
ض أن تكون، وأن �حافظ ع� إدرار بولها.. دمها.. �ما �ف��
� أثناء عمله

�� ( � أن تموت (نا���
ا �� و��ساطة لم �كن راغ��

�القسم، ح�� ال يوجه له د. (ستارك) اللوم..
ا..

�
ا.. ل�ن لم �كن لد�ه الوقت �� �كون حنون لم �كن قاس��

- واالن نواصل �المنا عن حساب السوائل..
� ا، ال�اشفت�� � تمام� ).. عي�يها غ�� المغلقت�� ل�نها �انت مع (نا���

، وع� أسنانها
ً

� قل�� � زرقاو�ن، وشفتيها المنفرجت�� عن حدقت��
�قعة ب��ة اللون من دم متجمد..

).. �انت أحّست (سوزان) �الدوار.. وأمسكت ب�دها �د (نا���
�اردة �الثلج، ولوال خفقات قلبها الظاهرة ع� الشاشة خلفها،

لحس�تها ميتة..
سأل أحد الطالب (ب�لوز):
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- لماذا لم تجر لها عمل�ة شق قص�ة هوائ�ة؟
نظر له (ب�لوز) هنيهة ثم قال:

و�زر).. ا �ا مس�� (ف�� - سؤال ج�د جد�
واستدار نحو (�ارترا�ت):

- لماذا لم تفعل �ا (�ارترا�ت)؟
، رغم � ع يتأمل سجل الم��ضة الط�� �لع هذا األخ�� ر�قه، و��

� فتور:
علمه أن اإلجا�ة ل�ست هناك.. فقال (ب�لوز) ��

ا.. وأنا طل�ت ذلك من (�ارترا�ت)، ل�نه لم - سؤال ج�د جد�
�فعل، ولم �ستدع من �قوم له بهذا العمل.. أل�س كذلك �ا

(�ارترا�ت)؟
وا.. - ��.. هذا صحيح.. أ�لغتهم فلم �ح��

.. الحق �ا مس�� ً
- وأنت لم تتابع الموض�ع.. افعل ذلك حا�

(فرو�زر)، إن الفتاة لن تفيق من غيب��تها، لهذا نحتاج إ� شق
� حنجرتها، سيؤدي - مع

القص�ة الهوائ�ة، ألن األنبوب المث�ت ��
طول المدة - إ� موت أ�سجة قص�تها الهوائ�ة..

ا: ثم قال وقد تذكر ش�ئ�
�ِد أ�ة

ُ
- (�ارترا�ت).. أر�د أحد أط�اء األعصاب �� يراها. فإذا لم ت

استجا�ة، �مكننا أخذ �لي�يها..
؟� � - �ليت��

..( � ف�ع، عالمة مع�� هذا �ال�س�ة لـ (نا���
قالتها (سوزان) ��

- �� حالة ميئوس منها.. ل�ن �لي�يها – �عد موافقة أ�تها -
� نفع لم��ض آخر.. إن �عضهم �صحو من

ستكونان ذا��
الغيب��ة، ل�ن هذە ل�ست القاعدة.. لقد مات المخ.. وال س��ل

لعودته للح�اة، أو زرع مخ آخر..
- ولماذا حدث هذا؟
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- لقد �انت جراحة نظ�فة.. وتخديرها تم ع� �دي أدق طب�ب
تخدير عندنا.. وقد روجعت �ل خطوة قام بها.. والن��جة: ال
.. ر�ما �ان عندها حساس�ة معينة للمخدر المستخدم.. تفس��
ء.. �

الن��جة �� أنها األن ن�ات1 و�جب أن نقوم بها ��ل ��
وليتات، وننظم درجة حرارتها.. نحفظ توازن السوائل واإلل���
ونتأ�د من عدم إصابتها �التهاب رئوي، و�� الط��قة المفضلة
ا أ�ساءل: لماذا

�
� الغيب��ة �� �غادروا عالمنا.. وأح�ان لدي مصا��

أ�افح االلتهاب الرئوي؟.. لماذا أط�ل عذابهم؟.. ل�ننا ال �سأل
� الطب.. مادام هناك التهاب رئوي، وعندنا

هذە األسئلة ��
المضادات الحي��ة، فال مجال للت�اطؤ..

هنا دوي صوت ع� جهاز االتصال ينادي:
� 938 من فضلك�..

- د. (ه��لر).. ��
أصاب الذهول (سوزان).. هل هذا النداء لها؟.. ولماذا يناديها

�لقب (دكتورة)..
� �ساطة:

قال (ب�لوز) ��
� النداء..

- أعط�ت الممرضات قائمة �أسمائ�م، الستعمالها ��
ا أن أتعود ع� لقب (دكتورة).. - س�كون غ����

.. - ل�س المقصود مجاملتك.. ل�ننا نحاول كسب ثقة المر��
ا، �عض � ذلك أ�ض� � أنك طال�ة، ل�ن ال تعل��

� أن تخ��
ال ي����

المر�� لن �سمحوا لك �لمسهم لو عرفوا ذلك، وس��خون
ان تجارب.. � من أنهم ُ�عاملون كف�� شا���

ونظر إ� ساعته.. وأردف:
.. � الطابق العا��

� الطلب.. و�عدها تجدي�نا �� � لتل�� - ه�ا اذه��
، وطل�ت رقم 938.. مشت (سوزان) ب�طء إ� المكتب الرئ���

� تأمل و�� تع�� الغرفة..
أخذ (ب�لوز) يرمقها ��
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.. .. وأ��� ا�د أ��� � � هلع - أن إعجا�ه بها ي��
وأدرك - ��

 

∞∞∞∞∞
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ا: اير الساعة 11.40 ص�اح� � 23 ف�� االثن��
�ا له من شعور عج�ب�..

النداء �سمعه (سوزان) و�� ترتدي المعطف األب�ض، ف�أنه عالم
ا.. ا مبهر� ء �ان درام�� �

، تمثل ف�ه دور طب��ة.. �ل �� غ�� واق��
� الهاتف:

قالت لها الممرضة ��
- نحتاج إ� ترك�ب خط ور�دي لم��ض، ع� وجه ال�عة،

وق�ل أن ي�ا�� طب�ب التخدير عمله..
� أصا�عها.. ث�ت (سوزان) السلك ب��

- م�� ت��دون تلك؟..
- االن�

خرجت (سوزان) من العنا�ة المركزة، والقلق ي�تابها، لما ��
ا ور�د�ة ق�ل اليوم.. �انت مقدمة عل�ه.. ف�� لم تعط حقن�
� الجلد،

ب اإلبرة �� � عمله.. فقط ت��
ا ما ي���� تعرف نظ���

ق الور�د دون أن تثق�ه.. الصع��ة هنا، �� أن �كون العرق وتخ��
) وتج��فه أدق من ذلك..، � ا كخ�ط المكرونة (اإلس�اج�� رف�ع�
، إال أنها أدركت أنه تحد عس�� لها.. ولسوف � برغم أنه عمل ه��
�ظهر بوض�ح أنها جد�دة ع� اللع�ة، ول��ما ثار الم��ض وطلب
ا.. �ما أنها ال تق�ل أي ته�م من أولئك الممرضات.. ا حق�ق�� طب���

ا إ� الطابق الخامس، فناولتها ممرضة تضع ع� � وصلت أخ��
ا، ص�ن�ة عليها زجاجة سائل ور�دي.. ا برتقال�� �ط� ق�عتها ��

وقالت:
..(503) �

مان).. إنه �� - االسم (ب��
اتجهت (سوزان) إ� الغرفة، حاملة الص�ن�ة، عليها عبوات من

ال�حول ور�اط مطا�� و�عض اإلبر (�انيوال)..
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ة.. ثم إنها قرعت ترددت أمام ال�اب، هل تقرعة أم تدخل م�ا��
ال�اب، فدعاها من �الداخل �� تدلف.. �انت تتم�� أن ترى
ا، ال �الحظ ما �حدث له، ل�نه -

�
ا متهال� ا، أو م��ض�

�
ا منه� عجوز�

� صحة ممتازة.. وجهه رقيق �شّف عن
ا �� لألسف - �ان شا��

.. �
ذ�اء، ولونه برونزي ومظهرە ر�ا��
.. ادخ�� ع� الفور.. - ال تخج��

� قلق:
� تحملها.. و�ساءل �� ثم نظر إ� الص�ن�ة ال��

- ال.. ل�س حقنة أخرى�
ود: قالت (سوزان) متظاهرة �ال��

- أخ�� أنها كذلك..
 

وز) ع� الحامل، وأوصلت بها جهاز ثم علقت زجاجة (الدكس��
المحلول، لتخ�ج �عض قطرات السائل، ق�ل أن ت��ت اإلبرة ع�
� اهتمام..

مان)، لتجدە يرمقها �� طرفه، ثم رفعت عينها نحو (ب��
و�شّك سألها:

- هل أنت طب��ة؟
نظرت له وصمتت.. �� لم تكن طب��ة.. هذا واضح، ولن

�ستطيع أن تزعم العكس، ح�� لو أرادت..
قالت له بوض�ح:

- �ال.. أنا طال�ة طب..
� عص��ة وغمغم:

فرك �د�ه ��
- �ل ما هنالك، هو أنك ال ت�دين �� كطب��ة..

لم تدر أ�� مجاملة أم انتقاد.. واصلت عملها، فوضعت سوار
الضغط حول معصمه وشدته ح�� تنفر العروق، ثم إنها

أخرجت قطعة قطن م�للة �ال�حول..
� عص��ة:

مان) �� قال (ب��



990

� أمقت الحقن..
ف لك �أ�� - �جب أن أع��

ك�ف لو عرف أنها المرة األو� لها؟�..
� �دە، ل�ن جلدە قاوم الوخزة.. سمعته يتأوە..

غرست اإلبرة ��
فقالت:

.. ا أ���
�
مان).. أتوقع منك تعاون - مس�� (ب��

� حنق:
مان) �� قال (ب��

ا؟.. أنا مس�سلم كخروف األضح�ة�
�
- تعاون
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ق قته �اإلبرة.. وشعرت بها تخ�� شدت (سوزان) الجلد واخ��
.. الور�د و�ذا �الدم �مأل الخرطوم ال�الس����

ففتحت صمام المحلول..
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وتنفس �الهما الصعداء..
وأحست (سوزان) و�أنها أنهت جراحة مخ �ارعة.. و�ــهدوء ث�تت

�ط الالصق.. اإلبرة ع� ذراعه �ال��
مان)، وقد �دا أنه �حاجة إ� أي حد�ث �ّ�ى عنه: قال (ب��

دج).. أنا ال أخ�� الجراحة، - أنا مهندس معماري، خ��ــــج (�ام��
� أخ�� االنتظار المؤلم.. ال�ل هنا يت�ف �أسلوب عل�� ل���
ت هذە المهنة الجافة، برغم أنوثتك الوافرة؟ جاف.. فلماذا اخ��

لم �كن ثمة داع للنقاش حول المع�� الصحيح لألنوثة، فل�س
ا لهذا ق�ل الجراحة.. ولهذا قالت: الوقت مالئم�

� األمان االجتما�� الذي أحتاج إل�ه.. - الطب �عطي��
: ثم أردفت �لهجة ذات مع��

� �أن�� معزولة عن المجتمع..
� الواقع �شعر��

- ل�نه ��
.. وقال: � مان) إ� ركبته ال�م�� أشار (ب��

� هذە.. ، �عد أن ت�ت�� مش�لة ركب�� � أن أعرف عنك أ���
�سعد��

� كرة القدم.. وغدت نقطة � أثناء لع��
لقد أص��ت منذ سنوات ��

� من حينها..
ضع��

� ذعر:
مان) �� وهنا دق ال�اب.. ودخلت الممرضة، فهتف (ب��

ا أخرى� �.. ال أر�د حقن� - �ا إل��
�جفاء قالت الممرضة:

- ه�ا.. ال �د من أدو�ة ما ق�ل الجراحة.. نم ع� جان�ك..
ء من الح�اء لوجود (سوزان)، فقامت �

�� �
مان) �� طاوعها (ب��

� إليته ال��ى ��عة وكفاءة، ثم ان�فت
الممرضة �حقنه ��

ق.. �ال��
قالت (سوزان) و�� ت��عها خارجة من الغرفة:

.. �
- سأتر�ك اآلن.. وسأمر عل�ك ق�ل أن تغادر المس�ش��
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مان) إ� ا، ل�أخذ (ب��
�
ا متحر� - وهنا دخل ممرض �دفع ��ر�

حجرة العمل�ات رقم (8)..
نظرت له (سوزان) �اسمة، وتمنت له حسن الحظ ف�ادلها

التح�ة..
� ال �أس

ولم تنكر (سوزان) أنه إ�سان جذاب، وله سحر دا��
�ه...

إن مهنة الطب ستكون صع�ة من �افة الوجوە..
هكذا قالت لنفسها.. ولم تكن مخطئة..
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اير الساعة 12.15: � 23 ف�� االثن��
� الص�اح،

إنها اآلن جائعة�.. قطعتا (التوست) اللتان تناولتهما ��
ان وج�ة.. ال تعت��

� وقت توز�ــــع وج�ات
الفو�� �سود الطابق الخامس، ��

.. المر��
تقا�، تب�سم لـ (سوزان) اب�سامة �ط ال�� الممرضة ذات ال��
خاطفة، و�شكرها ع� ترك�ب الخط الور�دي، ف�شعر (سوزان)

�الرضا والفخر..
ول ع� السلم العتيق المتهالك، إ� العنا�ة المركزة، � قررت ال��
، رأت �

 من استعمال المصعد المزدحم.. وعند الطابق الثا��
ً

�د�
الالفتة المكتوب عليها بوض�ح «قسم العمل�ات - ممن�ع

الدخول»..
ا من الداخل، وال لم �كن ثمة داع لالفتة، فإن ال�اب �ان مغلق�
، �مكن فتحه من ناحيتها.. لهذا نزلت السلم إ� الطابق السف��
، عند مدخل العنا�ة �

ثم استقلت المصعد إ� الطابق الثا��
المركزة..

� تثاقل دفعت ال�اب، التدخل ذلك العالم الثق�ل، ب�ضاءته
��

الخافتة ال�اب�ة، وأصوات الهس�س من آالت التنفس.. �انت
 �ل هذا

�
ا.. وقد و� ا وأصحا�� ) هناك.. فتاة تملك أحالم� (نا���

� الدورة الشه��ة..
إ� األ�د، �س�ب عدم انتظام ��

، ح�ث كب المصعد إ� الطابق العا�� غادرت الم�ان الخانق، ل��
ها (ب�لوز) أن زمالءها س�كونون.. أخ��

هذا الطابق �ختلف.. فأرض�ته مكسوة �السجاد، وحوائطه تلمع
�دهان جد�د مصقول، عليها صور ل��ار األط�اء..
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� نها�ة الممر، رأت مكتب د. (ستارك) رئ�س قسم الجراحة..
و��

و�� جوارە �اب مفت�ح، �كشف عن قاعة مظلمة، وع� ال�اب
الفتة تقول: «قاعة االجتماعات»..

دلفت إ� القاعة المظلمة، وانتظرت ح�� اعتادت عيناها
الظالم..

الضوء الوح�د �ان ي��عث من شاشة عرض، جوارها �قف رجل
ا ما.. �ن ش�ئ� ح للحا�� ، و��� �مسك �مؤ��

أدركت أن الصورة المعروضة، �� قطاع م�كروسكو�� من رئة..
� إ� جوار � الضوء الخافت ت�ينت رءوس زمالئها، الجالس��

��
ا، فذه�ت لت�بوأە.. ا شاغر� (ب�لوز)، رأت أنهم تركوا لها مقعد�

ا: وسمعت (ب�لوز) �م�ل عليها هامس�
ك�ب محلول؟.. �أنك كنت تج��ن جراحة - �ل هذا الوقت ل��

مخ وأعصاب
� جد�ة:

قالت ��
- لقد كنت أ�شف ع� (رو�رت ردفورد) نفسه2..

هّز (ب�لوز) رأسه وضحك:
۔ غ�� معقول.. إنك...

، �ل ما
ً

وهنا توقف.. وقد أدرك أن المحا�� �ان يوجه له سؤا�
سمعه منه هو «واآلن �حدثنا د. (ب�لوز) عن هذە النقطة�»..

أ�ة نقطة؟..
� توتر:

لهذا هتف ��
� لم أسمع السؤال.. - معذرة د. (ستارك).. ل���

- أقول: هل ظهرت عليها أعراض التهاب رئوي؟ وع� الشاشة
.. انح�� أحد األط�اء خلف � ة لرئت�� �انت صورة أشعة كب��

� أذنه:
(ب�لوز) ليهمس ��
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) أيها األحمق� - يت�لم عن (نا���
التقط (ب�لوز) الخ�ط، فوقف ل�قول:

- �انت حرارتها مرتفعة �ا س�دي، ل�ن ال توجد أعراض صدر�ة،
�ا، لهذا وصورة األشعة عاد�ة.. �ان البول �حوي �عض ال�ا���

نعتقد أن التهاب المثانة هو س�ب ارتفاع حرارتها..
� الظالم:

قال د. (ستارك) ووجهه ما زال ��
- هل س�ستعمل هذا الضم�� إذن؟

- أي ضم�� �ا س�دی؟
- أال تعرف الضمائر �ا (ب�لوز)؟

� القاعة، فقال (ب�لوز) �ارت�اك:
ارتفعت ضح�ات متناثرة ��

- أعرفها �ا س�دی..
- هذا أفضل.. لقد سئمت سماع �ل طب�ب �ستعمل ضمائر
(نحن) و (نا).. إلخ عندما يت�لم.. أنا أسألك عن (رأ�ك) أنت،
ا ول�س (رأ��م).. إنه قرار فرد.. ورأى فرد.. وأر�د ممن �كون جراح�

، أن �جرؤ ع� قول (أنا).. � قس��
��

، � وهنا قطع �المه وم�ض أحمر متقطع ع� الحائط الجان��
وظهرت ع�ارة ع� شاشة جان��ة تقول:
«سكتة قلب�ة بوحدة العنا�ة المركزة»..

ا: أطلق (ب�لوز) سّ�ة ووثب من م�انه مدمدم�
..� � - أوف... �ا للحظ الس��

ثم اندفع �الرصاصة من القاعة وخلفه (�ارترا�ت)..
� �ـ (ب�لوز).. ترددت (سوزان) ورفاقها لحظة.. ثم تدافعوا الحق��

ا لم �حدث.. ته �أن ش�ئ� أما د. (ستارك) فواصل محا��
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اير الساعة 12.16 �عد الظهر: � 23 ف�� االثن��
ا عن الطب.. مان) �فقه ش�ئ� لم �كن (ب��

ء عن مرضه وعالجه، �ان �خاف �
�ل هو لم �حاول معرفة ��

� سلة واحدة، فال �فهم أنهما
� الطب �� المرض و���ط ب�نه و���

نق�ضان.. و�انت أمعاؤە تتقلص، �لما تخ�ل أن نصل الم�ضع
س�مزق جسدە..

، ل�قول لموظفة ا لحظة أن دخل المس�ش�� �ذكر جّ�د�
االستق�ال:

مان).. - اس�� (شون ب��
�ان وجهها مغ� �المساحيق أ��� من الالزم، والحظ طالء
أظفارها األسود الغ��ب، و�� تقلب صفحات الملف. و�ساءل
مها أحد ع� هذا الطالء الغ��ب.. وسمعها

�
� �ە، ك�ف لم َ�ل

��
تقول:

.. - ال يوجد لك ملف هنا.. انتظر ح�� أف�غ من هؤالء المر��
� قسم األشعة،

و�رغم أنه تعطل ساعة �املة، وساعة مثلها ��
ة، فإنه لم �سخط.. �ل أحس برضا؛ ألن هذە المشا�ل الصغ��

� هو مق�ل عليها.. ە عن الجراحة ال�� ت�ف تفك��
� غرفته جلس ي�تظر، �المحكوم عل�ه �اإلعدام.. و�انت ز�ارة

و��
� سماء مل�دة �الغيوم.. أعطته األمل

(سوزان) العابرة له، كنجم ��
� الح�اة، وأدرك أنه لن �موت.. مستح�ل أن �موت وهو شاب

��
و��امل عافيته..

� أعطته إ�اها الممرضة، ع� أن ينفصل وساعدت الحقنة ال��
ء حوله، وأن �شعر بروح الم�ح.. ولم �عد الزمن ذا �

عن �ل ��
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أهم�ة �ال�س�ة له..
) ترتب � أور�ل�� � غرفة العمل�ات، وقفت الممرضة (بي��

و��
األدوات الجراح�ة، ع� حامل (مايو)، أما الممرضة (ماري

أبروزی)، فقد أعدت ال��اط الخاص �ق�اس ضغط الدم..
و�ان د. (جودمان) طب�ب التخدير، �خ�ج فقاقيع الهواء من
جهاز المحال�ل، و�ان �شعر �الرضا؛ ألن الم��ض شاب قوي،
، والجراح د. (س�ال�ك) من أمهر جرا�� العظام �المس�ش��

ا.. و�التا�� س�نت�� �ل هذا قب�ل الواحدة ظهر�
- �س�ت �ا (ماری) إحضار أنبوب القص�ة الهوائ�ة.. هال ذه�ت

ت ق�اس (8)؟ وأح��
.. ً

- حا�
وز) وقام بتوص�ل األناب�ب، إ� أناب�ب (أ�س�د الن��

� الحائط..
) المرك��ة �� � و(األ�سج��

ة لهذا اليوم، لقد �انت مان) هو الحالة الرا�عة واألخ�� إن (ب��
� قام (جودمان) ا من الحاالت الثالث ال�� هناك حالة صع�ة نوع�
� من حصوات

، وتعا��
ً

بتخديرها اليوم.. امرأة تزن 267 رط�
ي مرار�ة، و�ان (جودمان) �خ�� أن تمتص دهونها �م�ات ك��
من عقار التخدير، مما يؤدی إ� صع��ة إ�قاظها ل�ن هذا لم

�حدث..
وف � الغ��

مان) - �� حالة تمزق �� الحالة الرا�عة - حالة (ب��
ا ع� ك� ء قادر� �

الهال� �الرك�ة.. �اله من ملل�.. لم �كن ��
� �ال�س�ة لـ (جودمان) سوى أن �غ�� أسال�ب التخدير، الروت��
.. وع� ابت�ار أسال�ب تقلل جرعات ل�ج�� نفسه ع� التفك��

المخدر..
مان) �ان الم��ض قد وصل، ونقلوە ع� المنضدة.. فشّد (ب��
� دارە..، أعادوە إ� ظهرە،

المالءة عل�ه، ونام ع� جن�ه �أنما ��
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�
ع ، و�� � حامل معد��

ورفعت (ماری) قدمه لتعلقها ��
ت) الطب�ب المساعد، �عّقم الرك�ة �محلول مطهر.. (ت�دكول��

الضغط 110/75.. الن�ض 72 ومنتظم..
ا.. � تمام�

�� مان)، أرجو أن �س�� - اآلن �ا مس�� (ب��
ضحكت (ماری) من الدعا�ة.. وهتفت:

� المنضدة�
، س�غوص �� � أ���

�� - لو اس��
قام د. (جودمان) ب�عطاء الم��ض (درو���دول) و(فنتان�ل)، ثم
ا، فال دا� إذن إلعطائه وجد أن الم��ض قد نام تمام�

(الب�توثال)..
وز).. ثم وضع القناع األسود ع� وجهه ل�مدە �ـ (أ�س�د الن��
حقنه �الـ (تي��و كورار�ن) - وهو العقار الذي �عود فضل
استعماله، إ� شعوب (األمازون) – ثم �دأ �مأل رئ��ه �الهواء من

ال��س..
ء ع� ما يرام.. �

�ل ��
و�حر�ات م�ح�ة أن�قة، فتح د. (س�ال�ك) الرك�ة..

ا أنه هو س�ب مش�لة ا، معلن�
�
ا ممزق

�
وف �ع غ�� و�الجفت ان��

ا، مما إذا �ان � تمام� � لم تكونا واثقت�� الم��ض، ل�ن الممرضت��
ا أم أحدثه الجراح اآلن.. هذا القطع مرض��

�ع د. (س�ال�ك) قفاز�ه، وقال لمساعدە أن �غلق الج�ح، وان��
ا أمعاء القط والح��ر.. ثم غادر الغرفة.. مستخدم�

�ساءل د. (جودمان):
- �م س�ستغرق من وقت؟.

- ر�ــع إ� ثلث ساعة..
، مما دعا (جودمان) إ� ز�ادة جرعة

ً
وهنا ارتفع ضغط الدم قل��

ف أن ذلك ر�ما �ان خطأ ا، وف�ما �عد اع�� عقار (اينوفار) ور�د��
ا.. من جان�ه، ل��ما �ان استعمال (الفنتان�ل) أ��� صوا��
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ل�ن ضغط الدم استقر.. فعاد الجراح �عمل.. وعادت (ماری) إ�
، ت��عث منه موس�قا (الروك)، ركن الغرفة، تمسك �مذ�اع صغ��

وتلوك ل�انة..
� غ�� ناضج.. ثم توقف وفجأة ظهر ع� الشاشة انق�اض �طي��
؛ � القلب هنيهة.. توتر (جودمان)، وزاد من تدفق األ�سج��
ت) �طلب وز) من دم الم��ض.. (كول�� ل�غسل (أ�س�د الن��

الم��د من الغرز للخ�اطة..
.. وهذە المرة قلل د. (جودمان) � دقتان أخ��ان غ�� طب�عيت��
، عله هو س�ب حساس�ة عضلة القلب، ولقد � ��ان األ�سج��

أقر ف�ما �عد أن هذا قد �كون خطأ آخر..
�ات الغ���ة، و�اد (جودمان) �صاب وفجأة ازداد عدد ال��
ء خطأ.. ضغط الدم �

�سكتة قلب�ة هو ق�ل الم��ض.. ثمة ��
ينخفض إ� 80/55 دونما س�ب..

ا عن فهم ما � مقتل، وعجز تمام�
أصاب الهلع (جودمان) ��

�حدث.. الصورة ع� الشاشة تحولت إ� ن�ع من الشخ�طة،
� ال تفس�� لها سوى خطورة الموقف.. ال��

- ماذا �حدث عندك �حق السماء؟
ت) وهو يرفع رأسه.. قالها د. (كول��

� الممرضة:
�ا �خ �� لم �جب (جودمان).. بهست��

�� � - ل�دو�اي��
اع غطاء المحقن ب�دە المرتجفة، دون جدوى.. فسّب � حاول ان��
ا آخر، وحاول أن �مألە � األرض، ثم عّری محقن�

وقذف المحقن ��
)، ل�ن �د�ه ارتجفتا، فلم �ستطع أن �سحب � �ـ (الل�دو�اي��

� المحقن.. �ل إنه ج�ح إص�عه �اإلبرة..
العقار ��

- أ�ع..�.. إن قلب هذا الرجل س�توقف�
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ا، و�عد ألي، استطاع (جودمان) أن �مأل المحقن �الـ � أخ��
� الحافظة

(ل�دو�اين) وجاهد - وهو يرتجف - �� �حقنها ��
المطاط�ة لجهاز المحلول، وفجأة.. عاد القلب �خفق ��عته

العاد�ة المنتظمة..
قاس ضغط الدم، وهو ال �صدق عي��ه.. فوجدە قد صار

� الدق�قة..
100/60، �ما عاد الن�ض 72 ��

العرق ي�ساقط من جب�نه ع� سجل التخدير..
ت): سأله د. (كول��

- ماذا حدث؟
� أر�د إ�قاظ هذا الرجل.. ا، ألن�� - ال أدري.. انته ��ع�

� حاول � التجب�س ع� ح��
انت� الجراح من الغرز، و�دأ ��

ا.. مان) � ي�نفس تلقائ�� (جودمان) أن �دفع �الهواء إ� رئ�� (ب��
ل�ن ُسدی.. لم تكن هناك أ�ة محاولة تنفس..

� قلق، عما عساە تكون انع�اسات الحدقة..
�ساءل (جودمان) ��

ففتح الجفن وجذ�ه ألع�..
ا.. ا مروع� وهنا الحظ ش�ئ�

إن (الفنتان�ل) - شأنه شأن عقاق�� التخدير �لها - �عمل ع�
ا مان) �ان م�سع� � (ب�� ، ل�ن إ�سان ع�� � تض�يق إ�سان الع��

للغا�ة..
أمسك (جودمان) ال�طار�ة وركز الشعاع ع� الحدقة، فلم

تحدث أ�ة استجا�ة.. الحدقة م�سعة ثابتة..
ا.. عندئذ لم �قل (جودمان) ش�ئ�

رفع عي��ه إ� أع�، والعرق �غمر جب�نه.. وهمس:
- �ا إل�� الرح�م�..
.......................
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اير الساعة 12.34 �عد الظهر: � 23 ف�� االثن��
� حماس م�الغ ف�ه،

هرولت (سوزان) ورفاقها إ� المصعد، ��
� .. �ان الطل�ة يهرولون، ممسك�� � � المر�� الجالس�� مار�ن ب��

أقالمهم وسماعاتهم و�طار�اتهم، �ما لو �انوا هم من س�نقذون
الحالة، و�دا ع� المر�� الرضا لهذا المشهد، المو�

.. �االستعداد التام إلنقاذ المر��
ا، �أن ا.. وقد أخذ (ب�لوز) �ضغط الزّر مرار� �ان المصعد �طيئ�

: � نفاد ص��
� قدومه.. ثم إنه صاح ��

هذا س�عجل ��
- س�ستعمل السلم..

� الط��ل �ال نها�ة..
واندفعوا يه�طون السلم الحلزو��

� أذن (سوزان) وهو �لهث:
و�زر) �� همس (ف��

- لماذا الجري؟
� � المقدمة.. أر�د أن أرى ما س�حدث، ل���

- نجري ألن (ب�لوز) ��
� هناك� ال أر�د �حال أن أ�ون أول الواصل��

عوا �جرون خلف (ب�لوز) إ� غرفة العنا�ة المركزة.. و��
ا �ضوء �اهر.. هذە المرة �انت الغرفة مضاءة تمام�

� الغرفة، �قمن
� الركن �انت الممرضات الثالث المعينات ��

و��
ا ).. وع� الشاشة رأوا جم�ع� �عمل تدل�ك صدر لـ (نا��� ج��ن��

شخ�طة مروعة..
قالت الممرضة األو�:

� حالة ذ�ذ�ة �طي��ة منذ أر�ــع دقائق..
- �انت ��

دار (ب�لوز) حول الفراش.. ثم كّوم ق�ضته وهوى بها ع� صدر
ا لم الم��ضة، فارتجفت (سوزان) من الصوت.. ل�ن ش�ئ�

�حدث..
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وقال (ب�لوز) للممرضة:
- اشح�� (نازع التذ�ذب).. أ��..
ا: ثم نظر إ� الممرضة األخرى آمر�
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:1 � - أمبول ب�ك��ونات.. وأعدی �نجة بها 10 سم من ترك��
10.000 (إب�نف��ن)..

فقامت ممرضة �حقن الب�ك��ونات، وأعدت األخرى
(اإلب�نف��ن).. فتناول منها المحقن، ودار حول الم��ضة.. ثم
� قفصها الصدری، وسحب المك�س ليتأ�د من أنه

غرز اإلبرة ��
�القلب.. ثم حقن..

ق قلبها ارتجفت (سوزان) شاعرة أن هذە اإلبرة تخ��
.. ��

همس (ب�لوز) وهو يواصل تدل�ك القلب:
- س�قتلنا (ستارك) لو ماتت..

ا.. �ل
�
) إ�سان ة.. ال أحد �عت�� (نا��� � ح��

نظرت له (سوزان) ��
�� لع�ة معقدة �لعبونها، و�ل أهم�ة ح�اتها �� ما ستؤثر �ه -
)، ول�ن .. فلتمت (نا��� � ا - ع� مستق�لهم المه�� ا أو إ�جا�� سل��

دون أخطاء �مكن أن ُ�الموا عليها..
.. تمقتها إ� أق� حّد .. إنها - (سوزان) - تمقت المس�ش��

وضع (ب�لوز) األقطاب ال�ه���ة لـ (نازع التذ�ذب) فوق صدر
) العارى، ثم صاح الص�حة المعتادة: (نا���

- إخالء�
اجع الجميع للخلف.. ومرت الشحنة ال�ه���ة ع�� صدر ف��
�ات )، فانتفض جسدها، وتقلصت ذراعاها.. وعادت �� (نا���

القلب العاد�ة إ� الشاشة.. فتنفسوا الصعداء..
وهنا عاد اإلضطراب من جد�د إ� القلب..

قالت الممرضة و�� ترمق الشاشة:
- عضلة قلبها متوترة.. ال �د أن هناك خطأ ما..
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ا من � � س�ت�م�� - لو عرفت ما هو، دعينا نعلم.. إّ� �خمس��
..( � (الل�دو�اي��

�ن ) قد تلقت إحدى وع�� � الواحدة وال��ــع، �انت (نا���
و��

صدمة كه���ة، ومئات من محاوالت التدل�ك �لها ذات أثر
.. وق��

� (بوتاسيوم) الدم، الذي طل�ة ك�� وهنا اتصل المعمل لي�لغهم ب��
(ب�لوز)..

.. وهو مستوى منخفض. �ان مستواە 2.8 مل� ع�اری ل�ل ل��
- �اللهول�.. ك�ف انخفض إ� هذا الحّد؟

) �عض (البوتاسيوم).. ثم واصل وأمر الممرضة أن تع�� (نا���
ا مع الصدمات ال�ه���ة والتدل�ك.. �دأ الوضع يتحسن نوع�
(البوتاسيوم).. وهنا سمعت (سوزان) من يناديها، ألنهم �حاجة

� من م��ض ما..
�ا�� إ� عينة من الدم ال��

ولم تكن تعرف ك�ف تقوم �ذلك، لهذا تطّ�ع (ب�لوز) �أن
� عروقه،

�صحبها ل�علمها.. خاصة وأن الدماء عادت تجري ��
..( �ات قلب (نا��� �عد انتظام ��

ا.. لقد انتهت المحنة.. مؤقت�
 

∞∞∞∞∞
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اير الساعة 1.30 �عد الظهر: � 23 ف�� االثن��
�ان �ش�ه وخز الور�د.. فقط عل�ك أن تعز� إن وخز ال��
�ان �اإلصبع الوس� والس�ا�ة كذا.. فما أن �شعري �الن�ض ال��
 من جذب

ً
ح�� تغرس اإلبرة.. ود� ضغط الدم �مأل الحقنة �د�

المك�س.. إن هذا يوفر عل�ك ادخال فقاقيع الهواء..
� قال (ب�لوز) هذا، وهو �س�� مع (سوزان) إ� غرفة الطواري، ال��

�دت لها ش�يهة �العنا�ة المركزة، إال أن إضاءتها أفضل.. و�ان
ال�شاط �سود الم�ان وسط حركة األط�اء والممرضات..

- سأفعل أنا العمل�ة هذە المرة.. وتتولينها أنت المرة القادمة..
�
�ان هناك فراش �ح�ط �ه عدد من األشخاص، وثمة طب��ان ��

، � � ط��ل مه�ب، �قف ع� ال�م�� رداء التعق�م.. وطب�ب زن��
ا �ش�ل غ�� و�قوم �ض�ط جهاز التنفس.. �ان الجو مكه���

عادي..
الطب�ب ض��ل الحجم يرتجف �الورقة، أما اآلخر ف�ان �ّ�
� غ�ظ.. األول هو (جودمان) طب�ب التخدير..

ع� أسنانه ��
� هو (س�ال�ك) صاحب حادث الدوالب المكسور، الذي

الثا��
حكيناە منذ قل�ل..

ا: �ان د. (س�ال�ك) ��خ محنق�
�ر ل�ل هذا� - ال �د من ت��

ا.. واندفع من الغرفة ثم ن�ع القناع المد� ع� صدرە، ورماە أرض�
فاصطدم �ـ (ب�لوز) ح�� �اد �سقط الص�ن�ة من �دە.. ل�نه لم

�عتذر، وواصل خروجه الغاضب من الغرفة..
� فخم المظهر.. وتأملت ال�طاقة تأملت (سوزان) الطب�ب الزن��

المث�تة ع� صدر معطفه األب�ض:
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د. (رو�رت هار�س)..
ا من التهذ�ب والثقافة ا ف��د� ، �عكس وجهه خل�ط�

ً
�ان ط���

.. والتقت عيناهما لحظة، ثم عاد يواصل والعنف المتح��
� ض�ط جهاز التنفس..

عمله ��
ودون أن ينظر لـ (جودمان)، سأله �لهجة (أ�سفورد�ة) راق�ة

ا: جد�
� التخدير �ا (جودمان)؟

- ماذا استعملت ��
ج: رّد هذا �صوت متح��

- (إينوفار) �ا س�دی..
اختلست (سوزان) نظرة إ� الم��ض الراقد.. إ� معصمه الذي

�ان (ب�لوز) �عدە ألخذ العينة.. ثم....
مان)�.. عادت �عي�يها إ� وجهه.. لقد عرفت من �كون.. إنه (ب��
ونزي الوس�م – الذي رأته منذ ساعة لقد تحول وجهه ال��
ء رمادي.. ومن جانب فمه، خ�ج أنبوب �

ونصف ال أ��� - إ� ��
.. وعيناە القص�ة الهوائ�ة، وثمة دماء متجمدة ع� شفته السف��

ا.. � تمام� �انتا مغلقت��
�ساءلت (سوزان) �صوت م�ح�ح:

- هل هو..... ع� ما يرام؟
ا لها.. ع� اندهش (ب�لوز) من اهتمامها، وتوقف عن العمل ناظر�

� قال د. (هار�س) �لهجته المثقفة: ح��
ء.. �

- هو ع� أفضل ما �كون.. ل�نه ال �صحو... هذا هو �ل ��
هتف (ب�لوز) وقد أدرك أن �ارثة جد�دة قادمة له:

- ماذا؟.. حالة غيب��ة أخرى؟
�ساءلت (سوزان)، وعيناها تدوران حول الوجوە:

)؟ � العنا�ة المركزة؟.. مثل (نا���
- مثل الم��ضة ��
قال د. (هار�س):
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ء �ش�� لهذا.. �
- أرجو أال �كون كذلك.. ل�ن �ل ��

ثم إنه نظر إ� (جودمان)، وتأمل سجل التخدير:
� نها�ة الجراحة �ا (جودمان)؟

- لماذا زدت جرعة (اإلينوفار) ��
ا.. - �ان تخديرە قد تال�� نوع�

- ل�ن لماذا (إينوفار)؟.. ألم �كن الـ (فنتان�ل) أوفق؟
�ساءلت (سوزان) مقاطعة:

ء ما؟ �
- أال �مكن عمل ��

مان) الوس�م الضاحك، وهو يتحدث إليها ق�ل تذكرت وجه (ب��
..( الجراحة.. حي��ته.. وتذكرت (نا���

- «لقد تم عمل الالزم» - قال (هار�س) �حزم - «س�نتظر أن
تعود الوظائف المخ�ة لعملها، و�ن �ان من الواضح أن المخ قد

مات.. و�� داللة س�ئة حتما»..
شعرت �الغث�ان.. شعرت �الدوار.. �العجز..

� أعصابها:
صاحت وقد فقدت �ل تح�م لها ��

� صحة ج�دة �شكو شكوى تافهة، ثم
ا.. رجل �� - هذا كث�� جد�

؟.. لماذا ال �قوم � � أقل من أسبوع��
ي�ت�� هكذا؟.. شا�ان ��

ا هناك رئ�س قسم التخدير، ب�غالق هذا القسم المشبوە؟.. حتم�
خطأ ما..

�دأت عينا (هار�س) تض�قان و�� تت�لم.. ب�نما فغر (ب�لوز)
� برود قال (هار�س):

فاە.. و��
؟ � - أنا رئ�س قسم التخدير �ا آ�سة.. وأنت من تكون��

، سارع (ب�لوز) �الرّد: ق�ل أن ترّد ��
ا - (سوزان ه��لر) �ا س�دی.. طال�ة �الصف الثالث وتتل�� تدر���

ا.. � قسم الجراحة، و.... أردنا فقط أخذ عينة دم ثم نرحل فور�
��

�اء: � لهجة مفعمة �ال���
قال (هار�س) ��
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ء �االنفعال، ال م�ان � الم��
- مس (ه��لر).. إن أسل��ك العاط��

له هنا، وال �خدم أي غرض بناء.. لقد تم التخدير �عنا�ة
�اس�ثناء �عض نقاط مشكوك فيها، و�مكن تداركها، ل�ن أن
نهاجم التخدير ��ل، ونحرم المر�� من هذا الفن السا�، لهو

أسوأ �كث�� من قبول مخاطرة �س�طة محس��ة..
� ثمان�ة أ�ام ل�ستا مجرد مخاطرة �س�طة

�� � - إن حالت��
� قال (هار�س): حاول (ب�لوز) أن �خرسها دون جدوى.. ع� ح��
- إن هذا الجدل يتخذ ش�ل تحقيق، ال أجد من واج�� أن أرّد

عل�ه..
واستدار لين�ف، فأ�عت جار�ة وراءە صائحة:

- ال �د من أن �قوم شخص ما بتوج�ه األسئلة..
استدار (هار�س) ب�طء شد�د، فأغلق (ب�لوز) عي��ه، �أنما

يتوقع صفعة ع� وجهه.. وقال (هار�س):
- لن �كون هذا الشخص طالب طب ع� �ل حال..

ثم واصل ط��قه إ� �اب الخروج.. ودفعه �شدة وخ�ج...
وضع (ب�لوز) �دە ع� جبهته، وقد جّف الدم من عروقه.. ماذا
� بهذا � عمله أيتها الحمقاء؟.. ت�تح��ن؟.. تتحدث�� تحاول��

وته؟ األسلوب مع رئ�س قسم التخدير الشه�� �ج��
مان) وهتف: �ان (ب�� �� �

ثم إنه غرز المحقن ��
- �جب أن أ�لغ (ستارك) �ما حدث، ق�ل أن �عرفه من مصدر

آخر..
.. ا عن س�اسة المس�ش�� � ش�ئ� .. أنت ال تعرف�� �ا إل��

راق�ت (سوزان) المحقن وهو �مت�� �الدماء الحمراء.. وهتفت:
ا منذ ساعة - �ان هذا هو الم��ض، الذي ذه�ت ألحقنه ور�د��
� غا�ة الحي��ة.. �ل إنه راق �.. إن

ا �� ا لط�ف�
�
ونصف.. �ان إ�سان

ا.. ساعة ونصف� هذا ال ُ�صّدق أ�د�
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.. - ال أر�د أن أسمع أ���
ثم ناولها المحقن، وأمرها أن تضعه وسط الثلج. وضغط �قوة

ع� موضع خروج اإلبرة.. واستطرد:
� �م من متاعب �ستطيع (هار�س) أن �س�بها - أنت ال تعرف��

..�
ف أن هذا المعّدل مرتفع لحاالت موت الدماغ.. - �جب أن تع��

- هذا المس�ش�� �شهد مئات الجراحات �ا (سوزان).. ست
ا، �ل �مكن قبولها �مضاعفات لعمل�ة � ا كب�� حاالت ال �ش�ل �م�

التخدير..
) تحدث مرة �ل - أنت قلت لنا ص�اح اليوم، إن حالة (نا���
مائة ألف حالة.. واآلن تحاول القول إن ست حاالت من خمس
�ن ألف حالة، �� �س�ة مقبولة.. هل تق�ل أتت أن تجري وع��

� مس�ش�� تحدث ف�ه هذە ال�س�ة؟
جراحة تافهة، ��

ة � وقتك.. لقد قام د. (ب�لنج) �دراسة �ل صغ�� - أنت تض�ع��
� إنه دقيق وخارق الذ�اء.. )، وصدقي�� � حادث (نا���

ة، �� وكب��
.. وقد قال إنه ال يوجد تفس��

� سأقوم �دراسة هذە الحاالت.. ا ع� �شج�عك، ل��� - شكر�
ولسوف أ�دأ من العنا�ة المركزة..

� الموض�ع،
� لن أتدخل �� ا لِك، أن�� - حسن.. ل�ن ل�كن مفهوم�

ا.. مع وجود (هار�س).. أنِت حرة تمام�
- لألسف أنت ينقصك الحماس..

ا.. ا أن أ�ون جراح� � أ�ض� - ر�ما.. ل�ن ينقص��
ا.. ثم همست: نظرت له (سوزان) مل��

- نعم.. ول��ما �انت هذە نقطة ضعفك..
.....................
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∞∞∞∞∞
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اير الساعة 2.45 �عد الظهر: � 23 ف�� االثن��
، وع� �عد منه ات نافد الص�� � قاعة المحا��

جلس (ب�لوز) ��
ة د. (آالن دروی)، جلس الطالب األر�عة، يتا�عون محا��
� القاعة.. لقد ظن (ب�لوز)، أن اخت�ار

وحولهم خواء ره�ب ��
ة، � أول محا��

ات فكرة ال �أس بها.. ل�نه اآلن و�� قاعة المحا��
ة أ��� من الالزم.. و�دا ا من ذلك، فالقاعة كب�� لم �عد واثق�

ا للسخ��ة، وهو �حا�� مقاعد فارغة.. � المحا�� مث��
� اهتمام - برغم أنه �الم فارغ

ل�نهم �انوا �كتبون ما �سمعون ��
، دون � كتا�ة �ل ما �خ�ج من شف�� المحا��

- كعادة الطل�ة ��
.. � تفك�� وال تمي��

ووجد نفسه �فكر ف�ما س�قوله (ستارك)، لو دخل ورأى هذا
المشهد..

 

∞∞∞∞∞
 

ا لقسم ص�انة الغال�ات، �عد كفاح الد ك��) رئ�س� لقد صار (ج��
ة من عمرە.. � الخامسة ع��

ط��ل، منذ �ان ��
ة، �متاز هو رجل من أصل إيرلندى، أشقر الشعر، متورد ال���
ا اب �ل ل�لة، و�ان يتقا�� رات�� �كرش ضخم من فرط ال��
ا؛ ألن إدارة المس�ش�� تعرف أنه ال غ�� عنه.. وأنه الرجل ضخم�
� الضخم، �ما الذي �عرف �ل آلة من آالت هذا ال�ح الط��

�عرف كفه..
جلس (ك��) يراجع أوامر ال�شغ�ل لهذە الن��تج�ة.. ومنها
� ت�سّد مرة �ل أسب�ع.. إلخ، و�ان �الوعة حجرة الممرضات، ال��

معه ثمان�ة رجال تحت إمرته، أخذ يوزع عليهم المهام..
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� ا عل�ه.. �ل و�م�� �ان هدير اآلالت �صّم اآلذان، ل�نه �ان معتاد�
�
ء معد�� �ل آلة وسط الضوضاء.. لهذا أثار فضوله صوت ��

ا من أع�.. من ناح�ة اللوحة ا آخر، قادم� ا معدن�� �طرق ش�ئ�
ال�ه���ة الرئ�س�ة..

ء.. ودار كعادته حول الغال�ة العمالقة، �
ى هذا ال�� نهض ل��

ا عن مصدر الصوت.. ًمف�ش�
 �قف هناك.. رج�

ً
 نح��

ً
وعند اللوحة ال�ه���ة، رأى رج�

� ج�ب ُحلته
ا من اللون الخا� مفت�ح الصدر.. و�� يرتدي ز��

ة ومسطرة.. وثمة (�ادج) صغ�� ات األقالم والمف�ات الصغ�� ع��
� السائل).. كتب عل�ه (مؤسسة األ�سج��

� ذهول:
هتف (ك��) ��

ا هنا.. - �ا إل��.. لم أدر أن هناك أحد�
- وأنا كذلك..

اء للغاز المضغوط، �ان الرجل النح�ل �حمل أسطوانة خ��
..( � كتب عليها �خط واضح (أ�سج��

قال الرجل:
- اس� (دار�ل).. (جون دار�ل).. آسف إلفزاعك.. كنت أفحص
� س���

.. واآلن أنا �� � المغذ�ة للخزان الرئ��� خطوط األ�سج��
� �أق� ط��ق للخارج؟.. ت�� للخروج، فهال أخ��

ا.. من خالل ذلك ال�اب المؤدي إ� الصالة الرئ�س�ة. - ط�ع�
ا.. - شكر�

ة.. ك�ف استطاع هذا الرجل، أن � ح��
وقف (ك��) يرمقه ��

�صل إ� هنا دون أن يراە؟.. عاد لمكت�ه، وأخذ �قلب أوراقه.. ثم
تذكر ش�ئا آخر أثار قلقه..

� غرفة الغال�ات�
�� ( � ال توجد خطوط (أ�سج��

�
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ا، عن هذا العامل الذي جاء �جب أن �سأل (بي�� �اركر) غد�
) ال وجود لها.. � ل�فحص خطوط (أ�سج��

ل�ن المش�لة �� أن ذا�رة (ك��) �انت ضع�فة..
ضع�فة جدا....

 

∞∞∞∞∞
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اير الساعة 3.36 �عد الظهر: � 23 ف�� االثن��
�دأ الظالم �سود (بوسطون)، وأض�ئت مصابيح الشوارع.. �انت
السماء مل�دة �الغيوم، والهواء ال�ارد ي�سلل إ� المكت�ة، ح�ث

جلست (سوزان) تراجع ما كتب عن الغيب��ة..
� لقد أثارت ضخامة الموض�ع رعبها.. وأذهلها �شع�ه وتفرعه ب��

ا � ا كب�� العد�د من التخصصات الطب�ة.. ع� األقل ح�ت عدد�
� تتحدث عن الموض�ع.. من المقاالت العلم�ة، ال��

�انت مستغرقة، فلم �شعر �دخول (ب�لوز) القاعة، وال �جلوسه
جوارها.. ح�� أنه �دأ �سعل - � �جذب ان��اهها - فرفعت

رأسها تنظر إل�ه..
- ما هذا؟.. أحس�ك أص�ت �غيب��ة أنت األخرى�..

ا.. ثم إنها نظرت له ونظر لها �ضع دقائق، ولم �قل أحدهما ش�ئ�
� كت�تها: قالت و�� ت�ناول الصفحات ال��

� المائة فقط من حاالت الغيب��ة، يتم
�� � - تصور أن خمس��

� �موت دون معرفة الس�ب..
�شخ�صها.. والنصف ال�ا��

ثم مّدت �دها تقلب �عض األوراق:
- �عزون 60 ٪ من الحاالت إ� ال�حول.. و 10 ٪ إ� السكتات
� � مقسم ما ب��

.. وال�ا�� الدماغ�ة.. و 3 % إ� السموم والعقاق��
.. �

االرتجاج وال�ع وغيب��ة السكر وااللتهاب السحا��
ة �ا (سوزان)؟ ي المحا�� - لماذا لم تح��

) من مان) أو (نا��� � عن سؤال واحد: هل صحا (ب�� - أجب��
الغيب��ة؟

ا ال.. - ط�ع�
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ا من حضور - إذن - ��احة - ما أقوم �ه هنا أ��� نفع�
ات مملة.. محا��

� أول أسب�ع
- كو�� عاقلة �ا (سوزان).. أنت لن تنقذى ال�ون ��

ا بهذا ا شد�د� � � إحراج� � قسم الجراحة.. إنك �س�ب��
لك ��

األسلوب..
� عن أس�اب الغيب��ة، قد .. ل�ن �ح�� � - أقدر ذلك.. صدق��
� هذا

ا.. تصور أن �س�ة حاالت غيب��ة التخدير �� � � كث��
أفاد��

� الوال�ات المتحدة �لها مائة مرة؟..
، تفوق معدلها �� المس�ش��

أشعر أننا �صدد ا��شاف مرض جد�د.. أو ا��شاف أن تزاوج
عقار�ن له نتائج قاتلة..

وأردفت ضاحكة:
ة.. أنت تعرف أن مك�ش�� األمراض، �ص�حون - سأص�� شه��

أشهر مائة مرة، من مك�ش�� عالجها�..
ا: وضع (ب�لور) �د�ه ع� رأسه صائح�

- (سوزان).. أنت مازلت ساذجة، وال تقدر�ن المسئول�ات.. أنا
وعك.. ل�ن ا آخر، الست�مال م�� � التغ�ب يوم�

سأعط�ك الحق ��
إذا احتجت إل�ك، فسأطل�ك �اسم د. (ه��لر).. وعل�ك أن

تردی.. هل هذا واضح؟
� �حاجة إ� �سخ مصورة من هذە المقاالت.. هاك - ل�كن.. ل���

أسماؤها..
اض.. فوجد وقفزت فارة من الم�ان، ق�ل أن �ستطيع االع��
.. نهض

ً
� مقا� � قائمة من س�عة وثالث��

� �الهة، ��
نفسه �حدق ��

وأح�� المجالت و�دأ �دّس قصاصات ورق�ة عند موضع �ل
ا ع� مقال.. ثم طلب من الفتاة المختصة أن تصّور له �سخ�

حسا�ه، من هذە المقاالت..
وأدرك أن (سوزان) قد أحس�ت استغالله..
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ا أمامها �الفعل.. ل�نه �ان ضع�ف�
ف لنفسه �ذلك.. واع��

∞∞∞∞∞
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ا: اير الساعة 5 ع�� � 23 ف�� االثن��
�ان ع� (سوزان) االلتجاء لقسم (ال�مبيوتر)، لمعرفة عدد

� مس�ش�� (بوسطون)..
حاالت الغيب��ة �عد التخدير ��

.. ودخلت غرفة أخذت المصعد إ� الطابق الحادي ع��
االستق�ال.. وتناولت طلب ب�انات، وجلست تملؤە..

وع� المكتب جلس رجل �دين مهندم، يتل�� الطل�ات من
ا.. ثم �ن، و�تأ�د من موافقة األقسام المختلفة هاتف�� الحا��
� صندوق صغ�� ع� المكتب، و�حدد لصاحب

�ضع الطلب ��
ا تكون ف�ه المعلومات جاهزة.. وذلك حسب الدور.. الطلب وقت�

� تلتها غيب��ة، � طلبها، حاالت التخدير ال��
حّددت (سوزان) ��

� الخطوة التال�ة..
، ثم جلست تفكر �� �

ط�لة العام الما��
ا: � من عمرە هاتف� � األر�ع��

وهنا اقتحم الم�ان رجل نح�ل ��
- (جورج).. أر�د عنوانك..

قال الرجل ال�دين:
ا ع� استعداد ی شوارتز).. نحن دائم� - تحت أمرك �ا (ه��

لمعاونة إدارة الحسا�ات.. فروات�نا تحت ق�ضتهم�
� خانة طالب

ی شوارتز)، �� ودون تردد كت�ت (سوزان) اسم (ه��
� خانة اإلدارة: (إدارة الحسا�ات)..

الب�انات... ثم كت�ت ��
ا و�ان (شوارتز) قد ان�ف، �عد ما ترك طل�اته وتل�� وعد�
� السا�عة مساء.. فنهضت إ� الموظف الجالس،

�استالمها ��
� أوراق ء ما.. ثم دست طلبها ب�� �

وتظاهرت �أنها �سأله عن ��
(شوارتز) دون أن �الحظ الموظف ما حدث..

ثم إنها شكرته وغادرت المركز..
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� تمام السا�عة مساًء، رفعت سماعة الهاتف، وطل�ت مركز
و��

� ثقة:
(ال�مبيوتر)، وتحدثت ��

- آلو.. إدارة الحسا�ات.. هل استلم مس�� (شوارتز) الب�انات
المطل��ة من�م؟

- نعم.. منذ دقائق خمس..
وضعت سماعة الهاتف.. واتجهت - �السؤال - إ�

� الطابق الثالث..
إدارة الحسا�ات ��

� فقط �عملون مساء.. واتجهت إ� �ان هناك ثالثة موظف��
� � شغف الب�انات ال��

ی شوارتز)، يراجع �� ح�ث جلس (ه��
حصل عليها لتوە من مركز (ال�مبيوتر).

مشت إل�ه وحيته ثم قالت:
� طلبتها أنا .. الب�انات ال�� � ب�اناتك و��انا�� - لقد حدث خلط ب��
�
.. وقد خلطوها �أوراقك �� � المس�ش��

تخص حاالت الغيب��ة ��
دادها؟ مركز (ال�مبيوتر).. فهال سمحت � �اس��

� ت��دها.. ناولها إ�اها قلب الرجل األوراق، ح�� وجد الورقة ال��
ثم غمغم �شك:

- ل�نها مطل��ة �اس� أنا..
- لهذا حدث الخلط.. ل�نك ترى أنها ال تهمك �التأ��د..

- �جب أن أ�لم (جورج) عن هذا..
قالت و� تأخذ الورقة متجهة لل�اب:

ا � �أنه لن يتكرر.. شكر�
- ال دا�.. ناقشت معه األمر، وقد وعد��

لك..
 

∞∞∞∞∞
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احة الطابق الخامس، و�ان هذا � اس��
جلست مع (ب�لوز) ��

األخ�� �لتهم طبق ك��مة، أعطاە له أحد المر�� الذي �ان
�شعر �غث�ان فلم �ستطع التهامه..

ات � لم تح�� محا�� ا.. فـ (سوزان) ال�� �ان (ب�لوز) مندهش�
الص�اح، مازالت �المس�ش�� ح�� الثامنة مساء..

قالت (سوزان) و�� تخطط ع� الب�انات �قلم أصفر سم�ك:
- �ما قلت �ا (ب�لوز)، لم تكن هناك حالتان، وال ست حاالت،

ة حالة� �ل إحدى ع��
ت لهجته.. وسألها: ظهر االهتمام ع� وجهه.. وتغ��

- هل أنت متأ�دة؟
- ب�انات (ال�مبيوتر) تؤكد ذلك..

- وك�ف حصلت عليها؟
� ً
ا ومجام� ی شوارتز).. �ان لط�ف� � (ه��

- ساعد��
مال (�لوز) يتأمل األوراق.. ثم غمغم:

� �م - إن هذا المس�ش�� كب�� �ا (سوزان).. هل تعرف��
حالة نراها هنا �ل يوم؟

ا أن تجري الصفة - حاالت الوفاة أس�ابها معروفة، و�مكنك دائم�
�ح�ة لها.. أما حاالت الغيب��ة هذە، فال س�ب لها، وال ال���

�حها ألن أصحابها أح�اء.. �مكن ���
- هناك م��ضان ماتا �س�ب توقف التنفس اليوم.. ولن �جد

ا لهذە الوفاة.. �ــــح س��� ال���
؟

ً
ا حدث هذا؟ ومم �انا �عالجان أص� - هل حق�

- ال أذكر.. واحد �ان �عا�� جلطة ور�د ساق.. واآلخر.. ر�ما شلل
رعاش..

- وما اسماهما؟
ار).. الطابق السادس.. - (كروفورد) و (ف��
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�ــــح عليهما الل�لة؟ - وهل س�جرون ال���
- الل�لة، أو ص�اح غد..

� طلبتها، وع� هذە � حرارة، ع� تص��ر األوراق ال��
شكرته ��

المعلومة الهامة، ثم إنها تركته عائدة إ� غرفتها..
ر�ما للمرة األو� منذ الص�اح..

 

∞∞∞∞∞
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اير الساعة 8.32 مساًء: � 23 ف�� االثن��
، لمعرفة س�ب وفاتهم، �ــــح المو�� ) و��� � �عت�� علم (ال�اثولو��
هو الجانب المظلم من الطب.. التخصص الذي ي�دأ �عد فشل

العالج والموت..
� هذا، و�� ته�ط درجات السلم، مت��عة

و�انت (سوزان) تفكر ��
).. ال �سمع سوى خطواتها � األسهم إ� ح�ث قسم (ال�اثولو��
�ــــح ع� األرض الخرسان�ة.. ولم تكن قد رأت سوى عمل�ة ���
� روحها الشعور بتفاهة الح�اة ووهن

� ح�اتها، زرعت ��
واحدة ��

اإل�سان..
� فقط»، داخلة إ� دفعت ال�اب الذي كتب عل�ه «للعامل��
� وسط القاعة،

).. منضدة ط��لة من الطوب �� � معمل (ال�اثولو��
ائح زجاج�ة، وك�ماو�ات مختلفة.. فوقها أجهزة مجهر، و��
) تمأل الم�ان.. وع� الحوائط رفوف � و�انت رائحة (الفورمال��
مآلی ��ن�ة زجاج�ة.. وت�ينت أن هذە اآلن�ة تحوي أجزاء آدم�ة
ا �الطول إ� ا مقسوم� �� ا ��� ا، �حوي رأس� عد�دة.. رأت إناء زجاج��
شط��ن.. والورقة الملصقة ع� اإلناء كتب عليها �الالت�ن�ة:

(�طان �لعوم - عينة 304 - أ 6 - 32).
ارتعدت (سوزان)، وأشاحت بوجهها عن هذە الرفوف.. مشت
ا، ومن وراء � ا كب�� ا زجاج�� إ� نها�ة الردهة، إ� ح�ث وجدت �ا��
ال�اب وصلت لمسمعها أصوات.. فوقفت ت�ساءل: هل تدخل؟

- هل أنِت طال�ة؟
� وهو يب�سم.. ولم ي�تظر رّدها، قالها طب�ب خ�ج من �اب جان��
�ل اتجه لص�بور الماء ل�غسل �د�ه.. وسألها عما إذا �ان

�ستطيع خدمتها.
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فقالت:
� �دع�ان � الطابق السادس.. م��ض��

�� � - أسأل عن مر�� متوف��
�حهما؟.. ار) و (كروفورد).. هل تم ��� (ف��
نظر إ� ورقة معلقة ع� الحائط.. ثم قال:

� (كروفورد) اآلن..
- نعم.. هما هنا.. إنهم (�عملون) ��

ا، ذات ودعاها للدخول، فاستجا�ت.. �انت الحجرة واسعة جد�
�
� األب�ض، المهشم ��

إضاءة معتمة، وحوائطها مغطاة �الق�شا��
� �ش�ل مائل، � وسطها منضدتان من رخام ُب��

عدة مواضع.. و��
� دائم، نحو �الوعة ع� األرض..

لق من فوقهما مجرى ما�� � ي��
ا ما، يرقد ع� المنضدة و�ان جسد ما �ان (كروفورد) يوم�
� وقف جوارە طب��ان.. أحدهما يزن األعضاء الرخام�ة، ع� ح��

� دلو..
، �عد ما وضعها �� ان صغ�� � � تم استخراجها ع� م�� ال��

ورأت أنهما الحظا وجودها، فدنت منهما وألقت التح�ة، ثم
.. وقاال �

�ساءلت عما إذا �انا قد عرفا س�ب الوفاة، فأجا�ا �الن��
ا هذا ة مرار� إنهما ال يتوقعان معرفته، ألنهما مرا بنفس الخ��

ر ما حدث.. ّ � الرئة أو المخ ي��
العام، ولم �جدا أي مرض ��

شكرتهما (سوزان)، وعادت إ� الغرفة الخارج�ة، وقد غلبها
الدوار والغث�ان.. عادت إ� الطب�ب الذي جلس يرشف القهوة،
، ب�نما يوقع ع� كومة من و�قضم ال�عك ع� مكتب صغ��

التقار�ر الطب�ة.
�ــــح.. � ال أتحمل رؤ�ة ال��� - ي�دو أن��

ء آخر.. �
� �التعود ��ل ��

ء �أ�� �
- إنه ��

ار)، و�عدما استأذنته أخذت ملف (كروفورد)، وملف (ف��
ة.. � مفكرتها السوداء الصغ��

عت تنقل ما بهما �� و��
 

∞∞∞∞∞
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ا: ایر الساعة 8.05 ص�اح� الثالثاء 24 ف��
� الحب�ب.. تجد � فراشها الدا��

جرس المن�ه �دق، و (سوزان) ��
� االس��قاظ..، و�عد قل�ل عاد عقلها �عمل،

صع��ة جمة ��
ا، ظلت تراجع ا أحداث اليوم السابق، ح�� الثالثة ص�اح� متذكر�
� صّورها (ب�لوز) لها، و�ل ما دونته عن حاالت المقاالت ال��

وع �الغ التعق�د، يتطلب ال�ث�� الغيب��ة.. ومعها أدركت أن الم��
من المثابرة والجهد..

ل�ن هذا زاد من حماستها وقوی من عزمها..
أخذت حّمامها، وتناولت اإلفطار، وارتدت ث�ابها، ثم هرعت إ�
، قا�لت زم�لها (نا�لز)، الذي �ساءل عن س�ب عدم المس�ش��

، وقد تجاوزت الساعة.. حضورها المرور ع� المر��
ء من التحدي: �

�� �
قالت ��

� أنا أن أسألك ذات السؤال.. - �مكن��
- كنت أجرى أشعة ع� رأ�، �عد سقطة ال�ارحة�.. ه�ه�.. ال
�اء ج��حة.. ل�ن هذە ال ..�.. �ل ما وجدته األشعة هو ك�� �

تقل��
.. � عالج لها هنا �ما تعلم��

ا إ� الطابق الثامن.. وهناك �انت ضحك وضحكت.. وصعدا مع�
� الغرفة رقم 810

اإلدارة الطب�ة ��
�ان مدير اإلدارة هو د. (ج. ن�لسون)، نائب د. (ستارك)، و�ان ذا

، ل�ن ل�س كنفوذ د. (ستارك).. � المس�ش��
نفوذ قوي ��

فلم تكن له دينام�كيته وال شخص�ته الجذا�ة الق��ة..
ة ال�اسمة، ع� أنها واحدة من طل�ة د. قدمت نفسها للسكرت��
(ن�لسون)، ثم جلست تتأمل المكتب الفاخر، واألثاث الذي �دّل
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ع� مرت�ة عال�ة، حققها د. (ن�لسون) لذاته.. �عد أعوام من
الجهد..

ة للدخول.. و�عد قل�ل دعتها السكرت��
� �ل

ة �� �ان مكتب (ن�لسون) �غص �األوراق وال�تب الم�ع��
م�ان...

وع� المكتب جلس (ن�لسون) �دخن الغليون، دعاها للجلوس
ع� مقعد جلدی عتيق.. وسألها عن أ�ة خدمة ت��د؟

� تحدث دون س�ب ظاهر.. � مهتمة �موض�ع الغيب��ة، ال�� - إن��
� كرس�ه.. وغمغم:

ات�أ إ� الوراء ��
- الغيب��ة ظاهرة أ��� منها مرض.. وس�بها هو ما يث�� شغفنا..

فأي س�ب يث�� اهتمامك أنت؟
، �عد � هذا المس�ش��

� تحدث �� - أتحدث عن الحاالت ال��
ة حالة.. � ع�� ب من اثن�� عمل�ة التخدير.. وعددها �ق��

- ك�ف عرفت هذە المعلومات �ا مس (ه��لر)؟
ا عن ذي ق�ل.. ل�ن (سوزان) �ان صوته ونظراته قد ت�دال تمام�

.. � لم تلمس هذا الت�دل المفا��
- حصلت ع� هذە المعلومات �ال�مبيوتر

� حصلت عليها أمس.. وأردفت: وناولته الورقة ال��
ا ما، ي��ط �ل هذە الحاالت ب�عضها.. وما ى هنا أن ش�ئ� - س��
أحتاج إل�ه منك، هو السماح � �استعمال ال�مبيوتر، لمعرفة
ء ي��ط �

� األعوام السا�قة، وما إذا �ان ثمة ��
س�� الحاالت ��

ب�نها..
� المعاملة �ش�ل ملحوظ..

�دت عل�ه ال�امة، وتغ�� أسل��ه ��
ا آخر، ألن موض�ع الغيب��ة قد قتل نصحها �أن تدرس موضوع�

ا.. ل�نها أ�دت إ�ارها ونهضت لتن�ف.. �حث�
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� عليها ب�ان � الورقة ال�� أما ما أثار دهشتها، فهو أنه ث��
� فتور:

(ال�مبيوتر)، وقال لها ��
- إن هذا الب�ان �ی.. ول�س من حقك االحتفاظ �ه..

نظرت له هنيهة، ثم استدارت من�فة، دون �لمة واحدة..
ا.. ا رقم� أمسك �الهاتف - �عد رح�لها - وأدار القرص طال��

 

∞∞∞∞∞
 

جلس د. (هار�س) رئ�س قسم التخدير ع� مكت�ه، �قلب
� الحجرة.. و�رغم برودة

األوراق، �أن (سوزان) ال وجود لها ��
ا قص�� األ�مام، لتلتمع اإلضاءة الطقس، �ان يرتدي قم�ص�
ونز.. ، ف�ك�س�ا لون ال�� � الفلورس�ت الق��ة ع� ذراع�ه الضخم��

� ك�اسة:
قالت (سوزان) ��

� خرجت عن طورى أمس.. فقد �انت عالقة ف أن�� - أع��
� ت�ينت أنه � بهذا الم��ض.. وح�� شخص�ة عمرها دقائق، ت��ط��
.. وخرجت عن حدود � � حالة الس�ات، فقدت وع��

غاب ��
الل�اقة، و..

ود: ا ب�� رّد (هار�س) مقاطع�
- لذلك رجعت إ� طب�عة (الح��م)�..

تصاعد الدم إ� رأس (سوزان)، ل�نها تمال�ت أعصابها.. وردت:
� عمل المرأة، فهذا شأنك.. ل�ن السلوك

- لو �ان هذا رأ�ك ��
� لم آت � أمر مفهوم، سواء للرجال أو ال�ساء.. ل�ن��

العاط��
، � لمناقشة هذە األمور.. جئت أعتذر عن سلوك غ�� مهذب م��

ال عن كو�� ُخلقت امرأة..
� توتر:

وابتلعت ر�قها وأضافت ��
� امرأة يزعجك، فتلك - دون شك – مش�لتك..

- إذا �ان كو��
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.. �
- أنت تعودين لذات السلوك غ�� المهذب �ا ع��ز��
� وجهه:

نهضت (سوزان) واقفة.. وث�تت عي�يها ��
- آسفة ع� حضوري لك.. إن حدي�نا لن يؤدي إ� ن��جة ما..

�عد إذنك..
استوقفها صوته ق�ل أن تجذب مق�ض ال�اب إذ قال:

� مهنة الطب..
� ال أومن �ال�ساء �� - الواقع �ا مس (ه��لر) أن��

إنهن يتعاملن معه ع� أساس أنه لع�ة.. موضة.. �اإلضافة إ�
ذلك، هّن عاطف�ات أ��� من الالزم..

� عص��ة:
قاطعته (سوزان) ��

� المرأة
- هذا �الم فارغ �ا د. (هار�س).. أنا لم آت ألسمع رأ�ك ��

والطب.. أمثالك هم المسئولون عن جعل المهنة غ�� قا�لة
.. لتحد�ات التطور العل��

ب (هار�س) المكتب �ق�ضة �دە، فتطايرت األقالم ��
واألوراق..

ا أمامها.. أجفلت (سوزان) من هذە � اللحظة التال�ة �ان واقف�
و��

�ــها.. سمعته �قول: الثورة، ح�� توقعت أنه س�جّن و���
- مس (ه��لر).. أنِت لست المسيح الذي س�نقذنا �معجزة من
.. ا ع� هذا المس�ش�� ا مدمر� � ا.. إن لك تأث�� مش�لة قتلناها �حث�
�ن ساعة.. واالن � هنا خالل أر�ــع وع��

وأعدك �أنك لن تكو��
..� � من مكت�� اخر��

وفرد إص�عه نحو ال�اب، �مسدس ��ــــع الطلقات، فخرجت
ا.. ا وغض��

�
� عي�يها خوف

(سوزان) مهرولة، والدم�ع ��
 

∞∞∞∞∞
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ا: ایر الساعة 11 ص�اح� الثالثاء 24 ف��
.. لن ت��..

َّ
�� ..

َّ
��

� عيناها �عيون من
� الممر، محاولة أال تلت��

�� �
�انت تم��

�قا�لها.. فقد �ان وجهها �ظهر ما �شعر �ه من انفعال، وتحول
.. �شعر �المهانة �

خداها وجفناها إ� اللون األحمر القا��
والحنق.

� �ــها، ح�� ا أحنقت (هار�س)، إ� درجة أنه �اد ��� هل � حق�
� هذا

قفز من مكت�ه ليواجهها؟.. إنها تحس الوحدة واالنعزال ��
ا حمقاء إ� هذا الحّد؟ هل الجميع ع� .. هل �� حق� المس�ش��
مت عل�ه.. لن تتخ� � � ف�ما اع��

حّق؟.. ل�نها م�ة ع� الم��
� العنا�ة المركزة، ت�تظر أن ينقذها أحد..

) الراقدة �� عن (نا���
ل�كن ما �كون.. ستقا�ل د. (ستارك) رئ�س قسم الجراحة؛

� الحصول ع� ما ت��د من (ال�مبيوتر)..
ل�عاونها بنفوذە ��

مته: � ته �ما اع�� � أخ�� ا ح�� �اد (ب�لوز) �موت هلع�
� (ستارك)؟.. إنه س�أ�لك ح�ة.. إن - هل جننِت؟.. تقا�ل��

(هار�س) هو حمٌل إذا ما قورن �ـ (ستارك)�
مان) لم �عد ل�نها �انت مصممة.. وعرفت من (ب�لوز)، أن (ب��

� العنا�ة المركزة، �ل نقل إ� ما ُ�د� (معهد جافرسون)..
��

- وما هو هذا المعهد؟
- هو معهد للعنا�ة المركزة، تابع لمؤسسة الحفاظ ع� الصحة..

ا.. إدارته إدارة خاصة، و�ن �ان تم��ل إ�شائه حكوم��
- لم أسمع عنه قط.. هل زرته؟

ا - أتم�� ذلك.. لقد رأيته من الخارج، فوجدته بناء ع���
� الطابق األول.. و�سمح

ا.. لفت نظري أنه �ال نوافذ ��
�
عمالق
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� من �ل شهر.. و�قال
� الثالثاء الثا��

ب��ارته للجماعات الطب�ة، ��
� تكتظ بها إنه �سمح �دخول �ل حاالت الغيب��ة، ال��

المس�شف�ات..
)؟ مان) حالة حديثة.. فك�ف نقل هو وظلت (نا��� - ل�ن (ب��

� )، ال�� ة �استقرار الحالة.. حالته مستقرة ال كحالة (نا��� - الع��
ا، تصاب �مضاعفات ط�لة الوقت.. و�مجرد أن أجد منها استقرار�

سأقوم بنقلها إ� معهد (جافرسون)..
 

∞∞∞∞∞
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ا: اير الساعة 11.45 ص�اح� الثالثاء 24 ف��
�
، الرجل �� ه�ع (ب�لوز) للحاق �موعد إجراء جراحة بواس��

� من العمر.. �� عمل�ة تافهة، ل�ن (ب�لوز) �ان الثان�ة والست��
ا.. و�مجرد أن ي�دأ و��تا�ه إحساس المسئول�ة �حّب الجراحة حق�
� �دە، لم �كن �عن�ه ما�قوم

المقدس، الذي �عط�ه إ�اە الم�ضع ��
�ه وال أهميته.

� قسم الجراحة، وسأل
اتجه (ب�لوز) إ� المكتب الرئ��� ��

الموظف عن غرفة الم��ض.. فنظر الموظف إ� الجدول:
- د. (ب�لوز)؟

- �شحمه ودمه..
� من هذە الجراحة�

- أنت مع��
؟ - من؟.. وم��

� مكت�ه..
- ر�ما �ان من األوفق أن تقا�ل د. (�شاندلر) ��

، الذي يوزع � �ان د. (�شاندلر)، هو كب�� األط�اء المق�م��
� ك�ار الجراحات عليهم.. وهو همزة الوصل ب�نهم و���
� من العمر.. أشقر الشعر.. � الثالثة والثالث��

�� .. � اإلخصائي��
وس�م المح�ا..

�
.. ولم يت�لم أي منهما �� � جلس (ب�لوز) ع� المقعد الخش��

ال�دا�ة، ثم قال (�شاندلر) إنه آسف إلعفاء (ب�لوز) من حالة
ا ا، و�ان محنق� البواس�� تلك، وقال له أن (هار�س) اتصل �ه هاتف��
� المجموعة عا�ف ع� دراسة حاالت

ا، ألن أحد الطل�ة �� جد�
الغيب��ة.. و�ظن (هار�س) أن (ب�لوز)، هو من حرض هذا
� إخالص - أن �قنعه

الطالب ع� دراسة الموض�ع.. ونصحه - ��
�التخ�� عن هذا ال�حث..

ا: ل�ن هناك نقطة أ��� خطر�



1034

� غرفة الجراحة؟
- ما هو رقم خزانتك ��

- ثمان�ة..
وماذا عن 338؟

� رقم
ا، ثم أعطو�� ة مؤقتة.. استعملتها أسبوع� � لف�� - �انت خزان��

..(8)
- هل تعرف ط��قة فتحها إذن؟

- ر�ما.. إن فكرت قل�ال ما هو الموض�ع �الض�ط؟
.. - لقد وجد د. (�او�) أن هذا الدوالب (338) م�ء �العقاق��
� قوائمنا أمام رقم (338)

� ذلك المخدرات.. و�ان اسمك ��
�ما ��

ول�س (8)..
�
� استعمال (338)، ثم أعطا�� ز) هو من طلب م�� - ل�ن (وال��

رقم (8) �عدها..
ا �ه.. أعتقد أن إدارة المس�ش�� .. فال تخ�� أحد� - إن األمر خط��

س�سألك بهذا الخصوص، وهم ال ي��دون ان�شار أخ�ار..
ا.. غادر (ب�لوز) الغرفة حائر�

� موض�ع
�ط �اسم (سوزان) �� ا �أن اسمه س�� هو �ان واثق�

الغيب��ة، ل�ن موض�ع العقاق�� هذا مفاجأة حق�ق�ة له.. لماذا
�
ز) �� �قوم شخص بتخ��ن عقاق�� بهذا الش�ل؟.. ما دور (وال��

الموض�ع؟..
هل �خ�� (سوزان) بهذا أم ال؟

 

∞∞∞∞∞
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اير الساعة 2.30 �عد الظهر: الثالثاء 24 ف��
ا.. �ه نافذتان تحتالن ا رائع� �ان مكتب رئ�س قسم الجراحة رح��
، والمكتب من الخشب األسود، عل�ه ل�ح من � جدار�ن �امل��
الرخام األب�ض.. وثمة مكت�ة بها جزء متحرك، �فتح ع� �ار
ء �الزجاجات واأل�واب، وع� المكتب جلس (ستارك)، م��
ات المرا�ا إ� جان�ه.. يرتدي حلة من � ع��

تنعكس صورته ��
ا، وقد أرجع شعرە األش�ب إ� الوراء، اللون البيج تناس�ه تمام�
، من خلف � او�ن حادت�� � خ�� � �دە �عين��

وجلس �قرأ ورقة ��
منظار هال� العدسات، ولم تتمالك (سوزان) أن شعرت

�االنبهار �ه..
قال لـ (سوزان) �عد برهة وهو يب�سم:

� �ا آ�سة ال �أس �ه.. ل�ن إث�اته مستح�ل.. - إن ما تقول��
ثم رفع عي��ه نحوها، وأردف:

� ما ت��دين من اإلدارات المعن�ة؟ - لم ال تطلب��
� طفلة �جب أن ُتق� - حاولت.. وق��لت �معاملة غ���ة، �أن��
وع �جري ا غ�� م�� � �دأت أعتقد أن ش�ئ� عما �حدث.. ح�� أن��

هنا..
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ا لرد فعله الغاصب أو الساخر.. ل�نه دار حول وصمتت انتظار�
محور كرس�ه، وأخذ يتأمل النافذة ثم غمغم:

ا �ا دكتورة (ه��لر)..  خص��
ً

- إن لك خ�ا�
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� خزانة (ب�لوز) يؤرقه.. ل�نه احتفظ
�ان ن�أ العثور ع� عقاق�� ��

� هذا
وعة تتم �� �الّ� لنفسه.. �التأ��د هناك أش�اء غ�� م��

.. ل�نها ال تعرف ما �عرفه ع� �ل حال.. المس�ش��
.. � المس�ش��

�� � - إن د. (هار�س) يهدد ب�نهاء تدر���
- من الصعب التفاهم مع د. (هار�س)، فهو انفعا�� إ� حّد
�
� سأرى ما �مكن عمله �ال�س�ة لك �� ، برغم كفاءته.. ل��� كب��
� ة حولك، ح�� �ن عداوات كث�� � أحذرك.. س�ث�� هذا الصدد.. ل���

� مع هذا الموض�ع الشائك.. تتعامل��
� لطف، وفتحه لها.. فقالت (سوزان):

ثم أوصلها إ� ال�اب ��
� تقول: إنك � �ا د. (ستارك)، أنك ع� نق�ض سمعتك ال��

���� -
تلتهم ال��� أح�اء�

� ثقة:
ضحك ��

ت المرور م�� - ر�ما تجدين هذە السمعة صح�حة، إذا ما ح��
ا... ص�اح�

ته.. فما إن خرجت ح�� طلب سكرت��
.. هو ي��د أن �عرف ما فعله (ب�لوز) �شأن العقاق��

ة.. ة وكب�� إن نجاحه - (ستارك) - قائم ع� االهتمام ��ل صغ��
فلو تهاون لدّمر أولئك األغب�اء سمعة المس�ش�� الذي �افح �

ي�ن�ه..
 

∞∞∞∞∞
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ا: اير الساعة 8 ص�اح� األر�عاء 25 ف��
لم تذهب (سوزان) للمس�ش�� هذا الص�اح..

�انت قد صممت ع� ز�ارة معهد (جافرسون) الشه�� هذا..
نعم �� �ستطيع دخوله - �قل�ل من الحظ - مرتد�ة ث�اب

ممرضة أو طب��ة، ولن �كون هناك مش�ل ما، طالما أن الفو��
تعّم �ل المس�شف�ات..

.. وستضّل ط��قها � المش�لة الحق�ق�ة، �� أنها ال تعرف المب��
ا، ف�فتضح أمرها.. هناك حتم�

ووجدت الحّل المناسب بناء ع� نص�حة (ب�لوز).. ستذهب إ�
مجلس المدينة، لت�حث عن رسوم المعهد، وتعرف جغراف�ة

الطابق األول منه، وتحفظها عن ظهر قلب..
وقد �ان...

� زحام المارة، وتحت األمطار المنهمرة، شاردة ومشت ب��
� رأت الذهن.. ال تدري هنا ما الذي جعلها تنظر إ� ال�سار، ح��
� ا أسود اللون، وق�عة، توقف عن الس�� ح��  يرتدي معطف�

ً
رج�

نظرت (سوزان) له..
 

ها ماش�ة فوق الج�، تتأمل م�اە النهر عادت تواصل س��
القاتمة.. ثم نظرت وراءها..

ا ع� مسافة يرمق الماء مثلها� �ان ذلك الرجل واقف�
غ��ب هذا�.. ل�س من المعتاد أن �قف مجنون سواها يرمق
� الواقع لم �كن سواهما ع�

�� .. � � هذا الجو اللع��
الماء، ��
الج�..

و كب الم�� شعرت �القلق، وقررت أن تع�� إ� الجهة األخرى، ل��
� إ�ار

عائدة إ� دارها.. وهنا وجدت الرجل �س�� وراءها ��
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وتؤدة..
، ثم دخلت أحد الشوارع الجان��ة، ووقفت أ�عت الس��
ا عند ت�تظر.. و�انت الن��جة إ�جاب�ة.. لقد ظهر الرجل م�ع�
مدخل الشارع، ثم نظر نحوها، وتأ�د من م�انها.. ثم عاد �جّد

� ط��قه المعتاد..
الس�� �أنه ماض ��

، ونزلت درجات السلم.. �
و األر�� هرعت إ� محطة الم��

� رفعت رأسها، وجدت ذلك الرجل يه�ط الدرجات خلفها� وح��
ا.. ء �الناس حتم� و م�� ا.. م�� و قادم� وهنا سمعت صوت الم��
زادت �عتها ع� درجات السلم، لتجد أن األبواب تنغلق..

ا: و يتحرك من م�انه.. �خت ال شعور�� والم��
- ب��ك انتظر�

.. ثم ا�د �عته أ��� فأ��� � و الذي ت�� عت تجرى جوار الم�� و��
� النفق.. و�� تلهث دامعة..

تعّداها وغاب ��
ا.. وغدت المحطة خاو�ة تمام�

� تؤدة يتقدم منها.. ثم �شعل لفافة تبغ..
وهنا ظهر الرجل.. ��

�ل�� �عود الثقاب.. �سحب �عض أنفاس من لفافته ق�ل أن �دنو
.. إنه - وهذا واضح - �ستمتع �الرعب الذي �س��ه لها.. منها أ���
ء ما.. مسدس؟.. ر�ما �

ا عن �� � جي�ه، �احث�
ورأته �مد �دە ��

.. وث�ت من ع� حافة الرص�ف - أر�عة ؟.. لم ت�تظر أ��� � سك��
أقدام من األرض - وجرت فوق القض�ان داخل النفق المظلم..

� � قض�ب�� ول�ن القض�ان تداخلت.. واش��ك كعب حذائها ب��
اع قدمها دون جدوى.. إن الرجل آت � ت.. حاولت ان�� فتع��

خلفها ال محالة�.. �جب أن.....
ذلك الهدير العا�.. إنه قطار قادم نحوها�..

� ستمّر الضوء ال�اهر وذ�ذ�ات العجالت، وأطنان الصلب ال��
فوق قض�ب ما.. ر�ما هو هذا القض�ب..
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عت قدمها من الحذاء وتكّورت حول نفسها � ا�د�.. ان�� � الضوء ي��
و �مّر �العاصفة متدحرجة إ� جانب القض�ب.. وشعرت �الم��

جوارها..
غ� العرق جسدها �له، وأخذت ترتجف غ�� مصدقة.. ��

ء �الرضوض، وأزرار ث��ــها تمزقت ح�ة ترزق، ل�ن جسدها م��
� ت حاج�اتها.. ومن الغ��ب أن حذاءها خ�ج من ب�� وت�ع��

� ضغطت عل�ه لتخرجه.. القض�ان �سهولة ح��
� آن واحد..

ا �ح�طون بها ل�ساعدوها.. �لهم يت�لمون �� رأت أناس�
� الخ�ال والواقع.. �أن ما عاشته هو مجرد � حال ب��

�انت ��
�ابوس، فال يوجد رجل ذو معطف أسود..

وا لها اإلسعاف.. �� ال ت��د سوى العودة لدارها.. أ�ت أن �ح��
دارها الحب��ة.. ومع اآلخ��ن رك�ت القطار عائدة..

 

∞∞∞∞∞
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اير الساعة 1.30 �عد الظهر: األر�عاء 25 ف��
ا �ال�س�ة له (ب�لوز).. أنتم تذكرون أن (سوزان) لم �ان اليوم س�ئ�
� المرور الص�ا�� معه، ول�ن (ستارك) �ان هناك، وقد

�شارك ��
ون سأله عنها، ولماذا لم تح�� المرور؟.. فانفجر الحا��
ة � محا��

ا، وصعدت الدماء إ� وجه (ب�لوز)، الذي تل��
�
ضح�

ف ام من ��� � عن المواظ�ة، وعن مسئوليته ال�املة عن ال��
عليهم..

ا.. فط�لة المرور ظّل (ستارك) يوجه أسئلة نعم �ان اليوم س�ئ�
ة لـ (ب�لوز) �الذات، و�رفض أ�ة إجا�ة عليها من سواە.. عس��

ا، وقال له: إن أداء ا �ه جان�� و�عد أن انت� المرور، أخذە منتح��
.. وأقل - �مراحل - عما تتوقعه منه إدارة � (ب�لوز) س��
� وجدوها � موض�ع العقاق�� ال��

، �ل وسأله عما تّم �� المس�ش��
� الخزانة (338)..

��
ز) �شأن هذە األش�اء وجن جنون (ب�لوز)، وأزمع أن يناقش (وال��
ز) متغ�ب عن العمل.. متغ�ب � �أن (وال�� � دوال�ه.. ل�نه فو��

��
ا�.. �ن عام� للمرة األو�، منذ خمسة وع��

 

ذهب لشئون األفراد ل�طلب رقم هاتفه.. فلم �جد سوى عنوانه
ی).. (1833 شارع س�يوارت - روكس��

ا مسئول�ة العمل
�
وع� الفور استقل س�ارة أجرة إ� هناك، تار�

ة غ�ا�ه.. � ف��
لزم�له (نور�س) ��

�
ا.. فمركزە �� � أمس الحاجة إ� إنهاء موض�ع العقاق�� فور�

�ان ��
ز) هو الوح�د الذي �قدر ا.. و(وال�� � المس�ش�� قد تزع�ع كث��

ع� تفس�� �ل هذا..
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ة تحت � شوارع ض�قة حق��
�� �

�انت س�ارة األجرة تم��
�
� م�ان قد�مة متهال�ة، وهوت الس�ارة �� األمطار.. وع� الجانب��

ء �الم�اە القذرة، مما جعل رأس (ب�لوز) �صطدم مطب م��
�السقف..

ا وصل إ� هدفه.. فدفع للسائق أجرە.. ووقف تحت � وأخ��
� نفسه عما إذا �ان

�� 
ً

السيول يرمق الس�ارة المبتعدة، م�سائ�
من األوفق لو جعل السائق ي�تظرە..

ا مغ� �قطع الزجاج المهشمة..  قذر�
ً

اجتاز مدخ�
صالة متهال�ة وسطها سلم قد�م محطم، وع� الغ�ار آثار أقدام

حديثة.
.. رائحة الهواء العطنة الثق�لة، �

� السلم إ� الطابق الثا��
صعد ��

وخيوط العنكبوت تتد� من السقف.. ثم نزل السلم مرة
أخرى..

ل.. � ا من خلف�ة الم�� وهنا سمع صوت دقة، قادم�
ترّدد (ب�لوز) و�سارع ن�ضه.. هو ذا الصوت مرة أخرى..

سار نحو مصدر الصوت، فشعر �حركة ع� �سارە، جعلت
ا ته�ع

�
ان ق النظر، فأدرك أنه يرى ف��

َّ
� عروقه.. دق

الدماء تتجمد ��
فاّرة إ� جحورها، �عد ما عبثت ب�عض الصناديق من الورق

المقّوی..
�ان هناك �اب جوار الصناديق.. فتحه (ب�لوز) ب�طء.. ثمة قبو
ة فأضاءها.. نزل السلم �سودە الظالم.. أخ�ج �طار�ته الصغ��

ا إ� هذا الحّد.. هن لنفسه أنه ل�س خائف� المظلم ب�طء، لي��
ة، بها � غرفة كب��

ثمة �اب صغ�� أدار مق�ضه.. فوجد نفسه ��
أثاث �ال، وفراش متهالك مغ� بورق الجرائد.. يوجد �اب

ا - إ� حمام.. صغ�� يؤدي – غال��
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ودفع (ب�لوز) ال�اب، وراح �دور �ضوء ال�طار�ة ع� السقف..
والحوض.. ثم....

� �ال�طارة فتهشمت، وساد الظالم..
�خ �خة مكتومة، وأل��

� اتجاە السلم.. اصطدم �الحائط والهلع �غزو
ع يركض �� ��

ا در�ه.. ا وجد السلم.. أخذ �صعد ف�ه، متحسس� � عقله.. أخ��
ل الره�ب.. � ولم يهدأ ح�� وجد نفسه خارج الم��

ز) هناك.. لن ي�� ما عاش ما رآە داخل الحمام.. �ان (وال��
، والدم المتجمد � .. عيناە �انتا مفتوحت�� ا من خطاف كب�� معلق�

.. ا للغا�ة إذا صّح هذا التعب�� �غ� فاە.. و�ان ميت�
� غرفة العمل�ات..

لقد اعتاد رؤ�ة الفظائع ��
ز).. ل�نه لم ير قط أفظع من جثة (وال��

 

∞∞∞∞∞
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اير الساعة 5 مساًء: األر�عاء 25 ف��
إ� غرفتها دخلت (سوزان) منهكة مف�كة األوصال، �عد ما
عاشته من انفعاالت هذا الص�اح.. أضاءت األ�اجورة جوار

الفراش �ضوئها الخافت..
ا خلفها.. ا غ���� وهنا سمعت صوت�

تصل�ت برهة، وأرهفت السمع، ل�ن الصوت لم يتكرر..
اتجهت إ� الحمام، وأضاءت المص�اح الفلورس�ت.

.. ثم � ء ي�ب خلفها.. ورأت ومضة السك�� �
وهنا شعرت ���

�ة عن�فة ع� رأسها، جعلتها تدور مصطدمة أحّست ���
� حلقها..

�الحائط.. حاولت أن ت�خ، ل�ن ال�خة احت�ست ��
شعرت �مهاجمها �ضغط ع� عنقها دون هوادة.. �دان
و.. � محطة الم��

�الفوالذ.. وعرفت الرجل.. ذلك الذي ت�عها ��
� تحت ذقنها.. ثم – دون إنذار - تركها وشعرت بنصل السك��
�سقط ع� أرض الحمام.. ر�لها فتهاوت ع� ركب�يها وسالت من

شفتيها الدماء..
ا.. وع� شفت�ه اب�سامة ش�طان�ة و�ان �قول: �ان وجهه مجدور�

� بتحذيرك، إن
� لدّى، �� أن أ�ت�� - لألسف إن التعل�مات ال��

ة، و�ذا لم ة األخ�� � الف��
� �ه �� �عض الناس ال يروق لهم ما تقوم��

� عن ذلك، سأضطر إ� ز�ارتك مرة أخرى..
تك��

� �دە:
ا �� ثم أردف وهو �مسك ش�ئ�

- ل��ما قمت ب��ارة لهذا الطفل.. ول��ما ترتب ع� ذلك أن �قتل
� حادث مؤسف..

��
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ء إليها.. �� صورة فوتوغراف�ة ألخيها الصغ�� �
ور� هذا ال��

� هذە اللحظة.
�الند) �� � (م��

(ج�مس)، الذي �ان ��
طة - وال دا�� ألن أؤكد أن هذە ال��ارة ّ� ب�ننا.. ولجوؤك لل��

س�جعل العقاب أشّد..
ا الحمام، وسمعت (سوزان) �اب الشقة �غلق.. ثم تركها مغادر�

تكومت حول نفسها مولولة.. لقد أ�ساها الف�ع، �ل الخطط
� � ع��

� للحظة كهذە.. إص�عان ��
� الما��

� أعدتها �� الوهم�ة ال��
مهاجمها، أو ر�لة أسفل �طنه.. �س�ت �ل هذا..

ثم ك�ف عرف هذا الش�طان اسم أخيها، وك�ف دخل الشقة؟
ء المخزي �

هرعت إ� �اب الشقة، وأغلقته �المزالج.. أما ال��
الذي فطنت إل�ه، فهو أنها �للت نفسها �األطفال من فرط

الرعب..
ل�نها فطنت لمع�� هذا التهد�د..

�
، وال �د أنها �� ء كب�� وخط�� �

إنها قد وصلت - �التأ��د - إ� ��
الط��ق الصحيح، ح�� لو �انت ال تعرف مع�� ذلك..

� سالت ع� وقفت تحت (الدوش) تغ�سل.. وت��ل الدماء ال��
شفتيها..

ا.. هل تخ�� (ب�لوز)؟.. ال.. هو لن �كون موضوع��
.. الذي لن يتعامل معها �أن�� أو �

� د. (ستارك) العقال��
فكرت ��

طال�ة، �ل كصديق..
خرجت من الحمام واتصلت �مس�ش�� (بوسطون التذ�اری)،
فأوصلتها عاملة الهاتف �ـ د. (ستارك).. قالت مستجمعة شتات

أعصابها:
ا ف�ما �حدث، ا إجرام�� - د. (ستارك).. أنا واثقة �أن هناك جان��

� الموض�ع..
وأظن أن هناك منظمة ما مثل (الماف�ا) ��

- ماذا �دعوك لهذا الظن �ا (سوزان)؟
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.. � � حت�� مرت��
- أش�اء مفزعة حدثت اليوم.. وكدت أل��

ا؟.. إن هذا ا موتور� - هل أنت واثقة �أنها ل�ست مزحة أو شخص�
ا..

�
�حدث أح�ان

.. � الصغ��
� �قتل أ��

- ال.. لقد هدد��
طة؟ � ال�� - إذن لَم ال ت�لغ��

ا... � - س�ظنون األمر مجرد محاولة اغتصاب �صادفونها كث��
ا ب�س�ان الموض�ع �ا (سوزان).. - نصحتك مرار�

ا �ا د. (ستارك).. أر�د أن �سهل � ز�ارة معهد ا هام� - إن �� مطل��
(جافرسون)، ح�ث ينقلون حاالت الغيب��ة..

- هذا مطلب صعب �ا (سوزان).. فإدارة المعهد خاصة ال
�
�� � حكوم�ة، ول�س �� كث�� دالل عليهم.. ل�ن ل�كن.. اتص�� ��

� هذا الصدد..
ى ما قد �كون بوس�� �� التاسعة ص�اح غد، ل��

شكرته (سوزان) �حرارة، ووضعت سماعة الهاتف مطمئنة إ� أن
� هذا العالم..

ا �� ا واحد� لها ع� األقل صد�ق�
، ق�ل أن �عرف من هددوها، إنها � ع� األ��� إن أمامها اآلن يوم��

لم ترضخ للتهد�د.. وعليها أن تتحرك ��عة..
 

∞∞∞∞∞
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اير الساعة 7.15 �عد الظهر: األر�عاء 25 ف��
.. إن (سوزان) لم تدر قط أهم�ة ما ع� األقل �ان ل�ل هذا مع��
� رأيها.. ل�ن هناك

ء �� �
وصلت إل�ه.. �� لم تكن قد وصلت ل��

من يهددها..
� الط��ق الصائ�ة..

� أن هناك من �درك أنها �� وهذا �ع��
حان وقت الخروج..

� أفالم الجاسوس�ة.. نظرت للنافذة �
لتت�ف مثلما �فعلون ��

ا ال يراقبها.. ثم أضاءت األنوار.. وقامت �ح�� تتأ�د من أن أحد�
� فتحة �اب الغرفة، �عد أن تأ�دت من غلقه

ة �� ورقة صغ��
ا �المفتاح، ثم ه�طت إ� الطابق السف�، واستعملت ممر�
�ــــح.. ومن  ا للذهاب إ� قسم ال���

�
ا، �ستعمله الطل�ة أح�ان � صغ��

هناك خرجت إ�  الشارع..
 

∞∞∞∞∞
 

وز�و) - السفاح األج�� – �عرف لماذا �لف لم �كن (أنجلو دام��
ا أن � مهنته �عرف جّ�د�

� (بوسطون).. ل�نه ��
بهذە المهمة ��

 �لفوە أن �ط�� إ�
ً

األسئلة ل�ست من حقه.. فهذە المرة مث�
(بوسطون)، ثم يتوجه إ� 1833 شارع (س�يوارت)؛ ل�قتل
ز)، �عد أن يرغمه ع� كتا�ة ورقة، تقول إنه ا �د� (وال�� شخص�
�
انتحر، ألنه ال �ستطيع تحمل ت�عات ا��شاف المخدرات ��

خزانته، ثم �ان عل�ه أن �ف�ع طب��ة اسمها (سوزان ه��لر)،
ا �قتل الطفل الذي أعطوە صورته.. مهدد�

ا �الرضا، �أي �ان س�ستقل الطائرة اآلن إ� (ش��اغو)، شاعر�
� المطار طلب الرقم الذي �عرفه

ف أنجز عمله بنجاح.. و�� مح��
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وأ�لغه أن (بوسطون) تمت بنجاح..
وز�و) قط: عندئذ رّد الشخص الذي لم يرە (دام��

ا.. - ثمة مهمة أخرى.. مس (ه��لر) �جب أن تموت فور�
.. �

- �حتاج هذا إ� ثمن إضا��
- خمسمائة دوالر إضاف�ة إذن..

- اتفقنا..
ا للعودة إ� دار (سوزان).. لم تزل وهكذا وجد نفسه مضطر�
ا هناك طائرة الساعة 11.45 هذا المساء.. إن الوقت �اف جد�

لما ي��د..
 

∞∞∞∞∞
 

طة عن ز�ارته ا �ما إذا �انت (سوزان) قد أ�لغت ال�� لم �كن واثق�
ته السا�قة، أنهم لن �أخذوا �المها األو�، ل�نه �ان �عرف �خ��
مأخذ الجد.. وح�� إذا فعلوا، فلن ي�دءوا حراستها �ش�ل جّدي

بهذە ال�عة..
ء للظروف.. �

ك �ل �� لم تكن لد�ه خطة ما، فهو كعادته ي��
ا.. �ان �عرف أنها لو �انت � السلم، ودّق ال�اب مرار�

صعد ��
�الداخل فلن تفتح ال�اب، ق�ل أن �سأل عن الطارق، ول�نه أراد

معرفة كونها �الداخل من عدمه..
ا �ما توقع.. ولم يتلق رد�

� ثوان ودخل..
فتح ال�الون ��

� ذلك
� موضعه، �ما ��

ء �� �
فحص خزانة الث�اب.. و�ان �ل ��

� المرة السا�قة..
� رآها �� ة ال�� حقي�ة ث�ابها ال�ب��

ا.. � أن تكون دق�ق�
� عمله، ي����

ا �� ا ناجح�  مأجور�
ً

ل�� تكون قات�
ا.. وز�و) دق�ق� و�ان (دام��
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ا عائدة.. لقد عرف أن (سوزان) لم تغادر المدينة، و�� حتم�
عل�ه فقط أن ي�تظر..

 

∞∞∞∞∞
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اير الساعة 10.41 مساًء: األر�عاء 25 ف��
ة.. �انت (سوزان) قد قامت �مغامرة صغ��

� ث�اب ممرضة، وأقنعت حراس األمن - األغب�اء �العادة
تنكرت ��

ی) رئ�س قسم األمراض - أن �سمحوا لها �فتح مكتب د. (م�ل��
العص��ة، الذي �حتفظ ف�ه ��ل ملفات حاالت الغيب��ة..

احة � اس��
وما إن حصلت ع� الملفات، ح�� جلست ��

� اهتمام...
� تدرسها �� الجراح��

ا، �عد أن انت� كذلك تحقيق
�
و�ان (ب�لوز) قد أن�� عمله منه�

ز) المزعوم.. طة حول انتحار (وال�� ال��
، ووجد (سوزان) ب��اب الممرضة، � احة الجراح�� � دخل اس�� وح��
�دأ �فهم ما قامت �ه من مخاطرة، و�عد أن المها �العادة..

ا.. سألها عما إذا �انت قد وجدت ش�ئ�
قالت (سوزان):

ا.. ل�ن �ل حاالت الغيب��ة من الش�اب �لهم �انوا - ال أدري حق�
� �صحة ج�دة.. ت�اي�ت أسماء أط�اء التخدير والعقاق�� ال��
�
� - أج��ت لهم جراحات ��

ا - المر�� استعملوها، ل�نهم جم�ع�
الغرفة رقم (8)..

ور�ما �ان هذا ألنها مخصصة للجراحات الصغرى..، والغ��ب
.. � ا.. تم عمل فص�لة دم لهم واخت�ار توافق �س��� أنهم جم�ع�

�
- هذا غ��ب.. ل�س من المعتاد تحد�د فص�لة دم الم��ض ��

الجراحات الصغرى.. أما عن توافق األ�سجة، فال�د أن هناك
خطأ ما..

� ع� تق��ر التوافق؟.. هل يوجد رقم حسا��
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- ال..
- إذن المعمل قام �ذلك لحسا�ه الخاص..

عّضت (سوزان) شفتها السف�� مفكرة.. ثم غمغمت:
� ال�د أن أرى غرفة العمل�ات (8) هذە.. - أعتقد أن��

و�العادة أدرك (ب�لوز) أنه لن ي�نيها عن عزمها مهما حاول..
 

∞∞∞∞∞
 

اتجهت (سوزان) إ� غرف العمل�ات..
�
� ال�طن، ��

�� �
� هذا الوقت، سوی جراحة تمدد وعا��

ولم �كن ��
الغرفة رقم (2).. لقد استمرت الجراحة ثما�� ساعات، مما �ّدل

ع� خطورتها..
دخلت (سوزان) - ب��اب الممرضات - غرفة التعق�م، وارتدت
رداء تعق�م، ثم سارعت �حذر إ� غرفة العمل�ات رقم (8)..
ارتدت الحذاء الخاص المصمم �ح�ث �منع ال�ه��اء

اإلستات�ك�ة، ووقفت تنظر ع�� الزجاج إ� داخل الغرفة..
عت تتفحصها.. �ان هناك خرطوم دخلت وأضاءت النور، و��
).. وخرطوم له وصلة � اء كتب عل�ه (أ�سج�� له وصلة خ��
وز).. وثمة وصلة ثالثة غ�� ملونة، أدركت زرقاء كتب عليها (نی��

أنها خط الهواء المضغوط..
� �ل هذا..

ال يوجد ما يث�� الشّك ��
ة عازلة نظرت إ� السقف، فوجدته مكونا من �الطات كب��

للصوت..
ة.. ثم مدت �دها ا صعدت عل�ه إ� خزانة كب�� ت كرس�� أح��
تتحسس ال�الطة.. �انت تتحرك �سهولة.. مدت جسدها داخل
�
عت تتأمل حشد المواس�� واألناب�ب المعقد �� الفتحة، و��
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الضوء الخافت، و�قل�ل من الجهد رفعت جسدها �ال�امل فوق
مستوى السقف.. وانتظرت هنيهة، ح�� اعتادت عيناها ع�
� �ان ، ال�� الظالم، ب�طء شد�د تحركت زاحفة فوق المواس��

ا و�عضها �اردا �الثلج.. ا جد� �عضها ساخن�
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من المهم أال �صدر عنها صوت ما..
� أخ�� اللون، �صعد من الغرفة، ها هو ذا خط األ�سج��
و�تخذ م�انه جوار الخطوط القادمة من الغرف األخرى..
عت وضعت إص�عها ع� خط الغرفة (8) ح�� ال تفقدە.. و��

ء ش��ه �صمام ضغط.. تتحسسه.. ح�� وجدته ي�ت� ���
� آخر�.. � أي خط أ�سج��

صمام ضغط غ�� موجود ��
�
، أو دمج أي غاز آخر �� � هذا الصمام قادر ع� إ�قاف األ�سج��

الخط..
ا.. ا هام� لقد وجدت ش�ئ�

وعليها أن تعود أدراجها اآلن، ق�ل أن يراها أحد..
 

∞∞∞∞∞
 



1054

ا: اير الساعة الواحدة ص�اح� الخم�س 26 ف��
دفعت (سوزان) أجر التا�� ومشت نحو �اب مسكنها..
� الص�اح �الم��د من ال�حث.. خاصة موض�ع انتحار

ستقوم ��
ز)، الذي تعرف أن له عالقة ما �ما ت�حث عنه.. ول�ن (وال��

ك�ف؟..
� آلخر، الهثة من صعدت الطوابق األر�عة، و�� تتوقف من ح��

فرط اإلنهاك الجسدي والمعنوي..
� (�الون) ال�اب..، و..

ثم إنها مّدت المفتاح وأولجته ��
لحظة من فضلك�..

� فتحة ال�اب ق�ل
�انت قد وضعت قصاصة من الورق ��

خروجها..
واالن لم تعد القصاصة هناك.. هناك من فتح ال�اب إذن.. وهو
اآلن ي�تظرها �الداخل.. �التأ��د سمع خطواتها، وهو اآلن

متحفز لالنقضاض عليها م�� دخلت�
هل تفّر اآلن؟.. هل ت�لغ البول�س؟.. لن �صدقوها.. س�عتقدون

أنها مجرد محاولة اغتصاب أو �قة..
ل ألي من � .. �مكنها أن ت�� تقدمت نحو ال�اب وأمعنت التفك��
ان، لتقول إنها ال �ستطيع فتح �ابها، وتطلب قضاء الل�ل الج��

عندە..
ا.. �دأت ته�ط درجات السلم.. ل�ن صوت الخطوات �ان عال��

ا، إ� درجة أن الرجل سمعه �التأ��د.. عال��
وعند الطابق الثالث سمعت صوت �ابها ينفتح، وصوت
خطوات م�عة تالحقها�.. �ال.. ال وقت لديها لدّق �اب أحد
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� المدينة
� م�ا�� ان.. �جب أن تركض.. ستحاول تضل�له ب�� الج��

الجامع�ة..
( عت تجرى.. ووجدت أمامها مب�� قسم (ال�اثولو�� ��

�ــــح).. و(ال���
صوت الخطوات �الحقها دون �لل..

�لهفة فتحت �اب الطابق األول.. وهرعت إ� داخل المدرج
الخاوی..

وهنا وجدته �دلف من ال�اب خلفها.. و�ذا �ه �مّد �دە إ� مفتاح
� مص�دة..

� نها�ة المدرج كفأر ��
النور.. �انت واقفة هناك ��

هو ذا �دنو منها بتؤدة.. وجهة المجدور.. واب�سامة وحش�ة ع�
وجهه:

� � تقاوم�� - أنا أعشق الفتاة ال��
اب.. �انت جوارها أسطوانة إطفاء � االق��

قالها وهو مستمر ��
 من

ً
� وجهه س��

ب، أفرغت �� � اق�� � �دها، وح��
ح��ق.. رفعتها ��

ا.. � صدرە �األسطوانة فسقط أرض�
المادة السائلة، ثم قذفته ��

�ــــح.. � غرفة ال���
ة �� هرعت (سوزان) جار�ة نحو الثالجة ال�ب��

ا �ال � صدرە.. ل�نه �ان ألم�
وز�و) فقد اس��د �ه األلم �� أما (دام��

إصا�ة.. األهم من األلم هو الغضب المحموم المجنون.. ك�ف
راوغته هذە الفتاة بتلك ال�ساطة؟.. أخ�ج مسدسه ال�اتم

للصوت.. وه�ع خلفها..
� ترقد فوقها �ــــح ال�� � مناضد ال��� شقت (سوزان) ط��قها ب��
، إ� �اب الثالجة العمالقة.. الجثث المغطاة �المشمع األخ��

وفتحت القفل العمالق..
ثم دخلت وأغلقت ال�اب وراءها وتحسست الحائط ح��

وجدت مفتاح النور فأضاءته..
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� مشاجب ع� عوام�د أفق�ة،
�انت الجثث المحنطة معلقة ��

� الخزانة.. أجساد متي�سة مشوهة.. والوجوە
�ما تعلق الث�اب ��

� ال نهائ�ة
، و�عضها �حملق �� � متجمدة، �عضها مغلق العين��

م��عة..
وتذكرت (سوزان) خوفها القد�م من هذە الغرفة.. الخوف الذي

ال م�ان له اآلن..
ل�س أمامها إال �ضع دقائق و�دخل الرجل الثالجة خلفها..

 

� مناضد ا.. ثم سار ب�� وز�و) ال�اب خلفه احت�اط�� أغلق (دام��
�ع الغطاء األخ�� من �ــــح.. واتجه نحو أول منضدة وان�� ال���

عليها..
وشهق للحظة، وهو يتأمل الرأس المشوە، الذي ن�ع عنه الجلد..

عة من م�انها.. � والشعر المقل��ه للوراء.. ومقدمة الصدر المن��
ثم أعاد الغطاء.. وعاد �كشف األغط�ة عن المناضد األخرى؛
ا من أن (سوزان) لم تنم فوق واحدة منها.. ألنه لم �كن واثق�

� الوجوە الم��عة..
حاول قدر إم�انه أال ينعم النظر ��

ثم سار إ� نها�ة القاعة.. إ� الثالجة.. عادت إ� وجهه
االب�سامة الش�طان�ة وفتح �ابها..

�انت الجثث المعلقة ت�دو كج�ش من الغ�الن الرهي�ة ي�تظرە..
د.. قال وهو �دلف من ال�اب: وأحس �ال��

� لنتحدث؟ - أنا أعرف أنك هنا �ا امرأة.. لم ال تأت��
� صفوف الجثث.. � تؤدة سار ب��

و��
� �ادت �دا (سوزان) تتخل�ان عن العمود الذي تعلقت ف�ه ب��

.. ل�نها تماسكت.. �
� الصف الثا��

الجثث، ��
وز�و)، �قف عند �دا�ة الصف الذي تتعلق �� أدركت أن (دام��

ا. ة.. إما اآلن أو أ�د� ف�ه.. وأدركت أن هذە فرصتها األخ��
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��ل عنف استطاعته ث�ت فخذيها ألع�، ثم ر�لت ظهر جثة
� الحال انزلق صف الجثث إ�

� �انت معلقة أمامها.. �� المرأة ال��
األمام..

 فهم مصدر الصوت.. تراجع �النمر، ل�نه
ً

تصلب القاتل محاو�
�ان أ�طأ من الالزم.. رأي طابور الجثث الهاجم عل�ه، فرفع
ا وأطلق �ضع طلقات، ل�ن مهاجم�ه �انوا مسدسه الشعور��

� �الفعل.. ميت��
وز�و) جسد رجل ومن الطرف الحّر للعمود هوى ع� (دام��
شاحب، ع� وجهه تعب�� م��ــــع.. ووزنه نحو مائ�� رطل من

اللحم المتجمد �الصخر..
وعندئد توا� شالل الجثث المتجمدة فوق الرجل..

و هرعت (سوزان) جار�ة نحو �اب الثالجة..
وز�و) اإلمساك �كعبها.. �ل وأطلق عليها الرصاص، حاول (دام��

ل�ن ثقل األجساد الهائل فوقه، جعله غ�� قادر ع� التملص..
وخارج ال�اب دفعته �أق� قوة لينغلق.. وأح�مت تأمينه
�القفل.. وسمعت صوت المسدس ينطلق �الداخل، ل�ن سمك

ال�اب �ان ثمان�ة بوصات..
ا عن هذا ال�ابوس.. ا.. �ع�د� � مرتجفة ركضت �ع�د� دامعة العين��

 

∞∞∞∞∞
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ا: اير الساعة 2.11 ص�اح� الخم�س 26 ف��
�ك، لن تعود إ� المسكن.. فمن أدراها أن مطاردها لم �كن له ��
ل (ب�لوز) � ي�تظرها هناك اآلن أو �طاردها؟ ستذهب إذن إ� م��

� هناك..
وتخت��

ول�ن.. لماذا عاد القاتل ل�طاردها بهذە ال�عة، ولم ي�تظر ح��
يرى أثر تهد�دە؟.. (ب�لوز).. هو الوح�د الذي عرف أنها مصممة
ع� مواصلة ال�حث، ورأى الملفات معها.. مستح�ل.. ل�ن ال..
.. وهو من ا��شف جثة (ب�لوز) له عالقة �قصة العقاق��

ز).. (وال��
هل تقدم أم ال؟.. �� غ�� قادرة ع� اتخاذ قرار..

� إ�ار وعص��ة، ح�� سمعت صوته خلف
رنت الجرس ��

ا روب الحمام، فأصا�ه الذهول لقدومها ال�اب، وفتح لها مرتد��
إ� شقته..

� ذراع�ه.. الثالجة �انت �شعر �حاجتها إ� ال�اخ والع��ل ب��
وز�و).. �ل هذا التوتر.. المجمدة، (دام��

� فراشه وأغمض عي��ه لينام..
ل�ن (ب�لوز) تمدد ��

فقالت حانقة:
- لم أتوقع منك �ل هذە الض�افة�

ا.. ا غد� �  كث��
ً

ا.. إن لدي عم� � الثان�ة ص�اح�
- ل�س ��

حة.. � الم��
- هوجمت من جد�د.. نفس الرجل ��

طة.. ا.. �ل إنه نصحها من جد�د ب��الغ ال�� لم ي�د مهتم�
، الخاص �غرفة � ا ع� خط األ�سج�� قالت له إنها وجدت صمام�

 لما قالت..
ً

العمل�ات رقم (8)، فلم �لق �ا�
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ا ا �ضّخ، عن ط��ق هذا الصمام.. غاز� - أنا واثقة �أن هناك غاز�
ا يؤدي لموات �ص�ب �الغيب��ة وال �غ�� لون الدماء.. غاز�

� أرشح أول أوكس�د ال���ون ل�كون هذا الغاز.. الدماغ.. و�ن��
ا لخلط هذا ر، الذي �دفع أحد� - وهل سألت نفسك عن الم��

؟ ، الذي ي�نفسه المر�� � الغاز �األ�سج��
� أعتقد أن هناك منظمة إجرام�ة معينة، مسئولة - ال أدري.. ل���

عن �ل هذا..
� �ا (سوزان).. - أنت تخرف��

نهضت دون �لمة واحدة، مغادرة الحجرة.. ودفعت ال�اب �شدة
خلفها.. لم �كن (ب�لوز) ذا عون لها قط.. ولن �كون..

 

∞∞∞∞∞
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ا: اير الساعة 1.41 ص�اح� الخم�س 26 ف��
، � الفندق الصغ��

� غرفتها رقم (731)، ��
صحت (سوزان) ��

ا من مطارديها.. صحت من حلم ره�ب، الذي لجأت إل�ه فرار�
� دغل من األحراش الم�شا�كة، تخدش

رأت نفسها ف�ه تجري ��
ا.. ذراعيها وساقيها و�� ال تجد لنفسها فرار�

تأملت (سوزان) الغرفة متواضعة األثاث.. ال يهم.. المهم أنها
� سالم..

آمنة، وأنها سمحت لها �أن تغمض عي�يها ��
نهضت إ� سماعة الهاتف، وطل�ت د. (ستارك)، فجاءها صوته

المهتم:
ا عل�ك �عد حادث األمس.. هل أنت - (سوزان).. كنت قلق�

؟ �خ��
ء للمس�ش�� اليوم... � - عندي مغص شد�د، فلن أستطيع الم��

- عندي لك أخ�ار س�ئة، وأخرى طي�ة..
.. ً

- إّ� �الس�ئة أو�
- حسن.. الس�ئة �� أنك - بناء ع� اتصاالت مع عم�د ال�ل�ة -
، �ان .. برغم محاوال�� � - إ�ه) التعل���

تم نقلك إ� مس�ش�� (��
ا.. ع� �ل حال ل�س مس�ش�� الجميع م��ن، ولم أجد مفر�

ا. س�ئ�
- لألسف إن مستواە التعل��� أقل من (بوسطون التذ�اری)..

- األن�اء الطي�ة، �� أن مدير معهد (جافرسون)، وافق ع� أن
� وحدك.. وأن �كون ذلك �عد الخامسة

ط أن تكو�� تزور�ه، ���
مساء.. مفهوم؟

ا ء آخر �ا س�دی.. لقد وجدت صمام� �
.. هناك ��

ً
ا ج��� - شكر�

� قسم
� الداخل إ� الحجرة (8)، �� ا ع� خط (األ�سج�� مرك��
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العمل�ات، وم�انه قرب الماسورة األم..
- (سوزان).. أنت غ�� معقولة�.. ك�ف استطعت؟

- صعدت فوق سقف الحجرة، ودرست خطوط الغاز..
- إن هذا أ��� من الالزم�

توقعت أن ينفجر فيها �اآلخ��ن.. إال أن ذلك لم �حدث..
�عد هنيهة سمعت صوته �قول بهدوء:

ا.. فهذە الحجرة أ�ش�ت تحت � - حسن.. أعتقد أن لدى تفس��
.. وأعتقد أن هذا الصمام خاص ب�خراج فقاعات الغاز، �

ا�� إ��
� سأرسل من �قوم �فحصه للتأ�د.. ل���

 

∞∞∞∞∞
 

� ذلك الوقت �ان (ب�لوز) قد ف�غ من جراحة االس�ئصال
��

� سلة المهمالت..
� �قفاز�ه ��

المعوى، فأل��
ا -ألنه �ان لم �ستمتع ب�جراء هذە الجراحة - وهو �حبها حق�
�
�شعر �الندم ع� تركه (سوزان) تغادر ب�ته غاض�ة وح�دة، ��

� تعل�قاته
تلك الساعة المتأخرة.. ل�نه �ان �درك أنه ع� حق ��

� رأ�ه..
و��

ا، إذا �ان إن م�له الشد�د نحو (سوزان)، �جب أن ُيزاح جان��
س�عرض ح�اته المهن�ة للخطر..

وع� �اب غرفة الطواری، قا�ل د. (جو�ستون) الذي حّ�اە.. ثم
� م�ح:

قال له ��
� �ل�ة الطب ص�اح اليوم؟.. لقد

- هل سمعت عما حدث ��
حة أمس، وعری �ل الجثث.. دخل شخص مخبول مب�� الم��
� الثالجة وأطلق

ثم أطلق الرصاص ع� �عضها، وح�س نفسه ��
� ا من الطلقات.. �� �� �� م��د�
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نظر (ب�لوز) إ� (جو�ستون) شارد الذهن (سوزان) تحدثت
حة.. هل هو نفس الرجل؟.. ما هو � الم��

أمس عن اعتداء تم ��
موض�ع الثالجة؟

ا؟ - وهل مات متجمد�
- ال.. أص�ب �غيب��ة نقص حرارة، وحتما س�فقد ساق�ه..

� وجدته، هو أن �طاقته مزورة.. طة ح�� وما أثار اهتمام ال��
لقد نادا�� طل�ة الطب ألنقذ لهم رجلهم.

� ح�سته إذن؟ لماذا لم تذكر (سوزان) �ل هذا؟.. هل �� ال��
ة شد�دة انتابته.. ح��

فصمم ع� أن يتصل بها ل�عرف..
∞∞∞∞∞
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اير الساعة 4.23 �عد الظهر: الخم�س 26 ف��
رك�ت (سوزان) س�ارة تا��� إ� معهد (جافرسون)، الواقع

جنو�� (بوسطون) 1800 شارع (وای ماوث)..
� الشارع،

ا، �ال أثر للح�اة.. الضوء الوح�د �� منطقة منعزلة تمام�
� ضوءە الخافت ع� الفتة كتب عليها:

�ان من عمود إنارة، �ل��
(معهد جافرسون - إدارة التعل�م والصحة – الحكومة األم��ك�ة

.(1974
� الطابق األول �له.. أما

و�ما قال (ب�لوز)، لم تكن ثمة نوافذ ��
، ف�انت له نوافذ غائرة، ال �مكن رؤ�ة ما �داخلها، وتصم�م �

الثا��
المب�� �له، �ش�ه األهرام المدرجة الفرعون�ة (المصاطب)..

، �طلب منها
ً

ا مسج�
�
ونزي، فسمعت صوت سارت إ� ال�اب ال��

أن تع�� اسمها وغرض ز�ارتها.. ففعلت.. ظهر نور أحمر ع�
شاشة مض�ئة جان��ة �قول: انتظر..

ثم �عد ثوان تغ�� إ� أخ�� �قول: تقدم.
� صالة

ا، لتجد (سوزان) نفسها �� وانفتح ال�اب ب�طء أوتومات�ك��
� دهشة - أن

واسعة ب�ضاء، �ال نوافذ وال صور.. وأدركت - ��
اإلضاءة ت��عث من األرض�ة ال�الس��ك�ة الب�ضاء..

ا ا أب�ض ناصع� ، برزت منه امرأة ترتدي ث��� وهنا انفتح �اب جان��
وعيناها عم�قتان خاليتان من الح�اة:

� معهد (جافرسون).. اس� (م�ش�ل)، وعّ� أن
ا �ك �� - مرح��

� معطفك هنا، وكذا ح أن ت�� � ال��ارة.. ول�ن أق��
أصح�ك ��

� �الداخل.. حقي�تك.. إن الم�ان دا��
� استطردت المرأة: امتثلت (سوزان) ع� ح��
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� أن معهدنا هو مس�ش�� للعنا�ة المركزة.. �مع�� - أنت تعرف��
�
أننا ال نق�ل إال مست��ات متعددة من الغيب��ة.. وقد نجحنا ��

� �شغل � المس�شف�ات العامة، ال��
تقل�ل الطلب ع� األ�ة ��

ا يتم إ�شاء معاهد مماثلة فيها مر�� الغيب��ة مساحة ما.. وحال��
� �ل مدينة، �فوق تعدادها مليون �سمة�

��
� ط��ل، م��  �المرا�ا ونهضت مصطح�ة (سوزان) ع�� دهل��
ة �ش�ه � نها�ة الممر دخلتا إ� حجرة كب��

واألبواب الجان��ة.. و��
.. بها خمس أ�ة.. أحدها يرقد � أي مس�ش��

العنا�ة المركزة ��
ف�ه م��ض موض�ع ع� جهاز تنفس صنا�..

قالت (م�ش�ل):
� م�عاد ال��ارة.. هذا الم��ض �ان

- هنا يرى الزائرون المر�� ��
، �

أهله يزورونه، فحاولنا أن نجنبهم رّد الفعل االنفعا�� العاط��
� العالج.. واآلن تعا� نر

الذي ي�تاب �ل من يرى أسل��نا ��
العنا�ة المركزة الحق�ق�ة هنا..

وخلفها دلفت (سوزان) إ� قاعة �غمرها ضوء غ��ب.. ثم رأت
المر�� فتصل�ت ذاهلة.. إن هذا ال �صّدق..

� الهواء ع�
�ان �القاعة أ��� من مائة م��ض، �لهم معلق ��

� دققت النظر ارتفاع أر�عة أقدام..، و�لهم عار من الث�اب.. وح��
ق عظامهم � تخ�� ، استطاعت أن تری األسالك ال�� أ���
وجماجمهم، وتتد� من إطارات معلقة.. �أنهم د� (مار�ون�ت)

أفق�ة..
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ون من الزوار ال يتحملون هذا المشهد، ل�نها - �ما ت��ن.. كث��
أفضل وس�لة عرفت لمنع حدوث ق�ح الفراش..

- والضوء؟
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�ا.. � ال�ا���
- آە.. الضوء.. إنها أشعة فوق بنفسج�ة، تتح�م ��

ة، عل�ه ارتداء الع��نات الواق�ة.. ودرجة ومن �ظل هنا ف��
الرط��ة هنا �� 82 ٪ مما �قلل من فقد جسد الم��ض للحرارة،

.. و�قلل فرص التلوث للجهاز التنف��
� وجل.. و�ساءلت:

دنت (سوزان) من الم�ح ��
- ال توجد ممرضات؟

ا لخدمة مائة - ثالث ممرضات وطب�ب واحد.. عدد �اف جد�
ء آ� يتح�م ف�ه ال�مبيوتر �

ا.. ف�ل �� � م��ض� وواحد وثالث��
ة، �الق�اس واتخاذ القرار فالتنف�ذ� م�ا��

شعرت (سوزان) �التوتر.. وأدركت أن هذە الممرضة، ��
�مبيوتر آخر �ال مشاعر.. وال �ساؤالت..

وهنا تذكرت (سوزان) أن معهد (جافرسون) �ه عدة غرف
� درستها.. � الخ��طة ال��

عمل�ات، رأتها ��
من ثم سألت (م�ش�ل):
- �م غرفة عمل�ات هنا؟

- ل�ست لدينا غرف عمل�ات.. إذا احتاج م��ض لجراحة ما، فإننا
نع�دە إ� المس�ش�� الذي جاء منه...

�انت هذە �� اإلجا�ة الخطأ.. ل�نها جاءت أ�ع من الالزم...
� ّ�ها أدركت (سوزان) أن المرأة �اذ�ة.. ول�ن لماذا؟

و��
وهنا مال الم��ض الذي أمام (سوزان) إ� الوراء، �ح�ث انخفض

مستوى رأسه ست بوصات عن قدم�ه.. فقالت (م�ش�ل):
- هذا مثال ج�د.. لقد أحس ال�مبيوتر �انخفاض ضغط دم
الم��ض فحركه �األسالك إ� هذا الوضع، ق�ل أن ي�دأ ال�حث

عن س�ب هذا االنخفاض..
قالت (سوزان):

؟ � مان).. فهال ساعدت�� - أنا أ�حث عن م��ض ُ�د� (شون ب��
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�
ا.. سأستعمل ال�مبيوتر ألجد رقمه.. انتظری هنا، ول�ن ال - حتم�
تلم�� أي سلك أو م��ض.. فالنظام هنا متوازن �ال�امل،

وس�شعر ال�مبيوتر �كه��اء جسدك، و�دق جرس اإلنذار..
ثم تركتها واقفة، ودخلت غرفة المراق�ة الش�يهة �الغواصة

النوو�ة من الداخل..
ا أب�ض، و�تمنطق �مسدس وجهاز �ان هناك حارس �ل�س ز��

� شك:
.. �ساءل �� السل��

- هل من الح�مة تركها وح�دة؟..
كها ترى ما ت��د.. � ب��

- التعل�مات تق��
مان).. ب أزرار ال�مبيوتر �احثة عن اسم (ب�� و�دأت ت��

وع� الشاشة ظهرت الب�انات:
مان).. ذكر.. 33 سنة - موت مخ �عد التخدير - الرقم (شون ب��

323 - ب 4 )
� اهتمام..

�ان الحارس يرمق شاشات المراق�ة ��
� العن��

� م�انه.. إن (سوزان) لم تكن واقفة ��
وفجأة اعتدل ��

.. الرئ���
ثم تتالت الب�انات ع� الشاشة:

اير 26 - الساعة 3.10.. �سكتة قلب�ة. � - ف��
تو��

مان) هذا.. - لقد تأخرت ساعة �املة ع� (ب��
� قلق:

قال الحارس ��
� حجرة االستق�ال وال الممر..

- �� ل�ست ��
� هدوء:

قالت (م�ش�ل) ��
- اهدأ.. سنجدها.. أعتقد أنه من الح�مة الخالص من هذە

الفتاة..
∞∞∞∞∞
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اير الساعة 5.20 �عد الظهر: الخم�س 26 ف��
حة، مهتد�ة �التصم�م الذي � اتجاە الم��

مشت (سوزان) ��
� نها�ة الممر

أخذته من مجلس المدينة لمعهد (جافرسون)..، و��
ا.. ففتحته بهدوء.. ا موصد� وجدت �ا��

ثمة منضدة من الصلب عليها جثة رجل عار.. وسمعت ضحكة
ا �قول: عال�ة وصوت�

- ما هو وزن القلب؟
- هذا دورك لتخمن..

استطاعت (سوزان) أن ترى وجه الجثة.. لقد �انت جثة
مان)�.. (ب��

عت ت�نفس �عمق � تتمالك أعصابها.. أعادت غلق ال�اب.. و��
ل�س لديها وقت تض�عه األن.. إ� المصعد..

انتظرت ح�� مسحت عدسة الدائرة التل�ف��ون�ة المغلقة م�ان
.. إن �

ك�ه.. ضغطت ع� زر الطابق الثا�� المصعد، ثم هرعت ل��
� �قود إليها الرسوم �ش�� إ� أن غرف العمل�ات عند طرف المب��

ال�اب الثامن والتاسع..
� الممر ح�� وصلت إ� ال�اب التاسع، ففتحته

� حذر مشت ��
و��

ودخلت.. �انت هناك غرفة ث�اب ومنضدة عليها منفضة بها
لفافة تبغ يتصاعد منها الدخان...

وسمعت من الحمام صوت انهمار الم�اە..
 

∞∞∞∞∞
 

- مستح�ل.. هل ت�خرت هذە الفتاة؟
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؟ �
- ر�ما صعدت للطابق الثا��

، و�شغ�ل جميع � - ستكون �ارثة.. سأقوم �كه��ة السور الخار��
ا.. األقفال األوتومات�ك�ة.. ولتتص�� أنت �اإلدارة فور�

 

∞∞∞∞∞
 

سارت (سوزان) متلصصة إ� �اب غرفة العمل�ات الموصد
ق��ت أنفها �حذر من الزجاج..

� �قومان �جراحة ما.. ل�ن لماذا ال ترى � من الجراح�� رأت اثن��
منضدة عمل�ات؟.. لماذا ال يوجد طب�ب تخدير؟.. لماذا علق
� �طنه، �قوم

� إطار عمالق، وشق كب�� ��
الم��ض �الذب�حة ��

ا ي�ساءل:
�
� �غلقه؟.. سمعت صوت أحد الجراح��

سلون قلب الم��ض السابق؟ - أين س��
رّد صاح�ه وهو �ح�م غلق إحدى الغرز:

� ألف - (سان فرا�س�سكو).. إن ثمنه قد وصل خمسة وس�ع��
� ألف دوالر.. دوالر.. وهو ثمن تافه.. ل�نهم أخذوا ال�ل�ة �مائ��

ول، وقد وعد � الب��
- إن ص�� (داالس) ي�تظر..، والدە �عمل ��

�دفع مليون دوالر.. تصور هذا�
� قلق، وقد

ا.. تفحصت الغرفة �� أخذ عقل (سوزان) �عمل ��ع�
� اآلن�ة الزجاج�ة الموضوعة ع� منضدة.. آن�ة �ش�ه �دأت ت�ب��
ا مث�تة ع� �ل أحواض األسماك، مزودة ��الت تعمل ذات��
�
ا �� ا، يرتجف سا�ح� �� ا ��� � واحدة منها قل��

حوض.. رأت ��
�ة.. � أخرى �ل�ة ���

محلول.. و��
لقد اتضحت معالم ال�ابوس.. الدافع.. الدافع المرعب ل�ل

هذا..
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إن معهد (جافرسون)، هو ورشة عمالقة، إلمداد السوق السوداء
�ة�.. �حاجتها من األعضاء ال���

�جب أن تهرب.. �جب.. وألول مرة أدركت استحالة ذلك.. إن
� �ديرە سفاحون، فك�ف تخ�ج منها؟

هذا المس�ش��
� الغرفة المظلمة - سمعت صوت جرس

وهنا - ح�ث وقفت ��
ات الصوت: دد من مك�� ا ي�� ا عال��

�
اإلنذار �دوي.. وسمعت صوت

�
.. أ�رر.. هناك امرأة دخ�لة �� � � المب��

- هناك امرأة دخ�لة ��
ا� .. �جب الق�ض عليها فور� � المب��

∞∞∞∞∞
 

ا من فوق المنضدة، وهرعت إ� � ا كب�� التقطت (سوزان) مقص�
� الرئ��� نحو �اب المصعد.. الدهل��

وهنا فوجئت �المصعد يتوقف و�خ�ج منه حارس..
� هو بها.. ثم إنه قال �عد أن عاد لرشدە: فوجئت �الرجل، وفو��

- حسن �ا آ�سة.. إنهم......
تراجعت (سوزان) للوراء، دون أن �سمع �ا�� الع�ارة.. جرت نحو

ا فاالخر، ثم دخلت.. قسم العمل�ات وهو خلفها.. فتحت �ا��
� الفتحة.. حاولت أن تدفع دون

ل�ن الرجل وضع قدمه ��
� ظهر �دە،

جدوى.. أمسكت المقص �الخنجر وأغمدته ��
� هلع.. وتراجع..

فصاح ��
عندئذ أغلقت ال�اب خلفها..

أطلق الرجل س�ة، و��د ملطخة �الدماء حاول فتح ال�اب مرة..
� المرة الثالثة، فاقتحم

� �مفاتيح �انت معه.. ثم نجح �� مرت��
الحجرة، ل�جد أن (سوزان) غ�� موجودة.. النافذة مفتوحة،
اير) ال�ارد.. جري هناك ليتفحص اإلف��ز �دخل منها هواء (ف��

، ثم أمسك �الالسل�� ل�قول: � الخار��
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.. � .. فرت من النافذة إ� اإلف��ز الخار�� �
� الطابق الثا��

- الفتاة ��
.. هل أطلقتم � ال أستطيع رؤ�تها، فهو �دور حول ركن المب��
�الب (الدو�رمان)؟.. حسن�.. سأرى اإلف��ز من الجهة األخرى..

قالها، وأعاد الجهاز إ� حزامه..
وأح�م غلق النافذة..

∞∞∞∞∞
 



1072

اير الساعة 5.47 �عد الظهر: الخم�س 26 ف��
لم تكن (سوزان) قد غادرت الحجرة.. فقد علمتها تج��تها مع
ا فوق األسقف المعلقة،

�
غرفة العمل�ات رقم (8)، أن هناك فراغ

ولهذا تمكنت من ال�سلق ألع� السقف، لتتمدد فوق ال�الطة
الفي��ل الثق�لة، ع� ارتفاع ستة أقدام، فوق رأس الحارس

أسفلها..
.. ً

و�ــهذە الح�لة استطاعت أن تقنعه �أنها ل�ست �المب�� أص�
، � المواس�� تنهدت الصعداء، و�دأت تزحف فوق السقف ب��
� حوزتها.. �انت هناك

�� � و�� تتفحص الرسوم التخط�ط�ة ال��
.. ألنها تعرف أن هناك غرفة �س� غرفة النقل.. إنها أملها األخ��

... ً
� رأتها ليتم زرعها حا� �ة، ال�� من س�نقل األعضاء ال���

عت تزحف مستهد�ة �الضوء القادم من تحتها، متجن�ة ��
ا..

�
� �ان �عضها حارق � ط��قها، وال��

المواس�� المختلفة ��
ا�.. ال�د أن هذە �� غرفة النقل.. حركت ال�الطة تحتها، � أخ��
ا.. وجوارە ا مطبوع� � الغرفة تحتها، �مأل طل��

ا ��  جالس�
ً

ى رج� ل��
ان، كتب عليهما �خط كب�� (أعضاء ع� األرض صندوقان كب��

للزرع - هذا الجانب ألع�)..
ا للرح�ل.. �انت هناك س�ارة�.. و�ان محركها يهدر استعداد�
ورأت الرجل �حمل الصناديق إ� الس�ارة.. استجمعت قواها
.. ثم إنها وث�ت �أق� ما

ً
عت ال�الطة.. لم �كن ذلك سه� � وان��

استطاعت فوق ظهر الس�ارة.. فضاع صوت ارتطامها مع صوت
هدير المحرك، وصوت �اب الجراج إذ ينفتح..

�
لق، ل�ن ظهر الس�ارة المعد�� � وع� �طنها تمددت محاولة أال ت��

ا لل�ش�ث.. األملس لم �كن مالئم�



1073

ا فمال جسد (سوزان) إ� األمام... توالها اندفع السائق �سار�
� طرف

الهلع، فزحفت نحو سقف ال�اب�نة، وأ�ش�ت أظفارها ��
� الهواء ثم عاد

فتحة ته��ة.. اللعنة... مطب�.. تطاير جسدها ��
يرتطم �سقف الس�ارة..

ى ما حولها، فأدركت أن هذا هو ط��ق المطار.. رفعت عي�يها ل��
ا، وتوقف السائق لحظة.. وهنا استجمعت �ان المرور مزدحم�

قواها، وانزلقت جوارە إ� األرض..
رآها السائق من النافذة، فلم �صدق عي��ه..

� طابور الس�ارات الواقفة.. فتح ال�اب ل�لحق بها، ل�نها جرت ب��
ا، �عد ما �اد �طاردها ل�ن حشد أبواق الس�ارات تعا� متذمر�

ت�ّدل لون اإلشارة..
فأغلق �ا�ه..

ا بروايته.. وصمم ع� أال �خ�� أحد�
ألنهم لن �صدقوها.. ع� �ل حال..

∞∞∞∞∞
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اير الساعة 8.10 �عد الظهر: الخم�س 26 ف��

�
مسكينة (سوزان)�.. تركض بثوب التم��ض الم�سخ الممزق ��

صقيع الل�ل، �احثة عن جهاز هاتف.. ت�سول قطعة عملة من
� المعهد المشئوم..

المارة، �عد ما تركت حقي�تها ��
از عنها، ألنها �دت معتوهة.. � � اشم��

ل�ن المارة �انوا ي�تعدون ��
� شك،

ا ناولها أحد الرجال قطعة عملة، وهو ينأى عنها �� � وأخ��
فأخذتها وهرعت إ� مطعم ق��ب.. فدخلت �اب�نة الهاتف،
� مس�ش�� (بوسطون) التذ�اري.. �عد

وطل�ت د. (ستارك) ��
ثوان سمعت صوته..

ء ال �صدق.. - د. (ستارك).. إن لدّى اآلن القصة �املة.. ��
� �ا (سوزان)؟ - عم تت�لم��

� الغيب��ة.. ل�ست مضاعفات تحدث �الصدفة.. معهد
- مر��

� السوق السوداء..
�ة �� (جافرسون) �قوم ب�س��ق األعضاء ال���

�
يتلقون الطل�ات حول ن�ع األ�سجة.. ثم ي�دءون ال�حث ��

، المنتظ��ن إلجراء � المس�شف�ات، ح�� �جدوا المر�� المناسب��
جراحة.. و�عدها �جعلون الم��ض ي�نفس أول أوكس�د ال���ون
� غيب��ة وفاة الدماغ.. �صبح جثة

� أثناء الجراحة، و�دخل ��
��

�ع جزارو المعهد أحشاءها، و���عوها.. ح�ة جاهزة، �� ين��
� فضول.. فأحست

� المطعم يرمقونها ��
�ان الجالسون ��

�الح�ج، وأدارت ظهرها �� ال تراهم..
� دهشة:

وسمعت (ستارك) �صيح ��
.. هل �مكنك إث�اته؟ - (سوزان).. هذا �الم خط��

طة ع� - لألسف ال.. ال�د من شخص ذی نفوذ، يتفق مع ال��
� ع� المعهد.. عمل هجوم مفا��

ً
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 �ا (سوزان).. هال جئت إ�
ً

- ل�كن ول�ن ال�د من أن أراك حا�
� أنا الصطحا�ك..

� اآلن؟ أم أ�� مكت��
� أنا لك..

- س���
∞∞∞∞∞

 

ا دون وضع د. (ستارك) سماعة الهاتف، وجلس برهة صامت�
حراك..

ثم إنه مّد �دە إ� هاتف آخر..
هاتف من الن�ع الذي ال �مكن التجسس عل�ه..

وطلب معهد (جافرسون)..
∞∞∞∞∞
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اير الساعة 8.47 �عد الظهر: الخم�س 26 ف��
، دون أن تدفع اندفعت (سوزان) جار�ة من س�ارة التا���

.. لم �كن معها مال، ولم تكن تنوی االنتظار ح�� ً
للسائق ما�

ا، فأوقفه حارس األمن ع� ح له، جرى الرجل خلفها محنق� ���
.. �اب المس�ش��

� طرقات الم�ان.. ورك�ت المصعد،
عت تجّد الس�� �� أما �� ف��

وهنا فوجئت �أحد الحراس يوقفها..
- لحظة �ا آ�سة.. ن��د �لمة معك..

لم تدر ما تفعله فتوقفت حائرة..
؟ ا إ� درجة عدم دفع نقود التا��� - هل أنت متعجلة حق�

�ان مظهرها يؤكد �الفعل أن هناك �ارثة..
قالت له:

كته، وسأدفع ف�ما �عد.. - سجل اسمه واسم ��
أنا (سوزان ه��لر) طال�ة الصف الثالث.. ول�س لدّي وقت اآلن..
�
، و�مكنك أن تطل�ه إذا ش�كت �� �

إن د. (ستارك) ي�تظر��
�ال�..

. - حسن.. ول�ن أرجو أن تمري ع� مكتب األمن �عد أن ت�ت��
.. ورك�ت (سوزان) المصعد إ� الطابق العا��

� مكت�ه المظلم.. إال
ة.. فقط د. (ستارك) �� لم تكن هناك سكرت��

من ضوء األ�اجورة.. حّ�اها �حرارة ودعاها للجلوس..
� الحرب العالم�ة األو�..

- إن مظهرك ي�دو �أنك شاركت ��
اب.. سأقدم لك �عض ال��
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ا.. لم ترّد عل�ه �ل ا وعاطف�� ا وجسمان�� �انت متداع�ة عقالن��
جلست تلهث..

� ناولها إحداهما.. � المكت�ة، ومأل �أس��
نهض إ� ال�ار الصغ�� ��

ثم قال:
- أنت �ا (سوزان) فتاة غ�� عاد�ة.. هل أص�ِت؟

ة.. ت رأسها أن ال.. وجرعت من �أسها جرعة كب�� هزَّ
- هل ت�لمت مع أحد عما رأيته؟

- ال..
� جسدها وأوصالها.. نعم ��

قالتها شاعرة �الخدر ��ي ��
وز�و) ووجهه المجدور.. � (دام��

مرهقة للغا�ة.. عليها أال تفكر ��
جم�ل هو الشعور �الدفء �عد أن تجمدت أوصالها..

� رصانة:
سألها د. (ستارك) ��

- ك�ف عرفت �ل هذا؟
- �انت لدّي رسوم المعهد.. حصلت عليها من مجلس المدينة،
و�انت بها غرف عمل�ات.. ل�ن الممرضة هناك قالت �� إنه
ل�ست عندهم واحدة.. أثار هذا ش� و درست الم�ان،
فوجدتهم �شقون جسد م��ض غيب��ة، لي��عوا قل�ه و�لي��ه

�أغ� األثمان..
ا.. وتثا�ت.. إنها �شعر بتعب شد�د حق�

- �ل هذا مث�� �ا (سوزان).. إن لد�ك �عد نظر ومثابرة وذ�اء ال
� ذلك.. ل�ن هل سألت نفسك عن الس�ب وراء هذە

شك ��
ا غ�� � كشفِت عنها �مهارة فائقة.. أع�� س��� العمل�ة العجي�ة، ال��

المال؟
- إنها ط��قة للخالص من األشخاص غ�� المرغوب فيهم..

� فائدة أ��� عموم�ة للمجتمع.. .. أع��
ّ

�� -
.. فائدة؟.. عم يتحدث هذا الرجل؟ �انت عيناها تنغلقان أ���
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- د. (ستارك).. أنا ال أظن أن.....
ا.. حاو�� أن تفكری�.. ا رائق� - ه�ا �ا (سوزان).. لقد �ذلِت جهد�

- ال.. ال أدري..
- لقد حس�ت أنك من القلة القادر�ن ع� رؤ�ة الجانب اآلخر..

- أي.. جانب آخر؟
.. الخدر يزحف � - لقد �انت تقاتل � ت��� عيناها مفتوحت��

لذراعيها..
� تطل ة، ال�� � نحو النافذة الزجاج�ة ال�ب��

نهض (ستارك) وم��
ع� المس�ش�� العمالق، الذي �افح لبنائه �ل هذە األعوام..

- (سوزان) إن الطب قد صار ع� �اب أعظم ا��شافاته، منذ
عرف التخدير والمضادات الحي��ة.. لسوف نتمكن من زرع
ء دون تضح�ات.. ل�س � �ة.. ل�ن هذا لن ��� �افة األعضاء ال���

�دون ثمن..
) ع� استعداد لتخ�� �عض �

لقد �ان (ليوناردو داف���
الحواجز القانون�ة، من أجل النجاح.. ماذا لو أنه لم ين�ش القبور

ح الجثث؟.. ل���
� ال�ن�سة الجامدة؟.. أين ماذا لو أن (ك��رن�كوس) خضع لقوان��

� ما أقول؟ كنا سنص�� اليوم؟�.. هل تفهم��
حاولت (سوزان) رفع �دها ل�نها لم �ستطع.. هوی ال�أس ع�

ا.. صوت (ستارك) يواصل ال�الم: األرض متهشم�
� غ�� مؤهل التخاذ قرار كهذا.. هم ال

- إن نظامنا القضا��
�جرءون ع� إنهاء ح�اة م��ض، ح�� ولو �ان مخه قد تحول إ�
� ظروف

عجينة ال ح�اة فيها وال نفع.. ك�ف يتقدم العلم ��
كهذە؟.. أرجو �ا (سوزان) أن تفكری �حرص... أعرف أنك ال
� إ� � اللحظة الراهنة.. ل�ن حاو�.. أنت ت�تم��

� نلك �� �ستط�ع��
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� هذا
صفوة العقول.. ونحن نحتاج إل�ك وألمثالك، نحن ��

المس�ش�� ومعهد (جافرسون)..
فهل أنت ع� استعداد لتك��س ذ�ائك وجهدك، لصالح العلم

والطب والمجتمع؟
جاهدت (سوزان) ح�� رفعت جفنيها..

وقالت ش�ئا ما..
ا رأسه من فيها: انح�� (ستارك) مق���

- ت�ل� �ا (سوزان) وسأسمعك..
استجمعت قواها.. و��خر حشاشة من إرادتها همست:

- عل�ك اللعنة �ا......
ثم سقط رأسها ع� كتفها.

� حنق ممزوج �اإلح�اط.. �ان �حاجة إ�
تأملها (ستارك) برهة ��

ذ�ائها الحاد، ل�ن ال �أس ما زالت االستفادة ممكنة من
(سوزان)..

ا غرفة الطواري.. ورفع سماعة الهاتف طال��
 

∞∞∞∞∞
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اير الساعة 11.51 مساًء: الخم�س 26 ف��
ا للغا�ة، ح�ث جلس ا �س�ط� �انت حجرة الن��تج�ة مؤثثة تأث�ث�
� الواقع..

�� � ك�� ا عن ال�� (ب�لوز) �طالع مجلة طب�ة حديثة، عاجز�
ە يؤرقانه �استمرار من أجل (سوزان).. فعقله وضم��

لقد عرف أنها دخلت المس�ش�� �م��ضة �التهاب الزائدة
الدود�ة..

وعرف أن (ستارك) هو من س�ستأصلها لها.. ل�نه طلب من
زم�ل له أن �عاون (ستارك)، ألنه لن �ستطيع أن �جري الجراحة
ا.. ثم إنه ال �شعر لـ (سوزان) بهذە ال�ساطة.. لن �كون موضوع��

�اطمئنان وال �دري لماذا..
رفع سماعة الهاتف وسأل الممرضة:

� أ�ة حجرة عمل�ات ستجرون الجراحة لـ د. (سوزان ه��لر)؟
�� -

- غرفة رقم (8)..
� قالت (سوزان) غ��ب هذا�.. �ا لها من مصادفة�.. الحجرة ال��
ا يتصل إن �ل حاالت الغيب��ة حدثت فيها، و�ن هناك صمام�
� ال تعرف وظ�فته.. ر�ما �ان �خلط أول أوكس�د �خط األ�سج��

� �ما تخ�لت (سوزان).. ال���ون �األ�سج��
�
لماذا ال يتأ�د بنفسه و�فحص هذا الصمام.. ب�نما (سوزان) ��

ا ل�نه - ع� األقل - غرفة العمل�ات؟.. ر�ما �ان هذا سخ�ف�
ە.. �� ضم�� س��

 

∞∞∞∞∞
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(سوزان) اآلن ع� ظهرها ترمق سقف ممر يتحرك فوق رأسها..
ا � تتحرك فوق محفة تدفعها.. و�سمع أصوات� ال.. �� ال��
ا مطعونة �ــــح.. �د� مختلطة.. وترى رؤى متداخلة.. غرفة ال���

) الشاحب.. �مقص.. وجه السفاح المجدور.. جسد (نا���
ا لم �خ�ج من حلقها.. حاولت ال�الم ل�ن صوت�

� إ� جان�يها.. حاولت الحركة ل�ن ذراعيها �انتا مسمرت��
ها �� ذي غرفة التعق�م.. هناك جراح أمام الحوض، �ل�س ع�

ا و�غ�سل.. ل�نها عرفته.. هو (ستارك)�.. وجهه قناع�
� �ا س�دی؟ ا أم اثن�� - هل ت��د مساعد�

� لجراحة �س�طة كهذە.. سأنت�� خالل ر�ــع
ا �ك�� - إن واحد�

ساعة..
ها.. وترى �اب غرفة العمل�ات.. وترى � س��

و�ستمر المحفة ��
رقم (8)!..

�جب أن تنهض.. �جب.. ل�ن أ�د ق��ة ترفعها من وسطها
وقدميها إ� منضدة الجراحة.. �ستجمع قوتها.. ترفع �دها

ال��ى لتقول �صوت خف�ض و�� �شعر أن المخدر يزول:
- أرجو�م.. أنا لست.. ال.....

ء س�كون ع� ما يرام.. تنف� �عمق� �
.. �ل �� �

- ال تقل��
- ال.. ال..

ل�ن قناع التخدير هوي ع� وجهها، وشعرت بوخزة اإلبرة..
� (ستارك) تنظران لها من فوق القناع.. � الهواء رأت عي��

و��
 

∞∞∞∞∞
 

الطب�ب المساعد متوتر عاجز عن إجراء العقد..  فوجود
(ستارك) �ان يث�� أعصاب الجميع.. وطب�ب التخدير �ان



1082

ا من هذە الجراحة.. لقد حدثت يرتجف.. فهو ي��د االنتهاء ��ع�
ا، ثم فجأة توقف �ات قلب شاذة للم��ضة، �ادت تقتله رع�� ��
� القادم من الحائط.. و�� أول مرة �حدث له هذا خط األ�سج��
� عمل فيها كطب�ب تخدير.. � سنوات ال��

فيها، ط�لة الثما��
واضطر إ� استعمال اسطوانات الطوارئ ��عة.. �ان من

الممكن أن ��لفه هذا ح�اة الم��ضة..
� ل�م من وقت؟

- �م ���
- خمس دقائق..

قالها (ستارك) وهو �عقد الخ�ط �أصا�عه المتمرسة ال��عة..
�ان هو نفسه متوتر األعصاب.. ولقد ظن المساعد أنه هو
ا �س�ب توقف س�ب هذا التوتر، ل�ن (ستارك) �ان قلق�

..( � (األ�سج��
� الحس�ان..

ذلك الخطأ الذي لم �كن ��
�ات القلب غ�� المنتظمة �ان هو الوح�د الذي �عرف أن ��
معناها أن (سوزان) تلقت أول أوكس�د ال���ون من خط

.. � األ�سج��
ا؟ ل�ن هل نالت كفايتها حق�

� الذي أثار توترە، هو األصوات الغ���ة القادمة من
ء الثا�� �

ال��
أع�.. من فوق السقف المتحرك..

ء الثالث الذي أثار توترە، �ان ذلك الزحام خارج غرفة �
ال��

� منتصف الل�ل.. �ل هؤالء
ء غ�� معتاد �� �

العمل�ات.. وهو ��
الناس الذين يراهم بوض�ح خلف زجاج ال�اب..

� �ماسك اإلبر الص�ن�ة، و�دأ
ة، فأل�� �انت هذە �� الغرزة األخ��

تح �اب الحجرة، ورأى أر�عة
ُ
� ف �عقدها ب�دە كعادته، ح��

أشخاص يتقدمون نحوە.. و�ان (ب�لوز) من ب�نهم..
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�انوا يرتدون ث�اب التعق�م، ل�ن (ستارك) استطاع أن يرى
طة.. الث�اب الزرقاء تحت أرد�ة التعق�م هذە.. ث�اب رجال ال��

وساد الغرفة صمت ره�ب..
- نحن �انتظارك �ا د. (ستارك)..

رفع رأسه �عد ما أنجز عمله..
ا ما �ان خطأ.. وأدرك أن ش�ئ�

ش�ئا ما �ان خطأ.. ع� طول الخط..
 

� كوك رو���
۱۹۷۹

[ تمت �حمد هللا ]
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الغيب��ة
المس�ش�� هو الم�ان الذي نحمل إل�ه آالمنا وجراحنا �
ا.. � نتخفف منها، ل�ن مس�ش�� (بوسطون التذ�اري) �ختلف كث��
إنه الم�ان الذي ت�ت�� ف�ه الح�اة، و��دأ ال�ابوس، و�انت
ا �ر� ا �� � �دأت �شعر �أن ش�ئ� الدكتورة (سوزان) هناك، ح��
� تقرأ هذە ا ستعرفه ح�� ا �فوق �ل كواب�سها.. ش�ئ� �حدث.. ش�ئ�

الروا�ة الرائعة..
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
المؤلف..

اير 1976: 14 ف��
ا: اير الساعة 7.15 ص�اح� � 23 ف�� االثن��
ا: اير الساعة 7.30 ص�اح� � 23 ف�� االثن��

ا: اير الساعة التاسعة ص�اح� � 23 ف�� االثن��
ا: اير الساعة 10.15 ص�اح� � 23 ف�� االثن��
ا: اير الساعة 11.15 ص�اح� � 23 ف�� االثن��
ا: اير الساعة 11.40 ص�اح� � 23 ف�� االثن��

اير الساعة 12.15: � 23 ف�� االثن��
اير الساعة 12.16 �عد الظهر: � 23 ف�� االثن��
اير الساعة 12.34 �عد الظهر: � 23 ف�� االثن��

اير الساعة 1.30 �عد الظهر: � 23 ف�� االثن��
اير الساعة 2.45 �عد الظهر: � 23 ف�� االثن��
اير الساعة 3.36 �عد الظهر: � 23 ف�� االثن��

ا: اير الساعة 5 ع�� � 23 ف�� االثن��
اير الساعة 8.32 مساًء: � 23 ف�� االثن��

ا: ایر الساعة 8.05 ص�اح� الثالثاء 24 ف��
ا: ایر الساعة 11 ص�اح� الثالثاء 24 ف��
ا: اير الساعة 8 ص�اح� األر�عاء 25 ف��
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اير الساعة 1.30 �عد الظهر: األر�عاء 25 ف��
اير الساعة 5 مساًء: األر�عاء 25 ف��

اير الساعة 7.15 �عد الظهر: األر�عاء 25 ف��
اير الساعة 10.41 مساًء: األر�عاء 25 ف��

ا: اير الساعة الواحدة ص�اح� الخم�س 26 ف��
ا: اير الساعة 2.11 ص�اح� الخم�س 26 ف��
ا: اير الساعة 1.41 ص�اح� الخم�س 26 ف��

اير الساعة 4.23 �عد الظهر: الخم�س 26 ف��
اير الساعة 5.20 �عد الظهر: الخم�س 26 ف��
اير الساعة 5.47 �عد الظهر: الخم�س 26 ف��
اير الساعة 8.10 �عد الظهر: الخم�س 26 ف��
اير الساعة 8.47 �عد الظهر: الخم�س 26 ف��

اير الساعة 11.51 مساًء: الخم�س 26 ف��
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المالحظات

[←1]
�ستعمل لفظ (ن�ات) للداللة ع� هذا الن�ع من وفاة الدماغ.
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[←2]
) و (حاف�ة ع� السطح).. �

ممثل أم���� وس�م اشتهر بتمث�ل (�ل رجال الرئ�س) و (الحصان ال�ه��ا��
مان) �ان شد�د الوسامة.. ا أن (ب�� � هنا ط�ق� و(سوزان) تع��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمة مهمة) :
هذا العمل: (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب
انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (09)    
 
 
 
 
 

الش�طانة
�قلم: س��فن كينج.

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.
سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب

� مختلف صنوفه..
�� ، العال��

من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..
من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..

.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��
ق إ� الغرب.. ومن ال��

و�� الحضارة..
و�ل�ك..

د. ن��ل فاروق
 

 

 



1095

المؤلف..
ف (س��فن كينج) ال�اتب األم���� العظ�م �أنه �ان طفال �ع��
ا� وألن الجبناء أوسع خ�اال من سواهم؛ فقد احتفظ هو

�
ج�ان

� طفولته وترجمها إ� أعمال أدب�ة
� �ان �خشاها �� �الرؤى ال��

� وعلوم ما وراء الطب�عة ج فيها الرعب �الس�كولو�� � معقدة �م��
� المح�م، ل�كون (س��فن كينج) �ذلك أشهر واألسلوب األد��
� �ل

وأنجح كتاب الرعب المعا��ن.. ول�حقق أع� مب�عات ��
�
كتاب ول�ضمن تح��ل �ل قصة من قصصه إ� ف�لم س�نما��

�حقق إيرادات هائلة.
� وجدت هل تذكرون روا�ة (�اري) ال�ابوس�ة عن المراهقة ال��
�
لديها قوى نفس�ة هائلة، قادرة ع� تدم�� �ل منافساتها اللوا��

� (م�) وأحدث
داعبنها مداع�ة قاس�ة؟ لقد ُعرض الف�لم ��

ضجة.
� تروي قصة جنون �اتب ة أ�ضا (تألق) ال�� من روا�اته الشه��
� م�ان منعزل مع زوجته وابنه.. وقد حول المخ�ج

�ح�ا ��
� ف�لم بنفس

�� �
(ستان�� ك����ك) هذە الروا�ة إ� �ابوس حق���

االسم.
� تح��ل

ة الحيوانات األل�فة) ينجح (كينج) �� � روايته (مق��
��

ء) فهو �
� ملحمته (ال��

ء بريء ورقيق إ� مأساة.. أما �� �
��

يناقش عودة مخاوف الطفولة ال�امنة إ� نفوس مجموعة من
ء) و�رتقبون �

وا وتفرقوا.. ل�نهم ظلوا �خشون (ال�� األصدقاء ك��
عودته.

� روايته (الرجل الرا�ض) ي�ن�أ (كينج) �مستق�ل داٍم تكون
و��

ح�اة اإل�سان ف�ه مجرد لع�ة تل�ف��ون�ة يتم الرهان عليها.
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).. (حشد سالم).. (لع�ة � ثم ال ن�� كذلك تحفه (ك��ست��
� المتقدم جدا

� �ذلك الجو ال�ابو�� النفسا�� الد) و�لها تتم�� ج��
أدب�ا.

إن (س��فن كينج) هو �اتب راِق ع� إلمام كب�� �األدب
� �كتبها إ� أعمال ث��ة ، وهو �حول قصص الرعب ال�� �

اإل�سا��
. � � محتواها األد��

جدا ��
ا بتقد�م هذە الروا�ة لهم، واسمها األص�� وس�سعد القراء كث��

ري) - �مكن ترجمتها (تعاسة) ل�نه اسم ال�طلة �ما � هو (م��
جمة التال�ة سنعرف �عد قل�ل - وقد كتبها عام ۱۹۸۷، وال��
مليئة �الت�ف ألن صفحات القصة األصل�ة ت��و ع� ثالثمائة
� صفحة، �ما أننا اضطررنا لحذف ال�ث�� مما ي�نا�� مع وست��

. � رسالة روا�ات عالم�ة للج�ب تجاە الش�اب العر��
أحمد خالد توفيق
 

∞∞∞∞∞

1- الحادث..
لم �كن هناك سوى األلم وأصوات الغناء المن�عث من �اس�ت
الس�ارة.. هذە األصوات �انت تخبو تاركة فراغا �مد�ا ومعها
ء �عود مرة أخرى.. �ان يتم�� الموت �

يزول األلم.. ثم �ان �ل ��
ل�نه لم �درك قط أنه تمناە..

� شا��
� كشف عنها الجزر �� الظالم الدامس ال�كر.. الصخرة ال��

).. �انت أمه تأخذە إ� هناك.. و�انت الصخرة الب�ضاء (ر�ف��
تتغ� �األمواج �لما تعا�� المد.. و�ان �� ع� الجلوس هناك
� الجزر.. وتتكشف الصخرة ب�طء.. ب�طء �أن�اب

يراقبها.. ثم �أ��
وحش أسطوري �غفو تحت األعماق..، �انت األم تجمع
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).. كنت قد .. (بو�� ).. نعم... هذا هو اس�� حاج�ات (بو��
�س�ته..

� أستار الظالم - أدرك أنه ال �ستطيع أن ي�نفس.. أدرك وهنا - ب��
.. � رضا ألنه سئم اللع�ة ولم �عد يتحمل أ���

ذلك ��
� تنط�قان ع� شفت�ه.. وشعر �الهواء � جافت�� وهنا شعر �شفت��
از رائحة األنفاس � � اشم��

� ف�ه.. حنجرته.. رئ��ه.. وشم ��
يندفع ��

مختلطة �الشوكوالتة وكعك الفان�ل�ا..، وسمع الصوت ��خ:
- «تنفس �ا (بول).. تنفس.. عل�ك اللعنة�»

حاول أن �قاوم.. ل�ن الهواء الملوث �الشوكوالتة عاد يندفع ع��
� صدري مرة

ء ال�شع �� �
رئ��ه.. أرجوك.. ال... ال تدخل هذا ال��

أخرى.
- «تنفس.. عل�ك اللعنة�»

� هذە المرة سعل �قوة.. وحاول أن �جعل صدرە يتحرك ق�ل
��

� هذە المرة استطاع أن �أخذ نفسا
أن تع�د ال�رة.. سعل.. و��

عم�قا.. و�دأ ي�نفس �عمق محاوال أن �غسل صدرە من عفن
أنفاسها.

لق إ� عالم الغيب��ة. � وعاد ي��
ا جدا من الصخرة.. وأدرك دون جهد أنها ب كث�� هذە المرة اق��
ا�د ألمه.. � � ينح� الجزر عنها ي�� تلخص حالة آالمه.. فح��

� يرتفع المد وتغطيها الم�اە يتال�� ألمه تماما. وح��
ا أن �فتح عي��ه.. وأن �فتح شفت�ه برغم � استطاع أخ�� وح��
� رأى المرأة جالسة جوار اللعاب الل�ج الملتصق بهما؛ وح��
فراشه تقرأ كتا�ا، �ان أول ما الحظه هو أن مؤلف ال�تاب �د�

(بول ش�لدون).. �صع��ة تذكر أن هذا هو اسمه..
ء فعله فهو أن سأل السؤال التقل�دي: �

�� �
أما ثا��

- «أين أنا؟»
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� رزانة:
قالت ��

� و�ل�ز)..
� (سا�دوندر) �ـ (كولورادو).. اس�� (آ��

- «أنت ��
وأنا...»

.. �
- أعرف.. أنت المعج�ة األو� �كتا�ا��

اب�سمت.. وقالت:
- �الفعل أنا كذلك�

 

∞∞∞∞∞
 

من جد�د �عود الظالم.. ثم األلم.. والغشاوة..
.. وال �ذكر عنها ال �ذكر عن األلم سوى أنه �ان أح�انا يتال��
ات � فمه ع� ف��

سوى رائحة أنفاسها.. وأصا�عها تدس ش�ئا ما ��
منتظمة.. ش�ئا له ش�ل ك�سوالت الدواء، ولما لم �كن هناك
� فمه تاركة مرارة ال توصف..، �ان

ماء.. �انت ال��سولة تذوب ��
يود لو �صقها ل�نه �ان �فهم أن هذا المذاق الم��ر هو الذي

ول األلم.. � س�جعل المد �غمر الصخرة ف��
.. تزوج �ان اسمه هو (بول ش�لدون).. ال�اتب نصف الشه��
.. �دخن ب�فراط.. وقد نجا من حادث مروع ل�قع - � وطلق مرت��

� مص�دة مرع�ة..
�ما عرف ف�ما �عد - ��

 

∞∞∞∞∞
 

� إحدى قصص (را�دار هجارد)..
�� �

�انت تذكرە �صنم إف����
) أو (كنوز الملك سل�مان)..، قامتها الفارعة وجسدها مثل (��

� الذي ترتد�ه دائما..
الضخم تحت الس���� الصو��

ثم ذلك الشعور �ـ (الصالدة) الذي تمنحه إ�اە.. �أنها مصمتة
تماما �ال أوع�ة دم��ة وال أحشاء داخل�ة، و�أن عي�يها مرسومتان
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� تمثل وجهها.. ع� الصخرة ال��
مثل األصنام �انت تمنح النفس شعورا �عدم الراحة.. �ل
والذعر.. إال أنها - ع� خالف األصنام - �انت تمدە �ال��سوالت
ات منتظمة �ل ست ساعات وعندئذ � ت�س�ه األلم.. وع� ف�� ال��

� الصخرة ومعها األلم..
ي�دأ المد.. وترتفع الم�اە.. وتخت��

وعندما استطاع أن �فهم ما �دور حوله، أدرك أنها تعط�ه مسكنا
ق��ا اسمه (نوف��ل)(1).. ومن الواضح أنها تملك منه مخزونا

� هلع - أنه صار مدمنا تماما لهذا المسكن..
هائال.. وأدرك - ��

� التنفس..
عرف كذلك أن هذا الدواء �حدث هبوطا حادا ��

� تلك الل�لة.. لقد
� توقف تنفسه ��

ولعل هذا هو الس�ب ��
أعطته جرعة غ�� محس��ة �ادت تودي �ح�اته..

� و�ل�ز) مجنونة.. مجنونة إ� حد
أما آخر ما عرفه فهو أن (آ��

.. خط��
 

∞∞∞∞∞
 

ف�ما �عد قالت له إنها قرأت روا�اته مرارا عد�دة، إال أنها قرأت
ري) مرات تفوق الح�.. وأنها � � جعل �طلتها (م�� قصصه ال��
تمنت لو أنه �كتب أ�ع من ذلك. وأنها لم تصدق قط أن
ضح�ة حادث الس�ارة الذي أنقذته هو �اتبها األث�� (بول

ش�لدون) ح�� �عد أن رأت �طاقته الشخص�ة.
؟» � - «أ.. �المناس�ة.. أين محفظ��

� م�ان آمن..» قالتها وقد �دأت نذر عاصفة
- «وضعتها لك ��

� �قت منها تل�ح ع� وجهها مما أثار هلعه «هل حس�ت��
ش�ئا؟»

- «�ال �الطبع.. إنه....»
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إنها لن تفهم أ�دا أن ح�اتك �لها داخل هذە المحفظة.. ح�اتك
خارج هذە الغرفة.. خارج مدينة األلم.. خارج الزمن األ�دي

المتمدد كقطعة من الل�ان ينفخها طفل أخرق..، لهذا قال لها:
� ولقد صارت طب�عة � �أال أفارق محفظ�� � ينصح�� - «�ان أ��

ثان�ة عندي.. لوكنت قد ضا�قتك أستم�حك عذرا...»
� وجد العاصفة تتال�� من قسماتها.. قالها وشعر برضا ح��

حاول أن �حرك قدم�ه ل�ن األلم �ان ش��عا..
� رقة «لو حاولت إرغام قدم�ك ع�

- «ال تحاول» قالتها ��
ال�الم فلن �سكتا أ�دا �ا (بول).. وأنا لن أعط�ك مسكنات لمدة

.«.. � ساعت��
؟.. �ان يتم�� لو سأل هذا السؤال � المس�ش��

لماذا أنا لست ��
ثم رأى أن الوقت ل�س مناس�ا لهذا..

- «�م ت�عد هذە المزرعة عن المدينة؟».
- ت�عد مسافة..

� غموض.. وار�سمت ع� وجهها تعب�� أثار فزعه.. تعب��
قالتها ��

�
ء.. عن الخواء.. لقد رأى منذ أعوام ذات التعب�� �� �

ينم عن ال ��
مصحة أمراض عقل�ة فماذا �ان اسم المرض؟.. (�اتاتون�ا)..
نعم.. هو كذلك.. وها �� ذي تعود إ� عالم الواقع.. �أن

الحرارة تعود لها ب�طء..
اء طعام للماش�ة � العت�قة ال��

. «كنت ذاه�ة للمدينة �س�ار��
� المذ�اع.. كنت أر�د

من متجر (و�لسون) برغم نذر العاصفة ��
� لم أجدها �عد...» ري) ل��� � اء آخر قصصك (طفل م�� أ�ضا ��

- «هل لد�ك ال�ث�� من الماش�ة؟»
� أن هناك سألها هذا السؤال ألن وجود ال�ث�� من الماش�ة �ع��
من �ساعدها، كرجل أج�� ع� األقل.. �ان ي�حث عن آخ��ن..

و�� لم تكن ترتدي خاتم زواج.
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�
ري)�» � .. ست دجاجات ب�اضة.. �قرتان و (م�� - «ل�س ال�ث��

�ر: � ولما رأت دهشته ضحكت وأصدرت صوت الخ��
�رة ط�عا..... إنها ودود لط�فة...» � - « وو�نك�.. وو�نك�.. خ��

ا�سعت عيناە ذعرا.. ل�نها لم تلحظ ش�ئا.. وأردفت:
ة خمسة أم�ال �دأ الجل�د ي�ساقط.. وفجأة - «و�عد مس��
لمحت س�ارتك مقل��ة جوار الط��ق.. فتوقفت ونزلت ألرى ما

«... � �حدث.. �انت أنوارك مطفأة.. وسمعتك ت��
� حنان أمو�� مزعج..

ونظرت له ��
� مأزق

� ل�� � ذهن (بول).. إن��
وألول مرة �دأت الفكرة تتضح ��

.. هذە المرأة ل�ست ع� ما يرام...� �
حق���

 

∞∞∞∞∞
 

� فندق (بول يرادو) إذا أن� قصته
ا استعاد صورته �� أخ��

ري � � - و� الحمد - لم تكن �طلتها �� (م�� الجد�دة، ال��
).. لقد سئم هذە الشخص�ة ح�� النها�ة.. ول�م أسعدە � �است��
ري) وغرق � � أخر خمس صفحات من قصة (طفل م��

أن �قتلها ��
ي.. � ضحك هست��

�عدها ��
ا أنا � كتب �لمة النها�ة.. أخذ �جوب الغرفة مقهقها: أخ�� وح��

ري)... � حر... أنا حر�.. لقد ماتت اللعينة (م��
و�عدها كتب قصته الجد�دة المعا�ة (س�ارات ��عة)..

� انت� منها شعر �الرضا.. � س�ارات.. وح�� وجعل �طلها لص��
«�... �

- «لعلك قد ر�حت جائزة كتاب العام القادم �ا صد���
وا له عشاء كذا قال لنفسه.. وطلب خدم الغرف �� �ح��
دسما.. وصمم أن �حتفل بهذە األمس�ة ق�ل أن �عود إ�
(ني��ورك).. س�أخذ الس�ارة الـ (�امارو) و�تجه غ��ا.. ألين؟.. ال
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�دري.. ال تأخذ ث�ا�ا، فقط خذ نص قصتك (س�ارات ��عة)
معك وانطلق إ� (الس ف�جاس) أو (ر�نو)..

�ط لق.. �� � العاصفة تتجمع.. الظالم �سود.. عجالت الس�ارة ت��
ء من التوتر ي��ب إ� روحك.. �

الموس�قا �صم أذن�ك.. ��
ل�نك سع�د.. سع�د.. لهذا حس�ت أنك قادر ع� اجت�از
� (�انا) طال�ا المأوى.. ل�نك

�ث �� العاصفة.. �ان �جب أن ت��
صممت ع� االستمرار.. و�أق� �عة..

� عل�ة
� لألمام �احثا عن لفافة تبغ �� فقط تذكر أنك كنت تنح��
السجائر.. ثم شعرت أن ال�ون ينقلب رأسا ع� عقب ۰۰

- «كنت ت�خ �ا (بول).. ولهذا علمت أنك س�نجو..
�ن ال ��خون أ�دا.. كنت مرتفع الحرارة لهذا أعطيتك المحت��

� نمت �دأت �ستع�د قواك..» مضادا حي��ا ومسكنا.. وح��
«لقد أص��ت قدماي..»

- «�الطبع.. وسأعط�ك مسكنا �عد ساعة من اآلن..»
- «�ال أرجوك.... أنا..»

� هذە اللحظة.. �أوضح ما �كون،
�انت الصخرة واضحة تماما ��

ا�د عات�ا �اسحا ال يرحم.. ل�نها �انت حازمة �أم تمنع � واأللم ي��
� الحلوى:

ابنها من اإلفراط ��
«�عد ساعة �ا (بول)..»

ت..
َ
وان�ف

� الثامنة تماما
� قلق وتحفز..، و��

مرت الساعة و (بول) ي�تظر ��
� �دها كوب ماء وك�سولتان من ال (نوف��ل)

دلفت للحجرة و��
وجلست ع� طرف الفراش.. وهزت ال�وب:

� أحبها ري).. إن�� � ا ع� �سخة من (طفل م�� - «لقد حصلت أخ��
�األخ��ات.. �ل �� أفضلهن جم�عا..»..
همس والعرق ال�ارد �ح�شد ع� جب�نه:
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.. ألم..» - «شكرا.. ول�ن.. أرجوك.. رج��
همست �� �أنما تحلم:

وج (أ�ان) حتما.. هل ذلك � ري) ست�� � - «أعرف أن (م��
� أقرأ ذلك بنف�� فال س�حدث؟.. ول�ن.. ال... ال تقل�.. دع��
� من فمه.. ففتحه.. ..» ثم إنها ق��ت ال��سولت�� � أفسد متع��

ل�نها سح�ت �دها:
ة.. اق النظر إ� حقي�تك الصغ�� - «لقد سمحت لنف�� �اس��
رأ�ت فيها مخطوطة قصتك الجد�دة (س�ارات ��عة).. و��

ري) �طولتها.. أل�س كذلك؟» � قصة ال تلعب (م��
- «��.. الـ.. الدواء...».

وتحولت نظرتها إ� نظرة أم حان�ة.. وأردفت:
.. لقد فهمت هذا.. � القرن التاسع ع��

- «ال توجد س�ارات ��
وقد سمحت لنف�� �النظر إ� ما كت�ته.. أظن هذا ال

�ضا�قك؟»
.. تقذفهما من �د ل�د.. � �انت تت�لم و�� تع�ث �ال��سولت��
تفركهما.. تق��ــها من فمه ثم ت�عدهما..، و�ان هو موش�ا ع�
الجنون.. خذي المخطوطة اصن�� من أوراقها ق�عات ورق�ة..

� أموت.. ء.. ول�ن أرجوك.. إن�� �
افع�� بها أي ��

�
- «كنت أعرف أنك ولد ط�ب.. إن العقل الذي �فكر ��

ري) و���ت فيها الح�اة ال �مكن إال أن �كون عقل ولد � (م��
ط�ب».

� فمه، فابتلعهما دون
�� � وق�ل أن تن�� ع�ارتها دست ال��سولت��

أن ي�تظر جرعة الماء.. وأغمض عي��ه منتظرا..
- «مجرد طفل.. هذا أنت.. إن لحظات سع�دة ت�تظرنا �ا (بول)

ى...�». هنا.. فقط انتظر ل��
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�
رقد (بول) ع� ظهرە �عد ان�افها يرمق السقف و�ص��

لل��اح.. �ان �درك ج�دا أي مأزق وقع ف�ه..
� مع امرأة ال تتمتع ��امل قواها العقل�ة.. امرأة ها هوذا سج��
�
تملك مخزونا هائال من المخدرات.. امرأة لم تخ�� مخلوقا أنه ��

دارها..
�انت مخبولة.. ل�نه �ان �حاجة إليها ل�ظل ح�ا..

� مأزق مخ�ف..»..
�� � .. إن�� �

«�ا إل�� ساعد��
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∞∞∞∞∞
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2- الغضب..
� ت له الحساء وقالت إنها قرأت أر�ع�� � الص�اح التا�� أح��

��
صفحة من مخطوطة قصته الجد�دة، ل�نها ال تراها ج�دة

كقصصه األخرى.
�

- «من الصعب ع� أن أتا�عها.. إنها تتواثب ع�� الزمن الما��
والمستق�ل �ش�ل شد�د التعق�د...»

� أن تخلب لبها هذە األلعاب
- «إنه التكن�ك..» قالها أمال ��

اللفظ�ة «التكن�ك.. موض�ع القصة هو الذي �حدد إطارها..»
ود.. �أنها ت�ن�أ �� �

مسحت قطرات الحساء من ع� شفت�ه ��
�الض�ط أين وم�� ست�ساقط هذە ع� شفت�ه.. وقالت:

� - «إنها قصة خال�ة من الن�ل..�.. و�ل هذە األلفاظ ال�ذيئة ال��
بها..»

� هذا..» � ب�ئة س�ئة.. أنت تفهم��
- ألن �طل القصة �شأ ��

- «ل�ن األد�اء ال �ستعملون هذە اللغة..».
ة من الحساء ع� وهنا هزت �دها �عص��ة فسقطت �قعة كب��

از.. وهتفت: � � اشم��
غطاء الفراش، تقلص وجهها ��

� أفعله�».. - «كذا�.. انظر ما جعلت��
�
وألقت �سلطان�ة الحساء لتصطدم �الحائط و�س�ل الحساء ��

�ل م�ان:
� عص��ة المزاج إ� حد مروع..» - «إن��

ثم إنها نهضت حاملة الص�ن�ة واتجهت لل�اب.. وق�ل أن تخ�ج
التفتت نحوە.. وأردفت:

ري) ال توجد ألفاظ �ذيئة كهذە ألنها لم تكن � � قصص (م��
��» -

عت �عد.. إن األزمنة الرديئة تخلق ألفاظا رديئة.. ولهذا قد اخ��
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ري) الطاهر النظ�ف.. لن أواصل � أنصحك أن تعود إ� عالم (م��
قراءة قصتك الجد�دة إال �عد أن أنت�� من قراءة (طفل

ري)..». � م��
- «إذا �ان هذا ي��حك.. فلتفعل�ه أرجوك..»

� خرساو�ن راقبها تغادر الغرفة.. و�عين��
 

∞∞∞∞∞
 

� ته��مات النعاس
� المساء دلفت إ� الغرفة.. و�ان هو غارقا ��

��
� هلع:

� لمح وجهها الذي ا��س�ه لون الرماد.. فنهض �� ح��
- «مس (و�ل�ز)..... هل أنت ع� ما ير....».

- ال..�
اجع ل�نه اصطدم برأس نحة.. حاول أن ي�� �ت منه م�� واق��
الفراش.. �دا له للحظة أنها س�سقط فوقه، إال أنها توقفت
جوارە بوجه كظ�م.. عروق رقبتها �ارزة �الح�ال.. وثمة ور�د

� توحش تقلصت ق�ضتها:
� جبهتها.. و��

ي��ض �عنف ��
- «أنت.. أنت.. �ا طائر الشؤم...�»

�اد ي�ساءل عن س�ب �ل هذا.. ثم تذكر.. ال�د أنها فرغت من
� أال تعرفه.. عرفت أن

قراءة القصة وعرفت �ل ما �ان ي����
��ه (إ�ان).. ري) قد ماتت �عد أن ولدت طفلها الذي س�� � (م��
� جنون وتصيح و�� تفتح �ديها

وها �� ذي اآلن ترمقه ��
ري) ال �مكن أن تموت�». � وتغلقهما: - «(م��

).. أرجوك�». �
- «(آ��

ء �الماء المثلج.. فرآها ترفعه �ان �جوار فراشه دورق م��
و�سكب الماء ال�ارد فوقه.. مكعب من الثلج استقر فوق أذنه



1108

ال��ى ثم انزلق ع� كتفه.. ثم إنها رفعت الدورق وقذفته نحو
ال�اب ليتهشم هناك إ� ألف قطعة..، و�خت:
- «�ا طائر الشؤم�.. ك�ف جرؤت ع� ذلك؟�»

أجابها ��لمات متالحقة وعيناە تلتمعان.. �ان �درك - ولم �كن
�ن ثان�ة � الع��

مخطئا - أن ح�اته تتوقف ع� ما س�قوله ��
التال�ة:

ات من � عام ۱۸۷۱ - زمن القصة – �انت ال�ث��
�� ..( �

- «(آ��
ري) لم تمت.. لقد وه�ت � � أثناء الوالدة.. و (م��

�� � األمهات �م��
ري) ستظل دائما....» � ح�اتها لزوجها وطفلها.. إن روح (م��

.. وأنت قتلتها.. اغتلتها�». - «ال أر�د روحها�.. أر�دها ��
قالتها وقد تحولت �داها إ� مخالب توشك أن تقتلع عي��ه من

� رأسه. � الوسادة ع� جان��
محج��ــهما.. وغرست ق�ض�يها ��

«..( �
- «لم أقتلها �ا (آ��

- «حقا.. و�ذا لم تكن قد فعلت �ا س�د (بول) فمن فعلها؟»
ري) � �الطبع هو من فعلها.. �ان �ملك الدافع.. و�ان �كرە (م��
� �جنون.. ر�ما منذ ال�تاب الثالث..، ول�نه - والحق �قال - فو��
ري) �م�ع ال�طلة.. � �موتها.. لم يتوقع لحظة أن ين�� طفل (م��

� الح�اة الواقع�ة... و....»
«لم أقتلها.. لقد ماتت �ما �حدث ��

� اآلالف �موتون.. � مهن��
� طفلة األمس؟.. لقد رأ�ت �� - «أتظن��

� القصص فهم �موتون ألن
و�ان ذلك ألن أجلهم حان.. أما ��

� أقل لك ش�ئا �ا طائر �اتب القصة أراد ذلك�.. واآلن دع��
� هذە المرة - له قدمان مكسورتان..

الشؤم.. إن �اتب القصة - ��
و�ع�ش تحت سقف داري �أ�ل من طعا�� ۰۰».

وفجأة.. تصل�ت.. مرة أخرى وقفت وذارعاها متدليتان إ�
جوارها وع� وجهها تعب�� خاو..
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� لصوت الماء الذي �ان
� الفراش يرمقها و�ص��

قبع (بول) ��
� ح�اته جالت

�الدورق ي�ساقط ع� األرض.. وللمرة األو� ��
.. �ذهنه فكرة القتل.. ر�ما �ان هذا هو أمله الوح�د واألخ��

�
ب�طء �دأت تعود لعالم الواقع.. غض�تها الجهنم�ة تنقشع.. و��

جهامة غمغمت:
�
«أظن من األفضل �� أن أرحل.. ال أعتقد أنه من الح�مة �قا��

هنا..»
؟... ألين؟». � - «تذهب��

- «ل�س هذا من شأنك.. لو �ق�ت هنا ل��ما قارفت عمال
أحمق.. وداعا �ا (بول)..».

� األقراص المسكنة؟». - «وهل ستعودين لتعطي��
دونما رد تمسك �مق�ض ال�اب وتغلق ال�اب خلفها.. للمرة
� القفل.. و�سمع خطواتها

األو� �سمع صوت المفتاح �قعقع ��
� الدوران.. ثم

ت�تعد.. صوت �اب �غلق.. صوت محرك ي�دأ ��
ي�تعد تدر�ج�ا...

لقد صار وح�دا...
� فراشه.. �ان

� غرفته.. حب�سا ��
).. سجينا �� �

� دار (آ��
وح�دا ��

.. � حلقه جافا وعيناە زائغت��
و�ان المد ينح� عن الصخرة..

 

∞∞∞∞∞
 

واحد وخمسون ساعة..
�ان �صنع عالمات �القلم ع� معصمه �لما سمع دقات
الساعة.. ال�د أنه لم ُ�ِضع ساعة واحدة.. ل��ما غل�ه النعاس
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ل�نه لم ُ�ضع ساعة واحدة ألنه �ان �صحو مذعورا �لما سمع
دقاتها..

� ك�انه.. �حاول �ل
الج�ع.. الظمأ.. األلم.. أفراس س�اق تعدو ��

ى..، العرق ال�ارد.. النوم.. �التأ��د �ان منها أن ينال الجائزة ال���
.. ول�م تم�� ذلك.. الصخرة واضحة تماما.. يرى �ل �حت��

معالمها للمرة األو�..
� الساعة الثالثة �دأ ��خ.. ��خ...

و��
� حل�ة

�ن ظهر حصان جد�د �� � الساعة الرا�عة والع��
��

الس�اق.. إنه حصان اإلدمان.. الحاجة لعقار الـ (نوف��ل)..،
� النهوض من الفراش والزحف �حثا

الحاجة تمزقه.. ل��ما فكر ��
عن الدواء، ل�نه �ان �لفظ الفكرة فورا عالما أنه لن ينجح سوى

� السقوط.. ومضاعفة األمة إ� درجة كون�ة..
��

�انت قدماە تحت ال�طان�ة وش�لها المشوە �فزعه.. فلم �جرؤ
قط ع� النظر إليهما لرؤ�ة ما حل بهما.. ل�نه �ان موقنا أنه لن

� �ال�قاء �ما هو..
يتمكن من الحركة أ�دا وأن الح�مة تق��

� الساعة الرا�عة من اليوم التا�� �دأ حصان الظمأ �سبق
��

� حل�ة الس�اق.. لسانه متضخم سم�ك.. وذهنه �حلم
منافس�ه ��

�دورق الماء الذي هشمته الش�طانة..
نام.. صحا.. نام ثان�ة..

) قد �
� ذهنه.. هل تكون (آ��

وهنا �دأ خاطر مروع �لتمع ��
ماتت؟.. ل��ما انتحرت ألنها «ال ت��د الح�اة �عد أن ماتت
�».. وهوب�.. تضغط زناد ري).. فوداعا أيها العالم القا�� � (م��
مسدس مصوب إ� رأسها.. إنها مخبولة تماما.. ومن السهل أن

تفعلها..
� حالة

أو ل��ما حدث لها حادث تصادم مروع ب�نما �� ��
� مص�دة.

االنفصام إ�اها.. ومع�� هذا أن �موت هو هنا كفأر ��



1111

�ــــح ل�ن فقدان الو�� ���� تم�� أن �غل�ه فقدان الو�� ف�س��
حلما ع��ز المنال.. وها هو ذا راقد كدودة تتلوي تحت المجهر

�ال هدف سوى الموت..
 

∞∞∞∞∞
 

ا ظن أنه �حلم.. � عادت أخ�� وح��
ثم أدرك أنها حق�قة.. وأنها ترتدي ق�عة واسعة وث��ا أزرق

اللون.. وأن مح�اها متورد والرضا ع� وجهها..
وأن عي�يها تلتمعان �الح�اة...
�دأ ��خ.. يتوسل.. �عوي...

إ� أن وجدها تناوله ك��ا من الماء وتطلب منه أن يرشف منه..
�
ق.. رشف �� و�� تضع �دا مثلوجة خلف رأسه ح�� ال ���

�ع الماء منه: جشع ثالث جرعات ثم رآها تن��
� �ل مرة ح�� ال تتق�أ..»

ة �� - «ال �ا (بول).. جرعة صغ��
� لهفة متوسال:

ت �داە �� � اه��
)... أتوسل إل�ك�.. الدواء.. األلم..» �

«(آ��
� �سامح.. وغمغمت:

هزت رأسها ��
.. «سأعط�ك إ�اە.. ول�ن أوال هناك مهمة �جب أن تقوم بها ��

سأعود إل�ك حاال..»
� لهفة:

ونهضت متجهة إ� ال�اب.. ف�خ ��
- «ال»

 

� برغم � الفرش محاوال أال ي��
إال أنها لم تع�أ �ه.. وهنالك قبع ��

� ح�اته..
� �أخر مشهد توقعه �� ء.. ثم.. �عد دقائق فو�� �

�ل ��
�انت الحمقاء تدفع أمامها شوا�ة فحم...، شوا�ة من الن�ع الذي
� غرفة نومه

هات الخل��ة.. وها �� ذي اآلن �� � � ال��
�ستعملونه ��
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� الوث��ة..، �الفعل مستدع�ة صورا ال ت�ت�� من قصص القراب��
) �انت تحمل �

� الوث��ة ألن (آ�� � تذكر القراب�� لم �كن مخطئا ح��
� من العمل معها مخطوطة قصته (س�ارات ��عة) - نتاج س�ت��

الشاق - ومعها عل�ة ثقاب مليئة�
 

∞∞∞∞∞
 

- ال�
� جنون وقد أدرك ما ت�توي عمله، ولم تفارق ذهنه فكرة

�خ ��
� عن �ضع دوالرات وأعد صورة أل�مة.. لو أنه فقط استغ��
احت�اط�ة لهذە المخطوطة..... لماذا لم �فعل؟.. لم �خطر له
� �د

قط أن ال�سخة الوح�دة ع� وجه األرض لقصته ستقع ��
..( �

(آ��
- «�ل نعم�» قالتها و�� تمد عل�ة الثقاب نحوە «إنها قصة

رديئة و�ذيئة».
� جنون وقد أ�ساە غض�ه واجب الحذر:

صاح ��
� ألنك حمقاء�».. � الغث من السم�� - «أنت ال تعرف��

- «وأنت ال تعرف مصلحتك �ا (بول).. ه�ا.. خذ الثقاب�».
� �عل�ة دواء تحت أنفه.. عل�ة أن�قة براقة مكتوب وهنا فو��
عليها (نوف��ل).. ثم (عينة طب�ة مجان�ة).. ثم (ال ��ف دون
روشتة طب�ة)، و�ان عرضها واضحا.. إذا أحرق المخطوطة
� من الدواء.. وس��دل له الفراش الذي �لله ستعط�ه ك�سولت��
�البول.. وستقدم له وج�ة ساخنة.. ولسوف يزول األلم والج�ع

ء �
والظمأ.. أما إذا لم �فعل فلن �كون بوسعها عمل ��

. «أنت ش�طانة�».
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� تدخل المطبخ لتجدە - «هذا هو ما �قوله الطفل عن أمه ح��
� مسحوق الغس�ل تحت الحوض..� وهذا �حزن األم..

�لهو ��
� اآلن». ل�نه ال �منعها من أداء واجبها �ما أؤدي أنا واج��

� و۱۹۰ الحبوب.. الحبوب�.. المخطوطة تحوي عمل س�ت��
ألف �لمة.. ل�نه �حاجة إ� الحبوب اللعينة..

«أنا �انتظارك �ا (بول)..»
عل�ك اللعنة..... ماذا تحاول إث�اته �ا (بول ش�لدون)؟..

ماذا �دفعك إ� أن تموت أو تجن من أجل كتاب ال تعرف
ە وال �حوي سوى أوهام؟ ف�من تحاول أن تؤثر؟ وأ�ة مص��
ن��جة ت�تظر؟.. ح�� (جال�ليو) تراجع عن نظ��اته �مجرد أن

� تهد�دە..
أدرك أنهم جادون ��

- «أنا �انتظارك �ا (بول)...».
� قاذف لهب � عل�ة الثقاب.. ناولي�� �.. ناولي�� . نعم... هل��

� روحه ظل �قاوم �عنف..
وعبوة نا�الم إذا أردت�.. ل�ن ش�ئا ��

«إذن فلتحرقيها أتت ما دمت ت��دين ذلك..»
� ال أستطيع..» - «أتم�� هذا �ا (بول) ل���

- «ولماذا؟».
� أن �فعل هذا ��امل إرادته�».

- «ألنك أنت من ي����
ب�ٍد مرتجفة تناول عل�ة الثقاب منها.. وحاول أن �شعل عودا
ل�نه لم �ستطع.. من ثم تناولت �� الثقاب وأشعلت له عودا ثم
ناولته إ�اە.. ووضعت الصفحة األو� ع� الشوا�ة.. اللهب
� كتبها منذ يتعا�.. ثم الصفحات التال�ة لها تتجعد ال�لمات ال��
� حزن «ل�ست لدي

) لفتاته �� �
�ن شهرا.. قال (تو�� أر�عة وع��

� أقود الس�ارات ��عة ء التعلم ل�ن�� � ل��� س�ارة.. و�ن��
� حجرات مذهلة».. �ذكر آالم المخاض.. ومش�ه المجنون ب��
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ل.. �ذكر صوت جرس كن�سة �ع�دة.. و�ذكر لهفته.. �ما � الم��
� �ل مرة، متعة ال�دء المقدسة..

��
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� �ل مرة، الخش�ة من أن �كتب أسوأ مما أراد أن �كت�ه.. ثم
�ما ��

� �ل مرة - اللذة الصارخة والفرحة �أن الرحلة قد �دأت..
- �ما ��

� ع� ذلك..». ).. أرجوك.. ال ترغمي�� �
- «(آ��

- «ل�نك قد �دأت �الفعل..»..
وهكذا.. أحرق (بول) كتا�ه..

 

∞∞∞∞∞
 

- «أحس�ت �ا (بول).. أنت ولد ط�ب ولك روح ر�اض�ة عال�ة..
أعرف أن هذا يؤلم مثلما تؤلمك قدماك، لهذا لن أط�ل

عذا�ك».
ا ل�لق�ه ع� كومة األوراق السوداء قالتها وناولته عود ثقاب أخ��
�
قة تتطاير �� � �انت قصته يوما ما.. مئات القصاصات المح�� ال��

ا ح�� لو هواء الغرفة الذي صار خانقا.. ل�ن (بول) لم يهتم كث��
ء �عن�ه.. �

قت الغرفة ذاتها.. لم �عد �� اح��
ء �الماء وسكبته فوق الشوا�ة ) �دلو م�� �

�عد ثوان جاءت (آ��
لتطفئها.... ثم أخذت كتلة الرماد المبتل خارج الغرفة، وعادت

� فمه..
�� � له لتدس ك�سولت��

�ان آخر ما فكر ف�ه ق�ل أن �غمض عي��ه هو:
- «لسوف أقتلها�»..

 

∞∞∞∞∞
 

لم �ستطع النوم..
� مهب ال��ــــح..

� ذهنه �أنها قصاصات أوراق ��
األف�ار تتالحق ��

ان ق��بون ألنهم - � مزرعة �ع�دة وال يوجد ج��
إنهما معزوالن ��

�ما قالت له من ق�ل - ال �حبونها..
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� م�ان ق��ب فهل
وماذا عن س�ارتك الـ (�امارو)؟.. ال�د أنها ��

طة.. ل��ما وجدوها.. وعندئذ �انوا س�جدها رجال ال��
س��دءون حملة تفت�ش واسعة..

إن المرأة - �ما هو واضح - ال �شاهد التلفاز وال �سمع المذ�اع
� أذن.. ل�نه - لألسف - إال إذا �ان مذ�اعها مزودا �سماع��
طة لم تأت فهو لم �جد �ستطيع أن �س�نتج أنه ما دامت ال��

س�ارته.. وما دام لم �جدها فمن الواضح أنه لن �جدها أ�دا�
� �احثا عنه.. �ارد

ع يتخ�ل الضا�ط الوس�م الذي س�أ�� ��
ى المتهم صورته ف�ه مزدوجة.. الط�اع.. يرتدي منظارا أسود ل��

ة صوته الهادئة: ون��
) تخص � نا ع� س�ارة مقل��ة عند هض�ة (هم��� - «لقد ع��
ا اسمه (بول ش�لدون).. لم تجد جثته ل�ننا وجدنا �ات�ا شه��
آثار دماء ع� المقاعد، فهل رأ�ت رجال ج��حا له هذە
� من � األر�ع��

األوصاف يوم العاصفة؟.. رجال ط��ل القامة ��
� وقم�صا مخططا؟» عمرە وشعرە �لون الرمال.. يرتدي الجي��

) قدحا من القهوة (ستكون �الطبع قد تأ�دت من �
ستقدم له (آ��

� ثقة إنها لم
) وستقول �� �� � (بول) و(ال�� غلق �ل األبواب ب��

تر أحدا ألنها عادت لدارها ��عا خش�ة العاصفة..، عندئذ
�� شا�را لها قدح القهوة و�طلب منها أن تتصل �ه ينهض ال��
إذا ما جد جد�د..، من �دري؟ ر�ما حدث هذا المشهد �الفعل
� غيب��ة

�� الخ�ا�� الب�ت ب�نما كنت أنت �� ور�ما زار هذا ال��
� أوراق مسودة �شتعل.. �انت

المخدر� و�دأ الخاطر �غرق ��
ق أمام عي��ه.. مخطوطة (س�ارات ��عة) تح��

� ح�اتها
�ا للهول�.. �انت تحرق عمله ب�ساطة ألنها لم تكتب ��

ازها األحمق �ذاتها �جعلها � وال تفهم لذة الخلق.. �ان اع��
تحسب أن هذا هو الصواب.. ر�ما لو أنك كذ�ت عليها وزعمت
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أن هناك �سخة أخرى من المخطوطة.. ر�ما تركتك وشأنك..
ور�ما فهمت أن تدم�� العمل يتجاوز قدراتها ول�ن ال.. من

�دري؟.. إن عجزها عن تدم�� ال�تاب ال�ذيء قد �دفعها لتدم��
مؤلف ال�تاب ال�ذيء�.. ومن المؤكد أنه ال توجد �سخة أخرى

من (بول ش�لدون).
أغمض عي��ه.. وتنهد..

اير).. وعما ق��ب �ذوب الجل�د )�.. إنه شهر (ف�� �
ا �ا (آ�� ص��

طة أو فالح ع� محراث اها رجل �� � للعيون ف��
وتتكشف س�ار��

أو ص��ة كشافة.. عندئذ...
 

∞∞∞∞∞
 

ت له اآللة ال�ات�ة.. � الص�اح أح��
��

وس والروافع.. تعود إ� عهد �انت ف�ه اآلالت عت�قة مليئة �ال��
ال�ات�ة ال�ه���ة والتل�ف��ون الملون وهواتف اللمس نوعا من
، آلة �ات�ة متأ�لة جلبتها له ووضعتها - الهثة - الخ�ال العل��

ع� الفراش عند قدم�ه..
- «حسن... ما رأ�ك؟»

� حنق:
- «جم�لة... أن��كة حق�ق�ة�». صاحت ��

ها من متجر العاد�ات �ل من متجر األدوات - «لم أش��
ها لأل�د.. �� المستعملة.. إن هذە اآلالت العت�قة تظل �خ��
ثارة (نا��� �تها من تلك الملعونة ال�� ل�ست سوى د�ا�ات�.. اش��

� محلها.. �� إ�سانة س�ئة.. إ�سانة قذرة...».
دارتمونجر) ��

�ان قد تعود تماما ع� دورات مزاجها وخضع تماما لها.. �ان
�عرف م�� تكفهر وم�� تب�سم، ومن المذهل أنه ارت�ط نفس�ا
�دورتها هذە.. �دورتها هذە.. �ضحك م�� ضحكت و�رتجف
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هلعا م�� قط�ت.. ل�ن الثورة هذە المرة - لحسن الحظ - لم
تكن تخصه.. �ل تخص (نا��� دارتمونجر)..

� اآللة - هو أن حرف (النون) - «إال أن بها عي�ا �س�طا - أع��
معطل.. انظر بنفسك...»

اصة و��نها حرف ى دائرة الحروف الم�� وأمالت اآللة نحوە ل��
� طاقم أسنان متهالك..

س مخل�ع �� ناقص �أنه ��
�انت اآللة ترمقه �حدة - �ستطيع أن �قسم ع� ذلك - واعدة

إ�اە �أوقات عص��ة..
� قلت لها إن - «جعلت المرأة تخفض الثمن خمس دوالرات ألن��
�
� اللغة.. �ل هو حرف هام ��

حرف (النون) من الحروف الهامة ��
« �.. � األث�� اسم �ات��

قال لها مداهنا:
� الحب��ة�». � اسم ممرض��

- «وهو حرف هام ��
- «�ا لك من وغد�».

واحمر وجهها فازدادت �شاعة.. لو أن صنما من األصنام
� روا�ات (را�دار هجارد) قد شعر �الخجل.. ل�دا مثل

المرع�ة ��
هذە المرأة..، قالت �اسمة:

� ال أهتم �ذلك ذرة.. إن ا ل�ن�� � ال�ر�� المتحرك كث�� - «�لف��
الوقت قد حان �� تتعود الجلوس �اإلضافة إ� أنك لن �ستطيع
ال�تا�ة راقدا..» ثم فرقعت �أص�عها �أنها تقدم برنامج منوعات

� التلفاز.. وهتفت:
��

ت لك لوحا خش��ا قطعته ع� المقاس.. وكذا - «لقد أح��
ال�ث�� من األوراق.. انتظر�».

وغادرت الغرفة متواث�ة ثم عادت �عد ثوان �كر�� متحرك وقد
أراحت لوحا من الخشب ع� مسند�ه، ووضعت اآللة ال�ات�ة
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.. ودون جهد � ع� الل�ح صانعة �ذلك نوعا من م�اتب المعوق��
� هذا المقعد.. رأى (بول) أ�ة تعاسة س�ع�شها وهو سج��

� أن أ�تب إذن؟» - «وماذا ت��دين م��
� �شوة:

احمرت عيناها والتمعنا و�� تنظر له ��
- «ستكتب قصة جد�دة �ا (بول).. ستكتب أفضل قصصك..

ري)��». � ستكتب (عودة م��
 

∞∞∞∞∞
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3- حملة استكشاف�
ري)؟�». � - «عودة (م��

� إ� صدرها والتمع وجهها.. وهتفت: ضمت �ديها الق��ت��
� هذا..

- «نعم �ا (بول)�.. س�كون كتا�ا خاصا �� أنا.. فكر ��
ري) �� أنا وحدي.. � ال�سخة الوح�دة من أحدث قصص (م��
وس�كون هذا هو أجرى ع� الق�ام بتم��ضك ح�� عدت ��امل

صحتك...�».
ري)..... قد ماتت..» � - «ل�ن (م��

وهنا توقف وقد أدرك - ألول مرة - أنه �ستطيع أن �ع�دها
للح�اة.. لم ال؟.. إن الرجل الذي يتوسل من أجل المخدر لن

ء أن �كتب �األمر.. �
�� �

ە �� �ض��
ري) لم تمت... ب�طء رفع وجهه � - «أنت تعلم �ا (بول) أن (م��

نحوها.. وضاغطا ع� �ل حرف من �لماته همس:
� أرحل؟» كين�� ).. إذا كت�ت لك هذا ال�تاب.. هل ست�� �

- «(آ��
«.. � - «أنت تت�ف �ما لو كنت سجي��

� ن�ع من خي�ة األمل:
� صمت ولم �علق.. فأردفت ��

نظر لها ��
- «ستكون حرا.. هل هذا هو ما ت��دە؟».

ري) الموجودة عندك من أجل � - «أر�د �ل �سخ (م��
المطا�قة...»

- «لك هذا.. ول�ن ما مع�� (مطا�قة)؟»
ات.. و�لها � للشخص�ة.. األما�ن.. الخ��

- «إنه ال�سق التار���
� داري ل�س م�� اآلن...»

� (دوس�ه) مفهرس ��
أحفظها ��

� �انت تبهر لم ي�د عليها أد�� اهتمام بهذە األ�ار التكت�ك�ة ال��
) �� نموذج �

هواة األدب عند سماعها، والس�ب واضح.. إن (آ��
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..، تحب سماع القصص ل�نها ال تهتم بتاتا للجمهور المثا��
ري) ومن حولها حقائق ال � ��ل�ات صناعتها.. و�� تؤمن �أن (م��

مجال لمناقشتها..
.. سأدرس تجل�د - «واآلن سأتر�ك إ� أن ترتدي ق�عة التفك��
ري) وسأضعها جوار � ال�تب ألتمكن من تجل�د (عودة م��

«.. اإلنج�ل الخاص �أ��
� م�ح.. ثم توقفت قائلة:

واتجهت نحو ال�اب ��
- «س�ت�ك �حساء �طاطس وصدر دجاجة �عد نصف ساعة..
� وقته.. ومن �دري؟..

أنت ولد ط�ب، ولسوف آت�ك �الدواء ��
� � وقت النوم.. �جب أن أطم��

ر�ما أعطيتك ك�سولة إضاف�ة ��
إ� أنك تلت قسطا �اف�ا من النوم الهادئ».

وق�ل أن تغلق ال�اب ناولته ق�لة ش��عة ع� الهواء..
 

∞∞∞∞∞
 

) ب�نما أشعة الشمس الدافئة تتم� من �
� الص�اح أ�قظته (آ��

��
� إحدى قصص

) �� (شهرزاد) �� �
النافذة.. �ان قد حلم �أن (آ��

� صحا من ألف ل�لة ول�لة.. ع� أنه أدرك سخف هذا الحلم ح��
) �� (شهرزاد) �ل هو�... هو الم�لف �

النوم.. لم تكن (آ��
ب�سليتها وال��ل له إن عجز عن شد ان��اهها..

قامت بتح��ك المقعد إ� جوار النافذة ل�سقط أشعة الشمس
عل�ه ألول مرة من دهور.. �أنه �جلدە الذي لطخته ق�ح الفراش

�ص�� صالة شكر للخالق األعظم.
� هذە اللحظة -

ومن النافذة رأى السماء الزرقاء - �أنما خلقت ��
اء تمتد إ� ما ال نها�ة.. يتوسطها وسجادة من األعشاب الخ��
� بها إ� و�� معت�� جرن أنيق الش�ل.. وجوارە ع��ة (ج�ب) ش��
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) ووضعت أمامه ص�ن�ة عليها وج�ة �
، دنت منه (آ�� حد كب��

خف�فة وجلست جوارە ترمقه إذ �أ�ل..
ود «مجرد (منظرە).. إن �� �

- «أراك معج�ا �الجرن..» قالت ��
«... �

� �قع ع� سقفه لهو (العّك) الحق��� تنظ�ف الجل�د ح��
(عك) و (منظرە) و (طائر الشؤم).. لو قدر لك أن تخ�ج من هنا

) فال ت�س قاموس �لماتها هذا.. �
ح�ا وأن تكتب عن (آ��

- «واآلن �ا (بول).. لت�دأ ال�تا�ة..»
... � ول�ن هذا الن�ع من األوراق ال يناسب��

- «ل�نها أغ� األنواع...�».
ورة األفضل؟». - «ألم تقل لك أمك إن األغ� ل�س �ال��

قالها مستمتعا ب�ثارة حنقها.. فهو واثق �أنه – ع� األقل - قادر
� ال تعرف عنها ع� قهرها ف�ما يتعلق �النقاط التكن�ك�ة ال��
ح لها أن ال�تا�ة ع� هذە األوراق � ص�� �دأ ���

ش�ئا..، و��
الناعمة تزول �سهولة �مجرد مسحها �األصبع.

� حنق:
قالت ��

- «وهل أنت تنوي أن تجلس وتمسح �ل صفحة ب�ص�عك؟»
� أثناء التقل�ب �اف جدا.. دائما

- «إن احت�اك األوراق ب�عضها ��
� مهن�نا هذە من تقل�ب األوراق �حثا عن اسم أو تار�ــــخ..»

ال�د ��
- «(بول).. أنا أ�رە �شدة أن �س�� ه�ة هللا العظ�مة لك

(مهنة).. هذە وقاحة�».
- «وع� �ل حال سأح�� لك هذە األوراق (المقرفة).. فال
... ثم مدت �دها الغل�ظة إ� شعرە فاقشعر.. حاول أال � تزعج��

�فعل ل�ن هذا �ان أقوى منه.. و�صوت غل�ظ همست.
� أر�د منك أن تتذكر ش�ئا.. ر�ما - «سأذهب للمتجر اآلن ول���
� أ�دا �ا (بول) .. ل�نك لن تخدع�� أ�دو لك غب�ة أو �طيئة التفك��

فال تحاول ذلك».
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ا ع� وجهها وقد تحرر من � هلع.. �ان شعرها منت��
نظر لها ��

� إحدى روا�ات (را�دار
د�اب�سه، ونظرة الصنم الغاضب ��

� أسنانها: هجارد).. ثم إنه سمعها تعوي من ب��
� ي ي �اە دە�» ��» -

� �انت يوما ما ركبته.. وهوت �ق�ضتها ع� كتلة األلم ال��
ف�خ.. هوى برأسه للوراء وقد وث�ت العروق ع� جب�نه

وعنقه..
� أستطيع � �ل األش�اء ال��

- «واآلن.. لتجلس ها هنا وتفكر ��
.. ا�خ إذا أردت فلن عملها من أجل إ�ذائك لو حاولت خدا��
�
�سمعك أحد.. ال أحد �مر هنا ألنهم جم�عا �عرفون أن (آ��

و�ل�ز) مجنونة.. الجميع �عرف ما فعلته ح�� ولو �انوا قد
.«� � برعوا ساح��

واندفعت لل�اب، ثم أنها استدارت نحوە فجأة.. ف�خ ثان�ة
متوقعا هجمة جد�دة وم��دا من األلم.. �ان يرتجف �الورقة

محاوال أال �فعل ألن الرجفة ت��د آالمه.. �ان ي��� كطفل..
� سمع محرك الس�ارة يهدر مبتعدا أخذ يردد: وح��

.«� � � �ع�دا عن هذا ال�ابوس أو أمت��
- «�ا إل�� الرح�م.. خذ��

�ان األلم قد اس��قظ.. والجزر قد �لغ مداە حول الصخرة.
 

∞∞∞∞∞
 

� ذهن
واآلن هو ذا المعلق المجنون �صف أحداث الم�اراة ��

(بول):
- «أنا ال أصدق جرأة هذا ال (بول ش�لدون).. ال أحد من
� و�ل�ز) �صدق ما يراە.. إنه �حاول

� إستاد (آ��
المشاهدين ��



1124

� تلقاها�.. هو �ة األل�مة ال�� التحرك �ال�ر�� المتحرك �عد ال��
ء..» ذا�.. نعم�.. دعونا نز المشهد �العرض ال���

�ان العرق والدمع �غمران شفت�ه وهو �حاول.. األلم �عصف
� العالم.. �أنما

�ه.. ال �مكن أن يوجد �ل هذا القدر من األلم ��
ء الوح�د �

� تلوك لحمك.. العقار إ� (نوف��ل).. ال�� الش�اط��
� الوقت

الذي �دفعه للحركة.. �جب أن ت�حث عنه وأن تجدە ��
الذي ان�فت ف�ه..

«(بول) �حاول �جرأة.. ترى هل ينجح؟».
ثمة مشا�ل عدة.. ال�اب المغلق.. ال�حث عن ال��سوالت..
احتمال أن تعود فجأة وتض�طه متل�سا.. ال يهم.. فلتعن ��ل

� وقتها أو لتمت.. أما اآلن فالدواء هو األهم..
مش�لة ��

إن المقعد يتحرك.. هذا رائع..
ضغط ع� شفته السف� و�دأ �حاول الدوران حول محور

، ح�� المقعد مستعمال ذراع�ه.. �ان مجهودا �فوق قدرة ال���
أنه غاب عن الو�� �ضع دقائق.. ثم عاد يواصل ما �دأە..

مد �دە �أق� ما �ستطيع إ� األرض.. إ� ثالثة د�اب�س شعر
سقطت منها.. ل�ن الد�اب�س ظلت �ع�دة عن متناول أصا�عه..

العرق �غمر الب�جامة و��ساب ع� عنقه..
«ال أظنه قادرا ع� الوصول إ� الد�اب�س �ا ش�اب.. �ان

� أخ�� أنه ي�ت�� هنا..» مجهودا طي�ا ل�ن��
.. �ان مفصل فخذە األ�من � انح�� ع� ناح�ة المقعد ال�م��
يوشك ع� االنفجار.. �مد أصا�عه �ما لم �مدها من ق�ل.. لمس
.. عيناە جاحظتان.. � أن ي�عدە أ���

دبوسا ل�نه - فقط - نجح ��
العرق �غمر حاجب�ه.. أسنانه تعت� طرف لسانه.

� ق�ضته..
� النها�ة تمكن من الديوس.. واعت�ە ��

��
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جلس �لهث �عض الوقت و�لتقط أنفاسه.. ثم أنه حرك المقعد
� بوناسارو) �طل

..، �ان (تو�� تجاە قفل ال�اب الذي أغلقته ��
قصته (س�ارات ��عة) لص س�ارات.. و�� يتعلم أساليبهم لجأ
� فتح

طة متقاعد علمه ك�ف �ستخدم د�اب�س الشعر �� لرجل ��
الس�ارات وك�ف �عطل اإلنذار وك�ف ي�دأ المحرك.. لقد صار

) حفنة من الرماد اآلن، ل�ن ذكراە لم تمت.. لذلك.. �
(تو��

أمسك �الدبوس.. �ان القفل من الن�ع العتيق.. وهو واثق من أن
�د�ه لن ترتجفا.. ال �مكن أن ترتجفا.. ها هو ذا �عالج القفل من
الداخل.. يوشك دبوس الشعر أن يتهشم.. ل�ن ال.. أرجوك �ا

. إل�� احفظه ��
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«إن �ل الجمهور �اإلستاد صامت ي�تظر.. (بول ش�لدون)
� محاوالته ال�طول�ة.. ه�ا�.. شجعوە �ا ش�اب�»،

مستمر ��
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ضغط خف�ف ع� الرفاص.. قل�ال.. قل�ال.. دفعة أخرى �ا
�.. سمع صوت قرقعة فأدرك أن الدبوس قد تحطم داخل إل��
القفل.. وق�ل أن �علن لنفسه أنه فشل أدرك أن ال�اب قد انفتح

ا..� أخ��
ع المعلق �� � � اإلستاد الخ�ا�� ع� ح��

تعا� الهتاف المجنون ��
يردد:

«دعونا نر اللقطة �ال�عة ال�طيئة...»
، دعك - �الطبع ل�ن حناجر اآلالف ظلت تردد ال�اخ الحما��

� الذين يرون المشهد ع� شاشات التلفاز.. - من المالي��
 

∞∞∞∞∞
 

� أدرك أن المقعد ال �مر من �انت لحظة س�ئة - �ل م��عة - ح��
.. وهنا تذكر � ال�اب.. وأن عرضه ي��د ع� ا�ساع ال�اب ببوصت��
� أدخلته الغرفة أول أنها أمالت المقعد ع� محورە الطو�� ح��

مرة األمر الذي لن �ستط�عه أ�دا.
� ال�اب ودفع �عنف حاول أن �ح�� نفسه.. �ش�ث �جان��
� �أن جوانب العجالت ومحاورها تخدش المقعد �عنف غ�� عا��

خشب ال�اب �عنف..
� الحق�قة مر..

ل�نه مر... ��
� رفع وجهه عن األرض وجدها واقفة أمامه�.. �انت ع� أنه ح��

� �دها بندق�ة مص��ة نحوە..��..
أسنانها تلتمع.. و��

� أن - «ما دمت ت��د ح��تك إ� هذا الحد �ا (بول) فمن واج��
أمنحها لك..�» وضغطت ع� الزناد..

 

∞∞∞∞∞
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لم تنطلق الرصاصة..
�

� أغ�� ) سوى �ابوس رآە ح�� �
� الواقع لم �كن وجود (آ��

��
عل�ه.. ع� أنه قال لنفسه إن هذا ل�س مجرد �ابوس �ل هو

� أ�ة لحظة..
إنذار.. فمن الممكن أن تعود ��

� ساعة.. فلعلها تخ�ج � المرة السا�قة خمس��
لقد خرجت ��

� أ�ة لحظة لتفجر
� هذە المرة، ومن الوارد أن تعود اآلن �� ثمان��

رأسك..�
و�دأ �دفع المقعد ع�� الممر..

�ان هناك حمام ع� جانب الممر، و�ان �عرف بوجودە ألنه
سمع الم�اە تتدفق منه مرارا من ق�ل.. نظر �داخله فرأى حوضا
ة معلقة.. ولم �كن هناك ا، وثمة ص�دل�ة صغ�� و (�انيو) صغ��

(توال�ت)..
عضالته ترتجف �أنما �ل الوقت الذي أضاعه ف�ما م�� �مارس
ال��اضة �ان حلما.. ولقد �اد رأسه ينفجر وهو �حاول إدارة

... أن �ع�� �
ا - نجح �� المقعد ليواجه ال�اب.. إال أنه - أخ��

� تغ�� األرض�ة.. �عجالت المقعد فوق ال�الطات الب�ضاء ال��

ول)؟.. � ثمة رائحة ما.. رائحة مس�شف�ات.. هل �� رائحة (الل��
ل�س واثقا.. المهم اآلن أن �صل إ� الص�دل�ة.. من الواضح هذە
المرة أن األمر مستح�ل ألنها ع� ارتفاع �سعة أقدام من أطراف
أصا�عه.. ولم �ستطع أن �صدق لحظة أن الح�اة قاس�ة إ� هذا

الحد..
وهنا خطر له أن �ستعمل أي جسم ط��ل �مدە ل�اب الص�دل�ة
� الحوض.. ول�ن

و�فتحها.. ثم �دح�ج �عض الدواء ل�سقط ��
� الحوض

ال.. س�تهشم الزجاجة ��
وح�� إذا لم تتهشم فثمة فرصة ال �أس بها أن �سقط أش�اء
( �

� تعود (آ�� أخرى.. وعندئذ لن �ستطيع إعادتها لم�انها.. وح��
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�
وتك�شف ما فعلت.. فماذا �عد؟

� فتحت الص�دل�ة.. �انت ري) �� ال�� � - «سأقول لها ان (م��
ت�حث عن دواء �ع�دها إ� الح�اة�»

.. ي��� �حرقة.. وفجأة من لم �كن �ضحك إذ قال ذلك.. �ل ي���
�
� دموعه لمح �عض صناديق من الورق المقوى ع� األرض �� ب��

�ات األدو�ة تب اسم إحدى ��
�
ركن الحمام.. وع� �ل صندوق ك

العالم�ة..�
.. ال تدع هذە الصناديق تحوي مخزونها من «أرجوك �ا إل��

الشامبو أو صور أمها المرحومة الغال�ة..�».
واتجه إ� واحد من الصناديق وفتحه.. �ان مليئا �عينات األدو�ة
ها.. ل�نه ع� األقل لم �جد � لم �عرف ك�ف �قرأ اسم أ��� ال��

الدواء الذي ي�حث عنه..
.«� � «(نوف��ل)�.. أر�د هذا اللع��

وأغلق الصندوق وحاول �استماتة إعادته إ� موضعه السابق..
..، فتح � �دا له مختلفا عن الم�ان األص�� ل�ن الم�ان اللع��
م).. (نوف��ل)�.. صندوقا آخر و�دأ �قرأ األسماء (مورفوز).. (لي��

..� � ها هو ذا اللع��
� لهفة وابتلع ثالث ك�سوالت

مئات العينات منه.. فتح إحداها ��
� �عدم وجود ماء. غ�� عا��

�أنه سحر�.. لقد زال األلم... لم �كن أحمقا إ� هذا الحد، و�ان
�
� ق�ل أن ي�دأ العقار ��

�عرف أن نصف ساعة ال�د أن تم��
العمل.. ل�ن - �ال�س�ة لجسدە - �ان امتالك ال��سوالت أهم
من ابتالعها�.. �ان اآلن �ملك الس�طرة ع� قوى المد والجزر

وع� األمواج إذ تغ� الصخرة..
واآلن حان وقت الفرار.. لو جاءت اآلن فسوف..
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انت�� خمس علب من العقار (ألن هذا أ��� عدد �مكن أن �أخذە
) و�ــها ثالثون ك�سولة، ثم أعاد ت�سيق دون أن �شعر ��
محت��ات الصندوق وأغلقه �ما �ان ألن صوت س�ارة

ب...... �ق��
� المقعد.. لو أن هذە ا�سعت عيناە وهوت ذراعاە ع� جان��
) فقد انت� األمر.. لن يتمكن أ�دا من العودة إ� غرفة �

س�ارة (آ��
� إل�ه

النوم بهذە ال�عة.. ولن �كون عل�ه سوى االنتظار ح�� تأ��
وتدق عنقه..

الصوت يتعا�.. يتعا�.. ثم �خفت..
تنفس الصعداء وقرر أن ين�� هذە الم�ح�ة القاس�ة و�عود
ء لم�انه؟.. �دا لعقله �

لغرفة النوم فورا.. ول�ن.. هل أعاد �ل ��
المنهك أن ترت�ب الصناديق ل�س عشوائ�ا �ما خ�ل له أول
� ال�د أنها ) مخبولة.. ومثل �ل المر�� النفساني�� �

األمر.. إن (آ��
تهتم �أدق التفاص�ل.. ول�ن.. ل�كن�.. لم �كن لد�ه مخ�ج آخر

سوى أن �فعل ما فعله..
وهكذا أدار المقعد وخ�ج من الحمام.. وهنا جال �ذهنه خاطر
مرعب: ماذا لو �انت أرض�ة الحمام مبتلة.. ال�د أنه ترك آثارا
� المقعد.. �انت الفكرة ع� ال�الط األب�ض النظ�ف من عجل��
ق��ة إ� حد أنه رأى تلك اآلثار �الفعل.. ثم أنه طرد هذا

الوسواس من ذهنه..
� أدرك أن غرفة المع�شة - � ط��قه إ� غرفة النوم ح��

�ان ��
� غرف المع�شة �ضع

� الجانب اآلخر من القاعة.. و��
حتما - ��

� ذهنه المحموم..
أ��� الناس أجهزة الهاتف.. والتمعت الفكرة ��

.. ال أعرف �م ��� �� � ة الضا�ط وال تقاطع�� � �ا ح�� - «اسمع��
من الوقت ح�� تعود.. اس�� هو (بول ش�لدون).. أتحدث من
ة ط��لة.. أرسلوا � و�ل�ز) ح�ث أنا سجينها منذ ف��

ل (آ�� � م��
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�
ع��ة إسعاف وس�ارة دور�ة.. و��عة �حق السماء ق�ل أن

تعود��».
ول�ن من قال لك إن عندها جهاز هاتف؟.. أنت لم �سمع رن�نه
� ول�ن إغراء ال�الس��ك

مرة واحدة.. أنت تجازف �ا صد���
األسود ال�ارد وصوت دوران القرص أو الصوت المتقطع ألزرار
اللمس.. هذا اإلغراء �فوق قدراتك ع� التحمل.. ودون تردد

اتجه نحو الطرف اآلخر من الممر..
ء.. ثمة صورة �

�ان الهواء را�دا واللون األحمر �س�طر ع� �ل ��
� حقد.. واضح ط�عا أنها

� إطار مذهب المرأة ترمقه ��
��

� أرجاء القاعة �ان هناك أثاث حق��
)..، و�� �

المرحومة أم (آ��
� ركن �ان هناك جهاز هاتف ينعس تحت مزه��ة

متهالك.. و��
اء قب�حة.. خ��

مد �دە للسماعة وقل�ه ��اد ي�ب لفمه ل�نه أدرك ع� الفور أنه
م�ت.. �ال حرارة..

«.. �
«وهذا هو (العك) الحق���

ع يتخ�ل ما فعلته.. لقد �ان العالم مليئا �األوغاد الذين ��
عت � ء ما.. لهذا - ب�ساطة - ان�� �

�سخرون منها و�تهمونها ���
� لتتخلص منهم وان حافظت ع� وجود سلك الهاتف الخار��

..( الهاتف ألنه يتعلق (�المظهر االجتما��
واس��د �ه الذعر..

لقد حان وقت العودة هذە المرة.. �جب أن تعود للحجرة ��عا
� أي أثر لحملتك االستكشاف�ة.. ال �سقط

� الحبوب وتخ��
وتخ��

� رحلة عودتك.. هلم أ�ع.
ء �� �

أي ��
� هذە المرة أنها

وهنا سمع صوت محرك س�ارتها..، وأدرك ��
�.. ��
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∞∞∞∞∞
 

.. �ان موش�ا ع� فقدان الو��
� ح�اته.. تذكر موقفا

� أعماقه اختلج أعظم رعب عرفه ��
و��

ة من عمرە وقد خ�ج أبوە وأمه � الثان�ة ع��
� �ان �� مشابها ح��

من الدار.. تناول س�جارة من عل�ة سجائر أب�ه وأشعلها
� منتصف

مس�شعرا الدوار والشعور �الذنب واللذة و��نما هو ��
الس�جارة والغرفة تعبق �الدخان سمع صوت ال�اب �فتح وأمه
ع �حرك )�.. هذا أنا.. �س�ت ك�س نقودي�».. �� تهتف: « (بو��
ك... � ال��

� جنون عالما أنه لن �فلح.. عالما أنه وقع ��
الدخان ��

عالما أن العقاب ات ال محالة..
� هذە المرة لن �كون العقاب �ضع صفعات صوت المحرك

��
� ذلك.. وضع

يتوقف.. إنها �� �الفعل هذە المرة.. ال شك ��
ع �شق ط��قه ع�� الممر.. إ� � و�� � ع� العجلت�� �دين مخدرت��

�اب غرفة النوم...
حاول �المحموم أن �قتحم ال�اب.. ترى هل خدشت الطالء؟..
� فتحة

هل ثمة أثر واضح؟.. ول�ن.. لقد انح�� المقعد ��
� عنق زجاجة ال �ستطيع الدخول

�� � ال�اب.. انح�� كقطعة فل��
وال الخروج.. ادفع �قوة برغم أن هذا لن �ف�د.. ادفع..

ا.. استطاع توترت عضالت ذراع�ه �أوتار ال�مان المشدود.. أخ��
ة.. �ات كث�� أن �قتحم الفتحة.. ال تتوتر.. ال�د أنها تحمل مش��
� طلبتها.. فال تتوتر.. ستحتاج �عض ع� األقل رزمة الورق ال��

� األمر.
الوقت إلدخال هذە األش�اء.. لقد انت� أسوأ ما ��

أمسك �مق�ض ال�اب وأدارە محاوال غلق ال�اب ل�ن اللسان
� أن يتحرك �أن ش�ئا �عوقه.. حاول مرارا دون جدوى.. العن�د أ��

صوت أبواب الس�ارة تغلق..
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آە�.. إنه الجزء من دبوس الشعر الذي تهشم داخل القفل هو ما
�عوق اللسان..

� المرأة إذا نتوء صوت حقائب من ال�الس��ك.. وصوت أن��
�حملها..

.«� � - «هلم.. هلم أيها اللع��
توسل إ� اللسان وتوسل إ� دبوس الشعر المكسور.. الدمع

والعرق �ختلطان ع� خدە.. إنها لن ترحمك.. لن ترحمك..
�ان.. صوت مفات�حها تخ�ج من الحقي�ة.. صوت قدميها تق��

.. صوت �اب .. فأ��� أدار المق�ض مرارا.. اللسان يتحرك أ���
� ذلك

) يناد�ه (�ما نادته أمه �� �
المطبخ ينفتح.. صوت (آ��

اليوم):
ت لك األوراق�» «(بول).. هذي أنا�.. لقد أح��

� هذە الثان�ة تهشم الجزء المحشور من دبوس الشعر.. و�رز
و��

اللسان للخارج �امال.. ضغط ع� ال�اب فأقفله.. صوت طقطقة
ال�الون.. هل سمعته؟.. مستح�ل أال تكون قد سمعته�.. تحرك
� سمع خطواتها تدنو من ال�اب.. �المقعد إ� جوار النافذة ح��
� فتح ال�اب

� القفل.. لن تنجح ��
وسمع صوت المفتاح يتحرك ��

�س�ب دبوس الشعر وس�نتابها الشك.. ل�ن ال.. لقد دار المفتاح
�سالسة..

أغمض عي��ه ودعا هللا أن تحسب العرق الذي ي�لل وجهه
� �ل جسدە.. أن تحسب �ل هذا ن��جة

وصدرە والرجفة ��
لحرمانه من العقار..، دعا هللا كذلك أال �كون قد ترك خلفه أثرا

ما..
نظر لألرض �احثا عن آثار تركها المقعد ب�نما ال�اب ينفتح..

وهنا فطن لحماقته..
� حجرە..�

�انت علب ال (نوف��ل) مازالت ��
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ري).. � 4 - عودة (م��
�انت معها رزمتان من الورق.. و�انت تب�سم قائلة:

- «هو ذا الن�ع الذي أردته.. أل�س هو؟..»
ثم إنها نظرت له �حدة.. وتقلص وجهها:

� العرق ماذا كنت تفعل؟�».
- «ل�نك محتقن وغارق ��

ف ء.. اع�� �
� داخله ��خ.. إن (ماما) تعرف �ل ��

�اد الطفل ��
ء واطلب مغفرتها، إال أنه تماسك وأجابها �صال�ة �

لها ��ل ��
الفوالذ:

� ما كنت أفعل.. كنت أتعذب�». «أنت تعرف��
� رقة

� واب�سمت ��
مسحت العرق من ع� جب�نه �مند�ل ور��

مفزعة.. فسألها متظاهرا �أنه يتألم:
� الدواء اآلن؟».

- «هل �� ��
- «فورا.. ول�ن أر�د منك أن تتذكر ما إذا كنت �س�ت ش�ئا آخر
� ال�تا�ة.. مثال جهاز �اس�ت أو

�حتاج إل�ه الع�اقرة أمثالك ��
ش�شب كتا�ة أو ش�ئا من هذا القب�ل حاول أن تتذكر..».

).. الدواء.. أرجوك..» �
ء �ا (آ�� �

- «ال ��
ه�طت �عي�يها إ� أسفل.. إ� حجرە.. إ� ح�ث �شا�كت �داە

ة ط��لة.. دهورا.. ثم.. حول علب (النوف��ل).. ظلت تنظر ف��
- «(بول).. لماذا تمسك ب�د�ك حجرك بهذە الط��قة؟»

انفجر �ا��ا.. �ان �شعر �اإلثم.. �الذنب.. ل�نه واصل خدعته
�أخر ورقة عندە:

- أر�د الدواء.. و.... المبولة.. لقد �للت بنطا�� و..
اب�سمت وداع�ت شعرە:
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ا هذە المرة.. ) كث�� �
- «�ا لك من طفل �ا�س..... لقد تمادت (آ��

� سأر�حك حاال..» ) العجوز المنحطة�.. ل�ن�� �
(آ��

� الم�ان الوح�د الذي
ما إن غادرت الغرفة ح�� أخ�� العلب ��

� رآها � جلسته ح��
اح �� خطر ب�اله وهو مؤخرة �واله، ثم اس��

� من (النوف��ل).. عائدة �المبولة وكوب ماء وك�سولت��
قال لنفسه «ثالث ك�سوالت من ع�� دقائق واآلن اث�تان.. ر�ما
� غيب��ة لن تصحو منها أ�دا.. ل�ن.. ر�ما �ان هذا

غرقت ��
.. � أفضل..» ابتلع ال��سولت��

� أدارت ظهرها له.. وتناول منها المبولة ع� ح��
«واآلن لنعد للفراش.. أنت مرهق وال�د أن قدم�ك ت�شدان

ألحانا أو�رال�ة�».
ء.. إن �

� الوقت الحا�� - لم �عد �شعر ���
هز رأسه برغم أنه - ��

جرعة الدواء الزائدة تهوي �ه إ� ظلمات الالو�� ��عة مفزعة..
فعه للفراش.. وعندئذ الخاطر الذي لم �فارق ذهنه هو أنها س��
� � أن تكون عم�اء وفاقدة الحسن �� ال تالحظ العلب ال��

ي����
تمأل مؤخرة �واله..

.«.... ).. هال انتظرت خمس دقائق ح�� �
- «(آ��

- «ح�� ماذا؟».
«.. - «ح��

�ان �عرف ما ي��د قوله ل�نه ال �جد ال�لمات.. ضاعت منه
� تح�ط �ه.. من القسوة أن ات اللون الرمادي ال�� وسط �ح��
�فتضح أمرە �عد �ل هذە المعاناة.. ومن المؤكد أنها ستفضح

أمرە ع� �ل حال..
إال أنها وافقت ع� تركه إ� أن ي�دأ العقار عمله ح�� ال يؤلمه
�ع الصعود للفراش.. وغادرت الغرفة، فما إن اختفت ح�� ان��
علب الدواء ودسها تحت المرت�ة.. الغرفة �لها مغلقة �شاش
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� غيب��ة. عم�قة. غيب��ة استمرت
أب�ض يزداد سم�ا، وغرق ��

ة ساعة.. أر�ــع ع��
 

∞∞∞∞∞
 

ري).. � ف�غ (بول) من كتا�ة أول ثالث صفحات من (عودة م��
� استطاع بهما أن �عود �ان مندهشا من السهولة وال�ساطة ال��
ء �الم�لودراما.. �ل - ري) الم�شعب المعقد الم�� � إ� عالم (م��
لشدة دهشته - �ان األمر م��حا �أنك ترتدي حذاء قد�ما عندك

اعتاد قدم�ك..
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) جالسة �جوارە تقرأ ما كت�ه.. ثم أعلنت رأيها: �
�انت (آ��

- «ل�ست سل�مة..�».
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ري) إ� � لم �صدق أن��ه.. ك�ف؟.. إنها قصة قادمة من عالم (م��
ري).. � حد ال يوصف.. إنها من صم�م (م��

ول�ن ما مع�� (ل�ست سل�مة)؟�
- «ك�ف؟.. أال تحب�نها؟»

- «ك�ف ال أحبها.. إنها مؤثرة للغا�ة وقد �ادت عيناي تدمعان
� أن

� �عض الفقرات.. ل�نها غ�� سل�مة.. إنها غش و�����
��

ها�». تغ��
ماذا حدث �ا (بول) لقارئتك المثال�ة؟.. لقد تحولت القارئة

المثال�ة إ� النا�� عد�م الشفقة فجأة..
�
رسم (بول) ع� وجهه تعب�� االهتمام الصنا�� الذي �ان �ص��

�ن، ذلك التعب�� الذي �ان يرضيهم و�جعلهم �ه آلراء النا��
ي�نازلون عن �عض أف�ارهم الحمقاء.. وسألها:

� ��لمة (غش)؟» - «ماذا تعن��
ري).. لقد ذهب (جوفري) � «أنت تذكر نها�ة قصة (طفل م��
ري) ل�ن الطب�ب لم � ع� صهوة حصانه ل�ح�� الطب�ب ل (م��
�أت قط، ألن (جوفري) سقط من ع� الحصان وحطم كتفه..
ري) لنجد أن الطب�ب � وهكذا ال �مكن أن ت�دأ قصة (عودة م��

أنقذ ح�اتها..».
ري) ل�نها � �دأ (بول) �فهم.. إن هذە المرأة ال �سمح له �قتل (م��
ري) للح�اة عن ط��ق التلفيق.. � -كذلك- ال �سمح له ب�عادة (م��

ل�نك قتلتها �الفعل.. فماذا بوسعك أن تفعل؟..
:( �

قالت (آ��
«عندما كنت طفلة كنت أذهب للس�نما لمشاهدة الحلقات
� �قوم ب�طولتها (الفارس المقنع) و (فالش األسبوع�ة ال��
�
� مساء �ل س�ت ��

ها.. كنت أذهب مع أ�� جوردون) وغ��
ة األخ�ار (ب�كرسف�لد) ح�ث ولدت..، وكنت أستمتع ب���
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�
� كنت شغوفا �معرفة ما س�حدث �� والرسوم المتحركة، ل�ن��
�
� التفك�� أسبوعا �امال ��

حلقة اليوم من المسلسل.. ر�ما أضنا��
� ت�ت�� دائما

انتظار هذە اللحظة، �انت حلقة األسب�ع الما��
�
�ال�طل فاقد الو�� ب�نما طائرته تنحدر ��عة، أو مق�دا ��

� س�ارة �ال فرامل...»
ق، أو مك�ال �� مخزن �ح��

- «�سمون هذا التكن�ك (�لف هانجرز) أي (التعلق ع�
الحافة)..»

� جاهلة تماما..» أعرف ذلك �ا س�د ع�قري� إنك تحسب��
� وجهه فأدرك أن الصمت هو أسلم الحلول..

ولوحت �ذراعها ��
وأردفت:

� أي حل - «كنت أصبو دائما لمعرفة ما س�حدث.. و�ان يرضي��
طالما �ان (عادال).. مثال �صحو ال�طل فجأة من إغماءته.. �جد
�طها إ� جسدە و��ب من الطائرة ق�ل مظلة تحت المقعد.. ف��

أن تهوى.. هذا حل (عادل).. ل�س واقع�ا ل�نه (عادل)..»
�ان �المها مذهال وأثار اهتمامه تماما.. إنها �السل�قة تعرف

..(2)
واحدة من أهم أساس�ات البناء الدرا��

� س�ارة
- «واآلن خذ عندك نها�ة أخري.. عندما وضعوا ال�طل ��

� ط��ق
دون فرامل وأح�موا غلق الس�ارة وجعلوها تنطلق ��

� الج�ال.. ال جدوى من الفرار.. ال مخ�ج.. وفجأة ترى متع�ج ب��
� الهواء وتهوى.. تصطدم

الهاو�ة.. وتري الس�ارة تط�� ��
� الحلقة

�الصخور ثم تنفجر وتظهر ع� الشاشة ع�ارة (ال�ق�ة ��
القادمة).. وهكذا........»

 
�انت جالسة اآلن ع� حافة فراشه وقد ا�سعت عيناها حماسة:
ة � األسب�ع التا�� ذه�ت للس�نما من الساعة الثان�ة ع��

��» -
ظهرا برغم أن العرض ال ي�دأ ق�ل الثالثة..، ثم �دأ العرض.. رأينا
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الس�ارة تصل لحافة الهاو�ة ثم رأ�ت ال�طل �فتح �اب الس�ارة
ها.. �ان �ل � هوت الس�ارة لتل�� مص�� و��ب منها، ع� ح��
� لم أفعل.. فقدت � الس�نما يهللون و�صفقون.. ل�ن��

الص��ة ��
�
.. وقفت أ�خ: «�ال..... لم �كن هذا هو ما حدث �� � صوا��

� دون جدوى.. � أن �خرس��
....»، حاول أ�� �

األسب�ع الما��
ظللت أ�خ: هل أنتم أغب�اء؟.. هل فقدتم جم�عا الذا�رة؟..
وخرجت من الس�نما مرددة: إن هذا غش قذر..... إن ال�طل لم
�خ�ج من الس�ارة قط ق�ل سقوطها من ع� الحافة.. هل تفهم

هذا؟.. هل تفهمه؟»
� عي�يها.. و�رغم ذعرە و�رغم

والتمعت بوادر العاصفة ��
اس��قاظ طفولتها المعقدة؛ فإنه �دأ �شعر �الخجل من نفسه
� حنقها

ألنه مارس معها ذات (الغش القذر).. �انت محقة ��
برغم تفاهة األمر �له..

صمم ع� عدم استفزازها ألن غض�تها ستكون مرع�ة..
ته وجذبته ل�لمس وجهه وجهها.. و�خت: أمسكت �ه من س��

- «هل تفهمه..؟».
).. ط�عا..» �

- «ط�عا �ا (آ��
� كت�تها؟» � الصفحات ال��

�� � - «إذن أنت تعرف ما �ضا�ق��
� السماء إن � �ە أ�مل: «ولتلعن��

- «نعم.. أعتقد ذلك» و��
عرفت ك�ف أعالج هذا..».

ري) للح�اة � � أعماقه أدرك أنه لم �جد ط��قة �ع�د بها (م��
و��

� بها فإن نهايته ق���ة..
و�قنع (آ��

 

∞∞∞∞∞
 

� مقعدە.
أغمض (بول) عي��ه وأرجع ظهرە للوراء ��
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، ومن الغ��ب أنه لم �لمس مخزونه من �ان األلم قد �دأ يتال��
� ال (نوف��ل) المخ�أ تحت المرت�ة، �أنما �ان �كف�ه هذا (التأم��

ول األلم.. ل�ن المش�لة الحق�ق�ة �انت � )) ل�� �
ضد مخاطر (آ��

�� إدرا�ه لخطر اإلدمان الزاحف عل�ه.. ما دام األلم �قل رو�دا
�ن مثال؟.. لم رو�دا فلم ال تعتمد ع� مسكن أقل خطرا �األس��
� تعطيهما لك �ل � اللت�� � إحدى ال��سولت��

ال تحاول أن تخ��
�� �

� تحت لسانك ح�� ال ت�تلعها.. وعندما تم�� ساعت��
تخرجها من ف�ك وتدسها تحت الوسادة؟.. هكذا �ستطيع

تقل�ل الجرعة تدر�ج�ا..
� ول�ن.. أنا متعب اليوم.. ل�كن ذلك غدا، أو - ع� األ��� - ح��

ري).. � ) عن الفصل األول من قصة (عودة م�� �
تر�� (آ��

ء مما �
ل�نها مخبولة.. أنت تدرك ذلك.. ولن يروق لها أي ��

�
تكت�ه.. أنت تفهم هذا ج�دا..، ل�م من صفحات تكدست ��

سلة المهمالت ل�لة أمس �لها مليئة �سطور حمقاء تتحدث عن
ري) للح�اة.. و�لها سخ�فة تفتقر � � عادت بها (م�� المعجزة ال��
� كون

).. إنه لمحظوظ حقا �� �
للعدل.. (غش قذر) �ما قالت (آ��

ب الـ (ب�سبول) أو تط�� له أظفارە ) لم تهشم قدم�ه �م�� �
(آ��

ا عن عدم رضاها.. إن هذا يناسب مفهومها �ماء النار تعب��
� � النقد األد��

) أسل��ا جد�دا �� �
الف��د للعالم..، لقد ابتكرت (آ��

� مرارة نظر إ�
� قلوب األد�اء جم�عا.. و��

كف�ال ب�ثارة الرعب ��
اآللة ال�ات�ة، وغمغم:

� أمقتك..�» . «إن��
 

∞∞∞∞∞
 

�ان �ف�ش عن (المظلة الموجودة تحت مقعد الطائرة)...
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� اآللة ال�ات�ة.. وكتب ع� ركنها األ�من العلوي
وضع ورقة ��

ري) ثم رقم (1) ع� الركن األ�� العلوي..، وأدار � (عودة م��
� منتصف الصفحة (الفصل

الرافعة أر�ــع أو خمس مرات وكتب ��
األول).. �ان �ضغط المفاتيح �عنف أ��� مما �قتض�ه األمر ألنه

..( �
أراد أن �سمعه (آ��

واآلن ها هو ذا ب�اض الصفحة يتحدى عي��ه كج�ل من الجل�د
س�سقط من فوقه ل�دق عنقه.. «إن هذا غش قذر»..

� أي حل ما دام عادال».. «ما دمت ت��د ح��تك إ� «�ان يرضي��
� أن أمنحها لك�».. هذا الحد �ا (بول) فمن واج��

«.. �
«هذا هو العلك الحق���

ود.. خطأ جس�م ألنها لو دخلت الغرفة � �حر ال��
�ان �غرق ��

ە.. ووجدته شاردا ستجن.. ل�نه لم �كن �ملك أن يركز تفك��
� (مالدن).. الدائرة...

�ان �عود �ذا�رته إ� معسكر ال�شافة ��
� كنت ت��حها دائما.. ماذا �ان اسمها؟ اسمها (هل واللع�ة ال��
� دائرة

�ستطيع؟).. و�ان رئ�س ال�شافة ُ�جلس الص��ة حوله ��
) �ستكشف و�ح�� لهم عن رجل �د� (كور�جان المسته��
� أم���ا الجن���ة.. وفجأة �جد نفسه محا�ا �أسود

األدغال ��
جائعة وهنا �ش�� رئ�س ال�شافة إ� واحد من الص��ة و�ضغط

زر ساعة اإل�قاف و�سأله.. «(دان��ل.. هل �ستطيع؟»..
عندئذ يواصل (دان��ل) �د القصة خالل ع�� ثوان، فإن تأخر
ك الدائرة.. �ستطيع (دان��ل) - مثال - � ال�الم �ان عل�ه أن ي��

��
أن �قول إن (كور�جان) أطلق الرصاص ع� األسود وجرى.. ثم
� �ه «هل �ستطيع؟» ل�أخذ ي�تقل �السؤال إ� أحد المح�ط��
منه زمام ال�د.. و�انت هناك ال�ث�� من التلف�قات، لذلك �ان
دور الجزء األعقد من اللع�ة: «هل فعل ذلك؟» �سألها الرئ�س
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� مدى مصداق�ة ما تم �دە.. قد يوافقون
طال�ا رأي الص��ة ��

وقد ينكرون.. (بول) لم �خ� اللع�ة قط..
.. ولهذا أنا ثرى.. هل �ستطيع �ا (بول)؟.. ط�عا.. لهذا أنا ��
.. وهناك من �فهمون � هناك من �كتبون �أسلوب أفضل م��

.. أنا ال أستطيع لعب الت�س وال أستطيع تغي�� � ا م�� �ة خ�� ال���
(جلدة) الص�بور وال أستطيع عزف نغمة واحدة ع� الجيتار..
� أستطيع.. أستطيع.. أستطيع ، ل�ن�� � � مرت�� � زوا��

�ل وفشلت ��
أن أخلق قصصا تبهرك.. �سحرك.. تجعلك ترتجف فرقا.. أو
ري) إ� الح�اة ولن �جرؤ � ت��� حزنا.. ولهذا سأنجح.. سأع�د (م��

� �سألهم الرئ�س: � ح��
واحد ع� رفض مصداق�ة �لما��

- «هل فعل ذلك؟»
� أحد أخ�ج من الدائرة.. لن �جعل��

 

∞∞∞∞∞
 

� ال�دء �ان �طيئا..
ة �دأ (بول) �كتب �� � الساعة الحاد�ة ع��

��
ات من الصمت قد تصل إ� �ات فرد�ة ع� المفاتيح تليها ف�� ��
ات الصمت تق�.. وتق�.. و�دأت � ثان�ة، ثم �دأت ف�� خمس��
( �

� دخلت (آ�� �عته تزداد وقرقعة المفاتيح تتواصل وح��
اق�ه لم �شعر بوجودها، �األحرى لم �شعر بوجودە الحجرة ل��
� حماسة ح�� الثالثة �عد الظهر.. ثم إنه

هو نفسه.. ظل �عمل ��
� المساء - طلب منها أن تع�دە إ� المقعد ثان�ة ليواصل

�� -
) الحجرة لتع�دە للفراش �

ة دخلت (آ�� � الحاد�ة ع��
ال�تا�ة، و��

ة دق�قة أخرى.. ل�نها كه خمس ع�� إال أنه توسل إليها �� ت��
رفضت..
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وللمرة األو� نام �مجرد أن المس الفراش ودونما أحالم.. لقد
استهلك �ل رص�دە من األحالم ع� الورق..

 

∞∞∞∞∞
 

ري) ت�دأ �ا��شاف مروع.. إن هناك من � �انت قصة (عودة م��
ري) ما زالت � ة لالعتقاد �أن (م�� األس�اب ما �دعو حارس المق��
� وحركة من التابوت الذي ترقد ف�ه، ح�ة فهو �سمع صوت أن��
و�صارح (جيوفري) وم�� (رام�دج) �ذلك. من ثم �صمم هذان

�ا ما هنالك.. ة ل�� ان ع� ن�ش المق�� األخ��
) إ� �

� دلفت (آ�� �انت هذە �� نها�ة الفصل السابع ح��
� فرغت من � تحملها وال�� الحجرة.. نظر إليها و�� األوراق ال��

قراءتها.. وسألها:
- «حسن.. هل هذا (عادل)؟..»

.. ل�نه ش�يع�» - «�الفعل.. (عادل) ومث��
ء مف�ع �

ري) السا�قة.. ثمة �� � هو ال �ش�ه أ�ا من قصص (م��
� ظروف ش��عة هو

فكر (بول): هذا ألن �اتب القصة �ع�ش ��
اآلخر.. ثم إنه سألها:

- «هل أستمر ع� هذا ال�سق؟».
- «سأقتلك لو لم تفعل�»

� عروقه.. إن الع�ارات ع� منوال
هذە المجاملة جمدت الدم ��

� تقولها � أن أ�لك أ�ال..» �انت مفزعة ح�� «أنت جم�ل و�مكن��
� الحظ أنها تقف �ع�دا �أنما )، إال أنه شعر �الرضا ح�� �

(آ��
� السطور.. اب منه.. إنها الحرارة المن�عثة من ب�� تخ�� االق��

ق... اب أ��� لئال تح�� ) ح�� �أنها تخ�� االق�� �
لقد شعرت (آ��

� ما أ�تب أوال فأوال..؟».
� أن تقر�� - «هل تحب��
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.. سأقرأ فصال فصال» � � و�شوق�� - «هذا يناسب��
- «أر�د خدمة أخرى.. هال أ�ملت �� �ل حروف (النون)

الناقصة �القلم؟..»
«.. �

- «هذا �سعد��
قالتها وغادرت الغرفة..

هنا الحظ (بول) ش�ئا ما..
� ال�اب �انت هناك عالمتان سوداوان.. عالمتان ع� جان��
تركتهما جوانب ال�ر�� منذ ذلك اليوم الذي �انت ف�ه حملته

) لم ترهما ح�� اآلن.. �
االستكشاف�ة.. إن (آ��

اهما.. وعندئذ.. ؟.. س�� ول�ن إ� م��
 

∞∞∞∞∞
 

� الفراش يرشف قدحا من
ص�اح اليوم التا�� �ان جالسا ��

� �دها - صدق أو ال
) الحجرة و�� �

القهوة.. وفجأة اقتحمت (آ��
تصدق - زوج من (ال�ل�شات) الحد�د�ة، وق�ل أن �فهم (بول)
� الفراش ف�خ من األلم.. وسقط قدح القهوة ع�

ش�ئا رفعته ��
األرض.. ماذا دهاها؟�..

� ثوان لوت �د�ه خلف ظهرە وق�دتهما �األصفاد «اخرس �ا
��

.. وال �لمة�». � غ��
� فمه..

قالتها وكومت طرف المالءة ودسته ��
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«أحذرك �ا (بول).. لو سمع صوتك أو لو سمعت أنا صوتك
«� سأقتله ثم أقتلك ثم أقتل نف��

� �غلق، آە�.. إذن فهناك زائر�.. سمع (بول) صوت ال�اب الخار��
( �

ومن النافذة المفتوحة رأي س�ارة تقف جوار س�ارة (آ��
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� من عمرە �غادر الس�ارة.. � الست��
الج�ب..، ورأى رجال مهندما ��

� اتجاهه.. لماذا ال تدعينه للدخول �ا
) ته�ع �� �

ها �� ذي (آ��
�
ى طائرك النادر المك�ل �األصفاد �� )؟.. لماذا ال تدعينه ل�� �

(آ��
الفراش؟..

�
�انت تت�لم وال�خار األب�ض �خ�ج من فيها ك�الونات ال�الم ��

ء ما.. ثم ي��ــها �
القصص المصورة.. والرجل �حاول إقناعها ���

) تأ�� النظر إليها ر�ما ألنها (مقرفة) أو (عك). �
أوراقا ل�ن (آ��

ء يتصاعد إ� حلقه ل�نه �
� فم (بول)�.. ال��

�ا لمذاق المالءة ��
� استعالء إ� س�ارته ل�دير محركها، ع�

�قاومه.. الرجل يتجه ��
) ت�خ و�� تهز إص�عها مهددة.. الصوت �صل �

� تقف (آ�� ح��
� (بول):

�صع��ة ألذ��
- «أنت تحسب نفسك ن�ي�ي�يها�».

� بثورتها.. فإذا بها تر�ل ل�ن الرجل تحرك �الع��ة غ�� عا��
ا�د: � ا�د.. ت�� � مص�اح الس�ارة �عنف لتهشمه تماما.. وثورتها ت��

... � - « �ا طائر الشؤم... ح�� ال�الب تكون أ��� ل�اقة منك ح��
.«

ل�ن الرجل �ان قد ابتعد وقد آثر السالمة..�
سمع (بول) �اب المطبخ �فتح و�غلق �عنف.. فقال لنفسه:

- «حسن.. لقد ذهب الس�د (منقذ) �ع�دا عن متناول �دها..
� هنا.. لألسف أنا هنا�» ل���

 

∞∞∞∞∞
 



1149

5 - الم��د من اال��شافات..

�
ء دون أن تنظر �� � � عادت للغرفة أخذت تذهب وت�� ح��

� ناولها � عص��ة و�� تل�ح �قطعة الورق ال��
اتجاهه.. مرددة ��

إ�اها الرجل:
ائب.. حجوزات.. محامون�.. � ال��

� المائة ز�ادة ��
ة �� - «ع��

قرف�.. قرف�».
� فمه ل�نها لم

ها �المالءة المحشورة �� � محاوال تذك�� أخذ ي��
تعرە ان��اها..

ل.. ول�ن � - «خمسمائة دوالر �جب أن أدفعها ع� هذا الم��
ك�ف �س�ت ذلك؟»

ود �دأت تفك وثاقه وأعادت األصفاد إ� ج�ب م��ولها.. �� �
و��

) أنك �س�ت - ب�ساطة - ألن �
�ان هو �فكر.. الواقع �ا (آ��

� الجنون �ن الحاجز الفاصل ب�� حالتك تتدهور.. يوما فيوما تع��
.. القا�ل للعالج والجنون المستع��

�
ها خمسمائة دوالر �� لم تكن تملك ماال؛ لهذا عرض أن �ع��

حافظته ع� أن تذهب للمدينة فورا ل�سدد ما عليها من
� �ضع ساعات من الوحدة يواصل

ائب، و�ان �أمل �ذلك �� ��
فيها ا��شافاته..

ت له الحافظة ل�عطيها المال منذ شهور �ا �عد تردد أح��
(بول) كنت إ�سانا حرا مفعما �الح�اة �دخل إ� (بنك بولدر)

ل��ف ش��ا �خمسمائة دوالر..
� �فت لك الش�ك فاتنة وقد رمقتها �انت الموظفة ال��
ب�عجاب ف�ادلتك النظر.. لو أنها رأتك اآلن..... لو أنها رأت

� ناحال واهنا..� الشبح الذي �ته كسيح القدم��
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.. .. �حرقة ي��� �ان ي���
 

∞∞∞∞∞
 

� جمعها ) �ان هو مستعدا.. د�اب�س الشعر ال�� �
� رحلت (آ�� ح��

خلسة من وراء ظهرها ط�لة األ�ام الماض�ة �ما �جمع السنجاب
�
� تأ�د من أنها ان�فت فعال ول�ست قا�عة �� البندق..، وح��

) أثرى �
انتظار ض�طه وهو (�عط) (مصطلح آخر من قاموس (آ��

ا)؛ عندئذ �دأ يتحرك �المقعد نحو ال�اب.. �انت �ه لغته أخ��
) لو عرفته يوما ما.. �

ذراعاە قد ازدادتا قوة وهذا س�دهش (آ��
� �خنقها... حتما ستعرف ذلك ح��

هذە المرة لم �ستغرق منه معالجة القفل ال�ث�� من الوقت..
� وانفتح ال�اب �سهولة.. أخ�ج مند�ال ورق�ا �دأ �عالج العالمت��

�لهما.. � � ال�اب ل�� السوداو�ن ع� جان��
� التجوال

فما إن زالت العالمتان ح�� أدرك أنه ال يرغب حق�قة ��
هذە المرة.. ستكون هناك مرة مالئمة ولسوف �جدها حتما.. أما

� ال�تا�ة..
اليوم.. هو ال يرغ�ه سوى ��

وهكذا عاد �مقعدە إ� داخل الغرفة وأغلق ال�اب خلفه..
 

∞∞∞∞∞
 

إنه منتصف إب��ل..
ا�د..، من الغ��ب أنه - � � اآللة ال�ات�ة ت�� كومة األوراق ع� �م��
ق�ل الحادث - �ان �عت�� أن أق� إنتاج له هو أر�ــع صفحات
ة صفحة يوم�ا ولقد �لغ � ع�� يوم�ا.. أما اليوم فهو �كتب اثن��

� صفحة ح�� اليوم. � وس�عا وست�� عدد صفحات القصة مائت��
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�ان الس�ب - �ما أدرك - هو انتظام ح�اته و�عدە عن
السفاسف.. لم تعد هناك جوالت ع� الحانات وال شقراوات
� وال سجائر.. فقط ال (نوف��ل).. ولعله اآلن أ��� المدمن��

� العالم.. المدمن الوح�د الذي يتعا� المخدرات
انتظاما ��

�انتظام و�الساعة�
) تملك �

� األ�ل أو النوم أو القراءة، و�انت (آ��
� الوقت ��

�ان �ق��
المجموعة ال�املة ل (سومرست موم) فاعتاد (بول) قراءتها
برغم أنه �ان �ظن أنه لن �قرأ أي كتاب �انبهار منذ صار أدي�ا
هو اآلخر.. ل�ن (موم) أغواە �قصصه المشوقة وأعادە إ� مرحلة

اءة األو�. ال��
) الثق�لة ع� األرض فرفع رأسه.... �

سمع صوت خطوات (آ��
� - مذعورا ۔ �أنها ال ترتدي ثدسالش�.. ثدسالش� وهنا فو��
� قدمها.. رفع رأسه أ��� فوجد أن شعرها

سوى خف واحد ��
م�ع�� وعي�يها زائغتان وثمة عالما حمراء ع� خديها وذراعيها..

�ما أن �قا�ا الطعام �انت متناثرة ع� صدرها.
� الـ (نوف��ل) وعادت تجر ودونما �لمة قذفت له �ك�سول��

قدميها.. ثدسالش�.. ثدسالش...
)... هل أنت ع� ما يرام؟». �

«(آ��
- «ال�»

� مالمح وجهها، رآها
واستدارت نحوە، ودونما تغ�� �ذكر ��

� غل
� أص�عيها اإلبهام والس�ا�ة.. �� تعت� شفتها السف� ب��

لوتها.. شدتها، و�ذا �الدم �س�ل ع� ذقنها وان�فت دونما �لمة
تاركة (بول) �حاول إقناع نفسه �أنه حقا رأى ما رأى� ومن وراء

ال�اب الموصد سمع صوتا..
� الصالة

) جالسة وحدها �� �
صوت صفعات.. �التأ��د�.. إن (آ��

تصفع نفسها�
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� الذين اس�شارهم وهنا تذكر حق�قة عرفها من األط�اء النفسي��
لق الشخص�ة � � ت�� � شأن إحدى قصصه.. ح��

يوما ما ��
االن�ساط�ة اال�تئاب�ة إ� ظلمات مرحلة ا�تئاب؛ فإنها تعاقب
�
� صورة صفعات.. لدغات.. حروق �الس�جارة تحدثها ��

نفسها ��
جسدها الخاص..

� هذە اللحظة.
�� ( �

�ان هذا هو الحال مع (آ��
 

∞∞∞∞∞
 

ة - وجدها واقفة جوار � فتح عي��ه - �عد غفوة قص�� ح��
فراشه.. �انت تمسك كوب ماء و�ال�د األخرى تمسك فأرا ميتا
� ب�ت

رمادي اللون.. هذا ل�س �ابوسا.. إنه يوم آخر �مض�ه ��
)..� نظر لوجهها فأدرك أن حالتها قد ازدادت �

المفاج�ت مع (آ��
سوءا عن الص�اح أدرك أنه يراها اآلن دون أقنعة.. وأن هذە ��

) ال�امنة تحت الجلد..، وجهها الخا�� من �
) الحق�ق�ة.. (آ�� �

(آ��
، وتنورتها مقل��ة، وع� وجهها � التعب�� يتد� كقطعة من العج��

م��د من ال�دمات وع� ث��ــها م��د من �قا�ا الطعام.
� تؤدة رفعت جثة الفأر وهمست:

��
�
� تمطر السماء.. ل�نها تقع �� � إ� المخزن ح��

- «إنها تأ��
� أعددتها لها...» المص�دة ال��

ونظرت للفأر وسالت دمعة ع� خدها:
ان - «�ا لها من مخلوقات �ا�سة.. �ا�سة.. و�لنا مثلها.. �لنا ف��

� الح�اة..»
� مص�دة ل�نها تحسب أنها ترغب ��

تعسة حب�سة ��
� ركن الغرفة ومسحت �دها

وضغطت ع� جثة الفأر ثم ألقتها ��
� ترغ�ب:

� المالءة..، ثم نظرت ل (بول) ��
��
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� �ا (بول) فل��ما �ان - «إنه ينعم �السالم اآلن.. سأح�� بندقي��
ان سواء�».. العالم اآلخر أفضل للناس والف��

� هذە
لم �عد �شعر �فمه.. احت�ست ال�لمات.. إنه لم يرها ��

� حال كهذە من ق�ل.. ل�نه فهم أن
الحال قط.. �ل لم ير أحدا ��

� ي�دأ �عدها المصابون هذە أ�شع حاالت االنحطاط المعنوي ال��
� بهم..، اال�تئاب وحدە �جعل � قتل المح�ط��

� اال�تئاب ��
��

الناس ي�تحرون.. فإذا خالطه الجنون �دأ الم��ض �حاول أن
�خدم اآلخ��ن و�أخذهم معه.....

� أقرب إ� الموت من هذە اللحظات.. ألن
� ح�ا��

� لم أ�ن �� إن��
� �ل حرف من �المها.. �جب أن أقول ش�ئا اللعينة تع��

� أن
� أوافقك �� ري).. إن�� � � أنته من.. كتا�ة (م�� ).. دعي�� �

- «(آ��
ا.. ثم.. األمطار.. ل�م � وأن بها ألما كث��

الدن�ا قاس�ة �ما �ك��
.. أر�د أن أرى ك�ف س�نت�� ال�تاب.. لن � � األمطار.. ل��� تضا�ق��

أموت مرتاحا مالم..»
تنهدت مفكرة:

ء الوح�د �
«حسن.. ر�ما �ان ذلك صوا�ا.. إن كتا�ك هو ال��

� العالم ألتطلع إل�ه..، ل�نك لست أحمق �ا (بول)..
�� �� �

ال�ا��
أنت تعرف ج�دا أنك لن تخ�ج من هنا ح�ا..... سواء �ان ذلك
� الهروب ل�نك

اآلن أو �عد انتهاء ال�تاب..، أعرف أنك تفكر ��
لن �ستطيع�..».

ثم إنها نهضت معلنة أنها ذاه�ة إ� م�ان خاص بها تعتكف �ه
ة من ال (نوف��ل) � آلخر.. وجوارە وضعت �م�ة كب�� من ح��

� أثناء غ�ابها:
ل�سد حاجته ��

� �ل ست ساعات أو ست ك�سوالت �ل أر�ــع «خذ ك�سولت��
ساعات أو خذ �ل ال��سوالت اآلن..... ال فارق..»..
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أراد أن �سألها عما س�أ�له، ثم عدل عن ذلك خش�ة أن يث��
لديها فكرة ال�قاء معه.. �ان ي��د أن تن�ف ألن وجودها أش�ه

بوجود ملك الموت..
� �ل لحظة

� لصوت حر�اتها متوقعا ��
� الفراش �ص��

ظل راقدا ��
� سمع أن تغ�� رأيها.. وتقتحم الحجرة حاملة البندق�ة، ح�� ح��

. � � �غلق لم �طم�� ال�اب الخار��
..( و�� � س�ارتها ال (ش��

� البندق�ة �� فل��ما �انت تخ��
ا هدر محرك الس�ارة.. وسمعها تتحرك.. ثم ت�تعد.. أخ��

� ركن الغرفة.. وصاح:
نظر إ� جثة الفأر المكومة ��

ك �� ش�ئا يؤ�ل�». - «من زعم أنها لم ت��
�ا.. �ضحك، �ضحك.. � هست��

وانفجر �ضحك ��
 

∞∞∞∞∞
 

ة �ما �عد ساعة فتح (بول) �اب الحجرة وخ�ج منه (للمرة األخ��
).. هذە المرة �ان مصمما ع� الفرار.. تم��

� الوحل والظالم دامسا واألمطار غ��رة
س�كون الط��ق غارقا ��

ة.. ل�نه ال �ع�أ بهذا �له.. إنها فرصته األخ��
� المرة السا�قة

� �انت نظ�فة �� خ�ج إ� الصالة.. الصالة ال��
� �ل م�ان.. و�لها

ل�نها اآلن مفعمة �األط�اق الم�سخة ملقاة ��
بها �قا�ا حلوى.. أ�س ك��م.. قشدة..

 

∞∞∞∞∞
 

- «تنفس عل�ك اللعنة.. تنفس..�»
 

∞∞∞∞∞
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تذكر ع� الفور رائحة أنفاسها المش�عة �الحلوى إذا �انت
تحاول إفاقته من غيب��ته، �انت هناك - كذلك - زجاجات م�اە
غاز�ة فارغة واضح أنها �انت تج�ع منها ب�د ملوثة �ال���مة،
� �ل م�ان..

و�انت �قع اآل�س ك��م م�ساقطة ع� السجادة ��
وع� المائدة �ان هناك كتاب سم�ك مكتوب ع� غالفه (شارع
� أن �كون قا�ال للفتح..

الذك��ات).. اتجه إ� �اب المطبخ أمال ��
� ال ل�ن ال.. �ان ال�اب موصدا بثالثة أقفال من أجود األنواع ال��
� م�ان

�� ( �
� ج�ب (آ��

�مكن فتحها.. و�الطبع �انت المفاتيح ��
اعت�افها..

� أعماق (بول) �دأ
ل الرئ��� أفضل حاال.. و�� � لم �كن �اب الم��

ة.. ا�د.. ماذا ستفعل �حق السماء؟.. إنها فرصتك األخ�� � الهلع ي��
ك�ف ستخ�ج من هنا؟

مذاق الدم�ع المالح �مال فاە والموجودات تزدوج ول�ن..
تعقل�.. اهدأ قل�ال لتتمكن من التفك�� �ا أحمق�...

لن تموت ق�ل أن تعرف معجبتك رقم (1) مدى سعادتك
�لقائها.. ل�س هذا وعذا �ل هو قسم مقدس..

ما �� فرصته لو استطاع الخروج؟.. وسط األمطار واألوحال
�جر مقعدە إ� الط��ق ثم ي�تظر مرور س�ارة قد ال تمر أ�دا

� المطبخ عن مأ�والت �مكنه أخذها وال
ال شعور�ا �دا ي�حث ��

� مرارة مع�� هذا:
تث�� شكوكها.. ثم أدرك ��

إن عقله ال�اطن قد ن�ذ فكرة الفرار.. قال لنفسه إنه ن�ذها
� سخ��ة.. لن أ�أس

مؤقتا.. �ل لأل�د� هكذا ردت نفسه ��
؟.. لن أ�أس... � أ�دا.. هل �سمع��

�ان المطبخ مليئا �المأ�والت �أنه س��ر ماركت صغ�� و�ن �ان
� ء ما.. �أنه خط الحدود ب�� �

ت�سيق أصناف الطعام يو�� ���
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(وال�ة الواقع المستقلة) و (جمهور�ة �اران��ا الشعب�ة).. ول�ن..
ل�س الوقت مناس�ا للتأمل هلم إ� الطعام.. هناك �عض علب
� �ل عل�ة مفتاحها..، كذلك هناك علب بول���ف

ال�دين ��
وأ��اس من ال�طاطس المحمرة..

� �جب أن �ذكرها �� أنه ال �جب أن ي�� ش�ئا ألن الحق�قة ال��
� �ل مرة �فارق حجرته فيها اتجه �المقعد إ�

�جازف �ح�اته ��
الصالة..

فشد ان��اهه ال�تاب السم�ك المعنون (شارع الذك��ات) ع�
� الصفحة األو� قصاصة

المنضدة.. فتح ال�تاب �حذر فوجد ��
من ج��دة تمثل صورة زفاف.. بتار�ــــخ ۱۹۳۸ والعروس �شا�ه
) �شدة..، واسمها - �ما ورد �الخ�� - هو �

صورة المرحومة أم (آ��
ري). � �مان).. اسم مناسب تماما لقصص (م�� (ك��سلدا ب��
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� الصفحة الثان�ة �انت قصاصة ج��دة بتار�ــــخ1 أب��ل ۱۹۹۳
��

� و�ل�ز)..
� �م�الد طفلتهما (آ�� � الزوج�� ته��
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� من العمر، ولم �فته أن �الحظ � الرا�عة واألر�ع��
�� ( �

أي أن (آ��
أنها مولودة مع كذ�ة (اب��ل)..

�انت ال��ــــح تعصف �الخارج.. وقطرات المطر تصطدم بزجاج
� (شارع الذك��ات)..

النافذة.. و�ان (بول) مفتونا غارقا ��
� أعالها صورة

الصفحة الثالثة �انت تظهر قصاصة ج��دة.. ��
� ع� سلم �حاول إطفاء ح��ق، والخ�� �قول: لرجل مطا��

ل � � ح��ق م��
خمسة �موتون ��

 

�
� خمسة أشخاص - أر�عة منهم من أ�ة واحدة - م�عهم ��

ل��
� شارع (وا�ش ه�ل)، منهم ثالثة

ح��ق مروع ص�اح األر�عاء ��
� الثالثة والثامنة ومعهم أبوهم. و�عتقد اوح أعمارهم ب�� أطفال ت��
� الطابق الثالث �ان سا�نها (�ارل

أن الح��ق �دأ من شقة ��
�
و�ل�ز) وأ�ته قد غادروها منذ أ�ام �س�ب تصدعات ��

جدرانها، وتقول الس�دة (ك��سندا و�ل�ز) زوجته إنها ح��نة ع�
انها ل�ن تحمد هللا ع� نجاة أ�تها م�ع ج��

طة أن س�ب الح��ق هو �سلل �� وطفليها. و�عتقد رجال ال��
� إشعال النار �عقب س�جارة.

سك�� إ� الشقة ح�ث �س�ب ��
أ�ت��ر-1954)

 
 

؟.. لقد ) �الخ�� �
شعر (بول) �أمعائه تتقلص.. لماذا احتفظت (آ��

ة من عمرها.. ول�ن.. ال �مكن � الحاد�ة ع��
�انت مجرد طفلة ��

أن..
ا آخر بتار�ــــخ ۲۹ يناير ۱۹۹۲ � � الصفحة الرا�عة وجد (بول) خ��

��
� حادث

� م�عها ��
طال�ة تم��ض تل��
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توف�ت أمس (أندر�ا سانت ج�مس) طال�ة التم��ض إثر نقلها إ�
�
� (لوس أنجلز).. وتقول زم�لتها ��

مس�ش�� (المواساة) ��
ة مساء � الحاد�ة ع��

المسكن طال�ة التم��ض (آن و�ل�ز) إنها ��
سمعت �خة فهرعت من غرفتها لتجد اآل�سة (أندر�ا) وقد
سقطت من ع� درجات السلم ولق�ت م�عها. وقد اتضح لها
� جثة قطها األل�ف المكومة عند أع� درجة من

ت �� أنها تع��
السلم. وقد عجزت مس (و�ل�ز) عن تفس�� س�ب موت القط.

 

- «�ا للسماء�»
� �ە وارتجفت �داە.. ل�نه واصل تقل�ب

همس (بول) ��
) سمعت القط �

الصفحات.. األمر واضح تماما.. أنت �ا (آ��
� موضعها عالمة �أن (أندر�ا) سته�ط الدرجات

ووضعت جثته ��
.. � الظالم.. وس�تع��

��
) ول�ن لماذا؟.. إنها ج��مة �املة �ا (آ��

..( �
�ان قد عود جزءا من عقله ع� أن �فكر و�ت�لم مثل (آ��

ع �ج�ب �اإلجا�ات المتوقعة من لهذا سأل هذا الجزء ف��
..( �

(آ��
- «قتلتها ألنها ترفع صوت المذ�اع ل�ال..»

- «قتلتها �س�ب االسم السخ�ف الذي أسمت �ه القط»
� اللعب».

� أدركت أنها تغش �� - «قتلتها ألن��
- «قتلتها ألنها طائر شؤم و (مقرفة) وتحب (العك).. وهذا

« � � رأ��
� جدا ��

س�ب �ا��
أضاف (بول) إ� اإلجا�ات:

ا..» «أو ر�ما ألنها تعط) كث��
�ة.. أ�ة زهور مسمومة زرعتها � ضحكة عص��ة هست��

وانفجر ��
) ع� جوانب شارع الذك��ات هذا.. �

(آ��
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لقد �انت �ارعة حقا.. وحتما ستدفع ثمن جرائمها، ل�ن هذا لن
ء إذا ما �ان قتل (بول ش�لدون) هو آخر ج��مة �

�� �
�ع��ه ��

لها..
) �ممرضة مؤهلة بتار�ــــخ �

�عد هذا نجد صورة تخ�ج (آ��
..1966

�
� الصفحة التال�ة وجد نع�ا لرجل اسمه (ار�ست ج��نار) ��

��
� مارس 1969..، ما عالقة

�� �
� من العمر تو�� الثان�ة والس�ع��

)؟.. ول�ن. أال تفهم �ا (بول)؟.. �� قتلته... هذا هو �
هذا ب (آ��

� هذا ال�تاب.. أل�س هذا هو سجل
ر الوح�د لوجود نع�ه �� الم��

)؟�.. �
قت� (آ��

� الصفحة التال�ة وجد ن�� س�دة اسمها (هس�� بول�فان)
و��

.. مس�ش�� � نفس المس�ش��
� مارس 1969 أ�ضا.. و��

توف�ت ��
(سان جوز�ف)..

�
� الصفحات التال�ة.. و�لها ألشخاص ماتوا ��

م��د من الصور ��
نفس الم�ان (�عد �اع ط��ل مع المرض)..

لقد فهمت.. ال دا�� للم��د.. هذا ال�تاب سم�ك حقا.. سأتركه
� وأنعم بنوم ح�ث وجدته وأدخل إ� غرفة النوم وأخذ ك�سولت��

هادئ.. أرجوك دع ال�تاب.. دعة�
� بهما..، لم ل�ن �د�ه �انتا تت�فان و�أن لهما عقال و�رادة خاص��

تصغ�ا لتوسالته وواصلتا تقل�ب الصفحات..
) ط�عا �مس�ش�� �

صورة اللتحاق ممرضة جد�دة - �� (آ��
(ر�فرفيو).. و�عدها �دأت الوف�ات تنهمر ع� المس�ش��
ال�ا�س.. و�لهم ماتوا �عد هذا ال�اع الط��ل مع المرض) ح��

�أنه و�اء..
حسن.. لقد قتلت زم�لة غرفتها ألنها (مقرفة) ول�ن ماذا عن
� عقله �عرف اإلجا�ة..

�� ( �
هؤالء؟.. �ان الجزء الخاص ب (آ��
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� �
�
ان �� � السن.. مجرد ف��

�� قتلتهم ألنهم مر�� وطاعنون ��
� الح�اة.....

مص�دة تحسب أنها ترغب ��
 

∞∞∞∞∞
 

«�ا لها من مخلوقات �ا�سة.. �ا�سة..�».
 

∞∞∞∞∞
 

) من (هارسبورج) إ� �
� الصفحات التال�ة تحركت (آ��

��
� �ل مرة

(ب�سبورج) إ� (دولوث) إ� (فارجو) إ� (دنفر)، و��
يتكرر الس�نار�و.. تهنئة �انضمامها إ� هيئة التم��ض، ثم عدة
� (سمارة) (3).. ثم..

صفحات ن�� ألشخاص �ان عندهم موعد ��
هل هذا هو صوت س�ارة..؟ �ال.. �ل �� ال��ــــح.. �التأ��د

ال��ــــح..
 

) �مناس�ة �سلمها لوظ�فة رئ�سة �
العام ۱۹۹۲ تهنئة ل (آ��

تم��ض لحضانة أطفال.. ثم �دأت وف�ات األطفال تنهمر.. من
الواضح أنها �دأت تراهم (مخلوقات �ا�سة.. �ا�سة).. ل�ن هذا
� ال�دا�ة تقتل الشي�خ

الوضع ال �مكن أن �مر �سهولة.. �انت ��
الذين ال تث�� وفاتهم ال���ة.. أما اآلن..

� � حوادث وفاة األطفال حدي��
التحقيق مع رئ�سة تم��ض ��

الوالدة
طة: نحن لم نوجه أ�ة تهمة �عد مصدر �ال��

� مس�ش��
� و�ل�ز) رئ�سة التم��ض ��

يتم اآلن استجواب (آ��
�
� الوالدة �� � وفاة ثمان�ة من األطفال حدي��

(بولدر) (۳۹ سنة) ��
�
غضون شهور، والجدير �الذكر أن جميع الوف�ات تمت ��
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طة �أن التحق�قات ساعات ورديتها، وقد �ح مصدر �ال��
جار�ة ل�نهم لم يوجهوا لها أ�ة تهمة ح�� اآلن.

 

 

�عد هذا جاءت عدة صفحات تحوي أخ�ار التحقيق معها.. ثم
� و�ل�ز)

قصاصات تحوي رسائل القراء و�لها تجمع ع� أن (آ��
�جب أن �شنق وأن تجلد �سوط مشتعل.. �ل إن االسم الذي
).. �لها أس�اب �اف�ة جدا ألن � ألصقوە بها �ان هو (المرأة التن��

ان.. ي �له ج�سا من الف�� ) الج�س ال��� �
تعت�� (آ��

�انت هناك أن�اء عن المحا�مة ل�ن لم تكن هناك أدلة معينة
� محاولتها الدفاع عن نفسها.. �انت ترتكب

�� ( �
سوى ثرثرة (آ��

ف، وال �د أن محاميها �ان ع� أغالطا قاتلة ح�� لت�اد تع��
وشك إطالق الرصاص عليها ل�خرسها...

� 16 د�سم�� عام ۱۹۸۳ تتصدر الج��دة العناو�ن التال�ة:
ثم ��

� ب��ئة� المرأة التن��
� و�ل�ز) من تهمة قتل

اءة (آ�� أصدرت المح�مة أمس ح�مها ب��
� الذي طلب األطفال الموجهة إليها، وقد �ح أحد المحلف��
� براءتها إال أنه كذلك ال �ملك

ا �� عدم ذكر اسمه أنه �شك كث��
� إعادة محا�متها ع� أن �قوى

أدلة تدينها، وقال إنه �أمل ��
� هذە المرة.

االدعاء جان�ه ��
 
 

� أصا�عهم�.. �لهم عرفوا أنها مذن�ة ل�نهم لم لقد فرت من ب��
�ستط�عوا إث�ات ذلك.. ع� �ل حال لقد أوشك الملف ع�
ة�.. خ�ل إل�ه � �صورته ع� الصفحة األخ�� االنتهاء وهنا فو��
للحظة أن هذا هو نع�ه ثم �دأ �فطن إ� أنه لم �مت �عد.. ع�

األقل ح�� اآلن:
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�ان الخ�� مقصوصا من ج��دة (نيوزو�ك).. �قول:
مفقود: (يول ش�لدون) 4۲ سنة.. �اتب قص�� اشتهر
ري). ي�حث عنه � � ال ت�ت�� كفقاقيع الصابون: (م�� �سلسلته ال��
� (بولدر)

وك�ل أعماله وزوجتاە السا�قتان، شوهد آخر مرة ��
بوال�ة (�لورادو) ح�ث ذهب ل�تا�ة عمل جد�د

 

 

�عد أن ف�غ (بول) من القراءة؛ أحس �حاجة ماسة ل�س للدواء
� جسدە

ء.. �ان �ل جزء �� �
فحسب �ل للرح�ل �ع�دا عن �ل ��

� تثاقل أعاد ال�تاب لموضعه و�دأ �حرك
وروحه يتألم.. و��

المقعد إ� غرفة النوم مصغ�ا له��م الرعد وصوت األمطار.
لن تهرب �ا (بول) ولن ينقذك أحد.. إن الفارس المقنع مشغول
� اإلعالنات التل�ف��ون�ة و (س��رمان) �مثل أفالما

اآلن ��
س�نمائ�ة.. أنت وح�د �ا (بول).. �ال سند وال صديق.. لو أنك
)�.. ال حل آخر... �

أردت الفرار من هنا فال مفر من قتل (آ��
وهأنتذا تعود إ� اللع�ة القد�مة:

هل �ستطيع؟..
نعم.. نعم.. أستطيع...

 

∞∞∞∞∞
 

.. ظلت العاصفة مستمرة ط�لة اليوم التا��
ري) ت�خ � �رة (م�� � � تماما.. و�انت الخ�� تجمد العالم الخار��
ة.. لم �حتج أن �كون فالحا ل�عرف � الحظ��

واأل�قار تخور ��
�رة � وعها وت��د أن تحلب.. أما الخ�� الس�ب.. األ�قار انتفخت ��

فتتضور جوعا..



1164

) لن �ستطيع �
ال أمل لهذە الحيوانات العجماء اليوم.. ف (آ��

� هذە العاصفة ح�� لو أرادت.. شعر �حقد عاٍت ع�
العودة ��

� تعذب �أنان�تها هذە األ��اد الرط�ة.. ) ال�� �
(آ��

ب أما عنه هو فقد �ان �ع�ش أسعد أ�امه.. �أ�ل ال�دين و���
� – لدهشته - ري) ال�� � الماء و��ناول الدواء و��مل قصة (م��

� ح�اته..
�دأت �سفر عن أفضل ما كت�ه ��

ري) - �عد شفائها - توشك ع� السفر إ� إف��ق�ا) مع � �انت (م��
(إ�ان) إ� ح�ث توجد قب�لة متوحشة اسمها (البور�اس) أو
(قب�لة النحل).. وهم �ع�دون صنما عمالقا �سمونه مل�ة النحل
ات - النحل األب�ض - تلدغ من � من الح�� تحوم حوله مالي��
�دنو من مل�تها �سم زعاف.. و�الطبع لم �عد أحد ح�ا من هذا
� �ف�غ من ال�تا�ة �ان �ضع الخطط الم�ان �ما �� العادة.. وح��
.. �ستطيع مثال أن �دس لها عدة � � �قتل بها المرأة التن�� ال��

� عل�ة من اآل�س ك��م وما إن ت�ناوله ح��
ك�سوالت (نوف��ل) ��

.. ول�ن ال.. إن الـ (نوف��ل) مر المذاق.. تغ�ب عن الو��
وس�تعرف طعمه حتما عندئذ.. ال��ل لك �ا (بول)�.. ال��ل لك..
� وضع جسم ثق�ل - �اآللة ال�ات�ة – ع� ال�اب من

فكر كذلك ��
� مد سلك رفيع

) عندما تدخل، أو �� �
أع� ليهوي فوق رأس (آ��

� �ل مرة لم �كن واثقا �أنه
ع�� درجات السلم لتتع�� ف�ه.. ل�نه ��

س�نجح.. وهو ال �جرؤ ع� التفك�� ف�ما �مكن أن �حدث له
� محاولة اغت�الها..

�عد فشله ��
� عالم النعاس..

وهكذا أغمض عي��ه وغرق ��
و�� حاملة غرق ف�ه إ� حد أنه لم �در م�� عادت الس�ارة الش��
� الرا�عة ص�احا.. ولم �در أنها دخلت الغرفة

)، �ان ذلك �� �
(آ��

�
� غرستها �� ووقفت تتأمله.. لم �در سوى بوخزة اإلبرة ح��

ذراعه
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∞∞∞∞∞
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6- العقاب..
� ال�دء حسب أنه �حلم �عوالم قصته.. وأن الظالم هو ظالم

��
� �ع�ش فيها الـ (بور�اس).. وأن الوخزة �� لدغة ال�هوف ال��

نحلة..
- «(بول)؟».

) نفسها.. ففتح عي��ه.. �ان �
عندئذ فهم أن هذا هو صوت (آ��

ە.. واقفة جوارە ترتدي الس���� عاجزا عن استجماع تفك��
� حاملة محقنا.. لقد حقنه الصنم.. ول�ن �ماذا؟..

الصو��
حاول أن يرفع ذراع�ه دون جدوى.. �أن هناك أثقاال تتد�
منهما.. ال يهم أن تعرف ما حقنتك �ه.. أنه ن�ع من �لمة
� تختم بها قصصك.. لم �شعر �ذعر من أي ن�ع.. (النها�ة) ال��

ا.. لقد فعلتها أخ��
) تهتف: �

سمع (آ��
- «عيناك الزرقاوان �ا (بول).. ما أجملهما�.. أظن أن �ساء

.. وأ��� � ء.. �ساء أ��� جماال م�� �
ات قلن لك ذات ال�� كث��

جرأة�».
وجلست ع� طرف الفراش ترمقه وتب�سم..

آە �ا (بول)�.. إنها نها�ة آالمك.. �ل ح�اتك �انت تمه�دا لهذە
� غيب��ة عم�قة.. عل�ة

اللحظة.. واآلن س�ثقل جفناك وتغوص ��
ري).. مل�ة النحل.. � ثقاب.. س�ارات ��عة.. (م��

:( �
سألت (آ��

- «واآلن �ا (بول).. هل ت��د األخ�ار الطي�ة أم الس�ئة أوال؟»
� ) أنك لم تح�� �

«األن�اء الطب�ة أوال.. لألسف أعتقد �ا (آ��
ال�تاب..»
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� أه�م �ه.. - «�العكس.. أنا ال أ�ذب أ�ذا وقد قلت لك إن��
� شوق..».

وسأنتظر نهايته ��
� عقله �فكر.. مع�� هذا أنها لن

� ح�ا ��
�ان الجزء األخ�� ال�ا��

) سل�ما فإن هذا �
تقتلك اآلن �ما تصورت.. و�ذا �ان فهمك لـ (آ��
� أنها أعدت لك مفاجأة أسوأ من الموت�... �ع��

) مب�سمة �
قالت (آ��

- «األخ�ار الطي�ة �� أن س�ارتك قد ذه�ت.. كنت قلقة �شأنها
وك�ف أتخلص منها.. وكنت انتظر عاصفة كهذە �� أحاول
.. وحدث انه�ار �

إخفاءها.. ل�ن العاصفة �انت أشد من توقعا��
جل�دي أخ�� �ل أثر لها.. لقد اختفت س�ارتك تماما وهذا هو

الن�أ الط�ب�».
4

 
واب�سمت اب�سامة أ��� قسوة وأردفت:

� لم أحاول إخفاء جثة وال س�ارة من � أن��
«أنت تعرف من مذكرا��

ق�ل... ال تتظاهر �السذاجة �ا (بول).. أنت قرأت (شارع
� كنت أتم�� ذلك.. وقد الذك��ات).. ومن �دري؟.. أظن أن��

� وجدت الخيوط ممزقة�» أدركت أنك قرأته ح��
� أع�اء:

همس ��
«خيوط؟�»

- «نعم.. الح�لة القد�مة.. إذا أردت أن تعرف ما إذا �ان هناك
من �ع�ث �أدراجك فعل�ك أن ت��ت خ�طا رف�عا ع� �ل درج
فإذا ما وجدت الخ�ط مقطوعا اتضح األمر.. وقد فعلت نفس
�
ات دق�قة من رأ�� ث�تتها �� � مستعملة شع�� ء مع كتا�� �

ال��
� عدت فجر اليوم زحفت كفأر صغ�� ألرى.. ثالثة مواضع، وح��

فوجدت الخيوط �لها ممزقة..»..
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ء ما لم يرتح إل�ه.. وأردفت: �
واب�سمت اب�سامة مظفرة بها ��

� أعرف ج�دا أنك تغادر الحجرة.. أعرف هذا - «لم أندهش ألن��
منذ زمن �ع�د.. �ع�د�».

لم ي�� �المها اهتمامه.. �ل إنه لم �عد �شعر �ذرة قلق.. �ل ما
� الذي �دأ �غمر

� ضوء النهار الصا��
ي��دە هو أن �ذوب ��

ء من ال�دا�ة.. �
الحجرة.. لقد �انت تعرف �ل ��

- «�انت المرة األو� عندما تركتك حانقة ألح�� األوراق.. أل�س
كذلك؟».

«..( �
- «�� �ا (آ��

لم تكن هناك فائدة من اإلن�ار..
ء �

� أن أخمن أنك ستفعل أي ��
- «كنت ت��د الدواء.. و�ان ي����

� ال�دا�ة.. خ�ل ا� أن هناك أش�اء
من أجله.. لم أ�ن واثقة ��

� قاعة الجلوس.. ثم قلت لنف��
تغ�� موضعها ع� المنضدة ��

إن هذا مستح�ل.. فأنت مصاب وال�اب موصد �عنا�ة إذن ال�د
� دخلت الحمام المجاور � من فعل هذا و�س�ت..، إال أن�� أن��
� اختلستها من لغرفتك ألع�د تأمل عينات الدواء ال��
المس�شف�ات حينما كنت ممرضة، فما إن رأيتها ح�� أدركت أن
محت��اتها تحركت من أما�نها.. وعندما حاولت فتح �اب
حجرتك خ�ل إ� أن ش�ئا �عوق حركة لسان القفل من الداخل..
ت مف�ا ف�كت � المساء - أعطيتك منوما ق��ا.. وأح��

لهذا – ��
�ه القفل فوجدت �ه هذا..»

�ان الجزء الملتوي من دبوس الشعر ع� كفها.. الدبوس الذي
تحطم داخل القفل وعجز (بول) عن إخراجه..

�ا.. � هست��
انفجر (بول) �قهقه ��

ء.. �
�ل هذا الحذر.. والقلق.. والتوتر من أجل ال ��

ء مضحك�... �
��
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�
 

∞∞∞∞∞
 

- «�م مرة غادرت فيها الحجرة �ا (بول)؟»
.. ال.. �ل ثالثا.. أمس غادرت الحجرة ألمأل دورق الماء � - «مرت��

من المطبخ..».
- «قل الحق�قة �ا (بول)..

� أرغب حقا - «ثالثا وأقسم ع� هذا ولم أحاول الهرب قط.. إن��
� إتمام ال�تاب».

��
� المرة الثالثة - لم

�ان صادقا �خصوص عدد المرات.. ل�نه - ��
� كب�� �ذهب للمطبخ �غرض ملء دورق الماء.. �ل إلحضار سك��

� فيها � تنح�� �خف�ه تحت المرت�ة منتظرا اللحظة المالئمة ال��
.. ع� فراشه ��

- «وتحاول إقنا�� �أنك لم تجرب الهاتف ولم تتفحص األقفال
ألنك ولد ط�ب بريء.. هه؟»..

ا�د.. و�رادته تتخ� عنه.. من الواضح أنه � �انت أمواج المخدر ت��
كه ينعس قل�ال.. س�قول الحق�قة مرغما.. فقط لت��

� حمقاء �ا طائر الشؤم..�» - «أنت تحسب��
� جلدها الالمع.. �أنه غطاء من شمع

لم تكن هناك مسام ��
) - �ا صنم ال (بور�اس) - �

مشدود فوق صخرة.. أقسم لك �ا (آ��
� صادق.. إن��

� � كذ�ك.. دع��
� �حبون أن �قسموا�.. استمر �� - «�ل ال�ذاب��

ل.. � � �ل م�ان من الم��
� شددت خيوطا �� أصارحك �ا أ�له �أن��

� غرفة نو�� �الطابق
� الصالة.. ��

وقد وجدتها �لها ممزقة�.. ��
� الحد�قة.. �لها�»

العلوي.. ��
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ك�ف تتصور هذە المرأة أنك قادر ع� الصعود للطابق العلوي
أو الخروج للحد�قة؟.. إنها مخبولة تماما.. حالة (�اران��ا)

متقدمة..
� لست عم�اء.. إن قدم�ك تتحسنان.. و��م�انك اآلن أن - «إن��

� أو ع� أقل تقدير تزحف.. قل �� �م مرة؟�»
تم��

- «أول مرة للحصول ع� (نوف��ل).، والثان�ة من أجل
الطعام..؟»..

- «نعم..»
- «والثالثة لتمأل دورق الماء..؟»

..� � ثم إنها مدت �دها إ� ج�ب م��ولها وأخرجت السك��
� ضوء النهار بوض�ح تام..

�ان النصل �لتمع ��
- «لقد �حثت تحت المرت�ة �عنا�ة ق�ل أن أعط�ك حقنة
عم ط�عا أنك لم تضعه � �.. س�� � .. ففوجئت �السك�� التحض��

هناك»
؟.. �ان ذهنه �دور و�حلق �أرجوحة محطمة.. حقنة تحض��

لماذا؟�
عم �� أنك خرجت مرة من أجل الدواء ومرة من أجل � - «س��
� فطارت إ� هنا الطعام ومرة من أجل الماء.. أما هذە السك��

وأخفت نفسها�..».
.. هل هذا ما قالته؟... ؟.. �ا إل�� حقنة تحض��

�ا: � هست��
�خ ��

� الغرفة خمس مرات
ف �مغادر�� - «ل�كن� إذا أردت أن أع��

�ن.. مائة.. فل�كن.. خرجت خمس مرات.. إذا أردت ع��
فل�كن�»

� هدوء:
ردت عل�ه ��
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� أقل لك إن الم�دأ ال يتغ�� - «إنك عن�د �ا (بول).. ل�ن دع��
� أو ثالثا.. وكذلك االستجا�ة ال سواء خرجت مرة أو مرت��

«.. تتغ��
� داخله أ�قن

�ان صوتها �أت�ه من �ع�د.. من فوق السحب.. و��
أنها صنم ال (بور�اس) يتحدث إل�ه من وراء الطب�عة..

( �� � مناجم الماس �ـ (ك�م��
- «هل سمعت عن األ�ام الخوا�� ��

�ا (بول)؟».
- «أح�انا �ان �عض العمال ��قون الماس و�حاولون الفرار،
�طان�ة تت�ف إذا ما ألقت وهل تعلم ك�ف �انت السلطات ال��

الق�ض عليهم؟»
قال وعيناە مغلقتان:

«تقتلهم ع� ما أظن؟»
- «�ال�.. هذا �ش�ه تحط�م س�ارة غال�ة ألن بها �ا�ا مكسورا..
� نفس الوقت

�انوا �حاولون المحافظة ع� قدرتهم اإلنتاج�ة و��
�حاولون منعهم من الهرب مرة أخرى... وهذا هو ما أنوي عمله
� ع� السواء.. مجرد معك �ا (بول).. هذا لمصلحتك ومصلح��

ء�». �
ألم �س�ط ثم ي�ت�� �ل ��

ء �
مدت �دها تخ�ج ش�ئا من تحت الفراش... �ان هذا ال��

ا.. فأس�
 

∞∞∞∞∞
 

� عص��ة فتدحرجت منها قطعة معدن�ة
هز (بول) اآللة ال�ات�ة ��

.. �ان هذا هو الحرف (ت).. � ة ع� الل�ح الخش�� صغ��
ى � هذە � ضيق: �جب أن أشت�� لإلدارة�.. لم ال �ش��

فكر ��
المرأة آلة �ات�ة جد�دة؟�.. أنا واثق أن لديها المال.. لقد فقدت
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�ة�... � � اللغة اإلنجل��
� الحروف أهم�ة ��

.. ثا�� حرف (ت) �ا إل��
ء من �

� أعماقه - �ان �عرف أنه لن �جرؤ ع� طلب ��
ل�نه - ��

� السحيق رجل �د� (بول
� الما��

).، �ان هناك �� �
(آ��

ش�لدون).. هذا الرجل �ان �ملك الجرأة ع� المحاولة.. ع�
..( �

تحدي (آ��
لقد و� هذا الرجل �ع�دا.. �انت له م��تان هامتان يتفوق بهما
� �د�ه إبهامان..�

.. �انت له قدمان.. و�ان له �� ع� (بول) الحا��
.. �

ُعد للعمل �ا صد���
ال تحاول استفزازها

�ّ خارج النافذة.. فهذا هو أول أ�ام الص�ف.. �ان النحل ي��
 

∞∞∞∞∞
 

لماذا لم �ستطع �س�ان ما حدث له؟
�ان �عرف دائما أن ضحا�ا حوادث الس�ارات يرددون دوما ع�ارة
�
� الس�ارة ثم وجدت نف�� ��

� كنت �� واحدة: أذكر أن��
� تماما..

.. �ل ما عدا ذلك قد انم�� من ذا�ر�� المس�ش��
إذن.. لماذا ال ي�� هو؟..

ألنه �اتب.. وال�تاب ال ي�سون ش�ئا.. «األدب هو خلود
) أو الذك��ات».. ترى من قائل هذە الع�ارة؟.. ر�ما (فوك��

(زاس).. ال يهم..
ْص..

ُ
� السحا�ة.. غ

ْص ��
ُ
فقط.. غ

� الثالثة ص�احا لت�خ: تعال
� ال�ل�ة - اتصلت �ه أمه ��

يومها - ��
�أ�ع ما �ستطيع �ا (بول).. إن أ�اك قد أص�ب بن��ة.. إنه
� الشوارع �س�ارته الفورد ل�جد

�غوص... �ذكر رحلته الملهوفة ��
� �حر الذين ال �عودون..

أ�اە قد كف عن الغوص لقد غرق ��
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� السحا�ة.. غص.. أصوات طبول ق�ائل الـ (بور�اس)
غص ��

( �
� حازمة.. (آ�� وأز�ز النحل والصنم الذي يرمق الجميع �ع��

�ش�ه الصنم..
�انت تع�� �ه �سخاء.. وت�دل الضمادات حول أطرافه المبتورة
�
ا من الموت �� ب كث�� � ساعات.. ولم �كن �عرف أنه اق��

�ل ثما��
) �انت مذعورة �حق.. �

األ�ام األو� من (الجراحة).. وأن (آ��
� كتبها ق�ل الجراحة.. و��د �انت قد قرأت الثالثمائة صفحة ال��
ثابتة است�ملت له �ل حروف الـ (ن) الناقصة.. �أنها تقول له:
� كت�ت لك �ل � ترى أن�� � ح��

� �القسوة �ا (بول) �� ك�ف تتهم��
حروف النون الناقصة؟�

� أسوأ لحظات المرض - ظل يتوق إ�
من العج�ب أنه - ��

النهوض الست�مال القصة.. �ان �جن �� �عرف ما س�نت�� إل�ه
األحداث..

ري) مق�دة � � ذهنه صورة المشهد األخ�� من القصة.. (م��
ظلت ��

�
� مؤلفة من النحل، �� إ� شجرة تح�شد ع� جسدها مالي��

� �قف (أ�ان) عاجزا عن الت�ف.. ال �مكن أن �حدث صخ�ا ح��
و�ال لدغها النحل..، طبول ال (بور�ا) تدق بنغم رت�ب.. وهو
� تكف الطبول عن الدق س�لدغ النحل �عرف ج�دا أنه ح��

ري).. � (م��
وهنا تصمت الطبول..

� معرفة النها�ة.
�ان راغ�ا ��

..( �
وكذا �انت (آ��

ء �
إنه �لعب دور (شهرزاد) ل�ليهما، عالما أن قصته �� ال��

الوح�د الذي �منعها من قتله وقتل نفسها...
� دوامة آالمه وأف�ارە ح�� أنه لم ير

� ذلك اليوم �ان غارقا ��
و��

..( �
� قرب س�ارة (آ��

� الفناء الخل��
ء الذي توقف �� �

ال��
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� � � �
� ال�دا�ة أنه شبح أو �اب..

� رآە فكر �� وح��
طة.. ء س�ارة �� �

�ان ذلك ال��
 
 

∞∞∞∞∞
 

ا�خ عل�ك اللعنة�.. ا�خ�..
حاول أن �فتح فاە ل�ن الذعر �ان أقوى منه حاول أن يرفع �د�ه

) منه.. �
ل�نه لم �جرؤ ح�� ال تغضب ماما (أ��

� شفت�ه � من ب�� ە �� صوت أن�� �انت �ل س�طرته ع� مص��
� اآللة ال�ات�ة.. �ات خرقاء ع� جان�� و�ضع ��

لم �ستمر المعاناة سوى خمس ثوان ل�نها �ال�س�ة لـ (بول)
� ضوء النهار، و�ل ما

استمرت دهورا.. �ان خالصه هناك.. ��
عل�ه هو أن يهشم الزجاج و�حطم القفل الذي وضعته الش�طانة

ع� لسانه.. و��خ:
� من الصنم�».. )�.. أغث�� �

� من (آ�� - «الغوث�.. أغث��
� ذات الوقت - �ان صوت اخر يردد داخله:

ل�ن - ��
).. لن أ�خ.. سأ�ون طي�ا.. فقط ال �

«سأ�ون ولذا طي�ا �ا (آ��
تقط�� جزءا اخر من جسدي�».

) أن تدمر شجاعته �
لم �در ق�ل اآلن إ� أ�ة درجة استطاعت (آ��

وشخص�ته.. �ان �عرف أنه �موت ب�طء ولم ي�� هذا قلقه.. ما
أثار قلقه هو إدرا�ه أنه (يبهت) كذلك ب�طء �فقد �ل سماته

ة و�ل لون له.. � المم��
� الثان�ة

�� �غلق �اب س�ارته و�ــهندم ق�عته.. شاب �� �ان ال��
�ن من عمرە يرتدي منظارا أسود براقا، ثم إنه توقف والع��

ل�سوي تجاع�د ز�ه الخا�� اللون..
لن ت�خ �ا (بول).. �ل أ�خ.. �ال.. ال ت�خ... ا�خ�...
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�� الطفل ال �قدر ع� مواجهة صنم الـ(بور�اس).. ال.. هذا ال��
�� يرنو للب�ت. مستح�ل.. هو ذا ال��

لم �كن (بول) قادرا ع� رؤ�ة عي��ة خلف المنظار األسود ل�نه
� أمال بها رأسه أنه مندهش إ� حد ما.. هو أدرك من الط��قة ال��

ب.. يتصلب.. ذا �ق��
مد (بول) �دە إ� مطفأة سجائر ثق�لة موضوعة جوار اآللة
ال�ات�ة �ان �ضع فيها د�اب�س الورق.. أمسكها وقذف بها نحو
النافذة.. تهشم الزجاج.. صوته العا�� �دا ل (بول) و�ان العالم

�له يتهشم..
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س من المرأة�... إنها مجنونة�» - «الغوث�.. هلم هاهنا�.. اح��
�� عي��ه نحوە وفغر فاە مد �دە لجي�ه وأخ�ج ش�ئا رفع ال��
ال�د أنه صورة فوتوغراف�ة.. نظر لها ونظر نحو (بول).. ثم



1177

صاح:
- «اللعنة�.. إنه هو�».

... �� �انت هذە آخر ثالث �لمات سمعها (بول) من ال��
� ح�اته..

�� �� �ل آخر ثالث �لمات لفظها ال��
 

∞∞∞∞∞
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7 – ال�ابوس..
� رآها �انت قد ) إال �عد فوات األوان وح�� �

لم ير (بول) (آ��
� من األساط��

.. إ� وحش خرا�� �
تحولت إ� صنم حق���

اإلغ��ق�ة..
� �دها عصا معدن�ة ثق�لة تص��ــها إ� ظهر

�انت تحمل ��
.. �� ال��

س�» - «خلفك�.. اح��
ا �خ (بول) عالما أنه قد تأخر كث��

�� �العصا المعدن�ة ) ع� رأس ال�� �
� الثان�ة التال�ة هوت (آ��

و��
� أحد

) �أنها تحاول قتل مصاص دماء �� �
فسقط أرضا.. �دت (آ��

أفالم الرعب..
.«� �

)�.. ك�� �
«(آ��

�خ (بول) متوسال فرفعت عي�يها نحوە.. شعرها منت�� حول
ا �ل القيود.. وجهها.. وع� سحنتها مالمح مجنون لفظ أخ��

 

∞∞∞∞∞
 

أغمض (بول) عي��ه وأدرك أنه لم يبق أمامه من خ�ار سوى أن
� له �� ينجو من

�قتل نفسه.. نعم.. هذا هو الحل الوح�د ال�ا��
غضبها..

� رعاة ال�قر اللذين
سمعها تفتح �اب غرفته، ورأى حذا��

� الذي تلطخ �الدماء.. ترتديهما.. وال�وال الجي��
تتد� سلسلة المفاتيح من حزامه..

� غل:
همست ��

«سأت�ف معك ف�ما �عد...�»



1179

وأعادت إغالق ال�اب وسمع المفتاح �دور ف�ه مح�ما حصار
(بول)..

ة �� كدم�ة كب�� نظر من النافذة إ� المشهد.. �دا له جسد ال��
ع�ث بها مجموعة من األطفال القساة..

شعور عات من الشفقة �مزق فؤادە ل�ن شعورا أخر �خالطه:
�
�� ال�ا�س من (آ�� الحسد�..، ع� األقل لقد أفلت هذا ال��

و�ل�ز)�..
� نقل الجثة وتنظ�ف الفناء من آثار الدماء وقد

�انت منهمكة ��
لوث العرق قم�صها، ثم إنها عادت إل�ه حاملة ش�ئا ما.. مطفأة

� انهماك:
� رماها من النافذة.. قالت له �� السجائر ال��

- «ها �� ذي �ا (بول).. سأجمع د�اب�س الورق ف�ما �عد..
: ثم نظرت له نظرة ذات مع��

� لم أقتله..».. - «أنت تعرف أن��
«( �

- «(آ��
مت الصمت ل�ان ح�ا وعائدا � - «أنت من فعل هذا.. لو أنك ال��

ألوالدە اآلن ولما ترك �� �ل هذە القذارة (المقرفة) ألنظفها�».
اح�شدت السّ�ة ع� شفت�ه فلم �ستطع منعها:

- «أيتها الذئ�ة��»
� رقة.. وغمغمت:

اب�سمت ��
- «ذئ�ة مجنونة.. أل�س هذا ما ت��د قوله؟.. حسن.. س�تحدث
ا.. أما اآلن فأنا مشغولة تماما عن هذا ف�ما �عد.. س�تحدث كث��

�ما ترى..».
وتركته إ� ح�ث م�ح الحادث لتعكف ع� تنظ�ف الدماء

�خرطوم م�اە..
طة � قادت س�ارة ال�� �انت الساعة تدنو من السادسة مساء ح��
� الجرن.. فكر (بول): إن لها حظ الش�طان.. ولها

لتخفيها ��



1180

�
� سمع صوت كعبيها براعته.. إنها ش�طانة حق�ق�ة..، وح��
� القفل؛ قال

�ان من ال�اب.. و�ذ سمع صوت المفتاح �دور �� �ق��
لنفسه: لقد جاء دوري..

� أعماقه شعر ب�حساس عميق من الخالص..
و��

 

∞∞∞∞∞
 

ة �انت قد ارتدت ث�ا�ا نظ�فة وع� كتفها تتد� حقي�ة كب��
� إنهاك:

خا��ة اللون.. قال لها ��
� ول�ن.. ��عة» ).. لقد انتهت اللع�ة.. اقتلي�� �

- «حسن �ا (آ��
� مجنونة – ألست كذلك؟ - � �� قتلك.. ل��� - «إن مصلح��

.. سأتر�ك ح�ا �ا (بول)» � ولهذا ال أفعل ما يتعلق �مصلح��
� �دأ �انت أشعة الشمس الذهب�ة تنحدر داخل الحجرة ع� ح��
صوت �اص�� الحقول يتعا� من �ع�د.. الصوت الذي كنت
تح�ه وأنت طفل حر لم يؤذە أحد ولم يتلوث.. �اد ي��� من

فرط التأثر..
أحس بها تدفع المقعد خارجة من الحجرة.. متجهة إ� �دروم
�� - قد عادت ل.. نظر إ� وجهها فرأى أنها -�عد قتلها ال�� � الم��
إ� التعقل قل�ال و�ن �دت متعجلة �أنها امرأة تعد العشاء لمأد�ة

� دارها..
��

ل � ته �أن عل�ه أن يتعلق �عنقها من الخلف ألنها ست�� ثم إنها أخ��
�ه درجات السلم:

�
- «ال تحاول أن تعمل عمال أحمق �ا (بول) �أن تحاول خن��

) وكنت �ارعة جدا ف�ه�». �
لقد تلق�ت درس (�ارا��

، أو ما ت��� منهما.. � نهض (بول) متحامال ع� قدم�ه اله��لت��
وتعلق �عنقها، فحملته ع� ظهرها نازلة الدرجات.. ثالثة
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مصابيح خافتة و�سيج عنا�ب قد�م ورائحة عطن ورط��ة..
رائحة العرق المن�عثة من إ�طيها مع رائحة قذارة لم تعرف
الصابون منذ دهور.. ثمة شمع أسود �سد أذنها فال تعرف ك�ف

ا وصال لل�دروم.. �ستطيع السمع.. أخ��
وع� مرت�ة قد�مة أنزلته.. ثم مدت �دها للحقي�ة وأخرجت..

إبرة ومحقنا..�
�خ متوسال متوقعا ما س�حدث �عد ذلك - مثل ذلك اليوم -

ل�نها طمأنته:
) وهو من مشتقات � - «ال تخف �ا (بول).. إن هذا (سك��والم��
� حالة ما إذا اشتد �ك األلم �س�ب

.. أعددتها لك �� � المورف��
الرط��ة ق�ل أن أعود إل�ك..».

� و.. �عض � و�طان�ت�� وتركته �ضع دقائق ثم عادت إل�ه بوسادت��
علب الم�اە الغاز�ة، و�سقت له الفراش ثم فتحت له عل�ة ولها

عل�ة..
- «(بورب)�» - تجشأت �عد أن فرغت من علبتها..

- «واآلن �ا (بول) حان وقت ال�الم�».
� شتمتك لم أ�ن..» ).. ح�� �

- «(آ��
- « شش�.. وال �لمة�.. إن الس�د ع�قري ع� حق دائما وال
�
�حق ألحد أن �حاول ت�د�ل أف�ارە.. دعنا من هذا ولنت�لم ��
�� موضوعات جد�ة.. لو أن أحدا لم �أت لل�حث عن هذا ال��

� أمان ألن الظالم س�حل �عد ساعة.. أما
خالل ساعة سنكون ��

لو جاء أحد ق�ل ذلك...».
�� الذي قتلته.. ومدت �دها إ� الحقي�ة وأخرجت مسدس ال��

وأردفت:
� دورك. فدوري..»

ء.. ثم �أ�� � - «عندئذ.. هناك هذا لمن ���
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∞∞∞∞∞
 

طة أر�عة � �حل الظالم - أن تقود س�ارة ال�� �ان عليها - ح��
� ستضعها أم�ال إ� م�ان �صلح إلخفائها.. ثم تعود �الدراجة ال��
� برغم أنها واثقة �أن هناك احتماال ال

� مقعد الس�ارة الخل��
��

� أن �سقط و�تحطم عنقها (المقرف).
�أس �ه ��

أدرك (بول) أن هذا لو حدث فلن ي��� أمامه سوى أن �موت
� �دأت من اآلن ان ال�� ان جثته.. الف�� جوعا وظمأ.. ثم تلتهم الف��

.. � � ع� قدم��
تتحرش بهذا الزائر الذي �م��

�ان ال�دروم مح�م اإلقفال �المزاليج واألقفال مستح�لة الفتح..
�� ح خطتها ل (بول)، ستواري جثة ال�� ��� ( �

و�دأت (آ��
� سألها أحدهم عن الم�ان الذي ذه�ت إل�ه اب ثم تعود.. ول�� ال��
�
ام�ك �� ى معرض الس�� � هذە الل�لة ستقول إنها ذه�ت ل��

��
مدينة مجاورة اسمها (س��مبو�س ه�فن)..، �انت تعلم ج�دا أن
� هذا الم�ان

طة وجدت س�ارة (بول) ما داموا ي�حثون عنه �� ال��
�الذات.. وما دامت معهم صورته..

�
أصغ إليها �ا (بول) وتعلم.. إنها تلعب لع�ة (هل �ستطيع؟) ��

) قصصا.. ألنها ال تحتاج �
الح�اة الواقع�ة، لهذا ال تكتب (آ��

إليها..
طة أتون ال محالة �حثا عن ) تعرف أن رجال ال�� �

�انت (آ��
زم�لهم المفقود.. ل�نهم - ع� األقل - لن �أتوا هذە الل�لة، فقط
س�ت��عون مسار س�ارته.. ترى هل �دأت تفهم إ� أي حد

�ت اللع�ة من نهايتها؟.. اق��
� �� وسأقول لهم إنه مر �المزرعة وسأل�� � عن ال�� س�سألون��

� لم أرك قط وقدمت له عل�ة من عن صورتك، فقلت له إن��
� هذە

� وان�ف، ولسوف أل��
و�ات الغاز�ة وأنه شكر�� الم��
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العل�ة �ع�دا عن المزرعة �عد أن أضع �صمات �د�ه عليها.. فكرة
رائعة.. أل�س كذلك؟»

� عي�يها.. واستطردت:
والتمعت نظرة ش�طان �حلم ��

- «س�كتفون بهذا األثر مؤقتا و��حثون �ع�دا... إال أنهم �عد
.. فأنا ون من الح�مة أن �عودوا إ� لي�حثوا �دقة أ��� ة س�� ف��

مخبولة تماما.. أل�س كذلك؟..
ء.. �

س�قررون وقتها أن �ف�شوا الب�ت.. وعندئذ س�عرفون �ل ��
ء..، أعتقد أن هذا لن يتم ق�ل أسب�ع لهذا لد�ك وقت �

�ل ��
� التأل�ف

� أنصحك �أن ت��د �عتك �� �اف لل�تا�ة �ا (بول) ل���
قل�ال�».

� مرارة:
اب�سم (بول) ��

- «أنا نف�� م�شوق لمعرفة نها�ة القصة�».
أحقا ال تعرفها؟».

� � وقصتك، ل��� «بتاتا.. ال أعرف تماما ك�ف س�نت�� قص��
ري)..، سأ�تب �لمة � ء عن نها�ة قصة (م�� �

أجهل �ل ��
.«.. �

� أنت �لمة (النها�ة) الخاصة �ح�ا�� (النها�ة) وعندئذ تكتب��
- «ع� �ل حال لقد أوشكت القصة ع� االنتهاء.. أل�س

كذلك؟»..
- «��.. أوشكت ع� االنتهاء...»

..................
 

∞∞∞∞∞
 

كه طلب منها أن تح�� له ما تم كتابته و (�لوك ق�ل أن ت��
نوت) ليتمكن من مواصلة ال�تا�ة �خط ال�د.. ل�نها أ�ت ذلك..

ء لك مصدر ضوء وهذا ما لن أسمح �ه...» �
� أن أ�� - «هذا �ع��
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� الظالم الدامس ب�نما
وع� الفور رأى (بول) نفسه وح�دا ��

ان تدنو منه وقد اس�شعرت عجزە.. شعر �جلدە �غدو الف��
خشنا كجلد اإلوزة من الرعب..

� الظالم»
�� � كي�� ).. أتوسل إل�ك.. ال ت�� �

- «(آ��
- «لن أجرؤ ع� ذلك.. فلو أن أحدا رأى الضوء آت�ا من ال�دروم
.. وال أستطيع أن أعط�ك �طار�ة تحاول إرسال لجاء �ستق��
ل.. حاول أن � إشارات بها.. �ما أن الشم�ع قد تغ��ك �حرق الم��

� �ل هذا..»
تتماسك وتذكر أنك الس�ب ��
ان» )�.. الف�� �

ان.. (آ�� - «الف��
قالت وقد وصلت ألع� درجات السلم:

ان واحدا منها.. ور�ما ت�نتك�.. �� �� - «ر�ما حس�تك الف��
.«� ��

سمع صوت أزرار ال�ه��اء تطفأ.. سمع صوت ضحكها.. رأي
الظالل تزحف نحوە.. سمع صوت ال�اب ينغلق.. أقفال..
دد من خلف ال�اب ح�ث مازال مزاليج. صوت ضحكها ما زال ي��

هناك ضوء.. �اب آخر ينغلق.
� سمع صوت الس�ارة يتحرك �ان بوسعه أن �سمع وح�� ح��

دد... دد.. ت�� صوت ضح�اتها.. ت��
 

∞∞∞∞∞
 

الظالم الدامس
ان الم�سللة الخف�ض.. والصوت الذي �خشاە.. صوت الف��

طة... ها هو ذا ان لم تكن س�ب ذعرە.. �ل رجل ال�� ل�ن الف��
�� وهو ينهض خ�ال (بول) الم��ض يرسم له صورة شبح ال��
من الجرن والقش ي��ع�� من حوله.. وع� وجهه الم�ت آثار
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دماء..، ها هو ذا يراە يزحف متجها نحو ال�دروم المظلم ح�ث
� عي��ه اتهام

يرقد (بول).. �دخل �ش�ل ما و�دنو منه و��
�.. � � أنت ناد�ت وقتلت�� صامت: أنت قتلت��

إنه �حس �أنفاسه تصفع وجهه وأصا�عه المتقلصة ع� أنه -
� حدود الموجودات.. و�دأ � اعتادت عيناە الظالم - �دأ �م�� ح��

يهدأ قل�ال...
ستكون ل�لة ط��لة حقا..

 

∞∞∞∞∞
 

� فخذە.. لقد قالت
� مد �دە إ� المحقن وغرسه �� �عد ساعت��

).. من �دري؟.. ر�ما �ان سما زعافا.. � ) إن هذا (سك��والم�� �
(آ��

ل�نه حقا ال �ع�أ �النتائج.. �ل ما �در�ه هو أن فخذ�ه يتألمان
.. � وحوضه ي��

� ح�اته.. ل�نه فعلها بنجاح تام.. وغرق
لم �كن قد أع� حقنة ��

� نعاس عميق..
��
 

∞∞∞∞∞
 

� الثالثة �عد الظهر منهمكة م�الة للصمت، و�ان
�� ( �

عادت (آ��
� �انت شعرها حول رأسها مسطحا وقد اتخذ ش�ل الخوذة ال��

� أثناء ركوب الدراجة.
ترتديها ��

- «ك�ف �انت األمور؟».
- «ال �أس.. ال �أس؟».

ثم أدارت ظهرها ليتعلق برقبتها �� تع�دە لغرفته وسارت
ة � نظرة أخ��

صاعدة درجات السم ولم ت�س ق�ل الصعود أن تل��
ات.. ى أ�ة تغ�� ع� محت��ات ال�دروم ل��
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لحسن الحظ لم تلحظ ش�ئا..
�
� �قها (بول) ودسها �� لم تلحظ عل�ة سائل إشعال الموقد ال��

� ساعات
� نفسه.. غرض �دأ ي��لور ��

�وال منامته لغرض ��
� نام عليها.. � رأى العل�ة جوار المرت�ة ال�� الفجر األو� ح��

ا طلب منها �عض (النوف��ل) فما إن � فراشه أخ��
� رقد �� وح��

خرجت من الغرفة ح�� أخ�� العل�ة تحت المرت�ة.. �ان �عرف
�
أن هذا الم�ان صار مفضوحا تماما، ل�نه لم �جد أفضل منه ��

، وح�� �جد م�انا أ��� أمنا.. الوقت الحا��
عادت له �الـ (نوف��ل) و (�لوك نوت) و�عض أقالم الرصاص،
�
وقالت له إنها ستغفو �عض الوقت و�مكنه أن �كتب قل�ال ��

ا� قصته مستعمال القلم والورق ألن الوقت قد صار قص��
ا: قال لها مطمئن�

� خالل أسب�ع.. ول�ن أر�د منك
� سأن�� القصة �� - «أعتقد أن��

وعدا...»
.. ال أر�د � ما أ�ت�ه من اآلن فصاعدا وح�� أنت��

- «ال تقر��
للمتعة أن تتجزأ..»

- «ستكون قصة ج�دة �ا (بول).. أل�س كذلك؟».
- «ستكون تحفة فن�ة�».

ا
∞∞∞∞∞

 
 

�عد ثالث ساعات تحرك (بول) ع� مقعدە إ� ركن الغرفة..
و�رفق مد �دە إ� ل�ح من خشب األرض�ة �ان قد الحظ أنه
ان والرط��ة ش�لت تحته حفرة ال �أس �عمقها مخل�ع.. الف��
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وهو واثق من أنها ال تعرف بوجودها.. الغ�ار �دل ع� أن أحدا
لم �لمسها ق�له..

� � الحفرة وأعاد الل�ح الخش��
دّس عل�ة سائل اإلشعال ��

لموضعه.. وللحظة ارتجف من فكرة أن �ظل الل�ح مرتفعا قل�ال
� الصقر، ل�ن � كعي�� � حادت�� خاصة وأن الش�طان�ة تملك عين��

الل�ح عاد �ما �ان..
ثم إن (بول) انت� �المقعد جان�ا وعكف ع� ال�تا�ة. أر�ــع
ساعات �املة استهلك فيها الرءوس المدب�ة لخمسة أقالم

رصاص أعطتها له وعندئذ عاد إ� الفراش.. ونام..
 

∞∞∞∞∞
 

� سمع (بول) صوت س�ارة تتوقف توقف القلم عن ال�تا�ة ح��
� الفناء.. من الغ��ب أنه لم �شعر سوى �ضيق لهذە

��
ب من الغرفة.. ) الثق�ل �ق�� �

المقاطعة.. وسمع صوت حذاء (آ��
� �امة قالت له:

و��
- «ابتعد عن النافذة...».

�انت تحمل الحقي�ة ع� كتفها و�ان �عرف مع�� هذا...
� نفسها لو

� (بول) ثم ��
� الزائر ثم ��

إن المسدس معد لتفرغه ��
، أن (بول) أحدث شغ�ا.. لهذا ابتعد عن النافذة دونما تفك��

� هدوء صارم:
قالت ��

طة.. فهل ستكون عاقال �ا (بول)؟�» - «إنهم رجال ال��
- «نعم»

- «سأحاول أن أثق �ك»..
.. ومن النافذة رأى (بول) الس�ارة � وتركته لتقا�ل القادم��
� نفس

� الفناء و�خ�ج سائقها ل�قف ��
(ال�ال�موث) تقف ��
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�� أول أمس ق�ل أن �موت.. �ان الموضع الذي وقف ف�ه ال��
شا�ا حد�ث السن ال ت�دو عل�ه الم�االة. أما زم�له ف�ان عمالقا
� من عمرە، ولقد وقفا �ستج��ان � األر�ع��

مفتول العضالت ��
� احتماالت أن يهشم الزجاج و��خ

� فكر (بول) �� � ح��
�� ( �

(آ��
� أنهما س�تمكنان منها..

ة �� هذە المرة.. هناك فرصة ثمان�ة لع��
ل�نها ��عة الحركة �اإلضافة إ� أنها تتوقع الغدر، أما هما
� فهم ما �حدث.. وهذە نقطة

فس�ض�عان وقتا ثمينا ��
لصالحها..

�
) بنفسه.. فالبول�س س�كت�� �

ر�ما �ان من األفضل أن يهتم �ـ (آ��
� السجن.. ل�ن (بول) �ان �ملك لها خططا أفضل..

بوضعها ��
�ان �عرف ك�ف يؤذيها...

 

∞∞∞∞∞
 



1189

8 - االنتقام..
( �

سمع (بول) صوت �اب المطبخ ينفتح إذ دخلت (آ��
�
�� المخت�� ط�ان.. وفهم (بول) من المحادثة أن ال�� وال��

).. وأنه �ان ي�حث عن �اتب �د� (بول اسمه (دو�ن كوش��
ش�لدون) تم العثور ع� س�ارته عندما ذاب الجل�د، ل�ن
� � اختفاء رجلها و��� طة - �ما هو واضح - لم ت��ط ب�� ال��

ك �� �
) - ال�د - سقط �� اختفاء (بول) ع� أساس أن (كوش��

� المخدرات.. �عض مهر��
�� الذي جاء � قصتها الملفقة عن ال�� طي�� �انت تح� لل��
ل�سألها عن صورة �اتب �د� (بول ش�لدون).. وك�ف لم �مكث
سوى خمس دقائق ق�ل أن ين�ف حامال عل�ة الم�اە الغاز�ة

� قدمتها له.. ال��
� عما طي�� � أ�ة لحظة أن �سألها أحد ال��

�ان (بول) يتوقع ��
� تحملها �حق السماء.. وعندئذ س�تعا� تح��ه الحقي�ة ال��

صوت طلقات الرصاص.
ك�ف لو علم هؤالء أن ال�اتب الذي ي�حثون عنه ي�تظر ع�

� قدما..؟ � مح�سه ع� �عد �قل عن ثالث��
كرس�ه المتحرك ��

� - الضخم �التأ��د – �سأل: طي�� تعا�� صوت أحد ال��
- «ماذا هناك �الض�ط..؟»

) الرز�ن �ج�ب: �
دوى صوت (آ��

ء.. غرفة نوم إضاف�ة جوارها حمام.. �
- «ال ��

� ال أستعملها عادة.. �مكن�ما أن تلق�ا نظرة إذا أردتما ل�ن دع��
�� �الداخل�» أؤكد لك أنك لن تجد جثة ��
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.. شكرا لتعاونك ور�ما عدنا مرة � ... �ا آ�س�� - «�الطبع �ا ��
أخرى..»

 
 

∞∞∞∞∞
 

.. ل�نه لم �ستطع �س�ان أن �
� حق��� � ترك��

واصل (بول) ال�تا�ة ��
� نظرا نظرة ذات مع�� إ� �عضهما ق�ل ركوب الس�ارة.. طي�� ال��

ح�� من م�منه لم تفته هذە النظرة..
� �س�ارة تا�عة ألخ�ار التل�ف��ون ت�ب منها � اليوم التا�� فو��

و��
( �

)... ل�ن (آ�� �
مذ�عة حسناء ت��د أن تجرى حوارا مع (آ��

تهم ع� الفرار.. خرجت لهم �البندق�ة وأج��
لقد عادوا..�

� �ان قد مر
�� المخت�� � الجوار أن ال��

لقد �دأت اإلشاعات ��
)، وهاهم أوالء �حا�ون دارها.. � ع� دار المرأة (التن��

� قد عادوا..
� الما��

و�طاردونها.. الذين ه��ت منهم ��
طة ل�سمعوا القصة من � جاء م��د من رجال ال�� و�عد يوم��
� هذە المرة أن بوسعها استدعاء

جد�د.. ول�ن أحدهم ذكرها ��
) رفضت وأعادت �د قصتها ب��ات.. �

محام إذا أرادت.. ل�ن (آ��
ولم ت�د لـ (بول) أن هناك اختالفات عن المرة السا�قة..

) لحجرته.. �
�عد ان�افهم جاءت (آ��

�انت هناك خدوش دام�ة ع� جب�نها فأدرك – دون جهد - أنها
آذت نفسها مرة أخرى..

قال (بول) محاوال إفساد الدعا�ة:
- «هذا الب�ت قد تحول إ� حد�قة مالە..».

� �امة:
لم تب�سم.. فقط سألت ��

� لك من وقت؟»
- «�م ���
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نظر إ� كومة األوراق أمامه.. ثم غمغم:
- «يومان.. ر�ما ثالثة..»

� �جيئون المرة القادمة س�كون معهم أمر التفت�ش.. - «ح��
وأنت تعلم مع�� ذلك..».

ودون أن ت�تظر ردا فارقت الحجرة..
 

∞∞∞∞∞
 

� ال�تا�ة.. ثمة (�اللو) صغ��
اق�ه منهم�ا �� � المساء ل��

جاءته ��
� أص�عه األوسط من جراء اإلمساك �القلم..

�دأ يتكون ��
- «ألن تنام؟»

� أن أواصل ال�تا�ة ح�� ال أفقد
- «نعم.. �عد قل�ل.. أح�انا ي����

ال�سلسل»
- «ولن تأخذ حب��ك؟».

� ال أر�دها أن تعتم أف�اري..» - «أشعر �ألم ل���
همست بنعومة:

- «(بول).. ستكون القصة ج�دة.. أل�س كذلك؟.. أنت لم تعد
تكتب من أج�� �ل لمتعتك الخاصة.. أل�س كذلك...؟»

� وال ).. وال لزوج�� السا�قت�� �
�الفعل لم �كن لك �ا (آ��

لجمهورى.. �ل �� أنا.. لهذا الس�ب يهدي ال�اتب كتا�ه لشخص
ما.. ألن أنان�ته تفزعه هو نفسه..

 

∞∞∞∞∞
 

� اليوم التا�� مرت س�ارات عد�دة.. س�ارة �انت تحوي
��

) متوعدة �
� أخذوا يهللون و�تصا�حون فخرجت لهم (آ�� مراهق��

�أن تطلق عليهم الرصاص - �ال�الب - مالم يرحلوا فورا....



1192

فصاح أحدهم:
.«� � � للجح�م أيتها المرأة التن�� - «اذه��

؟�». �� - «أين أخف�ت جثة ال��
وولوا األد�ار وسط سحا�ة من الغ�ار..

�
ت ل (بول) مضادا حي��ا (ألنه �ان قد �دأ �عا�� � المساء أح��

��
ء �الثلج �� �دفن ف�ه �دە التهاب مثانة شد�د) ومعه دلو م��

ال�� تورمت من ال�تا�ة.. ثم نام..
�ان �حلم.. �حلم �أنه ضائع �� عاصفة من الجل�د.. فقط لم
�كن ما يراە جل�دا �ل مجموعة من األوراق.. أوراق خال�ة من

حروف النون والتاء.. و�ان ضائعا.. ضائعا..
) �ذلك.. �

.. لقد أخ�� (آ�� �ان هذا هو اليوم األخ��
 

∞∞∞∞∞
 

) ته�ع �
� ب (آ�� ة ص�احا ففو�� � الحاد�ة ع��

صحا من النوم ��
تقال والدواء وسلطان�ة مألى �حساء نحوە حاملة عص�� ال��

� انفعال هتفت:
الدجاج.. و��

- «اليوم يوم خاص جدا.. أل�س كذلك �ا (بول)؟»
حاول التقاط الملعقة ل�ن �دە ال�م�� �انت متصل�ة متخش�ة
.. لقد �انت أ�امه � وضع ال يتغ��

و�أن قض�انا معدن�ة قد ث�تتها ��
ة نوعا من تعذ�ب محا�م التفت�ش.. األخ��

وهكذا لم �عد أمامه خ�ار سوى العودة لآللة ال�ات�ة من جد�د
شاقا ط��قه وسط غا�ة من حروف (النون) و (التاء)..

� عي�يها.. و�صدق همست:
التمعت الدم�ع ��

ف � لم أرد أن أع�� - «�ان �جب أن أبتاع لك آلة جد�دة.. ل���
لنف�� أن هذە المرأة (دارتمونجر) قد استطاعت خدا�...»
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� رقة أمسكت �دە ولثمت أطراف أناملها..
و��

- «لقد أعددت لك مفاجأة لهذە الل�لة.. ال أدري حقا إذا كنت
� هذە األمور.. لقد ابتعت لك عل�ة

ة �� � ال أملك خ��
تحبها أل��

(�اف�ار)�»
�اد (بول) ينفجر ضح�ا برغم علمه أن الضحك س�جعلها
� �حبها أو تحس�ه �سخر منها.. فال�اف�ار لم �كن من األش�اء ال��
� يركب طائرة وتقدم له المض�فة ط�قا منه، �مقتها.. فقط ح��
� العالم إ� أن يركب

ء عن وجود (�اف�ار) �� �
�أ�له ثم ي�� �ل ��

) قد �
الطائرة مرة أخرى، وتقدم له المض�فة ط�قا آخر، إن (آ��

سجنتك وعذبتك وستقتلك حتما.. ل�نك ع� األقل ستموت
�معدة مليئة �ال�اف�ار..�..
قال لها وقد تمالك نفسه:

«..( �
- «�� مطلب آخر أرجو أن تحقق�ه �ا (آ��

- «ما هو؟».
� لفافة تبغ

، و�ن�� أرغب �� �
� حاج�ا��

«�انت هناك عل�ة سجائر ��
�عد أن أنت�� من القصة�».
تالشت اب�سامتها وهتفت:

«(بول).. أنا ال أوافق ع� هذە األش�اء.. إنها �س�ب ال�طان�».
� �جب ).. هل حقا تعتقدين أن ال�طان من األمراض ال�� �

- «(آ��
� هذا المساء؟�» أن أخافها وأنت ستقتلين��

لم تجب.. فأردف:
� أن�� قصة أن أدخن واحدة.. و�� - «لقد اعتدت دائما ح��

.. فما قولك؟». �
عادة أحبها وت��ط�� �الما��

وافقت ع� مضض وتركت الحجرة..
 

∞∞∞∞∞



1194

 
ا.. انتهت القصة... أخ��

� قاموس ال�تاب
ب�د مرتجفة خط (بول) أجمل وأسوأ �لمة ��

ة.. ووضع القلم جان�ا ب�نما (النها�ة) عند نها�ة الصفحة األخ��
ذلك الشعور الذي �الزمه �لما أن�� قصة يراودە.. شعور
�الخواء.. شعور �انعدام الح�لة.. ل�نه - مهما قلنا - شعور

جم�ل..
دائما هو شعور جم�ل..

أن ت�تج.. أن توجد ش�ئا لم �كن..
تها له.. � أح�� مد �دە وكوم األوراق.. ثم التقط لفافة التبغ ال��
� هشم بها الزجاج ل�لتها..، ثم وجوارها �انت مطفأة السجائر ال��
مشط ثقاب ال يوجد �ه سوى عود واحد.. العود الوح�د الذي

سمحت �ه ل�نه �اف جدا..
� الطابق العلوي ألنها لم �شأ أن

�ان �سمع صوت خطواتها ��
� وألنها ال تتحمل رائحة التبغ.. ء ح�� ي�ت�� من التدخ�� � ت��

ى ق�ل مجيئها.. ء للعبته ال��� �
جم�ل..... �ستطيع أن �عد �ل ��

 

∞∞∞∞∞
 

ناداها فسمع خطواتها ته�ط درجات السلم..
�ان قد سكب ال�ث�� من سائل إشعال الموقد ع� األرض
� كتب القصة عليها فمألت رائحته الحجرة..، كومة األوراق ال��

� السائل إ� جوار اآللة ال�ات�ة المقيتة..
غارقة ��

� أسمع هذە األصوات ب.. فهمس لنفسه: إن�� سمع خطواتها تق��
ة.. �ا له من خاطر بهيج�.. لم �كن قد أشعل لفافة للمرة األخ��

التبغ ط�عا.. �ان ي��د عود الثقاب فحسب..
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�
ماذا ستفعل لو لم �شتعل العود؟.. لقد فات الوقت للتفك�� ��

هذا..
�ك�.. لم �شتعل..�.. حاول ثان�ة بهدوء.. ��
.. ب أ��� �ك�.. ال جدوى:: خطواتها تق�� ��

ا�د حول رأس العود.. � ا�.. اللهب األصفر الجم�ل ي�� �ك�.. أخ�� ��
) الغرفة.. �

وهنا دخلت (آ��
 

∞∞∞∞∞
 

ا.. ال أصدق ذلك.. ل�م كنت أت..». - «أخ��
� رأت � حلقها ح��

� سعادة ثم احت�س ال�الم ��
�� ( �

كذا هتفت (آ��
(بول) ع� مقعدە وأمامه كومة من األوراق مكت��ا ع� أول

واحدة منها:
ري) � عودة (م��

�قلم بول ش�لدون
وجوار األوراق �ان �مسك �عود الثقاب المشتعل...

� غ�اء:
� وقفتها.. وفغرت فاها ��

تصل�ت ��
- «(بول).. ماذا تفعل؟»

).. إنها ج�دة.. ر�ما أفضل ما كت�ت �
- «لقد انتهت القصة �ا (آ��

ة تعلمتها منك�». .. واآلن سأقوم �لع�ة صغ�� �
� ح�ا��

��
� لهفة نحوە و�خت:

. مدت �ديها ��
- «ال ال.. ال.. ال تفعل�»

� ثقة.. أول اب�سامة من نوعها منذ شهور..
اب�سم ��

- «من المؤسف أنك لن تقرئيها.. لقد �انت تحفة�».
وهنا أوشك الثقاب أن �حرق أنامله فألقاە ع� الورق..
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وللحظة خ�ل إل�ه أنه انطفأ.. ثم �دأت نار زرقاء شاح�ة �شتعل
� الورقة األو�.. ثم.. فومب�.. اشتعل السائل �لون أصفر

��
محدثا فرقعة..

ري)�». � ري)�.. ل�ست (م�� � �.. ل�ست (م�� - «ال �ا إل��
� أمن�ة أيتها الش�طانة�..». «أ��� وتم��

� إ� األوراق الملته�ة.. ومدت �دين عاجزت��
� �ان السائل قد ��ب إ� اآللة ال�ات�ة ف�دأ اللهب ي�بثق من ب��

المفاتيح.. والحرارة �شوي جانب وجه (بول)..
�ا: � هست��

) ت�خ �� �
ب�نما (آ��

ري)�». � - «أيها الفأر (المقرف)�.. �ا طائر الشؤم..... ل�س (م��
ء الذي �ان واثقا من أنها ستفعله.. �

وهنا فعلت ال��
� الحوض

حملت األوراق المشتعلة را�ضة نحو الحمام لتضعها ��
ع� أمل أن تنقذ ش�ئا..

� فما إن أدارت ظهرها ح�� رفع (بول) اآللة ال�ات�ة غ�� عا��
� �قطرات � �دأت تحرق �د�ه.. رفعها غ�� عا�� �سخونتها ال��

� �سقط عل�ه.. السائل الملتهب ال��
و�وجه �أنما قد من صخر.. قذف اآللة ال�ات�ة ع� المرأة

� ظهرها..
لتصدمها ��

- «أووووج� ».
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) وسقطت ع� األرض ع� وجهها ومن تحتها كومة �
ت (آ��

ّ
أن

قة فتحامل (بول) ع� نفسه ونهض متوكئا األوراق المح��
نحوها..
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� ث�ابها:
ان �عد مشتعلة �� �انت قد �دأت �ستدير لتنهض والن��

- «لسوف أقتلك أيها ال�اذب�».
قالتها.. إال أن (بول) ر� بنفسه عليها فوق اآللة ال�ات�ة
قة.. سمعها ت�خ كقط وتتلوى كقط فلم تأخذە بها أ�ة المح��

شفقة..
ان.. � الن�� �انت �سب وتلعن ل�نه واصل ت�ب�ت جسدها ب��

ل�ه�»
�
� ..( �

ل�ه �ا (آ��
�
)�.. إنه تحفة�.. � �

- «هو ذا ال�تاب �ا (آ��
�انت تصدر أصواتا مختلطة وحاولت أن تلق�ه من فوقها ل�نها

فشلت..
-  مف�.. مف�.

ا استطاعت أن تنهض من تحته.. تحاملت ع� قدميها وأخ��
.. ثم سقطت ثان�ة فوق اآللة ال�ات�ة.. � ودنت منه خطوة.. اث�ت��
�انت عيناها ترمقانه بتعب�� م�سائل م��ــــع.. لماذا �ا (بول)؟..

لماذا؟.. كنت سأقدم لك ال�اف�ار..�
وساد الصمت

 

∞∞∞∞∞
 

�ش�ث (بول) �مالءة ال��ر �� �ستطيع النهوض..
� و�� حماسها.. قة ال�� الغرفة مليئة �األوراق المح��

� �ل م�ان.. وقد آذى (بول) ظهرە وأحرق
الرماد والدخان ��

� أمعائه شعر بتقلص م��ــــع.. ل�نه حر.. حر..
كف�ه.. و��

لقد ماتت الش�طانة.. مات الصنم..
�
ة �� تناول ال�طان�ة و�دأ �لقيها ع� األوراق المشتعلة الم�ع��

أرجاء الغرفة وهو �لهث..
ثم �دأ يزحف متجها نحو المقعد المتحرك..
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) عي�يها.. �
وهنا فتحت (آ��

 

∞∞∞∞∞
 

راقبها (بول) غ�� مصدق، ب�نما �� تنهض ع�
ركب�يها ب�طء.. مستح�ل هذا�.. أنت ميتة�..

� عص��ة
� عي��ه ووجهها ملطخ �الدماء و��

عيناها تحدقان ��
�خت:

- «دورد�.. أذر�».
ق من فيها وتزحف نحوە ع� قالتها و�� ت�صق الورق المح��

أر�ــع.
تراجع (بول) و�دأ يزحف نحو ال�اب.. يزحف.. وفجأة

�
شعر ب�دها تطبق ع� ساقه أو ما ت��� منها.. وسمعها تهتف ��

انتصار:
- «قذر�»..

.. �ع قدمه منها �أعنف ما �ستطيع.. وعاد يزحف.. و���� ان��
والعرق ينهمر ع� خد�ه.. من خلفه �سمع صوت ركبتها تتقدم

نحوە خطوة.. فأخرى.. خطوة.. فأخرى.
�انت آت�ة�.. لقد هشم ظهرها وأحرقها وأسقطها أرضا ل�نها -

�عد �ل ذلك - ما زالت آت�ة�.. آت�ة...
أحس بها تمسك �سمانة ساقه ال��ى..

مّد �دە م�ش�ثا �جانب ال�اب وحاول أن �جذب جسدە..
اآلن �دها ال�م�� تمسك �فخذە �قوة..

ق.. الصنم.. إنها فوقه.. ظلها �غمرە.. الرعد.. ال��
- «قذر�.. أذر�».
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� أ�دا؟.. ألن
� أعماقه �خ: ألن تمو��

�داها حول عنقه.. و��
؟ �

تمو��
� الضغط.. وشعر بها تجثم فوق أنفاسه دون

وفجأة تال��
ا.. .. لقد همد جسدها أخ�� �

ا�� حركة.. كج�ل من اللحم الم��
و��خر ما �ملك من قوى شق ط��قه من تحتها وزحف لل�اب
� أ�ة لحظة أن تطبق �داها ع� ساقه.. ل�نها �انت قد

متوقعا ��
ماتت.. �التأ��د ماتت.. وع� ال�اب فقد وع�ه �ضع ثوان..

�
� فتح عي��ه وجد أصا�عها تتحرك تلقائ�ا عابثة �� ل�نه ح��

ت األصابع قل�ال ثم � أطراف قم�صه.. أجفل وتراجع �ع�دا.. فاه��
سكنت �دأ يزحف نحو الحمام.. وأغلق ال�اب خلفه ح�� ال يرى
أصا�عها تمتد تحت ال�اب نحوە..، فما إن دخل الحمام ح�� �ان
�ل جزء من جسدە �عوى ألما، أغلق ال�اب خلفه وزحف إ�

ح�ث علب الـ (نوف��ل) فابتلع ثالث ك�سوالت دون ماء، ثم أل��
.. بثقله ع� ال�اب وغاب عن الو��

 

∞∞∞∞∞
 

إنه الظالم..
ء، ومع تذكرە أدرك �

� ال�دا�ة أين هو.. ثم تذكر �ل ��
لم �در ��

حق�قة مؤكدة: أنها لم تمت.. �التأ��د لم تمت..
ال شك أنها ت�تظرە خارج ال�اب حاملة فأسها.. إنه ��اد �سمع

صوت تنورتها تحتك �الجدار المجاور للحمام...
ا.. �ال..... هذا مجرد وهم تتخ�له.. أنت تعرف أنها ماتت أخ��

� سمعت صوتا.. ول�ن��
.. ل�س من الح�مة أن تجن ألن هذا �

اهدأ �ا (بول) �ا صد���
).. لماذا ال تغادر الحمام اآلن؟.. �ال.. سأظل �

س�كون ن�ا لـ (آ��
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هنا ح�ث األمان..
ل الره�ب.. �جب أن توقف � ل�نك �جب أن تغادر هذا الم��
) صار �

ل (آ�� � س�ارة ع� الط��ق ولن �طول انتظارك ألن م��
محط األنظار..

استجمع شجاعته.. و�سلق لمق�ض ال�اب وفتحه ب�طء..
لم �كن هناك سوى الظالم.. �دأ يزحف متجها نحو الصالة، ولم
� �ان بها فوجدها مغلقة �ما � نظرة ع� الغرفة ال��

�فته أن �ل��
تركها..

� �ل م�ان.. �مكنها أن تتوارى خلف أي ظل منها..
الظالل ��

� �ل األحوال �مكنها أن تحمل
�مكنها أن تكون أي ظل منها.. و��

الفأس..
� الزحف..

استمر ��
) خلف األر�كة ت�تظرە.. �ل �انت واقفة خلف �اب �

�انت (آ��
المطبخ.. �ل �� تزحف ع� ركب�يها خلفه..

.. ورأى أضواءها �
� الفناء الخل��

وهنا سمع صوت س�ارة تتوقف ��
� الظالم تردد صوت �سعل.. رأي معالمه من

من النافذة.. و��
ء واحد.. هذا �

� سوى �� النافذة بوض�ح تام.. هذە الق�عة ال تع��
�..� ��

مد �دە وتناول تمثاال ل�ط��ق وجدە أمامه.. وع� قاعدة التمثال
كت�ت ع�ارة (توته توته.. فرغت الحدوتة)..

همس (بول) لنفسه:
- «وكذلك حدوت�� أنا.. حمدا �..»

وأل�� التمثال ليهشم زجاج النافذة.. و�خ �أعنف ما �ستطيع:
- «الغوث�.. الغوث�.. أنا هنا�».

 

∞∞∞∞∞
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�� ) من ق�ل.. ال�� �
ط�ان اللذان جاءا (آل�� �ان هذان هما ال��

النح�ل وزم�له الضخم، و�ان معهما إذن تفت�ش هذە المرة..
ل استجا�ة لل�خات وجدا رجال �أنه � � هشما �اب الم�� وح��

خارج من �ابوس.. رجال �صعب عليهما تصديق أنه �..
�ان يرتجف كورقة و�ردد:

.. � سا.. غرفة النوم ح�ث احتجزت�� - «صنم ال (بور�اس).. اح��
�اتب أل�ف �ما تعلمان.. غرفة النوم..».

وهنا هتف أحدهما:
) ي�حث عنه.. - «هل ترى؟.. إنه الشخص الذي �ان (كوش��

ال�اتب.. قد �س�ت اسمه ل�نه هو..�».
� هلع

صاح (بول) ��
سا..... إنها خطرة �الح�ة ذات األجراس... ولو أنها ح�ة - «اح��

فلسوف..
انظرا.... لقد قطعت رج�� �الفأس�».

� النح�ل: نظر الرجالن إ� قدمه لثوان.. ثم همس ال��
- «�ا للسماء�».

ومد �دە إ� حزامه مخرجا مسدسا وأشار لزم�له أن ي��عه.. س��ا
� �ان (بول) بها..، أغلق (بول) عي��ه اتجها نحو غرفة النوم ال��

منتظرا سماع صوت طلقات..
� هذا

أو سماع �اخها أو �اخهما، �أنما مر دهر عل�ه ��
الوضع..

� عائدا إل�ه.. طي�� ثم سمع صوت خطوات أحد ال��
وسمع صوته الرز�ن �قول:

� الغرفة..»
ق.. ل�ن ال أحد �� - «هناك دماء وورق مح��

نظر له (بول).. ثم �دأ ��خ..
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��خ..
.. ح�� فقد الو��

 

∞∞∞∞∞
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الخاتمة..
� دد ما ب�� لمدة �سعة شهور �عد ذلك اليوم ظل (بول) ي��

ع�ادات األط�اء والمس�شف�ات إلصالح ما حدث لذاته من
خلل..

أعادوا ك� ساقه وتجب�سها، ووضعوا ساقا صناع�ة لرجله
وە أنه س�ع�ج �ق�ة ح�اته.. ل�نه لن �موت... المبتورة.. وأخ��

ري) مصح��ة �دعا�ة هائلة عن � و�ان قد ��� قصته (عودة م��
� كت�ت فيها، ف�ان نجاحها ساحقا وال غرا�ة الظروف الشاذة ال��

� هذا (4)
��

ا �حماس النا�� وال برقم المب�عات.. �ان �صبو إ� لم �ع�أ كث��
.. ل�ن األ�ام الجافة صارت أسابيع جافة فشهورا ال�تاب التا��

جافة ح�� أنه �دأ ي�ساءل عما إذا �ان هناك حقا كتاب تال..
).. ل�نه لم �جرؤ.. �

�ان النا�� �حثه ع� كتا�ة قصته مع (آ��
.. أحس أنه لو فعل هذا لمارس نوعا ش��عا من أ�ل لحوم ال���
لحمه هو �الذات.. أحزانه.. مخاوفه.. ال �سمح لها أن تتلوث

�ح�� المط�عة..
 

) قد ماتت حقا.. �
�انت (آ��

وف�ما �عد عرف (بول) أنها تحاملت ع� نفسها وخرجت من
� الحمام، وذه�ت إ�

نافذة الحجرة، ب�نما �ان هو فاقد الو�� ��
� الجمجمة أصابها

الجرن ح�ث ماتت.. ماتت �س�ب ك� ��
ت ع� األرض.. � تع�� ح��

ل�نها �انت تملك له خططا مستق�ل�ة.. ل�س �الفأس هذە
المرة..
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�
� الذي �انت تضعه �� �انت �د جثتها تمسك �الم�شار ال�هر��

الجرن..�.. و�انت تنوي أن تقتحم �ه �اب الحمام..
� كواب�س (بول)

ها، ل�ن ل�س �� � ق��
ا �� ) أخ�� �

لقد نامت (آ��
ها مرارا.. ورآها تخ�ج له مرارا.. الذي ن�ش ق��

وأطارت �فأسها أغلب أطرافه مرارا..
وأمام شاشة ال�مبيوتر جلس..

اە... جلس عالما أنه س�ظل أمام (م�سق ال�لمات) الذي اش��
� الشاشة الخاو�ة عدة ساعات ب�نما �لتمع المؤ��

�حدق ��
� الجهاز و�نام.. هكذا دأ�ه منذ انتهت تلك مرارا.. ثم �ط��

المأساة..
ول�نه تذكر ش�ئا..

� الشارع طفال �حمل قفصا.. و�ان �القفص
تذكر أنه رأى ��

�
.. من أين جاء الظ��ان؟ وك�ف وضعه الطفل �� ظ��ان ��

القفص؟.. �لها أسئلة �ال إجا�ة
(بول).. هل �ستطيع؟..

�الطبع.. أستطيع..
�دأت �داە تلمسان الحروف، والشاشة تمت�� �ال�تا�ة.
قصة جد�دة عن طفل وجد ظ��انا وأّ� ع� ص�دە..

لقد استطعت �ا (بول).. استطعت...�
لم �در أن �عة أصا�عه تزداد..

لم �در أن الحاجز قد تهشم..
لم �در أن عي��ه �انتا تدمعان ب�نما هو �كتب..

 

∞∞∞∞∞
وتوتة توته

فرغت الحدوتة..
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س��فن كينج
� - أ�ت��ر 1986 �انجور - م��
 

(تمت �حمد هللا)
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الش�طانة
).. صحيح أنها تهوى القتل.. صحيح أنها �

ال تخافوا من (آ��
� عالم م��ــــع.. صحيح أنها مخبولة تماما..

تع�ش وحدها ��
صحيح أنها تمسك فأسا وت�س� بتم��ق وجهها ل�نها إ�سانة
� �قع �اتبها المفضل (بول ش�لدون) لط�فة تهوى القراءة، وح��

� ق�ضتها فإنها تحسن استق�اله�
ا �� أس��

(س��فن كينج) أشهر كتاب الرعب المعا��ن �قدم لنا أروع
أعماله
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
المؤلف..

1- الحادث..

2- الغضب..
3- حملة استكشاف�
ري).. � 4 - عودة (م��

5 - الم��د من اال��شافات..
6- العقاب..

7 – ال�ابوس..
8 - االنتقام..

الخاتمة..
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المالحظات

[←1]

(*) دواء وه��
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[←2]
(*) �س� األد�اء هذە الط��قة �ـ (أسلوب المظلة تحت المقعد)، و�سم�ه
� اإلنقاذ ع� آخر لحظة)، و�سم�ه

الس�نمائيون �ـ (أسلوب ج��فث ��
الم�حيون �أسلوب (اإللة من اآللة).
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[←3]
� سمارة عن الرجل الذي

(*) �ش�� ال�اتب إ� قصة (سومرست موم): (موعد ��
هرب من الموت قاصدا (سمارة).. وهناك وجد الموت ي�تظرە.
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[←4]
ق ألن ري) لم تح�� � ) هو أن قصة (عودة م�� �

ء الذي لم تعرفه (آ�� �
(*) وال��

(بول) لم �جرؤ ع� ذلك.. ما فعله هو أن حرق مجموعة من أوراق المسودات
ع� رأسها صفحة العنوان..
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمة مهمة) :
هذا العمل: (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة
، من منطلق � نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

طب��� .
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب
انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (09)      
 
 
 
 
 

لقاءات من الن�ع الثالث
ج. �قلم: س��فن س��ل��

ترجمة وعرض: د. أحمد خالد توفيق.
سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب

� مختلف صنوفه..
�� ، العال��

من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..
من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..

.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��
ق إ� الغرب.. ومن ال��

و�� الحضارة..
و�ل�ك..

د. ن��ل فاروق
 

المؤلف..

�
ج) هو واحد ممن �سمونهم ج�ل (الع�ال) �� (س��فن س��ل��

الس�نما األم��ك�ة.. فهو مخ�ج س�نما�� �ش��� األصل قدم
� لصناعة الس�نما أ��� مجموعة من األفالم المصورة ال��

ا مذهلة.. ا��سحت دور العرض وحققت أر�اح�

�
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س) - ان) - عرض �اسم (الفك المف��
�
�لنا نعرف ف�لمه الثالث (ف�

عن قصة األد�ب األم���� (بي�� ب�ش�) والذي �ح�� عن عمل�ة
) الساحل�ة. � ص�د القرش األب�ض العظ�م الذي هاجم ق��ة (أمي��
 برغم أن مخرجه لم �كن قد

ً
ا مذه� لقد حقق الف�لم نجاح�

�ن من العمر�.. ولهذا استحق لق�ه کـ تجاوز السادسة والع��
(طفل هوليود المعجزة)..

� لهذا المخ�ج الذي قدم لنا
ومن لحظتها �دأ االنطالق الصارو��

� تحصد العد�د من األفالم المبهرة ذات الت�ال�ف الضخمة وال��
ا.... ش�اك التذا�ر حصد�

ومن هذە األفالم نذكر ع� س��ل المثال ال الح�:
� نقدمها . (لقاءات من الن�ع الثالث): و�� القصة ال��

لك اآلن.
� اجتاحت (أم���ا) إزاء �ة ال�� . (1941): عن الفو�� الهست��

، والف�لم من الن�ع الساخر. �
احتمال حدوث غزو �ا�ا��

): عن مخلوق الفضاء الوادع الذي ي�ساە قومه ع� . (إی - ��
� الفرار من عالم

كوكب األرض، فينجح �معونة �عض األطفال ��
ال��ار المتوحش ألنه هو نفسه مجرد طفل فضا��

. (اللون القرمزی): محاولة من المخ�ج لالبتعاد عن أفالم اإلبهار
. لألسف � � زنجيت�� والمؤثرات التقد�م قصة إ�سان�ة عن صد�قت��
ا برغم التفوق التكن�� للمخ�ج وجودة لم ينل الف�لم نجاح�

الموض�ع.
ي. . (الفضاء الداخ�): عن رحلة داخل الجسم ال���

ة عن طفل أم���� �ع�ش اطور�ة الشمس): القصة المث�� . (إم��
� ال�ا�ان وقت الحرب.

مع أ�ته ��
ة لمحاولة . (حد�قة جوراس�ك): و�دور حول تج��ة علم�ة مث��

إعادة إح�اء الديناصورات عن ط��ق الهندسة الوراث�ة.
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. (قائمة شندلر): الف�لم الذي حصد جوائز األوس�ار وهزَّ العالم
� الذي ساند اليهود أ�ام اضطهاد

�له حول رجل األعمال األلما��
ا. � (م�) غال��

النازى لهم. والف�لم لن �عرض ��
. سلسلة أفالم عالم اآلثار (إند�انا جو�س): و�� ثالثة ح�� اآلن.
�
� أنتجها أو شارك �� هذا �الطبع إ� جانب حشد من األفالم ال��

فكرتها أو صمم رسومها، مثل (حرب ال�وا�ب) - أخرجه صديق
ا للمستق�ل) و جا�ست) و (عائد� عمرە (جورج لو�اس) - و(بول��

(من وّرط األرنب [ روجر ]؟).. إلخ.
� الُمحَ�ط

� تم��ل ع�قرى الس�نما ال�ا�ا��
ا �� � ا كب�� �ما أن له دور�

وساوا) لتقد�م تحفته العظ�مة (ظل المحارب). ا ك�� (أ���
ج) هو ابن هذا القرن، ُولد ألب خب�� �مبيوتر إن (س��فن س��ل��
ا من العلم ا ف��د� وأم راقصة �ال�ه، لهذا جاء هو نفسه م��ج�
والفن.. �ما أنه تلم�ذ مخلص للقصص المصورة، ولم يزل
�حاول أن �قدم عالم الطفولة الخ�ا�� الرائع ع� الشاشة
� هذا إ� حّد

�األلوان و��م�ان�ات الس�نما األم��ك�ة.. وقد نجح ��
كب�� ..

ج) مسّل إ� أق� حّد ل�نه �قول النقاد إن (س��فن س��ل��
�فتقر إ� العمق ..

�اءە ودفعته إ� تقد�م � آذت ك�� ولعل هذە النقطة ال��
� جاءا اطور�ة الشمس) و (اللون القرمزی).. ل�ن الف�لم�� (إم��
� �قدم أسوأ أفالمه.. ولعل هذا دل�ل �اف ع� أنه ال ي�دع إال ح��

ما �ح�ه ..
� (قائمة شندلر)، ل�نه

وع� �ل حال نحن لم نر ف�لمه اإل�سا��
� لتقد�مه)، ولعل

� شعر (أنه نضج �ما �ك�� �قول إنه قدمه ح��
� � اإل�ساني�� � قائمة المخرج��

ج) �� هذا الف�لم �ضع (س��ل��
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� اإلمتاع � قائمة مخر��
العظام �عد ما وضع هو اسمه لأل�د ��

واألفالم الملونة..
 

∞∞∞∞∞
 

.. ف�� �
� �د�ك اآلن نموذج ف��د لألدب الس�نما�� � ب�� القصة ال��

إعادة �د للف�لم �أسلوب قص�� ج�د �دّل ع� موه�ة أدب�ة
ج).. واضحة لدى المخ�ج األم���� (س��فن س��ل��
ا ع� اإلطالق.. ل�ن أساس هذە القصة ل�س خ�ال��

و�ؤكد د. (ت. ألن هاينك) مدير مركز دراسات األجسام الطائرة
� �خت�ها األم���ان �لفظة (UFO)1 - أن غ�� المعروفة - وال��
ة آالف حالة تمت فيها لقاءات فعل�ة مع هناك أ��� من ع��
� األجسام الطائرة غ�� المعروفة. وهذە اللقاءات �� ما را���

�سمونها �ـ (لقاءات الن�ع الثالث)..
� و�قول د. (هاينك) إن اللقاءات الحم�مة من الن�ع األول �� ال��

ك � في��
ُ�شاهد فيها جسم طائر غ�� معروف.. أما الن�ع الثا��

ق من األرض ا للع�ان كجزء مح�� ا واضح� الجسم الطائر ف�ه أثر�
أو أعشاب متفحمة أو غصون أشجار مهشمة.. أو تكف األ�قار
� لعدة أ�ام.. أو تتعطل الس�ارات دونما س�ب لمدة عن إدرار الل��

.. � أو أ��� ساعت��
وهذا الن�ع من اللقاءات له م��ة هامة.. إذ هو ي�يح لنا نقل

الجسم الطائر إ� المعمل ح�ث تتم دراسة آثارە وتمح�صها..
� (إ�فا�ستون) بوال�ة

�� (UFO) و�حتفظ مركز دراسات ال
.. �

(إ�لينوي) �مئات من �قا�ا هذە اللقاءات من الن�ع الثا��
ج) يؤمن �أن الحكومات ال تصارح شع��ــها إن (س��فن س��ل��
� ا ب�� ��ل ما تعرفه عن الـ (UFO)، و�ؤمن �أن هناك لقاًء مؤكد�
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ا (ما لم �كن قد حدث ال��� وال�ائنات الفضائ�ة س�حدث حتم�
 دون علمنا�)..

ً
فع�

� أن نعرف أن ف�لم (لقاءات من الن�ع الثالث) هو من إخراج
���

ج)، و�طولة (ر�شارد درا�فوس) و (فرا�سوا (س��فن س��ل��
ا � ت��فو) - المخ�ج الفر��� العظ�م الذي يؤمن بهذە األش�اء كث��
– وتص��ر (ف�لموس ز�جموند) وموس�قا (جون ول�امز)

ومؤثرات خاصة (دوجالس تروم�ل)..
� الف�لم ���ة وكتمان

ولقد أح�طت الخدع المستعملة ��
اء المؤثرات  ح�� لخ��

ً
شد�دين، ولم يزل �عضها مجهو�

� مشهد هبوط
ا، خاصة �� ا تكن�ك�� الخاصة، ألن الف�لم معقد جد�

� النها�ة..
الطبق الطائر ��

واآلن ..
ا.. تعالوا ندر آلة عرضنا الوهم�ة ل�شاهد الف�لم س���

د. أحمد خالد توفيق
 

∞∞∞∞∞
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�
ء ع� ما ُيرام �� �

«لو �ان �ل ��
الجانب المظلم من القمر.. اعزفوا

النغمات الخمس..»
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1- أش�اء غ���ة تحدث..
مدينة (سون��تا) شمال (المكس�ك).. العام 1973 العواصف
ا، وقرص الشمس �علن � جنون حاج�ة الرؤ�ة تمام�

الرمل�ة تهّب ��
ة، ل�نه أحمر �لون الدم.. أنه وقت الظه��

طة يتقدمون ع�� الرمال نحو رجل يرتدي ثالثة من رجال ال��
ا أسود و�رفع إ� أنفه �مامة ل��� نفسه ح�ات الرمل منظار�

المتطايرة..
- هل نحن أول من وصل؟.

سألهم الرجل �لهجة أس�ان�ة راق�ة وهو �سعل، فأشار أحد رجال
طة نحو الجنوب ح�ث وقفت مجموعة أخرى من ال��
، و�عان ما انضمت المجموعتان إ� �عضهما.. � المستكشف��

و�دأ التعارف.. فالمصافحات..
و�ساءل أحدهم:

جم الفر��� مع�م؟ - هل الم��
 أن �علو صوته فوق صوت ال��اح:

ً
) محاو� � هتف (لوفل��

.. أنا � جمة ل�ست مهن�� - أنا أج�د الفر�س�ة �اس�دي ل�ن ال��
ا رسام خرائط.. ًرسام خرائط.. أساس�

)، مستعم� � � الرمال ومّد �دە إ� (لوفل�� وهنا برز رجل من ب��
�ة مهشمة �� أقرب إ� الفر�س�ة: � إنجل��

- إذن فأنت مسيو.. (ل�ج) - أو - (الين)..؟�
..( � ) �ا س�دی.. إس� (لوفل�� � - (لوفل��
ا .. - �اردون �ا س�دي.. أستم�حك عذر�

�ان الفر��� هو (ال�ومب) الرجل المنتظر.. ولما �ان الحشد
ا لرؤ�ة ما جاءوا من أجله.. فإن (ال�ومب) أن�

�
يتحرق شوق
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طقوس التعارف وتقدمهم إ� الهدف الذي قطعوا �ل هذە
وە.. المسافة ل��

� يتصا�حون طة المكس�كيون واقف�� وع� ال�عد �ان رجال ال��
� ٍء ما، ب�نما �عة ال��اح تتجاوز خمسة وأر�ع�� �

ون إ� �� و�ش��
ء - وسط الرمال - �ش�ه ذ�ا�ة �

� الساعة، �ان هذا ال��
�� 

ً
م��

�ن ساعة قد واقفة فاردة جناحيها.. إن ما سمعوە منذ أر�ــع وع��
غدا حق�قة واقعة يرونها �أعينهم..

ء - وستة أش�اء مماثلة تقف خلفه – هو طائرة مقاتلة �
هذا ال��

واقفة وسط الرمال.. �التحد�د قاذفة طور��د خاصة �ال�ح��ة
األم��ك�ة من أ�ام الحرب العالم�ة الثان�ة..

� خش�ع ن�ع (ال�ومب)
ا يرمق المشهد.. و�� وقف الجمع صامت�

.. وجهه � منظارە و�ن لم ي�د عل�ه االهتمام أو أي رّد فعل إ�جا��
ا اآلن الطفو�� �شوهه تجع�دتان ع� جان�� الفم إزدادتا عمق�

� الخطوة التال�ة.
وهو �فكر ��

ا.. �مسح الرمال من ع� لسانه �ظهر �دە.. ا عم�ق� إنه �أخذ شه�ق�
� حولهم: جمه للواقف�� ) � ي�� � ينقل أول أمر له إ� (لوفل��

- أر�د أرقام محر�ات الطائرات..
وع يزحفون وق�ل أن ت�ت�� الجملة، �ان أر�عون من طاقم الم��
إ� الطائرات الجاثمة فوق الرمال، �حلون مسام�� محر�اتها،
� عن األرقام المطل��ة.. و��د مكسوة و��سلقون أجنحتها �احث��
�القفازات تمكن أحدهم من إخراج تق��م ملتصق تحت إحدى

: ا العالم الفر��� لوحات الق�ادة.. وهتف مناد��
- س�د (ال�ومب)�.. إن هذا التق��م �دّل ع� أن الشهر �ان

(مايو)�
جمة، ل�ن ق�ل أن �قوم بها ا ال�� ) طال�� � نظر (ال�ومب) إ� (لوفل��

ا: األخ�� دّوي صوت الف�� مض�ف�
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-.. (مايو) عام 1948 ..
ا.. - ل�كن�.. تأ�دوا مما إذا �انت الخزانات تحوی وقود�

� دهشة :
وهنا ارتفع صوت أحد الرجال يهتف ��

ا.. خذ عندك هذە - �ا هللا... إن هذە الطائرات �حالة ج�دة حق�
األرقام.. أ.ی. 3034567.. اللعنة�.. أ. ی. 29930404.. �ا

للسماء�.. أ. ی. 33544536..
�
أمسك أحد الرجال بورقة دونت عليها �عض األرقام، وهتف ��

ذهول:
� لدينا.. وكذا أرقام األجنحة.. - إنها نفس األرقام ال��

- وما هو رقم الرحلة؟
- إنها الرحلة رقم (19)..

ب خا�ته �كف�ه: ) وهو ��� � هتف (لوفل��
�
ا�وال) �� � - الرحلة رقم (۱۹).. الف�لق الذي أقلع من قاعدة (ب��

� لم يرە � شهر (مايو) عام 1948.. ومنذ ذلك الح��
(فلور�دا) ��

.. ح�� هذە اللحظة..� فهل هذا ممكن؟ ���
ول�ن أين ذهب الط�ارون؟.. ال أحد �ملك الجواب.

وهنا سمع (ال�ومب) ضوضاء آت�ة من الخلف ح�ث اح�شد
الض�اط المكس�كيون حول رجل قص�� القامة تر�سم ع� وجهه
� إس�ات

ا عونه �� ) طال�� � أمارات الهلع، نظر (ال�ومب) إ� (لوفل��
م اإلس�ان�ة، وهنا

�
) اعتذر �أنه ال يت�ل � هذە الضجة.. ل�ن (لوفل��

: � صاح أحد األم��كي��
ء �

� رأي ال�� � ح�� - �قولون إن هذا الرجل �ان هنا من يوم��
�حدث�

� أفضل من هذا..
ولم �كن أحدهم �أمل ��

�
� أنامله �� انح�� (ال�ومب) ع� الرجل المذعور وتناول ذقنه ب��

رقة.
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� األمر هو اللون األحمر الذي
�ان الرجل يولول.. ل�ن أسوأ ما ��

� ح�اته، ح�� مع
صبغ نصف وجهه �أسوأ حرق رآە (ال�ومب) ��

� المعتادة ع� ق�ظ الصحراء.. وجوە المكس�كي��
ا �.. لقد �لل نفسه ال شعور�� ً

أما عن �وال الرجل ف�ان مبت�
� ذلك .. ها هو ذا �حاول أن

ومن الواضح أنه مستمر بنجاح ��
ا.. �صع��ة.. �قول ش�ئ�

� لهفة:
�ساءل (ال�ومب) ��

- ه�ه.. ماذا �قول �الض�ط؟
).. وتكفل األم���� الذي �فهم اإلس�ان�ة ب�عادة � لم يرّد (لوفل��
السؤال للرجل.. ل�ن الرجل كرر نفس ال�لمة وتهافت ع�

األرض..
: صاح (ال�ومب) نافد الص��

- ماذا قال لك؟.. أجب..�
ة.. وأطلق تنه�دة.. ثم همس: � ح��

رفع األم��� حاجب�ه ��
قت ل�لة أمس.. و�نها غنت له أغن�ة�.. - �قول إن الشمس أ��

 

∞∞∞∞∞
 

ق�� الطفل (�اری ج�لر) - ذو األر�ــع السنوات – ل�لة نا�غ�ة لم
�ستطع النوم فيها..

� الحجرة.. وفجأة.. التمع ضوء
ثمة صوت أز�ز آٍت من م�ان ما ��

ا فوق وجه (�اری) ففتح عي��ه.. أحمر غامض ساقط�
وجوار فراشه تحركت دم�ة تمثل (فرانك�شتاين) محركة ذراعيها

�استمرار..
ا �ل األلعاب ذوات � الحجرة متفقد�

جال الطفل �عي��ه ��
مان).. ع��ة بول�س ذات ق�ة � �مل�ها.. د�ا�ة (ش�� ال�طار�ات ال��
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مض�ئة.. �ل هذە األلعاب �انت تتحرك وتصدر جل�ة دون أن
.. �مسسها ���

ا � سعادة، ب�نما جهاز (الفونوغراف) �دور تلقائ��
اب�سم الطفل ��

� لحلقات (شارع السمسم)2.. ا اللحن المم�� مصدر�
ضحك (�اری) وه�ع إ� النافذة المفتوحة يتأمل الل�ل..

ا. � �ان خاو��
.. ل�ن الفناء الخل�� � م�ان ق��

ثمة عواء �لب ��
ا غرفة  - إ� الصالة قاصد�

ً
تحرك الطفل - وقد امتأل فضو�

المع�شة، الغرفة المظلمة ف�ما عدا �عض أضواء خافتة..
�
ا ما لم �كن �� ا ما لم �كن �ما اعتادە.. ش�ئ� ل�نه أحس أن ش�ئ�

� هواء
ا - مفتوحة والستائر ترفرف �� موضعه.. النوافذ - جم�ع�

ا ل مفت�ح.. �اشف� � الحجرة.. أما األغرب فهو أن ال�اب األما�� للم��
عن الل�ل البه�م �الخارج..

ع (�اری) ي�شمم الهواء.. الهواء الذي �حمل ا �الشغف �� ومليئ�
ق والرعود، ل�نه لم �كن قد سمع أ�ة عواصف.. لو رائحة ال��

�انت هناك واحدة لسمعها ألنه لم ينم قط ..
�ا للروعة�.. �ل نوافذ المطبخ مفتوحة كذلك يهب ال�س�م من
� خاللها.. والثالجة مفتوحة تتكدس أ�وام من زجاجات الل��

والم�اە الغاز�ة وال��د و�قا�ا العشاء أمامها..
ء هو..... �

ته أ��� من أي �� ل�ن ما أثار ح��
� خ�ث.. و�دأ �قهقه.. ��

� ذعر.. ثم إنه ضحك ��
تراجع للوراء ��

... تواثب ع� كعب�ه کشم�انزي.. �.. لع�ة جد�دة�.. �� �� ��
ات إثارة للف�ع ع� ا أ��� التعب�� وراح �دور حول نفسه راسم�

وجهه..
ا�. بووو�.. بوووو�.. أنا لست خائف�
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� �ل األعراض
� فراشها تعا��

�انت األم (ج�الن ج�لر) نائمة ��
لها الصغ�� � المروعة لالنفلونزا.. ولقد اضطرها المرض إ� ترك م��

ل المنعزل فوق هض�ة من � � أتعس حال ممكن.. ذلك الم��
��

هض�ات (إند�انا)..
ا من � دخلت ال��ــــح إ� الحجرة، وجدت أمامها أ�وام� وح��
ة المناد�ل الورق�ة واألقراص الطب�ة وأصابع الز�ام ونصف شط��

وعل�ة م�اە غاز�ة..
� �س�بها اإلنفلونزا، � تلك الحالة المألوفة ال��

وصحت (ج�الن) ��
منهكة ل�نها عاجزة عن النوم، تفكر ل�نها ال تعرف ف�م تفكر،

ء ما ل�نها ال تدري ما هو .. �
قادرة ع� فعل ��

ا التلفاز مفت�ح فل��ما �ان صوت الضحك الذي سمعته قادم�
منه ..

ول�ن ال.. لقد عرفت مصدرە... إنه (�اری)�
طة واآلن �سمع صوت ضجيج األلعاب.. وفجأة ترى س�ارة ال��
� قبتها

اقص �� ة تقتحم عليها الغرفة واألضواء الملونة ت�� الصغ��
..

مان).. ثم (فرانك�شتاين).... ومن خلفها الد�ا�ة الـ (ش��
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طة ع� أصابع وث�ت (ج�الن) من الفراش فانقضت س�ارة ال��
قدميها ثم أخطأتها واصطدمت �الحائط.. - �اااااااری؟�

ها.. ل�نها لم تعد �سمع صوت ضح�اته.. �خت مناد�ة صغ��
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� دق�قة.. فماذا ة وأر�ع�� الساعة جوار الفراش �ش�� إ� العا��
�
� هذە الساعة ؟.. ال �د أنه ��

�ان (�اری) �فعل �حق السماء ��
.. � الفراش منذ ساعت��

هرعت إ� فراشه فلم تجدە..
خرجت إ� الصالة فحجرة المع�شة �احثة عنه فلم تجدە..

ل�نها �سمع صوت ضح�اته �خفت.. �خفت.. �خفت..
غ��ب هذا�

ل�.. � � الظالم خارج الم��
�أن ضح�اته آت�ة من م�ان ما ��

�خت �عنف أ��� مناد�ة إ�اە.. ثم عطست..
� الظالم.. مطاردة نقطة ال تراها ل�نها

خرجت من الدار جار�ة ��
�سمع ضح�اته آت�ة منها.. سقطت ..

ت.. واصلت الجري.. تع��
ل�ن الصوت �خفت.. و�خفت.. و�خفت..

 

∞∞∞∞∞
 

�صع��ة �مكنك أن تصدق أن هذا العالم - الذي تراە داخل
� حالتنا هذە نحن

، و�� �
مرا�ز المراق�ة الج��ة - هو عالم حق���

� مركز ق��ب من (إند�انا بول�س) هو كتلة من الخرسانة دفن
��

نصفها تحت األرض.. األضواء �الداخل شاح�ة خافتة �سمح لك
�صع��ة أن ترى م�ان ال�اب..

ال نهار.. ال ل�ل.. فقط تلك ال���ة الصناع�ة وضوء (الرادار)
الخافت المنذر ��ارثة ..

� الداخل �عمل الرجال ع� إ�قاء الطائرات سالمة ط�لة
و��

� سماء
� الساعة - ��

عبورها - ��عات أ��� من ستمائة م�ل ��
� عمله..

ا �� (إند�انا)، وهو ما �انوا ينجحون غال��
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� شاشات الرادار الست المض�ئة، ع (هاری ک��ن) ي�نقل ب�� ��
وع� رأسه سماعتا االتصال تخ�ج منهما أنب��ة �الس��ك�ة
ملت��ة �� (الم�كروفون) الذي ينقل �لماته إ� الطائرات

المحلقة فوق رأسه..
الرجال جالسون �قمصانهم الب�ضاء - دون ر�طات عنق - وقد

� دوى صوت المك�� ، ح�� � رفعوا أ�مامهم إ� ما فوق ال�وع��
فوق رءوسهم:

�
�� � االتجاە ال��

- مركز المراق�ة الج��ة.. هل لد��م رحالت ��
31؟..

تأمل (هاری ک��ن) الشاشة أمامه.. لم تكن هنالك سوى ثالث
رحالت ع� الخارطة، أمسك �الم�ك��فون .. وغمغم :

.. ل�س لدّى سوى طائرة (TWA) عند الساعة � - االتجاە 31 سل��
 من موقعك، وطائرة (9 -

ً
السادسة ع� �عد خمسة ع�� م��

ة ع� نفس المسافة .. DC) عند الساعة الثان�ة ع��
وضغط الزر لي�سع مجال شاشة (الرادار).. و�انت الن��جة

.. � � الطائرت�� سلب�ة.. ال توجد سوى هات��
وهنا دّوي صوت الط�ار من مك�� الصوت:

ا.. الساعة الثان�ة.. خمسة
�
ق � االتجاە ۳۱ ��

ء ما �� �
- ثمة ��

.. ً
أم�ال.. أع� من األفق قل��

� أحد الرجال وتفحص الشاشة.. ثم أصدر همهمة وهنا انح��
م��دة..

استدار (هاری) إ� رجل االتصاالت.. وأمرە:
ء ما.. �

- اطلب وتأ�د مما إذا �ان هناك ��
ثم إنه استدار ل�خاطب قائد الطائرة:

� ن�ع الطائرة؟ - هل �ستطيع تمي��
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ا أن �حسن هة، فأدركوا أن الط�ار �حاول جاهد� ساد الصمت ل��
ة: � ح��

أداء المهمة.. ثم سمعوا صوته �غمغم ��
�.. ال معالم خارج�ة.. إن الهدف يتألق �األنوار.. و��ّدل ما � - سل��

� اللون األب�ض واألحمر �ش�ل مؤذ لأل�صار.. ب��
� توتر جلس (هاری) ع�

�دا الذهول واالهتمام ع� الرجال.. و��
مقعدە.. �عد هنيهة دوي صوت الط�ار يواصل ال�الم:

- إن الهدف يه�ط.. هو ع� �عد ألف وخمسمائة قدم تح��
ا المستوى 53..

�
� تار� � أتجه لل�م�� اآلن.. انتظروا لحظة.. إن��

ا األمر لرجل االتصال: � توتر موجه�
�خ (هاري) ��

- اطلب (را�ت - �اترسون) وانظر ما الذي �ج��ونه هناك �حق
الجح�م..�

� إ� وصف مماثل أدلت �ه طائرة
ثم عاد إ� الشاشة �ص��

(TWA) عن جسم غ��ب يتحرك �سالسة غ�� عاد�ة وت��عث
منه األضواء..

ف ع� المركز قد دخل الغرفة ووقف خلف (هاری).. �ان الم��
وألول مرة ت�لم:

ء؟ ان 310.. هل ت��دون اإل�الغ عن �� - مستوى الط��
ف �كرر العرض: ساد الصمت لهنيهة.. فعاد الم��

- هل ت��دون اإل�الغ عن (جسم طائر غ�� معروف)؟
استمر الصمت.. ثم دّوى صوت الط�ار:

.. ال ن��د اإل�الغ.. � - سل��
- إذن هل ت��دون كتا�ة تق��ر من أي ن�ع؟

- ال نعرف ح�� ما �مكن كتابته..
ا: � رضا.. وانح�� ع� (الم�ك��فون) هاتف�

اب�سم (هارى) ��
- إذن.. استدر �مينا إ� خط التقاطع (ج - 8).. استعد مالحتك

الطب�ع�ة..
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ا، ومال أحد الرجال ع� � ر جو التوتر المخ�م ع� المركز أخ�� ت�خَّ
(هاري) �سأله:

� حالة كهذە حسب ال�تاب؟
- ما هو الت�ف ��

هزَّ (هاري) كتف�ه:
- عّ� اللعنة لو كنت أعرف.. لقد أصدرت القوات الج��ة هذا

� سنة.. دعهم ل�ست�ملوە اآلن� ال�تاب من ثالث��
 

∞∞∞∞∞
 

� أثناء
�� (DC - 9) فوق ب�ت (روی ن�اری) أزت الطائرة النفاثة

ا فلم ابتعادها عن م�ح الحادث، ل�ن صوت محر�اتها �ان واهن�
� أحد من س�ان الدار مرورها.. ي�ب��

� دارە إ� (غرفة هوا�ات)
ل غرفة المع�شة �� �ان (روی) قد حوَّ

ت�ناثر فيها األلعاب هنا وهناك.. وع� المائدة استقر نموذج
ات، � أشجار مصغرة و�ح�� لقطار صغ�� �س�� ع� قض�ان ما ب��
ا ع� األرض جوار ابنه (براد) - ثمان سنوات و�ان (روی) جالس�
ا � ال��اض�ات، ل�ن الطفل �ان أقل اهتمام�

– �حاول معاونته ��
ب منه �القطارات ال�ه���ة.. �جدول ال��

ا �ان (روی) قد وعد زوجته �أن يتخلص من نموذج القطار يوم�
) - اسم الزوجة - وأعرف � أب �ا (رو�� ما.. ول�ن ل�س اآلن.. ألن��
ا ق�مة ألعاب القطارات �ال�س�ة لألطفال.. وهكذا ازدادت تمام�
ا وصارت تلتهم أ��� جهد ش�كة خطوط السكة الحد�د�ة تعق�د�

(روی) ووقته..
ا: سأله الطفل حالم�

ا فوق القض�ان ها هنا؟ - ماذا لو وضعنا ج��
ا: قطب (روی) جب�نه متوعد�
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..� � - حس�تك تدرس واج�ك الم��
� أمقت ال��اض�ات... مهندسو القطارات ال �حتاجون إليها.. - إن��
ا ور� قلمه الح�� ع� األرض.. ومّد �دە كذا هتف الطفل محنق�
� أب�ه ة أمام عي�� � ل�خ�ج آلة حاس�ة صغ��

إ� جي�ه الخل��
.. � المذهولت��

�
ا.. وم�� ) - ابن الست سنوات – الغرفة غاض�� � وهنا اقتحم (تو��

ا : � وجهه هاتف�
نحو أخ�ه ليهّز إص�عه ��

ء� �
- لقد �قت قل�� الم��

- لم أفعل..
ة ب�نورة � �ش�ثت (سلف�ا) الصغ�� �دأ الص��ان ي�شاجران ع� ح��

ا من الضوضاء.. ة متجهة لغرفة النوم فرار� أمها، ب�نما هذە األخ��
� غّل :

صاحت األم ��
- (روی)�.. �جب أن نذهب لم�ان ما�

� إ� م�ان ما.. �لما اصطح�ت (براد) إ� - ل�نك �الفعل تذهب��
المدرسة ..

- �ا لها من نزهة�
� صورة س�ئة �ا مال� .. - أنت ترسم��

� فرشاة أفضل� - إذن أعط��
كة ال�ه��اء هو ن�ع �� �

).. إذا كنت تعتقدين أن عم� �� - (رو��
�

ق �قت�� � أصارحك �أن إصالح محّول مح�� من اللهو فدعي��
قة..�.. ا من إصالح �ل المحوالت المح�� ا ق���� مجهود�

نظرت له نظرة خاو�ة.. وغمغمت:
- ما أعن�ه هو أن الوقت قد حان لنغ�� أسلوب ح�اتنا..

.. �ل ما عليهم هو االتصال �ـ - هذا هو ما �فعله األث��اء �ا مال��
ا.. � ح�اة جد�دة تمام� (الس��ر ماركت) طالب��
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� - إذن أنا أتحدث عن نوع�ة ح�اتنا.. ل�ست ح�اة تلك ال��
نقضيها.. نف�ش رفوف المتاجر عن ثالث عبوات من ورق

.. � (التوال�ت) �سعر اث�ت��
أحس �الح�ج وتوقف عن ال�الم لحظة.. ثم تمتم:

� (يناير)..
- سأنال عالوة ��

ا: � غضب مقاطع�
�� ( � �خ (تو��

� الحق�� أقال�� المض�ئة�
- لقد �ق أ��

� المرآة شاردة.. ثم تمتمت:
) تتأمل صورتها �� �انت (رو��

.. إنها � � أب�سم أ��� من الالزم لقد صارت شفتاي رف�عت�� - إن��
السن الخطرة..

� األطفال وهو ينهض:
صاح (روی) ��

- واالن هلموا �ا ش�اب�.. حان وقت الفراش..
.( � احتج (تو��

�
�� ( - ل�نك قلت إننا �ستطيع السهر ومشاهدة (الوصا�ا الع��

التلفاز..
.. - �ستط�عون مشاهدة خمس من الوصا�ا الع��

) ترّد عل�ه، ثم إنها نادت �
وهنا دّق جرس الهاتف فهرعت (رو��

: ً
(روی) ألن الم�المة له.. أمسك الزوج �السماعة م�سائ�

- ماذا حدث �ا (ایرل)؟
ە أن كة ال�ه��اء �المناس�ة، ولقد أخ�� �� �

(ایرل) هو زم�له ��
ا د الرئ��� �ه عطل هائل.. وطلب منه أن يرتدي ث�ا�ه فور�

�
المول

� غضون ثوان..
ألن ال�ه��اء ستقطع ��

ثم....
- تعال إ� (ج�لمور) �أق� �عة �ا (روی)..

ا: وضع (روی) سماعة الهاتف واستدار نحو امرأته صائح�
- هل سمعت هذا؟
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وهنا ساد الظالم الغرفة.. الظالم والسكون..
 

∞∞∞∞∞
 

� وّصل (روی).. ا �سماع�� هاتف ح��
�
�ان (آ�ك هار�س) ممس�

ف � تتصل �المصعد الذي ُسجن ف�ه الم�� إحدى السماعت��
� الذي ).. والسماعة األخرى توصله �العالم الخار�� � (ج��مس��

أصا�ه الهلع..
�خ (هار�س) وهو يرتجف:

� (ج�لمور).. لقد انقطع
ا حمولته 27 ألف فولت �� - فقدنا خط�

� (تولونو) و (ک��ستال ل�ك).. نعم �ا س�دی..
�� � الت�ار ال�هر��

ج ذو الخمسمائة ك�لو فولت و�ال.... نعم.. ال �د أن �عمل ال��
نعم؟.. حسن �ا س�دی..

� السماعة:
� اهتمام.. وهتف ��

ی) �� ثم نظر نحو (ن��
.. ً

ی) حا� - سأرسل (روی ن��
� ضيق:

ی) �� �ساءل (ن��
ا ستفعل؟ - أحق�

- اذهب عل�ك اللعنة اآلن�.. �ال�.. ل�س أنت �ا مس��
ی).. معذرة� ) �ل (ن�� (ج��مس��

وهكذا.....
ة ع�� ط��ق ر��� معزول وقد اندفعت س�ارة (روی) الصغ��
� توز�ــــع ش�كة ال�ه��اء، ئة تب�� غطت عجلة الق�ادة خ��طة مه��
ة ع� ش�ل قلم مسلطة ع� � فم (روی) �انت �طار�ة صغ��

و��
الخ��طة..

طة �عضها ال�عض: المذ�اع ي�ث نداءات س�ارات ال��
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�
�ف.. دور�ة الط��ق ال��ــــع رقم 610.. نحن �� ا أيها ال�� - مرح��

(ر�فا).. هل هناك �ارثة ما؟
� من جهاز المذ�اع:

�ف المعد�� دّوي صوت ال��
� 211 ط��ق (ر�فا)..

- أرجو أن تذه�ا للمرأة الحمقاء المق�مة ��
اقص وال�الب ت�بح .. � ي�� ل الخار�� � تقول إن ضوء الم��

وهنا تحرك اهتمام (روی).. إن (ر�فا) جزء من (تولونو).. وهذا
� أن ال�ه��اء قد عادت هناك.. �ع��

رفع سماعة هاتف الس�ارة و�ساءل:
� إ� (تولونو)..؟ - ت . ر – 88 .. هل أعدتم الت�ار ال�هر��

ي المحنق ع�� سلوك الهاتف: دّوي صوت (هار�س) الهست��
- هل تم�ح؟.. إن (تولونو) �� أول ما انقطعت عنه ال�ه��اء ..

� (ر�فا)..
طة يتحدثون عن أضواء �� - سمعت رجال ال��

ا - من أجل حماقة انفجر (هار�س) �الس�اب - ال�ذيء ط�ع�
� ل�لة كهذە ..

طة �� (روی) الذي ي�س� �سماع نداءات ال��
ا.. عاد (روی) �قود الس�ارة وقد احمرت أذناە حرج�

ى اللون �دور فوق س�ارة إنقاذ واقفة.. ا عن�� وعن �عد رأى ضوء�
فتوجه جوارها.. �ان هذا هو ب�ج ال�ه��اء المعطل وقد جاء

�عضهم لفحصه..
� دارە، من

�ان هناك رجالن أحدهما هو (إيرل) الذي اتصل �ه ��
ثّم سأله وهو ينظر ألع�:

ا (إيرل).. ماذا هنالك؟ - مرح��
.. وهتف: � � وجهه الزن��

التمعت أسنان (إيرل) ��
� من سلك التوص�ل� - لقد �ق أحدهم م�ل��

- هل تم�ح؟
دون �لمة أخرى رفع (إيرل) مص�احه وسلط ضوءە ع� قمة
ج.. إ� ح�ث �ان هناك سل�ان نحاس�ان سم��ان يوصالن ال��
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� م�انهما..
.. ل�نهما لم �كونا �� ج التا�� إ� ال��

ء من (م - 10) �
�.. ال يوجد �� - إن الخط لم يتعطل.. �ل اخت��

إ� (م - 12)!
� ذهول:

هتف (روی) ��
- عّ� اللعنة لو كنت أفهم.. ل��ما هو سعر النحاس المرتفع؟�

ا �أن �مدوا أسالك ال�ه��اء تحت األرض.. - لقد نصحت مرار�
- ول�ن أين تقف العصاف�� إذن؟

ا (هار�س) لي�لغه �ما حدث.. ثم إن (روی) رفع السماعة طال��
�
� حاجة إ� هاتف ��

ي (الذي لم �كن �� فدّوى �اخه الهست��
الواقع):

- �جب أن تع�د ال�ه��اء خالل ساعة�
- ساعة؟.. مستح�ل�

ء �
� مصعد معطل؛ �ص�� �ل ��

ا �� � �كون رئ�سك سجين� - ح��
ا� ممكن�

�
طة مستمرة �خصوص أضواء غ���ة �� - إن نداءات ال��

(تولونو)..
- إن �ل أجهزة (ال�مبيوتر) تقول إن (تولونو) مظلمة كعقلك

ا.. تمام�
� وقد � واقف�� ا الرجل��

�
ركب (روی) س�ارته دون �لمة أخرى تار�

ي عجزا عن اتخاذ القرار السل�م.. لقد قرر أن �ذهب بنفسه ل��
(تولونو)..

وابتلع الظالم صوت وأضواء س�ارته..
 

∞∞∞∞∞
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ا �س�ارته نحو (تولونو)، أغلق (روی) جهاز الهاتف ح�� منطلق�
ال �ستطيع (هار�س) الحانق أن �جدە..

طة � الظالم، وصوت نداءات ال��
النجوم تلتمع فوق رأسه ��

تدوي من جهاز المذ�اع:
).. حّول.. - يو – ه .. الضا�ط (لونج��

- استمر..
� (10 - 75).. نحن ذاهبون للتحقق..

- �خصوص األضواء ��
ی) الخارطة فوق عجلة الق�ادة، فسمع صوت فرملة ��� (ن��

ا ما ��خ منها: � إ� جوارە.. وشخص� عال�ة وس�ارة ت��
� عرض الط��ق أيها المعتوە��

- أنت ��
ا �عد دقائق أدرك (روی) أنه ضل الط��ق فهو لم يتمتع يوم�
� ما �ح�طه ض�اب ال��يع

� ط��ق ر���
�حاسة االتجاە.. ها هو ذا ��

� لهذە المناطق.. اللعنة�.. تفقد الخ��طة ثان�ة.. اللعنة�.. المم��
ا.. ازداد..

�
اق وفجأة التمع ضوء س�ارة آت�ة من الخلف.. وازداد إ��

ثم توقف عن الحركة..
ا من النافذة � تمّر هذە الس�ارة.. مّد (روی) ذراعه األ�� ملوح�

ا لم �حدث لعدة دقائق.. ل�ن ش�ئ�
.. ە أ��� إن النور ��اد �ع�� عي��ه.. من ثم لّ�ح ب�دە وقد نفد ص��

وهنا.. ارتفعت األضواء ب�طء شد�د ألع� تاركة الظالم خلفها�
ا.. ا من �ل هذا لحسن حظه و�ال لُجّن رع�� ولم �لحظ (روی) ش�ئ�
�ل ما وعاە عقله ال�اطن هو أن األضواء كفت عن مضا�قته..
وهنا �دأ الصوت �قعقع.. �قعقع �استمرار �أنها علب من

الصفيح تتصادم..
� صمت: «هه؟»..

�ساءل (روی) ��
و�ذا �ضوء كشافات س�ارته وأضواء لوحة الق�ادة.. �لها تذ�ل

وتتال�� ح�� ساد الظالم الدامس..
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ثم �دأ ضوء ساطع - ال ُيوصف - �لتمع من حوله.. �أنه النهار..
 عن فهم مصدرە ..

ً
ضوء ال �ستطيع النظر إل�ه فض�

ء �حرق جانب وجهه الذي ألصقه بزجاج النافذة.. �
وأحس ���

ا عن منظارە األسود.. ا مكفوفة إ� (التا�لوە) �احث� مّد �د�
�ّ فوق أنفه �أنما و�صع��ة ارتداە ل�جد - لشدة هلعه - أنه يه��

أصا�ه مّس..
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انفتحت عل�ة مألي �مشا�ك الورق المعدن�ة وطارت منها
� سقف الس�ارة�

المشا�ك ألع� � ت��ت نفسها ��
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ا.. إنه �حرق أنفه�.. خلعه وألقاە ع� المقعد، المنظار ساخن حق�
ا.. فطار ل�لتصق �سقف الس�ارة الذي تمغنط تمام�

مّرت ثوان رهي�ة..
ثم خمد الضوء..

سقطت مشا�ك الورق فوق رأس (روی)، وكّف صوت القعقعة..
ثم - فجأة - عادت األضواء وصوت المذ�اع إ� س�ارته ..

ء �التداخالت والخشخشة �أنما هناك شحنة صوت المذ�اع م��
كه���ة استات�ك�ة تؤثر عل�ه..

دّوي صوت ضا�ط الدور�ة:
- قو� �.. هل القمر �در هذە الل�لة؟

طة: � مركز ال��
صوت امرأة يرّد ��

ا يوم 13 .. - ال.. القمر �ص�� �در�
- إذن أنا وزم�� نرى ال�در اآلن فوق هض�ة (سجنال).. ال�ل

يراە..
ق� - صوت خشخشة - لحظة.. هو ذا يتحرك من الغرب لل��

طة آخر: صوت رجل ��
ا ل�نه ال ا نرى القمر �در� - هنا الورد�ة (10- 11).. نحن أ�ض�
ا � تتحرك معط�ة انط�اع� يتحرك.. الُسحب من خلفه �� ال��

ا.. زائف�
� ح�اتك

- أين درست علم الفلك �ا (10-11)؟.. هل سمعت ��
عن سحب تتحرك خلف القمر؟..

ق وادی (هار�ر). - ل�كن.. موق�� هو ط��ق (تلمار) ال��ــــع ��
� ذعر:

هتف (روی) ��
ا� - �ا هللا..� أعرف هذا الم�ان ج�د�

ا أ��� � عادت للح�اة - نحو الم�ان، شاعر� وانطلق �س�ارته - ال��
ا أي هلع انتا�ه منذ فأ��� �الدغدغة ع� جانب وجهه، متذكر�
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لحظات.. ل�ن الهلع قد ذهب اآلن وحّل محله ن�ع من شغف
األطفال..

طة - �دورها - تطارد هذا القمر الم��ف �انت س�ارات ال��
ونداءاتها تدّوي ع�� سماعة المذ�اع.

.. إنه يتخذ ب منه أ��� � أق�� ء تقل.. إن�� �
- إن �عة ال��

منحن�ات عجي�ة �سالسة غ�� عاد�ة..
� منحن�ات � الساعة �سابق (روی) الزمن ب��

�� 
ً

��عة 95 م��
� ذي

� ط��ق ر���
ا وادی (هار�ر)، وها هو ذا اآلن �� خطرة قاصد�

.. � � من ثم خفض ال�عة إ� س�ع�� حارت��
ا ما فوق الـ .... وهنا خّ�ل له أنه يرى ش�ئ�

طفل�..
� اللحظة

�ا للهول�.. ضغط الفرامل �أعنف ما استطاع، و��
التال�ة رأي امرأة تنقض ع� الطفل لتحتضنه ثم تتجمد م�انها

إذ رأت أضواء س�ارته، ب�نما (روی) �صارع عجلة الق�ادة..
و�صع��ة �الغة استطاع أن �مر جوارهما ل�صطدم �س�اج ع�

جانب الط��ق ق�ل أن يتوقف..
ا نح� � فتح ال�اب، وه�ط م�� �انت عضالت ذراعه ترتجف ح��

� توتر ..
� احتض�ت الطفل �� نحو المرأة ال��

�� طفلك..
.. ما �ان �جب أن ت�� - س�د��

انفجرت (ج�الن ج�لر) صارخة:
� أ�حث عنه من ساعات.. غادر الدار.. ساعات وساعات - إن��

أ�حث عنه.
ة.. �ت س�ارة (ب�ك أب) يركبها فالح حوله أ�ته الصغ�� وهنا اق��
ا من زجاجة وهو �طل برأسه من النافذة �ان الفالح �ج�ع ش�ئ�

ا: مغمغم�
..  ح�� ال يزعجوا األها��

ً
.. �أتون ل��

ً
- إنهم �أتون ل��
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�
� الهواء..

وه�ت ر�ــــح مفاجئة فتطاير شعر (ج�الن) ��
ء ما.. �

ء ما يتحرك من �ع�د.. �� �
ثمة ��

- ها هم أوالء قد عادوا ..
� ال م�االة ُ�حسد عليها..

قالها الفالح وج�ع من زجاجته ��
صاح (روی) وهو ينظر ألع�:

- رّ�اە�
ء الذي دنا منهم �أق� �عة هو جسم ضخم تحّف �

�ان ال��
�ه األضواء..

ا
�
ء فوق رءوسهم االن.. يتحرك نحو الغرب محدث �

و�ان هذا ال��
 عجزوا معه عن التنفس..

ً
تف��ــــغ هواء قات�

ء �مر من �
ء الم�� �

ق.. ب�نما ال�� شعرت (ج�الن) بوجهها �ح��
ا.. ضوء أحمر � �طء شد�د.. (روی) �حتضنها الشعور��

فوقهم ��
صغ�� غ�� مفهوم �دور دورة ��عة ثم �لحق �الجسم الضخم..

� األفق..
و�غي�ان ��

: ً
� م�ح مهل�

الطفل يتواثب ��
- (آ�س ك��م)�..

� األنفاس عاج��ن عن أما (روی) و (ج�الن) فتجمدا اله��
ال�الم..

�
�� 

ً
� هذە اللحظة انطلقت �الرصاصة – ��عة 120 م��

و��
� هذا الجسم العج�ب.. طة مطاردت�� الساعة - س�ارتا ��

� � - إنهم مجان��
طة أخرى تزأر مارة بهم.. غمغم (روی) ب�نما س�ارة ��

- �اد هذا المجنون �صدمنا�
 تح��رها من الس�اج المهشم.. لقد دار

ً
ثم ركب س�ارته محاو�

المحرك لحسن الحظ.. ها هو ذا.. لقد انت� ال�ابوس..
ولم �كن �درى أن هذە �� ال�دا�ة..
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�
 

∞∞∞∞∞
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2 – الهاجس ..
�ن اندفع (روی) �س�ارته ع�� الط��ق � ا ع� دواسة الب�� ضاغط�

طة ع�� جهاز المذ�اع.. ا إ� نداءات رجال ال�� ال��ــــع، مصغ��
ء.. �

� إثر الجسم الم��
�ان من الواضح أنهم ما زالوا ��

.. ً
.. 97 م�ال .. 99 م��

ً
عداد ال�عة ي�ب إ� 95 م��

� تطارد الهدف.. طة ال�� � األضواء الخلف�ة لس�ارات ال�� و�دأ ي�ب��
لم تكن المحاولة ذات جدوى ألن األضواء الغامضة �دأت ترتفع

ا.. ج �السحب المظلمة.. وتتال�� تمام� � ألع�.. لتم��
ا قرر (روی) أن ي�� األمر برمته و�عود إ� (إند�انا)... � وأخ��

ا من األضواء.. هل �� آت�ة من �ط� � األفق ال�ع�د ��
وهنا رأى ��

(تولونو) أم من وادي (هار�ر)؟.. المهم انقطاع الت�ار قد انت�..
 

∞∞∞∞∞
 

� عاد (روی) إ� دارە �انت الرا�عة �عد منتصف الل�ل.. ح��
�( )... (رو�� - (رو��

�
نادي زوجته وهو ذاهب إ� غرفة النوم، ب�نما �ل عضلة ��

� دمه،
�� ( � جسدە ترتجف ن��جة لمخزون خ�� من (األدر�نال��

� عاشها .. الغث�ان �خنقه من فرط اإلثارة ال��
� � � �ا حب�ب��

- اس��ق��
ا من وراء خصالت شعرها األشقر ا�سعت عيناها الزرقاوان هلع�

ة.. الم�ع��
� - ماذا هنالك؟.. ح��ق؟.. أطفا��

� �ا مال�� ما رأ�ت..
.. لن تصد�� - األطفال �خ��
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نظرت للساعة المض�ئة خلفه.. وغمغمت و�� تجذب المالءة
لتغ�� رأسها:

� هذە الساعة..
�� � - �الفعل ال أصدق.. ال أصدق أن توقظ��

� انبهار:
هتف ��

ء سوى ال��ــــح.. وفجأة.. �
ا خلفهم.. ال �� كون أصوات� - إنهم ال ي��

ا وووووش صغ�� أحمر اللون� � ووووش�.. ثم.. ووووش�.. ثم أخ��
 

).. ل�نها غمغمت من تحت األغط�ة: لم تعلق (رو��
ة االتصال �ك دون جدوی.. كة ال�ه��اء تحاول من ف�� �� -

.. �
- أعرف.. لقد أغلقت هات��

- ما �ان �جب أن تفعل أيها المعتوە.. اتصل بهم اآلن..
- ال وقت لهذا السخف�.. هل�� غادری الفراش.. �جب أن ترى

هذە المعجزة �عي��ك�
� �المه ف�ثرت

ا للدعا�ة �� قالها وجذبها خارج الفراش، لم تر أثر�
السالمة وأصلحت من شأن شعرها متذمرة:

ك األطفال.. - ل�ننا لن ن��
ا�.. �ا أطفااال�.. �ا أطفاااال� - األطفال... حق�

� ث�اب الخروج، ثم
�� � ع �ضع األطفال الناعس�� �ا �� � هست��

و��
� الدار.. و�ل منظار مقرب او تل�سكوب..

ا �� حمل معه �ل �ام��
� تعاسة:

�ساءل (براد) الصغ�� ��
هة؟ � - هل نحن ذاهبون لل��

� فظاظة وقد تذكر:
�� ( � صاح أخوە (تو��

ء� �
- لص�.. أنت �قت قل�� الم��

ل�ن (روی) لم ي�تظر لحظة.. �ل جّر األ�ة �لها إ� الفناء
� كبوا الس�ارة الواقفة هناك.. فهتفت الزوجة �عين�� � ل��

الخل��
: � مغمضت��
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ا من - (روی)... لقد انت�ت لوجهة نظرك وأخرجتنا جم�ع�
الدار.. واآلن هال عدنا إ� الفراش؟

لم يرد (روی) وساعد األطفال ع� الركوب، فجلست المرأة
ة ثم �ساءلت: � ح��

جوارە، ونظرت إ� وجهه ��
- (روی).. ماذا حدث لوجهك؟.. إنه نصفه أحمر�

نظر إ� المرآة.. وأطلق سّ�ة.. ثم غمغم:
� أثناء نومك�

� كنت أصطاف �� - لنقل إن��
ا إ� الط��ق العام.. إ� الم�ان الذي وهدر محرك الس�ارة منطلق�
شهد الحفل.. إ� الس�اج المحطم ح�ث قا�ل الفالح وأ�ته

و�اد �صدم ابن (ج�الن)..
إنه ي�تظر.. ي�تظر ماذا؟.. ي�تظر أن تتكرر هذە التج��ة.. أرجوك

تكرری�..
ء من جد�د.. ل�ن الل�ل �

ى نفس ال�� إن الشغف �ملؤە ل��
طة ها هنا.. �الع�ه لع�ة قاس�ة.. ولم �عد رجال ال��

فتحت الزوجة عي�يها من نعاسها العميق.. وتلفتت حولها.. ثم
سألت:

- ماذا تفعل هنا �ا (روی)؟.. ما الذي ت�تظرە؟
� ت��نه.. � ما أعن�ه ح�� - ستعرف��

� توسل..
وأخذت عيناە تمسحان الظالم وتنظران للسماء.. ��

- (روی).. إذن قل �� ك�ف ي�دو..
ل �لسانه شفت�ه.. وغمغم:

�
�ل

- مثل.. مثل قمع (اال�س ك��م)�
اءة قاتلة: �ان هذا فوق قدرتها ع� االحتمال.. لذا سألته ب��

- أي ن�ع من (اآل�س ك��م)؟
- برتقال.. (آ�س ک��م) برتقال.. ول�ن.. ال.. لم �كن كذلك.. �ل

هو مستدير وضخم..
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� أدرك أنها تم�ح. � �دە ح��
ثم نظر لها.. وأسقط ��

� السماء..
قرقة �� ق��ت وجهها من أذنه وأشارت إ� النجوم الم��

وهمست:
ء ألما�ن كهذە � ينظر �ل � � كنا ن�� ؟.. ح�� �

- هل تذكر الما��
منا لآلخر؟

� هذە اللحظة ..
ل�ن (روی) �ان أ�عد ما �كون عن الروما�س�ة ��

ا برأيها ف�ه.. � لم تتحمل هذە اإلهانة.. فانفجرت أخ��
ا دورة النوم عندها - � الرجل الذي يوقظ أ�ته - محطم�

رأيها ��
ا أنه رأى ف�ه (آ�س ک��م) ل�أخذ أطفاله إ� م�ان كهذا، زاعم�

برتقال ل�نه مستدير وضخم..
ا.. وستظل (س�لف�ا) مس��قظة � الصف غد�

- س�نام الولدان ��
� األ�ام التال�ة.. (روی).. نحن أ�تك.. ال

ا �� ح�� الثالثة ص�اح�
. تعاملنا بهذا األسلوب.. إنه ل�س األسلوب الطب���

؟ - طب���
ة.. لم تكن تعرف - وال هو �عرف - أن � ح��

نظر لها (روی) ��
عالقته ��ل ما هو طب�� قد دنت من نهايتها..

 

∞∞∞∞∞
 

ال توجد طرق مخت�ة للوصول إ� (بنار�س)..
وال �مكن إرسال طائرة ح���ة - ح�� �معونة الحكومة الهند�ة -
إ� هذە المدينة الع��قة المقدسة عند الهندوس، ألن الهنود لن

وع.. ّ ���ة الم�� �ق�لوا ذلك.. �اإلضافة إ� أن هذا س���
ا �أن (ال�ومب) - لو أعيته الح�ل - س�ذهب ) واثق� � �ان (لوفل��
ا � متكئ� � القدم��

ا ث�اب (غاندي) ال�س�طة حا�� إ� (بنار�س) مرتد��
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� ع� عصا خش��ة، لهذا شعر �االمتنان للطائرة النفاثة ال��
� نصف يوم..

نقلتهم من (�ار�س) إ� (رانجون) ��
) حملتهم فوق الهضاب إ� (بنار�س) خالل ثم إن (هل�ك����
نصف ساعة، ل�ن الهبوط �ان مش�لة حق�ق�ة وسط هذە

الحشود..
� ذهول:

�� ( � صاح (لوفل��
- انظر إليهم�.. إنهم ألوف�
صحح له (ال�ومب) �المه:

- �ل مئات األلوف؟
- مذهل..�

ا صوته فوق صوت المحر�ات: قال (ال�ومب) رافع�
ا رجل عم�، - إن (السادو)3 رجل مقدس عندهم.. ل�نه أ�ض�

ا.. وهو اآلن ي�تظر النتائج.. � أعوام�
ولقد ظل �ص��

� مع
- كنت أظن أن (الهندوس) ال ي�غون سوى السالم النها��

فانا). (الن��
ة الرمال هنا وهناك، ثم نزل (ال�ومب) ) م�ع�� ه�طت (الهل�ك����

) وفن�ان.. � منها ومعه (لوفل��
انها �عد قل�ل س�تداری ا منذرة أن ن�� أشعة الشمس تنحدر أفق��

خلف الهضاب الغ���ة..
و�دأ (ال�ومب) التحرك، خلفه الرجال �حملون جهاز ال�سج�ل
� صفوف الحجاج.. وآلة تص��ر 16 مم و�طار�ة، يتقدمون ما ب��
الحجاج الذين ازدحموا و�عضهم أح�� معه سالل الطعام،

و�عضهم �دت عل�ه سمات الج�ع والفقر..
ا ما.. �ان عائالت �املة �انت هناك.. والجميع ي�تظر ش�ئ�
� وضع زهرة (اللو�س).. قدماە متقاطعتان

ا �� (السادو) جالس�
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تحته وعيناە مغلقتان وكفاە متالصقان.. �أنه طائر عمالق
يتأمل..

� دنا � ح��
اهما) �� وعندما وصل (ال�ومب)؛ نهض أحد (ال��

) ل�ث�� ذ�اء � � جم ما �قال.. ولم �حتج (لوفل�� ) � ي�� � (لوفل��
اهما) هو (مدير أعمال) ال�اهن.. �عرف أن (ال��

لم ي�د ع� (السادو) أي انفعال - وال ح�� طرفة جفن - تدّل
ع� أنه �درك ما �دور حوله، من ثم اضطر (ال�ومب) إ� أن
ا.. � وضع مماثل لوضعه ع� مسافة معقولة ط�ع�

�جلس جوارە ��
�ط ال�سج�ل �دور.. وكذا آلة التص��ر.. و�دأ ��

� هذا الم�ان العج�ب..
� �ە عما �فعلون ��

�� ( � �ساءل (لوفل��
ماذا ي�تظرون؟.. لقد ت�لم التق��ر عن حادث ال ُ�صّدق فأين

هو..؟
وهنا �دأ (السادو) يتحرك.. ب�طء.. ب�طء ..

� محج��ن شد�دي
ارتفع جفناە ألع�.. عيناە السودوان ��
الب�اض تحف بهما أهداب كث�فة سوداء..

� ع� ركبهم.. � جاث�� ا ال�اق��
�
و��طء �دأ �قف ع� قدم�ه.. تار�

فرد ذراع�ه ع� امتدادهما كطائر عمالق يوشك ع� الرح�ل إ�
� تواری قرص الشمس خلف ظهرە.. � ح��

السموات، ��
رفع ذراع�ه فوق رأسه هنيهة ثم عاد يهوي بهما إ� جان��ه �أنه

ا كون�ة.. و �قود أوركس�� ما�س��
نغمة خف�فة تتعا� من ألوف الحناجر..

..( � �استمرار وث�ات �دأت النغمة تحفر ط��قها إ� مخ (لوفل��
ا نغمة أخرى من الجم�ع.. ثم إن (السادو) حرك ذراع�ه طال��

ا.. نغمة أ��� ارتفاع�
.. ثم لحظة صمت.. � ع� التوا�� الحجاج يرددون النغمت��

�عدها جاءت النغمة الثالثة.. فالرا�عة.. فالخامسة..
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ا .. �ّ �النغمات الخمس مرار� األرض ته��
� قالت التقار�ر إنها أتت من النجوم منذ أر�ــع ل�ال.. النغمات ال��

ومن حينها ظل (الهندوس) يرددونها مئات المرات..
� �النغمات الخمس .. ح�� الهواء نفسه يه��

إنه الظالم...
النجوم تلتمع فوق الرءوس..

مق النجم الموجود عند طرف (وعاء الدب ) رأسه ل�� � رفع (لوفل��
سل رسالة ).. خ�ل له أنه يتألأل مع النغمات.. �أنما ل�� األ���

�شفرة (مورس)..
ثم.. إذا �النجم ينفجر..

ا.. ا.. فأصفر.. فأخ�� �اهت� ضوء قرمزی �لتمع.. ثم �ص�� برتقال��
و�ذا �النغمات الخمس تدوي ع�� األجواء..

.. تعزفها آلة موس�ق�ة لم �صنعها ���
� الحجاج.. ساد الصمت ب��

ا: وهتف الرجل الذي �حمل ال�ام��
- �اللعنة��

وهنا انتهت األغن�ة..
�ة: � نظر (السادو) إ� (ال�ومب).. وهمس �اإلنجل��

� لنا� - السماء.. السماء تغ��
تعانق الرجالن والدم�ع تنهال ع� خديهما.. وهمس (ال�ومب)

�ل�نته الفر�س�ة:
� لنا جم�عا أيها الصديق� - إنها تغ��

 

∞∞∞∞∞
 

ە ع� عمل�ة حالقة ذقنه.. ز �عض تفك��
�
ی) أن يرك �حاول (ن��
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ا أمام مرآة الحمام �ف�غ عل�ة صابون الحالقة ع� كفه، �ان واقف�
... � ثم يرفع هذا ال�ف صوب خدە.. ح��

ء ما... � لفت نظرە �� ح��
رفع كفه - وج�ل صغ�� من الرغوة فوقه - إ� مستوى ��ە، ثم

� صورة ما ..
�دأ �حاول إعادة �شك�ل الصابون ��

ء ما.. إن هذە الصورة تتجاوز وع�ه.. ل�نها تذكرە �جنون ���
ى .. ء �فوق قدرات العقل ال��� �

��
�لنا نجتاز هذە المواقف.. م�ان تحسب أنك رأيته من ق�ل..
ا.. ل�نك واثق �أن هذا لم �حدث قط .. �س�

�
وجه ي�دو مألوف

علماء النفس هذە الظاهرة �اسم (د�جافو)4 .. �التأ��د إن ما
�شعر �ه اآلن هو ن�ع من هذە الضالالت..

� �دە:
�ــها ما �� ) الحمام فالتفت لها ل�� وهنا دخلت (رو��

).. �م �ذكرك هذا؟ - (رو��
ود قالت: لم ترد ع� سؤاله.. و���

- الل�لة س�كون هناك حفل.. وال أر�د منك أن تح� قصة
(اآل�س ك��م) للناس ح�� تعرف حق�قة ما تتحدث عنه..

� هذا العالم..
� أر�د أن أعرف ما �حدث �� - �ل ما هنالك أن��

) �أنها تقرر حق�قة نهائ�ة: قالت (رو��
ء من تلك األش�اء).. واآلن لنغلق هذا ال�اب - إنه مجرد (��

لأل�د.
) كف (روی) المغ� وهنا دّق جرس الهاتف، فرفعت (رو��
�الصابون، وضغطتها ع� وجهه مداع�ة.. تلّوث وجهه

� �انيو الحمام..
� توضع �� �الصابون ف�دا �لع�ة من ال��

ّد ع� الهاتف.. ثم إنها هرعت ل��
� عي�يها..

�عد دقائق عادت له مرتجفة والدم�ع ��



1255

كة ال�ه��اء.. ) من �� ف (ج��مس�� - (روی).. �ان هذا هو الم��
- عل�ه اللعنة..

- لقد طردوك �ا (روی)�
� أحضانه.. الخدان متالصقان.. ک��م

وارتمت �دموعها ��
الحالقة والدم�ع.. وتهاتفت:

- ماذا سنفعل؟.. لقد طردوك.. لم �حاولوا ح�� ال�الم معك�
� �الهة:

لم يرّد (روی) �ل ظل يرمق المرأة ��
لم �كن ينظر إ� وجهه وال وجهها - ح�ث ت��� ع� كتفه - �ل
إ� صورة غرفة النوم خلف كتفها.. غرفة النوم ح�ث تكدست
� إهمال ف�دت كج�ل صغ�� �الذي �ان

الوسائد فوق الفراش ��
�صنعه �ك��م الحالقة منذ دقائق..
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غمغم لنفسه:
- �ال.. ل�س هذا هو الش�ل المطلوب..

 

∞∞∞∞∞
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؛ �كون عندك وقت �اف لعمل �ل ما يروق
ً

حينما تص�� عاط�
لك..

�ان (روی) �ذهب إ� (هناك) �ل ل�لة، و�ان الجميع قد صاروا
أصدقاء قدا�..

� تلك األمس�ة، وامرأة عجوز
منهم الفالح الذي �ان مع أ�ته ��

ا وجلست تح�ك �اإلبرة، وامرأة معها ألبوم ا هزاز� ت کرس�� أح��
� اتفق الجميع ع� �سميتها �ـ ا لهذە األش�اء ال�� صور �حوي صور�

(أش�اء الل�ل)..
 �جعلهم

ً
� الشمال �ان كف��

ح�� صوت طائرة نفاثة تحلق ��
يتوترون..

� من عمرها.. و�ساءل: � الثمان��
ركع (روی) جوار عجوز ��
- هل �أتون هذە الل�لة؟

ترقرقت عيناها �الدمع.. وهمست:
- أتم�� ذلك.. أال تتم�� أنت؟

..�� -
قالها �صدق.. قالها �حرارة.. وتركها ليتفقد رفاق التج��ة

اآلخ��ن.
لقد �دأ هذا الحشد �جتمع هنا �ل ل�لة �عد ما ظهرت (أش�اء

ی) أن �لحق بهم.. الظالم)، واعتاد (روی ن��
� تلك

� تلك المرأة وطفلها اللذين �اد �دهمهما �� ّ � الظالم م��
و��

الل�لة �س�ارته..
ا فجاءته مع الطفل: رفع ذراعه محي��

- أتذكرنا؟
- وك�ف أ��؟

- (ج�الن ج�لر).. وهذا هو طف�� (�اری)..
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ثم أشارت إ� لوحة الشمس ع� خدە.. فهمس (روی):
- أتعشم أن أحرق الخد اآلخر هذە الل�لة..�

ا أص�ت �حروق.. - أنا أ�ض�
قالتها وفتحت ال�لوزة �اشفة عن عنقها ح�ث �ان الحرق.

- احمّر وجه (روی) ح�اء فقالت:
.. �

� أشعر أنك أ�� ا قد جعلت�� - معذرة.. إن رؤ��نا (لألش�اء) مع�
ا ع� األرض �� (�اری) الصغ�� ان��اههما.. �ان جالس� وهنا اس��
� هلع - أن

ة.. وأدرك (روی) - ��  صغ��
ً

� ج�ا� �صنع من الط��
الطفل �حاول �شك�ل نفس المنظر الذي يؤرقه هو..

ود: �� �
سألت (ج�الن) ��

� وصفت لها ما رأيناە؟ - هل فهمت زوجتك �المك ح��
ء من السخ��ة الم��رة: �

قال ���
ا..� ....... تمام� � ا.. فهمت�� - ط�ع�

ها فقالت إن هذە هلوسة ناجمة عن - لقد اتصلت �أ�� أخ��
� وح�دة..

ح�ا��
- وأين والد (�اری)؟

.. �
- متو��

ونظرت إ� �ع�د.. ثم ساد الصمت �عض الوقت..
تأمل (روی) الج�ل الصغ�� الذي �ان الطفل �صنعه ثم أضاف
�عض قطع الح� حوله، وسأل المرأة وهو ال يرفع عي��ه عن

الج�ل الول�د:
- �َم �ذكرك هذا؟

انحنت ع� األرض لتض�ف �أظفارها �عض الخشونة إ� جانب
الج�ل الناعم.. وقالت:

- أفضله هكذا ..
- وكذلك أنا.. وال أدري الس�ب..



1259

وفجأة �خ أحدهم:
� � - انظروا نحو الشمال الغر��

نظرت (ج�الن) و (روی) إ� ح�ث أشار.. وساد الصمت..
ا يرتفعان.. ا وخلف� � يتحر�ان أمام� رأي الحشد ضوءين ساطع��

�ان.. و�ــه�طان.. و�ق��
� أسنانه: ا.. وغمغم من ب�� رفع (روی) ال�ام��

- هذە المرة أنا مستعد..
�ان.. �عم�ان األ�صار �ال رحمة.. الضوءان �ق��

.. ً
و�انت ذراع (روی) ترتجف انفعا�

الضجة تتعا�.. تتعا�، الهواء يتحرك.. تزداد سخونته ثم...
) خاصتان �القوات المسلحة تحلقان �انت طائرتا (هل�ك����

فوق الحشد، وصوت المحر�ات �صم اآلذان..
.. � والمراوح الرأس�ة تط�� المقاعد والحقائب وال�طاط��

وتع� العيون �الضوء والغ�ار..
ثم ت�تعدان �عد ما أشبع الط�اران فضولهما..

� تلك الل�لة..
� �ما حدث �� �ان الهواء نفسه يه��

� تلك
وللمرة األو� �دأ الشك �ساور (روی) حول حق�قة ما رآە ��

األمس�ة..
� هذە المرة..

ف�ل ما رآە قد تكرر.. ل�ن الس�ب معروف ��
 

∞∞∞∞∞
 

� (�ارستو) بوال�ة (�ال�فورن�ا)..
منتصف الل�ل ��

�
� تص�� � ع�اءة الل�ل.. ع� ح��

النجوم تلتمع �ماسات معلقة ��
أذن التلسكوب (جولدستون) العمالقة إ� السماء.. وهو نفس
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التلسكوب الذي �قفو آثار األقمار الصناع�ة وسفن الفضاء..
..( ن).. (ف��جر).. (مار��� (فا�كنج).. (سات��

و�ان الم�ان �عّج �األجهزة وشاشات (ال�مبيوتر)..
ل�ن أغرب األش�اء ع� اإلطالق �ان هو مشهد (ال�ومب)
ا أمام جهاز (س�ن�سایزر) �عزف ع� مفات�حه خمس جالس�

نغمات متوال�ة.. إننا نذكر هذە النغمات..
� عزفتها النجوم.. � (بنار�س).. ح��

� (الهند).. ��
سمعناها ��

ثم جاءت اإلجا�ة..
ا من أجهزة الط�اعة.. ورق فجأة انفجر شالل من الورق خارج�

ء �األرقام.. م��
لقد تم االتصال.. (ال�ومب) واثق من هذا..

ا.. التف الرجال حول األرقام �طالعونها.. ل�نهم لم �فهموا ش�ئ�
قال أحدهم :

� االئتمان�ة� - ي�دو �� هذا كرقم �طاق��
ا..� - أو هذا الرقم (40 - 36 - 10) هو مقاي�س رجل نح�ل جد�

تعالت الضح�ات.. ل�ن (ال�ومب) لم �فهم الدعا�ة..
ا يتأمل ) �ان شارد� � حه، ل�ن (لوفل�� ا �� جم طال�� نظر نحو الم��

األرقام وقد �دا عل�ه االهتمام..
� ذهنه.. فكرة مجنونة..

ثمة فكرة تلتمع ��
� الحشد الصاخب:

) صاح �� � ثم إن (لوفل��
- من فضل�م��

فساد الصمت..
� أمامه : قال وهو يتأمل األرقام ال��

جم كنت أقرأ الخرائط.. وهذە � إ� م�� - ق�ل أن تتحول مهن��
األرقام ت�دو �� كخطوط طول وعرض..
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) �طلبون � ساد الصمت برهة ثم تواثب الجميع حول (لوفل��
ا.. � تفس��

قال أحدهم:
ا من - ل��ما هم �عطوننا إحداث�ات مجرة.. زاو�ة سمت أو ش�ئ�

هذا القب�ل..
- ال أعتقد ذلك �ا رجل.. أعتقد أن هذە إحداث�ات موقع

�... أر��
�ان هذا أق� ما �حتمله الجالسون، و�دا للحظة أن �ل إ�سان
�
ا لل�رة األرض�ة �� �ف�ش عن خارطة، ثم تذكروا أن هناك نموذج�

غرفة المدير..
� عوا ال�رة من م�انها، ودحرجوها - �الع�� � اقتحموا الغرفة وان��

) ع� ركب��ه يتفحصها.. � كرة السلة - إ� الردهة، ثم ركع (لوفل��
و��تبع خطوط الطول:

- إننا نصعد أع� ع�� (أنتاركيت�ا).. المح�ط.. المح�ط.. ج��رة
ع�د الفصح.. (المكس�ك).. كهوف (�ارلس�اد).. ثم....

� نفس اللحظة مّد أحدهم إص�عه ي�تبع خطوط العرض:
��

).. (من�سوتا).. (ساوث دا�وتا).. ثم... ).. (نيوهام�ش�� � - (م��
� - عند �قعة شما� غرب

وتقاطع اإلص�عان - الطول والعر��
وال�ة....

- (وايومنج)�..
� جنون:

صاح المدير ��
وا �� خ��طة مقطع�ة - ال تقفوا هكذا كطيور ال�ط��ق..�.. أح��

لوال�ة (وايومنج) ��ل معالمها�..
ب النغمات عاد (ال�ومب) إ� جهاز (السن�سایزر) يواصل ��
�
� �ان الحشد حوله �حتفل �أول اتصال حق��� � ح��

الخمس.. ��
يتم مع الفضاء..
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∞∞∞∞∞
 

� حال س�ئة..
�ان (اال�سل�فون) الصغ�� ��

� عزفها (�اری) الصغ�� لهذا �دت النغمات الخمس غ���ة ح��
عل�ه..

ا ح�� وصل إ� النغمة ولم �عزفها ��عة ل�نه ظل �حاول مرار�
المطل��ة.

أما األم (ج�الن) فأمضت اليوم ترسم أش�اال ال نها�ة لها �الفحم
وال�اس��ل.. فقد �دأت ح�اتها تدرس الرسم، ولم تتخلص قط

ًمن هذە العادة..
ا ال ح� لها.. ج��  �عينه مرار�

ً
اليوم وجدت نفسها ترسم ج��

� الشمس..، و�انت أخاد�د � �فقأ ع��
ا �إصبع أر��  مدب��

ً
ط���

خشنة تح�ط �ه ع� عدة مست��ات.. ال تدري لماذا أحّ�ت رسم
هذا الج�ل..

وهنا دّوى الرعد..
�
ى، فوجدت السحب تح�شد �� خرجت (ج�الن) إ� الخارج ل��

ا صوت ا معط��
�
الغرب حاج�ة الشمس الغار�ة.. الهواء يزداد سم�

و�حساس �ب من النحل..
ثم �دأت السحا�ة تتحرك األسفل..�

نعم.. ألسفل.. نحوها�.. ب�نما داخلها تتواثب لمحات من الضوء
الملون..

� ج�ع:
همست ��
� - �ا إل��

وتراجعت للوراء ب�طء.. ب�طء.. لم ترد أن تجرى ح�� ال ي�تابها
الهلع.. إن هذە السحا�ة قادمة إليها.. و�� حق�قة ال وهم..
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ل.. أوصدت األبواب.. أغلقت النوافذ.. � دخلت الم��
ازدادت �عة حر�اتها.. و�دأ الذعر يتمل�ها..

ا مما هدأ من روعها نوعا.. ا.. �قهقه فرح� �ان (�اری) سع�د�
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ثم - فجأة - ازداد ذعرها.. إن هذا غ�� طب��.. ال يوجد طفل
�ضحك ��ل هذە السعادة ب�نما الرعد يزأر..

ا نحو النوافذ ل�فتحها.. وفجأة وثب الطفل من م�انه جار��
�حها.. � والستائر ل��

- (�اری)�.. ال�
ق خلف ستارة � التمع ال�� � غرفة المع�شة، ح��

أمسكت �ه ��
النافذة ودوی ه��م الرعد..

ثم انطفأ النور..
�و والمك�سة ال�ه���ة �لها تدور و�ذا �جهاز التلفاز والس��

ا.. تلقائ��
� تخدش ثم سمعت (ج�الن) الصوت.. و�دا لها.. �المخالب ال��

ما فوق رأسها..
.. � � م�سعت�� � السقف �عين��

حدقت ��
صوت المخالب يه�ط ع�� المدخنة.. قادمة نحوها..

.. � ضوء برتقا��
وهنا دّوى صوت عال.. وغرقت الغرفة ��

وانفتحت �ل النوافذ.. فخّرت (ج�الن) ع� ركب�يها مغط�ة
أذنيها..

نور الحجرة �فعل أش�اء شاذة.. فمرة �غدو ُحمرة �اهتة ثم يتألق
� الـ ....

إ� ب�اض مزرق �ص�بها �الع�.. و�ان (�اری) ��
ا.. ثم �و يتعا�.. والمك�سة ال�ه���ة تعوی ألم� صوت الس��

� الـ .....
تنطلق مطاردة (ج�الن) ع�� الغرفة.. ب�نما (�اری) ��

� الظالم..
�� �سمع ضحكته المن�ش�ة ��

� المطبخ انفتح �اب الثالجة وأخذت أضواؤها تتألأل �استمرار..
��

� الـ ....
ب�نما (�اری) ��

 الخروج من الفتحة
ً

ها هو ذا�.. يزحف ع� ركب��ه محاو�
ة المخصصة لدخول وخروج ال�لب، أمسكت ��احله الصغ��
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و�دأت تجذ�ه للخلف نحوها..
� الجو..

رائحة ال�ه��اء ��
ل�ن قوة ما تجذ�ه إ� خارج الب�ت..

�ا: � هست��
توسلت (ج�الن) ��

- أرجوك.. أطلق �احه�
.. ثم أدركت - دامعة - أنها إن لم تطلق �احه جذبته �قوة أ���
�
لق للخارج.. و�� � .. لهذا تركته ي�� فلسوف يتمزق جسدە الصغ��

الثان�ة التال�ة �ان قد اخت�� ..
.. �

اندفعت (ج�الن) تفتح �اب المطبخ وهرعت إ� الفناء الخل��
ل�ن (�اری) لم �كن هناك..

ا نحو ل مرتفع� � ا �ش�ه اإلعصار �دور حول الم�� رأت ش�ئ�
� ارتفعت �دورها إ� عنان السماء.. السحا�ة.. ال��

عت تركض خلف السحا�ة.. لم تدر (ج�الن) ما تفعله.. فقط ��
ت.. وفقدت وعيها.. تركض إ� أن تع��

�ان آخر ما رأته هو نجم متفرد فوق رأسها �ستح�ل من اللون
األب�ض إ� األزرق فاألحمر..

ثم غاب عن عي�يها..
وغا�ت �� عن الوجود..

∞∞∞∞∞
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؟�.. � 3- هل جن زو��
� الجراج؟

- ما الذي تفعله ��
- مجرد نجارة..

ا صوته ليتغلب ع� ضوضاء م�اە قالها (روی) رافع�
الص�بور إذ �غسل �د�ه..

� م�شفة.. ووقف جوار
ثم خ�ج من الحمام �جفف وجهه ��

..( (رو��
- جاءتك م�المة ..

.. فرأى االب�سامة الخب�ثة ع� ا �ق�ة الخ�� نظر نحوها منتظر�
شفتيها:

- لم تقل اسمها..
؟� �� -

� زوجتك.. � عرفت أن�� - �دا �� أنها صدمت ح��
؟ - من ��

- وضعت السماعة ق�ل أن تقول..
نظر (روی) إ� ساعة الحائط.. وغمغم:

- إن الوقت قد حان للذهاب إ� االجتماع الذي نظمته القوات
الج��ة..

) ستصاح�ه.. و�انت (رو��
.. �جب أن تقطعها الس�ارة إ� القاعدة الج��ة، ً

خمسون م��
وقد وصال ق�ل أن ي�دأ االجتماع �خمس دقائق، االجتماع الذي

أعلن عنه التلفاز منذ أ�ام..
وە �ه.. � فأخ�� سأل (روی) عن م�ان استعالمات المدني��
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دلفا إ� قاعة االستق�ال وجلسا ع� �عض المقاعد ي�تظران مع
مجموعة أخرى من الناس.. وهنا دخلت (ج�الن ج�لر) من
ا من ال�اب فنهض المحررون الصحفيون �صبون فوقها جح�م�

أضواء الفالش..
ا؟  أعطي�نا حديث�

ّ
- م�� (ج�لر).. ه�

�دت (ج�الن) منهكة ُمهّدمة، ولم تن�س ب�نت شفة..
ك أحدهم طلب .. ولم ي�� �

- م�� (ج�لر).. قلت إن طفلك أخت��
 كررت قصتك أمام عدسات التلفاز؟

ّ
فد�ة.. فه�

- ماذا حدث وقتها �الض�ط؟
�دأت (ج�الن) تفقد أعصابها، وسط زحام األسئلة الجشعة

ا ع�� ی) واقف� � لمحت (ن�� اجعت نحو المصعد ح�� القاس�ة ف��
� هلع:

الغرفة.. فهتفت ��
- لقد نالوا منه�

) زوجها بنظرة مقيتة.. � حرقت (رو�� ودخلت المصعد ع� ح��
.. � � االثن�� ا ما ب�� لقد فهمت أن هناك ش�ئ�

ا مدن�ة إ� الحجرة وقال للجمع.. جنت) يرتدي ث�ا�� ودخل (س��
- هلموا �ا ش�اب إ� الداخل..

� الذين شهدوا � أو نحو ذلك من المدني�� �ان عددهم ثالث��
الحدث.. و�ان هناك �الداخل حشد من القوات الج��ة
ی) أن العالن�ة ستكون �� شعار .. فأدرك (ن�� � والصحفي��

الجلسة..
�ان رجال القوات الج��ة �حاولون إقناع الموجودين - ُسدی -
فوا ا.. ل�نهم اع�� �أن ما رأوە هو ظاهرة ج��ة كه���ة تحدث مرار�
� المنطقة، و�التا�� ال �مل�ون

�أنهم لم �جروا أ�ة تجارب ��
ا لما حدث.. م� ا مح�� � تفس��
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� (روی) ومدير الجلسة.. مشادة ال و�انت الن��جة �� مشادة ب��
ا، فلم �كن قط بهذە العص��ة والتوتر.. �عرف لها س���

ا.. ثم إنه ان�ف محنق�
أما (ج�الن) فقد سئمت التحق�قات المتكررة حول اختفاء
ان، ومضت لت الج�� � طفلها، من ثم أغلقت دارها عليها واع��

ا ذلك الج�ل.. ترسم تكرار�
ذات الج�ل الذي ترسمه �لما خلت لنفسها..

 

∞∞∞∞∞
 

� مصنع حد�د مهجور..
قرب (هان�سف�ل) بوال�ة (تكساس).. ��

رتل من شاحنات النقل العمالقة �قوم حشد من الرجال
بتحم�لها ��عة وكفاءة، والحمولة �� عدد من الصناديق
والحقائب ال�الس��ك�ة المغلقة ب�ح�ام �قوم بتعب�تها رجال
� تقف مجموعة من س�ارات يرتدون المعاطف .. ع� ح��

ا ما.. (الج�ب) ت�تظر ش�ئ�
توقفت س�ارة (فول�س فاجن) قرب الزحام، ومنها نزل

) و (رو�رت).. � (ال�ومب) معه (لوفل��
سأل أحد المساعدين (ال�ومب):

� حقائ�ك تحتاج إل�ه؟ �جب أن نضعها ع�
ء �� �

- هل ثمة ��
.. 

ً
� الطائرة حا� م��

� ساعة - السؤال دون فهم (كومب) - الذي لم ينم منذ ثالث��
) نفسه من � ا..، ولم يتمالك (لوفل�� ترجمة، فهّز رأسه أن ال.. شكر�
ا لمدة ست � أدرك أن (ال�ومب) س�ظل ساهر� الذعر ح��
ا عن � ساعة أخرى�.. فالفر��� �ان - ب�ساطة - عاجز� و�سع��

النوم من فرط االس�ثارة..
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ا مع آخ��ن �دخنون ) واقف� �
� ذلك الوقت �ان الم�جور (وال��

��
السجائر و�جرعون القهوة.. لقد عاد الم�جور لتوە من �عض
) ل�جد مسئول�ة مفزعة ان�ا) و (زائ�� � � (ت��

العمل�ات الخاصة ��
ع� عاتقه..

� ا.. إن هناك فالح��
�
- إنذار �الزلزال؟�.. لن �صدق أحد حرف

ا وحيوانات.. و�لهم �عرفون أن الزالزل غ�� واردة.. وهنود�
قال رجل منهك نح�ل القامة:

- ما زلت أح�ذ الف�ضانات�
� �الماء؟

- ومن أين تأ��
قاطعه أحدهم وهو �عا�ث سلسلة مفات�حه:

� (وايومنج)
ة �� - وماذا عن احتماالت ال��اء؟.. هناك أ�قار كث��

.. ً
وس�كون مرض الحمرة معقو�

ا.. وغمغم: ) س�جار� �
أشعل الم�جور (وال��

� إلخالء الجميع.. ال�د من مه�ج هنا أو
- ال �أس.. ل�نها لن تك��

هناك يزعم أنه ُمحّصن.. أر�د حجة ق��ة �سمح ب�خالء ثالثمائة
م�ل م��ــع من �ل �ائن ّ�..

� (ال�ومب) و�انت الشاحنات �لها �ستعد للرح�ل أمام عي��
ا من أسلوب الذي أخذ �مضغ قطعة من الل�ان األم��� متعج��
� الح�اة، و�ذا �سائق الشاحنة األو� �خ�ج رأسه

األم���ان ��
ا: صائح�

- إ� الغرب�.. هوهوە�5
وتحّرك الركب..

∞∞∞∞∞
� الهاتف:

) ألمها �� قالت (رو��
ا ع� �ل حال.. .. شكر� .. أستطيع تو�� األمر بنف�� - ال �ا أ��
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� الوعاء.. ثم غطت السماعة ب�دها،
وقل�ت الم��د من الصلصة ��

:( وقالت لـ (تو��
- اذهب وأخ�� أ�اك أن العشاء معّد..

� المطبخ
) للحظة.. ثم وقف جوار أمه ح�ث وقفت �� � تردد (تو��

ق السمع: �س��
� �ا أماە.. - انت ال تعاوني��

) الشكوى - إنه لم �طلب رأي األط�اء.. لم �سأل - واصلت (رو��
ا.. أحد�

واختلست نظرة من نافذة المطبخ إ� (روی) ح�ث جلس ع�
سقف الجراج ع� مقعد متحرك، وع� عي��ه وضع منظارە

ا.. المقرب �مسح �ه األفق جيئة وذها��
ء �

ا.. نعم.. ل�س عن عمل �ل عن �� � الوقت �احث�
- هو �ق��

آخر..
) � تجعله ين�ف.. وأردفت: ثم نظرت نظرة قاس�ة لـ (تو��

- أماە.. �جب أن أن� الم�المة اآلن..
ء من الحدة.. �

�� �
ثم وضعت السماعة ��

) إ� الخارج ونادي أ�اە ح�ث جلس فوق سقف خ�ج (تو��
ء من الخجل (�أنما �خ�� أن �سمعه �

�� �
الجراج.. ناداە ��

ان): الج��
- �ا�ا.. العشاء معّد..

� الواقع لم
ا.. �� ا أو سمع ش�ئ� لم ي�ُد ع� (روی) أنه الحظ ش�ئ�

� هذە األ�ام..
ا �� �كن �سمع أحد�

- �ا�ا.. أرجوك�
� درجات السلم إ� األرض..،

عندئذ ت��ه (روی) و�دأ يه�ط ��
) أن ترى أن وجهة م�لل.. لقد �ان ومن موقعها استطاعت (رو��
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� لم �.. ي��� خلف منظارە المقرب.. رأت كذلك لحيته ال�� ي���
�حلقها منذ زمن..

فكرت للحظة أن تلحق �ه.. ثم عدلت عن ذلك..
ا المطبخ.. وهنا الحظ نموذج القطار الذي أما هو فدلف قاصد�
� صممه ع� مائدة غرفة المع�شة.. �ان ثمة ج�ل صغ�� ب��

� شم�خ جوار القض�ان.. حاول �أنامله تغي�� ش�ل
اللون �قف ��

ا أخاد�د ع� جان��ة.. الج�ل راسم�
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أحشاؤە تتقلص وعقله يوشك ع� االنفجار..
- �ال.. ل�س هذا هو الش�ل المطلوب�

وجلس إ� مائدة العشاء دون أن �غسل وجهه أو �س��دل ث�ا�ه..
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� مرارة - أن األطفال قد نأوا عن موضعه ع�
والحظ - ��

�.. � المائدة.. �أنهم اح�شدوا حول أمهم خائف��
ء �ال�طاطس الممهوكة والسالمون، قدمت له ط�قه الم��
�
ولشدة عجبها وجدت أنه لم �لتهم لقمة واحدة.. �ل حّدق ��

ع �قلب ال�طاطس �شوكته أمام عيون الطبق ب�الهة.. ثم إنه ��
.. ثم غمغم: األطفال المهتمة.. كّومها ع� ش�ل ج�ل كب��

� �
ا �ما �ك�� � - ل�س كب��

� تحوی ال�طاطس، ثم نهض لي�ناول السلطان�ة األساس�ة ال��
� أضافهما لنموذج الج�ل.. وتأمل ت�� � كب�� وتناول منها ملعقت��
.. ثم - دون � � أخ���� ا .. ل�س �عد.. تناول ملعقت�� المشهد منتقد�
 إعطاءە

ً
� محاو� ع �ش�ل الج�ل ب�د�ه العار�ت�� إنذار آخر - ��

 ما�
ً

ش��
ثم رفع عي��ه..

� صمت..
فوجد األ�ة �لها ترمقه ��

ا:  أن �كون ظ��ف�
ً

� افتعال.. وتمتم محاو�
اب�سم ��

- لقد الحظتم �ا أطفال أن �ا�ا �فعل أش�اء غ���ة.. ل�ن ال
تقلقوا..

مازال �ا�ا هو �ا�ا..�
ثم ابتلع ر�قه.. وأردف:

� تحاول تذكر لحن أغن�ة - إنه ش��ه �ذلك الشعور المزعج.. ح��
.. ا ل�ن اللحن غائب عنك.. ال أدري ك�ف أع�� تعرفها ج�د�

ج صوته: ثم تح��
.. �

.. صدقو�� - أنا �خ��
ثم ترك المائدة..

�اد األطفال �لحقون �ه ل�ن صوت أمهم اآلمر انتهرهم:
- اجلسوا و�لوا..
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و�قلب �ل�م رفعت الشوكة إ� فمها ع� صوت �ع�د للم�اە
المتدفقة من الحمام..

.. ا لرجل ي��� ا مختنق�
�
سمعوها.. وسمعوا كذلك صوت

) إ� �اب الحمام.. وأصغت لثوان.. ثم نادت رجلها نهضت (رو��
بنعومة و�� تق�ع ال�اب:

؟ - حبی�� (روی).. هال فتحت ��
لم يرد ..

ا.. صوت النح�ب مستمر حاولت فتح المق�ض ل�نه �ان مغلق�
من الداخل.. نادته �صوت أع� ل�نه لم �جب.. هرعت إ�
� ال��د أمام عيون األطفال المذعورة .. ت سك�� المطبخ وأح��
ا ما �ح�سون أنفسهم � � عمله، فاألطفال كث��

�انت تعرف ما ي����
� القفل و�طار ال�اب.. وضغطت � ما ب�� � الحمام، مّدت السك��

��
ع� الزالجة فانفتح ال�اب..

ء.. � ال�انيو نصف الم��
ا.. والماء ينهمر �� �ان الحمام مظلم�

� و�داری فمه ب�دە، � الركن الق� ي��
ا �� ی) قا�ع� ب�نما (روی ن��

 كتم صوت ��ائه.. فما إن رآها ح�� حاول أن يب�سم:
ً

محاو�
.. ء �الفواق.. لم أستطع التوقف قط.. ماذا �جرى �� �

- إنه ��
قالت محاولة أن تتماسك:

� أ�� اسم ذلك الرجل.. إنه - ال عل�ك �ا (روی).. لقد أعطت��
طب�ب..

� من جد�د، فجففت جسدە.. وساعدته ع� ارتداء عاد ي��
ث�ا�ه.. و�� �ستطرد:

ا - هذا الطب�ب �مارس (عالج األ�ة).. سنذهب إل�ه جم�ع�
ا.. وس�سمع لنا جم�ع�

ف��ما ل�س الخطأ خطأك.. من �دري؟
 من أطفالها.

ً
وابتلعت ر�قها شاعرة أنها تنصح طف�
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.. �
- عد�� �ا (روی) أن تذهب.. أرجوك عد��

- أنا ال أحتاج إ� طب�ب.. أنا أحتاج إل�ك أنت..
�ت األرض �ق�ضتها الدق�قة و�خت: �ادت تجّن .. ��

ا�..
�
- أنا ال أملك لك عون

� عي�يها:
واح�شدت الدم�ع ��

� هذە
� أ�رهك �� ا.. إن�� لنا جح�م� � - �ل هذا الهراء قد أحال م��

الحال�
أمسك ب�دها برفق.. فتملصت منه.. وواصلت ال�اخ:

ا.. � أسوأ حال ماد��
- لم �عد أحد يزورنا.. تركت عملك.. نحن ��

إنك تدمر هذە األ�ة �ا (روی).. تدمرها..
إنها لم تعد تتحمل �ل هذا.. لم تعد تتحمله..

 

∞∞∞∞∞
 

) غادر (روی) الفراش.. � انتظمت أنفاس (رو�� ح��
ا غرفة � نهض قاصد� �انت الخامسة �عد منتصف الل�ل ح��
ا من الفو�� وقصاصات المع�شة، لقد صار منظر الغرفة مفزع�

الجرائد الملصقة هنا وهناك تتحدث عن (األجسام الطائرة غ��
المعروفة)..

جلس يتأمل الج�ل الذي �دأ �شك�له أمس ق�ل العشاء جوار
ا.. فهمس: نموذج القطار، ولقد وجدە سخ�ف�

- �ال.. ل�س هذا هو الش�ل المطلوب..�
- �ا�ا..

صوت اب�ته (سلف�ا).. صحت من نومها – حاملة دميتها
ی ما هنالك � �فعل النعاس ل�� المفضلة - وجاءت غائمة العين��

..
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� فراشك اآلن..
�� �

.. �جب أن تكو�� - مال��
- �ا�ا.. هل ست�خ فينا ثان�ة اليوم؟�

� أطفالك.. (آلة �اخ)�.. ل�نها � ع��
هذا هو ما �ته �ا (روی) ��

تتحمل �ل هذا ألنها - ب�ساطة – تح�ك�.. �الك من وغد �ا
(روی)..�..

� حنان ولثم خدها.. وأقسم أن ي�ت�� �ل هذا
احتضنها ��

السخف اآلن..
� تتحدث عن � عص��ة �دأ �مزق �ل قصاصات الورق ال��

��
ا: األط�اق الطائرة مردد�

- انظری �ا (سلف�ا)�.. لقد شف�ت�
�انت الطفلة ترمقه غ�� فاهمة لما �حدث ل�نها – �ح�م سنها -
�ع الج�ل الصغ�� من .. ها هو ذا ين�� سع�دة ��ل هذە الفو��
�ع موضعه جوار قض�ب القطار.. إنه متماسك.. هوب�.. ان��
الج�ل ل�ن قاعدته ظلت م�ش�ثة �المائدة متصلة �جزء مهشم

من النموذج..
 ثم هتف:

ً
توقف لحظة.. وا�سعت عيناە ذهو�

- (س�لف�ا).. هذا هو الش�ل المطلوب��
∞∞∞∞∞

ا؛ �ان ذلك ع� صوت ة ص�اح� � العا��
�� ( � اس��قظت (رو�� وح��

ضوضاء غ�� عاد�ة قادمة من الحد�قة .. صوت ضح�ات..
وصوت أش�اء تتهشم..

ی.. ا) وهرعت ل�� خرجت من تحت األغط�ة وارتدت (رو��
ات المث�ت ع� � من الح��

�ع السلك الوا�� �ا للهول�.. لقد ان��
عة من � ات المن�� ات الشج�� نافذة غرفة المع�شة ..، وكّوم ع��

الحد�قة.. و...
- (روی)�
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هرعت للحد�قة لتجد األطفال �حملون شجرة (أزال�ا) نحو
� أطفاله:

� �صيح �� ا ع� سلم خش�� أبيهم.. �ان األب واقف�
- هلموا �ا رجال..

ة داخل حجرة المع�شة.. ب�نما (س�لف�ا) و�ذا �ه �ل�� �الشج��
اب من النافذة إ� الداخل..� تف�غ ال��

� م�ح:
�� ( � سأل (تو��

؟� � حجر��
- �عد هذا.. هل �مكننا إلقاء القاذورات ��

- توقااااااااف�
ان ) غ�� مصدقة ل�ل هذا.. �ان حشد من الج�� �خت (رو��
ك.. وهرعت نحو �قفون - فاغرى األفواە - پرمقون هذا الس��

زوجها عاجزة عن ال�الم..
ا: فقال لها مف��

ء ما من ناح�ة �
� ح�اتك إ� ��

- لقد وجدتها�.. هل نظرت ��
؟�.. هذا

ً
ا ثم من ناح�ة أخرى فوجدته معقو� فوجدته سخ�ف�

هو ما حدث..
� - (روی)�.. أنت تث�� هل��

.. .. أنا �خ�� � �ا مال��
- ال تخا��

ة من (األلومنيوم) وجدها �الحد�قة، �ع مائدة صغ�� قالها وان��
ات وأ�وام الغ�ار.. وألقاها من النافذة ل�سقط فوق الشج��

- ال تقل إنك �خ�� ثم تقذف �الحد�قة داخل غرفة المع�شة�
وهنا التمعت عيناە �فكرة جد�دة:

- سلك عشة الدجاج�
ا عش ان.. قاصد� ورأته ي�ب ع�� سور الزهور إ� حد�قة الج��
اعه من �  ان��

ً
الدجاج الخاص بهم.. ورأته �عالج السلك محاو�

م�انه.. ثم اتجه إ� لفة سلك موضوعة عند مدخل الجراج
ا إ� الحد�قة.. وجذبها عائد�
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� توحش:
�خت الجارة (م�� هار�س) ��

ا ما �ان ذلك الذي تفعله.. فهو �قة� - أ��
� �أس متوسلة:

�� ( صاحت (رو��
- س�ع�د السلك لك �ا (م�� هار�س).. س�ع�دە�

� �ان الطفالن قد التصقا بها وقد ولت ن��ة الحماس األو� ال��
� اآلن.. وقد أدر�ا للمرة األو� - جعلتهما �ساعدانه.. �انا خائف��

ا.. أن أ�اهما مجنون.. مجنون حق�
ومن نافذة غرفة المع�شة طارت لفة السلك لتلحق �ما س�قها..

� الفناء عن مواد خام أخرى تصلح..
ثم إنه عاد �ف�ش ��

�ا: � هست��
�� ( �خت (رو��

�.. - (روی).. س�خذ األطفال إ� دار أ��
- هذا جنون �ا مال� ..

- هذا ماذا؟.. قلت ماذا؟
� �دها (سلف�ا) وساقت األطفال إ� الس�ارة، ثم

وحملت ��
أغلقت األبواب وأّمنتها ورفعت الزجاج لتمنعه من اللحاق بها..

وح�� ال �سمع �اخه:
� .. ا��� م�� ).. أرجوك أن ت��� - (رو��

ا عنه): �خت من وراء الزجاج (�دا لـ (روی) و�أنها تخبو �ع�د�
� قم�ص األ�مام؟

؟.. ح�� أراهم �أخذونك �� - أ���
وأدارت المحرك وتراجعت �الس�ارة للخلف.. عندئذ ر� (روی)
ا �اإلي��ال..، فلم �كن أمامها �جسدە ع� مؤخرة الس�ارة م�ش�ث�
سوى أن تندفع لألمام وتدوس الفرامل فجأة ف�ط�� (روی) من

م�انه.. وتواصل �� االندفاع �الس�ارة مبتعدة..
� نهض مهشم األوصال من � األمر هو أن (روی) - ح��

الط��ف ��
ان والمارة واقفة تراق�ه سقطته - وجد نصف دستة من الج��

خلف السور..
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� ح�ج ودلف إ� داخل الدار ليواصل ما �دأە من عمل.
اب�سم ��

وع� صوت الهراء والتمث�ل�ات السخ�فة القادمة من جهاز
� غرفة المع�شة لعدة ساعات دون

التلفاز؛ ظل (روی) �عمل ��
اب وال �لل.. طعام وال ��

ا ء عمالق يتعا� ش�ئ� لقد �دأ اله��ل العمالق ُيولد.. ه��ل ��
ا.. فش�ئ�

ضه من م�� (هار�س)، و�ه �دأ � دور السلك الذي اق��
ثم �أ��

ا وأقل خشونة.. واآلن �صنع عجينة �خلق منحن�ات أ��� تعق�د�
اب الذي نقله من الحد�قة.. ثم �غ� بها طي��ة من �ل ال��

السلك..
� ضيق:

ا تأمل ما فعله.. وغمغم �� � الخامسة ع��
و��

- �ال.. ل�س هذا هو الش�ل المطلوب..�
ء �سعة أقدام اآلن.. مغروسة ع� مح�طه �

�ان ارتفاع ال��
ة هنا وهناك.. ب�نما جوان�ه المنحدرة تقطعها ات صغ�� شج��

خطوط حادة..
ل�نه لم �قتنع �عد.. (روی) ما زال غ�� راض..

ات، و���ل �عض المرتفعات.. �دأ �غ�� مواضع �عض الشج��
.. ح��

ا�.. هذا هو الش�ل الصحيح� - تمام�
� �مارس ولم �كن �درك أن هذە �� المرة الثالثة - �ل الرا�عة - ال��
فيها هذا العمل.. مرة مارسه �ك��م الحالقة.. ومرة مارسه

� جوار (�اری) الصغ�� �ال�طاطس الممهوكة.. ومرة مارسه �الط��
� �شك�ل الج�ل النموذج الذي �ان الطفل

� ساعدە �� ح��
�صنعه..

ل�نه هو هذە المرة.. لقد خ�ج للوجود �سخة طبق األصل من
ًالج�ل الحق��� ..
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.. لقد �انت رغ�ة مجنونة
ً

ا �لتقط (روی) أنفاسه و�ــهدأ �ا� � أخ��
ء.. وقد حدث.. �

تحرکه �� �صنع هذا ال��
لقد ض� �ال�ث�� �� �صنع هذا النموذج الضخم.. ول�ن ما

معناە �عد �ل هذا؟.. وما المقصود منه؟..
�
جهاز التلفاز (�ان �ستخدمه اآلن �مذ�اع) �صّب الهراء ��

� مسلسل (بونانزا).. و (لو�)
الم�ان.. الهنود حرقوا المزرعة ��
فّرت من العمل لتقا�ل رئ�سها..

ي م�سون) المحنكة.. و... انهار الشاهد تحت وطأة أسئلة (ب��
).. ما هو ّ� نظافة غس�لك؟ � - (ما��

� منذ عرفت م��ل العرق كذا - لم تعد رائحة العرق تضا�ق��
كذا..

) عند أمها.. ل�ن ترك (روی) ج�له.. واتجه للهاتف ل�طلب (رو��
� فتور:

األم قالت ��
� الحد�ث إل�ك..�

- آسفة �ا (روی).. ل�نها ال ترغب ��
- ناديها.. أرجوِك�

ثم إنه ظل ي�تظر �ضع ثوان والتوتر �مزقه.. ثم.. فجأة.. سمع
� لوضع أحدهم السماعة هناك�.. جن جنونه صوت التكة المم��
 هذە المرة.. لقد

ً
وأعاد طلب الرقم، ل�نه وجد الهاتف مشغو�

) السماعة..� رفعت (رو��
وضع السماعة ونهض - شارد الذهن - يتأمل شاشة التلفاز..

ة أخ�ار التاسعة.. إنها ���
ا و�ب�سم: ها هو ذا شاب مصفف الشعر �عنا�ة يرمق ال�ام��

.. �ارثة حدثت ع�� خطوط نقل إمدادات الج�ش.. - مساء الخ��
� تار�ــــخ

��ب للغازات السامة يؤدي إ� أ��� إخالء �حدث ��
� وال�ة

المنطقة، وم�ح األحداث هو (ب�ج الش�طان) ��
(وايومنج).. مراسلنا (شارل ما�دونل) �قدم تق��رە..
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ا � ا) صغ��
�
� �دە (ما�كروفون

ا و�حمل �� ا معطف� وظهر المذكور مرتد��
أمام خلف�ة من الشاحنات تتحرك، وع� ال�عد ظهرت قمة ج�ل

ما..
� � (وايومنج).. ب�نما ألوف من الناج��

- إنه وقت الغروب ��
ي�تعدون عن م�ان ال�ارثة، والس�ب.. ثالث شاحنات محملة
�غاز األعصاب شد�د الخطورة.. �انت الشاحنات تنقله
� حدث انه�ار أدى ل��ب حمولتها عند للتخلص منه ح��
�ة ومشاة ال�ح��ة ).. واآلن تمشط القوات ال�� �

منطقة (وال�ا��
� القمة المعروفة �اسم

منطقة قطرها مائة م�ل �قع مركزها ��
(ب�ج الش�طان)..

وظهرت ع� الشاشة صورة مق��ة لهذە الهض�ة..
- �ا للسماء�
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�
ا أمام شاشة التلفاز يرمق �� � اللحظة التال�ة �ان (روی) را�ع�

و��
ذهول ب�ج الش�طان.. الج�ل الذي انت� لتوە من صنعه.. الج�ل

الذي أرق منامه ط�لة األ�ام الماض�ة..
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نفس الجوانب المتعرجة والقمة المسطحة.. ذات األشجار..
ء� �

ذات.. �ل ��
�خ �أع� صوته:

ا�
�
)�.. أنا لست مجنون - (رو��

لم �كن هذا ول�د عشوائ�ة عقل م��ض.. �ل �ان له هدف.. له
مع�� ..

ثم توقف عن ال�اخ و�دأ �درس موقفه ..
ا إ� (وايومنج).. ة حق� ستكون رحلة عس��

ا.. وال�ارثة أنه س�قوم بها وح�د�
 

∞∞∞∞∞
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4 - إ� ب�ج الش�طان..
� تلك اآلونة..

�انت (ج�الن ج�لر) تتدهور ��
ة منذ رح�ل (�اری)، واختلت لقد فقدت ك�لوجرامات كث��

ة الماض�ة.. حالتها النفس�ة.. فلم تغادر الدار ط�لة الف��
� اختارتها لعزلتها؛ �دا الم�ان �أنه معرض � غرفة المع�شة ال��

و��
لعمل ف�� واحد متكرر.. آالف الرسوم �الفحم لنفس الج�ل

� تقل�دە..
الذي أتعب (روی) ��

ا �� ال ترى وال �سمع
�
ف�ما عدا ذلك �انت تفتح التلفاز أح�ان

ة � هذە الل�لة - قررت أن تتابع ���
ا ع� شاشته.. ل�نها - �� ش�ئ�

المساء..
و�ان أن رأت ب�ج الش�طان ع� الشاشة وسمعت صوت المذيع:
� عمل�ات اإلخالء.. وقد - يراقب الج�ش وقوات الحرس الوط��
ول �عد 72 � � تم إخالؤها أن الخطر س�� تم إ�الغ العائالت ال��
� المليون، وهذا

ا �� � جزء� � السّم إ� خمس�� � يه�ط ترك�� ساعة ح��
� أن الجميع س�عودون إ� د�ارهم ق�ل عطلة نها�ة األسب�ع.. �ع��

 

ج - أو الج�ل – الذي رسمته ى ذات ال�� هرعت إ� رسومها ل��
ا. مرار�

ة.. ود استجمعت أجزاء روحها الم�ع�� و�عد دقائق من ال��

وحملتها إ�...... الحمام، فاغ�سلت وجففت شعرها ومشطته..
ثم حملت حقائبها مغادرة الدار داع�ة هللا أن �كون هذا هو

الط��ق إ� (�اری)..
 

∞∞∞∞∞
 

ا �ان (روی) �ستحم و�حلق ذقنه.. � نفس اللحظات تق����
��
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م �
ا أخرى �ن دوالر� ا.. ثم وجد ع�� ون دوالر� � حوزته ع��

�ان ��
� مؤخرة ف��زر الثالجة ح�ث لن �جدها

�� ( ح�ث أخفتها (رو��
ا �اإلثم هشم حصالة نقود (براد) ل�جد بها اللصوص.. وشاعر�

أر�عة دوالرات..
ا ذهب إ� البنك التجاري ل�سحب � الثامنة والنصف ص�اح�

و��
ا.. � دوالر� � وأر�ع�� ا من رص�دە ال�الغ اثن�� � دوالر� أر�ع��

� نقلته إ� � دور حافلة الساعة التاسعة ال��
واآلن �أ��

..( (س�س�نا��
ة وصل إ� المطار ل�سأل الموظفة عن ط��ق � الحاد�ة ع��

و��
مخت�.. ف�ان أن أوصته برحلة ج��ة إ� (دنفر) ثم توص�لة إ�

..( � (شي��
ا وجلس ل�مارس هذە المهمة

�
ا ومظروف

�
ذهب لي�تاع ورق

ة.. كتا�ة خطاب ألطفاله.. العس��
) - (سلف�ا).. ع� المظروف كتب أسماءهم: (براد) - (تو��

�دت له األسماء غ���ة ألنه لم �كن قد كتب ألحدهم من ق�ل..
- أطفا�� األعزاء:

ة.. فإذا ما ُعدت ... ا لف�� سأ�ون �ع�د�
ة، وكتب: هة ثم شطب الجملة األخ�� وتوقف ل��

- .. عندما أعود ستكون لدى قصة مسل�ة أحكيها ل�م.. �جب
أن أفعل ذلك.. فال يوجد حل آخر لدى..

.. ل�نه واصل � وهنا صارت الرؤ�ة متعذرة فأدرك أنه دامع العين��
ال�تا�ة:

- ساعدوا أم�م.. وأنا واثق من قدرتها ع� االعتماد عل��م..
ول�ن.. ال دا�� لل�ذب �ا (روی)..

.. اآلن ..
ً

�التأ��د س�كرهك األطفال ف�ما �عد مالم �كرهوك فع�
.. فهم �ستحقون ذلك �التأ��د.. �جب أن توضح لهم األمر أ���
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ا وال ألم�م.. ل�ن لتعلموا أن � ل�م ش�ئ� - أعلم أن �ل هذا ال �ع��
� ء أقوى م�� �

�ل إ�سان �ملك رغ�ة ��ة.. أمن�ة.. وهذا ال��
�مراحل ..

�انت الدم�ع قد �دأت تغرق خد�ه وت�ساب من أنفه ..
اته.. يوقع الخطاب �ـ هو ذا جالس معدوم الح�لة �كفكف ع��

�د .. � صندوق ال��
� المظروف ثم يرم�ه ��

(�ا�ا).. و�ضعه ��
� الم�كروفون �علن ق�ام رحلته �ان ما زال

� دوي الصوت �� وح��
� ا جوار صندوق الخطا�ات يرمقه �ذهن مت�لد وكتف�� واقف�

.. � محني��
∞∞∞∞∞

� هذا اليوم
� الوجود ��

ء �� �
تز) �مقت �ل �� �ان (مات ه��

� تأج�� الس�ارات.. �مقت اس��دال
العص�ب.. �مقت عمله ��

ی) ق�ل أن �ن.. �مقت (روی ن�� � اإلطارات.. �مقت وضع الب��
يراە..

فما أن رأى هذا األخ�� ح�� هتف �ط��قته الفظة:
ا ح�� وصلت .. ها �� ذي ا لعين� - هذا أنت؟.. لقد تأخرت وقت�
� طل�ت �الهاتف أن �ستأجرها.. إنك أيها الس�ارة الج�ب ال��
ون أرادوا أن �أخذوها �س�ب الظروف � محظوظ.. كث�� اللع��
�
� الذي أج��ته لتخلصت منها (�� القذرة.. ولوال الحجز اللع��

داه�ة) منذ أسب�ع.. وقع هنا وهنا.. أين (المدعوقة) رخصة
ق�ادتك؟

� حدة:
ی) �� احتج (ن��

- لم أعتد هذە المعاملة الـ ....
�
� ت�ت�� من هذە الس�ارة اللعينة، دع المفاتيح �� - ال عل�ك.. ح��
� � سأرحل اآلن ولن أ�ون هنا ح��

مطفأة السجاير القذرة أل��
تعود..
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ی) إ� الجراج وناولة المفاتيح.. ثم - دون �لمة وأوصل (ن��
أخرى - ركب س�ارة (ب�ك أب) عت�قة وذاب وسط سحا�ة من

األت��ة ..
ا
�
ی) �اب الس�ارة.. أدار محركها.. وفتح المذ�اع محر� فتح (ن��

ة األخ�ار: المؤ�� إ� ح�ث ���
- آالف �ال مسكن.. وزارة الدفاع تعلن المناطق التال�ة غ�� آمنة
وداخل النطاق األحمر.. �ل الطرق شما� (کراوهارت).. �ل
ة � �ح�� الطرق المؤد�ة إ� (جراند ت�تون).. �ل ما هو غر��

(�لوستون).. �ل ما...
ی) المذ�اع وتفحص خ��طة الطرق .. أغلق (ن��

غاز أعصاب أو ال غاز أعصاب.. ال يهم.. هو ذاهب إ� (ب�ج
الش�طان) مهما �انت النتائج..

ا إ� (ت�تون).. إن س�ارته �� الوح�دة - ع�� أم�ال - المتجهة غ���
ق�ة �لها ف�انت مزدحمة �س�ارات الفار�ن من أما الطرق ال��

الخطر ..
ا �قوات من الحرس وجوار محطة القطار �ان الط��ق مسدود�
� ضوء الشمس.. ب�نما

� شا� السالح تلتمع وجوههم �� الوط��
� الحشود:

ا �� جنت) �مسك �مك�� صوت صائح� (س��
ا .. أما حاملو - ع� �ل من �حمل �طاقة زرقاء أن يتحرك ��ع�

ال�طاقات الحمراء فعليهم االنتظار..
األغنام هنا وهناك مما �جعل حركة الس�ارات مستح�لة..

� الرعاة ورا��� الس�ارات.. مشاجرات ب��
طائرة هل�ك���� تحوم فوق الرءوس قاصدة مرتفعات (ت�تون)..

ا �األسماء.. و�سأله: ا مليئ�  کشف�
ً

ضا�ط �دنو من (روی) حام�
� المنطقة الحمراء؟

- هل لك أقارب ��
) شق�ق�� .. � - نعم.. (سو - أل��
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؟ �
- اسمها الثا��

سدورفر).. - (ه��
م�� إصبع الضا�ط �جوب الصفحات تحت حرف الهاء.. ثم

غمغم:
سدورفر).. - ال (ه��

ا �الهلع: ی) متظاهر� �خ (ن��
� نطاق الخطر..�

اە�.. إذن �� �عد �� - ر�َّ
ا أمس .. - لقد أخلينا الم�ان تمام�

� ) إذن.. مال� الصغ�� � - �س�تم (سو - أل��
- مستح�ل ..

ی) ع� عجلة الق�ادة: تقلصت كّفا (ن��
.. إن (�ا�ا) و (ماما) لن �غفرا � ترك � أر بنف�� - إذن دع��

� كسول أو ضع�ف الشخص�ة.. تهما تموت لمجرد أن�� صغ��
�ة.. لن � سدورفر) .. أنت تفهم  اإلنجل�� � �ا س�د (ه�� - اسمع��
� الج�ش صالح�ة �املة إلطالق

�دخل أحد هنالك، وقد أعطا��
الرصاص ع� من �حاول ال�سلل.. فهل فهمت؟�

ا ی) وأدار عجلة الق�ادة عائد� تقلصت االب�سامة من وجه (ن��
� للضا�ط: ة قالها أحد الواقف�� ا ع�ارة أخ�� أدراجه، سامع�

- متطفل آخر.. هه؟
� قلب إعصار..

� أستطيع شمهم من �ع�د ولو �� - �الطبع.. إن��
ا �ا (روی)؟ حق�

هل أنت مجرد (متطفل) آخر؟.. �الطبع ال.. ر�ما أنت (�احث)
أو (فضو�).. من �دري؟

ر�ما أنت (ض�ف مدعو) إ� حفل ما..
لقد دّمر ح�اته �ال�امل من أجل دعوة أرسلها إل�ه شخص ما..
� (ب�ج

وهذە الدعوة تقول ��ل وض�ح إن الحفل س�كون ��
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�
الش�طان) ..

ة ور�ما  مسافة كب��
ً

� م�� ول�ن ك�ف تصل هناك؟.. إن خمس��
تعرضت إلطالق الرصاص عل�ك.. ور�ما �سممت �فعل غاز

األعصاب ..
 أصلع الرأس له فم واسع.. فم رجل

ً
 نح��

ً
وهنا شاهد رج�

ثرة.. �ان هذا الرجل �قف وسط حشد �ج�د ال�الم و�حب ال��
ا: من الناس صائح�

- �ا سادة.. إن غاز األعصاب (�� - إم) هو غاز عد�م اللون
� ت�سع ا أن�م �ست�شقونه إال ح�� والرائحة.. ولن تعرفوا أ�د�
حدقات�م.. و�س�ل أنوف�م، عندئذ ستلومون أنفس�م ع� أن�م

� �اعها لنا الرجل األصلع .. لم ت�تاعوا أحد أجهزة اإلنذار ال��
وابتلع ر�قه وأردف :

� تتقلص � �س�ل الدماء من أفواه�م وأنوف�م.. وح�� - وح��
اء جهازی عضالت�م.. عندئذ س�قتل�م الندم �ا سادة ع� عدم ��

..
ا �ه طائر أصفر صغ�� معدوم الح�لة.. ا رخ�ص� � ا صغ�� ورفع قفص�

وصاح:
- هذا العصفور �عط��م ساعة إنذار �املة.. س�موت �مجرد أن

ا فقط �ا �الش� � دوالر� �شم أثر غاز األعصاب.. �خمس��
� استطرد الرجل: �دأ الناس �خرجون نقودهم.. ع� ح��

ا ا فقط.. إنه �عط�ك خمس� � دوالر� - لدّى كذلك حمام بثالث��
� دق�قة.. ل�س ساعة �املة مثل العصفور.. ل�نه أرخص وأر�ع��

..
ا عصفور�ن.. فصاح هذا: ی) من الرجل طال�� دنا (ن��

ء.. �
- عصفوران خ�� من واحد.. وحمامة خ�� من ال ��
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ا يناد�ه
�
� سمع صوت ا إ� الس�ارة ح�� ی) القفص عائد� وحمل (ن��

�اسمه:
نظر.. فوجدها تقاتل للخروج من وسط الزحام.. (ج�الن)�..

احم.. � قاتل �دورە للوصول إليها.. الجنود ��خون .. األغنام ت��
�اخ �ائع الطيور.. قطار اإلخالء يهدر.. الشمس تدنو نحو

الغرب ..
ا أمسكها.. � أخ��

.. امرأة ت�خ .. شاب �ضع � زحام األغنام وال��� أمسكها ب��
(ووك مان) ع� أذن�ه.. رجال �حملون أقفاص اإلنذار.. أب

�حمل طفل�ه ع� كتف�ه ..
أمسكها وقال لها - وقالت له - أش�اء لم �سمعها أحدهما ..

أمسكها وقادها - ع�� طوفان ال��� - إ� الس�ارة، فجلست
هناك تغ�� عي�يها ب�ديها وت�تحب.. أدار محرك الس�ارة و�دأت

الحركة ..
� وجدتك.. - (روی).. - قالت - أنا سع�دة أن��

- وكذلك أنا ..
- أين زوجتك واألطفال..؟

� من ا �س�ارة (ج�ب) وجندي�� لم يرّد ألن الط��ق �ان مسدود�
ا لن �حاول مغادرة الط��ق .. يتأ�دان من أن أحد� � الحرس الوط��

الرئ�� ..
ا أ��� من الالزم.. ثم غمغم

�
.. �دوت لهم مجنون �

- لقد تركو��
وهو ينظر إ� جانب الط��ق:

- اسمعی�� �ا (ج�الن).. نحن لم نأت هنا لنعود أدراجنا..
- ل�نهم سدوا الطرقات ..

- ال �د من وس�لة.. إن هذا ال�لد كب�� و�مكن االختفاء ف�ه..
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�انت الحقول ع� جانب الط��ق تفصلها عنهم أسوار من
� عدة مواضع ..

األسالك الشائكة.. ولقد �دأت األسالك تصدأ ��
�ن �أق� قوة فأّن � تراجع �الس�ارة للوراء.. ثم ضغط دواسة الب��

المحرك.. وتصاعد غ�ار (وايومنج) من تحت العجالت ..
واصطدمت مقدمة الس�ارة �السلك الشائك.. فتمزق ..

واندفع (روی) ع�� الفتحة..
 

∞∞∞∞∞
 

ة فوق المط�ات العد�دة.. � اآلن تم�� س�ارة (روی) مه��
�
- (ج�الن) ر�طت حزام النجاة ومضت تتأمل العصفور�ن ��

القفص الذي وضعته ع� حجرها.. ثم واصلت حديثها:
طة النهر.. قلت لهم إنه لم - من أجل (�اری) ن�ح رجال ال��
� الجوار

ل �� � ا.. دخلوا �ل م�� � ان��اه�
و�� �غرق ل�نهم لم �ع��

ة � الف��
ا �� � عما إذا كنت قد لمحت أغرا��

وف�شوە.. وسألو��
الماض�ة ..

ا عجلة الق�ادة �عنف
�
�ان (روی) �قود الس�ارة �مجنون، محر�

�� يتفادى الصخور هنا وهناك ..
و�انت (ج�الن) تقاوم الشعور �الغث�ان ..

لم �كن هناك ��� وال حيوانات وال ح�� طرق ممهدة .. فقط
ظل �أمل أن تتحمل العجالت وماّص الصدمات �ل هذە اإلهانة

ح�� �صال إ� ب�ج الش�طان ..
ظل كذلك �أمل أال �كون أحد - ممن رأوە يهشم السلك الشائك

.. � - قد �لف نفسه عناء إ�الغ رجال الحرس الوط��
ا ع�� ط��ق �غط�ه ا آخر مندفع�

�
ا شائ�

�
واآلن ها هو ذا يهشم سل�
الح� إ� ب�ج الش�طان ..
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ی) الس�ارة.. ا رأ�اە ع� �عد م�ل فأوقف (ن�� ومع�
- إنه.. إنه �ما تخ�لته �الض�ط ..

ولم �ستطع التعب�� أ��� ..
� تجميع أجزاء اللغز

ذلك الشعور العج�ب �أنك قد نجحت ��
ا .. � ح�� صار لها مع�� أخ��

ا.. ا.. متفرد� ج �قف وح�د� �ان ال��
ا � أدرك أنه صنع نموذج� ی) ح�� � (ن��

القشع��رة تزحف ع�� كت��
ء دون أن يراە.. �

ا لهذا ال�� متقن�
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سعل لينظف حلقه.. ثم غمغم:
- أعتقد أننا �جب أن نتحرك و�ال رأونا ..
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ی) إليها �ن م�س�ة عن قرب، فذهب (ن�� � ووجدا محطة ب��
� خزان وقود

وحاول �شغ�ل الطلم�ة.. ثم دّس الخرطوم ��
ا امتأل الخزان � س�ارته.. لم تزل هناك كه��اء لحسن الحظ.. وأخ��

..
..( وهنا سمعا صوت (الهل�ك����

� أن تمر جذبها من ذراعها ودخال إ� �اب�نة المحطة آمل��
ا .. الطائرة دون أن تالحظ ش�ئ�

�انت مجموعة من طائرات الهل�ك���� الخاصة �القوات الج��ة
تدنو منهما ..

) انفصلت عن الحشد..ثم ه�طت ��عة � وثمة طائرة (شي��
ح�� �ادت تالمس سقف ال�اب�نة، وشاهدا رجً� �طل من
ا فور�ة ....... � �دە �ام��

ا أسود و�� ا منظار� الهل�ك���� مرتد��
�ص��ــها نحوهما ..

ة أطلق (روی) سّ�ة .. ومّد �دە إ� جي�ه مخرجا ورقة �ع��
دوالرات..

� الطائرة.. ثم اتجه ل�ضعها تحت
اها الرجل �� ا ل�� لّ�ح بها عال��

.. � �ن ل�علن أنهما ل�سا لص�� � صخرة فوق طلم�ة الب��

� تؤدة استدارت الطائرة متجهة لج�ل الش�طان..
و��

- إذن.. ه�ا بنا ق�ل أن �عودوا ..
� � فوق الح� ��عة س�ع�� وركب الس�ارة مع (ج�الن) منطلق��

� الساعة.. و�ادا �صالن لهدفهما دونما مشا�ل ..
�� 

ً
م��

لوال ذلك الطائر ..
ا ع� ظهرە، ا راقد� الطائر الصغ�� الذي وجداە ع� األرض ميت�
وقد ارتفعت قدماە ألع� .. مما دفعهما إ� إ�قاف الس�ارة

لتدارس الموقف..
� صمت نظر (روی) لـ (ج�الن).. ثم �ساءل:

��
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�
- أت��دين العودة؟

- ماذا قتله �ا (روی)؟
.. إن قصة غاز األعصاب هذە � حوزتنا �خ��

- إن العصفور�ن ��
مزّورة �ال�امل.. أؤكد لك ذلك ..

ل�ن االحت�اط لم �منعهما من ت�م�م أنفيهما �المناد�ل وواصال
الرحلة..

.. واقفة � واصالها إ� أن وجدا أر�ــع س�ارات لها لون ز�تو�� مم��
� صف، مغلقة الط��ق أمامهما ..، ونظرا للخلف فوجدا

��
س�ارات أخرى �سّد ط��ق العودة�

ى ما هنالك من النافذة تراجع (روی) للوراء.. وأدار عنقه ل��
الخلف�ة.. ودون �لمة أخرى رفعا زجاج النافذة وأّمنا األبواب ..
 تخ�ج منها.. �أنها ���

ً
ثم انفتحت أبواب الس�ارات، ورأ�ا أش�ا�

مصنوعون من الذهب ..
�لهم يرتدون ث�اب رواد الفضاء.. ذهب�ة من قطعة واحدة، وع�

ا ما .. ظهورهم خزانات تحوي ش�ئ�
خطر لـ (روی) أنهم ي�دون �أنهم �علنون عن ف��ل (ألومنيوم)

للط� ..
ة سوداء � �دە لوحة صغ��

ودنا أحد الرجال �حذر من الس�ارة .. ��
كتب عليها �الط�شور رسالة �خط واضح:

- ك�ف �شعرون؟
فقد (روی) أعصا�ه من سخف السؤال .. فأنزل الزجاج وصاح:

- وك�ف �شعرون أنتم أيها المهرجون؟
ال من الس�ارة .. � أشار الرجل لهما �� ي��

ثم دنا رجل آخر �ضع ع� �ذلته الذهب�ة عالمة الصل�ب
األحمر، وتناول القفص من �دى (ج�الن) ثم دار حول الس�ارة
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� (روی).. �ان العصفوران راقدين ع� فع القفص أمام عي�� ل��
ظهرهما عاج��ن عن الحراك..�

ی) ال�الم.. فلم �ستطع (ن��
�  منهما قناع غازات وأركبوهما ع��ت��

�
ودون �لمة أخرى ناولوا ��

� من ن�ع الـ (فان) الش�يهة �س�ارات اإلسعاف .. ع��ت�� � منفصلت��
..

.. وقد أدرك � �انت الع��ة من الداخل �املة االستعداد الط��
ا أط�اء .. ل�نه لم �ستطع (روی) أن هؤالء الرجال هم جم�ع�

النظر خارج الع��ة لمعرفة وجهتها..
� وصلوا وجهتهم الغامضة.. �انت الشمس قد غ��ت ح��

ل .. � � لي��
فتحوا له �اب الع��ة الخل��

ا من ا وس�ارات متفرقة وحشود� وع� ضوء الغروب رأي خ�ام�
ء إ� معسكر خاص �الج�ش لغرض �

.. أقرب �� � الرجال الذهبي��
ما..

ونظر إ� ساعته.. �انت السا�عة مساء ..
� �قود إ� مقطورة

أدخلوە - دون �لمة واحدة - إ� قفل هوا��
� ة �حجم التابوت، وجلس ع� ��ر فحص يرمق الرجل�� صغ��

عان قناعيهما .. � اللذين ي��
أحدهما ناحل أش�ب الشعر واآلخر صغ�� السن والحجم..

� ته�م:
قال وهو يرمق الرجل األش�ب ��

؟ - هل أنت المعتوە األ���
قطب الرجل جب�نه ومال ع� مرافقه �سأله �الفر�س�ة عن مع��

هذا ..
ثم إن المرافق قال لـ (روی):

- إن وقتنا ضيق �ا س�دی. أقدم لك المسيو (ال�ومب)..
ة.. س�سألك �عض أسئلة ون��د إجا�ات صادقة وم�ا��



1297

- وكذلك أنا.. أين (ج�الن)؟
� رزانة:

�� ( � قال (لوفل��
� أمان اآلن ..

- إن الس�دة ��
ی) يتأمله �عي��ه الزرقاو�ن، ثم ب من (ن�� ثم إن (ال�ومب) اق��

) ع� الفور: �  من الفر�س�ة ترجمه (لوفل��
ً

أطلق س��
ا تعرف الخطر الذي تواجهه أنت ومرافقتك؟ - هل حق�

ا �المه للفر��� صاحب ة.. هل يرّد موجه� ی) �الح�� شعر (ن��
�ة؟ � السلطة أم لألم��� صاحب اإلنجل��

ثم إنه �ساءل:
- أي خطر؟

� الجو ..
�� � - السموم ال��

- ال توجد سموم..
ا لما كنت هنا اآلن معنا.. واآلن ن��د - لو أن ال��ــــح تحركت جن���

منك أن تجي�نا عن �عض األسئلة..
� �دون عليها األط�اء أحوال ا لوحة من ال�� ومّد �دە مخرج�

: المر��
ة..؟ ة األخ�� � الف��

ا ��
�
� أرق

- هل تعا��
- ال..

- صداع رأس؟
- ال ..

- هل عولجت من خلل عق�؟
- ل�س �عد�
- كواب�س؟

- ال ..
ا..؟ - أي مرض جلدي مؤخر�

- ال.. إال إذا ..
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- ماذا..؟
� جانب وج�.. ل�نه لم �كن �فعل الشمس.

- حدث حرق ��
� اهتمام.. ثم سأله عما إذا �ان

التمعت عينا الرجل الفر��� ��
ا من عدم رؤ�ة كواب�س.. فغمغم (روی): واثق�

- ال.. ر�ما إذا اس�ث�ينا مشهد هذا الج�ل الذى ...
� �د (ال�ومب) :

تصلب القلم ��
ا ... - أرجو أن تكون دق�ق�
ء.. مجرد وهم .. �

- ال ��
� المدة السا�قة �لقاء حم�م؟.. لقاء

ی).. هل مررت �� - س�د (ن��
ء غ�� معتاد؟ �

مع ��
ی).. من أنتم أيها الرجال؟.. هنا �دأ القلق يراود (ن��

ل�ن (ال�ومب) واصل السؤال:
ة، ة األخ�� � الف��

- هل هناك خمس نغمات تؤرق مسمعك ��
دد �استمرار؟ وت��

- من أنتم أيها الرجال؟
ا.. فصاح : ثم اس�شاط غض��

- أنا لست من هواة التحقق من أخ�ار التلفاز.. تقولون إن هناك
� أری ب�ج الش�طان

ا.. جم�ل.. ول�ن ما عالقة هذا �كو�� غاز�
� أحال�� دون أن أ�ون قد جئت هنا مرة

مئات المرات ��
واحدة..؟�

�ان هذا هو دور (ال�ومب) ل�شعر �الدهشة هذە المرة.. وهب
� آخر ع� قدم�ه ل�عرف.. لوال أن دق ال�اب ودخل رجل ذه��

�قول:
- القائد �طلب أخذهما إ� الحافلة وترح�لهما ..

� مودة:
ی) وسأله �� ل�ن (ال�ومب) لم �ع�أ �ه.. جلس جوار (ن��
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- لقد زار هذا الج�ل عالمك مئات المرات ق�ل أن تراە .. أل�س
كذلك؟
.. �� -

- و�شعر أنك.... لنقل... مج�� ع� أن تكون هنا..؟
ا وأخ�ج منه �عض الصور

�
ثم إن (ال�ومب) تناول مظروف

 إنها صور زمالئه الذين
ً

الفوتوغراف�ة عرضها ع� (روی) قائ�
ا؟ حاولوا الوصول للج�ل.. فهل تعرفهم جم�ع�

ا سوى هذە .. - ال أعرف أحد�
وأمسك صورة (ج�الن)..

ا: ا ال�اب مردد� نهض (ال�ومب) قاصد�
ا.. إن لك أصدقاء - �جب أن تعرف �ا س�دى أنك لست وح�د�

� أغ�طك� � إن�� �ن و... إن�� كث��
ومّر الثالثة ع�� قفل الهواء إ� العالم الخار�� ..

� استحالت الجهات األخرى � ح��
سماء الغرب حمراء �لون الدم ��

إ� لون المخمل األزرق القاتم ..
وقاداە إ� هل�ك���� هجوم�ة خاصة �الج�ش تدور سوى
مراوحها، ل�نها ما زالت �عد ع� األرض.. و�ذا �جندی مسلح

�ش�� له � �صعد ..
�ا: � هست��

�خ (روی) ��
.. � ا أدرا�� .. لن أعود إ� (إند�انا).. لن أعود أ�د�

ّ
�� -

انفتح �اب الطائرة.. واستطاع أن يرى داخلها س�عة أو ثمان�ة
� �لهم يرتدون أقنعة الغازات.. و�انت (ج�الن) ب�نهم .. مدني��

� ر�ابها .. وهكذا صعد (روی) إ� داخل الطائرة ليتخذ م�انه ب��
: ً
� اتجه (ال�ومب) إ� قائد الطائرة قائ� � ح��

��
- ال �مكنك اإلقالع..

- إن عندي أوامري من القائد األع�..
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- أنا الذي آمرك هذە المرة، أال تفعل..
- آسف �ا س�دی..

� العكس �ان يتلفظ �لفظة (آسف) �ش�ل �دل ع� أنه �ع��
تماما ..

� كذا تحولت �لمة (س�دی) ع� لسانه إ� س�ة يندى  لها الجب��
..

توسل (ال�ومب):
� خمس دقائق .. - إذن أمهل��

هز الط�ار رأسه ورفع ثالثة أصابع ..
) نحو مقطورة االتصاالت .. � وهكذا ركض (ال�ومب) و (لوفل��

∞∞∞∞∞
ا �الداخل لت�يح لرجال الرادار رؤ�ة �انت المقطورة مظلمة تمام�

أهدافهم ..
وع الذي �سم�ه العاملون � منتصفها وقف ضا�ط أمن الم��

و��
�اسم (وا�لد ب�ل) إال أن (ال�ادج) ع� صدرە �ان �حمل اسم

.. ( �
(وال��

� - قص�� القامة � نفس سْن (ال�ومب) - الخامسة واألر�ع��
�ان ��

� الب��ان .. و�ان له صوت عال وح�� �أنه �عتقد المحادثة مت��
� ال��� �عضهم وال�عض تحتاج إ� نفس المجهود الذي ب��
�حتاج إل�ه ب�ج المراق�ة لالتصال �طائرة.. أو نفس المجهود

.. الذي تحتاج إل�ه و�الة (ناسا) لمخاط�ة قمر صنا��
� عص��ة:

صاح (ال�ومب) ��
- ال �مكن�م ترح�لهم.. سأ�ون مسئوال عنهم..

رفع الم�جور (وا�لد ب�ل) كفه اللحم�ة.. وزمجر:
- لحظة �ا س�د .. ل�ست مسئوليتك هذا الجزء من عمل�ة (زهرة

مايو).. إنها مسئول�ة األمن.. أي مسئولی�� ..
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ا.. ومطلبنا �خدم الهدف وال ا واحد�
�
- إن لهذە العمل�ة هدف

ە.. ���
� الج�ش .. ومن دونه

ا اسمه النظام �� - ر�ما.. ل�ن هناك ش�ئ�
ء .. �

�ختل �ل ��
�
ا �� �انت ال�لمات تتدافع ع� لسان (ال�ومب) فتع�� لسانه مرار�

ع ي �ع�� عما ي��د قوله، و�حماس �� � ال�حث عن لفظ انجل��
� حاول أن �كسبها ذات انفعاالت جمة ال�� ) �ساعدە �ال�� � (لوفل��

الفر��� :
- إنهم عدد قل�ل من الناس.. �لهم رأوا رؤ�ا محددة.. و�لهم

ء إ� هنا.. � � ع� الم�� وجدوا أنفسهم مرغم��
� ا عن تمي�� ء ما.. ل�ننا عاجزون تمام� �

- ر�ما �ان هناك ��
� من الذين يرون رؤ�ا صوف�ة..

المخّرب من الفضو� من الصح��
�جب أن نعامل الجميع ع� قدم المساواة..

ە: صاح الفر��� وقد نفد ص��
- إ�كوت�ه موا� (أصغ �).. هؤالء �سعة أشخاص ال را�ط ب�نهم..
ا.. ثم وجدوا أنفسهم �لهم رأوا ب�ج الش�طان و�لهم رسموە مرار�
مضط��ن إ� القدوم إل�ه برغم الخطر الداهم..، إنها ظاهرة
وع.. و�جب � الم��

اجتماع�ة.. ر�ما أهم ظاهرة نصادفها ��
التوقف عندها ..

حل الطائرة� .. فل�� � - هذا ال �عني��
� عنف:

أمسك (ال�ومب) �جا�ت القائد الجلدي وهّزە ��
ا رأوا هذە الرؤ�ا ولم �أتوا..

�
- ال �د أن هناك ألوف

) من الجا�ت منذ �ان �
لم �كن أحد قد أمسك �الم�جور (وال��

ا.. مالزم�
و�ان هذا أق� ما �ستطيع تحمله ..

.. أنت س�نت�� �محا�مة عسك��ة.. � - اسمع �ا صاح��
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�
د�� - إ�كوت�ه موا.. تت دو م��

ة و�ساءل: � ح��
�� ( � نظر الم�جور نحو (لوفل��

- ماذا �قول �الض�ط؟6
 

∞∞∞∞∞
 

� قنا� الغاز � الطائرة جلس (روی) جوار (ج�الن) مرتدي��
��

ي��ادالن النظرات..
ولم �كن (روی) �حاجة إ� معرفة ما س�حدث لهما..

ء.. �
ا و�عودان إ� د�ارهما.. وهكذا ي�ت� �ل �� س�حمالن �ع�د�

ا لن �عرف ما تعن�ه الهض�ة وال النغمات الخمس.. أ�د�
ا لن �عود (�اری) إ� أمه .. وأ�د�

ا من أن غاز األعصاب هو مجرد إشاعة أطلقها هو واثق تمام�
الج�ش لتخ��ف الناس و�خالء المنطقة.. ل�ن العصفور�ن قد
� قفصهما.. لقد رآهما �عي��ه .. فهل �كون الج�ش قد

ماتا ��
 �عض نفحات غاز األعصاب ليؤكد اإلشاعة و�طهر

ً
أطلق فع�

؟ � المنطقة من المتطفل��
المش�لة أن القصة قد انتهت �ال�س�ة له ولـ (ج�الن) من ق�ل أن

ت�دأ ..
ا .. م أمر� � وفجأة نهض.. وقد اع��

� فضول ..
أخذت العيون تراق�ه ��

ا .. �دقة مّد �دە إ� قناع الغاز وفكه عن أنفه ثم ألقاە أرض�
� ح�اته.. وأ�ع عمل .. وأ���

�ان هذا أشجع عمل قام �ه ��
ا - آخر عمل؟.. ا.. فهل هو - أ�ض� � عمل تأث��

ا .. ا عم�ق� أخذ شه�ق�
عت (ج�الن) قناعها �� األخرى.. � � اللحظة التال�ة ان��

و��
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� من عمرە: � الس�ع��
هتف رجل ��
- ستموتان�

� ثقة:
ی) �� قال (ن��

ا � األمر أن الج�ش ال ي��د شهود�
- ال خطر هنا �ا س�د.. �ل ما ��

..
ثم نظر نحو العجوز.. و�ساءل:

- ك�ف وجدت الم�ان هنا؟
� أطلس (الج�ال

.. لهذا �حثت عنه �� � - �ان ش�ل الج�ل يؤرق��
).. هل تعرف أن الرئ�س � � نصف ال�رة األرض�ة الغر��

ة �� الشه��
� العام 1906 اختار هذا الج�ل ل�كون أثرنا القو��

(روزفلت) ��
األول..؟

� �ع قناعه ل�أخذ شه�ق�� وهنا نهض شاب ط��ل الشعر وان��
.. وتنهد: � عم�ق��

- �ا هللا�.. الهواء أن�� من (لوس أنجلس)..�
�ع اثنان آخران قناعيهما.. عندها.. ان��

� ال�قاء؟
- من يرغب ��

� حماس.. فرفعت (ج�الن) �دها.. فالشاب ط��ل
صاح (روی) ��

ان، ب�نما تحا�� ال�اقون نظراته.. الشعر.. فاالثنان األخ��
- اجروا نحو ب�ج الش�طان..�

ا فرجة �سمح لهم ی) وهو ي��ــــح �اب الطائرة صانع� قالها (ن��
ا مع (ج�الن) و�ل من وافقوا ع� �الخروج. ثم وثب خارج�
ا خط األشجار، وقد احتاج إ� أن متا�عته.. وثب وركض قاصد�
ا.. � عنقه ل�سقط أرض�

ير�ل الحارس الواقف جوار �اب الطائرة ��
� اآلخ��ن، � استطاعا الق�ض ع� االثن�� ل�ن حارس��

ا الج�ل.. � أخذ (روی) يركض ��ل ل�فة من عضالته قاصد� � ح��
��

� كواب�سه �ل هذە األ�ام..
الج�ل الذي عاش ��
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�
� مقطورة االتصاالت �انت مشادة (ال�ومب) مستمرة مع

��
(وا�لد ب�ل) المتصلب..

- أنت ال تفهم .. هؤالء األشخاص مدعوون.. مدعوون لحضور
� صحراء المكس�ك ��

� قدمت لنا �� ما س�حدث.. والهد�ة ال��
تعب�� عن حسن النوا�ا..

وهنا توقف وقد الحظ ش�ئا ما خارج النافذة..
استطاع أن يرى المحتج��ن �حاولون الفرار نحو األشجار ..

لم �علق.. فقط ار�سمت اب�سامة غامضة ع� شفت�ه..
∞∞∞∞∞

 

سار (روی) ومن معه ع�� حزام األشجار الموجودة عند قاعدة
ب�ج الش�طان..

ا: نظر للشاب القادم من (لوس أنجلس) وسأله الهث�
ی).. - های.. اس� (روی ن��

- (الری �اتلر)..
� األشجار .. - ه�ا بنا �ا (الری) نتوغل ب��

ات األضواء وهنا دوى صوت بوق إنذار.. ثم اندلعت ع��
� إ�ار..

المتقاطعة تمسح المنطقة ��
� مقطورة االتصاالت وقف جندي الهث أمام الم�جور:

و��
- �انوا أقوى م�� �ا س�دی..�

- عددهم؟
� أ�دينا ..

- ثالثة.. ال�اقون ��
ا وخ�ج من ا مق��� زأر الم�جور �الديناصور.. والتقط منظار�

المقطورة..
� الظالم �انت ثالث طائرات هل�ك���� قد �دأت ترتفع ألع�

و��
ة أضواءها المصنوعة من اليود وال�وارتز.. ب�نما دستة من مخت��
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جنود القوات الخاصة �عبئون أسلحتهم.. وع� عيونهم ث�توا
مناظ�� األشعة تحت الحمراء..

تفحص الم�جور خط األشجار �منظارە ثم أمسك هاتف
الم�دان.. وزمجر:

- سأ�عدهم عن الج�ل خالل ساعة�
تعا�� الصوت من جهاز الهاتف:

.. واستعمل األشعة تحت ا للجانب الشما�� ا ضوئ�� - أجر مسح�
الحمراء..

- طل�ت ذلك �الفعل...
- لو لم تجدهم ح�� سعت (0800)7.. ا�دأ برش الجانب

الشما�� �ـ (إی - زد -4)..
�ساءل (ال�ومب):

ما هو هذا الـ (إي - زد -4)؟
.. س�نامون عدة ساعات ا وال ين��� - غاز منوم.. �عمل ��ع�

� عن فنجان قهوة.. و�عدها ينهضون �احث��
� مرارة:

همس (ال�ومب) ��
- هذا ل�س من حقنا.. إنهم ي�تمون لهذا الم�ان أ��� منا..

 

∞∞∞∞∞
 

� عند قاعدة ب�ج ��� ون أشجار ال�� �ان الهار�ون الثالثة �ع��
� �ل لحظة يتع�� واحد منهم ف�سقط ثم ي�ش�ث

الش�طان.. و��
�الغصون..
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إنه الل�ل..
وهنا تعا� هدير مراوح ثالث طائرات هل�ك���� تحوم حول

القمة، �احثة �أضوائها هنا وهناك..



1307

تنهد (الری) وهمس:
- لقد أعطونا أ��� من حقنا..

� هذە اللحظة اختفت أضواء الطائرات، إذ رحلت لتتفحص
و��

الجانب اآلخر من الج�ل..
� تردد:

همست (ج�الن) ��
.. - توجد أر�عة ممرات تقود إ� أع� الج�ل.. أذكرها من رسو��

.. �
�� و�لها ت�دأ من الجانب الشما�� ال��

ا: قال (روی) مفكر�
ا �لتف ب�طء ونعومة حول � أعرف ط��ق� � ح��

ا.. �� - إنها وعرة جد�
الج�ل..

قالت (ج�الن):
� �ل مرة..

- لم أعرف ذلك.. كنت أرسم زاو�ة واحدة فقط ��
ة: ضحك (روی) ضحكة قص��

� النحت� � المرة القادمة جّر��
�� -

 

∞∞∞∞∞
 

� ذلك الوقت..
و��

ة � �قومون بنقل سعة ع�� �ان عدد من سالح المهندس��
جالونات من الصفائح الحاو�ة للمادة (إی - زد - 4) إ� طائرات

الهل�ك���� ب�نما المراوح تزأر منذرة �ال��ل..
�ان الم�جور (وا�لد �ل) �عرف أن كت��ة القوات الخاصة قد
� الج�ل، و�دأت الصعود قائمة �التمش�ط مستعملة

ت �� ان���
األشعة تحت الحمراء..

من ثم أمسك هاتف الم�دان:
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- اطلبوا الجانب المظلم من القمر وقولوا له أن �خ� الجنود
من الجهة الشمال�ة.. س��دأ رش المادة..

و�دأت الطائرات العمود�ة ترتفع واحدة تلو األخرى..
اء تتألق.. � الظالم وأضواؤها الحمراء والخ��

�� �
ثم �دأت تخت��

) إ� � � ح�ة.. ثم ه�ع مع (لوفل��
نظر (ال�ومب) إ� المشهد ��

هل�ك���� عمالقة ت�تظرهم ومحر�اتها تزأر..
و�عان ما ارتفعت �� �دورها..

� الظالم..
وغا�ت ��

∞∞∞∞∞
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5- لقاءات من الن�ع الثالث..
- واآلن لنحاول اجت�از هذە الفرجة..

ا لهذا طلب من (روی) و(ج�الن) أن �ان (الری) قد انت� تمام�
�س�قاە إ� أن �لتقط أنفاسه..

- ل�كن.. س�نتظرك ع� الجانب اآلخر من الج�ل..
ا وخلفه (ج�الن).. و�دأ (روی) يركض منحن��

ا الفرجة ح�� ارتم�ا فوق أشواك الصن��ر �لهثان.. فما إن ع��
الظمأ �قتلهما والعرق �غرق ث�ابهما والجروح تمأل وجهيهما

وأ�ديهما..
ا من جهة ال�سار ع� �عد مائة قدم.. وهنا لمحا (الری) قادم�

- (الری)�.. من هنا�
وهنا دوي انفجار مروع من الضوء والضوضاء..

ولمحا هل�ك���� عمود�ة تحلق فوق قمم األشجار ي��عث ضوء
ساطع من �طنها.. ضوء �مسح الم�ان..

 أن �خرق ضوضاء
ً

وث�ا ع� قدميهما.. و�خ (روی) محاو�
المحر�ات:

ونك� � م�ان عار من األشجار.. س��
- أنت ��

؟ �
- عليهم اللعنة�.. ماذا س�فعلون؟.. يه�طون �الطائرة فو��

وهنا انحدرت الطائرة ألسفل..
ة تغادر غصون األشجار وقد أزعجها الهدير طيور صغ��

والضوء..
ا عن فهم ما الطائرة تحوم فوق (الري)، الذي غاب تمام�
�حدث.. األشواك تصدم وجهه.. ورائحة الغاز (إی - زد - 4)..

�دأ �فقد اتزانه ل�نه لم �درك ذلك..



1310

رفع إبهامه �أنما �ش�� لس�ارة �ط��قة األوتوستوب.. وصاح:
- هل ت��ان؟.. إنهم �قومون برش المحاص�ل�

اقص.. ثم �دأت عضالته ترتعش.. ورأسه ي��
� �اردة عن المشهد وقد و�ان (روی) و (ج�الن) قد ابتعدا خمس��

ا .. .. زحفا ع� ركب�يهما زحف� أدر�ا أال جدوى من ال�قاء أ���
�ان (الري) �سقط ع� األرض.. يرتجف �عص��ة.. ثم يهمد

ا. تمام�
همست (ج�الن) و�� ترتجف:

كه.. فلنح�� جسدە إ� هنا.. - لن ن��
 

ء �مكنه عمله ح�ث هو .. ال دا�� �
ا فهذا �� - لو �ان نائم�

إلحضارە هنا ..
؟ - و�ذا �ان �حت��

ا – فنحن مثله من ا عم�ق� ... - قالها وأخذ نفس� - إذا �ان �حت��
ا..� اآلن فصاعد�

� أشجار الصن��ر.. وواصال الزحف ب��
ا من أسفل عند الحافة.. �ان ضوء ساطع قادم�

ة ى ما هنالك.. ومّد �دە إ� شج�� زحف (روی) ع� �طنه ل��
ا من أع� الج�ل.. � سمع صوت هل�ك���� قادم� ي�ش�ث بها ح��

أفلتت �دە..
سقط ع�� المنحدر .. وحاول ال�ش�ث �أق� ما استطاع..

- (روی)� - �خت (ج�الن): هلم.. تعال..�
ء دون جدوى.. �

سال عرقه وحاول أن �مسك ���
- أرجوك �ا (روی)�.. الهل�ك���� قادمة�

مّد �دە وحاول اإلمساك ب�دها ..
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صوت الهل�ك���� يتعا�.. رات - آ- تات.. رات - آ- تات..�..
العرق �غمر عي��ه.. فقط بوصة واحدة تفصله عن ق�ضة

(ج�الن).. و...
ت�� فوق حافة المنحدر.. � جذعه ل�� ا أمسك �دها وث�� � أخ��

وهنا مّرت الطائرة فوق رأسيهما مبتعدة..
لم ترهما لحسن الحظ.. ولم تطلق غازها المشئوم ..

�ا � و�عد ما استعادا تنفسهما عادا يزحفان ع� �طنيهما ل��
الضوء القادم من أسفل......

- �ا للسماء..�
- �ا إل�� الرح�م��

 

∞∞∞∞∞
 

ها هنا ي�ت�� دور الطب�عة و��دأ دور اإل�سان..
� عمالق صنعته �د اإل�سان..

�دا المشهد �مرفأ كو��
� المركز

أضواء هبوط تمت ع�� األفق.. ر�ما لخمسة أم�ال، و��
تتال�� أضواء الممرات عند صل�ب عمالقيتألأل..

ء ما.. ی) و�أنه م�ان معّد لهبوط �� �دا لـ (ن��
وع� جوانب المشهد تناثرت المئات من مصابيح (االستاد)

العمالقة ع� حواملها الصل�ة ..
والقاعدة �لها محاطة �سور من الصلب ارتفاعه ستة أقدام..

� طوله أر�عون
� المنتصف ف�ان هناك مق�اس صوت لو��

أما ��
ا وارتفاعه ستة، يتصل ��ا�الت عد�دة إ� جهاز قدم�

(سن�سایزر) عمالق ..
� ذهول:

همس (روی) ��
- رأ�ت هذا؟
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- ط�عا..
ا �� - حمد�

ا �الرضا ألنه ال يهلوس.. أو - ع� األقل - ال ی) شاعر� تنهد (ن��
يهلوس وحدە..

�ا بوض�ح أ��� ما ودون �لمة أخرى انحدرا إ� مستوى أقل ل��
� هذا (االستاد) العج�ب..

�دور تحتهما ��
ا �ش�ه �ان هناك حشد من الرجال �عملون �أسفل مرتدين ث�ا��
ث�اب التم��ن.. �عضها كتب عل�ه (لوكه�د) و�عضها كتب عل�ه

(روكول)..
ر).. �عضها أجهزة ق�اس حراري وكهر�� � �عض األجهزة أجهزة (ل��

مغناط��.. و�عض محلالت الط�ف .. وأجهزة ال �علم سوى
هللا ف�م �ستخدم..

وحول القاعدة تناثرت أط�اق الرادار تقوم �مسح األفق �ال
هوادة..

ا � �ام�� ا ف�ديو .. وخمس�� �ن �ام�� أضف لهذا حوا�� خمس وع��
ات..  عن �شغ�ل ال�ام��

ً
� مسئو� ثابتة.. وحوا�� ثالث��

�
و�ات الغاز�ة وع��ات المأ�والت الخف�فة �� و�انت آالت الم��

�ل م�ان..
المث�� هنا أن الحشد �ان يرتدي المناظ�� السوداء �ال اس�ثناء..

وحول جهاز (السن�سایزر) تجمع أر�عة من الرجال �حاول
أحدهم - ب�صبع واحدة - أن �عزف مقطوعة (نهر القمر)..

فإذا �الفضاء يتجاوب �األصوات ..
ة عن المعادل وتتالعب األضواء فوق اللوحة المض�ئة مع��

� للنغمات ..
الضو��

- هذا ال ُ�صدق.. ال ُ�صدق�
قالها (روی) وهو يتأمل المشهد ..
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وهنا دوي صوت رز�ن من أسفل :
- أيها الس�دات والسادة ....

ا ا �مك�� صوت.. ماش��
�
 يرتدي حلة ب�ضاء .. ممس�

ً
�ان هذا رج�

إ� منتصف الساحة:
ا .. ا.. أ�رر.. ل�س هذا تدر��� -.. خذوا أما�ن�م.. ل�س هذا تدر���

هل �مكن خفض األضواء ع� الحل�ة إ� 60 درجة..؟
ا .. وهنا �دأت األضواء تعتم تدر�ج��

والتمعت أضواء الهبوط ب�طء شد�د ..
أضواء حمراء ماض�ة نحو األفق ال�ع�د ..

- رائع�
صاح الرجل الذي �دا �مقدم حفل.. وأردف:

.. هل استعد الجميع؟
ً

- ال �مكن لنا أن نطلب أمس�ة أ��� جما�
� واس�نتج (روی) أن هذە المراسم و�ل هؤالء العلماء والفني��

اعتادوا ممارسة هذە الطقوس �ل ل�لة ع� س��ل التدر�ب..
ل�ن دون نتائج ما ..

أما الل�لة....
والحظ أن أجهزة الرادار كفت �لها عن الدوران وتركزت نحوهما

..
لهثت (ج�الن) و�� تلتصق �األرض أ��� :

- إنهم ينظرون إلينا ..
- ل�س إلينا.. �ل إ� السماء.. انظري�

 

∞∞∞∞∞
 

ء ما ي�تدئ .. ��
� ال�دء لم �عرف (روی) و (ج�الن) كنهه ..

��
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� (االستاد) ثم حوال عي�يهما إ�
فقط �انا يرمقان الض�اء ��

الظالم الدامس فوق رأسيهما ..
�ان أول ما رأ�اە هو درب الل�انة ..

ثم أحّسا أن النجوم تتحرك.. تتحرك..
�الحّق تتحرك.. وحركتها تزداد �عة..

ء ما ينفصل عن حافة المجرة .. �
ثم هو ذا ��

ا آخر .. ا.. �ل ش�ئ� ًلم تكن تلك نجوم�
ا ش��

�
ا.. ثم ينغلق الخط مكون ا منحن�� وها �� ذي �ش�ل خط�

ا .. ُمعين�
مشهد وعاء الدب األ��� ...

ا.. هو سع�د إ� درجة ال �ان (روی) �قهقه.. فلم �عد خائف�
توصف..

� (االستاد) وقف العلماء يرمقون المشهد �أنهم �شاهدون
و��

� العد�د من الـ (واو) والـ (أوە) وال (آە).. ة، مطلق�� ا نار�ة مث�� ألعا��
� تصفيق محموم..

ثم انفجروا ��
ا: هتف (روی) مرتجف�

- نحن الوح�دان اللذان عرفا ذلك.. هل رأ�ت؟
- نعم..

ا � ! - حمد�
وهنا ظهرت ثالثة نجوم براقة عند السماء الغ���ة ..

تحركت ��عة.. ثم توقفت فوق الرءوس �أنما داست فراملها..
� الجاذب�ة والطب�عة.. متحد�ة �ل قوان��
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ثم إنها دارت 180 درجة، وانقسمت �ل نقطة إ� أر�ــع.. �عان
� الفضاء ..

ما تناثرت ��
�انت الحماسة قد �لغت م�لغ الجنون لدى المشاهدين..
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نظر لها (روی).. و�العادة سألها:
- أرأ�ت هذا؟

- �الطبع ..
ا �� - حمد�

� الواقع �ان ع� وشك ال�دء ..
لم �كن العرض قد انت�.. ��

حلقت سحا�ة ب��ئة المنظر فوق القاعدة.. ترافقها - داخلها -
�قعتان من الضوء األزرق المتألق ..

ثم �دأت النقطتان تنفصالن.. وتدوران أ�ع وأ�ع حول
.. و�دت �أنها مضاءة من الداخل .. � �دأ ش�لها يتغ�� السحا�ة ال��
ی.. � وقف واحد من الضوأين جوارها يتألق �لون عن�� � ح��

��
.. � ء.. �ط�� �

���
.. إنه عرض کو��

ء �الض�ط؟�.. �
ول�ن ألي ��

ر�ما هو توضيح لم�ان شمسنا من المجموعة الشمس�ة..
نعم..�.. �التأ��د هو كذلك..

ء مذهل..� �
��

ثم.....
ق تخ�ج من السحا�ة.. ل�نها - ع� عكس أضواء ساطعة �ال��
ء.. �ل �� دائمة�.. ثم ازداد ق - ال تتألق لحظة ثم تنط�� ال��
ا من السحا�ة.. برز لسان من الضوء ا.. وخارج� الضوء تألق�
تقا�� واندفع ��عة فوق رأ�� (روی) و (ج�الن) اللذين لم ال��

ا ل�دفنا رأسيهما.. ا �اف�� ��ادا �جدا وقت�
إنه ذات الضوء األحمر الش��ه �الغروب.. والضوء المتألق
� (اند�انا) منذ ل�ال

� رأ�اها �� كفوان�س الع�د..، األضواء ال��
عد�دة..



1317

أحدثت هذە الظواهر المذهلة إزاحة هائلة للهواء والحرارة
� �ل م�ان..

وأطارت الغ�ار ��
� صدر (روی)

� �ل صوب.. وانتصب الشعر ��
تطاير شعرهما ��

وذراع�ة �فعل ال�ه��اء االستات�ك�ة..
وأف�غ الهواء من رئ�يهما ..

� عروقهما .. وأدرك (روی)
�انت األصوات مروعة جمدت الدم ��

أن هذە �� أصوات آالت الغ��اء إذ تحرك سفنهم.. ل�ن إدرا�ه
ا.. هذا لم �قلل من رع�ه ش�ئ�

ووسط الدم�ع والغ�ار، رأي (روی) و (ج�الن) األجسام العمالقة
المتألقة ته�ط وسط (اإلستاد) ب�طء شد�د مالئة الم�ان �ألوان
اقصة، ومرغمة العمال والعلماء ع� ال�حث عن الط�ف الم��

� أثارتها.. غطاء �قيهم من األت��ة والزوابع ال��
ل�ن األجسام لم ته�ط ..

ء الذي ُجعل عالمة للهبوط.. �
فقط حلقت حول الصل�ب الم��

ثم توقفت �أنما هناك من داس فراملها.. ثم أخذت تحوم ب�طء
..

� تتألق أضواؤها الملونة �دأت تتخذ �شك�ل مثلث.. ع� ح��
� �ستح�ل النظر لها.. ولثوان �ان �خ�ل لك أنها �ستقر ع� ال��

ا .. �ن قدم� األرض�ة.. ولثوان أخرى تعلو إ� ارتفاع خمسة وع��
�أنها تداعب األرض.. �شمها.. تلعقها.. ثم ت�ب ألع� وقد انتابها

الذعر ..
وا�سعت عينا (روی) ..

ى.. ل�ن (ج�الن) �انت خائفة تهاب تم�� لو يه�ط ألسفل ل��
الحركة ..

� حول جهاز (الس�شايزر) � األسفل اح�شد عدد من الفني��
و��

� أ�ديهم أقالما متصلة
�لهم يرتدون سماعات األذن و�حملون ��
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�
��ا�الت ط��لة..

� ره�ة:
وارتفع صوت �قول ��

ا من التخط�ط واإلعداد قد �لغت - �ا سادة.. ثالثون عام�
غايتها.. فلنمارس عملنا اآلن.. واآلن هل ن�دأ؟

فارتفع صوت ف�� �قول:
�و.. األوتو جاهز.. تح��ف النغمة ع� تقاطع � - �� س��

�� -
الموجات ..

- ه�ا بنا�
..( � مالمحه (شكسب��

وأمام مفاتيح الجهاز جلس رجل �ش�ه ��
ا و�مسح عنقه وجب�نه

�
� العص��ة.. يتص�ب عرق

�ان غا�ة ��
�مند�ل ط�لة الوقت ..

�ان �عرف المسئول�ة الهائلة ع� عاتقه.. �ل سنوات العرق
� س�عزفها اآلن.. والتخط�ط تتوقف ع� النغمات الخمس ال��

�جب أن �ج�د عزفها ..
نظر الشاب الذي �قدم الحفل نحوە.. وهتف:

- واآلن.. ا�دأ �النغمة..
) النغمة األو� .. فعزف (شكسب��

�ة �عان ما خ�ت وتألقت ع� اللوحة الضوئ�ة �قعة لون عن��
إذ تالشت أصداء النغمة ع�� اآلفاق..

- واآلن نغمة أخرى أع� ..
) النغمة الثان�ة.. فتألألت اللوحة �اللون عزف (شكسب��

.. �
األرجوا��

- نغمة ثالثة منخفضة ..
- ثم اه�ط أوكتافا ..

ا رائع الجمال .. اآلن صار اللون أزرق قاتم�
 إ� النغمة الخامسة ..

ً
- ثم ارتفع قل��
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اللون أحمر متألق.. ثم �خبو ب�طء..
� خي�ة أمل:

غمغم قائد الف��ق ��
ء ع� اإلطالق .. �

ء.. ال �� �
- ال ��

) النغمات الخمس ومعها تألقت األضواء.. فأعاد (شكسب��
ء .. �

ولم �ستجّد ��
ال استجا�ة من األجسام الثالثة ..

ء.. فقط ظلت �ما �� تعلو وته�ط.. تتألق وتنط��
- أنكور..�.. إین فوا..

ا �ان هذا صوت (ال�ومب) الذي ظهر جوار الـ (سن�سایزر) طال��
) مرة أخري.. �الفر�س�ة أن �جرب (شكسب��

ّدد النغمات الخمس واألضواء معها.. مرة أخرى ت��
- �لوف�ت.. �لوف�ت..8

ومن م�منهما دندنت (ج�الن) النغمات الخمس، ودمعت
عيناها.. �� تذكر هذە النغمات.. إنها أغن�ة (�اری) القد�مة..

� �ان �عزفها ع� (اإل�سل�فون) ل�لة اختفائه.. �ا للعجب� ال��
- �لوف�ت (جان - �لود).. �لوف�ت..�

) و��لل ث�ا�ه ومفاتیح العرق ي�سال ع� حاج�� (شكسب��
الجهاز.. �ان �عزف �أ�ع ما استطاع اآلن..

دد ع�� الج�ل.. ل�ن دون جدوى .. النغمات ت��
�دأ التوتر �خنق (ال�ومب).. ماذا ت�تظر هذە األجسام إذن؟

) �عزف ح�� ليوشك مخه ع� االنفجار .. (شكسب��
وألوان الط�ف تتوا� ع� اللوحة المض�ئة ..

وفجأة استجا�ت األجسام...
ل�س �الصوت.. ل�ن �اللون..
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� توقف اءى ع� الشاشة.. وح�� � ت�� �دأت تكرر األلوان ال��
�
ا عن العزف �دا للجميع أن الصمت �ائن خرا�� � ) أخ�� (شكسب��

ە وسط ع��ل ال��اح.. ي�عث من ق��
ا: ) آمر� أشار (ال�ومب) ب�ص�عه نحو (شكسب��

- استمر.. ال تتوقف ..
دد .. وعادت النغمات ت��

� حالة لم ُ�سّم �عد..
� الواقع �انوا ��

� �شوة غامرة.. ��
الرجال ��

وتفوق ال�شوة �كث�� ..
إنه أول لقاء من الن�ع الثالث يتم أمام �ل هذا الحشد.. و�ل هذە

األجهزة.. و�تم �م�عاد مسبق�..
وهنا ارتفعت األجسام الثالثة ألع�..

� الج�ل .. واآلخران ابتعدا إ� جان�� أحدها صعد ألع� وتال��
.. � � عمالقت�� � سحابت��

وغا�ا ��
لم �عد سوى همس ال��اح.. والصمت ..

ع ال�ل ��خ و�ــهلل.. وفجأة ��
فقد العلماء وقارهم وأخذوا يتواثبون �أطفال.. ي��ادلون العناق..

ب �عضهم ال�عض ع� الظهور .. و���
ء ع� ما ي�دو.. �

لقد انت� �ل ��
ا .. ) مهنئ� صافح (ال�ومب) (شكسب��

ء.. �
� نفس اللحظة �دأت أجهزة الرادار ت��

إال أنه ��
وعادت األط�اق تدور مرکزة نظرها ع� السماء فوق (روی) و

(ج�الن)..
ء ما �حدث .. �

�ان هناك ��
� (االستاد).. أشار أحد الرجال إ� أع� وجذب (ال�ومب) من

و��
ی.... �مه ل��

� السماء فوق الج�ل..
�ان عدد من السحب العمالقة �ح�شد ��
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�
اقة.. حشد مروع.. وداخل السحب �ان حشد من األضواء ال��

يث�� الره�ة ..
ال.. ول�قفا � ا شعر (روی) و (ج�الن) أن الوقت قد حان لي�� وتلقائ��
ا عن هذە الظواهر الغامضة..، تذكرت وسط ال��� اآلخ��ن �ع�د�
� (�اری)

� مثلها اخت��
(ج�الن) هذە السحا�ة وتلك األضواء.. ف��

ا ما... الصغ�� يوم�
� �انت هنا من ق�ل وحلق ومن السحا�ة برز أحد األجسام ال��
فوق أرض�ة (االستاد)، وأطلق ثالث إشارات �اللون األحمر..

� السحا�ة ..
فتألقت إشارات مماثلة ��

ثم �دأ الغزو ..
ان�عثت مئات األضواء الدق�قة مش�لة ما �ش�ه الطائرات عجي�ة

الش�ل واأللوان.. و�دأت تؤدي حر�ات ج��ة معقدة..
�دا من الواضح أن هذە األجسام تملك قدرة هائلة ع� التوقف

� الطب�عة.. � ت��د.. قدرة تفوق �ل قوان�� ح��
ولم �كن لها صوت خاص بها.. ل�نها �انت �س�ب إزاحة هواء

ا كزئ�� الرعد.. � هائلة مما �حدث زئ��
�ا لألضواء�

�ا للحرارة المن�عثة منها�
ات ع�د م�الد عمالقة.. و�عضها �عض هذە األجسام �دا كشج��

�دا �أنما ول�د أف�ار مهندس د�كور کو�� موهوب..
ی) لـ (ج�الن): همس (ن��

� - �جب أن أدنو أ���
ا.. - �ال�س�ة �.. هذە المسافة �اف�ة جد�

وت�ادال الصمت والنظرات لوهلة ..
ول الخط�� المتع�ج ألسفل.. � ا ال��

�
ثم فارقها (روی) �ادئ
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∞∞∞∞∞
 

� وصل إ� منتصف المسافة، الحظ أن العرض قد انت� .. وح��
� الظالم..

وأن األجسام قد حلقت غائ�ة ��
وفجأة التمعت مئات األضواء من السحا�ة مح�طة �دائرة قطرها

.. دائرة معتمة مظلمة لم يتضح ش�لها..
ً

ون م�� ع��
وازدادت األمور غرا�ة..

� من فرط
الصمت �سود (االستاد) واإلحساس �اإلنهاك العاط��

ما رأوا من غرائب ..
ی) قد وصل ألسفل و�دأ �جد الس�� نحو الساحة.. (ن��

ب حاج�ة القمر رام�ة ظلها ب.. تق�� و�ذا �الدائرة المعتمة تق��
ع� الم�ان ..

.. 
ً

وخّر (روی) ع� ركب��ه مذهو�
� حجم (إند�انا).. ال.. ال..

� حجم مدينة.. ر�ما ��
ء �� �

�ان ال��
و�ت).. .. ر�ما (دي�� أ���

ا..
�
ا منه�

�
األضواء تح�ط �قمته.. والجسم نفسه ي�دو صدئ

� األعوام.. كسفينة فضاء جا�ت السماء مالي��
ة منفصلة �أنها �ب من ومن الجسم انفجرت أضواء صغ��
ء، وأدرك الواقفون أن هذە األش�اء �� (قوارب �

الذ�اب الم��
إرشاد)..

� الرقعة
� الجسم العمالق ع� الهبوط �� قوارب إرشاد تع��

المحددة له ع� أرض (االستاد)..
� ا، وشعر �ل إ�سان أنه فقد نحو أر�ع�� �ان تأث�� الجاذب�ة مروع�

ا .. � المائة من وزنه.. ل�ن هذا الشعور لم �كن �المرة س�ئ�
��

� غمرة المفاجات أن �ش�� إ� طاقم
ل�ن (ال�ومب) لم ي�س ��

العزف حول جهاز (السن�سایزر) لي�دءوا جولة جد�دة..
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: � ا للفني�� �ساءل الشاب - الذي �ان �قدم الحفل – متوجه�
- هل المحلل السم�� جاهز؟

هّز الفنيون رءوسهم أن نعم ..
� مك�� الصوت:

عندئذ همس الشاب ��
� الجانب المظلم من القمر؛

ء ع� ما يرام �� �
- لو �ان �ل ��

اعزفوا النغمات الخمس..
) النغمات الخمس .. و��طء عزف (شكسب��

فلم �ستجب الجسم العمالق..
أمر (ال�ومب) الرجل:

- أنكور�
�ر � ا.. كصوت خ�� ا غ����

�
وأع�دت النغمات فأصدر الجسم صوت

�لهث ..
- ال �د أنها أ�لت ما س�ب لها ع� الهضم..�

� عص��ة وواصلوا عزف النغمات الخمس ..
قالها رئ�س الطاقم ��

� بنفسه�.. ضوضاء ال تصدق وفجأة است�مل الجسم آخر نغمت��
�ن ع� األرض، ل�ن هشمت النوافذ الزجاج�ة وألقت �ال�ث��

ا لم �ع�أ بهذا .. أحد�
- اعزفها ثان�ة..

� هذە المرة أعاد الجسم النغمات وأضواء ملونة تلتمع ع�
و��

اء.. حمراء.. �ة.. أرجوان�ة.. زرقاء .. خ�� مقدمته.. عن��
..( � بنغمات أخرى قلدها (شكسب��

ثم �دأت السفينة األم تأ��
ا
�
) عن مهمته تار� و�التدر�ــــج زادت �عة العزف فتخ� (شكسب��

ال�مبيوتر يتوالها..
ع هذا األخ�� �مارس عمله بنجاح ساحق..، و�دت هذە ولقد ��

لحظات كون�ة تضافر فيها الصوت والضوء لصنع معجزة..
ما أغ��ــها موس�قا...
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ثم ساد الصمت �ضع دقائق ..
الصمت والظالم ..

ة من ا عن دائرة صغ�� وفجأة انفتح الجسم - السفينة األم - �اشف�
ا .. ا �اهر� ا ضوئ�� الضوء الساطع.. �عان ما صارت ممر�

و�رغم المناظ�� السوداء �ان من المستح�ل النظر للداخل..
ا�د أ��� .. � .. والضوء ي�� الفتحة ت�سع أ���

ع� أن (ال�ومب) تخ�ل للحظة وجود حركة �الداخل من
النافذة أو ال�اب المفت�ح..

وت�دت ثمان�ة أش�ال غ�� آدم�ة �التأ��د (ألن الضوء أضاع أ���
� للغا�ة).. خرجت من دائرة الضوء حدود أجسادهم ف�دوا نح�ل��

ال�اهر.. فسار (ال�ومب) نحوها..
وهنا أدرك أن هذە األش�ال ��� حق�قيون..

� األر�عينات ..
ان �� �انوا يرتدون ث�اب سالح الط��

و السن �حملون �لهم مصابون �ذهول تام.. و�لهم صغ��
� أ�ديهم..

خوذاتهم ��
ا (ال�ومب).. وهتف: ورفع أولهم �دە محي��

- مالزم (فرانك تا�لور).. احت�ا�� – أسطول الوال�ات المتحدة -
64199

- مرح�ا �عودتك أيها المالزم إ� الوطن ..
وتوالت األسماء:

� - أسطول الوال�ات المتحدة - - (هاری وورد ک��ــــج) - �اب��
43431

- (ماتيو ما�م�ش�ل).. مالزم.. احت�ا�� - 909411
و�ان هناك رجل �مسك �لوحة عليها صور وأسماء و�لصق
ائط ع� صورة �ل من �جد اسمه عندە.. �ل هؤالء من ��
� (مايو) 1948 واختفت

ا�وال) �� � � أقلعت من (ب�� الرحلة (19) ال��
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� �
�
� �دأت قص�نا �العثور ع� طائراتهم سل�مة �� ا.. وال�� تمام�

صحراء (المكس�ك)..
: � هتف أحد الفني��

ا�9 - �ا للسماء�.. هم ح�� لم �ش�خوا.. لقد �ان (أي�شتاين) محق�
ا منهم� - من �دري؟.. ر�ما �ان هو نفسه واحد�

� عائد قد غادروا السفينة األم، � هذە اللحظة �ان أ��� من مائ��
��

ا إ� � واألط�اء ينقلونهم فور� � والعسك���� و�ان ف��ق من الفني��
ا.. غرف خاصة معدة مس�ق�

وهنا لمح (روی) خ�ال شخص قص�� القامة ي�لغ طوله حوا��
ا من دائرة الضوء، ولمح (ج�الن) تركض ثالثة أقدام خارج�

�الملسوعة نحوە ..
إنه (�اری)�

�انت (ج�الن) قد ه�طت إ� (اإلستاد) منذ قل�ل.. و�انت اآلن
� جنون..

ت��� وتضحك وتعت� الصغ�� ��
دنا (روی) من (ال�ومب).. فما إن رآە األخ�� ح�� �دا عل�ه الرضا
ألن (روی) فّر من الج�ش ووصل هنا .. ع� �ل حال لم �عد
� هذە

ا وال سعة صدر � يهتم بهذا األخ�� �� أحد �جد وقت�
الظروف ..

ی)؟ - ماذا ت��د �ا مسيو (ن��
- أر�د فهم ما �حدث هنا..

� صمت.. ثم تركه وسار إ� ح�ث وقف
نظر له (ال�ومب) ��

) مع عدد من ض�اط عمل�ة (زهرة مايو).. وقال � (لوفل��
�الفر�س�ة:

ی).. - �ا سادة.. نحن �حاجة إ� الحد�ث عن موقف الس�د (ن��
و�دأت مناقشة حام�ة ..
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: ) ما �قول الفر��� � ترجم (لوفل��
� ظروف غ�� عاد�ة.. هجروا

- إن هؤالء أناس عاديون وقعوا ��
وظائفهم وعائالتهم وقطعوا �ل هذا الط��ق إ� هنا �عد أن
ی) تمل�هم وسواس هذا الج�ل.. واآلن أرى أن �ص�� الس�د (ن��

وع.. ا من هذا الم�� ا جزء� فور�
قال أحد الض�اط:

ا من أجل هذە اللحظة، � شهر� - ل�ن رجالنا تدر�وا س�عة و�سع��
فك�ف تتوقع أن �جتاز (روی) هذە الثغرة؟.. ك�ف يتك�ف؟

�انت فتحة السفينة تنغلق ب�طء.. ب�طء ..
� ذرا�� أمه : وهتف (�اری) الصغ�� من ب��

ا .. ا.. وداع� - وداع�
� ذات اللحظة ه�ع (ال�ومب) نحو (روی) وصافحه.

��
� أحسدك .. ی).. إن�� - مسيو (ن��

ومن خالل فرجة الضوء الساطع ت�دي ش�ئان .. �ل ثالثة ..
 إ�

ً
�ان طول الواحد من هذە األش�اء �سعة أقدام.. و�ان نح��

حّد مف�ع ح�� أنك ال تصدق احتواءە ع� أحشاء ..
ل�نهم - ع� األقل - �دوا �ال��� ألنهم يتحركون ع� ما �ش�ه

األقدام و�لوحون �ما �ش�ه األذرع ..
حملت (ج�الن) ابنها المحتّج وهرعت جار�ة للوراء.. ف�� لم ترد

دته .. أن تجازف مرة أخرى �عد أن اس��
والغ��اء يتألقون �النور.. �لوحون �أذرعتهم ح�ث وقفوا هناك ..

(ال�ومب) �قتاد (روی) وأحد الض�اط إ� إحدى الغرف الجان��ة
..

الضا�ط �سأل (روی):
ی) إن �� أن أثق بتعاونك .. ما فص�لة - ق�ل �� �ا س�د (ن��

دمك؟



1327

- ال أعرف.
- م�� ولدت؟

- 4 د�سم�� 1947.
- هل سبق تطع�مك ضد الجدري؟.. هل �عا�� واحد من أ�تك

من مرض ال��د؟
ع (روی) يرتدي ث�اب فضاء حمراء اللون.. ووقع ع� إقرار و��

وع (زهرة مايو) ��امل إرادته ودون إرغام .. � م��
أنه قد شارك ��

لم ال؟..
� أن �عرف

ا راغب �� لم �عد هناك ما ي��طه �األرض.. وهو حق�
أ��� ..

� ا للمشهد ع� ح�� � ذات اللحظة �انت (ج�الن) تلتقط صور�
��

ع �ح�� لها عن أصدقائه � �طنها و��
دفن (�اری) الصغ�� رأسه ��

� �األسفل.. �ان �ضحك .. �ضحك .. الواقف��
� إحدى الغرف جلس رواد الفضاء االثنا ع�� �صغون

و��
ا بها للرح�ل مع الغ��اء.. � �مهدهم روح�� لموعظة القس ال��

ا من التدر�ب ظلوا - � شهر� � .. برغم الس�عة وال�سع�� �انوا خائف��
وهذا حقهم - �حسون الره�ة ..

ا السفينة .. ثم تحرك الموكب قاصد�
� دائرة الضوء الساطع �داخل السفينة

رجال الفضاء �غوصون ��
األم ..

ی).. ومعهم (روی ن��
وهنا برز أحد ال�ائنات من فرجة الضوء ولّ�ح �ذراعه للحشود
� الحالة المح�طة.. لثوان ت�ينوا وجهه العج�ب المت�ّدل ب��

الجن�ن�ة والش�خوخة المروعة ..
ثم انغلق ال�اب ..
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و�دأت السفينة ترتفع وسط ملحمة األنوار ألع�.. واألضواء
ا .. ة تحوم حولها مرار� الصغ��

ثم إن الضوء األحمر - قطعة اآل�س ك��م - دار حول السفينة ..
� ط�قات السحاب ال�ث�فة.. وتالش�ا ب��

 

∞∞∞∞∞
 

� تلك اللحظات الرهي�ة لماذا تذكر أغن�ة من
ال �درى (روی) ��

ف�لم (ب�نوكيو) تقول �لماتها:
� أمن�ة.. � ترى نجما وتتم�� ح��

فال يهم من تكون..
ألن ما تتمناە س�ناله ..

لو أنك تمن�ت ب�خالص ..
فال أمن�ة مستح�لة ..

ألن المستق�ل س�نظر لك �اهتمام..
ا وتتم�� أمن�ة .. � ترى نجم� ح��

 

(تمت �حمد هللا)
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لقاءات من الن�ع الثالث..
لقاءات ق���ة من الن�ع األول: رؤ�ة جسم طائر مجهول اله��ة..

: رؤ�ة اثار ماد�ة مؤكدة لهذا �
لقاءات ق���ة من الن�ع الثا��

الجسم.
� ر�اب لقاءات ق���ة من الن�ع الثالث: حدوث لقاء فع� ب��

�.. � ال��� الجسم الطائر و���
� اللقاء القادم�..

ا ��
�
من �دري؟.. ل��ما كنت أنت طرف

لهذا ندعوك - ع� س��ل االحت�اط - ا� قراءة هذە القصة
الممتعة..
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


1332

 

الفهرس:
المؤلف..

1- أش�اء غ���ة تحدث..
2 – الهاجس ..

؟�.. � 3- هل جن زو��
4 - إ� ب�ج الش�طان..

5- لقاءات من الن�ع الثالث..
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المالحظات

[←1]
.(Uniden�fied Flying Object(
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[←2]
� ف�لم من إنتاجه هو (بول�� جا�ست) ل�ن س�ب الحركة غ��

ج) هذا المشهد �� ف�ما �عد كرر (س��ل��
� هذە المرة.

ا �� العاد�ة لأللعاب �ان ش�ح�
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[←3]
السادو : رت�ة دي��ة عل�ا عند (الهندوس).
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[←4]
(د�جافو - De Ja-Vu) لفظة فر�س�ة معناها: شوهد من ق�ل، وتوجد ظاهرة أخرى �� (جا� فو -
ا لك ولثوان �شعر �أنه غ��ب ا أو أخ� ا حم�م� � تقا�ل صد�ق� : لم ُ�شاهد قط، ح�� Jamais - Vu) �مع��

عنك وأنك لم ترە من ق�ل.
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[←5]
النداء الذي �ان المهاجرون األوائل إ� الغرب يرددونه ق�ل رح�ل القافلة.
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[←6]
س�ة فر�س�ة ال نجرؤ ع� ترجمتها.. ل�نها كنا�ة عن الغ�اء�
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[←7]
الساعة الثامنة �لغة الم�دان.
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[←8]
أ�ع.. أ�ع.
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[←9]
ا لدي كتاب الخ�ال � للزمن، و�� نظ��ة محب�ة جد� �قصد نظ��ة (أي�شتاين) الخاصة �التتابع ال�س��

العل�.
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمة مهمة) :
هذا العمل: (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة
، من منطلق � نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

طب��� .
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب
انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (11)      
 
 
 
 
 

وجاء العنكبوت
. �

قصة: إدوارد ل�ـــ��
ترجمة: إيناس النجار.

إعداد: د. أحمد خالد توفيق.
سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب

� مختلف صنوفه..
�� ، العال��

من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..
من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..

.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��
ق إ� الغرب.. ومن ال��

و�� الحضارة..
و�ل�ك..

د. ن��ل فاروق
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1-وجاء عنكبوت�
ع� حافة الصخرة المغطاة �الرمال وقفت تتحسس الم�ان من
� أخذ ال�س�م حولها.. أشعة القمر الفض�ة تغمر الرمال، ع� ح��

اتها الب��ة ال�ث�فة.. الصحراوي �حرك شع��
.. و�ن �انت أ��� حجما من أي عنكبوت تتصورە.. عنكبوت ��

تحرك رأسها ال�ب�� �خفة محاولة أن تلوك �قا�ا لحم الفأر
� تتوهج ات المح�طة ب�برها السامة ع� ح�� العالقة �الشع��

� ضوء القمر ال�ارد..
�� � عيناها كجمرت��

.. تمّت �صلة قر�� لعنكبوت ن�ع ف��د من العنا�ب ��
� جنوب (أور�ا) ل�نها أ��� منه

(تارانتوال) السام المعروف ��
اوة.. وعاداتها مختلفة عن أي عنكبوت ع� حجما وأ��� ��

وجه األرض..
 

∞∞∞∞∞
 

بوم�..
ي � سكون الصحراء ثم سقط األرنب ال��

دوي صوت البندق�ة ��
��عا، فخفض (� م�لر) فوهة سالحه وسار ع�� الرمال إ�

ح�ث ضحيته..
ا حقا أن �ظفر الص�� ذو الخمسة ع�� ر��عا �ان هذا ش�ئا مث��
�سالح وحق الخروج وحدە إ� الص�د.. تلك �� هد�ة ع�د
م�الدە.. والحذاء ذو الرق�ة ومعدات المسعكر.. إن أ�اە س�كون

فخورا �ه حتما خاصة وتلك أول رحلة ص�د �قوم بها وحدە..
سمع ن�اح �ل�ه الذي �ان ي�شمم األرض جوارە...

فصاح:
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- (جوكر)�.. كف عن الن�اح وغد هنا..
� حقي�ة الص�د.. ل�ن ال�لب لم

والتقط جثة األرنب قدسها ��
�صدع �األمر �ل ظل �دور و��بح.. هذا غ��ب�.. �أنه يتأمل ش�ئا

.. � صخور تل صغ�� ما ب��
� وصل لموضع ال�لب: قال الف�� ح��

- ماذا هنالك �ا (جوكر)؟.. أرنب آخر؟
� الصخور.. ثم � ب�� ء أسود مخت�� �

وركع لينظر فلم ير سوي ��
خرجت من موضعها وقد فردت إبرها الالدغة ورفعت أقدامها

األمام�ة �أنما تته�أ للقتال..
ومع �ل حركة عص��ة أ�� بها الف�� قامت �� ..�حر�ات مماثلة

 

� ذهول وجذب
ء� - قالها الف�� �� �

- �اللهول�.. ما أ��� هذا ال��
ال�لب من عنقه قائال:

.. �
- غد للوراء �ا صد���

� ه�اج، ثم أفلت
ع ي�بح �� � عنق ال�لب و��

انتصب الشعر ��
� حذر..

نفسه من ق�ضة الف�� واندفع �دور حول العنكبوت ��
دقق الف�� النظر فأدرك أن هناك ش�ئا مرسوما ع� ظهر
العنكبوت �لون أب�ض.. رقم (66) ع� وجه التحد�د.. ال�د أن
� هذا.. أخ�ج سكينه ومد طرفه نحو العنكبوت مس�ندا يرى أ��
ع �حاول أن يرفع العنكبوت ب�دە ال��ى ع� الصخور.. و��

� حقي�ة الص�د..
� توطئة ألن �سجنه �� ع� نصل السك��

عندئذ..
ء �لمح ال��.. الوث�ة.. والمخالب الحادة تغرس �

حدث �ل ��
.. �خ.. هز ذراعه �عنف محاوال أن �قذفها من � � ذراع الص��

��
� لحم ذراعه الطری تف�غ سمها..

هناك ح�ث �ش�ثت ��
عها ب�دە الحرة ل�نها ظلت متمسكة �موقفها.. � ثم ان��
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� �شوة وغل و�� تحقنه �الم��د من السم..
�انت ترتجف ��

اعها ورماها ع� الصخر.. ورأى الثقوب � � ان��
ا نجح (�) �� أخ��

� الدم من ذراعه ح�ث �انت اقدامها.. أما ما أثار هلعه الحمر ت��
أ��� فهو أن العنكبوت وقفت ع� قدميها من جد�د ثم اندفعت

إ� األمام قاصدة ساقه�..
هذە المرة هوى �حذائه فوقها فهرسها ارتعشت األرجل قل�ال ثم

همدت.. ورأى الجسد المهشم راقدا فوق الرمال..
إن ذراعه �خفق �األلم.. وقد تورم الجلد �لون أحمر قاٍن، الدوار

ي��ب إ� عقله.. والغث�ان يزحف إ� معدته..
انح�� إ� األمام وتق�ا.. أحس �حالته تتحسن نوعا..

� تزنان أظنانا برغم أنهما ط��تان �الهالم ؛ سار عائدا وفوق قدم��
ء.. �

إ� دارە وال�لب يركض خلفه ي�شمم �ل ��
نحا.. ح�� خانته قدماە فسقط فوق الرمال نحا.. م�� سار م��

�لهث.. ���ت ح�ات الرمل إ� أنفه..
ة... � ح��

� و�لعق وجهه �� فلم �عد �شعر سوى �ال�لب ي��
 

∞∞∞∞∞
 

إن (هاری م�لر) �عرف الصحراء ج�دا..
� وح�د.. �عرف ج�دا ما �مكن أن �حدث فيها لص��

� معسكرە أن (�)
ان المشتعلة �� وقد ادرك االن وهو يتامل الن��

ا جدا.. ا.. كث�� قد تأخر كث��
ء �

.. وال �� ّ � حمل المص�اح و البندق�ة �ان يتوقع ال�� وح��
سواە..

ب من تلك � الصحراء، ورأي آثارە تق��
راح ي�حث عن ابنه ��

اب - ملك � كتب عليها: (ممن�ع االق�� األسوار الحكوم�ة ال��
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خاص �الدولة) ثم رأي أثارە ت�تعد..
� دوائر و��بح ؛ أدرك أن ابنه هناك..

� رأي ال�لب يركض �� وح��
�ان (�) متكورا فوق الرمال ي�نفس �صع��ة.. حمدا � أنه ��

يرزق.. ل�ن ماذا �ه؟.. ال توجد كسور.. آە ذراعه�.. من الواضح
أن ش�ئا ما قد عّضه..

�ان الذراع متورما مكدوما وقد تجمدت الدماء ممزوجة �الرمال
حول الجروح العم�قة.. ر�ط الذراع �مند�له ل�منع م��دا من

ف ونظر إ� البندق�ة الملقاة فوق الرمال.. قائال: � ال��
.. ما �ان �جب أن أتركه وحدە.. � - �� غلط��

ونظر إ� آثار الرمال ح�ث زحف ابنه.. و غمغم:
- تلك البندق�ة المشئومة�..

� ذراع�ه.. إ� الب�ت.. ثم دثر ابنه �معطفة وحمله ب��
 

∞∞∞∞∞
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2 - مرض غ��ب�..
) الف�� �مسكن �س�ط.. وغمغم: � حقن د. (فران�ل��

- إن �ل ما �حتاج إل�ه هو النوم، ولسوف �كون ع� مايرام فال
� اآلن صدمة عص��ة �س�طة

تقلقوا.. إن فتا�م لقوى.. وهو �عا��
� الصحراء.. وقد أخذت عينة

ء الذي قا�له �� �
من جراء ذلك ال��

دم سنحللها لمعرفة آثار السموم إن وجدت..
�ان الف�� يرقد شاحب الوجه يتمتم ��لمات غ�� مفهومة عن
�ا غ�� مصدقة ل�ل هذا.. � توتر وهست��

العنكبوت، وأمه ترمقه ��
اب فما إن رأى د. � غرفة المع�شة جلس األب �حسو ال��

و��
ە.. � ج�ع عن حال صغ��

) ح�� �ساءل �� � (فران�ل��
...( - ال �أس.. س��� غذا ألعط�ه جرعة من لقاح (�است��

)؟.. لماذا �ا دكتور؟.. إن األمر يتعلق �عضة - لقاح (�است��
عنكبوت ول�س للسعار دور هاهنا؟

� ذراعه �قارب الثما�� بوصات فهل سبق
- إن مح�ط الج�ح ��

لك أن رأ�ت عنكبوتا بهذا الحجم؟�
- ل�نه يهذي �خصوص عنكبوت قد هاجمه..

ة – كفأر صحراوي - قد - أعتقد أن نوعا من القوارض ال�ب��
� � لن أترك اب�� � له ثمان�ة مخالب؟.. إن�� هاجمه كفأر؟.. فأر لع��

يتعذب بتلك الحقن المؤلمة لمجرد االحتمال..
- وأنا لن أعرض ح�اة أحد مرضای الموت �س�ب جهل األ�اء...

- جهل؟�..
� �صدد � سلطت أن أرغمك ع� االمتثال لرأ��

- نعم جهل.. و��
إعطائه هذە الحقن..
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ل دون � قالها الطب�ب �ص�غة رسم�ة، ثم ح�اهما وغادر الم��
�لمة أخرى..

 

∞∞∞∞∞
 

) �درس تقار�ر المعمل عن حالة (� � ع د. (فران�ل�� � مكت�ه ��
و��

م�للر) وأحس �ارت�اح جم ألن تحل�ل الدم لم ي��ت وجود
وس (ال�لب)، وهو لم �كن يتم�� أن يرى الص�� يتوجع تحت ف��

وطأة العالج..
� عّد ال���ات

�انت هناك �س�ة عال�ة من سم العنا�ب وارتفاع ��
ء واحد: �

الب�ضاء.. ول�نه واثق من ��
مهما �لغت الجرعة المعطاة فال �د أنها قد زالت نهائ�ا فما حالة
؟.. إنه �عرف � الغث�ان والصداع وآالم الظهر المستمرة مع الص��
ا.. فهل (� م�للر) منذ والدته و�عرف أنه �ّد� المرض كث��

� ي�الغ هذە المرة؟ الص��
ا.. ال �دري حق�

 

∞∞∞∞∞
 

� ذات اللحظة خ�ج (هاری) من س�ارته مندفعا �القذ�فة إ�
��

داخل ب�ته.. لقد �انت هناك م�المة من زوجته تدعوە للقدوم
فورا ألن حالة (�) خطرة...

).. أنا هنا.. ماذا حدث؟. � - (ج��
) قادمة من الردهة تقول و� تلهث: � ها�� ذي (ج��

� الحمام االن..
- لقد عاودە المرض هذا الص�اح.. وهو يتق�أ ��

ثم تهافت وأردفت:



1352

- لقد غاب عن وع�ه �الداخل وال�اب موصد.. آە �ا (هاری)�
أحس�ه س�موت �الداخل األن�..

لم �عقب (هاری) ��لمة وه�ع إ� الحمام فعالج مق�ض ال�اب..
دفعه �كتفه فأحس �ه �ستج�ب.. و�ن أدرك أن هناك ثقال
ا صنع لنفسه فرجة تمكنه من موجودا خلفه من الداخل.. وأخ��

ى منها.. النظر إ� الداخل، وزج برأسه ل��
� وذات ال�سار، �ان (�) راقدا ع� ظهرە �حرك رأسه ذات ال�م��

.. � � الثخ�� ء الب�� �
� بركة من ال��

وقد غرق ��
، ومر إ� داخل الحمام.. فأراح ظهر زّج (هاری) �جسدە أ���
ە إ� الحائط وغسل وجهه وشعرە �الماء ال�ارد ف�دأ �فيق.. صغ��

.. نظرة عي��ه أص�حت ذات مع��
� قلق:

سأله (هاری) ��
- ماذا دهاك؟.

قال الف�� إنه شعر �الغث�ان فدخل الحمام.. ثم تراخت قدماە
فسقط أرضا عاجزا عن الحركة.. وهنا دهمه الغث�ان من جد�د

� المرحاض..
فانح�� �ف�غ ما ��� �معدته ��

ثم إنه اس�ند إ� كتف أب�ه ومض�ا معا إ� حجرة النوم..
� ء، والمالحظة ال�� �

�انت حاله قد تحس�ت إ� حد كب�� �عد ال��
ارتاح األب لها �� أن ذراعه أ�ضا قد ش�� تماما من أثر اللدغة..

وس (ال�لب) غ�� موجود، وأن ُسّم لقد علم من الطب�ب أن ف��
العنكبوت هو ما وجدوە، مما ي��د حدس األب وهذ�ان األبن..

ل�ن لو �ان هذا صوا�ا - فلماذا لم يتالش أثر السم �عد؟�
 

∞∞∞∞∞
 

نعم.. لم يتالش أثر السم �عد...
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� �استمرار.. ط�لة األسب�ع التا�� يتدهور الص��
� رطال من وزنه.. � �طنه، فقد ثالث��

آالم فظ�عة ��
الصداع وآالم الظهر واإلسهال دائما وأ�دا.. عيناە تصفران هل
) -حلة نفس�ة؟�.. هل حقا � �� حقا - �ما يزعم د. (فران�ل��

س�تحسن مع �عض العنا�ة والمح�ة؟.. �ل هذا ال ُ�صدق..
وفجأە سمع (هاری) وزوجته �خة قادمة من غرفة النوم..

.. �خة ألم �ل�غة.. ت�ادال النظر ثم هرعا إ� حجرة نوم الص��
هناك �ان (�) يتلوى فوق الفراش ممس�ا �معدته وأظفارە
ة ا �الدماء و�قعة كب��

�
� لحمها.. والفراش �ان غارق

مغروسة ��
تح�شد ع� السجادة..
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� اإلسعاف حاال�.. تحر� �ا امرأة..� ال�د من )�.. اطل�� � - (ج��
.. نقل الولد إ� المس�ش��

� إعادتها إ� عالم الواقع من ح�ث وقفت مبهوتة
نجع �اخه ��

� ذار�� أب�ه الذي ع� ال�اب ترمق ما �جری �ان الف�� يتلوى ب��
فتح منامته وأنزل �والها إ� أسفل، واستطاع أن يرى الدماء
ج.. �ان الف�� �قاوم �عنف وقد السوداء القادمة من فتحة ال��

� عنقه ورسغ�ة �األسالك..
�� � اي�� أد� لسانه و�رزت ال��

� و�لهث.. ع بي�� ا - و�عد ألي - همدت حركة الف�� و�� وأخ��
ا إ� معدة ابنه.. خ�ل إل�ه أنه � نوع�

�� ونظر (هاري) الذى اس��
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يرى حركة دائ�ة تحت الجلد �أن فقاقيع تحاول الخروج
للسطح..

� جنون �أمرها أن
وهنا دخلت الزوجة الحجرة فصاح (هاری) ��

� و�داها ترتجفان.. من ثم تخ�ج.. �انت ع� شفا انه�ار عص��
�ــها.. �ان عل�ه أن ي�قيها خارج الحجرة ح�� لو اضطر ل��

.. الجلد المشدود يتم�ج و�تواثب.. ونظر (هاری) إ� �طن الف��
فدعا هللا أن ��ع س�ارة اإلسعاف قل�ال.

آە�.. حمدا �.. الصفارة المطمئنة الرهي�ة تندوى عن �عد..
� وفتح لرجال اإلسعاف ذوي المعاطف جري إ� ال�اب الخار��
الب�ضاء، وقادهم إ� غرفة النوم.. ثم تجمد وقد أدرك أن األوان

قد فات......
لقد مات (�)..

�ان الف�� راقدا وذراعاە ع� الفراش وقد تد� رأسه ع�
الحافة.. قمه فاغر ع� آخرە.. وع� صدرە وع� شعرە وع�
ة المشعرة.. �عضها وجهه آالف من العنا�ب السوداء الصغ��
ها يزحف ع� الفراش وفوق السجادة وع� حافة النافذة، أ���

ك وراءە خطوطا دام�ة حمراء.. �ان ي��
� فتح أدار أحد رجال اإلسعاف وجهه للحائط وتق�أ، ع� ح��

� ذهول:
األخر فاە ل�قول ��

- عنا�ب؟. آالف منها�.
- إنها تزحف لتدخل فاە..

� أصابته و�دأ �فهم.. �ان (هاری) قد خ�ج نوعا من الصدمة ال��
�صوت هادئ هتف:

- �� ال تزحف إ� فمه �ل تخ�ج منه�...
ء.. �

� فهم ��
لم تكن الزوجة قادرة وال راغ�ة ��

�ا: � هست��
فقط صاحت ��
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�
- اقتلها�.. �ا إل�� اقتلها..�.

وهرعت محاولة أن تدهس �عضها �حذائها ل�ن العنا�ب �انت
تج�د المراوغة،، قلب (هاری) المنضدة �جوار الفراش وأمسكها
ع يهوي �سطحها ع� السجادة محاوال هرس من أرجلها و��

ات ال�شعة.. استطاع �الفعل أن �قتل ال�ث�� منها. هذە الح��
ل�ن العنا�ب �دت و�أن لها هدفا خاصا بها..

� خارج النافذة..
� أثرا غ�� مر��

�انت تقت��
... � � ل�ل الص�ف الدا��

هنالك ��
 

∞∞∞∞∞
 



1357

3- اللغز �ستمر...
ة تقتله العنا�ب).. � الخامسة ع��

�� � (ص��
ر� (ما�ن�ل) �الج��دة ع� مكت�ه ونهض يرمق السماء المل�دة
� أول

�الغيوم خلف زجاج النافذة.. إنها ستمطر.. دائما ما تمطر ��
� من هذا الشهر.. ول�ن.. إن اليوم هو ع�د م�الد أسبوع��

ون عاما.. (�ار�ن).. �م عمرها اليوم؟.. ر�ما ثالثة وع��
.. وأنه س�ص�� جدا عما � وجة منذ عام�� � ال يهم.. المهم أنها م��
ق��ب.. لم تكن عالقته وث�قة معها قط �س�ب ا�شغاله الدائم..

ي لها هد�ة ع�د م�الد.. و... ل�نه حتما س�ش��
تررررن تررررن�

- آلو.. (ما�ن�ل).. م�احث جنائ�ة..
ى جثة حة ل�� � إ� الم��

- أنا د. (س�مونز).. هل ب�م�انك أن تأ��
ء لم �سبق �� أن رأيته.. �

(� م�لر)؟.. ثمة ��
حة.. ذلك الم�ان الخا�� من الح�اة.. �ان (�) �مقت الم��

المعقم المضاد للفط��ات، ل�نه �ان مضطرا..
حة قادە د. (س�مونز) إ� ثالجة تخ��ن، وأخ�ج جثة � الم��

و��
مغطاة ب (النا�لون) فكشف غطاءها وأنار مص�احا عل��ا:

� � ال�ل�ة ال��ى ي�لغ حجمها الضعف.. وح�� - �ما ترى.. ال�ليت��
�

� تخ�ج من القطع العر�� أضغط عليها أنظر لهذە ال���ات ال��
فيها.. إنها ب��ضات عنكبوت.. المئات منها...

- �ا للهول� ول�ن ك�ف وصلت هناك؟.
� � دورة الص��

- حتما عن ط��ق مجرى الدم.. سارت الب��ضات ��
الدم��ة وحاولت ال�� ترش�حها إ� مجرى البول فلم تقدر ل���
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�
� و�� � ال�ليت��

حجم الب��ضات.. لقد ظلت الب��ضات محتضنة ��
.. وح�� فقست.. � درجة حرارة الجسم لمدة أسبوع��

ونظر نحو (ما�ن�ل) منتظرا أن �قول ش�ئا، ل�ن هذا األخ�� ظل
صامتا.. أردف د. (س�مونز):

� فقست ؛ شقت العنا�ب ط��قها خارجة من ال�� - وح��
�استعمال مخالبها أو أسنانها أو إبرها فأنا ال أعرف ال�ث�� عن
�ان العنا�ب - وهاجمت الم�� الدق�قة والغل�ظة ومزقت ال��
الحرق�� ف�دأ نزف داخ� مروع، ثم اتجهت إ� المعدة فالمرىء

.. هل لد�ك أسئلة؟� � فال�لعوم.. وفرت من فم الص��
- هل تم�ح.. لدى ال�ث�� منها..

ات - وخب�� عنا�ب - �المركز - إذن أعط�ك اسم عالم ح��
� لجامعة (�ال�فورن�ا).. حتما س�كون ذا عون لك.. الط��

وكتب ع� قصاصة ورق اسم و عنوان العالم ثم إنه ناول
� غرفة

(ما�ن�ل) ک�سا �الس��ك�ا �ه عنكبوتان ميتان لم يتهشما ��
النوم..

 

∞∞∞∞∞
 

� حرم الجامعة منذ �ان (ما�ن�ل) هنا آخر
ء �� �

لقد ت�دل �ل ��
مرة، ح�� هذا المب�� لم �كن موجودا.. �ل �انت م�انه رقعة من
� غدت اء اعتاد أن �جلس عليها وحب�بته ال�� الحشا�ش الخ��
ء.. ثم ثران عن �ل �� اليوم زوجته - �لتهمان الشطائر و���
طة (لوس أنجلس) ح�ث التهم تخرجا وتزوجا والتحق هو ���
العمل وقته �له.. �ان �عود للدار � بنام، ل�ن زواجه �ان ناجحا
ء ما ف�ما ب�نهما ل�ن الزواج لم ء.. لقد ت�دل �� �

رغم �ل ��
�فشل..
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� الطابق السادس..
ات �قع �� إن قسم الح��

ركب (ما�ن�ل) المصعد إ� هناك، ثم سار إ� قاعة تزدان
ات حوائطها �صناديق عرض زجاج�ة تحوی أخالطا من الح��
).. إنه هو الرجل � � قرأ اسم (هوارد بنجام�� وع� �اب زجا��
ى ذلك الرجل �شعرە الرمادي الذي جاء من ق�ع ال�اب ودخل ل��
ونظرته الصازمة ي�ساءل عن الخطب، فأخ�ج (ما�ن�ل) �طاقته

وجلس دون أن ي�تظر دعوة ما..
�
- ال �أس.. أرجو أن تخت� �ا س�دي.. فإن لدّى اجتماعا ��

ال�ل�ة �عد ر�ــع ساعة، وأنا رجل مشغول جدا..
أدرك (ما�ن�ل) أن الرجل مغرور.. مغرور ووقح..

مغرور ووقح و�عرف ال�ث�� عن العنا�ب لألسف..
�ح�ة فتح حقي�ته وأع� الطب�ب التقار�ر ال���

اث.. ع يتأمل األوراق دون ا��� والصور.. ل�ن هذا األخ�� ��
وغمغم:

� ال أدري ك�ف أساعدك.. - �ل هذا مث�� لالهتمام ل���
ح � س��ل هذە العنا�ب للدخول إ� جسد - �مكن أن ���

.. إن هذا أمر مستح�ل... الف��
- غ�� عادي ل�نه ل�س مستح�ال.. لقد التهم الف�� ش�ئا �حوي
ب��ضات عنکبوت مخص�ة.. وجسم اإل�سان م�ان مثا��

ة مشابهة.. لحضانتها.. ثمة حاالت كث��
�� قال إنها دخلت مجرى الدم.. - ل�ن الطب�ب ال��

- هذا خطأ.. أنا أعرف خصائص العنا�ب وأؤكد لك أن ما قاله
�� هراء، ونظر إ� ساعته وهتف: الطب�ب ال��

ر ا�شغا�.. - واآلن أرجو أن تقدِّ
لم �أت (ما�ن�ل) برد فعل.. فتح الحقي�ة وأخ�ج ال��س

ال�الس���� الشفاف و�ه العنكبوت، وقال:
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�
- إذن هال فحصت هذە؟

ة.. ) العينة �مساعدة عدسة مك�� � تأمل د. (بنجام��
ثم قال:

- هذە عينة مهشمة ل�نها لعنكبوت ول�د من ن�ع (الم�جالو
.. ل�ن حجمه كب�� نوعا.. �

مورفا) ال�دا��
ثم أعاد النظر إ� ساعته وأردف:

ك �ه.. � مررت ع� �عد الظهر فس�كون عندي ما أخ�� - ل��
شكرە (ما�ن�ل) وخ�ج..

.. � �ە تم�� لو أن هناك قانونا ي�يح خنق المغرور�ن الحم��
و��

م�� �� شارع (و�لشاير) يتأمل الحوان�ت وال�ضائع المعروضة
ة يتأمل الناس � حد�قة صغ��

�� � بها، ثم جلس ع� مقعد خش��
من حوله.. وأم�� الوقت �ج�� الذك��ات..

� درجات السلم فالمصعد
� الثالثة والنصف �عد الظهر صعد ��

��
)، و�ان هذا األخ�� جالسا يرتب زحام � إ� مكتب د. (بنجام��

األوراق ع� المكتب..
جلس (ما�ن�ل) ع� المقعد م�سائال:

ء جد�د عن هذە العنا�ب؟. �
- ه�ه �ا دكتور.. هل ثمة ��

- أوە�.. كنت مشغوال ف�س�ت أنك عائد �عد الظهر..
�ــــح والصور.. ومن درج المكتب أخ�ج تق��ر ال���

�ــــح العنكبوت؟ - هل وجدت وقتا ل���
- ال دا�� لذلك.. فالعنكبوت من ن�ع (تارانتوال) العادي..

� أ�ل الب��ضات.. والتفس�� األوحد هو أن الص��
� برود وأخذ التق��ر والصور وخ�ج، وقد

صافحه (ما�ن�ل) ��
� األمر..

أرغم نفسه ع� أال �فكر أ��� من ذلك ��
ود من الخسارة حقا �� �

ع يتأمل أوراقه �� ) ف�� � أما د. (بنجام��
� بهذە ال�ساطة.. أن �موت ص��
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�
هكذا فكر ل��ــع ثان�ة..

ثم ��� األمر تماما..
 

∞∞∞∞∞
 

� (ج��فث �ارك)، المنطقة
ى ما �حدث �� واآلن تعالوا معنا ل��

� تحوي ن�اتات م�شا�كة وأشجار عال�ة، تزخر �القوارض ال��
�ة... واألرانب ال��

�ة تغتذی ع� الحشا�ش إننا نرى اآلن مجموعة من األرانب ال��
� آلخر �قف أحدها ع� � ظالم الل�ل السا�ن، من ح��

اء �� الخ��
� �� ي�شمم الهواء من حوله وعيناە م�سعتان قدم�ه الخلفيت��

� خفة..
عن آخرهما ثم يواصل التهام الطعام ��

� ة ت�سل ب�� ثمة صوت خف�ف يتعا�.. أجسام سوداء صغ��
الحشا�ش نحو األرانب..

حاولت األرانب الفرار ل�ن أرن�ا منها لم �فر �ال�عة الواج�ة..
�
عت تلدغه �� تع�� وسقط أرضا.. فأحاطته األجسام السوداء و��

�ل م�ان.. ناضل قل�ال ثم همدت حركته تماما..
لقد تزا�د عدد العنا�ب فقارب األلف. وكذا تزا�د حجمها ح��

وصل الواحد منها إ� طول ثالث بوصات..
وعما ق��ب ستحتل هذە العنا�ب جحور األرانب جم�عا.. �ل

� الصخور....
و�ل شق أو كهف ��

وعندئذ ي�دأ ال�ابوس....
 

∞∞∞∞∞
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4 - ال�ابوس..!
رغم أنه منتصف (أ�ت��ر) فقد ظل الجو حارا رطي�ا..

ل�ن (بو�� ل�م�ك) �ان راض�ا عن الح�اة.. فاليوم الس�ت وغدا
� عن عطلة ومن المعتاد أن �ذهب مع أخ�ه األ��� �احث��

المغامرة..
� تعرض � إ� إحدى دور العرض ال��

وقد �سلال الس�ت الما��
� ط�لة الف�لم � وظال خائف��

أفالم (ال��ار فقط) من ال�اب الخل��
خش�ة افتضاح أمرهما فلم �فهما ش�ئا مما �حدث ع� الشاشة..
هذا األسب�ع س�قومان �عمل أ��� إمتاعا.. س�ذه�ان �دراجتيهما

إ� (ج��فث �ارك)، و�ذا حالفهما الحظ ر�ما اصطادا ش�ئا..
� حالة مصادفتنا للهنود الحمر؟

- هل ستأخذ معنا بنادقنا ��
� حزم:

رد أخوە (ما�ك) ��
كها.. فال يوجد هنود حمر اليوم إنها عطلة نها�ة - ال.. سن��

األسب�ع �ما تعلم..
� األشجار الم�شا�كة، وترجال.. وتر�ا دراجتيهما ب��

ل�نه رو که صاعدين أحد التالل.. الحشا�ش الط��لة م�للة
�قطرات ندى الص�اح، و�ان (ما�ك) ح��صا ع� أن �ش�� إبرة
البوصلة إ� الشمال �ما قام �عمل خدوش ع� جذوع األشجار

ح�� ال �ضال ط��قهما..
� المذاق دافئا ظمأهما برغم

�ان ماء (الزمزم�ة) قد صار معد��
ح (ما�ك) أن ي�سلقا تال وجداە أمامهما.. ء.. ثم اق�� �

�ل ��
- ولماذا هذا التل �الذات؟..

� جد�ة ودون أثر للمزاح:
رد (ما�ك) ��

- ألنه موجود ط�عا...



1363

و�ان المجهود شاقا أ��� مما توقعاە، و�ان عليهما ال�ش�ث
�غصون األشجار ومقاومة السقوط وأدمت الصخور أ�ديهما..
�ن � تع�� (بو�) فتدح�ج لمسافة ع�� و�انت ذروة ال�فاح ح��

ة.. قدما ثم توقف �عد أن اصطدم �شج��

ه�ع (ما�ك) مذعورا نحوە ل�عاونه، فوجدە وقد تمزق قم�صه
ومألت الخدوش ذراع�ه..

ساعدە (ما�ك) - وقد اطمأن ع� أنه لم �ج�ح جرحا �الغا �
� قلق:

ب�نهض ع� قدم�ه.. ثم غمغم ��
� لو أصا�ك مكروە..

- أرى أن تعود للدار.. إن أ�� ستهشم عن��
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� � - هلم �ا (ما�ك).. أنا لم أعد طفال.. لم �حدث ��
� صمت ب�نما الشمس تحرق رأسيهما..

وواصال الصعود ��
� الصخر.. شقا �سمح لهما �الدخول.

) شقا �� وهنا الحظ (بو��
وهنا خطرت له الفكرة.. لماذا ال ندخل �ا (ما�ك) و�ستكشف ما

هنالك؟..
..( - ل�ن هذا خطر �ا (بو��

- ال خطر هنالك �ا (ما�ك).. �شجع�..
) يوجه ال�طار�ة � �اردة و (بو�� وع� ركب�يهما زحفا نحو ثالث��
� عض عليها �أسنانه �� تن�� لهما الط��ق، �ان الم�ان رط�ا ال��

إ� حد ال�طاق ورائحة الغ�ار..
�انت الحوائط �لها مغطاة �ش�اك العنا�ب..

وهنا سمعا صوت حف�ف قادما نحوهما..
تراجعا وأزمعا الفرار.. وع� ضوء ال�طار�ة استطاع (ما�ك) أن

� هلع..
ء الذي يتحرك نحوهما.. ف�خ �� �

يرى ال��
سقطت ال�طار�ة أرضا عندما فتح فاە ل��خ فساد الظالم

الحالك الم�ان..
حوال الزحف ��عا ل�نهما �انا أ�طأ مما �جب..

لحق بهما الموت األسود ف�خا ح�� جفت حلوقهما.. �خا..
ناضال.. �خا..

ء... �
ح�� انت� �ل ��

�
طة تحت �ل حجر �� � األ�ام الثالثة القادمة س��حث ال��

و��
(ج��فث �ارك) ل�نها لن تجد للولدين أثرا..

 

∞∞∞∞∞
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ل�س (ج��فث �ارك) من األما�ن المعتادة للعشاق ل�ال.. لهذا لم
ة: � ح��

�كن أحد يرى العنا�ب سوی �ساءلت (آن رود�ل) ��
- لماذا ت��د أن تصعد هذا الط��ق المتع�ج؟.. إن هذا �س�ب ��

التوتر..
ی) وواصل الق�ادة ع�� المنعطفات � هدوء اب�سم زوجها (ه��

��
الخطرة.. �عد �ل هذە األعوام مازال �حبها و�تم�� أن تظل
� هذە الح�اة، ولقد اختار هذە ال�قعة

مدركة لما تمثله له ��
� عاما�. خص�صا �� �ذكرها �ما �ان ب�نهما منذ.. منذ ثالث��

وعند حافة الصخر أوقف المحرك.. السماء مرصعة بنجوم
متأللئة.. وأنوار المدينة �سطع من �ع�د �أنها لع�ة (ف�ديو)

مبهرة.
ی).. شكرا ع� أنك مازلت تتذكر.. - شكرا �ا (ه��

� أنوثتها وتتذكر.. صدأ األعوام ي�ساقط عن روحها، فتل��
� صعد العنكبوت األول بتؤدة فوق مقدمة �ان ذلك ح��

الس�ارة..
� �حاوالن اس��عاب الموقف، و�رغم وجود تصل�ا وظال صامت��
از محاولة أن � � اشم��

زجاج المقدمة أرجعت (آن) ظهرها للوراء ��
تنأى عن هذا المنظر ال�شع..

هذە المرة رأ�ا منات العنا�ب ت�سلق مقدمة الس�ارة وزجاجها
لق فوق المعدن � أمام عي�يهما.. صوت األقدام المخلب�ة إذ ت��

.. � �دأت الجحافل تك�� األملس.. وع� الزجاج الجان��
ی) �اغالق الزجاج، وسمع تهشم جسد أحد هذە سارع (ه��

المخلوقات إذ انغلق الزجاج ع� رأسه..
� مأمن..

هما اآلن ��
� توتر.. ل�س الوقت مالئما لتتعطل

ی) مفتاح الس�ارة �� أدار (ه��
ال�طار�ة.. فروووووم�.. حمدا �..
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تراجع �الس�ارة فوق سجادة العنا�ب تم اندفع لألمام.. ونظر
لعداد ال�عة.. �انت �عته غ�� معقولة والط��ق متع�ج ضيق،

أما (آن) فقد فقدت وعيها من هول ما رأت..
لهذا لم تعرف ما حدث..

ي) ع� ضغط الفرملة لم تر المنعطف الحساد الذي أج�� (ه��
ثم.. انزلقت الس�ارة ع�� حافة الط��ق.. اصطدمت �الحاجز
� وهشمته.. هوت ع�� الوادي.. انفجر خزان الوقود.. الخش��

تقا�.. ان��� اللهب ال��
لم تدر (آن) أن هذا حدث..

ولن تدری أ�دا..
 

∞∞∞∞∞
 

� هذە المرة
� شهر (مارس) أنهت العنا�ب عزلة الشتاء، و��

و��
�ل هدسون) لم ا.. ل�ن (ش�� �انت األعداد قد تضاعفت كث��

تعرف ش�ئا عن ذلك....
� هنا معك ولم أذهب �انت قلقة.. فلو عرف (�ا�ا) و (ماما) أن��
، ل�ن (ج�م بولدو�ن) �ان واثقا.. إ� (جودی) فس�قطعان رقب��
� اتصلوا بها فستجد فقد رت�نا األ�ذو�ة مع (جودي) �ا مال�� ول��

العذر المناسب حتما..
ە أصدقاؤە � األشجار فخرجا منها، لقد أخ�� وأوقف الس�ارة ب��

� (ج��فث �ارك)..
عن هذە ال�قعة المنعزلة ��

ە ور�ما... � وهنا �مكنهما تناول الطعام والت��
الشمس توشك ع� الغروب وظالل األشجار ترت� عليهما..
�ل).. �خت ألن عنكبوتا هائل الحجم حينما �خت (ش��

� لحمها الغّض..
مشعرا �ان هناك ع� ساقها وقد غرز أسنانه ��
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� أرجوك� - (ج�م)�.. أ�عدە ع��
�ا ل�ن الوغد �ان م�ش�ثا، ر�له � هست��

عت تهز ساقها �� و��
از.. � � اشم��

(ج�م) �حذائه فسقط أرضا ثم دهسه ��
�كت الفتاة ورمت رأسها ع� صدرە تتوسل إل�ه � يرجعا.. ��

ء �
� وأي �� ان والثعاب�� تمقت العنا�ب.. تمقتها أ��� من الف��

آخر..
�ل).. أنت لن تفسدي هذە األمس�ة الساحرة من - أوە �ا (ش��

أجل عنكبوت أ�له�...
� حقا.. أرجوك دعنا نعد.. - إن هذا العنكبوت أفزع��

ء وأنا معك.. �
- لن �حدث لك ��

لم �الحظا أن الحشا�ش تتحرك..
� ثان�ة غطتهما

لم �الحظ أن آالف العنا�ب تزحف نحوهما.. و��
العنا�ب فتعا� �اخهما..

ة تمزق �ا.. آالف المدى الصغ�� � هست��
أخذا �ج��ان.. �لوحان ��

جسديهما..
�ل) أول من سقط ع� األرض.. و�انت (ش��

� ل�ن األلم ظل ح�ا.. �شعر.. أغمضت عي�يها الملتهبت��
ة - االالف منها – تمزق لحمها.. و�سمع األفواە الحادة الصغ��

� أطرافها ثم إ� داخل جسدها..
الخدر ��ي ��

مات اإلحساس تماما..
و�ان آخر ما فكرت ف�ه هو دعاؤها إ� هللا أن ت�ت�� هذە

المأساة ��عا..
 

∞∞∞∞∞
 

وخارت قوی (ما�ن�ل)..
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اس�ند إ� جذع شجرة �لتقط أنفاسه ون�ع ر�اط عنقه، العرق
�غرق ث�ا�ه و���د األمر سوءا..لقد صار �دينا.. �دينا حقا..

� ال�الغ الذي سمعه من جهاز
� ط��قه للتحقيق ��

�ان ��
� (ج��فث �ارك)، ل�نه

�� � طة عن جثت�� � س�ارة ال��
�� ( (الالسل��

� منه � هذە المرتفعات �حتاج لشاب أص��
اآلن �شعر أن الس�� ��

�ن عاما.. ع��
� استعاد أنفاسه وعاد إ�قاع قل�ه.. واصل الصعود.. �ان وح��
هناك حشد كب�� من الض�اط ورجال المعمل �مسحون المنطقة

و�لتقطون مئات الصور..
� لف�� وفتاە ماتا منذ ثالثة أ�ام.. وعرف أن الجثت��

� أي
� غ��ب إ� حد ال �صدق.. ول�ن �� وأن منظر الجثت��

ء؟.. �
��

.. و�ان أول ما الحظه � � عن الجثت�� رفع أحد الرجال المالءت��
(ما�ن�ل) هو الرائحة ال���ــهة المقززة.. ح�� اضطر إ� سد أنفه

ي أفضل.. �مند�له..، ثم جثا ع� ركبته ل��
� ثالثة أ�ام..

من المستح�ل أن يتم �ل هذا التحول ��
لقد جّف الجلد تماما وتصلب مما أع� الجثة منظر الموم�اء
ء مع آثار �

المحنطة.. واللون األحمر القاتم غالب ع� �ل ��
� �ل بوصة..

عد�دة للتمزقات ��
� �خة

ز �� الشفتان مشدودتان للوراء مما جعل األسنان ت��
� مظهر غ��ب م�شبح..

صامتة.. والجسد �له ��
وحول المنطقة �لها �انت هناك عنا�ب ميتة جففتها أشعة

الشمس..
� وترك �� - قد فحص الجثت�� و�ان د. (س�مونز) - الطب�ب ال��

ة عليها مالحظاته األول�ة: ل (ما�ن�ل) ور�قة صغ��
1- فقدان �امل للدماء.
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. 2- فقدان �امل للسائل النخاع الشو��
3 - فقدان �امل لعصارة البنك��اس.

ما الذي قتل هذە الفتاة وامتص �ل سوائل جسدها؟..
وماذا قتل العنا�ب؟.. لألسف �ان (ما�ن�ل) �عرف اإلجا�ة

� قتلت العنا�ب و�� تذود عن ح�اتها.. تماما.. الفتاة �� ال��
�انت اإلجا�ة واضحة، وال �مكن تجاهلها..

 

∞∞∞∞∞
 

دق (ما�ن�ل) �خفة ع� زجاج �اب مكتب رئ�سه، فلما سمع
ات الدعوة إ� الدخول اقتحم الم�ان و�داە تحمالن ع��
التقار�ر، فقد ق�� مع (ج�فرسون) النهار �له �درسان ملفات
� لها عالقة ما �منطقة (ج��فث األشخاص المفقودين وال��

�ارك)..
قال (ما�ن�ل) للرئ�س وهو عاجز عن التظاهر �الهدوء:

- أر�د من� س�دي أن تقرأ هذە التقار�ر.. أنا واثق من أن ش�ئا ما
� (ج��فث �ارك)..

�حدث ��
ح وجهة نظرە: ثم تنهد وجلس و�دأ ���

� حادث وفاة ولد صغ�� اسمه (م�للر)
- منذ عام م�� حققت ��

ا�م � ت�� قتلته مجموعة من العنا�ب �ط��قة ما.. ومنذ ذلك الح��
� دائرة (ج��فث

�� � تقار�ر األشخاص المفقودين والمقتول��
�ارك).. انظر لهذا..

� تلك المنطقة فلم
ولدين هما (رو�رت) و (ما��ل) اختف�ا تماما ��

قا ح�� ی رود�ل) وزوجته اح�� نجد سوى دراجتيهما.. (ه��
الموت �عد أن قادا س�ارتهما ��عة جنون�ة.. فلماذا �قود إ�سان
� الج�ال؟�.. (جون فين�) ذهب �مارس

س�ارته ��عة جنون�ة ��
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.. إن لدّى س�عة ع�� تق��را �
� (ج��فث �ارك) واخت��

الجري ��
� ذات الم�ان..

�لها اختفاءات غامضة ��
� نفس الرقعة وليتك

هان �� � ثم اليوم.. هلك ف�� وفتاة �انا يت��
�.. إن الدن�ا �ابوسا م��عا هناك.. � ترى الجثت��

أمسك الرئ�س �التق��ر و�ساءل:
) منذ عام تحدث � هاجمت (ملل�� - تظن أن ذات العنا�ب ال��

هذا؟
ل الف�� �ان ع� حافة (ج��فث �ارك)، وأظن أنه هو � - إن م��

� المنطقة..
ها �� الذي جلبها معه من الصحراء و���

- ل�ن �ل هذا قد �كون...
- لقد انته�ت لتوي من االتصال مع مسئو�� خدمة الغا�ات
� تلك

�ة �� هناك.. هل تعرف أنهم لم يروا أي ن�ع من الح�اة ال��
ء.. لقد التهم �

المنطقة منذ شهور؟.. ال طيور وال أرانب وال ��
ء ما الحيوانات �لها أو أفزعها ففرت.. ��

ح؟ - وماذا تق��
- إغالق المنطقة �لها..�

- ال �جب أن �سمح �دخول أحد هذە المنطقة ح�� نتأ�د من
أننا واهمون..

� � �المك.. سأتصل �المسئول��
ء من الصواب �� �

- ر�ما �ان ��
إذن..

وعند نها�ة اليوم جاء الرئ�س �األن�اء الس�ئة..
لقد رفض العمدة إغالق (ج��فث �ارك) ألن الموسم الس�ا��

ع� أشدە وهو ال ي��د �ل�لة (1)..
و�انت األوامر �� عدم اتخاذ إجراء ما ح�� توجد أدلة ملموسة..

� م��دا من الجثث..� - ملموسة؟.. �ع��
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� انتظارهم..
و�انت هناك.. أدلة ملموسة ال �مكن تفن�دها ��

�ان (ما�ن�ل) �عرف هذا و�توقعه..
ا.. و�خشاە كث��

 

∞∞∞∞∞
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5- الرعب �جتاح المدينة..
الساعة الثالثة وال��ــع ص�احا..

.. ي��ب بردها إ� نخاع العظام، و (جون د �� ل�لة قارصة ال��
.. ) �شعل س�جارة أخرى و�ح�م غلق �اقة الس���� هين���

� حد�قة حيوان
د لم تكن مهنة رئ�س األمن �� ف�ما عدا هذا ال��

(لوس أنجلس) س�ئة إ� هذا الحد..
�
�ان �حب الحيوانات من صغرە، ولم تصادفة أ�ة مشا�ل قط ��

� فحص األقفال ع� األقفاص - هو
عمله الذي يتلخص ��

ء ع� مايرام... �
وزمالؤە الس�عة – واالس�يثاق من أن �ل ��

� � �انت ت�� � حجرة الحرس صب لنفسه قدحا من القهوة ال��
��

ع يراجع �طاقات الدور�ات ح�� فوق الغال�ة ال�ه���ة، ثم ��
� السادسة ص�احا..

ت�ت�� الورد�ة ��
� الرا�عة خ�ج يتفقد القطاع الشما�� من الحد�قة ثم �كون

و��
عل�ه أن �دور إ� ال�سار ل�قطع ط��قا آخر عائدا.. ل�نه هذە

� جذور عنقه وأعصا�ه..
الل�لة شعر بتوتر غ�� مفهوم.. توتر ��

ومن الواضح أن هذا التوتر �ي للحيوانات � األخرى.. ف��
� أقفاصها �عص��ة غ�� مفهومة..

قلقة.. تدور ��
� عل�ه جماال خال�ا �انت

� ت��ن الممر وتض�� هذە األشجار ال��
� الظالم.. و�التأ��د لم �كن الم�ان مما �الئم ذوي

تث�� هلعه ��
الخ�ال الخصب..

ضغط ع� زر الالسل�� وت�لم مع أحد زمالنه:
- (دان�ل).. أين أنت..

.. ك�ف الحال عندك؟ � - جوار ب�ت الثعاب��
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- الحيوانات متوترة.. لقد وثب أحد النمور فوق السور ف�اد
ا.. � يتوقف ذعر� قل��

�
ء هنا.. قم �جولة أخرى �� �

- أعرف ما تعن�ه.. فنفس ال��
المنطقة الشمال�ة وسألقاك عند أقفاص (أورو�ا).

) عمل�ة التفقد، وهنا سمع صوت حف�ف من وواصل (هين���
خلفه..

ی.. استدار ��عا - و�دە ع� مسدسه – ل��
ء.. سكون تام ف�ما عدا األشجار تتما�ل مع أ�سام الفجر �

ال ��
ماذا �حدث �الض�ط؟.. ما � هذا التوتر؟..

وهنا سمع صوت زئ�� قادما من أقفاص الذئاب..
جرى إ� هناك � پری.. �ان هناك ذنب متوحش من (أالس�ا)
� القفص، وقد انتصب الشعر من مقدمة أنفه إ�

و�ا �� � �قف م��
�
� للوراء �� � وأذناە مرتدت�� طرف ذ�له.. و�انت عيناە م�سعت��

توتر..
ماذا �مكن أن �خ�ف هذا الذئب العمالق؟.. لم �كن الذئب

ينظر إل�ه �ل يرمق ش�ئا ما.. ش�نا خلفه..
ى.. فرأى ظال ضخما أسود اللون �غ� ) ل�� استدار (هين���
سفح التل �أ�مله و�نحدر �استمرار من القمة.. و�ان امتداد
� الظل حوا�� ر�ــع م�ل مصدرا صوت حن�ف و��ر و�أن مالي��

األرجل تدوس الحشا�ش..
ء..... �

) كنه هذا ال�� وهنا أدرك (هين���
� ح�اة األخطار �ان �ظن أنه رأى

�ن عاما �� هو الذي أم�� ع��
ء �ان عل�ه أن �فر �

ء.. أما اآلن ف�عد ما رأى ذلك ال�� �
�ل ��

�ع�دا.. �ع�دا.. لم ينظر وراءە،، ساقاە تندفعان تحت تأث�� رعب
أع�..

ومن �ع�د سمع صوت طلقة رصاص و�اخ..
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�اخ آد�..
� حزامه ل�نه لم �ع�أ �ه..

�� � صوت جهاز االتصال ي��
الهرب.. الهرب.. ال�دري إ� أين.. تع�� ثم نهض..

؟.. � هوذا مب�� األمن أمامه.. أين المفتاح اللع��
إن سلسلة المفاتيح تحوي خمسة ع�� مفتاحا فأين هو؟..
� فتح ال�اب �المفتاح الرابع وه�ع إ� الداخل و أوصد

نجح ��
ع �لهث.. ال�اب وراءە.. و��

ثم أدار جرس اإلنذار لينذر رئاسة األمن وم�افحة الحرائق
وأر�عة أقسام بول�س جوار الحد�قة..

ثم إنه تناول سماعة الهاتف و�دأ �طلب اإلدارات المختلفة ل�ن
الجميع سخروا منه وحسبوە مخرفا..

الموت �جتاح الحد�قة ,, زئ�� الحيوانات من �ع�د إذ داهمها
� أقفاصها فلم تقدر أن تحارب..

ال�ابوس ��
سمع دقا ع� ال�اب فنهض لينظر ع�� الزجاج المسلح فرأى

هوال..
� جنون.. قم�صه مكسو �الدماء

(دان��ل) �دق ع� ال�اب ��
� خدە..

وذراعاە مليئان �الجروح النازفة وثمة ج�ح قط�� عميق ��
� �

- (هي��)�.. افتح ��عة�.. إن هذە العنا�ب آت�ة من ورا��
تصلب (هي��) ولم �جرؤ ع� فتح ال�اب.. لن �غامر �السماح

لهذە األش�اء �الدخول.
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- أرجوك �ارجل أن ��ع.. أستحلفك �ا��..
الدم�ع ت�لل خد�ه.. �حاول �ق�ضته أن يهشم الزجاج الذي ال

ح�ح شعرة... � ينك�.. ل�ن (هي��) لم ي��
- عل�ك اللعنة �ا ابن الـ......

ثم سقط أرضا..
� ثوان لم �عد (دان��ل) هو (دان��ل). تحول إ� كتلة من الزغب

��
األسود ع� هيئة رجل.. ثم تهاوي وكف عن المقاومة..
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قال (هي��) لنفسه إنه �ان �جب أن �فعل هذا، و�ال فما فائدة
� �دال من واحدة؟� جثت��

النافذة مغطاة اآلن �العنا�ب ولقد أدرك أنها تراە من الط��قة
احم بها ع� الزجاج �لما دنا منه.. � � ت�� ال��

إذن س�ظل �الداخل وهم �الخارج.
س���� األمر ع� ما هو عل�ه..

ومد �دا مرتجفة إ� عل�ة سجائرە..
 

∞∞∞∞∞
 

لم �صح (ما�ن�ل) من نومه إال �عد ما دق جرس الهاتف خمس
مرات.. �ان مرهقا ينام ع� ظهرە كعادته وقد عقد �د�ه ع�
� فرفع السماعة.. � سمع الرن�� صدرە كحوت عجوز م�ت ح��

وعرف أن العنا�ب هاجمت حد�قة الحيوان...
�ا اللعنة�.. ارتدي ث�ا�ه ع� عجل.. نفس الحلة..

فلن �ل�س حلة جد�دة من أجل هذا.. لن �حلق ذقنه فال يهم..
�ساءلت زوجته عن الس�ب الذي �دعوە للخروج من جد�د
طة كب س�ارة ال�� ل ل�� � فطمأنها، وأطفأ النور عليها وغادر الم��

جوار (ول�امز) الذي لحق �ه إ� هناك..
وعند حد�قة الحيوان �انت الفو�� ضار�ة أطنابها.. ع��ات
.. والجميع �صدورن أوامرهم للجميع وال أحد �

طة ومطا�� ��
�عرف حقا ما عل�ه أن �فعله..

� ال �أس بها، ف�� �انت خراط�م الضغط العا�� الخاصة �المطا��
� صفوف العنا�ب ل�ن هذا �ان حال قادرة ع� شق ط��ق ب��
ات ما إن ي�ت�� اندفاع الم�اە ح�� تلتئم مؤقتا ألن الح��

صفوفها وتواصل الزحف نحو وجهتها السا�قة..
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أما ما زاد األمر سوءا فهو وصول س�ارات أخ�ار التل�ف��ون
�
وعليها المذ�عون ال�احثون عن أي شخص �ق�ل ال�الم معهم ��

تلك الساعة العص��ة..
و�انت مصابيح اإلضاءة ال�اهرة تجعل الرؤ�ة مستح�لة..

� بؤس
و عند نافورة رخام�ة أن�قة وجد (ما�ن�ل) رئ�سه جالسا ��

يتأمل هذە المهزلة.. سأله (ما�ن�ل)و هو �جلس جوارە:
- هل ثمة إصا�ات؟..

.. ل�ن هناك ضا�ط أمن اسمه - ال أدري وسط هذە الفو��
� غرفة الحرس وهو واثق

(هي��) حدثنا هاتف�ا.. إنه محبوس ��
من أن زمالءە الس�عة قد القوا حتفهم..
- وهل �مكن إخالء الحيوانات من هنا؟

- مستح�ل.. هل تتخ�ل إم�ان�ة التعامل مع وحوش أصابها
الرعب واله�اج؟

- هل عندك فكرة عما �دور �الداخل؟
� حالة صدمة عص��ة

وا.. عاد أحدهم �� - لقد أرسلت ض�اطا ل��
لم أر مثلها من ق�ل.. إن مجرد النظر إ� وجهه ل�قتلك رع�ا.
وقد رفض أن �عود إ� هناك عاص�ا أوامری، ول�س �� أن ألومه

� هو ما ستفعله العنا�ب �عد أن.... ع� �ل حال.. إن ما �قلق��
إنهم أتون�.

طة وهو يه�ع خارجا من البوا�ة، وركض إ� دوت �خة رجل ��
رتل الس�ارات الواقفة..

وهنا رأی (ما�ن�ل) أول العنا�ب خارجا من بوا�ة الحد�قة
الرئ�س�ة ورأي الرجال يركبون س�اراتهم و�ح�مون غلق نوافذها..

ع �جرى �قدر ما سمحت �دانته.. ف��
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ي.. فوجد العنا�ب تنهمر �المطر من فوق ساللم أدار ظهرە ل��
المدخل ع� �عد ثالثة أمتار وراءە..

� ساق�ه.. ثم.. الوخزات تصعد ألع�
وشعر بوخزات حادة ��

 لحظة ستكون النها�ة..
ّ ء.. إذا تع�� نحو كرشة المستدير الم��

...... � لحم رقبته.. إن فرصته الوح�دة ��
إنه �شعر بها ��

� زهور (الل�لك) المح�طة � نافورة الماء ب��
ودون تردد وثب ��

ة ممكنة ح�� بها.. ح�س أنفاسه وظل تحت الم�اە أطول ف��
زالت الوخزات..

ا �انت العنا�ب الغرق�طاف�ة ع� سطح � صعد للسطح أخ�� وح��
ع �خ�ج من النافورة الهثا.. الماء حوله.. و��

طة وراح �جد الس�� نحو س�ارة جلس بها رئ�سه وثالثة رجال ��
ففتحوا له ال�اب وأجلسوە ب�نهم..

� ضوء الفجر أخذوا �شاهدون المذ�حة الجار�ة �الخارج
و��

و�اخ الرجال الذين عجزوا عن الفرار وسقطوا...
كهم وقد صاروا عندئذ �انت العنا�ب تغطيهم �ال�امل ثم ت��

موم�اوات خاو�ة من عصارات الح�اة
� هذە اللحظة �خ أحد الجنود:

و��
- العنا�ب تقصد ط��ق (جولدن س��ت)�

طة، تعوی صفارات إنذارها، وقد اندفعت �سع س�ارات ��
�
هرست عجالتها مئات من العنا�ب تاركة أجسادها ترتجف ��

طة أن �صلوا إ� (جولدن س��ت) ق�ل أن جشع.. �ان ع� ال��
�صلها ج�ش العنا�ب..

طة متار�س �س�ار اتهم إنها السادسة ص�احا.. صنع رجال ال��
� غطت كتلة العنا�ب إل�قاف الس�ارات القادمة.. ع� ح��

الجانب األ�من من الط��ق ال��ــــع �أ�مله..
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و�ان ر�اب الس�ارات المار�ن ع� الجانب األ�� ُ�خرجون
� فهم هذا الذي �حدث.. رءوسهم من النوافد محاول��

ل�ن (ما�ن�ل) الحظ ش�ئا هاما..
� ضوء الشمس، و�دا

�انت العنا�ب األن عم�اء تماما ��
ء، ولم �كن �

� اصطدامها ��ل ��
� حركتها و��

االضطراب واضحا ��
� ف�ه.. صع�ا أن �فهم أن العنا�ب ت�حث االن عن م�ان تخت��

ك الط��ق ال��ــــع ب�طء.. لقد �دأت �الفعل ت��
�انت تع�� مجرى نهر (لوس آنجلس) الجاف لتمر ع��

الفتحات الصناع�ة المخصصة لت��ف الم�اە الزائدة..
ابتلع الرئ�س ر�قه و غمغم:

- إن تلك األنفاق تمتد منات األم�ال تحت المدينة.. لن �ستطع
إخراج العنا�ب منها أ�دا..

هز (ما�ن�ل) رأسه عالما أن هذا صحيح لألسف..
قاموا بتوز�ــــع الرجال لمراق�ة الفتحات و��عاد األشخاص
� �ما أعطوا �ل رجل جهاز اتصال ي�لغ �ه مركز ق�ادة الفضولي��

قرب الط��ق ال��ــــع للق�ام �ـ....
ال أحد �دري �الض�ط للق�ام �ماذا.. فلو عادت العنا�ب فلن

�عرف مخلوق ك�ف يت�ف..
وان�فوا للحاق �اجتماع هام حول الموض�ع.

 

∞∞∞∞∞
 

وكذا �دأ الذعر العام..
مدينة لوس أنجلس) قد هوجمت من ج�ش من العنا�ب

العمالقة..
� مدينة المالئكة؟.. هل تف��
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� وسائل اإلعالم �لها..
�انت الضجة اإلعالم�ة قد �دأت ��

المذ�اع.. التل�ف��ون.. الصحف.. لقد تعدت هذە الحملة ماهو
مفروض لها وأحدثت هلعا.. وانهالت الم�المات الهاتف�ة
، وحدث اختناق مروری � طة والمطا�� المذعورة ع� أقسام ال��

�س�ب الهجرة الجماع�ة لس�ان المدينة...
ا �دأت وسائل الإلعالم تقلل من حماسها وقد وهكذا - أخ��

أدركت فداحة ما�س��ت ف�ه..
�
ا قاس�ا للصحافة �� ولم ي�س عمدة المدينة أن يوجه لوم�

المؤتمر الذي عقدە لي�لغ الناس حقائق الموقف، وأن الخطر
� دائرة قطرها ستة أم�ال تمتد من شارع (سان فرناند) إ�

�امن ��
ط��ق (جولدن س��ت) ال��ــــع..

طة الحتواء الخطر ف�انت – �ما قال - �� أما عن خطة ال��
� االنفاق لتح�ط �دائرة العنا�ب،

وضع برام�ل من (النا�الم) ��
طة الذين نزلوا وعندما �ستجد حركة ما، س�الحظها رجال ال��
ام�ل عن ط��ق ع�� ال�الوعات إ� األنفاق، ولسوف �شعلون ال��

ق العنا�ب.. ون�ة، من ثم تح�� غلق دائرة إل���
� شك:

�� �
سأله صح��

ات؟ - من أين جاءت هذە الح��
� ال أعرف.. - أؤكد ل�م أن��

� ضيق:
ثم رأی نظرات الشك حوله فأردف ��

� ش�ئا.. وأ�ة معلومات تتوافر �� سأقدمها ل�م ��ل
- نحن النخ��

�ور..
ثم نظر إ� ساعته معلنا انتهاء المؤتمر..

� سمع صوتا رف�عا � الحمام ح��
� ذلك الوقت �ان (ما�ن�ل) ��

��
� ك�اسة:

�قول ��
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- المالزم (ما�ن�ل).. رأيتك تدخل الحمام فوجدتها فرصة �
ألقاك ع� انفراد..

)... لقد جاء �عتذر لـ (ما�ن�ل) ع� � �ان هذا هو د. (بنجام��
� جاءە � اللقاء األول ح��

اإلهمال والصلف اللذين عامله بهما ��
� (م�للر).. � حالة الص��

�ــــح �� هذا األخ�� �عرض عل�ه تق��ر ال���
وقال إنه آسف جدا ول�ن مشاغله العد�دة وقتها لم تعطه

فرصة االهتمام �األمر..
� عذاب الضم�� �شدة:

وأدرك (ما�ن�ل) أن الرجل �عا��
- ال عل�ك.. سنحاول أق� ما�ستطيع.. إننا ذاهبون اآلن إ�

قاعة المؤتمرات وأر�دك م� هناك..
 

∞∞∞∞∞
 

.. ع� رأس � � قاعة المؤتمرات جلس (ما�ن�ل) يتأمل الجالس��
��

المائدة نجد العمدة (بر ا�شو)..
�ل�) ع� �مينه مدير األمن (ر�شارد سون) و ع� �سارە د. (ب��
� و ت) مدير المطا�� مدير اإلدارة الصح�ة، �ما عرف (ج�ل��

(ما�اندل) مدير اإلدارة الهندس�ة..
�ان العمدة �قول وهو �طالع ورقة أمامه:

� هذە
� شخصا لقوا حتفهم ص�اح اليوم �� - إن خمسة وثالث��

طة و�سعة رجال األحداث المروعة منهم ثمان�ة ع�� رجل ��
.. وأخ�� أن تكون هذە �� ال�دا�ة.. � مطا��

� العقد السادس من العمر تحمل حقي�ة
وهنا دخلت امرأة ��

).. د. � ة أن�قة، قالت إن اسمها (س�ل�� أوراق وترتدي س��
).. و�ن لديها معلومات قد تكون مف�دة.. � (س�ل��

) ح�ث جلس جوار (ما�ن�ل) و�ساءل:. � تصلب د. (بنجام��
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)؟ � � س�ل�� - د. (كرست��
- نعم..

� إجالل:
فاستدار للعمدة وقال ��

ات.. � علم الح��
ة عالم�ة �� - انها خب��

) و�� تتخذ مقعدا: � قالت د. (س�ل��
وع أعمل ف�ه اآلن، وهو خاص �الدولة - إن األمر يتعلق �م��
ومصنف (�ی جدا).. ولن أتحدث عنه ح�� أتأ�د من عالقته

�ما نحن �صددە..
ساد الصمت ثم �دأ العمدة �ع�د �د األحداث �التفص�ل من

) قائلة: � � أمامه، وهنا تدخلت د. (س�ل�� األوراق ال��
� الف��ق العل�� الذي أنتج

- لألسف أنا عضو ��
هذە العنا�ب�.

- أنت أنتجت ماذا؟
قالت �صوت منخفض:

...! - أنتجت هذە العنا�ب أو فص�لة مشابهة لها إ� حد كب��
ادا ک�ا ۔

 

∞∞∞∞∞
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6 - عن العنا�ب..
: � � المشدوه�� ) للجالس�� � قالت د. (س�ل��

- أنتم تعرفون أن ط�قة األوزون) المح�طة �األرض تتأ�ل ب�طء
� يوما ما.. و�حاول العلماء معرفة أثر إشعاعات (جاما)

وستخت��
� ستع�� �ح��ة إ� غالفنا الجوي �عد انتهاء والفوق بنفسج�ة ال��
�
) الذي �حتجزها، لهذا قمنا �عمل ب�ئة صناع�ة �� (الف�ل��
�
صحراء (موجاف) تحا�� عالمنا �ال ط�قة (أوزون)، ووضعنا ��

هذە الب�ئة نماذج ن�ات�ة وحيوان�ة عدة ومن ضمن هذە النماذج
�ان عنكبوت الصحراء..

) �أنها تختصه وحدە � وصمتت ونظرت نحو د. (بنجام��
: �ال�الم.. سألها هذا األخ��

- إذن تعتقدين أن عنكبوتا قد فر من عيناتك إ� الصحراء؟
- هذا احتمال واە.. فالبيوت من ألواح الصلب الملحومة �عنا�ة

ومدفونة ع� عمق ثمان�ة أقدام..
وأرقام العينات م�سلسلة ومراق�ة �دقة.. إال أن عاصفة عن�فة
� من � لوح�� قد حدثت منذ عام واحد أدت إ� انفصال اللحام ب��
الصلب.. ولقد دقت صفارات اإلنذار وه�ع رجالنا اللحام
� خالل نصف ساعة، ولم أعلم أن هناك عينات قد اللوح��

� تلك اآلونة..
اختفت ��

� (عنا�بنا) و (عنا��ك).. � أن هناك �شابها ب�� - مع ذلك تظن��
�
� الجما�� قد تزا�د �ش�ل ملحوظ ��

- الواقع أن السلوك العدوا��
� رؤ�ة �عض هذە

� أرغب �� ).. وع� �ل حال فإن�� � (عنا���
العنا�ب الخاصة ��م..

� �ور:
�� ( � قال د. (بنجام��
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� فحص هذە العنا�ب.. إن ممل�ة
� أن تعم�� م�� �� ف�� ��� -

�ن: العنا�ب من الن�ع المتطور � كب�� العنا�ب تنقسم إ� قسم��
� المس� (م�جالو

جدا والمسماة (أرانيو مورفس)، والن�ع ال�دا��
� فضخم قوی

مورفس).. الن�ع األول أرستقرا�� رقيق.. أما الثا��
س وهو ما �عن�نا اآلن..، لقد رأ�ت عينات من أم���ا مف��

الجن���ة �صل طولها إ� ثالث بوصات ومدی أرجلها ع��
بوصات.. و�� قادرة ع� قتل القوارض والطيور وال تعتمد ع�
الخيوط الرق�قة �ل ع� قوتها و�عتها، وسمها ل�س قاتال ل�نه
� للف��سة.. إن العنا�ب غ�� قادرة ع� قتل �شل الجهاز العص��
�
اإل�سان �سمها �ما أنها ال تلدغه إال إذا حا�ها.. �ل إنه ��
�عض �الد (أم���ا الجن���ة) �ستأ�سها األطفال وتتجاوب ��

�ألفة لمحبتهم لها..
) وأضاف: � وابتلع ر�قه ونظر نحو د. (س�ل��

حال، ثم أنها - إن العنا�ب تع�ش ح�اتها منفردة.. وال تحب ال��
ة كه أ�عد من ع�� � ذات الجحر والت��

� عاما �� قد تع�ش ثالث��
� أي اتجاە..

أقدام ��
ات ثم إن ��ها ضع�ف للغا�ة تعوضه �سمع مرهف وشع��
� حس�ة تغمر جسدها وُ�شعرها �أد�� حركة ع� �عد أر�ع��

قدما..، وقد �فقس الب�ض خمسمائة عنكبوت صغ�� فتلتهم
األم معظمهم.. إذن من �ل �سعمائة عنكبوت ول�د �صل أر�عة
إ� طور ال�ل�غ.. و�تم هذا خالل سبع سنوات.. فهل تفهمون

مع�� هذا؟..
� حوله.. ثم استطرد دون أن �ج�ب: وتأمل وجوە الجالس��

�
� ف�لم (ف�ديو) تم تص��رە ��

- لقد شاهدت العنا�ب الحال�ة ��
�
حد�قة الحيوان.. ال�مكن أن نصف أحد هذە العنا�ب �أنه ��

مرحلة الطفولة.. األغرب هنا هو أن هذە العنا�ب لم تكن
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س �عضها ال�عض، و�التا�� �ان سلوكها اجتماع�ة تعاون�ا تف��
�النمل والنحل.. إن هذا مستح�ل ل�نه حدث�

:( قالت د. (س�ال��
- مع�� هذا أننا لو لم تقض عليها �ال�امل فإن �ل أن�� من الت
ا�د ألف مرة، إن تناقص � (م�جالو مورفس) قادرة ع� أن ت��

اس غ�� وارد أصال.. األعداد �االف��
� - لم �عرفه (ما�ن�ل) - يتحدث عن إ�ادة وهنا �دأ أحد الجالس��
العنا�ب �المب�دات وف�ما �عد عرف (ما�ن�ل) أن هذا الرجل –
� إل�ادة � متنافست�� كت�� والجالس جوارە - هما مندو�ا ��

� (هاس�ل)..
ات..، و�ان اسم األول هو (بی�س) والثا�� الح��

قال (بی�س)
- إننا س�ستعمل: غاز (ال�لوردين) المركز عند تقاطعات األنفاق
وكذا �صل الض�اب السام إ� �افة أجزاء ش�كة ال�ف، ثم إن
(ال�لوردين) أثقل ثالث مرات من الهواء فلن يرتفع ألع� و�غادر

فتحات ال�الوعات.. و�التا�� لن يؤذي أحدا..
� عص��ة:

قال (هاس�ل) ��
.. را ع� ال��� ح رش (األمون�ا) الذي س�كون أقل �� - أنا أق��

- هذا لن �كون موثرا..
اضك قائم ع� ارتفاع ثمن (ال�لوردين) الذي س�حقق - ان اع��

كتك.. ر�حا وافرا ل��
- هذە إهانة.. إن (ال�لوردين) شد�د الفعال�ة، ولن تحتاج

� األنفاق..
� �ضعانه �� �اس�دي العمدة سوى لرجل أو اثن��

دارت مناقشات عد�دة استقر �عدها رأي العمدة ع� استعمال
� استعمال حلة

ت) رئ�س المطا�� (ال�لوردين)، وعرض (ج�ل��
تديها المتطوعون الذين س�دخلون األنفاق، وتتكون خاصة ل��
هذە الحلة من ط�قات من (األس�ستوس) ولها غطاء رأس مزود
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) خاص بها.. � بنافذة زجاج�ة للوجه، ولها خزان (أ�سج��
مش�لتها األساس�ة �� ثقل وزنها..

قال العمدة وقد �دا عل�ه الرضا:
� م�ان

� تح�شد �ل العنا�ب �� - نحن �حاجة للعمل ص�احا ح��
ء معدا ق�ل السادسة.. أما الل�لة �

واحد.. وال�د أن �كون �ل ��
ء.. �

فلن �ستطيع عمل أي ��
 

� قلق:
غمغم (ما�ن�ل) ��

- سنعتمد إذن ع� برام�ل (النا�الم) وخراط�م الضغط العا� إذا
حاولت العنا�ب الخروج من فتحات النهر

� األنفاق تحت المدينة؟
- و�ذا تحركت العنا�ب ��

- عندئذ ل�س أمامنا سوی الدعاء..
 

∞∞∞∞∞
 

ا � من الزجاج ن�� ) ب�عداد حضانت�� � ) ود. (س�ل�� � قام د. (بنجام��
� قاعهما ط�قة رق�قة من الرمال والغ�ار ثم أغلقاهما من أع�

��
) صندوقا خش��ا مث�تة � �ش�كة من الصلب، ثم أعد د. (بنجام��

�ه خراط�م لينة تمدە �الغاز. وقال �اسما:
� �دعون هذە غرفة الغاز.. ح�ث أقوم بتخدير العينات - طلب��

�الغاز ق�ل فحصها..
�ــــح ومجه��ن.. ثم إنهما أعدا محلوال ملحا وطاقم أدوات ���

سة.. � لحمايتهما من المخلوقات المف�� واألهم: قفاز�ن سم�ك��
ان �استمرار.. � �انت هناك حقي�تان من ال�تان السم�ك ته��
� ل�خ�ج منها ما بها � دنا من إحدى الحقي�ت�� وازدادت الحركة ح��

� حد�قة الحيوان..
من عنا�ب ح�ة تم اصط�ادها ��
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وضع - �حذر - الحقي�ة فوق المنضدة جوار الحضانة، ثم فتح
� وهز ح�لها وأدخل الطرف المفت�ح داخل القفص الزجا��

الحقي�ة مقل��ة ل�فرغها تماما..
ورأى �سعة عنا�ب ضخمة �ستكشف أرض�ة الحّضانةوقد
اتها السوداء والحظ أن قاع الحقي�ة تتعلق �ه انتص�ت شع��
�
أر�عة عنا�ب أخرى فرفعها وقلبها من جد�د ل�فرغها ��

الحضانة..
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) تتأملها �� انبهار.. وفجاة وثب اثنان من � أخذت د. (س�ل��
العنا�ب نحوها ل�نهما اصطدما �الزجاج فسقطا ع� ظه��ــهما..

ثم إنهما استعادا توازنهما وانتص�ا من جد�د معاودين الهجوم..
) قل�ال وتراجعت للوراء.. ثم همست: أجفلت د. (س�ل��

وع.. وأنا لم � الم��
� ن��يها �� - هذە العنا�ب ال �ش�ه بتاتا تلك ال��

أر مثلها قط ول�ن.. ه�ا بنا نعمل...
� فحص العينات..

وهكذا �دءا ��
� حجم ق�ضة طفل، لها رأس كب�� �ه عينان

�انت ضخمة ��
متقار�تان.. أما أرجلها فط��لة سم�كة ت�ت�� ��ال�ات إي��ة
� شاهداها - مدی الهلع الذي �س��ة مقوسة، ولقد أدر�ا – ح��

� المدينة ال�ا�سة..
ألوف منها ��

�
) عنكبوتا �شك�ة من (النا�لون) فوضعه �� � انت�� د. (بنجام��

صندوق التخدير، وفتح الصمام فتهالك العنكبوت ع� نفسه
�ال حراك..

حه.. و�ان ما الحظه �ش�ل غ�� معهود، هو أنه �عد ع ��� ��
�
عدة أج�ال لن تظل هذە العنا�ب أحاد�ة الج�س �ل س��دأ ��

تخص�ب ب�ضها بنفسها..
) بوضع أحد خناز�ر � اح منها قام د. (بنجام�� واستجا�ة الق��
� حّضانةالعنا�ب �عد أن أعّد ساعة اإل�قاف، ولم �جد

(غي��ا) ��
�ر ال�ا�س الفرصة سوى ل�خة هلع واحدة ق�ل أن تنغرس � الخ��
� ظهرە ومعدته ورقبته.. تلوی.. تصلب

اإلبر والمخالب ��
جسدە.. ثم رقد سا�نا.. وغطته العنا�ب..

) زر ساعة اإل�قاف وهتف مبهوتا: � ضغط (بنجام��
� ثما�� ثوان�.

- ثما�� ثوان�.. قتلته ��
�ن دق�قة، وقد صارت الجثة خال�ة اس �عد سبع وع�� وتم االف��

) من القفص.. � � أخرجها (بنجام�� تماما من عصارات الح�اة ح��
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�را ثان�ا ل�ن العنا�ب لم تهاجمه هذە المرة � وضع للعنا�ب خ��
�ل دارت حوله ب�طء.. ثم اندفعت واحدة فقط منها وغرست
� الحال.. لدغته مرارا ل�ن

�ر الذي تصلب �� � � الخ��
إبرتها ��

العنا�ب األخرى لم تدن منه..
- ما مع�� هذا؟.. لماذا لم تتغذ عل�ه.

- ال�د أن نعرف � عدم اهتمامها �الغذاء هذە المرة..
�ر األخ�� إ� منضدة الفحص ح�ث � ) الخ�� � ورفعت د. (س�ل��

أخذت عينة من دمائه وفحصتها �المجهر..
و�انت الن��جة المذهلة �� أن الدماء مليئة بب��ضات
�
� القلب.. ��

العنا�ب�.. �ل وأنهم وجدوا هذە الب��ضات ��
� الم�� الدق�قة والغل�ظة..

�� .. � ال�ليت��
� أجساد

م�� تفقس؟.. هل يوجد مثل هذە الب��ضات ��
الضحا�ا؟..

ة تزاحمت ع� لسانيهما. ل�ن الساعة �انت قد دنت أسئلة كث��
ة ساعة �املة..، � ع�� من الثان�ة ص�احا.. أي أنهما عمال اثن��
و�دأ التثاؤب �جد ط��قه اليهما.. ل�نهما لم ي�س�ا أن يتصال ب

�ل�).. د. (ب��
ل�طل�ا إل�ه أن �قوم �حرق �ل جثث ضحا�ا العنا�ب خش�ة أن
ورة أن تكون � من �� تحوى الب��ضات فيها، فهما ل�سا واثق��

الضح�ة ح�ة �� �فقس الب�ض..
) كتف�ه م�سائال: � وهز (بنجام��

� ع� هذا ال�ابوس؟ ال�مكن اللجوء للمب�دات
- ك�ف نق��

�ة �س�ب عدد العنا�ب الهائل وسكناها تحت المدينة.. الح��
- الحرب البيولوج�ة�

� حماس وأردفت وقد التمعت عيناها:
قالتها ��
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� �سع سالالت قد تكون � ذه��
�ا.. إن �� - �مكننا االستعانة �ال�ا���

ذات نفع لنا..
وذه�ا إ� الثالجة فأخذا أر�عة ع�� نوعا من المرك�ات ووضعاها
� درجة حرارة

�ا �� ع� حامل من الصلب.. �جب ترك ال�ا���
الغرفة ح�� الص�اح إ� أن تذوب وت�شط و�مكن تج��تها..

� م�انه، وحّضانات
� المعمل ��

ء �� �
� حذر تأ�دا من أن �ل ��

و��
العنا�ب مح�مة الغلق.. من ثم خرجا وأغلق ال�اب وراءهما..

 

∞∞∞∞∞
 

... ضوء الفجر الرمادي ي�سلل إ� نوافذ المعمل الرئ���
ان التجارب وخناز�ر (غي��ا) فوق �شارة � تكومت ف�� ع� ح��
ة.. �عان ما � أقفاصها ف�دت �ك��ات ب�ضاء صغ��

الخشب ��
� ال تخمد.. سوف �س��قظ وت�دأ حر�اتها ال�شطة ال��

� اقفاصها تع�د استكشاف
أ�ضا �دأت العنا�ب تتحرك ��

) من �اب المعمل �دفع أمامه � دخل (جو�� الم�ان.. �ان هذا ح��
ع��ة النظافة. وأضاء المعمل فعم نور �اهر..

ق المدينة ألن شعورا عارما �الحزن لم �كن قد عاد لدار أمس ��
�
ع� نفسه قد انتا�ه مما جعله �ج�ع زجاجة خمر �املة ��

� ل�لته ع� أر�كة، وهو اآلن �شعر ��ور
المخزن.. �عدها ق��

� المعمل.. فالرجل �مقته و��تظر
) غ�� موجود �� � ألن د. (بنجام��

� عنه نهائ�ا.. لهذا �جب التعامل �حذر مع أول فرصة �� �ستغ��
هذا الم�ان �الذات..

إن المعمل مرتب �عنا�ة ول�س أمامه ال�ث�� ل�قوم �ه.. فقط
� الحّضانةرأي

�مسح األرض�ة و�رت�ت سالل المهمالت و��
العنا�ب واقفة خلف الزجاج ت�تظر..
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- اللعنة ع� ق�ح�م�.. �م أ�رە أن أرى واحدا من�م تحت
... �

فرا��
) إ� وهنا انقض أحد العنا�ب مصطدما �الزجاج، فوثب (جو��

الوراء وتمتم:
ار أ�ضا.. ال أر�د مشا�ل مع�م.. - اللعنة�.. أنتم أ��

و ان�ف عنها ل�سكب ع� األرض دلوا مليئا �الماء والصابون
و��دأ المسح، و��طء �دأ ي�ت�� من أ��� المعمل وهو �حرك
� حر�ات منتظمة دائ��ة.. من ورائه �سمع حف�ف

الممسحة ��
العنا�ب المستمر..

الذي أصا�ه �التوتر.. وألنه متوتر أخ�ج زجاجة الخمر من ع��ة
� ثم أعادها.. التنظ�ف فج�ع منها جرعت��

� التّفت جدائلها حول � العمل �الممسحة ح��
�ان منهم�ا ��

إحدى المناضد المعدن�ة.. حاول جذبها فلم �ستطع.. جذبها
�عنف أ��� فلم �قدر.. أمسك ��لتا �د�ه بها وجذب ح�� �ادت
جذور عنقه تنفجر.. من ثم تمزقت الممسحة وطار هو إ�
الخلف – وقد فقد توازنه - ل�صدم قفصا زجاج�ا �حوى �عض

العنا�ب فيهشمه..
- �ا للهول�.. سأطرد االن...

� هل�ا تحت وا�ل قالها وهو يتأمل القفص المهشم و عنکبوت��
الزجاج المحطم..

ولم �جد ذهنه الثمل سوى حل واحد.. أن �فّر من المعمل
) - �قسم � و�غلق ال�اب خلفه �المفتاح، ثم - إذا سأله د. (بنجام��
أغلظ األ�مان أنه لم �فعل ما �ظن أنه فعله.. إن هذا سهل..

والضمان الوح�د � ال ُ�طرد..
ء لسا�قه.. �

وهكذا خ�ج.. وقد تأ�د من أنه أعاد �ل ��
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� فضول.. ثم �دأت
واألن �دأت العنا�ب تتفحص ثقب الزجاج ��

� تؤدة.. واحدة واحدة.. زاحفة فوق
تخ�ج من الثقب ��

المنضدة..
ثم........

 

∞∞∞∞∞
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7 - فلندخل النفق..�
� طة والمطا�� ات من س�ارات ال�� عند النهر �انت هناك ع��
تلتف حول فتحة خرسان�ة ألحد أنفاق ال�ف.. و�الطبع �انت

س�ارة التل�ف��ون واقفة کدأبها..
.. � � السا�ق�� � المنهك�� نح من جراء اليوم�� إن (ما�ن�ل) مرهق ي��

عيناە ملتهبتان وجفناە متقرحان..
ل من الس�ارة و�تجه نحو رئ�سه � ل�ن هذا لم �منعه من أن ي��

ح�ث وقف وسط مجموعة من الرجال.. فسأله:
ت الرجال الذين س�دخلون النفق؟ - هل اخ��

.. � - سأحتاج إ� اثن��
- �ل تحتاج إ� واحد.. هو أنا..

.. أنت أ��� سنا �كث�� من لعب دور ال�طل.. �
- اسمع �ا صد���

ونظر الرئ�س ا� ساعته.. ثم لزم الصمت..
دنا (ما�ن�ل) من العمدة وطلب منه أن يرسل �عض رجال
� - مرتدين ث�ا�ا واق�ة إ� منطقة (جلندال) � الحرس الوط��
� قد تكون تخلفت هناك � عن العنا�ب ال�� �ف�شوا المنازل �احث��

من الل�لة الماض�ة..
� � س�ارته واتصل �الحرس الوط��

رفع العمدة سماعة الهاتف ��
ل��لفهم بهذا الموض�ع..

تب ع� �ابها
�
ة ك وهنا وصلت إ� الم�ان س�ارة ب�ضاء كب��

ة (اإلدارة الهندس�ة).. نظر (ما�ن�ل) إل�� رئ�سة.. �حروف كب��
ف�الهما �عرف أن هذە الس�ارة تحمل عبوات الغاز السام.. قال

الرئ�س هامسا وهو �مسك ذراع (ما�ن�ل):
- (جورج).. أنا لن أدعك تفعل ذلك..
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� مسئول �ش�ل ما عما وصلنا إل�ه - أرجوك.. أنا أشعر �أن��
� منعه من ال�دا�ة.

ولست واثقا مما إذا �ان ب�م�ا��
� األنفاق وع� ظهرك معدات

�دین ووزنك ال �سمح �الجري ��
� رطل. تزن مائ��

� أستطيع الق�ام �ذلك.. - أنت تعرف أن��
برهة صمت ثم..

- ل�كن �ا (جورج).. تعال نل�س ث�اب العمل�ة..
� ذهول:

هتف (ما�ن�ل) ��
؟.. � - ماذا تع��

� أننا سنفعلها أنا وأنت أيها األحمق..� - أع��
 

∞∞∞∞∞
 

) إ� معمله شاعرا �الضيق، فهؤالء الحم�� لم � دلف د. (بنجام��
� أن غاز (ال�لوردين) لن �كون فعاال.. وح�� د.

�أخذوا برأ�ه قط ��
�ا لم اح الحرب البيولوج�ة بوساطة ال�ا��� ) صاح�ة اق�� (س�ل��
ي استعمال غاز (ال�لوردين).. تَر مانعا من أن تذهب إ� النهر ل��

أغلق �اب المعمل وارتدي معطفة األب�ض.. وهنا....
�ر هنا.. ء ما �� �

إنه ذلك الشعور المتوجس�.. ثمة ��
ورأى الحوض المكسور ففهم ع� الفور ما حدث..

لقد فرت تلك المخلوقات إذن..
مد �دە إ� جي�ه ل�خ�ج المفاتيح ��عة، ل�ن ألما واخزا حادا
� ساقه ال��ى فأجفل.. رأي عنكبوتا عمالقا ب�ش�ث

اندلع ��
�ساقه وقد أ�شب مخال�ه فيها..

شعر �الدوار والخدر فسقط ع� منضدة مجاورة ليهوى �ل ما
عليها من أناب�ب اخت�ار وكتب أرضا..
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� أع� الفخذ األ�من..
أي�.. وخزة أخرى ��

لقد.. اللعنة�.. لقد فقد اإلحساس �قدم�ه تماما..
.. �جب أن يواصل الحركة.. ل�نه لن �فقد الو��

�ــــح. و��ل مد �دە إ� المنضدة والتقط م�ضعا من م�اضع ال���
� فخذە ثم رفع

� جسد العنكبوت الم�ش�ث ��
غ� دفع النصل ��

الم�ضع والعنكبوت يتلوی عند طرفه.. ورماە إ� ركن الغرفة
فسقط ع� األرض..

�.. العرق �غ� عي��ه.. ال �مكن أن �فقد الو� � �ا للعرق اللع��
هنا و�ال لن �صحو ثان�ة..

نفس عميق�.. نفس آخر�.. الرؤ�ة تتحسن..
ال �أس.. ورأي عنكبوتا �قف ع� األرض �متّص �قعة من الدم

نزفت من ج�ح فخذە.. فهرسه �حذائه..
� منها؟.. اثنان ماتا داخل القفص..

و هرس واحدا آخر.. �م ���
ثالثة.. ال.. أر�عة قتلهم هو..

�ــــح.. �التأ��د هذا هو الحوض الذي أخذ منه عينة ال���
�ان منه فهرسهما � ف�ه ثمان�ة.. وها هما اثنان �ق��

و�ان قد ���
�حذائه.. لقد انتهت العنا�ب إذن..

الدواااار.. آە�.. فك ر�اط عنقه وزر قم�صه..
اس�ند إ� المنضدة ليتوازن.. وهنا برز له عنكبوت هائل من وراء
� ذراعه.. من أين جاء هذا؟�.. هز

صف ال�تب وأ�شب مخال�ه ��
ذراعه �عنف وهو �عوی..

ح�ح.. �ل ولف أقدامه الط��لة حول ذراعه � ل�ن العنكبوت لم ي��
.. �ال�امل لي��ت نفسه أ���

�ان المعصم قد تمزق حتما�.. األلم ال ُ�حتمل�.. ��
ب ذراعه فتهشمت أناب�ب االخت�ار الحاو�ة أخذ �ل�ح و���

�ا وا�سك�ت محت��اتها.. لل�ا���
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ا.. ل�ن فكرة استخدام الحمض التمعت لقد صار التفك�� عس��
� م�ان ما من ذهنه.. صوت دق..

��
مجنون ع� ال�اب.. هناك من ينادي اسمه ل�ن األصوات �ع�دة

�ع�دة..
أمسك بزجاجة الحمض.. استجمع قواە و�حرص سكب قطرات
ع� العنكبوت المتعلق �ذراعه.. تلوی هذا وتصاعد منه دخان

أب�ض ك��ه الرائحة.. ثم هوى ع� األرض..
) ص�بور الماء وترك الماء �غسل � و��د مرتجفة فتح (بنجام��

�دە.. عيناە زائغتان.. قدماە مرتخيتان تماما..
ولم �در ك�ف وال م�� سقط ع� األرض..
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∞∞∞∞∞
 

� ارتدى زي (األس�ستوس) � ذروة التعاسة ح��
�ان (ما�ن�ل) ��

الضيق الذي جعل من المستح�ل عل�ه أن ي�نفس.. �ان �دينا
، واضطر أن �فك �عض األر�طة عند ظهرە.. �

أ��� مما ي����
خاصة والزى جامد ال تتحرك ف�ه سوی مفاصله..

أما الرئ�س (برا�سون) ف�ان منتعشا كزهرة الص�اح يتحرك
� ز�ه.. مما أثار غ�ظ (ما�ن�ل)..

�سالسة غ�� عاد�ة ��
� ساعة وأنا منهك.. وأشعر - نحن نعمل - أنا وأنت - منذ خمس��

� مهزوم.. ل�نك �خ�� حال.. �صداع مروع.. وأحتاج للنوم.. إن��
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اب�سم (برا�سون) ولم �قل ش�نا..
هما: وصعدا معا إ� س�ارة النقل ح�ث وقف فن�ان قال لهما أ���
- �ل عبوة من هذە قادرة ع� تغط�ة أر�عمائة �اردة مكع�ة من
� قدرة أجهزة (التفج�� ع� �عد)

ال�خار السام.. نحن �شك ��
ع� العمل داخل األنفاق، ألن الموجات الالسل��ة لن تدخل
هناك، ل�ن �مكن االطمئنان إ� قدرت�ما ع� التحدث أحد�ما

).. فإذا عجزنا عن تفج�� إ� اآلخر عن ط��ق (الالسل��
الشحنات من الخارج س�كون عل��ما عمل ذلك �دو�ا، وذلك

�جذب الجزء الخاص �التفج�� مع ضغط مسمار األمان.
� حجم ع��ة

ک�اتها داخل األنفاق �� � س�� �انت الع��ة ال��
، ولها عجالت خاصة ة تتحرك �محرك كهر�� (الجولف) الصغ��
مطاط�ة ع��ضة، و�ح�ط بها حاجز معد�� مرتفع لمنع العنا�ب

من �سلق الع��ة..
� ب�شغ�ل تيهما , وقام أحد الفني�� و االن �غلق الرجالن س��
صمام خزان الهواء ع� الظهر من ثم انتفخ الرداءان �الهواء
� ساعد الهواء ع� تقل�ل ء من الراحة ح�� �

وأحس (ما�ن�ل) ���
الضغط من ع� جسدە..

وجلس (برا�سون) خلف عجلة الق�ادة.. ل�ست عجلة �المع��
� �ل االتجاهات عدا

� �ل �� عصا �مكن تح��كها ��
الحر��

�
الخلف، وتحركت المرك�ة ��عتها القصوى (خمسة أم�ال ��

الساعة) داخلة النفق ب�طء..
�أنهما �دخالن فما فاغرا الديناصور من عهود ما ق�ل التار�ــــخ..

وتذكر (ما�ن�ل) نص�حة زوجته:
- (جورج).. كن حذرا وال تغامر..

� المرك�ة جدران النفق..
االن �غمر كشا��
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الحوائط واألرض�ة مكسوة �ط�قة ب��ة قذرة من العفن والرط��ة
ورائحة المجاری تعم الم�ان.. �أنه عالم لم يرد إ�� من ق�ل..

وعند التقاطع األول سمعا األصوات..
أصوات المخالب الدق�قة تخدش الجدران الخرسان�ة..

� منها تكسو األرض�ة والجدران وتتعلق ثم رأوها.. المالي��
�األسقف.. األجسام السوداء المشعرة ال�� ال تكف عن الحركة..

ت�ادال نظرة ذهول.. ثم همس (ما�ن�ل):
- ر�اە..

� ضوء
عت تزحف نحوهما �� ورأتهما �عض العنا�ب ف��

ال�شاف.. �أنه �ابوس ال �مكن أن �كون هذا حق�ق�ا
� فعاال وعجزت العنا�ب عن �سلقه حقا..

�ان الحاجز المعد��
� تعا� صوت األجساد المتهشمة تحت العجالت. ع� ح��

- هلم نضع العبوات ونن�� األمر ثم نخ�ج..
ثم إن (ما�ن�ل) حمل العبوة األو� والقاها أرضا، وقال موجها

� خارج النفق: �المه للفني��
- أسقطنا أول عبوة.. فجروها..

ء.. �
الصمت.. ال ��

؟ فجروها� � - هل �سمعون��
ء سوى أصوات قرقعة وخشخشة.. لقد عاق النفق �

ال ��
.. � موجات الالسل�� �ما توقع الف��

- ماذا تفعل االن؟
ها �دو�ا � ر�� العبوات وندعو هللا أن نتمكن من تفج��

- �ستمر ��
� ط��ق العودة..

��
ة الرهي�ة.. وواصال المس��

� هلع:
فجأة نظر (برا�سون) إ� أع� الحائط وصاح ��

- ر�اە�
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� من األ��اس ذات � ومالي�� رفع (ما�ن�ل) رأسه فرأی مالي��
ال�سيج األب�ض الواهن تتد� من السقف..

وعليها تتحرك عنا�ب سوداء ول�دة..
إذن فهذا الم�ان هو قلب المستعمرة ح�ث تولد األج�ال
الجد�دة.. المش�لة �� أن الدخان السام ال يرتفع فوق مستوى
، ومع�� هذا أنه لن �قتل سوى �ضعة � األرض أ��� من قدم��

ألوف من هذە العنا�ب..
� �حملها ثم ألقاها جرب (ما�ن�ل) حظه فضغط زناد العبوة ال��
إ� أ�عد ما �ستطيع.. فتصاعد منها دخان أزرق كث�ف ما إن
عت تتكور ع� ظهورها وتموت.. ل�ن المس العنا�ب ح�� ��

ها استطاع الزحف إ� أع� فوق الجدران.. أ���
- ه�ا بنا نخ�ج من هنا..

وأدار (بر ا�سون) محرك المرك�ة للعودة.. ل�نها �ادت تصطدم
� منها..

�الجدار األ�� للنفق.. وتهاوي الجانب األ�من المعد��
وهنا فهما األمر.. لم �كن الدوران �المرك�ة ممكنا �س�ب ضيق

.. �
النفق وجسامة الحاجز المعد��

ا ع� األقدام ال �أس.. إذن هما مضطران إ� العودة س��
فالرداءان �حم�انهما ج�دا..، وهكذا ترجال وحمل �ل منهما

عبو�� غاز وسارا عائدين..
ل�ن (ما�ن�ل) صار منه�ا.. العرق ي�لل جسدە وال�خار �غ��

� الدخان نح ب�� زجاج وجهه �الض�اب.. الهث األنفاس ي��
� رحلة

� �فجران عبوة سبق أن رم�اها �� � لح�� األزرق.. ومن ح��
الدخول..

إن ال�س�م القادم من فتحة النفق يهب عليهما..
�ا من الخروج.. ل�ن أم�اال ما زالت تفصلهما برغم �ل لقد اق��

ء� �
��
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�
اق الرداء.. تخدش إن العنا�ب ت�سلق جسديهما.. تحاول اخ��
نافذة الوجه.. ثقلها ع� أ�تافهما ��اد �سقطهما أرضا.. وحال
(ما�ن�ل) يزداد سوءا، مما أثار قلق (برا�سون).. فرأس األول

ء و�حرق عي��ه.. �
ي��ض �ضغط الدم، والعرق ي�لل �ل ��

ا�د خلف عظمة القص وذراعه ال��ى.. � و ألم مروع ي��
ة �اق�ة.. - تماسك �ا (جورج).. مسافة صغ��

ل�ن هذا لم يرد.. �ان �حارب معركته الخاصة ضد اإلغماء..
�انت العنا�ب الحانقة تغ�� جسديهما تماما ط�قة فوق ط�قة
ولحسن الحظ أنها لم تكن قادرة ع� الوقوف فوق زجاج الوجه

واال الستحالت الرؤ�ة..
وهنا سقط (ما�ن�ل) تحت سجادة من العنا�ب..

�
فه�ع (برا�سون) نحوە �جذ�ه ��ل قوته دون جدوى وتوسل ��

هلع:
ء.. أنا غ�� قادر ع� جرك.. �ا �

- أرجوك أن تقف.. افعل أي ��
للهول�..

ثم مد �دە ح�� وصل إ� صمام الهواء ففتحه، وسمع هس�س
) ع� انتعاش � الهواء وأحس �ال�دلة ت�تفخ.. وساعد (األ�سج��
(ما�ن�ل) وقت�ا فقل الدوار واأللم.. نهض واس�ند إ� ذراع

(برا�سون)، وسار معه ب�طء شد�د..
و عند حافة النفق وقفت الجم�ع ت�تظر.. ال�ل �عرف أن رج�

طة الذين دخال النفق لن �عودا أ�دا.. ال��
ا إ� مدخل النفق.. وفجأة صاح أحدهم مش��

�
�ان هناك ه��الن تغطيهما العنا�ب السوداء الح�ة �ال�امل، و��

ثوان اندفعت الم�اە من خرطوم الضغط العا� تجرف العنا�ب
، � �ع�دا.. ح�� زالت عنهما آثارها و عادا من جد�د.. رجل��
� رأسيهما.. ثم انهمرت

�ع غطا�� وامتدت األ�دي تفتح ردائيهما وت��
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�
األسئلة من �ل صوب.. ال�ل يت�لم.. لماذا لم تنفجر العبوات

؟.. ماذا حدث لـ (ما�ن�ل)؟ هل نجح الغاز؟.. �الالسل��
ل�ن أحد األط�اء تدارك الموقف فحمل (ما�ن�ل) حمال إ� ع��ة

:( � اإلسعاف.. أما (برا�سون) فقال وهو �لهث للدكتورة (س�ل��
� من أ��اس الب�ض.. ال توجد وس�لة للخالص منها.. - مالي��

� رعب:
صاحت ��

- إذن س�تضاعف أعدادها أ��� وتمال النفق�.
تدخل العمدة الذي �دت عل�ه الصدمة:

- هذا لن �كون.. سنقوم برش األنفاق �األمون�ا ور�ما (الس�ان�د)
�عد إجالء المدينة من الس�ان.. ال أرى حال �د�ال..

طة نزل منها ضا�ط شاب، واتجه نحو د. و هنا جاءت س�ارة ��
� معمله وأن هذا

�� ( � ) لي�لغها أن حادثا ألم �ـ (بنجام�� � (س�ل��
وها �األمر.. األخ�� طلب أن �خ��

؟ - ما.. ماذا؟.. أي مس�ش��
- المس�ش�� العام.

فهرعت إ� الس�ارة معه..
� ع� مرءوسه و�� نفس الم�ان ذهب (پرا�سون) ل�طم��

�� ال�دين (ما�ن�ل). وصديق عمرە ال��
 

∞∞∞∞∞
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8- مذ�حة جد�دة..
انها تعل�مات العمدة..

و�ناء عليها تم توسيع المنطقة المخالة من الس�ان، وع� هؤالء
ور�ة ا� األجزاء النائ�ة من � حاج�اتهم ال�� أن يرحلوا حامل��
(لوس أنجلس)... قوات االحت�اط تم استدعاؤها. وتم عمل
ی لحصار المنطقة الم��وءة.. األح�ام العرف�ة يتم نطاق ���
� المنطقة..

تطب�قها ��امة، و س�تم اعتقال �ل من يتواجد ��
�ما أن من �قوم �ال�قة أو النهب س�تم إطالق الرصاص عل�ه

دون مناقشة..
�ن جثة متي�سة ولقد وجدت قوات التمش�ط ثالثا وع��
� احتلتها ألشخاص �عتقد أنهم �انوا ��قون المنازل ال��
� عندما داهمتهم العنا�ب، كذا مات ثالثة من الحرس الوط��

� أثناء �حثهم عنها..
العنا�ب ��

 

∞∞∞∞∞
 

ي ضوء ) من إغماءته ل�� � � المس�ش�� أفاق د. (بنجام��
و��

ال�شاف الذي �حمله الطب�ب مسلطا إ� عي��ه، واستطاع أن
�عرف أن ذراعه قد �سلخ وتمزق من جراء معركته مع العنا�ب،

ة قد تال�� من دمه تماما.. ل�ن ُسّم الح��
� قط.. ) لم �طم�� � ل�ن (بنجام��

�ان ي��د منهم أن �جروا له تحل�ل دم و�ول، و�عملوا له أشعة
�
� وال��د.. إن فكرة ب�ض العنكبوت الم�سقر �� ع� ال�ليت��

� تحققت مخاوفه فهو رجل م�ت األحشاء لم ت�ارح خ�اله، ول��
ال محالة..
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از �ما � � اشم��
ع� �عد أمتار من الغرفة دفع (ما�ن�ل) الص�ن�ة ��

� �ا�س.. �حة خ�� حوته من ب�ضة مسلوقة و��
.. - أنا لن أ�ل هذا.. أر�د الطب�ب ومال���

عها إ�سان �ان (ما�ن�ل) �مقت المس�شف�ات و�عتقد أن من اخ��
.. سادي مولع بتعذ�ب المر��

� - برغم فما إن خرجت الممرضة ح�� ه�ع يرتدي ث�ا�ه ال��
.. قذارتها الشد�دة - �انت تصلح للفرار من المس�ش��

وهنا دق ال�اب وجاءت امرأته.. فما إن رأته ح�� �ساءلت:
- (جورج).. لماذا فارقت الفراش؟.. هل سمح لك الطب�ب؟

.. �ل ما هناك هو - لقد �ان رسم القلب ع� ما يرام �ا مال��
التوتر واإلنهاك.. وقد قال الطب�ب إن�� أستطيع الخروج من

.. � � الفراش يوما أو اثن��
�ــــح �� المس�ش�� ع� أن أس��

� شك و�� تناوله حقي�تها:
غمغمت ��

ت لك ث�ا�ا نظ�فة أما � �ذلك.. لقد أح�� - حسن.. إذا وعدت��
هذە فسنحرقها�.

�
وهنا دخل الطب�ب الغرفة فما إن رأى (ما�ن�ل) ح�� صاح ��

حزم:
- إنك ال تضيع وقتك.. ل�نك ال تعرف أن ما رأيته �ان تحذيرا
� الثان�ة

ك جسدك �أخذ راحته، أنت �� حق�ق�ا لك. ال�د أن ت��
� من العمر تزن ما �قرب من ثالثمائة رطل.. وهذا والخمس��
�عود ألنك تلتهم األ�ل كحصان.. �جب أن تركز ع� الطعام

ول) و�ال..... �دون ملح و�دون (كول�س��
نظرت الزوجة شاح�ة الوجه إ� (ما�ن�ل) وهمست:

ء..� �
-- (جورج).. إن موتك لن �ف�دنا ���
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قال (ما�ن�ل) وهو يرفع حقي�ته:
- حسن.. أعدك..

 

∞∞∞∞∞
 

�
ة عص��ة صنفت فيها �� �انت س�نما (لوجر اند) قد اجتازت ف��

ى أجرت بها تجد�دات كة ك�� تها �� الدرجة الثالثة.. ثم اش��
أن�قة ح�� صارت دارا فاخرة تعرض أفالم الدرجة األو�..

غم � تلك الل�لة وهو �ح� اإليراد.. ف��
و�ان المدير راض�ا ��

� تمر بها ال�لدة فإن روادها لم �قلوا عن الظروف الخطرة ال��
� هذە الحفلة وهو ما�فوق نصف المقاعد.

الستمائة ��
� فخر خ�ج إ� الشارع �ست�شق أ�سام الل�ل العل�لة و�تأمل

و��
الفتة الس�نما المضاءة..

ة إال ع�� دقائق امتأل الشارع أمام دار � الساعة الثان�ة ع��
و��

� منتصف الل�ل �الض�ط صار
الس�نما �العنا�ب السوداء، و��

مدير الس�نما ومساعدە والفتاتان �ائعتا التذا�ر جثثا هامدة
تغطيها العنا�ب..

� الصالة
و�ان (�اری سول�فان) جالسا ع� مقعدە ��

.. فالفل�م �دور حول قصص ع�ادة � ك�� متملمالعاجزا عن ال��
� �مقتها من الش�طان والسحر األسود، تلك النوع�ة ال��
�

� الردهة م��
القصص.. ثم نهض من م�انه قاصدا الحمام.. و��

� عل�ه�.
�ضعة أمتار ق�ل أن �درك ما هذا الذي �م��
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فقد توازنه.. �خ , ب�نما كتل العنا�ب تنهمر من �اب الحمام
المفت�ح إ� الصالة، زحفت فوق، ومن حسن حظه أنه فقد

.. فلم �در �ما حدث لجسدە �عدها.. الو��

وعندئذ استحالت دار الس�نما إ� �ابوس..
 

� الظالم، و�دوس �عضهم ال�عض،
�ان الناس يركضون ��

و�لوحون �أ�ديهم.. و��خون..
�
�� � ) جلس (ج�ك كولمان) �طالع المجلة ال�� � غرفة (المكن��

و��
� خ�ل إل�ه أنه �سمع �خة من الصالة.. نظر إ� �كرة �دە ح��
ء ع� مايرام.. دنا �

� تدور �انتظام فأدرك أن �ل �� آلة العرض ال��
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من نافذة المالحظة ل�ختلس نظرة إ� الصالة �عرف بها ما �دور
هنالك..

ون و�دوس �عضهم �عضا.. و�ان مارأە هو الناس يركضون و�تع��
ماذا حدث؟.. أهو ح��ق؟..

مستح�ل.. و�ال لرأي وشم الدخان وهنا رآها..
س ال�ساء رأي االالف منها تمال الصالة وتزحف هنا وهناك تف��

.. � المولوالت والرجال الصارخ��
سهم عنا�ب هائلة الحجم.. أ��� من ستمائة شخص تف��

ورأى امرأة تهوي من أع� ال�ل�ون مغطاة �العنا�ب..
هذا ل�س حق�ق�ا.. هذا جزء من ف�لم رعب �عرضه هو..

ا.. �ل سجادة سوداء سم�كة تمتد إ� �ل إنه لم �عد يرى ���
� الصالة وت�سلق شاشة العرض لتنعكس عليها ظالل

م�ان ��
الف�لم الذي لم �عد أحد �شاهدە..

وسمع صوت خدوش ع� �اب الحجرة فأدرك أن العنا�ب قد
جاءت إل�ه.. وأنها �سد عل�ه �اب الهرب..

ماذا �فعل؟.. آە.. الهاتف..
� الردهة جوار �اب الحجرة إذا استطاع

هناك هاتف عملة ��
� الجزء األع� من ال�اب

ة �� فقط أن �صل إل�ه.. ثمة نافذة صغ��
�مكنه فتحها ومد �دە محاوال الوصول للهاتف..

فتح النافذة �حذر فلم ير عنا�ب.. من الواضح أنها عاجزة عن
�سلق الجدار الرخا�� و�اب الغرفة المصقول..

مد ذراعه إ� ال�سار.. ها�� ذي أصا�عه تلمس الجهاز , ب�د
� الفتحة. ها� ذی...

مرتجفة �حاول أن �دس قطعة العملة ��
و....

ء �لمس رسفه فتخ� عن العملة وجذب ذراعه إ� �
شعر ���

ء.. ال �د أن �
� حرص.. لم �كن بها ��

الداخل.. وتفحص ذراعه ��
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� �
مالمسه لم �كن سوى سلك الهاتف..

عاد �حاول - �عد أن جذب السماعة ع�� النافذة - إ� أن دس
العملة وطلب عاملة الهاتف �عد ماعّد ثقوب القرص ل�جدها..

سمع صوتها ي�ساءل:
- أ�ة خدمة؟

طة حاال.. - أر�د ال��
ة. - �مكنك أن تتصل بهم م�ا��

� حنق:
صاح ��

� - ال أستطيع.. أنا حب�س غرفة محا�ة �العنا�ب ووس�ل��
ة.. الوح�دة لطلب رقم هو أن أمد ذرا�� من نافذة صغ��

أرجوك.. إنها مسألة ح�اة أو موت�.
- ل�كن.. ل�ن الت�خ أرجوك فأنا لست صماء.

طة ي�ساءل.. فصاح: وسمع صوت رجل ��
�.. � - أرجوك.. العنا�ب ستقتل��

- وما اسمك.
� س�نما

� الموض�ع.. أنا عامل العرض ��
- ال أفهم أهم�ة اس�� ��

(لوجر اند).. وقد داهمت العنا�ب اللعينة الم�ان..
� المنطقة الخال�ة

- مستح�ل س�دي.. إن العنا�ب محصورة ��
من الس�ان..

- ال تقل (مستح�ل) ب�نما الم�ان حو�� يزدحم �مليون عنكبوت
.� �

مقزز.. �جب أن ترسلوا قوة إ� هنا.. �جب أن تنقذو��
سادت لحظة صمت.. ثم �ساءل الضا�ط:

- أفهم من �المك أنك آمن اآلن؟
- إن ال�اب مغلق ول�ن....

حل �ل � الص�اح س��
- إذن ابق ح�ث انت إ� الص�اح، و��

العنا�ب.. فنحن ال نملك أ�ة وس�لة فعالة لمواجهتها.. فقط ابق
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.. ح�ث أنت وصلَّ
� الردهة وأوصد النافذة..

أسقط (ج�م) السماعة ��
�� ع� حق ف�ما ي�دو.. إن ال��

س�نتظر ح�� الص�اح إذن..
ع يتأمل الصالة � قاعة العرض و��

ة �� عاد إ� النافذة الصغ��
اس ضحا�اها.. � اف��

وكتل العنا�ب المنهمكة ��
 

∞∞∞∞∞
 

�انت أرقام ضحا�ا الل�لة السا�قة مروعا..
� دار الس�نما..

لقد ملك أر�عة آالف إ�سان منهم ستمائة هل�وا ��
� عليها

لقد �انت ل�لة كئ��ة حقا و�أنما أرادت السماء أن تض��
� جاء الجو المناسب فصالت سماعها �السحب الدا�نة.. و ح��
مساء يوم األحد خرجت العنا�ب م�كرا لتهاجم المناطق النائ�ة
� ع� اخالنها مما زاد من قطر طة عا�ف�� � �ان رجال ال�� وال��

دائرة الخطر..
� دق جرس الهاتف �ستدع�ه إ� مجلس المدينة، �ان وح��
ة األخ�ار ع� شاشة � تعاسة �الغة ���

(ما�ن�ل) جالسا يتابع ��
التل�ف��ون وأعداد الضحا�ا المروعة..

و�ان المت�لم هو (بر ا�سون) �علنه أن إجازته المرض�ة قد انتهت
ألنهم ي��دونه ع� وجه ال�عة..

) من � � الطابق السادس من مب�� العلوم خ�ج د. (بنجام��
و��

� زحام
المصعد قاصدا معمله �عد أن ق�� ثالث ساعات ��

المرور �حاول أن �صل إ� هنا..
فالشوارع تعج �الس�ارات الفارة...
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� أث�تت خلو دمه من و�ان راض�ا عن نتائج التحال�ل ال��
الب��ضات �ما أن أعضاءە الداخل�ة �انت سالمة..

..( � وهنا رأي �اب مكت�ه مفتوحا فدخل مدهوشا ل�جد (كرست��
) ل�ن ال�لفة قد زالت ب�نهما -واقفة: � - د. (س�ل��

� هنا؟ )�.. ماذا تفعل�� � - (كرست��
- أراجع أوراقنا �ا (هارولد).. ك�ف حالك اآلن؟

نحمد هللا..
لم تفنه - ولم تفتها نظرة الحنان المت�ادلة ب�نهما..

.. �ان � ودلفا إ� المعمل الرئ��� ح�ث وقعت ال�ارثة منذ يوم��
ة.. األناب�ب � موضعه لم ي��دل.. ال�تب منت��

ء �� �
�ل ��

� قتلها.. مهشمة.. جثث العنا�ب ال��
- أخ�� أن�� المسئولة عن هذا.. لقد أمرتهم أال �لمسوا ش�ئا

هنا.
ا.. - إذن �س�نقد المعدات السل�مة مع�

ودنا من أحد األقفاص الزجاج�ة السل�مة وقرعه ب�دە � تهاجمه
العنا�ب.. ل�ن.. ش�ئا لم يتحرك..

هذا غ��ب�. أمسك الحوض وحركة فانقل�ت ثالثة عنا�ب ع�
ظهورها دون حراك.. لقد ماتت جم�عا�..

ك�ف؟.. ولماذا؟..
)�.. تعا�� هنا.. لقد ماتت العنا�ب جم�عا.. � - (كرست��

نظرت إ� القفص مشدوهة، ثم أشارت إ� آن�ة الماء وهتفت:
- �التأ��د ماتت جوعا أو ظمأ..

- ال أظن.. إن أجسادها �دينة ال ي�دو عليها الهزال.. أنا واثق �أنها
� هذا المعمل قتلها و�جب أن

ء فعلناە �� �
ماتت لس�ب آخر.. ��

نعرف ما هو.
� ذهنه...

ونظر لها واألف�ار تصط�ع ��
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9- الحل..�
السادة المجتمعون االن هم محافظ (�ال�فورن�ا) واثنان من
� ومندوب من لجنة الطاقة الذر�ة.. وموض�ع الجيولوجي��

االجتماع هو: ماذا نفعل إلنهاء هذە المص��ة؟
� األ�ام السا�قة،

وقف العمدة (برادشو) فلخص ما توصلوا إل�ه ��
وح�� مغامرة (برا�سون) و (ما�ن�ل)..

ثم أضاف:
ات – هناك خمسة ع�� مليون - إذن - حسب رأى علماء الح��
� األنفاق، وقد �دأت تتف�ع من الجماعة األم

عنكبوت أو أ��� ��
جماعات أخرى تختص �أما�ن جد�دة.. والمف�ع هنا أنها تت�اثر
�معدل �ل ع�� ثوان، إذ �قوم خمسون عنكبوتا بوضع ألف
� ستحتل ش�كة األنفاق �ال�امل.. ثم ب��ضة، وخالل أسبوع��

� ال�الد..
تهدد الوال�ة �لها ف�ا��

� تؤدة:
قال د. (ون��لر) ��

ما ألنه إذا نجا واحد - �جب القضاء ع� هذا ال�ابوس قضاء م��
منها ستعود القصة من جد�د..

ح استعمال وس�لة نوو�ة� � الق�� و�ن��
تعا� صوت االحتجاج ونهض العمدة صارخا:

- إذن ت��د ر�� قن�لة ه�دروجي��ة ع� (لوس أنجلس)؟..
- لم أتحدث عن قن�لة ه�دروجي��ة أتحدث عن قن�لة (نيوترون)

. ت��د الح�اة العض��ة وتحافظ ع� الم�شأت �ما ��
� عنف:

هز العمدة رأسماء ��
- وماذا عن تلوث الجو �الغ�ار الذري؟.. ستظل المدينة مص�دة

موت ألعوام �املة..
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قال المحافظ �حزم:
- ل�ن المدينة �حالتها الحال�ة مدة موت فعل�ة، وال�د من

إخالئها سواء استعملنا القن�لة أم ال.
ی ج�ساب) من و�الة الطاقة الذر�ة: وهنا ت�لم (ه��

- أخ�� أن لد��م جم�عا فكرة خاطئة عن قن�لة (النيوترون)..
� األنفاق ألن طب�عة

� الجو ولن تمس المخلوقات ��
إنها تنفجر ��

ات.. إننا �حاجة إ� قن�لة األنفاق الخرسان�ة ستح� الح��
(ثرمونوو�ة) (2)..

ثم نظر إ� الوجوە ال�لهاء حوله وأردف:
) أحرزنا تقدما ال �أس �ه وش�ما) و (ناجازا�� - منذ قن�ل�� (ه��
ح�� وصلنا إ� (القن�لة النظ�فة).. القن�لة الخال�ة تق���ا من
� المائة.. ل�ن أثرها

�� � االشعاعات الذر�ة فال تتعدى �س�تها اثن��
� بتطه�� األنفاق.. الحراري قم��

� توجس:
سأله المحافظ ��

� قن�ة واحدة إذن؟
- وهل تك��

ات�ج�ة.. � أما�ن اس��
- ال.. تحتاج ثالثا.. توزع ��

، ح�� أن (ما�ن�ل) همس قالها وع� وجهه أمارت السالم النورا��
� أذن (برا�سون):

��
- هذا الرجل ل�س إ�سانا.. إنه ش�طان�.

� و�ساءل: هنا نظر المحافظ إ� الجيولوجي��
- ما�� األعراض الجان��ة لتلك القنا�ل؟

� وقار:
قال (االن ت�ت) ��

� مما �س� ظاهرة
- أنتم تعرفون أن (�ال�فورن�ا) �الذات تعا��

ة األرض�ة � الق��
(سان أندر�اس) الجيولوج�ة.. و� ا�شطارات ��

ع� طول الساحل من (�اجا مكس�كو) ح�� (كندا)، وقد تؤدي
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القنا�ل إ� ضغوط متوال�ة تؤدي �دورها إ� تحطم الساحل
� ع� طول س�عمائة م�ل. الغر��

� ا�تئاب:
قال المحافظ ��

� سأ�لغ الرئ�س فال يوجد خ�ار - أنت ترسم صورة قاتمة.. ل�ن��
آخر.. ولو احتاج األمر سنض� �الوال�ة �لها..

ع ينصت وهنا دق جرس الهاتف، فرفع (برا�سون) السماعة و��
� حماس:

لهنيهة.. ثم صاح ��
�
).. تقول إن �ل عينات العنا�ب قد ماتت �� � - هذە د. (س�ل��

معملها دون أن تعرف لذلك س��ا�
 

∞∞∞∞∞
 

� المعمل الرئ��� الت�� العالمان (مایرز) و (و�ن�لر) بزم�ليهما
��

( � ) و (س�ل�� � (بنجام��
� من فرط الحماس.. �ن متوردت�� و�انت وجنتا األخ��

�ــــح العينات.. �ل عالم ع� عينة.. ��� �
�انا ع� وشك ال�دء ��

� من العمل عرفوا أن س�ب الوفاة هو التهاب و�عد ساعت��
القص��ات الهوائ�ة لدى العنا�ب، مما أدى للوفاة فورا..

..( ) و (س�ل�� � وهنا خطرت ذات الفكرة لدى (بنجام��
وسات؟ - ماذا لو �ان الس�ب نوعا من الف��

وسات. - لألسف نحن ال نعرف سوى القل�ل جدا عن الف��
لهذا ه�ع (مایرز) يتصل �د. (ب��� � يرسل لهم ف��قا من علماء

و� بها.. وسات لدراسة العينات، وتحد�د أي نمو ف�� الف��
) ح�ث � ثم إنهم نقلوا �ل ما �حتاجون إ� معمل (البيولو��

اإلم�انات أوفر و أفضل لما يزمعون الق�ام �ه..
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وسات أنه ال و�عد أر�ــع ساعات أعلن د. (بي�� هاول) خب�� الف��
�
وس. ر�ما �ان �� � أن وفاة العنا�ب نجمت عن ف��

يوجد شك ��
( � � أثناء �اع د. (بنجام��

� تهشمت �� إحدى أناب�ب االخت�ار ال��
وس، والتأ�د من أنه هو - مع العنا�ب.. إذن ال�د من عزل الف��
� التأ�د من أنه ال يؤذي

�الذات - المسئول عما حدث، �ما ي����
ال�ائنات الح�ة األخرى..

�
ى حيوانات التجارب �� ) إ� المعمل اآلخر ل�� � أ�ع د. (بنجام��

أقفاصها.. و�انت �لها ميتة..
�ــــح الدقيق أث�ت أن هذە الحيوانات ماتت �عدوى إال أن ال���
�ا ���ت المعمل � ناجمة عن ن�ع آخر من ال�ا��� للجهاز العص��
� استخدام

� أثناء الحادث.. حمدا � مازال هناك أمل إذن ��
��

وس.. الف��
) �الدوار.. ترنح واس�ند �ذراعه إ� � وهنا شعر (بنجام��

المنضدة.. �ان منه�ا.. منه�ا إ� حد ال يوصف..
) و هو �لهث: � قال الد. (س�ن��

) , لقد قمنا ��ل ما �مكن.. أما االن ف�جب أن � - (كرست��
� أوشك ع� الموت تع�ا..

�ــــح قل�ال أل�� �س��
� قلق:

قالت ��
- ل�كن.. اذهب أنت وارتح.. أما أنا فكفا�� الجلوس هنا قل�ال
ورفع قد�� ع� مقعد سار مس�ندا إ� الحائط ح�� وصل

مكت�ه.. رأسه �دور ال ��اد يرى ما أمامه.. ع� المكتب جلس..
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� نعاس عميق �ال أحالم..
أراح رأسه فوق ذراع�ه وغاب ��

...........................
).. هل أنت �الداخل؟ � - د. (بنجام��

� الظالم من حوله.. �م من الوقت قد نام؟..
ي �� فتح عي��ه ل��

لقد حسب نفسه قد غفا لدقائق.. تم� �ذراع�ه وتنفس �عمق
ل�ن التنفس جعله �سعل و�سعل.. صدرە يؤلمه حقا.. نهض

ل�دور حول المكتب و�ساءل:
- من؟.. كح كح�.

وس، هل أنت مت�قظ؟ - لقد استطعنا عزل الف��
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أضاء النور ونظر لساعته وهو �فتح ال�اب.. مستح�ل�.. لقد نام
ة ساعة متواصلة�.. أر�ــع ع��

� �د (هاول) �انت
دخل العلماء المكتب �اس� الوجود، و��

ار.. هناك زجاجة بها سائل أصفر �م�ل إ� االخ��
وسات (د.ن. أ) (3) و�نمو وس.. من فص�لة ف�� - هو ذا الف��

.. � � أي محلول بروتي��
ج�دا ��

) محاوال استعادة توازنه: � �ساءل (بنجام��
- هل �قتل العنا�ب فعال؟

وس فعال جدا �ما رأينا جم�عا.. ) ,. إن هذا الف�� � - له. (بنجام��
� مهاجمة الجهاز التنف�� ل�ل �ائن ��

وهو متخصص ��
�ست�شقه.. إال أن ال�ائنات المتطورة قادرة ع� مقاومته
�أجهزتها المناع�ة ولن ت��د أعراضه فيها ع� أعراض نزلة برد
�س�طة، أما �ال�س�ة لل�ائنات ال�دائ�ة �العنا�ب ف�� معدومة
وس قص��اتها الهوائ�ة و�دمرها.. الح�لة أمامه. س�دخل الف��
� دق�قة و الوفاة تتم �عد ست واألعراض ت�دأ خالل �سع��

ساعات..
) مؤمنة: قالت د. (س�ن��

- �الطبع لن ي�س�نا هذا واجب الح�طة ح�� ال �س�ب و�اء
� العالم �له، فإن هذە ستكون �ارثة

ات �� � ع� الح��
�ق��

ب�ئ�ة..
- هذا صواب..

) وقد �دأ �صاب �عدوى الحماس: � قال د. (بنجام��
� الهواء.. األسلم

وس �� - إذن ل�س من الح�مة أن �ستعمل الف��
� طعام العنا�ب.. كح كح�.. نحقن عددا من

أن نضعه ��
وس ثم ترسلها داخل األنفاق.. الحيوانات �جرعة هائلة من الف��
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وهنا داهمته ن��ة سعال ش��عة.. عاد �عدها يت�لم..
.. وس من ال��� � أول ضحا�ا هذا الف�� - واضح أن��

) إ� الهاتف فاتصلت �مركز األمراض المعد�ة � نهضت (س�ل��
حت للطب�ب أنهم هنا قد أص�بوا جم�عا �جرعات مختلفة و��
� إليهم حاال ومعه ما �لزم

وس تنف�، فقال إنه س�أ�� من ف��
للعالج، وس�طهر الم�ان ج�دا.

) إ� ساعته و غمغم: � نظر (بنجام��
ت��ات - حسن.. سأقوم �طلب المحافظ والعمدة لعمل ال��
� ال أحسبهما وق.. إنها الثالثة ص�احا.. ل��� الالزمة ق�ل ال��
� أثناء هذا ال�ابوس أنصح�م إذن أن تحاولوا ن�ل قسط

�� � نائم��
� جم�عا عند حوض النهر لنقوم �الفصل

من الرح�ة ق�ل أن نلت��
األخ�� من هذە المأساة.. أو هذا ما أرجوە.. إن عمل�م �ا سادة

لجدير ��ل تقدير.، كح كح�
� رفع هو سماعة � ح��

� عن أنفسهم، �� وان�ف العلماء راض��
ە بتفاص�ل ما عرفوە.. تحمس الهاتف طال�ا المحافظ ل�خ��

المحافظ وأراد ال�دء فورا..
ات �لها وري أن تح�شد الح�� وق فمن ال�� - ل�س ق�ل ال��
� رأسا من عند األنفاق وطلب كذلك من المحافظ إعداد خمس��

وق.. الماش�ة تنقل إ� مدخل النفق عند ال��
ء آخر؟. �

- ل�كن.. هل هناك ��
أرجو أن ت�لغوا المالزم (ما�ن�ل) �الموعد � �كون هناك.. فهو
� رؤ�ة نهايته..

قد رأی �دا�ة ال�ابوس.. وأنا واثق من أنه يرغب ��
� حمراو�ن.. �انت ) �عين�� � ووضع السماعة ثم نظر إ� (س�ل��
ترمقه �اعجاب ط�لة الوقت، وخطر له أنها - برغم سنها إ�سانة

فاتنة حقا..
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10- هل �� النها�ة؟.
�انت األضواء ال�اهرة تن�� المنطقة �لها ع� امتداد م�ل �امل
� وصل (ما�ن�ل) و (پرا�سون) إ� حوض النهر ومدخل ح��

األنفاق �عد الفجر �قل�ل...
ول�ن - خلف دا��ة اإلضاءة - �انت األنفاق جاثمة م���لة

�اللون األسود القاتم..
أوقف (ما�ن�ل) س�ارته قرب الم�ان المسور �السالسل، و�انت
هناك ثالث س�ارات نقل ضخمة مفعمة عن آخرها �المعدات

الطب�ة..
�ساءل (برا�سون) وهما �خرجان من الس�ارة:
وس؟ - ماذا تظن س�حدث إذا لم ينجح الف��

- نرحل إ� (زامي�ا) فورا.. ال أتصور ما �مكن أن �حدث لهذە
المدينة لو قرر هؤالء المخبولون قذفها �القنا�ل..

� حشد � ب�� ) واقف�� � ) و د. س�ل�� � وعن �عد �ان د. (بنجام��
) وحر�اته العص��ة أن � العلماء، و�ان واضحا من ص�اح (بنجام��

هناك مش�لة ما.. وأن هناك ما ال يوافق عل�ه..
�ا أ��� سمعا د. (مايرز) �قول: � اق�� وح��

اف ع� ال �د أن تفهم أن من واج�ك أن ت��� لتمارس اإل��
وس.. العمل�ة.. فلو فشل الف��

- ال قدر هللا - ستكون أنت آخر أمل لهذە المدينة، ونظر إ�
.. وأردف: � االخ��ن الذين أو منوا موافق��

كها لمدة ساعة ح�� ين��� وس ن�� - �عد أن نحقن الماش�ة �الف��
ا إ� داخل النفق وهذا �حتاج � مع� � دمها.. ثم نقود �ل �قرت��

��
� �ق�لون دفعها إ� ح�ث ن��د.. إ� متطوع��
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� ال�الم �حزم:
تدخل (ما�ن�ل) ��

- أنا لن أمر رجا�� �دخول النفق مالم يتطوعوا �ذلك..
وت�ادل نظرة ذات مع�� مع (برا�سون)..

:( � وهنا صاح �ه (بنجام��
� � ألرجوك أن تقنعهم �أن�� - (ما�ن�ل).. إن لد�ك السلطة، و�ن��

�� المذعور الذي س�دخل خ�� من �دخل هذە األنفاق.. إن ال��
�
� ك�ف�ة الخروج ثان�ة.. أما أنا فإذا دخلت ف�ام�ا��

لن �فكر إال ��
�
دراسة سلوك العنا�ب، وأستطيع أن أعود �معلومات هامة ��

وس.. حالة فشل الف��
� هلع:

�� ( � صاح (كرست��
- �ال..ال تغامر �ح�اتك.

� أهم من ح�اة أي متط�ع �دخل هناك؟
- و هل ح�ا��

.. هو م��ض �التهاب الرئة ولن �حتمل.. - �ا إل��
� حزم:

غمغم (ما�ن�ل) ��
) أنت � - آسف.. ال أستطيع أن أختارك. , �ما قالت د. (س�ل��

لست ع� مايرام.. وع� �ل حال ل�ست لدى سلطة كهذە..
� ضيق، ثم استدار وم�� �ع�دا.، و�ادت

�� ( � نظر إل�ه (بنجام��
م ) ت��عه إال أن (ما�ن�ل) أمسك ذراعها برفق � تح�� � د. (س�ل��

� الوحدة..
�� ( � رغ�ة (بنجام��

ثم سمعا أبواق س�ارات النقل المحملة �الماش�ة وامتأل الجو
�أصوات ورائحة األ�قار ب�نما أخذوا �قودونها إ� الم�ان المسور
ع د. (مایرز) و (ون��لر) �حقنان �ل �� � المخصص لها، ع� ح��

وس.. �قرة �الف��
فإن �� إال ساعة ح�� �دأ المرض �ظهر ع� األ�قار..

� صع��ة التنفس..
� عص��ة وتعا��

�دأت تهتاج ��
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� متطوعا متحمسا، � ذلك الوقت �ان (ما�ن�ل) قد وجد ثالث��
��

� عليهم
ح لهم األط�اء ما ي���� قادهم إ� الس�ارة الطب�ة � ���

عمله، ثم م�� إ� ح�ث وقف (برا�سون) مع �عض رجال
طة يتهمون الشطائر والقهوة، فشعر �األ� ألنهم لم ينادوە ال��

�ساءل (بر ا�سون) وهو �صّب له القهوة:
- م�� نعرف بنجاح العمل�ة �ا (جورج)؟.

- إنها الثامنة. وسواء نجحت العمل�ة أو فشلت فسنعرف ذلك
� الثالثة �عد الظهر

��
وهنا جاء د. (مایرز) ل�قول ل (ما�ن�ل) إن الخطة قد تم تعد�لها
وذلك بتقس�م الماش�ة إ� ثالث مجموعات.. و�التا�� لن تكون
، وقد ارتاح � � المتطوع�� هناك حاجة إال لثالثة رجال فقط من ب��

ا عن �اهله.. .. فهو �قلل المسئول�ة كث�� (ما�ن�ل) لهذا التغي��
وفجأة سمعا د. (ون��لر) �صيح و هو يهرول نحوهما:

وس اختفت... - (مایرز).. زجاجة محلول الف��
� أي م�ان�.

النجدها ��
 

∞∞∞∞∞
 

وتم تقس�م الماش�ة إ� ثالث مجموعات �ل منها تضم ستة
ع�� رأسا.. �قود (مات�سون) المجموعة األو�.. �عدە ب�دخل

� دخول النفق..
�� ( �

� دور (دا��
(أوكونور).. ثم �أ��

دنا (ما�ن�ل) من (مات�سون) ولم �فته أن �الحظ أمارات القلق
والخوف ع� وجه الرجل.. فقال:

- مات�سون).. عل�ك أن تنفذ أوامرى ��ل دقة..
- حسن �ا س�دی..
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- ادخل �األ�قار إ� أ�عد ما �ستطيع.. فإذا رأ�ت أو سمعت ش�ئا
م���ا فلتعود أدراجك فورا..

ثم أدرف �لهجة حاول أن �جعلها مرحة:
- ال أر�د أن أمنح الوسام ألرملتك.. �ل لك..

� فعاد وان�ف ل�لحق �الرجال.. ثم.. خطر له هاجس مع��
أدراجه إ� مدخل النفق ل�جد (مات�سون) واقفا وحدە وقد �دت

ة.. فسأله عما هناك.. عل�ه الح��
ت ە أن الخطة تغ�� ) جاءە وأخ�� � قال (مات�سون) إن د. (بنجام��
وس�كون عل�ه هو ق�ادة الماش�ة.. ثم أخذ منه اللجام وغاب

داخل النفق.. فهل ت��د أن أدخل وراءە �اس�دي؟..
نظر (ما�ن�ل) إ� مدخل النفق شاردا:

... لقد اتخذ الرجل قرارە بنفسه وس�تحمل نتائجة.. إنه - ال دا��
� أهمل �شعر �حاجته إ� التكف�� عما �ظن أنه ذن�ه ح��

� �دايته..
الموض�ع ��

 

∞∞∞∞∞
 

ب ) �لهث و�سعل وهو ��� � � نفس الوقت �ان د. (بنجام��
��

� أمامه �اللجام ع� كفلها.. ال�قرة ال��
ثم إنه �صق المخاط.. الحق �قال إنه منهك مضعضع القوي

ل�نه مضطر ألن �ستمر..
� الماش�ة أمامها قاصدة عمق

ال�قرة �س�� لألمام دافعة �ا��
النفق، ومن المؤكد أنه قطع نصف م�ل �الداخل.. وهو �سمع

أصوات الحف�ف والخرفشة �أع� ما �كون اآلن..
ب منها جدا... لقد اق��
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�اته المستمرة الماش�ة قد �دأت تتوتر.. ترفض التحرك لوال ��
ع� أ�فالها.. ها�� ذي ال�تلة السوداء.. طوفان أسود يزحف

نحوە قادما من عمق النفق..

دفع الماش�ة لألمام ثم تراجع عائدا..
� ره�ة.. وخالل ثوان �ان طوفان العنا�ب قد

تصل�ت األنعام ��
عت �سقط أرضا وتتلوى محاولة الفرار.. غطاها.. ��
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� النفق..
ع يركض �� ) ف�� � أما (بنجام��

وفجأة رأي أمواجا من العنا�ب �سد ط��قه�...
� �قها وس ال�� مد �دە إ� ج�ب المعطف وأخ�ج زجاجة الف��
منذ دقائق.. ورماها ع� األرض�ة الخرسان�ة ثم تراجع إ� الوراء..
ولحسن حظه وجد جوارە سلما معدن�ا �قود إ� ال�الوعة أعالە..
عت العنا�ب فرفع جسدە �صع��ة فوق السلم ومن تحته ��
تنهش حذاءە محاولة أن تجذ�ه لها.. ذراعه يتمزق ألما ورئتاە ال

تطاوعانه ل�نه �صمد..
� ذراعه و��ساقط ع� العنا�ب

ف من موضع الخ�اطة �� � الدم ي��
تحته ف�جن جنونها..

ا - أن �دفع غطاء ال�الوعة األع� ثم انزلق إال أنه استطاع - أخ��
� الشارع، وأغلق الغطاء خلفه..

��
لقد نجا�.. نجا�.. حمدا � الع�� القدير..

ع �قطع الشوارع � استعاد تنفسه. تحامل ع� قدم�ه و�� وح��
� تفصله عن طة.. ال�� � تفصله عن ع��ات ال�� القل�لة ال��

الح�اة....
 

∞∞∞∞∞
 

إنها الثالثة والنصف ع�ا..
د. (ون��لر) ��اد �موت قلقا. و��اد - إن لم �مت - �صاب �قرحة

من فرط ما ج�ع من أقداح القهوة..
� قلق:

قال د. (مایرز) ��
- علينا االن أن نتأ�د من موتها..

�ساءل (ما�ن�ل):
- وك�ف تعرف؟
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- �أن ندخل إ� هناك ونرى �أنفسنا�.
�اد (ما�ن�ل) �صارحه �أنه لن �جد أ�دا مجنونا �ق�ل الدخول ثم

� الدخول لالطمئنان..
توقف.. الواقع أنه هو �الذات راغب ��

وهكذا:
ى�. - سأدخل أنا و (برا�سون) ل��

� ركبوها أول مرة.. هذە المرة لم ركبوا مرك�ة مشابهة لتلك ال��
تكن مزودة �حاجزي حما�ة �ل بها أر�عة مقاعد جلس عليها د.
(مایرز) و د. (و�ن�لر) و �الطبع - (ما�ن�ل) و (برا�سون).. وهذە

المرة ط�عا �انوا �ال أ�ة حما�ة..
�ساءل (ما�ن�ل) وهو �صحح مسار المرك�ة:

� هذا أنها � منطقة ما فهل �ع��
� وجدنا �ل العنا�ب ميتة �� - ل��

� األنفاق �لها؟.
هل�ت ��

ة صمت: قال (مايرز) �عد ف��
- أظن ذلك..

وس عمله؟. - وماذا لوكنا تعجلنا ق�ل أن ي�دأ الف��
� تلك الحالة تكون قد وقعنا قرار اعدامنا�.

�� -
�ان ضوء المرك�ة يتألأل ع� حوائط النفق.. النفق الصامت

�القبور تملو د روائح الرط��ة والعطن ورائحة أخري تث��
الغث�ان..

وفجأە توقفوا.. رأوا كتلة سوداء ضخمة تغ�� أرض النفق..
مرت عليهم دقائق رهي�ة كئ��ة وهم ينصتون.. ال �سمعون أد��

حركة وال صوت هنالك سوى صوت تنفسهم الثق�ل.. ودقات
قل��ــهم..

� صفوف العنا�ب السوداء.. المرك�ة تتقدم ب�طء ب��
� ال يتصورها عقل، و�رغم هذا �انوا لم يروا ة ال�� األعداد الغف��

سوى نفق واحد فحسب..
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ودون �لمة أخرى رفع �ل منهم مند�له إ� أنفه ل�حجب الرائحة
� ال تطاق.. ال��

� أجساد مرت خمس وأر�عون دق�قة وهم �شقون ط��قهم ب��
ا وصلوا إ� جزء عار من النفق � ال تتحرك وأخ�� العنا�ب ال��

ح�ث ال عنا�ب..
� ضوء المرك�ة و���عه

وفجأە.. رأوا ش�ئا أسود اللون �جري ��
� ذهول:

آخر.. صاح (مايرز) ��
- ماذا �ان هذا.

وتصلبوا دقائق ي�تظرون.. وفجأە رأوا ع� الحائط ش�ئا أسود
أخر �لحق �من س�قوە.. فتنفسوا الصعداء..

لقد �ان مجرد فار..�
و�ان هذا �اف�ا.. أداروا مقود الع��ة عائدين أدراجهم..

� المقعد:
خ�ا �� وقال (ما�ن�ل) مس��

� أن أعود لممارسة عم�� مع الجرائم ال�س�طة �القتل
����

والخطف..
قال د. (و�ن�لر):

ء ألسب�ع �امل، ف�عد ساعات ستكون �
�س أنت لن تقوم �أي ��

و�.. م��ضا �أسوأ التهاب رئوى ف��
وس؟. - وم�� تعرضنا لذلك الف��

�
- إنك تتعرض له االن �الفعل�.. ل�ن ال تقلق �عض أ�ام ��
ب عص�� الفا�هة ستكون �اف�ة �� �ستع�د قواك.. الفراش و��

ء �األمل.. وخرجوا إ� ضوء الشمس الم��
 

∞∞∞∞∞
 

ا عاد الهدوء إ� النفق.. أخ��
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خ�ج الفأر األسود من م�منه �جري ع� الحائط.. ثم توقف
هنيهة ي�شمم الهواء، ونزل إ� أرض النفق و هنا حدثت حركة

خاطفة..
� ق�ضة مخالب حادة.. لم �ستطع

سقط الفأر ع� األرض ��
� موخر عنقه..

الخالص منها.. وانغرست اإلبر الحادة ��
عت أن�� العنكبوت تجذ�ه �دأت قواە تخور.. وتهالك وهنا ��
إ� وكرها صحيح أنه ثق�ل الوزن.. وصحيح أن حركتها ثق�لة
�س�ب امتالء �طنها �الب�ض ل�نها استطاعت جذب جثته إ�

.. �
� الجدار الخرسا��

تلك الحفرة ��
� جعلتها تنجو من .. طفرة امتل�ت المناعة ال�� طفرة ��
وس الذي قتل إخوتها.. ولسوف تورث هذە المناعة الف��

� س�نجبها ف�ما �عد.. لألج�ال ال��
قل�ت الفأر ع� ظهرە لتتمكن من استخدام �طنه لوضع
الب�ض.. فصغارها القادمون �جب أن ينالوا أفضل عنا�ة ممكنة..
�
إدوارد ل���

1979
 
 

(تمت �حمد هللا)
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وجاء العنكبوت..�
� أي �ابوس م��ــــع..

ف �� العنا�ب ضيوف ��
� نقدمها لك هنا تتحدث عن �ابوس عاشه س�ان والروا�ة ال��
(لوس أنجلوس): غزو العنا�ب الرهي�ة القادمة من ش�كة
) �قتحم �

مجاري المدينة لتح�ل ح�اة ال��� جح�ما، (إدوارد ل���
� هذا ال�تاب - �عدا جد�دا من أ�عاد الرعب غ�� المسبوق..

�� -
والذي ال �مكن تحمله إال األق��اء األعصاب حقا..

فهل أنت منهم؟�..
د. أحمد خالد توفيق. 
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
1-وجاء عنكبوت�

2 - مرض غ��ب�..
3- اللغز �ستمر...

4 - ال�ابوس..!
5- الرعب �جتاح المدينة..

6 - عن العنا�ب..
7 - فلندخل النفق..�

8- مذ�حة جد�دة..
9- الحل..�

10- هل �� النها�ة؟.
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المالحظات

[←1]
� �ل قصص المسم�ح

(*) موقف العمدة المتعنت يتكرر ��
س)، ة (ف�ان) أو (القك المف�� ) الشه�� �دءا بروا�ة (بي�� ب�ش��

� هذە النوع�ة من الروا�ات..
و��دو أنه صار مقدمنا ��
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[←2]
(*) قن�لة حرار�ة نوو�ة.
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[←3]
(*) (د.ن.أ) أي (ديوكس ر�نو نیوكل�ك اس�د) وهو الحمض

وس الوراث�ة. النووي الحامل لصفات الف��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمة مهمة) :
هذا العمل: (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة
، من منطلق � نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

طب��� .
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب
انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (12)      
 
 
 
 
 

ق�ضة الش�طان الذهب�ة
قصة: فكتور �اي�نج.
ترجمة: إيناس النجار.

إعداد: د. أحمد خالد توفيق.
سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب

� مختلف صنوفه..
�� ، العال��

من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..
من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..

.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��
ق إ� الغرب.. ومن ال��

و�� الحضارة..
و�ل�ك..

د. ن��ل فاروق
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�
وقفت موظفة الحسا�ات الحسناء ترمق (أندرو را�كس) ��

إعجاب ب�نما هو يراجع فاتورة حساب الفندق..
ة صوف�ة تالئم لون عي��ه تماما فوق قم�ص �ان يرتدي س��
أب�ض ناصع الب�اض، و�ان وجهه الوس�م القس�م - الذي ا����

ونزي - �شع ذ�اء.. �اللون ال��
جع معالم وجهه ف�ما �عد - لم � حاولت أن �س�� ل�ن الفتاة - ح��
�ستطع، ولم تدرك أن هذە م��ة هامة من مزا�ا (را�کس)

المتعددة.. ال �مكن تذكر مالمح وجهه أ�دا...
� ف�غ من كتا�ة الش�ك ووقعه �اسم (جون أ. فرامبتون) وح��

أعطته الفتاة إ�صال استالم.. فشكرها برقة واب�سم..
عندئذ غزا عالمها شعور عج�ب من االنتعاش،، كزهرة تخ�ج
ها لل�ون، ولم تدر أن هذە م��ة هامة أخرى من مزا�ا هذا عب��
الرجل، ولم تدر كنلك أن هذا الرجل ال�شوش قادر - إذا دعته

� له شعرة... الحاجة ع� قتلها دون أن ته��
ا.. � شمس (لندن) الساطعة أخ��

ون عاما من النصب واالحت�ال قد انتهت إنها نها�ة ع�.. ع��
ون عاما قضاها �حمل مئات بهذا الش�ك �دون رص�د.. ع��
األسماء المستعارة قد ولت �ال رجعة، واليوم يودع ح�اة الج��مة

أ�دا..
ون عاما- منذ انغلق التابوت ع� أب�ه – وهو �مارس �ل ع��
فها.. ة من عمرە أن �ق�� � التاسعة ع��

� �مكن لف�� �� الم��قات ال��
� أعماقه..

�ان اليوم رائع الجمال.. والذكرى تتحرك ��
� �لدته..

� النهر ��
� شارع (سانت ج�مس) �ان �فكر ��

و�ذ م�� ��
ال�د أن الم�اە فاضت �ه وتلونت �ماء المطر.. و�ل ما �حتاجه
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للص�د هو طعم ج�د من حانوت (هاردی)..
� صنارة

وت) الالمعة تتواثب معلقة �� تمثلت لعي��ه أسماك (ال��
� �غزو روحه.. الص�د فأحس �الحن��

� لون
مرت أمامه فتاة ترتدي حذاء من الجلد الطري وجور�ا ��

ة عند طرفها، تها وتنورة صفراء عليها �قعة م�سخة صغ�� ���
اء، طول الفتاة خمسة أقدام ة ب�ضاء عليها صدي��ة خ�� وس��

ون رطال.. ونصف.. ووزنها مائة وع��
لو أنه رآها �عد خمس سنوات فس�عرفها.. وتل�م م��ة أخرى من

ء... �
مزا�اە: إنه ال ي�� تفاص�ل أي ��

دخل حانوت (هاردی) فابتاع �عض الطعم وصنارة ص�د.. ثم
� (أندرو

كتب ش��ا لل�ائع.. هذە المرة وقع عل�ه �اسمه الحق���
..( � بنك (إ�س��

را�کس) ع� حسا�ه ��
ثم غادر المحل قاصدا مق� (راك)..

ة عليها هناك �ان (برنزر) جالسا �انتظارە إ� منضدة صغ��
األوراق النهائ�ة وحساب الم�اسب عن خمسة ع�� عاما عمال

ء الوح�د الذي �ج�دانه.. �
� ال��

فيها معا ��
، وال �عرف ما إذا �ان �

لم �كن أحدهما �عرف اسم اآلخر الحق���
� فضول

وجا أم ال.. وال أين �ق�م، ولم ي�د أحدهما أد�� � �كه م�� ��
ل�عرف هذە األش�اء..

قال (برنزر):
- لقد حولت رص�دك إ� بنك (س���ي) و�الطبع أنا أعرف رقم

الحساب.
ە ف�ما �عد. سأقوم بتغي��

ثم اب�سم (برنزر) وهو يتأمل األوراق:
... - ما زلنا �ستطيع االستمرار وال�سب أ���

. � � لحظة ما.. �جب أال نكون جشع��
- ال�د أن نتوقف ��
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�
� وصدر ضيق، � مستديرت�� �ان (برنزر) رجال ض��ال ذا كتف��
وجهه �لمع �الرخام، وعيناە رماديتان ال ح�اة فيهما.. أما شعرە
األشقر ف�دأ ي�ساقط وسط رأسه منذرا �الصلع.. ل�ن هذا الرجل
� الحسا�ات واألرقام.. �أنه

- ذا المظهر العادي - �ان داه�ة ��
(�مبيوتر) آد�.. ولم �كن ي�� التفاص�ل مهما تضاءلت..

اب.. ا من ال�� ض أن ن�ناول قدح� - المف��
- ال مجال لهذە التقال�د..

- إذن وداعا..
- وداعا..

وخرجا من المق� ي�تظران س�ارة أجرة..
وهنا قال (برند) السؤال الذي �ان (را�کس) يتمناە:

� المستق�ل؟.
- ماذا لو حدث مكروە ألحدنا ��

هز (را�کس) كتف�ه:
� من اآلن

� ح�ا��
اءى له.. أنت ال وجود لك �� - �عالج األمر �ما ي��

فصاعدا..
� س�ارة األجرة.. ال مصافحات وال

ودون �لمة أخرى وثب ��
كة ب�نهما.. وداع.. فلقد انتهت ال��

 

∞∞∞∞∞
 

وصل إ� (تاونتون) �عد الظهر فاستقل س�ارته من هناك قاطعا
� �ع�ش فيها وح�دا � تفصله عن دارە.. دارە ال�� � م�ال ال�� األر�ع��

ل وتعد الطعام.. � � تنظف له الم�� ف�ما عدا الم�� (هاملتون) ال��
� سمع و�دأ �ستعد لممارسة ص�د األسماك ق�ل العشاء ح��

� الفناء فأ�قن أن هذە �� (ماري)..
صوت س�ارة ��
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ة لنفسها ل�نها (ماری) حسناء من أ�ة ر�ف�ة ال تملك ثروة كب��
تملك اسم عائلة.. فتاة طب�ة من أصل ط�ب مثله تماما.. ولهذا

ة سنة.. � ع�� ي��دها وس�نتظرها رغم أنها تصغرە �اثن��
ف، �شأت �شأة راق�ة وستكون ّ (ماري وار�رتون).. اسم ج�د م��

خ�� أم ألطفاله..
ل أجدادە (ألفرتون � � العام القادم س�كون قد استعاد مل��ة م��

و��
وجا هناك.. � مانور)، و�مكنهما أن ي��

�انت سمراء ممشوقة القوام.. و�ان مما �حسه نحوها أقرب
ء إ� الحب.. وهذە �� �دايتك الحق�ق�ة إذن. �

��
(أندرو را�كس) الرجل المهذب ذو األمالك.. القادم من مقاطعة

(د�فون).. وزوجته الحسناء المخلصة...
عة.. ل�نه �ان حلمه � ا تقل�د�ا (فكتوري) ال�� �ان هذا تفك��
�ن لهو أن �جد ف�ه الوح�د.. إن �ل ما ي��دە من القرن الع��

.. �
الس��ل للرج�ع إ� الما��

� الهادي الذي يتوق إل�ه..
الما��

 

∞∞∞∞∞
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-2-
له مساًء � �عد شه��ن - منتصف شهر نوفم�� - �ان عائدا إ� م��

�عد جولة طالت ع� شا�� النهر..
�ان واثقا أنه لن �جد م�� (هاملتون) هناك اآلن..

ة � األشجار وثمة بومة صغ�� الغسق يرسل ظالال شاح�ة ما ب��
� أشجار الحد�قة صارخة.. تتوارى ب��

�
ل تلتمع أرقامها �� � � الممر المؤدي إ� الم��

وفجأة رأي س�ارة ��
الضوء الخافت.. أرقام من مقاطعة (كنت).. أي أنها س�ارة غ���ة

� دارە...
را�بها غ��ب وهو ال �حب الغ��اء ��

ة أن�قة ولم �حتج كث�� ذ�اء �� �عرف أن سائقها امرأة.. فثمة س��
� حجرة

من (الشمواە) ملقاة ع� حافة المقعد.. ورأى ضوءا ��
االستق�ال �دارە.... ومن فرجة ال�اب رأی �دها ترتكز ع�

ة.. منضدة صغ��
� �د ط��لة ا�س�اب�ة.. األظفار ط��لة

أنامل خال�ة من الخواتم ��
حمراء كفا�هة ال�رز الطازجة.. دخل إ� الحجرة فرأى وجهها
الشاحب الذي أفسدت األص�اغ جماله، شعرها األحمر المم�ج

الذي كومته ع� جانب واحد وعقد اللؤلؤ حول عنقها...
- أرجو أال أ�ون أزعجتك.. لقد سمحت �� م�� (هاملتون)

�الدخول ق�ل رح�لها.. أنت مس�� (را�کس) ع� ما أظن؟
- هو �عينه..

� هو (ماب�ل) ل�نه اسم قبيح
- أنا (�لال ف�كرز).. اس�� الحق���

أل�س كذلك؟
- أوە.. إنه اسم ال �أس �ه..

- أوە.. أشكرك..
- ماذا أستطيع تقد�مه لك �ا آ�سة (ف�كرز)؟
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� مقعدها.. وقالت:
خت �� اس��

- عندي رسالة لك..
؟ - ما ��

قالها وجلس أمامها مث�تا مرفق�ه ع� ركب��ه..
� ارت�اك:

قالت ��
� أن أ�لغك الرسالة �.. إن هذا مح�ج جدا.. لقد طلب م�� - �ا إل��

وهو من سيؤكد لك جد�ة الموض�ع.
وناولته مظروفا من ورق (المان�ال) الثق�ل األصفر المختوم

�الشمع األحمر..
- ال أعرف محتواە.. فقط ع� أن أسلمه لك مغلقا مختوما

� إ�صال استالم �ه... وعل�ك أن تعطي��
 

ة مط��ة، كتب عليها فتح المظروف فوجد �داخله ورقة صغ��
� الورقة برهة، ثم صب لنفسه قدحا

(جون قرامبتون)�.. حدق ��
اب وجرعة مرة واحدة.. من ال��

� الور�قة ممس�ا بها من
ثم إنه نهض إ� المدفأة فأشعل النار ��

طرفها ح�� تحولت إ� رماد، وعاد إ� المقعد.. ناولته الفتاة
إ�صاال وقلنا.. فوقع اإل�صال وهو ينظر نحوها شاردا..

مس (ب�لال ف�كرز) متوترة األعصاب.. يوما ما س�قتلها.. نعم... ال
� هذا..

شك ��
سألها وهو يناولها ق�حا:

� �الض�ط؟ - واآلن ما المطلوب م��
- غذا ص�احا.. سأصح�ك إ� موعد �ستغرق ثالث ساعات.

- فهمت.
� روحه.. �ان �خ�� هذە اللحظة و�رجو أال

الصدمة عم�قة ��
� أ�دا.. لقد �ان

� أ�دا.. و�ان - رغم هذا - وائقا أنها لن تأ��
تأ��
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ح��صا دائما.. فك�ف عرف هؤالء االسم الذي �ان يزاول �ه
�شاطه؟

� التاسعة ص�احا..
- سأح�� الصطحا�ك ��

� رقة ومد
�انت مرت�كة ومتعاطفة معه إ� حد ما.. اب�سم لها ��

�دە �صحبها إ� س�ارتها..
فتح لها ال�اب وهو يتأمل مؤخرة عنقها.. عنقا واهنا عار�ا.. لم

�ة واحدة منه تقتلها.. ل�ن ال جدوى من هذا األن.. ال؟ ��
ف�� ل�ست المسئولة الوح�دة عما �حدث..

ود راقب س�ارتها و�� ت�تعد... �� �
و��

 

∞∞∞∞∞
 

� فراشها �الفندق راحت تفكر ف�ه..
��

�اء إنها تعرف طرازە من الرجال ذوى الثقة الزائدة �النفس.. ال���
� �قالة..

ا �� ع�ع ح�� لو �ان الواحد منهم أج�� � � ال ت�� ال��
ل�نها - رغم هذا - أحست �األ� من أجله، ألم تمر � ذاتها

��ل ذلك من ق�ل؟..
� زجاج السالمة..

خ �� الشعور الم��ــــع �عدم األمان.. ال��
لم �كن هو أول رجل تناوله مظروفا أصفر ختم �الشمع األحمر

...
ل�نه �ان أول من �أخذە دون أن يرت�ك أو ي�دو عل�ه الوهن..

عت تتأمل وجهها.. نهضت إ� مرآة ال��نة و��
اير 1945.. ح�اتها األ��ة خال�ة � ف��

(ماب�ل ف�كرز).. مولودة ��
من االستقرار.. والدها متوف وأمها أنان�ة لم تع�أ بها قط..

� � (لندن) تتقاسم المسكن مع فتات��
� عام 1962 �انت ��

و��
� �دأت - وال ، �ان ذلك ح�� � � مكتب التأم��

� وتعمل �� أخ����
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ة.. ة الظه�� تعرف الس�ب - �سطو ع� المحالت أثناء ف��
واعتادت بيع هذە السلع لصاح�اتها �أثمان رخ�صة زاعمة أنها

اء).. � فن ال��
(�ارعة ��

�انتل).. � بنك (أوفرس�س م��
�عد هذا عملت ��

ة ألنها أدركت أن لها مل�ة وعندها تخلت عن ال�قات الصغ��
و�ر.. �دأت تختلس وتختلس.. عازمة ع� أن � � ال��

غ�� عاد�ة ��
�ن ألف جن�ه ثم تفّر �ع�دا.. تجمع م�لغ ع��

وذات يوم استدعاها رئ�س مجلس اإلدارة إ� مكت�ه..
� األرقام ومنذ

أوصد ال�اب ثم قام بتهن�تها ع� مهارتها الخاصة ��
ة خاصة شخص�ة له، ولم � تمت ترقيتها إ� سكرت�� ذلك الح��
� ح�اتها أم ال..

�عد من حقها أن ت�ساءل ما إذا �انت سع�دة ��
� ح�اتها وح��تها.

�ان �ل ما �حتاجه هو م�المة هاتف�ة تل��
ا تصح�ة المدعو (را�کس) إ� رئ�س مجلس اإلدارة.. ولن غد�
.. ل�نها واثقة أن األمور � � الرجل�� تعرف أ�دا أي اتفاق س�تم ب��

� ح�اة (را�کس)..
لن تظل �ما �� ��

 

∞∞∞∞∞
 

� الس�ارة يرقب الط��ق سائال:
�ان جالسا جوارها ��
؟ � � ع�� - ماذا تعرف��

ء غ�� هذا.. �
- القل�ل.. اسمك وعنوانك.. ال ��

�
�ح (را�کس) ب��ە.. يتأمل قنوات المعة من الماء الف��

وت).. الص�د جنته وح�ه الوح�د منذ ت�سابق ف�ه أسماك (ال��
خ�ج مع أب�ه �صطادان ألول مرة..

� شارع فر�� لتدخل من بوا�ة حد�د�ة واسعة..
�� �

الس�ارة تم��
ة ة صغ�� ل ضخم من الحجارة الرماد�ة.. ثمة �ح�� � � األفق م��

و��
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�سبح فوق مائها زهور (الل�الك) الب�ضاء..
- اصعد درجات السلم وستجد كوخا ي�تظرك هو ف�ه..

- وأنِت؟
- سأظل هنا ح�� تعود..

� السلم متأمال درجاته،
ته وصعد �� � ج�ب س��

وضع �د�ه ��
ة.. وانع�اس ضوء الشمس ع� م�اە ال�ح��

ة بها نوافذ ودخل ال��خ الذي لم �كن سوى حجرة واحدة كب��
عد�دة تفصلها ن�اتات م�سلقة رائعة الجمال..

وقرب أحد النوافذ وقف رجل متوسط الطول يرتدي قم�صا
ح����ا أب�ض و�واال من ال�تان األزرق – إن (را�کس) ال ي��
التفاص�ل أ�دا -.. و�ان قبيح الوجه، أحمر الجلد، مشوە المالمح

�أن �دا ضخمة هرست معالم وجهه..
ء �

أذناە �ع�دتان عن جمجمته، وشعرە الرمادي الخشن أش�ه ��
ة ما داسته األقدام.. ب�ساط أب�ض استحال لونه رماد�ا من ك��

� اللون �أنه ملصق هناك تحت أنفه.. وثمة شارب عمالق ب��
� ث�ات:

قال الرجل ��
- اجلس �ا مس�� (را�کس).

فجلس ارا�کس) ع� مقعد جوار المنضدة..
و�ا.... - تفحص هذا الملف ب�نما أعد لك م��

- من أنت؟
- اس� (سارلنج).. (جون بوستاس سارلنج).. هل سمعت �ه؟

- أظن هذا..
- إنه اسم جم�ل ومن المؤسف أن �كون صاح�ه بهذا القبح.. ال
� هذا الوقت من النهار.. أل�س

اندي) �� ب (ال�� عل�ك.. أنت ���
كذلك؟
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�ان صوته هادئا رت�ب الوقع كجراح يهدي روع م��ضة ق�ل
الجراحة..

..�� -
فتح (را�کس) الملف.. �ان �حوي أوراق (فلوس�اب) مث�تة

�مش�ك أوراق.. و�دأ �قرأ..

� الحرب
ء مدونا.. أخواە األ��� منه اللذان هل�ا �� �

�ان �ل ��
� توف�ت عام 45.. العالم�ة الثان�ة.. أمه ال��

بيع مسكن (ألفرتون مانور).. وفاة األب.. ثم:
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كة (مورجت) لالس�ثمار وتركها � مع �� عمل (را�کس) لمدة عام��
وعا �اخت�ارە عام ۱۹۰۰، ومنذ ذلك التار�ــــخ لم �عمل عمال م��

� أ�ة عمل�ة..
�� �

قط ولم �ستعمل اسمه الحق���
� �ل صفحة أحد أسمائه

� األوراق التال�ة �ان �جد ��
و��

� أسسها مع �ات الوهم�ة ال�� المستعارة أو اسم إحدى ال��
.. نزر) للنصب ع� الحم�� (ب��

�ل التفاص�ل �انت هناك.. تم جمعها �عنا�ة فائقة...
أغلق (را�کس) الملف وقال:

- �دأت أفهم قصدك.. واآلن ماذا ت��د؟
� ق�حه:

ق الوجه فصار م��عا �� أ��
� ال أ��� �ك سوءا و�ال - �جب أن تفهم �ا مس�� (را�کس) أن��
� زارتك �دال من مس (ف�كرز).. �م دفعت طة �� ال�� �انت ال��

الستعادة (ألفرتون ماتور)؟
- خمسة وثالثون ألفا..

دادە.. أل�س كذلك؟ - لقد فعلت ما فعلت من أجل اس��
� إنهاك:

تنهد (را�کس) ��
� � أصدقائه.. تركهم ب�ددون أمواله وح�� ح��

�� � - لقد وثق أ��
أقلس تماما واضطر إ� بيع الب�ت ظل واثقا فيهم.. الب�ت الذي
آوى أ��� أر�عمائة سنة.. أنا ال أ�الغ.. هذە �� الحق�قة.. لقد
ل � ء ولهذا مات.. عزمت أنا ع� استعادة م�� �

� �ل �� خ� أ��
أجدادي..

تها �� وألوالدي من �عدی.. � اخ�� ق�ل أن أ�دأ الح�اة ال��
- وما ن�ع هذە الح�اة؟

اء.. االستمتاع �م�اهج الح�اة األ��ة ال�س�طة.. - ال��
ء مختلف عن �

� أومن �االستمرار�ة �ا مس�� (سارلنج) و�� �� إن��
ال�قاء ح�ا.
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ثم أشار للملف و�ساءل:
� عرفت أنت بها �ل - ول�ن هال تفضلت ب�خ�اري �الط��قة ال��

��؟ هذا؟.. ما هو الخطأ الذي وقعت ف�ه أنا أو ��
- الواقع أنه لم �كن هناك خطأ.. لقد مات الرجل الذي أنجز هذا
� ملفك

�� � العمل منذ ستة شهور �عد أن جمع الب�انات ال��
ب وملف (برنزر) و آخ��ن سواهم.. أشخاص يهمهم أال تق��
طة منهم أو �شك فيهم.. �عض هؤالء استخدمتهم ال��
� و�عضهم لن أستخدمهم أ�دا ولن �عرفوا أن�� عرفت �هم.. إن��

ي � �قوم بها غ�� أجمع الناس �ا مس�� (را�کس) �الط��قة ال��
�جمع ال�تب النادرة أو اللوحات الفن�ة.. �ان هذا الرجل �عمل
� (الجستابو) أ�ام الحرب و�ان شد�د الولع

عندي.. ألمان�ا عمل ��
�التفاص�ل.. اعطه أ�ة مش�لة فال يهدأ �اله ح�� �حلها و��تظر

كة تور�دات س�لفرتون؟ ها.. هل تذكر �� أن تعط�ه غ��
- حتما..

اب دون اس�ئذان، فالعالقة قالها (را�کس) وهو �مأل قدحه �ال��
ب�نهما قد تعنت مرحلة اآلداب األول�ة..

� عمل�ة نصب �ارعة الذ�اء.. و�انت
- لقد قمت أنت ب��عها ��

كة ن��ذ (استور�ا) �� الضح�ة، وكنت أنا رئ�س مجلس إدارة ��
� ا��شفنا عمل�ة النصب �لفت أنا كة الضح�ة.. وح�� هذە ال��
رجل (الجسقاپو) � �جد � من خدعنا.. هل تذكر المكتب
� شارع (ديوك)؟.. لقد �حثنا ف�ه فلم

الخا�� الذي تركته لنا ��
نجد ش�ئا �دل عل�ك.. فقط �ان هناك كتال�ج حانوت (هاردی)
ألدوات الص�د.. ال�د أنك �س�ته هناك.. �انت هذە �� لع�ة
ة � ال�اتال�ج �انت هناك نقطة صغ��

� �حبها.. ف�� (الجستابو) ال��
حمراء أمام صنارة ص�د.. مجرد نقطة.. ل�ن رجلنا أدرك أن من
�ه، و�ان من �ضع عالمة كهذە أمام صنف فال�د أنه س�ش��
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ي هذە الصنارة السهل إذن الحصول ع� قائمة �أسماء �ل مش��
� ذلك العام.. ثم �دأ ال�حث والتحري عن أصحاب األسماء

��
واحدا تلو اآلخر. ثم صورهم وعرض الصور ع� من نص�تم
عليهم.. إن هذا هو العمل الذي �ح�ه رجلنا و�تع�ش منه.. فهل

ة الحمراء خطأ من جان�ك؟.. تعت�� النقطة الصغ��
- وهل اتصلتم �اآلخر؟

� �حاجة إل��ما معا.. �� � زم�لك (برنزر)؟.. ل�س �عد ل��� - تع��
� � العودة لح�ات�ما ال��

عمل�ة واحدة.. �عدها تغدوان ح��ن ��
ت��دان، ولن أضا�ق�ما ثان�ة �ل سأجزل ل�ما العطاء..

وعة؟ - عمل�ة غ�� م��
- ط�عا�

� المروج
تأمل (را�كس) المشهد من النافذة.. األغنام تر� ��

اء غ�� عالمة �مأساته، قال وهو �ضع �أسه: الخ��
� وملف (برنزر) معك هنا.. فلم ال أفجر رأسك اآلن

- إن مل��
؟� وأخ�ج � �مسد�� ثم أخ�ج وأقتل مس (ف�كرز) وأخذ الملف��

مسدسه ووضعه ع� المنضدة..
- هل تفعل ذلك حقا؟

- ط�عا..
- هل قتلت أحدا من ق�ل؟

� ذلك..
� لن أجد صع��ة �� - ال.. ل���

ّ لد�ه �سخة - إذن ل�� أر�حك من التفك�� - أصارحك أن محا��
من �ل هذە الملفات مع رسالة تقول له أن �طالع �ل محت��اتها

� ظروف غامضة.. هل هذا �اٍف؟
� مّت �� لو أن��

- ل�ننا س���� تحت رحمتك �ق�ة ح�اتنا..
- ل�ن�ما - وقتها – ستكونان شاهدين عّ�.. و�ذلك أ�ون أنا

أ�ضا تحت رحمت�ما.. وستكون كفتنا م�ساو�ة..
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� حزم معلنا انتهاء المحادثة.. فسأله (را�کس):
ووقف ��

؟ � - هل تعرف مس (ف�كرز) ش�ئا ع��
- �� ال تعرف سوى اسمك.. إ.. �المناس�ة: إن اسم (برنزر)
� رقم (۳) (بر�س�س

� هو (أو�رى �ات��ل) و�ع�ش ��
الحق���

� (برایتون).. �جب أن تتصل �ه ۰۰
اس) �� ت��

ة، وقال له أن �فتحها ف�ما �عد.. ثم ناوله لفافة صغ��
� ت�تظر بها مس � صمت سار (را�کس) عائدا إ� الس�ارة ال��

و��
(ف�كرز) وركب جوارها..

�ساءلت و�� تدب�� المحرك:
ة ال تراە قب�حا إ� - هل رأ�ت وجهه؟ من الغ��ب أنك �عد ف��

هذا الحد..
شعر �الحنق.. فهتف:

� أراە ميتا.. وال دا�� لمصارحته بهذا ألنه � وجهه إال ح�� - ال يهم��
�عرف�

 

∞∞∞∞∞
 

� أعطاە (سارلنج) إ�اها.. � الب�ت فتح اللفافة ال��
��

�ة عن ص�د األسماك - �عود � �انت �سخة من أول كتاب �اإلنجل��
تار�خه إ� 1880 - و�داخله. وجد رسالة من (سالنج) تقول:

ة جالوای هواس.. ماونت (الرجاء التوجه إ� الشقة رقم ع��
� القادم للحصول ع� التعل�مات).. �ت.. يوم االثن�� س��

� الوجه القبيح�، الذي صار س�دە اآلن..
اللعنة ع� هذا الوغد ��

� كتال�ج..
والس�ب: �قعة من الح�� األحمر ��
� دمه..

الغضب والحنق �غل�ان ��
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فتح دائرة معارف األعالم (من هو من؟) �احثا عن اسم (سارلنج)
ء يهم �خصوصه سوى أنه �

و�ان أن وجدە �الفعل.. ل�ن ال ��
�ات التجار�ة والصناع�ة.. رئ�س مجلس إدارة عدد كب�� من ال��
� (میون �ارك - و�ل�شاير).. ر�ما �ان �حفظ

�� �
ل ر��� � له م��

الملفات هناك؟..
ال جدوى.. أعاد دائر� المعارف إ� المكت�ة..

�
ها أنه �دا�ة من األسب�ع القادم س�كون �� اتصل �ـ (ماری) وأخ��

ات وال تفاص�ل.. ة من الوقت، لم �ذكر لها أ�ة تفس�� (لندن) ف��
ولم تكن �� �ط�عها فضول�ة.. ف�� من عائلة ر�ف�ة تقل�د�ة لم

� أعمالهم..
تعتد �ساؤها مناقشة الرجال ��

 

∞∞∞∞∞
 

� ص�احا ركب القطار إ� (�ادنجتون) وقد استقر �ل يوم االثن��
� ذهنه.. ال�د أن ي��ل (سارلنج) من الوجود.. و�عدە

ء �� �
��

(ف�كرز).. ل�ن أوال ال�د من الحصول ع� الملفات وصورها..
ركب س�ارة أجرة إ� (جالواي هاوس).. ثم دخل المب�� وسار
فوق ال�ساط األحمر إ� الشقة رقم (10).. وهناك - ع� ال�اب -

وجد الفتة تقول (مس�� وم�� ف�كرز)..
دق الجرس ففتحت (ب�لال ف�كرز) ال�اب.. قالت له:

- تفضل.. قمت ب�عداد �عض اللحم ال�ارد والسلطة إذا كنت
جائعا..

� �انت مثل مئات أدرك أنها ت�تظرە.. ودخل وراءها الشقة ال��
ة وغرفة ث�اب ونافذة تطل ع� الحمام ها.. ردهة صغ�� غ��
.. و�ال�س�ة ألي شخص معه �عض المال و�عرف ومطبخ صغ��
� ساعة واحدة.......

ك�ف يت�ف �ان من الممكن تأث�ثها �لها ��
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- هل الشقة مؤجرة مفروشة؟
- نعم..

�
سار نحو الحائط يتأمل صورة معلقة لج�اد ب�ضاء ت�سابق ��

سهل.. �انت مائلة إ� حد ما وأدرك دون جهد أنها تداری خزانة
حائط�ة..

سألها:
- م�� �صل (سارلنج)؟...

- لن �صل..
؟ � - ماذا تعن��

- ثمة خطاب مغلق مختوم �الخزانة.. وعل�ك أن تفتحه
� إ�صاال �ه �ما حدث مع الخطاب اآلخر.. وتعطي��

ثم ترددت لحظة وأضافت:
� خدمتك..

- تعل�ما�� � أن أع�ش هنا معك وأن أ�ون ��
� �عد ظهر اليوم.. سأح�� حقي�ة ث�ا��

نظر إليها غ�� فاهم.. ثم �ساءل:
� رفضت؟ - ماذا لو أن��

اضات فلتقلها له.. .. ول�ن �انت لد�ك اع�� �
- هذە تعل�ما��

- آسف إذا كنت أتحدث دون وة.. ل�ن الموقف �ستأهل
السخط.

عت تعد ة و�� تركته متجهة إ� المطبخ وارتدت م��ولة صغ��
� إزعاجها واس�ثارة أعصابها.. وهل �ظن

السلطة.. لقد نجح ��
أنها تحب تلك؟.. إن �ل ما ت��دە لهو الخالص من هذە
� المرآة

المص�دة العفنة.. نظرت لوجهها ال�ا�س التعس ��
ء أفعله �النفع؟.. ح�� �

و�ساءلت: لم ال �عود عّ� أي ��
شعري.. قال ال�واف�� أنه س�كون جم�ال وها هو ذا ي�دو غ���ا

كعش العصفور..
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� أصا�عها ألنها لم تها.. لقد تهشمت ب�� � ق�� و.. ح�� الب�ضة ال��
تكن تامة النضج.. وغ�� صفار الب�ض أناملها..

 

∞∞∞∞∞
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-3-
� الخزانة..

فتح (را�كس) المظروف الذي وجدە ��
وقرأ الموجود �ه:

اء المؤن 1- ط��قة إدارة العمل�ات: تقوم مس (ف�كرز) ���
. وأوجه ال�ف، وتكون �� المسئولة عن االتصاالت م��

� جن�ة
2- دفع الم�الغ لألشخاص يتم نقدا من م�لغ األل��

الموجودة �الخزانة..
3- إجراءات أمن�ة: ال تجعل أحدا �عرف أن هناك سلطة أع�
. واألشخاص الوح�دون الذين �

منك. ال تكشف اسمك الحق���
س�كونون ع� معرفة ب�عضهم هم أنا وأنت و (برنزر) و (مس

ف�كرز)..
: من الرجال وال�ساء الذين لهم ملفات � 4- اخت�ار العامل��
� شخصا لديهم ماض محفوظة لدينا وهم حوا�� خمس��

�جعلهم ع� استعداد للتعاون معنا..
� مقعدە ونفث سحا�ة من الدخان، لقد �دأ

� (را�کس) ��
�� اس��

ة التعل�مات الغامضة هذە.. �شعر �الملل من ك��
ة تحمل عنوان (العمل�ة الم�دئ�ة): آە..... الورقة األخ��

1- نجاح هذە العمل�ة حيوي �ال�س�ة للعمل�ة األساس�ة. هناك
.. � ط وح�د مطلوب أن تتم العمل�ة خالل أسبوع�� ��

� الخ��طة يوجد بها مخزن مون
2- هناك منطقة معلم عليها ��

خاص �الج�ش، و�حوي المخزن (رقم 5) ستة صناديق مطل�ة
�اللون األخ�� عليها رقم 93 / ز، مطلوب �قة صندوق واحد

� م�ان آمن.
وحفظه ��

3- تتم هذە العمل�ة �أقل عنف ممكن.
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ته.. تأمل � ج�ب س��
طوی (را�کس) األوراق �عنا�ة ووضعها ��

� مقاطعة (كنت) قرب
الخ��طة فرأى أن المخازن موجودة ��

(ورثام)..
ة، نهض وهنا دخلت (ب�لال ف�کرز) حاملة حقي�ة ث�اب كب��

� حملها إ� حجرة النوم..
�ساعدها ��

ثم سألها:
� سأحاول استخالص - �الطبع حذرك (سارلنج) من أن��

المعلومات منك؟
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- أظن ذلك.
�نه �ما سألتك عنه؟. - وهل ستخ��

- نعم..
� الخالص منه.. أل�س كذلك؟

- أنت راغ�ة ��
..�� -

- إذن لماذا ال نحاول الحصول ع� ح���نا معا؟
ح ع� هذا.. - قال �� أنك ستق��

� من � األمر.. واآلن.. هل لد�ك فكرة عما وصل��
- إذن فكري ��

تعل�مات؟
قالتها �اقتضاب.. �انت �عد ترتاب ف�ه.. وآلمتها حق�قة أنها ال
تمثل له ش�ئا خاصا.. �ل ما �عن�ه هو نفسه فقط.. قال لها

مفكرا:
� العقد

� عن رجل �� � الملفات الخمس��
�� � - أر�دك أن ت�ح��

ي.. له �شأة عسك��ة و�عرف ك�ف � الخامس من العمر.. إنجل��
� الس�ارات و�ج�د العراك..

يت�ف مع هؤالء.. �فهم ��
- هل ت��دە اليوم؟

- ال.. �مكننا أن ن�دأ غدا.. أما اليوم فيومنا و�مكننا أن نذهب
لتناول العشاء �الخارج.. إذا �ان هناك ف�لم ت��دين أن ت��ه

ف�مكننا أن نذهب للس�نما معا..
وهكذا....

ذه�ا لرؤ�ة ف�لم (صوت الموس�قا) معا..، والحظ أنها غرقت
� أحداث الف�لم.. مع�� هذا أنها روما�س�ة تماما رغم ذلك

تماما ��
� ق�ضة (سارلنج)..

� وأوقعها ��
� الما��

ء الذي ارتكبته �� �
ال��

ء الذي �التأ��د أظهر شجاعتها وكفاءتها ح�� أنه ح�� �
ال��

ء.. ام (سارلنچ) ذلك الوغد الع��ق الذي ال ي�بهر ��� �اح��
� جعلها مع (را�کس).. ل�ن (سارلنج) أخطأ ح��
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ا.. ففتاة روما�س�ة بهذا الش�ل لن تصمد كث��
� وتحلق � ط��ق العودة - �عد العشاء خطر له أنها لم تزل تغ��

و��
� عالم (جو� أندروز) الرائع..

��
ل�نه �ان مخطئا..

� � ت�دل مسل�ه.. �التأ��د � تتعاون معه
�انت �� تفكر ��

ضد (سارلنج).. ل�ن (سارلنج) ل�س لقمة سائغة.. إنه �ملك
ات الرجال الذين �ستغلهم المال والنفوذ والذ�اء الشخ�� وع��
م�� أراد.. ال �مكن لـ (را�کس) أن �فوز إذن، و� - ألس�اب ق��ة

- ال ت��د أن تكون مع الجانب الخا�.
ل�ن لم �حن الوقت التخاذ القرار �عد..

 

∞∞∞∞∞
 

ة ص�احا جاءته �س�ارة (ست�شن واجون) استأجرتها بناء � العا��
��

ع� طل�ه.. لم �سعه سوى أن �قدر �شاطها وكفاءتها..، وق�ل
ي خاتم زواج �ن جنيها �� �ش�� أن �غادر الشقة ناولها ع��
� بن�ها ح�� ال يثور حولهما الق�ل والقال.. كذلك

تضعه ��
� �ل أسب�ع ع� عنوانها الحا�� مع طلب منها أن ترسل خطاب��
ثر مع البواب تغي�� الخط وجهة اإلرسال، وطلب منها أن ت��

� آلخر.. �خصوص زوجها من ح��
- وهل أ�تب لك ش�ئا داخل الخطا�ات؟

- الورق األب�ض �اٍف جدا..
وتركها وقاد الس�ارة إ� مقاطعة (كنت) ليتفحص مخازن
� � الناح�ة ال�م��

�� � الج�ش. �ان المخزن المقصود ع� �عد م�ل��
من الط��ق وقد تم قطع األشجار والن�اتات حوله.. لم �كن ثمة

دل�ل ع� وجود حارس �الم�ان وال أي شخص آخر..
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تلفت حوله �حذر ثم أ�طأ �عة الس�ارة ح�� سقطت عجالتها
� حفرة ع� جانب الط��ق.. وواصل دفع العجالت - مع

��
�د انغراس العجالت.. � � القرامل - ل��

التح�م ��
اب من الحفرة و ثم ترجل.. وركع ع� األرض لي�ناول �عض ال��

غ�� �ه وجهه و�واله، ثم سار قاصدا بوا�ة المستودع..
لم �كن �ه أي توتر - كعادته - ولم �شعر سوی �الثقة ال�اردة

� �انت تكسب �ل خدعه مصداق�ة تامة.. ال��
ە (را�کس) �حاجته واآلن.. ها هو ذا موظف مد�� جالس أخ��
�ة.. أشار له الموظف إ� جهاز � ال��

للعون ألن س�ارته غرست ��
هاتف.. فه�ع (را�کس) إ� هناك �طلب جراج إصالحات ولم

� ذا�رته..
ي�س - ط�عا - أن �حفظ رقم الهاتف ��

� خارطة
�ما لم ي�س أن �حفظ موضع ال��خ رقم (5) �ما رآە ��

معلقة ع� الحائط.. الثالث إ� �سار الط��ق الرئ��� الممتد من
مدخل المعسكر...

: � ت�� ثم سأل الموظف وهو يرفع كف�ه المغ��
هل �� أن أغسل �دي؟

� خارطة الموقع
ولم �كن �حاجة لمعرفة م�ان الحمام.. لقد رآە ��

ح الموظف � ل��
� السادس والثامن ل�نه أص�� � ال�وخ�� ما ب��

شا�را..
� ع� � الحمام اختلس النظر إ� ال��خ الخامس.. نافذت��

و��
� ال�اب دون قض�ان حد�د�ة والقفل �س�ط للغا�ة.. جان��

عاد إ� الموظف وشكرە ووقف ي�تظر س�ارة الص�انة..
 

∞∞∞∞∞
 

: ص�اح اليوم التا��
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) �حرق اإلطارات القد�مة � �ل خم�س عندما �قوم (جورج ج�ل��
��� والدخان األسود، ال�د وأن �دق و�تصاعد اللهب األصفر ال���
جرس الهاتف و�كون المت�لم من س�ان المنازل المجاورة.. وال�د

أن �شكو..
هم دائما �شكون...

� الجراج.. حقا
ل�كن لهم ما ي��دون فهناك دوما ما �جب حرقه ��

ء مدهش.. �
إن النار هذە ��

؟.. هل لوث السناج غس�ل إحدى جارتنا؟ - ماذا هناك �ا مال��
سأل زوجته إذ رآها قادمة.. فقالت:

- ثمة شخص واقف �الخارج ي�دو مهتما �الس�ارة (الست�شن)
الزرقاء..

- ل�كن.. سأذهب ألرى ما ي��د..
وغسل �د�ه ووجهه الذي غمرە العرق.. إن العمل مزدهر
�
اء ال تفارق حافظته، وها هوذا أمل جد�د �� واألوراق الخ��

اء.. ز�ادة تلك األوراق الخ��
�ان ال��ون المرتقب ي�دو راق�ا من ط�قة مو�ة، وحتما لن

اء.. �قتله �المساومة ثم ي�ت�� األمر �عدم ال��
)؟. � - مس�� (ج�ل��

- أنا هو..
ة.. � جولة قص��

- اس� (سم�ث).. أر�د أن نجرب هذە الس�ارة ��
- ولم ال..؟

ثر ط�لة الوقت - ) ي�� � رك�ا الس�ارة �قودها (سم�ث).. (ج�ل��
�ح�م العادة - ألن هذا �جعل ال��ون أقل ان��اها لعيوب

الس�ارة.. لم �كن ثمة داع لهذا ألن الس�ارة �انت ج�دة فعال..
� هذا المق�؟

� قدح جعة ��
- هل لك ��

- ال أرى ما �منع..
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� متواضع.. إذن هو رجل ط�ب.. ط�ب وذو حس شع��
� المق�.. �عد برهة �ساءل

جلسا يرشفان الجعة ع� مقعد ��
:( � (ج�ل��

� الس�ارة؟
- ما رأ�ك ��

اءها�! � ال أر�د �� - ال �أس بها ل���
- ما هذا السخف؟.. إذن فاألمر كذلك.. مجرد تض�يع وقت..

�
- �ل ما أردته هو إ�عادك عن الجراج لنجد فرصة ال�الم ��

هدوء..
- عن ماذا؟

- عنك�
).. غدا حذرا.. ال يوجد دل�ل ضدە، وسجله اليوم � توتر (ج�ل��

نظ�ف.. فماذا ي��د هذا المتحذلق؟..
أخ�ج الرجل عل�ة سجائر فض�ة وأشعل لفافة ب�طء:

).. أل�س � � (ولفرهامبتون) �ا مس�� (ج�ل��
- لقد كنت تع�ش ��

كذلك؟
۰۰ �� -

� (برمنجهام) اسمها (ناردون)؟..
كة �� - تذكر كذلك ��

.. ) وتوتر أ��� � � معدة (ج�ل��
تحولت الجعة إ� حمض ��

�
) ح�� �� � ء �ا مس�� (ج�ل�� �

� �ل ��
- لقد كنت مهندسا �ارعا ��

�ات عملت أنت قت ثالث �� صناعة المتفجرات.. ولقد اح��
� عام واحد والس�ب: أجهزة تفج�� من صنع �د�ك..

فيها.. �لها ��
) متصل�ا.. لقد �دأ الف�ع �داهمه: � وقف (ج�ل��

.. أنت ت�حث عن المتاعب.. �ل ما سأقوم �ه � - اسمع �ا صاح��
� وأن�ف، و�عد هذا أنت المسئول عما

اآلن هو أن آخذ س�ار��
س�حدث لو رأ�ت وجهك ثان�ة�
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طة لديها جهاز من صنعك.. - إجلس وال تلفت األنظار.. إن ال��
الجهاز الذي لم ينفجر.. وكنت أنت واثقا إ� الحد الذي جعلك
ك �صماتك عل�ه ألنك متأ�د من أنه س�عمل �ما �جب.. ت��
طة اآلن تملك �صمات ال تعرف من صاحبها.. �ل وال��
ما�لزمهم م�المة هاتف�ة من مجهول.. وعندئذ ت�ت�� هذە

المأساة..
� غّل.. �ان رجال عمل�ا للغا�ة..

) يرمق (را�کس) �� � جلس (ج�ل��
� � يرى الل�� و�عرف م�� تكون األمور �ال رجعة.. و�عرف ح��

المسكوب أال جدوى من ال��اء عل�ه:
؟ - حسن.. أنت تلعب لع�ة قذرة.. �م ت���

اب�سم مس�� (سم�ث):
� فحسب �عدهما - ال أ��� ماال.. أ��� وقتا. أ��� وقتا.. يوم��

تن�ف لحال س��لك وتحصل ع� خمسمائة جن�ه�
؟ - أنت تدفع ��

- أفضل أن أدفع أنا لك.. فأنا لن أقوم �عمل�ات قذرة أخري،
.( � ستقوم �ما أر�دە منك �ا مس�� (ج�ل��

ة ال وس�لة للخالص.. لقد أح�ط �ه.. هو ال ي��د نها�ات حق��
وأمامه سنوات عدة من الحي��ة وال�شاط لن يتخ� عنها.

.. ما �� العمل�ة؟ � - حسن.. لقد نلت م��
ح له.. و�دأ (را�کس) ���

 

∞∞∞∞∞
 

) أن تح�� س�ارة (الندروفر) � س�كون عل�ك �ا مس�� (ج�ل��
� ثم تكتب عليها �ل � الج�ش وتطليها �اللون ال����

�المستعملة ��
هذە األرقام والعالمات الخاصة �سالح المدفع�ة..
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) �عرف أن هذا ال�ابوس لن ي�ت� أ�دا.. عمل�ة ت��عها � �ان (ج�ل��
� ح�اته..

� �ا��
أخرى.. س�ظل هذا الوغد متح�ما ��

( � ر�ما هو قادر ع� إرغامه ع� هذە العمل�ة.. ل�ن (ج�ل��
س�ق�� عل�ه �مجرد أن يتحدث عن عمل�ة أخرى.

 

∞∞∞∞∞
 

� الشقة:
سأل (را�کس) (ب�لال) وهما جالسان ��

� ترك (سارلنج)؟.. االختفاء فحسب؟
- ألم تفكري قط ��
قالت و�� ت�نهد:
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� لن أنجح.. يوما ما س�موت �اآلخ��ن.. - لقد فكرت.. ل�ن��
- األغن�اء �ع�شون أ��� من اآلخ��ن.. فلديهم المال الذي �سمح
اء األط�اء واألدو�ة والخدم الذين �قدمون لهم العالج.. لهم ���

�ال�س�ة لل�عض �حسن اإل�اع �موتهم..
- أنت لست جادا؟

� أدرك � حنق.. �انت تث�� أعصا�ه ولم �كن م�الغا ح��
نظر إليها ��

� حاجة ماسة إليها..
أنه �مقتها.. ل�نه اآلن ��

قة مع صورها.. � أر�د أن أرى الملفات مح�� - أنا أر�د موته.. ل���
� هذا القفص ودون ذلك لن �كون قتله ذا نفع �.. هل تحب��

� الذي أنت ف�ه؟ اللع��
- ل�س قفصا س�ئا جدا خاصة وهو لم �عد �دخل إل�ه

.. � ل�ضا�ق��
؟ � م��

- إذن لن تتعاو��
� خوف.. �له قوة وحي��ة وتصم�م ع� القتل..

نظرت إل�ه ��
ء عادي.. ال �منعه سوى حاجته للملفات عندئذ يت�لم عنه ک��

�ل (سارلنج) من الوجود کذ�ا�ة... � س��
�� ت��د ح��تها ل�نها - حتما- ال ت��د دفع هذا الثمن.

ر�اە... لماذا �قت أول عل�ة بودرة من محل (ماركس آند
� قادتها إ� �ل هذا؟ سب��) ال��

فع ذقنها مداع�ا.. �� تعرف أنه �فعل هذا �� يؤثر مد أنامله ل��
� هذا.. تحتاج إ� أن يهتم بها أي شخص

عليها ل�نها ترغب ��
�شعر معه �األمان..

� وهن و�� ترى اب�سامته الدافئة:
همست ��

- ماذا ع� أن أفعل؟.
ا�ه �� �

� سأطلب منك وضع السم �� � أن�� .. ال تظ�� - ل�س ال�ث��
� فأنت لن تقدري ع� ذلك.. �ه �السك�� أو ��
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�
.. فهناك �� � دورها ��

�ان ي��د عونها.. و�عد قتل (سارلنج) �أ��
(د�فون) ي�تظر ب�ت أهله و (ماری).

ك (سارلنج) �حرمه من �ل ل األحالم وزوجة الغد.. ك�ف ي�� � م��
هذا؟..

 

∞∞∞∞∞
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-4-
ور المدعو (أو�ری � � الص�اح التا�� توجه إ� (برایتونر) ل��

��
�ان��ل) - فهو لم يتعود �عد ع� انه ل�س (برنزر) - محاوال تذكر

أول لقاء حدث ب�نهما.... منذ خمسة ع�� عاما...
� ح�مه

�ان (برنزر) هو من تعرف عل�ه.. لقد �ان (برنزر) ذك�ا ��
ع� الرجال، و�ج�د تق��م خصائصهم �أنه جهاز �مبيوتر).

وعاشا معا �ل هذە األعوام دون أن �عرف أحدهما اسم اآلخر
� وال عنوانه..

الحق���
ە �أن األمور ال واليوم.. للمرة األو� هو ذاهب إ� (أو�رى) ل�خ��

�س�� �ما أرادا...
 

∞∞∞∞∞
 

ا.. لم يتغ�� (برنزر) كث��
� ذات الرأس األصلع والوجه الهادي عد�م التعب�� والعين��

� وتلك المسحة العامة من اللطف المهذب المشوب الرماديت��
�حزن..

فقط �انت ث�ا�ه أ��� أناقة وأر�� ذوقا..
� كتال�ج

ە �قصة (سارلنج).. الثقطة الحمراء �� �دأ (را�کس) �خ��
ء.. �

معدات الص�د.. �قة مخازن الج�ش.. �ل ��
، �ما �ان دأ�ه مع �ل �

ظل (برنزر) صامتا ط�لة الوقت �ص��
� دون أسئلة ح�� ف�غ (را�کس).. ثم سأله:

عمل�ة جد�دة.. �ص��
� (سارلنج) نفسه؟

- ما هو رأ�ك ��
� ى ل��� - أظن أنه مخبول.. لم �كشف لنا �عد عن خطته ال���

ە أراهن أنها ستكون ش�ئا خ�ال�ا ال �مكن تنف�ذە.. ال�د من تدم��
ول�ن �عد الحصول ع� الملفات..
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- سنحتاج إ� معلومات عن (سارلنچ) هذا..
� ي��د اإللمام بها.. رسم و�دأ يوضح لـ (را�کس) �ل األش�اء ال��
� �ه.. أجهزة اإلنذار ل الذي زارە (را�کس).. أسماء العامل�� � الم��

وم�ان الخزانة..
�
أر�د كذلك. قال (برنزر) - قائمة ب��اب (سارلنج).. عاداته ��
�
� لد�ه.. طب�ب أسنانه.. أسماء مرءوس�ة �� األ�ل.. األمراض ال��

العمل - وسائل �سليته.. هل �شكو من األرق؟.. سف��اته إ�
ء.. �

الخارج.. �ل ��
ة.. وعندما ت��د قتل رجل فال�د إن (سارلنج) عالمة استفهام كب��
من أن تعرفه ج�دا.. تعرفه إ� درجة الغرام..و (سارلنج) �جب أن

�موت.. هذا هو الحل الوح�د..
� إح�اط:

قال (را�کس) ��
� �ل هذا..

- آسف جدا.. كنت أنا الس�ب ��
- ال عل�ك.. �ان من الممكن أن أ�ون أنا.. إن المرء يؤ�� من
� ذاك

� �انت معلقة �� هوا�اته.. ولو أن أحدا رأى لوحة من ال��
المكتب ألدرك أنها أصل�ة.. ول�ان قادرا ع� الوصول لنا..

ا وان�ف (را�کس) �عدما طلب منه (برنزر) أن �ع�� الفتاة �ام��
تلتقط بها صورا - �لما تمنت لها الفرصة - لدار هذا المدعو

(سارلنج).
 

∞∞∞∞∞
 

� الخارج،
� عاد (را�گس) إ� الشقة.. �انت (ب�لال ف�كرز) �� ح��

� مقعد قرب النافذة..
ل�ن (سارلنج) �ان هناك�.. جالسا ��

� لون
ء جانب وجهة المشوە ف�جعله �� �

والضوء الداخل منها ���
اللحم المسلوق، �ساءل (را�کس) �عد أن ح�اە بهزة من رأسه:
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- هل معك مفتاح الشقة؟
- ط�عا..

� هنا؟.
- وهل من الطب��� أن تأ��

ات األشخاص �دخلون و�خرجون من هذا - لم ال..؟.. ع��
المب�� �ل يوم.. هل كنت عند (برنزر)؟

- نعم
- وناقشتها ط��قة القضاء عّ�؟

- ط�قع�
� �ه.. واآلن ماذا رت�ت �شأن

ا�� عندما تقرران ش�ئا أرجو أن تخ��
مخزن الج�ش؟

- سنقوم �التنف�ذ ولسوف تعرف الموعد من مس (ف�كرز)..
� س�نفذ العمل�ة النهائ�ة؟ - وم��

ة من شار�ه وغمغم: جذب (سارلنج) شع��
� الوقت الحا�� أن أطلعك ع� أ�ة تفاص�ل.

- ال أستطيع ��
ونهض متكئا ع� عصاە ذات الرأس الف�� قاصدا ال�اب فسأله

(را�کس):
- ك�ف عرفت �أمر ذلك الصندوق؟

ثر الرجال ذوو المواقع الهامة �عد - أوە�.. أنت تعرف ك�ف ي��
� أن

� السلطة يتماثلون ��
اب ج�د.. �ل الرجال �� عشاء فاخر و��

لق.. إنهم ل�سوا مثلنا �ا (را�کس).. و�ال لما حققنا أي � لسانهم ي��
نجاح.. إن صمتنا هو � قوتنا �ا (را�كس)..

ثم توقف ونظر ل (را�کس) واب�سم فازداد ق�حا..
وأردف:

 

س � مقتك � فهكذا أح�ك أن تكون.. مثل أسد ��
- استمر ��

�خضع لسوط المدرب �انتظار لحظة سهو � �مزق عنقه�
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ثم ضحك وأضاف:
ى ما�ه.. أنصحك إذن أن تكون - أعرف أنك ستفتح الصندوق ل��

� تفعل ذلك. ثم هز رأسه وخ�ج.. حذرا ح��
س... ومدرب�.. هذا هو تقدیر (سارلنج) للموقف�.. ت�ا أسد ��
له�.. ت�ا لطب�عة تهوى تعذ�ب الناس إ� هذا الحد المروع.. ماذا

ي��د هذا الرجل مع �ل ما �ملك من نفوذ وثروة؟..
�جب القضاء ع� (سارلنج).. �جب الفوز بوالء (ب�لال) المطلق..
ألنها �� المفتاح الوح�د إ� أ�ار هذا الرجل الم��ــــع ها �� ذي

قادمة..
 

∞∞∞∞∞
 

الس�ت.. الساعة الرا�عة.. وقد رحل (را�کس) �الس�ارة
.. � (الست�شن) منذ ساعت��

� لصوت األمطار متوجسة..
تجلس (ب�لال) أمام الهاتف تص��

ا: � �جلس وراءها ذلك الذي عرفته أخ�� ع� ح��
(برنزر).. ال ي�دو عل�ه أي توتر وقلق مثله مثل (را�کس) تماما..

رجل مهذب هادئ ال ي�ا�� ع� ما ي�دو ��ل هذا...
� الم�المة.. - ه�ا.. اطل��

قالها (برنزر) فأطفأت س�جارتها ورفعت سماعة الهاتف متوترة..
� سأم:

و�عد ثوان سمعت صوت رجل �قول ��
- نعم؟.

ورث)؟ - هل هذا هو مستودع (م��
- انتظر لحظة.. هذە وزارة الدفاع.. هوايتهول.. کولون�ل

مبتون) ي��د الحد�ث مع.... ��)
� صوتها:

لقد زال عنها التوتر اآلن و�دأت الجد�ة تظهر ��
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- هنا مكتب مدير عام المعدات.. سأوصلك �ه.. وحكت ظهر
�
� ثم ناولت الهاتف ل (برنزر) قائلة �� � السماعة مرت��

إبهامها ��
تهذ�ب:

� طلبتها �ا س�دی. - الم�المة ال��
أمسك هذا �السمعة ل�قول �لهجة عسك��ة آمرة:

� (ک��)؟ ورث)؟.. هل وصل ال�اب�� - مستودع (م��
- ال �ا س�دي.. لم �ح�� أحد بهذا االسم..

� فورا – أنا کولون�ل - عندما �صل أ�لغه �أن عل�ه االتصال ��
� وايتهول 17022.. هو �عرف الرقم الداخ�..

مبتون) - �� ��)
هل فهمت؟

ود: �� �
ثم أن� الم�المة ونظر للفتاة مب�سما وشّد حلمة أذنه ��

هم تماما.. من هو مدیر المعدات الح���ة إن هذا سيوقف تفك��
حقا؟

ثم ارتدي قفازاته وق�عته ونهض لين�ف، وق�ل أن �خ�ج
استدار قائال:

. �
ء س�كون ع� مايرام.. ال تقل�� �

- �ل ��
.. � �عد ان�افه جلست (ب�لال) تفكر.. أولئك الرجال المالع��
ء تقوله أو �

هم أي �� � منت� الهدوء والثقة ولن �غ��
�لهم ��

حه.. تفعله أو تق��
وهذان االثنان �الذات، س�قومان �قتل (سارلنج) �كفاءة وهدوء

� هذە العمل�ة �الض�ط.
ودون انفعال �ما يت�فان ��

 

∞∞∞∞∞
 

� (كنت)..
� حقل منعزل ��

ء �� �
تم �ل ��
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) الذي �ان �قف - ب��اب الجنود � ح�ث لحق (را�کس) ب (ج�ل��
� غ��ّ معالمها لت�دو كس�ارة من - جوار الس�ارة (الالندروفر) ال��
سالح المدفع�ة، وارتدي (را�کس) ث�اب ضا�ط وانطلقا إ�
ورث).. ولم تحدث مشا�ل.. ألن المشا�ل ال مستودع (م��
� (ک��)؟.. نعم.. هناك تحدث أ�دا لمن يثقون �أنفسهم. �اب��
امبتون).. رسالة لك من (وايتهول) تف�د �أن تتصل �كولون�ل (��
.. اليوم الس�ت � ال ت�ت�� الضيق ع� الوجه.. تلك األوامر ال��
ض أنه إجازة.. حسن.. ق�ادة الس�ارة إ� ال��خ رقم (5).. والمف��
�ة ع� مؤخرة رأس الموظف.. ثم تق�د �د�ه فتح ال�اب.. ��
وقدم�ه.. واس��دال الصندوق المطلوب �الذي �انا �حمالنه ثم
مغادرة المعسكر دون �لمة واحدة إ� أن وصال إ� الس�ارة

(الست�شن) ونقال الصندوق داخلها..
وال دا�� للقول أنهما �انا يرتد�ان القفازات ط�لة الوقت..

:( � قال (ج�ل��
- لقد نجحت �ما لو كنت ساحرا..�

ته.. عندئذ عرف (را�کس) ما ومد �دە ال�م�� داخل س��
) ي�تظرها وع� الفور اعت� � � �ان (ج�ل�� س�حدث. اللحظة ال��

) ح�� أسقط المسدس منها... � �د (ج�ل��
� � - أيها اللع��

ور�� الرجل ��ل ثقله فوق (را�کس) فأوقعه أرضا.. وهان�.. ر�لة
� صدغه تمالك (را�كس) نفسه - والحنق

�الحذاء العسكري ��
� �طنه،

ب عنق الرجل �س�ف �دە ثم ر�له �� �غزو دمه. ف��
.. � فتدح�ج فوق العشب ي��
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التقط (را�کس) المسدس وص��ه نحو الرجل..
الدماء �س�ل ع� وجهه و�مه �غ�� ل�نه تمالك أعصا�ه..

- ال تحاول ذلك مرة أخرى و�ال قتلتك�
ء معدته نفسها.. �

) �سعل ح�� ل��اد ��� � فنهض (ج�ل��
ا حمال الصندوق إ� الع��ة، ثم تفقدا الع��ة (الالندروفر) مع�

ق�ل تركها ليتأ�دا أنهما لم ي�س�ا ما �دل عليهما..
ثم أن (را�کس) قاد الس�ارة متجها إ� جنوب (لندن).. توقف

جوار بركة ماء وفتح النافذة.. ثم أخ�ج المسدس من جي�ه:
- هل �ستطيع أحد تعقب هذا للوصول إل�ك؟
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� معتوها؟ - أتظن��
- �دأت أشك ف�ك �عد ما فعلته اآلن..

ثم ط�ح المسدس إ� بركة الماء..
�
عا ث�ابهما العسك��ة و�دالها ب��اب مدن�ة، ودفنا األو� �� � وان��

ة.. حفرة صغ��
قال (را�کس) وهما عائدان للس�ارة (الست�شن):

� �عمل وحدە ء.. ال يوجد مب�� �
- إن قتلك �� لم �كن ل�ف�دك ���

�ما تعلم..
� كنت سأستمتع �قتلك إ� أق� حّد.. - �ل ما أعرفه هو أن��

مسح (را�کس) وجهه �المند�ل:
- لقد انتهت القصة ولن يزعجك أحد �عد اآلن..

وأشار إ� تا�لوە الس�ارة:
� الدرج أمامك..

- نقودك ��
- �م؟

- خمسمائة زائد ثمن (الالندروفر) والمصار�ف األخرى..
�
- ال �أس.. لقد حصلت ع� (الالندروفر) من مزاد س�ارات ��

) ولن �ستطيع أحد الوصول إّ� عن ط��قها.. (ل�س��
.. فأنت تح�� نفسك أوال.. � - هذا ال �قلق��

) مظروفه ونزل من الس�ارة.. ووقف تحت رذاذ � وحمل (ج�ل��
المطر وضوء مصابيح الشارع يرمق (را�کس)، ثم قال وهو يرفع

� تردد:
�دە ��

.. أنت حقا رجل ط�ب� � - آسف ع� ما �در م��
� أمواج الذك��ات.. � ب��

واستدار.. ل�خت��
 

∞∞∞∞∞
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� حذر رفع (را�کس) غطاء الصندوق..
��

�ان مغ� من الداخل ب�شارة خشب.. مد �دە �ع�ث داخلها
�
ة الحجم �ح�ث �مكن إخفاؤها �� فخ�ج �قن�لة �الس��ك�ة صغ��

راحة ال�د.. �ان هناك ال�ث�� منها..
� جي�ه وأغلق الصندوق.. ثم استقل (تا��)

وضع واحدة ��
عائدا إ� الشقة....

.. � س�كون هذا الجراج مأمونا إلخفاء الصندوق إ� ح��
�ل �ل ال�صمات من ع� � �عد قل�ل س�تجه (ب�لال) إ� الجراج ل��
� استأجرتها منها.. الس�ارة، ثم تقودها لتع�دها إ� الو�الة ال��
� هذا الجزء.. إن االسم الذي تركته

وهكذا �ذوب �ل دور لهما ��
� الو�الة م��ف ط�عا.. وس�كون مستح�ال أن �ع�� أحد ع�

لهم ��
مستأجرى الس�ارة لو أن أحدا وجدها.. �انت قد تركت له عشاء
ع �لتهمه وهو راض عن نفسه أتم من اللحم والقن��ط.. ف��

الرضا...
 

∞∞∞∞∞
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وعاد (را�کس) إ� (د�قون) ل�ستجم قل�ال..

� � رحلة �ـ (مالطا) وح��
�ان قد عرف من (ب�لال) أن (سارلنج) ��

.. � �عود لن �حتاج لرؤ�ة (را�کس) أسبوعا أو اثن��
� دارە هناك أثار دهشته أن وجه (ب�لال) لم �فارق مخ�لته..

و��
� تدعوە لحمايتها.. نظرة الضعف ال��

... لماذا �فكر فيها اآلن؟.. �ا إل��
�عد الظهر قصد پ�ت (ماری)..

ة.. ل�نه - ق�ل أن يزورها - قام بتج��ة صغ��
� جل هناك وسار ب�� اتجه �الس�ارة إ� واد قد�م عميق.. ف��

ة � �غلفها الض�اب، ح�� وصل إ� هض�ة صغ�� �ة ال�� الزهور ال��
تطل ع� ممر ضيق تر� ف�ه األغنام..

ال��ــــح تهب من ظهرە ل�نه �لل إص�عه ورفعه إ� أع� ليتأ�د من
� اتجاە ال��ــــح.. ثم وقف يرمق األغنام و�� �س�� هنا وهناك ب��

� �قها من األعشاب.. عند قدم�ه أخ�ج القن�لة ال�الس��ك�ة ال��
� �ع مسمار األمان منها ثم رماها من أع� ب�� الصندوق وان��

الحشا�ش....
 

ة.. ثم وث�ت تراجع �ظهرە ب�طء وهو �عة.. ثمان�ة.. �سعة ع��
� الهواء وتناثرت شظا�اها..

القن�لة ��
طفق ي�تظر.. ي�تظر..

وفجأة رفعت إحدى الماعز رأسها ثم هوت ع� األرض.. وت�عتها
� األغنام.

�ا��
ومر طائر فوق األغنام الممدة ع� ارتفاع أر�عة أقدام فهوی

كقطعة حجر..



1478

�ان هذا هو ما ي��د (را�کس) معرفته..
لهذا ركب س�ارته قاصدا دار (ماری)..

 

∞∞∞∞∞
 

ص�اح اليوم التا�� عاد إ� م�ان األغنام
�ان ضوء الشمس �سطع ع�� المنحدر الصخري.. ولم
�كن هناك سوى جثة واحدة من األغنام.. أما ال�اق�ات

ف�انت تم�ح هنا وهناك تر� العشب...
ما � هذا؟.. لماذا ماتت واحدة فقط من الغنم؟

 

∞∞∞∞∞
 

ە و � مق� (راك) ب (لندن) وأخ��
� قا�ل (برنزر) �� �عد يوم��

ب�تائج تج��ته.. و�ساءل عما يزمع (سارلنچ) عمله بهذە القنا�ل..
- أظن أنها قنا�ل خاصة �فض الشغب

- ال أظن هذا.. لو أنهم استعملوها مع الناس فلن ينهض �عضهم
أ�دا �ما حدث لهذا الخروف - ل��ما �ان نوعا من غاز
�
األعصاب.. معظم هذە الغازات تكون قاتلة إذا ما استعملت ��

م�ان مغلق.
حك (را�کس) رأسه وغمغم:

�
- علينا أن نت�ف ��عا �شأن (سارلنج) ق�ل أن يورطنا ��

� ي��د فيها استعمال هذا الغاز... �رة ال�� خطته ال��
ثم ج�ع ما �قدحه.. وأردف:

- هذە الل�لة سأصارح (ب�لال) وأتصل �ك غذا..
وهكذا..
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� الخارج... وحدثها عن القن�لة
اصطحب (ب�لال) إ� العشاء ��

�
ال�الس��ك�ة. فضل أن �حدثها وسط الزحام ح�� تتح�م ��

ض.... انفعالنها لو أردات أن تع��
قال:

� استعمال هذا الغاز.... هللا وحدە �علم أ�ة
- سيورطنا جم�عا ��

خطة مجنونة ي�ت��ــها (سارلنج) قد تودي �ح�اة المئات.. هل
؟.. ال حل سوی قتل (سارلنج).. وأنِت الوح�دة � سنقف مكتوف��

القادرة ع� معاون�نا �ا (ب�لال)..
- ومن أدراك أنه س�جعلك �ستعمل القنا�ل؟

- ألنه ال �ملك الوقت الذي �جعله من هواة ال�الس��ك �ا
ات األب��اء.. غ�� � (سارلنج) وع�� .. عل�ك االخت�ار ما ب�� �

�� صغ��
� ذات الوقت..

أن قتل (سارلنج) س�نقذ األب��اء و�حررنا ��
- أفهم هذا..

- ال ن��د منك سوى �عض الب�انات..
نظرت إ� القدح أمامها ع� المنضدة.. وهمست:

- أنا خائفة�
كه و (سارلنج) و�ل �ل ما عليها اآلن هو أن تنهض واقفة وت��

ء وراءها.. ترحل.. ل�نها ال تملك القوة � تفعل ذلك.. �
��

أومأت �اإل�جاب..
مد �دە ع�� المنضدة وأمسك ب�دها.

- لن تند�� أ�دا.. اآلن دعينا �ستمتع �أمس�تنا معا ون�� �ل
� الموض�ع ف�ما �عد..

ء.. س�تحدث �� �
��
 

∞∞∞∞∞
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� ظلت (ب�لال) تلتقط الصور لـ (�ارك � �امل�� لمدة أسبوع��

�ت) و (میون �ارك) �ما طلب منها (را�کس).. س��
� كذلك قامت بتدو�ن � الم�ان��

� تص��ر معها �� � آل��
و�انت تخ��

.. ب�تقان ودقة قامت � ل�� � المعلومات وعمل رسوم ب�ان�ة للم��
� أن ير�� عنها (را�کس)..

�عملها آملة ��
(را�کس) الذي ازدادت تعلقا �ه يوما �عد يوم..

اجعا الب�انات الخاصة � �ل ل�لة تجلس جوارە ق�ل النوم ل��
و��

ء �
��ل ��

الحق �قال.. إن هذە �انت أسعد أ�امها ع� اإلطالق..
� تلك األمس�ة قال لها:

و��
�ت).. � (�ارك س��

� �� مرة أخرى غرفة نوم (سارلنج) ��
- ص��

لقد وصفتها له عدة مرات ح�� غدا قادرا ع� رؤ�تها..
� من الدرج.. الحجرة �الطابق األول.. �اب المكتب إ� ال�م��
غرفة نوم (سارلنج) لل�سار.. ثم �اب المكتب من خشب

ال�لوط.. النوافذ �حرس �ل منها جرس إنذار..
�
مكتب (سارلنج) من خشب (المجنة).. ساعة الحائط الط��لة ��

الركن األ�� من ال�اب.. ثم ال�اب الذي �قود إ� غرفة الخزانة
المصفحة ثم ينوي (سارلنج) الدخول إ� الخزانة ف�طلب إ�

(ب�لال) أن تن�ف ر�ثما �فتح ال�اب..
� � � م��

المش�لة هنا أن (را�کس) لد�ه صورة ال�اب المصفح ��
� تماما.. و�ال تضار�س � �انا متماثل�� (لندن) وال��ف.. ل�ن ال�اب��

ع� اإلطالق.. ال مق�ض.. ال مفتاح.. ال قفل..
مجرد مسطح ضخم من الصلب األملس، وع� الناح�ة ال��ى

أعالە م��ــع أملس من النحاس ضلعه ستة بوصات..
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لق م��ــع النحاس و�نفتح � - �ل ما أعرفه هو أنه �ضع �دە في��
ال�اب..

- أ�ة �د؟
.. � - ال�م��

� عي��ك وتذكري.. أ�ة �د؟
.. أغل�� �� - ال تف��

.. ثم �ضغط ب�بهامه األ�� ع� م�ان ما وعندئذ ينفتح � - ال�م��
ال�اب.

� ذلك الم��ــع
ل�نها حاولت - منذ أ�ام - أن تجرب دفع �دها ��

ح�ح للخلف ل�ن ش�ئا لم �حدث.. � دون جدوى.. أحست �ه ي��
ما هو ال� وراء هذا ال�اب العج�ب؟

- وماذا �عد أن �غادر الغرفة المصفحة؟.. ك�ف �غلق ال�اب؟
� الحائط �ضغط عل�ه

- �ما قلت لك.. هناك زر کزر الجرس ��
فينغلق ال�اب.. و�الطبع ال دا�� لسؤال عن ما قد �حدث لو

ء.. �
ا لم �حدث �� ضغطت الزر وال�اب مغلق ط�ع�

ثم نظرت إل�ه متوسلة:
�ك �عد أن - أنت لن تفتح هذا ال�اب.. فلم ال تتوسل له � ي��

تقوم بهذە العمل�ة؟
� غضب - هذا الرجل �ستمتع

كنا وشأتنا - صاح �� - إنه لن ي��
� ح�اتنا

�االس��الء ع� أقدار الناس.. ولن نجد ح��ة وال راحة ��
ما دام ح�ا يرزق..�

� الظالم لساعة متأخرة
� غضب ذهب لينام.. أما �� فظلت ��

و��
من الل�ل..

� أتنها تدوي ع�ارته: هذا الرجل �ستمتع �االس��الء ع� أقدار
��

الناس.. أنت أ�ضا �ستمتع �االس��الء ع� أقدار الناس.. لقد
� �موت � ط�ع بنانك.. ول�ن - ح�� � إراد�� تماما وجعلت�� سلبت��
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؟.. ع� �ل حال مهما � الزواج م��
(سارلنج) - هل ستظل راغ�ا ��

حدث..
س�ظل جزء منك �حاجة إ�.. أنت مثل (سارلنج)..

ء تمل�ه.. �
ال تتخ� أ�دا عن ��

 

∞∞∞∞∞
 

� مقعد قرب النافذة وساقاە مت�اعدتان وقد
جلس (سارلنج) ��

انح�� �جسدە إ� األمام..
� حال نفس�ة طي�ة.. وقال وهو يب�سم:

�ان ��
- أنا االبن السابع البن سابع.. ال�د أن لهذا مع�� ما..

� (د�فون) �قولون أن لهذا الشخص القدرة ع� جذب
�� -

� قتل سمكة..
ع �� األسماك.. إال أنه �فقدها إن ��

أشار (سارلنج) إ� وجهة الدم�م وغمغم:
� جمع

�ن من عمرى، وقد نجحت �� � الواحدة والع��
- كنت ��

ا ونمت �ت كث�� � ألفا من الجنيهات فاحتفلت �ذلك.. �� خمس��
� �دي.. سقطت ع� الفراش وصحوت

ولفافة تبغ مشتعلة ��
ان.. لقد �ذل الجراحون قصارى جهدهم ح�� صنعوا وسط الن��

� المسخ الذي تراە. م��
ثم اب�سم ونظر إ� (را�کس):

� � �لها منذ ذلك الح��
- إن أي محلل نفسا�� سيؤكد أن ت�فا��

� أؤكد لك أن .. دع�� .. ل�نهم حم�� �� تع��ض عن �شوە وج��
هذا �الم فارغ.. أنا �ط�� مقامر.. ال�د أن أع�ش وسط
� دائرة التوتر..

األخطار.. �دأت أخ�ج ع� القانون مرارا ألع�ش ��
�ان هذا �جلب ا� الراحة النفس�ة والمال.. وستكون أنت م��
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� هذە اللعنة الخطرة.. فلو ر�حناها �كن لك و (برنزر) نصف
��

مليون جن�ه ع� األقل..
- أنا ال أر�د ماال.. �ل ما أر�دە هو الحصول ع� الملفات ثم

قتلك والعودة إ� (الفرتون مانور)..
ضحك (سارلنچ) وحك ذقنه:

- أنت تخدع نفسك �ا ع��زي.. تظن أنك ت��د االنتقام ألب�ك..
ل األجداد.. إلخ.. ل�ن ال.. أنت مقامر مث�� تماما �ا � استعادة م��
(را�کس).. مقامر �ط�عك.. ولن �مر عل�ك عامان ح�� تعود إ�
ان � تل�ح ن�� سابق عهدك.. أنت تعرف ذلك وتمقته.. وح��
الحق�قة أمام عي��ك تحاول إطفاءها ��لمات مثل (ألفرتون

مانور)..
ء الوح�د �

تك أنت ألنك مقامر.. المخاطرة �� ال�� لهذا اخ��
الذي �جعل الح�اة طعما لد�ك..

� سأم.. وغمغم..
هز (را�کس) رأسه ��

.. أن أراك جثة � - أنت �حاجة إ� عالج.. أما أنا فأعرف عال��
هامدة�

ازدادت اب�سامة (سارلنج) ا�ساعا.. وقال:
� لو ارتك�ت �س أنا شا�ر لك �ل هذە المتعة.. اإلحساس �أن��

خطأ واحدا سأموت.. إن هذا ي��د استمتا� �الح�اة..
وأومأ برأسه... ثم ان�ف..

� األمر مل�ا.. هذا الرجل مخبول تماما..
ع (را�کس) �فكر �� ��

� ل�ن التخلص منه مستح�ل ق�ل أن �جد حال للغرفت��
� إنه منهك.. منهك.. المصفحت��

� عادت (ب�لال) أدركت أنه ق�� ساعة رهي�ة.. وح��
فجوارە مطفأة سجائر طافحة �األعقاب.. نظر إليها وقال:
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ء مف�ح.. قو�� �� أنه سقط من ع� السلم ودق �
��� � ��� - أخ��

عنقه..
جلست جوارە ور�كت ع� رأسه �لطف:

- ماذا �ضا�قك �الض�ط؟
جلست ممسكة ب�دە.. وقالت:

ل (لندن) منذ أر�ــع � ء هام عرفته.. إنه �متلك م�� �
- هناك ��

ة �ه منها تلك الغرفة سنوات فقط، وقام �عمل تعد�الت كث��
� أحتفظ المصفحة.. وقد قمت �مراجعة فوات�� التعد�الت ال��

.. وهل تعرف ماذا وجدت؟ � � مكت��
بها ��

وهكذا قال مب�سما وهو �داعب نقنها: - وجدت فاتورة دفع
كة (في�سن نفقات إ�شاء الغرفة المصفحة - نعم قامت �ذلك ��

ى.. �اته ال��� � (لندن) و�� من�ثقة من ��
أند ال�ل) ��

� هذە القصة..
� خ�ط ق�م �� وهكذا.. تب��

ح كة المذكورة وت�لم مع مدير مب�عاتها.. �� اتصل (را�كس) �ال��
كة تصم�مات معمار�ة شمال (أيرلندا).. �� �

�ك �� له أنه ��
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وأنه ي��د رؤ�ة إنتاجهم من األقفال والخزانات..
كة غدا.. سال لعاب مدير المب�عات ودعاە ل��ارة ال��

وتوطدت عالقته مع الرجل، ودعاە إ� الغداء الفاخر مرارا.. �ما
وعدە �م�افأة مال�ة ق�مة لو أنه قدم له سعرا مناس�ا وخاصة أن

� خزانة مصفحة�
كة راغب �� مدير ال��

التقطت السمكة الطعم.. وقال مدير المب�عات:
� - لدينا ما ت��د حتما.. �الواقع رئ�س مجلس إدارتنا �ملك خزانت��

من ذات الن�ع.. ل�ن ت�لفتها �اهظة �ما ال يناسب السوق..
ثر عن �ل ما ي��دە (را�كس).. ع ي�� و��
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إن (را�کس) �عرف اآلن �ل ما �حتاج إلرسال (سارلنج) إ� العالم
اآلخر..

القفل �عمل ب�صمة اإلبهام.. يوضع اإلبهام ع� المستط�ل
� اجع للوراء ح�ث توجد ع�� فتنطبع ال�صمة عل�ه، ثم ي��

� برمجت عليها و�نفتح ال�اب عند ون�ة تقارنها �ال�صمة ال�� إل���
ء روت�ن�ا و�مكنه قتل �

حدوث تطابق.. كذا.. صار �ل ��
(سارلنج)..

ثمة مش�لة �س�طة �� (ب�لال)..
ائح � سعادة و�� تقلب ��

�� �
� تقف �المطبخ �� (ب�لال) ال��

ائح � ذات الوقت قط� ��
اللحم.. تقرأ كتاب الطهو وتفكر ��

اللحم قطعا م�ساو�ة.. ال�اب �فتح ب�صمة اإلبهام. ك�ف �حدث
�
هذا؟.. ارفعيها ع� النار مع ال�صل والمقدو�س.. ثم أض���

� هذا.. اتركيها
.. ال شك �� �عض الدقيق والحساء.. لقد �دأ يتغ��

ح�� يتم النضج..
الخل.. (سارلنج).. ال�اب المصفح.. هل الخل أب�ض أم أحمر؟..

لنجرب األب�ض..
 

∞∞∞∞∞
 

جوار النافذة جلس (برنزر) يتأمل األوراق والصور منتصف
� ح�اء..

النهار وشمس الشتاء الخافتة تلمع ��
ل ألنه �عرف � إنه اآلن قادر ع� إغماض عي��ه والس�� داخل الم��

�ل قطعة أثاث ف�ه
� (میون �ارك) إذن...

س��دأ الخطة ��
س�كون (سارلنج) هناك.. ت�مم فمه وتخدرە ثم �ستعمل �صمة
إيهامه لفتح الغرفة المصفحة.. ثم تحصل ع� الملفات.. ثم
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� تقودها (ب�لال ف�كرز) إ� (لندن).. ينطلق (سارلنج) �س�ارته ال��
� الطول والحجم

ل�نه لن �كون هو ط�عا.. �ل واحدا �شابهه ��
والث�اب هو (برنزر) ط�عا إن التعق�د وصع��ة التنف�ذ ل�فعمان
نفسك حبورا ال دا�� للقلق.. فسواء �ان (سارلنج) ح�ا أو ميتا..

ف�صمته �اف�ة لفتح ال�اب المصفح..
 

∞∞∞∞∞
 

� اليوم التا�� جاء (سارلنج) إ� الشقة ولم �كن بها سوى
��

(را�کس)..
ثر ر�ــع ساعة �املة دون أن �قاطعه جلس - كفراب أسود - ي��

: � ف�غ سأله هذا األخ�� (را�کس).. وح��
� ال�ضاعة؟

من أين ستأ��
- ستعرف ف�ما �عد..

ها؟. - وهل أنا الذي سأح��
- حتما..

� قائد العلم�ة؟ - وهل سأتظاهر �أن��
- نعم..

� لست كذلك لو عندە ذرة من الذ�اء.. - ل�ن (اآلخر) س�فهم أن��
.. فهو أ�ضا ل�س قائد عمل�ة الجانب اآلخر.. إن - هذا طب���

� وال �ظهرون أ�دا. � هذە العمل�ات غ�� معروف��
الرؤساء ��

- و�ذا أراد معرفة مصدر ال�ضاعة؟
كه وترحل فورا.. عندئذ ت��

 

∞∞∞∞∞
 

رفع (را�کس) سماعة الهاتف وخاطب الجانب اآلخر:
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) وطلب موعدا.. - لقد عاد (تو��
�ساعل الرجل �صوت هادی:

) من؟ - (تو��
) من (أ�ل ج�ت).. �

- (تو��
� حزم.

سمع (را�کس) صوت السماعة توضع ��
فأشعل لفافة تبغ وطفق �دخن وهو �شعر أن �ل هذا �ابوس

م��ــــع.. �عد ثوان دق جرس الهاتف.
)؟ - (تو��

- نعم..
). غرفة ۹۷.. � - الساعة الرا�عة.. فتدق (ال����

وقد �ان
� حللهم الرسم�ة

� الرجال �� هوذا (را�کس) �جتاز بهو الفندق ب��
� ث�ابهن الح����ة.. إنه حفل عرس.. ل�ن الوقت ال

وال�سوة ��
�سمح له �التوقف ألن عل�ه أن �عقد صفقة.. صفقة �خصوص

س��كة ذهب عل�ه أن ��قها..
� الغرفة ۹۷ وجد رجال جالسا إ� مكتب عل�ه مزه��ة بها

و��
صح�ة من زهور (األقحوان).. و�ان الجناح �له مفروشا �اللون

.. األخ��
� من عمرە شد�د النظافة واألناقة �أنما � الثالث��

أما الرجل ف�ان ��
�
خلق لتوە.. والصحة تطل من �ل مالمحه وعيناە تب�سمان ��

� ذلك
� أعطته موضعا �� رقة.. �له ثقة �علمه �الشعائر ال��ة ال��

ال�ون الذي �سودە لون الذهب..
ة؟ � الموض�ع م�ا��

- هل ترى أن ندخل ��
- نعم

�ان صوت (را�کس) �فضح توترە.. ل�ن الرجل �ان ودودا..
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- أر�د سعرا لتور�د س�ائك ذهب زنة أر�عمائة أوق�ة.. قد �صل
�عضها إ� وزن ك�لوجرام.

ى.. � إ� مائة للس�ائك ال��� - من خمس��
من الرجل �دە إ� جي�ه وأخ�ج قطعة ذهب �� حجم قالب

.. وقال: الش�كوالته ال�ب��
ق هم ال يثقون � �الد ال��

�� � - س��كة (توال).. يوجد منها مالي��
.. هل �ضاعتك من �العمالت هناك.. الذهب هو الذهب ال يتغ��

(لندن)؟
- محتمل..

؟ - م�� �سلمها ��
- إب��ل القادم

ا) له سعر منخفض سنحددە لك.. ل�ننا � (انجل��
- ال�سل�م ��

فع سعر ال�سل�م ل�نه � (أم���ا).. إن هذا س��
نفضل ال�سل�م ��

أقل من فارق السعر.. وماذا عن العمالت؟
� الخارج.

- دوالرات. تودع ��
� مهن�نا هذە إذا خدعت شخصا ما

- �مكنك أن تثق بنا تماما.. ��
.. إن األخ�ار ت�تقل ��عة.. � � ع� مستق�لك المه��

فإنك تق��
� أمان�نا..

لهذا �مكنك أن تثق ��
ثم نهض وصافح (را�کس):

.. س�كون لدينا رّد جاهز � - أطلب رقم الهاتف هذا �عد أسبوع��
لك..

ناوله (را�كس) س��كة (التوال) فهز رأسه:
� أنت غ�� مسم�ح

- إحتفظ بها أعطها لفتاتك.. �مواطن ب��طا��
�
� ال أحسب هذا �قلقك للمرة األو� �� لك �حمل الذهب ل���

ح�اته أحس (را�کس) أنه مهزوز..
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�أنه موظف جد�د ساذج تحت إمرة رئ�س داه�ة.. إنه قد اعتاد
� �ألفها ط�لة ح�اته.. � ع�اب الم�اە ال��

أن �مخر ��
� عالم مروع مجهول هو عالم ته��ب الذهب..

ها هو ذا يتورط ��
ف�الها من �ارثة.....

�ت) وسط زحام الناس.. � منتصف (بوند س��
�ان االن �قف ��

� فتحة
ل�نه لم ي�ال بهم.. التقط الس��كة (التوال) ورماها ��

المجرور....... وابتعد �خطوات واثقة ل�ذهب الجميع إ�
الجح�م..

 

∞∞∞∞∞
 

ل�نه ظل عاجزا عن فهم خطة (سارلنج)...
ل��ما �ان هذا الرجل �قوم بته��ب الذهب إ� الخارج..

ا �معرفة التفاص�ل.. ع� �ل حال هو ال يهتم كث��
�ل ما �عرفه هو أنه س�قتل (سارلنچ).

� دور الفتاة..
و�عد ذلك �أ��

وموتها �جب أن ي�دو كحادث...
� عمله..

�ان �عرف ماي����
 

∞∞∞∞∞
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-7-
عطلة ال���سماس:

ء للخط�ة �
� (د�فون) مع (ماری) يرت�ان �ل ��

قضاها (را�کس) ��
� (الفرتون ماتور)..

ائه لدارە �� �مجرد ��
ز�ارة األصدقاء.. الس�� جوار النهر.. �ل هذا جعل مشا�ل (لندن)

و (سارلنج) ت�دو �ع�دة واه�ة...
�� ذي �لدته.. أهله.. زوجته المق�لة..

ل�ن فتورا ما ��ب إ� عالقته مع (ماری) لم �در س��ه.. ر�ما
ء - �أن ش�ئا �

�انت (ب�لال) �� الس�ب؟.. تظاهر – رغم �ل ��
.. لم يتغ�� وكذا فعلت ��

 

∞∞∞∞∞
 

فجر اليوم التا� لعودته إ� (لندن):
� الشقة فرفعت (ب�لال) السماعة وردت.. ثم

دق جرس الهاتف ��
قرعت �اب غرفة (را�کس)..

�ان واقفا أمام المرآة ي��ط ر�اط عنقه.. ق��ا وس�ما �مكن
االعتماد عل�ه.. إنها تح�ه حقا.. تقدم نحوها ور�ت ع� خدها

� رفق.. فقالت:
��

- هذا (سارلنج) يتحدث من (�ار�س).. س�عود ظهرا وع� أن
� نها�ة األسب�ع..

أقا�له �الس�ارة ثم أخذە إ� (میون �ارك) ل�م��
� ترهبها.. � عي��ه.. النظرة ال��

رأت النظرة ��
� رتا�ة قال وهو �عتد ر�اط عنقه:

و��
�ر.. � � س�موت هذا الخ�� - خالل يوم��

� أن أ�لغه �ذلك� - �استطاع��
�ه إذن.. وسأ�حث عن وس�لة أخرى للخالص منه - إخ��
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ل�نه �ان مطمئنا إ� أنه نال والءها ال�امل..
�انت ترتجف فقال لها:

- إن الساعة ما ق�ل الفجر تكون أبرد ساعات اليوم عل�ك ب�عض
القهوة الساخنة..

تركته ودخلت المطبخ تعد القهوة.. ومن الصالة سمعت صوت
صف�� الم�ح المنتعش.. لقد أوشك ع� ن�ل ح��ته..

� هذا الحال من السعادة...
�� لم ترە من ق�ل ��

 

∞∞∞∞∞
 

� وصل (سارلنج) - من (�ار�س) - إ� الشقة ح�ث جلس ح��
.. ثم سأل � (را�کس) وح�دا، �ان أول ما طل�ه هو كوب من الل��

(را�کس):
- ماذا تم �شأن الذهب؟

- سأحصل ع� السعر و��انات ال�سل�م ق���ا..
- حسن.. نصف ال��ــح الذي سنحصل عل�ه لك أنت و (برنزر)..

� ت��دها؟ ى ال�� - وما �� العمل�ة ال���
- س��ق �عض س�ائك الذهب..

- ل�س من بنك.. �ل من ال�حر.. من ع� سفينة، هل هذا يروق
لك؟

- ال... وأ�ة سفينة؟
- من أحدث وأجمل سفن العالم..

وفتح حقي�ته.. وأخ�ج منها كت��ا سم��ا له غالف مصقول،
�
ا�ث).. و�� � ة (عابرة المح�طات ك��ن إل�� كتب عل�ه �حروف كب��

الصفحات التال�ة رأ�ا صورا للق�طان والمهندس األول ومئات
األما�ن �داخلها..
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- أنت مجنون�!
- أنا رجل عم�..

� جنون:
صاح (را�کس) ��

�د ال��ــــع؟.. � (�لود) أم �قة قطار ال�� - عم تتحدث؟.. �اب��
أنت تقرأ مجالت أطفال أ��� من الالزم.

د أنفاسه وأردف: ثم اس��
- أنت �حاجة إ� ج�ش.. إ� عدد من الرجال أ��� ممن تضمهم
� �قة جواهر التاج؟.. قد �كون هذا ملفاتك.. لم ال تطلب م��

أسهل..
هز (سارلنج) رأسه:

� (ساوث هامبتون)
- هذا ل�س مستح�ال.. إن السفينة اآلن ��

كة (كونراد) إ� إلغاء � التور��نات مما اضطر ��
و�ان بها عطل ��

جدول رحالتها.. لهذا ال �مكننا تحد�د موعد ال�دع.. سنأخذ
الذهب أثناء أول رحلة لها إ� (ني��ورك)..

� طفولتك ل�ن
�ك �� - (سارلنج).. كن عاقال.. ر�ما �ان أبوك ���

� أن......
هذا ال ي����

� فقط � خ��نة السفينة.. �مكن التنف�ذ برجل��
- س�كون الذهب ��

ة.. ف�� ستحمل ثالثمائة مسافر مع دون عنف وال شو��
ە لن الطاقم.. ولن يرى ما س�حدث سوى عدد محدود جدا أ���

ء.. اذهب اآلن إ� (د�فون).. �
�� �

يرتاب ��
� األمر مل�ا.. ثم ُعد وقل �� ما فكرت ف�ه.

وفكر ��
وضحك وفرك �د�ه �أنه طفل �حاول حل لغز.. قال (را�کس):

- لن أقوم بهذە العمل�ة..
- �ل ستفعل.. ل�س لد�ك الخ�ار..

 

∞∞∞∞∞
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رفع (را�کس) سماعة الهاتف طال�ا (ب�لال) فردت عل�ه..

� ذهنك؟
ء �� �

- (ب�ال).. هو االن آت إل�ك.. هل �ل ��
- نعم..

� حنان:
قال ��

.. سنظل .. سأخ�ج اآلن ألح�� (برنزر) م�� � �ا مال��
- ال تقل��

� �خ�م الظالم � معه.. وح�� � تصل�� هناك تراقب الم�ان وتراك ح��
� غرفة مكت�ه عل�ك..

و�كون ��
أن تقف أمام النافذة وظهرك لنا ح�� نراك بوض�ح..

- ل�کن...
� المفضلة...

- هذە �� فتا��
- (أندي).. ماذا لو..؟

.. �� ش�ئا.. وداعا �ا مال�� - ال تف��
ووضع سماعة الهاتف..

(أندي)�.. لقد �دأت منذ ق��ب تدعوە بهذا االسم..
و�لما سمعه منها أحس �الغث�ان �خنقه...

ة ة.. ثم أخ�ج سلة صغ�� من الخزانة أخ�ج قن�لة �الس��ك�ة صغ��
بها ح�ل وقفازات.. واآلن (برنزر) ي�تظر وقد ارتدي معطفا
.. ما هذا؟.. ا کشارب هذا األخ�� �معطف (سارلنج) وألصق شار��

كت�ب دعا�ة السفينة؟..
� سلة المهمالت لقد حان

� ورماە �� دون تردد مزقه إ� نصف��
وقت العمل..

 

∞∞∞∞∞
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-8-
ا وراء المكتب ال�ب�� ذى السطح الجلدي األحمر �جلس، قص��
� الفضاء خلف رأسها و�م�� عليها

قميئا ي��ت عي��ه ع� �قعة ��
مح�� اجتماع (�ار�س).. هذا هو (سارلنج)..

ال ما �قول.. �دە ممددة فوق � أمامه تجلس (ب�لال) تدون �االخ��
، و�دە األخرى تعا�ث � المكتب تمسك �المخلب ك��ا من الل��

طرف شار�ه.. وأدركت دون جهد زنه شارد الذهن..
أ�قنت أن ش�ئا ما �شغل �اله إ� حد مروع..

� م�ان ما وسط الظالم - �قبع رجالن ي�تظران
وخطر لها أثه - ��

الدخول ب�نما �لفها الظالم �أصا�عه الند�ة رجالن واثقان من
نفسيهما تماما.. ل�نهما لن �فعال ش�ئا ح�� تذهب �� إ�
النافذة.. فإن لم تفعل ال نتظرا ح�� �فقدا األمل و�رحال..

ة أخرى... وعندئذ �ع�ش هذا الرجل ف��
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� أنامله.. وتأمل وجهها ح�� مال ع� المكتب وأسند وجهه ب��
�دأت �شعر �االرت�اك
وفجأة سألها م�اغتا:

� خطته لقت�؟�
- (ب�لال).. إ� أي مدى وصل (را�کس) ��

ء تتحدث� �
- ال أدري عن أي ��

ا ع� وجهها: � النظرة تزداد ترك��
.. � - (ب�لال).. أجي��

� بهذا؟
�� - ال أدري.. هل تظنه �خ��

- إذا أراد معاونتك له..
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.. ولن ينالها إذا طلبها.. � - ثق أنه لم �طلب معاون��
� � المكسوت�� ت�� تمدد �ظهرە إ� الوراء وقد ش�ك �د�ه ال�ب��

�الشعر.. وقال:
.. ل�نه ي��د الملفات أوال.. أنا أحتاج هذا - إن (را�گس) پ��د مو��
�� فرصة

الرجل.. أفهم أنك تحب�نه �ا (ب�لال)، ولن ت��
لمساعدته.. لهذا سأقوم بنقل �سخ الملفات من هنا إ� خ��نة

.. � � (لندن).. ثم أنقلها إ� البنك يوم االثن��
كة �� ال��

� �ها:
هتفت ��

� وجه القتل..
إفعل ذلك أرجوك.. أغلق ال�اب ��

� لن �ستطيع السطو ع� البنك.. فعال الرجل��
� هدوء:

نظر لها (سارلنج) ��
- هل قلت له ك�ف تعمل الغرفة المصفحة؟

- ك�ف ذلك وأنا ال أعرف؟
- �اذ�ة �ا (ب�لال).. �ل ما عل�ك هو مراقب�� و��الغه �ما أفعله
وس�فهم هو.. لقد أص�حت مل�ا له وأنت �ذلك راض�ة.. أنت
حمقاء �ا (ب�لال).. فهذا الـ (را�کس) لن يتورع عن قتلك إذا ما

ف�غ من قت�.
لهذا �جب أن أحم�ك.. سأرسلك إ� مكتب (ني��ورك) لتعم��

هناك ستة شهور ولسوف يروق لك العمل هناك..
ثم أردف:

� �منحن حبهن و�خالصهن ألول
- أنت من ن�ع ال�ساء اللوا��

� أعرف (را�کس).. هو ال ي��د سوى رجل �ظهر لهن حنانا.. ل�ن��
� الس�ارة.. � �خطط لها.. واآلن اطل�� � ح�اته ال��

السالم المطلق ��
�ت) هذە الل�لة.. نحن عائدان إ� (�ارك س��

، ثم وضع ونهض إ� ال�اب المصفح فدفع الم��ــع النحا��
إبهامه األ�� ع� لوحة ال�روم المعدن�ة، فانفتح ال�اب..



1498

�ه �أن عل�ة �قة البنك للحصول � ت��ته أن تخ�� - ال ت�� ح��
�نه لن ترى عل�ه أي تعب�� � تخ�� � وجهه ح�� ع� الملفات.. راق��

� أعرف أن دوامة ستجتاح عالمه.. ل�ن��
� وظهرك

النافذة �جوارك �ا (ب�لال).. �ل ما عل�ك هو أن تق��
�
لها.. لن �ستط��� عمل ذلك.. ل�س اآلن.. (سارلنج) �شك ��

ء �س�� ب�طء إ� النافذة.. ال..� �
األمر.. ل�ن ال.... رغم �ل ��
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�
إنها اإلشارة..� لقد ت�ينها (را�کس) و (برنزر) ح�ث وقفا ��

ق�ان و�صف�ان ل�قات ساعة ال�ن�سة تعلن التاسعة ثم الظالم ي��
� نافذة غرفة المكتب و�رز شعاع من

فجأة انزاحت الستارة ��
النور يتألق ف�ه ظل شخص ما.. ثم عادت الستارة إ� م�انها

تغ� النافذة..
ل ب�طء.. � � جي�ه وأخ�ج القفاز.. ثم �دأ الس�� نحو الم��

مد �دە ��
ب�طء..

�سلقا نافذة حجرة المكتب، ودون جهد وث�ا إ� الداخل، وقد
بهر ض�اء الحجرة عي�يها..

�انت (ب�لال) �عد ممسكة الهاتف.. فما أن رأتهما ح�� اب�ض
� �خة صامتة..

، وفغرت فاها �� وجهها كوجوە المو��
ودون �لمة أخرى أشارت نحو �اب الغرفة المصفحة..

ه�ع (را�کس) إ� هناك وانتظر (سارلنج) الذي برز من ال�اب
حامال عل�ة ملفات، فانقض عل�ه وجن�ه صائحا:

- مهما �خت فلن �سمعك أحد�
� رزانة:

تمالك (سارلنج) روعه وقال ��
- ال شك أنك تعرف أن الجدران عازلة للصوت..
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ودون �لمة أخرى تناول الرجالن الملفات منه.. فنظر هذا إ�
(ب�لال) وسألها:

� أنهما �الخارج؟ - عندما كنا نتحدث.. هل كنت تعرف��
- نعم..

هز كتف�ه واب�سم واستدار إ� (را�کس):
- لقد �انت خ�� عون لك.. أرجو أن ت�افئها �سخاء..

أخ�ج (را�كس) قفازا وأمر (سارلنج) أن يرتد�ه..
- وما �� الفكرة؟

- ال ن��دك أن تحاول �ش��ه إبهامك األ��.. ن��د الحفاظ عل�ه
ح�� تفتح الغرفة األخرى..

�
ع (را�کس) �ق�د ذراع�ه أمامه �� ارتدي (سارلنج) القفاز ف��

.. � حذر ح�� ال �د�� المعصم��
� حقي�ة أوراق.. ثم كور

ع (برنزر) �ضع الملفات جم�عا �� ثم ��
� فم (سارلنج)..

(را�كس) مند�ال ودسته ��
قالت (ب�لال):

- أال �مكن تغي�� الخطة اآلن �ا (آندي)؟
� سمع هذا تمالك (را�کس) شعور الغث�ان الذي داهمه ح��

: � ص��
� هذە الفتاة.... قال �� االسم ال���ه.. ما أغ��

� - ال تغي��
ثم سألها وهو �قود (سارلنج) إ� النافذة:

- م�� تصل الع��ة؟
- حاال.

ثم ضغط ع� الزر فانفلقت الحجرة المصفحة..
عا ينفذان مخطط الهرب ع�� النافذة، وتفهما (ب�لال) و و��

(سارلنج) المق�د معدوم الح�لة.
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ء، ب�نما �
ظل (سارلنج) صامتا ط�لة الط��ق ينظر إ� ال ��

اهة، و (ب�لال) تقود الس�ارة وتختلس �� �
(را�کس) �دخن ��

� س�ارة
نظرات إ� الوراء ع�� المرآة، �ان (برنزر) ي��عهما ��

(سارلنج).. �عد دقائق من الصمت الثق�ل ارتفع صوت (سارلنج)
الذي �انوا قد حرروا فمه:

- (ب�لال)..�
- نعم..

� الموت.. و (را�کس) لن �جدي معه
- إن أي شخص لن يرغب ��

التوسل.. ل�ن قد �ختلف األمر معك أنت مختلفة �ا (ب�لال)
� السجن منذ زمن.. أنت ال ت��دين

.. ولوالی ل�نِت �� �� � وتدين��
� ج��مة قتل..

أن تتور�� ��
قال (را�کس) وهو ي�ثاءب:

- ظللت أنتظر أن تقول هذا ال�الم منذ ركبنا..
ثم أردف:

� ج��مة قتل..
- �الطبع �� ال ت��د أن تتورط ��

وكذا أنا.. ل�ننا تورطنا رغما عنا.. وأنت الس�ب �ا (سارلنج)..
ونظر إ� (ب�لال) الذاهلة.. وقال

حه..؟.. س�عط�ك مائة ألف �ا ك �ما س�ق�� - هل ت��دين أن أخ��
� ص�احا �مجرد أن تفتح البنوك أبوابها مقا�ل (ب�لال) يوم االثن��
ء �

� حفرة.. أي ��
أن تك�ي إحدى اإلشارات أو تق�� �الس�ارة ��

�ن � - تص�� تنا و�لفت لنا األنظار.. عندئذ - يوم اإلثن�� يوقف مس��
غن�ة حرة..

، ل�نك � ر�ما أعطاك العالم �له.. �ل السعادة ت�تطرك يوم االثن��
� مكت�ه

� وقتها.. أل�س كذلك؟ جالسة �� � أين ستكون�� تعرف��
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� المساء...
� ع� اآللة ال�ات�ة.. و�� تعمل��

� غض�ا - ال أر�د �لمة أخرى�
� هذا� - صاحت ��

- ک��
كفا عن ال�الم.. و�عد قل�ل ضحك (سارلنج):

- أنت ذ�� �ا (را�کس).. ط�عا كنت سأعرض عليها الدن�ا �لها ثم
أعدل الصفقة �عدها..

. �انت تقود الس�ارة �إ�سان آ��
تقود الس�ارة إ� (لندن).. س�صعد (سارلنج) السلم إ� غرفة
النوم و�موت أثناء نومه.. هذا ما �جب أن تقنع نفسها �ه..

(سارلنج) س�موت أثناء النوم...
� وقفت الس�ارة أمام الجراج �انت الساعة الواحدة والنصف ح��

وأخ�ج (را�کس) المند�ل ل��مم (سارلنج)..
فقال له هذا:

: � ك�� - أال يوجد ما أمنحه لك لت��
ء.. �

- ال ��
- إن أرجوك أن تكون رح�ما مع (ب�لال).. أتركها لحالها ف��

�ستحق ذلك..
هز (را�کس) رأسه وأغلق نوافذ الس�ارة جم�عا..

ة � وأخ�ج من السلة قن�لة �الس��ك�ة صغ��
ثم عاد لل�اب الخل��
لف مسمارها قل�ال..

أخذ (سارلنج) بر�ل. �حاول التملص.. ل�ن (را�کس) شد مسمار
التفج�� ودح�ج القن�لة ع� أرض�ة الس�ارة، ثم أغلق ال�اب ق�ل
أن �سمع صوت االنفجار المكتوم.. اتجه بهدوء إ� مقعد
� أثر الغاز

وجلس ي�تظر.. �حتاج إ� ساعة �املة ح�� �خت��
السام..

� (ألفرتون)..
� هذە الساعة س�فكر ��

و��
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�عد قل�ل جاء (برنزر).. وسار معه إ� الس�ارة ففتح �ل منهما
� من الجراج.. وانتظرا ر�ــع ساعة ق�ل أن �ا�ا ثم هرعا خارج��

�عودا.
� وقد فارق

� المقعد الخل��
هذە المرة �ان (سارلنج) متكوما ��

الح�اة.. أخرجاە.. ومش�ا ع�� الردهة ح�� وصال للطابق األول..

� �انا �عرفان م�انها �دقة من الصور.. ثم دخال غرفة المكتب ال��
ونزعا القفاز�ن عن �د (سارلنج)..
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و�استخدام إبهام الجثة األ�� تمكنا من فتح الخزانة المصفحة،
� الفراش..

ثم حمال الجثة إ� غرفة النوم ووضعاها ��
�
و�رغم ذعر (ب�لال) الشد�د استطاع (را�کس) إقناعها �معاونته ��

ن�ع ث�اب (سارلنج) و�ل�اسه منامته.. ثم قلب الوسائد �أن
� حان أجله.. ثم قال لها: (سارلنج) �ان نائما مثذ برهة ح��

� إ� حجرتك للنوم.. خذي ثالثة أقراص - واآلن ه�ا.. إذه��
منومة..

ور�ت ع� خدها مالطفا..
وه�ع إ� الجراج ح�ث �ان (برنزر) ي�تظرە حامال الملفات �لها..
�
� األ�دي – �فرغان منافض التبغ ��

عا - �القفازات �� ف��
مند�لهما ل�خف�ا ما �انا دخناە من لفافات تيغ.. و�عان ما

ا �الس�ارة... انطلقا مع�
 

∞∞∞∞∞
 

� ال تطرفان � الفراش محدقة �عين��
� خلفهما (ب�لال) راقدة �� تارک��

� الظالم، عالمة أن الحبوب المنومة لن تجديها فت�ال...
��
 

∞∞∞∞∞
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ف�غ (را�کس) من حمامه فخ�ج من�شا إ� الصالة هناك �ان
خاء �حسو �عض القهوة �انتظار قطارە � اس��

(برنزر) جالسا ��
العائد إ� (برایتون)..

�ان �الهما �قظا �ش�طا رغم أنه لم ينم ل�لة أمس..
� ت�ادال النظرات أدر�ا أنهما �انا وس�ظالن أخ��ن ت��ط وح��

ب�نهما أوا� أقوى من الحب ذاته...
- ماذا سنفعل �شأن (ب�لال)؟

ة مناس�ة ح�� ال تث�� الشكوك.. ء اآلن.. ال �د أن تمر ف�� �
- ال ��

� إذن.. � الوقت اتصل �� - عندما �ح��
� الت�ف وحدي..

- ب�م�ا��
ا.. ء مع� �

- ال.. نحن دائما نقوم ��ل ��
ثم أن (برنزر) مد �دە إ� المنضدة ح�ث �ان ال�ت�ب الممزق إ�

.. وقال: � نصف��
� سلة المهمالت.. إن �عض مذكراته ج�دة

- أمس وجدته ��
فعال..

- لم أحاول قراعته.. �ان المخبول ب��دنا أن �ستو� ع� س�ائك
ذهب�ة من داخل هذە السفينة..

- لو أنه عرض ع� هذا من خمس سنوات لفكرت �األمر.. كنت
�ت ض�عة كض�ته حولها سور عال.. وق�ا �ه أفخر اش��

ال��اش..
- أما أنا فأرفض هذا تماما.. ال�قة ل�ست مجا�..

- ر�ما ترفض الفكرة ألنها جاءت منه ولم تأی منك أنت.. ال�د
لهذە األش�اء أن ت�بع من داخلك..
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� السادسة مساء - �عد رح�ل (برنزر) – جاءت (ب�لال) إ�
��

الشقة.. فنهض (را�کس) �عينها ع� الجلوس وخلع معطفها..
� الحض�ض..

ال�د أن أعصابها ��
.. - كنت خائفة �ما لو �ان جر� مكت��ا ع� وج��

- وماذا حدث �الض�ط؟
� الص�اح �قول �� أن مس�� (سارلنج) ال �صحو

�� ( � - جاء إ� (بي��
من النوم.. طل�ت طب��ه الخاص..

� مشا�ل مع قل�ه
قال �� إنها سكتة قلب�ة خاصة والفق�د �عا��

� الطب�ب أن أتصل �محا�� (سارلنج) منذ أعوام.. وطلب م��
تب األمور.. ل��

�ــــح؟ - لم �طلب ال���
- ال.. فقط جلس وكتب شهادة وفاة.. �ان ال م�ال�ا إ� حد أثار

.. �
حن��

- كنت حقا رائعة�
� حجرها.. وأردف:

� �ملفها الوردي ��
قالها وأل��

- أرجو أن تحر�� هذا.. أنا لم أقرأە وال أر�د ذلك..
� عي�يها:

ثم سألها وقد ضا�قته نظرة اله�ام ��
- م�� ي�ت�� إ�جار هذە الشقة؟
- إنه مدف�ع ح�� آخر (مايو)..

- ل�کن.. أما أنا فع� اآلن التخلص من تلك القنا�ل.. ف�
خطرة.. �عدها أعود إ� (د�قون).. هناك الس�ارة كذلك..

س�تخلص منها ف�ما �عد.. ما ألذ الشعور �الح��ة�
اب لنفسه.. واتجه إ� الطاولة ل�صب �عض ال��

 

∞∞∞∞∞
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ص�اح الثالثاء:
� ج��دة

احتل خ�� وفاة (سارلنج) �سكتة قلب�ة م�انا �ارزا ��
� نفس اليوم قام (را�کس) بنقل القنا�ل ال�الس��ك�ة

(الت�مز)، و��
المخ�أة �الجراج إ� صندوق عادی من الورق المقوى..

ثم قاد س�ارته إ� غا�ة (إنج) ور�� هناك صندوق الج�ش
.. ح�ث س�جدە طفالن �عد أ�ام و�أخذانه إ� ب�تهما األص��

ل�صنعا منه ب�تا لألرانب..
� نفس اليوم أ�ضا قامت (ب�لال) ب�نظ�ف الشقة ووجدت

��
كة (كونراد) للس�احة... وانتابها ال�تال�ج الممزق الخاص ���
�ط الصق لتعرف محت��اته، الفضول فقامت �لصقه ���

ووضعته جوار الفراش تحت �عض المجالت لتقرأە ف�ما �عد..
ء عن �

� ح�� (را�كس) - �انت قد �س�ت �ل �� إال أنه - ح��
ال�تال�ج.. ولن تتذكر أمرە إال �عد أ�ام...

 

∞∞∞∞∞
 

�
� اليوم التا� لجنازة (سارلنچ) ذهب (را�کس) إ� (د�فون) و��

��
ات الخطط للخالص من (ب�لال). رأسه ع��

لن �كون وضع خطة صع�ا.. التنف�ذ هو الصعب ألنه لم �كن
�كرهها �ما �ان �كرە (سارلنج).. �ل إنه أح�انا �ان �شعر �م�ل

� تعرف أ��� مما �جب.. �ئة الع��زة ال�� تجاهها.. الخرقاء ال��
ع �حرق � المخزن.. ثم ��

� صندوق القنا�ل ��
� دارە أخ��

و��
� المدفأة..

الملفات الورد�ة ��
� الص�اح التا�� حمل ست قنا�ل إ� األحراش وفجرها �عد ما

و��
تأ�د أن أحدا ال يراق�ه..

� الصندوق اث�تان وثالثون قن�لة..
ولم تزل ��
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مع (ماری) جوار المدفأة.. هكذا �دأت القصة:
پرمقان كتل الخشب المشتعلة و�حلمان..

�انت ترتدي �واال أحمر و (بول أوفر) من الصوف األخ��
وقد مدت ساقيها نحو المدفأة تصط� و�انت تفكر: لو لم
ە اآلن تكون قد خدعته ولن �غفر لها هذا أ�دا.. المهم أال تخ��
تدمع عيناها ألن الرجال �ضعفون أمام الدم�ع ول��ما أعطوا

وعودا يندمون عليها ف�ما �عد..
ء أر�د أن أصارحك �ه.. �

- (أندي).. ثمة ��
- هم مم؟

- أنا لن أنجب أطفاال�
وأمام عي��ه الخرساو�ن مدت �دها إ� جيبها تخ�ج خطا�ا

مط��ا:
� (�ال�موث)..

- هذا خطاب من طب�ب أمراض �ساء ��
�
س�د��

� لفحص ما ق�ل الزواج،
إ�ماء إ� ز�ارتك � األسب�ع الما��

� أج��ت لك منذ أح�طك علما �أن جراحة الزائدة الدود�ة ال��
� الحوض، لهذا اضطر

ستة أعوام قد أظهرت وجود ورم ��
� � (فالوب)، وأجد من واج��

� وقنا�� الجراح إ� اس�ئصال المب�ض��
� اإلنجاب توشك أن تكون معدومة.

أن أصارحك �أن فرصتك ��
قرأ الخطاب وأدرك أنها توشك ع� ال��اء.. أحس �العطف عليها
� أعرف الحب لما اهتممت �األمر بتاتا.. وقال لنفسه: لو أن��

� معجب ��احتها وأمانتها. ل�ن��
قال وهو �ع�د الخطاب لها:

- ل�س هذا أ��دا..



1508

ء لد�ك هو �
.. إن أهم �� � - (أندي).. �جب أن تكون صادق��

(ألفرتون).. أنت تحتاج إمرأة تمأل الدار لك �األطفال الذين
�حملون اسم األ�ة.. وأنا عن ذلك عاجزة..

- إذن نجرب حظنا..
- لن أدعك تقامر..

؟.. أتظن�ن�� تاجرا ب�حث عن فرس من � - (ماری).. ماذا تظن��
ساللة خص�ة؟

��تهم.. ر�ما - �ال.. ل�ن ما حدث عنه هو األوالد الذين تحلم ب��
� لن �شعر �الخسارة اآلن ل�نك س�شعر بها ف�ما �عد.. و�ن��

ام.. � ألعف�ك من أي ال��
� حمقاء..

- ال تكو��
ل�نه �ان �عرف..

�عرف أنه لن يتحمل..
ء الوح�د الذي يتمناە هو اإلنجاب.. �

�عرف أن ال��
�عرف أنه لن ي�� هذە اللحظة أ�دا..

 

∞∞∞∞∞
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� تف�غ (ب�لال) من صوت الراديو آت من غرفة النوم، ع� ح��
� إ� حجرة نومها.. وهنا

حمام المساء وترتدى الروب، ثم تم��
ة االنفتاح فانغالق �اب الشقة.. أصابها � سمعت تلك التكة المم��

الهلع و�انت ت�خ..
وهنا برزت إمرأة ع� �اب الغرفة.. و�نعومة قالت:

� أرجوك�.. ال أحد �حاول إ�ذاءك..
- ال تقل��

- من أنت؟.. ك�ف دخلت هنا؟
� الصالة؟

ة أر�ق عليها �� - أسئلة كث��
ة.. نح�فة.. ترتدي � من عمرها.. قص�� � الثالث��

�انت المرأة ��
ع��نات شفافة وحلة أن�قة من الصوف ال�اروهات.. وتب�سم

بود:
- لو كنت م�انك ل�خت.. لحسن الحظ أنك لم تفع�..

�المناس�ة.. اس�� (إي��ل).. وهو اسمه (ب�سون).
خرجت (ب�لال) إ� الصالة لتجد هذا اال (ب�سون) واقفا

ي�تظرها.، و�ب�سم:
- ع� أال نكون أزعجناك �دخولنا بهذە الط��قة�

- ماذا ت��دان؟
- فلنجلس أوال ونت�لم..

�ان فارع القامة وس�ما.. أن�قا إ� حد أ��� من الزم.. �ا هللا...
ماذا ي��دان؟....

- واآلن �ا مس (ف�كرز).. الالفتة ع� ال�اب تقول أن هذا مسكن
آل (ف�كرز).. فأين زوجك؟..

ا.. - ل�س هنا.. مسافر.. عمله.. �سافر كث��
� حزم:

رفع الرجل عينه نحو المرأة أمرا ��
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= (إث�ل).. عل�ك تفت�ش الشقة �عنا�ة..
� استدار نحو (ب�لال) مردفا: نهضت المرأة ع� ح��

- �م عمر زوجك؟ وك�ف ي�دو؟
� من العمر.. قص�� �دين.. أصلع.. � الخمس��

�� -
ة مس�� (سارلنج) .. فأنا أعرفه ج�دا.. أنت سكرت�� � - أنت تكذب��

رحمة هللا.. أل�س كذلك؟
- ��.. اسمع.. عل��ما �الخروج اآلن و�ال �خت وطل�ت

طة.. ال��
� استهتار.. وغمغم:

هز كتف�ه ��
.. أنا شخص�ا أفضل ذلك... � - �ما �شائ��
� غ�اء ولم تفعل ش�ئا..

جلست (ب�لال) ��
- لقد أعطيتك الفرصة فلم �ستغليها.. لماذا �ا ترى؟.. أعتقد أن

� الخاصة عن الس�ب..
لدي فكر��

؟ �
ما هو اسم مس�� (ف�كرز) الحق���

ولما واصلت الصمت.. أضاف.
� واثق أن - االسم الذي عرفته �ه هو (تو��� آ�ل ج�ت).. ل���

.. فما هو؟ �
هذا ل�س اسمه الحق���

- ماذا ت��د منه؟
- تنك قصة ط��لة.. ن��د مقا�لته لمناقشة العمل ما هو اسمه

وك�ف نجدە؟
ولما عادت إ� الصمت قال لها:

- إذن.. أ�لغ�ه أن (ب�سون) ي��د من (آ�ل ج�ت) أن �لقاە هل
؟ � ست�س��

وهنا عادت المرأة من الداخل حاملة (ال�تال�ج) الممزق إ�
� الذي أعادت (ب�لال) لصقه.. نصف��

� غرفتها�
- وجدت هذا ��
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�
أدركت (ب�لال) أن هناك ش�ئا ما خطأ.. ش�ئا مخ�فا ل�ن من

� أن تقوله؟
� وما ي����

يرشدها لما ال ي����
الرجل يتصفح (ال�تال�ج) �أظفار المعة... ثمة خاتم سم�ك من

� �دە..
الذهب ��

ثم رفع وجهه نحوها واب�سم:
- هل يهمك أمر هذا (ال�تال�ج)؟

- ال.. البتة�
- إذن سأحتفظ �ه �عد إذنك.. ال ت�� إ�الغ (آ�ل ج�ت)

� ع� اإلزعاج الذي س�بناە..
، وأ�رر أس�� � برسال��

وغادر الشقة مع الفتاة..
أدركت (ب�لال) أنها قارفت خطأ جس�ما ال تدري ما هو.. هرعت
� (د�فون).. عبثا حاولت

إ� الهاتف تطلب رقم (را�كس) ��
�
�� � نصف الساعة ل�ن الجرس ظل �دق هناك كحيوان ي��

أعماق نفق مظلم..
 

∞∞∞∞∞
 

ع��زی (أندي):
� اتخذت قراري وال رجعة ف�ه.. عندما ��ل أسف أقول لك أن��
ص) لقضاء �ضعة أ�ام، � إ� (ق��

� ط����
تقرأ هذا الخطاب أ�ون ��

ام نحوی.. � � أفسخ خطب�نا وأعف�ك من أي ال�� أي أن��
(ماری)
� م�انه �فكر وقد طوى الخطاب، ثم نهض إ� النافذة

جلس ��
شاعرا �االرت�اح ألنها أزالت عن �اهله عبئا أخالق�ا مروعا..

لقد قتل (سارلنج) ألنه �ان عق�ة أمام أحالمه وهو اآلن �خطط
لقتل (ب�لال)..
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ء مع (ماری).. �
ر�ما �ان س�فعل نفس ال��

ل�ن نها�ة قصة (ماری) أورثه شعورا �القلق عل�ه اآلن أن �جد
� أحالمه..

فتاة أخرى تأخذ م�انها ��
 

∞∞∞∞∞
 

�ت).. � السا�عة ص�احا وصل إ� شقة (ماونت س��
��

ففتح ال�اب �المفتاح ودخل..
� رأته.. فما � صحت مذعورة ح�� � غرفة النوم �انت (ب�لال) ال��

و��
ء �

أن عرفته ح�� طوقت عنقه �ذراعها �ا��ة وحكت له �ل ��
عن ز�ارة (ب�سون).

اللعنة�.. ال�د أن نجمه منحوس... �لما دنا من حلم ح�اته
ظهرت له عق�ة ما أن ي��حها ح�� تظهر عق�ة أخرى.. مثله مثل

أمه.. لقد ورث عنها قلة حظها..
رفع سماعة الهاتف وطلب رقما ما..

- هاللو.
- لقد عاد (تو�� آ�ل ج�ت) و�طلب موعدا..

� المرة األو� - دق جرس الهاتف، وطلب منه
�عد ساعة - �ما ��

ة.. � العا��
ا �� ) غد� � أن �ذهب إ� فندق ر���

�انت الحجرة �ما رآها أول مرة.. و�ان ذلك اللص الوس�م
� وسطها مثاال للوسامة والرجولة..

(ب�سون) واقفا ��
قال (را�کس):

- لماذا لم تتصل � �دال من إثارة رعب (ب�لال)؟
� ال��ارات غ�� المتوقعة بثمار طي�ة�

. أح�انا تأ��
واب�سم اب�سامة ذات مغزى وأردف:
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� �شأن العمل�ة. ورجل - س�ب ز�ار�� هو أنك لم تتصل ��
األعمال الناجح ال�د وأن يتابع أعماله �استمرار ماذا حدث لك

إذن؟
- قررت ترك العمل�ة فحسب..

- هل �� أن أعرف الس�ب؟
ة.. �ما أنها ل�ست من اختصا�.. مخاطرها كب��

� اختصاصك تماما�
- ع� العكس.. �� ��

لم �كن (ب�سون) قائل هذە الع�ارة.. �ل �انت من رجل ط��ل
أش�ب ذي أثف معقوف مما أعطاە س�ما الصقر، و�ان قد دخل

الغرفة دون أن �الحظه (را�کس)..
كتنا.. - أقدم لك مس�� (ماندل) مدير ��

جلس (ماندل) ع� المكتب ومد �دە إ� كت�ب �ان هناك..
كت�ب (كونراد) تحد�دا.. وقال:

� أؤكد لك �ا مس�� (را�کس) أنك ستقوم بهذە العمل�ة.. - دع��
ك ع� ذلك� � سأج�� أوال ألنك جدير بها.. ثان�ا ألن��

ر له دون جهد أدرك (را�کس) أن الرجل �ملك من األس�اب ما ي��
.. �ل هذە الثقة.. لهذا لم ينهض غاض�ا �ما أزمع وجلس �ص��

- أنت كنت تعمل مع (سارلنج).. نحن نعلم ذلك ونعلم - من
هذا (ال�تال�ج) - أنه �ان �خطط ل�قة السفينة (ك��ن
ا�ث).. لقد �ان (سارلنج) ثرثارا.. رغم زعمه.. و�ان من السهل � إل��
أن نعرف أنه �ضغط عل�ك.. أنت قد �ت حرزا اآلن.. وهناك
احتمال ال �أس �ه أن تكون قد قتلته أنت وزم�لك واستخدمتها
� الحصول ع� الملفات.. ال أقول إنك فعلت هذا.. فأنا

�صمته ��
لست واثقا.. إنه مجرد فرض.. ل�ن �ضع �لمات مع البول�س
� موت (سارلنج).. أنا أعرف أنك و

�اف�ة إلعادة التحقيق ��
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(برنزر) لن تت�لما.. ل�ن الفتاة هشة و�سهل اإل�قاع بها.. فهل
أنت حقا مستعد لهذە المخاطرة؟

�
� المنضدة.. ثم وضع (ال�تال�ج) ��

أطفأ (را�کس) لفافة ت�غه ��
جي�ه.. و�ساءل �صوت م�ح�ح:

� سالم �عد هذە العمل�ة؟
�� �

كو�� - وما هو الضمان أن ت��
� عالم الج��مة فإنه يتخ�

- �لم�� فقط.. عندما ينخرط المرء ��
لأل�د عن الشعور �األمان.. إنها الن��جة الحتم�ة للمال الحرام..
غ�� أن هناك نوعا من الثقة �سود عالمنا واآلالف �عتمدون ع�

ذلك..
- ر�ما أقتلك أنت أ�ضا؟

.. لقد �ان (سارلنج) �عمل �
ات األشخاص ورا�� - ال.. هناك ع��

ى. منفردا وتلك �� غلطته ال���
� هذا؟

- وهل ال�د من تور�ط (برنزر) ��
- حتما.. وكذلك مس (ف�كرز)..

� حزم معلنا انتهاء المحادثة:
ثم وقف ��

� - س�تحمل معظم الخطر وحدك وتحصل ع� خمسة وس�ع��
�المائة.. س�حدثك (ب�سون) عن التفاص�ل..

از.. � � اشم��
ومد �دە إ� (را�کس) ل�ن هذا تجاهلها ��

وغادر الحجرة...
 

∞∞∞∞∞
 

� تحت الثلج المنهمر
لم �كن �ه غضب اآلن.. هناك ح�ث م��

غ�� شاعر �ه.. (سارلنج) ثم (ماری) ثم (ماندل).. �لهم ضدی..
�لهم أجلوا حل�� إ� أجل غ�� مس�.. ال س��ل إ� الهرب.. ال

س��ل...
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�
وعندما دقت الساعة الثان�ة دق هو جرس (برنزر) ��

(برایتون)...
ة من اللون األزرق القاتم فتح (برئزر) له ال�اب مرتد�ا س��

و�واال رماد�ا..
ولم �كن �عرف ما �حمله له من أخ�ار..

 

∞∞∞∞∞
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ا للعمل�ة.. مما أثار دهشة (را�کس) أن (برنزر) �دا متحمس�

مبتهجا بها.. و�ذ وقف (را�کس).. قال:
�
ح أن �فكر �ل منا ع� انفراد ثم نلت�� ء.. أق�� �

- هذا هو �ل ��
ا�ث) إال �عد ۱۸ إب��ل.. � لت�ادل الرأي.. لن ت�حر (ك��ن إل��

ء ق�لها.. �
�مكننا اإلعداد ل�ل ��

قال (برنزر) وهو مازال جالسا:
- أنت مندهش لرد فع�� تجاە العمل�ة..

- �التأ��د
- �ا ع��زی (فرامبتون).. نحن واجهنا مخاطر عد�دة مقا ط�لة
� األمر وستجد

ح�اتنا.. ولم نفعل ذلك ألجل المال فقط.. فكر ��
� سالم

أن لنا سلو�ا مغايرا ل�افة الرجال.. إننا ال �ستطيع الح�اة ��
.. � مطلق.. فال�د لنا من ح�اة األخطار.. إننا - �الواقع - غ�� س����

عاجزان تماما عن االنتماء للمجتمع العادي..
� مرارة:

ضحك (را�کس) ��
� �حاجة إ� � أعرف تماما أن�� .. ل�ن�� - ر�ما ي��حك هذا التفس��

.. �
� ط����

ح�اة هادئة مستقرة أ��ة.. ولن أدع أحدا �قف ��
 

∞∞∞∞∞
 

�ان �حاجة إ� دراسة السفينة �عنا�ة..
ة � ��قة الذهب خالل ست ع��

� وضعها تق�� فالخطة ال��
�
ساعة من مغادرة السفينة ل (ساوث هامبتون) و�� ما زالت ��

(الما�ش).. إن هذە السفن �ش�ه المدن العائمة ومن السهل ع�
اإل�سان أن �ضل ط��قه فيها لهذا سافر إ� (ساوث هامبتون)
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� فندق (بو� جون) ح�ث �ق�م عدد كب�� من
ح�ث أقام ��

كة (�ال�د) ي�تظرون التمام من إصالح السفينة.. �� �
�� � العامل��

و�عد أ�ام استطاع أن يتعرف ع� مهندس سك�� اسمه (ألف��د
ا أن �حمله إ� الفراش و��ق منه جرهام).. لم �كن عس��

ت��حه الذي لم تكن �ه صور فوتوغراف�ة.
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وتمكن أن �دخل السفينة بهذا الت��ــــح، خاصة �عد أن أدرك أن
� �التل��ــــح بها...

الحارس ال �أخذ التصار�ــــح �ل �كت��
وهكذا دخل (را�كس) السفينة..

�ان �عرف أن �قة الذهب هينة ل�ن نقله من السفينة ش�ه
) �التحليق فوق السفينة مستح�ل، مالم تقم طائرة (هليوك����
� منتصف سطح

فع الذهب إليهاوضا�قه أن وجد عامودا �� ال��
ة.. � التحليق عس��

�� ( السفينة، مما س�جعل مهمة (الهليوك����
�ات وسط�ح القوارب.. إلخ.. ع� أنه درس قلب السفينة وال�اف��
� ل�ن أحدا لم �ستوقفه أو �طلب �ان الم�ان �غص �العامل��

ت��حه..
حاول كذلك أن �عرف م�ان الق�ادة ح�ث سيوجد الق�طان
وح�ث س�حاول (را�کس) أن �فرض إرادته عل�ه، وع� السفينة

�لها..
وتعرف - ��ل ثقته المصطنعة - ع� أحد الض�اط زعم له أن
ار).. � قمرة الق�ادة ال يوجد لدينا (ف��

ار) ي�تظرە �� رجال �د� (ف��
تعال ل�� بنفسك.. إن الضا�ط رائق المزاج - فغدا األحد إجازة -

ء ع� أساس أنه (جرام) المهندس.. �
�ه �ل �� ومستعد ل��

� ذلك العامود الذي أثار قلقه
ء رآە (را�کس).. �ما �� �ل ��

والذي لم �كن سوى تلسكوب يتم خفضه �عد إقالع السفينة..
ال �أس ع� اإلطالق... لقد اطمأن قل�ه..

� المساء عاد ل�قا�ل (ب�سون)..
و��

 

∞∞∞∞∞
 

� �حاجة إ� صالت�م النفوذ�ة من - لقد أعددنا الخطة.. ل���
أجل تدب�� �عض أش�اء
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- مثل ماذا؟
- أنا ومس (ف�كرز) ستكون ع� ظهر ال�اخرة.. ال أر�د �اب�نة ��

.. ولتكن ال�اب�نة رقم (4004) ألن موقعها �ل �اب�نة �اسمها ��
.. � يناسب��

- ستكون لك ال�اب�نة..
� شمال

- �عد ترك السفينة (لوهافر) �أر�ــع ساعات ستكون ��
(الما�ش) و�عتها ۲۷ عقدة.. أر�د من�م تدب�� طائرة عمود�ة

) تنطلق من (فر�سا).. (هليوك����
� م�ال.. � وخمس�� ال تهم�� �عتها.. المهم أن �كون مجالها مائ��

� ش�كة..
وأن �كون بها و�ش قادر ع� رفع س�ائك الذهب ��

. ل�ن ال�عة عال�ة ول��ما س��ت ال��ــــح مش�لة.
- ال مش�لة ألن السفينة س���� �عتها و�ستدير مع ال��ــــح.

- بناء ع� تعل�ماتك؟
� سأجعله �صدرها. - �ل تعل�مات الق�طان ال��

� طلب (را�کس) من (ب�سون) كذلك أن �كون (برنزر) ع� م��
) ولذلك �جب معرفة الوزن الذي �ستطيع الطائرة (الهليوك����

حمله مع أر�عة رجال..
� و�جب إجراء تجارب المعرفة الوقت الالزم لرفع طن أو طن��

من الذهب..
- ال �أس - قال (ب�سون) -: إال أنك س�تحمل جزءا من النفقات

�خصم من نص��ك �الطبع�
 

∞∞∞∞∞
 

� إحدى ل�ا� منتصف (إي��ل) ذهب ل�قا�ل (برنزر) ع�
و��

مق� (راك)...
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�ان جالسنا هناك مع (ب�سون) يتحدثان �خصوص العمل�ة
ە أن التجارب ال �أس بها المق�لة.. فما أن رآە (برنزر) ح�� أخ��
� وجود ر�اح شد�دة، وأنه �مكن رفع الذهب

مع الطائرة ح�� ��
� دق�قة.. خالل أر�ع��

�ن � �ل مرة أي أر�ــع وع��
فع ستمائة رطل �� إن الطائرة س��

وري عدم س��كة.. والمطلوب رفع أر�ــع نقالت.. �ان من ال��
� أعمال حمقاء..

ة ع� الق�طان ح�� ال �فكر �� تط��ل الف��
� � ت�ت�� العمل�ة �لحق (را�کس) بر�اب الهليوك���� ال�� وح��

� (فر�سا) يتم
�� ( � (ب��تا��

ستحلق داخلة الحدود الفر�س�ة، و��
� يتو� �ا).. ع� ح�� � قلعة قد�مة اسمها (م��

تخ��ن الذهب ��
(ب�سون) ت��ف هذا المخزون..

� اختاروها لها.. � ال�اب�نة ال��
س�سافر (ب�لال) ع� ذات السفينة ��

ولن تظهر معرفتها لـ (را�کس) �أي ش�ل..
ح لها ك�ف�ة تفج�� قنا�ل واصطحبها (زا�کس) إ� الغا�ة ل���

� أثناء العمل�ة:
� ستكون مسئوليتها �� ال�الس��ك ال��

- إن العمل�ة س�نجح. قال لها مطمئنا ۔ ولن نحتاج إ� تفج��
� واثقة من نفسك ومن قدرتك ع�

القنا�ل.. ل�ن �جب أن تكو��
.. وكذا �جب ع� أن أ�ون واثقا من قدرتك هذە.. ح�� التفج��

�كون ل�ال�� معه مصداق�ة تامة..
- ل�ثك قلت أننا لن نفجرها�

- هذا ألن�� واثق أن الق�طان س�فضل ح�اة الر�اب ع� �ضعة
� ع�

ك�لو جرامات من الذهب.. هذا واج�ه.. ولو لم �فعل لق��
مستق�له تماما..

� قرارة نفسه أنها ستط�عه طاعة عم�اء.. وأنها
- �ان �عرف ��

ستقتل أي شخص إذا ما طلب هو ذلك منها ثم ت�� األمر
برمته �مجرد أن تصل إ� (ني��ورك)....
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فلم �كن �قلقها ما س�حدث فوق ظهر السفينة..
�انت قلقة �شأن ما س�حدث عند وصولها إ� (ني��ورك)..
�انت ت��د أن �سأله ل�نها عرفت أنه لن يرحب �السؤال.. �ل

�انت �� أ�ضا تخ�� إجابته...
 

∞∞∞∞∞
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� س�حتاجها � األمانات، ومال جي��ه �األش�اء ال��

ترك حقي�ته ��
ى) الخاص �اإلشارات، ولم �أخذ معه �المسدس ومسدس (ف��
ة الدخول إ� ما �دل ع� شخص�ته سوى جواز السفر و�ه تأش��
ة إذا ما فشلت (الوال�ات المتحدة).. �ان س�حتاج هذە األخ��
العمل�ة واضطر إ� ال�قاء ع� السفينة.. عندئذ �ان س�دخل

(الوال�ات المتحدة) �أي مسافر عادی..
� أثناء صعود

ا�ث) كزائر �� � � السفينة (ك��ن إل�� صعد إ� م��
الر�اب إليها..، ثم ه�ط إ� ال�اب�نة رقم (4004) ودق ال�اب

ففتحت له (ب�لال)..
.. القنا�ل.. ثم دعاها � � خزانتها.. المسدس��

أف�غ جيوب معطفه ��
للصعود معه لدراسة السفينة ألنها أش�ه �مدينة �املة، ومن

الممكن أن تضل ط��قها فوقها..
وأشار إ� عقد اللؤلؤ حول عنقها:

- كنت ترتدين هذا يوم قا�لتك أول مرة�
- �ان يوما س�ئا �ال�س�ة لك..

هز كتف�ه وغمغم:
- ل�س س�ئا.. فقط جعل األمور صع�ة نوعا..

�
ا �ا (ب�لال).. ال تتعج� األمور.. س�أ�� � �ها.. ص��

اب�سمت ��
اليوم الذي �ك�شف ف�ه عواطفه نحوها...

� رأتها مئات المرات وفوق السطح مشت تتأمل �ل األما�ن ال��
� الرسوم الب�ان�ة.. هنا الم�ان الذي تل�� عندە �قنا�ل الغاز..

��
� تراقب من عندها تحم�ل الطائرة.. هنا النافذة الزجاج�ة ال��

ء ع� �
ها أن �ل �� � تخ�� اقب اإلشارات الضوئ�ة ال�� من هنا س��

ما يرام..
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�ا السفينة � ذهب (را�کس) إ� �اف�� � ح��
وعادت لحجرتها ��

ع يرمق استعدادات السفينة و�ا لنفسه، و�� فطلب م��
لالقالع.. �دأ التحرك، وأخذت فرقة موس�ق�ة تصدح �األنغام
العذ�ة ب�نما األعالم الملونة ترفرف.. لم تكن مجرد سفينة.. �ل
�� مدينة عائمة ت��ض �السعادة.. سعادة غامرة �ان ع�

(را�کس) أن يهدمها..
 

∞∞∞∞∞
 

� الفراش تحلم..
�انت (ب�لال) ��

(د�قون).. الح�اة مع (را�کس) هناك.. يوم تص�� م�� (ب�لال
� بهم م���ات حازمات.. را�کس).. الدار المألى �األطفال تع��
و�� ستغ�� ���حة شعرها وتتعلم قواعد السلوك الق��م..

وتكون ح�اتها ال�اق�ة كنهر هادئ جم�ل....
دق �اب الغرفة.. �ان القادم هو (را�کس):

هل أ�لت؟
- ال..

� الوقت هنا فإذا دق
- ال�د لك من وج�ة عشاء طي�ة.. سأق��

النادل ال�اب، عل�ك أن تدخ� الحمام م� وتفت� الدوش ثم
تخر�� رأسك من �اب الحمام و�سأل�ه عما ي��د..

ور�ا ألنه �ال�س�ة لطاقم السفينة لم �كن (را�کس) �ان هذا ��
)، فل�س � (الهليوك����

.. ألنه سيهرب �� �
� الر�اب. وهذا منط�� ب��

� قمرتها.. س�كون
مستح�ا أن �عرفوا أنه �ان مق�ما مع (ب�لال) ��

هذا هو طرف الخ�ط الذي �مكن أن �قودهم إل�ه دون كث��
عناء...

� الثامنة مساء جاءت م�المة هاتف�ة ل (ب�لال):
و��
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صحة العمة العجوز ال �أس بها..
�مع�� آخر: �عة ال��اح مناس�ة للعمل�ة هذە الل�لة، و�ان هذا
� هذە الساعة تدخل م�اە

مناس�ا ألن السفينة �دأت ��
(الما�ش)..

هواء الل�ل ال�ارد �داعب وجه (را�کس) ح�ث وقف يراقب أنوار
(لوهافر) عن �عد..

، ثم نزل إ� قمرة (ب�لال) - ولم � ظل �جوب السفينة لمدة ساعت��
تكن �� هناك - فأخذ المعطف والقفاز�ن والمسدس ومسدس

ي) والخراط�ش.. (ف��
و�حر�ات آل�ة توجه إ� القسم الخاص �طاقم السفينة..

�ن دق�قة عند �اب الق�طان الساعة جاوزت منتصف الل�ل �ع��
أخ�ج وشاحا لفه حول نصف وجهه األسفل وفتح ال�اب..

�ان ال�اب المؤدي إ� غرفة نوم الق�طان مفتوحا..
و��نما هو يتأهب انفتح ال�اب وخ�ج الق�طان ��امل ث�ا�ه �دندن
لنفسه.. ثم رأی (را�کس) فتصلب.. ذلك الوجه ال�شوش
ة المنمقة.. الوجه الذي تخ�له (را�کس) األش�ب �لحيته الصغ��

من الصور مرارا..، و�صوت هادئ قال (را�کس):
� لما سأقول، ول�ح �المسدس.. وأردف

ح أن تجلس وتص�� - أق��
- أنا ال أم�ح �ا س�دي.. ولو أنك لم تنصع ألوامری فس�قتل عدد
ال �أس �ه من الر�اب.. لذلك أرجو أن تجلس وتضع �د�ك ح�ث

أستطيع رؤ�تهما..
� ال�الم المهذب �ا رجل.. فقط قل ما ت��د..

- ال تضيع وقتك ��
- هذە السفينة تحمل س�ائك ذهب.. ولدى طائرة عمود�ة
تحلق �انتظار رفع طن من هذا الذهب إذا أنت أصدرت أوامرك

�حمله إ� السطح..
� جهنم ق�ل أن

- سأراك ��
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�
� �ك �� ع� ظهر هذە السفينة ي�تظر إشارة م�� - إذن.. هناك ��

ا ا سام� و�ال س�قوم وسط الزحام – بتفج�� ست قنا�ل تحوي غاز�
ي��د الر�اب..

- و�ذا أنا رفضت ستموت أنت أ�ضا..
� غ�� مستعد للموت؟ سأموت.. - ط�عا ل�ن من قال لك أن��
�ر إنقاذك للذهب ع� حساب أرواح ل�نك لن �ستطيع أ�دا ت��

من س�موتون..
سكت الق�طان برهة.. وغمغم:

�
- إن أمثالك �ملئون عالمنا هذا اليوم.. وأنا ال أجد متعة ��

صحبتك..
� مهنته

ة �� م الرجل.. الرجل ال�فء ذا الخ�� �ان (را�کس) �ح��
� � مأزق ب��

� عاما.. الرجل الذي وضعه �� � تعدت ثالث�� ال��
اإلحساس �المسئول�ة وكراه�ة القرصنة..

قال (را�کس):
- واآلن تخ�ج المفاتيح ونصعد إ� غرفة الق�ادة، ح�ث تقلل
) من التحليق.. �عدها ال�عة وتواجه ال��ــــح لتتمكن (الهليوك����
� س��كة من الذهب.. ترفع إ� السطح صناديق تحوی ثمان��
س�تم هذا �معونة خمسة من رجالك.. �عدها أصعد إ� الطائرة

وس�ظل التهد�د قائما ح�� ترحل.
��ك معك؟ - وهل �ذهب ��

- �الطبع ال.. ال�د أن ي��� لحما�ة ظهري.. ل�نك لن تتعرف عل�ه
ات األب��اء اآلخ��ن.. � (ني��ورك) وسط ع��

حل �� أ�دا.. وس��
�
دون �لمة أخرى تناول الق�طان المفاتيح، وأشار إ� المسدس ��

�د (را�کس):
� ظهري..

من إخف هذا.. فلن أذهب إ� قمرة الق�ادة وهو ��
� دهشة..

و�ان هناك أر�عة رجال ينظرون ��
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�
قال الق�طان ألحدهم:

� أن أقدم لك ض�فنا غ�� المرغوب - مس�� (دورمر).. يؤسف��
نا ع� إطاعة أوامرە مهما �دت � موقف �ج��

ف�ه.. �س��ه نحن ��
غ���ة أو شاذة.. مفهوم؟

- نعم س�دی..
ى) لإلشارات ووضع �ه خرطوشة أخ�ج (را�کس) مسدس (ف��
� �صل واحدة وأمر أحد الرجال أن �طلق طلقة واحدة ح��

لمقدمة السفينة..
 

∞∞∞∞∞
 

الضوء األخ�� �غمر السماء ا...
رأته (ب�لال) ح�ث وقفت عند مؤخرة السفينة، وأدركت أنه

ا�د.. � � الحال زال توترها الم��
فعلها.. ��

� تحوم ع� �عد ) ال�� نفس الضوء رآە (برنزر) من (الهليوك����
ر�ــع م�ل..

� الطائرة - أن (را�کس) فعلها..
وأدرك. ومن معه ��

فعلها �ما اعتاد دائما..
لقد �دأت لع�ة النها�ة..

 

∞∞∞∞∞
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قال الق�طان:

- مس�� (درومر) أ�لغ غرفة التح�م أننا مضطرون إ� تقل�ل
� نفس اللحظة عاد إ� الغرفة الضا�ط

ال�عة حاال.. و��
ى) فأخذە (را�کس) منه.. ثم قال للق�طان: �مسدس (ف��

- أشعل أضواء مقدمة السفينة..
استدار الق�طان متجاهال له وقال للضا�ط الثالث:

- أطلب ضا�ط ورد�ة األمن وخمسة رجال خارج غرفة اإل�داع..
� ح�� التقت الضا�ط األول نحوە غ�� ما أن ذكر آخر �لمت��

ع الضا�ط الثالث ينفذ األوامر.. �لهم �� � مصدق.. ع� ح��
� احتقار..

�انوا يتحاشون النظر له ��
� �ە أن

�� � ون منه.. وتم�� � أدرك (را�کس) أنهم - �حق - مشم��
تتم العمل�ة ��عا ق�ل أن �حاول أحدهم ش�ئا أحمق..

- أض�ئوا مقدمة السفينة..
مد أحدهم �دە إ� لوحة المفاتيح، و�عد دقائق عم الضوء

ا�ت).. قال الق�طان: � ال�اهر �ل مقدمة (ك��ن إل��
- واآلن.. ها �� ذي مفاتيح غرفة اإل�داع �ا مس�� (دورمر)
� س��كة ف ع� الرجال إذ ينقلون ثمان�� ستذهب هناك و���

ذهب�ة إ� سطح المقدمة..
� (را�کس) تماما.. وعاد الرجال يواصلون عملهم متجاهل��

د العزلة �عت� قلب (را�کس)�.. إنه خجل من نفسه.. هو �ال��
� �فخر �ل المجرم الذي انتهك حرمة هذە السفينة العظ�مة ال��

واحد من هؤالء بها..
�ر.. ن.. �� � وللمرة األو� أحس أنه إ�سان غ�� م��

: هنا دوي صوت الالسل��
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� المصعد �ا س�دی..
لقد وضعنا الذهب ��

� إزدراء وقال:
نظر له الق�طان ��

- اآلن ال دا�� لوجودك هنا.. سنصعد معا إ� السطح..
قال (را�کس) محاوال تمالك نفسه:

� �ستقر الذهب ع� � من هنا ح�� � ضوئ�ت�� ع� إطالق إشارت��
السطح..

ي) ومعه طلقتان.. مّد الضا�ط الثالث �دە وأخذ مسدس (ف��
� تصل الصناديق للسطح.. وأمرە الق�طان أن �طلقهما ح��

وتقدم الق�طان (را�کس) إ� سطح السفينة...
� �اللون األخ�� الساطع... �عد دقائق أضاءت السماء مرت��

 

∞∞∞∞∞
 

رأت (ب�لال) الوهج فأدركت أنه نجح..
دائما ينجح.. �ل �لماته تص�� حقائق...

رفعت حقي�تها إ� حافة السور ورمتها �ما فيها من قنا�ل إ�
الماء.. ثم أزمعت أن تعود إ� قدرتها..
لم تكن ت��د أن ترى عمل�ة ال�سل�م..

� ال ت��د أن تراە وهو �حلق �ع�دا عنها إ� السماء ح�ث �غ�ب ب��
السحب المظلمة �ع�دا.. ر�ما لأل�د..

من األفضل أن تتعلق �األمل وأن تعود لغرفتها..
 

∞∞∞∞∞
 

األذان تعا� صوت هدير مراوح الطائرة ح�� صار �صم.. ومن
� وقد فتح وتد� منه م�انه استطاع (را�کس) أن يرى �ابها الجان��
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خطاف.. واستطاع أن يرى وجه (برنزر) الع��ز.. وأن يرى رجال ال
� بها فوق السطح..

�عرفه �مسك �ش�كة �ل��
� حزم:

قال (را�کس) للق�طان ��
� �ل ش�كة..

ة صناديق فقط �� ع��
عوا �لفون وأصدر الرجل أوامرە فقرد الرجال الش�كة و��
� قلبها.. ثم ابتعدوا �عد أن ث�توا الخطاف فيها..

الصناديق ��
ع السلك يرتفع ألع�. و��

 

∞∞∞∞∞
 

رجالن پ��ان المنتظر من نافذة المراق�ة:
- ما هذا؟.. ي�دو األمر �أنها �قة �اإل�راە�!

- ال تكن غب�ا
- ل�ن ذلك الرجل.. إنه �ضع وشاحا ع� نصف وجهه..

ء ع� مايرام.. الق�طان هنا وضا�ط �
د.. إن �ل �� - ر�ما ليت�� ال��

األمن.. ال توجد مشا�ل..
 

∞∞∞∞∞
 

عوا �� � � الحال ر� ر�اب الطائرة ش�كة أخرى، ع� ح��
��

�دخلون الش�كة األو� داخل الطائرة..
نظر (را�كس) إ� ساعته.. إن العمل�ة �س�� �دقة تامة.. �ما أن
� �ل مرة ج�دة حقا.. ووفرت

فكرة استخدام ش�كة جد�دة ��
ال�ث�� من الوقت..

�انوا قد رفعوا الش�كة الرا�عة وانتظر (را�کس) أن �دلوا
فعوە.. الخطاف ل��
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� العرق ب�نما هدير المحر�ات �صم
و�ان (برنزر) �لهث غارقا ��

� جنوب (فر�سا) الجم�لة..
� السادسة ص�احا �كون ��

أذن�ه.. ��
ا) أ�دا.. ال يهم.. فهو قادر من �دري؟.. ر�ما لن �عود إ� (إنجل��
� �ل م�ان.. ال مثل (را�کس) السمكة

ع� االستمتاع �الح�اة ��
� تموت لو غادرت أنهار (د�فون).. (را�كس) الحب�ب ال��

(را�کس) األخ والصديق..
� ل�د�� �الخطاف إ� (را�کس)... اتح��

أحس �دافع ما �دعوە إ� أن ينظر للوراء..
� � نظر رأي المسدس مص��ا ع� �عد قدم واحد إ� ما ب�� وح��

عي��ه.. وسمع الرجل الذي معه �قول:
- معذرة �ا زم�ل.. األوامر �� األوامر�

ولم ي�سع الوقت � �فهم (برنزر) الحق�قة.. إن �� إال طلقة
واحدة قذفته إ� الوراء.. من �اب الطائرة المفت�ح...

هوی األسفل وقد فرد ذراع�ه وساق�ه.. ل�صطدم �سطح
السفينة مهشم األوصال.....

) ب�طء مالئة ال�ون �ضوضائها، � السماء ارتفعت (الهليوك����
و��

واستدارت محلقة نحو الغرب..
ح�� غا�ت عن العيون...

 

∞∞∞∞∞
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األ�� ثم الدهشة ثم اس��عاب الموقف�
� عقل (را�کس) الذي لم �شله ما رأی..

�ل هذا دار ��
وق�ل أن يتحرك أحد.. ق�ل أن ��خ أحد.. �ان قد أخ�ج
مسدسه وه�ع يركض إ� مدخل السطح.. ثم مممر يؤدي إ�
جناح الطاقم.. و��نما هو �جري خلع معطفه واللثام.. وع�

الدرج نزل طا�قا.. ثم م�� بهدوء...
إنه اآلن مجرد را�ب عادي ال �عرفه أحد..
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إتجه إ� قمرة (ب�لال).. إنها الواحدة ص�احا.. اس�ند إ� الجدار
ومسح جب�نه من العرق المنهمر..

.. لماذا � لقد قتل األوغاد (برنزر) أمام عي��ه.. خدعوهما كطفل��
لم �خطر له ذلك؟.. �اللخ�انة�..

هل �خطو إ�� قمرة (ب�لال)؟.. هل من حقه أن يورطها معه؟..
� محنة.. محنة حق�ق�ة..

إنه ��
لقد تخ� الحظ عنه وتخ�� الناس..

� غرفة الق�طان عرف حقا قدر نفسه وموضعه
هذە الل�لة - ��

.. � فاء الم�افح�� � الناس ال�� ب��
� (ال�تال�ج).. ثم عقم (ماری).. ثم خ�انة

أوال النقطة الحمراء ��
(ماندل).

ل�نه لن ي�أس.
إن ذهنه متوقد ولد�ه المهارة ال�اف�ة للخروج من هذا المأزق..

هذە المص�دة العائمة....
وج (ب�لال) و�حبها ��ل ك�انه.. � تعهد أمام نفسه - لو نجا- أن ي��

ستغدو أما ألطفاله
� دخل القمرة أدرك أنه قد قدم �ان �اب القمرة مفتوحا، وح��

هذا التعهد �عد فوات األوان..
 

∞∞∞∞∞
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�دت و�أنها نائمة ح�ث رقدت �قم�صها الح��ري الوردي ع�
� الفراش، وقد مال رأسها قل�ال إ� ال�سار الفارق الوح�د ب��

.. وأن ثق�ا � � هو أن عي�يها �انتا مفتوحت�� حالتها وحالة النائم��
أحمر مستديرا توسط جب�نها وقد مال منه خ�ط دم رفيع نحو

حاجبها..
.. � نظر (را�كس) إ� ال�م��

إ� الرجل الواقف جوار الفراش، �قامته الفارعة وشعرە الرمادي
� �دە ال�م��

وقامته المنحن�ة إ� األمام كصقر عجوز.. و��
مسدس �اتم للصوت...

همس (را�کس) �صوت خافت:
- ول�ن لماذا؟

ته: � عروة س��
قال (ماندل) وهو �داعب زهرة ب�ضاء ��

ألنها �انت جزءا منك مثلها مثل (برنزر).. لقد صعدت إ�
السفينة عند (لوهافر) وراق�ت تنف�ذك للعمل�ة ب�عجاب

شد�د.. أنت موهوب حقا..
- إذن لماذا تقتلنا؟

� �دە - نحو (را�کس)..
تقدم (ماندل) - والمسدس ��

� جي�ه هو
� جي�ه وأخ�ج المسدس اآل�� قدسه ��

مد �دە ��
وقال:.

� وجه (سارلنج) ق�ل أن ى الش�ه ب�نه و��� .. س�� - أنظر إ� وج��
.. لذلك صممت ي�شوە.. كنا س�عة أشقاء و�ان هو أق��ــهم ��
.. واآلن أنت.. ع� االنتقام من قاتل�ه.. لقد قتلنا (برنزر).. ثم ��

- لم �كن لهذە الطفلة ذنب..
اب�سم (ماندل) ولم �علق.. ا�ت�� �القول:
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- وداعا �ا مس�� (را�کس)؟
 

∞∞∞∞∞
 

� نفس لحظة اإلطالق وثب (را�کس) نحوە..
��

� ال�تف األ�� فسقط أرضا من الصدمة..
أصابته الرصاصة ��

ل�نه تمالك نفسه وأمسك ��احل (ماندل) ل�سقطه أرضا..
ووجدت �دا (را�کس) رق�ة الرجل..

� المزرعة.
� ت��ت ع� العمل �� أط�قت أصا�عه الفوالذ�ة - ال��

عت تضغط.. تضغط.. ع� العنق النح�ل و��
ح�� غارت الح�اة من جسد (ماندل) الذي ترا�� تماما..

ف الدم و�جاهد من أجل التنفس ثم فتح � رقد (را�کس) ي��
� عي��ه عي��ه، والتقط المسدس من �د (ماندل) وص��ه ما ب��

وأطلق رصاصة تأ��د�ة.
ك أثرا �قودهم إ� إسم أمامه اآلن ش�ئان: أن �موت دون أن ي��
(را�کس) ف�لطخونه �العار.. وأال �دع ألحد فرصة لل��ــح من هذە

العمل�ة..
.. وورقة وكتب زحف إ� حقي�ة (ب�لال) فأخذ قلما من الح��

بوض�ح:
س�دي الق�طان:

هذە السطور كتبها الض�ف الثق�ل الذي حل ع� سفي�نك..
�
أ�لغ السلطات الفر�س�ة أن س�ائك الذهب س�تم تخ��نها ��

.( � (ب��تا��
�ا) �ق��ة (لود�اك) �� قلعة (م��

� م�ان ظاهر.. ثم انح�� ل�لثم �د (ب�لال)..
ووضع الرسالة ��

�
� (الفرتون) لتع�ش معه ��

لو �انا قد نج�ا ألخذها زوجة له ��
سعادة أ�د اآل�دين..
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� الخا� رغم علمه أنهم �ف�شون �ل ش�� من � الدهل��
سار ��

السفينة �حثا عنه.. فهو ال �خ�� ش�ئا اآلن..
� تحت رذاذ األمطار..

وصل إ� السطح رقم (1) فم�� �م��
ووقف يتأمل ال�حر..

(برنزر).. (ب�لال).. (ماری)..
(ألفرتون مانور)..

النهر.. واألسماك القض�ة الالمعة...
شعر �سالم نف�� وهو ي�سلق الجافة و��ب ألسفل..

وق�ل أن �لمس جسدە الماء تذكر �لمة أب�ه:
- ناضل الماء �صبح عدوك.. دع نفسك له �كن صد�قك.

.. ولقد ترك نفسه للماء....
تركه يه�ط �ه ألسفل..

بنعومة.. بنعومة..
فكتور �اننج
1969

 

(تمت �حمد هللا)
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ق�ضة الش�طان الذهب�ة
ء رائع.. و�ان (را�کس) من األذك�اء � قمة النجاح ��

التقاعد ��
ە ع� القالئل الذين عرفوا نقطة التوقف.. ل�نه قا�ل من أج��

االستمرار..
ة.. � عمل�ة أخ��

اك �� ە ع� االش�� أج��
ء رائع.. أما الفشل �عد هذە القمة � قمة النجاح ��

إن التقاعد ��
ء مروع�.. و�ان �

ف��
�.... � (را�کس) من هؤالء الفاشل��

د. أحمد خالد توفيق. 
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-

-10-
-11-
-12-
-13-
-14-
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مكتبة فریق (متمیزون)
لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لسلسلة (روایات عالمیة للجیب)

 

https://t.me/Motamyezon
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) كلمة مھمة (:

ھذا العمل: (تحویل سلسلة روایات عالمیة للجیب إلى صیغة نصیة)
ھو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع
على تقدیم ما أمكن من دعم لإلنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من
غیره للدعم االجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینھ خدماتنا ھذه
على ممارسة حیاتھ باستقاللیة وراحة، وتعزز لدیھ الثقة بالنفس

واالندماج بالمجتمع بشكل طبیعي. 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر
خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجاالت التعلیمیة العلمیة
والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب
إلى نصوص تكون بین أیدیھم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة

الخاصة بالمكفوفین قراءتھا.
مع تحیات:

فریق (متمیزون)
انضم إلى الجروب
انضم إلى القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روایات عالمیة للجیب
 

العدد رقم (13)      
 
 
 
 
 

األعمــــــــــاق
قصة: بیتربنشلي.

ترجمة: إیناس النجار.
إعداد: د. أحمد خالد توفیق.

سلسلة روایات عالمیة للجیب، تقدم لك أروع ما یزخر بھ األدب
العالمي، في مختلف صنوفھ..

من األلغاز البولیسیة إلى الروایة الرومانسیة..
من عالم المغامرات إلى آفاق الخیال..

من الفروسیة إلى دنیا األساطیر..
ومن الشرق إلى الغرب..

وإلى الحضارة..
وإلیك..

د. نبیل فاروق
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المؤلف..
) هو المؤلف الذي اختص �الحد�ث عن ال�حر.. إن (بي�� ب�ش��

صحيح أن كتا�ا آخ��ن كتبوا عن عالم ال�حار الغامض، لعل
هم شهرة األم���� (إر�ست ه�منجوای) صاحب (العجوز أ���

� د�ك).. مان ملف�ل) صاحب (مو�� وال�حر).. وكذلك (ه��
� مرا ع� ال�حر مرور ال�رام.. فلم ت�تل أقدامهما.. ل�ن ال�اتب��
� أعماق أ�طال قص�يهما

ولعلهما ذه�ا إ� هناك �� �غوصا ��
فحسب..

) فاألمر �ختلف.. إن هذا ال�اتب ي�نفس عبق أما مع (بي�� ب�ش��
� أعمق أعماق المح�ط خلف

ال�حر ورائحة حيواناته. إنه �غوص ��
ال�نوز الغارقة، و�حارب أسماك القرش وقناد�ل ال�حر، ثم �صعد

ف مح�م.. � مح�� � إطار أد��
ليواجه أع�� القراصنة.. �ل هذا ��

� عائلة من ال�تاب، اشتهر منها
) عام 1940 �� ولد (بي�� ب�ش��

)، ولقد أبوە (ناثان) وجدە األد�ب األم���� الع�قري (رو�رت ب�ش��
� (هارفارد) وعمل �الصحافة حينا من الوقت إ�

تخ�ج الف�� ��
� عام 1974 خ�ج إ� العالم

جانب عشقه الدائم لل�حر.. و��
برائعته األو�:

س): وهو ال�تاب الذي قدمناە - ف�ان (اشتهرت �اسم الفك المف��
� العالم لقراءته ثم مشاهدة � هذە السلسلة، والذي اه��

لك ��
ج) عنه. � الره�ب الذي أخرجه (س��فن س��ل��

الف�لم الس�نما��
�عدها قدم روائعه التال�ة:

� �د�ك اآلن. ولن نحاول أن �س�بق � ب�� - األعماق: و�� القصة ال��
� عوالم ال�نوز الغارقة , قدم المؤلف -

ال�د هنا ل�نها تدور ��
كعادته - �طال من وحوش ال�حار هو سمكة (أبو م��نا).. ثع�ان
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� � صخور األعماق �انتظار الغواص�� � ب�� س المخت�� ال�حر المف��
ذوي الحظ العاثر..

� عن هذە القصة �طولة (رو�رت شو) و
تم إخراج ف�لم س�نما��

): عن فتاة � � ب�س�ه) الفتاة من �حر (كورت�� (نك نولت) و (جا�ل��
تعقد صداقة مع مخلوقات ال�حر.. والوحش الجد�د الذي �قدمه
� تدافع عن الفتاة هذە المرة هو (حدأة ال�حر) العمالقة.. وال��
� هذە

وعن عالمها �مجرد أن �شعر أن الخطر يتهددهما، و��
) �جيولوج�ة ال�حار.. ة نلمس بوض�ح إلمام (ب�ش�� القصة المث��

� هذە المرة �أخذنا ال�اتب إ� عالم مروع ما زال
- الج��رة: ��

� طقوس ح�اتهم الرهي�ة.. ) �ع�شون ف�ه ممارس�� � قراصنة (ال�ار���
� ق�ضتهم

ى ما �حدث هناك - �� � - الذي أرسل ل��
و�قع الصح��

مع ابنه..
) ودراسته الج�س � والقصة تعكس إلمام المؤلف �جزر (ال�ار���
).. قدمت الس�نما القراصنة المنقرض المعروف �اسم (بو�ان��
) و�طولة �

العالم�ة هذا الف�لم عام 1980 من إخراج (ما��ل ر����
..( � (ما��ل ک��

) �قدم لنا نوعا ف��دا من األدب أدب ال�حر.. وألنه إن (بي�� ب�ش��
�كت�ه �اقتدار وحرف�ة عال�ة قادرة ع� ح�س أنفاسنا مع �ل

سطر؛ فإن هذا ال�تاب لجدير �أن ُ�قرأ.
 

د. أحمد خالد
 

∞∞∞∞∞
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-1-
العام 1943..

ة ص�احا.. � العا��
�دأت ال��ــــح تهدأ ��

� قمرته ي�س� بتقل�ب صفحات
الحظ الق�طان ذلك أن رقد ��

� من (نورفولك).. ها أحد المالح�� مجلة أح��
نهض.. وتم� واتجه إ� ال�اب..

وع� السطح �انت السماء صاف�ة.. رائحة ال�س�م، وثمة سحا�ة
� األفق..

صفراء تل�ح ��
دنا من مساعدە الشاب األسكتلندي الملت�� وسأله:

- هل أصلحت الصاری؟
عة كذلك.. هل ستكون ال��اح شد�دة؟ - نعم.. واأل��

؟.. لو أن هذە الحرب طالت ك�ف �� أن أعرف دون السل��
ل�س�نا جهاز الالسل�� تماما.. ل�ن ظ�� أنها ستكون شد�دة..

نظر مساعد ال��ان إ� ساعته و�ساءل:
- هل أمامنا مسافة ط��لة؟

- خمسون أو ستون م�ال �عدها نصل إ� المضايق فنقرر: هل
� (سانت جورج) أم نتجه إ� (هاملتون)؟

نرسو ��
- ال مشا�ل اذن.. سنصل �سالم...

- بهذە المركب؟ - قالها الق�طان و�صق.. إنها قطعة خردة.. ال
ء فيها سوى اسمها المماثل السم (جول�ات) السا�قة.. �

��
� الساعة الواحدة ظهرا..

و��
تغطت السماء �غاللة رماد�ة كت��ة من السحب، وتالعب ال��د
ع� صفحة الماء تعابثه األمواج.. ثم إن المطر انهال مدرارا ومن

الجنوب جاءت كتلة من السحب السوداء..
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وع� ظهر السفينة - مرتد�ا معطفا واق�ا – وقف الق�طان جوار
� عن مخزن المؤن.. مساعدە.. وجاء أحد ال�حارة المسئول��

سأله الق�طان:
- ك�ف حالهم؟

� صناديق س�جار ما
� أ�ساءل.. لماذا وضعوهم �� .. ل��� - �خ��

داموا �اهظ الثمن إ� هذا الحد؟
ء منهم؟ �

- هل تهشم ��
إنهم محاطون �أجولة الدقيق..

المطر يزداد قسوة.. ال��ــــح تعوي وتزداد حدة هطول الماء..
.. � السفينة ته��

- ر�ما �ان علينا تح��ل الط��ق؟
� هذا الطقس.. إن

- ال أحد �ستطيع االبتعاد عن (برمودا) ��
ز إ� حد مخ�ف لمدة ساعة ظلت السفينة الصخور ت��

(جول�ات) تصارع األمواج..
ه��لها �حدث أصواتا منذرة �التف�ك..

� الثالثة هدأت ال��ــــح قل�ال. وصفت السماء الرماد�ة نوعا..
و��

وغ�� الق�طان االتجاە إ� الجنوب محاوال الوصول إ� القناة
اآلمنة الوح�دة إ� أرخب�ل (برمودا)..

غ�� أن ال��ــــح انفجرت ثان�ة من الشمال هذە المرة..
اندفعت األمواج �الج�ال السوداء تعصف �الصواری...

اعه إ� ندف ب�ضاء.. فهوى صار وتمزق ��
و�� السماء ارتفعت مقدمة السفينة..

� مساعد�ه قائال ش�ئا ما لم ي�ب�نوە..
صاح الق�طان ��

ومن �ع�د لمحوا فنارا غ�� مضاء.. مجرد خط رفيع أمام سماء
مظلمة..
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هوى الق�طان ع� ركب��ه.. �ش�ث – مذعورا - �الدفة.. ل�نها
� جنون..

عت تدور وحدها �� ��
وسمع �خة مساعدە.. ورأى جسدە �ط�� وسط الم�اە إ� ظالم

ال�حر الم��د...
� توتر..

ق�ض الق�طان ع� العجلة ��
� استطاع أن �صل إ� الفنار اع المؤخرة موجودا.. ول�� مازال ��

فل��ما احت� �ميناء (سانت جورج)..
� وجهه وعي��ه

مقدمة السفينة ترتفع ثان�ة.. الرذاذ ينغرس ��
�أشواك حادة..

� رأي ال�حار المسئول عن المخزن أت�ا ب من الفنار ب�طء ح�� اق��
ء.. �

نح محاوال اإلمساك �أي �� إل�ه وهو ي��
� منه سوى (د�ف�د).. وسمع صوته �قول �الما لم ي�ب��

� ما �قول: ا تب�� وأخ��
- ل�ست هذە أضواء (سانت د�ف�د)�

.. - �ل ��
- بتاتا.. إنها أضواء (جي�س ه�ل)�

وهنا أدرك الق�طان خطأة..
لقد أعماە المطر فجعله �ح�د اث�� ع�� م�ال إ� الجنوب
.. وق�ل أن �فهم ما �حدث سمع صوت تهشم الخشب � الغر��

فوق الشعاب المرجان�ة..
ارتفعت مقدمة السفينة إ� أع�..

� العجلة..
ت �� مد الق�طان �دە ل�مسك �الدفة، ل�ن ذراعه انح��

� اللحظة التال�ة طار إ� ظالم ال�حر الره�ب..
تهشم معصمه.. و��

 

∞∞∞∞∞
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� الص�اح.. �انت العاصفة قد نفثت غضبها..
و��

� ع� الشا�� مع
� �م��

�طا�� �ان هناك ضا�ط من السالح ال��
�ل�ه، يتأمل األخشاب المبتلة ال�� قذفتها األمواج فوق الرمال..

وأخذ �ل�ه �لهو هنا وهناك ثم �عود إ� جوارە..
� الرمال فتصلب.. وفجأة �شمع ال�لب ش�ئا ما ب��

ع ي�بح.. و�ان ما أثار توترە كتلة من القماش مخلوطة �الرمال.. ��
وتحت هذە ال�تلة رقد رجل ال �س�� ع��ه سوی �وال ممزق..

انح�� الضا�ط ولمسه.. فسعل الرجل وأن معلنا أنه لم �مت
�عد...

..( � و�ان اسم هذا الرجل هو (آدم کوف��
 

∞∞∞∞∞
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.. � األعماق �ستح�ل لون الدماء إ� األخ��

��
� هذە الظاهرة ال���ة هو أن الماء �حتجز لنفسه

والس�ب ��
�
ألوان الط�ف �ادئا �اللون األحمر، وعند عمق مائة قدم �خت��

� قدم فإن الدماء تغدو األخ�� ل�حل محله األزرق.. أما عند مائ��
سوداء..

.. ومد �دە محاوال إمساك ت��ــع (د�ف�د ساندرز) ع� القاع الرم��
اء ت��ب من ج�ح السمكة الج��حة من ذ�لها �انت الدماء الخ��

س.. � ظهرها، ل��ما أحدثته سمكة أ��� منها وأ��
كب�� ��

.. ول��ما �انت حماقة منه أن �حاول.. ل�نه �انت السمكة غض��
� كفه و�عان ما رأى السائل

سة �� فعل و�ان نص��ة عضة ��
األخ�� ي��ب من �دە..

ة.. ال دا�� للتوتر.. إن القارب فوق رأسه م�ا��
فل�صعد األن وال �حاول أن �مسك �أنفاسه وع� السطح �انت
� رأت فقاعات الهواء، فأدركت أنه قد (ج�ل) زوجته ت�تظر، ح��

صعد..
ساعدته ع� ال�سلق، وفك خزان الهواء.. ثم سألته عما إذا �ان
.. سألته وقد رأت الدم �س�ل من كفه: �

قد رأى ش�ئا فأجاب �الن��
- وماذا حدث ل�دك؟

.. ونظر إ� � � القدم�� ، ثم ر�ل زعنف�� ء.. مجرد ج�ح صغ�� �
- ال ��

�ع�د.. إ� ح�ث الفنار ونادي (أورانج جروف) وقال:
.. ال�د أننا فوق - هذا هو الموضع �ما حددە حارس الشا��

الم�ان �الض�ط..
- ال ت�س أن ذلك الحطام مر عل�ه ثالثون عاما..
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- ل�ن الرجل أ�د وجود أجزاء من اله��ل، ثم نظر إ� ح�ث
يتك� الم�ج ع� ثالثة صفوف من الصخور، وأردف:

- لقد أ�د � أنها وراء مجموعة الصخور األو�، ل�ن ر�ما �ان
ع (ساندرز) يوجه القارب علينا أن ندخل نحو الثان�ة و��طء ��
� للصخور، ثم ر� الهلب وث�ت خزان الهواء ع�

نحو الخط الثا��
ظهرە.

� قلق:
�ساءلت (ج�ل) ��

- هل تغطس ثان�ة؟
� الماء..

ف �� � - لم ال؟.. سأضمد ج�ح �دي �عنا�ة ح�� ال ي��
قامت (ج�ل) ب�عداد ث�ابها �� األخرى، وث�تت المنظم ع�
� الصمام أع� خزان الهواء، ثم أدارت المفتاح.. وغمرت الزعنفت��

� الماء ق�ل أن ترتديهما.. شطفت قناعها و�صقت ع� الزجاج
��

من الداخل ومسحته �اللعاب ح�� ال �حجب �خار الماء الرؤ�ة..
ثم ارتدت خزان الهواء الذي �سمح لها �التنفس نحو ساعة..
وجلست ع� حافة الزورق وظهرها للماء واست�شقت نفسا عم�قا

من خرطوم الماء..
أشار لها �� تغطس أوال، فانقل�ت �ظهرها للوراء وسط حشد من

الفقاقيع تالشت، وت�عها (ساندرز)..
ما أروع القاع�...

الماء شفاف رائق وأشعة الضوء تتخلله إ� ح�ث الرمال
والمرجان.. رأى (ج�ل) عند القاع تحفر الرمال �أصا�عها ب�نما
�ة دق�قة قد تخ�ج ة �انتظار أ�ة ق�� ت�تظر جوارها سمكة صغ��

من تحت الرمال أثناء الحفر.
.. � و�سمعه سوى صوت الشهيق وصوت فقاعات الزف��

ال ��
� تقف وح�دا أمام هذا وف�ما عدا القلق الممزوج �اإلثارة ح��
� المخلوقات ترق�ك وال السهل الممتد من الرمال ب�نما مالي��
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تراها.. أنت مق�د �أطنان من الماء تضغط ع� �ل س�ت�م�� من
جسدك و�شعر �أصفادها..

ء.. �
تلفت حوله �حثا عن أي أثر لتلك السفينة.. ال ��

� ة ال�� س�حا معا إ� ال�سار ووراءهما حشد من األسماك الصغ��
تأمل - �ش�ل ما أن تجد ما تأ�له..

فجأة أحس أن (ج�ل) تجذب �احله..
�انت �ش�� إ� ال�سار..

� � الماء �ال حراك، يرمقها �عين��
إ� ثع�ان (برا�ودا) ضخم معلق ��

.. � .. �ان جسدە رف�عا ناعما �لتمع كنصل سك�� � سوداو�ن ثاب�ت��
ب�نما فمه فاغر عن أسنان مدب�ة حادة..

�ع الخاتم الما� الالمع الذي ودون �لمة مد (ساندرز) �دە وان��
� ث�ا�ه..

ترتد�ه (ج�ل) ودسه ��
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�ت (ج�ل) ب�دها إ� صدرها وأشارت األع�.. ��
فهز رأسه أن ال.. ل�نها أ�ت.. �مكنه هو أن ي��� إذا أراد أما ��

فصاعدة.. ور�لت األرض �قدميها وارتفعت ألع�..
وت�عها هو...
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- �عد أن صعدا إ� القارب سألها:
- هل تخل�ت عن األمر؟

ا�ودا) فحسب.. - �ال.. شعرت �الخوف من (ال��
� خاتمك.. إن لمعة الماس تجذب المشا�ل - �ان عل�ك أن ت��
� �دأت تعلم الغوص كنت أرتدي رداء للعوم �ه تحت الماء.. ح��
� عه، ل��� � قفل نحا�� المع.. وطلب م�� معلم الغوص أن أن��

رفضت.. فأح�� الرجل سكينا ور�ط طرفها إ� عصا �ح�ث
عت السكينة � الرمال، و��

�كون سالحها ألع�.. وغرس العصا ��
� ضوء الشمس.. فما �� إال دقائق ح�� جاءت (برا�ودا)

تتألأل ��
� ل�نها واصلت � جنون.. أدمتها السك��

�� � ة وهاجمت السك�� كب��
الهجوم..

.. ومن يومها لم أرتد وتخ�لت �أن الوحش يهاجم قف�� النحا��
هذا الرداء تان�ة..
� حزم:

ثم أردف ��
� معا وأن - ثمة نقطة هامة.. �جب تحت الماء - أن نفعل �ل ��
ا�ودا) هذا قرشا .. لو �ان ثع�ان (ال�� �

�عرف �ل منا م�ان الثا��
واندفعت أنت بهذە الحماقة إ� السطح لهاجمك دون تردد..

� القاع واالحتماء �الصخور هل
الحل األمثل هو االنتظار ��

� دون إخ�اري �ه.. ء مفا�� �
فهمِت؟ ال تقو�� ���

� األمواج عند مؤخرة وفجأة نظر خلف كتفها إ� �قعة ب��ة ما ب��
القارب.. مد �دە إ� معصمها �جذب ان��اهها..

�انت هناك كتلة خش��ة ما.. دعامات خش��ة معطنه ملقاة هنا
وهناك فوق رمال القاع الب�ضاء..

أب�سم لـ (ج�ل) واب�سمت له.. لقد وجداها�..
� الصخور.. ودون مناقشة.. وث�ا إ� الماء ما ب��
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وجدت (ج�ل) عل�ة من الصفيح مهشمة صدئة، ب�نما وجد
(ساندرز) زجاجة م�اە غاز�ة سالمة تماما..

عت تن�ش تحت الخشب، فوجدت رقدت (ج�ل) ع� القاع و��
شوكة طعام وجزءا من طبق مكسور..

ا إ� الجانب اآلخر من الصخرة ح�ث �ا�� اله�ك.. وع��
ات من قطع الخشب والحد�د الصدئ وهناك وجدا ع��

والمعادن المغطاة �الشعاب المرجان�ة..
.. � الصخر ش��ه �كهف صغ��

أشارت له (ج�ل) إ� تج��ف ��
�انت ت�ساءل ل�نه قال لها - �اإلشارة أن ال.. من أدراە أن ش�ئا ما
� هذا ال�هف��.. ش�ئا �ق�ض ع� �دە إذا ما أدخلها

ال �ع�ش ��
هناك..

لقد تذكر صورة رآها منذ أعوام ل�د رجل عضها ثع�ان (مورای)..
�ان اللحم ممزقا وقد ت�دت العظام ب�ضاء كئ��ة ل�ن الفضول

هو الفضول..
من عنقه �حاول أن �ختلس نظرة إ� داخل ال�هف، ل�نه �ان

ء �لتمع �الداخل ال �دري كنهه.. �
مظلما حالك الظلمة.. ثمة ��

� رأسه.. أي أنه ي�نفس أ�ع مما �جب.. � جان��
الن�ض �دق ��

ا ومد �دە داخل الحفرة فالتقط ش�ئا دق�قا استجمع شجاعته أخ��
من هناك.. ثم أخرجها ��عا..

ء أنب��ا رف�عا من زجاج �حوي سائال أصفر شفافا.. �
�ان هذا ال��

نحو (ج�ل) سبح وأشار لها إ� عنقه (أي أن التنفس غدا
ا).. عس��

فهزت رأسها موافقة.. ومن ثم صعدا إ� السطح معا..
�انت الحص�لة ال �أس بها.. مالعق.. أشواك.. إناء ز�د.. مسدس
صدئ.. وصندوقا معدن�ا أحاطه الماء �ط�قة سوداء سم�كة مما

�ستد�� تهش�م هذە الط�قة لفتح الصندوق..
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�
أما عن أنبوب الزجاج فقد أدر�ا أنه أمبول �حوي عقارا ما..

ة مازالت - غدا نح�� معنا حقي�ة، فأنا أعتقد أن هناك أش�اء كث��
� هذا الحطام.

موجودة ��
 

∞∞∞∞∞
 

� وصال إ� الشا�� �ان الحارس ي�تظر.. وح��
- أرى أن�ما وجدتما الحطام و�عض األش�اء..

- نعم..
�ان (ساندرز) �مقت هذا الحارس الذي استأجرا منه القارب، فهو
�ن � عمرها. السادسة والع��

شاب مختال بنفسه �قارب (ج�ل) ��
- و�خصها �اهتمام م��ب...

ح�� (ساندرز) له �ان �ج�ب بها (ج�ل)...
سألهما الحارس:

- هل وجدتما قذائف؟
- قذائف؟

- نعم، �قال إن (جول�ات) �انت تحمل قذائف أعماق.. ر�ما �ان
هذا من قب�ل اإلشاعات..

- ع� �ل س�ستأجر القارب ثان�ة غدا لنواصل ال�حث..
وسارت (ج�ل) و (داف�د) فوق الرمال الورد�ة الناعمة المختلطة

�أصداف ال�حر.. ح�� وصال إ� قاعدة التل الحجري..
�ان هناك مصعد ع�ارة عن قفص حد�دي �صعد ع� دعامة من
، و�ان هناك سلم ضيق متع�ج � ات السن�� الصلب مرت عليها ع��

�قود إ� القمة �جوار هذا المصعد..
لم �كن المصعد مزودا �جرس إنذار فإذا -ال قدر هللا - وجدت
نفسك حب�سا �داخله فعل�ك أن تظل م�انك ح�� يراك أحدهم أو
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تقوم الساعة�
و�ال�س�ة ل (ج�ل) لم تكن هناك مش�لة.. �� لن �ستعمل هذا

القفص الحد�دي تحت أ�ة ظروف..
ستصعد الساللم.. أما �ال�س�ة لـ (ساندرز) المنهك فهو ال �خ��

المرتفعات أ��� من خوفه من الطائرات..
� لن �فسدا ح�اته... و�ال الخوف��

ع القفص الحد�دي �علو لهذا استقل المصعد مع حاج�اته.. و��
.. � ب�طء.. ب�طء وهو ي��

� إ� ولم ي�ت�ه (ساندرز) إ� الصوت الذي �دأ ي��دل من األن��
الشكوى ال��حة..

ثم توقف المحرك نهائ�ا�..
ول فسمع صوت دقة.. ولم يتحرك المصعد.. � ضغط ع� زر ال��

ضغط ع� زر الصعود فسمع دقة أخرى وظل المصعد ثابتا.
ى قمة التل ع� �عد خمسة ع�� قدما.. نظر إ� أع� ل��

� ذات الوقت قد وصلت لقمة السلم..
و�انت (ج�ل) ��

نظرت إ� موضع المصعد فلم تجدە قد وصل �عد..
�لل العرق جب�نها وانحنت فوق السور تنظر ألسفل التل فلم
� رأت القفص معلقا هناك.. ع� األقل �ستجمع أنفاسها إال ح��

هو لم يهو من عل �ما خطر لها..
ى صندوقا معدن�ا �حوي – ف�ما ي�دو - محرك نظرت األع� ل��

المصعد..
� و�ثوب االستحمام إ� بهو نادي (أورانج هرعت حاف�ة القدم��
جروف) األرستقرا�� الذي �حرم دخول أشخاص بثوب

االستحمام..
� موظف االستق�ال أن �فعل ش�نا.. لقد تعطل

وصاحت ��
المصعد بزوجها داخله..
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لم �خف الموظف اس��اءە من ث�ابها.. رفع سماعة الهاتف وطلب
� جنون:

رقما ما.. فصاحت (ج�ل) ��
- ألن تفعل ش�نا؟

�.. هالو (�الر�س).. لقد تعطل �
.. أنا أفعل ذلك االن �ا س�د�� ��� -

مرة أخرى.. ووضع السماعة..
ى ما �حدث.. فهرعت (ج�ل) إ� الخارج ل��

و�انت المفاجأة أن وجدت زوجها �قف سل�ما معا�� عند قمة
التل..

- کـ.. ك�ف أصلحته؟
.. لقد �سلقت العامود� - لم أصلحه �ا مال��

� .. ح�� �
�ادت تنفجر ف�ه غاض�ة ع� الجنون الذي جعله �فكر ��

رأ�ا عجوزا زنج�ا �دنو من المصعد حامال أدوات إصالح و��لم
نفسه..

سأله (ساندرز) عما حدث؟
فقال الرجل �ال م�االة:

� ذلك�
� يرغب �� ء.. إنه يتوقف ح�� �

- ال ��
وع�ث ب�عض األزرار �الصندوق فارتفع المصعد ب�طء ألع�..

- ر�ما �ان ساخنا أو �اردا أ��� من الالزم.. إنه يتوقف فحسب..
وأخ�ج متاع (ساندرز) من الداخل وهو �غمغم:

- يتوقف فحسب..
 

∞∞∞∞∞
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-3-
ء األفق �

� بهو النادي ال�ب�� يتأمالن الشمس الغار�ة ت��
جلسا ��

�لون وردی..
� أدب، والحظت (ج�ل)

جاء النادل األسمر ل�عرف طل�اتهما ��
ال�طاقة الموضوعة ع� صدرە، فسألت (ساندرز) هامسة:

- اسمه (سل�ك).. أهو اسم (برمودي)؟
- ال توجد أسماء برمود�ة خاصة.. هناك الزن�ج الذين يت�لمون
�طان�ة.. والب�ض الذين �شا�ه لهجتهم �لهجة المستعمرات ال��

لهجة رعاع (جاما��ا)..
� لهمس � صمت مصغ��

و�ات فطفقا يرشفان �� وجاءت الم��
� جي�ه

األمواج و�تأمالن الصخور.. ثم أن (ساندرز) دس �دە ��
وأخ�ج األمبول:

- غدا ص�احا نجد من �حلل هذا السائل لنا.. أراهن ع� أنه
ء ممائل مما تحمله السفن. �

) أو �� � (ب�سلل��
ا هكذا إ�ان الحرب. ) �ان من��� � - ال أظن أن ال (ب�سلل��

وهنا سمعا صوتا �سأل:
- من أين حصلتما ع� هذە؟

�ان هذا هو النادل الذي أح�� لهما قائمة الطعام، ثم �دا عل�ه
� ع� هذا النحو.. الح�ج من تدخله المفا��

� �ساطة:
قال (ساندرز) ��

� ال�حر..
- من الحطام هناك ��

- من (جول�ات)؟
- نعم.. هل تعرف محتواها؟
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تناول (سل�ك) األمبول ورفعه أمام الضوء.. ثم أعادە إ� (ج�ل)
قائال:

- ل�ست لدي أد�� فكرة
- إذن لماذا تهتم بها؟

- الزجاج.. إنه ي�دو عت�قا وجم�ال.. معذرة.
ووضع لهما القائمة ع� المائدة.. وان�ف..

 

∞∞∞∞∞
 

فة �عض الوقت. � ال��
- ه�ا نجلس ��

� ع� الزهور وأوراق الشجر ب�نما
�ان القمر �سكب ضوءە الف��

الضفادع ت��ادل الس�اب..
�ان هذا هو كوخهما.. رائحة الهواء العطرة وحف�ف األ�سام..

� جلسا ع� مقعدين من القش ي�ناج�ان.. ع� ح��
قال (ساندرز) وهو يرشف ك��ه:

� ة من مجالت (الجغراف�ا الوطن�ة) ال�� ك �معلومة مث�� - هل أخ��
كنت أعمل فيها؟

- هم م م؟
� القرن السابع ع�� �انوا �سمون هذا الم�ان (ج��رة

�� -
..( � الش�اط��

- ولمة؟
- ك�ف �� أن أعرف؟

سمعها ت�ثاوب �صوت عال ط��ل.. وفجأة تصل�ت ونظرت
ل�ع�د..

- ماذا حدث؟.. هل ابتلعت لسانك؟
- ثمة شخص ما هناك�
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- ال أحد..
ال.. أنظر هناك نها�ة الممر..

ات قادما نحوهما.. � الشج�� �الفعل �ان هناك رجل خارجا من ب��
�ان أسود يرتدي حلة سوداء..

 

وسمعاە �قول:
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..� - اسمحا ��
� ضيق:

�ساءل (ساندرز) ��
- منذ م�� وأنت هنا؟

قال الرجل �لهجة ب��طان�ة:
� الحد�ث مع�ما؟ - لقد وصلت لتوي.. هل �مكن��

� من عمرە.. امتأل جلدە األسمر �التجاع�د � الخمس��
�ان زنج�ا ��

وشعرە �الش�ب:
- اس�� (�اس�ل تابر) أدير محال للمجوهرات.. إن هوای�� ��
�
الزجاج القد�م، ولقد سمعت أن�ما وجدتما قطعة زجاج نادرة ��

� أن أراها.. �ان هناك رجل �د�
حطام (جول�ات) و����

� (نورفولك) و�انت أعماله قل�لة
� الزجاج ��

(راینهارت) �عمل ��
� مح�ط عملنا من المدهش أن تمتلك قطعة من

�س��ا، ل�ن - ��
زجاج (راینهارت)..

نظرت (ج�ل) نظرة ذات مع�� إ� (ساندرز) الذي �ادلها النظر
وقالت:

� (برمودا)..
- إن عشاق الزجاج أ��� من الالزم ��

سأله (ساندرز) وهو �مسك األمبول:
- ول�ن.. ماذا �حت��ه هذا األمبول من الداخل؟

.. ء.. إن الزجاج هو ما يث�� شغ�� �
- ال أعرف.. قد �كون أي ��

ثم نظر إ� األمبول �شغف.. وقال:
�ن دوالرا ثمنا لها.. - سأدفع ل�ما ع��

تأمل (ساندرز) األمبول هنيهة ثم قال:
- هل تمانع أن �سحب السائل منها أو ال.. فإن أمرە يهمنا..

� عص��ة:
قال الرجل ��

- ال.. مستح�ل.. لسحب السائل تحتاج إ� ك� طرف األمبول،
كها معدومة الق�مة.. وهذا ي��
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- إذن لن ن��عها..
- خمسون دوالرا�

ثم توتر الرجل للمرة األو� وأردف:
�ــها بهذا الثمن� - لن تجدا من �ش��

� هذە الحالة نحتفظ بها.. ألم تقل أنت أن زجاج (راینهارت)
�� -

ء له ق�مته؟� �
��

� � غ�ظ هنيهة، ثم أدار ظهرە وابتعد غائ�ا ب��
نظر لهما الرجل ��

األشجار..
سأل (ساندرز) زوجته:
� �ل هذا؟

- ما رأ�ك ��
� هذە - دعنا ندخل أوال.. فا� وحدە �علم من يوجد سواە ب��
� داخل ال��خ - �عد أن أغلقا ال�اب

ات المظلمة، و�� الشج��
�المفتاح..

کرر سؤاله.. فقالت (ج�ل) أنها لم �سمع عن زجاج (راینهارت)
هذا.. و...

- انه - و (سل�ك) - ال يهتمان �الزجاج بتاتا.. �ل ي��دان ما �داخله�
- ولماذا ال �فصح عن ذلك ب�ساطة؟

- �ان �حاجة إ� أ�ذو�ة.. ومن الصعب أن يزعم لنا أنه �جمع
� السوائل من األمبوالت الموجودة �السفن الغر��

� قلق:
قال (ساندرز) ��

- غدا ن�حث عن شخص �عرف ما �انت تلك السفينة (جول�ات)
� غرقت� تحمله ح��

 

∞∞∞∞∞
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-4-
ء.. �

لم ينج من (جول�ات) سوی مخبول واحد لن تظفرا منه ���
ء عن �

غ�� أن هناك رجال �د� (رومر ت��س).. �عرف �ل ��
� غرقت قرب (برمودا).. هو خ�� من �عرف هذە السفن ال��

الم�اە..
- وما هو رقم هاتفه؟

� (سانت د�ف�د) فاذه�ا إل�ه..
- ال هاتف.. إنه مق�م ��

� قلق:
ثم إن موظف الفندق نظر إ� (ساندرز) ��

- هل تعرف (سانت د�ف�د)؟
- من الخ��طة.. نعم..

� ل ون أنفسهم مواطن�� - إن س�انها ال يرحبون �الزوار.. وال �عت��
(برمودا).. ثمة ج� ي��ط الج��رة ب�ا�� (برمودا).. ل�نهم �فضلون

لو أنه لم يوجد قط..
- لماذا؟

� از �النفس، لديهم قوان�� � - هم أناس خل�ط من المرارة واالع��
خاصة بهم ال تدري سلطات (برمودا) ش�ئا عنها.. �قال إن هذا

هو ثمن العبود�ة�
- ال أفهم

- �ان أجداد هؤالء الس�ان من العب�د.. نصفهم من هنود
� الذين طردهم األم���ان.. والنصف اآلخر (الماه��ان) المشاغب��
.. لهذا جاء الناتج � � الذين طردهم اإلنجل�� من حثالة األيرلندي��

ج�سا ق��ا عات�ا ال مث�ل له..
قالت (ج�ل) �انبهار:

ا� - هذا ي�دو مث��
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� ضوء النهار نعم�
�� -

قال (ساندرز) وهو �حاول تغي�� مجرى ال�الم:
- شكرا لك.. نحن �حاجة إ� ملء خزانات الهواء الخاصة بنا..

- أعتذر لك عن جه�� �ا مس�� (ساندرز).. لقد لمحت �طاقة
ا�ك و�ــها �لمة (ن�دا).. ما معناها؟ اش��

بهدوء قال (ساندرز):
� - �� الحروف األو� من ع�ارة (الرا�طة القوم�ة للغواص��

).. و�� جماعة جد�دة.. � المستقل��
� �ا س�دي.. وألقومن بتلب�ة طل�ك..

- أ�رر أس��
 

∞∞∞∞∞
 

� نادي (أورانج جروف)
عرجا ع� حانوت تأج�� الدراجات ��

.. � � �خار�ت�� فاستأجرا دراجت��
�ساءلت (ج�ل) هامسة و�� تفحص در اجتها:

- ما موض�ع ا� (ن�دا) هذە؟
� أنهم ي�شددون.. من الصعب - لم أسمع عنها قط.. أنت تعرف��
الحصول ع� هواء للخزانات مالم تكن عندك شهادة �الغطس..
� (ني��ورك).. إنهم ال

كة) هذە ال�طاقات �� وقد قمت �ـ (ف��
� دفاترهم..

يتقصون األمر أ�دا و�كتفون ب�سد�د خانات ��
، � � خوذتيهما �ما تحتم القوان�� واالن يرك�ان دراجتيهما ال�س��

.. �
�� قاصدين الشمال ال��

هواء ال�حر المخلوط �الرذاذ �داعب وجهيهما مخلوطا �الزهر
والتوا�ل..

� الط��ق
وها هما ذان قد وصال إ� ك��ري (س�فرن).. وسارا ��

الضيق قاصدين (سانت د�ف�د)..
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ة فوق �ان الم�ان ع�ارة عن مجموعة من أ�واخ حج��ة م�ع��
جوانب المرتفعات �ال نظام.. ف�أن شخصا أمسك �حقي�ة مألى

اب... �األ�واخ وأفرغها دون خطة معينة ع� ال��
و�ان هناك ك�خ كتب عل�ه (مطعم ك�فن) وع� �ا�ه ستار من

الخرز الملون.. فدخالە
- هل ثمة أحد هنا؟�

� عاری الجذع.. ز له رجل أسمر سم�� صاح (ساندرز).. ف��
- ماذا ت��د؟

- ن�حث عن المدعو (رومر ت��س)..
- ل�س هنا..

- أين نجدە؟
- إنه ل�س من المعالم الس�اح�ة للج��رة..

.. ن��د سؤاله عن سفينة ما.. � - ونحن لسنا سانح��
� السفن.. وما مدى احت�اجك لرؤ�ته؟

- إنه �فهم ��
فهم (ساندرز) الرسالة �عد ثان�ة تردد مد �دە لجي�ه وأخ�ج

خمسة دوالرات وضعها ع� المنضدة..

..� - ي�دو أنك ال ت��د رؤ�ته إ� حد كب��
، ثم أخ�ج خمسة دوالرات ت�ادل مع (ج�ل) نظرة ذات مع��

أخرى وضعها ع� المنضدة وقال:
� إ� رؤ�ته؟�

- هل هذا �اف إلظهار شو��
قال (ك�فن) وقد ق�ل العرض:

- أع� التل عند الفنار..
 

∞∞∞∞∞
 

ل مفتوحا، ل�ن �ان هناك �اب داخ�� مغلقا وراءە.. � �ان �اب الم��
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دق (ساندرز) ب�دە وصاح مناد�ا:
- (ت��س)..

فسمع صوتا �قول:
� الفنار بها �ل المعلومات..

- هناك كت��ات ��
� دوي الصوت العميق من م�ان ما �لهجة �ش�ه لهجة اإلنجل��

� ل�نها تختلف عنهما معا.. واألسكتلندي��
قال (ساندرز):

- نحن ن��� سؤالك عن أش�اء وجدناها �ا مس�� (ت��س)..
� ح�اته..

� استدار نحو ال�اب، رأى أمامه أضخم رجل رآە �� وح��
طوله يناهز س�عة أقدام.. صدرە الع��ض يوشك أن �مزق أزرار
� حاد الذقن.. عيناە قم�صه.. وجهه قوی القسمات �ارز الوجنت��

زرقاوان �ال�حر ذاته..
و�ان شعر رأسه حل�قا �ط��قة ال�حارة ع� ش�ل رقم (۷) وسط

الجبهة..
- أ�ة سفينة؟
- (جول�ات)..

ء ذو ق�مة.. �
- ال يوجد بها ��

أمسكت (ج�ل) �لفافة قماش�ة �انت تحملها وفتحتها ع� األرض
�ه ما بها.. المالعق األشواك.. إلخ.. ل��

� هذا ل�نها �ال ق�مة
- �� فعال من مخلفات (جول�ات).. ال شك ��

قال (ساندرز) وهو يناوله األمبول:
- وجدنا هذا أ�ضا..

تأملها (ت��س) للحظة.. ثم تحركت عضالت فك�ه.. ورأ�اە ينظر
إ� ال�حر.. وسمعاە �غمغم:

� عاما� � وثالث�� - �ا إله السموات�.. �عد اثن��
ثم أنه نظر إ� (ساندرز):
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ي رأى هذە؟ - من غ��
اءها منا.. قال إنه شغوف بهذا الطراز - أمس حاول رجل أسود ��

من الزجاج.
- زجاج؟� وضحك ضحكة ازدراء.. ووضع األمبول تحت أنف
.. ما ) ن�� � ).. (مورف�� � (ساندرز) - هل تعرف ما هذا؟.. إنه (مورف��

ي��ت أن أسطورة (جول�ات) حّق..
- أ�ة أسطورة؟

هما أم ال؟.. نظر لهما برهة �أنما ي�ساءل هل �خ��
ثم دعاهما إ� المطبخ...

�ان م�انا رح�ا �طل ع� ال�حر، وقد امتأل �قوار�ر المواد
ال��ماو�ة والمدى والمطارق.. وأشار لهما أن �جلسا..

� ع یزوم و��بح ح�� وهنا دخل الم�ان �لب عمالق مجعد الفراء ��
.. � رأى الض�ف��

- صمتا �ا (شارلوت) أيتها ال�ل�ة الحمقاء�
ل�ن ال�ل�ة ظلت تنظر نحو (ساندرز) وت�بح.. من ثم تناول

� وجه ال�ل�ة..
(ت��س) قدحا من الماء قذفه ��

.. ع� � �.. كذا�.. قلت لك إنهما ل�سا سائح�� قلت لك أن تهد��
األقل لم �عودا كذلك�

ثم إنه - وقد هدأت ال�ل�ة - أراح ظهرە إ� الوراء:
واآلن.. ماذا تعرفان عن (جول�ات)؟

� الواقع..
ء �� �

- ال ��
- حسن.. اعلما إذن أن (جول�ات) �انت سفينة شحن تحمل
ة.. �انت خش��ة مزودة � الحرب األخ��

إمدادات إ� (أورو�ا) ��
ع، وهذا لجعلها تتفادي األلغام الممغنطة، وح�� ال �صدر �األ��
ت (جول�ات) فوق � خ��ف 1943 ت�ع��

عن محر�اتها صوت.. و��
� حطامها.. أنا

الصخور.. ومن يومها �جد الناس أش�اء عد�دة ��
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�
� الخمس�نات وأخرجت منها طنا من قذائف األعماق

دخلتها ��
النحاس�ة.. ل�ن أحدا لم �جد ما بها من معدات طب�ة..

ثم عقد ذراع�ه خلف رأسه وأردف:
- لقد نجا واحد فقط.. واحد �ان محطما أ��� من السفينة ذاتها..
ولقد أم�� سنوات عدة ي�يع أ�ار الحطام مقا�ل �أس من
� ذات ل�لة �ان ثمال.. ثمال إ� الحد الذي جعله

اب.. و�� ال��
ف أن (جول�ات) �انت تحمل آالفا وآالفا من أمبوالت �ع��
حا �ا م�� �ه �� � اليوم التا�� أمسك �ه ال�عض و��

).. و�� � (المورف��
ء عن هذە �

.. ل�نه أقسم أنه ال �عرف أي �� � يت�لم أ���
المخدرات..، وكذا قالت األسطورة أن حطام (جول�ات) �حوی
ء.. أنتم �

� دوالر ل�ن أحدا لم �جد أي �� ة مالي�� (مورفينا) �ع��
أول من وجد الدل�ل.

سأله (ساندرز):
- ولماذا اآلن �الذات؟

- ه�ة�.. إن قاع المح�ط ش��ه �امرأة متقل�ة هوائ�ة تتغ�� ط�لة
� يوم فال تجد ش�ئا.. ثم

الوقت.. �مكنك أن تف�ش حطام سفينة ��
ا من � � ذات ال�قعة - ك��

� ذات الل�لة لتجد أنت - ��
تهب ال��ــــح ��

العمالت الذهب�ة..
ا ل (ساندرز): ثم نهض وأردف مش��

- هل �ضا�قك أن تغطس ثان�ة �حثا عن الم��د من هذە؟.. أر�د
أن أتخلص منها ق�ل أن �عرف �أمرها �ل أحمق ومدمن من هنا
ح�� جزر (بهاما).. أستطيع الغوص بنف�� ل�ن هذا س�كون
� الماء تعرف

� �ل مرة أضع فيها قد�� ��
إعالنا عاما للجميع.. ��

� م�ان ما..
ا �� � (برمودا) �لها أن هناك ك��

� من الصخر ناولهما لـ (ساندرز): وأخ�ج من أحد األدراج قطعت��
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� م�ان العثور
- إذا أنت وجدت أمبوال آخر، ضع واحدة من هذە ��

عليها.. إن هذە الصخور تعكس األشعة تحت الحمراء، مما
� ع� العثور ع� موضعها لو غطست ل�ال وم�� كشاف �مكن��

لألشعة تحت الحمراء..
- ل�كن.. غذا إذن..

ق�ل أن ين�فا عرضت عل�ه (ج�ل) قطعة المعدن المغلفة �مادة
ى ما سوداء.. فعرض عليها أن يهشم الط�قة السوداء ل��

�الداخل..
ع - ب�دە العمالقة - أح�� األزم�ل والمطرقة و��

� الط�قة ثم تمكن من إزالتها..
�حاول إ�جاد شق صغ�� ��
- إنها قطعة عملة قد�مة

� الضوء استطاعا أن ي��ا صورة صل�ب وقلعة وأسد يرفع
و��

.. صورة �اهتة تماما.. � قدم�ه األماميت��
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� الماء.. تتحول إ�
� ُتغمر �� - هذا هو ما �ص�ب الفضة ح��

���د الفضة.. فال �حميها سوى أن تكون مجاورة للحد�د.. ك��
سألته (ج�ل):

- هل �انت �ساوی الدوالر؟
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ة جاءت منها إنها قطعة من فئة - �ال.. ل�ن عالمة الدوالر الشه��
الثمان�ة.. و�انوا �كتبون جوارها حرف (P) اختصارا ل�لمة

ة من الزمن تحولت (P8) لتص�� $.. (قطعة).. �عد ف��
ثم غمغم وهو يتأمل القطعة:

.. أين وجدتماها؟ - عملة أس�ان�ة ��
� (جول�ات) ط�عا..

�� -
غ��ب�.. لقد غرقت (جول�ات) عام 1943 ولم تكن عليها أ�ة

عمالت أس�ان�ة.
� دهشة

قالت (ج�ل) ��
- ل�ننا حقا وجدناها هناك..

- إن هذە األش�اء تحدث.. فال�حر �خ�� أ�ارە �عناد غ��ب..
� �كشف عنها �سخر منا.. تصوري لو أن س�ال أغرقنا جم�عا وح��
االن فماذا �حدث �عد ثالثمائة سنة؟.. س�أ�� الغواصون..
ضون ، س�ف�� � ون ع� قطعة عملة سقطت من جي�� ولسوف �ع��

� هذا الم�ان؟
ا �� � وقتها أن هناك ك��

- قرأت مرة أن ص��ا وجد ع� رمال الشا�� قالدة ثمنها خمسون
ألف دوالر..

- إن أش�اء كهذە تحدث.. ل�ن إذا انتظرتيها فلن تحدث لك أ�دا..
و�انوا قد وصلوا إ� ال�اب.. فسأله (ساندرز) عن ك�ف�ة االتصال

�ه مستق�ال..
).. �مكن�ما االتصال �ه.. � - ابن ع�� (ك�ف��

� المطعم؟.. لقد سلبنا ع�� دوالرات
� ذلك النصاب �� - هل تع��
لمجرد أن �ش�� إ� م�انك.

� رأي الغ�ظ ع� وجه (ساندرز): ضحك (ت��س) ح��
- إنه �حب المال.. ولو �انت هناك وس�لة الستخالص المال من

اب فهو أول من س�ك�شفها.. ال��
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عرفا كذلك أن (ت��س) �عت�� - إ� حد ما- زع�ما لهذە المنطقة..
اعات.. � � ال��

فهو �دير الفنار و�ح�م ��
ا) � (إنجل��

�ل إن أها�� (سانت د�ف�د) تكفلوا �مصار�ف دراسته ��
ألنهم يؤمنون أن الزع�م �جب أن �كون متعلما..

�ان قد ورث هذا المنصب عن أب�ه الذي ورثه �دورە عن
أجدادە...

ك األمبول معك؟ - وهل ن��
ء هنا ألخذها.. � - ذلك أفضل.. فإن أحدا لن �جرؤ ع� الم��

� إذا أنا ال أستطيع الجزم �ما �مكن أن �قوم �ه �عض المخبول��
شموا رائحة المال..

وفتح لهما البوا�ة ثم أغلقها وراءهما..
عت ال�ل�ة ت�بح وتزوم.. فقال ضاح�ا: ��

ت�ما من الس�اح مرة ثان�ة� لقد اعت��
 

∞∞∞∞∞
 

� األمر��
هل - حقا- ي��دان أن يتماد�ا ��

ة ألقاها (جاك - � ح�� محا�� � الجامعة ح��
�ان (ساندرز) ��

.. �
إ�ف - کوستو) قرر �عدها أن �ص�� (کوستو) الثا��

ة أخرى � محا��
كتب للرجل عدة خطا�ات فلم يتلق ردا.. قا�له ��

وعرض عل�ه العمل معه..
أجا�ه (كوستو) �أدب - و�حزم - أنه يتل�� مئات الخطا�ات من
أشخاص �ظنون أنهم خلقوا الستكشاف األعماق.. ل�نه ال ينظر
ألي طلب �جد�ة مالم �أت من عالم �حار أو خب�� تص��ر تحت

الماء...
تزوج (جلور�ا) - زوجته األو� - وسافر معها إ� (واشنطن)..
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� مجلة (الجغراف�ا الوطن�ة).. ثم تركها ل�عمل
التحق �العمل ��

� هذا العمل..
سمسار عقارات.. ولقد حقق نجاحا ال �أس �ه ��

� �� المال وطفالن جم�الن
وجاء عام 1971 ولد�ه شقة أن�قة ��

وحساب �البنك ال �أس �ه.. �ان المفروض أن �شعر �السعادة
ل�نه لم �ستطع.. �ان �شعر �الملل من (جلور�ا).. من ح�اته
ء �

� �ان �ذهب للتدر�ب ع� الغطس �شعر ��� �لها.. فقط ح��
� ح�اته..

من التجد�د ��
وهناك قا�ل (ج�ل) الحسناء الشا�ة.. و�دأ الحب ينمو ب�نهما..

�انت تحب الماء مثله.. وتهوى �ل ما يهواە..
وذات يوم �ان ال�د لصفحة �املة من ح�اته أن تنطوي و��دأ

� (برمودا)..
صفحة جد�دة هنا..... ��

�ا من سلسلة الصخور �قار�ــهما.. للمرة الثان�ة اق��
ا.. �ان � وصال هناك أخ�ج (ساندرز) من جي�ه كشافا صغ�� وح��

ي��د أن ينظر داخل ال�هف ح�ث وجد األمبول..
قالت (ج�ل):

- ل�نها ل�ست عازلة للماء.. ستفسد ع� الفور..
ل�ن (ساندرز) �ان ح��طا.. أخ�ج ك�سا من ال�الس��ك �س
ال�شاف �ه ثم أح�م غلقه، وضغط الزر فأضاء ال�شاف.. فكرة

�س�طة ل�نها فعالة..
� األعماق �ان ضوء الشمس �قطع

ألق�ا �الهلب ووث�ا إ� الماء، و��
الماء عمود�ا، والظالل تتحرك هنا وهناك..

ومن �ع�د رأ�ا ال�هف.. وقفا أمام فتحته وأضاءت (ج�ل) ال�شاف
وص��ته إ� الداخل محركة إ�اە �مينا و�سارا.. �ان خا� تفرشة
عت الرمال الناعمة.. ل�ن (ج�ل) مدت �دها إ� الداخل و��
� فرغت �انت قد صنعت تعا�ث الرمال مكونة سحا�ة.. وح��

حفرة عمقها ثالث بوصات..
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� داخلها - رأ�ا ش�نا ما �لمع.
وهناك - ��

�ان هذا ما جاءا ألجله.. أمبوال مت�نا �سائل شفاف تناوله برفق
وناوله لـ (ج�ل) ثم سوى الرمال �أن ش�ئا لم �كن و...

� نهما أنه ة وجدا ما حس�اە قطعة عملة، ثم تب�� وع� مسافة قص��
قطعة من المعدن األصفر ع� ش�ل دائرة ع� حافتها أر�عة
� الضوء أن �قرأ عل�ه

ثقوب،. لم �كن المعدن مت��ال.. واستطاعا ��
(أ. ف)..

واتخذا ط��قهما صاعدين..
ء.. �

� القارب سألته (ج�ل) عن كنه هذا ال�� وع� م��
- ال أدري حقا.. ر�ما �� قطعة مجوهرات..

� ضوء الشمس..
ورفع األمبول يتفحصه ��

�ان منهم�ا �ذلك فلم ير الشخص الواقف يراقبهما فوق صخور
(أورانج جروف)..

 

∞∞∞∞∞
 

اە �أمر األمبول الجد�د الذي مرا �دراجتيهما ع� (ت��س) ل�خ��
وجداە، فقال لهما إنه ينوى الغطس غدا ل�ال ليتفقد الم�ان،،

وأخذ منهما ذلك األمبول..
عرض عل�ه (ساندرز) قطعة المعدن األصفر، فتفحصها �عنا�ة

وضغط ب�بهامه وس�ابته ع� طرفها، ثم سألهما وهو يب�سم:
- أين وجدتما هذە؟.. إنها من الذهب�

�.. ل�نها ل�ست متأ�لة وال مغطاة �الصدأ.. - ذهب.. �ا إل��
- تل�م من خواص الذهب العجي�ة.. �مكنك أن تضع قطعة ذهب
.. � تخرجها تجدها �ما �� كها إ� يوم الق�امة.. وح�� � ال�حر وت��

��
ء.. �

ء ولم يت��ل منها �� �
لم ينم فوقها ��
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� رق�ة ف�� غ��ق..
ثم أضاف أنه �ظن هذە القطعة �انت معلقة ��

و�عتقد أنها ل�ست جزءا من حطام سفينة ألنه �عرف القاع كظهر
�دە.. ال يوجد ما �دل ع� غرق سفينة هناك وهو متأ�د من

هذا..
سألته (ج�ل) عما إذا �انت �ستطيع االحتفاظ بها؟

فقال لها إن هذا ممن�ع قانونا إال إذا رفضت حكومة (برمودا)
ك لها خ�ار الته��ب أو طلب الج�س�ة اءها.. وهذا ي�� ��

مود�ة� ال��
فارقاە ع� موعد عند الغروب غدا.. ورك�ا دراجتيهما..

ء �
اء تقت�� أثرهما ��� � الط��ق أحس (ساندرز) أن س�ارة خ��

و��
من اإللحاح.. حاوال التملص منها، ل�نها قطعت عليهما الط��ق،
�
و�رز لهما رجل أسود فارع القامة من الس�ارة، ول�ح �مطواة ��

وجه (ساندرز) داع�ا إ�اە لركوب الس�ارة..
- ماذا ت��د؟

- ثمة رجل ي��د لقاء�ما�
- من؟..

- ستعرف حاال.. واآلن ال دا�� لل�طولة الزائفة ح�� ال أمزقك
إر�ا..

� الس�ارة دراجتيهما
�� � ودون �لمة أخرى دفع أحد الرجل��

� � األشجار ع� جانب الط��ق، ثم أدخل الزوج�� � ما ب�� ال�خار�ت��
� للس�ارة وجلس جوارهما..

� إ� المقعد الخل�� الشاب��
- واالن.. ه�ا بنا..

 

∞∞∞∞∞
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-6-
�ان الهواء ثق�ال داخل الس�ارة ب�نما هم را�بون ودنوا من م�دان
� و (أروك��ك) إ� عام �ش�� الالفتات �ه أن (هاملتون) إ� ال�م��

األمام..
� وسط الم�دان ينظم المرور..

�� �� �ان هناك ��
وخطر لـ (ساندرز) أن �فتح ال�اب و�طلب الغوث، ل�ن رأي
طة يب�سم طة، ورجل ال�� السائق �ل�ح ب�دە محي�ا رجل ال��

قائال:
- ك�ف حالك �ا (روالند)�

وا الج��رة �لها.. .. أي أنهم ع�� وا ج� (سومرست) الصغ�� ع��
� واألطفال � النها�ة وصلوا إ� سوق مكتظ �الناس وال�ائع��

و��
الذين �لهون هنا وهناك..

ا محل �قالة صغ�� عل�ه الفتة تقول (سوق ت�دي).. وأخ��
� ص�د، وأمام ال�اب جلس زنج�ان.. أحدهما ي�س� �قذف سك��
� ع� صدر امتأل �أثار � عضليت�� واالخر يرمقه عاقدا ذراع��

الجروح.. م�� رأيناە من ق�ل؟
قال (رونالد):

- واالن أخرجا وال تحاوال شغ�ا و�ال....
ترجل الجميع ودخلوا..

وعند مرورە �الرجل ذي أثار الجروح تذکرە (ساندرز).. هو
� الذي رأى األمبول.. أول من رآە...

(سل�ك) السا��
�ان الم�ان مظلما من الداخل.. ل�نهما - �عد أن اعتادا الظالم -

� المؤخرة..
رأ�ا صفوفا من ال�ضائع و�ا�ا موصدا ��

أشار لهما (روالند) � ی��عاە إ� ال�اب.. ودقه وأدخلهما.
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� العقد الثالث من العمر �لتمع جلدە
� الداخل جلس شاب ��

و��
األسود �فعل العرق.. ع� أنفه نظارة مذه�ة.. و�رتدي قم�صا
� مفت�ح المصدر عن قالدة ذهب�ة.. والغرفة �لها تف�ح

أب�ض م���
برائحة العرق والفا�هة العطنة..

ی �لوش).. - مرح�ا ��ما.. أنا (ه��
قالت (ج�ل) محاولة أن ت�دو متماسكة:

- هل �� أن أعرف س�ب وجودنا هنا؟
- �ا له من سؤال�.. ط�عا من أجل األمبول...

ثم مد �دە �طلبها.. فقال (ساندرز):
- ل�س معنا..

- إذن إسمحا �� �التأ�د من ذلك..
� و��شارة من إص�عه عمد رجالن ضخمان إ� تفت�ش الزوج��

�دقة.. و�الطبع لم �جدا ش�ئا..
قال (�لوش) وهو ينظر �ع�دا:

- إذن ال�د أنها عند (رومر ت��س).. ع� �ل حال �� واحدة فقط
وال أهم�ة لها..

- إذن لماذا �ل هذا؟
� مصمم ع� الحصول ع� �ل أمبول.. أعتقد أن�ما تعرفان - ألن��

األسطورة ج�دا وتعرفان محتوي تلك األمبوالت..
- وف�م ت��دها؟

� �حاجة ل�ما ألن�ما تج�دان الغطس - هذا ل�س شأن�ما.. إن��
وتعرفان م�ان هذە األمبوالت..

� حنق:
قال (ساندرز) ��

� منها.. وهناك غطاسون �عرفون هذا نعرف فقط م�ان أمبول��
ا منا الم�ان خ��
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�
� أرادوا دائما أن �كون السود أقل منهم �� �طاني�� - ر�ما.. ل�ن ال��
ء.. وهكذا لم �أت إ� (برمودا) غطاس أسود �ارع ح�� �

�ل ��
� مقدور�ما أن

ة وسائحان.. وس�كون �� اليوم.. ل�ن�ما أب�ضا ال���
تغوصا دون إثارة شبهات.. ثم عقد أصابع �د�ه، وأردف:

� عن عدد هذە
�� - أر�د منك �ا مس�� (ساندرز) أن تغوص وتخ��

األمبوالت.. فإذا �ان قل�ال �مع�� أن األسطورة مجرد أسطورة -
� بهذا وجائزتك � الصحة والعاف�ة و�جازة

�� فعل�ك أن تخ��
� أطال�ك �أن ا فإن�� � (برمودا).. أما إذا �ان العدد كب��

سع�دة ��
�ستخ�ج � تل�م األمبوالت.. و�عدها تعودان إ� (ني��ورك).. ومن
هناك تتصالن برقم هاتف أحددە ل�ما � تطل�ا إ�داع مليون

� أي حساب م��� ت��دانه..
دوالر ��

� وجه (ساندرز) محذرا:
ثم ل�ح ب�ص�عه ��

- � ة.. لو أنك حاولت اللجوء إ� السلطات لوجدت أن�� - �لمة أخ��
رسم�ا - ال وجود �.. أما لو حاولت الفرار من (برمودا) فلسوف

� �ل م�ان.. فال ملجأ لك..
� الواقع موجود ��

�� � تجد أن��
ثم استدار إ� (روالند):

- واالن.. ُعد بهما إ� الفندق..
 

∞∞∞∞∞
 

� غرفتهما سمع صوت قرص الهاتف
إذ دخل (ساندرز) الحمام ��

� صوت ملهوف:
�دور.. ثم سمع (ج�ل) تقول ��

طة لو سمحت�. � �ال�� - أرجو أن توصل��
�ع منها السماعة وأعادها إ� جهاز ه�ع إ� غرفة النوم وان��

الهاتف.. ثم قال لها:
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- هال هدأت أوال؟
 

عت �دە من ع� كتفها وصاحت �عص��ة: � ان��
- أر�دهم أن �ق�ضوا عل�ه.. ألم تر ما ي��دە منا؟

- ألي س�ب �ق�ضون عل�ه؟.. ما الدل�ل؟.. ألم �قل إنه رسم�ا ال
وجود له؟.. ألم �ل�ح له رجل المرور؟..

� جي�ه..
طة �له �� من الممكن أنه �ضع جهاز ال��
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�طان�ة.. - إذن نطلب الحكومة ال��
- أرى أنه من الح�مة أن ت�لغ (ت��س) أوال..

وهنا عطست.. فمسحت أنفها �المند�ل وتأملته.. �انت هناك
�قعة من الدماء عل�ه..

.. ف من أن�� � - لم يزل الدم ي��
� �أنه (لم يزل)؟ - ماذا تعن��

� غادرت الماء اليوم.. � قناع وج�� ح��
- �ان هناك دم ��

� أمام �اب ال��خ.. � الص�اح التا�� وجدا دراجتيهما ال�خار�ت��
��

� �انوا هنا � فكرت أن هؤالء الرجال المرعب�� ارتجفت (ج�ل) ح��
ل�ال وهما نائمان..

� المطبخ
ذه�ا إ� (ت��س) ح�ث استق�لتهما ال�ل�ة �العادة، و��

� جمعها - �ما قال وجدا (ت��س) جالسا أمام كومة من األوراق ال��
لهما ط�لة ح�اته �لها تحوي معلومات عن السفن الغارقة.. ماذا
ها �انت تحمل؟.. أين غرقت؟.. من نجا منها؟.. وقد جمع أ���

من أرش�ف (مدر�د) و (�ادیز) و (أش��ل�ه)..
� نفس

- أحاول أن أعرف ما إذا �انت سفينة أخرى قد غرقت ��
� إ� غ��ق ي�دأ اسمه

موضع (جول�ات).. ول��ما وجدت ما �قود��
� وجدتماها.. ول�ن لماذا أت�تما م�كرا � (أ.ف) �الحل�ة ال��

�حر��
اليوم؟

حك�ا له لقاءهما غ�� الودي مع (�لوش)..
ا ما فما أن سمع القصة ح�� �دت عل�ه س�ماء من وجد أخ��

.. توقعه من ��
- اللعنة�.. هل تعرفان الرجل؟

؟ - وهل هو شه��
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� ) وجعل نفسه �طال أسطور�ا ب�� - لقد جاء أصال من (های��
ونه (��� ج�فارا) المح� (1).. �ما أن السود هنا.. أغلبهم �عت��

� السحر
أمه لها نفوذ كب�� ��

- سحر؟
� أ�واخ (المارت�نك).. �انت

ة �� - نعم.. إن لها أ�قونات صغ��
� فندق ثم مرضت وطردها الب�ض.. أما ابنها (�لوش)

خادمة ��
ف�ان محصل تذا�ر.. ل�نه �ان ذك�ا.. أخذ أمه إ� الغا�ة وجعلها
رمزا الستغالل الب�ض.. جعل منها عرافة سوداء شاف�ة مقدسة..
ع �جول هذە الجزر ي��� السود أن وقت الخالص قد حان، و��
� هذە الجزر وال ينالون

إن السود �عاملون معاملة عن��ة ��
حقوق الب�ض..

.. لهذا فإن أي هدوء هو هدوء وق�� �س��
� أي وقت خاصة وأن (�لوش) �ج�د الخطا�ة..

قد تحدث ثورة ��
ومن السهل أن تقنع الناس أنهم �ستحقون أ��� مما �حصلون

عل�ه..
؟ - ال.. �ل ما ي��دە هو أن �ح�م الج��رة.. - هل هو شيو��
ء يتفق �

وس�طلق عليها وقتها اسم (الجمهور�ة الشعب�ة) ألي ��
عنه خ�اله..

- وما دور المخدرات؟
�
- إن الثورات ت�لف ماال.. أظن أنه س�حاول بيع هذە المخدرات ��

(الوال�ات المتحدة).. مليون دوالر�.. ألم �سل لهذا الم�لغ
لعا��ما؟

ت�ادل (ساندرز) نظرة مع (ج�ل) وقال:
- هللا �علم أننا �حاجة إ� ر�ــع هذا الم�لغ..

قال (ت���س):
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- هذە الل�لة ن�حث عن أمبوالت أخرى.. فإذا لم نجد �مكن�ما
� وجدتاهما ولنأمل أن ي�ت�� األمر � اللت�� إعطاء (�لوش) االث�ت��

..( � ع� هذا.. ول�ن ق�ل ذلك أرى أن نتحدث إ� (آدم کوف��
- ومن �كون؟

- إنه الوح�د الذي نجا من (جول�ات).
� جي�ه..

�� � ثم إنه وضع األمبول��
قالت (ج�ل):

� أمس.
- �مناس�ة الغوص.. لقد نزف أن��

ة. ثم تعودين � الماء ف�� � تفارق�� - أوە�.. إن هذا �حدث ح��
للغطس.. �مكنك أال تغط�� معنا هذە الل�لة وهكذا...

) ابن عمه قاصدين مسكن هذا المدعو � ركبوا جم�عا س�ارة (ك�ف��
..( � (آدم کوف��

�انت الس�ارة ض�قة جدا ع� جسد (ت��س) العمالق، ح�� أنه
� إ� درجة أنه - إلخراجهما انح�� إ� األمام و�انت ساقاە ط��لت��

من ال�اب – مال �جذعه خارج الس�ارة، واس�ند �ذراع واحدة ح��
جر ساق�ه خارجا..

� غل:
قال ��

- س�ارات غب�ة.. تصلح لألقزام�
سأله (ساندرز):

- لم ال �ستعمل دراجة �خار�ة؟
تها الوح�دة رخص ثمنها و�ان (آدم) واقفا � - إنها آالت انتحار.. م��
ء �التجاع�د � الحد�قة �ع�� بزهورە.. أقرب إ� ه��ل عظ�� م��

��
� ف�ه سن واحدة

� اب�سم لم تكن �� ا، وح�� و�رتدي �واال قص��
سل�مة..

رحب ب (ت��س) ودعاهم إ� الداخل..
اب، ثم جلس ضاح�ا.. قدم لهم �عض ال��
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- ما � هذە ال��ارة؟.. أم أن هذا هو يوم (األمم المتحدة) ل��ارة
العجائز؟

� � جي�ه وأخ�ج األمبول��
لم يرد (ت��س).. فقط دس �دە ��

..( � � (كوف�� ووضعهما أمام عي��
�
ء �� �

لم �لمسهما الرجل، �ل ظل ينظر إليهما دون �لمة.. ثمة ��
عي��ه ينطق �الرعب.. ر�ما اإلثارة..

�عد برهة نظر نحو (د�ف�د) و (ج�ل) و�ساءل:
- ماذا �عرفان عن الموض�ع؟

� ك�اسة - ولو لم تصارحنا ��ل
- �ل ما أعرفه - قال (ت��س) ��

� ل�قتلك.. �م �ان عدد األمبوالت؟
ء فإن (�لوش) س�أ�� �

��
) �أسه ب�د مرتجفة: � ب (كوف�� ��

� �ل عل�ة..
� علب الس�جار.. ثمان�ة وأر�عون ��

- �انت مع�أة ��
ة آالف عل�ة س�جار.. معظمها سجل السفينة �قول إن هناك ع��

.( � ).. �عضها (أدر�نال�� � (مورف��
و�ن)؟ - لم �كن هناك (ه��

تكفلت (ج�ل) �اإلجا�ة:
ء.. �

- إنه نفس ال��
؟ � - ماذا تعن��

) تم �سخينه مع � و�ن) إال (مورف�� - إنه هو نفسه.. ما. (اله��
حمض الخل�ك.. فما أن �دخل الجسم ح�� �خ�ج منه

..( � (المورف��
)؟ � - إذن لماذا ال يتعا� المدمنون (المورف��

� ال �ختارون.. تجار المخدرات هم المسئولون عن - إن المدمن��
و�ن) ألنه أ��� ر�حا.. إن حمولة (جول�ات) تصلح ترو�ــــج (اله��
�
و�ن) س��اع الواحدة منها �� لعمل نصف مليون جرعة (ه��

�ن دوالرا.. الشارع �ع��
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قال (ت��س):
ى.. - سنغطس الل�لة ل��

) �أسه ع� المائدة وهتف: � وضع (كوف��
- حسن جدا.. أنا مستعد..

- ال.. سنذهب نحن.. ر�ما احتجنا إل�ك ف�ما �عد..
) �ق�ضته ع� صدرە وهتف وقد احمر وجهه �فعل � ب (كوف�� ��

الخمر:
� ال أصلح للغطس؟.. �.. أتظن�� � - ل�ن هذە سفين��

� قوي �الحصان.. إن��
� عاما، ولقد حاول (ت��س) أن �منعه �ان الرجل �دنو من الس�ع��

) - شه�� � � ك�اسة دون أن يؤذى شعورە.. قال له إنه - (كوف��
��

�
� المنطقة، ولو أن أحدا رآە �غوص تعرف ع� الفور أن ��

جدا ��
األمر ش�نا ما...

�دا الرضا ع� العجوز ووافق ع� ذلك..
� الس�ارة

ع (ت��س) �دفن جسدە العمالق �� وخرجوا من دارە.. و��
� كهف ضيق..

ع� مراحل �أنه أخطبوط �دس نفسه ��
:( � قال (كوف��

- ال ت�نفس �عمق واال ضغط صدرك آلة الت�ب�ه�
وق�ل أن ين�فوا استدار (ت��س) نحو (ج�ل):

� الفندق؟
� الل�ل �� - هل ستقض��

- أظن ذلك..
- إذن أح��� غلق األبواب.. ال أر�د أن أفزعك ل�ن (�لوش)

س�عرف حتما أنك هناك�
- أعرف ذلك..

ح مخ�لتها.. � أمام �ابها ال ي�� � ال�خار�ت�� قالتها ومشهد الدراجت��
وأدركت أنها ستكون ل�لة م��عة..
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�ان القمر يرسل أشعته الفض�ة فوق سطح الماء..

وفوق قارب (ت��س) وقف (ساندرز) يرمق ال�حر و�رمق (ترس)..
� سمع عواء آت�ا من مقدمة القارب.. ح��

... � ال�ل�ة (شارلوت) قا�عة هناك ت�بح وذ�لها يه��
- ماذا دهاها؟

- إنها رأت الوم�ض الفوسفوري..
ة المعة ع� ونظر (ساندرز) إ� جانب القارب فرأى أضواء صغ��

� الماء.. جان��
قال (ت��س) مف�ا:

- إن القارب يث�� األح�اء المائ�ة الدق�قة ح�� أنها �شع الضوء..
�ان ال�ا�انيون �دعون بها أ�ديهم آناء الحرب �� �ستط�عوا قراءة

� األدغال ل�ال..
الخرائط ��

(شارلوت) ت��د أن تلتهم هذا الوم�ض..
- إن شهيتها ق��ة حقا

ة رأت سمكة قرش تدور - يوما ستكون �� نفسها طعاما.. منذ ف��
� الماء.. فوث�ت فوق ظهر القرش محاولة أن تقضم منه

��
قطعة�..

وساد الصمت من جد�د..
يرمقان م�اە الل�ل واألنوار المتأللئة من �ع�د..

أحس (ساندرز) �م��ــــج عج�ب من الرضا والفخار..
� ألنه �خوض هذە

�ل - صدق أو ال تصدق - ��ور ص��ا��
...( � التج��ة دون (ج��
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م�� إ� مقدمة القارب ل�قف هناك. و�حذر (ت��س) إذا رأى ما
�مكن أن �صطدما �ه.. فقد �انت هناك صخور ال أول لها وال

أخر..
� ع�

� رأي ش�نا �ظهر فوق الماء.. ثم �خت��
� ضوء القمر الف��

و��
الفور.. نظر نحو (ت��س) م�سائال فرد هذا:

- برا�ودا�
و�عد قل�ل رأي (ساندرز) حلقات من الم�اە ت�تعد عن مركز دائرة

� قلبها..
�ما لو أن هناك من ر� �حجر ��

� �الهلب، ثم ث�ت
ى.. فأوقف هذا المحرك وأل�� نادي (ت��س) ل��

� الصخور المرجان�ة.. الح�ل ب��
� الط��ق إ� الهالك..

- هذە صخور تحت الماء.. لقد كنا ��
ونزل (ت��س) إ� القمرة.. ور�� ردا�� غطس من المطاط األسود

إ� السطح..
- هل الماء �ارد؟

� الظالم...
- ال.. ل�ن الصخور تمزق جسدك ��

ا معزوال.. قالها (ت��س) وتناول كشاف ضوء كب��
وصندوقا معدن�ة فتحه فرأى (ساندرز) �داخله قناعا وكشاف

ضوء �ش�ه المسدس..
- هذا هو مصدر األشعة تحت الحمراء.. و�واسطته أجد الصخور

� تركتها أنت.. ال��
ثم أنهما ارتد�ا ردائيهما..

� ساعتك.. �عد نصف ساعة - ومهما �ان معك من
- انظر ��

� نصل إ� القاع هواء. �جب أن تصعد.. ال أر�د المجازفة ح��
ء النور وأعرف أين م�انك �الض�ط ثم أطفئه فورا.. ال أظن �

أ��
أن أحدا �قفو أثرنا..

� إرسال دعوات عامة لهم..
� لست راغ�ا �� ل�ن��
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� �
� � ف�ه.. ثم انقل�ا إ� الوراء واثب��

ودس �ل منهما خرطوم التنفس ��
إ� الماء..

 

∞∞∞∞∞
 

�ان الظالم دامسا.. ظالما مطلقا..
لم �ستطع (ساندرز) أن يرى فقاقيع الهواء الخارجة منه.. وال

حافة نافذة قناعة الزجاج�ة.. وال ح�� إصبع �دە..
ع �عد.. �را أو أن ال�سور لم �خ�� وألول وهلة ظن أنه صار ��

.. ثم أخذ شه�قا أ�طأ من �عة �ان يه�ط إ� القاع مع الزف��
انحدارە.. شعر �السكينة و�انعدام الح�لة، فقرد ذراع�ه وترك
جسدە ي�ساب بنعومة إ� أسفل وع� القاع جلس ع� ركب��ه

وأضاء ال�طار�ة..
� أظهرها شعاع أدار شعاعها �مينا ف�سارا يتأمل األلوان الزاه�ة ال��

الضوء ع� الرمال..
� ضوء النهار �انت الرمال رماد�ة اللون والصخور

أي إبهار�.. ��
اء، و�ل هذا مع مسحة من اللون األزرق ب��ة واألسماك خ��
ال�اهت.. أما اآلن فهو يرى األلوان الطب�ع�ة الزاه�ة.. األحمر

للشعاب المرجان�ة والوردي الزا�� لألسماك..
ة.. � طرف دائرة الضوء رأي رأس (برا�ودا) صغ��

و��
� �ە عما إذا �ان الظالم

أحس (ساندرز) �قشع��رة و�ساءل ��
الدامس �داری قروشا..

ء كتف (ساندرز) فأجفل.. وهنا لمس ��
� �ان هذا هو (ت��س) الذي أشار له ألع�.. ثم أشار له أن �ط��

النور.. ففعل..
مد �دە وأمسك �د (ت��س) وتركه �قودە..
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ا أضاء ال�شاف فـ (ت��س) ي�� اآلن �األشعة تحت الحمراء وأخ��
فرأى أنهما �قفان خارج ال�هف الذي وجدا ف�ه األمبول أول مرة..
و��عة �دأ (ت��س) �جرف الرمال.. ي��لها و�وسع الفتحة ح��

أخ�ج منها ش�ئا �ش�ه ورقة ب��ة اللون.. ثم.. أمبوال زجاج�ا
سل�ما.. قطعا من الخشب المتعفن..
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� �انت تحوي أدرك (ساندرز) أنها أجزاء من صناديق الس�جار ال��
� الش�ل تهال�ت جوان�ه ا خ�ج صندوق م��ــع ب�� األمبوالت.. وأخ��
اصة ما ب�نها � أمبوال م�� تماما.. ل�نه �ان �حوي ثمان�ة وأر�ع��

حواجز من الورق المقوى..
�عد قل�ل �دا لهما صندوق آخر..

�انت ثالثون دق�قة قد مرت عليهما تحت الماء..
وأشار (ت��س) ألع� إ� (ساندرز) وأخذ منه ال�شاف..

ارتفع هذا األخ�� ب�طء - دون أن �حرك ذراع�ه ا� أع�، شاعرا
� حوله.. �ان آخر ما

بوهنه ووحدته وسط هذا السواد الالنها��
يرجوە هو أن �لفت نظر �ائن ما.

� �اردة عن القارب.. فسبح وعند السطح أدرك أنه ابتعد خمس��
� كتف�ه نحوە �حر�ات منتظمة و�سلق سطحه.. فك حمال��

وجلس �لهث ع� صوت عواء ات من مقدمة القارب..
�عد ثوان ظهر وجه (ت��س) من تحت الماء، ف�صق الخرطوم من

ف�ه و�ساءل:
- أين (شارلوت)؟

� المقدمة.. ال�د أنها نائمة دون انتظار وثب (ت��س) إ� ظهر
�� -

القارب فر� خزان الهواء من ع� ظهرە.. وهتف:
- هراء�.. إن هذە ال�ل�ة ال تنام.. �ل ت�تظر خرو�� من الماء لتلعق

الملح من ع� وج� ۰۰
وه�ع ��عة وثقة إ� مقدمة القارب.. وت�عه (ساندرز)..

- األوغاد�
سمعها (ساندرز) فوثب قل�ه إ� فمه...

�انت ال�ل�ة متكورة ع� نفسها، تنهش مؤخرتها محاولة أن تخ�ج
جسما المعا من ذ�لها عند اتصاله �الردف..
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�ع هذا � رقة ف��
�انت تعوي من األلم.. ولقد انح�� (ت��س) ��

� من جسدها، وع� الضوء الذي أنارە (ساندرز)
الجسم المعد��

رأي سهما طوله بوصتان ع� ش�ل ر�شة..
- (�لوش)�

ء.. �
قالها (ساندرز) وقد رأي ال��

� عنقه ر�شة كهذە.. ال �د أن هذە
� رأينا (�لوش) �ان �علق �� - ح��

�� �طاقة ز�ارته..
� �التعامل معه فهو � س�قنع�� - الوغد�.. إذا ظن أن إ�ذاء �ل��
.. هات � صندوق اإلسعاف أضمد هذە الس�دة العجوز.. مخ��
ات المح�طة �الج�ح ونظفه.. ون�� � حنان ورفق حلق الشع��

و��
فوقه مسحوق (السلفا).. ثم إنه ضمد الج�ح وهو ما ينفك

�داعب ال�ل�ة و�حدثها..
- أنت قد ذقت لحمك ووجدت�ه شه�ا.. ال يوجد ما �منعك اآلن

من التهام نفسك ح�� العنق�
ثم أنهضها. واستدار إ� (ساندرز) قائال:

- ي�دو �� أن مخزن (جول�ات) اصطدم �الصخر أوال.. وسقطت
ة منه.. �عد ذلك أخ�ج أحشاءە �لها.. و�ن �م�ة هذە �م�ة صغ��

المخدرات لتفوق تخ��..
- وهل نقدر ع� إخراج �ل ال�م�ة؟

- نحتاج إ� شفاط هواء.. �ما س�كون علينا الغوص �معدات
(د�سكو).. إن هذا يؤمن ته��ة مستمرة فال يتحتم علينا الصعود
ا ألن األمبوالت للسطح لتغي�� خزانات الهواء، س�كون األمر عس��
مخلوطة �القذائف.. إن النحاس يت��ل ل�ن (ال�وردا�ت) (2)
س�كون صالحا تماما لالنفجار.. فما أن �سقط قذ�فة فوق

الصخرة ح�� تحدث �ارثة..
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ثم مد �دە لصدرە وأخ�ج ش�ئا ناوله ل (ساندرز)..
- وجدت هذە جوار الصخر �عد ما صعدت أنت للسطح �انت
، ورقم � قطعة عملة مت��لة عليها نقش ألسد، وحرف (۱) الالتي��

.(170)
�انت جوار قطعة حد�د�ة لذلك لم يتطرق إليها العطب كتلك
� (المكس�ك)

� وجدتها أنت.. حرف ال (۱) �ع�� أنها سكت �� ال��
فهل تدرك مع�� هذا؟

� حملتها �انت تقصد (أس�ان�ا).. - أي أن المركب ال��
� عليها �� - أحس�ت.. �انت عائدة من العالم الجد�د.. األرقام ال��

� وقت ما من السنوات
األرقام الثالثة األو� من تار�ــــخ سکها ��

� هذا الوقت �ان (ف�ل�ب
، و�� األو� من القرن الثامن ع��

الخامس) �عت�� عرش (أس�ان�ا) عام 1700 م.
ثم ضاقت عينا (ت��س) فصارتا عی�� ثعلب وأردف:

� عام 1715 م. غرق أسطول كب�� أثناء عودته إ� (أس�ان�ا)..
�� -

� عام 1960 تمكن غواص
ع�� سفن تحمل ذه�ا وفضة.. و��

) من العثور ع� ثمان سفن حمولتها تقدر �د� (ك�ب واج��
� من الدوالرات.. المش�لة هنا أن السفن قد غرقت بثمان�ة مالي��
عند (فلور�دا).. ومن المستح�ل أن �حرك ال�حر حطام سفينة
� � السفي�ت�� مسافة تتجاوز ألف م�ل.. لهذا ال أم�ل للظن أن هات��

غرقتا عند (برمودا)..
وأخ�ج من جي�ه م�دال�ة أخرى عرضها ع� (ساندرز).. �ان عليها
رسم لرأس امرأة كتب تحته (سانتا�الرا).. وع� الوجه اآلخر كتب

الحرفان المعهودان (أ.ف) ...
� لم أجد ضا�طا � األوراق.. ل��� لقد أمض�ت النهار �له أ�حث ب��

... � أو ن��ال ي�دأ اسمه بهذين الحرف��
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فع � جي�ه، وأرسل (ساندرز) ل��
ثم إنه دس الم�دال�ة والعملة ��

الهلب، و�دأ محرك القارب..
سأله (ساندرز) وقد عاد إ� القمرة:

- ماذا عن (�لوش)؟
ا ق�ل أن �حاول � مهتم �األمر، ولن �ص�� كث�� - هو �عرف اآلن أن��
م�� ش�ئا.. وأرى من الح�مة أن تعود مع زوجتك إ� الوطن.. فقد

��ما �سالم.. ي��
� ال�ث�� ل (ساندرز).. ل�ن األمر �ان �ع��

حال حول العالم.. ها هو حلمه القد�م �العمل مع (كوستو).. ال��
ذا القدر يهد�ه فرصة ع� طبق من فضة �� �ع�ش الح�اة �دال

من اال�تفاء �مشاهدتها.. الق�ام �ما لم �قم �ه من ق�ل..
� المخاطرة..

�ان �عرف أنه س�ستمر ��
 

∞∞∞∞∞
 

.. �
ح� له (ت��س) قصصا ط��فة عن مزوري الذهب األس�ا��

��ف سهل نوعا.. ومن الصعب فحص قطعة ذهب � قال له إن ال��
إشعاع�ا لمعرفة عمر ال���ون بها..

( ح� له أنه منذ عام - تل�� م�المة هاتف�ة من متحف (فورس��
� وجدوها.. ل�فحص �عض العمالت ال��

� العمالت ما �دعو لل���ة.. وظل أسبوعا �امال �حدق
لم �كن ��

� ت���فها أو جودتها.. فيها عاجزا عن تمي��
� ع� العمالت، أي وفجأة - �عد ألي - وجد حرف (ب) الالتي��
و) - اسمها االن (بول�ف�ا) - � (ب��

� (بوتو�) ��
أنها سكت ��

والتار�ــــخ ع� العملة �ان 1627 م.
�ان هذا هو الف�صل..
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� عام
لماذا؟.. ألن دار سك عملة (بوتو�) لم ت�دأ العمل إال ��

1650 م.. ومع�� هذا أن المخادع الذي وجد تل�م العمالت أنفق
اء ذهب �سك منه هذە العمالت.. آالف الدوالرات ل��

ولم ال؟.. إنك �ستطيع بيع عملة ذهب�ة مل��ة واحدة �خمسة
كة ال آالف دوالر.. لقد �ان النصاب �س� ل�س��ق أسهم ��
� غرقت وجود لها �ستكشف حطام السفينة (سان دي�جو) ال��

عام 1580 م..
� عالم السفن الغارقة

لقد صار الشك �خصوص العمالت قاعدة ��
�اء الذين �مل�ون عمالت أصل�ة ال �جدون ح�� أن �عض ال��
�ا لذهبهم، و���عونه ألط�اء األسنان �الجرام.. عمالت عمرها مش��

� أسنان ال�ساء المتصاب�ات�
أر�عة قرون ت�ت�� ��

 

∞∞∞∞∞
 

� الحاد�ة ع�� مساًء..
وصل القارب إ� المرفأ ��

وودع (ساندرز) (ت��س) إ� الغد.. وركب دراجته ال�خار�ة قاصدا
الفندق.. �شق الظالم بنورها الخافت..

وفجأة..
� الظالم خارج مجال

تصلب جسدە إذ رأي ش�حا �قف أمامه ��
ضوء الدراجة.. وسمع صوتا ي�ساءل:

هل فكرت ف�ما عرضناە عل�ك؟
لم �كن هذا صوت (�لوش).. وارت�ك (ساندرز) حول ك�ف�ة

الت�ف الصحيح.. أجاب متلعثما:
- أنا.. أنا.. لم نجد ش�ئا..

- هل وصلت إ� قرار؟
.. � - حسن.. إن��
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- نعم أم ال..
- ال أعرف.. لم �مر وقت �اف و...

ات، ول�ن.. لماذا لم � الشج�� ودون �لمة أخرى اخت�� الشبح ب��
�فعلوا معه ما ي��دون؟..

كونه؟.. لماذا ي��
ق.. وهنا خطر الجواب ع� ذهنه کومضة ال��

(ج�ل)�....
 

∞∞∞∞∞
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� ط��ق العودة..

� �الدراجة �� سقط مرت��
.. سقط ع� ركب��ه وكف�ه وخدش مرة وهو �دور حول منح��

جلدە..
ات وخدش وجهه ومزقت ث�ا�ه.. � الشج�� ومرة أخرى غاص ب��

ء ل (ج�ل) فقد حدث وانت�.. �
لو حدث ��

لقد مرت ساعة �املة منذ ت�لم مع الرجل ع� الط��ق..
� نافذته..

ا رأى ال��خ ورأى ضوءا �� وأخ��
ى (ج�ل) � ج�سون إ� هناك.. فتح �اب غرفة النوم ل��

ه�ع ��
� األرض دون أن تح�د

جالسة ع� الفراش مشعثة الشعر تحدق ��
�عي�يها..

فما أن رأته ح�� انفجرت �ا��ة.. طوقها �ذراعه مهدئا.. لم تكن
هناك آثار عنف ل�نه تم�� أن �ذبح �ل هؤالء األوغاد

- ماذا فعلوا؟
ء.. ال تخف.. �

- ال ��
- إذن ماذا؟

ة ذه�ت للنوم.. ال أدري �م من الساعات نمت � الحاد�ة ع��
�� -

� صحوت ع� دق ع� ال�اب.. قال � الطارق: إنه من ل�ن��
� حادث، �ان العذر مقنعا وفتحت ال�اب

طة وأنك أص�ت �� ال��
ملهوفة ألجد ثالثة منهم.. �لهم من رجال (�لوش.. أحدهم هو

� عما إذا كنا س�تعاون معهم.. السا�� إ�اە.. (سل�ك).. سأل��
ثم ر�� �� هذا الصندوق ع� األرض قائال إنها هد�ة لنا من

(�لوش)
مد (ساندرز) �دە إ� الصندوق وفتحه.. ثم هتف:
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- ر�اە�
 

∞∞∞∞∞
 

.. مصنوعة من قماش قط�� محشو �القش.. ول�ن دم�ة ��
معناها �ان واضحا.. الشعر ع� الرأس آد� له نفس لون شعر
� عدة مواضع، وقد سدت

�� � (ج�ل).. والجسد ممزق �السك��
التمزقات �قطع من القطن لها لون الدم..

� عمودە الفقري..
تقلصت كفه ع� الدم�ة.. و�ى الخوف ��

� األمر..
ا.. ل�ن إقحام (ج�ل) �� إن التهد�دات له ال تهمه كث��

و�عان ما اتخذ قرارە..
كة (�ان أم���ان).. من فضلك.. - ألو.. ��
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وانتظر �ضع ثوان.. ثم هتف:
ان مغلقة ح�� التاسعة ص�احا؟.. شكرا �ات الط�� - ماذا؟.. ��

لك...
� �انت (ج�ل) عائدة من الحمام تحمل ووضع السماعة ع� ح��

اب.. فسألته عما �فعل.. �أسا من ال��
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� فرصة �� �مزقوا - أحاول الفرار ط�عا.. لن أدع لهؤالء المجان��
أحشاءِك..

- ل�ننا لن �ستطيع تركهم �فعلون ما ي��دون.. �ما أن ه��نا األن
ء الوح�د �

� عمرنا تحت التهد�د.. أرى أن ال��
معناە أن نم��

الممكن هو إ�الغ األمر إ� السلطات..
- قال (ت��س) إن هذا ال جدوى منه..

- ل�ننا سنفعله..
 

∞∞∞∞∞
 

�ان (ت��س) منه�ا �عد أن ق�� أمس�ة ش��عة..
عرفا هذا من عي��ه الحمراو�ن والجلد المتورم تحتهما، وع�

مكت�ه تكدست أوراق مصفرة وصور عت�قة.
حك�ا له ما تم �األمس وعرضا عل�ه الدم�ة.. فقال:

- ال أعتقد أنه س�حاول إ�ذاء�ما االن فهذا س�ث�� عاصفة غضب
ضدە، �ما أنه �حتاج�ما.. ل�ن خذا الحذر.. لو تأ�د حقا من أن�ما

ء؟ �
� �ذ�ح�ما دون أن �حفل ��� لن تتعاونا معه فهو قم��

اب.. وقال: تم صب لنفسه قدحا من ال��
- أر�د�ما أن �سمعا ما توصلت إل�ه ال�ارحة.. تذكر �ا (ساندرز)
� �لمتك عن أسطول من ع�� سفن غرق عام 1715 م.. لقد أن��
ال اسمه (دون خوان إسط�ان �ان هذا األسطول تحت إمرة ج��
دي أو��لال).. �ان ي��د العودة إ� (أس�ان�ا) ل�نه اضطر إ� ال�قاء
� (هافانا) ل�عض اإلصالحات.. وهنا ظهر رجل �د� (دارا) �قود

��
سفينة اسمها (الج��فون).. وطلب من (أو��لال) أن �شمله
� أسطوله ألنها.. محملة �الذهب وهو

�حمايته و�ق�ل سفي�ته ��
..( � خائف من قراصنة (ال�ار���



1601

�
حاول (أو��لال) التملص ل�ن (دارا) استعان �أع� مسئول مل�� ��

(هافانا)..
ة سفينة، ورفع ورقة وهكذا صار األسطول مكونا من إحدى ع��

صفراء ل�ح بها وأردف:
� السفينة الفا رجل � 24 يوليو 1715 م، وع� م��

- لقد غادروا ��
وثالثون مليونا من الدوالرات.. ثم إن السفن غرقت جم�عا عند

ساحل (فلور�دا) فلم تنج سوی سفينة (دارا)..
ولقد عادت السفينة إ� (هافانا) ثم - �عد ذلك - اختفت أخ�ارها

تماما.. ومن المرجح أنه غرق هنا..
ون � تلك األونة لم �كونوا �عرفون خطوط الطول، و�انوا �عت��

��
� ط��ق العودة.. لهذا

قا �� (برمودا) نقطة مناس�ة لالنحراف ��
غرقت أ��� من ثالثمائة سفينة عند هذە الج��رة..

ثم التمعت عيناە �ف�ح:
نا مرحلة أحالم ال�قظة.. حتما هناك سفينة.. � - هكذا - ترون - اج��
� أن ترحال من هنا ق�ل أن

وأنتما أول من وجدها.. ال أرغب ��
تعرف أن نصف ما أجدە هو من حق�ما..

قالت (ج�ل) وقد تذكرت ما �انت ت��د قوله:
- مس�� (ت��س).. لقد قررت إ�الغ الحكومة �شأن المخدرات..

ب (ت��س) المنضدة �ق�ضته وصاح: ��
ء� �

�.. الحكومة لن تف�دك ��� - �ا إل��
.. � - أنا أعرف مدى احتقارك للحكومة، ل�ن هذا واج��

� حنق.. وهتف:
انتصب (ت��س) واقفا ��

�ــهم وتعل�� الدرس بنفسك.. - إذن أخ��
� إنهاء ال��ارة، فان�فا..

وأحسا عندئذ أنه راغب ��
 

∞∞∞∞∞
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� الفندق طل�ت (ج�ل) مصلحة الجمارك.. وقالت:

��
� مقا�لة مسئول �صدد عمل�ة ته��ب..

لمن رد عليها أنها ترغب ��
- من المت�لم؟

� �ل م�ان..
�ادت تقول اسمها، ثم تذكرت أن (�لوش) موجود ��

.. � الوقت الحا��
فاعتذرت عن ذلك ��

- هل أنت أم��ك�ة؟..
ح أن تتص� �مصلحة الس�احة.. - إذن أق��

ووضع الخط..
� الرا�عة،

طل�ت (ج�ل) مصلحة الس�احة، فحددوا لها موعدا ��
و�العادة رفضت إعطاء اسمها..

� الموعد ذه�ا إ� مصلحة الس�احة، فقالت لهما موظفة
و��

االستق�ال - و�� فتاة سمراء جم�لة - أن المدير غ�� موجود
وأنهما س�قا�الن مساعدە... مس�� (هول).

� من عمرە.. و�ان � األر�ع��
ة �� �ان المس�� (هول) أب�ض ال���

ودودا أحسن استق�الهما ودعاهما إ� الجلوس.
عا �حك�ان له القصة ال�املة - مع حذف قصة السفينة ��

اإلس�ان�ة ط�عا - وهو �ص�� �اهتمام:
� انته�ا أ�دى اعتذارە ع� ما لق�اە من متاعب، ووعد �أن وح��
�
�طلع الوز�ر ع� تفاص�ل المش�لة، فالوز�ر غ�� موجود.. إنه ��

(جاما��ا) �ح�� مؤتمرا إقل�م�ا ل�نه س�عود �عد أ�ام..
وعد كذلك �أن �جري تح��ات ��ة لمعرفة هذا المدعو

(�لوش)..
فارقاە وقد أدر�ا أنهما - إذا توقعا منه عمال إ�جاب�ا س�موتان

ش�خوخة أو �مدا ق�ل أن �حقق ش�ئا..
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اە �ما تم وما انت��اە؛ تم االتفاق ع� � عادا إ� (ت��س) وأخ�� وح��
أسلوب جد�د للح�اة..

له�.. � � م��
س�أت�ان ل�ق�ما معه ��

 

∞∞∞∞∞
 

� استق�لهما (ت��س) مع �لبته، ففتح لهما ال�اب ح�� �دخال حامل��
ة وخزانات هواء. ما جل�اە معهما من حقائب كب��

ثم أنهما دخال إ� غرفة النوم.. و�ان بها ��ر ع��ض جدا من
الخشب الوردي الالمع.. وأدرك الزوجان أن هذە غرفة (ت��س)...

- ل�س بوسعنا أن نأخذ حجرتك..
� حجرة المع�شة.. لقد صنعت هناك أر�كة ضخمة

- سأنام ��
تناسب حج� المهول..

� هذا
وأدركت (ج�ل) �فطنتها األنث��ة أن هناك لمسة امرأة ��

� �ل ركن
الب�ت.. ول�ن أين ذه�ت؟.. �ان (ت��س) موجودا ��

�صور سفنه وقطع عمالته. ل�ن �انت هناك أ�ضا أثار امرأة مسنة
� المفارش المطرزة �الزهور والسجاد ال�دوي..

��
ثم إنهم سمعوا صوت دقة ع� ال�اب، فقال (ت��س):

- قد جاء العشاء�
وفتح ال�اب والتقط لفافة ورق�ة.. وع� المنضدة فتحها فرأ�ا
ان تلتمع �ال�لل تقلصت أمعاء �داخلها سمكة (برا�ودا) طولها م��

(ج�ل) إذ رأت السمكة و�ساءلت - كنت أحسبها سامة؟
قال (ت��س):

- ان هناك أ��� من ثالثمائة ن�ع �لها سامة و�لها تفرز
ا�ودا) مع قطعة � جزر (بهاما) �سلقون (ال��

).. و�� � (النيوروتوکس��
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من الفضة فإذا اسودت الفضة �ان هذا دل�ال ع� سم�ة
ون ولدينا أسال�ب علم�ة أفضل.. السمكة.. ل�ننا متح��

ومد ذراعه األ�من وقاس عل�ه طول السمكة وأردف:
- إذا �انت السمكة أطول من ذراعك فإنها تؤذ�ك، و�ما ت��ان
هذە السمكة أق� من ذرا�� ف�� غ�� ضارة.. إن هذا ل�س
ة تحوي سما - إذا �انت تخ��فا.. الفكرة هنا أن األسماك ال�ب��
ة � �انت هذە السمكة الصغ�� ة.. ول�� سامة - أ��� من الصغ��
سامة.. فسمها لن �حدث أ��� من مجرد مغص.. ثم أخ�ج

� عنا�ة و�عة..
ع ينظف السمكة �� سكينا.. و��

سأله (ساندرز) عن مصدر هذە السمكة.. فقال (ت��س):
وا له ما ي��د عن حاجتهم من األسماك... إنهم اعتادوا أن �ح��

� العنا�ة �حارس الفنار..
وذلك د�دنهم ��

ائح � ال��ت.. و�دأ �ضع �� ثم طلب من (ج�ل) أن تقوم ب�سخ��
.. و�انت � كها ح�� تك�سب اللون الذه�� � المقالة و���

السمك ��
(ج�ل) قد أعدت �عض السالطة فجلسوا �أ�لون..

�
� منها ف�� غ�� سامة.. ولو �انت كذلك لعرفت ��

- ال تخا��
الحال.. - قال (ت��س) لـ (ج�ل) – لقد حدث أنهم نقلوا رجال إ�

� فمه�
المس�ش�� وقطعة السمك مازالت ��

ة مساء خلدوا للنوم.. � جاءت العا�� وح��
 

∞∞∞∞∞
 

� صحا (ساندرز) ع� ن�اح ال�ل�ة حسب لوهلة أنه �حلم.. ح��
ة وع�� ء فوجد الساعة الثان�ة ع�� �

نظر إ� ميناء ساعته الم��
دقائق.. ثمة ضوء خافت ي��ب من ستار النافذة..

هز (ج�ل) لتصحو.. ففتحت عي�يها وهمست
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- ما الخطب؟
- ال أدري.. ر�ما �ان هذا ح��قا؟

ثم إنه ه�ع إ� ال�اب وفتحه فوجد (ت��س) واقفا عند ال�اب
ل عار�ا إال من �وال قص�� وجوارە تقف ال�ل�ة � األما�� للم��
متحفزة.. ووراء جسد (ت��س) الضخم رأي (ساندرز) وهج

المشاعل ووجوە �عض الزن�ج..، وسمع صوته ي�ساءل:
- ماذا هنالك؟

ة مس�ندة إ� ركن ال�اب.. �انت �دە ممتدة نحو بندق�ة كب��
�ن � كب�� � �السواد �حمالن مشعل�� � م���ل�� ورأى (ساندرز) رجل��

� حلة ب�ضاء المعة..
و��نهما جاء (�لوش) ��

وسمع (ساندرز) ش�ئا �ط�� وع� �عد بوصات من رأس (ت��س)
� الخشب.. سهما رف�عا رماة

� مرشوقا �� رأي سهما رف�عا يه��
أحدهم ع� س��ل اإلنذار..

� تؤدة:
قال (�لوش) ��

- إن أصدقاءك لم يت�فوا �ح�مة.. لقد اتصلوا �السلطات رغم
� أنذرتهم أال �فعلوا.. أن��

- وماذا ت��د االن؟
- أنت تعرف ما أر�د.. األمبوالت..

دون أن �لتفت (ت��م) إ� الوراء قال:
- (ساندرز) هامسا:

� وتأ�د أال أحد هنالك، ثم عاد
�س اذهب إ� ال�اب الخل��

�خاطب (�لوش):
- أنت تعرف الس�اح.. إنهم ال �كفون عن....

� الظالم.. فتح أحد األدراج
ع�� (ساندرز) المطبخ ��عا ��

.. شعر �الراحة � وتحسس الموجودات ح�� وجد ضالته.. السك��
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� �واله رغم علمه أنه واهم.. فهو ال �عرف ك�ف
� دسه �� ح��

.. � �حارب �سك��
فتح �اب المطبخ فلم ير ش�نا �الخارج.. ولم �سمع سوى صوت
ال��اح.. أح�م غلق ال�اب �المفتاح، ثم عاد إ� الردهة ل�قف جوار

� ل�سمع المحادثة.. � جاءت ع� قدميها الحافيت�� (ج�ل) ال��
�ان (ت��س) �صيح:

- لن أتر�ك تحصل ع� هذە المخدرات�
قال (�لوش):

- حسن جدا.. �ك أو �دونك فالن��جة واحدة�
� اللحظة التال�ة أف�غ

.. و�� � و�رز رجالن من الظالم �حمالن قوس��
� صدر �ل

(�لوش) ع� األرض حقي�ة بها قماش�ة غرس سهم ��
منها، وأطلق الرجالن سهمیهما..

ر� (ساندرز) ب (ج�ل) إ� الوراء.. أم (ت��س) فقد وجد الوقت
�
مناس�ا ل�خ�ج بندقيته و�طلق منها ثالث قذائف دوت �الرعد ��

الردهة..
و�عد ثان�ة لم �جدوا (�لوش) وال رجاله.. �ق�ت شعلتان ملقيتان

� رأوا البندق�ة وما �انوا يتوقعونها.. ع� األرض.. لقد فروا ح��
� رسالتهم المروعة.. فروا تارك��

 

∞∞∞∞∞
 

و�انت ل�لة رهي�ة �ما �مكن لك أن تتوقع..
� الص�اح خ�ج الزوجان إ� المطبخ ل�جدا (ت��س) جالسا

و��
.. � يرشف الشاي، وقد جلس أمامه (ك�فن) وقد امتأل فمه �الخ��

� دخال: وهتف (ترس) ح��
- ه�ه.. لقد سبق أن قا�لتها (ك�فن).
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- �الطبع
لم يرد (ك�فن).. ا�ت�� �صب قدح من القهوة..

� أخ�� (ت��س) (ساندرز) أنهم س�قومون �الغوص مستعمل��
�دالت الغوص المسماة (د�سكو).. ف� م��حة وال تحتاج إ�
خزانات هواء. فالهواء �أتيها ع�� خرطوم قادم من فوق السطح..
والقناع ع� الوجه �سمح لال�سة �ال�الم والغناء إذا أراد.. المش�لة
أنه لن �كون هناك وقت للتدر�ب عل�ه.. س�تدر�ان عل�ه أثناء
�
�� � العمل، ألن (�اس�ل تابر) - تاجر الزجاج الذي زار الزوج��

�دا�ة المغامرة. قد حصل ع� معدات غوص �املة هذا الص�اح..
(ك�فن) عرف هذا من الجمارك.. ومع�� هذا أن (�لوش) قد صار

) �جهودە الذات�ة. � متأه�ا للوصول إ� (المورف��
ة ص�احا خرجوا �القارب.. � الحاد�ة ع��

و��
�ان ع� ظهرە مك�س تخ�ج منه ثالثة خراط�م صفراء متصلة
� المقدمة وقف (ت��س) ممس�ا

بثالث أقنعة للوجه والرأس.. و��
ب�ندق�ة..

�ساءل (ساندرز):
؟ � - هل تظنهم قادم��
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- ال أدري.. هل تج�د استعمال البندق�ة؟.. إن (آدم) س�قوم بن��ة
المراق�ة األو�.. وستكون ط��قة اإلنذار �� غلق المك�س.. إنها
أ�ع رسالة لمن تحت الماء، أن ش�ئا ما خطأ �دور ع� السطح..

( � و�انوا قد دنوا من شا�� (أورانج جروف).. و�ان (أدم كوف��
� الم�اە الضحلة جوار الشا�� ي�تظرهم..

واقفا - �الموم�اء - ��
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ف�عان ما لحق �القارب..
ح لـ (ساندرز) العمل�ة المنتظرة: ع (ترس) ��� و��

- لسوف ترى شفاط الهواء إذ �عمل.. إنه �خلق نوعا من الفراغ
� تظهر لك �متص الرمال من ع� القاع ��عة ال تصدق.. وح��
األمبوالت المدفونة عل�ك أن �ستخرجها �مجرد أن تراها محاذرا
أن ي�تلع الشفاط أناملك.. لو أن الشفاط امتص األمبوالت

� الحال..
س�تهشم ��

ثم وجه �المه إ� (ج�ل):
� �عط�كها (ساندرز) لتضعيها � األمبوالت ال�� - أما أنت فستجم��
�نا.. إال إذا ما � حقي�ة قماش�ة، ال تصعدي ق�ل أن تخ��

�دورك ��
حدث مكروە ع� السطح، عندئذ س�توقف ��ان الهواء..
� �مقدمة القارب.. لو �ان هناك دخ�ل اصعدي ��عة و�شب��
ع� ظهر السفينة فلن يراك.. �مكنك عندئذ أخذ �ضعة شهقات

ثم مواصلة الغطس..
دد ع� (ج�ل): �دا ال��

- الواقع أنا.. أنا خائفة من ارتداء هذا (الد�سكو)..
- ال مش�لة هنالك.. نحن ن��د راحتك.. �مكنك ارتداء خزان هواء

ء آخر؟.. �
عادي.. هل ثمة ��

�دأ هذا المك�س العمل فلن �سمع �عضنا ال�عض..
.. ض أحد.. فأدار (ت��س) المحرك.. و�دأ الزئ�� لم �ع��

ثم إنهم ارتدوا ث�اب الغوص ت�اعا.. �حتاج األمر هنا إ� ت�ب�ت
� الحزام ل�ساعد ع� الغوص.. ولمن اعتاد الغوص

ة أرطال �� ع��
ب��اب عاد�ة �شعر �كث�� من الغرا�ة دون خزان هواء ع� ظهرە..

� وثب إ� ل�ن للـ (د�سكو) مزا�ا لم �دركها (ساندرز) إال ح��
الماء.. فمجال الرؤ�ة أوسع ي�يح له رؤ�ة أنفه..، �ما أن عدم
� نظر ألع� رأي � ف�ه م��ــــح للغا�ة.. وح��

وجود الخرطوم ��



1610

�
خرطوم المطاط األصفر يتلوى فوقه كثع�ان الماء.. و�ان

�استطاعته أن �قفو أثر خرطوم (ت��س) نحو القاع..
وعند فوهة ال�هف وقف (ت��س) ممس�ا �أنبوب شفاط الهواء
األلومنيوم ت��عث منه ضوضاء مروعة سمعوها ح�� تحت الماء..
� من القاع �أنها رماد

عت الرمال تخت�� �� � وقفا �جوارە ع� ح��
سجائر تمتصه مك�سة كه���ة �ال رحمة.. ومن الناح�ة األخرى

عت الرمال والح� تخ�ج محدثة سحا�ة كث�فة.. لألنبوب ��
لقد صارت الحفرة أعمق.. وأعمق..

� الضوء.. التقطه (ساندرز) وناوله ل (ج�ل)..
ثمة أمبول �لتمع ��

� الضوء..
فجأة انهارت الرمال.. وت�دت عدة أمبوالت تلتمع ��

و�عد دقائق صار هناك حقل من األمبوالت الالمعة دستها (ج�ل)
� الحقي�ة ثم أشارت لهما أنها ستصعد ألع� ألن الحقي�ة قد

��
امتألت..

( � ع (كوف�� �� � وع� السطح ارتمت ع� �طنها الهثة ع� ح��
�ف�غ األمبوالت من الحقي�ة.. وسألها:

- هل رأ�ت مدى براعة (ت��س)؟
- هل استعمال الشفاط عس�� إ� هذا الحد؟

� كعف��ت.. ل�ن (ت��س) �مسكه ب�د ثابتة كطود لمدة - إنه يه��
خمس أو ست ساعات.. إن هذا الرجل �جد نفسه تحت الماء
�ع�دا عن الزحام المجنون.. مائتان وستة وأر�عون أمبوال.. مازال

.. أمام�م ال�ث��
وضعت القناع ع� وجهها وانزلقت عائدة للماء..

ة �س�ب سحا�ة الرمال، ل�نها ت�ينت زوجها و �انت الرؤ�ة عس��
� شفط الرمال..

(ت��س) مستم��ن ��
و�انت سجادة من األمبوالت قد ت�دت لعيونهم تحت صخرة
، �لما تخلصت من ط�قة ة.. أحست (ج�ل) أن األمر ال ي�ت�� كب��
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� إ� ضوء الشمس د يزحف إ� عظامها والحن�� ظهرت أخرى.. ال��
� أن خزان هوائها �قتلها، و�ها أن شعرت �ع� تنفس مما �ع��
� نفذ.. لمست (ت��س) وحرکت �دها ع� حلقها �حركة الذبح ال��

� أن الخزان فارغ.. ثم صعدت إ� أع�.. تع��
� نزعت قناعها أحست أن فمها مشدود �أن طب�ب أسنان وح��
� شفتيها.. وأحست أن الدم �س�ل من أنفها.. ظل �عمل ط��ال ب��

- هل أنت مرهقة؟
) وهو �ح�� خزانا آخر.. فقالت: � سألها (كوف��

- ميتة�
.. � - إذن سأه�ط أنا.. لقد �دأ الملل �قتل��

� إ�ار.. و�عد أن عرضت جسدها للشمس �دأت
رفضت ��

) ثالث � � هذە المرة أعطاها (كوف��
تتأهب لمواصلة الغطس.. و��

حقائب م��وطة �الح�ال �ح�ث �مكنه رفعها إ� السطح عند
امتالئها..

ا من األمبوالت ارتفاعه قدمان.. � القاع وجدت ج�ال صغ��
و��

عت تمال الحقائب الثالث.. ثم جذ�ت الح�ال ثالث مرات ف��
) أن عل�ه جذب الحقائب.. � ل�عرف (كوف��

� جبهتها.. الضغط ع� أذنيها..
الصداع الشد�د ��

� الصخور.. حاولت أن ت�ب�نه.. ثم ء رمادي يتحرك ما ب�� �
ثمة ��

لق من الض�اب.. القرش.. � رأته �خ�ج من خلف سحا�ة الرمال.. ي��
لم �ستطع معرفة حجمه فال يوجد ما تقارنه �ه.. لم �ستطع
معرفة �عدە عنها.. فهو يتحرك ع� مر� ��ها.. ول�ن ما هو

مر�� ��ها؟
� حلقة واسعة حولها.. جندە رمادي مغ� �خطوط ب��ة..

�دور ��
اث.. عينه السوداء ترمقها دون ا���
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� �أنها فم �فتح و�غلق.. دنت من (ساندرز) وحركت �دها ال�م��
� �س�ل من تحته.. اء ال�� نظر لقناعها.. إ� الدماء الخ��

ورأى الخيوط تختلط �الم�اە..
 

∞∞∞∞∞
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-10-
اشارت (ج�ل) ألع� طال�ة الصعود..

� حزم ل�منعها، ثم واصل العمل....
- ال�.. هز (ساندرز) رأسه ��

� حقائب (ج�ل).
� �ل مرة و�دسها ��

ا �� �ان �كدس األمبوالت ع��
ل�نه لم �ستطع قط أن �لحق �� (ت��س)..

ة أقدام منهم.. ب القرش إ� مسافة ع�� وفجأة اق��
طوله �دنو من الس�عة أقدام �أنه طور��د من العضالت.. ثم

� سحا�ة الرمال.. غاب ب��
لم تعد (ج�ل) ذات نفع لهما ألنها ظلت را�عة ع� ركب�يها تتلفت
� هلع مرتق�ة عودة القرش، وأهملت جمع األمبوالت

حولها ��
تماما..

� نحو (ج�ل).. وراە هو أوال.. رآە قادما من ال�م��
� هذە المرة �ان رد فعله ��عا،، مد ب�دە إ� ساقه وتناول

و��
الخنجر الذي �ان �حمله ال �دري لماذا..

واندفع إ� األمام نحو القرش.. �ا لنعومة هذا الجسد�.. لقد
�ع � �طن القرش.، وما أن ان��

غاص الخنجر ح�� المق�ض ��
�
اء من الج�ح �� (ساندرز) الخنجر ح�� تدفقت الدماء الخ��

ع القرش ي�تعد وذ�له يرتجف.. ثم انث�� ل�طبق سحا�ة ثخينة.. ��
�فكه الره�ب ع� �طنه محاوال التهام نفسه كعادة القروش...

ء �طبق ع� �احله.. لم �كن قرشا، �ل �
وهنا شعر (ساندرز) ���

ش�نا أقوى جعله يهوي إ� الوراء معدوم المقاومة.. �ان هذا هو
(ت��س) الذي التمعت عيناە غض�ا خلف القناع.. لم ير الرجل

حانقا إ� هذا الحد من ق�ل.. فما الس�ب �ا ترى؟



1614

وأشار (ت��س) إ� أع� معط�ا إشارة الصعود و�دأوا الطفو.. جثة
القرش تتلوى هنا وهناك حولهم..

فما أن وصلوا إ� السطح ح�� ن�ع (ساندرز) قناعه:
- ما الذي......؟

� ت�فا
� ح�ا��

- أحمق�� - دوي �اخ (ت��س) المرعب - لم أر ��
أغ�� من هذا�.. هل تظن نفسك (طرزان)... لقد أفسدت علينا
عمل يوم �امل.. �ان القرش �شعر �مجرد فضول ولم �كن
ليهاجمنا.. القرش ال يهجم إال إذا ارتعش جسدە �له من اإلثارة..
� سحا�ة الرمال.. إن الرمال

� �االختفاء ��
ولو حدث هذا كنا سنكت��

� فهو �سد خ�اش�م القروش وهذا �ضا�قها.. أما أن تطعنه �سك��
� �ا إل�� من الغ�اء ء أحمق �مكن أن تلجأ إل�ه.. ارحم�� �

آخر ��
واألغب�اء�

ثم قذف له ول (ج�ل) �قنا�� وجه وأضاف:
- انزال إ� الماء.. تعلقا �المنصة وانظرا ما س��ه هذا المخبول..

صدع الزوجان �األمر.. ه�طا إ� الماء و�ش�ثا �منصة الغطس..
و�ان ما رأ�اە ال �صدق.. األمر ي�دو كحرب العصا�ات.. أعداد ال
ح� لها من القروش من �ل األحجام تصط�ع حول قطع ممزقة
ة � من القرش الذي طعنه (ساندرز).. والقروش ال�ب��

�� �ل ما ���
� �دورها تتحول إ� هدف المشاجرة أخرى.. ة ال�� تهاجم الصغ��

... � صعد (ج�ل) و (ساندرز) إ� السطح مذهول��
و�ان (ت��س) منهم�ا �عد األمبوالت.. وسألهما دون أن ينظر

نحوهما:
ة - هل رأيتما الن��جة؟.. س�ظلون هنا �أ�لون �عضهم ال�عض لف��

ط��لة جدا..
� خزی:

قال (ساندرز) ��
- آسف جدا.. ان الجهل..
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- ال عل�ك.. ع� االقل لهذە القروش م��ة واحدة: انها س����
� �ع�د.. لقد حصلنا اليوم ع�4870 أمبوال ان أمامنا المتطفل��
� ع� األ��� ق�ل أن �جهز (را�وش) شفاط هواء و�علم يوم��

رجاله ک�ف �ستخدمونه...
ا فوق األمواج.. � و�دأ القارب يتحرك مه��

- ما هو موعد ال�دء غدا؟
�ــــح.. ثم نواصل - الثامنة ص�احا.. سنعمل خمس ساعات و�س��

� السادسة مساء..
العمل ��

 

∞∞∞∞∞
 

.. وأعلن � � وصلوا إ� المرفأ �انت الشمس تالمس األفق الغر�� ح��
� كهف تحت الماء عند

(ت��س) أن عليهم إخفاء األمبوالت ��
قاعدة الصخرة..

� خزا�� هواء ثم حمال األ��اس معهما قام و (ساندرز) بتجه��
� طال�ا من (ج�ل) أن تجلب له وأشار (ت��م) إ� صندوق خش��

سمكة مملحة من داخل الصندوق، �ه..
� ال�هف�

- ألجل (ب�� �).. إنه �ع�ش ��
�)؟ - وما هو (ب��

- إنه ثع�ان (مورای) عمالق.. أخ�� اللون �سكن هذا ال�هف منذ
� �ه ال �أس بها ل�نه جائع أ�دا.. زمن.. إن عالق��

ة محاولة تجاهل الرائحة الش��عة التقطت (ج�ل) سمكة كب��
� نزال الماء... وناولتها له.. ثم إن الرجل��

وعند حافة ال�هف - وع� ضوء ال�شاف – رأی (ساندرز)
ء داخل ال�هف �ال�شاف.. وتأمل (ساندرز) �

(ت��س) واقفا ���
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� قدما، ل�ن (ت��س) أشار الم�ان فلم ير ش�نا ع� �عد ثالث��
ء يتحرك.. �

ب�ص�عه إ� نها�ة ال�هف.. �ان هناك ��
دخل (ت��س) ال�هف ملوحا �السمكة.. ورأی (ساندرز) رأس
� ح�اته لم ير ش�ئا بهذا

� الصخور.. �� الثع�ان يتلوى خارجا من ب��
�
�ر إل�ه.. و�� � � الخ�� � كعي�� � �اردت�� الحجم المروع ينظر �عين��

اللحظة التال�ة انفتح الفم عن أسنان �اإلبر ب�نها خيوط لزجة
� الضوء.. وف�ما �عد لم �ستطع (ساندرز) أن يتذكر م��

تلتمع ��
انقض الوحش ع� السمكة..

� الثان�ة التال�ة �ان قد أخذها معه إ� جحرە وابتعد الرجالن..
و��

ة دفنا فيها حقائب األمبوالت وعند فوهة ال�هف حفرا حفرة كب��
� صعدا إ� السطح �ساءل (ساندرز) عن ثم غط�اها �الرمال وح��

طول هذا الثع�ان..
فقال (ت���س) إنه لم يرە �امال قط و�نه ال يتم�� أن يراە خارج

جحرە أ�دا.
 

∞∞∞∞∞
 

ع القارب يهدر عائدا إ� موقع األمبوالت �� : � ص�اح اليوم التا��
��

طل�ا للم��د...
�ان الجو عاصفا.. ولقد احتاج (ت��س) إ� مهارة غ�� عاد�ة ��

�جتاز حزام الصخور متفاد�ا إضافة حطام جد�د إ� (أورانج
جروف)..

) الماء �دال من � ل العجوز (كوف�� � � هذە المرة تقرر أن ي��
و��

�
ف منذ ال�ارحة..، وأل�� � (ج�ل) ألن رأسها �ان يؤلمها وأنفها ي��
(ت��س) هلب الم�منة، فهلب الم��ة وترك تروس القارب غ��

معشقة.. فانزلق هذا إ� الوراء جاعال الح�ال مشدودة تماما..
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لوا الماء ناول (ت��س) البندق�ة لـ (ج�ل) � تتو� � وق�ل أن ي��
الحراسة..

�دا ع� المرأة أنها رأت ثع�انا.. ل�نه أ� ع� أن تأخذها وأال
تضعها ع� كتفها عند اإلطالق، ألن قوة ارتدادها عن�فة جدا..

ها أعنف.. وقوة تدم��
- ال أستطيع�

- إذا هاجمك أحد مخاب�ل (�لوش) �خنجر ستجدين أنك قادرة
ء. �

ع� �ل ��
� أحزمتهم � يهووا إ�

ثم إن (ت��س) أح�� أثقاال ي��طونها ��
�
القاع �الصخور وسط الم�اە الثائرة �انت الم�اە هادئة �س��ا ��

القاع عن السطح، ل�نها �انت ق��ة إ� حد أن (ساندرز) أخذ
يتأرجح أماما وخلفا كقشة..

� الرمال...
واضطر أن يزحف ع� القاع غارسا ركب��ه ��

� الساعة التال�ة قام (ساندرز) �ست رحالت إ� السطح، �ان
و��

د واإلنهاك وألم فوق حاجب�ه، ال�نه واصل العمل.. �شعر �ال��
ومرت ساعة أخرى..

ا والهبوط � جسدە.. �ان الصعود عس��
اآلن يؤلمه �ل جزء ��

ة آالف. صع�ا.. ل�ن األمبوالت �انت قد تجاوزت الع��
وهنا رأى ش�ئا �لتمع داخل أحد تجاو�ف الصخر اما هذا؟

) ثم إ� الصخرة.. فأشار هذا �دورە إ� � أشار ب�دە ل (كوف��
(ت��س) الذي ترك الشفاط وسبح نحو (ساندرز) وع� وجهه

تعب�� �قول:
- ماذا هنالك؟

اشار (ساندرز) إ� ال�هف.. فنظر (ت��س) �داخله وأومأ برأسه ثم
مد �دە داخل ال�هف..

� هلع:
فجأة توتر جسدە.. فتح فاە خلف القناع صارخا ��
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�

راە (ساندرز) �جذب ذراعه.. وحولها رأي ثع�ان (موراي) يتلوى.
وقد ق�ض �فك�ه ع� كف (ت��س)..

 

حاول (ت��س) تخل�ص كفه، ل�ن الثع�ان تملص ولف جسدە ع�
ش�ل عقدة حول ذراع (ت��س)..

واستمرت األن�اب تنهش واللحم يتمزق.. ثم إن الثع�ان ازدرد ما
اقتطعه من لحم وانقض قاصدا خ� (ت��س)..

� �د�ه ودفعه إ� ل�ن (ت��س) تملص.. اعت� عنق الثع�ان ب��
، ثم تهالك ع� � الصخر وهشم رأسه.. انتفض الجسد مرت��

الرمال..
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� ال�هف �حثا عن
أشار (ت��س) نحو (ساندرز) � �مد �دە ��

ء الذي �ان �لتمع.. �
ال��

� مجنونا... هز (ساندرز) رأسه أن ال.. أتظن��
ل�ن (ت��س) �ان قاطعا.. من ثم مد (ساندرز) �دە داخل ال�هف
ا � أ�ة لحظة أن �شعر �األن�اب تطبق ع� ذراعه.. وأخ��

متوقعا ��
ء صلب.. �

اصطدم كفه ���
فأطبق عل�ه وأخرجه.. �ان �مثل تمثاال من الذهب للس�د
المسيح. وقد حفر ع� قاعدة التمثال الحرفان المعهودان

(أ.ف)..
صعد الثالثة إ� السطح، وجلس (ت��س) تار�ا كفه المجروح

) �ضمدە.. � (كوف��
- هل إصابتك �الغة؟

- ال.. حمدا �.. مش�لة وحوش ال�حر هذە �� تلوث الجروح،
ول�ن ا�س األمر.. ماذا وجدت؟

.. إنها تحفة فن�ة� �ا إل��
.. .. صنعت من الزمرد األخ�� � انظري إ� أظافر ال�دين والقدم��
هو لون محا�م التفت�ش.. الزمرد الذي �ان األس�ان �حبونه.. إن
اء أو ع��زا لدي من هو فاحش صد�قنا (أ.ف) �ان فاحش ال��

اء.. ثم نظر إ� كفه المضمدة وقال ل (ساندرز) �اسما: ال��
�) هو سا�ن ال�هف لم تعد أنت المعتوە الوح�د.. فلو �ان (ب��
� ح�� العنق.. واالن ه�ا بنا.. سنأخذ إجازة ح�� السا�عة البتلع��

مساء..
- هل ستغطس بهذا الج�ح؟..

- طالما ظلت �دي قادرة ع� اإلمساك �الشفاط فال مش�لة
�ــــح.. ) و�مكنك أن �س�� � هنالك.. واآلن سنوصلك �ا (كوف��

) لمساعدتنا.. � سأح�� (ك�ف��
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- هل تثق ف�ه؟
، ل�نه مخلص اع األسنان الذهب�ة من أفواە المو�� � - إنه خليق �ان��

..�
) إ� �قعة ضحلة من الماء ثم عادوا إ� مرفأ � وأوصلوا (كوف��

(ت��س) الخاص..
) بوجهه ال�ئ�ب الذي � تناولوا الغذاء.. وعند الع� جاء (ك�ف��
�عكس كراهيته المطلقة لل��� وللخ�� وذهبوا معا إ� الم�ان
الذي �خفون ف�ه األمبوالت تحت الماء.. ط�عا �عد أن أخذوا

..( �� السمكة إ�اها هد�ة ثع�ان ال�حر (ب��
�

.. ح�� �اد (ساندرز) �ق�� � استغرق إخفاء األمبوالت ساعت��
) ال�دين الذي لم �كن يرتدي سوي � جوعا و�ردا.. ل�ن (ك�ف��
ودة الماء أو جهد العمل.. لم �كن ل�اس العوم لم ي�د متأثرا ب��

ين�س ب�نت شفة.. �صعد و�ــه�ط دون �لل..
كنت أظنه �كرە الماء..

- إنه �كرهه.. ل�ن إذا أو�لت إل�ه عمال فإنه يؤد�ه �األلة.. ال
د.. �ر فال �شعر �ال�� � يتوقف دون أن ينه�ه.. �ما إنه �دین �الخ��

- و�م ستدفع له؟
�ن ثم نتفق ع� س�طلب مائة دوالر وسأعرض عل�ه ع��

� � خمس��
�ان اإلنهاك �اد�ا ع� (ساندرز) و�ل جسدە يرتجف.. لهذا أخذ
�ــــح منه (ت��س) ثوب الغطس ونصحه �العودة إ� الب�ت �� �س��

و�أخذ حماما..
وقد فعل.. فما أن خ�ج من الحمام ح�� وجد (ت��س) جالسا ع�

� -فسأله (ساندرز): منضدة المطبخ يتأمل التمثال الذه��
ا؟ - هل �ساوي كث��

- إذا أمكننا ب�عه فلن �قل ثمنه عن مائة ألف دوالر�
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- �ا للهول�
� صناع مهرة حقا.. لم �كن �استطاعة - إن اليهود الهولندي��
األس�ان وال الهنود أن �صنعوا ش�ئا بهذە الدقة.. المش�لة أن

نعرف من هو (أ.ف) هذا..
ال�د من معرفة أصل هذا التمثال..

ثم إنه تثاءب ونصح (ساندرز) �أن �ذهب لينام قل�ال ق�ل أن
ء السادسة مساء.. � ت��

� الفراش جوار (ج�ل) وخطر له أن يهزها
هو كذلك.. غاص ��

� نومها �صوت مسموووو......
قل�ال ألنها تغط ��

ولم �شعر �عد ذلك سوى ب�د (ت��س) تهزە أن الوقت قد حان
الس�ئناف ال�حث..

� هذە المرة..
�انت ال��ــــح قد هدأت نوعا ��

� (أورانج جروف) تلتمع ساعة الغسق، والشمس الغار�ة
األضواء ��

تلون األفق �لون وردي شاحب..
) لم �كن �انتظارهم.. � ل�ن (كوف��

- أين هو؟
.. - حتما س�ح��

ل�ن االنتظار طال.. �لما مرت �ضع دقائق قام (ت��س) ب�عادة
�شغ�ل المحرك �� ال �جنح القارب ع� الصخور..

ء عرض (ساندرز) � ) لن ��� � � السا�عة وال��ــع أدركوا أن (كوف��
و��

ى س�ب تأخرە.. أن �ذهب ل��
نزل إ� الماء الضحل وخاض ف�ه �قدم�ه..

ات.. � الشج�� صوت ارتطام األمواج وهمسات ال��ــــح ب��
ء ما فسقط ع� �

�� �
� المصفر.. تع�� ��

وضوء القمر الف��
از، ثم لمست أصا�عه ش�نا �اردا.. ركب��ه.. شم رائحة ك��ــهة �ال��
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) ال�اردتان � هذا ذراع.. شهق رع�ا.. نظر لألمام.. �انت عينا (كوف��
� السماء.. وثمة دماء لزجة ع� ركن ف�ه..

تحدقان - دون أن ت��ا ��
� الماء �المسعور وهو

ع يتع�� �� .. و�� ه�ع را�ضا إ� الشا��
��خ:

- لقد مات�
سأله (ترس) وهو �عت� ذراعه:

- متأ�د؟
- حتما.. لقد قذفوا �ه من أع� الصخرة..

� � - المالع��
� شفتيها هتفت: أخذت (ج�ل) ترتجف �الورقة منتح�ة.. ومن ب��

أر�د الرح�ل من هنا.. األن�
� الصخور:

قال (ت��س) وهو �حدق ��
- ال �مكن ألحد الرح�ل اآلن.. إن مع�� هذا أن (�لوش) صار

مستعدا �غواص�ه.. لم �عد �حاجة إلينا األن
� اآلن أعرف أننا ال نملك وقتا ع� كنت أظن أن وقتنا ضيق، ل���

اإلطالق..
و�دأ محرك القارب دون تردد..

 

∞∞∞∞∞
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-11-
قالت (ج�ل) وهما يتأه�ان للغوص:

سأنزل مع�ما.. ال أر�د �حال أن أظل هنا وحدي..
ود: �� �

قال (ت��س) ��
ك سطح القارب دون حراسة.. إن - هذا غ�� مستحب أن ن��
(شارلوت) ال�ل�ة ال تج�د استعمال البندق�ة.. ول�ن.. ل�كن.. ر�ما

ال �حاول ش�ئا جد�دا هذە الل�لة..
وارتدوا ث�اب الغطس ووثبوا إ� الماء..

ت�عتهما (ج�ل) و�� ت�ساءل عن � المذاق الحلو الخف�ف..
� الهواء الذي ت�نفسه..

الذي تجدە ��
� ال�شف عن

�ان (ت��س) و (ساندرز) �عمالن �ما سبق ��
أمبوالت أخرى ع� ضوء كشاف �مسكه (ساندرز)...

خاء غ�� عادي.. لم تكن �شعر بتوتر �ل �اس��
� حفرة الرمال أمامها.. �أنها

عت تحدق �� استلقت ع� �طنها و��
عت ت�س� ، �ل �� � تحلم.. لم تحاول �سل�ط كشافها ع� الرجل��

� صفراو�ن �س�حان جوارها.. �مراق�ة سمكت��
� الم�اە السوداء..

�ا له من شعور جم�ل.. الدفء والراحة ��
و�ان (ت��س) هو أول من الحظ أن ش�ئا ما ل�س ع� ما يراد، نظر
�ع ال�شاف من �دها وسلطه عليها.. نحوها.. ثم وثب اليها.. ان��

خاء.. � اس��
� ورأسها يتأرجح �� �انت عيناها مغمضت��

� قناع الـ (د�سكو)
�ع خرطوم الهواء من فمها ثم وضع رأسها �� ان��

� �طنها.
الخاص �ه. ودفن ركبته ��

ولم ير (ساندرز) ما حدث.. فقط وجد (ت��س) �حمل (ج�ل) إ�
� لحق بهما وجد أنها ممددة ع� منصة الغوص، السطح.. وح��



1624

ء.. وسمع صوت �
ع (ت��س) �حاول إرغامها ع� ال�� �� � � ح��

��
جة وصوت شهيق.. ح��

ثم إن (ت��س) �شمم الهواء الخارج من خزان الهواء الخاص بها
وغمغم:

- األوغاد�.. �انت ستق�� وقتا طي�ا مع المالئكة هناك من مأل
خزان الهواء �أول أوكس�د ال���ون�

- �انوا ي��دون قتلها؟�
ا.. - �� أو أنت أو أنا.. ال يهمهم ذلك كث��

 

∞∞∞∞∞
 

� عادت (ج�ل) إ� رشدها سالت (ت��س): ح��
طة؟ - ماذا ستفعله مع جثة (ادم).. هل س��لغ ال��

� ارهاق وقال:
حث (ت��س) رأسه ��

طة والقانون والنظام لن �ساعدنا أحد.. ء عن ال�� �
- إ��� �ل ��

ولقن عشنا فالفضل لنا أو متنا فالخطأ خطونا.. غدا س�جد
طة.. وس�أتون ��ل همة و�شاط أحدهم (آدم) ولسوف ي�لغ ال��
ء س�حدث لو �

ء، نفس ال�� �
و�مألون أوراقهم.. ولن �صلوا ل��

� أ�اما نج�ب ع� أسئلتهم الغب�ة..
أ�لغناهم ف�ما عدا أننا سنم��

.. �
�� طة مض�عة للوقت �ا صغ�� إن ال��

واستعد الرجالن للوثب إ� الماء.. ثم وث�ا.. فثارت سحا�ة رمال
لم يتخللها سوى ضوء كشافيهما وجلست (ج�ل) عند مقدمة
القارب ممسكة البندق�ة.. �انت تكرهها ل�نها أشعرتها �األمان،
� من الح�اة ح�ث رقد ) الخاليت�� � � (كوف�� عت تتخ�ل عي�� و��

� هذە اللحظة �عينها..
ع� الرمال ميتا ��

و�عد دقائق صعد (ساندرز) وناولها حقي�ة مالي..
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.. � ة مساء والم��د من األمبوالت �ظهر رجل�� �انت الحاد�ة ع��
ء �س�ب عدم وجود �د ثالثة.. العمل ���

ع ي��حها � الرمال.. ف�� صعدا إ� وفجأة رأی (ت��س) ب��قا ما ب��
ى أفضل.. �ان هناك تمثال من الذهب ع� ش�ل ثمرة جان�ا ل��
� حقي�ة

.. تفحصها برفق ثم دسها �� أناناس مزدانة �الآل��
(ساندرز)..

�عد ثوان وجد ش�ئا آخر.. سلسلة من الذهب طولها ثمان�ة
� نهايتها الحرفان (أ.ف) ...

أقدام.. و��
هذە المرة لم �عد ممكنا مواصلة العمل سطح القارب ورفعا
�
� أخذت (ج�ل) تتفحص ما وجداە �� خراط�م الهواء ع� ح��

اهتمام..
� وصلوا إ� ظل (ت��س) صامتا.. لم ين�س ب�نت شفة ح�� ح��
� الواحدة ص�احا.. ظل ع� منضدة المطبخ يتأمل ما

ل �� � الم��
�
� ألق�اها و�� اب ولم يرد تح�ة المساء ال�� وجدوە و�حسو ال��

الرا�عة ص�احا عرف من هو (أ.ف)..
 

∞∞∞∞∞
 

� صحا (ساندرز) و (ج�ل) ودخال إ� المطبخ.. وح��
� أنه لم يتم ط�لة الل�ل.. أدر�ا من عي��ة المنتفخت��

سألها عما إذا �انت نامت ج�دا، فقالت �اسمة:
� الفراش.. وأنا لذلك سع�دة�

- لم �حاول أحد قت� ��
 

نظر لها ولد (ساندرز).. ثم قال �لهجة منت�ة:
- لقد عرفت من هو (أ.ف)�

ثم أردف إزاء صمتهما:
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� ظلوا � لم �ع�� عل�ه أحد قط.. ك�� � القاع لهو ك��
- إن ما يوجد ��

� عاما.. � وست�� ي�حثون عنه مائت��
حطام (الج��فون)..

� عام 1714 ماتت زوجة (ف�ل�ب الخامس) وتعلق قل�ه �دوقة
��

طت عل�ه أن �غمرها �الجواهر.. وقد (�ارما).. ل�ن المرأة اش��
�ان..

أرسل إ� (هافانا) طال�ا قائمة طولها صفحات ثالث من الح�
الثمينة ترسل إ� (أس�ان�ا).. وحملها رجل من (هافانا) فلم �عرف
�أمرها سواە وال��ان.. ثم غرقت السفن ونجا ال��ان.. لهذا اتفق
� غرق ع� إحدى � واإلدعاء أن ال��� مع الرجل ع� اق�سام ال���
ە، ل�ن � السفن المختف�ة.. و��دأ ال��ان رحلة العودة حامال ك��
سفي�ته تحطمت فوق صخور (برمودا) ولم �عرف التار�ــــخ أن

ا.. � السفينة تحمل ك��
واألن ماذا �ان اسم دوقة (�ارما)؟

اب�تا فارن�س).. هل تذكر�م الحروف األو� من � �ان اسمها (ال��
ء ما؟� �

اسمها ���
ت�ادل (ساندرز) و (ج�ل) النظرات.. ل�ن الذهول منع السعادة

من ز�ارة وجهيهما
قال (ت��س):

.. فال جدوى � - لقد صارت مهمتنا األو� اآلن �� استخراج ال���
من محاولة إخراج �ل األمبوالت ق�ل أن يتحرك (�لوش).. لن
� ل (�لوش) ل�قوم �صهرە و�يع الذهب �الجرام.. أترك هذا ال���
ك ما ت��� من األمبوالت من الجرم تركه لمن ال �عرف ق�مته.. سن��

له..
� غرفة

� قطعة من القط�فة وأخفاها ��
ثم إنه لف المجوهرات ��

ول إليها � ��ة تحت األرض�ة أ� ع� أن �عرفا ك�ف�ة فتحها وال��
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ة ص�احا وصلوا عند الصخور.. � الحاد�ة ع��
و��

وتفقد (ساندرز) الشا�� بنظارة معظمة فلم �جد أثرا لجثة
..( � (كوف��

� الهلب..
قال (ت��س) وهو �ل��

�
- لقد رفعوە من أجل الس�احة.. إن من �دفعون مائة دوالر ��

اليوم ال �فعلون ذلك ألنهم �عشقون الجثث المن�نة..
ثم إنه ناول (ج�ل) البندق�ة وطلب منها ال�قاء ع� السطح..

�ان �شعر �أن هناك ما س�حدث اليوم �الذات.. وكرر ع�
مسمعها التعل�مات الخاصة ب��قاف المك�س لو حدث ما ي��ب..

تك لونا برون��ا.. ء فع� األقل ستك�سب ��� �
- لو لم �حدث ��

ووث�ا إ� الماء..
�انت الرمال قد انزاحت �اشفة عن أمبوالت متفرقة.. ل�ن
(ت��س) أشار ل (ساندرز) � ال �جمعها و�دعها وشأنها.. وأخذ

اعة ال توصف.. ي��ــــح الرمال �الشفاط ب��
�عد دقائق ظهرت زهرة من الذهب المطعم �الزمرد..

ثم رأى (ت��س) ش�ئا ذهب�ا �لتمع، فجرف الرمال عنه ب�دە.. �انت
�
ة أقدام.. و�� ح��اء من الذهب يتصل ذ�لها �سلسلة طولها ع��

فم الح��اء نفخ (ت��س)..
ح ل (ساندرز) أنها صفارة.. (أي أنه تظاهر �النفخ) ل���

ومرت أر�ــع ساعات.. الحص�لة: أر�عة خواتم ذهب�ة.. سلسلة بها
تان.. وقرطان من الزمرد.. وح�ل من الذهب لؤلؤتان كب��
� فلم �قدر (ساندرز) ع� � صخرت�� المجدول �ش�ث �قوة ما ب��

اعه رغم جهودهم.. � ان��
ع (ت��س) يهوى ع� الصخر �قاعدة الشفاط محاوال تحط�مه ��

اع السلسلة.. � ح�� ي�س�� لهما ان��
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∞∞∞∞∞
 

�
اق ح�ة �� � الوقت ذاته أحست (ج�ل) أنها توشك ع� االح��

��
ل عن السطح تاركة لل�ل�ة (شارلوت) � أشعة الشمس.. لم ال ت��
مهمة المراق�ة؟.. إنها حتما ستحدث ضوضاء ال �أس بها إذا ما

رأت أحدا..
 

∞∞∞∞∞
 

� وأز�ز المك�س.. وحركة ال صوت تحت الماء سوى شهيق الرجل��
نقة.. �� �

� الرمال.. �أنما �عمالن ��
أطراف األنامل ��

 

∞∞∞∞∞
 

ب.. أجفلت (ج�ل).. أمكنها أن ال�ل�ة ت�بح.. صوت محرك �ق��
� يت�لمان: �سمع صوت رجل��

ال يوجد أحد..
- نعم ما عدا ال�ل�ة.. های�.. ك�� عن الن�اح �العينة�

دقات قلبها تتواثب.. فتحت فاها تعب الهواء.. ثم ارتقت السلم
إ� السطح منحن�ة.. إن البندق�ة هناك ع� الرف جوار الدفة..

: � لن �ستطيع أ�دا.. صوت الرجل��
ء؟ �

- �م خرطوما �خ�ج من هذا ال��
- اثنان.. وثمة واحد للشفاط..

مدت �دها وأمسكت مؤخرة البندق�ة.. �انت ثق�لة حقا عند
.. صوت مجداف.. صوت حملها بهذە الط��قة.. القارب �دنو أ���

ء ينطلق من بندق�ة.. ثم سكون.. �
عواء ال�ل�ة.. ثم صوت ��

� مؤخرة القارب األخر..
االن تراهما.. الرجل ��
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واضح لها اآلن.. أثر الج�ح ع� صدرە األسمر.. إنه (سل�ك)
.. وفجأة نظر ألع� فالتقت عيناهما.. السا��

نظرة �ور ع� وجهه.. ها هو ذا يرفع البندق�ة �ص��ــها نحوها..
شق ع� �عد ست بوصات من ثم رمح من الصلب ينطلق ل��

عنقها..
عندئذ ضغطت الزناد..

� � حجم كرة ي��
� صدرە ثقب ��

الدور المروع.. (سل�ك) يتأرجح و��
الدم.. �داە تمس�ان �صدرە ثم هوی..

� خطوات ثابتة هرعت إ� المك�س فأوقفت عمله..
و��

 

∞∞∞∞∞
 

ء �
� شعر ��� � صدر ردائه ح��

�ان (ساندرز) قد دس السلسلة ��
ء ناقص.. آە�.. المك�س.. �

ما مختلف.. ماذا حدث؟.. هناك ��
لقد توقف عن العمل..

.. ورأى � � �دە سك��
ونظر نحو (ت��س) فرأى ش�حا ينقض عل�ه و��

� التحما وارتفعا إ� أع�.. خرطوم (ت��س) يتمزق.. ثم إن الرجل��
� دقق ال�� أ��� فهم أن (ت��س) يرفع الرجل إ� السطح وح��
�ع خرطوم هواء المهاجم.. �ل و�ان قد ��عة، ل�نه �ان قد ان��

� سد أنفه وفمه ب�دە ل�منعه من إخراج الزف��
� يتمدد عند الصعود للسطح.. وما � الرئت��

إن الهواء المحبوس ��
لم تتم عمل�ة الزف�� فإن هذا الهواء �مزق الرئة...
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إن (ت��س) �قتل خصمه �ط��قة ش��عة.. فهل س�تألم الرجل أم
س�فقد وع�ه ق�لها؟

(ساندرز) �لحق بهما نحو السطح متوجسا.. فماذا ي�تظرە ع�
السطح اآلن؟..
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ء �جذب الخرطوم.. نظر للخلف فرأى رجال �
وفجأة شعر ���

..� � �جذ�ه من الخرطوم هو �مسك ب�ندق�ة (ح��ون).. األ�سج��
رأسه ت��ض.. ال وقت �..

� حاول أن يتملص.. ل�ن الرجل أح�م تص��ب البندق�ة �عين��
� ع� مقتله.. ثم رأي (ساندرز) الرمح آت�ا نحوە.. انت� �اردت��

األمر�
انتظر األلم ل�ن الرمح اصطدم �صدرە ولم يؤذە..

و�عان ما فقد (ساندرز) رشدە..
 

∞∞∞∞∞
 

ع� السطح فتح عي��ه ل�جد أن (ج�ل) تحتضن وجهة برفق..
و�ان (ت��س) يرمقه �اسما:

- مرح�ا �عودتك..
- هل.. هل غرقت؟

�
- کدت.. ولحسن الحظ أنك كنت تحمل سلسلة الذهب ��

قه الرمح.. صدرك فلم �خ��
�ان المعتدون ثالثة.. أحدهم قتلته (ج�ل) واآلخر خنقه (ت��س)

تحت الماء �عد ما هاجم (ساندرز)..
أما الثالث فهنا..

� ذهول نظر (ساندرز) إ� (ج�ل):
��

- أنِت قتلت رجال؟
لم �كن لدي الخ�ار..

ثم إن (ت��س) استعد للعودة إ� الماء ل�جلب الشفاط..
قال ل (ساندرز) أن يراقب ذلك الرجل المخنوق الذي تمزقت

� بتص��ب البندق�ة عل�ه..
رئتاە.. فهو م�ت ل�ن الحذر �ق��



1632

- ألن �شغل المك�س؟
� نفس واحد، فأنا غ��

ول والصعود �� � - ال.. إذا لم أ�ن أستطيع ال��
جدير �عم�..

� تعاون الزوجان ع� جر الجثة ووثب (ت��س) إ� الماء ع� ح��
إ� السطح.. �انت ثق�لة كد�دن الجثث.. وجلسا ع� حافة
�
�� � ة التب�� القارب.. القمر ي�سلق األفق.. ومالمحهما صارت عس��

� �دأت تغزو سا�� الجثة.. لم ي��ا الظالم لهذا لم ي��ا الرجفة ال��
.. و�التأ��د لم ي��ا حركة األصابع العص��ة نحو � انفتاح العين��

� الساق..
� الم��وط �� السك��

وفجأة رأ�ا الرجل �قف �ال�ابوس صارخا.. ووثب نحوهما..
ء�.. �ان ضوء القمر �لتمع �

ضغط (ساندرز) الزناد فلم �حدث ��
� ذراعه.. ثم سقط

ع� وجهه المتوحش.. أحس (ساندرز) �ألم ��
� الماء..

ع� ظهرە ��
� الماء ��عة.. ول�ن

(ج�ل) األن وحدها معه.. ر�ما لو وث�ت ��
ال.. لن ي�سع الوقت لذلك.. ر�ما لو..

�ة.. اب�ضت عينا الرجل ثم هوی أرضا.. فجأة سمعت صوت ��
ي � وهناك وجدت (ساندرز) �قف خلفه ممس�ا �مفتاح انجل��

ثق�ل ملوث �الشعر والدماء..
وصعد (ت��س) إ� السطح.. ففهم ع� الفور ما حدث.. تحسس

عنق الرجل ثم غمغم:
- انت�..

� رقبته - رق�ة
ثم نزل إ� أسفل القارب فأخذ ح�ال ور�ط طرفه ��

� المقدمة..
القت�ل - ثم ر�ط طرفه اآلخر إ� وتد ��

- ماذا تفعل؟
� شق بها �طن �ساءلت (ج�ل) فلم يرد (ت��س).. أمسك �سك��

� الماء...
الجثة، ثم أل�� بها ��
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�
- ماذا تفعله�

- أطعم �ه القروش�
ولماذا؟

- كتحذير.. إن (�لوش) �قنع رجاله أنهم شهداء وأن مالهم الجنة..
� ل�نهم يؤمنون أنهم لن �صلوا إ� الجنة إال �أجساد سل�مة.. وح��

� قل��ــهم،
يرون ما س���� من جثة هذا الحيوان س�دب الذعر ��

ء �صطدم �جانب القارب، فنظر (ساندرز) إ� �
وسمعوا صوت ��

ی ز�دا أب�ض �مأل الماء جوار القارب.. هناك ل��
شعر �الغث�ان و�الحموضة ترتفع إ� حلقه.. لقد �ان المشهد ال

يوصف..
� من جانب االخر ورأى رأس قرش �حجم غطاء المرحاض ته��

�ع قطعة لحم من الجسد الذي �ان ح�ا منذ دقائق.. و�� تن��
لم تر (ج�ل) المشهد لحسن الحظ.. نظرت للظالم، وهمست:

- لقد ساد السكون
قال (ت��س):

- نعم.. السكون أغن�ة الموت..
.................................

 

∞∞∞∞∞
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-12-
سارت (ج�ل) خلف زوجها و (ت��س) شاعرة �الرعب من التغ��

الذي طرأ ع� (ساندرز).. �انا يتحدثان عن القتل �أنه أمر عادي
�حدث �ل يوم..

�ان (ت��س) �قول �صوت عال:
.. إن بها ثالثة عنا�: الطرف � - ثمة طرق عدة الستعمال السك��
المد�ب، والجزء الحاد من النصل والجزء غ�� الحاد.. إن األمر

يتوقف ع� ما ت��د عمله �الشخص..
وسمعت (ساندرز) �قول:

� إم�انه أن........
- ول�ن قد �كون ��

� ح�� نصلها.. عندئذ لن... - ل�س إذا غمدت السك��
�خت (ج�ل) �صوت عال:

� �
- ك��

ف تار�ا �قعة من � � ذراع (ساندرز) قد كف عن ال��
�ان الج�ح ��

الدماء الجافة ع� ث��ه.. ونصحه (ت��س) أن �ضع م��جا ما من
أعشاب �انت جدته تضعه ع� الج�ح..، ثم اتجه إ� الخ��نة
ء �ش�ه الصلصال.. ونصفا سفل�ا لزجاجة �

فأخ�ج منها قال�ا من ��
اب.. وجهاز توق�ت.. وصندوقا من ورق مقوی.. ��

� قاعدة
ة من الصلصال �ضعها �� ع �قطع قطعا صغ�� ثم ��

الزجاجة..
ف�ساءل (ساندرز) عن كنهها..

قال (ت��س):
� رفع

- اسمها س - 4 -.. و�� �الس��ك متفجر.. �ستعمله عادة ��
� تدم��

.. ل�ننا هذە المرة س�ستعملها �� � الحطام.. تنظ�ف الموا��
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المخدرات إ� األ�د..
- بهذە المادة؟

� متفجرات أخرى فإنك - ل�س بها وحدها.. ل�ن إذا وضعتها ما ب��
� ت��دها... تحصل ع� جهنم ال��

ثم �دأ يوصل األسالك إ� العبوة الناسفة.. س�ض�ط جهاز
التوق�ت إ� ما �عد خمس دقائق ثم ي�تعد عن الم�ان عدة

�اردات �انتظار االنفجار..
ء ما.. وفجأة ن�حت ال�ل�ة معلنة قدوم ��

أصاخ (ت��س) السمع.. ثم هتف:
- ثمة قارب�

وفتح درجا انت�� منه سكينا ط��ال ناوله ل (ساندرز):
� قادر ع� سلخ تمساح.. - تذكر ما قلت لك.. هذا السك��

ثم ناول (ج�ل) شاطورا من ع� مشجب..
تراجعت.. ل�نه أ� قائال: إنها صارت تعرف ك�ف تقتل األن..

ات تحت � الشج�� � ب�� وحمل معه كشافا.. ثم خ�ج مع الزوج��
ض�اء القمر..

استطاعوا أن يروا قار�ا �قف عند فتحة ال�هف الذي أخفوا ف�ه
األمبوالت.. �ان هذا (�لوش)�...

.. �ان � أ��� ��� � األشجار مق�� �سلل (ت��س) مع (ساندرز) ب��
ء غ��ب.. كطفل صغ�� �شعر �الخوف �

(ساندرز) �شعر ���
، ألن أ�اە معه.. (ت��س) �ان معه.. � الممزوج �اإلثارة، ل�نه مطم��

ء ي�ب عل�ه من الخلف.. أحس �ک�ان ضخم �
وفجأة شعر ���

�جثم فوقه و��بته أرضا..
� ل�ن رك�ة المهاجم دفعت �معصمه إ� حاول طعنه �السك��

األرض تاركة إ�اە معدوم الح�لة..
وفجأة سقط مهاجمه أرضا.. وسمع صوت (ت��س)..
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� كراه�ة ومرارة:
يهمس ��

�( � - (ك�ف��
) هناك مستلق�ا ع� ظهرە، وقد جثم (ت��س) ع� � �ان (ك�ف��
صدرە وث�ت نصل خنجرە ع� ور�د رقبته.. و�ان (ت��س) يهمس

� مرارة:
��

ت (�لوش) �م�ان ال�هف�.. لماذا؟ - أنت أخ��
تتخ� عن صديق عمرك وابن عمك من أجل المال؟

) ظل يرمقه صامتا دون تعب�� ع� وجهه.. � ل�ن (ك�ف��
� اللحظة التال�ة جذب (ت��س) النصل ��عا، ثم أغلق عي��ه..

و��
و�عد لحظات عاد إ� رشدە، فنهض من فوق الجثة الذب�حة
� �ستعدون وتأمل الموقف.. �ان هناك اثنان أو ثالثة من الغواص��

للغطس فوق قارب (�لوش)..
كهم س�حاولون إخراج األمبوالت من ال�هف.. ل�نه لن ي��
ل إ� الماء مع (ساندرز) و�حاوالن القضاء � �حصلون عليها.. سي��

عليهم..
- حاول أن تقطع خرطوم الهواء عنهم – قال لـ (ساندرز).. ثم
ابتعد ��عا عن الرجل الذي تقطع خرطوم هوانه، ألن الرجل

ا.. الذي �فاجأ بهذا �غدو خط��
- ول�نهم س�صعدون ألع� ع� الفور..

- ال أخالهم ع� هذا القدر من المهارة.. س�عجزون عن ح�س
أنفاسهم أثناء الصعود، أو س�ضلون ط��قهم داخل ال�هف..

) الذي � وسمعوا صوت الرجال.. �انوا ي�ساءلون عن م�ان (ك�ف��
اخت�� دون سابق إنذار..

�سلل (ت��س) و (ساندرز) إ� قارب (ت��س) المتوقف هناك
� �قة خزان هواء عا يزحفان محاول�� ورقدا ع� السطح.. ثم ��

وزعانف وقناع..
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� عن � الماء وقد أمسك �ل منهما �د األخر �احث��
ثم غطسا ��

.. � أضواء الغطاس��
 

∞∞∞∞∞
 

� قاعة مظلمة.. أضواء
�ان ال�هف مضاء كخش�ة الم�ح ��

ال�شافات العمالقة تن�� الم�ان..
ومن ال�هف خ�ج غواص �حمل حقي�ة مالي �األمبوالت..

دنا (ت��س) و (ساندرز) من ال�هف خارج دائرة الضوء..
�ا ع يزحف ع� الرمال مق�� � ع� �طنه و��

ثم أن (ت��س) استل��
.. وأشار لـ (ساندرز) � �قف عند الجهة األخرى من أ���

المدخل.. والتصق �الهما �الصخر..
ء قادم.. �

حركة الماء والرمال.. ثمة ��
رفع (ت��س) سكينة منتظرا.. و�عد ثان�ة خ�ج رجل من ال�هف..
�ع خرطوم الهواء من عندئذ وثب (ترس) نحوە و�نصل سکینه ان��

ف�ه وقطعه..
وهنا ظهر رجل آخر فوثب (ساندرز) عل�ه.. ل�ن الرجل �ان

مت�بها.. التحم ب (ساندرز) وأسقطه فوق الرمال..
اع � � �حاول ان�� � من �د (ساندرز).. �ال الرجل�� سقط السك��

خرطوم اآلخر..
� أن

� �اعهما داخل ال�هف.. (ساندرز) �حاول آمال ��
اندفعا ��

�خف (ت��س) لعونه.. الرجل قوي..
أصبح الرجالن كتلة من األذرع والس�قان المتالحمة...
� حائط ال�هف وتذكر..

وفجأة رأى (ساندرز) الفتحة ��
� تق��ب رأسه من الفتحة..

أمسك �الرجل �استماتة ح�� نجح ��
� الرأس األخ�� العمالق.. ثم عنق

�ر �� � وهنا.. برزت عينا الخ��
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� � لحظة �ان عنق الرجل ب��
�) ثع�ان (المورای) الهائل و�� (ب��

أسنان الثع�ان..
انفجرت الدماء منه وار�سمت ع� وجه الرجل أفظع امارات

الف�ع والرعب..
؟ ... خطر د (ساندرز) أن �طعنه.. ل�ن ما الدا��

� أن�اب الثع�ان، خ�ج من ال�هف فوجد ان عنق الرجل �له ب��
(ت��س) مازال ي�تظر، أشار له (ت��س) نحو السطح فت�عه

(ساندرز)..
� تلتفان حول خ�ە.. نظر للوراء.. شهق.. وفجأة أحس �ساق��
فوجد أن ما �أت�ه من الخرطوم ل�س هواء.. إنه ماء.. لقد قطعوا

خرطوم هوائه.. ثم تركته الساقان..
ضغط ع� أسنانه وصعد إ� السطح ��عا وأخذ شه�قا..

�ان الضوء �غمر السطح.. وسمع صوت طلقة رصاص أزت جوار
أذنه.. غطس ثان�ة.. ثم عام �ع�دا عن الضوء.. وصعد ثان�ة إ�

السطح وتنفس �ح��ة.
أحس ب�د تمسك �مقدمه فاستعد للنضال برغم أنه غ�� قادر
� سكون نحو

عل�ه.. ل�ن هذا �ان (ت��س).. الذي قادە ��
.. الشا��

� لحقا �ه (ج�ل) أشار لها (ت��س) أن تلحق بهما فورا.. وح��
 

∞∞∞∞∞
 

منذ اللحظة غدا الس�اق مروعا..
أعد (ت��س) المتفجر الذي قرر أن ي�سف �ه �قا�ا (جول�ات)

فورا..
لقد �ان قارب (�لوش) قد ترك الم�ان إ� هناك..
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) قاصدين (أورانج جروف).. حاول � أخذ الثالثة س�ارة (ك�ف��
(ت��س) أن �منع (ج�ل) من الغطس ل�نها �انت م�ة.. إنها
� انتظار هم

ح�اتها و�� وحدها تمل�ها.. و�� لم ترغب قط ��
وح�دة..

وصلوا �القارب إ� حطام (جول�ات).. فارتدی (ت��س) ث�اب
الغطس وحمل العبوة ع� كتفه، وقال:

� الحطام.. ثم أصعد ح�� إذا رأينا (�لوش)
- سأنزل ألضع العبوة ��

قادما نزلت ثان�ة ألض�ط جهاز التوق�ت..
ثم هز إص�عه محذرا (ساندرز):

- نص�حة.. لو رأ�ت ما ي��ب عل�ك مغادرة الم�ان، وال تحاول
لعب دور المنقذ..

؟ � � ال���
- وماذا عن �ا��

- س�ذهب مع األمبوالت..
ووشب إ� الماء...

وهنا تتا�عت األحداث ��عا..
رأ�ا قارب (�لوش) قادما م�عا فوق األمواج.. وسمع (ساندرز)

أز�ز رصاصة تمر جوار أذنه..
هتفت (ج�ل) و�� ت��طح ع� قاع القارب:

- لقد قال لنا أن نذهب..
- ال.. لن أذهب..

الطلقات تنهمر دون أن تص�بهما لحسن الحظ..
� تمر و (ساندرز) ال يتحرك..

الثوا��
- (ساندرز).. �جب أن نرحل..

- ول�ن..
- هل ت��د أن تموت؟
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�
نظر (ساندرز) إليها.. ثم شغل المحرك.. و�دأ القارب يتحرك ��

.. ح�� أص�حا خارج مجال الطلقات.. اتجاە الشا��
ووقف يرمق ما �دور هناك..

�انت األضواء ت��عث من قارب (�لوش)، وأخذ الغطاسون ي�بون
إ� الماء واحدا تلو اآلخر..

� حدة:
قال (ساندرز) ��

� عن (ت��س).. إذا لم نخرجه من الماء ق�ل االنفجار
- ف���

فلسوف �موت..
 

∞∞∞∞∞
 

ع (ت��س) �حاول ر�طه مستعمال �ان هناك سلك مفكوك.. و��
ظفر إبهامه �مفك.. ض�ط الساعة �عد خمس دقائق.. ثم وجدە
� اللحظة التال�ة �ان خرطوم هوانه قد

� و�� ضوء أحد الغطاس��
قطع..

� حا�وە:. ع �حاول التملص �مينا و�سارا ل�ن الغواص�� ��
� ظهرە..

� ينغرس �� شعر بنصل سك��
�ان األلم مروعا..

ولم �در ك�ف وال م�� أدار قرص جهاز التوق�ت إ� الصفر..
 

∞∞∞∞∞
 

�ان االنفجار م��عا..
� (جول�ات) بتح��ل ال�حر إ�

لقد تكفلت �قا�ا القذائف ��
ة من قارب � عنان السماء.. قطع صغ��

جح�م.. الم�اە ت�ناثر ��
� �ل صوب..

(�لوش) ت�ناثر ��
صور مهزوزة ألشالء رجال..
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ثم سقط (ساندرز) ع� ظهرە.. �سمع صوت تهشم الحطام..
� السماء.. و�حسب أنه الموت.

يرى النجوم ��
ثم �سمع صوت (ج�ل) يناد�ه:

؟ - هل انت �خ��
- نعم.. وأنت؟

ع� الشا�� نزال..
� الرمال..

ان.. �غوصان �� خرجا من الماء ي���
وسارا ح�� وصال إ� صخرة (أورانج جروف)..

� سلسلة الصخور.. وقطع من الحطام تطفو
ة �� ثمة حفرة كب��

فوق األمواج..
�
وفوق الصخرة �ان هناك حشد من الناس يرمقون الماء ��

فضول..
 

بي�� ب�ش��
 

(تمت بحمد هللا)
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�قولون ان القبور تذخر �األ�طال الذين لم �متل�وا من الحظ قدر
ما امتل�وا من الشجاعة، ولم �كن (د�ف�د ساندرز) وزوجته
�
� أرادا قضاء شهر العسل �� � شاب�� .. �انا مجرد زوج�� � �طل��

� هذە القصة الرهي�ة
�� � (برمودا). ل�نهما وجدا نفسيهما مقحم��

�ال�حر ذاته..
الغامضة �ال�حر ذاته..

د. أحمد خالد توفیق. 
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Group Link – لینك االنضمام الى الجروب

 

 

Link – لینك القنـــــاة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:

المؤلف..
-1-
-2-
-3-
-4-
-6-
-7-
-8-

-10-
-11-
-12-

 
 

المالحظات

[←1]
� (ك��ا)

� شيو�� حارب �� � ج�فارا: ثائر أرجن�ي��
��� (*)

� أواخر
وا��سب شعب�ة أسطور�ة، ح�� قتله األم��كيون ��

الس�ينات
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[←2]
(*) ال�وردا�ت: منفجر ال لون له �صنع ع� ش�ل ح�ال
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مكتبة فریق (متمیزون)
لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لسلسلة (روایات عالمیة للجیب)

 

https://t.me/Motamyezon
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) كلمة مھمة (:

ھذا العمل: (تحویل سلسلة روایات عالمیة للجیب إلى صیغة نصیة)
ھو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع
على تقدیم ما أمكن من دعم لإلنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من
غیره للدعم االجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینھ خدماتنا ھذه
على ممارسة حیاتھ باستقاللیة وراحة، وتعزز لدیھ الثقة بالنفس

واالندماج بالمجتمع بشكل طبیعي. 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر
خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجاالت التعلیمیة العلمیة
والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب
إلى نصوص تكون بین أیدیھم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة

الخاصة بالمكفوفین قراءتھا.
مع تحیات:

فریق (متمیزون)
انضم إلى الجروب
انضم إلى القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روایات عالمیة للجیب
 

العدد رقم (14)      
 
 
 
 
 

القتل بدون مقدم أتعاب
قصة: دونالد روس.

ترجمة: إیناس النجار.
إعداد: د. أحمد خالد توفیق.

سلسلة روایات عالمیة للجیب، تقدم لك أروع ما یزخر بھ األدب
العالمي، في مختلف صنوفھ..

من األلغاز البولیسیة إلى الروایة الرومانسیة..
من عالم المغامرات إلى آفاق الخیال..

من الفروسیة إلى دنیا األساطیر..
ومن الشرق إلى الغرب..

وإلى الحضارة..
وإلیك..

د. نبیل فاروق
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ا.. 1- لن أخســر ش�ئ�
�.. دیون�.. دیون�.. �.. فوات�� فوات��

سون) يتصفحها ح�ث � طفق (مارك ماس�� � األوراق ال�� من ب��
�ا الفندق؛ �انت هناك مطال�ة �دفع اإل�جار من � �افت��

جلس ��
الفندق.. ودفع إ�جار مكت�ة للمحاماة.. وح�� الخ�اط �طال�ه

ة.. �دفع ثمن حلته األخ��
� األساس شا�ا متفائال..

جلس واال�تئاب �غمرە، �فكر.. �ان ��
�التأ��د هو متفائل و�ال ما استدان بهذا الش�ل المف�ع..

سون).. � ح�ا من آل (ماس��
هو شاب وس�م أسمر.. آخر من ���

يتو� عمه اإلتفاق عل�ه، وافتتح له مكت�ا للمحاماة، �ما سمح له
ب��ــــع سنوي قدرە الفان وخمسمائة دوالر..

إنه لم�لغ ج�د.. ج�د لو �ان (مارك) إ�سانا آخر.. فهو كث��
� العام األول لمزاولة المحاماة

العالقات.. م�ف.. عا�ث، و��
استطاع أن �حقق) دينا قدرە ألفا دوالر.. وقد سدد عمه هذا

الدين واتهمه �السفه والحمق..
.. مد �دە وفتح المظروف األخ��

و�ان ما قرأە غ���ا.، غ���ا إ� حد ال �صدق.
�ان الخطاب مكت��ة �خط ال�د �ح�� أزرق �اهت:

سون): «ع��زی مس�� (ماس��
إن قبولك االستعانة �خدماتنا ي�يح لك تحقيق ثروة مال�ة
ضخمة.. ل�ن األمر يتوقف ع� قبولك أن تدفع عمولة ٪ 20
� أن تفوتك الفرصة ل�ظفر وة لنا إن عدم قبولك �ع�� من هذە ال��
� عدم بها من هو أ��� تفتحا. وعدم الرد ع� هذە الرسالة �ع��
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� التعاون فعل�ك أن تكتب
قبولك العرض. أما إذا كنت راغ�ا ��

الفقرة التال�ة وتوقع عليها:
«أوافق أنا الموقع أدناە ع� دفع عمولة 20 ٪ من �ل الم�الغ
كة (جول�ندا) وذلك مقا�ل � ستؤول إ� خالل شهر ل�� ال��

خدماتها ��
ما هذا الهراء؟�..

ض �ضمان إنه ال يتوقع بتاتا أن �حصل ع� مال، وهو الذي اق��
ء ح�� أزرار أساور قم�صه الماس�ة.. �

�ل ��
األمل الوح�د للحصول ع� مال، هو أن �موت عمه.. ل�ن
العجوز �ان �صحة ممتازة، وعمرە لم يتجاوز الخامسة

.. � والخمس��
ر�ما �ان ت�فه أحمق.. ل�ن الفضول دفعه إ� أن يوافق ع� هذا
كة (جول�ندا) هذە، �ان العرض الغامض.. إن عنوان مراسلة ��

� (ني��ورك)..
�د العام �� مكتب ال��

�ا لها من دعا�ة قاس�ة سمجة�.. هو الذي وصل إ� الحض�ض
وا �الون �اب مكتب المحاماة الخاص �ه؛ المادي.. هو الذي غ��
� ال�ون له أن �ظفر

ألنه لم �دفع اإل�جار.. ك�ف يتوقع مخلوق ��
�مل�م آخر؟..

� أن �حصل
لماذا ال �ساير ذلك السخ�ف؟.. أي ض�� هنالك ��

ع� ثروة ح�� إذا خ� ر�عها؟..
- لن أخ� ش�ئا - قال لنفسه ساخرا:

- سأجرب.
� مظروف ثم ر� الخطاب

وهكذا كتب إقرار الموافقة، ووضعه ��
� صندوق خطا�ات الفندق..

��
 

∞∞∞∞∞
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ة ترك فندق (فرانكو آرمز).. �عد الظه��

� فندق (ب��سكوت).. صحيح أنه أغ� �مراحل من
تركه ل�ق�م ��

الفندق األول، ل�نهم هناك - ع� األقل ال �عرفون وضعه
..، وهذا هو أحد األوجه المرع�ة لإلفالس: إنك تضطر إ� الما��

ز�ادة نفقاتك �دال من تخف�ضها، ح�� ال يرتاب أحد..
هنا �مكنه أن �ع�ش شهرا ق�ل أن �طالبوە �الدفع..

وخالل هذا الشهر ر�ما استطاع أن....
ر�ما....

 

∞∞∞∞∞
 

ص�اح الثالثاء دق جرس الهاتف جوار فراشة..
ح عي��ه، فسمع الصوت المذعور: رفع السماعة والنوم لم ي��

سون).. - أنا (ه��رت بورتر) �ا مس�� (ماس��
� الحال أفاق (مارك) من النعاس.. �ا لها من مص��ة�.. ان (بورتر)

��
� هو محا�� عمه. ومع�� اتصاله �ه أن عمه �عرف أن �ل دائ��

(ني��ورك) �طاردون ابن أخ�ه..
- (مارك).. إن لدي أخ�ارا س�ئة..

� ���ة غمغم (مارك):
��

- نعم.. أعرف هذا...
- ماذا؟.. ك�ف لك أن تعرف؟.. أنا عرفت الخ�� اآلن فقط..

- عم تتحدث؟
) �ا (مارك).. لقد مات.. حادث طائرة فوق - عن عمك (رود��

ا).. ج�ال (سي��
- مستح�ل�.

� لمکت�� حاال..
- (مارك).. �جب أن تتماسك، وأن تأ��



1654

.. � - سألحق �ك �عد ساعت��
ونهض (مارك) إ� الحمام.. عمه مات؟.. لقد نام أمس و�له خوف
عميق من هذا الرجل الحازم، اآلن ال يتذكر سوى عطفه عل�ه..
� جل مطال�ه، واآلن هو ذا قد مات.. إن (مارك) - لقد �ان �ل��
برغم ط�شه – �ان شا�ا ط�ب المن�ت.. لهذا لم �فطن إ� حق�قة

الوضع إال �عد أن خ�ج من الحمام.
... مس�� (مارك � لقد صار ث��ا�.. لقد صار �ملك المالي��

؟.. ا.... وم�� سون) قد غدا مليون�� ماس��
� أحلك أ�ام ح�اته.. ولو عاش عمه ل�عرف حق�قة وضع (مارك)،

��
اث.. لحرمه من الم��

وهنا تذكر الخطاب..
لقد وافق منذ أسب�ع واحد ع� دفع ر�ــع ثروته.. مقا�ل ماذا؟ ال

ء.. وهو- �اله من أحمق - قد وقع ذلك اإلقرار.. �
��

ه�ع إ� درج مكت�ه ح�ث ذلك الخطاب الغامض..
� أخرجها من �انت المفاجأة �� الورقة الب�ضاء الخاو�ة، ال��
داخله.. هذا هو المظروف.. ول�ن ك�ف صارت الورقة ب�ضاء من

غ�� سوء..
قطرات العرق تح�شد ع� جبهته.. ك�ف عرفوا أن ع��

س�موت؟ �أنه ن�ع من السحر األسود..
� الخطاب ووفاة عمه.. إنها ول�ن ال.. مستح�ل أن توجد صلة ب��

مجرد صدفة.. والخطاب.. ماذا دهاە؟.
ك�ف اخت�� الح�� من عل�ه؟ ل�نه وافق �خط �دە ع� إعطاء ر�ــع

وة.. ال��
�فا إذا وعد فعل.. ل�نه �ان غب�ا � �عد.. �ان إ�سانا ��

�ان أ�ضا محام�ا.. ولذلك عرف أن االتفاق ال ق�مة له إذ �حوي
ع�ارة (مقا�ل خدماتها �)..
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كة (جول�ندا) المزعومة أن ت��ت أنها قد أدت ك�ف �ستطيع ��
� الحصول ع� إرث قد ي�لغ

له أ�ة خدمات... ما هو حقهم ��
مليون دوالر؟ ا

 

∞∞∞∞∞
 

.. � ذهب إ� مكتب المحا�� �عد ساعت��
ط أن ع ��ل ثروته ل (مارك) ول�ن ��� �ان العم العجوز قد ت��

ف مس�� (بورتر) ع� وجوە االتفاق.. ���
ام ولم �فت (مارك) أن �الحظ أن (بورتر) �دأ �عامله �ذلك االح��

اء.. الالئق برجل واسع ال��
لقد �دأت األمور تتحسن...

 

∞∞∞∞∞
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2 - مقا�ل خدماتنا..
ص��حة اليوم التا�� لجنازة عمه، صحا (مارك) ع� جرس الهاتف،

فأجاب النداء وعيناە �عد مغمضتان..
قال صوت رفيع غ��ب:

كة (جول�ندا)�.. - نحن ��
- ماذا؟

- (جول�ندا).. لقد قمت �الرد ع� خطابنا�
� غل صاح:

هنا طار النوم من عي�� (مارك).. و��
م بهذا االتفاق السخ�ف؟ � � سأل�� - هل تظنون لحظة أن��

- نحن �التأ��د نتوقع ذلك..
� حادث طائرة..

-اذهبوا إ� الجح�م.. لقد مات ع�� ��
بهدوء قال الصوت الذي أدرك (مارك) أنه مفتعل:

- لو لم توقع ع� اإلقرار ل�ان عمك اآلن ح�ا يرزق.. لقد نفذنا
� االتفاق، وجاء دورك..

واجبنا ��
وانتهت الم�المة ق�ل أن �فيق (مارك) من ذهوله..

� � �ا لألوغاد�.. لقد انتهزوا فرصة المصادفة ال�� خمسة مالي��
وقعت، وها هم أوالء �طالبون ب��ــع دوالر�.. ل�نهم لن �جرعوا

� المح�مة..
ع� أن �شكوە ��

هو �عرف حقوقه ج�دا..
�
عند الظهر اتصل �ه المحا�� مس�� (بورتر) �دعوە إ� الغداء ��

نادي القضاة..
ول�� (مارك) الدعوة.. فهو قد صار ث��ا وال�د أن �حسن عالقته

برجال القانون شأن األث��اء..
وع� الغداء صارحه مس�� (بورتر) �األمر..
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� الموض�ع �ا (مارك).. أنت
ان قد قامت �التحقيق �� كة الط�� �� -

تعرف أن حادث الطائرة قد أودى �ح�اة ط�ار�ن ومض�فة وثمان�ة
� سقوط

ة ل�س أمرا معتادا �� ر�اب.. ل�ن العثور ع� أشالء صغ��
�
� أن قن�لة انفجرت ��

الطائرات.. ثمة ما �جعلهم �شكون ��
الطائرة و�� محلقة..

- ل�ن هذا ش�يع.. من حمل معه قن�لة من الر�اب؟.
� تم نقلها إ� � الطرود، ال�� - إنها قن�لة زمن�ة، دسها أحدهم ب��

الطائرة ق�ل اإلقالع...
� قلق:

�ساءل (مارك) ��
- ومن �ان الر�اب اآلخرون؟..

- ال أحد �ح�� �أهم�ة خاصة... سوی عمك�.
: وساد الصمت �عض الوقت.. ثم �ساءل المحا��

- سمعت إشاعات �ا (مارك) عن الوضع الما�� الح�ج الذي مررت
�ه..

- حقا.. كنت مفلسا أوشك ع� الموت جوعا..
�ات.. ائب ال�� - ل�ن الوضع اختلف اآلن.. ح�� �عد خصم ��

وانتهت المقا�لة عند هذا الحد.
.. � ل�ن رأس (مارك) تحول إ� بؤرة مجان��

كة حقا لم �كن سقوط الطائرة صدفة.. قن�لة زمن�ة... هل ��
� �ل هذا؟.. من المسكن هذا..

(جول�ندا) لها دخل ��
� الج��مة

��ا �� و�ذن - لو صح هذا الفرض الش�يع - �كون هو ��
�ال ر�ب...

ول�ن ما مع�� (جول�ندا)؟.. مد �دە إ� القاموس وقلب أوراقه
� الهند

ح�� وجد اللفظة.. ها �� ذي: حطام مدينة قد�مة ��
اء العم�م.. اشتهرت �صقل الماس.. لهذا تع�� ال�لمة ال��
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ال �مكن أن �مر جرم هذا (الرجول�ندا) دون عقاب.. فق�ل �ل
ء هو قتل عم (مارك) ومعه عدد من األب��اء.. �جب منعه من �

��
الم��د من األعمال اإلجرام�ة.. �جب جعله يتل�� عقا�ه.. ال�د أن

� فكرە واال جن...
�صارح أحدا �ما �عتمل ��

 

∞∞∞∞∞
 

إ� �اتدرائ�ة (روثمان) ذهب..
� األب (روثمان).. �ان األب

� �ل�� ثر ح�� هو �عرف أنه سي��
� ال�ن�سة منذ أعوام معدودات..

(روثمان) شا�ا ر�اض�ا سلك ��
� األسب�ع،

ة دوالرات �� و�ان قد صار اآلن راع�ا يتقا�� ع��
) قا�لة (مارك) � نادي (فارس��

و�صحو م�كرا ليؤدي القداس..، و��
ولعب معه (االسكواش)..

�ان األب (روثمان) غ�� قادر ع� دفع نفقات هذا النادي، لهذا
تكفل أحد األث��اء �دفعها عنه..

�
� تلك اللحظات- أحس �أنه ��

ولم �كن (مارك) �اثول�ك�ا، ل�نه ��
حاجة ماسة إ� سماع نص�حة األب..

�ان الرجل الضخم يرتدي رداء ال�هنوت.. وجهه القس�م وعيناە
الزرقاوان �شعان رقة.. و��د ضخمة صافح (مارك) ح�� �اد يهشم

أنامله..
- مرح�ا �ك �ا (مارك).. سمعت أنك ورثت ثروة هائلة.. أرجو أن

ع بنافذة من الزجاج الملون لل�ن�سة.. ت � تت�� تكون قد ح��
ة بها ق��ت ع� كتف (مارك) وقادە من ذراعه إ� غرفة صغ��

مذبح للصالة ومقعدان مستق�ما الظهر..
ء.. �

� ��ل ��
�� - خذ راحتك.. وأخ��

� القس: � عي��
قال (مارك) محاوال أال ينظر ��
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� أسوأ حال �ا أ�ت..
- أنا ��

كة (جول�ندا) وم�ع عمة.. وظل ء عن �� �
وح� للقس �ل ��

� دون تعليق، ح�� إذا ما انت� الحد�ث، قال د
القس �ص��

(مارك):
كة (جول�ندا) - لنفرض اآلن أن الدل�ل توافر لد�ك ع� أن ��

هذە قتلت �ل ر�اب الطائرة.. فماذا ستفعل؟..
 

كة وأسلمه العدالة.. - إذن أجد المسئول عن هذە ال��
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- وك�ف؟.. �ل ما لد�ك هو ورقة ب�ضاء تزعم أن العرض �ان
مكت��ا عليها.. هذا ل�س دل�ال ثم إن األب اب�سم بوقار وقال:

- أنت لست �اثول�ك�ا �ا (مارك)، لهذا ال تعرف ال�ث�� عن
� رجل وأقر �ارت�ا�ه ج��مة،

اف إذا ما جاء�� مذهبنا.. �ال�س�ة لالع��
� وس�� إال نصحه �أن.

ال �كون ��
� - وال من ح�� ۔ �سلم نفسه للسلطات، ل�ن ل�س من سلط��
إفشاء �ە.. وهناك قساوسة ذهبوا إ� الجالد ألنهم لم ينقضوا

اف... عهد االع��
- سمعت عن هذا....

اف رجل ال أعرف من هو وال ش�له.. - منذ شه��ن استمعت الع��
ة � غرفة صغ��

ف التائب �� فالعادة عندنا أن �جلس المع��
� أن أ�اە �ان قد أمن ع� ح�اته

�� مظلمة..، المهم أن الرجل أخ��
�م�لغ مائة ألف دوالر..، و�ان االبن ال �عمل، وله زوجة وثالثة
كة اسمها (الدورادو) تعرض عل�ه أطفال.. ثم وصلته رسالة من ��
عرضا مماثال لعرضك.. ومثلك وقع الورقة إ�اها.. و�عد أسب�ع
� الجراج مختنقا �غاز أول أ�س�د ال���ون من عادم

� األب ��
تو��

كة.. اث أب�ه لتلك ال�� س�ارة، ومثلك رفض االبن أن �دفع ر�ــع م��
ە أن �عد أسب�ع وجد قن�لة ع� عت�ة دارە، مع م�المة هاتف�ة تخ��
هذە القن�لة تذكرە �ما عل�ه من ديون.. خاف الرجل و�ادر -
كة �حماس شد�د - إ� إرسال ر�ــع ما حصل عل�ه من مال إ� ��

(إلدورادو) هذە..
طة، ل�نه خاف وفر ف.. طل�ت منه الذهاب لل�� � �ع��

ثم جاء��
اف.. من غرفة االع��

صار وجه (مارك) شاح�ا كورقة..
ء�.. (الدورادو).. (جول�ندا)� �

- إنه ذات ال��
قال األب وهو �ضع �دە ع� كتف (مارك):
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� فقط، فمن غ�� - إن األمر أخطر من هذا.. لو أن هناك حالت��
.. .. ال�د أن العدد األص�� �فوق هذا �كث�� المعقول أن تجيئا��
ال�د أن �شاط هذە العصا�ة واسع حقا.. ومن واج�ك اآلن أال

تخضع لهم، أو تقوم �دفع الم�لغ المتفق عل�ه لهم...
ثم نهض والتمعت عيناە مكرا وأردف:
� ألراك الل�لة.. أين عساك تق�م؟

- س���
� فندق (ب��سكوت).. شارع 77.

- أق�م ��
قال األب:

- إن بوس�� أن أش�� عل�ك.. فلدى نفوذ ال �أس �ه لدى رجال
طة، و�ن كنت لم أضطر الستعماله من ق�ل.. ال��

- وك�ف نجد عصا�ة القتل هذە؟.
شدنا هللا... - س��

 

∞∞∞∞∞
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3- آ�سة تفقد وظ�فتها..
برغم االسم الرنان ل (و�الة الصحف العالم�ة) فإن الو�الة نفسها
� شارع ۹۲ غرب، و�ان

� مب�� متواضع ��
�انت ع�ارة عن شقة ��

رئ�س الو�الة هو مس�� (جا�سون جو�سون).. رجل ض��ل
� عي��ه..

� حوال طف�فا ��
نح�ف، ذو شعر رمادي.. �عا��

ة مكت�ة تندهش من منظر رأسه.. إذ لم �كن له و�انت سكرت��
(ظهر).. رأس مفلطح تماما، و�ال�س�ة لها - ع� األقل - �انت ترى

أن له منظرا ش�طان�ا مروعا..
واألد� هو أنه لم �لحظ جمالها قط.. ولم يرق له لحظة، ح��

� لحظات غض�ه - �ان �عاملها �الرجال..
أنه - ��

�
ة - واسمها (�الر��ل) – غ���ة نوغا، تتلخص �� وظ�فة السكرت��

اع صفحات الوف�ات والضمانات الصناع�ة من صحف � ان��
(ني��ورك)، و�سل�مها إ� مس�� (جا�سون)....

� جاءت من وال�ة شمال�ة إ� (ني��ورك)، �انت تتوقع ح�اة وح��
�
� زمالئها ��

� العمل وال ��
أ��� إثارة.. ل�نها لم تجد ما �شوق ��

الو�الة: مس�� (ج��ــــج) العجوز الش��ه �البومة، ومس�� (جون
�
� ع� ساق صناع�ة، �عدما فقد ساقه ��

مار�ل) الذي �م��
الحرب األم��ك�ة اإلس�ان�ة (أي أن عمر الرجل �دنو من المائة

عام�
� أن تنال

� األسب�ع، دون أمل ��
�انت تكسب خمسة ع�� دوالرا ��

ترق�ة.. أو تغ�� نمط ح�اتها الممل..
كت �ل �د خطا�ا من أمها ف�� � هذا الص�اح وجدت ضمن ال��

و��
ء � تقرأە.. �

��
�ان الخطاب مليئا �ع�ارات غاض�ة:
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� ب�رسالك خطا�ا خال�ا من ال�تا�ة؟.. - ماذا تعن��
� المزاح، فأنا ال أحبها.. أع�د لك الورقة

إذا �انت هذە ط��قتك ��
� إ� الخال�ة من السطور.. ومن �دري؟.. ر�ما أرسلت خطا��

ي كعادتك.... شخص آخر غ��
ما مع�� هذا؟

�د، � صندوق ال��
لقد كت�ت ألمها خطا�ا ط��ال وألقته بنفسها ��

ها قد نفد، فماذا حدث �الض�ط يومها؟.. آە.. لقد وجدت أن ح��
و�انت هناك زجاجة ح�� ع� مكتب مس�� (جا�سون) فسمحت
لنفسها �أن تمأل قلمها منه.. كت�ت الخطاب ثم كت�ت العنوان

ع� المظروف �اآللة ال�ات�ة..
� أن... وهذا �ع��

... � جرس مس�� (جا�سون) ي��
هرعت إ� مكت�ه، فقال لها �لهجة صارمة:

� ذه�ت إ�
�ه أ�� � من �د�� (و�لتون براون) فأخ�� - إذا اتصل ��

(فلور�دا)..
- ولماذا؟.

� ال أر�د أن أراە.. هل �ستطيع عقلك الفارغ أن هذا؟
- أل��

ضحكت - متجاهلة اإلهانة - وقالت و�� تتجه لل�اب:
� - �المناس�ة �ا مس�� (جو�سون).. إن زجاجة الح�� الم��عة ال��
� ع� مكت�ك.. أوە.. أرى أنها لم تعد موجودة.. أردت القول إن��

استعرتها وكت�ت بها خطا�ا.. ل�نه ح�� رديء جدا.. �عان ما
ك الورقة ب�ضاء.. يتال�� و���

، وضاقت عيناە.. ثم تمالك نفسه: ع�س �ش�ل ش�طا��
ا.. �ل ص�غة ك�ماو�ة خاصة �الرسوم - لم �كن هذا ح��
.. � � غ�ا��

، أو تلم� ش�ئا �ه �� � المتحركة.. إ�اك أن تدخ�� مكت��
.� و�ال فصلتك ع� الفور.. ه�ا... اخر��
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خرجت (�الر��ل) من الحجرة شاعرة �الرضا.. اآلن �مكنها أن
تف� ألمها � الرسالة الب�ضاء..

� مدى غ�ائه و�هماله:
أما (جا�سون) فجلس �فكر حانقا ��

- لو لم تكن الفتاة غب�ة إ� هذا الحد لتخلصت منها..
ول�ن.. ر�ما �ان هذا أفضل.. ف�� ثرثارة حقا...

وفتح �اب مكت�ه وزار �أسد وقد اتخذ قرارە:
- مس (بی�س)... أنت مفصولة�

 

∞∞∞∞∞
 

ة لدي (�الر��ل) �� اإل�ار.. � �انت هناك سمة مم��
، ها �� ذي تجلس جوار � السادسة من ص�اح اليوم التا��

و��
النافذة تقلب صفحات الجرائد.. ح�� أن رف�قة سكنها م�س

(شم�ت) رفعت رأسها من فوق الوسادة مزمجرة:
� ساعة كهذە؟

� �حق السماء �� - ماذا تفعل��
أ�حث عن وظ�فة جد�دة.. �جب علينا دفع اإل�جار يوما ما..

�
� الثامنة ص�احا ذه�ت إ� العنوان األول الذي وجدته ��

و��
الج��دة لتجد هناك طابورا من الفت�ات.. و�عد دقائق تم اخت�ار

الثالثة منهن.
.. أما الم�ان الثالث، � � التالي�� � الم�ان��

ولم �كن حظها أفضل ��
ف�ان مكتب محام ت�تظر �ه خمس فت�ات، ب�نما الساعة قد

ة.. صارت العا��
ووصل رجل مندفع �اد �صطدم بها.. رجل وس�م ذكرها إ� حد

ما �ـ (�الرك جي�ل).
� ح�ج:

قال لها ��
؟ � � مكت��

- معذرة.. هل ت��دين العمل ��
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� وجهها الجم�ل:
قالت وقد شاع اال�تتاب ��

� ق��.. - نعم.. ول�ن �ل هاته الفت�ات ج��
ة قد تكون األو�.. تعا�� ء �العكس.. األخ�� �

- هنا �ل ��
ا لو � قد تمزقها إر�� وفتح لها �اب المكتب أمام نظرات الفت�ات ال��

أن النظرات تقتل.
نظر لهن (مارك) وقال �لطف:

- معذرة �ا آ�سات ل�نها ت�تظر �الخارج منذ الفجر..
وأغلق �اب مكت�ه..

 

∞∞∞∞∞
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4 - الحبر الذي تالشی..
� وجهها

ف لنفسه �أن ش�ئا �� � جلس (مارك) مع الفتاة، اع�� ح��
ينعش النفس، فإذا أضفنا إ� ذلك أن ث�ابها رخ�صة ل�نها
مح�شمة أن�قة نظ�فة، و�ذا أضفنا أنها ��حة. (نعم.. لقد

فت �أنها آخر من جاء للمكتب).. اع��
� تجاە ال�ساء

إذا أضفنا �ل هذا إ� ضعف (مارك) التلقا��
معدومات الح�لة و�ان من الطب��� أن نفهم � ترش�حه لها...

� عملها، ولن
وأدرك وهو ينظر نحوها أنها - غال�ا - غ�� ماهرة ��

تجد وظ�فة أخرى �سهولة..
، � الوقت الحا��

لم ال �عينها؟.. لن �كون هناك كث�� من العمل ��
� شارك فيها مس�� (بورتر).. لهذە المؤسسة القانون�ة، ال��

� الق�ام �ه �ا آ�سة؟ - ماذا �ستط�ع��
ال.. � � ال أعرف االخ�� - أنا ا�تب ع� اآللة ال�ات�ة ج�دا.. ل���

� تنظ�م مواع�دك والعنا�ة �مكت�ك.. �مكن��
� ق�ل هذا؟ - وأين كنت تعمل��

- (و�الة الصحف العالم�ة).. وفصلت من هناك�
- لعدم ال�فاءة.

� استعملت الح�� الخاص �المدير�. - �ل ألن��
. - ال�د أن هناك قصة مضحكة وراء هذا..

ا.. �ان ش�ئا ملونا �عان ما يتال�� من ع� الورقة.. - لم �كن ح��
ضحك (مارك) - ولم تفهم س�ب ضحكه - وقال:

� األسب�ع.. وس�كون عندك من
�ن دوالرا �� - سأعط�ك ع��

الوقت ما �سمح لك �قراءة القصص البول�س�ة وطالء أظفارك،
�ل وشغل اإلبرة إذا أردت�
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ق وجهها �اب�سامة �شوش.. أ��
� األسب�ع تمثل �حبوحة

�ن دوالرا �� ولم �فهم (مارك) قط أن ع��
اء.. �ما لم �فهم أنه �ذر من الع�ش، تفوق تصورات الفتاة عن ال��

�ئة.. � قلب هذە الفتاة ال��
ال�ذرة األو� للحب، ��

 

∞∞∞∞∞
 

ع (مارك) يتصفح ب��دە.. ومعظم الخطا�ات �انت من مدي��ة ��
�طالبونه �السداد.. ال �أس.. اآلن �ستطيع أن �خرسهم جم�عا..

وفجأة وجد خطا�ا �ال عنوان المرسل.. فتحه فوجد ورقة واحدة..
إنها رسالة من (جول�ندا)..�

سون): - ع��زی مس�� (ماس��
امك. و��نا أن تعلم أننا قد توصلنا إ� � - هذە تذكرة فقط �ال��

عنوان ور�ثك�.
إذن هو التهد�د�.. ور�ثه؟.. من هو ور�ثه.. إن له ق���ا من �ع�د
سون).. إذن التهد�د واضح.. س�قتلون (مارك) �د� (فرانك ماس��

من أجل (فرانك) إذا ق�ل هذا األخ�� أن يوقع..
وهنا خطرت له فكرة معينة..

� إ� مكت�ه، وما إن دخلت ح��
ة الجد�دة �� تأ�� نادي السكرت��

سألها:
- ك�ف ي�دو رئ�سك السابق هذا؟

- ي�دو.. ي�دو ش�طان�ا...
- وماذا حدث �خصوص الح�� الذي تال�� من ع� الورقة؟

� وصلها صارت الورقة ب�ضاء تماما.. .. وح�� - كت�ت �ه خطا�ا أل��
�ــها إ�اها و�ساءل: � �دە ل��

�� � رفع الورقة ال��
- هل �ان خطه - المدير - �ش�ه هذا الخط؟



1668

� دقة تتأمل الورقة ثم تهز رأسها نف�ا.. فيواصل (مارك) السؤال:
��

كة (جول�ندا) أو (الدورادو)؟.. - هل سمعت عن ��
.. ماذا �ان اسمه؟ - ولماذا قلت إن مس��

- (جو�سون)..
؟.. هل له قرنان أو ذ�ل؟ �

- لماذا قلت إنه ش�طا��
ضحكت ضحكة رنانة عذ�ة وقالت:

� وله � لو �ان كذلك.. ل�نه دائم االستهزاء �� - ال.. ولن �دهش��
� معط��ة ع��
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- ل�كن.. واآلن عودي لصمتك..
وارتدي معطفه وغادر المكتب فورا..

�ان واثقا من أن هذە الرسالة س�تال�� �� األخرى..
� �أن �حصل ع� صورة فوتوغراف�ة

لهذا رأى أن الحجا �ق��
� مظروف مغلق، مع

لها..، ل�س هذا فحسب، �ل و�حفظها ��
� خزانة تلك

� �مضمون الرسالة، و�ضعها �� توق�عات ثالثة موظف��
� قامت �التص��ر.. كة ال�� ال��

واآلن - وقد أنجز ش�ئا هاما - لم �كن أمامه ما �فعله سوى لقاء
األب (روثمان) ع� الغداء �عد ساعة من اآلن..

لماذا ال ي�تهز الفرصة ل��ارة (و�الة الصحف العالم�ة)؟
إن مديرها له نفس الشغف �الح�� ال�ي..

مثل (جول�ندا).
 

∞∞∞∞∞
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5- ز�ارة غير منتظرة..
� قاعة االنتظار، ب�نما فتاة شا�ة

�ان هناك رسامان ي�تظران ��
تجلس إ� مكتب صغ�� تقصن أوراق الجرائد..

� تردد، �احثا عن عذر مناسب.. ثم
تقدم (مارك) من الفتاة ��

استجمع شجاعته وسألها عن (مس�� جو�سون).. وزعم لها أنه
مهتم �الو�الة الصحف�ة و...

ة انفتح ال�اب و�رز منه رجل مروع الش�ل، صاح ينادی السكرت��
�فظاظة، فما إن رأی (مارك) ح�� سأله �حدة:

؟ � مقا�ل��
- هل الس�د راغب ��

- نعم.. إذا كنت أنت مس�� (جو�سون)؟
أشار له الرجل إ� الداخل داع�ا..

جلس (مارك) أمام المكتب يتأمل الرجل.. �ان جفنه األ�من
� فمه التواء غ��ب..

السف�� مشدودا إ� أسفل.. كذلك �ان ��
صحيح أن هذا لم �عطه منظرا ش�طان�ا، ل�نه أعطاە س�ما

الشخص الذي �ستح�ل الوثوق �ه..
� (مارك) محاوال س�� غورە..

أخذ الرجل �حدق ��
فتح فاە ل�قول ش�ئا ثم عاد للصمت..

؟.. � ي�حث عن عمل.. - ک�م�ا��
قال (مارك) للرجل إنه ك�م�ا��

.. - ما اسمك �ا س�د؟. �
ولماذا تظن هذە الو�الة تحتاج ال��م�ا��

تلعثم (مارك).. �ان يتوقع السؤال، ل�نه لم �عد اجا�ة له:
- أ. (هندرسون)

... (هندرسون).. - لألسف ال م�ان عندنا لك �ا مس��
وصافحه (مارك) وخ�ج..
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خ�ج شاعرا �أنه لم �كن هناك داع لل��ارة.. ل�نه أحس �أن ال��ارة
ء من غرا�ة.. لماذا ق�ل (جو�سون) أن �قا�له دون �

ت�سم ���
موعد؟.. لقد أحس (مارك) – ولعله مخ�� - �أن الرجل �ان

يتوجس منه خ�فة..
� عاد إ� المكتب وجد األب (روثمان) ي�تظرە هناك، وقد وح��

ة الجد�دة.. عقد صداقة مع السكرت��
ة، فصارحه األب �أن هذا ە (مارك) بتفاص�ل مغامرته القص�� أخ��
�ان حماقة منه، ألنه من المحتمل أن (جو�سون) �عرفه..

� يراە أمامه.. � األمر ح��
ولسوف �شك ��

- وما هو االنط�اع الذي كونته عنه؟
� الحشا�ش.. - مثل ثع�ان أرقط راقد ب��

 
قال األب وهو ي��ــــح قدم�ه ع� المكتب:

- �المناس�ة �ا (مارك).. ستمر شهور عد�دة، ق�ل أن تحصل ع�
إرثك.. فك�ف تتوقع أن �سدد لهم ما ي��دون لو وافقت ع�

الدفع؟
ض أن � بنصف مليون دوالر، من المف�� - لقد ترك ع� وث�قة تأم��
كة � رص�د ال��

كته لو �ان هناك عجز �� � رأس مال ��
تدخل ��

وقت الوفاة، و�ال دفع الم�لغ � ولسوف أ�سلم م�لغ الوث�قة �عد
أسب�ع..

ب المكتب �ق�ضة �دە: صاح األب (روثمان) وهو ���
- فهمت ا.. هؤالء المجرمون �ختارون ضحا�اهم من ورثة
� ال�اهظة، وهم �علمون أن هذە األشخاص ذوي وثائق التأم��

�ات تحميها عقل�ات قانون�ة ج�ارة.. ال��
� توقف �ات التأم�� � ظروف الوفاة، تجعل ��

ومجرد الشك ��
ا.. ونحن ال نعرف حقا ما فعلوە �اإلقرار الذي أرسلته ال�ف فور�
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افا منك �التح��ض ع� لهم.. ر�ما قاموا ب��د�ل نصه ل�جعلوە اع��
قتل عمك..

ء.. �
طة برغم �ل �� � ذه�ت لل�� - هب��

ار �ظهرون أنفسهم.. ال�د - ق�ل أ�ة خطوة �جب أن تجعل األ��
أن �فعلوا ذلك ل�حصلوا ع� مالهم..

وترك (مارك) األب �عد الغداء...
ذهب إ� الفندق عند منتصف الل�ل، فأم�� الوقت يراجع كت�ه

القانون�ة.. لمدة ساعة ق�ل أن ينام..
، صحا من النوم شاعرا �أن ش�ئا ما قد حدث.. ص�اح اليوم التا��

ش�ئا ما خطأ..
� الفراش.. ثم مد ذراعه

ع يتأمل سقف الغرفة وهو مستلق �� ��
األ�� يتم�..

لمس ذراعه ش�ئا ط��ا �اردا..
ء.. وعندئذ أطلق �خة ذعر.. �

ى هذا ال�� نهض ل��
ور� جسدە خارج الفراش ساقطا ع� ركب��ه..

لقد صحا ل�جد نفسه راقدا جوار جثة..
 

∞∞∞∞∞
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6- الم�ت والتحقيق..
� هلع إ� الرجل متوسط العمر، الذي يرقد فوق

نظر (مارك) ��
� عنقه ج�ح غائر..

غطاء الفراش ��امل ث�ا�ه، و��
�ان المشهد مهوال.. ولم يتمالك (مارك) نفسه..

فه�ع إ� الحمام �ف�غ معدته..
� نفسه �عد دقائق، انح�� فوق الجثة ولمس وجهها..

ولما تح�م ��
�ان الوجه �اردا، ل�ن ل�س �الثلج.. لقد مات هذا الرجل منذ

.. � ال أ��� ساعت��
جرى نحو ال�اب.. لم �جد المفتاح.. ل�ن.. ها هو ذا ع� األرض،

و�أن أحدهم دفعه من الخارج ل�سقط..
ە �ما وجدە.. ثم غادر الغرفة إ� طلب مدير الفندق هاتف�ا وأخ��

قاعة المع�شة مغال�ا الدوار والغث�ان..
ك�ف حدث ذلك؟.. ولماذا حدث؟

� القفل..
�ان قد أغلق ال�اب �المفتاح ق�ل أن ينام، تار�ا المفتاح ��

هل قتل هذا الرجل التعس ع� فراش (مارك)، أم أح�� إ�
الغرفة مقتوال؟.. إن هناك ال�ث�� من الدماء، وهذا معناە أن الرجل

قتل ع� الفراش..
ال�د أنه �ان نائما �عمق، و�ال فك�ف لم �در �ما حدث؟..

و�الطبع �انت الساعتان التاليتان من أسوأ ما مر �ـ (مارك)، فقد
طة، ي�ساءلون عن �ل شاردة وواردة. امتأل الم�ان برجال ال��

هم (مارك) أنه ال �عرف القت�ل، ولم �كن وللمرة األلف أخ��
مخمورا، وال �عرف ك�ف جاءت هذە الجثة إ� فراشه..

� المخفر..
واست�مل التحقيق ��

طة المهذب ال�دين (ر�جان) له: قال مف�ش ال��
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- نحن ال نعرف ك�ف صعد هؤالء �القت�ل إ� الطابق الثامن..
فقد ظل المصعدان ال �عمالن ط�لة الل�ل..

ي�دو أنهم أرادوا أن نتهمك �قتل الرجل.
- نعم.

وهنا دق جرس الهاتف، فرفع المحقق السماعة، وأص�� قل�ال، ثم
ع �كتب.. تناول ورقة وقلما و��

ان القت�ل �د� (جوليوس شتاينولد).. جواهری من شارع
(ماد�سون).. وهو لم �عد لدارە منذ أمس..

� نقل
- ر�ما قتل �دافع ال�قة.. ل�ن لماذا �فكر أي مخبول، ��

�
الجثة إ� الطابق الثامن من فندق (ب��سكوت)، ووضعها ��

الفراش جوار رجل نائم؟..
- ال أملك أد�� فكرة..

� معظم األح�ان، نتحفظ ع� الشخص الذي �صحو من النوم
�� -

ل�جد جثة جوارە.. ل�ن لد�ك معارف أق��اء �ا مس�� (مارك):
البنوك، ومكتب (بورتر) للمحاماة.. وال توجد شكوك تحوم

حولك..
ثم أخ�ج ورقة وطلب من (مارك) أن يوقعها:

� - هذا تعهد منك �عدم مغادرة المدينة، وأن تح�� إ� هنا ح��
نحتاج إل�ك...

وخ�ج (مارك) من الغرفة، ل�جد األب (روثمان) ي�تظرە وسط
اهنون حول ن��جة طة، ي��ادلون المزاح و��� حشد من رجال ال��

� كرة القدم..
الم�اراة القادمة ��

أخذ األب (مارك) من ذراعه، وقال له إن هناك مطعما ق���ا
�مكنهما أن ي�ناوال الطعام ف�ه..

اهة قال األب وهو �لتهم الطعام ���
- إن المقصود مما حدث واضح �ا (مارك)..
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� زرت ء هام، ح�� �
إرها�ك.. و�خ�ل إ� أنك وقعت ع� ��

.. �
(جو�سون) أمس.. �اإلضافة إ� زعمك أنك ك�م�ا��
جعله هذا �شعر �أنك تعرف أ��� مما ذكرت له..

- وما دخل هذا �الم�ت؟
- �ا لك من أحمق�.. هم لن �قتلوك، و�نما هم �كتفون ب�رها�ك..
ع� األقل ح�� �جدوا لك ور�ثا متحمسا.. س�تصلون �ك حتما

� الدفع وأن تل�� ذات مص�� الرجل.. وك ب�� ل�خ��
ثم إنه استأذن من (مارك) �ضع دقائق..

عاد إ� المائدة ور� جسدە الضخم ع� مقعدە، ح�� أن المطعم
ارتج مرارا.. واب�سم �أنه قط التهم عصفورا وقال:

- لقد قمت اآلن �طلب (و�الة الصحف العالم�ة) فلم أجد هذا
المس�� (جو�سون).. لقد غادر المدينة.. ر�ما تغلق الو�الة أبوابها

تماما اآلن..
� تصم�م:

قال (مارك) ��
.. لن أتركهم.. ال�د من �سل�مهم للعدالة. - �عد ما فعلوە م��

اب�سم األب اب�سامة ذات مع�� وقال:
- أرجو أن تكون عالما �ما أنت �صددە �ا (مارك)�

 

∞∞∞∞∞
 

� مقعدە،
� عاد (مارك) إ� المكتب، وجد (�الر��ل) جالسة �� ح��

: النوم جالسة.. و�� تقوم �عمل �طو��
شعرت بوجودە، فنهضت مذعورة، وهتفت:

- مرح�ا.. صد�قتك �انت هنا وان�فت.
؟ ؟�.. من �� � - صد�ق��
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- سمراء رائعة الجمال قل�لة ال�الم، ظلت ت�تظرك نصف ساعة،
ثم ان�فت.. رفضت ذكر اسمها...

- غ��ب هذا.. هم م م م�.
� ا.. ومن ب�� قالها وهو يتصفح رسائله، غ�� م�ال �الموض�ع كث��

الرسائل وجد ورقة مكت��ة �خط مألوف.
- من أح�� هذە؟.

- رسول سلمها �ال�د �..
�انت الورقة ذات الح�� األزرق ال�اهت تقول:

كة (جول�ندا). - �ان هذا إنذارا لك.. انتظر تعل�ماتنا.. ��
� تعامل كة التص��ر ال�� رفع (مارك) سماعة الهاتف، وطلب ��
هم أن لد�ه رسالة أخرى ي��د تص��رها، معها من ق�ل، وأخ��
وشهادة الشهود ع� محتواها �ما فعل من ق�ل.. ثم وضع

ة قائال: ، وناوله للسكرت�� � مظروف كب��
الخطاب ��

�
- اذه�� بهذا إ� العنوان الذي سأ�ت�ه لك.. لو ضاع منك ��

ي نفسك مفصولة.. الط��ق، اعت��
� لم أتناول غدا�� �عد.. - لن �ضيع.. ل���

- ف�ما �عد.. ف�ما �عد..
ارتدت الفتاة معطفها وق�عتها وخرجت..

� جلس هو �فكر.. ع� ح��
�عد الظهر ذهب إ� فندق (ب��سكوت)، ح�ث طلب من المدير

أن ي�دل �جناحه جناحا آخر..
وصعد �المصعد إ� الدور الثامن ل�جمع حاج�اته من غرفته

القد�مة..
 

∞∞∞∞∞
 



1677

7- فتاة ومسدس..
دقات ع� �اب الحجرة..

ترك (مارك) ما �ان �قوم �ه من جمع مال�س، وذهب ل�فتح
.. � � الخار�� � الدهل��

ال�اب، فوجد هناك امرأة شا�ة تقف ��
� ح�اته..

�ا للجمال... دون شك �� أجمل امرأة رآها ��
عيناها الواسعتان السوداوان تلتمعان �شدة وهما ترمقانه..

حتما �� أخطأت الغرفة.. ال �مكن لمثل هذە أن تعرف مثله..
قالت �صوت منخفض ذلق:

سون).. - أر�د التحدث مع مس�� (ماس��
- أنا هو..

قالها مغال�ا انبهارە، وسمح لها �الدخول..
� ث�ات:

قالت وعيناها مازالتا ترمقانه ��
�س - أردت أن أتأ�د، ألن عندي ش�ئا لك..

� حقي�ة �دها، وأخرجت.. مسدسا..
ومدت �دها ��

ودون �لمة أخرى ضغطت الزناد..�
دوى الصوت، ولمح (مارك) لمعة ضوء..

ووسط ذهوله، وجد نفسه ي�ب نحو الفتاة و�عت� معصمها
�قوة ح�� تخلت عن المسدس..

� أسنانه.. ة، ح�� سألها من ب�� فما إن استجمع روحه الم�ع��
� رؤ�تك.. هال سمحت �� �معرفة االسم الذي سأ�لغ �ه

���� -
طة؟ ال��

للخلف تراجعت الفتاة..
� عي�يها خوف، ول�ن فقط خي�ة الرجاء..

لم �كن ��
ورفعت وجهها إ� أع� �الم�االة..
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قالت �حزم:
- اس� (مارتا شتاينولد)..

� ذلك الرجل الذي وجد هنا؟� - (شتاينولد).. تعن��
طة.. .. واآلن �مكنك أن تطلب ال�� � - �ان أ��

ة قائال: � ح��
نظر (مارك) إليها ��

� قتلت أ�اك؟ � حقا أن�� - هل تظن��
- ط�عا..

طة تعرف صدق ما أقول.. � قط.. وال��
� ح�ا��

- أنا لم أرە ��
ات أب��اء دائما.. .. والمليون�� - ذلك ألنك مليون��
� عنف �ساءل:

أمسك معصميها وق��ــها منه، و��
- هل حقا أ�دو قاتال؟

� األهداب: �دا عليها التخاذل.. رمشت �عي�يها ط��ل��
- ال.. ل�ن ال�د أنك فعلتها..

- إذن �مكنك االن�اف �ا مس (شتاينولد)...
�دا عليها عدم الفهم.. وتلعثمت:

� أرحل؟ ك�� - هل.. هل ست��
أشار لها نحو ال�اب �اسما، وهو يناولها المسدس:

� أنك عاجزة عن الح�م ع� الناس.. . - ط�قا.. و�ؤسف��
هاك مسدسك، فل��ما أردت إطالق الم��د من الرصاص..

لم ترد الفتاة.. فقط سالت دمعتان من عي�يها..
�عد لحظات من ال�شيج قالت:

.. شعرت �عد رؤ�تك أنك ال �مكن أن تقتل - أرجو أن تغفر ��
ذ�ا�ة.. ول�ن ماذا أفعل؟

أمسك �دها، وقادها - مرغمة - إ� الجلوس ع� أحد المقاعد..
وقال:

- ما �� ج�س�تك؟
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�
- أ�� مجرى وأ�� أس�ان�ة

جذب مقعدا ل�جلس جوارها، وقل�ه يرتجف من الشعور �الخطر
.. أن هذە الفتاة الش�يهة بنمر �ا�.. المث��

قال لها:
� ما أقول لك.. �ل

- أنت إذن حارة الدماء.. أرجوك أن تصد��
� ألب�ك � ميتا.. هل تعرف��

� فرا��
� وجدته �� � �أب�ك �� أن�� عالق��

أعداء؟
هزت رأسها أن ال..

� شارع (ماد�سون)..
- عرفت أنه �ان جواهرج�ا ��

� - نعم.. ل�ن أر�احه �انت ض��لة للغا�ة.. �ان قد ورث خمس��
� حتفه...

� ل�� ألف دوالر، و�انت أحوالنا ع� وشك االزدهار ح��
�دا االهتمام ع� (مارك)، وعب الهواء إ� صدرە وسألها:

� اثه من وث�قة تأم�� - هل �ان م��
- نعم.. من أخ�ه الذي مات منذ شه��ن...

- هل تل�� تهد�دا �القتل؟
- ال أعرف.. �ان ي�دو عل�ه القلق مؤخرا، ل�نه لم �فض ��

�الس�ب قط..
� االن�اف، فأمسك (مارك) ذراعها

ثم نهضت معلنة رغبتها ��
قائال:

� أر�د أن أ�ون صد�قك �ا مس (شتاينولد).. - إن��
� عن �� �� عنوانك ورقم هاتفك.. أعتقد أن المسئول��

أرجو أن ت��
قتل ع�، هم المسئولون عن قتل أب�ك..

ق وجهها �اب�سامة ع��ضة، ومن حقي�ة �دها أخرجت �طاقة أ��
ناولته إ�اها..

سون).. � مقتلك �ا مس�� (ماس��
� لم أطلق الرصاص �� � أن��

���� -
أرجو أن أسمع عنك ق���ا.
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وخرجت....
رقد (مارك) ع� أر�كة �ستعرض الموقف..

إذن �ان والد الفتاة أحد المتعاقدين مع (جول�ندا).. ومات أخوە،
، ثم إنه رفض الدفع فقتلته العصا�ة.. � فالت إل�ه وث�قة التأم��
قتلته ضار�ة عصفور�ن �حجر.. من ناح�ة قتلوە.. ومن ناح�ة
استخدموا جثته إلرهاب (مارك).. هذا هو تفس�� ما حدث �دقة..

�عد دقائق دق جرس الهاتف..
- آلو..

.. � كة (جارجنتوان) للتأم�� ) من �� � - مس�� (ه��ك��
سون).. هنا �ا مس�� (ماس��

� - دعه �أت..
و�عد برهة انفتح ال�اب ل�دلف منه رجل ط��ل نح�ل..

� � الثالث�� اوح عمرە ب�� شعر رأسه فاتح اللون قد زال أو �اد.. ي��
.. وع� وجهه اب�سامة د�لوماس�ة هادئة: � واألر�ع��

.. لن آخذ ال�ث�� من وقتك. - آسف ع� تطف��
- ال دا�� لألسف

وسار الرجل ع�� الغرفة نحو المقعد الذي أشار (مارك) إل�ه..
ط��ال نح�فا �علو رأسه الصغ�� قامته، ف�دا كطائر (أبو قردان)

يرتدي منظارا سم��ا..
 

∞∞∞∞∞
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8- قتل في الشارع..

)، ب�نما عيناە تتفحصان الغرفة كصقر.. ثم رآە � جلس (ه��ك��
(مارك) ينهض نحو ال�اب.. ينح�� ليتفحص ش�ئا ما هناك، ثم
�عود وع� وجهه اب�سامة غامضة، وع� كفه رصاصة �انت قد

استقرت هناك من مسدس الفتاة..
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- معذرة.. هل كنت ت�س� �اطالق الرصاص؟
: .. فقال نافد الص�� شعر (مارك) �الضيق من هذا الطف���

- ل�س هذا من شأنك.. أر�د أن أعرف س�ب ال��ارة، فإذا لم يرق
�� سأطلب منك الرح�ل.

ضحك الرجل ضحكة لط�فة.. وهتف:
� ت�فت ��لب ص�د عجوز.. أنا - أستمح�ك عذرا.. ي�دو أن��
.. أنت تعرف � كة التأم�� �� �

المسئول عن مكتب التحق�قات هنا ��
� حادث طائرة..

�� �
أن عمك تو��

� هذا الص�اح وجدنا مس��
غال�ا �س�ب قن�لة ع� متنها..، ثم ��

� فراشك قت�ال.. أل�ست صدفة أن ينام
(شتاينولد) ��

� ذات الفراش؟.
اثنان من المستف�دين من م�الغ وثائق تأمي�نا، ��

ثم انتظر هنيهة.. وقال:
، � � أعداد المتوف��

ة �� ة، الحظنا ز�ادة كب�� � الستة شهور األخ��
�� -

� عامة، ولقد �ات التأم�� �� �
� ال�اهظة، �� من أصحاب وثائق التأم��

ک�� ز�ادة قدرها مليونان ونصف عن معدلها... دفعت ��
- إن هذا م��ب حقا..

� الواقع، هو ن�ع من المقامرة ع� ح�اة المؤمن..
- إن عملنا ��

�ستطيع أن �خدعنا و��تحر، ل�ن الناس - لحسن الحظ - ال
�حبون االنتحار..، �ستطيع ورثته أن �قتلوە ل�حصلوا ع� م�لغ
البول�صة.. ل�ن الناس عادة ال يورثون إال من �ان موضع ثقتهم..،
لهذا فخسائرنا بهذا الصدد ش�ه معدومة.. تعتقد اآلن أن هناك

ط��قة مستحدثة ال نعرف عنها ش�ئا..
� الصقر تتفحصانه من وراء ابتلع (مارك) ر�قه، وأدرك أن عي��

المنظار السم�ك.. فقال:
؟ � - ماذا تع��
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عوا �عرضون ع� �ل .. لو أن مجموعة من األوغاد �� � - أع��
، أن �قتلوا صاحب البول�صة مقا�ل � مستف�د من بول�صة التأم��
ا معقوال؟ لقد الحظنا أن �س�ة معينة.. أال �كون هذا تفس��
المستف�د من البول�صة �قوم �سحب ر�عها �عد أن �حصل

عليها.. أال يو�� لك هذا بن�ع من (دفع الثمن)؟
�
�� �

أدرك (مارك) �فراسته، أن الرجل جاء إل�ه دون أمل حق���
الحصول ع� جد�د.. ل�نه وجد نفسه �قول:

� هؤالء األوغاد� - �الفعل.. ولقد اتصل ��
) إ� األمام وا�سعت عيناە دهشة: � مال (ه��ك��

� ما تقول؟ - هل حقا تع��
).. لحظة... دع هذە المفكرة.. هناك � - ط�عا �ا مس�� (ه��ك��
عصا�ة قامت �قتل ع�� تطوعا منها، دون أن أطلب أنا ذلك..
ء � �ق�ض ع� هؤالء �

، وأنا مستعد ل�ل �� لقد كنت أحب ع��
��ا لهم ولن أ�ون.. وما أقوله لك � لم أ�ن قط �� األوغاد.. ل���
اآلن ال �مكن إث�اته وال تحاول استغالله، لتوقف �ف وث�قة

� لصال�.. التأم��
) انفعاال وهتف: � � �د (ه��ك��

ارتجف القلم ��
سون).. ال�د أن � �ل ما تفعله �ا مس�� (ماس��

- لعمري أنا معك ��
� جئت ألراك�..

�أخذ أولئك القتلة عقابهم... �م أنا سع�د �كو��
� هذە

) �ل ما مر �ه �� � � الدقائق التال�ة، ح� (مارك) د (ه��ك��
و��

المغامرة.. ح�� تص��رە للرسائل المكت��ة �الح�� ال�ي..
سون) - قال الرجل وهو �صافح (مارك) - أشكرك �ا مس�� (ماس��
�حرارة - لقد أت�ت ها هنا �حثا عن �ص�ص من ضوء، فإذا �أشعة
� � اللت�� .. أراك غدا ظهرا لنطلع ع� الرسالت�� �

الشمس تغمر��
قمت بتص��رهما..
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ع (مارك) �ستعرض الموقف.. تراە فما أن غادر الم�ان ح�� ��
� ت�لم؟.. ر�ما ال.. فالرجل ي�دو صادقا موح�ا �الثقة.. ثم أخطأ ح��

إنه ذ�� ووراءە قوة هائلة..
المهم اآلن أن �ستعد للعشاء..

ته وغسل �د�ه ووجهه، ثم خ�ج من �ع س�� دخل إ� الحمام، ف��
الحمام ل�جد مدير الفندق وسط الغرفة..
ماذا دهاە؟.. لماذا اقتحم الحجرة هكذا؟

ء مروع.... الس�د الذي �ان عندك �
سون).. �� - مس�� (ماس��

اآلن.. لقد....
- ماذا؟

� الط��ق العام..!
- ل.. لقد مات.. قتل ��

- ومن قتله؟
� صدرە، ب�نما

- قال البواب أن هناك من أخ�ج مسدسا وأفرغه ��
� � ذات س�ارة األجرة، ال��

�ان ي�تظر س�ارة أجرة.. ووثب القاتل ��
أوقفها القت�ل �عد ما هدد سائقها �� ينطلق..

وضع (مارك) كفه ع� جبهته:
- �ا للهول ا �ا للهول�.

طة أتون حاال.. �عد �ل هذە التوترات أعتقد أنك - إن رجال ال��
.� � � الرح�ل من هنا.. وهذا يؤسف��

ترغب ��
فهم (مارك) ع� الفور ما �عن�ه الرجل:

� أن أرحل.. � أنك ت��د م�� - تع��
ء إ� الفندق.. - إن أمورا كهذە - أ��� من الالزم - ���

� أ�� وغمغم:
اب�سم (مارك) ��

� .. إن الفنادق ال�� - ال عل�ك.. أنا نف�� لم أعد أرغب ال�قاء أ���
.. � ، � فنادق ال تناسب�� �سمح للناس �قتل �عضهم فوق فرا��

.. � حتما ال تناسب��
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9 - ز�ارة م��ض..
طة... فق �ه رجال ال�� هذە المرة لن ي��

� فراشه..
ا.. قت�ل �� لقد طالت هذە الروا�ة كث��

� �موت �مجرد كة تأم�� �� �
� غرفته.. محقق ��

طلقات رصاص ��
ترك جناحه..

�التأ��د هناك من يراقب (مارك) �دقة.. ول�ن لماذا مات
)؟.. �س�ب ما �عرفه من ال�دا�ة، أم �س�ب أنه أطال � (ه��ك��

الجلوس مع (مارك)؟
عل�ه أن �جد األب (روثمان) اآلن �أي ثمن..

طلب رقم األب ع� قرص الهاتف، و�ە أن �سمع صوت الرجل
.. فصاح: ء �ال��� الضخم الم��

- (ب�ل).. أنا م��ض حقا.. تعال إ� من فضلك�.
- (مارك).. هل حدث مكروە؟.
- حدثت م�ارە�.. هلم إ� فوزا�

ووضع سماعة الهاتف و�داە ترتجفان..
طة.. لم �كد �ف�غ من ارتداء ث�ا�ه ح�� وصل رجال ال��

 

∞∞∞∞∞
 

�ان المحقق �د� (شیهان)..
و�دا - ع� الفور - مدى ما �حمله من ضغينة نحو (مارك)، �ما

ا.... أنه �ان وقح�
و�رغم أن (مارك) ح�� القصة مرارا، خاصة والدل�ل

� غادر الفندق.. إال أن ) �ان سالما ح�� � قائم ع� أن (ه��ك��
� �ل هذا..

المحقق �دا مؤمنا �دور (مارك) ��
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ولم ينقذ الموقف سوى حضور األب (روثمان)، الذي اتضح أنه
�عرف المحقق ج�دا، وأنه صديق دراسته منذ زمن �ع�د..

وهكذا �عان ما صار جو التحقيق ود�ا، وصافح (شيهان)
(مارك) معتذرا، وردد مرارا أن �ل أصدقاء (ب�ل) - (روثمان) - هم

أصدقاؤە.. ثم ان�ف �شوشا..
� انبهار سال (مارك) األب:

��
� (ني��ورك) صد�قك؟

طة �� - هل �ل رجل ��
.. واآلن احِك � �ل ، فهو صديق صديق �� - إن لم �كن صد���

ما حدث..
ء �التفص�ل.. �

ع (مارك) �ح� لألب �ل �� ��
�دا الوجوم ع� القس.. وغمغم:

- واضح �ا (مارك) أنك - ب��ارتك لـ (جو�سون) - قد أثرت عش
.. إنهم لن يتهاونوا معك أي (مارك) وال أحسب الحل الد�اب��

الوح�د لك إال مغادرة ال�لدة..
� تصم�م قال (مارك):

��
- ال.. سأظل هنا.. ح�� أق�ض ع� أولئك األوغاد أو أملك...

 

∞∞∞∞∞
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10- (�الر��ل) في حفل..
� تتقاسمها مع مس (شم�ت) عادت (�الر��ل) مساء إ� الشقة ال��
ة تؤدي �عض تدر��ات الرقص فتاة ال�ورس.. و�انت هذە األخ��

أمام مرآة الحمام..
� مسارح (برودوای)، دون أن تحقق أي

�� � �انت قد أمضت عام��
� �انت � دعوات العشاء ال��

نجاح، ل�نها �انت رف�قة ج�دة ��
، ألنها �انت جو� دائما.. � تلبيها دون تمي��
قالت ل (�الر��ل) و�� تدخل إ� فراشها:

- تلق�ت دعوة للعشاء، وهذا من حسن الحظ، خاصة وأنت قد
فقدت عملك اليوم�.

رفعت (�الر��ل) حاجبيها راسمة عالمة استفهام:
- ماذا دعاك لقول هذا؟

� صحف المساء؟..
- ألم تقر��

- نعم لم أقرأها..
سون) - الش��ه � �عد أن مخدومك مس�� (مارك ماس��

- ألم تعر��
� دوالر؟ وأنه أخذ ب (�الرك جي�ل) - هو ور�ث الخمسة مالي��
رجال إ� فراشه �الفندق وذ�حه؟ وأنهم �انوا �حققون معه

لمعرفة لماذا فعلها؟..
- مستح�ل�.. إن له صد�قا قسا. - إذن س�كون ذا نفع له ع�

.. �
ال�ر�� ال�ه��ا��

� أنه عاد للمكتب اليوم.. - ل�نهم تركوە.. أع��
طة (ني��ورك) مر�شون �ما - هذا �س�ب ثروته.. ف�ل رجال ��

.. � تعلم��
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عت تلتهم السطور.. �انت (�الر��ل) قد أمسكت الصح�فة و��
وهتفت �من يوشك ع� ال��اء:

- مستح�ل �ا (جالد�س) أن �فعلها.. إنه لط�ف �مالك.. �ضحك
� المكتب

� ال أعمل �� .. �ما أن�� � م�� ط�لة الوقت وال �عنق��
تق���ا..

- ر�ما �حاول كسب ثقتك إ� أن �قتلك...
ج �المساحيق.. قالتها (جالد�س) و�� ترتدي ث�ابها وتت��

�انت الغرفة ض�قة جدا، والحمام الملحق بها هو ذاته المطبخ،
األثاث قد�م متهالك، وح�� اإل�جار المنخفض لم �كن بوسع

واحدة منهما أن تتحمله �مفردها..
� الواقع – قد استعدت

�انت (جالد�س) - و�� فتاة جم�لة جدا ��
للخروج إ� ذلك العشاء الموعود، وارتدت معطفها األسود الم��ن

�الفراء الرخ�ص عند الرق�ة واأل�مام..
�انت (�الر��ل) تحب الناس، ل�نها لم �س�سغ قط جو الحفالت
� �انت (جالد�س) تصحبها إليها.. ولم تطق قط أن �عاملها ال��

ب الخمر.. أحدهم �ال �لفة، �ما أنها لم تكن ���
� (مارك).. لنفسها قلت ب�ضة،

لهذا ظلت وح�دة �الدار تفكر ��
� دق جرس الهاتف.. رفعت السماعة وأعدت �عض القهوة.. ح��
.. ال��� ثوب السهرة.. فسمعت (جالد�س) تقول: - هل��
� عند مدخل فندق (والدورف) �عد ساعة.. فإننا ذاهبون وقا�لي��

إ� م�ان راق ونحتاج إ� فتاة أخرى معنا..
� ن�ة للرفض هذە الل�لة، فالشعور

لم تكن لدي (�الر��ل) أد��
�اال�تئاب �غمرها، والوحشة تمزقها.. س�كون أي م�ان أفضل لها

من هذا الجحر..
وهكذا ارتدت ث�ابها.. و�رغم أنها لم ت�ذ مبهرة مثل (جالد�س)،

فإنها �دت حلوة �س�طة..
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وعند الم�ان المتفق عل�ه رأت (جالد�س) تقف مع رجل ذی
شعر مصفف المع، �ل ما ف�ه يو�� �أنه مدير استعراض..

� م�ح:
قال لها ��

ء، أم���� من أصل �
- سنذهب إ� شقة رجل عظ�م لد�ه �ل ��

� �د� (أو��سبو)..
أس�ا��

ض، ل�ن صد�قتها ضغطت ع� ذراعها �ادت (�الر��ل) تع��
( � محذرة، وهمست لها أن تصمت ح�� ال يتكدر المس�� (رانك��

وع� مضض سكتت.. و�ن �انت تتوقع أنهم ذاهبون إ� ناد ل���
ول�س إ� شقة.. شعرت �االحتجاج الصامت �غمرها و�� تركب

س�ارة األجرة مع اآلخ��ن..
، ع� �ابها وقف خادم � � الطابق الخامس والثالث��

�انت الشقة ��
� ركن

أنيق، و�داخلها ردهة فس�حة تقود إ� صالون فاخر.. و��
منها (ب�انو) عمالق.. وع� األرض�ة �ساط فاخر غاصت ف�ه

قدما (�الر��ل) ح�� الساق..
وفجأة رأت..

عند طرف القاعة رأت مس�� (جا�سون) �لحمه وشحمه..
مخدومها السابق الذي �دا ش�طان�ا أ��� من ذي ق�ل، ب��اب

السهرة.... وارتجفت هلقا.. حتما س�طردها..�
) بتقد�مهم إ� �عض.. وظلت الفتاة ال�ا�سة تنظر � وقام (رانك��
إ� األرض متخاذلة، ل�نها الحظت أن (جا�سون) لم �ظهر ما

�دل ع� كونه رآها..
� من العمر � الخمس��

أما صاحب الشقة - (أو��سبو) - ف�ان ��
� ثقة إ� الب�انو الضخم

أصلع الرأس كئ�ب الوجه شاح�ه.. اتجه ��
وجلس ع� مقعدە..

عت النغمات الساحرة تتصاعد.. و��
تتصاعد ب�طء حاملة (�الر��ل) إ� عوالم الحلم..
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11 - (�الر��ل) تحقق ش�ئا..

�
مرت ساعة ومس�� (أو��سبو) �عزف.. و (�الر��ل) وحدها تص��

إل�ه، ألن �ل واحد �ان مشغوال برف�قته..
ا انت� العزف بنغمات مرتفعة ثم إن (أو��سبو) نهض إ� وأخ��

ح�ث (�الر��ل) فقال لها:
� أصغ�ت.. - شكرا لك.. أنت الوح�دة ال��

وجلسا يتحدثان.. و�عان ما عرفت أن مس�� (جا�سون) تعرفها،
وتذكر أنه طردها.. لم يتخل عن غطرسته، ل�نها قا�لته �غطرسة

مماثلة..
قال لها مس�� (أو��سبو):

.. تعا� إ� مرات � - إن لد�ك إحساسنا فط��ا �الموس�قا �ا آ�س��
� أن أعزف أمامك.. أما ال�اقون فهم ال �فقهون

أخرى.. ����
� أسبوع�ا؟. ش�ئا.. �م ت��ح��

�ن دوالرا.. - ع��
� الح�اة �م�لغ كهذا..

� صع��ات جمة �� - ال�د أنك تالق��
- لو أن (جالد�س) تعمل �انتظام فل��ما �انت ح�اتنا أرغد..

وال حسن.. سأتأ�د من أن تجد (جالد�س) عمال دائما..
- هل تفعل ذلك من أجلها..

� لعز�� وسأحرص ع� أن
- �ل من أجلك.. فقط تعا� إ� التص��

مة� تكون معنا س�دة عجوز مح��
�ان الرجل مهذ�ا وع� قدر ما من الحنان والرقة..

وعند نها�ة األمس�ة شكر الجميع، وناول مظروفا ل�ل من
الفت�ات، ثم أخذ رقم هاتف (�الر��ل) ووعدها �اتصال ق��ب..
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�ن � فتحت الفت�ات مظار�فهن، وجدت �ل واحدة ع�� وح��
� المظروف..

دوالرا ��
� انبهار:

صاحت (جالد�س) ��
ون دوالرا.. .. ع�� �

- هذا الرجل.. إنه لملك حق���
لمجرد الجلوس وسماع عزفه العمل ع� الب�انو�

� حماس:
قالت (�الر��ل) ��

� م�ح..
� �أن �جد لك عمال مستد�ما ��

- لقد وعد��
ا.. وماذا وعدك أنت؟ - سمعت هذە الوعود كث��

- قال �� أن أح�� ألسمع موس�قاە..
- ط��قة جد�دة�

مة جالسة معنا.. - ال.. لقد وعد �أن تكون هناك عجوز مح��
احتض�تها (جالد�س) �قوة وحنان:

، � أقوى منك �مراحل �ا مال�� - أنت حلوة.. ل�نك ساذجة..، إن��
وما كنت ألق�ل هذا العرض الم��ب..

� أعتقد أن هذا الرجل ط�ب القلب حقا.. - ل�ن��
 

∞∞∞∞∞
 

�الفعل تم االتصال..
.. � اليوم التا��

صحت (جالد�س) ع� صوت الهاتف ��
.. هل أنت مس - الو.. أنا (جون در�دي) المخ�ج الم���
؟.. لدى توص�ة هامة �شأنك.. تعا� إ� (شم�ت)؟.. أنت ��

. � � لفرق�� ى ما إذا كنت تصلح�� ل��
وثب قلب الفتاة إ� فمها..

مة ال غ�ار آن (در�دی) هو أشهر مخر�� (برودوای)، وفرقته مح��
عليها.. و�� ال تجرؤ ع� الحلم �العمل معه..



1694

، ح�ث تلقت الوعد �أن تكون ع� � زمن ق�ا��
وذه�ت إل�ه ��

�
� القادم، �مرتب قدرە أر�عون دوالرا �� الم�ح من يوم االثن��

األسب�ع�
 

∞∞∞∞∞
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ــالذ.. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 12- المـ
سون) من غفوته ليتأمل � الثامنة والنصف صحا (مارك ماس��

��
� أقام فيها، بناء ع� نص�حة األب (روثمان).. الحجرة ال�س�طة ال��
� ال�ن�سة.. و�� �س�طة األثاث.. تزدان جدرانها �صور

غرفة ��
دي��ة منقولة..

�
� له، �عد أن صار �شك ��

ل�نها �انت الم�ان األمن الوح�د ال�ا��
ء.. �

�ل شخص و�ل ��
� حراسة دائمة ل طة أن تع�� �ان األب (رومان) قد رتب مع ال��
� رجال – مجرما تائ�ا - �د� (م�� مول�جان) (مارك)، �ما أنه ع��
� مكتب المحاماة، وهذا المجرم التائب،

ل�كون مع (مارك) دائما ��
�ج�د استعمال السالح تماما إذا استد� األمر ذلك،.، مقا�ل

� األسب�ع.
� دوالرا �� أر�ع��

 

∞∞∞∞∞
 

� المكتب �انت (�الر��ل) قد جلست إ� اآللة ال�ات�ة تتمرن
و��

� قالت د (مارك) إنها تج�د الط�اعة، لم ع� ال�تا�ة عليها.. فح��
� �ل رابع حرف تضغط

تكن صادقة تماما.. ف�� تخ�� دوما ��
عل�ه..

�عد دقائق دخل المكتب رجل شاب وس�م أشقر الشعر أزرق
.. يت�ف �جرأة غ�� عاد�ة: � العين��

� � - هاللو �ا حب�ب��
� امتعاض.. و�رصانة قالت:

تصل�ت ��
سون).. فماذا ة مس�� (ماس�� - ال تحاول رفع ال�لفة مع.. أنا سكرت��

؟ �
ت���
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� ثقة نحو المشجب.. وقال:
ط�ح الرجل ق�عته ��

ا من اآلن ى �عضنا كث�� - اس� (م�� مول�جان).. وأنا وأنت س��
.. فصاعدا.. أنا أعمل هنا ��اتب قانو��

شعرت (�الر��ل) �غصة..
سون).. ف�� قد اعتادت أن تكون وحدها مع مس�� (ماس��

ومن الصعب عليها أن تتحمل رفقة شخص ثالث..
� غ�ظ:

قالت ��
- ال ت�دو �� ذا كفاءة قانون�ة �ا مس�� (مول�جان)..

ت�دو �� كحمال لألمتعة..
سون) هنا.. � ال �كون مس�� (ماس�� � سأ�ون رئ�سك ح�� . - ل�ن��

وهنا وصل (مارك)، فهش للرجل وصافحه، وقام بتع��فه إ�
الفتاة وتع��فها إل�ه، ثم أصدر تعل�ماته �فتح �اب الغرفة
ك هذە الغرفة ها لتكون مكت�ا له، ع� أن ي�� المجاورة، وتأج��

الفتاة والحارس الخاص..
وجلست الفتاة تواصل تدر�بها ع� اآللة ال�ات�ة وتختلس النظرات
ع �قرأ الج��دة و�ختلس النظرات نحو (مول�جان)، الذي ��

� دق جرس الهاتف: نحوها �دورە ح��
� سأسمع ... مس�� (أو��سبو)... لم أحسب أن�� - آلو.... �ا إل��
صوتك ثان�ة.. ال.. ال أستطيع الل�لة.. ول�ن.. ل�كن.. مطعم

)؟.. السا�عة والنصف.. شكرا لك.. (كولو��
ووضعت السماعة ووجهها أحمر �الطماطم..

� دهشة وقد سقطت الج��دة من
وجدت (مول�جان) يرمقها ��
�دە.. و�صوت غ��ب سألها:

- هل االسم األول لهذا الرجل هو (ل��س)؟
�اء.. لقد عرف قدرها اآلن وأن هناك رجال ث��ا � ك��

نظرت له ��
يتوسل إليها �� تق�ل دعوته إ� مطعم فاخر..
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�
� تأفف:

قالت ��
.. كت الغرفة ح�� آخذ راح�� - لو كنت أ��� رق�ا ل��

- هل هو �د� (ل��س أو��سبو)؟.
- هذا ل�س من شأنك�.

- ل�كن.
� تصم�م إ� مكتب (مارك) فدخل وقال له

ونهض (مول�جان) ��
بوجه جدی:

- هل تعرف من �د� (أو��سبو)؟
- حتما ال.

أشار (م��) ب�ص�عه إ� الخارج.. و�ساءل:
- ماذا تعرف عن هذە الدم�ة؟

ة قائال: � ح��
�ان �قصد الفتاة.. فهز (مارك) كتف�ه ��

ء.. ل�ن من الواضح أنها فتاة طي�ة. �
- ال ��

� سمعتها اآلن تحدثه �الهاتف وتق�ل دعوته - هذا ما ظن�ته.. ل���
).. (ل��س أو��سبو).. �

إ� مطعم (كولو��
رجل له عالقات نفوذ�ة �العصا�ات، و�ل أعماله مشبوهة..
الجميع �خشونه، وهو من طراز ال �مكن إطالقا أن �عرف فتاة

� أسائل نف�� عما إذا �انت عم�لة له..! كهذە.. إن��
� ال أعرف ة وقد شعر �الخطر الواقع أن�� � ح��

نظر له (مارك) ��
ء ع� اإلطالق� �

عنها أي ��
 

∞∞∞∞∞
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ــابوت.. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 13 – التـ
ة والنصف، ذهب (مارك) لتناول الغداء.. ل�ن أثار � الثان�ة ع��

��
رع�ه أن وجد (م��) �لحق �ه ل�سأله مبتهجا:

- أين س�تناول غداءنا؟.
� غ�ظ:

نظر له (مارك) ��
� سأتناول الغداء مع فتاة... - هل دعاك أحد؟.. إن��

- حسن.. س��ل �ق���ما.. ولن أتدخل..
.. � - لن أشعر �الراحة إذ أ�ل وجواری غور�لال مثلك تراقب��

- أوامري أن أراق�ك..
- �ل عل�ك أن تظل خارج المطعم وال تضا�قنا..
- إذن سأظل �الخارج.. ل�نها قد تكون جنازتك..

وهكذا...
توجها إ� شارع (ماد�سون)، ح�ث دخل (مارك) إ� ح�ث تقف
ف ع� عمل�ة اإلغالق، دعاها إ� الغداء (مارتا شتاينولد) ���
محرجا، فق�لت.. �انت ترتدی السواد وشاح�ة، ل�نها حسناء

كزهرة (ل�الك)..
� �ستقل رك�ا س�ارة أجرة.. ولشدة غ�ظ (مارك) رأى حارسه األم��
س�ارة أخرى خلفهما وهو �غمز له �عينه، إشارة إ� حسن ذوقه..

) جلسا �أ�الن.. � � مطعم (ر���
و��

� ش�ئا.. وقال لها إنه
وح�� لها �ل تفاص�ل القصة دون أن �خ��

س�ظل لأل�د �عت�� نفسه مسئوال عن موت أبيها..
� انت� الغداء ودعها.. فوجد (مول�جان) ي�تظرە.. وح��

ا.. قال (مول�جان) �اسم�
� المكتب اهتماما..

- فهمت اآلن لماذا ال تع�� القردة الظ��فة ��
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- أرجوك أن تخرس�
وخرس (م��) �الفعل..

� ذهب مع (مارك) إ� جناحه �الفندق.. خرس ح�� ح��
� تركه (مارك) ل�دخل غرفة النوم ل�جمع حاج�اته.. وخرس ح��

نح ورأسه �دور.. ف�ما �عد لم �ذكر (مارك) سوى أنه �ان ي��
� الحال..

ثم إنه غاب عن الو�� ��
 

∞∞∞∞∞
 

� رأسه
ل�ضع دقائق حسب أنه صار أع� �ان الظالم دامسا.. و��

ترج�ج صداع مروع..
ء صلب أملس.. �

حاول أن ينهض.. ل�ن جبهته اصطدمت ���
عاد إ� وضع الرقاد.. ورفع ركبته ألع� ل�نها اصطدمت �ذات

.. � مد �دە شعر �ملمس قماش مخم�� ء.. وح�� �
ال��

وعرف اآلن ما يرقد ف�ه.. إنه صندوق.. صندوق مغلف
�المخمل.. و�ع�ارة أخرى هو تابوت...

.. حاول أن يتحرك.. حاول أن يرفع غطاء �
أصا�ه هلع حق���

الصندوق من الداخل دون جدوى.. لقد �ان الغطاء مث�تا
.. �المسام��

منذ م�� يرقد هنا؟.. �م س�مر من الوقت ق�ل أن �ختنق؟
�الطبع لم �خلق �عد الرجل مهما �لغ من شجاعة – الذي يتحمل

� تابوت..
أن يرقد ح�ا ��

�
�عد قل�ل الحظ أنه ي�نفس هواء �اردا منعشا.. إذن هو يرقد ��

.. تابوت �سمح �الته��ة.. هذە نقطة هامة �حرقة راح ي���
و�حاول تذكر ما حدث..

أين ذهب (م��) ولماذا لم ي�تقدە؟..
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� سمع طرقا ع� التابوت.. � تل�م األف�ار السوداء، ح��
�ان غارقا ��

صوت مفك �عمل..
ثمة �ص�ص من النور ي�دو لعي��ه.. ثم.. آی 1.. النور الساطع

� حدقت�ه..
ينغرس �امال ��

� ش�ه دائرة،
ا فرأى ثالثة رجال �قفون حوله �� فتح عي��ه أخ��

و�لهم يرتدي الق�عات وقد أرخاها �ل منهم ع� عي��ه �قناع
أسود ط��ل.. �ان من الممكن أن �كون منظرهم م��عا لواحد

سواە، لم �مر بتج��ة أشد هوال..
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سمع صوتا عم�قا �قول:
سون).. أنت اآلن أمام مجلس إدارة (جول�ندا).. - مس�� (ماس��

حاول أن ينهض من التابوت، ثم أدرك أنهم فتحوا فتحة واحدة
� جسدە فظل �الداخل..

تكشف عن صدرە ووجهه، أما �ا��
- عصا�ة من مصا�� الدماء... هذە �� حق�قت�م..

- اصمت ودع رئ�س مجلس اإلدارة يت�لم..
ات: قال صوت آخر عاد الن��
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سون).. - ادخر عقلك لما هو أهم �ا مس�� (ماس��
� تحصل نحن م�ون ع� الحصول ع� ر�ــع ثروة عمك، وح��
، عل�ك أن �سحب منها مائة ألف � �عد أ�ام ع� ق�مة وث�قة التأم��

دوالر كدفعة أو� غ�� ذات عالمات..
لم �در (مارك) من المت�لم.. ف�لهم مقنعون وال أحد منهم يتحرك

� أثناء ال�الم..
��

قال الصوت:
- واآلن أنت تعرف أن واج�ك هو التعاون معنا..

ة أطول من الالزم، ) ألنه ت�لم معك ف�� � لقد مات (ه��ك��
ثر معهم... ء ل�ل من ت�� �

وس�حدث ذات ال��
� التابوت..

ودون �لمة أخرى، أغلقوا ال�اب المفت�ح ��
وعاد (مارك) إ� الظالم، فلم �ستطع كبح �خة ذعر، وسمع
�
صوت المسام�� ت��ت إ� التابوت.. ل�نه �ان أ��� اطمئنانا ��

� انتقال
هذە المرة؛ ألنه عرف أن موته س�س�ب مشا�ل ��

اث.. إن العصاب�ة ال تملك سوى تهد�دە.. الم��
� س�ارة..

شعر �التابوت يرفع.. وأحس �أنه يوضع ��
.. ثم.. غطاء التابوت �فتح مند�ل م�لل �مادة شعر �الس�ارة �س��
ما يوضع ع� أنفه.. ثم السماء فوق رأسه مرصعة �النجوم،

وجوارە قطع رخام ب�ضاء، أدرك أنها شواهد قبور..
� منطقة

� نصف ساعة ح�� وجد نفسه ��
نحا.. م�� نهض م��

..( � سكن�ة �ش�ه (برو�ل��
و�صع��ة وجد س�ارة أجرة..

هم.. إنهم لم �ستطع أن �منع نفسه من اإلعجاب �دقة تدب��
ج�ابرة حقا.. لقد فعلوا �ه �ل ما أرادوا، و�انوا �ستط�عون الن�ل

اث مغ��ا إ� هذا الحد.. منه، لو لم �كن م�لغ الم��
ول�ن أين ذهب (م�� مول�جان) وسط �ل هذا؟
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14- �ل شيء مكتوب بوض�ح..
ء واضحا �

� جناح الفندق، صار �ل ��
� قا�ل (مارك) (م��) �� ح��

لهما..
لقد شعر الحارس الخاص بنعاس غ�� مفهوم، ب�نما هو ي�تظر
.. وصحا ل�جد (مارك) غ�� موجود (مارك)، وكذا غاب عن الو��
� أن � أثناء نومه..، وهذا �ع��

ض أنه ان�ف �� �الحجرة، لهذا اف��
� وعيهما.. الجناح �له �ان مفعما �غاز مخدر، أفقد الرجل��

ع� �ل حال، �ان واضحا أن ش�ئا لن �حدث هذە الل�لة؛ لهذا
أخلد الرجالن لنوم عميق..

� ساعة متأخرة من الل�ل، نهض (مارك) إ� المكتب وجلس
و��

ء من ال�دا�ة.. منذ وصله أول خطاب من �
�كتب �ل ��

(جول�ندا)، وح�� قصة التابوت..، فإذا قتل أو مات، ستكون هذە
طة..، غدا ص�احا يودعها خ��نة البنك.. األوراق عونا لل��

وعاد ينام �عمق �ال كواب�س..
� الص�اح أ�قظه (م��) وقد �دا عل�ه االنتعاش..

��
طلب اإلفطار �الهاتف.. ثم جلس (مارك) يتأمل هنيهة..

� سطرها ل�ال لم تكن هناك�. وهنا الحظ ش�ئا.. األوراق ال��
- ماذا ت��د أن تأ�ل؟

� م�ح..
سأله (م��) ��

- قهوة وتوست..
ع يرتدي ث�ا�ه شارد الذهن.. و��

وقعت عيناە ع� قائمة الطعام.. و�انت مصدرة �أسماء أفراد
كة مال�ة الفندق.. ال��

�ان أحدهم هو (ل��س أو��سبو)..
 



1705

∞∞∞∞∞
 

عند ال�قال الق��ب من المكتب، أجرى (مارك) م�المة هاتف�ة مع
مدير األمن.. فهو �ان واثقا من أن هاتف مكت�ه مراقب، و�ان قد
ء لالنتقال إ� فندق آخر �ع�د..، وتم تحد�د موعد له �

أعد �ل ��
� (م��) واقفا جوارە،

لدى مدير األمن عندما ترك الحانوت، أل��
� تردد:

� صدر معطفه.. قال ل (مارك) ��
�� � و�دە ال�م��

- أعتقد أنك لن تقا�ل مدير األمن �ا (مارك)..
- لماذا؟

- هناك من دخل الحانوت خلسة خلفك.. اسمه (ا�جه�د
هوجان).. مخ�� �ي �عمل مع (أو��سبو)..

� الهاتف، وال �د أن ينقل ما سمع إ�
وقد سمع محادثتك ��

مخدومه..
و األنفاق.. وأردف: ثم أشار إ� محطة م��

- لن �ستعمل س�ارة أجرة.. فلو أن (أو��سبو)
� منعك من مقا�لة مدير األمن، ففرصتك ال تتجاوز

راغب حقا ��
� المائة�.

�� � خمس��
ودون �لمة أخرى جر (مارك) من �دە نحو المحطة، ودس العملة
و الذي �ان يوشك ع� � الم�ان المخصص لها.. ووث�ا إ� الم��

��
التحرك، فانغلقت األبواب وراءهما...

� رضا - فلو أن (أو��سبو) أمر رجاله
- إنه حظنا - قال (م��) ��

�منعنا من االتصال �مدير األمن لفعلوا ذلك حتما.. ول�نا اآلن
�حاجة إ� ع��ة نقل مو�� ال ع��ة إسعاف�

- أنت ت�الغ...
ا.. - هذا هو مجال عم� �ا س�د.. وأعرف ما أقول ج�د�

� نقطة ع� (أو��سبو).
- ع� �ل حال نحن نتفوق ��
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ع� األقل هو ال �عرف أننا �ش��ه ف�ه...
و إ� محطة ق���ة من مدي��ة األمن، فقال (م��) - ووصل الم��

(مارك) و�دە ع� مسدسه:
- أ�ع إ� الداخل وسأقوم بتغطيتك..

� رصاص � سمع صوت طلق�� أطلق (مارك) لساق�ه العنان.. ح��
من ورائه.. نظر خلف كتفه فرأى رجال �مسك �مسدس
� رأى رجال آخر أوتومات��� و�تلوى ع� األرض.. ومن ناح�ة ال�م��

�سقط أرضا..
طة �ح�طون ب (مارك).. وأحدهم وامتأل الم�ان برجال ال��

�مسك بتالب��ه صارخا:
- ک�ف قتلتهم؟

- أنا ال أحمل سالحا..
أنا القاتل - صاح (مول�جان) - إن لدى سالحا مرخصا، و�انا
سون) الذي جاء ل�قا�ل س�طلقان الرصاص ع� مس�� (ماس��

مدير األمن�
، ثم هتف: � � الرجل�� �� �فحص جث�� انح�� ��

) �ا س�دی.. إنه مسجل خطر، أما فال � - هذا (ج�� س�فل��
ا ��ل تأ��د.. أعرفه.. لقد �انا ين��ان ��

ودخل الجميع إ� مدي��ة األمن، ح�ث احتجز (م��)..
� انفعاال، أما (مارك) فصعد ل�ل�� مدير األمن.. �انت روحه ته��
اعة (م��) وحسن ت�فه.. لقد أنقذ ل�نه �ان شد�د اإلعجاب ب��

ح�اته �ما �ش�ه المعجزة..
� �لون � رماديت�� �ان مدير األمن جالسا ع� مكت�ه، �حدجه �عين��
الفوالذ، واب�سامة ودود.. وأفهمه أن األب (روثمان) قد أعطاە

فكرة عن الموض�ع..
ثم إنه أمسك �القلم والورقة، وانح�� لألمام قائال:
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سون)... - هات ما عندك �ا مس�� (ماس��
ء.. �

و�دأ (مارك) �ح�� �التفص�ل �ل ��
 

∞∞∞∞∞
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10- الرجل �المكتب المجاور..
� ذهنه:

دد �� عاد (مارك) إ� مكت�ه، و�لمات مدير األمن ت��
- إن أمامنا هنا مؤامرة، تحتاج إ� رأس مال هائل � �دعمها..
اء.. وهذا ينطبق ع� ال�د إذن أن زع�م العصا�ة رجل فاحش ال��
� حفل

تك قا�لته �� (ل��س أو��سبو).. وأنت تقول إن سكرت��
عشاء، وقا�لت عندە مخدومها السابق (جا�سون) الذي �انت
لد�ه زجاجة الح�� ال�ي.. (أو��سبو) مهتم �مس (بی�س) ر�ما
تك.. وهو - أ�ضا - مدير الفندق الذي كنت �ه، ألنها سكرت��
� فراشك.. ع� �ل حال سوف

ورة ع� وضع جثة �� وقادر �ال��
أعمل ع� حراستك ج�دا، ولسوف أطلق �اح حارسك ال�فء

ء دون الرج�ع إّ�.. �
(مول�جان).. ل�ن ال تفعل أي ��

ع� (مارك) اآلن أال يتوقع الرحمة من العصا�ة فلديها التق��ر
الذي كت�ه.. و�� تعرف ز�ارته لمدي��ة األمن.. ل�ن عزاءە الوح�د،

هو أنه لم �عد وحدە..
� الطائرة..

طة األن ت�حث عمن وضع القن�لة �� ال��
ومن الذي دخل وخ�ج من و�� جناح الفندق.. ومن قتل

(شتاينولد).. لم �عد وحدە.. ل�ن �جب أن �كون حذرا..
سمع صوت (م��) من الغرفة الداخل�ة �سأل:

- ماذا حدث ل- (�الر��ل)؟.. لقد تأخرت�.
� ع� الفتاة.. فقال ل (م��): اعت� قل�ه قلق مفا��

.. اذهب وا�حث عنها هناك.. � - �� ت�ناول طعامها أسفل المب��
- ل�كن.. سأوصد ال�اب عل�ك �المفتاح..

� جلس (مارك) وح�دا يتأمل الغرفة.. وان�ف (م��)، ع� ح��
ة.. خ�ل له لوهلة أنه يرى ال�اب أمام عي��ه �انت هناك مرآة صغ��
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الذي خلفه �فتح ب�طء�..
�ان هذا ال�اب �قود للغرفة المالصقة لمكت�ه.. و�حرص..

مد �دە فأمسك بثقل للورق �ان ع� المكتب أمامه..
- ارفع �د�ك إ� أع��.

� �دە
ونهض واقفا وهو يرى الم�سلل.. الرجل الذي �حمل ��

مسدسا.. ودون �لمة أخرى ط�ح الثقل نحو الرجل.. فطاشت
الرصاصة األو�:: فالثان�ة.

� اللحظة التال�ة وثب ع� الرجل.. غضب جامح تمل�ه، فشعر
و��

عا المسدس، � � نفسه.. لوی معصم الرجل من��
�قوة لم �عهدها ��

� قص�ة ساقه،
� أنفه هشمته.. ثم ر�ل الرجل ��

ثم �ال له ل�مة ��
�ه، ب�نما ال��د �خ�ج من فمه كثور بری ووثب فوقه يواصل ��

هائج..
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� عا �جرانه إ� الوراء محاول�� ولم �در م�� دخل الغرفة رجالن، ��
تهدئته.. لقد �انا من رجال األمن.. وقد فطنا إ� أن (مارك) ع�

وشك قتل الرجل..
� �دە أسالفا

� الحجرة المجاورة، ثم عاد �حمل �� دخل أحد الرجل��
ة.. لقد �ان الرجل و�تجسس �استمرار م�شا�كة، وسماعة صغ��
ى المشهد ع� (مارك)..، وجاء (م��) وقد جن�ته الضوضاء ل��

الذي ال �صدق..
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- هل جندلت هذا الوحش وحدك �ا س�دی؟
- نعم.. أرجو أن تطلبوا له س�ارة اإلسعاف..
� صوته..

ة الرضا �� � ن��
ولم �ستطع أن �خ��

 

∞∞∞∞∞
 

اآلن صار واضحا أن (�الر��ل) قد اختفت (م��) لم �جدها
�المطعم..، وأسالك التص�ت تؤكد دون شك، أن العصا�ة تعرف

ما تعرفه الفتاة، عن عالقة (أو��سبو) �مخدومها السابق..
�
لم �عد هناك م�ان آمن ل (مارك).. ح�� أن البول�س فكر ��

� أثناء
ح�سه بزنزانة لحمايته.. ل�نهم ال �ستط�عون ضمان ح�اته ��

نقله إ� السجن..�
لقد صارت الح�اة أ��� خطرا �ما ال �قاس..

 

∞∞∞∞∞
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16 - تعل�مات للقتل..
� جناح �الشارع الخامس غ�� �ع�د من

�قع مكتب (أو��سبو) ��
سون).. مكتب (مارك ماس��

� الوقت الذي �ان ف�ه (مارك) مجتمعا �مدير األمن، �ان
و��

(أو��سبو) �ذرع الغرفة جيئة وذها�ا وقد عقد �د�ه خلف ظهرە..
عيناە السوداوان تلتمعان انفعاال..

فللمرة األو� قد جعل من نفسه معتوها..
، � مل� حق��

ل��س أو��سبو) الذي �دأ ح�اته عازف ب�انو ��
.. ثم �شع�ت وعرف ك�ف تتحول الخمر المغشوشة إ� مال وف��

وع – وازداد ثراء.. ها غ�� م�� أعماله - وأ���
و�انت ط��قته الحال�ة �� أفضل ما وجدە ل�سب المال، وألن
، فإنه (أو��سبو) لم �كن �ملك ذلك العضو الزائد المس� �الضم��

ات.. � قتل الع��
لم �جد صع��ة قط ��

و�مجرد أن �جلس إ� الب�انو و�عزف (ش��ان)، �ان ي�� �ل
ء عن ضحا�اە.. �

��
ة (مارك منذ دقائق ال أ��� عرف أن (�الر��ل) �� سكرت��
ت مخدومها سون).. و�ا لهول ما عرف�  مع�� هذا أنها أخ�� ماس��
�عالقة (أو��سبو) ب (جا�سون) مخدومها السابق، ألنها قا�لتهما

معا ع� العشاء..
ە أحد �ذلك؟.. ما ن�ع هؤالء الرجال الذين �عمل م �خ��

�
ِلم ل

معهم؟.. ك�ف �مر خطأ كهذا تحت أنوفهم؟�..
ا. مغزی ز�ارة (مارك) الغامضة.. واآلن �فهم - أخ��

.. � هذا األخ��
- (جا�سون).. ان (مارك) �ش��ه ��
ء للصدفة.. �

لم �كن ي��د ترك ��
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رفع سماعة الهاتف وهتف:
سون) ق�ل أن �صل إ� مدي��ة � للقضاء ع� (ماس��

أ�لغ تعل�ما��
األمن..

� ت��ض نعم.. لم �عد هناك حل آخر سوى ذبح الدجاجة ال��
كها.. ذه�ا.. ال �مكن المخاطرة ب��

� ق�ضته
� �ان �� سون) ح�� اللعنة�.. لماذا لم يتخلص من (ماس��

أمس..
� دق جرس الهاتف �عد قل�ل، ل�عرف أن الحارس الخاص وح��

.. ازداد حنقه وقلقه.. � � ��ع�� (مول�جان) قد أردى الرجل��
� �د

األسوأ هنا هو ذلك التق��ر الذي كت�ه.. لو وقع هذا التق��ر ��
� حذرها من �ات التأم�� طة، ل�ان هذا �اف�ا �� تأخذ �� ال��

الوثائق ذات الم�الغ ال�اهظة..
�
ء.. و�علم أنها �شك �� �

طة تعلم �ل �� إنه �علم اآلن أن ال��
(جا�سون).. إذن حان الوقت إل�قاف هذە العمل�ة تماما.. وواج�ه

اآلن هو تغط�ة آثارها..
ان (�الر��ل) و (مارك) الشاهدان خطران..

. �
و�الهما �جب أن �خت��

 

∞∞∞∞∞
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17- ال�الب تصطاد ثعل�ا..
�ان الوقت ض�قا �ال�س�ة لـ (جا�سون جو�سون)..

، وأعد جواز السفر � � حقي�ت��
ه�ع إ� شقته، فجمع ث�ا�ه ��

� الخامسة �عد
الخاص �ه..، هناك �أخرة ت�حر إ� إ�طال�ا ��

� �ستطيع مغادرتها إ� المغرب، � الجزائر ال��
الظهر.. وس�توقف ��

.. � ح�ث ال توجد اتفاق�ة �سل�م مجرم��
طة ء وراءە، ألنه لن ي�تظر ح�� �لحق �ه رجال ال�� �

ك �ل �� سي��
ء �الثغرات وحسا�ات الو�الة �لها ت���ف.. ل�ستج��وە.. فعمله م��

ك (أو��سبو) وراءە، فهو �ستطع العنا�ة.. سي��
�
استقل س�ارة أجرة إ� البنك.. نزل إ� قبو الخزائن، فأخ�ج ما ��

خ���ته من أوراق بنكنوت عال�ة الق�مة فكدس بها جي�ة..
عاد إ� س�ارة األجرة، و�اد �طلب من السائق التوجه إ� الميناء،

� وثب جوارە رجل لم يرە من ق�ل.. ح��
� صدرە.. وسمع

�ان يت�لم محتجا، ل�نه أحس �فوهة المسدس ��
الرجل �قول مب�سما:

- تحاول الفرار من (أو��سبو)؟.. ال تحاول االس�نجاد �السائق
� ما معك أيها الفأر� فهو رجلنا�.. ه�ا ناول��

... � - ل�نه ما�.. (ل��س) لد�ه أ��� منه.. إن��
ع �ف�غ ما �جي��ه للرجل.. ثم هتف: ودون �لمة أخرى، ��

� أن�ف�. - لقد أخذت نقودي.. دع��
خ�. .. اس�� � خ �ا صاح�� - اس��

� ط��ق مهجور خال من الس�ارات،
�� �

و�انت الس�ارة اآلن تم��
ودوي صوت ثالث رصاصات.. ثم واصل الرجل تفت�ش جيوب

جثته.. �ان هناك جواز سفر..
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ال �أس أ�دا.. إن جواز السفر مف�د دوما..
� جثمان � شارع ضيق، غادر الرجل والسائق الس�ارة، حامل��

و��
ل خرب.. � � حد�قة م��

الفق�د، وتخلصا منه ��
لقد قام (أو��سبو) �أداء دورە المعروف: ما إن أحس �أن
(جو�سون) قد �س�ب له خطرا ح�� تخلص منه.. ثم إنه لم ير
� أن �أخذ مال (جو�سون).. فما دام انتهاء العمل�ة �ان

�أسا ��
ن��جة خطأ (جو�سون)، فمن الطب��� والعدل تماما أن �أخذ ماله.
ف هنا �أن (أو��سبو) - ذلك المجرم العت�د - �انت له ل�ننا نع��

نقطة ضعف �� (�الر��ل)..
�
� صدرە - والمفروض أنه قلب – �ان �خفق ��

ء �� �
إن ذلك ال��

� تهوی سماع الب�انو.. �ئة، ال�� وجود هذە الفتاة الرق�قة ال��
ولم �ستطع قط أن �قرر التخلص منها.

 

∞∞∞∞∞
 

سأل المف�ش (جارسون) بوا�ة البنا�ة عن (�الر��ل)..
فقالت له إنها لم ترها ط�لة النهار.. ولم �سمع أصواتا من هناك..

صعد المف�ش الدرج إ� ح�ث الشقة العل�ا الخلف�ة..
�ان القفل ذا طراز عتيق، استطاع أن �فتحه دون جهد..

� أ�ة
�ط�عه �ان جم ال�شاؤم، لهذا توقع أن �جد (�الر��ل) ��

� صدرها.. ل�نه
لحظة راقدة ع� األرض، وقد غاص نصل مد�ة ��

طة ع� الهاتف، وسألهم أن يرسلوا من لم �جدها.. طلب ال��
يراقب الشقة..

� حادث �قة حانوت
ثم غادر إ� شارع (ماد�سون)، ل�حقق ��

(شتاينولد) للمجوهرات، الذي حدث أمس.. والذي - حتما - له
عالقة �ذات العصا�ة..
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∞∞∞∞∞
 

أين �انت (�الر��ل) ط�لة هذا الوقت..؟
الواقع أن الفتاة لم تذهب للمكتب ظهرا؛ ألن واحدة اتصلت بها،
وقالت لها إن (مارك) ي��د منها أن تغلق المكتب وتن�ف..
و�الطبع لم تكن هذە المتصلة تت�لم من طرف (مارك)، ول�ن من
طرف (أو��سبو)، الذي أراد أن ي�عد الفتاة �عض الوقت و��نما

�كة سكنها.. الفتاة عائدة إ� الدار، قا�لت ��
مس (شم�ت)، و�ان أن اصطحبتها هذە إ� الم�ح ح�ث تؤدى
� ذلك الوقت �ان المف�ش (جارسون) قد

بروفات الرقص، و��
�
طة، فعرف منهم أنهم وجدوا جثة رجل ملقاة �� اتصل �مركز ال��

ل مهجور.. والجثة لرجل �د� (جا�سون جو�سون)�.. � فناء م��
� أن القاتل هو (أو��سبو) وقد تخلص

إذن ال شك هناك اآلن، ��
من (جا�سون) ألنه صار ورقة مكشوفة لدى البول�س.. ل�ن -
�العادة ال �مكن إث�ات ذلك وفكر (جارسون) �م أن قدر رجل

طة تعس�.. ال��
 

∞∞∞∞∞
 

� المحل، ب�نما - �طرف
�ان (مارك) جالسا مع (مارتا شتاينولد) ��

طة ال��ة، فالمف�ش عينه - يرى الشارع مكتظا برجال ال��
(جارسون) مصمم ع� اإل�قاء ع� ح�اته أطول وقت ممكن.. قال

لها: - لماذا ال نذهب للعشاء؟
� ال يتحمل أي - أر�د م�انا كئ��ا ال تعزف ف�ه الموس�قا.. فمزا��

م�ح..
- توجد أما�ن عد�دة تمتاز �ال�أ�ة..
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وهنا دخل (مول�جان) الم�ان.. وطلب أن يتحدث إ� (مارك) ع�
انفراد.. فقال (مارك) لفتاته:

- إذن أستم�حك عذرا..
ا: وخ�ج مع (مول�جان) إ� الخارج.. وسأله عا�س�

- ماذا هنالك؟
�
� كنت واقفا �� طة مازالت ت�حث عن (�الر��ل).. ل�ن�� - ال��

، وجاءت س�ارة فخمة وخ�ج منها الشارع اآلن عند مدخل المب��
� (�الر��ل).. والرجل (أو��سبو)، ودخال إ�

رجل وفتاة.. الفتاة ��
هذا المطعم.

- مطعم؟.. ال.. (�اف�ه اترانج�ه) ...
� واثق اآلن أنها تلعب بنا... - كنت أظنها طي�ة.. ل���

ضحك (مارك) ور�ت ع� كتفه: - الفتاة ساذجة تماما وال تملك
فكرة عما أنا ف�ه..

� األمر أن (أو��سبو) ي��ــها عالما لم تعرف بوجودە.. إن
�ل ما ��

� أعتقد � (ني��ورك).. و�ن��
(�اف�ه إترانج�ة) ألفخم مطعم فر��� ��

أن الوقت قد حان ألرى هذا الرجل �ا (م��).. سأدعو مس
(شتاينولد) إ� (�اف�ه إترانج�ة)

- ال تغامر �ا س�دی�
� العالم م�ان أ��� أمثا� من المطعم الذي

- �العكس.. ال يوجد ��
� ذاهب إ� هناك.. �أ�ل ف�ه (أو��سبو).. فقط أخ�� حرا�� أن��

وعاد (مارك) إ� الداخل، ح�ث �انت (مارتا) ت�تظرە استعدادا
للعشاء....

 

∞∞∞∞∞
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18- في المطعم..
طة و (م��).. �ما سارا إ� المطعم ووراءهما اثنان من رجال ال��
�
� �انوا �قفون �� �ن ال���� �ن من المخ�� الحظ (مارك) أن كث��

مداخل البنا�ات ي�تظرون..
� واستق�له مدير المطعم �حفاوة، وقادهم إ� غرفة الطعام ال��

ت�سع لمائة شخص ب�ضاءتها الخافتة..
�حث (مارك) �عي��ه عن (�الر��ل) فلم �جدها..

أو - �مع�� أصح - لم �جدها �ما عرفها.. ذلك الظهر الرشيق
، ل�نه لم يهتم بتأملها، � الذي ت�سدل عل�ه خصالت الشعر الذه��
�ل ركز عي��ة ع� مرافقها.. هذا هو (أو��سبو) إذن�.. الوجه
تان شد�دتا األصلع الشاحب.. والوجه الح��ن.. والعينان ال�ب��

السواد.
� محنته..

ثرة (�الر��ل)، فشاع اللطف �� واب�سم الرجل لحظة ل��
ل�نه ظل مرع�ا.. مرع�ا وعجوزا �ح�ث ال يناسب فتاة شا�ة

اءة، أو �� أغ�� مثلها.. أن (�الر��ل) هذە إما ش�طانة تد� ال��
مما �مكن تخ�له.

ل�ن (�الر��ل) لم تكن هذا وال ذاك.. �انت فتاة مألي �األحالم،
ووجدت من �حقق لها هذە األحالم دون أن �طلب منها ش�ئا أو

� تجاهها..
�غ�� سلوكه المهذب الرا��

لم �كن هذا ال (أو��سبو) ب��د منها سوى أن �سعه وهو �عزف
الب�انو.. و�� �انت تحب هذا..

قالت (مارتا) و�� تتفحص قائمة الطعام:
� أعرف هذە - أراك ال تحول عي��ك عن هذين.. �خ�ل �� أن��

الفتاة..
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.. وعقلها ال ي��د ع� عقل أرنب.. �� - � سکرت��
� صح�ة ثع�ان�.

- إذن أنا أر�� لها.. ف�� ��
وجاءت م�المة هاتف�ة ل (أو��سبو) فاستأذن مرافقته � �لبيها..

ووجد (مارك) الفرصة سانحة، فنهض إ� مائدة (�الر��ل)، فما أن
رأته هذە ح�� �شت وجهها وصاحت ف�ه:

سون)؟ - أنت هنا �ا مس�� (ماس��
� عي�يها:

� حدة وهو ينظر ��
قال ��

� أقول لك �لمة - ال أدري م�� وال أين قا�لت هذا الرجل.. ل���
واحدة: عودي لدارك حاال..
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- ل�ن ك�ف؟.. إن مس�� (أو��سبو) رجل عطوف.. لن..
� حزم:

قال ��
ي نفسك مفصولة� - إن لم تفع�� اعت��

� عي�يها اح�شدت الدم�ع.. �ادت تنهض، ثم أجلستها كرامتها
��

ء ي��د هذا الرجل؟.. �
ثان�ة.. أي ��

اض ع� ح�اتها الخاصة، ب�نما هو لم ك�ف �جرؤ ع� االع��
�دعها للعشاء قط؟.. �ل هو ذا �صطحب معه هذە الحسناء..
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� هذە اللحظة عاد (أو��سبو) من م�المته الهاتف�ة، و�ان
و��

(مارك) قد عاد إ� مائدته.. سألها:
ة: � ح��

(أو��سبو) ��
؟ �

�� - ما خط�ك �ا صغ��
� أن

سون).. رئ��.. لقد جاء إ� وأمر�� - إنه.. مس�� (ماس��
... � أن�ف حاال و�ال فصل��

ضاقت عيناە كعی�� ثعلب.. و�ساءل �صوت خف�ض:
- أين هو؟..

- هناك.. جالس مع هذە السمراء ذات الجمال الفظيع�.
جلس (أو��سبو) إ� المائدة، وتعد أال ينظر نحو مائدة (مارك)..
ل�ن عقله �ان �عمل ��عة.. نادي النادل و�لمة �ضع �لمات
� �دە ورقة

�الفر�س�ة، فهز هذا رأسه.. ثم عاد إل�ه �عد هنيهة و��
ب�ضاء.. وهمس �الفر�س�ة:

- هذا هو االسم الذي �ان ع� معطفها..
لمعت عينا (أو��سبو) وهو �قرأ االسم:

- (مارتا شتاينولد)!!
 

∞∞∞∞∞
 

.. �ان الطعام شه�ا، ولقد أ�لت (مارتا) بنهم حق���
عا �ح�س�انها.. ثم جاءت القهوة ف��

� نحو �اب الخروج.. وهنا نهض (أو��سبو) و (�الر��ل) متجه��
وفجأة انفصل األول وسار نحو مائدة (مارك)، وقال له ��امة

ل�ن بتهذ�ب:
- هل �� أن أتحدث معك �ا س�د ع� انفراد؟

أومأ (مارك) إ� (مارتا) ثم وقف وقال:
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- ��ل �ور..
وسار الرجالن معا إ� ال�ار، ب�نما مشت (�الر��ل) قاصدة حمام

الس�دات....
 

∞∞∞∞∞
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ــهة.. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 16- المواجـ
� تهد�د اآل�سة

- هل �� أن أسألك، لماذا تع�� نفسك الحق ��
؟ ولماذا هددتها �فصلها من العمل لمجرد � �انت م�� الشا�ة ال��

؟. تناولها العشاء م��
� حنق.. فهمس (مارك) �صوت

هكذا �ساءل (أو��سبو) ��
�الفحيح:

- ألنك قاتل قذر�.
توهجت عينا (أو��سبو):

� ال أ�� االنتقام.. - س�ندم ق���ا ع� هذە اإلهانة.. إن��
- أعرف ذلك�.

قالها (مارك)، ووجه ل�مة ق��ة ب�دە ال�م�� إ� فك الرجل، فسقط
الرجل أرضا.. و�عان ما انقض مدير المطعم وعامل ال�ار

ي�عدونه عنه..
هرعت (مارتا) إ� (مارك) حاملة حقي�تها، وتأ�طت ذراعه لين�فا
� قام النادل بنقل (أو��سبو) فاقد الرشد إ� غرفة داخل�ة. ع� ح��
وع� ال�اب �انت (�الر��ل) ت�تظر، فجذبها (مارك) من ذراعها
ع� الرغم منها إ� س�ارة أجرة.. وأو� (مول�جان) أن �قودها

� م�ان آمن..
ح�ث األب (روثمان)، ل�خفيها ��

طة، واستقلها مع (مارتا) فاّر�ن.. لقد �ان ثم ه�ع إ� س�ارة ال��
(أو��سبو) ع� رأس عالم الج��مة.. ل�نه لم �عد �ستعمل ق�ضته،
وقد �ادت هذە الل�مة العات�ة تهشم فکه تماما، وغاب عن الو��

خمس دقائق �املة..
 

∞∞∞∞∞
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� عاد (مول�جان)، �عد ما أخذ (�الر��ل) إ� الدير.. وح��
قال له (مارك):

�
�دج) �� - غذا �ا (م��) تتوجه ص�احا إ� م�ان اسمه (هاس��

(لونج ا�الند).. هل تعرفه؟
� منتصف الط��ق إ� (مونتوك)..

- نعم.. هو م�ان تاء ��
- حسن.. اسمع تفاص�ل ما أنت��ه..

 

∞∞∞∞∞
 

السادسة ص�احا..
� س�ارة أجرة، نه�ت )، مستقل�� � غادر (مارك) و (م��) فندق (�لي��

�دج)... بهما األرض قاصدة (هاس��
�ساءل (م��):

طة؟ - ألم �كن األصوب أن نخ�� ال��
ف يتقدمنا ع� الدراجات - كنا عندئذ سنذهب وسط جرس ��
ات الصوت، ولم أ�ن أعرف ما نحن ال�خار�ة، ووراءنا س�ارة �مك��

ذاه�ان لمعرفته...
- ال وما هو؟

- لن أصارحك.. ول�ن لو نجحنا سنجد (أو��سبو) خلف القض�ان
ق���ا جدا..

� غضون
� أن ترى نها�ة اليوم ألمل واە.. ف��

مس - إن األمل ��
� س�عرف الوغد وجهتنا، وعندئذ... ساعت��

ع اإلقرار ل
ّ
� وق ل�ن (مارك) �ان قد �دأ �ستع�د ثقته بنفسه.. ح��

� عمه �ان فأرا �لهو �ه قط.. أما
(جول�ندا) �ان سفيها.. ومنذ تو��

اآلن....
�ساءل (مارك) وهو يرمق الط��ق:
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- لماذا �جد رجل مثل (أو��سبو) وقتا �اف�ا لفتاة مثل (�الر��ل)؟
- أعتقد أن (أو��سبو) �شأ مث� من الحض�ض، ولم �عرف سوى
� قا�ل (�الر��ل) وجدها فات والخشنات.. وح�� ال�سوة المح��
طاهرة وغب�ة.. ومست فؤادە �ضعفها الشد�د وحبها للب�انو.. إن
� موس�قا الجاز، وال يه��ن الموس�قا ال�الس�ك.. ل�ن ال�سوة �حب��

(�الر��ل) أح�ت موس�قاە، و�التا�� استع�دته...
� رقة:

ثم احمر وجه (م��) وغمغم ��
� حب هذە الفتاة.. أن هذە الفتاة لو تزوجت

� غارقا �� - أحسب��
�ــها �لما ظنت أن لديها فكرة ما.. رجال عاقال.. رجال ���

ضحك (مارك) وهتف:
ة.. - الحق أنها مهمة عس��

 

∞∞∞∞∞
 

� أنها � تب�� �دج) وال�� � م�ال إ� (هاس�� �انت المسافة حوا�� ثمان��
ق��ة ع� المح�ط..

وقرر (مارك) أن يتوقفا عند الفندق لتناول اإلفطار..
�ن دق�قة، ع�� الشارع إ� ح�ث مجلس � التاسعة وع��

و��
� الداخل جلس عجوز أش�ب الشعر لم ي�ته �عد من

المدينة، و��
� المكتب..

تناول إفطارە ��
سأله (مارك) وهو يتأمل الم�ان:

ة إ� - أر�د �عض ب�انات، �صدد قطع األرض من الرا�عة ع��
�دج). �ن، �سجل (هاس�� الرا�عة والع��

- وماذا ت��د �التحد�د؟
لقد ابتاعها صديق �� وطلب االستعالم عنها..

اب�سم الرجل �سمة واه�ة:
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اء. - ي�دو أنه �ان من األفضل أن �ستعلم عنها ق�ل ال��
- �م سعر األرض؟

- سعرها ألف دوالر لمائة قطعة�
- وما س�ب هذا السعر المنخفض؟

� اها �عض المه���� � اش��
� الما��

ء.. �� �
- إنها رمال ال تصلح ل��

ل�مارسوا عليها �شاطهم.. ل�ن �ل هذا انت� منذ زمن...
حاول (مارك) أن �داری انفعاله.. وسأل:

؟ �
كة (لو�سج آ�الند) لألرا�� - هل تعرف ش�ئا عن ��

ى � ع� الساحل، و�� من اش��
- ط�عا.. �� مال�ة أ��� األرا��

.. � هذە األرض من المه����
كة، فالتمعت ة أن�قة المعة تتحدث عن ال�� وناول (مارك) ���
كة ملك لصاحبها (ل��س عينا األخ�� ط��ا.. العنوان �قول إن ال��

أو��سبو)..�
� غ�اء

� حماس.. وان�ف مع (م��).. و��
شکر (مارك) الرجل ��

�ساءل الحارس الخاص:
- ال أفهم ش�ئا من �ل هذا...

- لقد �ان حضورنا مف�دا للغا�ة �ا (م��).. لقد وجدت (مارتا)
ى ة، �� إث�ات أنه اش�� � حاج�اته ور�قة صغ�� ابنة (شتاينولد) ب��
� أرض ال

كة (لونج آ�الند).. دفع ستة ع�� ألقا �� أرضا من ��
كة �ساوي ألف دوالر.. هذە �� الط��قة المختارة لدى ��
اء أش�اء ال (جول�ندا) ل�سد�د األتعاب.. إنهم يرغمونك ع� ��
ق�مة لها، ولعل الرجل تذمر أو هند �التوقف، فقرروا قتله �ال
� هذە

إ�طاء... المهم أن معنا اآلن الدل�ل ع� تورط (أو��سبو) ��
.. ، ولسوف �جد البول�س ال�ث�� � ال ت�ت�� العمل�ات المشبوهة ال��

طة �ما عرفناە.. ه�ا بنا نعد اآلن ونخ�� ال��
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∞∞∞∞∞
 

� مع�� هذا الذي حدث..
� ذات اللحظة جلس العجوز �فكر ��

��
.. �

� �له من بيع األرا��
إن مكس�ه الض��ل �أ��

كة (لونج آ�الند) �� �
ر�ما �ان من الواجب أن �خطر اآلخ��ن ��

�فحوى تلك المحادثة الم���ة...
فتح دل�ل الهاتف و�حث عن رقم ما....

� قل�ه.. �جب أن يتأ�د ل�طم��
 

∞∞∞∞∞
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20- - (أو��سبو) ي��ــح جولة..
� غا�ة

من جناحه �الفندق اتصل (مارك) �المف�ش.. �ان ��
� المزاج، الذي لم يرق له كون اح ع� عكس المف�ش عص�� اال���

(مارك) غادر الفندق دون إنذار..
� تفّر من الفندق - ك�ف تتوقع - �حق السماء - أن نحم�ك ح��

�ما فعلت اليوم؟
- س�كون عندك الدل�ل الذي �دين صاح�ك، لو أنك جئت إ�..

ولن تتذمر من حمای�� �عد اليوم..
ثم إنه وضع السماعة.. وطلب (مارنا شتاينولد) ل�سأل عن
� الحانوت

أحوالها.. ل�ن الفتاة الحسناء لم تكن هناك، طلبها ��
كذلك فلم �جدها..

�عد ع�� دقائق دق جرس الهاتف، وسمع صوتا جد�دا �قول:
� ق�ض�نا اآلن �ا

كة (جول�ندا).. إن مس (شتاينولد) �� - هنا ��
�
سون).. ال تفه ��لمة عما عرفت اليوم �� مس�� (ماس��

�دج)، إذا ما أردت ضمان صحتها.. تك� ... (هاس��
وأغلق الخط.. فتهاوى (مارك) جالسا شاحب الوجه..

ە ع� (�الر��ل) ك�ف ��� أن (مارتا) مهددة؟.. لقد ركز تفك��
ء عن (مارتا).. وهو اآلن فقط �درك أنه �حبها، �ما �

و�� �ل ��
لم �حب أحدا من ق�ل المص��ة هنا �� أن (أو��سبو) عرف أن

(مارك)..
�حب (مارتا)، ق�ل أن �عرف هو نفسه ذلك�

لقد هزمة العدو.. فذلك الوغد لن يتورع عن ذبح (مارتا) ل�ح��
نفسه.. لقد ذبح أ�اها من ق�ل.. وأدرك كذلك أن (أو��سبو)
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�حاول تعط�ل (مارك)، إ� أن ي��حه عن ط��قه نهائ�ا.. ال�د ل
(مارك) أن �موت ق�ل إطالق �اح (مارتا).

�ا له من مأزق�.
 

∞∞∞∞∞
 

متحمسا وصل المف�ش (جارسون)؛ ل�عرف من (مارك) ذلك
ك.. � ال��

الدل�ل الذي سيوقع (أو��سبو) ��
ل�نه - لخي�ة أمله - وجد (مارك) عازفا عن ال�الم وكذلك حارسه
� ق�ضة العصا�ة،

الخاص.. وصارح (مارك) المف�ش أن (مارتا) ��
� فقدها إذا ما ثرثر.. فهو �عرف ما �ستطيع

وهو غ�� راغب بتاتا ��
أولئك األوغاد عمله..
�خ المف�ش محنا�

- �ا لك من أحمق�.. إنهم س�قتلونها ع� �ل حال �مجرد أن
�فرغوا منك.. ذلك متوقع.. فال تكن مغفال�

� وجوم:
تنهد (مارك) وغمغم ��

� زنزانة
- اق�ض ع� (أو��سبو) �ا س�دي المف�ش.. ضعه ��

وعندئذ أت�لم أنا...
- هل تتحامق؟.. ال �مكن الق�ض ع� رجل نفوذە كهذا دون

دل�ل.. س�خ�ج من أ�ة زنزانة �عد نصف ساعة..
إن (أو��سبو) لمركز قوة مرعب..

ثم ابتلع ر�قه وأردف
- ح�� إذا أنت قتلت، فأنا أعرف ج�دا أن قاتلك هو (أو��سبو)،
� أردت الق�ض ع� �ل � لن أستطيع إث�ات ذلك.. لو أن�� ل���
إ�سان أعرف أنه مجرم، المتألت سجون الوال�ات المتحدة �عد

ر�ــع ساعة.. أنت قل � دل�لك�
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حاول من جد�د، ل�ن (مارك) �ان م�ا
لهذا ان�ف المف�ش محنقا..

جلس (مارك) �عد رح�له شاردا منها.. و�عد هنيهة نظر إ� (م��)
وغمغم:

.!... � - أطلب �� مكتب المحا�� (بورتر).. أر�د أن أ�تب وصي��
 

∞∞∞∞∞
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21- الشقراء (دل�لة)..

�
� الفراش ��

� (أو��سبو) ع� ظهرە ��
� السادسة مساء استل��

��
شقته الفاخرة �ـ (�ارك أفي�يو)..

�ان �شعر �الرضا عن قرارە األخ�� �خطف ابنة (شتاينولد)، ف��
� حوزته للضغط ع� (مارك)..

آخر ورقة ��
وهنا دق جرس الهاتف، فرفع السماعة..

سمع صوت (�الر��ل) المألوف المح�ب له:
- ك�ف حالك �ا (�الر��ل)؟

�
� أن استطعت االتصال �ك.. كنت ��

- أوە �ا س�دي.. �م ����
غا�ة القلق عل�ك �عد ما حدث أمس �حدة �ساءل:

- من أين حصلت ع� رق�؟
- مدير الم�ح الذي تعمل �ه (جالد�س) أعطان�ه..

� العادة ال أحب أن �عرف رق�� أحد..
� أنه فعل ذلك.. ��

���� -
قنا كذا �األمس.. سمعت أنك رحلت مع � أننا اف�� يؤسف��

سون).. (ماس��
. - لقد قال عنك أش�اء فظ�عة.. إنه �كرهك حقا

.. ما �� خططك الل�لة؟ - الشعور مت�ادل.. قو�� ��
� سماع �عض الموس�قا....

ء.. كنت أرغب �� �
- ال ��

خفق قل�ه �حرارة:
- �التأ��د س�سعينها...

� رجاء:
قالت ��

؟ � � لتصحب��
- هل لك أن تأ��
اب�سم وهمس:

� عنوانك مرة أخرى؟ - �التأ��د.. هال أعطيت��
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� ح�اء:
أعطته عنوانها وأضافت ��

� م�ان راق جدا �ا س�دي.. ل�ن ع� أال يث��
- إن الشقة ل�ست ��

هذا حف�ظتك�
لم �عد �شعر �اإلنهاك.. فقل�ه العجوز �ستع�د ش�ا�ه مع فتاة

ب��ئة طاهرة كهذە..
ع يرتدي ث�اب السهرة.. و�ثقة ��

 

∞∞∞∞∞
 

�عد ر�ــع ساعة، هو ذا الرجل المتأنق �قف أمام �اب المب��
القد�م، �قرأ اسم (شم�ت - ي�س)، ف�دق الجرس..

ثم �دفع ال�اب صاعدا الدرج وهو �صفر موس�قا (ل�ست)..
�ا للسلم العتيق المت��ل... حتما �ستحق هذە الفتاة ما هو

أفضل..
و�انت هناك ت�تظرە.. شقراء فاتنة ع� وجهها أح� اب�سامة

� دفء همست:
عرفها.. و��

- تفضل �الدخول�
ودخل (أو��سبو).. دخل الشقة.. دخل الم�ان الذي أحس ف�ه
سون) �قول � ظهرە، وسمع (مارك ماس��

�فوهة مسدس تنغرس ��
� هدوء:

��
- ارفع �د�ك ألع��.

رفع �د�ه ب�طء، وصوب نحو (�الر��ل) نظرة حيوان ج��ــــح.. لم
� ج�ع:

تتحملها الفتاة، فقالت ��
سون) وأنفذ ما �طل�ه .. أنا أعمل عند مس�� (ماس�� - اغفر ��

... � م��
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أشار لها (مارك) � تن�ف، فارتدت معطفها وق�عتها، وفتحت
ال�اب.. ولم ت�س ق�ل الخروج أن تهمس:

� غا�ة األسف �ا (أو��سبو)..
- أنا ��

ثم أغلقت ال�اب وراءها..
� الرجالن وحدهما..

� الشقة ���
و��

 

∞∞∞∞∞
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- اجلس �ا (أو��سبو).. أعتقد أنك س���� هنا مدة ط��لة..
� أحمق إ� درجة أن آ�� وحدي؟� � ذلك.. أتظن��

- أشك ��
� وحدە�

ة.. فإنه �أ�� - عندما يه�م عجوز مثلك �فتاة صغ��
� وجه الرجل.. وأردف:

وهز (مارك) سالحه ��
� هذا الهراء.. لقد أت�ت أنا الل�لة خلسة دون

- لن نضيع الوقت ��
طة ط��لة.. طة، فإجراءات ال�� علم ال��
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� سخ��ة اب�سم الرجل:
��

- ما تقوله ال جدوى منه.. أنت لن تجرؤ ع� قت�، ولسوف أخ�ج
� أز�د من هنا ح��

.. �
- حاول ذلك وستكون هذە أسعد لحظات ح�ا��

ثم إن (مارك) قال ��امة:
- أر�د أن تخ� س��ل مس (شتاينولد).. أر�دها هنا سالمة تماما..
عندئذ فقط أتر�ك تذهب ون�دأ من جد�د.. إن المساس �شعرة
� إ� �ــــح، و�� من رأسها، سيؤدي �ك إ� منضدة طب�ب ال���

... �
ال�ر�� ال�ه��ا��

أخ�ج (أو��سبو) من جي�ه - الذي سبق أن ف�شه (مارك) - لفافة
تبغ وأشعلها.. وقال:

.. أنا ال أعرف ش�ئا عن الفتاة وال عن �ل � - �مكنك أن تقتل��
� تتحدث عنها.. أعتقد أن هذا الم�ان �عج �أجهزة الجرائم ال��

ال�سج�ل..
� تظنون أن الرجل الط�ب ال �قتل.. وهذا - أنتم مع�� المجرم��

لعمري - خطأ فادح.
وهنا دق ال�اب.. قال (مارك) دون أن �حول ��ە:

- من هناك؟
- (م��)..

تراجع (مارك) �ظهرە وفتح ال�اب.. دخل (مول�جان) و�دە ال�م��
� ال�ن�سة.. ثم سأل عن

ع� سالحه، وقال إن (�الر��ل) آمنة ��
حال (أو��سبو).. فقال (مارك):

� أم�ح.. - �حسب��
مذ (م��) �دە إ� جي�ه.. أخ�ج حفنة من األشواك الرف�عة.. و�ال

م�االة قال:
- نجرب هذە.. وان لم تصلح �مكننا ک�ه �الحد�د�
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ع �شد وثاق (أو��سبو) إ� مقعد، مستعمال ودون �لمة أخرى، ��
� سخ��ة:

ح�ال غل�ظا.. �ساءل الرجل ��
نامج �الض�ط؟ - ما هو ال��

.. تعلمت هذە الط��قة � - األشواك الخش��ة تحت أظفار القدم��
من رجالك..

�دأت الشجاعة تتخ� عن الرجل.. ونظر إ� (مارك) متوسال:
- أنت لن �سمح �التعذ�ب�.

� تابوت منذ أ�ام.. هل تذكر هذا؟.. وال
�� � - لم ال؟.. أنت وضعت��

تحاول ال�اخ؛ ألن المب�� خاو ع� عروشه هذە الل�لة �الذات..
و�دأ التعذ�ب..

�ان األلم ش��عا ال �طاق.. وانهار الرجل ��عا، وق�ل أن �ح��
لهم الفتاة إذا ما تركوە.. خطله (م�� �عض ع�ارات ع� ورقة
وأح�� الهاتف، وطلب له الرقم الذي اختارە، وع�� الهاتف تال
� تطلب إحضار الفتاة (مارتا) إ� الشقة (أو��سبو) الع�ارات ال��

حاال.. ثم أغلق (م��) الخط..
قال (مارك) وهو �صوب المسدس نحو رأسه:

� ، أو حاول رجالك اقتحام الشقة، فإن�� � - لو حاولت التالعب ��
سأفجر رأسك دون إ�طاء...

استأذن (م��) �عض الوقت إ� أن �ح�� رجال العصا�ة.. ثم
عاد يواصل االنتظار المتوتر مع (مارك)..

 

∞∞∞∞∞
 

صوت جرس ال�اب..
ه�ع (مارك) ل�فتح ال�اب، ل�ن ال�اب انفتح فجأة، واقتحمه

خمسة رجال أشداء..
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� اللحظة ذاتها وشب (أو��سبو) - برغم قيودە - را�ضا إ�
و��

غرفة النوم الق���ة.. أطلق (مارك) رصاصة عل�ه ل�نها طاشت..
�ع منه، ولم �كن حظ (م��) أ��� و�عان ما وجد المسدس ين��

ة تغلب الشجاعة.. � األقدام، وال��� وفرة.. إذ سقط أرضا ب��
ا المعا يهوى فوقه.. فاستعد للطعنة.. ورأى (مارك) سكين�

- ال تطلقوا النار.. أمسكوهما فقط�
�ان هذا هو صوت (أو��سبو)..

ا �صد�قينا مق�دين إ� األرض.. وانتهت المعركة أخ��
- هل نقتلهما اآلن �ا ر�س؟
� ضيق غمغم (أو��سبو):

��
� كنت هنا معهما.. سأرحل أنا اآلن، و�عد ثمة امرأة تعرف أن��
خمس دقائق تخرجون بهما خذوهما إ� دار (جاس) ح�� أقرر ما

تفعله بهما..
ة، وارتدي ق�عته، ثم اب�سم ثم أصلح من شأنه أمام مرآة صغ��

اب�سامة قاس�ة وقال ل (مارك):
� كت�تها �� ألقولها.. لم � الخط�ة ال��

- الخطأ �ان ��
� ال�الم، واس�نتج الرجال ��عا أن ش�ئا ما

�� � �كن هذا هو أسلو��
�ان خطأ..

واتجه نحو ال�اب..
�ان األلم �عت� صدر (مارك).. لقد فشلت خطته..

�ان �ل هذا أجمل من أن �كون حق�قة.. واآلن لم �عد له أن
يتوقع رأفة من هؤالء..

لقد حانت ساعته، وساعة (مارتا)، وساعة (م��)، ور�ما ساعة
(�الر��ل) كذلك..

 

∞∞∞∞∞
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ــم.. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 22 - اآلن أت�لـ

� �طء..
نزل الرجال السلم ��

.. فرقة من رجال � و�انت هناك مفاجأة قاس�ة عند ال�اب الخار��
طة، �حملون المدافع الرشاشة، �عان ما أحاطت برجال ال��

العصا�ة، وسمعوا صوتا مألوفا:
- ارفعوا األ�دي فوق الرءوس�

ثم برز وجه المف�ش (جارسون) يهتف �صوت �النقيق:
سون)؟.. أخ�ج � أنت و(م��)، ولتضعا - ك�ف حالك �ا (ماس��

ذمة� � أ�دي هذە ال��
األصفاد ��

� اخت�� �عض الوقت. وعرف (مارك) أن (م��) - ح��
� أن تكون العصا�ة قد ارتا�ت

قد اتصل �مدي��ة األمن؛ ألنه خ��
طة وأعدوا �مينهم، وق�ضوا ع� � األمر..، وجاء رجال ال��

��
(أو��سبو) لحظة مغادرته..

� ق�ضتهم..
- ل�ن (مارتا) �عد ��

�
طة إ� عنوان الرقم الهات�� - ل�س تماما.. لقد ذه�ت فرقة ��

الذي طل�ه (أو��سبو).. ال�د أن (مارتا) هناك أو من �عرف
م�انها...

طة ترحل وذهب المف�ش يتصل بتلك الفرقة، ب�نما س�ارات ال��
ء ع� ما �

.. وعاد �قول لـ (مارك): إن �ل �� � حاملة ص�دها الثم��
�
يرام.. سيوجهون إذن إ� (أو��سبو) تهمة الخطف و�� - ��

� الوال�ة - تهمة خطرة.. قوان��
 

∞∞∞∞∞
 

- (مارتا)�
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� ذرا� (مارك) ع� �اب البنا�ة استدارت (مارتا) وهرعت ترت�� ب��
طة.. � تقطنها، �عد أن نزلت من س�ارة ال�� ال��

�انت عيناها حمراو�ن من ال��اء،، وشعرها مشعثا ل�نها ظلت
فاتنة حقا..

�
� الص�اح، و�� غاف�ة ��

ل عليها �� � لهما حكت ك�ف اقتحموا الم��
ل مهجور، � الفراش، وك�ف أرغموها ع� الذهاب معهم إ� م��

� غرفة �الطابق العلوي..
ح�ث ح�سوها ��

ا.. لم يؤذها أحد، ل�نها �انت تموت هلع�
ولم �ستطع أن تأ�ل قط..

 

∞∞∞∞∞
 

ح للمف�ش (جارسون)، ك�ف ، جلس (مارك) ��� ظهر اليوم التا��
أن اإل�صال الذي معه �دين (أو��سبو)، و�ن�� تلك الش�كة

� أ�شأها.. الفظ�عة ال��
� أنا محام.. اقتحم مكتب - أنت محقق �ارع أيها المف�ش، ل�ن��
(أو��سبو)، وضع �دك ع� سجالته ستجد أن �ل من تعامل
� الواقع

ى أش�اء رخ�صة �أسعار �اهظة؛ هو �� معه، واش��
� ضخمة.. لو أنك استج��ت هؤالء، مستف�د من بول�صة تأم��
لوجدت أنهم ينهارون ��عا.. ثم شهادة مس (شتاينولد) حول
خطفها ستضيق الخناق حول الرجل، كذلك قد �ستطيع إث�ات

ف رجاله.. � مقتل (جو�سون).. حتما س�ع��
دور الرجل ��

نهض المف�ش متحمسا ليواصل العمل الذي �دأە أما (مارك)
� هذە المرة لن �كون م�ع أبيها هو

ف�ان �انتظار (مارتا).. و��
محور الحد�ث..

(�الر��ل) أ�ضا لم تعد ترى (م��) مول�جان س�ئا إ� هذا الحد..
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� �حبها.. �حبها من اللحظة األو�.. لقد �ان الف��
و�رغم أسل��ه المتعجرف معها، فإنه صارحها �أنه يه�م بها، و�أن
� عرف عالقتها مع رجل العصا�ات العجوز، الذي جنونه جن ح��

�انت تهوى موس�قاە..
لقد عرف �ل منهما ح�ا جد�دا..

والغد لم �كن ب�ع�د..
دونالد روس
۱۹۳۸

 

(تمت بحمد هللا)
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القتل �دون مقدم أتعاب
نحن نقدم لك عرضا ال يرفض �مكننا أن نتخلص من أي شخص
تختارە. ولن نطلب أتعابنا اال �عد انتهاء المهمة... ول�ن حذار من
اءة حذار من التظاهر �سوء التالعب بنا.. حذار من التظاهر �ال��
�
كة (جول�ندا) لقادرة ع� العثور ع� من يرغب �� الفهم... إن ��

الخالص منك انت..
د. أحمد خالد توفیق. 
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Group Link – لینك االنضمام الى الجروب

 

 

Link – لینك القنـــــاة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:

ا.. 1- لن أخســر ش�ئ�
2 - مقا�ل خدماتنا..

3- آ�سة تفقد وظ�فتها..
.. 4 - الح�� الذي تال��

5- ز�ارة غ�� منتظرة..
6- الم�ت والتحقيق..

7- فتاة ومسدس..
� الشارع..

8- قتل ��
9 - ز�ارة م��ض..

� حفل..
10- (�الر��ل) ��

11 - (�الر��ل) تحقق ش�ئا..
12- المــــــــــــالذ..

13 – التــــــــــــابوت..
ء مكتوب بوض�ح.. �

14- �ل ��
10- الرجل �المكتب المجاور..

16 - تعل�مات للقتل..
17- ال�الب تصطاد ثعل�ا..

� المطعم..
�� -18

16- المواجــــــــــــــهة..
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20- - (أو��سبو) ي��ــح جولة..
21- الشقراء (دل�لة)..

22 - اآلن أت�لـــــــــــم..
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمه مهمة) :
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب ا�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (01)      
 
 
 
 
 

ساللة أندروم�دا
 

تأل�ف: ما��ل كرشتون.
ترجمة وعرض: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
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1- المؤلف..
� نذكر فيها اسم (ما��ل ل�ست هذە �� المرة األو� ال��
كرشتون)، فقد قا�لناە من ق�ل مخرجا لقصة (الغيب��ة).. واليوم
� تف�ح منها رائحة ، ال�� ا لقصص الخ�ال العل�� � نلقاە مؤلفا متم��

الطب..
وال عجب هنالك.. فنحن نعرف أن (ما��ل كرشتون) طب�ب

ا. ق�ل أن �ص�� مؤلفا أو مخرج�
�
� (ش��اغو) عام 1942، وتخ�ج ��

ولد (ما��ل کرشتون) ��
�
مدرسة (هارفارد) الطب�ة، ثم صار زم�ال لما �عد الدكتوراە ��

� (الجوال) ��ال�فورن�ا عام 1969..
معهد (سالك) ��

ال ندري م�� وال ك�ف �دأ يهتم �الفن.. ل�نه قدم عددا ال �أس
، نذكر منها: �ه من قصص الخ�ال العل��

- رجل األطراف ال�ه���ة.
ى. - �قة القطار ال���

. - أ�لة المو��
- ال�ونغو.

- ال�رة.
.( - حد�قة الع� (الجورا��

� ف�لم
ج) �� � أخرجها (س�ا�ل�� ة ال�� ونحن نذكر ج�دا القصة األخ��

� العالم �له.
، الذي هّز ش�اك اإليرادات �� الديناصورات الشه��

أما قصص (كرشتون) ال�ع�دة عن عالم الخ�ال العل�� ف�:
. - خمسة مر��
- ح�اة كه���ة.

- رحالت.



1752

: � � قدم لنا هذا الفنان المتم��
� مجال اإلخراج الس�نما��

- و��
. � - العالم الغر��

- الغيب��ة.
ى (عن قصته هو نفسه). - �قة القطار ال���

� معهد (ماسا�شوس��) للعلوم التقن�ة..
واآلن هو �اتب زائر ��

والقصة الحال�ة كتبها (كرشتون) عام 1969، و�العادة تلقفتها
� ف�لم من إخراج (رو�رت وايز).

الس�نما األم��ك�ة لتقدمها ��
و�ما �قول محرر مجلة (ال�ف) عن هذە القصة:

� م��عا، ألنه �ان �ع�دا
� الما��

- إن الخ�ال العل�� الذي �ان ��
ا. إن قصة (ساللة جدا، صار اليوم م��عا ألنه صار ق���ا جد�
أندروم�دا) �� ن�ع من رسوم الجمجمة ع� زجاجات الدواء،

� ال�دن..
وتحدث نفس القشع��رة ��

� القصة ال�ث�� من التوثيق، واإلشارة إ� أسماء
ولسوف تجد ��

�ة � � (ناسا)، �ل أن نها�ة الط�عة اإلنجل��
�� � واقع�ة من العامل��

زاخرة �أسماء المراجع العلم�ة، و�أنها رسالة دكتوراە حق�ق�ة،
ح�� أنك تجد نفسك غ�� قادر ع� تحد�د م�� ت�دأ الحق�قة

.. وم�� ت�ت��
� �ل كتا�اته..

وهذا هو طابع (كرشتون) ��
، لو �دأنا نطالع هذە الروا�ة ع� أننا سنفهم عالم (كرشتون) أ���

المشوقة، ذات الطابع غ�� المألوف.
 

د. أحمد خالد توفيق
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اليوم األول
 

اللقـــــاء
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1- �لد الحدود المفقودة..
ء.. �

رجل �مسك �منظار مقرب.. هكذا �دأ �ل ��

� ل�لة شتاء، جوار مدينة
الرجل �قف ع� جانب الط��ق ��

ة من مدن (أر�زونا).. اسمه المالزم (روجرشون).. ال�د أنه صغ��
� ا مع القفاز�ن السم�ك�� وجد اإلمساك �المنظار المقرب عس��

.. � � �دە.. وأحدث �خار الماء عتامة ع� العدست��
اللذين �انا ��
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�ل هذا �ان غ�� ذي جدوى.. فلم �كن المنظار قادرا ع� كشف
أ�ار هذا ال�لد الغامض، ل�ن مشهد (شون) الواقف فوق
صخرة جلمود، �حاول ت�ب�ت المنظار فوق أنفه؛ �ان هذا

� النفس..
ء يث�� الشفقة �� �

ء ح��ن.. �� �
المشهد يتألق ���

ال�د أن المنظار المقرب �ان �شعرە �األلفة.. ع� األقل �� آخر
اە ق�ل موته. ء مألوف س�� �

��
وهكذا �مكننا أن نتخ�ل - ونع�د ترك�ب - ما حدث �عد ذلك..

لقد تفحص المالزم (شون) ال�لدة �منظارة.. �� مجرد �لدة
ة ال ت��د م�انيها ع� ستة �لها تح�شد حول الشارع صغ��
الوح�د بها.. والهدوء �عم الم�ان، فال أضواء.. وال صخب ومن
� �ان الهنود ) الرهي�ة ال�� �

�ع�د يرى امتداد صحراء (موجا��
الحمر �سمونها (�لد الحدود المفقودة).

اير، والساعة د �مزق أعصا�ه.. فالشهر هو ف�� وشعر المالزم �ال��
ة مساء.. ع�� الط��ق إ� الس�ارة (الفورد) الواقفة، ب�نما � العا��

��
محركها يهدر ب�طء..

� ودخل، ثم أغلقه وراءە..
دلف إ� ال�اب الخل��

� ال�ه��اء (ل��س ك��ن) من�ما ع� خارطة، � الداخل جلس ف��
و��

� اشاعت ضوءا أحمر ون�ة العد�دة ال�� � األجهزة اإلل��� ما ب��
دم��ا ع� الم�ان �له..

� - (شون) و (ک��ن) - �ان منها �عد رحلة شاقة �ال الرجل��
ج) إ� هنا.. و�انت مهمتهما �� استعادة قطعها من (فاندن��

� ه�طت مؤخرا ها هنا.. القذ�فة المكوك�ة ال��
ولم �كن الرجالن �فقهان ش�ئا عن القذائف المكوك�ة، سوى أنها
� ثم � ترسل لتحلل الفضاء الخار�� ن�ع من ال��سوالت، ال��

تعود..
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ول�سه�ل عمل�ة العثور ع� هذە ال��سوالت؛ �انت القذ�فة
ون�ا، �مجرد أن تص�� ع� ارتفاع خمسة أم�ال.. ترسل أز�زا إل���
� ، ال�� �

و�� لهذا �انت هذە الع��ة مزودة بوسائل الت�بع اإلل���
تعمل �كفاءة برغم �طنها.. فما ع� را�بيها سوى تحد�د اتجاە
األز�ز، ثم يتحركون نحوە مسافة خمسة أم�ال.. ثم يتوقفون
و�ع�دون حساب اإلحداث�ات.. وش�ئا فش�ئا �دنون من القذ�فة..

هذە المرة احتاج اقتفاء األثر إ� ست ساعات �املة..
ل�نهم قد وصلوا تق���ا إ� هدفهم.. واسم الم�ان ع� الخارطة
هو (ب�د مونت) بوال�ة أر�زونا).. تعدادها - وا�تم ضح�اتك -
هو ثمان�ة وأر�عون �سمة.. ومن الغ��ب أن األز�ز �ان قادما من

وسط المدينة �الض�ط..
� هذا، أن مواطنا ساذجا من (ب�د مونت)، إذا ما رأي

الغ��ب ��
مرك�ة قادمة من الفضاء، ال�د أن �خ�� الجميع �ما رآە.. ل�ن هذا

لم �حدث.. ولم تصلهم أ�ة أخ�ار من هذە ال�لدة..
خ�ج الرجالن من الع��ة وألق�ا نظرة ع� الم�ان.. �ان السالم
�سود ال���ع.. سالم له لون ظالم الل�ل.. ل�نهما �عد ثوان -

الحظا الطيور..
.. �أش�اح فوق وجه �

طيورا عمالقة �انت تحوم حول الم�ا��
القمر.. ك�ف لم �الحظاها من ق�ل؟.. ماذا �عن�ه وجودها؟..

- ر�ما �انت صقورا.
- �� كذلك.. ول�ن لماذا �� هنا؟

لم يرد األخر.. فأشعل (شون) لفافة تبغ، وهو �كور راحت�ه حول
اللهب ل�منعه من االنطفاء.. ثم رفع المنظار المقرب إ� أنفه،
ع �مسح األفق ب�طء �عد دقائق أل�� �لفافة التبغ إ� و��

الجل�د.. وغمغم:
� نظرة...

- ر�ما �ان األوفق أن نه�ط ونل��
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�
 

∞∞∞∞∞
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ج.. 2 - فاندن��
� غرفة مراق�ة معزولة؛ �جلس المالزم

ع� �عد ثالثمائة م�ل ��
(إدجار كومرو)، وع� مكت�ه حشد من المقاالت العلم�ة..

�
اف ع� عمل�ة ال�حث �� مهمة (إدجار) هذە الل�لة، �� اإل��

صحراء (أر�زونا) عن القذ�فة المكوك�ة، و�ان الرجل �كرە هذا
العمل، وال �طيق هذە الغرفة ال�اردة المقيتة �ضوئها الخافت..
ان عمال كهذا ال �جلب سوى السأم، ولما �ان (إدجار) أساسا
� فسيولوج�ا الجهاز الدوري، فقد وجدها فرصة

مختصا ��
� عندما ت��د سانحة لقراءة مقال عن (�س�ة ان�شار األوكسج��
ا (الضغوط الج��ة)، وهو - �ما نرى - موض�ع ال �ساعد كث��
� أصدر مك�� الصوت فوق رأسه ع� قتل الملل.. �ان ذلك ح��

قرقعة.. ودوي صوت (شون) يت�لم من ع��ة المتا�عة:
؟.. � - هنا (كي�� - 1) �خاطب (فاندال - 10).. هل �سمع��

حّول..
- أسمعك..

داد القذ�فة.. أبق جهاز - نحن ع� وشك دخول المدينة الس��
الراديو مفتوحا..

� كت�ب (قواعد النظام الخاص
�ان هذا بروتوكوال ثابتا ��

�ط ء ع� �� �
جاع القذائف).. �جب أن يتم �سج�ل �ل �� �اس��

�اس�ت.. ولم �ستطع (كومرو) قط أن �فهم جدوى هذا
جع المقذوف.. اإلجراء.. األمر واضح.. الع��ة تذهب.. �س��

تعود.. فلم التعق�دات؟
� لألصوات من الراديو:

وعاد �طالع المقال الممل، و�ص��
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�ن، ل�ن ال � - نحن اآلن داخل المدينة.. لقد مررنا �محطة ب��
عالمة ع� الح�اة.. ال أضواء.. ل�ن إشارات المقذوف تتعا�

دون توقف..
�ان (كومرو) �عرف (شون).. إنه رجل �ال خ�ال..

� أثناء عرض ف�لم رعب، فلماذا
وهو قادر تماما ع� أن ينام ��

� صوته؟
ي�دو هذا التوتر ��

و�ستمر األصوات من الجهاز:
- هل رأ�ت هذا �ا (ك��ن)؟

�دوي صوت (ک��ن):
- ماذا هنالك؟

- هناك.. ع� جانب الط��ق.. ي�دو كجسد ممدد..
ثم دوى صوت محرك الع��ة.. ثم:

- �ا إل�� الرح�م�
- هوذا واحد آخر.. ي�دو ميتا.. هل..؟

� الع��ة..
- ال.. ابق ��

دون �لمة أخرى مد (كومرو) إص�عه إ� زر أحمر مكتوب عل�ه
(أمن)، فضغطه.. هذا الزر مهمته عزل الغرفة تماما عن العالم

.. ثم رفع سماعة الهاتف: � الخار��
� م�جور (ما�شك) حاال.. أول��ة - هالو�.. أعط��

و�ان الم�جور المذكور هو المسئول عن �ل �شاطات
اير)..، وطفق (کومرو) ي�تظر وع لشهر (ف�� الم��

� للمحادثة:
الخط و�ص��

- هل أنت واثق �أنهم مو�� �ا (ك��ن)؟
ات منهم..� - �التأ��د.. ال�د أن هناك ع��

وفجأة دوي الصوت المذعور:
- (ک��ن)�.. هل تراە؟..
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� المعطف األب�ض �ع�� الشارع..
- نعم.. ذلك الرجل ��

� فوق جثثهم �ال م�االة.. �أنهم..
- إنه �م��

- إنه قادم نحونا�
.. � ك هذا الم�ان فورا.. إن�� - أری أن ن��

وهنا دوت ال�خة الحادة..
وانت� االتصال تماما، فلم �عد (كومرو) قادرا ع� سماع صوت

� مرة أخرى..� الرجل��
 

∞∞∞∞∞
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3 – األزمــــــــــــــة..
� ظهرت هذە ء نادر..، وح�� ح�� �

إن األزمات العلم�ة ل��
�ة، �انت تتعلق دائما �ال��م�اء أو � تار�ــــخ ال���

األزمات ��
) وهذا أمر متوقع.. فقد � �اء، ول�س �علوم الح�اة (البيولو�� � الف��
�ان علماء الطب�عة هم أول من طور علمه.. ثم لحقت ال��م�اء

�الطب�عة �خطا حث�ثة، ل�ن علم األح�اء ظل طفال �حبو..
� زمن (جال�ليو) و (نيوتن) �ان الناس �عرفون عن القمر

وح�� ��
أ��� �مراحل مما �عرفون عن أجسادهم.

ة ما �عد الحرب، و�دء واستمر هذا الوضع ح�� عام 1940 لف��
عهد المضادات الحي��ة.. ثم ا��شاف الشفرة الوراث�ة وك�م�اء
� عام

� التار�ــــخ.. و��
� عام 1953 تم زرع أول �ل�ة ��

المناعة، و��
1958 تم ترك�ب أول ح�ة مانعة للحمل..، لقد صار علم األح�اء
يرمح �خطا واسعة.. و�رغم هذا لم تحدث أ�ة أزمة بيولوج�ة

قط ق�ل أزمة (ساللة أندروم�دا)..
و�ما �قول (ل��س بورنا�م): «األزمة �� موقف تتحول ف�ه
ا.. مجموعة من الظروف المقبولة، إ� ظروف غ�� مقبولة بتات�
� قد �كون س�اس�ا أو اقتصاد�ا أو وذلك �عد إضافة عامل مع��
.. عدم ث�ات أسعار البورصة.. �لها علم�ا.. موت س�ا� شه��

� النها�ة..
ت�ساوى ��

و�ذا نحن نظرنا إ� قض�ة (ساللة أندروم�دا)، لوجدنا أن األفراد
� لمواجهة أول أزمة � ال�دا�ة لم �كونوا مؤهل��

الذين واجهوها ��
� التار�ــــخ، �ان (شون) و (ک��ن) واض� ال�فاءة،

بيولوج�ة ��
ل�نهما ال يتمتعان بتفك�� خالق.. كذلك �ان رئ�سهما (کومرو)..
� اللوائح - اتصل برئ�سة الم�جور

ل�ن هذا األخ�� - �ما تق��
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(مان�ش�ك)، وهنا تأخذ القصة مجری مختلفا.. ألن (مان�ش�ك)
�ان معدا ومؤهال لق�اس أ�عاد أزمة هائلة كهذە..

 

∞∞∞∞∞
 

�ط المسجل � ل��
جلس (مان�ش�ك) �مأل غليونه �الط�اق، و�ص��

� حوزة (كومرو)..، و�ان (مان�ش�ك) مهندسا �دين الجسد
��

� الج�ش، ما لم
� ضغط الدم يهدد مستق�له ��

�عا�� ارتفاعا ��
� ترك

�فقد وزنا �ما نصحوە من ق�ل.. لذلك �ان �فكر ��
، ح�ث ال �ع�أ أحد بوزنك الج�ش، وااللتحاق �القطاع الصنا��
� استدعوە – شعر � هذە الل�لة - ح��

أو ضغط دمك..، و��
� �التوتر والقلق.. من ثم اتخذ رد الفعل الدفا�� الوح�د المم��

له: صار أ��� تراخ�ا و�طئا، هذا هو � نجاحه.. �لها هاج الناس
من حوله، ازداد هو الم�االة..

إ� حد أنك تظنه سيهوى مغش�ا عل�ه.. و�ان هذا هو أسل��ه
� الذهن وال ينجرف إ� الذعر..

ل�ظل موضوع�ا صا��
�انت المش�لة - �ما أوضحها (كومرو) - �� انقطاع االتصال
�الع��ة.. �ع�ارة أدق، لم �عد (شون) و (ک��ن) يت�لمان، ل�ن

صوت محرك الع���ة ظل قادما من مك�� الصوت.
أحس (مان�ش�ك) �اإلرهاق.. إن أمس�ة رهي�ة ت�تظرە من

الم�المات الهاتف�ة واالتصاالت، وارت�ا�ات نظم (ال�مبيوتر)..
ء و�رسال (القشاش) إ� ال�لدة.. �ما �

أصدر أوامرە ب�عداد �ل ��
� وخاصة (جاجرز).. ولم �كن طلب أن يتصلوا �الفني��

� غرام (جاجرز)، ل�نه �ان �علم كفاءته..
(مان�ش�ك) واقعا ��

� حاجة إ� رجل كفء..
وهو الل�لة ��

 

∞∞∞∞∞



1763

 

ة مساء، حلقت طائرة (صم��ل و�لسون) ��عة � الحاد�ة ع��
��

�
).. ومن �ع�د �� �

� الساعة، فوق صحراء (موجا��
465 م�ال ��

� أرسلهما الج�ش � اللت�� ضوء القمر استطاع أن يرى النفاثت��
تحلقان فوق ال�لدة، ب�نما اللهب الغاضب ي��عث من

مؤخرتيهما..
و�انت طائرة (و�لسون) تختلف.. ف�� رش�قة ط��لة الجسم..
�
�سمونها (القشاش).. و�� واحدة من سبع طائرات مماثلة ��

العالم �له، طائرة استطالع�ة متوسطة المدى، مزودة ب�م�انات
ا قادرة ع� تص��ر الط�ف الرؤ�ة ل�ال ونهارا.. ومزودة ��ام��
دد، ولها القدرة ، �اإلضافة إ� اإلشعاعات منخفضة ال�� �

المر��
، ورؤ�ة األشعة تحت الحمراء، ومن نافلة ع� المسح اإلشعا��

� الجو.
القول أن نقول إن �ل األفالم �انت تحمض وتطبع ��

لهذا �ان (القشاش) هو أفضل ما �مكن إرساله إ� (ب�دمونت)
تحت أستار الظالم وه�طت النفاثتان إ� مستوى منخفض.. ثم
ألقت �ل منهما �قن�لة فوسفور�ة جعلت ال�لدة تتوهج �ضوء
ء ممهدا أمام (و�لسون) � �لتقط ما �

النهار.. وهكذا صار �ل ��
ي��د من صور..

ا.. وه�ط بزاو�ة حادة.. ثم عاد يرتفع.. ضغط الرجل زر ال�ام��
وع� أرض الشارع الوح�د �ال�لدة رأي أجسادا..

أجسادا ممددة..
- �ا إل�� الرح�م�

ثم تنا� ما رآە، وعاد �حاول الهبوط.. فالدرس األول الذي
يتعلمه ط�ارو االستطالع، هو: ال تهتم �ما تراە.. فقط صورە

� تعود.. اء ل�حللوە ح�� ودعه للخ��
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� محاولة الفهم وانفعلت فلن �كون نص��ك
أما لو انغمست ��

سوى تهشم طائراتك
� ه�ط مرة أخرى �انت األجساد هناك.. وح��

 

∞∞∞∞∞
 

� القاعدة، إال أن الجميع �انوا
لم �كن أحد �حب (جاجرز) ��

�قرون له �أنه س�د فهم صور االستطالع.. وخ�� من �ف�ها..
فما إن دخل (مان�ش�ك) و (كومرو) الحجرة، ح�� دعاهما
الرجل إ� الجلوس أمام شاشة معلقة هناك وأشار إ� مسئول

�شغ�ل الفانوس السحري � ي�دأ العرض.
وع� الشاشة سقطت صورة تمثل مدينة صحراو�ة من الجو.

- تلك صورة أخذت منذ شه��ن بوساطة قمرنا الصنا��
.. �مكن�م رؤ�ة تفاص�ل

ً
(جانوس - 12).. ع� ارتفاع 187 م��

�ن) � �ن - هل تقرءون �لمة (ب�� � مدينة (ب�دمونت).. محطة الب��
�د وال�ن�سة.. الصورة .. ومكتب ال�� عليها؟ - ثم الد�ان الرئ���
التال�ة من �ل�ك أخرى.. ثم ظهرت صورة غ���ة، ال ي�دو بها

� األب�ض واألحمر.. سوى اللون��
- هذە صورة �األشعة تحت الحمراء، التقطها (القشاش).. و��

� �أخذ اللون صورة للحرارة أ��� منها للضوء.. �ل ما هو دا��
� لونها

األب�ض وما هو �ارد �أخذ اللون األسود.. و�ما ترون: الم�ا��
� الل�ل دوما.. واآلن..

أسود، ألنها أبرد من األرض.. هذا �حدث ��
� الشارع

هل ترون هذە ال�قع الب�ضاء؟.. إنها أجساد.. �عضها ��
... و�عضها داخل المنازل.. عددها خمسة ع��

� أنهم ماتوا؟ - هل تع��
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دوا ة ق���ة، ما داموا لم ي�� - ر�ما هم أح�اء.. ور�ما ماتوا منذ ف��
ودة، و�عضهم تماما.. ل�ن حرارتهم ت��اين.. �عضهم أم�ل لل��

مازال دافئا.. ل�ننا الحظنا أن هذا الشخص - هل ترونه؟ - أ���
دفئا من سواە.. �ل و�تحرك�

؟ � - إذن هناك شخص ��
اضه.. - هذا هو ما �مكن اف��
� الع��ة؟ - وماذا حدث لرا���

� ب�ضاو�ن �خبو ب�اضهما مع الوقت.. - صارا �قعت��
نهض (مان�ش�ك) وأشار إ� (کومرو) � ي��عه..

وأصدر له تعل�ماته، ب�نما هما �قطعان الممر:
� سأعلن (ح. ط) عاجلة (1).. ال (و�لر).. قل له إن�� - اطلب ج��

ء فورا، فال أحد سواە �ملك هذە السلطة.. � اطلب منه الم��
ە أنت بنفسك؟ - أال تخ��

� عملها..
- إن لدي أش�اء هامة ي����

 

∞∞∞∞∞
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4 - اإلنــــــــــذار..
دخل (مان�ش�ك) غرفته عازلة الصوت وأغلقها عل�ه.. �ان �عرف

�الض�ط ما س�فعله، ل�نه �ان �جهل لماذا �فعله..
وع (وا�لد فاير) منذ عام.. �ان قد تل�� ملخصا عما �س� �م��
ولقد ��� (مان�ش�ك) التفاص�ل، ل�نه �ذكر ش�ئا ما عن معمل
� م�ان ما، ومجموعة من خمسة علماء، مهمتهم من خالل

��
�
� قد تأ�� وع - �� دراسة أش�ال الح�اة غ�� األرض�ة، ال�� الم��

األرض بوساطة سفن الفضاء األم��ك�ة العائدة..
لم �كن �عرف العلماء الخمسة.. فقط �ان �عرف أن هناك خطا
�قوم �استدعائهم.. وع� من �طلبهم أن �طلب الص�غة الثنائ�ة

ل�عض األعداد.. مد �دە إ� حافظته وأخ�ج �طاقة كتب عليها:
� حالة الح��ق

��
اطلب الوحدة 87

جمة الثنائ�ة للرقم هذا هو.. وأخ�ج ورقة و�دأ �سجل عليها ال��
� (87).. إن األرقام الثنائ�ة مصممة للحاس�ات اآلل�ة، ال��

�ستعمل أسلوب (نعم - ال).. شحنة كه���ة - ال شحنة
� األرقام الثنائ�ة، �أنها كه���ة).. وقد وصف أحد ال��اضي��
� كفهم... إال أنها

�� � وس�لة العّد لمن ال �مل�ون سوى إص�ع��
مألوفة لمن �عرف (ال�مبيوتر).

� هو:
� ف�غ من التح��ل �ان الرقم الثنا�� وح��

110 11 11 0
أي أن الرقم هو (1010 - 110 - 1) وهو رقم هاتف معقول..

و�مكن طل�ه من القرص..
وهذا هو ما فعله..
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�ان الوقت هو منتصف الل�ل عندما أدار القرص..
 

∞∞∞∞∞
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�
اليوم الثا��

 

ب�دمونت
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5- الساعات الم�كرة..
.. � � �امل�� �انت األجهزة �لها ت�تظر هذە اللحظة منذ عام��

� ، عرف ع� الفور، أنه �ع�� � و�دأ (مان�ش�ك) �سمع صوت طن��
أن م�المته قد أدخلت إ� خطوط خاصة �شّفر الرسالة.. ثم

سمع صوتا:
- هذا الصوت مسجل.. أعط اسمك ورسالتك ثم انتظر.

ج) الج��ة.. أعتقد أنه - م�جور (آرثر مان�ش�ك).. قاعدة (فاندن��
من الواجب إعالن إنذار (وا�لد فاير)..

ولدى أدلة ���ة هامة..
�ط ء �حدث �� �

ا �السخف.. فهو - برغم �ل �� قالها شاعر�
� إلغالق الخط، فطفق �سج�ل.. سمع صوت ال (�ل�ك) المم��
ات الم�المات الملهوفة، ل�ن ش�ئا من هذا ي�تظر أن يتل�� ع��
لم �حدث ولم �در أنه خالل ثوان ع�� من م�المته، راحت

رسائل مشفرة تمر ع�� �ا�الت الهاتف فائقة ال��ة:
 

 * * * * * * * *وحدة * * * * * * **
�ي للغا�ة

: الشفرة ��
س ب و 9/9/9/234/435/6778/90

: الرسالة ��
إنذار وا�لد فاير

حالة إنذار ح�� تعل�مات أخرى
انت�
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دد: �عد ذلك دون تدخل ��� - راحت الرسالة اآلت�ة ت��
 * * * * * * * *وحدة * * * * * * **

�ي للغا�ة
: الرسالة ��

� حالة
� التال�ة أسماؤهم �� � األم��كي�� يتم وضع المواطن��

(زد-�ا�ا):
�� ستون، ج��

ل�ف�ت، بي��
تون، �شارلز - ل ب��

ك، كرس��ان. ألف هذا السطر ك��
هول، مارك

انت�
 

∞∞∞∞∞
 

� االسم
�انت هذە �� الرسالة.. و�ما نرى �ان هناك خطأ ��

� (واشنطن) إ� استدعاء خب�� �مبيوتر
الرابع.. مما اضطرهم ��

).. ل�ن لمعرفة مدى صحة الرسالة، �ما �س� �ـ (الت�بع العك��
� من القائمة.. الخب�� لم �ستطع أن يتأ�د سوی من صحة اسم��

 

∞∞∞∞∞
 

� دراها المطلة ع�
الساعة الواحدة ص�احا، و (أل�سون ستون) ��

� قلق عن س�ب �قاء ضيوفها إ�
ساحة (ستانفورد)، ت�ساءل ��
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� من القهوة، و�رغم ذلك �وا قدح�� هذا الوقت المتأخر.. لقد ��
� ذعر نظرت نحو زوجها

لم ي�د أحدهم ن�ة لالن�اف.. و��
�ا.. هنا دق جرس ال�اب � إدارة (ستانفورد) لل�ا�ت��

األستاذ ��
� – لدهشتها – �قفان � عسك���� فذه�ت لتفتحه.. وجدت رجل��

ع� ال�اب وقد �دا عليهما االرت�اك:
.. هل هذە دار د. (ج���� ستون)؟ �

- معذرة س�د��
... - إنها ��

ثم نظرت وراء كتفه.. ما � هذە الس�ارة العسك��ة الواقفة
� �دە؟

ء ما �� �
هنالك؟ ولماذا �قف ذلك الرجل ممس�ا ���

.. ال�د لنا من مقا�لة د. �
- هل هذا الرجل �حمل سالحا؟ - س�د��

(ستون) حاال.
تراجعت للوراء والذعر �غمرها.. �ادت تغلق ال�اب، ل�نها
وجدت الرجل وقد �لف إ� الداخل �الفعل.. مهذ�ا متحفظا

ء.. �
برغم �ل ��

ته �الن�أ المقلق، ل�ن أثار دهشتها أنه �دا إ� زوجها ذه�ت وأخ��
لها �أنما يتوقع هذا..

خ�ج إ� الردهة.. فح�اە الرجل العسکری مقدما نفسه ب�سم
� (مورتون).. و�اقتضاب عسكري قال له: �اب��

- ثمة ح��ق �ا س�دی.
ة السهرة - «هل ثمة وقت � - فهمت - ونظر (ستون) إ� س��

؟». � أس��دل ث�ا��
- أخ�� أن ال �ا س�دی.

ولدهشتها وجدت زوجها يودعها و�ستعد لالن�اف..
فصاحت مذعورة:

- م�� تعود؟
... � أو أ��� - ال أدري.. ر�ما �عد أسبوع��



1772

� هلع إل�ه.. �دا لها األمر �أنه �ابوس..
نظرت ��

- ول�ن.. األسلحة... هل أنت معتقل؟
� اعتذاری للضيوف...

� رفق - أ�ل��
- ال �ا مال�� - واب�سم ��

وق�ل أن تفهم، �ان زوجها قد ق�لها، وغادر الدار �ح�طه رجال
� إ� س�ارة الج�ش دون �لمة.. الج�ش، متجه��

وانطلقت الس�ارة �ع�دا عن ناظ��ــها..
 

∞∞∞∞∞
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�ك)، ي (ج. م�� � � ص�ف عام 1962 قدم عالم األح�اء اإلنجل��
��

� (لونج
� العا�� المقام �� ورقة علم�ة إ� المؤتمر البيولو��

� الحيوي
آ�الند)، و�ان عنوان هذە الورقة هو (تكرار التال��

حسب الخصائص النوع�ة)..
� دراسته أن

�ك) رجال ثور�ا ذا آراء جامحة.. و�ان يرى �� �ان (م��
اللقاء مع األجناس غ�� األرض�ة، �مكن تحد�دە حسب
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الخصائص النوع�ة لألجناس..
ك�ب المعقد � ال تدحض �� أن األجناس ذات ال�� فالحق�قة ال��
ك�ب توجد نادرة ع� كوكب األرض، ب�نما األجناس �س�طة ال��
ات.. ب�نما يوجد �ا واالف الح�� � ال�ا�ت�� بوفرة.. فهناك مالي��
..، وال�د أن عدد محدود من الفقار�ات.. ون�ع واحد من ال���

.. � هذا الوضع حادث �ال�س�ة للفضاء الخار��
�ا آت�ة من �ك) أن فرصة لقاء اإل�سان مع �ا�ت�� لهذا يرى (م��
� �� أ��� وفرة من لقائه مع �ائنات معقدة الفضاء الخار��

عد�دة الخال�ا..
وهذا اللقاء المتوقع �حمل خطرا جس�ما، إذا ما تذكرنا أن ثالثة

�ا األرض تحمل المرض لإل�سان.. � المائة من �كت��
��
 

∞∞∞∞∞
 

ا �ما جاء وا هذا المؤتمر.. واهتموا كث�� �ان (ستون) ممن ح��
� من � الثالث��

�ا) منذ �ان �� � (ال�ا�ت��
ف�ه..، و�ان (ستون) أستاذا ��

� العلوم الطب�ة..
عمرە.. �ل إنه حاصل ع� جائزة (ن��ل) ��

ء.. �
) �عرف �ل �� ��� و�ما قال أحد رفاقه عنه: «إن (ج��

و�سته��ه �ل األش�اء ال�اق�ة�»..
من الناح�ة ال�دن�ة، هو رجل نح�ل أم�ل للصلع.. له ذا�رة

حد�د�ة.. نافذ الص�� إ� حد مزعج، ح�� أنه �شعرك �أنك تث��
الملل..

� �دا�ة الس�ينات، فطنت الوال�ات المتحدة إ� مركزها العل��
و��

� المائة من اال��شافات
�� � � دول العالم.. إن ثمان�� المتقدم ب��

� العقود الثالثة السا�قة صنعها أم��كيون..،
� العالم، ��

العلم�ة ��
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� المائة من
ولدى الوال�ات المتحدة خمسة وس�عون ��

� العالم..
الحاس�ات اآلل�ة ��

ر..، ولديها من العلماء أ��� من � � المائة من أجهزة الل��
و�سعون ��

أر�عة أمثال علماء (أورو�ا)، تنفق ع� �حوثهم س�عة أضعاف ما
تنفقه (أورو�ا)..

� �ال�فورن�ا)..
و�ان (ستون) من طل�عة علماء الوال�ات المتحدة ��

وع �ع من (ال�ونجرس) الموافقة ع� م�� لهذا استطاع أن ين��
(وا�لد فاير)..

 

∞∞∞∞∞
 

� مجلة
�ك)، ��� (ستون) ورقة علم�ة �� ومنفعال �أف�ار (م��

� مجلة
ها �� (العلوم)، عنوانها (تعق�م سفن الفضاء) وأع�د ���

� هذە الورقة تحدث (ستون) عن
�طان�ة (2).. و�� (الطب�عة ال��

. � ورة منع سفن الفضاء من جلب العدوى من الفضاء الخار�� ��
ا لم �دم ط��ال.. لهذا �دأ الرجل سلسلة � أحدثت الورقة تأث��
� قسم ال��م�اء الحي��ة، �مدرسة (�ال�فورن�ا)

ات �� محا��
وع (وا�لد فاير) تتكون.. الطب�ة. و�دأت نواة م��

) خطا�ه الشه�� إ� (روزفلت) عام � ومثلما أرسل (ای�شت��
1940، �قنعه �دخول أم���ا الع� النووي، أرسل (ستون)
وع (وا�لد احهم إ� الرئ�س ب�دء م�� وعدد من العلماء اق��

فاير)..
� مجلس األمن

ح وجهة نظرە �� �عدها استد� (ستون) ل���
.. ثم أرسل إ� و�الة الفضاء (ناسا)؛ ليناقش خططه.. القو��
� ذلك الوقت �انت

و�عان ما تعهدت وزارة الدفاع �التم��ل. و��
(ناسا) عا�فة ع� بناء (معمل االستق�ال القمري)، المعد
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الستق�ال رواد (أبوللو) العائدين من القمر، ح�ث ي��� �ل رائد
� عزل ص�� لمدة ثالثة أسابيع، ح�� يتم التأ�د من

فضاء ��
وع وس..، لهذا لم �جد أحد م�� �ا أو ف�� خلوە من أ�ة �ا�ت��

(ستون) شاذا..
� (فالتروك) ب

� عام 1966 تم بناء معمل (وا�لد فاير) ��
و��

ال دینام�کس).. كة (ج�� (ن�فادا) وتولت تصم�م الهند�� ��
يتكون التصم�م من مب�� قم�� الش�ل، تحت األرض، من
خمسة طوابق.. �ح�ط �ل طابق �قلب من المصاعد واألسالك
، ول�س االنتقال حرا من طابق ألخر، ألن �ل وال�ف الص��
طابق أ��� تعق�ما من الطابق الذي أعالە.. �ل ثمة إجراءات

تعق�م شد�دة التعق�د..
�عد هذا تم انتخاب خمسة علماء تكون مهمتهم إدارة هذا
� ذهن (ستون)، ب�نما هو را�ب

وع.. �ان هذە هو ما دار �� الم��
ع��ة الج�ش..

 

∞∞∞∞∞
 

� الطائرة (الب��نج) جلس (ستون) وح�دا تماما، �طالع الملف
و��

الذي أعطوە إ�اە.. ولم �فته أن �الحظ أنهم- �دال من المض�فة
، �ضع مسدسا � وا له رجال من البول�س الحر�� الحسناء - أح��

� ث�ات..
ضخما فوق ردفه، و�رمقه ��

وع (سكوب)، الذي يرسل قذائف �ان الملف يتحدث عن م��
� ثم تعود، ع� أمل أن يتضح

إ� الفضاء لجمع الغ�ار ال�و��
�ا تصلح للحرب البيولوج�ة.. �ا ح�ة بها.. �ا��� وجود �ا���

قطع ع� (ستون) استغراقه ضا�ط �حمل جهاز هاتف، ناوله
إ�اە، ثم أبتعد مسافة ال �أس بها..
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�
رفع (ستون) السماعة إ� أذنه شاعرا �ارت�اك.. ف� أول مرة ��

� طائرة: ح�اته يتل�� م�المة هاتف�ة ع� م��
ال (ماركوس).. رأ�ت إ�الغك أننا قد استدعينا - هاللو.. هنا ج��

ك).. جميع أفراد الف��ق، عدا بروفس�� (ك��
- لماذا؟

ء عند الهبوط. �
.. ستعرف �ل �� � المس�ش��

- ألنه ��
ع يتخ�ل رد فعل أفراد ناول (ستون) السماعة للضا�ط،، و��

الف��ق م�� تم استدعاؤهم..
�
خذ عندك (ل�ف�ت) مثال.. لسوف �ستج�ب ��عا.. إنه عالم ��

) وخب�� أو�ئة.. �اإلضافة إ� ذلك هو إ�سان � (الم�كرو�يولو��
شد�د ال�شاؤم إ� حد ال �صدق.. له وجه كئ�ب ح��ن �حدق

� مستق�ل شد�د التعاسة..
��

تون)، الذي لم �ستطع (ستون) � عالم األمراض (ب��
�عد هذا �أ��

امه لعلمه.. �ان أخرق كث�� االنفعال.. أن �ح�ه قط برغم اح��
�
ە �� ة تع�� )، ر�ما �س�ب ك�� ح�� أنهم �انوا �سمونه (المتع��

ة أخطائه.. ر�اط حذائه المفكوك دوما ور�ما �س�ب ك��
) من (ب�ل) الذي لن �لحق � و�ولو�� ك) عالم (األن�� ء (ك�� � ثم ���

�الف��ق.. �ان عقال شد�د المنطق�ة برغم قلة ثقافته..
� (مارك هول).. الرجل الخامس الذي لن �كون ذا ق�مة

وهنا �أ��
� الف��ق إقحاما برغم أنه جراح، و�ان

من أي ن�ع.. لقد أقحم ��
.. ل�ن الضغط �ان شد�دا األفضل أن يتم اخت�ار طب�ب �اط��
� �ە عن رد فعل (هول)

من وزارة الدفاع.. و�ساءل (ستون) ��
إزاء استدعائه..

 

∞∞∞∞∞
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� ح�اته:
ف�ما �عد وصف (هول) ما حدث �أنه أسوأ ما مر �ه ��

� إ� أ��� العوالم غرا�ة. � من أ��� العوالم ألفة ورموا ��
عو�� � - ان��

�ان �عقم �د�ه جوار غرفة العمل�ات (V)، و�م�ح مع الطب�ب
� سمع صوت � السادسة والنصف ص�احا، ح��

المق�م، ��
كوم)، طال�ا أن �لحق �ه فورا ألن (ل�ف�ت) يت�لم ع�� جهاز (اإلن��

هذە حالة طوارئ..
و�زاء إلحاحه اضطر إ� فك تعق�مه و�عطاء الجراحة لمساعدە..
� ذات

�� ( � � (ل�ف�ت) رئ�س قسم (الم�كرو�يولو��
صعد ل�ل��

وع (وا�لد ، الذي ضمه معه منذ أعوام، إ� م�� المس�ش��
ء إ� (وا�لد � فاير).. و�ان (هول) �شعر برضا ألن ش�ئا لن ���
فاير) أ�دا.. هذا مؤكد.. ل�ن (ل�ف�ت) قا�له �ط��قة م�لو درام�ة
مزعجة، داع�ا إ�اە � �س��دل ث�ا�ه و�ــه�ع معه إ� س�ارة

ت�تظرهما �الخارج..
وع الملعون؟ - أحس�ك تتحدث عن ذلك الم��

- تماما.. نحن ذاه�ان إ� المطار حاال..
، وفتح الم��ولة.. لم �كن ن�ع (هول) حذاءە ذا الرق�ة دون تفك��

ا.. �ظن أن يوما كهذا آٍت أ�د�
�
� رأي س�ارة الج�ش �لونها ال��تو�� ولم �صدق ما �حدث إال ح��

ت�تظر..
عندئذ عرف أن (ل�ف�ت) ال �م�ح.. ال أحد �م�ح..

� الط��ق..
ا �� إن هناك �ابوسا م��ع�

 

∞∞∞∞∞
 

ا �الصحة العامة، وقد سافر إ� أرجاء العالم �ان (ل�ف�ت) مولع�
از�ل�ة (ت�ن�ا رنزی) عام 1953.. ل�نه �لها.. وا��شف الدودة ال��
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�دأ يهرم.. ودراسة األو�ئة �� لع�ة الش�اب فقط، أو �ما قال:
(م�� أصابتك والدوس�تار�ا األمي��ة للمرة الخامسة، عل�ك أن

تتقاعد)..
� (رود�س�ا) عام

وهو �ان قد أص�ب بها للمرة الخامسة ��
حال.. 1055.. لهذا كف عن ال��

� سأله وع (وا�لد فاير).. وح�� �ان هو من رشح (هول) لم��
(هول) عن س�ب ال�ش�ث �ه وهو جراح.. قال له:

� ال�هارل (أيونات الدم).. ك�م�اء الدم ودرجة
- أنت تفهم ��

حموضته..
� الوقت.. � �ح�� إن لهذا شأنا عظ�ما ح��
اء ال�هارل.. �ن من خ�� - ل�ن هناك ال�ث��

وج.. ونحن �حاجة إ� رجل � - أنت تتفوق عليهم �كونك غ�� م��
� ف��قنا..�

عزب ��
 

∞∞∞∞∞
 

ك�ان طائرة (إف - 104) إ� � الس�ارة عرف الرجالن أنهما س��
و��

� أثناء الرحلة..
ا عل�ه قراءته �� (ن�فادا).. وتل�� �ل منهما ملف�

- وما �� وجهتنا؟
� (أر�زونا).

- (ب�دمونت) ��
- لم أسمع عنها قط

- ال أحد �عرف عنها ش�ئا.. ح�� اآلن.
 

∞∞∞∞∞
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6- ب�دمونت..
� التاسعة والنصف ص�احا أقلعت طائرة هليوك���� من مطار

��
ج) ال�ی قاصدة (أر�زونا).. (فاندن��

و�داخل الطائرة �ان هناك ثالثة رجال: ر�ان وعالمان، �ل�سون
جم�عا ث�ا�ا مطاط�ة قا�لة لالنتفاخ.. ف�دوا كغزاة من الم��ــــخ

�عانون من ال�دانة..
تون).. األول عرفناە من ق�ل، أما �ان العالمان هما (ستون) و (ب��
�ا ع� � مجال تأث�� ال�ا�ت��

، �عمل �� � � فعالم �اثولو��
الثا��

ض (هنل) عام األ�سجة.. وهو مجال نادر العمل �ه، منذ أن اف��
تون) 1840، أن الجراث�م �س�ب األمراض.. وقد درس (ب��
� �س�ب الدمامل.. وا��شف المكورات العنقود�ة الب�ضاء ال��

�ا، وت��� � تفرزها هذە ال�ا�ت�� نصف �ستة من السموم ال��
؛ ألن هذە � � هذا الح��

العدوى..، ولم تكن هناك مش�لة ��
� عام 1950، ظهرت

، إال أنه �� � �ا �انت حساسة للب�سل�� ال�ا�ت��
� من المكورات العنقود�ة.. و�عان أول ساللة مقاومة للب�سل��
تون)، �طلبون منه ما �عرفه عن هذە ما ه�ع العلماء نحو (ب��
� �جابهها اليوم، سة فجأة والمش�لة ال�� � صارت مف�� �ا ال�� ال�ا�ت��

�انت ساخنة تماما..
� غضون ثمان ساعات ال�د أن

خمسة ع�� رجال لقوا حتفهم ��
� هم �صددها - لو �انت عدوى – �� محمولة العدوى ال��

�الهواء..
� أعدها ع العالمان يتأمالن خرائط (ب�دمونت)، تلك ال�� ��

ال�مبيوتر لهم، وعليها �عة ال��ــــح وخالفه..
قال (ستون):
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� هو �عة الوفاة - �ما ت�ينا من ال�سج�ل -، وهذا ال
�� - ما �ح��

.. � �حدث إال �فعل غاز ��ــــع االن�شار ع�� الجلد أو الرئت��
كوم): وسمعا صوت الط�ار �قول ع�� جهاز (اإلن��

- (ب�دمونت) أيها الس�دان.. أرجو أن �سد�ا النصح.
هتف (ستون):

- در مرة حول المدينة.. ودعنا نلق نظرة.
تون) وقال مب�سما: ثم مال ع� (ب��

- لو �ان الموض�ع يتعلق �غاز ��ــــع االن�شار فلسوف نعرف
��عا�

، واستطاع العالمان أن ي��ا مالت الطائرة و�دأت ته�ط أ���
الطيور الجارحة مح�شدة حول الجثث..

- كنت أخ�� هذا..
- ستعمل هذە الجوارح ع� نقل العدوى.. فماذا تفعل؟

كوم): نظر له (ستون) مفكرا.. ثم قرب فاە من جهاز (اإلن��
- رشها �الغاز السام�.. هل معك العبوات؟

- أمرك �ا س�دی..
و�عد دق�قة لم �عد العالمان قادر�ن ع� رؤ�ة األرض، �س�ب

� غلفت األرض واألجساد.. سحا�ة الغاز الرماد�ة ال�ث�فة، ال��
ما هذا الذي رششته؟

� ضع�ف - ع� ك�� ) �ا س�دی.. شد�د الفعال�ة – و��� � - (جازول��
تمث�ل الطيور الحيوي.. إن الطيور �ائنات دق�قة، �دق قلبها
� الدق�قة، وتأ�ل أ��� من وزنها يوم�ا، لهذا تتمتع

��عة 120 ��
ا.. �معدل تمث�ل حيوي عال جد�

� انقشعت سحا�ة الغاز، �انت مئات من جثث و�الفعل.. ح��
الطيور ملقاة ع� األرض، �عضها مازال �خفق �جناحه معالجا
كوم)، أصدر (ستون) تعل�ماته � جهاز (اإلن��

سكرات الموت و��
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�
الجد�دة للط�ار - اتجه إ� الشارع الرئ��� واه�ط إ� ارتفاع
�ن قدما.. ثم أنزل السلم المصن�ع من الح�ال.. ال ته�ط.. ع��

هل هذا واضح؟
- واضح �ا س�دی..

ء.. �
ك.. و�ذا حدث لنا �� � نخ�� - ستعود ح��

ة إ� (وا�لد فاير). - أعرف �ا س�دي.. سأذهب م�ا��
�
�ان الط�ار �عرف عمله ج�دا.. فهو يتقا�� أع� مرتب ��
�
السالح الجوي األم���.. �دل مخاطرة.. �دل خدمات خاصة ��
� ان..، إن هذە الرحلة تع�� غ�� وقت الحرب.. �دل ساعات ط��

ة أن �حصل ع� ألف دوالر لو عاد.. وتحصل أ�ته ع� ع��
آالف لو لم �عد.

، س�كون ع� � ء للعالم�� �
رە.. فلو حدث �� ولهذا السخاء ما ي��

� قدما الط�ار أن �عود إ� (وا�لد فاير) و�حلق ع� ارتفاع ثالث��
� الجو�..

وع �حرقه هو وطائرته �� إ� أن تقوم إدارة الم��
و�ان مضطرا للذهاب إ� (وا�لد فاير)، ألن فوقه تحلق �استمرار
�
مقاتلة نفاثة، تحمل صوار�ــــخ جو - جو، مستعدة ل�سفه ��

� �حاول فيها الفرار وفوق الشارع الرئ��� حلق اللحظة ال��
الط�ار، ثم توقف �الطائرة.. وأنزل السلم، فنهض (ستون) وأح�م
غلق �دلته المطاط�ة ونفخها وارتدى الخوذة المتصلة �خزان

. � ) �كف�ه ساعت�� � (أ�سج��
ع العالمان يه�طان ع� الح�ل تون) حذوە.. ثم �� وحذا (ب��
� لمسا سحب الغ�ار تتصاعد، فلم �عرفا أنهما وصال إال ح��
األرض.. وارتفعت اله�لوك���� ف�دأ الغ�ار ينقشع وأمكنهما أن
عا �شقان ط��قهما ع�� شارع (ب�دمونت) ي��ا و��طء ��

... الرئ���
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∞∞∞∞∞
 



1784

7- مهمة غ�� معتادة..
�عد أسابيع ح� الرجالن هذا المشهد �التفص�ل:

�انت الشمس تل�� أشعتها ال�اردة عد�مة البهجة فوق األرض
� �ل م�ان.. واألجساد

المكسوة �ط�قة جل�د هشة.. الصمت ��
.. � �ل م�ان وقد ار�سمت دهشة ع� وجوە المو��

كذلك ��
ال �الب تعوی.. ال محر�ات تهدر.. ال أطفال ��خون..

� عاج��ن عن اتخاذ قرار.. ة، ظل الرجالن واقف�� ة غ�� قص�� ولف��
ثم إن (ستون) قطع السكون م�سائال:

- لماذا هم جم�عا خارج د�ارهم؟.. لو أن مرضا قد زارهم ل�لة
� أ�تهم.

أمس لهل�وا جم�عا ��
األغرب هو أن المو�� جم�عا يرتدون مناماتهم.. لماذا لم يرتد

أحدهم معطفا أورو�ا ق�ل أن �خ�ج إ� الشارع ال�ارد؟
� عجلة � يروا ش�ئا ما..

- ر�ما �انوا ��
وتأمل أول جثة رآها، والحظ مالحظة سل�مة، �� أن أ��� المو��

�مسكون �صدورهم.. وأن وجوههم تعكس السالم، �أنما �ان
هال�هم �دون ألم..، أن �موت اإل�سان وهو �مسك صدرە �ش��

� �ألم إ� أزمة قلب�ة أو س�دة رئ��ة، ل�ن هذين �كونان مصح����
م��ــــع.. ر�ما هلك هؤالء �فعل (األسفكس�ا) ال��عة غ��

األل�مة..
� منتصف الشارع، وقفت الع��ة الـ (فان) و�داخلها جثتا

و��
المجندين (شون) و (ک��ن)، وقد �دا عليهما التصلب الر�..

�ان (شون) قد هوى برأسه فوق عجلة الق�ادة، ف�ان هناك قطع
كب�� ع�� وجهه مزق أنفه..

- ال أفهم هذا..
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- ماذا؟
- هذا الج�ح نظ�ف جدا.. ال نزف ع� اإلطالق..

ف �الجح�م ذاته ثم إن (ستون) � - برغم أن جرحا كهذا �ان سي��
�
جذب جثة (شون) المتخش�ة خارج الع��ة.. وقال لزم�له ��

عص��ة:
.. �

- هلم ت�حث عن هذە القذ�فة اللعينة.. لقد �دأ هذا يث�� قل��
� نفد وقودها.. ثم ذه�ا إ� وأخرجا جثة (ك��ن) من الع���ة ال��
�ن فمال �لوا �الوقود، ثم عادا ل�مأل خزان � ح�ث محطة الب��

الع��ة..
تون) جهاز الرادار، فسمعا � أدار (ب�� وانطلقت الع��ة، ع� ح��

صوت اإلشارات القادم من القذ�فة المكوك�ة..
ع الصوت يتعا�.. و�تعا�.. ثم فجأة راح ينخفض، فأدر�ا ��
ا أنهما تجاوزا م�ان القذ�فة.. فعادا ي�حثان عن مصدرە..، أخ��
ل خش�� کتب ع� �ا�ه (د. االن بندكت).. إذن � � م��

وجداە ��
فأهل الق��ة حملوا المقذوف إ� دار طب�ب ال�لدة..

�ان ال�اب مفتوحا وموار�ا.. دخل الرجالن إ� مكتب الطب�ب..
الرجل األش�ب ال�دين الجالس وراء مكت�ه، وأمامه مجموعة من
المراجع العلم�ة، وعيناە تحدقان دون أن ت��ا ع�� الغرفة..، و��
جوارە �ان المقذوف.. قمع براق ارتفاعه ثالثة أقدام، وقد
قت حوافه من حرارة االحت�اك..، ولقد تم فتحه �فظاظة اح��

) رآهما العالمان جوار المقذوف.. � بوساطة أزم�ل ـو(ب�ست��
� � - لقد فتحه الوغد الغ��
- ك�ف �ان له أن �علم؟

- هو �علم اآلن ع� �ل حال... هل معك الحقي�ة؟.
تون) الحقي�ة ال�الس��ك�ة وفتحها.. فتعاونا ع� إدخال مذله (ب��

القمر الصنا�� الصغ�� بها وأح�ما غلقها..
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�
تون) عا يتفحصان جثة (بندكت.. و�ان ما الحظه (ب�� ثم إنهما ��
� هو أن الجثة خال�ة من آثار الزرقة الرم�ة، و� آثار الدماء ال��

� األجزاء السف�� من الجسم.. لقد مات
تح�شد �عد الوفاة ��

� رد ف�ه
� أن �ح�شد الدم ��

(بندكت) وهو جالس، و�ان المنط��
أو كوع�ه..

تون) وهو �مد �دە إ� م�ضع ع� المكتب: قال (ب��
� ومن الم�ضع �انا وور�دا رئ�سي�� - سوف أخذ من هذا الرجل ��
�
إ� معصم الرجل وشق الجلد.. ال دماء.. إن هذا غ��ب.. ��

�ان وقطعه وأدرك ع� الفور أن الدم �ه قد النها�ة وصل إ� ال��
تجمد تماما.. صار كتلة حمراء صل�ة..

- عّ� اللعنة�
قالها (ستون) وهو يرمق المشهد مذهوال.

�ان الفخذي.. ثم شق تون) شق الفخذ واقتطع ال�� ثم إن (ب��
�ع القلب الذي �ان مليئا �دم الصدر بوساطة األزم�ل، وان��

متجمد متخ�� هو اآلخر
تون) - «ال يوجد مرض - أنا لم أر مرضا كهذا من ق�ل - قال (ب��
ء �

ات من الدم بهذە السهولة.. ثمة �� يؤدي إ� تجلط خمسة ل��
�د� (التجلط المن��� داخل األوع�ة).. ل�نه ال ي�دو كهذا...

�عد هنيهة صمت قال (ستون):
- أری أن نجري مسحا ع� المنازل �لها..

 

∞∞∞∞∞
 

�انت األدلة متناقضة تماما:
أ�ة ماتت ب�نما أفرادها ملتفون حول مائدة العشاء، يب�سم

� أط�اقه تماما..
� مودة.. وقد تعفن الطعام ��

�عضهم ال�عض ��
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امرأة عجوز تتد� من أ�شوطة مشنقة إ� السقف..
وعند قدميها مظروف �ه رسالة أن�قة الخ�ط:

(إ� من �عن�ه األمر.. لقد حل يوم الحساب لي�ت� ج�س ال���
� هللا و�رحم حم�� � األرض المسعورة، وال�حار الهائجة.. فل�� ما ب��

( � .. و�� الجح�م فل�ذهب ال�اقون.. آم�� �
من رحمو��

تون) �عد انتهاء القراءة: قال (ب��
� رأت الجميع �قضون - تخار�ف ش�خوخة.. لقد جئت ح��

نحبهم...
 

∞∞∞∞∞
 

�ن.. هذا � �ان هناك أ�ضا (روی توم�سون) صاحب محطة الب��
�
الرجل مال �انيو الحمام �الماء وركع ع� ركب��ه، ودفن وجهه ��

� وجدا جثته لم تكن هناك آثار عراك.. الماء ح�� مات.. وح��
وال أحد جوارە.

- مستح�ل.. ال أحد ي�تحر بهذا األسلوب أ�دا..
 

∞∞∞∞∞
 

واستمر تفت�ش البيوت.. �ان هناك عدد ال �أس �ه من
المنتح��ن.. هناك من فقدوا ح�اتهم فورا، وهناك من فقدوا

� رسائل غ���ة.. عقلهم أوال ثم انتحروا تارك��
- ال ول�ن لماذا��

ود: �� �
تون) �� قال (ب��

- ر�ما �انت هنالك درجات من المناعة لتلك العدوی وأنت
� صور

تذكر ما سمعوە من جهاز الم�كروفون، وما ظهر ��
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األشعة تحت الحمراء، من أن هناك رجال واحدا سالما يرتدي ما
�ش�ه المعطف األب�ض.

وهنا سمعا صوت �اخ..
ة حادة.. صوتا رف�قا عال�ا �ان.. تقطعه سعالت قص��

ه�ع الرجالن إ� الخارج.. وفجأة انقطع الصوت..
- أترانا فقدنا عقلينا؟

وقفا �لهثان وسط الصحراء الحارقة، و���ادالن النظرات.. ال
ء سوى الجثث والس�ارة الواقفة.. �

��
ثم... ال�اخ من جد�د.

� وجدا جث�� رجل عاد الرجالن يركضان.. وع� مسافة �اب��
،.. ل ان�عث �اخ الصغ�� � وامرأة ع� األرض.. ومن داخل الم��
ا محتقن الوجه ي��� � مهد �غرفة النوم وجداە.. رض�عا تعس�

و��
� هلع..

��
.. لقد أصا�ه الذعر �أنما الجح�م �طاردە.. � ء المسك�� �

- �ا لل��
ع بهرە برفق.. ورفع (ستون) الرضيع المولول و��

- إنه جائع.. �حتاج إ� الغ�ار والرضاعة.. هل ت�حث عن عل�ة
� هذا الب�ت؟

� صنا�� �� ل��
- �ال..

- ع� اللعنة.. لماذا؟
� هذە ال�لدة ر�ما هو سل�م

� الطعام ��
- ر�ما �ان المرض �امنا ��

� طعامه.. ر�ما..
ء واق �� �

ألنه جائع.. ول��ما �ان هناك ��
وافقه (ستون) ع� مضض.. ف�المه عل� ممنطق.. ل�ن من

ة ساعة... � ع�� الصعب تجاهل أن الرضيع لم �أ�ل منذ اثن��
تون) قال �حزم: ثم إن (ب��

- هذا الرضيع هو أهم ما حصلنا عل�ه هنا.. واآلن �جب أن تعود
�ه دون إ�طاء.. هذا هو مفتاح اللغز.
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تون).. ثم �لف الرضيع عن ال��اء لحظة، وم�سائال نظر نحو (ب��
أ�قن أال طعام هنالك فعاد ��خ..

- من المؤسف أنه لن �ستطيع اخ�ارنا �حق�قة ما حدث.
 

∞∞∞∞∞
 

ل لهما الح�ل.. � عادا إ� منتصف الشارع وأشارا للهل�ك���� � ت��
فما إن ه�طت هذە ح�� عادت سحا�ة الغ�ار تع�� عي�يهما،
تون) ال�طان�ة ب�ح�ام حول الصغ�� ل�ح�� وجهه.. ثم ولق (ب��

� مشقة..
ع ي�سلق الج�ال �� ��

ووقف (ستون) - حامال القذ�فة - منتظرا دورە ح�� �صعد..
� الشارع..

� أدرك فجأة أنه ل�س وحدە �� ح��
ى رجال عجوزا أش�ب الشعر مجعد أدار وجهه مذعورا ل��
..، �ان � الوجه، يرتدي جل�ا�ا ط��ال م�سخا.. وحا�� القدم��

.. ب�نما السعال �مزق صدرە.. و�قول: يتقدم نحوە و�تع��
- أنت؟

- أنت.. فعل ذلك�
ع يتوسل وهو يرتجف: ثم ��

.. أنا لست �اآلخ��ن.. �
- ال تؤذ��

أدرك (ستون) أن ث�ا�ه الغ���ة - كغزاة الم��ــــخ - أثارت رعب
الرجل.. وحاول أن يهدئ من روع الرجل دون جدوى..

ا� .. أنت لست ��� .. أنا رجل م��ض.. إن معد�� �
- ال تؤذ��

ثم انث�� الرجل ع� نفسه وتق�أ �ما أحمر قاتم اللون..
- ع� اللعنة��.. ما اسمك؟

- أنا (جا�سون).
ثم سقط الرجل ع� األرض فاقد الرشد.. فهتف (ستون) ثان�ة:
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- عّ� اللعنة�
 

∞∞∞∞∞
 

�صع��ة تمكنوا من رفع الرجل إ� الطائرة �استعمال (الو�ش)،
ا - تمكن (ستون) من الصعود إ� متنها.. ثم - أخ��

- من هذا؟
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� صورة األشعة تحت الحمراء..
- رجلنا التائه الذي ظهر ��

�ع العالمان ث�ابهما.. �ل قام �ل منهما �استخدام مستودع ولم ين��
، �كفيهما ح�� الوصول إ� (وا�لد فاير).. � ثان لأل�سج��

�
ثم إن ال��ان فتح االتصال مع الم�جور (مان�ش�ك) ��

ج): (فاندن��
- حسن.. ماذا وجدتما؟

قال (متون):
.. - ال�لدة �لدة مو��

- خذ الحذر.. إن الدائرة مفتوحة..
- ل�كن.. هل لك أن تطلب 7 - 12؟

- اآلن؟
- نعم..

- (ب�دمونت)؟
- نعم.

- ل�كن.. سأصدر األمر اآلن..
 

∞∞∞∞∞
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8 – التوج�ه 12-7..
وع وا�لد فاير)، التوج�ه (7 - 12) هو جزء من بروتوكول م��
عند حدوث �ارثة بيولوج�ة.. و�مقتضاە يتم وضع سالح نووی
.. وشفرة التوج�ه �� � م�ان حدوث تلوث فضا��

محدود ��
(�).. أي أن المقصود من القن�لة النوو�ة هو �� العدوى ومنعها

من االن�شار..
و�ان كث�� من الجدل قد أث�� حول هذە الخطوة، و�صع��ة وافق

ط أن تتم �أمرە هو شخص�ا.. الرئ�س األم���� ع� قبولها، ���
)، وحددوا و�ان معهد (هدسون) قد قام �دراسة خطوة (ال��

ور�ا.. أر�عة مواقف، قد �كون فيها اللجوء إ� ال�� ��
� منطقة غ�� مأهولة.. لن �كون هناك

1- قمر صنا�� يه�ط ��
، �عد إ�الغ السوفي�ت �أس�اب خرق معاهدة خطر من ال��

(موسكو) 1963، �صدد تح��م التجارب النوو�ة فوق األرض..
ى: ستكون �ارثة 2- قمر صنا�� يه�ط فوق مدينة أم��ك�ة ك��

. تودي �قطاع س�ا�� کب��
): لو 3- قمر صنا�� يه�ط فوق مدينة محا�دة (مثل نيودل��
) ستكون الحرب تدخلت الحكومة األم��ك�ة ب�جراء (ال��

العالم�ة أ��دة..
ى: �جب إقناع 4- قمر صنا�� يه�ط فوق مدينة سوفي��ة ك��

) ع� مدي�تهم �أنفسهم، وهذا مستح�ل.. الروس ب�جراء (ال��
� حالتنا هذە - وافق الرئ�س األم��� ع� تأج�ل

ع� العموم - ��
� ساعة.. ) لمدة ثمان وأر�ع�� عمل�ة (ال��

� ل�قوم بتط��ق (ب�دمونت) �دائرة ثم إنه استد� الحرس الوط��
قطرها مائة م�ل وطفق ي�تظر ما �سفر عنه األحداث..
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∞∞∞∞∞
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9- فالتروك..
� مقعدە �المقاتلة (إف - 104) �طالع - من

جلس (مارك هول) ��
� - ذلك الملف الذي أعطوە إ�اە ق�ل ركوب فوق قناع األ�سج��
� � هذە الطائرة الض�قة ال��

ا �� الطائرة.. ل�ن فتح الملف �ان عس��
لم تخلق للقراءة.

وا�لد فاير
هذا الملف مصنف �ي للغا�ة

وقراءته بوساطة األشخاص غ�� المرخص لهم
ة ال ت��د ع� ۲۰ عاما ج��مة �عاقب عليها �السجن ف��

وغرامة ال ت��د ع� 200،000 دوالر
�ان الملف مكونا من 274 صفحة �لها غ�� مفهومة، ومألي

وع ومقتض�اته و�روتوكول التعق�م.. بتفاص�ل عن إ�شاء الم��
و�عد قل�ل وصل صوت ال��ان إ� سمعه، �قول له إنهم قد
وصلوا إ� وجهتهم وسيه�طون �عد أر�ــع دقائق.. إ� (فالتروك)

�ـ (ن�فادا).
وع و�انت (ن�فادا) - الوال�ة الفض�ة - �� أ�سب الوال�ات لم��
(وا�لد فاير).. ف�� سا�عة الوال�ات من ح�ث المساحة.. ل�نها
التاسعة واألر�عون من ح�ث تعداد الس�ان، أي أنها أقل الوال�ات

كثافة س�ان�ة �عد (أالس�ا)..
�التا�� �� صالحة تماما لمشار�ــــع (الب�تاجون) ال��ة..

� (ن�فادا)..�
وما أ��� هذە المشار�ــــع ��

 

∞∞∞∞∞
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10 - المرحلة (1)
ا تحت �ان الطقس حارا للغا�ة.. ح�� أن (األسفلت) �ان لين�
ان.. � نها�ة ممر الط��

قد� (هول)، إذ م�� إ� ال��خ الموجود ��
� ، خ�� ان الل��� وخطر له أن هذا المطار - حتما – مصمم للط��

ا صل�ا.. �كون األسفلت �ارد�
واصطح�ه (ل�فت) إ� س�ارة ج�ش زرقاء اللون خال�ة من أ�ة
إشارات إ� سالحها..، وجلس (ل�ف�ت) خلف عجلة الق�ادة،
� الصحراء

ودعا (مارك هول) إ� الركوب.. وانطلقت الس�ارة ��
� ضوء الشمس الحارق.. و�ان

المقفرة، تلتمع تاللها الزرقاء ��
ا يو�� �قلة االستعمال.. ّ الط��ق مغ��

ة لصد�قه، فقال له: ذكر (هول) الملحوظة األخ��
� تعف�� هذا الط��ق

� الوقت ��
- للتم��ه فقط.. نحن نق��

� �الغ�ار.. فلو أن أحدا رأي آثار المعدات العسك��ة الثق�لة ال��
تمر عل�ه يوم�ا، ل�ساءل أسئلة ال ن��دها أ�دا..

.. �
لم �كن (هول) �علم أن هناك أداة للتدم�� النووي الذا��

� وزارة الدفاع، ألن (ستون) أ� ع�
وقد أثارت جدال شد�دا ��

أن تكون هذە األداة تحت س�طرة العلماء.. ل�ن وزارة الدفاع لم
� �د أفراد..، و�عد ألي نجح

ك أسلحة نوو�ة �� تعتد أن ت��
� إقناعهم - �أنه لو حدث تلوث – فلن �كون ثمة وقت

(ستون) ��
وع.. �اف ألخذ رأي (واشنطن �صدد التدم�� للم��

قال (هول):
وع.. ل�ن � ملف الم��

- قرأت ش�ئا عن (فرض الرجل المتفرد) ��
عة. � � تف� ما هو �انت من�� الصفحة ال��

- أعرف.. س�ناقش هذا ف�ما �عد..
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∞∞∞∞∞
 

�ان الغ�ار يتصاعد إ� العيون، فرفعا زجاج الس�ارة، وأشعل
(هول) لفافة تبغ.. فقال له (ل�ف�ت):

ة.. - هذە �� األخ��
� أستمتع بها أرجوك ولمحا الفتة تع�سة - أعرف.. إذن دع��
ات الطقس تنذرهما �أن ي�تعدا؛ ألن هذە أمالك أفسدتها تغ��

حكوم�ة.. ل�ن ال حراس وال سور وال �الب..
- إجراءات أمن�ة عظ�مة حقا..

- هذا لعدم إثارة الشكوك.. الواقع أن األمن هنا أفضل مما
�خطر لك..

و�الفعل.. وصال إ� سور عال من السلك الشائك، �ح�ط �مب��
� هذا الم�ان؟..

خش�� وحقل من القمح.. قمح؟.. ��
نعم.. إن الالفتة �الخارج تقول (إدارة الزراعة – محطة تجارب
اخ �لتهم استصالح الصحراء).. وفتح لهما ال�اب حارس م��

.. ودعاهما إ� الدخول.. � �دە ال�م��
ة �� شط��

، �ان هناك رجل آخر جالسا ع� مكتب، � المب�� الداخ��
و��

ة هو اآلخر، ح�اهما وت�ادل هذە المحادثة الغ���ة �لتهم شط��
مع (ل�ف�ت):

- هل من مساعدة �ا (جدعان)؟
� إ� (روما).. - كنا نمر ذاهب��

- هل لد��ما وقت �اف؟
- ساع�� تعطلت أمس..
- اللعنة ع� الساعات�

- الحر هو الس�ب..



1797

� ردهة مألی برجال
�� � ان وراءە، ماش�� ونهض الرجل وهما �س��

� الفتات تقول: (حضانة ال�ذور) - (ض�ط � العمل، ب��
�� � منهمك��

�ة).. إلخ... الرط��ة) - (تحل�ل ال��
وانت� بهما المسار إ� غرفة كتب عليها (مخزن) دخالە، فشعرا

�األرض ته�ط تحت أقدامهما..
� غرفة عار�ة من األثاث، تض�ئها

�عد ثوان وجدا أنفسهما ��
� ركن الم�ان..

أضواء النيون �لون أب�ض �ارد.. و��
. ء �لون أخ�� �

�ان هناك صندوق أعالە م��
قال (ل�ف�ت):

- هذا هو المحلل.. ضع كفك ع� الزجاج.
� أنامله، وأز الجهاز.. ثم جاء

انصاع (هول) لألمر.. شعر ب�نم�ل ��
: دور (ل�ف�ت).. �عدها أشار هذا األخ�� إ� �اب جان��

�
و�� - اآلن ندخل (وا�لد فاير).. لقد مرت �صماتنا �محلل إل���

� ذا�رة
ة آالف �صمة، �قارنها �ما �� قادر ع� قراءة ع��

ى ان �ان مسموحا لنا ال�مبيوتر، ل��
�الدخول..

ودخال من ال�اب الذي انغلق وراءهما.. ثم دخال غرفة أخرى بها
حارس أمن، �جلس أمام شاشات الرادار، وأجهزة اس�شعار قادرة
ب من القاعدة، وزنه أ��� من مائة ع� اإلحساس �أي جسم �ق��
� أقفاصها، ت�بح

رطل.. أما األسوأ فهو �سعة �الب ر� ألمان�ة ��
� وجه الزائ��ن.. أثار عواؤها الصامت ذهول

- دون صوت - ��
(هول)..

قال الحارس وقد رأي دهشته:
اسة إنها خطرة � الج�ش ع� ال��

- تم تدر�ب هذە ال�الب ��
�الش�طان، وقد تم اس�ئصال حناجرها لتقتل دون ضوضاء..

- وهل... لجأتم إليها من ق�ل؟
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- ال.. وأحمد هللا ع� هذا.
 

∞∞∞∞∞
 

� غرفة جان��ة اس��دل العالمان ث�ابهما بزی من قطعة
و��

واحدة.. مطاط وردي اللون.. ون�ع �ل منهما ما �ان يرتد�ه من
� دوي صوت جرس إنذار، وفوجئا ا ح�� ث�اب، واجتازا ممرا قص��
�
ع مص�اح �� ل أمامهما ل�سد الط��ق، و�� � ب�اب حد�دي ي��

ء �ش�ل متقطع.. ف�ما �عد تذكر (هول) أن �
السقف ���

(ل�ف�ت) تحا�� النظر إ� الضوء.. وسأله:
عت خاتمك وساعتك؟ � - ثمة خطأ ما.. هل ان��

عها � � معصمه، فعاد لي��
وهنا أدرك (هول) أنه ��� الساعة ��

� هذە المرة انفتح ال�اب..
� حاج�اته.. و��

و�ضعها ��
ورأ�ا الفتة تقول:

أنت اآلن تع�� المستوى (1)
.. � ة إ� غرفة التحص�� اتجه م�ا��

�انت الحوائط حمراء تماما.. ومن (ل�ف�ت) عرف (هول) أن �ل
مستوى له لون خاص.. المستوى (1) أحمر.. و (2) أب�ض.. و

.. و (5) أزرق.. (3) أصفر.. و (4) أخ��
- هل هناك س�ب لهذا؟

- قامت ال�ح��ة منذ أعوام �دراسة التأث�� ألوان الب�ئة ع�
.. و��دو أنها استعملت هذا المب�� إلجراء � نفس�ة العامل��
الدراسة ووصال إ� ثالث غرف زجاج�ة.. فدعاە (ل�ف�ت) إ� أن
�دخل واحدة منها.. دخل (هول) غرفة منها فانغلق ال�اب

خلفه، وع� شاشة أمامه رأى عدة نقاط مض�ئة..
وسع صوتا آل�ا يردد:
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- أجلس.. اجلس..
فانصاع (هول) لألمر وجلس ع� أر�كة هناك..

.. � �ل النقاط ع� الشاشة أما�� - حرك جسدك إ� أن تنط��
وهنا فهم (هول) األمر.. إن �قع الشاشة تمثل جسد إ�سان..

ع يتحرك ح�� اختفت النقاط �لها، وسمع الصوت �قول: ��
ا.. - قل اسمك.. اسم العائلة أوال واسمك األول أخ��

- (مارك هول)..
رأى (هول) ع� الشاشة ع�ارة تقول:

الموض�ع قد أع� إجا�ة غ�� قا�لة لل�شف�� تدارك خطأە وذكر
اسمه (هول مارك) �ما طلب الصوت.

�( - شكرا ع� تعاونك.. أرجو أن تغ�� (ماری عندها حمل صف��
الموض�ع قد أع� إجا�ة غ�� قا�لة لل�شف��

شعر (مارك) �الحماقة، ل�نه مرغما راح �دندن أغن�ة األطفال:
.. فراؤە أب�ض �الثلج.. - ماري عندها حمل صغ��

� �ل م�ان تذهب إل�ه (ماری) ال�د وأن ي��عها الحمل (3)
و��

ساد الصمت، ثم - مرة أخرى - شكرە الصوت ع� تعاونه و...
محلل الصوت أث�ت شخص�ة الموض�ع هول، مارك..

- ستج�ب عن هذە األسئلة بنعم أو ال.. هل تلق�ت تطع�م
جدري خالل الع�� سنوات الماض�ة؟

�ا؟ - دف��
- نعم..

وتوالت األسئلة عن الت�تانوس والح� الصفراء والطاعون
وسات.. وهل ا والدرن، والزهري، والفط��ات، والف�� وال�ول��
؟.. ثم - ان�ع ث�ا�ك تماما وغد � ء مع�� �

عندە حساس�ة ل��
� النقاط.

الجلوس ع� األر�كة، �ح�ث تنط��
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فعلها.. ورأی مص�اح أشعة فوق بنفسج�ة يتحرك فوق جسدە..
نظر إ� الشاشة فرأى صورة �ال�مبيوتر للمسح �ادئا �أصابع

قدم�ه..
- هذا مسح للفط��ات.. واآلن ارقد ع� �طنك لنواصل المسح..

ات ال�ا�الت ته�ط لتلتصق �جسدە.. �عد هذا رأى ع��
استطاع أن �فهم الغرض من �عضها.. فاألقطاب الستة ع�
ون ع� ، والواحد والع�� �

صدرە �� حتما لرسم القلب ال�ه��ا��
.. � دماغه، �� لرسم المخ.. ل�نه لم �درك الغرض من ال�اق��
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ق - ضع �دك ع� الل�ح الموجود �سارا.. س�شعر بوخزة، إذ تخ��
اإلبرة عروقك.. حقنة ور�د�ة �ال�مبيوتر.. مستح�ل... ک�ف

�ستط�عون هذا؟ ...
نظر للشاشة فرأى �دە وعروقها مصبوغة �لون أزرو واضح..
ال�د أن الجهاز �عمل �اقتفاء الحرارة.. وال �د أن اإلبرة س��حث
� شعر عن الور�د بوساطة حرارته.. أوشك ع� االحتجاج ح��
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�الوخزة.. و�عد ع�� ثوان شعر �قطعة من ال�الس�� المعقم
توضع ع� م�ان دخول اإلبرة..

- هذا ين� الفحص.. واآلن قف وكتفك األ�من أمام شاشة
التل�ف��ون.. فلسوف تتل�� حقنا �ضغط الهواء وشعر �مسدس
يه�ط من الجدار و�لتصق �ذراعه.. األلم لثان�ة.. ثم صعد

المسدس إ� أع� ب�طء..
- �مكنك ارتداء ث�ا�ك.. لقد طعمناك �طعون م�شطة

� منا�.. إذا شعرت �دوار �مكنك الجلوس.. وجل��يول��
ء إ� وحدة التح�م.. انت�� هذا ال�سج�ل �

أ�لغ أ�ة ح� أو ��
اآلن..

 

∞∞∞∞∞
 

� الردهة عرف من (ل�ف�ت) أن جهازا كهذا هو ما �جرون �ه
و��

الفحوص ع� رواد الفضاء، وأن الحكومة األم��ك�ة سحت �ه
ى.. ول�ن �عد عام 1971.. للمس�شف�ات ال���

�
ودلفا من �اب كتب عل�ه (المؤتمر ۷)، ل�جدوا �الداخل �ا��

� وسط القاعة متوترا �أنما خ�ج
أعضاء الف��ق.. (ستون) �قف ��

تون) �ادی اإلرهاق.. من تحت (دوش) �ارد.. وجوارە �جلس (ب��
�عدما ت�ادلوا التح�ات؛ ناول (ستون) مفتاحا أحمر اللون لـ

(هول) وأمرە أن �ضعه حول عنقه..
- مفتاح ماذا؟

� ك�اسة:
قال (ل�ف�ت) ��

- إن (هول) ال �دري ش�ئا عن (فرض الرجل المتفرد)..
ة.. ثم �ساءل: ء من الح�� �

�� �
نظر له (ستون) ��

- ألم �قل لك أحد إن س�ب اخت�ارك هو أنك عزب؟
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�ساءل (هول) وهو يرمق المفتاح مقط�ا:
- وما مع�� هذا؟

- معناە أنك أنت الرجل المتفرد.. أنت مفتاح الموض�ع �له دون
�الغة لغ��ة�

واتجه إ� ركن الحجرة فضغط زرا.. انفتح �اب دس ف�ه مفتاحا
.. فض�ا فأضاعت اللوحة �لها �لون أخ��

� الطابق السف�� لهذا المعمل، توجد تدم�� ذا�� ذر�ة.. وقد
�� -

� دور مفتاحك،
� حالة استعداد �عد هذا �أ��

قمت اآلن بوضعها ��
وعندئذ �كون أمامنا ثالث دقائق ق�ل االنفجار.. وغرض هذا

التأخ�� هو اعطاؤك فرصة لمراجعة الموقف ون�ع المفتاح..
ة: � ح��

�ساءل (هول) ��
- ولماذا أنا؟

.. وج.. اقرأ هذا التق��ر ولسوف تفهم أ��� � - ألنك غ�� م��
�ان التق��ر المع�� صادرة من معهد (هدسون)..

و�ان �ق�س كفاءة األشخاص ع� اتخاذ قرارات صائ�ة..، ومنه
، أقل قدرة ع� الح�م الصائب من � وج�� � يتضح أن الرجال الم��
..، و�تطبيق هذە القواعد المعقدة ع� العلماء � وج�� � غ�� الم��
تون) و � أقل درجاته مع (ب��

الخمسة، يتضح أن مؤ�� ال�فاءة ��
� فرض�ة (ل�ف�ت)، ب�نما �صل الذروة مع (مول)..، ومن هذا ن�ب��
وج الذي س�تخذ القرار النووي. � الرجل المتفرد.. الرجل غ�� الم��

ء؟ �
� أن أضع المفتاح وأفجر هذا ال�� - وهل تتوقعون م��

قال (ستون):
- أنت ال تفهم.. إن نظام التفج�� أتومات�� تماما، ي�دأ مع
حدوث ��ب للجراث�م.. و�حدث خالل ثالث دقائق ما لم

تعطله أنت �مفتاحك.
- فهمت...
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قالها، وازداد قلقا...
 

∞∞∞∞∞
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.. 11- التطــــــــه��
قال (ستون) وقد سمع صوت جرس �دق:

� المستوى العلوي من مب�� ذی خمسة
- �ما تعرفون، نحن ��

�ن ساعة، وتوكول، نحتاج إ� أر�ــع وع�� مست��ات.. وحسب ال��
، وتصل للمستوى السف�.. ح�� تمر �عمل�ات التعق�م والتطه��

�جب ال�دء حاال..

ە (ستون) وع� الشاشة رأوا ذلك الرجل (جا�سون)، الذي أح��
من ال�لدة.. وكذلك الرضيع..، و�انت المحال�ل الور�د�ة تتدفق

إ� عروق �ليهما..
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قال (ستون):

ناهما - هذان هما الناج�ان الوح�دان من (ب�دمونت)، وقد أح��
إ� هنا.. إن ال�لدة ستدمر - أو دمرت – حسب التوج�ه 7 –

..12
ة (ب�دمونت).. واتجهوا � العلماء مغامرته القص��

ثم ح� ل�ا��
�
جم�عا إ� �اب كتب عل�ه (المستوى [2]).. الحظ (هول) - ��

خي�ة أمل – أنه ال يوجد خرس، ولم �عط أحدهم �طاقة تع��ف
: أو (�ادج).. صارح بهذا (ستون).. فقال له هذا األخ��

۔ صحيح.. نحن قررنا االستغناء عن (ال�ادجات) هنا، ف��
صع�ة التعق�م.. دائما ما تكون من ال�الس��ك وتذيبها الحرارة
�
و�دأت رحلة العذاب ل�ل منهم.. غرف م�طنة �الق�شا��

�خلعون الث�اب فيها، ف�مر شعاع ضوء �اهر خالل هذە الث�اب..
�عد هذا غرفة من ال�خار الحار ذي الرائحة المطهرة..

ء �سائل مطهر كتب عليها (ضع قدم�ك ثم غرفة بها �انيو م��
فقط، حاول أال �مس السائل عي��ك).. لم �ستطع (مول) معرفة
كنه هذا السائل، ل�نه �ان زلقا مما �دل ع� أنه قلوي، وعرف

.( � من (ل�ف�ت) أنه (الفا�لوروف��
قال (ل�ف�ت):

ي - � واجهتنا.. �� ك�ف نعقم الجسد ال��� - إن المش�لة ال��
ي ذاته� � ال�ون �له - دون قتل ال���

ء �� �
أقذر ��

� الغرفة
�حث (هول) عن م�شفة فلم �جد واحدة، إال أنه ��

� ان�عثت التال�ة وجد هواء ساخنا ي��عث من السقف..، ع� ح��
من الجدران الجان��ة حزم من األشعة فوق البنفسج�ة، مغرقة

� ساطع..
� ضوء أرجوا��

الغرفة ��



1807

� تحوي ث�ا�ا �� أقرب لما يرتد�ه ة، ال�� ثم جاء دور الغرفة األخ��
.. الجراحون.. صفراء اللون م��حة إ� حد كب��

ومن هناك خرجوا إ� المصعد الذي قادهم إ� المستوى (2)
ة، � غرفة صغ��

ذی الجدران الصفراء اللون.. ووجدوا أنفسهم ��
خوا بها نصف دستة من األرائك، فأشار لهم (ستون) � �س��

عليها قائال:
� حاجة إ� أق� راحة ق�ل أن يواصلوا الرحلة.. ودون

- إنهم ل��
�لمة أخرى تمدد ع� األر�كة ونام..

�
و�� موه�ة أخرى من مواه�ه العد�دة: �قة ساعات.. النوم ��

أوقات االنتظار..
� يرتدونها.. الث�اب و�دأت مرحلة التعل�م الثان�ة �حرق الث�اب ال��
� ارتدوها منذ ساعة واحدة..، �عدها �ان عليهم قطع مسافة ال��

تحت الماء وعيونهم مفتوحة..
وعرف (هول) أن هذا الماء هو محلول مطهر..، �عد ذلك

أدخلوا إ� ك�ائن �ش�ه ك�ائن الهاتف مع رسالة تقول:
� ساق�ك.. ال تفتح - أ�عد ذراع�ك عن جسدك، و�اعد قدما ما ب��
عي��ك ح�� �صدر صوت األز�ز، اإلشعاع ط��ل الموجة قد

�س�ب الع��
ء �حرق جسدە.. �

أغمض (هول) عي��ه وشعر ���
� سمع األز�ز فتحهما.. وخ�ج ل�مر تحت أ��� من (دوش) ح��
� النها�ة وجد ث�ا�ا جد�دة ت�تظرە.. لونها أب�ض هذە

مطهر.. و��
المرة..

واآلن إ� المرحلة (۳).. ح�ث تصطحبهم ممرضات إ� غرف
فحص.. والفحص هذە المرة، �ج��ة طب�ب شاب مسطح الوجه

� ضيق أنه �ان �فضل اآللة..
.. وفكر (هول) �� � لمدة ساعت��

� غ�ظا.. � جسدە، ح�� �اد يتم��
ك الفحص ذرة واحدة �� لم ي��
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�
�عد هذا جاء المستوى (4).. م��د من أحواض الغمر المطهرة
واإلشعاعات والموجات فوق الصوت�ة، ثم مكعب من الصلب

فوقه خوذة والفتة تقول:
، ثم اضغط الزر .. � « ارتد الخوذة لحما�ة الوجه والعين��

� �حرارة قاتلة تجتاح جسدە.. جرب (هول) التعل�مات، ففو��
ا وجد أن جسدە مغ� �ع الخوذة أخ�� � ان�� لحظة خاطفة.. وح��
برماد أب�ض دقیق... إذن لقد حرقت اآللة اللعينة الط�قات

السطح�ة من جسدە�..
و�عد دوش ��ــــع، وجد الث�اب ت�تظرە �العادة..

.. � هذە المرة أخ��
ولونها ��

ء �ستطيع الش�طان �
ثم جاءت مرحلة العينات: عينة من �ل ��

أن �فكر ف�ه: بول - براز - �لغم - دم - إلخ...
�ان مرهقا، و�دأ �شعر �فقدان االتزان.. التكرار..

ا وجد (ستون) � لحق برفاقه أخ�� التكرار.. �م هو متعب� وح��
�قول له:

- أمامنا ست ساعات هنا ح�� ي�تهوا من �ل التحال�ل.. �مكننا
�ا) � (ال�افت��

�� �
النوم... ولسوف نلت��

�عد خمس ساعات، لعقد مؤتمر صف�� اتفقنا؟.
وأشار إ� حجرات جان��ة كتب ع� �ل منها اسم واحد منهم،

ء.. �
ح�ث �مكنهم النوم ع� أ�ة م��حة برغم �ل ��
� نعاس ط��ل..

وهكذا غرق العلماء المرهقون ��
 

∞∞∞∞∞
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اليوم الثالث
 

وا�لدفاير
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12 - المؤتمر..
- حان وقت االس��قاظ �ا س�دی..

فتح (هول) عي��ه.. �ان هناك ضوء نيون شاحب �غمر الغرفة.
- حان وقت االس��قاظ �ا س�دي.

�ان صوتا أنث��ا ناعما.. جلس ع� الفراش وتأ�د أنه وح�د..
- من أنت؟

- حان وقت االس��قاظ �ا س�دی..
نهض مرغما، وارتدي ث�ا�ه م�سائال عن ك�ف�ة عمل هذا
�ط �سج�ل، ألنه �ستج�ب الصوت.. ل�س هذا مجرد ��

� يت�لم هو.. قال: دد إال ح�� ات.. فالرسالة ال ت�� للمتغ��
- أر�د معرفة اسمك�

ء �ا س�دی؟ �
- هل هذا �ل ��

ثم سمع صوت رجل غل�ظ يهدر:
- هنا خدمة اإلجا�ة ع� األسئلة.. كنا نرجو أن تتعامل مع

وع �جد�ة أ��� �ا د. (هول)�.. الم��
ضحك (هول) وغمغم:

- معذرة.. لقد �ان صوتها لذ�ذا - الصوت هو صوت مس
� (أوماها)، وتكسب رزقها من

)، تع�ش �� � (جالد�س س��ف��
�سج�ل الرسائل الصوت�ة، للمشار�ــــع المعتمدة ع� الصوت

الصنا�� عمرها ثالثة وستون عاما..
- اللعنة.

� جعلته �ا)، وسط الممرات ال�� وغادر الغرفة �احثا عن (ال�افت��
ا �درك، لماذا قام بتصم�م المب�� مصممو غواصات..، أخ��
وب وجدها.. ووجد �داخلها (ل�ف�ت)، عا�فا ع� اح�ساء الم��
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تقال، �حوي وب صنا�� �ش�ه عص�� ال�� (40 - 5-2)، وهو م��
� ك�لوجراما، �� �ظل ح�ا ع�� �ل ما �حتاج إل�ه رجل يزن س�ع��

ساعات..
وب لم �كن �حوي سكرا.. المش�لة �� أن الم��

قال (ل�ف�ت) مف�ا:
ء �مكن أن �شجع نمو �

- ممن�ع وجود السكر ها هنا.. وال أي ��
� الذي وت�� �ا..، س�ستخلص �ل حاجتنا إ� السكر من ال�� ال�ا�ت��

نأ�له.. لن �دخل سكر إ� أمعائنا.. �ل العكس...�
� قمع من األلومنيوم.

� (هول) �ه �قدم له ش�ئا ملفوفا �� وفو��
وري.. ادخل حجرتك واستعملها، لتطهر األمعاء ق�ل - هذا ��

أن �ست�مل إجراءات التعق�م�.
. � - فلتحل ع� اللعنة لو أن��

.. � جهازك الهض��
- لقد ظهرنا جلدك وأغش�تك المخاط�ة.. ���
ة.. وأردف: ثم اب�سم �سمته المكت�ة الشه��

- واآلن.. هلم بنا.. إن (ستون) ي��د الحد�ث عن (�ارب).
- ومن هو؟..

 

∞∞∞∞∞
 

(رودلف �ارب).. عالم ال��م�اء الحي��ة المجري، الذي هاجر
إ� الوال�ات المتحدة منذ عام 1951.. والتحق �جامعة
(م�ش�جان) �أستاذ، ثم عكف ع� دراسة الن�ازك.. �ان �أمل أن
�جد فيها ما �دل ع� وجود ح�اة فضائ�ة، �انت هناك منافسة
� هذا الصدد، و�لما أعلن عالم أنه وجد جزيء

رهي�ة ��
ك، �ان يتهم �أنه أحدث تلوثا � � شهاب أو ن��

ه�درو�ار�ون، ��
� فحصها.. و�ان (�ارب) � العينات ال��

عمدا أو غ�� عمدي، ��
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� �حوثه.. و�ــهذا �ان
حذرا دق�قا.. ورا�� أشد درجات التعق�م ��

�ا حلق�ة �ا.. �ا��� � استطاع عزل ال�ك�� واثقا من نتائجه، ح��
�ا األرض�ة عدا النواة.. من ثم الش�ل، تتمتع ��ل خواص ال�ا�ت��

فط��قة ت�اثرها مازالت غامضة..
� ظال �ذكرانها، مع الوقت �� الناس أ�حاث (�ارب)، ل�ن اثن��
��� ستون) و (ل�ف�ت)..، وقد وصف (ل�ف�ت) ما هما: (ج��
� تقول: �ل العلماء حدث �القاعدة (48) الخاصة �ه، وال��

عم�ان�.
و� هذە القاعدة (48) �عود إ� ما زعمه العلماء قد�ما، من أن
� نواته و�ان عدد

اإل�سان �ملك 4۸ کروموسوما ��
� عام 1953 قال ف��ق

� �ل الصور هو 48، و��
ال�روموسومات ��

من العلماء، إن عدد ال�روموسومات هو 46.. وعاد �عض
العلماء إ� الصور القد�مة ل�عدوا كروموسوماتها، فوجدوها –

�الفعل 46 کروموسوما..
�ل العلماء عم�ان حسب القاعدة (48).

ولم �كن (ل�ف�ت) �علم أن هذە القاعدة تنطبق عل�ه وع�
هم... زمالئه، ق�ل أن تنطبق ع� غ��

 

∞∞∞∞∞
 

ناول (ستون) زمالءە ملفات، تحوي �ل تفاص�ل رحلة القذ�فة
� هذە

المكوك�ة.. ل�درسوها، و�حاولوا معرفة موضع الخطأ ��
الرحلة.. ولفت نظرهم إ� أن هناك العد�د من األقمار الصناع�ة
� ذات المدار حول األرض.. لقد سجلت أجهزة الرادار

��
� جسما �دور حول األم��ك�ة، حوا� خمسمائة وس�عة وثمان��

األرض..
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�عضها أقمار صناع�ة قد�مة غ�� عاملة، من مجموعة
(ا�س�لورر) األم��ك�ة القد�مة، ومجموعة (سبوت��ك)

الروس�ة..، و�عضها مراحل منفصلة من صوار�ــــخ.
و�عضها مسام�� وصوام�ل.. الخالصة أن هناك مخزنا للخردة
حق�ق�ا �دور حول األرض..، واالحتمال الوارد هو أن ش�ئا ما قد

اصطدم �القذ�فة المكوك�ة، مما جعلها تغ�� مدارها..
وهنا سمعوا دقة جرس.. ثم الصوت األنثوي الذي عرفوا أنه

) من (أوماها)، �قول: � صوت (جالد�س س��ف��
- �مكن�م االنتقال إ� المستوى التا�� �ا سادة..

 

∞∞∞∞∞
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13- المستوى (5)..
اللون األزرق هو ما �غمر المستوى الخامس..

واألز�اء �لها زرقاء..
تون) -: دائرة لها عدة مح�طات.. - نفس التصم�م - قال (ب��

� اآلن.. � المح�ط الخار��
نحن ��

، نجد القلب و�الداخل قل�ال نجد المعامل.. ثم �الداخل أ���
المركزي، ح�ث أسالك ال�ه��اء والس�ا�ة، وح�ث تجد اآلن

� من (ب�دمونت). المقذوف والم��ض��
� إذن؟. - وك�ف تصل إ� الم��ض��

� الجدار، �ل ما
- �استعمال صندوق القفازات.. توجد فتحتان ��

عل�ك هو أن ت�ج �ذراع�ك فيهما، لتدخال إ� قفاز�ن ع�
الجانب اآلخر ح�ث الم��ض..، ونحن فعلنا ما هو أوسع من
� �ذلة

� قفاز، تضع جسدك �له ��
هذا.. و�دال من وضع �د�ك ��

عازلة..
�انت هناك غرفة مكتوب عليها (التح�م المركزي)..

� (ستون) و (ل�ف�ت) �قفان هناك �ضغطان رأى (هول) العالم��
، رأى القذ�فة.. أزرارا، وع�� جدار زجا��

تتعامل معها �د م��ان�ك�ة عمالقة.. لم �كن قد رأى قمرا صناع�ا
من ق�ل، ولم يتصور أنه صغ�� إ� هذا الحد..

اق من الغالف الجوي.. وعل�ه عالمات اح��
اعة، �اشفة عن ورأى (هول) ال�د الم��ان�ك�ة تفتح القمر ب��

قل�ه..
ثم إن (ستون) طلب فأرا نرو�ج�ا أسود، �دخله إ� الحجرة
الزجاج�ة، لمعرفة ما إذا �ان التلوث مازال موجودا، وهذا الفأر
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ل�س نرو�ج�ا وال أسود.. لقد حولته التجارب الوراث�ة إ� ج�ل
أب�ض، دقيق الحجم وديع الط�اع..

- أدخلوا �عدە قردا من ن�ع (ال��زاس)
� المعامل، لق��ــها من

ومن المعروف أن هذە القرود مفضلة ��
� �انت � اس��دال الغور�لال ال��

�ح�ا..، وقد نجحت �� اإل�سان ���
� الخمس�نات، و� - �الطبع - �اهظة الثمن وخطرة،

�ستعمل ��
�ل وقادرة ع� تحط�م أعناق ف��ق من العلماء..، والمعروف
�ر مناسب أ��� من القرود، لدراسات القلب � كذلك أن الخ��
والجهاز الدوري. أما خناز�ر (غي��ا) فمناس�ة لدراسات المناعة..

، رأي ال�د الم��ان�ك�ة تحمل قفصا � � (هول) المنبهرت�� وأمام عي��
� اللحظة التال�ة

..، و�� ، وتضعه جوار القمر الصنا�� �ه فأر صغ��
�شمم الفأر الهواء.

تقلص عنقه. ثم هوي ع� جان�ه ومات�
- �الل�شاعة�.. بهذە ال�عة؟.

� قفصة.. �خ القرد �صوت رفيع،
�عد هذا جاء دور القرد ��

ب �ق�ضته ع� جدران القفص.. ثم هوى ع� األرض وراح ���
وع� وجهه عالمات الذهول هز (ستون) رأسه وغمغم:

� (ب�دمونت)
- ع� �ل حال نحن نعرف اآلن، أن ما قتل الناس ��

مازال ح�ا و�شطا..
تون) وهو مازال مضط��ا: قال (ب��

�ح�ة عليهما.. ، وأجرى الصفة ال��� � - س�خذ هذين الحيوان��
�ــــح).. ضغط (ستون) ع� زر مكتوب عل�ه (���

، وتضع �ال منهما ع� � فامتدت ال�د الم��ان�ك�ة ترفع القفص��
� مؤخرة الحجرة.. وانزلق القفصان إ� الخارج.. إ�

حزام ناقل ��
�ــــح.. غرفة ال���

قال (ستون) ل (هول):
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- أنت الوح�د ب�ننا الذي �مارس الفحص اإل�لي���� أخ�� أن
ة ت�تظرك. مهمة عس��

- طب�ب أطفال وطب�ب شی�خ؟.
� غرفتهما.. ثمة

�� � - �الفعل.. ل�� ك�ف �مكنك مساعدة الم��ض��
� ك�ف �ستعمله.. ح لك الف�� جهاز �مبيوتر هناك، ولسوف ���

 

∞∞∞∞∞
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14- أش�اء عدة..
�انت غرفة زجاج�ة بها فراشان.. ع� أحدهما رقد الرضيع،
�
وع� اآلخر رقد العجوز (بي�� جا�سون) أما أغرب ما ��

المشهد، فهو أر�ــع �ذالت مطاط�ة معلقة من السقف، ومن �ل
� انبهار..

�ذلة �متد نفق إ� الحائط تأمل (مول) �ل هذا ��
من الواضح إذن، أن ع� المرء دخول النفق، ل�جد نفسه داخل

ال�ذلة، و�عدها �مكنك التعامل مع الم��ض..
وعرفته الفن�ة نفسها.. اسمها (�ار�ن أ�سون)..

وقالت له إن جهاز ال�مبيوتر الذي تعمل عل�ه، هو نها�ة طرف�ة
وع (وا�لد فاير)، أي أن لل�مبيوتر العمالق، الذي �دير م��
� ذات

� شخصا �مكن أن �عملوا ع� ذات ال�مبيوتر، �� ثالث��
الوقت.. و�س� هذا �م�دأ (مشاركة الوقت)..

� أن فال�مبيوتر ��ــــع جدا ب�نما ال��� شد�دو ال�طء، وهذا �ع��
� أمر وآخر. ال�مبيوتر �ق�� أغلب وقته - ب��

� �عمل أ��� من شخص ع� ذات �ال عمل تق���ا.. ول�ن ح��
ال�مبيوتر، تكون االستفادة القصوى من إم�اناته..

نامج �د� (م�دکوم).. �ل ما عل�ك هو إدخال - هذا ال��
المعلومات، وس�قوم هو �ال�شخ�ص.. أو �طلب منك أ�حاثا

.. أ���
؟. � - ال �أس.. وماذا عن الم��ض��

ء فقط نع�� ال�الزما ل (جا�سون)، والماء والجلوكوز �
- ال ��

� فقر
� غيب��ة اآلن، ولم يزل �عا��

للرضيع.. إن (جا�سون) ��
الدم.

حت له.. ثم إنها ناولت قلما ضوئ�ا إ� (مال)، و��
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� يرغبها، ل�قوم ك�ف �ش�� �ه ع� الشاشة إ� األ�حاث ال��
ال�مبيوتر ب�جرائها ع� الفور..، ثم إنها ضغطت زر ال�دء:

برنامج م�دكوم
تحل�ل / معمل

دم:
عّد دم أحمر
خال�ا ش�ك�ة

صفائح
کرات ب�ضاء

تف����
 

: � بروت��
زالل

� جل��يول��
�ن فاي��

��
... وهكذا...

قائمة ط��لة من األ�حاث �ال نها�ة تق���ا..
� ي��دها - ء، وأشار إ� األ�حاث ال�� �

مد (هول) �دە �القلم الم��
�ن - فاختفت �لها من ع� الشاشة.. حوا�� ع��

ثم ظهرت ال�لمات التال�ة:
 

التحال�ل المطل��ة تحتاج من �ل م��ض:
20 سم مكعب دم

15 سم مكعب بول
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دم مع األوكساالت
ات دم مع الس��

 
قالت الفتاة:

.. �ل � - سأقوم �أخذ هذە العينات، إ� أن تفحص أنت الم��ض��
ما عل�ك هو دخول النفق إ� أن تجد نفسك داخل هذە ال�ذلة،
� ال�ذلة،

ولسوف ينغلق النفق خلفك احت�اطا لحدوث ثقب ��
�ا ع�� النفق. مما قد يؤدي لخروج ال�ا�ت��

�ان شعورا غ���ا وهو يزحف - �السحل�ة - ع�� النفق ل�جد
نفسه داخل ال�ذلة، ب�نما �سحب النفق �له خارج جسدە..
� أخذ عينة الدم، من ور�د �فروة رأس

و��نما انهمكت الممرضة ��
الرضيع؛ عكف هو ع� فحص (جا�سون).
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رجل عجوز �عا�� فقر دم وهزاال: االحتمال األول هو ال�طان
ثم الدرن فإدمان ال�حول..، هو غائب عن الو�� واالحتماالت

�� ال�ع.. فنقص سكر الدم..
.. ف م�� � ف��

ضغط الدم منخفض (۵۰�۸۰).. الن�ض والتنفس ��عان..
حاول أن يوقظ الرجل بهزة مرارا..
ب�طء فتح الرجل عينه.. وغمغم:
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- إن... �ف�.
ثم عاد لعدم االستجا�ة.. �ان الدم �غ� شفت�ه.. وأظهر فحص

ح وجود دم مهضوم كذلك.. ال��
وهنا رأي ع� الشاشة جوار الفراش، �دا�ة ما تم عمله من

أ�حاث..
حجم الخال�ا المحرومة 21 (الطب��� 38- 54)

.. جا�سون، بي��
� ع� أنف الرجل - نصف الطب�� - قالها ووضع قناع األ�سج��

- نحتاج إ� أر�ــع وحدات من الدم.
- سأطلبها حاال.

�عد هذا جاء دور الرضيع.. �ان قد ��� طب األطفال و���
� الرضيع مستح�ل، ألنه �غلقهما مدى صع��ته.. إن النظر لع��

�لما حاولت فتحهما.. و�لما حاولت سماع قل�ه �خ الصغ��
� فال �سمع ش�ئا.. �المجان��

� الرضيع والعجوز، جعلت ل�نه لم ي�س: هناك را�طة ما ب��
� عجوز شاحب �ليهما ينجو من ال�ارثة.. فما �� الرا�طة ب��

ء دما، ورضيع متورد �مأل الدن�ا �اخا؟.. ���
ء طب�� �خصوص الرضيع.. �

�ل ��
ف�ما عدا أنه قد نجا من ال��اء ال���ل..

�ش�ل أو ��خر..
 

∞∞∞∞∞
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.. 15- التح�م الرئ���
، جلس (ل�ف�ت) و (ستون) يرمقان � غرفة التح�م الرئ���

��
وتوكول (وا�لد القمر الصنا�� ع�� النافذة الزجاج�ة، وط�قا ل��
.. � فاير)، �انت هناك ثالث خطوات أساس�ة: ال�حث.. التمي��
التح�م..، �جب العثور ع� الجرثومة، ثم دراستها، فالتح�م

فيها..
و�انت هناك عدسات م�كروسكوب عد�دة مسلطة ع�
المقذوف.. تنقل الصورة ع�� أل�اف زجاج�ة إ� الشاشات، لم
�كن استعمال شاشات التلف��ون، ل�ع�� صورة واضحة حادة

التفاص�ل مثل هذە الصورة..
- ا�دأ �قوة تكب�� (5)..

� عت العدسات تدور حول المقذوف ب�طء..، ل�ن الرجل�� و��
� وقتا أطول

لم ي��ا ما ي��ب.. ج��ا تكب�� (20) - وهذا �قت��
ء �عد.. �

لمسح المقذوف - ل�ن لم يتضح ��
- جرب (100).

�دأ حماسهما �ف�� تدر�ج�ا.. ومرت ساعتان من ال�حث العق�م،
.. � فحص داخل القمر الصنا��

عا �� من ثم رأي (ستون) أن ���
ع �حرك قام (ل�ف�ت) ب�سل�ط الضوء ع� داخل الجسم، ثم ��
، �أنما تحاول ال�تا�ة وأنت العدسة ع� أجزائه، وهو أمر عس��

� المرآة..
تنظر إ� انع�اس �دك ��

� جدار المقذوف.. زادا قوة التكب��
ا وجدا ند�ة دق�قة �� أخ��

.. فوجدا مادة ملتصقة بها، �أنما سواد مختلط �فطر أخ��
� برجفة حماس.. إنهما ي��ان للمرة األو� ش�ئا شعر �ال الرجل��

جد�دا..
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ل�نهما لم يتوقفا عن مسح الجسم �العدسات، فهما ال ي��دان
الوثب إ� أ�ة اس�نتاجات متعجلة..

انته�ا من ذلك، عادا إ� م�ان الند�ة، وزادا قوة التكب�� إ�
(440)، ثم عكفا ع� دراستها..

. - ت�دو ك�قع من طالء أخ��
- أرجو أال تكون كذلك..

ء.. �
� حدث ال�� وواصال النظر إ� ال�قعة �عض الوقت.. ح��

.. احمرت ال�قعة لجزء من الثان�ة.. ثم عادت إ� اللون األخ��
- عّ� اللعنة�.. هل رأ�ت هذا؟�

- نعم.. �الطبع.. ول�ن ما معناە؟..
� احمرت ال�قعة ثم انتظمت جاءت اإلجا�ة �عد ثوان، ح��

.. حوافها و�دا �أنها ازدادت حجما.. ثم عادت إ� اللون األخ��
.� ء �ك�� �

- إن هذا ال��
 

∞∞∞∞∞
 

زت �د ضغط (ستون) الزر الذي كتب عل�ه (مزرعة).. ف��
ی)، معدن�ة تحمل ص�ن�ة عليها مجموعة من أط�اق (ب��
�ا.. و�ل طبق �حوي نوعا من أوساط المخصصة لزراعة ال�ا�ت��

الزراعة، مثل (آجار الدم)..
(أجار الش�كوالتة).. (وسط سابورو).. إلخ..

و��د م��ان�ك�ة أخرى، تم عمل مسحات لعدة أجزاء من سطح
، وقام (ستون) ، ثم مسحات للسطح الداخ�� � المقذوف الخار��

� طبق منفصل..
اء، ووضعها سالمة �� �كحت الرقعة الخ��

نامج ال�مبيوتر (ما�س�لت) الذي ي�سق ثم استعان (ل�ف�ت) ب��
� ظروف مت�اينة من الحرارة والرط��ة

ی)، �� زراعة أط�اق (ب��
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والغازات المختلفة، وهو عمل �حتاج من المرء إ� عدة أسابيع،
ل�ن ال�مبيوتر ينجزە خالل دقائق..

اء بوس�لة أفضل.. ك�ف حالك - أری أن نفحص الرقعة الخ��
؟. �

و�� مع الم�كروسكوب اإلل���
.. - لست معتادا عل�ه ل�نه س�قدم لنا ال�ث��

ونظر (ل�ف�ت) إ� الساعة وراء ظهرە..
ة ص�احا.. �انت الحاد�ة ع��

وأ�قن الرجالن - للمرة األو� - أنهما �عمالن منذ ع�� ساعات
�املة دون توقف..

 

∞∞∞∞∞
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16- ال�شــــــ��ــــح..
� جلس � تون) �أنه ارتكب عدة أغالط، ح�� ف (ب�� ف�ما �عد اع��

�ا.. � اللذين قتلتهما ال�ا�ت�� ح الحيوان�� ���
�ان عل�ه كذلك أن �درس ك�ف�ة ��ان العدوى.. و��ل
المقاي�س �ان (ل�ف�ت) هو خ�� من �قوم بهذا، ل�ن الحاجة
� عزل الجرثومة، من ثم وقع العبء ع�

�انت ماسة إل�ه ��
تون).. (ب��

�دأ �مجموعة من األقفاص، ل�ل منها مصدر تھ��ة مستقل..،
ثم إنه وضع جثة الفأر جوار أحد هذە األقفاص، وجعل الهواء

�مر من الجثة إ� القفص، وع� الفور مات الفأر السل�م..
إذن فالعدوى - �ما خطر له - منقولة �الهواء..

، ووضع مرشحا دق�قا ع� صمام أح�� قفصا آخر �ه فأر ��
وم.. أي أنه �سمح �مرور الته��ة، سعة ثق��ه 100 أنجس��

ع �مرور الهواء من الجثة.. ل�ن الفأر ظل ح�ا.. وس، ثم �� ف��
وس. �دأ ي��د من حجم إذن فالجرثومة أ��� حجما من الف��
� الفأر..، �ان حجم المرشح

الثقوب واحدا تلو اآلخر ح�� تو��
ة..، وهكذا �مكن اس��عاد هو 2 م�کرون.. أي �حجم خل�ة صغ��

الغازات السامة �مس�ب للوفاة...
ثم إنه �دأ �درس ك�ف�ة دخول الجرثومة للجسم � تحدث

� الدم.. فهل ي�دأ ذلك من األنف أم من الجلد؟ انت��
تجلطا ��

وت�نات دم معلمة بنظائر قردا من ن�ع (ال��زاس).. وحقنه ب��
مشعة، ثم سلط جهاز المسح الذري ع� القرد.. و�دأ جهاز

المسح يرسم النتائج ع� ورق ال�مبيوتر..
تون) جعل القرد �ست�شق الهواء الملوث. ثم إن (ب��
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� أوال، ثم ين��� إ� � الرئت��
وع� الورق ظهر له أن التجلط ي�دأ ��

� الدم.
�ا��

� تمنع ان �الهي�ار�ن، (المادة ال�� �عد هذا جرب أن �حقن الف��
تجلط الدم)، ثم �عرضها للعدوی، ع� أمل أن تظل ح�ة وال

ان.. �قتلها التجلط.. ل�ن التج��ة فشلت وماتت الف��
ة، ان األخ�� �ــــح هذە الف�� وهنا ارتكب أسوأ أخطائه: لم �قم ب���
� خطأە �عد ا.. لسوف ي�ب�� � منع دمها من التجلط، ول�ن ص�� ال��
� الفأر �ــــح جث�� � ساعة.. أما اآلن فهو منهمك ب��� ثمان وأر�ع��
ائح مجمدة تصلح والقرد، اللذين ماتا أوال.. وأعد ��

.. �
و�� � واإلل���

� الضو�� للم�كروسك����
�ما أنه أرسل عينات لتصبغ �الص�غات المختلفة، ولتأخذن هذە

العمل�ة ع�� ساعات أخرى...
� نها�ة �حثه المض�� جلس �دون ما وجدە:

و��
وسا 1- حجم الجرثومة حوا�� ۲ م�کرون.. إذن �� ل�ست ف��

وال غازا.
2- يتم انتقالها �الهواء.

� ح�ث �حدث تجلط ��ــــع. � الرئت��
3- ي�دأ المرض ��

� من الموت �الجرثومة.
4- مضادات التجلط ال ت��

� خال�ا
ات مرض�ة �� 5- ف�ما عدا التجلط العام، ال توجد تغ��

الحيوان الم�ت.
وهز رأسه منها.. ر�ما ال �جدي منع التجلط، ل�نه قد وضع

قدمه ع� الدرب الصحيح.. ولسوف �صل إ� الجواب حتما..
 

∞∞∞∞∞
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17- اإلفــــــــــاقة..
� طلبها (هول) قد ة، �انت �ل األ�حاث ال�� � الحاد�ة ع��

��
ا�تملت ع� شاشة ال�مبيوتر..

. � حدود الطب���
الموض�ع المس� - رضيع - ��

� حدود الطب��
الموض�ع المس� - جا�سون، بي�� - ل�س ��

و�دأ ال�مبيوتر �عرض النتائج..
س�ب عال�ة ن��جة لتدم�� وظائف ال�� مختلفة نوعا.. �عة ال��

األ�سجة.. الخال�ا الش�ك�ة عال�ة �س�ب محاولة النخاع تصحيح
� للدم، األن�م�ا.. �ل هذا مفهوم.. ف�ما عدا الرقم اله�دروجي��
� حمض�ة الدم..

فهو لغز.. 7.31 هو دل�ل ع� ارتفاع شد�د ��
ك�ف �مكن تفس�� ذلك؟

الموض�ع المس� - جا�سون، بي�� -
احتماالت ال�شخ�ص:

1- نزف حاد - المصدر الجهاز الهض�� -ال مصادر أخرى
مهمة..

� حمض�ة الدم: الس�ب غ�� معروف. مطلوب أخذ
2- ارتفاع ��

تار�ــــخ دقيق من الحالة معروفة..
قرأ (هول) المكتوب ع� الشاشة وهز كتف�ه.. إن ال�الم سهل
�
دائما.. فك�ف - �حق السماء - تأخذ تار�خا دق�قا من م��ض ��

غيب��ة؟�.. ع� �ل حال �مكن طلب تحل�ل غازات الدم مؤقتا..
ل�ن ال�مبيوتر رفض االستجا�ة �عناد.. وكتب:

تار�ــــخ الحالة أ��� أهم�ة من نتائج المعمل..
� غيب��ة» فرد ال�مبيوتر ع�

کتب (مول) لل�مبيوتر: «الم��ض ��
الشاشة:
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ات الم��ض ال تدل ع� الغيب��ة.. مؤ��
ة للنوم.. � رسم المخ �ظهر موجات (ألفا) المم��

- عل�ك اللعنة إذن�.
، ل�جد أن (جا�سون) یهوم برأسه � ونظر ع�� الحاجز الزجا��

حق�قة.
أ�ع �دخل النفق إ� ال�ذلة ال�الس��ك�ة، ثم انح�� الم��ض

و�الفعل فتح (جا�سون) عي��ه، ونظر غ�� مصدق إ� (هول).
ف � � �ك هاهنا.. كنت ت�� - ال تخ�� ش�ئا.. أنا د. (هول).. أع��

�غزارة وتقلنا لك دما..
لم ت�د الدهشة ع� الرجل.. فسأله (هول) وقد أثار هذا ر��ته:

- هل حدث لك هذا من ق�ل؟.
.. ول�ن.. هل معك س�جارة؟ � - نعم.. مرت��

� ممن�ع هنا - ال.. التدخ��
هب الرجل محنقا من الفراش.. وراح �سب و�لعن:

ازی.. اصغ إّ� �ا (جدع).. لو أنك � - إن هذا الم�ان يث�� اشم��
عشت قدر ما عشته أنا، ألدركت ما �صلح لك وما ال �صلح..
.. ال جعة.. والن��جة قالوا �� من ق�ل أال أقرب األ�ل المكس���

� أتدهور.. أن��
- من قال لك هذا؟

� (في��كس).. منذ عام.. تلك المعدة
- األط�اء.. هؤالء الرعاع ��

.. دائما �� الس�ب.. � � �ط��
�� � اللعينة ال��

ف؟ � - �انت ت��
� جسدي �ل هذا

ف �غزارة.. لم �خطر �� قط أن �� � - �ا هللا�.. ت��
� هذا الداء..

�� � الدم.. عامان مرا ��
- عامان؟.. إذن فالموض�ع يتعلق �قرحة ول�س �طانا..
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اع هذە المعدة.. �ل � � �حاجة إ� ان�� - قال � هؤالء الحم�� إن��
� رفضت.. األط�اء �حاولون فتح (كرشك) و�خراج أش�اء.. ل���
� بهذە المعدة.. ولسوف أنهيها بها.. لهذا عدت

لقد عشت ح�ا��
� � أعرف عال�� ب �ل ما هو ضار وأ�ل �ل ما هو ضار.. إن�� أ��

� تماما�.
� معد��

�ن.. أنه �ش�� الفعال: األس��
�ن هو أسوأ ما �مكن أن ف الرجل بهذە الغزارة.. إن األس�� � لهذا ي��
يتعاطاە م��ض القرحة، ور�ما هذا �ف� حموضة الدم،

�ن هو حمض ال �أس �ه.. حمض (أس�ت�ل سال�سلك). فاألس��
أضاف الرجل:

� �اإلضافة إ� �عض العصارة.. - هذا �ان ي��ح��
- عصارة؟

نو).. هل تعرف هذا (اله�اب)؟ - نعم.. (السي��
و�ات ال�حول�ة، وهو نو) ن�ع من أحط الم�� - �الطبع (السي��

قادر ع� إصابتك �الع� ألنه غ�� �ال�حول المي���.
�ن.. واآلن كف �ته مع األس�� ، لهذا �� � - اللعنة.. لقد �ان ي��ح��

عن األسئلة قل�ال �ا (جدع) فأنا �حاجة إ� (تعس�لة)..
كه ينعس، ثم خ�ج إ� رأي (هول) أن الرجل ع� صواب، ف��
الفن�ة، فطلب منها أن تدخل أنب��ا إ� معدة (جا�سون) لتجري

ف من القرحة (4).. � غس�ل معدة �الماء المثلج.. وهذا �قلل ال��
وهنا دق الجرس داع�ا إ�اە إ� مؤتمر عاجل.

 

∞∞∞∞∞
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ة.. � الظه��
18 - مؤتمر ��

� وع �ل اثن�� �ان بروتوكول (وا�لد فاير) �حتم لقاء علماء الم��
، يتم أثناؤە ت�ادل وجهات ة ساعة، لعقد مؤتمر قص�� ع��
النظر، ووضع خطط ال�حث الجد�دة..، ولتوف�� الوقت تعقد
�
�ا، ح�ث �ستطيع العلماء أن �أ�لوا �� � ال�افت��

هذە المؤتمرات ��
نفس الوقت..

: � قال (ستون) للجالس��
تون) أوال.. - س�سمع د. (ب��

�ــــح، �صوت ح دراسته للجرثومة ونتائج ال��� تون) ��� ع (ب�� ��
دد قل�ال.. خف�ض م��

�عد هذا جاء دور (هول)، الذي ح� للعلماء ن��جة فحصه
� عرفوا أن (جا�سون) قد أفاق.. �ما � وأثار ذهولهم ح�� للم��ض��
نو)، أدى إ� �ن و (السي�� ح لهم ك�ف أن تعا� الرجل لألس�� ��
ز�ادة حموضة دمه.. وقد حاول جسمه مقاومة هذا، ب��ادة

� أوكس�د ال���ون من الدم..
� تغسل آثار ثا�� �عة التنفس ال��

ثم إن (ستون) و (ل�ف�ت) عرضا ما توصال إل�ه �فحص القمر
.. وقاداهما إ� غرفة بها.. الصنا��

اء، م�كروسكوب قوی، ح�ث عرضا عليهما صورة ال�قعة الخ��
� الحجم وتغ�� لونها..

وك�ف�ة ازد�ادها ��
- �جب أن نواصل ال�حث..

ة من ال�قعة طال�ا من قالها (ستون) واقتطع قطعة صغ��
تون) أن �حللها ط�ف�ا.. �ما طلب من (ل�ف�ت) أن �حللها (ب��
�حثا عن أحماضها األمي��ة إن الخل�ة تت�اثر ��عة ال تصدق

ح�� هذە اللحظة..
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19- سقوط..
�انت الم�المة مرع�ة.. أثارت هلع (أرثر مان�ش�ك)، ح�ث جلس
، � �طالع الج��دة �عد العشاء، هو الذي لم �قرأ ج��دة منذ يوم��
� قض�ة (ب�دمونت).. ثم �دق جرس الهاتف،

�س�ب انهما�ه ��
و�سمع صوتا مرت��ا �قول:

� الوحدة (8).. ثمة حادث
نز) �� - س�دی.. هنا كولون�ل (ب��

� (يوتاە).
� (بيج ه�د) ��

� دق�قة، �� � وأر�ع�� سقوط منذ اث�ت��
؟.. � �حادث سقوط روتی�� غ��ب هذا منذ م�� ي�لغون��

- ماذا �ان نوعها؟
طائرة (فانتوم) �ا س�دي �انت متجهة إ� (ت����ا).. طلب منا

(جودار) أن ن�لغك ح�� �مكنك اللحاق بنا..
ء.. إن (جودار) لهو �

قطب (مان�ش�ك) حاجب�ه غ�� فاهم ل��
مركز المالحة الفضائ�ة خارج (واشنطن).. ماذا هنالك؟..

- س�دی.. لقد مرت الطائرة ع�� المنطقة (و. ف).
ون دق�قة ؟. - ع�� أحس (مان�ش�ك) �الخدر �غزو أطرافه: - م��

�ن ألف قدم.. ق�ل السقوط.. ع� ارتفاع ثالثة وع��
- حسن.. سألحق ��م حاال..

ووضع السماعة شاعرا �التعاسة.. فهو �حاجة إّ�، ل�ن المنطقة
�
� المح�ط �ـ (ب�دمونت) �� (و، ف) �� منطقة الحزام األم��

(أر�زونا).. �ان �جب أن �لقوا القن�لة.. �ان �جب أن �لقوها منذ
.. � يوم��

ر�ما �ان سقوط الطائرة عائدا إ� سوء ت�ف الط�ار.. هذا
ا.. ودائما �كون تق��ر لجنة فحص الحطام - إذا لم �حدث كث��
يتضح الس�ب هو (فشل النظام) وفشل النظام ينجم دوما عن
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ا فشل الط�ار.. ل�ن ش�ئا ما �حدثه أن فشل الط�ار ل�س تفس��
لما حدث..

 

∞∞∞∞∞
 

جع ما تردد � الع���ة الل�موز�ن المتجهة إ� (يوتاە)، �س��
جلس ��

� ال�سج�ل الذي �دون محادثات الط�ار مع مطار (ت����ا)..
��

ماذا قال الرجل؟.. أوال قال إن هناك خطأ ما..
ثم - �عد لحظة - قال: إن خرطوم الهواء المطا�� �ذوب.. إنه

يتحلل إ� غ�ار...
و�عد ع�� ثوان قال �صوت خافت: �ل ما هو مطا�

�.. يتال��
وانت� االتصال تماما �عدها..

نظر إ� الج�ال ال�ع�دة �ستحم �أشعة الشمس الصاف�ة..
و�ساءل:

- هل أ�لغتم (وا�لد فاير)؟.
� الس�ارة معه (و�ل لجان فحص

� �جلس ��
سأله عالم نفسا��

حطام الطائرات تضم وال �د عالما نفسان�ا):
- هل تع�� علماء الجراث�م إ�اهم؟.. �الطبع.. أرسلنا لهم رسالة

تل�س�ة منذ ساعة.
� ضيق - أن هؤالء القوم �التأ��د ال

وخطر د (مان�ش�ك) - ��
�قرءون ما �صلهم من رسائل.. ال�د أن األ�حاث قد استغرقتهم،
فلم �عودوا �عبثون �ما تحمله أسالك (التل�س).. وأفاق من

��بته ع� صوت قائل �قول:
- ها هو ذا الحطام أمامنا...

 

∞∞∞∞∞
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ح�� هذە اللحظة، مازال (مان�ش�ك) �شعر �الصدمة �لما رأى
حطام طائرة.. القوة المدمرة ل�تلة معدن�ة عمالقة، تصدم

� الساعة..
األرض ��عة آالف األم�ال ��

� �ل
� من الصحراء، و�� هو ذا حطام (الفانتوم) م�ع�� ع�� م�ل��

م�ان قطع من المعدن المسود الملتوي.. أو المعدن الذي زال
طالؤە.. وجوار قطعة مهشمة من الجناح وجد عظمة.. عظمة
أمم�ة من ذراع أو فخذ.. والغ��ب أنها �انت صق�له �ال قطعة

لحم واحدة..
�ان المساء قد جاء، وع� ضوء المصابيح دنا منه أحد علماء

ال��م�اء الحي��ة ضمن الف��ق وقال له:
- أسمعت ما قاله الط�ار عن ذو�ان المطاط؟.. الواقع أنه لم
� الطائرة.. �ل مادة بول�م��ة مرنة ق���ة

�كن هناك أي مطاط ��
�ة إ� حد مذهل.. الش�ه �األ�سجة ال���

- وماذا �ستخلصه من ذلك؟
- أستخلص أن هناك ش�ئا �دور هنا.. وأنا ال أعرف..

ء... �
- �حق السماء - ما هو هذا ال��

 

∞∞∞∞∞
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... � 20- روت��
� معامل (وا�لد فاير) – ح�ث ال نهار وال

ب�طء تحول ما �جري ��
� .. عمل مستمر �ال نها�ة، ينام الرجال معه ح�� � ل�ل - إ� روت��

دون قواهم. � �س�� ينهكون، و�صحون ح��
تون) جوار مق�اس الط�ف، المزود �أجهزة أخرى وقف (ب��
للق�اس اإلشعا�� والتحل�ل الحراري، وتص��ر ال�للورات �أشعة

إ�س..
� يتم دراستها، ثم �مرر � حرق المادة ال��

و�ان عمله يتلخص ��
، �ف�ك الضوء إ� � الضوء المن�عث منها ع�� مخروط زجا��
خطوط.. وتتم قراءة هذە الخطوط ع� شاشة لمعرفة مكونات
ة تتم عن ط��ق �مبيوتر حساس.. المادة..، وهذە الخطوة األخ��

. � أو أ��� ل�ن هذە العمل�ة �طيئة.. ر�ما استغرقت ساعت��
� غرفة مجاورة، �ان (ل�ف�ت) �قوم بتحل�ل األحماض األمي��ة

و��
..، إن عدد � القمر الصنا��

� وجدوها �� اء، ال�� لل�قعة الخ��
وت�نات األحماض األمي��ة المعروف هو 24 حمضا.. وتتكون ال��
� �حدد ترت�بها ن�ع من سلسلة من هذە األحماض األمي��ة، ال��
، أم � ، أم إ�سول�� � .. هل هو جزيء ه�موجل���� � وت�� هذا ال��

هرمون آخر..
�ن عاما من ال�حث ة ع�� لقد احتاجت هذە الجملة القص��

المض�� ال��شافها..
� حول نفسها، �ط��قة خاصة وت�� ثم �عد ذلك تلتف سلسلة ال��
جدا لتؤدي عملها.. هذە الجملة احتاجت ع�� سنوات أخرى..

.. � من المستح�ل وجود ح�اة دون بروت��
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ول�ن هل هذە ال�قعة تحوي بروت�نا حقا؟.. ماذا لو �انت ال
تحوي بروت�نا، ومع ذلك �� ح�ة؟�

إن علم األح�اء - �ما قال (جورج وولد) - هو علم ف��د من
نوعه، ألنه ال �ستطيع تع��ف موضوعه�.. �الفعل..

ما مع�� �لمة ح�اة؟.. صحيح أن هناك تع��فا عت�قا �قول:
الح�اة �� القدرة ع� األ�ل واإلخراج والتناسل... إلخ.

ل�ن التع��ف الحا�� األ��� دقة هو: الح�اة �� القدرة ع�
تح��ل الطاقة، تح��ل الطعام أو الضوء إ� طاقة حرار�ة،
وسات منذ وسات ال تفعل هذا.. ل�ن الف�� صحيح أن الف��

� الموت والح�اة... � المنطقة الفاصلة ب��
ا��شافها - تقف ��

اء � ذات الوقت، �ان (ستون) �ضع قطعة من المادة الخ��
��

فوق �الس��ك ذائب.. ثم انتظر ح�� غمرت تماما، �عدها غطاها
�م��د من ال�الس��ك.. إن إعداد العينات الم�كروسكوب
� فن معقد حقا.. لقد احتاج إ� خمس سنوات �

و�� اإلل���
� درجة حرارة 61

�ج�د هذا العمل �عد هذا �ضع ال�الس��ك ��
ة من المادة �حة صغ�� مئ��ة، ورط��ة 10 ٪ �عد هذا �قطع ��
� ألف � قوة تكب�� ال تقل عن ست��

�الم�كروتوم.. و�فحصها ��
مرة..

�
� ذلك الوقت، يتأمل أجهزة التدم�� النووي ��

�ان (هول) ��
� حجم صندوق الس�جار

الردهة.. وعندها خمسة، �ل منها ��
.. .. و�ه ثقب مفتاح وضوء أخ�� صغ�� �

الف��
لو حدث تلوث عام، �س�شعر الجهاز ذلك بوساطة المسح
� الضوء األخ�� و�ن�� األحمر �ش�ل متقطع.. أي الحيوي ف�ط��
أن هناك ثالث دقائق ق�ل االنفجار.. ما لم �س هو مفتاحه

ل�غلق النظام..
ة.. ل�ن هناك مش�لة صغ��
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� حالة حدوث تلوث، ته�ط أبواب عازلة لتفصل الجزء الملوث
��

� تلك اللحظة عن
.. فلو �ان (هول) معزوال �� � � المب��

عن �ا��
� الوقت

، فلن �صل �مفتاحه إ� الجهاز �� أجهزة التدم��
المناسب..

� التخط�ط.. خطأ ال �مكن تصح�حه..
�ان هذا خطأ ��

 

∞∞∞∞∞
 

صحا (ل�ف�ت) من نومه، فنهض من الفراش ونظر ا� الساعة..
ة مساء �لغتنا.. إنها الساعة (2200) �لغة الج�ش، أي العا��

حان الوقت إذن.. ارتدي ث�ا�ه ع� عجل.. �انت �اردة تماما
ل�نها صارت دافئة �عد ثان�ة واحدة..

رفع عي��ه إ� الساعة فوجدها (2210) ...
�ا للسماء�.. مرة أخرى �حدث هذا له؟.. أين ذه�ت الدقائق

؟.. �ل ما فعله هو أن ارتدي ث�ا�ه.. الع��
ال �مكن أن �ستغرق هذا منه أ��� من نصف دق�قة.. حاول أن

يتذكر.. ل�ن سدی...
إن هذا مخ�ف.. هل �خ�� اآلخ��ن؟.. ال.. ال دا�� لذلك.. إنه

ع� ما يرام، ول�س له أن �خ�� ش�ئا..
هل �خ�� (ستون)؟.. حتما ال.. سيهدم هذا مستق�له �ال�امل،

و�ؤثر ع� ثقة الناس �ه.. �ل لن �سمح له أحد �ق�ادة س�ارته..
ا.. س�كون ع� ما يرام ما دام يتحا�� النظر إ� فليبق األمر ��

األضواء الوامضة...
 

∞∞∞∞∞
 

� حجرته لم �ستطع (ستون) النوم..
��
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� ء ما يتعلق �الطيور الجارحة، ال�� �
ثمة فكرة ما تطاردە.. ��

� (ب�دمونت)..
�انت تحوم حول الجثث ��

�ان قد ��� أمرها تماما، ل�ن الذكرى عادت إل�ه اآلن..
ء ما قاله (هول) اليوم يتعلق �ك�ف�ة ما – �طيور �

��
ء؟ �

(ب�دمونت).. ول�ن أي ��
إن مفاتيح اللغز �لها هنا.. ل�نه غ�� قادر ع� الحفر ل�صل

إليها..
��ل العلماء الع�اقرة، �ان (ستون) يتعامل مع عقله �كث�� من
الشك.. �ان �عت�� مخه آلة دق�قة �ارعة، ل�نها خاضعة لتقل�ات
� تفسد هذە اآللة، مزاج�ة غ�� مفهومة لهذا لم �كن يندهش ح��

ا... و�ن �ان �خ�� تلك اللحظات كث��
تنهد ونظر إ� الساعة..

�انت (2340)..
إذن حان الوقت لمؤتمر منتصف الل�ل..

 

∞∞∞∞∞
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21- مؤتمر منتصف الل�ل..
�ان واضحا من العيون المحمرة المتفتحة، أنهم جم�عا ال ينالون
كفايتهم من النوم.. وقال (ستون): - أرى أنه ال دا�� إلرهاق
� التفك�� أو

� يرتكبون أغالطا سواء �� أنفسنا.. إن الرجال المتعب��
، ونحاول أن �ظفر �ل منا �ست اخ أ��� التنف�ذ.. لنعمل ب��

ساعات نوم ع� األقل يوم�ا..
وافق اآلخرون، خاصة وأنه ال دا�� للعجلة.. فهم واثقون �أن

.. � � (ب�دمونت) منذ يوم��
القن�لة الذر�ة قد (كوت) العدوى ��

ح (ل�ف�ت) أن �طلقوا اسما ع� الجرثومة و�عد جهد وهنا اق��
ون ع� �سميتها (ساللة أندروم�دا).. ثم إنهم اتفق الحا��
� ركن

عوا يتأملون جهاز (التل�س) الذي �قعقع ط�لة اليوم �� ��
، فلم ��لف أحدهم نفسه �قراءة � الغرفة �انوا جم�عا م�شغل��

المكتوب ع� الورق الذي �خ�ج من الجهاز..
ل�ن (ل�ف�ت) رأي رسالة أثارت اهتمامه، فاقتطعها وناولها إ�

(ستون):
�1134/443ك ك�ي-و�9

ارسال ل�ل المحطات
تص��ف �ي للغا�ة

طلب �التوج�ه (7-12) تلقاە ن س – ک��را اليوم.
ج / وا�لد فاير المصدر فاندن��

مان�ش�ك، أرثر - م�جور - وال�ات متحدة.
لم يتم تنف�ذ التوج�ه
تم التأج�ل 48 ساعة
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ال مالحظات.
انت�

لم �صدق العلماء عيونهم.. ولثوان لم �قل أحد ش�ئا..
ثم طلب (ستون) الق�ادة ل�فهم ما حدث..

 

∞∞∞∞∞
 

�عد ع�� دقائق، سمع (ستون) صوت (رو�ر�سون) رئ�س
( � .. �ان يت�لم من (هيوس�� � مس�شاري الرئ�س األم���� العلمي��

ظل (ستون) يت�لم �ضع دقائق، مستعمال ع�ارات حادة..
ومناقشة ساخنة حول س�ب إحجام الرئ�س عن تنف�ذ التوج�ه

... (12 - 7)
- الرئ�س ال يثق �العلماء - فس�� (رو�ر�سون) - وال يرتاح معهم..

- إذن فواج�ك �ان �حتم أن تجعله يرتاح معهم..
. ور�ا أن تل�� ��).. أنا أوافقك ع� أن القن�لة �ان �� - (ج��

- إذن ابق مع الرئ�س.. أقنعه.. فل��ما �ان األوان قد فات..
� �حا� الم�ان، فال تقل.... - إن الحرس الوط��

ق.. � من ال��
- لعمري هذا هو الغ�اء �عينه.. إن ال��ــــح هناك تأ��

� الموت غ��ا.. عندما �موت أول جندي،
ولسوف ي�دأ رجال�م ��

أر�د معرفة ك�ف وم�� - واألهم - أين؟
حاول الرجل تهدئة (ستون)، فح� له عن حادث الطائرة
� سقطت قرب نطاق األحداث، ووعدە �أن يواف�ه الفانتوم، ال��

�الجد�د عن هذا الحادث..
وانتهت المحادثة عند هذا الحد..

� ص�� �حسد
إال أن (ستون) جلس �طالع �ل ما كت�ه التل�س.. ��

عل�ه حقا..
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اليوم الرابع
 

االن�شـــار
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22- التحلـــــــــــ�ل..
نظرا لضيق الوقت، صار تحل�ل األحماض األمي��ة ذا أهم�ة
قصوى �ال�س�ة للف��ق.. فمن المأمول أن �كشف النقاب عن

� تهدد األرض تهد�دا مروعا.. أ�ار (أندروم�دا)، ال��
�ان ال�مبيوتر قد ف�غ من تحل�ل العينات أمام (ل�ف�ت)
اء، تتكون من ذات تون).. ووجد العالمان أن ال�قعة الخ�� و(ب��

العنا� األرض�ة:
.. � � – األ�سج�� وج�� � - ال���ون - الن�� اله�دروج��

ثم جاء دور األحماض األمي��ة:
00   � جل�س��

00.00     . � أالن��
00.00     . � فال��

إلخ
- �ا للسماء�

.. � - ال أحماض أمي��ة�.. ال بروت��
� قد تحقق!

�.. إن أسوأ مخاو�� � - ح�اة �ال بروت��
لقد أدرك العالمان أنهما يتعامالن مع ك�ان غ��ب تماما...

 

∞∞∞∞∞
 

� �ان قد � غرفة الفحص، جلس (ستون) �عد العينة ال��
و��

، �
� ضوء ف��

� ال�الس��ك.. �قطعها �الم�كرتون ��
وضعها ��

ائح أ��� سم�ا مما �� عل�ه.. �سمح له برؤ�ة ال��
�
� النها�ة وضعها - العينة - ع� مق�اس نحا�� أدغمه ��

و��
ونات �دال من ، الذي �ستعمل اإلل��� �

و�� الم�كروسكوب اإلل���
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الضوء، و�ستعمل حق مغناط�س�ا �دال من العدسات..
� م�دأ عمله - جهاز

� �ش�ه - ��
و�� والم�كروسكوب اإلل�ك��

التل�ف��ون إ� حد كب�� و�الهما �ستخدم ذات الشاشة تق���ا.
: ل�ن مش�لة هذا الم�كروسكوب ��

أوال: أن داخله �جب أن �كون مفرغا من الهواء تماما، مما �جعل
من المستح�ل فحص �ائنات ح�ة..

� الرقة مما �جعل
� الحاجة أن تكون عيناته غا�ة ��

ثان�ا: تقت��
ا أن ترى صورة ثالث�ة األ�عاد واضحة.. عس��

� أدار مضخة التف��ــــغ، وقام �ان (ستون) �عرف �ل هذا ح��
�ض�ط الشعاع.. و�عد ثان�ة رأي ع� الشاشة ش�ال سداس�ا
يتداخل مع سداس�ات أخرى.. �ان المنظر دق�قا هندس�ا لم

� أش�ال الح�اة األرض�ة.. �أنه �للورة.. �عتد أن يراە ب��
ول�ن دعوا (ل�ف�ت) ير هذا المشهد.. ولسوف �ص��ه الذهول..

� م�ح:
وجاء (ل�ف�ت) ل�قول ��

- هذە �� اإلجا�ة.. ك�ف �مارس هذا ال�ائن ح�اته دون أحماض
أمي��ة..

وأشار إ� الشاشة:
- ال�د أن ال�ائن مسدس.. و�ل وظائفه الحي��ة تفصلها هذە

السط�ح السداس�ة المتعددة عن �عضها..
� قدمها (جون صم��ل) - مهندس وتذكر (نظ��ة الرسول) ال��
االتصاالت - أمام المؤتمر السنوي الخامس أل�حاث الفضاء..،
� �مكن ل�ائنات �انت هذە النظ��ة تناقش الط��قة المختارة، ال��
فضائ�ة، أن تتصل �حضارات أخرى �ع�دة عنها بها..، و�ان

ضمن ما قال:
اق ال�ون.. ك�ف تفعل ذلك؟.. - هب أن حضارة ما تحاول اخ��
�الراديو؟.. مستح�ل.. ف�� وس�لة �طيئة تتحلل موجاتها
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��عة.. وتزداد ضعفا التل�ف��ون أ��� سوءا..، ح�� لو حاول
المرء أن �فجر نجما �امال �إشارة ضوئ�ة.. فالمش�لة واحدة،
و�� نقص القوة �لما طالت المسافة.. ألن الطاقة المشعة

ت�ناسب عكس�ا..
�ائ�ة ال تدحض..، � مع األس الرابع لنصف القطر تل�م حق�قة ف��
إذن ما �منا عاج��ن عن استعمال الطب�عة، فل�ستعمل األح�اء..
� شفرته الوراث�ة، و�ت�اثر �ال حدود،

نصمم �ائنا �حمل الرسالة ��
�
و�حافظ ع� قوة الرسالة.. �مكنك أن ت�ع�� هذا ال�ائن ��

كه ينقسم و�نقسم.. و�عد أعوام ستكون هناك الفضاء، ون��
� من هذا ال�ائن، �حملون رسالتك ع�� ال�ون.. � ال�الي�� مالي��

ة التصديق.. ل�ن (ل�ف�ت) لم �ستطع �انت نظ��ة مسل�ة عس��
� هذە اللحظة..

أن ي�ساها.. وعادت إ� ذهنه �قوة ��
واتجه العالمان إ� وحدة تص��ر ال�للورات �أشعة (إ�س).. و��

� علم األح�اء
ا��ب �� أ��� الطرق تقدما وتعق�دا، لتحل�ل ال��

المعا� و�� ط��قة أ��� دقة وعمقا من الم�كروسكوب
.. .. ل�نها كذلك ت�لف وقتا وماال أ��� �

و�� اإلل���
، تؤدي و�ما قال عالم األح�اء (ر. أ. جانك) فإن ز�ادة قوة التكب��
ء أ��� مائة مرة، �

ى ال�� � الت�ال�ف�.. أي أنك ل��
إ� ز�ادة أ��� ��

تنفق ماال أ��� �ألف مرة، مما كنت س�نفقه لو استعملت
عي��ك فقط..�

 

∞∞∞∞∞
 

- هل �ستطيع تعرف هذا الرضيع �ا مس�� (جا�سون)؟.
.. وغمغم لـ (هول): � الفراش إ� الصغ��

نظر العجوز الراقد ��
).. عمرە شهران. – �الض�ط.. ).. (ج��� ر��� - ال�د أنه ابن (ر���
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) العجوز.. �حب أن (�عارك الذ�اب ع� - إنه لمزعج مثل (ر���
ي، ل�نه دائم ال�اخ وجهه) سل�م الجسم �الجاسوس ال��

� تلك الل�لة..
والعواء.. �ان ��خ �عنف ��

- أ�ة ل�لة؟
� إ� ال�لدة.. رآە ء اللع�� �

- ل�لة أح�� (شار� توماس) ذلك ال��
� ع��ته

ە إلينا.. �� يه�ط خارجها واألنوار ت��عث منه، فأح��
(الفورد).. ع��ة جد�دة (لنج) وهو

فخور بها..
- ثم ماذا �عد ذلك؟

� عما إذا �ان قمرا صناع�ا قادما ء م�سائل�� �
- وقفنا ننظر لل��

� يرسلونها ء من هذە األش�اء ال�� �
من الم��ــــخ.. أم هو ��

� (فلور�دا)..
للفضاء؟.. أنت تعرف ما �فعله هؤالء (الجدعان) ��

إنهم �قذفون صوار�ــــخ إ� الفضاء (ع� طول.. المهم.. ظللنا
) أن نأخذها للدكتور (بندكت)، فهو ح (شار�� ن�شاور، ح�� اق��
� � هذە األمور.. و�انت السا�عة والنصف ح��

متعلم و�فهم ��
ثر جوار طلم�ة له.. ووقفت مع (آل) ت�� � أخذها (الدوك) إ� م��
�ت (ح�ه) من العصارة.. � ف�� � تؤلم��

�ن.. �انت معد�� � الب��
� الشارع، ثم سقط

وفجأة أمسك (آل) برأسه و�خ، وجرى ��
�ال �لمة..، و�عدها رأ�ت الجميع �غادرون د�ارهم، و�سقطون
� العجوز � الذعر، وأخذ قل�� ع� األرض.. و�ال �لمة..، أصاب��

� صدري..
يتواثب ��

ال - اسمه (بي�� أرنولد) - مرتد�ا ث�ا�ه � الج��
وفجأة رأ�ت صد���

� لم يرتدها منذ سنوات.. �ان واقفا ع� �اب دارە العسك��ة، ال��
��خ: لقد عاد ال�ا�انيون...

).. هل (طار ب�ج من نافخوك؟). غارة...، سألته: (بي��
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ب رأسه �الرصاص.. ل�نه لم يرد و�خل دارە.. وعرفت أنه ��
نعم ال�د أنه (ب�ج طار من نافوخه)..

ة مساء.. خرجت ألرى را�بها، � العا��
وسمعت صوت س�ارة ��

جان �داخلها و�موتان.. � يتح�� فوجدت رجل��
اللعنة�.. �ا له من رعب�.
ثم تثاءب وقال ل (هول)

� ال�الم.. � (أعسول) قل�ال؟.. لقد أنهك�� - واآلن.. هال تركت��
.. هر (هول) رأسه.. وتراجع خارجا من النفق.

ود.. �� �
�� �

ووقف خارج الزجاج يرمق الرجل الغا��
 

∞∞∞∞∞
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23 – ت���ــــــــــــــــ�ا..
� قاعة واسعة ب (ت����ا)، وراح

�ان الحطام �له قد تم جمعه ��
الفنيون �درسونه �عنا�ة

اء ال��م�اء الحي��ة، �� أن � أ�داها أحد خ�� والمالحظة ال��
األجزاء المصنوعة من البول�مر (5) الش��ه �ال�الس��ك �لها قد
� وجود تفاعل عضوی ما.. ر�ما أحدثته تف�كت..، وهذا �ع��

�ا غ�� معروفة.. �ا���
أثار هذا اهتمام (مان�ش�ك).. لماذا لم يرد علماء (وا�لد فاير)
ع� خ�� سقوط الطائرة الفانتوم؟ واضح أن له عالقة ق��ة �ما

هم عا�فون ع� دراسته.. لم �ستطع الفهم قط...
 

∞∞∞∞∞
 

� نفس الوقت أثار (هول) نقطة هامة: لماذا أص�ب �عض
و��

� إصا�ة مخ�ة ما؟ المر�� �الجنون دون سواهم؟.. هل هذا �ع��
� منع بها من ان ال�� �ــــح جثث الف�� تون) إ� ��� و�الفعل عاد (ب��
�
� مخها �� ای�� التجلط، ق�ل إصابتها �العدوى.. و�ان أن وجد ��

حالة نزف�ة م��عة..
� رئة األصحاء..

إذن فخل�ة (أندروم�دا) ت�دأ ب�حداث تجلط ��
� مخهم لتحدث نزفا، إذا ما وجدت اي�� واال اتجهت إ� ��
تجلطهم ع� غ�� ما يرام، والتجلط �كون ع� غ�� ما يرام �فعل
.. �فعل أمراض ال��د �فعل سوء االمتصاص.. �فعل العقاق��
� �مكن أن تكون موجودة، لدي من فقدوا ات األس�اب ال�� ع��

عقولهم ق�ل الوفاة..
ل�ن المش�لة لم تحل �عد..
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لماذا احتفظ الرضيع والعجوز �قواهما �املة، ولم �صبهما
� تجلط الدم..

� عي��ا ��
ء؟.. إن �ليهما ال �عا�� �

��
.. � وقت ط��ل ق�ل أن �عرفا التفس��

ولن �م��
�عرفاە �عد فوات األوان...

 

∞∞∞∞∞
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24- التق�ــــــــــ�م..
شل):، الع�ق��ة الحق�ق�ة، ت�من ذات مرة قال س�� (و�ستون ���

� القدرة ع� تقي�م معلومات غ�� مؤكدة وخطرة ومتعارضة..
��

و�رغم أن (وا�لد فاير) �ان �ضم نخ�ة من ألمع العقول، فإن
� عدة نقاط..

وع أساءوا الح�م ع� المعلومات �� أفراد الم��
هم.. و�ما قال (ستون) ف�ما � تفك��

لقد �انت هناك �قعة عم�اء ��
�عد:

نا متعلقا �المش�لة.. �ل ما فعلناە وفكرنا ف�ه، �ان - �ان تفك��
�قصد العثور ع� حل وعالج الساللة (أندروم�دا).. وكنا مرك��ن
� أتنا - إن لم نجد � (ب�دمونت)، ظان��

نا ع� ما حدث �� تفك��
حال – لواجدون العالم �له وقد تحول إ� (ب�دمونت).

�ة: و�انت �دا�ة األخطاء مع المزارع ال�ا�ت��
�ان ع� (ل�ف�ت) و (ستون) أن �ستخدما برنامج
نامج يزن �ل (ترا�سماتركس) لتحل�ل نتائج المزارع.. و�ان هذا ال��
ون�ة � إل��� � وزنه، ثم �فحصه �ع��

ی)، �احثا عن ز�ادة �� طبق (ب��
� األشعة فوق

حساسة.. واتضح لهما أن أفضل نمو �حدث ��
� أوكس�د ال���ون، وع� أي

� 100 ٪ ثا�� البنفسج�ة، مع ترك��
وسط مختار..

�ا � درسا دوائر النمو المغلقة – أن ال�ا�ت�� الحظا كذلك. ح��
� الب�ئة، ل�نها ال تخ�ج ش�ئا من أي

�ستهلك الغازات الموجودة ��
�ا .. �ا��� � � الفضاء الخار��

ن�ع..، وهو تك�ف مالئم للح�اة ��
ء وال تفقد.. �

�ستهلك �ل ��
� ذات الوقت - �ا إل��

وهنا خطرت الفكرة المروعة ل�ليهما ��
الرح�م�
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وه�ع (ل�ف�ت) إ� الهاتف، �حاول طلب (رو�ر�سون) حاال..
ء �حول المادة إ� طاقة والطاقة إ� مادة.. فهو �

- لو أن هذا ال��
� - إذن - �عمل �مفاعل نووي صغ��

ا حدث له عندئذ...� - ولو أن انفجارا ذر��
- أرجو أال نكون تأخرنا..

� سمعا صوت (رو�ر�سون) المنهك ع� الهاتف، صاحا ف�ه وح��
� نفس الوقت:

��
- اسمع�.. �جب إلغاء التوج�ه (7 - 12) حاال.. ال�..

حا للرجل المذهول، أن مع�� االنفجار الذرى هو تقد�م و��
وسط غذا�� رائع لخل�ة (أندروم�دا).. س�ت�اثر ال�ائن �ال حدود..

قال (رو�ر�سون):
� أّجل - سأ�لغ هذا للرئ�س.. س��ە أن �علم أنه أصاب ح��

التوج�ه (7 - 12)..
ته العلم�ة�. - �ستطيع أن تهنئه ع� �ص��

� النطاق
�� ، � هما أن الحرس الوط�� ثم إن (رو�ر�سون) أخ��

هما عن ، ولم �مت أحد، �ما أخ�� المح�ط ب (ب�دمونت) �خ��
� طائرة الفانتوم إ�اها.. وعن قطع

موض�ع البول�مر المتأ�ل ��
� وجدوها هناك.. العظام النظ�فة ال��

� انتهت الم�المة، رأى العالمان أن األصوب هو تع��ض فأر وح��
�ا، للتأ�د مما إذا �انت قد تحورت أو تحولت إ� آخر لل�ا�ت��
ات ء آخر.. و�ادا ي�دآن هذا ل�ن صوت امرأة دوی من مك�� �

��
الصوت ينادی (ل�ف�ت):

- د. (ل�ف�ت) لقد قمنا �دراسة رسم المخ الخاص �ك.. وأعتقد
أن هناك خطة ما.. ل�ن...

� قلق:
�ساءل (ل�ف�ت) ��

- ماذا هناك؟
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- إن رسم مخك من الدرجة الرا�عة.. غ�� طب��.. نحتاج إ�
واحد آخر..

� حنق صاح (ستون):
��

- �التأ��د هناك خطأ - وأمسك �مك�� الصوت – س�ع�د د.
� �كون عندە ما �سمح من الوقت.. (ل�ف�ت) رسم المخ ح��

- أمرك �ا س�دی.
�ا مقا نتائج تص��ر ال�للورات وتأ�ط (ستون) ذراع (ل�ف�ت)، ل��
�أشعة إ�س.. و�ان هذا قرارا غ�� موفق.. لقد �س�ا تماما موض�ع
�ا، ولو فعال نلك لعرفا أن أف�ارهما �انت تع��ض الفأر لل�ا�ت��

.. � الط��ق الخا��
ان �� مشوهة.. وأنهما �س��

 

∞∞∞∞∞
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25 - النطاق..
� جرس اإلنذار.. وراح الضوء األصفر يتألق.. فجأة دوی رن��

� الردهة راحت اإلشارة تتوهج، مب�نة م�ان المش�لة:
و��

�ــــح).. و�ذ ه�ع (هول) إ� هناك ورأى ذلك، أ�قن أن (ال���
النطاق العازل تهشم �ش�ل ما وحدث ��ب..

وخرجت الفن�ة المساعدة له، ت�ساءل عما �حدث فقال لها:
تون).. حدث ��ب للعدوى. - (ب��

؟. - وهل هو �خ��
� هذا..

- أشك ��
� ولحق بهم (ل�ف�ت) �جري ع�� الممرات �مرونة فائقة.. ح��

فجأة تصلب.. راح يرمق الضوء المتألق دون استجا�ة.. وأدرك
(هول) ع� الفور أنه ل�س ع� ما يرام..

ء.. مرر (هول) كفه �
� ذاهال عن �ل �� �ان واقفا مفت�ح العين��

أمام عي��ه فلم ي�د حرا�ا.. وعندئذ فهم (هول) األمر.. لماذا �ان
اقصة ط�لة الوقت..؟ (ل�ف�ت) يتجنب األضواء الم��

- الوغد... لم �جد وقتا أفضل..
وق�ل أن �ف� للفتاة المذعورة ش�ال دار حول (ل�ف�ت)،
� الرجل ح�� ال يرى وأمسك �ه، ثم طلب منها أن تغ�� عي��

الضوء..
� ع جسدە يه�� � اللحظة التال�ة هوى (ل�ف�ت) أرضا.. و��

و��
�عنف.. وأطبق ع� أسنانه وأصدر �خة..
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فقال (هول):
�
ی 100 مجم (فين��ا ر��تون) �� � إ� الص�دل�ة فأح�� - اذه��
� ف�ما �عد إذا استد� األمر ذلك.. محقن.. سنحقنه �الد�النت��

� أسنانه كحيوان مك�ل.. فما إن عادت �ان (ل�ف�ت) �عوى ب��
� ذراع (ل�ف�ت).. ثم أمرها أن ت���

الفن�ة، ح�� حقن العقار ��
�ــــح.. معه، وه�ع إ� غرفة ال���
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حاول أن �فتح ال�اب دون جدوى.. لقد أغلق ال�اب ب�ح�ام لمنع
ان�شار التلوث..

تون)، ع�� ، وجد (ستون) ينظر إ� (ب�� � غرفة التح�م الرئ���
و��

شاشة دائرة تل�ف��ون�ة مغلقة.. �ان الذعر ظاهرا ع� هذا
.. ي�نفس ��عة.. شاحب اللون.. �دا �الض�ط �ما هو: األخ��

رجل ي�تظر الهالك، � �طيح �عنقه �منجلة الدا�...
تون) ع� الشاشة: قال (ب��

- أنا مذعور�.. مذعور�
قال له (ستون) �لهجة حان�ة:

- ستكون ع� ما يرام.. نحن نعرف أن (أندروم�دا) ال تطيق
� ن�� إ� الغرفة... � ضخ أوكسج��

، ولهذا �دأت �� � األوكسج��
ثم نظر نحو (هول) معات�ا:

ء؟.. أين (ل�ف�ت)؟ � � الم��
- لماذا تأخرت ��

� الثان�ة.. لهذا أص�ب بن��ة
- أضواؤ�م تلتمع ثالث مرات ��

ى.. انق�اضات عضل�ة.. �ع�ة صغرى، ثم صارت ن��ة ك��
وتبول ال إرادي.. حقنته (�الفين��ار��تون) وجئت.

- (ل�ف�ت) مصاب �ال�ع؟
قالها (ستون) و�دأ يتذكر أش�اء:

- نعم.. لهذا �ان رسم المخ غ���ا.. ولهذا �ان يتجنب األضواء
� ت�دأ الن��ة.. لقد �ان �عرف.. المتقطعة، ال��

�ان �عرف مرضه.
- قل �� ك�ف حدث التلوث؟
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- �ان محتا أن �حدث.. �ل وحدات العزل �حدث بها ��ب
عاجال أم آجال.. هناك ال�ث�� من المطاط، وال�ث�� من ك�ت

� لحظة ما..
وك�ت.. �ل هذا ال�د أن ينهار ��

لم ير (هول) األمر بهذە ال�ساطة.. وع� �ل حال لقد مرت أر�ــع
؟ � تون) ح�ا يرزق.. هل هو األ�سج�� دقائق، ومازال (ب��

قال (ستون) وقد فهم ما ير�� إل�ه (هول):
� � � �ضخ إ� الغرفة.. كنت أخدعه ل�طم�� - ال يوجد أ�سج��

تون) �صيح: وهنا سمعا (ب��
( � - اسمعا... أر�د من�ما أن تج��ا (ال�الوس��

هتف (ستون) مشدوها:
).. نحن ال نجرؤ ع� ذلك� � - ال.. ل�س (ال�الوس��
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.. � العقد األخ��
) واحدا من أ��� العقارات ��ة �� � �ان (ال�الوس��

� ر�يع 1965، وأطلقت عل�ه االسم: يو
كة (ج�سن) �� ابتكرته ��

- �� – 44759 - و، وقد الحظت أنه يوقف نمو الحيوانات
� أن العقار، .. و�الم��د من التجارب تب�� � ة عند حد مع�� الصغ��
� � ال�طانات ال��

يوقف تحول الخال�ا إ� �طان.. �الذات ��
وسات جم�عا، � أن العقار �قتل الف�� وسات..، ثم تب�� �س�بها الف��
كة �عنف � تعمم �ا والفط��ات..، و�افحت ال�� وكذا ال�ا�ت��
الدواء، ل�ن معارضيها - ومن ب�نهم (ستون) - ت�بئوا �فشل هذا

العقار.. إن مناعة اإل�سان مب��ة ع� تعرضه الدائم للجراث�م ع��
القرون، فلو قض�نا ع� �ل

الجراث�م مرة واحدة، النهار الجهاز المنا�� للجسم فورا وما عاد
ء.. �

قادرا ع� مقاومة ��
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وأث�تت التجارب صدق رأي (ستون).. وتم منع العقار..
!�( � تون) أن �عطوە (ال�الوس�� واآلن ي��د (ب��

التفت (ستون) نحو (هول) وقال:
� مذعور ح�� الموت. .. إن المسك�� � - ا�دأ ضخ األ�سج��

� عقل (هول): مذعور ح�� الموت.. لقد
قرعت الع�ارة جراما ��

أصاب (ستون) ش�ئا �الغ األهم�ة.
� هذە الع�ارة.

إن حل القض�ة ��من ��
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26 - مذعور ح�� الموت...
من الصعب عل�ه أن �فكر �منطق�ة.. لقد فقد �قينه السابق �أن

� حلقات مجنونة..
الحل دان.. عقله �دور ��

وقف يرمق العجوز النائم وجوارە الرضيع..
«مذعور ح�� الموت.. هذە �� اإلجا�ة.. لنفكر �ش�ل عل�.

؟.. نو) الذي �جعل دمه حمض�ا والصغ�� العجوز �حسو (الست��
ماذا عنه؟.. ماذا �جعل �مه حمض�ا؟..

.. �
.. فهو سل�م تماما.. ودمه غ�� حم�� دائما �صطدم �الصغ��

فلتناقش األمر بهدوء: رجل مصاب �حمض�ة الدم فك�ف
يت�ف؟.. س�تعامل جسدە مع الحمض عن ط��ق �عة

� أ�س�د ال���ون من دمه..
التنفس.. ولسوف تغسل الرئتان ثا��

.. تحدث تجلط دم بهما ثم ين��� � (أندروم�دا) تهاجم الرئت��
� - ر�ما - �منع (أندروم�دا) من

وتحدث الوفاة.. الدم الحم��
العمل...

.. هو ي��� ط�لة الوقت.. ي�نفس �
ل�ن الرضيع ل�س ذا دم حم��

��عا.. هذا �جعل دمه قل��ا.. أي العكس تماما..
ع ��خ وقد احتقن وجهه.. �ان الرضيع قد صحا من نومه، و��

مذعور ح�� الموت هو...
ثم.. لماذا عاشت الطيور ذات معدل التمث�ل العضوي العا�؟..

لماذا لم تمت ضح�ة ل (أندروم�دا)؟
تون) �موت.. �موت.. إن رأسه يوشك ع� االنفجار.. ب�نما (ب��
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� لحظة كهذە؟.. �الطبع �قود س�ارته
فكر أين �ان س�كون ��

� (سانتامون��ا).. الس�ارات تتدافع حوله �عضها
عائدا إ� دارە ��

ء.. ��ــــع و�عضها ���
عل�ك أن تكون حذرا.. الس�ارات األ�ع منك خطرة..

واأل�طأ منك أشد خطرا.. و... لقد كنت أحمق�..
 

∞∞∞∞∞
 

ف�ما �عد أطلق (هول) ع� �شخ�صه اسم (�شخ�ص الط��ق
ال��ــــع).. والم�دأ �س�ط.. �س�ط وواضح تماما..

� جلس أمام ال�مبيوتر طال�ا برنامج (النمو) �ان منفعال وح��
�ق�ع المفاتيح الخاطئة دوما..

ا - ع� الشاشة - رأي و�ان عل�ه تكرار �ل �لمة عدة مرات أخ��
ما أراد..

� للحمض�ة «نمو خل�ة (أندروم�دا) وعالقته �الرقم اله�دروجي��
�
– القل��ة» أن النتائج واضحة: خل�ة (أندروم�دا) ال تنمو إال ��

نطاق ضيق جدا من الحمض�ة - القل��ة - لو �ان الوسط
حمض�ا ال تنمو.. ولو �ان قل��ا ال تنمو..

ء �
� المالئم لها هو 7.39 إ� 7.43 - �ل �� الرقم اله�دروجي��

ع� ما يرام�.. لقد انتهت مشا�لنا جم�عا..
ولم �در إ� أي حد �ان مخطئا..
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27 – األخت�ــــــــــــار..
جری (هول) إ� غرفة التح�م، وطلب من (ستون) أن يوقف

.. � ضخ األوكسج��
تون)، و���� � قد �دأ يؤثر ع� (ب�� �ان واضحا أن األوكسج��

�عة تنفسه وحركة صدرە، أمسك (هول) مك�� الصوت:
تون).. لقد حصلت ع� اإلجا�ة.. إن - هنا (مول) �ا (ب��
� ضيق.. أر�د منك � نطاق ه�دروجي��

(أندروم�دا) ال تنمو إال ��
� قل��ة دم تنفس�ة.

أن ت�نفس ��عة التدخل ��
، � � نح��

.. لو تنفست ��عة سأق�� �
� ن�� - ل�ن هذا أوكسج��

إستدار (هول) نحو (ستون) وطلب منه ز�ادة أول أوكس�د
ال���ون هذا هو الحل الوح�د.. �جب أن

تون) قل��ا.. �ص�� دم (ب��
�ان هذا هو الجواب الوح�د �ال�س�ة للرضيع.. فهو دائم

ال�اخ، ألنه (مذعور ح�� الموت).. لهذا صار دمه قل��ا أ���
الوقت..

تون) ء �مكنه أن �جعل دم (ب�� �
� المعمل عن ��

ع ي�حث �� ثم ��
قل��ا.. فالرجل لن �ظل ي�نفس ��عة كهذە لأل�د.. س�نهك

حتما.
.... � �ان عا�فا ع� ال�حث ح��

� التمعت األضواء، وظهرت رسالة ع� شاشة ال�مبيوتر: ح��
� الممر ف - 112- 6886

عمل�ة تحل�ة ��
نظر (ستون) للشاشة وغمغم:

ء ما خطأ.. هذا الممر من ممرات القلب.. و���ط �ل �
�� -

المعامل.. وهنا واصل ال�مبيوتر ذكر �سع ممرات أخرى
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تتحلل..
ونظر (هول) إ� (ستون) وهتف �أنما ��لم نفسه:

- الرضيع�.. �ان هذا هو الحل.. إن الرضيع ال ي��� ط�لة الوقت،
ومع�� هذا أن تفتك �ه (أندروم�دا) م�� هدأ �اخه.. ل�ن هذا

لم �حدث..
- ر�ما هو ن�ع من المناعة....

- مستح�ل�.. هناك احتماالن... االحتمال األول: هو أن
: هو أنها �

الجرثومة لم تعد هناك.. اختفت، واالحتمال الثا��
تحورت..

- أي حدثت لها طفرة..
- نعم.. تحولت لطور غ�� معد.. ر�ما - وهذا مؤكد - تحولت إ�

جرثومة تغتذى ع� المطاط..
- مثل هذە الطائرة.. والممر المطا�� عندنا.

تون) ال يواجه خطرا.. إنه �� ل�س �فضل تنفسه، - إذن ف (ب��
ول�ن �فضل أن (أندروم�دا) لم تعد قاتلة..

وهنا ظهرت ع� الشاشة رسالة جد�دة:
كفاءة الممر: صفر.. المستوى (5) ملوث ومغلق

� (هول):
صاح (ستون) ��

- أ�ع من هنا.. اذهب للقطاع األخر ح�ث نجد أجهزة تفج��
�مكن أن تعطلها..

� ال�دا�ة ما �عن�ه (ستون).. ثم تذكر.. نهض
لم �فهم (هول) ��

م�عا نحو القطاع اآلخر، ل�ن لوحا عمالقا من الصلب هوى
من أع� ل�سد الممر أمامه..

: وسمع (ستون) �صيح دون انفعال حق���
- انت��.. لقد ح�سناها هنا�
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دد: وراح صوت م��ان��� ي��
- هذە حالة طواري.. المستوى مغلق.. المستوى مغلق.

و�عد هنيهة دوى صوت مس (جالد�س) من (أوماها).. صوت
رخ�م ناعم �قول برزانة:

� النووي..
- ثالث دقائق ع� التفج�� الذا��

 

∞∞∞∞∞
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28 - ثالث دقائق..
.. وتوقفت �ل الساعات، وأضاءت �دأ صوت صفارة إنذار بتعا��

اء ع� لحظة التفج�� �ضوء أحمر، مع عالمة خ��
� �دە و�ساءل:

تأمل (هول) المفتاح ��
- ك�ف أغادر هذا المستوى؟

- ال ط��قة.. لقد أغلقت �ل الطرق ب�ح�ام.
- وماذا عن القلب؟.. إنه يتصل ��ل المست��ات..

( � - ل�نه مؤمن بوسائل دفاع�ة، تطلق غاز (الل�جام��
).. الهدف �ان � السام.. وأسلحة أوتومات�ك�ة تقنف (الل�جام��
� القلب

منع الحيوانات الفارة من المعمل، من االخت�اء ��
المركزي..

� النووي.
دق�قتان وخمس وأر�عون ثان�ة ع� التفج�� الذا��

� �دلة �الس��ك�ة، ثم استدار
�لف (هول) إ� المعمل داخال ��

.. فصار حرا ي�نفس الهواء المفعم - حتما �خل�ة � ومزقها �السك��
� الطرف اآلخر، �ان الممر المطا�� المؤدي إ�

(أندروم�دا).. و��
القلب..

) سامة لإل�سان.. � �ان أمله الوح�د، أال تكون جرعة (الل�جام��
ة � أن العلماء أعدوها لحيوانات ال تزن أ��� من ع��

فمن المنط��
ك�لوجرامات أما (أندروم�دا) فهو لم �عد �خشاها..

� الثوري مزق (هول) جدار
ودق�قتان ونصف ع� التفج�� الذا��

... ثم دلف إ� الداخل.. إ� الظالم � الممر المطا�� �السك��
د.. وال��

رأي عامودا من ال�ا�الت أمامه.. وع� الجدار رأي درجات سلم
تقود إ� المستوى الرابع.
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�جب أن �صعد ��عة، ق�ل أن ينطلق الغاز..
فما أن ارتفع �ضع درجات ح�� وجد دخانا أب�ض �غ��

األرض�ة.. إنه الغاز 1.. �جب أن �كف عن التنفس..
ل�نه - ع� الرغم منه - �ان ي�نفس ��عة، من فرط انفعال

.. ومجهود عض��
� غرفة التح�م..

ء ح�ث جلس �� �ان (ستون) يری �ل ��
وع� الشاشة رأي صورة (هول) وهو ي�سلق.. و�عان ما رأي
)، تدور ب�طء حول � ع� شاشة أخرى قاذفات (الل�جام��
محورها، قاصدة التص��ب ع� الجسم المتحرك، الذي �دا له

� مك�� الصوت:
هشا إ� درجة تث�� اإلشفاق.. صاح ��
- أ�ع�.. لقد أحست �ك القاذفات�

وع� الشاشة رأى جسد (هول) يتلقون �األشعة الحمراء.. إن
ال�مبيوتر �ق�س حرارته �غرض التص��ب، و�عان ما ظهر

صل�ب تص��ب ع� ظهر (هول)..
ء �صطدم �

(هول) الذي راح ي�سلق شاعرا �اإلرهاق.. وأحس ���
جوار رأسه، ثم ينفجر.. أدرك أن المقذوف أخطأ ط��قه..

وفوق رأسه رأي �اب المستوى الرابع..
� منه.. ل�نه � كتفه.. لقد نال ال�مبيوتر اللع��

فجأة�.. ألم حارق ��
واصل ال�سلق والخدر يزحف إل�ه..

� النووي»..
«دق�قتان ع� التفج�� الذا��

القذائف مستمرة من حوله.. و�لما أصابته قذ�فة كتب
ال�مبيوتر ع� الشاشة (إصا�ة)، ثم �ع�د عرض اللقطة �ال�عة

ال�طيئة ثالث مرات�
ا وصل إ� ال�اب وأمسك المق�ض.. وفتحه.. وأخ��

� النووي»..
«�سعون ثان�ة ع� التفج�� الذا��

قذ�فة اصطدمت �ساقه.. فأحس أنها تزن أطنانا..
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نح.. �ل �اب ي�عد أم�اال عن اآلخر.. أغلق ال�اب وراءە وم�� ي��
� النووي

« ستون ثان�ة ع� التفج�� الذا��
� ع�� الممر.. رأى جهاز التفج�� ع� �عد أقدام منه..

م��
� النووي»..

«خمس وأر�عون ثان�ة ع� التفج�� الذا��
�ا للسخ��ة�. استعملوا صوتا أنث��ا مغ��ا من أجل طقوس
� له أن �كون..

ء �ان نظ�فا أن�قا �ما ي���� �
الموت هذە.. �ل ��

� س�نار�و تم �سج�لها
ها �� ذي ح�اته تتقرر، �مجرد ع�ارات ��

.. � أو أ��� منذ عام��
ف�ما �عد ال �ذكر (هول) م�� وال ك�ف استطاع إخراج المفتاح

� فتحة الجهاز.. ورأى الضوء األخ�� يتألق..
ودسته ��

« �
«تم إلغاء التفج�� الذا��

وعندما سمع الصوت خر ساقطا وسط مح�ط من السواد..
وغاب عن الو�� تماما..

 

∞∞∞∞∞
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اليوم الخامس
 

الحــــّل
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.. 29- اليوم األخ��
صوت من �ع�د:

- إنه �قاومها
ا؟ - أحق�
- انظر..

�ع من حلقه وفتح ء ما ين�� وعندئذ سعل (هول)، ب�نما ��
� الفراش ي�نفس.. �الحق ي�نفس..

عي��ه.. �ان راقدا ��
ووجد فتاة ي�دو القلق ع� وجهها تقول له:

� ثان�ة.. �انت الزرقة قد غزت وجهك.. - حمدا �.. �عد أر�ع��
� حلقك موصلة �جهاز

وقمنا ب�دخال أنبوب قص�ة هوائ�ة ��
ته��ة.

- أفهم أن القن�لة لم؟
- لم..

�دخل عل�ه (ستون) مهنئا بنجاته ونجاحه.. وقال:
- ما وصلنا يؤكد أن الجرثومة صارت مسالمة.. ولسوف تغادر
� ال يناسبها..، لقد صار األرض عاجال أم آجال، ألن األوكسج��
ء تحت س�طرتنا.. عندنا (أندروم�دا) و�ستطيع دراستها �

�ل ��
�ما �شاء.. لقد فحصتها منذ دقائق، ووجدتها قد تحورت..
� هكذا �ستطيع أن نفهم �ل ما حدث، اعتمادا ع� قوان��

الطفرات..
ة: ثم نظر إ� عي�� (هول) وكرر ع�اراته األخ��

- نعم.. �جب أن نفهم..
� الذي أجرى

من الحد�ث الصح��
� مركز

مع (جاك مار�وت) ��
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� (هوستون)
رحالت الفضاء ��

� أثناء دخولها
اق سفينة الفضاء (أندروس) �� س: �عد اح��

المجال الجوي، قرر ال�ونجرس تأج�ل رحالت الفضاء إ� أجل
غ�� مس�.. فإ� م�� �ستمر هذا الوضع؟

ج: �ما قلنا... إ� أجل غ�� مس�..
س: هل لهذا عالقة �قرار السوفي�ت تأج�ل رحالتهم �عد تهشم

قمرهم (زوند - 19)؟
ج: ر�ما �ان األصوب أن �سأل السوفي�ت عن ذلك..

� لجنة التحقيق.. ما س�ب
س: ذكر اسم د. (ج��� ستون) ��
� الموض�ع؟

إقحام خب�� م�كرو�ات ��
� مواضيع عدة..

ج: إن لدينا أس�ان�ا تجعلنا نقدر معاونته ��
وع الهبوط فوق الم��ــــخ؟ س: هل يؤثر هذا ع� م��

�
اق (أندروس - 5) خطأ علم�ا.. فشال �� ج: نحن نعت�� اح��

تكنولوج�ا النظام.. إن العلماء عا�فون ع� الدراسة اآلن،
� �د العلم..

� أ�دينا نحن، �ل ��
� أن القرار ل�س �� وصدق��

س: هال كررت هذە الع�ارة؟
� �د العلم.

� أ�دينا نحن.. �ل ��
ج: القرار ل�س ��

 

ما��ل كرشتون...
1969

 

(تمت �حمد هللا)
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ساللة أندروم�دا..
� التار�ــــخ. إن

� ورطة حق�ق�ة.. أول أزمة بيولوج�ة ��
نحن ��

: لت��� الذعر � الخل�ة (أندروم�دا) قد جاءت من الفضاء الخار��
� األرض، تعالوا �ا سادة إ� معمل (وا�لد فاير)

وال��اء ��
ا استعمال عقولنا األرض�ة لفك هذا اللغز المتقدم.. ولنحاول مع�

الره�ب..
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8


1872

Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
1- المؤلف..

اليوم األول
1- �لد الحدود المفقودة..

ج.. 2 - فاندن��

3 – األزمــــــــــــــة..
4 - اإلنــــــــــذار..

�
اليوم الثا��

5- الساعات الم�كرة..
6- ب�دمونت..

7- مهمة غ�� معتادة..
8 – التوج�ه 12-7..

9- فالتروك..
10 - المرحلة (1)

.. 11- التطــــــــه��
اليوم الثالث

12 - المؤتمر..
13- المستوى (5)..

14- أش�اء عدة..
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.. 15- التح�م الرئ���
16- ال�شــــــ��ــــح..
17- اإلفــــــــــاقة..

ة.. � الظه��
18 - مؤتمر ��
19- سقوط..
... � 20- روت��

21- مؤتمر منتصف الل�ل..
اليوم الرابع

22- التحلـــــــــــ�ل..
23 – ت���ــــــــــــــــ�ا..
24- التق�ــــــــــ�م..
25 - النطاق..

26 - مذعور ح�� الموت...
27 – األخت�ــــــــــــار..

28 - ثالث دقائق..
اليوم الخامس

.. 29- اليوم األخ��
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المالحظات

[←1]
(*) ح. ط: حالة طوارئ.
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[←2]
� م�� ي�ت�� الخ�ال وم�� ي�دأ وألن هذە (*) من العس�� تب��
� أ�حاث هذا

الورقة م�شورة �الفعل �اسم (ستون).. وكذا �ا��
جم). � نها�ة الروا�ة (الم��

العالم توجد قائمة بها ��
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[←3]
(*) جدير �الذكر أن هذە األغن�ة �� أول ما تم �سج�له ع�

� التار�ــــخ، و��دو أن (کرشتون) �ش��
أسطوانة (فونوغراف ��

إ� هذا..
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[←4]
� ذلك الوقت

(*) من الط��ف هنا أن نالحظ أن (كرشتون) ��
، ولم �سمع عن لم �كن قادرا ع� تخ�ل معجزات المناظ��

العقارات السح��ة الشاف�ة للقرحة..
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[←5]
(*) البول�مر: هو تكرار لجزيء واحد مرات عد�دة.. و�ل�ه
� � والجل�كوج��

ي�ت�� ال�الس��ك والنا�لون والس�ليولوز الن�ا��
. �

الحيوا��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمه مهمة) :
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب ا�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (16)      
 
 
 
 
 

الغرفة الحمراء
 

تأل�ف: ه. ج. و�لز.
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
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1- المؤلف..
ة، �� مجموعة منتقاة من المجموعة التال�ة من القصص القص��
ي العظ�م (ه��رت جورج � القصص الخ�ال�ة لألد�ب اإلنجل��

و�لز) (1)
ومن الغ��ب أن شهرة األعمال الخ�ال�ة لـ (و�لز) تفوق �كث��

شهرة أعماله الواقع�ة.. من منا لم �سمع عن قصص (الرجل
) أو (آلة الزمن) أو (ج��رة د. مورو)؟.. ولعل هذا يرجع إ� �

الخ��
أن النوع�ة األو� أ��� إمتاعا وشعب�ة..

ع� أن النقاد - ومنهم د. (ل��س عوض) الذي نقت�س هنا �عض
ع�اراته - �قسمون أدب (و�لز) إ� ثالث مجموعات:

1- األساط�� العلم�ة: ع� غرار ما ذكرناە.
ة ) و (س�� � 2- القصص الواقع�ة: مثل (كي�س) و (تونو بن��
� محتواها

مس�� بو�)، وهذە المجموعة �� األر�� واأل��� ثراء ��
. � األد��

ون��ا) و�لها 3- القصص الجدل�ة: مثل (مس�� برتلنج) و (آن ف��
، �ل �� أقرب إ� مناقشات لآلراء � خال�ة من المحتوى األد��
ز فيها طب�عة المفكر المصلح أ��� من طب�عة االجتماع�ة ت��

الفنان..
ولما �ان ما سنقدمه اليوم يندرج تحت المجموعة األو�، فإننا
، و�ن كنا � � األخ���� س�تجاهل عن عمد الحد�ث عن المجموعت��

نعد بتقد�م أحد أعمال (و�لز) الواقع�ة ق���ا إن شاء هللا..
� منهج أساط�� (و�لز) العلم�ة..

توجد سمة عامة ��
�
�ة إذا ما وضع العلم �� و�� أنه �جتهد لتصور مستق�ل ال���

خدمة المجتمع..
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� قصة (آلة الزمن) ي�دو متأثرا �شدة �منهج (دارو�ن) ونظ��ة
و��

� قصص أخرى يتصور مصال تحقن �ه
ال�شوء واالرتقاء.. و��

�ه الناس ، أو محلوال ��� � الحيوانات فتت�لم وتفكر �اآلدمي��
ە � كوكبنا وغ�� ف�شف أجسادهم ح�� تغدو خف�ة.. أو ح��ا ب��

من ال�وا�ب..
ن) ولقد جرت العادة ع� أن يوضع (و�لز) مع الفر��� (جول ف��
� سلة واحدة.. و�رى د. (ل��س عوض) أن هذا تعسف.. ف�ال

��
� �المغامرة

ن) �كت�� � �جعل العلم أداة الخ�ال، ل�ن (ف�� الرجل��
ة.. أما (و�لز) ف�عرض تأمالته وآراءە و�ع�د بناء القصص�ة المث��
� الق�اس..

المجتمع ونقدە.. وهو شد�د اإل�مان �المنهج العل�� ��
و�صف أ�طاله وأحداث القصة وصفا �اردا ش�يها �عالم �صف

أحد األح�اء الدق�قة تحت عدسة المجهر..
 

∞∞∞∞∞
 

� (بروم�) �ـ (كنت).. أبوە
� ۲۱ س�تم�� 1866 ��

ولد (و�لز) ��
ة، ب�نما أمه �انت خادمة (جوز�ف و�لز) �ان �ملك ورشة صغ��
� محل لبيع الصوف

ة �� وج..، وعمل (و�لز) الصغ�� ف�� � ق�ل أن ت��
� قصته (كي�س) [..

ة �� � (وندسور) [وصف هذە الف��
��

اطور�ة للعلوم، � ال�ل�ة اإلم��
ثم جاهد ح�� تمكن من الدراسة ��

وتخ�ج فيها �امت�از.. ثم عمل مدرسا.. وتف�غ لل�تا�ة عام
ء تق���ا.. من �شأة وح�دات الخل�ة إ� �

� �ل ��
1893.. وكتب ��

� االقتصاد..، مؤتمرات الصلح، ومن ألعاب األطفال إ� قوان��
ا جدا.. �ل (ر�ما أ��� و�رى د. (ل��س عوض) أن الرجل كتب كث��

..) وهذا حق.. �
مما ي����
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�
� 13 أغسطس عام 1946 ��

� (و�لز) ��
و�عد ح�اة حافلة، تو��

� من عمرە.. �عد أن ترك طا�عه الذي ال �م� التاسعة والس�ع��
� عقول هذا الج�ل..

��
 

∞∞∞∞∞
 

� – عددا من القصص � كت�ب��
� المجموعة التال�ة نقدم لك - ��

��
� كتبها (و�لز).. ة الخ�ال�ة ال�� القص��

ونلمس فيها تنوعا غ�� عادي.. ونقا�ل وحوشا لم نتصور
� ندخل الغرفة الحمراء، تجف أوصالنا ح�� وجودها.. س��

ونضحك مما �حدث لـ (�ا�كرافت)..
� �لد العم�ان..، سنقا�ل ال�ث�� من التن�ع..

وندهش لما نراە ��
والف�اهة.. والسحر والمأساة.. والشعر.. والقل�ل جدا من

الرعب..
إذن.. دعونا ن�دأ اآلن...

 

∞∞∞∞∞
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قصص ال�تاب:
1- (بولوك) ورجل (البوروە)..

2- ج��رة الـ (إي�يورون�س)...
3- الغرفة الحمراء..

4- حق�قة (�ا�كرافت)..
اطور�ة النمل.. 5- إم��
� مرصد (آفيو)..

�� -6
7- انتصارات د�اغ..

 

∞∞∞∞∞
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(بولوك) ورجل (البوروە)..
� ش�ه ج��رة

� (بولوك) ورجل (البوروە) �� تم اللقاء األول ب��
� ق��ة مليئة �المس�نقعات..

نر).. �� (ت��
� قلبها (�أنه إ�طا��

� طعن امرأة ��
�ان رجل (البوروە) منهم�ا ��

من السوقة)، ثم حاول أن �طعن (بولوك) �دورە..
� ط��قها لتمزق

� �انت �� ل�ن هذا األخ�� تحا�� الطعنة ال��
عضلة كتفه، ورفع مسدسه نحو الرجل وأطلق الرصاص ع�

� الهواء..
�دە، فطار الخنجر ��

صوب مسدسه مرة أخرى، ل�نه أخطأ هدفه..
�
عندئذ وقف رجل (البوروە) ع� �اب ال��خ �حدق ��

ي أنه وح�د.. وأنه م��ض يرتجف � (بولوك)..، وأدرك اإلنجل��
لخطورة الموقف..

� وقت أقل من الوقت الالزم لقراءة هذە
ء �� �

لقد حدث �ل ��
� اللحظة التال�ة اخت�� رجل (البوروە) تماما..

السطور... و��
نحا إ� مدخل ال��خ.. لقد ماتت المرأة..، وسار (بولوك) م��
� ضوء الشمس الحارق..، و�ان

� تلتمع �� ينظر إ� األ�واخ ال��
� الذين جاءوا مع الحملة �قفون خارج ستة من الحمال��
� �ساؤل عما عساە �كون مصدر هذە

أ�واخهم، ي�تظرون ��
� حذر خ�ج (بولوك) من ال��خ قاصدا النهر ناظرا

الطلقات ��
� آلخر.. ل�ن رجل (البوروە).. فوق كتف�ه من ح��

� ق�ضته..
، و�عص��ة اعت� (بولوك) المسدس �� �ان قد تال��

جاء أحد الرجال ل�ش�� إ� األشجار خلف ال��خ، ح�ث تال��
رجل (البوروە).. وشعر (بولوك) �أنه �ان أحمق إ� حد مطلق..
واألد� هنا أن عل�ه أن �خ�� (ووترهاوس) �ما حدث..
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(ووترهاوس) المثا�� المتحفظ الذي لن �أخذ األمور ب�ساطة
أ�دا..

� الذي �الزم (بولوك) منذ جاء إ� ساحل ت�ا لهذا الحظ الس��
�.. لقد سئم هذە الحملة تماما.. � إف��ق�ا الغر��

� ر��ة عن الم�ان الذي ي��ض ف�ه
� مؤخرة رأسه ظل ي�ساءل ��

و��
رجل (البوروە)..

لم �كن ما رآە من م�ع المرأة ل�صدمه.. فلقد رأي ال�ث�� من
ة.. � الشهور الثالثة األخ��

الوحش�ة ��
قة، وه�ا�ل عظم�ة جافة، ع� رأى �ساء قت�الت، وأ�واخا مح��

طول الط��ق من نهر (كيتام) إ� هنا..
ح�� أن حواسه ت�لدت تماما..

تقال، ح�ث �ان (ووترهاوس) م�� إ� الظل تحت أشجار ال��
�
مستلق�ا، شاعرا أنه تلم�ذ ذاهب إ� مكتب ناظر المدرسة ل�ل��

عقا�ه..
�ان (ووترهاوس).. نائما تحت تأث�� دواء (ال�لوروداین) المنوم..

وجلس (بولوك) جوارە، وأشعل غليونه منتظرا ح�� �صحو..
� جمعها (ووترهاوس) من ق�ائل راح يتأمل األسلحة ال��

� قارب إ� (سول�ما).
� �ان ينوى شحنها �� (المندي)، وال��

وصحا (ووترهاوس) وتثاءب.. وتم� معلنا أنه �شعر
�االنتعاش، فجلب له (بولوك) �عض الشاي.. وراح �ح� له ما
حدث اليوم.. ولم �كن رد فعل (ووترهاوس) عن�فا �ما توقع
(بولوك).. �ل �ان مروعا�.. لم �كتف الرجل �االس�ن�ار.. �ل راح

يؤنب (بولوك).. �ل و�ــهينه:
- أنت واحد من هؤالء الحم�� - حطب جهنم - الذين ال
� أن استمتع �المرض إال وأراك قد ا.. ال �مكن�� ون الزن�ج ��� �عت��
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�
� شهر واحد أراك تقع ��

� عمل قذر.. للمرة الثالثة ��
تورطت ��

.. � مشا�ل مع الوطني��
� هذە المرة �ستحق انتقاما (بوروە)؟ من جد�د؟ إنهم ما

ل�نك ��
زالوا �حملون لك الضغائن منذ قمت �كتا�ة اسمك السخ�ف
.. أنت � ع� صنمهم، وهم ال ي�سون اإلساءة أ�دا �الش�اط��

ا.. � متح��
� أخجل من كو�� تجعل��

� غ��ر مثلك، فسوف..... � ورطت نف�� ثان�ة مع غ�� لو أن��
- اهدأ �ا (ووترهاوس).. اهدأ..

� (ووترهاوس).. وقال: � ع��
ثم حدق ��

- مت �غ�ظك.. لقد سئمت �ل هذا وأ��� الرح�ل..
عاد الهدوء إ� (ووترهاوس).. فجلس.. وقال:

� أ�رە أن أرى - حسن �ا (بولوك).. ل�كن.. ال أر�د عرا�ا، ل�ن��
خط�� ت�سف �س�ب أش�اء كهذە.. سأذهب معك إ� (سول�ما)

� إ� أنك رك�ت السفينة سالما.. وأطم��
- لست �حاجة لهذا.. أستطيع العودة وحدي..

ا.. أنت ال تفهم (البوروە).. - لن ت�تعد كث��
� مرارة:

صاح (بولوك) ��
- ك�ف �ان �� أن أعرف أن المرأة تخص رجل (البوروە)؟� -
حسن.. لقد �انت كذلك.. ولم �عد �استطاعتك إصالح هذا..
حسن.. اذهب وحدك إذن�.. أتم�� أن أعرف ما هم فاعلون
�ك.. أنت ال تفهم أن قواعد (البوروە) �� لهذا ال�لد �مثا�ة
القانون.. الدين.. الدستور.. الطب..، ومن حسن الحظ أن

حمالينا هم من قب�لة (المند�س)..
ع �فكر.. و�انت أف�ارە �لها ش��عة.. من ثم تناول البندق�ة و��

وغادر الم�ان وهو يردف:



1892

ا.. سأذهب ألري ما أستطيع - لو كنت م�انك لما ابتعدت كث��
معرفته �صدد ما حدث.

� (بولوك) وح�دا يتأمل، و�ع�د إشعال غليونه:
� الخ�مة ���

و��
ة.. و�لما عدت إ� (لندن) أو - لقد خلقت للح�اة المتح��

(�ار�س) أ�ع �لما �ان هذا أفضل �.
� ندم غمغم:

و��
� مقتل�

� أص�ت ذلك الم�سول �� - ليت��
�عد هنيهة عاد (ووترهاوس) حامال أخ�ارا س�ئة..

� هذا المجتمع
ي�دو أن رجل (البوروە) �ان عضوا �ارزا ��

..، �ل إنه �ان من األط�اء السحرة..، و�انت الق��ة �لها � الوث��
� الغا�ة

مهتمة �مجرى األحداث..، والجميع �علم أنه مختف ��
واضح أنه ي�توي ش�ئا ما..

قالها (ووترهاوس) وعاد للصمت.. فسأله (بولوك) ب�لحاح:
- وماذا بوسعه أن �فعل؟

ظل (ووترهاوس) محتفظا �الغموض، إ� أن فقد أعصا�ه
وصاح:

�
- وك�ف �� أن أعرف �حق الجح�م؟.. لقد حاول أن �قتلك ��

ال��خ.. وفشل.. اآلن أحس�ه س�جرب ش�ئا أ��� فعال�ة.. وال
أر�د بهذا أن أدمر أعصا�ك..

�ع � المساء، إذ جلسا جوار النار، حاول (بولوك) ثان�ة أن ين��
و��

من (ووترهاوس) تصورە لما ينوى (البوروە) عمله.. فقال هذا:
- من �دري؟.. إنهم أناس متقلبون واسعو الخ�ال ولديهم عد�د

من الح�ل القذرة
وهنا التمع وهج.. وصوت انفجار دوي من قلب الظلمة خلف
األ�واخ.. وانطلقت رصاصة تصفر جوار رأس (بولوك).. [ع�
األقل �ان هذا األسلوب مألوفا).. ووثب السود من ح�ث جلسوا
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حول النار، وأطلق أحدهم النار صوب مصدر الطلقة ودون أن
� (بولوك):

يتحرك (ووترهاوس) صاح ��
- من األفضل أن تعود إ� ال��خ..

نهض (بولوك) ملوحا �مسدسه.. فهو ال �خ�� القتال بهذا
� �الظالم.. األسلوب.. ل�ن الرجل الذي �ستع��

� �أفضل الدروع قاط�ة، ولهذا وجد (بولوك) أنه من إنما �ستع��
� ف�ه..

الح�مة أن �لجأ إ� ال��خ.. و�خت��
ة للنوم، تقطعها أحالم مزعجة.. � محاولة عس��

وق�� الل�ل ��
�
� ظالل ال��خ.. وآالم ��

خاصة وجه رجل (البوروە) يرمقه ��
العظام..

� ضوء الفجر األب�ض - ب�نما �انوا �عدون القوارب ال�دائ�ة
و��

للرح�ل - انطلق سهم ل�ستقر عند قد� (بولوك).. و�العادة لم
�ستطع الرجال أن �جدوا رام�ه..

� - �دأ الرجال يتجنبون (بولوك)، تلقائ�ا - �عد هذين الحادث��
� ح�اته شعر (بولوك) �الحاجة إ� أن �ختلط

وللمرة األو� ��
� قارب.. �ع�دا عن (ووترهاوس)..

�الزن�ج..، لقد وجد نفسه ��
� المقدمة، والمش�لة األسوأ �انت إقناع

جالسا وح�دا منبوذا ��
� وسط النهر

الرجال - الذين لم �حبوە قط - �أن ي�قوا القارب ��
- ( � إال أنه استطاع أن �قنع (شكسب�� �ع�دا عن �لتا الضفت��
� ل�جلس جوارە، و�حدثه

� من (ف��تاون) - �أن �أ�� الرجل الهج��
� تحرر وترح�ب..

عن (البوروە)..، وقد فعل هذا األخ�� ذلك ��
القارب ي�ساب فوق الم�اە الفض�ة.. واألشجار المنحن�ة ع�
�ته � ) فراح �ح�� ب�نجل�� دي أما (شكسب�� .. ون�اتات ال�� � الجانب��

المشوهة..
ك�ف ير�� (البوروە) �لعناتهم.. وك�ف يرسلون العفار�ت
.. ك�ف عذبوا وذ�حوا أبناء (إ�جيبو).. وك�ف خطفوا � والش�اط��
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� وجدها تاجرا أب�ض أساء إليهم، وك�ف �دت جثته ح��
ال�احثون..

� هلع هذە القصص، وهو �لعن اإلرسال�ات
راح (بولوك) �سمع ��

� إح�ام نظامها ع� هذا القطاع
اخ�ة �� �طان�ة الم�� والحكومة ال��

اليون).. المظلم من (س��
 

∞∞∞∞∞
 

� اليوم التا�� وصلوا إ� (سول�ما)، ح�ث صار بوسعهم أن
��

ي�شقوا أ�سام ال�حر..، ل�ن (بولوك) �ان مضطرا إ� قضاء
خمسة أ�ام هنا ق�ل أن ي�حر إ� (ف��تاون)..

ولما �ان (ووترهاوس) �شعر �اطمئنان �س�� نحو صد�قه هنا،
فقد تركه عائدا مع الرجال إ� (جب�ما)، وتعرف (بولوك) ع�
� (سول�ما) - هو يهودی

تاجر أب�ض – الوح�د الذي وجدە ��
ورة صار (بولوك) صد�قا �را).. و�ح�م ال�� برتغا�� �د� (ب��

تغا�� الش��عة.. �ة ال�� � حم�ما له.. برغم انجل��
ومر اليومان األوالن �ال مشا�ل..

� (بولوك) الن�أ الره�ب، أن رجل (البوروە)
� المساء تل��

إال أنه ��
� (سول�ما) اآلن.. و�انت وس�لة إ�الغه �الن�أ، �� قذ�فة

موجود ��
من الحد�د مزقت لحم كتفه، �انت المسافة ط��لة،
� الوصول إل�ه.. ل�ن الرسالة

واستهل�ت القذ�فة أ��� قوتها ��
.. �

�انت واضحة �ما �ك��
� عرف �األمر: تغا�� ح�� وقال له ال��

� عرف أنك ستغادر - (هادا) انتقام.. لقد أصا�ه الجنون ح��
�
� األمر وعل�ك أن تص��

�� � ال�الد.. لن (يتدهل) أحد الوطني��
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ء مش�لة السحر األسود.. أنا � األمر بنفسك.. تم �عد (دالك) ت��
ال أؤمن �ه.. (هرافات)..

ل�نك - ط�عا - ستظل قلقا من فكرة أن هناك رجال أسود يرقص
� ضوء القمر، �ل ل�لة.. � يرسل اللعنات عل�ك..

حول النار ��
.. � �ل أحال��

� أرى وجهه �� - األسوأ هو أن��
� نظر �� من فوق ذراعه وك�� عن أن�ا�ه.. وجهة المقلوب ح��
� ال أعرف ك�ف أصحو أعرف أن هذا حلم ط�لة الوقت، ل���

منه.
- آە� (هدا هرافات)�.. �قول رجا�� إن (البوروە) قادرون ع�

� (سول�ما)؟
�� � .. هل رأ�ت ثعاب�� � إرسال الثعاب��

- رأ�ت واحدا هذا الص�اح، وقتلته.. كدت أدوس عل�ه حينما
صحوت من النوم�

- آە�.. (هدا) صدفة�.. ل�ن �جب أن تكون حذرا.. هل �شعر
� (عضامك)؟

��الم ��
- حتما..�.. ظن�تها �س�ب داء (الم�ازما).

؟ - آە�.. صدفة�.. منذ م��
� � الل�لة ال��

عندئذ فقط تذكر (بولوك) أن هذە اآلالم �دأت ��
�را) قال مطمئنا: تلت معركة ال��خ.. ل�ن (ب��

� أنهم ال ي�غون قتلك.. أعتقد أنهم ي��دون (إهافتك) � رأ��
�� -

) تكرە الح�اة.. وت�تحر.. �الطبع � وآالم (العضام) (�� �الثعاب��
� �الم.. فال تقلق.

(هادا هرافات).. �الم ��
 

∞∞∞∞∞
 

� خ�مته.. والحظ
�� � �عد ظهر ذلك اليوم قتل (بولوك) ثع�ان��

� النمل األحمر �الم�ان..
ز�ادة غ�� معقولة ��
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ثر مع أحد رجال (المندي)... � المساء راح ي��
و��

ب �ه ح له ك�ف ��� ا، وراح ��� الذي عرض عل�ه خنجرا صغ��
العنق.. ح�� أن (بولوك) شعر برجفة، إال أنه - ألس�اب معينة -

� م�افأة له.. شكر الرجل ووعدە ب�ندق�ة ذات ماسورت��
�را) - ح�ث جلس الرجالن األب�ضان �لع�ان الورق - � ك�خ (ب��

و��
� � حقي�ة من القماش الوط��

جاء (المندی)، حامال ش�ئا ما ��
� الدماء..

غارقة ��
� لهفة:

صاح (بولوك) ��
- ل�س هنا�

ل�نه �ان قد تأخر.. ألن الرجل المتحمس فتح الحقي�ة.. ور�
برأس رجل (البوروە) المقط�ع ع� المائدة..، تدح�ج الرأس فوق
أوراق اللعب راسما خطا دام�ا وراءە.. ثم سقط ع� األرض

� حدة...�
وعيناە ترمقان (بولوك) ��

� � ح��
تغال�ة.. �� � ف�ع.. وراح �سب و�لعن �ال��

�را) �� وثب (ب��
وقف (المندي) ي�تظر نص��ه من الصفقة.. قائال:

- (بندك�ة)�
� وعدە (بولوك) بها إذا قتل الرجل. أي أنه ي��د البندق�ة ال��

�
ونظر (بولوك) إ� الرأس.. �ان �حمل ذات التعب�� الذي �ان ��

أحالمه..
ا.. فقال: �ته أخ�� � �را) انجل�� استعاد (ب��

- ألم تقتله بنفسك؟
� عّ� ذلك؟

- لماذا ي����
عه) اآلن� � - ل�نه لن �ستطيع أن (ين��

ء؟. �
�ع أي �� - ين��

- عل�ك أن ترسل � أوراق لعب جد�دة من (ف��تاون).. لقد
ا�سخت هذە �الدماء
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ء؟� �
�ع أي �� - ين��

- إنها (ُهرافة، الذن�ج �دعمون، هادا (ُهرافة) - أنه لو سحرك
اع) السحر، أو تقتله � (البوروە) فعل�ك أن ترغمه ع� (ان��

بنفسك..
� الرأس..

أطلق (بولوك) س�ة من تحت شار�ه، وراح �حملق ��
ء.. �

� غ�� محتمل، من ثم وجه ر�لة إ� ال�� �ان ب��ق العين��
فتدح�ج �ضع �اردات..

�
� ذات الوضع المقلوب، وعيناە تحدقان ��

ثم عاد �ستقر ��
(بولوك)..�

تغا�� – إنهم �صنعون - (هادا) قبيح.. قبيح جدا - قال ال��
.. � � وجوههم �السك��

(هادی) الشقوق ��
- (بندك�ة)�

قالها رجل (المندی) واضعا �دە ع� كتف (بولوك)..
� عص��ة:

فقال (بولوك) ��
ء الم��ــــع �ع�دا ل�ن �

- لك بندقيتان لو أنك أخذت هذا ال��
الرجل رفض.. لم �كن ي��د سوى بندق�ة واحدة له لغرض
�
تغا�� بندق�ة من عندە، ورحل الرجل و��� عاجل.. فقدم له ال��

ء ع� األرض... �
(بولوك) يرمق هذا ال��

�را) ضحكة عص��ة وقال: - غ��ب أن رأسه �فضل ضحك (ب��
الوضع المقلوب.. ال�د أن (مهه) ثق�ل جدا.. مثل (هادی) الد�

� تعتدل �لما (أرجهتها).. ال��
نهض (بولوك) وحمل الرأس متثاقال قاصدا كوخه.

ا و�دفنه ف�ه حاال..، و�ان واثقا �أنه حمل �ان ينوي أن �حفر ق��
� نظر ل�دە الرأس من شعرە.. ل�ن ال�د أنه �ان مخطئا.. ألنه ح��

وجد أنه �حمل الرأس مقل��ا من رقبته..�
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� ال�قعة الشمال�ة من ال��خ، ح�� ال �ضطر
دفنه ق�ل الغروب ��

�را)، وق�ل أن ينام � �عود من عند (ب�� � الظالم ح��
للمرور �الق�� ��

� آخ��ن.. �ان عل�ه أن �قتل ثع�ان��
� األرض�ة..

ء �خدش �� �
� الظالم صحا ع� صوت ��

و��
� الفراش سا�نا.. وتحسس مسدسه تحت الوسادة.. هو

جلس ��
جة.. نهض (بولوك) وأطلق رصاصة �اتجاە ذا صوت ح��

الصوت..
� اللحظة التال�ة رأى ش�ئا معتما �ع�� ال�اب المغمور بزرقة

و��
�اهتة..
- �لب�

قالها (بولوك) وعاود الرقاد..
� الفجر صحا شاعرا �عدم االرت�اح.. ألم عظامه يزداد.. راح

��
يرمق السقف �عض الوقت، ثم إذ تزا�د الضوء - استطاع أن يرى
ى � ع� األرض.. وثب إ� األرض ل��

ء المعتم المل�� �
ذلك ال��

� رأس رجل (البوروە)�.. لقد
.. وعندئذ وجد أنه �حدق �� أ���

� ذات
مزقه ال�لب تم��قا وفتك �ه النمل..، ل�نه ظل �الصدفة ��

� عي��ه..
الوضع المقلوب، وتلك النظرة الش�طان�ة المقيتة ��

� ضوء الفجر المنعش..
� غادر ال��خ.. و�� �ان الرعب �غمرە ح��

اقص مع ال�س�م؛ �دأ الذعر �فارقه � ت�� ة ال�� وأمام منظر الخ��
� ذهنه المكدود..

تار�ا م�انا للتعقل ��
�را) ما حدث.. قال له هذا �اسما: � ح� ل (ب�� وح��

� أن (ته�ف هادا) ال�لب�
- ما �ان ي����

� - وح�� جاء المركب ال�خاري - ظل � التالي�� ط�لة اليوم��
(بولوك) �حاول الخالص من الرأس �ش�� الس�ل..

� ال�دا�ة ذهب إ� ال�حر ورماە هناك.. ل�ن هذا - �معجزة ما -
��

نجا من األسماك والتماسيح، ح�ث رماە المد ع� الشا��



1899

�را) و ء ط��ف إ� (ب�� � مثقف.. حمله ک�� ل�جدە رجل عر��
(بولوك) عارضا ب�عه لهما..، ل�ن الرجل وجدهم مذعور�ن إ�

حد ال يوصف، ح�� أنه �دأ �شعر �الذعر هو اآلخر..
لهذا غادر الم�ان.. فما إن مر �ك�خ (بولوك) ح�� ر�� الرأس

� الص�اح ال�ا�ر�
�داخله.. ل�ك�شفه (بولوك) ��

� حالة جنون.. �جب أن �حرق
إ� هنا �دأ (بولوك) �دخل ��

� ة من خشب الورد.. و�اد ي�دأ ح�� � محرقة صغ�� ء.. ب�� �
ال��

سمع صفارة القارب ال�خاري الذي �قل الناس من (مونروف�ا) إ�
(�اثورست)..

القارب الذي ي�تظرە..
- حمدا ��..

� خالص، عالما مع�� هذا الصوت..، و��د
قالها (بولوك) ��

� المحرقة ور� الرأس فيها، ثم ان�ف
مرتجفة أشعل النار ��

�را) الوداع و�حزم حقائ�ه و�عد الظهر راح يرمق ل�قرئ (ب��
�
شا�� (سول�ما) �صغر و�صغر �أن السماء تطبق ع� األرض ��

األفق.. مقص عمالق ي��ل متاع�ه وذك��اته األل�مة..، هو ذا
� �خ�م عليها شبح (البوروە) وسحر (البوروە). �فارق األرض ال��

� سعادة:
صاح ��

- وداعا �ا (بوروە)� وداعا.. ول�س إ� اللقاء�
جاء ق�طان القارب ووقف جوارە يرمق الماء، وتم�� له ل�لة

� �ساطة.. وقال:
طي�ة.. ثم �صق ع� األمواج ��

- لقد وجدت تحفة جم�لة ع� الشا�� اليوم.. ش�ئا لم أر أحدا
� هذە األصقاع..

�فعله ��
- وما هو؟

- رأس مجفف.. مدخن؟
- ماذا؟
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- رأس.. رأس واحد من هؤالء (البوروە) مزخرف �عالمات
� ه�ه؟.. ماذا دهاك؟.. ما كنت ألحس�ك عص��ا إ� الس�ا���

ار وجهك�.. هذا الحد.. �ا الخ��
�حق السماء أنت �حار رديء..

ر�اە�.. ل�م ت�دلت مالمحك.. حسن.. لقد وضعت هذا الرأس
، ح�ث أحب � (مرط�ان) �قمر��

� ال�حول ��
�� � مع �عض الثعاب��

أن أحفظ هذە الطرف.. والعج�ب أنه �م�ل التخاذ وضع
مقلوب.. وألشنق إن لم �كن هذا صدقا�

� شعرە.. ولثان�ة
أطلق (بولوك) �خة صامتة، ودس أصا�عه ��

خطر له أن ير�� بنفسه إ� الماء.. ثم عاد إ� صوا�ه..
� هلع

صاح الق�طان ��
..� - (جاك ف�ل�س)�.. أبق هذا الرجل �ع�دا ع��

� �ا س�د... ماذا دهاك؟.. أتراك مخبوال؟� ال تدن م��
ح.. لذا قال وهو �مسك رأسه: لم ير (بولوك) جدوى من ال��

.. أرجو � .. إنه ذلك الصداع المفا�� � فقدت صوا�� ف أن�� - أع��
أن تغفر �� هذا..

�ان شاح�ا �غمرە العرق.. لم يرد أن �حس�ه الق�طان مخبوال..

وأراد أن �ستع�د ثقة هذا األخ�� فراح �ج�ب عن أسئلته..
.. �ل وراح �سأله عن تجارة هذا و���ادل معه حديثا ش�ه طب���

� الطرف والغرائب.
األخ�� ��

راح الق�طان �صف له الرأس �التفص�ل.. وشعر (بولوك) �أن
القارب صار شفافا �الزجاج. �مكنه أن يري من خالله ذلك

الرأس يرمقه من قمرة الق�طان..
� (سول�ما)..

وهكذا ق�� (بولوك) ساعات أسود من ساعاته ��
� �ل ل�لة ف�صحو متخش�ا، وشبح �خة

ال�واب�س تطاردە ��
� حلقه..

م��عة ��
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�
� (�اثورست)، ح�ث غ�� القارب متجها إ�

ترك الرأس ��
�
ك كواب�سه وال آالم عظامه.. و�� �ف) ل�نه لم ي�� (ت�ن��

ا.. لعب الشطرنج.. �ل ب كث�� �ف) حاول أن ي��.. �� (ت�ن��
وقرأ ال�تب، ل�ن الرأس راح �طاردە.. �ان �عرف أن خ�اله صار
خائنا له، ولم �عد ي�ت�� إل�ه، لقد صار ال�حر الواسع ورفاق
.. ل�ن رأس رجل �

السفر کستار �فصله عن العالم الحق���
ء الوح�د �

� �ان �مزق هذا الستار �ال��
(البوروە) الش�طا��

� هذا العالم..
�� �

الحق���
� هذا ال�اع المحموم مع خ�اله؛ وصل (بولوك) إ�

وغارقا ��
ا).. (انجل��

 
� (ساوثها مبتون)، واتجه هو إ� (ووترلو) ل�ل��

رست السفينة ��
مدير البنك الخاص �ه.. ح�ث عقد معه �عض صفقات العمل
� حجرة منعزلة.. ل�ن الرأس ظل يتد� فوق رأسيهما ط�لة

��
الوقت، �أنه قطعة ز�نة.. ب�نما قطرات الدم ت�ساقط منه فوق

حاجز المدفأة.. ل�ن المدير �دا �أنه ال يراە..
قال (بولوك) للمدير:

� األمراض العقل�ة�..
- هل تو� � �اسم طب�ب مختص ��

� �عض الد.. ماذا أقول؟.. هالوس�
� أعا�� إن��

� وحش�ة...
وهنا ضحك الرأس ��

 

∞∞∞∞∞
 

� جي�ه، اتجه (بولوك) إ� (کورنه�ل)
حامال عنوان الطب�ب ��

( وقرر عبور الشارع..، إن عبور الشارع- ح�� �ال�س�ة لـ (لند��
.. متمرس - ألمر عس��
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�
طوفان من الع��ات وع��ات األجرة والحافالت �لها تتحرك ��

اليون) ي�دو ح�ح.. و�ال�س�ة لرجل قادم من (س�� � ت�ار ثا�ت ال ي��
� ترى رأسا مقل��ا الشارع فو�� من االرت�اك المجنون.. ل�ن ح��
� حادث..

� قدم�ك.. عندئذ لن ت�ا�� �أن تل�� حتفك �� يتواثب ب��
ء �صدمه �عنف �

ء لي�عدە عنه، شعر ��� �
و�ذا ر�ل (بولوك) ال��

� ظهرە.. وألم ساخن �غزو ذراعه..
��

� �انت تجر الحافلة وقد � حوافر الخ�ل ال�� أخرجوە من ب��
� أطلق عليها تهشمت ثالث من أصابع �دە.. نفس األصابع ال��
ء سوى �

� لم �در �أي �� � كف رجل (البوروە) وليوم��
رصاصته ��

ة ل (ال�لوروفورم)، وجراحات عدة � الرائحة الحلوة الحادة المم��
لم �شعر �ألمها..، والرقاد �ال حراك.. وحزن عاودە ال�ابوس
� أول فرصة صارح

القد�م فقط تذكر أنه لم يرە منذ يوم �امل ��
(بولوك) الطب�ب �مش�لة..

� ء ب�نه و��� �
�ان �درك ج�دا أنه س�جن حتما ما لم �حل ��

�
ذلك.. لم �ذكر التفاص�ل الحق�ق�ة.. قال إنه رأی قطع رأي ��

� �ل م�ان..
(داهو�) ومن لحظتها �طاردە الرأس المقط�ع ��

� تردد:
سأله الطب�ب ��

� طفولتك؟..
- هل �انت ت���تك الدي��ة طي�ة ��

� (لوردس)؟
- ال أدري إن كنت قد سمعت عن العالج الرو�� ��

قال (بولوك) وهو يرمق الوسادة:
ا.. لألسف �ان الرأس يرمقه اآلن � كث�� - ال أحسب هذا س�عين��

ا عن أن�ا�ه، والطب�ب �قول: مك��
- �ل ما أنت ف�ه تخ�الت.. لقد انهارت أعصا�ك، ولسوف أقدم
ح � وخاصة مخك.. �ما أق�� لك وصفة طب�ة تقوي جهاز العص��
� (اسكتلندا)..

د عافيتك.. ا�حث عن الهواء المنعش �� أن �س��
و�ــــج) أو (األلب).. (ال��
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� غادر المس�ش�� حاول (بولوك) �أمانة أن ينفذ نصائح ح��
الطب�ب..

) فحاول أن �لعب كرة القدم، ل�ن اللع�ة �ان هذا هو (نوفم��
� هلع ودون

تحولت إ� ر�ل رأس مقلوب.. من ثم �ان ير�له ��
� مركز حارس المر�.. �ان

� حاول أن �لعب �� ..، ح�� ح�� � ترك��
يرى الرأس قادما نحوە ف��خ و�فر مذعورا..

ة لل���ة.. و�دأ رفاقه يتحاشونه إزاء ت�فاته المث��
ثر معه.. �ل صار له �انت أوهامه تزداد تجسدا.. صار الرأس ي��

ملمس مادی واضح..
� ع� األقل ت�ادل ال�الم مع الرأس أمام الناس.. � مرت��

و��
اە.. و�تأمل وجهه ) ل�� � (د�سم��

جاء ابن عمه ذات يوم ��
� � الق�عة ال��

..، ل�ن (بولوك) لم ير �� � الشاحب غائر العين��
�حملها ابن عمه سوی رأس مقط�ع مقلوب يتأمله ب��ار..

� ص�اح (ال���سماس)..
وجاءت النها�ة ��

ظل محموما ط�لة الل�ل.. وال�واب�س تطاردە..
� الفراش، ورأى الرأس

� ضوء الفجر الشاحب البه�م جلس ��
و��

� وعاء برونزي �ان هناك �األمس..
واقفا جوار فراشه ��

� صوته:
قال ورجفة الشك ��

- أعرف أن هذا وعاء برونزي..
غادر الفراش ب�طء.. يرتجف.. وسار إ� موضع الوعاء.. األن

س�جد أن خ�اله قد خدعه حتما..
دد - تلمست أنامله خدي الرأس..� إنه ا - �عد قرون من ال�� وأخ��

!� حق���
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ة إذن.. � توتر.. هذە �� المرحلة األخ��
سحب �دە ��

ح�� حاسة اللمس قد خانته وانضمت إ� عدوە..
شق ط��قه إ� المائدة.. وتناول المو� من الدرج، وعاد ل�جلس
� المرأة رأي وجهه شاح�ا.. مفعما �المرارة

ع� الفراش.. و��
ال�ا�سة..

� ذهنه.. تفاص�ل ح�اته اآلثمة
راح �ستع�د تفاص�ل قصته ��

السا�قة
� ضوء الفجر ال�ارد.. ال��خ.. رجل

ء �عود إ� ذهنه �� �
�ل ��

(البوروە).. والهلوسة�.. �التأ��د �� هلوسة�.. اللحظة تمسك
�األمل.. رفع عي��ه ل�جد الرأس ح�ث هو �ضحك ضحكته

الش�طان�ة..�
�ان.. �ان الص�اح �اردا تحسس عنقه ب�طء �احثا عن ن�ض ��

وملمس نصل المو� ع� لحمه �الثلج
۲۳ مايو 1895..

 

∞∞∞∞∞
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ج��رة الـ (إي�يورن�س)
ء �الندوب فوق المائدة.. انح�� الرجل ذو الوجه الم��

: � � أحملها.. ثم سأل�� ونظر إ� الحزمة ال��
- زهور أورك�د؟

- قل�ل منها..
ء جد�د؟.. ال.. ال أحسب هذا.. لقد زرت هذە الجزر �

- أي ��
� وجدت �ن عاما.. ول�� منذ خمسة وع��

أنت جد�دا فيها فهو جد�د تماما.. فأنا لم أترك ال�ث�� لمن �أتون
�عدی..

- أنا ال أجمع األش�اء..
قال الرجل وهو �حاول تقي��� بنظرة فاحصة:

� - كنت شا�ا آنئذ.. �ا��.. ل�م ج�ت العالم�.. قض�ت عام��
از�ل).. وزرت (مدغشقر).. � (ال��

غرب (األنديز).. وس�عة ��
قلت له متوقعا أنه س�كذب ع�:

�ن فمن كنت تجمع له؟ � كث�� - لقد عرفت مستكشف��
- (داوسون).. تراك سمعت االسم من ق�ل؟

�دا ا� االسم مألوفا �ش�ل ما.. ثم تذكرت (بو��� داوسون)..
- آە�.. إذن فأنت الرجل الذي رفع قض�ة من أجل مرتب أر�عة

أعوام، �عدما عاش وح�دا ع� ج��رة صحراو�ة�!
انح�� الرجل �أدب:

� تل�م الج��رة دون مجهود
- أنا خادمك.. لقد صنعت ثروة ��

�ذكر..
- ك�ف حدث هذا؟ أنا ال أذكر القصة ج�دا..
- حسن.. هل سمعت عن ال (إي�يورون�س)؟
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- �ان (أندروز) �ح�� �� قصة عن ج�س جد�د �عكف ع�
دراسته.. تلك المخلوقات لها عظمة فخذ تقارب ال�اردة...

وحوش.. ال�د أنها كذلك..�
قال الرجل ذو الند�ة:

- أنا أصدقك.. �انت وحوشنا �الفعل.. وما (رخ سند�اد) إال
تن��عا ع� قصتها..، ول�ن م�� وجدوا هذە العظام؟

- منذ ثالث أو أر�ــع سنوات.. لماذا �سأل؟
�ن � وجدت هذە الوحوش.. �ان ذلك منذ ع�� - لماذا؟.. ألن��
� من الض�اع مع عاما.. لم أستطع أن أمنع ذلك القارب اللع��

الت�ار، ثم صمت هنيهة.. وأردف
� م�ال - أراهن ع� أنه ذات الم�ان.. مس�نقع ع� �عد �سع��

شمال (أنتانا نار�فو).. هل تعرفه؟
- ال.. ل�ن �خ�ل �� أن (أندروز) قال ش�ئا عن مس�نقع..

� مائه
ء ما �� �

.. وثمة �� �
�� - �التأ��د هو.. ع� الساحل ال��

� التحلل..، هل وجدوا م��دا من الب�ض؟ � الجثث و��� �حول ب��
لقد وجدت ب�ضا ي��و ارتفاعه ع� قدم ونصف.. �دور
المس�نقع حول المنطقة وم�اهه مالحة... �م من أوقات قض�تها

معه�..
� زورق �دا�� �حثا عن

لقد ذهبنا - أنا وشا�ان من األها�� - ��
�

� ذات الم�ان �اله من عمل خالق�.. تق��
عظام.. ووجدناها ��

ا ما يتهشم � الوحل �قض�ان حد�د�ة.. وكث��
الوقت تنقب ��

� انقضت منذ �انت تلك ة ال�� � أ�ساءل عن الف�� الب�ض... إن��
(اإلبيورون�س) تع�ش (2)، لقد �ان الب�ض طازجا�...

� أثناء نقلها
� لقد سقطت واحدة من أحد الزن�ج �� � صدق��

للقارب.. وتهشمت.. األحمق�.. ل�نها �انت طازجة.. ح��
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رائحتها �انت طي�ة.: برغم أن األم قد ماتت منذ أر�عمائة عام..

المهم.. استغرقنا يوما �امال الستخراج هذا الب�ض سالما..
ة ذه�ت ألرى الب�ض الذي وكسانا الوحل تماما، �عد هذا �ف��

� (لندن)..
� متحف التار�ــــخ الطب��� ��

لديهم ��
ة مفقودة..، أما ووجدت أنه مهشم.. م�شقق.. مع أجزاء كث��
� أنا ف�ان �حالة رائعة.. وشعرت �الغ�ظ من األخرق الذي

ب���
� ك� ب�ضة – �عد ثالث ساعات من العمل - لمجرد

�س�ب ��
�ته مرارا� أن عق��ا لدغه.. لقد ��

ومن الرجل �دە إ� غليون من الخزف، ق��ت منه ک�س التبع
، فمأل الغليون منه وذهنه شارد ثم واصل الرد: � الخاص ��

- حصلت ع� ثالث ب�ضات أخرى، طازجة تماما..
� ع� وعدت إ� الخ�مة ألعد �عض القهوة، تار�ا تا�ّ� الوث�ي��
.. ال�د أن ، ولم �خطر �� قط أن الوغدين س�تحرشان �� الشا��
سم العقرب، والر�ل الذي أوسعته ألحدهما - الذي ك� الب�ضة

- قد ضا�قه و�ان ذا طب�عة نار�ة.. واستطاع أن �قنع اآلخر..
� كنت جالسا أدخن وأغ� الماء، وأتأمل المس�نقع واآلن أذكر أن��
.. ومن �ع�د �

� األزرق واألحمر القا�� � إعجاب.. إذ يتم�ج �اللون��
��

أرى الج�ال، والسماء خلفها حمراء كفم فاغر..
�ا�� ل�س م�� سوى لم أعرف أن ال�اف��ن قد قررا أن يرحال و���
.. فنظرت زاد ثالثة أ�ام وخ�مة قماش�ة.. سمعت جل�ة خل��
، فهمت �ن �اردة عن الشا�� � القارب وقد ابتعدا ع��

ألجدهما ��
� كنت � رصاص.. ل�ن�� � بندقي��

ما �حدث ع� الفور.. ولم �كن ��
.. فسحبته.. � � جي��

ا �� أملك مسدسا صغ��
..، فص��ت الرصاص ع� الرجل السل�م قال الرجالن ش�ئا ��
ألنه �ان �مسك المجداف، وأطلقت رصاصة أخطأته..
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� وأعدت التص��ب.. فلم وسمعتهما �ضح�ان.. تمال�ت أعصا��
� الماء والمجداف معه..

�ضحك هذە المرة.. سقط ��
.. � اآلخر � �عود.. ل�نه أ��

عدت أ�خ ��
ص��ت المسدس نحوە وأطلقت رصاصة، ل�نه �ان قد ابتعد

.. � � شعرت �حماق�� � أصارحك �أن�� ا.. دع�� كث��
� �اخا، ولم �عد أما�� سوى

ظللت أنادي ح�� استحال صو��
� مع القرش..

� الماء، مج��ا ح��
أن أسبح ��

، وقفزت إ� الماء.. ألجد � وأط�قت عليها �أسنا��
فتحت مطوا��

� اتجهت إ� ح�ث ظننت أنه � لم أعد أرى القارب.. ل��� أن��
�
موجود، ع� أمل أن الرجل ال �حسن المالحة، و�التا�� س���� ��

اتجاە واحد، �انت النجوم اآلن قد �دأت تلتمع ع�� األزرق
� س�حت �األ�طال.. العظ�م.. ل�ن��

�
االن ساد الظالم ال�ون، و�دأت أرى �ل أنواع األش�اء المتألقة ��

: هل أنا � � شعرت �دوار و�دأت أعجز عن تمي�� الماء.. ح�� أن��
.. من �ع�د أرى القارب أسود � األسفل أم رأ�� أسبح وكع��
ا أ�سلق القاري، ب�طء متوقعا أن �الخطيئة.. وأدنو منه.. وأخ��

.. ل�نه لم �فعل.. � يتحرك ال�افر و�ــهاجم��
� الظالم.. فلم �جب..

�عد وقت غ�� قص�� ناديته �اسمه ��
، �

� م�ا��
� له فجلست ��

وكنت منه�ا �ح�ث لم أستطع أن أم��
� جاء الفجر ..، وح�� � � مرة أو مرت�� وأعتقد أن النعاس غلب��
� وسط القارب رأ�ت

وجدته ميتا �مق�ض ال�اب ومحتقنا..، ��
� الثالث وال�سك��ت والقهوة.. وتحت جثة الرجل قن�نة

ب�ضا��
� القارب ع� أمل

كحول مي���.. ولم أجد مجدافا، فجلست ��
� أحدهم يوما ما.. وقلت لنف�� إن ثع�انا أو عق��ا أورد

أن �جد��
الرجل حتفه..

�ان األفق خال�ا من أ�ة عالمات تدل ع� األرض..
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� علت الشمس السماء، راحت تصب حرارتها فوق وح��
..، وهنا وجدت ج��دة.. �سخة � �غ��

.. ح�� شعرت �م�� �
�افو��

.. من ج��دة (آرجوس) فرقدت ع� ظهري وفردتها فوق رأ��
�
�ا�� ما أ��� فوائد هذە الصحف�.. أنا لم أقرأ صح�فة ��

�ن مرة.. � قرأت هذە �الذات أ��� من ع�� ، ل��� �
ح�ا��

� تحك�ه.. أل�س ء �س�ط ح�� ة أ�ام.. �� ظللت ضائعا ع��
� اليوم السادس مرت سفينة ع� �عد نصف م�ل

كذلك؟.. و��
.. وسمعت صوت موس�قا ع� سطحها.. وقفت ولوحت � م��
� اليوم التا�� قمت بتقش�� جزء من ب�ضة الـ

و�خت..، و��
(إي�يورون�س) وج��ت مذاقها.. لم �كن رديئا.. له مذاق ب�ضة

ال�ط..
� ذلك

� المخ - خيوط من دم متخ�� لم أعرف مغزاە ��
بها - ��

الوقت. المهم أن هذە الب�ضة �انت �اف�ة �� ثالثة أ�ام مع
ال�سك��ت.

� اليوم الثامن.. وأثارت هل�..
ت الب�ضة الثان�ة �� ق��

� الوحل ثالثمائة عام،
نعم.... �انت تنمو..، لقد ظلت مدفونة ��

ء فهم ما تراە.. �ان و�رغم ذلك لم �كن من الممكن أن ���
هناك - ماذا �سمونه - آە�..

، وقل�ه �خفق.. لقد .. برأسه الضخم، وظهرە المنح�� � الجن��
� قارب

� أقوم بتف��ــــخ ب�ض أضخم الطيور قاط�ة �� فهمت..� إن��
� وسط المح�ط الهندي....

�دا��
لو أن (دواسون) العجوز سمع هذە القصة�..

� التهمت الب�ضة �محتواها.. �ل جزء منها..، أما المهم أن��
� ما �حدث الب�ضة الثالثة فقد رفعتها للنور مرارا؛ محاوال تب��
� وصلت إ� ة �انت سم�كة للغا�ة.. �ان هذا ح�� بها.. ل�ن الق��

وق الشمس.. الج��رة.. وصلتها فجأة مع ��
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�عد معاناة من التجد�ف ب�دي وصلت إليها.. ج��رة مساحتها
ة مفتوحة، �سبح أر�عة أم�ال، بها أشجار معدودة، و��ب�ع و�ح��
�
بها أسماك الب�غاء..، وضعت الب�ضة فوق صخرة، لتكون ��

أمان من ال�� ولتغمرها أشعة الشمس إن �انت لديها ن�ة
الفقس...

ء �
ورحت أتفقد الج��رة.. فوجدتها مملة �كتاب مواعظ ال ��

� فيها �مت إ� ج��رة (رو��سون كروزو) الفاتنة.. وشعرت �أن��
� سأما..

سأق��
� اليوم األول ه�ت عاصفة رعد�ة،

� سع�د الحظ.. إذ �� ل���
وأغرقت السيول الج��رة ل�ال.. و�ما تعلم لم �حتج األمر لجهد

كب�� �� أفقد القارب الذي جئت �ه..
� صحوت ع� عواء ال��ــــح.. وجاءت موجة �ان ذلك ل�ال ح��
.. ل�ن الب�ضة ظلت سالمة، ألنها � عات�ة لتأخذ القارب �ع�دا ع��

� م�ان مرتفع.. �ا��..
�انت ��

�الها من ل�لة�
قت الشمس وعندئذ فقست عند الفجر هدأت العاصفة وأ��
الب�ضة�.. نعم �ا س�دي.. فقست وأنا أتخذها وسادة تحت
� ازا، فرفعت رأ�� ألرى الرأس الب�� � .. سمعت قرقعة واه�� رأ��

� الب�ضة،
� من طرفها.. وراح �حاول الخروج من �ا�� الصغ�� يرمق��

فصحت �ه مرح�ا..
ة.. مغ� بزغب دقیق � حجم دجاجة صغ��

�ان ولذا لط�فا.. ��
ولن أقول ر�شا.. �صع��ة أصف لك مدى �وري �مجيئة.. إنها
لصح�ة رائعة، نظر � ثم رمش �عينه كدجاجة.. وراح �ف�ش
�منقارە عن طعام ناولته �عض سمك الب�غاء، فراح �لتهمه، ثم

فتح منقارە �طلب الم��د..
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� �ل م�ان،
�� � �ان طائرا مسل�ا ف�خ ال (إي�يورون�س) هذا ي��ع��

� �ل ما أظفر �ه.. ة ل�شارك�� و�قف جواری إذ أصطاد �� ال�ح��
و�ان مرهف الحس كذلك..

مع الوقت نما.. ت�اد تراە وهو ينمو لحظة �لحظة..، ولم أ�ن
رجال اجتماع�ا، لهذا ناس�ت�� ط�اعة الصموت الهادئة..، ومرت
� هذە الج��رة، لم أ�ن أحمل هم العمل،

أعوام سع�دة علينا ��
ا�م �ل شهر عند (داوسون).. فقط أزخرف الج��رة ألن مرت�� ي��
..، لقد صار له غرف.. ور�ش .. �ك�� �القواقع وأرقب الطائر �ك��
� �دأت أ�ساءل عما إذا �ان لـ أخ�� ع� مؤخرته.. ح�� أن��
� الطائر أم ال.. لقد كنت خل�قا �أن أجمع ثروة

(داوسون) حق ��
من عرضه..

�
فقط لو غادرت الج��رة و�� آناء العواصف كنت أرقد جوارە ��

ال��خ الذي صنعته.. وأح�� له األ�اذ�ب..، �اختصار.. لو �ان
� لصارت هذە الج��رة جنة حق�ق�ة.. هناك ط�اق للتدخ��

اآلن صار صد��� شامخا �ارتفاع أر�عة ع�� قدما..
له رأس كب�� ع��ض.. وعينان ب�یتان المعتان واسعتان تح�طهما
� مقدمة الرأس �اإل�سان، ال

جفون صفراء..، و�انت العينان ��
ع� جان��ة ��ل الطيور..
وهنا �دأت الجنة ت��دل..

ة.. � تلك الف��
� مع األسماك شح�حا ��

�ان ح��
� ب�لحاح وتأمل.. كنت جائعا.. ولهذا ووجدت أن الطائر �الحق��
� �قتنصها.. و�انت � ص�د سمكة؛ إذا �اللع��

ا �� � نجحت أخ�� ح��
.. لذا ناولته ل�مة � � ذلك اليوم ع� الجانب��

األعصاب متوترة ��
� أنا�.. حل.. وعندئذ هاجم�� فوق رأسه ل��

وأشار إ� الند�ة ع� وجهه وقال:
� �أنه حصان جر.. � بهذە.. ثم ر�ل�� - لقد أصاب��
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� �
نهضت ألجد أنه لم �ف�غ �عد.. فغط�ت وج�� �ساعدي

..، � وعزمت ع� الفرار.. ل�نه الحق�� �ساق�ة ال��عت��
ة وغصت � ر�الت �مطرقة الحداد.. فررت إ� ال�ح�� وراح ير�ل��

.. �
بها ح�� عن��

توقف ع� الشا�� - �ان �كرە أن ت�تل قدماە - وراح �صدر
� ف أن�� زمجرة خشنة.. ثم راح �ذرع الشا�� جيئة وذها�ا..، أع��

� وأنا أرى هذە الحف��ة الح�ة تذرع الشا�� جيئة شعرت �ضال��
فان وقد �ت �� عص�دة من � وذها�ا.. أن�� وجسدي ي��

ال�دمات..
�دا �� الموقف مؤسفا.. أنا اإل�سان ور�ث األج�ال.. أنا الذي

فقسته وعلمته وأطعمته.. أي نكران للجم�ل هذا�..
ى األمور �ما أراها ف�ما �عد، وال�د س�شعر � أملت أنه س�� إال أن��
ء �

�الندم.. ر�ما لو قدمت له �عض األسماك فإنه س�فعل ال��
المعقول.. احتجت زمنا �� أتعلم مدى حقد وسواد قلب هذە

الطيور المنقرضة؟
د صداقة هذا � ابتكرتها ألس�� لن أح�� لك عدد الح�ل ال��
الطائر.. �ل ج��ت العنف، رم�ت كرات من الفحم عل�ه من
مسافة مأمونة.. ل�نه ابتلعها..، حاولت تج��عه �ال�ف عن ص�د
السمك.. ل�نه راح �لتقط الد�دان من الم�اە الضحلة جوار
� ع� قضاء نصف

�� .. وال دا�.. أن أقول لك إنه أج�� الشا��
ة.. والنصف اآلخر فوق نخلة شامخة ال � م�اە ال�ح��

�� �
ح�ا��

�ستطيع الوصول إليها.. ح�� غدا الوضع غ�� محتمل.. هل
� ح�اتك النوم فوق نخلة؟� أنه مؤلم فضال عن أنه

ج��ت ��
، ب�نما أنا اإل�سان الذي � �ح�م ج��ر�� .. هذا الطائر اللع�� � مه��
عت كرمه هللا غ�� مسم�ح � بوضع قد�� ع� األرض..، ��
� وج�..

أس�ه وألعنه من فوق النخلة، فا�ت�� �أن فغر منقارە ��
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�
وري أن أقتله.. استعملت ح�لة من ح�ل ا �ان من ال�� أخ��
أم���ا الجن���ة.. فقمت ب��ط �ل ح�ال الص�د عندي لتصنع
� من .. ور�طت قطعت�� ة �اردة أو أ��� ح�ال ط��ال طوله اث�تا ع��
ا رفعته فوق رأ�� وأدرته عدة مرات ثم الفحم إ� طرف�ه وأخ��

قذفته عل�ه.. فالتف الح�ل حول ساق�ة ودار عدة مرات..
وسقط الطائر أرضا.. فما إن هوی ح�� هرعت ألحز عنقه

.. �مدي��
� � ملته�ا، ل��� ال أحب أن أستع�د هذە الذكرى.. لقد �ان غض��

� وقفت أرمق دماءە �س�ل فوق الرمال � قاتل.. ح�� شعرت �أن��
ة.. � ترتجفان �السكرات األخ�� الب�ضاء.. وساق�ه الجم�لت��

�ا له من مشهد�..
لقد عادت الوحدة إ� عال�� �لعنة.. وجلست أرمق جثته
� خ�ج من وأرتجف وأذرف الدمع.. �م �ان طائرا لط�فا ح��
� الب�ضة�. واآلن لو كنت قد ا�تف�ت �جرحه.. ل��ما أمكن��

� أستطيع حفر تم��ضه ح�� �عود لصحته، ولفهم أفضل.. ليت��
هذە الصخور ألدفنه..

�
ي.. لهذا وضعته �� � شعرت �أنه �ائن ��� ال أستطيع أ�له ألن��

ة تنظف ه��له..، و�عد أ�ام جاء ة وتركت األسماك الصغ�� ال�ح��
.. � �خت ل�ستكشف ج��ر��

شاب ��
� كنت قد سئمت

�ان هذا هو الوقت المناسب تماما، أل��
� ال�حر..

�� �
الوحدة.. وأزمعت إنهاء ح�ا��

� عدت.. �عت العظام لتاجر �د� (و��سلو).. و�اعها هذا لـ وح��
(هافرز) العجوز.. وهناك �سيها الرجل ح�� مات فأثارت

االن��اە.. وسماها العلماء (إي�يورون�س).... ماذا؟�
قلت له م�مال االسم:
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- (إي�يورن�س فاس�س).. �ان هناك طائر طول فخذە �اردة..

.. لهذا سموە (إي�يورون�س ما�س�ماس).. و�انوا �ح�سونه األ���
ثم ظهر طائر أ��� فسموە (ت�تان).. ثم جاء طائرك... �عدها جاء

طائر أ��� هو (فاس��ماس) (3)
اب�سم الرجل ذو الند�ة وقال:

� ح�اة إ�سان.. أال ترى
ء غ��ب �� �

- ل�ن هذا - مهما قلنا - هو ��
؟� ذلك م��

رأس السنة - 1894
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الغرفة الحمراء..
.. � - أؤكد لك أن األمر �حتاج لشبح قوی � �خ�ف��

� �دي..
ان و�أ�� �� قلتها.. ووقفت أمام الن��

- إنه اخت�ارك الخاص..
را - لقد عشت � �� � قالها الرجل ذو الذراع ال�ا�سة وراح يرمق��

�ن عاما.. ولم أر فيها ش�حا.. ثمان�ة وع��
ان، وقد ا�سعت عيناها.. وقالت: � الن��

راحت العجوز تحدق ��
�ن عاما.. لم تر فيها مث�ال لهذا - حقا.. ل�نك عشت ثمان�ة وع��
� �كون عمرك ثمان�ة الب�ت، هناك ال�ث�� مما �مكن أن تراە ح��

�ن عاما.. وع��
وأرجحت رأسها ب�طء من جانب آخر:

- ال�ث�� مما تراە.. وتندم عل�ه..
� أمر

شعرت أن العجوز�ن �حاوالن ب�لحاح الم�الغة ��
لهما.. فوضعت �أ� ع� المنضدة ورحت � األهوال الروح�ة لم��

� نها�ة الحجرة...
أجوب الحجرة، وأختلس نظرة للمرأة ��

� رأ�ت الل�لة ش�ئا؛ فلسوف أزداد ح�مة.. - حسن.. لو أن��
لقد جئت للمهمة �عقل متفتح..

� الممر �الخارج..
وهنا سمعت صوت عصا.. وخطوات مثقلة ��

� دخل عجوز آخر.. أ��� انحناء وأصدر ال�اب ��را ح��
� العمر من األول.. �ان �س�ند إ� ع�از،

وتجعدا، وأ��� تقدما ��
وثمة سحا�ة ع� عي��ه.. ب�نما تتد�� شفته السف� �اشفة عن

أسنان صفراء نخرة..
لونج)، وجلس عل�ه دون رو�ة وراح � اتخذ ط��قه إ� (ش��
�سعل.. لم ت�د المرأة ما �دل ع� أنها الحظت قدومه..
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� النار..
وواصلت التحديق ��

� توقف السعال: قال الرجل األول ح��
- قلت إن هذا اخت�ارك الخاص..

- هو كذلك..
� وجودي للمرة األو�.. فمال برأسه جان�ا

هنا الحظ الرجل الثا��
� ، الملتهبت�� � � الالمعت�� ت�� � أفضل.. نظرت لعي��ه الصغ��

ا�� ل��
� عاد الرجل األول �قول له: للحظة.. ع� ح��

ب؟ - أال ���
ة.. فصب هذا لنفسه ك��ا ب�د مرتجفة وأزاح نحوە زجاجة الب��
ا فوق المائدة.. ثمة ظل عمالق له ع� الحائط إذ أسقطت كث��

ب.. � و�صب و��� ينح��
.. � � لم أتوقع وجود هؤالء الحراس الغ��ب�� ف �أن�� �جب أن أع��
� الش�خوخة نوعا من فقدان اآلدم�ة..

� �جد �� � ذه��
ء �� �

ثمة ��
�ة ت�ساقط من الشي�خ يوما �عد يوم دون أن إن الصفات ال���
� �عدم االرت�اح �شعروا.. وهؤالء الحراس الثالثة �شعرون��

�صمتهم..
وانحناء ظهورهم.. وانعدام مودتهم تجا�� وتجاە �عضهم

ال�عض..
قلت لهم:

�ــــح. � تلك الغرفة المسكونة؛ فلسوف أس��
- لو أن�م أر�تمو��

نظر �� العجوز ذو السحا�ة ع� عي��ه لحظة واحدة.. ل�ن
ء. �

��� � أحدا لم �جب��
أعدت ال�الم �صوت أع�:

� الحجرة المسكونة فلسوف أر�ح�م من عناء
- لو أر�تمو��

.. �سلی��
قال الرجل األول وهو ينظر لقد�:
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- ثمة شمعة ع� م�اع ال�اب.. ل�ن إذا كنت ستدخل الغرفة
الحمراء الل�لة...

ها من ل�ال) (تدخلت العجوز قائلة: هذە الل�لة دون غ��
.. ف�جب أن تذهب وحدك..
- حسن.. وأي ط��ق أسلك؟

� ع�� هذا الممر ح�� ت�لغ �ا�ا.. ثم درجا حلزون�ا.. ثم �ا�ا
- تم��

آخر.. ادخله.. ولسوف تجد الغرفة ع� �سارك..
قال الرجل ذو السحا�ة ع� عي��ه:

- هل حقا أنت ذاهب؟
ها من ل�ال�) (قالت العجوز: هذە الل�لة دون غ��

- هذا ما جئت ألجله..
واتجهت إ� ال�اب.. و�ن فعلت هذا دار الرجل ذو السحا�ة
� .. وحول النار التفوا يرمقون�� حول المنضدة ل�دنو من النار أ���

�عيونهم الغابرة.. ومن جد�د قال أولهم:
- إنه اخت�ارك الخاص..

تركت ال�اب موار�ا ح�� أضأت الشمعة، ثم مش�ت ع�� الممر
.. ال�ارد الذي يردد أصداء خطوا��

� لالحتفاظ اف �أن نف�� تأثرت، برغم محاول�� ال�د هنا من االع��
.. تأثرت بهؤالء الشي�خ الثالثة الذين تركت لهم (الل�دي) �منط��
صاح�ة القلعة أمال�ها.. تأثرت �األثاث العتيق.. وغرفة الحارس
� تجمعوا فيها �أن �ل هذا �مت لعهد سحيق.. عهد �انت ال��
ف�ه الساحرات والتعاو�ذ أمورا قا�لة للتصديق.. و�انت األش�اح
حقا ال مراء ف�ه..، ح�� �دا �� الحراس الشي�خ �أنهم أط�اف

متالش�ة �سكن هذا العالم، ل�نها ال �شارك ف�ه..
� يتأرجح، والظالل ع� ا.. وراح لهب شمع�� �ان الممر مغ��
.. ورأ�ت ظال �صعد السلم نحوی، وآخر �ط�� من � الحائط ته��
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� الظالم..
فوق ل�ذوب ��

حت للصمت توقفت لحظة أصيغ السمع، ثم - وقد اس��
� الردهة..

.. ووقفت �� المطبق - فتحت ال�اب أما��
؛ �غلف �ل �ان ض�اء القمر القادم من ش�اك ضخم ع� المم��
� موضعه، �أنما الم�ان مهجور

ء �� �
.. و�ل �� �

ء �ضوئه الف�� �
��

�األمس، ألمن ثمان�ة ع�� شهرا..
�انت هناك شم�ع.. والغ�ار الذي ترا�م ع� السجادة، أو ع�
� ضوء القمر، ألنه قد تم توز�عه

ال�الط، لم �كن مرئ�ا ��
�ال�ساوي،.، كدت أخطو ثم تجمدت �دا ا� أن هناك من �قف
� ل�قطع ع� الط��ق..

عند ركن الحائط، و�أنما ي�تظر��
� وتقدمت.. ألجد تمثاال ل�� وفتاة � جي��

فتحسست الغدارة ��
� ضوء القمر..

ونز �لتمع �� من ال��
ا بتمثال من .. فلم أع�أ كث�� �

أعاد ا� هذا الحادث جرأ��
� رأسه قل�ال عندما مررت �ه.. ) اه�� � (البورسل��

� ألرى جوانب مدخل الغرفة الحمراء، ال�د أنهم حرکت شمع��
� تذكرت هذا.. � ح�� � توجس مفا�� وجدوا سل�� ها هنا.. أصاب��
� تردد.. ب�نما أدير وج�� ألرمق الصمت

فتحت �اب الغرفة ��
الشاحب خارجها..

� القفل.. ثم
، وأدرت المفتاح �� �

دخلت.. وأوصدت ال�اب ورا��
.. وقفت حامال الشمعة أرمق م�ح سهر��

� قلعة (لور�ان).. ح�ث مات الدوق
الغرفة الحمراء العظ�� ��

الشاب.. أو �األحرى - ح�ث �دأ موته.. ألنه فتح ال�اب وتدح�ج
� ارتقيتها من فوری. فوق الدرجات ال��

و�انت تلك نها�ة سهرته.. نها�ة محاولته المج�دة لقهر تقال�د
الم�ان الش�ح�ة..، غ�� عالم أنه س�خدم اإل�مان �الخرافات إ�

أق� حد ممكن...
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ثمة قصص أ��� قدما حول هذە الغرفة، مثل الزوجة الج�انة
� تلت � حاول زوجها أن �داعبها والنها�ة المأساو�ة ال�� ال��

محاولته إفزاعها..
رحت أرمق الغرفة �جوانبها المظلمة، ومضاجعها.. وأدركت

ج�دا ك�ف ولدت األساط�� من هذە الظلمة..
� هذا الد�جور الممتد..

� ق�سا واه�ا من نور �� لقد �انت شمع��
عاجزا عن الوصول إ� الركن ال�ع�د، تار�ا مح�طا من الغموض

وال�ساؤالت وراء ج��رة الضوء هذە...
أزمعت أن أتفحص الم�ان فورا.. وأس��عد الخ�االت ق�ل أن
.. ورحت أذرع الم�ان - �عد ما أوصدت ال�اب � تتمكن م��
ب�ح�ام.. متفقدا �ل قطعة أثاث وم��حا �ل ستارة ألرى ما

وراءها..
� تأ�دت من أن النوافذ موصدة.. وانحن�ت ألتأمل سواد

�ل إ��
�ت ع� �ل األلواح الخش��ة ألت�قن المدفأة من الداخل.. و��

من أال فتحات ��ة هناك..
� �ل واحدة شمعتان، وع� �انت هناك مرآتان، ع� جان��
المنضدة �انت هناك شم�ع أ��� أضأت �ل هذە..، و�انت

� المدفأة..
األخشاب معدة ��

و�� عنا�ة غ�� متوقعة من حارس الب�ت.. أشعلتها ألل��
شعوري �القشع��رة، ثم أدرت ظهري لها ألع�د تأمل الحجرة..

لونج) ووضعتهما أما�� كن�ع من � جذ�ت منضدة و (ش��
.. �

المتار�س، وع� هذە المنضدة وضعت غدار��
� تفقدي الحجرة.. إال أن الركن المظلم الق�� من

لقد أفاد��
الم�ان.. �ذلك الصمت التام والسكون المخ�م عل�ه؛ لم يزل يث��

.. �
خ�اال��
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ان �المدفأة، وذلك الظل � صوت قرقعة الن��
لم أجد الراحة ��

� ال �مكن عند طرف المضجع �الذات ل�ه تلك الخاص�ة ال��
، ء �� �

التعب�� عنها.. خاص�ة الحضور.. اإل�حاء الغامض ���
� الظالم والوحدة..

الذي يولد �سهولة ��
� �دي، و�ت إ�

� نف� - حملت الشمعة �� � النها�ة - ألطم��
��

ء ملموس.. �
هناك ألتأ�د من عدم وجود ��

، برغم أنه ال يوجد � � حالة ال �أس بها من التوتر العص��
اآلن أنا ��

.. س�ب �اف لذلك.. إال أن م�� صاف تماما، وقادر ع� التفك��

ء خارق للطب�عة.. �
قلت لنف�� دون تحفظ إنه لن �حدث ��
ج�ة الوقت.. � ورحت أغ�� �عض األلحان ل��

ل�ن الصدي لم �كن سارا ع� اإلطالق، ولنفس الس�ب تخل�ت
� نف�� عن استحالة وجود األش�اح.. � و��� عن مناقشة بي��

� �ان اللونان األسود واألحمر �س�طران ع� الغرفة.. وضا�ق��
هذا ألنها - مع �ل تلك الشم�ع – ظلت مظلمة تق���ا..

� الممر..
� رأيتها �� وهنا تذكرت تل�م الشم�ع ال��

� ضوء القمر عدت
ففتحت ال�اب وخرجت من الغرفة.. و��

� أوع�ة ص�ن�ة
� أرجاء الحجرة ��

�ع�� شم�ع.. و�دأت أوزعها ��
ة، �عض الشم�ع وضعتها � الغرفة �ك��

ة �انت موجودة �� صغ��
� النها�ة - لم �عد

ع� األرض.. و�عضها ع� النافذة.. ح�� - ��
� الغرفة إال وقد سقط عل�ه ضوء ساطع..

هناك موضع ��
�
وخطر �� أنه لو جاء الشبح فع�� أن أنذرە ح�� ال يتع�� ��

إحدى هذە الشم�ع...
� هذە الشم�ع..

� للغا�ة �� ء مبهج ومطم�� �
ثمة ��

.. �
إال أن توق�� للسهرة الط��لة ظل جاثما فو��

� انطفأت شمعة المضجع �ان ذلك عند منتصف الل�ل: ح��
فجأە.. وزحف الظل األسود إ� م�انه عندها..
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.. فقط أدرت رأ� ألجد الظالم هناك.. �أنما ترفع � لم أرها تنط��
ى غ���ا لم تتوقع وجودە جوارك.. عي��ك ل��

صحت عال�ا:
- �حق هللا�.. �ا لها من �سمة ق��ة�

اخ�ا ومتناوال الثقاب من فوق المنضدة: مش�ت ع�� الغرفة م��
ألع�د إشعال الشمعة..

، وفجأة شعرت أن ش�ئا �
لم �شتعل العود األول.. واشتعل الثا��

� ع� ، فنظرت ألجد الشمعت�� يومض ع� الحائط أما��
ة جوار المدفأة وقد انطفأتا.. المنضدة الصغ��

وث�ت ع� قد�� هاتفا:
� فعلت ذلك شارد الذهن؟�

- عج�ب�.. ترا��
وتراجعت إ� الوراء وأعدت إشعال واحدة، فب�نما فعل ذلك إذا
�شمعة ع� جانب المرأة تتألق ثم تخبو.. وع� الفور لحقت بها

� ع� الجانب األخر.. الشمعة ال��
� ال خطأ هنالك.. لقد خ�ا اللهب �أن الفت�ل قد انضغط ما ب��

أصبع و�بهام.. تار�ا الفت�ل ال �دخن وال �حمر..
فقط أسود..

وهنا تالشت الشمعة عند قدم الفراش.. وخطا الظل خطوة
أخرى نحوی..�

- هذا لن �صلح..�
عندئذ تالشت الشمعة فوق ال���حة..

صحت �صوت م�ح�ح:
- ماذا هنالك؟

وهنا خ�ت الشمعة فوق خزانة الث�اب.. وتلتها أخرى.. تلك..
� أعدت إشعالها عند المضجع.. تلك ال��

اهدأ �اال.. هذە الشم�ع هامة �..
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ب رأس العود �عل�ة ي، وأنا أ�� قلت ذلك �صوت نصف هست��
الثقاب.. و�دای ترتجفان.. فما إن أشعلت شمعة ال���حة ح��

.. ّ � طرف النافذة الق��
خ�ت شمعتان ��

� المرآة وشمعة األرض �عود الثقاب ذاته.. أشعلت شمع��
وللحظة خ�ل إ� ان�� هزمت االنطفاء، ول�ن - فجأة - خ�ت
� أر�ان مختلفة من الحجرة.. فأشعلت عود ثقاب

أر�عة أضواء ��
� لهفة..

آخر ��
� فوق المنضدة، ا خف�ة قد مرت ع� شمعت�� وهنا شعرت �أن �د�

عت أع�د أشعالهما... أطلقت �خة رعب و��
ثمة ط��قة أفضل.. وضعت الثقاب ع� المنضدة، وأمسكت

�حامل شم�ع.. هكذا أتال�� �طء اشتعال الثقاب.
� وتكسب أرضا ل�ن االنطفاء استمر.. وراحت األش�اح تالحق��

� �ل مرة.. الظالل..
جد�دة ��

�دا ا� المشهد كغمامة تمر أمام النجوم.. فجأة ي�دو نورها
.. �

وفجأة �خت��
اآلن أشعر �الهلع من فكرة الظالم القادم.. وقد فقدت �ل قدرة

ع� التماسك..
� �اع معدوم الجدوى..

أجرى من شمعة األخرى ��
� فخذي من اصطدا� �المنضدة.

أص�ت �كدمة ��
.. � � سقط��

سقطت.. وأسقطت غطاء المائدة ��
� ال��عة.. � أحملها من أثر حرك�� انطفأت الشمعة ال��

� الغرفة..�
�� � ثم انطفأت آخر شمعت��

ل�ن الغرفة لم تظلم تماما.. ثمة ضوء أحمر آت من موضع ما..
المدفأة�

�التأ��د.. ما زال بوس�� أن أشعل الشمعة من المدفأة..
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� كتل الفحم.. وهنا اقص ب�� ذهب إ� المدفأة ح�ث اللهب ي��
تال�� اللهب دون إ�طاء.. وشعرت �الظلمة تطبق ع� �انغالق
� عناق مح�م.. مط�قة ع� ��ی..

.. والتفت حو�� �� � جفن��
.. � رأ��

مهشمة أخر �قا�ا التعقل ��
سقطت الشمعة من �دي.. مددت ذرا�� أما�� محاوال - �ال
.. �خت ��ل .. رفعت صو�� � جدوى - أن أ�عد هذا السواد ع��

.. ثالثا.. � قوای مرة.. مرت��
� �غمرها ضوء القمر.. � الردهة ال��

� فكرت وقتها �� أذكر أن��
حن�ت رأ�� وركضت إ� ال�اب.. عازما ع� الفرار دون إ�طاء..

� �س�ت موقع ال�اب.. واصطدمت بركن الفراش... ل���
نحا.. انقل�ت انقل�ت.. اصطدمت �قطعة أثاث.. تراجعت م��

�
� الظالم.. �ا� المحموم.. �ا��

�� �
� رك�� أذكر �ش�ل ض�ا��

، وشعور م��ــــع �السقوط دام � �ة ق��ة ع� جبه�� �� .. �
الوح��

قرونا محاول�� المجنونة ألقف ع� قد�� من جد�د..
�عد هذا ال أذكر ش�ئا..

 

∞∞∞∞∞
 

� ضوء النهار.. رأ�� ملفوف �الضمادات، ب�نما
�� � فتحت عي��

.. نظرت حو�� ألتذكر ما الرجل ذو الذراع المتي�س يرمق وج��
� لم أستطع ذلك.. حدث.. ل���

نظرت إ� ركن الحجرة فرأ�ت العجوز، تصب �عض قطرات
ة... سألتهما: الدواء من قارورة زرقاء صغ��

� ال أتذكر من أنتم.. � أتذكر�م، ل��� - أين أنا؟.. إن��
ء: �

حكوا � �ل ��
- وجدناك عند الفجر والدم �كسو شفت�ك وجبهتك..
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� ب�طء.. وعاد العجوز �قول:
جع ذا�ر�� �دأت أس��

- تراك أمنت اآلن أن الغرفة مسكونة؟
- نعم.. الغرفة مسكونة..

- ورأ�ت ذلك.. ب�نما نحن من عشناها ط�لة ح�اتنا لم نرە قط..
.. هل هو (اإليرل) العجوز الذي....؟ ألننا لم نج� قط.. قل ��

- ال.. ل�س هو..
قالت العجوز وال�أس ب�دها:

� أخافها زو.... - قلت لك.. إنها تلك ال�ونت�سة ال�ا�سة ال��
� الغرفة

.. ال يوجد شبح (إيرل) وال (كونت�سة) �� - ل�س ��
الحمراء.. ال شبح هناك ع� اإلطالق.. ل�ن ما هو أسوأ.. أسوأ

.. �كث��
- إذن؟

.. أال وهو الخوف..� � � �سكن ال��� الفان�� - إنه أسوأ األش�اء ال��
الخوف الذي ال ضوء له وال صوت وال �خضع للعقل.. الخوف
�
� ع�� الممر وحار�ته �� الذي �صم و�ع� و�سحق.. لقد ت�ع��

.. الغرفة. وعدت إ� الصمت، وتحسست �دي ضمادا��
� الظل �عد ما تنهد:

عندئذ قال الرجل الواقف ��
- نعم.. عرفت أنه كذلك.. قوة الظالم.. إنه �جول هناك أ�دا..

ق.. � ص�اح الص�ف الم��
� ضوء النهار وح�� ��

و�شعر �ه ح�� ��
� خلفك أينما وجهت

� وراء الستائر واألبواب و�م��
�خت��

� فال تجرؤ ع� االلتفات.. الخوف.. وجهك.. ي��عك ع�� الدهال��
� هذا الب�ت

� حجرتها.. ولسوف ي��� بها ما ���
الخوف األسود ��
المفعم �اآلثام..

مارس 1890
 

∞∞∞∞∞
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حق�قة (�ا�كرافت)
.. ة �اردة م�� � ع�� �جلس ع� مسافة أقل من اثن��

� �عينه - وهذا � أرأيته، ولو التقت عي��
لو نظرت من فوق كت��

� بتعب�� ما إنها أساسا نظرة متوجسة.. ل�ن
�حدث دائما - �لقا��

ال���ة فيها برغم سحقا ل���ته هذە�.. لو أردت أن أف�� �ە
ض أن �شعر لفعلت من زمن.. أنا لن أفعل ذلك، والمف��
�الراحة.. �أن ش�ئا بهذە ال�دانة والضخامة �مكن أن �شعر

� لو ت�لمت؟ �الراحة.. ثم من �صدق��
� �ا (�ا�كرافت)� كتلة هالم�ة عمالقة.. أ��� رواد األند�ة مسك��

� (لندن)..
�دانة ��

ة �لوك ش�ئا.. ماذا �لوك؟ إنه �جلس جوار النار ع� مائدة صغ��
�قضم من كعكة مليئة �ال��د، وعيناە عّ�.. سحقا له�.. ل�كن �ا
� ا.. مادمت س�ت�ف و�أن�� (�ا�كرافت).. مادمت ستكون وض�ع�

�ف.. رجل غ�� ��
حسن.. هأنذا أ�تب القصة �لها تحت عي��ك.. حق�قة

(�ا�كرافت).
الرجل الذي عاونته.. الرجل الذي دار�ته.. الرجل الذي جعل

جلسة النادي غ�� محتملة ب�لحاحه ع� ال تقل) �لما نظر إ�..
شم - إ� جانب هذا - لماذا �� ع� التهام الطعام لأل�د؟

ء غ�� الحق�ق�ة� �
ها �� ذي الحق�قة.. �ل الحق�قة.. وال ��

� هذە.. كنت عضوا صغ�� � قاعة التدخ��
عرفت (�ا�كرافت) ��

� إذ جلست وحدي..
السن عص��ا.. وجاء��

كتلة متدحرجة هائلة من كرشه ولغدە.. جلس جواری ع�
مقعد ولهث قل�ال ثم أشعل س�جارا و�دأ يت�لم..
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� ال �شتعل ال أذكر ما قاله �الض�ط.. ش�نا عن أعواد الثقاب ال��
� آلخر �ستوقف النادل ل�قول له ثر، ومن ح�� ج�دا.. ثم راح ي��
ش�ئا عن أعواد الثقاب �صوته الرفيع المنغم.. ثم إنه �دأ بتحدث

عن األلعاب ال��اض�ة.. فقال �:
- ال�د أنك تج�د (ال���كت).

� نح�ل.. �ل أنا أقرب إ� الهزال الشد�د.. دعك من أعرف أن��
� ال أرحب �أن � أسمر.. ال أخجل من أن �� جدة هند�ة، ل��� أن��

وها.. ينظر الغ��اء إ� وج� ف��
ل�نه �ان يتحدث ع�� ل�صل إ� نفسه..

: قال ��
.. وال تأ�ل أقل (��ل � - أعتقد أنك ال تمارس ال��اضة أ��� م��

مفر�� ال�دا�ة �ان �حسب أنه ال �أ�ل).. ثم اب�سم.. وأردف:
- برغم هذا.. نحن مختلفان، ثم راح يت�لم عن �دانته.. �ل ما
فعل من أجل �دانته.. و�ل ما س�فعله من أجل �دانته.. ما
نصحه �ه الناس من أجل �دانته.. وما سمع أن الناس �فعلون

من أجل �دانتهم..
� أنتفخ لسماعه.. �ان حديثا ممال.. وشعرت �أن��

� إلحاح.. ما
و�وما �عد يوم لم أعد أطيق الم��د.. راح �طارد�� ��

� (أستطيع) و�أن هناك � النادي.. �أنه �عرف و�ثق �أن��
�� �

إن يرا��
فرصة أمثلها له وال ي��حها سوای..

إ� أن جاء اليوم الذي طرق ف�ه الموض�ع:
� الطب..

ة �� � ل�س هو ال�لمة األخ�� - إن علم الص�دلة الغر��
ق....... �قال إن ال��

.. و��� �لماته ونظر ��
� الغضب منه، وقد عرفت أن حد� �ان صادقا: فأصاب��

؟� �
.. من حدثك عن وصفات جد�� - قل ��
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� �
� ح�ج:

غمغم ��
- حسن�

� �ل مرة التقينا فيها ط�لة األسب�ع، شعرت أنك تلمح إ�
�� -

�ى هذا
- حسن...

لقد انكشف األمر.. هو كذلك عرفت ال� من.....
- من (�ات�سون):

.. نعم. - �ش�ل غ�� م�ا��
قلت وأنا أعرف أنه �كذب:

لقد تناول (�ات�سون) المادة ع� مسئوليته الخاصة..
وأضفت:

� �ع م�� � ين�� � هذە �� أش�اء غامضة.. وقد �اد أ��
- وصفات جد��

وعدا �أال أتحدث عنها..
اآلن صار (�ا�كرافت) عل�ما �أن �� �ا.. وأنه �ستطيع التمادي..
: ل�كن.. دعه � قلت لنف�� وكنت أنا قد سئمته تماما ح�� أن��
� هذە

� كنت أشك �� ف هنا �أن�� �جرب بنفسه�.. �جب أن أع��
الوصفات تماما من ناح�ة األمن...

� ذلك الصندوق � تلك األمس�ة أخرجت من خزان��
�� � ل�ن��

.. �
� غ��ب الرائحة، وفتحته.. �ان �حوی وصفات جد�� الخش��

� �ان مولعا �استعمال
ال�د أن من كتب هذە الوصفات لجد��

الجلود المختلفة.. وخطه �ان رديئا إ� أق� درجة، عجزت عن
� ظلت ملمة �اللغة

قراءة �عض األجزاء برغم أن أ���
الهندوستان�ة من ج�ل لج�ل..

� كنت أ�حث عنها، فجلست ع� ا وجدت الوصفة ال�� أخ��
األرض أطالعها..

� اليوم التا�� قلت له (�ا�كرافت):
و��
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� �
- انظر هنا�

عت القصاصة من ق�ضته الملهوفة.. وأردفت: � وان��
- ع� قدر فه�.. هذە وصفة لفقدان الوزن (وهنا تأوە
: � لست واثقا من ذلك.. و�ذا أخذت بنص�ح�� (�ا�كرافت)).. ل���

دعها وشأنها..
� أج��ــها.. - دع��

ناولته قطعة الجلد طال�ا وعدا منه �أن �كف عن ال�الم عن
� دهشة.. ثم

�دانته المقززة مهما �انت النتائج.. فنظر لها ��
هتف:

- ل�نها.. ل�نها..
�ة.. � فقد أدرك أنها لم تكتب �اإلنجل��

- سأحاول ترجمتها لك..
.. � وحاولت جهدي.. و�عدها لم ن��ادل الحد�ث لمدة أسبوع��

� وجهه وأش�� له �االبتعاد...
� ليت�لم قط�ت �� و�لما دنا م��

� �دينا �ما �ان.. ل�قول �:
� جاء�� � نها�ة األسبوع��

��
- �جب أن أت�لم.. هذا ل�س عدال.. إن الوصفة لم تجد نفعا..

- أين الوصفة؟
� سطورها: � ب�� � ط�ات كتا�ه.. وج��ت �عي�� فأخرجها من ب��

- هل �انت الب�ضة فاسدة؟
ور�ا لنجاح الوصفة؟� - ال.. هل �ان هذا ��

� كتا�ة الوصفات..
� الع��زة ��

هذە �� ط��قة جد��
�
اض األسوأ.. �انت إما �اترة �� إن لم تحدد الط��قة فعل�ك اف��

عملها.. أوال تفعله أ�دا.. هل حصلت ع� سم ح�ة الجرس
طازجا؟

- أح�� �� (جامرا�ش) واحدة.. إنها �اهظة الثمن..
- تلك مش�لتك أنت..
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� النادي..
ومر شهر ع� هذا، ظللت أثناءە أری (�ا�كرافت) ��

�دينا.. قلقا.. �ما �ان دوما..، وظل صامتا محافظا ع� عهدە إ�
أن انفجر قائال:

- إن جدتك هذە..
� حقها�

- وال �لمة ��
ظن�ته قد قنط من المحاولة.. إ� أن وجدت - ع� غ�� توقع -

� ذات يوم.. برق�ة تصل��
�( � - مس�� (فورمال��

ق�ة، ففتحتها فورا.. � ال�� .. وناول�� قالها �ائع الجرائد الصغ��
�حق السماء تعال فورا - (�ا�كرافت).

� قد
� �رت �أن وصفات جد�� همم�.. ل�� أ�ون صادقا أقول إن��
� �شه�ة..

عادت إ� مجدها القد�م.. ولهذا رحت ألتهم غدا��
� القاعة وعرفت أنه

�حثت عن عنوان (�ا�كرافت) لدى سا��
ي).. لهذا ذه�ت � (�لومس��

ل �� � �قطن الجزء العلوي من م��
.. فلم انتظر ح�� أف�غ من �

هناك �مجرد أن فرغت من قهو��
� الس�جار.. تدخ��

� صحت: وع� ال�اب الخار��
- مس�� (�ا�كرافت)؟

ة �عتقدون أنه م��ض.. فهو لم �فارق حجرته منذ �ان الج��
� للصعود.. فصعدت وقرعت جرس ال�اب..

.. دعو�� � يوم��
فرأ�ت امرأة ذات وجه مذعور ته�ع إ� ق�ل أن ينفتح ال�اب..

: قالت ��
- طلب أن �سمح لك �الدخول لو جئت.

� ثقة:
ثم أضافت ��

- إنه حب�س �الداخل �ا س�د�
- حب�س؟
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- منذ ص�اح األمس ح�س نفسه.. ولم �دع أحدا �دخل.. ولم
�كف عن الس�اب لحظة..�

- ماذا جرى؟
ا من الحلوى.. والسجق - ال �كف عن األ�ل.. طلب كث��

ء م��ــــع� .. لم �كف لحظة.. �� � والبودنج.. والخ��
وهنا صدرت جل�ة من داخل الحجرة:

)؟ � - أهذا (فورمال��
قرعت ال�اب وصحت:

- أهذا أنت �ا (�ا�كرافت)؟
- قل لها أن تن�ف�

وفعلت �ما قال..
شعرت �صوت غ��ب وراء ال�اب �أنما هناك من يتحسس �حثا

� الظالم.. وسمعت لهائه..
عن المق�ض ��

�
� ال�اب.. وصوت (�ا�كرافت) �دعو��

ثم سمعت المفتاح �دور ��
للدخول.. فأدرت المق�ض وفتحت ال�اب.. و�الطبع توقعت أن

أرى (�ا�كرافت).. لم �كن هناك�
� ال�تب ة ب�� � حالة فو�� مروعة.. أط�اق م�ع��

غرفة الجلوس ��
وأدوات ال�تا�ة.. ومقاعد مقل��ة.. ل�ن أين هو؟

- حسن أيها العجوز.. أغلق ال�اب..
سمعتها.. وعندئذ عرفت أين هو..

�ان هناك.. فوق ال�اب.. �أنما هناك من طالە �الصمغ وألصقه
هناك.. وجهه م�� �الرعب والغضب، و�ان �لهث..

- أغلق ال�اب.. فلو أن المرأة رأت ش�ئا..
قلت له:

- لو أنك سقطت لهشمت عنقك �ا (�ا�كرافت)..
- ل�ت هذا �حدث..
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� سنك ووزنك �مارس هذە البهلوان�ات الص��ان�ة؟
- أرجل ��

ك �األمر.. - سأخ��
ء أدركت أنه �طفو هناك �

وهنا أدركت فجأة أنه ال �مسك ���
�مثانة حيوان مألى �الغاز..�

ل ع� � �ان ي�ذل مجهودا محموما لي�تعد عن السقف، و���
الحائط إ�.. وراح �لهث و�قول:

- إنها تلك الوصفة.. جدتك الـ....
وأمسك - دون حذر - ب�طار لوحة معلقة وهو يت�لم فأفلتت من
� هوت الصورة متهشمة �دە، وعاد �ط�� إ� السقف.. ع� ح��

ع� األرض..
حاول من جد�د �حذر ح�� �دأ يه�ط نحو رف المدفأة..

�ان مشهدا غ�� عادي.. هذا الرجل الضخم ال�ادن المحتقن
ول إ� األرض.. � مقلوب رأسا ع� عقب، و�حاول ال��

- �انت وصفتك ناجحة حقا�
- ك�ف؟

- فقدان الوزن.. حرف�ا�
وهنا فهمت ما حدث..

- �حق السماء �ا (�ا�كرافت).. كنت ت�حث عن عالج للسمنة،
ل�نك كنت �سميها (وزنا)، وشعرت ��ور �الغ.. �ل شعرت

� �دأت أحب (�ا�كرافت). �أن��
فقلت له:

� أساعدك.. - دع��
وجذ�ت ذراعه.. فراح ير�ل �قدم�ه محاوال أن �لمس بهما ش�ئا

� يوم عاصف..
ما، ح�� شعرت �أنما أحمل علما ��

ا: قال �� مش��
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) الثق�ل.. لو أنك � - هذە المنضدة.. �� من خشب (الماهوج��
� تحتها..

�� استطعت أن تح��
� وقفت � ح��

�� .. وفعلت.. فقبع تحت المنضدة ك�الون أس��
ع� السجادة وتحدثت معه مشعال س�جارا:

.. ماذا حدث؟ - قل ��
- أخذتها�

- وك�ف �ان مذاقها؟
- أوە�.. ش�يع

�ان �جب أن أخمن أن جم�عها ش�يع.. سواء نظرنا إ� المكونات
� ت�دو � غ�� مشجعة..

أو النتائج.. �ل وصفات جد��
� أخف.. �ت جرعة أوال فشعرت �عد ساعة أن�� ��
�ت.. �ت الوعاء �له.. أغلقت أن�� و�� من ثم ��

� أص�� أقل.. أقل وزنا. وشعرت �أن��
ثم صاح �انفعال:

- ماذا عساي فاعل �حق السماء؟
ء واحد مؤكد وال �جب أن تفعله.. لو غادرت هذا �

- ثمة ��
تفع ألع� وأع� إ� ماال نها�ة.. .. س�� � المي��

- ر�ما يزول مفعول الوصفة �عد قل�ل؟
: هززت رأ��

ال تعتمد ع� ذلك..
وهنا ر�ل ال�را�� ول�م األرض.. ت�ف �ما �فعل..

� أنه ة، أع�� � �مر �ظروف عس�� م نفسه ح�� أي رجل �دين �ح��
� وعن جد�� بتحق�� شد�د، ت�ف �فظاظة.. راح يت�لم ع��

فقلت:
- أنا لم أطلب منك أن تأخذ الوصفة ومتناس�ا إهاناته �كرم
نف�، جلست ع� المقعد ورحت أ�لمه �لطف وحنان... قلت



1936

� أجد ف�ما نوعا له إنه هو من جلب هذە ال�ارثة لنفسه.. و�ن��
من العدالة الشع��ة..

- واآلن.. ارتك�ت خطيئة عدم الدقة.. ولم �سّم (الدهن) �اسمه،
�ل سميته (وزنا)..

حت عل�ه أن �ك�ف نفسه حسب الوضع الجد�د، ولن ثم اق��
� ع� السقف �استخدام �د�ه..

ا عل�ه أن �م�� �كون عس��
- ال أستطيع النوم..

ل�ن هذە ل�ست مش�لة.. من الممكن أن �دخل تحت
ائط الصقة، و���ت المالءة (ناموس�ة) ي�بتها إ� ما تحتها ���
ل.. فوافق �عد � وال�طان�ة �أزرار �جب عل�ه أن يثق �مديرة الم��
جدل.. (�عد هذا �ان من الط��ف أن نجد أن المرأة تعاملت مع

األمر بواقع�ة جم�لة)..
� غرفته ح�ث توضع

حت عل�ه كذلك أن �ضع سلم مكت�ه �� اق��
� متناول �دە..

�ل وج�اته فوق المكت�ة.. لتكون ��
ول لألرض ف�ان الحل الع�قري هو أن �مسك �عض � أما عن ال��
ة).. من ثم �طان�ة (الط�عة العا�� أجزاء من دائرة المعارف ال��

يه�ط إ� أسفل �سالسة..
ل �األمر بنف�� � ت مديرة الم�� كنت متحمسا لألمر.. لهذا أخ��

� شقة
�� � � �امل�� وأعددت فراشة المقلوب �الواقع قض�ت يوم��

اعات ل�ة، لهذا فعلت �ل االخ�� � الرجل.. فأنا أج�د األشغال الم��
� تفتح ألع� الع�ق��ة الممكنة.. جعلت مفاتيح ال�سور ال�هر��

�دال من أسفل.. أطلت له سلك الجرس.. الخ..
كنت سع�دا �فكرة أن (�ا�كرافت) قد صار ذ�ا�ة عمالقة تزحف

ع� السقف، ومن غرفة األخرى..
وأنه لن �عود للنادي أ�دا..

� - �ما تعلمون - انت�ت عّ�.. ل�ن ع�ق����
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�
كنت جالسا عندە جوار المدفأة.. ب�نما �ان هو ي��ت سجادة

� خطرت �� الفكرة: � السقف ح��
ترك�ة ��

ور�ا �ا (�ا�كرافت)� - �حق السماء�.. �ل هذا ل�س ��
� ت�عاتها:

� ق�ل أن أفكر ��
حت له فكر�� و��

- �ل ما عل�ك هو ارتداء ث�اب داخل�ة من الرصاص�
وأردفت:

- اش�� رصاصا واصنع منه أقراصا.. وث�ت هذە األقراص فوق
ث�ا�ك الداخل�ة.. ارتد حذاء م�طنا �الرصاص.. احمل حقي�ة
مألى �الرصاص.. ولسوف ي�ت�� األمر�.. لن تكون سجينا �عد

اليوم..
وخطرت �� فكرة أ��� جاذب�ة:

- لن تحتاج أ�دا ألن تخاف من غرق السفن.. لو حدث هذا لك
اع ث�ا�ك الداخل�ة �عضها أو �لها.. عندئذ � ف�ل ما عل�ك هو ان��

تحلق إ� عنان السماء..
.. وهتف: � غمرة حماسته أل�� المطرقة ع� مق��ة من رأ��

��
� أن أعود إ� النادي� - �ا للسعادة�.. �مكن��

.. وقلت �صوت خافت: �
� حل��

احت�س الهواء ��
- نعم.. �مكنك ذلك..

وفعل ذلك..
ومازال �فعله..

� - قطعة ثالثة من ال�عك �
� األن �مضغ - ط�لة ح�ا��

�جلس خل��
� العالم �له - ما عدای - �عرف أنه ال يزن

�ال��د، وال أحد ��
�الفعل ش�ئا.. إنه كتلة مملة من المادة معدومة ال�تلة.. مجرد

سحا�ة ترتدي الث�اب.. أ��� الرجال تفاهة..
� إ�..

.. �عدها س�أ�� � ح�� أف�غ من كتاب�� هناك �جلس يرقب��
� �القصة �لها من جد�د.. وما �شعر �ه.. وما ال �شعر

�� س�خ��
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�
: � وسط هذا الخطاب الوافر، �قول ��

�ه.. ودائما ��
�
)؟.. أل�س كذلك؟.. لو عرف أحد �األمر لجال�� � ب��

- (ال� ��
� المرء - �ما تعلم - أن يزحف ع� السقف.. العار.. إنه لمما �ش��

و�ل هذە األمور......
واآلن حان وقت التملص من (�ا�كرافت)، الذي �حتل - كدأ�ه -

.. � ال�اب و�ی�� ات�ج�ا ب�� موضعا اس��
أب��ل 1903

 

∞∞∞∞∞
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اطور�ة النمل.. إم��
� الق�طان (ج��لو) تعل�ماته �أن �أخذ قارب المدفع�ة

� تل�� ح��
الخاص �ه، و�تجه إ� (�اداما) ع� ذراع (�ات�مو) من نهر

� م�افحة و�اء النمل..
(جواراماد�ما)، ل�ساعد الس�ان هناك ��

� أن السلطات �سخر منه..
� هذە التعل�مات شك ��

� تل�� ح��
�انت ترق�اته اس�ثنائ�ة، معتمدة ع� نفوذ س�دة براز�ل�ة
ت التعل�قات ، وقد ك�� � � غرام عي��ه الساحرت��

مرموقة وقعت ��
غ�� المهذ�ة من حوله.. وأحس أنه مق�ل ع� الم��د من

المشا�ل..
ا صم�ما.. ولم �ان مفهومه لإلت�ك�ت والنظام مفهوما برتغال��
ي الذي �عمل ع� � �فتح قل�ه إال لد (هوارو�د) المهندس اإلنجل��
�ة لدى الق�طان، � القارب، وع� س��ل التدر�ب ع� اإلنجل��
� (الزای) و (الذال)

خاصة أنه لم �ستطع قط إجادة نطق حر��
(4)

قال المهندس:
.. ماذا بوسع اإل�سان أن �فعل - واضح انهم �حاولون �سفي��

ء.. وتذهب. � مع النمل؟.. إنها ت��
قال (هوارو�د):

- �قال إن هذە ال تذهب.. هذا الشاب الذي �سم�ه (سامبو).
- (دامبو).. إنه ن�ع من الدم الخل�ط..

- هذا الشاب �قول إن الناس يرحلون..
� تململ.. وقال:

دخن الق�طان غليونه ��
- هذە األش�اء تحدث دائما.. �ان هناك و�اء من النمل الذي
� (ت��نداد).. (نضف) ثمار المانجو..

�حمل أوراق الشجر ��
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� (دلك)؟.. أح�انا يهاجم النمل (مندلك).. نمل
(ومادا) ��

ك (المندل) لهم (لينضفوە).. ثم تعود محارب�.. عندئذ ت��
ان.. ال .. ال ف�� ء (نض�فا).. ال �اص�� لمندلك لتجد �ل ��

براغ�ث..
- �قول هذا الشاب (السامبو) إن هذا النمل مختلف.

.. � هز الق�طان كتف�ه.. وواصل التدخ��
�عد قل�ل �ساءل:

- (عد�دی) (أولرو�د).. (مادا) عساي فاعال مع هذا النمل
؟.. �

الش�طا��
، ثم جاءت وعند الظهر ارتدي ث�ا�ه �املة، ونزل إ� الشا��

صناديق عدة إ� ظهر القارب ومعها عاد هو..
� نهر (األمازون)..

�انت ستة أ�ام قد مرت عليهم ��
ع� �عد مئات األم�ال من المح�ط..، ماء النهر �جری ط�لة
الوقت مليئا �القاذورات والتماسيح والطيور الحائمة.. و�صب

� ال ينضب من جذوع األشجار.. ف�ه مع��
� المساء جلس (هولرو�د) يرقب مدينة (ألمك��ر) �كن�ستها

و��
� وحش�ة الطب�عة..

ء صغ�� ضائع �� �
العت�قة.. و�يوتها.. �أنها ��

� الصحراء..
�أنها قطعة عملة ��

�ان شا�ا حد�ث السن.. وتلك أول مرة يرى فيها المنطقة
ا) ح�ث تم إخضاع الطب�عة االستوائ�ة..، لقد جاء من (انجل��

لقهر الحضارة؛ ل�ك�شف هنا فجأة وهن اإل�سان..
� النهر.. ح�ث اإل�سان نادر

لمدة ستة أ�ام ظلوا ي�حرون ��
كفراشة غ���ة.. ر�ما رأ�ت قار�ا �دائ�ا اليوم.. ثم محطة �ع�دة
، إن اإل�سان لحيوان نادر ال �ملك أ�ة س�طرة ع� � �عد يوم��

� هذە األصقاع.
عالمه.. وال ت�اد تراە ��
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� نزل إ� (�ات�مو) مع قائدە.. �ان األول عا�فا ع� �عد يوم��
� مرحلة الفعل المضارع و�لغاء

تعلم اإلس�ان�ة.. ل�نه ما زال ��
�ة إال �حار � الضمائر ولم �كن هناك من يت�لم �عض اإلنجل��

.. و�ان �ستخدمها �ط��قة خاطئة تماما.. � زن��
�ان هناك رجل برتغا�� �د� (دا�ونا) يتحدث الفر�س�ة.. ل�نها
� (ساوث

� تعلمها (هوارو�د) �� فر�س�ة مختلفة عن تلك ال��
بورت)، ولذا اقت�ت محادثتهما ع� التح�ات وحد�ث

الطقس..
.. �ان � هذا العالم لم �كن الطقس مرح�ا بی�� ال���

ء �� �
و��ل ��

� الل�ل.. وح�� ال��ــــح الحارة تحمل رائحة
� النهار، حارا ��

حارا ��
الن�اتات المتحللة، والتماسيح.. والطيور.. والذ�اب.. والنمل..

.. � والخنافس والثعاب��
ء اإل�سان إ� هذا � و�دت القرود �أنما ت�ساءل عن س�ب م��
المناخ، الذي ال تحمل شمسه بهجة.. وال �حمل ظالمه ترطي�ا..
اعها معناە أن تمنح ال�عوض � ارتداء ث�ا�ك ال �طاق.. ب�نما ان��

هد�ة ال تعوض..
� جوف القارب �ع�� االختناق.. ب�نما الصعود إ� ظهرە

ال�قاء ��
. � أن �عم�ك الوهج الشم�� �ع��

ولألسف غدا الق�طان - الذي �ان سلوى (هولرو�د) الوح�دة -
ا للسأم إ� حد ال يوصف، �لما ح� غرام�اته.. سلسلة مث��

� عقد..
ت�ت�� من ال�ساء كح�ات الخرز ��

ا حفالت صاخ�ة، و�رقصا مع أح�انا �انا �غادران القارب ل�ح��
� لغة (هولرو�د) اإلس�ان�ة -

� وجدن ��
) اللوا�� فت�ات (ال���و��

� ألغراضهن..
� - ما �ك��

الخال�ة من الضمائر والفعل الما��
� رحلة القارب المض��ة..

�انت هذە لحظات عابرة ��
ل�ن (ج��لو) �دأ يتعلم أ��� فأ��� عن النمل خالل هذە الرحلة..
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وقال لصد�قه �لهجته المهشمة:
- هو ن�ع جد�د من النمل.. ال�د لنا أن نكون – ماذا �سمونه؟ -
� الطول�.. �ا للسخف�..

ات �� ات.. خمس س�ت�م�� علماء ح��
ل�نه �أ�ل ال�لد �لها..

وق�ع ع� ركبته وأضاف:
� المرقص.. لقد ه��وا من هناك، فقدوا �ل ما

- أولئك القوم ��
�مل�ون.. النمل (دار) بيوتهم �عد (الضهر).. ال�ل جرى.. لو

�ق�ت أللك النمل أترى؟
ى هل رحل النمل.. ل�ن النمل حاول أحدهم أن �عود لدارە ل��

ە)� �ان (ي�ت��
- هل هاجمه؟

- عضه.. خ�ج من دارە ��خ و�ركض إ� النهر.
� المساء �موت.. �أنما لدغة ثع�ان�

أترى؟ و��
� أن النمل �ان ساما؟ - هل تع��

هز الق�طان كتف�ه:
� دخلت الخدمة دخلتها ألحارب رجاال.. ال - من �دري؟.. ح��

� و�ذهب.. هذا ل�س عم�.
هذە األش�اء.. هذا النمل.. �أ��

� األ�ام التال�ة �دأ (هولرو�د) - الذي تحس�ت لغته نوعا -
و��

: (س���ا).. وعرف أنها تح�م هذا �سمع هذە اللفظة أ��� فأ���
� النمل.. العالم.. إذن فهذە اللفظة تع��

لقد �دأ التوتر �غزو النفوس..
تغا�� فراح �ح�� كف الق�طان عن ح�ا�اته المملة، أما المالزم ال��

� �عملن و�حار�ن..
د (هولرو�د) عن النمل.. عن الشغاالت اللوا��

� �صعدن إ� العنق
� تح�م.. وعن المحار�ات اللوا�� والمل�ة ال��

.. � ل�جرحن و�دم��



1944

ح� له ك�ف �قطع النمل أوراق الشجر.. وك�ف رأي أعشاشا له
� (�ارا�اس) ي�لغ ا�ساعها مائة �اردة.

��
� الرجال الثالثة حول ما إذا �انت ثم دارت مناقشة حام�ة ب��
ول � � - أن �حسمها �ال�� النمل عينان.. قرر (هولرو�د) – �عد يوم��

إ� الساحل ل�صطاد نملة..
ة من النمل �عضها له عينان واضحتان و�عضها وعاد �أنواع كث��

�دونها..
عندئذ راحت المناقشة تدور حول: هل النمل �لدغ أم �عض؟

قال الق�طان:
اقب ما تان.. إنه (�دحن) إ� األر�ان ل�� - هذا النمل له عينان كب��

تفعله..
- وهل �لدغ؟

- نعم.. ولدغته سامة..
ثم أضاف متأمال:

� وسع اإل�سان عمله؟
� (و�دهب).. ماذا ��

- (هدا) النمل.. إنه �أ��
 

∞∞∞∞∞
 

� م�ال. عند (تاماندو) �متد ساحل ط��ل ع� ثمان��
� ظل األشجار..

� كو�ستانت) �� رسا قارب المدفع�ة (ب��ام��
وع� ظهرە جلس الق�طان و (هوارو�د) �دخنان.. و�ستمتعان

�الهواء الرط�ب الذي �شعران �ه للمرة األو� منذ أ�ام..
�ان مخ (ج��لو) مليئا �النمل.. لذا تمدد فوق سطح القارب..

� �أس هو:
و�ان آخر ما قاله ��

- (مادا) أفعل مع النمل؟.. (هدا) سخف�
� (هولرو�د) �حك معصم�ه.. و�تأمل..

���
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نقل عي��ه إ� ضفة النهر... ح�ث الغا�ة �غموضها..
� جوها صوت

� آلخر ذ�ا�ة مض�ئة.. و�دوى �� ها من ح�� تن��
�شاطات غامضة تجري بها..

.. مساحة شاسعة من �ان �عرف أن السماء خال�ة من ال���
�
و�ض؛ ل�نه �� الخواء.. و�عرف أن المح�ط هائل غ�� قا�ل لل��

� أطلس
) تعلم أن ال�� هو ملك خاص لإل�سان.. ح�� �� (انجل��

الجغراف�ا �ان يرى ال�� ملونا �أنما يؤكد حنق اإل�سان ف�ه.. ع�
النق�ض من لون ال�حر األزرق المستقل الممتد...

و�ان يؤمن وقتها أن �د اإل�سان ستمتد �الزراعة والمحار�ث
� هذە األرض..

ام، إ� �ل �قعة �� � والطرق وال��
والضوء ال�ه��ا��

� هذا..
ل�نه اآلن �شك ��

هذە الغا�ة �ال نها�ة.. ومن المؤكد أنها ال تقهر، ول�س اإل�سان
سوى متطفل أحمق عليها..

� تع�ش فيها �أنما ات ال�� إنها من حق الزواحف والطيور والح��
� دارها.. ب�نما اإل�سان عل�ه أن �قاوم األشجار الم�شا�كة

��
� والضواري والح�.. ثمة أما�ن والوحوش.. و�قع ف��سة للثعاب��

�دعونها (�اسا) ل�س من حق اإل�سان أن �دخلها أ�دا..
والسادة الحق�قيون هنا هم (البوما) و (الجاجوار)..

���ة � - أن �ع�� من ال�� لقد استطاع اإل�سان - ع�� آالف السن��
، ح�� شعر أنه س�د األرض..، ل�ن ما الذي منع إ� التح��
ء ذاته؟.. إن النمل �ملك لغة وذ�اء.. فلماذا �

النمل من ال��
���ة. يتوقف عند عصور ال��

إذا �ان اإل�سان لم يتوقف؟�..
� ة ما ت�� �انت الغا�ة �اردة.. وحول المص�اح المعلق �انت ح��

� الظالم وتنهد:
�استمرار.. وتحرك الق�طان ��

- (مادا) بوس�� أن أفعل؟
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�
وعاد إ� النوم.. فخ�ج (هولرو�د) من دوامة تأمالته..

 

∞∞∞∞∞
 

� م�ال من � الص�اح التا�� عرف (هولرو�د) أنهم ع� �عد أر�ع��
��

(�اداما)، وازداد اهتمامه �ضفة النهر..
�لما سنحت فرصته �ان �غادر الم�ان ليتفقد الموجودات.. لم
اء لدير (موجو) ير عالمة �ش�� إ� وجود ��� سوی الق�ة الخ��

المهجور.. الذي سكنت الزواحف العمالقة ف�ه..
� السماء حلقت أ�اب من فراشات صفراء غامضة لها

و��
أجنحة شفافة..

وعند الظهر وجدوا السفينة (ك��رتا)..
�
عتها تتد� مرتخ�ة �� � ال�دا�ة كسفينة.. �انت أ��

لم ت�د ��
ة.. وثمة شبح رجل جالس جوار الدفة.. صمت الظه��

� منتصف القارب..
�� � و�ان هناك رجل آخر نائما ع� عرق خش��

� �سبح بها ا� نائما ع� وجهه، ل�ن �ان واضحا من الط��قة ال��
(ك��رتا) ح�� �ادت تصطدم بهم، أن ش�ئا ما ل�س ع� ما يرام..

مسح (ج��لو) سطحها �منظار الم�دان.. وازداد اهتماما �الظالم
الذي �كسو وجه الرجل الجالس.. رجل أحمر الوجه و�دون أنف
منحن أ��� منه جالسا �لما نظر إل�ه الق�طان أ��� �لما أراد أال
� (كي��رتا).. يراە.. و�لما عجز عن إ�عاد المنظار عنه نهض ل�ح��
.. ل�نها مرت �ه مبتعدة.. فما إن صارت �جوارهم � ح�اها مرت��
.. �أنما تخلت عنه مفاصله فجأة. � ح�� تهاوی جسد الرجل الم��
�� � سقطت ق�عته عنه.. ولم �كن وجهه من األش�اء ال��

الناظ��ن..
� (هوارو�د):

أطلق الق�طان س�ة.. وصاح ��
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- هل رأ�ت (هدا)؟
ء ما خطأ.. �

- م�ت�.. أرى أن ترسل من �صعد للسطح.. ثمة ��
- هل.. هل رأ�ت وجهه؟

- ك�ف ي�دو؟
- �ان.. يع�.. ال أجد �لمات..

ثم أدار ظهرە وراح �صدر تعل�مات صارمة للرجال..
وع� الفور تم إنزال مركب صغ�� �ه المالزم (دا�ونا) وثالثة
.. وتحرك المركب قاصدا الـ (ك��رتا)، ل�صعد الرجال إ� � مالح��

سطحها..
واستطاع (هوارو�د) من م�انه أن �درك أن طاقم السفينة لم
.. لم ير وجهيهما، ل�نه رأى أ�ديهما � �كن سوى هذين الرجل��

الممدودة �ما عليها من لحم مت��ل..
.. � دقق ال�� أ��� �أنما خضع لعمل�ة تحلل غ�� مألوفة، وح��

� منتصف القارب...�
رأى أن هناك �قعا سوداء متحركة ��

.. � � اتجاهات مبتعدة عن الرجل��
�لها تتحرك ��

� ذهنه - جماه�� تن�ف �عد مشاهدة
�أنها - لمعت الخاطرة ��

ان مصارعة الث��
- �ابو (5) - نادي الق�طان - هال قمت بتوج�ه منظارك إ� هذا

الصاري؟.
ء ما.. �

ناوله (ج��لو) المنظار.. وغمغم ���
ي: � �عد هنيهة من الفحص صاح اإلنجل��

- إنه النمل...
وأعاد المنظار لق�طانه.. وهنا ظهر رأس المالزم (دا�ونا) ع�

جانب السفينة.. فصاح الق�طان �ه:
- اصعد إ� ظهرها�
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ء �النمل.. قال المالزم إنه ال �ستطيع.. ألن الم�ان م��
- إن حذاءك ذو رق�ة..

حاول المالزم تغي�� الموض�ع.. ف�ساءل:
- ك�ف هلك هذان؟

انطلق الق�طان يزأر �س�اب برتغا�� معقد جدا..
� تناول (هولرو�د) المنظار � ح��

�� ، � � الرجل�� ودار الشجار ب��
وعاود تأمل النمل.. لقد وصفه �� �دقة شد�دة ف�ما �عد..

ا جدا.. أسود اللون.. و�تحرك بتصم�م �ختلف قال إنه �ان كب��
عن اله�ج األ� للنمل العادي و�ان �عضه �قف ع� قدم�ه

.. � � �أنما تعلم االستفادة من قدم�ه األماميت�� الخلفيت��
� الق�طان � أن موض�ع النظام ب�� وضع المنظار �حدة.. وقد تب��

وجند�ه قد صار حرجا.
هتف الق�طان:

- هذا واج�ك.. �جب أن تصعد..
و�دا أن المالزم ع� شفا العص�ان ال��ــــح..

�ة: � قال (هولرو�د) �اإلنجل��
� قتلهما النمل.. أعتقد أن هذين الرجل��

� ضا�طه المذعور:
ل�ن الق�طان لم يرد.. وواصل ال�اخ ��

ا.. ە تمرد� - أمرك أن تصعد.. ولو لم تفعل سأعت��
� األصفاد.. وس�طلق عل�ك الرصاص

تمردا وجبنا..� سأضعك ��
��لب..

ب الهواء �ق�ضته، ب�نما المالزم يرمقه �ان �سب و�لعن و���
.. � شاح�ا صامتا.. وأفراد الطاقم ينظرون لهما ذاهل��

وفجأة.. اتخذ المالزم قرارە.. وصعد إ� سطح (كي��رتا)..
اجع مبتعدا � رأى (هولرو�د) النمل ي�� وساد الصمت.. ع� ح��
تغا�� نحو الرجل الممتد ع� � (دا�ونا).. اتجه ال��

عن حذا��
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� �
وجهه..

دد قل�ه ع� ظهرە.. و���
اجع (دا�ونا) للوراء.. اندفع �ب من النمل من جسد الرجل.. ف��

.. � ور�ل األرض مرة أو اث�ت��
رأى (هولرو�د) النمل حول قد�� المالزم، �قوم �ما لم ير نمال

�قوم �ه من ق�ل.. �ان ينظر إ� الدخ�ل�
�أن حشدا من الناس يرمق عمالقا �قف ب�نهم..

- ماذا عندك؟
� هذا �ضع خطوات، ثم راح

� مالزمه.. فم��
صاح الق�طان ��

تغال�ة.. ثم توقف ور�ل ش�ئا �قدمه.. ثم ه�ع �ف� ما يراە �ال��
إ� جانب المركب.. توقف..

� نحو
� نحو الرجل اآلخر.. أصدر أنة عال�ة.. ثم م��

عاد �م��
القمرة..

� مهذب متمالك نفسه �عد عاد يتحدث مع ق�طانه.. �ال الرجل��
�ل ال�اخ واإلهانات السا�قة.. ولم �فهم (هولرو�د) سوى

أشالء من الحوار..
استعمل منظار الم�دان ل�فاجأ �أن النمل قد رحل عن أجزاء
السطح، نظر نحو الظالل تحت السطح.. وخطر له أنها مألى

�عيون تراق�ه..
..( � وتقرر أن �قوم الرجال ب��ط ال (ك��رتا) لجرها خلف (ب��ام��

فقد �انت تعج �النمل �ح�ث �صعب أن �قودها أحد..
و�منظارە المقرب �دأ �شعر �أن هناك �شاطا أ��� من الالزم

�جري فوق الـ (ك��رتا)..
�ان هناك نمل عمالق - طول الواحدة بوصتان - تحرك من
.. نقطة مظلمة إ� أخرى.. �عضه �ان يتداری تحت ث�اب المو��
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� ش�ل �ب ع� جانب القارب، الذي
و�عضه يتحشد ��

� عل�ه (دا�ونا) حتما...
س�م��

� أنه فعل
لم ير النمل ينقض ع� المالزم.. ل�نه لم �شك ��

ذلك..
ب قدم�ه.. فجأة إذا �المالزم ��خ.. و�لعن.. و���

�لو). قالها وهو ينظر نظرة مقت واتهام نحو (ج��
� قار�ه.. ثم يتدح�ج إ�

ثم سقط من ع� الجانب.. ل�سقط ��
الماء ح�� سمع (هولرو�د) صوت ارتطامه �ه..

جذ�ه الرجال الثالثة إ� ظهر القارب..
� نفس الل�لة ق�� نح�ه..

و��
 

∞∞∞∞∞
 

� رقد بها الجسد خ�ج (هولرو�د) والق�طان من القمرة ال��
� المنتفخ للمالزم، ووقفا عند مؤخرة السفينة يرمقان المركب ال��

تجرها سفي�تهم..
�انت أمس�ة حالة السواد.. و�دت الـ (ك��رتا) مثلثا مظلما

اعها.. �� � � الماء.. و�ــه��
يتأرجح ��

� قالها المالزم � األش�اء غ�� الطي�ة ال��
�لو) �فكر �� �ان عقل (ج��

� أصابته.. ة ال�� � أثناء الح� األخ��
� سكرات الموت.. ��

��
� قتلته.. هذا سخف.. �ان ال�د أن �صعد أحد إ� - �قول إن��
(ضهر) السفينة.. إ� م�� سنفر من هذە (النمالت) اللعينة �لما

رأيناها؟
لم �قل (هولرو�د) ش�ئا..

� هجوم منظم األش�اء سوداء.. فوق سطح سفينة
�ان �فكر ��

تغمرە الشمس..
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�س �ان (هدا) هو م�انه.. مات وهو يؤدي واج�ه، فمم �شكو؟
.. لم �عد ��امل عقله.. لقد نفخه السم.. هم� � لقد جن المسك��

وعاد الصمت الط��ل..
- سنحرق (هدا) القارب.. ونغرقه..

- و�عدها؟
ضايق ال�ساؤل الق�طان.. فرفع كتف�ه.. ول�ح �ذراع�ه:

- (ماذا �فعل المرء غ�� (هدا)؟� (مادا) بوس� أن أفعل؟
�ان الغضب قد �دأ �غزو صوته.. وأردف:

� هذە السفينة سأحرقها
- ع� �ل حال.. سأحرق �ل نملة ��

ح�ة�
� لصوت القرود ع� الشا��

لم يرد (هولرو�د).. �ان �ص��
واستعاد الق�طان �شاطه وحماسه.. وأزمع أن �حرق..

الد (ك��رتا) دون إ�طاء.. وع� الفور تم قطع الح�ل الذي
) عليها.. � وس�� �جرها.. وسكبوا (ال���

� غ��
� الل�ل االستوا��

و�عان ما راحت السفينة تتوهج وتقرقع ��
� صورة (س�ل��ت) خلف اللهب

.. و�دت األشجار �� المتنا��
.. المتعا��

لم �ستطع (هولرو�د) أن �حب هذا المشهد..
ل�ن ماذا �ان بوسع الق�طان أن �عمل؟..

� وصل القارب إ� (�اداما).. � الغد.. ح��
ازداد هذا السؤال قوة ��

� حر الص�اح - خال�ا من أ�ة عالمة ع� ���
�ان الم�ان - ��

أح�اء، �منازله المسقوفة..
� سكنتها الزواحف.. ومع�ة القصب ال��

�كو): قال (ج��
- لقد رحل القوم جم�عا.. ل�ننا سنفعل ش�ئا... سنصدر جل�ة�

ي: � � أسوأ ن��ات ال�ش�ك، وقال لإلنجل��
�عد هذا غرق الق�طان ��
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�
ء واحد �مكن عمله.. سنصدر جل�ة� �

- ثمة ��
وتم تنف�ذ أوامرە حرف�ا..

� ع� ظهر القارب، وهو �ش�� ب�د�ه..
�عدها راح الق�طان �م��

�دا و�أن هناك ما �شغل عقله.. وفتات �لمات ع� شفت�ه..
ة وسط �المه.. � ش�ئا ما عن الذخ�� واستطاع (هوارو�د) أن �م��

�ة: � ثم عاد الق�طان إ� اإلنجل��
- وا أ�د�دي (أو لرو�د).. ماذا عساي فاعال؟

�ا من ا وأخذا معهما منظار الم�دان، واق�� استقال قار�ا صغ��
الم�ان..

ة ث�تت ع� وضع واحد �أنما ترقبهم. �انت هناك أ�اب كب��
�لو) أن �طلق �عض طلقات دون جدوى.. حاول (ج��

�ا مدثرا وسار الرجالن فوق رص�ف الميناء.. فوجدا ه��ال ���
ب��اب حول خ�ە.. وقد �دت عظامه نظ�فة المعة..

ساد الصمت هنيهة.. ثم قال (ج��لو) فجأة:
� اعت�اری، وأردف.. وقد فهم

- �جب أن أضع ح�اة �ل هؤالء ��
(هولرو�د) أن الق�طان يتحدث عن الخل�ط غ�� السائغ من

األجناس الذين �ش�لون طاقم القارب:
.. فهذا مستح�ل.. �لهم ي�سممون.. - لو أرسلت حملة لل��
.. ثم �موتون.. مستح�ل.. لو رسونا � ي�تفخون.. �سبون��

(فسأندل) ال�� وحدي مرتد�ا (حداء) (دا) رق�ة.. ال أدري.
وعادا �جدفان و�رمقان اله��ل األب�ض النظ�ف من زوا�ا عدة..
ثم عاد إ� القارب.. راح المحرك ال�خاري يهدر.. وعند الغروب

سو.. عاد ل��
�لو) مروعا.. لقد صار تردد (ج��

�ان المساء رط�ا ونام الجميع ع� السطح..
� رعب:

وعند الفجر أ�قظ الق�طان (هولرو�د).. فصاح هذا ��
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�
- ر�اە� ماذا حدث؟ - لقد قررت جلس (هولرو�د) و�ساءل:

؟ ل ال�� � - ماذا؟.. أن ت��
� قراری..

- �ال.. لقد قررت� وال رجعة ��
� تحفظ.. وراح يرددها.. فلم �طق (هولرو�د)

قالها الق�طان ��
ا.. وسأله عما ي�ت��ه: ص��
!� - سأطلق المدفع ال�ب��

ولقد فعل هذا....
هللا وحدە �علم ما جال �فكر النمل وقتها.. ل�ن الرجل أطلق
�
�� � � احتفال�ة عظ�مة، وأصاب الطاقم الطن��

�� � المدفع مرت��
آذانهم، ل�ن �ان هناك جو عام من اإلحساس �أنهم �فعلون

ا ش�ئا ما... أخ��
هدمت القذائف مع�ة القصب أوال.. ثم هدمت المتجر

المهجور وراءها..
�عد هذا صاح الق�طان وقد أدرك سخن فكرته:

- (هدا) ال �صلح.. (هدا) ال �صلح.. �جب أن نعود أدراجنا من
ة).. ا ع� (هدە) (الدخ�� � كث�� أجل التعل�مات.. سي��خون��

ا.. أنت ال تعرف (هدا) �ا (أولرو�د). كث��
ة ال نها�ة لها.. وراح يرمق ال�ون �ح��

، لتوارى جسد المالزم � المساء ه�طت مجموعة إ� ال��
و��

� �قعة لم �جدها النمل �عد...
اب �� ال��

 

∞∞∞∞∞
 

، سمعت هذە القصة مجزأة من فم منذ ثالثة أسابيع ال أ���
(هولرو�د) ذاته..
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ا) �فكرة �ان النمل قد صعد إ� مخه.. وعاد الرجل إ� (انجل��
(إثارة هلع الناس) ق�ل (فوات األوان)..

�طان�ة)، و�نه ع� مكتب قال إن النمل يهدد (غي��ا ال��
المستعمرات أن يتحرك ��عا..

� مع�� هذا�
.. فقط فكروا �� - هذا النمل ذ��

از�ل�ة عن �الفعل هذا النمل خطر.. ولقد أعلنت الحكومة ال��
خمسة آالف جن�ه م�افأة لمن �جد ط��قة فعالة الس�ئصاله..

لقد أحرز النمل انتصارات مروعة..
� � لنهر (�ات�مو) ع� امتداد ست�� لقد احتل �ل الشا�� الجنو��

م�ال.. وفر الناس من هناك، واحتل النمل المزروعات وهاجم
� ع� األقل.. و�قال إنه وصل إ� ذراع (�ابوراتنا) و�اد ي�لغ قار���

(األمازون).
.. � ومن المؤكد أن هذا النمل يتمتع ب�نظ�م اجتما� متم��
،.. � استعماله للسم ضد خصومه األ���

وخطرە األسا�� ��من ��
.. وأن األفراد األ��� � و��دو أن هذا السم �ماثل سم الثعاب��

حجما �حملون �للورات هذا السم ع� ظهورهم..
ولألسف لم يتمكن مراقب لهذا النمل من أن ينجو �عد المقا�لة،

� حاالت نادرة كحالة (هولرو�د).
إال ��

.. ألننا لم نعتد ش�ئا � وتث�� هذە القصص خ�النا نحن الشمالي��
� شق النمل و) عام 1841، ح�� � (ر�ودي جان��

مثل ما حدث ��
نفقا عرضه كعرض نهر (التا�مز)..

�
ى �� � قتل أو طرد �ل ���

إن عمل النمل ح�� اآلن يتلخص ��
نطاق سكناە.. و�ؤمن (هوارو�د) أن النمل س�طرد اإل�سان من

�ل أم���ا الجن���ة االستوائ�ة..
� عام 1911 - أو نحو ذلك - إذا استمر بهذا المعدل.. س�صل

و��
� عام 1920 س�صل إ�

إ� ط��ق (�ابورانا) الحد�دي.. و��
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�
(األمازون).. وأعتقد أنه س�ك�شف (أور�ا) عام 1950 أو 1960

.. ع� األ���
د�سم�� 1905
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� مرصد (آف�ـــــــــو)..
��

� (بورنيو) عند بروز �الج�ل..
�قع مرصد (آفيو) ��

� الل�ل أمام
� الشمال �متد نطاق الصخور، �اللون األسود ��

و��
زرقة السماء ال�مد�ة..

ومن المب�� الصغ�� المستدير الذي �ش�ه قمته عش الغراب،
تنحدر الجوانب �حدة لتغ�ب وسط األحراش االستوائ�ة تحتها..
، ع� �عد ل صغ�� � � م��

و�ع�ش مراقب المرصد ومساعدە ��
� �اردة من المرصد ب�نما وراء هذا تقع أ�واخ العمال خمس��

.. � الوطن��
و�ان (تادی) - المالحظ الرئ��� - مصا�ا بوعكة �س�طة.. من ثم

تو� المساعد (وودهاوس) عمل�ة المراق�ة هذە الل�لة..
� هنيهة..

جلس هذا األخ�� صامتا يتأمل الل�ل االستوا��
ق�ل أن ي�دأ سهرته وح�دا..

�ان الل�ل سا�نا تماما..
.. أو � � آلخر تدوي أصوات ضحك من أ�واخ الوطن�� ومن ح��

�خة حيوان آت�ة من قلب الغا�ة الغامض..
اقص حول الضوء ات الل�ل من الظالم.. وت�� � تخ�ج ح�� ع� ح��
و�ال�س�ة لعلماء الطب�عة تعت�� أدغال (بورنیو) معجزة.. مألى

�األسئلة الغامضة وال�شوف الغ���ة..
ا، ينعكس ضوؤە األصفر �ان (وودهاوس) �حمل مص�احا صغ��
أمام خلف�ة من األزرق واألسود.. أما حامل المص�اح نفسه فقد

� �� لدغات ال�عوض..
طال �د�ه ووجهه �الدهان ليت��

� أثناء
وتنهد إذ فكر ف�ما ي�تظرە من عناء وجهد عض�� ��

المراق�ة، ثم تم� ودخل التلسكوب..
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� العادي.. فالمب��
ر�ما �ان القارئ ملما بتصم�م المرصد الفضا��

�كون أسطوان�ا.. له ق�ة نصف كرو�ة �مكن إدارتها من الداخل،
و�وضع التلسكوب فوق صخرة عال�ة، و�تم إعدادە ل�دور مع
عقارب الساعة �� �عوض دوران األرض، مما �ساعد ع�

� ذات الموضع دائما..
الحفاظ ع� رؤ�ة نجوم - مثال – ��

وهناك عدد من العجالت والمسام�� ت�يح للراصد أن �ح�م
ض�طه...

� �مكن أن �حركه و�جلس الراصد - أو يرتد - ع� سطح خش��
إ� أي موضع من المرصد.. واإلظالم تام �الداخل ح�� ي��د تألق

� ترمقها... النجوم ال��
دخل (وودهاوس) إ� المرصد.. �ان المساء يزحف وقد راح
� س�تم الرصد منها، يتحول إ� ظالل تمال الم�ان أما الفتحة ال��
ف�انت �لون أزرق شفاف، وقد التمعت ستة نجوم بتألق
� صم�م فيها.. مرسلة ضوءا شاح�ا من خالل األنبوب

استوا��
األسود للتلسكوب..

حرك (وودهاوس) العجالت.. فراح األنبوب العمالق �م�ل ل�أخذ
وضعه الجد�د..

ته ألن الل�ل �ان شد�د الحرارة.. ووضع المقعد غ�� �ع س�� ان��
الم��ــــح الذي س�كون عل�ه أن �جلس فوقه أر�ــع ساعات �املة..

� الخارج كنت �سمع من
لم �كن هناك صوت داخل المرصد، و��

� آلخر �خة حيوان يتألم، أو ينادي رف�قته.. �اإلضافة إ� ح��
أصوات الخدم من ق�ائل (الدا�اك)..

لقد �دأ أحد الرجال ي�شد أ�شودة عجي�ة، ف�ان الرجال اآلخرون
يردون عل�ه �عض المقاطع.

ثم ساد الصمت.. و�ات واضحا أنهم أخلدوا إ� النوم وازداد
الصمت الهامس دق�قة فدق�قة..
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� للصمت.. وصوت عقارب الساعة
�ان (وودهاوس) �ص��

� �عوضة تع�ث هنا، وهناك �احثة عن دماء المنتظم.. وطن��
تمصها.. ثم انطفأ المص�اح وساد الظالم..

�دل الرجل موضعه إ� وضع أ��� راحة، ليتمكن من متا�عة
� وضعه الجد�د..

التلسكوب ��
� (درب الل�انة).. فقد الحظ

راح يرقب حشدا من النجوم ��
� أحد نجوم هذا

رئ�سه - أو ظن أنه الحظ - تنوعا لون�ا ف��دا، ��
الحشد..

� مهام المرصد..
ولم �كن هذا العمل أساس�ا ��

� اهتمام واستمتاع شد�دين..
ور�ما لهذا مارسه (وودهاوس) ��

�
.. وتلخص العالم �له �ال�س�ة له �� لقد �� �ل ما هو أر��

ت عليها �البودرة ة �� حقل التلسكوب، انت�� دائرة زرقاء كب��
نجوم ال ح� لها.. �لها تتألق تدر�ج�ا أحس أنه فقد ماديته..

�ا.. � أجواز الفضاء.. وقد غدا ك�انا أث��
�أنه �حلق ��

فجأة - وللمحة - اسود ال�ادر.. وتالشت النجوم.. ثم عادت
ة: - غ��ب�.. ر�ما �ان هذا طائرا.. � ح��

تتألق.. فقال لنفسه ��
ء من جد�د.. �

وهنا حدث ال��
�ــها.. ثم ارتجفت أنب��ة التلسكوب �أنما هناك من ��

�ات تنهال ع� ق�ة المرصد.. ودوي صوت ��
و�دت النجوم �أنما ت�سحب جان�ا.. ألن التلسكوب - الذي لم

� السقف.
�كن مث�تا - ابتعد عن فتحة الرصد ��

� هلع:
صاح (وودهاوس) ��

- ر�اە... ماذا حدث؟
ء يرفرف كجناح، �دا له �

�دا له أن جسما أسود عمالقا.. له ��
�حاول التملص من فتحة المرصد..
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� اللحظة التال�ة عاد (وودهاوس) ي�� الفتحة..، و�دت له
و��

من جد�د نجوم درب الت�انة المعة متألقة..
وداخل المرصد �ان الظالم دامسا..

فقط صوت حف�ف �الداخل �علن وجود ذلك المخلوق
المجهول..

تدح�ج (وودهاوس) من المقعد ل�قف ع� قدم�ه..
.. � �ان يرتجف �شدة.. وقد غمرە العرق إثر هذا الحدث المفا��

ء - أ�ا ما �ان �ه �الداخل أم �الخارج اآلن؟ �
هل ال��

وهنا تأرجح التلسكوب.. فوثب (وودهاوس) واقفا.. ومد ذراعه
ألع�..

ء �داخل المرصد إذن.. معه.. �
إن ال��

ومن الواضح أنه يتعلق �السقف.. ما هو؟.. هل يراە اآلن؟
ء �

إن الوحش - أ�ا ما �ان - يتعلق �داخل الق�ة.. ثم أحس ���
ة يرفرف جوار رأسه، ورأى ضوء النجوم �لتمع للحظة فوق ���

�أنما �� جلد مدهون �ال��ت..
وسقطت زجاجة الماء من فوق المنضدة وتهشمت..

لم �كن اإلحساس بوجود طائر �حوم ع� �عد �اردات من وجهه
� الظالم سارا �أي ش�ل �ال�س�ة لـ (وودهاوس).. وخطر له أن

��
هذا ر�ما �ان طائرا ل�ل�ا أو وطواطا..

ع� �ل حال.. فل�� ما هنالك.. جذب عود ثقاب من حافظته،
� المقعد..

وحاول أن �حكه ��
تألق لهب فوسفوري للحظة.. وتألق عود الثقاب، ورأى جناحا
� الرمادي.. ثم شعر ع��ضا �ط�� نحوە.. نوعا من الفراء الب��

� وجهه.. وسقط عود الثقاب من �دە..
�ة �� ���

ثمة مخلب مزق خدە.. فسقط أرضا وسمع المص�اح يتهشم..
وشعر �دمه الحار �جري ع� وجهه غ����ا شعر �أن عي��ه



1961

مستهدفتان، فأدار وجهه �ع�دا.. وحاول أن يزحف ل�كون
محتم�ا �التلسكوب..

ء �
ب ال�� ته تتمزق ثم �� � ظهرە.. وسمع س��

�ة أخرى �� ��
سقف المرصد..

� عدسة المرصد دفن (وودهاوس) جسدە قدر اإلم�ان ب��
.. وكور نفسه �ح�ث لم يبق مكشوفا سوى � والمقعد الخش��

قدم�ه.. ع� األقل � ير�ل بهما..
ء الغامض �التلسكوب.. وجعله يتأرجح.. �

تعلق ال��
�عد هذا رفرف �ق��ه.. فر�له (وودهاوس) �قدمه.. وشعر بها

تصطدم �جسم طرى..
أصا�ه الذعر إ� حد مروع.

ء ضخم � يؤرجح التلسكوب هكذا.. �
ال�د أن ال��

� ضوء النجوم رأى حدود رأس عمالق له أذنان حادتان
و��

منتص�تان..
من ثم راح ��خ �أع� صوت عندە طال�ا الغوث..

 
ء نحوە.. ر�له (وودهاوس).. �

وهنا ه�ط ال��
� صف من األسنان الحادة.. فأحس ��احله محشورا ب��

عاد ��خ.. وراح ير�ل �القدم األخرى.. وهنا تذكر أن زجاجة
� الظالم قرب

عها.. وتحسس �� � الماء المكسورة توجد جوازە فان��
�احله ح�� وجد أننا �كسوها الفراء �أذن قط عمالق..

أمسك �الزجاجة وهوي بها فوق رأس الوحش الغ��ب، وكرر
� الظالم ح�ث قدر أن الوجه

ب.. وطعن �الطرف المد�ب �� ال��
هناك..

عندئذ أطلقت األن�اب �اح �امله.. استجمع قواە ور�ل �عنف..
�
وأحس �العظام تتهشم تحت كعب حذائه.. ثمة عضه ��
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ذراعه.. ل�نه واصل الر�ل..
وساد الصمت.. ثم سمع صوت مخالب.. وجسد ثق�ل ي�سحب

فوق أرض�ة المرصد.. وعاد الصمت من جد�د.
ال صوت سوی.. وصوت �ش�ه اللعق..

� الظالم.. ح�� �دا له االنتظار �ال نها�ة..
راح ي�تظر ��

� جي�ه عن أعواد ثقاب، فوجد واحدا.. حاول أن �شعله،
�حث ��

ل�ن األرض �انت مبتلة تماما...
أطلق س�ة.. فهو لم �كن �ذكر موضع ال�اب..

ء عاد يتحرك نحوە، وقد سمع صوت الثقاب.. �
ي�دو أن ال��

ف�خ (وودهاوس):
- أر�د وقتا�

ء لم �عاود الهجوم.. ال�د أن الزجاجة المكسورة آذته �
ل�ن ال��

ا.. �ان األلم �مزق �احله.. كث��
و�ساءل عما إذا �انت ساقه س�تحمل الوقوف..

� لم ء يتحرك.. إن الحم�� النائم�� �
� الظالم ألي ��

ال صوت ��
�سمعوا رفرفة األجنحة وال �خاته..

ال دا�� إذن لم��د من ال�اخ فقد �فقد قواە..
وهنا رأى ضوء النجوم الظاهر من فتحة المرصد �خبو و�تألق..

؟ هل هو موشك ع� فقدان الو��
ل�س هذا من الح�مة.

ضغط ع� ق�ض��ه وأسنانه ليتماسك..
� الجنوب

إن النجوم الظاهرة �� من مجموعة (ساجيتار�وس) ��
؟� � � الشمال الغر��

� الشمال.. أم هو ��
.. وال�اب �� �

�� ال��
لو استطاع أن �صل إل�ه لفر من الم�ان.. إنه ل�شعر بتوتر

.. وح��
ء يتحرك.. رآە �عتم ضوء النجوم هل هذا تراجع؟ �

هنا رأي ال��
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�
�
المخ�ف أنه ال �شعر �قلق.. إنه ظم�ن.. ل�نه ال يرغب ��

لق ع�� قمع ط��ل.. مظلم � ال�حث عن ماء.. لحظة فلحظة ي��
� حلقه..

ا شعر �حرقة �� أخ��
عندئذ أدرك أن هذا هو النهار..

� دهشة.. ثم
وأدرك أن أحد الخدم من قب�لة (الدا�اك) يرمقه ��

رأي وجه (تادی) المقلوب..
� بوجه مقلوب كهذا�

إ�سان غ��ب هو (تادي) �� �م��
ثم �دأ �فهم الموقف..

إن رأسه ممدد ع� رك�ة (تادی)، ب�نما هذا األخ�� �قدم له
اندي.. ثم رأي عدسة التلسكوب، وعليها �قع حمراء.. فتذكر ال��

ء.. �
�ل ��

قال (تادی):
�.. - لقد مألت المرصد �الفو��

اندي).. ثم ناوله ل � (ال��
�ان (الدا�اك) �خفق ب�ضة ��

�ه.. ثم جلس شاعرا �ألم حاد.. �ان �احله (وودهاوس).. ��
م��وطا وكذا ذراعه ونصف وجهه..

أما الزجاج المحطم الملوث �الدم فتناثر ع� األرض.. وقد
انقلب مقعد التلسكوب.. وانفتح ال�اب.. ومن خالله رأى قمة

الج�ل قال (وودهاوس):
� من هذا - ر�اە... من الذي �ان �ذبح األغنام هنا؟.. أخرج��

الم�ان�
ء.. فسأل (تادی): �

ثم تذكر معركته مع ال��
- ماذا �ان ذلك؟

- أنت خ�� من �علم.. ع� �ل حال ال تقلق..
قال (وودهاوس):
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�
ء �� �

ء أقرب إ� وطواط عمالق منه إ� أي �� �
- �ان ال��

العالم.. له أذنان مدب�تان وفراء ناعم وجناحان جلد�ان.. أسنانه
دق�قة ل�نها حادة ش�طان�ة..

قال (تادي):
- �ادت هذە األسنان تقطع �احلك..

� �مخال�ه �سالسة.. وهذا �ل ما أستطيع قوله ��� - �ان ���
عنه.. �ان حواري معه حم�ما ل�نه خال من الود.

- يتحدث (الدا�اك) عن وحش �د�� الـ (کولوجو) ال�ب�� - أ�ا
�ان هذا - ال يهاجم الناس عادة.. ل�نك....

ف�ما ي�دو أثرت أعصا�ه.. هناك (كولوجو) كب�� و (كولوجو)
.. و�الهما �ط�� ل�ال..، أنا أعرف أن هناك سناجب طائرة صغ��
وثعالب طائرة هنا.. ل�نها ل�ست ضخمة الحجم �ما تصف

وحشك هذا..
قال (وودهاوس).. ووافقه (تادي) ع� �المه:

� األرض والسماء وغا�ات (بورنيو) أ��� من �ل ما
- ثمة أش�اء ��

حلم �ه فالسفتنا.. وع� �ل حال.. إذا �انت عجائب (بورنیو)
� وقت ال أ�ون ف�ه

� ع� أ�ارها؛ فل�كن ذلك �� تنوي أن تطلع��
� الظالم...�

داخل المرصد.. وح�دا ��
9 أغسطس 1894

 

∞∞∞∞∞
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انتصارات دّ�ـــــــــــــاغ..
ها هنا نقدم ل�م �عض أ�ار د�اغة الجلود..

� حالة ان�ساط..
ح�اها � د�اغ ��

( � ال�أس األو� من (ال��س�� ة ما ب�� � تلك الف��
ح�اها �� ��

� يتخ� عن المرء حذرە و�رغم هذا ال �كون وال�أس الرا�عة.. ح��
قد ثمل �عد.

� �� كذلك مكت�ته وغرفة جلوسه � صومعته.. ال��
�� � جالس��

وغرفة طعامه، تفصلنا ستارة من خرز عن الم�ان الذي �مارس
ف�ه مهنته..

ء �
�� �

�ان ي��ــــح حذاءە فوق رف المدفأة.. وقد لف قدم�ه ��
�ش�ه الحذاء، اصطنعه من سجادة قد�مة، أما عن �واله -
� انتصاراته - ف�ان ش�ئا عت�قا

�المناس�ة برغم أنه ال دخل له ��
�عود إ� زمن أجدادنا..

.. ومعطفه � أما شعرە ف�ان أسود.. ووجهه ورد�ا.. وعيناە ب�يت��
مصنوعا أساسا من الشحم مع لمسة من الفراء..

ة أما ع��ناته ف�انت منحرفة.. عينه ال�م�� ت�دو وراء الزجاج مك��
ة.. ة.. صغ�� مظللة.. أما عينه ال��ى فتحدق ف�ك م�ا��

قك �حدة.. تخ��
: قال ��

ت) .. لقد (ص��ّ ) مث�� لم يوجد قط رجل �ج�د فن (التصب��
ت الد�دان.. ولقد �دت جم�عها أ��� ح�اة وأجمل أف�اال.. وص��
ت زنج�ا.� .. وذات مرة ص�� ت ال��� � ص�� مما �انت عل�ه، �ل إن��
ته �ح�ث تمتد أصا�عه �ال.. ال يوجد قانون �منع هذا.. لقد ص��
مفرودة، واستعملته كحامل للق�عات.. ل�ن ذلك األحمق (هو
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) �شاجر معه ذات ل�لة وأتلفه.. س�� م��
�ان هذا ق�ل أن تولد أنت.. إن الحصول ع� الجلود عس��

ولوال هذا لصنعت لنف�� واحدا أخر..
غ�� سار؟ ال أرى ذلك.. أح�انا أرى أن الد�اغة �� ط��قة واعدة
� الدفن والحرق.. �مكنك أن تحتفظ �اإلضافة إ� أسلو��
لك � � أرجاء دارك.. س�جعل هذا م��

�ن �� �أح�ائك جوارك م�ع��
عامرا مسل�ا.. �ل و�مكنك أن تزودهم �محر�ات ل�قوموا �عمل ما
ت��د.. �الطبع �حتاجون إ� تلميع �الورن�ش.. ل�نهم لن �حتاجوا
ثر � العادة.. �مكنك أن ت��

إ� أ��� مما �حتاجه الناس األح�اء ��
.. إن مستق�ال � معهم دون مقاطعة.. وح�� الخاالت.. صدق��

عظ�ما ي�تظر فن الد�اغة..
وهنا عاد الصمت..

ثم إنه أمتص غليونه شاردا:
ك بهذا.. ال.. - ثم هناك الحفائر.. ال.. ال أظن أنه ع� أن أخ��

شكرا.. ال تضف ال�ث�� من الماء.
� صنعت �التأ��د ما سأقوله لك هو � ب�ننا.. هل تعرف أن��

�عض ال�جع العمالق وطائر (دودو)؟..
� فن الد�اغة �ا ع��زي.. إن نصف

ال؟.. واضح أنك مجرد هاو ��
� العالم ال ي��د أصالة ع� ذلك المند�ل الذي

ال�جع العمالق ��
ون��ا).. نحن نصنع هذا ال�جع من زعموا أنه �خص القد�سة (ف��

ال��ش، وح�� ب�ض هذا ال�جع نصنعه..
- �ا للسماء�

- نعم.. نصنع الب�ض من الخزف الرقيق.. إن للب�ض ثمنه.. لقد
.. إن ت���ف الب�ض لعمل � لي�� �لغ ثمن إحداها ثالثمائة جن�ه اس��
متقن.. ثم �كون عل�ك أن تكسوها �الغ�ار.. وال أحد من مال��

� الموض�ع..
هذا الب�ض �جرؤ ع� تنظ�فه.. وهذا هو الجم�ل ��
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�
ء �

� ب�ضة ال �جرون ع� فحصها �دقة.. إنها ل��
إذا هم شكوا ��

هش للغا�ة..
أنت لم تعرف قط أننا وصلنا إ� هذا التقدم.. �ل قد وصلنا إ�
.. لقد قمت �ابت�ار � .. لقد تحد�ت الطب�عة ذاتها �ا ب�� ما هو أ���

واحدة من ال�جع األص�ل المنقرض..
لو أنك درست علم الطيور لعرفت روعة ما قمت �ه، ول�س هذا
ء.. أتراك سمعت عن الـ (دينورن�س)..؟ إنه واحد من �

هو �ل ��
� انقرضت من (نيوز�الندا).. واسمه تلك الطيور العمالقة ال��
الشائع هو (موا).. ال يوجد (موا) اآلن.. أترى؟.. حسن �ان
لديهم �عض من عظامه و�عض ال��ش و�عض أجزاء جافة من
� هذە المرة لم أحتج

� أحد المس�نقعات.. ��
جلدە.. وجدوها ��

ە.. أعرف ��ف (موا) �امل �أنما تم تصب�� � إ� عظام.. قمت ب��
� مس�نقع مضاد للتعفن.. و�قول إنه

شا�ا يزعم أنه وجدها ��
� الحال ق�ل أن يتحول إ� فتات..

ە �� ص��
� استعمل ر�ش ال�جع �عد أن أغ�� إن ال��ش مش�لة.. ل�ن��

� �شمها.. منظرە.. نعم.. ذلك هو � الرائحة ال��
ستك�شف الخدعة فقط لو استعملت مجهرا.. ل�ن أحدا ال
�جرؤ ع� جذب ر�شة واحدة من هذە العينات الممتازة مخاطرا

� تقدم العلم.
� الخاصة �� ب�تالفها، وهكذا - ترى - أع� دفع��

� تقل�د الطب�عة.. لقد فعلت أ��� ل�ن �ل هذە نماذج لمحاول��
، وأنزل قدم�ه من ع� حاجز المدفأة.. وانح�� � ش�ا��

من هذا ��
بثقة نحوی:

� العالم..
- لقد صنعت طيورا جد�دة�.. ال �ش�ه أي طائر ��

وعاد إ� وضعه السابق قائال:
� لفقتها �انت طيورا - أنا أز�د ال�ون ثراء.. �عض الطيور ال��
مغردة جم�لة.. و�عضها �ان عمالقة.. إن أضخم طائر لفقته هو



1969

طائر ال (أنومالوترکس ج�جونا).. (ج�جو�س) �الالت�ن�ة معناها
(فارغ)

وقد سميته كذا ألنه �ان �الفعل مفرغا من الداخل.. مجرد
ء اآلن.. وهو فخور �ه �

ة.. إن (جافرس) العجوز �ملك ال�� ق��
مثلما أنا فخور �ه، إنه لتحفة �ا (ب�لوز).. ف�ه �ل غ�اء ال�جعة..
� الطاووس.. �اله

�� �
�اء الب�غاء المتفرد.. و�اع األلوان الس�� وك��

من طائر�.. صنعته من ه�ا�ل (القلق) و (طوقان) مع كث�� من
ال��ش..

إن الد�اغة تص�� متعة حق�ق�ة جديرة �فنان....
اعات العظ�.. ك�ف وصلت إ� هذا؟.. ب�ساطة مثل �ل االخ��
ة، كتب ترجمة عن طيور �ان هناك عالم شاب معدوم الخ��

� مجلة علم�ة..
(نيوز�لندا) ��

ترجمها عن األلمان�ة مستعمال قاموسا وذ�اءە الفطري الذي ورثه
�التأ��د عن أمه..

� مقاله هذا ش�ئا عن طائر ارتفاعه خمسة أقدام.. �ع�ش
ذكر ��

� األحراش.. خجول.. نادر.. �صعب الحصول ع� عينة منه..
��

إلخ
و�ان أن قرأ (جافرس) العجوز هذا المقال.. إن (جافرس) كجامع
للعينات العلم�ة هو رجل جاهل إ� حد معجز وأقسم إنه
س�حصل ع� هذا الطائر.. وراح �طالب الموردين �أن �جلبوە

له..
� الحصول ع�

هذە �� فائدة اإل�ار.. هو ذا رجل يرغب ��
ا لو تركنا له طائر ال وجود له.. ولم يوجد قط.. ولن يوجد أ�د�

ح��ة االخت�ار...
أّ� هذا الرجل ع� الحصول ع� الطائر.. وقد حصل عل�ه..�

) �ا (ب�لوز)؟.. � م��د من (ال��س��
هل لك ��
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� �
ثم راح الد�اغ �ح�� �� ك�ف صنع عروس �حر فاتنة.. وك�ف أن
� لمواعظه �س�بها؛ هشمها فوق واعظا لم �جد مستمع��
مرتفعات (بورسلم) ألنها ن�ع من األصنام.. ل�ن هذا الحادث �

ە.. ال �جوز ���
� ي��عها جامعو ولما �ان القارئ غ�� ملم غال�ا �األسال�ب ال��

العينات العلم�ة؛ فقد ي�ش�ك ف�ما قاله هذا الد�اغ..
�ن قد وافقوا ع� � � أعرف أن �عض علماء الطيور المتم�� إال أن��
� ج��دة

هذە العينات.. وقد ظهر مقال عن طائر (نيوز�لندا) ��
ص�اح�ة ذات سمعة ال غ�ار عليها..

� أراها ألتأ�د فقد �ان الد�اغ �حتفظ ب�سخة منها.. وقد جعل��
من �المه..

1894
 
 

∞∞∞∞∞
 

(تمت �حمد هللا)
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الغرفة الحمراء
� رحلة ع�� شطان الخ�ال

ها هو ذا (ه. ج. و�لز) �أخذنا معه ��
.. لنواجه ام�ة.. نفّر من رأس مقط�ع أل�ل لحم ��� � الم��

اإل�سا��
س ع� ضفاف نهر (األمازون).. ونواجه وحشا النمل المف��
� الظالم داخل مرصد.. لنجد أنفسنا وقد دخلنا - ��امل

غامضا ��
إرادتنا – إ�.... الغرفة الحمراء�

أحمد خالد توفيق 
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
1- المؤلف..

قصص ال�تاب:
(بولوك) ورجل (البوروە)..

ج��رة الـ (إي�يورن�س)
الغرفة الحمراء..

حق�قة (�ا�كرافت)
اطور�ة النمل.. إم��

� مرصد (آف�ـــــــــو)..
��

انتصارات دّ�ـــــــــــــاغ..
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المالحظات

[←1]
� المعدودين الذين (*) (ه. ج، و�لز) من ال�تاب العالمي��
اشتهروا �الحروف األو� من أسمائهم، ومنهم د. (ه.
لورا�س)، و (ج. ب. شو) و (ر. ل. ستف�سون) و (ت س.

إليوت)
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[←2]
� طيور الـ (اإلبيورون�س) (*) لـ (ه. ج. و�لز): لم ير أي أورو��
�اس�ثناء (ما�اندرو) الذي زار (مدغشقر) عام 1745،

وروايته مشكوك فيها.
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[←3]
� الالت�ن�ة (فا�س�ماس).

(*) �لها تدر�ــــج لمع�� الضخامة ��
(ت�تان).. (فاس�س).. (فاس��مس).
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[←4]
از�ل) (*) �ل أم���ا الجن���ة تتحدث اإلس�ان�ة، عدا (ال��

تغال�ة.. فتتحدث ال��
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[←5]
تغال�ة. � �ال�� (*) �اب��



1980



1981

ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon


1982

( �لمه مهمة) :
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب ا�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (17)      
 
 
 
 
 

وادي العنا�ب
 

تأل�ف: ه. ج. و�لز.
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
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المؤلف..
ي فائق � مازلنا إذن مع (ه��رت جورج و�لز) ال�اتب اإلنجل��
� مقدمة ال�ت�ب

� عجالة ��
الشهرة.. وكنا قد تحدثنا عنه ��

السابق، ولهذا نواصل الحد�ث عنه ها هنا من وجهة نظر
أخرى..

� الهواء..
� ص�ا هذا ال�اتب قذف �ه أحد األوالد ال��ار ��

��
ومن ثم سقط أرضا وتهشمت ساقه. و�ان ع� الصغ�� أن يرقد

ا.. � الفراش شهورا يتلوى ألم�
��

ت�دو هذە �ارثة.. ل�نها �ال�س�ة ل (ه. ج. و�لز) �انت أسعد
حوادث ح�اته؛ ألنها أرغمته ع� ممارسة ال�سل�ة الوح�دة

اع التل�ف��ون: القراءة.. للمقعدين ق�ل اخ��
� محل لبيع القماش

ة للغا�ة، �دأ ح�اته �� و�انت �شأة (ولز) فق��
�
- وهو ما استو�� منه تحفته الروائ�ة (كي�س) – ثم ��

� النها�ة فر من هذا الجح�م وكتب خطا�ا
ص�دل�ة.. و��

� �ستعطف ف�ه ناظر مدرسته القد�مة.. وق�ل هذا األخ�� أن �ع��
(و�لز) معلما عندە..

� رئته �عد م�اراة كرة قدم عن�فة.. و�ان
�عد هذا أص�ب بثقب ��

� إرغامه ع� (القراءة).. أما إصابته
إلصابته األو� الفضل ��

الثان�ة فأرغمته ع� (ال�تا�ة)..
خمسة أعوام ظل �كتب فيها، انتهت �أن حرق �ل ما كتب

� حماس غ��
لرداءته�.. ثم إنه تزوج وواصل محاوالت ال�تا�ة ��

� عن
� �ل عام.. و�دأ ير�� � ط��ل�� مسبوق إ� درجة إخراج كتاب��

أعماله..
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� مجاالت اهتمامه، فهو
� كتا�اته نجد تنوعا غ�� عادي ��

و��
مولع �علم األح�اء لهذا كتب (مرجعا �� األح�اء) عام 1893،،
.. (العص��ة الم�وقة) عام 1895.. وهو �عشق الخ�ال العل��
و (آلة الزمن) عام 1895 (ج��رة د. مورو) عام 1896.. (الرجل
) عام 1897، (حرب العوالم) عام 1898.. (أول رجال ع� �

الخ��
القمر) عام 1901، ثم كتب عن المش�الت االجتماع�ة
(توقعات) عام 1901.. (ک�س) عام 1905.. (يوت���ا الجد�دة)

ون��ا) عام 1909.. ) و (أنا ف�� عام 1905.. و (تو�� �ان��
� ا��ة ال�� � عام ۱۹۰۳ انضم للحركة الفاب�ة (الحركة االش��

و��
� �ان برنارد شو عضوا فيها).. ، (وال�� � تدعو للتغي�� التدر���

�
� عام 1911 �دأ خط جد�د من خطوط إ�داعاته يتمثل ��

و��
قصصه: (م�ك�اف�� الجد�د) - (الزوج) - (أصدقاء عاطفيون) -

(الزوجة لس�� إدراك هارمان)..
� وأ�د (و�لز) الحرب العالم�ة األو� ع� أساس أنها (الحرب ال��
�
ا)، وقاد حملة الدعا�ة ضد األلمان �� س�ن�� الحروب جم�ع�

ة أثنائها، ل�ن هذا لم �منعه - عام 1916 - من كتا�ة قصة شه��
� األمر).. �� (مس�� برتلنج ي�ب��

�عد الحرب كتب (خالصة التار�ــــخ) عام 1920.. ثم (علم
�ة) عام وة وسعادة ال��� الح�اة) عام 1929.. ثم (العمل وال��
���ة 1932.. �ان ي��� �عالم واحد مت�امل ي�عد شبح ال��

والعدم�ة..
� الح�اة)

� عام 1934 كتب قصة ح�اته وسماها (تج��ه ��
و��

ي وجاءت الحرب العالم�ة الثان�ة لتفقدە؛ إ�مانه �الج�س ال���
� �خطا حث�ثة نحو الهالك..

� ذاته، وم��
الذي فقد التح�م ��

� الع�قري عام 1946 �عد ما أثرى األدب العال�� �قصص
وتو��

ومقاالت ال ُت��.. ر�ما لم تكن عم�قة �لها.. ل�نها �التأ��د
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فائقة اإلمتاع..
د. أحمد خالد

 

∞∞∞∞∞
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� الهـــــــاو�ة..
��

وقف المالزم يتأمل ال�رة المعدن�ة وهو �لوك قطعة من جذر
الصن��ر..
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و�ساءل:
)؟ � - ما رأ�ك �ا (س��ف��

) �أسلوب رجل يتمتع �عقل متفتح: � رد (س��ف��
- إنها فكرة..

- أعتقد أنها س�تهشم..
- ال ي�دو أنه قد أجرى حسا�اته �دقة..

قال المالزم:
� رطال ع� �ل بوصة � الضغط.. إنه �ساوي أر�ع��

- ول�ن فكر ��
� قدما وعند عند سطح الماء.. و�تضاعف ع� عمق ثالث��

� ضعفا.. وع� عمق م�ل �ص�� �سعمائة قدم، �ص�� أر�ع��
) أن الضغط ع� � � ضعفا.. مع�� هذا �ا (س��ف�� � وأر�ع�� مائت��
�ل بوصة س�كون طنا ونصف طن.... والرجل ينوي أن يه�ط

إ� عمق خمسة أم�ال..
:( � ا.. قال (س��ف�� - ي�دو كث��

- ل�ن هذا الصلب سم�ك حقا..
لم �أت المالزم برد..

�ان الرجالن يتحدثان عن كرة من الصلب لها مح�ط �سعة
أقدام �أنها قذ�فة مدفع عمالق، و�انت معلقة ع� روافع تتد�
� نفس

ة �� من و�ش ضخم، مما أع� للقارب مظهرا أثار الح��
م نفسه يرى هذا المنظر.. منذ أن غادر القارب �ل �حار �ح��

� (لندن)، ح�� وصل إ� مدار الجدي..
حوضه ��

� من � موضع��
�انت هناك نافذتان دائرتان سم�كتا الزجاج ��

اع � ال�رة، و�انت واحدة منهما مفتوحة اآلن عن ط��ق ان��
� ت��ت إطارها.. المسام�� ال��

�ان الرجالن قد رأ�ا قلب ال�رة اليوم �انت مألى �الوسائد
ء بهذە الوسائد ح�� جهاز �

الهوائ�ة.. وقد تم تغل�ف �ل ��
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�
(مایرز) المخصص المتصاص حمض (ال���ون�ك)، وتجد�د

� الذي س�ستهل�ه الر�اب.. األوكسج��
�ان عدد الوسائد هائال ح�� إنك �مكن أن تطلق رجال من
ورة ماسورة مدفع إ� داخل ال�رة فال �صاب �سوء.. إن ال��
تحتم هذا ما دام هناك إ�سان س�دخل هذە ال�رة ع�� النافذة
المفتوحة، وس�تم غلقها عل�ه ب�ح�ام و�تم تط��حه إ� ال�حر
من فوق القارب.. ل�غرق ع� عمق خمسة أم�ال.. �ان المالزم
ثر ) � ي�� � �شعر �السأم، وقد أحس أن هللا قد أرسل له (س�تف��

معه عن الموض�ع مرارا وتكرارا..
قال المالزم:

� هو أن الزجاج س�تهشم تحت الضغط.. لقد استطاع - إن رأ��
(دو����ه) أن �جعل الصخور تندفع �الماء تحت الضغط العا��

... ولو الحظت �ال��
- وماذا لو تهشم الزجاج؟

- س�ندفع الماء إ� الداخل كقذ�فة حد�د�ة.. إن اندفاعه
س�كون �الرصاص.. س�مزق رئة الرجل و�فجر أذن�ه..

:( � احتج (س�تف��
- إن لك خ�اال مفصال أ��� من الالزم..

- هو مجرد تق��ر لما ال مفر منه..
- وماذا عن ال�رة؟

- ستخ�ج منها �ضع فقاعات ثم �ستقر هناك ع� القاع إ� يوم
� كقطعة من ال��د الدينونة.. وس�نت�� جثمان (إلس��د) المسك��

.. � �حة خ�� فوق ��
� استمتاع:

و�أنما راق له ال�ش��ه األخ�� كررە ��
.. � �حة خ�� - كقطعة ز�د فوق ��

؟ � - أي ز�د وأي خ��
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�ان هذا هو صوت (إلس��د) ذاته إذ وقف وراءهما، وقد ���ل
� أسنانه، وعيناە تب�سمان من تحت ب��اب ب�ض، وس�جار ب��

� يرتديها.. حافة الق�عة ال��
دج) �العادة من راتب ض�اط الج�ش - أتراك تتذمر �ا (واي��
� سأ�دأ ع� الفور.. �جب أن نعد الرافعة اليوم.. الشحيح؟ إن��
فهذە السماء الصاف�ة مناس�ة تماما إللقاء اث�� ع�� رطال من

الحد�د والرصاص.. أال ترى هذا؟
دج): قال (وای��

- إن هذا لن �كون ذا تأث�� عل�ك..
� ة ثان�ة سأ�ون ع� عمق ثمان�� � ع�� - �الطبع ال.. ف�عد اثن��

قدما.. وعندئذ لن أرى ذرة تتحرك، ح�� لو �انت العواصف تزأر
فوق السطح، واألمواج توشك أن تالمس السحاب..، إن ما

� هناك هو...
ي�تظر��

ومرت هنيهة من الصمت.. �ان ي�حث عن لفظة مناس�ة.. ثم
أردف:

-.. السالم..
دج): غمغم (وای��

�ن ألفا من ء الملعون؛ ولو مقا�ل ع�� �
� هذا ال��

- لن أه�ط ��
الجنيهات.

� م�ح وهو ي�صق ع� فقاعة ع� سطح الماء:
هتف (إلس��د) ��

- �ا لك من شاب متفائل�
ثم أردف شارحا:

� النور ء وأط�� �
- أوال: س�تم إح�ام غلق ال�رة ع�.. ثم أ��

� هذە الرافعة ألع� ��ل � ثالث مرات.. عندئذ ترفع�� ال�هر��
� إ� القاع مد�� من .. و�سقط�� أثقال الرصاص هذە معلقة م��
ح�ل �لتف حول هذە ال�كرة.. وقد آثرنا استعمال الح�ل �دال من
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� ته�ط ال�رة إ� ورة وح�� � قطعة عند ال��
السلك؛ ألنه أسهل ��

الماء سوف تطفو �س�ب الهواء �داخلها.. ل�ن األثقال
الرصاص�ة ستجذبها ألسفل.. و�ظل الح�ل معلقا بها..

- ول�ن ما فائدة الح�ل الذي �علق األثقال؟
� تهشم ال�رة ع� القاع.. فالهبوط س�كون ��عا.. م�ال

- لتحا��
� ستلمس القاع أوال.. � دور األثقال ال��

�عد م�ل.. وهنا �أ��
سته�ط ال�رة نفسها ب�طء؛ ألن األثقال تتل�� الصدمة األو�..
� � االرتفاع، وهنا ي�دأ دور الم��ان�ك�ة ال��

ثم ت�دأ ال�رة ��
صممناها.. سأظل ع� القاع نصف ساعة أالحظ ما حو�؛
� آل�ة تمزق الح�ل الذي ي��ط ال�رة إ� �عدها تخ�ج سك��

� زجاجة صودا..
األثقال، وسأرتفع أنا إ� أع� كفقاعة ��

� تتحدث عنها؟ - ولنفرض أن حيوانا �ح��ا أفسد هذە اآلل�ة ال��
- ستكون هذە دعوة ق��ة �� �� أتوقف..

قالها (إلس��د) وأدار ظهرە للماء � يتأمل ال�رة.
 

∞∞∞∞∞
 

ة.. � الحاد�ة ع��
ألقوا �ـ (إلس��د) من فوق ظهر القارب ��

� خلف �ان النهار يتألق �ضوء هادئ صاف، وتألق الضوء ال�هر��
� إنزاله ب�طء إ� سطح

زجاج ال�رة ثالث مرات.. عندها �دءوا ��
الماء..

ة � �انت هائلة الحجم فوق السطح صغ�� لحظتها �دت ال�رة ال��
� � حائرت�� إ� حد ال �صدق، و�دت نافذتاها و�� تتدح�ج كعين��

� ع� السطح.. � جم�ع ال�حارة الواقف�� � ب�� زائغت��
صاح القائد:

- هل أنتم مستعدون؟
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- آی آی �ا س�دي (1)
- دعوها ته�ط إذن�

وعندئذ قام أحدهم �قطع ح�ل �ان �منع ال�رة من الهبوط وراء
ح�ح.. وفجأة.. انغلق � األثقال.. �دا وقتها �ان ال�رة ثابتة ال ت��
اقص صورتها الماء من فوقها، واستطاعوا أن يروها من تحته ت��

�استمرار.. ثم اختفت نهائ�ا..
� عن هذا الموقع، خش�ة واآلن �ان ع� القارب أن ي�تعد م�ل��

أن تصطدم ال�رة �ه إ�ان صعودها..
� السماء اآلن، وقد ازدادت ) تعلو م�� �انت شمس (د�سم��
حرارة الجو إ� حد ملحوظ.. ومر نصف ساعة عندئذ �دأ

التوتر..
� ي�تظرون (إلس��د) عندها.. ل�ن راح الجميع يرمقون النقطة ال��

ء �
ال كرات.. دق�قة أخرى.. وال ��

- هلم �ا (إلس��د).. اصعد�..
� الهتاف

قالها �حار ذو شعر صدر كث�ف، وشاركه اآلخرون ��
�أنما ي�تظرون رفع ستار م�ح..

� توتر.. وقال:
نظر لهم القومندان ��

- أنا ال أومن �ال��اض�ات.. ر�ما �انت الحسا�ات خاطئة..
� اآلن تعت�� � أخ���� لم �علق أحد.. وساد الصمت دق�قت��

ون دق�قة.. الجميع ي�تظر الشمس ذروة السماء وقد مرت ع��
ال�رة.. دون أن �جرؤ أحد ع� أن يهمس �أن األمل قد مات و�ان

دج) أول من أع� تلم�حا لذلك: (واي��
- لم أثق قط بتلك النافذة..

� هلع:
�� ( � قال (س��ف��

- �ا إل�� الرح�م�.. أنت ال تعتقد أن...
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- حسن�..
� لخ�ال محدثه..

دج) تار�ا ال�ا�� قالها (وای��
وعندما جاء منتصف الل�ل راح القارب �دور ب�طء حول ال�قعة
� �مسح ز منها.. وراح الضوء ال�هر�� � �ان ع� ال�رة أن ت�� ال��

الم�اە مرارا دون جدوى..
دج): غمغم (وای��

� أن � ما هو أسوأ.. �ع�� - لو أن النافذة لم تتهشم.. فهذا �ع��
الجزء الم��ان��� لم �عمل �ما �جب.. ومع�� هذا أن الرجل ��

د والظالم.. ح�ث لم �صل � ال��
اآلن ع� عمق خمسة أم�ال ��

� الطوي ظم�ن
إ�سان قط منذ خلق هللا الماء.. إنه جائع �عا��

خائف..
� هلع:

ثم صاح ��
ة متهورة� �ل هذا � صغ�� - أ�ة مخلوقات تافهة نحن� أ�ة ش�اط��

الماء تحتنا وحولنا وفوقنا..!
فجأة.. ظهر ضوء أب�ض متجها نحو السماء، ح�� غدا نقطة
� النجوم.. ثم راح ينحدر ح�� غاب وسط التوهج ب�ضاء ب��

الفوسفوري للم�اە.
دج) فاغرا فاە فارا ذراع�ه، ول�ح �عد هنيهة هنا تصلب (وای��

�ذراعه.. و�خ:
- (إلس��د) ع� مر� ال���

قالها لمن حوله وه�ع قاصدا ال�شافات:
� النجوم�.. لقد قذف من الماء.. هلموا - لقد رأيته�.. رأيته ب��

اە طاف�ا فوق الماء حاال.. اجلبوا الضوء ها هنا.. س��
ل�نهم لم ينقذوا المستكشف ق�ل الفجر..

أنزلوا ح�ل الرافعة ور�طوا الخطاف إ� ال�رة.. ثم رفعوها إ�
� �انت تغلق ال�وة.. ثم ظهر القارب وقاموا �حل المسام�� ال��
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�
إنهم راحوا �ختلسون النظر إ� داخل ال�رة ح�ث عم ظالم

دامس..
�ان الهواء حارا �الداخل، وقد �دأ المطاط المح�ط ب�طار ال�وة
�س�ل نوعا..، ولم تكن ثمة إجا�ة ألسئلتهم الملهوفة وال صوت
� قاع

ينم عن الحركة.. �دا لهم (إلس��د) نائما �ال حراك مكوما ��
ال�رة، وعندما زحف طب�ب القارب إل�ه �الداخل لم �كن بوسع
.. ل�ن وجهه �ان مبتال �العرق.. أحد معرفة هل هو م�ت أم ��

� حالة من االنه�ار
� قمرته أدرك القوم أنه ل�س ميتا.. ل�ن ��

و��
� ال�امل، ثم إن جسدە م�� �السحجات العن�فة.. ولقد العص��
اقت�� األمر أسبوعا �امال ح�� استطاع أن يت�لم.. و�ح��

قصته..
�ان أول ما قال هو أنه س�عود.. وأن ال�رة �جب أن تطور �ح�ث

ء.. �
�سمح له �التخلص من الح�ل بنفسه و�ان هذا �ل ��

� لن أجد ش�ئا سوى �عض الفقاقيع سخرتم م�� - ظن�تم أن��
وهأنذا قد ا��شفت عالما جد�دا�

وراح ��د قصته �ش�ل مف�ك، و�التا�� س�كون من المستح�ل
أن ننقل �لماته حرف�ا.. ل�ننا س�نقل خالصة ما قال..

 

∞∞∞∞∞
 

�دأ األمر �دا�ة ش��عة - وال�الم هنا ل (إلس��د) – فقد راحت
� كرة قدم.. ولم

ال�رة تتدح�ج؛ ح�� شعر �أنه ضفدع حب�س ��
�كن بوسعه سوى أن يرى السماء والقوم المح�شدين فوق
السطح، وفجأة شعر �قدم�ه ترتفعان، ثم راح يتدح�ج رأسنا
ع� عقب فوق الوسادة الهوائ�ة ثم توقف التأرجح واستقامت
ال�رة.. واستجمع هو شتات نفسه؛ ل�جد الماء حوله م��جا من
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األخ�� واألزرق، وثمة شعاع ضوء قادم من أع� ح�ث
السطح.. ل�ن الماء، راح يزداد سوادا وسوادا ح�� �دا كسماء

اء.. منتصف الل�ل اللهم إال من مسحة خ��
� � الماء من حوله ثم تنفجر ح��

وراحت أش�اء شفافة تلتمع ��
تدنو منه، وذلك اإلحساس �السقوط�.. إنه �ش�ه ما �شعر �ه
� الهبوط.. ل�نه دائم ال يتوقف، وعل�ك أن

� ي�دأ المصعد �� ح��
تتصور ك�ف �كون ذلك..

� يندم فيها ع� تج��ته.. وأدرك أن �انت تلك �� المرة األو� ال��
� الفرص �لها ضدە.. خذ عندك مثال أسماك الح�ار العمالقة ال��

تع�ش ها هنا.. لو أن إحداها أمسكت �ال�رة ولم تتخل عنها.. ثم
هل تم اخت�ار الم��ان�ك�ة �ش�ل مرض؟

� ال�قاء أو
ع� �ل حال لم تعد هناك ق�مة اآلن لرغبته ��

االستمرار..
� �ل م�ان حوله.. فقط الضوء المن�عث من ال�رة

الظالم ��
ء ما �غرق.. �

� آلخر ع� حشد من األسماك أو �� �سقط من ح��
وأحس أن حرارة ال�رة تزداد �فعل احت�ا�ها �الماء.. واضح أنهم

� حس�انهم..
لم �ضعوا هذا ��

ة تتصاعد إن العرق �غمرە.. ومن كوة النافذة يرى فقاقيع صغ��
ألع� ��عة.. إنه الغل�ان�.. زجاج النافذة حار.. خطر له أن
الزجاج س�تهشم ن��جة لفارق الحرارة ألن - حسب علمه - ماء

قاع المح�ط �ارد إ� درجة تقرب من التجمد..
وهنا شعر أن أرض�ة ال�رة تضغط ع� قدم�ه، وتالشت

الفقاقيع المتصاعدة من حوله، واخت�� الهس�س..
أدرك أنه - خالل دق�قة - س�ستقر ع� القاع..

دج) اللذين صارا اآلن ع� ارتفاع ) و (وای�� � � (س��ف��
عندئذ فكر ��

� السماء..
خمسة أم�ال، �أنهما سحب عال�ة �سبح ��
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�
� نظرة ع�� ال�وة.. �ان الخارج مظلما �مخمل أسود.. ثم رأي

أل��
� منظرها تدخل

� ضوء ال�شاف ثالثة أش�اء �ش�ه الله�ب ��
��

ة مجال ال��.. ولم �ستطع أن �خمن هل �� أش�اء دان�ة صغ��
ة الحجم.. الحجم، أم قص�ة كب��

� من الضوء األزرق يتألق �مص�اح، �ان ل�ل منها غالف خار��
و�عان ما أدرك أنها أسماك من ن�ع غ��ب.. لها رأس عمالق

وعينان واسعتان..
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هنا وجد سحا�ة ب�ضاء تح�ط �ه، مما جعل الضوء عاجزا عن
� هذا هو أنه المس القاع، وتصاعد

اقها.. �ان الس�ب �� اخ��
الغ�ار من حوله.. ثم �دأت السحا�ة تنقشع و�دأ يرى بوض�ح
.. �انت هناك مجموعات من ن�ات سوسن الماء تحرك أ���

� الماء..
ممسساتها الجائعة ��
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ومن �ع�د رأي معالم مجموعة من اإلسفنج العمالق، وع� القاع
�ات تزحف هنا وهناك تاركة ممرات خلفها.. تناثرت ق��

ء يتحرك �
� ال�دء لم ير ذلك المخلوق بوض�ح.. مجرد ��

��
� مجال

.. ثم دخل المخلوق �� و�و�� من �ع�د �منظر رجل �س��
الضوء،، فما إن صدمه الضوء ح�� أغلق عي��ة مبهورا..

� �ش�ه الح��اء إ� حد
�ان حيوانا فقار�ا عجي�ا.. رأسه األرجوا��

ما.. ل�ن رأسه ال�ب�� وجبهته العال�ة لم �كونا مما يوجد لدى
الزواحف.. �ان مجمع وجهه �عط�ه �شابها مذهال مع اإل�سان..

ز عينا الح��اء. زان من محج��ــهما �ما ت�� �انت هناك عينان ت��
� کشفاە � قرن�ت�� وتحت أنفه الدقيق �ان هناك فم ذو شفت��
� ت��عث � غطاء خ�شوم، ع� ح�� � موضع األذن��

الزواحف، و��
من جسدە شجرة متفرعة من الخيوط الدق�قة مثل خ�اش�م

أسماك القرش.
ع� أن أ��� األش�اء غرا�ة �صدد المخلوق لم �كن وجهه، �ل
� �ــع فوق قدم�� .. جسدە ال�روي ي�� � كونه �س�� ع� قدم��

�أقدام الضفادع وذ�ل سم�ك ط��ل ب�نما �داە �شبهان �د
ي لها.. اإل�سان إ� حد ما.. �أنما هما رسم �ار��ات��

و�ان لون المخلوق مت�اينا.. رأسه و�داە وقدماە �ان لونها
أرجوان�ا.. ل�ن جلدە الذي تهدل من فوق عظامه �ان يتألق �لون

الفسفور.. ح�ث وقف هنالك وقد أعماە الضوء..
� النها�ة فتح المخلوق فاە.. وأطلق صوتا صارخا.. له مقاطع

��
ق الصلب الذي صنعت منه ال�رة.. ��ال منا اخ��

؟ لم �ستطع (إلس��د) أن �ج�ب عن � ك�ف يتم ال�اخ دون رئت��
هذا السؤال.. ل�نه أدرك أن ال�ائن قادم إ� ال�رة مبهورا
�
� اإلضاءة، �� �الضوء.. و�عان ما مد (إلس��د) �دە ل�ط��
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ء ما قد ارتطم �
� تأرجحت فيها ال�رة �فعل �� اللحظة ال��

�جدارها الفوالذي..
دد.. و�دا له أن أصداء �ع�دة تجاو�ه.. عادت عاد ال�اخ ي��

� الظالم الدامس..
ال�رة تتأرجح.. و��

أدرك (إلس��د) أن هناك مخلوقات أخرى ش�ه آدم�ة وتتألق
�ضوء فوسفوري، تتحرك نحوە.

� الظالم عن مفتاح الضوء
لم �در ما �فعله.. راح ي�حث ��

.. وجد كشاف ال�د الخاص �ه فأضاءە.. و�عان ما رأي � ال�هر��
� الضوء..

� تتأمالنه ع�� ال�وة وتلتمعان �� � من األع�� زوج��
وهنا سمع صوتا أثار هلعه.. صوت طرقات عن�فة ع� آالت
ال�رة المسئولة عن قطع الح�ل.. �ان هذا �اف�ا ليثب قل�ه إ�
�
� مسعاها، فلن ينجح ��

فمه.. لو أن هذە المخلوقات نجحت ��
الفرار أ�دا..

عادت ال�رة تتأرجح �عنف ثم شعر �قاعها ينضغط فوق
قدم�ه.. وأدرك أنه يرتفع�.. اخت�� القاع واختفت المخلوقات

الش�يهة �اإل�سان من تحته..
خطر له ألول وهلة أنه قد فر، وأن هذە المخلوقات قد قطعت
الح�ل الذي ي��طه إ� األثقال.. استمر الصعود ��عا ��عا..
وفجأة توقف.. وانقذف (إلس��د) إ� أع�؛ ل�صطدم �سقف

.. ال�رة.. ولمدة نصف دق�قة منعته الدهشة من التفك��
هنا الحظ أن ال�رة تدور ب�طء حول نفسها.. وأن هناك من
� نظر من ال�وة.. خطر �جذبها ع�� الم�اە.. ل�نه لم ير ش�ئا ح��
ك عي��ه �� تعتادا الغموض العميق � ال�شاف و��� له أن �ط��

� قرارە..
المح�ط �ه.. و�ان حك�ما ��

�عد ثوان �دأ الظالم المخم�� يتحول إ� سواد شفاف.. ثم رأي
� ضوء شاحب – أش�اء تتحرك.. وخطر له أن هذە

من �ع�د - ��
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�
المخلوقات قد قطعت ال�ا�ل الذي �ان ي��ط ال�رة �القارب؛

وأنها تجرە اآلن إ� قاع المح�ط..
ثم رأي أفقا ع��ضا من الض�اء الشاحب �متد هنا وهناك إ�
أ�عد ما �سمح �ه ال�وة الض�قة..، و�ان ينجذب إ� هذا األفق

ك�الون �جذ�ه الص��ة من ال��ف إ� المدينة..
.. و�دأ الض�اء يتخذ أش�اال أ��� تحد�دا، �ان �ان �دنو أ��� فأ���
يرى ما يو�� �شوارع و�يوت تمتد خ��طة من تحته و�انت تل�م
المنازل مجرد جدران �ال سقوف، صنعت - �ما عرف �عد ذلك
- من عظام فسفور�ة متألقة، مما أع� الم�ان منظرا يو� �أنه

� من ضوء القمر.. ب��
�انت هناك أشجار تتم�ج.. وقطع إسفنج عمالقة..

احمون.. � � الشوارع �أنما القوم ي��
ورأى حركة ��

�ان يه�ط.. وتفاص�ل الم�ان تزداد وضوحا وت�دد جزعه نوعا..
� مواضع عدة �انت هناك سفن غارقة غطتها

وأدرك أنه ��
�ات منذ دهر.. الق��

� مركز
�ان يه�ط.. ولقد أدرك أنهم �قودونه إ� مب�� كب�� ��

� تجذب ح�ل المدينة واستطاع أن يرى األش�ال العد�دة ال��
.. ثم � جدران المب�� � ت�تظرە ب�� كرته، واألش�ال العجي�ة ال��

ارتفعت الجدران من حوله؛ لتداري المدينة عن عي��ه..
صنعت هذە الجدران من خشب السفن وقطع الحد�د وعظام
�
.. وقد تم ��� الجماجم �ش�ل حلزو�� وجماجم الغر��
�

� راح السمك الف�� � ح��
�� ، ومنحن�ات ال تصدق حول المب��

�خ�ج و�دخل من محاجرها..
�ان يه�ط.. يه�ط.. ح�� شعر أن ال�رة �ستقر ع� ما �ش�ه

� وسط الم�ان...
المحراب ��



2001

.. وعندئذ اآلن صار بوسعه أن يرى س�ان الهاو�ة بوض�ح أ���
امهم و�جاللهم له.. جم�عهم ما أدرك لدهشته أنهم �ظهرون اح��
.. �ان �قف خال واحدا يرتدي ث��ا من القشور وتاجا من الآل��
فاتحا فمه الش��ه �فم الزواحف، �أنما �قود إ�شاد المتع�دين....
اە هؤالء ء ال�رة ثان�ة ل�� �

حافز غ��ب دعا (إلس��د) إ� أن ���
� الهاو�ة حوله..

الواقفون ��
عندئذ غدا اإل�شاد جل�ة و�اخا.. وأدرك (إلس��د) أنهم يركعون
� ع�ادتهم له دون �لل، وال انقطاع ثالث

أمامه، وهكذا ظلوا ��
ساعات �املة..

 

∞∞∞∞∞
 

إن قصته لعجي�ة.. ل�نها ال تقل غرا�ة عن كون رجال العلم
) - ال �جدون فيها ما �دعو � ال�ارز�ن - مثل (آدامز) و (جنكي��
� أن تع�ش مخلوقات ذك�ة

للدهشة.. فهم ال يرون غرا�ة ��
ت�نفس الماء ذات عمود فقري، ووزنها ثق�ل إ� حد أنها من
� أن تع�ش

المستح�ل أن تطفو ح�ة أو ميتة، ال يرون غرا�ة ��
مخلوقات كهذە ع� قاع المح�ط دون أن نرتاب �� وجودها..
� الحق�ة

� وجدت �� مخلوقات تنحدر من الـ (ث��ومورفا) ال��
�ة.. الج��

�ك�ة غ���ة اعتادت ال�د أن هذە المخلوقات ترانا ��ائنات ن��
الهبوط ميتة من خالل ظلمات سمائهم المائ�ة، وأح�انا تهوى

سفن عمالقة، لتهشم مدنهم �أنما هو عقاب من قوة عل�ا غ��
مرئ�ة..

لهذا �مكن للمرء أن �فهم سلوكهم تجاە هبوط رجل �� فوق
� حلة براقة يهوى

عالمهم، �ما �فعل ال�دائيون مع رائد فضاء ��
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فوق رءوسهم..
ة ولما �ان (إلس��د) قد وعد �أن �كتب تفاص�ل االثن�� ع��
� الهاو�ة؛ ل�نه لم �فعل ذلك قط.. فإننا

� قضاها �� ساعة ال��
نحاول جمع أجزاء القصة المتناقضة من أفواە القومندان

) وآخ��ن.. � دج) و (س��ف�� (س�مونز) و (وای��
اآلن تمر دق�قة تلو األخرى.. و (إلس��د) ينظر إ� ساعته؛
.. � � هلع أن أمامه أر�ــع ساعات ق�ل أن ينفد األوكسج��

ل�درك ��
ل�ن إ�شاد المخلوقات استمر �أنما هو أ�شودة جنازته.. أغن�ة

موته المق�ل..
ال �ستطيع أن �ف� ك�ف�ة تحررە.. ل�ن طرف الح�ل المتد��

من ال�رة �ش�� إ� أنه تمزق من احت�ا�ه �المحراب.
ي فجأة تدحرجت ال�رة.. وانزلق خارجا من عالمهم �مخلوق أث��
ي.. ال�د أن الصعود �دا لق من عالمنا عائدا إ� عالمه األث�� � ي��

لهم غ���ا..
� الصعود..

ازدادت حرارة ال�رة و�عتها ��
� راحت تج�ش جوار الزجاج.. �ذكر (إلس��د) الفقاقيع ال��

� رأسه و�عان ما فقد
ثم فجأة شعر �أن عجلة عمالقة تدور ��

.. الو��
�عد هذا لم ير سوى القمرة، ولم �سمع سوى صوت الطب�ب..

اير ۱۸۹۹، قام (إلس��د) �محاولته � ۲ ف��
� أن نقول هنا إنه ��

���
الثان�ة للهبوط إ� هاو�ة المح�ط �عد ما أجري تحس�نات عدة

� (ر�و)..
ع� كرته ��

أما ما حدث �عد هذا فلن نعرفه أ�دا.. ألنه لم �عد قط..
وقد ظلت السفينة (تارم�جان) ت�حث عنه ثالثة ع�� يوما �ال

جدوى.. ثم إنها عادت إ� (ر�و) وأبرقت األخ�ار إ� أصدقائه..
وهكذا ي�ت�� الموض�ع..
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ل�ن من العس�� أال تجرى محاولة جد�دة لتحقيق هذە القصة
� نجهل � أعماق المح�ط، وال��

العجي�ة، عن تلك المدن الغ���ة ��
ء.. �

عنها �ل ��
(أغسطس 1896)

 

∞∞∞∞∞
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المتجر المسحور..
.. � رأ�ت المتجر المسحور مرارا من �ع�د مررت �ه مرة أو مرت��
� واجهته كرات سح��ة.. د� سح��ة.. ألعاب السلة..

ورأ�ت ��
مجموعات من أوراق اللعب (ت�دو) ع� ما يرام..، رأ�ت �ل هذا،
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� دخوله قط إ� أن جاء يوم - �ال إنذار - وجدت
� لم أفكر �� ل���

� من إص��� نحو المتجر.. �مع�� أنه ال مفر ف�ه (جب) �جذب��
�� من أن أدخل معه..

�
ولم �كن قد خطر �� من ق�ل أن هذا الم�ان موجود هناك ��

� محل الصور والمفرخة.. ل�ن الم�ان �ان شارع (ر�جنت) ما ب��
ك أو عند � رأيته قرب الس�� هناك حقا..، لطالما تصورت أن��

.. �
ناص�ة (أوكسفورد).. المهم أنه �ان دائما �ع�دا عن ط����

.. و�صبع (جب) الصغ�� �حتك بزجاج اآلن ها هو ذا أما��
الواجهة محدثا جل�ة.. وهو يردد:

- لو كنت غن�ا البتعت هذە.. وهذە.. - �انت هذە �� دم�ة
� �انت لغزا يتم تجم�عه - تمثل طفال �ا��ا - وهذە.. - ال��

وهذە..
ة قد كتب عليها - اش�� واحدة وأدهش - و�انت هذە األخ��
� تحت هذە األقماع..

ء �خت�� �
أصدقاءك.. قال (جب): - أي ��

لقد قرأت عنها..
ثم أردف:

).. لقد ورث (جب) الع��ز - وها هو ذا (نصف الب�س المخت��
إ�ار أمه.. لهذا لم �عرض ع� دخول المتجر.. فقط - ودون
�
� من إص��� إ� ال�اب.. وأشار إ� زجاجة سح��ة �� و�� - جذب��

شغف.. فسألته:
- ماذا ستفعل بها؟

� أن أرى إ�اها لـ (ج��).. - �مكن��
مددت �دي إ� مق�ض ال�اب وفتحته.. فلم �قل (جب) ش�ئا

وأطبق �ق�ضته ع� إص�� �حزم..
ودخلنا المحل..

ما �ان هذا متجرا عاد�ا.. �ان متجرا مسحورا..
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.. وترك (جب) دفة الحد�ث ��
�ان متجرا ض�قا خافت اإلضاءة.. وسمعنا جرس ال�اب �دق
� أغلقناە وراعنا.. هنا �نا وح�دين وأمكننا أن نتأمل ح��

الم�ان.. �ان هناك نمر ع� الزجاج..
الموض�ع فوق منضدة االستق�ال.. نمر له عينان حنونان..،
� تمسك و�انت هناك ك��ات �لور�ة، و�د من الخزف الصي��
�أوراق لعب، ومجموعة من أحواض السمك السح��ة، وق�عة

سح��ة تظهر ال�ا�ات �داخلها �ال ح�اء..
: واحدة تظهرك ط��ال نح�ال.. � � سح��ت�� وع� ال�اب رأينا مرآت��

وواحدة تضخم رأسك وت�مش جسدك..
ب�نما نحن نضحك وقد رأينا صورت�نا؛ دلف ال�ائع إ� الم�ان..

رجل نح�ل أسمر هو.. مث�� للفضول.. له ذقن كطرف الحذاء
وأذن أ��� من األخرى..

قال لنا وهو �فرد أنامله الط��لة ع� الزجاج:
- ماذا بوس�� أن أقدم ل�ما؟

وهكذا شعرنا بوجودە.. فقلت:
- أر�د أن أبتاع لطف�� �عض الح�ل ال�س�طة..

ل�ة؟ أم قائمة ع� خفة ال�د؟ � - م��ان�ك�ة؟ أم م��
ء مسل.. �

- أي ��
- هم م م� - قال وهرش رأسه �ما لو �ان �فكر.. ثم فجأة جذب

ء كهذا؟ من رأسه كرة زجاج�ة – ��
� دور اللهو.. ل�نه

�ان ت�فه غ�� متوقع.. رأيته مرارا يؤدي ��
فاجأ�� ها هنا.. ل�م �دا �� غ���ا�

قلت ضاح�ا
- هذا رائع...!

ء ل�نه وجد كفا خاو�ة.. �
مد (جب) �دە ل�لتقط هذا ال��
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�
� جي�ك�

- إنه ��
قالها ال�ائع.. و�ان هناك فعال�.. سألت الرجل:

- �م ثمنه؟
قال الرجل وهو �خ�ج كرة أخرى من �مه:

- نحن ال نثمن ال�رات الزجاج�ة.. ما دمنا نحصل عليها مجانا..
� اهتمام..

� تأمله (جب) �� وأخ�ج كرة من مؤخرة عنقه.. ع� ح��
واستعد للمفاجأة التال�ة.. قال الرجل:

ة هكذا.. - نحن نحصل ع� �ل ح�لنا الصغ��
� دعا�ة:

قلت ضاح�ا �أسلوب رجل �شارك ��
- �دال من التعامل مع تجار الجملة.. هكذا أرخص حتما..

قال الرجل:
ى و�ل ما نحتاج إل�ه فإننا - إ� حد ما.. أما عن ح�لنا ال���
� أقول نحصل عل�ه من هذە الق�عة.. ولو أن الس�د سمح � فإن��
له: ال توجد متاجر جملة لل�ضائع السح��ة األص�لة - وأخ�ج
�طاقة من خدە وقدمها �: - ال خداع هنالك �ا س�دی.. أص�لة..
ثم نظر إ� (جب) وقال �اسما: - أنت (الولد المناسب).. فقط

(الولد المناسب) �ستطيع أن �دخل من هذا ال�اب..
و�أنما لتوضيح ما قال سمعنا صوت من �حرك مق�ض ال�اب..

وصوتا رف�عا �صيح من الخارج:
- أر�د الدخول �ا �ا�ا.. أر�د الدخول ن�ا�ا�ا�ا�اە�

ثم صوت أب يواس�ه:
- إنه موصد �ا (إدوارد)..

قلت أنا:
- ل�نه ل�س موصدا..

- فقط �ال�س�ة لولد غ�� مناسب كهذا..
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- قال صاحب المحل ذلك وهو �ش�� إ� وجه الطفل اآلخر
الذي ينظر من وراء الزجاج.. وجه شاحب شوهته الشهوات

� سوست الحلوى أسنانه..
الش�طان�ة.. مخلوق صغ�� أنا��

� الص�� ع� الدخول، كدت أتجه إ� ال�اب برد فعل طب��� ألع��
: ل�ن الرجل قال ��

- ال جدوى من ذلك س�دي..
ارات اللهب الملون من ثم أردف وهو �ل�ح ب�د�ه، فتنطلق ��

� ظالم المتجر:
�� �

أطراف أنامله، لتخت��
- إنه السحر�

ثم قال موجها ال�الم إ� (جب):
� واحدة من ألعابنا

- ق�ل أن تدخل المحل قلت إنك ترغب ��
المسماة (اش�� واحدة وأدهش أصدقاءك)

قال (جب) �عد عناء:
- نـ... نعم..

� جي�ك�
- �� اآلن ��

وانح�� فوق المنضدة ل�قدم لنا اللع�ة �ط��قة دعائ�ة.. ثم
هتف:
- ورق�

ة من الق�عة.. ثم صاح: والتقط لفة ورق كب��
- خ�ط�

وأخ�ج من فمه خ�طا ط��ال �ال نها�ة راح ي��ط �ه الطرد �عد أن
غلفه، ثم أشعل شمعة ع� أنف إحدى الد�� وغمس فيها
إص�عه ل�أخذ مسحة من الشمع و�لصق بها الطرد �أنما ختم
�شمع أحمر..، ثم راح �غلف (الب�ضة المختف�ة) و (الطفل
ال�ا�) و�ناول �ل طرد �عد الفراغ منه إ� (جب)..، (جب) الذي

اح�شدت العواطف داخله وراحت تصط�ع..
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ء ناعم يتواثب.. أزحتها �� .. � � ق�ع��
ء �لهو �� �

وهنا شعرت ���
عن رأ�� فوجدت حمامة �سقط منها وتجري فوق المنضدة..

لتتوارى داخل صندوق أوراق اللعب خلف دم�ة النمر..
، وهزها ل�خ�ج منها ثالث ب�ضات.. � مّد الرجل �دە لي�ناول ق�ع��

ة.. ساعة.. دستة من ال�رات الزجاج�ة.. �ل�ة كب��
� الق�عة �ا.. س�د..

ا�م �� - �ل هذە األش�اء ت��
� �أدب وهو �خ�ج هذە األش�اء.. - �ان �لوم��

� �ل عم�ل.. من المدهش أن - ال أعن�ك أنت �الذات.. ل�ن أع��
� ق�عاتهم�

� �حملونها �� ترى �ل األش�اء ال��
�ت الجراموفون �قطعة من وفجأة توقف عن ال�الم.. �أنك ��
القرم�د حسنة التص��ب.. عندها ساد الصمت وكفت �ل

األصوات.. فسألت �عد هنيهة:
؟ � - هل فرغت من اللهو �ق�ع��

فلم �جب.. نظرت إ� (جب) ونظر (جب) �..
حل اآلن.. فهال قلت �� ثمن هذە األلعاب؟.. - إننا س��

وعدت أ�رر �صوت أع�:
� من فضلك.. - أقول: أر�د الفاتورة وق�ع��

سمعنا صوتا حف�فا من وراء كومة الورق.. فقلت لـ (جب):
- فلننظر وراء المنضدة أي (جب).. إنه �ع�ث..

� نظرة هناك.. فماذا تحس�نا وجدنا؟
ومش�نا لنل��

� ع� األرض وجوارها رأينا أرن�ا أب�ض غارقا ال أحد� فقط ق�ع��
� افتتان:

� التأمل.. صاح (جب) ��
��

� أحب هذا المتجر� - �ا�ا.. إن��
- وأنا كذلك.. ما لم تتحرك هذە المنضدة فجأة انغلق ال�اب

علينا�
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ل�نه لم �عط لما قلت أهم�ة.. وراح �مد �دە لألرنب محاوال
اب.. إقناعه �االق��

).. قم �لع�ة سح��ة ل (جب)� - ه�ا �ا (بو��
رأينا األرنب يتواثب قاصدا ال�اب.. وفجأة انفتح ال�اب ولمحنا
ز لنا.. �ان يب�سم ل�ننا رأينا الرجل ذا األذن األ��� من األخرى ي��

� عي��ه م��جا من االستمتاع والتحدي:
��

- إن�ما ستح�ان رؤ�ة قاعة عرضنا �ا س�دی..
هنا كنت قد �دأت أشعر �أن السحر أص�ل ها هنا..

� الواقع.. فقلت:
أ��� أصالة مما �جب ��

- ل�س لدينا م�سع من الوقت..
� قاعة العرض، وق�ل أن أن�

ل�ننا - �ش�ل ما - وجدنا نفس�نا ��
�ع ش�ئا.. ورأ�ت أن � و�ن��

�ال�� رأ�ت ال�ائع �مد �دە إ� �م معط��
ا أحمر �مسكه الرجل من ذ�له، ء �ان عف��تا صغ�� �

هذا ال��
ب�نما العف��ت �قاوم و�حاول أن �عض �دە.. و�عان ما رماە

� إهمال وراء المنضدة..
الرجل ��

ء دم�ة مطاط�ة.. ل�ن �م �دا � أن ال��
لم أشك لحظة ��

حق�ق�ا�.. خاصة والرجل يت�ف �من �مسك �أف�.. أف�
حق�ق�ة تلدغ.

� هذا..
ء.. وقد ��� �

نظرت إ� (جب) فوجدته لم �لحظ ال��
ام وهو �ش�� إ� لع�ة � ت�ج�ل واح��

سأل (جب) الرجل ��
ء س�ف سحری؟ - إنه (لع�ة س�ف سح��ة).. ال �

- هل هذا ال��
�
� وال تنك� وال تقطع األصابع إنه �جعل حامله ال �قهر �� تنح��

.. و��اع معها أ�ة معركة ضد من هو أقل عمرا من ثمان�ة ع��
� �

.. وخوذة تجعلك غ�� مر�� درع واق�ة.. وأحذ�ة تط��
� �شوة:

تنهد (جب) ��
- آە �ا �ا�ا�
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� فرصة.. حاولت معرفة سعر هذە األش�اء، ل�ن الرجل لم �عط��
ولقد استحوذ ع� (جب) اآلن..

� جراب هذا الساحر.. �ل
ء �� �

ى �ل �� وترك (جب) إص��؛ ل��
ة أقرب - أن (جب) قد أمسك � الحظت - �شعور هو للغ�� إن��
ب�صبع الرجل �ما �ان �فعل م� تماما.. ال جدال أن الرجل

مسل.. ولد�ه �ضاعة ال تنفد من األلعاب الزائفة..
مش�ت وراءهما، وع��ت نف�� �أن (ج�ب) �ستمتع ��ل هذا..

حل.. حل س�� ء الوقت ل�� � ��� � ل�ن ح��
� قاعة العرض وال�ائع �عرض ع� (جب) قطارات

�� �
كنا نم��

�س�� دون وقود أو م��ان�ك�ة ما..
وصناديق تحوي جنودا تدب الح�اة فيهم �مجرد أن نفتح
� لم أتمكن من التقاط ال�لمة خاصة وأنها الغطاء وتقول ح��
- � ة النطق.. ل�ن (جب) الذي ورث أذ�� أمه الحادت�� �انت عس��
استطاع أن �حفظها، و�عان ما أعاد الرجل الجنود إ�

� (جب) ع� �عة حفظه.. الصندوق وهو يه��
- هل ستأخذ الصندوق؟

� الهواء، وهنا وجدناە
وق�ل أن نرد.. قذف الرجل الصندوق ��

أمامنا ملفوفا �الورق الب�� وقد كتب عل�ه اسم (جب) ال�امل
وعنوانه�..

.. وقال: وضحك ال�ائع من ذهو��
.. السحر الحق� . - هذا هو السحر األص��

� تردد:
قلت ��

.. - إنه أص� أ��� من الالزم �ال�س�ة ��
وواصل الرجل إبهار (جب) �م��د من الح�ل السح��ة.. فكنت
�سمع لفظة (برستو�) (2) من الرجل تليها لفظة (برستو�)
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� كنت �ع�دا عن هذا.. رحت .. ل�ن�� ة الصاف�ة من الصغ�� الصغ��
أتأمل الجو الغامض المو� �التوتر المخ�م ع� هذا الم�ان..

�ان هناك مساعد من مساعدي الرجل.. رجل غ��ب الش�ل ال
�شعر بوجودی.. �ان منحن�ا ع� كومة ألعاب وقد رسم قوسا
�جسدە، وراح �صنع أش�اء مروعة �أنفه� أش�اء �فعلها �أنما

�شعر �الملل و���د أن يروح عن نفسه..
ا.. فإذا �ه �شدە �التلسكوب.. و�عد �ان األنف مستديرا قص��
قل�ل غدا األلف ط��ال رف�عا مثل سوط أحمر.. �أنه �ابوس�..
� أن يرى هذا.. استدرت

أول ما خطر �� هو أن (جب) ال ي����
� �� ما.. �انا

ألجد (جب) منهم�ا مع ال�ائع، دون أن �فكر ��
يتهامسان و�نظران إ�.. (جب) �قف فوق مقعد مستدير وال�ائع

ء �ش�ه ط�لة عمالقة.. �
�مسك ���

صاح (جب):
- نحن نلعب (االستغما�ة) �ا �ا�ا..!

وق�ل أن أستوعب ما �حدث، نزلت الط�لة فوق (جب) لتخف�ه
داخلها.. عندها أدركت ما س�حدث.. وصحت:

- ان�ع هذە�.. إنك ستخ�ف الغالم.. انزعها�
ة نحوي � دون أن �علق.. وأدار الط�لة ال�ب��

نفذ ال�ائع �لما��
� أنها خاو�ة.. لقد اخت�� ولدى� ��� ل��

أنت تعرف حتما ذلك الشعور القادم من المجهول �أن �دا خف�ة
� ألفتها تعت� فؤادك.. عندئذ �شعر أنك فارقت نفسك ال��
و�ت عن�فا حازما.. �ال غضب وال خوف.. هكذا �ان الحال

� مش�ت إ� الرجل ور�لت المقعد جان�ا.. م�� ح��
- أوقف هذا السخف�.. أين الغالم؟

قال �� وهو ما زال �عرض ع� داخل الط�لة:
- �ما ترى.. ال خداع هنالك�
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اجع، وفتح �ا�ا مددت �دي نحوە فتملص.. هجمت عل�ه ف��
خلفه �� �فر.. ف�خت ف�ه:

- توقف�
ضحك.. وتراجع ل�غ�ب ع�� الظالم الحالك، وسمعت من �قول:

� هللا.. لم أرك قادما �ا س�دی� حم�� - فل��
� شارع (ر�جنت) وقد اصطدمت �عامل ي�دو

كنت هناك ��
مهذ�ا.. وع� �عد �اردة - حائرا مش�تا – �ان (جب) �قف�

قة، و�أنما قد ضل ط��قه ورأيته �دنو م�� �اب�سامة معتذرة م��
.. �

ألول وهلة ثم وجد��
و�ان �حمل الطرود تحت ذراعه�...
ع� الفور أمسك ب�ص��� كعادته..

� ألرى �اب المتجر..
ولثان�ة شعرت �فقدان الوزن.. نظرت ورا��

ء.. فقط �
و�الطبع لم �كن هناك�.. ال �اب.. ال متجر.. ال ��

متجر الصور، وجوارە المفرخة..
� إ� أع� ألنادي ء الوح�د الممكن.. رفعت مظل�� �

فعلت ال��
س�ارة أجرة.

.. � مؤخرة معط��
ء �� �

رك�ت جوار (جب).. وهنا شعرت ���
مددت �دي إ� هناك ألجد أنه كرة زجاج�ة.. رميتها إ� الشارع

ع� الفور..
ولم ين�س (جب) ب�نت شفة..

� �� معرفة ك�ف �دا له األمر.. ل�ن أذى لم �مسه، �انت مش�ل��
ولم ت�د عل�ه أ�ة عالمات للخوف.. �ان راض�ا تماما عن هذە
ة عن محتوى الطرود.. و�ن � ح��

المتعة.. وظللت أ�ساءل ��
� أن ألثمه فجأة � استطاع��

� أبوە ال أمه و�ال �ان �� ندمت ع� أن��
وأمام الناس جم�عا..

.. � � فتحنا الطرود �دأت أطم�� وح��
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.. جنودا من � ثالثة منها �انت تحوي جنودا عادي��
الرصاص تم صنعهم ب�تقان شد�د..، أما الطرد الرابع

ف�ان �حوي ه��رة ب�ضاء حق�ق�ة تتمتع �صحة وشه�ة
.. � ممتازت��

فما إن رأ�ت هذا ح�� شعرت �االرت�اح..
 

∞∞∞∞∞
 

�ان هذا منذ ستة أشهر.. واليوم فقط أعتقد أن األمور ع� ما
يرام.. فاله��رة لم تكن مسحورة أ��� من أ�ة مرة أخرى.. والجنود

� جدا.. �انوا طب�عي��
وماذا عن (جب)؟

� � �جب أن أتعامل �حذر معه.. ل�ن�� إن أي أب ذ�� �عرف أن��
� تعام�.. وذات يوم سألته:

تماد�ت ��
- هل تحب أن تع�د هؤالء الجنود إ� الح�اة �ا (جب)؟

قال (جب):
- إنهم أح�اء.. فقط �جب أن أقول لفظة ما ق�ل فتح العل�ة..

- وعندئذ تدب فيهم الح�اة و�مشون؟
- ط�عا �ا �ا�ا.. ما كنت ألحبهم لو لم �مشوا..�

� اعتدت من وقتها أن أدخل حجرته دون لم أ�د دهشة... ل���
� - ح�� اآلن لم أرهم �قومون �عمل � آلخر.. ل��� إنذار من ح��

سحری..
ثمة موض�ع آخر متعلق �المال..

.. ولقد � أدفع ما ع� من فوات�� إن لدى عادة مرض�ة �� أن��
� شارع (ر�جنت) �حثا..

مش�ت مرارا ��
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ف - قد فعلت � - من ناح�ة ال�� عن ذلك المحل.. وأعتقد أن��
� لدى .. وما دام اسم (جب) وعنوانه معروف�� � المطلوب م��
هؤالء القوم.. فإن بوس�� أن أنتظر منهم أن يرسلوا الفاتورة لنا
� الوقت الذي يناسبهم، و��ف النظر عن حق�قة و�

��
� عالمنا.

وجودهم ��
(يونيو 1903)

 
 

∞∞∞∞∞
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وادي العنا�ب..
وادي العنا�ب عندما انتصف النهار.. وصل الثالثة المطاردون
� مجرى الس�ل المطل ع� واد فسيح مقفر لقد

�� � إ� منح��
صار ممر الح� الذي اقتفوا أثر المطاردين عل�ه واد�ا منحدرا
واسعا.. ودون إشارة أو اتفاق؛ توقف الرجال فوق مرتفع تح�ط

�ه أشجار ال��تون..
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وهناك انتظروا.. رجالن ي��عان ثالثا �مت�� جوادا ذا �ج مطعم
�الفضة..

هة راحوا �مسحون األفق الممتد تحتهم �عيون ملهوفة.. ول��
ت ف�ه أشجار الشوك هنا �ان �متد �ع�دا �ع�دا، وقد انت��
� السف�ح

وهناك.. و�عض األعشاب الصفراء تذوب من �ع�د ��
� ظلمة دان�ة

الزرقاء للتالل النائ�ة و�� الغرب �غ�ب الوادي ��
تحت السماء ح�ث ت�دأ الغا�ات..

� �الندوب: � الملي�ت�� قال الرجل النح�ل ذو الشفت��
� خي�ة أمل – ل�نهما �س�قاننا بيوم �امل

- ل�سا هنا.. - وتنهد ��
ع� �ل حال..

رّد الرجل الذي �مت� الحصان األب�ض:
- هما ال �عرفان أننا ن��عهما....

.. - ح�� لو قال القائد �مرارة و�أنما ��لم نفسه: - ستعرف ��
علمنا.. فلن يرحال ��عة.. ل�س معهما دواب سوى ال�غل..

ف.. � وقدم الفتاة ما زالت ت��
� حنق:

�� �
نظر له الرجل ذو ال�ج الف��
� لست بهذا علينا؟ - أتحسب��

قال الرجل ذو الندوب:
- لو أننا ركبنا.. وأ�عنا..

� نظرة ع� الحصان األب�ض وصمت..
ثم أل��

: �
قال ذو ال�ج الف��

- لعنة هللا ع� الج�اد الب�ضاء�
قال الرجل صغ�� الحجم را�ب الحصان األب�ض:

- قد حاولت وس�..
- هلما إذن..
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، فهز الرجالن عنا�� جواديهما.. قالها الرجل ذو ال�ج الق��
وراحت حوافر الخيول ترسم ط��قا متعرجا فوق العشب ب�نما
ون فوق األثر تدر�ج�ا �دا األثر أ��� شح��ا.. ألن ط�قة هم �س��
الغ�ار صارت أرق.. ل�نهم �م��د من التدقيق واالنحناء ع�
� عشب أعناق الخيول، �انوا قادر�ن ع� اقتناء األثر ما ب��
� ذات مرة رأي القائد لطخة من دم

مهشم.. أو أثر قدم.. و��
� �ە �لعن حماقتها..

تركتها الفتاة.. فأطلق س�ة ��
� يتقدم الط��ق.. ولم ي��ادل واحد من

�ان ذو ال�ج الف��
ثالثتهم �لمة مع زم�ل�ه..

ء غ�� طب��.. �
فجأة شعر الرجل الثالث ع� الجواد األب�ض ���

إن الوادي سا�ن أ��� من الالزم.. �ان يرى س�دە ورف�قه ع�
جواديهما، وقد سقط ظل �ل منهما ع� األرض أمامه.. وهو ذا
يرى ظله هو نفسه أمامه.. فما الجد�د؟ لم تكن هناك أ�سام..
ة، والسماء � ق�لولة الظه��

ء..�.. الوادي �له �غفو �� �
هذا هو ال��

مفتوحة صاف�ة فوق الرءوس..
تنهد.. وضم شفت�ه ل�صفر.. عا�ث �جه وأدار ظهرە؛ ليتأمل

مدخل الوادي من ح�ث جاءوا..
� ال تنم عن وجود مخلوق له منحدرات خاو�ة ع� الجانب��

ق�مة.. وال ن�ات.. أي أرض هذە�..
ء.. � ة تعا�ث وجهه.. همسة تروح وت�� شعر ب�سمة صغ��
�
محاولة أو� أل�سام محتملة.. من ثم �لل إص�عه ورفعه ��

الهواء...
� من

من األمام يرى ظهر س�دە.. ق�عته.. كتف�ه تظهر وتخت��
وراء ظهر الرجل النح�ل.. لقد ركبوا ج�ادهم أر�عة أ�ام �املة..
ء سوى قطعة من لحم مقدد تحت �ج �ل �

�ال ماء وال ��



2019

منهم �مشون فوق صخور ومرتفعات لم �عش بها أحد من ق�ل
.. تصور..� � سوى هذين الهار���

و�ل هذا من أجل فتاة.. مجرد فتاة� لم هذە الفتاة �الذات؟
�ساءل الرجل ولعق شفته الجافة �لسان مسود..

إن هذا هو ط��ق س�دە، وهذا هو �ل ما �عرفه لمجرد أن الفتاة
حاولت أن تهرب منه..

ء ال �
�ع من األش�اء جمودها هذا �� �ان ال�س�م يزداد قوة، و�ن��

�أس �ه.. هنا توقف الرجل النح�ل:
- هاللو�

فتوقف ثالثة الرجال فجأة.. و�ساءل الس�د:
- ماذا هنالك؟
- انظر هناك..

- ماذا؟
ء آت نحونا.. �

- ثمة ��
وهنا رأوا ال�لب األصفر قادما نحوهم ج��ا.. لسانه متدٍل وج��ه
� دنا منهم.. � الخيول ح�� عن�ف ملهوف ح�� إنه لم ي�ال برا���
ب وقد شمخ �أنفه فتحسس را�ب الجواد األب�ض �ان �ق��
� �اد � اللحظة ال��

س�فه: - إنه مسعور دنا ال�لب منهم.. و��
الس�ف �مزقه فيها، رأوە يواصل الركض الهثا مبتعدا..

وتا�عته عينا الرجل صغ�� الحجم.. وقال:
- ال توجد رغاو ع� فمه..

ء ذو أهم�ة.. �
- هلما.. لم �حدث ��

�
... وواصل الم�� �

قالها را�ب الحصان ذي ال�ج الف��
�حصانه..

�ة، � �ە ع� الطب�عة ال���
ع الرجل صغ�� الحجم يته�م �� ��

وقد �� لغز هذا ال�لب المحموم القادم من قلب ال��ــــح..
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� ت�يح هلما�.. لماذا يرزق �عض الناس دون سواهم �السلطة ال��
� لهم أن يت�لموا بهذە الثقة وهذا التأث�� ال�اسح؟.. هلما�.. ليت��

أستطيع أن أقولها �ذات الس�طرة..�
إن الناس يتعجبون عندما ال �طاع هذا الس�د.. لهذا اعت�� الناس

تلك الفتاة مجنونة.. ر�ما ملحدة..
� كف�ه وركب��ه.. و�دأ

أخرجته من خواطرە أحاس�س غ���ة ��
ء ما.. تقدم إ� رف�قه النح�ل وسأله: �

يوقن بوجود ��
- هل الحظت الخيول؟

نظر له الرجل النح�ل وغمغم:
� صمت..

ته �� - �� ال تحب هذە ال��ــــح، وواصل الركب مس��
وقد �دأت ال��ــــح تزداد قوة دق�قة �عد دق�قة.. ورأى الرجل
الصغ�� كتال سوداء تتحرك من �ع�د فقال لنفسه: إنها خناز�ر

ب��ة تركض.. وواصل قلقه �صدد توتر الخيول غ�� المفهوم..
�را ب��ا عمالقا يندفع.. � سمعوا ال�اخ.. ورأوا خ��

أدار رأسه نحوهم ثان�ة واحدة، ثم واصل الركض ع�� الوادي..
هنا توقف الفرسان الثالثة وراحوا يرمقون الوادي..

قال القائد:
� تذروها ال��ــــح.. - لو لم تكن هذە الن�اتات الشوك�ة ال��

وهنا رأوا كرة عمالقة تتدح�ج ع� �عد �اردات..
لم تكن كرة تماما، �ل ش�ئا شفافا محاطا �مخاط �أنه قند�ل

ال�حر.. �جر خلفه �س�جا م�شا��ا لزجا..
: قال الرجل الصغ��

- ل�س هذا ن�اتا شوك�ا..
وقال النح�ل:

- لست مرتاحا لهذا..
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- اللعنة� - قال القائد - إن هذە األش�اء تعطلنا ودفعهم شعور
غ��زی �الذي �حرك قط�عا من الظ�اء يهاجمه وحش، إ� أن
� اتجاە ال��ــــح.. و�تقدموا �ضع خطوات.. ثم

�ديروا خيولهم ��
�قفوا ليتأملوا هذە ال�تل المتحركة..

� تمثل طل�عة هذا الج�ش العج�ب تتقدم من �انت ال�تل ال��
اقص وتقف ع� أقدامها الخلف�ة.. الرك�ان.. وراحت الخيول ت��

هنا نفد ص�� القائد فجأة..
وأطلق س�ة:

- ما الخطر من هذە األش�اء؟ هلما نواصل �حثنا� وجذب لجام
حصانه ف�اد �مزق فمه..

- سأتبع األثر مهما حدث.. أين األثر؟
فما �اد �قولها ح�� هوى خ�ط ط��ل ع� وجهه..

ء ��ــــع الحركة عد�د األرجل.. �
و�� مؤخرة رأسه جرى ��

رفع رأسه؛ ل�جد واحدة من هذە ال�تل الرماد�ة فوقه، ونهايتها
اع مرکب ل�ن مع إحداث جل�ة ك��

� ذهنه انط�عت صورة عيون عد�دة.. حشد من
و��

هة نحة.. أطراف عد�دة تحاول الهبوط فوقه.. ول�� األجسام الم��
راح يهدئ من روع الحصان �ط��قة غ����ة و�أسلوب رجل خ��

� هذە اللحظة التمع نصل الس�ف وهوى ل�مزق
الفروس�ة.. و��

خ�ط العنكبوت الذي تتد� تل�م ال�تلة منه.. وع� الفور
انفصلت هذە وتدحرجت �ع�دا..

- عنا�ب� - �ان هذا هو الرجل النح�ل – هذە ال�تل مفعمة
�العنا�ب� انظر �ا س�دي�

ء المهشم ع� األرض.. �
� يرمق ال��

راح الس�د ذو ال�ج الف��
� أرجال عد�دة غ�� محب�ة الش�ل.. وهنا رأى واستطاع أن �م��
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الرجل النح�ل �ش�� إ� كتلة أخرى تتد� فوقهم.. �ان الوادي
�له مليئا �أش�اء مماثلة..

ة حاول أن �فهم الموقف.. ولف��
أما ما حدث �عد ذلك فقد �ان أقرب إ� فو�� المعارك..

ب � الرجل الصغ�� يتقدمه وهو ���
رأي ذو ال�ج الف��

بوحش�ة خيوطا غ�� مرئ�ة.. ثم رآە يندفع نحو الرجل النح�ل
ف�صطدم �ه ل�سقطه وجوادە أرضا.. أما جوادە، هو نفسه فقد
� خطوات �ع�دة ق�ل أن يتمكن من جذب لجامه، و�� أع�

م��
نظر ليتال�� أخطارا تخ�ل�ة.. و�� األرض نظر ل�جد جواد الرجل
ب جسدە؛ لي�عد النح�ل يتلوى.. والرجل النح�ل نفسه ���

كتلة من اللون الرمادي تتم�ج فوق الحصان..
�انت كتل العنكبوت قادمة تذروها ال��اح..

�ان الرجل النح�ل راجال اآلن وهو �مسك بزمام حصانه محاوال
ب �ال هدف..، وقد التحمت تهدئة ه�اجه.. و�ال�د األخرى ���

ال�تلة الرماد�ة األخرى �ه و�حصانه..
توقف القائد وجذب لجام حصانه.. وأطرق برأسه..

�ان الحصان الذي يتلوى ع� األرض قد أغرقها �الدماء وراحت
أش�اء متحركة تلهو حول خا�ت�ه..

عندها تركه الرجل النح�ل وراح يركض لألمام قاصدا س�دە..
� �ال�تل الرماد�ة، وثمة قناع من نفس اللون �انت ساقاە مغلفت��
ع� وجهه.. و��د�ه أ�� �حر�ات غ�� مجد�ة محاوال التملص..

ا.. حاول النهوض وسقط.. ثم هوى متع��
عندئذ راح �صدر أصواتا م��عة:

- وووە.. أووووە�
ونظر القائد إ� الرجل الصغ�� فوجدە مرتكزا ب�طنه ع� ظهر
جوادە األب�ض وقد أمسك اللجام.. و�ان يتلوى.. ومن جد�د
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هوي خ�ط رمادي ل�ج ع� وجهه.. ورأى �سيج العنكبوت حوله
وفوقه وتحته..

 

∞∞∞∞∞
 

لن �عرف أ�دا إ� يوم مماته ما حدث ساعتئذ..
هل هو من همز الحصان أم أن الحصان قد فر من تلقاء نفسه؟
� أنه �عد ثان�ة �ان يركض ع�� الوادي وس�فه �ل�ح

ال يهم.. �ك��
� الهواء.. ومن حوله تتطاير كتل العنا�ب و�س�جها، �أنما

��
ت�حث عنه �حثا واع�ا مصمما..

.. � � ينظر ألع�.. لل�م��
�التر �التر�.. والرجل ذو ال�ج الف��

لل�سار.. و�ل�ح �س�فه.. ومن ورائه الحصان األب�ض ورا��ه ع�
� وضع عفوی..

ظهرە ��
�ان مصمما ع� القرار ح�� إنه لم ير الخندق الذي أمامه،
� رآە �ان رد فعله خاطئا ومعوقا لوث�ة الحصان الغ����ة.. وح��

انح�� فوق عنق الحصان متأخرا جدا..
ل�نه إن �ان قد ��� الوثب فهو لم ي�س السقوط..
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� الهواء..
� الفروس�ة وهو ��

ته �� ولهذا استعاد خ��
� كتفه.. وتدح�ج

وجعل السقطة طف�فة ف�ما عدا كدمة ��
الحصان ور�ل الهواء �أقدام م�شنجة ثم تصلب تماما..

عاد الرجل �قف ع� قدم�ه الهثا.. ولدق�قة خطر له أن �جري
� الخندق.. �مكنه أن ي�تظر و�رقب

ثم أدرك أنه آمن ها هنا ��
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هذە العنا�ب ح�� تهدأ ال��اح و�غدو الهرب مأمونا..
� الخندق يرمق تل�م

ة ط��لة جلس القرفصاء �� وقد �ان.. ولف��
� فرجة السماء فوق رأسه��

ال�تل الرماد�ة تتطاير ��
� الخندق وراءە..

ذات مرة سقط عنكبوت ضال ��
� حجم ق�ضة الرجل..

� طوله و�ان جسمه ��
و�ان ي�لغ قدما ��

� السقطة - �أنما
راح الرجل �داع�ه �طرف س�فه الذي تهشم ��

القدر �أ�� أن ي��� فارسة �عد اآلن..
وراح يراقب �حثه الدقيق المحموم.. ثم رفع كعب حذائه

وهشمه مطلقا س�ة..
� قرض أظفارە، وعض

مر وقت ط��ل قضاە - كعادته - ��
ء الحصان األب�ض � ودە م�� سالم�ات �د�ه.. ح�� أخرجه من ��

�فارسه..
.. ثم ظهر الرجل ورأسه مغ� � سمع الحوافر والصوت المطم��
ب دون أن �لفظ �ع�ارة تح�ة أو أي ب�سيج العنكبوت.. اق��

ء.. وع� وجهه أمارات المرارة وال�أس.... �
��

وأمام س�دە الجالس وقف:
- هل تخل�ت عنه؟

- تع�� جوادی..
- أعلم.. وكذلك أنا..

� يوما
وضحك دون حبور.. فقال القائد الذي �ان ذا �ج ف��

ما..
.. - قلت لك: إن جوادی تع��

- �النا ج�ان�
، ثم غمغم: � حنق وعض سالم�اته �عنف أ���

رمقه القائد ��
� ج�انا.. - ال تدع��

- أنت ج�ان مث�..
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� عندە �ل رجل.. لقد - ر�ما.. ل�ن هناك حذا �جب أن �ج��
ا ل�نك لم تفعل.. وهذا هو الفارق ب�ننا.. تعلمت ذلك أخ��

- لم أحس�ك تارکه وقد أنقذ ح�اتك ق�لها �دق�قة.. أين كنت �ا
س�دی؟

ادلهمت سحنة القائد وعض أنامله..
ء.. �

� ج�انا.. وس�ف مكسور خ�� من ال ��
- ال أحد �دعو��

.. � وحصان أب�ض لن �قدر ع� حمل رجل��
� مضطر هل أر�عة أ�ام.. أنا أمقت الخيول الب�ضاء ل���
.. الرجال ع� شا�لتك � ؟.. أنت تنوي أن �شوە سمع�� � فهمت��

�فسدون األمور.. و�� جانب هذا أنا لم أح�ك قط�
� مواجهة األخر، وفوق رأسيهما راحت

ووقف الرجالن الواحد ��
� الح� دوى صوت حركة.. كرات العنا�ب تتطاير ومن ب��

ركض أقدام.
�ة. �خة �أس.. ثم ��

 

∞∞∞∞∞
 

� صمت ومن الخندق
توقفت ال��ــــح مساء.. وغ��ت الشمس ��

؛ وهو �قود الحصان �
خ�ج الرجل الذي �ان ذا �ج ف��

� من الجواد
� استعادة �جه الف��

األب�ض.. فكر لحظة ��
� كذلك أن �جد

� الل�ل و�سارع الهواء.. وخ��
النافق، ل�نه خ��

جوادە الحب�ب وقد تأ�ل تماما..
� � ره�ة وتذكر نجاته من �ل األموال ال��

راح يرمق الوادي ��
القاها..

- كنت مليئا �الشهوة.. ل�نها القت جزاءها..
�التأ��د �� وهو قد..
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� ضوء الغروب دخانا يتصاعد..
وفجأة رأي ع�� الوادي و��

عندئذ تحول اس�سالمه إ� غضب مدهش.. دخان؟ �اد يتجه
�الحصان األب�ض نحوە.. ل�ن ال��ــــح عادت تهب منذرة.. ورأى
من �ع�د خيوط عنكبوت رماد�ة تتطاير.. أعاد النظر للدخان..

وغمغم:
- ر�ما - ع� �ل حال - لم �كونا هما...

ل�نه �ان �عرف ج�دا...
� تمأل األرض ع� � �قا�ا العنا�ب ال�� وانطلق �جوادە ب��
.. �انت هناك عنا�ب ميتة تتغذى عليها أخواتها الح�ة � الجانب��

اهة.. لقد و� وقتها ولم تجد ر�حا تحملها إ� فرا�س.. �� �
��

� تدنو أ��� من الالزم و��تعد.. راح ي�عد �حزامه العنا�ب ال��
� آلخر ينظر وراءە إ� الدخان.. ومن ح��

�
- عنا�ب� - غمغم لنفسه مرارا – عنا�ب.. حسن.. حسن�.. ��

المرة القادمة سأ�سج ب�ت عنكبوت للمرأة..
(مارس 1903)

 

∞∞∞∞∞
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�لد العم�ان..
ثالثمائة م�ل من (كي�مبورازو) ومائة م�ل من ثل�ج
� أحراش األنديز اإل�وادوری؛ هذا هو موقع

(كوتا�ا��).. ��
ذلك الوادي الغامض المنعزل: �لد العم�ان..
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�ان هذا الوادي مفتوحا ع� العالم منذ أعوام طوال، ف�ان
ء إل�ه.. جاءته عائلة أو اث�تان من س�ان � الناس قادر�ن ع� الم��
.. ثم جاءت �

� من جشع وطغ�ان المحتل األس�ا�� و) الهار��� (ب��
� أظلمت لها سماء (کیتو) س�عة زالزل (میندو�ام�ا) الرهي�ة ال��
)، عندئذ انفصل جزء � (�اجوا���

ع�� يوما.. وغ� لها الماء ��
� إ� من أخدود (أروا�ا) وعزل �لد العم�ان عن المستكشف��

األ�د..
� � الجانب اآلخر من الممر ح��

� �ان �� غ�� أن واحدا من القادم��
ء عن ولدە وزوجه و�دأ ح�اة �

ارتجفت الدن�ا.. ف�� �ل ��
� أحد المناجم..

جد�دة.. وأص�ب ف�ما �عد �الع� ومات ��
� � ح�اها عن �لد العم�ان �أسطورة ب�� وعاشت القصة ال��

شعوب (كولديراز) ح�� اليوم.
قال الرجل: إن �لد العم�ان يزخر ��ل ما �شت�� الفؤاد.. ماء
ة.. طقس معتدل.. أرض خص�ة.. وغا�ة شامخة عذب.. خ��

األغصان تحوي ثمار األناناس..
والسماء ال تمطر وال ت�ساقط منها الثل�ج ها هنا، ل�ن الينابيع

ة غن�ة.. الوافرة تع� خ��
والحيوانات تتوالد وتنمو، ل�ن ش�ئا واحدا أفسد رونق سعادة

هؤالء القوم..
ش�ئا واحدا ل�نه عظ�م الشأن.. فقد راح مرض غ��ب يهاجمهم

� ال��..
جعل �ل أطفالهم مكفو��

�
� الجراث�م، ول�ن ��

� ذلك الوقت ما �ان الناس �فكرون ��
و��

الخطا�ا.. ورأى الرجل - الذي عاد إ� هذا ال�لد - أن س�ب
� أرضهم..

المرض �عود إ� إهمال هؤالء القوم إل�شاء محراب ��
� محرا�ا جم�ال زه�د الت�لفة تقام ف�ه الصلوات وأزمع أن ي���

وتعلق ف�ه األ�قونات..
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ا ل�عود، �ه إ� هناك؛ وجد الزلزال قد � أح�� قسا م��� ل�نه ح��
عزل هذە األرض تماما عن عالمنا..

 

∞∞∞∞∞
 

.. صار � هذا الوادي المقفر الم���
ته �� وواصل الداء مس��

� ال��.. وصغار السن يرون �ع� ومشقة.. أما
الشي�خ ضع���

األطفال فلم �كونوا يرون ع� اإلطالق..
� هذا الوادي الذي حا�ە الجل�د،

ل�ن الح�اة �انت م��ة ��
ات ضارة وال وحوش ف�ما عدا قطعان دون أدغال وال ح��

� راحوا يرعونها هناك... (الالما) ال��
واستمر ��هم يتال�� �التدر�ــــج ح�� إنهم لم �الحظوا ما

�فقدون.. وراحوا �قودون الصغار العم�ان هنا وهناك ح��
�حفظوا معالم الوادي �دقة، وحينما تال�� النظر نهائ�ا من

عالمهم �انوا قادر�ن ع� االستمرار..
تعلموا ك�ف �س�طرون ع� نار ال يرونها.. فقد �انوا أناسا
�سطاء لم تمسهم الحضارة اإلس�ان�ة إال قل�ال.. ل�نهم �مل�ون

و) وفلسفتهم القد�مة.. الثقافة التقل�د�ة لشعوب (ب��
وراح ج�ل يتلو ج�ال.. و�سوا العد�د من األش�اء، وابتكروا العد�د
من األش�اء.. وصار العالم الذي جاءوا منه �اهتا غ�� مؤكد..
�
وف�ما عدا ال�� ظلوا أق��اء قادر�ن.. ونما المجتمع الصغ�� ��

� التفاهم.. ح�� جاء الوقت الذي ولد ف�ه أول طفل
العدد و��

.. من الج�ل الخامس ع��
� إ� هذا العالم.. � يوم من األ�ام دخل رجل من العالم الخار��

و��
وهاك قصته...

 

∞∞∞∞∞
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�ان م�سلق ج�ال من �لدة قرب (کیتو).. رجل أسفار رأي العالم
� قدموا إ� ا..، وقد اصطحبته مجموعة من اإلنجل�� وقرأ كث��
(اإل�وادور) الستكشاف الج�ال �دال من مرشدهم الس���ي

الذي أصا�ه المرض..
� �ل م�ان ح�� وصل إ� ج�ل

ولقد �سلق الج�ال ��
� أخ�ارە.. � (األنديز).. ح�ث فقد العالم الخار��

(�اراسكوت��تل) ��
� ج��دة

ها ما ��� �� ة القصة ل�ن خ�� وقد �دت جهات كث��
)؛ وتح�� ك�ف أن المجموعة واصلت صعودها ش�ه (ب��ن��
، و��� رجالها مأوى ل�ل�ا وسط الثل�ج ع� حافة صخرة.. الرأ��

) لم �عد ب�نهم.. � ثم �قوة م�ح�ة ا��شفوا أن (نون��
� الص�اح رأوا

�خوا فلم يتلقوا إجا�ة.. ولم ينم أحدهم ل�لتها و��
آثار سقطته.. لقد انزلق غ��ا نحو الجانب المجهول من الج�ل
لينحدر فوق الثل�ج إ� ح�ث يتوارى المشهد.. ومن �ع�د رأوا
� واٍد سحيق هو �لد العم�ان.. ل�نهم لم �عرفوا أن هذا

أشجارا ��
هو �لد العم�ان.. لقد حطم الحادث أعصابهم وأزمعوا عند
� ال تقهر ة أن يتخلوا عن المحاولة.. ولم تزل القمة ال�� الظه��

يزهو بها ج�ل (�اراسكوت��تل) ح�� ساعتنا هذە...
ل�ن الرجل الذي هوى لم �مت...

عند نها�ة الج�ل هوي ألف قدم، وه�ط وسط سحا�ة من الثلج
فوق منح�� جل�دي.. وعندئذ تمدد فاقد الحّس ل�ن دون
عظمة مهشمة واحدة.. ودفن وسط کومة ناعمة من الثلج

صاح�ت سقطته وخففت منها..
� الفراش.. ثم أدرك موقفه

عاد إ� وع�ه متخ�ال أنه سق�م ��
�فطنة م�سلق ج�ال، فتحرر وراح يرمق الج�ال والنجوم.. لقد

تمزقت أ��� أزرار معطفه وضاعت ق�عته وفأسه..
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� � ضوء القمر تلك المسافة الرهي�ة ال��
نظر ألع� فرأى ��

سقطها..
� �ل مفصل من مفاصله.. وه�ط

وقف ع� قدم�ه شاعرا �ألم ��
ة، وج�ع جرعة � منحدر جل�دی ح�� تمدد جوار صخرة كب��

��
� النعاس..

� جي�ه الداخ�� ثم غرق ��
ة من زجاجة �حملها �� كب��

 

∞∞∞∞∞
 

أ�قظه غناء الطيور، فجلس مدر�ا أنه عند سفح قمة واسعة..
وأمام عي��ه �ان حائط عمالق �سّد السماء..

� منحدرات وعرة ح�� رأي مجموعة من األ�واخ
ل �� � راح ي��

الحج��ة غ���ة الش�ل.. و�انت هناك أشجار..
هنا �ان المساء قد حل والهواء يزداد برودة..

� ظل
عند منتصف اليوم التا�� وصل إ� الوادي.. فجلس ��

صخرة ومال زجاجته من ماء ي�ب�ع وتجرعها..
� رآها أمس.. � نحو المنازل ال��

ثم م��
�انت غ���ة تماما �ال�س�ة له.. الوادي �له �دا له غ���ا غ��

ە مغ� ��أل أخ�� ت�ت�� ف�ه الزهور.. و�تم ر�ه معتاد..، أ���
بوساطة قنوات تم حفرها �عنا�ة.

�انت هناك قناة مائ�ة تح�ط �الوادي، وع� المنحدرات العال�ة
�انت (الالما) تر� العشب..

ورأى الرجل طرقا تم تمه�دها من صخور ب�ضاء وسوداء.. أما
البيوت نفسها ف�انت متعددة األلوان إ� حد ال �صدق، وما من
� أي منها وهنا فقط خطرت له لفظة (أع�).. الرجل

نافذة ��
الط�ب الذي اختار هذە األلوان �ان �التأ��د أع� كوطواط..
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�حون فوق العشب دنا أ��� فرأى حشدا من رجال و�ساء �س��
� الناح�ة

� ق�لولة، من �ع�د �عض الص��ة يرقدون.. و��
�أنما ��

النائ�ة من المروج رأى رجاال �حملون قرب الماء ع�� الط��ق
الضيق المتجه إ� المنازل، و�انوا يرتدون ث�ا�ا ونعاال وأغط�ة

رأس من فراء الالما وجلدها..
�ان منظر القوم مطمئنا، فوقف (نیونز) فوق الصخرة ل�جعل
نفسه واضحا للع�ان.. و�خ �أع� صوته �خة رددها

الوادي..
توقف ثالثة من الرجال وحركوا رءوسهم �أنما ي�حثون من
حولهم.. فل�ح لهم (نيونز).. ل�نهم لم ُ�ظهروا ما �دل ع� أنهم
� و�خوا.. ل�ح لهم أ��وە.. �ل قصدوا الج�ل ع� ال�م��
(نیونز) وللمرة الثان�ة خطرت له لفظة (أع�).. - ال�د أن هؤالء

الحم�� عم�ان..
ا فوق مجرى الماء، وع�� بوا�ة حج��ة؛ ا ع�� ج�ا صغ�� أخ��
ل�صل إليهم.. اآلن غدا واثقا من أن هذا هو �لد العم�ان الذي

ت�لمت عنه األسطورة..
وقف الرجال الثالثة متجاور�ن.. ال أحد منهم ينظر له �عي��ه
اصة.. وأدرك � وقفتهم الم��

ء من الوجل �� �
ل�ن �أذن�ه.. و�دا ��

أن جفونهم ملتصقة غائرة �أنما المحاجر خلفها قد تالشت..
قال أحدهم �لغة أس�ان�ة �ستح�ل ت�ينها:
- رجل.. رجل أو روح.. جاء من الصخور..

� ذهنه �ل القصص
تقدم (نيونز) �خ� ثابتة من الشاب، و��

� ذهنه تلك المقولة
المفقودة عن �لد العم�ان.. وترددت ��

الشائعة مرارا وتكرارا:
� �لد العم�ان �غدو األعور مل�ا..

�� -
.. وتحدث معهم.. ح�اهم �ش�ل شد�د التح��
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�ساءل أحدهم:
- من أين الرجل �ا أخ (�درو)؟

قال (نیونز):
- من فوق الج�ال.. من ال�الد هناك ح�ث ي�� الناس.. من
(بوجاتا) ح�ث �ع�ش ثالثمائة ألف �سمة، وت�تعد المدينة عن

ال��..
- ��؟�.. ��؟�
: �

قال األع� الثا��
- جاء من وراء الصخور..

اجع �ع�دا عن امنة.. ف�� � �انوا �عدون أ�ديهم نحوە �حر�ات م��
أناملهم..

قال األع� الثالث وهو يتجه نحوە �دقة و�مسك �ه:
- تعال ها هنا�

وراحوا يتحسسونه دون أن ي��ادلوا �لمة واحدة..
- خذوا الحذر�

� عينه.. لقد وجدوها و�دت لهم
قالها (نیونز) متألما من إصبع ��

ا للعجب.. �جفونها الرامشة ش�ئا مث��
قال المدعو (�درو):

- هذا مخلوق غ��ب �ا (كور�ا).. تأمل خشونة شعرە كشعر
(الالما)..

رد (كور�ا) وهو يتحسس ذقن (نیوز) ب�د ناعمة رط�ة:
� جاء منها.. ر�ما يزداد نعومة ف�ما - خشن هو �الصخور ال��

�عد.
- �حذر�

ح (�درو): قالها (نیوز) وهو �حاول التملص منهم.. وهنا اق��
- هلم نقدە إ� ال��ار..
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وأمسك (�درو) ب�د (نیونز) ل�قودە إ� البيوت، فسحب هذا
�دە:

- أستطيع أن أرى.
- ترى؟

� �ان (�درو) �حملها.. فقال � الحقي�ة ال��
وهنا تع�� (نیوز) ��

الثالث:
.. - حواسه ما زالت غ�� دق�قة.. إنه يتع�� و�قول أش�اء �ال مع��

امسكوا ب�دە..
� الوقت الذي ضحك (نيونز) ومد �دە لهم مس�سلما.. س�ح��

�علمهم ف�ه ما ال �فهمون..
� مركز

وهنا سمع ال�اخ، ورأى عددا من القوم �ح�شدون ��
الق��ة.. وأحاط �ه حشد من ال�ساء واألطفال �لهم لهم نفس
العيون الغائرة الملتصقة.. وشعر �أ�ٍد حساسة ناعمة تتحسسه
� ظلوا �خشونه.. وأدرك أن وأنوف �شمه.. ل�ن �عض الواقف��

صوته �ان خشنا فظا �ال�س�ة ألصوات هؤالء الناس..
ظل الرجال الثالثة �ح�طونه بن�ع من االمتالك مرددين مرارا

وتكرارا:
- رجل متوحش من الصخور..

قال (نيونز):
- من (بوجوتا).. (بوجوتا) ۰۰

- رجل متوحش �ستعمل ألفاظا متوحشة.. أسمعتم هذا؟
(بوجوتا)؟ إن عقله لم ي�ش�ل �عد ومازال �ستعمل �الما �دائ�ا

- اجلبوە إ� ال��ار..
� نهايتها.. وأحاط �ه

واندفع إ� غرفة دامسة الظالم تلتمع النار ��
الجميع وضغطوا عل�ه فسقط عند قدم رجل جالس.. وشعر

�أ�د عد�دة تتحسسه فصاح:
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� هذا الظالم..
- ال أرى ش�ئا ��

ساد صمت �أنما القوم حوله �حاولون فهم �لماته، ثم سمع
صوت (كور�را) �قول:

� مش�ه و�قول �الما �ال مع��
- هو رجل جد�د الخلق.. يتع�� ��

سألهم:
- هل �� أن أقف؟ لن أقاوم..

فسمحوا له �النهوض.
ح له العالم ال�ب�� عندها راح العجوز �سأله، وراح (نيونز) ���

� لم يرها أولئك الشي�خ الذي سقط منه.. والسماء والعجائب ال��
� وادي العم�ان..

� الظالم ��
الجالسون ��

ل�ن القوم لم �فهموا أ��� ما قال، ولم ي�الوا �ه، لقد انقطع
ت أسماء � أر�عة ع�� ج�ال.. تغ�� هؤالء القوم عن العالم الخار��

ء، وصارت دن�انا مجرد قصة أطفال خ�ال�ة.. �
�ل ��

� حملوها معهم � �ل الذك��ات ال�اهتة ال��
وتكفل ح�ماؤهم بن��

.. ناقشوها.. وأث�توا أنها أوهام.. واس��دلوا بها � من العالم الخار��
ات أ��� ح�مة.. تفس��

ذ�ل جزء كب�� من مخ�لتهم مع أ�صارهم.. ل�نهم صنعوا
ألنفسهم خ�االت جد�دة ��ذانهم وأناملهم شد�دة الحساس�ة..

� إ�
ولما قنط (نیوز) من جعلهم �فقهون كنه اإل�صار؛ راح �ص��

تعل�ماتهم..
ح له أ��� القوم الح�اة والفلسفة والدين.. وك�ف أن عالمهم ��
� الصخر.. ثم ولدت مخلوقات �دائ�ة

� ال�دء حفرة ��
�ان ��

عاجزة عن اللمس ومعها حيوانات (الالما).. ثم جاء ال���
� تحدث أصواتا ل�ن أحدا ال �قدر ع� لمسها.. فالمالئكة ال��

ح�� هذا الجزء (نيونز) قل�ال ثم عرف أنهم يت�لمون عن الطيور..
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راح الرجل �ح�� لـ (نیونز) ك�ف أن الزمن انقسم إ� جزأين؛ �ارد
� - وهما المعادالن المكفوفان لل�ل والنهار - وك�ف أنه من ودا��

� (ال�ارد)..
) و�عمل �� � � (الدا��

المستحب أن ينام المرء ��
� ا��سبوها.. وأنه وقال ل (نيونز) إنه �جب أن �خدم الح�مة ال��
ە وعجزە عن ال�الم - �جب أن يتعلم وأن �كون ذا - برغم تع��

شجاعة، هنا راح القوم �غمغمون م��دين..
) قد توغل؛ و�نه من الخ�� أن �عود �ل � قال كذلك: إن (الدا��

امرئ إ� فراشه لينام..
� أن �ص�ب �عض الطعام ق�ل أن ينام..

قال (نیونز) إنه راغب ��
� خشن � (سلطان�ة) ومعها خ��

� (الالما) �� فجلبوا له �عض ل��
مملح.. ثم قادوە لم�ان منعزل؛ ل�أ�ل ف�ه و�غفو ح�� يوقظهم

وا عمل يوم جد�د.. هواء ل�لنا ال�ارد � �ا��
ل�ن (نیونز) لم ينم قط..

جلس ح�ث تركوە، وأراح جسدە إ� الوراء وراح �ستعرض ما
حدث له منذ جاء ها هنا..

- عقل غ�� ناضج...�.. ال حواس�.. إنهم ال �علمون أنهم يهينون
س�دهم ومل�هم األع�.. �جب أن أردهم إ� الصواب..

� غ��ت الشمس.. وما زال �فكر ح��
مق الق��ة.. انع�اس الشمس الغار�ة فوق الجل�د �أجمل خ�ج ل��
� ح�اته.. انتابته رجفة من العرفان فحمد هللا من أعماق

ما رآە ��
� منحه هللا إ�اها.. قل�ه ع� نعمة ال�� ال��

هنا سمع من يناد�ه من الق��ة:
- ه�ه أنت� (بوجوتا)�.. تعال�

ى هؤالء القوم مع�� اإل�صار اآلن.. لسوف وقف واب�سم.. س��
ي�حثون عنه ل�نهم لن �جدوە..

� عن الط��ق.. فسمع من �قول: ضحك.. وتن� خطوت��



2038

- ال تمش ع� العشب �ا (بوجوتا).. فهذا غ�� مسم�ح �ه..
تصلب (نيونز) مدهوشا..

فهو ال ��اد �سمع صوت خطواته هو نفسه..
وجاء صاحب الصوت مندفعا نحوە.. فعاد (نیونز) إ� الط��ق

وقال:
هأنذا...

قال األع�:
� أن تقاد كطفل؟

� ناديتك؟ أي���� - لم لم تأت ح��
أال �سمع صوت الط��ق تحت قدم�ك؟

� أراە.. - نعم.. ألن��
.. - ال توجد �لمة اسمها (أراە).. هلم اتبع صوت خطوا��

ت�عه (نیوز) شاعرا �الحنق.. وغمغم:
� �الد العم�ان �غدو األعور مل�ا؟

- ألم �سمع مقولة (��
- ما مع�� (العم�ان)؟

ومرت أر�عة أ�ام..
� اليوم الخامس �ان الملك �عد نكرة.. مجرد غ��ب أخرق �ال

و��
نفع.. �ان األمر أع� مما ظن.. ع� أنه راح يتعلم أسال�ب
ە هو وعادات �لد العم�ان، و�ان أول ما ضا�قه وأزمع تغي��

موض�ع العمل ل�ال..
إن هؤالء القوم �ع�شون ح�اة شاقة �س�طة ل�نها سع�دة..
�انت لديهم كفايتهم من الث�اب واألطعمة و�انوا ينالون قسطا

من الراحة ولديهم غناء وموس�قا ولديهم حّب..
� الوادي مصمما لقضاء حاجاتهم..

ء �� �
�ان �ل ��

�
�ل الطرق لها عالمة �ارزة خاصة عند �دايتها �ل العوائق ��

الط��ق قد تمت إزالتها..
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و�انت حواسهم قد صارت مرهفة �ش�ل مذهل ح�� غدا
ة خطوة.. ور�ما بوسعهم سماع حركة رجل ع� �عد اث�� ع��

سمعوا خفقات قل�ه..
تمرد (نیونز) فقط �عد ما جرب اإلقناع الودي مع هؤالء القوم

حاول مرارا أن �حدثهم عن اإل�صار:
.... �

- اصغوا � �ا قوم.. ثمة أش�اء ال تفهمونها ��
وقف رجل أو اثنان �صغون له، وقد أداروا آذانهم تجاهه..

وحاول جهدە �� �حدثهم عن مع�� اإل�صار..
.. فتاة لها جفنان أقل احمرارا � � المستمع�� �انت هناك فتاة ب��
وغورا من اآلخ��ن مما �عطيها انط�اعا �أنها تطرق ح�اء.. وقد

حاول أن �قنع هذە �الذات..
تحدث عن جمال الج�ال.. عن الشمس.. عن الفجر.. وراحوا

� عدم تصديق �مازجه شعور �ال�سل�ة.
�صغون إل�ه ��

� تر� عندها قالوا له: إنه ال توجد ج�ال، و�ن الصخور ال��
(الالما) �� نها�ة العالم.. �عد هذا ي�دأ سقف العالم..

�اإلضافة لذلك �انت قدرتهم ع� الشم مذهلة و�انوا �عرفون
المرء من رائحته �ما تفعل ال�الب تماما..

قال لهم: إن العالم �ال سقف وال نها�ة.. فقالوا إن أف�ارە
ش�طان�ة.. لقد هز عقائدهم و��مانهم �أن للعالم سقفا أملس

ناعما..
هنا تخ� عن المحاولة وأزمع أن ي��ــهم جدوى اإل�صار..

) نحو رأي (�درو) قادما ع� الط��ق الذي �سمونه (السابع ع��
مركز الق��ة، ل�نه �ان أ�عد من أن ُ�سمع أو ُ�شم..

قال لهم مت�بئا:
- �عد هنيهة س�كون (�درو) ها هنا..
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�
�� �

قال أحد الشي�خ إن (�درو) ال يوجد ما �دعوە إ� الم��
.( الط��ق (السابع ع��

� الط��ق
�� �

وهنا - و�أنما ليؤكد ال�الم - غ�� (�درو) مسارە ل�م��
�( (العا��

سخر القوم من (نیونز) حينما لم �أت (�درو)، وف�ما �عد حاول
ە لط��قه.. ل�ن هذا األخ�� أنكر أن �فهم من (�درو) � تغي��

وتهرب.. ثم صار معاد�ا تجاهه..
� المنازل.. ل�نهم طلبوا منه أن حاول أن �حدثهم عما �حدث ب��
هم أن هذا مستح�ل �حدثهم عما �حدث �داخلها.. ولما أخ��

ا.. ق��ل �سخ��ة لم �خفوها.. ح�� لمن �ان �ص��
عندها قرر استعمال القوة..

� ل�عرف ال�اقون نفع � حمل هراوة يهشم بها رأسا أو رأس��
فكر ��

اإل�صار.. هنا عرف عن نفسه ش�ئا جد�دا: من المستح�ل عل�ه
�ر �أعصاب �اردة. أن يهشم رأس رجل ��

تردد.. ل�نه عرف أنهم جم�عا أحسوا �أنه �مسك الهراوة.. رآهم
قد تصلبوا وراحوا يرهفون السمع لمعرفة ما ينوى عمله.. وقال

واحد منهم:
- ألق الهراوة حاال..

شعر (نیونز) بن�ع من الرعب العاجز، و�اد �طيع.. ثم إنه قذف
بواحد منهم إ� جدار وا�سل من جوارە خارجا من الق��ة..

ذهب إ� أحد المروج وجلس، �ان �شعر �اندفاع للقتال ل�نه
� رضا

�ان حائرا.. و�دأ �درك أنه من العص�� عل�ك أن تقاتل ��
� أساس فكرە..

رجال �ختلف عنك ��
� مسارات

ومن �ع�د رأي جمعا منهم �حملون الع� و�مشون ��
متفرقة نجوە.. �انوا �مشون ب�طء و�تحدثون مع �عضهم

و��شممون الهواء..
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ضحك (نيونز) حينما رآهم.. ل�نه �عد هذا كّف عن الضحاك،
راح يرقب حزامهم.. وازداد ذعرە..

وقف خمس دقائق پرمق الحصار يزداد إح�اما.. ثم قرر أن
يتحرك.. �انوا �ح�طون �ه ع� ش�ل هالل و�صغون..

ق�ض ع� الهراوة وارتفع الن�ض إ� أذن�ه..
� �لد العم�ان �غدو األعور مل�ا»

��»
�ــهم؟.. هل ���

- (بوجوتا).. أين أنت؟
احتضن الهراوة �قوة أ��� واتجه نحو المروج..

ب.. .. �حق السماء سأ�� �
لسوف أقتلهم لو لمسو��

ونادي �صوت عال:
� هذا الوادي.. أ�سمعون؟

- اصغوا إ�.. لسوف أفعل ما أر�د ��
سأفعل ما أر�د.. وأذهب حيثما أر�د�

� ��عة نحوە.. �أنما �لعبون (المسا�ة) وقد ل�نهم �انوا قادم��
غ� الجميع أعينهم ف�ما عدا واحدا..

- اق�ضوا عل�ه....
شعر �أنه �جب أن �كون حازما.. فصاح فيهم �صوت �ان من

ض أن �كون ق��ا: المف��
- أنتم ال تفهمون.. - وهنا صار صوته م�حوحا - أنتم عم�ان وأنا

� �
� وشأ��

م��.. دعو��
- (بوجوتا).. دع الهراوة وتعال..!

�
- سأؤذ��م� - �صوت يرتجف انفعاال – �حق السماء.. دعو��

.. �
وشأ��

وراح يركض غ�� عالم إ� أين.. تجنب األع� األول، ثم استدار
ليتفادى صفوفهم.. اتجه نحو ثغرة ب�نهم ل�ن الرجال أحسوا
�قدومه فاغلقوها.. �ان هناك رجل �سد الط��ق عل�ه..
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�ة تهوي ع� الذراع.. وسقط األع� ع� س��ش�.. شعر �ال��
� ألما.. ل�نه قد مر من ب�نهم.. مر... األرض ي��

� � الشارع ب�نما عاد العم�ان ي��عونه ملوح��
عاد يركض ��

ی بهراواتهم وعصيهم.. وهنا سمع جل�ة خلفه.. فاستدار ل��
رجال عمالقا ينقض عل�ه �عد ما سمع صوت خطواته.. فقد

أعصا�ه فهو ع� رأس الرجل �الهراوة..
.. لقد تمل�ه الهلع.. راح �جرى �جنون وهو يتلفت حوله فيتع��

� الجدار المح�ط �الق��ة �أنه �اب الجنة..
وهنا وجد �ا�ا ��

ە.. وم�� فوق الج�... وأثار ف�ع (الما) فاندفع نحوە وع��
ة ففرت �ع�دا.. ثم رقد أرضا �لهث من أجل الهواء.. صغ��

وهكذا انتهت مغامرته..
� �ل ما لم

� خارج السور دون طعام وال مأوى يتأمل �� � ل�لت��
ق��

يتوقعه.. راح يردد دون �لل:
� �لد العم�ان �غدو األعور مل�ا��

�� -
خططا عد�دة �قهر بها هؤالء القوم.. ل�ن ما من ط��قة �دت له

ممكنة.. ل�س لد�ه سالح ومن العس�� الحصول ع� واحد.
� قتل رجل أع�.. ولو فعل هذا ل�ان

ما زال عاجزا عن التفك�� ��
وطه.. ل�ن - عاجال أم آجال - س�نام..� بوسعه أن �م�� عليهم ��
� أشجار األناناس أو أن �قتل. (الما)

حاول أن �جد طعاما ��
�حجر � �أ�لها.. ل�ن (الالما) ظلت مرتا�ة ف�ه ترمقه �عي�يها

� �مر جوارها.. غ�� مطمئنة، وت�صق ح��
� النها�ة �سلق

� اليوم الثا�� شعر �الذعر وراح يرتجف بردا و��
��

الحائط وعاد إ� وادي العم�ان وقرر أن �عقد صلحا.. وهكذا
� �ران: - كنت مجنونا.. ل��� راح ��خ ح�� جاءە رجالن ��

حد�ث الصنع �ما تعلمان قاال: إن هذا أفضل.. فقال لهما: إنه
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.. ��� من ضعفه ازداد ح�مة و�نه نادم ع� ما صنع.. وفجأة ���
ومرضه.. واعت�� الرجالن هذە عالمة حم�دة..

سأالە عما إذا �ان �عتقد �عد أنه (يرى).. فقال:
- ال.. �انت هذە حماقة.. فاللفظة �ال مع�� تماما..

سأالە عما فوق الرءوس:
ة أمثال قامة الرجل - توجد ق�ة من الصخور الملساء تعلونا �ع��

ي: � ��اء هست��
وانخرط ��

� �عض الطعام ق�ل أن أموت
- ق�ل أن �سأال الم��د أعط�ا��

وتوقع العقاب.. ل�ن هؤالء العم�ان �انوا �مل�ون قدرة عال�ة
وا ثورته دل�ال آخر ع� عتهه وانحطاطه.. ع� ال�سامح، واعت��

جلدوە قل�ال ثم �لفوە �أ�سط وأشق األعمال.. ولم �كن لد�ه
ط��ق آخر للح�اة فخضع لما �طلبون منه..

� �لد العم�ان، وكف أولئك
وهكذا غدا (نیونز) مواطنا صالحا ��

� �ال�س�ة له. الناس عن أن �كونوا عاّم��
� �عضهم وال�عض و�دأ العالم �ل �دأ يرى الفوارق الفرد�ة ب��
� �غدو �اهتا غ�� واق� �ان هناك (�عقوب) س�دە - رجل الخار��
� ال يثار - و (�درو) ابن أخ (�عقوب).. و ط�ب ح��
) صغرى بنات (�عقوب).. لم �كن العم�ان (م�دینا�و��
�عجبون بها.. وجهها حاد ول�ست ف�ه تلك المنحن�ات الناعمة
� �� فكرتهم عن الجمال األنثوي.. ل�ن (نیونز) وجدها ال��

جم�لة.. جم�لة حقا..
، �أن عي�يها قد � ولم �كن جفناها غائ��ن وأحم��ن �ل طب�عي��
ە � أ�ة لحظة.. و�انت أهدابها ط��لة، األمر الذي �عت��

تفتحان ��
العم�ان �ش��ــها مروعا.. ثم إن صوتها �ان ق��ا ال يناسب

� الوادي..
أسماعهم المرهفة.. لهذا لم �حبها أحد ��
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�
وجاء وقت فكر ف�ه (نيونز) أنه لو فاز بها ألحب ال�قاء ��

الوادي ا�دا..
ة.. ح�� راح يراقبها.. و��تهز الفرصة، ل�قدم لها خدمات صغ��

وجد أنها الحظته.. وذات مرة وضع �دە ع� �دها فأمسكتها
� أن ��لمها..

� رقة.. فكر ��
و�ادلته الضغط ��

� ضوء القمر تغزل الصوف، وجعلها
قصدها يوما و�� جالسة ��

ضوء القمر ک�انا من الفضة والغموض.. جلس عند قدميها
وصارحها �ح�ه..

صوت العاشق ت�لم ولم �كن قد مسها من ق�ل.. لم ترد عل�ه
ل�نه عرف أن �لماته �تها..

حدثها يوما عن ال��..
�دا لها ال�� خ�اال شاع��ا ال يوصف.. وأصغت لوصفه للنجوم
والج�ال وجمالها العذب �أنما تمارس فعال شائنا.. لم تفهم
نصف ما قال ولم تصدق �ل ما قال ل�نها شعرت ��ور

غامض..
وهكذا �دأ ح�ه �ك�سب الشجاعة

قرر أن �طلب �دها من (�عقوب) وال��ار، ل�نها خش�ت ذلك..
ت أ�اها أن (نيونز) و (م�دينا ى �� من أخ�� و�انت أختها ال���

) متحا�ان.. سارو��
ال�� األمر معارضة شد�دة من ال�دا�ة ل�س ألنهم �قدرونها..
ء معدوم ال�فاءة أد�� من �

ول�ن ألنهم �عاملونه �مجذوب.. ك��
المستوى الذي �سمح �ه للرجل.

شق�قاتها عارضن �شدة ألن هذا �جلب العار ع� رؤوسهن..
، فقد قال: إن هذا و�رغم كون (�عقوب) قد �دأ �م�ل إ� الف��
.. وثار الش�اب ع� فكرة تعك�� ج�سهم وتكدير لن �ص��

�سبهم..
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ل�ن (�عقوب) العجوز �ان مشفقا ع� اب�ته الصغرى وأحزنه أن
�جدها ت�تحب ع� كتفه..

ء �ش�ل � أنه أحمق.. ال �فعل أي ��
- أنت ت��ن واع��ز��

صحيح..
- أعرف.. ل�نه أفضل مما �ان.. وهو قوی وط�ب القلب.. وهو

� وأنا أح�ه.. � �ا أ�� �حب��
.. تضايق (�عقوب) من إجابتها وضا�قه أ��� أنه �ان �حب الف��

لذا راح �جلس مع الشي�خ ل�قول لهم:
- لقد غدا أفضل مما �ان.. ور�ما - يوما ما - نجدە عاقال مثلنا..

فكر أحد الشي�خ قل�ال ثم توصل إ� حل..
�ان هو طب�ب هؤالء القوم، و�ان له عقل فلس�� مبتكر.. وقد

راقت له فكرة شفاء (نيونز)..
قال له (�عقوب):

.. و�مكن - لقد فحصت (بوجوتا).. إن المسألة واضحة ��
شفاؤە دون شك..

� رضا:
قال (�عقوب) ��

- لطالما تمن�ت ذلك..
� عن موافقتهم.. - إن عقله م��ض.. همهم الشي�خ مع����

فأردف الطب�ب:
- هذان... وأشار إ� وجهه - هذان الش�ئان الغامضان اللذان
.. إنهما منتفختان عندە وعليهما أهداب � �سمونهما العين��

وجفناە يتحر�ان.. لهذا �عا�� مخه من التهيج وال�ش�ت..
- و�عد؟

: إننا ۔ � �شف�ه نحتاج إ� جراحة � ء من �ق�� �
- لهذا أقول ���

.. � � المزعج�� �س�طة.. إزالة هذين الجسم��
- وعندئذ �عود إ� صوا�ه؟
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- س�غدو عندئذ مواطنا يث�� اإلعجاب..
� م�ح:

صاح (�عقوب) ��
- حمدا � ع� نعمة العلم�

ف الن�أ السار إ� (نيونز).. � وه�ع ل��
 

∞∞∞∞∞
 

�ان رد فعل (نيونز) مخي�ا لألمل..
قال (�عقوب):

.. � � ابن��
ة صوتك أنك غ�� راغب �� - إن المرء ل�حسب من ن��

وحاولت الفتاة إقناعه.. ول�نه قال:
� من ه�ة اإل�صار..

- أنت ت��دين حرما��
هزت رأسها وأردف:

� - تلك األش�اء �ارعة الجمال.. الزهور.. ن�ات الحزاز ب��
الصخور.. السماء القص�ة �غيومها.. الغروب.. النجوم.. وأنِت..
.. � � �ال�� أنه پ���� وجهك العذب و�د�ك المتعانقت��

كفا��
وأنتم ت��دون �� أن أتوارى تحت سقف الظالم الذي سجن

خ�ال�م ف�ه؟ �ال.. لن ت��دي هذا �..
قالت:

- أح�انا.. أتم�� أن.. ثم توقفت عن ال�الم.. فرجاها أن ت�مل..
- أح�انا.. أتم�� أال تت�لم بهذە الط��قة..

- أ�ة ط��قة؟
� خ�الك - وأنا أح�ه ل�ن.. - أعرف أنه جم�ل - أع��

- ل�ن...؟
� وقفته و�ساءل:

واعتدل ��
� أن...؟

.. ي���� � � أن�� - تعن��
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و�دأ �فهم ��عة..
شعر �الحنق ع� مسار األمور و�الشفقة ع� عجزها عن

الفهم..
وأدرك من شح��ــها ك�ف أن روحها تضغط �عنف ع� األش�اء

� ال تجرؤ ع� التلفظ بها.. ال��
�عد برهة سألها �لطف:

� وافقت ع� هذە الجراحة؟ - ولو أن��
ارتمت ع� صدرە ولفت ذراعيها حول عنقه و�كت �حرقة:

- ليتك تفعل�.. ليتك تفعل�
لم ينم (نيونز) طوال األسب�ع السابق للجراحة.. األسب�ع الذي
أر�د �ه إعدادە؛ ل�كون الئقا �الع�، وأن يرتفع من مستوى

م المكفوف.. العبود�ة واالنحطاط إ� مستوى المواطن المح��
� التجوال �ال

� �غفو الجميع -�� � ساعات الص�اح - ح��
راح �ق��
هدف..

لقد وافق.. ل�نه لم �كن واثقا من الصواب �عد..
إنها آخر أ�ام اإل�صار �ال�س�ة له..

) ق�ل أن تنام.. وق�� دقائق مع (م�دينا - سارو��
قال لها:

- غذا.. لن أرى ثان�ة..
ضغطت �د�ه �قوة.. وهمست:

� � - �ا قل��
وأردف:

.. لو � من أج�� - لن يؤذوك إال قل�ال.. س�تحمل األلم �ا حبي��
�ان بوس�� أن أمنحك عمري لفعلت..

� الشعور �الح�ة ع� حاله وحالها..
غرق ��

ة.. وهمس: تأمل وجهها الجم�ل للمرة األخ��
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- وداعا..!
� صمت..

وابتعد ��
�ان يزمع الذهاب إ� م�ان منعزل ت�دو ف�ه المروج مزهوة بزهر

جس.. و���� هناك ح�� ساعة األضح�ة.. ال��
ل�نه رفع عي��ه فرأى النهار..

� ع�� المنحدرات..
النهار �مالك يرتدي درعا ذهب�ة و�م��

ء مجرد لطخة �
� الوادي وح�ه و�ل ��

عندئذ �دت له ح�اته ��
آثمة.. ولم �عد �ما انتوی.. �ل واصل التقدم..

خ�ج من السور.. واجتاز حاجز الصخور.. وراح يتذكر العالم
الحر العظ�م الذي جاء منه.. العالم الذي �ان �له مل�ا له.. و

(بوجوتا) �لدە.. عظ�مة نهارا.. غامضة ساحرة ل�ال..
تذكر رحالت النهر والعالم الواسع والقرى والغا�ات والصحاري
واندفاع األنهار وال�حر العظ�م ��الف الجزر.. ثم السماء.. لون

السماء.. األزرق الذي �فوق الوصف.. �حر النجوم ال�مدي..
راحت عيناە تمسحان ستار الج�ال..

لو أنه �سلق هذا الممر إ� المدخنة الثلج�ة الصاعدة.. ثم نفذ
� األشجار صاعدا.. و�عد هذا؟ ب��

�عدها �صل إ� السفح و��حث عن مخ�ج.. و�عدها؟
ر�ما �مكن للمرء أن ينفذ إ� أع� الجل�د ال�هرما�� نحو قمة

الج�ال..
 

∞∞∞∞∞
 

نظر إ� الق��ة من جد�د..
).. ل�نها �دت له ض��لة �ع�دة. وتذكر (م�دينا سارو��

استدار نحو الج�ال.. وراح ي�سلق..
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� م�ان عال �ع�د لقد تمزقت ث�ا�ه
� غ��ت الشمس �ان �� وح��

وتلوثت أطرافه �الدم ومألت ال�دمات جسدە.. ل�نه رقد
مب�سما يرمق النجوم..

و�ان سع�دا..
�
ومن �ع�د الح وادي العم�ان كجحر ع� �عد م�ل منه، غارقا ��

الض�اب والظالل.. وقد �دأ س�انه يوما جد�دا من العمل..
وادي العم�ان الذي ظن أنه س�كون مل�ا له..

(أب��ل 1904)
 

∞∞∞∞∞
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ء عن الن�ع المس� (ها�لوتو�س �
ظل العلم �جهل �ل ��

� (س�د ماوث)..
وكس) ح�� وقعت تلك األحداث المذهلة �� ف��

�ل ما �ان لدى العلماء هو ممّس مهضوم وجدوە قرب جزر
(آزور)..، وجسد متحلل وجدوە قرب (الندز إند) بوساطة
� عام 1896، وال �خ�م الظالم ع� أي مجال

الس�د (جننجز) ��
� من مجاالت علم الحيوان مثلما �خ�م ع� (الرأسقدم�ات) ال��
� � أعماق ال�حر.. وقد �انت مجرد مصادفة �� ال��

تع�ش ��
� عام

جعلت أم�� (مونا�و) �ك�شف اث�� ع�� نوعا جد�دا منها ��
� وجد فيها ذلك الممس الذي تحدثنا 1895 و�� المصادفة ال��

عنه..
� أعماق ال�حر

� تع�ش �� و��دو أن تلك المخلوقات العمالقة ال��
� ظروف

س���� أ�دا لغزا �ال�س�ة لنا.. ألننا ال نجد العينات إال ��
غ�� متوقعة..

وكس)؛ نحن نجهل فمثال ف�ما يتعلق �ال (ها�لوتو�س ف��
موطنها.. تماما �ما نجهل أما�ن توالد أسماك الرنجة ومسارات
هجرة (السالمون)..، وال �ستطيع علماء الحيوان أن �ف�وا لنا
� ع� سواحلنا.. ر�ما �ان ذلك �س�ب س�ب ظهورها المفا��
الج�ع الذي �دفعها لمغادرة األعماق.. ل�ن األصوب هو أن

� قص�نا فورا..
نتحا�� المناقشات غ�� المجد�ة وأن ت�دأ ��

�ان أول رجل يرى ال (ها�لوتو�س) – �ع�ارة أخرى - أول رجل
� .. ألن المؤكد اآلن أن وف�ات الغرق وحوادث الزوارق ال�� ��

� أول مايو �انت �س�ب
اجتاحت خلجان (ل�ف��ول) و (د�فون) ��

تلك ال�ائنات �ان هذا الرجل تاجر شای متقاعدا �د�
ة.. � (س�دماوث) لف��

ون).. وقد توقف �� � (ف��
� من (س�د ماوث) إ� خليج

�ان الوقت ظهرا وهو �م��
� أثار اهتمامه ما �دا له كحشد من الطيور تتقاتل (الدرام)؛ ح��
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� ضوء الشمس..
ء له لون أب�ض متورد �� �

ع� ��
�
�ان هناك ال�ث�� من النوارس تلتمع �ش�ل �خطف ال�� ��

النور، و�دا له حجمها الصغ�� مقارنة �ما تلتف حوله.. زاد هذا
.. من فضوله إ� حٍد كب��

ء أفضل �س� �ه نفسه؛ أزمع أن يرى كنه �
ولما لم �كن لد�ه ��

هذا الجسم �دال من الس�� إ� (الدرام)..
ة الحجم رماها الم�ج، و�� وقرر أن هذا �التأ��د سمكة كب��

اآلن تقاوم الهالك.. من ثم راح يه�ط المنحدر ذا الدرجات وهو
� وصل إ� أسفل يتوقف من آن آلخر ل�أخذ شه�قا عم�قا ح��
ء �دا له �

�ان �التأ��د أقرب إ� هذا الجسم مما �ان.. ل�ن ال��
أ��� قتامة وعدم وض�ح.. وما �ان وردي اللون ف�ه توارى األن

وراء صخور غطتها الطحالب..
ء مكون من س�عة أجزاء مستديرة.. �

ل�ن الرجل أدرك أن ال��
وقد التحمت أو انفصلت، وأن الطيور تحدث ضوضاء مستمرة

� الدنّو منه.. ء وتأ�� و�اخا ل�نها تهاب ال��
� � الصخور ال�� ون).. وراح �شق در�ه ب�� � مزق الفضول مس�� (ف��

ا�مة فوقها قد جعلتها أ�الها ال�حر، وقد وجد أن الطحالب الم��
زلقة إ� حد غ�� معقول..

.. وأحس � � �واله إ� الركبت�� �ع حذاءە وجور��ه وث�� توقف.. وان��
�متعة �عرفها �ل إ�سان.. متعة العودة إ� أ�ام الص�ا.. ع� أي

حال.. من المؤكد أنه �دين لهذا العمل �ح�اته..
وصل إ� مقصدە مطمئنا إ� األمان المطلق لهذا ال�لد من �ل

أنواع الحيوانات غ�� المرغوب فيها..
ا.. ل�نه لم ي�ال �ه.. لم ي�ال ح�� وصل إ� � ء مه�� �

وتحرك ال��
الصخور.. عندها فقط أدرك الطب�عة المهولة لهذا ال�ائن..

. � وجاءە هذا اإلدراك �ش�ل مفا��
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ابتعدت األجسام المستديرة عن �عضها.. وأدرك أن اللون الوردي
هو جسم آد� تم التهامه جزئ�ا.. و�ن استحال عل�ه معرفة
أجسم رجل أم امرأة، أما األجسام المستديرة ذاتها ف�انت غ���ة
الش�ل �ش�ه األخطبوط إ� حد ما.. لها ممسات عمالقة ط��لة

جدا ومرنة وقد التفت حول نفسها ع� األرض..
الجلد براق كجلد مدب�غ ال �� الناظ��ن.. ب�نما الممسات
� ال�ائن � الذكيت�� تح�ط �الفم وقد أع� هذا المشهد مع العين��

�له إ�حاء غ���ا بوجه آد�..
وأدرك الرجل أن هناك س�عة أو ثمان�ة من هذە المخلوقات..
� تعلو تدر�ج�ا �ان �ن �اردة ووسط م�اە المد ال�� وع� �عد ع��

هناك اثنان آخران �خرجان من الماء..
�ر � اهتمام ��

تمددت األجساد ع� الصخور، ترمقه عيونها ��
ون).. وال ي�دو أنه � ل�ن ال ي�دو أن الخوف قد ان�ساب مس�� (ف��
أدرك الخطر المحیق �ه.. ل�نه - �التأ��د - اشمأز وشعر �التوتر

.. � تتغذى ع� اللحم اآلد�� من تلك المخلوقات العجي�ة ال��
� أنها قد ظفرت �جسم غ��ق.. فصاح فيها محاوال إرغامها

فكر ��
ة ع� العودة للماء..، ولما وجد أنها لم ت�ال �ه التقط صخرة كب��
ورماها ع� واحد منها وهنا - و�� تحرر ممساتها - �دأت
� تصم�م واضح

المخلوقات تتحرك نحوە.. و�� تزحف ��
� صفوفها.. وتصدر صوتا ناعما من ب��

� خطر..
ون) أنه �� � هنا فقط أدرك مس�� (ف��

�خ من جد�د ور� حذاءە.. ثم راح يركض..
ى �عتها وقدر أنها �ن �اردة توقف واستدار ل�� وع� �عد ع��
� �طيئة الحركة.. ل�نه وجد ممسات أولها تتلمس الصخرة ال��

�ان �قف عليها منذ ثان�ة�
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لق محاوال � .. ي�� هذە المرة �خ �خة ثالثة وراح ي�ب.. يتع��
.. ولم �در من ق�ل �م �انت المسافة الوصول إ� الشا��
� ع� إصالح سلم ع� الشط � عا�ف�� ة.. وهنا رأي عامل�� كب��
ء الره�ب الذي �جري بهما، و�أنهما من �

� ال��
�� � غ�� مرتاب��

� الماء خلفه ع� �عد خطوات
عالم آخر المخلوقات تتحرك ��

كه إ� أن .. ولم ت�� � الماء.. طاردته ح�� الشا��
.. �اد �قع �� تع��

.. � �لغ العامل��
فراح الرجال الثالثة �قذفونها �الحجارة ثم ركضوا إ� (س�د
ماوث) �حثا عن العون وعن قارب.. ح�� �س�نقذوا الجسد

هة.. الممزق من تل�م المخلوقات ال��
 

∞∞∞∞∞
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ون) � و�أنما لم �لق ما �كف�ه من المخاطر؛ استقل مس�� (ف��

القارب ل�حدد لمن معه الموضع الذي وقعت ف�ه مغامرته..
�ان المّد قد و�، واحتاج األمر دورانا ال �أس �ه �القارب ل�صلوا

. إ� ال�قعة.. ل�ن الجسد �ان قد اخت��
ة تحت مستوى القارب.. ف�ما عدا غا�ة من �انت الرؤ�ة عس��
(الالمينار�ا) وسمكة هنا أو هناك.. شعروا �خي�ة أمل.. فهم قد

أعدوا أنفسهم للمغامرة.
وهنا رأوا واحدا من المخلوقات �سبح متجها لل�حر وهو يتحرك
ون) �دوران �الون حول � حركة لولب�ة عجي�ة ذكرت مس�� (ف��

نفسه وهو م��وط �خ�ط..
تحرك الماء.. واجتاحت دوامة غا�ة (الالمينار�ا) اللحظة..
� من هذە المخلوقات، وهما استطاع �عدها القوم أن يروا اثن��

يتقاتالن حول ما ي�دو أنه جزء من جسد الغ��ق..
اء تغ� ذلك و�عان ما عادت خيوط (الالمينار�ا) الخ��
�ون الماء المشهد.. راح الرجال الذين ته�جت مشاعرهم - ���

�المجاد�ف و��خون..
� الطحالب.. وعندها �دا لهم وع� الفور رأوا حركة صاخ�ة ب��

قاع الماء �له زاخرا �العيون�..
ات منها� - �ا لل�شاعة� - صاح أحد الرجال - إن هناك ع��

و�دأت األش�اء ترتفع من الماء نحوهم وف�ما �عد وصف مس��
ون) ل�اتب هذە السطور ذلك المشهد.. لقد �دا له �أنما � (ف��
استغرق وقتا ال �أس �ه ل�ن من الواضح أنه لم �ستغرق سوى

ثوان معدودة..
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.. ثم رأي الممسات تخ�ج من �ل � � ال�دء لم يروا سوى أع��
��

صوب �احثة هنا وهناك.. ثم إن هذە األش�اء راحت تتضخم
ح�� غطت القاع �له.. ورأوا الممسات تخ�ج فوق سطح الماء...
� جسارة تحسس واحد منها جانب القارب.. �ان مليئا

��
�الممصات والتف حول الدفة �أنما ل�غرق القارب أو �صعد

إل�ه..
�ه ون) �خطاف.. وه�ع نحو الممس و�� � أمسك مس�� (ف��
�ة عن�فة ع� غمه ع� اال�سحاب، وهنا تل�� �� �عنف؛ ل��
ظهرە �ان مصدرها صاحب القارب، الذي أمسك �المجداف،

وراح �صّد هجمة مماثلة ع� الجانب اآلخر..
و�عان ما عادت الممسات إ� الماء...

ون) وهو يرتجف: � قال مس�� (ف��
- من الخ�� لنا أن نغادر الم�ان..

� وقف واحد منهم عند المقدمة �دأ الرجال �جدفون ع� ح��
ب أ�ة ممسات جد�دة تظهر.. ممس�ا �ح��ة، مستعدا ل��

المزاج متعكر صامت.. والوجوە شاح�ة.. �انوا �حاولون الفرار
اسة ل�ن المجاد�ف لم تكد من الم�ان الذي هوجموا ف�ه ���
تلمس الماء؛ ح�� التفت حولها ح�ال أفعوان�ة مدب�ة.. التفت
حولها وحول الدفة وزحفت إ� سطح القارب �حركة لولب�ة

�طيئة..
�ان التجد�ف ش�ه مستح�ل �خ من �ان �جدف:

- الغوث ها هنا�
ون) ورجل آخر؛ ل�عيناە ع� التمسك �المجداف.. � فه�ع (ف��
ب إ� أطلق الرجل ذو الح��ة - واسمه (إيوان) - س�ة وراح ���
� نفس اللحظة

جانب القارب.. حشد الممسات الذي ظهر له ��
حاول الرجالن اآلخران استعادة مجدافيهما..
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فتح صاحب القارب مطواته، وانح�� ع� جانب القارب، وراح
.. � �مزق األذرع الملتفة حول المجداف��

ون) نظرة إ� ال�حر وهو يرتجف وأسنانه � وأل�� مس�� (ف��
از القارب.. � تصطك من اه��

� �اردة قار�ا فوق أمواج المّد.. قار�ا عندها رأي ع� �عد خمس��
�ه ثالث �ساء وطفل.. و�ان هناك نو�� �جدف.. ورجل ذو ق�عة

من القش وقف ع� ظهر القارب �حييهم..
� أن هذا معناە الغوث..

ون) �� � � ال�دء فكر (ف��
��

� وجود طفل.. ثم تذكر مع��
ترك المجداف ول�ح �ذراع�ه ب�شارة مجنونة، وتوسل إ�

المجموعة أن يرحلوا - �حق السماء�.
ون) الذي لم ير � ومن الجم�ل هنا أن نالحظ تواضع مس�� (ف��
� هذا العمل.. ل�نه �ان عمال �طول�ا حقا؛ ألن المجداف

�طولة ��
�ن �اردة.. قد غاص تحت الماء وعاد �طفو ع� �عد ع��

� من تحته.. وسمع �خة رعب مخ�فة هنا شعر �القارب يه��
.. � من (ه�ل) - صاحب القارب - مما جعله ي�� القادم��

� ى (ه�ل) وقد تقلص وجهه ألما ورع�ا وذراعه ال�م�� استدار ل��
ء ما �جذبها �قوة.. �

قد تدلت ع� جانب القارب ب�نما ��
- أوە.. أوە� أوە..

من العس�� أن نعرف ما حدث �الض�ط..
�ل ما نعرفه هو أن القارب قد مال �شدة.. وأن (إيوان) واآلخ��ن
� ذراع الرجل.. �ون الماء �المجداف والح��ة ع� جان�� راحوا ���

�ان (ه�ل) قوي الب��ان.. و�ذل جهدا جه�دا ح�� هّب واقفا..
و�الفعل أخ�ج ذراعه من الماء.. و�انت الذراع ملفوفة �خيوط
� المعة ألحد ب��ة معقدة.. وظهرت فوق سطح ال�حر ع��
� هاجمته.. ظهرت اآلن �م�ل القارب أ��� و�تدفق الوحوش ال��
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�
الماء �غزارة إل�ه عندها انزلق (ه�ل) ل�سقط من جانب القارب
� حاول هذا أن ون) ح�� � إ� الماء.. اصطدم حذاؤە برك�ة (ف��

� الثان�ة التال�ة أحاطت �ه الممسات..
�مسكه.. و��

ة ثم غاص إ� الماء.. قاومها مقاومة م�شنجة قص��
واعتدل القارب من جد�د..

د توازنه وقد أدرك أن المعركة قد ون) يتأرجح ل�س�� � وقف (ف��
ق��ت القارب من الصخور المغطاة �الطحالب خالل ثان�ة �ان
� أرض القارب ووثب..

�ه �� �ع المجداف من (إيوان) و�� قد ان��
.. وقف ع� لقان فوق الصخور الزلقة.. تع�� � فشعر �قدم�ه ت��

قدم�ه.. تع�� ثان�ة..
- خذ الحذر�

دوي صوت أحدهم.. واصطدم �ه جسم عمالق فسقط
جة حسب ون) أرضا وهو �سمع �خات مختنقة متح�� � (ف��

مصدرها (ه�ل)...
وثب فوقه شخص ما.. واندفع دفق من الماء الرغوي فوقه..

نهض ع� قدم�ه ولم ينظر للماء..
� يركضان أمامه ركض �أ�ع ما جعله ذعرە يركض.. ورأى رجل��

مبتعدين..
نظر وراءە إ� الماء.. �ان مذهوال من �عة األحداث منذ برزت

لهم تلك الرأسقدم�ات من الماء..
�ان يت�ف �أ�ع مما �ستطيع فهم ت�فاته..

.. واآلن فقط �شعر أنه صحا فجأة من �ابوس ش�طا��
� تحت ة.. وال�حر ي�� السماء �ال غيوم تلتمع �شمس الظه��

ض�ائها غ�� الشفيق
�ل ما حدث قد و� �أنما لم �حدث قط..

� عرض ال�حر..
�� � � مقل���� نطر إ� الوراء.. فرأى قار���
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وكس) تعلن عن وجودها ع� �انت هذە �� (ها�لوتو�س ف��

ساحل (د�فون شاير)..
وح�� هذە اللحظة تعت�� هذە أخطر اعتداءاتها إن قصة مس��

ون)، مع حوادث االختفاء المتكررة، وهروب السمك من � (ف��
� ذلك العام.. �ل هذا �ش�� إ� أن وحوش القاع

هذا الساحل ��
� هذا الساحل..

هذە �انت تم�ح تحت خط الماء ��
أعرف أن هناك من يرجحون هجرة الج�ع كقوة دفعت تل�م
� أفضل تلك النظ��ة ء؛ ل�ن - من ناحي�� � الوحوش إ� الم��

حها (همز�). � اق�� ال�د�لة ال��
يرى (همز�) أن مجموعة من هذە المخلوقات تزودت �اللحم
ي �عد غرق قارب ب�نها.. ودفعها هذا لمغادرة موطنها ال���

المعتاد.. ح�� وصلت إ� شواطئنا..
ي�دو �� أن شه�ة هذە الوحوش قد أش�عها التهام أحد ع��

ة أشخاص.. وال يوجد إ�سانا، ألن القارب اآلخر �ان �حمل ع��
� م�ان آخر من (س�د ماوث)

دل�ل ع� وجود المخلوقات ��
يومها..

� وسط
وعندما انتصف الل�ل دوت صفارة مذعورة من قارب ��

� جنو�� غرب (س�د ماوث)، ورأى ال�عض ال�حر ع� �عد م�ل��
فانوسا يرتفع و�ــه�ط �ط��قة غ���ة..

� هرعت القوارب الدان�ة نحو مصدر االستغاثة، واتضح أن را���
القارب قد رأوا حقا تلك المخلوقات تمر تحت قار�ــهم..

ي�دو أن هذە ال�ائنات - �أ��� �ائنات األعماق – �ان لها وهج
� سواد الماء.. و�انت

فوسفوري وقد �دا منظرها مرع�ا ��
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ممساتها مط��ة �أنما �� نائمة ب�نما تتحرك ب�طء نحو
الجنوب..

� مطاردة هذە ال�ائنات..
� جاءت لم ترغب �� ل�ن القوارب ال��

� نحن ال نعلم اتجاە هذا ال�ب برغم كون الساحل الجنو��
� وثالثة أ�ام ظهر � �علم �له بوجودە �عد هذا �أسبوع�� الغر��
(ها�لوتو�س) ع� رمال (�ال�ه).. و�ان ح�ا ألن شهودا عد�دين
رأوا ممساته تتحرك.. وقد قام س�د �د� (بوش�ه) ب�طالق

الرصاص عل�ه..
� اليوم األخ��

.. إال أنه �� و�ان هذا آخر ظهور ل (ها�لوتو�س) ��
) - رسام - �ستحم قرب � ت ك�� من (يونيو) �ان المس�� (إج��

).. وفجأة �خ ول�ح �ذراع�ه ثم ُجذب إ� األعماق.. � (نیول��
ولم �حاول صديق �ستحم �ق��ه أن ينقذە، �ل سبح إ� الشا��

فورا..
وهذە �� آخر حق�قة تقال عن غزاة ال�حر هؤالء..

ومن سبق األحداث أن نقول: إن هذا هو الهجوم األخ�� لتلك
المخلوقات الش��عة.. ل�ننا نعتقد. و�الطبع نأمل - أنها قد
� غادرتها دون عادت ألعماق ال�حر.. إ� األعماق المظلمة ال��

س�ب واضح..
(د�سم�� 1896)

 

∞∞∞∞∞
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القل�سوة األرجوان�ة..
�ان مس�� (كوم�س) �شعر �السأم من الح�اة لقد غادر دارە
التعسة شاعرا �السأم ال من وجودە هو فحسب؛ �ل من وجود

�ل إ�سان سواە..
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� ليتفادى المدينة، واجتاز الج�
وع�� ممر (جازو�رك) م��

؛ ل�صل إ� أشجار الصن��ر، �ع�دا عن رؤ�ة وسماع أي � الخش��
.. وراح يردد دون �لل أنه لن يتحمل الم��د... �

وجود إ�سا��
�ان رجال شاح�ا له عينان سوداوان وشارب دقيق كث، وله �اقة
مرتفعة قل�ال مما �عط�ه ا�حاء �ازدواج الذقن..، ومعطفه - برغم

ا�ان.. كونه رثا – مطعم �اإلس��
� األ�ام الخال�ة السع�دة ق�ل زواجهما -

و�ما قالت له زوجته ��
�ان مظهرە له ص�غة عسك��ة ما و�ما تقول له زوجته اآلن - و�ا
ء مخ�ف أن تقوله زوجة لزوجها - فهو ي�دو كدودة �

له من ��
ة.. صغ��

ولم �كن هذا أسوأ �ش��ه أطلقته عل�ه...
).. و�� صد�قة زوجته، ومن دون � �انت هناك من تد�� (جي��
� �ل أحد م�ارك.. �انت امرأة صاخ�ة

� للعشاء ��
دعوة �انت تأ��

تهوى األلوان الفاقعة والضحك المبتذل.. وقد فاقت �ل
ت معها شا�ا مزخرفا � أح�� سخافاتها السا�قة هذا األحد ح��

� دار مس�� (کوم�س)..
مثلها للعشاء ��

ثر �السخافات � �الهة يرمق زوجته ت��
وجلس مس�� (كوم�س) ��

مع ض�فيها وتضحك �صوت عال..
حسن.. ع� �ل حال لقد تحمل هذا.. و�عد العشاء ال�د أن
.. إن الدم ) إ� الب�انو لتعزف صخ�ا ال ي�ت�� تنهض مس (جی��

واللحم لم �خلقا الحتمال �ل هذا..
س�سمع �ل الشارع هذا الصخب.. ولسوف تتدهور سمعته..

� التنفس..
عندها أراد أن يت�لم شعر �أنه �شحب وال�� ع�ا ��

�ان جالسا ع� مقعد جوار النافذة، وقد انتخب الض�ف لنفسه
� أدار (كوم�س) وجهه وصاح �أنما لونج) الم��ــــح ح�� � (الش��

يوجه إنذارا:
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- إنه األحد�
ثم عاد �كررها:

- األحد�..
) تعزف.. أما زوجته فسألته و�� تتصفح �عض استمرت (جی��

ال�راسات الموس�ق�ة فوق الب�انو:
� ذلك؟ أال �ستطيع القوم أن ��وا عن أنفسهم؟

- وما ��
�
� ال أسمح بهذا الصخب �� � ال�سل�ة العاقلة.. ل���

- ال أمانع ��
� يوم أحد..

داري ��
) واستدارت �جسدها فوق مقعد الب�انو: � توقفت (جي��

؟ �
� عز��

- وما الع�ب ��
� انفتح (كوم�س) �عنف �ما �حدث مع �ل الرجال العص�ي��

الذين ال خطر منهم:
- اعتد� ع� هذا المقعد.. فهو ال �حتمل األثقال..

؟ - ال تلق �اال لألثقال.. ماذا كنت تقول عن عز�� من ورا��
� شفقة، ونفث سحا�ة من دخان الس�جار..

اب�سم الض�ف ��
وقالت الزوجة لصاحبتها ش�ئا من قب�ل - ال تهت�� �ه.. وواص��

..( العزف �ا (جی��
- سأفعل�

وصاحت الزوجة:
- لم أر رجال ع� شا�لتك قط.. لقد ت�دلت تماما منذ تزوجنا..

وق�لها كنت...
) تواصل ق�ع المفاتيح.. تام�.. تام�.. وهنا �دأت (جی��

هنا صعد الدم إ� رأس مس�� (كوم�س) فهب واقفا ورفع صوته:
� معطفه معلنا � ال أر�د هذە الضوضاء ها هنا.. واه�� �� �

- اص��
�اء.. عن ال���

قال الرجل وهو ينفث دخان الس�جار:
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- ال دا�� لالحتداد..
- ومن أنت �حق الجح�م؟

� الوقت ذاته..
هنا �دأ الجميع يت�لمون ��

) وذلك ألن أمرها يهمه.. � قال الض�ف: إنه م�لف �حما�ة (جي��
وقال مس�� (کوم�س) إن هذا من حقه..

� �ل م�ان عدا دارە هو (دار مس�� (كوم�س).. وقالت م��
��

(کوم�س) لزوجها: إنه �جب أن �خجل من إهانة ضيوفه وأنه -
ة. �ما قلت آنفا - قد تحول إ� دودة صغ��

� طلب (كوم�س) من ض�ف�ه مغادرة ووصل األمر ذروته ح��
الدار.. ل�نهما رفضا.. من ثم أعلن أنه س�غادر الدار بنفسه..

ق �النار، ودم�ع واتجه للمدخل ل�أخذ ق�عته، ووجهه �ح��
) العزف ع� الب�انو.. � عي��ه.. عندها واصلت (جی��

االنفعال ��
تام تام تام...

� الب�ت �له.. � جذب ال�اب �عنف وراءە فاه�� ح�� ح��
�ان هذا - �اختصار - هو س�ب تعكر مزاجه.. لهذا �مكننا اآلن

أن نفهم � سخطه ع� الوجود �له..
 

∞∞∞∞∞
 

�ان هذا هو آخر شهر (أ�ت��ر)..
.. � ��� و�انت الطحالب تمأل الخنادق والحفر وتكسو ن�اتات ال��

حينما راح يتذكر قصة زواجه.. �انت مخت�ة وعاد�ة..
األن �عرف أن زوجته تزوجته لمجرد الفضول.. وللفرار من
ح�اتها السق�مة المملة كعاملة.. و�أ��� ط�قتها لم تدرك - �غ�اء

� عمله..
- أن واجبها هو معاونته ��
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�انت نهمة إ� المتعة و�� ح�اة المجتمعات، وقد أح�طها أن
تجد أن قيود الفقر مازالت تحا�ها.. �لما حاول (كوم�س) أن

يهدئ انفعاالتها ازدادت سخطا..
لماذا ال تكون لط�فا؟

� نفسه و�ان مس�� (كوم�س) رجال ود�عا مسالما اعتاد أن �ع��
..( �

وأن ينكرها.. ح�� وصل إ� (اال�تفاء الذا��
) مثلما جاء (مفستوفول�س) الش�طان إ� د. � عندها جاءت (جي��
(فاوست) ل�جعله ي�يع روحه وراحت تقنع زوجته �ارت�اد

المسارح و (ما إ� ذلك).
أضف إ� هذا خاالت زوجته وأخوالها الذين دأبوا ع� ز�ارتهما
ل�لتهموا رأس ما لهم و�ــهينوە و�ضا�قوا العمالء.. وعامة ل�سودوا

ح�اته..
� غضب، �قسم �صوت

لم تكن هذە أول مرة �غادر فيها دارە ��
عال إنه لن �ق�ل الم��د.. ل�نه لم �كن من ق�ل قد وصل إ� هذە

الدرجة من مقت الح�اة..
ر�ما ساعدت السماء الرماد�ة ع� ذلك.. ور�ما إدرا�ه أنه قد
� ح�اته كرجل أعمال، فلم يبق أمامه

وصل إ� الحض�ض ��
سوى اإلفالس.. و�عدها الندم ع� تلك ال��جة..

إن موقفه لمحزن.. ورأس ماله �له م��وط بتجارته..
ومع�� أن ينفصل عن زوجته هو االنضمام إ� جيوش

� م�ان ما من األرض...
�� � المتعطل��

�
إن ترف الطالق �ع�د عنه.. وتع��ف الزواج �أنه الح�اة معا ��

اء يناس�ه للغا�ة.. ال�اء وال��
� �غضبون ع� زوجاتهم ير�لونهن ح�� الموت.. � ح�� إن البنائ��
� محدودي الدخل � الموظف�� والن�الء �خونون زوجاتهم.. أما ب��
وأصحاب المحالت فتتف�� عادة الذبح.. و�مكنك أن تثق
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� وضع
� أقول: إن عقل مس�� (كوم�س) راح �فكر �� ��ال�� ح��

� حد المو�
نها�ة مناس�ة إلح�اطاته.. فراح �فكر ��

� ذهنه خطا�ات
.. وراح �كتب �� � � الخ�� والمسدسات وس�ا���

مؤثرة �ذكر فيها أسماء أعدائه و�طلب المغفرة لروحه
استه الم�ان لألحزان.. �عد قل�ل أفسحت ��

لقد تزوج بنفس المعطف الذي يرتد�ه اآلن.. �انا �مش�ان فوق
�ق ال�انع ذات الدرب، و�ان ��افح ل�جمع رأس مال �اف�ا، وال��

ء هكذا�.. �
األ�ام الزواج األو�.. ثم انت� �ل ��

� الموت كحل أخ�� جذري..
�دا �فكر ��

ها.. لم ال �غوص فيها لأل�د؟ � ع�� � القناة ال��
فكر ��

و��نما هو ينفذ ما انتواە رأى القل�سوة األرجوان�ة توقف لحظة
وتأملها.. ثم انح�� � �لتقطها وقد حسبها حافظة جلد�ة
� من الن�ع

مزخرفة.. وهنا أدرك أنها قمة فطر.. فطر أرجوا��
السام.. براق له رائحة حادة. �انت الرائحة ق��ة حادة ل�نها غ��

ت ة فوجد مادة ب�ضاء ك��م�ة تغ�� منفرة.. ك� قطعة من الق��
. ّ خالل ع�� ثوان - �أنما هو سحر - إ� لون أصفر مخ��

قب هذە الظاهرة.. أش�اء رائعة تلك ک� جزأين آخ��ن ل��
الفط��ات - خطر له - ول�نها سامة مميتة..

هكذا قال أبوە مرارا.. سامة مميتة�..
إن الوقت مناسب للحماقات.. لم ال �كون هذا اآلن وهنا؟

ة جدا من الفطر.. �ان حاد المذاق إ� حد أنه تذوق قطعة صغ��
�اد ي�صقه ثم �دا له حارا مت�ال �المسطردة األلمان�ة.. ابتلعه

�امال.. ترى هل أحب مذاقه أم ال؟
.. إنه �لعب مع � �شوة الحا��

لم ي�ال بهذا و�� �ل متاع�ه ��
الموت اآلن.. قضمة أخرى..
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ثمة شعور غ��ب �التنم�ل ع� طرف لسانه وأطراف أنامله..
� أذن�ه..

ون�ضه ي�سارع و�صفر ��
- فألجرب قطعة أخرى�

.. ل�نه ترنح ح�� وصل لقل�سوة أرجوان�ة � لم تعد قدماە ثاب�ت��
أخرى:..

ء.. لـ.. لذ�ـ.. لذ�ذ� �
- شـ.. ��

وانكفأ ع� وجهه..
ء.. �

�عدها �� �ل ��
ة.. ووضع �دە ع� حاج�ه.. نهض شاعرا �الح��

ء ما ل�نه ال �ذكر كنهه.. ل�نه اآلن �شعر �
لقد حدث ��

�الذ�اء.. �الحي��ة.. وضحك من أعماق قل�ه.. هل �ان خموال
ف�ما سبق؟ ال �دري.. ل�نه لن �ظل كذلك..

� الدار..
إن الض�اب �مأل ذا�رته ل�نه �ذكر ش�ئا عن مشاجرة ��

لم ال �عود لهم و�جلب معه �عض هذا الفطر الجم�ل؟ س�مأل
ق�عته �ه...

س�قلب �� معطفه إ� الخارج - ع� س��ل الم�ح - و�لصق
�عض الزهر األصفر ع� جيوب معطفه..

و�عود للدار مغن�ا..
 

∞∞∞∞∞
 

) عن العزف واستدارت � �عد ما فارق الدار غاض�ا؛ توقفت (جي��
�مقعد الب�انو هاتفة:

ء� �
- �ا لها من ضوضاء من أجل ال ��

قالت م�� (كوم�س):
- هأنذا ترى ما ع� أن أعان�ه �ا مس�� (�الر�س)..
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� ح�مة:
قال مس�� (�الر�س) ��

- إنه رجل مندفع قل�ال..
.. هذا هو ما أشكو منه.. ال ي�ا�� - إنه ال �درك مركزنا االجتما��

ء �جعل �
اء �� ء سوى متجرە العتيق، فإذا حاولت �� �

���
ما �ان الشجار حتم�ا.. و��خ �أش�اء من قب�ل مظهرنا مح��

(االقتصاد)..
�
(ال�فاح) من أجل الع�ش).. إنه �سهر الل�ا�� مؤرقا �فكر ��

� من شلن.. �ل لقد حاول مرة إقنا�� �أ�ل ز�دة
ك�ف�ة حرما��

� اس�سلمت لمطال�ه.. عندئذ.. (دورس�ه).. ولو أن��
لونج: � خ�ا ع� الش�� قال مس�� (�الر�س) مس��

- لو أن المرء �عرف ق�مة المرأة فعل�ه أن �ض�� من أجلها.. عن
� وضع �سمح � �أن

� الزواج، ح�� ��
نف�� ال �مكن أن أفكر ��

أتزوج �ش�ل الئق..
:( قالت (جی��

- ال أوافق ع� ذلك.. فلم ال �طلب المرء عون زوجته طالما هو
؟ ال �عاملها �ش�ل حق��

قالت الزوجة:
� وافقت عل�ه.. ولوال � كنت حمقاء ح�� .. ل��� �

- لن تصدقا��
� ما كنا وجدنا ع��ة تقلنا �عد الزفاف.... معونة أ��

صاح (�الر�س) مصدوما:
- ر�اە�.. ألم �دبر هذا لك؟

ء من هذا الهراء - و�عد �
- قال: إنه �حتاج المال لل�ضاعة - ��

ة المصار�ف.. لو لم � حامال أوراقا وأرقاما يولول من ك�� هذا �أتي��
م

�
نقتصد هذا العام فلسوف �ص�بنا الخراب.. فأقول له: ِلم ل

؟ وج جار�ة – إذا أردت واحدة - �دال من ب�ت ناس مث�� � ت��
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� أن نقول: إنهم
دعونا ال نواصل هذە المحادثة العق�مة.. �ك��

ة � عن رح�ل مس�� (كوم�س)، وجلسوا جوار النار ف�� �انوا راض��
ال �أس بها ح�� جل�ت م�� (كوم�س) أدوات الشاي..

وهنا سمعوا ما �دل ع� عودة مس�� (كوم�س)..
صوت انغالق ال�اب..

قالت الزوجة:
- هو ذا س�دي قد عاد.. غادر الدار �أسد وعاد كحمل..

هنا انفتح ال�اب و�رز مس�� (كوم�س) ل�نه لم �كن هو.. لقد
مزق ال�اقة العال�ة ب�همال عن عنقه وق�عته مألى �الفطر،
وزهور صفراء تح�ط �خا�ة.. أما عن وجهه ف�ان شاح�ا..
� عن أسنان عيناە واسعتان تلتمعان.. وشفتاە قد تراجعتا �اشفت��

مزمجرة..
- �سل�ة عاقلة�.. م�ح... رقص�..

.. نحة راقصة.. ثم انح�� قالها وم�� ثالث خطوات م��
�خت م�� (كوم�س):

) �صوت � غ�اء قالت (جی��
� فتح (�الر�س) فاە �� .. ع� ح��

واهن: - إنه ثمل..!
� � العين�� ل�نها لم تر قط رجال بهذا الشحوب.. وال هات��

.. � الم�سعت��
� (�الر�س).

مد مس�� (كوم�س) �دە �حفنة من الفطر.. وصاح ��
. - صنف حلو�.. مد �دك�

وهنا �دأ يثور.. و�خ �صوت لم �سمعه زوجته من ق�ل:
.. وأنا الس�د هنا.. �ل ما أعط�ه لك� � - هذا بي��

�
هنا أعلن (�الر�س) عن جبنه.. لم يتحمل النظرة المجنونة ��

� (كوم�س).. فنهض من مقعدە وتراجع.. عي��
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) أن هذە فرصتها.. � عندها وثب (كوم�س) إل�ه.. وجدت (جي��
فأطلقت �خة وهرعت لل�اب.. لحق الزوج بها.. وحاول
(�الر�س) التدخل ل�ن ع��ة الشاي تهشمت إذ أمسك �ه

� فمه..
(كوم�س) من �اقته وحاول أن �دس الفطر ��

� المتجر الذي �ان ملحقا �الب�ت.. أما
�� ( � اخت�أت (جي��

(�الر�س) ففر إ� المطبخ.. واندفعت الزوجة خارج الغرفة
وأغلقت ال�اب وراءها ل�ن المفتاح �ان �الداخل.. من ثم هرعت

إ� الطابق العلوي وأغلقت غرفة النوم وراءها..
� ثالثة اتجاهات خ�ج الزوج (الم�ح) من الغرفة.. وتح�� ب��
مختلفة ثم أزمع الهجوم ع� المطبخ، ح�ث �ان (�الر�س)
�حاول جاهدا غلق ال�اب.. ثم تخ� عن محاولته وحاول الفرار

ك ق�لها.. � ال��
� ل�نه وقع ��

من ال�اب الخل��
� وسواط�� لحم حولهما؛ فقد رأي ولما �انت هناك س�ا���
(�الر�س) أن يتظاهر �الم�ح ليتفادى أ�ة أحداث مأساو�ة.. وال

شك هنا أن مس�� (كوم�س) تالعب �مس�� (�الر�س) ح��
� قمة األلفة والم�ح �ما لو �انا

النها�ة.. لقد �دا الرجالن ��
� منذ أعوام.. صد�ق��

وأ� (كوم�س) أن يتذوق ض�فه الفطر..، و��دو �� أن
(�الر�س) قد تم جرە تحت الحوض، وتم حّك وجهه �فرشاة
تنظ�ف الفرن.. ل�نه ظل م�ا ع� أن �كون مرحا.. وع� �ل
� معطفه وقد طرد من ال�اب

حال - �ش�ل ما �ه وجد نفسه ��
ا.. .. ممزق الث�اب م�ع�� �

الخل��
..( � (جی��

وهنا �دأ مس�� (كوم�س) �فكر ��
.. ل�ن لقد وجدت نفسها عاجزة عن فتح �اب المتجر األما��
� الل�لة حب�سة

� ظل موصدا.. من ثم قضت �ا��
ال�اب الخل��

المتجر.
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ي�دو �� هنا أن مس�� (كوم�س) عاد إ� المطبخ �احثا عن
اب المقوي الذي ب خمس زجاجات من ال�� الم�ح.. ح�ث ��

�انت زوجته تحتفظ �ه لصحتها..
أحدث جل�ة م��عة وهو يهشم أعناق الزجاجات �أط�اق (جهاز)
.. وج�ح إص�عه مرة - وهو الدم � مرحة ش��

� أغا�� زوجته، وغ��
� قص�نا هذە - وع� �ل حال �مكننا أن

الوح�د الذي سال ��
�
.. فقد انتهت �� �سدل الستار ع� أحداث هذا األحد الدا��

القبو بنعاس ط��ل عميق..
 

∞∞∞∞∞
 

� (أ�ت��ر) من جد�د..
�عد خمس سنوات.. هو ذا مساء األحد ��

� أشجار الصن��ر.. � ب��
ومس�� (كوم�س) �م��

لم يزل هو ذات الرجل الذي عرفناە.. ل�ن ذقنه المزدوجة قد
تالشت.. ومعطفه جد�د مح� �المخمل ق�عته المعة وقفازاە
جد�دان.. و�مكن لمالحظ عابر أن يری انتصاب هامته كرجل

يثق بنفسه ج�دا.
� ش��ه له هو أخوە

.. وجوارە �م�� � اآلن هو س�د له ثالثة معاون��
ال�ا).. (توم) الذي عاد من (أس��

و�ان �قول ل (كوم�س):
- عمل ط�ب أ�ا (ج�م).. وسط هذە المنافسة أنت محظوظ �
تحسن تو� أمورك.. ومحظوظ أن تجد زوجة تعينك مثلما

تفعل زوجتك..!
قال (كوم�س):

� و��نك لم �كن األمر هكذا دائما.. - بي��
- �حق السماء�
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- نعم.. لن تصدق هذا.. ل�نها �انت م�ذرة مشا�سة.. وكنت أنا
ء.. أؤكد لك �ا (توم).. لم �

مسالما مح�ا فظنت أنها تملك �ل ��
تكن الدار داری..

- لم أحسب هذا..
� قلت لها: أنا لست دوقا ألحتفظ بزوجة �أنها - �ان كذلك.. ل���
.. ل�نها لم � كفا��

�� � حيوان أل�ف.. لقد تزوجتك ل�ساعدي��
تصغ.. قلت لها: أنا رجل وديع ح�� أثار.. ل�نها لم تصغ

.. �
لتحذيرا��

- وعندئذ؟
� قادرا ع� الثورة.. إن ال�سوة - كذا ال�سوة دائما.. لم تحسب��

مثلها - ول�كن هذا ب�ننا �ا (توم)..
من الرجل ما لم �خفنه قل�ال.. لهذا عزمت ع� أن - ال �ح��
) مع صد�قها.. �شاجرنا أر�ــها.. كنت هناك من تد�� (جی��

فانفجرت فيهم..
- أحقا؟

�ت هذا الشاب ألر�ــها ما بوس�� - ط�قا.. كنت مجنونا.. ��
�ته علقة ساخنة وك�ت أش�اء.. أفزعتها ح�� فرت عمله.. ��

إ� غرفة النوم..
- ثم؟

ثار.. و�عدها
�
� أ � الص�اح قلت لها: اآلن ت��ن ك�ف أ�ون ح��

�� -
�
عمت السعادة الدار.. لوال تلك األمس�ة ل�نت أ�سول ��

الطرقات اآلن، وعائلتها تتذمر من فقري. أنا أعرف أسل��ــهم..
قال األخ (توم) متأمال:

- ال�ساء مخلوقات عجي�ة..
- �حتجن �دا صارمة..

هنا هتف (توم) وهو يتأمل المشهد أمامه:
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- ما أ��� الفط��ات هنا�.. ال أفهم نفعها بتاتا..
قال مس�� (كوم�س):

- أعتقد أن هللا خلقها الح�مة عال�ة..
� أصا�ت � هذا عرفانا �الجم�ل للقل�سوة األرجوان�ة ال��

و�ان ��
؛ ومن ثم � هذا الرجل الوديع �الجنون إ� درجة الفعل اإل�جا��

تغي�� مسار ح�اته �ال�امل..
(رأس السنة - 1896)

 

∞∞∞∞∞
 

(تمت �حمد هللا)
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رحلة أخرى ممتعة مع أفضل ما كتب (ه. ج. و�لز) من قصص
خ�ال�ة.. الفرار من مطاردة العم�ان المحمومة �حثا عنك..
� وادي العنا�ب.. ال�حث عن لغز متجر الد�

التخ�ط ��
العج�ب.. ثم االنحدار إ� هاو�ة المح�ط.. �ل هذا وأ��� تجدە

� هذا ال�ت�ب.. لك.. ولك وحدك..� � دف�� ب��
أحمد خالد توفيق 
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
المؤلف..

� الهـــــــاو�ة..
��

المتجر المسحور..
وادي العنا�ب..

�لد العم�ان..
غزاة ال�حر..

-1-
-2-
-3-

القل�سوة األرجوان�ة..
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المالحظات

[←1]
(*) نعم �لغة ال�حر..
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[←2]
(*) مثل لفظة (جال جال) عندنا..
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمه مهمة) :
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب ا�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (18)      
 
 
 
 
 

دور�ان جراى
 

�قلم: أوس�ار وا�لد.
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
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المؤلف..
ة اليوم نحاول االبتعاد قل�ال عن عالم المغامرة، واألحداث المث��
، والذي هو الصاعقة، لندنو أ��� من عالم األدب الروما���

� درجات تذوقنا لألدب العال�..
درجة أ��� نضجا ��

� كتاب �امل ولعله من أ���
أد�ب اليوم ال �مكن ال�الم عنه إال ��

كتاب العالم الذين صدرت عن ح�اتهم دراسات �املة.. وح�اته
�حر ال ي�ت�� من الصخب والق�ل والقال..

ل�ننا سنكون محددين مخت��ن.. ألم �قل (ما�اب�س) إنه «من
ة»؟ � القصة ذاتها قص��

� المقدمة.. وتأ��
الحمق أن تط�ل ��

� (د�لن).. االبن
� 16 أ�ت��ر عام 1854 ��

ولد (أوس�ار وا�لد) ��
� لس�� (و�ل�ام وا�لد) طب�ب وجراح عيون فائق الشهرة - وأم

الثا��
�انت تحارب من أجل ح��ة (إيرلندا) �قلمها..

� المدرسة - كعادة األد�اء - لم ي�د (أوس�ار) حماسا لأللعاب
و��

� والشعر..
الص��ان�ة.. �ان يؤثر الوحدة وقراءة األدب اإلغ����

� أن �ظفر - ف�ما �عد - �منحة
و�ان لقراءاته هذە الفضل ��

الجامعة (أوكسفورد)، وظفر هناك �شعب�ة ال �أس بها �س�ب
الماحيته وروحه المرحة.. و�دأت أشعارە تولد ع� صفحات

المجالت اإليرلند�ة..
� � (أوكسفورد) �ان قد نال شهرة ��رائه الثور�ة ال��

� تخ�ج �� وح��
تصدم أذواق السواد األعظم من الناس، و�انت ث�ا�ه الزاه�ة

منفرة األلوان تعكس هذا التحدي..
ات، ثم تزوج � �ضع محا��

سافر إ� الوال�ات المتحدة ل�ل��
، واضطرته المسئول�ات � (كو�ستا�� ل��د) وأنجب منها طفل��
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� مجلة (بول مول) ثم صار محررا لمجلة
إ� أن �عمل مراجعا ��

(عالم المرأة)..
�ان هذا الوقت - عام 1887 - هو الذي كتب ف�ه قصة (شبح
ف�ل).. و�عد هذا �عام أصدر مجموعة من القصص الخ�ال�ة �ان��
تحت عنوان (األم�� السع�د وقصص أخرى).. تال ذلك إصدار
� �د�ك � ب�� روايته الوح�دة (دور�ان جرای) و�� القصة ال��
� ال�دا�ة،

اآلن..، وقد ق��لت هذە القصة بهجوم عن�ف ��
� � محا�مة (ك����

واستخدمها مهاجموە كدل�ل إث�ات ضدە ��
ة.. بری) الشه��

وعال نجم (وا�لد) ��عا، وامتألت الصحف ��رائه وأخ�ارە..
( وقدم م�ح (سانت ج�مس) روايته (مروحة الل�دي وندرم��
ي.. ولقد � � دش�ت اسمه �أحد أهم كتاب الم�ح اإلنجل�� ال��
قدمت الس�نما الم��ة.. ذات الروا�ة �اسم (امرأتان) منذ

عقدين من الزمان..
شهد العام 1895 ظهور أعماله (امرأة �ال أهم�ة) و (الزوج

) وتحفته الخالدة (أهم�ة أن تكون جادا) و (سالو�).. المثا��
ا؟ - � ت�د�ل شخص�ة (وا�لد - أل�س ���

�ان لهذە الشهرة دور ��
� تك��نه..

�أنما تحقيق الطموحات قد حرر میوال مرض�ة ما ��
و�عان ما �دأ تدهور الرجل إ� نهايته..

وتكفل أصحاب السوء ب�سه�ل ط��ق الرذ�لة للرجل، ح�� قدم
� بری).. وح�م عل�ه للمحا�مة ف�ما �عرف �ـ (محا�مة ك����

.. � �السجن مع األشغال الشاقة لمدة عام��
ا جدا � السجن كتب إ� صد�قه (ألفرد دوجالس) خطا�ا شه��

و��
...De profundis ف�ما �عد �اسم (من األعماق) أو ���

� الوقت
ك ال�الد إ� فر�سا..، و�م�� و�غادر (وا�لد) السجن في��

دون كتا�ة أعمال مهمة أخرى، ثم �ص��ه التهاب األذن الوس�
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� د�سم�� عام 1900،
الذي يؤدي �ه إ� الح� الشوك�ة ��

�
�� ( � الش�� ة (ب�� � مق��

� �ار�س.. ��
ة ف�دفن �� و�لفظ أنفاسه األخ��

(مونمارتر)..
�وم): «�ان الجمال موجودا منذ دهر ق�ل عام �قول (ما�س ب��

1880، ل�ن (أوس�ار وا�لد) هو أول من رآە.»
و�قول (وا�لد): «ع� الفنان أن �خلق أش�اء جم�لة.. ل�ن عل�ه

أال �ض�ف ش�ئا من ح�اته الخاصة إليها.»..
ل�ننا سندرك من الصفحات التال�ة شخص�ة هذا األد�ب العظ�م

المفعمة �الشاع��ة والحساس�ة والقلق..
 

د. أحمد خالد
 

∞∞∞∞∞
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(1)
 

� تتحرك ر�ــــح الص�ف �ان المرسم �عبق برائحة الورود.. وح��
� أشجار الحد�قة؛ �انت روائح زهرة (الل�الك) ت�سلل الهينة ب��

من ال�اب المفت�ح، ومعها عبق ن�اتات أ��� رقة وشفاف�ة...
ي وتون) �دخن کدأ�ه ما ال ح� وع� المت�أ �جلس اللورد (ه��
له من لفافات التبغ، يتأمل الزهور الرق�قة من وراء زجاج
� إ�ار رت�ب

� ألز�ز النحل الخافت وهو �ف�ش ��
النافذة.. و�ص��

� الحد�قة، ومن �ع�د ت�دو ضوضاء (لندن)
حول األعشاب ��

لمسمع�ه كنغمة يرددها معزف �ع�د..
� منتصف الغرفة - ع� حامل منتصب – صورة مرسومة

و��
�الحجم الطب��� لشاب شد�د الوسامة إ� حد غ�� عادي..
وأمامها جلس الرسام ذاته (�اس�ل هولورد) الذي آثار اختفاؤە

ة.. � منذ أعوام ضوضاء عامة.. وجلب شائعات كث�� المفا��
� رضا وهو يتأمل عمله المتقن..

اب�سم الفنان ��
وفجأة أغمض عي��ه.. ووضع أنامله ع� جفن�ه �أنما ل�سجن

� ذهنه �خ�� أن �صحو..
حلما غ���ا ��

ی): قال لورد (ه��
- هذا خ�� عمل لك �ا (�اس�ل).. أفضل ما قمت �ه.. �جب أن
� العام القادم.. إن األ�اد�م�ة ها هنا

ترسله إ� (جروزفينور) ��
�ن فال غ�� مناس�ة.. �لما ذه�ت هناك وجدت إما أناسا كث��
ة فال � - أو أجد لوحات كث�� أستطيع رؤ�ة اللوحات. وهذا س��

أستطيع رؤ�ة الناس - وهذا أسوأ -.. إن (جروز فیتور) �� خ��
م�ان..

هز الرسام رأسه �ط��قة طالما أضحكت أصدقاءە منه.. وقال:
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� مرسلها إ� أي م�ان.. - ال أحسب��
� دهشة ع�� سحب الدخان..

ی) حاجب�ه وتأمله �� رفع لورد (ه��
� من � الع��ز؟ �ا ل�م مع�� الفنان��

- لن ترسلها؟ لم �ا صد���
ا.. � إنجل��

فع ذكرك عال�ا �� غ��اء األطوار�.. إن لوحة كهذە س��
ء.. �

ولسوف �غار منك الشي�خ لو �ان الشي�خ أن �شعروا ���
� ال أستطيع عرضها، فقد وضعت - اعلم أنك س�سخر.. ل���

� فيها...
ا من ذا�� كث��

ا من ذاتك؟ لعمرى �ا (�اس�ل) لم أدر أنك بهذا الحمق.. ال كث��
� هذا أجد أي �شا�ه ب�نك بوجهك القوي وشعرك الفاحم، و���
الشاب الوس�م الذي صنع من العاج والزهور.. إن وجهك �حمل
� ي�ت�� ح�ث ت�دأ

ا ذك�ا �ا (�اس�ل).. ل�ن الجمال الحق��� تعب��
التعاب�� الذك�ة.. الذ�اء �دمر توازن أي وجه.

.. إن � � �جلس المرء ل�فكر يتحول �أ�مله إ� أنف أو جب�� وح��
صد�قك الجم�ل هذا الذي ال أعرف اسمه..

هو إ�سان ال �فكر.. مخلوق جم�ل خاو من العقل أنا واثق من
هذا.. ال تتملق نفسك �ا (�اس�ل) فأنت ال تحوي أقل ش�ه �ه..

أجاب الرسام:
.. أنا ال أشبهه البتة.. أعرف هذا.. إن (دور�ان � - أنت ال تفهم��

برای) هذا...
ی) و�ساءل: نهض لورد (ه��

- (دور�ان جرای)؟ أهذا اسمه؟
� إخ�ارك �ه...

- نعم.. لم أ�ن أ���
- لمه؟

� أحب الغموض.. هذا هو ما �جعل الح�اة المعا�ة - ر�ما ألن��
� و�ال فقدت � أسافر ال أخ�� القوم عن وجه�� شائقة.. وح��

� أحمق؟ .. عادة سخ�فة ل�نها تث�� الخ�ال.. أترى أن�� � متع��
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� �
وج... � � م�� - بتاتا �ا ع��زي (�اس�ل).. بتاتا.. ي�دو أنك ت��� أن��
ور�ة وم��ة الزواج الساحرة �� أنها تجعل ح�اة الخداع ��

� � للزوج��
� إ� الحد�قة:

قال (�اس�ل) ماش�ا نحو ال�اب المف��
� الحد�ث عن الزواج فأنت زوج ط�ب..

� أمقت ط��قتك �� - إن��
ل�نك شخص غ�� عادي.. �ل �المك �ذيء و�ل أفعالك نق�ة

طاهرة..
وخ�ج الرجالن إ� الحد�قة وجلسا ع� مقعد ط��ل من ال�امبو

� األوراق.. تحت خم�لة، وقد ا�ساب ضوء الشمس من ب��
أخ�ج اللورد ساعته وقال:

- أخ�� أن �كون ع� االن�اف أي (�اس�ل).. ل�ن - ق�ل رح���
.. لماذا ال ت��د عرض صورة � أن تج�ب عن سؤا��

- أرغب ��
(دور�ان جرای)؟ أر�د اإلجا�ة الحق�ق�ة..

- قلتها لك..
- �ال.. لم تفعل.. قلت: إن هناك ال�ث�� من ذاتك وهذا تفس��

طفو�..
� عي��ه وقال:

نظر (�اس�ل) ��
- إن �ل لوحة رسمت ب�حساس صادق �� صورة للرسام ول�س
للجالس أمامه.. ل�س الجالس هو من تراە، �ل الرسام الذي
� هذە

كشف روحه ع� القماش.. لقد أظهرت أدق أ�ار رو�� ��
الصورة؛ لهذا أهاب عرضها ع� المأل..

ي) والتقط زهرة أقحوان أرجوان�ة من األعشاب، اب�سم لورد (ه��
وراح يتأملها مصغ�ا.. وهو ي�ساءل عن �ق�ة ما س�قول

(�اس�ل)..
�عد هنيهة قال الرسام:
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� دار الس�دة (براندون).. أنت
- (منذ شه��ن ذه�ت إ� حفل ��

� المجتمعات من آن
� الفقراء أن �ظهروا �� تعرف أن ع� الفنان��

.. و�معطف سهرة � آلخر ل�عرف الناس أنهم ل�سوا متوحش��
ا ور�طة عنق ب�ضاء �مكن ألي جلف أن ي�دو للناس متح��
� وقض�ت ع�� دقائق أثرثر مع رجال األعمال واأل�اد�مي��

.. استدرت ألرى � .. ثم شعرت �أن هناك مسّن يراقب�� � الممل��
(دور�ان برای) للمرة األو�.. أدركت للمرة األو� أن هذا

الشخص بوجودە الساحر قادر ع� امتصاص وجودي وف��
� الهلع.. وشعرت أن القدر �داری � م�ات عد�دة ذاته.. أصاب��
� شعور هو

وآالما ال توصف.. واستدرت ألغادر القاعة �حدو��
� ..، وهنا اصطدمت �الس�دة (براندون).. فسألت�� � ن�ع من الج��
�صوتها الصارخ الرفيع (ال أظنك مفارقنا بهذە ال�عة �ا مس��

� إ� أمراء من (هولورد)؟ لم أستطع التملص منها.. وقدمت��
طة و�ساء األ�ة المال�ة وأشخاص يرتدون ر�طة الساق واأل��
� لهم �اعت�اري أعز أصدقائها من العجائز المتصاب�ات.. قدمت��

� أصافح (دور�ان برای).. وتعارفنا.. � النها�ة وجدت��
و��

سأله اللورد:
- وك�ف وصفت لك الس�دة (براندون) هذا الشاب؟ إنها تعامل
ك ��ل ضيوفها �ما �عامل سمسار المزادات �ضاعته.. إنها تخ��

ء الذي تود معرفته حقا.. �
تفاص�لهم ف�ما عدا ال��

- آە �ا ع��زي.. أنت قاس عليها..
.. ل�نها � - لقد حاولت تلك المرأة أن �كون لها صالون أد��
� أن �كون لها مطعم فك�ف أعجب بها؟ قل �� ما

نجحت ��
قالته عنه..

� ساحر – المرحومة أمه وأنا - قالت �الما فارغا ع� غرار (ف��
ق - ال أذكر عمله.. أعتقد أنه ال �عمل ش�ئا - أوە.. كنا ال نف��
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نعم.. إنه �عزف ع� الب�انو أم تراە ال�مان؟).. ولم أستطع أنا و
� ع� (جرای) أن تمنع نفس�نا من الضحك.. و�نا صد�ق��

الفور..)
قال اللورد:

- ل�س الضحك �دا�ة س�ئة للصداقة.. وما زال أفضل نها�ة لها..
ثم سأله وهو �داعب لحيته الب��ة المدب�ة:

ا؟ - هل ترى هذا ال (دور�ان) كث��
- يوم�ا.. وال أشعر �سعادة ما لم أرە..

ء ف�ما عدا فتك.. �
. غ��ب� حس�تك ال ت�ا�� ���

قال الفنان �جد�ة:
� تار�ــــخ

- أح�انا �خطر �� أن هناك عن��ن شد�دي األهم�ة ��
� هو

العالم.. األول هو ظهور وسط مناسب الفنون.. والثا��
ظهور شخص�ة مناس�ة للفنون..

إن (دور�ان برای) لوجه ملهم.. وأعتقد أن هذە الصورة �� خ��
� شخص�ته قد .. ل�ن ال أدري إذا كنت تفهم�� �

� ح�ا��
ما رسمت ��

� أن أرسم الح�اة �ط��قة � الرسم.. �مكن��
� �أسلوب ف��د �� ألهمت��

� ق�ل اليوم.. إنه �قدم �� معالم مدرسة جد�دة.. �انت خب�ئة ع��
� و�تقان و�مال الروح مدرسة تحوي �ل عاطفة الروما�سي��

اإلغ��ق�ة.. تناغم الروح مع الجسد..
ا خاو�ة وجسدا كنا روح� � عن �عضهما ف�� نحن فصلنا االثن��

سوقّ�ا فظا..
- (�اس�ل)�.. إن هذا مذهل.. ال�د من أن أرى (دور�ان جرای)..

� ع�
- لهذا تفهم � إحجا�� عن عرض الصورة نحن نع�ش ��

ينظر ف�ه الناس إ� الفنون نظرتهم إ� الس�� الذات�ة.. لقد فقدنا
حاسة تج��د الجمال..
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- لن ألح عل�ك �ا (�اس�ل).. الجهالء فقط هم من �جادلون
.. هل (دور�ان جرای) �م�ل إل�ك كصديق؟ و�لحون.. قل ��

تفكر الرسام هنيهة، ثم قال:
� آالف المواضيع ب�نما

- �م�ل إ�.. أعرف هذا.. إننا نتحدث ��
� أجد ف�ه أح�انا خواًء عقل�ا مروعا. � المرسم.. ل���

نحن ��
أشعل اللورد عودا من الثقاب فس�جارة، وقد �دا عل�ه الرضا عن
النفس.. من حسن الحظ أن الموعد قد فات.. فلن �ذهب لدار
� لورد (هودبودی) و�دور الحد�ث حول إطعام

عمته ح�ث �ل��
� بناء المسا�ن.. لحسن الحظ أنه قد

الفقراء، وأهم�ة التوسع ��
فر من هذا.. وهنا تذكر ش�ئا فالتفت إ� صاح�ه، وقال له:

.. �
- لقد تذكرت ش�ئا اآلن �ا صد���

- (تذكرت ماذا؟
- تذكرت أين سمعت اسم (دور�ان جرای)..

- أين؟
.. فقال اللورد: � سأله (هولورد) مقطب الجب��

: إنها تعرفت شا�ا � (أجاثا).. قالت �� - (�ان هذا عند عم��
لط�فا.. وأنه جاد مخلص.. تخ�لت ع� الفور رجال يرتدي
الع��نات وقد امتأل وجهه �النمش ولم أتصور لحظة أنه

صاح�ك..
� أنك لم تعرف..

���� -
- لماذا؟

- وال أر�د أن تقا�له..
�
وهنا دخل الخادم إ� الحد�قة ل�علن (مس�� (دور�ان جرای) ��

المرسم �ا س�دي�
ی) وقال: ضحك لورد (ه��

� له.. - اآلن عل�ك أن تقدم��
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�
نظر الرسام إ� صاح�ه اللورد، وقال له �عد ما �ف كب��

الخدم:
.. إن له طب�عة لط�فة �س�طة.. �

- إن (دور�ان برای) أعز أصدقا��
فال تحاول التأث�� عل�ه أو إبهارە �منص�ك..

- �الك من سخ�ف�
قالها اللورد �اسما، واقتاد (هولورد) من ذارعه عائدين إ�

ل.. � الم��
 

∞∞∞∞∞
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(2)
 

دخال القاعة فرأ�ا (دور�ان جرای) جالسا إ� الب�انو وظهرە لهما،
وهو �قلب صفحات مجلد من مؤلفات (شومان) هو (مشاهد

الغا�ة)..
� حماس:

صاح ��
� هذە �ا (�اس�ل).. أر�د تعلمها إنها فاتنة.. - �جب أن تقرض��

- هذا يتوقف ع� جلوسك للرسم �ا (دور�ان)..)
دار الشاب �مقعدە ليواجههما قائال:

- أوە.. قد سئمت الجلوس.. وال أ��� صورة �� �الحجم
.. الطب���

وهنا رأى اللورد فاحمر وجهه قل�ال.. وغمغم:
- معذرة �ا (�اس�ل).. لم أدر أن لد�ك ض�فا هاهنا.

ی).. صديق قد�م من أ�ام (أوكسفورد).. كنت - هو لورد (ه��
أحدثه عن جلوسك المنتظم للرسم.. ل�ن هأنتذا قد أفسدت

ء.. �
�ل ��

ي) لألمام وصافح الشاب قائال: خطا لورد (ه��
� عم�� عنك.. أنت � �لقائك.. قد حدثت�� - ل�نك لم تفسد متع��
� - واحد من � وكذلك - يؤسف�� واحد من أصدقائها المفضل��

ضحا�اها..
ی) مل�ا.. نعم.. �ان وس�ما حقا �عي��ة الزرقاو�ن تأمله لورد (ه��
� وجهه �جعلك

ء �� �
� المجعد وثمة �� � وشعرە الذه�� ال��حت��

� معزل عن آثام العالم..
تثق �ه ع� الفور.. �أن هذا الف�� ظل ��

فال عجب أن انبهر �ه (�اس�ل)..
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� خلط األلوان و�عداد فرشاته، و�ان متوترا
�ان الرسام منهم�ا ��

� رفع عي��ه ل�قول للورد: إ� حد ما.. ح��
ی).. أر�د إنهاء هذە الصورة اليوم هل ترى من الوقاحة أن - (ه��

أسألك الرح�ل اآلن؟

ی) ونظر إ� (دور�ان): اب�سم لورد (ه��
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- هل أرحل �ا مس�� (جرای)؟
ی).. إن (�اس�ل) �مر ب�عض لحظاته - البتة �ا لورد (ه��

العص��ة..
ی) أخذ ق�عته وقفاز�ه وقال: ل�ن لورد (ه��

�
� أن أرحل حقا.. فلدى موعد مع رجل ��

- أخ�� أنه ي����
(أورل�انز).. وداعا مس�� (جرای)..

�
� أعود لداري �� � شارع (کورزون).. إن��

� يوما ما ��
تعال لتلقا��
الخامسة..

صاح (دور�ان):
ي) فسألحق �ه.. أنت ال تفتح - (�اس�ل).. لو رحل لورد (ه��
� أثناء الرسم.. و�نه ليث�� مل�� أن أقف ط�لة الوقت صامتا

فاك ��
أحاول أن أ�دو وس�ما.. أرجوك دعه يبق..

ی): �ساءل لورد (ه��
� (أورل�انز)؟

�� �
- وماذا عن الرجل الذي ي�تظر��

ضحك الرسام وقال:
ی) وأنت �ا - لن تكون ثمة مش�لة.. عد للجلوس �ا (ه��
ي).. ا وال تلق �اال لما س�قول لورد (ه�� (دور�ان).. ال تتحرك كث��
� إ� المقعد وجلس فوقه وأصدر آهة صعد (دور�ان) درجت��

تأفف.. وراح الرسام �ضع األلوان ع� اللوحة..
� قل�ال �ا (دور�ان) كولد ط�ب.. - أدر وجهك لل�م��

� الرسم �لمسته الج��ئة
ومر الوقت و (�اس�ل) منهمك ��

ة.. ولم �عد �شعر �الصمت الذي ساد القاعة.. � المم��
هنا صاح (دور�ان جرای)

�
- (�اس�ل).. لقد سئمت الوقوف.. �جب أن أخ�ج وأجلس ��

الحد�قة.. إن الهواء ثا�ت ها هنا.
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ء �
�� �

� أرسم ال أفكر �� - وا ع��زي.. أستم�حك عذرا.. فح��
� التأث�� سواە.. ل�نك لم تجلس قط أفضل من هذا.. وأعطيت��

الذي أردته..
ی): قال اللورد (ه��

� المرسم حقا.. فلتقدم لنا ش�ئا �اردا نحسوە
- إن الحر الشد�د ��

�ا (�اس�ل).. ول�كن �ه �عض الشل�ك..
ي).. اق�ع الجرس واطلب من (�اركر) ما ت��د.. ما - ل�كن �ا (ه��
ا.. فلم زال ع� أن أف�غ من هذە الخلف�ة.. ال تؤخر (دور�ان) كث��

.. � مزاج أفضل للرسم.. ستكون هذە تحف��
أ�ن قط ��

� نهم
ی) إ� الحد�قة، ل�جد (دور�ان) ي�شمم �� وخ�ج لورد (ه��

� تأمل:
عبق زهور (الل�الك).. قال للف�� ��

�
ء �ش�� �

� الروح �الحواس وال ��
ء �ش�� �

- أنت محق.. ال ��
الحواس �الروح..

: � ثم قال للف��
تك.. � �شيخ وتتجعد ��� أنت تملك الش�اب.. و�وما ما ح��
و�حرق الفكر جب�نك �محرقته، س�شعر �ح�ة فقدان
الش�اب.. إن لك وجها قس�ما �ا (دور�ان).. ل�ن هل س�ظل
.. كذلك؟ والجمال ه�ة غ�� عاد�ة ألنها ال تحتاج إ� تفس��
مثلها كضوء الشمس وال��يع.. إن له استقالله الخاص المقدس
� تفقدە لن تب�سم.. إن الزمن �غار منك وأطرافنا تب�سم؟.. ح��
تتخاذل وحواسنا تتعفن فتتحلل إ� د� قب�حة، �سكنها ذكرى

� ال�ون �الش�اب�
ء �� �

مشاعر خفنا منها.. الش�اب... ال ��
راح (دور�ان) يرمق (الل�الك) شاخص ال�� �ذلك االهتمام

� هنا وهناك.. � �ه األمور مهمة تفزعنا.. ثمة نحلة ت��
الذي نص��

وهنا ظهر الرسام.. وأشار لهما �� �لحقا �ه..
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�
عاد الصد�قان الجد�دان إ� المرسم، وجلس (دور�ان) �ص��

لصوت احت�اك الفرشاة �اللوحة، و�شم رائحة الورود..
توقف الرسام �عد ر�ــع ساعة ليتأمل (دور�ان جرای) ثم يتأمل

الرسم وعض ع� نها�ة الفرشاة.. ثم غمغم:
- لقد انته�ت�

وانح�� ل�كتب اسمه ع� الركن األ�� السف�� من اللوحة..
ی) الصورة.. �انت تحفة حقا.. تفقد لورد (ه��

ي.. تأملها.. واحمر وجهه غ�طة.. �ان نهض الشاب �دورە ل��
(هولورد) �حدثه ل�نه لم يع� حرفا مما �قال.. وللمرة األو� �دا
أنه �درك مدى جماله الخاص �ه، وعرف أن الزمن س�دمر هذا

ا. الجمال تدم��
أحس �ألم حاد �مزقه.. و�� عي��ه ���ت الدم�ع..

� قلق غ�� فاهم ل� صمته:
سأله (هولورد) ��

- ألم ترق لك؟
� صوت خف�ض:

قال (دور�ان) ��
- �ا للحزن�.. سأشيع وأتجعد ب�نما تحتفظ هذە الصورة
�ش�ابها.. لن �شيخ أ�دا عن هذا اليوم من شهر (يونيو).. لو �ان
� �.. إن�� � بوس�� أن أظل �ما أنا و�شيخ هذە الصورة �دال م��

ء مقا�ل أمن�ة كهذە.. أع� رو�� ذاتها.� ألع�� �ل ��
ی) قائال: ضحك لورد (ه��

- ال أظن هذا �ضا�قك �ا (�اس�ل).. إن �� إال خطوط ع�
رسمك..

قال (�اس�ل):
ض ع� هذا �قوة.. أع��

نظر له (دور�ان) مال، وقال:
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- أنت تحب عملك وفنك أ��� مما تحب صد�قك، وما أنا لك
ونز.. مود�ل.. إال تمثال من ال��

لم �عتد الرسام لهجة الغضب هذە من (دور�ان)..
فماذا حدث؟

واصل الف�� ال�الم الحانق:
� � اللحظة ال��

ی).. لن تهتم برس� ثان�ة �� - �ما قال لورد (ه��
.. إن الش�اب هو الق�مة تظهر فيها أول تجع�دة ع� جبی��

� أشيخ سأقتل نف�... � ال�ون و�وم أدرك أن��
الوح�دة ��

شحب الرسام وصاح ممس�ا ذراع (دور�ان):
- أتغار من لوحة؟

.. أغار من هذە الصورة.. لماذا � - أغار من �ل جمال ال �ف��
� ش�ئا تحتفظ �ما سوف أفقدە أنا حتما؟ �ل ثان�ة تمر �سلب��
؟.. ستجلب هذە � وال تأخذ من هذە الصورة ش�ئا.. لماذا رسمت��

الصورة السخ��ة عّ� يوما ما..
�
� مقلت�ه وه�ع إ� األر�كة ل�دفن وجهه ��

ات �� واح�شدت الع��
الطنافس و�أنه �ص�.

نظر الرسام إ� اللورد �مرارة وقال:
� سألتك هذا.. � أن ترحل ح��

- هذا فعلك.. �ان ي����
ي).. أنا ال أستطيع � ذلك.. (ه�� � طل�ت م�� - �ل �ق�ت ح��
�
� ساعة واحدة ل�ن�ما جعلتما��

�� �� � الشجار مع أفضل صد�ق��
أمقت أفضل صورة رسمتها ولسوف أحرقها..�.. إنها مجرد

قماش وألوان ولن أتركها تفسد صداقتنا..
� أناب�ب األلوان والفرش.. ولمحه �ان يت�لم وهو �ع�ث ب��
.. عمَّ ي�حث؟ نعم.. ي�حث � � رفع عي��ة الدامعت�� (دور�ان) ح��
ة.. �ان يوشك ع� تم��ق القماش، � المعجون ال�ب�� عن سك��

� منه و�لقيها �ع�دا.. �ع السك�� و�وث�ة ��عة ه�ع الف�� لي��
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- ال تفعل �ا (�اس�ل).. ال تفعل. هذا اغت�ال..
: � � برود وهو يتخ� عن السك��

عاد للرسام هدوؤە، فقال ��
ا �ا (دور�ان).. - أنا م�ور أنك تقدر عم� أخ��

- أقدرە؟ أنا مفتون �ه.. إنه جزء من رو�..
- حسن. ما إن تجف و�تم وضع إطار لك ونرسلك لدارك..

عندها �مكنك عمل ما �شاء بنفسك..
� هدوء:

ي) �� قال لورد (ه��
- أنا ال أهوى المواقف الضخمة إال ع� خش�ة الم�ح.. �ل هذا
� اللوحة..

ال�اخ وال�شنج.. �مكن�ما إنهاء الموقف ب�عطا��
(�اس�ل).. هذا الف�� السخ�ف ال ي��د اللوحة حقا.. أنا أر�دها..

قال (دور�ان):
- لن أسامحك �ا (�اس�ل) أ�ذا لو فعلت.. وال �سمح األحد �أن

� ف�� سخ�فا..
�دعو��

قال (�اس�ل):
- �� لك �ا (دور�ان).. وهبتك إ�اها من ق�ل أن توجد..

عادت األمور إ� نصابها تدر�ج�ا.. وحول أقداح الشاي ت�ادل
ی) أن �دعو ح اللورد (ه�� األصدقاء ع�ارات المزاح.. وهنا اق��
� إ� الم�ح هذە الل�لة.. ل�ن الرسام تنصل من الدعوة الرجل��

ألن عل�ه مسئول�ات عد�دة..
� (�اس�ل) وحدە.. ی) و (دور�ان) المرسم تارک�� وهكذا غادر (ه��

يتأمل اللوحة وع� وجهه تعب�� من األلم..
 

∞∞∞∞∞
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(3)
 

ي) إ� � اليوم التا�� اتجه لورد (ه��
ة والنصف �� � الثان�ة ع��

��
ە ).. وهو شیخ عزب خشن الط�اع نوعا �عت�� � (أل�ا��

دار عمه ��
الناس أنان�ا ألنهم ال �حصلون ع� نفع ما منه.. ل�ن
ە ك��ما ألنه �طعم القوم الذين المجتمعات الراق�ة �انت تعت��
� عدم

�� . �سلونه.. و�ان قد درس �عنا�ة ذلك الفن األرستقرا��
ء ع� اإلطالق..، ولم �كن ل�لد أن ينجب رجال كهذا �

عمل ��
ا).. وهو �دورە �ان يردد دوما أن ال�لد ذاه�ة إ� سوى (إنجل��

ال�الب..
ي) الم�ان وجد عمه جالسا �طالع � دخل لورد (ه�� ح��

(التا�مز).. فما إن رآە عمه ح�� سأله:
- ه�ه �ا (هاري).. ماذا جاء �ك م�كرا هكذا؟ حس�ت أن الش�اب
الرقيع من أمثالك ال �صحو من النوم ق�ل الثان�ة ظهرا.. وال

�ظهر للع�ان ق�ل الخامسة..
- مجرد هوى عائ�� �ا عماە. أ��� ش�ئا ما منك..

ء.. �
� ماال.. إن ش�اب اليوم �حسبون المال هو �ل ��

- ط�عا ت���
ی) وهو �فك أزرار معطفه: قال (ه��

ء �
� السن �عرفون أن المال هو �ل ��

ون �� � �ك�� - نعم.. وح��
هم هم من � ال أر�د ماال.. فقط من �دفعون فوات�� حقا ل���
�حبون المال. إن الديون �� رأس ما�� الذي أع�ش منه.. ما أر�دە

هو معلومة.. معلومة غ�� مف�دة ط�عا..
- سل ما ت��د..

� ع� المقعد:
�� ی) وهو �س�� سأله (ه��
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- أر�د معرفة من هو (دور�ان جرای).. إنه آخر أحفاد لورد
� (ك�لسو) وأمه �� ل�دي (مارج��ت د�فورو).. أر�د أن تعطي��

.. معلومات أ���
قطب العجوز وداعب شعر حاجب�ة:

ت تعم�دها.. �انت فتاة فاتنة - أوە�.. ط�عا.. أنا أعرف أمه وح��
.. مات وج من تافه فق�� � � فرت لت�� أثارت جنون الجميع ح��
�
� م�ارزة، ك�ف حال ابن هذە المرأة؟ أتعشم أن �كون ��

�عدها ��
� ال أفهم ت�ف اثا ضخما.. ل��� �د أمينة ألن أ�اە وأمه تر�ا له م��
� اللحظة

وج أي شخص ت��د �� � هذە المرأة.. �ان بوسعها أن ت��
� تقرر فيها هذا.. ال��

ب المائدة �ق�ضته: ثم تصلب و��
وج � - �مناس�ة ال��جات السخ�فة.. �قولون: إن (دارتمور) سي��

�ات من تناس�ه؟ � � اإلنجل��
امرأة أم��ك�ة.. أال �جد ��

- إنها الموضة اآلن �ا عماە..
� البيوت.. ومن هم أهلها؟

- األم��ك�ات ال �عمرن ��
� بها

� تخ�� اعة ال�� � أهلهن بنفس ال�� - األم��ك�ات �خف��
�ات ماضيهن� � اإلنجل��

- ال�د أن أهلها ي��ون الخناز�ر..
- ل�ت هذا �كون صح�حا �ا عماە.. �قولون: إن ت���ة الخناز�ر

� أم���ا..
اء �� تجلب ال��

- وهل �� جم�لة؟
- �ل األم��ك�ات يت�فن �ما لو كن جم�الت، وهذا �
سحرهن.. واآلن وداعا �ا عماە.. ال أر�د التأخر عن الغداء.. شكرا

ع� هذە المعلومات..
�ة.. - قلت لعمتك (أجاثا) أن تكف عن إزعا�� �مشار�عها الخ��
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� ال��� ع� ها �ا عماە.. ل�ن لن �جدي هذا إن مح�� - سأخ��
� هذا سواء..

غرارها �فقدون �ل إحساس �اإل�سان�ة.. و�لهم ��
..( ��� ل قاصدا م�دان (ب�� � ي) الم�� وغادر لورد (ه��

ل عمته فناول ق�عته وعصاە للخادم، ثم دلف إ� قاعة � دخل م��
الطعام.. وجذب مقعدا ل�جلس.. رفع عي��ه فوجد (دور�ان)
( � رأسه له محي�ا.. و�انت الدوقة (هار�� عند طرف المائدة �ح��
لمان المتطرف.. دن) نائب ال�� جالسة.. وجوارها س�� (توماس ب��
) وهو رجل مهذب � ت��د�� وع� الناح�ة األخرى مس�� (إرسك��
مثقف ل�نه صموت جدا، ألنه - �ما قال للعمة (أجاثا) - قال �ل

� من العمر.. ما �مكن قوله ق�ل أن ي�لغ الثالث��
ی) وآراؤە �انت المأد�ة ناجحة، وتكفلت دعا�ات لورد (ه��

الثور�ة ب�ضفاء جو من ال�سل�ة واإلمتاع، ح�� إن المس��
ورە ف�ما �عد.. وشعرت � ) أ� ع� أن �عط�ه عنوانه ل�� � (إرسك��

الدوقة �الحزن النتهاء م�عاد الغداء ��عا..
 

∞∞∞∞∞
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(4)
 

ی)، � دار الورد (ه��
� حجرة المكتب ��

�ان (دور�ان) جالسا ��
يتأمل الغرفة الجم�لة �سقفها المصن�ع من خشب ال�لوط
وزخارفها، وسجاج�دها الفارس�ة السم�كة.. و�انت هناك
ة عليها تمثال صغ�� ل (إقل�دس).. وجوارە روا�ة منضدة صغ��
فر�س�ة مجلدة �عنا�ة..، وع� رف المدفأة �انت آن�ة خزف�ة

جم�لة..
� ملل

ی) قد جاء �عد، فراح الف�� �قلب �� لم �كن اللورد (ه��
� االن�اف..

صفحات کتاب وجدە هناك.. وفكر أ��� من مرة ��
سمع خطوة �الخارج وانفتح ال�اب، فهتف:

- لقد تأخرت كدأ�ك أي (هاری)�
� لست هو.. - أخ�� أن��

�ان هذا صوت امرأة.. و�عان ما رأى من تدخل المكت�ة قائلة:
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- أنا زوجته.. ال�د أنك (دور�ان جرای)..
 

�انت لها عينان من طراز (ال ت�� أ�دا) وث�ابها غ���ة جدا ت�دو
� عاصفة.. حاولت

� ثورة وتم ارتداؤها ��
�أنما تم تصم�مها ��

طوال ح�اتها أن ت�دو حسناء أن�قة ل�نها لم تنجح قط.. اسمها
هو (فكتور�ا)..

قالت له:
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� أثناء عرض (لوهنج��ن).. أنا أحب
� األو�را.. ��

- رأيتك ال�ارحة ��
).. إنها عال�ة صاخ�ة �سمح لك �الحد�ث دون موس�قا (فاج��

أن �سمع اآلخرون ما تقول�.. إنها لم��ة هائلة..
وضحكت ضحكة عص��ة متقطعة.. وأردفت:

� الب�انو ي�دو �� أن الس�ب هو
أنا أعشق الموس�قا.. خاصة عاز��

�
كونهم أجانب دائما�.. أال ترى هذا؟ ح�� من ولدوا منهم ��

ا �غدون أجانب �مرور الوقت�.. لماذا ال تح�� إحدى إنجل��
حفال�� �ا مس�� (جرای)؟ إنها ممتعة دائما.. ل�ن هوذا
(هاری)�.. (هاري).. كنت أ�حث عنك فوجدت مس�� (جرای)

ثر عن الموس�قا.. ووجدنا آراءنا متماثلة تماما.. هنا.. كنا ن��
� واب�سم: ی) حاجب�ة المقوس�� رفع لورد (ه��

.. معذرة ع� تأخری �ا (دور�ان).. �
���� .. � � حب�ب��

- هذا ����
حيتهما الزوجة �ط��قتها المتقطعة الغ���ة ثم ان�فت أشعل

ی) س�جارا وأل�� بنفسه ع� األر�كة قائال: لورد (ه��
وج امرأة شعرها �لون القش األصفر �ا (دور�ان).. أ�دا.. � - ال ت��

- ولماذا؟
- ألن من شعرها �لون القش عاطف�ة جدا..

ا.. � أحبها كث�� � سأتزوج من أحبها �ا (هاری).. ل��� - ال أظن أن��
� تحبها؟ - ومن ال��

احمر وجه الف�� وغمغم:
.. - ممثلة م�ع ��

- اسمها؟
..( � - اسمها (س��ل ف��
- لم أسمع عنها قط..

- لم �سمع أحد عنها.. ل�نها ع�ق��ة..
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.. � ال أ���
� ال توجد امرأة ع�ق��ة.. ال�ساء ج�س زخر�� - �ا ب��

ل�س لديهن ما �قال ل�نهن �قلنه �أسلوب ساحر.. إنهن �مثلن
انتصار المادة ع� الروح.. �ما �مثل الرجال انتصار العقل ع�

األخالق�
- (هاری)؟ ك�ف بوسعك أن؟

: أين قا�لتها؟ - دعك من هذا وقل ��
ك ل�ن ال تكن عد�م التعاطف هكذا.. �انت ل�لة شعرت - سأخ��
� (لندن)

�� �
فيها �الملل والحاجة إ� التغي�� فخرجت أم��

ا الرماد�ة الغامضة – �ما تدعوها ح�� وجدت م�حا صغ��
�ا�سا.. و�ان هناك يهودي �شع الخلقة ي�يع التذا�ر ع� ال�اب
�
� أعظم حب �� فابتعت واحدة ودخلت.. ولو لم أفعل لفات��

.. أنت تضحك� �
ح�ا��

- ال أضحك منك.. وال تقل: إن هذا (أعظم حب).. �ل هو (أول
� ح�اتك..

حب ��
- �ان الم�ح مروعا غش الذوق من الداخل.. ال�ل �لتهم البندق
ا تقال والجعة.. �ان �ل هذا مث�� وال�ائعات �طفن هنا وهناك �ال��
� سمعت (جرس) الم�ح �دق.. هل لل���ة وكدت أن�ف ح��
� ال�دء شعرت

تعرف أ�ة م�ح�ة �انت؟ (روميو وجولي�ت).. ��
� هذا الم�ان القذر.. ثم

) �قدم �� از من أن أرى (شكسب�� � �اشم��
ء �ما توقعت.. ل�ن.. (جولي�ت)�.. �

انفتح الستار.. �ان �ل ��
تصور �ا (هارى) فتاة عمرها س�عة ع�� عاما وجهها �ش�ه
الزهرة.. وشعرها مجعد کشعور اإلغ��ق�ات.. ولها شفتان
.. وصوتها.. لم أسمع �

� ح�ا��
� وردة.. �انت أروع ما رأ�ت �� كورق��

� الغا�ات كصوت ال�روان
قط صوتا كهذا.. �دا �� كصوت ناي ��

� الح�اة
ء �� �

� الفجر،، لماذا ال أهواها �ا (هاری)؟ إنها �ل ��
��

� ل�لة (روزالند)..
.. ول�لة �عد ل�لة أذهب ألرى تمث�لها.. أراها �� ��
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� �
ة إ�طال�ة ورأيتها � مق��

� ل�لة أخرى (إ�موجن).. رأيتها تموت ��
و��

� �ل ع� و�ل زي.. هذا هو
� غا�ات (األردين).. رأيتها ��

تلهو ��
سحر الممثالت الذي �ختلف عن ال�ساء العاد�ات حب�سات
ن أ�دا.. لماذا لم تعلم�� �ا (هاري) أن � ال يتغ��

قرونهن، واللوا��
الوح�دة الجديرة �الحب �� من تعمل ممثلة؟�

� الثقاب من فضلك؟.. � أحب�ت �عضهن.. هال ناولت�� - ألن��
شكرا.. ما �� حدود عالقتك بها؟

ضم الف�� ساق�ه واحمر وجهه وصاح:
) قدس�ة� � - (هاری)�، إن (س��ل ف��

- ال �أس.. هل تعرفها ع� األقل؟
�
� اليهودي �شع الخلقة �عد العرض ودعا��

- (ط�عا.. لقد جاء��
� عص��ة ألن (جولي�ت) قد ماتت

� رفضت �� �� أتعرفها.. ل���
ونا).. � (ف��

� تابوت رخا�� ��
� وجسدها يرقد �� منذ مئات السن��

� اليوم التا�� أدخل
�� �

ال�د أنه حسی�� ثمال.. ل�نه وجد��
� أعشق فنه وفن فرقته حقا..، م�حه.. جعله هذا يؤمن �أن��
� الل�لة الثالثة �انت (س��ل) تؤدي دور (روزالند).. ولم

و��
.. � � نف� فرم�ت لها �عض الورود.. ورأت��

أستطع التح�م ��
- حسن.. وك�ف �ان سلوكها �عد ذلك؟

ء فيها �ذكرك �طفل.. �
- أوە.. �انت خجوال رق�قة.. ثمة ��

� انبهار، و�� غافلة تماما عن سحرها..
عيناها ت�سعان دوما ��

، ب�نما أنا � �ان اليهودي واقفا ع� ال�اب يت�لم عنا نحن االثن��
� ت�لمت - ال و�� صامتان ن��ادل النظرات، وأدركت أنها ح��
تفقه ش�ئا عن الح�اة �أنما �� تع�ش ع� الم�ح دوما.. إنها

طاهرة من قمة رأسها إ� أخمص قدميها..
- آە.. أرى الس�ب تخلفك عن العشاء م�� هذە األ�ام..
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- ال أستطيع أال أراها.. أشعر �الج�ع لتمث�لها.. الل�لة ستكون
(إ�موجن) وغدا تعود (جولي�ت)..

)؟ � - وم�� تكون (س��ل ف��
- ال �حدث أ�دا..

- أهنئك�
� ك�ف - �ا لقسوتك�.. إنها أ��� من امرأة عاد�ة.. أر�د أن تعلم��
.. أر�د أن �صحو � .. أر�د أن �غار (روميو) م�� �

أجعلها تهوا��
العشاق المو�� ع� ضح�اتنا و�شعروا �الح�ة...

�ان يت�لم وهو �ذرع الغرفة جيئة وذها�ا.. �ان منفعال حقا..
� ��عا.. � استمتاع.. لشد ما ت�دل الف��

ي) �� وراق�ه (ه��
- وماذا ت��د أن تفعل؟

�ا أداءها.. ثم نحررها من ق�ضة � م�� و (�اس�ل) ل��
- ستأ��

اليهودي الذي �حتكر تمث�لها لثالثة أعوام..
ما �قدمها سأدفع له م�لغا من المال.. ثم أجد لها م�حا مح��

.. � للعالم لتبهرە �ما بهرت��
- حسن.. وم�� هذا؟

- ل�كن غدا.. األر�عاء.. السادسة والنصف ق�ل رفع الستار..
� معنا..

- �ا له من موعد�.. حسن. و (�اس�ل).. قل له أن �أ��
- �ا لهذا الع��ز..� أنا لم أرە منذ أسب�ع.. لقد أرسل � لوحته مع
�
إطار رائع صممه بنفسه.. لقد �دأت أسعد �اللوحة برغم كو��

أغار من أنها اليوم أصغر م�� �شهر.. ر�ما �ان عل�ك أن تدعوە
بنفسك.. فهو ال �كف عن إسداء النصح �..

� لوحاته..
� شخصه.. ��

- إن (�اس�ل) �ضع �ل ماهو فاتن ��
� ذوي الشخص�ة ء.. إن الفنان�� �

و�التا�� ال ي��� له هو نفسه ��
.. الفنانون � � رديئ�� � �انوا فنان��

� ح�ا��
الجذا�ة الذين قا�لتهم ��

�
�� � � أعمالهم و�التا�� تجدهم ممل��

الج�دون يتواجدون ��
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� � �
�
شخوصهم.. والشاعر العظ�م حقا هو أقل الناس شاع��ة ��

�المه وح�اته..
هز (دور�ان) رأسه وسكب �عض العطر من قارورة زجاج�ة ع�

مند�له.. وقال:
� غدا.. وداعا.. - ع� �ل حال.. ال ت�س��

ی) عي��ه �أهداب ثق�لة فما إن غادر الغرفة ح�� أغلق لورد (ه��
وراح �فكر.. لقد أسعدە غرام الف�� الول�د.. جعل الف�� �ال�س�ة
له أ��� �ش��قا وجدارة �الدراسة.. ما أروع دراسة الح�اة� دراسة
منطق العاطفة المعقد وك�ف يتخ� القلب عن العقل.. إن
� مسمعه طوال

� �سكبها �� الف�� من صنعه هو.. �لماته ال��
الوقت جعلته ي�حث عن الحب ق�ل أن �ذوي ش�ا�ه.. إن
� يثق بها للحصول ع� حقائق التج��ب هو الوس�لة الوح�دة ال��
علم�ة.. و (دور�ان جرای) موض�ع تج��ة شائق.. �ل هذا الطهر
والنقاء يه�م ح�ا �ممثلة من الدرجة الثالثة.. حب هو إ�

الفضول أقرب.
وهنا قطعت عل�ه خواطرە دقة ع� ال�اب.. �ان هناك من �ذكرە

�أن يرتدي ث�ا�ه للعشاء..
� عاد إ� دارە عند منتصف الل�ل؛ وجد برق�ة ع� مائدة وح��

الرواق.. ففتحها فوجدها من (دور�ان جرای)..
.( � لقد خطب الف�� (س��ل ف��

 

∞∞∞∞∞
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(5)
 

� �
- أماە� أماە�.. ما أسعد��

� حجر المرأة الشاح�ة المنهكة
همست الفتاة ودفنت وجهها ��

� غرفة الجلوس..
الجالسة ع� المقعد الوح�د ��

وضعت المرأة ب�دها ال�� اب�ضت أناملها ع� شعر الفتاة..
وقالت:

ء �
�� �

� ال تفك��ن �� � أراك تمثل�� - أنا أسعد مثلك �ا (س��ل) ح��
سوى التمث�ل.. إن مس�� (إسحق) ط�ب معنا و�دي�نا �المال..

- الحب أهم من المال �ا أماە..
.. والرجل متفهم.. � جنيها لم�لغ كب�� - إن خمس��

قالت الفتاة وقد نهضت واتجهت النافذة:
� ال�الم م��

- الحق أنه ل�س رجال مهذ�ا.. ال أحب أسل��ه ��
- ال أدري ك�ف كنا سنع�ش من دونه..

� �أمرنا من - لن نحتاج إل�ه �عد اليوم.. إن األم�� الوس�م �ع��
اآلن..

� انفعال.. واحمر
قالتها.. وانفرجت زهرة ثغرها قل�ال وزفرت ��

� دمها و��ساطة همست:
خداها إثر زهرة تفتحت ��

- أنا أح�ه�
� من مقعدها ال�ا�: تحدثت الح�مة ضامرة الشفت��

� الذي ي�تحل مؤلفه اسم (العقل).. ل�ن تحدثت من كتاب الج��
� سجن عاطفتها.. أرسلت روحها

الفتاة لم تصغ.. �انت حرة ��
لتف�ش عنه..

� ت�لمت قالت: وح��
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� بهذا الش�ل؟ أنا أعرف لماذا أح�ه.. أح�ه - أماە.. لماذا �حب��
� ال ؟ إن�� �

� أن �كونه الحب ذاته.. ل�ن ماذا يرى ��
ألنه هو ما ي����

� ال أشعر �ضعة، �ل �فخر.. أستحقه.. أعرف هذا ل���
� تغلف وجهها.. ازداد وجه المرأة شح��ا تحت المساحيق ال��

� ألم..
وتقلصت شفتاها الجافتان ��

عانقتها (س��ل).. لفت ذراعها حول عنقها ولثمتها، فقالت
المرأة:

� الحب.. ثم ماذا
.. أنت أصغر سنا من أن تق�� �� � - �ا طفل��

� عن هذا الشاب؟ ح�� اسمه األمر �له غ�� مرض.. تعرف��
- أماە.. ماما.. أرجوك دعي�� أ�ن سع�دة�

نظرت لها المرأة ثم - �حركة إ�مان�ة م�ح�ة من ال�� تص��
� ذراعيها.. � – احتض�تها ب�� طب�ع�ة ثان�ة لدى الممثل��
هنا دخل الغرفة شاب مجعد الشعر ضخم األطراف..

�ان واضحا أنه لم يرب ج�دا مثل أخته.. و�صع��ة �مكنك أن
تدرك القرا�ة ب�نهما. نظرت له األم نظرة موح�ة.. وتخ�لت أنه
جمهور من المشاهدين، وعرفت �قينا أن المشهد الم���

ج�د.. فازداد أداؤها افتعاال..
ال�ا) ل�جرب حظه.. �ان (ج�مس) - وهذا اسمه - راحة إ� (أس��
ألنه �ان يتم�� أن �كفل ألمه وأخته المال الذي �جنبهما الصعود

إ� خش�ة الم�ح من جد�د..
� (لندن) فقد طلب من (س��ل) أن

ولما �ان هذا يومه األخ�� ��
� الحد�قة..

هة �� � تخ�ج معه قل�ال لل��
تدي ث�ابها، فانفرد هو �األم �سألها عن هذا هرعت الفتاة ل��

الشاب الوس�م الذي �حوم حول أخته..
� (س��ل) �عنا�ة �ا أماە.. أرجوك.. - أر�د منك أن تراق��
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- أنت تعرف هذا.. لو �ان هذا الشاب ث��ا فال أرى ما �منع من
أن يتقرب إليها.. أعتقد أنه من الط�قة األرستقراط�ة وهذا زواج

مناسب ل (س��ل)..
� فتور، فلم

هنا جاءت (س��ل) وقد تأه�ت للخروج، فودع األم ��
�شعر براحة من نظرته والصوت الذي ودعها �ه..

خ�ج الشاب وأخته إ� ضوء الشمس الذي تعابثه ال��ــــح، واتجها
� دهشة هذا الشاب

إ� (أوستون رود).. وراح المارة يرمقون ��
� مع حسناء �ارعة

المغ�� الضخم م�ع�� الث�اب، الذي �م��
� مع زهرة..

� �م��
الحسن.. ف�أنه �ستا��

.. فهو �مقت أن ينظر له الناس ذلك الشعور ضايق هذا الف��
الذي �عان�ه األذك�اء دوما..

ل�ن (س��ل) لم ت�د واع�ة �األثر الذي �حدثه حسنها.. �انت
ها الجم�ل ل�نها ال تت�لم عنه.. تت�لم عن السفينة تحلم �أم��
كبها أخوها.. وعن المال الذي س�جمعه.. وعن الور�ثة � س�� ال��
� س�نقذها من هجوم قطاع الطرق ذوي القمصان الحسناء ال��
الحمراء.. ألنه لن �ظل �حارا أو سائق ع��ة.. �ل سيودع ر�ان
السفينة و�ــه�ط إ� ال�� ح�ث �جد مناجم الذهب، و�عد أسب�ع
� ع��ة

ال أ��� �عود حامال قدرا مليئة �الذهب.. �عود بها ��
� �السالح.. ول�ن ال.. ال دا�� �حرسها ستة رجال مدجج��

�ون �عضهم لمناجم الذهب.. فالناس �ختنقون هناك و���
� الحاالت، و�قولون ألفاظا �ذيئة..

�الرصاص ��
فل�كن فالحا طي�ا ينقذ ور�ثة حسناء �خطفها لص ع� صهوة
وجان و�عودان إ� (لندن) � حصانه.. �الطبع سته�م حتما �ه و���
� ب�ت جم�ل عل�ه فقط أال يتهور.. وال �كف عن

ل�ع�شا ��
ء عن الح�اة.. �

� السن ل�نها تعرف �ل ��
ە �� الصالة.. إنها ال تك��

ثرتها صامتا.. �ان القلق �غمرە عليها.. � ل��
ظل الف�� �ص��
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�

و�ك�اسة راح �حذرها من هذا الشاب المتأنق الذي �حوم
حولها.. فهتفت:

� أن تثق �ه.. � أن ته�م حتما �ه.. و�ن معرفته تع�� - إن رؤ�ته تع��
� أسعد وأعز أ�ام عمري.. لقد �انت

� �ا (ج�م) وأنا �� ك�� إنك ت��
الح�اة قاس�ة علينا ل�نها ستختلف.. أنت ذاهب إ� عالم جد�د

�الذي وجدته أنا فعال..
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اقصة كحلقات � زهور (التيول�ب) الم�� � الحد�قة ب��
جلسا ��

النار.. راحت تمازحه وتداع�ه ل�نه ظل ساهما. �عد قل�ل قال
لها:

- تأ�دی - مثلما أنت متأ�دة من وجود إله – أن هذا الف�� لو
ضا�قك أو آذاك فسوف أفتك �ه�

� عي�يها:
قالت له والشفقة ��

.. � الخلق ال أ��� - أنت أحمق �ا (ج�م).. طفل س��
� �ك ول�م أتم�� أال - إن أ�� غ�� ذات نفع.. ال تعرف ك�ف تع��

ال�ا) وأتر�ك.. أسافر إ� (أس��

- أنت لم تعرف الحب �عد..
ة، فودعته الفتاة ألنها ال�د أن وعادا �الحافلة إ� دار هما الحق��

� ق�ل صعودها لخش�ة الم�ح.. تنام ساعت��
� دارە.. ب�نما األم

أما هو فراح ي�ناول عشاءە.. آخر عشاء له ��
� صمت وتوتر..

تراق�ه ��
� ذوي األصل الع��ق.. �ان �كرە السادة.. السادة األرستقراطي��
لقد �ان أبوە الذي تخ� عنه وأخته منهم واليوم تتحدث أخته

ها الجم�ل الذي هو س�د أرستقرا�� آخر.. عن أم��
قالت األم وقد فهمت مخاوفه:

- إن (س��ل) لها أم.. أما أنا فلم �كن �..
لثمها الف�� معتذرا وقد مست ع�ارتها قل�ه:

- آسف لو كنت آلمتك.. �جب أن أت�ف اآلن.. وأ�رر.. لو
آذى هذا الرجل (س��ل) فلسوف أجدە وأقتله ��لب..

راق الموقف الم�لودرا�� لألم �ما ف�ه من إ�ماءات م�ح�ة
� وع�ارات رنانة.. شعرت أنها تندمج و�ادت تعلو �أدائها ل�ن الف��
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قاطعها.. �ان عل�ه أن �حمل حقائ�ه إ� الع��ة.. و�ساوم
� تفاص�ل سوق�ة..

السائق.. وهكذا ضاعت هذە اللحظة ��
ل�ن األم �انت تعرف أنها ستجد لحظات م�ح�ة أمتع، و��

تخ�� (س��ل) أن الح�اة تزداد قفرا و���ة.. وأنها لم تعد تملك
سوى طفل واحد ت���ه، �عد ما رحل ابنها �ع�دا..

� هذا و�� ترمق الع��ة ت�تعد..
فكرت ��

 

∞∞∞∞∞
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(6)
 

- أحس�ك سمعت األخ�ار �ا (�اس�ل)؟
� تلك األمس�ة ب�نما (هولورد) �دخل

ی) �� قالها لورد (ه��
المطعم، ح�ث �ان العشاء معا ع� المائدة لثالثة..

. قال الرسام وهو يناول قبته ومعطفه للخادم المنح��
- ال �ا (هاري).. أرجو أال �كون ش�ئا س�اس�ا، فالس�اس�ة ال تث��

� مجلس العموم �ستحق أن
.. ال يوجد شخص واحد �� اهتما��

يرسم.
ی) وهو يتأمله: قال لورد (ه��

- لقد خطب (دور�ان برای)
حدق ف�ه (هو لورد) غ�� مصدق.. ثم قطب.

- مستح�ل�
- �ل �� الحق�قة.. خطب ممثلة مغمورة..

- كنت أحس�ه عاقال ح�� هذە اللحظة..
- حينما �فعل الرجل ش�ئا أحمق تماما �كون هذا ناجما عن
� رسمتها له قد جعلته �قدر دوافع ن��لة، ي�دو أن الصورة ال��
� لم ي�س جمال اآلخ��ن.. لسوف نرى الفتاة الل�لة لو أن الص��

موعدە معنا..
.. فر� معطفه وصافح صد�ق�ة مرددا: هنا دخل الف��

�.. لم أ�ن قط - وا ع��زی (هاری)�.. وا ع��زی (�اس�ل)�.. هنئا��
� هذە اللحظة.. لقد حدث هذا فجأة..

�� � أسعد م��
� أوسم حاالته وقد احمرت وجنتاە انفعاال..

�ان ��
� �قول: جلس األصدقاء حول مائدة العشاء.. وراح الف��
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، - ال�ارحة �عد ما فارقتك �ا (هاری) ذه�ت إ� الم�ح كدأ��
�انت (س��ل) تلعب دور (روزالند).. �م �انت فاتنة ال
�
توصف�.. و�عد العرض قصدتها وحادثتها.. وجلسنا معا.. ��

نها�ة الجلسة �انت خطب�نا قد صارت حق�قة واقعة.. ل�نها �
ال تعرفه أمها ذاتها.. ال أدري ما س�قوله حارس ترک�� لورد
� دنوت من سن المسئول�ة القانون�ة و�عدها (راد�).. ل���
� م�ح�ات .. لقد وجدت زوج�� ب�� سأفعل ما يروق ��
) ال�الم قد ).. والشفتان اللتان علمهما (شكسب�� (شكسب��

.. � مسم��
همستا ��هما ��

ي) الشم�ان�ا متأمال.. وسأله: ج�ع لورد (ه��
- م�� ذکرت لفظة (زواج) �ا (دور�ان)؟ و�م ردت الفتاة؟

- �ا ع��زی (هاري).. لم يتم األمر كصفقة تجار�ة.. ولم أقدم لها
� أحبها فقالت: إنها ال �ستحق أن تكون عرضا رسم�ا.. قلت: إن��

.. � زوج��
ی). غمغم لورد (ه��

� مواقف
- ال�ساء عمل�ات حقا.. عمل�ات أ��� منا �مراحل ��
كهذە ال نذكر نحن حرفا عن الزواج ل�نهن �ذكرننا �ه..

ضحك (دور�ان) وقال:
� ترى (س��ل) �ا (هاری) ستؤمن �أن الرجل الذي يؤذيها - ح��
هو حيوان.. حيوان �ال قلب.. أر�د أن أضعها ع� عرش من
.. ماهو الزواج؟ إنه �� �� � ذهب ل�ع�د العالم تلك المرأة ال��
� قسم ال �حنث �ه.. أر�د أن أقسم هذا القسم.. ثقتها �� تجعل��

� أ�ون معها أ�� �ل � طي�ا.. وح�� مخلصا و��مانها �� �جعل��
نظ��اتك الخال�ة السامة..

ثم تنهد وقال:
� أه�م بها.. - إن��
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�
ی) وهو �ع�ث ب�عض الفا�هة. قال لورد (ه��

- هذا خ�� من أن ته�م �� �ك.. فهذا �غدو مزعجا.. إن ال�ساء
�عاملن الرجال �أصنام.. يهمن بهم ثم �ضا�قنهم طوال الوقت

.. �مطالب ال ت�ت��
غمغم الف�� �جد�ة:

.. وما دمن قد � منا أش�اء فهن �قدمن لنا أش�اء أ��� � �طل�� - ح��
دادە... � �اس�� � أرواحنا فمن حقهن أن �طال��

زرعن الحب ��
قال (هولورد):

- هذا هو الصواب �عينه..
ی): فقال لورد (ه��

، هات لنا القهوة ء هو الصواب �عينه.. أيها السا�� �
- ال ��

و�عض لفافات التبغ..
: قال (دور�ان) وهو يتأمل ما جل�ه السا��

�ا (س��ل)، عندها ستفهمان مع�� - هلما إ� الم�ح ل��
المثال�ة..

 

∞∞∞∞∞
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(7)
 

لس�ب ما �ان الم�ح مكتظا تلك الل�لة، وقا�لهم المدير
اليهودي ال�دين ع� ال�اب �اب�سامة لزجة مألت وجهه..
� تواضع فخور، وهو �ل�ح �أصا�عه

واصطحبهم إ� مقاعدهم ��
ة �المجوهرات، و�ت�لم �أع� صوته.. � السمينة المكت��

ی) أحب � منه حقا.. ل�ن الورد (ه�� �دا ع� (دور�ان) أنه �شم��
الرجل ع� الفور. �ان الحر خانقا والعرق �غمر الوجوە.. والناس

ثرون �صوت عال.. الذين خلعوا معاطفهم ي��
ی): قال لورد (ه��

- �اله من م�ان تجد مثلك األع� ف�ه�
رد (دور�ان).

ء، وح�� � تمثل أ�� �ل �� - نعم.. فقد وجدتها هنا.. وح��
� ذوي اإل�ماءات الفظة �غدون ش�ئا آخر هؤالء القوم السوقي��
.. إنها تجعلهم يتجاو�ون معها �أوتار �مان.. � تمثل �� ح��

� تضحك.. � ت�� و�ضحكون ح�� ي�كون ح��
) ع� � مر ر�ــع ساعة من الضوضاء.. ثم ظهرت (س��ل ف��
ی) الم�ح.. نعم.. �انت �� أجمل مخلوق رأته عينا لورد (ه��
� ح�ائها.. ومسحة حمرة كظل وردة

ء خالب �� �
�القطع. ثمة ��

� مرآة من الفضة و�� ترمق الحشد..
��

� حلم، جلس (دور�ان برای) �حدق فيها صامتا.. أما لورد
و�أنما ��

ی) فراح يرمقها ع�� منظارە المقرب مغمغما: (ه��
- فاتنة�.. فاتنة�

� م�ح�ة (روميو
�ان المشهد هو حد�قة (�ابيول�ه) ��

� ث�اب الحجاج إ� خش�ة
وجولي�ت).. وقد دخل (روميو) ��
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� ب��اب رخ�صة سخ�فة الم�ح.. وراح جمع من الممثل��
يرقصون.. ب�نما تحركت الفتاة ب�نهم �أنما �� مخلوقة من عالم
أس�.. �داها من العاج.. ومنحن�ات رقبتها �منحن�ات زهرة

� قالت مقطعها األول من الشعر: السوسن.. ل�نها ح��
- أيها الحاج ال���م، إنك لتظلم ب�دك..

� لم تزد ع� أن قدمت بهذا �س�ا تق�ا.. ال��
فإن القد�سات أ�د�ا تمسها أ�دي الحجيج..

ومس الراح للراح ق�لة حاج طاهر.. (1)
�ان أداؤها مفتعال تماما.. صوتها �ان عد�م اللون جرد الشعر

من �ل روح ف�ه.
ولم �جرؤ الرجالن ع� مصارحة (دور�ان) برأيهما.. خاب أملهما
�ش�ل مروع.. وأدر�ا أن الفتاة ال تملك أ�ة موه�ة.. ل�ن لي�تظرا
� ألنه هو المحك لق�اس موه�ة أي

� الفصل الثا��
فة �� مشهد ال��

(جولي�ت)
� ضوء القمر.. ل�ن

� برزت �� و�الفعل �انت الفتاة فاتنة ح��
م�ح�ة تمث�لها �انت ال تحتمل.. إ�ماءاتها صناع�ة تماما.. �أنما

ة تقوم �ال�سميع أمام أستاذ محفوظات غ�� �� طال�ة صغ��
مج�د.. �انت فاشلة تماما..

ا�د.. و�دأت المحادثات الجان��ة، � ە ي�� و�دأ ملل الجمهور وصف��
ی) وارتدي معطفه، وقال لـ (دور�ان): فنهض (ه��

- إنها فتاة جم�لة حقا ل�ن ال عالقة لها �التمث�ل هلم نن�ف..
� صوت م��ر..

قال الف�� ��
- سأشاهد الم�ح�ة �أ�ملها.. و�ن كنت أعتذر ل�ما.. ال أعرف
ت عما �انته �األمس.. لم ماذا دهاها.. ت�دو �� �اردة تماما.. تغ��

تعد تلك الفنانة العظ�مة وال أعرف الس�ب..
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قال (هولورد) مخففا عنه:
- ال عل�ك �ا (دور�ان).. إن الحب األ��� أهم�ة من الفن..

ی): قال لورد (ه��
- الحب والفن �الهما ب�ساطة - ن�ع من التظاهر، ول�ن دعنا ال
� �ل هذا؟.. إن فتاتك حسناء

نبق أ��� �ا (دور�ان).. ماذا يهم ��
ة سارة ولو �انت معرفتها �الح�اة تعادل معرفتها �الفن فإنها خ��
حقا.. إن الناس الجدي��ن �المعرفة هم أولئك الذين �عرفون �ل

ء.. هلما نقصد النادي.. �
ء والذين ال �عرفون أي �� �

��
ل�ن الف�� لم يرد.. سال الدمع من عي��ه وأسند رأسه للحائط..

اما لحزنه.. فلم �جد الرجالن مناصا من تركه واالن�اف اح��
� انتهت الم�ح�ة - وسط الصف�� والتذمر.. وح��

اها.. �انت واقفة والن� ير�سم ع� ه�ع إ� ال�وال�س ل��
مالمحها.. وعيناها تض�ئان بنار متوهجة..

� ش�ئا الل�لة �ا (دور�ان)؟
- هل �ان أدا��

- م��عا..�.. هل أنت م��ضة؟ لقد �ان هذا أسوأ ما رأ�ت..
اب�سمت و�صوت موس��� رنان نادته:

- (دور�ان).. حس�تك فهمت..
- فهمت ماذا؟

.. �انت أفراح (ب�ات��س) �� �
- ق�ل أن أعرفك �ان التمث�ل ح�ا��

.. ثم .. والد�كورات �� عال�� أفرا�� وأتراح (کورد�ل�ا) أترا��
جئت أنت - أيها الحب الجم�ل - لتحرر رو�� من ر�قتها.. وهنا
أدركت للمرة األو� أن ضوء القمر ع� الم�ح �ان صناع�ا، وأن
� أقولها لم أقلها أنا، �ل كتبها سواي، وأن �لمات الحب ال��
� رك�ك.. انت جل�ت �� ش�ئا أروع.. ش�ئا ل�س الفن

الد�كور سو��
ی �.. �ا أم�� � �.. �ا ح�� � �الق�اس إل�ه سوی انع�اس.. �ا ح��
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� قلت الجم�ل�.. لقد سعت الجمهور �صفر استهجانا ل���
� �ع�دا عن

: ماذا �عرف هؤالء عن حب عظ�م؟� خذ�� لنف��
الم�ح �ا (دور�ان)...�

� لن أصطنع � دوما أن أصطنع ماال أشعر �ه ل��� أنا أمقته.. �مكن��
� هذا �له.. � لهيبها.. أنت علمت�� أ�دا عاطفة �حرق��

أل�� �جسدە ع� األر�كة وأ�عد وجهه عنها.. وغمغم:
.. - (أنت قتلت ح��

نظرت له �دهشة.. دنت منه وركعت ع� ركب�يها أمامه.. ثم
رفعت كفه ولمستها �شفتيها.. ل�نه ابتعد عنها وارتجف..

 
ثم إنه نهض قاصدا ال�اب صارخا:

.. ل�نك اآلن لن تحر� � خ�ا�� .. كنت تحرك�� � - نعم قتلت ح��
.. كنت أح�ك ألنك فهمت خ�ال الشعراء العظام ح�� فضو��
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وألنك منحت ظالل الفن ش�ال وملمسا.. أنِت غب�ة ضحلة..
� ه��تك..� لن أراك �عد اليوم، ولن ر�اە�.. �م كنت مجنونا ح��
ء �

� لم أرك قط.. فمن دون فتك أنِت ال �� أفكر ف�ك.. و�ا ليت��
سوى فتاة ذات وجه وس�م..

� حلقها.. دنت منه
شح�ت الفتاة وارتجفت.. واحت�س الصوت ��

� جنون:
ولمست �دە، ل�نه أ�عدها ��

� � - ال تلمسي��
صدرت منها أنة خف�ضة وألقت بنفسها ع� قدم�ه وهمست:

- (دور�ان).. (دور�ان).. ال تتخل ع�� أنا آسفة إذ لم أؤد دوری
.. � � سأحاول ثان�ة أعدك بهذا.. �ان هذا أقوى م�� ج�دا.. ل�ن��
� إرضائك.. فال

� سأ�ون أفضل ف�ما �عد.. أنا حقا راغ�ة �� ل���
� أهواك ��ل جوان�..

تكن قاس�ا م�� أل��
ات.. فان�نت ع� نفسها كط�� ج��ــــح.. وخنقتها ن��ة من الع��
� ال م�االة.. ثمة

�� � ل�ن (دور�ان) راح يرمقها �عي��ه الجم�لت��
� عواطف الناس الذين كف المرء عن حبهم..

ء سخ�ف �� �
��

از.. � لهذا �دت له (س��ل) م�لو درام�ة إ� حد يث�� االشم��
تان أمامها �أنما � صمت وامتدت �داها الصغ��

ظلت ت��� ��
ت�حث عنه.. ل�نه أدار وجهه وان�ف..

� شوارع س�ئة
�� �

؟ ال �دري.. فقط �ان �م�� �
إ� أين م��

نحون �القرود و�سوة ينادينه �صوت � س�ارى ي�� اإلضاءة ب��
خشن وضح�ات رف�عة.. وسمع �خات وس�ا�ا..

� حد�قة (كوفنت).. ورائحة
�عد جهد أدرك أنه الفجر.. وأنه ��

الهواء تعبق �الورود..، فاستقل ع��ة إ� دارە..
دخل إ� غرفة نومه، وأدار مق�ض ال�اب.. هنا وقعت عيناە ع�
� رسمها له أصابته الدهشة.. فك زرا من أزرار لوحة (�اس�ل) ال��

دد فعاد يرمق الصورة من جد�د.. ته ثم غال�ه ال�� س��
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� الضوء المعتم الم��ب ع�� الستائر ذات لون القشدة؛ �دا
و��

له �أنما الوجه قد تغ�� نوعا.. �مكن للمرء أن �قول: إن هناك
�

� الصورة.. إن هذا الغ��ب م��
مسحة من القسوة ع� شفت�ه ��

اق ل�غرق الحجرة.. إ� النافذة وأزاح الستارة.. ف��ب الفجر ال��
� اللوحة ازدادت وضوحا.. �أنما هو يرمق

ل�ن مسحة القسوة ��
اف عمل ش�يع.. � المرآة �عد اق��

وجهه ��
ما مع�� هذا؟ أح�� عدسة يتفحص بها اللوحة �التأ��د لم
� قالها لـ (�اس�ل) يتخ�ل هذا.. إن التعب�� واضح.. تذكر أمن�ته ال��
� المرسم.. لقد تم�� أن �شيخ اللوحة �دال منه و�حتفظ هو

��
بنضارته.. هل تحققت هذە األمن�ة؟ مستح�ل هذە األش�اء ال
تحدث أ�دا.. ول�ن هناك هذە القسوة حول ثغر الصورة..

قسوة�..
هل �ان قاس�ا حقا؟.. لقد �ان هذا خطأ الفتاة ول�س خطأە هو،
ل�ن منظرها و�� عند قدم�ه ت��� جعله �شعر بندم ما.. ل�م
�ان قاس�ا معها.. ول�نه تعذب هو اآلخر.. لقد عاش قرونا من
� استغرقها األلم ودهورا من العذاب خالل الساعات الثالث ال��
ا من الرجال.. وهن ال العرض، ثم إن ال�ساء يتحملن األ� خ��
� الغرام إال لحاجتهن إ� مشاهد تمث�ل�ة م�لودرام�ة

�قعن ��
�ش�عن فيها ألما..

� علمته ك�ف �عشق جماله.. فهل ول�ن.. الصورة.. الصورة ال��
ستعلمه ك�ف �حتقر روحه؟ هل ستحمل �� وزر آثامه؟

ال.. لن �حدث هذا.. س�عود لـ (س��ل) �ستعطفها.. �طلب منها
وجه و�حاول أن يهواها.. هذا.. هذا واج�ه.. ل�م �ان قاس�ا � أن ت��

مع ال�ا�سة..
ل�ن األمور ستعود �ما �انت..

ا داری �ه الصورة �� ال يراها... أح�� ستارا كب��
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�
وقف أمام النافذة يت�سم هواء الص�اح الطازج وراح يردد اسم
(س��ل) مرارا وتكرارا.. وقد أحس أن الطيور فوق أشجارها

ء عن (س��ل) للزهور.. الم�للة �الندی تهمس ��ل ��
 

∞∞∞∞∞
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(8)
 

� صحا من نومه.. ة ح�� �ان الوقت قد جاوز الظه��
ی ما إذا �ان و�عد ما �سلل وص�فه ع� أطراف أصا�عه مرارا ل��
يتحرك، و��ساءل عن � إغفاء س�دە ح�� هذە الساعة

المتأخرة..
� النها�ة دق الجرس فدخل الوص�ف الحجرة حامال ص�ن�ة من

��
� عليها قدح من الشاي، ورزمة من الخطا�ات..، (الس�فر) الصي��
وأزاح الستائر ز�تون�ة اللون المصنوعة من الساتان، وقال �اسما:

- لقد نام الس�د ط��ال.. إنها الواحدة وال��ــع..
� مذعورا.. ل�م تأخر الوقت�.. نهض وراح �طالع هب الف��
� تحوي دعوات للعشاء.. ب��دە.. �انت ذات الخطا�ات ال��
.. وما إ� ذلك.. ثمة فاتورة لطاقم حمام و�رامج األعمال الخ��
ی) عل�ه أن يرسلها إ� الو�� ع� إرثه � � من طراز (ل��س کی��

�سددها..
� هذا

إن هذا الو�� رجل من طراز عتيق ولن �فهم أ�دا أن - ��
ورة ذاتها.. ور�ة �� ال�� الع� - تغدو األش�اء غ�� ال��

� المكت�ة ي�ناول إفطارا فر�س�ا خف�فا ع� مائدة وضعت
جلس ��

� محمال �العطر.. له جوار النافذة المفتوحة.. �ان الهواء الدا��
وحلقت نحلة حول حوض الزهور أمامه.. فشعر �سعادة

قصوى..
فجأة رأي الستار الذي داري �ه الصورة.. وتصلب..

هل �ان �ل هذا حق�ق�ا؟.. هل ت�دلت الصورة حقا؟
ى ذلك إذن.. �ان الخادم قد جلب له القهوة ولفافات التبغ، ل��
.. � فأحس برغ�ة تحدوە إ� أن �سأله ال�قاء.. �ان خائفا من ال�ق��
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ل�ن الرجل غادر الغرفة.. فنهض (دور�ان)..
أشعل لفافة تبغ ووقف يتأمل الستار.. ما الذي �حدوە إ� إزاحة

ء م��ــــع... �
الستار؟ لو �ان حقا فإنه ل��

ولو �ان وهما فما جدوى التأ�د منه؟.. ل�ن الحق�قة مهما �انت
م��رة خ�� من هذا الشك الش�يع..

ت أزاح الستار.. وعندها أدرك أنه لم �كن واهما لقد تغ��
الصورة..

� ذعر
تراجع إ� الوراء ل�جلس ع� األر�كة، و�رمق الصورة ��

م��ض..
�
إذن فهذا الرسم �حدثه عن آثامه.. �مكن أن �كون هو دل�له ��

.. لم �عد �دري ك�ف �فكر.. وال � الح�اة �ما �فعل الضم��
ف�ا��

� النها�ة ذهب إ� المكتب، فكتب خطا�ا إ�
ماذا �عمل.. ��

حب�بته �طلب غفرانها و�تهم نفسه �الخ�ال.. إنها متعة لوم
� نلوم أنفسنا �شعر أنه ما من أحد سوانا ة.. ح�� النفس الشه��
اف ول�س �ستحق أن �لومنا.. إن ما �منحنا الخالص هو االع��
� ف�غ (دور�ان) من ال�تا�ة ف أمامه.. وهكذا ح�� القس الذي نع��

�ان قد غفر لنفسه ذن��ه..
ي) �طلب هنا سمع قرعات ع� ال�اب، وصوت لورد (ه��

الدخول.. وما إن دخل الرجل ح�� قال:
- أنا آسف �ا (دور�ان).. ول�ن ال �جب أن تفكر ف�ما حدث

ا.. كث��
� (س��ل)؟ - تع��

- نعم.. - وخلع قفاز�ه ب�طء وجلس – ول�ن األمر لم �كن
خطأك.. لقد قا�لتها �عد الم�ح�ة ط�عا.. و�شاجرت معها..
� اآلن خ�� حاال سأتزوجها� - كنت متوحشا �ا (هاری).. ل���

� دهشة.. ووقف م�سائال:
نظر له اللورد ��
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�
وجها؟.. ل�ن �ا (دور�ان)... � - ت��

�
- نعم �ا (هاری).. أنا متأ�د من أنك ستذكر رأ�ا مروعا ��

� ولن أتراجع.. الزواج.. فال تقلها.. لقد طل�ت �دها منذ يوم��
ء.. ثم هتف: �

نظر اللورد عاجزا عن قول ��
- إذن لم تعلم �عد؟

- أعلم ماذا؟
نهض اللورد ل�ع�� الحجرة و�جلس أمام (دور�ان)، في�ناول �د�ه

� كف�ه و�قول: ب��
�( � - (دور�ان) - إهدأ قل�ال. لقد ماتت (س��ل ف��

� الف�� وهو ينهض محررا ب�د�ه: �خة ألم خرجت من شف��
- ماتت؟ (س��ل) ماتت؟ هذا ل�س حقا� ك�ف تجرؤ؟

- لألسف هذا صحيح... - قال اللورد �جد�ة -
� صحف الص�اح.. س�كون هناك تحقيق وال أر�د

- �ل هذا ��
� �ل هذا.. إن هذە األش�اء تجعلك (موضة)

السمك أن �قحم ��
� (لندن) فض�حة.. هل �عرفون اسمك

� (�ار�س).. ل�نها هنا ��
��

� الم�ح؟
��

لم �جب (دور�ان).. �انت شفتاە ترتجفان والرعب �جتاحه: -
(هاری).. هل قلت (تحقيق)؟ هل (س��ل)؟

ال أتحمل هذا �ا (هاری) ل�ن ت�لم ��عا..
ی): قال لورد (ه��

� غرفة الث�اب
- أنا واثق من أن األمر لم �كن حادثا.. وجدوها ��

� المسارح.. ال أعرف كنهها
ميتة.. ابتلعت مادة ما �ستعمل ��

وس�ك).. ل�نها �القطع تحوي الرصاص األب�ض أو حمض (ال��
: �خ الف��

- (هاري)� هذا ش�يع�
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� هذا.. أر�د منك
- نعم هذا ش�يع.. ل�ن عل�ك أال ت�ج بنفسك ��

�
� للشاء م�� ثم تذهب إ� األو�را.. �مكنك أن تح�� ��

أن تأ��
.. لسوف تكون معها �عض ال�سوة الجذا�ات.. � مقصورة أخ��

لم يرد (دور�ان).. �ل هتف:
.. � � ذ�حت عنقها الصغ�� �سك�� - اذن أنا قتلت (س��ل).. �أن��
�
و�رغم هذا لم �قل جمال الزهور، ولم تكن ال�ال�ل عن الغناء ��

.. �م أن الح�اة مأساة�.. والخطاب الذي كت�ته.. أول � حد�ق��
� هو خطاب لفتاة ميتة..

� ح�ا��
خطاب حب أ�ت�ه المرأة ��

أتراهم �حسون �ا (هاری)؟ أولئك القوم الصامتون الشاحبون
؟.. أ�شعر �ا (هارى) أو �سمع ما أقول؟ الذين �سميهم مو��
.. واآلن ولت ومعها ولت آخر فرصة �� �� ء �� �

�انت �ل ��
أستق�م..

قال اللورد �ط��قته ال�اردة التحل�ل�ة:
- ثمة فتاة قتلت نفسها من أجل ح�ك.. أتم�� لو �انت �� تج��ة
ات - أ�رن ع� � همن �� - ولسن كث��

مماثلة.. إن ال�ساء اللوا��
الح�اة ط��ال �عد ما كففت وكففن عن الشعور �الحب.. إنهن
�ع��ن أنفسهن �ارتداء ألوان عاطف�ة.. ال تثق �امرأة ترتدي اللون
� أي سن.. وال تثق �امرأة تجاوزت الخامسة

�� � البنفس��
� شعرها مع�� هذا أن لها

ائط ورد�ة �� � وتضع �� والثالث��
� أع�د ) تختلف.. إن موتها �جعل�� � ماض�ا..، ول�ن (س��ل ف��
� �ل ما كنت أته�م عل�ه.. الروما�س�ة - الحب –

النظر ��
الهوى..

ثم أردف وهو �شعل س�جارا �عل�ة ثقاب مذه�ة:
- إن الفتاة لم تعش حقا قط.. لهذا �� لم تمت قط.. �مكنك أن
اب فوق رأسك �س�ب خنق ت�تحب ع� (أوف�ل�ا) أو تضع ال��
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(كورد�ل�ا) ل�ن ال تذرف دمعة ع� (س��ل).. إنها أقل وجودا
� لع�ت دورهن..

) اللوا�� حق�ق�ا من �ل �طالت (شكسب��
� من فضة زحفت الظالل �ان المساء �دنو.. ودون جل�ة و�قدم��

من الحد�قة..
� تهدئة ذعر الف�� وتوترە..

ی) �� لقد نجحت �لمات لورد (ه��
� النها�ة قال (دور�ان):

��
� لن أ�ل ش�ئا.. ماهو رقم مقصورة - سأذهب إ� األو�را.. ل���

أختك؟..
اە ع� ال�اب مع اسمها.. ون.. س�� - .. س�عة وع��

� حرارة قائال: إنه خ�� صديق له. فرد هذا:
وشكرە (دور�ان) ��

�
�� � ) تغ�� � �دا�ة صداقتنا �ا (دور�ان).. تذكر أن (�ا��

- ما زلنا ��
األو�را هذە الل�لة..

�ــــح � فما إن ان�ف اللورد ح�� ه�ع (دور�ان) نافذ الص�� ل��
الستار عن الصورة.. ال.. لم �حدث ت�دل جد�د.. ال�د أن
� � ذات اللحظة ال��

� تح�ط �الفم ظهرت �� خطوط القسوة ال��
تجرعت فيها الفتاة السم.. ل�ت بوسعه أن يرى التغ�� أمام

عي��ه..
مسكينة (س��ل)� ما أروعها من قصة روما�س�ة�

ك�ف لع�ت هذا المشهد األخ�� المروع؟ هل لعنته ق�ل الموت؟
� هذا.. س�فكر فيها كشخص�ة عظ�مة ظهرت ع�

لن �فكر ��
م�ح الح�اة لتظهر روعة الحب العظ�.. ولسوف ي��

� تهور..
وجهها الطفو�� الذي تخلت عنه ��

إن صورته ستلعب دور المرأة المسحورة.. لن تظهر وجهه، �ل
ستظهر روحه.. ولسوف تتجعد الصورة وتضمر ل�نه س�ظل

بنضارته ذاتها، ولن �فقد زهرة من زهور ص�اە..
وهكذا أعاد تغط�ة اللوحة..
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ی).. � (األو�را) جوار اللورد (ه��
و�عد ساعة �ان جالسا ��

 

∞∞∞∞∞
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؛ ظهر �اس�ل � الص�اح التا��
ب�نما �ان ي�ناول اإلفطار ��

هولورد)..
� حزن:

قال الرسام ��
: إنك � أن وجدتك �ا (دور�ان).. جئت ال�ارحة، فقالوا ��

��� -
� األو�را.. �الطبع عرفت أن هذا مستح�ل.. وقض�ت ل�لة

��
مفزعة أتوقع فيها أن ت�بع المأساة مأساة أخرى.. قرأت الحادث
� النادي.. إنك لن

� ج��دة (جلوب) وجدتها ��
�المصادفة ��

تتصور �م تحطم فؤادی لهول ما جرى. ول�ن أين كنت أنت؟
� أم الفتاة؟ كدت الحق �ك ل��� لم أرد إقحام

هل ذه�ت لتل��
� حزن ال أستطيع تخف�فه.. مسكينة تلك المرأة�.. ماذا

نف�� ��
قالت لك؟

غمغم (دور�ان) وهو يرشف الن��ذ من �أس من الزجاج الفين���
مذهب الحافة:

� األو�را �الفعل.. �ان �جب أن
- ك�ف �� أن أعرف؟ لقد كنت ��

) أخت (هارى)، � تكون معنا هناك.: لقد قا�لت ل�دي (ج��ندول��
و�� امرأة فاتنة.

) �ما لم تغن من ق�ل.. واآلن دعنا ال نت�لم عن �
وغنت (�ا��

ء فال وجود لهذا األمور الس�ئة.. فالمرء إن لم يت�لم عن ��
ء.. �

ال��
� صوته:

قال الرسام ب�طء، وقد �دا ألم ما ��
) ترقد � - أنت ذه�ت إ� األو�را؟.. ذه�ت إليها ب�نما (س��ل ف��
حة ما؟ تتحدث عن فتنة ال�ساء و (س�ل) لم تعرف �عد � م��

��
ظلمات الق�� وسكونه؟
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- کف �ا (�اس�ل)� ما قد فات قد مات..
ك تماما.. ما زلت ت�دو ء ما قد غ�� �

- (دور�ان)�.. هذا م��ــــع.. ��
�
ذات الش�اب الوس�م الذي كنت أجد ف�ه أ��� الش�اب طهرا ��
هذا العالم.. اليوم تتحدث �أنما ال عاطفة ف�ك.. وهذا تأث��

(هارى) الضار عل�ك..
صاح (دور�ان):

� فحسب هم من �حتاجون إ� أعوام � - إن القوم الضحل��
يتخلصوا من عاطفة.. إنما األ�سان س�د نفسه هو من �ستطيع
� �خلق فيها م�ة.. لن أ�ون ع�دا أن ين�� حزنا �السهولة ال��

.. �ل أر�د أن أح�مها.. أن أستمتع بها.. لعواط��
... لم �ستطع الرسام أن يوجه م��دا من اللوم للف��

� الف�� كث��
ل��ما �انت ال م�االته �� ن��جة للصدمة.. فما زال ��

من الطي�ة والن�ل..
�عد قل�ل �ساءل:

� األمر..
طة ال تعرف اسمك؟ ال أر�د أن تقحمك �� - وهل ال��

� لدى أ�تها �ـ (األم�� - إن الفتاة لم تذكرە قط.. �انت �سمي��
الجم�ل).. وقد �ان هذا لط�فا منها..

هنا تصلب الرسام ونظر إ� الستار الذي �داری اللوحة.. وصاح:
.. كنت أشعر من ال�دء أن الغرفة � - هل دار�تها؟ إن هذا لمه��

مختلفة.. لماذا أخف�ت خ�� عمل �� هكذا؟
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� � عص��ة تجاە اللوحة ل�ن (دور�ان) وثب ل�قف ب��
واتجه ��

� هلع، وقد شحب لونه:
الرسام والستار.. و�خ ��

- (�اس�ل).. ال أر�د أن تنظر لها..�
 

�ساءل الرسام ضاح�ا:
؟ ال �مكن أن تكون جادا.. - ال أنظر إ� لوح��
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- لو حاولت �ا (�اس�ل) فلسوف ت�ت�� صداقتنا أ�دا.. وأقسم
ق (�اس�ل).. فنظر �ذهول إ� (دور�ان).. لم ب ال�� �� ..� �� ���

� غاض�ا بهذا الش�ل من ق�ل �ان يرتجف انفعاال.. ير الف��
ود وهو ي�تعد عن اللوحة قاصدا النافذة: قال الرسام ب��

� ؛ ال�� � من رؤ�ة لوح�� ما �منع�� � ال أرى س��ا مح�� .. ل��� � - حس��
� (�ار�س) الخ��ف القادم.. إنها �حاجة إ�

كنت سأعرضها ��
ط�قة ورن�ش..

- تعرضها؟.. تعرضها؟
).. ما دمت تضع � � (رودی س��

�� � � معرض خاص ��
- نعم.. ��

ا.. � وراء ستار فال أخالك ستفتقدها كث�� لوح��
�ل العرق وهتف: � مرر (دور�ان) كفه ع� جب�نه ل��

- ل�نك قلت: إنك لن تعرضها أ�دا.. قلتها مرارا..
دعاە الرسام إ� الجلوس وقال له:

- عندما رسمت هذە اللوحة شعرت �أنك فيها حقا.. وأن رو��
.. إن الفن قلما قد تركت �صماتها عليها ح�� إنها تفضح ذا��
� ح�� �ت أخجل ت ع�� �ع�� عن الفنان.. ل�ن هذە الصورة ع��
من أن يراها الناس.. ثم إن اللوحة انتقلت إ� حوزتك ف�دأت
� ظننت أنها تحوی ال�ث�� من � كنت أحمق ح�� أشعر �أن��
� اآلن أوافقك � (�ار�س).. ل�ن��

.. وخطر �� أن أعرضها �� رو��
� ألفضل أن أخ� لوحة ع� أن أخ� ع� رفضك لهذا و�ن��

صد�قا..
ثم إن الرسام ودعه.. واعتذر ع� إلحاحه..

� (�اس�ل).. ما أقل ما �علم..� مسك��
تنهد (دور�ان) وق�ع الجرس.. إن الصورة �جب أن تداری �أي
� غرفة �صل إليها

ك اللوحة �� ثمن.. �ان من الحمق منه أن ي��
أصدقاؤە.. و�دخلونها..
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(10)
 

� دخل الخادم تأمله (دور�ان) م�سائال.. ح��
أ�كون قد حاول النظر خلف الستار؟ أشعل (دور�ان) لفافة تبغ..
وظل يرمق وجه الخادم الجامد الذي ي�تظر األوامر.. �ال.. ال

دا�� للخوف منه..
ل.. وجاءت المرأة العجوز � طلب منه أن �ستد�� مديرة الم��

فطلب منها أن تعط�ه مفتاح غرفة الدراسة..
� جدك..

- ل�ن الغرفة مهملة منذ خمس سنوات.. منذ تو��
ولسوف تكسوك خيوط العنا�ب لو دخلتها.. ال�د من أن أنظفها

أوال..
� ذكر اسم جدە �ما �حمله من ذك��ات امتعض (دور�ان) ح��

ددة.. س�ئة.. ل�نه كرر األمر للمرأة فناولته المفتاح م��
� الحجرة

� جي�ه و�حث ��
� خرجت المرأة، دس المفتاح �� ح��

.. قطعة من �
ح�� استقرت عيناە ع� غطاء من الساتان األرجوا��

� (بولون�ا).. ال�د أنها
تحف القرن السابع ع�� وجدها جدە ��

ء.. �انت يوما ما غطاء للمو�� اليوم �
ستصلح ل�غلف بها ال��

تصلح غطاء لمن تعفنت روحه.. دنا من اللوحة ون�ع عنها
ت.. مازال الشعر ذهب�ا والعينان الغطاء.. لم تكن قد تغ��
.. زرقاو�ن والشفتان الورديتان �ما هما.. ل�ن التعب�� قد تغ��
ز له من وراء الستار الم��د من القسوة ع� الوجه.. إن روحه ت��

تدعوە إ� المحا�مة..
غ� اللوحة �غطاء الساتان إذ سمع قرعة ع� ال�اب.

صوت الخادم �قول:
- إنهم ها هنا �ا س�دي..
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، ومعه مساعد ومن ال�اب دخل (ه��ارد) صانع اإلطارات الشه��
خشن المظهر.. �ان (ه��ارد) شا�ا محتقن الوجه يتعامل مع

ة.. � �ك�� الفنان��
- ماذا بوس�� أن أقدم لك �ا مس�� (جرای)؟

.. � قالها وفرك �د�ه السمي�ت��
- لم أ�ن أر�د أن أتع�ك �ا مس�� (ه��ارد)..

�ل ما هناك أن لدى لوحة أر�د نقلها إ� الطابق العلوي، و��
� من رجالك.. ض رجل�� ثق�لة جدا لذا أردت أن أق��

وأشار إ� اللوحة.. وقال:
� أثناء

� لها أن تخدش ��
- �� ذي.. أر�د نقلها مغطاة.. فال أ���

النقل..
وافق (ه��ارد) وتعاون مع مساعدە ع� فك اللوحة من

� �انت معلقة منها... السالسل النحاس�ة ال��
� الدرج.. و�رغم احتجاج مس�� (ه��ارد) الذي

ثم �دأ الصعود ��
�مقت ��ل التجار أن يرى أحد السادة �مارس عمال مف�دا؛ فإن

.. � � الرجل�� (دور�ان) وضع �د�ه ع� اللوحة ل�ع��
قال الشاب وقد وصلوا إ� الغرفة:

- حقا �� ثق�لة �ا س�دي..
� فيها � روحه

� س�خ�� فتح (دور�ان) ال�اب.. �اب الغرفة ال��
� لعب فيها طفال ودرس فيها مراهقا.. �م عن العيون.. الغرفة ال��
يتذكر �ل هذا.. طفولته الوح�دة تعود لذا�رته.. كت�ه.. لع�ه..

اللوحات ع� الجدار..
هنا لن يرى أحد اللوحة ح�� هو.. لماذا يرى التخ��ب المخ�ف

� واآلثام ع� هذا الوجه؟ لروحه؟ لماذا يرى وقع السن��
� أدب:

�ساءل (ه��ارد) ��
- ألنا أن نرى هذە التحفة �ا س�دی؟
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نظر له (دور�ان).. و�اد ي�ب ل�خنق الرجل لو جرؤ ع� ن�ع
الستار..

- ال.. لن تروق لك..
وشكرهما طال�ا منهما الرح�ل..

� تال�� صوت أقدامها؛ أغلق (دور�ان) ال�اب �المفتاح، وح��
� جي�ه..

ووضع هذا ��
عاد إ� المكت�ة ل�جد أن الساعة تجاوزت الخامسة، وأن الشاي
ة.. و�ان هناك خطاب من لورد قد وضع ع� المائدة الصغ��
ی) وكتاب رث الحال قل�ال مجلد �لون أصفر.. وج��دة (ه��

(الجاز�ت)..
صب لنفسه الشاي مفكرا.. إن اختفاء اللوحة س�ث�� فضول
الخادم.. من �دري؟ ل��ما وجدە ذات ل�لة �حاول اقتحام الغرفة
�الطابق العلوي ل�شبع فضوله.. إن هذا م��ــــع.. ل�م سمع عن
وا سادتهم �عدما قرروا خطا�ا.. أو سمعوا محادثة.. أو � خدم اب��

وجدوا زهرة تحت وسادة..
� الصفحة الخامسة

ا �� فتح الج��دة ليتصفحها.. فوجد خ��
�قول:

( �� مس�� (داب�� ح ال�� «التحقيق �خصوص ممثلة.. قام الم��
).. �ان موتها قد أثار � �ــــح جثة ممثلة شا�ة تد� (س��ل ف�� ب���

شبهة انتحار ق��ة..
� أثناء استجوابها

وقد �انت أم الفق�دة منهارة تماما ��
ا.. �ا لقبح هذا األمر �له� ثم تناول ع�س وجهه ومزق الج��دة إر��

ی) قد. أرسله إل�ه ل�قرأە.. ال�تاب الذي عرف أن لورد (ه��
تمدد ع� األر�كة وراح �قلب األوراق.. و�عان ما غاب
� ح�اته.. أش�اء لم �حلم

وسطها.. �ان هذا أعجب كتاب قرأە ��
بها تتضح أمام عي��ه لحظة فلحظة.. �ان �دور حول رجل
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�ار��� من القرن التاسع ع�� �حاول أن �ع�ش �ل شهوات
وأف�ار القرون الغابرة.. وقد كتب ال�تاب �أسلوب رفيع مجدول
� المدرسة الرم��ة الفر�س�ة..

كسالسل الذهب �قلم أفضل فنا��
� الرؤى الصوف�ة العل�ا وأعمق الغرائز اآلدم�ة.. وراح يتقلب ب��

لقد �ان كتا�ا ساما..
وجاء المساء فلم �عد قادرا ع� مواصلة القراءة..

تدي ث�ا�ه.. ا جاء الخادم ل�ذكرە �موعد العشاء، فنهض ل�� وأخ��
ی) جالسا ي�تظرە وقد �دا عل�ه القلق.. � النادي �ان لورد (ه��

و��
فقال له معتذرا..

.. � .. لم يرق � ل�نه قتل�� � - آسف لتأخري.. ل�ن كتا�ك قد فتت��
.. � � ال�لمت�� هناك فارق كب�� ب��

ی) وهو ينهض معه لدخول قاعة الطعام. غمغم لورد (ه��
- آە�.. أنت كذلك الحظت هذا الفارق..

 

∞∞∞∞∞
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(11)
 

وألعوام طوال لم �ستطع (دور�ان برای) أن يتحرر من تأث�� هذا
ال�تاب..

أو - ر�ما - لم �حاول قط أن يتحرر منه وغدا �طل ال�تاب
� الروما�س�ة واألسلوب ال�ار��� الذي جمع �ش�ل غ��ب ب��
� تحرك ح�اة (دور�ان).. �أن ال�تاب العل�؛ هو القدوة ال��

�حوي قصة ح�اته هو من ق�ل أن �ع�شها..
ل�ن (دور�ان) �ان �ختلف عن �طل القصة.. فهو لم �كن يهاب
� يرى فيها وجهه.. لقد ظل محتفظا:. �جماله الخالب المرا�ا ال��
الذي يبهر الجميع.. وح�� من �دءوا �سمعون عن أعماله
�رة، و�تحدثون عن أسلوب ح�اته الغ��ب.. ح�� هؤالء �انوا ال��

� يرونه.. �كذبون �ل ما ��� إل�ه ح��
�ان ي�دو دوما �إ�سان لم �لوثه هذا العالم.. مجرد وجودە �ان

�ع�د إ� أذهان الناس الطهر الذي فقدوە..
� تث�� وعندما �ان �عود لدارە �عد إحدى جوالته الغامضة ال��

األقاو�ل؛ �ان �صعد إ� الطابق العلوي ف�فتح الغرفة الموصدة..
و�قف أمام اللوحة وقد وضع مرآة �جوارها.. و�رمق ال��

والش�خوخة اللذين زحفا ع� اللوحة.. ثم يرمق الوجه الغض
األشقر الذي ي�ادله النظر من وراء المرآة.. عندها �جعله
التناقض الحاد يب�سم و�زداد إدرا�ا لجماله الخاص.. و�درا�ا

لخراب روحه..
�ان قد غدا نجم المجتمعات، وغدت ث�ا�ه المبهرجة الحديثة
� أند�ة (لندن)، �ما أنه راح �طالع األدب

� حد ذاتها ��
(موضة) ��

بنهم، فصارت ثقافته مزاجا من التصوف والدقة العلم�ة.. و�ان
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� ألمان�ا.. وانبهر �دور المادة -
له اهتمام خاص ��راء (دارو�ن) ��

� الس�طرة ع� الروح..
ع� ش�ل عصب أو خل�ة مخ - ��

ل�ن نظ��ات الح�اة لم ت�� اهتمامه �ما أثارته الح�اة ذاتها.. راح
ق�ة �درس الحواس.. العطور وصنعها، وراح �حرق ال��وت ال��
� أنه ما من حالة عقل�ة ال تع�� عنها العطور.. رائحة

و�فكر ��
الجذور ورائحة الص�ار.. ورائحة البنفسج.. ورائحة زهر

تقال.. ال��
أح�انا �ان �درس الموس�قا.. ف�ان يؤلف مقطوعات عجي�ة

�أنما يرقص حولها الغجر أو �ق�ع الزن�ج لها طبولهم.. واقت��
آالت موس�ق�ة غ���ة من حضارات غابرة ومن أرجاء األرض
ال � حفل أقامه أدم��

ة ما اهتم �األحجار ال���مة، وظهر �� لف��
فر�سا وهو يرتدي ث��ا عل�ه خمسمائة وستون لؤلؤة.. ولقد
ء عنها.. و�ضعها �

ق�� الساعات �صنف مجموعاته و�قرأ �ل ��
� علب مخمل�ة..

��
ومر ص�ف �عد ص�ف، ورددت ل�ا�� الرعب قصة عارها.. ل�نه

.. لم �أت شتاء ي�دل وجهه أو �فسد نضارته.. لم يتغ��
� غرفة الص�ا ح�ث

� دارە.. و��
� صناديق ��

ا�م �� ال�نوز النادرة ت��
� الذي

علق الصورة ليتأملها �مفردە و�رى فيها التحلل الحق���
�دا �طرأ ع� مالمحه.. �ان ي�ساها ألسابيع ثم يتذكر ف�صعد
از منها.. ثم �شعر �التفرد – وهو جزء من � اها �شعر �االشم�� ل��
� �ور ساخرا من الرسم القبيح الذي

جاذب�ة اآلثام - و�ب�سم ��
�حمل ذنب خطا�اە هو..

�ان �خ�� طوال الوقت أن �قتحم أحد الغرفة..
� تبهر الناس ب�ذخها ليه�ع إ� � م�اتهم ال��

ول�م ترك أصدقاءە ��
دارە لي��قن من أن ال�اب مغلق ب�ح�ام، والصورة ما زالت هناك..
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� المجتمعات، و�انت هناك �ساؤالت
�انت األقاو�ل تح�ط �ه ��

لدى ال�ساء حول سحرە غ�� العادي وجماله الذي ي�دو أ�د�ا..
ة ال تصدق أي حرف �قال عن األث��اء ل�ن المجتمعات المتح��

�ار�� الجمال..
� عوضا عن األخالق

وتعتقد أن السلوك المتح�� �ك��
� مجتمعات كهذە �صعب إقناع الناس أن من قدم

التقل�د�ة.. و��
�
ا�ا رديئا هو شخص ن��ه �� لهم عشاء متواضعا أو سقاهم ��

ح�اته الخاصة..
وراح (دور�ان) ي�ساءل عن الفهم الضحل لإل�سان، لدى أولئك

ون العقل ال�اطن ش�ئا �س�طا دائما موثوقا �ه.. الذين �عت��
�ان يؤمن �أن اإل�سان حيوات عد�دة وأحاس�س عد�دة..
مخلوق غامض �حوي �داخله تر�ات ال ت�ت�� من العواطف

واآلالم..
 

∞∞∞∞∞
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(12)
).. ع�د م�الدە الثامن �ان هذا هو اليوم التاسع من (نوفم��

� �ما تذكر ف�ما �عد... والثالث��
ة مساء – من دار لورد �ان عائدا �عد العشاء - الحاد�ة ع��
� الفراء ألن الل�ل �ان �اردا ض�اب�ا.. عند ركن

ي)، وقد تدثر �� (ه��
� الظالم �جد الس�� رافعا �اقة

م�دان (جروزفينور) مر �ه رجل ��
� �دە حقي�ة.. تعرفه (دور�ان) ع� الفور..

معطفه ألع�.. و��
ە �ان هذا هو (�اس�ل) الرسام. أحس �خوف لم �ستطع تفس��

وابتعد متجها نحو دارە..
ل�ن الرسام رآە، وسمعه يركض نحوە وأمسك �ذراعه:

� دارك منذ التاسعة ل�نك لم
- (دور�ان)�.. أي حظ�.. انتظرتك ��

تأت.. أنا ذاهب إ� (�ار�س)
؟ � الل�لة وأردت لق�اك ق�ل أن أرحل.. ألم تتعرف��

� م�دان (جروزفينور) � هذا الض�اب �ا (�اس�ل)؟ كدت ال أم��
- أ��

� رح�لك ل��� مت�قن من عودتك؟ ذاته.. يؤسف��
ء.. �

ك ��� - سأغ�ب عن ال�الد ستة أشهر.. وأر�د أن أخ��
له و�فتح القفل: � � درج م��

قال (دور�ان) وهو �صعد ��
.. ول�ن ألن يؤخرك هذا عن القطار؟ �

- هذا س����
- بتاتا.. ما زال أمام ج�ل من الوقت..

�
ودخل الرجالن إ� المكت�ة ح�ث �انت النار مشتعلة ��

اب الممزوج ع (دور�ان) �قدم لصاح�ه ال�� المدفأة.. و��
�الصودا.. ثم سأله:

.. فقد � - ترى ماذا هنالك؟ أرجو أال �كون الموض�ع متعلقا ��
سئمت نف�� هذە الل�لة �صوته العميق الهادئ.. قال الرسام:

- إنه عنك.. لن �ستغرق هذا أ��� من نصف ساعة..
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ثم أردف:
- هذا لصالحك.. أظن من حقك أن تعلم أن أ�شع األش�اء تقال

� (لندن)..
عنك ��

� ال أع�أ .. أحب أن أعرف فضائح اآلخ��ن، ل��� � - هذا ال يهم��
.. ف�� تفتقر إ� الجدة.. �معرفة فضائ��

�ر � ال �حب أن يت�لم الناس عنه ك��
- ل�ن (الجنتلمان) الحق���

منحل.. �الطبع إن لد�ك مركزك االجتما�� وثروتك.. ل�نهما
ء.. أنا ال أصدق ما �قال.. فالخطيئة ترسم نفسها �

ل�سا �ل ��
� أ�� ع� وجه صاحبها.. وال توجد خطيئة ��ة.. لهذا ح��
� أوقن أال صحة لما �قال عنك، ول�ن.. لماذا

يء الن�� وجهك ال��
�قولون هذە األش�اء عنك؟ ولماذا �غادر رجل مثل دوق

� تدخلها أنت؟ ولماذا ال �دعوك كث�� و�ك) غرفة النادي ح�� (ب��
من سادة المجتمع إ� د�ارهم؟ ولماذا �قولون إنه ع� أ�ة فتاة

� م�ان أنت ف�ه؟
مة أال تتواجد �� مح��

صاح (دور�ان) محنقا وهو �عض شفته:
- كفاك �ا (�اس�ل) �الما عن أمور تجهلها..

ء �
� أعرف �ل �� و�ك) القاعة؟ ألن�� تقول لماذا �غادر دوق (ب��

.. هذە �
ء عن ح�ا�� �

عن ح�اته ول�س ألنه هو من �عرف �ل ��
ا.. ح�ث ي�تقد الناس �عضهم لمجرد التظاهر �أنهم �� إنجل��

ا �ا ع��زي �� وطن النفاق.. � ط�قة ومحتدا.. إنجل��
أر��

�خ (هولرود):
ا س�ئة.. لهذا أري لك أن تكون ج�دا.. ل�ن بوسع - لتكن إنجل��
ف المرء الح�م عل�ك من رفاقك.. لقد فقدوا �ل إحساس �ال��
أو الخ�� أو النقاء.. ثم - ماهو أسوأ - أنا أعرف عالقتك الحم�مة
�ـ (هارى).. ولهذا الس�ب وحدە ما �ان �جب أن تلوث اسم

شق�قته..
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- حذار �ا (�اس�ل).. ال تتماد..!
� عرفتها لم تكن هناك وصمة أو شبهة إشاعة حولها.. - ح��
�

� (لندن) تجرؤ ع� الم��
واآلن هل توجد امرأة مهذ�ة واحدة ��

؟ ما الذي �جري ف�ه؟ �
لك ال���� � � الحد�قة؟ وماذا عن م��

معها ��
� آخر

ون تغادر الحانات القذرة وأو�ار الرذ�لة �� ولماذا يراك ال�ث��
الل�ل؟ �ل هذا �قال أما�� وال أدري صحته.. ك�ف أعلم؟ ال�د ��

من أن أری روح � أدرك الحق من ال�اطل�
- تری رو�؟

قالها (دور�ان) �صوت خف�ض وهو �جلس ع� األر�كة، وقد
اب�ض وجهه هلعا.. فرد (هولورد) �صوت محزون:

.. - نعم.. ل�ن هللا وحدە �قدر ع� ذلك.. تعال م��
أمسك (دور�ان) �مص�اح.. واب�سم اب�سامة م��رة.. وقال:

ى هذە الل�لة عمل �د�ك.. لماذا ال تراە؟ لسوف تخ�� «س��
ا العالم �له عن ذلك ل�ن أحدا لن �صدقك.. أنت تحدثت كث��

عن الفساد واالنحالل، واآلن ستلقاهما وجها لوجه..»
� عرف � �ل لفظة قالها.. �ور وح�� غمرە ح��

�ان ثمة فخر ��
� طوال

أن هناك من س�شاركه �ە.. وأن من رسم صورته س�عا��
� قسوة قال:

عمرە وزر ما فعل واب�سم.. و��
� يوما

- هلم إ� الطابق العلوي.. إن لدى مفكرة دونت فيها ح�ا��
.. فيوما.. ولسوف أر�كها إن أنت جئت م��

� �ا (دور�ان).. قد فقدت قطاری ولم �عد ما �دعو
- س���

� أر�د إجا�ة واضحة: هل ما �قال عنك حق�قة؟ للعجلة.. ل���
� هذە..

� مفكر��
- إذن تعال.. وأعدك �أنك لن تقرأ ط��ال ��
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� ظالال خ�ال�ة ع� جدران الدرج..
�دأ الصعود.. المص�اح �ل��

ور�ــــع �ع�دة تجعل إحدى النوافذ تقعقع..
� القفل، وسأل �صوت

وتناول (دور�ان) المفتاح وأولجه ��
خف�ض:

- م� ع� المعرفة �ا (�اس�ل)؟
- (نعم...

.. - و�صوت خشن واب�سامة أضاف - فأنت الرجل �
هذا ����

.. � ء ع�� �
� العالم الذي �مكنه أن �عرف �ل ��

الوح�د ��
دخال الغرفة.. فهب ت�ار �ارد من الهواء عليهما وازداد وهج

المص�اح فأغلق (دور�ان) ال�اب وراءهما..
� الحجرة يو�� �أن هناك من دخلها منذ أعوام..

ء �� �
لم �كن ��

ء �غمرە الغ�ار.. رائحة عطن رط�ة.. �
�ل ��

ى رو�.. - أزح هذا الستار أي (�اس�ل) ل��
�ــــح � ددا غ�� فاهم.. فمد (دور�ان) ب�دە ل�� توقف (�اس�ل) م��
� � الرسام ح�� الستار و�لق�ه جان�ا.. �خة ذعر خرجت من شف��

ء ما � الضوء الخافت ذلك الوجه الم��ــــع ع� القماش.. ��
رأى ��

ازا.. �ا ر�اە�.. إن هذا هو وجه � � تعب�� الوجه مألە تقززا واشم��
��

(دور�ان برای)..
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� الرسم.. ول�ن من أفسد اللوحة
مازال �عض الجمال �اق�ا ��

ة فأشعلها وق��ــها من الركن هكذا؟ مد �دە إ� شمعة صغ��
األ�� السف� ل�جد اسمه مكت��ا هنالك..

�.. دمه هذە دعا�ة سمجة�.. هذە ل�ست لوحته.. ل�نها ��
� ثوان من النار إ� الجل�د ماذا حدث؟ استدار إ�

�ستح�ل ��
� عرق �ارد..

(دور�ان) عاجزا عن النطق غارقا ��
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�ان الف�� صامتا يرق�ه وع� وجهه تعب�� من �شاهد م�ح�ة
رائعة.. ال حزن وال ف�ح.. فقط حماس المشاهدين..

عها من � قال (دور�ان) وهو ي�شمم - أو يتظاهر �ذلك - زهرة ان��
ته: �اقة س��

.. ثم � � مع�� وسام�� � وعلمت�� - منذ أعوام كنت أنا ص��ا.. قا�لت��
ح � روعة الش�اب.. هنا تمن�ت أمن�ة قدمت �� صد�قا ��

� لحظة �عينها..
مجنونة ��

ا - مستح�ل.. إن هذە الغرفة رطي�ة وقد أحدثت الطحالب تأث��
� األص�اغ.. مما أدى إ�.....

ك�مائ�ا ��
: إنك دمرت اللوحة؟ - ألم تقل ��

.. � � دمرتن�� - كنت مخطئا.. اللوحة �� ال��
- أنا لم أرسم هذا.. هذا وجه مسخ... ان هذا وجه رو�..

� كف�ه، ومن جلس الرسام ع� مقعد هناك، ودفن وجهه ب��
ح�ث وقف (دور�ان) عند النافذة؛ تعا� صوت نهنهة..

� ح�اته �ما
�ان �شعر �مقت ل (�اس�ل).. لم �مقت أحدا ��

�
مقت (�اس�ل) اآلن.. أحاس�س الحيوان المطارد تتحرك ��

داخله..
� هذە الغرفة من

� �سيها �� � الظالم.. سك��
ورأى ش�ئا �لتمع ��

� ب�طء نحوها وأمسكها..
.. م�� � سن��

� انقض عل�ه (�اس�ل)، وغرس �ان (هولورد) �حاول النهوض ح��
� الور�د الضخم المار خلف األذن - وراح �طعن –

�� � السك��
و�طعن..

ق �الدماء.. ثم همد .. والصوت المف�ع لشخص ��� � صوت أن��
ء ما يتدفق إ� األرض.. �

الجسد، وراح ��
.. صوت النقاط ت�ساقط.. ت�ساقط.. فتح � الظالم �ص��

وقف ��
ال�اب وغادر الغرفة.. فلم �كن ثمة أحد �الخارج..
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. عاد ل�دخلها و�غلقها ع� نفسه �المفتاح من الداخل..
� العنق

الرجل مازال جالسا ع� مقعدە.. ولوال الخط األحمر ��
.. � ل�دا لمن يراە �النائم��

ك�ف تم هذا ��عة�.. لقد و� الرجل الذي رسم الصورة.. وهذا
�ان �ال�س�ة له أعاد فتح ال�اب، وأخ�ج المص�اح ح�� ال �فتقدە

� الدرج وخشب األرض�ة �ّ�..
الخادم.. ه�ط ��

� غرفة المكتب.. �جب إخفاؤهما.. ثم
المعطف والق�عة مازاال ��
�مكن حرقهما ف�ما �عد..

ا يوم�ا - شه��ا – سن��ا جزاء ع� � إنجل��
إن القوم �شنقون ��

فعلته هذە.. لقد دنا النجم األحمر من األرض فأصا�ه الهوس
ل�ن من �علم �ما فعله؟

الخدم متغيبون ووص�فه غاف اآلن.. و�ل من �عرف (�اس�ل)
�عرف أنه مسافر إ� �ار�س) هذە الل�لة �الذات.. و�ل الناس

.. �علمون أن (�اس�ل) يتغ�ب ط��ال �ال تفس��
ثم إنه ارتدي معطفه وقبته وغادر الدار.. أغلق ال�اب برفق
خلفه. ثم ق�ع الجرس.. و�عد خمس دقائق ظهر وص�فه ب��اب

النوم والنعاس �غال�ه..
قال (دور�ان):

- معذرة إل�قاظك أي (فرا�س�س).. �س�ت مفتا�.. �م الساعة
اآلن؟

نظر الرجل للساعة ورمش �عي��ة:
- الثان�ة وع�� دقائق �عد منتصف الل�ل..

�
� التاسعة.. هل زار��

�� � - �اله من وقت متأخر�.. تذكر أن توقظ��
أحد الل�لة؟

ة ثم - مس�� (هولرود) �ا س�دي.. مكث ح�� الحاد�ة ع��
ان�ف.. وقال إنه س�كتب لك من (�ار�س)..
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- ال �أس.. واآلن اذهب ونم..
ثم خلع (دور�ان) معطفه وق�عته ودخل إ� المكت��ة ومن أحد
الرفوف أخذ دل�ل العناو�ن وراح �قلب األوراق ح�� وجد الرجل

الذي ي��دە:
.. �ت - مای ف�� تفورد س�� آالن �ام�ل - 152 - ه��
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� التاسعة ص�احا دخل الخادم غرفته حامال قدحا من
��

.. � سالم وقد توسد �دە ال�م��
الش�كوالتة.. �ان (دور�ان) نائما ��

� ف�دا كطفل أنهكه اللهو.. اضطر الرجل إ� أن يهزە مرت��
ليوقظه.. فنهض من نعاس ط��ل �ال أحالم..، وراح يرشف
تدي الش�كوالتة، وقد �دأ يتذكر ما حدث �األمس.. نهض ل��
ا ب��طة العنق ودبوس ث�ا�ه �عنا�ة كعادته، مول�ا اهتماما كب��
الوشاح.. وجلس �شه�ة �لتهم إفطارە، ثم إنه جلس ل�كتب
تفورد � طلب من الخادم أن �حمل أحدهما إ� 152 (ه�� خطاب��

�ت).. س��
قان منذ خمسة � ال �ف�� وطفق ي�تظر قدوم الرجل.. �انا صد�ق��
أعوام.. و�ان (آالن �ام�ل) شا�ا �ارعا، و�ن �ان ال يتذوق الفنون
ال���ة وال �حب الشعر ل�نه �ان �حب العلم.. وق�� وقتا
� إحدى حفالت

دج).. ثم قا�ل (دور�ان) �� � معامل (�ام��
ط��ال ��

� � دار الس�دة (برکشایر).. وجمعت الموس�قا ب��
(رو��شتاين) ��

روحيهما..
.. وصار يتجنب (دور�ان) دون س�ب ثم �دأ (�ام�ل) يتغ��
واضح.. وتضاءل اهتمامه �الموس�قا، و�ن ظهر اسمه مرة أو

� المجالت العلم�ة مقرونا بتجارب غ���ة..
�� � مرت��

هذا هو الرجل الذي �حتاج إل�ه (دور�ان) اآلن.. ل�ن م�� �عود
الخادم؟ وهنا انفتح ال�اب ودخل األخ�� �علنه أن مس�� (�ام�ل)

ها هنا..
تنفس (دور�ان) الصعداء، وعاد الدم إ� خد�ه..

- دعه �دخل �ا (فرا�س�س)..
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وجاء (آالن).. �ان رجال شاح�ا زاد من شح��ه شعرە الفاحم
وحاج�اە ال�ثان. فما إن ح�اە (دور�ان) ح�� قال:

� دخول دارك.. ل�ن قلت: إنها مسألة ح�اة أو
- ما كنت أرغب ��

موت..
�
اخان معلنا عدم رغبته �� � معطفه االس�� � جي��

قالها وأ��� �د�ه ��
المصافحة. دعاە (دور�ان) للجلوس، ففعل.. والتقت عينا

.. � الرجل��
مال (دور�ان) لألمام وقال وهو يرمق وجه الرجل:

� غرفة �الطابق العلوي يوجد رجل م�ت.. م�ت منذ
- (آالن).. ��

� من هو؟ � كذا�.. ال �سأل�� ع�� ساعات. ال ترمق��
وال ك�ف مات؟.. وال لماذا مات؟.. أنت الرجل القادر ع�

� ال��م�اء..
إنقاذي.. فأنت عالم تفقه ��

ء.. و�مكنك أن تدمر هذا الجسد الم�ت.. �ح�ث ال ي��� منه ��
طة لن ت�حث عنه ق�ل شهور.. وعندها ال أر�د أن تجد إن ال��

� الهواء..
منه سوى رماد منثور ��

قال الرجل:
ا أم ز�فا - أن - أنت مخبول.. ال أر�د - سواء أ�ان ما قلت حق�

� شئون ح�اتك.. فأيق أ�ارك الم��عة لك ألنها ال تث��
أندمج ��

.. اهتما��
- �ان انتحارا �ا (آالن)..)

� أن أعرف هذا.. ل�ن من جعله ي�تحر؟�
- �سعد��

؟ � - إذن ترفض معاون��
- ال أع�أ �أي عار �ص��ك من جراء هذا.. ك�ف تجرؤ ع� طلب
ی) قد ��� أن ؟ ي�دو أن صاح�ك اللورد (ه�� � ء كهذا م�� �

��
ت الرجل غ�� �علمك تقي�م الناس ضمن ما علمك.. ولقد اخ��

المناسب �التأ��د..
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- (آالن).. أنا مذعور وأتوسل إل�ك.. هب هذە تج��ة علم�ة
تقوم بها.. وهب أنك ال تعرف ش�ئا عن موضوعها.. ثم إن هناك
.. ولسوف � نقطة قد تهمك.. ثمة خطاب كت�ته إ� شخص مع��
ك � الخ�ار .. ال أحب هذا ل�نك لم ت�� �

أرسله مالم �ساعد��
� من ق�ل.. � �ما لم �جرؤ مخلوق ع� معامل�� وعاملت��

� مقعدە، وداهمه الغث�ان..
شحب وجه (آالن) وارت� ��

�انت الساعة تدق فوق المدفأة �أنها تقسم الزمن إ� ذرات
منفصلة من األلم.. ثمة حلقة من الفوالذ تضيق حول جبهته...

� النها�ة قال �ال تردد:
��

� تلك الحجرة �الطابق العلوي؟
- ل�كن.. هل هناك نار ��

- نعم..
ال أر�د أن أجلب أش�اء من داری..

- ال.. ا�تب ما ت��د ع� ورقة.. ولسوف �جلب لك خاد� ما
ت��د..

خط (آالن) �عض سطور ع� ورقة يرسلها لمساعدە، فقرأ
(دور�ان) الورقة �عنا�ة ثم استد� خادمه هو وطلب منه أن

�جلبها له..
قب، ثم عاد الرجل حامال مرت ع�� دقائق من الصمت وال��
صندوقا من الخشب مليئا �ال��ماو�ات، فسأل (دور�ان) (االن):

- �م من الوقت �ستغرق تج��تك �ا (آالن)؟
� الحجرة وه�ة

� ال م�االة وهدوء.. �أن وجود ثالث ��
قالها ��

شجاعة غ�� عاد�ة..
- (خمس ساعات..

- إذن �مكنك إمضاء األمس�ة �ما ت��د �ا (فر�س�س).. فلسوف
� خارج الدار..

أتناول عشا��
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ثم إنه أصطحب (آالن) إ� الغرفة الرهي�ة �الطابق العلوي.. لم
� موضعها..

�كن ينوى دخول الغرفة ل�نه لمح الصورة معلقة ��
لقد ��� أن �غطيها �األمس.. ما � هذا اللون األحمر الم��ــــع
ف دما؟ �م أن هذا مرعب�.. � ع� ال�دين و�أن قماش اللوحة ي��
ء الذي �جلس ع� المنضدة دون حراك �

مرعب أ��� من ال��
ح�ث تركه �األمس..

هكذا اضطر إ� أن �دخل الحجرة ف�ع�د الغطاء إ� الصورة.. ثم
غادر الم�ان دون أن ينظر حوله تار�ا العالم �قوم �عمله

الره�ب...
� السا�عة مساء جاءە (�ام�ل).. �ان شاح�ا ل�نه هادئ

و��
تماما... وقال:

.. واآلن وداعا.. ال أر�د أن أراك ثان�ة.. � - قد قمت �ما طل�ت م��
قال (دور�ان):

� من الدمار �ا (آالن).. ولن أ�� هذا.. - قد أنقذت��
وصعد إ� الحجرة..

ء �
�ك الخانقة تفعم الجو، ل�ن ال�� �انت رائحة حمض الني��

.. الذي �ان جالسا ع� المنضدة قد اخت��
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� الثامنة والنصف مساء دخل إ� غرفة الرسم الخاصة �الل�دي
��

.. � (نار�ورو) �قودە حشد من الخدم المنحن��
انح�� �لثم كف مض�فته محاوال تجاهل األعصاب النا�ضة ألما
� الواقع لم �كن بوسع من يراە ل�لتها أن �صدق أنه

� جبهته.. ��
��

� �ە:
قد اجتاز مأساة مروعة منذ ساعات.. وح�� هو �ساءل ��

هل حقا عرف من �د� (�اس�ل هولورد)؟
�ان الحفل الذي تق�مه ل�دي (نار�ورو) العجوز مم حقا.. ل�نه
ی وتون) مدعو لهذا الحفل.. هذا � علم أن (ه�� شعر ��ور ح��

� �عتذر اعتذارا غ�� ی) المم�� � سمع صوت (ه�� عزاء �اف.. وح��
، ل�نه لم صادق ل�نه جذاب عن تأخرە؛ شعر �أن ملله يتال��
�ستطع أن �مسس ط�قا واحدا من العشاء، برغم لوم المض�فة
له ع� (إهانة أدولف الذي أعّد القائمة خص�صا من أجلك)..

ا�د.. � � نهم و�ظمأ م��
ل�نه راح �ج�ع (الشم�ان�ا) ��

� النها�ة سأله:
� اهتمام.. و��

ی) يرمقه �� �ان (ه��
- (دور�ان).. ماذا دهاك؟ ت�دو متعكر المزاج تماما..

قالت الل�دي ضاحكة:
وج ولسوف أجد له زوجة � � أن ي��

- أظن أن (دور�ان) يرغب ��
مناس�ة..

ی) �ط��قته المته�مة: قال لورد (ه��
- �ل رجال الع� لهم مستق�ل.. و�ل �سائه لهن ماض�

ثم إنه استدار ل�سأل (دور�ان):
ة أمس.. فهل عدت لدارك؟ � الحاد�ة ع��

- لقد تركتنا ��
حدق ف�ه (دور�ان) وقطب:
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� الثالثة..
- ال.. لم أعد لداري إال ��

- أذه�ت للنادي؟
.. ال.. � - نعم.. - ثم عض شفته - أع��

.. أهذا تحقيق؟ أنا ال أحب تذكر ما � � الشارع.. أع��
مش�ت ��

أفعله..
ي) كتف�ه: هز لورد (ه��

- ع��زي أنت لست أنت الل�لة.. ماذا قد دهاك؟
.. أ�لغ اعتذاري لل�دي (نار�ورو)... � - ال عل�ك.. أنا متوتر وعص��

أراك غدا.. فأنا عائد لداری..
� ط��ق العودة ضا�قه أن الشعور �الذعر الذي غال�ة قد عاد

و��
ي) العابرة �فقد أعصا�ه.. إل�ه.. لقد جعلته أسئلة (ه��

� دارە.. وأخ�ج ق�عة ومعطف (�اس�ل)
أغلق �اب المكتب عل�ه ��

ان المدفأة.. � ن��
من ح�ث خ�أهما.. وألقاها ��

 

∞∞∞∞∞
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�دأ مطر �ارد ينهمر.. وت�دت مصابيح الدروب وراء الض�اب..
� أخرى

ومن �عض الحاالت تصاعد صوت ضحك م��ــع.. و��
�شاجر الس�ارى..

� ع��ة األجرة، وق�عته ع� وجهه.. يرمق
�ان (دور�ان) جالسا ��

ی). عار المدينة العظ�مة.. وراح يتذكر �لمات لورد (ه��
� الحواس

ء �ش�� �
� الروح سوى الحواس.. وال ��

ء �ش�� �
- ال ��

سوى الروح..
�انت جحور المخدرات ح�ث �دخن المدمنون األفيون ت��دى
أمام عي��ه.. هناك ح�ث يتخلص القوم من ذك��ات الخطا�ا

القد�مة �خطا�ا جد�دة تماما..
� � لح�� القمر يتد� من السماء كجمجمة صفراء.. ومن ح��
تغط�ه سحا�ة مشوهة.. وال�خار يتصاعد من منخري الحصان..
�انت روحه حقا �حاجة إ� شفاء.. لقد سال دم برئ.. ولم �عد
الغفران ممكنا ل�ن ال�س�ان متاح، وهو مزمع أن ي��.. يهشم

الذكرى �ما يهشم نملة لدغته..
�
.. �أنه �سيج عنكبوت عمالق.. ونبح �لب �� الشوارع ال ت�ت��

� ذهنه؛ و��نما
دد �� ی) ت�� م�ان ما.. ب�نما راحت �لمات لورد (ه��

� أحد األ�واخ
الحاجة الملحة إ� المخدر تحرق أحشاءە و��

ة �ان ما ي�غ�ه.. وقادە رجل خب�ث المظهر إ� ما وراء الحق��
� � المصبوغت�� ستار.. هنا سمع ضحكة قب�حة من الشفت��

.. و�صوت خشن قالت و�� �ش�� إل�ه: �
إلحدى الغوا��

- �� ذي صفقة الش�طان�
أجابها:
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� كذا. - عل�ك اللعنة�.. ال �سمي��
- إذن تحب أن أدعوك �األم�� الجم�ل؟

ء ما فه�ع �غادر الم�ان مبتعدا.. �
هنا توقف.. ذكرە االسم ���

� مع�� هذا.. مش�لة الح�اة �� أننا
وتحت األمطار راح �فكر ��

نظل ندفع ثمن خطا�انا مرارا.. إن القدر ال �غلق دفاتر حسا�اته
مع اإل�سان أ�دا..

� شعر �من � الشوارع الض�قة س�ئة السمعة ح��
�� �

�ان �م��
�جذ�ه من الوراء.. وق�ل أن �دافع عن نفسه شعر ب�د خشنة

تمسك حنجرته وت�بته إ� الحائط.



2162

�عناء أ�عد ال�دين عن حنجرته.. وهنا سمع صوت مسدس،
ورأى لمعة ماسورة السالح مص��ة إ� رأسه.. ورجال ق��ا

�جابهه..
قال الهثا:

؟ �
- ماذا ت���

- ال تتحرك.. لو تحركت ألطلقت الرصاص ع� رأسك..
- أنت مجنون.. ماذا فعلت لك؟
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.. � ) �� أخ�� � ).. و (س��ل ف�� � - أنت أفسدت ح�اة (س��ل ف��
�خعت نفسها والذنب ذن�ك.. ولقد أقسمت أن أقتلك.. لم أ�ن
� سمعت تلك الغان�ة تدعوك أملك أن أجد س��ال لك.. ل���
(األم�� الجم�ل) وهو االسم الذي �انت (س��ل) تدعوك �ه..

واآلن أطلب المغفرة من ر�ك..
ء من فرط الذعر.. وقال: �

�اد (دور�ان) ���
- لم أسمع عنها من ق�ل.. أنت مخبول..

ولم �در ما �قول.. فقال الرجل:
�
- ع� ركب��ك�.. أمامك دق�قة واحدة للصالة.. ال وقت لدي أل��

.. مسافر إ� الهند هذە الل�لة.. دق�قة ال أ���
فجأة خطرت فكرة لـ (دور�ان).. فسأل الرجل:

- منذ م�� ماتت أختك؟
ة سنة.. � ع��

- ثما��
( � .. وارن إّ� مل�ا تردد (ج�مس ف�� إذن قرب المص�اح من وج��
اقص رأي وجه هنيهة.. ثم قرب المص�اح، وع� الوهج الم��
الرجل الذي أراد أن �قتله.. وجها �حوي �ل نضارة الص�ا ونقاء
� سن

�ن عاما.. �ل هو �� الش�اب، ال �مكن أن �كون أ��� من ع��
� ماتت مستح�ل أن �كون هو.. (س��ل) ح��

- ر�اە�.. لقد كنت ع� وشك قتلك..
� عمق وقال:

تنهد (دور�ان) ��
.. ل�كن هذا � اف ج��مة شنعاء �ا صاح�� - كنت ع� وشك اق��

إنذارا لك من محاولة االنتقام ب�د�ك..
غمغم الرجل:

� �ا س�دي.. لقد ُخدعت.. - سامح��
� المتاعب

- إذن أ�عد هذا المسدس ق�ل أن تتورط ��
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) واقفا يرتجف من رأسه ح�� � و�ــهدوء استدار مبتعدا.. تار�ا (ف��
قدم�ه.. وهنا دنا ظل منه ل�دخل دائرة الضوء.. ووضعت �د

ع� ذراعه.. �انت �د واحدة من �ساء الحانة..
قالت له �صوت �الفحيح:

� ة.. وهو س�� - لم لم تقتله؟ �ان �جب أن تفعل فمعه نقود كث��
�السوء نفسه..

� من عمرە اآلن.. � األر�ع��
- ال أر�د ماال.. أر�د ح�اة.. ح�اة رجل ��

أما هذا فهو إ� الص��ة أقرب..
� مرارة وقالت:

ضحكت المرأة ��
� صنع م�� ؟� لقد �ان هذا منذ س�عة ع�� عاما.. ح�� - ص��

األم�� الجم�ل ما أنا عل�ه� وأقولها لك أمام هللا..
- أنِت �اذ�ة�

� الخرس إن كنت أ�ذب.. إنه أسوأ خلق هللا قاط�ة.. - فل�ص�ن��
ا.. �قولون: إنه �اع روحه للش�طان ل�حتفظ بوجهه مل�ح�

� ع� هذا؟ - أتقسم��
قالت �صوت خشن:

ا.. � ألخشاە كث�� - أقسم.. و�ن��
تركها وه�ع إ� ركن الشارع.. ل�ن (دور�ان جرای) �ان قد

� التفت إ� الوراء وجد أن المرأة اختفت �دورها.. .. وح�� اخت��
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ثر ) ي�� � (رو�ال س�ل��

�عد أسب�ع �ان (دور�ان جرای) جالسا ��
�
مع دوقة (مونماوث) الحسناء.. و�ان زوجها معها.. رجل ��

� من عمرە شاحب الوجه.. الست��
ثر وتضحك وتنف�ج شفتاها الحمراوان عن اب�سامة الدوقة ت��

� مسمعها..
ء همس �ه (دور�ان) �� �

ل��
ي) يرمقهما.. و�ــهذا �لغ عدد حضور وعن كثب جلس لورد (ه��

الحفل اث�� ع�� ض�فا..
قالت الدوقة لـ (دور�ان):

ات.. ر�ما تزوج�� كنموذج ج�د � �حب جمع الح�� - إن زو��
لفراشة جد�دة..

قال (دور�ان) ضاح�ا:
- عساە ال ي��ت جسدك �الد�اب�س...

� أضا�قها.. � تفعل ذلك ح�� - إن وص�ف��
ة.. � � المحادثة ��رائه الج��ئة الساخرة المم��

ی) �� تدخل (ه��
ا.. وسألت (دور�ان): فضحكت الدوقة كث��
- هل توافق ع� آراء (هاری) �ا (دور�ان)؟

- أنا أوافق (هاری) دوما..
- ح�� لو �ان مخطئا..؟
- (هاري) ال �خ�� أ�دا..

ثرة مع الدوقة ثم نهض (دور�ان) لشأن ما.. وواصل (هاری) ال��
� سمعا صوت سقطة.. وهّب الجميع مذعور�ن.. وتصل�ت ح��
ي) �ع�� الغرفة ل�جد (دور�ان) راقدا الدوقة، ب�نما ه�ع لورد (ه��

� ع� األرض.. ع� ال�الط ووجهه منك��
عوا �حاولون إفاقته.. حملوە إ� أر�كة و��
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ا فتح عي��ه ونظر لمن حوله مذهوال.. وراح يرتجف.. وأخ��
ی): قال لورد (ه��

� عل�ك �ا ع��زي.. ال�د أنك أنهكت نفسك.. س�خذك
- لقد أغ��

لدارك..
- ال.. ال - قالها وهو ينهض - ال أر�د أن أ�ون وح�دا..

ولم �در أحد أنه رأى ع�� زجاج القاعة – �مند�ل أب�ض - وجه
� اهتمام..

) يرمقه �� � (ج�مس ف��
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� حجرته يرتجف هلعا

، �ل مكث �� � اليوم التا��
ح الدار �� لم ي��

ث �الح�اة.. � الوقت ذاته – غ�� مك��
من الموت ل�نه ��

�ان الشعور �المطاردة �عذ�ه.. وارتجف لصوت األوراق الجافة
إذ تصطدم بزجاج النافذة.. وحركة الستائر مع ال��ــــح..

ال�د أن خ�اله هو المسئول عما رآە.. ال �مكن الم�سكع أن �حوم
حول دار مض�فه دون أن يراە الخدم.. إن أخ (س��ل) لم �عد

� ط��قه إ� الهند..
لقتله.. إنه اآلن ��

ە � تطاردە أش�اح ضم�� ول�ن �ا لعدالة الخ�ال� أ�ة ح�اة هذە ح��
� أذنه.. وتوقظه �أنامل �اردة إذ �حاول النوم..�.

وتهمس ��
� النها�ة أزمع أن �خ�ج ل�حاول التحرر من مخاوفه.. ذهب إ�

��
نادي الرما�ة.. �ان الس�� (ج�فر �الوستون) شقيق الدوقة واقفا
� من بندقيته.. ب�نما �دت السماء كقدح � فارغ�� �خ�ج خرطوش��
مقلوب من المعدن األزرق.. وط�قة رق�قة من الجل�د تكسو

العشب.
وقف (جرای) پرمق المشهد شاعرا �متعة الح�اة.. وأمامه رأی
ات، فث�ت الس�� (ج�فري) البندق�ة � الشج�� ز من ب�� أرن�ا ب��ا ي��
� حر�ات األرنب بهر (دور�ان) فصاح:

ع� كتفه... ل�ن ش�ئا ما ��
- ال تقتله.. دعه �عش�

- �ا للسخف�
� األشجار.. وأطلق الرصاص.. عندها دوت �ختان من ب��
واحدة �انت �خة األرنب الم��عة، واألخرى �انت �خة

إ�سان ش��عة..
صاح س�� (ج�فري):
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- �ا للسماء�.. لقد أص�ت م�سلال.. �ا له من جحش إذا �مر أمام
مر� البنادق�.. كفوا عن الرما�ة�

� رئ�سهم �حنق:
وه�ع الحرس إ� الم�ان.. فصاح ��

. - لم ال تقومون �عمل�م �ما �جب؟ لقد أفسدتم يو��
� األشجار خ�ج القوم �جذبون جسدا آدم�ا.. فأدار ومن ب��

(دور�ان) وجهه وقد شعر أن سوء الحظ �الحقه أ�دا..
مرت لحظات �دت كدهر، ثم شعر أن �دا توضع ع� كتفه..

ی): قال لورد (ه��
- �جب أن تعلم أن الرما�ة قد ألغ�ت اليوم �ا (دور�ان)..

- ليتها تل�� لأل�د.. إن األمر �له قبيح قاس هل الرجل..؟
� صدرە.. هلم نعد

� الخرطوش �ال�امل ��
- أخ�� هذا.. لقد تل��

للدار..
ودون �لمة أخرى مش�ا ع�� الممر.. �عد برهة تنهد الف�� وقال:

.. � � �ا (هاری).. فأل س�� - هذا فأل س��
ی): �ساءل لورد (ه��

ض.. - ما هو؟.. آە.. تت�لم عن الحادث �ما أف��
هذا خطأ الرجل دون شك.. ولن �س�ب لس�� (ج�فري) سوى

.. �عض الح�ج ال أ���
- أشعر �أنها نبوءة..

� أو ء اسمه فأل س�� �
� سخ��ة: - ال يوجد ��

ضحك العجوز ��
.. إن القدر ال يرسل لنا نوا�اە أ�دا القدر أح�م من هذا أو ّ تط��
� العالم؟

ء �� �
أق�.. ثم ما الذي �قلقك وأنت الذي �ملك �ل ��

� مع أي شخص آخر، إن هذا الفالح
- أنا أتم�� م�ادلة م�ا��

� ل�ن قدومه هو ما .. فالموت ال يرهب�� ال��ــــع خ�� حاال م��
.. �

يث�� خو��



2169

� أفهم - ت�دو �� عص��ا �ش�ل مروع هذە األ�ام �ا (دور�ان) وليت��
الس�ب..

هنا جاءت الدوقة وقد �دا عليها االنزعاج مما فعله أخوها.. وهنا
اعتذر (دور�ان) ألنه مرهق.. وطلب اال�سحاب..

: � � ناعست�� ي) إ� الدوقة �سألها �عين�� التفت لورد (ه��
- أنِت تحب�نه.. أل�س كذلك؟

لم تجب لوهلة.. ظلت ترمق المشهد أمامها ثم قالت:
� أعرف.. - ليت��

- المعرفة تقتل.. إن الض�اب هو ما �جعل األش�اء ت�دو ساحرة..
� الطابق العلوي رقد (دور�ان) ع� األر�كة. والذعر �جتاح �ل

و��
� جسدە.. لقد شعر أن م�ع الفالح هو نبوءة �موته

عضلة ��
هو.. نادي خادمه وطلب منه أن �حزم حقائ�ه ألنه س�غادر
� (سل�� رو�ال).. إنه م�ان

� ل�لة أخرى ��
المدينة الل�لة.. لن �ق��

ة.. � شمس الظه��
� الموت ��

مشئوم ح�ث �م��
ە أن رئ�س هنا سمع قرعة ع� ال�اب.. ودخل الوص�ف ل�خ��

� رؤ�ته..
الحرس راغب ��

ما إن دخل الرجل ح�� أخ�ج (دور�ان) دف�� الش��ات من درج
مكت�ه.. وأمسك �قلم وقال:

- أحس�ك سمعت عن الحادث المؤسف �ا (ثورنتون)؟
- نعم �ا س�دي.

� إرسال أي م�لغ من المال لها..
- لو �ان للرجل أ�ة فأنا راغب ��

- نحن ال نعرفه �ا س�دي.. لهذا جرؤت ع� طلب مقا�لتك..
- غ��ب�.. وهل �ان معه ما �دل ع� شخصه؟

- ال �ا س�دي.. ل�نه ي�دو ك�حار �مأل الوشم ذراع�ه، ومعه
مسدس ذو ست طلقات..
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� الرجل وسقط القلم من
انح�� (دور�ان) إ� األمام وحملق ��

�دە..
- أين الجثة؟ أر�د رؤ�تها ��عا�

وخالل ر�ــع ساعة �ان (دور�ان) يركض �جوادە نحو اإلسط�ل
الذي ترقد �ه الجثة.. والحجارة تتطاير تحت الحوافر..

� ركن
أل�� اللجام ألحد الرجال.. ثم ه�ع إ� داخل اإلسط�ل.. و��

الم�ان �ان هناك رجل راقد يرتدي قم�صا خشنا و�واال أزرق..
وثمة مند�ل �غ� وجهه.. وشمعة تتوهج جوار الجثة..

أشار ألحد الخدم ل�� �عرى الوجه.. ففعلها الرجل..
.. لقد �ان القت�ل هو (ج�مس وندت ص�حة ف�ح من حلق الف��

.( � ف��
ظل يرمق الجثمان �ضع دقائق..

ات من عي��ه.. � ط��ق العودة لدارە سالت الع��
و��

ا.. � مأمن أخ��
إنه ��
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(19)
 

� سلطان�ة نحاس�ة
ی) وهو �غمس أصا�عه �� قال لورد (ه��

مملوءة �ماء الورد:
- ال جدوى من أن تقول �� إنك ستكون طي�ا أنت إ�سان �امل..

.. وادع هللا أال تتغ��
هز (دور�ان) رأسه وقال:

� .. ل��� �
� ح�ا��

- �ال �ا (هاری).. لقد ارتك�ت أش�اء م��عة ��
توقفت اآلن وقد �دأت عم�� الصالح أمس..

- أين كنت؟
� ال��ف..

�� -
ی) وقال: اب�سم لورد (ه��

� ال��ف..
ي الع��ز �مكن أن �كون �ل إ�سان صالحا �� - �ا صغ��

� المدينة �مكن للمرء أن �غدو مثقفا أو
فال إغراءات هناك.. ��

منحال.. أما ال��فيون فل�س الخ�ار أمامهم.. لذا يركدون..
ثم �دأ �لتهم �عض الشل�ك من طبق.. وسأل:

- ول�ن ما الخ�� الذي فعلته؟
..( � ك �ا (هاری).. �انت فتاة حسناء �ش�ه (س��ل ف�� - سأخ��
) �شبهها.. لم تكن من هل تذكر (س��ل)؟ حسن.. �انت (هي��
.. و�ان � أحب�تها.. وأحبت�� ط�قتنا ف� مجرد فتاة قرو�ة.. ل�ن��
� فجأة قررت أن أتركها ض أن تهرب م�� فجر اليوم.. ل��� المف��

زهرة ب�انعة �ما وجدتها..
- إذن أنت حطمت قلبها.. و�انت هذە �دا�ة إصالحك؟�

) لم يتحطم.. ولم تلوث.. - (هاري).. التكن مخ�فا�.. قلب (هی��
� مقعدە:

�� �
�� ي) وهو �س�� ضحك لورد (ه��
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- �ا ع��زي.. إن لك مزاج طفل.. هل تحسب هذە الفتاة ستقنع
�عد اليوم �أی واحد من ط�قتها؟ إن ح�ك لها س�علمها أن
تحتقر زوج المستق�ل الذي لن ي��د ع� فالح أو سائق ع���ة..
�مكن القول إن هذە ل�ست �دا�ة طب�ة أ�دا.. ثم ك�ف تعرف
أنها ل�ست طاف�ة اآلن فوق م�اە بركة وسط زهور السوسن،

مثلما �انت (أوف�ل�ا) �عد انتحارها؟�
، فأنا � ما تقول �� - ال أتحمل سخ��تك هذە �ا (هاري).. ال يهم��
سع�د �ما فعلت.. ال تحاول إقنا� �أن التضح�ة الوح�دة
� �� ن�ع آخر من الخطا�ا.. دعنا

� ح�ا��
� قمت بها �� �النفس ال��

� عن نفسك.. ال نت�لم عن هذا مرة ثان�ة.. ف�لم��
- مازال القوم يتحدثون عن اختفاء (�اس�ل)، لقد ظلوا يتحدثون
عن هذا شهرا ونصف الشهر.. ثم أضافوا لهذا موض�ع طال��
وانتحار (آالن �ام�ل)..، إن اختفاء (�اس�ل) �ح��

� (سان فرا�سسكو)..
(سكوتالند�ارد) ل�نه س�ظهر - حتما - ��

� (سان فرا�سسكو) وال أدري الس�ب..
� �ظهرون �� �ل المختف��
ال�د أنها مدينة جذا�ة..

ود: �� �
ثم غمغم ��

- (مسكينة �ا (فكتور�ا)�.. ل�م أفتقدك� إن الزواج عادة.. عادة
� �حرم منها.. س�ئة.. ل�ن المرء �فتقد ح�� عاداته الس�ئة ح��

وقد صار بی�� م�انا موحشا حقا..
نهض (دور�ان) إ� الب�انو وراح �داعب العاج األب�ض واألسود

فوق المفاتيح.. ثم �ساءل:
- (هاري).. ألم �خطر لك أن هناك من قتل (�اس�ل)؟

- لقد �ان (�اس�ل) أقل مهارة من أن �ح�� �أعداء.. إنه موهوب
�
ل�ن ممل.. ممل حقا. وأنا أعرف أن هناك أما�ن رهي�ة ��

(�ار�س) ل�نه ما �ان ل�ذهب إليها.. فهو رجل �ال فضول..
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� قتلت (�اس�ل)؟� - وماذا لو قلت لك: إن��
- أقول لك: إنك تتقمص شخص�ة ل�ست لك.. �ل الجرائم
سوق�ة �ما أن السوق�ة ج��مة.. إن الج��مة تمثل الط�قات
� تكررە ء �غدو ممتعا ح�� �

المنحطة ما تمثله الفنون لنا.. و�ل ��
.. وع� المرء أال �فعل ش�ئا ال �ستطيع ل�ن الج��مة عمل خا��
أن يت�لم عنه �عد العشاء..، لقد تدهور مستوی (�اس�ل) �عد
ابتعادە عنك، وصار رسمه م��جا من النوا�ا الحسنة والفن
فا�.. المتواضع.. مما يؤهل (�اس�ل) � �ص�� رساما ب��طان�ا م��

ثم أرجع رأسه للوراء.. وأغمض عي��ه قائال:
- اعزف � ش�ئا من (ش��ان) �ا (دور�ان)..

� أ��� منك �ع�� � أثناء العزف قل � � ش�ا�ك الدائم.. إن��
و��

سنوات ل��� مرهق متجعد.. ل�نك لم �شخ قط. �أنك أنت �ما
� ��ك �ا (دور�ان) فأنا أدفع أي ثمن �

�� رأيتك أول مرة.. أخ��
� أن أصحو م�كرا أو أمارس ال��اضة أعود شا�ا.. ل�ن ال تطلب م��

ء �الش�اب.. �
ما.. الش�اب�.. ال �� أو أص�� مح��

: ثم أردف وهو يتأمل الف��
� أنك لم تصنع ش�ئا قط.. لم تنحت تمثاال أو ترسم

���� -
ء خارج نفسك.. �انت الح�اة �� فنك �

لوحة أو تخلق أي ��
� قمت بتأل�فها� الوح�د.. إن أ�امك � (السوناتات) ال��

كف الف�� عن العزف وقال:
- لن أع�ش ذات الح�اة �ا (هاری)..

�
- لماذا كففت عن العزف؟ أترى هذا القمر �لون العمل ��

السماء؟ إنه فتاة جم�لة ت�تظر أن تفتنها �عزفك.. عندها ستدنو
.. ألن تعود للعزف إذن؟ من األرض أ���

قال �حزن:
ة.. وقد حان م�عاد النوم فأنا مرهق.. - إنها الحاد�ة ع��
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� الغرفة:
�� �

ثم أردف وهو �م��
� أال تقرض

.. عد�� � � يوما �كتاب مع��
- (هاری).. أنت سمت ح�ا��

هذا ال�تاب ألي مخلوق.. فهو كتاب ُمؤذ..
- ال يوجد كتاب مسموم.. فالفن ال يؤثر ع� األفعال.. �ل هو
� � أراك قد �ت واعظا تن�� الناس عن اآلثام ال�� �ح�طها.. ول���

ة .. � الحاد�ة ع��
� �أن أراك غدا ��

مللتها.. عد��
تنهد (دور�ان) وتم�� له ل�لة سع�دة، واتجه نحو ال�اب..

 

∞∞∞∞∞
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(20)
 

ل�لة جم�لة �انت.. دافئة لدرجة أنه تخلص من معطفه ولم
ي��ط المند�ل الح��ري حول عنقه..

� سمع رجال يهمس �ان عائدا للدار �دخن لفافة تبغ، ح��
لصاح�ه:

- هذا هو ذا (دور�ان جرای)..
� � الق��ة هو أن أحدا ال �عرفه.. الفتاة ال��

تذكر أن ما راق له ��
� قال لها: إنه (آثم) ضحكت أحبها هناك لم تكن تعرفه.. وح��
� �كونون شيوخا ق�اح الوجوە.. ما أشد براءتها وقالت: إن اآلثم��
ء فقدە �

وما أجملها�.. لم تكن تعرف ل�نها �انت تملك �ل ��
هو..

� الدار جلس ع� األر�كة �فكر.. أحقا من العس�� أن يتغ��
��

� لطهر ص�اە�... ص�اە األب�ض كزهرة المرء؟.. �م �شعر �حن��
ی) يوما.. �ما وصفه لورد (ه��

ل�م من حيوات أفسد و�م من نفوس عذب..�.. لقد أفسدە
جماله الدائم.. لو �ان وجهه كوجوە ال��� �حمل آثار خطا�اە
ل�ان هذا أفضل.. ل��ما خفف هذا من حدة اندفاعه قل�ال.. ل��ما

ء.. �
كفر عن خطا�اە �عض ال��

� جل�ت �ل هذا ال��ال.. ل�نها الصورة اللعينة.. الصورة ال��
ح�اة جد�دة�.. هذا هو ما ي��د.. وقد �دأها �الفعل فأنقذ روحا

طاهرة.. ولن �حاول إغراء الطهر �عد اليوم..
ول�ن ماذا عن الصورة؟ أتراها قد ت�دلت؟ �التأ��د لم تعد م��عة

�ما �انت،، ما دامت ح�اته قد صارت طاهرة �ال آثام..
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صعد إ� الطابق العلوي ليتفحص اللوحة.. من اليوم لن تظل
رع�ا �طاردە و�دار�ه عن العيون.. وأزاح الستار.. �خة ألم ندت
�
، �ل زادت لمحة خ�ث �� � رأى الصورة.. لم تتغ�� عنه ح��

.. � � ومسحة نفاق حول الشفت�� العين��
ء صار أقبح مما �ان لو �ان هناك أقبح. �

إن ال��
أترى الخ�الء والع�ث هما ما دفعه للق�ام �عمله الصالح هذا؟

� تجعلنا أح�انا نقوم �أش�اء أن�ل من أم �� غ��زة التمث�ل ال��
؟ ط�ائعنا؟ ولماذا ت�دو اللطخة الحمراء ع� ال�دين أ���

لماذا ت�دو الدماء �أنما ت�ساقط منهما ع� األرض؟
اف �مقتل (�اس�ل)؟ أتطال�ه الصورة �االع��

ومن س�صدقه لو ت�لم؟..
ال يوجد دل�ل ضدە سوى الصورة ذاتها.. ولسوف �دمرها.. لماذا

احتفظ بها �ل هذا الزمن؟ لقد لع�ت دور الضم�� �ال�س�ة له..
� طعن بها (�اس�ل).. نظر حوله فرأى المد�ة ال��

لقد قتلت الرسام.. ولسوف تقتل الرسام ذاته اآلن..
.. وعندها �كون آمنا.. �

ستقتل الما��
ودون تردد طعن اللوحة..

�انت هناك �خة.. �خة ألم م��عة جعلت الخدم يهبون من
� الم�دان ونظرا إ� الب�ت.. ثم

نومهم.. وتوقف رجالن �مران ��
طة.. فراح �ق�ع الجرس مرارا دون إجا�ة.. ناد�ا رجل ��

� داخل الدار ه�ع الخدم إ� الغرفة �الطابق العلوي.. وتمكنوا
و��

من اقتحام ال�اب الموصد..
� الداخل وجدوا صورة رائعة لس�دهم �ما اعتادوا أن يروە..

و��
��ل جماله وسحرە..

� صدرە..
وع� األرض �ان رجل م�ت قد انغرست مد�ة ��

�ان وجهه مجعدا ك��ــها.. ح�� عجزوا عن معرفة شخص�ته..
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� �دە عرفوا من هو..
� رأوا الخاتم �� فقط ح��

 

أوس�ار وا�لد 1891
 

(تمت �حمد هللا)
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دور�ان جرای
هكذا �انت (دور�ان جرای) أمن�ة غال�ة.. لقد تم�� أن �حتفظ
� �شيخ صورته، وتحمل آثار أوزارە وخطا�اە �دال �ش�ا�ه ع� ح��

.. منه , و�ان له ما تم��
عندها أدرك أنه يهاب الصورة و�خشاها �الش�طان ذاته.. وكذا
�قدم لنا (أوس�ار وا�لد) هذە الدراسة الشائقة عن جمال الصورة

وفساد الروح..
 

أحمد خالد توفيق 
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
المؤلف..

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
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(18)
(19)
(20)
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المالحظات

[←1]
) – م�ح�ة � (*) األب�ات ترجمة األستاذ (مؤ�س طه حس��

(روميو وجولي�ت) - دار المعارف ۔ 1960
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمه مهمة) :
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب ا�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (19)      
 
 
 
 
 

العالم المفقود
 

�قلم: آرثر كونان دو�ل.
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
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..المؤلف
يندر الحد�ث عن (آرثر كونان دو�ل) إال و�ستدير الدفة تلقائ�ا

لوك هولمز).. نحو �طله األشهر واأل��� إمتاعا (ش��
لوك هولمز) لقادرون � معرفة أش�اء أ��� عن (ش��

�� � إن الراغب��
� �ل م�ان تق���ا.. ل�ننا نجد القل�ل جدا عن

ع� العثور عليها ��
� خالق (هولمز) ذاته.. وهذا نموذج ج�د للشخص�ة الروائ�ة ال��

تلتمع وتتألق ح�� تط�� ع� شخص�ة �اتبها ذاته (1)
�مكن القول دون خطأ كب�� أن (كونان دو�ل) حاول مرارا
التملص من شخص�ة (هولمز)، وحاول أن ي�دع خارج سجنها..
ل�نه �ان �فشل دوما و�قا�ل �الفتور.. من ثم �عود إ� عالم

(هولمز) من جد�د..
�
وقد قرأنا دراسة شائقة لعقدة الشخص�ة المس�طرة هذە ��

� ال�ت�ب التاسع من هذە
� قدمناها �� رائعة (س��فن كنج) ال��

ری).. � السلسلة: (الش�طانة) أو (م��
� �د�ك اآلن �حاول (كونان دو�ل) الفرار من � ب�� � القصة ال��

��
.. ونالت أ� (هولمز).. و�مكن القول أنه نجح إ� حد كب��
القصة رواجا دفعه إ� أن �قدم جزءا ثان�ا لها تحت عنوان

(النطاق السام) مع نفس األ�طال..
 

∞∞∞∞∞
 

�ان الس�� (آرثر كونان دو�ل) طب��ا من الذين جذبهم األدب إ�
عالمه السحري الخالب.. ل�ن الطب لم �فارقه لحظة..

تعلم من الطب دقة المالحظة، ومنه اقت�س شخص�ة أستاذە
ء.. �

� �ل ��
العظ�م د. (جوز�ف �ل) الذي �ان هو (هولمز) ��
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�مالحظته غ�� العاد�ة للتفاص�ل.. و�طولة الفارع و�طولة
� صقر.. � �عي�� الفارع.. وعي��ة الش�يهت��

لم يتصور األستاذ وال التلم�ذ أن عالقة اإلعجاب هذە �مكن أن
تؤدي ب (كونان دو�ل) إ� هجر الطب والتف�غ ل�تا�ة القصص

البول�س�ة.. ل�ن هذا حدث.
وقدم (دو�ل) روايته (عالمة األر�عة) عام 1890.. ثم (مذكرات
لوك هولمز) عام 1905.. و هولمز) عام 1894.. و(عودة ش��

ة) عام 1917.. و (قض�ة هولمز) عام 1927.. (عقدته األخ��
كة الب�ضاء) عام �اإلضافة إ� هذا قدم (دو�ل) روايته (ال��
1891.. و�� عمل أد�� تار��� عا�� الق�مة لم يرض عنه أحد

لألسف..
ثم كتب م�ح�ة �عنوان (قصة واترلو) عام 1900، و�ان (كونان
ها.. وله قصص � �عالم األرواح وعلوم تحض�� دو�ل) من المهتم��

� هذا الصدد..
ة �� مث��

� كتاب اسمه (تار�ــــخ مذهب تحض��
� هذا ��

اته �� وقد وضع خ��
األرواح) عام 1926..

� كتاب �عنوان (مذكرات ومغامرات) عام
ة ح�اته �� وكتب س��

..1924
ي العظ�م � لقد أثرى الس�� (آرثر كونان دو�ل) – األد�ب اإلنجل��
لوك هولمز) ة.. ل�ن شخص�ة (ش�� - عالم األدب �مؤلفات كث��
ستظل �� األ��� خلودا وشهرة من �ل أعماله.. وهذا دل�ل ع�
� من القراء ��ل � أسعدت المالي�� ع�ق��ة الرجل وع� موهبته ال��

اللغات.
 

د. أحمد خالد
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� �ل م�ان..
1- هناك �طولة ��

�ان مس�� (هنجرتون) أبوها أ��� الرجال فظاظة ع� وجه
كز األرض.. رجال مشعثا قل�ل العنا�ة بهندامه ل�ن اهتمامه ي��
� من

ء أن ينفر�� �
حول شخصه السخ�ف.. ولو �ان ال��

(جالد�س) فهو أن �كون هذا الرجل حمای..
� أقصد دارە لالستمتاع �صحبته، وسماع و�ان الرجل يؤمن أن��
� االقتصاد، وق�مة الفضة الرم��ة، ومعدالت اس��دال

آرائه ��
العملة..

: � تلك األمس�ة قال ��
و��

� �ل العالم قد أ�وا فجأة ع� سداد
�� � - تصور لو أن المدين��

ديونهم حاال.. فماذا س�حدث وقتها؟
� لو حدث هذا.. � وض�ح أن الخراب س�حل ��

قلت له ��
� �الته�م الدائم مما �جعل من عندها وثب من مقعدە، واتهم��

.. العس�� مناقشة أي أمر جدي م��
وغادر الم�ان قاصدا أحد االجتماعات الماسون�ة..

وكذا وجدت نف�� مع (جالد�س)..
ت هذا اليوم ألطلب �دها.. و�ان � اخ�� ومن الجدير �الذكر أن��

� خش�ة اإلخفاق..
الهلع �غمر��

�انت رائعة الحسن ح�ث جلست جوار الستار األحمر.. ل�نها
�انت نائ�ة ع�� أم�اال..

إن (جالد�س) أن�� �حق.. و�ن �ان ال�عض يزعم أنها �اردة جامدة
� عاجز عن العثور ع� � ال أعتقد ذلك.. �ل ما هنالك أن�� ل���
� الل�لة أزمعت أن � هذا الجمال.. ل���

م اللهب �� ال� الذي ���
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أجد مخرجا.. فأن أ�ون حب��ا مرفوضا، لخ�� عندي من أن أظل
صد�قا ترتاح إل�ه..

فجأة هزت رأسها الشامخ ونظرت عيناها الب�يتان المدققتان إ�:
� أحدس أنك موشك ع� طلب �دي �ا (ن�د).. و�م أود لو - إن��

.. لم تفعل.. فاألمور ع� ما يرام �ما ��
جذ�ت مقعدا ألجلس ق��ــها و�ساءلت �دهشة حق�ق�ة:

� سأفعل؟ - ك�ف عرفِت أن��
- أال تعرف ال�ساء ذلك دوما؟ ول�ن �ا� �ا (ن�د).. من الخسارة

أن تفسد صداقتنا هذە..
� أر�د منك ما هو أ��� من - ال أدري �ا (جالد�س).. إن��

الصداقة..
� توتر:

قالت ��
- أنا لم أشعر �ح�ك قط.. والحب �حتاج إ� تمهل..

؟ أهو مظهري أم ماذا؟ � - ولماذا ال تحب�ن��
�ت ع� رأ�� - و�اله من وضع تراجعت للوراء.. ومدت �دها ل��

جم�ل - ونظرت إ� وج�� المكفهر.. واب�سمت:
- ال.. ل�س األمر هكذا.. إنما هو أعمق من هذا..

؟ - شخصی��
فأومأت برأسها �شدة..

� - ول�ن ماذا بوس�� أن أفعل ألصلحه؟ اجل� وت�ل��
� .. �م �غدو األمر �دائ�ا قاس�ا ح�� � ارت�اب مح��

نظرت �� ��
تغدو األمور �لون أب�ض وأسود� ل�نها جلست ع� �ل حال..

وقالت:
� أحب شخصا آخر� - إن��

فوث�ت من مقعدی.. قالت ضاحكة من تعب�� وج�..
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- ل�س شخصا �ذاته.. �ل هو مجرد مثل أع�، فأنا لم ألق قط
.. � ذه��

ذلك الرجل الذي ��
- وماذا �قدر ع� عمله وأعجز أنا عنه؟

ود: �� �
قالت ��

- ل�كن.. �جب أن �كون هذا الرجل شجاعا.. ال يهاب الموت..
رجل حقق أمجادا ال توصف.. رجل كهذا جدير �أن ته�م �ه

المرأة ح�ا..
قلت لها:

- لألسف ل�س بوسع الجميع أن �كونوا هذا الرجل.. أنا لم �سنح
�� فرصة تحقيق األمجاد، ل�نها لو أت�حت �� فلن أتركها..

قالت:
- هذا الطراز من الرجال �خلق فرصه خلقا، وال يردە أحد عن
غايته.. إن ال�طوالت حولنا ت�تظر من �حققها من الرجال.. وع�
ال�سوة أن �دخرن حبهن جائزة ألولئك الرجال �مع�� ال�لمة..

.. � ال�ساء جم�عا ع� رج��
أر�د أن تحسد��

وأضافت وقد غلبها الحلم:
- أعرف أن هذە خ�االت مراهقة.. ل�نها صارت قطعة من
ا � رجال شه�� .. ولو �ان �� أن أتزوج يوما فل�كونن زو�� رو��

�شار له �البنان..
صحت فيها:

- س�كون لك هذا.. سأخلق فرص�� خلقا.. ولن أنتظر المجد
، �ل سألحق �ه وأصنعه� � ح�� يوافي��

اب�سمت وقالت:
� �عثت ف�ك هذە الروح.. � ألن��

- إن هذا ����
وأردفت و�� تضع �دها الدافئة فوق ثغری:
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� هذە الدن�ا س�كون ب�ننا حد�ث
� تجد لك م�انا �� - يوما ما ح��

ط��ل�
 

∞∞∞∞∞
 

) - وجدت � من شهر (نوفم�� � هذا المساء الض�ا��
وهكذا - ��

� رو��
.. و�� و�ل) وقل�� يتوهج داخ�� نف�� أه�ع إ� ترام (�ام��

.. �
� جديرا �فتا�� عزم ع� أال �مر يوم آخر دون عمل �جعل��

ول�ن من �ان يتصور نوع�ة هذا العمل.. وال الخطوات الغ���ة
� إ� ما تال ذلك من أحداث؟ � قادت�� ال��

.. ل�ن القصة �لها ما �انت � إن هذا الفصل ال عالقة له �قص��
� تتمل�هم لتحدث لوالە.. إن الرجال ل�أتون �أفعال غ���ة ح��
� � مكت��

�� � فكرة أن العالم �عج �ال�طوالت حولهم.. لهذا ترون��
� لهفة عن

�ج��دة (د�� جاز�ت) ح�ث أعمل صحاف�ا، أف�ش ��
� (جالد�س). عمل جدير �حب�ب��

� من أجل
� أجازف �ح�ا�� هل �انت تلك أنان�ة منها أن تجعل��

فخارها؟
� منتصف العمر، ل�نها

ر�ما ت��ادر أسئلة كهذە إ� ذهن رجل ��
�ن من عمرە.. �لتهب � الثالثة والع��

ما �انت لتخطر لعاشق ��
ان ح�ه األول. قل�ه بن��

 

∞∞∞∞∞
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وفسور (�شالنجر).. 2- جرب حظك مع ال��
كنت أحب (ما�اردل) العجوز محدودب الظهر أحمر الشعر..
� تلك الل�لة دخلت

� ج��دتنا.. و��
وهو رئ�س قسم األخ�ار ��

مكت�ه.. فرفع ع��ناته ألع� وقال �لهجته اإلسكتلند�ة المحب�ة:
� ال � عملك.. ل���

).. أنت موفق تماما �� - حسن �ا مس�� (مالو��
.. � أعرف � طل�ك مقا�ل��

قلت له:
� سأقوم بهذە � مهمة صحف�ة، إن��

�� � - كنت أود لو أرسلت��
� أ�حث عن مهمة خطرة تفعمها األهوال المهمة خ�� ق�ام.. ل���

واألخطار..
� � - ت�دو متلهفا ع� الموت �ا ب��

� �ا س�دي...
ر لح�ا�� - �ل متلهفا ع� إ�جاد م��

: راح �فكر قل�ال.. ثم قال ��
وفسور (�شالنجر)؟ ل��ما كشفت - لم ال تجرب حظك مع ال��

النقاب عن ز�فه وخداعه.. ما رأ�ك؟
ا.. وهتفت: انتفضت هلع�

؟ الذي حطم - أل�س هو (�شالنجر) عالم الحيوان الشه��
جمجمة محرر ج��دة (التل�جراف)؟  
- ألم تقل أنك تف�ش عن المخاطر؟�  

- مادام هذا عمال �ا س�دي.. ل�كن
س بهذا األسلوب دائما.. - ممتاز... أنا ال أعتقد أن الرجل ��
� وقت غ�� مناسب.. أو

ولعل محرر (التل�جراف) قد قا�له ��
�أسلوب غ�� مناسب.. ول��ما �ان حظك أفضل أو ح�لتك

أوسع..
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ء عنه.. �
� أجهل �ل �� - ل���

تناول من درج مكت�ه ورقة وراح �قرأ منها:
� علم

- هو ذا ملخص لح�اة الرجل.. لقد نال م�دال�ة ��
ا من المؤلفات العلم�ة.. و�ــهوى الحيوان.. و��� عددا كب��
� إنه � و�سلق الج�ال.. وقد زار أم���ا الجن���ة منذ عام��

الم��
�أ�� تحد�د الم�ان الذي �ان ف�ه حقا.. ولد�ه صور فوتوغراف�ة
� ح� مغامرته هناك ون أنها ملفقة.. وح�� غ���ة، يزعم ال�ث��
، مما جعله �س�ش�ط غض�ا.. وهو � هاجمة �عض الم�ش�ك��
� و�قذفهم من فوق الدرج �لما حاولوا سؤاله ب الصحفي�� ���
)� إذهب ل�� ما عن مغامرته.. هذا هو رجلك �ا مس�� (مالو��

� من كونه �ملك ش�ئا مهما.. �مكنك عمله معه فأنا ع� �ق��
� الب��ان �ح�ث �ستطيع مقاومة وأحمد هللا ع� كونك مت��

الرجل..
 

∞∞∞∞∞
 

� النادي قا�لت رجال ناحال ط��ل القامة �جلس ع�
و��

ی) محرر مجلة لونج) أمام المدفأة.. �ان هذا هو (تارب ه�� � (ش��
) الممت�� رقة ولطفا.. (ني���

ة: � الموض�ع م�ا��
جلست جوارە ودخلت ��

وفسور (�شالنجر)؟ - ماذا تعرف عن ال��
� امتعاض عل�:

قطب جب�نه ��
- (�شالنجر)؟ إنه الرجل الذي جاء �خرافة من أم���ا الجن���ة..

- عن ماذا؟
- عن حيوانات غ���ة وجدها هناك..

؟ - أما من تفاص�ل أ���
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.. ل�ن (�شالنجر) ل�س �الرجل الذي �مكن - ال أعرف ال�ث��
تجاهله.. إنه شحنة من الحي��ة، ل�ن أخالقه عن�فة.. وهو

� تزو�ر نتائجه العلم�ة..
يهوى الشجار.. وال �مانع ��

ثم أضاف:
� (في�نا).. وقد تحدث ف�ه

- عندي مح�� اجتماع لمؤتمر أق�م ��
� مشادة ش��عة فهل تحب أن تقرأە؟

عن التطور و�س�ب ��
- �الطبع.. فما دمت أنوي لقاء الرجل �جب أن أعرف ما الذي

يتحدث عنه..
� أرش�ف المجلة

وهكذا.. �عد نصف ساعة وجدت نف�� ��
� مؤتمر (في�نا)..

وأما�� ملف عمالق �حوي ما دار ��
�
ة فلم أفهم أغلب ما دار �� �انت المصطلحات العلم�ة كث��

.. ل�ن الحوار �ان حافال �المشادات واالحتجاجات.. المح��
وف�ما عدا ذلك �دا � �أن الجلسة دارت �اللغة الص�ن�ة..

� انتق�ت جملة فهمتها - �ان الت�ف الذي �دا �� معقوال هو أن��
ولو �ش�ل غامض - من حوار الجلسة وصممت ع� أن تكون
وفسور.. وانتق�ت ورقة عليها اسم � مع ال�� �� موض�ع مراسل��
� � عليها.. و�التا�� �ك�سب خطا�� ) أل�تب خطا�� المجلة (ني���

أهم�ة علم�ة ما..
ا: قال (تارب) محتج�

- ل�ن الرجل س�ح�� إ� مقر المجلة ل�حطمه فوق رءوسنا�
ء.. �

�� �
- �ال.. إن الخطاب س�كون مهذ�ا.. ولن �ضا�قه ��

ف لقاء و�ان نص الخطاب مهذ�ا �الفعل.. طل�ت ف�ه ��
� مؤتمر (في�نا)..

وفسور لمناقشة جملة معينة لفتت نظري �� ال��
، ل��ما �

� نلت�� وفسور �أي ش�ل.. وح�� كنت آمل أن أل�� ال��
ء، وس�فهم األمر �اسما لو �ان �ملك روح �

ف�ت له �ل ��
الدعا�ة..
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� ح�ة:
قال (تارب) ��

- روح دعا�ة؟ إنك ستكون �حاجة إ� درع واق.. وع� �ل حال
ستجد الرد عندي هنا ص�اح األر�عاء لو أنه تنازل �الرد.. إنه
س �مقته الجميع.. ول��ما �ان من الخ�� لك لشخص خطر ��

أال �سمع منه ردا ع� اإلطالق..
 

∞∞∞∞∞
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3- إنه لرجل مستح�ل حقا..
� - أو آماله - قا�لة للتحقق.. لم تكن مخاوف صاح��

� ذه�ت يوم األر�عاء إ� الج��دة وجدت خطا�ا عل�ه خاتم فح��
نجتون).. وعل�ه اس� �خط �ش�ه سل�ا شائ�ا.. � ب��د (وست ك��

أما محتواە ف�ان:
� � لم ترق لك.. برغم أن��

� سأم إذ تزعم أن آرا��
«تلق�ت خطا�ك ��

أعرف أنها ل�ست �حاجة إ� رضاك أو رضا سواك.. لقد
�
� تحدثت عن آرا�� استعملت لفظة ت�دو �� مهينة �� (زعم) ح��

� مذهب (دارو�ن).. ثم تحدثت عن ع�ارة لم تفهمها من
��

خطا�� وأنا أرى أن هذە الع�ارة واضحة ح�� لمستوى ذ�اء أقل
حها لك � أل��

ي.. ل�ن ال �أس من أن أدعوك ل��ار�� من ال���
� أمقت الزوار �جميع أش�الهم» برغم أن��

) � يتأ�د من أنك � ز هذا الخطاب لخاد� (أوست�� عل�ك أن ت��
� �ل هؤالء األوغاد الذين �دعون أنفسهم مدعو.. ألنه ي�عد ع��

�( � (صحفي��
جورج إدوارد �شالنجر

قرأت الخطاب �صوت عال لـ (تارب).. و�ان تعل�قة الوح�د هو:
- إنه يتمتع بروح ر�اض�ة حقا�

واستقللت س�ارة أجرة إ� موعدی..
اء.. ل�نه ره�ب.. وفتح � ال�اب السائق � �ال��

�ان الب�ت ���
� عن مقد�� فأبرزت له الخطاب.. سمح �� �الدخول إ� وسأل��

: ة القامة ته�ع لتقول �� رواق ط��ل.. فإذا �امرأة قص��
� من ق�ل؟ - هل قا�لت زو��

ف كهذا.. .. لم أحظ ��� �
- ال �ا س�د��
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� مستح�ل.. رجل مستح�ل حقا.. - إذن �جب أن تعلم أن زو��
وأرجو أن تكون أقدر ع� تحمله �عد هذا التحذير.. لو أ�دى
م�ال للعنف، فعل�ك أن تغادر الم�ان فورا.. لو �ان مقدمة
للحد�ث عن أم���ا الجن���ة فأنا أناشدك - ح�� لو لم تصدق
حرفا – أال تظهر ذلك.. تظاهر بتصديق ما �قول لك، فلعل هذا

�ضمن لك �عض السالمة�
� الخادم إ� غرفة األستاذ.. وق�ع

؛ اقتاد�� � �عد هذا ال�الم المطم��
� أمام ال�اب، فسمعت صوتا كصوت ثور غاضب.. ووجدت��

الرجل..
�ان �جلس ع� مقعد دوار خلف منضدة ع��ضة مألى �ال�تب
� رأيته أطلقت شهقة.. كنت أتوقع ش�ئا غ���ا، والخرائط.. وح��
ل�ن ل�س إ� هذا الحّد.. �ان حجمه غ�� عادي.. حجمه
.. �

� ح�ا��
وحضورە المس�طر، و�ان رأسه أضخم رأس رأيته ��

� فيهما صفاء وس�طرة.. ثمة لح�ة سوداء وعيناە زرقاو�ن رماديت��
تغ�� صدرە.. وكتفان ع��ضان و�دان �غطيهما شعر كّث..

� لم أر آدم�ا أقرب للثور من هذا.. الحق أن��
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� فظاظة:
�� � سأل��

- واآلن ماذا ت��د؟
قدمت له الخطاب.. فقال ع� الفور:

�ة أل�س كذلك؟ ل�نك � - إذن فأنت الشاب الذي ال �فهم اإلنجل��
�الطبع موافق ع� الخطوط العامة؟

- �التأ��د �ا س�دي.. �التأ��د�
- إذن قل � ما ت��د ��عا..
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� هجومك ع� (فاي�سمان)..
- خ�ل إ� أنك كنت قاس�ا ��

� عص��ة.. وراح �عزز وجهة نظرە معددا ع�
مال إ� األمام ��

� رحت أوافق ع� أصا�عه عدة عوامل لم أفهم منها حرفا.. ل���
� لهجة رق�قة:

�� � � النها�ة سأل��
�ل �لمة مما �قول، و��

ء �قودنا هذا؟ �
- إ� أي ��

قلت بنفس اللهجة:
ء؟ �

- آە.. إ� أي ��
�ان: هنا انفجر صارخا �ال��

ء �حاول خدا�.. �
� د��

- �قودنا إ� أنك نصاب متلصص.. صح��
لقد كنت أقول لك �الما ال مع�� له ل�نك كنت ت��د ما أقول

ط�لة الوقت�
وهب ع� قدم�ه.. وتقدم م�� ب�طء..

هنا الحظت أنه قص�� القامة من الن�ع الذي �سمونه (مدكوك)..
� العمق والعرض وحجم الرأس..

لقد تركزت قوة هذا الرجل ��
- حسن �ا س�د.. لقد أنذرتك.. ل�نك لع�ت لع�ة خطرة..

� أنك قد خ�تها� و�ؤسف��
قلت وأنا أتقهقر �ظهري لل�اب:

- إسمع �ا س�د.. �مكنك أن تكون وقحا إذا أردت ل�ن ال تعتد
ع� �أ�ة صورة�

- ألن أفعل ذلك؟  
ته وأردف: � ج�ب س��

�� � ت�� قالها ودس �د�ه ال�ب��
�ن من أمثالك خارج داری فلم ال تلحق بهم؟ - لقد رم�ت كث��

� المزالج الموصد:
صحت ف�ه وأنا أفكر ��

� ثق�ل الوزن وصلب.. أنا لست - ال تكن أحمق �ا بروفسور.. إن��
الرجل..
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� فتحت
� أ�مل �ال�� إذ وثب عّ� وكنت محظوظا أل�� ك�� لم ي��

� ط��قنا.. وامتأل
ال�اب.. وانزلقنا إ� الردهة.. وأسقطنا مقعدا ��

� ف� �لحيته.. واش��كت ذراعانا.. ب�نما قوائم ال�ر�� اللع��
تحا�نا.. و�دحرجة للخلف انزلقنا ع� الدرج.

ولم أدر م�� فتح الخادم �اب الشارع فوجدنا نفس�نا هناك..
ووجدت الرجل ينهض ملوحا �ق�ضته ي��د است�مال المشاجرة،

وهو �لهث �مر�� ال��و..
فصحت ف�ه �جنون:
� - أيها الثور الجهن��

ت إ� طة قادما.. فنهضت م�عا وأ�� �ان هناك رجل ��
وفسور: ال��

� � - هذا الرجل قد هاجم��
�� مل�ا.. وغمغم: نظر لنا ال��

- إنها ل�ست المرة األو�.. لقد أحدث شغ�ا مماثال الشهر
.. �

الما��
: � ثم سأل��

- هل تتهمه �ا س�دی؟
قلت له وأنا أنهض:

� مرارا ق�ل هذا..
- ال.. أنا الملوم لقد تطفلت عل�ه وهو قد أنذر��

�� �عد أن � ان�ف ال�� � دهشة، ع� ح��
نظر األستاذ إ� ��

أنذر الرجل من إحداث م��د من الشغب..
وفسور وهو �ش�� إ� دارە: هنا قال �� ال��

- ه�ا ندخل�.. أنا لم أنته منك �عد؟
) ال�اب � � أوصد (أوس�� ت�عته إ� داخل الدار.. وكتمثال خش��

وراءنا..
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� العالم..
�� � 4- أضخم ��

وفسور نحونا.. ما إن انغلق ال�اب وراءنا ح�� اندفعت زوجة ال��
�
كدجاجة حانقة �سد الط��ق ع� �لب (بولدوج).. وصاحت ��

زوجها:
- �ا لك من وحش �ا (جورج)� لقد آذ�ت الشاب اللط�ف.

ثم واصلت اللوم و�� ترمق أثر المشاجرة عّ�:
- �ل أسب�ع تكرر ذات المشهد.. ح�� صار الجميع �مقتونك

ي..   و�سخرون منك.. لقد نفد ص��
� ضيق:

غمغم ��
- هذا غس�ل قذر..

- ل�س �ا.. أال تعرف أن �ل الشارع.. �ل (لندن).. ال يتحدثون
� زقاق..

إال عنك؟  أين كرامتك �ا (جورج)؟ لقد �ت مشاغ�ا ��
و�نك لتخت�� تحم�� أ��� من الالزم..

� ع� كتفيها: � هدوء وهو �ضع �د�ه الضخمت��
قال لها ��

� ما كنت - �ان �مكن أن أ�ون أفضل لو ات�عت نصائحك، ل���
� العالم إال (جورج إدوار �شالنجر) واحد..

أل�ون أنا.. ل�س ��
وهو مل�ك�

� وقار قائال:
ثم التفت إ� ��

- هذا الط��ق من فضلك �ا مس�� (مالون)�
� وقدم �� س�جارا فاخرا.. وقال: عدنا إ� غرفة مكت�ه.. فأجلس��

.. � - واآلن �ا مس�� (مالون).. أصغ لما أقول �ان��اە وال تقاطع��
.. إنها تعكس نوعا من الشعور �� لقد راقت �� إجابتك لهذا ال��
.. ولهذا الس�ب �

ال���م لد�ك، ل�س معتادا أن أجدە لدى صح��
.. أشعر �م�ل لتعرفك أ���
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� األوراق ع� مكت�ه.. ثم رفع ما �ش�ه كراسة
قالها وراح �ع�ث ��

الرسم (االسك�شات) التخط�ط�ة، وأردف:
- سأحدثك عن أم���ا الجن���ة.. ال تعلق من فضلك.. ال دا��

ألن أذكر أن حرفا مما سأقول اآلن ال �سمح �ذكرە ألحد.. هل
هذا واضح؟

: قلت �عد تفك��
ف؟ وط - �لمة �� - حسن.. حسن.. سأق�ل أ�ة ��

ف.. - �لمة ��
ف ع� أ�ة حال؟�.. - وماذا تعرف عن ال��

� فصحت محنقا:
جن جنو��

�
� ح�ا��

� أحد �� - إنك ل�سمح لنفسك بتجاوز الحدود.. لم يه��
إ� هذا الحّد..

.. فقال: �
�دا أنه مستمتع بثور��

- رأس مستدير.. شعر أسود.. عينان رماديتان جمجمة
مستط�لة.. ي�دو �� أنك من أصل زن�� أل�س كذلك..؟

- أنا أيرلندي �ا س�دی
� قمت منذ .. تعرف أن�� - هذا �ف� األمر.. واآلن سأ�دأ �ال��
�
� أم���ا الجن���ة.. كنت أ���

� برحلة إ� حوض األمازون �� عام��
� تحقيق �عض كشوف (واالس) و (بی�س).. ولو اقت�ت رحل��

� وجدت عالمات ع� هذا الغرض، ل�انت �ستحق العناء.. ل���
تقود إ� عالم جد�د ال ُ�صدق..

� ع� ق��ة من قرى الهنود (ال�و�اما)..
� ط��ق عود��

- مررت ��
ي � وهم قوم مسالمون ال ي��د ذ�اؤهم ع� ذ�اء مواطن إنجل��
متوسط.. كنت قد شف�ت �عض مرضاهم، لهذا �انوا �م�لون
� داخل ك�خ

.. و�� �
إّ�، وأدركت من إشاراتهم أنهم �حاجة لعو��

ە الموت، و�انت من أ�واخهم وجدت رجال أب�ض قد احت��
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�
جوارە حقي�ة �داخلها اسمه (ما�ل وا�ت) من (ل�ك أفنيو) ��
�
و�ت) �الوال�ات المتحدة.. لقد �ان الرجل رساما �حمل �� (دي��

جعبته ال�ث�� من األلوان وفرش الرسم.. ووجدت هذە ال�راسة
� جي�ه..

��
ى األثر الذي � متفحصة، ل�� وتناول س�جارة وتراجع للوراء يرمق��

� نف�..
ستحدثه هذە المخطوطة ��

فتحت ال�راس وأنا أتوقع ش�ئا مبهرا.. ل�ن الصفحة األو� لم
�كن بها ما يث�� االن��اە سوى صورة لرجل �دین كتب تحتها
�د) �عد صفحات عدة بها رسوم (ج��� كولفر ع� قارب ال��
للهنود وطرائق معاشهم.. دراسات ل�ساء الهنود وأطفالهن.. ثم
صور للحيوانات تحتها تعل�قات ع� غرار (مانا�� ع� هض�ة
رمل�ة).. (سالحف و��ضها).. ثم صفحة تضم صورا لزواحف
وفسور أنها تماسيح أم��ك�ة � ال��

�� ك��ــهة للغا�ة.. أخ��
(قاطور).. ا

� � الصفحة التال�ة رأ�ت رسما لخط من الحواجز الصخ��ة ال��
��

.. �انت �
�كسوها الن�ات وت�دو كسور ع� طول المنظر الخل��

� الصفحة التال�ة رأ�ت
هناك صخرة هرم�ة فوقها شجرة.. و��

أغرب مخلوق رأته عينای..
�ان �ائنا له جسم تمساح يرت�� ذ�له ع� األرض.. والرأس �ان

ء و�رمقه.. �
رأس طائر.. ورأ�ت صورة قزم �قف أمام هذا ال��

� هذا؟
- اآلن ما قولك ��

قالها األستاذ مزهوا.. فقلت له:
� رأسه.. �ما أعتقد لقد �ان الرسام

- إنه تأث�� الخمر المح�� ��
ثمال..

- أهذا خ�� تفس�� عندك؟
- وما هو خ�� تفس�� عندك �ا س�دی؟
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- التفس�� الواضح: إن هذا المخلوق موجود فعال وقد رسم من
�د من سعة فه� لجوانب التخلف العق�� � الطب�عة و�نك ل��

والعته.. رائع�
� هذا مض�عة للجهد.. لو أنك

� رأ�ت أن �� كدت أغضب.. ل���
أردت أن تغضب من هذا الرجل فلسوف تغضب ط�لة الوقت -

وضع إص�عه المشعر الش��ه �السجق ع� الخ��طة، وقال:
- أنظر هنا.. أترى هذا الن�ات؟ إنه ل�س عش�ا، �ل هو نخلة
ض أن طوله � قدما.. وهذا الرجل.. المف�� �املة ي�لغ طولها ست��

� أن ارتفاع الحيوان هو.... ستة أقدام.. وهذا �ع��
� ذعر:

صحت ��
ى جان�ا ع� � بتج��ة الج�س ال���

- �ا للسماء� ل�نك لن تل��
أساس رسم تخط��� واحد رسمه رسام أم���� جوال تحت تأث��

الحش�ش، أو هذ�ان الح�، أو ب�ساطة طل�ا لمجد زائف.. أنت
رجل علم ولن �سمح بهذا..

� ألفحصهما.. �انت الواحدة منهما وفسور عظمت�� قدم �� ال��
� �التأ��د من ذلك ت�لغ ست بوصات طوال.. وقال إن العظمت��

.. �
� حاج�ات المتو��

الوحش.. و�انتا ��
- أال �مكن أن تكون عظمة ف�ل؟

� أم���ا الجن���ة.. أما زلت غ�� مصدق؟
- ال أف�ال ��

� - فقط - مهتم جدا. - لنقل أن��
- ع� األقل ل�ست حالتك ميؤوسا منها.. �خ�ل إ� أن لد�ك
.. لقد � ك األم���� الم�ت اآلن ونعود لقص�� �عض العقل.. سن��
.. إن الهنود � جاء منها ذلك الرحالة المتو�� عرفت الجهة ال��
� �دعونها يتحدثون عن أرض �سكنها أرواح الغا�ات ال��
ء مف�ع مخ�ف �جدر �المرء أن �فر منه.. �

(کورو�وری).. إنها ��
ال أحد �عرف كنهه.. ل�ن الق�ائل �لها متفقة ع� م�ان
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(ال�ورو�وری).. وهو نفس االتجاە الذي جاء األم���� منه.. ثمة
ء م��ــــع هناك.. وعم� هو أن أعرف ما هو.. �

��
- وماذا فعلت؟

� من الهنود �عمالن - نجحت �اإلقناع والهدا�ا أن أجعل اثن��
� إ� ذلك الم�ان.. و�عد مخاطر عدة .. و�دأت رحل�� �� � دل�ل��
وصلنا إ� إقل�م لم يرە ��� قط عدا سل�� ال�ا�س... هال نظرت

إ� هذە؟
� �دە صورة فوتوغراف�ة حال لونها وقال:

�انت ��
� أثناء العودة..

- إن حالتها الس�ئة تعود ألن القارب انقلب ��
.. و� خسارة ال �مكن إصالحها.. وهذا � � حقيب��

و�انت األفالم ��
هو ما جعل هناك أقاو�ل عن تزو�ر الصور..

� استطعت أن أفهم أنه �انت الصورة تظهر مشهدا طب�ع�ا، ل�ن��
.. � الرسم التخط���

�مثل خط الصخور الط��ل الذي رأيته ��
و�انت هناك صورة أخرى لذات المشهد من زاو�ة أقرب تظهر

الصخرة الهرم�ة والشجرة فوقها.. فقلت:
� أنه ذات الم�ان..

- ال شك عندي ��
- وهل ترى هذا الذي فوق الشجرة؟

وقدم �� عدسة مق��ة فنظرت خاللها.. وقلت له:
- �أنه.. إنها �جعة..

- ل�س �جعة.. ل�س طائرا ع� اإلطالق.. لقد قمت �ص�دە
.. و�ان هذا دل�ال مؤكدا.. � ب�ندقي��

- إذن هو لد�ك؟
� انقلب القارب.. وما تمكنت � النهر ح��

- �ان لدي.. ثم ضاع ��
من الحصول عل�ه هو جزء من جناحه..

وأخ�ج من درج مكت�ه ما �دا � كجزء أع� من جناح وطواط
.. �

� وله غالف غشا�� عمالق.. �ان طوله قدم��
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�
 

حا: قلت مق��
- وطواط هائل�

� ال أصدق � جو عل� �جعل��
� أح�ا ��

- ال ل�س وطواطا.. إن كو��
أن الناس �جهلون أ�سط قواعد علم الحيوان إ� هذا النحو..
�ــــح المقارن: إن � ال���

أحقا ال تعلم تلك الحق�قة ال�س�طة ��
� الحق�قة.. وجناح الوطواط هو ثالثة

جناح الطائر هو ساعدە ��
أصابع ط��لة ي��طها غشاء؟� هذە العظمة ل�ست عظمة
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ساعد.. وال يوجد غشاء حولها.. �التا�� �� ال تخص طائرا وال
وطواطا.. فما �� إذن؟

� عجز..
�ان قس�� الض��ل من العلم قد نفد.. فهززت رأ�� ��

قال وهو �ش�� إ� ال�راس:
) ظهر ع� األرض - إنه زاحف من زواحف الع� (الجورا��

� مليون سنة.. منذ مائة وخمس��
ودا�ت�ل) (2).. �� ذي صورته و�مكنك أن اسمه العل�� هو (ت��

تقارنها �الجناح الذي لد�ك..
� ال

� الذهول.. وصحت وقد صحا حما� الصح�� هنا أصاب��
: العل��

- إنه مذهل.. أنت (کولمبوس) العلم الذي وجد عالما جد�دا
� أراها.. � أفهم األدلة ح�� مفقودا أنا أعتذر إن ش�كت ف�ك، ل���

� رضا.. واست�مل قصته:
همهم ��

- �ان هذا هو موسم األمطار �ا مس�� (مالون).. وقد أوشكت
المؤن ع� النفاد.. ووجدت م�انا فوق الصخرة الهرم�ة �صلح
لل�سلق.. ومن أعالە رأ�ت سهال ممتدا ال نها�ة له.. داخله أراض
مألى �المس�نقعات واألوحال.. ولقد عسكرنا هناك أسبوعا،

ظللنا ط�لته �سمع أصواتا غ���ة من اإلقل�م..
� هذا اإلقل�م؟

- وك�ف وجدت الوحوش ��
- ال أحسب المش�لة غامضة إ� هذا الحد.. إن أم���ا الجن���ة -

�ما أخالك تعرف - قارة جران�ت�ة..
� زمن سحيق – انفجار بر�ان

� هذا الموضع - ��
وقد حدث ��

مهول.. أدى إ� ارتفاع كتلة من األرض �ما عليها من وحوش
فوق مستوى القارة.. �التا�� ظلت هذە الحيوانات �معزل عن
� القارة.. إن الس�� (برس�فال والدرون)

� �ا��
عوامل االنقراض ��
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� الثامنة
ة �� عالم األح�اء الشه�� س�ل�� هذە الل�لة محا��

� قاعة (هول) عن (سجل العصور)..
والنصف، ��

ة.. ستكون م�� هذە الل�لة وقد دع�ت لحضور هذە المحا��
� رقیق.. س�كون هذا نموذجا

� أقدم مالحظا�� �ش�ل عقال��
ا�� ل��

لس�طرة الروح ع� العاطفة، ولع�� بهذا األسلوب الهادئ أنجح
� الحصول ع� ن��جة ما..

��
- وهل �� أن ألحق �ك؟

� مودة:
أجاب ��

- �التأ��د س�كون من دوا�� �وري أن أعرف أن هناك من
� القاعة برغم جهله وقلة كفاءته.. س�كون الحضور

�� �
ي��د��

ا ألن (والدرون) ذو شعب�ة هائلة برغم كونه مهرجا علم�ا.. كب��
.. وع� المرء أال � ال�ث�� واآلن �ا س�دي لقد أعطيتك من وق��
�حتكر ما هو ملك للعالم.. وأنت تفهم ط�عا أن ما قلته لك ل�س

.. لل���
�د معرفة ما فعلت.. - ل�ن.. ل�ن المس�� (ما�اردل).. س��

�
- قل له ما �شاء.. قل له أ�ضا أنه لو أرسل � من يتدخل ��

� بوقاحة؛ فسوف أزورە حامال سوط الركوب ألجلدە �ه..
ح�ا��

�
وأنا أثق �أنك لن ت��� حرفا مما قلت.. وال ت�س موعدنا ��

الثامنة والنصف الل�لة..
� من الغرفة، لم أعد أذكر سوى خدين أحم��ن.. � أخرج�� وح��

� ال تقاومان.. ولح�ة زرقاء.. وعين��
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5- ســــــــؤال�
وفسور كنت منه�ا جثمان�ا �عد صدا�� األول مع ال��

.. �
� الثا��

(�شالنجر).. وكنت منه�ا عقل�ا �عد لقا��
� (إنمور �ارك) �انت فكرة واحدة

� وجدت نف�� �� � ح�� ل���
� رأ�� الذي �مزقه الصداع:

دد �� ت��
هذا الرجل �ح�� قصة حق�ق�ة.. و�مكن أن تكون ط�عة ال

ها.. توصف من ج��دة (جاز�ت) لو أنه سمح � ب���
�
استقللت س�ارة أجرة إ� الج��دة.. ح�ث �ان (ما�اردل) ��

مكت�ه �العادة..
� شغف:

صاح ��
- حسن.. ماذا حدث أيها الشاب؟ ال تقل أنه اعتدى عل�ك�

ء �
� لم أخ�ج ��� � ال�دء، ثم مال للتعقل ل���

- �انت ثمة مشادة ��
.. ء لل��� �

من �المه.. ال ��
- ال أظن هذا.. إن السواد �ح�ط �عي��ك.. وهذا صالح لل���

� مقاال افتتاح�ا عنه حتما.. لن �س�سلم لهذا اإلرهاب، وأل�ت��
غدا يؤذ�ه و�فضح أ�اذي�ه..

حاولت إقناعه �أن يتمهل ألن الرجل غ�� �اذب، ول�س غشاشتا
ء.. فقال: �

�حال.. وحك�ت له �ل ��
� أر�د منك أن تح�� اجتماع الل�لة.. إن هذا �جعلنا - ل�كن.. ل���
ننفرد �خ�� لن تكتب عنه أ�ة ج��دة أخرى ش�ئا.. فال أحد يهتم
�ـ (والدرون)، ألن شهرته ساحقة.. ل�ننا فقط نعلم أن
(�شالنجر) س�كون هناك.. �ل س�ت�لم كذلك�.. سأحجز لك

� العدد ح�� منتصف الل�ل..
فراغا ��
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� لحضور � إقناع صد��� (تارب) �عد ألي �أن �صحب��
نجحت ��

ة (والدرون).. محا��
� أساتذة � الموعد �انت القاعة مكتظة �الحضور.. تجمع ب��

و��
الجامعة ذوي الل� الب�ضاء وعامة الناس.

ون من طالب الطب ي��ادلون الن�ات وقد عم و�ان هناك كث��
الم�ان جو من الم�ح..

 

..
� موضعه - دوت

� دخل (�شالنجر) القاعة ل�جلس �� لهذا - ح��
ص�حة ترح�ب من الجميع.. وأدركت أن س�ب تواجد طالب
الطب هو أن خ�� قدوم (�شالنجر) قد ��ب �ش�ل ما.. دوت
� المقاعد األمام�ة ذوي الث�اب

�� � �عض ضح�ات من الجالس��
�
حاب رهي�ا.. �أنه زئ�� الوحوش �� الفاخرة فقد �ان صخب ال��

� �دخل الحارس إ� م�انها حامال دلو الطعام.. أقفاصها ح��
� هذا الصخب.. إنهم ينظرون إ�

وشعرت ش�ئا من االستفزاز ��
(�شالنجر) كشخص �سليهم أ��� منه شخصا ينفرهم أو يث��

ا صدرە. � تحد.. وجلس نافخ�
مقتهم، ل�ن الرجل اب�سم ��

ة فما إن هدأت الضجة ح�� قدم رئ�س الجلسة محا��
(والدرون)، وراح الرجل يتحدث عن تك��ن ال�ون من كتلة
غازات ملته�ة، ثم تي�س هذە ال�تلة وتك��ن األرض �ج�الها

و�حارها.. ثم ظهور الح�اة..
ات الذي جعل حدثنا عن سلم الحيوانات.. وعن جفاف ال�ح��
المخلوقات ال�ح��ة تلجأ إ� ال�� ح�ث الغذاء.. مما أدى لنموها

نموا هائال..
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�
� الشه�� �� ف خطأ اإلنجل�� �ان حديثه شائقا.. ل�نه �ان �ق��

كونه يتحدث �صوت غ�� مسم�ع.. لماذا ال ي�ذل الناس الذين
�قولون أش�اء جديرة �السماع جهدا �س�طا لجعل صوتهم

� ح�اتنا المعا�ة..
مسموعا؟ هذا من أغرب األمور ��

� ح�مت األرض ق �عد ذلك إ� الزواحف العمالقة ال�� تطرَّ
، ثم انقرضت ق�ل ظهور اإل�سان ع� األرض.. � � السن�� مالي��

- سؤال�
دوى الصوت من المنصة.. ل�ن المحا�� لم �كن يهوى

المقاطعة، لذا واصل ال�الم.. إال أن الصوت دوی من جد�د:
- سؤال�

ة إال أنه عجز � فن المحا��
ومع أن (والدرون) رجل متمرس ��

عن تحم�ل المقاطعة بهذا الش�ل.. لذا نظر نحو (�شالنجر)
صاحب الصوت، وهتف:

� أجد نف�� مرغما ع� أن أطال�ك �ا بروفسور (�شالنجر) - إن��
� تنم عن سوء أدب� �أن تكف عن هذە المقاطعة ال��

� هدوء و�اب�سامة ناعسة:
رد (�شالنجر) ��

- كف أنت أ�ضا عن تق��ر أش�اء غ�� علم�ة�
سادت الضوضاء القاعة.. ل�ن رئ�س االجتماع وقف ع� قدم�ه

ام الصمت وترك التعل�قات لما �عد.. � وراح �طالب الجميع �ال��
ته.. ل�ن الجمهور ظل ي�تظر نهايتها واستأنف (والدرون) محا��

� نهايتها..
�� � � العالم�� ى ما س�حدث ب�� � شغف، ل��

��
وفسور ة طلب رئ�س الجلسة من ال�� � فرغت المحا�� وح��

(�شالنجر) أن �قدم تعل�قه.. فقال الرجل:
� ألوجه عظ�م شكري إ� الس�� (والدرون) .. إن�� �

� ساد��
- س�دا��

� الخ�ال.. لقد
الذي أمتعنا �خط�ة مسل�ة حقا.. ل�نها مفرطة ��

ض أن عدم رؤ�ته للزواحف  جس�ما عندما اف��
�
أخطأ خطأ
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� أنها غ�� موجودة.. فأجدادنا القدا� �أش�الهم العمالقة �ع��
� ال�دائ�ة المروعة موجودون ح�� اآلن... وتلك الزواحف ال��

ء �س�ط من �
تعود إ� الع� الجورا�� موجودة كذلك.. و���

الجهد �مكن العثور عليها.
ارتفعت �عض األصوات المحنقة تردد:

- �اذب�
� إ�ار:

قال ��
� أن أناقش هذە النقطة.. فلن �ستطيع �عض الش�ان - ال يهم��
�
الحم�� و�عض الشي�خ الذين ال �قلون حماقة عنهم أن �قنعو��

�أن ما هو حق��� ل�س كذلك.. لقد فتحت �ا�ا علم�ا جد�دا
� ألطالب �أن ت�تخبوا واحدا من وأنتم تنكرون هذا ع�.. و�ن��

ب�ن�م � �ذهب ممثال ل�م ليتحقق مما أزعمه..
�ــــح الحيوان المقارن.. وهو ) أستاذ ��� نهض المس�� (سامر��
رجل ناحل ط��ل القامة له س�مات علماء الالهوت.. وطلب من
� وفسور معرفة خطوط الطول والعرض لهذە المنطقة ال�� ال��

تع�ش بها الزواحف العمالقة..
� حوض (األمازون) وال �ستطيع

وفسور إن المنطقة �� قال ال��
اإلدالء �أي تفاص�ل أخرى.. ل�نه س�قدم المعلومات �املة
) أن وفسور (سامر�� ون.. وهو يرشح ال�� للجنة �ختارها الحا��

ينضم إ� هذە اللجنة.
.. فأ�عت �طلب االنضمام إ� هذە اللجنة وافق هذا األخ��

� تحدثت عنها (جالد�س). � أعتقد أن هذە �� الفرصة ال�� ألن��
ثم نهض رجل �د� لورد (جون رکستون).

وقال: إنه �عرف (األمازون) ج�دا وأنه يرحب �االنضمام إ�
الحملة..
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�
قال رئ�س الجلسة: إن الحملة يناسبها حتما انضمام صح��

� رحالة مثل اللورد...
ورجل ر�ا��

ووافقه بروفسور (�شالنجر).
نا.. وكذا وسط ال�اخ والتهل�ل تحدد مص��

ي الذي �قود إ� ال�اب.. ب�نما � غارقا وسط الت�ار ال��� ووجدت��
وع الضخم الذي أقدمت عل�ه.. وسمعت عق� م�ل�ل �الم��
وفسور (�شالنجر) ع� اإلف��ز �ل�ح ضح�ات، ورأ�ت ال��

� الذين التفوا حوله.. �مظلته ل�فرق حشد الطل�ة الضاحك��
� شارع (ر�جنت) مليئا �األف�ار عن (جالد�س) أ�ساءل

ومش�ت ��
عن مستق��..

�
� أحدق �� .. فالتفت ألجد أن�� �

هنا شعرت �من �لمس مرف��
.. لورد � � للرجل الذي تط�ع �مصاحب�� � مس�طرت�� � مرحت�� عين��

(رکستون).
 

: قال ��
�� ع��

� .. إن م�� � ).. أفهم أننا قد �نا رف�ق�� - مس�� (مالو��
� نصف ساعة ).. ل��ما تكرمت �أن تعطي�� �

� (أل�ا��
الط��ق هناك ��

� مناقشتهما معك..
� أرغب �� من وقتك ألن هناك ش�ئا أو ش�ئ��

 

∞∞∞∞∞
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6- كنت هراوة الرب..
وصلنا إ� مسكن اللورد (رکستون).. ففتح ال�اب وأضاء النور
ء �ان �

.. �ان المناخ به�جا، �ه ذوق وأناقة.. ل�ن �ل �� � ال�هر��
� �أن الرجل وسط الحجرة �انت ثمة منضدة عليها أقداح

���
.. وعاد ل�جلس جواري.. � اب.. فنهض ل�عد قدح�� وزجاجة ��
�ان أحمر اللون من إثر الشمس والهواء.. وله حاج�ان كثان،

وشعر دا�ن محمر، وأنف معقوف..
� لم أرە ا، ل��� كنت أعرف الرجل.. فشهرته ط�قت آفاق إنجل��

� بهذا اإل�ار.. عن كثب من ق�ل.. خاصة وهو يرمق��
ا قال: أخ��

ى.. .. لقد قفزنا قفزة ك�� � - ها نحن أوالء قد فعلناها �ا ب��
� دخلت القاعة هذە الل�لة.. وأخالك لم تكن ت�توي ش�ئا ح��

- بتاتا..
� عائد من (أوغندا) منذ أسابيع ثالثة.. - وأنا كذلك.. تصور أن��

ة منك..   �المناس�ة.. كنت أر�د خدمة صغ��
- ��ل �ور..

- إنها مخاطرة..
؟ - ما ��

� الحجرة العل�ا.. أص�ب �ح� خطرة جعلته
- إن �� صد�قا ��

، و�قول األط�اء إنه �جب أن �أ�ل و�ال �
هائجا منذ الثالثاء الما��

مات.. المش�لة �� أنه قد ُجّن تق���ا.. وهو �حتفظ فوق
� قلب من

فه إنه س�فرغه �� وسادته �مسدس محشو، �قسم ���
�دنو منه�

- وماذا ستفعله؟
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- س�نقض عل�ه أنا وأنت.. لن �ص�ب سوی واحدا منا إذا أطلق
الرصاص، أما اآلخر فس�صل إل�ه و�ق�دە.. وعندها ننقذ ح�اته�

وأنا لست شجاعا.. �ل أنا رجل إيرلندي ذو خ�ال �قظ �ضخم
�
� ألر�� بنف�� �� .. إن�� � أ��� � أخ�� االتهام �الج�� األخطار.. ل�ن��

� صارت محك �ساؤل.. أي خطر لو أن شجاع��
� � من الوحش الم��ض �الطابق العلوي، فإن��

لهذا برغم خو��
� موافق.. � صوت هادي قدر اإلم�ان أن��

أج�ت ��
.. ثم إذا وضعت قد� ونهضت من مقعدي.. ونهض هو م��

� للجلوس ثان�ة:
.. ثم �دعو�� � �اللورد يب�سم.. و�صافح��

- مر�� �ا فتاي.. أنت تصلح�
فنظرت له م�سائال.. قال مف�ا:

، وال أر�د أن أصحب ء خط�� - إن رحلة أم���ا الجن���ة هذە ��
شخصا ال أستطيع االعتماد عل�ه هناك.. ولهذا عقدت لك هذا
ته � االمتحان � أعرف مدى ث�ات جنانك.. ومن الواضح أنك اج��

بنجاح..
� هذە الرحلة هما أنا وأنت..

إن الوح�دين القادر�ن ع� ال�فاح ��
) فسوف �حتاج إ� م���ة تع�� �ه.. هل أنت أما العجوز (سامر��

� الرما�ة؟
ج�د ��

- متوسط..
- �ا إل�� الرح�م�.. أإ� هذا الحد من السوء أنت؟.. �جب أن
وفسور � أم���ا الجن���ة، إذا لم �كن ال��

تحسن الرما�ة ��
ى وحوشا مذهلة، � أننا س�� (�شالنجر) �اذ�ا أو مجنونا فهذا �ع��
� صفوفا من البنادق ��� � إ� خزانة من خشب ال�لوط ل��

وقاد��
اصة �دقة �أناب�ب األرغن.. وقال وهو يتأمل إحداها �حنان: م��

و) منذ أعوام ثالثة.. كنت � (ب��
�� � - كنت أقاتل بهذە النخاس��

� هذە ال���ع.. لقد �دأت هناك ح��ا ع�
هراوة الرب وقتها ��
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�
� الخاصة.. و�ل ند�ة ع� جسدي تدل ع� قت�ل من مسئولي��
� أن أحارب من أجل الحق تجار الرقيق.. لقد �ان من واج��

والعدل..

� إحدى البنادق: ثم نظر � م�سائال وهو يناول��
- ماذا تعرف عن بروفسور (�شالنجر)؟

- لم أرە ق�ل اليوم�
- وأنا كذلك.. ومن المضحك أننا سنواجه األخطار س��ا تحت
� أحب أم���ا الجن���ة حقا ألنها إمرة رجل ن�اد ال نعرفه.. إن��
أ��� �قاع األرض ثراًء، وفخامة.. ثم إنها مجهولة ح�� اليوم..
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� أومن أن هناك ش�ئا ، جعلت�� ا من األساط�� � سمعت كث�� ل���
� أم���ا

ء �مكن أن �حدث �� �
� تلك ال�قاع.. إن �ل ��

حق�ق�ا ��
الجن���ة..

�
ا؛ كنت مؤمنا أننا لسنا واجدين �� � فارقت الرجل أخ�� وح��

ا �لها من هو أرجح دماغا وال أ��� شجاعة من هذا انجل��
الرجل..

حت له وعدت راض�ا إ� (ما�اردل) رئ�س قسم األخ�ار، ف��
تفاص�ل ما حدث..

واتفقنا ع� أن أ�عث إل�ه �خطا�ات دور�ة من أم���ا الجن���ة
أصف فيها تفاص�ل رحلتنا.. ع� أن ت��� أو تحجب حسب ما

اءى ل (�شالنجر).. ي��
 

∞∞∞∞∞
 

وهكذا �ا قرا�� لن �كون ممكنا من اآلن فصاعدا أن أحدث�م
� أراسلها.. ة، �ل ستكون همزة الوصل ب�ننا �� الج��دة ال�� م�ا��

هأنذا أ�تب هذە السطور ع� ظهر عابرة المح�طات
(فرا�ش�ا).. وس�قوم الق�طان بتوص�لها إ� المرشد ليوصلها إ�

مس�� (ما�اردل)...
ة، �� آخر ذكري لل�لد الذي أحمله � أرسم صورة أخ��

دعو��
� نها�ة ال��يع.. ومطر �س�ط

�� � .. إنها صورة ص�اح ض�ا�� م��
) �قامته الفارعة ووجهه وفسور (سامر�� � ال��

ينهمر.. ب�نما �م��
المكتئب فوق ظهر العابرة.. و�قف لورد (جون روکستون) شارد

الذهن..
وفسور (�شالنجر) ينادينا من الميناء صائحا: ال��
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ء مقا�ل ق�ام�م بهذە �
� مدين ل�م �أي �� - أرجو أال تظنوا أن��

� أساسا.. إن الحق�قة العلم�ة �� الرحلة�.. إن الموض�ع ال �عني��
الحق�قة العلم�ة..

� (ماناوس)
� مغلف، عل��م أال تفتحوە إال ��

� ستكون ��
تعل�ما��

ع� نهر األمازون.. �ال�س�ة لك �ا (مالون) فإن �ل ما أطل�ه هو
أال ت��� ع� الناس ش�ئا ق�ل عودتك للوطن..

وتحركت العابرة مغادرة الميناء..
�.. � فل�كتب هللا لنا العودة إ� وطننا سالم��

 

∞∞∞∞∞
 



2224

� المجهول..
�� �

7- غدا نخت��
� بوصف رحلتنا ع� عابرة لن أث�� سأم من �قرءون قص��
� � (�ارا) و�ن كنت أود أن أز��

المح�طات.. أو إقامتنا أسبوعا ��
ة.. � أسدت لنا معونات كب�� �رادو ب�تا) ال�� كة (ب�� الشكر ل�رم ��
� زورق �خاري ح�� وصلنا إ�

وال عن رحلتنا ع�� النهر ��
وفسور (ماناوس)؛ ح�ث صار بوسعنا أن نفتح خطاب ال��

(�شالنجر)..
واآلن سأتحدث �ح��ة تار�ا تنقيح ال�الم لك �ا مس�� (�ماردل)..
، ألن القارئ س�عرف عنهما � سأترك ال�الم عن صد��� األب�ض��
وع�� أ��� �لما تقدمت القصة.. ل�ننا كنا قد ضممنا �عض

� األحداث التال�ة..
� س�لعبون دورا غ�� صغ�� �� المرافق��

.. هرقل أسود مطيع كحصان، يت�لم �عض أولهم: عمالق زن��
�ة، واسمه (زامبو).. ثم �ان لدينا هجينان من أع� � اإلنجل��

اسة.. النهر.. رجالن ملتح�ان يو� ش�لهما �ال��
�ة �طالقة.. � � األول �د� (جومز).. و�تحدث اإلنجل�� �ان الهج��

ثم ألحقنا معنا ثالثة هنود حمر من (بول�ف�ا) من ق�ائل
(الموجو).. وهم �ج�دون ص�د األسماك وأعمال القوارب..
وزع�مهم �د� (موجو) ع� اسم قب�لته.. أما زم�الە ف�دع�ان

(خوز�ه) و (فرناندو)..
.. ثالثة هنود.. ثالثة ب�ض.. هجينان... زن��

� �دأت تتحرك للق�ام �حملتها هذا هو قوام المجموعة ال��
الغ���ة..

� دار مس��
� قاعة الجلوس ��

وها نحن أوالء جالسون ��
ات االستوائ�ة.. وع� � ألصوات الح��

(شورتمان) نص��
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وفسور (�شالنجر) الذي أوصانا �عدم فتحه المنضدة خطاب ال��
ة.. � (ماناوس) يوم 15 يوليو عند الظه��

إال ��
اته.. حان الوقت فتناول لورد (جون) المظروف وفتحه �م��
أخ�ج من داخله صفحة ب�ضاء.. ففتحها ل�جد أنها ورقة ب�ضاء
وفسور من دون سوء.. ت�ادلنا نظرات غ�� مفهومة.. وقال ال��

) ساخرا: (سامر��
ف ��ل �احة أنه - لقد ق�� األمر�.. هو ذا (�شالنجر) �ع��
�اذب أو مجنون.. دعونا نعد إ� الوطن اآلن لنعلن ع� الناس
� سمعنا هديرا أن (�شالنجر) نصاب) كدنا ن��ادل الجدال ح��

فة �ان هذا صوت رجل �دخل إ� الم�ان رجل قص�� من ال��
.. � القامة.. ضخم الرأس.. ع��ض ال�تف��

� رأينا (�شالنجر) �دخل إ� الغرفة.. وع� � ح�� وهب�نا واقف��
رأسه ق�عة من القش.. و�صوته الغل�ظ صاح:

� أن تأخرت عن موعدي.. كنت أنوی أن أ�ون ب�ن�م - يؤسف��
ق�ل هذە الساعة.. و�التا�� ال تعود ��م حاجة لفتح المظروف�

قال لورد (جون):
- إن ظهورك �ا س�دي قد أعاد االرت�اح إ� نفوسنا �عد ما ظننا
أن مهمتنا قد انتهت عند هذا الحّد.. فلم �كن أحدنا قادرا ع�

فهم هذا الت�ف..
� مودة.. ثم أل�� �جسدە

تقدم (�شالنجر) فصافحنا جم�عا ��
الثق�ل فوق أحد المقاعد و�ساءل:

ة؟ - هل الرحلة ُمعدَّ
- �مكن ال�دء غدا..

ف هذە الرحلة - حسن.. ال دا�� لوجود تعل�مات مادمت سأ��
� لم أرد أن أصح��م �أن أقودها بنف�� ع� الطب�عة. الواقع أن��
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ة ح�� ال ت�وا من ال�دا�ة، لهذا لجأت إ� هذە الح�لة الصغ��
ع� أن أ�ون مع�م..

� إخالص:
قال لورد (سامر�) ��

- ما كنت ألطلب هذا �ا س�دی مادامت هناك سفينة أخرى ع��
� األطلن��

ل�ح (�شالنجر) نحوە ب�دە الغل�ظة المشعرة..
وأردف:

� �د أمينة.. وأجد نف� مطال�ا إ�ا�م ب�تمام جميع
- أنتم اآلن ��

� ساعة م�كرة من
ات هذە الل�لة �الذات، ألننا س�تحرك �� � التجه��

.. ع� األقل هو أثمن من وقت�م جم�عا� � الص�اح.. إن وق�� ثم��
� تكون ال��اح إن نهر األمازون مناسب للمالحة تماما ح��
ق�ة �� المس�طرة.. و�ــهذا �ستطيع السفن الجن���ة ال��
� �الهبوط مع

اع�ة أن تصعد إ� المنبع، وعند العودة تكت�� ال��
، ع�� � النهر فوق زورق �خاری کب��

مجرى الماء، وهكذا أ�حرنا ��
أحد روافد النهر الفرع�ة.. ح�� وصلنا إ� إحدى قرى الهنود....

� (الجلد المشدود ع� ه��ل من ثم استأجرنا من الق��ة قار���
� ال�امبو) من الن�ع المس� (Canoe)و�متاز �خفته الشد�دة ال��

تمكنك من حمله عند عبور أي عائق..
فنا ع� عدم ذكر أ�ة عالمات تدل وفسور نقسم ��� وجعلنا ال��
.. وأنذر � � �د قص��

م �الغموض �� � ع� م�ان ال�شف.. لهذا أل��
� أرسمها فقط ف�ما � الخرائط ال��

قرا�� أن�� سأ�ون دق�قا ��
� قد قمت ب�ش��ش �خص عالقات األش�اء ب�عضها.. ل�ن��

إحداث�ات البوصلة تماما ح�� ال �ستخدمها أحد ف�ما �عد..
وفسور أم ال.. وال أدري هل هذا من حق ال��

لم نكن نملك الخ�ار
� اسمهما (آتا�ا) و (اي�يتو)... �عد هذا استعنا بهندي��
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�
وفسور �� � اللذين صاح�ا ال�� وأعتقد أنهما �انا نفس المالح��

رحلته األو�..
� المجهول...

�� �
وغدا نخت��

من �دري؟ قد تكون هذە ال�لمات �� آخر ما �سمعه م�� �ا
مس�� (ما�اردل)..

 

∞∞∞∞∞
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8 - المعالم الخارج�ة للعالم الجد�د..
� الس��ل لهدفنا..

� �علمون أننا �� � الوطن ح��
س�طرب رفاقنا ��

وأننا أث�تنا أن آراء بروفسور (�شالنجر) قا�لة للتحقق منها..
� لنا �عد أن أرسل هذە الرسالة للوطن مع أحد الهنود المرافق��
� لست واثقا مما .. ل��� أصا�ه ج�ح.. و�التا�� هو عائد إ� الح��

إذا �ان هذا الخطاب س�صل أم ال..
.. � لقد غادرنا الق��ة الهند�ة وركبنا القار���

�
� لنا �� � المرافق�� وتوخينا واجب الحرص فجعلنا �ال من العالم��

قارب منفرد..
� م�اە دا�نة شفافة ونهر عرضه مئات

�� � واستمرت الرحلة يوم��
� كنا نرى أشجارا لم أصدق قط أنها ال�اردات.. وع� الضفت��
بهذا الحجم الذي �فوق �ل معلوما�� عن علم الن�ات.. ل�ن
� �انا �عرفان اسم �ل شجرة هنا.. و�ن لم �خف�ا العالم��

انبهارهما.
�انت الظلمة هائلة �س�ب غا�ة األشجار ال�ث�فة لهذا �ان �ل

ن�ات �حاول الوصول إ� أع� ل�ح�� �قسط من الضوء..
� النهار ف�ان

� وقت الفجر.. أما ��
وكنا �سمع �اخ القردة ��

ات �فعم آذاننا �صوته الرت�ب المستمر: ف�ما عدا � الح�� طن��
� هذە

�ة �� ذلك، لم �كن ثمة دل�ل ع� وجود ح�اة ���
األصقاع..

دد ونظرنا إ� � اليوم الثالث سمعنا صوتا غ���ا ي��
ع� أنه ��

، فلم نر سوی عالمات الذعر ع� وجوههم.. � الهنود م�سائل��
� هدوء والم�االة:

ل�ن اللورد (جون) قال ��
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- إنها دقات طبول الحرب.. إن هؤالء الهنود يراقبوننا ط�لة
� �سنح الفرصة� الوقت، ولسوف �قتلوننا ح��

نا أن � واستمر الصوت أ�اما.. من ست أو سبع طبول.. وم��
الصوت �أخذ أح�انا �عة غ�� عاد�ة وأح�انا �أخذ ش�ل سؤال

وجواب.. ل�نها �انت تردد دوما:
� �ستطيع� � �ستطيع�.. سنقتل�م ح�� - سنقتل�م ح��

� وجدت أن �ان الصوت يهز أعصابنا ط�لة النهار.. ل���
وفسور�ن العجوز�ن اللذين �صاح�اننا ع� مستوى عال من ال��
� مالحظة �ل

�� � قوة األعصاب.. إنها شجاعة العلماء.. �انا غارق��
�
طائر و�ل شجرة، �أن التهد�د ال �خصهما و�أنهما �درسان ��

إحدى قاعات لندن..
� فجر اليوم التا�� �دأت أصوات الطبول تخفت تدر�ج�ا..

و��
وعرفنا أننا ن�تعد عن الهنود رو�دا..

 

∞∞∞∞∞
 

ا ي�دو أنه المسقط الذي انقلب ف�ه نا مسقطا مائ�ا صغ�� ع��
� رحلته األو�، و�عبورنا لهذا المسقط قطعنا

وفسور �� قارب ال��
، نحو مائة م�ل من ذلك الرافد، مبتعدين عن النهر األسا��
�
� النهر �� وفسور (�شالنجر) يتفحص جان�� وعند الفجر �ان ال��

� رضا وهو �ش�� إ� شجرة مفردة جوار
قلق.. فجأة صاح ��

المجرى.. وسأل:
- ها �� هذە الشجرة؟

وفسور (سامر�): قال ال��
- �� نخلة �التأ��د�
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- هذە �� عالمة الط��ق.. إن الممر ال�ي ي�عد نصف م�ل عن
هنا.. إن بوا�ة المجهول ت�تظر أن نوغل فيها..

� خ�النا.. فوق
و�عد قل�ل �ان أمامنا أروع واد مسحور رأيناە ��

�ات المجداف ترسل � الن�اتات صانعة ممرا و��
الرءوس تلت��

ى بوض�ح أمواجا ال تصدق فوق الماء.. الماء الذي شف ح�� ل��
ما ف�ه من �ائنات..

ولم �كن هناك هنود.. لقد �انوا يهابون (ال�ورو بوری) �ان الماء
.. قمنا � أن �ستمرا أ��� يزداد ضحالة، فلم �عد بوسع القار���
� األشجار وحملنا أ�تافنا، ورحنا نخوض المجري ب�خفائهما ب��

ات المجنحة.. � وسط ال�عوض والح�� راجل��
.. األشجار تصغر ب�طء إ� �

تدر�ج�ا تفقد الغا�ة طا�عها االستوا��
ران هو السائد.. و�نا � ات.. ثم �غدو ن�ات الخ�� أن تغدو شج��

�شق در�نا �استعمال المدی..
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ا وجدنا واد�ا ض�قا وراءە تل.. و�ان علينا أن نجتاز هذا أخ��
التل..

نا تال ثان�ا.. عندها وجدنا أمامنا حاجزا من الصخور � ثم اج��
� كراسه..

� رسمها األم���� �� الحمراء الشامخة.. الصخور ال��
هنا �لغت الحماسة ب (�شالنجر) م�لغها.. إنه �س�� جيئة

وذها�ا �أنه د�ك رو�� متغطرس..
� شك..

أما بروفسور (سامر�) فتق�ل األمر ��
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� النفق
واآلن ع��زي القارئ لقد أخذتك م�� ع�� النهر و��

� أشجار النخ�ل.. وهو ذا هدفنا ي�تظر أمامنا.. األخ�� و���
� ذراعه �عود (�امبو) مكسور من ثم صار

لقد ج�ح (خوز�ه) ��
� حاج�اته أمال أن عل�ه أن �عود.. وقد وضعت هذا الخطاب ب��

�صل إ� وجهته..
ا م�سطا لرحلتنا ع� أن تجعل فهم ومع الخطا�ة وضعت رسم�

تنا أ��� وضوحا.. مس��
 

∞∞∞∞∞
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9 - من �ان بوسعه الت�بؤ بهذا..
ء مروع لنا.. ول�ن من �ان بوسعه الت�بؤ بهذا؟.. �

لقد حدث ��
� � هذا الم�ان الموحش.. إن��

� ح�اتنا ��
� �ا��

ي�دو أن علينا أن نق��
� حقائق الحا�� أو فرص

� عاجز عن التفك�� �� لمرت�ك ح�� أن��
المستق�ل.. فأحدهما مخ�ف واآلخر أسود �الل�ل..

ى، �ما لو كنا ع� القمر.. ولوال نحن �ع�دون عن أي عون ���
� لم يتطرق إليها ال�أس لُمّت �مدا.. � ال��

رؤ�ة وجوە رفا��
� وجوهنا أ��� من ألف

� ت�لمت عنها �انت ترتفع �� إن القمة ال��
ا � �عض المواضع �ح�ث �غدو �سلقها عس��

قدم ع� األقل ��
حقا..

ومن �ع�د كنت أرى الصخرة هرم�ة الش�ل وفوق قمتها شجرة
عال�ة..

قال (�شالنجر):
ودا�ت�ل) فوق هذە الشجرة وأطلقت عل�ه الرصاص - رأ�ت (الت��

� السا�قة.. � رحل��
فسقط.. �ان ذلك ��

ثم أردف:
- لقد حاولت أن أ�سلق الحاجز الصخري ��ل ط��قة ممكنة
� � استطعت �سلق الصخرة الهرم�ة ل��� دون جدوى.. إن��

� الهض�ة.. و�التا�� لن وجدت �عدها هاو�ة تفصل ب�نها و���
�
� ارتدته �� � اجت�از حاجز الصخور هذا.. ل���

تكون عونا لنا ��
قا.. � السا�قة لمسافة ستة أم�ال �� رحل��

وفسور (سامر�): قال ال��
- إذن �مكننا ت�بع الحاجز نحو الغرب �حثا عن ط��ق �مكن

�سلقه..



2234

وفسور (�شالنجر): قال ال��
- ع� �ل حال.. من المؤكد أنه ال يوجد ط��ق سهل الجت�از
الصخور.. و�ال ما صارت هذە الهض�ة معزولة عن العالم
.. ول�ان العالم �له �عرف هذا الموضع.. ل�ننا س��حث � الخار��
عن موضع �ستطيع م�سلق ج�ال أن �ع�� منه وال �ستطيع

ء ذاته ل�خ�ج.. �
حيوان أن �فعل ال��

� ازدراء:
�� ( قال األستاذ (سامر��

- أنت لم تنفك تتحدث عن الحيوانات.. وأنا لم أر أي دل�ل ع�
وجودها ح�� هذە اللحظة..

هنا جذ�ه (�شالنجر) من عنقه ل�ش�� له إ� أع� الحاجز
الصخري و�صيح:

- هذا هو الدل�ل ع� وجود حيوانات�
وع� حافة الحاجز الصخري رأينا ما �دا لنا كعنق ثع�ان هائل
الحجم له رأس غ��ب.. راح ينظر ب�طء �مينا و�سارا ثم انزلق

ليتوارى وراء الصخور..
� ضيق:

�� ( هنا هتف بروفسور (سامر��
� �ا بروفسور (�شالنجر)..

- ليتك ت�دي مالحظاتك دون �� عن��
فأنا ال أرى ما �ستحق �ل هذا الصخب لدى رؤ�تك ثع�انا عاد�ا

جدا..
- ل�ن هذا ي��ت � وجود حيوانات..  

� الحاجز..
� عن ثغرة �� وواصلنا تقدمنا إ� الغرب �احث��

�انت هناك آثار معسكر قد�م.. علب لحم محفوظ وج��دة
يوم�ة �ال�ة.. فقال (�شالنجر) وهو يتفحص ال�قا�ا:

- ل�ست آثاري.. إنها أثار (ما�ل وا�ت) حتما..
� صمت، حول الحاجز الصخري و�عد أم�ال

تنا �� وواصلنا مس��
خمسة رأينا سهما مرسوما �الط�شور �ش�� إ� الغرب..
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وفسور (�شالنجر): فهتف ال��
� �عدە.. لقد

- (ما�ل وا�ت)�.. لقد ترك هذە العالمات لمن �أ��
� حاج�اته.. و�ان إصبع اللون �ان لد�ه صندوق ط�شور ب��

األب�ض ناقصا..
واستمر الس�� غ��ا.. ح�� وجدنا سهما آخر ل�نه �ان �ش�� إ�

� الصخور.. أع�.. إ� شق ضيق ب��
� هذا الشق.. فوجدنا فتحة کهف.. دخلنا ال�هف

وصعدنا ��
� �ضوء �طار�ة �حملها اللورد (جون).. و�انت األسهم مستعين��
تمأل الم�ان مما دلنا ع� أن (ما�ل) ع�� حاجز الصخور عن
ط��ق هذا ال�هف.. ل�ن لألسف �انت نها�ة ال�هف مسدودة

�انه�ار صخري..
حشد من الصخور هناك ج�ل من المستح�ل الوصول من هذا

الط��ق..
� ال�ال أقمنا معسكرنا.. وقررنا أن من الح�مة أن نواصل

و�اس��
ال�حث غ��ا �حثا عن ط��ق آخر.

وفسور � تلك الل�لة جعلنا �سلم لل��
ع� أن حادثا معينا حدث ��

(�شالنجر) �صدقه ودقته العلم�ة..
كنا �شوى �عض اللحم ع� النار وقد اح�شدنا حول الشعلة..
وفجأة برز من ظالم الل�ل ط�� هائل الحجم له جناحان
جلد�ان.. ولثان�ة لمحت عي��ه الحمراو�ن وعنقه الط��ل

كثع�ان.. ومنقارە هائل الحجم المزدان �أسنان حادة المعة..
� فك�ه عشاءنا.. وق�ل أن ن�� ما �حدث؛ حلق الطائر و���

�ن قدما.. وأدر�ا من ا�ساع جناح�ه أن عرضه أ��� من ع��
� وراء حاجز الصخور..

واخت��
ودا�ت�ل)� �ان هذا هو (الت��

ساد الصمت برهة.. ثم �صوت منفعل هتف (سامر�):
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- أنا مدين لك �االعتذار أي بروفسور (�شالنجر).. أرجو أن
� �المك..

ت�� �ش��� ��
ا عن ض�اع وهكذا اصطلح الرجالن.. و�ن لم �عزنا هذا كث��

عشاءنا....
 

∞∞∞∞∞
 

� وقد �ان شد�د الحمرة.. �دأ الحاجز الصخري يتخذ اللون الب��
ل�ننا ظللنا عاج��ن عن العثور ع� وس�لة تع�� بها إ� الداخل..
وكنا نعرف ج�دا أن الحاجز الصخري مغلق �دور بنا ب�طء
� وجدنا أننا عدنا إ� عائدين إ� ح�ث �دأنا.. لهذا لم نعجب ح��
� اليوم السادس..

معسكرنا األول جوار الصخرة الهرم�ة، وذلك ��
� �دنا�

وهكذا أسقط ��
� ساد الوجوم وكففنا عن ت�ادل ال�الم.. وأخلدنا للنوم تارك��

(�شالنجر) أمام النار �فكر.. �فكر �عمق..
� الص�اح �ان قد وجد حال ج�دا.. الصخرة الهرم�ة..

و��
� الصخرة والهض�ة هاو�ة م��عة وأنت بنفسك قلت.. - ل�ن ب��

ون.. - سنصعد لقمة الصخرة.. و�عدها س��
وهكذا...

�دأنا ال�سلق.. و�ا لها من مهمة مرهقة.. ل�نها تمت ع� �ل
حال.. ووقفنا جم�عا ع� قمة الصخرة الهرم�ة نرمق السهل
الممتد تحت أقدامنا، و�ان حاجز الصخور الره�ب ع� نفس

مستوانا..
� اجت�ازها ال

ل�ن تفصلنا عنه هاو�ة ا�ساعها أر�عون قدما، ي����
أدري ك�ف..

و�ان (�شالنجر) �عرف ما س�فعله..
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� �ان �انت فكرته �� اقتطاع الشجرة الشامخة ال��
ودا�ت�ل) �قف عليها- وطولها ستون قدما - ل�جعل منها (الت��

ا فوق الهاو�ة.. مع��
وقمت �قطع الشجرة ثم أملناها لنجعلها �سقط وت��ت قمتها

فوق الجانب اآلخر من الهض�ة..
إن الشجرة قد صارت ج�نا إ� المجهول..

وفسور (�شالنجر) ع� صواب رأ�ه فانح�� لنا وهو هنأنا ال��
يرفع ق�عته القش�ة.. ثم أعلن أنه س�كون أول من �ع�� إ� هذە

األرض الم�س�ة..
ل�ن لورد (جون) أ�دي خش�ته من أن �كون هناك خطر داهم
وا البنادق األر�ــع و ح أن �ح�� ي�تظر أول العاب��ن. لذا اق��
� �ل مرة و�ح�

) وصاح�ه، ع� أن �ع�� واحد الج� �� � (جوم��
اآلخرون ظهرە �البنادق....

و�عد اتخاذ االحت�اطات ع�� (�شالنجر) الهاو�ة وقد امت�
� الجهة األخرى �ل�ح �ذراع�ه

الجذع �أنه ظهر حصان.. ووقف ��
) الهاو�ة، ثم جاء وفسور (سامر�� ا، �عد هذا ع�� ال�� صائح�
دوري وأنا أحاول مقاومة الدوار الشد�د �عد هذا ع�� اللورد

(جون) الهاو�ة ماش�ا ع� قدم�ه �أعصاب فوالذ�ة..
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ا �نا أر�عة ع� مشارف العالم الجد�د.. وأخ��
لقد انتهت متاعبنا.. أم �� �دأت لتوها؟

صوت فرقعة عال�ة.. فنظرنا للوراء لنجد الج� قد انهار�
( � � الهاو�ة وفوق الصخرة رأينا (جوم��

لقد هوت الشجرة ��
� �شّف هاتفا:

�ضحك ��
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ي�.. لقد � - إنها نهايتك �ا لورد (روکستون) أيها ال�لب اإلنجل��
� مأزق ال

� ص�� عظ�م ح�� أجد لحظة كهذە توقعك ��
انتظرت ��

� تموت أرجو � الشمس.. وح��
مفر منه.. واآلن س��� عظام�م ��

) تاجر الرقيق الذي قتلته أنت منذ خمس � أن تذكر (ل����
� �

سنوات�.. إنه أ��
وراح يه�ط الصخرة مقهقها..

ل�ن رصاصة اللورد (جون) عاجلته ف�خ..
وتدح�ج ميتا..

� (زامبو) � اآلخر أن يهرب.. ل�ن خادمنا الزن�� هنا حاول الهج��
... � ركض وراءە وانقض عل�ه ل�خنقه �د�ة الق��ت��

كنا.. إنه هو همزة وصعد (زامبو) إ� القمة ل�علن لنا أنه لن ي��
.. � � العالم الخار�� الوصل الوح�دة ب�ننا و���

رمينا له الح�ال � ي��ط فيها المؤن.. ووعدنا �أن �عود غدا
ص�احا ل�عرف ما ن��د منه..

.. � وهكذا نجلس ن�ناول عشاءنا صامت��
� هذا العالم الغ��ب..

وغدا ن�دأ مغامرتنا ��
العالم المفقود.

 

∞∞∞∞∞
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10 - أش�اء رائعة حدثت..
أش�اء رائعة حدثت وما زالت تحدث لنا...

سأحاول أن أدون هذە األحداث ما دمت قادرا ع� تح��ك
ا من � ال أملك إال خمس أوراق وكث�� �دي.. برغم أن��

القصاصات.. وقلما واحدا من الرصاص..
� ال أدري هل س�حمل (زامبو) هذە الرسائل إل��م أم ال.. ل���

ء ها هنا ع� �ل حال.. �
سأدون �ل ��

� الص�اح بتغي�� موضع المعسكر �حثا عن م�ان أقل
قمنا ��

� ل�قذف إلينا �عدد من ات.. وجاء (زامبو) األم�� � الح��
سخاًء ��

� تحوي ال�سك��ت والش�كوالتة.. صفائح المؤن ال��
�انت مؤننا ج�دة وافرة.. و�نادقنا �حالة ممتازة.. وقد قمنا

ا �صلح للسك�� واالحتماء.. �جردها و��ينا ما �ش�ه حصنا صغ��
ثم قررنا أن نطلق اسما ع� هذا الموضع فقال (�شالنجر):

- ل�س هذا الحق إال لشخص واحد هو الذي ا��شفه أول مرة
هل س�س� هذە الهض�ة �اسم هض�ة (ما�ل وا�ت)..

ا ع��زي القارئ و�ان أن اتفقنا ع� هذا االسم.. ولسوف تراە كث��
� هذە القصة..

� أعرضها عل�ك �� � الرسوم التخط�ط�ة ال��
��

� رسمها كنا نتوقع الخطر واجه خطر المخلوقات الرهي�ة ال��
(ما�ل وا�ت) وخطر ��� قد �كونون موجودين هنا: لهذا
عنا �ستكشف �سلحنا ج�دا وأح�منا إخفاء معسكرنا ثم ��

� حذر..
الم�ان ��

وصلنا إ� منطقة تملؤها األوحال.. وفجأة هتف لورد (جون):
- انظروا..
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� الوحل.. أقدام لها ثالثة أصابع.  
�انت هناك آثار أقدام ضخمة ��

� األرض.
كه قدم نعامة عمالقة �� أقرب إ� أثر ت��

� اختلط ل�ن لما �دا لنا، �أثر طائر عمالق؛. �دأ يث�� ر��تنا ح��
�أثار أقدام خماس�ة األصابع..

� جد�ة:
قال (�شالنجر) ��

�
- هذا أثر مخلوق له قدمان خلفيتان ثالث�تا األصابع �م��

عليهما وقدمان أماميتان خماس�تا األصابع يرتكز عليهما أح�انا..
إنه ل�س طائرا �ا سادة�

� رأ�ك؟
- وما هو ��

ك أثرا كهذا الزاحف.. إنه ء واحد ي�� �
- ال يوجد سوى ��

� هذا الموضع منذ ع��
ديناصور �ا سادة.. ديناصور م�� ��

دقائق�
... � واستحالت �لماته همسا فوقفنا ذاهل��

� قلبها خمسة
ات لنصل إ� أرض مكشوفة �� نا �عض الشج�� وع��

.. � ح�ا��
� رأيتها �� من أغرب المخلوقات ال��

� حجم الف�لة.. أما ال��ار
�انت أحجامها هائلة.. الصغار �انت ��

� أن أصفها للقارئ إال �أنها فحجمها ال يوصف.. وال �مكن��
حيوانات �ش�ه ال�انجارو، مع فارق الحجم.. وجلودها �ش�ه
جلود التماسيح أو قشور األسماك.. و�انت تلتهم أوراق األشجار

� جشع..
��

�ان منظرا ال �صدق..
� التجاە ال��ــــح والختفائنا ل�ن لورد (جون) ولب�نا نرمقه مطمئن��
� ص�د واحد

�ان �قاوم رغ�ة جامحة - كبتها الحسن الحظ - ��
من هذە الوحوش ل�عرضها ع� أند�ة (لندن)..

� انبهار:
همس (سامر�) ��

� لندن؟
- ماذا س�قولون عن هذا ��
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�
قال (�شالنجر):

ء� �
- س�قولون إننا نصابون وصورنا مزورة.. هذا هو �ل ��

- ول�ن..
� يوم 28 أغسطس رأينا خمسة من

- نحن فقط نعرف أنه ��
� وادی (ما�ل وا�ت).. فلنذكر هذا التار�ــــخ �ا

(اإل�جانودون) ��
سادة..

اق الغا�ة.. وتركنا المشهد المه�ب، وواصلنا اخ��
� أمام زهرة غ���ة � آلخر مشدوه�� و�ان العالمان �قفان من ح��
ة لم �عرفها العلم من ق�ل، وهنا سمعنا صوتا �ش�ه أو ح��

.. فتوقفنا وراء �عض الصخور.. الصف��
ى ما هنالك فوجدنا سهال ممتدا.. نظرنا �حذر ل��

� اخ�� ماؤها.. مليئا �المس�نقعات ال��
ودا�ت�ل) تط�� هنا أما ما آثار هلعنا فهو مئات من طيور(الت��

وهناك، �منه وتحدث ضوضاء مروعة ورائحة مقززة.
� � ركن من الم�ان �انت اإلناث يرقدن ع� الب�ض.. ع� ح��

و��
وقف الذكور �حرسون الم�ان �التماث�ل..

� حماس ح�� �س�ا واجب الحذر.. برز
راح العالمان يتجادالن ��

رأس (�شالنجر) فوق الصخور وع� الفور دوت �خة حادة
� ع� � الهواء.. وهنا ت�عه مائة من ال�اق��

من أحد الذكور وحلق ��
األقل..

ورأينا الوحوش تحلق �أجنحتها الجلد�ة..
ثم ازدادت دنوا منا ح�� �ادت تلمسنا..

كدنا نفر إ� الغا�ة ل�ن الطيور الزاحفة �انت قد حا�تنا
�الفعل..

وفسور (سامر�) و�رزت الرءوس واألسنان الحادة.. ورأ�ت ال��
ف من وجهة.. � ��خ.. ثم لمحت الدم ي��
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�ات وفسورة(�شالنجر) أرضا وتلق�ت عد�دا من �� وسقط ال��
.. �

� مؤخرة عن��
األجنحة ��

ودوت طلقة من لورد (جون) فهوى أحد هذە الطيور المجنونة
� هذا فرصة ال �أس بها ح�ث ارتفعت

� دمه، و�انت ��
ي�شحط ��

الطيور قل�ال..
� � عناد، واحتمينا ب��

رحنا نركض إ� الغا�ة والعدو �طاردنا ��
� عص��ة.. وتحاول

الفروع الم�شا�كة فراحت الوحوش ت�خ ��
الوصول لنا ل�ن حجمها لم ي�يح لها المرور..

وتوغلنا أ��� داخل الغا�ة قاصدين معسكرنا... ح�� لم نعد
�سمع ش�ئا من �اخ هذە ال�ائنات المجنونة..

وفسور (�شالنجر) سع�دا وهو �غسل جراحه.. وهتف: �ان ال��
� ب�ئته

ودا�ت�ل) �� - إنها لدراسة ممتعة عن عادات (الت��
الطب�ع�ة�

راح �ل منا �ضمد جرحه.. و�ان أ�لغنا إصا�ة هو (سامر�).. قال
لورد (جون):

- �انت ميتة قذرة نجونا منها �أعج��ة.. ما كنت ألتصور أن
أموت �مناق�� هذە الزواحف المجنحة..

� أن متاعبنا لهذا اليوم قد انتهت.. وقصدنا المعسكر متوقع��
ل�ننا وجدنا ش�ئا أثار ر��تنا..

� تظلل المعسكر جعلتنا �ان هناك من زارنا.. فروع الشجرة ال��
� أثناء غ�ابنا.. وقد فتحت

نعرف أن زائرا عمالقا قام �ال��ارة ��
صفائح اللحم المحفوظ بوحش�ة وتم تف��غها..

� هلع.. فالخطر قد �كون هناك
عنا نرمق فروع األشجار �� و��

�صا بنا.. ل�ن الزائر �ان قد رحل... م��
� جاء لورد (جون) وجلست أدخن وأدون أحداث اليوم.. ح��

� لهجة حازمة:
�� � ل�سأل��
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� �
� حفرة بر�ان�ة.. أل�س كذلك؟

- لقد �انت الطيور ��
- ��.. ت��تها تم�ل للزرقة.. و�� إ� الفخار أقرب.. لماذا �سأل؟

ء �
- ال ��

� سمعته �غمغم وان�ف.. فلم أفهم ما �عن�ه �الض�ط.. ل���
لنفسه ق�ل أن ينام:

� حفرة بر�ان�ة�
- فخار أزرق ��

� نوم عميق..
�ان هذا آخر ما سمعت ق�ل أن أغ�ب ��

 

∞∞∞∞∞
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11- كنت ال�طل لمرة واحدة..
� الص�اح

�انت عضات الطيور مسمومة حتما ألننا صحونا ��
� العضالت..

� الح� وألما ��
(سامر�)، وأنا - لنجد أننا نعا��

ي) �حاول � معسكرنا.. وراح لورد (ه��
لهذا قض�نا اليوم �له ��

� تلك
تعل�ة األسوار �أغصان األشجار، وهو جهد عرفنا جدواە ��

الل�لة...
� دوت �خات ال �مكن وصفها.. كنا ن�اما حول النار.. ح��
�خات م��عة جدا.. واضطررنا إ� أن �سد آذاننا لنجنبها هول

الصوت..
عندها دوت ضحكة هائلة مجلجلة �أنما ترد ع� �خات األلم

هذە...
و�عد دقائق ساد الصمت

ی) إشعال النار لنتمكن من الرؤ�ة أفضل.. و�عد أعاد لورد (ه��
ثوان سمعنا صوت خطوات تهز األرض هزا.. �انت تدنو نحو

مدخل المعسكر وسمعنا صوت لهاث عال�ا.
ات.. � الشج�� ي) ع� السور مصطنعا فتحة ب�� مال لورد (ه��

وهمس:
� أراە.. - �ا هللا.. إن��

� ظالل األشجار �ان هناك ظل أ��� كثافة. ل�نه مف�ع �ف�ض
ف��

�الوع�د والتحرش.. �ان ارتفاعه �الحصان ل�نه أقوى.. وأدركنا
� هلع هتفت:

من حركته أنه يتقدم.. و��
- إنه س�ثب من فوق السور�

قال لورد (جون):
- ال تلمس الزناد�  
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؟ - إ� م��
ة.. - لنبق إطالق الرصاص إ� اللحظة األخ��

� هذا السكون س�علن عن وجودنا للجميع..
إن إطالق رصاصة ��

وه�ع ل�قت�س جذوة من النار، وانطلق ليثب فوق السور.. ثم
� وجه مهاجمنا الذي لم ير النار من

�دفع �الغصن المشتعل ��
ق�ل..

لم �كن واحد منا قادرا ع� تخ�ل مدى شجاعة هذا الرجل..
ل�ن الوحش تراجع للوراء.. ثم فر مبتعدا...

عاد لورد (جون) ي�ب إ� داخل المعسكر.. وقال:
- �ان هذا هو الحل الوح�د.. إن إطالق الرصاص عل�ه �ان

س�جلب الهول ع� رءوسنا.. ول�ن ما اسم هذا المخلوق؟
ت�ادل العالمان النظرات.. ثم قال (�شالنجر):

- ال أملك سوى القول إنه ديناصور آ�ل للحم.. ع� �ل حال
� أن نواصل نومنا ألن يوما شاقا ي�تظرنا..

ي����
� هلع:

قلت ��
- �جب تنظ�م ورد�ات للحراسة.. فالخطر أ��� مما نتوقع..

� الغا�ة ح�ث رأينا �األمس حيوانات
� الص�اح وجدنا مذ�حة ��

��
� �ل

(اإل�جانودون) آ�لة العشب.. تناثرت األشالء والدماء ��
صوب.. وأدركنا أن الحيوان الذي هاجمنا أمس هو القاتل..

ح العالمان أن �كون اسم الحيوان السفاح واق��
(م�جالوسوروس)..

أما ما أثار دهش�نا �التحد�د فهو دائرة غ���ة سوداء ع� م�ان
ا لهذا كتف الحيوان القت�ل.. و�التأ��د لم �جد أي منا تفس��
� األ�ام التال�ة رسمنا خ��طة ال �أس

ء الغ��ب... ع� أننا �� �
ال��

سة.. ودا�ت�ل) ال�� بها للهض�ة.. و�ن تحاش�نا موطن طيور (الت��



2247

وفسور (سامر�) متحفظا �شأن إم�ان�ة رسم خ��طة �ان ال��
ا.. للمنطقة، ألن �شا�ك األشجار �جعل استكشافها عس��

هنا عرضت أن أ�سلق إحدى األشجار العمالقة، لتكون ب�ج
ء �

ف ع� الهض�ة �لها، و�التا�� أرى �ل �� مراق�ة �� ���
بوض�ح..

راقت الفكرة للجميع، و�رغم أن النهار �ان �حت�� فلم تبق منه
سوى ساعة واحدة.. إال أن الفكرة �مكن تنف�ذها حاال..

و�دأت ال�سلق.. وشعرت أن األرض تتوارى خلف أوراق األشجار
ال�ث�فة.. ونظرت ألع� فوجدت الشجرة ما زالت شامخة..

واصلت الصعود..
� وج�� من وراء أحد األغصان�..

وفجأة لمحت وجها �حملق ��
� � ضار�ت�� لم �كن وجه، قودا. له حاج�ان �ان �غ�� عي�ي��
� ، وفيهما كراه�ة شد�دة.. �عدها اخت�� الوجه ب�� � متوحشت��

األوراق ال�ث�فة..
� عما هنالك..

� رفا�� صحت.. فسأل��
لم أجد داع�ا للتفس�� فلذت �الصمت.. وواصلت الصعود..

� موضع عاٍل
� �ت �� ازداد هبوب الهواء حو�� فعرفت أن��

.. ا.. أع� من �ل األشجار المح�طة �� حق�
�
� ورحت أرمق هذە المنطقة العجي�ة ��

جلست ع� غصن أف��
ضوء الغروب..

ة.. ة كب�� � م�ال ومركزها �ح�� إن ا�ساع الهض�ة حوا�� ثالث��
ة �انت هناك أجسام ط��لة ال �� تماسيح وال �� وحول ال�ح��

� بها.. قوارب.. ل�ن لها حركة وح�اة خاصت��
� حاجز صخري شامخ..

وعن �عد رأ�ت فوهات كهوف ج�ل�ة ��
رحت ارسم خ��طة للمنطقة إ� أن غدت الرؤ�ة متعذرة..

. فرحت أه�ط الشجرة عائدا إ� رفا��



2248

 

� مهنئا.. وحك�ت لهم عن � �صافح��
راح �ل واحد من رفا��

المخلوق الذي شاهدته فوق الشجرة..
� (�شالنجر): فسأل��

� إبهامه ع� كفه؟ - هل �ان قادرا ع� ث��
- لم ألحظ هذا..

- هل �ان له ذ�ل..  
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- ال ال..  
- هل قدماە تط�قان ع� الغصون؟  

- أرجح هذا..
- إن أم���ا الجن���ة تحوي - أرجو أن تصحح � �ا بروفسور
� نوعا من القردة.. ل�نها ال تحوي القرد (سامر�) - ستة وثالث��
اإل�سان.. ل�ن من الواضح أنه موجود.. ال أتحدث هنا عن
� إف��ق�ا (كنت أقاوم رغ�ة هائلة

� تراها �� الغور�لال المشعرة ال��
نجتون).. � � ك��

� رأ�ت الغور�لال �� �� أصارحه أن��
إن علينا أن نحدد هل ال�ائن الذي رأيته أقرب إ� القرد أم
اإل�سان..؟ لو �ان أقرب لإل�سان فهو ما �سم�ه الجهلة �اسم

(الحلقة المفقودة)..
هتف (سامر�):

ك التفاص�ل لحمالت - هذا �اف جدا.. لنعد اآلن إ� الوطن ون��
� �عدنا..

تأ��
 

∞∞∞∞∞
 

كنا ع� استعداد للموافقة.. ل�ن ما من أحد �عرف ك�ف�ة
العودة ووعدنا بروفسور (�شالنجر) �أن �جد حال لمش�لة

الهبوط هذە..
� تلك الل�لة رسمنا خ��طة الهض�ة �عنا�ة..

و��
وفسور (�شالنجر): � ال�� سأل��

ة الوس�.. ف�م �سميها؟ - أنت وجدت هذە ال�ح��
قال لورد (جون):

ة مالون).. فهذا حقه.. �الطبع �سميها (�ح��
ج وج�� حمرة: قلت وقد ت��
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ة (جالد�س)� - �ل �سميها �خ��
وفسور (سامر�): ض ال�� اع��

ة الوس�) أفضل� - أل�س اسم (ال�ح��
ة جالد�س)� - �سميها (�ح��

� فهم ومودة وغمغم:
وفسور (�شالنجر) �� نظر �� ال��

ة جالد�س)� - ل�كن.. س�سميها (�ح��
 

∞∞∞∞∞
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� الغا�ة..
ا �� 12 - �ان األمر ش��ع�

� تلعب م�� ألعا�ا
كنت قد قلت. أو ر�ما لم أقل.. ألن ذا�ر��

� شعرت �الفخار؛ إن �ال �� ثالثة رجال مج��ة هذە األ�ام - إن��
� الشكر ع� إنفاذ الموقف..

�مراف��
� هذا إ� أن أتحمس .. ودفع�� � نف��

واآلن �دأت أشعر بثقة ��
� للهالك.. إ� م��د من المخاطرة.. مخاطرة �ادت تؤدي ��

�ان (سامر�) ساهرا للدراسة نصف نائم، ب�نما لورد (جون) و
� النوم، أما القمر ف�ان �درا...

(�شالنجر) غارقان ��
ة (جالد�س) ألجمع عنها ة الوس� – �ح�� لم ال أذهب إ� ال�ح��

� موعد االس��قاظ..؟
قدرا من المعلومات، أعود بها ��

إن هذا حتما س�جعل الرجال �ح�سون أنفاسهم انبهارا
.. و�وم نعود إ� الوطن سأ�ون �طال.. �

� وحسن ت��� �شجاع��
� الظالم وسط األغصان الم�شا�كة..

مش�ت ��
� من المستح�ل رؤ�ة ضوء القمر اال لو نظرت ألع�... ع� ح��

� ظلماتها ألف احتمال واحتمال..
� األشجار ��

تخ��
و�دأت أشعر �التوجس.. لم ال �كون ذلك الوحش الذي داهمنا

أمس �امنا �انتظاری اآلن ونهم انا ل�ه
� لقد جئت ب�ندق�ة ص�د �

، ول�ن �ا لغ�ا�� � فألحش بندقي��
الطيور ال بندق�ة الوحوش.. أي أنها عد�مة النفع..

� لن أعود فبندق�ة الوحوش لن تجدي ع� �ل حال مع هذە ل���
الديناصورات العمالقة.. إن األمر ي�ساوی إذن..

ة.. وعند � إ� ال�ح��
� جوار الجدول. فهو س�قود��

المهم أن أم��
ة أ��� فوجدت � إ� المعسكر، ودنوت من ال�ح��

العودة س�قود��
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�ان ما � أن ال�� .. هذا �ع�� ة الحجم بها مادة سوداء تغ�� بركة صغ��
زال ح�ا..

� وجرعت من ة.. فرقدت ع� �ط�� ا �ت ع� حافة ال�ح�� أخ��
�
.. ورحت أرمق األفق �� � مائها العذب ال�ارد ما روی ظم��

فضول..
� الحاجز

� حس�تها فتحات كهوف �� رأ�ت الفتحات ال��
الصخري..

� أن هناك نارا�.. �انت تتوهج �ضوء أحمر �ع��
�.. نارا أشعلها ���

�.. �ا له من خ��
�ة إذن ال�د لنا من ال�حث عن أصل هذە الساللة ال���

المجهولة..
وي ة ل�� ومن �ع�د رأ�ت حيوانا ضخما آت�ا بتؤدة نحو ال�ح��
ظمأە.. أجهدت ذه�� � أتذك ما هو.. هذا الرأس الش��ه
برءوس الط�� والذ�ل كث�� العقد.. إنه (االس��جوسوروس) آ�ل
� كراسه... وأنه ليهز األرض

العشب الذي رسمه (ما�ل وا�ت) ��
�خطواته هزا..

ب �عض الوقت ثم استدار مبتعدا.. راح ���
إنها الثالثة �عد منتصف الل�ل وقد حان أوان العودة إ�

المعسكر..
� سأحملها �ت جوار المجري عائدا م�ورا من األن�اء ال��

.. لرفا��
� صوتا هو م��ــــج من الغط�ط والخوار�

هنا سمعت من ورا��
.. ل�ن الصوت ازداد ق��ا وتوعدا.. � زدت �ع��

� فلم أر إال
إنه �قت�� أثرى إذن.. وقف شعر رأ�� ونظرت خل��

ء؟ �
األشجار.. اين هو ذلك ال��
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�
� ��انجارو وفجأة رأيته قادما.. ي�ب ع� قدم�ه الخلفيت��
� الحال أنه

ضخم.. وحركته ��عة إ� حد ال �صدق، وأدركت ��
س مع �ل هذە ال�عة والخفة.. �ائن س.. ال�د أنه �� �ائن ��

خلق ليهاِجم ال ليهاَجم.. ماذا أفعل..؟..
إن المنطقة خال�ة من األشجار الضخمة.. وال م�ان لالخت�اء..

� ورحت أركض نحو الغا�ة ��عة لم أعرف قط رم�ت بندقي��
� عليها قادر.. أن��

� فتوقفت.. واستدرت.. �ان اللهاث �قتل��
� أعقا�� ��عة ممائلة�

وهنا رأ�ت الوحش قادما ��
� ضوء القمر م��عة

إنه ي�ب ��عة هائلة.. وأن�ا�ه تلتمع ��
واضحة..

رحت أ�خ..
� أهوى تحت .. وشعرت ان�� وهنا مادت األرض تحت قد��

مستوى األرض..
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� م�ان ما خب�ث الرائحة.. حفرة ما..
�� � إن��

� سل�مة..
� من الوحش.. إن أطرا�� ل�نها أنقذت��

وضوء النجوم فوق رأ�..
ء �قطع لحم شد�د التعفن.. إنها ك م�� إنها حفرة. �ل �� ��

ك صنعته �د اإل�سان حتما.. ��
فقوام الحفرة عامود أقرب إ� وتد ارتفاعه �سعة اقدام، تلوثت

� سقطت ف�ه.. قمته �دماء الوحوش ال��
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�
� سقطت �� إذن هذا اللحم المتعفن هو �قا�ا تل�م الوحوش ال��

الحفرة..
� �خارجها..

هل أغادر الحفرة؟ لعل الوحش ي�تظر��
� تذكرت ما قاله (�شالنجر) يوما من غ�اء الديناصور.. إن ل���
� غ�ت � اللحظة ال��

ء عن وجودي �� �
هذا الوحش قد �� �ل ��

فيها عن عي��ه، و�التأ��د هو �ف�ش اآلن عن ف��سة أخرى.
ا خارج الحفرة، فلم أر اثرا �دل ع� دنو الخطر.. وخرجت م�سلق�

و�ان هواء الفجر ينعش صدري.
ومش�ت جوار مجرى الماء عائدا لمعسكرنا..

ا وصلت المعسكر فوجدت مفاجأة مهولة.. أخ��
ة.. بركة من الدماء جوار ال�اب مفت�ح جميع المتعلقات م�ع��

النار�
.. �

� الغا�ة صارخا مناد�ا رفا��
طار صوا�� فرقا ورحت أ�حث ��

� جنونا.. ب األشجار �ق�ض�� فلم أتلق سوى الصدى.. رحت أ��
وأوشك أن أمزق شعری..

أنا طفل ال �عرف ما �فعله وحدە.. أنا طفل، مذعور �موت
رع�ا..

.. �جب أن أعرف ما حدث فعال.. من ا عاد التعقل �� أخ��
.. ألن المؤن الواضح أن ما هاجم المعسكر هو حيوانات ال ���

والسالح سل�مان لم ُ�مسا تق���ا..
ول�ن ك�ف؟.. وماذا حدث �الض�ط؟

� �أي ثمن..
�جب أن أجد أصدقا��

 

∞∞∞∞∞
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13 - مشهد لن أ�ساە..
� شعرت انحدرت الشمس إ� األفق.. و�دأ الظالم يزحف، ل���
� معسكرە..

�� � � األم�� � أشعلها الزن�� � رأ�ت النار ال�� �األلفة ح��
� الشعور �الوحدة والعزلة.. �ان �انتظارنا كدأ�ه، ولوالە لقتل��

� كنت أهاب كذلك � المعسكر.. ل���
لم أ�ن أج� ع� النوم ��

� � نوم عميق جوار النار ح��
� العراء.. واستغرقت ��

النوم ��
.. شعرت ب�د تمسك �ذرا��

وث�ت مذعورا ألجد لورد (جون) �جواری..
.. إن الجروح تغمر وجهه والدماء.. إنه هو.. ل�ن لشد ما تغ��

ث�ا�ه ممزقة ووجه شاحب..
قال �� دون أن �سمح � �أسئلة:

- أ�ع �ا فتای�.. خذ البنادق و�ل الطاقات.. خذ �ل علب
الطعام المحفوظ.. ه�ا�.. أ�ع�

ورحت أركض معه نحو حزام األشجار فتوار�نا.. واختار هو جذع
شجرة غل�ظا لنحت�� ف�ه.. وقال:

- هنا لن �جدونا.. فهم سيهاجمون المعسكر حتما..
- من هم؟

� ف�ع:
صاح ��

- الرجال القرود�.. إنهم مرهفو السمع حد�دو ال��.. ل�نهم ال
يتمتعون �حاسة شم ق��ة لحسن الحظ.. لحسن حظك أنك لم

تكن معنا هذە الل�لة�
: وت�ادلنا �د قص�ينا.. فقال ��

- حدث هذا فجرا.. فجأة أمطرت السماء قرودا فوق رءوسنا..
� تظلل لقد اح�شدوا فوق غصون الشجرة العمالقة ال��
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معسكرنا.. وقد حاولنا إطالق �عض الرصاص ل�ن سدی.. لقد
� حجم الرجل

�انوا �مل�ون ح�اال شدوا وثاقنا بها.. إنهم ��
تهم حمراء �الخناز�ر.. وقد العادي ل�ن قوتهم هائلة.. و���
وفسور (�شالنجر) قوي الب��ة.. ل�ن هذا استفز قهروا ح�� ال��
الرجل.. وجعله �قف ل��خ فيهم و�سبهم �غلظة.. ولو �ان

� لما استعمل لغة أقذر من هذە� �خاطب ج�شا من الصحفي��
- وماذا فعلوا؟

- �ان هذا غ���ا.. لقد راحوا يت�لمون ثم دنا واحد منهم فوقف
جوار (�شالنجر).. وهنا فوجئت �ما لم أتوقعه.. لقد �ان القرد
العجوز هو زع�م القب�لة.. ومن الغ��ب أنه �ان �سخة أخرى من
(�شالنجر)� ذات الصدر الع��ض واللح�ة الحمراء والرق�ة

المبتورة.. واتجه الموكب إ� الغا�ة..
� و (سامر�) ل�نهم حملوا (�شالنجر) ع� أساءوا معامل��
األعناق.. إن مدي�تهم �� مجموعة من األ�واخ ع� �عد أر�عة
أم�ال من هنا.. وهناك ق�دو�� و (سامر�) إ� شجرة.. أما
(�شالنجر) فأجلسوە ع� عرشهم جوار مل�هم، وراحوا �قدمون

وب التك��م.. له الفا�هة وسائر ��
�
انهم �� وقد أمكننا أن نعرف ش�ئا عن ال��� الذين لمحت ن��

فتحات ال�هوف.. إنهم �ختلفون عن الرجال القرود و�ــهابونهم..
لقد رأ�ت الرجال القرود قد أ�وا عددا من هؤالء ال��� فأساءوا
عوا أذرع عدد منهم من � معاملتهم أسوأ معاملة.. �ل إنهم ان��
) الو�� ع� أثرە.. األجساد�.. �ان مشهدا ش��عا فقد (سامر��
وعرفنا �عد هذا أنهم �عدمون أ�اهم ب�ج�ارهم ع� الوثب من
فوق الحاجز الصخري ل�سقطوا فوق خواز�ق ال�امبو.. إنها
�سليتهم المفضلة و�ا لها من �سل�ة�.. وقد فهمنا من لغة
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اإلشارات أنهم �دخروننا.. أنا و (سامر�) للوثب فوق ال�امبو
اليوم..

ثم التقط أنفاسه وأردف:
- لقد عرفت ال�ث�� عن هؤالء الرجال القرود، فهم ال يركضون
ة.. كذلك هم ال �عرفون ش�ئا عن ��عة ألن س�قانهم قص��
� ستلعب عليها.. لقد البنادق وهذە لعمري �� الورقة ال��

د البنادق.. � الفرار من حار� وجنت ها هنا �� أس��
نجحت ��

� تصم�م:
ثم قال ��

ء المساء إال وقد أنقذناهما أو � .. لن ��� � - سنعود إلنقاذ العالم��
متنا معهما..

وتناولنا اإلفطار.. و�ان اللورد جائعا.. ثم مألنا جي��نا رصاصا
ومش�نا ع�� األشجار عائدين إ� قرب معسكرنا القد�م..

قال اللورد:
� � العراء ألن األشجار � أرض ملعبهم ال��

- علينا التحرك ��
يتحركون فيها �سالسة غ�� عاد�ة..

ستكون حافة الهض�ة �� نقطة هجومنا.. واآلن فلنتقدم..
� من الس��  � أ�ديهم أ�دا�  و�عد ساعت��

ا �� وأنصحك أال تقع أس��
� م�ان ق��ب من مدينة القرود، �ما قال اللورد.. فزحف

كنا ��
� للدنو.. �ان مشهدا لن أ�ساە ما

� نظرة.. ثم دعا��
ع� �طنه ل�ل��

حي�ت..
�انت هناك مساحة واسعة معشوش�ة، حولها نصف دائرة من
األشجار.. وأ�واخ غ���ة الش�ل، ين��� ب�نها الرجال القرود..
ة � صف منتظم �ح�ط ب�عض الهنود حمر ال���

ورأيتهم �قفون ��
ذوی الحجم الض��ل.. ورأ�ت ب�نهم (سامر�) مطرق الرأس،
ا.. لقد فقد �ل ما � م�ان �ع�د (�شالنجر) وقد ت�دل كث��

ورأ�ت ��
ج لحيته �شعر � وهبته الحضارة إ�اە.. فقد صار عاري الصدر تم��
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صدرە األحمر ال�ث.. وقد غدا �واله وما تحته نوعا من
الذك��ات..

و�الفعل �ان ملك القرود �قف جوارە ف�دا الش�ه مذهال.
عندها �دأ الحفل..

رأ�ت القرود �حملون أحد األ�ى من ذراع�ه نحو الهاو�ة..
� الهواء ل�سقط صارخا..

ف�طوحون �ه ��
� ع� الحاجز ا رأيتهم يتحشدون مهلل�� � صمت أخ�� وح��

وا ما حدث له.. الصخري ل��
� وحش�ة

وفسور (سامر�) حمله قردان �� �عدها جاء دور ال��
قاصدين الحافة، فجری (�شالنجر) إ� الملك يتوسل إل�ه

ك صد�قه.. ل�ن الملك لم يتحمس لذلك.. �اإلشارة � ي��
� دمائه.. لقد

جا �� هنا دوي صوت الطلقة وهوي الملك م��
أحسن لورد (جون) التص��ت

صاح اللورد:
ب� ب حشودهم�.. ا�� - هلم �ا فتای� ا��

وفسور وانهمر الرصاص ع� الرجال القرود.. فسقط حامال ال��
(سامر�).. وراح الرجال القرود يركضون هنا وهناك �الس�ارى

� هذا الهول �له..
� من أين �أ�� غ�� عالم��

وع� الفور جری (�شالنجر) جاذ�ا �د (سامر�) ل�لحقا بنا..
و�دأنا اال�سحاب ب�نما لورد (جون) �ح� ا�سحابنا �طلقاته،
واستمرت المذ�حة إ� أن وصلنا معسكرنا.. فلم �عد أحد �قفو

أثرنا، ل�ن الهنود الحمر األ�ى �انوا هناك.. لقد جاءوا خلفنا..
� إجالل، يرتجفون و�سألوننا

رأيناهم �جثون ع� األرض ��
الحما�ة..

� حماس وهو �خاطب اللورد:
هتف (�شالنجر) ��
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- رائع�.. رائع�.. إنك قد أنقذت العلم الحد�ث ب�نقاذك لنا أنا و
..( (سامر��

ء أن �قف أمل العلم الحد�ث عار�ا �
�دا لنا سخ�فا �عض ال��

�شعرە األحمر ال�ث�ف.. والواقع أن منظرە أثار هلع الهنود
�الفعل ح�� أنهم �ش�ثوا �سا�� لورد (جون) �سألونه الحما�ة..

� أنقذتنا.. ل�ن الرجل لم �فطن إ� حق�قة الش�ه المذهل ال��
ونعمنا جم�عا �ل�لة هادئة �عد �ل هذا العناء، لوال أن شعرت
� الظالم.. �ان هذا هو بروفسور (�شالنجر) الذي

�� � �من يوقظ��
� هامسا: جاء ل�سأل��

� مذكراتك ش�ئا عن.. عن هذا الموقف
-- أنت لم تدون ��

السخ�ف..
- نعم.. نعم..

�
� المذكرات ألنه س�ث�� اس��ا��

- ال حاجة لذكر هذا الموض�ع ��
حقا..

ثم �عد تفك�� قال:
.. ة.. شخص وس�م ذ�� � - ل�ن ملك القرود �ملك شخص�ة متم��

أال ترى هذا؟
ة حقا.. � - إنه شخص�ة مم��

� راض�ا ل�خلد للنوم.. عندئذ ترك��
 

∞∞∞∞∞
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14 - �انت غزوات حق�ق�ة..
حس�نا أن مطاردينا - الرجال القرود – �جهلون مخ�أتا هذا.. ل�ن
�عان ما عرفنا أننا مخطئون.. لقد تعلمنا ك�ف �ص�� هؤالء
ء �

األعداء �انتظار سن�ح الفرص.. وسأح�� لك ها هنا �ل ��
عما حدث..

� �عد عناء األمس.. فتناولنا إفطارنا وقد كنا قد صحونا مرهق��
ة للوصول إ� كهوف الهنود.. عزمنا ع� الدوران حول ال�ح��

� علينا أن نقوم بها ق�ل العودة، هذا إن هذە �� آخر المهام ال��
�الطبع لو وجدنا ط��قة نعود بها..

� ضوء النهار تفحصنا هؤالء الهنود.. �انوا قصار القامة..
و��

ون عوراتهم �قطعة من ل�نهم أق��اء مفتولو العضالت �س��
الجلد، و�عقصون شعرهم �قطع مماثلة.. و�انت حلمات آذانهم

دام�ة متدل�ة فأدركنا أنهم �انوا �ضعون أقراطا مزقها آ�وهم..
نا لفظة (آ�اال).. ومن الواضح أنها ترمز � و�انت لغتهم سلسة م��
ون � هلع.. وهم �ش��

نا لفظة (دودا) �قولونها �� � إ� قب�لتهم.. وم��
� أن هذا هو اسم الرجال القرود عندهم.. إ� الغا�ات.. وهذا �ع��

وفسور: سأل لورد (جون) ال��
- أال ترى مث� أن هذا الشاب هو زع�مهم؟

، و�ان واثقا من �الفعل �انت مخا�ل الزعامة ت�دو ع� الف��
نفسه.. وذات مرة وضع �دە ع� صدرە وقال �شمم:

- مار�تاس�..
: قال األستاذ وهو �ش�� إ� أحد الهنود �أنه �حا��

ون و�صعب القول إنهم تطوروا عن - إن هؤالء القوم متح��
الرجال القرود.. أعتقد أنهم جاءوا من خارج الهض�ة أساسا.. أما
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القرود فقد �شأوا هنا منذ ال�دا�ة
ء: �

هنا قلت وقد فطنت إ� ��
- إن أحد هؤالء الهنود مفقود�، - لقد ذهب ل�جلب الماء..

- سأذهب ألرى ما دهاە..
.. � وهرعت صوب الجدول حامال بندقي��

ء أحمر مكّوم إنها جثة �
وعند الجدول وجدت شجرة.. تحتها ��

� زاو�ة غ�� معقولة.. هرعت نحوە ألرى
الهندي وقد انث�� رأسه ��

� أغصان الشجرة، � �خرجان من ب�� � ق���� � وجدت ذراع�� ح��
.. �

.. و�ط�قا ع� عن�� �
ليه�طا فو��

� ع� التحمل وغامت عيناي..
وانث�� رأ�� للوراء وفقدت قدر��

.. وه��ت إ� األرض غائ�ا عن الو��
� وأفقت ألرى لورد (جون) ي�لل رأ�� �الماء، واألستاذان �عاونان��

ع� النهوض
قال لورد (جون):

- لقد سمعنا �اخك.. وهرعنا نحوك فوجدناك وقد مال رأسك
� ذلك الوحش فحس�نا عددنا قد نقص � ق�ض��

إ� الوراء ��
واحدا.. لقد فر هذا الوحش لألسف.. �ان خطر الرجال القرود
ا�د.. إن �أسهم يزداد ل�ال، ومن الواضح أنهم س�ختارون الل�ل � ي��
� ضوء النهار ��عا ق�ل

للهجوم لهذا من الح�مة أن تتحرك ��
فوات األوان..

� ساعة من
ة للشفقة تجاە ال�هوف، و�� وسارت حملتنا المث��

ة، وفوقها رأينا حشدا من ة كنا قد وصلنا إ� ال�ح�� الظه��
الزوارق قادما نحونا..

فما إن دنت ح�� تعالت ص�حات الف�ح، وراح الرجال �لوحون
� الهواء، ثم واصلوا التجد�ف.. والتفوا حول قد�

برماحهم ��
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� السن
زع�مهم ما إن وصلوا إ� ال�ا�سة.. وجاء رجل متقدم ��

� حنان.. ثم ح�انا بوقار..
فق�ل الشاب الذي ت�دو عل�ه الزعامة ��

� �الرماح والفئوس.. و�رددون (دودا.. دودا) �ان الرجال مدجج��
هم من داد أم�� �ال انقطاع، فعلمنا أنهم جاءوا للحرب واس��

هم.. ق�ضة آ��ه.. إذن فالشاب هو أم��
ودار اجتماع حرب فوق صخرة.. �مجرد ما انتهت مراسم

التعارف..
هم �طالبهم �ان من الواضح أن القوم ي��دون العودة، ل�ن أم��
�انتهاز الفرص، ما دام هؤالء الب�ض ها هنا.. فلم ال �قومون

�حرب شعواء �ستهدف إ�ادة الرجال القرود؟
تحمس لورد (جون) لألمر.. فهو ي��د إفناء الرجال القرود دون

تردد.. وطلب رأينا..
وافقت أنا و (�شالنجر)، ولم �جد (سامر�) مناصا من القبول..

نا لهم �الموافقة فتعالت ص�حات التهل�ل.. وأ��
� تلك الل�لة �نا ضيوفهم.. وجاءوا لنا �حيوان صغ�� من ن�ع

و��
� كتف�ه تل�م العالمة المستديرة.. (إجوانودون) و�ان �حمل ب��
ا أن هذە العالمات كوشم الماش�ة �ضعها مال�ها وفهمنا أخ��

ع� حيواناتهم..
� الحيوان ع� النار، و�ان عشاء شه�ا �حق.

وتم ��
�عد العشاء رأ�ت أن (�شالنجر) يتفحص �اهتمام إحدى حفر
� تخ�ج منها فقاعات غاز�ة قرب منها عود ثقاب، الوحل ال��

فاشتعل الغاز محدثا فرقعة..
ف�دا عل�ه الرضا وقال:

� لقادرة ع� صنع منطاد �ط�� بنا ).. إن ع�ق���� � - هذا (هدروج��
من فوق هذە الهض�ة إ� السهل..
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� الص�اح ا�تمل عددنا خمسمائة من الرجال األشداء.. وكونا
��

� وانضممنا إ� رماحهم وسهامهم ب�نادقنا.. ج�ش��
وهنا هجم علينا الرجال القرود.. فانطلقت السهام وطلقات
� الغا�ات �ش�ل

الرصاص تحصدهم حصا.. واشتعل القتال ��
اسة.. أ��� ��

� ق�ل �ان القرود أق��اء.. و�ان الواحد منهم �قتل هند�ا أو اثن��
أن يهلك.. �ل إن ق�ضة �دهم �انت قادرة ع� تهش�م بنادقنا
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تهش�ما..
 

ل�ن كفتنا �انت الرا�حة �استمرار، وتركنا مطاردة فلولهم
� م��د من

للهنود.. ل�ن (�شالنجر) �ان متحمسا.. راغ�ا ��
الدماء.. وقال لنا:

- هذە �ا سادة من أعظم معارك التار�ــــخ.. إن هذە المعارك
� صنعت � اإل�سان واألجناس األخرى �� ال�� الوحش�ة ب��

الحضارة، هذا هو الغزو الحق..
� آدم، إنها لمعركة ومنذ هذە اللحظة غدت الهض�ة حكرا ع� ب��
� ال جدوى عظ� تختلف عن �ل معارك الع� الحد�ث ال��

� دولة ودولة مماثلة لها.. منها.. وتدور ب��
وعندما تحركنا رأينا الغا�ة مكسوة �جثث الرجال القردة..

ورأينا الهنود �قودون الرجال القرود الذين ظلوا أح�اء إ� حافة
الهاو�ة..

وتحت تهد�د الرماح، اضطر القرود المائة إ� الوثب.. هناك
قت الرماح أجسادهم.. أما ثالثون منهم أبوا أن ي�بوا فاخ��

.. �
� الما��

ال�اقون فهووا إ� ح�ث �ان الهنود �لقون نهايتهم ��
� هذە الهض�ة و�انت النها�ة

لقد رسخت سلطة اإل�سان لأل�د ��
الدام�ة لحرب طالت ح�� حسمتها البنادق..

و��نما نحن نرمق المشهد قال (سامر�):
- ها نحن أوالء قد نلنا كفاي�نا من �ل هذا، واآلن �ا (�شالنجر)
� � إخراجنا من هذە األرض ال��

أر�د منك أن �ستخدم ع�ق��تك ��
غفل عنها الزمن..

 

∞∞∞∞∞
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15- لقد رأت عيوننا عج�ا...
� ق�ل أن أصل إ� نهايتها أ�تب هذە األحداث يوما بيوم.. ل�ن��

أجرؤ ع� القول إن الضوء �سطع من خالل السحب..
� أتخ�ل أن اليوم أٍت نحن ها هنا �ال س��ل واضح للنجاة.. ل���
ى � هذە األرض.. ل��

� أشعر �الرضا ألننا ُح�سنا برغم إرادتنا �� ح��
من غرائبها ما رأينا..

لقد جعل ن� الهنود واندحار الرجال القردة منا سادة الهض�ة
ء من ره�ة وانبهار وامتنان.. �

� وصاروا يرمقوننا ��� الحق�قي��
وأدركت أنهم - برغم هذا – يتمنون أن نرحل..

ل�نهم لم �عرضوا علينا س��ال �سهل لنا الوصول إ� السهل..
�ان هناك ممر.. ال�د أن الجميع �ان �ستعمله ف�ما سبق..
الهنود والرجال القرود و(ما�ل وا�ت) سل�وا هذا الط��ق مرارا..
ل�ن زلزاال فظ�عا قد حدث.. وهوت صخرة ل�سد هذا الممر،

و�التا�� صارت الهض�ة معزولة حقا..
 

∞∞∞∞∞
 

� كهوفهم، ل�ن لورد (جون)
� استضافتنا ��

�� � �ان الهنود راغب��
ا لهذا، ألنه ال ي��د أن نظل تحت رحمة هؤالء لم يتحمس كث��

الهنود.. فهم قد ينقلبون علينا يوما ما...
� الوقت الحا�� حافظنا ع� عالقات مألى �المودة

ل�ننا ��
معهم..

ة، تقود �انت كهوف هؤالء القوم ترتفع عن األرض �مسافة كب��
� الحجر..

إليها درجات سلم منحوت ��
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ومن الداخل تزدان الجدران برسوم متقنة تظهر وحوش
الهض�ة.. و�عم ال�هف جو من الدفء..

� رح�لنا..
�� � � حس�ناهم راغب�� � ح�� و�دأنا ندرك أننا كنا مخطئ��

�ل هم م�ورون ب�قائنا.. و�حاولون أن �حجبوا عنا أ�ة تفاص�ل
�علمونها عن ط��قة الفرار..

نا هؤالء القوم ج�سا متفوقا من ال��� وظنوا أن لقد اعت��
� حسن الحظ الدائم، �ل إنهم عرضوا زوجة وجودنا معهم �ع��
ع� �ل منا.. وكهفا خاصا.. لذا اجتمع قرارنا ع� الفرار �ا..

ألننا توقعنا أن �منعونا �القوة.
� رأ�ت رجال ودا�ت�ل) ح�� � ذات مرة قرب موطن (الت��

كنت أم��
� � داخل قفص من البوص.. �ما �فعل الغواصون ح��

�م��
�
يراقبون أسماك القرش وعرفت أن هذا اللورد (جون) فما إن رآ��

ة: � ح��
ح�� سألته ��

- ماذا تفعل هنا؟
ودا�ت�ل).. � من (الت�� - جئت ألقا�ل أصحا��

- ولمه؟
- إنها مخلوقات جديرة �المراق�ة.. ل�نهم ال �حبون الدخالء.. ألم

.. تلحظ هذا؟.. لهذا أراقبهم من داخل القفص ألح�� نف��
- ولمه؟

� خ�ث:
ضحك وقال ��

� مأمن
- إن (�شالنجر) ي��� واحدا.. ال دا�� ل�قائك م�.. فأنا ��
داخل قف�� أما أنت فال.. وداعا.. سأعود للمعسكر ل�ال..

�
ات والطيور �� � جمع الح�� � وقته ب��

أما (سامر�) ف�ان �ق��
الهض�ة.. وصب اللوم ع� رأس (�شالنجر) الذي لم �ف بوعدە

� إخراجنا من هذا الم�ان..
��

ل�ن منقذنا لم �كن (�شالنجر)..
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�ان هو األم�� الشاب الذي قادنا إ� صف ال�هوف ذات ل�لة
� قطعة من لحاء األشجار.. وان�ف.. ب�نما قومه ن�ام.. وناول��

� �انت خ��طة لل�هوف مرسومة ع� اللحاء هكذا عرفنا ح��
تفحصنا اللحاء �دقة..

و�ان أعمق ال�هوف هو ال�هف الذي وضعت تحته عالمة
ة.. � مم��

إذن فهذا ال�هف س�صل بنا إ� السهل الممتد أسفله..
ولم نتوان عن اخت�ار قدرتنا.. صعدنا إ� ال�هف المشار إل�ه،
وأشعلنا قطعا من الخشب، ورحنا ن�حث.. ن�حث ح�� وجدنا
� الجدار.. قادتنا إ� ممر م�سع منحدر و�اجت�از

فتحة مظلمة ��
.. � � �غلف السهل الخار��

الممر وجدنا ضوء القمر الف��
� م�ح:

صاح لورد (جون) ��
�.. هذا هو السهل.. لقد وصلنا �ا فت�ان� - مر��

�انت ال�وة ترتفع �مائة م�� عن األرض، و�انت الح�ال قادرة
ع� أن تؤدي غرض الهبوط لهذە المسافة..

� �ستعد تماما، و�جب أن � الل�لة القادمة ح��
ل�كن الهرب ��

وعنا هذا.. وساد الظالم الهض�ة ء عن م�� �
�جهل الهنود �ل ��

.. �
� اليوم الثا��

��
ثم إننا حملنا صناد�قنا إ� ال�هف.. و�نا ع�� هذا الممر ح��
وصلنا إ� ال�وة.. ونجحنا �� الهبوط ألسفل.. لنكون عند قد��

الحاجز الصخري الره�ب..
عنا نركض نحو الصخرة الهرم�ة ح�ث ي�تظرنا (زامبو).. و��

ا نعود ع�� نهر األمازون إ� د�ارنا... غد�
 

∞∞∞∞∞
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� متواضع - أن�� هذا ال�د. ا - �مزاج مم�� وأخ��
لقد رأت عيوننا األعاج�ب.. وتطهرت نفوسنا ��ل ما تحملناە..

لقد غدا �ل منا رجال أفضل وأعمق..
� (�ارا).. وهناك سأرسل هذا الخطاب

س�بتاع ما ن��د من مؤن ��
�د.. فإن لم أستطع سأحمله م�� إ� لندن.. �ال��

ع� �ل حال أتعشم ق���ا جدا أن أصافحك �ا مس�� (ما�اردل)..
 

∞∞∞∞∞
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16 - موكب... موكب�
� رحلة

� أن أسجل هاهنا شكري ل�ل من ساعدنا ��
أرغب ��

العودة ع�� نهر األمازون، وع� ض�افته وكرم سجا�اە..
��ف إحداث�ات ومعالم رحلتنا، �ح�ث � � اضطراري ل�� و�ؤسف��

�عجز الجميع عن تكرار الرحلة مرة أخرى..
ق�ة تنهمر من ج��دة ألخرى، �مجرد أن ولقد �دأت الرسائل ال��
دنت سفي�تنا خمسمائة م�ل من (ساوثمبتون).. وتلقينا عروضا

ة من عدة صحف تعرض علينا تن��ــها �س�طا عن رحلتنا.. كث��
عندها فقط عرفنا مدى اهتمام الدوائر العلم�ة بهذە الرحلة..

ء ق�ل أن نقا�ل أعضاء معهد �
وقد استقر رأينا ع� أال نلفظ ���

علم الحيوان أوال..
ولهذا رفضنا اإلدالء �أ�ة ت��حات..

�
� قاعة المل�ة �شارع (ر�جنت) ��

وأذيع أن اجتماعا س�عقد لنا ��
، لهذا استعد الناس جم�عا لحضور هذا اليوم السابع من نوفم��

االجتماع..
�
� ش�ئا.. �ل سأحك�ه ل�م �ما جاء ��

ولن أح�� ل�م ع� لسا��
: الج��دة بتار�ــــخ 8 نوفم��

العالم المفقود
� قاعة المل�ة

اجتماع ��
حوادث خارقة للعادة

� لل�عثة تم أمس اجتماع عقدە معهد علم الحيوان لسماع ما تب��
� سافرت إ� أم���ا الجن���ة؛ ال��

وفسور (�شالنجر) عن وجود حيوانات ما للتحقق مما زعمه ال��
� تلك القارة.

ق�ل التار�ــــخ ح�ة ��
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وق�ل حلول الثامنة مساء �انت القاعة مكتظة عن آخرها
�الناس.. و�ان هناك من ي�شاجرون �الخارج لمنعهم من
الدخول.. وقد تدخل رجال البول�س و�شأت مشاجرة عن�فة
ون وظهر الرحالة األر�عة ليواجهوا خمسة آالف ج�ح فيها كث��
�
ون يهتفون �� شخص. ودوى التصفيق الحاد وراح الحا��

حماس..
وفسور (سامر�) إ� �عد هذا جاء دور المقدم ل�دعو ال��
ال�الم.. وحمد هللا ع� نجاة هؤالء السادة، ألن خسارة هؤالء
�ة قاصمة لعلم الحيوان (وقد وافق ع� الرحالة �انت تع�� ��

هذا (�شالنجر) �حماس..
� النهر، ومحاولة اجت�از

) �ح� للحضور رحلتهم �� راح (سامر��
� رأوها، الحاجز الصخري وح�� لهم عن الوحوش العجي�ة ال��
� وقد قدم قائمة بهذە الوحوش، و�ن قال إن القائمة ست�سع ح��

يتم مسح هذە الهض�ة مسحا علم�ا �امال..
وعاد إ� م�انه �عد ما أن� خطا�ه، فتصاعدت أصوات االجتماع
. وحاول مقرر الندوة تهدئة األمر دون جدوى.. � اه�� تطالب �ال��

هنا نهض (�شالنجر) ل�ل�ح �ذراع�ه صائحا:
ته هنا ق�ل � آخر اجتماع ح��

- إن هرجا أحمق مماثال حدث ��
� م��

� استفدت من هذە التج��ة السا�قة أن آ�� سفري.. ول���
�دل�ل حاسم، ال �جادل ف�ه رجل عاقل..

إن الرجال القرود قد أتلفوا آالت التص��ر ل�ن لدينا مجموعة
ات والطيور جمعها األستاذ (سامر�) �عنا�ة.. نادرة من الح��

.. � وكذلك تحت �دي دل�ل سوف �خرس المعارض��
� عمالق الم�ان، وتعاون مع مس�� عندها دخل رجل زن��

.. تقدما ح�� وضعاە أمام مقعد � إدخال صندوق كب��
�� ( (مالو��

وفسور �فتح الصندوق. ع ال�� وفسور (�شالنجر).. و�� ال��
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عندها خ�ج من داخله طائر ش�يع المنظر له �اخ رفيع.. له
عينان متقدتان ومنقار م�� �أسنان حادة.. و�انت له رائحة
� جو عام من الذعر و�عض

ك��ــهة حقا.. وقد �س�ب هذا ��
إغماءات..

�
� �الشعر، وحلق �� � المليئ�� عندها فتح الطائر جناح�ة الجلدي��

وفسور (�شالنجر): سقف القاعة، صاح ال��
- أغلقوا النافذة�.. أغلقوها�

ا ألن الطائر غادر النافذة إ� سماء (لندن).. ل�نه تأخر كث��
وتنفس الناس الصعداء لفرار الطائر.. ل�ن (�شالنجر) لم ي�د

راض�ا عن هرب هذە العينة الثمينة..
� حماس:

و�ان هذا �اف�ا.. إذ تصايح الناس ��
- موكب�.. موكب�

وارتفع الرحالة األر�عة فوق األعناق وخرجت بهم الجماه�� من
� العاصمة �س�ب

� موكب حما�.. وتوقف المرور ��
القاعة ��
الزحام..

لقد �انت أمس�ة غ�� عاد�ة حقا..
وماذا عن (جالد�س)؟

� إ� (لندن)..
� منذ عود�� � تتصل �� (جالد�س) ال��

� � �ذراع�� ذه�ت ل��ارتها قلقا.. أتراها هل�ت؟.. لماذا لم تلق��
� �ما توقعت أن أراها.. يوم أعود مظفرا؟ مفتوحت��

طرقت ال�اب ففتحت الخادمة �، �انت (جالد�س) جالسة ع�
الب�انو.. فاقتحمت الم�ان وهرعت نحوها وأمسكت �ديها..

وهتفت:
- (جالد�س)�

� دهشة.. ثمة تغ�� ما قد طرأ عليها فما هو؟
نظرت �� ��

� �فتور: عت �ديها من �دي.. وسأل�� � ان��
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�
- ماذا ت��د؟

- ماذا؟
� - إن اس�� هو الس�دة (بو�س)�.. تعال أقدم لك زو��

.. � ودون أن أفهم وجدت رجال قص�� القامة �دنو ل�صافح��
وقالت:

� هذا الب�ت ح�� نعد ب�تنا�
� �أن نق�م �� - لقد سمح أ��

- آە.. فهمت..
� ورحلت �ع�دا..؟ � ما دمت هجرت�� - ما ح�ل��

نظرت لها عاجزا عن التعليق.. ثم نظرت لزوجها م�سائال:
ا؟ ... هل ا��شفت � � ذلك؟.. هل وجدت ك��

- ك�ف نجحت ��
قارة؟.. أم س�حت عابرا الما�ش؟

ا قال: نظر � غ�� فاهم ما أر�د.. أخ��
- أنا �اتب لدى محام�

غادرت الدار دون �لمة أخرى مكتف�ا بتح�ة المساء..
ة الوس�)� ة (جالد�س) ل�كون اسمها (ال�ح�� لقد عادت �ح��

 

∞∞∞∞∞
 

� دار لورد (جون)؛ قال لنا وهو �خ�ج
�عد أمس�ة قض�ناها ��

صندوق س�جار من خزانته:
ء ق�ل أن أتأ�د من األمر.. أما اآلن فأنا �

- لم أ�ن أر�د إخ�ار�م ���
�
واثق.. لقد وجدنا – �ما تذكرون - حفرا بر�ان�ة بها فخار أزرق ��

ودا�ت�ل).. أنا أعرف أن هناك حفرة بر�ان�ة مماثلة موطن (الت��
�) ع� مدخل المنجم األ��� للماس.. لهذا � (ك�م��

واحدة ��
ودا�ت�ل) توجهت - داخل قفص من ال�امبو - إ� موطن (الت��
� قطعة من هذا الخزف �ن أو ثالث�� وقمت �استخراج ع��
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األزرق، و�عد هذا - عند عودتنا - توجهت إ� جوهری شه��
� ألف س�خص �ال منا خمسون ألف قدر �� المجموعة �مائ��

جن�ه منها�
وسأل �ل منا عما س�فعله بنص��ه..

.. قال (�شالنجر) إنه س�ق�م متحفا للتار�ــــخ الطب���
وقال (سامر�) إنه س�تف�غ للدراسة..

وقال اللورد إنه س�عود لدراسة الهض�ة.. وأنت �ا (مالون)؟.. هل
وج �حصتك؟.. � ست��

� أ�:
قلت ��

- ال.. �ل سأعود إ� الهض�ة.. معك�
وتصافحت �دانا ع�� المائدة..

 

(تمت �حمد هللا)
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العالم المفقود
� موضع ما �قرب نهر األمازون) أرض لم يرتدها ��� من

هناك ��
ق�ل.. لم ترسمها أ�ة خارطة من ق�ل، وح�� من �ع�شون قرب
� همس متوجس آنها أرض غفل

هذە األرض يتحدثون عنها ��
عنها الزمن، لهذا �� مفعمة �االحتماالت واألخطار..

لتحزموا حقائ��م وتودعوا أح�اء�م ألننا إ� هناك، مع
وفسور (�شالنجر) ورفاقه، �ال ال تقلقوا �صدد تذا�ر العودة ال��

ألنها موض�ع آخر...
 

أحمد خالد توفيق 
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
المؤلف..

� �ل م�ان..
1- هناك �طولة ��

وفسور (�شالنجر).. 2- جرب حظك مع ال��
3- إنه لرجل مستح�ل حقا..

� العالم..
�� � 4- أضخم ��

5- ســــــــؤال�
6- كنت هراوة الرب..

� المجهول..
�� �

7- غدا نخت��
8 - المعالم الخارج�ة للعالم الجد�د..

9 - من �ان بوسعه الت�بؤ بهذا..
10 - أش�اء رائعة حدثت..

11- كنت ال�طل لمرة واحدة..
� الغا�ة..

ا �� 12 - �ان األمر ش��ع�
13 - مشهد لن أ�ساە..

14 - �انت غزوات حق�ق�ة..
15- لقد رأت عيوننا عج�ا...

16 - موكب... موكب�
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المالحظات

[←1]
(*) للم��د من التفاص�ل راجع العدد األول من (فانتاز�ا)..
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[←2]
ودا�تیل: اإلصبع المجنح �الالت�ن�ة. (*) ب��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمه مهمة) :
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب ا�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (20)      
 
 
 
 
 

صانع األمطار
 

�قلم: جـــــون ج��شـــــــام.
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
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المؤلف..
ون� الروا�ة الع��

� تحاول أن تنقل لك ون روا�ة صدرت من هذە السلسلة ال�� ع��
المختار من األدب العال�..

و�ــهذە المناس�ة قررنا أن نق�م احتفاال
ا: صغ��

سنقدم لك هذە الروا�ة الرائعة لألد�ب
(جون ج��شام).

�
�عض ال�تاب �م�ل إ� التخصص ��

� هذە السلسلة
كتا�اته.. وقد عرفنا ��

�الذات أن (س��فن كنج) �م�ل إ� الرعب،
) �م�ل إ� عالم ال�حار وأن (بي�� ب�ش��

� كوك) و(ما��ل كرشتون) �م�الن وال�نوز الغارقة، وأن (رو���
إ� عالم الطب �مفرداته الغامضة..

قد�ما ظهر أد�ب أم���� هو (إيرل ستات� جاردنر)، الذي مال
� عالم المحاماة والمحا�م، وقدم لنا محام�ه

إ� التخصص ��
� سلسلة روا�ات ال

ي م�سون)، وذلك �� األر�ب الوس�م (ب��
ت��.

اليوم نقدم لك أدي�ا ثان�ا اهتم �عالم القضا�ا والمحا�م، هو
(جون ج��شام).

� قوائم (أفضل المب�عات)..
وقد صار اسمه.. فائق الشهرة ��

� شه��
وصار من المؤكد أن تتحول �ل روا�ة له إ� ف�لم س�نما��

�دورە..
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�
ة (المؤسسة) �� قدم لنا (جون ج��شام) روايته األو� الشه��

� ف�لم قام ب�طولته (توم كروز)
� رأيناها �� عام 1991.. و�� ال��

� تحولت �اسم (الطاغ�ة)، ثم قدم لنا روايته (ملف ال�جعة)، ال��
� خطر) �طولة (جول�ا رو�ر�س) حسناء

إ� ف�لم �اسم (امرأة ��
(هوليوود) الرق�قة..

ة (العم�ل)، و كذلك نذكر لـ (جون ج��شام) روا�اته الشه��
(الغرفة)، و (وقت القتل)..

�لها نجحت نجاحا ساحقا و�لغ عدد ال�سخ الم�اعة منها
� �د�ك اآلن صدرت عام � ب�� � مليونا.. والروا�ة ال�� خمس��
� حاال؛ ر�ما تكون قد رأيته

1995، و�تم تح��لها إ� ف�لم س�نما��
�الفعل عندما يتم طبع هذە ال�لمات..

قد ي�ساءل القارئ عن مع�� العنوان.. سنعرف من الروا�ة أن
� المحا�� الذي �حقق ، �ع�� (صانع األمطار) هو مصطلح مه��

ى، وتع��ضات هائلة لمو�ل�ه.. صفقات ك��
تعالوا اآلن ما نتعرف عالم هذا األد�ب الجد�د...

 

د. أحمد خالد
 

∞∞∞∞∞
 



2287

(1)
� � اضطررت إ� إلغائه ح�� �ان قراری هو أن أ�ون محام�ا.. ل���

� �كرە مهنة القانون.. أدركت أن أ��
� ذلك الوقت مراهقا أخرق مح�طا من الح�اة، مرت��ا من

كنت ��
� إ� إحدى المدارس العسك��ة.. � أن يرسل�� خجله، وقد أزمع أ��
� األسطول، يؤمن أن الص��ة �جب أن

ا سا�قا �� فقد �ان مجند�
�وا ع� الس�اط.. و�ان قرارە أن أذهب �ع�دا.. واحتجت إ� ي��

أعوام طوال � أسامحه ع� ما فعل..
كة �� �

� ساعة أسبوع�ا �� � مهندسا صناع�ا �عمل س�ع�� �ان أ��
تصنع - ضمن ما تصنع – الساللم وألن الساللم �طب�عتها
- � � هدفا للدعاوى القضائ�ة.. وصار أ�� كة أ�� خطرة؛ صارت ��
مصمم الساللم هو ض�ف المحا�م الدائم.. لقد تكفل المحامون

�جعل ح�اته تعسة.. ولهذا �ان �مقتهم �شدة..
كة.. و�الطبع �ان اللوم �له ع� � النها�ة أفلست ال��

��
.. ولم يت�لم أحد عن سوء اإلدارة الذي أدى إ� إفالس � المحام��

كة.. ال��
� هذا

األعوام طوال عاش �عاقر الخمر دون عمل ثا�ت واضطر��
�
ا)، ألجد المال ال�ا�� � إ� أن أعمل ساق�ا أو أنقل فطائر (البي��

� الجامع�ة، كنت قد التحقت �مدرسة � دراس��
�� �

لشق ط����
للقانون.. وتقول أ�� إنه الزم الفراش أسبوعا �عد ما عرف

.. الخ��
�
� �ان عا�فا ع� اس��دال مص�اح کهر�� �� �عد هذا �أسبوع��

� – وأقسم أن هذا حدث – سقط السلم �ه، وهوى دارنا، ح��
� غيب��ة، ح�� قرر أحدهم أن يرحمه

ع� رأسه وق�� عاما ��
و�وقف األجهزة.
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� � ألفا من الدوالرات ق�مة بول�صة التأم�� تلقت أ�� م�لغ خمس��
ع� الح�اة.. وتزوجت من موظف متقاعد من (تول�دو).. ولم
� ف�ه أن � س�تا واحدا من المال؛ ألن لدي مستق�ال �مكن�� تعط��

� قد أظهرت ح�� أر�ــح ماال.. أما �� فال تملك مستق�ال.. ثم إن��
� ال�قاء ح�ا دون مال..

اليوم براعة ��
� (مايو) - أي �عد شهر - سأجتاز

سأن�� دراسة القانون ��
� لن � (يوليو)، لن أ�ون طال�ا المعا �التأ��د، ل���

االمتحان ��
.. � النصف األخ�� من ص��

أ�ون ��
� المفضلة -

كنت أدرس (المشا�ل القانون�ة ل��ار السن) - ماد��
� هذا المب��

� جالسا ع� هذا المقعد المتهالك، ��
لهذا تجد��

� �ما �حبون أن �سموا
ء �سادة الما�� الحار الرطب الم��

أنفسهم.. الجدران عار�ة إال من صورة �اهتة قد�مة لـ (رونالد
.. و��دو أن البنا�ة �لها قد تم �ش��دها � � تعس�� � علم�� ر�جان) ب��

فجأة �حفنة من الدوالرات ت�قت من مال الحكومة..
�ر، و�عضهم ع� مقعد يوجد خمسون ش�خا هنا.. �عضهم ��
متحرك.. و�عضهم يرتدی سماعات أذن.. �انوا �جتمعون هنا
لتناول الطعام، ول��ما زارهم مرشح س�ا�� ال �جد ش�ئا آخر

�فعله.
�
و سونج).. و�� �� � هذە المصحة امرأة تد�� مس (ب��

تعرفت ��
� من عمرها تمارس عمل األم والطاغ�ة وم�سق األمور الثمان��

لهذا المجتمع..
جلس أستاذنا (سموت) يرمق المشهد راض�ا عن س�� األمور،

كرجل انت� من فورە من وج�ة دسمة..
�ن عاما �ع�� الدورات الدراس�ة لقد ظل هذا الرجل لمدة ع��
� تدر�سها، ولم �كن

� لم �كن أحد من األساتذة سواە يرغب �� ال��
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� � تعلمها.. كحقوق األطفال، وقوان��
أحد من الطل�ة يرغب ��

� عقل�ا.. ، ومشا�ل المتخلف�� � المعوق��
� أول يوم، قال لنا إن الغرض من هذە الدورة هو أن �جعلنا

و��
� لهم مشا�ل قانون�ة حق�ق�ة.. نل�� أناسا حق�قي��

وال دا�� للقول إننا كنا أحد ع�� تلم�ذا.. و�عد شهر من
ات (سموت) المملة �نا أر�عة فقط.. إنها دورة تعل�م�ة محا��
� ال �ساوي ش�ئا وال تتطلب منك أي عمل.. وهذا هو ما جذب��

إليها..
� هذا أشعر ، وجعل�� � �ان هذا أول لقاء � مع عمالء حق�قي��
� �أنما أملك ح�مة

�الهلع.. وقد جلس المسنون أما�� �حدقون ��
� أرتدي �ذلة دا�نة، وم�� (�لوك نوت) أرسم هائلة.. ر�ما ألن��

� تقطي�ة ذك�ة..
ف�ه م��عات ودوائر، ووج� متصلب ��

� المدرسة.. و�ان
.. أفضل صديق �� �� � ) الزن�� � �ان م�� (بوكرك��

� دونالسون) مث�� خائفا.. وع� مائدة أخرى جلس (ف. فران�ل��
الرابع.. وهو مخلوق أحمق مغرور، ال �ستطيع أن �ذكر اسمه
ا�ث إرکسون) و�� � � (إل��

دون حروف ق�له وأرقام �عدە، ثم تأ��
حسناء مبهرجة..

� عاما من � خمس�� أرجوك �ا إل�� ال تدع هذا �حدث �.. أعط��
� ش�خا كهؤالء.. � وأنا نائم ال تجعل�� العمل والمتعة ثم أمت��

� مك�� الصوت:
د سونج) �صوتها الرفيع �� تقول مس (ب��

نامج اليوم - �سعدنا أن �كون معنا األستاذ - اآلن - �ال�س�ة ل��
.. � (سموت) مع مجموعة من طلبته األذك�اء الوس�م��
و�ش�� لنا.. وتب�سم عن أسنانها المصفرة.. و�ستطرد..

� (ممف�س) ح�ث درس أصغر
- األستاذ (سموت) �علم القانون ��

� �ل عام يزورنا مع
� �ما تعلمون - ل�نه لم يتخ�ج قط - و��

أبنا��
� تكون تالم�ذە الذين �صغون لمشا�ل�م و�قدمون النص�حة، ال��
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�
دوما مف�دة ودوما مجان�ة.. بروفسور (سموت).. مرح�ا �عودتك

ز جاردنز).. نحن نح�ك.. شكرا.. ا� (سي��
ء ذاته.. �

اجع.. و�� تصفق.. وتنظر لزمالئها � �فعلوا ال�� وت��
ل�ن أحدا ال �صفق..

ينهض األستاذ (سموت) إ� المنصة، و�نظف حلقه.. ب�نما تعود
د سونج) إ� مقعدها، وتهمس �صوت مسم�ع لرجل مس (ب��

شاحب الوجه:
- �ان ال �د أن تصفقوا�

�قول (سموت) �صوته الرفيع:
ز جاردنز).. � (سي��

- من اللط�ف دوما أن أزور�م ��
ان�ة، والرعا�ة الصح�ة، وأقساط � و�تحدث عن مستقطعات الم��
.. وأرى أحد الشي�خ � .. وأشعر �الخمول ي��ب إ� عي�� � التأم��

ينظر إ� ساعته �ل ع�� ثوان..
�
د سونج)، و�عد أن �عود �� � النها�ة �شكر (سموت) مس (ب��

��
العام القادم..، و�ن�ف فال �صفق أحد �العادة..

ة و�طء يتقدم الشي�خ نحونا.. � ح��
��

� إ� يتقدم أحدهم إ� اآل�سة (إي��كسون)، و�توجه شيخ زن��
ە �مشا�له.. أسمع �الما ما عن زواج وطالق.. �دون (بوكر) ل�خ��
�
� �عرف ما ي����

� اهتمام �أنه محام حق���
(بوكر) ملحوظاته ��

عمله..
�
� غ�اء، ب�نما زمال��

� وح�د.. جالس �� � النها�ة �دأت أشعر �أن��
��

� ظهر
�دونون الملحوظات و�ــهزون رءوسهم.. و��دو أن ض���

. د سونج) وجلست أما�� للجميع.. إذا جاءت مس (ب��
� ك�س نقودها، وأخرجت مظروفا ثم ق��ت رأسها

مدت �دها ��
من رأ�� لتهمس:

- أنت من أر�د..
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� األو� �محام..
�انت هذە �� اس�شار��

� ورأ��
قط�ت المرأة وجهها، و�ان مع�� هذا أن أ��� صو��

.. فما ستقوله اآلن خط�� �الجح�م.. و�ان هذا � منخفض��
� ال أر�د أن �سمع أحد النص�حة العرجاء ال�لهاء � جدا ألن�� يناسب��

� سأقدمها لمش�لتها.. ال��
قالت � المرأة و�� تفتح المظروف:

- اقرأ هذا�
� ة لـ (جان�س كول�� س�حان هللا� هذە وص�ة.. الوص�ة األخ��

� دورة
� العام الما��

� أننا تلقينا ��
دسونج).. ومن حسن ح�� ب��

� لهذا ف�� � فن كتا�ة الوصا�ا.. وقد شعرنا أننا �نا مح��
تدر���ة ��

ة أن �كتبها � خ�� اإلجراء.. إنها مجرد وثائق �مكن ألقل المحام��
دون أخطاء.

عرفت من القراءة أن المرأة أرملة لها ابنان، وج�ش من األحفاد..
� توقفت عند الفقرة الثالثة �قول ال�الم: إن منفذ الوص�ة ل���
� من الدوالرات، �اإلضافة �جب أن �ع� ل�ل من اب�يها مليون��

إ� مليون يودع ل�ل حف�د من أحفادها�
قمت �العد فوجدت أن الوص�ة تتضمن اث�� ع�� مليونا من

الدوالرات..
: � ذه��

همست المرأة �� �أنما سمعت هدير اآللة الحاس�ة ��
� القراءة..

- استمر ��
� � ال�ن�سة، ومليون�� ك المرأة خمسة مالي�� � الفقرة الخامسة ت��

��
ل�ل�ة، وقائمة إحسان ط��لة ت�دأ �ـ (جمع�ة مر�� السكر)
�ن وت�ت�� �حد�قة حيوان (ممف�س).. إن المرأة تملك ع��

مليونا من الدوالرات.
ل�ن الوص�ة ل�ست ع� ما يرام.. إنها ل�ست مح�مة أو دسمة
�ما �جب.. إن األغن�اء �ستعملون وصا�ا دسمة مركزة مليئة
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� �ج�د استعمالها محامو �األسال�ب القانون�ة المعقدة، ال��
�ات.. ال��

سألتها:
- من كتب ص�غة الوص�ة لِك؟

.. �
� العام الما��

� �ال�طان ��
ّ السابق.. لقد تو�� - محا��

- لحسن الحظ أنه م�ت.. فالوص�ة مألى �أخطاء مهن�ة
� ال ت�دو ث��ة ع� اإلطالق.. �ل جس�مة.. مثلها مثل المرأة ال��

ترتدي ث�ا�ا رئة تدعو للشفقة..
سألتها ما إذا �ان لديها محام.. فقالت:

ء �
- ما كنت ألسألك النصح لو �ان لدى محام.. إن الجشع ��

..( � (يوليو) مع (برودنا�س) و (سب��
� سأ�دأ العمل �� غ��ب.. إن��

ورة ة لم أ�ن أتم�� العمل فيها ل�ن لل�� كة محاماة صغ�� و� ��
أح�ام.. ل�م س�دهش (برودنا�س) لو ظهرت له وم�� عم�لة

�ن مليونا من الدوالرات� تملك ع��
كتهم.. سأص�� النجم الالمع ذا �� �

سأص�� صانع األمطار ��
� وقتها أن أطالب �مكتب أ��� اللمسة الذهب�ة.. �مكن��

ا هنا..   � أن هناك ماال كث�� - أنت تعلم��
- ال تذكر هذا المال..

- حسن.. ل�ن ال �د من اس�شارة محا��
ائب.. إن هذا يوفر عل�ك طنا من المال ستدفعينه ��

ائب.. لل��
، وقالت: � ع� معص�� قشه �اللون الب�� ا م�� وضعت �د�

� أر�د شطب ورث�� من الوص�ة.. فأنا - ال أهتم بهذا.. إن��
ء.. �

أ�رههم.. ال أر�د أن ينالوا ش�ئا.. ال ��
وضغطت ع� معص�� �عنف.. لم تكن غاض�ة فحسب، �ل

متألمة كذلك..
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سألتها:
- إذن من �حصل ع� المال؟

اء للناس ��لمة واحدة � ساحر �ستطيع أن يهب ال�� وشعرت أن��
�قولها..

: قالت ��
� ال أدري من �ستحق هذا المال؟ - الحق أن��

� ق���ا
ماذا عن مليون دوالر �؟ إن صاحب المسكن س�طرد��

ة � لم أدفع اإل�جار من شه��ن، وهأنذا أجلس مع مليون�� ألن��
حائرة �صدد منذ �حصل ع� �م من المال�

� عامود ضيق..
�انت هناك أر�عة أسماء كت�تها ��

وقالت:
، أعط �ال منهم مليونا.. - هؤالء هم األحفاد الذين أر�د أن يرثو��

ء.. إنهم ال يرسلون � هدا�ا وال �طاقات.. �
أما ال�اقون فال ��

�ن مليونا ألرسلت لها زهورا �ل لو �انت �� جدة تملك ع��
أسب�ع.. و�طاقات �ل يوم.. وش�كوالتة �لما أمطرت السماء،
� يوم�ا.. وآخذها يوم األحد إ� ال�ن�سة.. والتصلت بها مرت��

� �دها..
و�دي ��

ة حقا� � المليون��
سأع�� �جد��

قلت لها:
ء الب��ِك؟ �

- وال ��
ء.. �

- ال ��
- وماذا فعال لك؟ هل �� أن أسأل؟  

� �الس�ب.. ثم مالت ع� مرفقيها
�� نظرت �� �أنما تكرە أن تخ��

وقالت:
� من عمرە، وقد تزوج لثالث � الست��

- حسن.. (براندون) األ��� ��
� ألفضل ة السن ال هم لها إال المال.. إن�� دة صغ�� مرة من م���
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�
ع ��ل ما � سأت�� � إعطاء ما� لك �ا (رودی) ع� أن أعط�ه الب��
�
� من ما�� لـ (كي��ث �شاندلر).. هل تعرفه؟ إنه �ظهر ��

���
التل�ف��ون..

� التل�ف��ون؟�
�� � � ذلك الداع�ة الدي�� - هل تعن��

- نعم.. إنه أ��� من داع�ة إنه معلم ومس�شار.. ورجل وس�م ال
� ترك ثرو�� له..

�� � ته ب�ي�� �صبغ شعرە.. لقد اتصلت �ه وأخ��
� أي

� �طائرته الخاصة ��
ء ل��ار�� � تحمس جدا وعرض أن ���

وقت..
- وماذا عن ابنك اآلخر؟

� (فلور�دا)..
ت)� إنه �ع�ش منذ ثالثة أعوام �� - آە� (د�ل��

اشطب.. اشطب.. اشطب�
ت) �فقد مالي�نه �جرة .. هو ذا الس�د (د�ل�� شط�ت االسم �قل��

.. قلم م��
� �ص�اغة الوص�ة قنا ع� وعد �أن أعود لها �عد أسبوع�� واف��
الجد�دة.. من الم��ــــح أن أعرف أن (سموت) س�كون هناك

� عمله..
� أعرف خاللهما ما ي���� .. وأن أما�� أسبوع�� �

ل�ساعد��
� �التأ��د غ�� كفء.. .. ل�ن�� � � غ�� أنا ال أشعر �أن��

� ينظران إ�.. كنت � زوج��
� الصف الثا��

، فوجدت �� تلفت حو��
ة أحد ددين �أنما هما �ح�� المحا�� الوح�د المتوافر.. �انا م��

ال�سور القانون�ة العظ�مة.
، والمرأة تحمل كومة من األوراق م��وطة �

جاءا إ� منضد��
.. � � مكت��

(�أستك) من المطاط.. مرح�ا ��ما ��
- مرح�ا.. أنا (رودي �ا�لور)..

قالت المرأة:
- أنا (دوت).. وهو (�ادی)..

فسألتها:
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- واالسم ال�امل؟
� � معوقة.. وزو�� - نحن آل (�الك).. ال�ل �سموننا كذلك.. إن��

� حرب (كور�ا).. شظ�ة
ا.. إنه مصاب �� يتقا�� معاشا صغ��

داخل رأسه.. وهو مدمن كحول كذلك..
� قا�لتها منذ دق�قة قد ا�تفت بتح��ل زوجها إن هذە المرأة ال��
� شفتيها إ� مجرد معتوە مخمور.. ورأيتها تدس لفافة تبغ ب��

.. � الم�شققت��
: قالت ��

- ل�س لدينا كث�� مال..
.. ع� األقل � إنها ال تدرك أنه مهما �لغ فقرها ف�� أ��� ثراًء م��
قدم للمحا�مة تق���ا.. إنها �شعر �أنها تخلصت من أع�ائها

ُ
لن ت

وتركت مش�لتها لصانع معجزات..
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�ناها منذ .. بول�صة طب�ة اش�� � كة تأم�� - إن لدينا مش�لة مع ��
ة.. اآلن �موت � السا�عة ع��

� �ان طفالنا �� خمسة أعوام ح��
(دو�� رای) ��طان الدم ب�نما هؤالء النصابون يرفضون دفع

كة (الفائدة العظ�).. كة تد� �� ثمن عالجه.. إن ال��
- لم أسمع عنها..

� العالم..
�� � كة تأم�� ء عن �ل �� �

� أعرف �ل �� قلتها بثقة �أن��
قالت المرأة وقد �دأت ترتاح إّ�:
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ء �
� استعمال هذا ال��

- لقد دفعت �ل األقساط. ولم أفكر ��
� ح�� أص�ب (دو�� رای) �ال�طان منذ ثمان�ة أشهر.. ال اللع��
�د من زرع النخاع.. إن نخاع أخ�ه يناس�ه، ل�ن الجراحة ت�لف
كة �� �

ض أن �دفعها األوغاد �� خمسمائة ألف دوالر.. المف��
� ل�نهم �أبون. التأم��

� وقتا �سمح � �ال�تا�ة:
سألتها سؤاال �سمح إجابته ب�عطا��

- أين �ع�ش ابن�ما؟
� الب�ت.. لم �فارقه قط.. وهذا س�ب آخر لتخ�

- إنه معنا ��
� عنا.. �قولون إن البول�صة ال تعط�ه �عد ما صار كة التأم�� ��
) �ان موجودا ق�ل استخراج �الغا.. و�قولون إن مرض (دو��
� كتبهم.. إن األط�اء

البول�صة.. لقد استعملوا �ل ح�لة ��
كة �جب أن تدفع.. مدهوشون و�قولون إن ال��

مددت �دي إ� كومة األوراق، فوجدت خطا�ا �حمل شعار
ا مخت�ا و�ذيئا جدا.. كة (الفائدة العظ�).. خطا�ا م�ا�� ال��

�قول:
� م�� �الك..

- ع��ز��
� المطال�ة..

كتنا حقك �� � سبع مناس�ات سا�قة أنكرت ��
��

ة نكررها.. إنك غب�ة.. غب�ة.. غب�ة� وللمرة الثامنة واألخ��
رحت أطالع الورقة غ�� مصدق..

� و�ان أستاذها � التأم�� � قوان��
� تلق�ت دورة ��

� العام الما��
��

، و�ؤكد أن هناك حاالت تفوق � �ات التأم�� شيوع�ا �كرە ��
� للدفع.. ل�ن أغلب الضحا�ا ال �ات التأم�� الح� من رفض ��

�صعدون األمر لدى المحا�م..
�دا �� األمر واضحا.. فلو �ان مرض الشاب هو �طان الدم؛
فمن المس��عد أن �كون مصا�ا �ه منذ خمسة أعوام.. عندها ال
� أعرف أن القانون ال �حوي ش�ئا كة أن تدفع.. ل��� �د لل��
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�
� نظري؛ فال �د

واضحا أو منطق�ا.. وما دام األمر بهذا الوض�ح ��
كة � هذە األوراق.. ال �د أن موقف ال��

أن هناك خطأ قاتال ��
قوي حقا...

قلت لها:
- أحتاج إ� �عض الوقت ألراجع �ل هذا..

- �حسن أن ��ع.. ألن (دو�� رای.) لن ي�تظر �ل هذا.. هل ترى
أمال ما؟

� ذا � تعلمت �الم المحام�� مازلت طال�ا أدرس القانون.. ل���
.. لذا قلت: � المعني��

� � هذە المرحلة ي�دو األمر واعدا ل���
- حقا ال أستطيع أن أقول ��

.. � .. سأرا�ما خالل أسبوع�� أحتاج إ� دراسته أ���
� السنة الثالثة

.. طالب �� هذان الزوجان �عهدان �ح�اة ابنهما ��
� س�خذ الهاتف وأجرى �عض من مدرسة الحقوق.. �ظنان أن��
� جاث�ة ع� ركب�يها.. كة التأم�� الم�المات.. عندها �سقط ��
و�نجو ابنهما من ال�طان، واألد� أنهما ي��دان أن يتم هذا

��عة�
كنت أعرف أن البول�صة تحوي اس�ثناء مح�ما ال ��اد �قرأ.. وال
�مكن فهمه.. ل�نه موض�ع هناك بوساطة ع�اقرة التحا�ل
�ا لل�سطاء الذين �ظنون أنهم قادرون ع� .. ل�كون �� �

القانو��
داد حقوقهم.. اس��

� اليوم، إن جه�� �القانون مروع.. �دأ الجمع يتفرق.. هذا �كفي��
� المحا�م �عد أشهر ألترافع أمام القضاة

ك�ف سأقف ��
؟.. � والمحلف��

ات ال إن مدرسة القانون ال جدوى لها سوى أن �شحننا �محا��
� ساعة أسبوع�ا ط�لة السنوات � قض�ت خمس�� .. لو أن�� ت�ت��
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الثالث الماض�ة أتدرب ع� �د محاٍم �ارع، ل�ت محام�ا �ارعا
أنا اآلخر..

� الصف األسب�ع
إن (سموت) �عدنا �مناقشة هذە المشا�ل ��

ا ح�� أسمع رأ�ه.. القادم.. أ�اد ال أطيق ص��
� س�ارته (البون��اك)..

ان�فت مع (بوكر) ��
وج ولد�ه طفالن.. لهذا �درس �جهد و�حقق � إن (بوكر) م��
كة قانون�ة � ذات الوقت لدى ��

درجات ال �أس بها، و�عمل ��
� العام..

�مرتب قدرە أر�عون ألفا من الدوالرات ��
قلت له ونحن نن�ف من مؤسسة العجزة:

- أنا أمقت مدرسة القانون..
� أنك طب��.. - هذا �ع��

� رس�ت �لما تذكرت االمتحان الذي سأجتازە ارتجفت.. لو أن��
فلن أحصل ع� عمل لدى (برودنا�س)، و�ل السادة الظرفاء
� هناك؛ ولن �كون أما�� سوى ال�طالة وال�سكع المهذب��
� خط�� للغد.. فمعناە

ء غ�� وارد �� �
والض�اع.. إن الرسوب ��

�ة، وك�ف � األو� ال�� هو الج�ع ب�ساطة حك�ت له عن عم�ل��
� � وس�م.. قلت له إن��

عت �جل ثروتها لواعظ تلف��و�� أنها ت��
ائب سأسأل (سموت).. فل��ما استعان �أحد أساتذة ال��
كة ل�ساعدها.. ع� �ل حال إن لدي مشا�� الخاصة ق�ل ��
� من أجل دين قدرە أر�عمائة دوالر، � ستقاضي�� (تكسا�و) ال��

وصاحب المسكن الذي يوشك ع� طردی..
�جب أن أتحمل ح�� ألتحق �العمل عند (برودنا�س)، عندها
� ألف دوالر أص�� ث��ا.. ما أ��� ما �مكن عمله �أر�عة وثالث��
ي سن��ا لمن هو مث�، ممن اعتاد الح�اة �مالل�م.. وقتها سأش��

� علب..
أحذ�ة ور�طات عنق.. و�عض الطعام الذي ال ي�اع ��
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(2)
 

� المكت�ة وسط كتب القانون العت�قة..
أجلس ��

يوشك هذا الم�ان أن �كون محجوزا �اس�� أنا.. ف�ه درست
� هذا الم�ان

� أعذب نف�� ط�لة الوقت ف�ه �� وكت�ت.. إن��
أستطيع أن أ�خ دون أن �ق�ض ع� أح�انا �انت (سارة) تجلس
م�� - المقعد جوار المقعد - ح�ث نقهقه ونتهامس فال �ع�أ بنا

أحد..
� � �لما جلست هنا تذكرتها.. فأشعر �سك�� والمش�لة �� أن��

تمزق فؤادی.. هاهنا �انت منذ أسابيع واآلن �� ملك رجل
آخر..

� .. أفتح أوراق الزوج�� � ها �� ذي ال�تب الخاصة �التأم��
، وقد �

� أحب�تها ط�لة ح�ا�� (�الك).. �انت (سارة) �� الفتاة ال��
� منذ أر�عة أشهر من أجل من �د�� (إ��� ل�جر).. تخلفت ع��
، هكذا �

.. ل�ن الح�اة �جب أن تم�� � إنها تمقت أن تفعل ذلك ��
قالت..

أراجع نص البول�صة.. ال أفهم ش�ئا �أنها مكت��ة �اللغة
ج) أستاذنا الشيو�� � (ما�س ل����

الس�سك����ة.. رحت أفكر ��
، إنها تح�م ال�الد �ما �قول، � �ات التأم�� الزائر الذي �مقت ��

وة �لها.. و�س�طر ع� البنوك وتملك ال��
.. ثم أتجه إ� مكتب األستاذ.. � � قض�ة الزوج��

ألخص ما ورد ��
� الهاتف، فطرقت ال�اب

�ان ال�اب موار�ا وسمعته �عوى ��
برقة.. ودخلت. رجل نح�ل هو له شعر �لون القش، و�دان ال

� عص��ا.. �سكنان.. إنه �ش�ط جدا إ� درجة تجعل��
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� (�الك)، وهو �ص�� �اهتمام.. ح له ملخص قض�ة الزوج�� أ��
كة (الفائدة العظ�)، ثم سألته عما إذا �ان قد سمع عن ��

فقال:
� الرخ�صة - نعم.. إنها ت�يع ال�ث�� من بول�صات التأم��
لل�سطاء.. إنهم ال �علنون عن أنفسهم، إن عمالءهم من الن�ع
� أر البول�صة.. حسن.. ما هو أساس الذي �ق�ع ال�اب.. دع��

رفضهم؟
ء.. ينكرون أن �طان الدم تتضمنه الوث�قة.. �قولون �

- �ل ��
إن �طان الدم �ان سا�قا للبول�صة.. �قولون إن المستف�د �الغ

اآلن أي أن البول�صة ال �شمله..
- وهل تم دفع �ل األقساط؟

- م�� (�الك) تؤكد ذلك..
- األوغاد�

قالها واب�سامة ش�طان�ة ع� ثغرە.. �ان مولعا بهذە األمور..
قدمت له (خطاب الغ�اء) إ�اە.. فاب�سم غ�� مصدق.. قلت له:

ء.. م�� (�الك) تقول إن ابنها لن �ع�ش �
- هذا هو �ل ��

ط��ال..
- األوغاد العفنون�

� أ�اد�ميون جدا يرتدون ر�طات العنق و�زرون �ل
�ل أساتذ��

اتهم، ل�ن (ما�س) �ختلف فهو لم يرتد ر�طة عنق أزرار س��
ط�لة ح�اته..

ودعته ع� وعد �لقاء �ا�ر.. ل�م أحب هذا الرجل مررت ع�
� احة الطل�ة، فوجدت المغرور األحمق (ف. فران�ل�� اس��
�
دونالسون) الرابع يتهامس مع �عض رفاقه زرق الدماء.. فلما رآ��

: � سأل��
كة (برودنا�س) حقا؟ - هل ستعمل لدى ��
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- هذا ما انت��ته..
؟� دمج؟ ما هذا كة أ��� - ألم �سمع عن موض�ع دمجها مع ��

الخ�� الغ��ب؟
�
�� � عدت إ� المكت�ة.. �جب أن أتصل �ـ (ل��د �ك) الذي عين��

احة.. �جب كة (برودنا�س).. لم أ�ن أر�د االتصال من االس�� ��
أال يرى أحد معالم اله��مة ع� وج�..

كة (برودنا�س). ضغطت األرقام الستة ل��
�سع رنات ثم سمعت من ي�ساءل عن المت�لم..

- هاللو.. أنا (رودی �ا�لور).. أر�د االتصال �ـ (ل��د �ك) ألمر
ح..

�
مل

� اجتماع وال �ستطيع استدعاءە..
- أنا (�ارسون �ل).. (ل��د) ��

اتصل �عد ساعة..
كة (ب��ت).. أهذا كت�م مع �� - لقد سمعت عن اندماج ��

صحيح؟
- (رودی).. أنا مشغول.. اتصل �عد ساعة..

سألته �ف�ع وقنوط:
- هل ما زال �� عمل عند�م؟

قال وهو �ضع السماعة
- اتصل �عد ساعة..

� (الت��وتا) المتهال�ة.. إن أسوأ
ذه�ت إ� الحد�قة ألركب س�ار��

� قطعة � أعطت�� كة ال�� � مدين بثالثمائة دوالر لل�� أ�اري هو أن��
� دفعت الخردة هذە، لقد كذ�ت ع� (بروكر).. فهو �ظن أن��

ثمنها..
 

∞∞∞∞∞
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� � (ممف�س).. قالوا لنا هذا ح��
ون �� � كث�� ل�س �ا أن المحام��

التحقنا �مدرسة القانون، وقالوا لنا أ�ضا إن المدينة مزدحمة
�
� �ل م�ان و�ن �عضنا س�قتلون أنفسهم ��

�ش�ل مف�ع.. هنا و��
الدراسة ل�نهم لن �جدوا عمال �عد التخ�ج..

� (برودنا�س)..
� سأنالها �� لهذا كنت راض�ا فخورا �الوظ�فة ال��

� وأنا أقود
� حل��

ل�ن هذا األمل تال�� فجأة.. أشعر �غصة ��
.. �

س�ار��
كة مثل (ب��ت).. لماذا �� �

ال يوجد م�ان لخ��ــــج صغ�� مث�� ��
كة قوامها خمسة ع�� رجال مثل (برودنا�س)؟ �حتاجون إ� ��
) هو زوج اب�ته برغم لقد مات (برودنا�س) منذ أعوام.. و(سب��

أنه طلقها منذ زمن..
� مجال حوادث

كة (برودنا�س) تعمل أساسا �� �انت ��
�
كة (ب��ت) �حاجة إ� تدع�م عملها �� الس�ارات.. ر�ما �انت ��

حوادث المرور.. من �دری؟
� �مسح المدينة �حثا

� قام عدد كب�� من زمال��
� العام الما��

��
.. عن عمل.. و�التا�� من الواضح أنه ال يوجد عمل آخر ��

� رأ�ت وجها كة.. وكدت أستقل المصعد ح�� دخلت مب�� ال��
�
).. وهو رجل لط�ف المع�� دعا�� � مألوفا.. إنه (ر�شارد سب��

.. � للغداء مرت��
�ان �جلس ع� مقعد رخا�� ووجهه مث�ت ع� األرض..
جلست جوارە وسألته عما هنالك.. �ان تائها.. أدار رأسه

نحوی.. و��طء همس:
!.. �

- لقد طردو��
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.. ب الخمر أو ي��� عيناە حمراوان �أنما �ان ���
- من؟

� هنا.. لقد نادانا (�ك) إ� غرفة - لقد طردوا �ل غ�� المث�ت��
كة (ب��ت)، وأن كة قد ب�عت ل�� االجتماعات، وقال لنا إن ال��
أمامنا ساعة �� نخ� م�ات�نا من متعلقاتنا.. ط�عا أنت ت�ساءل

عن وظ�فتك؟ ا�سها� لقد وصل الفأس إل�ك مثلنا�..
- ولماذا �طردون�م؟

هم.. ل��� حاولت أن أ�دو مخلصا.. لم أ�ن مهتما �مص��
وا - �ان (ب��ت) �حاجة إ� عمالئنا.. ول� �حصلوا عليهم اش��
كتنا.. ولم �عد لنا وزن �عدها.. هل تعرف �م حققت من مال ��
� ساعة أسبوع�ا، � ألفا� عملت �الع�د س�ع�� ؟ ثمان�� �

العام الما��
� الرح�ل� �ل إن .. فجأة �طلب األوغاد م�� �

وتجاهلت أ���
�
.. ثم أعطو�� �

� أثناء أخذ متعلقا��
�� � ضا�ط األمن جاء يراقب��

ساعة ذهب�ة، وقالوا �� �م أنا عظ�م.. هل تدرك �ا ع��زي أنك
طردت من العمل ق�ل أن ت�سلمه؟

.. �
ومسح عي��ه.. ووضع �دە ع� كت��

� � هذە المدينة.. يوجد ج�ش من المحام��
� أحدا �� - ال أحد �ع��

.. � المالع��
فارقته وأنا أرتجف..

رك�ت المصعد إ� الطابق الرابع، فرأ�ت حارسا �قف جوار
� مزمجرا االستق�ال.. سأل��
- هل أستطيع مساعدتك؟

.. فالتقط مظروفا عل�ه اس� من فوق المنضدة، عرفته بنف��
وأعطان�ه.. فتحته وأنا أعرف ما �ه.. �قول الخطاب إن االندماج
�ان ��عا و�تم�� � حظا سع�دا.. رم�ت الخطاب ع� األرض..
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� مث�� أراهن ع� أنهم �الداخل ي�تظرون رح�ل �ل المنحوس��
و�نصتون وراء ال�اب إ� ما �قال �الخارج..

ثمة تمثال جوار ال�اب لوجه (برودنا�س)..
�صقت عل�ه.. أزحته.. عندها سقط الرأس أرضا وتهشم..

.. �
- ه�ه�  - سمعت صوت الحارس من ورا��

فكرت لجزء من الثان�ة أن أعتذر، ثم قررت أن أفر.. اندفعت ع��
.. لم �ستطع اللحاق درجات السلم ح�� وصلت للطابق السف��

.. � ��
إنها السا�عة.. لقد حّل الظالم..

� م�� أر�عة دوالرات.. لم أ�ل
�ت �عض الجعة وهكذا ��� اش��

� � مألت �ط�� � دار رعا�ة العجزة.. ليت��
ش�ئا منذ تناولت الغداء ��

� �ذلك الج�ل� األصفر الذي اشمأززت � مألت �ط�� ج�دا.. ليت��
منه وقتها..

 

∞∞∞∞∞
 

� خمسة � مب�� متهالك وت�لف��
� تقع �� � ذات الغرفت�� شق��

� الوقت المناسب..
� الشهر نادرا ما أدفعها ��

� دوالرا �� وس�ع��
�
ظلت هذە الشقة مسكنا � ط�لة ثالثة أعوام، ول�م فكرت ��

� أتل�� ش��ا شه��ا من (برودنا�س).. هجرها ح��
� فوجدت رجال �خ�ج من س�ارته، و�تجه

نزلت من س�ار��
نحوي...

- هل أنت (رودی �ا�لور)؟
�ان را�� �قر عاد�ا.. ملتح�ا.. له شعر محلوق �عنا�ة.. و�مضغ

الالدن..
- نعم أنا..
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.. فسألته: � وج��
� �عض األوراق �� وناول��

- دعاو قضائ�ة�
كة (تكسا�و)؟ - من ��

- �ب.. �ما أن هناك ح�ما �طردك من مسكنك..
 

.. آسف.. إن � ء هنا.. موعد المحا�مة.. أسماء المحام�� �
�ل ��

هذا عم�� ع� �ل حال..
.. إلقاء األوراق � � الظالم.. ترو�ــــع اآلمن��

�ا له من عمل� ال�سلل ��
� وجوههم.. ثم اال�سحاب ل�ف�ع شخصا آخر..

��
: ق�ل أن يرحل قال ��

.. �
� س�ار��

� سابق ولدي جهاز السل� �� - اسمع.. أنا ��
طة ي�حثون عن (رودی �ا�لور) الذي أحدث سمعت رجال ال��
� ممتل�ات خاصة..

� المدينة.. ع�ث ��
� مكتب محام ��

تخ���ا ��
.. � � ف�ه ل�ل��

ولو كنت م�انك ل�حثت عن م�ان آخر أق��
وابتعد �س�ارته الفاخرة..

 

∞∞∞∞∞
 

،.. � � القدم��
فتح � (بوكر) �اب شقته.. �ان يرتدي رو�ا وحا��

� م�ان
)، وسمعت طفال ي��� �� � ومن ورائه �دت زوجته (شارل��

ما.. إنها الثالثة ص�احا.. وقد أ�قظت الجميع.
قال (بوكر) وهو حانق �أب أثار ابنه حف�ظته:

- اجلس.. ت�دو ثمال..
- إنها قصة ط��لة..

) قدحا من القهوة الساخنة أما�� رأ�� �خفق.. � وضعت (شارل��
( � حك�ت له �ل أحداث اليوم.. لسا�� ثق�ل.. إن والد (شارل��

قس.. ولهذا لم تكن تطيق الس�ارى..



2308

لقد �ان يوما عص��ا جدا.. �جب أن أجد وظ�فة..
.. إن االمتحان �عد ثالثة أشهر.. ولو تم - عندك مشا�ل أ���

� هذا ض�اع مستق�لك..
اعتقالك اآلن ل�ان ��

ة؟ � شط��
� هذا.. هل �� ��

- أفكر ��
:( � � (شارل�� وسألت��

- ماذا عن �عض اللحم والب�ض؟
- ال �أس.

� شان�ل).. �جب منع راح (بوكر) �فكر.. �جب أن أتصل �ـ (مارف��
� اعتقالك بوساطة البول�س.. إن (شان�ل) هو أشهر محام زن��

� (ممف�س) و�مكنه أن �ف�دك..
��

شممت رائحة اللحم المحمر قادمة من المطبخ..
� ور�ما محبوب كذلك.. � أمن دا�� وشعرت �أن��

لهذا - كطفل - راحت عيناي تنغلقان..
ونمت ح�ث أنا..

 

∞∞∞∞∞
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� (بوكر) �أخ�ار مطمئنة.. إنه تحدث مع � الص�اح أ�قظ��
��

� شان�ل). وقد رأي المحا�� أن األمور قا�لة للحل، وقد (مارف��
ا.. تحسن الموقف كث��

� ع� عمله.. سأذهب إ�
رحت ۔ �عقل مضطرب - أدون ما ي����

مكتب االستخدام وأ��� �دل الدم�ع دما.. من �دري؟ ر�ما �انت
هناك هيئة حكوم�ة ما لديها وظ�فة قانون�ة لفظها �ل

� األخ��ن.. الخ��ج��
�
ثر �� � وقت غ�� مالئم.. �ان ي��

ج) �� قا�لت األستاذ (ما�س ل����
ا ب�دە وهو �طلق اللعنات ك�حار ثمل.. الهاتف ملوح�

.. � دف�� مذكرا��
حاولت ال�شاغل عنه، ورحت أخط رسوما ��

: مد �دە إ� أوراقه.. وسد السماعة ب�دە ل�قول ��
- لقد ظفرت بهم�

- من؟
كة (الفائدة العظ�).. لقد قرأت الملف.. �� -

� مقعدە:
�� �

�� ثم وضع السماعة منها الم�المة، وقال وهو �س��
� الشوارع.. � �األقساط.. �سمونه تأم�� - حالة تقل�د�ة من التأم��
� � رخ�صة ت�اع من �اب ل�اب.. وعندما �ح�� بول�صات تأم��

الوقت �عتذرون: نحن أسفون إن تأمي�نا ال ��ي ع� هذە
الحالة وال تلك.. و�كون ز�ائنهم من ال�سطاء الذين يهابون

� ونظام العدالة.. فال يرفعون األمر للقضاء أ�دا.. المحام��
- وماذا لو رفعت عليهم قض�ة؟

قرقع سالم�اته وغمغم:
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- لألسف ال �حب المحلفون أن �جعلوا من ال�سطاء أصحا�ا
.. إن هذە (تن��) �ا (رودی) ال أحد ينال تع��ضات � للمالي��
� متحفظون.. ل�نها قض�ة ال �أس بها.. هائلة هنا.. إن المحلف��
كة األوغاد �� �

ل�ست ممتازة ل�ن ال �أس بها.. وعل�ك أن تقا��
هذە..

- لست محام�ا مرخصا �..
� إ� محاٍم �شط �قظ.. أجر - لست أنت.. أرسل الزوج��
م�المات هاتف�ة وتوص�ات.. اقرأ الم��د عن قضا�ا رفض دفع

.. � التأم��
� األوراق ع�� المنضدة.. وناول��

 

∞∞∞∞∞
 

� الطابق الرئ��� من مدرسة القانون..
�قع مكتب االستخدام ��

أقرأ الئحة اإلعالنات.. بنظرة ��عة أدرك ما أعرفه �الفعل.. ال
� هذا الوقت..

يوجد سوق للعمل ��
، ودائما � ات السن�� ) تدير الم�ان من ع�� � سکی�� �انت (مادل��
تقول اإلشاعات إنها س�تقاعد.. ل�ن هذا ال �حدث.. ر�ما ��

�ستعمله كوس�لة للضغط ع� العم�د..
� لها شعر رمادي، وتجاع�د كث�فة حول � الست��

إنها امرأة ��
�
�� � عي�يها، و�� تج�د عملها.. ف�� تعرف الناس المناسب��

�ات المناس�ة.. إال أن عملها يزداد صع��ة ألن الطالب ال��
ا�دون. � القانونيون ي��

طرقت ال�اب فوجدتها �الداخل تمسك كوب ماء، ولفافة تبغ..
� ممن�ع ل�ن أحدا لم �جرؤ ع� إخ�ارها صحيح أن التدخ��

�ذلك..
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- يوم صعب أل�س كذلك؟ لقد تحدثت إ� (ب�ك).. سمعت عن
كة (برودنا�س)، وكنت مهتمة �أمرك.. فأنت �� �

اندماج ��
�
الشخص الوح�د الذي عيّناە هناك..، وقلت له إنه �س�ب ��

تدم�� مستق�ل تلم�ذ من تالم�ذي.. و�شاجرنا ع� الهاتف..
ثم أردفت:

- �ان �جب أن يناقشوا األمر معك.. لقد انت� ع� العبود�ة..

لست مل�ا لهم �حق لهم نقله أو إ�قاؤە.. حمايته أو إ�ذاؤە..
تعي�نه أو طردە..

إنها ع�ق��ة.. هذا هو ما أر�د قوله �الض�ط..
ء �س�ط.. من �حتاج �

� �أن ما حدث �� �� إنها تحاول أن تع����
� العام؟؟

� ألف دوالر �� كة تمنح خمس�� إ� العمل لدى ��
؟ - إذن ماذا ت��� ��

� الواقع، �ان عندي منصب مساعد المد�� العام..
ء �� �

- ال ��
..( �

��� � منحته لـ (هال �اس�� � العام.. ل���
� ع�� ألف دوالر �� �اث��

: � ثم وضعت أوراقها ع� المكتب ونصحت��
- أنصحك �أن ت�دأ �طرق األبواب.. هناك ثالثمائة محام صغ��

.. اطرق �ابهم.. اعرض عليهم � المدينة.. �لهم ال يتعاملون م��
��

� (ملفات السمك) الخاصة بهم..
العمل ��

- ملفات ماذا؟
� مكت�ه، ومع

ا�م �� - �ل محام عندە (ملفات سمك).. قضا�ا ت��
ا�د رائحتها عفنا، و�تم�� المحامون لو لم �كونوا � الوقت ت��

ق�لوها..
� مدرسة

ملفات السمك؟ هذا هو ال�الم الذي ال تتعلمه ��
القانون..

سألتها:
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� األشهر
- هل �� أن أسأل سؤاال؟ �م مرة قلت هذە ال�لمات ��

الماض�ة؟
نظرت إ� ورقها.. وقالت:

- لدينا خمسة ع�� خ��جا ي�حثون عن عمل وهم �مسحون
الشوارع اآلن..

قلت لها وأنا أنهض:
- شكرا ج��ال.. من اللط�ف أن �ل�� المرء من يهتم..

� األسب�ع القادم..
� ال�حث.. ُعد �� ��

- ال عل�ك.. سأستمر ��
 

∞∞∞∞∞
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� من مدرسة القانون.. دسونج) ع� �عد م�ل�� ل مس (ب�� � �قع م��
شارع محاط �أشجار ال�لوط العت�قة و�عض منازل جم�لة جدا..

ل من الطراز الفكتوري �حتاج إ� دهان و�� سقف جد�د.. � م��
� حذر متوقفا رؤ�ة

، وتلفت حو�� �� خطوت إ� ال�اب األما��
�لب عمالق �ك�� عن أن�ا�ه.. إن الوقت متأخر وال توجد

أضواء..
قرعت ال�اب ألنه ال يوجد جرس.. حمدا �.. ال �الب هنا..

� الذي قا�لتها �ه أمس.. دي) �ذات الثوب القط�� ز مس (ب�� ت��
سألت عن الطارق فقلت لها إنه أنا.. طالب القانون الذي �ان
� هذا الب�ت المرعب، مقتنعة

معها ال�ارحة.. إنها تع�ش وحدها ��
إن األ�ة تخلت عنها.. �ا لها من مخلوقة ح��نة وح�دة مث�..

.. �
ء األنوار ب�نما نحن نم�� �

� ع�� الردهة، وت��
تقود��

� إ� ة.. أدخلت�� � الم�ان.. والسجاج�د المغ��
رائحة العطن ��

� أأر�د قهوة أم شا�ا؟ قهوة.. دون قشدة وال المطبخ.. وسألت��
سكر من فضلك..

.. �
ال جم�ال �ا س�د�� � - إن لك م��

� � هذە الدار تر��
- لقد مات (توماس) منذ أحد ع�� عاما، و��

ولدانا.. دعنا نت�لم عنك، إنه موض�ع أفضل عدم التطرق إل�ه..
� ورحت أتأمل الم�ان.. لو �انت هذە المرأة تملك حقا مالي��

الدوالرات فال شك أنها تج�د إخفاء ذلك.. أثاث رخ�ص.. أط�اق
عت�قة.. ث�اب رثة وال خدم وال �الب..

.. �ان �اردا تماما والقهوة ش��عة المذاق.. وضعت قد�� أما��
: � سألت��
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- م�� س��دأ عملك �محام؟
� ال�دء.. ل�ن مع اإلخالص واالجتهاد ال

ا �� - س�كون هذا عس��
دا�� ألن أقلق �صدد اجتذاب العمالء..

- �ا لك من شجاع� إن المهنة �حاجة إ� أمثالك..
ء تحتاج إل�ه المهنة.. مجرد محام جائع آخر �ذرع �

� آخر �� إن��
الشوارع محاوال أن �جعل ش�ئا �حدث.. أن �س�ب مص��ة

.. � �عت� بها الدوالرات من عمالئه المفلس��
قلت لها:

- لنعد إ� موض�ع وص�تك.. لقد ظللت أفكر فيها ط�لة الل�ل..
� و�ضايق �ل � ع� ما سأقول.. إنه ل�ضا�ق�� أرجو أن �سامحي��
محام أن يرى عم�ال يتخذ إجراءات صارمة ضد أ�ته.. ثان�ا:
� كتا�ة وص�ة تمنح �ل ثروتك إ� شخص�ة

عندي مش�لة ��
تلف��ون�ة..

. - إنه رجل الرب..
ء؟ �

- أعرف.. ل�ن لماذا تعطينه �ل ��
- لقد صارت طائرته �ال�ة..

� بهذا أنه ا من هؤالء نصابون.. ال أع�� - وجهة نظري �� أن كث��
نصاب.. ل�ن...

.. وسألتها: ثم قطعت ع�ار��
� مالك؟ - أين تضع��

� (أطالنطا).. إنها قصة ط��لة �ا (رودی)...
�� -

وأوالدي ال �عرفون حق�قة ما عندي من مال.. هم �عرفون ط�عا
أن زو�� (توماس) مات تار�ا � مائة ألف من الدوالرات.. ل�نهم
�
� الثا�� ء عن (أطالنطا).. لقد جاء المال من زو�� �

�جهلون �ل ��
� مات أخوە .. وق�ل موته بيوم�� � ).. لقد مات منذ عام�� (تو��

وة.. ) ال�� ي المجنون، وورث (تو�� ال��
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.. � � �ت وارثة لهذە المالي�� ثم �عد يوم��
� نرمق نافورة الم�اە..

ك المطبخ ونتجه للفناء الخل�� ن��
لقد عاشت المرأة ح�اة تو�� �أنها تعتمد ع� مدخرات ال �أس

اء الفاحش.. بها.. ل�ن أحدا ال يتصور لحظة أنها بهذا ال��
و�� ال تتم�� أن �عرف أحد �األمر خاصة أ�تها..

 
 

∞∞∞∞∞
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(7)
 

ة.. � م�اتب المحاماة الصغ��
أواصل ال�حث عن عمل ��

� مب�� قبيح �قطنه محام مختص �قضا�ا
حاولت العمل ��

ة �دت فاترة حوادث الط��ق.. ل�ن السكرت��
از �أنها مبتلة �البول ووضعتها ع� � � �اشم��

� وملفا��
تناولت أورا��

� أنها تقا�ل يوم�ا خ��جا ي�حث عن عمل.. ت�� المكتب.. وأخ��
�
�ات يوم�ا خمسة أ�ام �� � سأجرب ثالث �� هكذا.. ي�دو أن��

ون األسب�ع؛ ح�� أتخ�ج.. وعندئذ من �دري؟ يوجد كث��
ء ما.. �

ي�حثون عن عمل �.. ر�ما ينجح ��
.. إنهم �مارسون عمل �

كة أخرى ق���ة أجرب ح�� دخلت ��
العقارات الذي ال أتحمله.. ل�ن ال خ�ار..

ة الحسناء: قالت السكرت��
- إن مس�� (من�) مشغول حال�ا..

� العالم
� مشغولون دائما.. ال يوجد محام �� أعرف أن المحام��

� العمل.. ينفتح ال�اب
ته إنه ل�س غارقا �� �ق�ل أن تقول سكرت��

� عما أر�د � وّد.. و�سأل��
و�دخل رجل دون معطف، و�نظر �� ��

فأرد:
- أر�د مس�� (من�)..

- اس� (رودی �ا�لور).. طالب قانون.. أ�حث عن عمل..
- آە.. عمل�

و�نظر � ثم لها �أنما �سألها ك�ف سمحت لهذا أن �حدث.. ثم
�سمح �� �ع�� دقائق ألنه ذاهب للمح�مة حاال.. وأدرك من
رقته أنه منذ وقت قص�� �ان ع� نفس جانب المدفع مث�.. إنه

.. ل�نه قد رتب چ�دا رح�� صفر ال�دين.. �� �
�فهم.. س�ص��
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ات الشهادات المعلقة ع� الحائط.. � غرفته رحت أتأمل ع��
��

حك�ت له قصة عم�� مع (برودنا�س)، الع�ا ع� وتر كراه�ة
.. هو �

ى.. إنه لن �ستأجر�� �ات ال��� � الصغار لل�� المحام��
�ضيع الوقت فقط..

� مادة العقارات..
� طي�ة ��

- أنا مستعد ألن أعمل.. إن درجا��
: �

� وهو يتأمل أورا�� سأل��
� الش�اب؟ أنا ال أعرف ال دا�� لل�ذب.. -�م �دفعون للمحام��

ثرة.. � �حبون ال�� هو �التأ��د �عرف.. �ل المحام��
� ألفا.. كة (ب��ت) يتقا�� المحا�� الشاب خمس�� �� �

�� -
- أنت تم�ح�  

- لست �اهظ الثمن لهذا الحد..
لقد قررت أن أبيع نف�� رخ�صا ل�ل من �ق�ل.. أي عمل لمدة

� قد ي�يح � فرصة أفضل ف�ما �عد.. عام��
� ساعة أسبوع�ا.. سأتو� �ن ألفا.. ثمان�� - سأعمل �خمسة وع��
�ل (ملفات السمك).. سأتو� �ل عمل ممل ال يرغب سوای

� لمدة عام فحسب..
ف�ه.. سأنه�ه خالل ستة أشهر.. ج��و��

�ان اإلغراء شد�دا.. أن يتخلص من �ل هذە القاذورات فوق
� أن

، ووعد�� � مكت�ه.. ل�ن الدقائق الع�� قد انتهت، فصافح��
� األمر..

�ائه �� ينظر مع ��
كة ناجحة � أجرى.. المش�لة �� أن ال��

إن المش�لة ل�ست ��
� األمر

� التوسع، ل�نه س�نظر ��
جدا اآلن وال أحد يرغب ��

حتما..
� ابتذلت نف�� حقا.. وان�فت من مكت�ه شاعرا �أن��

ما �ان هناك داع ل�ل ما قلت..
 

∞∞∞∞∞
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(8)
� األ�ام التال�ة أن أذهب للمح�مة ألن� إجراءات

�ان ع� ��
.. إن (التفل�سة) ل�ست �السوء الذي حس�تها �ه، إعالن إفال��

ون من الناس يواجهون الظروف ذاتها مث�.. و�وجد كث��
� لم �دخله سواء من

مازلت أواصل ال�حث عن مكتب قانو��
� (دوت) و (�ادی ق�ل.. وذات يوم أزمعت أن أزور الزوج��
� شمال

� إ�اە.. �انا �ع�شان ��
� عنوانهما الذي أعط�ا��

�� ( �ال���
المدينة منطقة �ع�ش بها أصحاب المعاشات والب�ض والزن�ج

رق�قو الحال..
سان من (الدو برمان) �حرسان مدخل الدار.. الجو �ان �ل�ان ��

� حذر..
حار.. و�ل النوافذ واألبواب مفتوحة.. أق�ع ال�اب ��

� (رودی)، تقا�لنا .. أقول لها إن�� � المرأة إ� ال�اب وتنظر ��
تأ��

ز جاردنر).. � (سي��
منذ أسب�ع ��

كنت أتو� قض�تها ضد (الفائدة العظ�)..
- ماذا ت��د؟

ل من الداخل رطب � � و�� تنفخ دخان س�جارتها.. الم�� �سأل��
ول�ج.. أسألها عن (�ادی) �أنه صديق قد�م �.. ف�ش�� إ�

النافذة:
- هل ترى هذە الس�ارة القد�مة هناك؟

�ــــح فوق ال�بود، س�ارة فورد ب�ضاء عت�قة، لها �ا�ان، وقطة �س��
األعشاب تح�طها ول�ست لها عجالت.. وتردف المرأة:

- ابتعنا هذە الس�ارة عام 1964.. هو �جلس فيها ط�لة اليوم..
� الس�ارة �ع�� ابتعادە عن

ي�دو �� األمر منطق�ا.. إن جلوسه ��
رائحة دخان التبغ.. وعن القلق ع� ابنه الم��ض..

� ل�س ع� ما يرام.. قلتها لك من ق�ل.. - إن عقل زو��
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أقول لها وأنا أناولها أوراقها:
كة.. ا.. �جب أن تقاضوا ال�� � حالتك كث��

- لقد �حثت ��
- �م من الوقت �ستغرق المحا�مة؟

� ات المحام�� كة تملك حتما ع�� - إن المحا�مات تطول.. وال��
الذين �كسبون رزقهم من المماطلة..

� خالل أشهر�� - س�موت اب��
ل.. واضح أنه ابنها.. � أسمع صوت سعال من مؤخرة الم��

� أحتاج إ� محام � تو� القض�ة، ل�ن��
� راغب �� قلت لـ (دوت) إن��

.. مؤهل مرخص �ضع اسمه ع� األوراق، إ� أن أجتاز امتحا��
� شك:

�� � سألت��
- �م ��لف األمر؟

ء..  - اب�سمت اب�سامة دافئة - س�خذ الثلث مما نحصل �
- ال ��

.. لن نحصل عليها � � النها�ة.. نحن سنطالب �المالي��
عل�ه ��

�الطبع ل�ن ما سأناله س�كون مج��ا.. هذا ط�عا �عد خصم
ت�ال�ف عالج (دو�� رای)..

�ت المائدة �ق�ضتها: ��
- ل�كن.. افعل ذلك اآلن..

� صدق أن تجعل
لم تكن تحلم �المال.. ل�نها �انت تتم�� ��

� توك�ال شف��ا بتو�� � �عانون.. لهذا أعطت�� هؤالء النصاب��
� إ� الخارج.. ألقت نظرة ع� ع���� القض�ة.. وودعت��

المتهال�ة، وقالت ش�ئا س�ئا عن الصناعة ال�ا�ان�ة، وزجرت
�الب (الدو برمان).. ثم عادت للداخل..

دسونج)، والحظت أن لديها � تلك األمس�ة زرت مس (ب��
و��

� دارها �ان ابنها �ع�ش فيها.. عرضت عليها أن أستأجر
غرفة ��

�
طت عّ� أن أساعدها �� ا.. ل�نها اش�� هذە الغرفة، فلم تر مانع�

� هناك. واتفقنا ع� إ�جار قدرە ط إلقام�� العنا�ة �حد�قتها ك��



2322

�
� الشهر.. انها صفقة طي�ة.. وأنا فخور

مائة وخمسون دوالرا ��
� ع� التفاوض فيها..

�قدر��
 

∞∞∞∞∞
 



2323

(9)
 

� مدرسة القانون هو األعداء.. هناك
إن أول ما تحصل عل�ه ��

يتعلم الناس ك�ف �خدعون وك�ف �طعنون من الخلف. وهو
تدر�ب ج�د ع� الح�اة العمل�ة �ما ترى..

� هذا الموقف ال���ه..
�� � � حال�ا أمقت ذلك الذي وضع�� إن��

� مدي�تنا �صدر تق��ر يو�� عن ال�شاطات القانون�ة والمال�ة،
ف��

اسمه (د�� ر�بورت)، و�تضمن كذلك قائمة �ـ (التفال�س).. وقد
ات � هذە القائمة، ووزعوا ع��

� �أن �ضعوا اس�� ��
استمتع رفا��

� �ل أرجاء المدرسة�
منها ��

� المختار مبتعدا عن �ل الوجوە المألوفة.. ع� � رك��
اخت�أت ��

�ل حال سوف ت�ت�� الدراسة ق���ا و��ت�� هذا ال�ابوس..
 

∞∞∞∞∞
 

� من حفل التخ�ج هو أن عندي �ان العذر الذي قدمته التهر��
� لم أستطع �ات القانون، ل�ن�� القاعات واعدة مع �عض ��
� �ل

�� �
� أق�ع األبواب وأوزع أورا�� خداع أحد.. فال�ل �علم أن��

م�ان �ال جدوى..
ء إن حفل التخ�ج ال يهم أ�� �التأ��د.. ثم إن الحفل ممل م��

�خطب القضاة الذين �حاولون إقناعنا �حب القانون..
ا � (سارە �ال�مور) هناك، و�� تب�سم لل�ام��

كذلك ال أر�د أن أل��
� قد � دفع��

� أن �ل خ��ــــج �� ت�� ) أخ�� � مع خطيبها. ثم إن (مادل��
ع�� ع� عمل ما..

ومع�� هذا أن أجلس بروب التخ�ج وغطاء الرأس األسود وسط
� الصف الذي لم

� الوح�د �� ؛ �لهم �عرفون أن�� �
مائة من زمال��
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� الوقت الذي دار ف�ه حفل التخ�ج الذي لن
�ظفر �عمل ��

ە؛ كنت أدخل مكتب المحاماة الخاص �ـ (جوناثان ل�ك).. أح��
كة قوامها كة (ل�ك)، و�� �� لقد قمت ب�عض األ�حاث عن ��
ة و�اتب اثنا ع�� محام�ا.. منهم س�عة �ملك �ل منهم سكرت��
محام.. �س� هذە الوحدة (وحدة المح�مة).. أي أن لدى الرجل

سبع وحدات تعمل �ش�ل مستقل.. ي�سق ب�نها (لب�ك)..
�ان (ل�ك) �حب �ش�ل خاص مقاضاة أط�اء التول�د، وقد حقق
كة فهو (�اری � ال��

ی من ورائهم أما النجم الصاعد �� أر�احا ك��
� استطاع أن يرغم � الرا�عة والثالث��

).. وهو محام �� النكس��
� المكتب..

� دوالر.. وهو مطلق �ع�ش ��
طب��ا ع� دفع مليو��

� �� أال أ�دأ �محام.. ِلم ال أ�دأ ��اتب محام؟ �انت خط��
ى.. كة ك�� � أنجح وأملك �� ستكون قصة رائعة يوما ما ح��

..( � الساعة الثان�ة مع (�اری النكس��
إن لدى موعدا ��

� االستق�ال أتأمل الجدران الفاخرة، والسجاج�د
جلست ��

ة إ� متاهة من الممرات، ثم إ� � السكرت�� اإليران�ة.. ثم أدخلت��
مكتب (�اری)..

.. هو قطعا مشغول جدا.. وقد وضع جهاز الهاتف � صافح��
� جشع ط�لة الوقت..

�قر�� � أری أضواء الم�المات تلتمع ��
؟ � كة تأم�� � �صدد مش�لة �� - قل �� عن موضوعك.. ألم ت�لم��

� أ�حث عن عمل� - إن��
قلتها �جرأة.. ماذا أنا خا�؟ هو ذا �قطب.. �لتقط قطعة من

� وقد شعر أنه خدع: الورق.. و�سأل��
- هل أنت �اتب محام؟

- أستطيع أن أ�ون�
ء.. إن �

وأقف ح�� ال أدع له فرصة للتملص.. أح�� له �ل ��
ء �طل�ه.. أعرف أن خدا�� له �

أجرى �س�ط.. سأفعل �ل ��
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� �
� أقدم له صفقة ال �أس بها.. سأعمل �ضا�قه.. ال ألومه ل���

� العام..
�ن ألفا من الدوالرات �� �العب�د �أر�عة وع��

� قائال: قاطع��
ة.. - ل�ننا �حاجة إ� �اتب �ملك خمس سنوات من الخ��

- سأتعلم ��عة..
� لم أشفق عل�ه.. فهو قادر كنت أحا�ە �ش�ل غ�� عادل.. ل���

� أ�ة لحظة �ختارها.
ع� طردي ��

: قال ��
�
- �جب أن أتناقش مع مس�� (ل�ك) أوال.. إن له قواعد صارمة ��
ة.. اخت�ار موظف�ه.. ولن يروق له موض�ع �اتب محام �دون خ��

� هذا..
كنت قد تلق�ت هذە الصفعة مرارا.. لقد �ت ممتازا ��

� مهمة.. ها �� ذي أوراقها.. - إن لدى كذلك قض�ة تأم��
وناولته ملخص قض�ة آل (�الك).. راح �درسه �عنا�ة.. �دا عل�ه

: � اهتمام ال شك ف�ه.. ثم سأل��
� أحدس.. ت��د عمال و�س�ة من هذە العمل�ة� - دع��

� القض�ة ل�ن األجر
- ال.. أر�د العمل فقط.. أر�د أن أعمل ��

لك..
ثم نهضت قائال:

� مدرسة القانون.. ف��
�� ( � سکی�� - أرجو أن تتصل �ـ (مادل��

.. � �كي�� س��
) المجنونة.. أما زالت هناك؟ � - (مادل��
� أصلح.. - ��.. ولسوف تؤكد لك أن��

.. � قنا ع� وعد �االتصال �� واف��
 

∞∞∞∞∞
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� أن أقا�له فورا.. � (�اری) وطلب م�� � اتصل �� �عد يوم��
�ان الوقت ل�ال.. برغم هذا �ان عدد كب�� من الناس �عمل
� إ� مكت�ه.. كنت

� ع� ال�اب، واقتاد�� �داخل المكتب.. قا�ل��
� سأغدو جزءا من هذا � أن��

� انبهار، وأفكر ��
ء �� �

أرمق �ل ��
� (ممف�س)..

�� �
كة للتقا�� الم�ان الفخ�م.. أ��� ��

جلس ع� مكت�ه، وقرب مك�� الصوت م�� وفتح جهاز
الدكتافون:

ات غدا.. - س�سجل ما ستقول.. ولسوف تدونه السكرت��
موافق؟

- حسن..
� ع�� شهرا.. رات�ك واحد - سأعينك �اتب محام لمدة اث��
�
ون ألفا يتم دفعه ع� اث�� ع�� قسطا م�ساو�ا �� وع��

� الص�� ق�ل مرور منتصف �ل شهر.. لن �ستف�د من التأم��
� عقدك أو �ستخدمك �محام..

عام.. وقتها سنق�م أداءك ونل��
� الثامنة ص�احا

ة.. العمل ي�دأ �� س�كون لك مكتب وسكرت��
� ساعة أسبوع�ا.. س��دأ العمل و�ستمر حسب الظروف.. ست��

كة (الفائدة العظ�).. � قض�ة (آل �الك) ضد ��
��

ء.. �
- موافق ع� �ل ��

.. هكذا لن أعمل � � ساعة من العمل.. لتكن �سع�� ال �أس �ست��
د سونج) الرهي�ة.. � حد�قة مس (ب��

��
أقفل (الدكتافون.)، وراح �طالع تق��ري عن أ�ة (�الك).. راق له
� لألحداث القانون�ة، وطلب م�� الحصول ع� تعاقد مع

ت�س���
كة.. األ�ة لتوك�ل ال��

� مرآة الس�ارة.. �جب أن أتصل �ـ
رحت أب�سم وأنا أرمق وج�� ��

� (بوكر) الع��ز أل�لغه �األن�اء الطي�ة.. ثم أخذ زهورا لـ (مادل��
) وأقول لها شكرا.. سكي��
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ا.. ل�نه نقطة �دء أنطلق منها كصاروخ.. ر�ما �ان عمال حق��
سأ�ون أ��� ثراء من �ل ال�لهاء الذين أهرب منهم هذە األ�ام..

 

∞∞∞∞∞
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(10)
 

ء عن قض�ة �
) درسنا فيهما �ل �� مر يومان مع (�اري النكس��

كة.. �عود � ال��
� وآل (�الك).. لم ألق أحدا سواە �� كة التأم�� ��

.. فلست محام�ا.. لست ش�ئا � هذا ط�عا إ� وضاعة وظ�ف��
� �جيئون و�ذهبون فال ا أو خاصا.. إن كت�ة المحام�� كب��
� المب�� مشغولون جدا وال

�� � �الحظهم أحد.. ثم إن الموظف��
وقت لديهم للزمالة..

.. لم �كن أحد �سمح � �أخذ � �انت قيود األمن تحا� المب��
مفتاح.. لهذا كنت أذهب م�كرا، وأنتظر (�اری) ح�� �فتح �

�مفتاحه..
� اليوم الثالث فرغنا من ص�اغة خطاب مطال�ة �ارع، موجه

��
�د المسجل مع علم كة (الفائدة العظ�)، تم إرساله �ال�� ل��

الوصول...
 

∞∞∞∞∞
 

كة (ل�ك).. �� �
� أعمل �� الجميع �عرف اآلن أن��

.. فقط أذكر اسمها، عندئذ ما أجمل اسمها� ال أحد �سأل ما ��
.. � يراها الناس مائلة أمامهم �مبناها الفخم ومحاميها ال�ارع��

وجاء يوم الجمعة..
كة، لم �سمح � أحد �الدخول، ألن قا�لت (�اری) ع� �اب ال��

� قائمة األجور.. لهذا �ان ع� أن أنتظرە..
اس�� لم �دون �عد ��

� التاسعة..
� المح�مة ��

قال (�اری) إنه مطلوب ��
ح ع� أن أذهب إ� آل (�الك) وأجعلهم يوقعون لهذا اق��

التعاقد.. �جب أن يوقع ثالثتهم ع� العقود:
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الزوج والزوجة واألبن..
� ذه�ت لم أ�ن أحب قضاء نهار الجمعة مع آل (�الك)، ل���
� (دوت) إ� .. وقادت�� � وج��

ع� �ل حال.. نفس ال�الب ت�بح ��
� وتقول ب�ح�اط:

المطبخ ورأيتها تنظر إ� الفناء الخل��
� إ� هنا� أنت ت��د توقيع (دو��

- لن أستطيع جعل (�اری) �أ��
رای) كذلك.. أل�س كذلك؟

..�� -
خرجت من المطبخ.. �عد دقائق سمعت جل�ة �الخارج، فوقفت
ألقا�ل الشاب (دو�� رای �الك).. �ان واضحا أنه س�موت أ�ا �ان
الس�ب.. فهو ه��ل تقعر خداە، لون جلدە شم�، وظهرە

� قامته..
... ح�� ل�قارب األرض �� منحن�

ت) الذي ل�نه يب�سم و�مد �� �ا عظم�ة، ب�نما الـ (�� - ش��
يرتد�ه يتهدل حول ه��له:

- مرح�ا.. ماما تقول أش�اء طي�ة عنك.. تقول إنك ستقا��
هؤالء األوغاد وترغمهم ع� الدفع..

.. � ال أتخ�ل أن تقول هذە المرأة أش�اء طي�ة ع��
- لسوف نطالبهم �مليون..

قلتها وأنا أخ�ج العقود وأضعها ع� المائدة..
قالت المرأة:

� (�ادی)..
- لن �أ��

- �جب توقيع هذە األوراق
- وماذا فيها؟

كة مقا�ل ثلث - آە.. ال�الم المعتاد.. أن�م تو�لوننا لمقاضاة ال��
ما تدفعه..

� شك و�� �شعل لفافة تبغ:
�� � سألت��

؟! � �خط صغ�� - إذن لماذا اقتضا�م األمر صفحت��
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� غضب:
قال لها (دو�� رای) ��

.. � ء اللع�� �
.. واجعل�ه يوقع هذا ال�� � � إ� أ�� - خذي قلما واذه��

� سأفعل.. - أظن أن��
� نحو زوجها، الجالس

وأخذت العقد وراحت تجتاز الفناء الخل��
� س�ارته غ�� ذات العجالت، والقطة لم تغ�� جلستها فوق

��
ال�بود..

رحنا ترمقها و�� ت�عد القطة.. تدخل األوراق من النافذة
وتحدث زوجها..

: � � الزوج�� قال الشاب السق�م ع� صوت المناقشة الحادة ب��
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.. ل�ن اص�� عليهما.. إنهما طي�ا � - أعرف أنهما ي�دوان �المجان��
القلب..

ثم زفر وقال:
� ثمانون �المائة لو تلق�ت مزرعة النخاع

- أعرف أن احتمال وفا��
� �المائة.. لقد � �سع��

منذ ستة أشهر ل�انت فرصة شفا��
.. � تفاقمت حال��

وراح �لهث.. ح�� شعرت �أنه من الواجب أن أساعدە.. للمرة
.. كة (الفائدة العظ�) عدو شخ�� �� األو� شعرت أن ��

تعود الزوجة �األوراق وعليها توقيع ال ُ�قرأ، لزوجها.. وتوقع ��
وابنها.. و�قول � الشاب وهو �ع�د األوراق �:

� بهما.. لقد عاشا ح�اة � أرجوك أن تع�� - سأموت حتما.. ل���
م��رة..

لم أستطع ال�الم من فرط التأثر..
 

∞∞∞∞∞
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(11)
 

� ل وأراح�� � � الم��
�� �

ظل المطر ينهمر لمدة ثالثة أ�ام، مما أ�قا��
دی)، � حد�قة مس (ب��

� أؤديها �� من �ل تلك األشغال الشاقة ال��
� � الصفقة ال��

� أرتاب ف�ما إذا كنت حقا �ارعا �� � جعلت�� وال��
� قالت �� إنها ستخفض اإل�جار مقا�ل أج��تها معها.. ح��
� فالحة الحد�قة؛ لم أتوقع لحظة أنها تدخر �ل هذا

معاونتها ��
العمل �..

� جاء مساء الثالثاء دق جرس الهاتف، فرفعت السماعة.. وح��
�ان المتحدث هو الزوجة (دوت �الك).. فعرفت أن ش�ئا ما

ل�س ع� ما يرام.
قالت:

).. قال �� إنه - تلق�ت م�المة هاتف�ة ممن �د� (�اری النكس��
محام..

قلت لها:
� - �الفعل هو محام ثق�ل الوزن �عمل م��

- حسن.. لم �قل هذا.. اتصل طال�ا منا أن نزورە غدا لتوقيع
�عض األوراق.. سألته عنك فقال إنك ال تعمل هناك� هال

حت � ما �حدث؟ ��
.. قلت ش�نا ما عن سوء �

� حل��
توقفت لهنيهة.. شعرت �غصة ��

� إ�ار:
الفهم.. ل�نها قالت ��

- �ال.. �ان �عن�ك أنت.. قال إنك كنت تعمل معهم.. ل�نك لم
تعد�

: � � مقعدی.. و�صع��ة قلت والغرفة تدور ��
انهرت ��

- حسن.. سأتصل �ه ألفهم ما �حدث وأطل�ك �عد دقائق..
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).. �جب أن أعرف.. و��د مرتجفة طل�ت رقم (�اري النكس��
.. ثم �قول: � سمعت صوته المتعب يرحب ��

- إن لدينا مش�لة �ا (رودی) �صدد عملك إن (جونانان ل�ك) غ��
موافق ع� عملك معنا�

- ِلم ال؟
�ــــح لفكرة محام �شغل وظ�فة �اتب محام.. - إنه غ�� مس��
مس�� (ل�ك) �عتقد أن المحا�� ف�ك سوف �حاول الظهور
ء.. آسف �ا (رودی).. إن الرجل �مسك بزمام �

و�فسد �ل ��
ا ع� � كث�� .. �ل لقد و�خ�� � األمور �ق�ضة حد�د�ة.. وال �ل��

تعي�نك...
- أيها الوغد�!

- اسمع �ا (رودی)..
- أيها الوغد�!

� السماعة وشعرت ب�عض الراحة.. ثم صحت:
�خت ��

- سأ�ون عندك حاال�
ووضعت السماعة، و�عد ع�� دقائق توقفت - �فرملة حادة -
.. هم �التأ��د �الداخل أمام المكتب.. أصعد إ� المدخل األما��

ل�نهم لن �فتحوا �..
درت حول البنا�ة ورحت أق�ع األبواب دون �لل..

: ز رجل أمن ضخم الجثة.. و�ضع �دە ع� کت�� هنا ي��
طة.. .. ق�ل أن أستد� ال�� � - �جب أن ترحل �ا ب��

� وان�ف..
�قولها �صوت عميق.. فأ�عد �دە عن كت��

.. أخطط لالنتقام.. � ظللت ساهرا.. أ��� � غرف��
وع� األر�كة ��

ح األمر آلل (�اك)؟ لم � قتل (ل�ك) و(�اری).. ك�ف أ��
أفكر ��

أتصور أمس أن أعود لطرق األبواب من جد�د.. ك�ف أعود لـ
) من جد�د أطلب عمال؟ ت�ا ل�ل هذا النحس� � (مادل��
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� التاسعة ص�احا..
� أحدهم �� نمت ع� األر�كة.. وأ�قظ��

� غ�� ث�ابها الرسم�ة..
�� � طي�� وجدت ��

دعوتهما للدخول وأنا أ�ساءل عن س�ب قدومهما..
: �

طل�ت منهما الجلوس.. فسأال��
- هل تعرف (جوناثان ل�ك)؟

- نعم..
- هل ذه�ت هناك إ� مكت�ه ل�لة أمس؟

- نعم..
أسئلة غ���ة.. لماذا ذه�ت؟ هل حاولت اقتحام الم�ان؟
� منتصف الل�ل؟ ال.. صف لنا رجل األمن..

هل عدت ��
وعرفت أن رجل األمن قد مات أمس�

- کـ.. ك�ف مات؟
� المب�� �عد منتصف الل�ل�

� ش�ت �� � النار.. النار ال��
ق �� - اح��

هل الس�ارة (الت��وتا) �الخارج مل�ك؟
.. فأنتم تمل�ون الحاس�ات اآلل�ة.. - أنتم تعرفون أنها مل��

- هل قدتها إ� المكتب �عد منتصف الل�ل؟
� الثان�ة ص�احا..

هناك من رأي س�ارتك قرب المكتب ��
� عص��ة

قلت ��
قت.. كة اح�� - إذن فال��
- صارت واألرض سواء..

� مش��ه ال �أس �ه.. أل�س ) قال ل�ما إن�� - و (�اري النكس��
كذلك؟

� الح��ق إذ سقط السقف عل�ه.. �ا
� أن الحارس مات ��

ا�� وأخ��
� النار

� الجم�لة والسجاج�د والد�كور.. �لها ��
للخسارة� الم�ا��

- �قولون إنك كنت ثائرا جدا..
- نعم.. ل�ن ل�س إ� درجة حرق الم�ان..
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: سحب أحدهما ورقة من جي�ه. وقال ��
� تدم�� ممتل�ات خاصة.. حدث هذا

- لدينا هنا تق��ر �دينك ��
كة (برودنا�س) �� �

منذ شه��ن ��
ا.. فان �أن لد��ما حاس�ا آل�� ا تع�� - أخ��

� (إب��ل) �مكن أن
و�ذا كنتما تعتقدان أن من يهشم تمثاال ��

� و�ــهنأ
�� � أن �س��

كة �املة أمس؛ فإن للفاعل الحق��� �حرق ��
�اال.. فأنتما �ع�دان جدا..

قال �� أحدهما وهما يتأه�ان لالن�اف:
- ر�ما �ان من األفضل أن تجد محام�ا.. فح�� هذە اللحظة أنت

المش��ه األول لدينا�
كة � نحو ��

انتظرت نصف ساعة �عد رح�لهما، ثم قدت س�ار��
(ل�ك).. ومن �ع�د لمحت ال�قا�ا المتفحمة.. لم �عد �اق�ا سوى
حائط واحد من المب�� الجم�ل، وقد فاحت رائحة الخشب
طة حول �ط أصفر ث�ته رجال ال�� المحروق النفاذة، وثمة ��

موقع الحادث..
 

∞∞∞∞∞
 

�ان (ب���س) وغدا ال خالق له، �دير �ارا مشبوە السمعة عند
ة ال �أس بها ساق�ا.. أطراف المدينة، وقد عملت عندە ف��
� التحا�ل

وأعتقد أنه �كن � �عض المودة، وأعرف أنه أستاذي ��
ع� القانون.

� مع البول�س. راح إ� (ب���س) توجهت.. وحك�ت له مش�ل��
�
�� � � بوجوە المذؤو���

� للقصة بوجهه المشعر الذي �ذكر��
�ص��

� مألى بها: الس�نما.. �ان �حب هذە القاذورات، وقد �انت قص��
� مقتول.. لم � مكتب محاماة.. ��

� نصا�ة.. ح��ق �� كة تأم�� ��
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�كن ينقص األمر سوى �عض فت�ات االستعراض لتكون قصة
ممتعة له حقا..

�ان متعكر المزاج ألنه لم �فق من الخمر �عد..
اب من جد�د.. فهو ال �فيق ق�ل السادسة مساء عندها ي�دأ ال��

� أسعدته.. ل�ن قص��
احه هو أن أذهب معه الس�شارة محام�ه (بروزر)، وهو �ان اق��
�فة أ�دا.. وغد أخر �ال خالق.. معروف �أنه ال �كسب قض�ة ��

لم �كن �� الخ�ار...
� الهاتف �ع�ارات ��عة مخت�ة:

قال لمحام�ة ��
- هنا (ب���س).. نعم.. أحتاج إل�ك ��عة موظف عندي.. �عد
� ألشفق � دق�قة..  �ان �عرف ج�دا أن هاتفه مراقب.. و�ن�� ثالث��
ع� ض�اط الم�احث الذين س�حاولون استخالص ما �دين

(ب���س) من هذە الع�ارات الملغزة..
ندخل مكتب (بروزر) الذي ال تدخله الشمس أ�دا.. �ان (بروزر)
، وخلفه رأ�ت حوض أسماك مليئا �سمك �ش�ه الدب ال�ب��

س.. إنها لمحة ذات داللة.. القرش المف��
� ل�نه �ان �عرفها من الصحف �الفعل.. و�دا حك�ت له قص��
� (ب���س) ذات مرة أن (بروزر)

�� مطمئنا واثقا من نفسه لقد أخ��
طة أ��� ممن �عرفهم العمدة نفسه.. �عرف من رجال ال��

طة: هل هذا - �حتاج األمر إ� �عض األ�ام ق�ل أن تقرر ال��
الح��ق �فعل فاعل أم ال.. ولن �طلبوك ق�ل هذا..

هنا تدخل (ب���س) ل�عرض ع� (بروزر) استخدا�.. قائال:
� هنا �ا (بروزر).. - �ا للجح�م� أنت تملك ج�شا من المحام��
ماذا �ض�� لو زادوا واحدا؟ إن الغالم �حتاج إ� عمل..  اب�سم 

المحا�� اب�سامة لط�فة ك�سمة (�ا�ا ن��ل).. وقال:
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� � أ�حث عن موه�ة قانون�ة.. ألن عندي منصب�� - الحق أن��
� � أنتظر من العامل�� � لن أمنحك رات�ا.. إن�� شاغ��ن هنا.. ل���

عندي أن �دفعوا رواتبهم ألنفسهم�
.. � ال أتحمل فكرة أن �كون (بروزر) رئ��� لم أستطع ال�الم.. إن��
س�كون هذا هو الحض�ض �عينه.. ول�ن ماذا �عن�ه �عدم دفع

راتب؟
: قال ��

�اء هنا.. �ل منهم يتل�� ألف دوالر - هذا سهل.. لدينا �عض ال��
� �ذهب

� القضا�ا، الثلث الثا��
� الشهر.. وثلث ما �حصل عل�ه ��

��
� لإلنفاق ع� السكرتار�ة، الثلث الثالث �ذهب إ� صندوق مكت��
ى .. وتظل مدينا � �ألف دوالر شه��ا ح�� تحقق صفقة ك�� ��

� شهر ما..
��

ء الوح�د األ��� سوءا من ال�طالة �
�ا له من نظام غ��ب� إن ال��

ا�م ف�ه الديون عل�ك �ل شهر� هو العمل الذي ت��
: � ع� ركب�� ��� � حماس، وهو ���

هنا قال (ب���س) ��
- �ا لها من صفقة� هذا عادل.. �مكنك هنا أن تصنع نقودا

حق�ق�ة..
� (ممف�س).. ك�ف

إن الرجل �قدم �� الوظ�فة الوح�دة ال�اق�ة ��
� أن أ�دأ اليوم.. اآلن.. وأنا مذعور أحتاج إ� أرفضها؟ إنه ي��د م��
�
� من ك�ار المفسدين �� عون.. وح�د خائف.. أجلس مع اثن��

المدينة..
لم �كن أما�� خ�ار آخر..

سأق�ل العرض..
 

∞∞∞∞∞
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� بؤرة فساد المدينة، محاطا �مالە خل�عة
�قع مكتب (بروزر) ��

وحانات.. وقد توجهت إ� هناك �عد الظهر ألم أوراق
استخدا�..

�
قرأت النص �عنا�ة.. فمن هو مثل (بروزر) ال �د أن �خ��

�
� العقد، ت�يح لمخال�ه أن تنغرس أ��� ��

ة �� ع�ارات صغ��
.. لح��

قا�لت (بروزر) و�لمته عن قض�ة آل (�الك)، وقلت له إن
� سأجعل � ألخذ القض�ة إ� مكت�ه..، وقلت إن�� ) خدع�� (النكس��
كة (ل�ك) ل�عطوها لنا.. راق آل (�الك) �سحبون القض�ة من ��

له األمر.. فهو �حب األعمال الدن�ئة من هذا القب�ل..
� العمل مع (بروزر).. و�ان أ��� ما راق �� معه هو

�دأت أنتظم ��
ء.. �

� ارتداء أي �� � غ�� مطالب �ارتداء ر�طة العنق.. �مكن�� أن��
� �دأت أتعلم � وأذهب م�� أر�د.. ثم إن��

ق�ادة أي س�ارة.. آ��
كة ك�ف أ�ون � هذە ال�� القانون من أبوا�ه الخلف�ة.. ستعلم��

خشنا..
� قصاصة ج��دة.. وقال: ذات ص�اح دخل (بروزر) ليناول��

� �ان ثمال وك� - هو إذا حادث ط��ق.. ي�دو أن أحد السائق��
اإلشارة و�� حمراء.. توّل هذا الموض�ع..

- وهل نمثل نحن أحد إلـ...؟
� األمر.. ي�دو أن

- �ا للجح�م�.. ال.. ل�س �عد.. اذهب وحقق ��
هناك �عض اإلصا�ات الطي�ة..

� دون أن أفهم ش�ئا.. رحت أطالع القصاصة والتق��ر وترك��
، الشهود، � ء: أسماء المصاب�� معها، إن التق��ر �حوي �ل ��
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أرقام الهاتف.. العناو�ن، �ما يوجد رسم كرو�� لما حدث.. لقد
ء �

وقع الحادث مساء أمس و�رغم هذا �عرف (بروزر) �ل ��
..؟ � عنه.. ما المطلوب م��

سمعت قرعا ع� ال�اب.. ثم ظهر رجل صغ�� الحجم قال � إن
اسمه (د�ك شفلت).. ع� عي��ه ع��نات رف�عة اإلطار
م�سخة.. من الصعب أن تعرف هل رأسه أ��� من جسمه أم
.. الواقع أنه � جسمه أ��� من رأسه.. المهم أنهما غ�� متناسب��

.. �
� ح�ا��

أقبح رجل رأيته ��
� هنا وقد طلب (بروزر) �ات التأم�� قال �� إنه مختص �قضا�ا ��
� قض�ة آل (�الك).. لم �كن (د�ك) محام�ا..

�� � منه أن �عاون��
� اخت�ار التأه�ل �محام برغم محاولته ست مرات، فهو لم �ج��
ل�ن (بروزر) �عامله �محام عادي.. وهو ذا (د�ك) �حصل ع�

� العام عن ط��ق ممارسة القانون دون رخصة..
� ألفا �� أر�ع��

� (بروزر) عنه.. � عمله �صدد الحادث الذي �لم��
سألته عما ي����

فقال:
� الحادث.. اجعله يوقع.. اجعله �طلب

- اذهب إ� المصاب ��
تع��ضا عن إصابته و�و�لك أنت.. ثم ا�دأ العمل�

- وك�ف أجدە؟
�
.. �جب أن تعتاد ال�حث عنهم �� � المس�ش��

- �الطبع هو ��
�
.. األمر ال �حتاج إ� عالم صوار�ــــخ.. ماذا علموك �� المس�ش��

مدرسة القانون؟
.. ل�نهم لم �علمونا مطاردة س�ارات اإلسعاف.. - علمونا ال�ث��

ل � - إذن تعلم ��عة و�ال ستموت جوعا.. س�تصل برقم م��
المصاب وتقول: إنك ت��د التحدث إل�ه، س�قول لك المت�لم إن
� مس�ش�� كذا.. تعال م�� اآلن إ�

ء للهاتف ألنه �� � فالنا لن ���
، وسأر�ك ما �جب عمله.. المس�ش��
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ة.. � الط��ق إ� المس�ش�� �عد ما عرفناها بهذە الح�لة الصغ��
��

ي هو حد�قة حيوان صح�ة مملوكة ز) الخ�� مس�ش�� (سان بي��
للحكومة...

�تها � اش�� ة ال�� �شق الط��ق إ� هناك ب�نما (د�ك) �لوك الشط��
� فمه فال أجرؤ ع� النظر.. له والسلطة ت�ساقط من جان��

�جتاز المدخل دون مشا�ل.. إن الحراس �عرفونه..
ومن االستعالمات �عرف رقم غرفة (فان الندل)..

: �ستقل المصعد معا و�ــهمس ��
- حاول أال ت�دو �محام�

� أن (د�ك)
لن تكون هناك صع��ة.. فمن المجنون الذي �شك ��

� ممرات
�� �

محام؟ نصعد إ� الطابق الثامن ونخ�ج.. ونم��
مزدحمة ح�� نجد الغرفة (368).. ندخل إ� ح�ث نجد رجال
� هلع �أنما

راقدا ع� ظهرە والضمادات تمأل جسدە.. ينظر لنا ��
�ع �ليته.. جئنا لنن��

� هنا يت�ف (د�ك) بثقة وس�طرة لم أتصور أنهما لد�ه.. ينح��
� تعاطف القساوسة و�سأله:

ع� الرجل ��
- عمت مساء �ا س�دي.. ك�ف حالك؟ نحن نمثل مكتب
� �عد.. كة تأم�� .. أنت لم تقا�ل أي مندوب �� �

(ستون) القانو��
أل�س كذلك؟

.. إنهم ل�سوا � هكذا ب�ساطة �حدد (د�ك) األشخاص الس�ئ��
� �قول (فان الندل): إنه لم �لق �ات التأم�� نحن.. إنهم فت�ة ��

أحدهم..
- حسن.. إنهم قد خرجوا ل�فوزوا �ك.. لقد قرأنا تق��ر الحادث..
كة خالل ساعة سنذهب لنتحدث إ� الشهود.. لو أن رجال ��
وروا شهادتهم نحتاج � � قا�لوهم أوال فلسوف يرشونهم ل�� التأم��

كتنا.. � تهاب �� �ات التأم�� إ� توك�لك.. إن ��
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ولسوف ننال ثلث ما ستحصل عل�ه من تع��ض..
�قولها وهو �خ�ج التعاقد من حقي�ته.

�مسكه (فان الندل) و�حاول قراءته.. �ا له من تعس� لقد مر
� غائمة - أن يوقع � ح�اته أمس.. واآلن عل�ه - �ع��

�أسوأ ل�لة ��
ددا ل�ن (د�ك) لم ع� وث�قة قانون�ة و�تخذ قرارا صائ�ا.. �ان م��
ك له فرصة.. وضع حقي�ته ل�سند الورقة عليها و�ناول قلمه ي��

� رضا:
للرجل.. يوقع الرجل ب�د منهكة، ف�قول له (د�ك) ��

� س�أتون إل�ك ل�ال.. س�حاولون - برافو.. تذكر أن رجال التأم��
الوصول إ� �س��ة.. ال تق�ل.. ال توقع أ�ة أوراق..

ونتحرك لالن�اف..
� الممر �قول �� (د�ك) فخورا:

و��
- هذا هو العمل �ا (رودی).. إنه قطعة من ال�عك �ما ترى..

- وماذا لو �ان لد�ه محام؟
- لن نخ� ش�ئا.. وح�� لو طردنا من الغرفة فماذا نخ�؟

از �النفس.. ال ي�دو له هذا � سنخ� �عض ال�رامة و�عض االع��
� هذا مخالفة آلداب المهنة..

ا.. وال يرى �� خط��
� (د�ك) أنه

�� ة �المس�ش�� أخ�� �ا) صغ�� �انت هناك (�افت��
� ساعات طوال هنا.. فهذا هو الم�ان المناسب الصط�اد

�ق��
المر�� الذين غادروا فراشهم ملال.. ال تخش هذا الم�ان.. لن
�قذف �ك أحد للخارج.. فقد صار (فان الندل) عم�ال لك ولن

اض.. �جرؤ أي شخص ع� االع��
ز) مناس�ة لل�دء.. ألن بها أ��� عن�� إن مس�ش�� (سانت بي��

� الدائم
�ا �� م�ا�� � المدينة.. ستكون هذە ال�افت��

للحوادث ��
ل�ال..

 

∞∞∞∞∞
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(13)
 

.. من طة ي��دون التحقيق م�� � (بروزر) أن رجال ال��
�� أخ��

�
الخ�� أال أرفض ح�� ال �حنقون، إن التحقيق س�دور هنا.. ��
� كنت أثق �ـ (بروزر) ثقة عم�اء.. مكت�ه وأمامه.. من الغ��ب أن��

� أي وضع آخر..
وهو رجل ما كنت ألثق �ه ��

.. �ان األمر � طة �جهازي �سج�ل، وراحوا �سألون�� جاء رجال ال��
� تلك الل�لة.. حاولوا أن

مم.. إذ ع� أن أ�رر ما قلته لهم ��
� �ال�� ع� غرار: قلت إنك كنت ترتدي

�جدوا تناقضات ��
قم�صا سماو�ا.. واآلن تقول إنه �ان أزرق، ل�ن الحق�قة �انت
� لست رجلهم.. �اإلضافة إ� أن ، و�عان ما أدركوا أن�� � ص��

��
� ذهول - أنهم يهابون

(بروزر) �ان لهم �المرصاد.. وأدركت - ��
� (بروزر) أن هذە نها�ة

�� ا ان�فوا.. وأخ�� (بروزر) حقا.. وأخ��
ا طلب م�� أن � جهاز هاتف صغ�� .. وفوجئت �ه يناول�� معانا��

.. فل��ما احتاج إّ� فجأة.. أ�ق�ه دوما م��
ا له ط�لة شعرت �الرعب.. فعن ط��ق هذا الجهاز سأظل ع�د�

اليوم..
 

∞∞∞∞∞
 

.. �ا المس�ش�� � �افت��
لم �كن الطعام س�ئا ��

ثرون.. أخرجت كت�� الخاصة أط�اء وممرضات من حو�� ي��
�
�� � �امتحان التأه�ل لمحام.. فقد قررت أن أستف�د من وق��

� �عرفون أن االستذ�ار.. ل�م ستكون دهشة األط�اء عظ�مة ح��
� جهد، عله �قاضيهم يوما ما�

وسطهم محام �درس ��
� الدراسة ح�� �س�ت أين أنا..

�دأت أنهمك ��
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� أحب هذا الم�ان.. ال � - أدركت أن�� و�عد قل�ل – ولشدة دهش��
، والقهوة ل�ست س�ئة، والهدوء تام، ثم إن رئ��� � أحد �عرف��

� أن أ�ون هنا.. ي�تظر م��
: � هنا رن جرس الهاتف.. هذا (بروزر) �سأل��

هل من توفيق؟ فأقول له: ال.. يتم�� � (ص�دا سع�دا)
و�ضحك.. و�غلق االتصال..

.. أواصل دراسة القانون الف�درا��
� الص�اح ليناقش

�� �
� (بروزر) من جد�د.. ي��د�� � التاسعة �طلب��

��
.. م�� قض�ة مهمة.. واضح أنه يتحدث من المل� الل���
� وهو جالس �عاقر الخمر

� أن يتل�� رئ�� إلهامه القانو�� يؤسف��
� مل� خليع..

��
�ا.. ثمة فتاة ع� مقعد متحرك � ال�افت��

ة مساء وال أحد �� العا��
� الج�س ومعصماها م��وطان..

�دفعها ممرض.. فتاة قدمها ��
.. � ة جدا.. جم�لة جدا.. حملقت فيها لثوان ثم عدت ل�ت�� صغ��

� منهما.. شعرها أسود.. عيناها ب�يتان.. ثمة كدمة حول ع��
كه ق�ضات ال�د �قدم لها الممرض ک��ا كدمة من الن�ع الذي ت��

تقال و�قول: ورق�ا من عص�� ال��
- هو ذا �ا (ک��).

� عالم خاص
، �ل تنظر ل�ع�د.. إنها �� و�ن�ف.. إنها ال تنظر ��

� خن�ها األ��.. إنها تمسح عي�يها
بها.. ثمة خاتم زواج رفيع ��

� ل�س �س�ب ألم قدمها �التأ��د.. إن .. إنها ت��� �مند�ل ور��
روحها تتألم..

.. آخذ نفسا عم�قا وأنهض وأدنو منها... أنظر لها.. تنظر ��
أقول لها �ع�:

ء أستطيع عمله؟ �
- انظري.. هل هناك ��

- ال..  - �صوت خافت واب�سامة واه�ة..
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ء.. فأنا موجود وأهتم� �
- أنا هناك.. لو أردِت أي ��

- شكرا
� روحها..

� تركت أثرا �� أعود لمقعدي عالما أن��

وجة � �ة، لو �انت م�� � �فلت �� .. وقل�� � ألجدها ترنو �� أرفع عي��
� ذات الحادث؟ رحت

فأين زوجها �حق السماء؟ هل مات ��
أقلب كتاب القانون.. ثم سألتها:

- هل أجلب لك ش�ئا؟
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- ر�ما �عض ال�وال..
و�ات، وعدت لها.. � من آلة الم�� مألت ك����

: قالت ��
- أرجوك أن تجلس.. فقد سئمت الممرضات..

قلت لها وأنا أجلس جوارها:
- أنا (رودی �ا�لور)..

- (ک�� را�كر)..
� دنوت منها.. لم أصدق مدى جمالها إال ح��

سألتها:
� هنا؟ - لماذا تأت��

.. وأنت؟ � - سئمت غرف��
- أدرس المتحان التأه�ل للمحاماة، فقد أنه�ت دراسة القانون..

ما هذا ال��؟
.. ��

� .. لقد ث�توە �مسمار.. حادث م�� - إنه �اح��
؟ ��

� ما مع�� هذا؟ حادث م��
: � ثم سألت��

أل�س م�انا غ���ا للدراسة؟
- ل�س تماما.. إنه هادئ ومفت�ح ط�لة الل�ل و�ه كث�� من

القهوة.. �م عمرك؟
- �سعة ع�� عاما..

ورحنا نت�لم.. وعرفت ال�ث�� عنها.. إنها تلك القصة التقل�د�ة:
� و�� أجمل طال�ة.. الزوجان

هو �طل المدرسة الثان��ة ال��ا��
األم��ك�ان المثال�ان..

وال�ل ي�تظر زواجهما.. ل�نهما يتعجالن الزواج ق�ل إنهاء
ة حقا.. تتال�� المدرسة.. وهنا �ك�شفان أن الح�اة عس��

الروما�س�ة من ح�اتهما.. مازال هو �حلم �النجاح، ومازالت ��
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�
� لن تحلم �أ�ام المراهقة الخال�ة من الهموم، وتحلم �ال�ل�ة ال��

تراها أ�دا. وال دا�� للذكر أن أهلها وأهله تخلوا عنهما..
�ــها �قسوة.. ب الخمر ب�فراط، ور�ما ��� وفهمت أن زوجها ���

الهاتف �دق من جد�د..
� عن أخ�ار الص�د.. (بروزر) �سأل��

استغرقت الم�المة �عض الوقت، ح�� جاء الممرض ل�ع�دها إ�
.. �

� أذ��
غرفتها.. سددت السماعة ب�دي، ب�نما (بروزر) ��خ ��

وسألتها:
- أراِك غدا؟

- غدا..
وابتعد الممرض بها..

أغلقت الهاتف � ال أسمع �ق�ة م�المة (بروزر)..
� �فيق من سكرە، فلسوف ال�� لو أنه تذكر غدا ما حدث ح��

اللوم ع� جهاز الهاتف..
 

∞∞∞∞∞
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(14)
 

�ان (د�ك) �عشق التحد�ات..
لهذا - ما إن �لفته �التحري - ح�� عاد �� �عد ساعة، وهو
�حمل تق��را �امال عن الفتاة: لقد دخلت المس�ش�� منذ ثالثة
سة ل�ة �� � ان مشاجرة م�� أ�ام ب�صا�ات عدة.. سمع الج��
و�ة طة.. جاء البول�س ل�جدوا الفتاة م�� فاستدعوا ال��

ومكومة ع� األر�كة..
طة أ�ضا.. ب رجال ال�� و�ان زوجها ثم إ� حد أنه �اد ���

نقلوها إ� المس�ش�� ونقلوە إ� السجن..
ب هذە الفتاة الرق�قة إ� �لما فكرت أن هناك من �جرؤ ع� ��

حد ك� رجلها؛ أشعر �الغث�ان، والعج�ب أن هذە ثالث مرة�
ة: � خ��

قال (د�ك) ��
� للمحا�مة ل�ن ش�ئا لن �حدث.. س�تنازل الزوجة - س�قدم الف��
عن التهمة �ما فعلت من ق�ل.. س�ق�الن �عضهما و�صطلحان..

وتتماسك ح�� �فعلها ثان�ة�
� حقا وتأ�� اتهامه.. إنها تحب الف��

 

∞∞∞∞∞
 

� تلك الل�لة.. وجلست أحاول أن أدرس..
عدت للمس�ش�� ��

وصلت (ک��) �عد دقائق.. ل�ن �ان هناك من �دفع مقعدها..
� ل�نه � طول قام��

� رأيته عرفت أنه (�ل�ف) زوجها.. إنه �� ح��
ز من �م ، وعضالت ذراعه ت�� � � الب��ان ع��ض المنكب�� مت��
.. لقد ارتداە خص�صا لهذا الغرض.. و�ان مشعرا قم�صه القص��

�القرد..
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.. � أنظر لها ل�نها تتحا�� عی�� �� تعرف أن��
�انا يتحدثان �حدة.. تهد�دات.. اعتذارات.. من الواضح أنهما
يت�لمان عن القض�ة.. فجأة يرتجف و�قذف �ع�ارات �ذيئة.. إن

فت�له قص�� حقا..
� �دە..

�عان ما �شتعل فينفجر.. �ان �حمل ك��ا من ال�وال ��
� عص��ة ع� قم�ص المس�ش�� الذي

رأيته �قذف ال�وب ��
ترتد�ه..

� أن أجلس..
وث�ت برد فعل غ��زي ل�ن عي�يها أمرتا��

رأيته ي�تعد وهو �طلق الس�اب.. جاءت الساق�ة
حاملة م�شفة وراحت تنظف رداء (ک��).. أراهن ع� أن (ک��)

جاءت �ه هنا خص�صا �� أراە..
� أشهد مزاجه الناري..

ة ال �أس بها أدركت معها أنه لن �عود.. مرت ف��
.. تقول �� �لمات لن أ�ساها ما �

� (ک��) ب�ص�عها �� آ�� تنادي��
حي�ت:

؟ � إ� حجر�� - هال صحبت��
؟ - هل أنت �خ��

تهز رأسها أن نعم.. أقود مقعدها إ� المصعد..
تتحرك إ� الطابق الخامس.. أتجه إ� غرفتها �ما تصفها �..

النور مضاء �الداخل..
تقول �� و�� �ش�� إ� الفراش:

.. �
- أرجو أن �ساعد��

� ال � �ذراعها.. تعت� �قوة ل���
أنح�� وأحملها.. تطوق عن��

� ك�لوجراما �ما أشكو.. عمل�ة سهلة ألنها ال تزن أ��� من ست��
�ــــح .. و�س�� �

فيها من ج�س.. تعتمد ع� قدمها الهشة ل�ساعد��
ا ع� الفراش.. أخ��
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� ال م�االة:
تدخل ممرضة من ال�اب.. لتقول ��

- �جب أن �س��د� ث�ا�ك �ا (ک��) – و� تقول - انتهت
).. ه�ا انته ��عا.. ساعات ال��ارة �ا (رو��

: � وتخ�ج من الغرفة.. ترفع (ک��) المالءة إ� ذقنها و�سأل��
� (�ل�ف)؟

- ما رأ�ك ��
ب ال�رة ب امرأته �م�� - �جب أن ُير�� �الرصاص.. أي رجل ���

�ستحق الر�� �الرصاص..
- ك�ف عرفت؟

؟ إ� لحظة أن يهشم � طة.. إ� م�� تتحمل�� - من تقار�ر ال��
رأسِك؟�

دمعت عيناها.. وهمست:
- أنت ال تعرف ش�ئا

- ارف�� قض�ة لطلب الطالق.. افعليها اآلن وخالل ثالثة أشهر
� حرة.. و�ال أنت ميتة خالل شهر من اآلن لو لم ستكون��

تتخل�� من هذا الوغد..
سأعط�ك عناو�ن مرا�ز ال�ساء ضحا�ا العنف..

- ضحا�ا العنف؟
�
� هذا؟ هذا المسمار �� - نعم.. أنت ضح�ة عنف.. أال تدرك��

� أنك ضح�ة عنف.. �احلك �ع��
.. إنه مجنون.. � � �ل م�ان ل�قتل��

�� �
- لو حاولت الطالق لطارد��

لقد قالها مرارا.. وعندما طل�ت الطالق للمرة األو� وجدت
� خائفة تماما.. � المس�ش�� فورا.. إن��

نف�� ��
� حنق:

هنا دخلت الممرضة لتقول ��
- انتهت مواع�د ال��ارة.. ل�س هذا فندقا �ما تعلم..

عدت لداری أحلم.. ��ل �لمة قالتها.. ��ل نظرة نظرتها..
إنها تتوقع أن أنقذها.. وال أحد لها سوای..
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إنها فتاة خا�ة.. فتاة محطمة مألى �الندوب..
اع جم�لته � ثم أنها خطرة.. لو علم زوجها أن هناك من �حاول ان��

منه فسوف..
� الحب إال قرب االمتحان؟�

ر�اە� لماذا ال أقع ��
 

∞∞∞∞∞
 

� قد كة (الفائدة العظ�) للتأم�� � (بروزر) أن ��
�� � الص�اح أخ��

��
كة (ب��ت) و�لت عنها المحا�� األشهر (دراموند)، من ��

القانون�ة (1)!
كة � العالم تو�ل عنها ألعن ��

كة أمقتها �� �ا للمصادفات� أ��� ��
� ال�ون�

ال أطيق سماع اسمها ��
� سلة واحدة..

�� �
�ل أعدا��

عرفت أنهم س�جرون المحا�مة أمام قاضيهم المفضل (هافر)..
� دراسة القانون �جامعة (ب�ل)، و�ان

وهو زم�ل (دراموند) ��
� النصا�ة ق�ل أن �ص�� �ات التأم�� محام�ا مختصا �الدفاع عن ��

قاض�ا�
� الورق.. إنهم �ق�ضون أجرهم �الساعة.. و�لما

- س�غرقونك ��
.. لقد خرجوا ل�ظفروا �ك �ا �ان الورق أ��� �لما نالوا أجرا أ���

(رودی)�
� أن (بروزر) خائف� وللمرة األو� شعرت لدهش��

 

∞∞∞∞∞
 

�ا مساء.. � موعدها.. عندما دخلت ال�افت��
لم أجد (ك�ل) ��

� �خطها: وجدت خطا�ا أعطان�ه أحد الممرض��
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- ع��زی (رودی)، سمح � الطب�ب �الخروج.. أرجو أال تحاول
ء.. أتت �

.. شكرا ع� �ل �� � أو معرفة عنوا�� االتصال ��
مدهش..

هكذا.. بهذە ال�ساطة� ظللت ط�لة اليوم أنتظر لقاءها، ولم
� .. شعرت �أن�� �جل ب�ا�� أنه من الممكن أن تغادر المس�ش��

أهوى من حالق..
� دل�ل العمالء ح�� وجدت

هرعت إ� هاتف عمو�، و�حثت ��
اسم (�ل�ف را�كر).. طل�ت الرقم.. فسمعت صوتا مسجال يردد:

- هذا الرقم مرف�ع من الخدمة.. هذا الرقم مرف�ع من الخدمة..
 

∞∞∞∞∞
 



2353

(15)
 

� ز�ارة آل (�الك) وقضاء � وق�� ما ب��
� األ�ام التال�ة رحت أق��

��
�
�� � سماع (بروزر) �خ�� وقت مع (دو�� رای) الم��ض، وما ب��

ى مثل (ب��ت).. �ات ال��� اته عن أسلوب عمل ال�� �خ��
إن هؤالء األوغاد - قال �� - �ج�دون عمل الملفات و�مكنهم أن
� أ�ة لحظة..، فلديهم المحامون الذين

ا �� �ملئوا ملفا كب��
� المكت�ة وأمام شاشات ال�مبيوتر.. وعندئذ

�دفنون أنفسهم ��
� قراءته.. إنهم ال ي�الون �الخسارة

تجد لد�ك ملفا سمينا مرهقا ��
أو ال�سب.. ما داموا �ق�ضون �الساعة..

� الساعة، وعمالؤە يوقعون
إن (دراموند) يتقا�� 350 دوالرا ��

� تحد�ت � �التضاؤل �أن��
الفوات�� دون تردد.. هذا �شعر��

� ج�شا.. أنا الذي مررت �اخت�ار التأهل �محام منذ أسبوع��
فحسب..

كة (الفائدة العظ�).. وصورة (دو�� رای) � حقا أ�رە �� ل�ن��
.. إن (درامون) ي��دها ح��ا ورق�ة.. � ح مخ�ل�� المحت�� ال ت��

حسن.. أنا لها.
 

∞∞∞∞∞
 

� (د�ك) �أخ�ار غ���ة..
�� � هذا الوقت أخ��

��
قال �� إنه يتوقع الق�ض ع� (بروزر) و (ب���س) ق���ا جدا..

فمكتب الم�احث الف�درال�ة يراقبهما..
� مكت�نا فهمت اآلن �

ر�ما إ� درجة وضع أجهزة تنصت ��
� مطعم مهجور.

إ�ارە ع� ال�الم ��
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� تجارة م���ة مناف�ة
� قد تورطا أ��� من الالزم �� ي�دو أن الرجل��

� الموض�ع..
لآلداب، وهناك جرائم قتل عدة ��

لهذا توقع (د�ك) أن يهرب الرجالن ق���ا، ومعهما ما يتمكنان
من ته���ه من مال.. عندها ماذا س�حدث؟

لم ال نرتب لعمل مكت�نا الخاص وقتها؟ لم ال ن�شارك أنا و
� �، وال أجرؤ ع� قبوله.. ؟ إن العرض مه�� � � �ل ��

(د�ك) ��
� �ه تكرارا.

�� ل�ن (د�سك) �خ��
 

∞∞∞∞∞
 

� أول يوم تنظر ف�ه قض�ة (�الك)..
ذه�ت للمح�مة ��

� (ه�ل)..
) برئاسة القا�� � إنها مح�مة مقاطعة (ش�ل��

�ان (بروزر) قد وعدنا �أن �ح�� المحا�مة ل�نه لم �أت ح��
� التاسعة إال ال��ــع قررت و (د�ك) أن نذهب

اآلن.. و��
للمح�مة.. فل��ما ي�تظرنا (بروزر) هناك، واتجهنا �الس�ارة إ�

القاعة...
� موقف كهذا فلن أسامحه أ�دا.. �قول

لو تخ�� (بروزر) ع�� ��
.. إنه واثق من أن (بروزر) هناك.. ثم لو لم �

�� �� (د�ك) أن أس��
� وس�� أن أقوم �العمل.. فالجلسة إعداد�ة �ال

�كن هناك ف��
.. � محلف��

أقول له أن �خرس..
�
انظر إ� مب�� المح�مة العمالق.. إن المحا�مة ستكون ��

� الدرج..
الطابق الخامس.. أخ�ج من الس�ارة وأصعد ��

) المصقول.. �� � األرض�ة من الرخام، واألبواب من (الماهوج��
� ه�ل).. ال أثر ل

م (هار�� � المح��
ذي القاعة.. قاعة القا��

:. يوجد عدد قل�ل من (بروزر) هنا.. أفتح ال�اب وأطل برأ��
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� الذي ال
، وع� مقعد من الجلد �جلس القا�� � القوم ي�تظرون��

أحب منظرە...
� ينظرون إنها التاسعة وع�� دقائق.. وأرى عددا من المحام��
.. �لهم �ل�س ذات ال�ذلة الغامضة والع��نات والشعر ��

.. شد ما هم م�شابهون� القص��
� من المطاط، وثق�� بنف�� صفر.. أدنو من المنصة �ساق��

- عذرا سعادت�م.. أنا هنا من أجل قض�ة (�الك) ضد (الفائدة
العظ�)..

� عن مس�� (بروزر). � عن اس�.. ثم سأل�� لم يتغ�� وجهه.. سأل��
� هنا..

- ال أعرف.. �ان عل�ه أن �لقا��
: �

� القا�� .. �سأل�� �
همهمة تتصاعد من الصفوف خل��

� التأج�ل؟
- أظن أنك ت���

- ال �ا س�دي.. أنا مستعد للمرافعة اآلن..
: � وأضع الملف ع� المنضدة جوارە.. ف�سأل��

- هل أنت محاٍم؟
- نعم �ا س�دي..

- ل�نك لم تتلق الرخصة �عد..
- ال س�دي.. أتلقاها األسب�ع القادم..

- هنا تنحنح أحد خصو�، ووقف �ط��قة م�ح�ة طال�ا
ال�لمة..

كة - لو سمحت �� المح�مة.. اس�� (ليوف دراموند) من ��
(ب��ت).. والمس�شار

� منذ
كة (الفائدة العظ�) �أنما ل�س صديق القا�� � ل��

القانو��
أ�ام الدراسة�

ض ع� مرافعة هذا الشاب.. - إننا نع��



2356

� أمقته �الفعل من اآلن لط��قته �انت �لماته ثق�لة �طيئة... إن��
� فرق شعرە..

الم�ح�ة.. وأسل��ه السخ�ف ��
- إنه ال �ملك ح�� رخصة.. سعادت�م..

.. و�ط��قة مستفزة.. ورفع ذراع�ه ألع��
�ا ألعصا�ه� ت�ادلت معه نظرات ال�راه�ة للحظات..

عندها تعلمت درسا مهما: إنه مجرد رجل� ر�ما �ان محام�ا
.. ال �ستطيع الدنو �

أسطور�ا ل�نه مجرد رجل.. ال �ستطيع إ�ذا��
� سأر�ل مؤخرته وقتها.. ال هو وال من � ألن�� م�� � �صفع��

حوله..
� مك�� الصوت:

�� - �
�قول سعادته - القا��

- حسن.. اجلس �ا مس�� (�ا�لور).. فلن�دأ إذن.. لقد طلب
� القض�ة.. لهذا أطلب من �ل من�ما

الدفاع منا أن نرفض النظر ��
ة دق�قة يتجه ة ال ت��د ع� خمس ع�� � ف��

ح وجهة نظرە �� ��
(دراموند) بتؤدة إ� المنصة.. و��دأ مرافعته..

ء.. و�عد دقائق �غدو ممال.. �ان ملخص مرافعته هو أن إنه ���
البول�صة ال تتضمن زرع النخاع كعالج.. ثم إن (دو�� رای) �الغ

� توقعت ما هو أ��� ف أن�� ال �شمله البول�صة.. ��احة.. أع��
من هذا.. انتظرت �الما سح��ا من (ليو دراموند) العظ�م..

.. ً
� لو لم أ�ن متوترا هكذا لنمت مل� ل�ن��

� الساعة.. إن لد�ه
تذكرت هنا أن الرجل يتقا�� 350 دوالرا ��

� تجعله يت�لم ب�طء.. والمحامون حوله �كتبون رات ال�� �ل الم��
�دقة �ل ما �قول برغم أنه ال �قول سوى ما أعدوە هم من ق�ل..

إن هذا (مسح ج�خ) فاضح..
� ورقة فيها: � من الخلف و�ناول��

ب كت�� هنا شعرت �ـ (د�ك) ���
- هذا الرجل ممل �الجح�م.. حاول أال تتجاوز أنت ع��

.. دقائق..  �عد نصف ساعة خلع الرجل ع��ناته معلنا أنه انت��
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ته.. و�ثقة عاد إ� مقعدە.. إنه األستاذ الذي ف�غ من محا��
� سأفعلها.. صعدت إ� المنصة.. خائفا ح�� الموت ل���

� �ع�ارات م�سطة.. نحن ع� حق وهم ع� رحت أقدم قضي��
�

خطأ.. أتذكر وجه (دو�� رای) الشاحب.. وأت�لم.. القا��
� ح�اته.. ل�نه ال

� أ��� أحمق رآە �� � بوجه ساخر، �أن�� يرمق��
�قول ش�ئا..

: �
.. فقال القا�� انته�ت من �ال��

.. � � غرف��
- حسن.. أر�د االنفراد ��ما ��

� كنت � �ذراعه وقال � إن��
�ان (دراموند) مهذ�ا.. أحاط كت��
.. �

� إ� مكتب القا��
رائعا، واقتاد��

ات أقراص الدواء من �ان سعادته جالسا إ� مكت�ه، �ف�غ ع��
العلب، ودعانا إ� الجلوس وهو ي�تلع األقراص.. ثم قال لنا:

� م�ال إ� رفضها.. فأنا ال أر�دها .. إن�� - هذە القض�ة تث�� أعصا��
.. س�كون عل�ك �ا مس�� (�ا�لور) أن تأخذها إ� � � مح�م��

��
المح�مة الف�درال�ة..

ثم نهض معتذرا ألنه ي��د دخول دورة الم�اە الملحقة �المكتب..
جلست ساهما أرمق زجاجات الدواء، وأنا أتم�� لو �ان قد

.. وقال: � اختنق �ما فيها.. نهض (دراموند) صامتا وجلس �قر��
- انظر �ا (رودي).. أنا محام غا�� الثمن.. لهذا �سألوننا دوما عن
ت�ال�ف الدفاع ق�ل أن نرفع اص�عنا.. وقد قدرت أن ت�ال�ف
� ألفا.. لهذا سمحت � � حدود خمسة وس�ع��

الدفاع ستكون ��
كة (الفائدة العظ�) �ذلك الم�لغ �� أعراضه عل�ك وع� ��

عم�لك من أجل ال�س��ة�
� .. منها منظر کومة الدوالرات ال�� � أف�ار عدة وث�ت إ� ذه��
�

سأظفر بثلثها.. ول�ن لماذا �عرض المال عّ� ما دام القا��
فض القض�ة؟ فهمت.. س��
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س).. �� ال�� �� الط�ب وال�� إنهما �لع�ان م�� لع�ة (ال��
..( ب) وواحد (�ال�� واحد (���

� (دراموند) �لمسته
، ثم �أ�� � نف��

) يث�� الرعب �� �
(هار��

ا.. وهو ما زال يت�لم: الح����ة.. ال�د أنهما �لع�ان هذا الدور كث��
� - إنه عرض لمرة واحدة.. خدە أو اتركه والعرض سار لمدة يوم��

�عدهما ت�دأ الحرب العالم�ة الثالثة..
- ولماذا؟  

ة حول كة (الفائدة العظ�) ال ت��د شو�� - مسألة سمعة.. ��
مة.. خذ النقود وارحل.. هذە � مح�� كة تأم�� اسمها ك��

.. � نص�ح��
.. واآلن �شعر (دراموند) �حاجة ماسة للتبول �

هنا عاد القا��
�دورە..

�
� الضغط، ل�س �ما �ك��

: إنه �عا�� ارتفاعا �� �
�قول �� القا��

لألسف.. ثم �قول وقد ان�ف (دراموند):
- إن (ليو دراموند) �عرض �س��ة.. هذا جزء من عم�� �ما تعلم..

� أجدها وس�لة إلنهاء القضا�ا من ال�دا�ة.. إن��
� (ليو) للمحادثة من وراء �اب دورة الم�اە..

حتما �ص��
وخرجت من المكتب مع (دراموند).. وذه�� م�ل�ل.. لقد �انا

يتوقعان (بروزر) فهل �ان نفس العرض س�قدم له؟
ا أن فض القض�ة، وس�كون عس�� ) س�� �

أنا متأ�د من أن (هار��
أرفعها أمام المح�مة الف�درال�ة، ل�ن (دراموند) ي��د �س��ة

األمور.. لماذا؟
ألنه خائف.. هذە نقطة مهمة.. الرجل خائف...

 

∞∞∞∞∞
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�ة.. � حالة هست��
ة �� � المكتب �انت السكرت��

��
إن (بروزر) لم �ظهر �عد.. هذا ل�س ط�عه �التأ��د هناك �ارثة
ما. إن (بروزر) �عرف ألعن شلة من الخط��ن والقتلة.. لن

� س�ارة ع� ط��ق المطار.. ح��
يندهش أحد لو وجدوا جثته ��

� المل� الل��� قلقون عل�ه..
(ب���س) ال �عرفون عنه ش�ئا وهم ��

ة مساء غادرنا المكتب ولم نحسب أننا لن � الحاد�ة ع��
و��

نضع أقدامنا ف�ه مرة أخرى...
 

∞∞∞∞∞
 

�
، اتصل �� (د�ك) �� � الثالثة والثلث من ص�اح اليوم التا��

��
� أن (بروزر) و (ب���س) قد فرا من المدينة..

�� ل ل�خ�� � الم��
عرفت كذلك أن الم�احث الف�درال�ة داهمت المكتب لتفت�شه..
وأن م�ات�نا قد أغلقت.. وأن التحق�قات تجري ع� قدم وساق..
� أمان.. أتم�� أن �كون قد فر �ماله.. ال

أتم�� أن �كون (ب���س) ��
أ�ا�� �ما �قولون عنه..

.. �
المهم أنه صد���

.. قالت ها �العرض الذي قدمه المحا�� �� اتصلت �ـ (دوت) أخ��
� عص��ة: إنها ال ت��د ماال..

��
هنا عرفت أن الدم هو ما ت�غ�ه.. س�كون (دو�� رای) قد مات،

و�� لن �ستف�د ��ل مال الدن�ا وقتها.
قلت لها �اقتناع:

- أنا كذلك ال أ��� �س��ة.. إن مع�� هذا أن هؤالء القوم
خائفون..

� س�ل�� القض�ة..
� أن أقنعها �أن القا�� �مكن��
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أقنعها �أن تأخذ المال ما دام ذلك بوسعها.. أر�ــها أهوال يوم
� لست من هذا الن�ع.. لقد وصلت إ� الدينونة القادم.. ل�ن��

.. السالم مع نف��
 

∞∞∞∞∞
 

� األ�ام التال�ة استأجرت مكت�ا جد�دا مع (د�ك)..
��

شقة من أر�ــع حجرات.. ستكون �� محاولتنا األو� لل�دء
ا من أعمال الطالء ع� عاتقنا.. منفردين.. ل�ن هناك كث��

إن (د�ك) متحمس.. إن فكرة ممارسة المحاماة دون رخصة
والحصول ع� نصف األتعاب تروق له..

كة، وماذا عن الفا�س؟ لقد طبع نماذج ورق�ة عليها شعار ال��
� إذا ال دا�� آللة تص��ر مس�ندات..

لن�تظر.. الهاتف �أ��
سنصور ما ن��د �الخارج.. نحتاج إ� جهاز رد ع� الم�المات

� ودف�� ش��ات..
� دوالرا.. نحتاج إ� حساب م��� بثمان��

وق.. من جد�د دق جرس الهاتف عندي ق�ل ال��
�ان هذا هو (د�ك).. �ان من العس�� أن أ�ون لط�فا.. أر�د أن

أوقفه عن هذە العادة المقيتة.. قلت له مزمجرا:
� الرا�عة ل�ن ال تتصل

- اسمع �ا (د�ك).. من حقك أن تصحو ��
� ق�ل الثامنة.. أفهمت؟ ��

- ل�ن هناك ش�ئا مهما.. هل تعرف من مات أمس؟
� (ممف�س) �لها؟ قال

ك�ف �� �حق السماء أن أعرف من مات ��
:�

� ه�ل)�
- (هار��
- ماذا؟

� �أزمة قلب�ة�
� ه�ل) تو��

� (هار��
- القا��
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من العس�� أن أصدق هذا.. إن رأ�� �دور...
�
�� �

� الصفحة األو� من الج��دة.. لقد تو��
ة له �� - إن صورة كب��

.. ظل قاض�ا أحد ع�� عاما.. هناك تكهنات � الثان�ة والست��
� خل�فة مؤقتا له ح�� ى حول من س�خلفه الحا�م س�ع�� ك��

االنتخا�ات القادمة..
إن المرشح األول هو (تايرون كي�لر)..

كة (بوكر).. �� �
�ك �� (تايرون کی�لر) هو ��

� العام
� (قانون الدستور) ��

نا �� � فاضل.. حا�� رجل زن��
.. �

الما��
هرعت إ� المح�مة ألرى ملفات قض�ة (�الك)..

وتنفست الصعداء..
� المرحوم (ه�ل) القض�ة

لحسن الحظ لم يرفض سعادة القا��
ك إذن. � المع��

ق�ل وفاته، نحن مازلنا ��
� يرفضون

كة (ب��ت) وقلت ل (دراموند) إن عمال�� اتصلت ���
ال�س��ة..

: �
فقال �صوت منهك محزون لفقد صد�قه القا��

- إن هذا خطأ �ا (رودی)..
� م�ون ۰

- عمال��
- إذن �� الحرب..

.. ولم �حاول ز�ادة الم�لغ المعروض � ص��
قالها �حزن �أنه ��

علينا..
� � لـ (بروكر) ح��

� أنه س�ص�� .. وهذا �ع�� � الجد�د زن��
إن القا��

�عرض عل�ه قض�ة آل (�الك)..
� و�حب أن �قاضيها ط�لة الوقت.. �ات التأم�� ثم إنه �مقت ��

لقد مات (ه�ل).. وعادت العدالة إ� الح�اة..
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∞∞∞∞∞
 

� مكت�ه..
� الجد�د ��

قا�لت القا��
� من عمرە.. له صوت رخ�م وعينان ال تطرفان.. � األر�ع��

إنه ��
وهو ذ�� جدا.. و�قال إنه س�كون أعظم قاض ف�درا�� يوما ما..
� عن قض�ة آل (�الك).. رحنا نتحدث عن هذا وذاك.. ثم سأل��

حت له الموقف: ته �عد ما �� قال �� �خ��
� ت��دها.. - س�ضا�قونك �موض�ع الحصول ع� الوثائق ال��
�
� دائما، ستق�� وقتا ط��ال �� �ات التأم�� هكذا األمر مع ��

جمع األوراق..
).. ل�س �

� قال (سنق�� � ح�� � أنه استعمل ص�غة المت�لم��
���

( �
� قل�ال، ل�ن (هار�� هذا خطأ.. ر�ما �دا (كي�لر) منحازا لجان��

�ان منحازا بنفس القدر إ� خصو�.. إن هذا عادل...
 

∞∞∞∞∞
 

اعتدت أن اتصل �ـ (دو�� رای) �ل ظهر.. قالت � (دوت) إن
ء إال �

.. اعتدنا الحد�ث حول �ل �� � له ال�ث�� هذا �ان �ع��
مرضه والقض�ة.. ثم اعتدت أن أمر عل�ه أسبوع�ا ل�شاهد
م�ار�ات ال�رة، فنجلس تحت شجرة.. وأبتاع له الف�شار

وال�وال...
ء الل�ل فأعود �ه إ� الدار وقد �سلل النعاس إ� عي��ه.. � و���

كنت قد قدمت طل�ا للمح�مة �أن نأخذ إفادة الف�� �أ�ع
ا �عد أسب�ع أن وقت، ألن حالته تتدهور ��عا، وس�كون عس��

� من األسئلة.. �جلس أمام المح�مة ليتحمل ساعت��
�جب أن ��ع قدر اإلم�ان...
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∞∞∞∞∞
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� (كي�لر)..
اليوم األول من المحا�مة تحت رئاسة القا��

كة � من �� كة (ب��ت)، واثن�� جلس (دراموند) وسط محا�� ��
� �ـ (دراموند) مرموقون � المح�ط�� (الفائدة العظ�) إن المحام��
� حقا.. و�م من واحد منهم كنت أستذكر من الملخصات ال��

� أثناء دراسته..
أعدها ��

� ل�قول:
تقدم (دراموند) إ� القا��

- نود من سعادت�م أن نطالب بنقل القض�ة إ� مح�مة
ف�درال�ة..

: �
قال القا��

) هو �
� �ان (هار�� - لنفعل ذلك.. ول�ن لماذا لم تطلب ذلك ح��

؟ �
القا��

ك هذا � الجلد، ولن ي�� �ان (دراموند) مستعدا لهذا.. فهو ثخ��
ة �ضا�قه.. لذا قال: � حد�ث السن والخ��

القا��
� �جمع األدلة والحقائق، أما اآلن - سعادت�م.. كنا م�شغل��

فنحن نطلب ذلك..
�دا ع� وجه (ك�لر) أنه ال �صدق حرفا مما �قال.

وراح (دراموند) يت�لم ع�� دقائق ملخصا القض�ة.. لم �كن
� ح�اته �أتون

ات منهم �� يهاب القضاة.. فهو قد رأي الع��
� المح�مة �� ال

ة أعوام �� و�ذهبون. أما أنا فأحتاج إ� ع��
أرتجف من هؤالء القوم ال��� الروب األسود..

� مقاطعا:
قال القا��

ء جد�د تض�فه أو توضحه فعل�ك �ه.. �
- عذرا.. لو �ان لد�ك ��

� األوراق..
ء مدون لدينا هنا �� �

ف�ما عدا ذلك �ل ��
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تجمد (دراموند).. وفتح فاە وراح يرمق سعادته، ثم �ارت�اك قال:
- حاولت أن أز�د النقاط جالء للمح�مة سعادت�م..

قطب المحامون المح�طون �ـ (دراموند).. إن �طلهم يهان.. وهذا
ل�س محب�ا..

إن هناك جوا عاما من الذعر ب�نهم.. �التأ��د ل�س �س�ب
� لقضا�اها.. � محام�� �ات التأم�� وجودی.. من المعتاد أن تو�ل ��
ال أ��� وال أقل.. أما هذا العدد فأ��� من الالزم.. إن هؤالء القوم

خائفون حقا.
� �حزم:

�قول القا��
- إن طل�ك بنقل القض�ة مرفوض �ا مس�� (دراموند).. هل من

ء آخر؟ �
��

- ال سعادت�م..
: �

ونظرت له وهو �جمع أوراقه لين�ف.. قال القا��
.. - اآلن.. المد�� المد��

� لـ (دراموند) واضحة، إ� درجة أنهما ال
�انت كراه�ة القا��

.. �
ي��ادالن النظرات تق���ا.. إن هذا لحسن ح��
- هل �ستطيع أن تف�غ خالل ع�� دقائق؟

كنت قد اتعظت �الموقف الذي رأيته من فوری، لهذا ات�عت
ات�ج�ة مختلفة: اس��

� تتحدث عن نفسها، ول�س عندی
- شكرا سعادت�م.. إن أورا��

جد�د � أض�فه..
� اب�سامة دافئة ع� شفت�ه.. �ا له من محام شاب ذ��

� تقدمت �طل�� � يتم االستماع إلفادة (دو�� رای) ��عا، ثم إن��
كورد) �قول ف�ه: إن (دو�� وقدمت تق��را موقعا من د. (وال��

� ع� الطلب ثم سألنا أن
رای) لن �ع�ش ط��ال.. وافق القا��

نحدد وقتا..
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قلت أنا �اسما:
ة أال �كون عندك � - أي يوم سعادت�م.. أي وقت، هذە �� م��

ء أخر تفعله.. �
��

� خصو� راحوا �قلبون دفاتر مواع�دهم، �حثا عن ل�ن المحام��
يوم �صلح لالستماع..
قال (دراموند) جالسا:

- إن أجندة مواع�دی مألى سعادت�م..
المح�طون �ه �قطبون.. �فركون ذقونهم.. األمر صع�ا.. �لهم

مشغولون..
� (دراموند):

سأل القا��
؟ � - هل قرأت التق��ر الط��

- نعم س�دی..
� صدقه؟

- هل �شك ��
- أردت القول..

- نعم أم ال؟
- حسن.. الف�� س�موت ق���ا.. وعلينا سماع و�سج�ل إفادته..

.. ول�ن ال.. عندي محا�مة � - ل�كن سعادت�م.. إن الثالثاء يناسب��
.. � ت�دأ اإلثن��

- وماذا عن الس�ت القادم؟
� زفاف شق�قته

س) واعتذر ألنه س�كون �� هنا نهض (ت. ب��
الس�ت القادم.. من مصلحتهم أن يؤجلوا الموعد ح�� �موت
(دو�� رای)، وح�� ال يرى المحلفون وجهه المتهدل، و�سمعوا

صوته المعذب..
إن هؤالء الخمسة لقادرون ع� أن �جدوا من األعذار ما يؤجل

: �
سماع اإلفادة ح�� أموت أنا �الش�خوخة.. لهذا قال القا��
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� أن هذا لن يناسب - ستكون اإلفادة يوم الس�ت،، يؤسف��
طا.. الجميع ل�ن وجود�م جم�عا ل�س ��

� �ە ش�ئا
� تهذ�ب، وعرفت أنه �قول ��

هز (دراموند) كتفه ��
ء سعادت�م) أو (لم ال تع�� المد� �

ع� غرار (شكرا ع� ال ��
مليون دوالر وتن�� األمر؟).. ل�نه �العادة �دا مهذ�ا رق�قا..

 

∞∞∞∞∞
 

� المكتب، �ان �ك�س األرض�ات..
��� منهم�ا �� �ان (د�ك) ��

و�رتب الملفات.. و�جری م�المات عد�دة مع من ال �علم إال هللا
و�ان �طبع ع� اآللة ال�ات�ة ��عة ال �أس بها.. و�ذهب لي�تاع
القهوة والشطائر.. �انت كرامته غ�� متوهجة جدا ولم �كن ي��د

سوى إسعادي..
.. ول�م �

� ال أطارد حوادث الس�ارات �ما �ك�� ل�نه �ان حانقا ألن��
� الخارج، �لهم �عرف

�ن �� � ج�اعا كث�� قال � إن هناك محام��
� لع�ة قطع الرقاب هذە.. اجلس ها هنا دون حراك قوان��

ولسوف تموت جوعا.
ذه�ت إ� مكت�ة المح�مة مرارا ألقرأ قضا�ا (دراموند) السا�قة،
، وأح�انا � وحفظتها عن ظهر قلب أح�انا �ان خصومه �ارع��

.. � �انوا س�ئ��
� �ل الظروف �دا � أنه �ملك ال�د العل�ا...

ل�ن ��
لقد حفظت ودرست �ل ما قاله أو كت�ه (دراموند) ع� مدى

�ن عاما.. ع��
 

∞∞∞∞∞
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� دارە.. من
� (كي�لر) أن تؤخذ إفادة (دو�� رای) ��

قرر القا��
� أن (دو�� ت�� ، ل�ن (دوت) أخ�� � مكت��

المعتاد أن يتم هذا ��
رای) لم �عد قادرا ع� ترك الفراش.. إذن س�كون علينا أن نأخذ

� دارە..
اإلفادة ��

اتصلت ب (دراموند) الذي رفض الفكرة، وقال:
.. ح�� ماذا؟ أعرف أنه �فضل االنتظار إنه �فضل االنتظار ح��
� الذي أرغم (دراموند)

ح�� ت�ت�� الجنازة.. لهذا اتصلت �القا��
ع� القبول..

س�ح�� (كي�لر) اإلفادة بنفسه، وهذا غ�� مألوف.. ل�نه �ان
� وح�دا، وقد يؤدي

� �جد�� �خ�� أن يتالعب (دراموند) �� ح��
هذا إللغاء اإلفادة..

� �ل
�� �

ونمت ل�لتها أسوأ نوم ممكن.. ال�واب�س تحا���
لحظة..

ل (�الك).. �ان (دو�� رای) هناك ومعه � � الص�اح وصلت لم��
و��

نص �امل ألسئل�� و�جا�اتها.. لقد عملنا بروفات عد�دة لهذا من
� التنظ�ف.. فهناك

ق�ل.. أما األم (دوت) ف�انت قلقة منهمكة ��
قاض� ومحامون س�كونون هنا �عد قل�ل..

ا (ف�ديو) عت�قة استأجرها.. ثم جاء وصل (د�ك) حامال �ام��
.. �

� الفناء الخل��
� (كي�لر) وعرض علينا أن يتم التص��ر ��

القا��
� الخارج.. و�دأت و(دوت) نقل المقاعد

إن الضوء ال �أس �ه ��
� �ساطة.. و�حمل

� �ساعدنا ��
، فإذا �القا�� �

إ� الفناء الخل��
� يرمقون ما

� الفناء الخل��
ان �� مقعدا هو اآلخر اح�شد الج��

� فضول.. ثم وصل �اتب المح�مة، ثم وصل (دراموند)
�جری ��
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� التاسعة.. وجلس الجميع هناك حول (دو�� رای)..
وعصابته ��

ا.. وأسالك ال�ه��اء � راح (د�ك) �جري هنا وهناك �ال�ام�� � ح��
��

تتد� وراءە فت�اد تقتلنا جم�عا صعقا..
� �ي

نظرت إ� (دراموند) الذي يرى (دو�� رای) ألول مرة.. و��
قلت له:

انظر ج�دا �ا مس�� (دراموند).. هذا هو ما فعله عم�لك �ه�
� حالة أسوأ مما رأيته من ق�ل.. شاح�ا.. وجهه

�ان (دو�� رای) ��
ا مبتل �العرق.. ال �ملك العاف�ة �� �صافحنا.. دنونا �ال�ام��
� األصوات من خارج ال�ادر.. لتظهر وجهه ط�لة اإلفادة، وستج��
ج�ع (دو�� رای) جرعة من الماء.. إنه �عرف مع�� هذا الذي
� ت�دأ المحا�مة.. �جري.. إن إفادته مطل��ة ألنه س�كون ميتا ح��
ض منه أن يث�� التعاطف من حوله.. �جب أن ي�دو والمف��

سق�ما جدا..
.. و�ان عّ� أن أ�دأ.. � � �حلف ال�م��

جعله القا��
سألته عن اسمه.. وعنوانه.. وتار�ــــخ م�الدە..

ا.. والجو يزداد حرارة.. خلع � ب�طء وهو ينظر إ� ال�ام�� أجاب��
اتهم وفكوا أر�طة أعناقهم.. المحامون س��

ل من ق�ل، وعن �طاقته � سألت (دو�� رای) عن كونه ترك الم��
� دوما.. ثم

االنتخاب�ة، وعن سوا�قه القانون�ة.. �ان ردە �الن��
�ن دق�قة.. رحت أسأله عن مرضه وانته�ت �عد ع��

� األعظم.. � أن��
�� ورأ�ت (د�ك) يرفع إيهامه ألع� �أنما �خ��

جاء دور (دراموند).. فراح �صوت رقيق �عرف نفسه.. ثم قال:
إنه نادم ع� مجيئه لهذا الموقف المؤ�.. أعرف أنه يتحدث

� ال (دو�� رای).. إ� المحلف��
) عما إذا �ان قد ترك الب�ت يوما ل�ستقل.. أو راح �سأل (دو��
�
رحل لمعسكر لمدة أسب�ع مثال.. أو استخ�ج �طاقة صح�ة ��
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�
) قد استقل عن البول�صة وظ�فة ما.. �حاول أن ي��ت أن (دو��

�عد أن صار �الغا.
ل�ن إجا�ة (دو�� رای) واحدة: ال �ا س�دی..

� الضغط
انت� (دراموند) خالل ع�� دقائق.. فلم �كن يرغب ��

ا.. و�دأ المحامون ا.. وأغلق (د�ك) ال�ام�� � كث�� ع� الف��
ينهضون.. رحت أساعد (دوت) ع� إعادة (دو�� رای) إ�
� رأ�ت (د�ك) عند السور يوزع إعالنات ل، و�طرف عي�� � الم��

� � �ا لك من ف�� ذ�� � احم�� � مكت�نا ع� القوم الم��
 

∞∞∞∞∞
 

� تصفح إحدى
� �الفعل، منهمكة �� � شق��

�انت المرأة واقفة ��
: � � دخلت فأجفلت فزعا وسألت�� المجالت، ح��

- من أنت؟
- أنا أع�ش هنا.. من أنت �حق السماء؟

د أنفاسها: قالت و�� �س��
دي) المفتاح، � (ب�� ت).. لقد أعطت�� � أنا زوجة (د�ل�� - �ا إل��

وسمحت �� بتفقد الم�ان..
- هذە مل��ة خاصة.. ل�س الدخول من حقك.. هنا �دأت
دسونج)، ذلك الذي ت) هو أصغر أبناء مس (ب�� أتذكر.. أن (د�ل��
� (فلور�دا)، ولم يتصل بها منذ أعوام.. إذن هذە

�ع�ش ��
ة نحاس�ة غ���ة.. � من العمر لها ��� � الخمس��

زوجته.. إنها ��
ة عاشقة للشمس.. ���

دی) جالسة ا�سلت المرأة خارجا، فت�عتها.. ووجدت مس (ب��
ع� األر�كة تتابع التل�ف��ون ورأ�ت رجال أسمر ضخم الجثة
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أش�ب الشعر.. له ع��نات إطارها مذهب، وحول معصمه
: .. نموذج لقواد ع�ی.. قال �� (ا�س�ال) ذه��

.. - ال�د أنك المحا��
ة ع� المنضدة.. فقلت له: ورأ�ت أوراقا كث��

- أنا (�ا�لور)..
ت).. هال تفضلت �الجلوس؟ - وأنا (د�ل��

� ظللت واقفا.. ونظرت حو�� فعرفت أنهما تعامال الشقة ل�ن��
، وقالت المرأة ع� أنها مل�هما.. �ان هناك ال�ث�� من الفو��

و�� تف�ش الثالجة..
� أن أخ�ج من شقته..

- لقد أمر��
� عص��ة:

فصحت ��
- �الطبع.. إنها مل��ة خاصة.. وال أحد �حق له الدخول.. إن

� أدفع إ�جارها.. دی) �� صاح�ة الشقة ال�� مس (ب��
� ال�الم �أنها ال �سمع..

دی) لم تتدخل �� مس (ب��
وسمعت الرجل �قول وهو �صلح من وضع ع��ناته:

- ي�دو أنك كنت تع�ث بوص�ة (ماما)..
نظرت إ� األوراق.. إن ب�نها وص�تها الحال�ة، إن هذا مقلق..
دي) لم تطلع ولديها قط ع� هذە الوص�ة.. ل�ن فمس (ب��
�ن مليونا.. لقد قرأها الرجل الوص�ة تقول بوض�ح إن لديها ع��
حتما.. ل�ن ك�ف حصل عليها؟ ما �انت لتعط�ه إ�اها �سهولة..

؟ � حجر��
�� � هل وجد ال�سخة ال��

� فظاظة وقحة:
�قول الرجل ��

.. مررت �الصدفة ع� (ماما) ألجد � - لهذا �كرە الناس المحام��
� دارها أال يث�� هذا قلق؟

أن محام�ا ن�نا �ع�ش ��
� حنق:

قلت ��
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، و�� مسكن خاص له مفتاح.. ادخلها ثان�ة � � شق��
- أنا أع�ش ��

طة.. � مش�لة مع ال��
ولسوف تكون ��

؟ - هل أعددت وص�ة جد�دة أل��
- إنها أمامك.. فاسألها..

.. � - إنها ال تن�س �حرف.. ي�دو أنك تتالعب بنا أيها الص��
�
.. ال ي�دو أثر ع�ث �� � تركتهما وغادرت الم�ان متجها لشق��

� أحتفظ بها.. ل�ن من �دری؟ المس�ندات ال��
 

∞∞∞∞∞
 

� (بون��اك) ، فوجدت س�ارت�� � عندما حل الظالم عدت لشق��
دي) (ال�اد�الك) وسمعت صخ�ا من عند جوار س�ارة مس (ب��
� دی)، فحاولت ال�سلل دون ضوضاء ح�� ال �شعر �� مس (ب��

أحد..
.. �ان �

� ونادا��
ت) رآ�� لقد تزا�د العدد �ما هو واضح.. ل�ن (د�ل��

أمرا أ��� منه دعوة و�عان ما لحق �ه رجل آخر قدمه �
: �

وصافحا��
� (راندولف)..

- هو ذا أ��
� نظرت �� نظرة مميتة.. و�انت ثم صافحت زوجته (جون) ال��

دی) جالسة ذات الجلسة ع� األر�كة ح�ث رأيتها.. مس (ب��
دی) � وصفتها مس (ب�� وتذكرت هنا أن (جون) �� المرأة ال��

دة، ال تحب سوى المال.. �أنها م���
؟ � واآلن ماذا ي��د هؤالء السادة الظرفاء م��

قال �� (راندولف):
� �شئون - إن األمور تتغ�� �ا (رودی).. فقد جئنا هنا لنع��

تنا �اإل�جار.. وهو قل�ل جدا.. (ماما).. إن (ماما) أخ��
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- �الفعل هو كذلك
 

� حماس
قالتها (جون) ��

دي) �دوري: فسألت مس (ب��
دي)؟ ال؟ - هل شكوت من هذا �ا مس (ب��

إذن ما دامت صاح�ة العقار راض�ة فما شأن�م أنتم؟
قال (راندولف):

ء.. �
- ال ن��د أن �ستغل أحد (ماما).. هذا هو �ل ��

دی) راض�ة تماما.. إن أطفالها هنا يهتمون بها، وجدت مس (ب��
و�راعون مصالحها.. من ثم وجدت أن األفضل أن أ�سحب

اآلن..
ت) ة ورحت أفكر.. أمس مّر (د�ل�� � التهمت شط�� � شق��

و��
�ن مليونا.. من ثم راح يهتم عليها وعرف �الصدفة أنها تملك ع��

�صحتها �شدة..
اتصل �ـ (راندولف) ليه�ع من (فلور�دا) مع زوجته.. تعال لندافع
عن حقوق (ماما) الحب��ة.. ماذا لو عرف هذان المخبوالن

الحق�قة؟
� (أطالنطا).. وقد عاد

لقد أرسلت (د�ك) ليتحقق من األمور ��
.. � � �الخ�� ال�ق��

�� ل�خ��
� ألف من الدوالرات، و�ل ما عدا ذلك المرأة ال تملك سوى مائ��

� خ�ال..
هو خ�ال ��

.. �
ل�نها اآلن سع�دة راض�ة.. وهذا �سعد��

ا.. لقد استعادت طفليها أخ��
 

∞∞∞∞∞
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� اليوم التا�� وجدت م��دا من الس�ارات أمام ال�اب.. إنهم
��

.. إنها � األحفاد حتما.. لقد تعاملوا مع األمر �أنه نداء للمطا��
� الوص�ة

تملك ماال.. وم�المة تلو األخرى.. أ�عوا.. إن اسم�م ��
ها.. وأمامه مليونان من الدوالرات.. وذلك المحا�� �حاول تغي��

أ�عوا�
لقد حان الوقت � نحب (ت�ته)�

 

∞∞∞∞∞
 

� عدت للدار ألجد �ل الس�ارات قد اختفت.. لم �عد أسبوع��
.. دی) وحدها دخلت متجها إ� شق�� تبق سوى س�ارة مس (ب��
� سمعت صوتا لم �كن صوتها.. �ان هذا هو ابنها (راندولف) ح��

، والحظت أن األنوار مطفأة.. � ينادي��
دی)؟ - أين مس (ب��

� (فلور�دا)..
� �عض الوقت معنا ��

- لقد رحلت اليوم.. ستم��
- م�� ستعود؟

� هذا
� بها و�أعمالها.. ل�ننا ن��د أن تق�م �� - ال نعرف.. سنع��

� �ه.. وال تدفع أ�جارا.. ل وتعت�� � الم��
� �ه؟ - ك�ف أعت��

�د س�صل إ� العنوان الجد�د.. - ما كنت تفعله دائما.. ال��

ء.. �
وهاك مظروف �ه المفتاح وأرقام الهاتف الخاصة بنا.. �ل ��

إنها صفقة ج�دة...
�� كذلك حقا.. لذا قلت له:

- موافق..
- حسن إن (ماما) تح�ك وتثق �ك.. وتری أنك شاب لط�ف..

ا.. سأقود س�ارتها إ� (فلور�دا) غد�
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أستطيع أن أتصورهم اآلن يتقاتلون ع� خدمة (ت�ته) الحب��ة،
و�لهم �أملون أال تع�ش ط��ال..

� حقا.. ل�ن هل سأراها مرة أخرى؟ أنا أعرف أنها تحب��
كوها تع�ث إن هؤالء القوم س�حا�ونها ح�� تموت، ولن ي��

هم أنها مفلسة.. � ال أستطيع أن أخ�� هنا وهناك بوص�تها.. ل���
لقد �انت تحب االهتمام دوما.. لها قلب من ذهب.. ل�نها

� (فلور�دا)..
تعشق لفت األنظار.. ولسوف تجد ما تحب ��

شعرت �ذلك األلم الممض.. ألم فقدان صديق..
 

∞∞∞∞∞
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� (دراموند).. � ذلك الوقت �انت حرب الورق مستعرة بی�� و���
��

� بها، � �طالبون�� � ب��دي مئات الوثائق ال��
� �ل يوم أجد ��

��
ة أسب�ع � أنفيها، و�ال �ان من � ف�� � �عطون�� ومئات الوقائع ال��

حقهم اعت�ارها حقائق لأل�د..
� �طلبها �ل � ع� إرسال الوثائق ال��

�� هم و�ج�� إن القانون �ج��
منا..

.. لم �عد � الوقت ذاته راحت حالة (دو�� رای) تتدهور أ���
و��

يت�لم وال �أ�ل.. فقط ي�نفس.. وح�� هذا س�كف عنه �عد أ�ام..
� هذا الزمن - زمن األط�اء

وجلست أمام فراشه أفكر.. من العار ��
� لجائزة (ن��ل) - اقة و�ل المستحق�� � والمس�شف�ات ال�� ال�ارع��

أن �موت هكذا..
� فراش �دارە دون أد�� رعا�ة صح�ة.. هكذا �موت الفقراء..

��
� ع� حق.. ولو لم ة.. أعزل.. ل��� � وحدي.. معدوم الخ�� إن��
� �له..

� النظام القانو��
ء عادل �� �

ي��ــح آل (�الك) القض�ة فال ��
نظرت لجسدە الهامد.. وأقسمت ع� االنتقام..

 

∞∞∞∞∞
 

�
ص�اح األحد سافرت إ� (�ل�فالند) ألجرى �عض التحق�قات ��

� �لما � فوجئت �أن�� كة (الفائدة العظ�). ل��� المقر األسا�� ل��
� أردت سؤال أصحابها؛ وجدت سألت عن اسم من األسماء ال��

� : إنه استقال أو فصل أو اخت�� من �قول ��
� تتو� أمر �ك) و�� ال�� � �ان أهم اسم هو اسم (جا� ل�مان��
مطال�ات الدفع.. ل�نها استقالت منذ أسب�ع.. لم �عد من
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الممكن طلب شهادتها.. وال أحد �عرف م�انها.. لقد طردت
كة القوم � تمنعهم من ال�الم.. �انت (جا�) �� المسئولة ال��
عن خطاب الغ�اء إ�اە، الذي قالوا ف�ه لمس (دوت) إنها غب�ة..

غب�ة.. غب�ة..
� �ما

ت القا�� وتركت (�ل�فالند) شاعرا �خي�ة األمل.. وأخ��
حدث..

� إ� (ممف�س)..
توجهت إ� المح�مة �عد عود��

� ي��ــخ (دراموند) ع� تأخ�� الوثائق والشهود
وجدت القا��

.. لم �كن هذا خطأ (دراموند).. � ع��
إن مو�له �لعب معه ألعا�ا سخ�فة.. ومطلوب منه أن �دافع عن

سلوك عمله الم��ب...
� بنفسه وال �ق�ل إهانة.. � (دراموند).. وهو المع�� مسك��

: �
قال القا��

كة (الفائدة العظ�) أن تدفع لمس�� (�ا�لور) � آمر �� - إن��
نفقات رحلته الضائعة إ� (�ل�فالند)،

ع� س��ل العق��ة.. �م ت�لف رحلة الطائرة ذها�ا و��ا�ا إ� هناك
�ا مس�� (�ا�لور)؟

- س�عمائة دوالر سعادت�م..
- و�م أنفقت ع� المأ�ل واإلقامة؟

� دوالرا.. ل�ن هذا رقم مح�ج �� أقوله � الواقع أقل من أر�ع��
��

� (�ل�فالند)
أمام الخصوم.. أنا واثق من أن غرفة �ل منهم ��

� الل�لة..
� دوالرا �� ت�لف مائة وخمس��

- مائة دوالر سعادت�م..
كة ثمانمائة دوالر.. � �أن تدفع � ال��

وأمر القا��
وما لم �حدث هذا خالل خمسة أ�ام س�تضاعف الم�لغ يوم�ا

.. عن �ل يوم تأخ��
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∞∞∞∞∞
 

: إن � الثالثة والثلث ص�احا.. قلت لنف��
دق جرس الهاتف ��

هذا هو (د�ك) حتما ي�لغ�� �سقوط طائرة..
� سمعت صوتا مألوفا: ل���

دی)؟� - مس (ب��
وأضأت الضوء جوار الفراش..

- ك�ف حالك؟
� �حقارة ها هنا.. - حسن.. إنهم �عاملون��

.. لماذا لست مندهشا لهذا؟ � أغمضت عي��
هم حقارة.. إن األمر ال �طاق.. أح�انا أخ�� أن - (جون) �� أ���
.. أنا جادة.. إنهم آ�ل خش�ة أن تكون قد سممت طعا��
� أوقع ع� وص�ة جد�دة تعطيهم ما

، وقد جعلو�� ي�تظرون مو��
� � لفحص ط��

ي��دون.. لقد ظلوا ظرفاء �ضعة أ�ام، ثم أخذو��
� �صحة ممتازة.. خاب أملهم وت�دلت فقال لهم الطب�ب: إن��

معاملتهم..
؟ � - ولماذا تتصل��

� من استعمال الهاتف.. - حسن.. أ�اد أختنق.. إن (جون) منعت��
.. وأنت تعرف � � غرف��

�� � .. فهم �ح�سون�� ال أستطيع ال�قاء أ���
� أحب المنازل الواسعة المألى �الغرف.. و�حاول (راندولف) أن��

� ا�تب توك�ال.. أن �جعل��
دی).. مفهوم؟ ء �ا مس (ب�� - ال توق�� ع� ��

� شخص قادم� وداعا �ا �
ء.. فأمس... أو.. ك�� �

- ل�س هذا �ل ��
(رودی)�

ووضعت السماعة..
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دي) �حزام جلدی، عقا�ا � أن أرى (جون) تجلد مس (ب��
ب�م�ا��

لها ع� هذە الم�المة الم�وقة..
دی) أن أع�دها إ� هنا � مس (ب�� ع� �ل حال لو طل�ت م��

ء بوس�� عمله اآلن.. �جب أن أعود للنوم.. �
فسأفعل.. ال ��

 

∞∞∞∞∞
 

� كنت أخشاها.. ص�اح األحد جاءت الم�المة ال��
� أن األمر حدث منذ ساعة.. لقد

�� �ان هذا صوت (دوت) تخ��
� حاولت إ�قاظه.. ذهب (دو�� رای) لينام ل�نه لم �صح ح��
.. وراحت تردد مرارا: إنه �انت متماسكة ل�نها تحاول أال ت���

�ــــح اآلن.. مس��
، ورحت أمسح �

� حاال.. واتجهت إ� الفناء الخل��
وعدتها أن آ��

.. وأص�� من أجله. � الدم�ع عن عي��
إن الجنازة غدا �عد الظهر..

ان �لهم موجودين.. عانقت (دوت) � الجنازة �ان الج��
و��

.. عيناها حمراوان، �أنما لم تعد لديها � ع� قدو�� فشكرت��
.. دم�ع أ���

�ــــح ح�� تقوم الساعة.. وراح ) ل�س�� � رقد (دو��
� الفناء الخل��

و��
� راحت عيناي تتأمالن زوجها القس يتلو موعظته، ع� ح��
) توءم (دو�� رای) الذي جاء من السفر، ومن (�ادی) وابنها (رو��

حل �عد الجنازة فورا.. الواضح انه س��
 

∞∞∞∞∞
 

عدت للمكتب ألجد (د�ك) متوترا �ان جالسا مع رجل ضخم
الجثة أحمر الخدين، من الن�ع الذي �ستمتع �المشاجرات.. إنه
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مخ�� خاص �د� (بو�ش).. وهو صديق (د�ك)..
� ور�قة كتب عليها: فوجئت ب (د�ك) يناول��

ء� �
� أي ��

تحدث ��
� عن الجنازة.. فقلت له: ثم سأل��

- مجرد جنازة أخرى..
- وماذا عن األ�ة�

- هم ع� ما يرام
ء �

وفوجئت ب (بو�ش) �فك بوق سماعة الهاتف و�ش�� إ� ��
.. �داخلها.. جسم صغ�� مستدير ملتصق �الغطاء الداخ��
� محادثته

� خرساو�ن فقال (د�ك) مستمرا �� نظرت لهما �عين��
الم��فة:
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اح؟ - أال تعتقد أن الف�� قد اس��
 

- ��.. �التأ��د..
ورأينا (بو�ش) �ع�د السماعة لحالتها، ثم طلب منا (د�ك) أن

.. �
� حل��

ب �عض القهوة.. شعرت �غصة �� ك المكتب ل��� ن��
� الشارع توقفت وصحت:

و��
- ماذا �حق السماء؟

� �خصوص الم�احث الف�درال�ة فأنا و �دأنا نفهم.. كنا قلق��
(د�ك) كنا نعمل لدى (بروزر) لهذا استد� (د�ك) صد�قه
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(بو�ش) �� �فحص أجهزة الهاتف، وقد وجد ثالثة أجهزة
تنصت..

� المكتب.. فل��ما هناك أجهزة
- �جب أن نف�ش �ل ملل�م�� ��

أخرى..
ثم إن (بو�ش) أضاف:

كها و�ال �ع أجهزة التنصت.. ل�ن األفضل أن ت�� - �مكنك أن تن��
عرفت الم�احث الف�درال�ة بهذا.. وعندها س�جدون ط��قة
� أثناء الحد�ث

� �لماتك ��
أفضل للمراق�ة.. �مكنك دوما أن ت�ت��

�الهاتف..
ثر أنا وعدنا إ� المكتب � نمشطه.. ورحنا نفعل ذلك ونحن ن��
� أي �الم فارغ، ول�كن االتصال ب�ننا �اإلشارات.. رحنا

و (د�ك) ��
� سالل المهمالت والملفات.. حمدا �

نقلب الموائد ونف�ش ��
ع� هذا األثاث القل�ل الذي �سهل تفت�شه.. ل�ننا لم نجد ش�ئا

جد�دا..
وهكذا صار علينا أن ندعو (بو�ش) إ� عشاء دسم..

 

∞∞∞∞∞
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ة العمل، وتزاحمت �دأ مكت�نا يتخذ ش�ال تجار�ا يو�� �ك��
� م�ان يراە الزائر �سهولة..

الملفات هنا وهناك.. وقد وضعناها ��
� �ل

� كنت أتوجس خ�فة �� .. ل��� صار الهاتف �دق مرات أ���
مرة..

.. � اير.. الشهر المحدد ل�دء المحا�مة أمام المحلف�� إنه ف��
� - أخذ (د�ك) جهاز الهاتف إ�

وذات ص�اح - دون اس�شار��
�
(بو�ش)، واستعان هذا األخ�� �أحد معارفه ممن �انوا �عملون ��
� الج�ش سا�قا.. وط�قا لما قاله الرجل، فإن أداة التنصت ال��

� الهاتف ل�ست من الطراز الذي �ستعمله الم�احث
وجدها ��

�
الف�درال�ة.. إنها أداة رخ�صة الثمن متوسطة األداء صنعت ��

طة والم�احث لم تزرعا (�ش�كوسلوفا��ا).. و�ان من رأ�ه أن ال��
هذە األداة عندنا..

� الص�اح.. هناك شخص آخر ي�نصت..
وتلق�ت هذا الخ�� ��

ل�ن من هو؟
ته �ما هنا خطرت �� فكرة ع�ق��ة.. ناد�ت (د�ك)، وأخ��
ك المكتب و�تجه إ� أقرب �اب�نة هاتف.. و�تصل مه.. سي�� � أع��
.. و��دأ حديثا عن العمل.. و�عان ما �دأنا التنف�ذ، و�عد � ��

�لمات عاد�ة سألته:
- هل تعرف من الذي ي��د ال�س��ة؟

- من؟
- المرأة.. (دوت �الك)�

� هذا الفن:
� �ط��قة تمث�ل�ة تدل ع� موه�ة رديئة �� سأل��

أحقا؟
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- نعم.. لقد مررت عليها هذا الص�اح، فقالت �: إنها ال ت��د
مواجهة المحا�م.. و�نها ستق�ل ماال ل�س��ة القض�ة والتنازل..

- �م؟
� ألفا.. لقد حاولت أن أقنعها، ل�نك ال تعرف مدى - مائة وست��

عنادها..
� س��لنا للحصول ع� ثروة.

- ال تفعل �ا (رودی).. إننا ��
� �� طعام - أعرف.. ل�ن ماذا بوس�� أن أفعل؟ إن مائة وست��

للدجاج.. تع��ض ال �ساوی ش�ئا..
وانتهت الم�المة.. و�عد قل�ل عاد (د�ك) ل�جلس م�..

 

∞∞∞∞∞
 

� التاسعة من ص�اح اليوم التا�� دق جرس الهاتف.. �ان هذا
��

ا من �نا جهاز �سج�ل م�المات صغ�� هو (دراموند).. كنا قد اش��
(راديو شاك)، وقد أوصلته �الهاتف، داع�ا هللا أال �فسد عمل

جهاز التنصت..
قلت مرح�ا وأنا أضغط ع� زر ال�سج�ل:

- أهال..
� � أسجل الم�المة.. ل��� ە �أن�� � ب�ن أخ��

أخالق المهنة تق��
قررت أال أفعل..

هو قد تنصت ع� م�الما�� – أو هذا ما أظنه، فل�س من حقه
ف.. أن أعامله ���

قال (دراموند):
؟ - هل تعرف �ا (رودی) ما ي��د مو���

� (ممف�س) ع� هذە المحا�مة..
إنهم ال ي��دون إضاعة أسب�ع ��

ضنا - لمجرد فوقتهم �ساوی ماال.. إنهم ي��دون �س��ة.. لقد اف��
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ض أنه الجدل - أن مو�� مسئول عن عمل�ة زرع النخاع.. ولنف��
� ألفا.. غ� ت�ال�فها.. عندها �ان �جب أن �دفع مائة وس�ع��
نحن سنقدم ل�م هذا الم�لغ إذن.. وس�كون الش�ك عندك �عد

أسب�ع..
- ل�ن..

- اصغ �ا (رودی).. تعقل.. وناقش مو�لتك، فأنا أراهن ع� أنها
� المح�مة..

ت��د �س��ة.. هذە ال�ا�سة ال تدري ما س�حدث ��
هلم اطلبها اآلن..

�ط وأدرته عال�ا ب�نما (د�ك) وضعت السماعة، وأرجعت ال��
� انتهت الم�المة قلت �صوت ينظر � مصدوما ال �صدق.. وح��

ثق�ل..
- �جب أن نخ�� (كي�لر)..

�ع ع��ناته: قال (رودی) وهو ي��
- ال.. نحن نعرف أن (دراموند) يتجسس علينا، ل�ننا ال �ستطيع
إث�ات أنه هو من وضع أجهزة التنصت.. لن نض�طه متل�سا
� �جعل ح�اته

أ�دا.. فك�ف يتهمه (كي�لر)؟ مستح�ل.. س�كت��
س�ئة فحسب..

- (دراموند) قد اعتاد هذا ع� �ل حال..
ونحن كذلك مذن�ان.. ف�سج�ل الم�المات دون إذن جرم فادح..
�ط ع� المأل فلن �عاقب (دراموند).. �ل ولو أذعت هذا ال��

كة (الفائدة العظ�)؟ سأعاقب أنا أتراە هو من فعلها أم �� ��
أرى أن �ستغل أجهزة التنصت هذە لمصلحتنا...

 

∞∞∞∞∞
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ە �الخ�� المؤسف: عم�لتنا �عد يوم اتصلت �ـ (دراموند) ألخ��
� �س��ة

ترفض العرض، إنها غ���ة األطوار حقا.. تارة ترغب ��
� �أنها

� محا�مة.. لم ي�د مندهشا.. ل�نه عاد ينذر��
وتارة ترغب ��

ستكون محا�مة قذرة..
إن المال ال يهم أ�ة (�الك).. فلم �كن عندهم مال قط.. وال
كة � �قول: إن ��

اء اآلن.. �ل ما ي��دونه هو ح�م نها�� يهمهم ال��
� قد قتلت (دو�� رای).. �قول: إنهم ع� صواب.. التأم��

� ع� تجاهل المال.. إنه لم�لغ
ف�ما يتعلق �� دهشت من قدر��

ا.. وما زالت � شاب.. ولست جائع� � ال أه�م �ه ح�ا.. إن�� مغر� ل���
أما�� قضا�ا أخرى..

 

∞∞∞∞∞
 

� المدينة، لذا
م أال أقض�ه �� � جاء (ال���سماس).. وكنت أع��

�تها حديثا؛ � اش�� � (الفولفو) المستعملة ال��
رك�ت س�ار��

..( � واتجهت إ� (وسكو�س��
� حر اآلن وال أحد ا �قدم طعاما ساخنا.. إن�� وجدت فندقا صغ��

� العالم..
�� �

�عرف م�ا��
ته �خصوص هذە ج) الذي اس��� اتصلت �أستاذي (ما�س ل����
� جامعة

ة.. و�ان قد جاء ل�عمل أستاذا زائرا �� القض�ة منذ ف��
� ل��ارته.. فاتجهت إ� دارە

� ودعا�� ).. رحب �� � (وس�كو�س��
ثرة المعتادة ألجلس معه ونرشف القهوة الساخنة.. و�عد ال��

� القض�ة..
� عما حدث �� سأل��

.. راح �
ء.. و�دا متفائال �صدد قوة موق�� �

حك�ت له �ل ��
� أن أ��� � لمدة ساعة وأنا أدون ما �قول.. مثال نصح��

�� �حا��
�ط الف�ديو الخاص ب األفضل للنها�ة.. فال أعرض مثال ��
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، إال قرب انتهاء المحا�مة ح�� �ظل � (دو�� رای) ع� المحلف��
أثرە فعاال.

� �عض األوراق.. فسألته: ثم نهض وناول��
- ما هذا؟

كة (الفائدة العظ�).. جعلت � الجد�دة ل�� - إنها بول�صة التأم��
أحد تالم�ذي ي�تاعها، ولسوف تلغيها الشهر القادم.. هل تعرف

النص الجد�د الذي أضافوە �خط سم�ك واضح هنا؟
- اس�ثناء عمل�ات زرع النخاع من التم��ل �البول�صة..

� المحا�مة س�كون
- تماما� لقد أوضحوا هذە النقطة �عنا�ة.. ��

عل�ك أن �سألهم عن � إضافة هذە الفقرة �عد رفع آل (�الك)
� وث�قة آل

قض�تهم.. ما داموا لم �س��عدوا زرع النخاع ��
� أنه �ان عليهم دفع م�لغ المطال�ة.. إنهم (�الك)، فهذا �ع��

.. � فون �أنهم �انوا مخطئ�� �ع��
كنت أسجل �ل �لمة �قولها ع� جهاز ال�سج�ل ح�� مألت
ائط.. وودعته وان�فت فلن أستطع أن أشكرە �ما �جب ستة ��

أ�دا..
 

∞∞∞∞∞
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(22)
 

عدت إ� (ممف�س) مع �دا�ة العام الجد�د..
� المح�مة ناول (كي�لر) �المنا - أنا والمحا�� - ملفا.. وقال:

و��
� لتختاروا منها (2).. يوجد ها - �� ذي أسماء وعناو�ن المحلف��
هنا اثنان و�سعون اسما �مكن�م التحري عنهم �ما ت��دون..

� أحذر�م من االتصال الشخ�� �أي منهم.. ل���
� هذە المدينة.. فهل

رحت أقرأ األسماء.. يوجد مليون شخص ��
�مكن أن أعرف أحدا من هذە األسماء؟

.. عدت للمكتب � �ال�س�ة �� مستح�ل.. �لهم غ�� معروف��
� وأنا أرمق القائمة..

وتناولت غدا��
� �مكنهم ال�حث إن (دراموند) �ملك ط�قا ف��قا من المحقق��

عن هذە األسماء جم�عا..
سوف يتفقدون صح�فة سوا�قهم، وحاالت الطالق..

.. ء مسم�ح �ه سوى االتصال الم�ا�� �
أو اإلفالس.. �ل ��

.. إنها مهنة حق�ق�ة � �ل إن (دراموند) عندە اس�شار�و محلف��
مستجدة ع� عالم القانون.. إنهم علماء نفس أو أط�اء نفسيون
� واس�نتاج قرار هم.. وهم مهمتهم دراسة شخص�ات المحلف��

اتهم �اهظة الثمن لمن �ستطيع الدفع.. ي��عون خ��
� محلف شاب � مش�لة.. �ال�س�ة � يناسب�� إن اخت�ار المحلف��
� قضا�ا

.. فثمة ح�مة قد�مة تقول: إن الزن�ج مف�دون �� � زن��
� � المؤسسات األم��ك�ة ال��

.. إنهم �شكون �� �
االدعاء المد��

أ�شأها الب�ض.. ومن �ستطيع لومهم؟
تقول الح�مة كذلك: إن ال�ساء يتعاطفن �سهولة خاصة مع
� يؤذى فيها األبناء.. ل�ن لهن عي�ا هو أنهن ال يوافقن القضا�ا ال��
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انهن أث��اء.. ع� التع��ضات ال�اهظة، ألنهن �كرهن رؤ�ة ج��
ة امرأة زنج�ة.. وح�ذا لو � ع�� ت اثن�� لو �ان �� أن اختار الخ��

كن أمهات�
.. ل�ن من المؤكد أن عل�ك أن تتجنب � عس�� إن اخت�ار المحلف��
�
نوعا واحدا، هو الرجل األب�ض الذي �مارس وظ�فة تنف�ذ�ة ��

.. ل�نه - � ة.. فهذا الطراز متعلم وال �ع�أ �المحام�� كة كب�� ��
لحسن الحظ – مشغول دائما �ح�ث ال �ستطيع أن �كون

محلفا..
هنا خطرت �� فكرة خب�ثة..

ت بها (د�ك) فتحمس.. قررنا أن نلفق م�المة هاتف�ة أخ��
تمث�ل�ة..

� المكتب.
�� � وذهب (د�ك) إ� هاتف عمو� ق��ب.. واتصل ��

لقد أج��نا عدة بروفات ع� هذا، �ل إن �ال منا لد�ة س�نار�و
مكتوب..

- لقد وجدت (دین جودلو)..
كة لتنظ�ف السجاد.. وهو (جود لو) هو رجل أب�ض �ملك ��

� أثناء المحا�مة
محلف ال أر�دە ��

�قول (د�ك):
� �شأنه.. إنه �مقت - قا�لته اليوم.. إنه رجل لط�ف وكنا مخطئ��
كة (الفائدة .. وهو ع� أتم استعداد ل�دين �� � �ات التأم�� ��

العظ�)..
� ق�ل المحا�مة �� فكرة ال إن فكرة أن �قا�ل المحا�� المحلف��
� تصدق.. وقد خش�ت أن �عرف (دراموند) أننا نخدعه.. ل�ن��
�
� مبتدئ أخرق.. و�مكن أن أقع �� � الفخ ألن��

قدرت أنه س�قع ��
هذا الخطأ.. هكذا س�ظن..

وأواصل الم�المة:
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- هل تعتقد أن: (جودلو) لن يت�لم؟
- أنا واثق من هذا�

وأحرك �عض األوراق جوار السماعة.. ثم أسأل:
� قائمتنا؟

�� �
- من ال�ا��

� أتذكر.. تحدثت إ� (در مونت کنج) و (جان د�سل) و - دع��
) و(هل�دا هایندز) و (رات�لدا براوننج).. و�� (لورا�س ب��

� المحا�مة.. إننا
�ان �ل هؤالء من الب�ض الذين ال ن��دهم ��

نلوث اسمهم �ح�ث ي�ذل (دراموند) ما بوسعه � ي�عدهم..
� صفنا

.. ل�نهم جم�عا �� � من الحد�ث م�� - �ان �عضهم خائف��
كة تملك ار�عمائة مليون دوالر.. و�لهم �عرف أن ال��

� القائمة - (رات�لدا براوننج) – ف� امرأة كنت
أما آخر اسم ��

أر�دها معنا.. لهذا سألت (د�ك) عنها، فقال حسب المتفق
عل�ه:

�
� من مكتبها ولن تكون �� - إنها زنج�ة متعص�ة.. لقد طردت��

صفنا..
- أما أنا فقا�لت (إس�� صم��لون).. امرأة لط�فة حقا..

�
�انا �� لو �ان قلب (دراموند) ما زال �خفق، فأنا واثق من أن ��

ء أن الرجل ال �ستطيع �
رأسه يوشك ع� االنفجار.. وأجمل ��

ف �أنه ي�نصت ع� هاتفنا.. أن �خ�� أحدا �ما سمعه و�ال اع��
وواصلت الم�المة مع (د�ك).. ثم وضعت السماعة..

دق جرس الهاتف �عد دقائق.. �ان المت�لم هو (بو�ش) �لعب
دورا آخر �لفته إ�اە.. قال �� �صوت مستعار:

� متجري اليوم..
- أنا (ب�ل� بورتر).. لقد تركت �� رقمك ��

.. قلت له: � �ان (بورتر) رجال أب�ض أردت اس��عادە من المحلف��
- شكرا ع� اتصالك.. أنا واحد من محاّ� آل (�الك)..

؟ - وهل هذا االتصال قانو��
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� مات ابنها - ط�عا هو كذلك.. أنا أمثل العجوز ال�ا�سة ال��
كة مذن�ة �الش�طان، كة (الفائدة العظ�).. إن ال�� �سب ��

.. �
.. وأتم�� لو �ساعد�� �

� ح�ا��
و�� أسوأ حالة رفض رأيتها ��

- سأفعل ما أستطيع..
� وهكذا.. ظللت و (د�ك) ط�لة اليوم نتحدث عن المحلف��

كة (الفائدة � صفنا، و�لهم يتوقون لمعاق�ة ��
الذين جندناهم ��

� و (د�ك) لم نهمد العظ�).. إن من �صغ لمحادثاتنا س�ظن أن��
� ذلك اليوم..

لحظة واحدة ��
 

∞∞∞∞∞
 

� الثامنة والنصف.. وجلسوا متوت��ن قل�ال -
وصل المحلفون ��

� مقاعدهم.. وجلست أتأملهم..
��

� ت�دو عليهم المرارة، � أن أالحظ أن خصو�� المحام�� لم �فت��
از م�� وتجنبوا النظر إ�.. إنهم �علمون� � و�غمرهم االشم��

هنا �دأت أمارس لع�ة (داوود وجالوت)..
� فق�� الشخص الصغ�� أمام العمالق... فالمحلفون يرون أن��

� ال أفهم وح�د أعزل من السالح، أمام وحوش أث��اء عمالقة.. إن��
� ك�ف فات هذا ع� (دراموند)؟ لماذا أح�� خمسة محام��

؟ مادام قد جلب �ل هذا � ضدی برغم أن هذا �ستفز المحلف��
� فمن المؤكد أن مو�له مذنب �ش�ل ما.. العدد من المحام��

� وتحدث دخل (كي�لر) القاعة فنهض الجميع رحب �المحلف��
عن واج�اتهم.. ثم �دأ �السؤال:

؟ أ�ا من � اع؟ أ�ا من المحام�� � � ال��
- هل تعرفون أ�ا من طر��

� من ق�ل؟ كة تأم�� الشهود؟ هل قا�� أحد�م ��
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أجاب ال�عض أن نعم.. ف�ان عليهم أن ي�سحبوا.. وتضاءل
العدد..

ا�د.. أستطيع الق�ام بهذا.. � � نف�� ت��
�� � �دأت ثق��
� محام... إن��

� .. قلت ال�لمات ال�� � جاء دوری � أت�لم ألول مرة أمام المحلف��
حفظتها عن ظهر قلب مئات المرات.. ثم سألتهم �اسما:

- هل لدى أحد�م أي س�ب �منعه من أن �كون هنا؟ لم يرد
ض ع� � ال أع�� أحد.. فشكرتهم وجلست مب�سما معلنا أن��

أحد..
� كنت أعرف أنه جاء دور (دراموند).. حاول أن ي�دو هادئا ل���
ق من الداخل.. قدم نفسه ثم راح يتحدث عن عم�له.. �ح��
كة عظ� ال �ستحق عقا�ا ع� س�ب عم�له الذي هو ��

كهذا... صوته يو�� �الثقة.. وشعرە األش�ب يو�� �الح�مة.
�ته: ب �� وفجأة قرر أن ���

- هل حاول أحد االتصال ��م �صدد هذە القض�ة؟�
ساد الصمت.. �ان األمر أقرب إ� اتهام منه إ� سؤال.. تجمد
� �طن أول من يرفع �دە أن

الرجل �ضع ثوان مستعدا ليثب ��
نعم..

� و�فضح �ان �عرف أنه س�ظفر �الحق�قة.. ولسوف �فضح��
فسادی.. و�شطب اس�� من المهنة نهائ�ا.. وستؤجل القص�ة

أعواما �املة..
- هذا مهم.. �جب أن نعرف..

� كراه�ة.. فصوته ��� �الشك، ونظراته تقول:
�انوا يرمقونه ��

أيها السفلة ال�اذبون�
- إذن ل�سألها �ط��قة أخرى: هل اتصل مس�� (�ا�لور) �أحد�م

أمس؟�
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� جنون صائحا:
وث�ت ��

اض سعادت�م.. إن هذا ال �طاق� - اع��
� تؤدة:

قال (كي�لر) ��
- موافق.. ماذا تحاول قوله �ا (دراموند)؟

استدار له (دراموند) صائحا:
� قد تم اض أن المحلف�� - إن لدينا من األس�اب ما �دعونا الف��

التالعب بهم�
- أنا ال أفهم �ا مس�� (دراموند)..

ثم دعانا لندنو منه.. وأزاح مك�� الصوت �ع�دا..
ثم سأل (دراموند) همسا:

- ك�ف تعلم أن هذا حدث؟
- إن � مصادر ال��ة.. ل�ن هذە حق�قة..

- أر�د دل�ال
.. - ر�ما لو سمحت �� �مناقشة �ل منهم ع� حدة، أث�ت �ال��

قلت �دوري:
ض سعادت�م.. فل�س لدي ما أخشاە.. - ال اع��

.. وعاد (دراموند) يواصل �المه: � وعدنا نواجه المحلف��
اع.. � � ال��

ة �أحد طر�� - إنه ألمر خط�� أن يتصل المحلف م�ا��
�ل إن المحلف �عاقب �شدة لو ث�ت هذا..

� كراه�ة..
� راحوا يرمقونه �� لم يرفع أحد �دە.. ل�ن المحلف��

أردف وهو ينظر إ� (بورتر):
- مس�� (بورتر)

� الرجل واحمر وجهه فو��
� إجا�ة أمينة عنه.. - إن لدي سؤاال لك.. وسأقدر لو أجبت��

- سل سؤاال أمينا تظفر ب�جا�ة أمينة�
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قالها (بورتر) �غ�ظ.. هذا رجل قص�� الفت�ل، وكنت أفضل تركه
وشأنه:

- هل اتصلت أمس �مس�� (رودی �ا�لور)؟
- و اللعنة.. ال..

- وأنا أقول إن هذا حدث..
وق�ل أن �قول (كي�لر) ش�ئا، وثب (بورتر) من مقعدە لي�شب

� حنجرة (دراموند):
مخال�ه ��

� كذاب أيها السافل� - ال تقل إن��
� وسقط (دراموند) ع� األرض، وتل�� �ضع ل�مات، ع� ح��

�خت ال�ساء.. وه�ع حجاب المح�مة �فصلون ب�نهما..
وانتفض المحامون..

� �دق
� مقعدي أستمتع �المشهد.. ب�نما القا��

ظللت ��
ا ينفض ث�ا�ه، و�رمق (بورتر) �مطرقته.. ووقف (دراموند) أخ��

� خائفة.. �ع��
� ة طلب (دراموند) رسم�ا تغي�� المحلف�� احة قص�� و�عد اس��

جم�عا، فأ�� (كي�لر).. و�ن تم إ�عاد (بورتر) ط�عا.. �ان ي��د
الم��د من الشجار، وتمن�ت لو ي�تظر (دراموند) خارج المح�مة

ل�سوى األمر..
� � الساعات التال�ة استطاع (دراموند) اس��عاد �ل األسماء ال��

و��
� لم � مع (د�ك)، والن��جة مجموعة محلف��

� م�الما��
ذكرتها ��

أحلم بها.. ست �ساء زنج�ات �لهن أمهات.. وثالثة رجال ب�ض
� هو جار آلل (�الك).. � اتحادات العمال.. وزن��

�عملون ��
� �كفون التخاذ القرار.. إن �سعة محلف��

وأدى المحلفون القسم..
.. � لقد خلف (دراموند) فقدانا تاما لمصداقيته لدى المحلف��
�

.. فالقا�� � موقف عس��
ولن �ستطيع االعتذار أ�دا.. إنه ل��
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� �
خصمه.. والمحلفون �كرهونه.. ولد�ه مجموعة حقائق
� (علقة) ساخنة كذلك.. إن هذا أجمل مما

متعفنة.. �ل إنه تل��
�مكن تصورە...

 

∞∞∞∞∞
 

كورسا). ق�ل المحا�مة �أ�ام تلق�ت م�المة من محام �د� (بي��
لم أدعه ��مل �المه، وقطعت الم�المة.. ثم هرعت إ�
.. و�حثت عن رقمه وطلبته �الهاتف الذي ابتعته مؤخرا �

س�ار��
ة منذ عرفنا أن � الذي ن��عه منذ ف�� للس�ارة.. إن هذا هو الروت��

هاتف مكت�نا مراقب..
اتضح أن الم�المة مهمة جدا..

�ك)، و�� موظفة تم � إن (كورسا) �عمل لفتاة تد� (جا� ل�مان��
كة زعمت ر.. إن ال�� كة (الفائدة العظ�) دون م�� طردها من ��
ة � أن (جا�) قد استقالت.. وعرفت أنها تلقت مضا�قات كث��
ء عن �

كة.. إن (جا�) تعرف �ل �� � تلك ال��
�س�ب جمالها ��

الغس�ل القذر لتلك المجموعة.. و� تتم�� لو �شهد ل�نها
خائفة.. فهؤالء الناس قذرون �مل�ون ال�ث�� من المال..

� ألطلبها.. ولم أ�س أن أقول له أال يتصل
� رقمها الهات��

وأعطا��
�المكتب..

 

∞∞∞∞∞
 

� المح�مة، ل�ن من العس�� أن
اعة �� � سأترافع ب�� كنت أعرف أن��

� من الدوالرات كتع��ض.. لو �ان عمري ة مالي�� أطالب �ع��
ة � عمري و�خ��

� عاما ل�نت ع� ذلك قديرا.. ل�ن �� خمس��
�سعة أشهر ي�دو األمر مضح�ا..
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�
� المكتب.. ��

� أطالب بها �� .. إن�� � ة مالي�� � سأطالب �ع�� ل�ن��
� ع�� وجها الذين � وأنا مؤرق.. أحادث االث��

� فرا��
�� .. �

س�ار��
�ت أحفظهم تماما..

كة (الفائدة العظ�).. سأحطم ��
ى غدا.. المحا�مة ال���

� أن �حدث إعصار فيتأجل (غذا) � جزء م�� الجل�د ينهمر.. يتم��
هذا..

وجزء آخر يتلهف ع� ال�دع..
وأص�� �� أستطيع النوم..

 

∞∞∞∞∞
 

� أج��تها مرارا وفة ال�� �ان ع� أن أقدم �لمة االفتتاح.. إن ال��
� أفعل ذلك �ش�ل ج�د.. تقول إنها �ستغرق ست دقائق.. ل���
.. قض�ة (دو�� رای).. وقلت لهم � ح القض�ة للمحلف�� رحت أ��

�ط ف�ديو ألنه مات.. إنهم س�قا�لونه ع� ��
ثم جاء دور (دراموند).. واثقا من نفسه قال:

إن البول�صة ال تتضمن زرع النخاع.. ل�س الموض�ع موض�ع أن
مو�له �كرە (دو�� رای).. الموض�ع موض�ع م�دأ... موض�ع ما
.. وأنا � ة مالي�� � الوث�قة إنهم �طالبون مو��� �ع��

هو مكتوب ��
أس�� هذا جشعا..

� عمل�ة زرع النخاع.. س�قول:
وفهمت خطته.. إنه س�ش�ك ��

� نطاق الرعا�ة الصح�ة العاد�ة..
إنها عمل�ة تج����ة ال تدخل ��

ض.. مرة أخرى استعمل لفظ (جشع) فوث�ت واقفا أع��
� أن أنادي شاهدي األول، فناد�ت (دوت

� القا�� ثم طلب م��
.. � �الك).. مشت متوترة إ� المنصة وحلفت ال�م��



2397

كنا قد راجعنا س�نار�و األسئلة عدة مرات و�� تحفظ �ل حرف
.. � منه.. وتعرف أن عليها أال تدخن أمام المحلف��

كة دون جدوى.. حكت حكت عن محاوالتها ال�ا�سة إلقناع ال��
كة، وآخرها (خطاب الغ�اء) � أرسلتها لل�� عن الرسائل السبع ال��
� � مصدومة غ�� مصدقة.. وح�� إ�اە.. رأ�ت وجوە المحلف��

انتهت ساد الصمت المح�مة..
تركتها �عد هذال (دراموند) �� �ستج��ــها عالما أنه لن �عنف

بها.. لن �جرؤ..
سألها (دراموند):

؟ � ة مالي�� كة �ع�� � ال�� - لماذا تطالب��
� ا جدا ألنه �حاول إظهارنا �مظهر الجشع�� �ان سؤاال خط��

للمال.. ل�نها �انت ذك�ة.. فسألته �دورها:
- فقط؟�
- عذرا؟

.. إن مو�لك �ملك �ليون - ظننت المحا�� قد طالب �ما هو أ���
� دوالر.. ومو�لك قد قتل اب��

.. أر�د منه أن �دفع أ���
ا إذ سألها: هنا ارتكب (دراموند) خطأ قاتال أخ��

� لو حصلت عليها؟ ة المالي�� � �ع�� - وماذا تفعل��
لم تخ�ب أم� إذ أجا�ت:

ع بها �لها ل (را�طة ال�طان األم��ك�ة).. فال أر�د ش�ئا - سأت��
من مال�م العفن�

� رأ�ت وجهة عرفت أنه قال لها: شكرا، وعاد إ� مقعدە وح��
شاحب..

� المرأة عن أدائها.. فقلت لها: هامسة سألت��
- إنها صفعتهم صفعة �ارعة..
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) الذي قال: إن .. (رون �الك) توءم (دو�� ثم جاء شاهدي التا��
نخاع عظامه مناسب تماما ألخ�ه.. وهو �ان ع� أتم استعداد

ع.. للت��
� األورام..

ا �� كورد) �صفته خب�� �عد هذا طل�ت شهادة د. (وال��
ح لهم � تلخ�صا سلسا ��عا.. و�� راح �لخص المرض للمحلف��

مع�� �طان الدم.. ومع�� زرع النخاع.. إلخ
كة (الفائدة العظ�) لم تدفع ثمن العالج ال��ماوي وقال: إن ��
، من ثم تدفع م�� (�الك) الفاتورة ع� أقساط أو ال�شخ���

شه��ة حال�ا..
إن فرصة الح�اة دون زرع نخاع الم��ض �طان الدم �� صفر..

� �المائة.. ل�ن زرع النخاع �جعلها ثمان��
ولقد حاول (دراموند) أن �حا� د. (کورد)..

حاول أن ي��ت أن زرع النخاع عمل�ة تج����ة حديثة العهد.. و�ال
فلماذا ال يزرع النخاع إال لعدد محدود من مر�� �طان الدم؟
ع لهم.. قال د. (کورد): إن هذا �حدث ألنهم ال �جدون من يت��

عا.. �ان سع�د الحظ� ل�ن (دو�� رای) �ان �ملك مت��
ولم �جد (دراموند) �عد هذا ما �قول�

.. لقد �ان أول يوم من المحا�مة رائعة �ال�س�ة ��
 

∞∞∞∞∞
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(24)
 

� التاسعة،
�انت الطائرة القادمة من (ش��اغو) قد وصلت ��

ورأ�ت امرأة تضع ع��نات سوداء تخ�ج من الصالة ومعها رجل
قدمته � �اسم (�ارل)..

� قررت أن أصدم � ال��
�ك).. مفاجأ�� � �انت هذە �� (جا�� ل�مان��

� زعموا أنها كة (الفائدة العظ�) الموظفة ال�� بها رجال ��
�
� ظلت مختف�ة �� � تعرف أ��� مما �جب.. وال�� استقالت، وال��

م�ان ال �عرفه أحد ح�� طلبتها..
اتجهنا إ� الفندق الذي حجزت لها غرفة �اس� ف�ه.. إنها
� من عمرها لها طفالن، و�قال إنها جم�لة ل�ن � الثالث��

مطلقة ��
� هذا..

� أشك �� إنها�ها جعل��
د �ه وجلسنا معا نرتب ما سأوجهه لها من أسئلة غدا وما س��

عّ�..
� (كي�لر) أنا و (دراموند)..

ص�اح الثالثاء نادانا القا��
: ، فقلت �أع� صو�� � أن أستد� شاهدي التا�� وطلب م��

�ك)� � (جا� ل�مان��
كة (ب��ت) ي��ادلون النظرات، ورأ�ت ممث�� رأ�ت محا�� ��

، �ل لم � كة (الفائدة العظ�) �فتحون أفواههم غ�� مصدق�� ��
�صدقوا ح�� و�� تدخل وراء (د�ك) إ� قاعة المح�مة.. �انت
جم�لة �عد إرهاق الل�ل.. ونظرت نظرة مقت واضحة إ� ص��ة
.. و�دأت � .. ثم إنها أقسمت ال�م�� � (الفائدة العظ�) الجالس��

أسألها:
كة (الفائدة العظ�)؟ - ك�ف انت� عملك ���

.. �
- طردو��
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- إذن لم تقد� استقالتك؟
ء عن �

� أعرف �ل �� - �انت مؤامرة.. لقد طردت �س�ب أن��
.. � قض�ة (دو�� رای �الك).. وكنت مطل��ة للشهادة �عد يوم��
� أوقع خطا�ا ف�ه ص�غة استقالة

.. ل�نهم جعلو�� �
لهذا طردو��

ة أالف دوالر.. وأنا أم وح�دة ع� مقا�ل الحصول ع� ع��
ة.. لهذا اضطررت إ� التوقيع.. فوات�� كث��

- ولماذا عدت هاهنا؟
: إن ما وقعته برغ�� ل�س � تحدثت مع محام �ارع، قال �� - ألن��
ذا أهم�ة قانون�ة.. لقد طرد�� هؤالء الناس دون ذنب.. �عد ما
ة..   � وح�دة فق�� � �سب جما� أعواما ط��لة ولمجرد أن��

ضا�قو��
كة الدفع ألن - وماذا عن ملف آل (�الك)؟  - رفضت ال��
� ذلك العام..

كة �انت �� الرفض ل�ل المطال�ات �� س�اسة ال��
� �عدها تراجع الملفات.. فإذا استعان أصحاب بول�صة التأم��

� مطالبتهم.. وال �أس �دفع
�محام أو اشتكوا، عندها يتم النظر ��

كة هذا لمدة عام �امل.. والن��جة �� الم�لغ.. لقد ج��ت ال��
ة ال �أس بها.. أننا وفرنا قدرا هائال من المال اس�ثمرناە لف��

- و�م ر�حتم من هذا؟
� عام واحد..

� مليونا �� - ر�حنا أر�ع��
- وهل كنتم تعرفون أن مطال�ة (دو�� رای) صح�حة؟

و - �الطبع.. كنا نعرف أننا سندفع حتما.. ل�ننا رحنا نجرب
�ن مؤمنا يو�ل محام�ا.. حظنا.. إن واحدا من �ل خمسة وع��
� ال �عرفون حقوقهم.. أما ال�اقون فهم أشخاص غ�� متعلم��

و�ق�لون رفضنا للدفع �اعت�ارە مسلما �ه..
� ورطة حق�ق�ة..

- شكرا..  جاء دور (دراموند)، وأدركت أنه ��
سألها:

كة (الفائدة العظ�)؟ - هل أنت هنا �س�ب غض�ك ع� ��
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� تديرها.. هل هذا كة.. و�ل الد�دان ال�� - و أنا أمقت تلك ال��
�ج�ب سؤالك؟

- وهل المقت هو س�ب شهادتك هذە؟
� أعرف ك�ف خدعوا آالف األب��اء.. و�حب أن

- ال.. أنا هنا أل��
أت�لم..

ولم �كن لدى (دراموند) كث�� مما �قال.. لذا أن� استجوابها..
� �دورە الجلسة للغداء..

وأن� القا��
 

∞∞∞∞∞
 

عاد المحلفون لمقاعدهم �عد الغداء، وتلق�ت �عض
االب�سامات منهم.. لقد �انت شهادة (جا�) � موض�ع

حديثهم �التأ��د..
كة طل�ت �عد هذا شهادة (ولفرد ك�ل).. وهو من مديري ��
كة � ط�عتها ال�� � ال�� (الفائدة العظ�)، ناولته بول�صة التأم��

ج): � أعطانيها (ل���� حديثا، وال��
- هل تعرفت هذە؟

قال �سعادة وهو يتصفحها:
كتنا.. - نعم.. إنها بول�صة خاصة ���

؟ - منذ م��
- من د�سم�� 1992.. منذ خمسة أشهر..

- أرجو أن تفتح صفحة 11 الفقرة الرا�عة هال قرأتها؟ ما مع��
هذە الجملة؟

- إنها �س��عد جراحات الزرع من تغط�ة البول�صة..
ناولته البول�صة القد�مة الخاصة �ال (�الك)، وسألته:

- هل هذە البول�صة �س��عد زرع النخاع؟
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- �ال..
.. أي �

� يونيو الما��
كت�م �� - حسن.. لقد تم رفع القض�ة ضد ��

ت �عد رفع القض�ة.. أن البول�صة تغ��
األمر واضح تماما.. لقد أدانوا أنفسهم �أنفسهم..
و�ان شاهدنا األخ�� هو (دو�� رای �الك) نفسه..

�ط الف�ديو، فرأينا وجه أظلم حاجب المح�مة القاعة وأدار ��
الف�� �مأل الشاشة.. صوته المنهك السق�م �ان المحلفون
، ب�نما (دوت) �

� حل��
� جدا، وح�� أنا شعرت �غصة �� متعاطف��

.. لقد سمع الجميع صوتها.. صوت أم تحاول تنهنه �ال��اء جان��
أن تكتم دموعها..

�ط.. لقد أحدثنا �ل ساد الصمت �عض الوقت �عد انتهاء ال��
ما أردنا من أذى، و�مكن القول إننا ر�حنا القض�ة..

 

∞∞∞∞∞
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كة � وال�ات أخرى ضد ��
�دأت األن�اء تتوا� عن قضا�ا ��

ء قادرا ع� منع �
(الفائدة العظ�).. لقد ثقبنا السد ولم �عد ��

الس�ل والف�ضان..
. � شق��

ة مساء ذلك اليوم دق جرس الهاتف �� � العا��
و��

صوت امرأة قلقة تقول �:
� صد�قة (ك��) .. ل��� � . - أنت ال تعرف��

هي�ت فزعا ومددت �دي أ�حث عن زر اإلضاءة..
- ماذا حدث؟

�ــها مرة أخرى.. عاد إ� الب�ت ثم أمس �العادة.. إنها - لقد ��
طة ق�ضت ع� (�ل�ف)� .. ال�سور.. ل�ن ال�� � � شق��

هنا ��
� اختارت ال�قاء مع زوجها كنت لم أ�س (ک��) ال�ا�سة ال��

المجنون.. وكنت أعرف أن هذا اليوم أٍت المحالة..
، وهرعت إ� هناك.. � حصلت ع� العنوان، وارتد�ت ث�ا��

..( � � (رو��� سمعت صوت المزالج �فتح.. سألت��
.. ثم سمحت �� �الدخول.. � - اسم الصد�قة - عن ه����

�انت (ک��) ع� األر�كة، وك�س ثلج ع� جبهتها.. ال�دمات
� عي�يها إذ

تمأل وجهها وساقيها.. وضمادة ع� رأسها.. دمعة ��
تقول:

- شكرا ع� قدومك..
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� قادر ع� قتله اآلن تقول صد�قتها: ر�ت ع� خدها.. إن��
- لقد عاد للدار ثمال.. وجد فوات�� ال���سماس ت�تظرە.. عندها
تها من عن�� الطوارئ اليوم، .. لقد أح�� �

ثار.. وأنت تعرف ال�ا��
وأخذتها إ� مركز لضحا�ا العنف، وهناك نصحوها برفع قض�ة
�ــها �حزام.. لحسن الحظ لم طالق، ثم الفرار �ع�دا.. لقد ��

ب ال�رة.. �جد م��
) وسألتها: مسحت دمعة (ك���

- ماذا تن��ن عمله؟
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:( � �عص��ة صاحت (رو���
- هل تم�ح؟ ط�عا ستطلب الطالق و�ال س�قتلها..

- حسن.. سأطلقها منه غدا..
- مش�لة أخرى �� أنها ال �مكن أن تظل هنا..

� ظهرا (�ل�ف) قد غادر السجن.. وهو يتصل �أصدقائها اتصل ��
.. إن (ک��) ل�س �

فأنكرت وجودها، ثم اتصل �عد ساعة ليهدد��
� هنا ل�ف�ش

ون ولن �طول الوقت ق�ل أن �أ�� لها أصدقاء كث��
الشقة..

� �ا (ک��)؟ - حسن.. إ� أين تذهب��
:( � قالت (رو���

- حسن هناك مرکز �ی.. ملجأ لل�ساء ضحا�ا العنف ال �عرفه
أحد.. وال �ستطيع الرجال العثور ع� زوجاتهم الحب��ات

هناك.. ل�نه ��لف مائة دوالر يوم�ا..
� الذهاب هناك.. فقلت

هزت (ک��) رأسها وقالت: إنها راغ�ة ��
ا.. � س�خذها هناك غد� لها: إن��

� ارت�اح.. وقالت:
�� ( � تنهدت (رو���

- انظر �ا (�ا�لور).. أنت ال تعرف (�ل�ف).. إنه مجنون وحق��
وثمل.. وعل�ك أن تكون حذرا..

.. �
- ال تقل��

� الخارج اآلن..
- وقد �كون �انتظارك ��

� إ� ال�اب فخرجت.. وسمعت صوت الم�اع وأوصلت��
) أن هذا لن �حدث ثان�ة.. والسلسلة.. أعدك �ا (ك���

.. إنها الواحدة ص�احا.. إن إجراءات الطالق سهلة � عدت لمكت��
� هذە

ع� �ل حال.. ورحت أ�تب مذكرة �طلب الطالق.. ف��
� أنقذ ح�اة إ�سان.. المرة أنا واثق من أن��
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� كتا�ة
� ساهرا ��

� جاء ص�احا، ل�جد�� أص�ب (د�ك) �ذهول ح��
� هذا الوقت والجلسة النهائ�ة �عد

أوراق قض�ة الطالق.. أ��
؟ � ساعت��

.. � �ا (د�ك).. سأ�ون �خ�� - اطم��
وأخذت األوراق م�� إ� المح�مة..

 

∞∞∞∞∞
 

ى ألن تكون مبتدئا �� أن الجميع يتوقع أن تكون ة ال��� � الم��
.. ر�ما �عد �

خائفا مرت��ا.. ومن الخطأ أن أتظاهر �ما ل�س ��
� وس�� أن أقف أمام

ات المحا�مات �كون �� أعوام ط��لة وع��
المح�مة وأ�دو رائعا.. ل�ن ل�س اليوم..

أنا لست سوى (رودی �ا�لور) ص�� عص�� �سأل أصدقاءە
� � �دا�ة ح�اته �دأت أل�� مرافع��

� أن �ساعدوە �� المحلف��
.. قلت لهم: إنه لن �كون هناك غد، وال � النهائ�ة أمام المحلف��
فرصة أخرى، لن �كون هناك محلفون آخرون.. إن (دو�� رای)

كة (الفائدة العظ�) ث��ة جدا.. ي�تظر االنتقام.. ��
اء؟ وهنا استعملت مثاال �ح�ه كة بهذا ال�� فك�ف تعاقب ��
ة آالف � ع��

� حسا�� الم���
ا.. ماذا لو �ان �� المحامون كث��

دوالر.. وارتك�ت خطأ ما؟
سأطالب �دفع تع��ض.. �م من حسا�� �جب أخذە � أهتم
�الموض�ع وال أفعلها ثان�ة؟ إن واحدا �المائة �ساوی مائة

... � دوالر.. وهذا لن يؤذي��
ة ؟ ر�ما.. ل�ن لو دفعت ع�� � � لتعذي��

خمسة �المائة قد تك��
� إ� � هذا جدا، و�دفع�� �المائة - ألف دوالر - فلسوف �حزن��



2407

� �غرامة تؤذى ل�نها ال .. لهذا أطالب المحلف�� � تغي�� أسالي��
� دوالر ت�دو �� مناس�ة وشكرتهم.. وعدت ة مالي�� تحطم.. ع��

.. وجاء دور (دراموند) العظ�م.. لمجل��
قال (دراموند): إن مو�له دون شك، ل�ن مو�له لد�ه ستة آالف

موظف تصعب مراقبتهم جم�عا.
.. فما �� جدوى � كة قد نظفت نفسها من �ل المخطئ�� إن ال��
ى كة ك�� دفع تع��ض ضخم؟ من الخطأ أن تأخذ المال من ��

لمجرد أنه موجود..
ثم انخفض صوته، وصارت �لماته أ�طأ.. إنه اإلخالص المجسد

اآلن.. وأن� �لمته..
� أول من ت�لم.. �دأت �مدح مهارة (دراموند).. ثم جاء دوري ألن��
ف اآلن ف �الخطأ.. لماذا تع�� كة اآلن تع�� تحدثت عن كون ال��
� ال�دا�ة؟ لماذا؟ ألنهم

�ه برغم أنها �انت م�ة ع� أنها محقة ��
�انوا �أملون أننا لن نعرف الحق�قة.. وأنهم لن �دفعوا ش�نا ع�

اإلطالق..
اآلن نعرف الحق�قة.. لذلك يتحدثون بتواضع و�طلبون دفع

م�لغ أقل.. وعدت إ� مقعدی..
وهكذا انتهت المحا�مة ��ل ما فيها من قلق وعناء ترك

المحلفون ليتداولوا.. و�دأ االنتظار..
 

∞∞∞∞∞
 

اتجهت إ� ح�ث قمت ب�سج�ل طلب طالق (ک��)..
� وشكرته للمرة

� (كي�لر) فهنأ��
وعرجت ع� مكتب القا��

األلف..
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ثم إنه مهر أوراق الطالق ب�مضائه. �ما وقع ع� طلب (ک��)
�عدم تعرض زوجها لها.. ثم ناولت (بو�ش) المخ�� الخاص أمر

المح�مة ل�سلمه لـ (�ل�ف)..

� المح�مة ساعة..
وانتظرنا ��

� نصف ساعة، آلخذ (ک��) � أنقلها إ�
واستأذنت من القا��

ملجأ ضحا�ا العنف.. ذه�ت إليها ولم �كن معها حقائب وال
: � ء.. ناولتها أمر المح�مة �الطالق.. فسألت�� �

��
- م�� �صله هذا األمر؟

- إنه �قرؤە اآلن�
- س�جّن..

- هو مجنون �الفعل...
- س�طاردك.. إن اسمك ع� األوراق وعنوانك..

�ون - أتم�� لو �فعل.. ل�ن ال.. إنه ج�ان.. الرجال الذين ���
زوجاتهم هم ألعن ن�ع من الجبناء..

وع� �ل حال أنا أحمل مسدسا..
وأوصلتها إ� الملجأ الذي تديرە امرأة، ووعدتها أن أمر عليها

ا).. � ة (بي�� ل�ال، فطل�ت أن أح�� م�� لها فط��
وعدت للمح�مة ألجد الجميع ي�تظر..

� خ�ت القض�ة.. إن إنها الثالثة �عد الظهر.. و�دأت أوقن أن��
� وثقت بنف�� األمر لم �كن ل�حتاج إ� �ل هذا الوقت.. أظ��

� آخر.. نموذج
أ��� من الالزم لع� سأنت�� كرقم إحصا��

� (ممف�س) ثم �خ� قض�ته
� ��افح بها المحا�� �� للط��قة ال��

ء.. �
برغم �ل ��

هنا نادونا لقاعة المحا�مة.. فدخلنا وجلسنا..
: �

� ال تظهر ش�ئا.. �سألهم القا�� وجوە المحلف��
- هل وصلتم إ� قرار؟
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- وصلنا سعادت�م
- هل هو مكتوب �ما طل�ت؟

- نعم سعادت�م..
- إذن قف واقرأە..

�مسك المحلف �قصاصة ورق.. تنف� عس�� وأوشك ع�
اإلغماء.. (دوت) �جواري أ��� هدوءا..

فالقض�ة انتهت �ال�س�ة لها.. لقد كس�ت معركتها مع (الفائدة
ء يهمها �عد ذلك.. �

العظ�) وال ��
�قول المحلف �عدما تنحنح:

�
كة مذن�ة.. وأن من حق المد�� المد�� - لقد وجدنا أن ال��

تع��ضا، قدرە خمسون مليونا من الدوالرات��
.. وساد الصمت ل�ضع ثوان.. �

دوت شهقة من خل��
لقد انفجرت القن�لة.. واآلن �ف�ش �ل إ�سان جسدە �حثا عن
.. وحاولت أال أب�سم.. � الورقة أما��

جراح مميتة.. كت�ت الرقم ��
� أعانقه.. أجرى

أر�د أن أرقص فوق المنضدة.. أه�ع إ� القا��
� ألثم أقدامهم.. للمحلف��

� � تماسكت وهمست لـ (دوت): - تهنئ�� ل���
وع� الورقة أما�� كت�ت: (دو�� رای �الك)..

� ملعب ال�رة �لتهم الف�شار..
وحاولت تذكر وجهه �ما أح�ه.. ��

سع�دا لمجرد أنه هناك..
عيناي ت�تالن دما..

.. نظرت إ� (دراموند) ورجاله �ضعون � � �شكر المحلف��
القا��

ك هذا الم�ان.. س�ظل � حقائبهم.. إنهم مشتاقون ل��
األوراق ��

� تار�ــــخ وال�ة (تن��) ما عاشوا..
اسمهم مقرونا �أ��� تع��ض ��

� ال ض أن أصافحهم �ما �فعل السادة المهذبون.. ل��� �ان المف��
أحب ذلك.. لم أ� ث��ا �عد ألن االس�ئناف س�ستغرق عاما
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� �حاول اآلن .. فالم�لغ فادح.. ل�ن �ل من �عرف�� � ور�ما عام��
� مليونا الق�ام �عمل�ة حساب�ة �س�طة: �م ي�لغ ثلث الخمس��

�الض�ط؟�
ا.. ف�كت.. �انت (دوت) قد �دأت تنهار.. وهزمتها الدم�ع أخ��

المح�مة تخلو من الحضور.. و�دأ الظالم �سود..
ل�ننا لم نتحرك...

 

∞∞∞∞∞
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(27)
 

ا من الّسم قد فارق رو� فلمدة عام ا أشعر أن قدرا كب�� أخ��
عشت مع كراه�ة عن�فة ل��ان اسمه (الفائدة العظ�)، كنت

� لم أعد أحمل لهم ضغينة اآلن.. أحمل له سما زعاف، ل���
اتجهت إ� (ک��) أزف لها ن�أ النجاح العظ�م، ووجدتها راغ�ة
� دارها.. ف�� لم �س��دل

� تركتها �� � الحصول ع� ث�ابها ال��
��

ث�ابها �عد..
� دق جرس الهاتف، � مكت��

� �سنح الفرصة و�� وعدتها �ذلك ح��
: فرفعت السماعة ألسمع من �قول ��

- هنا (�ل�ف را�كر)�
� غلظة:

ضغطت ع� زر ال�سج�ل فورا.. ب�نما قال �� ��
؟ � - أين زوج��

حة اآلن.. � الم��
- من حسن حظك أنها ل�ست ��
- سأحطم عظامك أيها الوغد�

� ال�الم أيها القوي.. فأنا أسجل ما تقول..
- استمر ��

� � قلق.. ثم إن��
وضع السماعة ع� الفور.. ورحت أرمق الهاتف ��

ته �ما حدث.. طل�ت (بو�ش) وأخ��
� ألنه س�ه أمس �أغلظ سلمه ح�م �ان (بو�ش) حانقا ع� الف��
� الموض�ع ألن لد�ه

المح�مة.. (بو�ش) �حب أن �كون ��
أصدقاء (فتوات)..

.. � س�ذهب معهم للف�� و�ــهددە إذا ضا�ق��
� هذە �� فكرة (بو�ش) عن االستمتاع �الوقت األلفاظ ح��

.. � الصحف �لها تتحدث عن القض�ة وع��
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كة (الفائدة العظ�) قد رفعت قض�ة إهمال ضد عرفت أن ��
� كة تأم�� � �مثلها (دراموند) إن فكرة أن ترفع �� كة (ترنت) ال�� ��

ا لتصور قض�ة ضد (ترنت) ل�� فكرة رائعة حقا.. اب�سمت كث��
هذا..

داد ث�ابها.. إن � قررت و (ک��) أن نذهب الس�� � يوم االثن��
و��

� هذا الوقت و�� م�اراة حي��ة ال �مكن
زوجها س�لعب ال�رة ��

أن �ض�عها..
.. � كنت عص��ا.. �ل كنا خائف��

م�� المسدس ع� �ل حال.. قدرت (ک��) الوقت الالزم �ع��
انا قد يروننا.. دقائق.. فنصحتها أال تتجاوزها ألن هناك ج��

و��لغونه..
دنوت �س�ار�� من دارها.. وتوقفت..

- هل أنت خائف؟
- نعم

� المطبخ وهو �اف
� الظالم.. �ان هناك ضوء ��

ودخلنا الدار ��
ا.. طل�ت منها � � �ل م�ان و�قا�ا فطائر البي��

ة �� للرؤ�ة.. علب الب��
� دخلنا غرفة النوم وراحت أن ��ع ووضعت المسدس �قر��
� المقعد

� المالءة.. وحزمتها وخرجت ألضعها ��
تضع ث�ابها ��

� يتواثب.. .. عدت ألخذ الم��د وقل�� �
الخل��

� ع� ء م��دا من الفسات�� �
- هذا �اف.. لن �ستط��� أخذ �ل ��
شماعات، وأ��اس وسادات مآلى..

فجأة سمعنا ضجة.. ثمة من �حاول الدخول�
وق�ل أن نفهم فوجئنا �ال�اب ينفتح، ودخل (�ل�ف را�كر)..
� أقف أمامه.. لقد �ان �مينا لنا� عيناە الحمراوان ووجدت أن��

: ب ال�رة �ص��ه نحو رأ�� � �دە م��
و��

- أيها الوغد�.. هكذا �خ وهوي �ه عّ�..
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ب ليهشم � آخر لحظة.. وهوى الم��
تمكنت من التن�� ��

منضدة خش��ة..
�ة ر�لته �جنون.. أين المسدس؟ ورأيته ينهض، و�وجه � ��
�ة ثالثة.. : لن أمنحه �� أخرى لم تصب الهدف.. قلت لنف��

� أسفل ذقنه، ف�خ..
�ته �� � وجهه ثم ��

وع� الفور ل�مته ��
ب من �دە.. فأمسكته وه��ت ع� أذنه ال��ى.. سقط الم��

سمعت صوتا مخ�فا لعظام تتهشم..
� الثان�ة هوت ع� ��� سقط أرضا وحاول أن ينهض.. ل�ن ��

.. ف�خت (ک��): �
رأسه ��ل مق�� وخو��

- توقف �ا (رودی)�
نظرت لها.. ورأيته �حاول أن �قول ش�ئا ثم همدت حركته..

- سأقتل الوغد�
ب� ب هات الم�� - ال..� هات الم��

� إ� ال�اب: ب.. و�ذا بها تدفع�� � هدوؤها.. فناولتها الم�� أدهش��
- ارحل.. أنت لم تكن هنا الل�لة.. أنا من قتلته..

ارحل�
ددت مسد�� .. اس�� ء سوى النظر خل�� �

لم أستطع عمل أي ��
واتجهت لل�اب م�ل�ل الفكر..

طة.. ثم اإلسعاف.. �عد ع�� دقائق وصلت أول ع��ة ��
� ع� مسافة آمنة أراقب المشهد والحظت أن

� س�ار��
كنت ��

رجال اإلسعاف ل�سوا ع� عجلة من أمرهم. (ک��) وحدها
ات األسئلة.. وهأنذا أجلس �الس�د (ج�ان) �الداخل تج�ب ع��

� أحد.. لماذا تركتها؟ ال �مكن أن �موت..
أتم�� أال يرا��

أر�دهم أن �ع�دوە للح�اة.. أنا أستطيع أن أتعامل معه كشخص
.. هلم �ا (�ل�ف).. انهض� ��

حة ال اإلسعاف.. � ع��ة الم��
وهنا أدركت أنهم س�ضعونه ��
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�
طة ل�نها غ�� ) محاطة �ال�� مأل الزحام الم�ان.. تظهر (ك���

مك�لة �األصفاد لحسن الحظ..
ت�دو رق�قة خائفة..

� محاميها وطل�ت مقا�لتها.. توجهت إ� المخفر �صف��
.. فلم � وصلت وقدمت نف�� �ان المحقق �ستج��ــها ح��

� و�حنق قال: �صافح��
- أنتم �ا سادة �سافرون ��عا.. هه؟

� �مجرد أن استدعت�م.. - لقد اتصلت ��
ب رأسه - حسن.. تقول إنه حاول قتلها فاضطرت �� إ� ��

ب.. �الم��
� السجن..

� ل�لتها ��
وعرفت أن ال�ا�سة ستق��

ال �مكن إخالء س��لها �ضمان محل إقامتها.. ر�ما �مكن خروجها
�كفالة ف�ما �عد...

 

∞∞∞∞∞
 

.. � ذه��
راحت الوساوس تح�شد ��

ل؟ � �م جارا لها رأي شخصا غ���ا �غادر الم��
طة وأرو الحق�قة؟ ل�ن من الذي �ستطيع لماذا لم أطلب ال��
أن �فكر بتعقل وقد تحول خالل ع�� ثوان من ضح�ة إ�

قاتل؟
� قط؟ ماذا لو أث�توا أنها ماذا لو أث�ت البول�س أنها لم تتصل ��

لم �ستخدم س�ارتها منذ أ�ام فك�ف تزعم أنها جاءت بها؟
�
� عرف القصة.. وقال � إنه ما من محلف �� � (د�ك) ح�� طمأن��

� ت��ت إصا�اتها طة ال�� العالم �مكن أن �دينها.. فتقار�ر ال��
السا�قة موجودة..
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ات الم�المات.. عرفت �عد هذا أن السجن يتل�� ع��
� مثله.. و�لهم تهددها �القتل.. إن أقارب (�ل�ف) �لهم مجان��

) أن �طاردوها لالنتقام.. �ون.. لهذا تتوقع (ك��� ���
 

∞∞∞∞∞
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(28)
 

قمت ب�نهاء اإلجراءات �لها، ودفعت خمسمائة دوالر كفالة..
� ب�نما (بو�ش) - مدجحا �السالح

واصطح�ت (ک��) إ� س�ار��
- �حرسنا.. ثم أخذتها إ� ملجأ ضحا�ا العنف..

�
كة (الفائدة العظ�) �طلب �� � ذات اليوم تقدم محامو ��

و��
كة تزعم أنها ال تملك ماال.. المح�مة إلشهار إفالسهم.. إن ال��

� الن�أ..
� �عد تل�� � المكتب صامت��

جلست و (د�ك) ��
�ان (د�ك) ق�ل هذا عا�فا ع� حساب أر�احه واآلن جلس

صامتا وقد أدرك أنه هو اآلخر قد أفلس..
كة، �ح�ث �ستح�ل � لها ملفاتها الخاصة المف�� �ات التأم�� إن ��
معرفة حق�قة ما لديها من نقد. عرفت أن الوقت م�كر لمعرفة
كة وس�لة لته��ب المال إ� أور�ا.. الحق�قة.. ل�ن �قال أن لل��
�
ح�ث يتم غسله �معرفة مؤسسة أم��ك�ة لها م�اتبها ��

(سنغافورة)
إن هذە الفو�� س�ستغرق شهورا ح�� تحل.. إنهم نصابون أ���

ء �
حصافة من أن يتم الق�ض عليهم.. لن �حصل أحد ع� ��

ء س�ص�ب (دراموند) ف�ما أظن.. إن األمل واە جدا.. وذات ال��
كة.. ە ال�اهظة من ال�� الذي س�عجز عن تحص�ل فوات��

� مث� ال
إن التعاسة تحب الصح�ة.. ل�ن كون هناك من س�عا��

� هذا الموض�ع..
� إال قل�ال.. فأنا أ��� واحد قد خ� �� �ع����

دق جرس الهاتف، فرفع (د�ك) السماعة وأنصت ثم قال �ال
م�االة:

- هناك من �قول إنه س�قتلك�
- ل�ست هذە أسوأ م�المة تلقيتها اليوم..
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� أحد �الرصاص�
� اآلن لو رما�� - ال يهم��

 

∞∞∞∞∞
 

دی).. تلق�ت م�المة من (روجررا�س) المحا�� الجد�د لمس (ب��
دی) تعا�� � أن مس (ب��

�� � ع� قض�ة آل (�الك).. ثم أخ��
هنأ��

� (فلور�دا)..
سوء المعاملة ��

إن أبناءها قد ذهبوا إ� (أطالنطا) ل�عرفوا حق�قة ما تمل�ه األم..
دي) ء.. لقد �انت تعابثهم وقد قررت مس (ب�� �

واتضح �ل ��
� (ممف�س)..

العودة لدارها ��
� مليونا قالت: � عرفت �موض�ع الخمس�� وح��

� مثل (رودی)� - ال �أس.. ل�س هذا ش�ئا �ال�س�ة لجناي��
� �أال تكون

انه�ت �ل إجراءات قض�ة (ك��)، واقتنع القا��
هناك محا�مة.. �عد ما أقر ممثل االدعاء ذاته أن الحالة حالة

دفاع عن النفس..
، يتصلون مائة مرة � � أن أقارب (�ل�ف) مجان��

� القا��
و�ن حذر��

� ب�عدامها دون محا�مة.. لمجرد أنهم � اليوم �ه، مطالب��
��

ي��دون ذلك..
، � � اليوم ذاته انطلقت رصاصة لتدخل من نافذة مكت��

و��
� الجدار.. لم �كن هناك سوى (د�ك) الذي أصا�ه

وتحدث ثق�ا ��
الهلع.. واتصل �ـ (بو�ش) � �لحق �ه حاال.. ل�ن الحادث لم

يتكرر..
 

∞∞∞∞∞
 

دي).. ثم توجهت إ� المكتب قمت ب�نظ�ف الشقة د (مس ب��
� مع (د�ك).. لقد قررت أن أنفصل.. س�حصل � أن� صفق��
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� ي��دها.. وأحصل أنا ع� نصف (د�ك) ع� ملفات القضا�ا ال��
مدخرات المكتب منذ �دأنا العمل.. إن (د�ك) س��حث عن

محام آخر �عمل تحت رخصته..
قال �� (د�ك):

� (بروزر) أمس�! - لقد اتصل ��
- أين هو؟

� جزر البهاما�
�� -

- وهل (ب���س) معه؟
- نعم.. لقد فعالها�

أراهن ع� أن (د�ك) �ان �عرف هذا منذ زمن..
: ثم قال ��

.. � - هل تعرف أن مالهما مازال هنا؟ أر�عة مالي��
- أين؟

� المائة لو نقلت المال
ة �� � �ع��

- تحت أرض�ة ورشة.. إنه �عد��
.. �

إ� (م�ا�).. وس�تو� (بروزر) ال�ا��
- ال تفعل �ا (د�ك).. س�ق�ض عل�ك..

� لم �عودوا يراقبوننا.. � هذا.. إن الف�درالي��
- أشك ��

- وهل هو محتاج إ� المال؟
- ال أدري.. ل�نه �التأ��د ي��دە �شدة�

- ال تفعل..
- إن األمر سهل.. قطعة من ال�عك..

ة ل�كون ث��ا. كنت أعرف أنه س�فعلها.. إنها فرصته األخ��
: .. وقال �� � تعانقنا ح�� �اد �خنق��

- إنك قد صنعت التار�ــــخ �ا (رودی)..
- �ل صنعناە معا..

� صمت..
.. راح ي�تعد ب�طء وأنا أرمقه �� � و�انت عيناە دامعت��
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�
 

∞∞∞∞∞
 

دی)، وتأ�دت من غلق الشقة كت�ت مذكرة أودع فيها مس (ب��
.. ثم رك�ت الس�ارة إ� الملجأ.. � رأت أحسن وأسوأ أ�ا�� ال��

� قلق، ومعها حقي�ة جلد�ة فيها �ل ما
�� �

�انت (ک��) ت�تظر��
تملك.. وقعنا األوراق وشكرنا صاح�ة الملجأ.. وركبنا الس�ارة..

سألتها:
- إ� أي اتجاە؟

وضحكنا ألن �لينا ال �عرف له وجهة.. وقالت:
- أر�د أن أرى الج�ال..

- إذن هو الغرب..
- أر�د رؤ�ة الثل�ج..

- ر�ما وجدنا �عضها هناك..
.. ودخلنا (أرك�ساس)، واخت�� من خلفنا �

أراحت رأسها ع� كت��
� م�ان ال �جدنا أحد ف�ه.. أر�د أن

ج� (ممف�س).. سنع�شن ��
ء عن (بروزر) وال (الفائدة العظ�).. ال أر�د �

.. ال �� �
أترك وشأ��

دي) لحل مش�لة قانون�ة.. وال أخ�ار عن � مس (ب�� أن تطلب��
.. � (�ل�ف) وأهله المجان��

�ن من عمرها.. � الع��
إنها ست�مل دراسة ال�ل�ة ف�� مازالت ��

وأنا أر�د أن أدرس التار�ــــخ.. لن أمارس عمال له عالقة �القانون
�
� ح�� تفقد صالحيتها.. لن أضع قد�� �� أ�دا.. سأترك رخص��

مح�مة ثان�ة...
اب�سمنا ب�نما األرض �ستوي أمامنا، وحركة المرور تقل.. لقد

�ن م�ال وراءنا.. صارت (ممف�س) ع� �عد ع��
عندها أقسمت أال أعود أ�دا..
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جون ج��شام - 1995
 

(تمت �حمد هللا)
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صانع األمطار
وح�دا.. مفلسا حد�ث التخ�ج.. �حاول (رودی) المحا�� الشاب
� ضخمة، تقف ضدە �ج�ش من كة تأم�� أن يواجه فساد ��
� هذە

ة. وال �ملك رودی) �� � العت�دين ذوي الخ�� المحام��
الحرب المخ�فة سوى إ�مانه �أن مو�له قد ظلم ظلما فادحا..

فهل ينجح؟
�
�أسل��ه الساحر وسخ��ته الالذعة، ينجح (جون ج��شام) ��

ة.. جعل هذا ال�اع �اعا شخص�ا تتوتر له ح�� اللحظة األخ��
 

أحمد خالد توفيق 
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
المؤلف..

(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(17)
(18)
(20)
(21)



2425

(22)
(24)
(25)
(27)
(28)
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المالحظات

[←1]
� (برودنا�س)

(*) نذكر القارئ أن (رودی) فقد وظ�فته ��
كة (ب��ت). �س�ب دمجها مع ��
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[←2]
، � � وجود المحلف��

� الوال�ات المتحدة تتم المحا�مة ��
�� (*)

ون وهم اثنا ع�� مواطنا عاد�ا حسن السمعة، �ح��
المحا�مة، و�كون عليهم �عدها تحد�د هل المتهم مذنب أم

� ع� تحد�د العق��ة.
� �قت� دور القا�� � ح��

ال.. ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمه مهمة) :
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب ا�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
 

العدد رقم (21)      
 
 
 
 
 

ألف ل�لة ول�لة الجد�دة
 

�قلم: ر. ل. س��ف�سون.
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
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..المؤلف
لو أن أحدا حاول أن �ذكر قائمة �أفضل ع�� قصص مغامرات
� تار�ــــخ األدب، ل�ان من المحتم أن تتضمن القائمة قصة

��
) لـ (ر. ل. س��ف�سون). ولسوف يتكرر األمر ذاته لو � (ج��رة ال���
نا نا قائمة من خمس قصص، أو ثالث قصص، ولو اخ�� اخ��
قصة واحدة ل�ان هناك احتمال ال �أس �ه أن تكون �� (ج��رة

..( � ال���
�لنا نعرف أحداث القصة، ل�ننا ال نعرف ش�ئا تق���ا عن

مبتدعها..
ة) عام 1850... دارس للقانون.. � (إدن��

مولود ��
� �ل لحظة �أنه �حت��

معتل الصحة إ� الحد الذي يو� ��
اآلن... هذا هو (رو�رت ل��س س��ف�سون) شاعرنا وأدي�نا

.. الشه��
�
لقد ترك مهنة القانون وتف�غ لألدب، و�ان كث�� األسفار.. و��

(�ال�فورن�ا) قا�ل من ستكون زوجته، فعاد معها إ� (اسكتلندا)
� ص�ف عام 1881..

�� ( � ح�ث كتب رائعته (ج��رة ال���
� عام 1886 قدم لنا

ولم �كن قد كتب أفضل روا�اته �عد.. ف��
� رائعته (الحالة الغ���ة لدكتور ج��ل ومس�� ها�د)، و�� ال��

صارت إحدى �الس�ك�ات أدب الرعب وعلم النفس معا..
وقدمتها الس�نما مرارا �عد وفاته..

� عام 1888 ارتحل إ� (هونولولو).. ثم إ� ج��رة (ساموا)
و��

� (�ات��ونا) و ت�� من جزر ج�ل (طارق) ح�ث قدم رواي��ه الشه��
(االختطاف)..
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� ا �عد �اع دام أر�عة وأر�ع�� � عام 1894 انت� المرض أخ��
و��

� �ل لحظة..
عاما، ظل �ات�نا طوالها ي�تظر نهايته ��

� هرم�ستون) و�أنما
مات وهو �م� روايته (س�د األسماك ��

ا ح�� �ف�غ من كتابتها.. الموت لم �طق ص��
لقد انتظر ط��ال وهو ذا الوقت قد حان..

� وجداننا..
ل�ن (رول س��ف�سون) عاش ط��ال جدا ��

� القالئل الذين لم �عد أدب المغامرة وهو واحد من الموه����
�عدهم �ما �ان ق�لهم..

ة الشائقة (1)، � من قصصه القص�� � �اث�ت��
� هذا ال�ت�ب نلت��

و��
� مجلد �حمل هذا االسم الممتع: (الل�ا�� الع���ة

� قدمها �� وال��
الجد�دة).. و�ع�ارة أقرب إ� فهمنا نحن العرب: ألف ل�لة ول�لة

الجد�دة..
 

د. أحمد خالد
 

∞∞∞∞∞
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قائمة �أشهر أعمال (ر. ل. س��ف�سون)..
.. � ج��رة ال���
�ات��ونا..
الحالة الغ���ة لـ. د (ج��ل) ومس�� (ها�د)..
االختطاف..
رحلة داخل�ة..
دراسات مألوفة لإل�سان وال�تب..
الل�ا�� الع���ة الجد�دة..
األم�� أوتو..
الرجال السعداء..
� �حر الجنوب..

��
قصص وح�ا�ات خ�ال�ة..
الصلوات..
األب دام�ان..
عظة مس�ح�ة..

 

∞∞∞∞∞
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جوهرة الراجــــــــا
 

�انت جوهرة الراجا معجزة قادرة ع� تفس�� نفسها.. لو
� قروي لحملها صارخا إ� أقرب ك�خ.. ولو وجدها ص��

.. وجدها متوش �دا�� لراح �ع�دها ح�� ��لَّ
 

∞∞∞∞∞
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ح�ا�ة عل�ة الق�عة..
� معهد من

� مدرسة خاصة ثم ��
ة، �� ح�� سن السادسة ع��

( ا) تل�� مس�� (هاری هارت�� � اشتهرت بها (انجل�� المعاهد ال��
التعل�م العادي الجدير برجل مهذب.. ل�نه أظهر عدم ولع

شد�د �الدراسة..
� والدە تار�ا إ�اە شحاذا و���ما.. ولم �كن (هاري)

� تو�� و�عد عام��
صالحا �أي حال لل�شاطات العمل�ة والعقل�ة.. �ان �ج�د غناء
� الروما�س�ة، �صاحبها �عزف موفق ع� الب�انو، و�ان

األغا��
�ملك روحا فروس�ة، و�تذوق لع�ة الشطرنج �ش�ل ملحوظ..

� �مكن � �ان من أجمل المظاهر ال�� ثم إن مظهرە الخار��
ة له عينا �مامة واب�سامة تصورها.. فهو أشقر وردي ال���

رق�قة.. وله أسلوب رقيق خاضع..
� ال�الم الجاد - ال �مكن أن نجدە رجال مناس�ا �

� �أ�� ل�ننا - ح��
�قود الجيوش أو �دير شئون الدولة..

تدخلت الصدفة - و�عض التوص�ات من ذوي النفوذ - � تقدم
ال س�� (توماس ا للج�� ل (هاری) فرصة �� �عمل سكرت��
� من عمرە عات�ا عا�� � الست��

).. �ان ش�� (توماس) �� فاندل��
الصوت، ولس�ب ما يتهامس الجميع �ه - �ان راجا (خاشجار)
� العالم.. وقد أحالت

قد قدم لهذا الضا�ط سادس أ��� ماسة ��
ال إ� رجل ثري، وأحد أسود مجتمع (لندن) هذە الهد�ة الج��

وصارت �ل الدوائر ترحب �ه..
ال شا�ة حسناء تمنت أن تكون الماسة و�عان ما وجد الج��

ال.. لها، ح�� ولو �ان ثمن ذلك هو الزواج من الج��
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( �قولون إن الجواهر تجذب الجواهر.. وقد �انت ل�دی (فاندل��
ها الثقاة من � �ذخ.. و�عت��

درة نادرة، اعتادت أن يراها الناس ��
ا.. � إنجل��

أ��� ثالث س�دات أناقة ��
لم �كن عمل (هاری) مرهقا.. ل�نه �ان �مقت �ل أش�ال
.. �ما أن جمال الس�دة العمل.. و�ان �كرە أن �لوث أنامله �الح��
� المكت�ة.. و�ان

�ان �جتذ�ة إ� خدرها �دال من الجلوس ��
لط�فا مع ال�ساء �ج�د ال�الم عن الموضة، و�مكنه أن �قوم

�مأمور�ة من و�� صانع الق�عات..
ال ع� تأخر مراسالته ونهض من م�انه � النها�ة ثار حنق الج��

��
ە أنه لم �عد �حاجة إ� خدماته.. واستعمل إشارة ل�خ�� سكرت��
من �دە قلما �ستعملها السادة، و�ان ال�اب مفتوحا ل�سقط

) خارجا منه. مس�� (هارت��
ال تناس�ه.. رفقة � دار الج��

�ان الحزن �غمرە ألن الح�اة ��
لط�فة.. �عمل أقل ما �مكن.. و�أ�ل أفضل ما �مكن.. ثم إنه �ان

..( هائما �الل�دي (فاندل��
ها �مدى أسفه ع� ما �ان.. لهذا ه�ع إ� خدر الل�دي وأخ��

وقال لها والدمع ينحدر من عي��ه:
� ال أفهم ك�ف ال �غفر المرء .. ما اإلهانة؟ إن�� �

- س�د��
اإلهانات.. ل�ن ما يؤلم هو أن �فارق المرء أصدقاءە.. أن �ك�

.. � روا�ط العاطفة ال��
.. ولم �ستطع إ�مال ال�الم ألن عاطفته خنقته، فراح ي���

� فضول وفكرت:
نظرت له الل�دي ��

� لم ال �كون هو � قصة حب م��
- هذا األحمق �حسب نفسه ��

�
ال؟ إنه لط�ف المع�� خدوم �فهم �� ي �دال من الج�� سكرت��

األز�اء..
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ال �األمر.. و�ان هذا �الفعل قد �دأ يندم ول�لتها فاتحت الج��
� خدر

.. وانتقل (هاری) إ� العمل �� ع� فظاظته مع السكرت��
الل�دي ح�ث �انت ح�اته أقرب إ� الجنة.. راح �ل�س أ���

ته.. و�شعر �الفخار ألنه � عروة س��
الث�اب أناقة و�ضع الزهور ��

خادم لهذە المرأة الرق�قة، ح�� ولو �ان الرجال يته�مون عل�ه
�اعت�ارە (وص�فة مذكرة)..

� ج��رة مسحورة وسط عواصف
�ان �شعر �أنه �ع�ش ��

الح�اة..
ذات يوم جم�ل �ان �عزف �عض النغمات ع� الب�انو.. و�انت
� الناح�ة األخرى ت�لم أخاها.. وهو رجل

) واقفة �� ل�دي (فاندل��
� العمر ض��ل الجسد �د� (�شار� بندراجون)..

متقدم ��
أع�ج.. مفلس �عد ح�اة ت�ذير ط��لة..

ولم �ستطع السكرت�� أن يتجنب سماع جزء من المحادثة:
- اليوم أو ال لأل�د.. مرة واحدة و��ت�� األمر اليوم..

رد األخ متنهدا:
ور�ا.. ل�نها خطوة حمقاء �ا (�الرا)،، - اليوم إن �ان هذا ��

ولسوف نندم عليها أ�دا..
� عي��ه.. وقالت:

نظرت له نظرة غ���ة ��
� النها�ة حتما..

- أنت ت�� أن اإل�سان �موت ��
ا).. � (انجل��

�� �ا (�الرا).. أعتقد أنك أ��� وغد �ال قلب �� ��� -
- �ا ل�م مع�� الرجال من ضخام األجساد ح�� لتعجزون عن

فهم مع�� ال�لمات الحك�مة� ل�س لدي ص�� مع أمور كهذە..
، وع� �ل حال: - ر�ما كنت ع� حق.. فقد كنت دوما أب�ع م��

ء.. � شعاری: األ�ة ق�ل �ل �� أنت تعرف��
- نعم.. أعرف هذا الشعار.. وأعرف أن (�الرا) ق�ل األ�ة.. هذا

� من الشعار..
هو الجزء الثا��
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�
نهض مرت��ا.. وقال:

� ع� قطتك المدللة.. � أحد.. وسأ��� عي��
- من الخ�� أال يرا��

- افعل ذلك.. فهو شخص خس�س ومن الممكن أن �فسد �ل
ء.. �

��
و�عان ما ان�ف األخ..

.. وقالت فما إن صارا وح�دين ح�� هرعت الل�دي إ� السكرت��
له:

- لدى مأمور�ة لك اليوم �ا (هاری).. ل�ن
ی.. ة سكرت�� � لن أترك الشمس تحرق ���

كب ع��ة أجرة أل�� س��
� مكر:

ثم أردفت ��
- هو � من أ�ارنا العظ�مة.. وال �جب أن �عرفه أحد.. لو
عرف س�� (توماس) ل�انت مأساة.. أوە �ا (هاری)� هل لك أن
تقول �� لماذا الرجال قساة ظالمون إ� هذا الحد؟ ل�ن.. أنت
ء عن هذە األمور المش�نة.. �

الرجل الوح�د الذي �جهل �ل ��
ا �المقارنة فأنت ط�ب رقيق.. وتجعل اآلخ��ن ي�دون أ��� ��

�ك�
وصمتت لحظات � تعمل �لماتها أثرها.. ل�ن ل�س �ما �ك�� �

�سمح له �الرد، وقالت:
� الناح�ة

- ل�ن هذا خارج الموض�ع.. ستجد صندوق ق�عات ��
ال��ى من الدوالب المصن�ع من ال�لوط.. ستأخذە إ� هذا
كه تحت أ�ة ظروف ح�� تتل�� إ�صاال العنوان.. ل�ن ال ت��

�االستالم �خط �دي.. هل تفهم؟ إن هذا مهم جدا..
ال إّ� بوجه محمر راح (هاري) يردد تعل�ماتها.. وهنا دخل الج��

� �دە فاتورة من �ائع الق�عات.. و�خ:
غض�ا، و��

� - هل �مكنك إلقاء نظرة إ� هذا �ا (مدام)؟ أعرف أنك تزوجت��
� - واثق � - �ما أنا واثق من أن هللا خلق�� من أجل المال ل�ن��
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� �
� � � سأضع نها�ة لهذا اإل�اف المه�� أ�ضا من أن��

ها: قالت الل�دي لسكرت��
).. أعتقد أنك تعرف اآلن ما �جب عمله.. هل � - مس�� (هارت��

أن أسألك الق�ام �ه حاال؟
ال لـ (هاری): قال الج��

- لحظة.. �لمة ق�ل أن تن�ف.. ما �� مأمور�ة هذا الشاب
� �األمر؟ ت�� � ال أثق �ه أ��� مما أثق �ك.. فهال أخ�� العظ�مة؟ إن��
ل حاال.. ما �� � لو �انت لد�ه �ق�ة من كرامة لغادر هذا الم��

مأمور�ته �ا مدام؟
- لو كنت م�ا ع� أن �لم الخدم �مشاداتنا.. فعّ� أن أسأل
مس�� (هارى) ال�قاء ها هنا.. ال؟ حسن.. �مكنك االن�اف �ا

مس�� (هاري)..
� الدرج وهو �سمع

فر (هاري) ع� الفور من الغرفة وصعد ��
م هذە ال وصوت الل�دي الرفيع ي�شاجران.. ل�م اح�� صوت الج��
اعة.. وشعر �سعادة ألنه المرأة� لقد تحاشت سؤاال محرجا ب��

س�قوم �خدمة لها..
وجد عل�ة الق�عات ح�ث وصفتها له.. ف�سق ث�ا�ه وغادر الدار..
� ضيق أن دخول

�انت الشمس حارة ومشوارە ط��ال.. وتذكر ��
ال منع الل�دي من إعطاء (هاری) نقودا لع��ة أجرة.. الج��
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�
) �ع�شون �� �ان �عرف أن مظهرە س�تأثر �عنف.. إن آل (فاندل��
(إيتون �ل�س) ووجهته � (نوتنج ه�ل).. عل�ه إذن أن �ع��

الحد�قة.. م�� أ�ع من المعتاد ح�� �اد �ع�� حدائق
نجتون).. � (ك��

 
ال� � وجد نفسه فجأة أمام الج�� ح��

� أدب وهو يوشك ع� اإلغماء:
قال ��

- معذرة �ا س�� (توماس)..
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- إ� أين أنت ذاهب س�دي؟
� األشجار.. - أجول ب��

ال �عصاە ع� صندوق الق�عات، وقال: ب الج�� ��
ء؟ أنت تكذب وتعرف أنك تكذب� �

- بهذا ال��
� أحد بهذا الصوت المرتفع.. - لم أعتد أن �خاطب��

- أال تفهم موقفك؟ أنت خادم لمن أحمل ضدها أع��
الشكوك.. ك�ف أضمن أنك لم تمال الصندوق �الفض�ات؟

� خشونة ورفع عصاە مهددا..
وأمسك �ه من كتفه ��

اعت�� (هاری) نفسه ضائعا.. وهنا منحته السماء مدافعا غ��
� شخص (�شار� بندراجون) الذي برز من وراء

متوقع، ��
األشجار..

ال� ارفع �دك� هذا ل�س لط�فا وال رجول�ا.. - هلم هلم �ا ج��
ال ليواجه خصمه الجد�د: استدار الج��

... � - آها� مس�� (بندراجون)� وهل تظن أن��
� كنت تعس الحظ إ� حد الزواج من أختك سأسمح - ألن��

هان بوساطة فاسق مفلس مثلك؟
�
لنف�� �أن أ

� أفقد الشه�ة ) - س�دی - قد جعلت�� � مع ل�دی (فاندل��
إن ح�ا��

تجاە �ل أفراد أ�تها..
� - ما دامت تعسة الحظ إ� حد ال أن أخ�� - وهل تحسب �ا ج��
الزواج منك - س�سمح لك �حرمانها من حقوقها كس�دة؟
� أن �ال�س�ة �� �� مازالت من أ�ة (بندراجون). ومن واج��
، ولن أسمح لح��تها �أن تق�د.. وال �

أحميها من االعتداء الوح��
س� أن يوقف رسولها الخاص بهذا الش�ل ال��

� حنق:
وأضاف ��

� أری القوة �ساء � أمنح نف�� ح��ة التدخل فقط ح�� إن��
ء إ� من هم أد�� منه.. استعمالها، ورجال ���
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�
وأشار لـ (هاری).. ل�ن األخ�� �ان أ��� غ�اًء أو ازعاجا من أن

�فهم..
�

ال �عصاە قاصدا رأس (�شار�)، ل�ن األخ�� تحا�� ول�ح الج��
�ة �مظلته.. ثم صاح: ال��

- اجر �ا (هاری)� اجر� هلم �ا أحمق�
ى تصلب (هاري) لوهلة.. ثم و� األد�ار.. ونظر وراء كتفه ل��

)، ل�نه �حاول جاهدا أن �غ�� ال يهوى عند ركب�� (�شار�� الج��
اتجاە المعركة وامتألت الحد�قة �من جذبتهم المشاجرة..

�ان المشهد �مأل (هاری) �شعور من الصدمة.. ثم تذكر أن
) �� أخت واحد وزوجة واحد من هذين ل�دي (فاندل��

؛ فشعر �الحزن من أجل حظ هذە المرأة العاثر. � المتصارع��
.. �ان شارد الذهن ح�� إنه ��� اتجاهه األص��

تأمل المظروف الذي أعطته إ�اە الل�دي.. �ان العنوان هناك
� ل�دي

دون اسم.. �ل هذا غامض جدا.. وللحظة �دأ �شك ��
) نفسها.. ل�ن س�طرتها ع� روحه �انت �املة.. لذا الم (فاندل��

نفسه ع� هذە الشكوك..
�ان ي��د الخالص من صندوق الق�عات �أ�ع ما �مكن..

طة وسأله عن الط��ق.. لم �كن �ع�دا.. أوقف أول رجل ��
ال حد�ث الدهان حسن � ووصل إ� هدفه �عد دقائق.. �ان م��

المظهر، ومطرقة �ا�ه المعة صق�له.. وله ستائر ثق�لة فاخرة..
ق�ع ال�اب وهو ي��ل الغ�ار عن حذائه.. ظهرت له خادمة جذا�ة

نوعا.. اب�سمت له.. فقال لها:
..( - هذا الطرد من ل�دي (فاندل��

؟ كه �� - نعم.. أعرف.. ل�ن الس�د غ�� موجود، فهل ت��
� أال أسلمه إال ب��صال وأخ�� أن ع� - ال أستطيع.. مطلوب م��

أن أسألك تر�� أنتظر..
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�
- حسن سأتر�ك ت�تظر.. فأنا وح�دة ها هنا.

� عن وأنت ال ت�دو من الن�ع الذي �لتهم الفت�ات.. ل�ن ال �سل��
اسم الس�د..

- هل هو صاحب الب�ت؟
)؟ - ال.. إنه �ستأجرە منذ ثمان�ة أ�ام.. هل تعرف ل�دی (فاندل��

إنها جم�لة أل�س كذلك؟
- ��.. وكذلك طي�ة وك��مة..

- أنت كذلك ط�ب.. وأراهن ع� أنك �ستحق دستة من أمثالها�
قال وقد شعر �الخجل:
- أنا مجرد سكرت�� لها..

� مثلك، �حملون علب - �ا لهؤالء ال�ساء� يرسلن سادة مهذب��
� يوم حار كهذا�

ق�عات ��
) قادما� �ان ال (فاندل�� نظر إ� أول الزقاق، فرأى لخي�ة أمله ج��

� زوجته، فما إن رأى السكرت��
� الشارع ي�حث عن أ��

�جري ��
ال�ا�س ح�� تغ�� هدفه.. وجاء يركض ع�� الزقاق..

� وجه الرجل.. ب�نما
ل وأوصد ال�اب �� � اندفع (هاری) داخل الم��

� أرجاء الم�ان.. وصاح (هاری):
دد صداها �� المطرقة ي��

� ط�لة اليوم حامال عصا
� فأنا م�ت� إنه �طارد�� - لو أمسك ��

طرفها مد�ب کس�ف.. وهو ضا�ط ج�ش عائد من الهند..
سألته الخادمة:

ال و���د هذا الصندوق.. - إنه س�دي الج��
� انتصار:

صاحت ��
- ألم أقل لك؟ كنت أتوقع األسوأ من س�دتك، ولو عندك ذرة

ء ذاته.. �
نظر لعرفت ال��

ال ير�ل ال�اب االن.. �ان الج��
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ل.. ول�دقن � � الم��
� وحدي �� - من حسن الحظ - قالت - إن��

الك ال�اب ح�� ��ل ساعداە، ولن �فتح له أحد. ج��
واقتادت (هاری) إ� المطبخ فأجلسته.. ثم سألته:

- ما اسمك؟
( - (هاری هارت��

- اس�� (برودا�س).. هل تح�ه؟
ال س�حطم ال�اب حتما.. عندها �كون - جدا.. ول�ن.. الج��

هال�..
.. ثم طل�ت منه أن �

� ثقة وقادته إ� ال�اب الخل��
هزت رأسها ��

ال �دخل.. يركض �أ�ع ما �ستطيع ألنها ستدع الج��
لم �حتج (هاری) لنصحها ألنه �اد �ط�� فرارا..

� سمع من يناد�ه �االسم.. جرى �ضع خطوات ح��
نظر للوراء ل�جد (�شار� بندراجون) �طلب منه التوقف.. ل�ن
ا من الركض.. لم �سعفه الذعر اس��د �ـ (هاري) فلم �جد خ��

� صفة مادام عدو عدوە..
ذهنه بتذكر أن (�شار�) ��

، هنا الح � �ان الزقاق منحدرا ض�قا تح�طه األشجار من الجانب��
� �د�ه.. األمر الذي أو�� لمطارد

� جزار �حمل الص�ن�ة �� ص��
ته صائحا: (هاری) �فكرة ج�دة.. فرفع عق��

- أوقفوە� لص�
� المطاردة..

ك �� � الجزار حمله واش�� وع� الفور وضع ص��
�انت هذە لحظة م��رة لـ (هاري) الذي واصل الركض، وهو

�درك أن مواردە من التنفس تنفد ��عة..
- �جب أن أجد م�انا لالخت�اء� و�ال فأنا منتِه تماما..

هنا اتخذ الزقاق منح�� جان��ا..
.. وجد سور حد�قة جوارە.. فر� لم ي�تظر (هاري) للتفك��
�صندوق الق�عات فوق السور ثم �سلق خلفه ليثب إ�
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الداخل..
عاد إ� وع�ه �عد لحظات؛ ل�جد نفسه جالسا وسط الزهور..
و�داە تدم�ان ألن السور �ان مليئا �الزجاج المكسور للوقا�ة من

.. � الم�سلق��
سمع خطوات تدنو منه ق�ل أن �ستع�د وع�ه..

�ان القادم شخصا ضخما غل�ظا يرتدي ث�اب �ستا�� و�حمل
� �دە.. لم �شعر (هاری) �الذعر ألن سقطته سلبته

أداة للسقاء ��
الشعور تماما..

ترك الرجل �دنو منه.. و�وقفه �غلظة ع� قدم�ه، دون حركة أو
مقاومة..

� استمتاع برع�ه:
سأله الرجل ��

- من أنت؟ من أنت � تط�� فوق جداری وتهشم زهوری؟ وماذا
تفعل هنا؟

: �
� قال ال�ستا�� لم �جد (هاري) �لمة للتفس�� ع� ح��

- أر�د أن أسمع منك ق�ل أن آخذك إ� المخفر.. أنت لصا.. لص
�كسب ال�ث�� من المال؛ لهذا أنت متأنق إ� هذا الحد.. هذا
� أرتديها يوم األحد القم�ص� أراهن ع� أنه أغ� من الق�عة ال��

� ال�ن�سة.. وهذا الحذاء الـ..
��

وهنا كف الرجل عن ال�الم.. وتصل�ت عيناە ع� األرض وراح
يرمق ش�ئا هناك.. و�عان ما صاح:

- ما �ل هذا �حق السماء؟�
�
� الرجل؛ فرأي ما جمد الدم �� نظر (هاری) إ� اتجاە عي��

عروقه.. لقد سقط فوق صندوق الق�عات فهشمه.. وهنا سقط
اب.. �ان � ال��

� عظ�م من الماس.. وقد ت�ع�� �عضه �� منه ك��
) وخواتم.. � اعتاد أن يراە ع� ل�دي (فاندل�� هناك تاج ذه��
� األعشاب كندى الص�اح.. ثروة جديرة ت ب�� وأقراط ت�ع��
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� مليون
� ع� األرض.. ت�ع�� الضوء �� � الرجل�� �األمراء هناك ب��

.. و�دأ �فهم �
قوس ق�ح، �عان ما استعاد (هاری) الما��

� تورط فيها.. مغامرة اليوم.. و�فهم المؤامرة الح��نة ال��
- أنا ضائع�

� حوله �حثا عن وجوە فضول�ة.. ثم قال:
تلفت ال�ستا��

م تقل �� من
�
� األمر.. ِلم ل

- تجلد �ا أحمق! لقد انت� أسوأ ما ��
؟� � ، �ل لمائت�� � � الثن��

ال�دا�ة إن هناك ما �ك��
ة �لهفة و�ع�دها للعل�ة، ثم أشار وراح �جمع المجوهرات الم�ع��

ل.. � � اتجاە الم��
ل (هاری) � ي��عه ��

عند مدخل الدار قا�ال رجال شا�ا ي�دو أنه رجل دين متأنقا جدا
� الوهن والتصم�م.. وله نظرة تجمع ب��

� من هذا اللقاء.. ل�نه رسم ال�شاشة ع� وجهه
تضايق ال�ستا��

� مودة:
وح�ا القس ��

- يوم جم�ل �ا مس�� (رولز).. �ما خلقه هللا، وهو ذا صديق ��
ضوا.. � حس�ت الس�ان لن �ع��

أراد أن يرى زهوری.. أل��
قال مس�� (رولز) الموقر:

� - �عد - �الطبع ال.. فالحد�قة حد�قتك �ا مس�� (ر�بون).. ل���
( � قا�لت الس�د من ق�ل. مس�� (هارت�� إطالة النظر - أری أن��

ع� ما أظن؟
ك نفسه تحت رحمة ا.. فضل (هارى) أن ي�� ومد �دە مصافح�
� المجهول له.. ع� أن �قع ف��سة فضول وشكوك

ال�ستا��
شخص �عرفه.. لذا قال:

- أخ�� أن هناك خطأ ما.. اس�� هو (توملي�سون)..
- حقا؟ إن ال�شا�ه المذهل..

� الحد�قة..
� (هاري) إ� غرفة ��

دون �لمة أخرى جّر ال�ستا��
� الحد�قة وقد �دت عل�ه

وشّد الستائر ألن مس�� (رولز) ظل ��
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�
.. عالمات الدهشة والتفك��

� جشع
� محتوى عل�ة الق�عات، وراح �فرك �د�ه ��

أف�غ ال�ستا��
وهو يرمق المجوهرات.. وأثار وجهه الذي اجتاحته الشهوات
� ح�اته.. ل�نه

� نفس (هاری).. فهو لم يرتكب خطا�ا ��
الذعر ��

اآلن �شعر ��ل مشاعر الخطيئة: الخوف من العقاب

- شكوك األخ�ار ف�ك - رفقة األوغاد..
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� � م�ساو�ت�� قال الرجل وهو �قسم المجوهرات إ� كومت��
تق���ا:

� رجل - اآلن تری �ا مس�� (هاری) - لو �ان هذا اسمك - أث��
� �له لنف�� �س�ط سهل الط�اع.. �ان بوس�� أن آخذ هذا ال���

� أحب�تك.. فهل ترى هذە ض، ل�ن ال �د أن�� وأتم�� لو رأيتك تع��
قسمة عادلة.
صاح (هاری):

حه عّ� مستح�ل، فهذە الماسات - ل�ن �ا س�دي.. ما تق��
ل�ست مل�� وال أستطيع أن أق�سم ما هو ملك لسوای..

�
- إذن أنا مضطر ألخذك إ� المخفر.. ألست لصا؟ فكر ��

� يوم الحساب..
� المستعمرات.. فكر ��

السجن.. فكر ��
قالها ولوي ذراع الف�� �قوة..

قال (هارى) وهو يتألم:
- موافق..

- هذا حمل وديع.. عرفت أنك ستعرف مصلحتك، سأحرق هذا
� جي�ك..

الصندوق مع القمامة.. واآلن خذ نص��ك وضعه ��
�ق � آلخر تلتمع شهوته ب�� راح الرجل يتأمل الماس.. ومن ح��

.. ماسة جد�دة، ف�أخذها من نص�ب السكرت��
واتجه الرجالن إ� ال�اب.. �ان الشارع خاو�ا من المارة.. و�ذا
� �الرجل �لوي رأس (هاري) ألسفل �ح�ث ال يرى الشوارع ال��
ان فيها.. ودار �ه ثالثة منعطفات ثم أطلق �احه وصاح: �س��

�  ور�له ر�لة ر�اض�ة مح�مة االتجاە.. - واآلن اغرب عن وج��
.. ثم اخت��

ولوهلة ظل الف�� ي��� أال و�مدا.. فهو لم ُ�عامل بهذە القسوة
قط..
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�ان هناك من يرمقه من النوافذ ال�ع�دة.. ورأي خادمة ته�ع
�
د �ان ي�سكع �� نحوە حاملة قدحا من الماء، ودنا منه م���

الشارع المجاور..
� جي�ه �عد

� من ماس ��
ج�ع من الماء.. وهنا الحظ أن ما ���
؟ �

ە عليها ال�ستا�� � أج�� (الشقل�ة) ال��
قد سقط منه.. ت�ع�� ع� األرض..

شعر أن استعادة هذە الماسات أشد أهم�ة من فقدانه النصف
.. ل�ن - واح�تاە� - ما إن دنا من �

الذي استو� عل�ه ال�ستا��
د مهددا.. ووثب ل�لتقط ق�ضة من الماس، ح�� ل�ح الم���

الماس وه�ع �جري ع�� الشارع ��عة جنون�ة�
د صارخا، ل�ن اآلخر �ان ��عا نهض (هاری) وراح �طارد الم���

جدا..
عاد (هاری) مهدها إ� مشهد المأساة.. �انت الخادمة قد أعدت

� مزاج غ��
ق�عته وما ت��� من الماس.. فشكرها، ولما �ان ��

مناسب لالقتصاد؛ فقد شق ط��قه إ� موقف ع��ات األجرة،
واتجه إ� (إيتون �ل�س)..

� � حال تو�� �الخراب، �ان الخدم واقف��
ل فرآە �� � وصل إ� الم��

�اء واتجه إ� خدر .. مّر بهم متظاهرا �ال��� � � الصالة قلق��
��

ال والل�دي و (�شار� ).. عندها رأي الج�� الل�دي (فاندل��
� وع� وجوههم أمارات الجد�ة.. لقد اتحدوا بندراجون) واقف��

ك.. � وجه خطر مش��
جم�عا ��

�خت الل�دي:
- حمدا �� ها هو ذا� صندوق الق�عات.. �ا (هاری)..

الصندوق�
ل�ن (هاري) ظل صامتا..

كرر الرجال السؤال �صوت مهدد..
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أخ�ج (هاری) ق�ضة مجوهرات من جي�ه.. �ان شاح�ا جدا..
وقال:

.. وأقسم أمام هللا أن هذا لم �
- هذا �ل ما ���

جاعها أما ال�عض .. و�عض هذە المجوهرات �مكن اس�� � �كن م��
فال..

ال: قال الج��
� أن أغفر لك �قة تاج أ�� وخاتمها.. ول�ن ل�س - مدام.. �مكن��
قيون.. فخر الـ � الض�اء �ما �سميها ال�� ماسة الراجا.. ع��

(خاشجار)� لقد انت� ما ب�ننا لأل�د �ا مدام�
قالت الزوجة:

ال.. لو أنك أصغر سنا ولد�ك ماسة أ��� من � �ا ج�� - صدق��
رأسك؛ فلسوف أحذر ح�� خادم�� من ز�جة مدمرة كهذە.. أما

..( أنت �ا مس�� (هارت��
وأدارت رأسها نحو السكرت�� - فإن لدينا اآلن قناعة تامة �أنك
ام الذات.. وعل�ك �االستقالة تفتقر إ� الرجولة واإلحساس واح��

.. حاال.. و�مكنك أن تطالب �أجرك من (تفل�سة) زو��
ال لم �كد (هاري) �ستوعب هذە اإلهانة ح�� �اغته الج��

�أخرى:
طة.. إنك قد تخدع - واآلن.. ستذهب م�� ألقرب مف�ش ��
� القانون ستعرف أ�ارك المش�نة.. جند�ا �س�طا، ل�ن ع��
� هللا متعة عظ�مة لو أنك لم تجمع أل�اف ال�تان ولسوف �سلب��

ح�� يوم مماتك.. (2)
طة.. ال (هاری) من الشقة إ� قسم ال�� وهكذا جّر الج��

: وهكذا ت�ت�� قصة صندوق � �قول الرواي العر��
اءة السكرت�� طة ب�� الق�عات.. لقد اقتنع رجال ال��
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خاصة �عد ما عاونهم قدر اإلم�ان.. و�عان ما ورث
شایر)، تزوج �ه � (ورسس��

م�لغا ال �أس �ه من خالة ��
(برودا�س) ورحل إ� (بند�جو) و�دأ ح�اة راض�ة..

 

∞∞∞∞∞
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ح�ا�ة رجل الدين الشاب..
�ان مس�� (س�مون رولز) الموقر قد أحرز لنفسه م�انا مرموقا
� دراسة الالهوت.. وغدا

� علوم األخالق.. و�ان شد�د ال�فاءة ��
��

� جامعة (أوكسفورد).
�� � له وضع متم��

� تحقيق مستق�له..
ل�ن هذە اإلنجازات الطم�ح لم �ساعدە ��

� هذا الجزء من (لندن) ألنه �جلب له السالم..
ولقد أقام ��

و�ساعدە ع� الدراسة، �اإلضافة لرخص اإل�جار الذي �دفعه
لمس�� (ر�بورن)..

� ساعات من الدراسة - أن
واعتاد �عد الظهر - و�عد سبع أو ثما��

� العادة تكون هذە
� الزهور متأمال... و�� � �عض الوقت ب��

�م��
أ��� ساعات يومه إثمارا.. ل�ن هذا لم �منعه من مالحظة
� صح�ة

) ممزق الث�اب ملوثا �الدماء و�� ال (فاندل�� سكرت�� الج��
مالك الدار..

وأثار فضوله أن السكرت�� أنكر شخص�ته ب��ار، مما جعله
� واآل�اء و�شعر �فضول غ�� عادی.. ي�� القد�س��

وفكر:
..( - ال �مكن أن أ�ون مخطئا.. ال شك أن هذا هو مس�� (هارت��

ك�ف صار بهذا المنظر المزری؟ وِلم ينكر اسمه؟
ثم إن (ر�بورن) دخل ومعه صد�قه إ� ال��خ..

� نظر من النافذة والتقت عيناە �عي�� مس�� (رولز)؛ �دا وح��
� و�عان ما أسدل الستائر ل�حجب ما

االرت�اك ع� ال�ستا��
�حدث عن القس..

� صدر
� �ل منا، ل�صحو ��

تحرك المخ�� البول��� الموجود ��
�
مس�� (رولز).. و�خطوات ملهوفة ال �ش�ه خطواته األصل�ة ��
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ء راح �دور حول الحد�قة و�عان ما رأي زهورا محطمة �
��

وخدوشا ع� الجدار، وقطعة ممزقة من �وال، تتد� من
إحدى قطع الزجاج المحطم ع� الحائط..

هكذا إذن دخل صديق مس�� (ر�بورن)�
انح�� القس الشاب يتفحص األرض.. �انت آثار أنامل �أنما

هناك من راح �جمع ش�ئا ت�ع�� ع� الحشا�ش..
- لعمر هللا إن األمر يزداد إثارة لالهتمام..

� األرض..
عندها رأى ش�ئا مدفونا ��

�انت عل�ة مغ���ة الصنع مزخرفة �العاج.. لقد داسها أحدهم
�حذائه مما جعلها تفلت من �حث مس�� (ر�بورن) المدقق..

فتح العل�ة وشهق دهشة إذ استقرت أمامه ع� وسادة من
� حجم ب�ضة دجاجة

المخمل األخ�� ماسة هائلة الحجم.. ��
ق من ملمسها �ألف نار �ال ع�ب واحد.. وشعر أن �دە تح��

داخل�ة..
لم �كن �عرف ال�ث�� عن األحجار الثمينة.. ل�ن جوهرة الراجا
� قروي �انت أعج��ة قادرة ع� تفس�� نفسها، لو وجدها ص��
� لراح

لحملها صارخا ألقرب ك�خ، ولو وجدها متوحش �دا��
�ع�دها ح�� ��ّل..

إن من �ملك هذە لقادر ع� بناء �اتدرائ�ات أعظم من
(كولون).. قادر ع� أن يتحرر لأل�د من لعنة الفقر..

وقادر ع� أن ي�بع مزاجه الخاص دون عجلة وال توتر إن
� لحظة دون و� تق���ا.. وهذا

القرارات الحاسمة يتم اتخاذها ��
ما فعله مس�� (رولز).. لقد تلفت حوله فلم ير أحدا.. و�عان
� جي�ه وه�ع إ� مكت�ه ��عة الذئب ذاتها..

ما وضع العل�ة ��
م ماسة الراجا� لقد �ق مس�� (رولز) المح��

..( طة مع (هاری هارت�� �عد الظهر وصل رجال ال��
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�
� استو� عليها و�عان ما تم ال�شف عن المجوهرات ال��

.. �
ال�ستا��

هنا ظهر مس�� (رولز) م�د�ا استعدادە التام لمعاونة.. وح�� ما
رآە بوض�ح واعتذر عن عدم قدرته ع� إسداء خدمات أ���

طة، وقال: لرجال ال��
ض أن مهمت�م قد انتهت تق���ا.. � أف�� - ل���

قال ضا�ط (سكوتالند�ارد):
- بتاتا.. هناك جواهر أ��� أهم�ة لم نجدها �عد..

- ال�د أنها �ساوی ثروة..
�خ الضا�ط:

�ن ثروة� - �ل ع�� ثروات.. ع��
� مكر:

قال (رولز) ��
ا ب�عها.. إن هذە األش�اء - �لما ساوت أ��� �لما صار عس��
�ستح�ل إخفاؤها.. ر�ما �ان من األسهل ع� المرء أن ي�يع

�اتدرائ�ة القد�س (بول)..
ى - خاصة - حقا.. ل�ن لو �ان اللص ذك�ا لقطع الجواهر ال���
� لجعله ث��ا �عد هذا..

ماسة الراجا – إ� أجزاء وسيوجد ما �ك��
قال (رولز):

� �
- شكرا.. لن تتصور �م أن هذە المحادثة تث�� شغ��

ا من وعاد مس�� (رولز) إ� شقته.. �دت له أصغر، وأ��� ع���
ة.. � � مشم�� المعتاد.. ونظر إ� المكت�ة �ع��

فكر وهو يتأمل المجلدات:
- هؤالء السادة هم - وال مراء - كتاب نافعون.. ل�نهم �جهلون
الح�اة �ش�ل واضح.. هأنذا أملك من العلم ما هو جدير �أسقف
� ال أعرف ك�ف الس��ل إ� الخالص من ماسة م�وقة.. إن ل���

� ال أدري ك�ف�ة تطب�قها.. لدي فكرة عامة ل���
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�
هنا تذكر أنه �عرف صائغا �د� (ب. ما�ولوش)

ة) س�سعدە حتما أن �منحه المران الالزم �ضعة أشهر � (إدن��
��

ور�ما أعوام �عدها �مكنه أن �قسم ماسة الراجا و���عها.. من ثم
�عود لممارسة أ�حاثه دون قلق.. طال�ا ث��ا �حسدە الجميع..

ونام تزورە الرؤى الذهب�ة...
طة إلغالق دار المس�� (ر�بورن).. و�ان � الص�اح جاء رجال ال��

��
هذا عذرا �اف�ا له �� يرحل..

أعّد حقائ�ه ونقلها إ� (كينجز. کروس)، ثم ذهب إ� النادي
ء القطار.. � � األمس�ة و��ناول عشاءە إ� أن ���

ل�م��
قال له أحد معارفه هناك:

�
�ن �� � شه�� - لو تعش�ت هنا الل�لة �ا (رولز) فلسوف تل�� رجل��

( ا.. األم�� (فلور��سل) من (بوه�م�ا)، و (جون فاندل�� انجل��
العجوز..

ال مرة.. .. وقا�لت الج�� - سمعت عن األم��
� هذا هو أخوە (جون) خب�� األحجار ال حمار كب�� - الج��
� العظام، ألم �سمع عنه قط؟ خذ ال���مة وأحد الد�لوماسي��

مائدة �ق��ه.. وأصغ لما �قال.. ول�سمعن عج�ا..
�ساءل القس:

- ول�ن ك�ف أعرفهما؟
�خ صاح�ه:

- تعرفهما؟ إن األم�� هو المخلوق الوح�د ال�� الذي ي�دو
، � ) ف�ش�ه (أول�س)، لو عاش إ� سن الس�ع�� �ملك.. أما (فاندل��
� وجهه� (3).. لسوف تعرف

ولو �انت هناك طعنة س�ف ��
� حتما.. الرجل��
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ه�ع (رولز) �لهفة إ� قاعة الطعام.. و�انت �ما وصفها صاح�ه..
.. � � المعني�� و�ان من المستح�ل أن تخ�� الرجل��

) العجوز عمالقا، هو خل�ط من الفارس �ان (جون فاندل��
وال�حار، له قسمات ج��ئة وألف معقوف ووجه مشا�س..
س، أما شعرە األب�ض وند�ة �عط�ك االنط�اع برجل أفعال ��

الس�ف ع�� خذە ف�عط�ان انط�اعا �التوحش..
و�ان أم�� (بوه�م�ا) �ما وصفه صديق (رولز) �الض�ط..

� � هذين اإلثن�� � أرجاء القاعة تارك��
الجالسون متناثرون ��

� �ن وحدهما.. ل�ن القس لم يه�ه ش�ئا.. فدنا من الرجل�� � المتم��
وجلس ع� أقرب مائدة ق��ــهما.. وراح �سمع محادثة غ���ة

نوعا..
 

� �ل أرجاء العالم.. أما
ة �� ) له مغامرات كث�� إن (جون فاندل��

األم�� ف�انت لد�ه تعل�قات أهم من المغامرات ذاتها..
، مه أ��� تان أمام القس.. ولم �در من �ح�� هكذا �انت هناك خ��

المؤدي الشجاع أم خب�� الح�اة ال�ارع؟
الرجل الذي يتحدث �جرأة عن أفعاله، أم الرجل الذي �عرف �ل

ء دون أن �فعل ش�ئا؟ �
��

) يتحدث، وهو �حرك ذراع�ه ب�شارات فظة.. وله و�ان (فاندل��
صوت عال.. أما األم�� ف�ان أرستقراط�ا جدا وهادئا.. و�انت أقل

إ�ماءة له أ��� أهم�ة وثقال من �ل ال�اخ الصادر من مرافقه..
�ان الرجالن يتحدثان عن ماسة الراجا�

ل): � قال األم�� (فلورت��
� ال�حر..

- خ�� لهذە الماسة أن تل�� ��
:( قال (فاندل��

..( ا عن آل (فاندل�� � م�شق� ون�� - أظن أن سمو�م تعت��
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� أتحدث �خصوص الس�اسة العامة.. إن المجوهرات - إن��
� خزانة أم�� أو بنك دولة..

الثمينة كهذە �جب أال �سمح بها إال ��
.. و�ذا �ان � فأمر غ�� طب��� � الناس العادي�� أما أن يتم تداولها ب��
، فما �ان ل�جد وس�لة � � االنتقام من األور�ي��

راجا (خاشجار) ي���
� غ�� � أعتقد أن�� � تجلب الفتنة.. إن�� أفضل من هذە الهد�ة ال��

� آن واحد.. وأنت �ا
�� � قادر ع� االحتفاظ بهذە الماسة وسالم��

صائد الماسة �ط�عك وذوقك.. ال أعتقد أنه توجد ج��مة لن
تقارفها وال صديق لن تخونه.. ستحارب � تكون هذە الماسة
� �عدهما تموت.. ومن آن اآلخر تفتح خزانتك لك عاما أو اثن��

� عليها.. لتطم��
:( قال (فاندل��

- أنت محق.. لقد اصطدت أ��� األش�اء. اصطدت الرجال
وال�ساء وح�� ال�عوض.. وطاردت الحيتان والنمور.. و�ما
� هذە اللحظة..

لسمو�م أن تتخ�ل أنا أ�حث عن ماسة الراجا ��
� �ما �عرف الرا�� خرافه..

� مجموعة أ��
� أعرف �ل جوهرة �� إن��

وأتم�� أن أموت ما لم أحصل عليها جم�عا..
از: � قال األم�� بن�ع من االشم��

- ال أفهم ما تر�� إل�ه �الض�ط..
) أن ع��ته �االنتظار.. هنا دخل خادم ل�خ�� (فاندل��

نظر مس�� (رولز) إ� ساعته.. ووجد أن عل�ه االن�اف هو
أ�ضا.. �ان ي��د معرفة الم��د عن صائد الماس هذا.. لألسف..
� ع��ة النوم �القطار..

�ان قد حجز - كعادته - أر�كة م��حة ��
وقال له حارس القطار:

� الناح�ة
�حا وال يوجد سوى س�د عجوز �� - ستكون مس��

األخرى من القمرة..
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مرت ساعته وتم فحص التذا�ر.. ورأي (رولز) رفیق سفرە
� �قودونه إ� م�انه.. و�الطبع ما �ان �حرسه عدد من الحمال��
� رؤ�ته مثل (جون

� ال�ون ال يرغب (رولز) ��
هناك رجل ��

) العجوز� فاندل��
� خط الشمال إ� ثالثة أقسام: قسم

يتم تقس�م ع��ات النوم ��
� الوسط يوجد قسم معد

� �ل طرف ألحد المساف��ن.. و��
��

كدورة م�اە.. و�وجد �اب �فصل الدورة عن �ل غرفة ع� حدة..
ولم �كن هناك ت��اس أو قفل مما �جعل الم�ان - عمل�ا -

�ا.. مش��
أدرك مس�� (رولز) أن موقفه خطر �الفعل، فهو �ال دفاع ع�
ء �مكن عمله.. �

) أن يزورە ل�ال فال �� اإلطالق.. ولو أراد (فاندل��
شعر �ذعر مؤلم..

.. و�ان � ) ع� العشاء منذ ساعت�� � هلع ما قاله (فاندل��
تذكر ��

قد قرأ أن �عض األشخاص �مل�ون حسنا خاصا نحو األحجار
ال���مة.. و�شعرون بها ع� �عد ومن وراء الجدران�

لو �ان هذا صح�حا فمن أجدر بهذە الموه�ة من الشخص
الذي �فخر �لقب (صائد الماس)؟�

إن لد�ه أس�ا�ا ق��ة ليهاب رجال كهذا، و��تظر طل�ع الصبح
�لهفة..

� أعمق أعماق جيوب معطفه، واستعاد القطار
داری الماسة ��

ته ال��عة.. مس��
� عي�� مس�� (رولز)، ووجد أن عي��ة

�دأ النعاس يهزم القلق ��
تنغلقان ب�طء.. حاول المقاومة ل�ن سدی..

� اس��قظ م�� وقت ط��ل ق�ل أن �ستع�د توازنه.. ح��
جذب ق�عته ع� عي��ه �� �حميهما من وهج النور القادم من
ة جدا.. � جي�ه كب��

الخارج.. ب�نما رؤي مخ�فة تطاردە الماسة ��
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�
تضغط ع� صدرە..

� أن �ط�ح بها من النافذة..
تحرقه.. ول��ــع ثان�ة فكر ��

ء مرعب.. �
هنا حدث ��

تحرك ال�اب الذي �قود إ� دورة الم�اە قل�ال..
ون بوصة.. � النها�ة اتف�ج عن فراغ مقدارە ع��

و��
� الحمام يتوهج.. ورأی (رولز) رأس مس��

�ان المص�اح ��
) يتلصص �اهتمام شد�د� (فاندل��

كز ع� رأسه.. فجعلته غ��زة وأدرك أن تحديق الرجل ي��
الحفاظ ع� الح�اة �ح�س أنفاسه و�كف عن الحركة.. وراح

يرمق الرجل من وراء أهدا�ه..
�عد دقائق عاد الرأس للداخل وانغلق ال�اب..

لم �أت الرجل ليهاجم.. �ل ل�الحظ.. ولم �كن مسل�ه مسلك
رجل يهدد، �ل مسلك رجل مهدد. �ان ي��د االطمئنان فاطمأن

وعاد..
نهض (رولز) ع� قدم�ه وقد �دأ �شعر �الجسارة...
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�
اتجه إ� الحمام وفتحه.. ثم فتح ال�اب ع� الجانب اآلخر ��

( حذر شد�د.. عندها لم �ملك نفسه دهشة �ان (جون فاندل��
� عمل غ��ب..

منهم�ا ��
 

� �دە مد�ة
� قدم�ه �انت هناك عل�ة من الورق المقوى، و�� فب��

� ال�د األخرى �م معطف �مزقه بهذە المد�ة.. ي�دو أن �طانة
و��

�
ال�م تحوي مجوهرات، وها �� ذي ماسة تلو أخرى �سقط ��

العل�ة الورق�ة..
� استطاع (رولز) من م�انه أن �عرف أن هذە المناس�ات �� ال��

د من (هاری هارتمان).. �قها الم���
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.. فقد وصفها له الضا�ط ج�دا.. �� ذي نجمة �التأ��د ��
� وسطها، وشعر (رولز) �الراحة.. إن

ة �� ال�اقوت.. وزمردة كب��
� األمر مثله تماما.. لهذا تنهد تنه�دة عم�قة،

) متورط �� (فاندل��
ل�نها جعلته �سعل ألن حلقة �ان جافا..

) ألع� وتقلص وجهه، وتد� ف�ه دهشة.. نظر مس�� (فاندل��
ولنصف دق�قة ت�ادل الرجالن النظرات..

� وقت
�ان هذا وقتا �اف�ا لمس�� (رولز) ألنه �ان ��ــــع التفك�� ��

الخطر.. وقرر أن �قوم �عمل جريء..
قال وقد تمالك ر�اطة جأشه:

- أطلب عذرك..
نظر له الرجل.. و�صوت خشن �ساءل:

- ماذا ت��د من هنا؟
� مهتم �الماس.. ولدي هنا تحفة قد تروق لك..  ع� الفور  - إن��

أخ�ج عل�ة من جي�ه.. وأظهر للرجل ماسة الراجا..
- �انت هذە ألخ�ك�

� ذهول.. ولم يت�لم.. فأردف (رولز):
) يرمقه �� ظل (فاندل��

� أن أالحظ أن �لينا �حمل جواهر من ذات المجموعة..
���� -

:( قال (فاندل��
� أيها الشاب.. واضح أنك لست ج�انا، ل�ن مازال ع�

- أعذر��
ض � العالم.. وألف��

أن أتأ�د مما إذا كنت لست أحمق الحم�� ��
لحظة أن لد�ك غرضا ما من هذا العرض..

قال (رولز):
�� وجه� الشد�د �الح�اة... - األمر سهل.. ي�بع من انعدام خ��

� أن أقتنع..
���� -

ء عن ماسة الراجا.. �
ح� له (رولز) �ل ��

� النها�ة إ� هذە ال�لمات:
وتوصل ��
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�
� هذا - - عرفت أننا نحمل الموقف ذاته تجاە المجتمع وألهم��
� صعاب

��ا � �� �أمل لم �كن غ�� ذی أساس – �أنك ستكون ��
�
ومزا�ا األمر.. فأنت تعرف ال�ث�� عن الماس ولن تتجشم عناء ��

بيع هذە.. ب�نما األمر �ال�س�ة �� مستح�ل.. ومقدار ما ستأخذە
من مال �عادل ما كنت سأخ�ە �قطع هذە الماسة ب�د غ��

� ال أعرف أسلوب ، ل��� � ألعتذر عن عدم ل�اق�� ة.. و�ن�� خب��
(اإلي��ك�ت) المتعلق �أمر كهذا..

:( قال (فاندل��
�� - إن لك م�ال غ�� � إطرائك.. ل�ن - ���

- لست براغب ��
� لم � �ل �قاع األرض، ل���

معتاد لإلجرام.. لقد قا�لت أوغادا ��
ألق قط من ال �خجل مثلك أ��� �ا مس�� (رولز) فقد وجدت
ة) � (إدن��

ا� إن لدي عمال �ستغرق يوما �� مهنتك الصح�حة أخ��
� إ� فما إن يتم ح�� أعود إ� (�ار�س).. فلو سمحت �مرافق��
هناك، سأ�ون قد وصلت إ� حٍل ُمرض �صدد هذا األمر خالل

شهر واحد..
� ألسف لهذا

� عن �د قصته.. و��� هنا كف الراوي العر��
� مضطر ألن أتق�د �القصة األصل�ة.. لهذا أح�ل

ل���
، ل�عرف ما حدث لمس�� (رولز). القارئ إ� الفصل التا��

 

∞∞∞∞∞
 



2464

اء.. ل ذي الستائر الخ�� � ح�ا�ة الم��
ة).. وصل � (إدن��

�ان (فرا�س�س سک��مجور) موظفا �البنك ��
�� هادئ، ونال تعل�ما

� � مناخ م��
�ن �� إ� سن الخامسة والع��

� المدرسة..
ممتازا ��

� سن م�كرة من ح�اته..
برغم وفاة والدته ��

� الع��كة رقيق الحاش�ة، كرس نفسه وروحه لعمله. ولذا �ان ل��
� العام، مع وعد

صار رؤساؤە �حبونه، وغدا رات�ه مائ�� جن�ه ��
ق�ة.. وعامة لم �كن هناك ش�ان �مضاعفة هذا الم�لغ مع ال��

ون راضون مثله.. كث��
كة محاماة معروفة، �طلبون � مذكرة من ��

� ذات يوم تل��
��

اللقاء �ه.. و�ان الخطاب �ا وخاصا لهذا نفذ الطلب �اهتمام..
ح له � جد�ة وراح ���

كة ودودا.. رحب �ه �� �ان مدير ال��
الموض�ع:

إن شخصا ما �فضل أن ي��� اسمه �ا – ل�ن المحا�� لد�ه
ة ليثق �ه - ي��د أن �مد (فرا�س�س) �معاش سنوي أس�اب كث��

قدرە خمسمائة جن�ه..
.. وهما كذلك ي��دان أن � وس�كون الم�لغ تحت رعا�ة كف�ل��

� االسم..
�ظال غ�� معرو��

�
وهو �عتقد أن عم�له لن �جد ش�ئا مهينا أو م�الغا ف�ه ��

� �حصل بها ع� هذا الم�لغ وط ال�� ال��
وط؟ - وما �� ال��

� الواقع القض�ة �لها غ���ة..
� عل�ك أنها غ�� معتادة.. ��

- ال أخ��
� ال أستطيع أن أخ�ب ظن هذا و�ان ع� أن أرفضها ل���

العم�ل..
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.. سأله (فرا�س�س) أن يوضح ال�الم أ���
طان تحصل بهما ع� الم�لغ.. - إنهما ��

ورفع المحا�� حاجب�ه.. وقال:
� �ار�س، �عد ظهر األحد

- األول سهل جدا: �جب أن تكون ��
� ش�اك تذا�ر

الخامس ع�� من الشهر.. وستجد هناك ��
) تذكرة �اسمك عل�ك الدخول والجلوس � (ال�وم�دي فرا�س��

ء.. �
� المقعد المطلوب.. هذا �ل ��

ط�لة العرض ��
� فأ��� أهم�ة: إن عم�� ي��د أن �ختار لك

ط الثا�� - أما ال��
زوجتك �ش�ل مطلق.. أنت تفهم هذا�

سأله (فرا�س�س):
- لنكن أ��� وضوحا.. هل سأتزوج واحدة - خادمة أو أرملة -

؟ ي��د هذا المجهول أن يزوجها ��
: قال المحا��

- أؤكد لك أن تناسب الوضع االجتما�� مهم جدا �ال�س�ة
للمحسن إل�ك..

سأله (فر�س�س):
را واضحا - �ل هذە األمور ال ُتصدق.. وما لم أر ضوء النهار وم��
� عاجز عن قبول هذا العرض.. لذا اطلب منك � أن�� فإنه يؤسف��

.. معلومات أ���
� أو لست مخوال �أن إذا لم تكن تعرف أو ال تقدر ع� التخم��

� وأعود إ� البنك.. تج�ب، عندها سأخذ ق�ع��
- أنا ال أعرف.. ل�ن عندي تخمينا ج�دا.. أن أ�اك وراء هذا�

؟�  صاح (فر�س�س) غ�� مصدق.. � - أ��
� أعرف �ل أ�ارە و�ل مل�م �مل�ه،، - هذا الرجل الط�ب.. إن��

: قال المحا��
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.. أنا ال أتحدث عن مس�� (سک��مجور) ء فه�� - أنت ���
.. �

.. �ل عن والدك� أب�ك الحق��� ال�ب��
من المستح�ل هنا أن نصف ذهول (فر�س�س) لدى سماعه
ته فارق الم�ان متجها إ� هذە المعلومة الغ���ة.. ووسط ح��

دارە، شاعرا �م��ــــج من األهم�ة والغرا�ة..
� قل�ه نفورا من اسم (سک��مجور)، وراح �شعر

�دأ �حس ��
�ضيق من ح�اته السا�قة عد�مة األهم�ة..

� يناير..
لقد تل�� ش��ا �حوي نصف الم�لغ ألن المعاش ي�دأ ��

از من رائحة الحساء � وما إن عاد لشقته ح�� �دأ �شعر �اشم��
، لقد أعد � � سلوك أب�ه �التب��

� تفعم الم�ان، و�الحظ عي��ا �� ال��
نفسه تماما لح�اته القادمة..

� واإل�طاليون.. � �ار�س انت�� فندقا رخ�صا �سكن ف�ه اإلنجل��
��

وكرس وقته � �ج�د الفر�س�ة، فراح ي�س� �محادثة عابري
�ه)، وز�ارة الم�ح ل�ال.. � � (الشانزل��

الس��ل ��
�
� الم�ح ال�ائن ��

وعندما جاء الص�اح؛ اتجه إ� ش�اك التذا�ر ��
شارع (ر�شليو).. قدم له الموظف مظروفا �حوي تذكرة.. وقال:

- لقد تم حجزها لك هذە الساعة�
- حقا؟ هل � أن أسأل عن مظهر الس�د؟

- هذا سهل.. إنه عجوز قوي أش�ب الشعر و�وجد أثر س�ف
ع�� خدە.. ولسوف تتعرفه �سهولة�

لن �كون �ع�دا.. لو أ�عت ستجدە..
� �ل م�ان وسط الوجوە دون جدوى..

راح (فر�س�س) ي�حث ��
� �اد يي�س خدمته الفرصة �ش�ل غ�� عادي.. فقد ل�ن - ح��
� ع� مقعد.. ) رجل�� وجد ع� إف��ز شارع (رو دی مارت��
أحدهما شاب أسمر له س�ماء رجل الدين.. أما اآلخر ف�ان يتفق

مع �ل حرف ذكرە الموظف�
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� صدرە.. وأدرك أنه أمام أب�ه..
شعر �فؤادە �خفق ��

� اللذين استغرقتهما المحادثة فلم �لحظا وقف خلف االثن��
وجودە.

�ة �ما توقع (فر�س�س): � قال العجوز �اإلنجل��
.. أال تح�ا � أ�ذل ما بوس�� � �ا (رولز).. إن�� - إن شكو�ك تضا�ق��

؟ � ع� نفق��
قال اآلخر:

.( - �ل ع� مقدم أتعا�ك �ا مس�� (فاندل��
- حسن.. لن نختلف ع� المصطلحات.. فقط كف عن

� و�ال فا�حث عن شخص آخر.. مضا�ق��
� تغ��ك �خدا�.. - إن لد�ك �ل األس�اب ال��

�ف.. وعاجال.. أو آجال س��ق الماسة.. وال تغ��ك بتعامل ��
:( قال (فاندل��

� �ا مس�� (رولز).. و�ذا لم ترض - إن ت�ادل االتهامات لع�ة الثن��
� ب�� �ال قاع داخ�.. وعندئذ

�االنتظار فإنك تجازف �السقوط ��
مرح�ا �ك�

قال ذلك وهو ينهض متجها نحو (مونمارتر)..
� أن �شعر برقة

شعر (فر�س�س) بهلع ودهشة.. �ان �أمل ��
از.. إن أ�اە القد�م � الرجل وحنانه، ل�نه اآلن �شعر ب�أس واشم��

.. س الخط�� � تقارنه بهذا الرجل ال�� ي�دو ود�عا جدا ح��
� دون شعور وراء الرجل الذي لم ينظر وراءە قط..

راح �م��
� (رودی الب�ك).. له نوافذ مغلقة �ستائر

ل الرجل �� � �ان م��
اء و�ل أبوا�ه موصدة.. ورآە (فر�س�س) �دخل.. خ��

�انت هناك الفتة تقول: مسكن غ�� مؤثث لإل�جار، و�� تعلن
..( ل (فاندل�� � عن مب�� مواجه لم��
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دد (فر�س�س) لحظة.. �ل �عان ما استأجر الغرفة، وعاد لم ي��
لفندقه � �جلب حقائ�ه.. فقد �كون العجوز أ�اە وقد ال �كون..
.. وقد أقسم أن �عرف � هذا ل�نه �التأ��د ع� حافة لغز مث��

الرجل..
ومن نافذة شقته راح يراقب الحد�قة..

ل �ع�� انط�اعا عاما �السجن، � �انت حد�قة عاد�ة، ل�ن الم��
و�انت الستائر مسدله ع� الدوام..

� إجادة الفر�س�ة، عن ط��ق دراسة هندسة
� الوقت �� راح يز��

ل.. � � نظرة ع� الم��
� آلخر �ل�� (إقل�دس) �الفر�س�ة.. ومن ح��

ة مساء سمع صوت جرس �دق.. � العا��
��

ى ما هنالك، فوجد األقفال تفتح واألبواب نهض إ� النافذة ل��
) �حمل مص�احا و�خ�ج إ� البوا�ة.. تنف�ج.. ورأی مس�� (فاندل��
ثم رآە �قتاد شخصا له مظهر متواضع إ� داخل الدار، و�عد
نصف ساعة رآە �خ�ج مرة أخرى، و�قودە للخارج.. ثم وقف
�دخن س�جارا وهو شارد الذهن.. حر�اته وهو ينفض التبغ تو��

ا مؤلما �شغل وجدانه.. �أن هناك تفك��
ولم �ل�ث أن دو صوت فتاة شا�ة تناد�ه، فأل�� �عقب الس�جار
ل، ومن جد�د انغلق ال�اب وساد � ع� األرض ودخل إ� الم��

الظالم.
� الص�اح، و�ل عظمة من جسدە تؤلمه..

اس��قظ (فر�س�س) ��
ل ذي � � نظر إ� الم�� فنوم الل�ل ع� األرض لم �كن م��حا، وح��
ز من اء وجد الستائر مرفوعة، و�ذا �فتاة شا�ة ت�� الستائر الخ��
ال�اب لوهلة ثم تعود إ� الداخل.. وهلة ل�نها �انت �اف�ة �

�درك أنها جذا�ة جدا..
�دأت معن��اته تتحسن، وشعر �أن أ�ته القادمة �ستحق منه
االهتمام.. ترى هل الفتاة أخته أم زوجته القادمة؟ إنها أقرب
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ء آخر.. �
لمالك متنكر منها إ� أي ��

اس�شار البواب، و�ان لدى هذا األخ�� القل�ل جدا مما �قدمه..
ي له ط�ائع غ���ة وعادات أغرب.. لد�ه � الجار هو س�د إنجل��
� دارە لهذا �ح�طها بهذا الغموض و�قيها من

مجموعات ثمينة ��
اآلخ��ن.. ل�س لد�ه صداقات سوى �عض الزوار الغ��اء الذين

�جري تعامالت معهم..
ثم إن هناك اآل�سة وخادمة عجوز.. فقط..

- هل اآل�سة �� اب�ته؟
- نعم.. إن المودمواز�ل �� ابنة الب�ت.. و�رغم ثرائهم فإنها

� ذراعها..
تذهب إ� السوق يوم�ا بنفسها حاملة السلة ��

� �حتفظ بها الرجل؟ - وما المجموعات ال��
) سافر ل�ل أرجاء العالم وقد سمعت أنه �جمع - مسيو (فاندل��

الماس ولو �ان هذا حقا فال�د أن هناك عرضا مبهرا �الداخل�
� ص�اح األحد اتجه (فرا�س�س) إ� الم�ح..

و��
�ان المقعد الذي تم حجزە له ي�عد ثالثة مقاعد عن الممر

األ�� جوار إحدى المقصورات المنخفضة..
� أن هذا المقعد تم اخت�ارە �عنا�ة لغرض ما..

لم �ساورە شك ��
ونظر للمقصورة ع� �مينه فأدرك أن من �جلس فيها قادر ع�
مراقبته �دقة ط�لة العرض، دون أن يراە (فرا�س�س) إال

�صع��ة..
�
� دخل شخصان �� � �دنو من نهايته، ح��

�ان الفصل الثا��
( � هذە المقصورة.. �ان هذا هو مس�� (فاندل��

الظالم ل�جلسا ��
واب�ته� و�صع��ة تحا�� (فرا�س�س) النظر نحوهما، ل�ن أذن�ه
�انتا تصفران.. ولم �جرؤ ع� الحركة �� ال يث�� الشكوك.. ل�نه
� �ان �ختلس النظر من لحظة ألخرى �انت عيناە تلتق�ان ح��

� الفتاة.. احمرت الدن�ا أمام عي��ه.. �عي��



2470

�
ما الذي ال �عط�ه مقا�ل سماع ما �قوله هذان االثنان؟

ة؟ ما الذي ال �عط�ه مقا�ل السماح له �أن ينظر نحوهما م�ا��
هناك يتم تحد�د ح�اته �لها.. ب�نما هو عاجز عن التدخل..

عاجز عن المشاركة.. مرغم ع� الجلوس ها هنا متوترا..
انتهت الم�ح�ة.. ووجد نفسه وسط زحام الناس يتجه مرغما

إ� الخارج..
� أثناء ذهابها

�� ( � الص�اح وقف ي�تظر اآل�سة (فاندل��
��

للسوق...
� الساعة الثامنة رآها.. �انت ذات طابع أرستقرا�� سام..

��
� ذراعها �دت له كن�ع من ال��نة شد�دة البهاء.. �أنما

والسلة ��
� أثناء مشيها..

الظالل تفسح لها الط��ق والشمس ت��عها ��
دنا منها وناداها �اسمها..

ى من هو.. فشحب وجهها.. قال لها: التفتت ل��
� لم أرد إفزاعك.. ومن العس�� .. إن السماء تعرف أن�� � - سامحي��

.. إن لدينا أمورا � من يتم�� له �ل خ��
� �ل�� أن �ف�ع المرء ح��

�
� الظالم وحدي.. وال أعرف من أصدقا��

كة.. وأنا واقف �� مش��
.. �

وال من أعدا��
- أنا ال أعرفك..

.. قو�� �� ا مما أعرف نف�� ) خ�� � �ا مس (فاندل�� - �ل تعرفين��
، ولسوف أشعر �امتنان عظ�م.. � من أنا.. قو�� � اسم أ��

قالت:
- لن أحاول خداعك.. أنا أعرف من أنت ل�ن ال أملك ح��ة

ال�الم..
� أضفت � أحسب أن�� - إذن لن أضغط عل�ك.. فقط ال تدعي��

.. �
عدوا جد�دا إ� أعدا��

.. واآلن وداعا� - لم تفعل سوى ما هو طب���
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�
- هل هو الوداع إذن؟

ة فحسب.. - ال.. ال أعرف هذا.. أردت الوداع للحظة الحا��
قالت هذە ال�لمات ورحلت..

عاد لمسكنه وواصل مراقبته.. وهنا رأي (جون) مع رجل آخر..
).. �ان رجال له ال (فاندل�� � يرى فيها ج�� �انت المرة األو� ال��
� �ش�ه أخاە إ� حد ما.. ل�نه �فتقر إ� المظهر سمات العسك����

األرستقرا�� القوي الفخم ح�� �دا ��ار��اتور إ� جوار أخ�ه..
ل.. � � أمام الم�� � الحد�قة ال��

� إ� منضدة �� �ان الرجالن جالس��
وقد تقارب رأساهما وراحا يتحدثان �صوت خف�ض لم �سمع
منه حرفا �الطبع من م�انه إال أنه أدرك أن المحادثة �انت

� عص��ة:
ال �� عن�فة.. وذات مرة صاح الج��

)� أقول لك هذا� - (فر�س�س فاندل��
ما مع�� هذا؟ هل يتحدثان عنه؟ من جد�د يتجدد الشجار.. ثم

ال: صاح الج��
ة أ�دا� .. ولن أعود إ� هذە الس�� � ؟ لقد انت� أمر زوج�� � - زوج��

ثم ان�ف غاض�ا..
) وحدە �ضحك.. ضحكة ش�طان�ة م���ة وجلس (جون فاندل��

حقا..
جاء موعد العشاء..

�
والحظ (فرا�س�س) أن هناك استعدادات معينة تجرى ��

� إليها قد � �ان الرجالن جالس�� الحد�قة.. وأن المائدة ال��
وضعت جان�ا، لتكون عليها أط�اق فارغة وأط�اق سالطة �أنما

مأد�ة يتم إعدادها.
ثم وصل مس�� (رولز).. �ان صموتا خف�ض الصوت إذا ت�لم..
)، ف�دا صاخ�ا مرا، وراحت ضح�اته � برز (جون فاندل�� ع� ح��
) حاملة وعاء الحساء، � السكون.. وجاءت مس (فاندل��

تدوي ��
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�
فراح مس�� (رولز) �عاونها.. وعامة ساد جو من الم�ح الم�ان،
و�دأ العشاء، وتعا� صوت المالعق واألشواك، وجاء موعد
� منها.. ) �صب قدح�� القهوة.. ورأى (فرا�س�س) مس�� (فاندل��
�
ة �� � - �ف�غ محت��ات قارورة صغ�� ثم - وهو �دير ظهرە لالثن��

� �ان ت�فا ��عا جدا ح�� إن (فرا�س�س) �اد ال أحد القدح��
� والضحكة ع� شفت�ه.. ) عاد �القدح�� �الحظه.. ثم إن (فاندل��
أحس (فرا�س�س) أن هناك لع�ة قذرة تدور ها هنا.. �ان �حاجة
إ� التدخل، ول�ن ك�ف؟ ر�ما لم �كن ما حدث ش�ئا مهما..

ة تمزقه.. شعر �العرق �غمر جسدە، والح��
ومرت دقائق..

فجأة سمع صوت زجاج يتهشم.. ثم صوت سقوط جسد
): - ماذا فعلت؟ لقد مات� و�خة �خت مس (فاندل��

همس الرجل �صوت مسم�ع واضح:
.. فلنحمله معا.. - صمتا� إنه �خ�� حال مث��

ل�نها واصلت ال��اء.. فعاد �قول:
؟ - هل سمعت؟ أم ت��دين الشجار م��

- إنها ج��مة�
� أبوك� - و�ن��

نحان.. وعندها رأى (فر�س�س) األب واالبنة �حمالن جسدا و���
� �ل خطوة..

�ان القس شاح�ا يتأرجح رأسه ��
لم �ستطع (فر�س�س) معرفة هل هو �� أم م�ت.. لقد وقعت
ى.. ور�ما �ان فاعلها هو أبوە والقس ع� األرجح ج��مة ك��

م�ت..
� وشعر �شعور عارم من الحنان األبوي.. إن واج�ه هو أن �ع��

أ�اە سواء �ان مخطئا أم مص��ا..
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� وثب من النافذة م�ش�ثا �األشجار ليه�ط ولم �در ك�ف وال م��
إ� الحد�قة..

ل وفتح ال�اب.. � واندفع نحو الم��

) محن�ا ع� جسد مس�� (رولز)، فما إن رأى �ان مس�� (فاندل��
(فر�س�س) ح�� تصلب..

 

� ثان�ة واحدة مد �دە إ� صدار (رولز) فأخ�ج ش�ئا.. ثم ناوله
و��

الب�ته ��عا..
� اللحظة

تم �ل هذا وقدم (فر�س�س) مازالت ع� ال�اب، و��
) وقال: التال�ة جثا ع� ركب��ه أمام (فاندل��
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� �ابنك ولتجدن عندي إخالص � أساعدك عامل�� - أبتاە� دع��
األبن.. سأفعل ما تأمر �ه دون أسئلة�

�انت استجا�ة الرجل األو� �� حشد من الشتائم:
- أب وابن؟ ابن وأب؟ ما هذە ال�وم�د�ا العجي�ة؟ و�حق السماء

من أنت؟
هنا التمع النور ع� وجه (فر�س�س)، فضحك الرجل عال�ا:

� أقل لك إنك قد دخلت - أرى� إنه (سك��مجور)� حسن.. دع��
� قد فقد

� لحظة ضيق �ال�س�ة �؛ ألن ض���
�� عنوة، و��

� م��
� لو أردت أن تعرف هذا..

وع�ه.. أنت لست ابنا �.. أنت ابن أ��
وواضح من ت�فاتك أن عقلك ل�س أفضل حاال من مظهرك..
ولو لم أ�ن مشغوال لعاملتك أسوأ معاملة ممكنة.. لهذا أنصحك

�الرح�ل حاال..
� ضعة حق�ق�ة.. ولو �ان بوسعه الرح�ل

�� �
راح (فر�س�س) �ص��

� حماقة إ� ما �قال..
�� �

لفعل، ل�نه وقف �ص��
:( قالت مس (فاندل��

.. أنت غاضب.. ل�ن نوا�ا مس�� (سک��مجور) حسنة.. � - أ��
:( قال (فاندل��

� بنقطة أخرى أر�د قولها - أشكرك ع� ال�الم.. لقد ذكرت��
� أحمق ل�منحك هذا

لمس�� (سک��مجور).. لقد �ان أ��
ح أن تزوجك هذە الشا�ة.. لقد تم المعاش.. وأحمق ألنه اق��
از، � � الم�ح.. وأقول إنها رفضت الفكرة �اشم��

عرضك عليها ��
� أنك ستحرم ا ع� أب�ك.. ولن �كون ذن�� � أضف أن � تأث�� ودع��

من معاشك، وتعود لدارك ق�ل ان�ام األسب�ع�
�ان صوت الرجل جارتنا أ��� مما �قول، وشعر (فر�س�س) �أنه
� ح�اته.. غ� وجهه �كفه �اتما

� أق� وأعنف احتقار ��
�عا��

أنة ألم.. ل�ن الفتاة وقفت معه من جد�د..
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� الجارحة.. أنا لم أتنفر منك، ات أ�� - ال �جب أن تضا�قك تعب��
� أحداث الل�لة تقديرا لك.. �ل العكس.. وقد زادت��

هنا حرك مس�� (رولز) ذراعه.. فأدرك (فر�س�س) أن الرجل
) وتفحص وجهه صائحا: مخدر فقط.. انح�� مس�� (فاندل��

) ما دمت - هلم.. هلم� لي�ته هذا �له.. واآلن �ا مس (فاندل��
متحمسة له هكذا.. فلتحم� شمعة وتقودي هذا الوغد إ�

الخارج..
خ�ج معها الف�� إ� الحد�قة، ممزق الروح والجسد قال لها:

.. � ح�ا��
- أشكرك من رو�.. لقد �انت أسوأ ل�لة ��

ثم إنه سألها تذ�ارا منها.. فتفكرت هنيهة ثم قالت:
� �أن تنفذ حرف�ا ما أطل�ه منك؟

� وافقت.. أتعد�� - لو أن��
- حتما..

ل أ�دا مهما سمعت ومهما عرفت.. � � أال تعود لهذا الم��
- عد��

� خطر ال
اتجه إ� شوارع المدينة المزدحمة وكن حذرا.. أنت ��

�مكن تصورە..
� �دە ودفعته إ� الشارع،

ووضعت ش�ئا ملفوفا �مند�ل ��
� الركض.

وأوصدت ال�اب وراءە، وع� الفور �دأ ��
 

∞∞∞∞∞
 

) هو األقوى فإن (فر�س�س) هو األ�ع.. لو �ان (فاندل��
� أم���ان)، وطلب �عض

وقد ركض هذا ح�� وصل إ� (�ا��
الجعة.. ثم أخ�ج المند�ل من جي�ه ليتفحص تذ�ار مس

..( (فاندل��
� ح�اته.. إن ق�متها

وجد عل�ة مغ���ة �داخلها أ��� ماسة رآها ��
ة وهو ينظر.. لهائلة.. وشعر �ح��
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هنا شعر ب�د حازمة توضع ع� كتفه، وصوت هادي �قول:
- أغلق العل�ة واستعد هدوء قسماتك�

نظر ألع� ل�جد رجال شا�ا له هيئة مطمئنة.. �ان قد جاء من
مائدة ق���ة حامال �أسه.. ومرة أخرى قال:

� أحد معارفك.. - حاول أن تتخلص من ذهولك وت�ف �أن��
حسن� هكذا حسن� هكذا.. اق�ع �أسك ��أ�.. أخ�� �ا

س�دي أنك من الهواة�
.. وأشعل س�جارا قالها �اب�سامة ذات مع��

سأله (فر�س�س):
� سم - �حق السماء من أنت؟ ولماذا أط�عك؟ إن وجهك �لهم��

�الثقة وت�دو �� حك�ما.. فماذا ت��د؟
� ك�ف وصلت ماسة الراجا

�� � وقته.. �جب أن تخ��
ء �� �

- �ل ��
إ� حوزتك؟

- ماسة الراجا؟�
- لو كنت م�انك لما ت�لمت بهذا الصوت العا�� لقد تعاملت

..( ال (توماس فاندل�� � حوزة الج��
� �انت �� ا.. ح�� معها كث��

؟ � - أ��
- غ��ب� أبوك؟

�ان الف�� �شعر �أنه - مع هذا الرجل - �قف ع� أرض ثابتة،
ام �فعم صدرە.. هنا سأله الرجل: وشعر �االح��
ء؟ �

- هل لك أن تف� �� ك�ف �قت هذا ال��
� إ�اە منذ ساعة المس ء م�وق.. لقد منحت�� �

- ل�س م�� ��
� (رودی الب�ك)..

�� ( (فاندل��
- إنك تث�� اهتما�..

) من هنا تذكر الف�� أن هذە العل�ة �� �التأ��د ما أخذە (فاندل��
ء.. �

ض�فه �عد تن��مه.. وح� للغ��ب �ل ��



2477

�
، وطلب منه: ما إن ف�غ من قصته ح�� نادي الغ��ب السا��

- هل لك أن �سأل المدير أن �ح�� لهذە المائدة..؟
ة رجل ألف إصدار األوامر.. ته ن�� والحظ (فر�س�س) أن ن��

� أمام المائدة.. فقال له الرجل: وجاء المدير �عد دق�قة لينح��
  .. - أرجو أن تخ�� هذا الس�د �اس��

قال المدير:
ل) � ف �ا س�دي أن تجلس ع� مائدة األم�� (فلورت�� - إن لك ال��

أم�� (بوه�م�ا)..
نهض (فر�س�س) مذهوال، ل�ن األم�� أشار له �العودة إ�

مقعدە، وللمدير �العودة لعمله.. ثم مد �دە لـ (فر�س�س):
� هذە الماسة.. - أعط��

: ناوله (فر�س�س) الماسة دون أن ينطق.. فقال األم��
- الصواب ما فعلت.. وستع�ش ل�شعر �العرفان ألحداث الل�لة..
� مشا�ل عد�دة، ل�ن العاقل الشجاع هو من �خ�ج

الرجل �قع ��
� �دي.. ولتكونن

ح ألن مشا�لك �� ف.. دع عقلك �س�� �� �
منها ��

نهايتها سع�دة..
ونهض األم�� مع الشاب.. ل�قودە إ� ع��ته الفاخرة.. وقال له:

� و�� تحت ت�فك.. اجمع متاعك، ولسوف - هذە ع����
� خارج (�ار�س)، تق�م بها ح�� تأخذك الع��ة إ� ف�لال خاصة ��

ي�ت�� األمر..
: تفوە (فر�س�س) ب�عض ع�ارات العرفان.. فقال األم��

ف �ك أبوك، � �ع�� - س�كون هناك وقت �اف لشكري ح��
..( وج مس (فاندل�� � وت��

، وأوقف أول س�ارة أجرة وركبها �عد ر�ــع ساعة ثم فارقه األم��
..( وصل إ� دار مس�� (فاندل��

) الحذر �سأله من أنت؟ فق�ع ال�اب.. برز وجه مس�� (فاندل��
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..( - أرجو أن تغفر �� هذە ال��ارة المتأخرة �ا مس�� (فاندل��
�ان هناك اثنان �الداخل.. أحدهما (رولز) واآلخر هو مس

� تغمر الدم�ع عي�يها.. فح�اهما.. ) نفسها ال�� (فاندل��
:( سأل المس�� (فاندل��

- أي ر�ــــح طي�ة أتت �سمو�م هاهنا؟
- جئت لعمل معك..

.. �أنما هم خدم عندە � � واقف�� ثم اتجه ل�جلس تار�ا ال�اق��
يتلقون األوامر.. وأردف:

ف، أما أنت �ا مس�� - أنت �ا مس�� (رولز) ت�فت دون ��
) ف�داك ملوثتان �الج��مة.. �ال.. أنا هنا ألت�لم ال (فاندل��
.. لسوف تزوج ام وتط�ع�� � �اح�� .. لذا عل�ك أن �سمع�� �

ألص��
اب�تك إ� صد��� (فر�س�س سك��مجور) ابن أخ�ك، وتقدم لها
ة آالف دوالر كدوطة.. أما أنت �ا مس�� (رولز) فإن � عمال ع��
� ) �ع�� � (س�ام).. أعتقد أن صمتك �ا (فاندل��

لك كواعظ ��
الموافقة..

:( � دهشة.. ثم قال (فاندل��
نظر له الرجالن ��

.. � - ل�س دون مقاومة م��
: قال األم��

� � و�ال وجدت��
ة لم تعطك ح�مة.. فال �ستفز�� - إن سنك ال�ب��

أق� مما تتصور.. إن هذە أول مرة أصطدم فيها �ك وأنا
غاضب.. فاحرص ع� أن تكون آخر مرة..

( ثم أشار إ� (رولز) � �م�� معه إ� الحد�قة وت�عهما (فاندل��
�شمعة �� �فتح لهما البوا�ة..

�ان صامتا ل�نه - ما إن أدار األم�� ظهرە له – ح�� أ�� �حركة من
�دە، �لها تهد�د وغضب مجنون ثم إنه غادر الدار �دورە قاصدا

أقرب موقف الع��ات األجرة..
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: وهكذا ي�تعد خ�ط األحداث عن � �قول الراوي العر��
ة اء.. �ق�ت مغامرة أخ�� ل ذی الستائر الخ�� � الم��
�
وت�ت�� قصة (جوهرة الراجا).. إن آخر حلقة ��

� (�غداد) �اسم (مغامرة
السلسلة معروفة لدى سا���

.( ل مع المخ�� � األم�� فلور���
 

∞∞∞∞∞
 



2480

.. ل) مع المخ�� � مغامرة األم�� (فلور���
� األم�� مع مس�� (رولز) إ� �اب الفندق الذي �سكنه

م��
.. األخ��

� عي��ه.. وهو
ات تح�شد �� �ان (رولز) �شعر بندم، جعل الع��

�قول:
.. قل � ما �جب أن أفعله واح�تاە� ل�ست �

- لقد دمرت ح�ا��
.. � ور المجرم�� لدي فضائل الره�ان وال ��

: قال األم��
ء.. فالتائب يتعامل مع هللا ال مع األمراء.. ل�ن �

- لن أطال�ك ���
�
ال�ا) واعمل �� لو �ان �� أن أنصحك، فلتذهب إ� (أس��

المستعمرات هناك، وحاول أن ت�� أنك كنت رجل دين، أو
وضعت عي��ك ع� تلك الماسة اللعينة..

�ة؟ - لعينة حقا� أين �� اآلن؟ وأي أذى تحدثه لل���
: رد األم��

� اآلن.. � جي��
- ال م��د من األذى.. إنها ��

، لمدة � � الظالم، أمام عي��ه الدامعت��
وابتعد عن الرجل ل�ذوب ��

� الدروب حائر �صدد ما �جب عمله
ساعات راح األم�� �جول ��

بهذە الماسة.. هل �ع�دها لمال�ها الذي ال �ستحقها.. أم �قوم
�عمل شجاع و��عدها عن �ل ال��� لأل�د؟
� ضوء الشارع..

أخ�ج الماسة وراح يتأملها ��
� مجسدا..

ّ الن�� حجمها وتألقها جعالە �درك أ��� فأ��� أنها ال��
� الجشع أنا اآلخر� � نظرت إليها أ��� لغلب�� � هللا� لو أن�� - فل�ع��

� النها�ة عاد إ� دارە..
��
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� وجد رجال �خ�ج من � كدينه، ح��
�اد �دخل من ال�اب الخل��

ام سائال: � �اح�� الظالم و�نح��
ل) أم�� (بوه�م�ا)؟ � ف مخاط�ة األم�� (فلورت�� - هل � ��

.. فماذا ت��د؟ - كذا أد��
� استدعاء سمو�م لمقا�لة المأمور.. إنه .. ومطلوب م�� - أنا مخ��

.. � مجرد إجراء روتي��
- وماذا إذا أب�ت أن أت�عك؟

� مخول �ح��ة الت�ف.. � ع� سعادت�م أن��
- لن أخ��

: .. فسأله األم�� قالها وانح��
ح �� س�ب هذا الفعل غ�� المهذب؟ تالحظ - وهل لك أن ���
� لم أرفض ولم أق�ل.. وقراری �عتمد ع� إجابتك ال��عة أن��

.. � أذكرك أن األمر جد خط�� الحاذقة، ودع��
قال المخ�� بتواضع:

) وأخاە لديهما اعتقاد ال �صدق ال (فاندل�� - س�دي.. إن ج��
� �د�ك..

ة �� �أنهما يتهمانك �ال�قة.. و�قوالن إن الماسة الشه��
� المأمور �لمة إن�ار منك..

ولسوف �ك��
) - عرف األم�� الحق�قة المروعة.. هنا - إذ سمع اسم (فاندل��

فهو لم يتم الق�ض عل�ه فحسب..
فه.. �ل هو كذلك مذنب� إن هذە ال�ارثة ع� ��

ماذا عساە أن �فعل؟ إن ماس�ة الراجا منحوسة حقا..
و��دو أنه آخر ضح�ة لها..

ء واحد مؤكد.. هو لن �ع� التأ��د المطلوب للمخ�� وعل�ه �
��

أن �كسب وقتا.. ولم �ستمر ترددە سوی ثان�ة..
: قال للمخ��

- حسن.. دعنا نمش إ� المأمور..
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مة.. فقال له انح�� الرجل ثان�ة.. وم�� وراء األم�� �مسافة مح��
هذا:

� مزاج للحد�ث..
- ادن.. فأنا ��

ثران.. ح�� وصال إ� منتصف الج�.. ومش�ا ي��
فقال األم��

ح مرفق�ك ع� السور وتنظر.. ف�ما - نحن هنا فوق الج�.. فل��
�جرى الماء تحتنا تجرى الشهوات ومتاعب الح�اة، حاملة معها

� أحك لك قصة.. أمانة الشخص الضع�ف.. دع��
� أتل�� أوامر سمو�م.. - إن��

: وانح�� ع� الج� يرمق المدينة النائمة وهو �ص�� لألم��
�ف - رأی ماسة نادرة لدى أم�� - �ان هناك ضا�ط - رجل ��

ء سوى الظفر بها، ح�� لو �
�� �

هندی.. �التا�� لم �عد يرغب ��
فه.. �سمعته.. �ح�ه للوطن.. لذا راح �خدم س�دە ض� ���
�
الجد�د ��ل وس�لة.. خان وطنه.. وترك زمالءە ُ�ذ�حون، و��

النها�ة عاد �الماسة وثراء فاحش...
� �دي رجل دين شاب

- ومرت السنون، وضاعت الماسة لتقع ��
ء وفر �الماسة إ� �لد �ع�د.. وتعاون مع أخ �

ك �ل �� واعد، ف��
الضا�ط األول، وقررا اق�سام الماسة.. ل�ن األخ �ان ي��د الماسة
� النها�ة

اللعينة النفس�ة.. من ثم خدر رجل الدين و�قها.. و��
� حوزة رجل عا� الم�انة..

ضاعت الماس�ة لتص�� ��
).. والماسة � ماسة الراجا.. - اسم الضا�ط هو (توماس فاندل��

وها �� ذي�
: ورأى المخ�� الماسة فأطلق �خة.. ب�نما استطرد األم��

ء مق�ت.. مق�ت �ما لو �انت �
و�ال�س�ة � هذە الجوهرة ��

� �أنما تم صنعها من دم األب��اء.. الد�دان تزحف عليها.. ترجف��
ك سوى �قدر �س�� من تلتمع بنار الجح�م.. وأنا لم أخ��
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� العصور الخال�ة �س�بها.. إن
تار�خها.. وهللا �علم ما حدث ��

مل�وت

هذە الماسة س�نت�� هذە الل�لة..
و�حركة مفاجئة هوت الماسة إ� النهر، محدثة رذاذا من الماء..

 
: �خ المخ��

� � � هللا� ماذا فعلت؟ لقد خ��ت بي�� - فل�سامح��
ثم �خ �عد ثان�ة صمت:

� � �ا سمو األم��
د - واح�تاە� لقد أفسدت ح�ا��
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: قال األم��
- لم �كن من هذا �د.. واآلن لنمض إ� المخفر..

 

∞∞∞∞∞
 

)، و�ان لم �مر وقت ط��ل إال وتزوج (فر�س�س) مس (فاندل��
) ي�سل�ان األم�� هو شاهد الع��س.. وراح األخوان (فاندل��
) �حثا عن الماسة.. وقد صار غطسهما � � نهر (الس��

�الغطس ��
� لم �عرفا أنهما اختارا الف�ع من ف�اهات المدينة، ل�ن الرجل��

الخطأ من النهر..
�
أما عن األم�� - ذلك الرجل السا�� - فقد قامت ثورة ��

(بوه�م�ا) أقصته عن العرش.. �س�ب غ�ا�ه المستمر واهماله
لواج�ات شع�ه..

ت).. وأنا أتردد � شارع (رو���
واآلن �دير األم�� متجرا للس�جار ��

عل�ه من آن آلخر ألدخن وأثرثر معه.. وأجدە ما زال عظ�ما �أ�ام
مجدە..

� (لندن) �لها.
� أن أقول إنه أوسم �ائع تبغ �� و�مكن��

 

∞∞∞∞∞
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نادي االنتحار
 

� ال �ستطيع المرء فيها أن �موت ملعونة �� الح�اة ال��
دون أن �دفع ماال�
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� ال�ع�ات المغطاة �القشدة..
ح�ا�ة الشاب ��

ل) أم�� (بوه�م�ا) � � (لندن)، نال األم�� (فلورت��
خالل إقامته ��

إعجاب �ل الط�قات، �س�ب جاذب�ة ط�اعه وكرمه الملحوظ..
�ان رجال مرموقا �ح�م منص�ه.. برغم أن هذا �ان جزءا ض��ال

من شخص�ته..
�ان قد اعتاد أن يتق�ل العالم �ما هو �أي فالح �س�ط، ل�نه
ا عن � تختلف كث�� �ان يتذوق المغامرات، وأسال�ب الح�اة ال��

� رسمها له مولدە.. تلك ال��
� ال تعرض م�ح�ة ومن آن آلخر �ان �شعر �الضيق ح��
� ال يناسب الطقس � أي من مسارح (لندن).. وح��

ضاحكة ��
� يهزم فيها �ل منافس�ه؛ من ثم ينادي ممارسة ال��اضة ال��
الدين) - رئ�س الفرسان المخلص - و�طلب إل�ه ال�ولون�ل (ج��

ة.. أن �عد ألمس�ة مث��
� حبور..

الدين) ضا�طا شا�ا ج��ئا، �ستق�ل األن�اء �� �ان (ج��
و�ــه�ع ل�عد لألمر عدته.. فقد علمه المران ك�ف �ج�د التنكر..
وغدا قادرا ع� تغي�� أف�ارە ذاتها لتناسب تنكرە.. و�التا�� صار

ا.. بوسعه أن �دخل مع س�دە أغرب األما�ن طر�
لم تعلم السلطات المدن�ة �� هذە المغامرات، ألن شجاعة
ة شد�دة � و�خالص اآلخر أنقذهما من مأزق كث�� أحد الرجل��

الخطر..
� ذات ل�لة من (مارس) دخال - �س�ب المطر - إ� حانة تد�

��
..( ) و�� دان�ة جدا من م�دان (ل�س�� (�ار أو�س��

� فاشل فق�� ب�نما وضع األم��
� ش�ل صح��

الدين) �� تنكر (ج��
� جعال مظهرە �من لوحته الشمس.. وجلسا � كث�� لح�ة وحاجب��
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� أمان..
اندي والصودا �� يرشفان ال��

� (لندن)..
�انت الحالة تعج �أحط الط�قات طرا ��

و�ان الجو ممال عامة.. ل�ن فجأة فتح ال�اب، ودخل الحانة
شاب معه رجالن.. وقد حمل الثالثة أط�اقا مآلي �ال�عك
�ن سائال �ال منهم أن المغ� �القشدة.. وراح �دور ع� الحا��
�ق�ل كعكة.. ف�ان هناك من �أ�� وهناك من �ق�ل وهناك من

�سخر عندئذ �ان الف�� �لتهم ال�عكة ضاح�ا..
: ودنا الف�� من األم�� وانح�� عارضا عل�ه كعكة، فقال األم��

� إ�
� لن أق�لها مالم تق�ل دعو�� .. ل��� �

- إن مجاملتك تؤثر ��
العشاء، ع� س��ل التع��ض عن التهامنا هذا ال�عك الذي ال

: نم�ل إل�ه، قال الف�� �عد تفك��
ا �جب توز�عه، ولسوف أمر ع� - الحق أن لدي كع�ا كث��

. � حانات عد�دة.. لهذا أخ�� أن تكونا جائع��
: قال األم��

�
.. ألننا مهتمان �أسل��ك المح�ب �� �

- �ل سأصح�ك وصد���
� أوقع المعاهدة ل�لينا.. إمضاء سهرة.. واآلن دع��

والتهم األم�� كعكته، وكذا فعل صد�قه.. ثم نهضا ي��عان
� جولته غ�� العاد�ة ع� الحانات...

الشاب ��
�انت �سع كع�ات قد �ق�ت، فقال الف�� لزم�ل�ه:

.. اليوم أنا أن�� ح�اة حمقاء � تأخ�� عشاء�ما أ���
- لست راغ�ا ��

� صارت واهنة �س�ب �عمل شد�د السخف.. و�رغم أن ب�ي��
� إلنهاء مش�لة ال�عك

� سأجازف �ح�ا�� � المالذ، إال أن��
إفرا�� ��

، وع� الفور التهم ال�ع�ات ال�سع ال�اق�ة.. ثم نقد ال�ا��
� أجرهما.. وأعلن أنه جاهز لتناول العشاء.. الحمال��

� �� (سوهو) راح الرجال الثالثة �لتهمون
� مطعم صغ�� ��

و��
عشاء فاخرا مع كث�� من الشم�ان�ا..
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.. ثم إن �د�ه �
�ان الف�� مرحا ل�ن ضح�اته �انت أع� مما ي����

�انتا ترتجفان..
سأله األم�� وقد أشعل �ل منهم س�جارا:

� لخل�قان �أن نحفظ � وصاح�� - أمقت أن أ�دو متطفال.. إال أن��
.. فإننا من أسخف � ال�.. فإذا �انت ح�ايتك سخ�فة فاطم��
� هو الم�جور ا).. إن اس�� هو (جودول) وصاح�� رجال (انجل��
(ألف��د هامر سم�ث).. وقد كرسنا جل ح�اتنا لل�حث عن �ل ما

هو شاذ وغ��ب..
قال الشاب، وقد �دأ يتحمس:

- سأروى القصة �� ال أخ�ب أمل�ما.. ل�ن اس� س�ظل �ا..
� ورثت عن جدودی م�لغ ثالثمائة جن�ة �ل عام، و��تا إن��
� أج�د لعب الورق جم�ال، ومعهما ورثت شغفا هائال �الم�ح.. إن��
�ما �سمح �أن أخ� مائة جن�ه سن��ا.. وأج�د الفر�س�ة �ما
� � �ار�س �ما أض�عه هنا.. ثم إن��

�سمح � �أن أضيع ما�� ��
مارست الم�ارزة مرارا�

� ثرو�� سوی
- لقد �ددت ما� ت�د�ا مرع�ا.. ح�� لم �عد ��

� لغرض ما.. و�ددت اليوم � فأ�ق�ت أر�ع�� ثمانون جنيها ال أ���
� م�ح ومزاح.. آخرە دعا�ة ال�عك المغ� �القشدة

�� � أر�ع��
هذە..

� الحمقاء بنها�ة سخ�فة.. واآلن
- كنت عازما ع� أن أن�� ح�ا��

.. أنا مفلس أخرق تماما.. فقد انت� آخر جن�ه م��
: قال األم��

� لمتأثر بهذە الصدفة.. ولسوف أحذو حذوك � إن�� - صدق��
حاال�

وأخ�ج ك�س ماله فحفن حفنة من الجنيهات..
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� منها عددا وضعه ع� المائدة لدفع الحساب، ثم ر�
انت��

ان المدفأة.. � ن��
�� �

�ال�ا��
� جنون:

حاول الف�� أن �منعه ل�نه لم �ستطع فصاح ��
� أن ت��� ع�

- أيها التعس� ما �ان لك أن تحرقها �لها.. �ان ي����
� جنيها� األقل أر�ع��

�ساءل ال�ولون�ل:
� أو مائة مثال؟ � جنيها؟ لماذا ل�س ثمان�� - ولماذا ي��� أر�ع��

� قنوط:
قال الف�� ��

� جنيها ملعونة �� الح�اة - ألنه ال �ستطيع الدخول دون أر�ع��
� ال �قدر المرء فيها أن �موت دون أن �دفع ماال� ال��

ا قال ال�ولون�ل: ت�ادل األم�� وال�ولون�ل النظرات.. أخ��
.. ل�ن ع� أن أعرف أوال .. فما زال م�� ما�� - ليتك توضح أ���

مع�� �المك هذا..
نظر الف�� إليهما حائرا.. ثم �ساءل:

ا. ؟ هل �ال�ما �ا�س قانط مث� حق� - هل تمزحان م��
: قال األم��

� النار
- حس�ك أن رأ�ت الدل�ل.. فال أحد ير�� �مائة جن�ه ��

مالم �كن �ا�سا قانطا..
ا� - مالم �كن �ا�سا أو.. أو مليون��

.. � �ال��
� �ا�س.. وال أحب أن �شك أحد �� - لقد قلت إن��

ء األخ�� ال�ا�� لك؟ هل ستلج �
- أحقا أنت مستعد أن تفعل ال��

ك؟ ال�اب الوح�د المفت�ح أمامك لتفر من لوم ضم��
: � نفاد ص��

قال ال�ولون�ل ��
- نحن مثلك سئمنا الح�اة وتطلب الموت.. وقد شاء الحظ أن
� نلقاك.. فل�كن لنا موعد مع الموت الل�لة.. ثالثة من القانط��

يرحلون معا إ� العالم األخر�
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اعة حقة، ح�� إنه خدع األم�� الدين) يؤدي دورە ب�� �ان (ج��
� حماس:

ذاته، واحمر وجه الشاب وقال ��
� فلنتصافح من أجل الصفقة.. - أنتما من تناس�ا��

ثم أردف وهو �صافحهما: - قد قاد�ما حظ�ما السع�د إ�..
� أعرف �اب الموت ال�ي �ما ال �عرفه سوای.. هل لد��ما فإن��
ثمانون جنيها؟ حسن� إن رسم الدخول إ� نادي االنتحار أر�عون

جنيها�
- نادي االنتحار؟ ما هو �حق السماء؟

قال الشاب:
ء من �

ف لدينا �ل �� - حسن.. هذا هو ع� الرفاه�ة وال��
الس�ك الحد�د�ة إ� المصاعد إ� التلغراف.. لم �كن ينقصنا
� نغادر �ه الم�ح.. �اب إ� الح��ة.. وهذا هو

سوي �اب خل��
ما �قدمه نادي االنتحار..

� مغادرة الح�اة.. ل�نهم
�ن من الناس يرغبون - مثلنا - �� إن كث��

ال �فعلون.. إما ألن لهم أ�ا قد �صدمها الفراق.. و�ما ألن
الخوف �منعهم من ذلك..

.. فأنا أمقت الح�اة.. �
وأنا نموذج ع� الن�ع الثا��

� لست مشتاقا إ� الموت.. وال أجرؤ ع� إطالق الرصاص ل���
.. �

ع� م��
.. - الس�ب كهذا وجد نادي االنتحار.. وال أستطيع ال�الم أ���
� قادر ع� أن أقدم�ما إل�ه الل�لة، ولتكونن نها�ة ح�ات��ما ل���

هذا األسب�ع�
� ساعته.. وقال:

ثم نظر ��
- أمام�ما نصف ساعة ح�� تقررا�

وانفرد األم�� �ال�ولون�ل (ج�� الدين).. فقال األم�� إن رأ�ه قد
استقر ع� رؤ�ة هذا النادي �أي ثمن..
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.. لو أن مكروها أصا��م - ول�ن المصلحة العامة �ا سمو األم��
هذە الل�لة فلسوف تحل �ارثة عظ� �أمتنا..

� األمر ح�� نهايته..
�� �

- سأم��
� هدوء استد� األم�� الخادم، وطلب من ال�ولون�ل أن ينقدە

و��
� ع��ة.. ثمن العشاء.. ثم انت�� س�جارا وخ�ج الرجال طالب��
جلوا ودفعوا للحوذي أجرە وانطلقوا بها إ� ساحة مظلمة.. ف��

استأذنهما الشاب �ضع دقائق ح�� �ع�� فكرة لمن �الداخل..
ثم عاد �عد قل�ل.. وقال لهما:

- هلما� إن الرئ�س �االنتظار.. ل�ن عل��ما أن تصدقاە القول..
فهو �حب أن يتحرى �دقة عن �ل عضو جد�د.. إن كتمان ال�

� هذە الجمع�ات ال��ة �ما تعلمان..
مهم ��

وتهامس األم�� وصاح�ه.. واتفقا ع� أن ي��د �ل منهما ما
ة عال�ة س�قول زم�له.. وهكذا اقتادهما الشاب إ� غرفة صغ��

السقف.. وتركهما ح�� �دعو الرئ�س..
�انت أضواء الشارع ت��دى لعيونهما، مما جعلهما �عتقدان أنهما
نج كروس) و�انت الحجرة مكسوة �أثاث دان�ان من (�ش��

رخ�ص و�ــها ق�عات عدة فوق مشاجبها..
ثم انفتح ال�اب ودخل رئ�س نادي االنتحار..

� من العمر.. مهی�ا � الخمس��
�ان أصلع الرأس ذا لح�ة كثة.. ��

� شفت�ه س�جار هائل �حركه �مينا و�سارا.. وتحت مخ�فا و���
إ�طه كتاب.. نظر لهما م�سائال.. فقال ال�ولون�ل:

� االنضمام للنادي �ا س�دي..
- إننا لشد�دا الرغ�ة ��

� شفت�ه.. وقال: حرك الرجل الس�جار ب��
- ماذا؟ نادي؟ لقد اخطأتما.. فهذا ب�ت خاص وعل��ما أن ترحال

حاال..
� هدوء:

قال األم�� ��
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�
� أذكرك أن من هو �ا�س مث�� ل�س لد�ه ما - س�دی.. دع��
� ألعدك �أن تندم ع� �خ�ە.. ولن �ق�ل هذە المعاملة، و�ن��

� الصغ�� هذا� دخو�� هذە الحجرة، إذا أنت لم تنفذ طل��
�ان هذا �اف�ا ألن المدير الفجر �ضحك.. وقال:

� أن أستمع
- هذا هو ال�الم� لقد لمست قل�� ولسوف �سعد��

� �حاجة إ� االنفراد �ك أوال.. إل�ك، ول���
وتم اقت�اد ال�ولون�ل إ� حجرة جان��ة.. ثم �دأ استجواب األم��

� االنتحار.. فقال هذا:
عن س�ب رغبته ��

ء سوى فرط ال�سل، وهو الس�ب الذي أدى لفص�� من �
- ال ��

الج�ش.. أضف لهذا إفال�� التام�
- وزم�لك؟

� لعب الورق..
- طرد من الفرقة منذ أ�ام ألنه غش ��

راح الرجل يرمقه صامتا دون أن �كف عن مضغ س�جارە.. ثم
� ث�ات.. وجاء دور

أمطرە بوا�ل من األسئلة أجاب عنها األم�� ��
الدين) ليتل�� أسئلة مماثلة.. �ان الرجل ي�حث عن تناقض (ج��

.. � � القصت�� ب��
ف الجمع�ة، و�لزم �ل عضو ثم جاء دور التوقيع ع� ميثاق ��
�الوالء التام وتنف�ذ ما �طلب منه حرف�ا.. فمن ينكث �العهد

فه و�غذ إ�سانا �ال دين وال كرامة� �فقد ��
ا �ال�س�ة لألم�� وال�ولون�ل، ل�نهما وقعا وهما �ان هذا عس��

�شعران �الرجفة واأل�.
اقتادهما الرئ�س إ� قاعة الجلوس..

�ون �ان هناك ستة ع�� شخصا حول المدفأة �دخنون و���
ا. الشم�ان�ا.. و�ان الجو عامة مرح�

�
ة.. وأدرك أنهم ش�اب �� � خب�� راح األم�� يتأمل الجلوس �ع��
� هم ذ� حساس، ل�نهم خالون من القوة ال�� خ العمر أ��� ��
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�
� الح�اة..

�مكن بها النجاح ��
� مواضيع تافهة.

�عضهم �ان يتحدث �ال انقطاع ��
� لهفة، ثم ي��

ثم �صمت �ال س�ب.. و�عضهم �ان �دخن ��
.. � .. ثمة جو عام من التوتر واإلرهاق العص�� � س�جارە ح�� ينط��
� و�ان هناك رجل �جلس جوار المدفأة، ي�دو وقد تجاوز األر�ع��

� ح�اته.. إنه ه��ل
من العمر.. �دا لألم�� أنه أقبح من رأى ��

عظ�� مكسو �الجلد وع� أنفه ع��نات شد�دة السمك..
�ان الش�اب المجتمعون ي��ادلون ع�ارات المزاح الثق�ل..
و���ادلون األنخاب لما م�� من ذك��ات، و�حكون عن أعظم
اهنون حول العالم اآلخر.. هل هو ، و��� �

� الما��
المنتح��ن ��

ظالم دامس أم نور �خلب العيون..
� � سمع نظ��ة (دارو�ن) ال�� وقال واحد إنه انضم للنادي ح��

تقول إن اإل�سان أصله قرد.. فهو لم يتحمل فكرة أن �كون
أجدادە قرودا..

.. فلو أراد إ�سان أن �قتل نفسه فل�فعل - �دا األمر سوق�ا لألم��
�حق السماء - کس�د مهذب وال دا�� ل�ل هذە الضوضاء.

أما ال�ولون�ل فاتجه نحو ذلك الرجل القبيح الجالس جوار
المدفأة.. وقدم له نفسه �اسم كولون�ل (هامر سم�ث).. فعرفه

� � � النادي منذ عام��
الرجل أن اسمه (مالتوس)، وأنه عضو ��

عامان؟ إذن فهذا النادي مزحة وال خطر هناك ل�ن الرجل قال:
� االنتحار.. أنا عضو فخري هنا..

- ��احة أنا ال أرغب ��
�
� هنا يوم�ا �انتظار أن �ص��ه الحظ.. و�أ��

فالعضو العادي �أ��
دورە..

- وماذا عن الرئ�س؟
- أوە� إنه شخص�ة رائعة.. أروع وغد �مكن أن تصادفه يوما�
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� (لندن) ثالثة أعوام ينظم هذا العمل
وهو عقل�ة ج�ارة.. ق�� ��

� األمر..
و�رتب األوراق.. ولم �حدث قط أن السلطات شكت ��

ف�ل س�ل القتل هنا ت�دو طب�ع�ة تماما..
سأله ال�ون�ل:

؟ فما س�ب - ل�نك تقول إنك ال �شت�� الموت حضورك اليو��
� حماس:

قال الرجل ��
- أنت ال تفهم �ا س�دی.. إن هذا النادي هو مع�د اإلدمان..
� غ�� مؤهل ح�ث تمارس أع�� أنواع االنفعال ومن المؤسف أن��
صح�ا �� أستمتع �ه أ��� من هذا.. لقد ج��ت �ل أنواع اللهو
فلم أجد ب�نها ما �ستحق �ل هذە الضوضاء.. الخوف هو
العاطفة الحق�قة الوح�دة.. الخوف عاطفة ق��ة تهب�� أعظم
� �ا س�دی الفاضل.. فأنا ج�ان�

مالذ الح�اة.. �مكنك أن تحسد��
از من هذا الجنون �له.. � شعر ال�ولون�ل �اشم��

ء �
ل�نه س�طر ع� نفسه وواصل األسئلة.. وهنا اتضح له ��

غ�� معقول.. إن القرعة تجري �ل ل�لة االخت�ار أحد األعضاء
ل�لعب دور الضح�ة.. وأحدهم ل�لعب دور القاتل� أي أنه من

الممكن أن ي�تخب لقتل األم�� مثال�
� استمتاع.. �ان

راح مس�� (مالتوس) يرمق انفعال ال�ولون�ل ��
� ال�رامة.. فهو �ان

فاء شام�� از الناس ال�� � �عشق أن يث�� اشم��
� موضع أع� من هذە العواطف التقل�د�ة..

�عت�� نفسه ��
ك � عواطف المقامرة والم�ارزة وألعاب الس�� - إن نادينا �جمع ب��
� فن االنفعال، ل�ن

الرومان�ة.. لقد �ان الرومان أساتذة ��
المس�ح�ة قد قضت ع� هذە األلعاب تماما..

ثم قال:
� ذراعك أتو�أ عليها..

- واآلن هلم نر اللعب عن قرب.. أعر��
ورأى ال�ولون�ل أعضاء النادي �دخلون حجرة مجاورة..
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اء �موائد القمار والرئ�س �قف � وسطها مائدة خ��
حجرة ��

عليها يوزع أوراق اللعب.. قال (مالتوس):
� �حدد القاتل

� �حدد الضح�ة.. واآلس الس�ا��
- إن اآلس ال�ستو��

أو الجالد.. لألسف إن نظري واهن فال أستطيع رؤ�ة الورق من
� ع� �ل حال.. هنا.. إال أن متا�عة الوجوە تكفي��

�ان األم�� واقفا وسط الحشد.. هادئ الجنان..
� ف�ان يرى وجوها � أعماقه، وراح يتابع الالعب��

و�ن �ان متوترا ��
شاح�ة منفعلة، وأ�ادي ترتجف ب�نما الرئ�س يوزع الورق مقل��ا
ە ول�م ى مص�� حول المائدة.. ع� �ل العب أن �قلب ورقته ل��
هم حماسا تردد أحدهم �ضع ثوان ق�ل أن �مد �دە ل�عرف.. أ���

�ان مس�� (مالتوس)..
وجاء الدور ع� األم�� فمد �دە - وقد تحركت ف�ه طب�عة

ي ورقته.. و�انت (�سعة).. المقامر - ل��
أما ال�ولون�ل ف�انت ورقته (ثالثة) وجاء الدور ع� الف�� ذي

ال�ع�ات المغطاة
� �ا لحظه التعس� �

�القشدة، فإذا �� اآلس الس�ا��
فهو لم يرد أن �قتل، �ل جاء �� �قتل�

ومازالت دورة الورق مستمرة.. فالورقة الخطرة لم تظهر �عد..
سقطت ورقة جد�دة أمام مس�� (مالتوس).. فما إن قلبها ح��

� �
أطلق شهقة عال�ة.. فقد �انت ورقته �� األس ال�ستو��
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�
ا.. وتفرق الالعبون ل�ن (مالتوس) ظل �� انت� اللعب أخ��

ق.. �ة ال�� موضعه �ال حراك، �من ��
خ�ج األم�� وال�ولون�ل إ� الهواء ال�ارد شاع��ن أن �ل هذا �ان

حلما ثق�ال..
: صاح األم��
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� أمر كهذا؟ أن تدع هذە
ف �� - واح�تاە� أن ترت�ط �ميثاق ��

� � الحنث �قس�� التجارة �ستمر �ال عقاب.. لو �مكن��
قال ال�ولون�ل:

.. ل�ن من الممكن أن أحنث أنا �ه - مستح�ل �ا سمو األم��
�قس�:

� أ�ة مغامرة م��
فك �� الدين) ب�هانة �� - لن أسمح لك �ا (ج��

أطلب لنا ع��ة �حق السماء، علنا ن�� هذە الل�لة..
� الص�اح ما �اد �صحو من النوم، ح�� دخل إل�ه ال�ولون�ل

و��
�ج��دة، وأشار إ� خ�� فيها:

� الساعة الثان�ة، وقع المس��
«حادث مؤسف: ص�اح اليوم ��

� (و�س�بورن جروف) - من فوق
(�ارتل�مو مالتوس) - و�ع�ش ��

� الحال..
�� �

تراب��ن السلم.. فتو��
� األوساط الراق�ة، و�ن موته س�قا�ل

وقد �ان الس�د مشهورا ��
�حزن عميق دون شك..»

ت�ادل الرجالن النظرات.. لم �كن ما يؤلمهما هو وفاة (�ارتل�مو)
فه صاحب ال�ع�ات �ر، ذی الروح الش�طان�ة، �ل ما اق�� ال��

ذات القشدة..
: قال األم��

- لقد �ان الف�� التعس ب��ئا أمس.. واآلن �لطخ الدم �د�ه..
� لسوف يندم رئ�س هذا النادي ع� آثامه.. ال أعرف ك�ف ل���

سأفعله.. ت�ا لها من لع�ة ورق.. وت�ا لها من تج��ة�
� لها أن تتكرر..

- ما ي����
ل�ن األم�� ظل صامتا.. فتوتر ال�ولون�ل.. وصاح:

- ال أظن سمو�م ترجو العودة.. إن واج�ات مركز السا� تحرم
عل�ك تكرار هذە التج��ة الم��عة�

� نادي االنتحار من جد�د�
- �ل العكس.. سنكون هذە الل�لة ��
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�
�ان األم�� م�ا.. ح�� لم �جد ال�ولون�ل حال سوى القبول..
لهذا استأذن من األم�� � �عد عدته، و�رتب �عض أمورە،

� لع�ة الش�لة..
استعدادا الحتمال الهالك ��

وجاء الل�ل..
ودخل الرجالن النادي الره�ب من جد�د.. فلم �كن هناك سوى

.. � ستة أشخاص جالس��
ورأى األم�� �طرف عينه الف�� صاحب ال�ع�ات المغطاة
�القشدة، وهو مفعم �الضيق والهم.. راح األم�� �حاول التودد

إل�ه ل�نه صاح:
�ما إ� هنا� لو سمعتما �خة العجوز وهو � لم أح�� - ليت��

�سقط.. لو سمعتما صوت تهشم عظامه�
اخرجا اآلن وأنتما ب��ئان لم تقتال أحدا�

هنا دوي صوت الرئ�س:
- ان��اە �ا سادة�

ثم �دأت اللع�ة الرهي�ة..
دار الورق ثالث مرات، ولم تظهر الورقتان..

ازداد التوتر ب�نما الدورة الرا�عة ت�دأ.. ومد األم�� �دە إ� ورقته
� �

�قلبها فإذا بها اآلس ال�ستو��
�ان رجال شجاعا.. ل�ن العرق غمر جبهته وارتجفت �داە ع�

الرغم منه..
ساد الغرفة ضجيج عال.. و�دأ القوم ين�فون عن المائدة.. �ان

.. هناك العب قد تل�� اآلس الس�ا��
� خاطر � الدورة الثان�ة.. وأدرك األم�� �م �ان أحمق، ح��

��
�مستق�له ومستق�ل دولة �املة.. لمجرد الفضول�

�دأت السكينة تعود إل�ه إ� حد ما.. ودار �عي��ه �حثا عن
� الم�ان.. ووجد جالدە يتهامس مع

ال�ولون�ل فلم �جدە ��
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�
ت��ات ب�نما هناك من �دنو منه ليهمس: الرئ�س �صدد �عض ال��

- ل�ت �� حظك�
هنا انت� الجالد من الحد�ث مع الرئ�س، فان�ف وقد فهم ما

، فصافحة قائال: �جب عل�ه عمله.. ب�نما دنا الرئ�س من األم��
� أسد�ت ان هذە الخدمة، � أن��

فا �.. و���� - �انت معرفتك ��
�
� ثا��

وال �مكنك أن �شكو من أننا عطلناك.. فقد تم اخت�ارك ��
مرة�

لم �جد األم�� ما �قول.. لقد جف حلقه تماما..
اندي.. وقال له: دعا الرئ�س إ� �أس من ال��

اند) ع� الرص�ف األ�� ح�� تل�� � شارع (س��
�� �

- ستم��
الس�د حامل اآلس الس�ا�� عل�ك أن تط�عه طاعة عم�اء.

هز األم�� رأسه شا�را.. وان�ف..
ة ارتدي ق�عته ومعطفه، وخطر له أن هذە قد تكون المرة األخ��

� يرتديهما فيها� و�� تؤدة غادر الم�ان إ� الظالم.. ال��
ل�نه لم �كد �غادر الدار.. ح�� مرت جوارە ع��ة و�ذا بثالثة
� غ�� رفق إ� داخلها، وسمع صوت ال�ولون�ل

رجال �حملونه ��
�قول له ب�نما الع��ة تنطلق..
- فل�غفر � سمو�م تهوری�

أل�� األم�� رأسه ع� عنق ال�ولون�ل، وأطلق تنه�دة خالص:
� �ا (كولون�ل)؟

- أغفر لك؟ ك�ف أشكرك �ما �ك��
قال ال�ولون�ل:

� مأزق مشابهة مرة أخرى إن هذە الع��ة
- �أال تضع نفسك ��

ت�تظر خارج النادي من ق�ل أن ندخله نحن.. لقد رت�ت األمر
� تركتك.. ح��

- و.. وجالدی؟
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� الق� ي�تظر
- ق�ضنا عل�ه وهو �غادر النادي.. وهو اآلن ��

ح�مك..
� الظالم.. وقال كولون�ل ج�� الدين:

راحت الع��ة تركض ��
- إن قسمنا �منعنا من إ�الغ البول�س.. ل�ن لدينا عددا هائال من
� النادي اآلن.. فماذا تنوي عمله؟

األ�ى ق�ض عليهم خدمك ��
� ث�ا�ه الرسم�ة مثل

ا، و�� وصلت الع��ة إ� ب�ت األم�� أخ��
.. فقال لهم: أعضاء نادي اإلنتحار أمام األم��

� ل�م جم�عا وأتم�� عون�م.. وغدا �ح�� ��
� ألر�� � إن�� - �ا حم��

�ل من�م قصته فلع� قادر ع� مساعدته�
ثم التفت األم�� إ� رئ�س النادي.. وقال:

� لن أهينك �عرض المساعدة.. إن عندي عرضا - أما أنت فإن��
ج�دا لك.. فأخو ال�ولون�ل س�قوم برحلة إ� أورو�ا.. وأنا راغب
� أن تصح�ه إ� هناك.. هل تج�د الرما�ة �المسدس وثق �أنك

��
ستحتاج إ� هذا.. وس�كون هناك من رجا�� من يراق�ك ط�لة

الوقت، للتأ�د من أنك لن تفر من هذە الم�ارزة العادلة�
� مراق�ة النادي، والق�ض ع� �ل

و�عد هذا استمر رجال األم�� ��
زائر جد�د الستجوا�ه.. و�انت هذە نها�ة القصة.

.. وهكذا انتهت هذە الح�ا�ة.. وصار مقر � �قول الراوي العر��
� أ��� العنوان �ا ألس�اب واضحة.. أما من النادي مغلقا.. و�ن��
� معرفة مغامرة األم�� مع رئ�س النادي، فلهم أن

يرغبون ��
�طالعوا قصة الطب�ب وصندوق (ساراتوجا)..

 

∞∞∞∞∞
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قصة الطب�ب وحقي�ة ساراتوجا..
�ان مس�� (س�الس سكودامور) شا�ا أم��ك�ا ود�عا.. وال �عود
هذا إ� أنه جاء من (نيو إنجالند) ف�� �قعة من العالم الجد�د
ال �شتهر برقة الحاش�ة، و�رغم أنه لم �كن ث��ا، فقد احتفظ
ة.. وقرر أن �شاهد سحر � مفكرة صغ��

بنفقاته �لها مدونة ��
.. وراح ينفق أقل القل�ل � � فندق �ال�� الالتي��

(�ار�س) مق�ما ��
من المال.

� الغرفة المالصقة له �انت هناك حسناء جذا�ة متأنقة.. عرف
��

ف�ما �عد أنها تد� مدام (زف��ن)، و�انت تقا�له أح�انا �اب�سامة
�ة قاض�ة من عي�يها السوداو�ن، ل�نها لم تفلح قة أو ��� م��

� اال�تئاب والح�اء..
� جعله �غرق ��

سوی ��
و�لما حدثته �ان ال�الم �فارقه، و��� لغته الفر�س�ة.. و�غرق

� اللعثمة واالرت�اك ح�� ترحل..
��

، �ان هناك طب�ب وع� الناح�ة األخرى من غرفة األم����
ي له سمعة مشكوك فيها.. و�ان اسم الرجل دكتور � إنجل��
� أرغمته ع� ترك ع�ادته طة لندن �� ال�� (ن��ل)، و�قال إن ��

الناجحة جدا هناك..
� هذا الركن المتواضع من ال��

� الدراسة ��
� وقته ��

فراح �ق��
.. � الالتي��

لم �كن مس�� (سكودامور) خال�ا من العيوب، وأهم هذە الرذائل
� األمور

فضوله.. �ان ثرثارا �ط�عه �عشق الق�ل والقال خاصة ��
� �جهلها.. و�ان �سأل دوما عما ال �عن�ه.. و�تلصص ع� ال��
� الجدار

� غرفة مدام (زف��ن)، من خالل ثقب، ��
قاعة الجلوس ��

.. � � الغرفت�� الفاصل ب��
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� ذات يوم تلقت مدام (زف��ن) ز�ارة من رجل ط��ل القامة
و��

� من عمرە.. لم يرە (س�الس) قط.. ل�ن � الخمس��
أصلع، ��

، و�ذلة من (الت��د) مما جعل � � مشعث�� الرجل �ان ذا سالف��
� ولقد دارت المحادثة همسا أ���

صاحبنا يتأ�د من أنه ب��طا��
ة عال�ة الوقت.. لم �سمع منها (س�الس) سوی ع�ارة ق�لت بن��

�أنما �� احتجاج:
- لقد درست ط�اعه �دقة.. ومن جد�د أقول لك..

� �مكن أن أجدها.. إنك المرأة الوح�دة من هذا الطراز ال��
تنهادت مدام (زف��ن) و�دا �أنها تع�� نفسها من مشقة شد�دة..
�
�طا�� عند الع� تم سد فتحة المراق�ة.. وأدرك (س�الس) أن ال��

� أثناء ز�ارته..
� هذا وال �د أنه الحظها ��

له دور ��
� ح�� الخادم حامال خطا�ا �خط �ان �شعر �سوء حظه ح��
ء امرأة لم �كن موققا.. ل�نه �ان مكت��ا �الفر�س�ة بهجاء م��
�
� م�ان من ال (ب���� بول) ��

�األغالط و�دعو الشاب إ� اللقاء ��
ة مساء اليوم.. الحاد�ة ع��

� نفس الف�� و�انت الن��جة
واصطرعت الوداعة مع الفضول ��

ة مساء.. ودفع ثمن � العا��
�� أنه اجتاز مدخل الـ (ب���� بول) ��

تذكرة الدخول �ال م�االة أدهشته هو نفسه..
�
�ان الوقت وقت (كرنفال) والمرقص مزدحما صاخ�ا.. و��

ال�دا�ة أخجلته األضواء وأر�كته.. ثم خدرت ذهنه وجعلته يزداد
جرأة.. وراح �شق زحام المرقص كفارس مستعد لمواجهة

الش�طان ذاته..
� جوار عامود.. � جالس��

�طا�� هنا رأی مدام (زف��ن) وض�فها ال��
فدنا منهما ل�سمع ما �قوالن دون أن ي��اە..

: �
�طا�� قال ال��
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- هو ذا الرجل.. ذو الشعر األشقر يتحدث مع الفتاة ذات الثوب
.. األخ��

قالت المدام:
�
.. ل�ن تذكر أن أفضلنا قد �فشل �� - حسن سأ�ذل ما بوس��

ء كهذا.. �
��

� ل�ن � واحدة.. اذه�� تك من ثالث�� � أ��� نتائج.. لقد اخ�� - ال� إن��
ته ها هنا � أعرف أ�ة لعنة أح�� .. ليت�� خذي الحذر من األم��

� (�ار�س)..
الل�لة.. �أنما ال يوجد ألف مرقص غ�� هذا ��

رأي (س�الس) �الصدفة رجال شد�د الوسامة ت�دو عل�ه أمارات
األرستقراط�ة والس�طرة.. �ان جالسا مع رجل آخر �خاط�ه
ام واضح.. وسمع (س�الس) ذو العقل الجمهوري - فهو �اح��
دد مرارا.. ففتنه هذا الوصف ودنا من ) ت�� أم��� لفظة (أم��
� جلس عليها هذا األم�� وتا�عه �ان األم�� �قول وهو المائدة ال��

�ش�� نحو الرجل األشقر:
ت الدين) إن المسألة حمقاء تماما.. لقد اخ�� - أقول لك �ا (ج��
أخاك لهذا العمل، ومن واج�ك أن تتأ�د من أنه س�قوم �ه.. لقد
مرت ثمان وأر�عون ساعة ولما ينفذ المهمة �عد.. �ان �جب أن
� التدر�ب ع� الم�ارزة، و�نام ساعات أطول

� وقته ��
�ق��

و�تم�� يوم�ا، و�أ�ل طعاما متقشفا.. أتراە �حس�نا تلهو هاهنا؟
قال ال�ولون�ل:

ي.. وهو حذر جدا، فما عل�ك أن � أعرفه ج�دا �ا أم�� - إن��
� س�عن�ان برئ�س النادي تقلق.. وأنا واثق من أنه – والخادم��

ج�دا..
: قال األم��

� جاسوسان �ارعان، و�رغم � أن تقول هذا.. ل�ن الخادم��
���� -

هذا استطاع رئ�س النادي أن �فلت من مراقبتهما ساعات
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� حقا إنه الرجل �ج�د الخداع..
عد�دة.. وهذا يث�� قل��

� مراق�ة الرقص.. ولم تعد المحادثة غ��
ثم انهمك األم�� ��

عاد�ة..
هنا عاد (س�الس) يتذكر موعدە الذي حان وقته ومن الغ��ب
أنه �دأ �شعر برعب ونفور من اللقاء المرتقب.. وترك دوامة
الرقص تحمله إ� ال�اب دون مقاومة.. ل�نه سمع صوت مدام
(زف��ن) تتحدث �الفر�س�ة مع الرجل ذي الشعر األشقر، الذي

� منذ قل�ل..
�طا�� أشار إل�ه ال��

قال (س�الس) لنفسه:
� مثل جمال هذە

� �عدها مع امرأة ��
- إن �� إال ع�� دقائق أم��

�ف.. ر�ما أ��� أناقة، ور�ما لها لقب ��
� الخطاب، فخاب أمله..

ثم تذكر الهجاء المغلوط ��
- ل��ما �انت خادمة � �ات�ة الخطاب..

و�اد يتجه لل�اب ثان�ة.. ل�ن الدوامة أ�عدته عنه..
.. ولم � � الرح�ل ألنه شعر �م��ــــج من الفض�لة والج��

�ان راغ�ا ��
�منعه من الفرار سوى خش�ته أن ي�دو ناقص الرجولة أمام

صاح�ة الخطاب..
لقد مرت ع�� دقائق ع� الموعد.. واستعاد جرأته وشجاعته،
� أن الفتاة قد رحلت أو لم تأِت.. اآلن ال �مكن ألحد أن

إذ فكر ��
اعته من � أنه - ر�ما قد أفلت ب��

� ثم راح �فكر �� � يتهمه �الج��
�رة.. مؤامرة ��

� شعر ب�د توضع ع� ذراعه.. اتجه للخروج ح��
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استدار فرأى امرأة ضخمة الحجم، ل�ن وجهها وديع..
قالت له:

- أرى أنك صائد �ساء واثق من نفسه.. ل��� كنت مصممة ع�
� تقدم ع� الخطوة �ائها، ح�� لقائك.. فالمرأة تتخ� عن ك��

األو�..
�انت لط�فة جعلت التوتر �فارقه.. و�رغم حجمها الهائل

� فقد �دأ �م�ل إليها قالت له و�� تعدە �لقاء: وظهورها المفا��
� حجرتك ال تغادرها..

- غذا عل�ك أن ت��� ��
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� الحاد�ة
ولو جاء من يزورك من رفاقك فلت�فه فورا.. ثم - ��

ة إال ال��ــع - تفارق الفندق.. ال تت�لم مع البواب و�ال أفسدت ع��
ء.. توجه إ� تقاطع حدائق (لوكسمبورج) مع ال �

�ل ��
(بول�فار) وسأ�ون �انتظارك هناك.. عل�ك أن ت�بع تعل�مات
حرف�ا واال جل�ت ال��ال ع� امرأة �ل ج��رتها أنها أحبتك يوما..

قال (س�الس):
- ال أفهم مع�� ل�ل هذە التعل�مات..
�ته �المروحة ع� �دە، وهتفت: ��

� .. الص�� الص�� � کس�د �� - أراك �دأت تعامل��
� ال�دا�ة.. و�عد هذا تحب أن تطيع..

إن المرأة تحب أن تطاع ��
� أنا أعرف�م مع�� الرجال.. �ل�م ال ت�الون �سمعة المرأة ال��

تهوا�م..
ددة: ثم قالت �لهجة م��

- ثم ك�ف �� أن أثق �عواطفك.. إذا ما رفضت تنف�ذ هذە
� أول لقاء لنا؟

� أطلبها أنا �� التوافه ال��
�ت كفيها معا صارخة: ونظرت للساعة و��

- �ا للسماء� أحقا تأخرنا إ� هذا الحد؟
واح�تاە� أ�ة جوار من نحن مع�� ال�ساء� ل�ست لدي ثان�ة

أخري..
� الزحام..

وودعته �عد أن كررت تعل�ماتها، وغا�ت ��
� الل�لة التال�ة، فاتبع س�الس) تعل�ماتها

وجاء الموعد المنتظر ��
حرف�ا.. ووقف عند تقاطع حدائق (لوكسمبورج) مع ال

(بول�فار)..
�ان متلهفا قلقا، ل�نه انتظر نصف ساعة، يرمق وجوە المارة..
� بنفسها

ودار حول المدينة مرارا.. ل�ن ال كونت�سة حسناء تل��
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� تردد.. وخي�ة األمل
� إ� الفندق ��

ا �دأ �م�� � ذراع�ه، وأخ�� ب��
تقتله..

قا�له البواب، ففتح له ال�اب وسأله:
- هل رحل؟

- من؟
قال البواب:

� أظنك دفعت له.. - لم أرە �خ�ج.. ل���
- عم تتحدث �حق السماء؟

- الرجل األشقر قص�� القامة الذي جاء �طالب �دين لك عندە..
قال (س�الس):

- ل�ن.. ل�نه لم �أت قط..
� درجات السلم إ� حجرته..

ثم ه�ع ير��
وقف أمام ال�اب �لتقط أنفاسه الملهوفة.. ثم فتح ال�اب.. �ان

ا... الظالم دامسنا، ل�نه شعر �األمان أخ��
� الظالم عن عل�ة الثقاب.. و�حاسة االتجاە أدرك

وراح ي�حث ��
أنه عند قدم الفراش.. فما عل�ه إال أن يتحسس األغط�ة ح��

� عليها الثقاب.. �صل إ� المنضدة ال��
ء ما �

مد �دە.. فلم �كن ما أحس �ه مالءة.. �انت مالءة تحتها ��
أقدم إ�سان� سحب �دە ��عا وتصلب هلعا �ضع ثوان.

�
ء �� �

استجمع شجاعته وواصل التجسس.. �ان هناك ��
فراشه..

�حث عن الثقاب وأوقد شمعة وق��ــها من الفراش، و�رغمه
أطلق �خة.. �التأ��د هو ذا يرى أسوأ خ�االته وقد تحقق..

� ال��ر تحت األغط�ة..
إنه جسد رجل يرقد ��

� المرقص أمس.. وجه منتفخ أسود
الرجل األشقر الذي رآە ��

� أنفه.. وخ�ط من الدم �خ�ج من فتح��
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�
.. ارت� ع� ركب��ه عاجزا عن التفك��

هنا سمع صوت قرعات ع� ال�اب.. جرى ل�منع الطارق من
ا.. فهو ذا د. (ن��ل) �دخل الغرفة حامال الدخول، ل�نه تأخر كث��

مص�احا.. و�تقدم لألمام.
قال الطب�ب:

- سمعت �خة.. لذا سمحت لنف�� بهذا االقتحام..
� الفراش لم �جد (س�الس) صوتا يرد �ه.. ل�نه وقف ب��

: والطب�ب.. إذ قال هذا األخ��
� الظالم ل�نك لم �ستعد للنوم �عد ووجهك �دل ع�

- أنت ��
أنك �حاجة إما إ� طب�ب و�ما إ� صديق.. فمن ت��د؟

.. وهكذا رأي .. فهو ع� األرض ي��� هنا انهارت أعصاب الف��
� الفراش.. فصاح:

الطب�ب جثة الرجل الممددة ��
� فراشك؟

- ه�ا� ما هذا وقت ال��اء.. ماذا تفعل هذە الجثة ��
�
ت�لم ��احة.. فقطعة اللحم الم�ت هذە لن تقلل من تعاط��

� معك.. ولو عاد صديق �� من �حر دم فلن �غ�� هذا عاطف��
نحوە..

راح الف�� �ح� له قصته.. فما إن انت� ح�� هتف الطب�ب:
�
� أخطر أ�اد ��

.. و�ما أنك وقعت �� � - واح�تاە� إما أنك خدعت��
� تم إ�قاع �ساطتك فيها� ول�ن ال تقنط.. أورو�ا.. �ا للحفرة ال��
.. ومتاعب المرء تل�ح أ��� سوادا � إنما الش�اب هو موسم الج��

� الحق�قة..
مما �� عل�ه ��

طة؟ � لل�� - هل أح�� قص��
- �الطبع ال.. فمن نظرة السلطات الض�قة لألمور، �مكن القول
إنك القاتل دون شك.. ونحن ال نعرف سوى قدر �س�� من

ك حولك.. المؤامرة.. فال �د أن من فعل هذا قد أح�م ال��
: قال الف��
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� نف� من الشجاعة ما
� ال أجد �� - إذن ما العمل �ا دكتور؟ إن��

� الوجود..
� �� أستمر ��

�ك��
ة وقال: � خب�� تأمل الدكتور الجثة �ع��

- م�ت تماما.. لحسن الحظ أنه صغ�� الحجم..
لم �فهم (س�الس) مع�� ال�الم.. وانت� الطب�ب من الفحص،

فجلس وقال:
� ركن الحجرة ش�ئا من هذە األش�اء هائلة

- لقد الحظت عندك ��
� أثناء سفرهم..

� �حملها ال��فيون من أمثالك �� الحجم، ال��
و�سمونها حقي�ة (ساراتوجا).. وح�� هذە اللحظة لم أ�ن أفهم
نفع هذە الم�ش�ت العمالقة.. ثم �دأت أفهم اآلن.. إن أصلح

ء لهذە الحقي�ة هو وضع جثة فيها� �
��

: قال الف��
- ط�عا ل�س هذا وقت المزاح..

� �م�ح، ل�ن فحوى �ال�� جاد تماما.. وعلينا - قد أع�� عن رأ��
اآلن أن نف�غ هذە الحقي�ة مما بها..

وراح الرجالن �فرغان الحقي�ة.. ثم تعاونا ع� حمل الرجل، ثم
ث�� جسدە � �ستقر داخلها..

وأغلقا الغطاء ع� هذا المتاع غ�� المعتاد..
ا للبواب � تهدي شكوكه.. - واآلن عل�ك أن تدفع م�لغا كب��
وتعال م�� حجر�� � أعط�ك جرعة من دواء مهدئ �عينك ع�

النوم..
� الدم�ع والدعاء، وعندما جاء � ح�اته ب��

ق�� الف�� أطول يوم ��
� ال � مغلق�� المساء عاد د. (ن��ل) إ� حجرته، حامال مظروف��

: عنوان عليهما.. وقال للف��
� لخالصك.. ص�اح غد س�عود ح خط�� - قد جاء الوقت أل��
ل) أم�� (بوه�م�ا) إ� (لندن).. وقد سبق �� أن � األم�� (فلورت��
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�
الدين) خدمة ما.. لهذا س�ق�ل أسد�ت ل�اورە ال�ولون�ل (ج��
األم�� أن �ضم حقي�تك إ� متاعه.. و�ــهذا �دخل المتاع إ�
(لندن) دون أن تف�شه الجمارك نظرا لمنصب األم�� ووضعه
.. فما إن تدخل الحقي�ة (لندن) ح�� �كون عل�ك الد�لوما��
فتح الخطاب األول.. ستجد �ه عنوانا تذهب إل�ه �الخطاب

� مع الصندوق.. سيؤخذ منك هناك وت�ت�� متاع�ك�
الثا��

- ول�ن ك�ف �ق�ل عق�� هذا؟
�دا الضيق ع� الدكتور وقال:

�
.. ر�ما كنت أ�دو هادئا منعزال مدمنا للدراسة.. ل�ن �� � - �ا ص��

�رة.. و�انت � � أرواح (لندن) ال�� � �ان اس� داو�ا ب�� ش�ا��
.. وأنا أرسلك لواحد من معار�� � ة مع المجرم�� عالقات كب��

القدا� ممن مارسوا القتل كتجارة..
�دا الرعب ع� (س�الس).. فقال الدكتور ضاح�ا:

� ك ب�� � أخ�� - أنت صعب اإلرضاء �ا مس�� (سكودامور).. ل�ن��
ك �قظا إ� هذا صح�ة القت�ل وصح�ة القاتل� ولو �ان ضم��
� سأرحل حاال.. و�مكنك التخلص من الحقي�ة �الش�ل الحد فإن��

الذي �الئمك..
� لك إ� حد ال يوصف.. .. فأنا مم�� - قد أسأت التعب�� عن نف��
� الص�اح ذهب (س�الس) إ� الفندق، ح�ث استق�له

و��
� تهذ�ب، ومن لحظتها زال عنه عناء

الدين) �� ال�ولون�ل (ج��
الصندوق..

ومضت الرحلة دون مشا�ل.. ف�ما عدا رعب الف�� من
� حول وزن الصندوق غ�� العادي.. مالحظات الحمال��

وع� ظهر القارب ال�خاري؛ الحظ سمو األم�� ذلك المناخ من
.. فقال متأمال: � الشجن المح�ط �الف��

- هذا شاب لد�ه �التأ��د..
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قال ال�ولون�ل:
- إنه األم���� الذي حملنا متاعه معنا..

اتجه األم�� إ� (س�الس).. وقال له:
ت عنها � ع�� � أيها الشاب أن أحقق لك الرغ�ة ال��

- لقد ���
� أن أقدم لك خدمات

الدين).. ولسوف ���� ال�ولون�ل (ج��
� أالحظ أنك جاد جدا � المستق�ل.. إن��

أخرى أهم من هذە ��
� أمور كئ��ة..

�ال�س�ة لعمرك، ي�دو �� أنك غارق ��
قال (س�الس):

� أتعس الناس.. فلم �عامل بریء معاملة ا تجعل�� - إن لدى أس�ا��
� عوملتها قط.. س�ئة كهذە ال��

وشعر (س�الس) �االمتنان إثر معاملة األم�� اللط�فة.. ل�ن لطف
األمراء ال �ستطيع تح��ر روح مثقلة من قيودها..

نج كروس).. فطلب األم�� من سائق ع��ته أن وصلوا إ� (ش��
يوصل الف�� �حقي�ته إ� ح�ث يرغب.. شكرە الف�� �حرارة..

� المظروف الذي �حوزته، وأخ��
وراح ي�حث عن العنوان ��

السائق بوجهته..
� العنوان المذكور تعاون والسائق ع� إنزال الحقي�ة.. ثم ق�ع

و��
ال�اب فعرف أن صاحب الدار غ�� موجود.. هكذا صار عل�ه أن
�أخذها ثان�ة.. و�ردعها فندقا.. و�ان هذا الفندق هو فندق

(ك��فن)..
� حجرته ع� الفراش.. وفجأة وجد الحمال �حاول فتح

جلس ��
الحقي�ة له.. فصاح:

ء منها� �
- دعها وشأنها� لن أحتاج إ� ��

غمغم الرجل:
ء كب�� �كن�سة.. ولو �

� االستق�ال.. إن هذا ل��
- إذن اتركها ��

� العالم..
كنت قد مألته ماال فال �د أنك أغ�� رجل ��
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�
- مال؟ أنا ال أملك ماال.. وأنت تتحامق..

- ل�كن �ا ق�طان.. لن �مس أحد مال سعادت�م..
� صحت�م..

ب ش�ئا �� � أر�د أن أ�� ل���
� �د الرجل فراح هذا

�� � � نابوليونت�� دس (س�الس) عملت��
� النها�ة

� العملة األجن��ة والحقي�ة.. و�� يزمجر.. و�نقل عي��ه ب��
قِ�ل أن ين�ف، فما إن صار وح�دا؛ ح�� راح (س�الس) ي�شمم

الحقي�ة.. ل�ن الطقس �ان �اردا ولم تفح رائحة الجثة �عد..
� مدينة غ���ة.. دون أصدقاء.. ولو تخ� عنه أصدقاء

وح�دا ��
الطب�ب فهو دون شك ضائع تماما..

ف وطنه لقد ضاع مستق�له.. لن تكون هناك أمجاد.. ولن ���
) أ�دا.. ولن �ص�� أ�دا رئ�سا للوال�ات المتحدة � (�انجور - م��

� (واشنجتون)..
ك تمثاال قب�حا له �� ي��

� حقي�ة (ساراتوجا).. ومجدە
ي مع�أ �� � إنه هنا محبوس مع إنجل��

القو�� قد تال�� شعاعا�
� الحجرة ل�لحق �العشاء، وهو �شعر أن �ل

ە الم��ــــع �� � ترك ك��
�
ى رجال �دخن �� � شك.. وحانت منه لفتة ل��

العيون ترمقه ��
م مه�ب.. لقد رأى هذا الوجه ركن القاعة.. رجال له منظر مح��

من ق�ل..
شعر �الذعر وعاد إ� الغرفة فأوصدها ع� نفسه وق�� الل�ل
تنهشه ال�واب�س.. خائفا من الجثة من اللصوص.. من المراق�ة
نام عند الفجر من فرط إرهاقه، قلم يوقظه سوى صوت طرق

ع� ال�اب، فجرى ل�فتحه.. وجد خادما �سأله:
- هل أنت الس�د الذي جاء إ� (بوكس كورت) أمس؟

هز رأسه أن نعم.. وهو يرتجف:
قال الخادم وهو �قدم له مظروفا مغلقا:

- هذە الرسالة لك..
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ة).. فتح المظروف فوجد داخله رسالة تقول (الثان�ة ع��
ا.. حمل حقي�ته المشئومة �معونة �عض الخدم ولم �كذب خ��

إ� الم�ان الذي قصدە أمس..
� وصل إ� العنوان - إ� حجرة �قف فيها س�د أمام أدخلوە - ح��

المدفأة، وقد أوالە ظهرە..
� مرت خمس دقائق ق�ل أن �ستدير الرجل.. عندها فو��

ل) أم�� (بوه�م�ا).. � (س�الس) �أنه لم �كن سوى (فلور���
� عنف:

قال األم�� ��
� معك، أنت تتصل بناس ء فهم تهذي�� - أرى �ا س�دي أنك ���

ذوي حي��ة لمجرد أن تفلت من ت�عات جرائمك..
: �خ الف��

- أنا طاهر بريء من �ل إثم سوى سوء الحظ�
.. و�صوت ملهوف راح �ح�� القصة من �دايتها لألم��

ء: �
قال األم�� �عد ما سمع �ل ��

� أخطأت.. أنت ضح�ة.. وما دمت لن أعاق�ك فمع�� - أرى أن��
� دور العمل.. افتح الصندوق

� سأساعدك.. واآلن �أ�� هذا أن��
ألرى ما ف�ه شحب لون (س�الس) وقال:

� أخ�� النظر إل�ه.. - إن��
- أحقا لم تنظر داخله؟ هذە عاطفة �جب مقاومتها.. إن منظر
� المشاعر من منظر رجل م�ت..

ا �� رجل م��ض لهو أ��� تأث��
رجل صار �ع�دا عن العون أو األذى.. عن الحب أو المقت..

تماسك �ا مس�� (سكودامور)..
تحامل الف�� ع� نفسه وفتح الحقي�ة..

� �حرر وقف األم�� يرقب المشهد و�داە خلف ظهرە ب�نما الف��
الجسد المتخشب من الحقي�ة..

.. ثم �خ: �دت دهشة أل�مة ع� وجه األم��
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- واح�تاە� أنت ال تعرف أ�ة هد�ة قاس�ة جل�ت �.. هذا
�
.. وقد �ان م�لفا �مهمة �� � � األم��

الرجل هو شقيق صد���
� �ا � حتفه ع� �دي خائن أث�م.. مسك��

� ل�� � ح�� خدم��
ك �م�ع أخ�ك؟ ك�ف أسامح نف�� كولون�ل� �أ�ة �لمات أخ��

� أنظر إ� � قدت الف�� إ� حتفه؟ إن�� وك�ف �غفر �� هللا أن��
هذا.

الف�� الذي ضح�ت �ه �ا مس�� سكودامور) وأشعر �م هو تافه
ا� أن �كون المرء أم��

.. فدنا منه األم�� ور�ت ع� �دە: �ان (س�الس) ي���
� � تعلمه.. ولسوف تغدو رجل��

- تماسك.. فلدى �لينا ما ي����
أفضل..

ثم إنه قاد الف�� إ� المائدة.. وقال:
- ا�تب � عنوان د. (ن��ل) هنا.. واحرص ع� تجنب صحبته لو
.. لقد أرسل جثة عدت إ� (�ار�س).. فهو رجل خطر.. رجل ذ��

� �
� صحبتك إ� القاتل الحق���

الشاب ��
هتف (س�الس) مذهوال:

� �
- القاتل الحق���

- لقد وجدت الخطاب الذي أرسله معك.. وهو موجه إ� رئ�س
نادي االنتحار نفسه.. إن نجاتك لمعجزة.. وعل�ك ترك هذا

الب�ت حاال..
، ل�نه تل�أ قل�ال جوار الب�ت عندها رأي فارق (س�الس) األم��
�
� ز�ارة ال�ولون�ل (هندرسون) ��

األم�� يركب ع��ة فاخرة ��
طة.. ال��

اما للع��ة عة؛ ن�ع األم���� ق�عته اح�� � و�رغم أنه جمهوري ال��
� ذات المساء ركب القطار عائدا إ� (�ار�س)..

المبتعدة.. و��
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: هنا ت�ت�� قصة الطب�ب وحقي�ة � �قول الراوي العر��
(ساراتوجا).. ولن أض�ف هاهنا سوى أن مس��

� سلم الشهرة الس�اس�ة..
(سكودامور) قد �دأ يرت��

� مسقط رأسه..
� آخر أخ�ارە إنه صار مأمورا ��

و�قال ��
 

∞∞∞∞∞
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مغامرة الع��ات (ال�ارو)..
�ان المالزم (برا�نبوری ر��ش) قد ظفر لنفسه �شهرة ال �أس بها

� ج�ال (الهند)..
� أثناء الحرب ��

��
واشتهرت أن�اء شجاعته، ثم عاد للوطن مصا�ا �ح� أدغال
مستعص�ة وند�ة س�ف ع�� خدە.. و�ان المجتمع مستعدا
�ق.. ل�ن المالزم لم �كن من هواة الستق�اله کنجم متوسط ال��
الشهرة.. و�ان �عشق المغامرة وال �ع�أ �المراسم.. لذا انتظر
ورها � �سعة أ�ام ح�� �دأ الناس ي�سونه، ثم ذهب إ� (لندن) ل��

� ال �عرفه أحد.. برغم أنه ض�� �ح�اته من أجلها.. كسائح أجن��
.. ثم خ�ج ي�حث عن ط��قة � � نادي المحار���

تناول عشاءە ��
م دخول الم�ح.. � � ز�ه الرس�� إذ اع��

لقضاء السهرة.. و�ان ��
� الشارع �غ��ه

ل�ن المدينة �انت جد�دة عل�ه، وزحام الوجوە ��
� و�تأمل..

�أن �م��
�دأ المطر ينهمر، فوقف تحت �عض األشجار �حت�..

هنا رأی ع��ة (�ارو) �ش�� له سائقها أنه غ�� مرت�ط ب��ون..
فه�ع إليها.. وركبها.. سأله السائق عن وجهته فقال:

- إ� ح�ث ت��د..
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عندئذ اندفعت الع���ة تحت األمطار وسط متاهة من البيوت
الفاخرة.. �انت هناك مجموعة من (الف�الت) الم�شابهة ح�� إن
المالزم فقد إحساسه �االتجاە تماما، وأدرك أن سائق الع��ة
� اخت�ارها.. و�ــهرته

ا �� دد كث�� يتجه نحو وجهة محددة لم ي��
قدرة الرجل ع� شق ط��قه وسط هذە المتاهة.. لقد اسمع
قصصا رهي�ة عن (لندن) من ق�ل.. فهل السائق ي�ت�� لمنظمة

غادرة دم��ة؟ وهل يراد قتله؟
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ل يتألق �النور.. � هنا توقفت الع��ة أمام (ف�لال) ما.. و�ان الم��
وثمة مدعوون �دخلون من البوا�ة الرئ�س�ة..

قال السائق:
- ال ها قد وصلنا �ا س�دي..

- وصلنا أين؟
- طل�ت أن آخذك إ� ح�ث أر�د.. وها قد وصلنا�

- كنت أظن أن االخت�ار �� أيها الرجل الط�ب..
� - هو كذلك �ا س�دي.. إن هناك حفلة للسادة المهذب��

� �لفت �الداخل.. ال أعرف ش�ئا عن صاحب (الف�ال).. ل���
�اختطاف السادة الموجودين الذين يرتدون ث�اب السهرة أو

الث�اب العسك��ة.. فما عل�ك إال أن تدخل وتقول إن مس��
(مور�س) دعاك..

� رفضت الدعوة؟ - وهب��
� أوامري �أن أع�دك إ� ح�ث کنت، وأنطلق

- عندئذ تق��
� مغامرة كهذە

أل�حث عن مدع��ن آخ��ن.. إن من ال يرغبون ��
ال �صلحون ضيوفا لمس�� (مور�س)..

هنا اتخذ المالزم قرارە..
نزل من الع��ة مغمغما:

� جي�ه عن
ا ح�� أ�دأ مغامر�� �حث �� - ع� األقل لم أنتظر كث��

األجر، ل�ن الع��ة �انت قد انطلقت.. و�عان ما برز له خادم
�حمل مظلة � �قودە إ� الداخل.. و�أدب قال له:

- لقد تم دفع أجر السائق..
ل، ح�ث راح حشد من الخدم � واجتازا الحد�قة إ� داخل الم��
�خلصونه من عصاە وق�عته.. وأعطوە تذكرة عليها رقم.. ثم

ة.. قادوە إ� قاعة كب��



2519

�انت هناك مئات من الشم�ع، وما �قرب من ستة ع�� ض�فا..
�عضهم �لعب (الرول�ت).. و�عضهم �لعب (ال�ا�اراە)

� کئوس الشم�ان�ا وأط�اق � راح الخدم ي�نقلون، حامل�� ع� ح��
الفا�هة.. ثم جاء مس�� (مور�س) ل�ستق�له.. �ان شا�ا وس�ما
رق�قا يو�� �أصل راق، ووجد المالزم أن لد�ه م�ال طب�ع�ا تجاە

مض�فه..
قال مس�� (مور�س):

� لممنون إذ � إن�� - سمعت عنك �ا مالزم (ر��ش).. وصدق��
� س�قتك من أعرفك.. إن مظهرك يتفق تماما والسمعة ال��
(الهند).. ولو أنك تناس�ت األسلوب الغ��ب الذي دعوتك �ه إ�

� سأشعر �الفخر وال�ور الخالص لوجودك هنا.. ؛ فإن�� ��
� م��

فكر المالزم:
.. هذا الرجل من ألطف الناس، وهذە الصح�ة من �

�� ��� -
� (لندن)..

أظرفهم ��
ل�نه راح يراقب الرجل.. ووجدە �جري فحصا دق�قا ع� �ل
ك ض�فا إال و�لمه.. وراح يراق�ه من � القاعة.. لم ي��

الموجودين ��
�ع�د.. وع� وجهه اب�سامة دائمة �عان ما ي�ساها.. عندئذ

تر�سم ع� مالمحه س�ماء القلق والجد�ة..
ثم رآە �أخذ أحد الضيوف جان�ا ل�قول له:

� أعتقد أنك - أعتذر لك ألف مرة.. ال أنكر أن��
� - وأت�لم جنت داری دون قصد، وعن ط��ق الخطأ.. ألن��
��احة - ال أذكر وجهك أ�دا.. فهال قلت �� تحت أي سقف

تحسب أنك موجود األن؟
ة: � ح��

قال الض�ف ��
- تحت سقف مس�� (مور�س)..
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� نها�ة الشارع.. وأنا
- فهمت.. هناك رجل آخر �د� (مور�س) ��

� أعتذر عن سوء الفهم ل�نه �� س�دلك عل�ه.. إن�� واثق أن ال��
ة �اف�ة.. وأنا لن � أستمتع �صحبتك ف�� - ع� األقل - قد جعل��
ة أطول.. أق�ل تحت أ�ة ظروف أن أؤخرك عن رفاقك ف��

(جون)� هال تأ�دت من أن هذا الس�د س�جد معطفه؟
فما إن رحل الرجل مع الخدم.. ح�� أطلق مس�� (مور�س)
تنه�دة.. �أنما روحه �انت مرهقة بهذا العمل الثق�ل الذي قام

�ه..
وخالل ساعة راح مس�� (مور�س) �ستق�ل ضيوفا آخ��ن..

و�طرد آخ��ن بنفس األسلوب الرقيق.. لهذا ظل العدد ثابتا..
ل�ن �عد قل�ل �دأ عدد الوافدين �قل وعدد المطرودين يزداد..

� مجموعة وأخرى.. لم �كن ي�دو ب�نما مس�� (مور�س) ي�نقل ب��
� عنايته الفائقة

�مض�ف، �ل �مض�فة.. وثمة ط��قة أنث��ة ��
�الضيوف..

دخل المالزم غرفة مجاورة ع� س��ل التجد�د..
هنا وجد ش�ئا غ���ا..

لقد جمع الخدم األثاث �له.. والزهور �لها..
ل �سكنه أ�ة قد عزمت ع� الرح�ل، و�انت هناك � �أنما الم��

ع��تا نقل أثاث أمام ال�اب.. فما مع�� هذا؟
إذن فاألمر �له خدعة..

من هو مس�� (مور�س)؟ ما غرضة من لعب دور المض�ف؟
ولماذا �جمع الزوار من شوارع (لندن)؟

� نهض مس�� � القاعة.. ح��
�ان خمسة أشخاص قد �قوا ��

(مور�س) ل�قول:
� لم �كن

ح ل�م األمر.. إن غر�� - ها قد حان الوقت �ا سادة أل��
ورة عاجلة.. وأطلب من�م �� �

هو إمتاع�م.. �ل معاونة نف�� ��
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� �
أن �سدوا � خدمة خطرة حساسة.. إن طل�ا كهذا ف�ه م�الغة
ء من غ���ا.. لهذا �مكن لمن يرغب أن ين�ف.. � ��� � ى ح�� ك��

و�� ذي �دي تصافحه ��ل إخالص..
نهض رجل أسمر ط��ل القامة.. وقال:

� أقدر �احتك �ا س�دي.. ال أر�د إعطاء انط�اعات.. ل�ن - إن��
� �أف�ار م�ش�كة لهذا سأرحل.. وأعتقد أنه

ال أنكر أنك تملؤ��
�ر ما أفعل ��لمات.. � ت��

ل�س من ح��
- ع� العكس.. أنا ممنون لما تقول..

قال الرجل مخاط�ا اآلخ��ن:
� سالم؟

- حسن �ا سادة.. ما رأ��م؟ هال عدنا إ� د�ارنا اآلن ��
ء الص�اح وترون الشمس � ��� � � ع� طل�� ح�� سوف �شكرون��

ثان�ة وأنتم طاهرو الذ�ل سالمون..
� قالها �جد�ة وخطورة.. عندها نهض واحد من الجالس��

مستعدا للرح�ل..
� اثنان ثابتا الجنان هما المالزم (برا�نبوری)...

و���
وم�جور عجوز أحمر األنف من سالح الفرسان..

� � إ� ال�اب.. ثم عاد إ� الضا�ط�� اقتاد مس�� (مور�س) الراحل��
� وقال: الجالس��

� التوراة.. واآلن أنا
ت رجا�� �ما فعل (جوشوا) �� - لقد اخ��

موقن أن�ما خالصة (لندن)..
.. ولقد راق�ت مسل��ما ط�لة � فمظهر�ما شد سائق ع����

السهرة.. ورأيت�ما تلع�ان وتق�الن الخسارة..
حزحا وق�لتماها كدعوة � � الم���ة، ل�ن�ما لم ت�� ثم قدمت خطب��

إ� العشاء..
قال الم�جور العجوز:

- نحن لن نخ�ب ظنك �ا س�دي..
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ثم قال مخاط�ا (برا�نبوری):
� أنك سمعت

- مالزم (ر��ش).. سمعت عنك ال�ث�� وال أشك ��
� أ�ضا.. أنا الم�جور (أوروك).. ع��

صافحه (برا�نبوری) وقال:
- ومن لم �سمع عنك؟

ثم سأل الم�جور مض�فهما:
� األمر م�ارزة؟

- واآلن ماذا؟ هل ��
قال مس�� (مور�س):

- م�ارزة ع� الموضة� م�ارزة. �ما أخ�� ح�� الموت مع أ��
� �اسم (هامر سم�ث)

األعداء طرا.. واآلن �مكن�ما أن تدعوا��
� أمرە قد اخت�� .. هناك شخص آخر يهم�� �

وهو اس�� الحق���
� هذا

من الدار منذ ثالثة أ�ام.. وال علم �� �م�انه.. وصد���
� عمل من أعمال العدالة الشخص�ة.. فهو مضطر ألن

منهمك ��
م � يتخلص بنفسه من وغد أث�م، دون معونة القانون.. ألنه مل��
�
� أحدهما هو أ��

�قسم تعس.. لقد هلك اثنان من رفا��
� أعرف أنه � هذا.. ل���

الشقيق.. واآلن ال أدري مص�� صد���
مازال ح�ا.. وهذە الرسالة ت��ت هذا..

الدين) تابع األم�� �الطبع �ان المت�لم هو ال�ولون�ل (ج��
ل).. � (فلور���

.. �ان مكت��ا ف�ه م�جور (هامر � وأخ�ج خطا�ا قدمه للرجل��
سم�ث):

� الثالثة ص�احا، س�قتادك إ� حدائق (روشس��
- يوم األر�عاء ��

.. أح�� معك � � أمرە.. وأنا أسألك أال تخذل�� هاوس) رجل يهم��
� �جهالن شخ�.. وال �جب � وس�دين متعاون��

مجموعة سيو��
� هذا الموض�ع.

أن �ذكر اس�� ��
(ت. جودول)
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قال ال�ولون�ل:
� غ�� - �ما ت��ان أنا ال أفهم ش�ئا عن الموض�ع أ��� من�ما.. ل���

� رت�تها: نادم ع� هذە الح�لة ال��
ت�ب مع أحد محالت استأجرت هذە الف�ال والخدم.. وقمت ب��
المفروشات لهذە الل�لة.. وهأنذا قد ظفرت �عون م�جور
� (أوروك) والمالزم (ر��ش).. واآلن أمامنا ساعة ح�� �ح��

الم�عاد وتوجد ع��ة ع� ال�اب �انتظارنا..
وناول �ال منهما مسدسا محشوا.. ثم ركب ثالثتهم الع��ة

.. � خطاب األم��
قاصدين العنوان الموضح ��

) ع� ضفاف القتال.. وله حد�قة تعزله عن �قع (روشس��
ة �ش�ل غ�� معتاد.. ومن الشارع ال �مكنك أن ترى ضوءا الج��
� أ�ة نافذة.. عامة ي�دو الم�ان �أنما أصحا�ه قد هجروە منذ

��
زمن..

دنا الرجال الثالثة من ال�اب.. ب�نما المطر ينهمر مدرارا، فوقف
� ظل شجرة يتهامسون و��تظرون..

الرجال ��
الدين) إص�عه �أمرهم �الصمت، ومن خالل فجأة رفع (ج��
� يتحدثان.. �ل واستطاعوا ضوضاء المطر سمعوا صوت رجل��

� مقاطع من �المهما: تمي��
؟ - هل تم حفر الق��

رد اآلخر:
� - نعم... جوار أشجار الغار.. �مكننا تغطيته �ألواح الخشب ح��

� فأحدث صدمة لدى من ينصتون.. نف�غ، وضحك أول المت�لم��
قا وسلك �ل منهما � اف�� ثم �دا من صوت الخطوات أن الرجل��

ط��قا مختلفا..
هنا ظهر وجه أب�ض من البوا�ة.. وأشارت �د للرجال الثالثة..
� � �المو�� ومشوا وراء مرشدهم ب�� فاتجهوا نحو ال�اب صامت��
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ل ذاته.. � طرقات الحد�قة إ� �اب المطبخ فالم��
� �ان دل�لهم �قتادهم حامال شمعة.. وهو رجل نح�ل مح��

الظهر، من آن آلخر �ستدير طال�ة الصمت منهم ب�شارة من
�دە..

الجو غامض والظالم دامس.. والم�ان مقفر يناسب أسود
األفعال طرا.. ح�� إن المالزم �دأ يتوتر..

ها نار �س�طة وجوار المدفأة ة تن�� � النها�ة دخلوا حجرة صغ��
��

جلسن شاب له مظهر مس�طر قوی..
� �دە س�جار �دخنه �استمتاع شد�د.. وأمامه �أس تحوي

و��
سائال فوارا مأل الغرفة برائحة محب�ة..

قال الرجل وهو �ش�� (ال�ولون�ل) و�ان هو األم�� ط�عا..
� أستطيع االعتماد عل�ك.. - مرح�ا.. عرفت أن��

انح�� ال�ولون�ل وقال:
- ��ل إخالص..

: ثم تمت طقوس التعارف.. �عدها قال األم��
� أن � أفضل، فمن المه�� - كنت أتم�� �ا سادة أن �كون برنام��

ن�دأ التعارف بهذە األمور الخطرة..
ل�ن خطورة الموقف أقوى من واج�ات الزمالة وأنا أعرف أن

رجاال أق��اء مثلهم �كفيهم أن �عرفوا أنهم أدوا معروفا..
قال الم�جور:

� ال أستطيع مداراة ما أعرف.. .. ل��� � - فل�غفر � سمو�م وقاح��

� (لندن) ال �عرف أم�� (بوه�م�ا)..
قد �مكن أن تجد رجال ��

� ال �عرفانه� ل�نك �التأ��د لن تجد رجل��
� سمع االسم.. أما �دا الذهول ع� المالزم (برا�نبوری) ح��

األم�� فقال:
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� قد انكشفت، مادام هذا �سهل ع� � أن شخصي�� - لن �ضا�ق��
ء �

توج�ه الشكر ل�ما.. أنا أعرف أن�ما كنتما ستفعالن نفس ال��
لمس�� (جودول).. ل�ن األم�� قادر ع� توج�ه الشكر ل�ما..

� حد�ث عن (الهند).. ثم دنا الرجل الذي قادهما إ�
مر الوقت ��

.. � أذن األم��
الداخل ليهمس ��لمة ��
قال األم�� �صوت عال:

- حسن �ا د. (ن��ل).. اغفروا �� �ا سادة فقد دنت اللحظة..
أطفأ د. (ن��ل) المص�اح.. وساد الظالم الم�ان ف�ما عدا ضوءا

خافتا من النافذة �علن قدوم الفجر..
� ان��اە وقال:

اتجه األم�� نحو ال�اب ووقف هناك ��
� الظالل..  

- س�كون فضال من�م لو لزمتم الصمت، واختفيتم ��
ساد الصمت الم�ان.. فلم �عودوا يرون سوی الظالم.. ثم رأوا
� خطوة � تؤدة نحو درج المطبخ.. �ان �قف ب��

شخصا يتجه ��
.. �

وأخرى ل�ص��
وتعا� صوت لهاث د. (ن��ل) وهو واقف ي�تظر ما س�حدث..

� نفوس المنتظ��ن..
لقد �ان �ل هذا ذا تأث�� مقلق ��

ثم انفتح �اب المطبخ..
وع� ال�اب ظهر خ�ال رجل منعكسا ع� ضوء الفجر خلفه..

�
هة وقف القادم سا�نا.. �ان ط��ل القامة �حمل سكينا �� ول��

� ضوء الغ�شة كنت ترى أسنانه العار�ة تلتمع �أنما
�دە.. و��

�لب ص�د موشك ع� االنقضاض.. وكنت ترى قطرات الماء
�ساقط من ث�ا�ه ع� األرض..

� النها�ة ع�� العت�ة.. ودوت �خة وصوت عراك..
��

.. � �د األم��
وق�ل أن يتحرك ال�ولون�ل �ان الرجل قد سقط ��

: أعزل.. عاجزا عن الحراك.. وقال األم��
- د. (ن��ل).. أرجو أن تتكرم ب�شعال المص�اح..
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ثم ترك سجينة ال�ولون�ل.. واتجه نحو ركن المدفأة..
� المص�اح ح�� رأى الرجال ت�دال شد�دا

فما إن اشتعلت النار ��
ل) الس�د المهذب.. �ل هو � .. لم �عد هو (فلورت�� � مالمح األم��

��
أم�� (بوه�م�ا) المفعم �التصم�م والعنف..

وأشار األم�� إ� سجنه وأعلن أنه رئ�س نادي االنتحار..
ت فخك األخ�� وسقطت قدماك ف�ه.. � - أيها الرئ�س.. لقد اج��
هذا هو آخر ص�اح تراە.. جنت س�احة ع�� قناة (ر�جنت)..
هذە �� آخر س�احة لك والق�� الذي حفرته �� ص�اح أمس
ك الخاص.. اركع وصلِّ �ا س�دي س�كون - �عون هللا القدير - ق��

.. وجهنم ت�تظرك.. ألن الوقت قص��
لم ين�س الرئ�س ب�نت شفة.. �ل ظل ينظر إ� األرض شاردا.

ة أ��� هدوءا: قال األم�� بن��
ا.. ل��� - �فضل (ن��ل) - قد � كث�� - هو ذا الرجل الذي راوغ��
تمكنت منه.. واآلن �ا سادة ما نحن مق�لون عل�ه هو تنف�ذ ح�م
أ��� منها م�ارزة.. وأنا لن أمنح هذا السفاح فرصة اخت�ار السالح
الذي يناس�ه.. إن رصاصة المسدس �سافر �أجنحة الحظ.. وقد
ت السيوف تخذل الشجاعة والمهارة أفضل الرجال.. لهذا اخ��

وأعتقد أن�م توافقون ع� هذا..
ثم أشار إ� رئ�س النادي.. وهتف:

ي قد نفد.. - هلم س�دي.. انتق س�فك فص��
رفع الرئ�س رأسه للمرة األو�.. وقد استجمع �عض شجاعته..

وسأل:
� و��نك؟ - هل س�تم األمر بي��

فا.. - أردت أن أعط�ك ��
� أن

- إن هذا مسلك الئق من سمو�م.. ولو حدث األسوأ فكفا��
أموت ب�د أعظم رجال (أورو�ا).
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ثم اتجه إ� المائدة وانت�� س�فا..
�ان م�ورا.. ومن الواضح أنه �ان موقنتا من خروجه سالما �عد

الم�ارزة..
.. � وأدت ثقته بنفسه إ� إثارة رعب المراقب��

ل) أن يراجع ن�ته.. � وطلبوا من (فلورت��
قال لهم:

- لن تكون سوى مزحة.. وأعد�م �ا سادة أن. الم�ح�ة لن
تطول..

ثم قال لل�ولون�ل:
� مدين لك �موت هذا ف ع� أن أوف�ه لك.. إن�� - إن هذا دين ��

.. �
الرجل.. وأنا مصمم ع� دفع دیو��

ثم رفع س�فه وأعلن استعدادە ب��ماءة ن��لة..
ومثله فعل الرئ�س.. فقد �ان هناك مناخ عام من الرجولة

� �ل هذا..
ف �� وال��

: قال األم��
الدين) ود. (ن��ل).. فال أر�د � هذە الحجرة س�نتظر (ج��

�� -
� � هذا األمر.. أما م�جور (أوروك) فإن��

لصديق � أن يتدخل ��
أرجوە أن �كون شاهد رئ�س النادي.. أما المالزم (ر��ش) فأرجوە

أن �كون شاهدی..
قال (برا�نبوری):

ف سأقدرە تماما.. ثم تقدم األم�� خارجا .. هذا �� - �ا سمو األم��
من المطبخ..

� النافذة ي�تظران ما س�حدث من
ووقف ال�ولون�ل والطب�ب ��

مشاهد دم��ة.. و�ان المطر قد توقف والطيور تغرد ع� أشجار
الحد�قة..
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تقدم األم�� والرئ�س والشاهدان وسط األشجار، ح�� وصلوا إ�
فرجة أخفتهم عن العيون.. فلم �عد ال�ولون�ل يرى وال �سمع

ح�� صوت قراع السيوف..
فقط راح �دعو هللا أن ي�ت� الحق.. والعرق. �غمرە..

مرت دقائق عد�دة.. ثم ارتفع صوت خطوات..
.. لقد انت� الحق فعال.. � �ان القادم هو األم�� مع الضا�ط��

: قال األم��
� عالمنا �ان

.. ل�ن وجود هذا ال�لب �� - أنا خجل من نف��
� موته أ��� من نعاس عميق.. �مزق أعصا�� �ال��اء.. وقد أنعش��

وأل�� �س�فه أرضا وقال:
الدين) دماء الرجل الذي قتل أخاك.. �اله من - �� ذي أي (ج��
منظر جم�ل� ل�ن ما جدوى هذا مع �ل ما قارف الرجل من
له.. فقد �ان ث��ا.. ومن � ل الذي نحن ف�ه هو م�� � إثم؟ هذا الم��
الممكن أن أحارب ال�� إ� يوم الدين، ل�ن أخاك س�ظل ميتا..
� ء عظ�م ح�� �

� تأخذە.. و�� � ح�� ء �س�ط ه�� �
إن ح�اة المرء ل��

.. واح�تاە� � الخ��
�ستخدمه ��

قال الدكتور:
� .. و�ن�� - قد حقت عدالة السماء.. �ان الدرس قاس�ا �ال�س�ة ��

� هلع متوجس..
ألرتقب دوري ��

: صاح األم��
- ماذا أقول إذن؟ لقد عاق�ت.. وهو ذا رجل جواری �مكن أن
أصلح �ه ما فعلت.. فلنقل �ا د. (ن��ل) إنك قد كفرت عن

أخطائك السا�قة..
قال الطب�ب:

- إذن فاسمح �� أن أذهب لدفن صد��� القد�م...
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: وهذە �انت النها�ة � اللوذ�� �قول الراوي العر��
السع�دة لقص�نا.. ولم ي�س األم�� واحدا ممن ساعدوە
� شق

� مهمته العظ�مة.. وما زال نفوذە �عاونهم ��
��

� الح�اة.. ب�نما تض�ف صداقته سحرا إ�
ط��قهم ��

� لعب
حيواتهم الخاصة.. إن �ل األحداث الغ���ة ال��

فيها األم�� دورا مهما لتمأل األرض �ال�تب، وتع�� زادا
ال ينفد لهواة قصص الشجاعة والمغامرة.

 

رو�رت ل��س س��ف�سون
1887

 

(تمت �حمد هللا)
 

 



2530

ألف ل�لة ول�لة الجد�دة..
� الذين ال �فقدون � جو ساحر من المغامرة، والسادة المهذب��

��
وقارهم أ�دا.. وال�ونت�سات الغامضات.. والم�ارزات ح��

ف الذي ال �مكن الحنث �ه؛ �قدم لنا الموت.. وقسم ال��
� �ة.. وال�� � � �عشقها �ل قراء اإلنجل�� (س��ف�سون) أعماله ال��

� �أس خالب �ذكرنا �ألف ل�لة ول�لة..
�صبها ��

 

أحمد خالد توفيق 
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https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
المؤلف..

قائمة �أشهر أعمال (ر. ل. س��ف�سون)..
جوهرة الراجــــــــا

ح�ا�ة عل�ة الق�عة..
ح�ا�ة رجل الدين الشاب..

اء.. ل ذي الستائر الخ�� � ح�ا�ة الم��
.. ل) مع المخ�� � مغامرة األم�� (فلور���

نادي االنتحار
� ال�ع�ات المغطاة �القشدة..

ح�ا�ة الشاب ��
قصة الطب�ب وحقي�ة ساراتوجا..

مغامرة الع��ات (ال�ارو)..
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المالحظات

[←1]
ة إال من (*) لم��د من الدقة وهذە القصص ل�ست قص��
�
� تدخل �� ك�ب األد�� ناح�ة الطول.. ل�نها - من ناح�ة ال��

ة.. إطار الروا�ة أي أنها روا�ات قص��
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[←2]
� ُيرسلون � األشغال الشاقة الم��دة.. و�ان المساج�� (*) �ع��

� المستعمرات
� المزارع ��

للعمل ��
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[←3]
� شه��

(*) أول�س �طل إغ����
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمه مهمة) :
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
          العدد رقم (22)      

 
 
 
 
 

س�اق المـــــــوت
 

�قلم: س��فن كنج.
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
� ال�ت�ب التاسع.. وعرفنا أنه

التقينا من ق�ل �ـ (س��فن كنج) ��
� أدب الرعب،

�اتب ذائع الص�ت ذو شعب�ة هائلة، تخصص ��
� الره�ب الذي صار ألسماء (إدجار ح�� غدا السمه ذات الرن��

آالن بو) و(برام ستوكر) و(الفكرافت)...
) األم��ك�ة، عام � � (بورتالند) بوال�ة (م��

ولد (س��فن كنج) ��
ا ع� أد�ه.. ألن معظم 1947.. و��دو أن �شأته قد أثرت كث��

) هذە.. � � وال�ة (م��
قصصه تدور ��

.. ومن � و�انت قصته األو� (�ارى) �� �دا�ة نجاحه األد��
� العالم.. وتف�غ لل�تا�ة تماما..

لحظتها صار أ��� ال�تاب مب�عا ��
إن (كنج) يهتم �الرعب.. ل�ن الخ�ال العل�� �ظل خارج
ة نادرة منها (أمواج الل�ل) اهتماماته ف�ما عدا �عض قصص قص��

� نقدمها اليوم... و (أنا مدخل ال�اب) وقص�نا ال��
وقصة اليوم ال تمت لعالم الخ�ال العل�� إال من ناح�ة الش�ل..
� المستق�ل.. ل�ن ما ي��دە المؤلف منها هو

فأحداثها تدور ��
الرعب وال�ش��ق.. وكعادة أ��� كتاب الخ�ال العل�� يرى (كنج)
أن المستق�ل هو �ابوس ره�ب، �س�طر ف�ه ح�م شمو�� ع�
� الط�قات ا�ساعا، �ح�ث يتحول .. و�زداد الفارق ب�� أنفاس ال���
� ح�اتهم أقرب فة.. وط�قة محكوم�� المجتمع إ� ط�قة ح�ام م��

ان.. إ� ح�اة الف��
� لع�ة الموت.. لو ر�حتها ألمكنك أن ت�تقل إ� ط�قة

هنا تأ��
أخرى.. ولو خ�تها فلن تفقد سوی ح�اتك أمام شاشات
ك � س��

� للدماء �ما �� التلف��ون، وجمهور المشاهدين المتعطش��
� قد�م..

روما��



2542

إنها صفقة مغ��ة �ما ترى�
إن الروا�ة لممتعة حقا.. وتح�س أنفاس القراء ح�� آخر صفحة
فيها، ومنها سنعرف أن (س��فن كنج) ال يتخ� عن عشقه
، � حذاء الخ�ال العل��

للرعب والتوتر، ح�� وهو �ضع قدم�ه ��
و�ضع ع�اءة المستق�ل�ات ع� كتف�ه.. ثم إنه ال يتخ� عن

� قصصه.. � العا�� الذي �م��
المحتوى اإل�سا��

� أن نعرف أن عنوان الروا�ة األص�� هو (الرجل الرا�ض)..
���

ا هو (ر�شارد وقد كتبها عام 1982 �اسم مستعار �ستعمله كث��
�ا�مان)..

وال �جد (س��فن كنج) نفسه س��ا مقنعا ل�تا�ة �عض الروا�ات
بهذا االسم.. ل�نها عادة أحبها وأحبها القراء جم�عا..

 

د. أحمد خالد
∞∞∞∞∞
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قائمة �أشهر أعمال (س��فن كنج)..
- �اری.

. � - ك��ست��
- ورد�ة الل�ل.

ة الحيوانات األل�فة. - مق��
- التألق.

ء). �
- هو (ال��

ری (قدمناها �اسم الش�طانة). � - م��
- أش�اح الل�ل.

- النصف المظلم.
- الرا�عة �عد منتصف الل�ل.

- أش�اء مشتهاة.
الد. - لع�ة ج��

�ورن. - دولور�س �ل��
- كواب�س وأحالم.

- الرجل الرا�ض (نقدمها هنا �اسم س�اق الموت) (*)
- أرق.

- ساحة س�لم.
- كتب �ا�مان (*).

 

(*) كتب كتبها �االسم المستعار (ر�شارد �ا�مان)
 

∞∞∞∞∞
 



2544

ا.. 100- ومازال العّد مستمر�
� الضوء األب�ض الداخل من

�� ( موم�� � (ال��
راحت تحملق ��

� الشامخة لمدينة (كو - أوب)
النافذة.. ب�نما خلفها ت�دو الم�ا��

� الزقاق راحت
�أنما �� نقاط المراق�ة المح�طة �سجن.. و��

ان والقطط تم�ح وسط صناديق القمامة.. الف��
نظرت إ� زوجها الجالس إ� المنضدة يتأمل جهاز
� خال من المع�� لقد ظل �شاهدە لمدة ك�� � ب��

التلف��ون المجا��
أسابيع.. ولم �كن هذا دأ�ه.. فهو �كرهه.. ل�ن �ل شقة إس�ان
�انت ملزمة �اقتناء واحد.. هذا هو القانون.. ل�ن ما زال من

� الجهاز إذا أردت.. المسم�ح �ه أن تط��
) ظل عا�فا ع� مشاهدة ومنذ أن مرضت اب�تهما (�ا��

المسا�قات..
وقد مألها هذا رع�ا..

) يتعا�.. فسألها (ر�شارد): �
� (�ا�� �ان صوت أن��

- ما مدى سوء الحال؟
- ل�س س�ئا إ� هذا الحد..

� ع�.. - ال تكذ��
- الحرارة مائة وأر�عة(1) .

ب �ق�ض��ه ع� المنضدة، فطار طبق �� الهواء وسقط ��
أرضا..

� من جد�د..
مق شاشة التلف��ون المجا�� واستدار ل��

ى، �ل مجرد �سل�ة عابرة اسمها (الس�� لم تكن لع�ة ك��
المتحرك والدوالرات).. وفيها �قف م��ض القلب أو الصدر ع�
ة دوالرات �ــح ع�� س�� متحرك ��ــــع وعل�ه أن �ظل متماس�ا ل��
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عن �ل دق�قة.. ثم يرد ع� سؤال يوجهه له المقدم �عد
� دوالرا.. و�ن أخفق خ� ، فإن أجاب عنه ر�ــح خمس�� � دق�قت��

.. � دوالرا، وازدادت �عة الس�� خمس��
قال (ر�شارد) لزوجته بوحش�ة:

- سنح�� لها طب��ا حق�ق�ا.. ال م��دا من (الدا�ات) ذوات
.. � تف�ح �ال��س�� األ�دي القذرة واألنفاس ال��

- �ال.. �ال لن أسمح بهذا.. لن أدعك...
- لم ال؟ ع� األقل س�منحونها إعانة اليتم.. وس�كون معك

� من المال �� تنقذيها..
ما �ك��

� وقت ما.. لم �كن
واستدار نحوها مقط�ا.. �ان ق��ا ��

عمالقا ل�نه �ان خطرا.. و (الش�كة) ستعرف هذا ج�دا..
ته.. و�رتديها.. ثم يتجه لل�اب.. رأته ي�ناول س��

- (ر�شارد).. هذا هو ما ي��دونه ألمثالنا.. ألمثالك..
قال وهو �فتح ال�اب:

.. ر�ما ل�س عندي ما ي�حثون عنه.. �
- ر�ما لن �أخذو��

اتها: قالت وسط ع��
- لو أنك ذه�ت فالموت نهايتك.. وسأ��� أنا هنا أشاهدك..

أحقا ت��د أن أرى ذلك معها؟
قال محاوال غلق ال�اب، ب�نما جسدها �منعه:

- أنا أحاول إنقاذ ح�اتها فحسب..
. � - إذن ق�ل��

ق�لها.. وانفتح ال�اب لتدخل منه رائحة شه�ة للحم �قرى مع
� الص�دل�ة

ال�رنب.. لقد �انت جارتهما ث��ة، ف� تعمل ��
الق���ة.. قال (ر�شارد):

- هل ستأخذين المال؟ ولن تقو�� �عمل أحمق؟
- س�خذە.. أنت تعرف ذلك..
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�
�� ( موم�� ات، وما زال (ال�� ووقفت ع� ال�اب تتهانف �الع��

�دها..
عادت إ� داخل الشقة، لتجد الم�سابق ع� شاشة
التلف��ون قد أصابته ن��ة قلب�ة.. ورأته محموال ع� نقالة خارج

المسا�قة ب�نما الجمهور يهلل حماسا..
� الطفلة يتعا� من جلست تتأمل اللع�ة التال�ة، ب�نما أن��

الحجرة الداخل�ة.
 

∞∞∞∞∞
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ا.. 99- ومازال العّد مستمر�
� وصل (ر�شارد) إ� الشارع.. �ان المطر قد �دأ ينهمر ح��

�
حرارة الجو واحد وخمسون درجة مئ��ة فال�د أنها ستون ��

شقته.. والطفلة م��ضة..
طة �ج�ون ع� العبور إ� الجهة لم �كن رجال ال��
ان �س�طر عل�ه الجن���ة من القناة.. فهذە المنطقة جحر ف��

قانون واحد.. هو قانون عصا�ات الدراجات ال�خار�ة.
شوارع مخ�فة �سكنها األش�اح.. ومتاجر مهجورة.. فال
� ع� قدم�ك.. عل�ك أن �ستقل األت���س

�مكن أن تم��
، أو تحمل أسطوانة غاز للدفاع عن نف�. �

الهوا��
� م�عا وال ينظر حوله أو �فكر..

�ان (ر�شارد) �م��
���ة ثخينة جدا.. ومرت أر�ــع دراجات رائحة الهواء ك��
� فلم ��� له (ر�شارد)..

�خار�ة جوارە.. �عدها مر أت���س هوا��
�ن دوالرا � معاش ال�طالة فهو ال �ملك ماال.. لقد أنفق ع��

لهذا األسب�ع..
� تعمر ال�� تدرك فقرە.. فلم وقد أدرك أن العصا�ات ال��

يتحرش �ه أحد..
ان.. أ��اس قمامة.. شتائم كت�ت نوافذ محطمة.. ف��

�الط�شور ع� الجدران و�اد المطر �محوها..
حانات.. بيوت لهو.. �ا�الت التلف��ون المجا�� مدفونة
�عنا�ة تحت األسفلت، وال �جرؤ ع� تخ��بها سوى أحمق أو
� األحالم.. وال � هو سلعة الح�اة.. خ��

ثائر.. إن التلف��ون المجا��
��لفك ش�ئا..
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أما ع� الجانب اآلخر من القناة، فتدور آلة األحالم أر�عة
� �حوي أر�عة �ن ساعة يوم�ا.. ول�ن الجانب الجنو�� وع��

� من الس�ان �لهم عاطلون �ال عمل.. وال أمل.. مالي��
� األفق، نظ�فة شامخة..

�دأ يرى ناطحات السحاب ترتفع ��
وأع� ناطحة فيها �� مقر (ش�كة األلعاب).. ناطحة تتكون من
مائة طابق نصفها العلوي مدفون وسط السحب ودخان

المصانع..
� �ل

طة �� اآلن يرى المنازل الفاخرة.. والنظافة.. ورجل ��
� � أطفالهن المليئ�� � ث�اب مهندمة يراق��

ركن.. األمهات ��
طة �الصحة.. دنا من مب�� الش�كة برخامه المصقول.. رجال ال��

مستعدون لطردە أو مضا�قته لو حاول أن يتل�أ.
� هذا الجزء من المدينة، ال يوجد سوى عمل واحد لرجل

ف��
فظ الث�اب �حلق شعرە حالقة رخ�صة مثله.. هذا العمل هو

األلعاب..
�دأت االمتحانات عند الظهر.. ووقف (ر�شارد) وراء آخر
.. � � الطابور.. ما زال أمامه م�ل ح�� �صل إ� المب��

رجل ��
.. �

والطابور �متد إ� ما ال نها�ة كثع�ان خرا��
از � � اشم��

طة يتأملونهم وهم يب�سمون �� وقف رجال ال��
و�شّف:

- هؤالء األوغاد ل�سوا...
- �قتلون أمهاتهم من أجل....

- رائحة هذا الرجل تقول إنه لم �ستحم منذ....
� تحت األمطار.. والطابور يتحرك...

الرءوس تم��
 

∞∞∞∞∞
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ا.. 98- ومازال العّد مستمر�
�عد الرا�عة وصل (ر�شارد) إ� المنصة الرئ�س�ة.

وأدخلوە إ� دسك رقم (۹).. �انت المرأة الجالسة ل�ستخ�ج
ال�طاقات مرهقة غ�� متعاونة.. وقد نظرت له دون أن تراە..

وسألته:
- اسمك.. اذكر اللقب أوال ثم االسم األول..

.. ر�شارد.. � - ب��ام��
� ضغطت ع� المفاتيح تدون ما قال. �لي�� �لی��

- السن؟ الطول؟ الوزن؟
.62 - 165 - 28 -

� .. �لي�� .. �لی�� �لي��
� �ل صوب تنهمر

�انت القاعة ممتدة إ� ما ال نها�ة.. و��
األسئلة و�علو صوت األج��ة.. رجال �طردون إ� الشارع..

أصوات خشنة تعلو احتجاجا.
- آخر مدرسة دخلتها؟

- مدرسة األشغال ال�دو�ة..
- هل تخرجت فيها؟

- ال..
� .. �لي�� .. �ل�� �لی��

) المسماة � ) أو مشتقات (األمفيتام�� � و��� - هل تتعا� (اله��
�دفعة (سان فرا�سسكو)؟ ال تكذب ألنهم س�عرفون ذلك..

-.. ال..
ناولته �طاقة من ال�الس��ك ونصحته أال �فقدها و�ال س��دأ

ة.. من جد�د.. ودخل إ� صالة ط��لة بها مصاعد كث��
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طة، فخ�ج وهو ��خ هناك شاب طردە رجل ال��
احتجاجا.. سمع صوت المرأة �قول دون تعاطف:

.. ه�ا تحركوا� - عالم كب�� قاس �ا ف��
تحرك (ر�شارد) متجها إ� المصعد..

 

∞∞∞∞∞
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ا.. 97- ومازال العّد مستمر�
�� �قول: ضغطت �د غل�ظة ع� كتفه.. وسمع صوت ال��

.. - ال�طاقة �ا ف��
، و�دت ع� �� مد (ر�شارد) �دە �ال�طاقة، فتفحصها ال��

وجهه خي�ة أمل فقال له (ر�شارد):
- أنت تحب أن تطردهم أل�س كذلك؟ هذا �شعرك

�األهم�ة..
ة؟� - هل ت��د أن نرجعك إ� دارك �ا ح��

�� تقدم (ر�شارد) متجها إ� المصعد.. والتفت إ� ال��
وناداە.. التفت الرجل م�ش��ا.. فقال (ر�شارد):

- هل عندك أ�ة؟ من �دري؟ ر�ما �ان الدور عل�ك األسب�ع
القادم�

�� �أمرە �التحرك.. وع� �اب المصعد �ان هناك زمجر ال��
� سخ��ة:

�� آخر عل�ك أن ت��ه �طاقتك من جد�د.. سأله �� ��
� من �لونها ح�� تل�� ؟ س�� - ي�دو أن لك روحا صل�ة �ا ف��
� �مت�� رأسك بثقوب � ال�الم ح��

جد�د.. ما مدى براعتك ��
الرصاص؟

قال (ر�شارد) وهو يب�سم:
� تفقد سالحك هذا� � ال�الم ح��

- مثل براعتك ��
- هل ت��د أن تج��ه؟

�
�ه.. ل�ن الرجل ا�ت�� �� س��� للحظة ظن (ر�شارد) أن ال��

�القول:
- س�حسنون معاملتك هنا.. ولسوف تزحف ع� ركب��ك

ط��ال ق�ل أن تموت..
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� أمام (ر�شارد)
وتحرك الجمع.. هنا التفت الرجل الذي �م��

ونصحه أال �ستفز هؤالء القوم أ��� من هذا..
طة واح�شد وانفتح �اب المصعد، و�ان �داخله رجال ��
� المصعد ح�� غدا التنفس مستح�ال.. اللحم الح��ن

القوم ��
�ح�ط �ـ (ر�شارد) تماما.

مروا ب�براز ال�طاقات أمام
�
ثم انفتح ال�اب من جد�د.. وأ

ة � ع�� ا تتفحصها.. ولس�ب ما صدر أز�ز حوا�� اثن�� عدسة �ام��
مرة.. فطرد اثنا ع�� رجال إ� الشارع..

ا ح�� اتجه (ر�شارد) إ� جهاز بيع فما إن اجتاز ال�ام��
السجائر.. فابتاع عل�ة.. وجلس �دخن و�سعل..
�انت أول لفافة تبغ �ق��ــها منذ ستة أشهر.

 

∞∞∞∞∞
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ا.. 96- ومازال العّد مستمر�
نادوا الرجال الذين ت�دأ أسماؤهم �حرف (ألف) لل�شف
� نها�ة الرواق عل�ه الفتة تقول: هذا

.. و�ان هناك �اب �� � الط��
االتجاە..

� التاسعة
� دورە ��

وقدر (ر�شارد) أن حرف (الراء) س�أ��
والنصف.. وتم�� لو �ان قد جلب كتا�ا، ل�ن ال�تب �انت
� �حملها شخص من جنوب مجل�ة للشكوك عامة، خاصة ح��

القناة.، ر�ما �انت المجالت الهزل�ة أ��� أمنا هاهنا..
�
� �دأت األلعاب �� .. ح�� �

راح يرقب شاشة التلف��ون المجا��
السادسة والنصف.. لم يرفع عي��ه إليها ألنه - وقد اتخذ قرارە -

لم �عد �طيق مشاهدة األلعاب ثان�ة..
) وتم�� لو �ستطيع � عارم نحو (ش�لال) و (�ا�� شعر �حن��

االتصال بهما.. ل�ن ترى هل هذا مسم�ح �ه؟
�
ك) �� وع� الشاشة �انت لع�ة جد�دة اسمها (احفر ق��

�دايتها.. ومال الجالس جوارە ل�سأله:
؟ � - هل صحيح أن 30٪ منا لن �جتازوا ال�شف الط��

- ال أدري..
� مصاب �التهاب ُشَعب.. - ر�اە� إن��

و�ان (ر�شارد) �الفعل قد سمع تنفس الرجل المنهك.. �أنه
شاحنة تحاول �سلق مرتفع.. لم �جد ما يرد �ه.. عندها انهمك

� سؤال الجالس ع� الجانب اآلخر..
الرجل ��

�ان الظالم قد حل �عد ما انت� نزف النهار تری أما زالت
األمطار تنهمر؟ ي�دو أنه س�كون ل�ال ط��ال حقا..

 

∞∞∞∞∞
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ا.. 95- ومازال العّد مستمر�
.. � � قاعة الفحص الط��

��
.. و�ضاءة �الفلورس�ت.. �

�ان هناك جدار مغ� �الق�شا��
� مصنع ب�نما وقف أط�اء ملولون

ف�دا الم�ان �أنه خط تجميع ��
ع� جانب الخط..

� مرارة فكر (ر�شارد): ِلم ال �قوم أحد�م �ال�شف ع�
��

ة؟ � الصغ�� ابن��
� معطف أب�ض ط��ل.. ل�قول:

وجاء طب�ب ��
- انزعوا ث�ا��م.. علقوها ع� الخطاط�ف.. ال تقلقوا �صدد

أش�ائ�م الثمينة فال أحد ي��دها هنا.
أش�اء ثمينة� �انت دعا�ة ق��ة.. إن حافظته خال�ة تماما إال
).. و��صال بنعل حذاء جد�د من من صورة لـ (ش�لال) و(�ا��

� وجورب طفل رضيع ال �عرف ما الذي وضعه هناك..
اإلس�ا��

� الطابور..
ون�ع الرجال ث�ابهم ووقفوا عراة ��

األرض �اردة مما جعلهم �حركون أقدامهم مرارا طل�ا
للدفء..

�� جوار �ل طب�ب.. ثم جاء دور (ر�شارد).. �ان هناك ��
- افتح فمك.. تحرك..

ثم فحص الطب�ب التا�� حدقت�ه.. ثم أذن�ه، �عدها شعر
�ُقرص السماعة ال�ارد ع� صدرە.. خذ نفسا عم�قا.. تحرك..

.. � طبق صغ��
أخذوا حرارته.. وجعلوە ي�صق ��

� جسدە.. �ل هذا
و�جثوا عن البواس�� ومواضع الفتق ��

� منتصف الممر �عد..
وهو ��

� الفحص و�غادرون الم�ان..
دستة من الرجال �فشلون ��
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� � ح��
� الما��

� �انت �ستعمل �� ة - من ال�� �اب�نة صغ��
� �أس..

�انت هناك انتخا�ات - دخلها وطلبوا منه أن يبول ��
ثم فحص النظر.. فرسم السمع.. أخذوا طوله ووزنه.. ثم

التقطوا له صورة �األشعة..
�ه طة �� �ه، ل�ن رجل ال�� رجل ثار ع� الطب�ب و�اد ���

�عصاە ال�ه���ة.. فهوى الرجل ع� األرض مهشم الجسد..
� �عد هذا جلس (ر�شارد) أمام طب�ب سأله عن خمس��

مرضا معروفا.. ثم:
- هل تم اعتقالك بتهم س�اس�ة؟

- ال..
- هل أنت مصاب �ـ (ف���ا)؟ أي أن...

- ال..
� ضيق

قال الرجل ��
� لمع�� �لمة (ف���ا) أوال؟

- لم ال تص��
- أي: هل لدى مخاوف قه��ة غ�� معتادة، كخوف األما�ن

المغلقة أو خوف المرتفعات.. ل�س لدّي�
تمالك الطب�ب أعصا�ه.. وواصل األسئلة.. ثم جعله يوقع

ع� أقواله.. واتجه (ر�شارد) إ� المصعد..
و�دأت الرحلة إ� الطابق الثالث..

� ة ال�� طة �قدمان للرجال أرقام األ�ِّ وهنا جاء رجال ال��
س�ب�تون عليها و�ان ��ر (ر�شارد) �حمل رقم 940..

ا جدا مغ� �مالءة ب��ة.. �ان الفراش صغ��
ووجد (ر�شارد) أن قدم�ه تتدل�ان للخارج ل�ن لم �كن

ء.. بوسعه عمل ��
� السقف.

عقد �د�ه ع� صدرە وراح �حملق ��
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∞∞∞∞∞
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ا.. 94- ومازال العّد مستمر�
� السادسة ص�احا �صف�� عال ولوهلة شعر �أن

أ�قظوهم ��
عقله مش�ت والض�اب �ح�ط �ه.. و�ساءل عن المن�ه الذي

ته (ش�لال).. ثم تذكر أين هو.. ونهض جالسا.. اش��
اقتادوهم إ� الحمام.. ح�ث استحم وحلق ذقنه، ثم
�ا.. و�تقد�م ال�طاقات تم �ف عل�ة من الـ اقتادوهم إ� �افت��
ء �ال�طاطس (كورن فل�كس) ل�ل منهم.. ومعها طبق م��
.. � جافة �اردة �أنها شاهد ق�� المقل�ة المشحمة. وقطعة خ��

.. � وقهوة موحلة.. و�عض الل��
� �أ�له منذ زمن

التهم الطعام كذئب.. فهو أول طعام حق���
ال �علمه سوى هللا.. ل�نه �ان عد�م المذاق، �أن مصاص دماء

قد امتص �ل نكهة من هذا األ�ل..
� ماذا تأ�ل (ش�لال) اآلن؟ وماذا تأ�ل الطفلة غ�� الل��

الم��ف؟
ر�اە� م�� يرى المال؟ �عد أسب�ع؟ �عد شهر؟ ر�ما لن �كون
هناك مال أ�دا.. ر�ما �ان األمر مزحة.. وال يوجد قوس ق�ح

� نهايته..
فضال عن قدر الذهب ��

راح يرمق الصفحة الخال�ة ح�� جاءت الساعة السا�عة..
تم اقت�ادهم إ� حجرة بها- ع� طول الجدران - ما �ش�ه
صناديق الخطا�ات، ثم جاء رجل يرتدي بزة عليها شعار األلعاب

ا فوق شعلة متقدة).. وقال لهم: (و�مثل رأسا آدم��
� أ�د��م.. �عدها

�� � - أرجو ن�ع ث�ا��م ووضع �ل ما هو ثم��
� إحدى فتحات اإلحراق.. ارتدوا (أوفرول)

ضعوا الث�اب ��
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األلعاب.. و�مكن�م االحتفاظ �ه دائما مهما �انت ن��جة
المسا�قات..

خلع (ر�شارد) ث�ا�ه.. وأخذ منها أش�اءە الثمينة عد�مة
� فتحة جان��ة فتصاعد لهب جائع

الق�مة.. ثم ر�� ما �ان عل�ه ��
للحظة وخ�ا..

ثم راحوا ي�تقون (األوفروالت) المالئمة لق�اسهم.. اختار
(ر�شارد) ق�اس XL ف�ان مناس�ا.. ملمسه �الح��ر ل�نه أقوى
� مقدمة الزي.. أما عن لونه

منه.. وتوجد (سوستة) �الس��ك�ة ��
ف�ان أزرق وع� جي�ه األ�من العلوى شارة األلعاب..

� ف�غ (ر�شارد) من ارتدائه؛ أحس أنه فقد �ل ما �ان وح��
ە عن اآلخ��ن ف�ما سبق.. � �م��

 

∞∞∞∞∞
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ا.. 92- ومازال العّد مستمر�
ة رجال.. دخل من ال�اب وسط مجموعة من ع��

تم فحص �طاقاتهم من جد�د.. ثمة سجادة سم�كة ع�
ء عدا �

األرض أثارت دهشته.. فقد �اد ي�� ملمس أي ��
(األسفلت) تحت قدم�ه..

طلبوا منه التوجه إ� ال�اب�نة رقم (6) فتوجه إليها ل�جد
منضدة، وساعة، وورقة، وقلما.. و�اهنة من كهنة ع�

ال�مبيوتر.. شقراء فارعة القامة �اد�ة الحسن.. قالت له:
- اجلس أنا (ليندا وورد).. وسوف أمتحنك..

�انت اب�سامتها جذا�ة ل�نها ال تخصه �عينه.. اب�سامة
� مهن�ة جدا.. وشعر �حنق ألنها تمنح هذە ال�سمة ل�ل ال�ا�س��

� إ� مفرمة اللحم. مثله، الذاهب��
- هذا االمتحان...- قالت - هو لق�اس عقلك �ما قسنا

جسدك أمس..
ثم اب�سمت وأضافت:

- أمامك ساعة لإلجا�ة.. ضع عالمات واضحة.. ولو لم
تعرف اإلجا�ة فال تخمنها.. مفهوم؟.

وع� الصفحة األو� من كراسة األسئلة؛ �انت هناك كف
حمراء.. وع�ارة تقول: توقف� ال تقلب هذە الصفحة ح�� �طلب

الممتحن ذلك..
- واآلن.. أ�دأ�

� تحد وث�ات.. احمّر وجهها وهتفت:
فلم ي�دأ.. ظل يرمقها ��

- لقد �دأ الوقت.. وعل�ك أن...
سألها:
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� يتعاملون مع رجل من جنوب ض الناس ح�� - لماذا �ف��
القناة، أنهم يتعاملون مع وحش متخلف عقل�ا؟

- لـ.. ل�ن.. أنا لم....
- نعم أنِت لم...

وأمسك القلم وراح �ج�ب.. تار�ا إ�اها حائرة ال تفهم س�ب
غض�ه.

�ان الجزء األول �قت�� است�مال ال�لمة الناقصة ع� غرار:
� لجعل الص�ف ممتعا..

1- إن...... واحدة ال تك��
ء مما �

ة. (ج) �لعة. (د) ج��مة. (ه) ال �� (أ) فكرة. (ب) ب��
سبق.

.. تال � راح �ج�ب ��عة دون أن �قف لحظة ل�فكر مرت��
هذا اخت�ار للمصطلحات اللغ��ة.. إلخ..

ة انت� من اإلجا�ة ق�ل أن ت�ت�� الساعة �خمس ع��
دق�قة.. لذا راح ي�س� �النظر بوقاحة إ� الممتحنة.. وأدرك أنه

�خنقها.. وأنها تتم�� أن ي�ت�� االمتحان ��عا..
� الحساب.. ولم �كن �ارعا ف�ه، لذا �دأ

ثم جاء امتحان ��
� شدت � ��عا.. ح�� إنه لم ي�ته تماما ح��

�عرق والوقت �م��
� �شّف قائلة:

الورقة من �دە، واب�سمت ��
- لم تكن ��عا هذە المرة..
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- ل�ن اإلجا�ات سل�مة..
� تحد.. وقال:

ثم نظر لها ��
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- اآلن تعودين لدارك لت�ناو�� العشاء الدسم.. أر�د منِك
� شقة إس�ان

� تموت �الح� �� � ال�� � طفل��
وقتها أن تفكري ��

رخ�صة..
وتركها شاح�ة الوجه.. واتجه إ� الغرفة التال�ة..

).. ثم وضع ع� �
خضع الخت�ار نف�� من ن�ع (تدا� المعا��

جهاز كشف ال�ذب.. وسأله طب�ب �ضع ع��نات سم�كة:
- هل قررت دخول األلعاب مدفوعا �أي حافز انتحاری؟

- ال..
- إذن ما هدفك؟

� الرض�عة م��ضة.. و�حاجة إ� طب�ب.. إ� عالج.. - طفل��
- وهل من س�ب آخر؟

- لم أظفر �عمل منذ زمن ط��ل.. أر�د أن أعمل ح�� ولو
.. إن �� �

� لع�ة سخ�فة.. أر�د أن أعول أ���
لع�ت دور األحمق ��

.. �
�ا�� ك��

.. وانتهت المقا�لة فاتجه (ر�شارد) إ� ال�اب التا��
 

∞∞∞∞∞
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ا.. 90- ومازال العّد مستمر�
جلس من ت��� من الرجال ي�تظر ودخل رجل �حمل ص�ن�ة
.. وجلس � عليها شطائر عد�مة المذاق، فأخذ (ر�شارد) اث�ت��
�لوكهما و�تأمل ما حوله.. لقد وصلوا اآلن إ� الطابق الخامس..

طة الواقف ع� ال�اب.. نهض (ر�شارد) واتجه إ� رجل ال��
وسأله:

- هل ثمة هاتف هاهنا �ا زم�ل؟
�� إ� الصالة.. �ان هناك هاتف �الفعل.. هاتف أشار ال��

�العملة..
�� وقال: فنظر (ر�شارد) إ� ال��

� س�تا للهاتف فسوف...... � خمس�� - اسمع.. لو أقرضت��
- اغرب عن وج�� �ا أحمق�

تماسك (ر�شارد) وقال:
�
� م�ا��

� م��ضة.. ضع نفسك �� .. ابن�� � - أر�د االتصال بزوج��
�ا� عل�ك..

�� �صوت قبيح وقال: ضحك ال��
ء.. قصة ل�ل يوم من السنة.. �

- �ل�م نفس ال��
� (ر�شارد) جعله ي�عد عي��ه � عي��

ء �� - أيها الوغد�  - ��
اض، ح�� وجا؟ ألم تجد نفسك مضطرا لالق�� � عنه - ألست م��

� فمك؟�
لو �ان لهذا طعم العلقم ��

� لـ (ر�شارد).. ثم � جي�ه.. ور� ب��ع��
�� �دە �� مد ال��

أمسك �قم�صه �ق�ضته وقال:
- لو أنك أرسلت واحدا آخر من زمالك ها هنا، ألن (�شار�
ج��دی) ط�ب القلب، فسوف أهشم رءوس هؤالء األوغاد
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جم�عا�
قال (ر�شارد) ب��ات:

- شكرا ع� هذا القرض..
واتجه إ� الصالة وطلب رقم الهاتف الخاص �الطابق
� �ان �ع�ش فيها.. ودعا هللا أال ترد جارته � البنا�ة ال��

الخامس ��
اللعينة، ألنها ستقول له إن الرقم خطأ وتضع السماعة دون

مناقشة..
صوت غ�� مألوف �سأل عن الطالب فسأل عن (ش�لال

ر�شارد)..
- أظن أنها خرجت.. عندها طفل م��ض وزوجها ال نفع

منه..
�فم جاف كرر طل�ه:
- هال دققت ال�اب؟

وسمع صوت السماعة �سقط.. ثم صوت ق�ع ع� ال�اب...
ونداء ثم:

- �� ل�ست هنا.. ل�ن الطفلة ت�خ.. �ما قلت لك ��
ل�ست هنا.. دائما ما تخ�ج دون علم زوجها�

تم�� (ر�شارد) لو �دخل من سماعة الهاتف، و�خ�ج من
� زجاجة.. ثم �خنق المت�لم ح��

الطرف اآلخر كج�� عمالق ��
ت�ب عيناە من محج��ــهما..

- خذ هذە الرسالة.. ا�تبها ع� الحائط لو أردت.
- ل�س م�� قلم.. سأضع السماعة.. وداعا�

- ال� انتظر�
- أنا.. لحظة.. إنها تصعد السلم اآلن�

ثم سمع (ر�شارد) صوت (ش�لال) الحب�ب المرهق الخائف..
ك للحائط أن يتل�� جسدە: فقال لها وهو ي��
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) ك�ف حالـ.....؟ - (ش�لة).. (�ا��
�
� أشعر �ماء �� ء �ا (ر�شارد).. لم تزدد سوءا ل��� - نفس ال��

رئ�يها.. أتراە التها�ا رئ��ا؟
ء س�كون ع� ما يرام.. �

- �ل ��
اء دواء لها.. دواء أعتقد أنه � ذه�ت ل�� - أ�رە أن أفارقها ل���

مف�د..
- �ل هذە األدو�ة هراء.. كفاك �ا (ش�لال)..

أنا قد وصلت تق���ا.. لن �طردوا م��دا منا ألن األلعاب
) ألن.. � مع (�ا��

عد�دة.. ا���
- انتهت الدقائق الثالث أرجو أن تضع الم��د من العملة�

دوي صوت عاملة الهاتف.. فصاح (ر�شارد):
ا.. اتر�� الخط أيتها الـ... - ص��

� االتصال المقط�ع.. ال صوت سوى طن��
ر�� �السماعة وتركها تتأرجح ع� الجدار أماما وخلفا.. �أنها

أف� قد لدغت شخصا وماتت �عدها..
�جب أن �دفع أحدهم الثمن.. أحدهم س�دفع الثمن...

 

∞∞∞∞∞
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ا.. 89- ومازال العّد مستمر�
� الطابق

وما زال العد مستمرا.. أخذوهم إ� قاعة استماع ��
السادس و�انت القاعة فاخرة جدا و�ل مقعد مزود �مطفأة
� �الرماد

سجائر جان��ة.. ل�ن (ر�شارد) أشعل لفافة تبغ وراح �ل��
ع� األرض..

- واآلن �ا سادة تلقون المدير المساعد مس�� (آرثر م.
نز).. ب��

دخل القاعة رجل مه�ب أش�ب الشعر متجها إ� المنصة..

وهو �حرك رأسه �أنما �شكرهم ع� تصفيق ال �سمعه سواە..
قة وصاح: ثم اب�سم اب�سامة م��

- أهنئ�م� لقد فعلتموها�
تصاعدت تنه�دة ارت�اح جماع�ة.. وتعالت ضح�ات

�ات ع� الظهور.. و��
وقال الرجل:

ح ما ي��دون من�م ل�ل - س�قوم المنتجون التنف�ذيون ���
� أل�رر التهنئة ألن�م رجال حق�قيون - �ل أ�طال برنامج.. و�ن��

هذا الع� - واسعو الح�لة شجعان..
� مرارة وهنا دخل رجال يرتدون زي 

- هراء�  قالها أحدهم ��
األلعاب األحمر وراحوا يوزعون المظار�ف �األسماء ع�

الموجودين.
� أو الف�ح أو العواء، وامتألت األرض وتعا� صوت األن��

� فرغت من محت��اتها.. �المظار�ف الب�ضاء ال��
- هذە لع�ة (أ�ة حرارة تتحمل؟) ر�اە.. أنا أمقت الحر�
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� - (الس�� المتحرك والدوالرات)؟ حقا لم أعرف أن قل��
م��ض..

� التماسيح).. هل سمعت عنها؟ - لع�ة (اسبح ب��
- لم أتوقع أن.....

� ر�شارد)� - (ب��ام��
- هنا�

وتناول مظروفا أب�ض ففتحه �أنامل ترتجف.. فلم �جد
�داخله سوى هذە الع�ارة (المصعد السادس) ...

ه�ع إ� المصعد، فوجد هناك رجال من زمالئه شوە شلل
� عام 2005)..

األطفال ذراعه (و�ان شلل األطفال قد عاد ��
سأله:

- ماذا هناك؟ هل طردونا؟
� لهذا الحد.. إنهم �دخروننا لأللعاب - لسنا محظوظ��
ى.. ل�س أللعاب ب�� الذراع والن��ات القلب�ة.. �ل أللعاب ال���

الموت�
طة مدجج �السالح.. انفتح �اب المصعد، و�رز لهم رجل ��

قال الرجل ذو الذراع المشوە:
- أترى؟ نحن شخص�ات خطرة.. أعداء الشعب�

وك�� عن أن�ا�ه.. وأطلق رصاصات وهم�ة ب�ص�عه ع�
�� ل�ن هذا ظل يرمقه بوجه متصلب. ال��

 

∞∞∞∞∞
 

دخل (ر�شارد) وذو الذراع المشوە إ� مكتب فاخر، �ه
موظفة استق�ال حسناء تجلس وسط حشد من الن�اتات..
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).. وقد طرد � عرف (ر�شارد) أن اسم الرجل هو (ج��� لول��
اب، � إ��

ا�ه �� ال أتوم�ك) �س�ب اش�� كة (ج�� �� �
من عمله ��

احتجاجا ع� حدوث ��ب من المفاعالت..
قال الرجل:

� عق�م ل�ن من - حسن.. أنا �� ع� �ل حال.. صحيح أن��
يهتم لذلك؟ إنهم �دفعون �� سبع دوالرات يوم�ا من أجل

ذلك..
ل�ن زوجته أص��ت �ال��و... لهذا قرر أن �جد المال �أ�ة

وس�لة..
- ر�ما استطعت أن أر�� ب�عض هؤالء األوغاد من النافذة،

� رجال (ما�ون).. ق�ل أن �قتل��
سأله (ر�شارد):

- هل تعتقد أن األمر يتعلق �ـ...؟
(الرجل الرا�ض)؟ �مكنك الرهان ع� ذلك هات س�جارة..

ة (ر�شارد) �� �دخل.. هنا نادت السكرت��
 

∞∞∞∞∞
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ا.. 87- ومازال العّد مستمر�
ا.. يوجد رسم كب�� ع� الجدار.. �ان المكتب الداخ�� كب��
ونافذة هائلة ترى منها المدينة �لها، وسماء رماد�ة ما زال المطر

ينهمر منها.
�ان الرجل وراء المكتب متوسط الطول.. أسود جدا.. مد
�دە ل�صافحه ل�ن (ر�شارد) لم �مد �دە �دورە.. فاستعاد الرجل

�دە..
قال لـ (ر�شارد) ب�نما هذا األخ�� �شعل س�جارة:

- أنا (دان ك�ل�ان).. إن �ل نتائج االخت�ارات تؤكد أنك ف��
.. ناك لـ (الرجل الرا�ض).. وهو عرضنا األسا�� المع.. لقد اخ��

�ل أخطر عروضنا.. ل��� أر�د أن تفهم أوال ما ي�تظرك.
وفتح ملفا.. وراح �قرأ منه:

� أغسطس 1997..
� ر�شارد).. 28 سنة.. مولود �� - (ب��ام��

� مدينة (هاردنج).. درست األشغال ال�دو�ة.. وتم اعتقالك مرت��
�
امك لإلدارة.. لقد ر�لت المدير �� ثم طردت �س�ب عدم اح��

فخذە..
�
قال (ر�شارد) �ال م�االة: - خطأ.. لقد ر�لت الرجل ��

مؤخرته.
هز (ك�ل�ان) رأسه.. وقال:

- �ما تقول �ا س�دي.. �عد هذا تزوجت.. ولم تكف عن
التمرد ط�لة الوقت.. و�قال إنك س��ت الحا�م ذات مرة..

وطردت ست مرات من عملك إلهانتك السلطات..
- �اختصار أنت رجل ضد الحكومة.. ضد المجتمع.. أنت
� �� �ظل خارج السجن، و�ل اخت�اراتك

منحرف ذ�� �ما �ك��
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لدينا تدل ع� عنف �الغ..
قال (ر�شارد):

- أنا هنا من أجل العنف..
استمر (ك�ل�ان) �قلب صفحات الملف.. وقال:

- إن لد�ك ابنة اسمها (�ات��ن) سنها ثمان�ة ع�� شهرا..
قال (ر�شارد):

ال أتوم�ك) آنئذ.. كة (ج�� �� �
- كنت أعمل ��

� لم أ� عق�ما تماما �فعل اإلشعاعات.. إنها ه�ة و��دو أن��
هللا لنا..

�
- ع� �ل حال أنت هنا.. وستظهر يوم الثالثاء القادم ��

نامج.. إن (الرجل (الرجل الرا�ض).. وأنا المنتج المنفذ لهذا ال��
ة للقالقل الرا�ض) هو وس�لة مؤكدة للخالص من ال�ذور المث��
نامج منذ ستة أعوام.. وط�لة هذا الوقت � هذا ال��

مثلك.. أنا ��
�
لم نر أح�اء.. وأل�ون صادقا معك.. ال نتوقع أن نرى أح�اء ��

المستق�ل..
- إذن أنتم تغّشون..

�دا ع� (ك�ل�ان) أنه مستمتع أ��� منه غاض�ا.. وقال:
- نحن ال نغش �ا مس�� (ر�شارد).. ل�نك تحارب ضد
� الشوارع يهللون لك �� تهرب.. ال

الزمن.. إن الناس لن �قفوا ��
ك.. ي��دون رؤ�ة مي�تك �حق السماء� إنهم ي��دون أن يروا تدم��

الش��عة.. ثم إن هناك (إ�فان ما�ون) والص�ادين..
- ي�دو اسمهم �أنها فرقة (روك) جد�دة..

- إن (ما�ون) ال �خ� أ�دا..
� الظالم:

ثم أردف وأسنانه الب�ضاء تلمع ��
- القواعد �� ال�ساطة ذاتها.. أنت وأ�تك ت��حون مائة
� ال�دا�ة نعط�ك 4800 دوالر

دوالر عن �ل ساعة ت�قاها ح�ا.. ��
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�
� اض أنك ستضلل الص�ادين ثمان وأر�ع�� لنفقاتك ع� اف��

ى من حقك: ساعة.. لو ظللت هار�ا لمدة شهر فالجائزة ال���
�ليون دوالر.. هل لد�ك أسئلة؟

انح�� (ر�شارد) لألمام.. و�جد�ة سأل:
�
- واحد فقط.. إ� أ�ة درجة تحب أن تكون أنت الف��سة ��

هذا الس�اق؟
ضحك (ك�ل�ان).. وضع �د�ه ع� �طنه وراح �ضحك
� النها�ة جفف الدم�ع

� أرجاء الم�ان.. ��
دد �� ضحكة أبنوس�ة ت��

.. وقال: �
من عي��ه �مند�ل ور��

- أنت.. أنت.. تملك روح دعا�ة ق��ة معذرة�
وواصل الضحك..

� استعاد أنفاسه سأل (ر�شارد) عن أ�ة أسئلة أخرى.. ح��
فقال هذا:

� هاتف�ا؟ - هل �� أن أ�لم زوج��
- ال �ا مس�� (ر�شارد).. نحن نحقق �ل رغ�اتك إال هذە.. لن
ع � هذا

ِّ
يتم االتصال �ك أو منك ق�ل الثالثاء.. واآلن وق

التعاقد..
خط (ر�شارد) توق�عه ع� الورقة.. ثم غادر الحجرة دون

�لمة أخرى..
� خرساو�ن، وهذە المرة لم �كن ووقف (ك�ل�ان) يرمقه �عين��

يب�سم...
 

∞∞∞∞∞
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ا.. 86- ومازال العّد مستمر�
�انت الحجرة فاخرة حقا.. م�طنة �السجاد من الحائط
� مزه��اتها..

للحائط.. وصمت جم�ل �خ�م عليها.. زهور ��
طة ع� ال�اب وجرس خاص �الخدمة.. و�ان هناك رجال ��

لمراقبته وتنف�ذ طل�اته.
طة �سأله: دق الجرس فدخل رجل ��

- نعم �ا مس�� (ر�شارد):.
) ك��ة �ال�س�ة وأدرك (ر�شارد) �م أن مذاق �لمة (مس��

للرجل..
� قدمها له (ك�ل�ان).. مد �دە وأخ�ج �عض (ال���ونات) ال��
و�� (ك��ونات) خاصة �األلعاب �مثل ال���ون الواحد منها

� أي محل..
ة دوالرات.. و�مكن اس��دالها �� ع��

- أر�د أن تأخذ هذە (ال���ونات) إ� شخص ما..

- ا�تب االسم والعنوان.. وسأتأ�د من توص�لها..
كتب عنوانه واسم (ش�لال) ع� قصاصة ورق..

ثم توقف وقد تذكر ش�ئا.. قص جزءا من (ال���ون) األول
: �� وق�مته دوالر واحد.. وسأل ال��

ط�ا �اسم (�شار� ج��دی)؟ - هل تعرف ��
نظر له غ�� فاهم.. ثم قال:

� الطابق الخامس..
- (�شار�)؟ إنه ��

- إذن أعطه هذا الجزء.. واآلن أر�د منك إ�صال استالم منه
.. � ومن زوج��

از.. ثم غمغم: � �� �اشم�� نظر له ال��
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� سأستمتع �عمل�ة ص�دك ع� الشاشة.. سأجلس - ثق �أن��
ة وال أتركه لحظة.. أمام التلف��ون أج�ع الب��

وأخذ ال���ونات وان�ف..
 

∞∞∞∞∞
 

ب (البور�ون).. � القراءة و�� � الوقت ب��
راح (ر�شارد) �م��

�� ب��صا�� االستالم.. ثم جاءە ال��
( ة لـ (�ا�� األول جاء من (ش�لال) ولم �كن سوى صورة صغ��

� ف�ان �خط (ج��دى) �قول ف�ه:
و�� رض�عة.. أما الثا��

ة.. احرص ع� أن تموت� - شكرا �ا ح��
اب�سم لدى قراءته هذا الرد ال�ليغ:

�
).. بوجهها األحمر ت�خ.. غائصة �� �

وراح يتأمل صورة (�ا��
�
ثوب أب�ض قامت (ش�لال) بتط��زە لها.. اح�شدت الدم�ع ��

عي��ه..
ولم �در م�� وال ك�ف نام..

∞∞∞∞∞
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83- وما زال العّد مستمرا..
� سجنه الفاخر.. و�وم الثالثاء �دنو

مرت األ�ام عل�ه ��
�استمرار..

� جنازتها..
� الل�ل رأى حلما مروعا: (ش�لال) ميتة وهو ��

��
� فمها.. حاول

أحدهم دنا من التابوت وراح �دس (ال���ونات) ��
.. ل�ن األ�دي أمسكته، � أن �جري ل�منعه من هذا الفعل المش��
طة، وأحدهم هو � ق�ضة دستة من رجال ال��

ووجد نفسه ��
(�شار� ج��دی) نفسه �قول له:

ة� - هذا هو مص�� الخا��ن �ا ح��
ثم صحا من النوم و�ان نهار الثالثاء.. شعر �الخوف يتحرك
� جاءوا � الثان�ة ظهرا ح��

� أحشائه.. ل�نه استعاد هدوءە ��
��

� ق�ل �دء اللع�ة..
�صطحبونه إ� االجتماع النها��

 

∞∞∞∞∞
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� الطابق العا�� من مب�� األلعاب، ح�ث
غادروا المصعد ��

�
استقلوا س�ارة راحت تقطع ممرات م�شا�كة ال نها�ة لها.. و��
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النها�ة وصلوا إ� شارة تقول (الرجل الرا�ض.. ممن�ع الدخول
قطع�ا)..

انفتح ال�اب فدخلوا إ� ستوديو واسع.. �ه (دان ك�ل�ان) مع
� لم يرهما (ر�شارد) من ق�ل.. عرف أن أحدهما مخ�ج رجل��
نامج واآلخر هو (بوب تومسون) المقدم.. و�ان شعرە فض�ا ال��

المعا يث�� ال���ة..
سأله (ر�شارد):
- هل تص�غه؟

- أستم�حك عذرا..
- ال عل�ك..

قال (ك�ل�ان) مب�سما:
- �جب أن تغفر لمس�� (ر�شارد) �ا (بوب).. فهو يتمتع �قدر

عال من الوقاحة..
�
- مفهوم..  - قال (بوب) مشعال س�جارة - هذا مفهوم ��

ظروفه.
ح ما س�حدث لـ (ر�شارد): �دأ المخ�ج ���

.. ثم تدخل أنت من الجهة - أوال س�قدمك (بوب) للجماه��
� طلقات

� ذوا�� ، �حمالن بندقيت�� � طي�� ال�م�� لل�وال�س مع ��
مطاط�ة.. إن الع�� المكه��ة عمل�ة أ��� ل�ن البنادق تكون

جم�لة ع� الم�ح..
- س�تصاعد أصوات (بوو) من الجماه�� اس�ن�ارا لك.. وهذا
� السادسة والنصف

مث�� حقا.. ع�� عن نفسك �ما تحب.. و��
تخ�ج دون حراس من الجانب األ�� للم�ح.. نحن نعط�ك

� إثرك..
ة ساعة للهرب ق�ل أن ينطلق الص�ادون �� � ع�� اثن��

� حجم صندوق الف�شار..
ا (ف�ديو) �� - س�تم إعطاؤك �ام��

ا.. لن يتجاوز وزن هذا ستة أرطال.. ستقوم �طا صغ�� �� � وست��
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�د �ل يوم.. لو لم � �ال�� �ط�� بتص��ر نفسك.. وترسل لنا ��
تفعل هذا س�توقف �ف مستحقاتك..

- ل�ن الص�د مستمر..
ائط.. ال تخف ف�� لن تعلن - نعم.. لذا �جب إرسال ال��

عن م�انك..
شعر (ر�شارد) �الشك ل�نه ظل صامتا..

هنا قال (ك�ل�ان):
ك االستوديو دون سالح... ل�ن من - �ما اتفقنا.. أنت ت��
حقك �عدها أن �سلح نفسك.. س�تم دفع مائة دوالر إضاف�ة
أل�تك عن �ل ص�اد أو ممثل قانون تقتله.. ال تحاول أن تقتل

عابري الس��ل األب��اء فهذا ل�س مهذ�ا..
� سخ��ة:

قال (ر�شارد) ��
- ل�نه س�كون جم�ال ع� الم�ح..

- هناك م�افأة قدرها مائة دوالر ل�ل مواطن ي�لغ عنك،
ترتفع إ� ألف لو أدى اإل�الغ إ� قتلك..

هنا جاءت امرأة تعلن أن موعد الظهور قد حان وأن ع�
.. �

(ر�شارد) أن �ضع الما��اج النها��
 

∞∞∞∞∞
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81- وما زال العد مستمرا..

�
طة �حرسانه - �ص�� � ال�وال�س وقف (ر�شارد) - ورجال ��

��
لصوت جماه�� الم�ح.. �ان عص��ا.. والساعة اآلن السادسة..

وع� الشاشة ظهرت صورة وجه (ر�شارد).. ي�دو أنهم
التقطوها له خلسة.. ودوي صوت (بو�� تومسون) �قول:

- م�سابق الل�لة هو نمر واسع الح�لة من جنوب القناة..
وأدرك (ر�شارد) أنهم تالعبوا �الصورة ل�جعلوا عي��ه أعمق

وجب�نه أضيق..
والن��جة أنه �دا مرع�ا.. غ�� ذ�� ل�نه �ملك غ��زة

الوحوش.. �عبع األث��اء..
� ر�شارد).. تذكروا وجهه� وهذە �� المرأة - اسمه (ب��ام��

� س�نال مكسب (ر�شارد) سواء عاش أو مات� ال��
هنا �دت ع� الشاشة صورة (ش�لال).. وقد تم الع�ث
.. بوجهها الجم�ل لت�دو �أف� غب�ة.. وعيناها تلتمعان �ال��
وأدرك (ر�شارد) أن من تالعب �الصورة أغفل الث�اب منها..

لت�دو �أنها عار�ة..
- أيها األوغاد�

� الق��ة أمسكت �ه.. طي�� ووثب لألمام ل�ن أ�دي ال��
: وعندها أدخلوە إ� الم�ح.. وع� الفور �دا انفعال الجماه��

- بووو.. اقتلوە�  - الوغد�  - قاتل األمهات�
- لص الدراجات ال�خار�ة�  - السفاح�

- دعونا �سمع ما �قول�
وقف (ر�شارد) كثور هائج ع� الم�ح �ان �عرف أن هذە
� ت��د له الش�كة أن ي�دو بها.. ل�نه لم �الض�ط �� الصورة ال��
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�ملك ح�لة.. لقد أخرجته صورة (ش�لال) عن طورە.. نظر لـ
� تتقدان دما: (بوب) وقال �عين��

� � - هناك من س�لتهم حذاءە ثمنا لهذە الصورة لزوج��
ازدادت ال�خات علوا.. فل�ح �ق�ضته مهددا...

نظرت له ال�ساء �خوف و�عض اإلعجاب.. ونظر له الرجال
�كراه�ة دم��ة.. صاح �غل:

- أيها السفلة� ما دمتم تحبون الموت هكذا، فلم ال تقتلون
�عض�م؟�

� الوصول إل�ه (ر�ما تعا� ال�اخ.. وحاول �عض المتفرج��
هم ممثلون)..

فصاح من جد�د:
� هذە كذ�ة رخ�صة� - فلتعلموا أن هذە ل�ست صورة زوج��

م��د من ال�اخ.. تل��ــــح �الق�ضات.. ثمرة طماطم تصطدم
بوجهه..

� لطف:
قال المقدم ��

- اآلن س�تم خروج مس�� (ر�شارد).. وغدا عند الظهر ي�دأ
الص�د..

.. �
� األوت���س الهوا��

تذكروا وجهه� ر�ما وجدته جوارك ��
� (هاردنج)..

� األ�عاد.. اليوم هو ��
� عرض س�نما ثال��

ر�ما ��
� (كولومبوس)؟.

أ�كون غدا ��
ك)؟ هل س��لغون عنه؟ � (ألبوك��

� (ني��ورك)؟ ��
��

تصاعد ال�اخ:
- نعاااااااام�

و�عان ما جذبوە ل�خ�ج من الم�ح وسط طوفان من
الس�اب وص�حات ال�رە..
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80- وما زال العد مستمرا..
� ال�وال�س يرتجف استمتاعا.. وقال

�ان (ك�ل�ان) ي�تظرە ��
له:

- أداء ج�د.. ر�اە� لو �ان بوس�� أن أمنحك جائزة� أنت
مذهل..

� الم�االة:
قال (ر�شارد) ��

ا اللعينة واذهب .. واآلن هات ال�ام�� - هدفنا إسعاد�م ال أ���
للجح�م..

- ل�س بهذە ال�عة.. فأنا معجب �ك حقا �ا (ر�شارد)
كنموذج ف��د مذهل..

� أسد لك �ة.. لذا دع�� أنت التوحش �صورته الفجة ال��
نصحا: أبق رأسك منخفضا.. واركض.. اركض.. وابق وسط
قومك ال وسط أمثال هذا الجمهور الذي �كرە فكرة وجودك
ة أطول.. ل�ن �الطبع ال أمل لك بتاتا ذاتها ر�ما بهذا تع�ش ف��
مع وجود أمة �أ�ها تكرهك.. ومع التدر�ب المذهل الذي

حصل عل�ه الص�ادون..
مد �دە ل�صافح (ر�شارد) ل�ن هذا - �العادة – لم �مد �دە،

واستقل المصعد.
 

∞∞∞∞∞
 

خ�ج إ� شارع (رام�ارت) ل�مر جوار حد�قة (ن�كسون)
التذ�ار�ة.

� نظ�ف.. وقطرات حان�ة من المطر تنهمر.
الهواء ن��
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- ابق وسط قومك.. هذا ما قاله (ك�ل�ان).. وما �ان
(ر�شارد) �حاجة إ� سماعه.. س�نطلق الذئاب �حثا عنه غدا..

ل�نه س�كون قد هرب إ� الج�ال..
، وتم�� لو لم �كن سائق التا��� من أوقف س�ارة تا���

.. �
هواة التلف��ون المجا��
- إ� أين �ا رجل؟
- شارع (رو�ارد)..

� عائدا إ� ب�ت
� �صل إ� هناك - أن �م�� وقرر - ح��

(مو�).. وانطلق التا��� م�عا.. �عد هنيهة قال السائق:
.. أنت ذلك الرجل (ر�شارد)� �

� التلف��ون المجا��
- رأيتك ��

حقا أنت شجاع.. �حق المسيح أنت شجاع� س�قتلونك ح��
تجحظ عيناك..

؟ ) أنك رك�ت م�� � ر�اە� هل �ضا�قك أن أخ�� المرأة (زوج��
إنها مخبولة �األلعاب.. لألسف لن أستطيع اإل�الغ عنك..

فسائقو التا��� �حتاجون إ� شاهد ثان..
� كنت - هذا مؤسف.. هل ترى أن أترك رسالة تؤكد أن��

هنا؟�
- حقا؟ هل �ستطيع ذلك؟

ا القناة.. فأخ�ج (ر�شارد) دوالرا �انا قد ع��
� احتجاج:

وناوله للرجل.. فهتف هذا ��
- ول�ن.. ماذا عن الرسالة؟

ة� - فلتمت �ا ح��
� الظالم،

قالها (ر�شارد) وهو �غادر التا��� مبتعدا ل�ذوب ��
ب�نما س�اب الرجل يتعا� من ورائه..

يتم�� له الموت ال��ــــع.
 



2585

∞∞∞∞∞
 

ع�� زقاقا خلف�ا �ح�طه سور متهدم ومن �ع�د يرى أضواء
� الظالم

� يركبها الم�سكعون، تلتمع �� الدراجات ال�خار�ة ال��
� �ان

.. وصل إ� �اب (مو� جرن�جان) الخل�� � كعيون المذءو���
ا.. ل�ن من �ملك ماال �اف�ا �ستطيع أن (مو�) �دير محال صغ��
طة.. بندق�ة غاز.. ي منه عصا كه���ة كع�� ال�� �ش��
ء ممن�ع تجدە عند (مو�) أو �مكنه أن �

.. أقنعة.. �ل �� � و��� ه��
�دبرە لك..

ح�� األوراق المزورة.
� طرق (ر�شارد) ال�اب، ففتحه (مو�) �عدما نظر من ع��

سح��ة.. وانزاحت المزاليج واألقفال...
�ان الم�ان �عج ��الت التص��ر الم�وقة، وأدوات العزف
الم�وقة، وصناديق بها سلع السوق السوداء.. إن (مو�) هو
ن�ع من (رو�ن هود) هاهنا.. ��ق أث��اء المدينة و�طفف تجارته
معهم، ب�نما �عامل س�ان جنوب القناة �األجل.. و�أسعار الت�لفة

� �ان أحدهم �مر �فاقة.. أو أقل منها ح��
جلس (مو�) ع� منضدة وسأل (ر�شارد) عن األوراق المراد
� ف�دا شعرە �الفضة � الخامسة والس�ع��

تزو�رها.. �ان عجوزا ��
� ضوء األ�اجورة..

��
قال (ر�شارد):

- رخصة ق�ادة.. �طاقة خدمة عسك��ة.. �طاقة تقاعد
.. اجتما��

- سأفعل.. من أجل زوجتك ال من أجل حمار مجنون
مثلك.. وأحتاج لخمس ساعات تق���ا..

.. - ر�اە� إذن هل أذهب للدار ��
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لك تماما.. و�ل من يرى جوار الدار � - ال إنهم �حا�ون م��
ثر مع الع� المطاط�ة.. إن امرأتك � زنزانة ي��

�جد نفسه ��
� القفص اآلن.. إنهما �خ�� طالما هما �ع�دتان عنك..

وطفلتك ��
فأنت سام �ا (ر�شارد).. هل تصدق هذا؟

وقف (ر�شارد) يرمق الظالم �الخارج.. وأحس �أنه يرتجف
� لدارە.. �ل هو شعور أسوأ �مراحل.. من الحن��

ء ما عن امرأة �
نم ��� ومن خلفه �سمع العجوز �عمل. و���

).. من �� �حق السماء؟ � � د�ف�� لها عينا (ب��
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77- وما زال العد مستمرا..
فارق دار (مو�) عند منتصف الل�ل، وقد نقص ماله ألفا
� دوالر.. فقد �اع له الرجل كذلك تنكرا �ارعا: ع��نات.. ومائ��
ت ش�ل شفت�ه �ال�امل.. شعر رمادي.. أسنان صناع�ة غ��

ونصحه �أن �ع�ج قل�ال ل�س إ� حد جذب األنظار ط�عا..
نجر) ي�يع كت�ا مسموعة واآلن صار اسمه (جون ج��فن س��

� من العمر.. أرمل. � الثالثة واألر�ع��
ائط.. �� ع� ��

استقل تا�س�ا إ� المطار، وع�� أمام رجال الجوازات فلم
ي�ت�ه إل�ه أحد.. واستقل طائرة الثان�ة والنصف ص�احا إ�
�
� الثالثة والثلث ص�احا �ان (ر�شارد) قد ذاب ��

(ني��ورك).. و��
أ��� مدينة ع� وجه األرض...

 

∞∞∞∞∞
 

� فندق �د� (برانت).. وهو فندق متوسط
استأجر غرفة ��

المستوى.
� يزمع قضاءها هنا فقال وهو سأله الموظف عن المدة ال��

يتظاهر �الم�ح:
- ال أدري.. األمر يتوقف ع� ال��ائن �ما تعلم...

� حجرته ح�� راح يتفقدها.. �انت نظ�فة..
فما إن انفرد ��

ل�ن الحمام �ان �صدر ضوضاء مستمرة لم �ستطع منعها، ح��
اع كرة الس�فون. � �ان��

تناول إفطارا من الب�ض المق�� والقهوة.. ثم أغلق ال�اب
ته.. وقرأ التعل�مات عليها ع�أ ا من ج�ب س�� وأخ�ج ال�ام��
�ط األول حسب ما هو مكتوب، وض�ط مجال الرؤ�ة ع� ال��
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� الجدار خلفه.. ثم فتح ء �م�� �
الفراش.. لم �كن هناك ��

(الدوش) �� �قلل من ضوضاء الشارع.. من �دري؟
ە.. ل�نه لن �دعهم يروە ت��� مش�لة التنكر.. �مكن إزالة أ���
�شعرە الرمادي.. لذا وضع ك�س الوسادة ع� رأسه ثم ضغط

الزر.. واتجه ل�جلس ع� الفراش..
ا: وقال مخاط�ا عدسة ال�ام��

� أسخر من�م أيها األوغاد.. ك�ف الحال؟ - إن��
، �

�� ا.. وأرجع ظهرە للوراء وحاول أن �س�� ثم أغلق ال�ام��
ون وجهه ع� شاشة التلف��ون � الذين س�� � المالي��

وراح �فكر ��
هذا المساء.

 

∞∞∞∞∞
 

� الرا�عة ظهرا..
صحا ��

وعندها أدرك أن الص�د قد �دأ.. �دأ �الفعل منذ ثالث
ساعات�

ا وجلس أمامها.. وتال الوصا�ا الع�� من التوراة فتح ال�ام��
� إ� �ط�� ثم أغلقها.. المش�لة اآلن �� حاجته إلرسال ال��

الش�كة.
لقد قال (ك�ل�ان) إن الش�كة لن تخ�� الص�ادين �م�ان

ائط إرسال ال��
وعل�ه أن يثق بهذا.. فهو ال �ملك اخت�ارا آخر.. إنهم لم

�عطوە حماما زاجال لألسف..
�د �عد � صندوق ال��

�� � �ط�� وهكذا غادر الفندق ور�� �ال��
ما كتب عنوان الش�كة عليهما..
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� غرفته راح �فكر.. هل خطته ج�دة؟ ما الذي س�قوم �ه
و��

� هذە اللع�ة؟ �الطبع س�ت�ف �غ��زة
ە �� أي م�سابق غ��

... � حيوان�ة �س�طة.. اخت��
فهل يتوقع الص�ادون هذا؟ ط�عا.. لن ي�حثوا عن (رجل

.. � را�ض) أ�دا.. �ل س��حثون عن رجل مخت��
هل س�جدونه؟

تم�� من س��داء قل�ه أن �ج�ب �ـ (ال).. فلم �ستطع. إن
تنكرە ج�د ل�نه غ�� خارق.. ول�س �ل الناس �ج�دون

� لهذا..
المالحظة، ل�ن هنالك دائما عدد �ك��

هل �جد الص�ادون (مو�)؟ هذا ممكن.. عندها س�ظل
ة �اف�ة ح�� يتل�� علقة �الحزام.. عندها العجوز صامتا ف��
ثر دون انقطاع.. و�ضيع (ر�شارد). فمن السهل معرفة أن سي��

نجر) قد سافر إ� (ني��ورك) أمس. مس�� (جون س��
ض أنهم س�جدون (مو�).. �جب.. إذن �جب أن تف��

الهرب.. ول�ن أين؟
ر�ما هم أحسن مما توقع.. ر�ما �حا�ون الغرفة اآلن
ا التلف��ون ع� كتف أحدهم الق��ة.. � مدافعهم.. و�ام�� حامل��
اە القوم من لحظة اقتحام الغرفة ء ل�� �

ي��دون أن �صوروا �ل ��
ح�� تح��له إ� (هامبورجر)..
اهرب �ا (ر�شارد).. اهرب�

ر�ما تصلح (بوسطون) ك�دا�ة..
 

∞∞∞∞∞
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74- وما زال العد مستمرا..
اتجه إ� موظف الفندق، وضاح�ا قال له إن األمور تزداد
� آخ��ن، ودفع الثمن ع� رواجا.. لذا هو �حاجة إ� الغرفة يوم��

الفور.
) ع� ال�اب، ثم � ثم صعد إ� غرفته.. علق الفتة (ال تزعج��

انت�� �عض حاج�اته، وغادر الفندق عن ط��ق سلم الح��ق..
ى تذكرة إ� (بوسطن) اتجه إ� موقف الحافالت فاش��

�ن دوالرا.. واستقل الحافلة. بثالثة وع��
وتحركت المرك�ة إ� الشمال وسط الظالم.

 

∞∞∞∞∞
� �قعة �انت من أر�� 

� (بوسطن) ��
�� Y.M.C.A قع مركز الم�

.. أما اليوم فهو مب�� �
أح�اء المدينة وأنظفها خالل القرن الما��

� الظالم كذكرى مقتولة من ع�
متداع عتيق الطراز.. �دا ��

غابر (2)..
استق�له موظف االستق�ال ل�نه �ان مشغوال �الشجار مع
� آلة الل�ان.. ولم تخ�ج له اآللة

، �ان قد وضع (ن�لة) �� � ف�� زن��
ش�ئا..

انت� الشجار فعاد الموظف لـ (ر�شارد) وقال:
- من المستح�ل مخاط�ة الزن�ج.. ولو كنت حا�م المدينة

� أقفاص�
لوضعتهم ��

� الدف�� �اسم (جون د�جان) من
وقع (ر�شارد) ��
(م�شجان).. ثم سأل:

- هل حقا أضاع (ن�لة)؟
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� أن أرق له
- ال أدري.. ولو �ان صح�حا ف�� م�وقة و�ك��

وأعط�ه (ن�لة) من عندي، �� أجد �ل (س�ارسج�ة) المدينة
ء. �

عندي يزعمون نفس ال��
ودفع له (ر�شارد) خمسة ع�� دوالرا.. ثم اتجه نحو حجرته

(512) �ما حددها له الرجل..
� �ە حمد هللا ع� أن الـ Y.M.C.A ال تطلب أوراق اله��ة

و��
ق�ل أن تعط�ك غرفة..

استقل المصعد وعندها سمع صوت الموظف ما زال يردد:
� أقفاص�

- إنهم عار وخطيئة: �جب أن �ضعوهم جم�عا ��
∞∞∞∞∞

 

�ان الطابق الخامس �ف�ح برائحة البول.. ثمة ردهة ض�قة
ك هو مصدر بها �ساط �ان أحمر يوما ما.. وحمام مش��

الرائحة.. أصوات �اخ.
ة.. � شتائم �لهجة الزن�ج المم��

غرفته بها فراش مالءاته ش�ه ب�ضاء. وعل�ه �طان�ة من
مخلفات الج�ش وصورة للمسيح ع� الحائط.. ومكتب �ال

أدراج..
� هذا العالم.. و��

شعر �م هو تعس م��� قل�ل الح�لة ��
قل�ال..

و�عد قل�ل تذكر أنه قد استحق ثمانمائة دوالر ح�� اآلن..
� ساعات من الص�د.. ال �أس..

�عد ثما��
عل�ه أن �جد سالحا غدا.. ال �د من هذا.

 

∞∞∞∞∞
 

نامج ثان�ة.. جاء موعد ال��
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نامج، وقد ا وراح �دندن لحن مقدمة ال�� أدار ظهرە لل�ام��
Y.M.C.A شعار �

داري رأسه �غطاء الوسادة.. وتعمد أن �خ��
المكتوب عليها..

� م�ح.. �أنما خطر الموت
ا �� �ان قد �دأ يتعامل مع ال�ام��

� داخله..
الدا�� قد كشف عن كوم�د�ان �ارع ��

� النافذة يتأمل الشوارع
وانت� من تقد�م فقرته، فوقف ��

.. � فيها الناس اله����
المزدحمة �م��

� تظهر � �ل موضع.. اإلعالنات المعلقة ال��
طة �� رجال ��

� �ل م�ان..
� للعقاب �� أشخاصا مطل����

ون �قفون ل�قرءوها.. وم�سكعون كث��
� الشارع، فقط ل�عرف �عد قل�ل أنها

راح �عد الس�ارات ��
ل�ست لع�ة مسل�ة جدا.. ولم تكن معه ساعة ل�نه قدر أنها
الواحدة ظهرا.. مما �ش�� السخ��ة أن الرجل الذي �ع�ش

�الساعة ال �ملك ساعة.
ة � الحظ أن الشاب ذا الس�� راح يرمق الشارع لدقائق.. ح��
الب��ة، الواقف عند متجر ال�تب ال يتحرك تق���ا.. والغ��ب أن
طة لم تطردە من م�انه �األحرى �انوا يتجنبونه ثم رأى رجال ال��
�دخن س�جارا عمالقا �قف عند المحطة ي�تظر الحافلة..

� أ�ة حافلة توقفت أمامه...
ولس�ب مهم لم �صعد ��

� أعماقه
شعر (ر�شارد) بر عدة ��

� مع الرجل عند المحطة ثم ين�ف.. �� ي��ادل �لمت�� ال��
� لـ (ر�شارد) �أنما رآهم مرارا �اعة الصحف ي�دون مألوف��
منذ وقف �النافذة.. للمرة األو� �فطن لهذا و�ش�ل غامض �ما

� أحالمنا..
�سمع صوت المو�� ��

.. فكر للمرة األو�: إن نوعا من الحصار يتم حو��
وشعر �ذعر عاجز كذعر األرانب..
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ل�ن عقله صح له المعلومة:
�ل أنت محا� �الفعل�

 

∞∞∞∞∞
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70- وما زال العد مستمرا..
ه�ع إ� الحمام وحاول أن ي�� هلعه.. لو أراد أن �خ�ج
ە.. أما إذا انتا�ه الهول فالموت سالما فعل�ه أن �حتفظ بتفك��

��ــــع ال شك ف�ه..
�انت الفكرة قد �دأت تتضح له �التدر�ــــج وهو يرمقهم من
النافذة.. مثل (عالء الدين) وهو يرى الدخان �خ�ج من

� صورة مارد ج�ار فجأة..
المص�اح.. ليتجمع ��

� من الحائط.. وه�ع إ�
�ع حامل فرشاة األسنان المعد�� ان��

المصعد..
استد� المصعد فاحتاج هذا إ� دهر ح�� يه�ط من الطابق

الثامن.. و�ان خال�ا.. حمدا � ع� أنه خال..
دخله.. وضغط الزر الذي يه�ط �ه إ� ال�دروم.. �انت هناك
فتحة جوار الزر.. هذە الفتحة �قوم الموظف ب�دخال �طاقة

ول لل�دروم.. � فيها.. عندها يتم السماح له �ال��
� انتظار صدمة كه���ة، وأولج حامل الفرشاة

قطب جب�نه ��
ون�ة � الفتحة.. صدرت ضوضاء من الداخل �أنها س�ة إل���

��
.. وراح المصعد يه�ط ألسفل �

ة.. ثم انغلق ال�اب المعد�� قص��
غ�� راض عن هذا..

�
توقف لحظة.. ثم - �أنما شعر أنه أخاف (ر�شارد) �ما �ك��

- واصل هبوطه ألسفل..
� ال�دروم المظلم..

ووجد (ر�شارد) نفسه ��
فأر �فر مبتعدا.. قطرات ماء من السقف.. ل�ن ال أحد..

ح�� اآلن..
 

∞∞∞∞∞
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ة ملقاة ع� األرض، تحتها أ� �املة من ثمة جراند كث��
ان ترمق القادم �عيون �اقوت�ة م�ش�كة.. الف��

ثمة فتحة لت��ف الماء إ� المجاري.. فتحها فوجدها تقود
� إ� نفق منحدر من المستح�ل أن �كون ا�ساعه أ��� من قدم��

� نفسه.. إنه
ونصف.. ومظلم.. تحرك خوف األما�ن المغلقة ��

أصغر من أن �سمح �الشهيق..
ل�ن ال �د مما ل�س منه �د..

خطرت له فكرة معينة ق�ل فرارە..
اتجه إ� أ�وام الصحف فالتقط واحدة جعلها ع� ش�ل
قرطاس.. ثم أشعل عود ثقاب والمس �ه الصح�فة.. عندها

تألق اللهب األصفر..
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ثم إنه أشعل بها ورق الحائط المح�ط �ال�دروم..
ا�د.. وه�ع إ� صندوق القوا�س فشد أ��� � فراحت النار ت��

ما �ه من منصهرات ح�� ساد الظالم الم�ان �له إال من ضوء
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ان.. الن��
ثم انزلق إ� فتحة الم�ف.. ولم ي�س أن �ع�د الغطاء إ�

م�انه فوق رأسه ق�ل أن يواصل الهبوط..
� من النفق

�انت ال�دا�ة سهلة.. ثم اصطدم �جزء أف��
المظلم لم �ستطع أن يث�� جسدە ل�مر ف�ه..

�انت الزاو�ة حادة أ��� من الالزم..
�دأ خوف األما�ن المغلقة �متل�ه.. مسجونا هنا.. لأل�د..
� ال�دروم، واألسوأ هو أنه �عرف اآلن أن النار تدنو

مسجون ��
� ال�دروم، والذي �مد

من هدفها.. من خزان الوقود الموجود ��
البنا�ة �حاجاتها من التدفئة..

ا تماسك واستطاع أن �دور �جسدە.. يتخذ وضع أخ��
� هذا الفراغ الضيق.

الصالة.. و�دأ �حرك ذراع�ه �أنه �جدف ��
� المرور.. وشعر �قم�صه يتمزق.. ل�نه

وفجأة نجح ردفاە ��
ف ووجهه ملطخ �القذارة.. � .. مر.. لحمه ي�� �

مر إ� األنبوب األف��
ل�نه مر..

� من نقص التغذ�ة.
� أعا�� - حمدا � ع� أن��

 

∞∞∞∞∞
شعر بهزة االنفجار.. ورأى الضوء الفوسفوري.. وشعر
� النفق الذي يزحف ف�ه.. لم �عد قادرا

�السخونة الشد�دة ��
ع� لمس الجدران..

� عي��ه..
� �مزق جمجمته.. و�غرس الخناجر �� صداع لع��

ق� ق ها هنا.. سأح�� سأح��
� الهواء.. تتدل�ان نحو ماذا؟

فجأة �شعر أن قدم�ه تتدل�ان ��
ال يهم.. المهم أن ي�ب خارجا من هذا الفرن..
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� أنب��ة أخرى �غمرها الماء..
ووثب.. فشعر �ماء �ارد �ان ��

� فيها لحسن الحظ..
واسعة �مكن الم��

وترك العنان ألف�ارە �عد ما زال خطر الح��ق..
� (بوسطن)؟ ل��ما لم �فعلوا.. ل��ما لم

ك�ف وجدوە ��
�كونوا هم قط..

ال.. �انوا هم.. هو �عرف هذا.. الص�ادون.. �انت لهم رائحة
.. وقد شمها من الطابق الخامس وواصل الس�� شارد الذهن ال��

ال �د أنه م�� أم�اال.. وال �د أنه سار ساعات..
هناك وقف تحت فتحة مجرور ينظر للشارع فوقه.. ولم
� هذە األثناء

� حل الظالم. �� �جرؤ ع� محاولة الخروج إال ح��
�طا جد�دا.. ا - ل�ستغل الوقت – ووضع فيها �� أخ�ج ال�ام��
وراح �لتقط صورة لصدرە دون أي تعليق.. �ان �عرف أن األفالم
�
حساسة للضوء الخافت.. ولم يرد أن �كشف ألحد عن م�انه ��

المجاري..
� ذلك - من أن

ط�لة الوقت �ان واثقا - فهو لم �عد �شك ��
� �م�انه.

��� � ا �� ال�� ائط أو ال�ام�� ال��
ل�ن ك�ف ي�ت� ع� هذە المش�لة؟

� ساعة ح�� اآلن. ولم �كن �عرف أن ه��ه قد دام ثالث��
 

∞∞∞∞∞
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66- وما زال العد مستمرا..
 

� الزقاق ولفافة
� ذو األعوام الس�عة، �قف �� � الزن�� �ان الص��

� أصا�عه، يرمق فتحة المجرور و�� تنفتح.. عينان؟ تبغ ب��
ء ما لشدة ذعرە - �ان يتحرك هناك.. ر�ما �

شخص ما - أو ��
هو الش�طان جاء من جهنم �� �أخذ (�ا�).. أمه �انت تقول
له إنه س�ذهب إ� الجنة مع (د��) ل�نه �ان �عتقد أن هذا

هراء..
الجميع �ذهبون إ� الجح�م �عد الموت ح�ث ينخسهم

� مؤخراتهم.. الجنة لألث��اء فقط..
الش�طان �الشوكة ��

ل�ن هذا رجل.. ال ذ�ل وال قرون ول�س لونه أحمر..
� الفرار ل�ن الش�طان جرى وراءە وأمسكه.. فراح حاول الص��

�قاوم و�ر�ل..
� بها� ال تنخس�� �الشوكة أيها الوغد� - ال تنخس��

- شششن� اخرس�
، وع� وجهه � راح الش�طان يهزە ح�� اصطكت أسنان الص��

أع�� أمارات الرعب.
- إذن أنت لست الش�طان..

� هو لو لم تكف عن ال�اخ� هل تعرف م�انا
- ستجد��

هادئا لالخت�اء؟
� إ� زقاق آخر.. ثم إ� زقاق ثالث مذعورا اقتادە الص��
فمخ�أ حق�� من القرم�د وقطع الخشب.. وأضاء مص�احا هو
ع�ارة عن (لم�ة) تتصل ب�طار�ة س�ارة.. ولم ي�س أن �قول منذرا

لـ (ر�شارد):
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..( � � عصا�ة (الطاعن��
� (براد�) ��

.. إن أ�� � - إ�اك أن تقتل��
وس�جعلك تلتهم حذاءك أمامه..

- أنا لن أقتل أحدا.. خاصة الص��ة.. وما اسمك �ا غالم؟
..( - أنا لست غالما.. اس�� هو (ست���

اب�سم (ر�شارد).. وقال:
- حسن.. أنا هارب �ا (ست��).. هل تصدق هذا؟

اء صور - ط�عا هارب.. ال أحد �خ�ج من فتحة المجاري ل��
� (�ا�) عندها �طان.. � السا�عة من عمري أخ��

�ذيئة.. أنا ��
ا.. لهذا أحب ال�قاء هنا.. ت�خ كث��

أخ�ج (ر�شارد) دوالرا ودسه �� كف الغالم.
ثم طلب منه أن �جلب أخاە وعندها ينال دوالرا آخر..

- ال تحاول قتل (براد�) �ا رجل.. فهو س�جعلك..
� �كون - تلتهم حذاءك أمامه.. أعرف.. فقط نادە ح��

وحدە..
- إذن أجعلها ثالث دوالرات.. سأبتاع مخدرا لـ (�ا�) ح��

ال ت�خ..
تقلص وجه (ر�شارد) وابتلع ر�قه �صع��ة.. ووافق.. ل�نه

: حذر الص��
طة فلن تنال ش�ئا.. ت ال�� - لو أح��

� وقال: تصلب الص��
� لو طننت هذا.. فأنا أ�رههم أ��� من الش�طان - أنت غ��

ذاته..
� رحل �ان (ر�شارد) منه�ا.. منه�ا إ� درجة العجز عن وح��

الخوف.. لهذا أسلم عي��ه لنعاس ط��ل..
 

∞∞∞∞∞
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� عمرە حوا�� ثمان�ة � زن�� � ومعه ف�� فتح عي��ه ل�جد الص��
ة دراجات �خار�ة، و�رمق ع�� عاما، و�ان هذا األخ�� يرتدي س��
� �دە التمعت

(ر�شارد) �م��ــــج من االهتمام وال�راه�ة.. و��
سة. ك�ة �� مطواة زن��

� وجه النائم: فجأة هتف وقد تب��
� لقد أحرقت مب�� الـ �

� التلف��ون المجا��
- أنت ذلك الرجل ��

طة.. ر�ما �ان Y.M.C.A �قولون إنك أحرقت خمسة رجال ��
مع�� هذا خمسة ع�� رجال.

� حماس:
�� � سأله الص��

- كنت أعرف أنه ل�س الش�طان.. �ل مجرد أحمق.. هل
)؟ ستفتح كرشه �ا (براد��

ق دنا الشاب من (ر�شارد)، وجلس ع� الفراش وقد أ��
وجهه نوعا..

هنا تذكر أن المطواة ما زالت مفتوحة.. وأدهشه هذا..
فأغلقها وقال:

- أنت - إذن - أ��� حرارة من الشمس �ا رجل..
- حقا..

- هلم معنا إ� الدار.. �جب أن نتحدث.. وهذا الم�ان ال
�صلح..

- ال فارق عندي..
� ساقه.. لم �فهم

� ير�له �� ونهض (ر�شارد).. هنا شعر �الص��
� ثالثة دوالرات حسب الس�ب ثم تذكر ع� الفور.. ناول الص��

االتفاق..
 

∞∞∞∞∞



2602

64- وما زال العد مستمرا..
 

�انت المرأة عجوزا جدا.. ال �ذكر (ر�شارد) أنه رأى أحدا
� ابتاعوها � إعداد وج�ة العشاء ال��

عجوزا مثلها.. وقد انهمكت ��
�دوالرات (ر�شارد).

� غرفة النوم القص�ة ت�خ (�ا�).. �سعل.. وقد أفهمه
و��

(براد�) أن �طان الرئة قد
فتك برئ�يها معا.. ثم امتد إ� �طنها.. و�ان عمرها خمسة

أعوام..
قال (براد�) وهو �شم رائحة اللحم والخ�� تعبق هواء

الب�ت:
� أن أخذلك �ا رجل.. أسلب مالك ثم أسلم جسدك - �مكن��

لهم، وأنال ألف دوالر وأذرع الشارع السهل..
- ال أحس�ك تفعلها..

- ولماذا تلعب هذا الدور؟ لماذا تق�ل �سل�ة هؤالء القوم؟
� إنها أصغر من (�ا�).. التهاب رئوي.. وت��� ط�لة - ابن��

الوقت.
- وأنت أحمق.. أتظن أنهم �عد شهر س�عطونك �ليونا؟

ي قطار �ضاعة لنقله لدارك� أماە� �جب أن �ش��
نا الج�ع أش�احا� م�� ي�ت�� هذا العشاء؟ لقد ص��

- حاال..
عاد الف�� �سأل (ر�شارد) وهو �ضع الصحاف ع�

المنضدة:
- هل ت��د الخروج من (بوسطن)؟ لن �ستطيع..
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ف�ل المداخل والمخارج مسدودة.. س�ح�لونك إ� لحم
قرود ق�ل أن ت�تعد ستة أم�ال.. ول�ن عندي خطة قد تنجح..

� موجودا وجلسوا �لتهمون العشاء مع األم.. لم �كن الص��
ي مخدرا ألخته. ألنه ذهب إ� الص�دل�ة ل�ش��

ولم يتم ت�ادل األحاد�ث ط�لة الوج�ة.. ل�ن الثالثة �انوا
� حقا.. والطعام �ان �حتوي ع� اللحم.. جائع��

اە من � حامال المخدر الذي اش�� � فرغوا جاء الص�� وح��
الص�دل�ة.

 

∞∞∞∞∞
 

� الرا�عة
صحا (ر�شارد) ع� صوت �اخ الطفلة، ��

) �خ�ج من الغرفة.. يتجه والنصف ص�احا.. شعر �أن (براد��
للمطبخ.. �قف هناك �ال حراك �انتظار أن تتعب الطفلة من

ال�اخ.. وتنام.
� ع� ال��ر..

.. فعاد هذا، واستل�� � هدأ األن��
� الظالم:

سأله (ر�شارد) ��
- (براد�)..

- نعم؟
- هل عمرها حقا خمسة أعوام؟

- نعم..
� الخامسة من عمرها؟ ر�ما

- وما دخل �طان الرئة �طفلة ��
�انوا �صابون ��طان الدم.. ل�ن ل�س الرئة..

- حسن.. أنت من (هاردنج).. ما وضع ثلوث الهواء عند�م؟
وهمس �مرارة، وقد اختفت اللهجة الساخرة الحادة من

�المه، ف�دا �من �حلم:
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� (بوسطن).. هل تضع
- إنهم ال يت�لمون عن هذە األش�اء ��

مرشحا أنف�ا؟
� � دوالر وأنا لم أر مائ�� - هل تم�ح؟ إن المرشح ��لف مائ��

.. �
� ح�ا��

دوالر ��
- أنا صنعت �عض المرشحات.. (ستا�) �ضع واحدا من
� آلخر �ا رجل.. أذهب للمكت�ة.. إنهم ال � أقرأ من ح�� .. إن�� صن��
�سمحون �دخول المكت�ة إال لواحد دخله أ��� من خمسة آالف

� العام..
دوالر ��

لهذا �قت �طاقة أحدهم واعتدت أن أدخل بها المكت�ة
� وسأفتح كرشك� �عد ما زورت ب�اناتها.. اسخر م��

- أنا ال أسخر..
- قرأت ال�ث�� عن التلوث.. هل تعرف أن �ل س�ان (طوكيو)

�ضعون مرشحات األنف منذ عام ۲۰۱۲؟
�ما) عند�م. � ة من (اإلمف�� أراهن أنك تري حاالت كث��

�ما)؟ كرر (ر�شارد) اللفظة.. �دت له غ���ة ل�نها � - (إمف��
مألوفة نوعا.

- عندما ت�تفخ رئتاك.. وتجاهد وتجاهد ل�ن التنفس �ظل
� يوم

�ن �� � (بوسطن) ع��
ا.. اآلن ي�لغ معدل التلوث �� عس��

�
� أر�ــع علب من السجائر يوم�ا.. و�� صحو.. وهذا �ماثل تدخ��
�
� ف�ّساقط الناس ��� �� � وأر�ع�� �عض األ�ام ي�لغ التلوث اثن��

�ل يوم.. انهم �ضخون الدخان �أق� ما �ستط�عون..
ال كة (ج�� � ت�تجها �� والمرشحات الوح�دة الصالحة ال��
أتوم�ك).. ل�ن سعر الواحد ستة آالف دوالر.. أما المرشح الذي
� دوالر - فهو قطعة من روث البهائم ال تتحدث عنه - ذو المائ��

.. أ���
از هتف: � ثم �اشم��
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� شهادة وفاتها (ال��و)..
� تموت (�ا�) س�كتبون �� - وح��

ولن �كتب أحد �لمة (�طان) أ�دا.. إنهم �قتلوننا �ا رجل..
والناس ال تفهم هذا..

ودون �لمة �قولها، راح (ر�شارد) يتخ�ل وجوە (ك�ل�ان) و
� بهم

�ع مرشحات أنوفهم و�ل�� نز) و... لو استطاع أن ي�� (آرثر ب��
إ� الشارع.

� ذهنه...
دد �� وعاد للنوم وال�لمات ت��

 

∞∞∞∞∞
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62- وما زال العد مستمرا..
) �عد عدته لته��ب (ر�شارد) - �معونة فرد من راح (براد��

� س�ارة.. و�� خطة طم�ح حقا..
�� ( عصابته - إ� (ما�شس��

� الساعة السادسة والنصف سأل (ر�شارد) عما إذا �ان
��

� برنامج (الرجل الرا�ض)..
�حب أن يرى نفسه ع� الشاشة ��

فتحمس هذا.. وفتحوا الجهاز.
ا وسط �حر من الظالم.. وظهر (بو�� مور�سون) أمام ال�ام��

وقال:
� ب�ننا..

- انظروا.. ها هو ذا ذئب �م��
ا ل�مأل الشاشة.. ب�نما استمر وظهر وجه (ر�شارد) مك��

(بوب):
- الل�لة أتحدث ألها� (بوسطون).. أمس تفحم خمسة من
� مب�� Y.M.C.A �دي هذا الذئب الذي أعد لهم

طة �� رجال ال��
مص�دة ما�رة..

فمن هو الل�لة؟ أين هو الل�لة؟
ثم �دأ عرض المشهد الذي التقطه (ر�شارد) لنفسه ص�اح

� تصورە وهو �قول: اليوم.. �انت (ماما) الزنج�ة �� ال��
� � وال سا��� - إ� من �شاهدون هذا.. ل�س �ال� للفني��

القصور.. �ل لمن �سكنون بيوت اإلس�ان واأل�واخ.. أيها
فوها.. العاطلون.. أيها الش�اب الذين ُ�عتقلون لجرائم لم �ق��

�م �مؤامرة رهي�ة تحاول حرمان�م من الهواء الذي... أخ��
ثم تعالت ضوضاء جعلت السماع مستح�ال.. شفتاە

تتحر�ان ل�ن �ال صوت..
قال (بوب) بنعومة:



2607

- هناك مش�لة مع الصوت.. ل�ن ال دا�� لسماع �ل ما
�قول هذا المتعصب..

ثم صاح مخاط�ا الجمهور:
� الشارع؟

- ماذا تفعلون لو رأيتموە ��
- نـ .. قـ .. تـ ..لـ .. ــــــه�

ب (ر�شارد) األر�كة �ق�ضته.. فقال (براد�) �سخ��ة: ��
� كونك لتقول �ل هذا ع� الهواء؟ إن�� - أتظنهم �انوا ي��

مندهش ألنهم تركوا �ل هذا القدر من �المك..
� لهذا اليوم..

ثم �دأ عرض المشهد الثا��
�ان (ر�شارد) �قرأ ف�ه ع� الناس أسماء مراجع عن تلوث

الهواء.. و�عض األرقام المرع�ة و�طالبهم �القراءة واالستقصاء..
ل�ن ما حدث هو أن صورته فظهرت وشفتاە تتحر�ان.. أما

الصوت ف�ان �قول:
- عل��م اللعنة جم�عا� اللعنة ع� �ل الخناز�ر� اللعنة ع�

�ر أراە� � هيئة األلعاب.. سأقتل �ل خ��
ولم �عرف (ر�شارد) ما إذا �ان هناك من �قلد صوته، أم أن

ون�ة قاموا فيها ب�عادة ترت�ب �لماته� هذە لع�ة إل���
ثم عاد صوت (بوب) �قول:

- راقبوا هذا الرجل.. فلو عاش لعاد �ج�ش من أمثاله �عيثون
� شوارع�م.. �ذ�حون أطفال�م و�ستحيون �ساء�م.. هذا

خرا�ا ��
� ر�شارد)� هو (ب��ام��

لو كنت ترانا �ا (ر�شارد) فاعلم أنك نلت مالك القذر.. لقد
حققت 5800 دوالر عن �ل ساعة.. �اإلضافة إ� خمسمائة
� وهنا �دأت صور رجال طة المقتول�� دوالر عن رجال ال��
ون مليئون طة الش�اب تظهر ع� الشاشة.. �لهم ن�� ال��
� أ�اد�م�ة

�األمل.. و��دو أنها صور من حفل تخرجهم ��
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�
طة.. وراحت نغمة (فلوت) ح��نة تدوي.. ب�نما (بوب) ال��

�قول �صوت هامس:
.. أ�هم.. - وهذە.. ��

و�دأت صور زوجات ضاح�ات تمأل الشاشة.. أطفال
� كف�ه �لعبون.. ح�� إن (ر�شارد) شعر �الغث�ان.. دارى وجهة ب��

مدار�ا دمعة..
ضغط (براد�) ع� كتفه ب�د ق��ة دافئة.. وهتف:

- هلم �ا رجل� �ل هذا تلفيق.. إن من ماتوا لم �كونوا سوى
�عض الحالل�ف�

- أرجوك اصمت� اصمت.. أرجوك�
� لوم ح��ن:

دد �� عاد صوت (بوب) ي��
طة.. خمس زوجات.. �سعة ع�� طفال.. - خمسة رجال ��
أي حوا�� س�عة ع�� دوالرا ل�ل م�ت أو ث�� أو كس�� القلب..

ما أرخص أجرك �ا (ر�شارد)�
� قطعة من الفضة.. فح�� (يهوذا) أسلم (�س�ع) مقا�ل ثالث��

واآلن ثمة أم تخ�� طفلها أن أ�اە لن �عود ألن رجال جشعا قد..
هنا �خ الجمهور:

فع �ل امرئ - قاتل� فل�متك هللا �ا (ر�شارد)� اذ�حوە� فل��
� ر�شارد)� �دە ع� (ب��ام��

هنا أدرك (ر�شارد) أن أحدا لن ي�لغ عنه.. س�مزقونه أوال
�مجرد أن يروە..

ل�نه س�قتلهم.. س�قتلهم جم�عا ق�ل أن �موت...
 

∞∞∞∞∞
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61- وما زال العد مستمرا..
 

� قاع الشاحنة، وقد قرب
رقد (ر�شارد) متكورا ع� نفسه ��

ە أن الرحلة ) قد أخ�� أنفه من إحدى الفتحات.. و�ان (براد��
كه ناوله � مراق�ة.. ق�ل أن ي�� �ستغرق ساعة ونصف مع نقط��

ا.. وقال: مسدسا كب��
- إنهم �ف�شون �عنا�ة �ل عا�� س�ارة، �فتحون قاعها.. هذە

ة.. �س�ة ال �أس بها: واحد لع��
هناك احتمال معقول ألن تنجو.. ل�ن المسدس احت�اط

وري.. ��
وراحت الشاحنة �شق ط��قها ع�� شوارع (بوسطن)..

) نفسه �قودها (براد��
�عد دقائق سمع (ر�شارد) صوتا دان�ا ��خ -

- توقف� أظهر رخصتك ورخصة الس�ارة..
توقفت الس�ارة.. و�عص��ة أمسك (ر�شارد)

المسدس.. صوت �اب �فتح.. وصوت (براد�) �قول:
كة ك�ماو�ات (ر�جون). - أنا مدير المب�عات ل��

كة ر�اە� ماذا لو لم تكن األوراق مقنعة؟ ماذا لو لم توجد ��
بهذا االسم؟

� للس�ارة.. ال�اب
� المقعد الخل��

اآلن �سمع صوت ع�ث ��
ينغلق.

هل س�ف�ش المقطورة اآلن؟ (ش�لال).. أنا أح�ك.. ل�ن ماذا
�مكنك عمله �ستة آالف دوالر؟ عام واحد ال أ��� �عدها

� الشارع..
تجدين نفسك ��

؟ � المقطورة �ا ف��
- ماذا يوجد ��
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�قول (براد�) �صوت ملول:
- أسطوانة غاز فاسدة.. لحظة.. سأفتحها لك..

- لو أردت ذلك لطلبته..
� �قول: ثم صوت مطم��

- ه�ا.. انطلق..
� و�دأت الع��ة تهدر ثم تتحرك.. وعاد الهواء إ� رئ��

(ر�شارد)..
ازات وانتفاضات، جعلته ع� � � اه�� ومضت ساعة �املة ب��
) �قول له إن الس�ارة الـ (و��ت) ء.. ول�نه سمع (براد�� �

وشك ال��
الهوائ�ة جاهزة..

حاول الحركة فلم �ستطع �س�ب تصلب عضالته.. لذا
حمله (براد�) حمال إ� خارج الشاحنة.. وقادە إ� الس�ارة
� وقفت الشاحنة جوارها.. لقد اتفق اء المتهال�ة ال�� الخ��

) مع أحد أصدقائه أن �عدها له.. (براد��
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جلسا خلف مقعد الس�ارة �دخنان.. وقال له (براد�):
وب).. اسمه � شارع (و�ن��

- قد حجزنا لك غرفة فندق ��
�اسم الشارع
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واآلن خذ هذە الث�اب.. ع��نات سوداء.. مس�حة.. ث�اب
قس.. س�كون تنكرك أفضل..

: راح (ر�شارد) يرتدي الث�اب ب�نما قال له الف��
) لحضور مؤتمر ك��� عن � (ما�شس��

- أنت هنا ��
اإلدمان.. فهمت؟

طة ح لـ (ر�شارد) ط��قة الهرب من مش�لة أ�� ثم راح ���
� �ان متأ�دا أنها تقود المطاردين إ� عنوانه ال�سج�ل، ال��

� مظار�ف إ� �عض رفاقنا هنا..
طة �� سل هذە األ�� - س��

�د من هناك.. سلوها �ال�� وهم س�دخلون بها (بوسطن) ل��
�
� هذا أن األوغاد س�ظنون أنك ما زلت حب�سا ��

الجم�ل ��
(بوسطن)..

شعر (ر�شارد) ب�رهاق عق�� شد�د.. لم �عد قادرا ع�
التفك�� الصائب.. لذا شعر �امتنان ألن (براد�) هناك �� �ضع

� �د�ه.. نفسه ب��
- �م �لفك �ل هذا �ا (براد�)؟

- ستمائة دوالر..
- هراء� إن هذا ال �غ�� النفقات.

.. �
- �ل �غطيها.. و���� مال �اف أل���

- سأعط�ك ألف دوالر..
- أنت �حاجة إ� المال �ا زم�ل.. واآلن �جب أن أرحل..
نظر له (ر�شارد) عاجزا عن ال�الم.. فقال الف�� ضاح�ا:

� الشارع السهل�
� تنجح.، أرسل لنا مليونا.. وضعنا �� - ح��

).. كن حذرا أرجوك و�ال انته�ت ع� - شكرا �ا (براد��
� �ل م�ان..

ة �� األرض، ب�نما أحشاؤك م�ع��
ل (ر�شارد) منها.. � ).. وفتح �اب الس�ارة �� ي�� ضحك (براد��
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� الظالم.. ب�نما (ر�شارد) واقف يرمق أضواء ع��ته
وابتعد ��

� � الخلف�ة ت�تعد.. ال �د أنه �شعر �الراحة لخالصة م��
وب).. ثم استدار متجها إ� فندق (و�ن��

 

∞∞∞∞∞
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56- وما زال العد مستمرا..
 

� غرفته يتابع (الرجل الرا�ض) ع� شاشة التلف��ون
ظل ��

طة تف�ش ء �خصوصه سوى أن ال�� �
.. ولم �ستجد �� �

المجا��
البيوت �حثا عنه.. و�ل من يتضح أنه �أو�ه سوف �عاقب

�اإلعدام..
.. لقد ل�ن المقدم (بوب) �ان لد�ة اليوم خ�� جد�د مث��
).. الرجل المصاب �شلل األطفال زم�ل (ر�شارد) � ظفروا �ـ (لول��

� (الرجل الرا�ض).. والذي �دأ الفرار �عد (ر�شارد) �ساعة..
��

� (ت����ا) و�ان قد هشم معصمه األ�من
لقد لمحه طفالن ��

� حادث ما.. وظهر الطفالن ع� الشاشة �ضح�ان.. �ان
��

ألحدهما سن ناقصة..
� مدى

س�نال �ل منهما شهادات تقدير.. ومخزونا �ك��
الح�اة من حبوب (فان ت��نكس).. وألف دوالر ل�ل منهما هد�ة

من حا�م (تكساس)..
) �جرونه ع� األرض.. � ثم ظهر جسد (لول��

فتصاعد تهل�ل القوم.. وعرف (ر�شارد) أن الجثة ستعلق
� أمام محافظة (ك�ساس) ل�ستمتع الناس برؤ�تها.. وقال ��

) لم �قاوم قط.. � شهد العمل�ة إن (لول��
اآلن ��� عرض واحد رائع.. هو عرض (ر�شارد)..

 

∞∞∞∞∞
 

� ال�قاء أ��� ح�ث هو �جب أن �فر إ� م�ان
لم �عد راغ�ا ��

جد�د..
) ال��ــــع جعله �شعر �دنو نهايته هو. � إن مشهد (لول��
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اء داخل تذكر أن (براد�) ترك الس�ارة الـ (و��ت) الخ��
)، وعاد إ� (بوسطن) �الشاحنة. (ما�شس��

� (بورتالند) �مكنه
�ما تذكر أن الف�� ترك له عنوانا لصديق ��

أن �ذهب إل�ه لو شعر �أنهم �ض�قون الخناق عل�ه..
� فيها الف�� س�ارته

� أخ�� دد.. اتجه إ� ال�قعة ال�� ولم ي��
الهوائ�ة.. وركبها.. ولم ي�س أن ي�تاع ع�از�ن وضمادات لزوم

التنكر..
ثم انطلق �الس�ارة نحو (بورتالند).

 

∞∞∞∞∞
� أحد أح�اء المدينة القذرة.. ح�ث ال

�ان العنوان المذكور ��
� ل�ال دون

طة.. وح�ث �ستح�ل الم�� سلطة لرجال ال��
حراس..

� �دنوان من ال�اب.. ق�ع ال�اب مرارا ح�� سمع صوت خف��
وسمع صوتا �قول:

- من �ال�اب؟ أنا ال أبتاع ش�ئا.. ان�ف�
قال (ر�شارد):

- ق�ل �� أن أزورك.
� ب��ة تختلس النظر.. ثم � السح��ة.. وراحت ع�� الفتح الع��

قال الصوت:
- أنا ال أعرفك..

� طلب (إلتون �ارا��س)..
- جئت ��

- آە.. أنت إذن واحد من الـ......
�ر.. � �را �عد ج�� � وانفتح ال�اب مزالجا �عد مزالج.. وج��

و�رز له وجه امرأة نح�لة لها �دان ملي�تان �العقد.. ووجه
خاض مشاجرات ال ت�ت�� مع الزمن نفسه.
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ا.. ل�نها لم تكن خصما سهال. وقد ر�ــح الزمن أخ��
وأدرك (ر�شارد) أنها خائفة.. وأنها تتأرجح ع� حافة

الجنون..
- أنا (فرجي��ا) أم (إلتون).. هلم...

 

∞∞∞∞∞
 

ل مظلما مفروشا ب�قا�ا محالت الرو�اب�ك�ا.. مثل � �ان الم��
ب�ته هو..

وقالت المرأة و�� تضع براد الشاي ع� الموقد:
- (إلتون) غ�� موجود اآلن.

� الضوء الخافت �دا له ورق الحائط المبتل �الماء..
و��

والمرصع �ذ�اب م�ت.. وشم رائحة مطهر ب�نما المرأة تف�ش
� من الشاي.. أحدهما تم استعماله من ق�ل.. و�الطبع عن ك�س��

نال (ر�شارد) ال��س المستعمل.. فلم �دهش لهذا.
رفعت عي�يها للمرة األو� إ� وجهه.. وهمست وقد تعرفته:

حمنا هللا� - فل��
- م�� (�ارا��س)؟

� صوت خشن �س�ب الخوف:
قالت ��

- ال.. ال�
� جزار عمالقة من خزانة األدوات وراحت والتقطت سك��

اجع نحو الصالة: � وجهه مرغمة إ�اە ع� ال��
تل�ح بها ��

- اخ�ج� اخ�ج�
� سمع صوت مفتاح �دور ، ح�� � �اد �دلف من ال�اب الخار��

� القفل، فتصلب االثنان عاج��ن عن اتخاذ خطوة أخرى.
��
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�
�ان (إلتون �ارا��س) �دينا جدا، �عقص شعرە األشقر ��

ة خلف رأسه.. ووجهه طفو�� مذهول.. ضف��
� رأى ما تحمله: قال ألمه ح��
- أ�عدي هذا السالح �ا أماە.

اجعت للوراء صائحة: ضحك واتجه نحوها.. ف��
.. إنه هذا الـ (ر�شارد).. ومع�� هذا السجن أو � - اطردە �ا ب��

أسوأ.. ال أر�د أن ترحل..
� ذراع�ه �ا��ة... � وغا�ت ب�� وألقت السك��

� رفق.. و�ــهدئ من �الها.. واب�سم اب�سامة من
راح يهزها ��

ن�ع (آسف - ع� - ما حدث) لـ (ر�شارد) من فوق كتف أمه..
وقال لها �حنان:

- إن (ر�شارد) هو صديق (براد� ثرو�مورتون).. ولسوف
� طردا �اسمه إ� ي��� معنا أ�اما.. أما أنت فسوف ترسل��

(�ل�فالند)..
قال (ر�شارد) مصدا:

طة ترسل إ� (بوسطن).. - �ل (بوسطن).. األ��
- إنها ترسل إ� (�ل�فالند) اآلن.. فهم �طاردون (براد�)�

- �ا للسماء�
واصطحب الشاب ض�فة الخطر إ� الطابق العلوي.. وهو
�لهث من فرط سمنته.. �ان الم�ان فندقا ف�ما م�� لهذا �ان

مليئا �الحجرات الفارغة.. وقد اختار لـ (ر�شارد) غرفة مناس�ة.
�
- �ستطيع أن ت��� �ما �شاء هنا.. إن (براد�) هو صد���

� الوح�د..
الوح�د.. صد���

� - رضاك)..
واب�سم اب�سامة من ن�ع (نحن - ن���

وأردف:
- سأقود س�ارتك إ� م�ان مناسب ألخفيها..
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ثم أخذ المفاتيح وغادر الم�ان.
� ع� وقف (ر�شارد) يتأمل الفناء �عد ما أزاح الستائر ال��
النافذة.. ورأى الس�ارة ترحل.. فأزاح غطاء الفراش وتمدد عل�ه

يرمق السقف.
ومن الطابق السف� �ان �سمع ��اء المرأة.

 

∞∞∞∞∞
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50- وما زال العد مستمرا..
عند المساء جاءە (إلتون) وقد ف�غ من مهامه..

� عالمها الخاص..
قال له أال يتضايق من أمه.. ف�� تع�ش ��

�ن عاما الماض�ة. � الع��
وت�اد ال تدري ش�ئا عن أمور العالم ��

� هنا دخلت المرأة إ� الحجرة فجأة.. �انت �داها معقودت��
ع� صدرها.. و�انت تب�سم ل�ن عي�يها مهمومتان.. وقالت:

طة� اآلن �جب أن ترحل� - لقد اتصلت �ال��
شحب وجه (إلتون) وهتف:

� � - أنت تكذب��
وثب (ر�شارد) ع� قدم�ه.. ودون �لمة أطرق برأسه �أنما
طة من .. هنا أدرك أنه �سمع صوت ��نة ع��ات ال�� �

ل�ص��
�ع�د.. وقال:

- �� ال تكذب.
ثم همس وهو �قاوم شعورا �الغث�ان:

� إ� الع��ة
- خذ��

هتف (إلتون):
- إنها تكذب.. هذە ع��ات إطفاء

ل�ن (ر�شارد) أ�.. وصوت ال��نة يزداد
علوا وع��ال.. شعر �أنه �حلم.. ب�نما الف�� �مسك �معصم

أمة م�سائال.. فقالت:
- لقد اضطررت لهذا من أجلك.. لقد أفسد الزن�� عقلك..

طة إنه اقتحم الدار علينا ونطالب �م�افأة.. سنقول لل��
وتعلقت �ابنها �قوة.. فاضطر أن �دفعها دفا ليتملص منها..

� (ر�شارد):
و�وجه �له ذعر وتعاسة صاح ��
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- هلم بنا�
واندفع يركض �خ� واسعة وهو �لهث خارجا من الدار..

� الطابق العلوي، ت�خ �اخا
ب�نما األم تقف وحدها ��

ج �صوت ال��نة القادم من �ع�د: � عال�ا �م��
- لقد فعلت هذا من أجالااااااااك�

 

∞∞∞∞∞
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49- وما زال العد مستمرا..
، وهما �مران �صف �ان ظالهما �طارد انهما ع�� المنح��

ال أتوم�ك).. كة (ج�� � وضعتها هناك �� المصابيح ال��
(إلتون) �لهث �مقطورة.. ب�نما كشافات زرقاء تلتمع من

طة ع� �عد مائة �اردة.. س�ارات ال��
�انت س�ارة (ر�شارد) مخ�أة �عنا�ة تحت غصون األشجار..
طة م�عة قادمة ع�� � نظر للوراء رأي س�ارة �� ل�نه ح��

الحد�قة نحوهما.. وأضواؤها تمأل السماء.
) من جي�ه.. إنها س�ارة سحب (ر�شارد) مسدس (براد��
� �اد اب �عجالتها ال�� واحدة ح�� اآلن.. مندفعة �شق ال��

مطاطها �ذوب من االحت�اك..
أطلق الرصاص ع� الزجاج األما�� ف�شقق ل�نه لم يتهشم..
� آخر ثان�ة تدح�ج مبتعدا و�� تمر جوارە.. ثم رآها تدور

و��
لتع�د ال�رة وأضواؤها تح�ل الل�ل إ� �ابوس.

� ع� وجهه.. سمع صوت الرصاص �دوي حوله.. تناثر الط��

� الزجاج..
أطلق رصاصة أخرى عليها.. وهذە المرة رأى ثق�ا ��

وكذلك - هذە المرة - مرت الس�ارة �جوارە، واصطدم جزء من
رفرفها ��احله فهشمه..

وسقط (ر�شارد) أرضا..
دارت الع��ة لتنقض من جد�د.. والم�ان �ك��� �لون واحد

من أضوائها...
هف حواسه.. لهذا �دت � دمه ف��

) يتدفق �� � (األدر�نال��
األمور �أنها �طيئة مرت�ة من ق�ل.
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رصاص ينطلق حوله.. واحدة تمزق ساعدە األ��.. ل�نه
أطلق رصاصة أح�م تص��بها.. دارت الس�ارة حول نفسها ثم

انقل�ت. واشتعلت النار فيها..
ه�ع إ� س�ارته الـ (ون�ت) الهوائ�ة ح�ث �ان الف�� �حاول
طة إ�قاظ المحرك النائم.. ع� صوت ��نة س�ارات ال��

القادمة.
.. وانطلقت � دار المحرك. فر� بنفسه ع� المقعد الجان��

الس�ارة..
طه تلحقان بهما من وراء المنعطف.. ثمة س�ارتا ��

�خ (إلتون)
- نحن ال نملك �عة س�اراتهم�

قال (ر�شارد):
ة � - إن س�ارتنا هوائ�ة أما س�اراتهم فع� عجالت.. هذە م��

لنا�
و�عان ما اجتاز الف�� منحدرا وعرا.. حاولت الس�ارة األو�

قت.. أن تلحق بهما ل�نها لم �ستطع.. فانقل�ت واح��
- ادخل هذا الزقاق �حق السماء�
� مص�دة�

- ال� سنكون كفأر�ن ��
وانزلقت الس�ارة �عد منحن خطر - فوق الخرسانة..

� نها�ة الزقاق �حائط من القرم�د وصناديق قمامة..
لتصطدم ��

اصطدم رأس (ر�شارد) �لوحة الق�ادة، وتهشم أنفه.. أما
(�ارا��س) فتد� كجثة هامدة فوق عجلة الق�ادة.

أعاد (ر�شارد) حشو مسدسه.. ثم وثب من الع��ة.. وراح
ي�ب ع� قدم واحدة قاصدا مدخل الزقاق.

طفق ي�تظر.. وث�ت المسدس ��لتا �د�ه..
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طة، فاست�شق الدم الذي سال ع� أنفه.. و�رزت س�ارة ال��
وأطلق الرصاص.. تهشم الزجاج �أنه من الورق.. واصطدمت

الس�ارة �الجدار فتهشمت وانفجرت..
ل�ن هناك آخ��ن.. ال �د من آخ��ن..

� سدت �ع القمامة ال�� راح �ع�ج إ� الس�ارة الهوائ�ة، فان��
مضخاتها.. ووثب إ� داخلها ل�جد الف�� يردد:

- لقد أص�ت.. أص�ت إصا�ة �الغة� أين ماما؟
وتحركت الس�ارة مستعملة خمسا من مضخاتها الست..
� م�ال.. أما الف�� فقد أزاحه (ر�شارد) إ� ��عة ال تتجاوز أر�ع��
.. لقد مزقت عجلة الق�ادة .. وأدرك أنه �حت�� � المقعد الجان��

صدرە.. وهو ذا ي�صق دما.
.. لم أر الجدار.. سأقودك إ� م�ان آمن.. � - لقد �ان خط��

؟ هل �سجنونها؟ هل س�عذبون أ��
ات لقد مرت ع�� دقائق منذ ه��ا من الب�ت� �أن ع��
�
ان غا�ة من الم�ا�� األعوام قد مضت.. وها هما ذان �ع��

المتداع�ة والمتاجر المهجورة وأ�وام األخشاب وأشجار التوت..
هنا طلب الف�� المحت�� من (ر�شارد) أن �جلسه وراء

عجلة الق�ادة ألنه س�قود الع��ة ح�� �موت
أما (ر�شارد) فيثب هاهنا..

رمقه (ر�شارد) �دهشة.. من �ان يتخ�ل أن الف�� �حوي �ل
.. فالف�� م�ت هذا الدم داخله؟ وتم االتفاق دون جدال كث��

�الفعل.
�عان ما وثب (ر�شارد) ليتدح�ج وسط الم�ج..

� غا�ت الس�ارة عن والغ��ب أنه لم �سمع انفجارا ح��
عي��ه.. وظل يرمق السماء �عض الوقت..

ولم �در ك�ف نام..
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شكرا لك �ا م�� (�ارا�س).. شكرا..
 

∞∞∞∞∞
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46- وما زال العد مستمرا..
ء �صلح كع�از.. من �

� ضوء النهار عن ��
راح ي�حث ��

ا وجد لوحا � الس�ارة.. وأخ��
�� �

السخ��ة أنه ترك الع�از الحق���
ض أن خش��ا �صلح هل �ظل ح�ث هو؟ ال.. ل�س من المف��
�كون رجال مخت�ئا.. �ل �جب أن �كون رجال را�ضا.. هذا هو ما

أ�قاە ح�ا ح�� اآلن.
سمع صوت س�ارات واه�ا من �ع�د..

� � حذر إ� مصدر الصوت.. فرأى ط��قا ذا حارت��
�� �

م��
ە.. راح �ع�ج قاصدا الط��ق وهو �شق الس�ارات ط��قها ع��

�درك أن الدماء تغرق وجهه..
� العثور ع�

جلس ع� الح� �أنه رجل قد فقد األمل ��
مواصلة، وقرر أن �ستمتع �شمس الخ��ف..

.. فرأي أن فرصته � مرت س�ارتان تحوي �ل منهما رجل��
ضع�فة.

ل�ن الس�ارة الثالثة �انت تقودها فتاة وح�دة.
� (األوتوستوب).. لم تنظر له ألنها �التأ��د ال تطيق را���
ق وثب ، و��عة ال�� � أ�طأت عند المنح�� ففتح ال�اب الجان��
كب جوارها.. شعر ب�ديها تحاوالن قذفه للخارج.. وسمع ل��

�اخها:
- أنت.. ال� ل�س بوسعك�

� وجهها.. لحسن الحظ أنه ي�دو اآلن
ل�نه شهر المسدس ��

مرع�ا �أنه خ�ج لتوە من مفرمة لحم..
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إن هذا �ف�دە ط�عا.
� �

- انطل��
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ء المتوقع.. ضغطت ع� الفرامل �أق� �
عندها فعلت ال��

طاقتها.. و�خت.. فاندفع لألمام ل�صدم وجهة من جد�د..
وتوقفت الس�ارة..
�خت الفتاة:

- أنت..
� ر�شارد).. ارف�� �د�ك عن عجلة الق�ادة وضعيها - (ب��ام��

� حجرك.. ما اسمك؟
��

� خذ المال �له.. خذ الس�ارة � - (إم�ل�ا و�ل�امز).. ال تقتل��
ذاتها.. إنها مؤمن عليها.. أنت ت��دها ط�عا �عدما هلك

صاح�ك..
قال لها مهدئا:

� �اال... قودي الس�ارة اآلن وس�تحدث
- لن أؤذ�ك فاهد��

ف�ما �عد..
ثم سألها:

طة؟ - هل هناك �مائن ��
- نـ.. نعم.. مئات منها.. س�ظفرون �ك�

� �ا م�� (و�ل�امز).. - ال تكذ��
- حسن..

و�دأت الق�ادة تهدئها قل�ال.. فأجا�ت اإلجا�ة الصح�حة
هذە المرة:

- هناك واحد عند (و��سكوت).. ح�ث أمسكوا �الحشـ...
�اآلخر..

- ع� أي �عد؟
� م�ال.. - ثالث��

وأدرك أن (�ارا��س) ابتعد �الس�ارة أ��� مما توقع ق�ل أن
�ل�� حتفه.. وهنا قالت الفتاة:
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- لقد رأ�ت زوجتك.
� �ش�ك ح�� إنه تم�� أن يهشم وجهها.. لو أنك

قالتها ��
از � أ�لت القمامة وقتلت فأرا �المك�سة، ما �دا عل�ك هذا االشم��

. � � عن زوج�� وأنت تت�لم��
شعر �أ�� من أجلها ع� �ل حال.. فقال لها:

- أنت حما�ة � �ا م�� (و�ل�امز).. ح�� أصل لم�ان �د�
.. (ديری) �ه مطار كب��

� م�ال.. لن تصل هناك أ�دا - ل�نه ع� �عد مائة وخمس��
- ر�ما أصل.. وكذلك أنت لو أطعت أوامری�

راحت ترتجف..
وأدرك أنها تتم�� لو تصحو من هذا ال�ابوس.

 

∞∞∞∞∞
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44- وما زال العد مستمرا..
.. لم تكن األ�خرة السامة قد �

اتجها شماال وسط جو خ����
� تذكر أنه - قتلت الشجر هاهنا.. وأحس (ر�شارد) �الشجن ح��
�عد شهر واحد – سيه�ط الجل�د ل�كسو �ل هذا.. إن األمور

� الخ��ف دوما..
ت�ت�� ��

مرا فوق ج� (�ارموت).. ثم وصلوا إ� (ف��بورت).
طة.. ب�نما �عض الض�اط �انت هناك ثالث ع��ات ��

�قفون ع� جانب الط��ق جوار ع��اتهم يتحدثون..
شحب وجهها ل�نها ظلت هادئة.. ومروا �الع��ات دون

مشا�ل..
فما إن ابتعدوا ح�� قال لها (ر�شارد):

- لو نظروا إلينا لعرفوا.. ر�ما �ان األفضل لو كت�ت ع�
� هذە الس�ارة..

جب�نك: (ب��امن ر�شارد) موجود ��
� عص��ة

صاحت ��
� وتقتل هؤالء - إنك ثا�ت الجنان حقا أيها القاتل.. تفزع��

� (بوسطن)..
الفت�ة األب��اء ��

� لقت�.. ذلك عملهم.. - �ان هؤالء األب��اء آت��
ء من أجل المال.. لم ال ت�حث عن عمل �

- أنت تفعل �ل ��
�ف؟ ألنك كسول� أنت وأمثالك ت�صقون ع� �ل ما هو ��

� الح�اة.
م �� مح��

أشعل لفافة تبغ من عل�ة أمامه.. وقال:
� التعرض لإلشعاعات..

�� � - الطرد من العمل ألنك ال ترغب��
� األطفال �ل عام �التلوث.. أهذا م؟ أن �موت مالي�� أهذا مح��

م؟ مح��
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وراح يرقب الط��ق ي�تعد.. وشعر �القنوط..
ال توجد ط��قة اتصال بهذە الحسناء.. إنها من عالم آخر

حقا.
 

∞∞∞∞∞
 

� وصال لمدينة جوار
ا جدا.. ر�ما أ��� مما ي���� ابتعدا كث��

ال�حر اسمها (�اندن)..
قال لها:

�� نحونا عل�ك أن - ر�ما �شمون رائحتنا هنا.. لو جاء ��
� ر�شارد) هنا.. وهو يتخذ�� تفت�� �ا�ك، وتقو�� له: إن (ب��ام��

� أمر..
رهينة.. و�جب أن تدعو��

سألته �مقت:
- وهل هذا �اف؟

- �جب أن �كون �اف�ا.. ألنك تنقذين ح�اتك..
ثم قال مف�ا:

- س�كون هناك ال�ث�� من المصور�ن الهواة وهذا س�ضطر
طة إ� عدم التضح�ة �الرهينة.. ال��

� مقعدە ح�� ال ي�دو سوی رأسه..
ثم غاص ��

� مرآة المشاهدة
طة الزرقاء �� وراح ي�تظر أضواء ال��

الخلف�ة.. ل�ن لم تكن هناك أضواء زرقاء هنا..
و�عد ساعة ونصف - أي أنها الثان�ة – اجتازا منح�� جوار
� الط��ق.. طة ع� جان�� �� �

مدينة (�انون).. عندها رأ�ا س�ار��
ة.. � يتفحصان رخصة ق�ادة مزارع يركب شاحنة صغ�� ورجل��

قال لها:
.. �

� قدم.. ثم توق�� - تحر�� مائ��
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�انت شاح�ة ل�ن متمال�ة األعصاب.. تقدمت �ضعة أقدام
ثم توقفت.

�� �� تدنو ل�نها لم تفعل. أشار لها ال��
ت�ادل نظرة مع زم�له.. ورأى (ر�شارد) رجال ثالثا �دخل

.. � جهاز الالسل��
طة �� ي��ادل حوارا ��عا �� س�ارة ��

قال (ر�شارد) لنفسه:
- ها نحن أوالء قد �دأنا.. ر�اە� لقد �دأنا�.

 

∞∞∞∞∞
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42- وما زال العد مستمرا...
ء واضح محدد.. واستطاع �

قا للغا�ة.. و�ل �� �ان يوما م��
طة �مدون أ�ديهم إ� أحزمتهم، (ر�شارد) أن يرى رجال ال��

� المسدسات.. طالب��
فتحت م�� (و�ل�امز) ال�اب.. وصاحت:

- ال تطلقوا الرصاص من فضل�م..
ومن ال�اب المفت�ح استطاع (ر�شارد) أن �شم رائحة

الصن��ر والعشب الطازج..
ال أتوم�ك): مجة صنعتها (ج�� �� �أنه آلة م�� قال ال��

� من الس�ارة و�داك فوق رأسك.. - اخر��
قالت بوض�ح:

� ر�شارد) م� هنا، - اس�� (إم�ل�ا و�ل�امز).. (ب��ام��
� أمر..

و�حتفظ �� رهينة.. وس�قتل�� لو لم تدعو��
ط�ان النظرات.. وهنا فهم (ر�شارد) الرسالة ت�ادل ال��
� ت�ادالها �أنما قد ا��سب حاسة سا�عة.. �خ الصامتة ال��

فيها:
� �

- انطل��
ط�ان ع� ركب�يهما.. نظرت له غ�� فاهمة.. وهنا جثا ال��
، ب�نما األ�ادي ال��ى � األ�ادي ال�م��

وخرجت المسدسات ��
.. � تمسك المعاصم ال�م��

داس (ر�شارد) �قدمه المصا�ة ع� حذائها األ�من، واندفعت
الس�ارة.

دوي صوت الرصاص.. وتهشم الزجاج لي�ناثر عليهما..
�
غطت وجهها ب�ديها فانح�� فوقها وأمسك عجلة الق�ادة ��
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اسة. ��
� �عاودان إطالق الرصاص. طي�� ى ال�� نظر للوراء ل��

� عجلة الق�ادة.. ب�نما �اخ المرأة �صم أذن�ه..
راح يتح�م ��

ن�ع المنظار عنها فتدلت من أذن واحدة.. ب�نما �� تصيح:
- لقد أطلقوا الرصاص علينا� أطلقوا الرصاص علينا�

- ز�دي ال�عة�
وارتفعت ال��نة من خلفهما.. فداست الفرملة ال شعور�ا

وصاحت:
ء ل�نهم أ�وا ع� قتلنا� �

- قلت لهم �ل ��
هنا �ان (ر�شارد) قد وثب من الس�ارة.

� تدح�ج ع� األرض.. ثم وقف ع� جانب الط��ق، ح��
وصلت الس�ارة.. �عتها ثمانون م�ال ومازالت ��ع.. ثمة را��

� عي��ه.. ر�ما رأوە.. ر�ما
�قر �جلس وراء العجلة ورؤى المجد ��

ا؛ ألن (ر�شارد) أطلق الرصاص حاولوا التوقف ل�نهم تأخروا كث��
ع� العجالت.. دارت الع��ة حول نفسها ثم انقل�ت..

وطار السائق �الطور��د من النافذة األمام�ة أما الس�ارة
الثان�ة فاحتاجت إ� أر�ــع طلقات ح�� تنفجر عجالتها، وتنقلب

قة. مح��
� نظر ألسفل - أن عاد إ� الس�ارة الهوائ�ة.. وأدرك - ح��

� �ل لحظة.
قم�صه ملوث �لون أحمر، يزداد قتامة ��

� المقعد جوارها.
�� �

�� ركب وهو �لهث.. واس��
�ان ب�م�انها أن تفر ل�نها لم تفعل.. ألجمها الخوف.

� رأته: ل�نها �خت ح��
- لقد قتلتهم�

� - لقد حاولوا قتلنا منذ دقائق.. أ���
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�ان منظر الشا�ة الواثقة العائدة من السوق قد تال��
تماما.. وتحته �دا له �ائن من ال�هف.. له شفتان مرتجفتان

وعينان ترقصان ذعرا..
 

∞∞∞∞∞
 

توقفا عند متجر صغ�� ع� جانب الط��ق واتجها إ�
صاح�ه العجوز األش�ب الذي ما أن رآهما ح�� �خ:

- أرجوك� ال أر�دك هنا� إن لدى أ�ة�
قال (ر�شارد):

- ادخل المتجر �ا �ا�ا..
واتجه إ� الهاتف الذي �عمل �العملة.. وطلب االتصال
� التلف��ون.. ثم �عد دق�قة سمع من �سأل عن

�األخ�ار ��
المت�لم.. فقال:

- أنا (بن ر�شارد).
ة.. أنا أحب الن�ات.. ل�ن يو�� �ان شاقا و... - اسمع �ا ح��

- اخرس� لسوف تتأ�د من �ال�� خالل ع�� دقائق
- إذن أين أنت؟

نظر (ر�شارد) إ� الالفتة المعلقة ع� المتجر... وقال:
).. واآلن اسمع.. أنا لم - م�ان �د� (متجر مدينة ج���

.. �
أطل�ك �� أح� لك تار�ــــخ ح�ا��

.. إن لدى رهينة أرسل �عض المصور�ن هنا حاال وأذع �ال��
.. ستموت ما لم تضمنوا سالم��

ر) لألدب. � � أشم رائحة جائزة (بولي�� - ر�اە� إن��
� طة أن تعرف أن�� - �ال.. �ل �شم رائحة �والك.. أر�د لل��

� والرهينة..
لست وحدي.. لقد حاول ثالثة خناز�ر أن �قتلو��
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� قتلتهم.. ل���
�
� رآها �� �ان يت�لم وهو �حاول تذكر �ل أفالم العصا�ات ال��

.. � رآها ع� شاشة التلف��ون المجا�� طفولته.. وال��
ووضع السماعة، واتجه مع الفتاة إ� الس�ارة..

- هل ترى الدم ع� قم�صك؟ أنت مجنون�
� الس�ارة واتج�� إ� الشمال.. - ارك��

� التنفس.. والو�� �� ع� الهروب منه..
وشعر �ع� ��

ا�د.. � �ف ي�� � �ان ال��
طة. ومن �ع�د سمع صوت ��نات ال��

 

∞∞∞∞∞
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40- وما زال العد مستمرا..
وا �عد خمسة أم�ال �دأ الناس �خرجون من د�ارهم ل��

هم �ان �حمل آالت التص��ر.. الع��ة.. وأ���
لقد سمعوا األخ�ار.

�انا اآلن �دخالن إ� (رو�الند).. بيوت ص�ف�ة.. طرق تؤدى
. إ� أ�واخ وشاليهات ع� الشا��

قال لها:
ف.. و�لما � - هؤالء القوم ال ي��دون سوى رؤ�ة شخص ي��

� هذا؟ نزف أ��� �ان هذا أفضل.. هل تصدق��
- ال..

.. �
- إذن لك تح�ا��

طة وع��ة مصفحة �� �
وهنا وجد الط��ق مسدودا �س�ار��

� حزن:
فوقها مدفع فقالت الفتاة ��

- أرى أن أمرك انت�.. هل ع� أن أموت أ�ضا؟
� المقعد..

� �اردة..  وانزلق �� � ع� �عد خمس��
- �ل ق��

ل�داري رأسه.. وقال لها مطمئنا.
ون.. - لن �طلقوا عل�ك الرصاص.. فالشهود كث��

� ال يراك أحد.. هذە قواعد ال �مكن قتل الرهائن إال ح��
اللع�ة..

� م�ان هادئ �ع�دا عن �ل هذا
وتم�� لو أنه �جلس معها ��

، و� تد�� يرشفان القهوة، و�ناقشان مش�لة الظلم االجتما��
� ترتدي حذاء مطاط�ا، وأهم�ة أن تكون جور�ك ألسفل ح��

جادا.
إن المهرب الوح�د له اآلن هو لفوق.. إ� السماء.
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∞∞∞∞∞
 

- اس� (إم�ل�ا و�ل�امز).. وأنا رهينة لـ (ر�شارد بن) لو لم
.. � تدعوە �مر فسوف �فتك ��

: ساد الصمت.. ل�ضع دقائق.. ثم دوي الصوت من مك��
� �

- ن��د الحد�ث إ� (ر�شارد).. غادرى الس�ارة �ا س�د��
.. ألم �سمعوا ما قلت؟ هل هو ع� حق؟ � - ل�نه س�قتل��

. � �قول إن�م ستقتلوننا نحن االثن��
: هنا دوي صوت خشن من صفوف الجماه��

- دعوا الفتاة تمر �س�ارتها.
� م�اراة كرة.. دعوها

ودوی �اخ الناس كجمهور مجنون ��
� زئ�� الثائ��ن.

تمر.. دعوها تمر.. وغرق صوت المك�� ��
وطارت صخرة من م�ان ما لتهشم زجاج إحدى س�ارات
.. ل�ن الصوت دوى من مك�� الصوت: طة.. هلل الناس أ��� ال��
- فل�خل المدنيون المنطقة.. قد �حدث إطالق رصاص..

ومن �خالف األمر توجه له تهمة التجمع، وعق��تها ع��
ة آالف دوالر غرامة، أو � سجن الوال�ة.. أو ع��

سنوات ��
�الهما..

: � هنا �خ أحد الواقف��
- اللعنة ع� الخناز�ر� ت��دون أال نرا�م وأنتم تقتلون الفتاة�

ح�ح الجمع.. ودنت س�ارة أخ�ار لتصور ما �حدث.. � ولم ي��
ا من فوقها و�ــهشمها ع� جانب �ع ال�ام�� ط�ا جرى لي�� ل�ن ��

الط��ق.
� من الزحام وقذف صخرة ع� مؤخر رأس عندها خ�ج ص��

. �� ال��
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�
طة �� ع ستة من رجال ال�� تناثر الدم.. وع� الفور ��

� �ل م�ان..
.. وتطايرت الل�مات �� � توج�ه الر�الت إ� الص��

طة. واش��ك القوم مع ال��
قالت الفتاة:

ب الناس. - اللعنة� البول�س ���
قال لها من مخبئه:

� التقدم.. إنهم �فتحون الط��ق.
- استمري ��

- ل�نهم قد �طلقون الرصاص ع� مضخات الهواء ل�عطلوا
الس�ارة..

� هذا..
- لن �فعلوا.. إنهم أغ�� من أن �فكروا ��

و�الفعل لم �فعلوا..
وتقدمت الس�ارة ب�طء.. ب�نما أفسح الناس لها ط��قا..

 

∞∞∞∞∞
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38- وما زال العد مستمرا..
 

إنها الرا�عة ع�ا اآلن..
ف قد توقف من �طنه.. ثمة جلطة �سد الج�ح � �ان ال��

اآلن..
� مواجهة

ال يهم.. فهم س�مزقونه ع� �ل حال.. إن خطته ��
هذا الج�ش ال ت��د ع� دعا�ة.

� التقدم ح�� �حدث (حادث أل�م).. وت�ناثر
س�ستمر ��

الس�ارة إ� شظا�ا، وتتأسف الش�كة ع� فقدان (ح�اة ضح�ة
� أسعار ة أخ�ار.. ما ب�� � آخر ���

ب��ئة).. ولسوف �ذاع هذا ��
أسهم البورصة وآخر ت��ــــح لل�ا�ا.

� �انت خطي�تها الوح�دة �� �ان قلقا ع� (إم�ل�ا) ال��
الذهاب لل�سوق ص��حة األر�عاء

نظر لها فجأة.. وقال:
- حسن..

- ماذا؟
� وغادري الس�ارة�

- توق��
- ل�نهم س�قتلونك..

�
ان ما �ك�� - نعم.. ل�ن لن �كون دم.. إن لديهم من الن��

.. �
لتح���� إ� �خار.. فال تقل��

� قاع الع��ة معلنا ح��تها
ور� �المسدس ع� األرض ��

التامة.
� تأثر:

صاحت ��
- �ا للسماء� لماذا لم ت�تظر الس�ارة التال�ة �حق المسيح؟
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� رأسه للوراء وراح �ضحك.. �ضحك ح�� سعل من فرط
أل��

األلم.. وسال الدمع من عي��ه..
 

∞∞∞∞∞
 

قالت له:
- لقد وصلنا إ� (دیری).

�انت الشوارع مألى �الناس يرمقون المشهد.. واح�شد
فات �لتهمون الشطائر والدجاج � ال��

ون فوق األسطح و�� كث��
. المق��

- أنت ت��د المطار ط�عا.. هل ستخطف طائرة؟
- سأحاول

عادت �سأله:
دة نوعا.. � التلف��ون.. إنها ت�دو م���

- لقد رأ�ت زوجتك ��
ر�ما �ان بوسعها أن تع�� بنفسها أ���

- لقد عبثوا �الصورة..
طائرة هليوك���� تحوم حولهما �استمرار.. ب�نما الس�ارة تدنو
من بوا�ة المطار.. �انت مفتوحة ل�نها مسدودة.. هناك د�ا�ة
تصوب مدفعها نحوهما و�سد المدخل.. د�ا�ة من طراز (أ- 62)

قادرة ع� إطالق ر�ــع م�جا طن من القذائف.
هنا خطرت له فكرة.. فقال لها:

� مجروح وش�ه مجنون.. ولن أسلم نف�� إال - قو�� لهم إن��
طة المطار.. ل��

طة المطار؟ �� -
- إنها ل�ست ف�درال�ة وال خاصة �الوال�ات.. �ل �� سلطة
دول�ة تقع تحت س�طرة األمم المتحدة منذ عام 1995 (3)..
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و�زعمون أنهم �عطون نوعا من العفو العام.. هذا هراء ط�عا..
� إ� الص�ادين.. وهؤالء

�ل ما س�فعلون هو أن �سلمو��
� أر�د جعلهم �عتقدون � إ� الجرن إلنهاء األمر.. ل�ن�� س�قتادون��

� أر�د تصديق ذلك.. � أصدق ذلك.. أو أن�� أن��
وخطر له أن فرصة حدوث (حادث أل�م) مناس�ة جدا اآلن..

ضغطة واحدة ع� زناد المدفع وت�ت�� ال�وم�د�ا فورا..
أخرجت رأسها وصاحت:

طة المطار� - إن (ر�شارد) ي��د االس�سالم ل��
ساد الصمت برهة.. ثم �دأت الد�ا�ة ت�تعد لتفسح الط��ق

لهما.. ودوي الصوت من المك�� �قول:
طة - (ر�شارد).. س�تقدم إ� الساحة (16).. وستكون ��

المطار �انتظارك ألخذك إ� الحجز..
وتقدمت الس�ارة ب�طء إ� داخل المطار، ت�بع األسهم..

طة �قفون خلف الحواجز الصفراء.. ب�نما رجال ال��
� أر�د مك�� صوت.. - قو�� لهم إن��

و�عد قل�ل دنا منهما رجل �حمل المك�� المطلوب، فوضعه
طة.. � تؤدة، ثم ا�سحب عائدا إ� صفوف ال��

جوار الس�ارة ��
.. فأمرها (ر�شارد) �التوجه إ� الساحة التقطت المك��

..(16)
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36- وما زال العد مستمرا..
وقفت الس�ارة �قرب الساحة.. وظل (ر�شارد) صامتا..

سألته الفتاة:
؟ - أال ترى أنك تدفعهم للجنون أ���

ضحك وقال:
- إنهم يتوقعون أن أخدعهم.. ل�نهم ال �عرفون ك�ف.

ومد �دە إ� حقي�تها المصنوعة من جلد التمساح ودسها
ته ح�ث برزت بوض�ح.. وقال لها: تحت س��

ة.. - اآلن سأقوم �خدعة صغ��
- مثل أن تقتلهم ب�صبع (الروج)؟

رفع مك�� الصوت إ� شفت�ه.. وقال:
- أصغوا إ� �ان��اە.. إن م�� هنا اثنا ع�� رطال من المتفجر
ال�الس���� المعروف �الـ (داینا�ور) و�سمونه (اإليرلندي
� دائرة م�ل

ء �� �
� لتفج�� �ل ��

األسود).. اثنا ع�� رطال تك��
� جهنم

هنا.. ولو لم تنفذوا ما أقول حرف�ا فسوف أل�� ��م ��
جم�عا�

� جذ�ة
هناك فت�ل م�� وقد شددته إ� منتصفه.. وتك��

أخرى �� تقولوا لمؤخرات�م ع�ارات الوداع�
تصاعدت �خات الناس و�دأت حركة كجزر األمواج.

� توتر.. ولم تر (إم�ل�ا) عدم التصديق
طة �� تحرك رجال ال��

� أحدهم.. � ع��
��

وهنا دوي الصوت:
- هذە كذ�ة �ا (ر�شارد).. فاخ�ج من الس�ارة�
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.. أر�د طائرة مألى � - سأخ�ج ل�ن �عد أن تنفذ مطال��
�الوقود من طراز (لوكه�د) أو (دلتا – س��ر سون�ك)، مداها

� دق�قة.. ها خالل �سع�� � مائتا م�ل، وطاقمها �امل س�تم تجه��
هنا رأت المرأة رجال يرتدي قم�صا أب�ض و�واال أسود،
ا يتقدم منها برغم حالة الذعر العام.. و�ان يرتدي منظارا صغ��

�عكس ضوء الشمس..
� مك�� صوت �حمله:

قال ��
- أنا (إ�فان ما�ون)�.

تذكر (ر�شارد) االسم.. إنه الص�اد الرئ��� لدى الش�كة..
�ــــخ هملر) (4).. إنه الصلب داخل قفاز ينحدر من �سل (ه��
.. إنه (ال�عبع).. �خ�فون �ه األطفال األشق�اء.. الش�كة المخم��
لو لم تكف عن اللعب �الثقاب سأجعل (إ�فان ما�ون) �خ�ج من

خزانة غرفتك.
قال (ما�ون):

- أنت تكذب �ا (ر�شارد) ونحن نعرف هذا..
ال أحد �ستطيع الحصول ع� (الداينا�ور).. فدع المرأة

تذهب..
قال (ر�شارد):

اء (الداينا�ور) إذا امتل�ت المال.. وأنا � األزقة �مكنك ��
�� -

فعلت ذلك بنقود الش�كة.. اآلن أمامك ستة وثمانون دق�قة..
.. رصاصة واحدة تصوب سأرسل ل�م المرأة �� تتأ�دوا من �ال��

� و�عدها سوف نذهب جم�عا إ� القمر..
�انت (إم�ل�ا) مذهولة.. وهمست:

� سأ�ذب من أجلك� - ال.. ال تعتقد أن��
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.. إن - لو لم تفع�� سأموت.. فال يوجد حل أخر اسم��
(الداينا�ور) أب�ض وصلب.. وملمسه مشحم قل�ال.. و...

. - ال.. ال�  وسدت أذنيها �كفيها ح�� ال �سمع أ���
- ي�دو كقطعة من الصابون األب�ض.. اآلن أصف لك

الفت�ل..
.. وتردد: �دأت ت���

� �مواطنة.. - ال� إن �� واج��
.. ولو دعمت �ال�� س�دخلون � - لن �عرفوا أنك تكذب��
كهوفهم.. إن حلقة الفت�ل من الذهب وت�دو كسلسلة مفاتيح
.. أما أداة الزناد فت�دو �

�ال مفاتيح.. يتصل بها قض�ب معد��
�ممحاة القلم الرصاص..

.. � راحت تتلوى و�� ت��
- لن أ�ذب�

ء أخر فأنت لست واثقة.. فقط أنت �
- و�ن سألوك عن ��

� أمسك الحلقة منذ دخولنا إ� المطار.. ه�ا�.. � أن�� تعرف��
� لقد � م�سعت�� ثم دفعها إ� الخارج.. فنظرت له �عين��

جع أ�دا. � أنها س��
اختفت المرأة الواثقة تماما.. واآلن �شك ��

.. � - اذه��
غادرت الس�ارة را�ضة.. شعرها �ط�� وراءها وللمرة األو�
عرف أنها جم�لة حقا.. نجمة تلحق �سد�م النجوم الذي صنعته

كشافات المطار..
واآلن عل�ه أن ي�تظر..

 

∞∞∞∞∞
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33- وما زال العد مستمرا..
م�� الوقت ب�طء.. ثم سمع الصوت يناد�ه:

- (ر�شارد)�
رفع المك�� إ� فمه.. وقال:

� ل�م �سعة وس�عون دق�قة.
��� -

إن الط��قة الوح�دة للعب هذە اللع�ة.. �� لعبها ح��
النها�ة.. وح�� �صدر (ما�ون) أوامرە للص�ادين ب�طالق الرصاص

ع� الس�ارة..
- نحتاج إ� ثالث ساعات.. فال توجد طائرة جاهزة اآلن..

تها. لقد فعلتها� لقد نظرت إ� الهاو�ة ثم ع��
ط�عا لم �صدقوها.. عملهم هو أال �صدقوا أحدا �صدد أي

ء. �
��

�التأ��د أخذوها إ� غرفة جان��ة، ل�حقق معها ستة من
.. ل�ننا ۔ فقط - �

رجال (ما�ون).. نعرف أننا نزعجك �ا س�د��
من أجل ال�سج�ل ن��د سماع القصة من �دايتها.. ثمة نقطة

نا هنا.. ماذا قال؟ ماذا فعل؟ ك�ف عرفت؟ تح��
�حاولون تعط�له �عذر أو ��خر.

� الوقود لهذا نحتاج لم��د من الوقت. ثمة
ثمة مش�لة ��

� الطاقم لذا نحتاج لم��د من الوقت.. هناك طبق طائر
نقص ��

فوق المطار لذا نحتاج إ� وقت.. لم �ستطع تحط�مها �عد.. لم
ف أن ما معك من متفجرات هو حقي�ة من �ستطع جعلها تع��

جلد التمساح، لذا نحتاج إ� وقت..
ال �ستطيع المجازفة �قتلك �عد.. لذا نحتاج إ� وقت.
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ة محاطة برجال (ما�ون) �حاولون � حجرة صغ��
إنها اآلن ��

إفزاعها.. �التأ��د س�نجحون.. ل�ن إ� أي مدى س�تمادون مع
امرأة ث��ة ال ت�ت�� لمجتمع الفقراء الذين ال وجوە لهم؟

؟ هذا وارد.. هناك عقاق�� �مكن استعمالها.. و�وسعها عقاق��
افات �ح�� تار�ــــخ ح�اته منذ أن تجعل هند�ا صموتا أو قس اع��

�ان �المهد.
وهنا �دأ �سمع صوتا ال �مكن أن �خ�� ف�ه:

� محر�اتها.. هدير محر�ات طائرة (لوكه�د) يتم �سخ��
إنها طائرته� الصوت �صمت.. ومع�� هذا أنهم �ملئونها

.. � ون دق�قة إن �انوا متعجل�� �الوقود.. ع��
و�الطبع هم ل�سوا كذلك..

 

∞∞∞∞∞
وهم ال �كفون عن االتصال �ه.. أنت �اذب.. ثم.. الطائرة
غ�� جاهزة وعلينا أن نجد واحدة أخرى ثم.. أنت �اذب من

جد�د..
� من

سلهم إ� القمر.. ��� � �ل مرة يواصل تهد�دە �أنه س��
و��

ون.. ون دق�قة.. أر�ــع وع�� المهلة خمس وع��
� دقائق.. �قولون إنهم �حاجة

والمرأة لم تظهر �عد.. ثما��
� السائل سبع دقائق.. إن (إم�ل�ا) لرش الدوارات �اله�دروج��

؟� دق�قة واحدة.. �
صل�ة ل�ن هل �� صل�ة �ما �ك��

� ي�ساب ع� شفت�ه.. أدرك أنه عضها دون أن ء دا�� �
ثمة ��

�شعر.. مسح فمه �ق�ضته.. ثم أدار محرك الس�ارة.
وتحركت الع��ة ب�طء..

: � المك��
هنا دوي الصوت ��

- (ر�شارد)� لو لم تتوقف سنطلق الرصاص�
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ء� �
لقد ت�لمت الفتاة� نحن نعرف �ل ��

ل�ن أحدا لم �طلق رصاصة..
 

∞∞∞∞∞
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31- وما زال العد مستمرا..
ء.. �دءا �

طة �حملون �ل �� �ان ط��قه محاطا برجال ال��
�الطلقات المس�لة للدم�ع وانتهاء �القذائف خارقة الدروع..
ة و�� ترمق � الحظ��

.. ذعر األ�قار �� �
� ذعر حيوا��

ينظرون له ��
صاحبها وقد ُجن، وراح يرقص و��خ ع� �اب الجرن.

ومن �ع�د رأى طائرته واقفة.. طائرة (جامبو)
� ظالل

.. وعندها رأى �� تزأر محر�اتها التور��ن�ة االثنا ع��
الطائرة (إ�فان ما�ون)..

للمرة األو� يراە (ر�شارد) ع� الطب�عة.. شعر �أنه يرى نجم
س�نما اعتاد أن يراە ع� الشاشة، وفجأة وجدە أمامه.. فلم

�صدق أنه من لحم ودم..
عندها تتخذ الحق�قة نوعا من الهلوسة..

�ان (ما�ون) قص�� القامة يرتدي ع��نات دون إطار..
�اختصار لم �كن ي�دو كوحش.. لم �كن ي�دو كحا�م ممل�ة

الخوف المطلق.
� ت�لم �ان صوته مهذ�ا مثقفا: وح��

- أنت �ا (ر�شارد) م�سابق غ�� تقل�دي.. ر�ما لهذا أنت �..
� الهرب؟ أنت �ارع حقا

�ت الرقم الق�ا�� �� هل تعرف أنك ��
� آلسف ألن اللع�ة قد انتهت.. لقد قمنا �حقن المرأة �ـ و�ن��
(ب�توثال الصوديوم).. أسلوب قد�م ل�نه فعال وقد ت�لمت

�التفص�ل
ة �ا مس�� (ر�شارد).. - اآلن سأمنحك مجاملة صغ��

أخ�ج من الس�ارة وسوف أفعلها هنا.. �ع�دا عن آالت
التص��ر.. س�كون موتا يتمتع �الخصوص�ة..
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غادر (ر�شارد) الس�ارة.. واتجه نحو (ما�ون) و�دە ما زالت
ته.. داخل س��

� المساحة الخال�ة..
ووقف الرجالن ي��ادالن النظرات ��

 

∞∞∞∞∞
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� أرجع رأسه للوراء وراح �قهقه: حطم (ما�ون) الصمت ح��

- أنت �ارع �ا مس�� (ر�شارد).. إن المرأة لم تنهر.. مازالت
تك هو (األيرلندي األسود).. لم � س��

وز �� م�ة ع� أن ال��
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� رسم المخ �مكن ا��شافه..
ك أثرا �� نعطها (الب�توثال) ألنه ي��

) من (ني��ورك).. وهو � لقد طلبنا ثالثة أمبوالت من الـ (�انوج��
� دق�قة.. ك أثرا.. ل�ن الطائرة ستصل �ه �عد أر�ع�� ال ي��

- إن المرأة تكذب.. نحن نعرف هذا.. �ل وأج� ع� القول
وز هو حقي�ة �دها.. ف�� ال تحمل حقي�ة برغم أنها إن هذا ال��

تك؟� � س��
�انت ت�سوق.. فأين ذه�ت الحقي�ة مالم تكن ��

لم ي�لع (ر�شارد) الطعم.. وواصل النظر بتحد للرجل..
ثم فرد (ما�ون) ذراع�ه وصاح:

- إن المرء ال �جازف �ح�اة الناس، ح�� لو �انت االحتماالت
�ة مقدسة نوعا.. � إ� واحد أنك �اذب.. إن الح�اة ال��� خمس��

والش�كة تعرف هذا..
هنا فطن (ر�شارد) إ� أن الرجل ينومه مغناط�س�ا

� تحمل األمبوالت قادمة اآلن.. إن الدقائق تمر.. والطائرة ال��
� ل�الم الرجل الفارغ.. ر�اە� لقد �ان (ما�ون)

ب�نما هو هنا �ص��
مخ�فا حقا..

- اسمع �ا (ما�ون).. ح�� �عد أن تحقن المرأة ستغ�� لك
اللحن ذاته..

� درجات الطائرة الواقفة
ت�� ودون �لمة أخرى اتجه ل��

� الشمس:
هتف (ما�ون) ومنظارە �لتمع ��

� الجو.. سنطلق صاروخا (أرض -
� تحلق �� - (ر�شارد).. ح��

جو) عل�ك.. ونقول للناس إن �دك توترت فجأة ع� الزناد..
- لن تفعل..

- لم؟
- س�كون ارتفاعنا منخفضا ونحن فوق مناطق مدن�ة
مزدحمة.. لو فعلت ل�ان االنفجار مروعا. ر�ما تفعل ذلك لو لم

� التحق�قات �عدها..
تتورط ��
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�
ودخل الطائرة..

�انت مقاعد الدرجة األو� أمامه.. وشاشة التلف��ون
.. �

المجا��
اتجه إ� قمرة الط�ار�ن.. فوجد ثالثة هناك.. فما إن رآە

المالح ح�� صاح:
- الرجل الذي س�س�ب دمارنا قد جاء �ا ش�اب�

� من � األر�ع��
� ل�لقاە.. وهو محارب قد�م �� جاء ال�اب��

العمر.. قال له:
� (هولواي).. ط�عا لست سع�دا �لقائك.. ل�ننا - أنا �اب��

س�نفذ �ل تعل�ماتك.. وأعتذر عن عدم مصافحتك..
- هل توجد وس�لة لمحادثة (ما�ون)؟

ناولوە سماعة صوت.. فقرب المك�� من فمه وقال:
.. ك�ان الطائرة م�� ة.. فأنت والمرأة س�� - هلم �ا ح��

� دهشة.
نظر له الطاقم ��

ء.. �
� ألدرك �ل ��

وفكر هو: لو �ان (ما�ون) ذك�ا �ما �ك��
� المرأة معنا يوضح األمور تماما..

� أطلب أن تأ��
كو��

� رأسه تدق �ال توقف..
وراحت الساعة ��
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28- وما زال العد مستمرا..
، وف�ه رنة غ�� جاء صوت (ما�ون) ع�� جهاز الالسل��

معتادة (أراها الخوف؟):
- أنت مجنون �ا (ر�شارد)�

- اسمع.. أنت ج�ان يهاب الموت.. ل�نك تعرف أن هواة
� ال�الد �سمعون ما نقول اآلن.. أما المرأة

�ن �� تنصت كث��
اننا.. تها بوجهة ط�� � قد أخ�� � معنا ألن��

فستأ��
�ه ��عة.. وقال لنفسه: حسن.. ال تعطه فرصة للتفك�� ا��

وعاد ��مل �المه:
� ، وعرف الناس هذا.. ولو أن�� - لو أنك رفضت الحضور م��
فجرت (اإليرلندي) فلن تجد �عدها وظ�فة ح�� ك�ائع خضار..

ثم أغلق مك�� الصوت..
: � قال له ال�اب��

- أنت تملك أحشاء (كنا�ة عن الشجاعة).
.. �

� ح�ا��
ة �� وأنا لم أر أحشاء كث��

قال المالح:
- ستكون هناك أحشاء أ��� مما تتخ�ل لو أنه جذب حلقة

� التفج��
� وصل (ما�ون) و (إم�ل�ا).. �ان الظالم قد خ�م تماما، ح��

� �ان األول ثا�ت الجنان ل�ن عي��ه قاتمتان �ال�راه�ة ال��
ت�لغ م�لغ الجنون.. أما الفتاة ف�انت ت�شج وشعرها م�ع��

ووجهها شاحب..
� ال��اء وترنحت.. وع� األرض تكومت

وفجأة انفجرت ��
وث��ــها ين��� حولها، ف�دت كزهرة ذا�لة..
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.. شعر �األ� لها.. ل�ن لم �كن بوسعه أ���
و�صوت م�ح�ح أصدر أوامرە للط�ار �اإلقالع.

قال (ما�ون) وق�ضتاە تتقلصان:
� طل�ت اصطحاب المرأة.. هل - لقد فضحت نفسك ح��

تعرف هذا؟
� ومحر�اتها تهدر.. و�دأت الطائرة ته��

ر�طت له (إم�ل�ا) حزامه ألن �دە مشغولة.. ولم �كن
� ح�اته عندما فر

(ر�شارد) قد ركب الطائرة سوى مرة واحدة ��
إ� (ني��ورك).. و�انت رحلة ل�ل�ة نام ط�لتها.. أما اآلن فهو

�شعر �الذعر وعدم الراحة.
. � نظر إ� (إم�ل�ا).. فوجدها تنظر إل�ه دامعة العين��

أما (ما�ون) ففضل أن �ذهب إ� قطاع أخر من الطائرة..
: قالت له �صوت صدئ مخا��

- أنت حلم مزعج.. �ابوس لن ي�ت�� أ�دا..
- أنا آسف.

- �المناس�ة.. أنا لم..
هنا فوجئت ب�دە ع� فمها.. وهز رأسه �مع�� (ال)..

الطائرة تركض ع�� الممرات.. خطر له هنا أنهم يتالعبون
�ه.. ر�ما �عرضون ف�لما مجسما خارج النافذة والطائرة ثابتة.. ثم

اس��عد الفكرة..
- نحن نقلع اآلن �ا مس�� (ر�شارد)�

كوم).. وازداد �سارع الطائرة � الـ (إن��
�� � دوي صوت ال�اب��

ح�� أوشك (ر�شارد) ع� إطالق �خة رعب..
راح يردد دون �لل:

- نحن ذاهبون.. نحن ذاهبون..
- إ� أين؟
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� �دايته..
لم يرد.. فالجواب �ان ��

 

∞∞∞∞∞
 

كوم): �عد قل�ل ناداە الط�ار ع� الـ (إن��
- مس�� (ر�شارد).. نحن نط�� حال�ا ع� نمط.. أي أننا نقوم

ة حول المطار اآلن.. التعل�مات؟ �دورة كب��
ان عل�ه؟ - ما أقل ارتفاع �مكن�م الط��

- ألفا قدم..
� ال أعرف ش�ئا عن

� ��م أل�� � سأضع ثق��
- حسن.. إ��

ان.. فقط تذكروا أن القوم الذين سي�سفوننا �صوار�ــــخ الط��
(أرض - جو)، هم جم�عا ع� األرض �ع�دون عن الخطر..

ها ان.. فأح�� ثم طلب خ��طة �� يتابع عليها اتجاە الط��
المالح له:

- اتجه إ� ال�سار�
� مذهوال: هتف ال�اب��

- ماذا تقول؟
� قدم..

� للغرب.. اتجه غ��ا ع� ارتفاع أل�� - أع��
ثم استدار للفتاة.. ومزق قصاصة ورق من الخ��طة..

ووضعها ع� ركبته وكتب لها:
- االحتمال �سعة و�سعون إ� مائة أنهم زرعوا جهاز
� لنا

� حذائك.. إن (ما�ون) �ص��
� شعرك.. أو ��

تنصت.. ر�ما ��
�ة وتتوس�� إ� أال أجذب � ن��ة هست��

اآلن.. أرجو أن تدخ�� ��
الفت�ل.. فهذا س�دعم موقفنا..

هزت رأسها موافقة..
� مطفأة التبغ جوارە..

ق �� أشعل الورقة.. وتركها تح��
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.. ثم انفجرت صارخة.. �انت �ارعة إ� حد أنه � �دأت ت��
شعر �الذعر..

من �دري؟ ر�ما �� ال تمثل..
� �

؟ إن �� أ�ة وطفلة ت�تظر�� � - أرجوك� ما ذن��
رفع حاجب�ه مدهوشا.. فهو لم يرد لها أن تكون بهذە

اعة أ�دا� اعة.. ر�اە� ال �جب أن تكون بهذە ال�� ال��
- لماذا ال ت��ه هذا (الداينا�ور)؟ هذا س�جعله �صدق�

قال (ر�شارد):
- ال أجرؤ ع� ذلك.. فقد جذ�ت المفجر فعال ولو أخرجته
� ل�ان احتمال االنفجار ق��ا.. فلتد�� الوغد ي�ساءل.. من جي��

ء� �
أنا ال أملك ما أخ�ە.. هو الذي س�خ� �ل ��

هنا انفتح ال�اب.. ودخل (ما�ون)..
�ان هادنا.. ل�ن تحت هدونه �انت نظرة مذعورة عرفها

(ر�شارد) ع� الفور.
و�صوت مهذب قال:

- أعدى س�عة أقداح قهوة لنا من فضلك �ا م�� (ول�امز)..
� أنك ستضط��ن للعب دور المض�فة هاهنا.. يؤسف��

نهضت دون أن تنظر له.. ب�نما وقف يرمق (ر�شارد).. ثم
قال:

- هل ت�نازل لو وعدتك �العفو العام؟
ث�� (ر�شارد) ذراعه واب�سم.. وقال:

ة لزجة.. ال �ا زم�ل.. أنا لست - �ا لها من �لمة� كذ�ة كب��
�ما تظن..

.. اصطدم �المقعد تراجع (ما�ون) للوراء مرت��ا.. فتع��
وهوى ع� األرض.
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� ح�اته الم��رة
ضحك (ر�شارد) �ما لم �ضحك من ق�ل.. ��

المقاتلة.
ضحك ح�� دمعت عيناە.

 

∞∞∞∞∞
 

�دأ النعاس ي�سلل لعي�� (ر�شارد)..
إن صوت المحر�ات الرت�ب منوم.. و (ما�ون) �عرف هذا..

� الفرصة �أف�. جالسا يتح��
� من القهوة ل�نهما لم �عيناە.. و�ات ب (ر�شارد) قدح�� ��

ە.. � من الصعب أن �ستع�د ترك��
ته.. � س��

� النها�ة لم �جد حال سوى أن �دخل �دە ��
��

� �طنه.. �ان األلم عن�فا صارخا.. و�دأ
و�وجه ل�مة إ� الج�ح ��

� النوم فارقته.
ف من جد�د.. ول�ن الرغ�ة �� � ال��

 

∞∞∞∞∞
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19- وما زال العد مستمرا..
..( �� ون فوق (نيوآرك - نيوج�� �انوا اآلن �ط��

: � قال (ر�شارد) لل�اب��
- اآلن نتجه غ��ا..

� قال ت (إم�ل�ا).. ع� ح��
ّ
نهض (ما�ون) مذهوال.. وأن

� صوته رنة ف�ع للمرة األو�:
� و�� ال�اب��

- أنت تطلب ما س�حدث لك.. إن مع�� هذا أن تط�� فوق
� (هار�سبورج) و (ب�سبورج) ال ي��د ع� ر�ف مفت�ح.. إن ما ب��

ى بها.. ة.. وال توجد مدن ك�� مزرعة كب��
.. .. فأنت ال تضع خط�� � - اتجه غ��ا �ا �اب��

�خ (ما�ون):
- أنت مجنون.. �سهل لهم أمر �سفنا.

ة - ي�سفوننا وأنت - وخمسة أب��اء معنا؟ أال ترى (ال���
القوم�ة) �ا (ما�ون)؟ إن النظام ال يرتكب أخطاء أ�دا.. لم

يرتكب أي خطأ منذ عام 1950.
� الظالم.

و�انت (نیوآرك) ت�تعد ��
 

∞∞∞∞∞
 

� �قول: - (ر�شارد).. هناك �عد قل�ل دوي صوت ال�اب��
� (هاردنج).. �قولون

رسالة ع� الهواء لك من مب�� األلعاب ��
.. �

إنها مهمة جدا.. فافتح جهاز التلف��ون المجا��
- حسن..

� أعماقه.. وشعر �أنه �عود لل�دا�ة.. (ش�لال)..
شعر �ذعر ��

.. � )... ال�شف الط�� رائحة ال�رنب.. �اخ (�ا��
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و��د مرتجفة ضغط ع� زر فتح الجهاز..
وع� الشاشة رأي صورة واضحة جدا مقواة.. والوجه ع�
الشاشة �ان مألوفا للغا�ة أسود للغا�ة.. إنه (دان ك�ل�ان).. �ان

�جلس ع� مكتب له ش�ل ال�ل�ة و�قول:
- مرح�ا �ا مس�� (ر�شارد)..

ارتجف (ر�شارد) وقد أحس �أن الرجل يرمقه..
: فقال األخ��

� - أنا ال أراك ل��� أسمعك.. لقد صار المشاهدون مجنون��
�ك �ا مس�� (ر�شارد).. أنت أفضل م�سابق قا�لناە ح�� اآلن..
تملك قدرا من الشجاعة والحظ معا.. لهذا كنت - ب�ساطة -

األعظم.. وأنا أقدم لك عرضا..
- إن خطف هذە الطائرة �ان أروع ما قمت �ه ل�نه أغ�اە
كذلك.. الخطأ هنا أنك - للمرة األو� - لم تذب وسط قومك
تركتهم وراءك ع� األرض.. و�ان هذا خطأ جس�ما �ا (ر�شارد)..

أنت اآلن �طة ميتة..
ة.. � األ�ام األخ��

ا �� - �قال � هذا كث��
قال (ك�ل�ان) محاوال التظاهر �الهدوء، ل�نه صوته دل ع�

توترە:
.. ستعود �الطائرة إ� مطار (هاردنج).. �

- واآلن هو ذا عر��
يوجد ممثل هناك وفرقة إعدام.. س�تم تمث�ل مشهد إعدام

صورى أمام العدسات...
�عدها تص�� واحدا منا..

- أيها الوغد�
� سمع ما ق�ل.. أما �ان هذا صوت (ما�ون) الغاضب ح��

(ر�شارد) فقال:
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� لم أحس�ك رائعا.. - رائع �ا (ك�ل�ان).. أعرف أنك ج�د ل���
تها مهنة كنت ستغدو أفضل �ائع للس�ارات المستعملة لو اخ��

لك..
قال (ك�ل�ان):

- لقد قمت �أداء فقرتك االستعراض�ة مع المتفجرات �ا
مس�� (ر�شارد).. ل�ننا نعرف أنك تكذب.. فال أحد �ستطيع
كة (لوكه�د) حامال متفجرات.. هناك أر�عة ركوب طائرات ��
� أن أنظمة لل�حث عن العبوات الناسفة داخل الطائرة.. و�مكن��
أؤكد لك أن أ�ا من أضواء اإلنذار لم تتألق عندما دخلت.. وهذا

�جعل موقفك أسوأ ط�عا..
هنا وثب (ما�ون) جوار (ر�شارد) صائحا:

� � - هكذا يتضح األمر.. وهنا سوف أ�سف رأسك اللع��
وألصق الفوهة برأس (ر�شارد)..

 

∞∞∞∞∞
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46- وما زال العد مستمرا..
� هدوء، ووجهه يرمقهما ع� الشاشة:

قال (ك�ل�ان) ��
- ستموت �ا (ما�ون) لو فعلت هذا..

تراجع (ما�ون) للوراء، وشفتاە ترتجفان ووجهه يتقلص،
� غضب قال:

�احثا عن �الم.. و��
- أستطيع قتله اآلن.. هنا..

قال (ك�ل�ان) ب�رهاق:
- �ا أحمق.. لو أردنا قتله لقتله المالح (دوناهو) منذ زمن..

طة وخطف طائرة.. - هذا الرجل مجرم.. لقد قتل رجال ��
� أمام المأل.. � المه��

�� وأهان ��
� ال�وا�ب، قال (ك�ل�ان): �صوت �ارد �أنه الفضاء ما ب��

- حان الوقت �� تتذكر من �دفع رات�ك �ا س�دي (الص�اد
..( الرئ���

تراجع (ما�ون) وهو ما زال �طلق الس�اب:
� � الحقل �ا زن��

� ح�اتك تجمع القطن ��
- ستق��

هنا دوى صوت جد�د �قول:
- أرجو أن تل�� مسدسك ع� األرض..

�ان هذا هو (دوناهو) المالح.. �دا �اردا خطرا.. و�ان يوجه
إ� (ما�ون) مسدس (ماجنم) ضخما..

تردد (ما�ون) للحظة.. ثم ر� مسدسه ع� األرض..
فقال (دوناهو):

�
� ُعد اآلن واجلس ��

- لقد سمعنا �الغتك الخطاب�ة �ما �ك��
مقاعد الدرجة الثان�ة كرجل مهذب..
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� تراجع (ما�ون) للوراء.. ونظر إ� (ر�شارد) نظرة �ال��
� يرون الصل�ب.. ثم إن � األفالم ح��

ينظرها مصاصو الدماء ��
(دوناهو) اب�سم لـ (ر�شارد)..

وح�اە تح�ة ساخرة �فوهة المسدس..
- لن �ضا�قك ثان�ة..

قال (ر�شارد):
- برغم هذا الزلت أشعر أنك رقيع�

.. ونظر له �كراه�ة.. ثم عاد تالشت االب�سامة من وجه الف��
إ� غرفة الق�ادة..

شعر (ر�شارد) �دهشة ألن تنفسه لم ��ع، ون�ضه لم
ا�د.. ي�دو أن الموت صار ش�ئا طب�ع�ا �ال�س�ة له. � ي��

وع� الشاشة عاد (ك�ل�ان) �قول:
- اآلن وقد تم حل المش�لة نواصل �المنا.. نحن نعرف أنك
.. أنت طائر تكذب.. وهذا �جعل موقفك أسوأ ومصداقي�نا أ���
نادر �ا (ر�شارد).. لقد برهنت من جد�د ع� أنك ال تملك
� هددك (ما�ون)، وكنت واثقا من أنه المفجر.. و�ال لفعلتها ح��

س�قتلك�
ا فاب�سم.. هنا اس�سلم (ر�شارد) أخ��

ة اع الحقي�ة من س�� � - واآلن س�قوم مس�� (دوناهو) �ان��
مس�� (ر�شارد).. وأرجو أال تؤذ�ه �أي ش�ل.

مج).. ظهر (دوناهو) واتجه نحو (ر�شارد) بوجه �ارد.. (م��
هذە �� اللفظة ال�� خطرت لـ (ر�شارد).. قال وهو ي�ب و�ضع

� جي�ه:
�دە ��

- قف ها هنا أيها الوس�م� هذا الرجل آمن ع� األرض.. أما
أنت.

.. ثم واصل تقدمه.. لحظة تردد مرت ع� وجه الف��
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� جهنم إذن�
- أراك ��

� حركة ��عة..
قالها (ر�شارد) وجذب الحقي�ة من جي�ه ��

هنا سقط الف�� ع� ركب��ه ورفع �د�ه أمام وجهه ل�حم�ه، و��
حركة عف��ة قد�مة قدم اإل�سان ذاته..
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هنا قذف (ر�شارد) الحقي�ة.. لتصطدم �صدر الف��
�
الشاحب، و�سقط عند قدم�ه كطائر م�ت.. فراح هذا يرمقها ��

غ�اء..
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- بوم�
� حزن..

قالها (ر�شارد) ��
 

∞∞∞∞∞
 

� الرؤ�ة أمام عي��ه.. إن الج�ح
جلس شاعرا �ازدواج غ��ب ��

قد انفتح من جد�د.
قال (ك�ل�ان) ع� الشاشة بوجه مغلق:

- اآلن ن�مل صفقتنا..
همس (ر�شارد) ووع�ه ي�ساب �ع�دا عنه:

- ا�عد �ا ش�طان.. ا�عد �ا ش�طان�
- ماذا؟

ء.. �
- ال ��

ة صمت ط��لة جدا.. قال (ك�ل�ان): �عد ف��
- لقد انت� دور (ما�ون).. أنت تعرف هذا ألنك من فعلها..

لقد حطمته كب�ضة.. ونحن ن��د منك أن تأخذ منص�ه�
� عدم فهم.. �التأ��د �� كذ�ة أخرى..

تد� فك (ر�شارد) ��
ل�ن لماذا �كذبون؟ لقد وجدوا الحقي�ة.. وهو ج��ــــح وح�د.. و
(ما�ون) مسلح وكذلك (دوناهو).. إن رصاصة فوق أذنه تن�

األمر دون ضوضاء وال مضا�قة..
االس�نتاج: (ك�ل�ان) يت�لم �صدق هذە المرة...

- أنت معتوە�
- لم ال؟ أنت أفضل را�ض قا�لناە.. وأفضل را�ض �عرف
.. فالش�كة �� ط�عا خ�� األما�ن لالخت�اء.. إنها فرصتك �ا ف��

سوق المواهب الجد�دة الطازجة.. و�جب أن تظل كذلك..
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) رب أ�ة.. فمخاطرە - ال �مكن أن �كون (الص�اد الرئ���
تعرض ذو�ة للـ...

� رقة متناه�ة:
قال (ك�ل�ان) ��

- (ر�شارد).. لقد ماتت زوجتك واب�تك�
ة أ�ام� حدث هذا منذ ع��

 

∞∞∞∞∞
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13- وما زال العد مستمرا..
�ان (ك�ل�ان) يت�لم.. ر�ما هو �فعل هذا منذ زمن ط��ل..
� ل�ن (ر�شارد) لم �كن �سمعه سوی من �ع�د.. �أنما هو سج��

� ب�� �سمع من يناد�ه من م�ان ما..
��

(ك�ل�ان) يؤكد له أن الش�كة ال دخل لها �األمر.. إن ما حدث
هو ن��جة (حادث مؤسف)..

أحس (ر�شارد) أنه �صدقه.. فالقصة ت�دو �اذ�ة إ� حد
� الغالب صادقة.. ثم إن (ك�ل�ان) �عرف أن (ر�شارد) -

�جعلها ��
�
� أول مهمة له �التحقيق ��

لو وافق ع� العرض - س�قوم ��
م�ع أ�ته.. عندئذ �عرف الحق�قة..

ثالثة من الغوغاء.. اقتحموا الب�ت.. وقتلوا األم واب�تها
�
.. ول��ما أدركوا أنه ما من رجل �� � طعنا.. ال �د أنهم �انوا ثمل��

الب�ت..
قال (ك�ل�ان):

� طعنة.. ء �مكن أن أقوله.. لقد تلقت زوجتك ست�� �
- ال ��

غطت (إم�ل�ا) وجهها وراحت ت�شج..
� خواء همس (ر�شارد):

��
�( - (�ا��

قال (ك�ل�ان):
- أنا أسف.. وأقسم �أ�� أنه ال عالقة لنا �األمر.. فال أحد
�ق�ل العمل عند ناس ذ�حوا أ�ته.. عندما تص�� ص�ادنا
الرئ��� �مكنك الق�ض ع� هؤالء األوغاد ومعاقبتهم.. وآخ��ن

سواهم..
مذ (ر�شارد) �دە وأغلق جهاز التلف��ون..
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� فخذ�ه.. � مقعدە.. و�داە تتدل�ان ب��
وجلس ��

 

∞∞∞∞∞
 

� ذهنه..
�ط األحداث �دور �� مرت ساعة و��

Y.M.C.A (إلتون).. (�ارا��س).. قبو الـ ..( (ستا�).. (براد��
طة تنفجر.. �ل هذا ه�اء.. .. س�ارة ��

ء.. �
ء ي��طه.. وال خوف من أي �� �

اآلن ال ��
الفتاة ت��� �جوارە ط�لة الوقت.. �ال�س�ة له الحزن

مستح�ل.. �ل ما �شعر �ه هو االرت�اك والضيق.
� م�انه.. والرؤى تتوا� أمام عي��ه.

�دأ �غفو ��
ء واضح ملون.. �

�ل ��
ودون تردد ضغط ع� الزر ل�فتح التلف��ون..
ظهر له وجه (ك�ل�ان) �ادی التوتر.. فقال له:

- لقد ق�لت عرضك..
� وجه الرجل سوى عي��ه.. وقال:

لم يب�سم ��
- أنا م�ور بهذا..

 

∞∞∞∞∞
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10- وما زال العد مستمرا..
دخل إ� �اب�نة الق�ادة.. وصاح:

- ر�اە�
لم �كن أحد جالسا ع� مقاعد الط�ار�ن.. ل�ن األضواء

�انت تتألق واألزرار تضغط.. �أن ش�حا �قود الطائرة..
� وقد لمح دهشته: قال ال�اب��

- إن (أوتو) الط�ار األوتومات��� �قود الطائرة..
- وماذا لو أخطأ؟

.. نحن - نتو� نحن التصحيح.. ل�ن ال�مبيوتر ال �خ��
� األفق خالل ست

متوجهون إ� (هاردنج) ولسوف تراها ��
دقائق..

ثم اب�سم وقال:
ا.. - ��نا انضمامك للف��ق.. فقد أتعب�نا كث��

 

∞∞∞∞∞
 

عاد إ� الردهة.. ومر جوار (ديناهو) قاصدا المطبخ..
.. فأعد لنفسه �عض القهوة، �

�ان هناك إب��ق قهوة كه��ا��
� ثق�ل من وجلس ع� مقعد يرشفها.. وتأمل اإلب��ق.. إنه زجا��

.. هذا ما قالته (ش�لال) يوما.. طراز (س�ل�س).. ألنه �ع�ش أ���
نهض ووضع قدحه جان�ا، ثم أمسك اإلناء من مق�ضه..

وعاد إ� الممر.. فلم ينظر له (ديناهو).. سأله:
- هل ت��د قهوة؟

- �ال..
- �ل ت��د�
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� اللحظة الثان�ة هوى اإلب��ق فوق رأس (ديناهو) �أق�
و��
قوة..

� �ما وتأمل (ر�شارد) اإلب��ق الملوث �الدماء.. حقا إنه مت��
قالت (ش�لة)..

وع� األرض تكوم (ديناهو) جثة هامدة..
 

∞∞∞∞∞
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8- وما زال العد مستمرا..
.. � �طنه من جد�د من جراء الجهد العض��

انفتح الج�ح ��
� ج�ب الرجل ح�� وجد

ل�نه تحامل ومد �دە ي�حث ��
المسدس..

ثم خ�ج إ� الممر.. فقا�ل الط�ار (فرا�دمان) هناك فقال له
: األخ��

.. � ت (ديناهو) أن يرد ع� الرسالة الالسل��ة ال�� - هال أخ��
عندها أطلق (ر�شارد) الرصاص ع� رأسه..

� ع� �اب مقصورة الق�ادة، فلما رأي هنا ظهر ال�اب��
� وجه (ر�شارد)...

المشهد حاول �ا�سا أن �غلق ال�اب ��
.. الذي أصدر � � معدة ال�اب��

وهذە المرة استقرت الرصاصة ��
ة ط��لة ثم تراخت قدماە.. وسقط ع� األرض.

ّ
أن

� مقعدە، يرفع رأسه ووجهه
أما الط�ار المساعد ف�ان ��

شاحب �قول لـ (ر�شارد):
.. هه؟ � - ال تقتل��

� صدرە من الهواء ما �سمح ب��مال الع�ارة.
ولم �كن ��

عندها جذب (ر�شارد) الزناد..
� � معدته من قهوة.. إن الجهد العص��

ثم استدار وأف�غ ما ��
جعلها ال تتحمل..

� داخل المقصورة �ان (أوتو) يواصل مهمة الق�ادة.
و��

 

∞∞∞∞∞
 

لقد صار جان�ه األ�من مصبوغا �األحمر �له هنا دخل
(ما�ون) الممر.. حامال مسدسا ال �دري (ر�شارد) من أين جاء
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� وقت واحد.
�ه.. وأطلق الرجالن الرصاص ��

� الدرجة � المقاعد الفاصلة ب�� .. ب�� ثم إن (ما�ون) اخت��
األو� والثان�ة..

أما (ر�شارد) فجلس شاعرا ب�نهاك عظ�م..
� جدار �طنه

ثمة ثقب هائل ��
أما المرأة ف�انت ت�خ دون انقطاع، وكفاها ع� خّديها..

ح�� صار وجهها كقناع ساحرة مما �لعب �ه األطفال.
ا عن أن�ا�ه.. لقد مزقت الرصاصة نح مك�� جاء (ما�ون) ي��
.. مرت األو� � .. وأطلق الرصاص مرت�� وجهه ل�نه �ان �ك��

فوق (ر�شارد)..
قت ترقوته أما الثان�ة فاخ��

نح (ما�ون).. هنا أطلق (ر�شارد) الرصاص.. ف��
دار حول نفسه.. وسقط السالح من �دە.. و�دا �أنه يتأمل
تصم�م السقف.. ثم سقط ع� األرض ورائحة ال�ارود تمأل

الجو.
والفتاة لم تزل ت�خ إنها تتمتع �صحة ج�دة حقا.

 

∞∞∞∞∞
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6- وما زال العد مستمرا..
نهض ممس�ا ب�طنه �� ال �سقط أمعاؤە خارجا.. شاعرا أن

� معدته..
هناك من �شعل أعواد ثقاب ��

جذب المظلة.. وأشار للفتاة �� ت�بتها ع� كتفيها
لم �سمعه وواصلت ال�اخ.. فصفعها.. ثم أرغمها ع�

� غ�اء:
وضعها إرغاما.. فراحت تنظر له ��

� ال أستطيع القفز. - ل���
.. و�ال أطلقت عل�ك الرصاص.. إن هذە المظلة � - ستفعل��

.. � تنفتح أوتومات�ك�ا ع� ارتفاع مع��
نهضت من مقعدها.. وأح�مت ر�ط الحزام ب�دين ترتجفان..

فقال:
- واآلن سنفتح ال�اب..

� �طنه مشعال كب�� الحجم..
- صار الثقب ��

�ان ال�اب مغلقا �مزاليج عد�دة.. ولم �ستطع فتحه.. لذا
ناولها السالح وأمرها �أن تطلق الرصاص ع� القفل الرئ��� ألنه

لم �عد �قدر..
أغمضت عي�يها وأدارت رأسها إ� الجانب اآلخر وجذ�ت
.. ل�ن ال�اب ظل مغلقا.. وشعر (ر�شارد) �القنوط.. � الزناد مرت��

قالت له:
- ر�ما..

هنا انفتح ال�اب فجأة.. وابتلعها الهواء إ� الخارج.
 

∞∞∞∞∞
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5- وما زال العد مستمرا..
تماسك (ر�شارد) و�ش�ث �المقاعد.. لو �ان ارتفاعهم أع�

، البتلعه الهواء إ� الخارج معها.. أو فارق الضغط أ���
راح يزحف محاوال الوصول إ� الدرجة الثان�ة، ح�ث تقل

نح.. قوة االمتصاص.. داس ع� جسد (ما�ون).. وواصل ال��
� �

� مزق الرصاص أمعا�� �
لقد مزق الرصاص أمعا��

� لم شعر �أنه ي��د أن ي��� من أجل أمعائه الرق�قة، ال��
�ستحق قط هذە المعاملة الخشنة.. ك�ف يوجد �ل هذا ال�م

منها داخل ال�طن؟
ال أحد سواە اآلن هو و (أوتو)..

� ينفذ
األلوان ت�سحب من ال�ون.. ب�نما اللون األحمر القا��

من جسدە.. صور المرئ�ات تتأرجح.. �التأ��د هذا هو الموت..
� راحل.. إن��

�خ ل�ع�د العالم إ� وضوحه.
�
(أوتو) �صدر صوتا رت�ا.. �غ�� لألطفال �� يناموا.. ال�قرة ��

� الجرن.. وأنت منهك.. منهك.
ة واأل�قار �� الحظ��

.. ثم صحا.. � نام �عض ثوان فوق جثة ال�اب��
�ان المذ�اع يردد:

- �ا (س - 148).. أنت منخفض جدا� أرجو الرد.. أرجو
الرد..

� غرفة الق�ادة..
�دأ يزحف نحو أزرار التح�م ��

� �أنه ج�ل (إفرست). وراح ي�سلق مقعد ال�اب��
 

∞∞∞∞∞
3- وما زال العدة مستمرا..
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� الظالم وقد أحالها ضوء
ها هو ذا.. بنا�ة عمالقة ترتفع ��

القمر إ� رخام..
جذب عجلة الق�ادة نحوە.. فوجد أن الطائرة ترتفع..
ضغطها فأدرك أن الطائرة تنخفض حسن.. واآلن إ�

الدواسات..
� عم�اء.. غ��ب أننا ال نفقد لم �عد يرى تق���ا فعينه ال�م��

� �ل مرة..
� واحدة �� سوى ع��

.. االرتفاع يتغ�� من (1500) إ� (900).. �جب االرتفاع أ���
 

∞∞∞∞∞
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2- وما زال العد مستمرا..
� الظالم.. و�ان �دنو من مب�� األلعاب..

طارت الطائرة ��
 

∞∞∞∞∞
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1- وما زال العد مستمرا..
طارت فوق القناة.. ال تمسكها سوى القدرة اإلله�ة...

� الشارع.. رآها وحسب أنه يهلوس.. ال
و�ان هناك م�سكع ��

ال أتوم�ك) ح�ث �د أن هذا ملك الموت �أخذە إ� جنة (ج��
.. �

الطعام المجا��
طة هراوته.. وغ� وجهه و�خ.. الطائرة ور� رجل ��

ق �مأل ال�ون.. .. وال�� �
تتوهج كوطواط ف��

� تمتد من نهض (ك�ل�ان) من مكت�ه.. ووقف أمام النافذة ال��
جدار اآلخر.. رأي المدينة تتألق من تحته.

وفجأة رأي المشهد تملؤە طائرة (لوكه�د) القادمة نحوە..
.. وللحظة مجنونة رأي (ر�شارد) خلف � ء وتنط�� �

وأضواؤها ت��
زجاج الطائرة ينظر له و�ضحك.. وهو ملطخ �الدم.. وعيناە

� ش�طان.. تلتمعان �لون أحمر كعي��
� إال ل�قول:

لم �جد من الوقت ما �ك��
- ر�اە�

 

∞∞∞∞∞
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صفر
ة.. اصطدمت الطائرة �مب�� األلعاب م�ا��

�انت خزاناتها مألى ح�� ر�عها �الوقود.. و�عتها أ��� من
� الساعة.. لهذا �ان

خمسمائة م�ل ��
االنفجار م��عا وأضاء الل�ل كغض�ة السماء وأمطرت السماء

�ن م��عا سكن�ا. نارا ع� �عد ع��
س��فن كنج
1982
 

(تمت �حمد هللا)
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س�اق الموت
اركض �ا (ر��شارد). اركض.. إن المدينة �لها

ت�حث عنك.. والص�ادون �شمون رائحتك.. ولو
جر) ظفروا �ك لجعلوا منك قطعة من (الهام��

� مائة دوالر اركض� إن �ل ساعة ت�قاها ح�ا تع��
أل�تك.. أما لو مت فلن تخ� سوى ح�اتك

اركض �ا (ر��شارد).. اركض�
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
المؤلف..

قائمة �أشهر أعمال (س��فن كنج)..
ا.. 100- ومازال العّد مستمر�

ا.. 99- ومازال العّد مستمر�

ا.. 98- ومازال العّد مستمر�

ا.. 97- ومازال العّد مستمر�

ا.. 96- ومازال العّد مستمر�

ا.. 95- ومازال العّد مستمر�

ا.. 94- ومازال العّد مستمر�

ا.. 92- ومازال العّد مستمر�

ا.. 90- ومازال العّد مستمر�

ا.. 89- ومازال العّد مستمر�

ا.. 87- ومازال العّد مستمر�

ا.. 86- ومازال العّد مستمر�
83- وما زال العّد مستمرا..
81- وما زال العد مستمرا..
80- وما زال العد مستمرا..
77- وما زال العد مستمرا..
74- وما زال العد مستمرا..
70- وما زال العد مستمرا..
66- وما زال العد مستمرا..
64- وما زال العد مستمرا..
62- وما زال العد مستمرا..
61- وما زال العد مستمرا..
56- وما زال العد مستمرا..
50- وما زال العد مستمرا..
49- وما زال العد مستمرا..
46- وما زال العد مستمرا..
44- وما زال العد مستمرا..
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42- وما زال العد مستمرا...
40- وما زال العد مستمرا..
38- وما زال العد مستمرا..
36- وما زال العد مستمرا..
33- وما زال العد مستمرا..
31- وما زال العد مستمرا..
28- وما زال العد مستمرا..
19- وما زال العد مستمرا..
46- وما زال العد مستمرا..
13- وما زال العد مستمرا..
10- وما زال العد مستمرا..

8- وما زال العد مستمرا..

6- وما زال العد مستمرا..

5- وما زال العد مستمرا..

2- وما زال العد مستمرا..

1- وما زال العد مستمرا..

صفر
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المالحظات

[←1]
� 5/9 لتعرفها

ب �� ( )ط�عا تتحدث �لغة (الفهرنها�ت).. اط�ح 32 وا��
�المئ��ة.
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[←2]
).. و�ش�ه بيوت الش�اب () الحروف األو� من (را�طة الش�اب المس���

المعروفة..
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[←3]
� نطاق

() الحظ أن الروا�ة مكت��ة عام 1982.. و�ان عام 1995 �قع ��
المستق�ل وقتها!
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[←4]
() قائد الجستابو لدى (هتلر).. وهو رجل مخ�ف ارتكب فظائع عد�دة..
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة، وتعزز
والتق��

لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر

�ساعد ال�ف�ف ��
، �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� و�مكن ل��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
العدد رقم (23)

 
 
 
 
 

كونغــــــــــــو
 

قصة: ما��ل كرشتون.
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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..المؤلف
� �مؤلف �نا نعرفه ج�دا هو (ما��ل

للمرة الثالثة نلت��
ا لف�لم (غيب��ة)، � كرشتون).. وقد عرفناە من ق�ل مخرجا متم��
� (ساللة أندروم�دا).

ومؤلفا م�دعا لقصص الخ�ال العل�� �ما ��
ولمن لم �قرءوا العمل األخ�� نقول إن (کرشتون) طب�ب
� (ش��اغو) عام 1942، وتخ�ج

، ولد �� �
ومؤلف ومخ�ج س�نما��

� معهد
� مدرسة (هارفارد) الطب�ة، ثم نال درجة الزمالة ��

��
� معهد

� (�ال�فورن�ا)، وحال�ا هو �عمل ��
(سالك) ��

) للعلوم التقن�ة.. (أسا�شوس���
� مجال الخ�ال العل�� كتب (كرشتون):

��
- رجل األطراف ال�ه���ة.

ى. - �قة القطار ال���
. - أ�لة المو��

- ال�ونغو.
- ال�رة.

. - حد�قة الع� الجوار��
- ساللة أندروم�دا.

و�ع�دا عن الخ�ال العل�� كتب:
. �

- خمسة مر��
- ح�اة كه���ة.

- رحالت.
- الفض�حة.

- مسألة احت�اج.
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ونحن اليوم نقدم له قصة ممتعة حقا، كتبها عام 1980،
والقصة تد� (ال�ونغو).. وفيها ي�تعد �س��ا عن عالم الطب
المألوف لد�ه �� يرتاد مجاهل إف��ق�ا.. وهو �قدم لنا ذات
العالم الذي استكشفه (را�دار هجارد) من ق�ل، ول�ن �لغة

ون�ات والعلم الحد�ث.. اإلل���
� مقدمة الروا�ة:

و�قول (كرشتون) ��
� ع�� مليون م�ل.. أي قدر - إن مساحة إف��ق�ا لت�لغ اث��
مساحة أم���ا الشمال�ة وأورو�ا معا.. و�ن جهلنا �قارة إف��ق�ا

لفادح
�س� (إف��ق�ا) �القارة السوداء لس�ب واحد فقط.. هو
� وسطها وهذە �� منطقة مصب

غا�ات األمطار االستوائ�ة ��
نهر ال�ونغو، ح�ث توجد غا�ة مظلمة رط�ة مساحتها نصف
� لم ي��دل ع�

مساحة الوال�ات المتحدة.. وهو مظهر جغرا��
� مليونا من األعوام.. مدى ست��

وح�� اليوم ال �سكن حوض ال�ونغو سوى نصف مليون
� قرى متناثرة.. أما أ��� الغا�ة ف�حوي آالف

�سمة، �ع�شون ��
� غ���ة ح�� � لم �ستكشف �عد، ولم ترها ع�� األم�ال الم��عة ال��

اليوم..
� حملة � سنقا�لها حاال، و��� � الحملة ال�� و�قارن (كرشتون) ب��
� األعوام 1874 –

� استكشفت حوض ال�ونغو �� ) ال�� (ستان��
ا، ل�ن 1877.. و�قول إن أسال�ب االستكشاف تطورت كث��

.. الغا�ة ظلت �ما ��
ا.. وسنالحظ من جد�د أسلوب (كرشتون) سنقرأ الروا�ة مع�
� التوثيق واالستطرادات العلم�ة.. �ح�ث

� جدا، المفرط �� المتم��
�جعل من الروا�ة م��جا من الفن والدراسة األ�اد�م�ة..
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� قصصه.. فهو �كتب
ولـ (كرشتون) إ�قاعه الخاص ��

األحداث ع� ش�ل فقرات مزدوجة.. الفقرة األو� �خصصها
للحدث.. والفقرة الثان�ة �خصصها للتفس�� العل�� لهذا الحدث
� لجأ إليها، و�العادة ين�� روايته �حشد من المراجع العلم�ة ال��
وهو ما لم نقدمه هنا طل�ا للت�س�ط، وألن فكرة (روا�ة ذات

مراجع) ت�دو غ���ة �ال�س�ة لذوق قارئ الع���ة.
ل�ن الروا�ة ممتعة دون شك.. ولسوف �حبها القارئ

�التأ��د.
د. أحمد خالد

∞∞∞∞∞
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مقدمة: موض�ع العظام..
أق�ل الفجر ع� غا�ة أمطار (ال�ونغو).

وأحرقت الشمس الشاح�ة برد الص�اح، والض�اب الرطب،
� فتكشف عالم ضخم صامت.. أشجار هائلة الحجم تعلو مائ��

قدم فوق الرءوس.. ح�ث ت�شا�ك غصونها لتحجب السماء،
و�ّساقط الماء منها إ� األرض.. ب�نما ن�اتات األورك�د الطف�ل�ة

تتعلق �جذوع األشجار..
.. �ع�� انط�اعا �الغ��ة والعداوة الم�ان �له شاسع أخ��

لإل�سان.
وضع (جان كروجر) بندقيته.. ومدد عضالته المتصل�ة..
فالفجر يه�ط ��عا ع� خط االستواء، و�عان ما صار الضوء

� �ل م�ان..
��

راح (جان) يرمق المعسكر الذي �حرسه، و�تكون من ثمان
خ�ام صفراء من (النا�لون).. وع� صخرة جلس الحارس اآلخر
ا.. وعن كثب �انت أداة ا ب�دە ناعس� (م�سولو) الذي حّ�اە ملوح�
.. و�ا�الت �

� ع� ش�ل طبق ف��
االتصال: صندوق أسود وهوا��

.. وعن ط��ق هذە �
ا الف�ديو الواقفة ع� حامل ثال�� تتصل ��ام��

األداة �ان األم��كيون يرسلون تقار�ر يوم�ة ع�� القمر الصنا��
إ� (هوستون)..

�ان (كروجر) هو الـ (بوانا موك��وا) المسئول عن إرشاد هذە
ول.. �ات ب�� الحملة ع�� ال�ونغو.. لقد قاد حمالت سا�قة: ��
مسا�� خرائط.. مجموعات جيولوج�ة مثل هذە.. و�ان
(كروجر) �ج�د عمله و�ت�لم السواحل�ة ولغة ال�انتو وقل�ال من
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ونجا) لغة ال�اجندي.. وقد زار ال�ونغو مرارا ل�نه لم يزر (ف��
قط..

� ب��ارة منطقة ولم �ستطع قط فهم اهتمام األم��كي��
�� ( � غا�ة أمطار ال�ونغو.. إن (زائ�� ) جنو�� � (زائ��

ونجا) �� (ف��
أغ�� أقطار إف��ق�ا السوداء �المعادن.. وأغ�� �الد العالم

.. وسابع الدول المنتجة للنحاس.. �ال���الت والماس الصنا��
� (شا�ا) و(�ازاي) ول�س

ل�ن أ��� هذە المعادن موجود ��
ونجا).. (ف��

ل�نه اس�نتج دون سؤال أنهم ي�حثون عن الذهب أو الماس؛
� مجاري األنهار وقاع الجداول..

� رآهم �ف�شون �� ح��
�انوا ي�حثون عن الماس.. ل�ن ل�س أي ماس إنهم ي�حثون
عن الن�ع المس� (IIb).. و�انوا �جرون اخت�ارا كه���ا ع� �ل
� �قولونها ع� ماسة �جدونها.. ولم �كن �فهم المصطلحات ال��

غرار (أيونات الش�كة - المقاومة - الفجوات ثنائ�ة ال�ه���ة)..
ل�نه �ان �عرف أن هذە الماسات الزرقاء عد�مة الق�مة

ة ما بها من شوائب.. �مجوهرات.. إنها زرقاء من ك��
� منحن�ات سلسلة

�ان التنق�ب جار�ا دون مشا�ل، ��
� ف�ه الحمالون �ان�ة، إ� أن جاء اليوم الذي أ�� ونجا) ال�� (ف��

.. التقدم أ���
ونجا) - �ما قالوا – �د� (�ان�ا ماجوفا).. هذا الجزء من (ف��
�� �

ومعناها (موضع العظام).. وأن أي إ�سان أحمق �ما �ك��
يتقدم س�تهشم عظامه و�الذات جمجمته..

�ان الحمالون من ق�ائل (آراوان�س) المتحدثة �لغة (ال�انتو)..
و�انوا ��ل رجال الق�ائل �عتنقون �ل أنواع الخرافات..

نادي (كروجر) زع�مهم وسأله:
- أ�ة ق�ائل هناك؟
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- ال ق�ائل..
)؟ �

- ال ق�ائل؟ وال ح�� أقزام الـ (�امبو��
- ال إ�سان هنا.. هذا هو الـ (�ان�ا ماجوفا)..

- وما الذي يهشم العظام؟
� ره�ة مستعمال هذا المصطلح الدال ع�

- (داوا).. - قالها ��
القوى السح��ة - (داوا) ق��ة هنا.. الرجال ي�تعدون..

تنهد (كروجر).. فهو ��ل الب�ض قد سئم سماع لفظة
� �ل موضع هنا..

(داوا).. إن الـ (داوا) ��
�
� الصخور والعواصف والمزروعات واضطر إ� قضاء �ا��

��
� ووعدهم � مفاوضات مض��ة.. ضاعف أجور الحمال��

اليوم ��
).. و�ان �عرف عادة �

انجا�� � � �عودون إ� (ك�� �أسلحة نار�ة ح��
� ز�ادة أجورهم م�� وصلت الحملة إ� مرحلة تجعلها

�� � الحمال��
تعتمد تماما عليهم..

� وصلت الحملة ء �عدها، ح�� ح�� �
ولم ي�ال (كروجر) ���

� وجدها الحمالون مرع�ة.. إ� أما�ن تملؤها العظام المهشمة ال��

ة.. و�فحص العظام أدرك أنها ل�ست آدم�ة �ل �� لقرود صغ��
ة ال ل�ن ال�ث�� منها �ان هنا.. إال أنه قد اعتاد أن �جد أش�اء كث��

� إف��ق�ا..
ها �� �مكن تفس��

� تدل ع� مدينة قد�مة كذلك لم يندهش لرؤ�ة الخرائب ال��
ها هنا.

� الل�لة األو� عسكروا جوار الخرائب..
و��

�ان الحمالون مذعور�ن.. ��ون ع� أن قوي ال��
: هو � � حارس�� ستهاجمهم ل�ال.. واضطر (كروجر) إ� تعي��

� جدارة �الثقة (م�سولو).. وأ��� الحمال��
�ان هذا قرارا س�اس�ا..
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� هدوء.. فقد سمع عند منتصف
و�ما توقع تماما مر الل�ل ��

ض أنها صوت فهد ألنه � األحراش اف��
الل�ل صوت حركة ��

�
� ضيق الشعب ��

ة تعا�� صوت أز�ز.. و�ل هذە القطط ال�ب��
األحراش..

ا.. وجاء الفجر أخ��
ون�ة، فسمعها الرجالن.. �ان ضوء دوي صوت إشارة إل���
أحمر يتألق ع� أداة االتصال.. و�ان (کروجر) �عرف ك�ف
�شغلها فقد صمم األم��كيون ع� أن يتعلم ذلك.. كوس�لة

طوارئ..
انح�� ع� جهاز االتصال وضغط ع� األزرار، فظهرت

�لمات:
TX HX

ومعناها أن االتصال من (هوستون).. ثم جاءت رسالة تقول
ا الف�ديو.. (AMLOK).. أي أن (هوستون) تطلب �شغ�ل �ام��

ا.. ومع�� ضغط ع� زر الحامل فتألق ضوء أحمر ع� ال�ام��
.. و�مكن ال�ث خالل هذا أن االتصال �دأ ع�� القمر الصنا��

ست دقائق..
.. � عل�ه اآلن أن يوقظ (در�سكول) رئ�س ف��ق الجيولوجي��
� ع� � يرى إ�ار األم��كي�� و�ان (كروجر) �شعر �االستمتاع ح��
ارتداء قم�ص نظ�ف وتمش�ط شعرهم ق�ل الوقوف أمام

ا.. �أنهم مراسلو تلف��ون. ال�ام��
ة.. � ال�دء أنها ح��

� صدرە.. ظن ��
ء �لطمه �� �

هنا شعر ���
� ثم نظر إ� قم�صه الخا�� فرأي �قعة حمراء.. القردة المالع��

ء الذي لطم �
ع� األشجار تقذفه �الثمار.. انح�� والتقط ال��
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� صدرە، فأدرك أنه ل�س ثمرة فا�هة ع� اإلطالق.. إنها كرة.. ع��
آدم�ة مازال العصب ال��ي يتصل �مؤخرتها�

ل�ح ب�ندقيته.. فلم ير (م�سولو) دان�ا..
نهض إ� موضع المعسكر.. القرود صامتة تماما فوق
األشجار ب�نما هو يتجه ع�� الوحل إ� خ�ام الن�ام.. هنا سمع

صوت األز�ز من جد�د..
عندها وجد (م�سولو).. �ان راقدا ع� ظهرە والدماء تح�ط
.. صار وجهه ض�قا � برأسه وقد تهشمت جمجمته من الجانب��
� تثاؤب م��ــــع.. وقد وث�ت إحدى

مستط�ال.. وفمه مفتوحا ��
عي��ه من محجرها بتأث�� الضغط.

� ل�فحص الجسد، و�ساءل عما شعر �قل�ه يتواب وهو ينح��
�مكن أن �حدث إصا�ة كهذە..

عندها سمع األز�ز ثان�ة.. وهذە المرة عرف �قينا أنه ل�س
صوت فهد..

�دأت القردة ت�خ.
ب�نما ركع (كروجر) ع� ركب��ه وأطلق ص�حة رعب.

∞∞∞∞∞
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اليوم 1: هوستون
13 يونيو 1979
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ERTS -1
� غرفة المعلومات الخاصة �ـ

ة آالف م�ل، �� ع� �عد ع��
(هيئة الخدمات التكنولوج�ة للموارد الطب�ع�ة) واختصارها
ERTS، جلست (�ار�ن روس) أمام قدح من القهوة، أمام شاشة

ال�مبيوتر، تتابع آخر مشاهد من إف��ق�ا.
وع الخاص �ال�ونغو. فة الم�� �انت (روس) �� م��

دخلت إ� غرفة االتصاالت الم��عة، �عدما أولجت �طاقتها
� فتحة ال�اب.. و�عان ما انفتح ال�اب لها.

ون�ة �� اإلل���
� الهادئ.. �انت غرفة االتصاالت أقرب إ� رحم األم الدا��
ون�ة من خاصة مع الجو المغلق للغرفة المألى �األجهزة اإلل���

� تغمر الم�ان.. أرضها إ� السقف.. واإلضاءة الحمراء ال��
،ERTS المركزى لهيئة � �ان هذا الم�ان هو الجهاز العص��

� هاهنا..
و�ل المراسالت من �ل أرجاء المعمورة تلت��

ء �الصوت والصورة.. �
ح�ث يتم �سج�ل �ل ��

: � قال لها أحد الفني��
� قهوة؟

- س�صلنا اإلرسال خالل دق�قة.. هل لك ��
- ال..

� الساعة 6:22
وظهرت كه���ة إستات�ك�ة ع� الشاشات، و��

بتوق�ت ال�ونغو ظهر اإلرسال ع�� الشاشة.
ا (ف�ديو) � من وجهة نظر �ام�� اآلن يرون معسكر األم��كي��
� ونارا، ل�ن ال عالمة ع� أي .. رأوا خ�مت�� �

ع� حامل ثال��
�شاط..

� وقال: ضحك الف��
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� �النوم� أظن أنهم �حتاجون إل�ك - لقد ض�طناهم متل�س��
هناك..

و�انت (روس) معروفة �حزمها وحرصها ع� النظام.
: � قالت للف��

� للمشهد (�ان).
- قم �عمل مسح استعرا��

�
� �ستعملونها �� � عصا (جوى س��ك) �ال�� استعمل الف��
�
ا ع� �عد آالف األم�ال �� ألعاب الف�ديو.. فتحركت ال�ام��

وا الم��د من المعسكر.. ال�ونغو.. واتجهت الصورة إ� ال�سار ل��
ة �ان مدمرا تماما.. الخ�ام مهشمة وممزقة.. والمعدات م�ع��

ة.. ق.. وأجساد ميتة كث�� � الوحل.. وثمة خ�مة تح��
��

: � صاح الف��
- ر�اە�

- أعد مسح المشهد�
ل�ن لم تكن هناك أ�ة عالمات الح�اة ع� الشاشة.. فقط

.. (روجر) �التحد�د.. � وجه ألحد الجيولوجي��
قالت (روس) �صوت �ارد:

ب أ��� �لقطة (زووم).. - اق��
دنت الصورة من الوجه، ف�ان ما رأ�اە هو رأس محطم، وفم

� واألنف.. مفت�ح، ودم �خ�ج من العين��
- ما الذي فعل ذلك؟

هنا ظهر ظل �ع�� الشاشة.. فوث�ت (روس) تمسك �ال
�ا اجع ال�ادر إ� الوراء، وا�سعت الصورة ل�� (جوي س��ك) لي��

ء.. �
حدود ال��

: � �ان رجال.. و�ان يتحرك.. وهتف أحد الفني��
� ل�نه �ع�ج.. ال�د أنه ج��ــــح� - هذا شخص ��
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ء �
نظرت (روس) إ� الظل فلم ي�د لها كرجل �ع�ج.. ثمة ��

خطأ.. ل�نها ال �ستطيع معرفة ما هو..
هنا سمعوا صوتا غ���ا �الهس�س.. عندها صار الوجه
� مجال البؤرة، ورأوا جسما مهزوزا أسود ثم

واضحا جدا و��
.. اخت��

؟ � - هل هو من الوطني��
- هذە المنطقة غ�� مأهولة..

ا استعراض المنظر.. وفجأة تأرجحت الصورة واصلت ال�ام��
ا ل�سقط أرضا.. ء ال�ام�� �

ومالت إ� جانب.. لقد قلب ال��
ظهرت الشقوق ع� الصورة، ثم مألتها ال�ه��اء االستات�ك�ة..

ء.. �
وصار من العس�� أن ترى أي ��

ورأوا وجها ضخما �مأل الشاشة.. ثم تحولت الصورة إ�
نقطة مض�ئة ق�ل أن تتال�� تماما..

 

☆  ☆  ☆
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� االتصال
٢- تداخالت ��

 

� �ل م�ان؛ تدرس
� ص�ف ۱۹۷۹ �انت الـ ERTS لها فرق ��

��
�ة � �ا�ستان، وال��

� بول�ف�ا، والنحاس ��
رواسب اليورانيوم ��

�ا.. � � مال��
، وموارد األخشاب �� � كشم��

الزراع�ة ��
� مناطق خطرة، فقد �ان

وألن معظم هذە الحمالت �انت ��
واجب الهيئة مالحظة العالمات األو� لما �س� �ـ (توقيع
� لغة االس�شعار عن �عد �طلق هذا المصطلح

التداخل) (1).. و��
� صورة فوتوغراف�ة

ع� ظهور جسم أو ظاهرة جيولوج�ة ��
للمرة األو�..

�
و�ال�س�ة لـ (ر. ب. تراف�س) الذي أ�قظوە من فراشه ��

الساعات األو� من ص�اح 13 يونيو؛ �انت صور الف�ديو
القادمة من ال�ونغو �� أسوأ (توقيع تداخل) ممكن.. ل�ن أحدا

لم �فهم مصدرە..
ە خالل �ل ما �انوا �عرفونه هو أن المعسكر قد تم تدم��
ست دقائق، ولم �طلب (تراف�س) أ�ة معلومات سوي معرفة

(ماذا حدث �حق الجح�م هناك؟)..
� من العمر، وهو مهندس أقمار � الثامنة واألر�ع��

�ان ��
� اإلدارة

صناع�ة سابق مشهور بروحه المرحة.. و�انت فلسفته ��
� ع�ارة �ضعها ع� مكت�ه تقول (ل. م. أ. ي. خ. ل. د)

تتلخص ��
� دائما�) و�� اختصار لـ (ال�د من أن �حدث خطأ لع��

� تلك الل�لة �عدما فقد ثمان�ة من
ل�نه لم �حتفظ �مرحه ��

� تار�ــــخ
.. إنها أسوأ �ارثة �� � رجاله، ومن �انوا معهم من حمال��

..ERTS
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عل�ه اآلن أن يتحمل إجراء واستق�ال مئات الم�المات
ات �سألون ون وزوجات كث�� الهاتف�ة.. س�كون هناك أبناء كث��

� إجا�ات حذرة مضللة..
� أمل عن ذو�ــهم. وس�نت��

��
� �ل ال�ذب القادم.. فهو لن �خ��

� فكر �� شعر �اإلرهاق ح��
.. � أحدا �ما حدث ق�ل أسبوع��

كة ل�سأله: � ال��
�� � وجاءە (مور�س) مسئول التأم��

؟ � ماذا نفعل �صدد التأم��
� الحمالت..

فقد �انت الهيئة تؤمن ع� ح�اة أفرادها ��
� �م�لغ خمسة ع�� ألفا من وتؤمن ع� �ل واحد من الحمال��

لي��ة.. الجنيهات اإلس��
� دفع األقساط لمدة شهر..

- استمر ��
- ل�ننا نعرف أنهم ماتوا�

قالها (مور�س) محتجا شاعرا �الح�ة لض�اع �ل هذا المال..
فقال (تراف�س):

- ال�د من إ�قاء األمر �ا..
ائط � لدراسة �� ثم أصدر تعل�ماته �استدعاء ف��ق من الفني��
�
� تم تص��رها.. ف�� الدل�ل الوح�د ع� ما حدث �� الف�ديو ال��

ال�ونغو..
 

☆  ☆  ☆
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جاع 3- االس��
 

جاع المعلومات �اسم �انت ERTS �س� عمل�ة اس��
(االن�شال).. وهو لفظ يو�� �استخراج ال�نوز من أعماق
ء �حتاج إ� دقة �الغة.. وأي خطأ ��� � ال�حار.. ف�ال العمليت��

ء.. �
يؤدي إ� ض�اع �ل ��

جاع المعلومات �انت (روس) ضمن الف��ق المسئول عن اس��
ال���ة، و�� عمل�ة معقدة جدا وال �مكن أن تتم إال لدى الـ

..ERTS
� الصور كة حوا�� ۸۳۷ برنامجا لتحس�� و�ان لدى ال��
، ج��ت (روس) أر�عة ع�� برنامجا المرسلة ع�� القمر الصنا��
� ظهر فيها وجه منها ع� صور ال�ونغو.. خاصة ع� اللقطة ال��

ا.. ال�ائن ق�ل أن تتهشم ال�ام��
�دأت �التخلص من ال�ه���ة اإلستات�ك�ة وطل�ت من
� الصورة،

ال�مبيوتر أن �حذفها.. هنا ظهرت فجوات سوداء ��
قام ال�مبيوتر �ملئها حسب ما يوجد حولها.. أي أن الجهاز قام

� المحتوي هذە الفجوات.
� منط�� �عمل�ة تخم��

ثم إن (روس) قامت بتق��ة درجات اللون الرمادي..
و�عد ساعة ظهرت الصورة واضحة متألقة وح�ست (روس)

أنفاسها..
إنه وجه ضخم له حاج�ان ثق�الن وأنف أفطس..

إنه وجه ذكر غور�ال..
 

☆  ☆  ☆
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دخل (تراف�س) ل�قول لها:
�ط السم�� - إن صوت الهس�س - لقد فرغنا من ان�شال ال��
� من الشهيق ال

هو صوت تنفس آد�� غ��ب حقا.. صوت �أ��
.. الزف��

قالت و�� �ش�� للشاشة:
.. هذا صوت غور�ال.. - ال�مبيوتر مخ��

- هذە الصورة خطأ..
- ال.. ل�ست خطأ..

� حاال.. � مكت��
- حسن.. إن الف��ق س�جتمع ��

ثم نظر إ� صورة الغور�ال ع� الشاشة.. وقال:
- ال أصدق هذە الصورة.. فالغور�الت ال تت�ف هكذا..
� نرسل بها ف��قا آخر إ� مش�لتنا اآلن �� مدى ال�عة ال��

ال�ونغو..
☆  ☆  ☆
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4- حملة العودة
 

كة.. � ال��
واجتمع (تراف�س) برؤساء األقسام ��

�لهم جاءوا وهم �فركون عيونهم و��ثاءبون.. فقال لهم:
- أ��� أن نعود إ� ال�ونغو خالل 96 ساعة..�

� مقعدە ل�سمح لهم �أن �ف�وا له س�ب
�� �

�� ثم اس��
استحالة هذا.. و�انت لديهم أس�اب عد�دة:

- ال �ستطيع إعداد الحمولة ق�ل 160 ساعة..
قال (تراف�س):

- سنؤجل حملة (اله�مال�ا) ونأخذ معداتها..
قال مسئول النقل:

- ل�ننا لن نجد طائرة.
- توجد نفاثة خاصة �الخطوط الج��ة ال�ور�ة.. وستكون

جاهزة خالل �سع ساعات..
قال مسئول الد�لوماس�ة:

) بهذە ا) من سفارة (زائ�� � - لن �ستطيع الحصول ع� (ف��
ال�عة..

ثم أردف:
� أنهم سيوافقون.. إنهم متحمسون للحملة

- وأشك ��
� نظمها األلمان وال�ا�انيون.. فهناك ثالثمائة المنافسة ال��

) �أنه الماء.. � � (كي�شاسا) اآلن ينفقون (ال��
�� �

موظف �ا�ا��
� خطر..

- هذا صحيح.. ل�نهم ال �عرفون أن حملتنا ��
ثم أضاف

- سنلجأ إ� صناديق الخمر للتفاهم مع الق�ائل.. ونحتاج إ�
رجل �ارع.. ر�ما �صلح (مونرو)..
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) تمقت (مونرو).. - (مونرو)؟ هذا صعب.. إن حكومة (زائ��
- إنه واسع الح�لة و�عرف المنطقة.

ة مساء ح�� تم ترت�ب الحملة ��ل ولم تأت الحاد�ة ع��
ض أن تصل الطائرة تفاص�لها، ووافق عليها ال�مبيوتر.. من المف��
إ� إف��ق�ا يوم 15 يونيو، ليتم ال�حث عن (مونرو).. ثم تتحرك

لتصل إ� ال�ونغو يوم 17 يونيو.
 

☆  ☆  ☆
قالت (روس) لـ (تراف�س):

- �جب أن أقود هذە الحملة..!
.. وقال: � � مندهشت�� رفع نحوها عين��

� لهذا.
- ال أرى س��ا �ضطر��

- أنا أ�ع من يتعاملون مع قواعد الب�انات هنا.. وأنت
اعة و�ال انتهت هذە �حاجة إ� من يتعامل مع قواعد الب�انات ب��

الحملة �ما انتهت سا�قتها..
.. � نظر إليها.. وأدركت من ترددە أنه �دأ �ل��

� الموقف.. إن (روس) �اردة
� تركت الم�ان جلس �فكر �� وح��

جدا وسوف تكون قائدة س�ئة للحملة.. وس�شعر اآلخ��ن
�التعاسة

ل�نه �ان يؤمن �أن خ�� من �قوم �العمل - أي عمل - هو
ا �الفشل. ا �النجاح.. أو س�خ� كث�� � كث�� الشخص الذي س�ج��
داعب أزرار ال�مبيوتر طال�ا ملف الصورة النفس�ة. لـ (�ار�ن
روس).. و�عد ثوان ظهرت ع� الشاشة حص�لة ثالثة أ�ام من

� الهيئة:
االخت�ارات النفس�ة، �انت تجرى ع� �ل موظ��

- ذك�ة جدا / منطق�ة / واسعة الح�لة / لها أهداف محددة.
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إنها خ�� صفات لقائد ف��ق ال�ونغو.. أما السلب�ات ف�انت
أقل دعوة إ� االطمئنان:

� النجاح
- قاس�ة / م�سلطة / عد�مة التعاطف / ترغب ��

�أي ثمن / طموحها يؤدى الستجا�ات خطرة غ�� منطق�ة.
 

☆  ☆  ☆
 

� ذلك الوقت �دأت (�ار�ن روس) تمارس مهام منصبها
و��

الجد�د.
اء الحيوانات ع� شاشة ال�مبيوتر طل�ت قائمة �أسماء خ��
الذين تمولهم ERTS.. وتحت عنوان (حيوانات أول�ة) وجدت
� الوال�ات المتحدة، �درس

أر�عة ع�� اسما، منهم واحد فقط ��
الغور�ال و�د� (بي�� إليوت) من جامعة (�ال�فورن�ا)..

ة من عمرە، � التاسعة ع��
ع� الشاشة ظهر أن (إليوت) ��

أعزب، أستاذ زائر لقسم الحيوان، مهتم �لغة الغور�ال ومسئول
..( وع آ�� عما �د� (م��

� ال�دء خش�ة أن تكون
ددا �� اتصلت برقم هاتفه.. �ان م��

ته أنها من ERTS ال�� تدعم �حوثه.. صحف�ة.. ل�نها أخ��
ونجا).. � السفر معهم إ� (ف��

وسألته عما إذا �ان راغ�ا ��
� حماس:

ولدهشتها صاح ��
..( - �التأ��د� أر�د الذهاب مع (آ��

)؟ - من �� (آ��
).. الغور�ال� - (آ��

 

☆  ☆  ☆
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.( وع (آ�� 1- م��
 

� لو اعتقدنا أن (بي�� إليوت) �ان ي��د لعلنا نكون ظالم��
� هذا الوقت.. ل�ن المؤكد هو أنه �ان يتعرض

الهرب ��
� الجامعة،

لحمالت عن�فة من الصحافة ومن زمالئه ��
واتهامات �أنه مجرم نازي �عذب الحيوانات الخرساء..

..( وع (آ�� والس�ب هو م��
�انت فكرة تعل�م اللغة للحيوانات قد�مة جدا تعود إ� عام
� حد�قة

) حيوان الشم�انزي �� � � رأى (صم��ل ب�� 1961، ح��
حيوان (لندن).. فقال: إنه ي�دو �اإل�سان.. وأعتقد أنه �فهم

�ة. � ا من اإلنجل�� كث��
ومرت ثالثمائة سنة �عدها؛ حاول اإل�سان فيها أن �علم

القرود ال�الم دون جدوى.
� الخمس�نات

� هايز) ل�حاوال ��
جاء زوجان هما (ك�ث) و(�ا��

من هذا القرن ت���ة شم�انزي صغ�� وعلماە نطق �عض ال�لمات
مثل (�ا�ا) و(ماما).. ل�ن تقدمه �ان �طيئا جدا ونطقه عس��

الفهم..
� عام 1966 حاول الزوجان (جاردنر) إعادة تقي�م تج��ة

و��
آل (هانز).. وشاهدا �عض األفالم القد�مة فأدر�ا أن الشم�انزي
لم �كن عاجزا عن استعمال اللغة، �ل هو عاجز عن ال�الم
فحسب.. فقد �انت إ�ماءات الشم�انزي طلقة وم�سا�ة، ب�نما

�ان لسانه ثق�ال عاجزا..
و�دأ الزوجان تعل�م لغة اإلشارة األم��ك�ة الخاصة �الصم
� إشارة.. لشم�انزي رضيع.. و�عان ما ا��سب هذا مائة وست��
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�ل صار �جمع اإلشارات ل�دل ع� �لمات لم يتعلمها قط..
� رأي �ط�خة ألول مرة؛ أشار إ� أنها (فا�هة - الماء). فح��

واستمرت التجارب ع� األول�ات.. إ� أن أجرى (إليوت) أول
..( ة �� (آ�� تج��ة ع� غور�ال ج�ل�ة صغ��

.. وقد ح�اها � � المس�ش�� رض�عة مصا�ة بزحار أمي��
�انت ��

� حنان قائال:
(إليوت) ��

..( ).. أنا (بي�� - مرح�ا �ا (آ��
عندها عضت �دە ح�� سال منها الدم..

� موفق.. نامج �ح�� ل�ن هذە المقا�لة �انت فاتحة خ�� ل��
) دق�قا جدا.. متواضعا �ع�دا عن ) مع (آ�� و�ان عمل (بي��
ام المحافل العلم�ة، ونال � �اح�� الشهرة، و�عان ما فاز الف��

.( وع (آ�� � العام لم��
منحة دراس�ة قدرها مائة وستون ألفا ��

).. وجعله � ال�ون سوى (آ��
ء �� �

لم �كن (إليوت) يهتم ���
هذا محدثا ممال ل�نه عالم مرموق..

�
) تق�� اير 1979.. �انت (آ�� � ف��

�دأت مشا�ل (إليوت) ��
� الص�اح وجدها

).. إال أنه �� ��� � (ب��
� معسكر ��

الل�ل وحدها ��
متعكرة المزاج تماما �أن هناك من أساء إليها..

� سألها عما حدث؛ راحت �ش�� �ما معناە (صندوق - وح��
� ته ح�� النوم).. و�� �لمة لم �فهمها.. منذ أ�ام قل�لة ح��

� الذي � - التمساح).. و�عد جهد فهموا أن الل�� تحدثت عن (ل��
�
� تراها �� �ه قد فسد.. و�ما أنها �انت تمقت التماسيح ال�� ���

� - تمساح).. � الفاسد (ل�� ت الل�� الصور فإنها اعت��
ة فهموا أن (صندوق - النوم) معناە األحالم.. �عد معاناة كب��

ألنها تذكرها �ـ (صندوق - الصور) وهو التلف��ون..
� (صندوق - النوم) من صور..

سألها (إليوت) عما رأته ��
فأشارت ب�دها إ� أنها (صور س�ئة – صور قد�مة) و (تجعل
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..( آ�� ت���
) �� أول غور�ال تتحدث عن األحالم، إن حق�قة أن (آ��

أحدثت دهشة عارمة لدى (إليوت)..
� األ�ام التال�ة ظلت تحلم ل�نها لم تحك أحالمها.. و�ن

و��
تدهور مزاجها أ��� وقل معدل ا��سابها لل�لمات.. وصارت تثور
) حيوان قوي، وقد �دأ ف��ق العمل �قلق �صدد يوم�ا.. إن (آ��

قدرتهم ع� الس�طرة عليها..
راحوا �عرضون عليها صورا من المجالت علها تتعرف
( ء.. فـ (آ�� �

إحداها.. وراقبوها و�� وح�دة علها تكشف عن ��
� النها�ة وجدوا ما يث��

�انت - ��ل األطفال – ت�لم نفسها.. و��
االهتمام..

) تهوى الرسم �أقالم الشمع.. وقد مزجوا لها �انت (آ��
الفلفل �الشمع �� �منعوها من التهام األلوان.. ومع الرسم

خاء.. تعلمت االس��
� أنها ترسم دوما أهلة � النفسي�� وقد الحظ أحد اإلخصائي��
اء.. ووجدوا أنها �س� األهلة �اسم مقل��ة، �جوار خطوط خ��

(بيوت س�ئة) (بيوت قد�مة)..
� قد�مة من الغا�ة.. رؤى تعذبها،

من الواضح أنها ترسم م�ا��
لذا تحاول الخالص منها ع� الورق..

ها �أر�عة � إن كواب�سها �مكن تفس��
� النها�ة قال األخصا��

��
احتماالت:

١- األحالم محاولة لتفس�� األحداث اليوم�ة.
) تعت�� غور�ال ۲ - األحالم �� من أعراض المراهقة: إن (آ��

� سن سبع سنوات.
مراهقة ��

۳ - األحالم �� ظاهرة خاصة �الغور�ال: ر�ما �انت �ل
الغور�الت تحلم �كواب�س ل�نها ال تع�� عنها.
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4 - األحالم �� أول عالمة ع� العته: وهذا أخطر
االحتماالت..

ة �عد سنوات من الجهد، � فشل برامج كث��
وهو الس�ب ��

ا ما ي�تحر �س�ب انه�ار الحيوان نفس�ا أو جسد�ا.. كث��
� ذروة نجاح برامج التعل�م.. وكذا

الشم�انزي �ابتالع فضالته ��
إ�سان الغا�ة (أورانج أوتان)..

ي�دو أن القرود ورثت ذ�اء اإل�سان، ل�نها - كذلك - ورثت
.. وقا�ليته للجنون.. اضطرا�ه النف��

 

☆  ☆  ☆
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اق 2- االخ��
 

� 3 يونيو من نفس العام، �دأت (هيئة المحافظة ع�
��

الرئ�س�ات) - و�� هيئة مهمتها منع تعذ�ب القرود �ال�حوث
) تطالب ب�طالق ��� � (ب��

المعمل�ة - ترسل إ� قسم الحيوان ��
..( �اح (آ��

وع ).. ول�ن الم�� ت ملصقات طبع عليها (حرروا آ�� وان���
) تجاهل هذە الضجة السخ�فة.. (آ��

� 5 يونيو �دأت الهيئة ت��� آراء �عض علماء الرئ�س�ات،
و��

،«.. �
الذين قال �عضهم: «إن عمل (إليوت) خ�ا�� وغ�� أخال��

� طب�عته..».. وأحدث هذا أذى ال
�� �

وع فا�� وقال آخر: «م��
�مكن وصفه..

) أصابتها �ال�واب�س.. ت إشاعات تقول إن أ�حاث (آ�� وان���
) تتعرض للتعذ�ب والصدمات ال�ه���ة.. وزعموا أن (آ��

اق � اخ��
� أثناء هذە الضوضاء - ��

) نجح - �� إال أن ف��ق (آ��
أحالمها إ� حد غ�� مسبوق..

�انت (سارة جو�سون) تعرض �عض الصور األث��ة من
) علها تتعرفها من طفولتها.. و�ان تار�ــــخ (ال�ونغو) ع� (آ��
ال�ونغو معقدا جدا ل�ن أول من وصفه هم التجار العرب
تغال�ة ل�نها تغاليون.. و (سارة) لم تكن تفهم الع���ة وال ال�� وال��

� أرتجف رع�ا.. رأت صورة قالت عنها ف�ما �عد: لقد جعلت��
ە، �ظهر مدينة خ��ة تح�ط بها �ان رسما برتغال�ا اصفر ح��
أشجار الغا�ة.. ولم�انيها أبواب ونوافذ ع� ش�ل أهلة مقل��ة

)� إنها لحظة نادرة فعال.. � رسمتها (آ�� �ال��
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حا لهم �ل جم برتغال�ة ل��� جم ع���ة وم�� لجئوا إ� م��
) تحمل هذە الذكرى من ء.. إال أن (إليوت) أحس أن (آ�� �

��
� �ان عمرها س�عة أشهر.. طفولتها ح��

) إ� ال�ونغو.. ل�ن � 11 يونيو قرر الف��ق أن �أخذ (آ��
و��

هناك مش�لة الت�ال�ف ال�اهظة للرحلة..
ومشا�ل نقل غور�ال ع�� ال�رة األرض�ة، �ما فيها من

وقراط�ة رهي�ة.. تعق�دات إدار�ة و�جراءات ب��
� 13 يونيو اتصلت (�ار�ن روس) �ـ (إليوت) تطلب منه

و��
السفر إ� ال�ونغو�

 

☆  ☆  ☆
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3- مسائل قانون�ة
 

) من �ان ع� (إليوت) إنهاء مشا�له القانون�ة ل�خ�ج (آ��
ال�الد..

ة �انت هناك حملة منظمة ضد إجراء � المائة سنة األخ��
ف��

� الحيوانات. التجارب ع� الحيوانات.. �حركها جنون مح��
ل�ن حجة العلماء الجاهزة أمام المحا�م �� أن أ�حاثهم
تحسن صحة ورفاه�ة اإل�سان.. واإل�سان أ��� أهم�ة من

الحيوان..
�اإلضافة لذلك فالحيوانات ال تدرك ذاتها وال تفهم حق�قة
� الطب�عة.. و�ع�ارة أدق �قول الف�لسوف (جورج

وجودها ��
م�د):

� إنهاء
- إن الحيوانات ل�ست لها حقوق.. إن لنا الح��ة ��

ء �فقدها.. �
ح�اتها.. ف�� لن تخ� أي ��

�ن.. وراحوا ي�ساءلون عن وقد صدم هذا الرأي أناسا كث��
مشاعر القطط وال�الب عند إجراء التجارب عليها.. ل�ن ف��قا
� ماء

� ��طان ال�حر ح�ا ��
آخر �ساءل: أل�س قاس�ا أ�ضا أن تل��

؟! مغ��
ل�ن الدراسات �ال�س�ة للقرود والدراف�ل أوضحت أنها
حيوانات ذك�ة.. �ل وتدرك ذواتها.. وهكذا ظهرت حقوق مدن�ة
لهذە الحيوانات.. فالمش�لة أن (الشم�انزي) الذي يتعلم مفهوم
اللغة ال �عود (شم�انزي) ثان�ة.. وثمة قصة عن (شم�انزي)
�د� (آرثر) �ان �ش�� إ� أفراد ج�سه �اعت�ارهم (أش�اء
.. لهذا سوداء)، و�ان �صنف صورته الخاصة مع صور ال���

صار من العس�� معاملته كحيوان..
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( قال المحا�� لـ (إليوت) إذ اس�شارە، إنه إذا أراد إخراج (آ��
من ال�الد فعل�ه أن �فعل ذلك دون إ�طاء، ودون أن �شعر أحد

ء، ق�ل أن تصدر المح�مة ح�ما �احتجازها. �
���

 

☆  ☆  ☆
 

ته أن رجل أعمال �ا�ان�ا �د� عرف (إليوت) من سكرت��
( اء (آ�� ) قد اتصل �ه ثالث مرات، وقد عرض �� �

(ها�ام���
� ألف دوالر. � وخمس�� �مائت��

) أ�دا.. ل�ن أص�ب (إليوت) �الدهشة.. هو لن ي�يع (آ��
� إنفاق ر�ــع مليون دوالر

الم�لغ كب�� حقا.. فلماذا يرغب أحد ��
اء غور�ال؟ ل��

) من أجل رسومها.. ل�ن لماذا ال شك أن الرجل ي��د (آ��
�ساوي هذە الرسوم ر�ــع مليون دوالر؟ ال أحد �عرف..

وجاءت (سارة جو�سون) لتقول إن لديها أن�اء س�ئة عن
ال�ونغو..

ة ط��لة - لم �كن أحد �عرف ش�ئا عن هذا قالت إنه - لف��
ال�لد.. فقط �ان الفراعنة �عرفون أن الن�ل ي�بع من الجنوب، من
منطقة أسموها (أرض األشجار).. و�انت م�انا غامضا تملؤە
األشجار و�ائنات غ���ة.. رجال لهم ذيول وحيوانات نصفها

أب�ض ونصفها أسود.
ولمدة أر�عة آالف سنة ظل قلب إف��ق�ا غامضا، ح�� جاء
� القرن السابع الم�الدي �حثا عن

ق إف��ق�ا �� العرب إ� ��
الذهب والعاج والتوا�ل.. ل�نهم لم يرتادوا ال�� ألنهم �انوا �حارة
�ط�عهم.. وأطلقوا ع� األرض الداخل�ة اسم (زنج) أو (أرض

السود)..
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ل�نهم حكوا عن غا�ات مظلمة، وج�ال تخ�ج منها النار،
وقرى تح�مها القردة، وعمالقة لهم أجساد مشعرة.. وأسواق يتم

فيها بيع لحم الجثث..
أ�قت هذە القصص العرب �ع�دا عن قلب إف��ق�ا.. أما أ���

القصص إثارة ف�� ما يتحدث عن مدينة الزنج المفقودة.. تقول
� (سل�مان) - عل�ه األسطورة إن تار�ــــخ المدينة �عود إ� الن��
انيون �عرفونها ج�دا، و�� مألى �الماس ل�ن السالم - والع��

الوصول إليها � تتوارثه أج�ال �عينها (2)
� �د� (ابن �طوطة) ل�ح�� � عام 1187 جاء رجل عر��

و��
.. عن مدينة مفقودة اسمها (مدينة الزنج) يت�لم عنها األها��

� �د� (محمد زا�د)، قال إنه
� عام 1292 جاء رجل إيرا��

و��
�
� (زن��ار) ماسة عمالقة جاءت من مدينة الزنج، و�ن م�ا��

رأى ��
المدينة لها نوافذ وأبواب �ش�ه األهلة..

ء تغاليون ليواصلوا ال�شوف وسط مناخ معاد، م�� ثم جاء ال��
�المالر�ا ومرض النوم.. ل�نهم لم �صلوا إ� هذە المدينة.

ورسم رسام برتغا�� �د� (خوان دي�جو دي فال�ديز) صورة
.. � للمدينة حسب ما سمعه عنها من �الم ال�حارة والوطني��

.. تم استكشاف إف��ق�ا �دقة � منتصف القرن التاسع ع��
و��

تون) و(ب�كر) و(س��ك) و(ل�فنجستون).. فلم �جد بوساطة (ب��
أحدهم أثرا لهذە المدينة المفقودة.
هنا ساد اال�تئاب جو الجلسة..

قال (إليوت) لـ (سارة) �عد ما فرغت من �المها:
تغال�ة وهم�ة.. - إذن هذە الصورة ال��

- نعم.. إنها مجرد قصص ي��ادلها �حارة ثملون..
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4- الحل
 

) إ� ال�ونغو، �دأ (إليوت) �شعر �أن خطته ألخذ (آ��
. إن �شا�ه خطوط رسومها مع طفول�ة ساذجة إ� حد كب��

رسوم من عام 1642 خطها رسام برتغا�� لهو مجرد مصادفة.
�
من المؤكد أن مدينة الزنج خرافة عت�قة.. �انت معقولة ��

�ن - قرن ال�مبيوتر - � القرن الع��
.. ل�نها �� القرن السابع ع��

ت�دو وهما أسطور�ا..
: � أ��

قال ��
- إذن.. فالمدينة ال وجود لها..

� هذا�
- ��� �� موجودة.. ال شك ��

�ن من عمرها، � الع��
ى صاح�ة الع�ارة.. فرأي فتاة �� نظر ل��

�ان �مكن اعت�ارها جم�لة لوال الطابع ال�ارد المس�طر عليها..
و�انت ترتدي �ذلة �املة وتحمل حقي�ة أوراق وضعتها ع�

المكتب..
وقالت:

- أنا د. (روس).. وأر�د رأ��م �خصوص هذە الصور..
تأمل (إليوت) مجموعة من الصور �األب�ض واألسود، عليها
خطوط مسح عرض�ة، وفيها تظهر بوض�ح مدينة وسط

األدغال.. لها أبواب ونوافذ �ش�ه األهلة�
لقد �ان الدل�ل ال �دحض..

 

☆  ☆  ☆
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5- آ��
 

� صوته:
سألها وهو �شعر �التوتر ��

؟ - أ�� �القمر الصنا��
.. � - نعم.. جاءتنا من إف��ق�ا منذ يوم��

حل خالل ساعات؟ - وحملتك س��
قالت و�� ترمق ساعتها الرقم�ة:

�ن دق�قة.. - نعم.. �عد ست ساعات وثالث وع��
�
� الساعات التال�ة جلسا يت�لمان.. ولم �در أنها �ستغله ��

و��
نفس الوقت الذي حسب ف�ه أنه �ستغلها.

لم تكن صادقة معه، فقد تعمدت إغفال �عض المعلومات
من �المها.. وهو فن تج�دە تماما.. وتعرف ك�ف ال تقول إال ما

ت��د قوله فحسب..
�دا لها (إليوت) خجوال جدا، و�ما ق�ل عنه إنه كرس ح�اته
للقرود ألنه ال �ملك الشجاعة �� يتحدث إ� الناس.. ل�ن هذا

� طب�عة (إليوت) العن�دة الطم�ح.
�ان �خ��

أما �� فقد �ان غرضها نفعا واضحا.. ف�� �حاجة إ� خب��
� أغراض الحملة.. و�حاجة إ�

غور�الت.. و�حاجة إ� غطاء �خ��
�
) معهم �� أال �ستطيع المنافسون (األلمان - ال�ا�انيون) أخذ (آ��

رحلتهم..
�انت (روس) ت��د الماس.. ومن أجله �� مستعدة لتقول أي
ء لهذا الغرض.. ل�نها لم �

ء وتض�� �أي �� �
ء وتفعل أي �� �

��
تصارح الف�� �ذلك..

� � س�ارته (الف�ات)، متجه��
� 14 يونيو رك�ت إ� جوارە ��

و��
� معسكرها.

�� ( للقاء (آ��
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فتح (إليوت) ال�اب الذي كتب عل�ه (ممن�ع الدخول..
..( أ�حاث حيوانات تجرى �الداخل).. ودلفا ل�لق�ا (آ��

قال له (روس):
- �جب أن تتذكري أنها غور�ال ول�ست إ�سانا.. لها
� �صوت عال إ� أن تعتاد

(اإلت�ك�ت) الخاص بها.. ال تتحد��
وجودك.. و�ذا اب�سمت ال تظهري أسنانك ألن األسنان
المكشوفة تعت�� تهد�دا للغور�ال.. أ��� عي��ك ألسفل ألن
� � �قر��

ة تعت�� معاد�ة �ال�س�ة لها.. ال تق�� نظرات الغ��اء الم�ا��
� أ�دا ألنها �شعر �ذلك � ألنها غيور جدا.. ال تكذ�� أو تلمسي��

وس�جعلها هذا تفقد ثقتها �ك..
ء آخر؟ �

- أي ��
- ال

واب�سم لها مطمئنا..
� ز ليثب ب�� فتح ال�اب.. فرأت (روس) جسدا أسود ضخما ي��

اجع هذا للوراء �فعل الصدمة.. وأذهل حجم ذرا�� (إليوت) ف��
الغور�ال (روس).. فقد �انت تتخ�ل ش�ئا أصغر وألطف.. ل�ن

�ة �الغة.. ) �انت �حجم أن�� ��� (آ��
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� فسألها وهو �فك ) ع� خدە �شفتيها العمالقت�� لثمته (آ��
ذراعيها:

) سع�دة اليوم؟ - هل (آ��
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فحركت أناملها ��عة مذهلة تحدثه �اإلشارة..
) تحتضنه �عي�يها ح�� ال �فوتها والحظت (روس) أن (آ��

ء منه.. �
��

.( - هذە �� د. (روس) �ا (آ��
قالت (�ار�ن روس) و�� تنظر لألرض شاعرة �الحماقة:

( - مرح�ا �ا (آ��
نظرت لها الغور�ال �شك.. ثم تراجعت و�� ال تكف عن
اإلشارة.. ومن جد�د دنت منها لت�شممها وتتفحصها وتتأمل
حقي�تها الجلد�ة �اهتمام.. وف�ما �عد قالت (روس): كنت أشعر

.. ح�� � � حفل كوكت�ل.. وأن امرأة أخرى تتفحص ث�ا��
�� � �أن��

� أ�ة لحظة عن الم�ان الذي ابتعت
�� � شعرت أنها س�سأل��

� منه.
حذا��

� قلق.. فعمل�ة تقد�م ��� إ�
�ان (إليوت) يرمق المقا�لة ��

) أن�� ) عمل�ة خطرة خاصة إذا �انوا من ال�ساء.. إن (آ�� (آ��
حق�ق�ة �ستج�ب للتملق وتهتم �مظهرها وتعشق (المك�اج)..

و�انت تفضل صح�ة الرجال وتغار �شدة ع� (إليوت)..
لهذا �انت أح�انا تهاجم ال�ساء دون إنذار.. ولم تكن هجمة

) ذكرى ممتعة أ�دا. (آ��
) �ش�� ب�دها: راحت (آ��

- (آ�� ال تحب ال�ساء... آ�� ال تحب... ابتعدي ابتعدي)..
) غور�ال طي�ة.. )� (آ�� - هلم �ا (آ��

� تهاجم ل�ن األمر �كون أسوأ مع قرود الشم�انزي ال��
ازها.. ر�ما ع� س��ل تأ��د اسة، وتقذف الغ��اء ب�� ���
� طقوس

الس�طرة.. ومن الغ��ب أن الغور�ال أ��� �سامحا ��
التعارف هذە.
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) ع� األرض وراحت تمزق أوراق الرسم، مرددة جلست (آ��
(تلك المرأة، تلك المرأة).. وهو (تفاعل إزاحة) شه�� لدى
� تكرە القرود إ�سانا فإنها تمارس طقوسا رم��ة القرود.. فح��
) تمزق (�ار�ن روس) اآلن إ� معه.. و�ع�ارة أوضح �انت (آ��

أشالء�
ثم �دأت تمر �ما �سم�ه علماء الرئ�س�ات �ـ (التتابع).. وهو
سلسلة من الت�فات تقوم بها الغور�ال ق�ل الهجوم: تم��ق
� �ش�ه حركة �طان الورق أو العشب - الحر�ات الجان��ة ال��

ب األرض �ق�ضتها – الهجوم.. �� - � ال�حار - أصوات األن��
) ليوقف تفاعل التتابع: قال (إليوت) لـ (آ��

- إن (روس) �� امرأة - زر..
�
) فإن لفظة (زر) تع�� مقاما عال�ا.. ف�� �ال�س�ة لـ (آ��

طة وعضته.. ألن ث�ا�ه صغرها �انت قد هاجمت رجل ��
)، وقد �أزرارها الالمعة �دت سخ�فة جدا �ال�س�ة لـ (آ��
� وضع

ضت أن من يرتدي هذە الث�اب المضحكة هو �� اف��
منحط �سمح لها �مهاجمته.. عندها �ان ع� (إليوت) أن

�علمها مفهوم الزر.. �ل من يرتدى الزر هو رجل عا�� الم�انة..
لذا - دون �لمة أخرى - مشت لركن الغرفة ووقفت ووجهها

للحائط.. إنها تعاقب نفسها ألنها أخطأت..
) فجلست جوارها، فتحت دون �لمة اتجهت (روس) إ� (آ��

..( حقي�تها الجلد�ة وناولتها لـ (آ��
� محت��ات الحقي�ة ثم راحت تردد

راحت الغور�ال تع�ث ��
�أصا�عها (أحمر شفاە أحمر شفاە آ�� تحب أحمر شفاە)..
وأخرجت إص�عا ألحمر الشفاە ورسمت �ه دائرة ع� وجه

(�ار�ن).. ثم هرعت إ� المرآة وراحت تلطخ وجهها �األحمر..
.. وأدرك (إليوت) أن اللقاء مر ع� خ��
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☆  ☆  ☆



2729

6- الرح�ل
 

� فاغ��ن.. وقفت الب��نج 747 تهدر، وقد انفتح �طنها كفك��
�انت قد أقلعت من (هوستون) إ� (سان فرا�سسکو)، واآلن
الساعة التاسعة مساء، ب�نما العمال المندهشون �حملون
صناديق الفيتامينات وقفصا من الفوالذ و (ق��ة) أطفال وعل�ا

مألى �اللعب..
� سدت أذنيها �س�ب صوت ) ال�� وقف (إليوت) مع (آ��
) �ما معناە (طيور صاخ�ة).. ، وأشارت إ� (بي�� المحر�ات العا��
ان �عد ُ الط�� ْخ��

َ
) ل�نها لم ت �انت تحب رحالت الس�ارة مع (بي��

و�ان هو قلقا �صدد رد فعلها..
�انت (روس) تروح هنا وهناك تجري م�المات عاجلة..

فسألها (إليوت):
- عالم االستعجال؟

�س).. منذ أر�عة أعوام لم تكن هناك � - إنها مقتض�ات (الب��
كة ERTS.. اآلن توجد �سع منها.. و�لها تنافسنا.. كة مثل �� ��
�
ول �� كة ب�� � ال�عة.. لقد �ان بوسع ��

ولهذا صار عملنا �قت��
وعا عدة أعوام.. أما اآلن فقرارات الـ الس�ينات أن تدرس م��
� عام 1990

�س) �جب اتخاذها خالل أ�ام.. ومن المتوقع �� � (ب��
ة ساعة.. � ع�� � اثن��

أن يتم اتخاذ القرار ��
� شاب � الطائرة �ان هناك (ي�سن) وهو جيولو�� وع� م��

ملتح..
ون�ات.. وقد جلسا أمام ) وهو خب�� إل��� � و(إرفنج ل�ف��
� �دت مهتمة جدا ) ال�� ال�مبيوتر.. ل�نهما توقفا �� �صافحا (آ��
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: (آ�� تلعب صندوق).. ل�ن (إليوت) �األزرار.. وراحت �ش��
� لطف..

منعها ��
جاءت (�ار�ن روس) �ط��قتها العمل�ة ل�سأله:

)؟ - أين تنام (آ��
- إنها - ��ل الغور�الت - تصنع فراشا طازجا �ل ل�لة..
أعطيها �عض المالءات وسوف تقوم بتك��مها صانعة فراشا ل��

تنام عل�ه..
والفيتامينات؟ هل س��لع األقراص؟

� إصبع موز.. فالغور�ال ال
- �جب إغراؤها أو إخفاء األقراص ��

تق�� الموز ق�ل أ�له وال تمضغه أ�دا.. ومن المهم أن تنال ثالثة
� (ج) يوما.. آالف وحدة من فيتام��

�ان (إليوت) متحمسا جدا ألن هذە الرحلة قد ت�يح تحقيق
ل).. حلم قد�م لدى علماء سلوك الحيوانات هو (فرض ب��

� 1972 أن الرئ�س�ات قد
ل) قد أعلن �� �ان (فردر�ك ب��

تعلمت لغة اإلشارة.. ومن الممكن أن تأخذ أحدها للغا�ة
جم �ساعدنا ع� التفاهم مع أفراد فص�لته.. أي أنه س�عمل �م��

ا لج�س�ة لدى اإل�سان.. سف��
لم �حاول أحد الق�ام بهذە التج��ة من ق�ل سوي (إليوت)..

المش�لة �� أن القرود (المثقفة) �انت تظهر تعال�ا واضحا
) ستكون �دا�ة تجاە القرود الجهلة من أبناء ج�سها.. ل�ن (آ��

التج��ة الحق�ق�ة..
ة مساء انطلقت الطائرة.. � الساعة الحاد�ة ع��

و��
قا ع�� الظالم نحو إف��ق�ا.. واتجهت ��

 

☆  ☆  ☆
 



2731

 
 
 
 
 
 

اليوم 3: طنجة
15 يونيو۱۹۷۹
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1- الحق�قة األرض�ة
) منذ �انت رض�عة.. و�ان �عرف �ان (إليوت) مع (آ��
استجا�اتها ج�دا.. إال أنه �ان مندهشا لسلوكها؛ فقد توقع أن

) المهدئ.. � تهتاج لدى اإلقالع.. وأعد محقنا مليئا �الـ (ثورال��
ل�نها ظلت هادئة جدا.. وراحت تتأمل ما �قوم �ه (ي�سن)
)، ح�� إنها ر�طت حزام مقعدها مثلهما.. أصابها �عض � و(ل�ف��
� سمعت هدير المحر�ات، ل�نها لم تر أحدا مذعورا الذعر ح��
� مقعدها وقلدت ال م�االتهم الملول.. �ل

خت �� حولها، لذا اس��
إنها تثاء�ت عدة مرات..

� نظرت خارج النافذة �عد اإلقالع فكت حزامها.. ل�نها ح��
� الممر مكررة إشاراتها مرارا: (أرض أين أرض

وراحت تركض ��
أين)..

) وراح ي��ت ع� شعرها.. إن � حقنها (إليوت) �الـ (ثورال��
الرئ�س�ات تكرس أ��� ساعات اليوم لتمش�ط شعر �عضها
والتهام القمل والقراض.. و��دو أن للتمش�ط أثرا مهدئا ع�

.. ��ت عند ال��� القرود �أثر ال��
) من النوم.. نظرت حولها فرأت �عد قل�ل صحت (آ��
وب �ه نقطة �ون.. طل�ت لنفسها �أسا من (م�� الجميع ���

� �ه ز�تونة وس�جارا.. اء) و�� تع�� بهذا �أسنا من المارتي�� خ��
إال أنها تق�أت �عد قل�ل.. وراحت تعتذر (آ�� آسفة.. أ��

..( فو��
قال لها (إليوت) وهو ي��ت ع� ظهرها:

.. �
- ال تقل��



2733

أشارت �أناملها: (أ�� تنام اآلن).. وكومت األغط�ة ع�
.. � ت�� � أنفها ال�ب�� � النوم و�� تغط من فتح��

األرض، وغرقت ��
جلس (إليوت) جوار (روس)، فراحت تحدثه عن س�ب
� الرحلة، وعن مدينة الزنج المفقودة، وعن محاوالت السا�ق��

للعثور عليها..
ة وجدت المدينة.. ل�ن أحدا - أعتقد أن حمالت سا�قة كث��

لم �عد �� �ح�� لنا عما رآە..
� ال�حث:

قالت شارحة نظ��تها ��
؟ ضت أوال أن المدينة موجودة.. فأين �� - اف��

.. لهذا � ا��� إن المدينة بها مناجم ماس.. والماس مرت�ط �ال��
� إف��ق�ا، الذي �غ��

�دأت تنظر إ� الوادي المتصدع العظ�م ��
� لقارة إف��ق�ا لمسافة 1500 م�ل..

�� الثلث ال��
� �ان الوادي المتصدع أ��� مما �جب، ح�� إن أحدا لم ي�ب��

ە الجيولوجيون محاولة فاشلة � عام 1890.. و�عت��
وجودە إال ��

خ لم �كتمل، ولس�ب ما لم يتم لتك��ن مح�ط، ح�ث إن ال��
� عن القارة..

�� االنفصال للجزء ال��
� الوح�دة ا��� ات وال�� � هذا الوادي عدد مهم من ال�ح�� و�م��
ونجا).. إن عددها ثالثة �� � (ف��

� إف��ق�ا و�لها ��
ال�شطة ��

ونجا) م�انا ) و (�اناجاراوي).. لذا ت�دو (ف�� �
(موكنكو) و (م��و��

مثال�ا لل�حث عن الماس.
�عد هذا �ان ع� (روس) العثور ع� (الحق�قة األرض�ة)..

- وما �� (الحق�قة األرض�ة)؟
قالت له:

� ERTS نتعامل مع صور األقمار الصناع�ة والمسح
- نحن ��

ة ء �عدل (الحق�قة األرض�ة).. و�� خ�� �
الراداري.. ل�ن ال ��

ف��ق �عمل ع� أرض الموقع.. وقد وجد رجالنا الماس هناك �ما
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� األدغال
توقعنا ل�نهم لم �جدوا مدينة الزنج.. هذا ممكن ��

ح�ث تتعذر الرؤ�ة ع� �عد أمتار �س�ب �شا�ك الغصون.. لذا
ّ أن أجد المدينة بنف�� وعرضت له ع� شاشة الف�ديو �ان ع��
ونجا).. � (ف��

ذلك الف�لم الذي �صور ما حدث للحملة السا�قة ��
�ما عرضت له وجه الغور�ال الذي استطاعت تصح�حه بوساطة

ال�مبيوتر.. ل�نه أ� ع�:
- نعم �� ت�دو كغور�ال.. ل�ن الغور�ال ال تهاجم الناس.. إنها

حيوانات ن�ات�ة مسالمة..
� وراح يرمق رأس الغور�ال.. �ان هناك خطأ ما لم �ستطع تب��

ما هو..
ء آخر ال �دري كنهه.. �

سلوك غ�� معتاد و��
أوقف ال�ادر وتأمل الصورة، عندها أدرك أن الوجه والفراء

لهما لون رمادي.. فسأل (روس):
- هل �مكننا ز�ادة الت�اين؟ هذە الصورة �اهتة..

داست �عض األزرار و�� تقول:
- ال أعتقد.. إن درجات الرمادي سل�مة تماما..

- إنها رماد�ة.. والغور�الت لونها دا�ن أ��� من هذا..
وهنا خطر له أنهما ينظران إ� صورة ج�س جد�د �ش�ه

.. �
الغور�ال.. ل�ن لونه فاتح وسلوكه عدوا��

 

☆  ☆  ☆



2735

2- داخل التابوت
� ركن من الطائرة 747 �انت هناك مقصورة من أل�اف

��
ە من الزجاج، بها شاشة، و�طلقون عليها اسم التابوت لما تث��

مشاعر ره�ة األما�ن المغلقة لمن �دخلها..
) نائمان و��نما الطائرة تع�� األطلن� و(إليوت) و (آ��
) و(ي�سن) �لع�ان المعركة ال�ح��ة ع� شاشة � �غطان؛ و(ل�ف��

ال�مبيوتر؛ دخلت (روس) إ� التابوت..
� ا خالل األسبوع�� �انت مرهقة ل�نها ال تتوقع نوما كث��

ء.. لقد �دأ �
.. فعليها أن تصل إ� الماس أو تفقد �ل �� � التالي��

الس�اق ول�ست لديها الن�ة �� تخ�ە..
ضغطت ع� األزرار ح�� تفتح االتصال مع (هوستون)..

، ومع�� � وانتظرت ح�� �دأ �شف�� االتصال لتجنب المتنصت��
� اإلرسال واالستق�ال.. ة تأخ�� قدرها خمس ثوان ب�� هذا ف��

وع� الشاشة ظهرت �لمة (تراف�س)..
ثم ظهرت �لمات (تراف�س) ع� شاشة ال�مبيوتر:

� يتقدمون ��عا.. � األع��
- إن منحر��

�
� �اسم (منحر�� و�انت تعرف لغته.. فهو �س� ال�ا�اني��

� ال�سعينات
� الثمان�نات ال�ا�انيون.. ��

).. ودائما �قول: �� � األع��
.. و�لهم ال �أخذون إجازة يوم � الص�نيون.. �لهم منحرفو األع��

األحد وال ي�الون ب�تائج كرة القدم.. علينا أن نلحق بهم..
سألته (روس):

- التفاص�ل؟
� الط��ق.. وال�ونغو قد ذهب إ�

- إنهم �علمون أنك ��
� الساعات الع�� الماض�ة.. إن لدينا تق��را (جيو -

الجح�م ��
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) س�ئا جدا.. س�ا��
- اطبع..

وع� الشاشة ظهر التق��ر المذكور �قول:
/ ر�ما �ة ع�� (رواندا) مغلقة �ال تفس�� - الحدود الزائ��
( �

) / ق�ائل (ال��جا�� � ى �طارد قوات (ع�دى أم�� الج�ش الزائ��
المحل�ة ثائرة وتمارس أ�ل لحوم ال��� والعنف / ال �مكن
( االعتماد ع� أقزام الغا�ة فهم �قتلون الغ��اء / حكومة (زائ��
) �أي ثمن/ �

ال (موجورو) �القضاء ع� ثورة (ال�جا�� �لفت الج��
) فقط ممكن من الغرب ع�� (كي�شاسا)/ أنتم دخول (زائ��
� (مونرو)/ الموقف خطر� أنتم �حاجة ماسة إ� خدمات �اب��

�حاجة إ� (مونرو) لتظلوا أح�اء.
نظرت (روس) إ� الشاشة.. إنها أسوأ أن�اء ممكنة.
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ثم سألها (تراف�س):
- ماذا عن المساف��ن معك؟

ء.. �
�� �

.. ال يرتابون �� - هم �خ��
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- إذن حاو� إ�قاء األمر كذلك..
 

☆  ☆  ☆
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۳- مونرو
�دأ (تراف�س) �مارس مهمة إطعام الخصوم �المعلومات
) ال �عرف إحداث�ات مدينة �

� - ال�ا�ا��
الزائفة.. إن الف��ق (األلما��

.. � إرسال إحداث�ات خاطئة بوساطة الالسل��
الزنج، لهذا �دأ ��

� أن �فكوها وقد قام ب�شف�� ب�اناته �شفرة �مكن للمنافس��
� أن ي�دو األمر سهال

ة ساعة.. فلم �كن ي���� � ع�� خالل اثن��
�ال�س�ة لهم..

 

☆  ☆  ☆
 

� أ�ة قائمة تضم قادة
� (�شارلز مونرو) �� لن تجد اسم ال�اب��

الحمالت االستكشاف�ة.. وهناك أس�اب لذلك أهمها سمعته
الس�ئة..

� شمال (كي��ا) ابنا لفالح سكوتلندي
� (مونرو) �� لقد تر��

� أثناء
وزوجته الهند�ة.. وقد قتل أبو (مونرو) عام 1956 ��

( � و�� إحدى غارات ق�ائل (ماو ماو).. واتجه (مونرو) إ� (ن��
ح�ث عمل دل�ال الحمالت الص�د، وأنعم ع� نفسه �لقب

� الج�ش قط..
) برغم أنه لم �كن �� � (�اب��

� عام 1960 �دأ يهرب األسلحة من (أوغندا) إ� ال�ونغو
و��

� عام 1964 ظهر كواحد من المرتزقة الب�ض
المستقلة.. و��

ال (م��وتو) تحت ق�ادة ال�ولون�ل (ما�ك المجنون)، لدى ج��
ح�ث عرفه الجميع كـ (رجل خطر �عرف الغا�ة، وشد�د ال�فاءة

مادام �ع�دا عن ال�ساء)..
فة.. � (طنجة) ح�ث عاش ح�اة م��

� عام 1968 ظهر ��
و��

� و�ان مصدر ثرائه غ�� معروف.. �قال إنه أمد الثوار الشيوعي��
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� ثورة
�� � � المل�ي�� �السالح عام 1971.. وساعد اإلثي��ي��

..1974
ة إ� جعل (مونرو) شخصا غ�� مرغوب وأدت �شاطاته ال�ث��
ف�ه (برسونا نان جراتا) لدى دستة من الدول اإلف��ق�ة.. و�ان
�
�سافر �ما ي��د مستعمال جوازات سفر مختلفة، و�ل موظ��

الجمارك �انوا �عرفون وجهه.. ل�نهم ال �جرءون ع� منعه من
دخول ال�الد..

�
وقد قاد إحدى حمالت ERTS عام 1977 إ� (أنجوال) ��

أثناء الحرب األهل�ة بها.. وقد شهد الجميع له �أنه أفضل رجل
للظروف الخطرة..

� (طنجة)..
�� ERTS ولهذا توقفت طائرة

 

☆  ☆  ☆
 

� دوي صوت األذان فوق البيوت وقت الغسق �دعو المؤمن��
إ� الصالة..

فة دار (مونرو) ت�تظر لقاءها �� �
ب�نما (�ار�ن روس) تجلس ��

� جلس (إليوت) مرهقا من الرحلة الط��لة.. � ح��
مع الرجل.. ��

�دأت �شعر �القلق وقد طال االنتظار..
ومن داخل الب�ت �سمع أصواتا �حملها ال�س�م تتحدث
فة إحدى الخادمات وانحنت و�� تناولها الع���ة.. ودخلت ال��

جهاز الهاتف قائلة:
- م�المة لـ د.(روس) من (هوستون)�

� دهشة.. لقد �ان يتوقع
جلس (إليوت) يرمق ما حوله ��

� رأي ب�تا مغ���ا جم�ال �ه م�انا عسك��ا خشنا.. ل�نه دهش ح��
� مائها..

نافورات تتألق شمس الغرب ��
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� الغرفة المجاورة، ينظرون له
�� � عندئذ رأي األلمان وال�ا�اني��

ولـ (روس) بنظرات غ�� ودود.. لقد جاءوا من أجل (مونرو)�
هنا نهضت (روس).. ورآها (إليوت) تتجه إ� شاب أشقر

فتعانقه.. و�أنهما حب��ان قد�مان.
� رأوا المشهد.. فانتظر � ح�� و�دا االس��اء ع� ال�ا�اني��

(إليوت) ح�� عادت وسألها:
- من �ان هذا؟

� غرب أورو�ا..
).. أفضل عالم (ط��وجراف�ا) �� - هذا (ر�خ��

إنه ع�قري ر�ما مث� تماما�
.. أي �عمل ضدنا.. �

- ل�نه ألما��
ء جد�د.. �

- إن (�ارل) ال �ملك خ�اال.. وال �ستطيع ابت�ار ��
إنه أس�� للحقائق م��وط �الواقع.. هوذا (مونرو)..

ورأى (إليوت) (مونرو) �دخل الغرفة المجاورة.. �ان رجال
) و�دخن الس�جار.. وله ضخما ذا شارب كث يرتدي (الخا��

ء.. �
عينان مدققتان ال �فوتهما ��

� فلم ت�د عليهم السعادة، ثم عاد ت�لم مع األلمان وال�ا�اني��
إ� الغرفة وقال لـ (روس) �صوت قوي:

- إذن أنت ذاه�ة إ� ال�ونغو �ا د. (روس)؟
- نعم..

- ي�دو أن ال�ل ذاهب إ� هناك..
� العام..

- خمسون ألف دوالر و�س�ة 0.8 % من المصدر ��
- مائة ألف..

ثم إنه عاد إ� الغرفة المجاورة ل�سمع عرض األلمان -
.. و�ان الهاتف مازال مع (روس) والخط مفت�ح ع� � ال�ا�اني��

� السماعة:
(هوستون).. فهمست ��

- وغد� إنهم ي��دونه �شدة�
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قال (إليوت):
- ي�دو أنك تعتمدين عل�ه جدا..

- ألنه األفضل..
� الغرفة المجاورة.. والحظت (روس)

واستمرت المفاوضات ��
أن األلمان محتقنون غاضبون.. ثم إن (مونرو) عاد إليهما وقال:

� هذە األ�ام..
ونجا) حد�قة غناء �� - ل�ست (ف��

) ثائرون واألقزام غ�� ودودين.. ومن السهل أن �
إن (ال��جا��

� تهدد �الثورة.. ا��� � ظهرك ين� عذا�ك.. وال��
تجدي سهما ��

� إل�ه ).. ل�س �الم�ان الذي تذهب�� ماء فاسد.. ذ�ا�ة (��� ���
دون س�ب قوي..

قالت (�ار�ن روس):
- ي�دو أننا لن نتفق..

� بها األلمان ودون �لمة أخرى عاد (مونرو) إ� الغرفة ال��
وال�ا�انيون.. و�دأت المفاوضات من جد�د..

قالت (روس) لـ (إليوت) الذي لم �فهم ش�ئا:
- إن األمور تتحسن.. فهو �عتقد أننا نعرف عن الموقع أ���

من اآلخ��ن.. و�التا�� سنجد ما ن�حث عنه ��عا وندفع له
�س�ة مناس�ة..

� الغرفة األخرى وقف المنافسون، ل�صطحبهم (مونرو)
و��

.. � � لل�ا�اني�� إ� ال�اب ف�صافح األلمان و�نح��
� قلق:

قالت (روس) ��
- �ال.. مستح�ل أن �س�سلموا بهذە السهولة�

عاد (مونرو) إليهما.. وقال لهما إن العشاء معد..
 

☆  ☆  ☆
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ة الحمام.. جلسوا �أ�لون العشاء المكون من (طواجن) وفط��
وسألت (روس) (مونرو):

؟ � - هل حقا تخلصت من ال�ا�اني��
� األمر..

� سأفكر �� - �ال.. أنا إ�سان مهذب.. قلت لهم إن��
� ال�ونغو..

� ت��دها �� ثم سألها من جد�د عن ضالتها ال��
فقالت:

.. - ماس صنا��
� أستمتع �الحد�ث ال��ــــح� ول�ن .. إن�� - آە� ماس صنا��
� الهند

.. �مكنك أن تجد�ه �� ء �الماس الصنا�� العالم م��
� (أرك�ساس).. لماذا

� الوال�ات المتحدة ��
از�ل.. �ل �� وروس�ا وال��

ال�ونغو �الذات؟
- نحن ن�حث عن ن�ع IIb من الماس األزرق المغ�
�البورون.. وله خواص ش�ه موصلة مهمة لصناعة

ون�ات.. اإلل���
داعب شار�ه وغمغم:

�
- ماس أزرق.. معقول.. ل�ن أال �ستط�عون تخل�قه ��

المعمل؟
ا ل�نهم تخلوا - نعم.. لقد ج��نا ذلك.. وحاول ال�ا�انيون كث��

عن الفكرة ألنها غ�� ذات نفع..
� إ�ار و�صوت مسطح كررت:

و��
- أر�د الذهاب إ� هناك حاال..

وقف (مونرو) عند النافذة.. وقال:
�س) يث�� اهتمام مس (روس).. إنه � ء مثل (الب�� �

- ال ��
� أن.. ل�دهش��

وعندما انطلقت أول دفعة من الطلقات، أل�� بنفسه أرضا،
� الخزف�ة

و�خت إحدى الخادمات.. وهشمت الطلقات األوا��
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�
� والزجاج الذي �ان ع� (الط�ل�ة).. واستمر التص��ب ثالث��

ثان�ة ثم ساد الصمت..
نهض الموجودون وت�ادلوا النظرات..

قال (مونرو) �اسما:
- إنهم �لعبون ج�دا هذا هو طراز الناس المالئم �..

نهضت (روس) تنفض الغ�ار عن ث�ابها.. ونظرت لـ (مونرو)
وقالت:

- 5.6 % ولن تكون هناك استقطاعات.
- 5.7 % وسأ�ون لك..

- ل�كن..
صافحهما وأعلن أنه س�كون مستعدا خالل دقائق للسفر إ�
طة قادمة إ� م�ان ).. ارتفعت ��نات ع��ات ال�� � و�� (ن��

الطلقات، فقال لهما:
.. �

حل ع�� ال�اب الخل�� - هلما.. س��
.( � و�� ون نحو (ن�� وخالل ساعة �انوا �ط��

 

☆  ☆  ☆
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� و�� اليوم 4: ن��
16 يونيو 1979
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�
1- الخط الزم��

) أطول من المسافة � و�� �انت المسافة من (طنجة) إ� (ن��
ع�� األطلن�� من (ني��ورك) إ� (لندن)..

� الجو..
� ساعات ��

و�ستغرق ثما��
و�انت (روس) أمام شاشة ال�مبيوتر تدرس الخطوط الزمن�ة،
و�ــها �حاول ال�مبيوتر إ�جاد أ�ع ط��قة للوصول إ�
ونجا).. و�ان أفضل ما وصل إل�ه هو خمسة أ�ام واث�تان (ف��

ون ساعة.. وع��
.. حسب هذا س�صل �

- هذا أفضل.. ل�نه ل�س �ما �ك��
� الثامنة ص�اح 21 يونيو.. أي أنهم

ونجا) �� المنافسون إ� (ف��
�س�قوننا �أر�ــع ساعات �عد خمسة أ�ام من اآلن..

�دا الذهول ع� (إليوت).. فقد �دا له هذا سخ�فا.. وقال:
- ل�ن - �الطبع - لن تعتمدوا ع� هذە األرقام �عد دخول

ال�ونغو..
� شهورا..

� �انت تخت�� - لم �عد األمر �الحمالت القد�مة ال��
� أر�عة أ�ام..

إن ال�مبيوتر ال �خ�� أ��� من نصف ساعة ��
 

☆  ☆  ☆
 

كة (إنتك) أن أش�اە الموصالت � عام 1971، ت��أت ��
��

� المستق�ل..
الماس�ة ستكون مهمة ألجهزة ال�مبيوتر ��

و�ان أول ج�ل من الحاس�ات اآلل�ة (أدفاك) و(إن�اك) -
� وقت الحرب - �عمل �األناب�ب

اللذين تم بناؤهما سنة 1940 ��
ون ساعة.. و�انت المفرغة.. ومتوسط عمل األنب��ة هو ع��

� �ل سبع دقائق.. �عض أجهزة ال�مبيوتر تنط��
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� من الحاس�ات األناب�ب المفرغة..
ولم �ستعمل الج�ل الثا��

�حة �حجم اعه عام 1947 - وهو �� انزستور) تم اخ�� ألن (ال��
الظفر تؤدي �ل وظائف األنب��ة المفرغة - و�ــهذا تكون ج�ل
ون�ات، تحتاج إ� كه��اء أقل وتصدر حرارة أقل من اإلل���
�ن عاما خدمت تكنولوج�ا .. ولمدة ع�� وتعمل �كفاءة أ���

(الس�ل�كون) أج�اال من ال�مبيوتر..
� الس�عينات مش�لة تقن�ة

ل�ن مصم�� الحاس�ات واجهوا ��
(الس�ل�كون) الدائمة، ف�عة ال�مبيوتر تعتمد تماما ع� ق�
الدائرة.. و�لما ق�ت الدائرة �لما ازدادت الحرارة الخارجة منها..

� قد تذ�ب الدائرة حرف�ا.. الحرارة ال��
كة IBM أنها صممت جهاز � عام 1977 أعلنت ��

و��
�
�مبيوتر فائق ال�عة �حجم ثمرة الـ (ج��ب فروت)، مجمدا ��
�
ق ��

�
� السائل.. و�ان هذا هو �دا�ة ع� الماس المخل وج�� الن��

صناعة ال�مبيوتر.
� الثمان�نات،

ل�ن العلماء ت�بئوا �أن نقص عنا� التوص�ل ��
س��� بنقل المعلومات.. بنفس القدر الذي أ�� �ه نقص
� الس�عينات.. لقد حرمنا من (الحركة)

ول بوسائل االنتقال �� الب��
واآلن سنحرم من (المعلومات)..

ر س�كونان هما � وت��أ العلماء �أن الماس ش�ه الموصل والل��
� أن الماس س�كون � المستق�ل.. وهذا �ع��

األمل الوح�د لنا ��
� الحق�ة القادمة..

ول �� أثمن من الب��
� قلب األسواق المتنافسة، تزا�د القلق �صدد القوى

و��
� راحت تمارس التجسس الصنا�� األجن��ة.. وخاصة ال�ا�ان ال��

ع� نطاق واسع.
لذا صار الس�اق محموما من أجل الماس األزرق، ألن من
� مجال التكنولوج�ا خمس سنوات

س�جدە س�سبق اآلخ��ن ��
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�
� من ة �الي�� � ع�� �املة.. وخمس سنوات تكنولوج�ة تع��

الدوالرات.
ولم ت�س (روس) قط ما قاله لها (تراف�س):

� .. فهناك �الي�� � � من أن تجعلك الضغوط تجن��
- ال تخا��

الدوالرات فوق �اهلك.. ا�ذ� خ�� ما لد�ك من جهد..
ولهذا �ذلت خ�� جهد لديها.. واستطاعت اختصار الخط

� دق�قة. � للحملة ثالث ساعات وس�عا وثالث�� الزم��
� س�اق (الفائز -

ل�نهم ظلوا متأخ��ن.. وهذا معناە �ارثة ��
ء) هذا.. �

�أخذ - �ل - ��
 

☆  ☆  ☆
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� و�� ۲- ن��
) �مكنك أن تري (سافانا) � و�� ع� �عد خمسة أم�ال خارج (ن��
�ة.. ان ال�� ق إف��ق�ا الوحش�ة، و�ــها الغزالن والزراف والث�� ��

� آلخر - إ� مضجع أحدهم.. وفهد ي�سلل - من ح��
� �انت ا عن أ�ام المستعمرات، ح�� ت المدينة كث�� لقد تغ��
�ون و�زدادون خشونة، م�انا �ف�ض �الح�اة، ح�ث الرجال ���

وال�ساء يزددن حسنا..
) الحديثة ف�� مدينة ع��ة بها ناطحات � و�� أما (ن��

سحاب، ومشا�ل مرور، وس��ر ماركت ومغاسل وهواء ملوث.
).. و�ان � و�� � مطار (ن��

ه�طت طائرة ERTS عند الفجر ��
.. � ) خالل ساعت�� � و�� ض أن يرحلوا من (ن�� المف��

�
سون) �� هم أن (بي�� اتصل (تراف�س) بهم من (هوستون) �خ��
ة.. سون) هو واحد من أفراد الحملة األخ�� ) اآلن.. و(بي�� � و�� (ن��

تحمست (روس) وسألته:
- وأين هو اآلن؟

حة المدينة.. � م��
�� -

 

☆  ☆  ☆
 

نظر (إليوت) إ� المنضدة المصنوعة من صلب ال �صدأ،
� رقد عليها رجل أشقر من سنه.. له ذراعان مهشمتان وجلد وال��
.. وسأل � � ال�اثولو��

منتفخ ولون قرمزي.. وهنا دخل أخصا��
(روس):

- هل �مكنك تعرف هذا الشخص؟
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� برود دون أن تحول عي�يها و�أنها تفحص عينة
قالت ��
جيولوج�ة:

سون).. - نعم.. إنه (ج�مس بي��
�
) أمس �� � و�� � قد جاء إ� (ن��

� أن المتو��
وح�� لهم األخصا��

ة، مصا�ا �صدمة نهائ�ة.. ومات �عد ساعات.. طائرة شحن صغ��
� أحد الحقول �س�ب مش�لة

�انت الطائرة قد ه�طت ��
م��ان�ك�ة..

عندها ظهر هذا الرجل خارجا من األحراش وسقط جوار
الطائرة..

سألته (روس):
- ما الذي �حدث إصا�ة كهذە

- لم أر ش�ئا كهذا.. ت�دو �� كحادث س�ارة أو شاحنة.. ل�نها
.. وقد وجدنا خيوط شعر رمادي � � �ال الذراع��

قلما تحدث ��
و�قعة دم تحت أظفارە.. ونحن نجري اخت�ارا اآلن..

ثم قال:
- إن الشعر ل�س آدم�ا.. �ل هو شعر حيوان..

هنا �دأ جهاز التحل�ل �صدر صوت أز�ز.
� الصورة. وع� شاشته رأوا خطوطا ملونة ع� جان��

ى.. وع� ال�سار عينة الدم � دم ��� - هذا الذي ع� ال�م��
� وجدناها تحت أظفارە.. وواضح أنها ل�ست آدم�ة.. ال��

- غ�� آدم�ة؟
�ر أو لحيوان �ش�ه القرد.. � - ر�ما �� لخ��

وع� الشاشة ظهر تق��ر ال�مبيوتر:
� ألفا و��تا يتطا�قان: تم غور�ال.. - الجل��يول��

 

☆  ☆  ☆
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۳- الفحص
� قمرة

قال (إليوت) للموظف المذعور وهما �قفان ��
المساف��ن:

- ال تخف.. لن تؤذ�ك.. انظر.. إنها تب�سم..
) تحاول أن تظهر أفضل اب�سامة لديها، وحاولت �انت (آ��

� �دە..
أال تظهر أسنانها.. ل�نه لم يهدأ �اال.. وارتجف المحقن ��

) �� يتم فحصها طب�ا.. �انت هذە آخر فرصة لـ (آ��
فجسدها الضخم القوي �حمل هشاشة داخل�ة، و�ان ع�
� (سان فرا�سسکو) أن �فحصها مرارا.. عينات بول

الف��ق ��
يوم�ة.. عينات براز أسبوع�ة صورة دم شه��ة.. طب�ب أسنان

.. �ل ثالثة أشهر إلزالة (التارتار) األسود الناجم عن أ�ل الخ��
�ان الموظف خائفا.. وتقدم منها �المحقن �أنه �شهر

سالحا..
- متأ�د أنها لن تعض؟

) له: (آ�� تعد لن تعض).. أشارت (آ��
قال له (إليوت):

- ال تخف.. لن تعضك..
تقدم الموظف ل�سحب عينة الدم.. فما إن ف�غ ح�� تنهد

وقال:
- �ا لها من وحش قبيح�

- حذار.. أنت تؤذي شعورها..
و�ان (إليوت) قد عرف أن الناس يتعاملون مع القرود �جهل..
ون (األورانج أوتان) فهم يرون الشم�انزي طفال شق�ا و�عت��
ون الغور�ال وحشا مرع�ا ضخما.. و�انوا ش�خا حك�ما.. و�عت��
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اسة من الغور�ال.. لقد .. إن الشم�انزي أ��� �� � دائما مخطئ��
� حد�قة الحيوان �ق��ن أطفالهن من

رأي (إليوت) األمهات ��
الشم�انزي و��عدنهم عن الغور�ال.. فال واحدة من تلك األمهات
ء ال تفعله �

تعرف أن الشم�انزي الثائر �لتهم األطفال.. وهو ��
الغور�ال أ�دا.

� تحت ش�لها المرعب روحا رق�قة
) تخ�� و�انت (آ��

� منها و��خون. حساسة، �دميها أن ترى الناس �فرون هار���
): (رجل سخ�ف).. غادر الموظف الطائرة.. فأشارت (آ��

.:( ) �دغدغ (آ�� - ال عل�ك.. د�� (بي��
( ) ع� األرض ولمدة ر�ــع ساعة راح (بي�� ورقدت (آ��

� رضا تام.
�دغدغها.. و�� تضحك ��

لم �لحظ ال�اب ينفتح وراءە.. ولم �لحظ الظل الذي �دا
ف�ه..

ء ثق�ل ع� رأسه.. �
� اللحظة التال�ة هوى ��

��
ء أسود.. �

�عدها صار �ل ��
 

☆  ☆  ☆
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4- مخطوفة
� حاد.. ومن �قول له أال �فتح

و�� أفاق ع� صوت أز�ز إل���
ا رأى رجال يرتدي معطفا أب�ض ينح�� � فتحهما أخ�� عي��ه. وح��

عل�ه.. وأطراف أصا�عه مبتلة �الدم..
قال الرجل مطمئنا:

.. �م تظنون ل�َث فاقد - ال تخش ش�ئا.. إنه ج�ح سط��
؟ الو��

دوي صوت (مونرو) �قول:
.. � ال أ��� . دقيت��

�ن ساعة.. - �جب أن يوضع تحت المالحظة لمدة أر�ــع وع��
هنا سأل (إليوت):

؟ - أين ��
� وأخذوها.. ووجدنا هذا �جوارك.

- لقد فتحوا ال�اب الخل��
� طرفها إبرة محطمة

.. و�� �
ومد �دە بزجاجة عليها نقش �ا�ا��
فنهض (إليوت) ورأسه �خفق �األلم.

و�ساءل وهو ي�شمم الزجاجة:
� وجدتموها؟ - هل �ان عليها ثلج ح��

- نعم.. �انت �اردة جدا..
� أوكس�د ال���ون.. طلقة من مسدس غاز.. وأظنهم

- هذا ثا��
).. األوغاد� � قد استعملوا الـ (ل��ا�س��

� جسدها.. واستعملوا مخدرا ال
لقد تهشمت اإلبرة ��

�ستعمله ألنه �س�ب فشال ك�د�ا للحيوانات..
� أثناء اختطافها.

) المذعور �� وتخ�ل �اخ (آ��
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ف�� حيوان تعود ع� أرق وألطف معاملة.. ولم تكن معدة
� الخشن.. �حال لمواجهة العالم الخار��

� هذا الوقت �انت (روس) عا�فة ع� فحص الطائرة..
��

.. واستطاعت أن تدرك أن � صغ��
و�� �استخدام جهاز إل���

� زرعها المقتحمون. الطائرة مليئة �أجهزة التنصت ال��
سألها (إليوت):

) خارج ال�الد؟ � أنهم أخذوا (آ�� - هل تظن��
ء.. �

�� �
- �الطبع ال.. فلن تف�دهم ��

- هل قتلوها؟
- محتمل؟
ثم أردفت:

) وال � هذا.. فهم ال يرون جدوى ما لـ (آ��
� أشك �� - ل���

�عرفون س�ب جلبنا لها هنا.. فقط �حاولون �سف جدولنا
� ذلك.

� ل�نهم لن ينجحوا �� الزم��
تها ما أو�� لـ (إليوت) أن (روس) تنوي الرح�ل دون � ن��

�ان ��
).. وأثارت هذە الفكرة ذعرە.. فصاح: (آ��
- �جب أن �ستع�دها.. لن أتركها هنا�

أشارت إ� شاشة ال�مبيوتر وقالت:
.. � - لم يبق لنا سوي 72 دق�قة �عدها �دمر جدولنا الزم��

).. لو كنت تن��ن تركها فافع�� هذا م�� أ�ضا� - لن أترك (آ��
قالت (روس):

) مهمة � أقل لك ش�ئا: أنا لم أعتقد قط أن (آ�� - دع��
.. � لحملتنا.. ومن ال�دا�ة �انت وس�لة ل�ش��ت ان��اە المنافس��
��ما اآلن لم �عد األمر �ستحق العناء.. و�ذا اضطررت ل��

سأفعل..
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☆  ☆  ☆
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5- أجهزة ت�بع
� غ�ظ:

هتف (إليوت) ��
.. � - اللعنة�.. إذن ت��دين القول إن��

� برود قالت:
��

- نعم.. �مكن االستغناء عنك..
�انت تت�لم و�� تجذ�ه من ذراعه خارج الطائرة، و�ص�عها
) مسئولة ع� فمها منذرة.. ل�نه لم �كن ينوي أن يهدأ.. إن (آ��

�ات.. منه ول�ذهب للجح�م �ل الماس األزرق و�اع ال��
و�ان قد خ�ج من الطائرة إ� الممر.. فصاح:

..( - لن أرحل دون (آ��
- وال أنا� أال تفهم؟ هذە الطائرة مألى �البق (أجهزة
التنصت).. وهم �صغون لنا.. و�ال�� �ان موجها لهم ال لك..
�
اسمع.. أنا أعرف أن الغور�الت لها دخل �ما حدث لف��قنا ��
� نصل هناك.. ف�� ) س�ساعدنا ح�� ال�ونغو.. وأعتقد أن (آ��

تعرف عن الغور�الت أ��� منا..
- وهل �مكنك العثور عليها خالل ساعة؟

- اللعنة ال..�
ونظرت إ� ساعتها الرقم�ة.

�ن دق�قة� - لن أحتاج إال إ� ع��
 

☆  ☆  ☆
 

- اه�ط.. اه�ط�
، تنظر إ� جهاز الت�بع �انت جالسة جوار ط�ار الهليوك����
�
المعلق ع� صدرها وتصدر تعل�ماتها للرجل.. ب�نما هو �دور ��
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) حول (اله�لتون).. � و�� سماء (ن��
قا.. - اتجه ��

�
ومالت الطائرة خارجة من المدينة.. وقد جلس (إليوت) ��

ء � � شاعرا �معدته تتقلص.. ل�نه صمم ع� الم��
المقعد الخل��

�
) لو �انت �� ألنه الوح�د الذي �عرف ك�ف يتعامل مع (آ��

مش�لة ما..
- اتجه شماال..

ون فوق ساحة جراج بها أ�وام من القمامة.. و�انوا �ط��
وراحت الطائرة ته�ط تدر�ج�ا.. وغادرتها (روس) ج��ا و��

تهتدي �الجهاز ع� صدرها.. ح�� وصلت إ� كومة من القمامة
� مف�شة وسط ك��ــهة الرائحة، ل�نها مدت ذراعيها ح�� ال�وع��

ال�ومة..
� وضعت � ث�تتها لها وال�� ) ال�� � النها�ة أخرجت قالدة (آ��

��
فيها جهاز تنصت..

ة دق�قة� اللعنة.. ضاعت ست ع��
ثم أردفت و�� تركض إ� الطائرة:

- لقد تخلصوا من جهاز التنصت هنا �� �ضللونا..
- وك�ف ستجدينها �عد هذا؟

- ال أحد يزرع جهاز تنصت واحدا.. إنها مجرد خدعة
ض أن �جدوها.. واآلن علينا أن نواصل ال�حث.. المف��

� �ل م�ان..
وارتفعت الهل�ك���� فتطاير الورق ��

ة للس�ارات القد�مة.. و�دأت الطائرة ته�ط اتجهوا إ� مق��
.. ونزلت (روس) من الطائرة � وسط حشد من األطفال المهلل��

ج��ا.. وقالت لـ (إليوت):
) محاطة - هذا م�ان مناسب جدا.. �جب أن �ضعوا (آ��

�المعادن ع� س��ل منع اإلشارات الصادرة عنها..
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� قادما من حافلة (مرس�دس) سمع (إليوت) صوت أن��
�
�ط الصق، و�� ) مق�دة ��� � الداخل وجد (آ��

قد�مة.. و��
�ع عها.. وان�� � الناح�ة ال�م�� من صدرها وجد اإلبرة المكسورة فان��

�ط ف�خت ألما.. ال��
قال لها وهو يتحسس أطرافها:
..( ء ع� ما يرام �ا(آ�� �

- �ل ��
ثم سأل (روس):

- أين أخف�ت جهاز الت�بع اآلخر؟
- لقد ابتلعته�

شعر �غضب جامع:
� أنها حيوان رقيق وصحته هشة؟ - أال تفهم��

� ابتلعتها؟ ل�س هذا - ال تتضايق.. هل تذكر الفيتامينات ال��
� دق�قة ومازال أمامنا وقت ال س�ئا فقد وجدناها خالل أر�ع��

�أس �ه..
 

☆  ☆  ☆
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6- الرح�ل
�دأت عمل�ة نقل المتاع من الطائرة 747 إ� طائرة من طراز
(فوكر - إس - 144).. و�ان الغرض من الطائرة الصغرى هو أن الـ
747 مزروعة �أجهزة التنصت.. و�حتاج األمر إ� وقت أطول

لتنظ�فها..
) ع� ركوب الطائرة الـ (فوكر).. ب�نما وساعد (إليوت) (آ��
�ون راح الحمالون الزن�ج ينقلون األش�اء و�ضحكون و���

�عضهم ع� الظهور..
� قدمته له �اسم وجد (روس) واقفة تتحدث مع عمالق زن��

(�اه�جا)..
قال (�اه�جا) مصافحا (إليوت):

- آە� د. (إليوت) ود. (روس).. طب��ان� ممتاز�
لم �فهم (إليوت) ما �جعل هذا ممتازا.. ل�ن الرجل واصل

الضحك:
- ل�س �األ�ام الخوا�� مع (مونرو).. اآلن دكتوران.. طب��ان..

مهمة علم�ة.. أل�س كذلك؟
قالت (روس):

- إن (�اه�جا) م� ع� أننا نهرب السالح وال �صدق أننا ال
� (مونرو).. نفعل.. ما دمنا مع �اب��

وابتعد (�اه�جا) ل�لحق �اآلخ��ن.
قالت (روس):

- س�كون لدينا (�اه�جا) وس�عة رجال من قب�لة (ك�كي��و)..
).. س�كون الوزن حوا�� 480 رطال.. ونحن ثالثة و(آ��

- هل الحمالون من (ال��كي��و)؟
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- نعم.. رجال طيبون ل�نهم �حبون المزاح وال �سكتون أ�دا..
� �المك..

و�لهم أشقاء� لهذا كن حذرا ��
..( � و�� � الساعة 9:24 أقلعت الطائرة من مطار (ن��

و��
 

☆  ☆  ☆
 

ة ساعة حلقت طائرة ERTS فوق أر�عة لمدة ست ع��
..( ان�ا) و (زائ�� � أقطار.. �� (كي��ا) و (رواندا) و (ت��

�
واحتاج األمر إ� عالقات (مونرو) مع المخابرات الص�ن�ة ��

ء معروف منذ �
� إف��ق�ا ل��

�� � ان�ا).. إن �شاط الص�ني�� � (ت��
� �ان الروس هم األعداء.. ثم صار ال�ا�انيون هم الس�ينات ح��
� األعداء �عد ذلك.. و�ان مع�� هذا أن (مونرو) والص�ني��

� نقاط عد�دة.
يتالقون ��

ة من مساء يوم 16 يونيو، ه�طت الطائرة � العا��
و��

� (رواندا) لتمأل بوقودها..
� (رواماجينا) ��

ال(فوكر) ��
 

☆  ☆  ☆
 

 



2763

 
 
 
 

�
اليوم 5: مورو��

1979 17



2764

1- زائ�� (3)
�عد خمس ساعات من اإلقالع من (رواماجينا) تغ�� المنظر..

..( فهم اآلن عند أطراف غا�ة ال�ونغو ع� أطراف (زائ��
وراح (إليوت) يرمق المشهد مذهوال.. األشجار العمالقة
السامقة واألنهار الموحلة.. �ان المنظر مرع�ا ألنه يواجهك �ما

) �اسم (العظمة الالم�ال�ة للطب�عة).. سماە (ستان��
� م�ل غ��ا، ح��

و�ان (إليوت) �عرف أن الغا�ة تمتد أل��
) فوجدها ترمق المشهد .. ونظر لـ (آ�� ساحل المح�ط األطل��

�اهتمام.. ل�ن لم ي�د عليها أنها تعرفت ش�ئا معينا..
� مؤخرة الطائرة �حزمون األدوات و�رتبونها.. دنا

�ان الرجال ��
(إليوت) من (�اه�جا) سائال:

- �م ي�عد المطار؟
- المطار؟

- نعم.. مطار (موکنكو)..
ت�ادل (�اه�جا) النظرات مع رجاله.. وقال لهم ش�ئا ما
�السواحل�ة.. ومن ثم انفجروا جم�عا �ضحكون.. فعاد (إليوت)
�ه ع� ء المضحك.. فقال (�اه�جا) وهو ��� �

�سألهم عن ال��
ظهرە:

- آە �ا دكتور� أنت تملك روح دعا�ة ق��ة�
� الهواء.. فنظر الجميع خارج النوافذ..

ودارت الطائرة دورة ��
اء واستطاع (إليوت) أن يرى صفا من ع��ات الج�ب الخ��

� ط��ق موحل، وسمع ال�لمة مرارا (موجورو)..
�� �

تم��
اآلن تحلق الطائرة غ��ا فوق األشجار.. ب�نما إخوان (�اه�جا)
�ون �عضهم ع� ظهورهم.. �دا أنهم �ستمتعون �مزحون و���
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بوقت ط�ب حقا..
اتجه إ� (روس) فوجدها تفتح عدة صناديق، لتخ�ج منها
اق �حجم كرة السلة.. وذكرە المنظر ب��نة ك��ات من المعدن ال��

ع�د الم�الد..
� الهواء..

ت الطائرة �� � عندها سمع أول انفجار.. واه��
، � جرى إ� النافذة فرأى خطا من الدخان األب�ض ع� ال�م��

ب�نما الطائرة ته�ط منحدرة نحو الغا�ة..
ورأى خطا أب�ض آخر �دنو..

لقد �انت قذ�فة.. قذ�فة موجهة�
�خ (مونرو):

- (روس)�
فهتفت:

- مستعدة�
ودوي انفجار قوى جوار النافذة فلم �عد يرى ش�ئا ألن

ت الطائرة من جد�د.. � الدخان األب�ض مألها.. واه��
و�خ (مونرو):

- إنها �الرادار.. ل�ست ���ة �ل �الرادار..
، �

هرعت (روس) حاملة ال�رات المعدن�ة إ� ال�اب الخل��
و�ان (�اه�جا) قد فتحه لها.. فطوحت حمولتها إ� الهواء..

وتراجعت..
صاح (إليوت):
- ماذا �حدث؟

ثم دوى صوت انفجار قوي.. وانحدرت الطائرة ثمان�ة أم�ال
�
جن��ا ثم دارت حول الغا�ة.. واستطاع أن يرى ال�رات معلقة ��

� �لحقان �السحا�ة ثم الهواء كسحا�ة معدن�ة.. ورأي صاروخ��
ينفجران داخلها..
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از مزعجة جدا.. � صدمة االه��
قالت (روس) و�� تجلس:

نا - إنها خدعة لتح�� أجهزة الرادار.. إن صوار�ــــخ (سام) تعت��
� م�ان ما داخل السحا�ة..

��
سمع �المها وأحس أنه �حلم.. وسألها:

- ول�ن من �طلق علينا؟
قال (مونرو):

�ة.. فنحن �ال�س�ة لهم نعت�� - �الطبع القوات الج��ة الزائ��
ي دون إذن.. � للمجال الجوي الزائ�� ق�� مخ��

- ر�اە�
جذ�ه (مونرو) للخارج.. وقال وهو ي��ت ع� كتفه:

- ال تخف.. إنها صوار�ــــخ (سام) عت�قة من الس�ينات أغلبها
� الهواء ق�ل �ل�غ الهدف..

ينفجر ��
ال خطر هناك..

 

☆  ☆  ☆
 

� وضعتها (روس) و(مونرو) �سمح لهم �انت الخطة ال��
� ساعة �املة.. � وتحقيق فارق أر�ع�� �التغلب ع� المنافس��

و�انت هذە الخطة �ستد�� الهبوط �المظالت فوق جانب
� أن ي�ب أشخاص غ��

بر�ان (موكنكو).. وهذا خطر ألنه �قت��
� مناطق

� �المظالت، و�مشوا ثالثة أ�ام ع� األقدام �� مدر���
سة.. وعرة ��

� الوثب �ـ 0.798، ب�نما
إال أن ال�مبيوتر قدر فرصة النجاح ��

� نجاح الحملة.. أي أن
� فرصة 0.9943 �� الوثب الناجح �ع��

الن� مؤكد..
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وقالت (روس) و�� ترمق األرقام:
- واضح أننا سنقفز..

إن للقفز م��ة أخرى �� تجنب قوات الج�ش وق�ائل
..( �

(ك�جا��
ا عن م�ان القفز، �ما أن (روس) ل�نهم �انوا قد نأوا كث��
� جهاز ال�مبيوتر �منعها من االتصال �القمر

وجدت �ش��شا ��
.. الصنا��

إنها ظروف س�ئة ل�ن ما �ال�د ح�لة..
والفجر صاروخ (سام) آخر.. فه�ع (مونرو)

إ� مؤخرة الطائرة وقال:
- فل�ستعد الرجال..

- حسن �ا ر�س..
) ع� الرجال �ج�ع �ل قالها (�اه�جا) فدارت زجاجة (و�س��

منهم جرعة منها..
ف�ساءل (إليوت):

- ما هذا �حق الجح�م؟
- الرجال �ستعدون..

- لماذا؟
هنا برزت (روس) من مؤخرة الطائرة مقط�ة الوجه وقالت:

- من هنا ت�دأ رحلتنا ع� األقدام�
- وأين المطار؟

- ال مطار هنالك..
وتقلصت معدة (إليوت) ألنه فهم ما ي��دون عمله.. و�ذا �ـ

(مونرو) �ضع المظلة حول صدرە و���ط حزامها قائال:
) المهدئ، � .. لقد حقنتها �ل (ثورال�� ) ستكون �خ�� - (آ��

� أثناء الهبوط..
ولسوف أحتضنها ج�دا ��
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�
) فوجدها تغط ولعابها �س�ل ع� ونظر (إليوت) إ� (آ��

كتف (مونرو).. ب�نما هذا األخ�� �جرها ع� األرض جرا.
�
- إن (ال�اراف��ل) الخاص �ك �فتح تلقائ�ا.. توجد ح�ال ��

� تتحرك �مينا.. حرك ال��ى �لتا �د�ك.. حرك الح�ال ال�م��
تتحرك �سارا.. و....

)؟ - ول�ن (آ��
� لو حدث خطأ �مكنك استعمال ال�اراشوت - اصغ ��

االحت�ا�� هنا ع� صدرك..
- وأشار إ� جهاز كتب ع� شاشته (4757) وقال:

- ... هذا هو مق�اس االرتفاع ومعدل السقوط.. وهو �فتح
� المظلة لو أنك ه�طت إ� 3600 قدم و�عتك ما زالت قدم��

ء فالعمل�ة �لها أوتومات�ك�ة.. �
� الثان�ة.. ال تقلق من ��

��
�ان (إليوت) يرتجف ذعرا والعرق �غمرە:

- والهبوط؟
- الهبوط يتم تلقائ�ا كذلك.. خذ الصدمة ع� قدم�ك..

.. ة أقدام ال أ��� س�شعر �أنك ت�ب من فوق سور ارتفاعه ع��
ورأى (إليوت) ال�اب المفت�ح تلتمع وراءە الشمس.. و�عان
ما وثب رجال (�اه�جا) واحدا �عد اآلخر.. ثم جاء دور (روس)
� �انت شفتها السف� ترتجف ل�نها استجمعت شجاعتها ال��

ووث�ت..
- دورك�

� خائف� - ل���
� معاونتك.. - �مكن��

قالها (مونرو) ودفع (إليوت) ل�سقط خارج الطائرة..
 

☆  ☆  ☆
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� الزمن..

� الهواء فحسب.. �ل وث�ة ��
ما �انت وث�تهم وث�ة ��

� الحضارة ل�دخلوا عالما �دانا مرع�ا..
وث�ة فارقوا بها �ل معا��

و�ان (مونرو) �عرف �ل هذا.. وف�ما �عد قال:
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� أن أقود هؤالء القوم إ� (ال�ونغو).. ال أن - �انت مهم��
هم �ما ي�تظرهم.. فمازال أخ�فهم ح�� الموت.. لهذا لم أخ��

الوقت �اف�ا لهذا..
 

☆  ☆  ☆
 

وهوى (إليوت) ألسفل خائفا ح�� الموت.
� أذن�ه..

� فمه، وال��ــــح تصفر ��
وشعر �محت��ات معدته ��

والهواء �ارد �الثلج.. وأغلق عي��ه �� ال يرى الغا�ة تحته..
ء �حدث.. واضح أن (ال�اراف��ل) - أ�ا �ان معناە - لن �

ال ��
ينفتح.. فح�اته إذن تتوقف ع� المظلة االحت�اط�ة ع� صدرە..
مد �دە يتحسسها ثم أحجم.. ف��ما �عوق هذا انفتاحها.. وهو
� أثناء الهبوط..

�ن ماتوا ن��جة لتلمس مظالتهم �� �عرف أن كث��
ء �حدث.. �

ال ��
ء �حدث.. وتق�أ من الرعب.. ل�ن رأسه �ان ألسفل فلم �

ال ��
� ث�ا�ه.. و�انت رجفته غ�� معقولة. ي�لل الق��

وفجأة انقلب وضعه ل�ستق�م بهزة تحطم العظام..
وهنا أدرك أن المظلة فتحت.. و�دأ يرى السماء الزرقاء

حوله.. لقد �ان ع� ارتفاع آالف األقدام فوق الغا�ة..
ونظر ألع� فرأى (ال�اراف��ل).. إنه ش�ل مستط�ل عمالق �ه
ائط حمراء وزرقاء.. وعامة ي�دو كجناح طائرة تخ�ج منه ��

الح�ال.. ورأى اآلخ��ن..
� ك�� حاول أن �عدهم فقدر أنهم ستة.. ل�نه ال �ستطيع ال��

ع� �ل حال..
إن شعورا �السالم والراحة �غمرە..
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نظر لقدم�ه فرأى (�اه�جا) �لمس األرض.. ثم رجل ثان
فثالث.

�دأ يرى األرض �دورە تندفع نحوە ��عة.. لم يتصور أنه
يه�ط ��عا هكذا.. أغمض عي��ه.. وشعر �غصون األشجار

ء.. �
تخمش وجهه وجسدە ثم لم �حدث ��

فتح عي��ه فرأى أنه فوق األرض �مسافة أر�عة أقدام.. لقد
اش��ك (ال�اراف��ل) �غصون األشجار..

حرر نفسه وهوي لألرض.
� شاعرا ب�شاط غ�� عادي.. � مطاطت�� ونهض ع� قدم��

ف دما ح�ث � )، وأذنه ت�� و�عد دق�قة ه�ط (مونرو) مع (آ��
� ذعرها.. ل�ن الغور�ال �انت �خ�� حال.. وراحت

�� ( عضتها (آ��
تركض ع� أر�ــع نحو (إليوت) و�� تردد (آ�� تط�� ال تحب)..

ونظروا ألع� فرأوا الطائرة (الفوكر) ت�تعد، ب�نما مظالت
تحمل معداتهم ته�ط فيه�ع رجال (�اه�جا) القتناصها..

� �ن دق�قة تحركت الحملة... لت�دأ رحلة مائ�� وخالل ع��
� لم �ستكشفها ق�ة) ال�� م�ل ستقودهم إ� �قاع (ال�ونغو ال��

أحد..
ى لمن �صل إليها ق�ل اآلخ��ن.. إ� الجائزة ال���

 

☆  ☆  ☆
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.. �
2- ك�جا��

ما إن انتهت صدمة الوث�ة، ح�� راح (إليوت) �ستمتع �الس��
� غا�ة (�اراوانا)..

��
�انت القردة ت�خ فوق األشجار، والطيور تغرد، ب�نما حمالو

(ال��كي��و) �دخنون و���ادلون ع�ارات المزاح.
 �ملمس

ّ
شعر (إليوت) �الرضا وروح المغامرة.. و�دأ �لتذ

األرض الند�ة تحت حذائه.. و�رمق (روس) ف�جدها جم�لة �ما
لم يرها من ق�ل.. شعرها األشقر ع� كتفيها والعرق ي�لل

ظهرها ل�نها جم�لة..
قال (مونرو) له:

- استمتع �الغا�ة.. ف�� آخر مرة �شعر فيها أنك �ارد جاف�
ل�ن الغا�ة لم تكن عذراء تماما.. فمعالم اإل�سان �انت

موجودة.. ل�ن (مونرو) �ان صامتا.. و�دا أنهم �لما توغلوا أ���
�لما صار (مونرو) أقل استعدادا لل�الم.

� لص�اح القردة وغناء الطيور..
فقط �ان �ص��

 

☆  ☆  ☆
 

� قدم�ه.. و��دو أن
عند منتصف النهار شعر (إليوت) �ألم ��

� كذلك �دءوا يتعبون ألنهم كفوا عن المزاح والذوا الحمال��
�الصمت..

سأل (إليوت) (مونرو) عم إذا �انوا س�توقفون للطعام، فقال
هذا (ال)..

نظرت (�ار�ن) لساعتها وقالت:
- ممتاز..
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.. وع� الفور ان�طحوا �عد الواحدة سمعوا صوت هل�ك����
وسط الحشا�ش إثر طلب (مونرو).

� لونهما أخ�� ت�� � كب�� واستطاع (إليوت) أن يرى طائرت��
كتب عليهما (FZA) و�� الحروف األو� من (سالح الجو

ي). الزائ��
وابتعدت الطائرتان.. فنهض الرجال.. وقال (مونرو):

..( �
- إن الج�ش.. ي�حث عن الـ (ك�جا��

� � األشجار، بها ب�ت خش�� �عد ساعة وصلوا إ� فرجة ب��
يتصاعد الدخان من مدخنته.. وثمة ث�اب معلقة ع� الح�ال

� ال�س�م..
لتجف.. تتطاير ��

رفع (مونرو) �دە طال�ا الصمت، ودعاهم لالن�طاح وسط
الحشا�ش دون �الم.. �ان متوترا.. ولم �فهم (إليوت) س��ا

لذلك..
� الموضع ذاته.. ورفعت (روس) رأسها

ة ال �أس بها �� ظلوا ف��
لتقول ش�ئا ل�نه غ�� فمها ب�دە وهمس:

�( �
- (ك�جا��

ل.. � ا�سعت عيناها.. و�� ترمق الم��
) م�سائال.. ثم إن (مونرو) التفت إ� (إليوت)، وأشار إ� (آ��

�ان قلقا �صدد صمتها و���د التأ�د من أنها لن تحدث جل�ة..
) �انت متوترة فقد شعرت �جو القلق المخ�م ل�ن (آ��

حولها.. والذت �الصمت �� األخرى..
، � وزحف (�اه�جا) إ� الوراء ل�أخذ بندق�ة آل�ة من الحمال��
� اللحظة ذاتها

� ثم عاد بها إ� (مونرو).. و�� �ع عنها التأم�� ف��
ل.. استطاع � ) من الم�� �

دوي ��ر ال�اب.. ثم خ�ج الـ (ك�جا��
� ع�� رجال ق��ا �حملون األقواس والسهام، (إليوت) أن �عد اث��
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وقد دهنوا وجوههم �اللون األب�ض مما أعطاها انط�اعا مرع�ا
�الجماجم.

و�عد رح�لهم ظل (مونرو) يرمق المنطقة ع�� دقائق.. ثم
نهض متنهدا..

سأله (إليوت):
ماذا �انوا �فعلون؟

� هذا الب�ت وأ�لوا أفرادها�
- �أ�لون� لقد قتلوا األ�ة ��

اە لو دخله.. ظل (إليوت) يرمق الب�ت.. و��ساءل عما س��
والحظ (مونرو) توترە فقال:

- إن العادات القد�مة تموت �صع��ة..
 

☆  ☆  ☆
 

� حرب (ال�ونغو)
�انت هناك تقار�ر عن أ�ل لحوم ال��� ��

.. ل�ن � األهل�ة عام 1960، وقد هزت هذە التقار�ر العالم الغر��
� (إف��ق�ا) ط�لة

هذا ال�شاط �ان �مارس ع� نطاق واسع ��
الوقت.

�
� هيند): إن �ل الق�ائل ��

� عام 1897 كتب (س�د��
و��

.. وال �مارس هذا (ال�ونغو) �انت أو مازالت تأ�ل لحوم ال���
من قب�ل الطقوس الدي��ة أو الحرب أو السحر �ل هو مجرد

.. �
تفض�ل غذا��

) ع� لسان أحد األها�: و�قول (هولمان ب�ت��
أنتم - مع�� الب�ض - تأ�لون الخراف واأل�قار، أما نحن فنأ�ل

.. لم ال؟ ما الفارق؟ ال���
� ي�اع فيها � 1910 كتب (ه��رت وورد) عن األسواق ال��

و��
العب�د قطعة قطعة وهم أح�اء.. ح�ث يرسم �ل مش�� ع�
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� يرغب فيها.. جسد الع�د القطع ال��
� وجدوا أ�لة لحم ال��� أشخاصا ومن الغ��ب أن �ل الدارس��
ون عن ظرفاء �مكن أن تحبهم.. وهم ودودون جدا �ع��

عواطفهم بوض�ح..
) تحاول ) ثائ��ن ألن حكومة (زائ�� �

لقد �ان الـ (ك�جا��
إرغامهم ع� التحول من الص�د إ� الزراعة �أن هذا سهل..
ا.. و�عتقدون أنهم - � يؤمنون �السحر كث�� و�انوا قوما متخلف��
�
�أ�ل أعدائهم – س�ستف�دون من القوى السح��ة الموجودة ��

أجساد هؤالء..
إنهم �أ�لون ال��� اآلن ع� س��ل االحتجاج..

 

☆  ☆  ☆
 

� الجو
وأشار (مونرو) إ� �ع�د.. إ� دخان حرائق يتصاعد ��

من �ع�د.. وقال:
).. ما �ان بوسعهم الفرار خاصة أن �

- هذە قرى الـ (ك�جا��
.. قائدي الطائرات من قب�لة (أ�اوي) و�� عدوهم الطب���

).. لذا صممت �
�ن لم يتحمل وجود الـ (ك�جا�� إن القرن الع��

� إثرهم ج�شا
) ع� الخالص منهم وأطلقت �� حكومة (زائ��

مسلحا وست طائرات هل�ك���� مسلحة �الصوار�ــــخ، ولم �كن
ال (موجورو) يهتم �األوهام �صدد مهمته.. �ان �عرف أن الج��
).. وهذا هو ما �

� اإل�ادة ال�املة للـ (ك�جا��
(كي�شاسا) ترغب ��

انتوي عمله.
� عند وا الج� الخش�� وعند نها�ة اليوم - �عد ما ع��
..( �

) - أعلن (مونرو) أنهم قد تجاوزوا إقل�م الـ (ك�جا�� �
(مورو��

وأنهم ع� األقل اآلن - آمنون.
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☆  ☆  ☆
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.. �
3- معسكر م��و��

�انت معدات (ERTS) المتطورة جدا قد تم تصم�مها
�االتفاق مع و�الة (ناسا) الفضائ�ة.. فمثال لم �كن معهم ماء.. إن
� الحمالت، ل�ن جهاز (ناسا)

الماء ثق�ل جدا و�ش�ل ورطة ��
إلعادة تدو�ر ماء البول قد حل المش�لة.. وهو حل مقزز ل�نه

فعال..
أما عن المعسكر فقد تم تصم�م خ�امه عام 1977، و��

خ�ام هوائ�ة تزن الواحدة ست أوق�ات.. و�انت هناك أجهزة
� حجم عل�ة الحذاء..

تكي�ف ��
) من � دنت (آ�� � (مونرو) و (روس)، ح�� دار جدل عابر ب��

(إليوت) وأشارت له: (المرأة والرجل شعر - أنف ي�شاجر)..
� أطلقتها ع� (مونرو).. و�انت (شعر - أنف) �� ال�سم�ة ال��
) قد أح�ت (مونرو) من اللحظة األو� وهو شعور و�انت (آ��
.. مت�ادل.. ف�دال من أن �خافها أو ي��ت ع� رأسها عاملها �أن��
� ترفع ذراعيها ألع� .. وح�� �

ة �ما �ك�� و�ان قد رأي غور�الت كث��
� الدغدغة.

�عان ما �فهم أنها راغ�ة ��
و�دغدغها..

ون�ة. راحت (روس) تعد وتوصل أجهزة االتصال اإلل���
� �س�ب غارة �ن ساعة عن المنافس�� لقد تأخروا ع��

صوار�ــــخ (SAM).. ل�ن األخ�ار ع� الشاشة �انت مطمئنة..
� مطار (جوما) ألن طائرتهم ي��عث

لقد تعطل المنافسون ��
.. واضح أنها لع�ة من (تراف�س) �عطلهم منها �شاط إشعا��

بها..
 

☆  ☆  ☆



2778

 
وجاء الغروب..

وانحدرت الشمس االستوائ�ة نحو الغرب.. ف�دا المعسكر
� وخمس خ�ام تلتمع

� ف��
�أنه طبق مجوهرات.. �ه طبق هوا��

� الضوء..
��

و�دأ الظالم ين��� ل�غ� غا�ة األمطار..
 

☆  ☆  ☆
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اليوم 6: ل�كو
18 يونيو 1979
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1- غا�ة األمطار..
لم �كن (إليوت) قد رأى من ق�ل غا�ة أمطار.. وقد أصا�ه
� ي�لغ ا�ساعها � رأي حجمها الهائل وجذوعها ال�� الذهول ح��

ا�ساع ب�ت..
� �اتدرائ�ة مظلمة.. األشجار

�� �
إن الحركة تحتها �ش�ه الم��

هائلة ل�نها أقل كثافة مما تصور..
الصمت �امل.. وال أثر للطن أو التحلل العضوي �ما توقع..
� تماما ل�نه حار جدا.. والعرق يتخلل أعصا�ك

إن الهواء ن��
ذاتها..

و�دأ (إليوت) �شعر �عدم راحة.. وراح يتم�� لو فارق هذا
الم�ان..

) كذلك.. فراحت ت�تعد عنهم أو �س�قهم.. تغ�� سلوك (آ��
� م�ان وترفض اللحاق بهم.. وثمة تعب�� خامل ع�

أو تجلس ��
وجهها..

� عص��ة:
قالت (روس) ��

- ما مع�� هذا �حق الجح�م؟
�
.. إنها �� � - لقد صارت (غور�ال) من جد�د.. ولم تعد تهتم ��

.. �
عالم �مكنها أن تجد ف�ه الطعام واألمان والمأوي �دو��

قال (مونرو) ملخصا للموقف:
- لقد انتهت ساعات المدرسة.

ثم جذب (إليوت) من ذراعه قائال:
كها� � معنا وا�سها.. - الحل الوح�د هو أن ت��

- ل�نها لن ت��عنا..
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- هلم �ا بروفسور.. كنت أظن أنك تعرف عن الغور�الت..
أنها حيوانات اجتماع�ة ال تتحمل الوحدة.. ولن تطيق االبتعاد
تها و�� لن عنا ما دامت ال توجد غور�ال أخرى.. نحن عش��

كنا.. ت��
) بهم و�� تهشم و�ما توقع.. �عان ما لحقت (آ��

األعشاب..
و�عدها لم تتخل عن (إليوت) ثان�ة.

� المزاح والص�اح..
�ان حمالو (ال��كي��و) �قضون الوقت ��

فقالت (روس):
- إنهم قوم سعداء..

فقال (مونرو):
- ال �ا دكتورة.. إنهم ينذرون.. ينذرون الفهود وال (ت�مبو)..

األف�ال..
ة.. واستمرت المس��

وفجأة دوى صوت الرعد..
ة ثق�لة تؤلم عند وانهمرت قطرات المطر.. قطرات كب��
االصطدام �ك.. واستمر ذلك لمدة ساعة ثم توقف فجأة.. وقد

� تعساء.. صاروا مبتل��
� جلس الرجال �شوون اللحم المقدد ع� النار، ع� ح��

� حرق العلقات الملتصقة �أرجل (روس) و
انهمك (مونرو) ��

(إليوت) �أطراف السجائر المشتعلة.. و�انت العالقات منتفخة
� رأسها داخل اللحم مما

اعها ي��� � �الدم.. و�جب حرقها ألن ان��
�س�ب العدوى..

� صمت.
وجلسوا �أ�لون ��

 

☆  ☆  ☆
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2- راجورا..
�ان الط��ق �قودهم غ��ا إ� نهر (راجورا).. وقد أقلق هذا

(مونرو) فسأله (إليوت):
- ما الخطر مع نهر (راجورا)؟

ة � الف��
- ر�ما ال خطر.. يتوقف األمر ع� مستوى األمطار ��

الماض�ة..
نظرت (روس) إ� ساعتها وقالت:

� النهر ل�ال..
- لقد تأخرنا.. وعلينا المالحة ��

� النهر لهذا أثار
ولم تكن قد سمعت عن حملة ل�ل�ة ��

دهشتها أن (مونرو) ق�ل:
- سأفعل ذلك.. ألن العق�ات أسفل النهر ستكون أقل ل�ال..

- وما �� العق�ات؟
- س�ت�لم عن هذا ف�ما �عد..

 

☆  ☆  ☆
 

وق�ل وصولهم (راجورا) �م�ل سمعوا هدير النهر.. أصاب
) �القلق فراحت �ش�� (أي ماء؟).. حاول (إليوت) هذا (آ��

تهدئتها ل�نه لم �قدر..
�ان الصوت آت�ا من سدود عال�ة فوق المجري.. و�ان لون

ا.. الم�اە موحال ل�نه ال ي�دو خط��
إال أن (مونرو) �ان �عرف نهر (ال�ونغو).. رابع أ��� أنهار
� نوعه،

.. وهو نهر ف��د �� العالم �عد الن�ل واألمازون وال�انج���
.. مرة يتجه شماال نحو � يتلوى �األف� و�ع�� خط االستواء مرت��
) ثم يتجه جن��ا نحو (م��اندا�ا).. و�س�ب هذە �

انجا�� � (ك��
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� م�ان ما من مجراە،
الظاهرة الغ���ة �انت هناك دوما أمطار ��

ة لألنهار األخرى مثل � ات الموسم�ة المم�� ولم �كن خاضعا للتغ��
�
الن�ل.. و�صب مليون ونصف قدم مكعب من الماء �ل ثان�ة ��

األطلن� و�ان هذا المجرى �جعل نهر (ال�ونغو) أصعب األنهار
،( �

انجا�� � للمالحة.. و(راجورا) هو أحد فروع النهر قرب (ك��
) ومعناها (الط��ق المخادع) ألنه �

و�سم�ه الق�ائل �اسم (�اراتاوا��
.. هة و�ما جح�ما �غ�� � .. إما أن �كون بركة هادئة لل�� كث�� التغ��

� ذعر عمل�ة نفخ األطواف الـ (زود�اك)..
) ترقب �� راحت (آ��

واآلن �دفع رجال (�اه�جا) القوارب إ� حافة الماء..
أشارت له سائلة: (من يركب؟)..

- �لنا يركب..
) حساسة ولسوء الحظ �ان الجميع متوت��ن.. و�انت (آ��

جدا لمزاج من حولها.. والقلق �ص�بها �العدوى ��عا..
�
) ي��� ، (بي�� ) ت��� راحت �ش�� �ما معناە: هم يرحلون (آ��

( (آ��
) واستعد �� �حقنها هنا رسمت اسمه � ع�أ محقنا �ال (ثورال��
ثم كورت ق�ضتها تحت ذقنها.. و�� س�ة �ذيئة جدا عند القرود
( ) تع�� بهذا: (بي�� العل�ا �مع�� (قاذورات ال�طن).. و�انت (آ��

قذر..
من الغ��ب أن القردة العل�ا عرفت أن ر�ط اإل�سان ب�فرازات

الجسد لهو ن�ع من الس�اب..
..( وراحت تردد (بي�� ال �حب أ��

� صدرها.. فزاغت عيناها.. وللمرة
أف�غ الدواء المهدي ��

..( ) ال �حب (آ�� ة أشارت: (بي�� األخ��
ثم تصاعد غط�طها..

قال لها: آسف.. وأمسكها �� ال تهوى ع� األرض..



2785

�
 

☆  ☆  ☆
 

تقدم طوفان �حوي �ل منهما ستة أشخاص.. األول �ه
) و (�اه�جا).. � �ه (روس) و (إليوت) و (آ��

(مونرو) والثا��
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� ال�دء لم تكن هناك متاعب.. الرحلة هادئة والغا�ة تتحرك
��

� القارب.. ح�� إن (روس) راحت تداعب الماء ب�طء حول جان��
�أناملها.. ل�ن (�اه�جا) نصحها أال تفعل.. وقال:



2787

- ح�ث يوجد ماء يوجد (مام�ا)..
� كسل..

وأشار إ� الضفاف ح�ث �انت التماسيح ترقد ��
� آلخر �اشفة عن فكوك عمالقة.. ل�ن �دا أنها ال ت�ثاءب من ح��

تع�� القارب اهتماما..
� خي�ة أمل:

�ساءل (إليوت) ��
- ألن تضا�قنا؟

� الحر، وال تأ�ل
- حار جدا.. - قال (�اه�جا): الـ (مام�ا) تنام ��

د الجو.. � ي�� إال ح��
.. .. و�دأ الماء يهدر.. إذا �القارب ��ع أ��� � مر النهر �منح��
�
� وجوههم.. وقارب (مونرو) ��

ثم راحت الم�اە تغ�� وت�ناثر ��
المقدمة �م�ل ل�نه ال ينقلب.. الطوف �علو و�ــه�ط.. القارب

� و�ظهر.. ب�نما (روس) تكرر دون هوادة:
األما�� �خت��

- آە �ا رب� آە �ا رب�
الماء �صل إ� الجلود.. وسحب ال�عوض السوداء تلدغهم
بوحش�ة.. من الغ��ب أن �كون هناك �عوض هنا ل�ن هذا ما

حدث..
وفجأة ا�سع النهر.. ومن جد�د ساد السالم وعادوا يتحركون

ب�طء..
� القارب منها وقال:

� (إليوت) ��
استل��

- قد فعلناها�
قال (�اه�جا):

- ح�� اآلن.. ل�ننا نحن (ال�يوكيو) - نقول:
خاء �ا دكتور.. ال أحد �خ�ج من الح�اة ح�ا.. إنها راحة ال اس��

( فك (إليوت) قم�صه المبتل واس��دل �ه آخر وغ�� (آ��
د.. و�انت الشمس قد غ��ت و�دأ الظالم.. النائمة �� ال ت��

وقف (�اه�جا) ل�قوم بتعبئة البندق�ة �طلقات عمالقة..
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فسأله (إليوت):
- لم هذە الطلقات؟

�ة.. - ثم نظر � من أجل الـ (كيبوكو).. ال أعرف ال�لمة �اإلنجل��
إ� األمام �سأل (مونرو) �صوت عال

� مانا�يبوكو؟ - .. مزي� مي��
صاح (مونرو) من طرف المقدمة

- فرس النهر�
 

☆  ☆  ☆
 

�ة.. ة عن الح�اة ال�� ون قد غ�� مفاه�م كث�� �ان القرن الع��
فمثال �ان العلماء يرون (مشهد الفجر) الذي �مثل األسد ملك
الغا�ة �لتهم ف��سته، ب�نما الض�اع الدن�ئة ت�تظر الظفر �قطعة
لحم.. فلما تطورت أسال�ب الرؤ�ة الل�ل�ة أدرك العلماء أن
� استطاعت بنظام و�سالة اصط�اد الف��سة.. ثم الض�اع �� ال��
جاء األسد ال�سول ل�أخذها منهم جاهزة.. وهذا هو ما نراە نحن

� (مشهد الفجر) هذا..
��

� الماء أ���
إال أن فرس النهر ظل لغزا.. ألنه �غطس ��

�
الوقت.. ل�ن الذكر �ملك ح��ما من عدة إناث، �ع�ش معهم ��

س جدا ة حيوانات.. و�رغم �دانته فهو �� مجاميع من ع��
وهجمته ��عة جدا.. وأسنانه حادة �الموس.. و�اع ذكرى

� موت أحدهما دائما.. فرس النهر �ع��
� (إف��ق�ا) �عت�� فرس النهر مسئوال عن موت نصف من

و��
�دنون من الماء.. فهو �كون خطرا جدا ع� ال�ا�سة.. ومن �جد

� فرس النهر والماء ال �ع�ش غال�ا � �ح� التج��ة. نفسه ب��
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ل�نه حيوان مهم للب�ئة النه��ة.. و�رازە – و�م�اته هائلة -
� األما�ن

� تأ�ل منها األسماك وسواها.. و�� �سمد األعشاب ال��
� لم �عد �ع�ش فيها تموت األنهار.. ال��

النقطة األخرى المهمة هنا �� أن ذكر (س�د قشطة) �دافع
اسة عن نهرە ضد المعتدين وهؤالء المعتدون يتضمنون ���

التماسيح والقوارب �من عليها من ناس..
 

☆  ☆  ☆
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اليوم7: موكنكو
19 يونيو1979
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1- كيبوكو
 

�ان هدف (مونرو) من مواصلة السفر ل�ال مزدوجا.. فقد أراد
� الوقت ألن �ل خطط ال�مبيوتر لم تضع

أوال: أن �حقق س�قا ��
�
� م�ال �� � الحس�ان.. و�ــهذا قد �كسب ست��

الرحلة الل�ل�ة ��
ساعات المساء..

� (راجورا).. فهذە الوحوش
أراد ثان�ا: أن يتجنب أفراس النهر ��

تخ�ج إ� الضفة ل�ال لتأ�ل.. وهذا معناە أن �كون النهر مأمونا..
� الحس�ان �عة النهر..

�انت خطة �ارعة ل�نها لم تضع ��
� التاسعة مساء – وهو وقت م�كر جدا - إ�

و�التا�� وصلوا ��
منطقة أفراس النهر..

هكذا �ان ال �د لها من أن تهاجمهم..
.. وأشار (�اه�جا) إ� الضفاف ح�ث � دار النهر منحني��
�انت الحشا�ش مقطوعة بنظام شد�د �أنما بنصل موس..

وقال:
۔ حاال�

ودوي صوت �قول: هاوو.. أە.. أە� �أنما رجل عجوز ينظف
حلقة من ال�لغم.. وتجاو�ت معه أصوات أخرى.. فغرس
� الماء مجدافه ثم رفعه ونظر.. لم �جد سوى ثالثة

(�اه�جا) ��
أقدام مبتلة.. إن الماء ضحل وهذا مقلق.

ورأى (إليوت) نصف دستة من الصخور السوداء مغمورة
تحت الم�اە.. عندها ارتفعت صخرة منها ورأي مخلوقا عمالقا

يرفع رأسه و�دنو من طوف (مونرو)..
�
أطلق (مونرو) طلقة من (المغ�سيوم) نحو الحيوان.. و��

الضوء األب�ض رأى (إليوت) الفم العمالق مفتوحا.. وأر�عة
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� سحا�ة من الدخان
أسنان هائلة الحجم.. ثم غاب الوحش ��

األصفر..
قالت (روس):

- غازات مس�لة للدم�ع..
، ودخل طوف (�اه�جا) وغاص ذكر فرس النهر واخت��

وسط السحا�ة، فاحمرت عيونهم وحرقتهم أنوفهم..
- ر�ما اس�سلم..

� صمت..
تهم �� واستمرت مس��

ت مقدمة القارب.. وزار الوحش و�خت � وفجأة اه��
(روس)..

� الهواء.. ومال الطوف
تراجع (�اه�جا) وأطلق طلقة ��

�شدة..
ورأى (إليوت) أسنان فرس النهر ع� جانب الطوف.. و�دأ

الهواء �خ�ج محدثا هس�سا..
طلقة أخرى تراجع �عدها فرس النهر..

و�ان جانب الطرف األ�من قد تدا�� تماما.. وعرف (إليوت)
أنهم س�غرقون خالل دق�قة.. ل�ن القارب دار حول منح��

آخر..
وابتعدوا عن الوحش �مسافة معقولة.. ل�ن الطوف �ان قد

تهاوي تماما.. وراحوا �جذبون ما ت��� منه إ� الضفة.
� ضوء القمر وأعلن أنهم

وتوقف (مونرو) يرمق المشهد ��
س�نفخون طوفا آخر.. وهكذا جلسوا ع� الضفة �حار�ون

ال�عوض و�لتقطون أنفاسهم..
 

☆  ☆  ☆
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�
دوي صوت القذائف الـ (أرض – جو) محدثة انفجارات ��

السماء فوقهم.. ومع �ل طلقة �لتمع النهر �لون أحمر.. ثم
تر�سم ظالل ط��لة.. �عدها �عود الظالم..

..( �
) إ� (إليوت) مرددة: (طائر �أ�� أشارت (آ��
سأل (مونرو) �عد ما عرف مع�� إشاراتها:

- هل تعتقد أنها �سمع صوت طائرة؟
- إن سمعها حاد للغا�ة..

� االنفجارات � السماء، �شق ط��قها ب��
عندئذ ظهرت طائرة ��

الحمراء..
وقال (مونرو) وهو يتفحصها �منظارە:

- إنها طائرة نقل طراز (س - ۱۳۰) عليها كتا�ة �ال�ا�ان�ة..
.. و��دو أنها لن �ستطيع.. � إنها تحمل المؤن إ� المنافس��

شعر (إليوت) �الشفقة ع� ر�اب الطائرة.. ال �د أنهم
��خون �ال�ا�ان�ة وهم يرون كرات النار حولهم.. أتراهم يتمنون

لو لم �جيئوا هاهنا قط؟
�عد دق�قة انحدرت الطائرة نحو الشمال واختفت..

- ر�ما استطاعوا الفرار من مدفع�ة (موجورو)..
ثم إن (مونرو) دعاهم إ� مواصلة التحرك..

 

☆  ☆  ☆
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- موكنكو..
ا.. ل�ن كثافة الهواء �انت لم �كن �سلق ج�ل (موكنكو) عس��

قل�لة، وقد أرهقهم هذا فجلسوا �لتقطون أنفاسهم..
صاح (مونرو):

- ماذا تتوقعون؟ إنه ج�ل و�ل الج�ال عال�ة..
- ونظر إ� (روس) المنهكة وصاح: وماذا عن جدولك
��� اآلن ولن نصل ؟ نحن لم ن�دأ الصعاب �عد.. اس�� � الزم��

للقمة ق�ل الل�ل.. وهكذا �ضيع يوم �امل..
- لم أعد أهتم..
� سخ��ة:

قال ��
- هكذا ال�ساء�

وقا�ل نظرتها الحادة �اب�سامة.. �أن واج�ه أن يهينهم..
�جعلهم �كرهونه.. فهذا س�حمسهم و�دفعهم إ� التقدم.

ة آالف قدم.. واختفت الن�اتات، صاروا ع� ارتفاع ع��
���ة قادمة من قمة (موكنكو).. �ان ال��� و�دءوا �شمون أ�خرة ال��
�

� تم�� ) ال�� و�دأ أصعب جزء من الرحلة خاصة �ال�س�ة لـ (آ��
� فوق صخور حادة.. حاف�ة القدم��

و�دأت (روس) تعد عدتها لالتصال الل��� �ـ (هوستون)۰۰
�انت األخ�ار س�ئة.. فع� الشاشة قرءوا:

� مدينة الزنج اآلن.. ال م��د من
- المجموعة المنافسة ��

المخاطرات.. الوضع ميئوس منه..
هتفت (روس):

- ال أصدق هذا.. لقد انت� األمر..
وقال (إليوت):
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- أنا منهك..
� س�ات عميق..

�ان التعب قد حل بهم جم�عا لذا غرقوا ��
 

☆  ☆  ☆
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اليوم 8: �ان�اماجوفا
20 يونيو1979
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1- الهبوط..
نام الجميع ح�� الص�اح.. وتناولوا اإلفطار دون عجلة..
� �ت لهذا االهتمام ) ال�� � الشمس �لعبون مع (آ��

وجلسوا ��
غ�� المعتاد.

ة ص�احا �دءوا الهبوط من فوق ج�ل (موکنكو) إ� � العا��
و��

الغا�ة..
)، لذا قام (آساري) �انت الصخور ساخنة جدا �ال�س�ة لـ (آ��

� - �حملها ع� كتفه. - أقوى الحمال��
) خائفة لس�ب ما.. وقد توترت عضالتها حول �انت (آ��

عنق الرجل.. ل�نهم واصلوا الهبوط..
 

☆  ☆  ☆
 

عادوا إ� ظلمات غا�ة األمطار..
وعند منتصف النهار وجدوا الفضالت ثالث�ة الفصوص
� �ل

از الغور�ال.. و�انت هناك أعشاش غور�ال �� ة ل�� � المم��
م�ان..

ة دق�قة دوى صوت زئ�� �صم األذان.. فقال و�عد خمس ع��
(مونرو):

غور�ال.. إنه ذكر ينذرنا من مغ�ة التقدم..
) لـ (إليوت): (غور�ال ال ت��د ��� �دنون).. أشارت (آ��

قال لها (إليوت):
).. فنحن لن نؤذي الغور�ال.. � �ا (آ��

- ال تخا��
ة �أنما أساء فهم مقصدها.. � ح��

نظرت له ��



2798

( وف�ما �عد أدرك (إليوت) أنه أساء الفهم حقا.. لم تكن (آ��
خائفة من أن يؤذي ال��� الغور�ال.. �ل خائفة من أن تؤذي

.. الغور�ال ال���
تقدموا إ� م�ان خال من األشجار.. وهنا ظهر ذكر غور�ال
� � المقدمة ح��

� اتجاههم.. و�ان (إليوت) ��
ف�� الظهر وزأر ��

رأي المشهد..
�ان الذكر الحا�م ضخما ورأسه �علو األرض �ستة أقدام..

و�ان غاض�ا جدا.. وسمع (روس) تقول من ورائه:
- ماذا نفعل؟

.. � وال تتحر��
- ابق خل��

م�� الذكر ع� أر�ــع نحوهم وهو �صدر صوتا (هو - هو�)
ب صدرە �ق�ضته �ع العشب و��� ا�د تدر�ج�ا.. ثم راح ي�� � ي��

محدثا صوتا رنانا..
وهتفت (روس):

- آە ال!
وهنا انقض الذكر..

راح �جري ��عة مذهلة نحوهم وهو يزأر.. ل�ن (إليوت)
ظل ثابتا ينظر إ� قدم�ه.. �ان يتم�� أن �جرى.. �ل غرائزە
تنصحه �الجرى.. ل�نه أرغم نفسه ع� الث�ات.. وشعر �الجسم

العمالق �دنو منه..
من �دري؟ ر�ما �انت كتب علم الحيوان خاطئة.. إن الذكر

�دنو م�عا نحو قتل سهل.. هدف أحمق..
� المراجع العلم�ة..

صّدق ما �قرؤە ��
هنا ساد الصمت.. ال �د أن الغور�ال �انت دان�ة جدا.. ألن

(إليوت) رأي ظلها ع� قدم�ه.. �عد دقائق ابتعد الظل..
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هنا رفع رأسه ورأي ذكر الغور�ال ي�تعد و�حك رأسه.. �أنما
ي�ساءل عن الس�ب الذي لم ُ�ف�ع معه هذا العرض (إليوت).

.. وهنا تهاوت (روس) فاقدة الو��
� لحق بهما: قال (مونرو) ح��

� عن - أحس�ت صنعا.. ي�دو أنك تعرف ش�ئا أو اثن��
� تفر أنت.. عندها � مهاجمتك إال ح��

الغور�ال.. ف�� ال ت�دأ ��
ون هذە عالمة ع� تركض وراءك وتعض مؤخرتك وهم �عت��

� ها هنا.. الج��
ان.. � �انت (روس) تنهنه �ال��اء.. ب�نما قدما (إليوت) ته��

� رضا أن الغور�ال قامت ��ل ما وصفته
ل�نه تذكر ��

المراجع..
 

☆  ☆  ☆
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2- المنافسون..
�عد ساعة وجدوا حطام الطائرة س - 130، وقد غاص
� وحل الغا�ة ومقدمتها مهشمة، و�دت لهم أ��� طائرة

نصفها ��
.. � حجمها الطب���

شحن ��
وخلف زجاج النافذة األمام�ة رأوا جسد الط�ار وقد غطاە
الذ�اب األسود ولم �ستط�عوا دخول الطائرة ألنها �انت عال�ة..

�سلق (�اه�جا) إ� الجناح األ�من.. ثم فتح ال�اب ودخل..
وصاح بهم من النافذة:

- ال أفراد.. يوجد كث�� من الصناديق والمعدات..
� رأوها وسط القذائف ل�ال.. ل�ن إذن هذە �� الطائرة ال��
� ساعة مضت منذ سقوطها.. فأين مع�� هذا أن ستا وثالث��

المنافسون؟ ولماذا لم �ظهروا �عد؟ إن الصناديق لم تمس..
 

☆  ☆  ☆
 

� وسط الخرائب.. �ان معسكر المنافس��
الخ�ام ممزقة والذ�اب �غ�� األجساد.. ورائحة العفن تز�م

األنوف..
ات رت�ب غاضب.. وأز�ز الح��

ازا، ل�ن (مونرو) تمالك نفسه وع�� نطاق � ابتعد الجميع اشم��
الحما�ة حول المعسكر.. وع� الفور �دأت الخال�ا ال�هروضوئ�ة

تصدر إشارة صارخة عال�ة.
غ�� الجميع آذانهم.. ل�ن (مونرو) لم ي�د متضا�قا.. ودنا

من إحدى الجثث وأ�عد الذ�اب عن الوجه ليتفحصه..
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�عد دقائق لحقت �ه (روس) ألنها أرادت دراسة دفاعاتهم
ى ما ت النطاق �دورها.. ثم ت�عها (�اه�جا) ل�� ون�ة.. وع�� اإلل�ك��

إذا �انت هناك أسلحة..
� المركز فقطعت سل�ا..

عالجت (روس) صندوقا أسود ��
و�عان ما كفت الصفارة..

:( سأل (إليوت) (آ��
- ال ماذا حدث ها هنا؟
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.. أش�اء س�ئة).. �
أشارت له: (أش�اء تأ��

وسمع صوت (روس) تنادي:
- هل وجد أحد�م قائد الحملة؟



2803

فصاح (مونرو):
- (مينارد)؟

- إنه ذو سمعة طي�ة فهو �عرف ال�ونغو.
قالتها و�� �شق ط��قها وسط الجثث - ل�نه لم �كن ج�دا

.. �
�ما �ك��

ا و�ل�ح �ه: �ن ل�� �ان (مونرو) �حمل (جركن) سعة ع��
- (�اه�جا).. فلننه هذا�

) فوق الخ�ام واألجساد.. � وس�� راح الرجال �سكبون (ال���
وأطلقوا طلقة مشتعلة فالته�ت الجثث وتصاعد الدخان إ�

السماء..
سال (مونرو) (إليوت):

� هذا؟
- ما رأي الغور�ال ��

- ال ت��د ال�الم ��احة..
نا.. ف�ل هؤالء ماتوا �ط��قة واحدة.. لقد - أتم�� أن تخ��

تهشمت جماجمهم..
 

☆  ☆  ☆
 

تحركت الحملة مبتعدة وقد سادها الصمت..
همست (روس) لـ (إليوت):

ADP ان لديهم نظام دفا�� ج�د �ش�ه نظامنا المس�� -
(نطاق الدفاع ضد الحيوانات).. إنها ترسل صوتا حادا يؤذي
الجهاز السم�� للوحوش و�مكنه أن �جعل فهدا �فر إ�

الج�ال..
- وماذا عن الجهاز السم�� لإل�سان؟
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) إال - إنه �ضا�قه فحسب.. و�ما رأ�ت هو لم �ضايق (آ��
قل�ال..

- وهل �مكننا عمل نطاق دفا�� أفضل من نطاقهم؟
ء عدا الخرات�ت �

- ط�عا �ستطيع.. إن نطاقنا �منع �ل ��
واألف�ال.

وعند الع� وصلوا إ� م�ان معسكر ERTS السابق.
� محطم.. لقد غطت

لم يبق كث�� سوى خ�ام ممزقة وهوا��
ء �

الن�اتات �ل ��
� الظالم رأوا معالم مدينة الزنج المحطمة....

ومن تحتهم ��
) فلم �جدها جوارە.... ) إ� (آ�� وهنا نظر (بي��

 

☆  ☆  ☆
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٣- نظام (و�رد)..
لم �ستطع تصديق ما حدث..

� الدغل.. ونادوها دون
راحوا لنصف ساعة �ف�شون عنها ��

استجا�ة..
أصا�ه الهلع.. فقال (مونرو):

� السا�عة من
- ر�ما لحقت �الغور�الت األخ��ات.. إنها ��

عمرها.. و�� �الغة.. وعشائر الغور�ال مفتوحة تق�ل الغ��اء
دائما..

و�ان (إليوت) �عرف أن هذا ممكن جدا.. �ل من ر�� قردا
� لحظة يتعذر معها إ�قاؤە معه.. إذ �غدو الحيوان

�جد نفسه ��
ق��ا جدا وال �مكن الس�طرة عل�ه.. و�صعب إل�اسه (الحفاضة)

والتظاهر �أنه طفل ظ��ف.
� العالم

) عن الغا�ة؟� لقد ت��ت �� ل�ن ما الذي تعرفه (آ��
� ومعلوماتها عن الغا�ة مثل معلومات (إليوت) نفسه.. الغر��

قالت (روس) و�� تنظر إ� ساعتها:
ء لم تتخل عنها.. �

� ذلك.. ق�ل �ل ��
- ستعود إذا رغ�ت ��

� تخلت عنا.. �� ال��
تناولوا عشاء كئ��ا صامتا.. و�عدە �دأت (روس) تعد نظام
الدفاع المعروف �اسم (و�رد).. و�� الحروف األو� من

�ة). � الح�اة ال��
(االستجا�ة للمعتدين ��

� تار�ــــخ ال�ونغو وقد الحظ
�ان نطاق الدفاع أسل��ا تقل�د�ا ��

) منذ مئة عام أنه (ما من معسكر �عت�� �امال ما لم تتم (ستان��
إحاطته �األشجار).. ولم يتغ�� هذا المفهوم ح�� اليوم.. ل�ن

ت.. مفاه�م الدفاع تغ��
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�انت هناك كشافات لألشعة تحت الحمراء.. وش�كة خف�فة
أقرب إ� الخيوط منها إ� السلك.. وعند حدوث تماس ��ي
� السلك، ولتقل�ل العبء ع�

ة آالف فولت �� كه��اء قدرها ع��
� الثان�ة..

ال�طار�ات �ان هذا �حدث أر�ــع مرات ��
ات الحراسة إ� �ل أر�ــع ساعات.. وقام (مونرو) بتقس�م ف��

�دأ (إليوت) الحراسة واضعا منظار الرؤ�ة الل�ل�ة.. �ان ثق�ال
عه عن عي��ه فأثار � �ع�� الموجودات ضوءا أخ�� ش�ح�ا.. ان��
.. أعاد المنظار إ� هلعه أن �جد الغا�ة مظلمة سوداء �الح��

عي��ه مذعورا.
ومرت الل�لة دون حوادث..

 

☆  ☆  ☆
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اليوم 9: الزنج
21 يونيو 1979
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1- ذ�ل النمر..
� ص�اح 21 يونيو..

دخلوا المدينة ��
و�ان عليهم رسم خارطة المدينة خالل ست ساعات؛

.. �
�حاولون منها اس�نتاج أما�ن المناجم من ترت�ب الم�ا��

و�انوا �ستط�عون توز�ــــع أنفسهم ع� أر�ان المدينة األر�عة،
ر لمسح المدينة.. و�ع�د � و�قومون ب�رسال إشعاعات الل��

ال�مبيوتر �شك�ل الصورة..
ات، ة تغ�� مساحة ثالث ك�لوم�� ل�ن المدينة �انت كب��
ولم �كن من المستحب أن يتفرقوا �عدما رأوا ما أصاب

. � المنافس��
�

� ات�عوها �� ط��قة (ذ�ل النمر).. وتق�� الط��قة ال�د�لة ال��
� ح�� تدوس

�أن أسهل وس�لة للعثور ع� النمر �� أن تم��
ع� ذ�له..

� �ل م�ان..
� الخرائب مت�اعدين.. �انت العنا�ب �� مشوا ب��

� متماثلة الحجم
و�ل األبواب والنوافذ ع� ش�ل أهلة.. والم�ا��

والش�ل..
ها.. فهذا � � لتمي��

�دءوا �طلقون أسماء اعت�اط�ة ع� الم�ا��
�د).. وذاك المب�� أسموە (السجن).. المب�� أسموە (مكتب ال��

�وم).. � وساحة واسعة أطلقوا عليها اسم (الج�م��
�ان الطحلب األسود �غ� الجدران.. ل�ن (مونرو) أدرك أنه
�غ� رسوما جدار�ة ملونة.. وشعر �األسف ألنهم لم �جلبوا
� تار�ــــخ الفن.. وابتكرت (روس) ط��قة لفحص

ا �� معهم خب��
الرسوم �األشعة تحت الحمراء، ثم تصورها �الف�ديو وترسلها إ�
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(هيوستون) ح�ث �قوم ال�مبيوتر ب�عادة �شك�لها، و�رسلها لهم
� ع� �عد م�� منهم� وا الصور ال�� ثان�ة ل��

من الغ��ب أنهم ال يرون الجدار الذي أمامهم إال عن ط��ق
�ن ألف م�ل وع�� القمر الصنا�.. وذكر هذا سفر الصورة ع��
(إليوت) �منظار الرؤ�ة الل�ل�ة.. وقد وصف (إليوت) النظام ف�ما

� ال�ون)..
�عد �أنه (أطول ح�ل شو�� ��

ومن دراسة الصور استطاعوا معرفة ال�ث�� عن المدينة.
�ان الس�ان القدا� سودا فار�� الطول يرتدون جالب�ب.
ملونة ط��لة.. ومن الواضح أنهم هجروا المدينة و�� سل�مة..

فلماذا؟
قالت (روس):

ر�ما أجد�ت المناجم.. وصارت المدينة مدينة أش�اح.. هذا
� تم إ�شاؤها حول مناجم.. � �ل المدن ال��

�حدث ��
ح (مونرو) أما (إليوت) فاعتقد أن الطاعون هو الس�ب.. واق��
أن الغور�الت �� الس�ب.. فالمنطقة بر�ان�ة بها زالزل وحرائق،
وهذا �جعل الحيوانات تت�ف �ط��قة غ���ة.. وح� لهم عن
� � المناطق ال��

� تهاجم المزارع والحافالت �� قردة (ال�ابون) ال��
تندلع فيها الحروب األهل�ة.

 

☆  ☆  ☆
 

� ال�دا�ة..
�انت ل�لة 21 يونيو هادئة ��

� األشجار المح�طة
ل�نهم شعروا �حركة غ�� عاد�ة ��

�المعسكر.. وسمعوا صوتا ي�نهد.. وما �ش�ه األز�ز..
وتذكر (إليوت) هذا الصوت وشعر برجفة.. و�ان الجميع

.. � متوت��ن قلق��
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ارة كه���ة، وعند منتصف الل�ل أصدر النطاق الدفا�� ��
فتوتر (مونرو) وصوب بندقيته نحو مصدر الصوت.. وضغطت

(روس) زر األشعة تحت الحمراء فغمر الضوء المعسكر..
قال (مونرو):

- هل رأيتم؟ هل رأيتم ماذا �ان؟
هزوا رءوسهم.. فلم �سمع أحد ش�ئا..

ومرت الل�لة دون أحداث....
 

☆  ☆  ☆
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اليوم 10: الزنج
22 يونيو 1979
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1- العودة..
�ان ص�اح 22 يونيو ض�اب�ا كئ��ا..

� السادسة ص�احا صحا (إليوت) ل�جد المعسكر �شطا..
و��

و�ان (مونرو) يروح هنا وهناك وقم�صه م�لل �العرق..
وأشار لـ (إليوت) إ� أثر قدم مطب�ع ع� األرض.. �انت
� أصابع

� األصبع اإلبهام و�ق�ة األصابع �ما �� ة ب�� المسافة كب��
�د اإل�سان.. وقال له:

- �التأ��د �� غور�ال.. هل ترى هذە؟ إنها آثار رءوس
� ع� �ديها..

� تم�� األصابع ح��
.. - ل�ن الغور�ال حيوان خجول ينام ل�ال، وال �حتك �ال���

� تركت هذا األثر.. - قل هذا للغور�ال ال��
� �حكيها ە فقال ش�ئا عن الخرافات ال�� وفقد (إليوت) ص��
الص�ادون الب�ض حول النار.. وقال (مونرو) ش�ئا غ�� لط�ف عن
ء من ال�تب.. عندها �دأت القردة �

الناس الذين �عرفون �ل ��
ت�خ فوق رءوسهم..

 

☆  ☆  ☆
 
 

وجدوا جسد (ماالوي) خارج المعسكر..
�ان قد ذهب ل�مأل دلوا �الماء عندما قتل.. و�ان وجهة
مشوها وجمجمته مهشمة وفمه فاغرا.. واستدارت (روس)
� راح الحمالون مش�حة بنظرها شاعرة �الغث�ان.. ع� ح��

ي�شاجرون مع (�اه�جا)..
وتقدم (�اه�جا) منتصب الظهر من (مونرو) وقال:
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- �ا ر�س.. اآلن نعود�
قال (مونرو):

- ال..
- �جب أن نعود.. أحد إخواننا قتل وعلينا تقد�م العزاء

ألمرأته وأطفاله..
وقف الرجالن يتحدثان �صوت خف�ض ل�ضع دقائق.. �عد
دقائق أخرى عاد (�اه�جا) ليت�لم مع الرجال �السواحل�ة.. ثم

قال:
- نحن �اقون �ا ر�س..

- حسن..
قالها (مونرو) وقد استعاد صوته الواثق..
☆  ☆  ☆

 

�عد ما ف�غ (إليوت) من فحص الجثة اتجه إ� النهر ل�غسل
�د�ه..

� ل��� من الغور�ال.. ل�ن
�ان عاجزا عن تفس�� سلوك عدوا��

ر�ما �ان هذا خطأ فادحا أخر من أخطاء علماء الرئ�س�ات..
ألم �قولوا يوما إن الشم�انزي أ��� ذ�اء من الغور�ال، واتضح
أن هذا خطأ؟ ألم �قولوا إن خطف الشم�انزي لألطفال خرافة،

ثم اتضح �عدها أن الشم�انزي �خطف األطفال و�لتهمهم؟
� الظهر،

� األشجار فرأى ذكر غور�ال ف�� سمع حف�فا ب��
� أمان..

�قف ع� الجانب اآلخر من مجرى الماء.. إنه ��
فالغور�ال ال تع�� الماء أ�دا (أم أن هذا خطأ آخر؟)

� فضول ثم تواري داخل األحراش.. �عدها
ظل الذكر يرمقه ��

.. نظرت له.. ثم أشارت ب�دها � رأي غور�ال أصغر حجما.. أن��
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).. و�عان ما )� وثب إ� النهر صارخا: (آ�� (بي�� تعال دغدغ آ��
� ذراع�ه.. �انت ب��

 

☆  ☆  ☆
عادت إ� المعسكر معه.. و�اد (ال�يوكيو) يرمونها �الرصاص

لوال أن حجب (إليوت) جسدها �جسدە..
و�عان ما تأقلم الجميع مع عودتها، وراحت تعلن مطالبها..

� أو حلوي.. وضا�قها أنهم لم �كن عندهم ل��
؟ ) لماذا تركت بي�� سألها (إليوت) �اإلشارات: (آ��

.. - بي�� ال �حب آ��
؟ - بي�� �حب أ�� - أين ذه�ت آ��

- آ�� عند غور�ال طي�ة، آ�� تحب..
�ة عدة ة من الغور�الت ال�� وهنا فهم.. لقد عاشت مع عش��

أ�ام..
- غور�الت تفعل ماذا؟

. - غور�ال �شم آ��
- آ�� تحب غور�ال؟

- غور�ال غب�ة، غور�ال ال تت�لم.
؟ - ولماذا عادت أ��

، بي�� رجل ط�ب. - آ�� تحب بي��
� ال��اء.. و�عان ما انقض عليها �دغدغها و��

شعر برغ�ة ��
تقهقه..

☆  ☆  ☆
 

) م�ة ع� رأيها: ما هاجم المعسكر ل�ال لم �كن �انت (آ��
غور�الت..
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�رة).. أما الغور�الت ف�� طي�ة.. وقد �ل �� (أش�اء ��
استضافتها ب�نها..

وترجم (إليوت) المحادثة لـ (مونرو)..
 

☆  ☆  ☆
 

اتها قب تعب�� ) إ� المدينة المفقودة ل�� اقتاد (إليوت) (آ��
� ترى أحالمها وقد صارت حق�قة ل�ن ما حدث لم �كن ح��
متوقعا: لم ت�د أي انفعال ع� اإلطالق.. �ل أعطت انط�اعا

�الملل وعدم مشاركتها حماس (إليوت) المجنون..
) تعرف هذا الم�ان؟ سألها: (آ��

.. آ�� تخاف.. � - م�ان قد�م.. م�ان س��
؟ - لم تخاف أ��
- آ�� ت��د أ�ل.

� قرأ كتاب تفس�� ولم �فهم � استجابتها الالم�ال�ة إال ح��
� فقرة منه:

األحالم لـ (فرو�د) ف�ما �عد.. و�قول ��
� يواجه الم��ض �الحق�قة � ظروف نادرة ح��

- قد �حدث ��
خلف أحالمه، أن تكون االستجا�ة الموضوع�ة للحالم نفس
� أن الحلم خطأ.. �ل إن الملل ء: الملل.. ل�ن هذا ال �ع�� �

ال��
�كون واضحا جدا �لما �ان الحلم حق�ق�ا، و�ان الموض�ع شاعرا
�عجزە عن ت�د�ل ما �شعر �ه.. لذا �جد نفسه وقد قهرە التعب
والملل والالم�االة.. وهذا �ع�� عن عجزە أمام مش�لة حق�ق�ة

�جب تصح�حها.
) شعرت أن المدينة خطرة جدا، إ� حد أن عقلها أي أن (آ��

ال�اطن أرغمها ع� �س�ان هذە الذكرى..
☆  ☆  ☆
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ق�� (إليوت) و(روس) �ق�ة اليوم �درسان الرسوم.
وعرفا أن الس�ان القدا� قد علموا الغور�ال ك�ف تحرس هذە
المدينة وتهشم رأس الغ��اء.. و��دو أن أج�اال من الغور�ال
ة وعاشت ها هنا �عد ما رحل الرماد�ة قد توارثت هذە الخ��

الس�ان..
� ودنا الل�ل فأعلن (مونرو) أن الوقت قد حان لتحص��

المعسكر..
 

☆  ☆  ☆
حفروا خندقا خارج المسكر وملئوە �الماء من النهر المجاور..
واحتاجوا إ� أن �ض�ئوا المعسكر �األشعة تحت الحمراء

وهم �عملون.
وقالت (روس):

إن الخندق عق�ة هينة ل�ست �مش�لة.. فقال (مونرو):
- الغور�ال تمقت الماء.. وقد رأ�ت غور�الت ترفض عبور

مجار أصغر..
وقال لـ (إليوت):

� خ�متك..
- راقب قردك ج�دا.. أر�طه ��

� الظالم،
فلو أفزعها الرصاص ل�ال فأنا أ�رە أن أراها تركض ��

� غور�ال وأخرى.. هناك من الش�اب هنا من ال �عرف الفارق ب��
أخذها (إليوت) إ� الخ�مة ووضع السلسلة حول عنقها،

.. والطرف اآلخر ث�ته إ� الفراش.. وأشار لها: بي�� �حب آ��
� اللون األحمر والحراس

ثم خ�ج إ� المعسكر الغارق ��
�ضعون مناظ�� الرؤ�ة الل�ل�ة، ب�نما البنادق اآلل�ة واقفة ع�
.. وثمة ش�كة من �

حواملها الثالث�ة.. �دا له المنظر غ�� أر��
� �ل صوب..

ال�ا�الت ��
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قالت له (روس) مف�ة:
- هذە البنادق مزودة �مجس حراري �جعلها تتجه نحو
الهدف أوتومات�ك�ا وتطلق الرصاص فتأ�د من عدم المرور أمام

إحداها..
مرت ساعة من الصمت.. الحمالون ي��ادلون الن�ات �اللغة

السواحل�ة، ل�نهم ال �دخنون ح�� ال �شعر بهم البنادق
� الواحدة ص�احا نامت (روس) و�دها ع� مفتاح اإلضاءة

و��
الل�ل�ة..

وفجأة سمع (إليوت) صوت التنفس مرة أخرى..
سمع الحمالون الصوت كذلك، فص��وا بنادقهم نحو م�انه..
�ان الصوت قادما من �ل نوا�� الغا�ة.. ودوي صوت طرطشة
الماء.. نظر إ� الخندق و�� أشجار الدغل.. وأدرك أن هناك
جذع شجرة �ع�� الخندق.. هذا هو � الصوت� لقد صنعوا

ج�ا.. لقد أساءوا تقدير ذ�اء من هم �صدد مواجهته..
�دأت القردة ت�خ فوق األشجار عندما انقض أول
.. �ان وحشا ضخما رمادي اللون.. اصطدم �السور � المهاجم��

ق.. ر وفاحت رائحة اللحم المح�� ال�هر�� فانطلق ال��
عندها انطلقت البنادق المحمولة الموجهة �الحرارة تهدر..
و�انت �ل عا�� رصاصة �� رصاصة ت�ّبع من الفوسفور
األب�ض.. لذا تقاطع األخ�� واألب�ض والقردة تهجم من �ل

اتجاە.
� الوثب من عٍل.. �سلق �عضها غصون األشجار ي�تغ��
فصوب (مونرو) و(�اه�جا) البنادق ألع� وراحوا �طلقون

الرصاص..
الفوهات تهدر �الطلقات وقد صارت ساخنة جدا..

اجع دون نظام.. و�دأت الغور�الت ت��
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ة ظلت البنادق الموجهة �الحرارة تدور حول محورها ولف��
ا.. �حثا عن هدف.. ثم هدأت أخ��

وساد الصمت..
 

☆  ☆  ☆
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اليوم 11: الزنج
23 يونيو 1979
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1-جور�ال إليوت�سس
 

� �دأت � الص�اح راح (إليوت) �درس جثث الغور�ال ال��
��

تتصلب مع حرارة الص�اح.. �ان لونها رماد�ا تماما..
إن لون الغور�ال المعروفة أسود.. األطفال �كون لونهم ب��ا ثم
� العمر.. ثم �ك�سب الذكر �قعة

يزداد سوادا مع تقدمهم ��
ة و�� عالمة ع� النضج � سن العا��

فض�ة اللون ع� ظهرە ��
� سن الش�خوخة ي�دأ لون الشعر �ستح�ل رماد�ا،

.. و�� الج���
� ي��� �ما هو.. ل�ن (إليوت) قدر عمر إال أن لون الذراع��
الغور�الت ال��عة �ع�� سنوات.. و�ان حجمها أصغر من
�ــــح الرأس �حثا عن الغور�ال العاد�ة.. �عد هذا قام (إليوت) ب���
� قمة الرأس �ع�� الغور�ال

) وهو بروز �� (الُعرف السه��
) هنا � ذا الرأس المد�ب.. و�ان (الُعرف السه�� مظهرها المم��

ا جدا.. صغ��
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ء سوى العودة إ� الوطن بواحد �
ولم �عد (إليوت) �حلم ���

�
من هذە اله�ا�ل لتدوي شهرته ع�� العالم.. وراح يتخ�ل ��

المستق�ل ثالثة أجناس من القردة اإلف��ق�ة:
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�ان تروجلوداي�س        الشم�انزي
جـــــــــــــور�ال جـــــــور�ال         الغور�ال

جور�لال إليوت�سس       ج�س جد�د ا��شفه هو
� قلق - أنه ال �ملك �ذلة رسم�ة مناس�ة.

وتذكر ��
�ان الجميع م�ور�ن ب�تائج معركة أمس.. وشعروا �قوة
التكنولوج�ا.. ل�ن (مونرو) ظل محصنا ضد الغرور.. وقد تفقد

الذخائر وأ�دى رأ�ا غ�� مشجع:
ة �أنما ل�س هناك ر ج�د، ل�نه ي�دد الذخ�� � - إن نظام الل��

تنا.. غد.. لقد قضت غارة ال�ارحة ع� نصف ذخ��
ثم قال لـ (إليوت):

- علينا أن نجد ط��قة أخرى لم�افحة هذە الغور�ال.. �جب
تنا.. أن نجد حال ق�ل أن تنفد ذخ��

 

☆  ☆  ☆
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2- النظر ع�� القض�ان..
 

� القرد عام 1960 أظهرت دارسات الدم القرا�ة الواضحة ب��
واإل�سان.. و��دو أن أقرب قرد لإل�سان هو الشم�انزي.. وعام
� عام 1975

1964 تم زرع �ل�ة شم�انزي لإل�سان بنجاح تام و��
تمت مقارنة الحمض النووي لإل�سان والشم�انزي.. واتضح أن

�س�ة االختالف �� 1 %..
:( �س�� � نفس العام قال عالم ال��اض�ات (س. ل. ب��

و��
� أن الرئ�س�ات أ��� ذ�اء من اإل�سان.. من

- ال يوجد شك ��
� حد�قة السهل أن نقول إن اإل�سان هو األذ� ألنه هو من ب��

الحيوان ل�سجن القرود فيها..
ل�ننا ن�� أن القردة تعلمت التفاهم معنا، ل�ننا لم نتعلم

الحد�ث معها.. عاشت ب�ننا ل�ننا ال �ستطيع الع�ش ب�نها..
 

☆  ☆  ☆
وجاء الل�ل....

وقرر (مونرو) استعمال الغاز المس�ل للدم�ع لتوف��
ة.. و�ان أسل��ا فعاال.. وأدى ل�ش��ت الغور�ال.. الذخ��

� إل�قاء الغور�ال
وأعلن (مونرو) أن ما لديهم من غاز �ك��

�ع�دا مدة أسب�ع..
� (مولوي) و (آ�اري).. وفهموا أن وعند الفجر وجدوا جث��
هجمة الغور�ال �انت مناورة �سمح لغور�ال واحدة �دخول
.. و�ال�حث وجدوا جزءا ممزقا من � المعسکر وقتل الرجل��
� وجوارە عصا.. لقد استعملت الغور�ال العصا السور ال�هر��
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فع السور من أسفل صانعة ثغرة، �سمح إلحداها �الزحف إ� ل��
الداخل..

�ان هذا الذ�اء صعب القبول.. ولم �كفوا عن اعت�ار
الغور�الت �ائنات غب�ة، برغم أنها استطاعت القضاء ع� ر�ــع

أفراد حملتهم..
 

☆  ☆  ☆
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اليوم 12: الزنج
24 يونيو 1979
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1- الرح�ل..
): الرح�ل نذهب اآلن.. أشارت (آ��

قال (إليوت):
) تنصحنا �الرح�ل.. وأعتقد أنها ع� حق.. - إن (آ��

قالت (روس):
- ال تكن سخ�فا.. فنحن لم نجد الماس �عد.

نظروا إ� (مونرو).. و�انوا قد قرروا �ش�ل ما أنه صاحب
. القرار األخ��
فقال هذا:

� الماس �أي واحد آخر.. ل�نه لن �ف�د إذا
- أنا أرغب ��

هل�نا.. ل�س لدينا اخت�ار وعلينا أن نرحل إذا استطعنا..
�ساءل (إليوت):

- ماذا تع�� �ـ (إذا استطعنا)؟
- إذا سمحوا لنا �أن نرحل..

�دءوا �جمعون حاج�اتهم فلم �حملوا إال القل�ل وتركوا نطاق
الدفاع والخ�ام وأجهزة االتصال، ونظر (مونرو) إ� المعسكر
ء الصواب.. فالقاعدة األو� لدى �

وتم�� لو �ان �فعل ال��
ك الب�ت).. أي أنه من الحمق ترك مرتزقة ال�ونغو �� (ال ت��

المعسكر المحصن ودخول الغا�ة.
� المعسكر مجرد �ط ي�تظر الذبح.. ل�ن المرتزقة �انوا

�انوا ��
�قولون كذلك: إن �طة ت�تظر الذبح الخ�� من �طة ميتة.

� غا�ة األمطار.. طابور ه��ل هو أو �� �شك�ل دفا��
مشوا ��

ممكن لو مشوا ساعة لوصلوا إ� ج�ل (موکنكو) وتكون النجاة
أ��دة..
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عندها سمعوا صوت التنفس والتنهد إ�اە قادما من وراء
األشجار.. تصلب الجميع.. فالم�ان مناسب لل�مائن تماما..

� �ە: �م من الغور�الت خلف هذە
و�ساءل (مونرو) ��

؟ ونظر له (�اه�جا) م�سائال.. فقال � �ن؟ ثالث�� األشجار؟ ع��
: �عد تفك��

- فلنعد�
� إ� معسكرهم.. و�دأ صوت التنفس واستداروا راجع��

يتوارى.
وعندها عرف (مونرو) الحق�قة.. لم �عد بوسعهم الرح�ل..

 

☆  ☆  ☆
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2- العزلة..
�انت لدي (روس) أخ�ار س�ئة.. فقد حاولت االتصال �ـ

(هوستون) منذ ساعة دون جدوى.. وقالت:
�ن يوما فقدنا - إن اليوم هو 29 يونيو.. ومنذ س�عة وع��

ة. االتصال �حملة ERTS األخ��
لم �فهم (إليوت) ما تر�� إل�ه، فقال (مونرو):
- إنها تقول لك: إن الس�ب متعلق �الشمس..

قالت (روس):
- ( � ط�قة (األيونوسف��

ات �� - نعم.. إن الشمس تحدث تغ��
و�� ط�قة ع� ارتفاع 250 م�ال فوق األرض تتكون من أيونات
- و�حدث هذا الخلل ن��جة ظواهر مثل �قع الشمس..
�ن يوما، لهذا يتكرر الخلل مرة والشمس تدور �ل س�عة وع��
� العادة ال �متد أ��� من يوم، ل�ن الواضح أنه قد

�ل شهر.. و��
�طول هذە المرة.. ومع�� هذا أننا معزولون تماما عن العالم

.. � الخار��
 

☆  ☆  ☆
إن س�ب ال�ش��ش الشم�� غ�� معروف.. ل�ن ال�قعة
ة آالف الشمس�ة هذە المرة �انت هائلة الحجم ي�لغ قطرها ع��
� خطوط التحل�ل الط��� الخاصة �ال�السيوم

م�ل، وقد أثرت ��
.. � واأللفا – ه�دروج��

� اإلرسال التجاري العادي.. ل�نها أفسدت
ولم تؤثر ال�قعة ��

..ERTS ستعملها الـ� � ددات المنخفضة �ال�� اإلرسال ذا ال��
�اإلضافة لذلك �انت هناك إشارات مقلقة حول ثورة بر�ان

� الساعات ال�سع الماض�ة..
(موكنكو) ��
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☆  ☆  ☆
 

) وراء األشجار.. � الساعة الثالثة توارى (إليوت) و (آ��
و��

�ان (إليوت) �حمل جهاز �سج�ل و(م�كروفونا).. وراح
�
�� ( � الج�ال، وراح �عتمد ع� (آ��

�سجل أصوات الغور�ال ��
ترجمة هذە األصوات إ� لغتنا.. �ان مجهودا شاقا واعتمادە
� �دي حيوان ال �مكن فهم أف�ارە.. عليها �ال�ابوس.. فهو ب��

ل�نه أنجز العمل �عد ساعات..
� المعسكر ضد هجمة � تحص��

أما (مونرو) ف�ان منهم�ا ��
� رعب..

� لد�ه أس�اب �اف�ة لي�تظرها �� الل�لة، ال��
�دأ بتوسيع الخندق.. ثم حفر مصائد أف�ال خارج المعسكر،

ومألها �أوتاد حادة ثم غطاها �األوراق والغصون..
�ما قطع غصون األشجار المح�طة �المعسكر �� ال ت�سلقها
الغور�الت.. وأ�عد الجذوع عن الخندق �� ال يتم استعمالها

كجسور..
، ثم وزع السالح ع� رجاله، وزاد قوة السور إ� 200 أمب��
وهذا �اف ل�حول السور إ� حاجز قاتل.. وعند الغروب اتخذ
� من ذخائر داخل البنادق

أصعب قراراته.. فقد وضع ما ���
الموجهة �الحرارة..

� ت�ت�� هذە لن �كون أمامه سوى االعتماد ع� خطة وح��
(إليوت)..

 

☆  ☆  ☆
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.. 3- الدفاع األخ��
سال (مونرو) (إليوت):

- �عد �م من الوقت تغدو مستعدا؟
.. � - �عد ساعت��

) شد�دة الفخر بنفسها شاعرة �أهميتها.. و�انت (آ��
� استطاع أن ب�نما راح (إليوت) �ح� قائمة ال�لمات ال��
ة �لمة.. وقام بوضع ).. و�� اث�تا ع�� �عرف معناها من (آ��
� ذا�رة ال�مبيوتر، وصنع حلقة برمج�ة

األصوات المسجلة ��
.. تردد األصوات مرارا، وتنقلها إ� مك�� صوت صغ��

هنا نظر (�اه�جا) ألع� وأشار �أص�عه، و�ان (مونرو) قد
ء ذاته.. رط��ة الجو الثق�لة واإلحساس الملموس �

شعر �ال��
�ال�ه��اء.. إن المطر قادم..

ل�ن (مونرو) �ان �سمع كذلك هديرا عال�ا �ع�دا من العس��
أن �كون رعدا.. لقد سمع هذە األصوات من ق�ل و�عرف

معناها.. (موكنكو)..
ونظر إ� (إليوت) و (روس) وهما جالسان أمام ال�مبيوتر
� العالم.. �ان (إليوت)

ي�ناقشان.. �أنما �مل�ان �ل الوقت ��
�حاول أن �جمع أصوات الغور�ال معا ل�خلق منها جملة ذات
.. والمش�لة هنا أن الغور�ال ال �ستعمل اللغة �معناها مع��
المعروف.. �ل �� �ستعمل خل�طا من الصوت واإلشارات �ما
� محادثاتهم.. لهذا حاول أن �ختار األصوات

�فعل اإل�طاليون ��
� ال تحوي إشارة ما، وصمم جمال مثل (خطر هنا) و(ابتعد) ال��
كيبها ل�ذ�عها ال�مبيوتر �ش�ل و(نذهب اآلن).. ثم قام ب��

تكراري..
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سأله (مونرو):
- هل تظن هذا س�عمل؟

- ال ط��قة للت�قن دون تج��ة.
� ذهنه.. هل تصل الرسالة

اضات �� �انت هناك دستة اع��
دون إشارات؟ هل ال�سج�ل واضح؟ هل �ستج�ب الغور�الت

؟ هل؟ لصوت أن��
وهنا سمعوا صوت التنفس من وراء األشجار..

وفجأة انهمر شالل مطر فوقهم.. و�عان ما ابتل مك��
� األسالك المح�طة

�� �
الصوت الهش.. وحدث ماس كه��ا��

�السور فتلف تماما.. وانفجر اثنان من مصابيح الضوء..
وتحولت األرض إ� وحل..

أما األسوأ فهو حاجتهم إ� ال�اخ، و�التا�� لن �سمع
الغور�ال مك�� الصوت، واألمطار ت�دد الغاز المس�ل للدم�ع..

و�عد خمس دقائق هجمت الغور�الت..
☆  ☆  ☆

 

تهاوي السور و�عان ما دخلت الغور�الت المعسكر.. و�ان
هجومها عن�فا منظما.. و�دا منظرها م��عا وقد اختلط شعرها
ة منها داخل .. ورأي (إليوت) خمس ع�� � �الماء ف�دا �العج��
�
المعسكر تمزق الخ�ام.. وتر�ل حامالت البنادق، ف�سقط ��

الوحل تتلوي كحيوان ج��ــــح..
� وقد تهشمت � الط��

�� - � وهوى (ع��زي) - أحد الحمال��
جمجمته.. ب�نما أطلق (مونرو) و(روس) و(�اه�جا) الرصاص..

ل�ن تص��بهم لم �كن ع� ما يرام..
ضغط (إليوت) زر ال�مبيوتر إلذاعة الصوت المسجل.. �ان
� ورطة اآلن.. ف (مونرو) ع� ظهرە

� المعسكر ��
�ل امرئ ��
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�
وفوقه غور�ال.. ب�نما (�اه�جا) �قاوم األن�اب المغروسة ��

صدرە و (روس) غ�� ظاهرة.. ومّر (موز�زي) أمام مجال بندق�ة،
� ثم هوي لألرض. فأفرغت طلقاتها ف�ه.. �خ واه��

ولم �سمع (إليوت) من السماعة سوى صوت خدوش، فلم
ت�ال �ه الغور�الت ع� االطالق.. عندها أدرك أنهم ضاعوا.

) عي��ه �كفيها وانقضت غور�ال تزأر عل�ه.. فغطت (آ��
خائفة.. أ�عد كفيها عنه.. وهنا رأي الغور�ال تقف.. تصيخ

� الوحل..
السمع ب�نما هو راقد ��

جلس مذهوال.. وأدرك أن المطر قد توقف وغدا الصوت
مسموعا..

.. لقد صار الصوت واضحا �
ورأى غور�ال أخرى تتوقف لتص��

اآلن.. التقط أنفاسه ولم �جرؤ ع� األمل..
� غيب��ة

و�ان األمل صح�حا.. إذا �دأت الغور�الت – �أنها ��
� �طء واحدة خلف األخرى.. و�عان ما غادروا

اجع �� ت��
المعسكر ل�دخلوا إ� الدغل من ح�ث جاءوا..

 

☆  ☆  ☆
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اليوم 13: موكنکو
25 يونيو 1979

 
 



2834

1- الماس..
� الص�اح غ� الرماد األسود المعسكر.. وعن �عد �ان

��
- ( (موکنكو) يتجشأ �م�ات هائلة من الدخان.. وأشارت (آ��

(إليوت) قائلة: (نرحل اآلن)..
.. ل�ن (موكنکو) لم �كن �

�ا�� ة �ال�شاط ال�� ل�نه لم �كن ذا خ��
ا للقلق �ش�ل خاص، فهو �فعل ذلك منذ وصلوا إ� مث��

ونجا).. (ف��
( �

� ج�دا، وقد شهد ثورة (مبيو�� ا��� و�ان (مونرو) �عرف ال��
� ال�ونغو.. وقد أحس بثورة مق�لة من (مونكو).. إن

عام 1968 ��
� ال �مكن الت�بؤ �ه.. فـ (موکنكو) يثور من آالف ا��� سلوك ال��
� ل�ن حممه تنحدر إ� الجانب اآلخر وهذا هو � �قاء السن��

المدينة سالمة ح�� اليوم.
� أال خطر هنالك.. فقد �جدون أنفسهم ل�ن هذا ال �ع��
�ان.. عندها لن �كون الخطر من الحمم، ف�� وسط ثورة ال��

� من
تتحرك ب�طء شد�د و�مكن الهرب منها ج��ا.. الخطر �أ��

� تخنق ألنها أثقل من الهواء.. ومدينة الزنج الرماد والغازات ال��
� خالل دق�قة.. وأثار

�ا�� منخفضة و�مكن أن �مألها الغ�ار ال��
دهشته أن (روس) لم ت�د قلقة ع� اإلطالق..

ازات عن�فة تحدث.. � ومن وقت آلخر �انت اه��
 

☆  ☆  ☆
 

� معروفة منذ قرن فالماس - وهو ا��� إن عالقة الماس �ال��
� حرارة عال�ة وضغط مرتفع،

� - يتكون ��
�لورات من ال���ون الن��

ة األرض، � ط�قة (المانتل) ع� عمق ألف م�ل تحت ق��
��
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و�ــهذا �غدو الحصول ع� الماس مستح�ال ما لم ي�� بر�ان
فتحمله ط�قات (الماجما) إ� أع�..

� أنفاق
� خامدة، �� وأغلب مناجم الماس توجد جوار برا���

ال�ت). حف��ة �س� (أناب�ب ك�م��
ونجا) قرب الوادي المتصدع غ�� المستقر وتقع (ف��

� مليون سنة.. جيولوج�ا.. و�� �شهد �شاطا بر�ان�ا منذ خمس��
ق �� �

لهذا وجدوا عددا من األنفاق - عند الظهر – ��
� رحت أثب � جننت ألن��

المدينة.. وتقول (روس): لقد حسبو��
ال�ت).. وأصيح.. ل�نهم لم �عرفوا أن هذە �انت أناب�ب (ك�م��

اط � الجدران.. واستخ�ج (مونرو) ستمائة ق��
وراحت تن�ش ��

.. من الماس، ب�نما وجدت (روس) ما هو أ���
� جنوب إف��ق�ا..

�� ( لقد �ان منجما أ��� ثراء من الـ (برمي��
- إذن فالمنجم مازال ح�ا.. ال �د أنها ثورة الغور�ال �ما قلت.

قالها (مونرو) وهو �مال جي�ه �قطع الماس..
ل�ن (روس) �انت تعرف الحق�قة.. ف�ال�س�ة لس�ان الزنج
القدا� لم �كن لهذا الماس ق�مة �أحجار ك��مة.. فهو أزرق

ء �الشوائب.. سألها (إليوت): م��
- ما � أهم�ة هذا الماس؟

- إنه س�غ�� وجه العالم.. وس�ضع نها�ة الع� النووي لي�دأ
ع� جد�د�

 

☆  ☆  ☆
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ء �ان يتحرك.. �
2- �ل ��

 

.. أو 9 تحركت األرض تحت وطأة زلزال قوته 8 ر�خ��
� �عنف ح�� إن المرء �ان �جد �مق�اس (مور�ل�).. و�دأت ته��

الوقوف مستح�ال.. وراحت األشجار تتهاوي..
�دا األمر �ال�ابوس.. وقال (إليوت) ف�ما �عد:

ء يتحرك واضطررنا للزحف ع� أ�دينا وركبنا.. �
�ان �ل ��

� المدينة تتهاوى وجدرانها تضمحل والضوضاء ال
ورأينا م�ا��

تصدق..
�
�ان لم �كن يزأر.. �ل �انت الحمم تتدفق من قمته �� ل�ن ال��

وفرة.. وحدثت موجات تصادم أطارتنا أمتارا إ� الوراء..
� ذرا�� (إليوت)، و�الت فوق ) �الهلع ووث�ت ب�� وأص��ت (آ��

ث�ا�ه وهم يركضون نحو المعسكر..
�انت السماء سوداء �الل�ل.. ل�ن الهواء المشبع �الرط��ة
� أدى إ� حدوث صواعق كه���ة.. وشعرت (روس) ب�ناقض ب��
�
� رؤ�ة هذە الظاهرة الف��دة، ورغبتها ��

رغبتها الجيولوج�ة ��
الفرار �ح�اتها..

.. فلم ��خ.. فقط � ب أحد الحمال�� وهوى لسان برق ل���
ق تألق �لون أب�ض ثم هو أرضا، ورائحة ال�ه��اء واللحم المح��

ت��عث منه..
� المعسكر وجدوا (�اه�جا) �حاول جمع الخ�ام للرح�ل

و��
قت إحدى الخ�ام �لسان برق.. ل�ن هذا �ان مستح�ال.. واح��

- دع هذا حاال�
�خ (مونرو).. ونظروا ل�جدوا (روس) وقد اسود نصف
ق برغم أنها ال تذكر �ــها ال�� ق ذراعها.. فقد �� وجهها واح��
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ذلك..
- هلموا نصعد إ� الج�ال.

� �لغتها قة ت�خ ح�� وسمعوا صوت الغور�الت المح��
�
الحمم.. و�عان ما انهار ستار األشجار المح�ط �المدينة.. و��

� سحا�ة سوداء ثم اختفت..
النها�ة غاصت المدينة �لها ��

لقد دفنت مدينة الزنج المفقودة لأل�د.. ومعها دفن الماس..
 

☆  ☆  ☆
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3- ال�ابوس.
ة. لم �كن لديهم طعام وال ماء.. ومعهم قل�ل جدا من الذخ��

قة ممزقة، ال ��ادون أن ي��ادلوا وقد دخلوا الغا�ة ب��اب مح��
ال�الم.. العالم �الح عد�م اللون.. السماء سوداء تلتمع فيها

ارات حمراء. ��
� عالم من (السناج)..

وهم �مشون ��
(مونرو) �شعر ب�ح�اط المقامر الذي راهن �الط��قة
� تجنب ف��ق (األلمان الصح�حة ل�نه خ�، لقد �ان محقا ح��
� اختار ERTS.. و�رغم هذا هو ).. �ان محقا ح�� � - ال�ا�اني��
� جي�ه ع� �ل

صفر ال�دين.. ل�س تماما فهناك �عض الماس ��
حال.

أما (إليوت) فراح يرمق جنون الطب�عة.. الطيور تهوي من
السماء مختنقة والوطاو�ط تحلق ظهرا.. والفهود ت�خ.. لقد
ائط ف�ديو.. ومن دون هذا عاد دون ه��ل عظ�� أو صور أو ��

لن �جرؤ ح�� ع� الحد�ث عن ا��شافه.
� � ال�� �انت خطة (مونرو) �� الوصول إ� طائرة المنافس��

وجدوا حطامها منذ أ�ام.. فيها الطعام والذخائر.
استغرقوا ست ساعات ح�� وصلوا هناك، فوجدوها مغطاة
�الغ�ار األسود.. ومن �ع�د �سمعون طلقات مدفع�ة (موجورو)
) �انت خائفة ) تحركوا إ� األمام.. ل�ن (آ�� �

وطبول (ال��جا��
وأشارت لـ (مونرو) مرددة.

- ال تذهب ناس هناك.. ترجم له (إليوت) ما قالت فقطب
وانتظر.
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) ع� جناح الطائرة �
و�عد دقائق ظهر رجالن من (ال��جا��

، و�حاوالن إنزالها ألسفل.. �حمالن �عض صناديق ال��س��
ثم ظهر خمسة رجال من داخل الطائرة.. وتحركت

المجموعة مبتعدة..
) واب�سم... فأشارت له (آ�� غور�ال نظر (مونرو) إ� (آ��

�ن دق�قة ثم تحركوا إ� الطائرة ودخلوها. طي�ة) انتظروا ع��
فجأة راحت السهام الب�ضاء تنطلق نحوهم..

أغلق (مونرو) ال�اب فراحت هذە تصطدم �المعدن.
�ان داخل الطائرة مظلما.. والقاع منحدرا بزاو�ة مجنونة..
� � نظروا من النافذة رأوا نصف دستة من الرجال المدهون�� وح��

�لون أب�ض ي�سلقون األشجار.
�ساءلت (روس):

- ماذا نفعل؟
ة: قال (مونرو) وهو �فتح صندوق ذخ��

� أزمة ذخائر..
- نقتلهم ط�عا.. فلسنا نعا��

ون.. ل�نهم كث��
- نعم.. ل�ن رجال واحدا يهمنا اآلن.. احرصوا ع� قتل الرجل
الذي يرسم خطوطا حمراء تحت عي��ه.. فهذا هو (األنجاوا)

الساحر.. عندها نخ�ج من ورطتنا
) پرمون الطائرة �سهامهم و�رازهم الذي راح �

راح (ال��جا��
.. ب�نما الطبول تدق �استمرار. �

يرتطم �جدارها المعد��
) ترتجف، ور�طت نفسها إ� المقعد وأشارت: راحت (آ��

.. - آ�� ترحل اآلن طائر �ط��
� مؤخرة الطائرة..

�� � ووجد (إليوت) رجل��
ولدهشته أطلق عليهما الرصاص دون تردد فتناثر الدم

ل�لوث النوافذ.
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- هذا رائع �ا دكتور�
( �

قالها (�اه�جا) وهو ي��ت ع� كتفه.. وراح (ال��جا��
ي�سلقون جسد الطائرة و�حاولون الدخول من �اب ال�ضائع..

فصاح (مونرو):
- لو ق�ضوا عل��م أل�لو�م�

� �ل م�ان..
أطلقت (روس) رصاصها.. وت�ع�� الدم ��

وتهشمت النوافذ.
�ن � الع��

- ها هو ذا الوغد� - �خ (مونرو) ع� شاب ��
رسم خطوطا حمراء تحت عي��ه وأطلق الرصاص - لقد قتلته�

سقط الف�� ع� األرض.. فكف (مونرو) عن إطالق النار
� صمت..

� �حملون جسد ساحرهم �� وجلس تار�ا المحار���
و�غادرون الطائرة..

.( �
لقد انتهت غارة (ال��جا��

 

☆  ☆  ☆
 

سأله (إليوت):
- هل كس�نا الحرب؟

فقال (مونرو):
- س�نتظرون ح�� الل�ل ثم يهاجمون من جد�د..

لم �كن هناك حل سوى مغادرة الطائرة.. أو االحتماء بها
� إحراق �عض األشجار إلخالء مساحة

كحصن، وهذا �قت��
حولها.

وطلب من (�اه�جا) ال�حث عن علب الوقود.
ى ما دهاها.. هنا سمع �خة (روس).. فجرى ل��
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�ا.. والرجال � هست��
وجدها جالسة ع� مقعد تضحك ��

حولها حائرون.. �ان (�اه�جا) جالسا جوار خزان كب�� كتب
عل�ه (برو�ان).. وقال:

� عن الم��د.. فقلت لها إن هناك ست - إنها رأت هذا وسألت��
خزانات منه.. عندها راحت تضحك..

قطب (مونرو) و�دأ �فهم:
- إنها �م�ة هائلة من الغاز.. لقد فهمت..

ح � أحد�م مع�� هذا؟ - هال ��
معناە أن األمور تتحسن..

 

☆  ☆  ☆
 
 

� ألف رطل من الهواء الساخن، �دءوا � �خمس�� مدفوع��
� ظالم

.. وحلقت ال�رة العمالقة �� � � منطاد المنافس��
يرتفعون ��

الغا�ة.
) يركضون نحو المنطاد.. وأطلقوا عل�ه �

جاء (ال��جا��
سهامهم ورماحهم ل�نه �ان قد ارتفع عن مجالها..

ق�ة حملتهم فوق �ن قدما جاءت ر�ــــح �� وع� ارتفاع ع��
� ضوء القمر..

الوادي المتصدع.. وانحدر المنطاد جن��ا ��
نحو (كي��ا).. ونحو الحضارة..

 

ما��ل كرشتون
1980

 

(تمت �حمد هللا)
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كونغو..!
 

�
برغم تقن�ات ال�مبيوتر والقمر الصنا�� والتقدم ��

االتصاالت: فإن ال�ونغو مازال موضعا خطرا نجهل
� هذە الروا�ة الممتعة نرى المواجهة

.. و�� عنه ال�ث��
� االس�شعار عن �عد ر والغور�ال.. ب�� � � الل�� ب��
� القمر الصنا�� وأ�لة لحوم ال��� ، ب�� � ا��� وال��

� ال تم�ح� � التقدم العل�� الذي ال يرحم والطب�عة ال�� ب��
 
 
 
 



2843

 



2844

 

Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
المؤلف..

مقدمة: موض�ع العظام..
اليوم 1: هوستون
13 يونيو 1979

ERTS -1
� االتصال

٢- تداخالت ��
جاع 3- االس��

4- حملة العودة
اليوم 2: سان فرا�سسكو

1979 14
.( وع (آ�� 1- م��

اق 2- االخ��
3- مسائل قانون�ة

4- الحل

5- آ��
6- الرح�ل

اليوم 3: طنجة
15 يونيو۱۹۷۹

1- الحق�قة األرض�ة
2- داخل التابوت

۳- مونرو

� و�� اليوم 4: ن��
16 يونيو 1979

�
1- الخط الزم��

� و�� ۲- ن��

https://calibre-pdf-anchor.a/#a1539
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۳- الفحص
4- مخطوفة

5- أجهزة ت�بع
6- الرح�ل

�
اليوم 5: مورو��

1979 17
1- زائ�� ()

.. �
2- ك�جا��

.. �
3- معسكر م��و��

اليوم 6: ل�كو
18 يونيو 1979

1- غا�ة األمطار..
2- راجورا..

اليوم7: موكنكو
19 يونيو1979

1- كيبوكو
- موكنكو..

اليوم 8: �ان�اماجوفا
20 يونيو1979

1- الهبوط..
2- المنافسون..

٣- نظام (و�رد)..
اليوم 9: الزنج

21 يونيو 1979
1- ذ�ل النمر..
اليوم 10: الزنج

22 يونيو 1979
1- العودة..
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اليوم 11: الزنج
23 يونيو 1979

1-جور�ال إليوت�سس
2- النظر ع�� القض�ان..

اليوم 12: الزنج
24 يونيو 1979

1- الرح�ل..
2- العزلة..

.. 3- الدفاع األخ��
اليوم 13: موكنکو

25 يونيو 1979
1- الماس..

ء �ان يتحرك.. �
2- �ل ��

3- ال�ابوس.
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المالحظات

[←1]
Interference Signature
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[←2]
ة (كنوز الملك �انت هذە المدينة �� أساس قصة (را�دار هجارد) الشه��
ت عام 1885.. و��دو أن المؤلف سمع قصة المدينة من ��� � سل�مان)، ال��

ق�ائل (الزولو).
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[←3]
�عد االنقالب الذي تم ع� (م��وتو) عادت ال�الد �س�� (ال�ونغو) مرة أخرى.
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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( �لمة مهمة ):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�� ص�غة
، من منطلق � نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

طب��� .
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
          العدد رقم (24)      

 
 
 
 
 

�لب آل �اسكرف�ل
 

�قلم: آرثر كونان دو�ل.
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف
� مع س�� (آرثر كونان دو�ل)..

للمرة الثان�ة نلت��
� (العالم المفقود)، ل�ننا لن

لقد �ان لنا لقاء ممتع مع أد�ه ��
� �قوم ب�طولتها ا ما لم نقدم له إحدى القصص ال�� نعرفه حق�

لوك هولمز).. (ش��
� � س��

وللتذكرة نقول إن س�� (آرثر كونان دو�ل) طب�ب.. و�ان ��
ا �أستاذە العظ�م د. (جوز�ف �ل) الذي برهن ع� دراسته منبهر�
قوة مالحظة مذهلة.. ف�ان �عرف مهنة الم��ض ومرضه

ومشا�ل األ��ة من نظرة واحدة..
و�ان (جوز�ف �ل) فارع الطول معقوف األنف �دخن الغليون،
� خلق منها (دو�ل) وله عينا صقر.. وهذە �� الصفات ال��

شخص�ة �طله (هولمز)..
ا.. إن (هولمز) هو أقوى شخص�ة عرفها األدب البول��� عموم�
ا له، و�زورون شارع � لندن من �ق�مون األند�ة تخل�د�

ومازال ��
ض، وقد قرأت دراسة مرهقة تحاول (ب�كر) لرؤ�ة ب�ته المف��
إث�ات أن (واطسون) - صديق (هولمز) - �ان امرأة.. وأن عناو�ن

القصص تكشف اسمها!
ا.. ا ساحق� �دأ ظهور قصص (هولمز) عام 1891 وحققت نجاح�
ونذكر منها هنا: (العصا�ة الرقطاء)، (مذكرات هولمز)، (عالمة

ة)، (قض�ة هولمز).. األر�عة)، (عودة هولمز)، (عقدته األخ��
وقد فشلت �ل محاوالت (دو�ل) للخالص من (هولمز).. �ل إنه
� إحدى روا�اته.. ل�ن انهمر عل�ه س�ل من رسائل القراء

قتله ��
� روا�ة تال�ة..

أرغمه ع� أن �ع�د إح�اءە ��
� روس�ا

� ال�ا�ان.. و��
�ن �� وهكذا نجد ممن �حبون (هولمز) كث��

ي�تظر الناس حلقاته التلف��ون�ة �� شغف.. وال يوجد من ال
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�عرف هذا المخ�� الع�قري الجالس أمام المدفأة �دخن الغليون،
ومعه راوي قصصه محدود الذ�اء د. (واطسون) الذي �حاول أن

ا.. �فكر مثله ل�نه �عجز دائم�
ا لـ � �د�ك اآلن من الروا�ات المحدودة جد� � ب�� الروا�ة ال��
ة - و�� من � القصص القص��

(هولمز).. ألنك تجدە أ��� ��
ا.. ولسوف � أغرت الس�نما بتقد�مها مرار� ة ال�� األعمال الشه��
نجد فيها ال�ث�� من اإلثارة والفكر الممنطق، و�عض الرعب،

ا من الجوانب اإل�سان�ة..  جد�
ً

وقل��
أرجو أن تروق ل�م �ما راقت آلالف القراء من ق�ل..

 

د. أحمد خالد
∞∞∞∞∞
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-1-
� (هولمز) ال�الم إ� ض�فه:

وجه صد���
- « قل � �ل ما تعرف عن القض�ة.. »

قال د. (ج�مس مورت�مر) وهو �خ�ج ورقة عت�قة من جي�ه:
� المرحوم الس�� � و��� - « �انت هناك صداقة حم�مة بي��

� طب��ه الخاص.. وقد
(�شارلس �اسكرف�ل).. �اإلضافة إ� كو��

ا ال ي�ا�� �الخرافات، ل�ن هذە الوث�قة �انت  عقالن��
ً

�ان رج�
« .. تث�� اهتمامه إ� حّد كب��

ثم نظر إ� (هولمز) وقال:
- « هذە الوث�قة تتحدث عن أسطورة خاصة ��ل (�اسكرف�ل)..

وأرجو أن �سمح �� �قراءتها ألنها تتعلق �ما نحن ف�ه.. »
� مقعدە..

�� �� أغمض (هولمز) عي��ه ل�حسن اإلنصات، واس��
ا قصته الغ���ة: دد حا��� ب�نما راح صوت د. (مورت�مر) ي��

- « هأنذا أح�� قصة �لب آل (�اسكرف�ل) �ما سمعتها عن
�ر.. أجدادي.. فقد �ان ق� (�اسكرف�ل) آل إ� (هوجو) ال��
� ال�الد.. وأحب هذا الش�طان

الذي اشتهر أمر فسقه وفجورە ��
، ل�ن الفتاة صدته وأ�ت أن تكون له.. ابنة مزارع فق��

� ل�لة اغتنم الف�� فرصة غ�اب أهلها، واختطفها.. وعاد بها
»و��

� الطابق العلوي، ب�نما راح
إ� ق� أجدادە، ح�ث ح�سها ��

ورفاق السوء يثملون و�صخبون..
»�انت ال�ا�سة خائفة.. وقد حاولت الفرار ها�طة ع� غصون
� الظالم قاصدة العودة

الن�اتات خارج نافذتها.. وراحت تركض ��
لذو�ــها.. »
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ا، ونزل ل�خ�� رفاقه.. ل�ن (هوجو) شعر �فرارها فثار غض��

� إثرها ��الب الص�د..
ح سك�� منهم أن ي�عثوا �� عندها اق��

وراقت الفكرة لـ (هوجو) فأ�� �مند�ل من مناد�ل الفتاة، وق��ه
� ضوء القمر

�� � من أنوف ال�الب.. فانطلقت هذە �الش�اط��
ت�حث عن الفتاة ال�ا�سة.. »

»أما (هوجو) فانطلق �جوادە وراء ال�الب.. »
� الفالة المح�طة

»�عد قل�ل انطلق رفاقه الس�ارى ي�حثون ��
�الق� عن الفتاة أو ال�الب أو (هوجو)..

� الفالة وقد
لم �جدوا سوی الجواد األسود يركض دون فارس ��

� خ�فة.. �ان أصا�ه الجنون.. وواصل الرفاق ط��قهم متوجس��
ا وجدوها تقف ع� حافة هاو�ة و�� � عواء ال�الب يتعا�.. وأخ��

� هلع.. »
تنظر ألسفل ��

� قاع
»ودنوا من الحافة ونظروا ألسفل.. فرأوا الفتاة ال�ا�سة ��

الهاو�ة، وقد سقط ضوء القمر عليها.. �انت جثة هامدة.. »
ل�ن ما أثار رعبهم أ��� من سواە هو (هوجو �اسكرف�ل).. �ان
ا جوار الفتاة �قف فوق جثته �لب عمالق أسود �الل�ل.. ممدد�
� هائ� الحجم، ثم و�ان ال�لب �طبق ع� عنق (هوجو) �فك��
� ا، وفك�� � تتقدان نار� �ع العنق مرة واحدة.. ورفع نحوهم عين�� ان��

�س�ل الدم منهما.. »
� إ� د�ارهم.. وقد مات ا �� �فر الفت�ان راجع�� »�ان هذا �اف��
� �ق�ة حيواتهم.. ا، ب�نما أص�ب ال�اقون �انه�ار عص�� أحدهم رع��

«
»تل�م �� قصة الهول الذي عاش �الحق أ�ة (�اسكرف�ل) منذ
.. ولقد ل�� أ��� من واحد من أفرادها حتفه �ط��قة � ذلك الح��
 �عد ج�ل منذ فتح

ً
غامضة منكرة.. إن اللعنة تطاردنا ج��

ً(هوجو) أبوابها.. »
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� تخ�ج  ح��
ً

� الفالة ل��
»وأنصح األج�ال القادمة: ال تمشوا ��

� الظالم.. »
قوى ال�� الخف�ة �� تمارس سلطاتها ��

وانت� د. (مورت�مر) من قراءة الوث�قة.. ثم قال لـ (هولمز):
� أتل عل�ك هذا الجزء من صح�فة (د�فون شاير) - » واآلن دع��
� 14 يونيو.. و� تح�� عن وفاة س�� (�شارلز

� صدرت �� ال��
�اسكرف�ل).. »

الحت أمارات االهتمام ع� (هولمز).. فطفق د. (مورت�مر) يتلو:
- « صدمت مقاطعة (د�فو�شاير) لهول أن�اء وفاة س�� (�شارلز
ا من �اسكرف�ل) مرشح مجلس العموم.. فقد �ان الفق�د عائد�
�
جنوب إف��ق�ا، ح�ث جمع ثروة من أعمال المناجم، وأقام ��

ا، لهذا كرس ق� أجدادە �المقاطعة، ولم �كن قد أعقب ولد�
ح�اته لخدمة أرض أسالفه.. »

ا، �قوم �خدمته اثنان هما � ق�ە ع���
» عاش س�� (�شارلز) ��

(�ار�مور) وامرأته.. وقال االثنان إن س�� (�شارلز) �ان معتدل
� أواخر أ�امه.. ضيق الصدر واهن القلب، وهذا ما أ�دە

الصحة ��
طب��ه د. (مورت�مر).. »

� يوم الوفاة نهض س�� (�شارلز) للق�ام �جولته الل�ل�ة
»و��

� الممر المؤدي للق� واتجه إ� األشجار وهو �دخن
المعتادة ��

� �ل ل�لة.. »
ا كدأ�ه �� س�جار�

� للحد�قة � منتصف الل�ل رأی (�ار�مور) ال�اب الخار��
« و��

� ما هنالك.. ا.. فأثار هذا قلقه، وحمل مص�احه لي�ب�� مفتوح�
و�ان أن وجد جثة س�� (�شارلز) عند نها�ة الممر خارج

الحد�قة.. »
� ع� مجمع

» و�قول (�ار�مور) إن س�� (�شارلز) �ان �م��
ت خطواته �عد عبور البوا�ة � �دا�ة رحلته.. ثم تغ��

قدم�ه ��
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ة � ع� أصابع قدم�ه، وقد أثارت هذە المقولة ح��
فراح �م��

ة.. » وأي ح��
ا من م�ان الحادث، »و�ح تاجر خ�ل من الغجر، أنه �ان دان��

� سمع صوت �اخ لم �درك مصدرە.. » ح��
»لم تكن ثمة آثار عنف ع� جثمان س�� (�شارلز).. غ�� أن
ا.. وكشف ا ح�� إن مالمحه ت�دلت تمام� ا رع�� الوجه �ان متقلص�

�ــــح الجثة أن س�ب الوفاة �ان ن��ة قلب�ة عن�فة.. » ���
ی « والور�ث الجد�د للق� هو الوح�د.. وهو مس�� (ه��
� أم���ا.. ل�ن ثروة

ا �� � الفق�د، وهو مق�م حال��
�اسكرف�ل) ابن أ��

طائلة قد آلت إل�ه بوفاة عمه.. »
وانت� د. (مورت�مر) من القراءة.. فسأله (هولمز):

« .. � - « ال�د أن لد�ك من األس�اب ما �دعوك لطلب رأ��
- « أنا �ا مس�� (هولمز) رجل علم.. �كرە أن �قال عنه إنه
� أعرف أن خرافة �لب .. ل��� � �صدق خزع�الت الفالح��
� حكيتها لك �انت تملك من س�� (�شارلز) �ل (�اسكرف�ل) ال��
.. ً

� الفالة ل��
مملك ق�ل وفاته.. و�ان يؤمن بها و�تحا�� الس�� ��

«
� عما إذا كنت أسمع عواء �لب هائل، أو أرى ْم من مرة سأل��

�
»ل�

� الفالة المح�طة �الق�.. وذات مرة زرته ق�ل
ا �� ا غ���� وحش�

ا.. � عند ال�اب.. ورأ�ت عي��ه ت�سعان هلع�
وفاته فوجدته ي�تظر��

� حجم عجل
ا أسود ضخم الجسد ��

�
نظرت ورا�� فرأ�ت حيوان

�
ا.. حاولت اللحاق �ه، ل�نه �ان قد ذاب �� يركض مبتعد�

الظالم.. »
»وأحدثت هذە الحادثة أسوأ األثر لدى س�� (�شارلز).. و�دأ
حت عل�ه أن �سافر �عض الوقت إ� فؤادە �ضعف.. لهذا اق��
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ء عن ق� أجدادە المخ�ف والقفر (لندن) لي�� �ل ��
المح�ط �ه.. »

( � � ل�لة وفاته أرسل خادمه (�ار�مور) عامل االسط�ل (برك��
»و��

.. هرعت إ� الق� والحظت ما الحظه (�ار�مور) من � �أ�� ��
� لم أر آثار أحد سوى أقدام � آثار األقدام.. ل���

اختالف ��
(�ار�مور).. »

ا ع� وجهه، وأصا�عه قد حفرت »�ان س�� (�شارلز) من�طح�
األرض.. وع� وجهه �انت أعنف أمارات هلع رأيتها.. وقمت

ا غ�� �ال�حث حول الجثة فوجدت آثار أقدام حديثة العهد.. آثار�
آدم�ة.. »

.. و�صوت م�ح�ح أردف: � � غ���ت�� ونظر لنا �عين��
- « آثار أقدام �لب ضخم ! ».

 

∞∞∞∞∞
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-2-
ة، أما � سمعت الع�ارة األخ�� � ح��

� عرو��
شعرت برجفة ��ي ��

� حرص:
(هولمز) فراح �سأل د. (مورت�مر) ��

- »هل أنت واثق من رؤ�تك هذە اآلثار؟ »
� أراك.. » - « �ما أنا واثق من أن��

- »ولم يرها أحد سواك؟ »
ا.. و�مكن �سهولة � �ن م�� - « �انت �ع�دة عن الجثة حوا�� ع��

أال تراها.. ل��� أؤكد أنها هائلة الحجم.. »
� نهايته؟»

- « هال وصفت �� الممر الذي هلك س�� (�شارلز) ��
� من أشجار كث�فة ارتفاعها اثنا � صف�� - « إنه ط��ق مرصوف ب��
ا، و�وجد حزام من العشب �فصل األشجار عن ع�� قدم�
الط��ق.. و�وجد �اب صغ�� ع� جانب الممر �قود إ� الفالة..

« .. �
ل الص��� � � نهايته �قود إ� الم��

و�اب ��
ا؟ » - « وهل �ان ال�اب الصغ�� مغلق�

- »�ان عل�ه قفل مح�م.. ل�ن أي امرئ �قدر ع� الوثب فوقه..
واآلثار �انت هناك.. ي�دو �� أن س�� (�شارلز) وقف هناك �عض
.. إن المرء � الوقت ألن رماد لفافة ت�غه �ساقط هناك مرت��

ينفض الس�جار مرة �ل خمس دقائق.. »
� �ور:

قال (هولمز) ��
- « مر� ! إن د. (مورت�مر) �فكر مثلنا �ا (واطسون).. »

ا.. وقال: ب �ق�ضته ع� ركبته متح�� و��
� كنت هناك ! الحق أنها قض�ة شائقة.. » - « أال ليت��

� تردد:
قال د. (مورت�مر) ��

ا للطب�عة.. ال أجرؤ ع�
�
ا خارق - »إن هذە القض�ة تحمل طا�ع�

� المنطقة إ� حّد م��ب..
ت �� قول هذا، ل�ن األساط�� قد ك��
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ا ف�ه �ل صفات �لب � الفالة وحش�
لقد رأى الناس ��

ا �أنه (�اسكرف�ل).. �قولون إنه مخلوق هائل الحجم �شع ضوء�
شبح ».

� أؤكد لك أن ون ع� ذات الوصف.. ودع�� »لقد أجمع ال�ث��
مل�وت الرعب قد �سط جناح�ه فوق المقاطعة.. فال �جرؤ ع�

 إال رجل له قلب من فوالذ.. »
ً

� الفالة ل��
�� �

الم��
هات؟ » ا - وأنت رجل علم - تؤمن بهذە ال�� - »وهل حق�

- « أنا ال أدري ما أعتقدە.. »
هّز (هولمز) كتف�ه وقال:

، �
� �المك �ا س�دی.. فقد جئت تطلب عو��

ا �� - « أرى تناقض�
ا للطب�عة

�
ا خارق � األمر ش�ئ�

ا �أن �� و�رغم هذا أراك تحمل �قين�
�ستح�ل عّ� معرفته »

� م�ع س�� (�شارلز).. �ل
- « أنا لم أطلب منك التحقيق ��

ی �اسكرف�ل).. الذي س�صل إ� أرغب منك أن تح� س�� (ه��
« ..

ً
(ووترلو) حا�

� أم���ا؟ »
- « الور�ث المق�م ��

- « نعم.. وهو شاب حسن الخلق، وأنا القائم ع� تنف�ذ وص�ة
س�� (�شارلز) »

- « هل من ورثة آخ��ن؟ »
� - « هناك (رودجر �اسكرف�ل) أصغر ثالثة أخوة.. و�ان س��
الخلق.. رحل إ� أم���ا الوس�، ومات هناك �الح� الصفراء..

ی).. وهناك أخ كب�� ف لنا (ه��
�
ا، وخل وهناك أخ أوسط تو�� شا��

� قبول أن �دخل
ا �� هو س�� (�شارلز) رحمه هللا.. وأنا أجد ُع��

ی) ق� أجدادە.. » س�� (ه��
- « لم ال؟ »
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- « هل ت�� اللعنة المح�طة بهذا الب�ت؟ أنا أعرف أن س��
� - من ناح�ة أخرى - أرغب ی) س�ل�� ما القاە سا�قوە.. ل��� (ه��
ا.. فوجودهم � أن يتواجد واحد من آل (�اسكرف�ل) هنا دوم�

��
وعات نافعة ال غ�� عنها.. » ينعش المقاطعة �م��

: قال (هولمز) �عد تفك��
- « ل�ن - إذا صحت نظ��تك �خصوص وجود قوى مما وراء
� �ل م�ان..

� أن الخطر يهدد الور�ث �� الطب�عة - فهذا �ع��
� (د�فون شاير) وحدها »

ول�س ��
- « هذا صحيح.. »

� المحطة.. وال
ي) �� - « إذن خذ ع��ة واتجه الستق�ال س�� (ه��

ا.. » ا ح�� أ�ون رأ�� تقل له ش�ئ�
ا؟ » - « وم�� تكون رأ��

ا ة غد� � العا��
ا لو جئت�� �� ا.. وسأ�ون لك شا�ر� � يوم� - « أعط��

ی).. » ومعك س�� (ه��
- « ل�كن.. »

ا وغادر الدكتور (مورت�مر) الم�ان.. فجلس (هولمز) يب�سم راض��
: � .. وسأل�� �

إذ وجد قض�ة معقدة �ما �ك��
- « هل أنت خارج �ا (واطسون)؟ »

- « نعم.. »
- » إذن أرجو أن تمر ع� حانوت (براد�) وتطلب منه أن يرسل
�
� ألرجو - كذلك - أن تتأخر �� � أفضل ما عندە من تبغ.. و�ن��

� هذە القض�ة الشائقة.. »
 � ت�يح � التفك�� ��

ً
العودة ل��

∞∞∞∞∞
� التاسعة مساء ففتحت �اب الشقة..

عدت من النادي ��
ا قد اجتاح الم�ان.. دخان كث�ف �غ� �ل خ�ل �� أن ح��ق�
ء.. و�صع��ة أدركت أن هذا دخان غليون (هولمز).. ورأيته �

��
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�
ا ع� مقعدە األث�� �دخن، وجوارە ع� وسط السحب جالس�

ة.. المنضدة لفافات ورق كث��
قال �� وأسنانه تطبق ع� الغليون:

� النادي.. »
د؟ أراك أمض�ت وقتك �� - »هل أصا�ك ال��
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ة.. فقال: �دت عّ� الح��
ا �ا ع��زي.. فاليوم ممطر وأنت نظ�ف لم � جد�

- »هذا منط��
ي�سخ حذاؤك ولم ت�تل ث�ا�ك.. وأنت �ال أصدقاء سوای، فأين
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أمض�ت اليوم إذن؟ »
- « هذا.. حسن.. أمر واضح.. »

ة ال �فطن أحد لها برغم وضوحها.. وأين - « ثمة أش�اء كث��
� ذه�ت؟ » تحسب��

- « ظللت ح�ث أنت.. »
� من القهوة الممتازة، ودخنت �ت قدح�� �� � - « �الض�ط.. ل���
� طلب خ��طة لـ (د�فون

�م�ة هائلة من التبغ الج�د.. وأرسلت ��
شاير) � أدرس م�ح الحادث.. »

ة جوارە.. وأشار إليها: ومّد �دە ل�فتح خارطة كب��
- « هو ذا ق� (�اسكرف�ل).. توجد غا�ة حوله.. ثم �� ذي
� قلب

) ح�ث �ق�م د. (مورت�مر).. ثمة مزرعتان �� � ق��ة (ج��م��
) و(های نور).. ثم سجن (بر�ستون) ال�ب�� الفالة، هما (فولم��

هنا.. »
� فتحتها وقال: ثم أشار إ� النافذة ال��

- « أرجو أن تع�د غلقها �ا (واطسون).. فإن األما�ن المغلقة
� صندوق

� أف�اري.. ل�س إ� حد الح�اة �� � ع� ترك��
�ساعد��

ا.. » ط�ع�
: ثم سأل��

� آثار األقدام
 ذلك التغ�� ��

ً
- « دعنا نتأمل هذە القض�ة.. ل�� أو�

� الممر.. لقد ت�لم عنه د. (مورت�مر) وقال إن س�� (�شارلز) �دأ
��

� الس�� ع� أطراف أصا�عه.. ما مع�� هذا؟ إن هذا ي�دو
��

ا.. » سخ�ف�
- »وما رأ�ك؟ »

ا �ح�اته.. ثم - « �ان الرجل �جري �ا (واطسون).. �جری فار�
ا.. » أص�ب بن��ة قلب�ة اجتمع فيها المجهود والذعر فهوی ميت�

- « وما الذي رآە؟ »
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ا.. ا.. �التأ��د ُجّن هلع� ء جعله �جن هلع� �
- « ال أدري.. ل�نه ��

ل ح�ث األمان، �ل ابتعد عنه.. � � فرارە لم يتجه إ� الم��
ف��

ا لروا�ة الغجري - ثم بّح ا الغوث - ط�ق� ا طال�� � و��دو أنه �خ كث��
� الممر ل�لتها؟

صوته.. وهنا نقطة أخرى: من الذي �ان ي�تظرە ��
«

ا؟ » - « ومن قال إنه �ان ي�تظر أحد�
� الل�ل ال�ارد..

- « هذا واضح.. رجل م��ض، شيخ �خ�ج ��
و��تظر ع�� دقائق �املة جوار �اب المروج.. ل�س هذا �أسلوب
ّ�ض.. إن القض�ة قد غدا لها جسد �ا (واطسون).. فهال من ي��
ء عن أذهاننا ح�� نل�� د. �

� القيثار؟ علينا أن نن�� �ل �� ناولت��
ا.. ». ی) غد� (مورت�مر) وس�� (ه��

∞∞∞∞∞
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ة ح�� جاء زائرانا.. واستق�لهما ما �ادت الساعة تدق العا��

ا.. .. لقد �ان الم�عاد دق�ق� ��
� � رو�ه الم��

(هولمز) ��
� � من عمرە، ذا شعر أسود وحاجب�� � الثالث��

ی) �� �ان الس�� (ه��
� �كفاحه تحت

ته مما ��� .. وقد لوحت الشمس ��� � كث��
تقل�ات الجو.. و�انت سمات األرستقراط�ة واالعتداد �النفس

تتم�� مع ما ق�ل عن أصله..
قال لـ (هولمز):

� د. ا ل��ارتك �ا مس�� (هولمز) ح�� ق�ل أن ��لم�� - »كنت قادم�
ا �.. هذا (مورت�مر) عنك.. فقد حدثت واقعة غ���ة نوع�

الخطاب.. »
ی ا رمادي اللون كتب عل�ه �خط متع�ج: س�� (ه��

�
�ان مظروف

�د لند).. و��دو أن مكتب ال�� �اسكرف�ل) - فندق (نورث م��
ختمه مساء أمس..

� ذلك الفندق؟ »
- »هل �ان أحد �عرف أنك ت�توى اإلقامة ��

- « ال أحد سوای ود. (مورت�مر).. »
فتح (هولمز) المظروف فأخ�ج ورقة مط��ة فتحها.. فقرأنا ع�ارة

واحدة تم تك��نها من �لمات مطبوعة ملصقة:
ا ع� ح�اتك.. » � الفالة حرص�

- « ال تمش ��
ا.. و�انت �لمة (الفالة) �� اللفظة الوح�دة المكت��ة �دو��

قال (هولمز):
- »هال جل�ت � �سخة من ج��دة (الت�مس) الصادرة أمس �ا

(واطسون)؟ »
ت له الج��دة.. ففتحها وراح يتأمل صفحاتها.. ثم نظر وأح��

إ� العمود االفتتا�� وقال:
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- »هو ذا مقال افتتا�� عن ح��ة التجارة.. �قول المقال: هناك
ائب الجمرك�ة تح�� الصناعة المحل�ة.. ف��ق يؤكد أن ز�ادة ال��
ا ع�) اقتصاد � هذا الط��ق (حرص�

نقول لهذا الف��ق: (ال تمش ��
� (ح�اتك) وح�اة �ل مواطن..

ال�الد.. إن نقص الواردات يؤثر ��
«

وفرك كف�ه.. وقال �م�ح:
- « ما رأ�ك �ا (واطسون)؟ »

ة: � ح��
ی) �� قال س�� (ه��

ائب الجمارك �� آخر ما أفكر ف�ه اآلن �ا مس�� - »إن ��
(هولمز).. »

قال (هولمز):
� وصلتك جاءت من هنا.. فهاهنا - »�ل العكس.. إن الرسالة ال��

ا ع�) و(ح�اتك).. » ) و(حرص� �
تجد �لمات (ال تمش ��

� دهشة:
هتف د. (مورت�مر) ��

- »إن هذا مذهل �ا مس�� (هولمز) ! ك�ف عرفت اسم
الصح�فة ومقالها االفتتا�� بهذە ال�عة؟ »

قال (هولمز):
� � جمجمة الزن�� � ب�� - « �ما �مكنك �ا د. (مورت�مر) أن تم��

� افتتاح�ة (الت�مس) أن�قة وجمجمة اإلسك�مو.. أنا كذلك أم��
ء واضح.. وقد �

� الصحف.. هذا ��
الحروف ثابتة الح�� من �ا��

رجحت أن �كون صاحب الرسالة اختارها من ج��دة أمس..
نفس يوم اإلرسال.. و�مكن القول إنه قّص ال�لمات �مقص
أظفار.. هذا واضح من قطع الورق.. وألصقها �الصمغ فوق

الورقة.. »
- « ولماذا كتب (فالة) �خطه؟ »
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� الج��دة.. ف�� لفظة غ��
- »من العس�� أن تجد لفظة (فالة) ��

شائعة.. »
ء آخر؟ » �

- »هذا رائع.. هل تدلنا الرسالة ع� ��
- « �ما ترون.. العنوان مكتوب �خط رديء.. وهذا معناە أن
مرسل الرسالة رجل مثقف حاول انتحال خط غ�� خطه.. ألن

.. إنه شخص �خ�� � ج��دة (الت�مس) ش�ه قا�ة ع� المثقف��
أن نرى خطه.. ثم هو يت�ف �عجلة �ما هو واضح من قلة

العنا�ة �لصق ال�لمات.. فلماذا هو متعجل؟ »
قال د. (مورت�مر):

اضات.. » - »هنا ت�ت�� الحقائق وت�دأ االف��
� أن أذهب - « �ل نحن نعمل �ط��قة علم�ة منظمة1.. و�مكن��
أ�عد من هذا، فأقول إن عنوان الرسالة ع� المظروف قد كتب

� فندق.. »
��

- « وك�ف تعرف هذا؟ »
� استخدام

ا �� ا واضح� ى من العنوان أن هناك ع�� - « س��
ك قلمه المداد.. وقد تم ملء قلم الح�� ثالث مرات.. وال أحد ي��
� فندق..

ة.. أي أنه �� ا عن المح�� � حالة كهذە ما لم �كن �ع�د�
��

�
� سالل المهمالت الخاصة �الفنادق ��

وأراهن أننا لو ف�شنا ��
نج کروس)، لوجدنا ج��دة (الت�مس) ذات الفجوات (�ش��

إ�اها.. »
: ً
ی) سائ� ثم نظر إ� س�� (ه��

ء غ�� مألوف منذ وصلت إ� (لندن)؟ » �
- « ألم �حدث لك ��

.. ثم قال:
ً

ی) قل�� فکر س�� (ه��
- « أنا ال أعرف ما هو مألوف أو غ�� مألوف �ال�س�ة لح�اة

ا.. »
�
ا مألوف

�
� ال أحسب فقد فردة حذاء حدث .. ل��� � اللندني��
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« .. - « هذا مهم.. أرجو أن توضح �� أ���
� الفندق،

�� �
ء.. تركت الفردة مع زم�لتها خارج حجر�� �

- « ال ��
ا.. لقد ابتعت � الص�اح لم أجدها.. والخادم ال �عرف ش�ئ�

و��
ا �ساوي ستة � قد�� قط.. لقد �ان ثمين�

الحذاء ولم أضعه ��
ر�االت.. »

قال (هولمز):
ا - « أعتقد أنها لم تكن �قة و�نما �� إهمال عادي.. وأنك حتم�

واجد الحذاء.. »
ی) قد نفد.. فهو ال �ملك أ�ة خلف�ة عن هنا �ان ص�� الس�� (ه��
الموض�ع.. لهذا طلب من د. (مورت�مر) أن �ح� له �التفص�ل

عما �حدث..
وح� د. (مورت�مر) القصة �التفص�ل..

� دهشة:
ی) �� � انت� ال�د؛ قال س�� (ه�� ح��

ا.. نعم أنا قد سمعت عن �لب
�
ا ملعون

�
اث � نلت م�� - « ي�دو �� أن��

.. ثم هناك ته خرافة ال أ��� � اعت�� � ل�ن�� (�اسكرف�ل) منذ طفول��
ذلك الخطاب.. »

قال (هولمز):
� الفالة.. و���د

ا ما �حدث �� - « ي�دو أن هناك من �عرف ج�د�
حمايتك.. »

� نفسه.. »
- « أو إ�عادي لغرض ��

� عزم:
ثم قال ��

� ب�ت
� من الح�اة �� � ع� أن �منع�� - « لن �قدر إ�� وال ج��

� الذي ال مح�د عنه.. ل�ن هذە
.. فهذا هو قرارى النها�� �

أسال��
األخ�ار قد فاجأت�� �ا مس�� (هولمز).. لهذا أحتاج إ� �عض
� الفندق اليوم

الوقت ح�� أستوعب ما سمعت.. دعنا نلتق ��
ع� الغداء �ا مس�� (هولمز).. »
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وان�ف الرجالن..
وع� الفور كف (هولمز) عن ال�سل.. انتا�ه ال�شاط فه�ع

: ّ �
يرتدي ث�ا�ه ومعطفه.. وصاح ��

- »ارتد المعطف والق�عة �ا (واطسون).. أ�ع !»
ان شارع (أوكسفورد) ع� � �ع�� وهرعنا إ� الشارع.. فرأينا الرجل��
� م�� من م�اننا.. رحنا نركض وراءهما ح�� دنونا منهما.. �عد مائ��

ا عنهما.. ثم ت�عناهما إ� شارع (ر�جنت) ووقفنا �ع�د�
� �ور:

هنا صاح (هولمز) ��
- « ها هو ذا رجلنا ! »

.. � ا عن الرجل�� قالها وهو �ش�� �عصاە إ� ع��ة مقفلة تقف �ع�د�
� اللحظة التال�ة أخ�ج الرا�ب

� وجهه.. و�� و�داخلها رجل لم أتب��
.. فما إن رآنا ح�� � � المعت�� ا ذا لح�ة كثة وعين�� رأسه فرأ�ت وجه�

ا عندها اندفعت الع��ة م�عة نحو هتف �قول للسائق ش�ئ�
نها�ة شارع (ر�جنت)..

 أن نلحق �ه.. ولم نجد ع��ات
ً

�ان قد ابتعد عنا فلم �عد سه�
أجرة حولنا..

قال (هولمز):
ی) منذ جاء إ� (لندن).. و�ال - « هذا هو من ي�تبع س�� (ه��

لند)؟ » � فندق (نورث م��
فك�ف عرفوا أنه س�ق�م ��

� - « ل�نه �ذلك �غدو تحت رحمة السائق.. ومن المؤسف أن��
لم ألتقط رقم الع��ة.. »

ا كذا ال �فوت�� الرقم هو 2704..» - »�ال �ا ع��زي.. إن ش�ئ�
- « لقد رأ�ت لحيته.. »

- »من الواضح أنها مستعارة.. و�� �اف�ة لتغي�� مالمح الوجه
ا.. ». تمام�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لند) حسب الموعد.. اتجهنا �عد الظهر إ� فندق (نورث م��

ی �اسكرف�ل).. �ان � الدرج فإذا بنا نل�� س�� (ه��
وصعدنا ��

ا وقد � �دە �فردة حذاء قد�مة م�سخة.. و�صيح حانق�
�مسك ��

احمّر وجهه:
� مّر الطعم.. لو � سأر�ــهم أن�� � أحمق ل��� - »كذا ! هم �حسبون��
� مزاحهم

لم �عد الحذاء المفقود فلسوف يندمون.. لقد �الغوا ��
�ا مس�� (هولمز).. »
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� أن حذاءك لم يرجع؟ » - »هل تع��
كوا � من - « نعم.. �ل و�قوا (فردة) من حذاء آخر.. لم ي��

أحذي�� الثالثة سوى هذا الذي أرتد�ه ! »
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� ح�ج:
وجاء خادم ذو ل�نة ألمان�ة �قول ��

� الفندق �له.. »
- « س�دی.. ل�س لحذائك أثر ��

- « حسن.. ما لم �ظهر الحذاء ق�ل الغروب ستكون � �لمتان
مع المدير.. »

ا.. » ا س�دی.. سنجد الحذاء حتم� - »عذر�
ا آخر.. » � ش�ئ� ون أن�م لن ��قوا م�� - « س��

ء عن قض�ة �
واجتمعنا ع� طعام الغداء.. فلم يتلفظ أحدنا ���

� قاعة الجلوس.. فأعلن س��
�لب (�اسكرف�ل) ح�� جلسنا ��

ی): (ه��
� آخر األسب�ع.. »

� ق� (�اسكرف�ل) ��
- »سأذهب لإلقامة ��

قال (هولمز):
�
ا.. فالحق�قة �� أن هناك من يتعق�ك �� ا صائ�� - « ر�ما �ان قرار�

ة �سهل أن تؤذي فيها دون أن �ستطيع (لندن).. و�� مدينة كب��
ا �ان �قفو أثرك  ملتح��

ً
 أن رج�

ً
حمايتك.. هل تتصور مث�

اليوم؟ »
هتف د. (مورت�مر):

- « ول�ن.. ول�ن (�ار�مور) خادم س�� (�شارلز) ملتح.. »
� الق� اآلن؟ »

- »هل هو ��
- « �التأ��د.. »

تناول (هولمز) ورقة تلغراف وكتب عليها نّص برق�ة « هل
ی)؟ » وجعل المرسل إل�ه ء لوصول س�� (ه�� �

أعددتم �ل ��
� ق� (�اسكرف�ل).. ثم كتب برق�ة أخرى

مس�� (�ار�مور) ��
� حالة

).. المرجو �� � نصها: (الس�د مدير مكتب تلغراف (ج��م��
قوا لنا عدم وجود مس�� (�ار�مور) ل�سلم برقيته �ال�د أن ت��

لند).. ی �اسكرف�ل) – فندق نورث م�� �اسم س�� (ه��
وقال:
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� الق� أم
- « هكذا نعرف ق�ل المساء ما إذا �ان (�ار�مور) ��

ال.. »
ثم إنه سأل د. (مورت�مر):

- « قل � �ا دكتور.. ال�د أن (�ار�مور) وامرأته ينعمان �ح��ة
� ق� (�اسكرف�ل) اآلن.. »

وسعة ع�ش ��
ا.. » - « ط�ع�

اثه؟ » ء من م�� - « وهل خصهما س�� (�شارلز) ���
- « نعم.. خمسمائة جن�ه ل�ل منهما.. »

ا.. لعمري إنها أخ�ار طي�ة.. ا �انا �علمان ذلك مس�ق� - « وط�ع�
سؤال آخر �ا دكتور، وأرجو أن تغفر �� ما ف�ه من وقاحة: لو أن
�
وة الطائلة �� ي) فمن يرث هذە ال�� ا أصاب س�� (ه��

�
حادث

(�اسكرف�ل)؟ »
وة إ� ق��ب �ع�د اسمه - « ال يوجد ورثة ق��بون.. لهذا تئول ال��

� كن�سة (وستمورالند).. »
ا �� (ج�مس دزموند).. و�عمل واعظ�

- « وهل قا�لت هذا المس�� (دزموند)؟ »
� الق� ذات مرة.. »

- « نعم.. وهو رجل صالح مهذب.. زارنا ��
ی): سأل (هولمز) س�� (ه��

- « وهل قمت أنت �كتا�ة وص�تك؟ »
� أرى أن يتم تور�ث المال ا لذلك.. ل��� - « ال.. لم أجد وقت�
ا ليتمكن الور�ث من الحفاظ ع� مجد آل والعقارات مع�

(�اسكرف�ل).. »
قال (هولمز):

ی).. �مكنك الذهاب إ� ق� أجدادك.. - « حسن �ا س�� (ه��
� أرى أال تذهب إل�ه وحدك.. إن د. (مورت�مر) معك.. ل�ن ل���
ب�ته �ع�د عن الق� ولد�ه عمله وع�ادته.. لذا أرى أن تصحب

� �ل لحظة.. »
 �كون معك ��

ً
رج�
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�
- « ومن تراە �صلح؟ »

- « إن د. (واطسون) خ�� من �قوم بهذا العمل ! »
.. فشعرت �دهشة غامرة، ولم أدر �

قالها وهو �ضع �دە ع� كت��
� حرارة و�قول:

ي) �صافح�� �� ما أقول ب�نما س�� (ه��
- » هذا كرم منك �ا د. (واطسون).. ولن أ�� ص��عك ما

حي�ت.. »
ا ع� هذە المجامالت فغمغمت: لم أجد ما أقول رد�

- »حسن.. سأذهب ��ل رضا.. »
ة والنصف..» � الحاد�ة ع��

� المحطة يوم الس�ت ��
- « أراك ��

� شارع (ب�كر).
ورك�ت الع��ة جوار (هولمز) عائدين إ� دارنا ��

ق�� النهار �له وأ��� المساء �دخن غليونه �فظاعة، و�فكر
�
� أول المساء عرفنا أن (�ار�مور) الخادم ما زال ��

ا.. و�� صامت�
ق� (�اسكرف�ل).

دق جرس ال�اب فذه�ت ألفتحه..
 فظ المظهر لم أحتج لجهد �� أعرف أنه حوذي

ً
رأ�ت رج�

� �ان الملت�� الغامض � أخذ (هولمز) رقمها، وال�� المرك�ة ال��
يركبها..

قال الرجل:
� المخفر أنك ت�حث عن حوذی المرك�ة رقم

�� �
و�� - « لقد أخ��

�
� الق�ادة سبع سنوات ولم أر شكوى واحدة ��

2704  .. إن �� ��
« .. �

ح��
قال (هولمز):

ا � األمر شكوى �ا رج� الط�ب.. �ل سأعط�ك جنيه�
- « ل�س ��

لو أج�ت سؤ�.. »
�دا الرضا ع� الرجل.. وسأل:

- »ماذا ت��د �ا س�دی؟ »
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ل � ء عن الرجل الذي �ان يراقب هذا الم�� �
- « أر�د معرفة �ل ��

� شارع (ر�جنت)، ثم أمرك
�� � ص�اح اليوم، ثم راح ي�تبع رجل��

�االبتعاد.. »
�دا االرت�اك ع� الحوذی.. وقال:

طة ض أن تعرف هذا �ا س�دي.. فالرجل من ال�� - « المف��
� أال أن�س ب�نت شفة.. وقال إن اسمه ال��ة، وقد طلب م��

لوك هولمز) ! » (ش��
ء (هولمز) �اإلجا�ة، فانفجر �ضحك.. وقال: فو��

- « �ا له من رجل �ا (واطسون) ! الحق أنه ��ــــع ال�ديهة �فكر
� هذا.. وأين قا�لته؟ »

�ذ�اء.. وقد تفوق عّ� ��
قال الحوذی:

� مقا�ل أن أط�عه � م�دان (ترافلجار).. وقد نقد�� جنيه��
�� » -

� ذه�ا من فندق طاعة عم�اء ط�لة اليوم.. و�ان يراقب رجل��
لند) إ� شارع (ب�كر).. ثم غادراە إ� شارع (نورث �م��
� أن أنطلق

(ر�جنت).. وفجأة أغلق الرجل نافذة الع��ة وأمر��
: �أق� �عة إ� محطة (ووترلو).. وهناك نقد�� أجري وقال ��
� صح�ة (هولمز).. ومن هنا

ر�ما يهمك أن تعلم أنك كنت ��
عرفت اسمه.. »

- »هل �مكنك أن تصفه؟ »
ا وقال: حك الحوذي رأسه مفكر�

.. شاحب.. متوسط الطول.. � � األر�ع��
ا ف�ه.. �� ء خاص� - « ال ��

له لح�ة كثة.. »
- « حسن.. هاك الجن�ه.. ولك مثله لو جل�ت � معلومات

أخرى.. »
� خي�ة أمل و

ا.. ب�نما نظر � (هولمز) �� وان�ف الرجل م�ور�
أسف.. وقال:
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ا �ا (واطسون).. لقد خ�نا معركة - »خ�ط آخر لم �عد مهم�
� معركة (د�فون شاير) ! ».

� أتم�� لك الفوز �� (لندن) ل���
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� ط��قنا إ� المحطة؛ قال (هولمز):

ب�نما نحن ��
ك � - »ستكتب �� �ل الحقائق �التفص�ل أي (واطسون)، وت��
ي) مهمة ر�طها واستخالص النتائج.. أر�د معرفة عالقة س�� (ه��
ا ا عن وفاة س�� (�شارلز).. أر�د أخ�ار� انه الجدد.. أر�د أخ�ار� �ج��

ان.. » عن الج��
سألته:

ی) �طرد الخادم وزوجته؟ » - « هل ترى أن ي�دأ س�� (ه��
� حالة براءتهما.. ولعل طردهما

ا �� - « ال.. فالظلم س�كون فادح�
�ر ما.. أر�د منك أن تراقب �جعلهما �عجالن ب�نف�ذ مخطط ��
.. أن تراقب د. (مورت�مر) و�ن كنت أعرف أنه � � المزرعت�� صاح��
بريء.. هناك عالم تار�ــــخ طب��� �ع�ش مع أخته، واسمه
..( (س�ي�لتون).. وهناك مس�� (فران�الند) صاحب ق� (الف��
ا �جب أن تدرس أمر �ل هؤالء �ا ع��زي.. ول�كن مسدسك جاهز�

ا.. » � حالة الخطر.. وكن حذر�
��

ی) ود. (مورت�مر) �الدرجة األو�.. لحقت �ع��ة الس�� (ه��
وأخرجت رأ�� من النافذة أودع (هولمز) الذي وقف ع�

ا.. المحطة يرمق القطار صامت�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

اء والمروج الغناء، � المزارع الخ�� راح القطار �قطع ط��قه ب��
� السفر..

�� ّ �
� صد��� � و��� ونمت صداقة ال �أس بها بي��

ومن �ع�د الحت غا�ة عند سفح ج�ل.. فهتف د. (مورت�مر):
- « إنها الفالة.. »
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ة.. و�عان ما راح الحمالون � محطة صغ��
وتوقف القطار ��

ينقلون الحقائب إ� ع��ة �جرها حصانان..
ا أ��� من الالزم من � الحظت عدد� ا ل��� ا �س�ط� �ان الجو رح��
� اهتمام

الجند، الذين �حملون سالحهم و�تأملون الناس ��
وشك..

ب�نما نحن �شق در�نا �الع��ة نحو ق� (�اسكرف�ل)، قال
:( � ك�� السائق الذي عرفت أن اسمه (ب��

- « إن مسجونا قد فّر من سجن (بر�ستون) منذ أ�ام ثالثة..
طة مخارج المقاطعة، ل�ن دون توفيق.. » لهذا تراقب ال��

� ال ترى نها�ة �انت الع��ة ماض�ة وسط الحقول والمرا�� ال��
لها.. ومن �عد ترى الهضاب المكسوة �العشب..

�ساءل (مورت�مر):
� الهارب؟ » -  « من هو السج��

- « إنه (سلدن).. سفاح (نوتنج هول).. »
تذكرت االسم.. لقد �انت ج��مة شنعاء �لغ من هولها أن

 ولم تح�م ب�عدامه..
ً

ت القاتل مخبو� المح�مة اعت��
ا ومن �ع�د الح ق� (�اسكرف�ل) المب�� من الحجر.. �ان رهي��

ا �قف وسط األشجار �لغز قد�م.. مهي��
� من األشجار.. ورحنا ندنو من � صف�� ا ب�� ودخلت الع��ة ط��ق�

الق�..
ی): استق�لنا رجل فارع الطول.. تقدم منا ورّحب �س�� (ه��

ی).. إن ق� (�اسكرف�ل) يرحب �ك..» ا �ا س�� (ه�� - » مرح��
و�انت معه امرأة.. فعرفت أنه الخادم (�ار�مور) وزوجته..

ي) إ� دارە.. ب�نما وا�سحب د. (مورت�مر) لتقله ع��ة س�� (ه��
أدخلنا الخادم إ� بهو كب�� �ه موقد مشتعل.. ورحت أتأمل

ً
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ا  فارع الطول ذا لح�ة سوداء كثة.. وس�م�
ً

(�ار�مور) فوجدته رج�
إ� حد ما..

ی): قال لس�� (ه��
- « ��نا �ا س�دي أن ن��� معك ح�� تعّد للق� ما �لزمه من
�
خدم.. �عد هذا نحن مستعدان للرح�ل.. فالق� �ان ��

استطاعتنا أ�ام س�� (�شارلز) ألنه لم �كن يزور وال ُيزار.. أما مع
� تزمع س�ادت�م عملها.. » ات ال�� التغ��

ی): قال س�� (ه��
�
�� �

- « ل�ن أ�تنا تتعامل مع أ�تك منذ دهر.. ولن أ�دأ ح�ا��
الق� �أن أغ�� هذا.. »

�دا التأثر ع� الخادم وقال:
ة � - ذك��ات كث�� � أحمل - وزوج�� ّ �ا س�دي.. ل��� �

- »هذا يؤثر ��
لهذا الق� توشك أن تكون أل�مة �عد رح�ل س�� (�شارلز)..

� الح�اة هنا �عد ذلك.. »
وأعتقد أننا لن نجد راحة ��

ی)، و�الهما تطالن ع� �انت حجر�� جوار حجرة س�� (ه��
� نها�ة بهو الق�..

فة �� رواق ط��ل �متد من ��
ا ألن ورق الحائط �ان و��دو أن الحجرة قد تم تجد�دها حديث�

زا�� اللون، و�ان أثاثها حد�ث الطراز..
، ثم دخلنا إ� قاعة الجلوس.. � وجلسنا نلتهم العشاء صامت��

ی): قال س�� (ه��
- « إنه م�ان كئ�ب والحق �قال.. �خ�ل إّ� أنه معاد �� �ش�ل

� ألفهم � تدهور الحالة النفس�ة لع�.. » ما.. و�ن��
جاء موعد النوم..

ّ برغم � � الفراش، ل�ن النوم جفا عي��
� ورقدت �� دخلت غرف��

ا ما خال صوت دقات ساعة إرهاق السفر.. �ان السكون تام�
حائط..
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.. وواضح أن � ! امرأة ت��� � الظالم صوت امرأة ت��
فجأة سمعت ��

الصوت آت من داخل الق�..
مكث صوت ال��اء نصف ساعة ثم انت�.. وعاد السكون إال من

صوت دقات الساعة الرت�ب..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ی) سمع الصوت ذاته ع� مائدة اإلفطار عرفت أن الس�� (ه��

� كنهه.. ، ل�نه �ان ش�ه غاف فلم �حاول تب��
ً

ل��
.. وقال:

ً
وسألنا (�ار�مور) عن هذا الصوت فامتقع وجهه قل��

�
.. واألخرى �� � � الق� إحداهما زوج��

- « توجد امرأتان ��
الجناح ال�ع�د.. وأنا أعرف أن صوت ال��اء لم �صدر عن

« .. � زوج��
� دخلت امرأته ولمحت عي�يها ا.. عرفت أنه �اذب ح�� �ان �اذ��
.. لماذا كذب؟ لماذا �كت � � وجفنيها المنتفخ�� المحمرت��

زوجته؟
� (لندن).. لهذا ذه�ت إ�

�ان عّ� أن أت�قن من أنه لم �كن ��
) وسألت عمن �سلم برق�ة (�ار�مور).. � مكتب تلغراف (ج��م��

هل هو (�ار�مور) نفسه؟
ق�ة قال: � الذي سلم ال�� ل�ن الص��

ق�ة .. لذا قمت ب�سل�م ال�� ً
- « �ان مس�� (�ار�مور) مشغو�

المرأته فأنا أعرفها.. »
ة.. ا �الح�� عدت من المكتب شاعر�

� (لندن) أو عدمه أمر �ستح�ل الت�قن
إذن وجود (�ار�مور) ��

منه..
 �حمل

ً
 نح��

ً
.. فنظرت للوراء ألجد رج� � هنا سمعت من ينادي��

: ش�كة لص�د الفراش، ومعه عل�ة للعينات الن�ات�ة.. قال ��
� ع� تطف�� �اد. (واطسون).. فنحن ع� طب�عتنا ها

- « أعذر��
ان وأد� (س��لتون).. � من الج�� هنا.. إن��

ە.. ل�ن � - »هذا واضح.. فأستاذ التار�ــــخ الطب��� �سهل تمي��
؟ » � ك�ف عرفت��



2887

- « د. (مورت�مر) أشار إل�ك من �ع�د وذكر اسمك.. هل
فنا مس�� (هولمز) ب��ارة المقاطعة؟ » س���

� تمال�ت نف�� وقلت: ا لم أتوقعه... ل���  غ����
ً

�ان سؤا�
ا.. وال �مكنه ترك (لندن).. » - « إنه مشغول حال��

� أ�ة مش�لة تضا�قك أو
- « أنا مستعد لتقد�م العون ��

تحق�قات ت��دها.. »
له.. فقال: � وكنا قد دنونا من م��

« .. - « تفضل �الدخول.. سأقدمك ألخ��
ي).. ل�ن الرجل مشغول � أن أ�ون مع س�� (ه�� �ان من واج��
� دراسة األوراق.. ثم إن من واج�� كذلك أن أتعرف

اآلن ��
ان.. لهذا ق�لت الدعوة.. و�ت مع (س��لتون) قاصدين الج��

ب�ته..
قال وهو يرمق الفالة حوله:

- »إن الفالة هنا حافلة �األ�ار العظ�.. لقد م�� عّ� عامان
«.. � ها هنا أدرسها.. وال �عرفها حق المعرفة سوى قل�ل��

- »هل �� صع�ة إ� هذا الحّد؟ »
ا غ�� ا.. انظر إ� هذە الهض�ة الشمال�ة.. هل ترى ش�ئ� - « جد�

عادي؟ »
هة فوق جواد.. » � ا لل�� ا صالح�

�
- « ت�دو �� م�ان

ضحك وقال:
ة وسطها؟ هذە �� مس�نقعات - »هل ترى ال�قاع األ��� خ��
) العظ�� ح�ث �دفع الجاهلون ثمن جهلهم.. خطوة � (ج��م��
ة.. إنها ت�تلع �ل من �دنو منها، و�� اآلن واحدة تكون األخ��
�

� أعرف مم��ن �مكن الم�� أخطر �عد أمطار الخ��ف.. ل���
فيهما.. »

- »وماذا �دعوك لعبورها؟ »
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� إ� جزر تعج �الن�اتات النادرة والفراشات
- »إنها تقود��

ا �محاولة العبور هذە.. » الثمينة.. وال أنصح أحد�
جة �دأت واهنة.. ثم تعالت � الم�ان صوت ح��

وفجأة دوى ��
� حزن عميق..

ا غا�ت �� � ح�� مألت األرجاء.. وأخ��
� دهشة:

صحت ��
- »ما هذا �حق السماء؟ »

� غموض:
قال ��

- « إن الفالة لمألى �األ�ار.. �قول الفالحون إن هذا صوت
�لب آل (�اسكرف�ل) ينادى ف��سته.. »

ثم أردف وهو يرمق المس�نقعات:
- »ر�ما هو ص�اح ط�� جارح.. »

� (س��لتون) وراح يركض ومرت جوارنا فراشة جم�لة.. هنا فارق��
� خفة ورشاقة.. ورأيته يوغل داخل المس�نقعات ح��

وراءها ��
.. ء ع�� �

ا.. لقد ��� �ل �� � �قف ذعر� �اد قل��
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� فنظرت للوراء.. �انت امرأة تدنو
� خل��

هنا سمعت من �م��
، أدركت أنها شق�قة � .. و�انت حسناء رش�قة سوداء العين�� � م��

(س��لتون)..
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ا.. ل�نها لم ترّد التح�ة.. فقط قالت �لمة � محي�� رفعت ق�ع��
واحدة:

- « ُعد أدراجك ! ُعد! »
.. فسألتها: � نفد ص��

ب األرض �قدمها �� و�انت ت��
- « أعود؟ لماذا؟ »

� أنصحك �العودة إ� (لندن).. » - « لن أوضح.. ل���
� جئت من فوری و.. » - « ول���

� حنق:
صاحت ��

� أول قطار..
- « أال تفهم أن هذا المصلحتك؟ ُعد إ� (لندن) ��

�ة.. ما � قادم.. أرجو أن تقتطف �� هذە الزهرة ال��
صه ! إن أ��
أجملها ! »

ا.. وقال: ا لرؤ��نا مع� هنا جاء (س��لتون) �لهث.. و�دا مندهش�
� لم أظفر بها.. » - »�انت فراشة نادرة ل���

وأدركت أنه غ�� سع�د لهذا اللقاء.. وعيناە الالمعتان ت�تقالن
� شق�قته.. ثم قال: � و��� بي��
- « قد تعارفتما �ما أظن؟ »

قالت الفتاة:
ی �اسكرف�ل) ع� ما أحسب؟ » - « إنه س�� (ه��

- « �ال.. أنا د. (واطسون).. صد�قه.. »
دعانا (س��لتون) إ� الدخول.. والحظت أن الفتاة تضا�قت لهذا

الخلط..
ا.. ا عتيق الطراز، ل�ن ت�سيق الفتاة �ان واضح� ل ر�ف�� � �ان الم��
ورحت أرمق الفالة الموحشة من النافذة، فقال (س��لتون) �أنما

قرأ أف�اری:
�ل)؟ » - « م�ان غ��ب ل�ننا نح�ه.. أل�س كذلك �ا (ب��

ا: رّدت الفتاة �لهجة غ�� صادقة تمام�
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« ..�� » -
ا.. ثم � شمال انجل��

وح� � (س��لتون) أنه �ان مدير مدرسة ��
تف�� فيها ال��اء واضطر إ� إغالقها.. وجاء مع أخته ل�ستقر ها

�ة.. ات ال�� هنا و�درس الن�ات والح��
� إ� الصعود معه للطابق العلوی � أری مجموعاته..

ثم دعا��
� اعتذرت فلم �كن لدّي وقت �اف.. ل���

� أسئلة عدة، عما قالته الفتاة، وعن � ذه��
وعدت ع�� الفالة و��

صوت العواء، وغ�� ذلك..
و هنا فوجئت �اآل�سة (س��لتون) جالسة إ� جانب الط��ق،

� رقة وقالت:
و�انت تب�سم ��

� ا.. إن�� ا مخت�� - « لقد ركضت � ألحق �ك، وسل�ت ط��ق�
ا
�
آسفة ع� تلك الهفوة، وأرجو أن ت�� ما قلته لك �س�ان

ا..» تام�
سألتها:

ی) �العودة إ� � معرفة س�ب نصحك لـ (س�� ه��
� أ��� - « ل���

لندن.. »
ر واضح.. ل�ن - »إن لل�ساء ت�فات غ���ة قد ال �كون لها م��

هل تعرف أسطورة �لب (�اسكرف�ل)؟ »
- « إن هذا لهراء.. »

ی) - « أما أنا فأصدق �ل حرف منها.. وأرجو أن تنصح س�� (ه��
بتحا�� هذە المقاطعة الخطرة.. »

� �د�ه حقائق.. ثم لماذا - « لن �غادر الم�ان ما لم �جد ما ب��
� أن �سمع أخوك رأ�ك؟ » تكره��

�
- »إن (س��لتون) ح��ص ع� أن �ق�م ور�ث (�اسكرف�ل) ��

� ها هنا جم الفائدة.. ولسوف �حنقه ق�ە، فهذا �ف�د الفالح��
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ی) مغادرة الم�ان.. واآلن � طل�ت من س�� (ه�� أن �علم أن��
ا.. » وداع�

.. � � الصخور ح�� توارت عن عي�� ووث�ت ب��
ا.. ا متوجس� وُعدت إ� ق� (�اسكرف�ل) قلق�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ع��زی (هولمز):

� طرأت � خطا�ا�� السا�قة ع� �ل األحداث ال��
- « أطلعتك ��

� الهارب و�رجح أنه منذ قدومنا إ� (�اسكرف�ل).. ال أثر للسج��
غادر المقاطعة..

ی)، واصطحبنا هذا األول � (س��لتون) وس�� (ه�� تم التعارف ب��
له لتناول الغداء.. � � ي��نا الفالة.. ثم دعانا إ� م��

ی) نحو الفتاة.. ا من س�� (ه��  واضح�
ً

وقد الحظت م��
ا من (س��لتون) تجاە هذا الم�ل.. والحظت أنه ا واضح� وامتعاض�
ا.. واضح أنه متعلق � فرصة االنفراد أ�د� �حاول أال ي�يح لالثن��

ا.. وج ف�غدو وح�د� � � أن ت��
�أخته وال يرغب ��

).. وهو رجل تعرفت كذلك مس�� (فران�الند) مالك ق� (الف��
شيخ ذو وجه أحمر وشعر أش�ب.. عا�ف ع� دراسة الفلك
� ا عن السج�� ا �مسح الفالة �ه �حث� �التلسكوب.. وهو حال��

الهارب..
ا�د �صدد (�ار�مور) الخادم.. � � األمر أن ش� ي��

الجد�د ��
� تمش�ان ا ألسمع صوت قدم�� � الثان�ة ص�اح�

أمس صحوت ��
�
�� �

خارج الغرفة.. نهضت وفتحت ال�اب فرأ�ت (�ار�مور) �م��
 شمعة.. وقد قررت أن أت�عه خلسة..

ً
الرواق حام�

� الجناح اآلخر.. ووجدته �قف خلف
رأيته �دخل غرفة خال�ة ��

النافذة �حرك الشمعة �استمرار.. �ان يرمق المروج..
� هذا العمل، ثم أطفأ الشمعة وعاد.. عندها

ظّل �عض الوقت ��
� الفراش.. و�عان ما نمت..

� واندسست ��
هرعت إ� حجر��

� أن أح�� ء من �ل هذا، ل�نك طل�ت م�� �
ال أستطيع اس�نتاج ��

ل.. � � هذا الم��
ة �� ة وكب�� �ل صغ��
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ي) ع� أسلوب نكشف �ه ّ� هذا وقد اتفقت مع س�� (ه��
� خطاب آخر..

الب�ت.. ل�ن موضع هذا ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ع��زی (هولمز):

� رحلته
ا �� ی) ع� أن ن�بع (�ار�مور) مع� � وس�� (ه�� لقد اتفق رأ��

الل�ل�ة..
 ما �دأە عمه

ً
� إصالح الق�، مست�م�

ی) �� لقد �دأ س�� (ه��
س�� (�شالز) و�ن �ان األمر يتجاوز التجد�د إ� ما ي�دو �� أنه
إعداد لقدوم عروس.. وأنا أعتقد أن هذە العروس �� مس

(س��لتون)..
ی) للخروج، واستعددت �� أت�عه � استعد س�� (ه�� منذ يوم��
 أن أس�نتج أنه

ً
� ذلك.. و�ان سه�

.. ل�نه �دا غ�� راغب �� � كدأ��
ذاهب إ� لقاء مس (س��لتون).. قررت أن أتركه �خ�ج ثم أت�عه

� ع� سالمته.. ألطم��
ا إ� جنب وع� �عد ر�ــع م�ل رأيتهما.. �انا �مش�ان جن��

و�تحدثان..
� الصخور.. ورأ�ت (س��لتون) �خ�ج هنا أجفال ونظرا إ� ما ب��

ا �ق�ضته.. � الصخور و�عدو نحوهما ملوح� من ب��
ي) �حاول ، �دا فيها س�� (ه�� � � الرجل�� ورأ�ت مشادة ب��
.. و(س��لتون) حانق منفعل.. ثم جذب أخته من ذراعها التفس��
ا �اسف ی) وح�د� � معه إ� الب�ت، ووقف س�� (ه��

�� تم��
ال�ال..

ی) الحق أن موقف (س��لتون) غ��ب فقد علمت أن س�� (ه��
� حنق..

سأله �د أخته.. ل�نه لم �ق�ل وأ�� ��
ی) رجل ثري وس�م حسن الخلق.. وهو زوج صالح إن س�� (ه��
ها للفتاة.. ثم إن الفتاة تتعامل �اس�سالم ورخاوة تجاە مص��

ا؟ الخاص.. أل�س هذا غ����
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ا.. � المساء تحسن الموقف نوع�
و��

ی) عن لقد جاء (س��لتون) إ� الق�، فاعتذر لس�� (ه��
خشونته.. وقال إن ح�ه ألخته جعله �شعر �أن �ل ع��س إنما
ی) أال يتضايق، فهو - �حاول �قتها منه.. وطلب من س�� (ه��
ی) أال (س��لتون) - موافق ع� ال��جة.. ل�نه �سأل س�� (ه��
�حاول مغازلة الفتاة لمدة ثالثة أشهر.. ع� أن تكون هذە

األشهر فرصة لتوط�د التعارف ب�نهم..
وزالت الضغائن �عد هذا الموقف..

أما عن صوت ال��اء الل��� فقد كشفنا عنه الستار.
ی) ن�تظر ح�� ي�دأ (�ار�مور) رحلته � المساء كنت وس�� (ه��

��
الل�ل�ة.. ثم دقت الساعة الثان�ة �عد منتصف الل�ل.. فسمعنا

� البهو..
صوت خطواته ��

خلعنا أحذي�نا وفتحنا ال�اب، وهرعنا نلحق �ـ (�ار�مور)..
� ب�دە..

� الحجرة إ�اها أمام النافذة والشمعة ��
�ان ��

ا، ی).. فما إن رآە الخادم ح�� ارتجف هلع� هنا دنا منه س�� (ه��
ی): وامتقع وجهه، وتراجع عن النافذة.. فسأله س�� (ه��

- »ماذا تعمل؟ »
ا: قال مرتجف�

� الل�ل�ة لالطمئنان ع� النوافذ �ا س�دی !» - « إن �� إال جول��
ی): � �امة سأله س�� (ه��

��
- « ال تكذب.. ما س�ب وقوفك هنا �ا (�ار�مور)؟ »

� تعاسة قال:
.. و�� ارتجف الرجل أ���

« .. � � �ا س�دي أرجوك.. فهذا الّ� ال �خص�� - « ال �سل��
وهنا دنوت من النافذة ورحت أحرك الشمعة.. فقد �دا �� األمر

� الفالة..
�أن (�ار�مور) �ع�� إشارات لشخص ما ��

ا يتألق من �ع�د.. ا شاح�� رحت أرمق الظالم.. عندها رأ�ت ضوء�
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� حماس:
صحت ��

- »هذا هو ما ن�حث عنه.. »
: ً
تهدج صوت (�ار�مور) قائ�

ء.. » �
- « أقسم لك �ا س�دي إن هذا ال ��

ی): قال س�� (ه��
- « إن الضوء يتحرك مع حركة ضوئنا.. إنها إشارات �ا
�
��ك �� � تدبرها.. و�� � أل�ساءل عن المؤامرة ال�� (�ار�مور).. و�ن��

هذا.. »
� �ا س�دي.. »

- « قلت إنه شأ��
- « إذن أنت مطرود� »
- « أمرك �ا س�دی ! »

ا ��خ: ا �سائ��
�
هنا سمعنا صوت

.. أنا من دفع � ا ضدك صدق�� - « ال �ا س�دي ! نحن ال ندبر ش�ئ�
« .. � �� �

(�ار�مور) إ� هذا.. وال ذنب له ��
� ذروة

� دخلت علينا و�� �� �انت هذە زوجة (�ار�مور) ال��
الشحوب..

ی): سألها س�� (ه��
- « إذن ما مع�� هذە اللع�ة؟ »

قالت:
� الفالة.. لهذا نعّد له الطعام،

ا �� � الذي �موت جوع�
- »إنه أ��

و�ش�� له �الشمعة �� ي�تظرنا.. ثم أتجه أنا له �الطعام ح�ث
يتألق ضوؤە هناك.. »
- « إذن أخوك هو.. »

� الهارب.. » - « هو (سندن) السج��
� عالقة ت��طها بهذا السفاح.. � ذهول غ�� مصدق��

نظرنا لها ��
ل�نها قالت:
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� ها
- « �ان هو وصمة عار أ�تنا، وقد هرب من السجن فجاء��

� ولن
هنا �طلب العون، ولم أستطع أن أرفض ذلك.. فهو أ��

ا.. لهذا اتفقنا ع� هذە اإلشارات المت�ادلة �ل أتركه �ق�� جوع�
ل�لة.. »

ی): قال س�� (ه��
- »حسن.. �مكن�ما الذهاب للنوم.. وسوف نت�لم عن هذا

ا..» غد�
: ا.. ثم قال �� وان�فا.. فراح يرمق الضوء ال�ع�د مفكر�

� الق�ض عل�ه �ا (واطسون)؟ »
- « ما رأ�ك ��

�
ا.. وقد �أ�� - « فكرة ال �أس بها.. فهذا المجرم خطر علينا جم�ع�

� أن
يوم يهاجم ف�ه (ستا�لتون) وأخته.. أرى أن الح�مة تق��

نق�ض عل�ه.. »
ا ول��ع.. » .. إذن هات مسدسك ��ع� - »مر��

وخرجنا إ� الفالة ال�اردة، والقمر �طل علينا من وراء السحب..
ا ل�ننا كنا نرى الضوء بوض�ح تام.. ثم �دأ المطر ينهمر مدرار�

فجأة دوى ذلك ال�اخ الغ��ب القادم من مس�نقعات
ا.. ثم ا عال�� ).. �دأت خافتة عم�قة ثم صارت عواء مخ�ف� � (ج��م��
ا ا عم�ق� � الفضاء موحش�

جة.. وصداها �دوي �� ا �الح�� عادت أن�ن�
ينذر �ال��ل..

ا ي) �سمعه للمرة األو�.. أمسك �ذرا�� مذعور� �ان الس�� (ه��
وهتف:

- « ر�اە ! ما هذا �ا (واطسون)؟ »
- « إنه صوت مألوف ها هنا.. »

- « ل�نه عواء �لب هائل ! »
.. � عرو��

ا، وانتقل ذعرە إّ�، و�رد الدم �� �ان مذعور�
: � سأل��
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�
- »ماذا �قولون عن هذا الصوت �ا (واطسون)؟ »
ا قلت �عد إلحاح: � لم أدر ك�ف أتملص منه.. أخ��

- »�قولون إنه عواء �لب آل (�اسكرف�ل).. »
ا: � عمق.. وقال هامس�

تنهد ��
- « نعم.. هو عواء �لب.. وواضح أنه آت من مس�نقعات

« ..( � (ج��م��
- « هل نعود أدراجنا؟ »

.. ولسوف نفعل ح�� ولو � - « ال.. لقد جئنا ن�حث عن السج��
ركضت خلفنا �الب جهنم ذاتها.. »

� الظالم وسط الفالة.. قاصدين الضوء الشاحب
ورحنا نتقدم ��

ا رأينا مصدرە.. �انت شمعة مث�تة � � النافذة.. وأخ��
الذي رأيناە ��

� فجوة صخ��ة ح�� ال تطفئها ال��اح..
��
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تھامسنا واتفقنا ع� االخت�اء خلف صخرة..
�
ّ و�جرام، �طل من الفتحة �� � عي��ه ��

ا �� ا دم�م� عندها رأينا وجه�
ا أدعوە للتوقف.. ل�نه أطلق سّ�ة وقذفنا حذر.. وث�ت صارخ�
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ا �أق� �عة.. �صخرة.. ثم راح يركض مبتعد�
� لم أجرؤ ع� رم�ه �الرصاص.. فقد �ان خف�ف الحركة، ل���

ا، والمسدس �ان لحمای�� ال لقتله.. �ان أعزل ال �حمل سالح�
ا، لهذا جلسنا فوق الصخور نلهث.. �ان ��ع�

� ضوء
ء غ��ب.. لقد رفعت رأ�� ألع� فرأ�ت �� �

هنا حدث ��
القمر خ�ال رجل فارع الطول نح�ل �قف فوق هض�ة..

� �أنما �فكر.. ا برأسه و�داە ع� صدرە معقودت��
�
�ان مطرق

ی) أن ينظر إ� ما أراە، ل�ن الرجل استدرت أه�ب �س�� (ه��
� الظالم..

�� �
تال��

وعدنا أدراجنا إ� ق� (�اسكرف�ل) صفر ال�دين..
ل�ننا ع� األقل عرفنا � (�ار�مور) وزوجته..

و�مكننا أن نضعهما �ما ترى خارج دائرة الشبهات..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مقتطفات من مذكرات د. (واطسون):

16 أ�ت��ر:
ا.. وشعور الخطر �غمرنا.. الض�اب كث�ف والمطر ينهمر مدرار�

من هو الغ��ب الذي رأيته أمس فوق التل؟ أنا أعرف أنه ل�س
(س��لتون) وال (فران�الند) وال (�ار�مور)..

ا.. إنه لم ي�س صوت � المزاج مش�ت� ی) عص�� لقد غدا س�� (ه��
� الفالة.. و�ان �درك أن هذا الصوت من

العواء الذي سمعه ��
أجله هو..

ی).. ا الحد�ث مع س�� (ه�� � الص�اح جاء (�ار�مور) طال��
و��

قال له:
- « لقد علمت �اس�دي أن�ما كنتما تطاردان (سلدن).. لماذا ال

�ان هذا التعس لما هو ف�ه من بؤس؟ » ت��
ی): قال س�� (ه��

- « إنه سفاح له وجه سفاح.. وهو خطر داهم ع� المقاطعة ما
ا.. �م من أب��اء �ستطيع هذا القاتل أن يؤذيهم..» ا طل�ق� ظل حر�

ا.. لقد أعددنا عدتنا � �ا س�دي إنه لن يؤذي أحد�
�� - « أقسم ���

� نرحله إ� أم���ا الجن���ة، و�عدها لن �سمع عنه مخلوق..
طة عنه فلن يؤدي إال إ� تور��� أنا أما إ�الغ رجال ال��

« .. � وزوج��
- « وماذا إذا اعتدى ع� أحد ق�ل رح�له؟ »

طة تعلم - « لن �فعل �ا س�دي.. ألن أ�ة ج��مة ستجعل ال��
م�انه.. »

ی): قال س�� (ه��
طة.. » - »حسن.. �ا (�ار�مور).. لن ن�لغ ال��
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ء �
�دا الرضا ع� الرجل... ل�نه لم ين�ف، و�دا أنه ي��د قول ��

ا: دد� ما.. و�عد هنيهة قال م��
� قض�ة وفاة

- « إنك عطوف �ا س�دي.. لهذا أ��� مساعدتك ��
عمك س�� (�شارلز).. ثمة نقطة لم أذكرها لمخلوق، ولم أعرفها

� الوفاة.. »
إال �عد انتهاء التحقيق ��

- »هل تعرف ك�ف مات؟ »
� أعرف س�ب انتظارە عند �اب الفالة ل�لة وفاته.. - « ال.. ل���

�ان ي�تظر امرأة.. »
شعرنا �دهشة لهذا الت��ــــح.. وسألناە:

- « ما اسمها؟ »
- « اسمها (ل. ل).. هذا �ل ما أعرفه.. »

- « وك�ف عرفت هذا؟ »
� ص�اح ذلك اليوم.. رسالة

- « لقد تل�� س�� (�شارلز) رسالة ��
ء عنها لوال أن �

مرسلة من (كومب تراس).. وقد �س�ت �ل ��
� �انت - منذ أسابيع - تنظف مكتب الس�� (�شارلز)..

امرأ��
قة لم يبق منها � المدفأة.. رسالة مح��

ووجدت �قا�ا رسالة ��
سوی نهايتها.. و�انت تقول: (أسألك أن تحرق هذە الرسالة..

ة.. � العا��
� عند �اب الفالة ��

وأن ت�تظر��
التوقيع
« ل. ل »

- « هل الرسالة معك؟ »
« .. � � أنامل زوج�� - « ال.. لقد تفتتت ب��

نا؟ » - »ولماذا لم تخ��
- « كنا قد ا�شغلنا �شأن (سلدن).. ثم إننا شعرنا �أن إذاعة هذە
الرسالة قد يؤذى سمعة الفق�د.. فالرسالة تت�لم عن امرأة.. وقد

ة.. » �س�ب هذا شو��
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- « حسن.. �ا (�ار�مور).. �مكنك االن�اف.. »
� ي) عن رأ�� � س�� (ه�� وما إن ان�ف (�ار�مور) ح�� سأل��

فقلت:
- « الض�اب يزداد كثافة.. »

ا ف�ما أرى.. � - « إن ال�حث عن هذە الـ (ل . ل) لن �كون عس��
� ستقودنا إ� الحق�قة.. » و�� ال��

ء.. » �
- « أرى أن نخ�� (هولمز) ��ل ��

.. كنت أعلم
ً

ا مفص� ، فكت�ت لـ (هولمز) تق��ر� � وعدت إ� غرف��
أنه مشغول، ومن الواضح أنه �� موض�ع �لب (آل �اسكرف�ل)
� الخطاب من أن�اء

� كنت آمل أن أث�� حماسه �ما �� هذا.. ل���
جد مهمة..
17 أ�ت��ر:

� ال�ا�س الذي �قبع
ا.. ال أتمالك من التفك�� �� المطر يهطل مدرار�

� �كفر عن � الفالة �ال سقف �حم�ه.. إن هذا السج��
اآلن ��

خطا�اە اآلن..
� الفالة

� من الماء.. ومش�ت ��
� الوا��

جاء المساء فارتد�ت معط��
� لصوت ال��اح وأشعر �المطر �غمر وج�..

أص��
� رأ�ت عندها أمس ذلك الرجل وصعدت إ� الهض�ة ال��
الغامض.. فلم أر من فوقها سوى ق� (�اسكرف�ل)، واأل�واخ
� �ان �ع�ش فيها قوم ما ق�ل التار�ــــخ منذ الحج��ة المتناثرة ال��

.. � � السن�� مالي��
قررت العودة إ� الق�، فقا�لت د. (مورت�مر) �قود ع��ته
� ط��ق

� ح�� أّ� ع� أن أركب معه ��
بنفسه.. فما إن رآ��

ا ع� �ل�ه الصغ�� الذي خ�ج إ� الفالة العودة.. و�ان قلق�
� مس�نقعات

.. هنا اس�نتجت أن ال�لب قد غرق �� واخت��
) الرهي�ة.. � (ج��م��
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سألته والع��ة ماض�ة بنا:
- »هل تعرف �ل س�ان المقاطعة �ا د. (مورت�مر)؟ »

- « �لهم.. »
- »هل من امرأة تد� (ل. ل)؟ »

فكر لحظة.. ثم قال:
ا من ذلك.. ول�ن.. - « ال.. إال إذا �انت من الغجر.. فلست واثق�
� (كومب تراس)..

ا.. �� (لورا ليونز) وتع�ش �� هناك (ل . ل) حق�
إنها ابنة (فران�الند) ! »

- « اب�ته؟ »
- « نعم.. �انت قد تزوجت من فنان بوه�� هجرها �عد
الزواج.. ل�ن �عدما طردها أبوها نفسه ألنه لم ي�ارك هذە

ال��جة.. »
- « وك�ف تع�ش؟ »

.. ل�ن س�� (�شارلز) و(س��لتون)
ً

ا ض��� - « أبوها �منحها مرت��
 تتع�ش منه.. »

ً
وأنا قد تعاونا � نجد لها عم�

مت الصمت، وتملصت منه.. � حاول أن �عرف أ��� ل��� ال��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� ق� (�اسكرف�ل).. وجلس
تناول د. (مورت�مر) العشاء معنا ��

ی)، أما أنا فجلست أرشف القهوة �لعب الورق مع س�� (ه��
وسألت (�ار�مور):

� الفالة؟ »
- »هل ما زال أخو زوجتك ��

كنا �ع�دين عن د. (مورت�مر) فلم �عرف ما نتحدث عنه..
قال (�ار�مور):

ا منذ ثالثة أ�ام �ا س�دی.. ر�ما �ان قد - « ال أعرف عنه ش�ئ�
رحل.. »

- »هل قا�لته؟ »
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.. ر�ما �ان هو أو �
� اليوم الثا��

- « ال.. ل�ن الطعام اخت�� ��
الرجل اآلخر.. »

- « رجل آخر؟! »
� الفالة.. »

- « نعم.. هناك رجل آخر ��
- « هل رأيته؟ »

� �أمرە.. وهو متوار مثل (سلدن)
�� - « ال.. ل�ن (سلدن) أخ��

ا.. » تمام�
ا عن �لمات، وقال وهو �ش�� إ� النافذة: ثم صمت الرجل �احث�

.. ولسوف أشعر �الرضا �
� ال أحب �ل هذا الجو الش�طا�� - « إن��

ی) عاد أدراجه إ� (لندن).. » لو أن س�� (ه��
- «  ل�ن لماذا؟ »

- « لقد حامت الشكوك حول وفاة س�� (�شارلز).. ثم �عد هذا
� المروج.. لقد صارت تل�م الفالة

تجد أصوات العواء الل�ل�ة ��
� الفالة ي�تظر ماذا؟ �ل

ا.. ثم ذلك الرجل ال�امن �� ا محرم�
�
م�ان

هذا م��ب مخ�ف.. »
� الرجل ل�ال�ه؟ »

-  « هل عرفت من (سلدن) أين �ق��
� بناها القوم األقدمون.. » � األ�واخ القد�مة ال��

�� » -
- « وطعامه؟ »

« .. � صغ�� - « �جل�ه له ص��
� الخارج..

وان�ف الخادم.. فاتجهت إ� النافذة أرمق الظالم ��
� السماء منذرة بهطول المطر.. وال��ــــح تحرك

السحب تزدحم ��
� عنف..

األشجار ��
� هذا

� كوخه وسط الفالة ��
تخ�لت الرجل الغ��ب القابع ��

الزمه��ر..
ا لهذا اللغز.. إن الرجل للغز.. ل�نه س�كون هو نفسه مفتاح�

� ال��خ الحجرى..
إن اإلجا�ة ت�من ��
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�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ی) �ما عرفته عن مدام ت س�� (ه�� ع� مائدة اإلفطار، أخ��
(ليونز)، والخطاب األخ�� الذي تلقاە س�� (�شارلز) ق�ل وفاته..
واتفقنا ع� أن أذهب وحدي إ� (كومب تراس) لمعرفة ما

�مكن عن هذە الس�دة..
لت أستعلم عن مقر مدام � ) إ� هناك.. ف�� � ك�� � السائق (ب�� أوصل��
� الخادمة إ� قاعة ا وصلت ب�تها.. فأدخلت�� � (ليونز)، وأخ��
ق ا ع� اآللة ال�ات�ة.. وقد أ�� استق�ال بها س�دة تطبع ش�ئ�

� عما أر�د.. فقلت لها: � رأت�� وسألت�� وجهها ح��
� الحظ �لقاء والدك.. »

- « لقد أسعد��
� الحال إ� الفتور.. وقالت:

ت معاملتها �� تغ��
.. ولوال .. فهو قد تخ� ع�� �

� ل�سوا أصدقا�� - « إن أصدقاء أ��
ا.. إنه معونة س�� (�شارلز �اسكرف�ل) وسواە لتضّورت جوع�

ا �.. » أق� من أن �كون أ��
� هنا �خصوص س�� (�شارلز) نفسه! » - « ل�ن��
�دا عليها االرت�اك، وازدادت عص��ة.. فقلت لها:

- « أنت تعرفينه �التأ��د.. »
ء.. » .. وهذا �ل �� ّ - »قلت لك إنه صاحب الفضل ع��

- « هل ت�ادلتما خطا�ات؟ »
� حدة.. وقالت:

ارتفع صوتها ��
- « ما مع�� هذا ال�الم؟ »

- « أنا أحاول منع فض�حة �عان ما تكون ع� �ل لسان.. لذا
� �صدق: هل أرسلت له خطا�ات؟ » أرجو أن تجي��

شحب وجهها وقالت �عد صمت ط��ل:
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ا ع� � و�انا �ح��ان شكر� ا أو اثن�� - « حسن.. لقد كت�ت له خطا��
« .. �ل ما قام �ه من أج��

� منه أن �قا�لك قط؟ » - « ألم تطل��
ا وقالت: احمّر وجهها حنق�

- « الم��د من األسئلة الغ���ة ! »
« .. - »هذا حق.. ل�نه مهم �ال�س�ة ��

« إذن أنا لم أفعل.. »
� يوم الوفاة؟ »

- « وال ��
� فمها، فحركت

ا.. واحت�ست لفظة (ال) �� شحب وجهها تمام�
شفتيها بها..

قلت لها:
- « سأذكر لك آخر مقطع من الرسالة: أسألك أن تحرق هذە
ة. التوقيع: ل.ل. � العا��

� عند �اب الفالة ��
الرسالة.. وأن ت�تظر��

«
قالت و�� تتماسك �� ال تفقد الو�:

� هذا العالم؟ »
- « ألم �عد رجل شهم ��

ا.. ق تمام� - « ال تظل�� الرجل.. فقد أحرق الرسالة ل�نها لم تح��
ا.. » � هذا �حدث كث��

� غضب واندفاع:
قالت ��

�
- « ل�كن.. أنا كت�ت الرسالة ! لم أقارف خطأ ما.. كنت أ���

� سأناله لو قا�لته وحدي.. لقد �ان يزمع عونه، وحس�ت أن��
ا.. » السفر إ� (لندن) و�ان عّ� أن أفاتحه ��ع�

- « ولماذا الحد�قة �الذات؟ »
.. ً

مة ال تدخل ب�ت رجل عزب وح�دة ل�� - « ألن المرأة المح��
وع� �ل حال نحن لم نلتق قط ! »

ا؟ » - « أحق�
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� من اللحاق �ه.. » - « نعم.. لقد جّد جد�د منع��
- « وما هو؟ »

« .. - « شأن خاص من شئو��
ا ع� االن�اف: قلت وأنا أنهض عازم�

� مش�لة.. ولسوف �جد البول�س
� نفسك �� - « أنت تضع��

�ت لس�� (�شارلز) الموعد ا.. فأنت �� ح�ايتك واه�ة تمام�
.. هذا ي�دو والم�ان اللذين مات فيهما.. ثم زعمت أنك لم تذه��

ا.. » غ����
 ثم قالت:

ً
فكرت المرأة قل��

ا عليها � � تزوجت ز�جة ندمت كث�� - « حسن.. أنت تعرف أن��
ف�ما �عد.. وانفصلت عن هذا الزوج المخبول، ل�ن القانون �ان
� �القوة إ� ب�ته.. وكنت أحتاج إ� المال ��

�خول له أن �ع�د��
أتمكن من تح��ر نف�� من ق�د هذا الزواج والظفر �الطالق..
�
لذا كت�ت رسالة إ� س�� (�شارلز) أسأله فيها العون.. وأملت ��

� ما أر�د من ّق و�منح�� ة - س�� � م�ا�� � �سمع ال�الم م�� أنه - ح��
مال.. »

؟ » � - « إذن لماذا لم تذه��
�
� م�ان آخر.. ولم أذهب للموعد.. و��

� وجدت المال ��
- « أل��

الص�اح علمت �خ�� وفاته.. »
�
 استخالص الم��د، أو إ�جاد ثغرة ��

ً
� محاو� الحقتها �أسئل��

قصتها فلم أجد.. إن من السهل التأ�د من حق�قة أنها لم تأت
ة واألن�اء � تلك الل�لة.. فـ (كومب ت��س) صغ��

إ� (�اسكرف�ل) ��
تن��� فيها ��عة..

ا ل�نها صادقة.. � ش�ئ�
أعتقد أنها صادقة.. قد تخ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عدت إ� الق� وقد عزمت ع� استكشاف تلك األ�واخ
� أحدها..

� �ع�ش الرجل المجهول �� الحج��ة ال��
ل (فران�الند).. و�ان الرجل � � مرت الع��ة أمام م�� ا ح�� كنت را���
اب.. � إ� ال��

� ح�� صاح �دعو��
ا ع� �اب الدار، فما إن رآ�� واقف�

ا للرجل �عد ما عرفت �أمر معاملته الب�ته.. لم أ�ن متحمس�
ل�نها �انت دعوة ك��مة لم أستطع التنصل منها..

تخلصت من السائق.. ثم دخلت إ� دار (فران�الند)..
� حماسة:

قال �� الرجل ��
طة �خطوات.. » � قد س�قت رجال ال�� - « إعلم أن��

- « ك�ف؟ »
ا � �عرفوە.. »

�
- « لقد وقفت ع� � �موتون شوق

قررت التظاهر �الالم�االة.. فهذا س�جعله �قول �ل ما هناك..
وقد �ان.

ا�د: � � حماس م��
قال �� ��

� الهارب.. » - « لقد عرفت م�ان ذلك السج��
- »وك�ف؟ »

- « من السهل أن تجد الرجل لو �حثت عن المصدر الذي
ا �ح�� له الطعام �حصل منه ع� الطعام.. وأنا أعرف أن ص���

�ل يوم.. »
؟ » - « ص��

- « نعم.. أراە �الـ (تلسكوب) �ل يوم يتجه للفالة.. ثم إن.. ل�ن
ا يتحرك فوق السفح هناك؟ » لحظة.. هل ترى ش�ئ�

� ذلك
ا يتحرك �� � أرى جسم� نظرت إ� ح�ث أشار.. وخ�ل إّ� أن��

الموضع..
� الدرج:

قال وهو �صعد ��
- « تعال نرە �الـ (تلسكوب) من فوق سطح الدار.. »
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.. �
وصعدت وراءە ألجد جهاز (تلسكوب) �قف ع� حامل ثال��

� الرجل أن أنظر من العدسة ففعلت..
ودعا��

� حذر ب�نما
� �حمل لفافة، و�تلفت حوله �� �ان ما رأيته هو ص��

.. هو ي�سلق سفح التّل.. ثم توارى عن عی��
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قال (فران�الند):
- « هل ترى منظرە الم��ب؟ من السهل أن تتخ�ل أ�ة مهمة

�قوم بها هذا.. »



2914

� التل الذي
�� � غادرت الدار وقد عقدت العزم ع� �دء �ح��

� عندە.. رأ�ت الص��
دنوت من تلك األ�واخ الحج��ة القد�مة، ومن ب�نها ك�خ تم
� فوقه ب�د إ�سان من أ�امنا هذە.. فأ�قنت أن

وضع سقف �دا��
هذا هو ال��خ الذي يتواری ف�ه رجلنا إ�اە..

، وأخرجت �
�ان الصمت �سود الم�ان.. فرم�ت عقب لفافة ت���

.. وتقدمت من المدخل.. � المسدس من جي��
.. � � ال��خ �دّل ع� وجود إ�سان.. فهناك �طاط��

ء �� �
�ان �ل ��

� وعاء حجری.. وأوان مألى �الماء..
و�قا�ا نار ��

� وسط ال��خ
إن من �ع�ش هاهنا إنما �ع�ش منذ زمن �ع�د.. ��

� و�عض اللحم.. قطعة حجر وجدت عليها لفافة، بها رغ�ف خ��
� رأيته �الـ (تلسكوب).. � �حملها ح�� � �ان الص�� إنها اللفافة ال��

وجوار اللفافة وجدت ور�قة كتب عليها �خط ردىء، و�القلم
الرصاص:

- (د. واطسون ذهب إ� كومب تراس) !
� �عنف.. إذن هذا الرجل الغامض �قت�� أثرى.. إن هذە دق قل��

� كن�ع من التق��ر.. الرسالة كتبها له الص��
؟ � من هو هذا الرجل؟ وماذا ي��د م��

ا عن م��د فلم أجد.. رحت أف�ش ال��خ �حث�
ا برغد الح�اة.. � فقط عرفت من التفت�ش أن الرجل ال ي�ا�� كث��
ومن الواضح أن ماء المطر المنهمر من السقف ال �ضا�قه

ا.. � كث��
� األفق، وأشعتها

�دأت الشمس تغرب.. كقرص دموي ينحدر ��
..( � تلتمع فوق مس�نقعات (ج��م��

ا عنه ومن النافذة ال�دائ�ة كنت أرى ق� (�اسكرف�ل).. و�ع�د�
�
ب�ت (س��لتون).. شعرت براحة نفس�ة ل�نها لم تكن تامة أل��
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�
� �دي

� ذلك الرجل الغامض.. جلست والمسدس ��
كنت أفكر ��

أنتظرە..
ا ثم سمعت صوت خطوات تدنو من ال��خ.. فتوترت مستعد�

لل�اع..
توقفت الخطوات هنيهة.. ثم عادت تدنو.. ورأ�ت ظّل الرجل

ع� ال�اب وسمعت صوته �قول:
�
- « ل�لة جم�لة �ا (واطسون).. ال أدري ما يرغمك ع� ال�قاء ��

هذا ال��خ ال�ئ�ب� »
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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.. �

� م�ا��
عرفت الصوت ع� الفور.. فتجمدت ��

� العالم يت�لم بهذا الصوت الهادئ الساخر..
ا ��  واحد�

ً
إن رج�

اح عن �اه�.. � � ألشعر أن عبء المسئول�ة ي�� و�ن��
� ف�ح:

صحت ��
لوك هولمز) ! » - « (هولمز) ! (ش��

قال:
� مسدسك ! » - »هلم اخ�ج �.. واحذر أن �ص�ب��

ا
�
ا فوق صخرة.. وقد �دا منه� خرجت من ال��خ فرأيته جالس�

ا ل�نه نظ�ف الث�اب حليق الوجه.. مرهق�
� طرب:

قلت له ��
- « لم أسعد قط برؤ�ة إ�سان مثلما حدث اآلن.. »

دهش..! »
ُ
- « ولم ت

ف بهذا.. » ا.. أع�� - « حق�
- »ول�ن ك�ف عرفت؟ »

- « ال �مكن أال أعرف وأنا أرى عقب لفافة ت�غك ع� األرض..
لفافة تبغ كتب عليها (براد� – شارع أوكسفورد).. هذا �دّل
ا � بوض�ح ع� أنك كنت هنا.. ثم آثار أقدامك.. ل�س عس��
ا اس�نتاج أنك �داخل ال��خ ت�تظر ومسدسك معك.. وأنا أ�ض�
� تلك

ارتك�ت أخطاء مماثلة.. فلم ألحظ أن ضوء القمر خل��
� فوق الهض�ة.. ولم ألحظ أن التلسكوب �مسح � رأيت�� الل�لة ح��
� أرى أن شكوكنا � التمع عل�ه وهج الشمس.. ل�ن�� الفالة إال ح��

� اتجاە واحد.. »
�� �

تم��
قلت له:
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� م�ور لوجودك هنا.. فهذە القض�ة غامضة - « الحق أن��
: لماذا أت�ت هاهنا؟ ولماذا لم ا.. ل�ن قل �� ا م��ع� �س�ب �� توتر�

؟ » تقل ��
� أنا لم أخدعك أو أ�ذب عل�ك.. كنت أتوقع أن

- « �ا صد���
ا منك �كون هناك خطر داهم عل�ك.. لهذا أردت أن أتواجد دان��
� هنا ع�

� اختفا��
 �ال�س�ة ألعدائنا.. وساعد��

ً
وأظل مجهو�

� ق�
� ما كنت ألنالها لو أقمت �� ح��ة التنقل.. تلك الح��ة ال��

(�اسكرف�ل).. »
« .. �

�� - « �ان بوسعك أن تخ��
- « ال.. ألنك كنت ستكشف األمر.. ما كنت لتحتمل تر� هنا
� ور�ات أو تحت تقل�ات الجو.. لقد تكفل الص�� دون ��

« .. � �د �الوفاء ��ل مطال�� � مكتب ال��
(�ارترا�ت) ��

ا؟ » - « وتقار�ری؟ لم �ستفد منها ط�ع�
ا وال يرسلها إ� (لندن).. و�نك ل�ارع - « �ل �ان �حملها � جم�ع�
� (كومب تراس)..

ا.. واآلن إحك � ما رأيته �� دقيق المالحظة حق�
«

جلسنا داخل ال��خ ح�ث �ان الل�ل ال�ارد قد غمر الوجود..
� �ـ (لورا ليونز).. و�ان هو �ص��

ورحت أح�� له تفاص�ل لقا��
�اهتمام شد�د..

: قال ��
� مدام (لورا)  أن هناك لقاءات ومراسالت ب��

ً
- « هل تعلم مث�

و(س��لتون)؟ إن هذا �قوي ما لدينا من معلومات.. و�مكن أن
ة.. » � صفنا �دافع الغ��

أجعل زوجة (س��لتون) ��
- « زوجة (س��لتون)؟ »

� دارە �� زوجته ال أخته ! »
- « �الطبع.. فمن تق�م ��

ی) �أن �حبها؟ » - « ر�اە ! وك�ف �سمح لس�� (ه��
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ء ب�نهما.. فـ (س��لتون) يراقبهما �الصقر - �ما �
- « لم �حدث ��

ا فهو س�� � خطا�اتك - ولو آذى هذا الحب أحد�
قلت أنت ��
ی).. » (ه��

- « ولم �كذب؟ »
وجة ستف�دە أ��� من � - « إن (س��لتون) �عرف أن عذراء غ�� م��

زوجة.. »
� نف�..

�دأ الشك يتالعب ��
�
- « ت��د القول إن (س��لتون) هو الغ��م؟ وهو الذي �ان ��

(لندن)؟ »
ة.. » � اللحظة الحا��

�� � - »هذا هو رأ��
- « وك�ف عرفت ما عرفت؟ »

ا.. ومن السهل � شمال إنجل��
- « لقد �ان الرجل مدير مدرسة ��

ء عن أحد �
� إحدى اإلدارات التعل�م�ة لتعرف �ل ��

أن �سأل ��
مديري المدارس.. لقد عرفت أن (س��لتون) قد هجر مدرسته

�عد ان�شار ال��اء مع زوجته.. زوجته ال شق�قته.. »
- « وعالقته �مدام (ليونز)؟ »

�
- « إن المرأة ت��� الطالق من زوجها.. مع�� هذا أنها تطمع ��

وج.. ولسوف �ف�دنا � الزواج من (س��لتون) الذي تحس�ه غ�� م��
أن تعرف الحق�قة.. »

- « وما غرض (س��لتون) من �ل هذا؟ »
� األمر ج��مة قتل.. ج��مة �خططها عقل ج�ار

- « إن ��
وتنفذها أعصاب من فوالذ.. و�فضل معونتك � �ا (واطسون)
ب .. والخطر �ل الخطر هو أن ��� � � ق�ض��

صار (س��لتون) ��
� ال ��نا.. أنا �حاجة إ� يوم أو اثن�� ب نحن �� �ته ق�ل أن ن�� ��
ی).. والحق أنك .. أما ق�ل هذا فالواجب حما�ة س�� (ه�� أ���

� تركته وحدە �ل هذا الوقت.. » ارتك�ت خطأ ح��
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هنا دوت ص�حة م��عة.. ص�حة فيها �ل معا�� الرعب واأللم
� لف�: الممض.. فصحت وقد وثب قل��

- »ر�اە ! ما هذا؟! »
وثب (هولمز) إ� �اب ال��خ ينظر ما هنالك.. لم �كن سوى

الظالم �الخارج..
هنا دوت ال�خة ثان�ة.. ل�ن اختلط بها صوت آخر..

صوت زئ�� عميق �علو و�ــه�ط �األمواج.. زئ�� �لب �مزق..
�خ (هولمز):

- « ال�لب ! �لب (�اسكرف�ل) ! هلم �ا (واطسون) ! ر�اە� »
دد من جد�د، � الفالة وأنا خلفه.. ب�نما ال�خة ت��

وراح يركض ��
ا.. ولم �عد من صوت سوي �لها �أس وقنوط.. ثم همدت تمام�

سكون الل�ل..
- « لقد تأخرنا �ا (واطسون).. تأخرنا أ��� من الالزم.. »

�ن �األشجار والصخور.. ونصعد � الظالم متع��
ورحنا نركض ��

الهضاب والمرتفعات.. كنا نقصد مصدر ال�خة..
ا توقف (هولمز) وأشار � � أری.. � أخ��

�
� عنقه �� �ان هناك جسم آد� مکوم ع� األرض.. وقد انث��

زاو�ة غ�� معتادة..
�
وع� ضوء الثقاب رأينا الرأس المهشم، وقد تناثر منه المخ ��

ی �اسكرف�ل).. بركة من الدماء.. وعرفنا أن هذا س�� (ه��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

� (شارع ب�كر) أول مرة.. وانطفأ
� قا�لنا بها �� ته ال�� �ان يرتدي س��

لهب الثقاب فانطفأت معه آمالنا..
ا: � ألم، ب�نما كورت ق�ض�� صائح�

أّن (هولمز) ��
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ا أن تركته وحدە - « و�حه ذلك اآلثم ! لن أغفر لنف� أ�د�
« .. �

ورحت أجري تح��ا��
.. فقد ضح�ت �ح�اة رجل من أجل التأ�د � - « �ل الذنب ذن��
� العمل�ة.. فما توقعت

� ح�ا��
من شكو�.. إن هذا أ��� فشل ��

ي) �ح�اته وسط الفالة �عد ما سمع.. » أن �جازف س�� (ه��
� حنق:

ثم قال ��
- « �جب أن �ل�� (س��لتون) جزاءە.. فقد مات س�� (�شارلز)
ا من عل وقد ی) ساقط� � رأى ال�لب.. ومات س�� (ه�� ا ح�� رع��
� إثرە.. المش�لة �� أن ن��ت أن ال�لب عالقة

أ�� هذا ال�لب ��
�حاد�� الوفاة.. »

؟ »
ً

- »ولماذا ال نق�ض عل�ه حا�
- « ما زالت معلوماتنا عن القض�ة ناقصة.. �جب إث�ات ما

نقول.. »
- »إذن ماذا نفعل؟ »

- »علينا اآلن واجب واحد هو العنا�ة بهذا التعس.. »
وه�طنا من عل.. �ان القمر قد ب�غ مما جعل الرؤ�ة واضحة
� الضوء ال�اهت.. ورأ�ت الجثة فتذكرت ما �انت عل�ه من

ا �� نوع�
دقائق.. وتذكرت �اخها الملهوف.. ودمعت عينای..

وانحن�نا فوقها.. ففوجئت �ـ (هولمز) �ضحك �صوت عال.. ثم
� م�ح، ح�� حس�ته ُجّن..

نهض يرقص و�ــهّز �دي ��
- « لح�ة ! لح�ة ! الجثة لها لح�ة.. »

- « لح�ة؟ »
� الهارب ! » ی) �ل السج�� - « نعم.. إنه ل�س س�� (ه��

�
وقلب الجثة ع� ظهرها.. فرأ�ت ذلك الوجه الملت�� الذي ���

ا وجه (سلدن) المجرم الهارب.. �معالم اإلجرام.. إنه حق�
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ی) قد أع� ث�ا�ه القد�مة لـ ء.. فـ (س�� ه�� �
وفهمت �ل ��

(�ار�مور).. ومن الواضح أن هذا األخ�� أعطاها لـ (سلدن)..
هتف (هولمز) وقد فهم �دورە:

�
ی) �� - »اآلن نفهم ما حدث.. لقد اشتّم ال�لب أثر س�� (ه��

� (لندن)..
� حذائه الذي فقدە ��

ث�ا�ه.. ولعله شمها �الذات ��
ا تحمل نفس الرائحة.. � العاثر أنه ارتدي ث�ا�� ومن حظ السج��

� �ال�لب �طاردە ع�� الفالة.. » وفو��
- « وماذا نفعل �جثة التعس؟ »

طة.. » � ك�خ ح�� تصل ال��
- »سنضعها ��

� نظر (هولمز) إ� الوراء.. فرأينا وتعاونا ع� حمل الجثمان ح��
� فمه لفافة تبغ مشتعلة..

ا ع�� الفالة.. و�انت �� (س��لتون) قادم�
� ح�� وصل

ا ثم واصل الم�� دد� فما �اد يرانا ح�� توقف برهة م��
إلينا.. فقال:

- « أهذا مس�� (هولمز)؟ لم أتوقع لحظة أن أراك هنا.. ل�ن.. �ا
ی) ! » للهول ! ال تقل إن هذە جثة س�� (ه��

وه�ع إ� الجثة وتفحصها.. سقطت لفافة التبغ من �دە..
وغمغم:

- « مـ .. من هذا؟ »
� الهارب من (بر�ستون).. » - « إنه (سلدن).. السج��

�
ا.. استطاع أن �داري خي�ة أمله ��عة.. وسألنا ��  �ارع�

ً
�ان ممث�

ة: ح��
� حتفه؟ »

- « �ا لل�شاعة ! ك�ف ل��
- « لقد سقط من فوق الصخور.. »

ا ل.. وكنت قلق� � - « �ا للهول ! لقد سمعت �اخه فغادرت الم��
ی) » ع� س�� (ه��

- « لماذا هو �الذات؟ »
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ا إ� داري وتأخر �عض الوقت.. فقلقت.. » - « ألنه �ان مدعو�
ثم سألنا وهو ينقل ب�ننا عي��ه:

ا آخر؟ » - »هل سمعتما ش�ئ�
-  « مثل ماذا؟ »

- « مثل تلك ال�لب الذي يتحدث عنه الفالحون هنا.. و�سمع
« ..

ً
� الفالة ل��

صوته ��
� الفالة

- « ال لم �سمع.. و��دو أن ال�ا�س قد جن وراح يركض ��
ا.. » دون رو�ة.. فتع�� وهوی أرض�

ثم إن (س��لتون) نظر إ� (هولمز) وقال:
- « ��نا قومك هنا.. وم�� ستعود إ� (لندن)؟ »

ا ع� األرجح.. » - »غد�
- »أبهذە ال�عة؟ ع� أن تكون ز�ارتك قد ألقت �عض الضوء

ع� �ل هذا الغموض.. »
: ً
هّز (هولمز) كتف�ه قائ�

� �ل حالة.. والمحقق ال يب�� عمله
ا �� - « ل�س النجاح م�سور�

« .. ع� أساط��
� أحد األ�واخ ح�� الص�اح، مع تغط�ة

وقررنا أن نرقد الجثمان ��
وجهه.. ودعانا (س��لتون) إ� دارە، فأب�نا شا���ن.. وعدنا إ�

الق�..
قال (هولمز):

- « أعصاب من حد�د ! لقد تمالك نفسه، فلم ي�د أقل دهشة
أو ذهول لدى معرفته أن لعبته فشلت.. إن هذا الرجل جدير

بنا..»
� أنه رآك.. » - « يؤسف��

- « أعتقد أنه س�تخذ الم��د من الحذر والح�طة.. ور�ما �كون
�
ا �� � قدم�

ا من نفسه إ� الحّد الذي �دفعه إ� الم�� واثق�
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� �
خططه.. »

- « ولم ال نعتقله اآلن؟ »
ا عل�ه.. أظن أنه حذر �ما - »تلك �� المش�لة.. لن ن��ت ش�ئ�
� المح�مة..

ا �� .. فلن �كون ال�الم عن �لب جهن� مجد�� �
�ك��

لقد مات س�� (�شارلز) بن��ة قلب�ة، ولسوف �ق�لها أ��� القضاة
ا كحق�قة.. أين �� آثار أن�اب ال�لب؟ أين مخال�ه؟ نحن

�
�ش��

ال نملك الدل�ل المادي وعلينا أن نجدە.. »
؟ » � - « وم�ع السج��

- « نحن لم نر ال�لب.. وال �مكننا إث�ات أنه طارد القت�ل.. �ما
أنه ال يوجد دافع للج��مة.. �ال �ا (واطسون).. قض�تنا واضحة

ل�ن ما من مح�مة تق�لها.. »
- « وماذا ت�توي؟ »

� آلمل - »سأطلع مدام (ليونز) �حق�قة زواج (س��لتون).. و�ن��
� ق�ض�نا.. »

أال ي�ت�� الغد إال وقد صار (س��لتون) ��
؟ » - « وهل ستعود للق� م��

� أرجو �ا (واطسون) أال .. ل��� ر لالختفاء أ��� - « نعم.. فال م��
ء عن ال�لب.. فأنا أر�دە را�ط الجأش ی) ��� تخ�� س�� (ه��

ا� » � يواجه ما ي�تظرە غد� ح��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-12-
ی) �السعادة للقاء (هولمز).. ل�نه لم يندهش.. أحس س�� (ه��
فهو يتوقع مقدمه منذ أ�ام، ل�نه لم �فهم � مقدمه �ال

حقائب..
� ی) أحداث الل�لة.. ل��� جلسنا إ� المائدة، وحك�ت لس�� (ه��

� (س��لتون) وال ال�لب..
لم أذكر شكوكنا ��

ولقد أطلعت (�ار�مور) وزوجته �خ�� وفاة (سلدن).. �ان الخ��
ا �ال�س�ة لـ (�ار�مور) ألن هذا �ان هو الحل الوح�د للخالص طي��

من هذا العبء..
� حرقة.. �كت شق�قها الذي أحبته.. والذي لم

أما �� ف�كت ��
ا �ما رآە الناس.. ا سفاح� ترە يوم�

قال (هولمز) لمض�فنا:
ی) كنت تزمع الخروج.. » - « ي�دو أنك �ا س�� (ه��

ی): قال س�� (ه��
- « نعم فقد دعا�� (س��لتون) ل��ارته.. »

- « لقد �ان (سلدن) التعس يرتدي ث�ا�ك.. ومن حسن الحظ أن
� مأزق

ا �� مصدر الث�اب غ�� واضح.. و�ال لوجدتم أنفس�م جم�ع�
ا مدانون �صدد ال�س�� ع� مجرم طة.. إن�م جم�ع� مع ال��

وتقد�م العون له.. »
ی): قال س�� (ه��

- « وماذا عن قض�تنا الحال�ة؟ »
ا من الحل.. إنها قض�ة معقدة مازال فيها - »لقد دنوت جد�

ة مظلمة.. و.. » جوانب كث��
.. ح�� حس�ته استحال وتصلب وهو ينظر إ� ما فوق رأ��

.. و�دا االبتهاج ع� وجهه..
ً

تمثا�
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ثم أشار إ� عدد من صور ز���ة ع� الجدار.. وسأل:
- »هذە الصور تحفة فن�ة ثمينة.. »

� دهشة.. وقال:
ی) �� نظر له س�� (ه��

� الفنون.. وكنت أحس�ك
� ال أفهم �� - « هذا إطراء جم�ل.. ل���

� لذلك.. »
ال تجد الوقت ال�ا��

� من القول إنها تحف فن�ة.. هل �� � أعرف ما �مكن�� - »إن��
تمثل أ�تك؟ »

- « نعم.. »
- « من هذا إذن؟ »

ة ال (جورج �اسكرف�ل).. أما هذا ذو الس�� - »هذا هو األم��
الزرقاء فهو س�� (و�ل�ام �اسكرف�ل).. »

- « ومن الذي يرتدي المخمل األسود.. و�ضع الشملة الزرقاء
ع� صدرە؟ »

� (هوجو)
- « آە.. هذا هو س�ب لعنة (�اسكرف�ل).. فهو الش��

ذاته.. »
.. � �ان ش�ل الف�� ينطق �الهدوء والوداعة.. وأثار هذا دهش��

� تصوری خشن المظهر ضخم الجثة..
فهو ��

ولماذا يرمق (هولمز) الصورة بهذا االهتمام؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

� إ�
� �عد قل�ل واقتاد��

دخلنا غرف نومنا.. ل�ن (هولمز) وافا��
حجرة المائدة ومعه شمعة.. ودنونا من صورة (هوجو).. فقرب

: � منها الشمعة.. وسأل��
- « �من �ذكرك هذا الوجه؟ »

� مالمح الصورة.. وقلت:
دققت ��

ی).. » - « الفم فم س�� (ه��
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- »حسن.. وهكذا؟ »
قالها وهو �صعد إ� مقعد، ف�مد كفه فوق الصورة ل�حجب

.. فهتفت: � � عن رأ�� الق�عة والشعر الط��ل.. ثم عاد �سأل��
- « ر�اە ! »

� أما�� �� صورة (س��لتون).. �انت الصورة ال��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قال (هولمز):
.. � المحقق البول���

- « هل فهمت اآلن؟ إن الفراسة مهمة ��
و�جب أن يتعلم النظر إ� الوجوە و��� ما حولها من شعر
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وث�اب.. »
- « ل�ن.. �أن هذە صورة (س��لتون).. »

- « هذا نموذج ط�ب لتناسخ األرواح واألجساد.. واآلن ال يوجد
� أن (س��لتون) من �سل (�اسكرف�ل).. »

شك ��
- « وهو �حاول الحصول ع� إرثه.. »

� ق�ض�نا، �ما
- « �الض�ط.. واآلن نقول إن (س��لتون) قد صار ��

� ش�ا�ه.. »
� �ح�سها �� تص�� الفراشات ال��

ة وهو ي�تعد.. ا ضحكته المتوعدة الشه��
�
وانفجر ضاح�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� الص�اح، ألجد (هولمز) قد غادر الق�..
صحوت من النوم ��

ا: ثم عاد �عد قل�ل وهو �قول مغت�ط�
� أن �حّط الط�� ب�نها.. »

- « لقد نص�ت ش�ا� �لها.. و���
- « أين كنت؟ »

- « كنت أ�لغ إدارة السجن بوفاة (سلدن).. واآلن نحدث س��
ی).. » (ه��

ی) وهو يب�سم: قال س�� (ه��
� الح���ة؟»

- « ص�اح الخ�� �ا مس�� (هولمز).. ما �� تعل�ما��
- « ي�دو أنك مدعو هذە الل�لة للعشاء مع (س��لتون) وأخته.. »

« .. - »هذا حق.. وأتم�� أن تح�� م��
� راحل مع (واطسون) إ� لندن.. »

- « لن يت�� هذا أل��
ی): �دا األسف ع� س�� (ه��

ء.. إن �
ة أطول ح�� نفهم �ل �� - « كنت أتم�� أن ت��� م�� ف��

ا الق� والفالة ل�سا �الم�ان الذي �حب المرء أن �كون وح�د�
ف�ه.. »
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ا
�
.. وعل�ك أن تعتذر لمض�فك ألن ظروف � - « أرجو أن تثق ��

ا.. � العودة ��ع�
مهمة اضطرتنا للسفر إ� (لندن).. ل�ننا نأمل ��

ا.. » �جب أن تذكر هذە الع�ارة حرف��
- « سأفعل ما دمت ت��دە.. »

حل عقب اإلفطار.. ل�ن حقائب (واطسون) ستظل - « س��
هنا.. »

ی): قال س�� (ه��
� مع�ما إ� (لندن).. فال أر�د أن أ��� وحدي.. »

- »س���
� أن تفعل ما أطلب منك.. »

� �ا صد��� - « لقد وعدت��
- « حسن.. �ما ت��د.. »

- « ثمة نقطة أخرى.. �جب أن تعود إ� الق� ع� قدم�ك من
دون المرك�ة.. فهمت؟ »

؟! »
ً

ا ل�� � الفالة وح�د�
�� �

- « أم��
- »نعم.. »

� منه.. » رت��
ّ

� ما حذ - « ل�ن هذا هو ع��
وری.. وعل�ك أن تنفذە.. » - « هذا ��

- « ل�كن.. »
- « وعل�ك أال تع�� الفالة إال من ناح�ة الممر الموصل من دار

« ..( � (س��لتون) إ� ط��ق (ج��م��
- « حسن.. »

� وقت
ي) �� ا.. فـ (هولمز) ينوي ترك س�� (ه�� �دا �� هذا غ����

ا.. ل�نه �ان �طالبنا �الطاعة العم�اء.. عص�ب حق�
ی).. واتجه � محطة (كومب تراس) فارقنا مرك�ة س�� (ه��

و��
� صغ�� �قف ع� المحطة فقال له: (هولمز) إ� ص��

كب هذا القطار إ� (لندن).. ومن ا �ا (�ارترا�ت).. س�� - « مرح��
ە فيها أن ی) تحمل توق��، تخ�� هناك ترسل برق�ة إ� س�� (ه��
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.. �
ي�حث عن مفكر��

؟ » واآلن هل توجد برق�ات ��
ناوله الص�� برق�ة، فضها (هولمز) ف�ان بها:

- « �سلمت برقيتك - قادم وم�� أمر االعتقال - أصل الساعة
اد).. » 5:30 - ل�س��

قال (هولمز):
� (سكوتالند�ارد)، ومعونته

اد) هو أب�ع مف��� - « إن (ل�س��
مهمة لنا.. واآلن هلم �ا (واطسون) نزر مدام (لورا ليونز).. »

فهمت خطة (هولمز).. إنه �حاول خداع (س��لتون) ليتوهم أننا
� الجوار مستعدون للتدخل..

عدنا إ� (لندن).. ب�نما نحن ��
واتجهنا إ� مدام (لورا) أو (ل. ل).. ح�ث قدم لها (هولمز)

� الموض�ع دون مقدمات.. فقال:
نفسه ودخل ��

- « لقد عرفت ما ذكرته لدكتور (واطسون) �صدد وفاة س��
(�شارلز).. وعرفت ما لم تذك��ه� »

� تحد:
قالت ��

- « لم أذكر ماذا؟ »
� ذات الم�ان والزمان..

� موعدك للرجل ووفاته �� - « العالقة ب��
طة تعت�� الوفاة ج��مة قتل.. ولدينا أدلة ق��ة ضد إن ال��

(س��لتون) وزوجته.. »
وث�ت من المقعد صائحة:

- « زوجته؟� إن (س��لتون) عزب.. »
� هدوء وقال:

هّز كتف�ه ��
ا.. » - »هذا لم �عد ��

- »إذن أث�ت ما تقول.. »
أخ�ج من جي�ه �عض األوراق.. وقال:
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� (يورك)
- « هوذا دل�ل مؤكد.. صورة فوتوغراف�ة التقطت ��

).. هل منذ أر�عة أعوام.. وع� ظهرها كتب (مس�� ومدام فتدل��
؟ » � تعرفت الوجه��

التمعت عيناها لمعة مخ�فة.. و�عد صمت قالت:
.. ولماذا؟ � - « لقد عرض هذا النذل عّ� الزواج إذا هجرت زو��
ا.. فلم أعد ملزمة �كتمان �ر� ا �� واضح أنه �ان يتالعب �� تالع��
ء ت��د: ل�ن - فاعلم - أنا لم أتعمد قط �

أ�ارە.. سل�� عن أي ��
� كت�ت ذلك الخطاب له.. » إ�ذاء س�� (�شارلز) ح��

ا.. هل كت�ت تلك الخطا�ات � تمام� - « حسن.. أنا أثق �ما تقول��
استجا�ة لمطلب (س��لتون)؟ »

- »إنه من أمالە عّ�.. »
- « ثم أقنعك �عدم الذهاب للموعد؟ »

ا �دفع � ك أحد� - « نعم.. قال �� إن كرامته تمنعه من أن ي��
�
.. وهكذا لم أذهب للقاء س�� (�شارلز).. وعرفت ن�أ وفاته ��

ً
ما�

� (س��لتون) أن أتكتم شأن ال��ارة، ألن الص�اح.. وعندها أقنع��
� ظروف م���ة.. ول��ما ت�اثرت الشبهات حو�

الوفاة حدثت ��
لو ت�لمت.. »

ء.. » �
�� �

- « ألم �ش� ��
ترددت وقالت:

- « نعم.. كنت أثق �ه.. وكنت أنتوى أن أخلص له ع� طول
الخط »

قال (هولمز):
افك قد � خطر داهم.. و�ن اع��

- « ل�ن معرفتك �ە تضعك ��
أنجاك �أعج��ة من ميتة ش��عة.. »

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



2932

ع� المحطة وقفنا ن�تظر القطار القادم من (لندن)..
ز لنا من ع��ات الدرجة األو� رجل ودخل القطار المحطة.. ف��

اد).. ض��ل، صافحنا.. وعرفت أنه المف�ش (ل�س��
�
ام لـ (هولمز).. وأدركت أنه يؤمن بنظ��اته �� �ان �ادي االح��

.. ع� عكس �ا�� رجال � إ� حد كب��
ال�حث الجنا��

� مض�عة
� االستدالل المنط��

(سكوتالند�ارد) الذين يرون ��
للوقت ..

اد): سأل (ل�س��
- « هل جّد جد�د؟ »

قال (هولمز):
- « �� أروع قض�ة قا�لناها منذ أعوام.. وأری أن ن�ناول العشاء
.. هل رأ�ت (دارتمور) من � � وقت العمل �عد ساعت�� إ� أن �ح��

ا ! » ق�ل؟ ال؟ أظن أنك لن ت�� هذە ال��ارة أ�د�
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-13-
� شخص�ة (هولمز).. فهو �حتفظ

إن ال�تمان هو أسوأ ع�ب ��
�خططه لنفسه وال يب�ح بها المرئ مهما �ان.. و�عض هذا �عود
إ� ح�ه إلبهار من حوله.. ل�ن الجزء األ��� �عود لطب�عة مهنته

� التفاص�ل..
� ت�سم �االحت�اط وعدم ال�ساهل �� ال��

ا لمن حوله.. ا �الغ� ل�ن كتمانه هذا �س�ب ض�ق�
�
� تلك الل�لة، ونحن نع�� الفالة ��

�� � و�ان ال��ل قد طفح ��
� أن أعرف.. ل�ن

� آخر فصول المأساة ومن ح��
الظالم.. فنحن ��

ا..
�
ا ال �قول حرف (هولمز) ظل صامت�

وشعرت بهواء الل�ل ال�ارد، ورأ�ت ظالم المروج الدامس
الالمتنا�، ولم أتمالك أن أرتجف.. إن حوافر الخ�ل تق��نا من

نها�ة المأساة..
جلنا.. و�فنا السائق.. ثم مش�نا دنونا من ق� (�اسكرف�ل) ف��

نحو دار (س��لتون).. و�ساءل (هولمز):
اد)؟ » - « هل مسدسك معك أ�ا (ل�س��

� ثقة:
اب�سم الرجل ��

« .. - « إنه ال �فارق جی��
- « حسن.. »

� ره�ة للسف�ح المظلمة.. والض�اب ال�ث�ف
ونظر المف�ش ��

: � تط��ّ
)؛ فقال �� � فوق مس�نقعات (ج��م��
ا.. » � � كث�� - »هذا الم�ان ال ي��ح��

قال (هولمز):
� هدوء تام.. »

ل (س��لتون).. سندنو منه �� � - « هذا م��
� م�� قال (هولمز): � حذر إ� هناك.. وع� �عد مائ��

ومش�نا ��
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- « فلنتوار وراء هذە الصخور.. »
: � ثم سأل��

- « ما هذە النافذة المضاءة أمامنا؟ »
- « إنها نافذة غرفة الطعام.. »

ى ما هنالك.. » � هدوء.. وانظر خلسة ل��
- « إذن ازحف ��

ی) و(س��لتون) نظرت من الزجاج فلم أر سوی س�� (ه��
ثر �غزارة ب�نما س�� �دخنان و�رشفان القهوة، �ان (س��لتون) ي��

� الرحلة
ا �� ی) واجم الوجه صامت.. وخطر �� أنه �فكر قلق� (ه��

� الفالة ساعة العودة.. فت�دو له الفكرة مفزعة..
� س�قطعها �� ال��

ی) وحدە �دخن.. ا س�� (ه��
�
نهض (س��لتون) وغادر الغرفة، تار�

سمعت صوت خطواته فوق األرض المفروشة �الح�.. ثم
� الحد�قة.. فأولج

رأيته �خ�ج من الدار فيتجه إ� مب�� صغ�� ��
ا أقرب إ� المفتاح ف�ه.. وهنا سمعت ضوضاء غ���ة، وصوت�

ل.. � سالسل تفك.. ثم عاد إ� الم��
: � ته �ما �ان.. فسأل�� � صمت إ� (هولمز) وأخ��

عدت ��
- »تقول إن الس�دة ل�ست معهما؟ »

- « ال.. »
؟ » - « إذن أين ��

و�دأت سحا�ة كث�فة من الض�اب تن��� فوق المس�نقعات..
� ضوء القمر - ج�ل جل�دي.. وراحت

وازدادت كثافة �أنها - ��
تدنو منا..

رآها (هولمز) ف�دا عل�ه القلق.. وقال:
-  « إنها تدنو منا �ا (واطسون).. »

- « وما خطر هذا؟ »
� أن

- « س�جعل هذا الرؤ�ة متعذرة علينا.. وأملنا الوح�د اآلن ��
ی) الدار ق�ل أن تحج�ه هذە السحا�ة عنا �غادر س�� (ه��
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ا.. » تمام�
ل.. حا�ت جدرانه، وغطت � وزحفت السحا�ة ب�طء نحو الم��
النافذة المضاءة، و�دت قمم األشجار �أنما تطل من مح�ط

دخا�� کث�ف..
- « اللعنة ! »

ب الصخر �ق�ضته.. وأردف: قالها (هولمز) وهو ���
- « �عد نصف ساعة لن ي�� أحدنا �دە.. �جب أن ين�ف

اآلن ! »
 � نخ�ج من هذا الض�اب.. »

ً
تفع قل�� - »فل��

- « نعم.. »
� �طء.. ح�� خرجنا من السحا�ة

و�دأنا نصعد المرتفعات ��
.. ال�ث�فة.. ل�ن (هولمز) منعنا من أن نصعد أ���
وألصق أذنه ع� األرض.. ثم تهلل وجهه وهتف:

- « حمدا �.. شخص قادم ! »
وسمعنا صوت خطوات تدنو م�عة، فان�مشنا وسط الصخور
ی).. نرمق الض�اب.. و�عد هنيهة برز من الض�اب رأس س�� (ه��
�
و�دت عل�ه الدهشة إذ لم يتصور �عة ان�شار الض�اب ��

الفالة..
ا ق�ە، و�ان يتلفت � الط��ق الممهد قاصد�

وم�� �خف الس�� ��
ا.. ا و�سار� � توجس �مين�

حوله ��
هنا صاح (هولمز) وهو �خ�ج مسدسه:

- « إنه هو ! »
وسمعنا صوت خطوات وسط الض�اب.. ل�ننا لم ندر ما يتوقعه
(هولمز).. ونظرت إ� وجهه ألرى ما ي�غ�ه، فرأيته �شحب
� ذهول.. وسمعت �خة

وتلتمع عيناە.. وفجأة فتح شفت�ه ��
اد).. هلع من (ل�س��
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ا ال �صدق، جعل عق�� �شّل ا مروع� � رأ�ت مشهد� وأمام عي��
ا.. تمام�

ا.. ل�نه ال �مت لعالمنا �صلة..
�
ا أسود عمالق رأ�ت �ل��

النار ت��عث من فمه المفت�ح.. واللهب �خ�ج من عي��ه..
وضوء متألق �ح�ط �فمه وعي��ه وعنقه �أنما جاء من جهنم..

ا �خ�ج من الض�اب.. لقد رأ�ت �ابوس�
ی).. � خطوات واسعة نحو س�� (ه��

و�ان يركض ��
تجمدنا ح�ث نحن عاج��ن عن اتخاذ قرار..

� عدنا لروعنا �ان ال�لب قد مّر من أمامنا يركض تجاە وح��
ضحيته..

� اللحظة ذاتها..
عندها أطلقت و(هولمز) مسدس�نا ��

ي) �خ الوحش ل�نه واصل ركضه لألمام.. ورأينا س�� (ه��
ي الهول القادم نحوە.. �لتفت للوراء ف��

� م�انه و�دا الرعب ع� وجهه الشاحب.. ورفع �د�ه
�سمر ��

للسماء..
أما نحن فقد أعادتنا �خة ال�لب إ� عالمنا..

إن المخلوق الذي ُ�ج�ح �مكن أن ُ�قتل كذلك..
اد).. � وسبق (ل�س�� �ان (هولمز) �عدو عدو الظل�م.. فس�ق��

ی) وزمجرة ال�لب.. ومن �ع�د سمعنا �اخ س�� (ه��
ا فوق الرجل، �حاول تم��ق عنقه �أن�ا�ه.. �ان ال�لب جاثم�



2937

� ظهر ال�لب.. فزأر زأرة م��عة..
ل�ن (هولمز) أف�غ الرصاص ��

� الهواء..
ا ع� ظهرە، وأقدامه ترتجف �� ثم تدح�ج ساقط�

وهمدت حركته..
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ا.. والصقت �مسد�� رأسه.. ل�نه �ان قد دنوت من ال�لب الهث�
مات..

ی) قد فقد وع�ه، فراح (هولمز) �فك ر�طة عنقه.. �ان س�� (ه��
وحمدنا هللا تعا� ألنه خال من الجروح..

اندی)، ففتح عي��ه � فم الضح�ة �عض (ال��
اد) �� سكب (لس��

� هلع وهتف:
ورمقنا ��

- « ر�اە ! ما �ان هذا؟ »
ا �ان فقد مات.. وانتهت أسطورة �لب العائلة.. » - « أ��

ورحنا نتفحص الجثة..
اسة والوحش�ة.. وقد توهج ضوء ا �ادی ال��

�
ا عمالق �ان �ل��

أخ�� حول فك�ه وعي��ه.. مددت إص��� ومسحت.. ثم
ا: تفحصته هاتف�

- « مادة فوسفور�ة ! »
قال (هولمز):

ا.. وواضح أنها �ال رائحة مما يؤثر ع� شم ال�لب.. - « حق�

ی) ع� هذە التج��ة المروعة.. خالص اعتذاري �ا س�� (ه��
� أن نقتله أ�ع من هذا لوال الض�اب.. »

ل�ننا كنا نأمل ��
« .. �

- « إنك أنقذت ح�ا��
- « نعم.. ونحمد هللا ع� ذلك.. هل �مكنك الوقوف؟ »

� الشحوب
ی) ع� قدم�ه، فوقف وهو غا�ة �� تحامل س�� (ه��

� �د�ه.. ا وجهه ب�� والوهن.. واس�ند إ� صخرة دافئ�
قال (هولمز):

�ك هاهنا فلم �عد ثمة خطر عل�ك.. أما اآلن فال�د - »سوف ن��
أن ننطلق للق�ض ع� المجرم.. »

ل (س��لتون).. � وانطلقنا نركض نحو م��
قال (هولمز) ونحن نجري:
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ا ل.. لقد سمع الطلقات حتم� � � الم��
- »من المحال أن نجدە ��

وعرف أن الف��سة أفلتت.. »
- « ر�ما لم �سمع.. »

ل.. » � - « ال.. ال�د أنه قد هرب.. ل�ن ال�د من تفت�ش الم��
ا.. فدخلنا ورحنا نق�شه.. ل مفتوح� � �ان �اب الم��

� �ل
لم تكن حجرة مضاءة سوى حجرة الطعام.. ورحنا ن�حث ��

�
ا لـ (س��لتون).. إال أننا وجدنا غرفة موصدة �� حجرة فلم نجد أثر�

الطابق العلوي..
اد): قال (ل�س��

- « صوت حركة �الداخل.. ثمة إ�سان هاهنا.. »
.. فر�ل (هولمز) ال�اب �قدمه.. � �الفعل �ان هناك صوت أن��

� اتجاە..
واندفعنا إ� الداخل وقد صّوب �ل منا مسدسه ��

ا.. ا عج�� رأينا مشهد�
� �حنط فيها فراشاته طمانات ال�� �انت الحجرة مألى �ال��

� �ل صوب..
النادرة.. وقد وضعت ع� الرفوف ��

� وسط القاعة �ان عمود خش�� ر�ط إل�ه جسد مشدود..
و��

.. � .. أرجل أم أن�� � ّ� ح�� ع� علينا تمي��
ُ
وقد غ

مزقنا األغط�ة فإذا �� مدام (س��لتون).. وسقط رأسها ع�
ا أحمر.. من � عليها، فرأينا ع� عنقها حز�

صدرها إذ �ان قد أغ��
أثر سوط..

هتف (هولمز):
اد).. اندی) �ا (لس�� ا له من وحش ! أعطها جرعة من (ال�� - « ت��

فقد عذبها الحيوان ح�� فقدت وعيها.. »
ا فتحت عي�يها فهتفت: � أخ��

- « هل نجا؟ »
« .. �

- »�ل لن �فلت منا �ا س�د��
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�
ی).. » .. أتحدث عن س�� (ه�� � - « ال أتحدث عن زو��

- « نعم نجا.. »
- « وال�لب؟ »

- « مات.. »
ا �.. » - « حمد�
وتنهدت وقالت:

�
�� 

ً
� تحملت �ل هذا أم� .. ل��� �

� (س��لتون) وآذا�� - « ل�م عذب��
الظفر �محبته.. »

وتهانفت.. فقال (هولمز):
- « إذن.. قو�� لنا أين نجدە.. لنعاق�ه.. »

قالت:
- « يوجد م�ان واحد.. هو منجم مهجور وسط المس�نقعات..

� ف�ه.. إنه هناك.. »
� ال�لب ف�ه.. و�ه ملجأ �خت�� لقد �ان ير��

دنا (هولمز) من النافذة فرأى الض�اب �الخارج.. قال:
- « من المستح�ل أن نع�� المس�نقعات هذە الل�لة.. »

� وحش�ة وقالت:
ضحكت المرأة ��

شد � هذا الض�اب.. فهو �س��
- « لن �ستطيع أن �جد ط��قه ��

�ع�دان خش��ة تدله ع� الط��ق �داخلها.. »
ي) اد) �حرس الب�ت.. وعدنا إ� س�� (ه�� تركنا (ل�س��

واصطحبناە إ� الق� لت�ت�� هذە الل�لة الرهي�ة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-14-
� الص�اح اصطحبنا مدام (س��لتون) إ� المس�نقعات،

��
� األوحال.. و�انت متحمسة إ� حد فأرشدتنا إ� المنطقة ب��

ا.. � ، فقد عذبها زوجها كث�� كب��
�ان هناك ط��ق متع�ج.. غرست ع� جان��ه أعواد خش��ة
مت�اعدة تدل ع� الط��ق الصحيح.. ب�نما رائحة التعفن تز�م

أنوفنا..
� �انت قدم أحدنا تزل �ان �شعر أن األوحال تجذ�ه إ� وح��

أعماقها ب�د حد�د�ة..
ووجدنا آثار أقدام تدل ع� أن هناك من س�قنا ع�� هذا الط��ق

المرعب.. ل�ن اآلثار اختفت �عد قل�ل �س�ب تقلب األوحال..
� ا أن (س��لتون) لم �ستطع الوصول إ� كهفه ب�� و��دو واضح�

( � � مس�نقعات (ج��م��
ط�قات الض�اب.. فال�د أنه زل وسقط ��
الرهي�ة، فابتلعته وخلصت العالم منه..

ا و�عض ا حد�د��
�
� أحد األ�واخ وجدنا سلسلة عمالقة وطوق

و��
العظام، ففهمنا أن (س��لتون) �ان ير�� �ل�ه هنا..

قال (هولمز):
.. فال�لب �ان � - « هذا هو ّ� الصوت الذي �ان يروع الفالح��
� ا ح��

�
هاهنا �عوی.. ل�ن (س��لتون) �ان �حمله إ� دارە أح�ان

ينوى الهجوم.. أما هذە العل�ة فأظنها تحوي المخلوط
الفوسفوري إ�اە، الذي �ان �ط� �ه ال�لب..

� الظالم راح يركض
� أن �ل من رأى ال�لب �شع ��

» ال غرا�ة ��
ا.. إ� حد أن س�� (�شارلز) أص�ب بن��ة قلب�ة.. لقد �ان ذعر�
� جعل األسطورة رهي�ة ملموسة.. »

ا.. ونجح �� ا حق� ا جهنم�� � تدب��
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

) جلست و(هولمز) جوار � ل�لة �اردة من ل�ا�� (نوفم��
و��

المدفأة، نتحدث عن هذە القض�ة الرهي�ة..
قال (هولمز):

� عن وجود قرا�ة ق��ة لـ (س��لتون) وآل
- « لقد أسفرت أ�حا��

(�اسكرف�ل).. فاألخ األصغر (رودجر) الذي فّر إ� أم���ا
 أسماە (رودجر).. ك��

ً
الجن���ة قد تزوج هناك.. وأنجب طف�

�ل جارس�ا) و�� حسناء الف�� وتزوج فتاة تد� (ب��
،( كوستار�ك�ة.. ثم اختلس �عض المال وغ�� اسمه إ� (فاندل��

� مدرسة.. » ا لي��� وفّر إ� انجل��
»�عد قل�ل تدهورت المدرسة وساءت سمعتها.. لذا غ��

ا، و�ان ) اسمه إ� (س��لتون) وقصد جنوب انجل�� (فاندل��
ا �علم األح�اء.. ح�� صار حجة ف�ه.. و��دو أنهم أطلقوا

�
شغوف

اسمه ع� ن�ع من الفراش.. »
� امتالك ض�عة � �حوالن ب�نه و��� وعرف الف�� أن شخص��
ا ع� الخالص منهما، �املة.. فجاء إ� (د�فون شاير) مصمم�

وج وأن من معه �� شق�قته.. » � وأعلن أنه غ�� م��
ء عن �

ثم إنه �دأ يوثق معرفته �س�� (�شارلز)، ومنه عرف �ل ��
أسطورة ال�لب الجهن�� الذي �طارد األ�ة منذ قرون.. و�دأت

� ذهن (س��لتون)..
الفكرة تختمر ��

»إن الس�� (�شارلز) يؤمن �الخرافات وقل�ه واهن.. لذا اتجه
ا ا ق��� � (لندن)، فابتاع �ل��

(س��لتون) إ� متجر (روس ومانجلز) ��
� ك�خ وسط

ا.. ودخل �ه إ� المقاطعة.. ثم أخفاە �� س� ��
اس، وراح ي�تظر فرصة سانحة �غادر المس�نقعات وعلمه االف��

فيها س�� (�شارلز) الق� إ� الفالة وحدە.. »
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»حاول (س��لتون) أن �جعل زوجته تغری س�� (�شارلز)
� إقناعها.. »

ب �� �الخروج.. ل�نها أ�ت ذلك.. ولم �فلح ال��
»�دأ يوطد عالقته �المسكينة (لورا ليونز).. وأغراها �الزواج
منها.. ثم جعلها تكتب تلك الرسالة إ� س�� (�شارلز) تطلب

لقاءە تلك الل�لة.. ثم أقنعها �عدم الذهاب.. »
� المساء أعّد هو ال�لب، وطالە �المادة الفوسفور�ة.. ثم

»و��
ساعدە ع� الوثب إ� الممر الذي �ان س�� (�شارلز) ف�ه..
ا عن الق�.. ا مبتعد� أص�ب الرجل �الهلع وراح �جري صارخ�
وتكفل الرعب ووهن القلب �قتله.. و�ان ال�لب �جري ع�
� دنا من الجثة ك آثار أقدام واضحة.. إال ح�� العشب فلم ي��

لي�شممها.. »
�رة ل�نها لم تعرفها »�انت زوجة (س��لتون) تتوقع خطته ال��
ء إال �عد ما حدثت �

�� �
�احة.. أما (لورا ليونز) فلم �شك ��

الوفاة.. »
ی).. » »�عد هذا جاء دور س�� (ه��

ا آخر.. لهذا سافر إ� »لقد ا��شف (س��لتون) أن هناك ور�ث�
(لندن)، ووضع ع� وجهه لح�ة مستعارة وراح يراقب د.

(مورت�مر).. »
ی).. لذا �انت �� »ل�ن زوجة (س��لتون) أرادت إنذار س�� (ه��

� قرأناها.. » صاح�ة الرسالة ذات الحروف الملصقة ال��
ي) � هذا الوقت تمكن (س��لتون) من �قة حذاء س�� (ه��

»و��
ا لم ُ�ل�س اضطر إ� �قة حذاء من الفندق، ولما وجدە جد�د�

آخر.. �ان �حاجة إ� أثر �شمه ال�لب.. »
سألته:

: لو أن (س��لتون) تمكن من قتل س�� �
�� - « ثمة نقطة تح��

ی)، فك�ف �ان س�ف� إقامته �اسم مستعار قرب الق�؟ (ه��
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إن هذا ي��د من ال���ة حوله.. »
- « هذا سؤال عس�� �ا (واطسون).. ل�ن مدام (س��لتون) ترجح
أنه �ان س�عود إ� أم���ا الجن���ة، ح�ث يتوجه إ� القنصل�ة
اث.. ور�ما �ان س�عود إ� �طان�ة و�علن استحقاقه للم�� ال��
ا.. ثم �طالب ب�رثه.. (لندن) لي�نكر و�خ�� وجود (س��لتون) تمام�

«
»واآلن �ا (واطسون) صار من حقنا أن ننعم �الراحة، �عد شهر

� هذە القض�ة الغامضة الشاقة...«
من ال�حث ��

آرثر كونان دو�ل
 

 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
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المالحظات

[←1]
طة عد�دة �العالم. � �ل�ات ��

� االس�ن�اط تدرس ��
مازالت ط��قة (هولمز) ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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) �لمه مهمة (:
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
العدد رقم (25)

 
 
 
 
 

مدينة مثل أل�س
 

�قلم: ن�ف�ل شوت.
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
) روا�ة ط�قت شهرتها اآلفاق، ظهرت عام 1957.. (ع� الشا��

و�ــــج) هو (ن�ف�ل شوت).. � (ال��
�ا ولد �� � و�ان �اتبها أدي�ا إنجل��

بيع من الروا�ة مليونا �سخة، ومن لم �قرءوها لم ي�سوا الف�لم
� الرائع، الذي قدمه (ستان�� كرامر) وقام ب�طولته

الس�نما��
� م�

(ج��جوري ب�ك) و (آفا جاردنر).. وقد عرض ها هنا ��
�اسم (�ال غد)..

لم �حاول (ن�ف�ل شوت) قط أن �غدو من معالم األدب
ي.. �ل ما �ان ي��دە هو أن �كون �ات�ا (مسل�ا).. وقد � اإلنجل��
� يناير 1959 - روا�ات

� هذا دون شك.. وترك لنا - ��
نجح ��

) و(السور فائقة النجاح واإلمتاع.. مثل (الزمار الساحر) و(ر�ف��
المح�م) و(مدينة مثل أل�س)..

و�ــــج) عام 1899.. وقد عمل � (ال��
�ما قلنا آنفا ولد (شوت) ��

� كتب راو�ته � مصنع طائرات، وهو ما ظهر ف�ما �عد ح��
ة �� لف��

� عالم الطائرات.. �ل
ته السا�قة �� (األزمة).. ح�ث تظهر خ��

اعات ال �أس بها إ� ته �مهندس رادار سابق، أضاف اخ�� وخ��
� روا�ة (ال ط��ق)،

ة أ��� �� هذا العلم.. وقد ظهرت هذە الخ��
� تصور طائرة تع�� المح�ط، وقد أوشكت ع� السقوط.. ال��

� جو متوتر �قطع األنفاس..
�صف لنا �ل هذا ��

� �د�ك اآلن، تح�� عن ورطة مجموعة من � ب�� والروا�ة ال��
� عام

� (الماليو) ��
�� � � ق�ضة ال�ا�اني��

ال�ساء واألطفال، وقعوا ��
.1940

� روا�ة (شجرة
ا، �ما �� ي كث�� � و�� ت�مة عالجها األدب اإلنجل��

الجا�اراندا) لـ (بي�س) و(قصة الدكتور واس�ل).. ل�ن (شوت)
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� ال�ش��ق والعاطفة.. � م��ــــج ممتع �جمع ب��
�قدمها هنا ��

.. دعونا نطالع الروا�ة معا لنعرف ما هو أ���
 

د. أحمد خالد
∞∞∞∞∞
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1- ح�اة (جان) الم�كرة..
� وقت �ان

� (الماليو) عام 1921، ��
ولدت (جان �اجت) ��

� �طانيون �ح�مون (الماليو) ف�ه.. و�ان �عضهم موظف�� ال��
طة أو � الج�ش أو ال��

، وآخرون �انوا �عملون �� � حكومي��
المدارس والمس�شف�ات.

� (الماليو) �انوا �مارسون التجارة،
�� � �طاني�� إال أن أ��� ال��

� مناجم القصدير أو
و�انت هناك صناعات مهمة �التعدين ��

مزارع المطاط..
اك)، ع� � جنوب (ب��

ة �� �ان أبو (جان) �دير مزرعة مطاط كب��
�عد مائة م�ل من العاصمة (كواال المبور).

ولقد عاش هناك مع زوجته وأ�ته.. و�ان هناك طفالن لد�ه؛
� �د� (دونالد) وفتاة تد� (جان)، تصغر أخاها بثالثة ص��

أعوام..
� صغرهما ع� �دي أمه.. و�� امرأة من

تر�� الطفالن ��
(الماليو) �انت تحدثهما �لغتها، لذا تعلم الطفالن لغة (الماليو)

�ة معا.. � واإلنجل��
، � � ال�دء �انت م�� (�اجت) �� المسئولة عن تعل�م الطفل��

و��
ا) ح�ث �لغ سن � (إنجل��

ثم أرسلت ابنها (دونالد) إ� المدرسة ��
ة وقتها، فقد ذه�ت � العا��

ة.. و�رغم كون (جان) �� الثالثة ع��
ا).. كذلك إ� (إنجل��

ة، � (ساوثهامبتون)، و�� مدينة كب��
وأقام الطفالن مع جديهما ��

� م�ال من (لندن).. ع� �عد ثمان��
� مرض الجّدان، واضطرت م�� (�اجت) إ� العودة �عد عام��
� (ساوث هامبتون) عاشت ف�ه مع

ال �� � ا، وابتاعت م�� إ� إنجل��
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طفليها.
ة من � الثالثة ع��

� �انت �� � حادث س�ارة، ح��
� والد (جان) ��

تو��
� ط��ق العودة إ� دارە ل�ال �عد عمل ط��ل و��دو

عمرها. �ان ��
أنه �ان منه�ا وغل�ه النعاس، ففارقت الس�ارة الط��ق،

واصطدمت �شجرة..
ل�ن م�� (�اجت) لم تقلق ع� مستق�لها، فقد دفعت لها
� ت�ت�� كة معاشا، ووعدتها �أن تجد وظ�فة لـ (دونالد) ح�� ال��

دراسته.
ان �ذ�اء � � جدا ال يتم�� � عادي�� ) طفل�� � �ان (دونالد) و(ج��
ء واحد فحسب هو إجادتهما �

ان ��� � خاص.. ل�نهما �انا يتم��
للغة (الماليو)، و�انا يتحدثان بها ع� س��ل الدعا�ة، و�لغة

��ة ب�نهما ال �فهمها سواهما..
إال أنهما وجدا ف�ما �عد أس�ا�ا وجيهة الستعمال هذە اللغة، إذ

كة المطاط.. � العودة ل�عمل لدى ��
إن (دونالد) �ان راغ�ا ��

ل، ح�� عاد إ� � � الم��
وراح يتدرب ع� لغة الماليو مع (جان) ��

ة من � السادسة ع��
(الماليو) عام 1937 حينما �انت (جان) ��

عمرها.
� (ساوث

� العام التا�� التحقت (جان) ��ل�ة التجارة ��
و��

ال والط�اعة ع� اآللة ال�ات�ة.. ثم � هامبتون) ح�ث درست االخ��
ال لمدة سنة. � عملت �ات�ة اخ��

� ذلك الوقت أجرت أمها �عض اتصاالت لتع�دها إ�
و��

� (كواال المبور) �انت �حاجة إ�
كة المطاط �� (الماليو).. فإن ��

كة ألنها تج�د لغة ات، وظنت أن (جان) تناسب ال�� سكرت��
(الماليو)..

كة إ� م�� (�اجت) تعلنها �منح (جان) و�الفعل كت�ت ال��
وظ�فة.. و�ان هذا هو العام 1939.
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� س�تم�� غزت (ألمان�ا) (بولندا) و�دأت الحرب العالم�ة
و��

الثان�ة.
ل�ن (جان) لم تغ�� خططها.. ظنت أن (الماليو) م�ان آمن ألن

� أورو�ا..
القتال �له ��

ولحسن الحظ استطاعت أن تركب سفينة إ� (الماليو)،
� د�سم�� 1939.

فوصلتها دون مشا�ل ��
� (كواال المبور)..

� (الماليو)، ح�ث عاشت ��
أح�ت ح�اتها ��

�ة، وأغلب من �ق�م � � فندق تمل�ه امرأة إنجل��
تقطن غرفة ��

�الفندق من ال�ساء الموظفات.
ون.. تعمل � وسط المدينة، ولها أصدقاء كث��

�ان لديها مكتب ��
� الص�اح، وتلعب الت�س �عد الظهر، وتذهب للحفالت

�جهد ��
والمراقص مساء.

�ان هناك دوما ما �مكن االستمتاع �ه.
� منجم

وج رجال �عمل �� � و�انت عارفة �مستق�لها ج�دا.. ست��
قصدير أو مزرعة مطاط.. وتع�ش ح�اة سع�دة �أمها.

ا. � إنجل��
إن األمر ال �ختلف عن الح�اة ��

اقا.. ل�ن الطقس هنا أ��� دفئا والشمس أ��� إ��
�.. �ا � � العمل الم��

ون، �عينونها �� س�كون لديها خدم كث��
لحظها�

ء تغ�� فجأة.. �
ل�ن �ل ��

� 1941 دخلت (ال�ا�ان) الحرب إ� جانب (ألمان�ا)..
و��

 

☆  ☆  ☆
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2- (جان) تغادر (كواال المبور)..
� والهند الص�ن�ة.. غزت (ال�ا�ان) (م�شور�ا) وهاجمت الص��

�عدها قرر ال�ا�انيون أن �غزوا (الماليو) و�عدها يتجهوا إ�
ال�ا) و (نيوز�لندا).. (أس��

� (الماليو) أن �كون ال�ا�انيون أق��اء،
�طانيون �� ولم �صدق ال��

إ� حد أن �قهروا �ل هذە ال�لدان..
�طانيون �مارسون عملهم ومرحهم � (كواال المبور) ظل ال��

و��
�الط��قة ذاتها..

� الج�ش ع�
إال أن �عض الش�اب تطوعوا للحرب، وتدر�وا ��

�
س��ل ال�سل�ة.. مما أتاح لهم ارتداء الث�اب العسك��ة األن�قة ��

الحفالت..
� الشما�� لـ (الماليو) قرب

�� إال أن (ال�ا�ان) غزت الساحل ال��
مدينة تد� (كوتا �ارو)، و�� ت�عد ثالثمائة م�ل عن (كواال
� المبور).. و�انت هناك تالل وعرة، وغا�ة كث�فة ب�نهم و���

العاصمة مما جعل القوم �شعرون �األمن..
، ل�ن � ا لمحار�ة ال�ا�اني�� � من إنجل�� � ح���ت�� تم إرسال سفي�ت��

الطائرات ال�ا�ان�ة الح���ة أغرقتهما فورا..
كوا ال�الد و�رحلوا �طان�ة من رعا�اها أن ي�� وطل�ت الحكومة ال��
� م�ل شماال.. ل�ن أ��� الرعا�ا لم � ت�عد مائ�� إ� (سنغافورة)، ال��

� خطر.. فالحرب ما زالت �ع�دة جدا.
يؤمنوا �أنهم ��

�
وا التالل.. و�� ثم تحرك ال�ا�انيون ��عة جن��ا �طائراتهم ل�ع��

�طانيون ما يتهددهم. النها�ة أدرك ال��
�مان) رئ�س (جان) مرءوسته � ذات يوم استد� مس�� (م��

و��
إ� مكت�ه.. وقال لها:
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� (إيبوە) اآلن
�� � - (جان).. إن لدى أن�اء س�ئة لك.. إن ال�ا�اني��

ع� �عد مائة م�ل من هنا.. وال �مكن أن نفقد وقتا..
� ك�� لسوف نغلق المكتب اآلن، وعل�ك أن تقصدي المحطة، ل��

أول قطار إ� (سنغافورة)..
سألته �دهشة:

- (سنغافورة)؟ وماذا أفعل هناك؟
� إ� مكت�نا هناك.. س�جدون لك م�انا ع� ظهر قارب - اذه��

ا).. تعودين �ه إ� (إنجل��
- هل األمر بهذە الخطورة؟

�
ت �ل الفت�ات ولسوف تجدينهن �� - ر�ما أخطر.. لقد أخ��

المحطة، �مكنك الرح�ل معهن..
فارقت (جان) المكتب، فاتجهت إ� الم�ف، ح�ث سح�ت

�ل مدخراتها و�� ستون دوالرا.
ثم اتجهت إ� الفندق فحزمت أش�اءها وذه�ت إ� المحطة.

�ن فجأة تذكرت �عض األصدقاء الذين �ع�شون ع� �عد ع��
م�ال شما�� المدينة.. و�انت متأ�دة أنهم لم يرحلوا.. س��هم

� الرح�ل..
أن �ساعدهم ��

لذا لم تركب القطار.. �ل استقلت الشاحنة إ� (�اتو - تاز�ك)..
� هوالند).. و�ان �ان أصدقاؤها هم آل (هوالند).. (ب�ل) و (إل��
� ك�خ جوار المنجم مع

(ب�ل) مدير مكتب تصدير، �ع�ش ��
زوجته وأطفاله الثالثة..

.( � �ان لهما ابنان هما (ف��دي) و (رو�رت) وفتاة تد� (ج��
ة أشهر.. اوح أعمارهم من سبع سنوات إ� ع�� ت��

) وحدها مع � وصلت إ� (�اتو - تاز�ك) ظهرا.. فوجدت (إل��
األطفال، والفو�� تعم الم�ان.. حقائب ع� األرض وث�اب
) وجرحت ركبتها.. � ت (ج�� � �ل موضع.. وقد تع��

ة �� م�ع��



2960

�
و�انت ت��� ألما، ب�نما األم تحاول أن تطهو طعام الغداء، فلما

رأت (جان) اب�سمت..
:( � هتفت (إ�ل��

� ، ل��� � برؤ�تك� هناك عمل كث��
� (جان)� ما أسعد��

- ع��ز��
مرت�كة واألطفال ج�اع..

قالت (جان):
� �األطفال.. - واص� إعداد الطعام وسأع��

�ط �الس�� ع� رك�ة الطفلة.. و�عان ما � لصق ��
و�دأت ��

صار الطعام جاهزا و�دءوا �أ�لون..
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�ساءلت (جان):
- أين (ب�ل)؟

:( � قالت (إ�ل��
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� (كواال المبور).. لقد ذهب لي�تاع �عض اإلطارات لس�ارتنا
�� -

القد�مة.. فنحن لم �ستعملها منذ زمن.. إن محركها �عمل ل�ن
إطاراتها �ال�ة..

كة؟ - وماذا عن س�ارات وشاحنات ال��
- لقد ذه�ت جم�عا.. أخذها الج�ش منذ أسابيع.. إن س�ارتنا

. �
ء الوح�د ال�ا�� �

القد�مة �� ال��
- م�� رحل (ب�ل)؟

� ساعات.. وقد �دأت أقلق عل�ه..
- منذ ثما��

- س�عود فورا.. س�كون ع� ما يرام..
� هنا؟ .. هل ت�ق�� - أشعر �ال�ور وأنت م��

- ط�عا.
� عاد (ب�ل هوالند).. وقد �دا عل�ه اإلنهاك �ان الظالم قد دنا ح��

والحر.. وأسعدە أن �جد (جان)..
ة من الماء المثلج وقال: اح��� جرعة كب��

ة.. فالحافلة ال تدنو � خمسة األم�ال األخ��
- �ان ع� أن أم��

.. أ���
:( � - سألته (إ�ل��

- هل ظفرت �اإلطارات؟
� (كواال المبور)..

- ال.. لقد صادر الج�ش �ل إطار ��
- وماذا عساك فاعال؟

� الثامنة ص�احا، وسنجد
- هناك حافلة تغادر إ� (سنغافورة) ��

� مثل هذا الوقت غدا..
� (سنغافورة) ��

مقاعد فيها.. سنكون ��
- ل�ن ك�ف نصل إ� (كواال المبور)؟

� ع� اإلطارات القد�مة.. إن المسافة
- �الس�ارة.. سنم��

ون م�ال فحسب... فلو قدنا �حذر سنصل هناك.. ع��
سألته (جان):
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�
- لم ال نتحرك الل�لة؟ إن الطقس �ارد �سمح بنوم األطفال ��

الس�ارة..
- لن �ستطيع.. هذا ل�س مأمونا.. فالج�ش لن �سمح ألحد
� �ل م�ان وس�طلقون

�استعمال الطرق ل�ال.. إن الحواجز ��
الرصاص ع� �ل من يرون..

قالت (جان):
- إن األمور �سوء.. �جب أن نرحل م�كرا غدا.. فلنحزم اآلن �ل

� الص�اح..
ء، ح�� ال نضيع وقتا �� �

��
:( � سألته (إ�ل��

- م�� نصحو من النوم؟
� الرا�عة ص�احا ل�كون عندنا وقت إلل�اس األطفال ث�ابهم..

�� -
وتناول إفطار �س�ط..

- حسن.. نحزم الحقائب اآلن..
ودخلوا الفراش �عد ما استعدوا للغد..

عند منتصف الل�ل سمعت (جان) (ب�ل هوالند) ينهض و�خ�ج
من الدار.. �ان واقفا ينظر إ� الغا�ة.

نهضت من فراشها وأزاحت أستار (الناموس�ة)، وخرجت إ�
� الظالم.

فة، فوجدته واقفا �صيخ السمع �� ال��
- ماذا هناك؟

� سمعت طلقات نار�ة من �ع�د.. - حس�ت أن��
� �صغ�ان، ل�نهما لم �سمعا سوي صوت الضفادع وقفا صامت��

ات. والح��
قال (ب�ل):

� الص�اح ��عا..
- أتعشم أن �أ��

وعادا إ� الداخل..
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� ووصلوا إ� نهر �طاني�� � تلك الل�لة انت� ال�ا�انيون ع� ال��
و��

(سل�م).
.. � م�ال ال أ��� �انوا اآلن ع� �عد خمس��
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3- الرحلة إ� (كوانا �انونج)..
� الس�ارة، ثم

� الص�اح فجمعوا الحقائب ووضعوها ��
نهضوا ��

تعاونوا ع� إعداد األطفال..
ة للقلق.. فبها ثالثة �الغون صارت الس�ارة مليئة �ط��قة مث��
وثالثة أطفال ومتاع كث�� جدا.. فاضطر (ب�ل) للق�ادة ب�طء
شد�د، ح�� ال يرهق اإلطارات العت�قة، ول�ن أحدها انفجر �عد

.. � م�ل��
، الذي �ان أسوأ حاال و�عد نصف استعملوا اإلطار االحت�ا��
�
م�ل انفجر اإلطار االحت�ا�� �دورە، فقرر (ب�ل) أن �ستمر ��

الس�� ع� (الجنط) الداخ�� للعجلة برغم خطورة هذا..
� ثم تحطمت.. �انوا ع� �عد خمسة واستمرت العجلة م�ل��
ع�� م�ال من (كواال المبور) والساعة السا�عة ص�احا.. أي أن
أمامهم ساعة ق�ل اللحاق �الحافلة، وهو وقت �اف.. ل�ن

ط أن �جدوا س�ارة أخرى فورا.. ���
�
ك (ب�ل) األ�ة �� �ان هناك ب�تان ع� جانب الط��ق، ف��

ى ما إذا �ان بوسعه الحصول ع� عون.. الس�ارة، وه�ع ل��
�حث عن س�ارة أو شاحنة فلم �جد.. ولم ير أحدا �مكن

سؤاله..
عاد للس�ارة فوجد الجميع �شعرون �الظمأ والحر واألطفال

ي�كون..
قال لهم:

.. �
- لم أجد ش�ئا.. �جب أن نم��

:( � قالت (إ�ل��
ب.. - لنعد أدراجنا.. إ� ح�ث الظل والماء.. فل�س معنا ما ���
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- ل�ن أمامنا خمسة ع�� م�ال إ� (كواال المبور).. لنتجه إ�
هناك ل��ما وجدنا شاحنة أو س�ارة..

� �ل هذە المسافة..
- ول��ما لن نجد.. من المستح�ل أن نم��

� الس�ارة، وأغلقوا �ل األبواب.. وحمل �ل
� متاعهم �� عادوا تارك��

منهم طفال..
و�ات ال�اردة من �وا �عض الم�� ا، �� � وصلوا إ� الدار أخ�� وح��

الثالجة واستلقوا ع� األ�ة..
ى سمعوا صوت شاحنة تقف خارج ال��خ، فهرعت (جان) ل��

من..
�ان هذا ض�اطا شا�ا، يوقف الشاحنة و��ع نحوها صائحا:

- ألم ترحلوا �عد؟ �م من�م هنا؟
قالت (جان):

- نحن ستة.. منهم ثالثة أطفال.
�انت الزوجة و(ب�ل) قد خرجا من ال��خ وسمعا المحادثة..

ف�ساءل (ب�ل):
� الس�ارة ع� �عد ستة أم�ال ع�

- وماذا عن متاعنا؟ إنه ��
ط��ق (كواال المبور).. أال تأخذنا هناك أوال؟

قال الضا�ط ��امة:
�ن م�ال (1).. - نعم ال أستطيع.. إن الـ (جا�س) ع� �عد ع��
� ستجدون قار�ا ذاه�ا س�خذ�م إ� (�انونج) ولو كنتم محظوظ��

إ� (سنغافورة)..
ة أم�ال، ركب الجميع ع� ظهر الشاحنة، وقادهم الضا�ط ع��

.. � وهو ال �كف عن اصطحاب �ل من �لقاە من اإلنجل��
� رجال وامرأة وصلوا إ� (�انونج) ظهرا، وقد صار عددهم أر�ع��

وطفال، �عضهم لم يتصور لحظة أن هناك خطرا داهما..



2967

اقتادهم إ� مكتب مأمور المقاطعة، الذي قا�لهم وقد �دا القلق
ع� وجهه.. ثم إنه قال للضا�ط:

- خذهم إ� مكتب المحاس�ات، ح�ث �ظفرون �الظل والراحة..
سأله الضا�ط:

- هل لد�ك قارب �محرك؟
- ال.. ل�س لدي..

- إذن ك�ف يرحلون؟
- ال أعرف.. ر�ما استعملنا قوارب ص�د..

) مسندة ظهرها إ� الحائط، � � المكتب الظل�ل جلست (إ�ل��
و��

� اتجهت (جان) و (ب�ل) � ح��
وقد راح الصغار �لهون حولها.. ��

�
ء �� �

إ� المتاجر لي�تاعوا �عض الطعام.. فقد تركوا �ل ��
الس�ارة..

و�حثوا عن (ناموس�ات) فلم �جدوا..
ت (جان) �عض اإلبر والخ�ط لنفسها.. اش��

ووجدت حقي�ة ظهر فابتاعتها.. ولم تكن تعرف أنها ستحمل
هذە الحقي�ة ع� ظهرها ط�لة السنوات الثالث القادمة..

فة وتناولوا وج�ة من ال�سك��ت وعص�� � ال��
جلس الجميع ��

الل�مون..
� الوقت ذاته �ان المأمور �ف�ش عن قارب..

��
� الفنار.. �انت

وعند المساء تل�� م�المة هاتف�ة من أحد رجاله ��
ي) - وهو قارب كب�� ذو أن�اء طي�ة.. فالقارب المس� (أوس��

محرك، قادم ع�� النهر..
لم �حاول المأمور معرفة � قدوم القارب.. إنه قارب ��ــــع

� ع� �ل حال.. قادر ع� حمل الالجئ��
ى).. واستطاع أن يرى حشدا من اتجه للمرفأ وانتظر (أوس��
� ث�اب رماد�ة

ي القامة �� الجنود ع� ظهرە.. �انوا رجاال قص��
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�
ة. مخ��

� � �انوا �ا�اني��
ى).. شعر �أ� شد�د.. لقد استو� ال�ا�انيون ع� (أوس��
� وسعه أن �فعل ش�ئا..

ولسوف �عتقلون الجميع ها هنا ول�س ��
 

☆  ☆  ☆
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4- سجناء..
وثب ال�ا�انيون من القارب إ� األرض، فق�ضوا ع� المأمور

واقتادوە إ� المكتب..
� ل�نهم لم �طاني�� �انوا يتوقعون أن �جدوا �عض الجنود ال��
�جدوا.. وح�� السائق الضا�ط لم �كن موجودا.. فقد عاد �حثا

. � �طاني�� عن م��د من ال��
�طان�ة فأ�وهم.. وأمروا ال�سوة � المكتب وجدوا األ� ال��

و��
�أن �خلعن خواتمهن وساعاتهن وأخذوها وان�فوا..

� ومعه جند�ان �ص��ان سالحيهما
�عد ساعة جاء ضا�ط �ا�ا��

نحو األ�، وراح �عض األطفال ي�شجون.. لم �كن أي واحد
�دري ما س�حدث..

�ة مهشمة: � � إنجل��
نظر لهم الضا�ط قل�ال، ثم راح يت�لم ��

- أنتم سجناء اآلن.. عل��م الطاعة.. (إذا ال طاعة).. جنودى
�طلقون النار..

لم �قل أحد ش�ئا فاستطرد:
- س��قون هنا الل�لة وغدا تذهبون إ� المعتقل..

سأله أحد الرجال:
- هل �مكننا الحصول ع� أ�ة وناموس�ات؟

- الجنود ال�ا�انيون ل�س لديهم أ�ة أو ناموس�ات.. األ�ى مثل
الجنود.. ال أ�ة... ال ناموس�ات..

سأله رجل آخر:
� �عض الطعام؟

- هل لنا ��
- الطعام غدا.. اآلن نوم..

وتركهم وان�ف..
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� ل�ن النوم �ان تمدد األ�ي ع� األرض ليناموا.. �انوا منهك��
سا.. وظل األطفال مستح�ال.. �انت األرض صل�ة وال�عوض مف��

، ألن أ�ديهم وأرجلهم تقرحت.. � �صحون من نومهم �ا���
أما ال�الغون ف�ان القلق �منعهم من النوم..

ماذا س�حدث لهم غدا؟
� األجساد.. ولم �كن ثمة طعام لذا نهضوا من النوم متصل��

التهموا ما ابتاعوە أمس من طعام محدود ال�م�ة..
و�عدما أ�لوا شعروا بتحسن ض��ل..

� (يون�اتا) �سألهم عند منتصف النهار، جاء الضا�ط ال�ا�ا�� �اب��
�عض األسئلة.. واستجوب �ل أ�ة �دورها، وهو �دون اإلجا�ات

� كراسة مدرس�ة..
��

ثم قال لهم:
- الرجال �ذهبون للمعتقل اليوم.. الرجال �ذهبون ظهرا.. ال�ساء

واألطفال ي�قون هنا..
�ان ال��ار �عرفون أن الرجال وال�ساء �ذهبون إ� معسكرات

� الحرب.. إال أنهم تمنوا لو ي�قون ما..
مختلفة ��

� حزن م��ر..
وودعت �ل أ�ة رجلها ��

أما (جان) فقد حاولت أن تحصل ع� �عض المراهم من أجل
لدغات ال�عوض اتجهت إ� أحد الحراس وأشارت إ� اللدغات..

ل�نه صوب سالحه نحوها وأعادها إ� المكتب..
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� ط��قة أخرى.. �ان هناك أطفال �لهون ع� �عد
فكرت ��

ا، فأشارت لهم وخاطبتهم �لغة (الماليو): � م�� خمس��
- �ا فتاة.. تعا�� �ا فتاة..
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ة من عمرها. � الثان�ة ع��
ة �� هرعت نحوها طفلة صغ��

- ما اسمك؟
- (خل�جة)..

� خفر
قالتها الفتاة ��

� هناك؟ � هذا المتجر الصي�� - اآلن �ا (خل�جة).. هل تعرف��
نعم.. إنه (�شان - كوك - فوان)..

� إ� الرجل وقو�� له أن �ح�� لنا لن�تاع منه - حسن.. اذه��
ة س�تات.. �عض المراهم.. لو فعلت ألعطيتك ع��

، �حمل سلة مألى � هرعت الطفلة لتعود �التاجر الصي��
�المراهم..

وتركه الجنود �مر فابتاعت (جان) ست أناب�ب من المرهم..
.. �

وابتاعت ال�ساء ال�ا��
� �دل��ن من حساء السمك المخفف، واألرز

ثم جاء جندي �ا�ا��
المسلوق.. ولم تكن لدى األ�ى آن�ة، لذا راحوا �أ�لون ك�فما

ا.. ء و�عضهم أ�ل كث�� �
اتفق.. �عضهم لم �ظفر ���

� (يون�اتا) مع جندە وأمر الرجال أن �صطفوا �عد الظهر جاء �اب��
� طابور للتحرك..

��
ودع الرجال زوجاتهم وأطفالهم.. ثم ابتعدوا..

� المعسكر اآلن اثنان وثالثون سجينا منهم �سعة ع��
صار ��
طفال..

ة من عمرە.. � الرا�عة ع��
هم �� و�ان أصغر األطفال رض�عا وأ���

وجات، ف�ما عدا (جان) وفتاة أخرى.. � و�انت �ل ال�ساء م��
� تتحدث لغة (الماليو).. و�انت (جان) الوح�دة ال��

� الل�ل حصلوا ع� دلو آخر من حساء السمك، ل�نهم لم
و��

.. � �كونوا جائع��
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� الص�اح طل�ت إحدى ال�ساء - وتد�� م�� (هورسفول) - أن
و��

� غضب قائلة:
.. وت�لمت معه �� � ترى ال�اب��

.. نحن ال �ستطيع النوم بهذا الش�ل.. نحتاج إ� أ�ة � - �اب��
وأغط�ة وناموس�ات..

: � قال ال�اب��
- ال أ�ة.. ال ناموس�ات.. �ساء ال�ا�ان ال �ستعملن أ�ة..

� اهت�اج:
قالت ��

- ل�ننا ب��طان�ات.. لسنا حيوانات.. وال نق�ل النوم ع� األرض..
� أن �مس�ا �ذراعيها.. ثم صفعها اسة.. وأمر جندي�� نظر لها ���

ع� وجهها أر�ــع مرات.. و�خ:
- امرأة س�ئة�

�
� اليوم التا�� جاء ل�ف�ش عليهن.. فعادت ت�لمه مرة أخرى ��

و��
شجاعة.. سألته �عض الماء لالستحمام، فوافق ع� أن يرسل
�عضه يوم�ا.. وهكذا صار االستحمام ممكنا، ل�ن غس�ل الث�اب

ظل مستح�ال..
� ال�دا�ة كن �مل�ن �عض المال، لهذا استطاعت �عض األ�

و��
الحصول ع� وج�ة يوم�ة مطه�ة، ألنها ال �ستطيع أ�ل األرز..

) - لزوم عالج المالر�ا - من � وكن ي�تعن الصابون و(ال�ين��
المتجر.. و�دأن �عتدن ح�اتهن..

�ا).. ات �الزحار (الدوسن�� � نها�ة األسب�ع أص��ت أ��� األس��
��

� إ� م�ان قضاء وط�لة الل�ل ظل األطفال ُ�حملون �ا���
الحاجة..

� (يون�اتا) مساعدتهم.. فزاد حصة األرز، و�ف لهم حاول �اب��
دلوا من الشاي �ل يوم..

� الثامنة من
� توف�ت �الزحار طفلة �� � اليوم الخامس والثالث��

��
ا وارتفعت حرارتها إ� 40 عمرها.. �انت تنام قل�ال وت��� كث��
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�
مئ��ة.. وقالت م�� (هورس فول):

�جب إحضار طب�ب للطفلة..
� اليوم ذاته..

ل�ن لم �كن ثمة أط�اء.. وتوف�ت الفتاة، ودفنت ��
� (يون�اتا) ة – قال �اب�� �عد ستة أسابيع - و�عد تفت�ش الظه��

لأل�ى الذين تمزقت ث�ابهم وأضناهم المرض:
� (سنغافورة).. وقد

اطور اآلن �� .. إن جيوش اإلم�� �
- س�دا��

تحرر (الماليو) �له.. س�تجهن إ� (سنغافورة) ح�ث معتقالت
مناس�ة لل�ساء واألطفال.. ستكونن سع�دات..

سألته م�� (هورس فول):
- وك�ف نصل إ� (سنغافورة)؟

: � قال ال�اب��
- �القطار.. من (كواال المبور)..

- وك�ف نصل إ� (كواال المبور)؟
� � - تمش��

� غضب:
قالت ��

� م�ال.. ال �د من س�ارة.. - لن نقدر.. إنها مسافة خمس��
� � - ال س�ارة.. تمش��

سألته:
- وماذا عن متاعنا؟

- تحملنه!
� حنق وابتعد.

قالها ��
 

☆  ☆  ☆
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5- الط��ق إ� (كواال المبور)..
عند الظهر أح�� لهم جندي دلوا مليئا �األرز ودلوا مليئا

�الشاي..
جلسوا �لتهمون طعامهم.. ولم تكن التاسعة ص�احا قد حلت

� وجدهم لم يرحلوا.. اە الغضب ح�� ، واع�� � � وصل ال�اب�� ح��
�خ فيهم:

.. اليوم تذهبون ��م رجا�� - ترحلون اآلن.. لو لم تفعلوا س���
ا.. إذا تمشون أنتم سعداء.. إ� (آير ب�ش�س).. إنها ال ت�عد كث��

�ون�م.. إذا ت�قون الجنود ���
� يتقدمهم، وثالثة جنود

جنت) �ا�ا�� ونهض األ�ى.. وجاء (س��
� المؤخرة، وحملت (جان) األغط�ة و�� أثقل جزء من الحمل،

��
� حملت وأمسكت ب�دها الطفلة ذات السنوات األر�ــع، ع� ح��

) رض�عها وحقي�ة (جان).. � (إ�ل��
مشوا ب�طء.. و�ان عليهم التوقف �ل �ضع دقائق �لما تع��

� �انت
، برغم أن �عة الم�� � ك الجنود متخلف�� أحد.. ولم ي��

� الساعة..
م�ال ونصفا ��

�دأت أقدامهم تتألم.. �انت ال�سوة ترتدين أحذ�ة.. فانتفخت
�
أقدامهن.. والحظت (جان) أن األطفال �شعرون براحة ��

عت حذاءها.. �انت األرض ساخنة، � ، ألنهم حفاة.. فان�� �
الم��

ل�نها استطاعت الس�� �سهولة..
وصلوا إ� (آير ب�ش�س) ل�ال.. و�ان هناك مب�� ضخم �ستخدم

كه لهم عمدة الق��ة �� ي�يتوا ف�ه.. مخزنا للمطاط، ف��
وأعد الجنود �عض الشاي واألرز وحساء السمك، إال أن األ�ى

لم �ص�بوا ش�ئا منه..
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ذه�ت (جان) إ� متاجر الق��ة فابتاعت �عض ثمار المانجو..
وعادت بها إ� ال�سوة.. أ�ل الجميع وشعروا �الراحة، و�عان ما
� �المانجو، �ل إنهم أعطوا �ل واحد من صار األطفال مغط��

الحراس ثمرة مانجو، ع� س��ل المجاملة..
ان �عض � الص�اح شاع��ن �التصلب، وقد لدغت الف��

صحوا ��
األطفال..

، ل�ن الحراس �
�دا لهم أنه من المستح�ل مواصلة الم��

أرغموهم..
ة أم�ال إ� م�ان �س� (أساخان).. و�انت إحداهن مشوا ع��
وتد�� م�� (كولرد) مرهقة جدا.. �انت امرأة �دينة أوهنتها
المالر�ا والزحار.. وقد اضطرت ال�سوة إ� حمل متاعها،
ة ازرق لون المرأة .. وعند الظه�� �

� أثناء الم��
وساعدنها ��

واحمر، وغدا من العس�� عليها أن ت�نفس..
� (أساخان) ساعدتها ال�سوة ع� الرقاد جوار الحائط،

و��
.. وماتت �عد وغسلن وجهها �الماء.. عندها فقدت الو��

ساعات..
عندما ماتت م�� (كولرد) اتجهت م�� (هورس فول) و (جان)
.. �ان من العس�� جعله �فهم، ل�نهما �

جنت) ال�ا�ا�� �ا (الس�� ل��
استخدمتا اإلشارات..

قالت له:
.. اليوم امرأة ماتت وغدا �موت ال�اقون.. �

غدا لن �مكننا الم��
قال لهما:

.. �
اب.. �عد غد نم�� � ال��

- غدا نضع المرأة ��
ها.. وقرأت م�� (هورس فول) �ضع � ق��

وضعوا م�� (كولرد) ��
�لمات من كتاب الصلوات، ووجدت (جان) نجارا، صنع لها

.. ا وضعته ع� الق�� صلي�ا خش��ا صغ��
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ة، وأثار � (يون�اتا) �س�ارة كب�� عند منتصف اليوم وصل �اب��
.. � حنقه أن �جد األ�ي جالس��

سألهم غاض�ا:
- لم ال تمشون؟

قالت م�� (هورس فول):
- لقد توف�ت م�� (كولرد) أمس، ودفناها هذا الص�اح.. وال أحد

� اليوم.
فينا �ستطيع الم��

- ولماذا تموت المرأة؟ مالر�ا؟
� وماتت.. توجد امرأتان

- مالر�ا وزحار.. لقد أوهنها الم��
.. �مكنك أن تراهما لو أردت.. �

� ع� الم�� أخ��ان، غ�� قادرت��
هنا �دأ يت�لم �صوت أرق..

قال:
� أن المرأة - سأح�� ل�ن شاحنة من (كواال المبور).. �حزن��

ماتت.
� (كواال المبور) غدا.

أحست �السعادة، وظنت أنها ستكون ��
� (يون�اتا) مساء، �انت لد�ه أن�اء س�ئة. � عاد �اب�� إال أنه ح��

� - لن �ستطعن الذهاب إ� (كواال المبور).. لقد �سف اإلنجل��
� إ� (فورت س���نهام).. أ��� الطرق.. ستذه��

سألته م�� (هورس فول):
- وماذا عن الشاحنات؟

� أو � ب�طء.. يوم�� .. تمش�� � - آسف جدا.. ال شاحنات.. تمش��
ثالثة.

� �ل هذە المسافة.. فكر
- ل�ن هذا مستح�ل.. ال �ستطيع الم��

� األطفال.
��

� �
- ال شاحنات.. م��

.. �ل ركب س�ارته وابتعد ولم ي��نه ثان�ة �عد هذا. ولم �قل أ���
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☆  ☆  ☆
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6 - الرحلة إ� (�النج)..
� الص�اح التا�� �دأ األ�ى رحلتهم.. لم �كن هناك سوى

��
� (يون�اتا) لم �عد �خ�� من � �حرسانهم، ألن �اب�� جندي��
�

فرارهن.. فحالتهن ال �سمح �ذلك �انت م�� (هوالند) تم��
�

نحة.. ب�نما (جان) تحتضن الطفلة، وتحمل األغط�ة وتم�� م��
. � حاف�ة القدم��

� ك�خ �ق��ة تد� (�كرى)، �ان بها حوض سمح
أمضوا النهار ��

للجميع �االغ�سال.
و�انوا �عرفون أنهم س��دءون التحرك غدا ع�� حقول المطاط..

� اليوم التا�� �ادوا �ضلون الط��ق، ل�ن (جان) عرفت االتجاە
و��

حته للحراس. .. و�� من األها��
�عد الظهر داس أحد األطفال - وهو (بن كولرد) أصغر أبناء
� الحشا�ش.. لدغة

� ماتت - ع� عقرب �� م�� (كولرد) ال��
ا وتورمت رجله، وصار عاجزا عن � قدمه.. فتألم كث��

العقرب ��
� إ� حمله ط�لة الط��ق.

جنت) ال�ا�ا�� ، واضطر (الس�� �
الم��

� ق��ة تد� (د�ل�ت).. و�العادة طلب الحارسان
توقفوا ��

ال�ا�ان�ان المأوى والطعام من العمدة، ولم �كن هذا األخ�� راغ�ا
� �قائهم هنا.. ل�ن اإل�سان�ة أرغمته ع� أن �منحهم كوخا

��
جنت) �دفع ا مع �عض حساء السمك.. ووعدە (الس�� صغ��

الثمن ف�ما �عد.
� ال��خ حاولت ال�سوة معاونة (بن).. شققن قدمه �المو�..

و��
� وضع �مادات دافئة عليها.. ثم غطينها.. وتول��
اتجهت (جان) لتتحدث إ� العمدة.. قالت له:

- آسفة لما س�بناە ل�م من متاعب.
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.. �
- ال مش�لة.. إن�م جم�عا مرهقون مر��

دعاها إ� دارە وقدم لها قدحا من القهوة، وراحت (جان) تح��
ته أن األ�ي صاروا عاج��ن عن له قصتهم المأساو�ة.. وأخ��

�حون يوما و�مشون يوما.. � يوم�ا، لهذا �س��
الم��

قال لها:
� ال �دفعون ثمن طعامهم أ�دا ل�نكن مسئولي�نا - إن ال�ا�اني��

وس�تو� إطعامكن.
قال (جان):

- ال أجد ما أقوله سوى الشكر..
اب�سم العمدة وقال:

- إن القرآن �أمرنا �اإلحسان إ� الضعفاء
☆  ☆  ☆

� (د�ل�ت) ثم انطلقوا إ�
اح األ�ي �ق�ة اليوم التا�� �� اس��

� أسوأ حال
(�النج).. و�عد أر�عة أم�ال صار (بن) الصغ�� ��

انتفخت قدماە وآلمتاە، ولم �عد قادرا ع� النوم أو األ�ل.. �ل
إن مرأى الطعام �ان �اف�ا ألن �ص��ه الغث�ان.

� مدرسة الق��ة.. ثم اتجه
وصلوا إ� (�النج)، ح�ث أقاموا ��

جنت �العادة إ� العمدة ل�طلب الطعام. الس��
�ة � � �د�� م�جور (ن�مو)، يتحدث إنجل��

وعاد مع ضا�ط �ا�ا��
ج�دة.

سألهم:
- من أنتم؟ وماذا ت��دون؟
قالت م�� (هورس فول):

� (يون�اتا) �غرض - نحن أ�ى قادمون من (�اتونج).. أرسلنا �اب��
� سنغافورة..

دخول المعتقل ��
� (�اتونج).. ال توجد هنا قوارب..

- �ان عل��م أن ت�قوا ��



2981

ج � م
- لم �كن لنا اخت�ار.. أنتم من �قرر..

ثم سألته:
- هل يوجد طب�ب ها هنا؟.. معنا طفل يتألم �شدة.. وقد

� الط��ق.
هل�ت امرأة ��

� لهفة:
سألها ��

- مم ماتت؟ هل هو مرض؟
� فلدغه عقرب.. - ال.. ماتت من المجهود، أما الص��

- سأرسل له طب��ا.. �مكن�م المب�ت هنا، ل�ن ال أ��� من هذا..
� أن أطعم .. ال �مكن�� � لرجا��

ل�س لدي من الطعام سوى ما �ك��
� شخصا آخ��ن.. ثالث��

وعاد إ� المعسكر.. وف�ما �عد زارهم طب�ب فحص الطفل،
� ال�مادات الدافئة.

وأوصاهن �االستمرار ��
إال أن حالة الصغ�� تدهورت..

� اليوم السادس ق�� نح�ه..
و��

 

☆  ☆  ☆
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. �
�� 7- المس�� إ� الساحل ال��

� (�النج) أحد ع�� يوما.. �ان الطعام شح�حا، ولم �كن
ظلوا ��

اء الم��د منه. معهم نقود �سمح لهم ���
� ع�� جاء م�جور (ن�مو) ليتفقدهم.. ثم أمرهم

� اليوم الثا��
و��

�المس�� إ� (بورت د�كسون) ح�ث �جدون قوارب تحملهم إ�
(سنغافورة)..

�ان هذا هو منتصف (مارس) عام 1941، ل�نهم لم �صلوا إ�
� نها�ة الشهر.

(بورت د�كسون) إال ��
� لقد مرضت م�� (هورس فول) وارتفعت حرارتها.. وح��

تحس�ت نوعا لم �كن الس�� بوسعها.. ومن حينها لم تعد قط
�ما �انت.. وهكذا غدت (جان) �� قائدة المجموعة.

ا وصلوا إ� (بورت د�كسون).. هناك �اعت (جان) بروشا، أخ��
ى قطعة قماش �دوالر�ن.. ة دوالرات ل�ش�� � حوزتها �ع��

�ان ��
ومنها صنعت (سارونج) وهو زي �س�ط م��ــــح من أز�اء
(الماليو).. �ما صنعت من �قا�ا ث��ــها القد�م �لوزة جعلتها ت�دو

كواحدة من ال�سوة المحل�ات.
لم تكن هناك قوارب ل�ن (بورت د�كسون) �ان م�انا مناس�ا..
فال�حر حولهم �سمح �الس�احة والماء المالح خ�� عالج للقروح

الجلد�ة.
� أمرا �التحرك إ�

ة أ�ام أصدر القائد ال�ا�ا�� ل�ن �عد ع��
� هوالند) � الط��ق توف�ت (ج��

(�ن�ام).. اتجهوا إ� (�نام)، و��
ة �فعل المالر�ا. الصغ��

.. وقد حاولت أمها أن � � واحدة من مقابر المسلم��
دفنوها ��

� الظالم.
تتماسك، ل�ن (جان) سمعتها ت�شج ��
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�
) الرضيع �حالة طي�ة، ولم �صب �الزحار ك�ا�� � �ان (رو���

ا األطفال.. وح�� (جان) أصابتها الح�، ل�نها تحس�ت كث��
�عدها.

).. وهناك ق�ل لهم: � �عد أ�ام صدرت األوامر �الرح�ل إ� (تامب��
أن �مشوا إ� (مل�ة)..

..( � ووصلوا (مل�ة) فأمرهم ال�ا�انيون �العودة إ� (تامب��
� الط��ق توف�ت م�� (هورس فول) �الزحار..

و��
) ابن م�� (هورس فول).. �

وتولت م�� (ف��ث) أمر (جو��
� أسّن �ساء � تجاوزت الخمس�� �انت م�� (ف��ث) ال��
ون مرارا أن ة الشكوى ح�� توقع ال�ث�� المجموعة، و�انت كث��
�
تموت، ل�نها لم تفعل.. لقد عاشت خمسة ع�� عاما ��

(الماليو) وتعرفها ج�دا.
) (جان): � (تو�� ) صارح �اب�� � � (تامب��

و��
� (سنغافورة)�

ال توجد معتقالت فارغة ��
صاحت:

� لأل�د.. لقد فقدنا س�عة
- ل�ن إ� أين نذهب؟ لن نظل نم��

منا..
قال �حزم:

� معتقالت هناك.
ون �� - آسف.. ال (سنغافورة).. أ�ى كث��

إذن أين نذهب؟
قال وهو ي�تعد:
�م غدا. - سأخ��

� فلم يندهشن لهذا.. وقالت ت (جان) ال�سوة �ما قال ال�اب�� أخ��
م�� (ف��ث):

- لو أطلقوا �احنا لوجدنا ق��ة نق�م فيها ح�� ت�ت�� الحرب..
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ء.. ل�ن ك�ف نجد الطعام دون �
- س�كون هذا أفضل ��

؟ � �ا�اني��
� (مل�ة)..

- إنه ل�س طعاما �اف�ا.. لقد كدنا نموت جوعا ��
� الص�اح التا�� جاء الضا�ط ل�علن لهن:

��
اليوم ت�دأن الرحلة إ� (كوانتان).. معتقل كب�� لل�ساء هناك..

سألته واحدة:
- أين (كوانتان) هذە؟

فتولت م�� (ف��ث) الرد:
� م�ال.. .. ع� �عد مائة وخمس�� �

�� - ع� الساحل ال��
- وهل نذهب �القطار؟

قال الضا�ط:
- آسف.. ال قطارات..

- إذن �الشاحنات؟
�
� أم�اال قل�لة �ل يوم.. رحلة سع�دة.. �� � - ال شاحنات.. تمش��

(كوانتان) تكن سع�دات..
صاحت (جان):

- ال نقدر ع� الذهاب اآلن.. حالتنا ال �سمح..
. �

- اليوم راحة.. وج�ة طي�ة.. غدا نم��
قالها وابتعد.

� عمله.. وقالت إحداهن:
راحت ال�سوة ت�ناقشن ف�ما ي����

� (كوانتان)..
- ال أصدق أن هناك معتقال ��

وقالت أخرى:
� أي م�ان. فنحن مش�لة، ونأ�ل

- وأنا كذلك.. هم ال ي��دوننا ��
ال�ث�� من الطعام.. لهذا يرسلنا �ل ضا�ط إ� أي م�ان آخر..

�
.. و�ان عليهم الم�� � � مع ال�ا�اني��

� الص�اح �دأ األ�ى الم��
و��

ع� الخط الحد�دي.. لم تكن هناك قطارات لذا �ان األمر آمنا.
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. الق�ظ شد�د وال أشجار هنالك.. ل�نهم واصلوا الس��
� م�ان

� وقت واحد.. و�دأ هذا ��
�دأ األطفال �صابون �الح� ��

�د� (�اهاو).. لذا اضطروا إ� التوقف أسبوعا.
و�رغم محاوالت العالج العن�فة، فقد تو�� أر�عة من األطفال،

�ان أحدهم هو (ف��دي هوالند)..
ء.. ح�� �

) أمه قد انتهت تماما، ولم تعد ت�ا�� ��� � �انت (إ�ل��
إنها كفت عن العنا�ة برض�عها وصار هو مسئول�ة (جان) تماما.

� يوم واحد.. وساعدتها
�� � ) مرت�� � � (آير ك��نج) سقطت (إ�ل��

و��
. لقد صارت ناحلة جدا، واحمر وجهها �

ال�سوة ع� الم��
�شدة.. غسلن وجهها وأعطينها حساء، ل�نها أ�ت أن تأ�ل..

� أذن (جان) ل�ال:
أ�قنت �الموت، فهمست ��

.. وأنا آسفة لـ (ب�ل).. �
� أتعبتك م�� �ا ع��ز�� � أن�� - يؤسف��

وج أخرى.. فهو ما زال شا�ا.. � لو قا�لته قو�� له أال �حزن، وأن ي��
و�عد هنيهة قالت:

� أن الطفل �ح�ك..
�سعد��

.. ووهن تنفسها. � الص�اح �انت ح�ة، ل�نها فاقدة الو��
و��

� الق��ة هذا المساء.
وعند الظهر ماتت ودفنوها ��

 

☆  ☆  ☆
 

، مفعما �ال�عوض.. فاألرض حوله �ان الم�ان غ�� ص��
.. مسطحة مألى �المس�نقعات، و�دأ الجميع �شكون من الح��

ل�ن م�� (ف��ث) قالت لهن: إنهن �جب أن يتحركن ��عا إ�
مناطق أ��� ارتفاعا، للفرار من المالر�ا.

) �الح� �دورە، فأخذته (جان) إ� عمدة � أص�ب الرضيع (رو���
و�ا ساخنا مصنوعا من ت زوجته م�� إحدى القرى.. فأح��
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لحاء شجرة، وسقته �عضا منه فتحسن �ش�ل ملحوظ..
ة �� هالك ثالث �ساء. �انت حص�لة تلك الف��

� النها�ة تحركوا إ� المرتفعات..
ل�نهم ��

او) ع� ط��ق (كوانتان).. بها ة تد� (م�� وصلوا إ� مدينة صغ��
ال ومدرسة و�ضعة متاجر. � خمسون م��

�انت هناك شاحنتان تقفان ع� جانب الط��ق.. وثمة رجالن
أب�ضان �صلحان إحداهما، ب�نما الحراس ال�ا�انيون حولهما.

� يرونهما منذ خمسة أشهر. � أب�ض�� �انا أول رجل��
 

☆  ☆  ☆
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ال�ان سائقا الشاحنة.. 8- األس��
� �عمالن. قبوا الرجل�� التفت ال�سوة واألطفال حول الشاحنة ل��

�انت الشاحنة محملة �ـ (فلن�ات) الس�ك الحد�د�ة، وثمة
� �قف فوق األخشاب ممس�ا ب�ندق�ة..

حارس �ا�ا��
� لم ي�د ال�ا�انيون اهتماما �ال�سوة الواقفات.. وقال أحد الرجل��

�ة: � الب�ض �اإلنجل��
- قل لهاته ال�سوة أن يتحركن.. فأنا ال أري ما أفعله..

�ة ثان�ة. � ضحكت ال�سوة.. فقد أسعدهن أن �سمعن اإلنجل��
قالت (جان):

- حسن.. ال تتضايق.. نحن (نتف�ج) فحسب.
� ذهول:

سأل ��
�ة؟ � - من قال هذا؟ من تت�لم �اإلنجل��

قالت (جان):
أنا فعلت.. نحن ب��طان�ات نظر الرجالن إليهن.. �انت ال�سوة
تهن، و�انت يرتدين زي (الماليو)، وقد لوحت الشمس ���
� جد�لة ع� ظهرها..

(جان) قد ر�طت شعرها األسود الط��ل ��
�ة. � � أنها إنجل�� لذا صار من العس�� تمي��

قال الرجل ط��ل القامة:
- ال ي�دو �� أنكن ب��طان�ات.

قالت (جان):
- هذا ال �منع أننا كذلك.

سألها:
؟ وماذا تفعلن هنا؟ � - من أين جئ��

� (كوانتان).
ات.. ذاه�ات إ� المعتقل �� - نحن أس��
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� (كوانتان).. ال يوجد هناك سوى حفنة من
- ال يوجد معتقل ��

األ�ى مثلنا، �لهم �قودون الشاحنات..
� �كذبون علينا ط�لة الوقت.. - لست مندهشة.. إن ال�ا�اني��

�لما وصلنا إ� م�ان وجدنا أنهم ال ي��دوننا هناك..
؟ � - ومن أين جئ��

� (�اتونج) منذ خمسة أشهر.. وقد طفنا �ـ (�النج)..
- لقد أ�نا ��

).. (مل�ة).. (ج�ماس) واآلن هنا.. � (بورت د�كسون).. (تامب��
لقد مش�نا خمسمائة م�ل..

� ذهول:
�ساءل ��

� �ل هذا؟ خمسمائة م�ل؟ مشي��
ة جثة تركناها وراءنا.. - نعم.. �لنا، وخمس ع��

: � ذهول أ���
�ساءل ��

ة امرأة؟ ه�ه �ا (بن)� هل سمعت ماذا؟ ماتت منكن خمس ع��
ما دهاهن؟

ثر مع ال�سوة األخ��ات.. فسألته (جان): �ان صد�قه ي��
- ومن أنت؟.. وماذا تفعل هنا؟

.. اس�� (جون هارمان) وهو (بن ل�جات).. لقد ا�� - أنا أس��
أ�ونا منذ شه��ن، ومن حينها نقود شاحناتهم.. أين تكونون

هذە الل�لة؟
� مدرسة الق��ة �العادة..

- هنا.. ��
- وماذا تفعلن غدا؟

�ــــح يوما.. هل �مكن لشاحنتك أن توصلنا؟ � يوما و�س��
نم��

ماذا قد دهاها؟
قت الفرامل، ل�ننا أصلحناها ل�ننا قادران ع� أن - لقد اح��
نخرب ش�ئا آخر، لن��� هنا ل�لة ثان�ة.. ماذا �مكننا عمله لهذە

الشاحنة �ا (بن)؟
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� خ�ث:
قال (بن) ��

�ع عامود (ال�ردان).. س�حدث هذا فو�� ال �أس - �مكننا أن ن��
بها. سأفعل هذا اآلن..

- سأساعدك.
ثم سأل (جان):

- ك�ف �ساعدكن؟ هل معكن أدو�ة؟
- ال.. �ل نحتاج إ� �عضها.. نحتاج إ� �عض أدو�ة المعدة

والمالر�ا والتها�ات الجلد.. فأ��� األطفال مر�� جدا.
- هل معك نقود؟

- ال.. لقد أفلسنا تماما.. ل�ن معنا �عض الح�..
- أرجو أال نحتاج إ� ذلك..

ال�ان قد ف�ا عامود (ال�ردان).. فما إن ان�فت ح�� �ان األس��
اهم أن التحرك مستح�ل هذە الل�لة. وأظهراە للحراس، وأخ��

شعر الحرس �ال���ة، ل�نهم لم �جدوا ما �فعلونه.. نهض (جون)
متظاهرا �أنه ي��د قضاء حاجة خلف أحد المنازل.. فما إن تواري

� �ملك حافلة ي�تظرە.. ح�� �ان هناك رجل صي��
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سأله (جون):
- هل أنت �حاجة إ� وقود؟

- نعم..
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�عد مساومة �س�طة كتب (جون) �عض �لمات ع� ورقة:
، ثم � أدو�ة للمالر�ا، واألمراض الجلد�ة والزخار.. وناولها للصي��

أخذ منه ثالثة (جرا�ن) للوقود، وعاد أدراجه إ� الشاحنة..
� الل�ل مأل الـ (جرا�ن) �الوقود من خزان الشاحنة، وأعادها إ�

��
ح له استعمالها. ، الذي ناوله �دورە �عض األدو�ة و�� � الصي��

قصد (جون) المدرسة، ح�ث ي��ت األ�ى.
وهمس من وراء ال�اب المفت�ح:

� كنت أ�لمها ظهرا؟ - أين اآل�سة ال��
�انت (جان) نائمة، ل�ن ال�ساء أ�قظنها.. فخرجت له.. قال لها:

- مرح�ا.. ما اسمك؟
- (جان �اجت)

(جان �اجت).. سأتذكر ذلك.. ها �� ذي األدو�ة �ا (جان)
� ماء ساخن.. ومرهم

� لإلسهال �ذاب �� ).. دواء صي�� � (كين��
جلد.

� حماس:
هتفت ��

- رائع�.. �م �لفك هذا؟
� �

.. لقد دفعت ثمنه �الوقود ال�ا�ا�� �
- ال تقل��

- أتم�� أال �ك�شفوا هذا.
� األمر ما ي��ب..

- إن الشاحنات تفسد دائما.. فل�س ��
- و�� أين تحمل هذە الفالن�ات الخش��ة؟

� م�ان ما..
- ال أعرف.. غال�ا هم ي�شئون خطا جد�دا ��

ش هو األرض عند جلست (جان) ع� درجة من السلم، واف��
قدميها.
سألته:

ال�ا؟ � أس��
- هل تقود الشاحنات ��
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ا).. أي ي قرب (وول�� � محطة لحوم ك��
- ال.. أنا أر� الماش�ة، ��

نجز) (2) ع� �عد مائة م�ل من (س��
نجز)؟ - ما �� (س��

ال�ا).. � وسط (أس��
نجز)؟ أال تعرفينها؟� إنها �� - (أل�س س��

� (أدل�د) و(دارو�ن).. منتصف المسافة ب��
ال�ا) صحراء �له. - حس�ت وسط (أس��

اء ط�لة العام.. إن الشمال .. الحدائق خ�� - �ال.. ثمة ماء كث��
� تجف األنهار فالم�اە � األنهار.. وح�� ح��

جاف، ل�ن الماء ��
الجوف�ة موجودة..

- و�م رأس ماش�ة ترعاە؟
- ثمان�ة ع�� ألفا�

- �ا للسماء� وما مساحة المحطة؟
- 2700 م�ل م��ــع�

� دهشة:
هتفت ��

� و�م عدد�م هناك؟ - بهذا ال���
- كنا أر�عة ع�� رجال..

�
� وطنه األم، و�� تفكر ��

� هنيهة.. هو �فكر �� وظال صامت��
ا تختلف.. ة الماش�ة.. إن إنجل�� ضخامة هذە المساحات وك��

� ة.. أر�عة ع�� رجال ال أ��� فالمدن مزدحمة والمزارع صغ��
� النها�ة نهض (جو) لين�ف.. لم ي�س

ثران ساعة.. و�� ظال ي��
أن �سألها عما تحتاج إل�ه.. فقالت:

- الصابون هو أعز ما نحتاج إل�ه.. فاالستحمام مستح�ل
�ال�س�ة لنا.

قال لها:
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.. � ا عن وط�� � ثرثرت كث�� سنحاول إحضار �عضه.. آسف ألن��
ال�د أن هذا أثار سأمك..

- �العكس.. لقد استمتعت �ه..
.. � ع� خ�� - تص�ح��

.. - تصبح ع� خ��
 

☆  ☆  ☆
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�ر � 9- �عض الصابون وخ��
� الص�اح التا�� أظهرت (جان) األدو�ة لل�سوة األخ��ات، فقالت

��
م�� (ف��ث):

ا - إن (جو) رجل ط�ب.. أل�س كذلك؟ سمعتك تحدث�نه كث��
أمس..

قالت (جان):
� للوطن.. و�ت�لم عن ب�ته ب�فراط.. � الحن��

- إنه �عا��
ا.. فلو أراد ال�الم أص�� إل�ه.. لن نجد - إنه قد ساعدنا كث��
ط��قة أخرى لشكرە.. هل س�نقلوننا بهذە الشاحنات إ�

(كوانتان)؟
� أبوا.. وقالوا: اليون ذلك.. ل�ن ال�ا�اني�� �الفعل حاول األس��

- إن الشاحنات مألى.. ال�ساء واألطفال �خ��ون الشاحنات..
األ�ى �مشون.

� (جو) وزم�له ط�لة النهار، �صلحون (ال�رنك) المكسور،
ق��

� تأهبوا للرح�ل قال (جو) لـ (بن): وح��
- �لم الحارس �عض الوقت ح�� ال يرى ما أفعل.. لسوف
� خزان الوقود.. لقد �قت ست جالونات من

أحدث ثق�ا ��
�
الخزان أمس.. و�جب أن �جد ال�ا�انيون م�انا لل��ب ��

الشاحنة..
و�سلل ل�حدث الثقب.. و�دأ الوقود ي�ساقط ع� األرض.

�حات. ظلت ال�سوة ط�لة اليوم مس��
ت طفلة من � المساء ح��

� اليوم التا� واصلن الرحلة.. و��
و��

(الماليو) وناولتهن طردا.. �انت �داخله ست قطع من الصابون،
وخطاب من (جو):
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� (جان):
«ع��ز��

هو ذا �عض الصابون.. سأحاول جلب الم��د.. لن أستطيع أن
� ال �سمحون لنا �التوقف.. أراك، ألن ال�ا�اني��

(جو هارمان)»
، ع�� األ�ى عددا من مزارع جوز الهند، وابتاعت � اليوم التا��

��
امرأة زوجا من األحذ�ة، و�عض ثمار جوز الهند، من ثم استطاع

� جوز الهند ش�� المذاق.. ب ل�� الجميع ��
� ظل�لة �انت مخزنا.. جلسن

� اليوم �� �ابور) قض�� � (ب��
و��

واستعملن الصابون ألول مرة منذ أسابيع عد�دة.
� (جو)..

� المساء جاءت الشاحنتان، فخرجت لتل��
و��

قالت له:
- شكرا ع� الصابون.. لقد �ان حماما رائعا..

قال لها:
�را ل�ّن.. � لقد جلبنا معنا خ��

�ر؟ � - خ��
- نعم.. وجدناە ع� الط��ق.. طاردته �الشاحنة وأطلق عل�ه
ال�ا�انيون النار.. لم �ص�بوە إال �عد الطلقة السا�عة.. س�حصلون

� ل�ّن..
ع� أ��� اللحم، ل�ن س���� ما �ك��

� تلك الل�لة أ�لن اللحم مع الحساء.
و��

ي (جان).. �انت تلعب مع الرضيع، ف�ما �عد ذهب (جو) ل��
فوقف يرقبها �عض الوقت ثم قال:

� شد�دات � لم أح�� م��دا من اللحم.. فأن�� - آسف ألن��
النحول..

- نحن كذلك.. ل�ننا أفضل �كث�� مما كنا والفضل لك..
؟ � � تفعلن ق�ل قدوم ال�ا�اني�� - �� ح�اة غ���ة ل�ن.. ماذا كن��

وجات و�ان لألزواج وظائف.. � نا م�� أ���
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� سجن (سنغافورة)..
- ل�نهم اآلن ��

- نعم..
� م�ان ح�� ت�ت�� الحرب؟

- أال �ستطعن اإلقامة ��
� ذلك.. ل�ننا �حاجة إ� الطعام.. ولن نجدە ما لم

- ��.. فكرنا ��
ندفع ثمنه..

: قال لها �عد تفك��
- نعم.. لن تجدنه..

ثم نظر ألع� وقال:
- أعرف من أين أجلب ل�ّن �عض الدجاج..

ل�ننا لم ندفع ثمن الصابون �عد..
- لقد دفعه ال�ا�انيون �الفعل�

- أنت محظوظ ألنهم لم �ق�ضوا عل�ك..
- من السهل خداع هؤالء القوم..

س.. - هل س��ق الدجاج أ�ضا؟ أرجو أن تح��
� أح�� لك دجاجة، �ليها ء ع� ما يرام.. ح�� �

- س�كون �ل ��
وال �سأ�� من أين جاءت..

جلست جوارە ع� األرض.. وسألته:
ال�ا).. هل �� حارة؟ � عن (أس�� - �لم��

- نعم.. إن الحرارة هناك س�عة وأر�عون درجة مئ��ة.. ل�نها
� �ما �حدث هنا.. فقط �شع��ن حرارة جافة.. فال تعرق��

�الظمأ..
سألته:

- ك�ف ت�دو ال�الد؟
�انت تعرف ولعه �ال�الم عن وطنه، فحاولت أن ��ە.. قال:

وق الشمس �ة والصخور حمراء.. وعند �� - إنها حمراء.. وال��
� فصل األمطار تك��� األرض

ء أرجوان�ا.. و�� �
�غدو �ل ��
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� � �
، من أين جئت؟ �األعشاب، ف�غدو اللون أخ��

- من (ساوثهامبتون).
ء �ل القوارب؟ � - ح�ث ت��

� كنت سع�دة هناك.. وما زلت أحلم - نعم.. ل�ست جم�لة، ل���
�أن أراها ثان�ة.

�عد دقائق نهض لين�ف.. قال لها:
.. � - سأعود �عد يوم��

وأوصلها إ� المدرسة فقالت له:
�ــــح غدا ثم نقصد (بوهوى). - س�س��

- سأح�� لك الدجاج هناك..
قالت �جد�ة:

- أرجوك أن تكون حذرا.
- ل�س األمر خطرا إ� هذا الحد.. ولو �ان كذلك سأ�حث عن

ء آخر أ�قه.. فأنا ال أحب المشا�ل.. �
��

واب�سم قائال:
� ح�� ت�ت�� الحرب ثم أعود - أود أن أظل سالما لمدة عام��

.. � لوط��
؟ � - هل �ستمر الحرب عام��

� الدجاج�
- كذا �قول (بن).. ل�ن ال عل�ك.. فكري ��

- أرجوك.. كن حذرا..
- سأ�ون.. واآلن وداعا..

 

☆  ☆  ☆
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10- خمس دجاجات سوداء..
هم إ� (بوهوى).. مرت بهم الشاحنات عند �دأ األ�ي س��
الظهر.. ومن النافذة ل�ح (جو) لل�ساء فلوحن له �دورهن..
� لم �جل�ا الدجاج، ف�� وشعرت (جان) �السعادة، ألن الرجل��

ء للحصول عل�ه.. وما داما ال �
تعرف أنهما س�فعالن أي ��
� أمان..

�حمالن دجاجا فهما ��
اهم، و�ان �حمل حقي�ة من � من (الماليو) ل�� � المساء جاء ص��

��
(ال�انافاە).. فتحت (جان) الحقي�ة، فوجدت بها خمس

ة، �لها ح�ة، وقد ر�طت أقدامها.. دجاجات سوداء كب��
، ألن أمر � �ان عليها أن تجد قصة تقنع بها الحراس ال�ا�اني��

الدجاج لن �ظل �ا.. وقررت أن �س�ش�� م�� (ف��ث)..
قالت المرأة العجوز:

� أعطونا إ�اها.. عم أن الفالح�� � - فل��
- ل�س الفالحون بهذا ال�رم.. ولن �صدقنا ال�ا�انيون.

�ناها. - لنقل إننا اش��
- ممكن.. ل�نهم س�سألون من أين جئنا �المال..

� أعط�انا المال.. الي�� - لنقل إن األس��
�نا � مشا�ل سنقول إننا اش��

� ال أر�دهما أن �قعا �� - حسن.. ل���
�ناها؟ .. ول�ن من أين اش�� � الي�� الدجاج من مال األس��

- ومن أين جاء الصابون؟
- من (ج��انج).. ل�ننا لم نتوقف هناك..

�ابور).. ل�ننا لم نجد.. ثم � (ب��
اء الدجاج �� - قو� إننا حاولنا ��

عرض ال�ائع أن يرسله لنا ها هنا..
- أتعشم أن �صدقوا هذا..
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� دجاجة.. وري أن نمنح ال�ا�اني�� - من ال��
� �امة:

صاحت (جان) ��
- لن أعطيهم أ�ة دجاجة�

.. و�ال ما صمتوا.. � - ال �د أن ينالوا واحدة أو اث�ت��
و�انت (جان) تعرف أن م�� (ف��ث) محقة.. لذا ذه�ت

جنت)، قالت له: تتحدث مع (الس��
- انظر.. هذا عشاء ممتاز.. دجاج..

� الحقي�ة فأخرجت دجاجة.. وهتفت:
ومدت �دها ��

- هذە لك..
�دت عل�ه دهشة غامرة.. وسألها:

�ته؟ - أنت اش��
- نعم.. عشاء ط�ب..
من أين جئت �المال؟

ال�ان أعط�انا إ�اە.. قاال إننا نح�الت جدا.. - األس��
� �امة

قال لها ��
- دجاجتان�
�حزم ردت:

� األطفال، و�سمح لنا - �ل واحدة.. إنها هد�ة ألنك ط�ب وتع��
.. توجد هنا خمس دجاجات ونحن س�عة ع�� � الس��

�ال�طء ��
ا.. أس��

�
ة، تختلف عن الدجاج الذي تراە �� �انت دجاجات سوداء كب��

الق��ة.. و�عان ما هز الجندي رأسه، وحمل الدجاجة تحت
إ�طه سع�دا.

�طانيون وال�ا�انيون - �الدجاج � هذە الل�لة نعم الجميع – ال��
و��

واألرز.
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☆  ☆  ☆
 

� – واسمه (سوجامو) - الذي
� اليوم نفسه �ان القائد ال�ا�ا��

و��
� (كوانتان) مغتاظا جدا..

�ع�ش ��
� الحد�قة �انت

� السابق، و��
�طا�� ل الحا�م ال�� � � م��

�ان �ع�ش ��
ون دجاجة من ن�ع (ل�ج هورن) �ان الحا�م قد جلبها هناك ع��

ا) عام 1939. من (إنجل��
� (سوجامو) الدجاج و�ان فخورا �ه. واس���� �اب��

� هذا الص�اح عرف أن خمسا منها قد �قت.. ومعها
إال أنه ��

� توضع فيها الحبوب.. اء، ال�� �قت الحقي�ة الخ��
طة العسك��ة، وأمرهم �ال�حث عن استد� (سوجامو) ال��

الدجاج.. ومن �قوە..
.. � الي�� � الشاحنات األس��

� سائ��
وانح� الشك ��

ف�شوا أ�واخهم، فوجدوا �عض المعل�ات ولفافات التبغ.. ل�ن
ال دجاج..

� �ل
� رجاله بتمش�ط المدينة.. فراحوا ي�حثون �� أمر ال�اب��

اء.. صوب عن ر�ش أسود أو حقي�ة خ��
ء.. �

ازداد حنق الرجل، والتفت�ش لن �سفر عن ��
� قا�لوا �عض ال�ساء إ� أن �ان �عض الجند خارج (كوانتان) ح��
واألطفال �مشون ع� الط��ق.. و�ان معهم جند�ان �ا�ان�ان،

اء ع� اآلخر.. �ضع أحدهما بندق�ة ع� كتف وحقي�ة خ��
طة العسك��ة �س�اراتهم (الج�ب)، وسألوا توقف رجال ال��

الجندي: من أين حصل ع� الحقي�ة..
أشار إ� (جان)، فأحاطوا بها �سألونها عن مصدر الحقي�ة..
اليون أعطوها ماال �� ت�تاع �عض قالت قصتها المعتادة: األس��

�ابو).. الدجاج من (ب��
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اء.. � حقي�ة خ��
و�ان الدجاج ��

�وها لم �صدقوا حرفا.. وسألوها األسئلة ذاتها مرارا.. و��
وصفعوها عدة مرات، ل�نها ظلت تكرر اإلجا�ات ذاتها..

�انت تدرك أن قصتها واه�ة جدا.. ل�نها لم تكن تملك سواها..
� وصلت شاحنتان �ان (جوهارمان) �قود إحداهما.. �عد ساعت��

أنزلوە منها.. وسألوا (جان):
- هل هذا هو الرجل الذي أعطاك المال؟

� �عة:
قالت ��

� إ�اها �ا � أعطيت�� - كنت أح�� لهم عن األر�عة دوالرات ال��
�ت �المال دجاجا ل�نهم ال �صدقون.. (جو).. لقد اش��

طة العسك��ة: قال رجل ال��
ل القائد � - أنت لم تعطها ما.. �ل أعطيتها دجاجا م�وقا من م��

� (كوانتان)..
��

نظر (جو) إ� أنف (جان) الذي �س�ل منه الدماء.. و�� قدمها
المرضوضة، وعرف ع� الفور أنه �جب أن �قول الحق�قة ��

�حميها.
� صوت خف�ض غاضب:

قال ��
.. نعم.. لقد �قت الدجاج. - دعوها وشأنها �ا حم��

طة ال�سوة واألطفال بركوب ع� الفور أمر رجال ال��
� (سوجامو).. الشاحنات.. وأخذوهم مع (جو) إ� ال�اب��
و�عان ما أصدر (سوجامو) ح�مه �الموت ع� (جو)..

طة العسك��ة �د�ه وقدم�ه �المسام�� إ� ث�ت رجال ال��
�ونه مرارا ح�� ق�� نح�ه. الشجرة.. وراحوا ���

وتم هذا أمام األطفال وال�ساء، الذين أرغموا ع� رؤ�ة المشهد..
 

☆  ☆  ☆
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11- سجناء �ال حارس..
 

� (سوجامو) ا�� قد مات، قال �اب�� � ظن ال�ا�انيون أن األس�� ح��
از: � � اشم��

لأل�ى ��
ار.. وال م�ان ل�م هنا ستذهبون إ� (كوتا �ارو).. - أنتم قوم أ��

اآلن تمشون..
� ط��قهم شماال.. والوقت ظهر

جمعوا أش�اءهم وانطلقوا ��
� ترك (كوانتان) ��عا..

�� � والق�ظ شد�د.. ل�نهم �انوا راغب��
� (سوجامو) معه ل�عاق�ه. جنت فقد أ�قاە �اب�� أما الس��

� ق��ة
شقوا ط��قهم ع�� الساحل.. وأمضوا الل�لة األو� ��

ص�ادين.. لم �ستط�عوا النوم، ألن األطفال �انوا مذعور�ن من
مشهد قتل (جو هارمان).. وظلوا ��خون ط�لة الل�ل.

� اليوم التا�� مشوا �أ�ع ما استطاعوا لي�تعدوا عن
��

(سوجامو)..
 

☆  ☆  ☆
 

� به�جا صح�ا.. الطقس �ارد نوعا.. وهم
�� �ان الساحل ال��

� أمراضهم..
�طعمون سم�ا طازجا �ل يوم، مما زادهم قوة وش��

� ال�حر عالج قروحهم الجلد�ة..
�ما أن االستحمام ��

� (�اتونج) راح األطفال �لعبون..
وللمرة األو� - منذ �انوا ��

. �
) ك�ف �م�� � و�دأت (جان) تعلم (رو���

الوح�د الذي لم �كن سع�دا وال �صحة ج�دة هو الحارس
ثر معه.. .. فقد صار وح�دا �ال صديق ي�� �

ال�ا�ا��
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� آلخر �ان أحدهم �مرض، � �طء.. ومن ح��
مشوا ع� الشا�� ��

أ من مرضه.. ف�انوا يتوقفون أ�اما ح�� ي��
لم �مت آخرون، لذا شعروا �أن األمور إ� انفراج، وأن األحزان

قد انتهت..
� نها�ة (أغسطس) وصلوا إ� (كوانا ت�الن)..

و��
�ان الفالحون يزرعون األرز.. ب�نما آخرون �صطادون السمك

.. �الش�اك ع�� الشا��
� محموما اآلن.. وشعرت ال�سوة �التعاطف

�ان الحارس ال�ا�ا��
� حمل األطفال.. و�ان ي��� �حرارة

معه.. فقد �ان �ساعدهن ��
�لما مات طفل.. اآلن هو م��ض جدا..

� وصلن الق��ة قدنه لذا حملن حذاء�ه وحقي�ته و�ندقيته.. وح��
إ� م�ان ظل�ل.. �ان محموما إ� درجة أنه لم �عد �عرف أين

هو..
� من عمرە �د� � الخمس��

ذه�ت (جان) إ� العمدة، و�ان ��
� بن ط�ب).. (مات أم��

قالت له:
� من (كوانتان) إ� (كوتا �ارو)..

- نحن أ�ى م�لفون �الم��
� هو حارسنا.. وهو م��ض �الح�.. نحتاج إ� مأوى

وهذا ال�ا�ا��
وطعام..

:( � قال (مات أم��
- ال م�ان هنا يناسب ال�ساء األورو��ات..

قالت له:
ات.. ال نحتاج إ� منازل - نحن لسن �ساء أورو��ات.. نحن أس��

وأ�ة.. نحتاج إ� أرض ننام عليها و�عض األرز والسمك..
� أن أرى - �مكنكن أن تنلن نفس ما تناله �ساؤنا.. ل�ن �دهش��

� بهذا.. �سوة أورو��ات يرض��
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� الص�اح
واصطحبها إ� دارە ل�قدم لها حشا�ا ينمن عليها.. و��

� أسوأ حاال وراح يتم�� الموت.. وأدركت
�ان الجندي ال�ا�ا��

ال�سوة أال س��ل إلنقاذە..
� جي�ه وأخرجت حافظته.. �انت بها صورة

مدت (جان) �دها ��
امرأة مع أر�عة أطفال..

قدمت له الصورة، آملة أن تمنحه القدرة ع� المقاومة، ل�نه
أشار لها �أن ت�عدها عنه..

� عي��ه لمحت (جان) الدم�ع.
و��

.. �
� تو�� و�عد يوم��

� عل�ه قل�ال، ألنه �ان صد�قا ال �أس �ه.. دفنته ال�سوة.. و�ك��
ات �ال حارس.. ورحن يناقشن موقفهن.. واآلن �ن أس��

قالت م�� (ف��ث):
� هذە الق��ة؟ إنها هادئة وال يوجد

- ال أدري لماذا ال ن��� ��
�ا�انيون فيها.. أود ال�قاء هنا ح�� ت�ت�� الحرب..

قالت (جان):
� س�جدوننا حتما، عندئذ - أتم�� ذلك مثلك.. ل�ن ال�ا�اني��

س�س�ب مشا�ل للعمدة.. ول��ما قتله ال�ا�انيون..
قالت إحدى األمهات:

- لن ي�حثوا عنا..
� خطر طالما نحن

) س�ظل �� � - نعم هذا جائز.. ل�ن (مات أم��
هنا..

- أنت محقة..
- وهناك مش�لة أخرى.. ك�ف يوفر الفالحون لنا الطعام؟

قالت م�� (ف��ث):
- لم ال نزرع طعامنا؟ إن نصف حقول األرز هنا غ�� مزروعة..

- �الفعل.. وال أدري س�ب ذلك..
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قالت أم أخرى:
� خط

.. لقد أخذ ال�ا�انيون �ل الرجال ل�عملوا �� - هذا طب���
السكة الحد�د�ة..

قالت (جان):
- ر�ما �ستطيع زراعة األرز..

قالت امرأة:
� الوحل والماء ألزرع األرز..

�� �
ال أستطيع أن أم��

فقالت م�� (ف��ث):
- �ل �� فكرة طي�ة.. وال�ا�انيون س�جدونها كذلك.. س�جدون

أننا نطعم أنفسنا.. �ل ونوفر لهم م��دا من األرز..
( � طالت المناقشات.. ل�ن (جان) �انت مهتمة �سؤال (مات أم��

عن إم�ان�ة ال�قاء..
 

☆  ☆  ☆
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12- كواال - ت�النج.
� الص�اح.. حيته برقة، ثم جلست جوارە..

اتجهت إل�ه ��
وسألته:

ة غ�� مزروعة.. فما الس�ب؟ ).. أرى حقوال كث�� � - (مات أم��
- ال يوجد رجال لزرع األرز.. لدينا ص�ادون، ل�ن ل�س لديهم
� الحقول.. لقد أخذ ال�ا�انيون الرجال

وقت �اف للعمل ��
اآلخ��ن.

� السكة الحد�د�ة؟
- هل هم �عملون ��

� (جونج - ك�داك)..
- ال.. إنهم ي�نون مه�طا للطائرات ��

- هل س�عودون ��عا للزراعة؟
� (تاخانج)..

- ال أظن.. س�بنون مه�طا آخر ��
� (تان - يونج - مات).. س�حتفظ ال�ا�انيون �الرجال

ثم مه�طا ��
ة ط��لة.. ف��

- ومن يزرع األرز؟
رعن ما �ستطعن زرعه.. س�كون هناك أرز �اف � - ال�ساء س��

. � لنا.. ل�ن لن �كون هناك ما ن��عه لل�ا�اني��
).. ثمة أمر مهم أر�د أن أ�لمك ف�ه.. لو �ان معنا � - (مات أم��

رجل لفوضناە �الحد�ث.. ل�ننا جم�عا �ساء..
فة ع� األرض.. � ال��

له، ح�ث جلسا �� � اب�سم.. واقتادها إ� م��
وأمر زوجته ب�عداد �عض القهوة..

� أش�اء أخرى �ما
و��نما هما ي�تظران راحت (جان) تحدثه ��

تق�� التقال�د.
ة .. و�انت دون حل�ب وكث�� � � سم�ك�� � قدح��

جاءت القهوة ��
السكر.
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رشفت (جان) قل�ال، ثم وضعت قدحها وقالت:
).. لقد مات حارسنا، ولم نعد � - إن موقفنا ح�ج �ا (مات أم��

قادر�ن ع� الذهاب ألي م�ان وال�ا�انيون ال ي��دوننا..
- أعرف �ل هذا.

.. لو كنا رجاال لرمونا �
- �مكننا ال�حث عن رجال الج�ش ال�ا�ا��

احوا.. ل�ننا �ساء وأطفال، لذا لن �فعلوا بنا �الرصاص واس��
� ح�� نصل ذات يوم لمنطقة موحلة

ش�ئا.. سنظل نم��
ونموت..

.. إن القرآن �قول لنا: إن هللا (س�حانه وتعا�) ي�لونا �
- ال تخا��

لي��ت إ�ماننا.
� (د�ل�ت):

قالت وقد تذكرت ما قاله لها العمدة ��
- إن القرآن كذلك �أمر �اإلحسان إ� الضعفاء..

� دهشة:
سألها ��

- هل أنت مسلمة؟
� إحدى

� سمعت هذا من عمدة ك��م �� - ال.. أنا مس�ح�ة، ل���
القرى..

- أنت ذك�ة.. فماذا ت��دين؟
رع حقول � � الحقول.. س��

� هذە الق��ة للعمل ��
- ن��د ال�قاء ��

اف �سائ�م.. وسنعمل يوم�ا ، تحت إ�� � األرز لمدة أسبوع��
ل�سدد ثمن طعامنا ومأوانا..

� جدا.. - ل�ن هذا س�غ�ظ ال�ا�اني��
، � � – سنقا�ل الض�اط ال�ا�اني�� - أعرف هذا.. لذا - �عد أسبوع��

ونطلب اإلذن بزراعة األرز.. سنقنعهم أنهم س�جدون أرزا أ���
للجنود لو �قينا هنا وعملنا.

قال �عد تفك�� ط��ل:
� حقول األرز.

- األورو��ات ال �عملن ��
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�
بنفس لهجته قالت:

.. � � أم�اال ثم �م�� - واألورو��ات ال �مش��
ظل صامتا �فكر.. فقالت له:

).. �ستطيع الخالص منا.. � - �جب أن تعطينا ردا �ا (مات أم��

� �عودون.. �طانيون ح�� ل�ن لو جعلتنا ن��� فلسوف �شكرك ال��
ة تحارب ال�ا�ان، وال �د من ن� دان. إن دوال كث��

قال لها �عد ما ف�غ من اح�ساء القهوة:
- ال أستطيع إعطاء رد فوري.. �جب أن أ�شاور مع رجا�� وأن

.. �
آخذ رأي إخو��

وان�فت (جان)..
،( � � ك�خ (مات أم��

� المساء وجدت حشدا من الرجال ��
��

فعرفت أنهم يناقشون األمر وعواق�ه.
� (جان).. فقا�لته حاملة مص�احا من

) ل�ل�� � ثم جاء (مات أم��
ال��ت.

قال لها:
� �طاني�� .. �عض الرجال خائفون من ال�� �

- لقد تحدثت مع إخو��
� الحقول..

يوم �عودون.. س�قولون إننا أرغمنا�ن ع� العمل ��
قالت له

�
� أن أ�تب لك �خط �دي مس�ندا، يؤكد أننا راغ�ات �� - �مكن��

العمل..
قال لها:

- ال حاجة ل�تا�ة مس�ند.. سأعتمد ع� �لمتك..
� الحقل..

�طان�ات للعمل �� � اليوم التا�� ذه�ت ال�سوة ال��
��

حت لهن فتاتان من الق��ة ط��قة الزراعة.. و��
� نها�ة

� الوحل والماء، ل�ن األمر لم �كن شاقا.. و��
غرقن ��

� كن قد فرغن من زراعة األرز.. أسبوع��
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..( � � اليوم السادس ع�� غادرت (جان) الق��ة مع (مات أم��
و��

� وحافظته و�ندقيته.
وحملت معها ث�اب الجندي ال�ا�ا��

� (كواال را�ت) ع� �عد س�عة
�انت أقرب القوات ال�ا�ان�ة ��

�ن م�ال تق���ا.. هناك أخذها إ� كب�� ض�اط (الماليو) وع��
�ة ممتازة. � و�د�� (تونجكو ب�تارا راجا).. و�ان يت�لم إنجل��

حكت له (جان) قصتها فأ�دى أسفا شد�دا.. وقالت:
.. �

� (كواال - ت�النج).. ال ن��د مواصلة الم��
- ن��د ال�قاء ��

كوكن هناك.. ع� �ل - ال يوجد معتقل لل�ساء.. ل�نهم لن ي��
� داري.. وغدا نقا�ل الحا�م العسكري

� الل�لة �� حال س�ب�ت��
.. �

ال�ا�ا��
� الل�ل نامت (جان) ع� فراش ألول مرة منذ س�عة أشهر..

و��
ل�ن الق�ظ �ان شد�دا فلم يواتها النعاس..

� الص�اح ذه�ت مع (تونجكو ب�تارا) إ� الحا�م العسكري، و�ان
��

�ة ج�دة.. � � (أم���ا) و�تحدث إنجل��
هذا األخ�� قد درس ��

: �
قال لها ال�ا�ا��

- أتم�� أن أعينك.. ل�ن ال�ولون�ل (مات�سا�ا) هو المسئول عن
الج�ش ها هنا..

وسمع (مات�سا�ا) القصة �دورە ف�دا مغتاظا.
لم �كن لد�ه جنود �كفون للعنا�ة �األ�ي.. ولم �كن لد�ة

معتقل �سمح ب��قائهن.
قال لها:

� إ� (كوتا �ارو).. - ستذهب��
سأله الحا�م العسكري:

� ح�ث هن؟ ولماذا ال ي�ق��
� (كواال - ت�النج) ل�ن

�� � � �أمرهن.. ولو �ق�� � لن أع�� ألن��
مسئول�ة ع� �اهلنا.. وهذا ما ال أر�دە..
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قال الحا�م:
� أنا بهن.. - حسن.. سأع��

وغادروا المكتب ع� إذن ب�قاء ال�ساء واألطفال ح�ث هم..
..( � وعادت (جان) إ� الق��ة مع (مات أم��

وعاشوا هناك ثالثة أعوام..
 

☆  ☆  ☆



3013

13- �عد الحرب..
انتهت الحرب عام 1945، وعادت (ب��طان�ا) إ� (الماليو)..

تم نقل ال�ساء واألطفال إ� (كوتا - �ارو)، ح�ث تم أخذهم
�الطائرة إ� (سنغافورة).. وهناك قا�لوا الرجال الذين تم أ�هم

� (�اتونج)..
��

( � ته �ما حدث لـ (إ�ل�� والقت (جان) (ب�ل هوالند).. فأخ��
) �ان سالما ع� � � لها محزونا.. ل�ن (رو���

.. أص�� � والطفل��
� الرا�عة من عمرە، و�حب (جان)

األقل، وهو طفل جم�ل ��
�شدة..

أما (جان) فقد راحت تجمع األخ�ار عن أ�تها..
� (بورما).. لقد ق�ض عل�ه ال�ا�انيون..

� أخوها (دونالد) ��
لقد تو��

� الس�ك الحد�د�ة، ح�ث مات مئات األ�ي..
وأرسلوە للعمل ��

ة أ�ام تلقت برق�ة من ا).. و�عد ع�� � (إنجل��
أرسلت برق�ة ألمها ��

� (و�لز).. قالت لها:
خالتها ��

إن أمها ماتت منذ ثالثة أعوام..
� هذا العالم..

وهكذا صارت (جان) وح�دة ��
ا)؛ سألها (ب�ل هوالند) أن تق�ل الزواج � عادت إ� (إنجل�� ح��

� (و�لز)..
منه.. ل�نها أ�ت إال أن تق�م مع خالتها ��

كة تد� (�اك �� �
ثم إنها قصدت (لندن) ح�ث وجدت عمال ��

) تصنع أحذ�ة وحقائب جلد�ة.. �
آند ل���

ة، ة مس�� (�ارك) المدير.. ووجدت غرفة صغ�� �انت سكرت��
�ة أخرى. � �دأت تع�ش فيها ح�اة هادئة، �أ�ة فتاة إنجل��

� (الماليو)�
ل�م تذكرت الحرب ��

.. � أثناء المس��
ل�م تذكرت ال�سوة واألطفال الذين ماتوا ��
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ولم ت�س قط م�ع (جو هارمان)..
�ن من عمرها.. ل�نها �انت �شعر � السا�عة والع��

�انت ��
� المستق�ل..

�الش�خوخة، ولم تفكر قط ��
� الزواج واألطفال..

أرادت أن تع�ش ح�اة هادئة، ولم تفكر قط ��
� أرادتها، إ� أن تلقت � (لندن) الح�اة ال��

� عاشت �� ولمدة عام��
� (إسكتلندا)، وترك لها

�� �
ها أن لها عما تو�� خطا�ا من محام �خ��

�عض المال..
� (إسكتلندا) ثم �س�ت

� طفولتها زارت شخصا ما ��
تذكرت أنها ��

.. ء عنه.. �ان الخطاب �طلب منها أن تل�� المحا�� �
�ل ��

 

☆  ☆  ☆
 

ها أن عمها ترك لها مائة تال عليها المحا�� نص الوص�ة، وأخ��
� وقال لها: لي�� � ألف جن�ه إس�� وخمس��

� أنك لست �حاجة إ� العمل مرة أخرى �ا مس - هذا �ع��
(�اجت).. فالدخل السنوي من هذا المال س�كون ألف جن�ه

سن��ا دون مساس �األصول.
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ل صغ�� قالت (جان): � �مكنك الحصول ع� خادم وس�ارة وم��
� �ت ث��ة فجأة� - ي�دو �� أن��
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- نعم.. أنت كذلك فعال.. �جب أن تقرري ما ت��دين عمله ��ل
هذا المال..

�
� الوقت الحا�� سأستمر ��

- سأقرر.. ل�ن دون عجلة.. و��
..( �

العمل عند (�اك آند ل���
� العمل..

وانتظمت شه��ن ��
.. وقالت له: ثم إنها جاءت لتقا�ل المحا��

- لقد استقررت ع� ما أر�د عمله.. سأذهب إ� (الماليو) وأحفر
ا� ب��

� أثناء الحرب..
غمرته الدهشة.. فراحت تح�� له قصتها ��

قالت له:
� (كواال ت�النج) ثالثة أعوام هانئة.. �ان الناس

- .. وأقمنا ��
� للغا�ة، ولم �ستطع قط أن نرد لهم ثمن المعروف.. ل�ن طيب��

� أن أمنحهم هد�ة.. المال م�� اآلن.. و�مكن��
: سألها المحا��

- ولماذا ب�� �الذات؟
قالت:

� لجلب الماء.. � م�ل�� - ال�سوة هناك ل�س لديهن ب�� إنهن �مش��
�
� آخ��ن.. إن الب�� س�حدث طفرة �� ثم �عدن وهن �حملنه م�ل��

ا.. ح�اة ال�ساء.. ولن ��لف كث��
سألها:

� �عدها؟ - إذن ت��دين العودة إ� هناك.. وماذا تفعل��
� أعود ).. وح�� �

� سأستق�ل اآلن من (�اك آند ل��� - ال أدري.. ل���
ء آخر أفعله.. �

سأ�حث عن ��
رتب المحا�� مع بنوك (الماليو) عمل�ة حصول (جان) ع�
ە �قدوم � (كوتا �ارو) وأخ��

� ت��د.. �ما كتب للحا�م �� المال ح��
(جان)..
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� يونيو 1948 سافرت (جان) إ� (الماليو) ومعها أقل القل�ل
و��

من المتاع.
ا) قط �عدها.. ل�نها لم تعد إ� (إنجل��
☆  ☆  ☆
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. 14- الب��
� مطار (كوتا۔ �ارو)،

�� �
�طا�� قا�لها الحا�م العسكري ال��

واصطحبها معه إ� دارە.
.. وقد أدهشها أنها صارت � � (كوتا - �ارو) يوم��

وأقامت ��
� (الماليو) �عرفون قصتها آناء الحرب..

ة.. وأن الناس �� شه��
� ع��ة (ج�ب) إ� (كواال

� الص�اح الثالث أخذها سائق ��
و��

ة.. ت�النج).. ولم تأخذ معها سوى سلة �د صغ��
� الق��ة.

� عاشت �� �انت ترتدي زي (الماليو) �ما �انت ح��
)، وقد راحت الق��ة � و�ان الحا�م قد أرسل رسالة إ� (مات أم��

ت�تظر وصولها، وال�ور �عم الجميع..
قا�لت الرجال الذين عادوا �عد الحرب، ول�لتها نامت ع�
األرض.. صحيح أنها لم تنم ج�دا، ل�نها أحست براحة لم

� (لندن) قط..
تحسها ��

� الص�اح قا�لت ال�ساء.
��

قالت لهن:
ا) لم �كن لدى مال.. واآلن �ت ث��ة، � عدت إ� (إنجل�� - ح��
� إهدائكن

� أرغب �� ولم أعد �حاجة إ� العمل.. وقد عدت ألن��
ا تحصلن �ه ع� الماء �سهولة.. ومغسلة تغسلن فيها الث�اب ب��

� إ� النهر.. ح�� ال تمش��
راحت ال�سوة ي�ناقشن ف�ما قالت.. فأردفت:

.. وموضع المغسلة.. وك�ف - أر�د أن تقررن � موضع حفر الب��
ستكون المغسلة من الداخل.. ثم نطلب موافقة الرجال..

.. � دارت المناقشات لمدة ساعت��
وراحت �عض ال�سوة يرسمن رسوما تخط�ط�ة للب�� والمغسلة..
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)، وجلست معه يتحدثان � � المساء راحت إ� دار (مات أم��
و��

و�رشفان القهوة..
قال لها:

� �مشار�عك.. ل�ن النهر �ان ك��ما مع �سائنا � زوج�� ت�� - أخ��
.. ا لغدت ال�سوة كسا�� منذ دهر.. ولو أن لدينا ب��

قالت (جان):
- ل�ن ستكون لديهن القوة ال�اف�ة والوقت الوافر مما

س�ساعدهن ع� الق�ام �أعمال أخرى أ��� أهم�ة..
قال لها:

- سأ�حث األمر مع الرجال..
� رسمت لهم تخط�طا � الص�اح قا�ل الرجال (جان) ال��

و��
.. للمغسلة والب��

�
�� � �انت الفكرة ج�دة ل�نها جد�دة.. وهذا ما جعلهم �طيئ��

تق�لها..
� النها�ة وافقوا.

ل�نهم ��
 

☆  ☆  ☆
 

لم تكن هناك سوى أ�ة واحدة �مكنها حفر آ�ار.. و�انت تق�م
� (كوانتان) و�� ع�ارة عن شيخ وولد�ه.

��
أرسلت (جان) تطلب قدومهم، ثم ابتاعت األسمنت والقرم�د
� اللهو مع

.. وقضت وقتها – �انتظار حفاري اآل�ار - �� � الالزم��
� حصد األرز..

األطفال، ومعاونة ال�سوة ��
جاء الحفارون �عد ثالثة أسابيع، و�دأ العمل ب�شاط وهمة.

� أثناء عملهم.. وذات
أمضت (جان) وقتا ط��ال تراقب الرجال ��

يوم سألتهم عن ذلك األمر المف�ع الذي لم �ستطع �س�انه قط.
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سألت العجوز:
� (كوانتان)؟

�� �
- هل تذكر الضا�ط ال�ا�ا��

قال الشيخ:
�را، وقد أسعدنا � (سوجامو).. لقد �ان رجال �� - نعم.. ال�اب��

رح�له.. فالضا�ط الذي جاء �عدە �ان أط�ب قل�ا..
- لقد حو�م �عد الحرب، وأعدم �س�ب قسوته مع األ�ى، آناء

مد الخط الحد�دي إ� (بورما)..
قال الرجل:

- - لم أدر بهذا.. ل�نه �ستحق.. لقد قام �فظائع وقت الحرب..
- هل تذكر تلك الفظائع؟

ون من الناس عذبوا.. - كث��
� كنا - أذكر سجينا عذ�ه (سوجامو).. و�ان قد ساعدنا ح��
.. أمسكه ال�ا�انيون، وث�توا كف�ه وقدم�ه إ� ج�اعا ومر��

�وە ح�� مات.. .. ثم �� شجرة �المسام��
قال العجوز:

� (كوانتان)..
�� ، � المس�ش��

- أذكر هذا.. لقد �ان ��
� ذهول:

سألته ��
؟ ؟ هل دخل المس�ش�� - مس�ش��

� الب�� تحته وسأل:
ثم نادي اب��ه اللذين �انا �عمالن ��

� عام
ب �� ي الذي ر�ط إ� شجرة و�� � - هل تذكران اإلنجل��

الحرب األول؟ هل ق�� نح�ه؟
قال أحد األبناء:

�وە ل�قته الدجاج.. ال�ا، وقد �� �ا.. �ان أس�� � - لم �كن إنجل��
قال الشيخ:

- نعم.. هذا حق.. دجاج أسود.. هل مات الرجل؟
� (سوجامو) ب�نزاله ل�ال.. - �ال.. لقد أمر �اب��
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عوا المسام�� من �د�ه وقدم�ه.. �ان محطما ل�نه ظل ح�ا� � وان��
 

☆  ☆  ☆
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ال�ا. 15- أس��
 

. �
ألول مرة منذ ستة أعوام شعرت (جان) ��ور حق���

ا أن ت�� م�ع (جوهارمان).. ل�نها لم لقد حاولت كث��
�ستطع قط.

� م�عه ومن يوم
�انت قد مالت إل�ه، وأحست أنها الس�ب ��

� عرفت أنه ظل المشهد الفظيع، لم تكف عن التعذب.. وح��
ح�ا أفعمها الحبور.

� ح�اتها..
اآلن صار لديها هدف ��

اە.. ال�ا) ل�� س�سافر إ� (أس��
نجز).. هكذا قال. لقد �ان �ع�ش قرب م�ان �س� (أل�س س��

� ع� مادي
إنها ث��ة اآلن.. و�مكنها أن �سافر إل�ه، ولو �ان ��

فمن السهل أن تعينه.
ل�ن �جب أوال أن ت�ت�� مما �دأته.

 

☆  ☆  ☆
 

�ان عمال البناء �عملون ��عة، و�عان ما انت� األمر..
وا حفل االفتتاح.. وجاء الجميع ل�ح��

سح�ت (جان) من الب�� أول دلو ماء، وذه�ت �ه إ� المغسلة..
� �دأت غسل الث�اب تصايح القوم وهللوا.. وح��

وعرفت أن الهد�ة أسعدتهم حقا.
� الق��ة.. فقالوا لها:

� ودعت أصدقاءها �� و�عد يوم��
- شكرا �ا (جان).. نحن لن ن�ساك ما حي�نا..

- وأنا كذلك..
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☆  ☆  ☆
 

� وصلت إ� (كوتا - �ار) �انت مرهقة جدا.. لذا دخلت ح��
� الص�اح حكت للحا�م العسكري

الفراش ع� الفور، و��
� ما قامت �ه.

�طا�� ال��
قال لها:

- ستطالب �ل ق��ة �مغسلة اآلن.. لقد منحتهم فكرة طي�ة..
ل�ن ماذا عنك أنت؟ ما �� خططك اآلن؟

ال�ا).. قالت: إنها تنوي الرح�ل إ� (أس��
س�سافر إ� (كوانتان) أوال.. علها تعرف عنه ش�ئا من

. المس�ش��
� طارت إ� (كوانتان).. و�عد يوم��

ون فوق (كواال استدعاها ال��ان إ� قمرته.. ب�نما هم �ط��
ت�النج).. وحلق فوق ارتفاع منخفض ل�سمح لها �أن ترى

ال�ساء، واألطفال �غادرون أ�واخهم و�لوحون للطائرة.
ثم حلق ال��ان مبتعدا، ب�نما عادت �� إ� مقعدها..

 

☆  ☆  ☆
 

� (كوانتان) إذ قا�لت امرأة �انت ممرضة
�انت مجدودة الحظ ��

� أثناء الحرب..
� المس�ش�� ��

��
قالت لها:

� - نعم.. أذكرە.. اسمه هو (جوهارمان).. �ان م��ضا جدا، ح��
.. وظننا أنه لن �ع�ش، ل�نه فعلها.. لقد جلبوە إ� المس�ش��

قمنا بتم��ضه لمدة أر�عة أشهر..
قالت (جان):

� ساعدهن (جو)..
- كنت واحدة من ال�ساء الال��
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سألتها المرأة:
- هل كنت أنت قائدة المجموعة؟

- نعم.
- �ان �سأل عنك.. ل�ن أحدا لم �كن �عرفك.

سألتها (جان):
- وماذا حدث له؟

� �عون ع�از�ن..
- أرسل إ� (سنغافورة) وصار قادرا ع� الم��

� خ�� حال اآلن..
وأحس�ه ��

ثم أضافت:
- ل�نه لم �عد قادرا ع� حمل األش�اء الثق�لة..

 

☆  ☆  ☆
 

طارت (جان) إ� (سنغافورة) وأمضت أ�اما ترتب لرحلتها..
نجز).. � (أل�س س��

ورت�ت مع البنك أن يرسل لها المال ��
� ال�دا�ة طارت إ� (دارو�ن).. و�انت هناك حافلة إ� (أل�س

��
ال�ا).. � منتصف (أس��

نجز) �� س��
ء �مكن عمله وال �

�انت (دارو�ن) م�انا شد�د اإلمالل.. فال ��
� �ها � تحركت الحافلة �عد يوم�� م�ان �مكن القصد إل�ه.. وح��

أن ترحل..
ة.. � سافرت ع� طرقات مغ�� ولمدة يوم��

تذكرت ما قال لها (جو) عن وطنه األم.. �انت.. األرض حمراء،
.. �

ء �ك��� �لون أرجوا�� �
وق �ان �ل �� ل�ن وقت ال��

نجز).. � النها�ة وصلت الحافلة إ� (أل�س س��
��

� فندق (تالبوت آدامز).. و�عد اح�ساء الشاى
حجزت حجرة ��

نزلت لتتفقد المدينة..
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� من المنازل ذات ، وسط صف�� مشت ع�� الشارع الرئ���
الحدائق.. وراحت تتأمل المحالت..

 
.. � �انت هناك دار س�نما.. وحالق.. ومتجر ث�اب.. و�ار ل��
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وفهمت لماذا وصف (جو) هذا الم�ان �الجمال.. وأحست أنها
ستحب الح�اة ها هنا.

�عد العشاء �دأت ال�حث عن (جو)..
ت مديرة �الطبع لم تكن ت��د أن تخ�� القوم ��ها.. لذا أخ��

الفندق أنها ت�حث عن ق��ب لها..
قالت للمرأة:

� (أد�ل�د).. وقد طلب ع�� أن أجد (جو)
- سأ��� مع أخت �� ��

�
� إ� (أل�س).. وآخر ما �عرفه ع�� عنه هو أنه �عمل ��

� آ�� ح��
محطة لحوم دان�ة من هنا..

سألتها المرأة
- ماذا �ان اسمه؟
- (جو هارمان)..

ا)؟ � (وول��
- (جو هارمان)؟ ألم �كن �عمل ��

� ما إذا �ان هناك؟ - ��.. هل تعرف��
� ستة أشهر..

- �ال.. لم �عد هناك.. لقد عاد �عد الحرب و���
� شجرة وعذبوە..

�ان ال�ا�انيون قد ر�طوە ��
هتفت (جان):

� أين هو؟ - �ا للفظاعة� أال تعرف��
- نعم ال أعرف.. ل�ن قد �عرف أحد هؤالء الرجال..

� ال�ار..
ونادت �عض الرجال الذين جلسوا �ح�سون الجعة ��

سألتهم:
- هل �عرف أحد م�ان (جوهارمان)؟

قال أحدهم:
� الند).. وهو اآلن �دير محطة لحوم - نعم.. لقد عاد إ� (ك����
قرب الخليج.. ل�ست �ع�دة عن (و�لزتاون).. وأعتقد أن اسم

ست).. المزرعة هو (م�ده��
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سألته (جان):
- وأين (و�لز تاون) هذە؟

� م�ل من هنا.. ق.. حوا�� مائ�� - إنها قرب الخليج.. شمال ��
- وك�ف أصل إليها؟

قالت المرأة:
- �مكنك ركوب طائرة من هنا إ� (�لون�اري)..

� طائرة إ� � أسبوع�ا.. ومن هناك تركب�� إنها تقلع مرت��
(و�لزتاون)..

شكرتها (جان) �حرارة ع� عونها.
� اليوم التا� حجزت مقعدا إ� (�لون�اري)، وأرسلت لـ (جو)

��
برق�ة تقول فيها إنها آت�ة..

وأرسلت لمحاميها خطا�ا �سأله أن يرسل �عض المال إ� م�ف
(و�لزتاون)..

� (أل�س)..
�� � وانتظرت يوم��

ا، وأشعرها الرح�ل �األ� � هذا الوقت أح�ت المدينة كث��
��

الشد�د..
� �انت (�لون�اري) أصغر من (أل�س).. وقد ظلت هناك ل�لت��

ق�ل أن تقلع الطائرة إ� (و�لزتاون)..
� النها�ة وصلت إ� (و�لزتاون) لتصاب �خي�ة أمل.. فلم �كن

��
ست). � (م�ده��

(جو) هناك.. ولم �كن ح�� ��
ا) ولن �عود ق�ل شه��ن.. لقد سافر إ� (إنجل��

 

☆  ☆  ☆
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16- جوهارمان..
� عمله..

اآلن ع� (جان) أن تقرر ما ي����
هل ت��� وت�تظر ح�� �عود (جو)؟

� رؤ�ته؟
لماذا ترغب ��

ر لنفسها األمر، �أنها ت��د االطمئنان عل�ه.. وتعرف لقد �انت ت��
ما إذا �ان �حاجة إ� عون.

اآلن �� تعرف أنه �خ�� و�ستطيع العمل.. فهل ثمة س�ب آخر
�جعلها �حاجة إ� رؤ�ته.

هناك س�ب واضح، هو أنها لم تلق قط شخصا أحبته مثل
وج. � ە ميتا لم ترد أن ت�� (جو).. وحينما �انت تعت��

� قرارة نفسها �انت تتم�� أن
وج.. و�� � اآلن تعرف أنه �� وغ�� م��

تكون زوجته.. وعرفت أنه لن يرفض..
� (و�لزتاون)..

وقررت أن تراە ��
ا عن المدينة وس�انها. � (و�لزتاون)، وسمعت كث��

�ق�ت ��
ون شخصا فيها.. و�ــها متجر واحد و�ار �ان هناك مائة وع��

واحد ي�يع الجعة للرجال فقط..
�
�انت م�انا ممال لل�ساء، خال�ا من فرص العمل للبنات، اللوا��

ن نوعا.. كن ال�لدة �مجرد أن �ك�� كن ي��
وأ�قنت (جان) أنها لن تكون سع�دة هاهنا، ولو تزوجت (جو)

� أي م�ان آخر.
ف�� تتم�� لو تع�ش ��

� (جو) أن يرحل ل�ن المش�لة �� أن عمله ممتاز ر�ما يتم��
ست)، ومن العس�� أن �جد وظ�فة � مزرعة (م�ده��

�مدير ��
..( � كهذە لو عاد إ� (أل�س) أو (أد�ل��

� أنها قارفت خطأ جس�ما.
صارت قلقة، وراحت تفكر ��
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ا.. ا لها أن تعود إ� إنجل�� ر�ما �ان خ��
هنا حدث ش�ئان جعالها تزمع ال�قاء..

 

☆  ☆  ☆
 

ا � إنجل��
أوال: تلقت خطا�ا من محاميها �قول لها إن (جو) ��

ي�حث عنها.
� (و�لز) وقد أعطته عنوان محا�� (جان)..

لقد وجد خالتها ��
ال�ا).. � ط��قه إ� (أس��

وهو ذا (جو) اآلن ��
جعل هذا الخطاب (جان) سع�دة �ما لنا أن نتصور..

ا ل�جدها.. ول��ما لقد قطع (جو) �ل المسافة إ� إنجل��
وجها.. ل�نها احتفظت �مقتها لـ (و�لزتاون).. � ي��

فلم تكن ترغب الح�اة فيها.
� مدينة مثل (أل�س).

�انت ترغب الح�اة ��
 

☆  ☆  ☆
 

: حدث حينما جاء إ� الفندق رجل �حمل حزمة من �
ء الثا�� �

ال��
جلود التماسيح.. وهنا واتتها فكرة ال �أس بها.

� (و�لزتاون).. بها تصنع
� ورشة �� �مكن أن �ستعمل مالها لتب��

ا.. � إنجل��
أحذ�ة من جلود التماسيح، وت��عها ��

ستحتاج لعد�د من الفت�ات لتص�يع األحذ�ة..
� دراستهن.. ولتكونن هذە وظ�فة مالئمة للفت�ات م�� أنه��

� (و�لزتاون) �عد الزواج.
ر�ما �قنع هذا الفت�ات �اإلقامة ��

ستحتاج الفت�ات إ� م�ان إلنفاق المال..
� تقدم ف�ه (اآل�س ك��م) �مكنها إذن أن تفتتح �ار ل��

و�ات الخف�فة والفوا�ه الطازجة.. والم��
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عندها تغدو (و�لزتاون) م�انا أجمل..
 

☆  ☆  ☆
 

.. وقضت � �دأت (جان) إعداد خططها للورشة و�ار الل��
تز) وكت�ت ثالث � (و�لزتاون).. ثم اتجهت إ� (ك��

�� � أسبوع��
خطا�ات..

الخطاب األول كت�ته لـ (جو)..
نز) و�نها ت��د أن تراە.. وأرسلت الخطاب � (ك��

قالت له: إنها ��
� (تاونزف�ل).. هكذا س�تل�� الخطاب فور

كة المالحة �� إ� ��
وصوله إ� ال�ا�سة..

� لمحاميها..
الخطاب الثا��

� لزوم بناء لي�� طل�ت ف�ه أن يرسل لها خمسة آالف جن�ه إس��
. � الورشة و�ار الل��

� (لندن)..
الخطاب الثالث لمس�� (�اك) ��

قالت ف�ه: إنها ت��د تصدير أحذ�ة من جلد التمساح له.. فهل
ا)؟ و�كون عم�لها.. � (إنجل��

�ق�ل أن ي��عها لها ��
�عد ثالثة أسابيع وصلتها برق�ة من (جو)..

ال�ا) �الطائرة غدا.. س�صل إ� (أس��
 

☆  ☆  ☆
 

شعرت بتوتر شد�د.. وهرعت إ� المطار لتلقاە..
، ل�ن خطواته �انت متصل�ة نوعا تعرفته فورا.. لم �كن قد تغ��

� (الماليو) �انت ترتدي الث�اب المحل�ة..
لم يتعرفها هو.. ف��

ا عن المرأة الجم�لة األن�قة الواقفة عند و�انت تختلف كث��
البوا�ة.
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نادته (جان) فتعرفها �صع��ة.. واب�سم..
قال لها:

ت نصف ال�رة األرض�ة �حثا عنك.. - مرح�ا (جان).. لقد ع��
ضحكت.. وهتفت:

ا.. واآلن اذهب وأح�� متاعك ر�ثما أستوقف س�ارة - هأنذا أخ��
أجرة..

فة الفندق.. �� �
وجلسا ��

سألته:
ا �ا (جو)؟ - لماذا ذه�ت إ� إنجل��

قال لها:
- لقد كس�ت تذكرة ال�انص�ب األو�.. هكذا حصلت ع�

� (تاونزف�ل)..
المال.. ثم عملت ��

�
هنا قا�لت قائد طائرة، هو الذي طار �ك من (كوتا �ارو) ��

.. � و�� � � أنك لم ت��
�� نها�ة الحرب.. وأخ��

- لم أفعل..
� رض�عا ع� ذراعك.. - لم أ�ن أعرف.. فقد كنت دوما تحمل��

ال�ا)؟ وحس�ته طفلك.. ول�ن لم جئت (أس��
ا حكت له عن (كواالت�الم).. وك�ف عادت إليها �� تهدي ب��

ها حفار الب�� بنجاة (جو).. ، وك�ف أخ�� � للقرو���
اە.. � ل��

عندها قررت أن تأ��
ثم سألته:

� جندە ب�نزالك من ع� الشجرة؟
� ال�ا�ا�� - لم أمر ال�اب��

قال لها:
� المساء..

�� �
ا�� - لست متأ�دا.. �ان قد جاء ل��

� ما إذا كنت أر�د ش�ئا ق�ل أن أموت.. إن رغ�ات وسأل��
� ال�ا�ان.. طل�ت منه أن �جلب � دجاجة

�ن مقدسة �� المحت��
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�
وزجاجة جعة.. و�عد ساعة عاد مع رجاله، فقد عجز عن العثور
� فإنه لم �سمح � �الموت..

ع� الجعة.. ولما �ان قد وعد��
.. � إ� المس�ش��

� و�أخذو��
وأمر الجند أن �فكو��
قالت (جان) بنعومة:

� عودتك..
- أنا آسفة ع� هذا الوقت الم��ر.. �سعد��

� هنا؟ - دعينا ال نتحدث عن هذا.. �م س��ق��
� هدوء:

قالت ��
- وقتا ط��ال.. أر�د أن أجعل من (و�لزتاون) مدينة مثل (أل�س).

وتزوجا �عد هذا �ستة أشهر..
عملت (جان) �جد ح�� أ�شأت الورشة، ووافق مس�� (�اك) ع�
أن �كون عم�لها.. و�عد أر�عة أشهر أرسلت له أول صندوق من

األحذ�ة.
� فنجح منذ افتتاحه.. أما �ار الل��

� (جو) و(جان) حمام س�احة ومحال وق�ل أن ين�م العام ب��
لتصف�ف الشعر.

لقد تحقق حلم (جان).. وتدر�ج�ا صارت (و�لزتاون) مدينة مثل
(أل�س).

� المدينة أر�عمائة �سمة..
و�عد ثالثة أعوام صار ��

.. نز) و�ناء مس�ش�� و�دأ القوم يتحدثون عن بناء ط��ق من (ك��
� المزرعة، وتزا�د عدد الماش�ة.. و�عان

أما (جو) فظل �عمل ��
ى المزرعة من صاحبها �ما ادخرە من مال. ما اش��

� � المدينة ال��
� هناءة مع زوجها وأطفالها ��

وعاشت (جان) ��
تعلمت أن تحبها..

مدينة مثل (أل�س).
ن�ف�ل شوت

1950
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☆  ☆  ☆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدينة مثل أل�س
 

العام 1940.. ال�ا�ان تدخل الحرب إ� جوار ألمان�ا، وتك�سح
قواتها (الماليو).. هذە قصة عن مجموعة من ال�ساء واألطفال
� ال يرحم.. قصة عن حدود االحتمال

� ق�ضة غزو �ا�ا��
وقعوا ��

ي وفظاعة الحرب و�شاعة الموت.. إنها قصة عن الحب ال���
الذي ال �قهرە الرصاص...

 
 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
المؤلف..

1- ح�اة (جان) الم�كرة..
2- (جان) تغادر (كواال المبور)..

3- الرحلة إ� (كوانا �انونج)..
4- سجناء..

5- الط��ق إ� (كواال المبور)..
6 - الرحلة إ� (�النج)..

. �
�� 7- المس�� إ� الساحل ال��

ال�ان سائقا الشاحنة.. 8- األس��
�ر � 9- �عض الصابون وخ��

10- خمس دجاجات سوداء..
11- سجناء �ال حارس..

12- كواال - ت�النج.
13- �عد الحرب..

. 14- الب��
ال�ا. 15- أس��

16- جوهارمان..
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المالحظات

[←1]
(جا�س) هو اختصار ل�لمة Japanese أي (ال�ا�انيون).. و�ان الحلفاء

ات). � � الحرب.. �ما �انوا �سمون األلمان �اسم (ف����
�ستعملونه ��
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[←2]
اسم مدينة ل�ن �مكن ترجمته �ـ (الينابيع).
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�� ص�غة
، من منطلق � نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

. طب���
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
العدد رقم (26)

 
 
 
 
 

الحـــــــزاز
 

�قلم: جون و�ندهام.
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

م لك أروع ما يزخر �ه األدب سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدِّ
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
د. ن��ل فاروق
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المؤلف..
.. � (جون و�ندهام) هو �اتب من كتاب الخ�ال العل�� المرموق��

� (برمنجهام) ح�� عام
ا عام 1903، وعاش �� � انجل��

مولود ��
1911 ثم انتقل إ� (ب�دلز) عام 1918.. وامتهن ال�ث�� من
األعمال، �ما فيها الفالحة والقانون والدعا�ة واإلعالن، ولم ي�دأ

ة �غرض ال�سب إال عام 1925.. كتا�ة القصص القص��
، ح�� �ش�ت ا من القصص �عضها بول��� � ا كب�� كتب عدد�

.. �
� الدفاع المد��

ا �� الحرب العالم�ة الثان�ة.. فصار جند��
و�عد الحرب أزمع (و�ندهام) أن �كرس قلمه لذلك الفن المس�

 حازت شهرة ال �أس بها:
ً

)، وقدم لنا أعما� �ـ (الخ�ال العل��
- يوم األشجار: عن مستق�ل �ابو� تح�م ف�ه األشجار

العمالقة األرض.
�
� تتحرك من م�منها �� ّ ال�� : عن قوى ال�� � - صحوة ال�را���

أعماق ال�حر.. وعنوان القصة مأخوذ من قص�دة لـ (تن�سون).
� طرازها.

ة ف��دة �� - �ذور الزمن: ع�� قصص مث��
� ف�لم اسمه (ق��ة

- طيور وقواق (م�دو��ش): قّدمت ��
.( � المالع��

� ُ�د� (ماتیوز) �ع�ش عالقة متوترة مع : قصة عن ص�� - �شو��
� خ�اله ُ�د� (�شو�).. و�عان ما تتحول العالقة إ�

�� � ص��
ء مخ�ف.. �

��
� نقدمها لك اليوم، وقد - مش�لة مع الحّزاز: و�� القصة ال��

كتبها عام 1960.
ق - نقول ك لك الروا�ة والح�م عليها.. ل�ن - ق�ل أن نف�� سن��
� (مارس)1969، �عد ما أضاف ال�ث�� إ� أدب

�� �
إن المؤلف تو��
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.. و�ن كنت لم �سمع �اسمه من ق�ل فلن ت�ساە الخ�ال العل��
�عد قراءة هذە الروا�ة..

 

د. أحمد خالد
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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.. ً
1- �ان الوداع جم��

الجوقة �لها ترتدي اللون األب�ض، وت�شد �شجن مرهف �أنما
�
� انت� الغناء ساد الصمت المطبق �� �� أحزان المالئكة.. وح��

� الهواء ان��� عبق آالف األزهار يتم�ج
ال�ن�سة المزدحمة، و��

� عذو�ة.
��

�
فوق التابوت �ان هرم صغ�� من الزهور.. ب�نما وقف الحرس ��

، �
جوانب الم�ان ب��ابهم الرسم�ة المصنوعة من ح��ر أرجوا��
واعتمروا ق�عات ذهب�ة ع� الرءوس، ووقفوا �أنهم منحوتون..

� صمت.. ل�صعد الدرجات األر�ــع إ�
� الم�ان �� اجتاز األشب��

المن�� المنخفض، و�رفق وضع كتاب الصلوات أمامه.. وقال:
ا.. - أختنا الحب��ة (د�انا).. عملها الذي لم يتم والذي لن تتمه أ�د�
سخ��ة القدر ل�ست ع�ارة الئقة.. ال�سم�ة الصح�حة �� إرادة
ا شجرة ال��تون فهو من الرّب.. الرّب �ع�� و�أخذ.. ولو أخذ منَّ
منحنا ثمارها الناضجة.. وعلينا أن نق�ل... وعاء إلرادته..

�ة.. خادمتك (د�انا).. ت تار�ــــخ ال��� مخلصة ألهدافها.. غ��
� الجمع.. آالف ال�ساء وعدد ال ح� له من وتالقت أع��
الرجال، ينظرون إ� النعش.. �ضع زهور سقطت فوق
الجثمان.. ثم انغلق الغطاء، و�دأ األرغن �عزف بنعومة،

وأصوات الجوقة تعلو..
� التابوت.. وانزاحت الستائر عن جان��

ة.. تعا� صوت ال�شيج مع حف�ف المناد�ل الورق�ة الصغ��
) و(ر��شارد) عن أبيها.. �ان قد صار ع� �عد �

وابتعدت (ز�فا��
�ضعة أمتار خلفها.. هناك ح�ث وقف ال�ساء حوله ف�دا أطول
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ا ال من حق�قته.. ووجهه الوس�م ال �دل ع� تعب�� ما.. �دا مرهق�
، غ�� شاعر �ما �دور حوله.. أ���

� الخارج �انت هناك مئات من ال�سوة ممن لم �ستطعن
و��

� اتهن تنهمر، وقد وضعن الزهور ال�� دخول ال�ن�سة.. �انت ع��
نها ك�ساط أب�ض ع� جان�� ال�اب.. أح��

�ط و�ان هناك رجل �حمل �اقة من زهور السوسن تم ر�طها ���
من الح��ر األسود..

ا عن ) ت��� لقاء (ر��شارد) �ع�د� وفوق الح� مشت (ز�فا��
� ول�ن - برغم ذلك - تالع�ت الزحام.. �انت عيناها دامعت��

�سمة ما ع� شفتيها، وقالت:
- �ا لـ (د�انا) الع��زة� فكر �م �ان هذا س�سلیها..

ومسحت عي�يها �مند�لها.. وقالت:
� ونخرجه من هنا.. - تعال لنجد أ��

ل�نها �انت جنازة جم�لة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
: � ج��دة (نیوزرکورد) جاء التا��

و��
- اح�شدت �ساء من جميع الط�قات ومن �ل أرجاء (ب��طان�ا)
� الفجر �

، ووصلت أخ��ات �� امهن األخ�� ن عن اح�� � �ع��
ة. �لحقن �اللوا�� عسكرن ط�لة الل�ل خارج المق��

� النها�ة وصل الموكب المحاط �الزهور، واندفع زحام الناس
و��

طة، وانهمرت الدم�ع من عيون ع�� صفوف رجال ال��
المح�شدين الذين عال صوت �ش�جهم.

� امرأة وامرأة أخرى قط ولم تر (لندن) هذە العالقة الحم�مة ب��
ا �التأ�د من أن و�ما أن ج��دة (نیوزرکورد) �انت تهتم دوم�

: قراءها �فهمون المكتوب؛ فقد كت�ت ملحوظة للتفس��



3047

- �شيج: ��اء.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الجزء األول
-1-

ة تم إخالء القاعة، ووضع أحدهم �عض الن�اتات دائمة الخ��
�
هنا وهناك، وخطر ألحدهم أن �عض ال��نة قد تجلب ال�ور ��

الم�ان..
ا إ� جنب.. وفوقها مفرش � ركن الم�ان تم رّص الموائد جن��

و��
أب�ض وضعت عل�ه أط�اق الشطائر وال�عك وأقداح عص��

تقال ومزه��ات الورود.. الل�مون وال��
� الواقع �دت القاعة �لوحة متحركة..

��
�ن) �ان هذا هو حفل نها�ة الصف الدرا�� لمدرسة (سانت م��
� لـ

الثان��ة. ووقفت مس (ب�بو) مدرسة ال��اض�ات تص��
ثر عن ذ�اء �لبها الخارق، ب�نما عيناها - عينا (أورورات��ــــج) ت��
ا عمن �جب أن تتحدث � الم�ان �حث�

مس (ب�بو) - تجوالن ��
معهم خالل األمس�ة..

� نها�ة القاعة وقفت (د�انا برا��) وحدها..
و��

� حد�ث مس (ت��ــــج) الذي ال
انتهزت مس (ب�بو) لحظة توقف ��

ينقطع؛ � تعتذر لت�سحب..
ت القاعة متجهة نحو (د�انا) و�� ترمقها �أنما لم ترها من وع��
� تعرفها ل�نها صارت حسناء ق�ل.. لم تعد (د�انا) طال�ة �ال��

ناضجة.
ا ال �مكنك مالحظته ما لم تدقق ا أزرق سماو�� �انت ترتدي ث���
ف�ه.. ولم �كن غا�� الثمن.. مس (ب�بو) متأ�دة من ذلك.. ل�ن
�ان هناك ن�ع من الذوق ف�ه.. إن (د�انا) تملك موه�ة تذوق
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الث�اب، وهذا �جعل الثوب ذا الجنيهات الثالثة ي�دو �أنما هو
�ن.. �ع��

مت مس (ب�بو) هذە الموه�ة.. ولشد ما اح��
إن (د�انا) ل�ست جم�لة.. ل�ن الجم�الت �شبهن زهور (مايو)..

ا.. وما من أحد �جرؤ ع� أن �س� (د�انا) جم�لة.. ات جد� كث��
ة من عمرها.. ط��لة.. نح�لة.. سوداء الشعر.. � الثامنة ع��

إنها ��
لها أنف �الس��� جم�ل وفم مخضب �أحمر الشفاە.. فقط

� تناسب الموقف.. �م�ة أحمر الشفاە ال��
� وجهها هو عيناها الرماديتان.. العينان اللتان

ء �� �
ل�ن أهم ��

�سحرك هدوؤهما وث�اتهما..
�انت مس (ب�بو) تعامل (د�انا) كعقل أ��� منها كوجه جم�ل..
ت له ألن الجمال - وأثار هذا الجمال الطارئ دهشتها.. ل�نها ُ�ّ
� التلم�ذة والنجاح � المدرسة الثان��ة - هو عق�ة تحول ب��

��
.. الدرا��

� قرارة
وهنأت نفسها ألنها أعانت تلم�ذتها ع� النجاح.. ل�ن ��

ا.. فـ (د�انا) - �جب � نفسها �انت تدرك أنها لم تعنها كث��
ا، ف�� ال اف �ذلك - �انت تحتاج إ� عنا�ة �س�طة جد� االع��

تع�أ �اإلغراءات، �أن اإلغراءات لم تخلق من أجلها قط..
�انت تنظر إ� هذە األمور نظرة عابرة.. �مسافر مثقف �ع��

.. ا لالهتمام.. ال أ��� � ا مث�� �لد�
لقد �افحت (د�انا) واستحقت النجاح..

- مساء الخ�� �ا مس (ب�بو)..
- مساء الخ�� �ا (د�انا)..

� - أردت أن أهنئك.. إن هذا مذهل.. كنا نعرف أنك ستفعل��
ذلك..
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، ا.. ل�ن هذا لم �كن �جهدي وحدی.. ولوال معونت�م �� - شكر�
و�خ�ار�م �� �ما �جب أن أفعله..

- ل�ننا مدينون لك �ا (د�انا).. لقد حصلت �جهدك ع� منحة
ا للمدرسة.. وال�د أن أب��ك دراسة جامع�ة.. وهذا �عت�� مجد�

ا سع�دان جد�
قالت (د�انا) �درجة ما من التحفظ:

�دج)، ألنه ا.. فهو �حب فكرة دخو� (�ام�� � سع�د جد� - إن أ��
�ان يتم�� ذلك لنفسه ل�نه أخفق.. وما �ان ل�ستطيع إدخا�
دج) ع� نفقته الخاصة.. وكنت سأغدو - من دون تعل�م (�ام��

� الجدار..
جام� - قطعة قرم�د أخرى ��

اب�سمت مس (ب�بو) لل�ش��ه، وقالت:
ا.. - �عض قطع القرم�د تؤدي عملها ج�د�

ء �
ا ما، �غدو عمل أي �� � يتم�� المرء ش�ئ� ا.. ول�ن ح�� - ط�ع�

ا من الفشل.. آخر نوع�
سألتها مس (ب�بو):

- وما رأي أمك؟
� ت��ان األف�ار ذاتها.. � اللت�� نظرت لها (د�انا) �عي�يها الرماديت��

وقالت:
.. تحاول أن �سعد �ذلك.. وال أدري لماذا - إنها فخور بنجا��

ا من ذ�ائها؟ ام� تعتقد األمهات أن جمال الفتاة أ��� اح��
قالت مس (ب�بو) �ح�مة:

- إن عالم (الذ�اء) هو كتاب غامض �ال�س�ة أل��� األمهات،
� عالم

� ف�ه.. إنهن �عتقدن أنهن حجة �� ح�� إنهن يرت��
(الجمال).. وأنهن �فهمنه و�مكنهن إسداء العون ف�ه..

وافقت (د�انا).. فأردفت مس (ب�بو):
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- إن اآل�اء يتوقعون من األبناء أن �خضعوا لنمط مفهوم لهم..
� تختار ابنة (ست ب�ت) عاد�ة مهنة ال تفهمها أمها.. ف�أنما وح��
� تع�ش�نها �ا أ�� ال ا.. وتقول لها: إن الح�اة ال�� ت�تقد أمها ضمن�

.. توائم��
سألتها (د�انا):

� وظ�فتها،
� أن تفشل اب�تها ��

� أن �ل أم ترغب �� - هل تعن��
لت��ت لها أنها �انت ع� حق؟

- ال تندف� �ا (د�انا).. ال أعتقد ذلك..
ثم سألتها لتغ�� الجّو:

� اإلجازة؟
- إ� أين أنت ذاه�ة ��

.. - إ� (ألمان�ا).. كنت أفضل (فر�سا).. ل�ن (ألمان�ا) مف�دة أ���
�
ثرثرتا �عض الوقت، ثم فارقتها مس (ب�بو) متمن�ة لها الخ�� ��

ح�اتها الجامع�ة القادمة..
).. هنأت � وابتعدت �ضع خطوات لتجد نفسها أمام (برندا واتك��
� �ان خاتم خطبتها الرقيق �فوق المنح الدراس�ة (برندا) ال��

لجميع جامعات األرض..
ومن وراء ظهرها سمعت (د�انا) تقول إلحداهن:

� �مهنة �ال مستق�ل.. ال ء آخر �ضا�ق�� �
� امرأة وال ��

- إن كو��
ق�ة.. ومن العس�� قبول هذا.. � ال��

أمل ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

ة �شأن اب�تها (د�انا): قالت م�� (برا��)، وقد �دت عليها الح��
- أنا ال أفهم.. من أين ا��س�ْت هذا؟

قال زوجها:
ا كنت أتم�� لو �ان هناك �عض

�
.. أح�ان � - حسن.. لم تك�س�ه م��

� أ�تنا ل�ن - ع� قدر عل� - لم �حدث هذا قط.. ع�
المّخ ��
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�ل حال ال يهّم من أين جاءت �ه..
ا و�ال - ل�س الذ�اء ما أفكر ف�ه.. إن أ�اها �ملك �عض المّخ حتم�
� أتحدث عن حبها لالستقالل.. عن ما نجح �موثق عقود.. ل�ن��

.. ً
� ال�ساؤل الدائم عن أش�اء ال �ستحق �ساؤ�

أسل��ــها ��
- وتجد إجا�ات غ���ة..

- إنه ن�ع من القلق.. �ل الفت�ات قلقات.. ل�ن أمر (د�انا)
غ��ب..

قال زوجها:
.. �

- ال فت�ان.. ال مشا�ل �ا ع��ز��
ا أ��� خاصة مع جمالها.. - ر�ما.. ل�ن األمر س�كون طب�ع��

- لو أرادت أن تصادق الفت�ان الستطاعت.. �ل ما عليها هو أن
تتعلم ك�ف تقهقه، وال تقول أش�اء تفزعهم.. ل�نهم �عتقدون
أنها مغرورة.. والناس �قسمون الفت�ات إ� ثالثة أنماط:

ا.. ا را�ع� ال��اض�ة والمقهقه والمغرورة.. وال �عرفون نمط�
ا) ا).. (المع�  (المع�

ً
� المدرسة يتوقعون لها مستق��

إن مدرسيها ��
ورة.. ا) �ال�� � (طب�ع�� � استخدموها و�� ال تع�� �� ال�لمة ال��

- من المهم �ال�س�ة لها أن تكون سع�دة أ��� من أن تكون
المعة..
قال لها:

� هم أناس سعداء.. وهذا - مع�� �المك أن الناس غ�� الالمع��
.. ق�اس خا��

قالت له:
) - لم تكن ع� ما ُيرام.. �

� - وتد� (آ��
- إن أصغر خاال��

- لماذا؟
- لقد دخلت السجن عام 1912 - لعله 1913 - ألنها أطلقت

� م�دان (ب��اد�ل�)..
ألعاب نار�ة ��
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�
- ولماذا فعلت ذلك �حق السماء؟

� أرجل الخيول، وتعطل المرور - ال أدري.. لقد ألقت بها ب��
ا.. ثم �سلقْت لسطح حافلة وراحت ت�خ: حق التص��ت تمام�

ا.. لل�ساء.. ح�� أخذوها للسجن واحتجزوها شهر�
�عد هذا رمت قطعة قرم�د من النافذة ع� شارع (أوكسفورد)،

� إلقاء زجاجة ح��
� خرجت نجحت �� و سجنت شه��ن.. وح��

� سجن
�� 

ً
ا �ام� ع� مس�� (�لفور).. ثم �ادت تحرق جناح�

(هولواي)..
ا - خالتك - ل�ن ما مع�� هذا؟ - إنها امرأة مج�دة حق�

.. � - أر�د القول إن (د�انا) ورثت جنونها من خال��
قال لها:

� سع�د وفخور بها.. منذ أن - ل�س هذا الح�م من شأننا.. ل���
� ال أستطيع إرسالها لمدرسة من � أن�� �انت طفلة، �ان يؤرق��
� تو�� والدك حس�ت أننا سنغدو قادر�ن الدرجة األو�.. وح��
حت األمر.. ع� إقامة أودنا.. ذه�ت إ� منفذي وص�ته و��
ا.. س�ظل إرث (د�انا) � جد� أظهروا � أسفهم ل�نهم �انوا حازم��
�ن، ولن ُ�مّس.. لن ُينفق منه تحت الوصا�ة ح�� ت�لغ سن الع��

مل�م واحد ع� تعل�مها..
- ولماذا لم تقل �� ذلك �ا (هارولد)؟

ك لنا ك أن أ�اك من القسوة �ح�ث لم ي�� - �ان من الخطأ أن أخ��
ا من � ألف� � وص�ته.. و�رغم ذلك ترك الب�تنا أر�ع��

ا �� ش�ئ�
ا لها.. لقد فعلت (د�انا) ما � أ��� األعوام حرج�

الجنيهات مق�دة ��
لم أستطع أنا عمله لها.. وما لم �فعله أبوك لها..

وتذكر ح�اته.. دارە المتواضعة.. ال�فاح اليو�� للحصول ع�
ا من األسعار.. راتب هو أقل دائم�

سألها:
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- أما زلت غ�� نادمة؟
اب�سمت وقالت:

ا.. لم أ�ن أشعر �سعادة
�
- �العكس �ا ع��زي.. لست نادمة بتات
أ��� لو ظفرت �منحة جامع�ة مجان�ة..

لونج): � � �ور وهو �قتادها لتجلس ع� الـ (ش��
قال لها ��

� هذا الشارع
ا �� .. �م واحد� �

- ل�س �ل الناس سواء �ا ع��ز��
ا؟ إن (د�انا) ال �شبهك وال �مكن أن �قول �ال تردد: لست نادم�

.. هللا وحدە �علم من �ش�ه.. � �شبه��
ا عن إرثها.. أل�س كذلك؟ - ل�نها ال تعرف ش�ئ�

ا ع� غرار ثالثمائة أو .. ل�نها تظنه م�لغ�
ً

- تعرف أن هناك ما�
ا.. � ا كب�� أر�عمائة جن�ه.. ل�س ش�ئ�

�عد صمت سألته:
( �

� أ�دو حمقاء.. ل�ن ماذا �فعل (ال��م�ا�� - (هارولد).. أعرف أن��
حت �� (د�انا) أن عمله �ختلف عن عمل �الض�ط؟ لقد ��

� هذا..
.. وقد ��� الص�د��

.. ر�ما �ان علينا أن �سألها ثان�ة.. لقد �
- وال أنا أعرف �ا ع��ز��

� أن نعرف األش�اء فيها من اب�تنا..
� ي���� �لغنا المرحلة ال��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

لم �كن آل (�ار��) �حاجة إ� معرفة كنه (ال��م�اء).. ألن
(د�انا) �انت قد اتجهت إ� دراسة علم (ال��م�اء الحي��ة)..

األمر الذي �ستح�ل أن تفهم أمها كنهه..
ة عنوانها (�عض النوا�� � محا��

و�ان س�ب هذا الت�دل ��من ��
ا، ).. ولم ي�ُد الموض�ع شائق� � الب�ئات حديثة التغ��

االرتقائ�ة ��
ها.. إال ح�� إن (د�انا) لم تفهم قط الس�ب الذي جعلها تح��
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أنها فعلت.. وهكذا خطت خطوة �ان لها أن تحدد مسار
ح�اتها..

� العلوم..
�ان المتحدث هو (فرا�س�س سا�سوفر).. دكتور ��

�دج).. � جامعة (�ام��
وأستاذ زائر لل��م�اء الحي��ة ��

� أ�ة من جنوب (ستافورد شاير).. أ�ة لم تكن قط
�شأ ��

� منتصف القرن
ا ما للمجد العل�� �� مرموقة، ح�� ا��س�ت جين�

ا لع� الثورة الصناع�ة.. � مناس�� .. و�ان هذا الج�� الثامن ع��
لهذا ابتكر أجداد (سا�سوفر) أسال�ب جد�دة الستخدام ال�خار

وز�ادة اإلنتاج، وكونوا ثروة ال �أس بها..
�ن ظهرت روح اإلنجاز العل�� � من القرن الع��

� النصف الثا��
و��

ك االهتمامات االقتصاد�ة ألخ��ه وتف�غ � (فرا�س�س).. ف��
��

للعلم..
.. لذا ترك العمل و�انت صحة أب�ه قد تدهورت إ� حّد كب��
�ن، وكرس وقته البت�ار طرق الستالب خ��نة الب��ه ال�ب��

الدولة..
أما عن (فرا�س�س) فقد أ�شأ مؤسسة لل�حث العل�� خاصة �ه..
وحاول إث�ات خطأ ما �ظنه العامة من أن اال��شافات مقصورة
�ات ضخمة لها تنظ�م �� �

�� � ، العامل�� � � المجتمع�� ع� ال�احث��
ش�ه عسکری..

عت أطلق ع� مؤسسته اسم (دارهاوس).. و�عان ما اس��
� زمالئه ى، وأثارت الحسد ب�� �ات ال��م�ائ�ة ال��� اهتمام ال��

القدا�..
ة.. فقط ومن الغ��ب أن (د�انا) لم تعد تذكر تفاص�ل المحا��
�

� الما��
� ذهنها: الشخص�ة المهمة ��

تذكر ع�ارة انط�عت ��
� الغد

�انت المهندس.. واليوم �� عالم الطب�عة.. ل�نها ��
� الحيوي..

ستكون ال��م�ا��
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�
� من العمر.. طوله ستة �ان (سا�سوفر) لم يتجاوز األر�ع��
أقدام.. له شعر أسود �دأ �ش�ب ع� الفودين.. وله حاج�ان
�
ا �أن عي��ه عم�قتان أ��� مما هما �� كثان �عط�ان انط�اع�

الواقع..
.. و�ستعمل ا.. يت�لم وال �حا�� خ�� ا مس��

�
و�ان أسل��ه هادئ

أصا�عه الط��لة المدب�ة ليوضح �المه..
ا لح�اتها..

�
ا وجدت هدف � وأحست (د�انا) �أنها أخ��

� النها�ة تغي�� دراستها إ� ال��م�اء الحي��ة..
��

وعندها.. الم��د من العمل الشاق..
� الوقت المناسب..

ف�ة ما �� وعندها.. درجة ��
� � (دار هاوس).. عرفت أن عدد العامل��

� أن تعمل ��
وفكرت ��

ى.. �ات ك�� �� �
ون �العمل �� ا.. وأغراها ال�ث�� هناك كث�� نوع�

ا، ل�نه �عد براتب ج�د �ات لن �كون المع� � تلك ال��
فعملها ��

واستقرار..
ل�نها أّ�ت ع� (دار هاوس)..

قالوا لها:
ا �مكنه أن �س�ب العقم لذكر وس� - إن (دار هاوس) أنتجت ف��

الجرادة.. هذا أمر واعد دون شك..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

- �الطبع أتم�� أن تنا� الوظ�فة.. ل�ن ما �� هذە الـ (دار
هاوس)؟

- إنها مركز �حوث خاص �ديرە مس�� (سا�سوفر) �ا أماە.. إنه
ة أعوام، و�ع�ش ف�ه مع أ�ته، ل كب�� ابتاعه الرجل منذ ع�� � م��
� إ� م�اتب ومعامل.. وأحال االسط�ل إ�

وقد حّول الجزء ال�ا��
.. إنه �مثا�ة مجتمع.. � � العامل�� أ�واخ لسك��
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� هناك؟ - وهل ستع�ش��
ة هناك.. �قولون إنه - لو كنت سع�دة الحظ سأجد غرفة صغ��

م�ان جم�ل.. ل�نه �حتاج إ� العمل الجاّد..
� هذا الم�ان..

� هو معرفة ما �صنعون �� - ما �قلق��
ا �ا أماە.. ثم ي��عونها لآلخ��ن ل�ستعملوها.. - إنهم �صنعون أف�ار�

- ولماذا ال �ستعملونها هم؟
ا.. سأقدم لك - ل�س هذا عملهم.. فـ (دار هاوس) ل�س مصنع�
: �انت لدي د.(سا�سوفر) فكرة عن األرضة - النمل األب�ض

ً
مثا�

� المناطق االستوائ�ة..
� تأ�ل المنازل واألثاث �� - ال��

- منازل؟
ل ينهار.. وقد � - نعم.. األجزاء الخش��ة فقط.. عندها �ان الم��
� (دار هاوس) ي�حثون عن س��ل لل�فاح...

عكف العاملون ��
ا من الحيوانات األول�ة � أمعائها نوع�

وجدوا أن النملة تحوی ��
 عن هضم الخشب. فلو مات هذا الحيوان لعجزت

ً
مسئو�

النملة عن هضم (سليولوز) الخشب ولهل�ت.. وقد توصل
العلماء إ� مادة تقتل هذا الحيوان األو�.. وأسموها مادة 91-
AP، وجرى ب�عها ل�عض حكومات المناطق الحارة، و�حصل د.
�اع.. هكذا تجري األمور..

ُ
(سا�سوفر) ع� �س�ة من �ل عل�ة ت

وع واحد.. هناك كث�� من المشار�ــــع وهذا ل�س أ��� من م��
األخرى..

� م�ح:
ثم هتفت ��

- واآلن تعا� ألر�ك الثوب الذي ن��ت أن أح�� �ه مقا�لة
اليوم.. هل�..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-2-
لم تدر (د�انا) �حق�قة ما حدث..

فالثوب الذي أعدته للمقا�لة �اد �فقدها عملها.. ول�س هذا
لع�ب ف�ه �ل العكس.. فهو مصن�ع من الصوف األخ�� الذي

� ارتدته. ا ح�� يتالءم مع لون شعرها، و�العادة �دا أغ� ثمن�
وقد قدمت شهاداتها العلم�ة لـ (سا�سوفر)، و�انت التوص�ات

تب �أسلوب مؤثر..
�
�شأنها ج�دة، وخطاب التقدم للعمل ك
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ة إدارته لـ (دار ل�ن (سا�سوفر) �ان قد تعلم الحذر من ف��
� مظهرها، ألن أناقتها وجمالها ينذران

هاوس)، لذا ارتاب ��
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، �
ا س�تحول مؤسسته العلم�ة إ� ناد ص��� �المتاعب.. وتدر�ج��

أو ناد للقلوب الوح�دة..
لهذا �دأت المقا�لة غ�� ناجحة..

اجع.. فقد �انت تتحدث �ذ�اء وع� الغداء �دأت مخاوفه ت��
� وحي��ة لمض�فها وزوجته، وراحت تناقش مع (بول) - ذى االث��

ا مهمة مثل التار�ــــخ المتوقع لحدوث غزو من ا – أمور� ع�� عام�
..( �

الم��ــــخ.. �ما راحت تتودد إ� (س��فا��
ا: ) حائر� � � نها�ة الغداء سأل امرأته (�ارول��

��
- ما رأ�ك؟ أترانا نق�لها أم أننا بهذا �س�ب ألنفسنا المشا�ل؟

قالت له:
اض أن هذا - (فرا�س�س) �ا ع��زي.. �جب أن تكف عن اف��
الم�ان �جب أن �عمل ��لة.. فلن �عمل.. و�ذا ظننت أن واج�ك
� مسا�قة جمال عكس�ة - اخت�ار األقبح -

هو وضع المتقدمات ��
فهذا ل�س واج�ك.. إنها فتاة ذك�ة وغ�� معتادة.. فإن �انت

� قبولها..
دد �� � من علم فال ت��

تملك ما ت���
وكذا فازت (د�انا) �الوظ�فة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� العمل - الذين حاولوا أن �ج��وا
و�عان ما وجد زمالؤها ��

ا..
�
فت�تهم - أنها ال �ستج�ب بتات
� �حزن: وقال أحد ال��م�ائي��

.. ل�ن غب�ة.. - جم�لة ��
� األح�اء: وقال أحد �اح��

�
ا.. أهو ع�ب �� - غب�ة؟ �ا للسماء� وح�� لو �ان هذا صح�ح�

المرأة؟
قال زم�له:
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� األمور الخاطئة..
- إنها تت�لم أ��� من الالزم.. ل�نها تت�لم ��

� مركز ال�حوث �شعرن
ا �دأت الزوجات والعاز�ات �� وتدر�ج��

ا.. إن الفتاة الجد�دة (�اردة) � � أخ�� خ�� ء من الراحة واس�� �
���

لحسن الحظ..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

�
� �شاط أر��

� (دار)، و�دأت تمارس عملها ��
واستقرت (د�انا) ��

عنها (سا�سوفر).. وأدرك أنها فتاة مهذ�ة جادة، و�ن �انت
� نها�ة

تفضل االنفصال عن زمالئها.. و�ما قالت زوجته عنها ��
: �

الشهر الثا��
ء غ�� عادي - إن هذە الفتاة معنا.. ل�نها ل�ست معنا.. ثمة ��
� ال �ستحق يتعلق بها.. إنها تب�سم لألش�اء الخاطئة ال��

.. ً
 أم آج�

ً
ا عاج� االب�سام.. ولسوف تدهشنا جم�ع�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-3-
�
� المركز - �انت جالسة ��

ذات ص�اح - �عد ثمان�ة أشهر لها ��
ى (فرا�س�س) المعمل أمام (الم�كروسكوب).. فرفعت رأسها ل��
ا، وع� وجهه تعب�� من األلم.. ا ط�ق�

�
ع� ال�اب وقد وقف ممس�

قال لها:
- مس (برا��).. إنه الهتمام مشكور منك أن تتأ�دي من أن
ا لو حرصت � سأ�ون لك ممتن� (ف�ل�ش�ا) لديها طعام الل�ل.. ل���
� المستق�ل..

� م�ان �ع�د عن حركة المرور ��
ع� وضع ط�قها ��

هذە �� ثالث مرة أوشك فيها ع� أن أ�� رج�� �س�ب هذا
الطبق..

- آسفة �ا مس�� (سا�سوفر).. سأتذكر ذلك ف�ما �عد.. إن
�ه �ما تعلم.. ل��ما أفزعتها العاصفة الرعد�ة (ف�ل�ش�ا) لم ���

أمس..
وأخذت الطبق من �دە لتضعه ع� المنضدة، وقالت:

- سأتأ�د من أن..
وهنا توقفت عن ال�الم..

� �الطبق قد فسد منذ ل�لة العاصفة.. ل�ن �انت الحظت أن الل��
هناك �قعة أقل من نصف بوصة ت�دو مختلفة.. لم تحمض

�عد..
- هذا غ��ب..�

� للقط؟ � ق�ل أن تض�� هذا الل�� - ف�م كنت تعمل��
� أرسلها لنا - تلك المجموعة الجد�دة من ن�ات (الحّزاز)، ال��

(مكدونالد) منذ أسب�ع..
�حة نظ�فة.. وأعدا مسحة من الطبق وضعاها ع� �حثا عن ��
�حة.. ثم ق��ت (د�انا) عي�يها من (الم�كروسكوب) لتتأمل ال��
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ة.. ثم قالت و�� تتأمل �عض � اء المم�� (األوراق) الرماد�ة الخ��
األجزاء المتحللة:

ا (ل�كن�س - إنه من ذات مجموعة الحّزاز.. لقد أسميته م�دئ��
فكتوس).. إم��

ا فعلت ذلك؟ - أحق�
 �ما تعلم..

ً
- ل�س هذا سه�

.. �
- فلنتذكر أن االسم م�د��

قالت:
.. هل

ّ � القط فمنعه من التخ�� � ل��
- إذن سقط جزء من الحّزاز ��

يتعلق األمر �مضاد حيوي؟
ا من الفط��ات تفرز مضادات حي��ة.. ل�س هذا � - ر�ما.. إن كث��
� المائة أن �كون هذا المضاد

ا.. ل�ن االحتمال واحد �� مس��عد�
ا.. نافع�

ا مألە �ـ (الحّزاز) ثم استدار لين�ف..
�
ا فارغ

�
وتناول مرط�ان

ق�ل أن �صل إ� ال�اب استوقفه صوت (د�انا):
- د. (سا�سوفر).. ك�ف حال زوجتك؟

ا ل�كشف عن استدار وت�دلت مالمح وجهه.. �أنما ن�ع قناع�
اإلرهاق �داخله.. هّز رأسه ب�طء وقال:

� المس�ش�� إنها �خ�� اليوم.. هذا هو ما استطاعوا
- �قولون ��

ا.. �� ال تعرف الحق�قة وتحسب قوله، وأتم�� لو �ان صح�ح�
أن الجراحة قد نجحت..

ا.. ثم استدار ل�غادر الم�ان ق�ل أن تقول ش�ئ�
ة ا لف�� �ان الحّزاز معه.. وتلك آخر مرة �سمع عنه (د�انا) ش�ئ�

� سا�سوفر) �عد أ�ام.. ط��لة.. فقد توف�ت (�ارول��
� غيب��ة ط��لة..

و�دا �أن (فرا�س�س) قد غاص ��
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ل.. ل�ن � وصلت أخته األرملة (إي��ن) لتتو� شئون الم��
(فرا�س�س) �دا �أنما ال �الحظها.. حاولت إقناعه �الخروج ل�نه

لم �فعل..
.. وأغلق ع� � أو أ��� ظّل �ذرع الم�ان كشبح لمدة أسبوع��
� المعمل، ل�نه ال

نفسه معمله وراح �عمل.. طعامه ُيرسل له ��
� ذات الوقت �أنه

� دستة أ�حاث ��
�مسه.. وق�ل إنه �عمل ��

.. ُجنَّ
ا ح�� إن أطفاله � �ان �ظهر �عد هذا �له؛ �ان ي�دو مت�اعد� وح��

ا.. ا عص��� �دءوا �خافون منه.. وراح الجميع يتوقع له انه�ار�
.. نجا منه �فضل � ل�ن (فرا�س�س) لم �صب �انه�ار عص��
� منه �دا �أنما �ستع�د ذاته

� ش�� إصابته �التهاب رئوي.. وح��
القد�مة..

ولم تحاول (د�انا) أن ت�ساءل عما أصاب الحّزاز..
).. إال � �انت واثقة من أن المرط�ان قد ضاع وقت وفاة (�ارول��

� الوقت المناسب..
أنها ذكرته �األمر ��

و�ان الوقت المناسب هو إحدى حفالت (السوار�ه) الشه��ة
) ح��صة ع� إح�ائها، إلذ�اء الروح � � �انت (�ارول�� ال��

� مركز ال�حوث..
�� � االجتماع�ة لدى العامل��

لقد تل�� المركز عينة ن�اتات جد�دة من (ما�دونالد) الذي �جمع
له العينات من أطراف األرض؛ و�عد تناول المرط�ات راح
ثر مع رجاله.. وشكر (د�انا) ع� ما أ�دته من (فرا�س�س) ي��

لطف شمائل نحو طفل�ه..
هنا سألته عن عينة الحّزاز إ�اها..

سألت �ال م�االة وتوقعت أن �قول إنه �� األمر.. ل�نه -
 �من �اغته السؤال.. واستعاد

ً
للحظة لم تفتها - �دا مذهو�

هدوءە، ل�ن انط�اع الم�اغتة ظل هناك.. قال لها �عد هنيهة:
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ك من ق�ل.. لقد � إن�� لمهمل.. �ان عّ� أن أخ�� �
- آە �ا ع��ز��

ء.. �
ا �عد �ل �� ا حي��� اتضح أنه ل�س مضاد�
واستدار ليتحدث مع شخص آخر...

ل�ن إجابته �انت غ���ة.. لو قال لها إنه �� األمر برمته ل�ان
� قالها: ا.. ل�ن الع�ارة ال�� هذا مقنع�

ء..  تو�� �أنه يتجنب أن �قّدم �
ا �عد �ل �� ا حي��� ل�س مضاد�

ة.. إجا�ة م�ا��
ة؟ لماذا يتجنب (فرا�س�س) اإلجا�ات الم�ا��

ة لسان من رجل اعتاد أال �كذب، ووجد أن عل�ه أن �جد
�
إنها زل

.. � ا ع� سؤال مفا�� كذ�ة ��عة رد�
ثم راحت تتأمل الع�ارة �دقة..

ا �أنه ا.... أي أن الفطر أعطاە انط�اع� ا حي��� الفطر ل�س مضاد�
مضاد حيوي واتضح إنه ل�س كذلك.. فماذا اتضح إذن؟

ثم �ان هناك ترت�ب قدری آخر..
ا أن تجرد ما لديها من خامات.. لقد أرسل لها قسم المخازن طال��
� وصلت إ� بند الحّزاز توقفت ف�دأت تعد قائمة بها.. ح��
� من .. إن قسم المخازن س�قوم �الجرد خالل أسبوع�� ً

قل��
اآلن..

�
� أن تتجاهل ذكر الحّزاز ��

قاومت رغ�ة جامحة - ال إغراء - ��
القائمة..

ورة و�ر دون شعور ب�ثم وال ذنب.. �أنما تقوم ��� � قامت �ال��
غ�� مستحّ�ة.. وهكذا لم �ظهر طرد الحّزاز الذي أرسله

(ما�دونالد) ع� األوراق قط..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� المراحل األو� من أ�حاثها ع� الحّزاز �انت لديها م��ة ع�
و��

(فرا�س�س).. ف�� تعرف من ال�دا�ة أنها ال تعمل ع� مضاد
حيوي..

ء (ي�دو) �مضاد حيوي، ل�نه ل�س كذلك.. �
�انت ت�حث عن ��
و�عد أعوام قالت:

ء �اس�نتاج ا.. لقد �دأ �ل �� ا وال تخمين� - لم �كن األمر وهم�
� مسالك خاطئة

�� �
 أال أالحظ األمر وأم��

ً
.. و�ان سه� �

منط��
� .. وح�� � الموض�ع جزء من الحظ كب��

لمدة أشهر.. لهذا �ان ��
ا لم أصدق ما أراە.. � مرار� راجعت نتائ��

� نف�ه.. لهذا
� ع� األمر وفشل �� � م��

لقد برهن الجزء العقال��
� لم �ستطع أن �ق�ل �ان �جب أن أصدقه.. ل�ن الجزء اآلد�� م��
� قبول المسلمات

األمر.. مثلما �جد اإل�سان العادي صع��ة ��
� أت�ف �غ�اء.. العلم�ة.. وهذا هو ما جعل��

�
ا.. وقد تمكنت من عزل العامل األسا�� �� ا مهم� ا علم�� �ان كشف�

� ح�� رحت أم�� الجانب
الحّزاز، واستغرق هذا أ��� وقت فرا��

� لداری أقل..
� هذا العمل، وصارت ز�ارا��

األ��� من الل�ل ��
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ان، وا��شفت مجموعة �انت (د�انا) تجرى تجار�ــها ع� الف��
� �ان (فرا�س�س) �جرى أ�حاثه عليها.. و�التا�� الحيوانات ال��
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أمكنها إجراء م��د من المقارنات، وعند الخ��ف صارت نتائجها
ا.. مؤكدة تمام�

ا أدق.. لم يبق سوى التج��ب المنتظم ل�ع�� ق�اس�
م ما وجدته.. لقد �ان ا أن تقوِّ � � أمكنها أخ��

�� وعندما �دأت �س��
(فرا�س�س) �س�قها �ستة أشهر.. و�التأ��د هو �عرف اآلن ما

ا عما وجدە..
�
.. ل�نه لم �ذكر حرف تعرفه �� وأ���

ا.. ف�ل ما تجدە و�� � خطأ تمام�
�انت تدرك أن وضعها القانو��

تعمل تحت سقف معمل (فرا�س�س) هو ملك له.. �ان عليها
أن تطلعه عل�ه..

� أسقطت �ب عليها.. � ال�� ل�ن من الناح�ة األخالق�ة ال ت��
، ولوالها لما تم � � الحظت ما حدث لل�� .. �� ال�� � � الل��

الفطر ��
ء.. �

ا��شاف أي ��
�
ا �� ا �دأت تدرك أنها تمسك �أحد أ��� األ�ار التها�� وتدر�ج��
العالم.. واآلن فقط تفهم إن (فرا�س�س) ال �عرف ما �فعله �ه..

وف�ما �عد قالت:
� لم أطلع (فرا�س�س) ع� ما - �ان أ��� خطأ قارفته هو أن��

وجدت.. لقد �ان رئ��� وكنت عص��ة متوترة.. لهذا لم أجرؤ..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

�ن وجدت أنها ث��ة، إذ ظفرت � ع�د م�الدها الخامس والع��
و��

�اإلرث الذي تركه جدها لها..
ابتاعت �عض الث�اب من بيوت أز�اء ما �انت لتج� ع�
ة.. ل�نها لم ت�تو أن تفارق (دار).. دخولها.. واقتنت س�ارة صغ��

ي لنفسها وقالت لها أمها إنها غدت ث��ة �ما �ك�� � �ش��
ا.. زوج�

فردت عليها:
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- لماذا �ا أماە؟
� ا.. ستكون�� �ن.. والزمن ال ي��� سا�ن� � الخامسة والع��

- أنت ��
.. إن الح�اة � � األر�ع�� � ق�ل أن تدر�� هذا.. ثم ت�لغ�� � الثالث��

��
� تنظ��ن لها من الطرف � هذا ح�� ل�ست ط��لة.. ستعرف��

اآلخر..
ة �الفعل.. .. هناك أ� كث�� � ال أر�د أ�ة �ا أ�� - ول���

و�عد أ�ام طل�ت مقا�لة (فرا�س�س)..
� الرح�ل ق�ل نها�ة (أغسطس)..

ته أنها ترغب �� أخ��
ا.. ثم قال: تنهد (فرا�س�س).. نظر ل�دها ال��ى و�دا مندهش�

- ل�س الس�ب التقل�دي..
رأت نظرته، فقالت:

- ال..
� فرصة - �ان �جب أن ت�تح�� هذا الس�ب.. فهذا �ان س�عطي��

ال �أس بها لمناقشتك..
- ال أ��� مناقشة..

.. وأن أقنعهم � � مجموع��
- إن عّ� أن أناقش األفراد الممتاز�ن ��

�ال�قاء.. واآلن ماذا حدث؟ ماذا فعلناە أو لم نفعله؟
� الق�ام برحلة حول العالم..

، وترغب ��
ً

قالت له إنها ورثت ما�
�
�� � قال لها إنها فكرة طي�ة.. هكذا �مكنها متا�عة عمل ال�احث��
ا ع� س��ل اإلجازة.. المناطق االستوائ�ة، �مكنها أن تق�� عام�

قالت:
- ل�س هذا ما أعن�ه..

- أال ت��دين العودة؟ أتم�� أال تفع�.. إننا سنفتقدك.. هل قدم
ا أفضل؟ لك أحدهم عرض�

.. � - ال.. إن��
ددة غ�� واثقة.. ولم تجد �لمات تقولها.. وقفت م��
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.. � وأدرك أن الدم�ع توشك ع� االنهمار من عي�يها الرماديت��
�انت ترتجف..

� أرحل..
كو�� - �جب أن ت��

وخرجت من الغرفة ق�ل أن ��مل �المه..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
الجزء الثا��

۔ 4-
قال (فرا�س�س) لولد�ه:

ء.. � � سع�د أن �ل��ما استطاع الم�� - إن��
قال (بول):

ا.. ، ل�نك جعلت األمر ُمِلح� �
- �ان من العس�� أن آ��

- األمر مهم �الفعل.. ل�ن رابع أفراد مجموعتنا قد تأخر.. لعل�م
ا.. إنها (د�انا تذكرانها.. لقد فارقت (دار) منذ أر�عة ع�� عام�

برا��)..
قال (بول):

� أذكرها.. ط��لة حسنة المظهر.. أل�س كذلك؟ - أعتقد أن��
:( �

وقالت (ز�فا��
� ال�ون �عدك �ا

ها أذ� مخلوق �� ا.. وكنت أعت�� - أذكرها ط�ع�
.. � أ��

سأله (بول):
ا.. - إنه لزمن �ع�د.. وال أدري ما �جعل هذا ُمِلح�

قال األب:
ح مطّول.. ولحسن الحظ أن تأخرها �منحنا - �حتاج هذا إ� ��

ح.. ا لل�� وقت�
ا له س�ماء �ن اآلن.. مهندس� � السا�عة والع��

�ان (بول) ��
� حاول أن ي�دو بها أ��� جد�ة.. أما طفول�ة، برغم اللح�ة ال��
� سن

) فقد ا��س�ت جمال أمها.. و�ن �دت كطفلة ال �� (ز�فا��
الجامعة..



3072

ا �ما بهذا منذ زمن.. ل�ن لدى أس�ا�� - �ان من الواجب أن أخ��
ضد هذا..

:( �
�ساءلت (ز�فا��

ء كهذا؟ �
ا.. أترانا لق�طان أو �� - ر�اە� إن ال�الم ي�دو مقلق�

- �الطبع ال.. إنها قصة ط��لة سأحاول أن أحكيها من ال�دا�ة..
� (يوليو) عام وفاة أم�ما..

لقد �دأت ��
� والحّزاز.. وح� لهما قصة الل��

ا.. .. ل�ن أم�ما توف�ت ��ع� - وأخذت المرط�ان إ� معم��
: لو لم  لنف��

ً
� يوم صحوت من النوم قائ�

وانهرت أنا.. و��
� العمل سأجّن، وهكذا عدت أدرس هذا الحّزاز.

أنغمس ��
� من الح�اة؛ إن الحّزاز �ائن غ��ب �ما تعلمان.. إنه �مثل نوع��
� توافق حيوي تام.. ومنذ زمن

الطحالب والفط��ات �ع�شان ��
ط��ل لم ت�ُد له فائدة سوی استخراج األص�اغ، و�طعام حيوان

الرنة..
� إم�ان�ة استخراج المضادات الحي��ة منه.. ة تب�� إال أنه منذ ف��

� أ�حث عن مضاد حيوي.. ل�ن ال.. � ال�دء أن��
حس�ت ��

ء ال �مكن �سميته.. لهذا ء مختلف.. �� �
ة عرفت أنه �� �عد ف��

ون).. ا هو (أن��ج�� عت له اسم� اخ��
؟ � - وما معناها �ا أ��

ون) معناها (سّن).. �مع�� أدق: ) معناها (ضّد).. و (ج�� � - (أن��
� واآلخر � التي�� مضاد الش�خوخة.. صحيح أن أحد المقطع��
ا لم �عد �ع�أ بهذا الخلط هذە األ�ام.. لذا هو .. ل�ن أحد� �

يونا��
ون).. إن االسم �صلح برغم أنه خطأ لغوّي.. أما المادة (أن��ج��
ح آل�ة � استخلصتها من الحّزاز فأسميتها (الحّزاز�ن).. إن �� ال��
ا.. ل�نها – ب�ساطة - تؤخر التمث�ل الحيوي ة نوع� عملها عس��

.. ّ لل�ائن ال��
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�
:( �

� هنيهة.. ثم هتفت (ز�فا�� ظل الشا�ان صامت��
- أ�ت.. ال تقل إنك وجدت..

.. األمر كذلك.. � - �الفعل �ا ابن��
، ثم صاحت: نظرت له عاجزة عن التعب��

� � - آە �ا أ��
.. أحدهم �ان � ما هو أ��� من ح�� - ال �جب أن تمنحي��

ا ما.. ء ذاته يوم� �
س�ك�شف ال��

- ر�اە� �أنها �انت مجرد مصادفة أن �ك�شف (فل�منج)
..( � (الب�سل��

واتجهت إ� النافذة وألصقت جب�نها �الزجاج ال�ارد، ترمق
الحد�قة..

ة: � ح��
�ساءل (بول) ��

ا.. أنا مجرد مهندس مد�� .. ما زلت ال أفهم ش�ئ� � - معذرة �ا أ��
�س�ط..

ا فهم ذلك.. الصعب هو تصد�قه� - ل�س صع��
:( �

هتفت (ز�فا��
؟ - إ� م��

لم �فهم أحد مغزى سؤالها للحظة..
�
ا ت�دى �� وح�ست أنفاسها واستدارت، وجسدها �له ي��ض ن�ض�

صوتها:
� العمر؟ - إ� م�� �متد ��

 أن ي�دو صوته
ً

نظر لها (فرا�س�س) لثوان.. ثم قال محاو�
ا: محا�د�

� سنة� � مائ��
ض أن تع��� - المف��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ة (فرا�س�س) رأسها من ق�ع أحدهم ال�اب، وأدخلت سكرت��
ال�اب قائلة:

- إن مس (برا��) ع� الهاتف.. تقول إن األمر مهم..
ا ولد�ه..

�
غادر (فرا�س�س) الغرفة تار�

� دهشة:
قال (بول) ��

� ما قال؟ ا �ع�� - هل حق�
ا ال �عن�ه؟ � ش�ئ� ا �ا (بول).. هل تتخ�ل أن �قول أ�� - ط�ع�

: ً
هنا عاد األب قائ�

ا � (د�انا).. لقد انتهت حالة الطوارئ.. وهذا �عطينا وقت�
- لن تأ��

أفضل � نتحدث..
:( �

سألته (ز�فا��
ء �

� �ل هذا؟ هل �� وك�لتك أو ��
- ال أفهم.. ما دور (د�انا) ��

ما؟
ا: هّز رأسه ناف��

.. ا عن األمر مث�� � مض�ا لم أحسب أنها تعرف ش�ئ� - ح�� يوم��
�ساءل (بول):

� أنها �قت عملك؟ - هل تع��
- ال أظن.. تقول إنها وصلت إل�ه بنفسها.. وأنا أر�د أن أصدق

هذا..
- وما حالة الطوارئ هذە؟

- ع� قدر عل� �� قد استعملت (الحّزاز�ن).. و��دو أن خطأ
ر.. و�� ال ت��د أن ما قد حدث، وهناك من س�قاضيها لل��

�صل األمر إ� المح�مة..
ض منك المال الذي ستدفعه كتع��ض.. - إذن �� ت��د أن تق��

ح�� تضمن أن األمر لن �صل للمح�مة؟
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- أتم�� أال تقفز إ� اس�نتاجات خاطئة.. أنت ال تتذكر (د�انا).
كة قادرة ع� دفع أي تع��ض.. ل�ن مع�� أن �� �

إنها تعمل ��
ا آخ��ن ع� طلب ا، هو أن �شجع إناس� كة تع��ض� تدفع ال��

تع��ضات..
:( �

سألته (ز�فا��
- هل تظن أنها �انت تع�� (الحّزاز�ن) للناس دون علمهم؟

� �ل م�ان خالل خمس
- �الطبع.. فلو عرفوا لذاعت األخ�ار ��

دقائق..
هنا هتف (بول) فجأة:

- تطع�منا�.. هذا هو الس�ب�
� حدثه أبوە عن � ع�د م�الدە السابع ع�� ح��

وتذكر ما حدث ��
�ا تك�سبها ضد المضادات الحي��ة.. � �دأت ال�ك�� المقاومة ال��
�
وك�ف ألّح عل�ه � ي�تفع من تطع�م جد�د غ�� متوافر ��

السوق.. وهكذا ذهب (بول) مع أب�ه إ� المعمل، ح�ث أحدث
ة، ثم خاط � الج�ح شظ�ة ب�ضاء صغ��

� ذراعه وأدخل ��
ا �� جرح�

الج�ح عليها.. وقال له:
- هذا �كف�ك لمدة عام..

) أن �أخذ ومن يومها.. صارت مناس�ة سن��ة له ولـ (ز�فا��
التطع�م..

� سألت أ�اها: ) ح�� �
قطعت خواطرە (ز�فا��

� تعمل فيها (د�انا)؟ كة ال�� - وما اسم ال��
� غ��ب.. �ال.. ل�س (�لي��اترا)..

- إنه اسم فرعو��
)؟ � - هل هو (نفرتي��

) المحدودة.. � كة (نفرتي�� - نعم.. نعم.. ��
- �ا للسماء� و (د�انا)؟

كة؟ - وماذا عن هذە ال��



3076

) �� أ��� وأغ� � كة (نفرتي�� � الع��ز� أين تع�ش أنت؟ إن �� - أ��
مركز تجم�ل �� (لندن)!

�ا.. ثم راح � هست��
انح�� لألمام �غتة.. ثم جلس وراح �ضحك ��

� كف�ه.. ات.. وأخ�� وجهه ب�� �ّ �الع�� يه��
ا: ه�ع الف�� إل�ه ي�ّ�ت ع� كتفه.. وهّزە �ق�ضة حازمة هاتف�

.. توقف� � - أ��
.. وقال: � رفع عي��ه الدامعت��

� ضلو��
�� �

- معذرة.. إن هذا مضحك.. �ل هذە األعوام أخ��
ا للتجم�ل..� هذا الّ�.. ّ� القرون.. ثم أجد أنه صار عالج�

ومن جد�د عاد يتهانف �ال��اء..
) ع� األر�كة �جوارە، واحتض�ت �دە.. فهمس: �

جلست (ز�فا��
- رّ�اە�..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-5-
� حقي�تها عن

) من المصعد، و�� تف�ش �� �
خرجت (ز�فا��

المفتاح..
هنا نهض رجل ضخم الجثة من ع� مقعد غ�� م��ــــح ع�
ة اإلطالق، وقا�لها ع� �اب الشقة.. هنا ت�دل وجهها من الح��

إ� الحزن ��عة غ�� عاد�ة..
ا: قال الرجل مقط��

- �ان اتفاقنا أن أتصل �ك منذ ساعة.. وقد فعلت..
- آسفة �ا (ر��شارد).. أنا..

- لقد �س�ت �ل هذا..
ة من - لم أ�س.. تذكرت هذا الص�اح.. لقد حدثت أش�اء كث��

وقتها..
ا؟ - حق�

قالها (ر��شارد ت��فرن) ووقف جوارها.. رجل ط��ل أشقر يرمقها
� ر��ة..

��
ة مثل ماذا؟ - أش�اء كث��

قالت �غموض و�� تفتح �اب الشقة:
- أمور عائل�ة..

ثم دخلت وهو خلفها، فقالت له:
.. � ل ث�ا�� - هلم اجلس. أعط�� ع�� دقائق ر�ثما أستحم وأ�دِّ

غمغم وهو �جلس:
- إن ع�� دقائق معناها خمس دقائق �عد ارتفاع الستار..

� م�ان هادئ؟ أعرف
- (ر��شارد).. أال نذهب لن�ناول العشاء ��

� لن أستطيع االستمتاع �الم�ح هذە ، ل��� أن هذا سوء ذوق م��
الل�لة.. �مكنك إلغاء الحجز �الهاتف..
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.. �
- ل�كن.. سأتصل �الم�ح فال تقل��

لم تكن أمس�ة طي�ة ع� اإلطالق.. فقد حاولت أن ت�عث
اندي).. ا من (ال�� � �ت كث�� البهجة ل�نها فشلت.. و��

.. �انت ت�� دون � � عادا لشقتها �انت عيناها دامعت�� وح��
توقف، والحظ (ر��شارد) أنها - �الفعل - تحمل وجه طفل..

طفل �اك..
ة: � ح��

قال لها ��
حت �� � ��ائك؟ - واآلن هال ��

لم تجب.. فعاد �سألها:
� حمقاء.. أمثالك ال ي�كون دون س�ب..

- ال تكو��
- إنه ّ�.. ال أستطيع الب�ح �ه..

- اللعنة ع� األ�ار� ك�ف أساعدك ما لم أعرف مش�لتك؟
� � تكون�� .. �ل األمور ت�دو �حجم خا�� ح�� � انظري �ا حب�ب��

� أعرف ك�ف أ�تم الّ�.. وح�دة إزاءها.. إن��
أمسكت ب�دە.. وقالت:

- أنا ال.. ال أر�د هذا..
ا.. ما الذي ال ت��دينه إ� هذا الحّد؟ - لنكن أ��� وضوح�

� وقالت: � زائغت�� نظرت له �عين��
� هذا.. �ل الناس �شيخ وتموت

- أن أستمر.. وأستمر.. فكر ��
ا �ا � ب�نما أستمر أنا هكذا.. وحدی لأل�د.. لم �عد األمر مث��
(ر��شارد).. أنا خائفة.. أتم�� أن أحب وأع�ش.. ثم أشيخ وأموت

�اآلخ��ن.. هذا ما أر�د..
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: � ص��
قال لها ��

� مرحلة مرض�ة.. �ك�� هذا الهراء.. عل�ك اآلن أن
- اآلن أنت ��

تدخ�� الفراش..

� �
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ا �ال�س�ة إل�سان ا.. ط��ل جد� - إن مائة عام لزمن ط��ل جد�
وح�د..

ثم أردفت:
- آە �ا ع��زي� ما �ان �� أن أقول هذا.. فلت�س ذلك..

- ل�كن.. واآلن إ� الفراش..
- أال �ستطيع معاون�� �ا (ر��شارد)؟

� الفراش،
لم يرد.. قادها إ� حجرة النوم فساعدها ع� الرقاد ��

ثم غادر الغرفة ع� أطراف أصا�عه، وارتدي ق�عته ومعطفه..
أشعل لفافة تبغ واطمأن إ� أن صوت ال��اء توقف..

ثم غادر الشقة..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� ذلك الوقت �ان (بول) �خوض معركته الخاصة..
��

( � �ان قد قرر أن �خ�� زوجته �ما سمعه من أب�ه.. فـ (ج��
ها.. وهو - ا أنه لم �خ�� .. ولن تغفر له أ�د�

ً
 أو آج�

ً
ستعرف عاج�

ء عنها.. �دورە - ال �قدر ع� إخفاء ��
ا عن آل (سا�سوفر).. ر�ما � ) تختلف كث�� � �انت شخص�ة (ج��
ء هو المعامالت المال�ة، ف�ل (سا�سوفر) �انوا �

�ان أهم ��
ا عن العمل ينمو وحدە.. أما أ�ة ا زائد� ون المال ناتج� �عت��

) ف�انت تؤمن �أن المال �جب أن ينمو �أ�ة وس�لة.. � (ج��
ا، �ملك ا متقاعد�  عسك���

ً
و�ان أبوها - (كولون�ل �ارتون) - رج�

الند).. إقطاع�ة راحت تت��ل قطعة � (كوم��
ة �� إقطاع�ة صغ��

ی) فقد تزوج ز�جة غ�� موفقة، فقطعة.. أما ابنه األوحد (ه��
� أن �ع�د مجد األ�ة وثراءها..

ا �� جعلت األمل مفقود�
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وهكذا علق األب آماله �اب�ته.. أرسلها إ� مدرسة من الدرجة
� أن يزوجها (بول) بن

األو�، و�عد إح�اطات متوال�ة نجح ��
(فرا�س�س)..

لم �كن (فرا�س�س) يتم�� هذە الفتاة البنه.. ل�ن حاستها
االجتماع�ة �انت ج�دة، و�انت تتحا�� المحرمات، وتعمل

ا ما تفعله.. ، ثم إنها تعرف ج�د� �الوصا�ا الع��
� � قال ذات مرة إن أ�اە وأخته ال �ح�ان (ج�� ا ح�� �ان (بول) محق�

).. ل�ن � ا أن �حب (ج�� �ارتون).. الحق أن (فرا�س�س) حاول مرار�
ا. ) �انت قد أقرت �فشلها تمام� (ز�فا��

وقالت ألبيها ذات مرة:
�
ا أن أحبها ل�ننا ال نع�ش �� .. لقد حاولت مرار� � - آسفة �ا أ��

ء.. �
�� �

نفس العالم أو نرى نفس األش�اء.. إنها ال تفكر ��
ء.. �

.. ولديها رّد جاهز ل�ل �� �� تت�ف �أسلوب االنع�اس ال��
قال لها:

� أ�تنا..
ة �� - ع� األقل فلنحاول إ�قاء العالقة متح��

) �جب أن تعرف.. � و�انت مش�لة (بول) �� أن (ج��
ها �األمر ع� مائدة اإلفطار.. ا قرر أن �خ�� � وأخ��

ها زوجها فجأة - ولم تكن هناك استجا�ة متوقعة من زوجة �خ��
� عام. ع� مائدة اإلفطار - أنه ُيتوقع أن �ح�ا مائ��

�
، وتأملت وجهه الذي �ان مغ�َّ لهذا نظرت له نظرة �ال مع��

� أمور كهذە..
� هما ما يهم �� ە �اللح�ة.. ل�ن العين�� أ���

� حنكة:
ا قالت �� � �حثت عن عي��ه.. وأخ��

ا الماض�ة.. � عام� � الخمس��
- حسن.. لقد زاد معدل الح�اة ��

� عام� - أقول.. مائ��
- (بول).. هل أنت ع� ما ُيرام اليوم؟

��خ فيها وقد رآها توشك ع� النهوض:
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� عن هذە الجمل التقل�د�ة.. إن
ّ��
�
� وك � اجل� واسم�� - اجل��

ك �ه يهمك.. ما سأخ��
ات�ج�ة) غ�� المكتوب، أن هذە �� �انت تدرك من كتاب (االس��

ا
�
ك العدو مرت�� اللحظة المث� لال�سحاب.. فاال�سحاب اآلن ي��

ا �حق.. لذا ترددْت.. وجلسْت. ا.. إال أن (بول) ي�دو قلق� مزعزع�
قال لها:

- لو أصغ�ت لوجدت أن ما أقوله مهم..
وح� لها القصة �لها..

قالت له �عد ما سمعت ما قال:
- ول�ن �ا (بول) هل تتوقع أن أصدق هذا؟ إن أ�اك �م�ح..

نظر لها نظرة مخ�فة وقال:
ء من هذا.. �

ك ��� - �انا ع� حق.. �ان عّ� أال أخ��
.. �

�� - إذن هما طل�ا منك أال تخ��
� أن أنتظر.. ح�� �غدو إخ�ارك �األمر �ال - �ال.. طل�ا م��

مجازفة..
ا لهذا الدواء.. - ال�د أن هناك أعراض�

� لم � لم أ�ن أصاب �الز�ام �سهولة - ل��� - نعم.. الحظت أن��
ا.. أ�ن أعرف الّ� وقتها - �ما الحظت أن جرو�� تلتئم ��ع�

- ولماذا مائتا عام �الض�ط؟ ما � هذە الدقة؟
� إن هذا العقار �خفض تمث�ل الخال�ا - ألنه �فعل هذا.. �قول أ��
ا �لما مرت ا واحد� � أشيخ عام� الحيوي إ� الثلث.. ومع�� هذا أن��

ثالثة أعوام..
ا، ب�نما عمرك ون عام� � س�عة وع��

- إذن فعمرك الحق���
ون.. الجسدي ع��

� لذا ر��ت هذە
ا أصغر من أقرا�� - �الض�ط.. كنت أ�دو دائم�

..( اللح�ة.. وكذلك األمر �ال�س�ة لـ (ز�فا��
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.. إن � � المالي�� - أال تفهم مع�� هذا اال��شاف؟ إنه �ساوی مالي��
� � تطول آالف الرجال وال�ساء يتمنون لو دفعوا المالي��
ا ط�لة ح�اتهم.. واآلن هل أنت واثق من أن أ�اك لم �فعل ش�ئ�
ا، سوى أن �عالجك أنت وأختك؟ �حق السماء أر�عة ع�� عام�

أظهر �عض الذ�اء �ا (بول)..
- لقد ج��ه ع� نفسه ق�لنا �الطبع..

� عام.. - إذن س�ع�ش ح�� مائ��
ا.. - ل�س إ� هذا الحّد.. فقد �دأ متأخر�

� ط�لة هذە األعوام وأ�قاها لنفسه.. �م - ال �د أنه صنع المالي��
ا؟

�
علينا أن ن�تظر ح�� نرث هذا المال؟ قرون

� حدة.. فقالت وقد الحظت نظرته:
نظر لها ��

ء خطأ.. من الطب��� أن �موت الشي�خ و�رث الصغار.. �
- ال ��

ا ق��ة تدعو�� لل�الم مع أب�ك.. سأ�دأ �سؤاله: ثم إن لدى أس�ا��
؟ � � �امل�� � أشيخ عام�� � أنا - زوجة ابنه - وترك�� لماذا لم �عالج��
� الظفر � �ان �مكن��

ا من ح�ا�� � ستة ع�� شهر�
�� � لقد خدع��

� هذا؟
بها.. ماذا تقول ��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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:( � الد مارل�� قال (ج��

ء �ستحق.. أنا واثق من �
� هذا.. هناك ��

- ال �د أن أحقق ��
ذلك..

قال رئ�س تح��ر ج��دة (صندای برون):
)� �جب أن تتأ�د من موضع قدم�ك.. � كة (نفرتي�� �� -

- أعرف هذا.. ل�ن قراءنا س�حبون هذە األش�اء.. إنهم مولعون
�فضائح األث��اء..

الد): ا.. فقال (ج��
�
فكر رئ�س التح��ر م�ش��

ی).. طالبتهم �خمسة - انظر.. لقد هزتهم تلك المرأة من (و�ل��
ا.. خمسة آالف� آالف جن�ه تع��ض�

- إن هذە األوساط تدفع ال�ث�� �� ال تذهب للمح�مة..
- خمسة آالف�

- فقط جزء �ضاف للت�ال�ف.. أنا ال أؤمن بوجود موض�ع مهم
� �ل هذا.. المرأة أص��ت �الحساس�ة، وهذا قد �حدث ألي

��
� �ل

شخص.. هللا وحدە �علم ما تضعه مرا�ز التجم�ل تلك ��
هذە الدهون والغسوالت و�ل ما �ستعملونه.. من الممكن
ا.. ا جد�د� ا علم�� ا ن�� ء.. ولو أنهم أعلنوا غد� �

حدوث أي ��
� األ�� للدبور.. ك�ف �ستخرجون مادة للتجم�ل من ال�ط��

ء كهذا؟ ا �حساس�ة تجاە �� تتوقع أنك لست مصا��
� أشك � �ل هذا.. ثم إن��

ء غ�� طب��� �� �
- أنا متأ�د من وجود ��

� تدير الم�ان.. واضح أنها ذك�ة.. � هذە المرأة (برا��) ال��
��

ول�ست الطراز الذي �دير هذە األما�ن..
وتحسس جي�ه.. فتناول �عض أوراق مط��ة ناولها لرئ�سه..
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ا عليها (د�انا ب��س�ال برا�� - تق��ر فتحها األخ�� فوجد مكت���
أو�)، وقد كتبها ع� اآللة ال�ات�ة شخص يهتم �ال�عة أ���

منه �الدقة، و�ان المكتوب �قول:
ا.. حسنة - (د�انا ب��سل� برا��).. عمرها �سعة وثالثون عام�
.. عينان رماديتان.. تقود س�ارة (رولزرو�س) � المظهر.. شعر ب��

� (دارلنجتون) ب��جار مسكن فل�..
غال�ة الثمن.. تع�ش ��

43 �
� م�ف.. عاش ��

.. موظف �� �
األب (هارولد برا��).. متو��

� المدرسة
ود).. �انت � طفلته الوح�دة.. درست �� (دس�ب��

�ن) ا، ثم التحقت �ـ (سانت م�� المحل�ة ح�� سن أحد ع�� عام�
دج) لتفوقها.. � (�م��

الثان��ة، ونالت منحة دراس�ة ��
اء � (دار هاوس)، ثم ظهر عليها ال��

عملت ثالثة أعوام ونصف ��
�ن، وقامت �جولة لمدة عام حول � سن الرا�عة والع��

�� � المفا��
العالم..

� أ�شأت عند العودة اتجهت إ� مهنة التجم�ل.. و�عد عام��
) المحدودة.. � كة (نفرتي�� ��

� المهنة..
ة الفضائح �� المعلومات الشخص�ة عنها قل�لة برغم ك��

� �ذخ.. تنفق �سخاء ع� مل�سها..
وج.. تع�ش �� � لم ت��

� مركزها تم انتقاؤهم �عنا�ة..
�� � مستق�مة.. �ل العامل��

قال المدير:
ا.. أال ترى هذا؟ ا تمام� �� ا ��� - ل�ست نموذج�

الد): قال (ج��
- �� مذكرة م�دئ�ة.. ل�ن األمر غ��ب.. إنها من خارج حقل
التجم�ل ومن طراز مختلف، تخوض مجال المنافسة وسط
� الذين �دارون الخناجر خلف الظهور.. الوحوش والمب�سم��
.. ك�ف؟ توجد

ً
ا مذه� و�رغم هذا ال تموت.. �ل وتنجح نجاح�
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ا ل�س عند اآلخ��ن.. وهذا .. إنها تملك ش�ئ� � إجا�ة واحدة: التم��
� (دار هاوس) وقررت أن ت�تفع �ه..

� �انت �� ء وجدته ح�� �
ال��

هّز المدير رأسه وقال:
كة ا.. إن �� � األمر وكن حذر�

ي) �ا غالم.. ا�حث �� - حسن �ا (ج��
) لها نفوذ قوی.. ولو وجدت ما �مكن أن �كون فض�حة � (نفرتي��
� الموض�ع.. فتذكر

�� � فسوف تكون هناك زوجات رجال مهم��
هذا..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

قالت الخادمة الشا�ة:
- سأخ�� المدام أنك هنا..

وأغلقت ال�اب خلفها..
�انت الغرفة مؤثثة �ط��قة فاخرة، ل�نها عت�قة الطراز.. والنافذة

تطّل ع� حد�قة غّناء..
هنا سمعت صوت ال�اب ينفتح..

�انت (د�انا) هناك واقفة، بثوب من الح��ر الرمادي األنيق، وال
حّ� ترتديها سوى سوار ذه�� حول معصمها..

ت�ادال النظر �ال �الم.. �انت (د�انا) �الض�ط �ما تذكرها
� م�عة الش�اب..

� ل�نها ت�دو �� � األر�ع��
).. ال �د أنها �� (ز�فا��

:( �
قالت (ز�فا��

� طفلة من جد�د.. - هكذا أشعر �أن��
اب�سمت (د�انا) وقالت:

ا.. ا �ما كنت دوم� � أن تظهري أ��� سن� - وأنت تحاول��
- إذن فاألمر حق�قة.. إنه �عمل�

قالت (د�انا):
� الهاتف، لذا طل�ت أن ألقاك..

- شعرت �أنك متوترة ��
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( �
� إزالة توتر (ز�فا��

ا نجحت (د�انا) �� وتحدثتا.. وتدر�ج��
وشعورها �عدم التصديق..

:( �
سألتها (ز�فا��

� كنت فيها؟ )؟ وما المش�لة ال�� � - ما هو موض�ع (نفرتي��
تناولت (د�انا) لفافة تبغ وفركتها.. ثم تأملتها لحظة وقالت:

- حسن.. سأ�دأ من ال�دا�ة..
وأشعلت اللفافة و�دأت تح�� القصة من �دايتها..
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ء.. كنت �
ً- �انت المش�لة الحق�ق�ة �� ك�ف نف�د من هذا ال��

� جعلت �عض ال�سوة �عشن ط��� حائرة ثم �دأت أفكر.. لو أن��
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.. عندها �جدن أنهن ح�� �ص�� منهن عدد �اف ذو تأث��
س�عشن ح�اة ط��لة، و��دأن ال�فاح من أجل حقوقهن..

� ذلك.. أنت �شع��ن �االرت�اك اآلن.. ل�نك ستفهم��
- ول�ن.. ماذا عن نقص المورد الطب��� من (الحّزاز)؟

.. ً
 لهذا.. ما دام الطلب مكفو�

�
- آە.. لن �ل�ث العلم أن �جد ح�

- ل�ن الناس س�تقاتلون للحصول عل�ه و�طالة أعمارهم..
� وقته.. لن �حب �ل الناس طول العمر..

- �ل هذا س�حّل ��
:( �

قالت (ز�فا��
� اآلن �دأت أدرك ا.. مذعورة.. ل��� - لقد جئت ها هنا خائفة نوع�
� - أو ا��شافك - هو حلم هائل يتحقق.. خطوة ال أن ا��شاف أ��

تصدق نحو المجهول..
 مفكرة:

ً
قالت (د�انا) �عد ما تأملتها قل��

ا منا �جيئون
�
.. إن آالف � فو��

� أن العالم ��
� �ا ع��ز�� - تعلم��

العالم �ل يوم، وعما ق��ب س��دأ ع� المجاعات.. أنا ال أم�ح
� وال أتخ�ل.. �ل أتحدث عن موقف ال مفر منه، ولو لم

�ا فتا��
ا �صددە فسوف �طارد ال��� ال��� ع�� الخرائب من نفعل ش�ئ�
�رة، � لهذا �ال م�االة ��

ك األمور تم�� أجل التهامهم.. نحن ن��
ى ة نضمن معها أننا لن نكون موجودين ل�� ألن ح�اتنا قص��

ذلك..
� س�س�بها..   هذە مش�لتهم.. هكذا إن ج�لنا ال �ع�أ �التعاسة ال��

نقول.. اللعنة ع� أطفال أطفالنا ما دمنا نحن ع� ما يرام..
ء واحد �مكنه منع ذلك: أن �ستطيع �عضنا أن �ح�ا �

يوجد ��
ح�اة ط��لة � نقلق من أجل أنفسنا.. و� نزداد ح�مة..

إننا نخطو نصف خطوة نحو الح�مة و�عدها �شيخ.. نحتاج إ�
ا.. الوقت � نك�سب الح�مة و�ستعملها.. و�ال سنموت جوع�

).. وقالت: �
واب�سمت لـ (ز�فا��
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�
� أن أقول هذا لشخص .. ل�ن مما ي��ح�� �

- معذرة ع� تفلس��
ما.. ومهما سّ�ب هذا اال��شاف من ارت�اك فهو �حمينا مما هو

أسوأ..
� ا.. ر�ما يراە أبوك فض�حة.. ل���

�
إن ما قمت �ه ي�دو مضح�

ظفرت �ألف امرأة وعالجتهن..
:( �

سألتها (ز�فا��
- وك�ف فعلت ذلك؟

.. و�ان �ضع الآل�� - ت�فت كذلك الرجل الذي �ان يهرب الآل��
الثمينة داخل آل�� م��فة..

لقد اعتاد الناس النصب من معاهد التجم�ل، وع� ع�ارات من
ا من هذا.. ل�نهم

�
ا).. ال أحد �صّدق حرف ن�ع (ا��� شا�ة أ�د�

ة ما س�ج��ون م�.. وس�جدون نتائج حق�ق�ة.. ل�نهم - من ك��
ا.. ، وأنه حدث لهم حق� ذاقوا ال�ذب - لن �صدقوا أن هذا حق���

لن �الحظوا الفارق إال �عد أعوام..
ون وهو �ستحق هذا.. ل�س : هذا هو القرن الع�� قلت لنف��

هذا هو ع� الح�مة.. إنه ع� الجنون واألسال�ب المراوغة..
 - أن أتأ�د من انتظام إمدادا�� مما �سم�ه أبوك

ً
وقررت - أو�

� حول العالم.. ).. لذا قمت برحل�� � (حّزاز�ن) وأسم�ه أنا (ترش�ان��
ق آس�ا.. � الواقع اتجهت إ� ��

��
كنت أ�حث عن مس�� (ما�دونالد)، ل�نه �ان قد مات..
� حملة الحّزاز

).. و�ان �� � ع� مساعدە مس�� (ما�مور��
وعرفو��
إ�اها..

� (م�شور�ا) شما�
� الرجل إ� م�ان ما ��

وقد أخذ��
(فالد�فستوك) ح�ث وجدوا الحّزاز.. ل�ن لم �كن هناك كث��

منه هنالك..
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� �صدد هذا المورد، فهو تحت س�طرة
� عل�ك قل��

وال أخ��
، ل�ن لو سمع �ه الروس.. عندئذ ال مش�لة هناك.. ألن � الص�ني��
� ثالثة

� م�ل عن الحدود الروس�ة �� (م�شور�ا) ت�عد أقل من مائ��
اتجاهات..

� أن �ال�� معك ّ�.. و�ال صار أبوك وأنا أعتقد أنك تدرك��
.. وعندها ستغدو مسألة ح�اة أو موت �ما � � رئ�سي�� هدف��

.. � تفهم��
� الذي جعل مس ء ع� ما يرام لوال الحظ الس�� �

�ان �ل ��
ی) تصاب �الحساس�ة.. لقد انتفخت ال�ا�سة وامتأل (مل��
جسدها �الطفح، واحتقنت شعبها الهوائ�ة.. ل�نها ق�لت

التع��ض.. وما �انت لتفعل لو لم نعرضه عليها �سخاء..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-7-
ة (بول) له ق�ل أن �غادر المكتب: قالت سكرت��

- د.(سا�سوفر) ع� الهاتف �ا س�دي
استدار (بول) ل�لتقط السماعة، فسمع صوت أب�ه �سأله دون

دفء:
� زوجتك هذا الص�اح.. أعتقد أنه �ان بوسعك أن - لقد جاءت��

ء.. � أنك صارحتها ��ل ��
�� تتفضل وتخ��

.. � ها ال محالة �ا أ�� � سأخ�� - قلت إن��
- م�� قلت لها؟

.. - الص�اح التا��
.. ا عن الحضور لمقا�ل�� - منذ خمسة أ�ام.. هه؟ ولم تقل ش�ئ�

� لم أحسبها تع�� ذلك.. وظن�تها �س�ت - قالت.. ل���
.. ً

- لم ت�تظر ط���
- وماذا �انت ت��د؟

ا �ا (بول).. ماذا تظنها �انت ت��د وتطالب �ه �قوة؟ - حق�
.. هل فعلت لها ذلك؟ � - أ��

- نعم.. فعلت.. ورأ�ت أن من واج�� إ�الغك..
وأن� الم�المة..

ظل (بول) يرمق السماعة �ضع ثوان، ثم أعادها م�انها ب�طء..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

)؛ � � الطابق الخامس من المب�� الذي تقع ف�ه مؤسسة (نفرتي��
��

ا.. أصدر جهاز (الدكتافون) ع� مكتب (د�انا) أز�ز�
تها الواهن �قول: ضغطت ع� الزّر فسمعت صوت سكرت��
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- إن من ُتد�� مس (برندون) ها هنا.. إنها قلقة وت��د مقا�لتك..
قلت لها: إن ال�سلسل الطب��� هو مس (رولرد�دج).. ل�نها تّ�

.. � موض�ع شخ��
ع� مقا�لتك بنفسها ��

� األمر.. ال�د أن الس�ب مهم.. لهذا سمحت
فكرت (د�انا) ��

للفتاة �مقا�لتها..
�انت مس (برندون) شقراء ذهب�ة الشعر، جم�لة، �ش�ه الدم�ة

� عي�يها الزرقاو�ن..
إ� أن ترى ب��ق المعركة ��

- لماذا لم تقو�� ما ت��دين لمس (رول��دج)؟
� كنت أر�د - كنت سأفعل لو لم تكن مش�لة إدار�ة.. ثم إن��

التأ�د من أن اآلخ��ن لن �عرفوا..
ثم قالت �عد تردد:

ا ها هنا.. � - إنهن يتحدثن كث��
- حسن.. ما �� المش�لة؟

- لقد ذه�ت إ� حفل ل�لة أمس.. كنا ستة.. مجرد عشاء ورقص
� النادي.. و��نما نحن ن�ناول الطعام تحدث رجل ال أعرفه عن

��
ي) وعن مرض الحساس�ة الذي أص��ت �ه.. هنا. مس (و�ل��

� أعرف ما ) وأن�� � � من مؤسسة (نفرتي�� � إن�� قال أحد الجالس��
� إلحاح عن

�� � حدث.. هنا فوجئت �الرجل األول �سأل��
� �

، ودعا�� ا ل�ال�� ا جد� معلومات حول الموض�ع.. �ان من�به�
� رفضت.. ووعدته �االتصال �ه � لداری، ل��� يوصل��

� (صندای برول)،
� شه�� �عمل ��

ف�ما �عد عرفت أنه صح��
..( � واسمه (مارل��

هّزت (د�انا) رأسها مفكرة وعيناها ال تفارقان الفتاة.. ثم قالت:
) هذا � � هو أن تقا�� مس�� (مارل�� - حسن.. أظن خ�� ما تفعل��

�ه �ما ي��� معرفته.. ا، وتخ�� غد�
� ال أعرف ما.. - ل���
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�
ك �التفاص�ل.. أر�د أن تقن�� هذا - حسن.. مس (تال��ن) ستخ��
الرجل ق�ل أن �حاول الظفر �المعلومات من أخ��ات.. انع��
� ا.. ال تطل�� �ل�لتك.. واحر�� ع� أن �ستف�دي �الفرصة ج�د�

ا معه �لما شعر أن  وغلو�
ً

أي طعام رخ�ص.. و�لما زدت استغال�
معلوماتك مهمة..

- وماذا أفعل �ما س�عط�ه � من مال �ا مس (برا��)؟
�
- �ارك هللا ف�ك� إن هذا المال من حقك.. و�مكنك أن تت���

.. � ف�ه �ما �شائ��
و�عد ان�افها، ضغطت (د�انا) ع� زّر (الدكتافون) وقالت:

ي �� ملف مس (برندون).. - �ا (سارة).. أح��
وجاءت (سارة) �الملف المذكور، وقدمته لها..

وراحت (د�انا) تطالع المكتوب �اهتمام شد�د..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

�ساءل (ر��شارد):
ء؟ �

- أهذا �ل ��
وتأمل الضمادة ع� ذراعه األ��، وتحسسها..

قال (فرا�س�س):
ا.. إن األفالم تفعل هذا �ش�ل - لألسف ل�س المشهد درام��
أفضل.. س�متص جسدك هذا المركب ب�طء.. إن الحقن تفعل

ء ل�نها غ�� مضمونة.. �
ذات ال��

قال (ر��شارد):
� التصديق..

ا �� - ال أعرف ما أقول �ا س�دي، فما زلت أجد ُع��
ا.. فمنذ أن عرفت �معرفتك األمر ا.. كن عمل�� - ال تقل ش�ئ�
ء �

) ستّ� ع� ال�� أزمعت أن أر�ك مزا�اە؛ و�ال �انت (ز�فا��
ذاته..
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- أال تجازف �ا س�دى �ذلك؟ لقد تقا�لنا ثالث مرات فقط..
- أنا ال أثق إال ف�من �ستحق..

) ت�تظر، فما إن �
وخرجا إ� قاعة الجلوس ح�ث �انت (ز�فا��

رأتهما ح�� نهضت هاتفة:
ا.. ا ل�نه يزول ��ع�

�
ا �ا (ر��شارد).. إنها �س�ب ح�ا� - مرح��

ا.. - ما زلت مندهش�
:( �

قالت (ز�فا��
� � معك مائة وخمس��

� سأم�� - أنا كذلك مندهشة.. تصور أن��
� أن �حّ�ا �عضهما ط�لة هذە المدة؟! ا�.. هل �مكن الثن�� عام�

.. سنح�ا.. ستكون مغامرة.. س�ستمتع �
- ال عل�ك �ا ع��ز��

� �ل يوم..
ا �� �االستكشاف مع�

، وقالت: �
�� تركت نظرتها القلقة �س��

- نعم �ا (ر��شارد).. أعرف هذا..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� القل�ل، جوار طبق إفطار (فرا�س�س وسط ب��د االثن��
ە.. �  عل�ه خط لم �م��

ً
سا�سوفر)؛ �ان هناك خطاب منتفخ قل��

تب عليها:
�
ة ك فتحه ل�جد أنه �حوي أوراق صحف، وورقة صغ��

ع��زی (فرا�س�س)..
� قراءة

� (دار) أ�ام اآلحاد �ان يتلخص ��
تذكرت أن مرحنا ��

الصحف.. أعتقد أن الموجود ها هنا ال يث�� اهتمامك، ول��ما
� (فل�ت

� أجد ها هنا أن ال�د ال��ى �� أنت تعرف ما ف�ه.. ل���
.. � ا عما تفعله ال�د ال�م�� �ت)1 ال تعرف ش�ئ� س��

المخلصة: (د�انا)
ا تناول الج��دة.. �انت صفحة من (الرادار) عليها مدهوش�

: عالمات حمراء تحت فقرات معينة.. و�ان المكتوب �التا��
أخ�ار طي�ة لِك ولِك ولك!



3097

ء.. �الشمس والقمر �
�قولون إن المال ال ي�تاع �ل ��

واالب�سامات.. وهم محقون.. ل�ن �جب أن تعرف وأعرف أنا،
أن المال ما زال بوسعه أن �حقق لك رحلة ناعمة ع�� الح�اة.
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ى ما أعن�ه.. توجد أر�عة أزواج واآلن انظر إ� الصور أعالە ل��
من صور الحسناوات.. الصورة العل�ا تمثل ذات المرأة منذ ع��

.. هل ترى؟ ال � سنوات.. والسف� تمثلها اليوم.. قارن الصورت��
توجد اختالفات ع� اإلطالق..

� �ل عام، تدفعينها لمؤسسة لي�� إنهم يزعمون أن ثالثمائة إس��
� (لندن) تحقق لك هذا..

تجم�ل معينة ��
� األسب�ع القادم لتعرفوا أ��� عن الموض�ع.. فاحجزوا

انتظرونا ��
� تعرف ما يهم�م أن �سخت�م من (صندای رادار).. الج��دة ال��

تعرفوە!
 

ا.. وتناول صفحة أخرى من وضع (فرا�س�س) الصفحة جان��
ج��دة (صندای برول) هذە المرة..

: �ن ما ��� � عمودين صغ��
و�انت ت��� ��

 

الزمن لن �فعل!
ة قد قامت بتع��ض إحدى ا أن مؤسسة تجم�ل شه�� لم �عد ��

العم�الت، � ال ترفع شكواها إ� القضاء..
� ال تتوقعه.. إن مرض الحساس�ة هو مرض مزعج �ظهر ح��
والمش�لة أن العم�لة ال�ا�سة واجهت هذە المعاناة وحدها �دون
زوجها.. الذي اضطرته أشغاله إ� السفر إ� أم���ا الجن���ة منذ

� وقت ح�ج.
ا عنها �� عام.. وظل هناك �ع�د�

مة مرموقة.. كة مح�� واألسوأ أن �حدث هذا ل��
ء ال ��لف سوى �

�� �
�قولون إن ّ� تركي�ة الجمال هذە ��من ��

جمعه ونقله..
كة � أوساط ال��

ا ح�� �� إن مصدر إزعاج هذە العم�لة �ظل ��
ذاتها.. وتظل العم�لة خائفة من التعرض لهذە المادة ثان�ة دون
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أن تعرف.. لذا نقدم لها هذە النص�حة الغال�ة.. عليها أن
� (أيرلندا).. فإن لم تقدر

تتحا�� سواحل خليج (جالواي) ��
فلتتحاش االستحمام.. فإن �ان عليها االستحمام فعليها أن

تتحا�� األعشاب المائ�ة هناك!
( � الد مارل�� �قلم: (ج��

 

أن� إفطارە.. ل�نه لم �ذهب لمعمله �العادة.. واتجه لمكت�ه
وطلب (د�انا).. قال لها:

ا.. ا ع� الصحف �ا (د�انا).. إن هذا مث�� حق� - شكر�
قالت (د�انا):

- إن الحساس�ة مرض غ��ب.. ال �د أن �ل خصو�� ظلوا
) وعرضوا عل�ه اآلالف من � �طلبون التفاص�ل من مس�� (مارل��
الجنيهات.. تقول فتاة (الس���ش) عندي إنه �جب اس�ئجار
� وزارة

.. وال �د أنهم �� � ب�غاء �قول (ال تعليق) ل�ل الصحفي��
اد األعشاب ال�ح��ة من الزراعة ي�حثون عن أي طلب �� الست��

(إيرلندا)..
- ل�ن ال �مكن أن �كونوا عرفوا هذا �أنفسهم.. ال �د أن هناك

من دّس عليهم هذە المعلومات الخاطئة..
- �التأ��د.. لدّي ثالث فت�ات ق�لت لهن هذە المعلومات، وهن

ا.. � �ل م�ان.. لن ي�ت� الم�ح أ�د�
ثرن بها �� ي��

قال لها:
� الثامنة والنصف

� (�الر�دج) ��
� أدعوك للعشاء �� .. إن�� - اسم��

مساء.. فهل يناس�ك هذا؟
� اس�� - الوقت مناسب ل�ن ل�س الم�ان.. �جب أال ي��طوا ب��

.. يوجد م�ان � الوقت الحا��
واسمك.. فأنا امرأة مشبوهة ��

ا هناك.. � شارع (شارلوت).. لن نرى أحد�
هادئ �د� (ألتون�ا) ��
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- ل�كن.. (ألتون�ا) الثامنة والنصف..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

الد): قال رئ�س التح��ر لـ (ج��
ا عن نفسك.. - أراك راض��

- أنا كذلك..
- أنا لست مثلك.. فقد تلق�ت م�المة عن�فة من محرر

ا من الس�اب.. � ا وزفر كث�� ا جد� (الرادار).. �ان حانق�
الد): قال (ج��

..( � � (نفرتي��
� هذا.. لقد وجدت فتاة ب��ئة تعمل �� - لن �دهش��

تعشق (ال�اف�ار) و (الشم�ان�ا).. أخذتها إ� نادي (كواجلينو)
� وجدتها تنظر مندهشة إ� مائدة ألر�ــها ح�اة ال�ذخ.. ل���

مجاورة.. سألتها: ما المش�لة؟
..( � فقالت إن الفتاة ع� المائدة األخرى من مؤسسة (نفرتي��
�عد دقائق جاء رجل فح�اها.. وعرفت ع� الفور أنه (ف��دی
�
� ثم ا�سحبنا ��

رامار) محّرر (الرادار).. أدرت وج�� ح�� ال يرا��
هدوء من المطعم.. ثم عرفت منها موض�ع أعشاب ال�حر

األيرلند�ة هذا..
قال المحّرر:

) ب�يرلندا مرع�ة اآلن.. ال �د أن مئات � � (د�ل��
- ال �د أن األمور ��

� ع�
الس�ارات تتجه لهناك مثلما �ان األم��كيون األوائل ��

االندفاع للذهب..
) - �غ�ة � �ات التجم�ل - ما عدا (نفرتي�� - لقد اتصلت �� �ل ��
�
.. والمش�لة أن هناك دستة من أعشاب ال�حر �� معرفة أ���

(جالواى).. أيها المقصود؟ لو عرفت (الرادار) هذا الن�ع ألحرزت
نقطة ضدنا..
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

قالت (د�انا) لـ (فرا�س�س):
� هذا الموض�ع..

ا من المتعة �� � - سنجد كث��
� (ألتون�ا):

قال لها وهما �جلسان ��
� س�توقعن المعجزات

ا.. ف�ما عدا ال�سوة التعسات الال�� - حق�
من أعشاب ال�حر األيرلند�ة هذە..

� المجالت
ا �� � - ال تقلق.. إن (المعجزات) �لمة مكررة كث��

ا.. س�ف�ش المنافسون � ش�ئ� ال�سائ�ة.. وال أحد يتوقع أن تع��
� �ستخدم ال�ساء ك��م أعشاب ا وسط أعشاب ال�حر.. ح�� � كث��
ا من أعشاب ال�حر.. غسول أعشاب ال�حر.. ي�ناولن افطار�
ال�حر.. وس�جدون مقاالت تدعم هذە الخرافة.. س�قول أحدهم
� حفظ الجمال هو معلومة قد�مة..

إن دور أعشاب ال�حر ��
ول�ست صورة (فينوس) الخارجة من ال�حر سوى ترد�د لهذا
.. � ة عام�� الظن الذي أع�د إح�اؤە2.. وهذا التخ�ط س�منحنا ف��
و�عد قل�ل س�عرف هؤالء أن (الحّزاز) ل�س له دور.. عندها ُ�ذاع
ا للموجات فوق الصوت�ة، ) �ستعمل جهاز� � أن مؤسسة (نفرتي��

�عالج ما تحت ط�قات الجلد..
ة من الصمت قال لها �حذر: �عد ف��

- أعتقد أن ال�احة واج�ة ف�ما أنوى قوله، و�ال �ان األمر
.. � ء ما يتعلق بزوجة اب�� �

ا.. ثمة �� خطر�
ها �األمر؟ - هل ستقول إن (بول) أخ��

� ع� أن أعطيها (الحّزاز�ن).. ثم عادت - نعم.. وقد أرغمت��
� �المها وأ� ع� أن يرى الج�ح..

لتخ�� (بول) �ذلك.. شّك ��
�
�� � و�انت الضمادة موضوعة عل�ه �ط��قة تختلف عن ط��ق��
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� كشفها لم �شعر بوجود (الحّزاز�ن) تحت التضم�د.. وح��
الج�ح..

ت الغرز �عد ما وضعت أنت لها الدواء؟
�
� أنها فك - هل تع��

- نعم.. شخص ما جعلها تجلب له الدواء، وخاط الج�ح ثان�ة..
ال �د أنه وعدها �معالجتها من جد�د �عد ما يتم تحل�ل هذا

الدواء..
- وأين �� اآلن؟

� واختفت.. � حقي�ت��
- حزمت ث�ابها ��

� الحصول ع� الدواء، فما مدى ما س�عرفون
- لو نجحوا ��

عنه؟
.. ل�ن هذا س�ضعهم ع�

ً
- أقل مما �ظنون.. ل�س األمر سه�

�دا�ة الخّط..
- وما �� خطوتهم التال�ة؟

ا عن ضوء.. - س�فحصون قوائم وارداتنا �حث�
ثم أردف �عد قل�ل:

- لو فشلوا س�حاولون �قة الّ�.. ولّ��ما اختطفوا أحدنا أو
� هذا، و�ذا اختف�ت أنا فلسوف �ذاع الّ�

�لينا.. لقد فكرت ��
ا.. تلقائ��

أظنك قمت �احت�اطات مماثلة؟
ت رأسها أن نعم.. هزَّ

وت�ادال النظرات ل�ضع دقائق...
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الجزء الثالث
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ة لـ (د�انا) و�� تع�� المدخل إ� مكتبها: قالت السكرت��
- إن مس (برندون) ت��د أن تراِك..

هزت (د�انا) رأسها موافقة..
- دعيها تأت �عد أن تن�� عملها..

� أعدتها ودخلت مكتبها لتجلس وسط الخطا�ات العد�دة ال��
ة.. لها السكرت��

و�عد ر�ــع ساعة جاءت مس (برندون)..
� م�ح:

سألتها ��
).. ك�ف تعمل الخدمات ال��ة اآلن؟ - ص�اح الخ�� �ا (لو��

� اصطدمت بوجود م�اتب خدمات ��ة .. ل��� �
- �خ�� �ا س�د��
أخرى ها هنا..

� كة اآلن.. ل��� � ال��
ة �� .. توجد ش��ات كث�� �

- ال عل�ك �ا ع��ز��
� األخرى..

� أن تحقق �ل واحدة ��
ال أر�د أن تضّ�عن الوقت ��

ماذا عندك؟
قط�ت مس (برندون) قائلة:

- ال أدري ك�ف أ�دأ.. كث�� من الناس مهتمون.. هناك ذلك
ا � جنيه� ول).. لقد عرض عّ� خمس�� ) محرر (ال�� � الرجل (مارل��
لو جل�ت له عينة من العشب الذى �ستعمله.. وعرفت كذلك
� األمر اسمه

طة مهتمة �األمر.. هناك مف�ش �حقق �� أن ال��
ا.. (إ�فرهاوس).. وقد علمت أنه مختص �قضا�ا المخدرات أساس�

ومعه مالزم ُ�د� (م��ن)..
ا؟ - ومن أ�ض�
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- محرر من (الرادار) اسمه (ف��دی رامار)، وهو �حاول مع
ات صار لهن أصدقاء.. لقد خ�ج الجميع ).. فت�ات كث�� (بی��

ل�ظفروا �ّ� هذا العشب..
� هذا..

� ما ي�حث البول�س عنه.. فس����
- حاو�� أن تعر��

- سأعمل ما بوس� �ا مس (برا��)..
حل، ل�ن (د�انا) أوقفتها ب�شارة.. واستدارت ل��

 مفكرة ح�� احمّر وجه (برندون)..
ً

وراحت تنظر لها ط���
قالت (د�انا):

، � � �حاجة إ� من أثق �ه.. وأنا أعرف عنك أ��� مما تتوقع�� - إن��
ا.. لهذا سأقدم لك عرض�

ورفعت سماعة الهاتف لتقول:
- ال م�المات ح�� أتصل �ك �ا (سارة)..

ووضعت السماعة، وقالت:
- واآلن.....

و�دأت تتحدث......
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



3105

 

-10-
طة سوداء مارة بهما، ثم توقفت لتقطع تحركت س�ارة ��

الط��ق، ومن النافذة خرجت �د تلّ�ح لهما �� �قفا �س�ارتهما..
ة: � ح��

قال (ر��شارد) ��
- ماذا �حق السماء؟

:( وقالت (ز�فا��
ء.. �

- نحن لم نفعل أي ��
توقفا ووراءهما توقفت س�ارة (فان) ل�س عليها كتا�ة، وانفتح

ا.. ال�اب ل�خ�ج منها رجل، دنا منهما.. �ان �حمل مسدس�
- ه�ا.. أخرجا�

ا �دورە، ) �ان هناك رجل آخر �حمل مسدس� وع� جانب (ز�فا��
وقال:

- ه�ا.. ارك�ا الع��ة الـ (فان)..
ء.. وتم اقت�ادهما - �

) ال�اب عاجزة عن قول �� فتحت (ز�فا��
� ظهر �ل منهما – إ� الع��ة الـ (فان).. و�عان ما

ومسدس ��
� نصف

ء �� �
انغلق ال�اب وتحركت الع��ة مبتعدة.. لقد تم �ل ��

دق�قة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
ة مفروشة �أثاث عتيق.. �انت غرفة كب��

أما الرجل الجالس ع� المكتب المغ� �الجلد، فقد أضاء
� الظّل..

)، و�ظل هو �� � (ز�فا�� المص�اح � �لتمع ع� عي��
�ان (ر��شارد) �قف ع� �سار المكتب، �داە م��وطتان خلف

�ط الصق ع� فمه.. ظهرە و��
قال الرجل الجالس:
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� أر�د
� هذا �ا مس (سا�سوفر).. لو لم تتضا���

- ال توجد إساءة ��
ا لو أج�ت ع� إجا�ة ع� �عض المعلومات.. وسأ�ون م�ور�
ا.. أعتقد أنك ا عظ�م� ة.. واآلن لقد أحرز أبوك كشف� � م�ا�� أسئل��

� ما أت�لم عنه.. تعرف��
قالت:

ة.. ا عظ�مة كث��
�
� كشوف - لقد أحرز أ��

ب المكتب ب�دە ال��ى، فكّور أحد ال��ان�ة جوار (ر��شارد) ��
ة وانح��

ّ
.. فأطلق أن �دە، ووجه ل�مة ق��ة إ� معدة األخ��

لألمام..
قال الرجل:

- قو�� � ال�شف الذي أر�دە..
� أمسكتا �معصميها وداس حاولت أن تتحرك.. ل�ن �دين ق��ت��

أحد الرجال ع� قدمها �غلظة..
ب الرجل ع� المكتب مرة أخرى، فانهالت ل�مة ق��ة ع� ��

وجه (ر��شارد).. وقال:
- ل�ست لدينا نّ�ة إل�ذائك �ا مس (سا�سوفر).. ل�ننا ال ن�ا��

� أن صمتك
ا �ما �حدث لصد�قك هذا.. �جب أن تعر�� � كث��

تج��ة غ�� سارة له.. فإن أ�رت سنضطر إ� إقناع أب�ك..
ا.. س�جعله هذا سل له خاتمك.. و�ص�عك �داخله ط�ع� س��

ا للتعاون.. متحمس�
�ة ع� �مينها ف�خت: ت رأسها.. سمعت �� هزَّ

- توقفوا�
� لهفة:

ثم قالت ��
ة أطول)؟ � (الح�اة لف�� - تع��

- هذا أفضل.. إن الدواء مستخ�ج من؟ أرجو أال تقو�� � إنه من
األعشاب ال�ح��ة..
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ددة لحظة و�� تنظر ل�دە ال��ى.. ثم قالت: صمتت م��
- إنه من الحّزاز..

- هذا ج�د.. أي ن�ع منه؟
� ال أعرف االسم.. - ال أعرف.. ال� ال تؤذە� أقسم إن��

 ثم قرر أن �صدقها.. ل�ن رجاله لم �صدقوها �عد..
ً

فكر قل��
.. أنا ال أعلم� � - �جب أن تصدق��

�ات من جد�د، فلم تجرؤ ع� النظر.. دوي صوت ال��
مّد الرجل �دە إ� الدرج فأخ�ج قطعة من الورق المقّوى، ث�تت

عليها نماذج عدة من ن�اتات.. أنواع الحّزاز �الدقة..
فک�س).. - ال أعرف.. أنا لم أرە قط.. ر�ما سمعت لفظة (ام��

� لست واثقة.. ل���
فك�س).. حسن.. سؤال آخر: - هناك مئات من الحّزاز �لها (ام��

من أين �حصل أبوك ع� الحّزاز؟
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ا.. ل�نها مصا�ة �صدمة.. - إنها اآلن ع� ما يرام جسد��
� الهاتف وقد أدهشها ما قال (فرا�س�س):

قالت (د�انا) ��
- �ا لل�ا�سة� وماذا عن (ر��شارد)؟

) إنهم �وە �عنف.. ل�ن ال كسور.. تقول (ز�فا�� - لقد ��
.. لقد فقد أعادوهما إ� الس�ارة الواقفة، فاقتادتها إ� المس�ش��
�وها (ر��شارد) �عض أسنانه ل�ن ال خطورة عل�ه.. أظن أنهم ��

.. �
�� ا، ل�نها ال ت��د أن تخ�� أ�ض�

- �ا للطفلة المسكينة� ماذا قالت لهم؟
ا ف�ما عدا دورك.. - �ل ما تعرفه تق����
- وهل �عرفون من أين نحصل عل�ه؟
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- أخ�� أنهم �عرفون هذا اآلن..
ها �ذلك.. � لم أخ�� - �ا للخسارة� ليت��

ثم قالت �عد قل�ل:
� والصحافة من أجل لقاء مهم

- لقد أرسلت خطا�ات لعمال��
يوم األر�عاء..

هة.. فسألته: ساد الصمت ل��
- هل ما زلت هناك؟

- نعم..
- وما رأ�ك؟

� ع� ء.. س�نظرون لما تفعل�� �
هم ��� - أرى من الخ�� أال نخ��

� حذرة من أجل نفسك..
كتك.. كو�� أنه إعالن عن ��

- ال تقلق عّ� فأنا أعرف ما أفعله..
�
- ال أعتقد ذلك.. ل�ن الوقت متأخر اآلن.. أرجو أن تكو��

حذرة..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ت (د�انا) �عض الصحف.. وراحت تطالعها.. ص�اح الثالثاء اش��
ا نحو ء ذو �ال فيها.. إن الصحف حساسة جد� �

لم �كن هناك ��
.. �

ما �مكن أن �كون محاولة لإلعالن المجا��
انطلقت س�ارة الـ (رولز) نحو (دار هاوس).. �انت هناك فتاة
ا ما، فلما رأت واقفة وقد فتحت كّبود س�ارتها تفحص ش�ئ�

الس�ارة الـ (رولز) �دت عليها المفاجأة..
تها، وهتفت �حسد: سألتها (د�انا) عن م�ان (سا�سوفر) فأخ��

- �ا لها من س�ارة�
ال

ثم تأملت (د�انا) وصاحت:
� (صندای جادج) هذا الص�اح؟ أنت

- ول�ن.. ألم أر صورتك ��
مس (برا��) أل�س كذلك؟

ا ب�ننا.. - ��.. وسأ�ون لك ممتنة لو ظل هذا ��
ون) �ما �قولون؟ لو �ان هذا فأعتقد - ل�ن هل هذا الـ (أن��ج��
� أس�طر ع� قوای العقل�ة أ��� منك، برغم س�ارتك الـ أن��

(رولز)..
ا ثم تطرق ال�اب.. مشت (د�انا) لتصعد سلم�

.. ودخلت.. �دت لها ً
فتح لها (فرا�س�س) ال�اب ف�دا مذهو�

الغرفة أصغر مما تتصور..
� ح�ج:

قال لها ��
ا برؤ�تك.. ل�ننا اتفقنا � لست سع�د� .. ل�س األمر أن�� �

- �ا ع��ز��
ع� أال ي��ط الناس ب�ننا.. هل رآك أحد؟

- فتاة تصلح س�ارتها �الخارج..
ا.. وقال لها: �دا مهتم�
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� إ� صمتها.. - سأذهب ألراها وأطم��
وغادر الغرفة.. ووقفت �� تتطلع إ� النافذة شاردة..

: ً
�عد قل�ل عاد قائ�

ء ع� ما يرام.. إنها فتاة طي�ة.. ك�م�ائ�ة �شطة مثلك.. �
- �ل ��

تعت�� (دار) م�ان عمل ال مكتب زواج..
� كذلك؟ ا تحسب�� - وهل حق�

� هنا.. - نعم كنت من أفضل العامل��
� لهجتها.. فتوقف وسألها:

ء �� �
ثم أحس ���

؟ � - ماذا تعن��
لم ترّد وظلت عند النافذة ترمق الحد�قة.. وقالت:

� سع�دة �أن أراها � كنت أحسب�� سأ�رە (دار).. ل��� - غ��ب أن��
ا.. � ثان�ة.. لقد عشت أتعس أ�ا�� هنا وكنت أ��� كث��

� ال أفهم الس�ب.. �
- �ا ع��ز��

ا.. وعواطف الصغار قلقة لح�ح.. ولم ة جد� - لقد كنت صغ��
.. ول�ن دعنا من هذا.... �

� عواط��
� أال أخ��

أفلح قط ��
� ها هنا لتقو�� ذلك.. - أظن أنك لم تجي��

ة القادمة.. � الف��
� سأ�ون مشغولة �� - جئت ألقول إن��

.. وأعتقد أن �لمة (مشغولة) �� �لمة مهذ�ة، � ا ستكون�� - حق�
.. لتصف ن��جة ر�ل عش الزناب��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ور).. (جاردنر).. (نیوز � (م��

ة.. �� توالت عناو�ن الصحف المث��
کرون��ل).. (برول).. (رادار).. إلخ...

وراحت (د�انا) تتأمل الصحف �اسمة، ثم رفعت سماعة
الهاتف:

- ص�اح الخ�� �ا (سارة)..
- ص�اح الخ�� مس (برا��).. أحس�ت �استعمال خطك
ة الم�المات.. �ل الخاّص.. إن عاملة الهاتف ستجن من ك��

كة تجم�ل تحاول االتصال �ك.. ج��دة و��
كة، فال �سمح سوى - قو�� لـ (د�كسون) أن �غلق أبواب ال��
� �الدخول.. و�ذا اشتد الزحام فل�طلب لل��ائن أو العامل��

.. ً
طة.. واطل�� مس (برندون) حا� ال��

جاء صوت مس (برندون) الرقيق، فقالت لها:
ا ما �قول الناس ).. كنت أر�د أن أعرف حق� - اسم� �ا (لو��
.. أر�د منك أن ت�ت�� ست أو خمس فت�ات ذك�ات، �

ع��ّ
.. إ� ال�ارات.. إ� المغاسل ح�ث وت�لفيهن �الذهاب إ� المقا��
� الرا�عة

ثر الناس.. وحاو� معرفة ما �فكرون ف�ه.. وعودي �� ي��
ا.. هل فهمت؟ والنصف لتقد�� �� تق��ر�

- حسن �ا مس (برا��)..
- سأدفع أر�عة جنيهات ل�ل واحدة لتغط�ة النفقات..

- حسن �ا مس (برا��)..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
� �ا دكتور.. � س��

- أر�د أن أعرف رأ�ك ��
� - مدام.. لست ممن يتملقون المر�� أو �لعبون ألعاب التخم��

معهم.. وما لم تكن معك صورة من شهادة م�الدك، فعل�ك أن
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تقصدي (سومرست هاوس) ح�ث �ستخرجون لك واحدة..
- ل�ن األخطاء تحدث.. قد تكون شهادة م�الدي ضاعت أو

� تدو�نها..
أخطأ أحدهم ��

ا.. - هذا قد �حدث.. ل�نه ل�س معتاد�
� أر�د التأ�د.. - ل���

� - هل هذە لع�ة ما �ا مدام؟ لقد مارست المهنة خمسة وثالث��
� عن � يوم واحد خمس س�دات �سألن��

� لم أر قط �� ا، ل��� عام�
عمرهن..

- ل�نها.. مصادفة..
- ثم إن تحد�د السن مستح�ل.. أفضل ما بوس� هو أن أع��

ء.. �
�� �

ا، ال �فضل تقدير الرجل العادي �� ا تق����� رقم�
- وماذا فعلت لألخ��ات؟
ا.. ا تق����� - أعطيتهن رقم�

.. إن هذا مهم �� �ا دكتور.. ء ذاته.. أع�� �
� ال�� - إذن أعط��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

- (س��لر).. (س��لر)� أين أنت�؟
- هنا �ا س�د (جون)..

ون) هذا؟ - حان الوقت.. هل سمعت عن موض�ع الـ (أن��ج��
- من �عض الصحف �ا س�� (جون)..

) منذ � � تؤمن �ه �شدة.. وتذهب إ� هذە الـ (نفرتي�� - إن زوج��
أعوام.. وأنا م�ال لتصد�قها.. ت�دو �أنها لم �شخ منذ تزوجنا..

- إن الل�دي تحافظ ع� نفسها..
- اللعنة ال� هل ترى هذە الصورة؟ إنها تمثلها منذ �سعة أعوام..

.. �أنها �� لم تتغ��
ً
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 �ا س�� (جون)..
ً

- فع�
- أر�د أن تجد مديرة الم�ان - اسمها (برا��) - ورّتب دورة
�ن �المائة ا أضف خمسة وع�� ا شاغر�

�
عالج�ة.. و�ذا لم تجد م�ان

فوق السعر المعتاد للخدمة ال��عة..
� ظننت أن الل�دي تأخذ دورة �الفعل.. - ل���

- ل�س لها �حق السماء.. �ل ��
- آە.. أرى.. أرى �ا س�� (جون)..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ون! المل�ة األن��ج��
إن ج��دة (إ�فننج فالج) ل�شعر �أنها تع�� عن رأى أ��� القراء،
� �� أهم س�دة

�طا�� م ال��
�
� ترى أن األجدر �التمتع �مزا�ا الِعل ح��

� ال�الد: مل�تنا.
��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

هنا راديو (موسكو):
�طان�ة، �حت ج��دة � اإلذاعة ال��

- �خصوص �عض التقار�ر ��
: (أزفس��ا) السوفي�ت�ة �التا��

�طان�ة عن ا��شاف دواء ي��د - إن ما ذكرته الصحف ال��
� االتحاد معدالت العمر، ال يث�� أد�� دهشة لدى مواط��
�ن، ألنهم �علمون أن رائد هذا المجال هو � المس�ن�� السوفيي��
� مركز

� الرفيق (أ. ب. ک��ستانوف�ش)، �� �طل االتحاد السوفيي��
الش�خوخة �ـ (كومسك).

� (روس�ا) �عتقدون أن أ�حاث (ك��ستانوف�ش) قد
إن العلماء ��

�ال�ة، وخضعت لم�الغات تحركها المنفعة �قت ب�د إم��
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الشخص�ة.
� ما زال �قود العالم نحو النور.. إن العلم السوفيي��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

فة وصاحت: خرجت (جان�ت) إ� ال��
- آە �ا (د�انا)� �ا لها من حد�قة رائعة�

قالت (د�انا) وقد انحنت ع� الن�اتات، و� تخلع قفاز�ــها
: � األب�ض��

ا.. �المناس�ة أنا م�ورة لحضورك.. � � أحبها كث�� - إن��
� لوال الت��ــــح الذي م�� لما استطعت الدنو..

- �ا ع��ز��
دنت منها (د�انا).. وسألتها:

- ما �� آخر األخ�ار؟
� االتحادات

- ضوضاء س�اس�ة.. وصحف�ة.. وضوضاء ��
ال�سائ�ة..

- وغ�� ذلك؟
.. � - يتحدثون عن مش�لة التعامل مع الص��

؟ � - الص��
.. - ال �جب أن تظهري الدهشة أما��

.. ً
� مندهشة فع� - ل�ن��

) لخاطفيهم.. لقد عرف وتذكرت مقا�لة (ر��شارد) و(ز�فا��
الخاطفون مصدر الحّزاز.. ال �د أن األمر �ّ�ب إليهم ومنهم..

قالت (جان�ت) وعيناها ال تفارقان (د�انا):
� �� المصدر الوح�د للحّزاز الذي نأخذ منه - �قولون إن الص��
� �عرف الص�نيون ذلك س�حتفظون ون).. وح�� (األن��ج��
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�الحّزاز �له ألنفسهم.. ثم إن الروس س�عرفون �دورهم.. إن
ا من الحدود الروس�ة.. شمال (م�شور�ا) ق��ب جد�

قالت (د�انا) متظاهرة �الالم�االة:
- ع� �ل حال ل�س هذا هو المصدر الوح�د..

� حذرة �ما ت��دين.. أنا أقول لك فقط ما �قال..
- ل�كن.. كو��

ە لك � .. و�تم تجه�� � �قولون كذلك إن الحّزاز يتم جل�ه من الص��
� (دار هاوس)..

��
هنا صاحت (د�انا):

.. ال دور لـ (دار) - هذا كذب� أنا أستورد الحّزاز وأجهزە بنف��
كة) �املة.. � الموض�ع، هذە (ف��

��
.. �

ك) �ا ع��ز�� - أنا ال (أف��
� تقال....... انتظری هنا � �ل األش�اء الغب�ة ال�� - نعم.. ل�ن ب��

لحظة..
� لتفكر.. ثم عادت لتقول لها: وخرجت إ� الحد�قة دق�قت��

� وقت ما مساء األحد..
- (جان�ت).. أر�د أن أذيع �لمة.. رّ�ما ��

� لم .. أر�د أن أج�ب عن األسئلة ال�� أحتاج إ� ع�� دقائق ال أ���
ون).. هل هذا ممكن؟ أجبها قط عن إلـ (أن��ج��

اب�سمت (جان�ت) وقالت:
- تحت أي ظروف ي�دو أن امتناع اإلذاعة عن قبول �لمتك أمر

� �الض�ط؟ غ�� محتمل.. ل�ن ماذا ستقول��
� �� األمر.. � ورت��

- ال تقل��
- ال أفهم..

ء ع� ما ُيرام.. �
- س�كون �ل ��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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س�ارة توقفت ع� جانب الط��ق، وأطفأت أضواءها.
نزل منها رجال لم تتأقلم عيونهم �عد ع� الظالم..

� ل�سمعوە:
هم �صوت هادئ ل�نه عال �ما �ك�� قال كب��

: �
- �ل مستعد؟ هل أدوات�م مع�م؟ حسن.. تذكروا اآل��

) قد قطع خطوط الهاتف.. � صوت بومة واحد معناە أن (جي��
ا تعاملوا معه لتتأ�دوا من أنه لن ثم انتظروا.. لو رأيتم أحد�
�طلب النجدة.. ثالثة أصوات البومة: أنهوا مهمت�م.. ثالثة
ا، فلسوف أصوات.. الجميع �فهم؟ حسن.. تذكروا خطا�م ج�د�

�ن.. � الظالم.. ونحن لن ن�تظر المتع��
ا �� �عود �ل من�م وح�د�

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� الهاتف جوارها: صحت (د�انا) ع� رن��

- من؟
جاء صوت العاملة �قول:

- ص�اح الخ�� �ا مس (برا��).. معذرة.. ل�ن هناك م�المة من
� القائمة.. تقول إن األمر مهم..

مس (سا�سوفر).. و�� ��
نهضت (د�انا) وقالت:
� أ�لمها.. - نعم.. دعي��

).. فسألتها: جاء صوت (ز�فا��
- ماذا هناك؟

� إ� قت �لها� وقد أخذوا أ�� - إنها (دار) �ا (د�انا).. لقد اح��
.. المس�ش��

ا، واعت�ت السماعة م�سائلة: وثب قلب (د�انا) متألم�
)� ماذا حدث؟ �

- آە (ز���
�
� إصا�ة �الغة.. �ان ينام �� - �لنا ع� ما يرام.. لم �صب أ��

، وصحا ع� الح��ق فوثب من النافذة.. �ضع � الشقة �ما تعلم��
سحجات..

- الحمد هللا� ول�ن ماذا حدث من جد�د؟
- لسنا متأ�دين.. �أنها غارة قام بها حشد من الناس حا�وا
ا ثم سمع صوت زجاج الم�ان فجأة.. رجل �قول إنه �ان مت�قظ�
يتهشم.. ال �د أنهم رموا زجاجات مشتعلة ع�� النوافذ.. �ال.. لم
اسة مما حدث.. لم تعمل أجهزة ) و�ال ل�ان أقل ��

ً
و� تحو (ب��

ا عن غوث.. ) �س�ارته �حث� � الهاتف.. لهذا أ�ع (أوست��
اصطدم �سلك ممدود ع�� الط��ق، وتهشمت س�ارته.. ونقل

ة مهشمة.. ا.. ضل�ع كث�� � أ�ض�
� إ� المس�ش�� المسك��
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� االسط�ل.. ال�ا�س�
أما الحارس العجوز فقد وجدوا جثته ��

ا.. � �ة واحدة.. لحسن الحظ لم يتألم كث�� مات من ��
ل - المعامل - المخازن.. �ل � ء �ا (د�انا): الم�� �

لقد ذهب �ل ��
ا.. ء.. وانت� األمر ��ع� �

��
ا ما؟ ء.. هل وجد البول�س خ�ط� �

الحمد � ع� �ل ��
ا ل�عتقدوا) أن هناك عصا�ة - ال أعتقد.. �قول إن (لديهم أس�ا��
) �قول إنهم � � س�ارة (لوری).. (أوست��

جاءت من م�ان ما ��
ع�اقرة..

.. �
- أ�ل�� أ�اك �أفضل تح�ا��

� اإلذاعة؟
� ستلقينها �� - �المناس�ة �ا (د�انا).. ماذا عن ال�لمة ال��

؟ �
هل هذا حق���

- نعم.. من أين سمعت �ه؟
� ة أخ�ار الص�اح.. ماذا ستقول�� - لقد نوهوا عنه ق�ل و�عد ���

لهم؟
).. لو لم أعلنه فسأختنق �ه.. ء �ا (ز�فا�� �

- �ل ��
؟ � - وأ��

ض.. أنا واثقة من هذا.. - �مكنك سؤاله ل�نه لن �ع��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ة.. انفتحت أبواب المصعد، وخرجت مجموعة صغ��
ا فاتح اللون، وخلفها (لو� ا مسائ�� � المقدمة ترتدي ز��

(د�انا) ��
ء من البهرجة.. واألخرى (سارة) ترتدي �

�� �
برندون) متأنقة ��

� النها�ة (أوتل�) وص�فة
ا من األزرق القاتم.. و�� ا فظ�ع� ث���

(د�انا)..
� نحوها وقال: تقدم رئ�س الحمال��
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� الخارج �ا مس (برا��)..
- هناك زحام كث�� ��

�
ى نحو مائة شخص �� نظرت (د�انا) ع�� زجاج ال�اب، ل��

هم من ال�ساء.. أما الرجال ف�ان ب�نهم عدد �حمل الخارج أ���
آالت التص��ر الصحف�ة..

ع�� المالزم الذي �حرسها الممر، وأشار للجمع الواقف �
ا.. ا ض�ق� � ممر� اجع الناس �عد تردد صانع�� �فسح الط��ق.. ف��

قالت مس (برندون):
- الحمد � ع� أننا نلعب دور المل�ات �ش�ل مؤقت.. تخ���

� هذا الجح�م ط�لة ح�اتها..
أن المل�ة تع�ش ��

نظر المالزم للجمع نظرة مهددة، �أنما يتحدى أحدهم أن �دنو
ثان�ة.. ثم اتجه نحو الس�ارة الـ (رولزرو�س) ل�فتح �ابها.

اتجهت الس�دات الثالث إ� الس�ارة..
ا �قول:

�
وهنا سمعوا صوت

� ت�دو كفتاة.. أل�س كذلك؟ � � األر�ع��
�� -

والتمعت فالشات أجهزة التص��ر..
هنا دوت ثالث انفجارات داو�ة..

تأرجحت (د�انا).. اعت�ت جانبها األ��.. ثم ظهر قفازها
ا �الدم.. �قعة حمراء ع� جانبها.. تراجعت للوراء األب�ض ملطخ�

ثم سقطت ع� األرض..
� لهفة..

واصل المصورون التقاط صورهم ��
� سمع من �قول: جرى المالزم ع�� الدرجات، ع� ح��

- ال تحركوها�
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 صغ�� السن يرتدي ع��نات من العاج..
ً

�ان قائل هذا رج�
وأردف:

- أنا طب�ب� إن تح��كها قد يؤذيها.. اطلبوا اإلسعاف..
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ه�ع المالزم إ� الهاتف، فوجد أن (أوتل�) قد طل�ت اإلسعاف
 ووضعت السماعة وسألته:

ً
فع�

- هل ق�ضتم عل�ه؟
- من؟

اء.. �ان ع� ا و�عتمر ق�عة خ�� - الفاعل.. شاب يرتدي معطف�
ال�سار..

نظر المالزم للجمع فلم ير أ�ة بؤرة للحركة.. لقد فّر الرجل..
ا: أما الطب�ب فرفع رأسه ح�ث جثا جوار (د�انا) و�ساءل متوتر�

؟ � - ألن ت�عدوا هذا الجمع اللع��
هنا انفتحت عينا (د�انا).. وحرکت شفتيها.. ثم أغمضتهما

ثان�ة.. قطب الطب�ب جب�نه وهمس:
- تلك االسعاف�

� وقفت خلف الس�ارة الـ (رولز).. هنا دوي جرس الس�ارة، ال��
و�عان ما خ�ج رجالن ل�حمال (د�انا) ع� محفة..

.. وانطلقوا نحو المس�ش��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
� التاسعة وال��ــع أعلن المذ�اع:

��
- نعتذر ألن ترت��ات برامجنا لن تتم �ما هو مخّطط لها..

ون) قد � �انت ستحدث�م عن الـ (أن��ج�� إن مس (برا��) ال��
� أثناء ذهابها إ� محطة اإلذاعة.. أطلق مهاجمها

هوجمت ��
.. � أثناء نقلها للمس�ش��

� اإلسعاف ��
ثالث طلقات، وتوف�ت ��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ا رص�ف م�دان (ترافلجار)
�
ا، تار� �عد ظهر األحد صار الجو نق��

ا �فعل ندى الص�اح.. و�دأ القوم �فدون.. وجاءت فرقة رط��
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� �جّرب أفرادها آالتهم الموس�ق�ة، وحولهم الجند ب��ــها المم��
وقف الفضوليون ومن �طلبون �سل�ة ل�عد الظهر..

تقدم رجل قص�� القامة �حرسه عدد من مفس� الط��ق.. راح
ا.. � ا كب�� يب�سم و�ل�ح �ذراع�ه، وصافح عدد�

� مك�� الصوت:
وقال ��

ون) أقذر سالح ضد الط�قة العاملة.. القن�لة - الـ (أن��ج��
� تركوها تقع فوق العمال.. إن من �ع�شون ح�اة الموجهة ال��
ا أطول من ون) ألنه �ع�� أعوام� اء سعداء �الـ (أن��ج�� ف وال�� ال��
اء.. ل�ن ماذا عنا نحن العمال؟ نحن من ن�تج لهم ف وال�� ال��
� أن نع�ش ثالثة أعمار.. ولو عشت أنا الراحة والرفاه�ة.. إنه �ع��
� من � ج�ل�� � العمل؟ إن هذا �ع��

ثالثة أعمار فأين �جد أبنا��
.. وسيؤدى هذا إ� انخفاض روات��م.. � العاطل��

وع� الطرف الشما�� من الم�دان، توقفت س�ارة عند المتحف
ات صوت عمالقة تصيح: ، وخرجت منها مك�� القو��

- قتلة� جبناء� سفاحو ال�ساء�
توقف الخط�ب األول وقد فقد خ�ط ال�الم، ثم عاد �قول:

- ج�الن........
ا ح�� إن صوت األول لم �عد ل�ن صوت اآلخر �ان عال��

ا.. مسموع�
- أنتم فقط تغتالون األجساد، ل�ن األف�ار تع�ش.. لقد قتلتم

(د�انا برا��) �س�ب أ�حاثها.. ل�ن�م لن تقتلوا األ�حاث ذاتها..
� الم�دان إ� الس�ارة الـ (فان)..

ونظر �ل من ��
- لقد جل�ت لنا الح�اة ف�افأناها �الموت..

� �ان البول�س قد وصل إ� الس�ارة، وفتحوا �ابها ع� ح��
استمر الصوت:
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- ماذا تعرفون عن الح�اة �ا جبناء؟ �ا من تهابون الح�اة إ�
ها� درجة تدم��

�ع السائق من الع��ة، وركب م�انه وراح طة قد ان�� �ان رجل ��
.. � �الالسل��

ا.. لقد �ان الصوت �أ�� �قود الع��ة مبتعد�
فما إن هدأت الضوضاء ح�� استعد الخط�ب األول لمواصلة
ا �الراحة.. فتح فاە، وهنا دوي صوت عال المرأة �المه شاعر�

هذە المرة تتحدث من ورائه:
� قتل فرد واحد.. فلن تقتلونا.. نحن

- ال تفرحوا بنجاح�م ��
نعرف�م.. قا�لنا�م من ق�ل.. أنتم (اللودا�ت)3.. تدعون إ� هدم

ا�! اآلالت، واآلن ت��دون هدم صانعيها أ�ض�
طة نحو الع��ة الثان�ة وابتعدوا بها.. ثم ه�ع م��د من رجال ال��
عادوا ي�تظرون الع��ة الثالثة.. و�عان ما ظهرت فأخذوها

ا.. �ع�د�
� تعط�ل الع��ة الرا�عة ق�ل أن تقول سوی ع�ارة:

ونجحوا ��
� اس�شهدت �قوى الغ�اء واألنان�ة).. (تذكروا د�انا برا��، ال��

لم تظهر س�ارة خامسة.. لذا التقط الخط�ب أنفاسه..
� ب��قاع متعال: هنا ظهر زحام آخر خلف النافورات �غ��

- قتلة.. جبناء.. سفاحو �ساء�
تردد الجمهور للحظة.. وع� الفور - دون تفك�� - تحرك الحشد
� طة أن �فصلوا ب�� ا الحشد اآلخر.. حاول رجال ال�� قاصد�

� تصدم الحشدين.. ثم ظهر (ال�و�ستا�الت) ع� خيولهم، ال��
ر... حوافرها األرض في��عث منها ال��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

انتهت الجنازة يوم األر�عاء..
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� م�دان (ترافلجار)..
ا �دأ زحام يتجمع �� وتدر�ج��

� السا�عة مساًء ظهرت صور (د�انا).. وملصقات تحمل شعار
و��

ة عليها: (ر.ح.ج) أي (را�طة الح�اة الجد�دة).. وظهرت را�ة كب��
� �انت الح�اة مهنتها، فصار الموت � ذكری د�انا برا��) ال��

��)
جزاءها..

ا�د و�عطل المرور.. � و�دأ الزحام ي��
� الس�ارات المعطلة والحافالت، ح�� مزق وراح يتدفق ب��

ا وتدفق الحشد.. � طة.. وتحطم (ال�ردون) أخ�� (کردون) ال��
�انوا �غنون:

.. � الق��
جسدها ��

ل�ن عملها س�دوم�
: وتعا� صوت الغناء أ��� فأ���

- اقتلونا �ما قتلتموها..
ل�ن عملها س�دوم�

� مك�� صوت:
لمان.. وصاح صائح �� وتدفق الحشد إ� م�دان ال��

�( � �� - � - ن��� الـ (أن��
� �ل

ا وراحوا يرددونه ��
�
و�ان له ا�قاع قوي، فالتقطه القوم هتاف

صوب:
�( � �� � � الـ (أن��

- ن���
�( � �� - � � الـ (أن��

ن���
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

ا اتنا، فقد أل�� رئ�س الوزراء خطا�� - �ما عرف مستمعو آخر ���
ون). أمام المجلس أمس عن الـ (أن��ج��

 لهذا الموض�ع، و�ن �ان إ�داء
ً

ا هائ� إن الوزارة قد أولت اهتمام�
رأيها للجمهور قد تأخر، فهذا لحرصها ع� عدم إثارة آمال
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�اذ�ة.
ل�ننا وصلنا مرحلة �مكن أن نصارح الناس فيها �الحقائق. إن
� (ب��طان�ا).. ل�ن ا��شاف

هذا ال�شف �دل ع� تقدم العلم ��
ء.. ولعلنا نذكر �

ورة ع� وفرة هذا ال�� ء عظ�م ال �دّل �ال�� �
��

) وأندر. � أن (األلومنيوم) عند ا��شافه �ان أغ� من (ال�الت��
ون) �ع� �الغ، من ن�ع نادر من (الحّزاز)، إننا نجد الـ (أن��ج��

ا. ولألسف ال �جد العلماء ط��قة أخرى حال��
� ة مالي�� � هذا الصدد �ع��

إن الحكومة تدعم ال�حث العل�� ��
ا ا �اف��

�
�طان�ة ستجد مخزون جن�ه، و�� واثقة من أن العقول ال��

� ال�الد..
� �ل رجل وامرأة ��

من الحّزاز �ك��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-14-
أوقف (فرا�س�س سا�سوفر) س�ارته..

..( � وع� بوا�ة المزرعة استطاع أن يرى ع�ارة (مزرعة جل��
ل الم��ــــح الالئق ع� � ل.. الم�� � �ان بوسعه من هنا أن يرى الم��

الم�ان، المب�� �الحجارة الرماد�ة ر�ما منذ ثالثة قرون..
ة جم�لة.. ة، وله حد�قة صغ�� �ان �طّل ع� ال�ح��

�ان هناك مدخنتان �خ�ج الدخان األزرق من إحداهما..
ل.. � خ�ج من الس�ارة، وتقدم نحو الم��

� ل�لتقطه.. وتأمله بوجه ء ما عند قدم�ه اهتمامه.. انح�� أثار ��
، اختلج ركن فمه.. وترك قطعة (الحّزاز) �سقط ع� مع��ّ

األرض..
فتحت فتاة ر�ف�ة ال�اب فسألها عن م�� (إنجلز).. قالت:

� الجرن �ا س�دی، ما االسم الذي أقوله لها؟
- إنها ��

� من مصلحة التعداد.. : إن�� - قو��
وأدخلته لغرفة جلوس م��حة، ع� جدرانها صور زهور جم�لة..

ا �قول:
�
ا مألوف سمع ال�اب �فتح خلفه، وصوت�

.. - ص�اح الخ��
استدار نحوها.. فشح�ت وتأرجحت.. وهتفت:

.. وال �
.. ل�س ال��اء من عادا�� � سأ��� ا.. إن�� - أوە� �ان هذا سخ�ف�

� أ��� سواك� أحد �جعل��
و�كت (د�انا) لمدة ع�� دقائق..

فلما هدأت سألته:
- ول�ن ك�ف عرفت؟

.. أنا لم أولد أمس.. �انت م�حيتك رائعة.. ل�ن �
- �ا ع��ز��

ز�ارتك المفاجئة لـ (دار).. أسل��ك.. اخت�ارك لل�لمات.. و�ان من
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� عرفت أن هذا العس�� أن أعرف أن م�� (إنجلز) �� أنت.. ل���
ة من ح�اتك.. � ف��

ا لك �� �ان اسم�
� أنا �� �الفعل.. ا أن ألعب دورها.. ألن�� � - لم �كن عس��

ا للحظة.. وقال: نظر لها مشدوه�
وجة.. � - لم أفكر بهذا.. قلت إنك غ�� م��

� ال أفهم العادة السار�ة: أن تظل - �جب أن أقول ها هنا إن��
الزوجة تحمل اسم زوجها ح�� �عد طالقها منه �ان هذا منذ
ة.. كنت مصدومة.. كنت فقدت ما زمن �ع�د.. كنت صغ��
ا ذا أتمناە.. لهذا �حثت عن أسلوب جد�د للح�اة.. لم �كن زواج�

ا.. ولم أحاول أن أج��ه ثان�ة.. ا تعس� � ا قص�� أساس.. �ان زواج�
- وهل أنت سع�دة اآلن؟

� لو ون س�لعنون�� - أعرف أنك ال توافق ع� ما فعلته أنا.. كث��
� كنت مضطرة.. ثمة أش�اء مهمة عرفوا ما قمت �ه.. ل���
ة،  ب�سالة دماء كث��

ً
ور�ة وأنا فخور بها.. �ان وجودي كف�� و��

� قد أزال هذا
والدنو مما �ش�ه الحرب األهل�ة.. ل�ن اختفا��

الخطر..
ثم هتفت:

� عواطفها.. فتاة
ة �� - أنت مصدوم.. ل�ن ال كصدمة فتاة صغ��

� - أن مركز تجد.. أو تحسب أنها تجد – ر�اە ال أستطيع التعب��
� أقولها �ا (فرا�س�س)؟ وجودها قد غزاە رجل هو.. هل ستجعل��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ة.. �انت الشمس تغرب وراء الج�ال، راسمة الظالل ع� ال�ح��
� ع� األر�كة �قرران ل �ان (فرا�س�س) و(د�انا) جالس�� � � الم��

و��
ح�اتهما القادمة.. و�انا قد اتخذا أهم القرارات..
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سألته:
- هل لد�ك مخزون من (الحّزاز�ن)؟

ة.. وأنت؟ ) و(بول) و(ر��شارد) لف�� � و(ز�فا��
� إل�قا��

- ما �ك��
).. ثم هناك (جان�ت) � (سارة) و(لو��

- عندي قل�ل �ك��
 لهما..

�
و(ل�د�ا) اللتان لن أتخ� عنهما.. وع� أن أجد ح�

- إذن س�عرف �ل هؤالء أنك ما زلت ح�ة..
.. ً

 أو آج�
ً

- س�عرفون عاج�
- ولو لم تكن هناك نتائج �حث�ة خالل ثالث سنوات - ما دام
� الموض�ع - أعتقد أنك ستجدين

األم���ان والروس �عملون ��
ا.. ا جد�د� إمداد�

- هل الحظت الحد�قة؟ نعم.. لقد �دأ ينمو هنا ��م�ات ض��لة
ا.. جد�

� المدفأة.. وقال:
راح يرمق اللهب ��

- ل�س من الح�مة أن تعودي للظهور ب�ساطة �عد هذا..
فالسماء وحدها تعرف ما س�حدث.. لن �ستطيع العودة إلح�اء

(دار).. أي أننا �جب أن نغادر ال�الد..
وج أنت م�� (إنجلز) � ء.. س���� ها هنا.. ست�� �

- قد رت�ت �ل ��
� صمت.. وس�عرف الناس ف�ما �عد أن م�� (إنجلز) �� أخت

��
(د�انا) الصغرى.. وستع�ش ها هنا �ضعة أعوام.. إن الم�ان
�
م�سع ها هنا وعندها �مكنك أن تعود إ� نجوميتك السا�قة ��

المجتمع..
- �المناس�ة.. لقد أطلقوا ع�� (د�انا) ثالث رصاصات.. فك�ف؟
�
ة �ستعملونها �� - فشنك �ا ع��زي.. والدم هو ح�لة صغ��

التلف��ون لتلطيخ الث�اب �الح�� األحمر..
ا قط.. � لم أ�ن نجم� .. أعتقد أن�� � � سأعود لنجومي�� - قلت إن��
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� قلقة من فكرة أن ن��� - �ل أنت نجم.. نجم إ� حد مف�ع.. ل���
�
ا ��  ج�د�

ً
ا.. إن لدّى معم� ها هنا ثالثمائة عام دون أن نفعل ش�ئ�

الجرن يناس�نا..
ونهضت وأمسكت �معصمه قائلة:

ون).. � للـ (أن��ج�� ك�ب الج���� - عل�ك أن ت�دأ محاولة تحد�د ال��
ء.. �

فقط تعال م�� �ا ع��زی.. وسأر�ك �ل ��
 

جون و�ندهام
لندن ۔ 1960

 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس:
المؤلف..

.. ً
1- �ان الوداع جم��

الجزء األول
-1-
-2-
-3-

�
الجزء الثا��

۔ 4-
-5-
-6-
-7-
-8-

الجزء الثالث
-9-

-10-
-11-
-12-
-13-
-14-
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المالحظات

[←1]
�ت: � الصحافة �� (لندن). فل�ت س��
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[←2]
ة للرسام اإل�طا�� (بو�ش�ل�). تتحدث عن لوحة شه��
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[←3]
� عهد الثورة الصناع�ة - �دعوى

اللودا�ت: هم مجموعة من العمال �انوا ينادون بتحط�م اآلالت - ��
أنها ستجعلهم �فقدون أعمالهم..
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
العدد رقم (27)

 
 
 
 
 

مطار 77
 

�قلم: ما��ل ش�ف ود�ف�د س�كتور.
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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..مطار 77
)، فدارت ) عصا الطائرة (اله�لوك���� � حرك (ف�ل�ب س��ف��

� قوس ع�� سماء (فلور�دا) الزرقاء الصاف�ة..
الطائرة ��

ومن تحته استحال المح�ط األطلن�� الثائر إ� لسان ضيق
من األرض، تغط�ه الن�اتات وأشجار النخ�ل وقناة �ش�ه ش�كة

الطرق..
).. فهو �ستطيع تعرف هذا المشهد ح�� ع� � اب�سم (س��ف��
ون فوق (�الم بي�ش).. وأشار إ� هذا االرتفاع.. إنهم �ط��
مساعدە �� يتو� الق�ادة.. فهز هذا رأسه وأمسك �العصا، ��

يه�ط �الطائرة.
. � االستمتاع �المشهد أ���

) راغ�ا �� � �ان (س��ف��
فهو لم �فقد قط اللذة األو� لرؤ�ته هذا اللسان الضيق من

� �ل مرة �حلق فيها فوقه.
األرض ��

� مظهرە أثرا ألعوامه
�ان طوله يتجاوز الستة أقدام، ال ترى ��

� برغم أن شعرە �ان رماد�ا ووجهه مألته التجاع�د.. الس�ع��
ل�ن عي��ه �انتا أهم ما �جذب الناس إل�ه.. زرقاوان نفاذتان

� براءة طفول�ة.
تتلمسان العالم حولهما ��

� قمرة الق�ادة.. وشعر أنه
د �� ته الواق�ة مس�شعرا ال�� فتح س��

� غرفة
�ن ساعة �� �خلق من جد�د.. لقد أم�� آخر أر�ــع وع��

.. ال هواء، ثم رائحة التبغ � مغلقة مع ق�ادات العمال الغاضب��
والس�جار..

نظر إ� ساعته.. لقد �ان األمر �ستحق.. فع� مدى خمسة
�
) مؤسسة ناجحة ال تعا�� � � عاما صارت مؤسسة (س��ف�� وثالث��

ا�ات العمال�ة.. أ�دا من اإل��
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� الثالثة إلجراء مفاوضات مع
لقد طار إ� (جا�سونف�ل) ��

ة ساعة.. و�انت � ع�� العمال، ق�ل أن ي�ت�� العقد معهم �اثن��
� التحمل، مارس ف�ه لعبته القد�مة

المفاوضات اخت�ارا حق�ق�ا ��
.. � الناجحة دوما.. أقنع رؤساء اتحاد العمال �اتفاق ير�� الطرف��
ذلك االتفاق الذي وصلوا إل�ه ع� رائحة الدخان والعرق

والتوتر.. ح� العطاء واألخذ وتوتر قرب انتهاء العقد.
� �دأ إ�شاء مؤسسته.. وفكر: تذكر أ�امه األو� ح��

- حسن.. لسوف أرحل عن ق��ب، ل��� كونت ف��قا
�ستطيع الق�ام �ما قمت �ه.. و�فكرون �ما فكرت.. ل�ن ما

.. �
� عرو��

دمت ح�ا س�عرف الجميع أن دماء الح�اة مازالت ��
واب�سم..

�ان الجميع ينصحه �التمهل قل�ال.. ل�ن عليهم أن �عرفوا أنه
�ال�س�ة لحصان حرب عجوز فإن أبواق الحرب تمثل إغراء ال

�قاوم..
.. �دأت الطائرة ته�ط.. وظهرت معالم (�الم بي�ش) أ���

� من ش�ه الج��رة، راح الط�ار ينحدر نحو الجانب الغر��
) هناك.. � ح�ث الحت أمالك (س��ف��

� جشع.. وسالت دموعه
) هواء المح�ط �� � تنفس (س��ف��

ة، ل�ن �ظل هذا هو � أما�ن كث��
� رأى أمال�ه.. لقد عاش �� ح��

..( � الم�ان الوح�د الذي �سم�ه (بي��
� الخمس�نات، وأسماە مال�ه (م�ل�فورا) -

لقد تم بناء العقار ��
) أن �جعل االسم جديرا � أي األلف زهرة - وحاول (س��ف��
ة صناع�ة تم تزو�دها �الم�ان.. جن��ا �انت هناك �ح��
�األسماك.. وشماال �ان هناك مشتل �حوي ن�اتات نادرة من

أطراف العالم األر�عة..
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) �ان شد�د الفخر �الجزء المركزي من � ل�ن (س��ف��
فات المقاطعة.. و�ان �د� (الدار).. ارتفاعه أر�عة طوابق له ��

دائ��ة مزدانة ب��اتات م�سلقة ف�دا كقصة خ�ال�ة..
.. ومن تحتها �ان هناك مئات العمال ه�طت الهل�ك���� أ���
�ضعون أش�اء ع� شاحنات أو ينقلونها �األوناش.. وع��ات
�
� �ل م�ان، ب�نما �ا�التها ال�ه���ة السم�كة تزحف ��

التلف��ون ��
�ل صوب..

ته فقد ازدادت حرارة الجو.. خلع س��
جاء (هاري ج�فرسن) ورجاله.. و�ان (هاري) رجل عالقات

..( � عامة ال �قدر بثمن، وقد عمل دهرا مع (س��ف��
) فور هبوطه من الطائرة، وراحوا � حا� الصحفيون (س��ف��

�لتقطون له الصور.. و�تدافعون �المرافق..
رفع ذراع�ه ألع� وصاح:

.. ادخروها ّ - �حق الجح�م �ا أوالد.. ال تض�عوا األفالم ع��
لحفل الل�لة.

ة من مذ�اع لم يتم ض�ط انهمرت األسئلة.. و�أنها شو��
) لم �كن �حاجة إ� سماع األسئلة � محطاته �دقة.. ل�ن (س��ف��
�� �عرف محتواها.. إنها نفس األسئلة دائما منذ أهدى أمال�ه

� (فلور�دا) إ� شعب الوال�ات المتحدة.
��

- � � �لغ الس�ع�� و�روح مرحة راح �ح�� خطته.. فهو - ح��
� مقاطعة ضخمة، وشعر �أنه

شعر �الحماقة لح�اته وح�دا ��
� �مكن فيها - فقط - لعامل صغ�� مدين للوال�ات المتحدة ال��
مثله أن �ملك أ��� مؤسسات العالم، عن ط��ق عرقه ال أ���

لهذا قرر تح��ل الدار إ� معرض لمجموعته الثمينة من
� س�حولها إ� حد�قة للشعب.

الفنون.. واألرا��
: � هنا تدخل (هاري) مقاطعا الصحفي��
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- ف�ما �عد �ا ش�اب.. إن أمامنا مائة تفص�لة ال �د من ترت�بها
).. فلو لم يتم حفل الل�لة فلن تكون � اآلن مع مس�� (س��ف��

هناك أخ�ار ل�م.
ضحك الصحفيون وابتعدوا.

وابتعد الرجالن �دورهما نحو الدار.. هنا استوقفتهما
ا) نمت � ) أن اب�ته (ل�� � الن�اتات المح�طة �البنا�ة.. تذكر (س��ف��
كهذە الن�اتات.. �انت طفلة وفجأة صارت امرأة حسناء.. وفجأة

فتح عينه ل�جد أنها تزوجت.
� ع� تعليق األضواء، وقد تم � الداخل �ان العمال عا�ف��

��
دهان القاعة �لون أب�ض يناسب ما س�علق فيها من لوحات.

هنا سمع من �قاطعه:
� �عض األسئلة؟

- هل �� ��
).. مذ�عة أخ�ار التلف��ون الشقراء.. �انت �انت هذە (مار��
� �� تحصل

�ستطيع دائما ن�ل رضاە.. و�انت ذك�ة �ما �ك��
لنفسها ع� م��ة من هذا الرضا..

�انت ت��د أن تعرف �عض المعلومات عن الطائرة النفاثة
� س�نقل أصدقاءە )، ال�� � الخاصة �مؤسسة (ف�ل�ب س��ف��

�اءە إ� افتتاح المعرض هذە الل�لة. و��
) رأسه وقال: � هز (س��ف��

�
�� �

كة جد�دة، �ستقلها زمال�� - �� مجرد طائرة ��
ء غ�� معتاد. �

� إ� هنا.. ال �� (واشنجتون) قادم��
�انت تعرف أنه يته�م.. لذا قالت:

� � طائرة (747) �لفتك خمسة وأر�ع��
ء غ�� معتاد �� �

- ال ��
ائها.. ثم خمسة ع�� مليونا لتأث�ثها؟ هلم �ا مليون دوالر ل��

� محررة حمقاء؟ س�دي.. هل تظن أن��
نظر إ� مدير عالقاته وقال:
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�� ج�دا.
� - ي�دو �� أن هذە الشا�ة قد أنجزت واجبها الم��

قالت:
كة (ب��نج) ح�� وجدت من �حب �� �

- ظللت أف�ش ��
ثرة.. سمعت أن الطائرة قد تم بناؤها �ط��قة غ���ة.. �قولون ال��
عت ووضعت م�انها موائد وقاعات � إن مقاعد الر�اب ان��

مؤتمرات.
� (�الم بي�ش) الل�لة ومعك

�� � ء.. الح�� �� �
- ل�س هذا �ل ��

طاقم األخ�ار.. سأر�ك �ل ركن �الطائرة..
شكرته منبهرة، وابتعدت.

قال (ج�فرسن) وهو يتأملها:
- فتاة مليئة �الحماس..

� هذا..
- ال أشك ��

ثم تذكر ش�ئا.. فسأل (ج�فرسن):
- ألم تتصل (إ�ف �ليتون) �عد؟

- نحاول االتصال بها.. ل�نها غ�� موجودة.
� االتصال بها..

� تنجح �� � أعرف ح�� - دع��
واب�سم اب�سامة ح��نة.. ف�ادله (ج�فرسن) اب�سامة دافئة.

 

☆  ☆  ☆
 

� أسنانه.
أحس (�االهان) �ألم ��

ة وهو �قود الس�ارة.. وراح ي�ساءل �ان �شعر �ه منذ الظه��
عما إذا �ان قد ��� موعدە السنوي مع طب�ب األسنان.. فهو
لم �كن منظما.. لقد أرسل له د. (سلون) �ذكرە �الموعد، ل�نه ال

�دري هل فعل أم ال..
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قاد س�ارته (ال�ال�موث) نحو شارع (أوك).. إنها الخامسة
والمرور يزداد كثافة.. أحس �الذعر.. هل س�نتظرونه لو تأخر؟

وماذا لو لم �ظهروا؟
� س�ارة (�اد�الك) توقفت

زاد من �عة الس�ارة، وتحا��
� ضوء الشمس ليتأمل را�بها..

أمامه.. و�صع��ة حدق �عي��ه ��
ى.. الوغد ال��

ابتعد �س�ارته ليتجه إ� الشارع الرابع، وأشعل لفافة تبغ،
� تعج �الزن�ج وس�ان (بورت از يرمق األح�اء ال�� � وراح �اشم��
� ص�اە لم تكن (رونوك) مدينة.. ل�نها اآلن

ر�كو).. ح�� ��
مس�نقع قذر.

� حقي�ة
� األسطوانة الصفراء الملقاة ��

� عص��ة ��
فكر ��

.. إنها �ع�دة عن األذى.. ل�نه ال �عرف � الس�ارة تلفها ال�طاط��
� �ع�دها إ� الرجال الذين محت��اتها، ولسوف �شعر �الراحة ح��

استأجروە �� ��قها لهم.
� وعدوە بها؛ وهو يتوقف أمام � الثالثة آالف دوالر ال��

فكر ��
�ائع جرائد.. ورأى س�ارة (فان) ب�ضاء تقف خلف س�ارته، فوثب

قل�ه إ� فمه..
إنهم هم الرجال الذين استأجروە..

وهنا أدرك أن أسنانه تؤلمه ألنه �ضغط عليها منذ ثالث
ساعات..

 
☆  ☆  ☆

 

ا).. نحن ع� ارتفاع 3000.. - ب�ج (دولز).. هنا (2 - 3 سي��
نطلب تعل�مات الهبوط..

� الدنو.. خال للهبوط..
ا).. استمر �� - (روجر).. (2 - 3 سي��
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، و�دأ أوقف الط�ار (دو�ن جاالجر) عمل الط�ار األوتومات���
ينحدر ألسفل �عدما أوقف المحر�ات النفاثة.

ة.. �ان يتعامل مع الطائرة (747) �سالسة أ�س�ته إ�اها الخ��
وراح يراقب معدالت ال�عة.. الهبوط..

� أوائل األر�عينات.. ل�ن شعرە - ذا لون الملح والفلفل
�ان ��

- جعله ي�دو للناس أ��� سنا.. وهو هادئ جدا مما جعله أجدر
الناس كقائد لهذە الطائرة العمالقة.

ز): استدار إ� مساعدە (شام��
- إنها لك..

ز) رأسه وأمسك �مفاتيح التح�م.. فهز (شام��
استدار (جاالجر) إ� المهندس (�ث ووكر):

- هل حصلت ع� معلومات الهبوط؟
- �له معد.. والضغط مناسب.

ء ع� ما يرام.. الطائرة �
�ان هذا هو الفحص األخ�� و�ل ��

سل�مة نظ�فة �الصفارة.. لقد وصلت إ� درجة االمت�از..
واجتازت ست اخت�ارات ع��صة جعلتها �حق أ��� طائرات

العالم أمانا..
ى شذرات السحب نظر (جاالجر) إ� النافذة الجان��ة ل��
تت�اثر فوق (واشنجتون).. الرؤ�ة س�ئة ل�نه ه�ط مرارا فوق هذا

. � الممر ح�� ل�فعلها مغمض العين��
تناول قائمة المراجعة وراح يتفقد تعل�مات الهبوط، ب�نما يرد

ز) أو (ووكر) �ل حسب عمله.. عل�ه (شام��
- الضغط؟

- مضبوط..
- االرتفاع؟

- تم التأ�د منه..
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- طاقم وحدة الـ (�ارو)؟
ع�د التحقق منه.

�
- أ

�ان هناك أ��� من مائة مصطلح �جب مراجعتها، ق�ل هبوط
الـ (747)..

� لمدة ا�د منذرة �قدوم طقس س�� � �انت السحب الزغب�ة ت��
) قد اختار الل�لة الفتتاح � أ�ام.. وتم�� لو لم �كن (ف�ل�ب س��ف��

� أثناء عمل�ة الهبوط..
ز) �� متحفه.. وراح يراقب (شام��

إن من واج�ات عمل (جاالجر) مراق�ة الطاقم �اإلضافة إ�
ز) �عرف حقا � أن (شام��

مراق�ة الطائرة.. ولم �كن لد�ه شك ��
ما �فعل..

�ان (جاالجر) �حب أن �عرف من �عملون معه.. وقد عمل
ط��ال مع (ووكر) فوجدە مهندسا ذا ضم�� �قظ وروح مرحة..

ة مهمة جدا �ال�س�ة لطائرة مزدحمة لعدة ساعات. وهذە األخ��
ز) �ان غامضا تماما �ال�س�ة لـ (جاالجر).. �ان ل�ن (شام��
� األر�عينات عد�م الم�ح، قلما �ضحك ع� ن�ات

عمالقا ��
.. هذە �� ال�لمة الدق�قة: � ص��

(ووكر).. �ل هو (يتحملها) ��
(يتحملها).

� عمله حقا، وهو مديح من العس��
ز) �ان �ارعا �� ل�ن (شام��

أن �صدر عن (جاالجر)..
ل�ن (جاالجر) �ان يؤمن �أن معرفة الطاقم ج�دا تجعلك
ان - هو � مهنة الط��

ت�ن�أ بتفاعله مع األزمات.. ومع�� هذا – ��
ا، ان كث�� � الح�اة والموت.. لقد تقدمت علوم الط�� الفارق ب��

� حاالت الطوارئ..
ل�ن ح�م اإل�سان هو الذي �صنع الفارق ��

هنا �انت عجالت الطائرة قد لمست األرض..
 

☆ ☆ ☆
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ة (ج) يراقب وقف (بو�شك) جوار األبواب المفتوحة للحظ��
هبوط الطائرة (747)..

ة أصدر تنه�دة ارت�اح.. لقد �ان � �دأت تتحرك للحظ�� وح��
، و�ان عص��ا، دخن أ��� من � أسوأ حال نف��

(بو�شك) ��
� أمس.. نصف عل�ة تبغ ق�ل أن يتذكر أنه هجر التدخ��

إنه معروف بتوترە وولعه المجنون �اإلتقان، و�ان هذا هو
اليوم الذي س�ت�ج �ل جهودە.. و�عد ثمان ساعات تط�� الطائرة

ا.. إ� (�الم بي�ش) لتخ�ج من �د�ه أخ��
ا لتح��ل هذە الطائرة من طائرة مساف��ن إ� لقد �افح كث��
.. أي أنه �ان مسئوال عن تصم�مها طائرة لالستعمال الشخ��

من جد�د.. وقد فعل ذلك..
ء عن (الب��نج 747) منذ إنتاجها.. و�ان �

�ان �عرف �ل ��
حجمها الهائل �دهشه.. ف�� �ارتفاع مب�� من أر�عة طوابق..
� من وطولها كنصف طول ملعب ل�رة القدم.. تولد مالي��

ة ليوم �امل.. � إلضاءة مدينة صغ��
األحصنة، وطاقة تك��

� عمله ق�ل رحلة الطائرة إ� (�الم
�ان هناك ال�ث�� مما ي����

.. بي�ش)، وق�ل أن ي�ت�� هذا اليوم العس��
� نفسه:

وفكر ��
- حسن.. ل�كن.. لقد أردت أن أ�ون مسئوال عن هذا

� وها قد نلت ما أردت.. وع اللع�� الم��
� ذلك الوقت �ان (جاالجر) �غادر مقعدە وقال لمن معه:

��
- الخامسة �ا ش�اب..

ة � الحظ��
ووضع حقي�ته ع� كتفه.. رأى (بو�شك) �قف ��

ف متوترا، فاب�سم.. �ان �عرف أنه ال قلق �عدل قلق م��
� �ص�� إ� تق��ر قائد الطائرة عنها.. وع، ح�� الم��
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خ �ا (بو�شك).. إن طائرتك �� اإلتقان ذاته.. - اس��
� كتفا (بو�شك)، وأطلق تنه�دة ارت�اح..

�� هنا فقط اس��
 

☆ ☆ ☆
 
 

� المطار..
ازدادت �عة الوصول والمغادرة ��

� ورجال األعمال نفس المجموعة التقل�د�ة من الس�اسي��
� ش�اب�ك التذا�ر والس�اح، وقد راحوا ي�نقلون ب��

واالستعالمات..
� مهمته.. فقد �ان

�انت هذە الحق�قة تناسب (جو �انكر) ��
يرتدي زي ط�ار.. صحيح أنه �ان ض�قا تحت إ�ط�ه، ل�نه �ان
مقنعا وج�دا.. اتجه نحو ال�اب الذي �قود إ� إحدى الطائرات..
ته، ثم تأمل الحارس ع� ال�اب شارة المرور الزرقاء ع� س��

اب�سم وجعله �مر..
ة أمام (�انكر).. �انت هذە �� العق�ة األخ��

احة طاقم الطائرة و�انت خاو�ة.. وما �ان ل�قلق لو دخل اس��
� العالم، ولو

ان �� كة ط�� لم �جدها كذلك.. ف��ه هو زي أ��� ��
كة فلن �كون غ���ا أال يتعرفه.. قا�له واحد من نفس ال��

هناك فتح إحدى الخزانات الجدار�ة فأخ�ج منها ث�اب رجل
ص�انة، واس��دلها ب��ا�ه.. ودخل دورة الم�اە..

ثم إنه فتح المرحاض.. �داخله �انت حقي�ة �الس��ك�ة بها
� جي�ه

�ع السالح من الحقي�ة ودسه �� مسدس ع�ار 0.35.. ان��
وغادر الم�ان.
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االن صار رجل ص�انة طائرات عاد�ا.. فقط �ان ينقصه أن
ة ج).. � - تنظ�ف الحظ�� وع س��ف�� ي��ت �طاقة التع��ف: (م��

 

☆  ☆  ☆
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ة.. � الحظ��
ت�اثر الرجال وعمال الص�انة حول الـ (747) ��

شاحنات الخدمة وع��تان مدرعتان..
�انت الشاحنات تنقل مجموعة من اللوحات الفن�ة
� س�نقل إ� ) الفن�ة ال�� � والتماث�ل، و�� من مجموعة (س��ف��

(�الم بي�ش) الل�لة..
.. � ��� أعمال لـ (فان ج�خ).. و(أت��للوس).. و�عض التأث��

�ساءل (بو�شك):
- ما األغ� ثمنا؟ الطائرة أم حمولتها؟

�انت هناك كذلك مجموعة هائلة من عبوات (ال�اف�ار)
� الفر��� والخمور النادرة.. و�لها لزوم حفل الل�لة. والج��

� الطرف
نظر إ� �ع�د فرأى (إ�ف �ليتون) تعمل جاهدة ��

ة الطائرات.. وح�� ع� هذا ال�عد فكر: �م �� األخر من حظ��
امرأة جم�لة.

وع منذ عام، واليوم � الم��
�انت مشغولة جدا.. ف�� تعمل ��

�ان هو ذروة جهدها.. �انت تراجع قوائم الت�ال�ف والضيوف..
ف�� - إ� جانب جمالها - متمكنة جدا من عملها ح�� صارت

..( � كة (س��ف�� �� �
مديرا أساس�ا ��

دق جرس الهاتف، فرفعت السماعة متضا�قة نوعا لقطع
ها. � ح�ل ترك��

:( � �ان هذا صوت (س��ف��
- (إ�ف).. ك�ف حالك؟

.. وكنت أراقب ).. إننا �خ�� � - لط�ف أن أسمعك �ا (س��ف��
الحمولة.

- وماذا عن الضيوف؟
- ق�ل الجميع الرحلة.. ل�س هناك عاقل يرفض رحلة كهذە.

ساد الصمت هنيهة ثم سألها:
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ا)؟ � - هل تحدثت إ� (ل��
ء.. ثم وجدت أنه �ستحق معرفة �

�ادت تقول أي ��
الحق�قة:

ء �ا (ف�ل�ب).. أنا آسفة.. � - لن ت��
� اب�ته، ل�ن المحاورة ا أن تصلح ب�نه و��� لقد حاولت كث��
ا زواج اب�ته الط��لة لم ترأب صدع العالقة.. لقد عارض كث��
ا) �السفر إ� (�الم � برغم إرادته. و�ان من العس�� إقناع (ل��
ا) طفلة � ا، وشعرت أن (ل�� بي�ش).. ولقد غض�ت (إ�ف) كث��

مدللة أ��� منها امرأة عاقلة.
- ال تتضايق.. ف�� اب�تك.. ولسوف تكون هناك مرات

أخرى..
- ال تخد�� نفسك.. لن تكون هناك مرات أخرى..

أمسكت �الهاتف وعضت شفتها السف�.. �ان هذا �ا
( � ب�نهما، ل�نه � ودت لو ت�ساە.. فالحق�قة �� أن (س��ف��

مصاب ��طان متقدم، ولن �طول �ه األمر.
قال لها:

ء.. �
- حسن.. سأراك هنا الل�لة.. شكرا ع� �ل ��

وضعت سماعة الهاتف.. �انت ق�ل الم�المة �شعر
�الحماس�ة والحي��ة أما اآلن فقد غمرها الحزن.

انحنت ع� المنضدة، وراحت تفرك براحتيها عي�يها..
 

☆  ☆  ☆
 

خ�ة سهلة.. إن زي ة مش�ة مس�� � (�انكر) نحو الحظ��
م��

ا �التفاص�ل رجل الص�انة يناسب جدا، وهو رجل يهتم كث��
ة كهذە.. الصغ��
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�
ز) ي�تظرە �� ة �ان الط�ار المساعد (شام�� خارج الحظ��

فا من عص��ة �الغة.. اب�سم (�انكر).. فهو �ان �عت�� نفسه مح��
الذين يزدادون هدوءا وثقة �لما دنوا من العمل�ة..

ز).. فالرجل قد لقد �ان من حظهم أن �ظفروا �ـ (شام��
ا إ� (الس ف�جاس) ح�ث ترا�مت عل�ه ديون القمار، ذهب كث��
ز).. �انوا �حاجة وهنا ظهر (�انكر) ورفاقه ل�دفعوا ديون (شام��

إ� مساعد ط�ار �كون تحت س�طرتهم..
قال (�انكر) للرجل الذي غمر العرق وجهه:

ء سهال.. �
- اهدأ.. س�كون �ل ��

- لقد حصلنا ع� الشحنة هذا الص�اح..
ة.. � ثقة، وفارقه متجها نحو الحظ��

اب�سم (�انكر) ��
� الدخول.. فاتجه إ� الطائرة (747).. ف�سلق

لم �جد ع�ا ��
� المطبخ..

إ� مخزن ال�ضائع.. و�ان (و�لسون) ي�تظرە ��
�ان (و�لسون) رجال �ادنا يرتدي زي رجال الص�انة.. اتجه

احة ح�ث الظالم والهدوء.. معه إ� االس��
اتجها إ� ممر مظلم �عد ما أضاءا كشافا.. و�ان هذا الممر
�ع ا ف�سلقه.. وان�� �قود إ� مؤخرة الطائرة.. أخ�ج سلما صغ��

قطعة من السقف..
هذا جزء من الطائرة ال يراە المسافرون أ�دا، ل�نه مهم

للص�انة.
� تؤمن ع� ضوء ال�شاف راح ي�تبع خراط�م الهواء ال��
ە تكي�ف هواء الطائرة.. ثقب جزءا من الخرطوم، ثم أدخل ع��
سل�ا من النحاس، فصارت هناك حافظة نحاس�ة تتصل

�خرطوم الهواء.
ة كتب عليها (غاز �ع من حقي�ته أسطوانة صفراء صغ�� ثم ان��
�� - آر - 7 خاص �استعمال الج�ش فقط)، فقام ب�ث�يتها
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�
�الحافظة.

� خراط�م الهواء
اآلن �مكن لألسطوانة أن تف�غ محتواها ��

ة. م�ا��
واب�سم (�انكر)..

إن العمل�ة - ح�� هذە اللحظة - تتم �أدق وأسهل ما �مكن..
 

☆ ☆ ☆
 
 

� السا�عة مساء �انت �ل ترت��ات الرحلة قد أعدت.
��

وصل الضيوف، ولدهشتهم وجدوا أن �ساطا أحمر قد فرش
� من موضع الس�ارات إ� الطائرة.. ووقف (جاالجر) �ح��

�ن.. الضيوف الذين ي��ف عددهم ع� الع��
: ثم دخل إ� قمرة الق�ادة وأدار جهاز الالسل��

ا.. أر�د معلومات عن ان.. هنا 2 - 3 سي�� - خدمة الط��
الطقس..

.. ثم جاءت اإلجا�ة: صدر صوت أز�ز إستات���
� ام �الجدول الزم�� � � الخليج عل�ك االل��

- هناك عاصفة ت�دأ ��
.. � �دقة �ا �اب��
- (روجر)..

� احتمال سقوط أمطار.. إن ل�لة
وأغلق الجهاز.. ال شك ��

ة ت�تظرە.. عس��
 

☆  ☆  ☆
 

� األزرق واألب�ض، جلست � داخل حافلة المطار ذات اللون��
��

�
) ذات الثما�� �

ن) تمسك �حزم �د اب�تها (بو�� � ست�� (ج��
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السنوات.
� حماسة كد�دن األطفال:

هتفت الطفلة ��
- أهذە �� الطائرة �ا ماما؟

ة لم تركب طائرة قط وتجن � عص��ة.. فالصغ��
هزت رأسها ��

) قد ر�حت هذە الرحلة �مرشحة �
شوقا للرحلة.. �انت (بو��

مدرستها المتفوقة.. و�التا�� ظفرت بهذا المقعد الذي أهداە
).. و�ان األب مشغوال فاضطرت األم الصطحاب � (ف�ل�ب س��ف��

.( �
(بو��

وشعرت األم �أنها تفقد شجاعتها.. فالحق�قة �� أنها لم
� ح�اتها.

تركب طائرة ��
ء �ان عمالقا.. �

� رأت الطائرة.. فال�� وثب قلبها إ� فمها ح��
قالت لنفسها إن الطائرة �التأ��د مت�نة �الصخر.. ثم تذكرت أن

ء آخر. �
� الماء أ��� من أي ��

الصخور �سقط ��
� هنا دنت (إ�ف) منها ورح�ت بها و�الطفلة سألتها �ع��

ة: خب��
ان لك.. أل�س كذلك؟ - أول ط��

� أذنها:
هزت األم رأسها أن ��.. فهمست ��

� أول مرة طرت فيها شعرت مثلك تماما.. ثم وجدت أن
�� -

األمر ممتع حقا.
).. و�دأت �شعر أن األمور - � �ان هذا أفضل ما �قال لـ (ج��

�ش�ل ما - لم تعد مفزعة �ما �انت.
ما إن انتهت (إ�ف) من استق�ال األم المذعورة، ح�� رأت

س�ارة (رولزرو�س) تصل، �قودها سائق خاص.
� ، ف�اد �صدم السائق ح�� �

توقفت الس�ارة وانفتح �ابها الخل��
حاول أن �فتح ال�اب.. وع� الفور عرفت (إ�ف) القادم..
- هذە (إم��� و�ل�امز).. هكذا �كون الجميع قد جاء..
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�
..( � ا) ابنة (س��ف�� � �ل األسماء موجودة عدا (ل��

) واث�ة من الس�ارة، وهرعت نحو (إ�ف).. إنها خرجت (إم���
� الس�ينات من عمرها.. مألى �الحي��ة

ة القامة �� امرأة قص��
�
وال�شاط.. ي�دو من وجهها أنها �انت جم�لة جماال �الس�ك�ا ��

ر ما ق�ل عن ح�ا�اتها العاطف�ة مع (ب��اسو) ش�ابها، وهو ما ي��
و (همنجواي)..

- أنت ت�دين رائعة �ا م�� (ل�فنجستون)..
)؟ �

- أين (دورو��
� من � الخمس��

).. �انت امرأة جذا�ة �� �
هنا ظهرت (دورو��

( عمرها، تحمل معطفا من الفراء، ومن المعتاد أال تفارق (إم���
� النها�ة غدت صد�قتها

تها أعواما ط��لة، و�� ألنها ظلت سكرت��
الصدوق و�اتمة أ�ارها.

) �معطف الفراء �� تلفه حول عنقها، �انت ته�ع نحو (إم���
ة: فقالت هذە األخ��

)� �حق السماء.. نحن ذاهبتان إ� (�الم بي�ش) ال �
- (دورو��

�ا).. (س�ب��
ودخلت إ� الطائرة..

� المجتمع..
اء �� � ز�دة ال��

�انت ط�لة ح�اتها ��
�
ولم تكن الرفاه�ة لتبهرها.. كذا راق�ت (إ�ف) رد فعلها ��

اهتمام..
فما إن دخلت العجوز الطائرة ح�� تد� فكها ذهوال،

وهتفت:
- إنها رائعة� تخطف األنفاس�

�انت ع�ارة (خطف األنفاس) تصف الموقف �دقة..
�
لقد أز�لت مقاعد الطائرة �لها.. وتناثرت أرائك م��حة ��

احة فندق مجموعات لط�فة، جعلت الم�ان أقرب إ� اس��
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فاخر.
) إحدى األرائك، وأدركت ع� الفور أنها وتحسست (إم���
، ).. مصنوعة من أفخر أنواع الجلد اإل�طا�� �

من تصم�م (جو���
وال �د أنها �لفت ثروة طائلة.

� ركن القاعة �ان هناك جهاز تلف��ون تحتل شاشته جدارا
و��

�ر �عزف ألحانا �امال، �ما �ان هناك ب�انو �جلس إل�ه عازف ��
متنوعة..

�ما �انت هناك منضدة �جلس إليها عدد من نجوم المجتمع
..( �لعبون الورق، و�عان ما لحقت بهم (إم���

 

☆  ☆  ☆
 

كوم).. وضعت (إ�ف) سماعة جهاز (اإلن��
�انت قد سألت (جاالجر) تأخ�� اإلقالع قل�ال، ل�نه قال إن

.. هذا مستح�ل.. فالجو �سوء �استمرار ع�� األطلن��
ا).. � �انت تفهم موقفه، ل�نها تمنت لو تلحق بهم (ل��

) هذە � � ال�ث�� لـ (س��ف�� ا) �ع�� � إنه أمل أحمق.. ل�ن وجود (ل��
الل�لة..

، وهمست � � المعت�� ة (إ�ف) �عين�� ) سكرت�� هنا جاءت (جو��
� إ� ال�اخ..

� أذنها �حماسة جعلت الهمس أد��
��

- هما هنا�
- من هما؟

�( � ا) و(بن�� � ا)� (ل�� � - (ل��
هنا ارتفعت معن��ات (إ�ف).. إنها معجزة..

� أثناء خروجها من حافلة
ا) �� � هرعت إ� ال�اب ل�ستق�ل (ل��

� السنوات..
) طفلها ذو الثما�� � المطار، ومعها (بن��
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ا).. � مق (ل�� � حرارة.. واستدارت ل��
رح�ت بهما ��

�ن عاما.. ا) فتاة حسناء ت�دو أصغر من ستة وع�� � �انت (ل��
� مالمحها استقالل وقوة..

��
والحظت (إ�ف) أنها ترتدي ث�ا�ا �س�طة �ال�س�ة لرحلة

كهذە..
هتفت (إ�ف):

- ما ظن�تك قادمة..
- وال أنا�

� صوتها.. وعرفت (إ�ف) أن
و�انت السخ��ة واضحة ��

�
الضغائن القد�مة مازالت هناك س�كون عليها أن تحدثها قل�ال ��

أثناء الرحلة..
- أنت مثل أب�ك �الض�ط.. عن�دة �الجح�م�

ا) ح�� هتفت: � احة.. فما إن رأتها (ل�� واقتادتها إ� االس��
.. ل�ننا متفقتان ع� أنه �فعل �ل � - ر�ما نختلف حول أ��

� أن �كون..
ء �ما ي���� �

��
☆  ☆  ☆

 
راحت إشارات (ار�طوا األحزمة) تتألق..

� أرجاء
واستعد الطاقم لإلقالع.. وراح المض�فون �جولون ��

احة �جمعون األش�اء الزجاج�ة و�رشدون القوم إ� ك�ف�ة االس��
�ط مطا�� � ب��ط زجاجاته ���

ر�ط األحزمة.. وقام السا��
خاص، ق�ل أن يتوجه إ� مقاعد الطاقم..

�ان ع� ال�ار شخصان هما (�ار�ن واالس) وزوجها (مارك
� من عمرە، وجوارهما رجل ضخم � الخمس��

واالس) وهو رجل ��
� أ��� � من عمرە �د� (�اورز)، وله مظهر ال��اضي�� � الثالث��

��
� علم المح�طات..

من العلماء و�رغم هذا �ان من الحجج ��
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ثم ظهر (بو�شك).. �ان قلقا كطفل تل�� هد�ة الع�د،
� آلخر؛ ليتأ�د من أنها ومازال �� ع� االس��قاظ من ح��

هناك..
و�ان يرتدي حلة أن�قة.. ل�نه. ��ل من لم �عتادوا ارتداء

ال�ذلة - �انت فكرته عن األناقة �� أن �جعل نفسه غ��
�ــــح قدر اإلم�ان؛ لهذا ر�ط ر�اط العنق ب�ح�ام �مشنقة.. مس��

مدت (إ�ف) �دها ب�ساطة وفكت ر�اط عنقه قل�ال..
� جهاز

�ط (ف�ديو)، ودسته �� ثم جاءت مض�فة حاملة ��
العرض، وع� الفور ظهر وجه (ف�ل�ب) ع� الشاشة:

ان � هذا الط��
- مرح�ا.. أنا م�ور لوجود�م معنا ��

� (�الم
� – �ما تعرفون - �� .. أتم�� أن أ�ون مع�م ل��� االفتتا��

بي�ش) أستعد لحفل الل�لة والستق�ال�م..
هم أن اإلقالع قد �دأ.. وهنا جاء صوت ال��ان �خ��

 

☆  ☆  ☆
 
 

� الجو ما ي��د ع� نصف الساعة و�ان (س��ف
مر عليهم ��

� العزف، ل�نه تعرف �عض
بوروز) جالسا أمام الب�انو مستمرا ��

� � منذ والدتهم �ان قادرا ع� تمي�� األصوات.. وكعادة المكفوف��
�ل الموجودين من حوله، �ل إنه �ان قادرا ع� أن �عزف

� اآلن ذاته..
و�ص�� ��

� وعرف أن تلك الفتاة صاح�ة العطر شم رائحة العطر مرت��
� لعزفه.. اب�سم.. واس�شعر قوة �اسحة

� لتص�� قد عادت مرت��
� حضورها جعلته �درك أنها تص�� �اهتمام..

��
� حماس �عزف لها ولها وحدها..

لذا راح ��
قال لها �صوت مسم�ع:
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� الموس�قا.. - ال �د أنك تحب��
� سمعت هذا.. لم �جل ة (إ�ف) ح�� ) سكرت�� أجفلت (جو��

�خاطرها أن عازف الب�انو أحس بها..
� � �ا (جو�).. � لك.. ثالث مرة تأت�� � مم�� - إن��

- ك�ف عرفت أنه أنا؟
ضحك (س��ف) وقال:

- � المهنة.. لقد عرفت رائحة عطرك..
ضحكت وقالت:

� �ستعمل العطر - ل�س األمر هكذا.. فلست الوح�دة ال��
ذاته.

� أهتم �أمرها.. - ر�ما.. ل�نك الوح�دة ال��
وأدرك أن �لماته حق�ق�ة.. ل�نه تم�� أال �كون قد تجاوز
حدودە، فهو �عرف مدى خجلها.. وهو �شعر االن �احمرار

وجهها �عد ما قال..
قالت:

ء ذاته.. �
.. أشعر �ال�� � - الواقع أن��

هنا كف عن العزف للحفل، وراح �عزف لشخص واحد
فقط..

 

☆  ☆  ☆
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� � عن أذن�ه، وناولهما لـ (إ�ف) ال�� �ع (جاالجر) السماعت�� ان��
:( � � حماسة لـ (س��ف��

قالت ��
ا) قد جاءت� � - �ا (ف�ل�ب).. إن (ل��
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سمعت صوت شهقة.. و�عد صمت هتف:
� - إن هذا مذهل �ا (إ�ف).. ال أدري ك�ف فعلتها ل���

أشكرك�
� حاجة إ�

� الموض�ع، لست ��
- وهذا هو أفضل ما ��
شكري.. لقد جاءت بنفسها..

� لها ع�ارات الشكر ثم وضع سماعة الهاتف.. انفجر يز��
 

☆  ☆  ☆
 

خارج الطائرة �انت السماء �حرا من السالم.. ل�نها �انت
تحلق فوق ال��اح والسحب واألمطار العات�ة.. فع� ارتفاع
� ألف قدم �غدو الهدوء مطلقا �ع�دا عن �ل عوامل الجو.. أر�ع��
� جد.. والحظ (ووكر)

ان �ان الطاقم �عمل �� � قمرة الط��
و��

أن هناك صماما أمامه �ع� قراءة خاطئة، فنادى (جاالجر):
.. هال نظرت إ� هذا؟ � - �اب��

� مقعدە وتأمل األرقام.. ثم غمغم:
استدار (جاالجر) ��

- قراءة منخفضة جدا.. ماذا عن الضغط؟
- ثا�ت تماما

� االس�شعار نفسه.. ع� �ل سأطلب
- ال�د أن المش�لة ��

من (بو�شك) أن يتحقق من هذا..
كوم).. وتناول سماعة (اإلن��

 

☆  ☆  ☆
 

.. � � اسمع الرن�� � ال�ار يتحدث مع (إ�ف) ح��
�ان (بو�شك) ��

.. وحاولت (إ�ف) � رفع السماعة إ� أذنه وراح يت�لم مع ال�اب��
أن تتابع المحادثة ل�نها �انت مألى �المصطلحات الفن�ة إ�
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حد أنها لم تعد تفهم حرفا..
ثم إنه وضع السماعة، ونهض ليتفقد األمر.. إن وحدة
االس�شعار هذە غ�� ذات �ال ع� �ل حال.. ل�نه ه�ط إ� قاع

الطائرة..
) رجل األمن لي�حث عن دخل مخازن الشحن ومعه (هن��

جهاز االس�شعار الموض�ع داخل الجدار..
ا وراح �حل الصف�حة ته الرسم�ة أخ�ج مف�ا صغ�� ومن س��

� تغ�� الجهاز.. الرماد�ة ال��
) واقفا �جوارە ع� س��ل ك� الملل.. �اإلضافة و�ان (هن��
� تحتم تواجدە مع أي شخص �دخل مخزن إ� قواعد األمن ال��
ء لهذە �

الشحن.. و�ان �شعر أنه من الصعب أن �حدث ��
� قاع الطائرة وحدە..

الطائرة، ومع�� هذا ساعات ط��لة مملة ��
ء تافه �إصالح جهاز اس�شعار ي�دو له ش�ئا مسل�ا �

لذا �ان ��
إ� حد ال �أس �ه.

ط�ا.. لذا ا��سب �ان - ق�ل أن �ص�� رجل أمن - �عمل ��
� تجعله �عرف أن شخصا ما �قف وراءە.. تلك الحاسة ال��

ا) �قف.. �اد �ش�� له � ) ابن (ل�� � � نظر للوراء رأى (بن�� وح��
�االبتعاد ل�ن وجه (بو�ش�ك) تهلل وقال:

).. ك�ف حالك؟ � - هذا ع� ما يرام.. تعال �ا(بن��
:( ثم إنه قال لـ (هن��

- واآلن أغلق ال�اب لنتأ�د من سالمة الصمام..
أغلق الرجل ال�اب الثق�ل.. هنا تزا�د ضغط الهواء فجأة،

واستدار الصغ�� �سأل (بو�شك):
- ما �ان هذا؟ لقد أوشكت أذناي ع� االنفجار..

� المخزن مح�مة الهواء..
- هذا ضغط الهواء.. إن �ل خانة ��
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ح للصغ�� تصم�م خانات الشحن هنا.. إن الـ وحاول أن ���
� ظروف

(747) متقدمة جدا، �سمح �عزل �ل عينة ع� حدة ��
ضغط ورط��ة مختلفة.. إن ط��قة حفظ موم�اء فرعون�ة

انت).. تختلف حتما عن ط��قة حفظ لوحة لـ (رم��
كوم) طال�ا ثم استدار (بو�شك) والتقط سماعة (اإلن��

(جاالجر):
.. �ان جهاز االس�شعار معطال.. ك�ف � - كنت محقا �ا �اب��

القراءة اآلن؟
ە هذا �أنها ع� ما يرام.. أخ��

) رجل األمن: ) �سأل (هن�� � � نفس الوقت �ان (بن��
��

؟ �
�� حق��� - هل أنت ��

- ن�ع منهم..
�ن؟ - .. وق�ضت ع� (لصوص) كث��

ة.. ك �قصص مث�� - قل�ل منهم.. �مكن أن تعود ألخ��
) لو � (هن�� � �ە تم��

انفتح ال�اب وخ�ج الثالثة إ� الممر و��
ورە.. عندها س�ح� له ذك��ات ش�ا�ه �لها.. � ) ل�� � عاد (بن��

 

☆  ☆  ☆
إنها الثامنة وخمس وأر�عون دق�قة..

ز) مساعد الط�ار إ� ساعته.. و�انت درجة نظر (شام��
الحرارة منظمة داخل القمرة ل�نه شعر �أنه �ارد �الثلج.. قل�ه

�خفق �الط�ل..
.( � ّ �ا(�اب�� �

- حان الوقت �� أفرد سا��
- �التأ��د..

� وهو ينظر إ� اللوحة أمامه.. قالها ال�اب��



3165

ز) إ� الخارج، ومن �ع�د سمع أصوات الحفل.. خ�ج (شام��
� �ە: ك�ف �ظل هذا الرجل

ورأى (�انكر) قادما.. و�ساءل ��
هادئا؟

سأله (�انكر):
- حاول أن ت�دو طب�ع�ا.. هل جئت �المفاتيح؟

ز) ثالثة مفاتيح، وقال له: ناوله (شام��
- أمامك ع�� دقائق.. المهم أن تخ�ج (جاالجر) من قمرة

الق�ادة...
ز): � صدر (شام��

ومد إص�عا غل�ظا ل�غرسه ��
- تأ�د من الق�ام بهذا..

ز) من لهجة الرجل ما �خف�ه من جزاء وأدرك (شام��
.. � للفاشل��

ز) إ� قمرة الق�ادة، خائفا ل�نه مصمم قا.. فعاد (شام�� واف��
ع� االستمرار..

 

☆ ☆ ☆
�
� مقاعد الطاقم �لتهم العشاء ��

) الحارس �� جلس (هن��
ص�ن�ة أرسلها له المطبخ.. �ان طعاما فر�س�ا ل�نه ش�� المذاق،
ء ثق�ل ع� صدغه �

� هوي �� و�اد �طلب الم��د من هناك ح��
.. ء ينفجر وسقط ع� األرض فاقد الو�� �

فأحس ���
أعاد (�انكر) الق�ضة النحاس�ة إ� جي�ه، وألصق ال�الس��

� هذە اللحظة قد دخل..
ع� فم العجوز، و�ان (و�لسون) ��

� �ان عليها عنق الحارس فتحسس والحظ الزاو�ة العجي�ة ال��
ن�ضه، وقال:

�ته أقوى من الالزم.. .. لقد �� �ع هذا ال�الس�� - ان��
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هز (�انكر) رأسه دون م�االة، وتعاون مع (و�لسون) ع�
إخفاء الجثة.

هنا سمعا أصواتا دان�ة.. سارعا �جر الجسد وراء �عض
ض القادم.. الحقائب.. وه�ع (و�لسون) إ� ال�اب ل�ع��

) قد جاءا ي�حثان عن مس�� �
) و (بو�� � �ان الطفالن (بن��

.. � ) الثم�� � ).. لقد �ان األخ�� هو ا��شاف (بن�� (هن��
ض (و�لسون) ط��قهما: هنا اع��

- ل�س مفروضا أن تكونا هنا أيها الطفالن.
)؟ - أين مس�� (هن��

- قلت إن عل��ما الرح�ل..
� م�منه جوار الجثة، تحسس (�انكر) الق�ضة النحاس�ة..

و��
.. لن �سمح للخطة �أن �فسدها غالم فضو��

ن): هنا دوى صوت م�� (ست��
).. ماذا تعمالن هنا؟ �

).. (بو�� � - (بن��
ودخلت الم�ان، ولم تلحظ الشحوب الذي غمر وجه

(و�لسون).. قالت:
- أتعشم أال �كونا أحدثا متاعب..

.. �
- ال متاعب �ا س�د��

� خارجة.. فتنفس (و�لسون) الصعداء. واقتادت الص�ي��
ما إن خرجت ح�� ا�سّل الرجالن إ� مؤخرة الطائرة.. أ�ع
� أسطوانة الغاز، أما (�انكر)

(و�لسون) إ� المخزن ح�ث أخ��
ففتح غرفة النوم الموجودة �الطائرة..

� قمرة الق�ادة..
كوم) وطلب (جاالجر) �� تناول سماعة (اإلن��

� غرفة النوم..
�� � .. هنا مض�ف الل�ل.. أرى أن تلحق �� � - �اب��

- ما المش�لة؟
- أحد المساف��ن أص�ب بوعكة �ا س�دي..
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ووضع سماعة الجهاز، وأخ�ج الق�ضة النحاس�ة وجلس ع�
الفراش ي�تظر..

 

☆  ☆  ☆
 

ان، ونظر إ� ساعته ز) الط�� � قمرة الق�ادة واصل (شام��
��

ء �دقة تامة.. قام بنقل ق�ادة �
�عص��ة.. لقد تم توق�ت �ل ��

� حقي�ته وأخ�ج
، ثم مد �دە �� الطائرة إ� الط�ار األوتومات���

مسدسا أوتومات�ك�ا ع�ار 0.45، و�ــهدوء ودون انفعال اتجه إ�
� هوى المسدس � اللحظة ال��

(ووكر).. رفع هذا األخ�� رأسه ��
الثق�ل عليها..

تدح�ج جسدە فوق المقعد إ� األرض..
ز) �دە ل�غلق اتصال الالسل� تماما.. � عص��ة مد (شام��

و��
 

☆  ☆  ☆
 

نظر (و�لسون) إ� ساعته ح�� جاءت اللحظة..
التقط قناع الغاز وث�ته ع� وجهه، ثم مد �دە إ� أسطوانة

الغاز الصفراء وفتحها..
دوي صوت الهس�س إذ �دأ الغاز ي��ب إ� أناب�ب الته��ة..

 

☆  ☆  ☆
 

استوثق (�انكر) من حسن ت�ب�ت قناع الغاز ع� وجهه،
وسمع صوت الخطوات تدنو، فتوترت عضالته.. �ان هذا

� داخل الحجرة ح�� (جاالجر) �فتح ال�اب فما إن صار ال�اب��
�ة عن�فة، فتهاوى ع� األرض.. حاول أن وجه له (�انكر) ��
�ق�ض ع� معصم (�انكر)، و�انت ق�ضته ق��ة حقا ل�ن
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�ة س�ف إ� عنق (�انكر) استعمل ذراعه الحرة ليوجه ��
.. (جاالجر).. فسقط هذا فاقد الو��

� من الخطة..
لقد تم إنجاز الجزء الثا��

☆  ☆  ☆
 

احة ع�� ش��ات تكي�ف الهواء، فلم و��ب الغاز إ� االس��
�سمع أحد صوت الهس�س �س�ب الضوضاء..

و�ان أول المتأث��ن هو (س��ف) عازف الب�انو ال�ف�ف..
سقط ع� الب�انو فجأة.. و�خت امرأة.. ثم �دأ الجميع
�شعرون �ما �حدث.. ال�ل �حارب من أجل الهواء.. �اخ..
احة أجساد �سقط.. وسمع (بو�شك) ال�اخ.. ه�ع إ� االس��
ى المشهد الره�ب.. حاول أن �فهم ما �حدث.. ماذا �حدث ل��

�حق الجح�م.
ل�ن الض�اب �ان �غلف أف�ارە.. وأدرك أنه سقط ع�

ركب��ه.. وسمع من �قول: (ماذا �حدث؟ أنقذونا�)..
ء �حدث لحظ�ا، ل�ن عقله جعله يرى �

�ان �عرف أن �ل ��
) �سقط أمامه محاولة ء �ال�عة ال�طيئة.. (جو�� �

�ل ��
ال�ش�ث �الب�انو.. ثم �سقط �أنما �ستغرق أ�دا �امال..

�انت معركة الحفاظ ع� وع�ه معركة خا�ة.. �ان يردد
لنفسه مرارا: �جب أن تذهب لقمرة الق�ادة..

ل�ن وجهه �ان �سقط ل�لمس األرض ب�نما هو يردد ذلك..
ثم ساد الظالم..

 

☆  ☆  ☆
 

ع� ضوء ال�طار�ة راح (و�لسون) يتفحص ساعته..
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أغلق صمام الغاز فانت� الهس�س.. ثم غادر مخزن
� ال�� احة ح�� � الوقت ذاته �ان (�انكر) �ع�� االس��

ال�ضاعة.. و��
(و�لسون).. �ان األخ�� يرمق سوارا ثمينا تتد� منه قطعة ماس

. ) فاقدة الو�� حول معصم (إم���
� سمع صوت (�انكر) �قول: عها ح�� � �اد ين��

- ا�س هذا�
� ألفا. - ل�ن ال�د أنها �ساوي خمس��

- إنها طعام دجاج.. عد لعملك وكف عن إضاعة الوقت..
ز). ثم اتجه (�انكر) إ� قمرة الق�ادة ل�لحق �ـ (شام��

ى (�انكر) خلفه.. و�ان من الواضح استدار مساعد الط�ار ل��
أنه - المساعد - يتحا�� النظر إ� قدم�ه ح�ث جسد (ووكر)
الملطخ �الدماء.. اب�سم (�انكر).. فهو �حب رؤ�ة �عة تأثر

اآلخ��ن..
سم اتجاها جد�دا ز) �مسك �مسطرة المالحة ل�� �ان (شام��

.. للطائرة ي�عد مئات األم�ال عن مسارها األص��
ونقل تح�م الطائرة من الط�ار األوتومات��� إل�ه..

 

☆  ☆  ☆
 

ان الحد�ث.. � الط��
ة حقا �� مهمة المراق�ة الج��ة عس��

إن مهمتها األساس�ة �� مراق�ة خطوط المالحة.. فقد
صارت السماء مزدحمة ر�ما �الطرق تحتها، وصار منع تصادم
الطائرات صع�ا، و�� مهمة تحتاج إ� االتصال والرادار

.. والحاسب اآل��
ان االتحاد�ة) و�انت وحدة المراق�ة الج��ة ت�بع (هيئة الط��

ومقرها (جا�سونف�ل)..
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� الذين �قضون ساعات و�عمل بها عدد من الرجال المخلص��
� غرف مظلمة..

ط��لة أمام شاشات الرادار ��
� تمثل الطائرة (747) ساد جو � اختفت النقط ال�� لهذا ح��

ي مما عساە قد حدث.. من الخوف.. الخوف ال��
زادوا تكب�� القطاع ل�نهم لم يروا ش�ئا..

ا).. ي).. انظر� لقد فقدت (2 - 3 سي�� - (ج��
ي) وتأمل الشاشة.. انح�� (ج��

N1500.0 ا).. آخر ارتفاع هو - أر�د قراءة عن (2 – 3 سي��
..W8075.0 وخط الطول

وضغط ع� زر النور األزرق الذي �خ�� اآلخ��ن بوجود
مش�لة، ونظر إ� المفاتيح.. إن اختفاء أثر طائرة ع� الرادار ال

ء واحد.. �
� سوى �� �ع��

- ر�اە� أعتقد أن لدينا طائرة هاو�ة�
 
 

☆  ☆  ☆
اآلن تط�� الـ (747) ع� ارتفاع �ضع مئات األقدام فوق

المح�ط، ونفاثاتها تجعل الماء �غ�� و�مور تحتها..
�
ز) قد ه�ط �الطائرة لس�ب �س�ط: الرغ�ة �� �ان (شام��

الخروج من مجال رادار الدفاع الجوي وخفر السواحل..
اآلن غدت الطائرة خف�ة �ال�س�ة ألجهزة االستطالع..

قال لـ (�انكر):
�ن - قد نلنا اآلن ح���نا.. سنكون عند الج��رة �عد ع��

دق�قة..
- ال �أس.
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- لقد أحس�ت التخط�ط.. ج��رة مهجورة.. مطار غ��
ة.. مستعمل منذ الحرب األخ��

قال (�انكر) ساخرا:
ومساعد ط�ار متعاون.. أل�س كذلك؟

ز) ما �قول.. فالرجل �س�طر عل�ه تماما.. لم �جد (شام��
 

☆  ☆  ☆
 

�ان الجو �سوء �استمرار..
و�دأ (�انكر) �شعر �القلق �س�ب ارتفاع الطائرة الخف�ض،
� تف�ش عن � إ� اتصاالت الطائرات المقاتلة ال��

وراح �ص��
الطائرة (747) دون �لل..

ز): قال (شام��
- ال تخش ش�ئا.. إن هذە الطائرات ت�حث عنا ح�ث من
�
ض أن نكون.. ونحن ن�تعد عنهم ��عة ستمائة م�ل �� المف��

الساعة..
ز)، وهو لم �كن � �الم (شام��

شعر (�انكر) ب�عض سخ��ة ��
ە جاهال.. �حب أن �سخر منه أحد أو �عت��

ز) بتاتا.. ولم �حب فكرة أنه مجرد لم �كن �حب (شام��
ثر أ��� من الالزم �عد انفصالهم.. و(�انكر) أ��� من هاو.. ر�ما ي��

ثار. �ك ال�� سواە �عرف خطر ال��
ز).. ا ما س�حدث لـ (شام�� �عد هذە الرحلة لن يهمه كث��

غادر القمرة فوجد �عض الر�اب يتحركون ب�طء و��نون..
لحسن الحظ أنهم س�صلون ج��رة (سان جورج) �عد ر�ــع ساعة

ق�ل أن �فيق الجميع..
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ز).. وس�كون هذا نعم.. �عد الهبوط لن �حتاج إ� (شام��
أفضل ح�� ع� مستوى تقس�م األموال..

 

☆  ☆  ☆
 

� مخزن ال�ضائع �ان (و�لسون) عا�فا ع� إخراج
و��

اللوحات، ورصها جوار �اب الحمولة، فراح �عينه.
ز) ع� ارتفاع ستمائة قدم فوق � الوقت ذاته �ان (شام��

��
ا�د ح�� غدت الرؤ�ة مستح�لة.. � سطح المح�ط.. الض�اب ي��
أح�انا �انت الطائرة تخ�ج من الض�اب لحظة، عندها �ان يرى

� المنظر ثان�ة..
الماء ثم �خت��

حاال س�كونون فوق الج��رة و�فرغون الحمولة.. وغدا �كون
و) �اسم جد�د وثروة فاحشة.. � (ر�ودي جان��

��
ل�نه لم �كن سع�دا..

� نفسه �مجرم.. �ل لم �عت�� نفسه س�ئا
فهو لم �فكر قط ��

قط..
.. ل�نه �ان �عرف عن � اآلن من الواضح تماما أنه �ال الرجل��

نفسه منذ زمن أنه واهن ضع�ف..
� (الس ف�جاس) وصار مدينا

� القمار ��
خ� �ل ما �ملك ��

�ن ألفا.. �خمسة وع��
� ط��قه �عرضة المسموم: تعاون ولن

هنا ظهر (�انكر) ��
د تكون هناك ديون، �ل ستغدو ث��ا.. ال تتعاون ولسوف �س��

ة.. نقا�ة القمار ديونها.. �الدم.. ولم �كن ثمة اخت�ارات كث��
�ان س�غدو ث��ا �عد دقائق، ل�نه �ان �عت�� ح�اته �لها فشال

وسوء حظ..
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هنا خ�ل إل�ه أنه يرى ش�ئا ما أمامه.. حس�ه مجرد ظل..
ل�نه �ان مخطئا �درجة مرع�ة..

فجأة رأي ب��قا أخ�� �دنو منه.. ثم أدرك ما يراە.. إن ما
�
� تنقب �� ول من الحفارات ال�� �دنو منه هو ب�ج لحفار ب��

المح�ط و��ل الط�ار�ن �ان ��ــــع رد الفعل.. زاد من �عة
النفاثات، ووجه مقدمة الطائرة ألع�.. ل�نه سمع صوت

ج.. ، وأدرك أن الجناح اصطدم �ال�� �
االرتطام المعد��

داد � لوحة الق�ادة.. وحاول اس��
راحت إضاءة حمراء تلتمع ��

� ث�ات محاوال فهم ما �حدث وفرص
التح�م، ب�نما عقله �عمل ��

النجاة..
إن المحر�ات مشتعلة.. ضغط ع� زر إطفاء الح��ق
.. هنا دوى صوت انفجار.. لقد للمحرك الرابع وراح يرتفع أ���

انفجر المحرك الثالث.. ال�د أن شظا�ا الرابع قد دخلت ف�ه..
إن أنظمة الطائرة تتحلل.. هكذا الحظ الجزء المنفصل من

� برود تام..
عقله ما �حدث ��

 

☆  ☆  ☆
 

� حدث التصادم �ان ق���ا جدا من مخزن ال�ضائع، وح��
واستطاع (و�لسون) أن ي�ش�ث.. ل�ن (�انكر) لم �ستطع..
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� قوة..
� الهواء ل�صطدم رأسه �الجدار ��

طار ��
.. ه�ع (و�لسون) إ� ال�اب مذعورا وقد انتا�ه � إن األرض ته��

، ح�� إنه لم ي�ال بنداء (�انكر) له.. �
هلع حيوا��
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سا. از الطائرة �� � احة، وقد صار اه�� خ�ج إ� االس��
د وع�ه من فرط الهزات.. �ان كث�� من الر�اب قد �دأ �س��
فما إن دخل (و�لسون) قمرة الق�ادة ح�� وجد مئات األضواء
الحمراء تلتمع.. وأدرك أن الماء صار دان�ا جدا، وأنهم ع� وشك

االصطدام �ه..
 

☆  ☆  ☆
 

� لم �در (جاالجر) �م استغرقه الخروج من أ�د�ة السواد ال��
دخلها.. ولم �در ما �حدث هاهنا..

متأرجحا شق ط��قه إ� خارج الغرفة.. �جب أن �صل إ�
ە �أن المحر�ات مشتعلة.. قمرة الق�ادة.. إن الضوء األحمر �خ��

؟ ل�ن ك�ف وم��
� المساف��ن الذين �دءوا �ف�قون:

صاح ��
- اتجهوا لمؤخرة الطائرة� أسندوا ظهور�م إ� الجدار

الصلب�
تفاعل �عض المساف��ن معه، وراحوا ينهضون ل�عينوا

سواهم.
لقد صارت زاو�ة انحدار الطائرة حادة تماما، وراحت

احة.. األ�واب واألط�اق تتدح�ج إ� مقدمة االس��
.. لو �

� وضع أف��
ز) أن �حفظ الطائرة �� وحاول (شام��

استطاع أن �لمس الماء ب�طن الطائرة ال مقدمتها فل��ما �انت
هناك فرصة نجاة..

� الهبوط
راح - قانطا - �جذب عجلة الق�ادة، و�اد ينجح ��

�ت الماء �قوة هائلة.. �ما أراد.. ل�ن الطائرة ��
�انت الصدمة ش�يهة �انفجار مروع..

 



3176

☆  ☆  ☆
 

احة تهاوت أجزاء من �طانة الجدار، وطارت � االس��
و��

المناضد واألرائك وزجاجات الخمر.. ووجد (جاالجر) نفسه
وسط شالل من الزجاج المهشم..

ق شاشة التلف��ون ورأي مض�فة تط�� �القذ�فة لتخ��
�ر.. العمالق.. وتحرك الب�انو ل�سقط فوق العازف ال��

.. صوت �اخ.. صوت معادن تلتوي.. صوت الهلع األد��
ء.. �

وفجأة بنفس المعجزة الغامضة توقف �ل ��
الحسن الحظ لم ي�د أن الماء ��ب إ� الطائرة.. ل�ن

الطائرة استقرت فوقه وراحت تتما�ل..
�ان المسافرون مذعور�ن ال �درون ما س�حدث ف�ما �عد..

ل�ن (جاالجر) �ان �عرف أن �اب الخروج �جب أال �فتح،
و�ال ��ب الماء وهوت الطائرة للقاع كحجر..

ون جرحوا �فظاعة، وان��� ال�عض ع�� الطائرة ي�نون كث��
� ال�ار والحائط ) محشورة ب�� �

و��خون.. �انت الطفلة (بو��
و�انت ت��� �صوت عال..

� رقد (بو�شك) و�دە محشورة تحت ال�ار.. من ع� ح��
ت �دە.. الواضح أنه �ان �حاول إنقاذها فانح��

وأدرك (جاالجر) ع� الفور أن ذراع الرجل تهشمت.. حاول
، وق�ل ن) أن ي��حا ال�ار ق�ل أن تم�ل الطائرة أ��� مع م�� (ست��

أن تتهشم الطفلة..
� النها�ة استطاعا أن �حررا الطفلة.. وأخ�ج (بو�شك)

��
ذراعه.. ساعدە (جاالجر) ع� النهوض فوجد أن �دە تتد�

عاجزة إ� جوارە، ولم يتحمل لمسة (جاالجر) لها..
قال لـ (جاالجر):
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� وضع أسوأ..
- ساعد اآلخ��ن.. فهم ��

� إ� قرب � �أن �جّروا المصاب�� نهض (جاالجر) وأمر الناج��
�اب الخروج، وراح �عض الرجال يرفعون الب�انو عن (س��ف)..
، وعرف الجميع أن ضلوعه � �ان �ضع �دە ع� صدرە و���

تهشمت..
) عل�ه، و�ذراعيها طوقته وشعر (جاالجر) انحنت (جو��

.. ور�ة، و�ال تفس�� �حنق ع� ما �دا له، مأساة غ�� ��
 

☆  ☆  ☆
 

� مخزن ال�ضاعة..
ق�ل أن تصدم الطائرة الماء؛ �ان (�انكر) ��

� � ترك��
� أذنه، و�جد ع�ا ��

وقد عاد إ� وع�ه، ل�نه �شعر �ألم ��
عي��ه..

ثم لمست الطائرة الماء فاصطدم رأسه ثان�ة، ورأى الحاو�ات
العمالقة المصنوعة من األلومنيوم - وتزن الواحدة أ��� من ألف

رطل - تنحدر نحوە ع�� أرض المخزن �سهولة تامة..
� هلع رأي

ق أحدها جانب الطائرة �قوة مرع�ة، و�� اخ��
� �دأت ت�سع.. والماء يتدفق منها.. آالف (�انكر) الفتحة ال��

الجالونات تدخل جسم الطائرة.
� موضعه �قوة ال

حاول أن ينهض ل�ن الحاو�ات ث�تته ��
توصف، وراح الماء �مأل المخزن..

هنا راح (�انكر) - الذي لم �جرب قط الشعور �انعدام الح�لة
.. و�دأ الماء �علو.. �ذوق طعمه المالح.. �ختنق.. - ي���

� ضوء القمر - مالت الـ (747) إ� أحد
� الخارج - ��

و��
جان�يها، ثم راحت ب�طء تهوي إ� القاع

 

☆  ☆  ☆
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�ان (فرانك �اورز) و (واالس) �حاوالن رفع الشاشة العمالقة
من فوق رجل سقطت فوقه..

فما إن أخرجاە ح�� أدر�ا أن قلب الرجل قد كف عن
الخفقان..

� ف�ه صوت زوجته تصيح: هنا سمع (واالس) صوتا حادا م��
- ر�اە� انظروا�

�انت �خة ذعر جعلت الجميع �لتفت إليها..
�انت �ش�� إ� النافذة، فرأى الجميع الماء �علو ب�طء فوق

مستوى النوافذ..
ساد الصمت ثم تعالت ال�خات..

و�دأت أضواء الطائرة تتوهج ثم تالشت..
وشعر (مارتن واالس) أنه �ع�ش أحد ال�واب�س الرهي�ة،
ح�ث يهوي إ� ظلمة ال نهائ�ة.. الفارق أن هذا لم �كن �ابوسا..

أما (بو�شك) ف�ان م�ش�ثا �جدار.. الذعر �غمرە، ل�ن ذهن
المهندس ف�ه لم �كف عن إجراء الحسا�ات المعقدة.. واضح أن
قاع الطائرة امتأل �الماء، ل�ن ال يوجد ��ب إ� قسم

ة ط��لة.. المساف��ن، ولو حدث ل�ان هذا واضحا منذ ف��
ل�ن هل تتحمل المخازن صدمة القاع؟

� النها�ة دوي صوت صخب عال.. لقد اصطدمت الـ
��

(747) �قاع المح�ط فعال..
وساد الصمت سوى صوت ��اء المساف��ن..

ا.. الحمد � ع� مد �دە إ� ج�ب حلته فأخ�ج كشافا صغ��
� جي�ه هذا الص�اح.. وع� ضوء ال�شاف تأمل

أنه وضعه ��
الوجوە المذعورة:

- اآلن أصغوا إ�.. هناك ضوء طوارئ لهذا القطاع..
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واتجه إ� مؤخرة الطائرة وهو يتحسس ط��قه �ال�شاف..
� النها�ة وجد صندوق المحوالت.. �ان �عرف أن ال�طار�ات

��
ستعمل ما لم تكن مبتلة.. مد �دە وفتح المحول فأض�ئت
� راحة.. واآلن عل�ه أن يتفقد قطاع

احة.. تنفس �� االس��
المساف��ن ليتأ�د من عدم وجود ��ب..

ء واحد: �
�� �

�انت (�ار�ن واالس) تفكر ��
الخروج من الطائرة.. لذا - ما إن عاد الضوء – ح�� هرعت
ات النجاة فارتدت واحدة، ولحق بها أحد إ� م�ان س��

الموجودين ل�فعل مثلها.. ثم �دأ التدافع المجنون..
� غضب صاح:

هنا وثب (جاالجر) وسطهم و��
ات النجاة� ال أحد �ستطيع فتح األبواب دون أن ا�سوا س��

�مزقنا الماء�
انهالت األسئلة الملهوفة عل�ه واالحتجاج:

- �جب أن نخ�ج / سنغرق هاهنا / هل طلبتم النجدة؟ /
س�نت�� الهواء ق�ل أن �جدونا�

رد عليهم قدر ما استطاع.. �ان عل�ه أن �ع�د جو النظام
هم.. قال لهم إن الماء لم ي��ب إ� إليهم و�ال أدى هذا إ� تدم��

� أنهم آمنون.. احة وهذا �ع�� االس��
هم أن الالسل�� ال �عمل تحت الماء، ل�ن الرادار �عرف أخ��

� الط��ق..
م�انهم، و�التأ��د النجدة ��

ون وعلينا أن نعاونهم.. - واآلن اصغوا � لقد تأذي كث��
.. � �ــــح المجروح�� � ل�� وا المالءات وال�طاط�� أح��

ثم اتجه نحو د. (و�ل�امز) الذي �ان �ضمد ذراع ج��ــــح..
- هل أنت طب�ب؟

هز رأسه أن نعم.. فقال له:
� ال�ار.. عل�ك أن �ساعد بها..

- ثمة طفلة ج��حة ��
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�
هنا دنا منه (بو�شك) ل�قول له:

احة ع� ما يرام.. - الجزء األما�� من االس��
ثم مال ل�سأله همسا:

- (دون).. ماذا حدث؟
� سأعرف الحق�قة حاال. - ال أعرف.. ل���

ثم ترك المهندس ل�ذهب إ� قمرة الق�ادة..
ا ال�قاء تحت �ان (بو�شك) �عرف أن الطائرة لن تتحمل كث��

� ح�� وصول النجدة..
الماء، ل�نه �ان �أمل أن تظل وقتا �ك��

 

☆  ☆  ☆
 

ه�ع (جاالجر) إ� قمرة الق�ادة.. وهنا رأي - و� لذلك -
� ذراعيها.. ا) النائمة ب�� � (إ�ف) ع� األرض تحتضن (ل��

ان وع� �عد خطوات من (إ�ف) رأى (ووكر) مهندس الط��
� دمه..

غارقا ��
قالت (إ�ف) دامعة:

- إنه م�ت�
� فقدت نهض (جاالجر) ور�ت ع� كتف (إ�ف) ال��

شجاعتها تماما، وقال لها:
- (إ�ف).. ثمة جر� هنا �جب معاونتهم.. إنهم �حاجة إل�ك

وأنا مثلهم تماما..
� حزن وهمست:

اب�سمت ��
- سأحاول..

ز) ع� مقعدە، وقد تهشم رأسه � قمرة الق�ادة �ان (شام��
��

ع� لوحة الق�ادة، وع� األرض �ان (ولسون) وقد التوي عنقه
� زاو�ة غ���ة..

��
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واستطاع (جاالجر) أن يرى قناع الغاز جوار (ولسون)..
ز) � تفحص (شام�� هكذا �دأ �فهم ما �ان.. ثم تأ�د �قينه ح��

� جي�ه..
فوجد المسدس ع�ار 0.45 ��

ز) � تمت فمن الواضح أن (شام�� أ�ا ما �ان غرض المؤامرة ال��
� ع� شهقات غ��

ز) ي�نفس �� متورط فيها.. �ان (شام��
منتظمة، و�دا لـ (جاالجر) أن الرجل س�ع�ش..

� هذا..
أثار غض�ه �ل هذا الحمق وال�� اللذين �س��ا ��

هنا جاء أحد المساف��ن عارضا خدماته، فقال له (جاالجر):
- دعنا نأخذ هذا الوغد إ� المكتب، فلد�ه ال�ث�� مما �ف�ە

لنا لو ظل ح�ا..
� المكت�ة يتفقد الزجاج

� اآلن ذاته �ان (بو�شك) ��
��

وخ أو ��ب.. والجدران �حثا عن عالمات ��
هذا ال��ب س�كون هو التوقيع ع� شهادات وفاتهم..

تفحص الجدار.. �ان جسم الطائرة المصن�ع من األلومنيوم
�ع جزءا من ال�طانة؛ عندها � أ��� من موضع.. مد �دە وان��

�اد�ا ��
وجد ما �ان ي�حث عنه..

� الجدار..
إنه انتفاخ مخ�ف منذر �الهول ��

: ت�ادل نظرة خوف مع الرا�ب الذي �ان معه.. فسأله األخ��
- ما رأ�ك؟ هل س�تماسك؟

- إنها طائرة ق��ة حقا.. ل�نها لم تخلق لتحمل �ل هذا
.. � الضغط الخار��

- و�� م�� ستصمد؟
� ح�� تجدنا وحدة

- ال أدري.. - وهز رأسه -.. ر�ما ما �ك��
اإلنقاذ.

� صوته.
و�ان القنوط ��
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☆  ☆  ☆
 

ز) ع� ضوء � (شام�� راح د. (و�ل�امز) �فحص حدق��
ال�شاف..

جوارە وقف (جاالجر) نافد الص�� ي�تظر ن��جة انتهاء
ز) �ملك معلومات ي��دها.. �جب أن �عرف الفحص، فإن (شام��

أين هم.. وم�� لهم أن يتوقعوا قدوم النجدة..
� النها�ة أطفأ (و�ل�امز) ال�شاف وقال:

��
� المخ ولسوف

- إن حدقت�ه �ستجي�ان.. هذا ارتجاج ��
�صحو منه..

.. - م��
- عس�� أن نقول.. ل��ما تم هذا ��عة..

� وسط متاهة من هز (جاالجر) رأسه.. مجرد عدم �ق��
األش�اء غ�� المؤكدة.. واستدار لـ (كراوفورد) وقال له:

د وع�ه.. � �س�� � ح��
�� - راقب هذا الوغد وأخ��

ثم إنه غادر الم�ان مع د. (و�ل�امز) وقد صار أ��� هدوءا..
ة �حاولون � مجموعات صغ��

احة �� � االس��
�� � و�ان الر�اب ملتف��

رفع معن��ات �عضهم..
ورأى (بو�شك) قادما نحوە.. وجهه المقطب �دل ع� شؤم

تقي�مه لموقف الطائرة..
ە �الوضع.. �صوت هادئ �� يتجنب إفزاع المساف��ن أخ��
� (إ�دي) الذي تهشمت

� �السا�� وطلب من د. (و�ل�امز) أن �ع��
رجله داخل حجرة االتصاالت..

� لم احة �ان (مارتن واالس) �حتضن زوجته ال�� � االس��
و��

تصب، ل�نها �انت منهارة تماما.. فناداە قائال:
- أحتاج للعون.. هال أت�ت هنا؟
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قال (مارتن):
- �الطبع..

ل�ن زوجته �ش�ثت �ه �قوة.. �انت تعت�ە �دافع من
� ت�لمت �ان صوتها ق��ا: الغضب.. أ��� منه الخوف.. وح��

. � ك�� - ال ت��
�ان �عرف أن التعقل ال �جدي معها.. ل�ن ال�د لها أن تفهم
� العالم.. أشخاصا �حتاجون إ� أش�اء

أن هناك أناسا آخ��ن ��
ء �الف�ع.. � الم��

� عي�يها رأي تفاعلها الحيوا��
مثلها تماما.. و��

- (�ار�ن).. هناك أناس �جب العنا�ة بهم..
� ذراعه وصاحت:

غرست أظفارها ��
� ماذا س�حدث �؟ � .. وعل�ك أن تحمي�� � - أنت زو��
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�ع ذراعه منها.. ء من الغلظة وان�� �
نهض ���

هنا تحولت إ� أف� سامة.. و�خت:
- اذهب أيها الوغد�
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وتذكر أنه لعب هذا الدور معها مرارا.. فان�ف..
� ذراعه وصاحت:

غرست أظفارها ��
:( � � تمسح ع� شعرە، قال (بن�� � ذرا�� أمه ال�� و���

- ماما.. هل سنموت جم�عا؟
ء غامض �

ته �صدد ما �حدث.. فالموت �� شعرت �ح��
�ال�س�ة لألطفال.. لذا قالت له دون أن تؤمن �ما تقول:

- ال �ا ع��زي.. سنكون ع� ما يرام.
 

☆  ☆  ☆
 

ع� ضوء ال�شافات تحسس (بو�شك) قاع قسم ال�ضائع..
�ان ماء ال�حر ي��ب ب�طء ل�ن ب��ات..

مع�� هذا أن مخزن رقم واحد قد غرق تماما..
�ان هو و(جاالجر) �فهمان خطورة الموقف..

هل س�تم إنقاذ المساف��ن ق�ل أن ي��ب الماء إ� قسم
المساف��ن؟ ال أحد �عرف..

 

☆  ☆  ☆
 

�ان (س��ف) مس�ندا إ� جدار الطائرة، �ضغط �م�شفة
) �س��دل له مبتلة �الدم ع� ج�ح وجهه، وجوارە انحنت (جو��

الم�شفة.. �ان القلق �عت�ها عل�ه..
إن األمر مرعب.. ل�نه غ�� قا�ل للوصف �ال�س�ة لشخص

كف�ف �ع�ش األلم دون أن �عرف ما �حدث حوله..
- هل تحتاج إ� جرعة ماء؟

- نعم.
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هرعت إ� ال�ار فوجدت زجاجة سل�مة وك��ا.. مألت ال�وب
خ والسالم ع� �الماء، ثم عادت إل�ه.. حس�ته نائما.. فهو مس��

وجهه.. ل�نها ركعت جوارە لتعرف الحق�قة.. لقد مات..
وضعت رأسها ع� صدرە وراحت ت�شج..

 

☆  ☆  ☆
 

- � اجتاز (جاالجر) و(بو�شك) الماء - الذي وصل إ� الركبت��
� قاع الطائرة.. و�انت هناك جثة عرفا ع� الفور أنها جثة

��
.. الطا��

استدار (جاالجر) إ� زم�له وقال:
- حسن.. ما هو رأ�ك؟

- �عد مدة �مت�� الجزء األوسط من الطائرة �له.. س�ستغرق
� أو ثالث ساعات.. �جب أن تصل النجدة ق�لها. هذا ساعت��

هنا ظهر (كراوفورد) ع� قمة الدرج.. وصاح:
.. لقد استعاد مساعدك وع�ه.. � - �اب��

ز) لهو شد�د شعر (جاالجر) براحة.. إن ما س�قوله (شام��
األهم�ة.. لذا ه�ع ع�� الم�اە ل�لحق �الرجل..

 

☆  ☆  ☆
 

ز) جالسا ع� األر�كة، مليئا �ال�دمات ل�ن دون �ان (شام��
ة، وقد أجاب ع� �ل األسئلة، ب�نما (بو�شك) و إصا�ات خط��

(جاالجر) و (كراوفورد) �صغون..
أثارت هذە القصة غث�ان (جاالجر) وغض�ه ل�نه تمالك

أعصا�ه �� �سأل سؤاال مهما:
- هل حصل رادار السواحل ع� إحداث�اتنا ق�ل التصادم؟
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ز) رأسه: هز (شام��
- ال.. لم تكن هناك فرصة، وكنا تحت مستوي الرادار..

� غضب هز (جاالجر) مساعدە:
��

- �ا لحظك أنك مصاب أيها الوغد التعس و�ال لمزقتك إر�ا�
ز) رأسه، وتمدد ع� األر�كة.. أطرق (شام��

استدار (جاالجر) إ� (كراوفورد) �طلب منه مراق�ة الرجل..
احة فرأت (إ�ف) وجهه القلق وسألته: وخ�ج إ� االس��

- ما مع�� هذا؟
� م�ل عن موضع فرق ز) أ�عدنا مائ�� � أن (شام�� - �ع��

ال�حث..
ا�سعت عيناها وهمست:

- أال توجد فرصة؟
� الجح�م.. نحن وحدنا تماما..

- ال فرصة ��
 

☆  ☆  ☆
 

� مركز (الت�سيق
لم تتوقف حركة ال�حث عن الـ (747) ��

التا�ت��� لل�ح��ة).. ل�ن ما إن توغل الل�ل ح�� �دأ الرجال
�ظهرون اال�تئاب واإلرهاق اللذين �صاح�ان ال�حث غ��

المثمر..
� التبغ �وا مئات الجالونات من القهوة، وامتألت مطا�� ��
�األعقاب.. �ان الطقس �سوء �استمرار، ومن العس�� إرسال

ض.. طائرات أ��� إ� موضع الطائرة المف��
) قد جاء من (�الم بي�ش) �عدما علم � و�ان (ف�ل�ب س��ف��
� إ� ما

� غرفة الرادار �ص��
� مقعد ��

�اختفاء طائرته.. وجلس ��
ال (كور�جان) قائد العمل�ة.. قام �ه األدم��
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ط�لة ح�اته �ان �عت�� نفسه مؤهال للتعامل مع أ�ة �ارثة..
� �انا �حطمانه.. ل�ن االنتظار الم��ر وعدم ال�ق��

، ل�ن �
�ان �عرف أن هؤالء الرجال يؤدون عملهم �ما ي����

� أصدقائه واب�ته وحف�دە الذين
هذا غ�� �اف �التأ��د.. فكر ��

� قوته
ر�ما هل�وا اآلن.. إن هذا أ��� مما يتحمله.. وح�� رجل ��

له حدودە، وهو قد وصل إ� هذە الحدود..
 

☆  ☆  ☆
 

ال: سأل األدم��
.. ما �� فرصنا؟ - أر�د منك أن تكون ��حا م��

نظر إل�ه (كور�جان) وعرف أنه �جب أن �قول الحق�قة:
�
ون طائرة �� � ال�ح��ة وحرس السواحل لدينا ع�� - ما ب��

ء.. �
� الماء.. وح�� اآلن لم �صلوا إ� ��

الجو وست سفن ��
وأخ�ج س�جارا أشعله، ونفث الدخان وقال:

ء.. أنا آسف �ا (ف�ل�ب).. ل�ن األمر ال ي�دو م��حا.. �
- ال ��

) �قل�ه �غوص برغم أنه توقع �لمات كهذە.. � وشعر (س��ف��
ل�ن سماعها �ختلف �التأ��د..

 

☆  ☆  ☆
 

. � احة، ونام �عض الر�اب المرهق�� � االس��
ساد جو ثق�ل ��

لم �عد هناك ما �مكن عمله اآلن.. لقد أز�ل الزجاج المكسور
وعولج الجر� قدر اإلم�ان.

�دأ ضوء أخ�� ي��ب ع�� النوافذ.. إنه الفجر.. ضوء
� ال�دء ارتفعت معن��اتهم.. هناك

الشمس آت ع�� الم�اە.. ��
� فرصة مع النهار �� يراهم أحد.. وتحركت الغ��زة الحيوان�ة ال��
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جعلتهم �سعدون لرؤ�ة ضوء النهار �عد السواد المطبق الذي
�ان �حا�هم..

�ان (جاالجر) قد أفهمهم ما حدث �الض�ط.. االختطاف..
ز) وحاول �عضهم � ع� (شام�� �قة اللوحات.. �انوا غاضب��

� حزم:
الفتك �ه، ل�ن (جاالجر) قال لهم ��

- لن نتحول إ� عصا�ات.. إن السلطات س�تعامل معه �عد
نجاتنا..

لم �حب أن �كذب عليهم.. ل�نه قدم لهم ال�ث�� من األعذار
عن س�ب تأخر النجدة فلو عرفوا أال أمل هناك لعم الهلع..

وآخر ما �ان ي��دە هو ذعر عام..
 

☆  ☆  ☆
 

- أين الدائرة E-15؟
� (بو�شك) ع� الصفحة �دقق.. انح��

� ع� كتاب الدوائر ال�ه���ة �ان جالسا مع (جاالجر) عا�ف��
� الطائرة.. ت�بع (بو�شك) الدوائر ب�ص�عه ثم قال:

المعقدة ��
- ها �� ذي..

- هل �مكننا الوصول إليها؟
- هذا سهل.. واآلن إذا أردت أن..

هنا سقطت قطرة ماء فوق الصفحة.. ت�عتها قطرة أخرى..
ى الماء يتجمع عند السقف هنا رفع (بو�شك) رأسه ل��
ل�كون نقطة جد�دة.. ت�ادل الرجالن النظرات.. ثم نهض

(بو�شك) صاعدا إ� الجزء العلوي من الطائرة..
وع� ضوء ال�شاف استطاع أن يرى خ�ط الماء يتجمع آخذا

ء ل�نه واثق.. ط��قه إ� قسم المساف��ن.. خ�ط ���
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اتجه إ� المكتب.. فوجد األرض مغمورة �الماء.. إن جدار
الطائرة لم �عد يتحمل �ل هذا الضغط..

� وأسطوانة �انا هناك، وعاد إ� التقط قناع أوكسج��
احة.. االس��

إن خطة (جاالجر) مجنونة ل�نها أملهم الوح�د..
سأله (جاالجر) هامسا:

- ما مدى سوئه؟
. �

� �ما �ك�� - س��
� الصفحة، وقال:

أشار (جاالجر) إ� دائرة كه���ة ��
- انظر إ� W57. إنها صالحة..

�جب أن ي�تهوا من هذا ��عا.. إن الماء قادم ال محالة..
 

☆  ☆  ☆
 

هتفت (جو�) فجأة:
- أصغوا� هل �سمعون هذا الصوت؟

.. أجهدت أذنيها.. �
حاولت (إ�ف) أن تص��

�
از فصاحت �� � �ان صوتا هو م��ــــج من الضوضاء وااله��

الموجودين:
- أرجو�م.. اصمتوا لحظة�

نظروا لها �دهشة، ثم ساد الصمت.. �دأ الصوت يزداد
وضوحا.. نهض (مارتن واالس) وأرهف السمع.. إنه غطاس �ارع

لهذا �عرف هذا الصوت ج�دا.. لذا اب�سم وقال للموجودين:
- إنه قارب� إنهم قادمون من أجلنا�

تعا� ال�اخ، وراحوا �حتضنون �عضهم..
 

☆  ☆  ☆
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ت�ه) وفوق سطح الماء �انت ناقلة ال��ت الفر�س�ة (لي��
ة عقدة.. �انت متجهة إ� تتحرك ��عة خمس ع��

(تكساس)..
و�ان أفراد الطاقم �جنون شوقا للعودة إ� األرض �عد طول

غ�اب..
وع� سطحها �انت الشمس الجم�لة تلتمع، وأشعل

� مقعدە.
اح �� ) لفافة ت�غه األو� واس�� � (الناضور��

ء �مكن رؤ�ته ع� سطح الماء.. �
لم �كن هناك �الطبع ��

 

☆  ☆  ☆
 

� صوت المحر�ات..
تال��

تعا� الخوف وفقدان األمل..
ا) إ� (بو�شك) وسألته نفس السؤال الذي � واستدارت (ل��

�سأله الجميع:
كوننا؟ ك�ف �فعلونها؟ - ك�ف ي��

ارتجف جسدە توترا.. وقال:
- ال أعرف..

هتفت (�ار�ن واالس) �أسل��ــها المتنمر:
- أنا أعرف لماذا لم يتوقفوا.. هل تعرفون الس�ب؟

ساد الصمت.. فقالت ولسانها �قطر حقدا:
- لم يتوقفوا ألنهم لم يرونا.. لم �عرفوا أننا هنا.. أال تفهمون

؟ ال أحد �عرف أننا هنا ولن �جدونا أ�دا� �ا حم��
لقد أظهرت لهم حق�قة �انوا �شكون فيها.. ل�ن الجميع

تم�� أال تقال.. ولم �ستط�عوا تجاهلها �عد ما ق�لت..
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از.. إن هذا آخر ما ي��دە اآلن.. � � اشم��
نظر لها (جاالجر) ��

�انت المرأة من الطراز الذي �داوي القلق بتوز�عه ع� اآلخ��ن..
- أعتقد أن هذا �اف �ا م�� (واالس)!

ثم قرر أن يت�لم ��احة.. قال:
- ل�كن.. الوضع أسوأ مما قلت ل�م.. طائرات ال�حث ال

تعرف م�اننا.. ل�ن لدينا خطة..
ة: ات النجاة، وأخ�ج عبوة صفراء كب�� واتجه إ� موضع س��

� �كون - هذا طوف ي�تفخ ذات�ا �ه جهاز السل� �عمل ح��
سل إشارة استغاثة (ماي داي) الطوف ع� سطح الماء.. وس��

إ� وحدات اإلنقاذ.. سنحاول إخراج هذا الطوف من الطائرة..
� مخزن

� هذە الطائرة �اب واحد �فتح للداخل هو ��
يوجد ��

ال�ضائع.. وقد درست ومس�� (بو�شك) دوائر الطائرة، وأعتقد
� مخزن أن بوسعنا فتح ال�اب كه���ا.. و�وجد جزء خاو ب��

ال�ضائع وهنا.. وهذا معناە غرق جزء واحد فقط..
سأله (ن�كوالس):

- ك�ف س�تنفس؟
� واألسطوانة.. وقال: �ــهم قناع األ�سج�� مد �دە ل��

� أصل للسطح.. - سأرتدي هذا إ� ح��
ساد الصمت ب�نما الموجودون �متصون �لماته و�حاولون
� مخزن ال�ضائع

اس��عابها.. و�ادت (إ�ف) تجن و�� تتصورە ��
�فتح ال�اب ل�غرقه..

قال (مارتن واالس):
.. �جب أن أذهب معك.. � - �اب��

� لن.. - أخ�� أن��
� خ�� منها ف.. والفرصة لرجل�� .. أنا غواص مح�� � - �اب��

الواحد..
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� قال (بو�شك): �اد (جاالجر) يرفض ح��
- إنه محق �ا (جاالجر).. ل�س من حقك الرفض.. سأح��

قناعا وأسطوانة له..
� الطوف.. واتجه الرجال إ� مخزن ال�ضائع حامل��

 

☆  ☆  ☆
 

ا �ع (بو�شك) جزءا كب�� ما إن وصلوا إ� مؤخرة الطائرة؛ ان��
من �طانة الجدار لتظهر األسالك ال�ه���ة متعددة األلوان.. �ان
(بو�شك) �ستطيع أداء العمل �ش�ل أفضل، ل�ن ذراعه

� ب�صدار التعل�مات..
المهشمة جعلته �كت��

�ان ع� (جاالجر) أن �كون حذرا و�ال انفتح ال�اب فجأة..
وقال له (بو�شك):

كهما - هو ذا.. ار�ط السلك األحمر واألخ�� معا.. ل�ن ال ت��
�لمسان األزرق..

قام (جاالجر) �ما ق�ل له.. لو المس السل�ان األزرق النفتح
ال�اب.. وقال لـ (بو�شك):

� هو قدرة ال�اب األوسط ع� تحمل �ل هذا - ما �قلق��
الضغط..؟

- سنعرف هذا حاال �ا زم�ل..
 

☆  ☆  ☆
 

� ع� حزامه، وضع (مارتن واالس) أسطوانة األوكسج��
� ووصلها �خرطوم قناع الوجه.. وفتح أسطوانة األوكسج��

� حقا نفعه
وتنفس قل�ال ثم أغلق الصمام.. إنه جهاز �دا��
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� الجو، ل�نه غ��
الوح�د هو إمداد طاقم الطائرة �الهواء ��

مخصص للغطس.. ل�ن ما الح�لة؟
احة فجاء الموجودون �شكرونه و�شجعونه خ�ج إ� االس��

ع� ما س�قوم �ه.. شعر �أنه ع� ما يرام..
شخص واحد فقط لم �شكرە ولم يودعه: زوجته (�ار�ن)..
�
فقد �شاجر معها منذ ثوان ألنها تأ�� له أن �شارك (جاالجر) ��

تلك المغامرة المجنونة..
لم تكن عالقتهما �� تلك العالقة السامة دائما.. أح�انا �ان

�شعر �أنها تح�ه.. وقالت له:
ء أقوله.. أل�س كذلك؟ �

- لن �جدي ��
لم �جب.. فقالت:

- دع (جاالجر) يرحل وحدە.. أرجوك..
� أفعل هذا من أجلنا.. - إن��

- (نحن)؟ أنا وأنت هما (نحن).. أما �ل هؤالء فغ��اء..
مش�لتك أنك تعتقد أن �ل واحد هو (نحن)..

�ان مستح�ال جعلها تفهم..
� أن أصفق - اذهب اآلن.. كن شه�دا.. ل�ن ال تتوقع م��

ل�طولتك الرخ�صة هذە..
� مخزن ال�ضاعة..

لم يرد ولحق �الرجال ��
 

☆  ☆  ☆
 

قال (مارتن) لصد�قه (فرانك):
ء �� فأرجو أن تع�� �العمل.. �

- لو حدث ��
- ثق بهذا..

- وتأ�د من أن (�ار�ن) لن تؤذي نفسها..
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� المح�ط من
وشعر براحة ألنه س�ل�� بنفسه ومشا�له ��

جد�د..
استدار (جاالجر) وأشار ب�بهامه ألع� �مع�� O.K لـ
ان (واالس).. ثم صافح (بو�شك) و (إ�ف) الدامعة.. وخ�ج األخ��

من غرفة ال�ضاعة �عدما أح�موا إغالق ال�اب..
وقف الرجالن أمام �اب ال�ضاعة.. �انا �عرفان أن هناك
مئات األطنان من ماء المح�ط ع� الجانب اآلخر من ال�اب،

ولسوف تنهال عليهما �عد ثوان..
قال (جاالجر):

- حسن.. س��دأ.. ابتعد عن ال�اب قدر اإلم�ان فلو انفتح
لحس�ت أن بوا�ات الجح�م انفتحت..

ابتعد (مارتن واالس) عن ال�اب، و�ش�ث �الجدار.. أما
� فشم (جاالجر) فمد �دە إ� األسالك.. فتح صمام األ�سج��

� رئ��ه، وسمع صوت الهس�س..
�� �

رائحة الغاز ال�ارد الن��
قال (واالس):

.. إذ تصعد إ� السطح حاول أن تخ�ج �ل الهواء من � - �اب��
صدرك.. ال تحاول ح�س نفسك و�ال آذ�ت رئ��ك..

هز (جاالجر) رأسه.. ومد �دە والمس السلك األزرق
� اآلخ��ن.. دوى صوت المحرك الذي �فتح ال�اب ل�ن �السل���
هذا لم ينفتح.. انتظر لحظة ثم المس األسالك مرة أخرى

صوت المحرك ل�ن ال�اب لم ينفتح..
�ساءل (مارتن):

- ماذا هناك؟
هز (جاالجر) رأسه من جد�د:

- ال�د أن المحر�ات اللعينة قد التصقت.. أو أن ال�طار�ات لم
تعد بها قوة �اف�ة..
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حاول �ا�سا مرة ثالثة.. ورأى أن (مارتن) قد دنا من ال�اب
ل�فحص األقفال عن كثب.. فقال:

س.. ال تدن من... - اح��
ل�ن األوان قد فات..

انفتح ال�اب ودخلت مئات األطنان من الماء..
ء ��عة ح�� إن (جاالجر) لم ير ما حدث.. فقط �

تم �ل ��
عرف أن (واالس) قد تل�� الصدمة �قوة.. وق�ل أن يتحرك
� الطوف

صارت الغرفة جح�ما من الماء الهادر.. �ان �فكر ��
األصفر خلفه..

تمزق القناع وأدرك أنه �ست�شق ماء ال�حر المالح وفجأة
ء.. �

امتأل المخزن �الماء، و�التا�� هدأ �ل ��
ح�س أنفاسه وفتح عي��ه ل�حرقهما الماء المالح.. وجد قناع
� الذي سقط منه تتصاعد منه الفقاقيع.. ث�ته ع� األ�سج��

وجهه وأخذ جرعات ع��زة من الهواء، ثم سبح نحو (واالس)..
� ال ت��ان وع� �ان رأس األخ�� متدل�ا وعيناە مفتوحت��
ء.. �

الضوء الخافت القادم من الخارج أدرك أنه ال �مكن عمل ��
وراح �سبح نحو �اب المخزن..

 

☆  ☆  ☆
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.. � � ظهور الرجل��
اح�شد المسافرون قرب النوافذ �أملون ��

سمعوا صوت هدير محر�ات ال�اب، وضعف الضوء لحظة
.. ثم تكررت المحاوالت فتوتروا وقد أحسوا أن � تالمس السل���
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ش�ئا ما ل�س ع� ما يرام..
ت الطائرة.. � ثم سمعوا ال�اب ينفتح فجأة.. واه��

ومن النوافذ رأوا الجزء التا�� من الدراما.. فقاقيع تتصاعد.،
ثم طوق النجاة.. وشهق الناس إذا رأوا (جاالجر) يرتفع ب�طء..

ة � الماء.. مر أمام النافذة م�ا��
ثم رأوا جسد (واالس) �طفو ��

وقد �دا أثر االنضغاط ع� وجهه..
.. �الواقع �اد برزت عيناە واتخذ عنقه وضعا غ�� طب���

تعرفه �غدو مستح�ال.. وأدركوا أن مي�ته �انت أل�مة ش��عة..
� نفسها..

�انت (�ار�ن) تولول وقد فقدت التح�م ��
حاول (�اورز) أن يهدئها ل�نها تراجعت عنه �الملسوعة،

مدت (إ�ف) �دها لها ل�نها �خت:
� ا�قوا �ع�دا� � - ا�قوا �ع�دا ع��

� كراه�ة �أن ما
ثم �دأت �ستع�د روعها، فراحت ترمقهم ��

حدث لزوجها حدث �س�بهم..
احة.. � ركن االس��

وابتعدت عنهم وجلست ��
ساد الصمت الم�ان.. ر�ما �ان (جاالجر) ع� السطح اآلن..
ل�ن منظر جثة (واالس) هزهم �عنف، وأدركوا أال ضمان

للنجاة..
 

☆  ☆  ☆
 

وصل (جاالجر) لسطح الماء، فشهق ملء رئ��ه �ان الم�ج
، الذي �ان ق���ا �

عات�ا لذا �دا من العس�� أن �صل للطوف الدا��
ل�نه ي�تعد عنه �استمرار..

جاهد ح�� وصل إل�ه، وصدرە يؤلمه وعيناە تحرقانه..
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�ان مرهقا �اردا، لذا رقد ع� ظهرە ينظر للسماء.. ثم استعاد
قواە و�دأ �شغ�ل جهاز اإلرسال.. وم�ورا سمع صوت (ب�ب

ب�ب) ي��عث منه.. حمدا �..
� الطوف ينظر حوله إ�

�انت مفاصله تؤلمه، وجلس ��
� جعبته سوى االنتظار واأللم..

المح�ط الخاوي.. ل�س ��
 

☆  ☆  ☆
 

�دأ رجل االتصاالت �شعر �دهشة..
� مركز االتصاالت التا�ت��� لعدة ساعات، يتفقد

�ان جالسا ��
قنوات اإلغاثة، ولم يتوقع أن �سمع ش�ئا �عد �ل هذا الوقت..

� من جهاز
� سمع إشارة (ماي داي) تأ�� لذا شعر �دهشة ح��

الراديو، وصوت (ب�ب) يزداد قوة ع� تردد الطائرات..
صاح ف�من حوله:

- قد سمعت إشارة�
ال (كور�جان) ) مع األدم�� � أحاطوا �ه، وه�ع (س��ف��

� الم�ان..
�� � �صغ�ان.. وهنا دب ال�شاط المفا��

راح الرجال �حاولون تحد�د م�ان اإلشارة..
وع� منضدة الخرائط عكفوا �مساطر المالحة ع� تحد�د

ال�قعة..
) مذهوال: � قال (كور�جان) لـ (س��ف��

� م�ل من م�ان �حثنا� هذا ال �صدق� - ع� �عد مائ��
واآلن - وقد عرف موقعا - هو �عرف ما �جب عمله..

أمر ال�وماندور (ر�د) �التحرك.. ثم سأله عن السفن
الموجودة هناك، فقال هذا:

- (ج��ن و�ش) و(�ايوجا) و(هاملتون)..
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� العمل�ة..
ل�نها ل�ست ��

ال (ج�مس) - �� جزء من العمل�ة اآلن.. أطلب األدم��
وحرس السواحل..

�ان �شعر �الراحة ألن لد�ه أمال ما..
� راحت تعمل بها � رضا ال�عة ال��

) يرقب �� � وراح (س��ف��
: � التصاالت الالسل��

وحدة إنقاذ ال�ح��ة، و�ص��
- �حث (5).. هنا قاعدة ال�حث.. لدينا طائرة 27 شماال و65

غ��ا.. ا�دأ التحرك.
- هنا �حث (5).. �دأ التحرك.. (روجر)..

 

☆  ☆  ☆
 

� قاع الطائرة منذ خ�ج
�ان (بو�شك) لم ي�ذل موضعه ��

(جاالجر).. وهو �درك أن الماء يتعا� �استمرار، والوضع �سوء..
لم �كن �حاجة إ� أن يتفقد مواضع ال��ب.. األبواب �لها

��ب الماء من الجوانب وأع� ال�اب..
احة.. سمع خطوات متجهة إ� االس��

سأله القادم:
- مس�� (بو�شك).. هل يوجد ما نقوم �ه؟

ا.. ء.. لقد لعبنا أخر ورقة لدينا.. ولتأمل خ�� �
- وال ��

ون دق�قة احة جلس المسافرون.. لقد مرت ع�� � االس��
و��

�
ء �األمل ي�ساب �� �

منذ رحل (جاالجر).. وألول مرة �دأ ��
النفوس..

) بتعاطف أما (�ار�ن) ف�انت وح�دة مكت��ة.. شعرت (إم���
� رفق:

شد�د نحوها، فنهضت لتقول لها ��
� لتجل�� معنا؟ - م�� (واالس).. لم ال تأت��
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� ) رأت شف�� لم تجب (�ار�ن) �أنها لم �سمع.. �ل إن (إم���
المرأة تتحر�ان دون صوت.. نهضت �حر�ات غ���ة كحر�ات

� أثناء النوم.. الماش��
): إ� أين �� ذاه�ة؟ و�ساءلت (إم���

) فجأة إ� أين �انت (�ار�ن) ذاه�ة، وماذا هنا فهمت (إم���
�انت تزمع عمله..

� هلع:
�خت ��

� � � ماذا ستفعل�� �
- توق��

وث�ت (إ�ف) لتلحق �المرأة ق�ل أن تفتح ال�اب الذي �قود
إ� مخزن ال�ضائع.. جذبتها من ذراعها و�خت:

- ستقتلي�نا� ابتعدي عن ال�اب..
� �جب أن أخ�ج� � - اتركي��

� ذراع (إ�ف).. مزقت وجهها.. ولم تجد
وغرست أظفارها ��

(إ�ف) ط��قة للس�طرة ع� هذە المرأة سوى حل واحد..
� وجهها �أقوى ما

�ت (�ار�ن) �� كورت ق�ضتها و��
استطاعت.. تهاوت المرأة ع� األرض وتحسست شفتها

ف دما.. � السف�.. �انت ممزقة ت��
ء من أعماق روحها.. � .. ��اء ��� فجأة �دأت ت���

؟ � - لماذا فعلت هذا؟ انظري ما فعلت ��
لم ترد (إ�ف).. احتض�تها دون �لمة، شاعرة أن ش�ئا ما ل�س

� عقل هذە المرأة..
ع� ما يرام ��

 

☆  ☆  ☆
 

أ�طأ ط�ار النفاثة محرك طائرته، وهو يرى الطوف الذي �دا
� المح�ط..

كنقطة ��
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� الطوف رآە..
� �� يتأ�د أن الرجل الذي �� دار حوله مرت��

� هذە ال�قعة.. دار
ل�ن ما أثار دهشته هو أنه لم ير أي حطام ��

ى المشهد �ش�ل أفضل.. هنا أصا�ه من جد�د، وارتفع أ��� ل��
الذهول..

� للطائرة (747).. تحت سطح الماء �ان يرى الظل المم��
ضغط ع� زر أمامه ل�سقط ص�غة ملونة فوق المنطقة.. ثم

فتح جهاز المذ�اع لي�لغ المركز �ما رآە..
 

☆  ☆  ☆
 

اح�شد رجال ال�ح��ة حول (الراديو) ب�نما الط�ار �عطيهم
�
تق��را عن الموقف.. الطائرة مغمورة تماما.. رجل واحد ��

طوف..
قال (كور�جان):

� المنطقة.. أعدوا طاقم غطس
- أر�د حالة إنذار رقم واحد ��

وطائرات هليوك���� طراز SH - 3 أر�د خراط�م هواء.. أدو�ة..
تعامل �أنها عمل�ة ان�شال غواصة غارقة..

وتحدث (كور�جان) إ� ضا�ط االتصال:
� �الق�طان ع� السفينة (�ايوجا).. - صل��

- آي آي �ا س�دي..
:( � قال (س��ف��

� وجود أح�اء؟
- هل هناك فرصة ��

قال (كور�جان):
- �التأ��د.. لقد أنقذنا أشخاصا من تحت الماء من ق�ل..

المهم هنا أن �كون جسم الطائرة سل�ما..
ي) قائد (�ايوجا): � � (ما��� هنا جاء صوت �اب��
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- س�دي.. نحن نتجه نحو الطوف.. �دأنا إعدادات الغطس
�ن دق�قة.. ولسوف نصل الموقع خالل ع��

).. حظا � - استعدوا الستق�ال هل�ك���� تقل مس�� (س��ف��
سع�دا..

) القلق واب�سم: � ثم استدار لـ (س��ف��
.. � ء ع� ما يرام.. فاطم�� �

- س�كون �ل ��
 

☆  ☆  ☆
 

ة ال � الج�ش خ��
�انت لدى ال�ح��ة أ��� من أي سالح آخر ��

� عمل�ات اإلنقاذ.. فقد تم �شك�ل جناح اإلنقاذ
�أس بها ��

ة تظهر الخاص بها منذ الحرب العالم�ة األو�، و�انت هذە الخ��
� الح�اة والموت �ضع � �كون الفارق فيها ب�� � وقت الطوارئ ال��

��
دقائق..

� الطائرة - �عرف أن (جاالجر) لم يتأخر
�ان (بو�شك) - ��

سوى ساعة.. ل�ن هذە الساعة �دت له �األ�د..
احة و�تعا�.. �ان الماء ي�سابق ع�� الدرجات نحو االس��
فعرف (بو�شك) أن عل�ه أن يرفع الجر� ألع� قل�ال.. إنها

مسألة وقت، والماء اآلن ع� ارتفاع �ضعة أقدام..
احة حاول حساب الوقت الذي س�مأل الماء ف�ه االس��

الرئ�س�ة.. ول�ن ما الفارق؟
�
�� � ) الراقدة ع� األرض، وتعاون مع رجل�� �

اتجه إ� (دورو��
) ت�لل جب�نها حملها إ� األر�كة، وجوارها جلست (إم���

�م�شفة..
� المساف��ن.. هنا تعالت همهمة ب��
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ز) الذي جلس وح�دا مكت��ا �دأ �سمع وح�� (شام��
الصوت.. صوت قارب �دنو.. صوتا يتعا�..

وهذە المرة لم يتالش..
راحوا يهللون و�تصا�حون.

� فعلها..
واب�سمت (إ�ف) لفكرة أن (جاالجر) سالم.. لقد ��

فعلها (دون)، ووجدونا..
 

☆  ☆  ☆
 

� تم استدعاؤها � التدر�ب، ح��
�انت السفينة (�ايوجا) ��

للغوث فتحركت ��عة نحو مصدر اإلشارة.
� أثناء الرحلة..

�� � تم إعداد مضخات الهواء وأناب�ب األ�سج��
ي) �عرف أن سفي�ته قادرة ع� أداء المهمة، � و�ان الق�طان (ما���
� من رجال الـ U.D.T... و�� الحروف األو� من ألن عليها طاقم��
ع�ارة (إخالء السفن الغارقة)، و�ان هؤالء �ستعدون �أدواتهم

فوق ظهر السفينة..
�انت كفاءة هؤالء القوم �� الضمان الوح�د ألداء مهمة ��

� أ�سط ظروفها - شد�دة الخطر..
�� -

� السفن.. لقد ظهر وهنا دوى صوت جهاز االتصال ما ب��
ي (جاالجر) وسط ي) منظارە المقرب ل�� � الطوف.. ورفع (ما���

المح�ط..
قال لضا�ط االتصال:

� درجة.. استعدوا الن�شال - حرك الدفة خمسة وثمان��
الرجل..

 

☆  ☆  ☆
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ا�د راح (جاالجر) يرقب السفينة تدنو.. وق�ل أن � بتوتر م��
ل الـ (�ايوجا) مرساتها؛ ظهر (زود�اك) وهو قارب مطا�� � ت��

� الماء، �ه رجال من طاقم الـ U.D.T ل�شق
�محرك تم إنزاله ��

األمواج متجها إ� (جاالجر).. و��عة شد�دة ان�شلوا الرجل ثم
عادوا إ� (�ايوجا).

قام طب�ب �فحص (جاالجر) ��عا، وساعدە ع� أن �لتف
�ال�طان�ات، ثم قدم له �عض القهوة الساخنة من (ترموس)..

رشف منها �عض رشفات ثم صاح:
.. إن الر�اب هم من �حتاجون إ� عون وعلينا - أنا �خ��

إخراجهم حاال..
�
صعد �معونة الرجال إ� ظهر الـ (�ايوجا) وه�ع ل�ل��
الق�طان.. فهو �ملك معلومات حي��ة �جب أن �عرفها الرجل..

دنا الق�طان منه، وصافحه ثم سأله:
- ما هو الموقف تحت؟

.. جسم الطائرة قد - أ��� المساف��ن أح�اء.. ال�عض جر��
� الساعة

�دأ �ذعن للضغط، وال أعرف قدر الماء الذي دخل ��
الماض�ة..

- ومخزونهم من الهواء؟
- أوشك ع� االنتهاء.. هل �مكن ال�دء اآلن؟

� تحوم حول السفينة أشار الق�طان إ� طائرات الهل�ك���� ال��
ات عمالقة، وقال: كح��

- لقد �دأنا �الفعل �ما ترى.
ي) وهو �قتاد (جاالجر) إ� مؤخرة السفينة: � ثم قال (ما���

.. - هلم م��
و�انت الضوضاء تصم اآلذان، ورأى (جاالجر) أو� الطائرات
ة ع� ظهر السفينة.. ثم خ�ج منها رجال الـ � رقعة صغ��

ته�ط ��
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�
U.D.T ومعهم أدواتهم، ثم ارتفعت الطائرة.. و�عد ثوان ه�طت

الطائرة الثان�ة بنفس ال�فاءة لتكرر األمر ذاته..
� فيهم (جاالجر) وجاءت الطائرة الثالثة ل�خ�ج منها رجال تب��

وجها مألوفا..
.( � �ان هذا هو (ف�ل�ب س��ف��

ە أن أ��� الضيوف أح�اء وأن اب�ته صافحه (جاالجر) وأخ��
وحف�دە آمنان، وح�� له قصة خطف الطائرة �لها..

� أن اإلنقاذ س��دأ حاال.. أخ�� الق�طان الرجل��
ي، تقدم قائد العمل�ة المالزم (الوسون) رجل الضفادع ال���

:( � ل�علن ال�دء.. فقال (س��ف��
.. ماذا تنوون عمله �الض�ط؟ � - �اب��

قال الق�طان:
- لو �ان عدد الضحا�ا محدودا ل�ان األمر سهال.. نثقب
� أسطوانات �ة حامل�� جسم الطائرة ل�دخل رجال الضفادع ال���

� �ل مرة.. ل�ن العدد كب��
، ونخ�ج الجر� واحدا �� � األ�سج��

هاهنا.. لذا نحن �حاجة إ� رفع الطائرة �استعمال حقائب قا�لة
� ان�شال السفن

للنفخ.. نفس األسلوب الذي �ستعمله ��
الغارقة..

قال (جاالجر):
- أنا ذاهب معهم�

� ر��ة:
سأله الق�طان ��

- هل أنت غواص؟
- أنا هاو..

- إذن ال س��ل إ� ذلك �ا مس�� (جاالجر)..
واستدار إ� (الوسون) �اعت�ار الموض�ع منته�ا، ل�ن
(جاالجر) �ان م�ا، فقد أنهكت الساعات الماض�ة أعصا�ه،
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وغدا متوترا ��ــــع الشجار
�
.. إن رجالك ال �عرفون المواضع الخاطئة �� � - �ا �اب��

� موضع
� أعرفها.. ولو ر�طت حقي�ة إنقاذ �� (747).. ل���

ضع�ف لتهشمت الطائرة فورا..
� أثناء ال�الم، وراح أفراد الطاقم

�ان صوته يزداد ارتفاعا ��
� الق�طان

ينظرون إل�ه �عيون غ�� مصدقة.. فال أحد ��خ ��
ود.. � ب��

ي) ظل �ص�� � � ال�ح��ة.. ل�ن (ما���
ع� السفينة ��

قال (جاالجر):
ا.. وال �مكن المجازفة ب�ضاعة - لقد عا�� هؤالء القوم كث��

ّ هنالك.. أخر فرصة لهم.. إن�م �حاجة إ��
� جدا، وسوف ينفجر ي) عص�� � �ان ال�حارة �عرفون أن (ما���
� أ�ة لحظة.. ل�نه – لدهشتهم – أص�� �اهتمام، ثم أب�سم

��
وقال:

.. ولو لم تكن ط�ارا ل�ت � م إ�ارك �ا �اب�� � أح�� - إن��
ضا�ط �ح��ة ال �أس �ه.. خذە �ا (الوسون) وزودە ب��اب

(غوص)..
 

☆  ☆  ☆
 

�دأ الماء يتدفق ع� درجات السلم..
� .. وأدرك (بو�شك) أن إ�قاء المصاب�� � صار اآلن عند الركبت��

خارج الماء س�كون مستح�ال �عد قل�ل..
احة، أشار إ� (سانت داون) �� ي��عه إ� مؤخرة االس��
ات الهواء، وراح يوزعها ع� الموجودين.. �انوا وتناول �عض س��

.. � يرتجفون بردا او رع�ا ل�نهم راحوا �ضعونها حول المصاب��
� يرتفع الماء س���� هذا رءوسهم فوقه.. - ح��
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و�رغم أن النجدة دان�ة؛ ساد جو من اال�تئاب فال أحد �عرف
ة سخ�فة أن �موتوا ك�ف س�تم إنقاذهم.. ستكون دعا�ة أخ��

ب�نما النجدة ع� �عد أمتار..
قال (بو�شك):

ات النجاة اآلن.. - اسمعوا.. ع� الجميع ارتداء س��
�ان هذا كف�ال �أن �شغلهم �عض الوقت.. و�هم هذا..

 

☆  ☆  ☆
 

� قوارب الـ (زود�اك) ال��عة.. و�انت
تحرك ف��ق الغطس ��

� أثناء تقدمهم..
�عة القارب تجعلهم ي�بون فوق الم�ج وث�ا ��

� القارب األول..
و�ان (جاالجر) و (الوسون) ��

رسم (جاالجر) ع� ورقة كروك�ا للـ (747) وحدد عليها أسوأ
األما�ن المحتملة.. فسأله (الوسون):

- هل ترى أن نثقب جسم الطائرة وندخل أنبوب هواء
للقوم؟

- خطر جدا.. لو �دأت قطع هذا األلومنيوم؛ فال �دري سوى
هللا وحدە ما قد �حدث..

ثم إن (الوسون) تناول لوحا من اإلردواز يتصل �ه خ�ط
، وقال: م��وط حول قلم شم��

- سنكتب لهم الرسائل هكذا.. ما هو مدى ت�س�قهم؟ ما
فرصة الهلع؟

� (بو�شك) و (إ�ف) اللذين يؤمن بهما تماما، وقال:
فكر ��

- ال تقلق من هذا أ�دا..
ونظر إ� المح�ط الثائر، و�� (كيوجا).. ورأي قوارب الـ
L.C.V.P و�� اختصار ع�ارة (نقل طاقم الطائرات الغارقة) يتم
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� ع�� رجال أو إنزالها.. و�� قوارب معدن�ة قادرة ع� حمل اث��
أطنان من المعدات..

قال (الوسون) لرجاله إذ توقف القارب:
- �ا سادة.. إن لد��م تعل�مات�م.. نفذوها..

ثم وضع قناعه وكذا فعل (جاالجر).. ووثب الرجالن إ�
األمواج..

شعر (جاالجر) �صدمة الماء ال�ارد.. ثم شعر �أن ط�قة
� جسدە و�ذلة الغطس: عزلت رق�قة من الماء ���ت ما ب��
جسدە عن برد المح�ط.. تنفس براحة، وراح �سبح خلف

اء.. � الم�اە الخ��
(الوسون) ��

�ــــح ع� قاع المح�ط.. ا يرى الطائرة الضخمة �س�� أخ��
�دت نوافذها المضاءة كصف من عيون صفراء �ظهر الر�اب
من خلفها.. وشعر �أنه يرى وحشا مما ق�ل التار�ــــخ أ��� منه أداة

من األلومنيوم صنعها اإل�سان..
اتجه �عض الرجال إ� المقدمة، و�عضهم إ� المؤخرة،

.. � و�عضهم راح �فحص الجناح��
� احة ساد ال�ور العام.. فقد رأوا الغواص�� � االس��

و��
� �ح�طون �الطائرة وهو أول دل�ل ع� دنو النجدة.. النجدة ال��

لم تأت أ�ع من الالزم �التأ��د..
� مرارة..

هذا ما فكر ف�ه (بو�شك) ��
لقد تضاعف الماء ثالث مرات، وصار عند خ� الواقف،

وأدرك (بو�شك) أن الم�ان س�مت�� خالل ساعة..
).. لم �

ة النجاة حول صدر (دورو�� د؟ نفخ س�� مرتجفا من ال��
ة - ع� �عد ثمة موضع جاف �مكن إ�قاؤها ف�ه، ل�ن الس��

األقل - س���� رأسها فوق الماء..



3210

� �حمل قطعة من تحرك إ� النافذة، فرأى أحد الغواص��
فع الطائرة.. س�نقذ : س�� اإلردواز، كتب عليها �قلم شم��

الجميع..
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أشار له �عالمة OK.. واستدار إ� المساف��ن ل�قول:
- إنهم س�حاولون رفع الطائرة.. لو نجحوا س��دو لنا و�أن
إعصارا عات�ا صدمنا.. فلنحاول ال�ش�ث قدر اإلم�ان.. استعملوا
األحزمة ومزقوا المالءات ل�ستعملها من ال �ملك حزاما.. تأ�دوا

من ر�ط الجر� إ� (دراب��ن) السلم..
 

☆  ☆  ☆
 

استطاع (جاالجر) أن يرى (إ�ف �اليتون) من النافذة..
� الر�اب ل�نها سل�مة آمنة..

�انت مذعورة ك�ا��
�ان الماء �علو ��عة أفزعت (جاالجر)..
� الوقت لعمل الالزم..

وراح يتم�� أن �ك��
أشار له (الوسون).. ثم أشار ل�اب الشحن �الطائرة..

سبح الرجالن إ� هناك وفتحا ال�اب..
أمامهما �ان المعدن الممزق لجسم الطائرة..

� أثناء االصطدام،
الثقب الذي أحدثته حاو�ة ال�ضائع ��

ول��ما لو لم �حدث هذا الحتفظت الطائرة �قدرتها ع� الطفو
ا �الفعل.. ة �اف�ة.. ل�ن الثقب �ان كب�� ف��

وع�� الفتحة - وع� ضوء كشاف (الوسون) - دخل الرجالن
� �ل م�ان.. وراح الضوء �لتمع

إ� قسم ال�ضاعة.. �ان الحطام ��
� تهشمت.. ثم سقط ع� � تلفت والتماث�ل ال�� ع� اللوحات ال��

�ة يرتجف فرقا.. ء جعل رجل الضفادع ال��� �
��

�ان وجها مخ�فا منتفخا �فعل ساعات ط��لة تحت الماء..
�ان هذا هو (�انكر).. وقد دفن جسدە تحت حاو�ات ال�ضاعة..
.. أشار (الوسون) إ� رجاله �� �ح�موا غلق ال�اب الداخ��

فلو انفتح لغرقت الطائرة فورا..
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ثم غادر الرجال الطائرة لي�دءوا أهم وأطول جزء من
العمل�ة..

س�تم رفع الطائرة بوساطة أ��اس.. و�� أحدث ما وصل إل�ه
فن اإلنقاذ ال�حري.. حقائب عمالقة من المطاط يتم ت�ب�تها إ�
جسد الطائرة ونفخها �الهواء، من ثم �ستطيع رفع السفن

� �� أثقل �كث�� من الـ (747) - �سهولة تامة.. الغارقة - ال��
المش�لة �� أن الحقائب أقوى من الالزم؛ لذا قد تهشم جزءا

واهنا من جسد الطائرة..
�ان عليهم أن يتفقدوا الجسد، و��تقوا - بناء ع� توجيهات

� تتحمل قوة الرفع.. (جاالجر) - خ�� األما�ن ال��
� � قرب ذ�ل الطائرة.. ثم وجد نقطت�� � (جاالجر) نقطت��

انت��
عند اتصال الذ�ل �جسم الطائرة..

�ة � �ل �قعة يتم اخت�ارها �ان رجال الضفادع ال���
و��

ة. يرسمون �الشمع عالمة كب��
واستمر العمل ب�طء مستفز، برغم أن صورة الوجوە

ح خ�ال (جاالجر).. احة لم ت�� � االس��
المتوسلة ��

انت� العمل ع� �ل حال.. استغرق دهرا ل�نه انت�..
وأشار (الوسون) ألع� ف�دءوا �صعدون..

 

☆  ☆  ☆
 

� أما�ن ت�ب�ت
ب�نما �ان ف��ق الـ U.D.T تحت الماء ي�ت��

الحقائب؛ �ان �شاط عظ�م �جري فوق سطح الماء..
� غرفة

�ان هناك خرطوم هواء عمالق يتصل �مضخة ��
آالت الـ (�ايوجا)، يتد� إ� ال�حر.. وراحت القوارب تجرە إ�

الماء وتض�ف إل�ه أجزاء ت��دە طوال و�� ت�تعد..
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� النها�ة تم ر�طه �لوحة توز�ــــع هواء ع� ظهر الـ (زود�اك)،
��

ة س�مدها وهذە اللوحة يتف�ع منها عدد من الخراط�م الصغ��
الغواصون إ� الطائرة (747)..

� صنعت من المطاط ثم وصلت حقائب الرفع المط��ة وال��
.. �

تقا�؛ و�ان ل�ل حقي�ة فوهة تصلح لتوص�ل خرطوم هوا�� ال��
ة أقدام، و�وسعها � ت�تفخ الحقي�ة �غدو نصف قطرها ع�� وح��

رفع أطنان من الوزن..
راح �ل واحد من رجال الغطس يتجه إ� قارب من القوارب..
�ان هناك رجالن لحمل �ل حقي�ة، وغاص الرجال تحت الماء..

� �اع محموم مع الزمن، إلنهاء العمل ق�ل
نزل �ل ف��ق ��

فوات األوان..
 

☆  ☆  ☆
 

�ان (جاالجر) منبهرا بروح الف��ق لدى الرجال..
�انت هناك اآلن ثالث فرق..

الف��ق الذي �عمل �ه (جاالجر) مسئول عن ت�ب�ت
، ثم أخ�ج أحد الرجال � الحقائب.. س�حوا إ� موضع الجناح��
(x) مسدس ضغط هواء من جي�ه، وص��ه نحو مركز عالمة

� جسم الطائرة..
السا�قة، ثم أطلق طلقة لي��ت مسمارا ��

� ع�� قدما وأطلق طلقة أخرى.. ثم تراجع اث��
� اللحظة ذاتها

ثم تراجع الف��ق �حثا عن نقطة أخرى، و��
� لي��ت الحقائب الصفراء الرخوة �أسالك

وصل الف��ق الثا��
� المسام�� ثم انتقلوا إ� �قعة أخرى..

ق��ة ��
هنا ظهر الف��ق الثالث، �حمل رجاله خراط�م الهواء الق��ة

الش�يهة �األفا�� المتصلة �لوحة توز�ــــع الهواء ع� السطح..
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ي.. وتأ�دوا � وقاموا ب�ث�يتها �الحقائب �استعمال مفتاح إنجل��
من إح�ام التوص�الت، ثم انتقلوا إ� نقطة أخرى مر عليها

. �
الف��ق األول والثا��

 

☆  ☆  ☆
 

� عاد (جاالجر) إ� الـ (زود�اك) �ان مرهقا �حق.. ح��
� القارب وضغط

ثم ظهر (الوسون) �دورە، الذي جلس ��
:( ع� زر جهاز الـ (وو�� تو��

ي).. هنا (الوسون).. � � (ما��� - �اب��
- ك�ف الحال؟

.. - الطائرة ��ب الماء �منخل.. ال �جب االنتظار أ���
- وك�ف توز�ــــع الوزن؟

� زاو�ة حادة..
- إن ذ�ل الطائرة ثق�ل، ولسوف يرتفع ��
- هل هناك وقت ل��ادة حقائب الذ�ل؟

- ال �ا س�دي.. ال دا�� للمجازفة..
اجع القوارب.. س��دأ �شغ�ل المضخات. - إذن.. فلت��

 

☆  ☆  ☆
 

�دأت المحر�ات تهدر، ورأي (جاالجر) أفراد ف��ق الغطس
�صعدون إ� السطح واحدا �عد اآلخر و�ركبون الـ (زود�اك)..

اجع نحو (�ايوجا).. ثم راحت القوارب ت��
 

☆  ☆  ☆
 

�حة مالءة ممزقة حول معصم قام (بو�شك) ب��ط ��
(إ�دي).
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اآلن لم �عد م�ان مأمون سوي (دراب��ن) السلم..
- هذا ضيق جدا �ا مس�� (بو�شك)..

- معذرة �ا (إ�دى).. ل�ن �جب أن �كون كذلك..
� ع� احتضان طفليهما.. ّم��

ُ
وساعد األ

ر�ط (�ار�ن واالس) إ� منضدة عال�ة، ثم صعد �ضع درجات
ور�ط نفسه، وراح ي�تظر األسوأ..

 

☆  ☆  ☆
 

ي) والض�اط ع� ظهر (�ايوجا). � � (ما��� وقف �اب��
ي) من ابتعاد القوارب جم�عا، ثم قال لمالزم � تأ�د (ما���

�جوارە:
- شغل المضخات.

، و�دأ هدير المضخات. أصدر المالزم تعل�ماته ع�� الالسل��
الخرطوم الرئ��� ي�تفخ و�تصلب �ضغط الهواء ف�ه.. ومن
� الخراط�م الفرع�ة، فتتلوى

لوحة التوز�ــــع راح الهواء ��ي ��
.. �األفا��

� النها�ة امتألت أ��اس الرفع..
��

تفع الطائرة فورا.. ء ع� ما يرام س�� �
لو تم �ل ��

 

☆  ☆  ☆
 

�انت هناك أر�عة أ��اس متمسكة �األجنحة واثنان عند
الذ�ل.. ستكون قوة الرفع هائلة..

ة تمدد �ل ك�س ليتحول إ� �الون عمالق نصف قطرە ع��
.. أقدام.. و�دأت ال�الونات تجذب المسام��
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� جسم الطائرة �حتج.. ومع �ل جذ�ة ألع�
�دأ المعدن ��

� الماء، و�دأت الطائرة تغ�� وضعها..
�ان صوت تصادم �دوي ��

ء �� يتم تم��قه.. �
� �أنما �� المعدن ي��

و�دأت الرمال واألعشاب ال�ح��ة تتصاعد ألع�، فقد �انت
الطائرة مث�تة إ� القاع �قوة امتصاص م��عة..

 

☆  ☆  ☆
 

وع� الـ (�ايوجا) �ان توتر القوم ال يوصف..
ي) الماء �غ�� � �لهم ينظرون و�أملون.. ورأى الق�طان (ما���

� رأي من أثر الهواء المتصاعد من صمامات ال�الونات، وح��
وسط فقاقيع الهواء الرمال واألعشاب عرف أن الطائرة ترتفع..

تفع �مقدمتها أوال.. وستصعد �ان �عرف أن الطائرة س��
� تخ�ج الطائرة ألع� مثل الرصاصة.. س�كون هذا جح�ما ح��

للسطح.
 

☆  ☆  ☆
 

� المعدن از ال يوصف، وصوت أن�� � احة �ان االه�� � االس��
��

مرع�ا ح�� توقع الجميع تهشم الطائرة..
� (إ�ف �اليتون) وتم�� (بو�شك) لو �ان له ذراعان �� �ع��
� التماسك، وراحت تتما�ل

ع� ال�ش�ث.. و�انت تجد صع��ة ��
من جانب آخر..

ة فسعلت.. ) الصغ�� �
� وجه (بو��

وانطلق رشاش ماء مالح ��
صارت زاو�ة األرض حادة تحت أقدامهم، وازداد الماء عمقا

إذ راح يتدفق من مقدمة الطائرة إ� مؤخرتها..
وأدرك أن الطائرة ترتفع اآلن..
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� من مقدمة الطائرة
دوت �خات ف�ع ب�نما أطنان الم�اە تأ��

ت � � ج�دا، واه�� إليهم.. ل�ن �ل المساف��ن �انوا متمسك��
الطائرة �عنف، ب�نما �دت أرض�تها �أنما �� مغطاة �الشحم..

�ل ما لم ي��ت عليها طار �القذ�فة إ� المؤخرة..
�خ (إ�دي) وقد انهرست قدمه المصا�ة..

� لو�� ب د. (ول�امز) ب�� ورأى (بو�شك) مقعدا �ط�� ل���
� النها�ة حلق

)، و�� � ب (إ�ف) و (بن�� كتفه، ثم أوشك أن ���
� مؤخرة الطائرة..

�� �
ل�خت��

ون بهذا ما لم �صلوا لسطح الماء ��عا فس�لحق ال�ث��
المقعد..

 

☆  ☆  ☆
 

راح (جاالجر) و (الوسون) يرق�ان ه�اج المح�ط متذمرا من
� �اردة م��عة ع�ارة عن غل�ان قدوم الطائرة.. مساحة خمس��

مخ�ف.. ب�نما قوارب الـ (زود�اك) تح�ط �الرقعة..
�ة يرقبون أخطر أجزاء العمل�ة.. ورجال الضفادع ال���

عليهم أن ينقذوا الر�اب �أ�ع ما �مكن..
- س�كون الوضع غ�� مستقر تماما، ولو ه�طت هذە الطائرة

ء ق��ب� �
للقاع ثان�ة فستأخذ معها �ل ��

قالها (الوسون) وهو يرمق المشهد �منظارە المقرب..
 

☆  ☆  ☆
 

�ان المسافرون �حاولون التماسك..
ا) أن � اعهم من أما�نهم.. وشعرت (ل�� � �ان الماء �حاول ان��
) ي�سحب من ذراعها.. حاولت التماسك ل�نه راح ي�سل � (بن��
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منها..
� النها�ة اندفع نحو الجزء األوسط من الطائرة ح�ث ت�ار

و��
الماء األعنف..

� الجانب اآلخر من
رأت (�ار�ن واالس) ع� المنضدة ��

الممر، وأدركت أن (�ار�ن) �مكنها أن تق�ض ع� ذراع الطفل..
ف�خت:

� � - �حق السماء ساعدي��
غ�� مصدقة وجدت (�ار�ن) �شيح بنظرها عن المشهد،

� و�ش�ثت �م�انها �قوة أ���
اندفع (بو�شك)، و��د واحدة سل�مة مد �دە إ� الطفل،

� (�اورز):
و�خ ��

� - أمسك حزا��
هز (�اورز) رأسه، وأمسك �حزام (بو�شك) �قوة ليتحمل
وزنه �ال�امل، ومد (بو�شك) جذعه ح�� وجد �اقة قم�ص
� النها�ة استطاع

� نحوە.. و�� � فجذ�ه منها، وشد الص�� الص��
) أن �ح�ط �عنق (بو�شك).. � (بن��

ا.. استطاع (�اورز) أن �جذب (بو�شك) إل�ه أخ��
لق.. � وهنا دارت الطائرة لناح�ة أخرى شعرت (�ار�ن) أنها ت��
� ذعر.. ونظر المسافرون لها عاج��ن عن العون ب�نما

�خت ��
الماء �حملها..

� استمرت �خاتها من مؤخرة الطائرة، ثم توقفت ح��
اصطدم رأسها �قطعة من الحطام..

 

☆  ☆  ☆
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ازداد الغل�ان ع� سطح الماء، ب�نما الـ (747) تصعد إ� ضوء
النهار.. وظهرت ال�الونات ثم أنف الطائرة األلومنيوم..

ا ظهر الجسم وأطنان من الماء تنهال منه، �أنما �� أخ��
حوت عمالق �خ�ج رأسه من المح�ط.
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راحت قوارب (الزود�اك) تتأرجح �فعل األمواج العات�ة، ورأوا
�اب طوارئ فوق الجناح..
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�جب اإل�اع.. فالطائرة غ�� مستقرة؛ ومن الممكن أن تعود
� أ�ة لحظة..

للقاع ��
 

☆  ☆  ☆
 

��ب ضوء الشمس من النوافذ، و�ان ساطعا إ� حد أنه
أذى عيون الر�اب �عد ثمان ساعات من الضوء المعتم..

دوت �خات الف�ح، وتعا� ال��اء..
استدار (بو�شك) صائحا:

- أ�عوا فالوقت ضيق.. لنقرب الجر� من �اب الطوارئ..
هم أوال ثم نحن..

..( ) ع� صدر صد�قتها (إم��� �
�ان رأس (دورو��

� رفق:
�� ( قالت لها (إم���

.. .. سنكون �خ�� �
- نحن آمنتان �ا ع��ز��

) وسقط رأسها جان�ا.. وأغلقت عي�يها.. لقد �
لم ترد (دورو��

) و��اؤها.. � (إم��� ) الصدوق، فتعا� أن�� ماتت صد�قة (إم���
ر�ت (ن�كوالس) ع� كتفها، فقالت و�� تحتضنها:

� لن أتركها هنا.. - إن��
- ال وقت لهذا..

و�ان �المه حق�ق�ا..
فان ع� اإلخالء � هذا اآلن �ان (بو�شك) و (إ�ف) ���

و��
ومد �دە إ� مق�ض �اب الطواري فانفتح إ� الداخل قل�ال ثم إ�
الخارج.. ومن ال�اب دخل الهواء الطازج ال�ارد، ل�طرد الهواء

ء �الف�ع �الداخل.. الم��
�انت رائحته شه�ة حقا..

�ة أجنحة الطائرة، واستعدوا. �سلق رجال الضفادع ال���
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☆  ☆  ☆
 

) عمل�ة اإلنقاذ.. � ي) و (س��ف�� � � (ما��� راقب �اب��
� ض�لته �ال�س�ة

و�ان حجم قوارب الـ (زود�اك) مدهشا ��
�ة ) أن يرى رجال الضفادع ال��� � للطائرة.. واستطاع (س��ف��

�خرجون (إ�دي) من ال�اب �عاونهم (�اورز)..
..( ).. ثم (إم��� ن) واب�تها (بو�� ثم رأي م�� (ست��

و�دأ الضيوف غ�� الجر� �خرجون �دورهم..
�ة �عينون الر�اب ع� االنزالق فوق و�ان رجال الضفادع ال���

الجناح إ� الماء، ثم �حملونهم إ�
قوارب الـ (زود�اك)، فإذا امتأل القارب شق ط��قه إ�
ا ما �ان (�ايوجا) ل�ف�غ حمولته، ثم �عود ل�حمل الم��د رأي أخ��

.. � ).. سالم�� � ا) و (بن�� � ي�حث عنه.. اب�ته (ل��
ظل يراقبهما ح�� رك�ا (الزود�اك).. إنهما قادمان ل�كونا معه..
� عي��ه.. وأدرك أنه �جرب ألول مرة دم�ع

ترقرق الدمع ��
الف�ح..

ي) ف�ان أ��� قدرة ع� مراق�ة التفاص�ل، � � (ما��� أما �اب��
وقد �ە ما رأى من (الوسون).. لقد أدي عمال طي�ا حقا..

لقد تم إخالء الطائرة �دقة الساعة.. ولم �ستغرق �ل هذا
أ��� من ع�� دقائق..

� مؤخرة الطائرة..
ا ما رآە �� ل�نه لم �حب كث��

�انت إحدى حقائب الرفع تحتك �معدن الذ�ل الممزق� إن
المطاط صلب ل�ن الحافة حادة واالحت�اك قوي..

ا.. س�نفجر.. لن يتحمل ال�الون كث��
وعندها تهوى الطائرة إ� القاع كحجر..
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☆  ☆  ☆
 

� المساف��ن قرب �اب شعر (جاالجر) ب�رهاق، ل�نه ظل �ع��
� النها�ة لم يبق سوي (إ�ف) و(بو�شك)..

الطوارئ.. و��
� حدث هذا.. تحرك نحوهما ح��

� مؤخرة الطائرة، ودوي صف�� خروج
تمزقت حقي�ة الحمل ��

الهواء، ومالت الطائرة ع� جنبها..
� الماء، ورأي (إ�ف) �سقط

سقط (جاالجر) و(بو�شك) ��
للوراء داخل الطائرة.. ��عا أخ�ج نفسه من الماء، و�سلق جسم
الطائرة، وجرى ع�� الجناح، و�ال تردد قذف بنفسه من �اب

الطوارئ.
احة فوجد (إ�ف) ع� األرض.. دخل إ� االس��

ساعدها ع� النهوض، وقال لها:
- هل�� ��ع�

شهقت و�� تنظر إ� �اب الطوارئ، فالطائرة مالت �ح�ث
صار ال�اب ألع� والماء �دفق منه..

�جب العثور ع� مخ�ج.. والطائرة تزداد هبوطا..
� - قمرة الق�ادة� هل��

عا يركضان نحو القمرة.. قاوما الم�ج واندفاع أخذ ب�دها و��
� تدفعهما دفعا.. ارتق�ا الدرجات األع� ح�� القمرة.. الم�اە ال��
زحفا ع� ركب�يهما �داخلها، و�ان أنف الطائرة �ش�� إ� السماء..

� الماء..
�قنوط فتح �اب الطوارئ، وحملها ل�لقيها منه إلقاء ��

ثم وثب خلفها..
� راحا ي�تعدان عن الطائرة، شاع��ن �ان الماء �غ�� ح��

�الجذب السف�� الناجم عن هبوطها ألسفل..
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هنا دنت إحدى طائرات SH-3 منهما.. وأنزلت سلما من
الح�ال، فتعلق �ه (جاالجر) �ذراع، و�الذراع األخرى أمسك ذراع

(إ�ف) ثم راحت الطائرة ترفع الح�ل..
� الوقت ذاته غاصت الـ (747) وسط دوامة من الماء

و��
الثائر واستطاع طاقم الهل�ك���� أن �دخلوا (جاالجر) و (إ�ف)

إ� داخلها..
 

☆  ☆  ☆
) يتا�عان محبو�� األنفاس هذا � ي) و (س��ف�� � �ان (ما���
المشهد.. وأسعدهما أن ي��ا (جاالجر) و (إ�ف) يرتفعان

للسماء..
) آخر قوارب الـ (زود�اك) تلحق �سفينة � ورأى (س��ف��

(�ايوجا).. والر�اب يرتجفون إرهاقا و�ردا ل�نهم أح�اء..
: � قال لل�اب��

- أ�دا لن أعرف ك�ف أوف�ك حقك..
� حرارة.. ثم تناول المنظار ألحد ال�حارة..

وصافحه ��
.. أط�اء.. رجال ضفادع �ان ظهر السفينة دوامة من الفو��

�ة.. أصدقائه.. ���
ه�ع �لحق بهم و�اب�ته وحف�دە..

: � ا فركض نحو ذراعيها المفتوحت�� ) أخ�� � ا) و(بن�� � وجد (ل��
� أنا أح�ك� � - آە �ا أ��

�ان �دفع ثروته �لها لسماع هذە ال�لمات.. احتضنها
� عالمه..

ء �� �
� شوق.. فهما أهم ��

واحتضن حف�دە ��
� رأته: هتفت (جو�) ح��

).. أين (إ�ف)؟ � - مس�� (س��ف��
).. لقد تم إنقاذها. - �� ع� ما يرام �ا (جو��
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� (جاالجر)؟ - و�اب��
- �خ�� أ�ضا.

ورأى (�اورز) فسأله:
- أين (مارتن)؟

هنا رأي اإلجا�ة ع� وجهه..
- لقد مات وهو �حاول إنقاذنا..

- و (�ار�ن)؟
- �� أ�ضا.. أنا آسف..

هز رأسه وابتعد مهموما..
ز) مساعد الط�ار مك�ال �األصفاد �قودە ثم رأي (شام��
�حاران إ� الحجز.. إن القانون س�عرف ك�ف ي�تقم من هذا

المجرم..
و�ان (بو�شك) يرمق المح�ط مهموما..

وع الطائرة خطوة فخطوة.. وهو ذا يرى نهايتها.. لقد �دأ م��
استدار (بو�شك) واب�سم له.. ثم عاد يرمق السحب فوق

ود: �� �
المح�ط منذرة �عاصفة وقال ��

� �ل من لم ينجوا..
� أفكر �� - إن��

- قد �ذلت ما بوسعك.. ما �ان �اإلم�ان إنقاذ من مات..
- ر�ما كنت ع� حق.. هل تعرف �ا (ف�ل�ب)؟

- ماذا؟
� ال�ون أن تكون ح�ا..

ء �� �
- أعتقد أن أفضل ��

اب�سم (ف�ل�ب) موافقا.. وراح يرمق ال�حر..
فهو أ��� من سواە �ان �عرف صدق هذە الع�ارة..

 

☆  ☆  ☆
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ة لـ (جاالجر) و(إ�ف)، جلب طاقم الهل�ك���� �طان�ة كب��
� ط��قهما إ� (�ايوجا)..

ح�ث جلسا ع� أرض الطائرة، ��
� حنو:

سألها ��
د؟ - هل �شع��ن �ال��

- لم أعد أشعر �ه..
اب�سم وسألها:

� (�الم بي�ش).. هل �س�ت؟
� أمس�تنا ��

- كنا سنق��
� ح�اتنا؟ هل سنقضيها معا حقا؟

- وماذا عن �ا��
فكر لثان�ة ثم قال:

� بهذا� - أقنعي��
واب�سما وهما �صغ�ان إ� هدير محر�ات الطائرة.

 

ما��ل شف ود�ف�د س�كتور
1977
 

(تمت �حمد هللا)
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مطار 77
� المح�ط ل�ستقر

الطائرة (747) تفقد مسارها.. �سقط ��
ع� القاع، ح�ث �ستح�ل الوصول إليها.. الر�اب أح�اء ي�تظرون
.. ا�د الضغط أ��� فأ��� � النجدة.. ل�ن ك�ف تجدهم؟ ثم ي��

الغوث �ع�د.. والموت دان.. و�ل صفحة تحمل تهد�دا أ���
شناعة مما سبق..
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
مطار 77..
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
العدد رقم (28)

 
 
 
 
 

النطاق المسموم
 

�قلم: آرثر كونان دو�ل.
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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..المؤلف
لم �عد الس�� (آرثر كونان دو�ل) وجها جد�دا ع� هذە
�
� من ق�ل �� ي العظ�م مرت�� � السلسلة، فقد قا�لنا األد�ب اإلنجل��

� ال�ت�ب رقم (19)،
� قدمناها �� روا�ة (العالم المفقود) ال��

� ال�ت�ب رقم (24)..
وروا�ة (�لب آل �اسكرف�ل) ��

� التكرار لو
ولقد عرفنا ال�ث�� عن هذا األد�ب.. ولن نغا�� ��

� قلنا إنه طب�ب هوى األدب، واستطاع أن �ع�� ح�اته للمجال��
معا دون أن ي�نازل عن أحدهما �ان من الممكن أن �موت دون
أن �ح�� إال �شهرة محدودة، لو لم تنجب لنا ع�ق��ته شخص�ة
لوك � التار�ــــخ.. �� شخص�ة (ش��

من أ��� الشخص�ات خلودا ��
� واألنف � الثاقبت�� هولمز). المخ�� البول��� المتأنق ذي العين��
المعقوف، والغليون الذي ال �فارق شفت�ه �ان نجاح (هولمز)
� القصص -

ساحقا ح�� إن (كونان دو�ل) حاول أن �قتله - ��
كة � مجاالت أخرى، منها التار�ــــخ (ال��

مرارا.. وراح �جرب حظه ��
الب�ضاء)، وتحض�� األرواح (تار�ــــخ مذهب تحض�� األرواح)، ثم

كتب روا�ة لم �كن �طلها (هولمز) �� (العالم المفقود) ...
وقد حظ�ت الروا�ة بنجاح ساحق، دفعه إ� أن �قدم نفس
� �د�ك اآلن.. والذين قرءوا � ب�� � روا�ة تال�ة �� ال��

األ�طال ��
� ال�ت�ب رقم (19) - �عرفون ج�دا أ�طال

الروا�ة السا�قة - ��
� الشاب األخرق إ�

الروا�ة الحال�ة (ن�د مالون) المخ�� الصح��
� الفظ الش��ه وفسور (�شالنجر) المغرور العص�� حد ما، وال��
�ــــح الحيوان المقارن، ) أستاذ ��� �الغور�ال، والمس�� (سومر��
.. ولورد (روكستون) القوي الجسور إن الروا�ة � الناحل العص��
ممتعة �حق.. لهذا دعونا ال نفسدها �ال�الم عن عقدتها.. ل�نك
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� ستجد فيها روح هذا األد�ب العظ�م المتوث�ة إ� اإلثارة، وال��
اما شد�دا للعلم وللعلماء.. تحمل اح��

و�رغم هذا �له لم �ستطع الرجل الفرار من عالم (هولمز)،
واضطر إ� العودة إل�ه ل�قدم لنا الم��د من الروا�ات فائقة

اإلمتاع.
د. أحمد خالد
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� اختفت..
1- الخطوط ال��

وري أن أسارع إ� �سج�ل هذە األحداث و�� ما أرى من ال��
� أفعل ذلك � ح��

، ق�ل أن أ�ساها فتضيع، و��� �
تزال �ذا�ر��

� جعلت جماعتنا القد�مة: ألعجب من المصادفة ال��
) واللورد (جون وفسور (سمر�� وفسور (�شالنجر) وال�� ال��

روكستون) وأنا..... �لتئم شملها من جد�د.
� مجاهل

لقد قامت جماعتنا هذە منذ عهد م�� برحلة ��
ا من المحن واألهوال، (أم���ا الجن���ة)، واجهنا فيها كث��
� عن هذە

ت مذكرا�� ا) و��� وعندما عدنا �سالم إ� (إنجل��
� ج��دة (د��� غاز�ت)؛ لم �شغل �ا�� لحظة أنه

الرحلة ��
� محنة أشد فزعا،

س�جتمع شملنا نحن األر�عة من جد�د، ��
� نوعها.

ول��ما �انت ف��دة ��
� ذلك من

� جمعتنا نحن األر�عة �ما �� إن الظروف ال��
مال�سات وحوادث أدت إ� هذا االجتماع، لجديرة �العجب.

�ن من شهر � يوم الجمعة السابع والع��
�ان ذلك ��

(أغسطس) من عام .... وهو يوم ال ُي�� عندما طل�ت من إدارة
� أعمل بها إجازة لمدة ثالثة أ�ام، و�ان مس�� الصح�فة ال��

(ما�اردل) رئ�سا لقسم األخ�ار.
دد شد�د: قال ب��

� مهمة
- أخ�� أننا نود اإلفادة منك، �ا مس�� (مالون)، ��

عاجلة.. كنت أظنك رجلها الوح�د.
: �

وأجبته وأنا أحاول إخفاء أس��
� مرت�ط وري فال �أس من أن ...... ول��� - إذا �ان من ال��

. �
... ولو أمكن إعفا�� �موعد مهم... وشخ��
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� (ما�اردل) قائال: فقاطع��
- آسف، فال س��ل إ� إعفائك منها..

ء من الفتور: �
�� �

و�انت صدمة مؤلمة، فأج�ت ��
� ت��د أن تعهد إ�َّ بها. - حسن، أي مهمة تلك ال��

�
- أر�د أن �س� لمقا�لة ذلك الش�طان الذي �ق�م ��

(روذرف�لد).
فصحت �ه:

� األستاذ (�شالنجر)؟ - أتع��
- أجل.. لقد حاولت صح�فة (ال�ور�ر) عن ط��ق مندو�ــها
(إل�ك سم�سون).. ل�نه فشل فشال ذر�عا، فما �ان من جميع
ا أنك ع� رجالنا سوى رفض الس�� لمقا�لته.. وقد ذكرت أخ��

عالقة �ه قد �شفع لك، وتمكنك من الق�ام بهذە المهمة.
� ارت�اح ظاهر:

وقلت ��
- لقد طل�ت هذە اإلجازة ألذهب إ� (روذرف�لد) ل��ارة
األستاذ، فإنها الذكرى السن��ة لرحلتنا إ� (أم���ا الجن���ة)، وقد

�عث لجميع الزمالء لالحتفال بهذە الذكرى..
فقال (ما�اردل) وهو �فرك �د�ه:

- حسن، وس�سنح لك الفرصة لمعرفة رأ�ه..
� دهشة:

فسألت ��
ء؟ ماذا فعل؟ �

� أي ��
- رأ�ه ��

- ألم تقرأ الخطاب المفت�ح الذي �عث �ه إ� ج��دة
(الت�مس)، والم�شور تحت عنوان (احتماالت علم�ة)؟

- نعم...
� استوع�ت رأي � أن��

� صوت مرتفع، إذ أشك ��
- اقرأ... اقرأ ��

� المرة األو�..
الرجل تماما عندما طالعتها ��

وأخذت أتلو الخطاب الم�شور:
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احتماالت علم�ة
س�دي..

ته الج��دة لمس�� طالعت �دهشة الخطاب الذي ���
(ج�مس ما�ف�ل)، حول موض�ع اختفاء (خطوط فراونهوفر)
� لضوء ال�وا�ب الس�ارة والنجوم الثابتة،

عن التحل�ل الط���
� أن هناك من فهو ال �ق�م الختفاء هذە الخطوط وزنا، ع� ح��
� هذە الظاهرة احتماالت ش�� �الغة األهم�ة، قد ت�ناول

يرون ��
� تع�ش ع� هذا �ة ال�� مستق�ل جميع المخلوقات ال���

ال�وكب.. األرض..
سأحاول وس�� أن أ�سط الموض�ع مستعينا ب�عض األمثلة

� ي�سع لها فهم �ل قارئ.. العاد�ة ال��
� إ� �عضها ال�عض، ض أننا ر�طنا عددا من قطع الفل�� لنف��
� ماء المح�ط األطل�� لتتخذ ط��قها ف�ه،

ثم ألقينا بها ��
� ظروف

فستظل طاف�ة تتحرك يوما �عد يوم مع الت�ار، و��
م�شابهة ال تغي�� فيها وال ت�د�ل، ول�ننا - ونحن نفوقها إدرا�ا -
� أ�د�ة مطمئنة � تظنها قطع الفل�� نعلم أن هذە الرحلة ال��
ة، فقد ترتطم �سفينة أو �حوت، وس�نت�� ضها عوائق كث�� تع��

� الجانب اآلخر من المح�ط..
ادور) الصخ��ة �� إ� شوا�� (ل��

� ش�ئا من هذا المص�� و�� تطفو ول�ن هل تدرك قطع الفل��
هادئة فوق صفحة الماء؟�

� هذا المثال، أن المح�ط األطل�� هو
ولعل أوجه الش�ه ��

� هذە ي العظ�م الذي تندفع ف�ه، وقطع الفل�� ذلك الفضاء األث��
� تن�سب إليها أرضنا.. ما �� إال المجموعة الشمس�ة ال��

ها من س�ارات هذە المجموعة تدور حول فاألرض وغ��
� الشموس - شمس - �� �دورها من القدر الثالث ب��
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ء �مص�� �
والمجموعة �أ�ها تندفع إ� مص�� مجهول أش�ه ��

.. � قطع الفل��
، لقد تمكن العلم من تحل�ل واآلن نعود إ� موضوعنا األص��
ها من النجوم إ� أط�اف، الضوء المن�عث من الشمس أو غ��
�
� �دل - ��

و�ن اختفاء (خطوط فراونهوفر) من التحل�ل الط���
نظري - ع� أحد أم��ن:

� طب�عة الشمس والنجوم األخرى، وهذا غ��
إما ع� ت�د�ل ��

� الفضاء
جائز؛ ألننا لم �شاهد ش�ئا من ذلك، و�ما ع� ت�د�ل ��

� هذە ال�وا�ب و��ننا.. ذلك الفضاء الذي تمر الذي �فصل ب��
ف�ه أشعة الضوء ق�ل أن تتحلل، ومع�� هذا أن مجموعتنا
ە عن ها نطاقا من الفضاء �ختلف أث�� � س��

الشمس�ة قد �لغت ��
� أث�� جد�د � السن�� األث�� العادي الذي ظلت �س�� ف�ه مالي��

نجهل خواصه..
، وقد أث�ته جهاز التحل�ل � حدوث هذا التغي��

أجل، ال شك ��
ا، وقد ، أما كنهه فال س��ل إ� الت�بؤ �ه، فقد �كون خ�� �

الط���
�كون و�اال، أو قد ال �كون له أثر �المرة..

� الشعوب لقد أعلنت صح�فت�م عن ان�شار األمراض ب��
� تقطن جزر (ال�اسف�ك).. وقد �كون لذلك عالقة ال�دائ�ة ال��

ت إل�ه. � الذي أ��
�التغي�� ال�و��

 

المخلص - جورج إدوارد �شالنجر
 

� مقعدە:
�ــــح �� قال (ما�اردل) وهو �س��

- كتاب مث�� حقا.. ما رأ�ك �ا مس�� (مالون)؟
� جه�� �الموض�ع فلست أعرف أصال ما

- لن أحاول أن أخ��
� اختفت.. �� (خطوط فراونهوفر) هذە ال��
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وأخ�ج (ما�اردل) من درج مكت�ه ورقة رسمت عليها م��عات
متجاورة ملونة �ألوان قوس ق�ح، ثم قال:

- لقد درست الموض�ع قل�ال.. أتعرف ألوان قوس ق�ح؟ إنها
� يتحلل إليها ضوء الشمس عندما �مر �جهاز نفس األلوان ال��
تقا�� ثم األصفر التحل�ل الط�ف.. مبتدئة �اللون األحمر ثم ال��
.. أترى هذە � ثم األخ�� ثم األزرق ثم الن��� ثم البنفس��

� ت�دو فوق مجموعة األلوان؟ الخطوط السوداء ال��
� أثار اختفاؤها جدال �� ما �سمونه (خطوط فراونهوفر) وال��

.. � � الفل�ي�� ب��
و�ــهذا �ان خطاب (�شالنجر) له وقع الصاعقة.

� جزر (ال�اسف�ك)؟
� تقول �ان�شارە �� - وما أن�اء المرض ال��

، ومع ذلك � � الموضوع�� � ال��ط ب��
- أخ�� أنه قد �الغ ��

.. � ء مث�� لعدد ص�اح اإلثن�� �
حاول أن تحصل من األستاذ ع� ��

- سأ�ذل �ل جهدي �ال شك.
� � أحد العمال وسلم�� � لحق �� وان�فت من حجرته، ح��

رسالة هذا نصها:
- (مالون) - ۱۷ شارع ه�ل - مس�� (بتهام)..

) - (�شالنجر)� � أح�� معك (أ�سج��
ق�ة الغ���ة؟ أ�� إحدى مداع�اته؟ ول�ن ص�غة ما هذە ال��
� أن

ق�ة، و�ان (�شالنجر) آخر من أفكر �� � ال��
األمر واضحة ��

�
كة �� أع�� له أمرا.. واستوقفت س�ارة تا��� إ� مخزن ال��

شارع (أوكسفورد)..
� وف�ما كنت أترجل من الس�ارة أمام البناء؛ رأ�ت شاب��

� س�ارة
ة، ثم وضعاها �� �غادران ال�اب و�حمالن أسطوانة كب��

خاصة، و�ان ي��عهما رجل مسن وقور، وما إن استدار ح��
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) زم�لنا القد�م �لحيته عرفته.. لقد �ان هو األستاذ (سمر��
الب�ضاء..

: �
) عندما رآ�� وصاح (سمر��

ق�ة.. فلست أدري لماذا لم - ال تقل �� إنك تلق�ت نفس ال��
ة أن ت�عث إل�ه �ما ي��دە.. كة م�ا�� �طلب من ال��

،( � ا أسطوانة أخرى من (األوكسج�� � أن �ح�� وأمرت العامل��
� أنقدە أجرە، فقد � أقل�� ثم ان�فت إ� سائق س�ارة التا��� ال��
� �س�ارته إ� محطة ) أن �صحب�� ّ األستاذ (سمر�� عرض ع��

(فكتور�ا).
م والتذمر من سائق الس�ارة و�ان هذا وسط غارة من الت��

.. ول�ن لماذا؟ لست أدري. � التا��� والعامل��
( وتنفست الصعداء عندما جلست إ� جوار (سمر��

واندفعت بنا س�ارته إ� محطة (فكتور�ا)..
والحظت أن السائق غ�� متمكن من أعصا�ه، إذ خالف
اع الذي أوشك � أصول الق�ادة أ��� من مرة.. وحس�ته �س�ب ال��

� عامل المتجر، ول�ن أخطاءە تكررت فقلت: أن �قع ب�نه و���
�
ا �� � الس�ارات قد ه�ط كث��

- ي�دو �� أن مستوى سائ��
(لندن) هذە األ�ام.. وأن سائقنا لم �كن الوح�د الذي فقد
س�طرته ع� أعصا�ه يومئذ، فقد مررنا ق�ل أن نصل إ� محطة
(فكتور�ا) �ما ال �قل عن الع�� حوادث تصادم ارتكبها سائقو

س�ارات خاصة وعامة..
� ط��قنا إ�

ا �لغنا محطة (فكتور�ا).. و��نما نحن �� وأخ��
القطار المتجه إ� ضاح�ة (روذرف�لد)؛ �رنا عندما وجدنا
اللورد (روكستون) �ذرع اإلف��ز �خطواته الواسعة، وتقدم وهو

يهتف:
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وفسور.. وكذا أنت أيها الصديق - هالو� مرح�ا �س�دي ال��
.. الصغ��
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) ع� كتف الحمال الذي � � (األوكسج�� وما إن رأى أسطوان��
�ان �س�� خلفنا، ح�� هتف �قول:

� لفتما أنتما أ�ضا �ذلك� لقد أودعت أسطوان��
�
- إذن فقد �

ع��ة القطار.. ترى ماذا ي��د صد�قنا العجوز بهذا �له؟�
فسألته ع� الفور:

� ج��دة (الت�مس)؟
- هل طالعت خطا�ه الم�شور ��

: � فسأل��
- ماذا ف�ه؟

� جفاء:
�� ( قال األستاذ (سمر��

- هراء�
واتخذنا مجلسنا ب�حدى ع��ات الدرجة األو�، ثم استأنف

(سمر�) �قول:
� (�شالنجر) رجل ماهر وع�قري، وال س��ل إ� إن�ار

- صد���
ك فرصة للشهرة ع�ق��ته، ول�نه �ا ع��زي دجال مشعوذ، ال ي��

والظهور تحت األضواء إال وانتهزها..
� الج��دة،

إن�� واثق تماما �أنه ال �صدق ش�ئا مما كت�ه ��
� تجتاز العالم اآلن، ة الهدوء واالستقرار ال�� ل�نه ال يرتاح لف��
ومن ثم تراە �خلق موضوعا يث�� الناس، و�مأل قل��ــهم �الف�ع ل��

�ذيع اسمه ب�نهم..
) عن صد�قنا وفسور (سمر�� � ما سمعته من ال�� وآلم��
� اللورد ، لوال أن س�ق�� (�شالنجر).. وأوشكت أن أع�� عن أل��

(جون) قائال:
- أنت دائم المعارضة لـ (�شالنجر).. ول�نك دائما ت�سحب
�

منهزما، وما دام هذا هو اعتقادك فلماذا ال تدعه وشأنه وتم��
� س��لك؟

��
و�ادرت أض�ف إ� ع�ارته:
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- وفضال عن ذلك فهو صديق ل�ل منا، ومهما �انت أخطاؤە
� ع� األقل �ال�احة، ونفورە من اغت�اب أصدقائه.. فإنه يتم��

هتف اللورد (جون):
- دعنا من الشجار اآلن، حس�نا ما مر بنا جم�عا من أهوال
� أحذرك مرة أخرى من الن�ل من

قا�لناها متحدين، و���
� المسائل العلم�ة ال ت��د ق�مته ش�ئا عن

(�شالنجر).. ورأ�ك ��
�ــع ء الذي ي�� �

� ل�س �ال��
� بنادق الص�د.. والعلم �ا صد���

�� � رأ��
ع� منصب الزعامة ف�ه رجل معصوم �مثل ما �فعل ال�ابوات

� ال�ن�سة..
��

و�عد فإذا راق لك أن تصدق ما سمعته عن اختفاء خطوط
تب ع� ذلك، (فراونهوفر) من التحل�ل الط��� لألشعة وما ي��

فلك أن تفعل ما ت��د..
� أقول: ووجدت��

- أرجح أنه لم تصلك �عد جميع المعلومات الالزمة عن
ت رأ�ك أو خففت من حدة نقدك.. فقد الموض�ع، و�ال لغ��
� ش�ل

تل�� رئ�س التح��ر عدة برق�ات تؤكد ان�شار األمراض ��
� �انطفاء األنوار ، �ما تن�� � � أها�� (سومطرة) الوطني�� � ب��

و�ا��
� مضيق (صندا)..

� �افة المنارات المقامة ��
�غتة ��

� وفسور، ح�� إن�� � اللورد (جون) وال�� وازداد النقاش حدة ب��
رفعت �دي إ� وج�� أخف�ه أسفا وخجال، وقلت متدخال:

� ما سمعنا.. و�نه ألمر مؤسف حقا..
- ك��

ة لم �قطعه وخ�ل إ� أن الصمت ساد ب�ننا برهة غ�� قص��
وفسور �قول فجأة: سوى صوت ال��

- أخ�� أن أ�ون قد أغض�تك قل�ال �ا س�دي عندما كنا
نتجادل.. فهل �� من اب�سامة منك تعلن ع� الصفح؟
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� محطة
وفسور يتحدث، توقف بنا القطار �� وف�ما �ان ال��

� تقع ع� مق��ة من (روزر ف�لد)، وهناك (جارفس بروك) ال��
وجدنا (�شالنجر) ي�تظرنا ع� اإلف��ز.

وأق�ل علينا �قامته المد�دة ورأسه المرف�ع وصافحنا �حرارة،
� ت�تظر خارج المحطة.. ومعنا ثم سار بنا إ� س�ارته ال��
،( � )، وجلست إ� جوار السائق (أوس�� � أسطوانات (األوكسج��
� �ه ترجع إ� عهد رحلتنا األو�.. فهمس �� قائال: و�انت معرف��

- أتعلم �ا س�دي أن�� ع� وشك ترك خدمة الس�د
� �الفصل.. إنه اإلنذار السابع واألر�عون،

(�شالنجر)؟ لقد أنذر��
� لن أتركها.. من الذي �سهر ع� راحته، �ل من لد�ه قوة ول���

االحتمال والص�� ع� خدمته؟
قلت له:

ون� - كث��
فاب�سم قائال:

- �ال �ا س�دي� لن �حتمله أحد أ��� من أسب�ع واحد،
ك.. � �صبح الب�ت كساعة الحائط إذا ما نزعت منها الزن��

و�دو��
� الغا�ة..

� ضال الط��ق �� وفسور وزوجته كطفل�� وألض� ال��
� �الفصل. ومن الغ��ب أنه �علم ذلك، ومع ذلك �علن��

- ول�ن لماذا تقول إن أحدا ال �حتمل خدمته؟
- ألن الناس ال ت�سامح.. وال ت�سع صدورها �مثل ما أفعل..

أتعرف ما حدث ص�اح اليوم..
- ماذا حدث؟�

- األستاذ عض الخادمة� ولقد رأيتها و�� تفر من الب�ت �ما
ان.. فلم يبق � س�اق عدو، أما معاملته للج��

ك �� لو �انت �ش��
� الجوار..

ع� صديق واحد ��
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�نا من التل الذي �قوم ع� قمته ب�ت وكنا قد اق��
:( � (�شالنجر)، فهمس �� (أوس��

- اقرأ ما ع� الالفتة..
وقرأت..

 

                «تحذير»
� الزوار، و�خاصة مراس�� الصحف أي �شجيع

«لن �ل��
منا..»

 

� الجم�ل ح�ث
ودخلت الس�ارة وتوقفت بنا أمام الب�ت ال����

� انتظارنا..
�انت زوجته ��

وأ�عت إلينا �منت� الرشاقة ترحب بنا، وقال لها األستاذ:
� هذا الوضع منذ مدة

.. ولعلك لم تأل�� �
- ضيوف �ا س�د��

ط��لة..
وقالت الس�دة:

ان.. وال - إنه من المؤلم حقا أن �خاصم (جورج) جميع الج��
ي��� لنا صد�قا واحدا.

وهنا تذكر (�شالنجر) ش�ئا �س�ه فقال متدار�ا:
- هل عادت (سارا)؟

نفت الس�دة عودتها فضحك وصاح �السائق:
� إعداد الغذاء؟ ه�ا

)� أ�سمح �مساعدة الس�دة �� � - (أوس��
� ف�� مع�م حد�ث مهم.. أيها السادة إ� مكتب��

 

☆  ☆  ☆
 
 



3248

2- طوفان الموت..
 

� الهاتف، ورد ونحن �ط��قنا إ� حجرة المكتب سمعنا رن��
نا ع� متا�عة الم�المة (�شالنجر) �صوته الجهوري الذي أج��

�قول:
- أجل.. أنا (�شالنجر).. العالم المعروف ط�عا.. ماذا؟

� ج��دة (الت�مس)؟ أجل.. و�ل الدالئل �ش��
الخطاب الم�شور ��

� أن أفعل؟ ال شك أنه أمر مؤسف إ� ذلك.. ماذا؟ وماذا �مكن��
ها.. ك�� �ا س�دي فال ي�سع حقا.. ول�ن ل�س بوس�� أن أدفع ��

� لهذا.. وق��
وأل�� �السماعة وتقدمنا ح�ث المكت�ة.

ق�ات ودعانا للجلوس، ثم �دأ �فض عددا من الرسائل وال��
� �جوار النافذة، وقد �انت

الواحدة �عد األخرى.. و�ان م�ا��
المناظر خال�ة حقا.

و�دأ (�شالنجر) الحد�ث:
� سع�د الجتماعنا مرة أخرى، وق�ل أن أ�دأ�م الحد�ث، - إن��

وري� هل أوجه إل��م سؤاال واحدا؟ إنه غ��ب ول�نه ��
� ط��ق�م من (لندن) إ� هنا؟

- أالحظتم ش�ئا غ���ا ��
جع ما حدث، وا��شفنا أنه لم �حدث وأخذ �ل منا �س��
ء، سوى ما حدث داخل ع��ة السكة الحد�د من نقد �

��
) لخطاب (�شالنجر) المرسل إ� (الت�مس).. وما إن (سمر��

سمع (�شالنجر) هذا ح�� ضحك ط��ال ثم قال:
؟� � ) ينقد كتا�� - (سمر��

ثم نظر إ� األستاذ وسأله
)؟ ض �ا أستاذ (سمر�� ء تع�� �

- أوە.. ع� أي ��
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أجا�ه هذا:
- قلت لو أن األث�� الذي �سبح ف�ه األرض قد تأثر فعال �ما
، ل�ان �

ة �ش�ل و�ا�� تقول �ما �س�ب هذە األمراض المن���
�
ان�شارها عاما، ول�س مقصورا ع� منطقة �عينها، ولما ���

� ع��ة السكة الحد�د..
�� � ثالث�نا سالم��

عاود الضحك (�شالنجر) مرة أخرى، ثم قال:
) غ�� ملم بتفاص�ل الموض�ع.. وسوف - ي�دو �� أن (سمر��

أل�� عل�ه �عض الضوء �أن أروى ما حدث هذا الص�اح..
، و�� ذات � تلك المدعوة (سارا)، التحقت �خدمتنا منذ سن��
كفاءة عال�ة، �ش�طة، رز�نة، صارمة.. وددت أن أجرب مدى

احتمالها، ومدى احتفاظها بوجهها الجامد..
وتعمدت أن أقلب مزه��ة، ثم قرعت الجرس أستقدم

(سارا)، وق�ل أن تصل اختف�ت تحت المائدة..
، وأخذت تصلح من � � ان�فت إ� مكت�� وظنت (سارا) أن��
� � الجورب القط��

�� � وضع المزه��ة.. ورأ�ت ساقيها النح�لت��
� ع� ساقها�

األب�ض، و��عة أط�قت �أسنا��
وجدتها مذعورة، ثم أطلقت �خة هائلة وفرت م�عة..
حاولت اللحاق بها فلم أتمكن.. و�ان آخر عهدي بها أن رأيتها

.. � � الحقول تجاە الجنوب الغر��
�منظاري المقرب تعدو ��

� هذا الحادث أيها األصدقاء؟
- واآلن ما قول�م ��

فقال اللورد (جون) وهو ال �صدق ما سمع:
- �جب أن تضع حدا لشذوذك �ا س�دي، إنه مح�ج للغا�ة..

) وقال: والتفت (�شالنجر) إ� (سمر��
- وما �� مالحظاتك؟

- أعتقد أنك �حاجة للراحة.
والتفت إ� وقال:
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- وهل �� أن أسمع مالحظة صد�قنا الشاب، ما دام التوفيق
لم �كن حل�فا لمن هم أ��� منه سنا؟

صحت �اقتناع أقول:
- سم�

إن األمر واضح �ل الوض�ح، فقد مرت �خاطري �ل
� مرت بنا طوال النهار.. فتذكرت المشادة والته�م األحداث ال��
، ثم � � الصح�فة من أصدقائه المق����

ە (�شالنجر) �� ع� ما ���
حوادث التصادم �طرقات (لندن)، إ� جانب اضطراب سائق
).. توا� � س�ارة األستاذ.. وما �ان من عمال متجر (األوكسج��
الحوادث واألحداث �مثل هذا الش�ل ينطق �حق�قة واحدة..

لقد �سممنا جم�عا�
� سعادة:

هنا قال (�شالنجر) وهو �فرك �د�ه ��
� الفضاء نطاقا

.. إن األرض تجتاز اآلن �� � - تماما.. رائع �ا ب��
� هذا

ساما من أث�� مخالف.. واألرض تتعمق ش�ئا فش�ئا ��
� الدق�قة..

� األم�ال �� النطاق السام ��عة مالي��
ة ودهشة ب�نما � ح��

وأخذنا نتطلع أحدنا نحو اآلخر ��
استأنف (�شالنجر):

- مدي المقاومة لهذا ال�سمم �ختلف �اختالف االستعداد
� عض

.. إنه لم �سبق �� أن شعرت برغ�ة �� � والعق��
الجسما��

.. و�� �ذلك رغ�ة شاذة وغ�� طب�ع�ة.. أحد من خد��
ا عن المألوف.. وأخذت � ي��د ع��

و�عان ما وجدت ن���
ام الحزم والتعقل �مناشدة شخص�ة � أحث نف�� ع� ال��
وفسور (جورج �شالنجر) الذي أعرفه.. فتغلب العقل ع� ال��
نة � المادة.. فقد تأثرت مادة العقل نفسه، ل�ن الشخص�ة الم��

س�طرت عل�ه وألزمته حدودە..
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وت�ينت هذا النجاح عندما تغل�ت ع� خواطر الع�ث
ام واإلجالل.. وال��د، �م��ــــج من االح��

� تقل�د �عض
و�عد ذلك �قل�ل شعرت برغ�ة شد�دة ��

� أ�ضا �ددت هذە الرغ�ة وتغل�ت أصوات الحيوانات، ل���
عليها..

� ألن أمسك
وح�� هذە اللحظة أشعر برغ�ة ملحة تدعو��

� أ�بح ) وأهز رأسه �عنف، وهأنتم أوالء ترون�� �لح�ة (سمر��
هذە الرغ�ة..

قال (سمر�):
� سوى أن - قد �كون صوا�ا �ا ع��زي (�شالنجر)، وال �سع��
� هو للنقد أ��� منه لبناء األس�اب أقر �أن استعدادي الذه��
و��جاد العلل.. حقا أن ما مر بنا اليوم وما رأته عيناي، �سهل
� هو المسئول عن هذە ا من ن�ع مع�� ع� االعتقاد �أن سما مث��

األعراض الغ���ة..
وهنا صاح (�شالنجر):

� حل المش�لة.. أجل، لقد حققنا تقدما..
- لقد تقدمنا ��

:( فقال (سمر��
� الموقف عامة؟

- وما رأ�ك ��
ب من نها�ة - لو جاز تحل��� لهذە الظاهرة، فنحن نق��

العالم�
قالها ف�أنها صاعقة ه�طت علينا، ورحت أطالع المروج

اء من النافذة.. أ�مكن أن �م� ذلك �له؟ الخ��
وعاد (�شالنجر) �قول:

�ع العنقود المصاب ب�عض الطف�ل�ات � ين��
- إن ال�ستا��

� سائل مطهر للقضاء ع�
الدق�قة.. ول�� ينظفه �غمسه ��

� األعظم �طهر المجموعة
الطف�ل�ات.. وهكذا فإن ال�ستا��
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�
� نطاق من أث�� سام

�ة �غمسها �� الشمس�ة من الطف�ل�ات ال���
� عليها..

�أ��
� الهاتف فنهض إل�ه: وهدأ الحد�ث ع� صوت رن��

� مدينة (برايتون)..
- إنه مف�ش الصحة ��

� من
� مستوى سطح ال�حر؛ تعا��

� تقع �� � ال��
إن األرا��

ان�شار أعراض ال�سمم..
) ونظر إ� النافذة وقال فجأة: تنهد (سمر��

ء من الم�الغة؟ �
- (�شالنجر).. أال تظن أن الموض�ع ف�ه ��

إن الشمس زاه�ة، وجمال الطب�عة �غمر �ل م�ان.. والعمال
�حصدون القمح، وهذا عندك هو يوم الق�امة الذي انتظرە

ي منذ قرون وقرون�� الج�س ال���
، وع� فهل ع� اختفاء خطوط من تحل�ل الط�ف الشم��
إشاعات �ان�شار أو�ئة �ج��رة ما، وع� �عض الت�فات الحمقاء

� ح�مك؟ � قام بها �عضنا.. تب�� ال��
(�شالنجر).. أرجوك صارحنا �حق�قة الموقف.. ما هو

الخطر الذي يتعرض له العالم اآلن؟ وما مداە؟
وك�ف نواجهه؟

قال (�شالنجر) موجها �المه إ�:
- ماذا �انت األن�اء عندما غادرت (لندن)؟

�
) �عث بها مراسلها �� كة (رو��� - �انت هناك برق�ة ل��

� (سومطرة) وأن المنائر قد
(سنغافورة)؛ تقول إن المرض عام ��

أطفئت أنوارها..
� أمامه: ق�ات ال�� قال (�شالنجر) وهو �حرك جمع ال��

ة، إن األن�اء � ة الوج�� � تلك الف��
- لقد توالت األحداث �اعا ��

� عن ط��ق السلطات المختصة، وكذا الصحافة.. وال�ل
تأ��

� لم أفعل ش�ئا.. �طالب �سفري إ� (لندن)، ل���
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�
.. والخالصة أن هذا ال�سمم - �ما أسميناە – ي�دأ بتوتر عق��
وعندي برق�ات تعلن أن الشغب الذي اجتاح (�ار�س) هذا
� (و�لز) قد اشتد

الص�اح �ان عارما، وأن عمال مناجم الفحم ��
� الحركة،

غضبهم.. وهذا التوتر العق�� ت��عه غيب��ة وشلل ��
�من يتعا� مخدرا..

:( فقال (سمر��
- إن ن�ات (الداتورة) �قوم �عمل مشا�ه..

� الج�س
- نعم.. حقا.. و�طلق ع� هذا العامل الذي يؤثر ��

�
ي اسم (الداتور�ن).. و�لما توغلت األرض المندفعة �� ال���

� ذلك النطاق السام؛ اشتد فعل (الداتور�ن).. و�عة
الفضاء ��

ها إنما هو سبق مؤقت.. و�ن � مناطق دون غ��
ظهور األعراض ��

�� إال �ضع ساعات ح�� �غمر ال�الء أرجاء العالم.. �دا�ة
�الشعوب المتأخرة ثم األ��� حضارة..

� الشعوب الجن���ة، ب�نما ظلت
�اته األو� �� ف�انت ��

� مأمن �عض الوقت..
الشمال�ة ��

ق�ات المكومة أمامه وقال: ثم تناول برق�ة من ال��
� التاسعة والنصف ص�احا، إنها أول برق�ة

- (مرس�ل�ا) ��
تلقيتها:

لقد تعرضت المقاطعة �أ�ملها الل�لة الماض�ة لحالة من
الهذ�ان المحموم، وهناك جو عام من الثورة والعناد.. جثث تمأل

الطرقات، والعمل متوقف والفو�� عامة.
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ق�ة �عد أقل من ساعة: - ثم هذە ال��
� «ازدحمت ال�نا�س وال�اتدرائ�ات �جم�ع من الناس الهار���

من الفو�� وال��اء، قل عدد األح�اء.. ل�س هناك وس�لة
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ة.. وال للتفاهم مع هذا ال��اء.. فال توجد آالم �ل الفتك م�ا��
يوجد له عالج أو وقا�ة...»

ق�ات المشابهة مع اختالف الحدة من وهناك العد�د من ال��
(�ار�س) و (الهند) و (فارس) وكذلك (النمسا)..

- والواضح هنا أن س�ان السهول والشوا�� أول من أص�ب
ء من األمان.. �

�� �
بتلك ال�ارثة.. أما س�ان المرتفعات فما زالوا ��

وقال اللورد (جون):
�� �ا (�شالنجر) هو هدوؤك وضح�ك، وأمام �ل - ما �ح��
� تن� إل�ك العالم.. هل تحتمل موت عال�� ق�ات ال�� هذە ال��

�الجملة؟ إنه أمر ش�يع..
فقال (�شالنجر):

� أنا أ�ضا وشمل �عض أجزاء - ال ت�س أن هذا السم قد شمل��
� الس�طرة عليهما تماما، فهذا عن

، وأفقد�� � من عق� وأعصا��
علة الضحك.. أما ما �شعر �ه من خوف وذعر لهذا الموت
الجما�� فم�الغ ف�ه، فإن الشعور �الوحدة هو الذي �س�ب هذا
الذعر من الموت.. فلماذا إذن الخوف من مص�� سوف يواجه

الجميع؟
:( فسأله (سمر��

- وماذا تنوي أن تفعل؟
فقال (�شالنجر) ع� الفور:

- ه�ا أوال لتناول الغداء
� هدوء وسكينة و�أن ش�ئا لم �كن:

ونهض (�شالنجر) ��
.. .. لنتمتع حقا �غداء ش�� �

- ه�ا بنا �ا رفا��
� مغادرة العالم ما دام

أما زوجته الحنون فلم تكن تمانع ��
ذلك مع زوجها الحب�ب.. فلم تفقد ش�ئا من اتزانها، مع علمها

التام �الموقف..
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ات و�دأت ألحظ أعراضا غ���ة ف�ما ب�ننا، ف�انت هناك ف��
، و�رودة ود الذهن مع االنفصال التام عما �دور حو�� من ��

.. هل الموت وصل إلينا؟ �
تجتاح أطرا��

� الط�اع أو
) لم �ظهر أي اختالف �� أما اآلخرون، فإن (سمر��

� عينه ع� ما
� ألما ��

الت�فات، أما عن اللورد (جون) ف�ان �عا��
ي�دو..

) �عرض علينا خدماته.. فاستوقفه (�شالنجر) � أق�ل (أوس��
قائال:

..( � - (أوس��
- نعم �ا س�دي..

� � � طوال هذە السن��
- أود شكرك لمساعد��
.. � - عفوا.. هذا واج��

).. ر�ما �انت نها�ة العالم اليوم.. � - (أوس��
- اليوم؟ م�� �التحد�د؟

- ر�ما ق�ل المساء..
- حسن أستاذي..

� منت� الهدوء، أما (�شالنجر) فقال لزوجته:
وان�ف ��

� الموقف؟ - هل تهاب��
� مودة وقالت:

فنظرت إل�ه ��
ء من العذاب سنعان�ه؟ �

- هل هناك ��
.. إنه ال يتعدى است�شاق �عض من الغاز �

- �ال �ا ع��ز��
� ع�ادة طب�ب األسنان (1).

الضاحك ��
) وقال له: والتفت إ� (سمر��

ء من نظ��اتك الماد�ة �أننا سوف �
� أرفض األخذ ��� إن��

ء �
نتحول ل�م�ة من الماء وق�ضة من األمالح.. �ال.. هناك ��
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ء يتغلب ع� الموت، �
�ستعمل المادة ل�نه ل�س منها.. ��

والموت ال يناله..
فقال (جون):

� ة و�ندقي�� � األخ��
- أشعر �طمأن�نة أ��� لو رقدت رقد��

� دروعهم
�جواري.. ع� غرار أسالفنا �دفن موتاهم ��

و�سيوفهم.. ما رأ�ك �ا أستاذ؟
:( وأجاب (سمر��

�ن، وأود أن أموت �أي رجل � القرن الع�� - أنا من مواط��
� مسن عجوز لست �حاجة لم��د من متمدن وع�ى، �ما أن��

الح�اة..
أواثق �ا (�شالنجر) �أنه ال يوجد ما نعمله؟

� اإلنقاذ التام.. فالجواب ال� أما إذا كنت تع�� - إن كنت تع��
إرجاء ال�ارثة ح�� نرى النها�ة أمامنا؛ فقد اتخذت �عض

الخطوات..
؟ � - األوكسج��

..( � - نعم.. (األوكسج��
� حالة �سمم األث�� المح�ط �ال�رة األرض�ة؟

- أ�جدي ��
- �ل منهما صورة مخالفة من صور المادة، فعالقة
) كعالقة خفاش الل�ل �الغاز.. هل �مكنك ) �ـ (األث�� � (األوكسج��

الدفاع عن هذا �ا س�د (�شالنجر)؟
).. إنهما متخالفان �مادة، ل�ّن غازا كـ - �الطبع �ا (سمر��
) قد اختص ب��ادة حي��ة األجسام.. ومضاعفة قوة � (األوكسج��
ي المقاومة فيها.. لجدير �أن �حد من �شاط هذا السم األث��

المعروف (ديتور�ن)..
عقب (جون) قائال:
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- هل �ل منا س�مسك ب�حدى هذە األناب�ب و�متص
؟ � ) �ما �فعل الرضع بزجاجات الل�� � (األوكسج��

مستح�ل.. فلن أفعل ش�ئا من ذلك..
� أن تحول مخدع نومها إ� - لماذا؟ لقد طل�ت من زوج��
ء �

حجرة مح�مة األقفال والنوافذ، و�ذلك ال ي��ب إليها أي ��
من الخارج.

- ت�ا لك �ا (�شالنجر).. أتحس�ك بهذا قد منعت األث�� من
الدخول لحجرتك �سد فتحاتها؟�

) من ال��ب للخارج و�ذلك � - �ال.. �ل ألمنع (األوكسج��
�ستف�د �أ��� �م منه.. فإذا أش�عنا جو الغرفة ب�س�ة عال�ة
، � � أحتفظ �أسطوانت�� � لحواسنا.. إن�� مقننة منه.. فسنظل مال���

وأنتم مع�م ثالث..
؟ �

- و�م من الوقت تك��
� تمكن األعراض منا � فتحها لح��

- ال أعلم، فسوف نتأخر ��
� المص��ة من �ش�ل واضح.. وع� �ل حال هذا سوف ير��
�
ساعات إ� أ�ام، و�ذلك تكون لنا الفرصة نحن الخمسة ��

�ة� مشاهدة المص�� المحتوم الذي ي�تظر العالم وال���
� نقل

�� �
� ض�اعا للوقت، هال ساعدتمو��

ه�ا� وك��
األسطوانات إ� الغرفة؟�

 

☆  ☆  ☆
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3- الطوفان..
ت لتكون م�حا لتج��ة � اخت�� اتجهنا جم�عا إ� الغرفة ال��
�ن قدما م��عا، وفعال لن ت��، و�انت الغرفة ال تتجاوز الع��
قد أح�م إغالق النوافذ وسدت الثغرات، وكذلك سوف �كون

حال ال�اب إذا ما تم غلقه.
ة الحجم، وتحتل األر�ان األر�عة للغرفة أر�عة أصص كب��
ة مورقة، ف�� الط��قة المث� وال��عة �حوي �ل منها شج��

� أوكس�د ال���ون الزائد..
للتخلص من غاز ثا��

و�انت النوافذ من الن�ع المستط�ل، و�انت تطل ع� نفس
المنظر الطب��� الذي تطل عل�ه غرفة المكتب.. عج�ا لهذا

العالم�
� الجو.

ال يوجد ما �دل ع� توقع حدوث أي اضطراب ��
� جرس الهاتف.. �ا له من مزعج� لم تنقطع ما هذا؟ إنه رن��
الم�المات التل�فون�ة لحظة واحدة.. و�ان (�شالنجر) �عود �عد
�ل م�المة �أخ�ار وتفاص�ل جد�دة، و�انت �لها تؤكد أننا �صدد

�ارثة فادحة المصاب.
� األرض من أطرافها متجها من الجنوب نحو

إنه طوفان �أ��
تغال) و الشمال، فقد غمرت ال�ارثة شمال (إف��ق�ا) و (ال��
� غيب��ة الموت والقتال ، ب�� � فو��

(إس�ان�ا)، تاركة س�انها ��
العن�ف.

أما �ق�ة �الد العالم، فقد ناشدت برق�اتها النصح واإلرشاد،
وخ�� ما �مكن اتخاذە من إجراءات لمحاولة تخف�ف الوضع ع�

األقل.
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ة شمل و�متا�عة الهيئات العلم�ة، وجد جو عام من الح��
علماء الفلك ورجال العلم.. فهم ال �درون س��ا لهذە ال�ارثة لقد
�
خ�ج األمر من أ�ديهم وتجاوز الوضع حدود العلم اإل�سا��

وس�طرته.
ومع ذلك �له.. فقد رأ�ت من النافذة م���ة شا�ة تدفع أمامها
ة، وتجر ب�دها األخرى طفال ثان�ا، و�انت ع��ة أطفال صغ��
ة واأل�واخ هناك األدخنة المتصاعدة من مداخن البيوت الصغ��
المتناثرة، دالة ع� روح االستقرار لهذە ال�قعة من ال��ف
الجم�ل.. و�ان العمال قد عاودوا الحصاد �عد تناولهم الغذاء..
وا يتا�عون أما العبو الجولف فبهدوء وم�ح شد�دين ان���

� الم�دان..
م�ار�اتهم ��

وتعج�ت مما �سود هؤالء جم�عا من عاف�ة وهدوء، وما
�ح�طنا نحن من ذعر وأعراض مختلفة، و�ساءلت �دهشة:

- لماذا ت�دو عليهم الصحة والعاف�ة؟
� سعادة اللورد (جون): فسأل��

� لع�ة الجولف؟
- هل لك ��

فقلت ال، فقال:
- إنهم ي�سون الدن�ا �ما فيها وتوجه �ل حواسهم لهذە

اللع�ة..
و��نما نحن نتابع تلك اللوحة الهادئة، الحظت أن �عض
� نحو أب��ة النادي، وظننت أن � الجولف يركضون م�ع�� الع��

ش�ئا من األخ�ار المزعجة قد وصل إليهم..
� فوجئت �الم���ة تعود أدراجها، وقد �دا عليها االهتمام ل���

ء من األلم. �
و��

�ة�� ق النتهاء ال��� �ا له من يوم مشمس وم��
وت�بهت لصوت (�شالنجر) وهو �قول:
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- (مالون).. تل�فون لك.
: � سمعت (ما�اردل) رئ�س التح��ر �خاطب��

� أمورا هائلة.. الموت
- (مالون)؟ (مالون).. إن لندن اآلن تعا��

وف�سور (�شالنجر) �جتاح الناس �األلوف.. �ا� عل�ك ناشد ال��
إن �ان �ملك ش�ئا إلنقاذ الموقف..

وكنت أعلم رد أستاذي بهذا الشأن، فقلت له:
ء.. ف�� �ارثة عالم�ة ال �

- ال �ستطيع (�شالنجر) فعل أي ��
..( � � الموض�ع ب�عض (األوكسج�� ق�ل له بها.. وهو هنا ير��

فصاح (ما�اردل) �جنون:
)؟ اإلدارة هنا ال ُتحتمل.. الفو�� تعم أرجاء � - (األوكسج��
� قد فقدوا وعيهم، ثم إنه ال يوجد الم�ان، وأغلب الموظف��

� منه..
م�سع من الوقت للحصول ع� ما �ك��

- إن كنت ت��د.. ف�جب التحرك ��عة، لماذا ال �س��
بنفسك للحصول ع�.....؟

صاح مقاطعا:
� لست ع� ما يرام.. والمنظر هنا من نافذة - أشعر أن��
� ال �شجع ع� مجرد المحاولة، إن مئات الناس ممددون مكت��
� الشارع، �ما أن حركة المرور قد توقفت تماما..

ع� اإلف��ز ��
وكذلك....

و�دأ صوته �ذهب و��عد ش�ئا فش�ئا ح�� لم أعد أسمعه أو
� معالمه، وفجأة سمعت صوتا عن�فا �أن ش�ئا قد ارتطم أتب��

�األرض.
- مس�� (ما�اردل)� (ما�اردل)�

� �عدم سما�� هذا الصوت وضعت سماعة التل�فون مع ثق��
مرة أخرى.
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� ع� � �أن��
ء �غمر�� �

� للغرفة، شعرت ���
و�ط��ق عود��

�
�ع من جسدي �� شا�� ال�حر، وفجأة أحسست �أن الح�اة تن��

� وجثم ع� صدري،
هوادة ورفق.. �أن أحدا قد أطبق ع� عن��
ّ - إن بهما ش�ئا - لم أعد أ�� ما هو.. �

وأذ��
� �الحاجز. � وقار�ت ع� السقوط لوال �شب��

واختل تواز��
� السلم.. و�ذ �ـ (�شالنجر)

وتمكنت من صعود أول درجة ��
� الدرجات ��عة..

، صاعدا بها �� �حمل زوجته فاقدة الو��
� أجمع هل أتمكن من الوصول إ� حص�نا المنيع؟ ووجدت��
� ، ح�� تمكنت من الصعود فعال.. وهنا سحب�� شتات نف��

أحدهم لداخل الغرفة، ت�ي�ته ف�ما �عد، اللورد (جون)، وكنت أنا
وم�� (�شالنجر) ال نقوى ع� الحركة أو ال�الم..

) واست�شق منها � ب (�شالنجر) من أسطوانة (األوكسج�� اق��
أنفاسا عد�دة متالحقة..

و�عان ما استجمع قواە وصاح فجأة:
)، وعاد ل�شاطه � � ع� صواب� لقد أفلح (األوكسج�� - إن��

المعهود، ودنا �طرف األنب��ة من أنف زوجته، ولم �مض كث��
� جلستها..

من الوقت ح�� �دأت تتحرك قل�ال، ثم اعتدلت ��
، ، وقرب طرف األنب��ة من وج�� وتحرك (�شالنجر) تجا��
� أعود للح�اة من جد�د، وشعرت �سعادة غامرة.. حقا إنها و�ذا ��

ح�اة مؤقتة.. ول�ن لها مذاقا خاصا.. خاصا جدا..
) من �عدى إ� � وتتابع است�شاق (األوكسج��
)، الذي �ان - ع� ما أعتقد - فاقدا للو�� هو األستاذ(سمر��
اآلخر، ل�نه استجاب ��عا وأخذ �حرك �د�ه �من ال �صدق

نفسه.
د �شاطه وحي��ته. أما اللورد (جون).. ف�ان أخر من اس��

تثاقلت م�� (�شالنجر) قائلة:
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�
ا �ا (جون) وأنت تحاول إنقاذي إعاد�� - لقد عان�ت كث��

للح�اة مرة أخرى، فقد كنَت معرضا للهالك.. �ان جديرا �ك
.. تر��

وهنا قاطعها (�شالنجر) �صوت �قطر عطفا وحنانا:
، فلماذا �سبق أحدنا اآلخر؟� � - عشنا معا �ل هذە السن��
� عم��نا ستكون لحظة الفراق مؤلمة، ح�� لو �ان الفارق ب��

�عض دقائق..
) واستأنف الحد�ث: ونظر إ� (سمر��

).. علك اآلن قد اقتنعت وزالت شكو�ك. - ع��زي (سمر��
ثم مد �دە وأغلق صمام األسطوانة، واستطرد �قول:

- لقد �شبع جو الغرفة، وأعتقد أننا اآلن جم�عا �حالة
ج�دة.. ول�ن علينا أن ندخر منه قدر المستطاع.

ء من �
عاد الصمت �خ�م ع� الغرفة.. فقد أحسسنا ���

التوتر العام، ح�� همست م�� (�شالنجر) �صوت متقطع:
- أغ�ب عن الو�� مرة أخرى�

) وهو �قول: � و�عان ما فتح (�شالنجر) صمام (األوكسج��
� �مثا�ة الفأر األب�ض لجماعتنا هذە،

- أنت اآلن �ا ع��ز��
اع الغواصات.. �انوا �قتنون ��ل غواصة فأرا فمع �دا�ة اخ��
أب�ض من الن�ع األل�ف، إذ �س�شعر فساد الجو ق�ل طاقم

الغواصة، و�ــهذا �سارعون ب�نق�ة الجو..
- أ�ك�� هذا؟ أحس�ك �شع��ن اآلن بتحسن..

� الحب�ب.. - نعم.. شكرا زو��
- حسن.. بتلك الط��قة �مكننا تقدير ما �كفينا و�لزمنا من

الغاز، و�التا�� إ� أي مدى سنصمد..
فانطلق اللورد (جون):
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- وهل هذا يهم؟ سواء طالت أو ق�ت المدة، فالنها�ة
� أرى أن نتلو صلواتنا، ثم نغلق صمام واحدة ومعروفة.. إن��
)، ونفتح النافذة ع� م�اعيها لنواجه � أسطوانة (األوكسج��

نا �شجاعة وتحد.. مص��
وهتفت الزوجة:

- حقا� لماذا ال نفعل ذلك �ا (جورج)؟
) قائال: واحتج (سمر��

ض و�شدة... - أع��
والتفت إ� (�شالنجر) وقال:

- ما رأي صد�قنا الشاب؟
- أتم�� أن ن��� ح�� النها�ة.

- أنا من رأ�ك..
فهدأت زوجته مرددة:

- إذن.. سأظل معك للنها�ة..
- آسف.. قالها اللورد (جون) ثم أعقب:

- مع�م ح�� النها�ة، ما قصدت سوي.....
ونهض (جون) من مقعدە، وهو ��مل �لماته، و�ذا �ه ��خ

وقد طالعت عيناە النافذة:
- (�شالنجر)� السائق�

؟ � - ماذا تع��
- لقد مات� نه ممدد �جانب الس�ارة�

:( - فقال (سمر��
ة من - إ�ا�م ومحاولة إحضارە.. إن ذلك يهدر �م�ة كب��

ە.. ).. فضال عن أننا ال نملك سالمة من سنح�� � (األوكسج��
صاح اللورد (جون) متأسفا:

� أرجاء الحد�قة�
- الطيور.. الطيور أ�ضا قد �ساقطت ��
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�
وحمل �ل منا مقعدا له �جوار النافذة نرقب ما �حدث.

� العالم.
ك ح�ا �� إنه �ش�ط جدا ذلك الموت.. فلم ي��

� نها�ة الحقل جماعات
وتجاوزت عيناي فناء الدار، فرأ�ت ��

� قد تفرقت جثثهم ممددة هنا وهناك.. من الفالح��
.. الم���ة الشا�ة �انت ملقاة ع� وها �� ذي.. نعم ��
األعشاب، و�� جوارها كومة ب�ضاء علها الرضيع الذي �ان

�الع��ة، و�جانبهما الطفل اآلخر الذي �انت تمسكه.
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� م�انه وتد�
وهناك ع��ة ركوب وقد تهالك جوادها ��

السائق من مقعدە، و�ان ال�اب مفتوحا و��دو أن �داخلها ر�ا�ا
أ�ضا.
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� أرجاء
� الجولف �التل، ممددين �� وا�تملت الصورة �الع��

ب، و�عضهم األخر �جع�ة الملعب، ممس�ا �عضهم �الم��
المضارب.

حقا �أنها صورة، ل�ست بها حركة واحدة، مع خلو السماء
� مثل ذلك

� نادرا ما �خلو منها الجو �� من الفراشات والطيور ال��
ق. اليوم الم��

� �الصورة مرة أخرى من نهايتها ال�ع�دة مرورا ومرت عي��
ا فناء الب�ت والسائق، �الجولف، ثم الع��ة، فالم���ة، وأخ��
لتعود داخل الغرفة.. وهنا شعرت بوجود زجاج النافذة الرقيق
� تلك

الذي �فصلنا عن هذا الهالك و�حول دون مشاركتنا ��
اللوحة، هذا �فضل �عد نظر (�شالنجر) وسعة علمه، فغدونا

عودا أخ�� وسط �ا�سة.
.. صوت (�شالنجر): �

قطع ع� استغرا��
ق� ل �ح�� � - هناك م��

:( فسأل (سمر��
ء من هذە الحرائق؟ �

- هل �مكنك استخالص ��
واب�سم (�شالنجر) قائال:

� أن �م�ة - ط�عا.. من الناح�ة العلم�ة، هذا �ع��
.. وأن س�ب ال�ارثة هو � الجو لم تتغ��

) الموجودة �� � (األوكسج��
� تعلوها.. األث�� المح�ط �األرض والط�قة ال��

- انظروا جم�عا� قمة تل (كراو�رو)، توجد نار هناك، إنها
أب��ة نادي الجولف�

وهتف (جون):
- ساعة ال�ن�سة� إنها تدق، إن اإلله قد ق�ض لها ال�قاء �عد

مبتكرها.. �ا لها من فلسفة�
وصاح من جد�د:
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.. إنه القطار� - دخان يتحرك؟ �ا إل��
:( وقال (سمر��

- إ� م�� س�ظل مندفعا فوق القض�ان الحد�د�ة؟ هناك
احتمال من ثالثة: أن ينفد وقودە ح�� �سكن، أو �خ�ج عن

قض�انه وهو �جتاز أحد المنحن�ات.. أو..
وسكت فجأة، ألننا أدركنا االحتمال الثالث.. رأينا قطارا آخر

�حمل أطنانا من الفحم �قف سا�نا ع� نفس الخط.
�ان التصادم فظ�عا، وما �� إال لحظة ح�� أص�حت القاطرة
ت ألسنة النار، وع��اتها كومة من الحد�د واألخشاب، وان���

و�خت م�� (�شالنجر):
�� � - ر�اە.. �ا للر�اب المسا���

؟ أ�س�ت ما أص�حوا عل�ه؟ � - أي ر�اب �ا زوج��
� � اصطدموا بها، أو ال�� هم ال �ختلفون عن كتل الفحم ال��

س�تحولون إليها �عد قل�ل..
وأ�مل (�شالنجر):

� جميع �قاع العالم �اإلضافة إ�
- لقد تكرر هذا المشهد ��

اع�ة، س�ظل المح�ط األطلن�� قرنا �امال السفن والمرا�ب ال��
تطفو فوق أمواجه �قا�ا هذە السفن..

� ط�قات وتذكرت فجأة عمال المناجم.. الذين دفنوا ب��
األرض.

:( وقال (سمر��
�ة أن تع�ش ع� األرض مرة أخرى، فس�حار - لو كتب لل���
علماء (الجيولوج�ا) والحف��ات عندما �جدون ه�ا�ل هؤالء

الرجال..
ا نطق اللورد (جون): وأخ��

ي مرة أخرى؟ - هل � من سؤال؟ ك�ف �عود الج�س ال���
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فرد (�شالنجر) عل�ه قائال:
- ألم تكن األرض خال�ة من ق�ل؟

.. ��� -
� وأح�ام �سمو فوق - ثم أص�حت مكتظة �ال��� ت�عا لقوان��

ء نفسه؟� �
إدرا�نا؟� لم ال يتكرر ال��

:( فقال (سمر��
� (�شالنجر)..

- ر�ما أخطأت هذە المرة �ا صد���
� ما أقول.. .. فأنا أع�� - لم أخ��

:( فقال (سمر��
ا لنظ��ات - كنت أظنك متدينا.. أم أنك �ستج�ب أخ��

؟ � المادي��
احتد (�شالنجر) قائال:

� الدين والعلم وتحاول أن.... - تخلط دائما ب��
هنا تدخل اللورد (جون):

اع والمجافاة أيها السادة؟� ماذا يهم إن �انت � - أهو وقت ال��
�ة ستعود لألرض أم ال� ع� األقل لن �حدث هذا ونحن ال���

أح�اء.
فقاطعه (�شالنجر):

- إن العالم �جب أال يرت�ط بزمان أو م�ان، ف�جب أن �عمل
ء.. ح�� لو �

العقل العل�� آلخر لحظة من الح�اة وال ي�ن�ه أي ��
ء هو الموت. �

�ان هذا ال��
)؟ هل لد�ك أ�ة مالحظات ع��زي (سمر��

:( فقال (سمر��
- أوافقك.. تمام الموافقة

وهنا تابع (�شالنجر):
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- إن العقل العل�� المثا�� �مل�ه رجال – �صفهم ال�عض -
�قاهر الطب�عة.

فقاطعه اللورد:
� حالتنا تلك.. ينعكس الوضع، وتكون الطب�عة �� قاهرة

�� -
الرجال..

فقال (�شالنجر) مؤكدا �المه السابق:
- إن انتصار الطب�عة هذە المرة لن ��لفنا سوى تأخ�� الح�اة

. � � من السن�� ل�ضعة مالي��
- ماذا تقصد؟

- تمهل �ا س�دي.. إن الح�اة الن�ات�ة ما زالت ح�ة وقائمة،
� المس�نقعات وال�حار، ولو تذكرت

سواء ع� سطح األرض أو ��
الحيوان األول ذا الخل�ة الواحدة - الذي هو أساس هذا العالم
الذي هلك ولم يبق منه سوانا - فستجد أن ظهور اإل�سان مرة

أخرى أمر مؤكد�
وسألته:

- أ�س�ت هذا الّسم؟ أل�س قادرا ع� إفناء الح�اة مرة أخرى؟
اب�سم قائال:

�
ك أنه س�ستمر؟� ف��ما �ان اندفاع األرض �� - ومن أخ��

الفضاء �خرجها من هذا النطاق السام.
ثم أضاف:

- أعتقد أنه من السهل ع� األرض اجت�از هذە المحنة،
)، وكذلك � والدل�ل ع� ذلك هو احت�اجنا لقل�ل من (األوكسج��
ان المتصاعدة.. وهذا أ�ضا يؤكد عودة الح�اة وجود ألسنة الن��

الحيوان�ة من جد�د..
صاحت م�� (�شالنجر):
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� الصداع مرة أخرى، وأصبح الجو حمال ع�
- لقد عاود��

صدري..
فنهض (�شالنجر) م�عا:

ە فورا� - فلنغ��
وفتح صمام األسطوانة، وقال:

- لقد قار�ت ع� االنتهاء.
:( سأل (سمر��

- استغرقت �م ساعة تق���ا؟
نظر (�شالنجر) لساعته وقال:

ثالث ساعات ونصف الساعة..
- �م الساعة اآلن؟

- الثامنة.. و�الق�اس فلن ت�ت�� ق�ل التاسعة من ص�اح الغد.
فقال (جون):

وق مرة أخرى؟ - هل �شاهد ال��
:( فرد عل�ه (سمر��

وق لنا.. وحدنا� �� -
استعمل (�شالنجر) األسطوانة الثان�ة، ثم أزاح الغطاء
ة �الجدار، وأدار المروحة ال�ه��ائ�ة �القرب المح�م لفتحة صغ��

منها.
� جو الغرفة، أعقبته أعراض ال�سمم من

حقا شعرنا بتجد�د ��
جد�د.. فأ�ع وأغلق الفتحة ب�ح�ام وهو �قول:

) وحدە.. � - ال �ستطيع اإل�سان أن �ع�ش ع� (األوكسج��
فسأله (جون):
- ماذا تقصد؟

اب�سم (�شالنجر) وهو يوضح �المه:
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� ل�قدم ل�م
اب والطعام، فقد أعددت مط��� أقصد ال��

ء، ع� �ل - �
أش� المأ�والت، ل�ن هذە ال�ارثة أفسدت �ل ��

فقد احتطت ب�عض الطعام الذي �صلح لتلك الظروف.
وع� الفور.. قامت م�� (�شالنجر) ب�عداد المائدة لعشائنا

. األخ��
علق (�شالنجر) قائال:

، فمن المؤكد أن � - نحن �حاجة لتع��ض و�ناء ��ع��
� اضطراب ج��ئات

� تعرضنا لها �انت عامال �� االنفعاالت ال��
أجسامنا.

فقلت:
- أحسب أن تلك االنفعاالت تحد الشه�ة..

ضحك (�شالنجر) عال�ا وقال:
تك �ه هو الحق�قة العلم�ة الوح�دة، وما عدا - إن ما أخ��

� للقصص �ا ع��زي.. ذلك هو خ�ال المؤلف��
، ع� � � حالة الوفاة عند القرو���

- ألهذا تك�� الوالئم ��
مستوى العالم �له؟

- نعم.. هذا هو أساس هذە العادة.
وأضاف اللورد (جون):

� (إف��ق�ا) �صطادون
- حقا.. فقد رأ�ت بنف�� الزن�ج ��

(فرس ال�حر) ثم �لتهمونه �له، وذلك �عد أن ش�عوا جنازة طفل
. صغ��

- إننا �عشاءنا هذا.. �شيع جنازة العالم أجمع.
وقالت م�� (�شالنجر):

� ال أشعر �حزن ع� فقد أحد من أولئك الذين رحلوا - إن��
.. أل�س هذا غ���ا؟ � وأ�� � ذلك أ��

واس��قونا، �ما ��
- �ل طب��� ما دامت ال�ارثة عامة شاملة العالم أجمع..
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�
ضته قائال: اع��

- ع� العكس س�دي (�شالنجر) فأنا شد�د الحزن لوفاة
� ألتخ�لها �شالها الذي ال �فارقها والمنظار وال�تاب..

.. و��� أ��
� � موتك �ا أ�� � سألحق بها �عد قل�ل، �م يؤسف�� مع أن��

: � فتعجب (�شالنجر) من حدي��
- أح��ن حقا؟ إن الفناء العام �كون أخف ع� النفس من

فناء فرد واحد.
وقال (جون)

� المعارك الح���ة، فأي ق�مة �عد
- حقا.. مثل ما �حدث ��

ذلك لح�اة فرد أو مائة وسط هذا �له؟�
قالت م�� (�شالنجر):

� خائفة جدا.. لي�نا انتهينا مع من انتهوا.. - إن��
فنظر إليها زوجها وقال:

.. �
- �شج�� �ا ع��ز��

� هذا
� ش�ئا �� � أتب�� وذه�ت أتفقد األمر خارج النافذة.. عل��

الظالم الدامس، وقلت ع� الفور:
ق� ق� إن مدينة (ليوز) تح�� - إنها تح��

وتقدم (�شالنجر) من النافذة، وأطرق برأسه عندما شاهد
ال�تلة المتوهجة، وقال:

- �ال� إنها مدينة (برايتون)..
� أعمل بها و(ما�اردل)، فلم وتذكرت ج��دة (الجاز�ت) ال��
�
�� �

� ل�ل هذا مع أنه ما من صح��
ولن �كون هناك أثر صح��

�
العالم تعرض لمثل هذە التج��ة من ق�ل، وشعرت برغ�ة ��

� فجأة تذكرت - لمن أ�تب؟ �سج�ل ما حدث و�حدث، ل���
وع� الفور تذكرت �لمة (�شالنجر)، فلماذا ال أحذو حذوە
� خدمة الصحافة ح�� النها�ة مهما �انت النتائج؟

وأنجز عم�� ��
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� �
� مثل هذە الل�لة، فأخرجت قل��

أعتقد أنه ال س��ل للنوم ��
ي، و�ذلك ، أسجل أعظم �ارثة حلت �الج�س ال��� �

وأورا��
ظهرت هذە الوثائق.

 

☆  ☆  ☆
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4- المو�� ومذكراتهم.
 

� ذلك اليوم، معتمدا ع� غ��زة
لقد دونت �ل ما حدث ��

، مع عل�� �أن أحدا لن �طالعها ف�� حقا.. مذكرات �
الصح��
م�ت.

وفسور (�شالنجر) عندما قال: وتذكرت �لمة ال��
ي، إنما - ل�ست مأساة أن نهلك ونلحق ب�ق�ة الج�س ال���

� هذا العالم �عد أن فارقه الجميع..
�� أن ن��� أح�اء ��

�م هو �ليغ وحك�م� ول�ن ال مجال لحدوث مثل هذە
) الثان�ة قار�ت ع� النفاد. � المأساة، فإن أسطوانة (األوكسج��

ة علم�ة هائلة، �صوت جهوري �ليغ.. �دأت محا��
استغرقت ر�ــع الساعة، �ان �لقيها (�شالنجر)، و�ان األستاذ
) أشدنا اهتماما.. أما (جون) ف�ان يرقب ما �دور أمامه.. (سمر��

.. � مقعدها الوث��
ب�نما تمددت م�� (�شالنجر) ��

ة فهو �عض الم�كرو�ات والحيوانات أما موض�ع المحا��
، فأخذ ذات الخل�ة الواحدة، و�ان قد أعدها منذ يوم م��

�فحصها بوساطة المجهر.
وهتف فجأة:

)� إنها تتحرك.. إنها ح�ة� - (سمر��
) دون أن يتحرك: ف�ساءل (سمر��

- ما هذا؟
- األمي�ا.. ذات الخل�ة الواحدة.. انظر�

: � ثم قال �خاطب��
- (مالون).. دع ال�تا�ة وتعال انظر، ثم دون تلك المشاهدة..

) وأعق�ه (جون)، ل�نه عقب مته�ما: نهض (سمر��
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ها ح�ة أو ميتة؟ - من �� تلك األخرى ح�� أهتم �مص��
ا وأخذ �جهز ردا الذعا.. ح�� صاحت غضب (�شالنجر) كث��

�ه زوجته:
- ع��زي (جورج) - أعصا�ك – أرجوك ال تهتم.

عاد (�شالنجر) لهدوئه وقال:
- إن لهذا أهم�ة �الغة�

وعقب (سمر�) فقال:
� نع�ش فيها، � نفس الظروف ال��

- أال �ع�ش هذا الحيوان ��
فما العج�ب أن �ظل ح�ا ح�� اآلن؟

لو أنها ظلت ح�ة و�� �الخارج.. ل�ان ذلك موضع أهم�ة.
أطرق (�شالنجر) �حزن وقال:

).. ح�� أنت ال ترى أهم�ة لتلك - ح�� أنت �ا (سمر��
الظاهرة�

) وقال: تحمس (سمر��
� منطق�ا؟

- أال ترا��
فقال (�شالنجر):

- عفوا.. تنقصك �عض المعلومات.
فقد جمعت هذە العينات �عد ظهر أمس، وأح�مت عزلها..
) الذي �ست�شقه � ء من (األوكسج�� �

�ح�ث ال ي��ب إليها ��
اآلن.

:( فسأل (سمر��
إذن ف�� تعتمد ع� �م�ة الهواء المح�طة بها.

انطلق (�شالنجر) قائال:
- تماما..
- و�عد؟
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- مهال.. ال �د أن األث�� السام قد ��ب إليها.. ومع ذلك فما
زالت ح�ة.

) �الحق�قة، وقال: ُصدم (سمر��
- ��ب األث�� السام إليها ومع ذلك..

فقاطعه (�شالنجر):
- و�التا�� جميع ال�ائنات المماثلة والموجودة خارج الحجرة

� أنحاء العالم قد اجتازت هذە ال�ارثة �سالم.
��

وأ�مل موضحا:
- اعتمادا ع� التطور واالرتقاء.. فإن العالم لم �صبح ميتا إ�

.. � � من السن�� األ�د �ما كنا نعتقد، مجرد �ضعة مالي��
ته�م اللورد �شدة:

�� � � من السن�� � �ضعة مالي�� � - ر��
فرد (�شالنجر):

� عمر ال�ون.
- هذە تعت�� لمحة ��

اهتم اللورد (جون) وجلس أمام المجهر وهو �قول:
ي؟ لم نعد الوح�دين األح�اء - أتلك �� �ا�ورة الج�س ال���

� هذا العالم..
��
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قال (�شالنجر):
- ألم تكن األرض خال�ة من ال�ائنات الح�ة، أو ع� األقل
� الفضاء الع��ض، تغسلها

خال�ة من اإل�سان؟� ألم تكن سا�حة ��
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م�اە األمطار تارة، وتجففها الشمس تارة أخرى؟
إن اإل�سان حد�ث عهد بوجودە ع� األرض، ولم �خلق هذا

ال�ون من أجله وحدە..
علق (جون):

- فلمن إذن؟ إن لم �كن لإل�سان.
:( قال (سمر��

ء نجهله، وظهور اإل�سان �ان �
- ال نعرف، ف��ما �ان ل��

� أثناء العمل�ة األصل�ة الهائلة.
مجرد نتاج فر�� ��

ّ األمر فقد كنت أدون هذە المجادلة.. ح�� صعب ع��
تحولت إ� ما �ش�ه المناظرة.

هدأ الجميع �عد قل�ل، فقد ان�ف (�شالنجر) إ� مجهرە،
ب�نما اتجه اللورد (جون) إ� النافذة.

و�ان ح��ق (برايتون) ما زال متأججا، �ما ظهرت حرائق
أخرى متناثرة هنا وهناك.

: � � وهو �سأل��
ر�ت اللورد (جون) ع� كت��

- وأنت أيها الشاب.. ماذا �خلدك اآلن؟
فقلت:

� لم نجد لها حال.. أي�ت� ذلك � �عض العق�ات ال��
- أفكر ��

؟ �له إ� هذا المص��
- مثال؟

ا) و (ألمان�ا) تلك المنافسة للس�طرة ع� الصناعة - (انجل��
، أ�نت تدري � الخليج الفار��

والتجارة، أو المشا�ل الس�اس�ة ��
أن األمور س�نت�� إ� هذا الحل؟

� ال��اء، ب�نما �ان زوجها يواسيها
وأخذت م�� (�شالنجر) ��

� ونها�ة �ل منهم.
�حنان، أما أنا فرحت أتخ�ل أصدقا��
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اس�سلمت م�� (�شالنجر) للنوم، وجلس هو إ� مكت�ه
� سكينة وترو �ما

�سجل �عض األف�ار و�قلب المراجع العلم�ة ��
. � � عمرە �ق�ة تقدر �مئات السن��

لو أنه ما زالت ��
) فقد �لغ اإلجهاد منه م�لغه، و�ان منتظم أما عن (سمر��

.. كذلك اس�سلم اللورد (جون) للنوم. الشخ��
� تلك الظروف�

� من مقدرتهم ع� النوم �� و�م �انت دهش��
� النوم أنا اآلخر و�عد أر�ــع ساعات عرفت الجواب، فقد غلب��
وصحوت فجأة.. و�ذا بها الثالثة والنصف ص�احا.. ك�ف نضيع
� عالم

� �ق�ت لنا �� ة ال�� � ة الوج�� �ل هذا الوقت من تلك الف��
األح�اء؟�

� النوم.. و�ت أعظم �شاطا وحي��ة، وأ�ضا
حقا.. لقد أفاد��

. � استعدادا لمواجهة نهاي��
ح�� (�شالنجر) اس�سلم للنوم.. ل�نهم جم�عا ما زالوا

� س�ات عميق.
�� � مستغرق��

�دت ت�اش�� الفجر.. حاملة معها موجة �اردة، وانتقلت إ�
النافذة ألمح هذا الفجر األخ�� - �م هو ره�ب��

كون ما يزال موجودا.. وعالم غ�� مسكون، لقد انت� الج�س
ق من جد�د. � يوم واحد، وها �� ذي الشمس ���

ي �� ال���
وضح النهار، وت�ينت معالم اللوحة مرة أخرى، �� �عينها لم

) وما زال ال�اقون. � ، ما زال (أوست�� �طرأ عليها أي تغي��
، فقد مرت األحداث �عد �

و�� هنا توقفت عن تدو�ن مذكرا��
� � من مالحقته، ل�نها عالقة �ذه�� ذلك ب�تابع ��ــــع ال �مكن��

�جالء تام.
.. فخطوت تجاە �

� حل��
وفجأة.. شعرت �ألم ��

)..... ما هذا؟ � (األوكسج��
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إنها األسطوانة الرا�عة.. وقد أوشكت �� األخرى ع� النفاد،
� أثناء نو�� - قد لجأ إليها.

ي�دو أن (�شالنجر) - ��
ل�ن األلم يزداد و�متد إ� صدري، فأ�عت إ� األسطوانة

ة – وفتحتها. الخامسة.. نعم - الخامسة واألخ��
� �صوت مرتفع: و�دأت م�� (�شالنجر) ت��

� أختنق� - (جورج).. (جورج).. إن��
� �ا م�� (�شالنجر) لقد فتحت وأجبتها م�عا: اطمئ��

أسطوانة جد�دة.
.. � � االس��قاظ هلع��

�دأ الجميع ��
نظر اللورد (جون) �طرف عي��ه وقال:

ة؟� - األخ��
ة.. - نعم األخ��

� ال�تا�ة؟ ألم �غل�ك
- هل أمض�ت �ل هذا الوقت ��

النعاس؟
� لمدة أر�ــع ساعات. - �ل غلب��
- لمن تكتب �حق الش�طان؟

.. � - ال أدري.. ر�ما �ان �ح�م مهن��
- إ�اك أن تكون قد كت�تها لحيوان (األمي�ا) هذا الذي �حتفظ
� � السن�� اها �عد مالي�� � قوار�رە، ل��

وفسور (�شالنجر) �� �ه ال��
� و�صبح إ�سانا�

عندما يرت��
ثم اتجه إ� (�شالنجر) وقال:

وعاتك المستق�ل�ة �ا أستاذي� - ما �� م��
� قالت و�ان (�شالنجر) يراقب المنظر من النافذة، ع� ح��

زوجته:
د؟ أم أنه شعوري وحدي؟ - أ�شعرون �ال��

وأ�عت أقول:
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. � مثلك.. ومنذ وقت م�� - �ل إن��
وصدق ع� حدي�نا (سمر�)، فقالت الس�دة:

- ال �أس �خمسة أقداح من (ال�ا�او) الساخن.. تفضلوا..
� أوصالنا.

فهذا �اف ل�عث الدفء ��
� منظر ال�خار المتصاعد ل�عث

�ا له من قدح رائع� �ك��
ودة من أطرافنا. الدفء، وتال�� ال��

:( فسأل (سمر��
� قل�ال؟

� غليو�� - أ�سمحون �� بتدخ��
فأجاب (�شالنجر):

- ولم ال؟ ل�م أن تدخنوا، مع أن ذلك س�ضاعف استهال�نا
)، ول�ن لماذا نحرم أنفسنا من تلك اللذة � من (األوكسج��

ة؟ األخ��
تلهف الجميع وأشعل �ل س�جارته أو غليونه، و�عان ما
� الغرفة، وعاود (�شالنجر) عمل�ة

ت�اثفت سحب الدخان ��
الته��ة.

سأل اللورد (جون):
- �م ��� لنا؟

أجاب (�شالنجر):
- تق���ا ثالث ساعات.

واب�سمت زوجته قائلة:
ة.. - أشعر اآلن �سعادة �لما ق��ت الساعة األخ��

وقالت لزوجها:
- أال �جدر بنا أن نص�� قل�ال.. �ا (جورج)؟

� استغراق:
فرد عليها ��

، ومجرد الرضاء ��ل - إن العلم والدين يتقا�الن اآلن �داخ��
� �ه القدر.. لهو صالة..

ما �أ��
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�
) قائال: ض (سمر�� اع��

� إسال�� للقدر واس�سال�� له، أما الرضاء - هناك فرق ب��
�ة � عن المتحجرات الط�اش��

التام ف�كون �عد أن أ�مل أ�حا��
و�عدها أهال �الفناء..

فقاطعه (�شالنجر):
� عن (سلم � وتجار��

� كنت أنوي إ�داع �افة أ�حا�� - مع أن��
الح�اة).. فأنا أشعر ��امل الرضا..

تدخل اللورد (جون):
- ي�دو أن �ال منا ترك وراءە ش�ئا ناقصا..

� قائال:
ثم ر�ت ع� كت��

- وأنت - أيها الشاب - ماذا تركت وراءك ولم ت�مله؟
فقلت:

- ديوانا للشعر لم يتم.
ثم سألته:

ء لم �كتمل؟ �
- وأنت.. هل لك ��

- نعم.. وعد لم أنجزە..
- وعد�

� �الذهاب للت�ت ألص�د لها. - وعدت زوج��
وقال اللورد (جون):

ل � - وأنت م�� (�شالنجر).. أال �شق عل�ك ترك هذا الم��
الجم�ل؟

فتنهدت الس�دة وقالت:
� حقا � الجم�ل.. ل��� � و (جورج) �كون بي�� - أي م�ان �جمع��
ە هذا الص�اح.. � ، والت�� � � ع� ممارسة ر�اض��

أسفه لعدم مقدر��
� �غمر ال�ون �أ�مله.. فإن اللون الذه��
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ومن جد�د حملنا مقاعدنا �جوار النافذة نراقب هذە النعمة
� تفلت من أ�دينا ش�ئا فش�ئا. ال��

قال اللورد (جون):
- �دأت أشعر �الضيق.. هل نفدت تلك األسطوانة بهذە

ال�عة؟
فقال (�شالنجر):

- ي�دو �� أنا اآلخر أن هذە األسطوانة ل�ست مع�أة �ما
.. فإن �ل أسطوانة تختلف عن األخرى �ما تحت��ه من �

ي����
�م�ة الغاز، ت�عا لمدى الضغط المستخدم، وكذلك العنا�ة

:( �مراعاة التعبئة فقال (سمر��
ء مؤسف� �

ة� �ا له من �� � لحظاتنا األخ��
- خد�عة� ح�� ��

قال (�شالنجر) لزوجته:
� �د�ك.

- تعا� �جواري.. ها��
:( قال (سمر��

. �
- عندي لك �لمة واحدة �ا (�شالنجر) ق�ل أن نم��

. �
- ت�لم �ا صد���

- تجادلنا ط��ال.. واحتد ب�ننا النقاش أ��� من مرة، فلم يؤثر
ام.. واآلن.. ذلك ع� صداقتنا قط، فل�م أ�ن لك من مودة واح��

وداعا..
قال اللورد (جون) �:

� الشاب.
- وداعا صد���

ونهض (�شالنجر) واحتضن زوجته، ثم مد �دە نحوي وقال:
- (مالون).. من فضلك منظاري المقرب..

وأل�� �المنظار ع� زجاج النافذة فحطمه ثم أردف:
- فل�سلم أنفسنا للقوة القاهرة.
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ومن خالل فتحة الزجاج المحطم.. اقتحمتنا موجات من
�س�م �ارد.. وأثار هذا دهش�نا.

وهتف (�شالنجر):
- ي�دو.. أننا.. ي�دو أننا قد عدنا لحالتنا الطب�ع�ة�

- ماذا تقصد �ا (�شالنجر)؟
- إن ال�رة األرض�ة �سبح اآلن وسط األث�� العادي.. لقد

جاوزت النطاق السام�
- �عد ماذا؟ إنه لم يبق من األح�اء سوانا.

ة. � ح��
ورحنا ن��ادل النظرات ��

 

☆  ☆  ☆
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5- عالم األموات..
لست أدري... �م من الوقت مر علينا ونحن ذاهلون، ال

نصدق كوننا ما زلنا أح�اء.
إن أنفاسنا تخ�ج ثم تعود إلينا سالمة.. ل�ن القلق أطبق

علينا، وفقدنا ثقتنا �المستق�ل.
� ة ال�� �ة الموت األخ�� �ة أقوى وأشد من �� إن تلك ال��

استعد �ل منا لها.
� والحا�� والمستق�ل تع�د نفسها

� الما�� �دأت العالقة ب��
ء، واألف�ار برؤوسنا أخذت تتحور ش�ئا فش�ئا، ت�ب ��� ب��
� ح�اة عشناها، وتلك الح�اة الجد�دة وعادت الذا�رة لتفصل ب��

� كتب علينا أن نح�اها. ال��
الغ��ب.. أنه لم �كن أحدنا �شعر �السعادة.. السعادة لنجاتنا

من الموت المحقق.
لقد ذهب �ل ما �ان حب��ا إلينا.. ودفن �ط�ات هذا الطوفان

الره�ب.
ة شملت العالم أجمع، ثم أص�حت ح�اتنا �س�� وسط مق��

نا الواحد �عد اآلخر. لن نل�ث أن نل�� مص��
وصاحت م�� (�شالنجر).

� خائفة.. خائفة� - (جورج).. إن��
وارتفع صوتها �ال��اء و�� تردد:

� مع اآلخ��ن.
- ليتك لم تنقذنا.. ليتك تركتنا نم��

قال �شالنجر) مقط�ا:
فل�س�سلم للواقع..

:( وصاح (سمر��
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ء �عد اآلن.. �
- لن أس�سلم ل��

ورد اللورد (جون):
� األعزاء.. ما الذي �دعو ل�ل هذە الحدة؟

- رفا��
سواء اس�سلمنا أم لم �س�سلم - س�ان - إن األمر �ستوي
ض.... ما الفرق؟ اآلن، و�ن أحدا لن �سألنا رأينا... أنوافق أم نع��

قال (�شالنجر) �صوت خف�ض:
� السعادة والشقاء.. ع� �ل نحن �صدد أمر - إنه الفارق ب��

خارج عن س�طرتنا.. وال نملك ش�ئا سوى أن نق�له ع� عالته..
فسألته:

- وماذا نفعل وحدنا بهذە الح�اة؟
- فأجاب:

- سنعود ونزاول أعمالنا..
فقاطعته:

؟ - أعمالنا؟ لم تعد هناك صحف.. فك�ف أزاول عم��
وقال اللورد (جون):

� الص�د
- وأنا؟ لم يبق � ما أص�دە، فقد قض�ت عمري ��

والقنص.. ثم انته�ت مثلك �ا (مالون)..
) فقال: أما (سمر��

- أين تالم�ذي؟ لمن أحا�� �عد اليوم؟
واب�سمت م�� (�شالنجر) وقالت:

، شكرا � ع� � م�� � وزو�� �م سعادة، فما زال بي�� - أنا أ���
� نحوهما..

أن أ�قاهما �� ح�� أظل أتابع واج�ا��
وقال (�شالنجر):

- وكذلك أنا... فلن أتعطل، فالعلم لم �مت، �ل �العكس.. إن
مثل هذە ال�ارثة �فتح أمامنا آفاقا جد�دة لل�حث والدراسة.

وتذكر (�شالنجر) ش�ئا فقال:
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- أ�ستطيع أحد�م تحد�د ال�دا�ة لتلك ال�ارثة؟
:( فقال (سمر��

- صعب جدا.. إن لم �كن مستح�ال..
- لماذا؟

� أنها لم تحدث � المغرب، أع��
ق ثم �� � الم��

- ألنها �دأت ��
مرة واحدة.

فقلت مؤكدا:
ق األق�. ق�ات األو� جاءت من ال�� - إن ال��

� (�شالنجر) قائال: - فقاطع��
� الفضاء المحتوى ع�

- هذا ألن ال�رة األرض�ة لم تتعمق ��
األث�� السام مرة واحدة.

.. فإن المرحلة الخطرة �مكن تحد�دها �الوقت الذي و�التا��
عم ف�ه الخطر األرض �لها..

:( قال (سمر��
- حوا�� الثالثة.. الثالثة من �عد ظهر أمس.

فسأل (جون):
- هذا عن ال�دا�ة.. فك�ف �مكن تحد�د النها�ة؟

فقال (�شالنجر) وهو ينظر لساعته:
- الساعة اآلن التاسعة ص�احا، وهكذا تكون النها�ة ق�ل ذلك

ط�عا.
فقلت:

- ق�ل الفجر.. الحظت أن الهواء �ان رديئا.
وقالت م�� (�شالنجر):

� أعراض ال�سمم مرة أخرى � أتذكر ج�دا.. فقد عاودت��
- إ��

قب�ل الثامنة ص�احا..
فقال زوجها:
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� الثامنة والتاسعة �انت النها�ة، فقد استغرقت - ما ب��
ة ساعة. المأساة سبع ع��

والتمعت عيناە فجأة وقال:
نا؟ - هناك سؤال ملح.. هل أنقذ غ��

ورد اللورد (جون):
- جال �خاطري نفس ال�ساؤل..

:( وعقب (سمر��
- هل �مكن حدوث ذلك؟
تعجب (�شالنجر) وقال:

- وما المانع...؟ لم ال؟
- مستح�ل.

لماذا؟
:( أجاب (سمر��

- لقد �ان السم من الشدة �ح�ث لم يتمكن أحد من النجاة..
ضا: قلت مع��

� حالة واحدة... إن �ان هناك من توقع ما
- �مكن هذا ��

وف�سور (�شالنجر) فاحتاط له مثلما فعل.. توقعه ال��
ورد (�شالنجر):

� حالتنا اجتمع
- �ال فخر.. هذا االحتمال �ع�د جدا، ف��

التفك�� الدقيق و�عد النظر وقوة المالحظة، وكذلك حسن
. � الت�ف، وهذا قلما �حدث مرت��

) وقال: تنهد (سمر��
- إنك �ذلك تؤكد أنه ال وجود ألح�اء سوانا.. فلم السؤال؟

أجاب (�شالنجر):
- إنه احتمال ضع�ف جدا.

- أتقصد أنه ل�س لد�ك رأي محدد؟
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قال (�شالنجر):
- ط�عا.
- لماذا؟

� المناطق
ء �� �

- ر�ما �انت آثار هذا السم ضع�فة �عض ال��
� �الد

�� � المرتفعة، ف�مكن أن �كون هناك عدد من الناج��
� تعلو سطح � ج�ال (األلب) ال��

(الت�ت)، والمزارع المتناثرة ��
ال�حر..

فقال اللورد (جون):
أ�س�تم أنه ال وجود لوسائل المواصالت؟ فك�ف الس��ل

لل�حث عن األح�اء؟
فقال (�شالنجر) معق�ا:

- فعال ��اد �كون األمر مستح�ال، فك�ف الوصول لهؤالء إن
وجدوا؟

عاد اللورد (جون) �سأل:
- هناك ما هو أهم من ال�حث عن األح�اء..

فاهتم (�شالنجر) وقال:
- ما هو؟

قال:
� عدنا إليها، دائمة أم مؤقتة؟ - الحالة الطب�ع�ة ال��

؟ � - ماذا تع��
؟ � � سام�� � نطاق�� ة هدنة ب�� - أال �مكن أن تكون ف��

:( فهتف (سمر��
.. � - ر��

وتقدم (�شالنجر) نحو النافذة وقال:
- أعتقد أن حدوثها لن يتكرر إال �عد أحقاب ط��لة، إن �ان

ال �د من تكرارها.
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) وقال: احتد (سمر��
- ماذا لو تكررت؟

ضحك اللورد (جون) قائال:
ح أن ن�تهز الفرصة الست�شاق أ��� �م�ة ممكنة من - أق��

.. ه�ا نخ�ج إ� الطب�عة.. �
الهواء الن��

- وهنا �خت م�� (�شالنجر):
- خارج الب�ت؟

� هدوء قال لها زوجها:
��

..( � - س�ان داخل الب�ت أو خارجه ما دمنا ال نملك (أوكسج��
وشعرنا جم�عا �ال�أس واإلجهاد، ح�� (�شالنجر) أل�� بنفسه

متهال�ا ع� المقعد ال يتحرك.
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أمسك اللورد (جون) �كتف (�شالنجر) �عاونه ع� النهوض:
- ه�ا بنا أيها األصدقاء خارج الب�ت نتفقد ما حدث..
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د وتعاونت معه ع� رفع (�شالنجر) من مقعدە، ل�س��
�شاطه.

� السلم و(سمر�) �قول:
ه�طنا جم�عا ��

ى ما حدث فقط؟ - أنغادر الحجرة ل��
وعقب (جون):

- ماذا إذن..
- حقا وماذا غ�� ذلك؟ فقد أص�حنا نملك ثروة ونع�ما
اث هائل.. من وأس�اب رفاه�ة وكنوزا وما إ� ذلك، إنه م��

ء �عد ذلك. �
الطب��� أال �شغلنا ��
وقالت الس�دة:

- �جب أن نتفقد الخدم..
وتوجه الجميع إ� المطبخ، فوجدنا الخادمة والطاه�ة ع�
األرض وأ�عت م�� (�شالنجر) وقد ار�سم الحزن ع� وجهها

قائلة:
كهما هكذا.. - ال �جب أن ن��

:( فقال (سمر��
س�تبع معهما المراسم الالزمة..

ض (�شالنجر): واع��
� اآلن نقلهما إ� الفراش..

- ل�س اآلن.. �ك��
� حمل �ل منهما إ� فراشها.

وتعاون الجميع ��
وتذكر (�شالنجر) فجأة وهتف:

)� �جب نقله هو اآلخر.. � - (أوس��
)، فقد الحظ الجميع � وخرجنا ح�ث �ان يرقد (أوس��
�
تخشب الجسد وتحجر العضالت �ش�ل غ��ب لم نعهدە ��

المو�� من ق�ل، ح�� إن تقلص العضالت قد شد جوانب الوجه
وكشف عن األسنان، ف�أنما ار�سمت عل�ه اب�سامة ساخرة.
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� وع� �ل جثة و�انت نفس المالحظة ع� وج�� الخادمت��
نراها.. و��نما نحن نتفقد تلك الميتة الغ���ة، سمعنا مناداة

الس�دة (�شالنجر) من الداخل:
- ه�ا.. إ� غرفة الطعام.

فهول الموقف أ�سانا أنفسنا، فلم نذق اليوم سوي (ال�ا�او)
احها مغ��ا، برغم الظروف. الساخن.. لهذا �دا اق��

�ان اللورد (جون) أقلنا شه�ة للطعام و�منت�� الجد�ة قال:
� ال أستطيع أن أجلس ... ال أدرى ن�ة �ل من�م.. ل�ن�� �

- رفا��
هنا دون أن أفعل ش�ئا..

أضاف (�شالنجر):
ح علينا. - اق��

- نخ�ج للدن�ا ونرى ما حدث.
- ال مانع لدي... فلنذهب للق��ة.

- الق��ة؟ أت��د أن ترى آثار ال�ارثة ع� ق��ة ر�ف�ة ال ق�مة
لها؟ لن �كون فيها جد�د..
- إ� أين نذهب إذن؟

- (لندن)..
:( وهنا تدخل (سمر��

- هذا رائع.. ول�ن أ�مكنك أن تكون واقع�ا أ��� من ذلك؟
فسأل اللورد (جون):

- ماذا تقصد؟
� (لندن)... أ�مكن للجميع قطع � م�ال ب�ننا و��� - إن أر�ع��

ا ع� األقدام؟ هذە المسافة س��
قال (جون):

- �الس�ارة... لماذا ال نرحل فيها؟
- تردد (�شالنجر) وهو �قول:
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، ول�نها فكرة رائعة، �
� ق�ادة الس�ارات.. ال تك��

�� �
�� - إن خ��

سأقود الس�ارة بنف�� إ� (لندن)..
فصاح (سمر�):

- ال.. لن تفعل.
وكذلك صاحت م�� (�شالنجر):

- أرجوك �ا (جورج) ال تفعل، إنك لم تحاول الق�ادة سوى
مرة واحدة وكدت تحطمها.. أ�س�ت؟

.. � � ذه��
ود مؤقت �� - نعم.. لقد حدث ذلك، ل�نه �ان ل��

وتدخل اللورد (جون) سائال:
- ما ن�ع الس�ارة؟

ون حصانا.. )... قوتها ع�� - طراز (هم��
- �ا للمصادفة� لقد قمت �ق�ادة مثل هذا الن�ع لمدة ط��لة.

وأضاف قائال:
ي �له م�� - ما تخ�لت يوما من األ�ام أن أقل الج�س ال���

�س�ارة واحدة��
فنظرت إل�ه، فقال موضحا:
ي سوانا؟ - أيوجد ج�س ���

وسأل اللورد:
- هل تكفينا الس�ارة؟

فرد (�شالنجر):
- إنها �سع خمسة أفراد.

فنهض اللورد (جون) صائحا و�أنه س�د الموقف:
� تمام

- ه�ا �ا رفاق.. فلتعدوا لوازم�م.. وسأ�ون �انتظار�م ��
ة.. العا��

جلس اللورد إ� عجلة الق�ادة وأنا �جان�ه، ب�نما جلست م��
) وزوجها، وانطلقت � المنتصف تتوسط (سمر��

(�شالنجر) ��
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� �
� أغرب رحلة قام بها أناس منذ قد�م األزل.

الس�ارة ��
�
ي �� � � تلك ال�قعة من ال��ف اإلنجل��

�انت الطب�عة خال�ة ��
هذا الص�اح من شهر أغسطس، �ان منظرا كف�ال �أن ي��
اإل�سان ما حدث.. لوال السكون المطبق والصمت الفظيع الذي

ء. �
�سود �ل ��

�ن، أحست األذن �فقدهما، مع � إن للح�اة رن�نا وصوتا مم��
� العلم أنها لم تكن �شعر بوجودە، فقد اعتادت عل�ه، مثل سا���

الشوا�� الذين �ألفون هدير األمواج ح�� تصبح و�أنهم ال
� أنه �كون مزعجا لمن �سمعه ألول مرة. � ح��

�سمعونها، ��
أصوات الحيوانات المختلفة، ن�اح ال�الب وخوار ال�قر

ات.. �لها س�مفون�ة عزف لح�اة ال��ف. � النحل والح�� وطن��
� هذا الصمت العن�د، وألسنة النار، وأعمدة الدخان ال��

قة وصوت (موتور) س�ارتنا ت من �عض األب��ة المح�� ان���
� أوصالنا، وأ�ضا حن�ننا لعالمنا

المزعج �عث القشع��رة ��
المفقود.

� �ل م�ان �ا لها من معاناة
ة �� ناه�ك عن الجثث المن���

� ندفعها ل�وننا نجونا� ��ة اآلالم ال�� نتحملها نحن، و��
لعمري ما حي�ت لن أ�� تلك الصور.

وعندما امتدت تلك اآلثار إ� الجماعات ثم إ� القرى
� �خف ش�ئا فش�ئا.. � أعصا��

ها �� والمدن؛ أخذ تأث��
و�تكرار هذە المشاهد المروعة.. اعتادتها عيناي وتذكرت
مقولة اللورد (جون) عندما قال إن اإل�سان ينق�ض عندما يرى
� ساحة لمعركة ما،

ف منه الدماء، ل�نه إذا خاض �� � جثة قت�ل ت��
تحوي مشهد اآلالف من الجثث والضحا�ا، ذهب عنه

از. � االشم��
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وت�بهت ع� ��اء م�� (�شالنجر)، وق�ل أن أسألها إ�ضاحا..
أدركت الموقف..

ت إنها مدرسة ر�ف�ة خ�ج منها التالم�ذ من فورهم، وت�ع��
جثثهم ع� مشارف الط��ق من �اب المدرسة إ� المدينة...

...، فلعل إن جثث األطفال �الذات تث�� بنفوسنا شجنا وأ��
� ��فون الصغار إ� سماع األن�اء بوق�ع ال�ارثة، جعل المدرس��

منازلهم... ول�ن..
إنه فرار من الموت... إ� الموت.

� ث�اب النوم..
�� .. وكذلك الحارات.. �انت مكتظة �المو��

. �
ع� ما ي�دو، ه��ا من الجو الخانق، و�حثا عن الهواء الن��

ة، جاوزت الس�ارة (و�لز)... بتلك األ�واخ والبيوت الصغ��
وقد �ان س�انها �طلون من نوافذها، عله ال�حث عن

... خارج جدرانهم. � األوكسج��
�ان اللورد (جون) شد�د المهارة والفن �دن�ا الق�ادة...،
� �ان معظمها من فتفادي من العق�ات ال�ث�� وال�ث�� ال��

الجثث.
جل من الس�ارة � الط��ق...، كنا ن��

� حالة ترا�م الجثث ��
و��

فع من ط��قها �عض الجثث، فقد فعلنا ذلك أ��� من مرة. ل��
منظر آخر.. شمل الخادم واألرستقرا�� وال�لب.. نعم� �لهم

�ة واحدة. �� �
��

رأينا س�ارة رائعة الجمال تقف أمام حانة ر�ف�ة علهم �قضون
�عض طل�اتهم، و�ان اتجاە الس�ارة قادما من (برايتون)..

� قمة األناقة وأفخر الث�اب،
�ان ر�ابها ع�ارة عن ثالث �ساء ��

� ي�دو أنه ا، أما قائد الس�ارة فف�� و�انت إحداهن تحمل �ل�ا صغ��
أرستقرا�� �ضع المونو�ل ع� عينه، و�جوارە شيخ عجوز..
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و�جوار �اب الس�ارة سقط خادم الحانة، و�جان�ه ص�ن�ة
تناثرت فوقها شظا�ا الزجاج أل�واب �عددهم.. و��دو أنه سقط

� ط��قه إليهم متجها من الحانة..
��

�
ة ح�� اآلن �� � �انت األخ�� «داو �شهام» تلك المدينة ال��

ء صغ�� يتحرك من �
ط��قنا، و��نما نحن نغادرها... فوجئنا ���

�ع�د..
وهتف ثالثة منا:

- ما هذا؟
�ة �ش�� لنا �مند�ل أب�ض.. �انت هناك �د ���

لقد شاهدناها جم�عا..
ل متواضع.. لم �كن � � لم��

شاهدناها من نافذة �الدور الثا��
حلما أو تخ�ال..

ل. وه�طنا منها � أ�ع اللورد (جون) �الس�ارة ح�ث �ان الم��
.... �

ل ح�� الدور الثا�� � جم�عا، ن�سابق إ� �اب الم��
�م �شتاق للح�اة�

هنا... إنها هنا..
ووجدنا عجوزا قا�عة �مقعد �محاذاة النافذة المفتوحة��
ة من أسطوانات وأمامها ع� مقعد آخر أسطوانة صغ��

) المضغوط. � (األوكسج��
وقا�لتنا الس�دة �صوت مرتعش والدم�ع تنحدر من عي�يها،

� صوت متلعثم ��اد �كون همسا من�عثا من ق��
وقالت ��
مهجور:

- خش�ت أن أ�ون قد كتب ع� ال�قاء وح�دة هنا إ� األ�د.
� م��ضة.. وال أقوى ع� الحركة.. إن��

� إال إذا ُحملت..
فال أغادر م�ا��

فقال لها (�شالنجر):
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� ساقتنا إ� هذا الط��ق.. - إنها المصادفة الحسنة وحدها ال��
د روعها: فقالت العجوز وقد �دأت �س��

- ماذا دها العالم أيها السادة؟
ح لها الموقف قاطعته وق�ل أن �حاول (�شالنجر) أن ���

قائلة:
� إ� جوا�ه.. - لدى سؤال واحد أر�د أن أطم��

؟ �
- وما هو �ا س�د��

كة سكة - هل لهذە الحوادث تأث�� ع� أسعار أسهم ��
حد�د (لندن) والشمال؟�

ات صوتها الستلقينا جم�عا � ن��
ولوال الذعر الذي �ان �غ��

ع� األرض من شدة الضحك، إذ إن السؤال هو آخر ما يتوقع
اإل�سان سماعه وسط هذە النك�ة العظ�مة..

ولم نل�ث أن عرفنا � تلهف م�� (ب��ستون) - هكذا �ان
� السن ينح�

اسمها - ع� أسعار األسهم.. ف�� أرملة طاعنة ��
� ر�ــــع عدد من هذە األسهم �� �ل ما تمل�ه من حطام

دخلها ��
الدن�ا.

فسعادتها وشقاؤها مرهونان �ما �ص�ب هذە األسهم من
ارتفاع أو هبوط... و�� ال تعرف من عالمات االستقرار والنع�م

� تدل عليها أسعار أسهمها. أو الشقاء والبؤس سوي األرقام ال��
وحاولنا جاهدين أن نفهمها �أن جميع أموال الدن�ا قد
� الوقت نفسه ال �ساوي

أص�حت مل�ا لها، وأن هذە األموال ��
ش�ئا، �ل ال تف�د مجتمعة أ�ة فائدة..

فما �ان لعقلها العتيق أن �س�سيغ هذا النظام الجد�د الذي
فرض عليها وعلينا.

ولعل �ل ما أدركته من حدي�نا أن أسهمها قد �لغت
الحض�ض، فأ�شأت ت��� وت�تحب، وتن� ثروتها الزائلة قائلة:
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�
- الرحمة.. الرحمة�� إنها �ل ما أملك.. لم �عد � �قاء �عد

ذهاب هذە األسهم�
� مكن�نا من �ع منها �عض الع�ارات الخاطفة ال�� وأمكننا أن نن��
ة الواهنة ح�ة وسط تلك � �قاء هذە الشج��

أن نعرف ال� ��
� هوت أشجارها ودوحاتها العظ�مة. ة ال�� الغا�ة ال�ب��

�انت مصا�ة �ضيق التنفس، وت�تابها منه أزمات حادة، وقد
وصف لها األط�اء المعالجون ف�ما وصفوا أن تحتفظ �أسطوانة
� �ست�شق منها �لما ضاقت أنفاسها... فلما حلت من األوكسج��
ال�ارثة لجأت إ� األسطوانة... و�انت تظن طوال الوقت أن ما
� علتها األصل�ة

�شعر �ه من ضيق واختناق إن هو إال ازد�اد ��
� أعراضها.

وتفاقم ��
وهكذا كت�ت لها النجاة.

� نوم عميق لم يوقظها
ا، فاستغرقت �� ونال منها اإلجهاد أخ��

منه سوى صوت محرك س�ارتنا.
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� صادفتنا. تلك �� قصة المعجزة ال��
�
و�ان من المتعذر علينا �طب�عة الحال أن نأخذها معنا ��

الس�ارة إ� (لندن)، ول�ننا زودناها ��افة احت�اجاتها ق�ل أن
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. � ع� األ��� نن�ف، ووعدناها �أن نتصل بها �عد يوم��
ل و�� ما تزال ت��� أسهمها المختف�ة.. � غادرنا الم��

� الط��ق،
�نا من نهر (التا�مز) ت�اثرت العق�ات �� وعندما اق��

� شدة وعناء.
وأمكننا أن �شق ط��قنا ع�� قنطرة (لندن) ��

ة مشتعلة تمأل الجو � جانب النهر سفينة كب��
وشاهدنا ��

�األدخنة المتصاعدة منها، �ما شاهدنا حرائق أخرى �القرب من
لمان، ول�ن �ان من الصعب تحد�د م�انها تماما. دار ال��

توقف اللورد (جون) �الس�ارة وقال:
� أنفس�م، ول�ن

- لست أدرى أي أثر تركته هذە المناظر ��
ّ أن ال��ف أقل قتامة وعبوسا من المدينة، إن (لندن) �خ�ل إ��

� ال�قاء..
، ولست أشعر �أقل رغ�ة �� � الميتة ت�اد تث�� أعصا��

فسألته:
- أت��د أن نعود أدرجنا؟

- أجاب:
� المدينة ثم نعود فورا إ� (روزر

- سنقوم �جولة خاطفة ��
فل�د)..

:( وفسور (سمر�� قال ال��
- لست أدرك ماذا ترجون رؤ�ته هنا؟

أجاب (�شالنجر):
� الوقت نفسه أنه �صعب ع� اإل�سان أن

- ول�ن ال ت�س ��
� يتكون منها تعداد � �سمة ال�� � الس�عة مالي�� يتصور أنه من ب��
(لندن)، لم يبق ع� ق�د الح�اة سوى عجوز واحدة نجت

�أعج��ة شد�دة..
فسألته زوجته:

ها أ�ضا، فما الس��ل إ� الوصول إليهم أو - لو �ان هنالك غ��
تعرف أما�نهم؟
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� متفقة معك، ع� أنه �جدر بنا أال نعود ومع ذلك فإن��
، فقد �كون � نا من الناج�� أدراجنا ق�ل أن نحاول ال�حث عن غ��

� مس�س الحاجة إ� معون�نا..
ب�نهم من هو ��

:( وقال (سمر��
ة ي لم �عد من ال��� ... إن الج�س ال��� �

- صدقت �ا س�د��
�ح�ث �ستغ�� أفرادە عن �عضهم ال�عض..

� منعطف من شارع الملك
وترجلنا من الس�ارة وتركناها ��

� (ول�ام)، وأخدنا �شق ط��قنا وسط الجثث والس�ارات ال��
ا�تظت بها الطرقات والتقينا بناء �قع ع� ناح�ة الط��ق،
ف فة واسعة ��� فاتخذنا ط��قنا إ� الطابق الثالث منه ح�ث ��
�
� صعودنا مررنا �حجرة واسعة ��

، و�� �
ع� ما حولها من الم�ا��

، اجتمعت فيها ع�� جثث حول مائدة مستديرة، �
الطابق الثا��

و�ان ي�دو من الوجوە أنها لنفر من رجال المال واألعمال
�ات، ولم يوقف االجتماع اجتمعوا �مجلس إلدارة إحدى ال��

سوى ال�ارثة.
� �انت تكتظ بها فة قوافل الس�ارات ال�� ورأينا من ال��
� � المدينة، و�ان أغلبها من س�ارات األجرة ال��

طرقات �� المال ��
أ�ع الناس إ� رك��ــها عندما ظهرت بوادر الحادث لتقلهم

. � الضوا��
��عة إ� بيوتهم ��

� � وسط هذا الخراب الشامل لم نجد أثرا لمخلوق ��
و��

� � مواجهتنا لوحة معدة لإلعالنات الضخمة ال��
ولمحنا ��

ة، مشتملة ع� أهم الحوادث، ورأينا تصدرها الصحف ال�ب��
ثالثة من هذە اإلعالنات، وقرأ اللورد (جون) ما كتب عليها

�صوت مرتفع فقال:
- نتائج س�اق الخ�ل ... ال �د أن هذا إعالن الط�عة األو� من
.. (هل �� نها�ة �

� اإلعالن الثا��
الج��دة.. انظروا ماذا كتب ��
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� � �
العالم؟ تحذير من أحد مشاه�� العلماء�)

فقلت له:
- لقد �دءوا �شعرون �خطورة األمر..

وفسور (�شالنجر) محق - أما اإلعالن الثالث فهو... (هل ال��
ة).. � رأ�ه؟ إشاعات خط��

��
وتطلعت إ� (�شالنجر) فإذا �ه �ش�� لزوجته إ� العنوان
، وهو منتفخ األوداج �ارز الصدر، وأغلب الظن أنه قد األخ��
�ە أن مدينة (لندن) قد مات س�انها عن آخرهم، و�ان اسمه

ددة ع� األلسنة. أخر األسماء الم��
ولقد �انت غ�طته واضحة جل�ة ح�� أثارت مالحظات زم�له

الته�م�ة، فقال له:
� األنوار ح�� النها�ة �ا ع��زي..

- لقد سطع اسمك ��
� تواضع زائف:

أجاب ��
- هكذا ي�دو.

ول�نه �عان ما ترك العجب والزهو جان�ا واستأنف:
� (لندن) أ��� من

- لست أرى حقا أي فائدة تر�� من �قائنا ��
ح أن نعود من فورنا إ� (روزر ف�لد) ونجلس لنفكر ذلك، واق��

� أفضل وس�لة لإلفادة من السنوات ال�اق�ة أمامنا..
جد�ا ��

�
� أن أسجل مشهدا رائعا وقعت عل�ه أنظارنا �� ولن �فوت��

� المدينة،
� داخل إحدى ال�نا�س العت�قة ��

(لندن).. ذلك ��
ع واالبتهال.. ح�ث اجتمع األلوف للت��

�
� لمحت �� وق�ل أن نغادر ال�ن�سة خطرت �� فكرة، ذلك أن��

ركن البهو ال�ب�� ثالثة ح�ال مدالة من السقف، فأدركت أنها
: �

ح�ال أجراس ال�ن�سة... وقلت لرفا��
؟ - ماذا لو قرعنا جرس ال�ن�سة ال�ب��

� اللورد: فسأل��
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�
- ألي غرض؟

فأجبته:
- ل�س �مقدورنا أن نطوف جميع األح�اء المجاورة �حثا عن
� �ل م�ان، �ان

األح�اء... ول�ن إذا قرعنا الجرس وان��� رن�نه ��
� ذلك إشعارا �اف لألح�اء الموجودين ف�سارعون إلينا...

��
- فكرة رائعة.. ه�ا بنا..

و�ان الجرس ضخما ال �مكن الرجل واحد أن �جذ�ه �مفردە،
� �ل مرة

فتعاونوا جم�عا ع� جذب الح�ل، ومع ذلك ف�ان ��
�م�ل فيها الجرس يرفعنا الح�ل ونحن متعلقون �ه، ما ال �قل

� عن األرض. عن القدم��
ودوي صوت الجرس الره�ب، وتجاوز صداە المدوي ذلك
ة، ول�ن ة ل�ست �القص�� السكون المطبق، وانتظرنا �عد ذلك ف��

أحدا لم �سارع إ� ال�ن�سة..
� م�� (�شالنجر) الرأي قائلة: وشاركت��

- لم يبق بوسعنا ما نفعله.. لنعد ب��ك �ا (جورج) إ� �لدتنا،
ة ساعة أخرى � هذە المدينة.. أو �األصح هذە المق��

فلو �ق�ت ��
. � لفقدت صوا��

� سكون مطبق، وأدار اللورد (جون)
- واستقللنا الس�ارة ��

� ط��ق العودة.
عجالتها صوب الجنوب فانطلقت بنا ��

وكنا نظن جم�عا أن هذە العودة �� نها�ة ذلك الفصل من
ي، وأن األمر س�قف عند هذا الحد.. ولم فصول التار�ــــخ ال���

�در أحد منا وقتئذ أنها �دا�ة هذا الفصل.
 

☆  ☆  ☆
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ى. 6- ال�قظة ال���
ة من ذلك الحادث العج�ب، � اآلن إ� المرحلة األخ��

ونأ��
� التار�ــــخ العام

� نفوسنا �أفراد �ل ��
الذي �ان له أثرە الره�ب ال ��

ي. للج�س ال���
� �دا�ة هذە المذكرات: إن هذا الحادث عندما

و�ما قلت ��
� التار�ــــخ س�كون له م�انه ال�ارز �مثل ما �كون للج�ل

�دون ��
� مجموعة من التالل تح�ط �ه من �ل جانب. الشامخ ب��

لقد اجتاز هذا الج�ل النك�ة المفجعة ونجا منها و�ن دل هذا
ء فإنما �دل ع� أنه قد أعد له مص�� آخر من ن�ع �

ع� ��
مخالف..

�ة وهل � ال���
ى �� وال �دري أحد أثر هذە التج��ة ال���

�حتفظ الناس �ما لقنوە خاللها من دروس اإلذالل، ومن وجوب
ف �ل إ�سان �ضعفه و�لزم حدە؟، أم أن الطاعة والتقدير، ف�ع��
ء فال �ذكرون �

الماد�ة ستط�� عليهم مرة أخرى وت�سيهم �ل ��
تلك القوة القاهرة إال عندما �لمسون �طشها عن قرب؟

هذا ما س�كشف عنه المستق�ل.
� تحد�د

ى نفسها فقد اختلفت اآلراء �� أما ال�قظة ال���
الوقت الذي حدثت ف�ه، ول�ن ع� الرغم من هذا االختالف،
�
فاآلراء مجتمعة ع� أن هنالك أس�ا�ا محل�ة �ان لها أثرها ��

اشتداد هذا السم أو تخف�ف وطأته.
ول�ن المالحظ أن هذە ال�قظة أو ال�عث �انت متجا�سة

� المقاطعات المتماثلة.
تق���ا ��

وهناك كث�� من الشهود يؤكدون أنهم عندما ردوا إ� الح�اة
ة، مرة أخرى، و�ان ذلك ع� مق��ة من ساعة (بيج بن) الشه��
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ان إ� السادسة وع�� وقعت أنظارهم ع� عق��يها ف�انا �ش��
�
� أن مرصد (ج���ي�ش) قرر �أن ال�قظة حدثت �� � ح��

دقائق، ��
ة دق�قة. � ع�� السادسة واثن��

� السادسة
� مقاطعة (آ�ست انجل�ا) فقد تمت ال�قظة ��

أما ��
�
د جو�سون) المالحظ الفل�� �� والثلث �ما قرر ذلك مس�� (ل��
�
�دة» لم �س��قظ أهلها إال �� � أن جزر «ه�� المقاطعة.. ع� ح��

تمام الساعة السا�عة.
� كنت وقتئذ جالسا

� حالتنا نحن، أل��
ع� أنه ما من شك ��

( � ساعة (ال�رونوم�� � حجرة مكتب (�شالنجر)، تواجه��
��

� الدور
� �حتفظ بها، ب�نما اجتمع �ق�ة الرفاق �� الدق�قة ال��

� خطط المستق�ل.
األسفل �فكرون و��ناقشون ��

� من اجهاد وكنت أشعر �ضيق شد�د، وقتئذ، س��ه ما نال��
� ذهابنا إ� (لندن) وعودتنا منها، وما تركته المناظر القاتمة

��
. � نف��

� أثنائها من �مد وهم ��
� رأيناها �� ال��

� الموقف
، أفكر �� �

وجلست إ� النافذة مسندا رأ�� إ� ك��
الشاذ الذي يواجهنا اآلن، وجعلت أوجه إ� نف�� هذە األسئلة

المتتا�عة..
� هذا العالم الم�ت؟

هل من الممكن أن تمتد بنا الح�اة ��
وك�ف تكون نهاي�نا نحن الخمسة، �الموت العادي أم �عود السم
� أنحاء العالم عندما

ة �� � الجثث الم�ع�� مرة أخرى؟ أم أن مالي��
تتحلل وتتعفن ستلوث الجو وتفسد مسالك الم�اە فنال�� نحن

حتفنا �س�ب هذا الفساد؟
ا.... أل�س من الجائز أن حدة الموقف وغرابته قد تؤثر وأخ��

� عقولنا فتفقد اتزانها؟
��

� هذا االحتمال األخ�� عندما سمعت صوت
وكنت أفكر ��

حركة مفاجئة ت��عث من خارج الحجرة..
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� أرى الجواد العتيق �جر � مصدرها، فإذا �� ورفعت رأ�� أتب��
. � الط��ق الزرا��

ع��ة الركوب صاعدا ��
� الوقت نفسه أصواتا أخرى، كزقزقة

واس�شعرت ��
ة، � فناء الدار تحت النافذة م�ا��

، ورجل �سعل �� العصاف��
ول�ن هذە األصوات لم تجذب نظري إليها �مثل ما فعلت رؤ�ة
� أوصاله الح�اة مرة أخرى

الجواد العتيق يتحرك، وقد د�ت ��
� �طء وت�اسل، إ�

� منه وهو �جر الع��ة ��
وانتقلت نظرا��

�
� مقعدە و�عمل سوطه ��

الحوذي ال�هل الذي �ان �عتدل ��
الهواء يرهب الجواد، ب�نما أطل الرا�ب الشاب من نافذة الع��ة

�حدث السائق و�ش�� إل�ه ب�دە، وأغلب الظن أنه �ان �ستحثه.



3309

� مما ال �دع مجاال للشك أو ال���ة، ولم تكن لقد �انا حي��
ى الح�اة مقصورة عليهما �ل شملت �ل إ�سان، و�أنها �قظة ك��

ي. للج�س ال���
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ّ ع� الفور أن ما مر بنا �ان خ�اال أو هذ�انا� وأن وخ�ل إ��
قصة هذا النطاق السام إن �� إال حلم مزعج.

وكنت ع� وشك أن أخذ بهذا الرأي، لوال أن سقطت أنظاري
� أحدثها الح�ل الغل�ظ ع� �دي، ورأ�ت آثار ال�سلخات ال��

� (لندن).
فيهما عندما كنا نجذب جرس ال�ن�سة ��

�ال إذن، لم �كن األمر حلما أو �ابوسا �ل حق�قة ال شك
ي فيها، وأن ما أراە اآلن ل�س سوى �عث جد�د للج�س ال���

الذي غمرته موجة هائلة من موت موقوت..
� الجولف وعدت أنقل أنظاري هنا وهناك، فرأ�ت الع��
� الملعب الفسيح، �ما رأ�ت عمال الحقول

يتا�عون م�ار�اتهم ��
�عودون إ� متا�عة الحصاد �عد أن نجوا من منجل الموت..

وح�� الم���ة الشا�ة رأيتها تدفع ع��ة األطفال أمامها، وفيها
� �دها، و�أنهم لم �كونوا رقودا ع�

الطفل الرضيع، وتجر أخاە ��
قارعة الط��ق منذ برهة.

� منظر الح�اة و�� تعود
� مذعورا، وقد أثار��

وقفزت من م�ا��
كهم جثثا هامدة. � و�� تفارقهم وت�� ، أ��� مما أثارت�� إ� ال���

� وأ�عت أه�ط الدرج ألف�� �الخ�� إ� اآلخ��ن، ول���
� دهشة

وجدت �اب البهو مفتوحا، وسمعت أصواتهم ترتفع ��
� �عضهم ال�عض.. واندفعت � فناء الب�ت، و�ــه��

وعجب ��
نحوهم أشاركهم الف�ح وأ�ادلهم التهنئة، وقد �لغ الف�ح من م��

ا، فاندفعت تق�لنا جم�عا الواحد �عد (�شالنجر) م�لغا كب��
� أحضانه. اآلخر، وانتهت بزوجها فألقت بنفسها ب��

وصاح اللورد (جون):
ى سنة من � مرت �الج�س ال��� ة ال�� - ال �مكن أن تكون الف��
� س�ات عميق.. ال �مكن أن أصدق هذا

النوم، أمضوها راقدين ��
� وعيونهم مفتوحة الرأي �ا (�شالنجر).. ك�ف �انوا نائم��
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وأطرافهم متصل�ة متخش�ة؟ وال ت�س تلك االب�سامة الساخرة
� �انت مر�سمة ع� أفواههم جم�عا.. ال��

فقال (�شالنجر):
- ال �د أن تكون مثاال عاما لتلك الظاهرة القد�مة، ظاهرة
الغيب��ة المصح��ة بتوقف الحركة �الجسم و�� معروفة ع�

الرغم من ندرتها، و�ان القدماء �حسبونها موتا.
�
وهذە الظاهرة تكون مصح��ة عادة �انخفاض وهبوط ��

� حركة التنفس - سواء الشهيق أو
درجة الحرارة.. واختفاء ��

ها � �ات القلب، فال ��اد اإل�سان �م�� �� �
الزف�� - وضعف ��

� �ش�ه � مظهرها الخار��
و�أنها توقفت تماما، و�الجملة فإنها ��

الموت تماما.. �ل إنها موت �عينه.. ف�ما عدا أنها موقوتة، لن
تل�ث أن تزول وتعود الح�اة فتغلب مرة أخرى..

�
وف�سور عي��ه قل�ال، وقال وهو يركز أف�ارە �� ثم أغمض ال��

: � ء مع�� �
��

- ومع ذلك فالعقل ال ��اد �ق�ل حدوث هذە الظاهرة �ش�ل
عام ��اد �كون و�ائ�ا.
:( فقال له (سمر��

�
- لك أن �سميها �ما �شاء �ا ع��زي، فاألسماء ال ت�� ��

، فنحن ال نعلم من نتائجها أ��� مما نعلم من قل�ل أو كث��
أس�ابها.

؟ � - ماذا تع��
ء عن ذلك السم الذي س�بها، وغا�ة �

� أننا نجهل �ل �� - أع��
ما نعرفه أن هذا األث�� قد س�ب موتا مؤقتا..

� ) جالسا ع� سلم الس�ارة وقد وضع رأسه ب�� � و�ان (أوس��
كف�ه، و�ان سعاله هو الذي سمعته من النافذة عندما الحظت
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�
ى ألول مرة.. وتقدمت منه فرأيته �حدث نفسه �� ال�قظة ال���

صوت خافت أقرب إ� الدمدمة و�قول:
� م�انه..

ك ش�ئا �� � الصغ�� ال ي��
- إن هذا الش��

فسألته مب�سما:
)؟ � - ماذا حدث �ا (أوس��

� الس�ارة:
� وهو ينهض متثاقال و�ج�ل أنظارە �� وأجاب��

- لقد ع�ث أحدهم �الس�ارة �ا س�دي وترك ال��ت ي�ساقط
منها..

ب منا اللورد (جون) وسمع �ق�ة الع�ارة، فسألت - واق��
:( � (أوس��

- ومن تظنه فعل ذلك؟
� الذي ال �دع ش�ئا دون

� الش�� .. ذلك الص�� �
- إنه ابن ال�ستا��

أن �ع�ث ف�ه.
واحمر وجه اللورد (جون) خجال، فهو المسئول عن هذا

) حديثه قائال: � اإلهمال، ب�نما تابع (أوس��
� كنت أغسل .. ما زلت أذكر أن�� � - لست أدري ماذا حل ��
� ش�ه دوار و�غماء، وأذكر الس�ارة �خرطوم الماء عندما دهم��
� � سقطت �جوارها، �عد أن حاولت االس�ناد إ� السلم، ول��� أن��
� لم أترك منفذ ال��ت مفتوحا �ح�ث ي�ساقط هكذا.. أقسم إن��

� ما حدث للعالم أجمع، وأخذنا نقص ع� السائق المسك��
�ما أوضحت له � الع�ث ب��ت الس�ارة الذي أغلق عل�ه،

وك�ف أن اللورد (جون) ذهب بنا فيها إ� (لندن)..
� هدوء، ولوال الل�اقة ألعلن عدم

) �ستمع �� � وظل (أوس��
تصد�قه لذلك.

� تغ�� مدخل وسمعنا فرقعة عجالت ع� الصخور ال��
� �جرها الجواد تتوقف و�ــه�ط ى الع��ة ال�� الب�ت، والتفتنا ل��
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�
منها الرا�ب الشاب.

ة، و�ان ي�دو � ص�ن�ة صغ��
وأق�لت الخادمة تحمل �طاقة ��

عليها االضطراب �ما لو �انت اس��قظت فورا من إغفاءة.
وتناول (�شالنجر) ال�طاقة وأل�� عليها نظرة ��عة وقال:

- أحد رجال الصحافة�
�
�� � إنه من الطب��� أن يه�ع العالم �له إ� اآلن ل�عرف رأ��

هذە التج��ة.
:( فأجا�ه (سمر��

- ال �مكن أن �كون قد أق�ل لهذا الغرض.
- لماذا؟

� ط��قه إلينا..
- ألن النك�ة دهمته وهو ��

وتناولت ال�طاقة من (�شالنجر) وقرأت ما فيها:
) مراسل ج��دة (ني��ورك مون�تور) «(ج�مس �ا�س��

األم��ك�ة �ـ (لندن)»
- أتود أن تقا�له؟

- �ال�
فقالت زوجته:

- (جورج)... كن أ��� ترفقا.
فقال (�شالنجر) - عفوا �ا (مالون) إن هذە الطائفة من ال���

� ولو
� تلك المدينة... هل أنصفو��

مسمومة... إنهم أسوأ ن�ت ��
لمرة واحدة�
وأجبته:

- وهل أدل�ت إليهم ��لمة طي�ة مرة واحدة..
دع هذا التعصب �ا س�دي.. إن�� واثق �أنك لن تعامله �مثل

هذە القسوة.
فقال:



3314

�
� أحتج ع� هذا التهجم ع� ح�ا�� ... و�ن�� - تعال م��

الخاصة..
� خرجنا إل�ه: � ح��

تحدث الصح��
� ذلك الخطر

وا برأ�ك �� � أم���ا ي��دون أن �س�ن��
- قومنا ��

الذي تقول إنه يهدد العالم...
فرد (�شالنجر):

- ال علم �� �خطر يهدد العالم�
� نطاق األث�� السام

أع�� مرور ال�رة ��
- نعم ال علم �� �مثل هذا الخطر..

� ثم قال:
ة الصح�� زادت ح��

وف�سور (�شالنجر)؟ - أأنت ال��
- أجل..

� علمك بهذا الموض�ع؟ هل �س�ت الخطاب
- فك�ف تن��

� صح�فة (الت�مس) هذا الص�اح؟
ته �� الذي ���

وأخ�ج �سخة الصح�فة من جي�ه.. وقال:
- ها هو ذا خطا�ك... الذي أش�� إل�ه..

قال (�شالنجر):
�
- لقد �دأت أفهم.. إذن فقد طالعت هذا الخطاب ��

(الت�مس) اليوم فقط؟
- أجل س�دي..

. � - وأ�عت لتقا�ل��
- أجل س�دي.

� أثناء الرحلة؟
- هل الحظت ش�ئا ��

لست أذكر ش�ئا غ�� مألوف..
- م�� غادرت محطة (فكتور�ا)؟

� مب�سما:
فقال الصح��
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�
- لقد أق�لت �ا أستاذ ألوجه إل�ك األسئلة وأفوز منك

�الحوار.... فإذا اآل�ة تنعكس..
- ال �أس... أتذكر م�� تحرك القطار من محطة (فكتور�ا)؟

� منتصف الساعة الواحدة.
- أجل.. ��

- وم�� وصلت إ� هنا؟
� منتصف الثالثة.

�� -
� قطع

- ثم استأجرت ع��ة؟ أتدري �م استغرقت الع��ة ��
؟ � � ال تتجاوز الم�ل�� ة.. ال�� هذە المسافة القص��

- ر�ما نصف الساعة..
أ�سمح ب�لقاء نظرة ع� ساعتك؟

� نظرة ع� ساعته وهتف:
وأل��

� ال�طء وال�سل�
ب رقما ق�اس�ا �� - هذا الجواد ��

ب �كفه ع� جب�نه، وهتف: ثم ��
� تذكرت ش�ئا عجي�ا، لقد كنت ع� وشك محادثة - ول���
� س�ات عميق، وأغلب الظن أن ذلك �ان

السائق فإذا �ه راح ��
�فعل حرارة الجو.

- �ال �ا ع��زي.
� هذا الس�ات، وال �دري

ي �له �� لقد راح الج�س ال���
أحدهم لآلن �ە، �ل اس��قظ �ل منهم ليتابع أعماله العاد�ة

ح�ث تركها..
واآلن �ا ع��زي قد يهمك أن تعرف �أن األرض قد اجتازت
فعال ذلك (النطاق السام).. �ما قد يهمك أن تعلم أن اليوم ل�س
ون، �ن.. �ل هو يوم الس�ت الثامن والع�� الجمعة السابع والع��
� ع��تك ع� تل

�ن ساعة �� � وع��
وأنك قد ظللت نائما ثما��

(روزر ف�لد)�
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ته �� (الغاز�ت)، � أن أش�� إ� المقال الذي ��� وال �فوت��
� إطار معلق خلف

وتحت عنوان ضخم ما زلت أحتفظ �ه ��
.. و�م �ان جم�ال تعليق رئ�س التح��ر ع� المقال: � مكت��

ى مدى ضعفه ووهنه إزاء تلك القوى � للج�س ال��� لقد تب��
� تح�ط بنا، ولقد تلقينا هذا التحذير من ق�ل من �افة الهائلة ال��
األن��اء والرسل القدا� ول�نه - ��ل قول صادق تألفه األسماع -
� آلخر، ومن ثم �انت الحاجة ماسة إ� �فقد أهميته من ح��

� القلوب.
درس.. إ� تج��ة تع�د هذا التحذير إ� م�انه ��

� �عد (أجل لقد دفع العالم ثمنا فادحا لهذا الدرس لم ن�ب��
� �ل لحظة �ما أحدثته النك�ة

ق�ات توافينا �� مداە، إذ مازالت ال��
� أنحاء العالم.. ول�ن هذە الخسائر الماد�ة

من أذى وارت�اك ��
� تقديرنا، ألن الزمن

مهما عظمت فلن �كون لها الرجحان ��
كف�ل ب�زالة أثرها من النفوس، أما الذي س���� عالقا بها فهو

� الذي أفادە اإل�سان من معرفته لنفسه.
الدرس الحق���

 

س�� / آرثر كونان دو�ل
 
 

(تمت �حمد هللا)
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النطاق المسموم
� موقف غ�� معتاد.. ها

� هذە الروا�ة الممتعة نجد أنفسنا ��
��

� من وراء زجاج � غرفة مغلقة نرمق العالم الخار��
نحن أوالء ��

ة�.. ونعرف أننا األفراد النافذة.. نرمقه وهو �لفظ أنفاسه األخ��
ي، ف�ملؤنا الوح�دون ال�اقون ع� ق�د الح�اة من الج�س ال���
شعور هو م��ــــج من الره�ة والحزن والشغف والفضول.. وتمر

الساعات المتوترة�
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..

المؤلف..
� اختفت..

1- الخطوط ال��
2- طوفان الموت..

3- الطوفان..
4- المو�� ومذكراتهم.

5- عالم األموات..

ى. 6- ال�قظة ال���
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المالحظات

[←1]
وز) الغاز المضحك. - �ان التخدير وقتها �عتمد ع� (أوكس�د الني��



3322



3323

ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
العدد رقم (29)

 
 
 
 
 

الجـــ��ــــرة
 

. �قلم: بي�� ب�ش��
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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.المؤلف.
..( � مع المؤلف األم���� (بي�� ب�ش��

للمرة الثالثة نلت��
ال �د أن من �مل�ون موه�ة تذكر األسماء، والذين يتا�عون

ورة -إ� ال�حر.. هذە السلسلة قد خمنوا أننا ذاهبون - �ال��
� من ق�ل؛ مرة لنواجه ) إ� ال�حر مرت�� لقد أخذنا (ب�ش��
� (الفك

سمكة القرش األب�ض العظ�م، عد�مة الح�اء ��
� من � أعماق ال�حر �حثا عن ك��

س)، ومرة لنغطس �� المف��
� (األعماق)..

�� ( � أمبوالت (المورف��
� ج��رة رهي�ة، ال �عرف عنها

هذە المرة نجد أنفسنا سجناء ��
) الذين هم ج�س منقرض الناس سوى أقل القل�ل ومع (البو�ان��

.( � لقراصنة (ال�ار���
� (ني��ورك) عام 1940 وهو ابن ل�اتب

�� ( ولد (بي�� ب�ش��
)، وحف�د أد�ب أم���� ساخر قص�� شه�� هو (ناتان��ل ب�ش��

.( عظ�م هو (رو�رت ب�ش��
� ج��دة (واشنجتون

ة ال �أس بها �� عمل صحف�ا لف��
بوست)، وكتب خط�ا عد�دة للرئ�س األم���� (جو�سون)..

ة ثم - من سماء صاف�ة - خ�ج إ� العالم �قصته الشه��
� ال�سخ دون م�الغة، � �اعت مالي�� س - ال�� ان) - الفك المف��

�
(ف�

وتحولت إ� ف�لم أ��� شهرة..
�عد هذا قدم لنا (األعماق) و (الج��رة) و (الفتاة من �حر
) و(الوحش).. و�لها شد�دة اإلمتاع تحمل درا�ة هائلة � كورت��

�عالم ال�حر..
� (ب�ينجتون)

) وزوجته �ع�شان �� � هذا.. ف (ب�ش��
ال غرا�ة ��

ف �ارع، وقد سافرا مرارا إ� )، و�الهما غطاس مح�� �� �ـ (نيوج��
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(برمودا) ح�ث تدور أحداث هذە القصة..
) القصة عام 1980 - و�ما �� العادة - قدمتها كتب (ب�ش��

..( � � ف�لم ج�د قام ب�طولته (ما��ل ك��
الس�نما األم��ك�ة ��

� الصفحات
إذن شمروا أطراف �او�ل�م ألن ال�لل قادم ��

التال�ة�
د. أحمد خالد
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واحــــد..
وقف القارب راسخا �أنما هو م��وط �مرساته إ� سطح
الماء، ولم �كن من المعتاد ع� هذا ال�عد من الشا�� أال تكون

هناك أمواج عال�ة وعواصف..
� (برمودا) و ل�ن لمدة أسب�ع �امل ظلت السماء ما ب��
) خال�ة من السحب العاد�ة، و�دا الماء �أنه معدن � (هاي��

� ضوء الشمس الساطع..
مصقول ��

� الغرب
ق عند حافة العالم أما �� �انت هناك ج��رة عند ال��

اقص.. ء سوى موجات حرار�ة ت�� �
فال ��

وع� ظهر القارب وقف رجالن �صطادان السمك �خيوط
ت) � - ش��

من النا�لون، وقد ارتدى �ل منهما (الشورت) و (��
� آلخر �مأل أحدهما دلوا من م�سخا وق�عة من قش ومن ح��

� �� �خفف من حرارة الجو.. الماء و�سك�ه ع� السطح الخش��
خلفهما �انت هناك مائدة خش��ة مألى برءوس أسماك
(ال�لشارد).. و�ان �ل رجل منهما يتحسس الخ�ط ب�دە ل�عرف

ما إذا �انت هناك أسماك تحتهما..
- إن المد �جري ��عة..

- فعال.. �حاول أخذ الطعم �ع�دا عن �دي..
جة برائحة السمك الذي � و�دأت رائحة الط�� تف�ح مم��

جففته الشمس..
تغا�� أن �سممنا اليوم؟ - ِ�م ينوي الوغد ال��

�ر) (1) ط�عا.. واضح هذا من الرائحة.. � - �سمك (أنف الخ��
وتحت القارب راحت إحدى األسماك تقضم الطعم ثم

اجع �جسدە �� ال �ط�� ابتعدت.. اصطدم الرجل �المقدمة ف��
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.. و�ال�م�� جذب إ� الماء، ومد �دە ال��ى ل�جذب الح�ل أ���
�اردة أخرى..

- اللعنة� قوتها هائلة�
- ر�ما �� سمكة قرش..

� د�ك) ذاته� - سمكة قرش؟ �ا سالم� إنه (مو��
� أنامله، لق ب�� � ك الح�ل ي�� وضغط ع� أسنانه رافضا أن ي��

وفجأة ارت�� الح�ل..
- لقد جذ�ت الخطاف من فمها..

و�حذر �� ال يتعقد الح�ل رفعه، وكومه عند قدم�ه.. لقد
ولت األثقال والخطاف..

- ال �د أنها عضت الح�ل فقطعته.. ال �د أنه �ان قرشا
لعينا..

� من الـ ت ثقال جد�دا وخطافا جد�دا، وتناول سمكت�� ث�َّ
� الخطاف.

(�لشارد).. التهم واحدة ن�ئة وث�ت األخرى ��
)؟ - م�� �جيئون �ا (د���

ء ما.. �
ة و�� � الحاد�ة ع��

- الق�طان �قول إنهم أتون غدا ��
- ما ن�ع هؤالء األط�اء..

- (نلسون).. قلت لك مئات المرات إنهم جراحو أعصاب..
ضحك (نلسون) وغمغم:

- أط�اء رأس �ا رجل.. هذا هو اسمهم.. ماذا �فعل أط�اء
� �صطادون السمك؟ الرأس ح��

- ال يوجد قانون �منع جراح األعصاب من الص�د.. ثم إن
الق�طان �قول إنهم �دفعون مقدما..

) �خ مناد�ا: ثم إن (د���
- (مان��ل)�

- نعم �ا س�دي..
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� الثان�ة
تغا�� قد جاء ع� الفور.. �ان نح�ال �� � ال�� �ان الص��

ته، وقد غمر العرق شعرە ة من عمرە، لوحت الشمس ��� ع��
وصدر قم�صه..

تغا�� األحمق� قلت لك أال ترتدي الث�اب الرسم�ة - أيها ال��
� ال �كون هناك ضيوف.. ح��

� لقدم�ه، وقال: نظر الص��
- ل�س عندي �وال آخر.

� أر�دك نظ�فا � الغس�ل، ل���
� لو أمض�ت الل�ل �� - ال يهم��

ء ضيوفنا ص�احا.. � �مالك حينما ���
ثم سأله:

- �م عدد هؤالء الضيوف؟
- ثمان�ة.. الق�طان قال هذا.

� شك، ثم سأله:
�شمم الهواء ��

- ماذا تطبخ �ا ولد؟
�ر) �ا س�دي. � - سمك (أنف الخ��

 
☆ ☆ ☆

 

ف�غ (مان��ل) من صف األط�اق واآلن�ة، ولم �جد ما �فعله
�عدها..

�
�� �ان �حب أن �ذهب للصالون، ح�ث �فتح المك�ف و�س��

ع� األر�كة أمام التلف��ون، ل�ن هذا �ان حقا مقصورا ع�
� الذين �دفعون.. ف�� الضيوف الم��

ع� �ل حال لم �كن هناك أي إرسال �لتقطه التلف��ون..
�ته لم تكن �سمح له � حقا �انت هناك كتب، ل�ن إنجل��

سوى �قراءة المكتوب ع� أدوات ال�حارة وعلب الطعام.
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�ان يتم�� اللحاق �ال�حار�ن ع� سطح السفينة، ل�نهما
� المزاح ال�ذيء.. ولو رأ�اە لجعالە هدفا طازجا لهما،

منهم�ان ��
وهو ال �حب هذا..

قام �غسل ث�ا�ه وكيها، ثم شعر �السأم..
صعد إ� سطح السفينة. و�انت الشمس قد انحدرت تماما

إ� الغرب والقمر �دأ �ظهر..
� رآە: ) ح�� قال له (د���

- لو لم �كن لد�ك ما تعمله �ا ولد فلتمأل مخزن الخمور..
- حسن �ا س�دي..

� إ� القاع، فاتجه إ� م�ان أجهزة الراديو.. و�ان ونزل الص��
� هذا الوقت من اليوم هو محادثات

أ��� ما �مكن التقاطه ��
�
، ودور�ات ال�ح��ة األم��ك�ة �� � ص�ادي السمك ال���ي��

..( (م�ا��
� لذلك الواعظ حرك المؤ�� إ� AM ل�سمع الصوت المم��
من (إند�انا) الذي �دعو الص�ادين لإل�مان، و�� المحطة

الوح�دة الواضحة..
و�عان ما جاء صوت الم��� ع�� السماعة:

� (جنة الراحة)..
� ال�حارة.. أدعو�م للحاق بنا ��

- اآلن أصدقا��
لو أن�م فتحتم قل���م له لوقف (�س�ع) جوار�م ع� دفة

السفينة..
�حث (مان��ل) عن غطاء.. وراح �عّد.. هناك ثمان�ة ر�اب
نصفهم رجال.. الرحلة س�عة أ�ام.. ست وثالثون زجاجة �اف�ة
�ن �الرجال.. زجاجتان ونصف يوم�ا ل�ل جدا ألن ال�ساء لن ���

شخص..
ب ��� � �ان �شعر �السقم.. ستكون رحلة كئ��ة، خاصة ح��
ء ج�دا.. ال الراحة وال �

ا.. عندها لن يروا أي �� الضيوف كث��
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�
الجو وال األسماك، وال عددها.. وس�مقتون �عضهم �شدة..

خر الس�ارى أعنف فظاظة لديهم لـ (مان��ل) الصغ�� س�دَّ
معدوم الح�لة..

�عد الغروب �دأ السمك �أ�ل..
� انبهار:

قال (نلسون) ��
- ال أفهم ك�ف.. ل�س لديهم ضوء تحت؛ ومع ذلك �عرفون

أن هذا وقت العشاء..
- إن لديهم ساعة داخل�ة توجههم.

ومن الصالون سمعوا صوت الم��� ما زال يت�لم..
هنا رأ�ا ش�ئا يتحرك نحو القارب �حمله الم�ج.. �ان هذا

�ن �اردة من مقدمة القارب.. ع� �عد ع��
- (د��).. ما هذا؟

- �أنه ل�ح خشب..
� حقا.. ولسوف �صطدم بنا.. - ل�ح خشب مت��

- �عته ل�ست �اف�ة إل�ذائنا..
- �ل س�خدش الطالء ع� األقل..

ء �القارب، وتوقف للحظة.. ثم تحرك �كسل �
واصطدم ال��

نحو الجانب.
وسمع (مان��ل) صدمة مكتومة.. فتجمد ح�ث هو، ثم

ى ما هنالك. تحرك ل�صعد ألع� ل��
:( قال (د���

.. .. هات الخطاف ال�ب�� � - إنه قارب خش��
ا طوله أر�ــع �اردات، ثم مد (نلسون) �دە والتقط خطافا كب��
طّوحه نحو القارب وهو �مسك �مسند السفينة.. �ش�ث

الخطاف �القارب الصغ�� ع� الفور.
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) ع� إف��ز ضيق �جانب السفينة، ف�ما راح خطا (د���
.( � متناول (د���

(نلسون) �جذب الح�ل أ��� ح�� صار ��
ء ما ف�ه. �

- ثمة ��
ء �ش�ه �سيج (ال�انافاە). �

- نعم.. ��
و�طرف قدمه ال��ى ح�ث وقف ع� اإلف��ز راح �عا�ث
أطراف (ال�انافاە) ل�فتحها.. هنا رأي كفا مفتوحة ألع� - �أنما

�ة� ت�سول - و�� �د ���
.. وصاح: تراجع للوراء و�ش�ث أ���

- اللعنة�
� �ال �الم لوهلة، ثم �ساءل (نلسون): ظل الرجالن صامت��

- هل يوجد الم��د منه؟
- ال أر�د أن أعرف..

- ر�ما �ان ح�ا؟
- وماذا �فعله ما دام ح�ا؟ أال �شم رائحة الوغد؟

- ال �د أن نعرف.
) قدمه من جد�د، وهو يردد: مد (د���

.. كن طي�ا وميتا.. � - هلم �ا ب��
. �

واستطاع أن يرى معصما �ح�طه سوار أخ�� معد��
� القارب، هنا د�ت

مال �جسدە أ��� ل�مد ذراعه ال��ى ��
� معصم

� ال�د فجأة.. أظفار �المخالب انغرست ��
الح�اة ��

(د��).. و�قوة جذبته من ع� ظهر السفينة.
�
ء رمادي �� �

، وهنا طار �� � الصغ�� سقط ع� القارب الخش��
قوة ال��ى.. وكدم�ة �ه تحت ال�� الهواء محدثا هس�سا ل���
� تأرجح رأسه الذي لم �عد �مسكه سوي

ع�ث بها طفل ش��
الجلد، وخ�ج الهواء من قص�ته الهوائ�ة مع فقاقيع الدم..
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: ارتطام الجسد.. ثم ارتطام الرأس � وسمع (نلسون) ارتطام��
�الماء.

وفوق سطح السفينة صعد الرجل ق�ل أن �ستطيع (نلسون)
تح��ر الخطاف.. حاول هذا �جنون ل�ن الخطاف �ان م�ش�ثا.

لم ير الرجل �دنو منه.. ولم ير الفأس ذا النصل الهال�� -
� الخشب

�� .. �
�المنجل - والدم �قطر منه.. وانغرس الفأس ��

�جوار رأسه.
اندفع (نلسون) يركض �ع�دا.. أە لو استطاع أن ي�ب إ� الماء

. �
.. و�فر.. ألين؟ �ع�دا وك�� � كب القارب الخش�� ل��

اب ح�� اصطدمت ساقاە ل�نه لم ير كومة من صناديق ال��
بها.. حاول التوقف.. انزلق فوق أحشاء السمك وهوى أرضا.

ة - �ال مع�� - للدفاع عن النفس، غ�� � محاولة أخ��
و��

وجهه �كف�ه.
 

☆  ☆  ☆
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� خ�ج (مان��ل) إ� م��ــع الضوء ع� السطح، رأي ظل وح��
رجل.

..( - م�� آخر الزجاجات �ا مس�� (د���
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� المذ�اع يودع مستمع�ه:
و�ان صوت الواعظ ��

�
� ال�حارة.. قد حان وقت �� قلوعنا هنا ��

- واآلن �ا إخو��
جنة الراحة..

�ان أول ما الحظه (مان��ل) هو الرائحة.. رائحة عفنة ثق�لة
لم �شمها من ق�ل سوي من شاة التهمتها ال�الب وتركتها تتعفن.

هنا رأي �دا تأخذ الزجاجة منه.
�
رأي قطرة دم �سقط ع� ال�ساط أمامه.. ورأي �دا ترفع ��

وجهه سالحا لم ير مثله قط.
ق جسد (مان��ل).. �ة عن�فة تخ�� إبهام �جذب الزناد... ��

� لحظة سمع صوت (�ل�ك) و (�سست)..
و��

ثم سقط للوراء، واصطدم رأسه �الدفة.. سمع زجاجا
�ت. يتهشم.. وشم رائحة ال�حول وال���

أمعاؤە تتقلص ورأسه يؤلمه..
وما زال صوت الواعظ �دوي من المذ�اع..

 

☆  ☆  ☆
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اثنان..
كعادته تأخر (�ل�� مينارد) عن العمل.. �ان المفروض أن
ة، ل�نه تأخر ح�� الثان�ة والنصف � العا��

� المكتب ��
�كون ��

� ال�تا�ة، مما جعله �صحو متأخرا.
ص�احا ��

� المقال..
�ان �كسب 750 دوالرا عن �ل ألف �لمة ��

والمقال الذي �ان �عمل ف�ه ل�ال �دور حول ا��شاف درجات
سلم تعود لع� ما ق�ل (كولومبوس).

� حد ذاته..
ال أحد �عرف كنه هذە األحجار.. وهذا شائق ��

� العمل، فقد رحلت زوجته وابنه منذ شهر
�ان �جد سلواە ��

آخذين معهما أ��� األثاث والستائر والسجاج�د، وقد غدت
� تلت هذا الحدث ق�� أقل ة ال�� � الف��

شقته زنزانة خاو�ة.. و��
� شقته.

ة ل�لة �� � ع�� من اثن��
، و�تعرف فت�ات �ح�� لهن ك�ف أن دد ع� المقا�� �ان ي��

شقته صارت م�انا غ�� محتمل.
ى عقارب ساعة ع�� (ماد�سون أفي�يو).. ونظر ألع�� ل��

ة. ج��دة (نيوزو�ك) �ش�� عقار�ــها إ� الحاد�ة ع��
.. و�ان مكت�ه واحدا استقل المصعد إ� الطابق الثامن ع��
ة تطل ع� (ماد�سون أفي�يو).. �ه من دستة من الم�اتب الصغ��

منضدتان وآلتان �ات�تان..
لقد ظل �عمل هنا ع�� سنوات، ل�نه لم �صل قط إ� أن

�كتب اسمه ع� ال�اب.
الالفتة ع� ال�اب تقول (�سل�ة).. �انت ق�ل ذلك (ر�اضة)

ثم صارت (علوم).
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� هذە الغرفة سوى �ال�احثة ال��
ء �� �

لم �كن ي�ا�� ���
� منتصف العقد الثالث، �ارعة

�� ..( � تعاونه، واسمها (دينا جي��
الجمال �مقاي�س أي ج�ل، نظ�فة دوما �ش�ل ال �مكن تصورە،

متواضعة وذك�ة ومغرمة �ه �ط��قة أخ��ة نق�ة.
- ص�اح الخ�� �ا (دينا).
- هل أنت ع� ما يرام؟

- ولماذا ال أ�ون؟
- ال س�ب.. أقلق عندما تتأخر إ� هذا الحد..

قال وهو �جلس:
� ء �حدث �� هو عندما �ص�ب�� �

.. إن أفظع �� �
- ال تقل��

�ابوس وأسقط ن فوق ال��ر.
� وجد قصاصة تقول: راح يتفقد أوراقه ح��

 

«مفقودة»
� ج��رة (ناف�داد)

«سفينة �اهظة الثمن تم اعت�ارها مفقودة ��
�
).. والسفينة تد� (مار�تا)، وقد تم �سج�لها �� � �الـ (�ار���

ض أنت تقل مجموعة س�اح�ة (جراند بهاما)، و�ان من المف��
يوم الثالثاء، وحسب إحصائ�ات خفر السواحل قد اختفت
� األعوام

) و(ساحل الذهب) و(بهاما) �� � � (ال�ار���
610 سفينة ��

� ح�اة..
الثالثة السا�قة، مع فقدام ما �قرب من أل��

� 610 سفينة؟
.. ك�ف تخت�� � قرأ (مينارد) الموض�ع مرت��

طوى القصاصة واتجه إ� مكتب سكرت�� التح��ر، و�ان هذا
� الهاتف مع شخص ما..

يتجادل ��
ة وقد رأت إحجامه: قالت السكرت��

- �مكنك أن تدخل.. إنه غاضب ألنهم �سفوا له غالف
� جنوب (إف��ق�ا)..

) من أجل حرب أهل�ة �� � (وودي آل��
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� الهاتف:
�ان سكرت�� التح��ر يزأر ��

- ال دعا�ة هناك.. الرجل فنان جاد و�ستحق.. أما جنوب
�ن سنة فمن ي�ا�� بهذا؟ (إف��ق�ا) فهو يهدد �االنفجار منذ ع��

�ان هذا الموقف معتادا ومكررا.. دائما يتم �سف الغالف
�عد عمل ساعات ط��لة ألن أزمة دول�ة ما �ش�ت.

�ان (ه�لر) قد صار سكرت�� تح��ر؛ و�� مهنة ال �مكن
التقدم �عدها.. أن تكون رئ�سا ألخ��ن رفضوا �لهم الوظ�فة
ذاتها من ق�ل.. ألن سكرت�� التح��ر مثقل �المسئول�ات، ل�نه ال
�ملك إال أقل السلطات.. و�تل�� عند الفشل اللوم �له، وعند

النجاح قل�ال جدا من المديح.
فما إن وضع (ه�لر) السماعة، ح�� ناوله (مينارد) القصاصة
� رسم فيها عالمة �الـ (ماركر) ع� موض�ع القوارب المفقودة. ال��

نظر (ه�لر) إ� الورقة، وغمغم:
- إذن؟

- إذن؟ ستمائة قارب مفقود.. أين ذه�ت �حق الجح�م؟
ون ء �الحم�� الذين �ش�� - ر�ما غرقت.. إن العالم م��
� األحمق �ختا

ي أ�� القوارب، وهم �جهلون المالحة.. لقد اش��
ا لن �فعل سوى أن �حوله إ� حطام.. كب��

- ألف شخص قد فقدوا.
� حوادث الط��ق �ل عام..

- هناك خمسون ألفا �موتون ��
ا.. - ر�ما.. ل�ن ش�ئا ما �حدث هنا، ولسوف �كون مقاال مث��

� الجزر؟
� هذە القوارب؟ ما مدى خطورة اإل�حار ��

أين تخت��
- إن القوارب مملة وال ترّوج للمجالت.. قصة كهذە ست�لفنا
ء �

ا واه�ا ل�ل هذا ال�� � النها�ة ستجد تفس��
ا جدا، و�� كث��

.. � اللع��
- مثل ماذا؟
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- مثل؟ ال أدري.
: شعر (مينارد) أن الرجل �دأ �ضعف فقرر أن �ضغط أ���
- سأتأ�د مما إذا �انت (تا�م) قد تناولت هذا الموض�ع..

- اسأل حرس السواحل.. ومكتب (أطلنطا).
� عاجال. وعاد (مينارد) إ� مكت�ه شاعرا �أن (ه�لر) س�ل��

ة تقول: اتصل �مكتب زوجته فسمع السكرت��
- هنا مكتب (إ�فون سم�ث).

).. أنا (�ل�� مينارد).. - مرح�ا (نا���
- مس�� (مينارد)؟ ك�ف حالك؟

�ان هذا سؤالها التقل�دي ودائما ما �شعر ف�ه �شفقة خف�ة
�أنها تقول له:

- ك�ف �ستطيع الح�اة دون هذە المرأة الرائعة؟� ك�ف
تتحمل؟� أال �شعر �خجل ألنها تركتك ورحلت؟

.. لقد �
كه سوي �ش�ل جغرا�� الحق�قة �� أن (إ�فون) لم ت��

مر ع� انفصالهما ثالثة و�سعون يوما وهو ما �جعله طالقا
حق�ق�ا اآلن..

�عد أعوام ط��لة من الزواج أدر�ا أنهما �سل�ان درو�ا مختلفة
� الح�اة، و�انت (إ�فون) �� أول من الحظ ذلك؛ ووافقها ع�

��
الفور.

� عملها، و�ستمتع �ه؛ أما هو
�انت �شق ط��قها بنجاح ��

ء، وال �عرف حقا ما �
� عمل ال ��

ف�ان �حرز نجاحا ال �أس �ه ��
ي��د عمله..

�
لم �كن من هواة الشهرة.. وآمن ب�بوءة (أندي وارهول) أنه ��

العام (۲۰۰۰) ستكون لدى �ل أم���� فرصة للشهرة ر�ــع ساعة
!(2)
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.. أحب أحب التار�ــــخ �شدة ر�ما ألنه �ان �مقت الحا��
� �ان الناس �فعلون ما ي��دون، ى ح�� عصور االستكشافات ال���

و�زورون أما�ن لم يرها سواهم..
� النها�ة انفصال

ل�ن أحالمه �انت �� كواب�س (إ�فون).. و��
��ة الطفل.. � الشهر �دفعه لها ل��

مقا�ل م�لغ خمسمائة دوالر ��
ثم..

ة تقول: �انت السكرت��
- إن (إ�فون) غ�� موجودة اآلن.. ل�نها �سأل عما إذا �ان
) ل�ضعة أ�ام.. إنها ذاه�ة إ� (داالس) � بوسعك أخذ (جوست��

.. ��
؟ - رائع� منذ م��

- غدا.. لمدة أسب�ع ت��د منك أن تح�� لتأخذە من
المدرسة�

ووضع السماعة راض�ا، وواصل تفقد ما معه من قصاصات..
قصاصة من خفر السواحل تحذر ر�ابنة ال�خوت من اإل�حار

.( � � (ال�ار���
� خليج المكس�ك) و��

��
تناول القصاصة، وعاد إ� غرفة (ه�لر) ل�قول له:

- اسمع.. لقد اخت�� ستمائة قارب ور�ما أ��� اآلن ألن الخ��
منذ عام.. إن خفر السواحل يؤمن �اختفاء دستة من هذە
�ا القوارب عن ط��ق الخطف.. تصور أن (ماما) و (�ا�ا) اش��
) ل�نهما ال �ستط�عان العودة إ� � � (ال�ار���

ە �� � قار�ا �مكنهما الت��
(فلور�دا)، من ثم �ستأجران دل�ال �� �قودهما ع�� الخليج.. �عد
� ال�حر،

� �جث�يهما ��
� �قتل الدل�ل (ماما) و (�ا�ا) و�ل�� يوم��

و�قود القارب.. �مكنه عندها بيع القارب �فاتورة م��فة.. أو
� ته��ب المخدرات من (كولومب�ا)..

�أخذە جن��ا ل�ستخدمه ��
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�
وهذا القارب األم���� النظ�ف مكتمل األوراق لن �فكر أحد ��

تفت�شه.
قال (ه�لر):

- أنا أمقت المخدرات.. إنها موض�ع ممل صحف�ا.
- ل�س المخدرات فحسب.. إن األمر أ��� من هذا.. لقد
� ورطة �عد

� أحد قار�ا �� ء سالم ال�حار، ولن ُ�ع�� �
حطم هذا ال��

.. لقد غرق قارب �ه طفالن أمام � اليوم ألنه �خاف وجود �م��
�
� أن �كون هناك فخ ما.. �ان ذلك ��

ثالث سفن ألن ال�ل خ��
.. �

(يوليو) الما��
�ل ما أر�دە هو أن �سمح �� �استقصاء الموض�ع.

صنع (ه�لر) خ�مة تحت ذقنه �أنامله، ومن أسنانه راح
�صدر صوتا.. وفكر (مينارد):

- إنه �حاول أن ي�دو �المحا�� العظ�م (�الر�س دارو)..
هنا عاد (ه�لر) إ� المحادثة، وقال:

� لحظة
.. ع� �ل شخص أن يتصالح مع نفسه �� ّ - أصغ إ��

ما.. و�قول لنفسه: هذا هو ما أج�دە وما أصلح له.. سأ�ون
ر) لألدب أو � رئ�سا لـ (الوال�ات المتحدة)، أو سأفوز �جائزة (بول��

ء آخر.. �
أي ��

قال (مينارد):
ء).. �

- أنا ما زلت أ�حث عن هذا الـ (أي ��
، هذا �

- لقد وجدته.. ل�نك ال تق�ل �ه.. أنت مخ�� صح��
هو ما تج�دە و�ل ما تج�دە.. ر�ما تص�� نجما �عد ع��

سنوات، ل�ن اآلن.. اآلن عل�ك أن تحب ما أنت ف�ه.. ال تتماد
ء. �

و�ال ستفسد �ل ��
قال (مينارد) وهو �خ�ج من ال�اب:
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� خا�ا.. ر�ما أ�ون خا�ا..
ّ قبول حق�قة كو�� - إذن ع��

� سأحدث دو�ا عال�ا.. ل���
 

☆  ☆  ☆
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ثالثة..
�انوا ي�حرون معا طل�ا لألمان وللصح�ة..

) أحدهم خب�� � (نيوجر��
كة محاس�ة �� �� �

�انوا أعضاء ��
�
ائب واآلخر محاسب، تدر�ا معا وعمال لمدة ر�ــع قرن �� ��

الغرفة ذاتها..
� �ل

جس) قد اعتادتا اإل�حار �� �انت أ�تا (الزلو) و (ب��
� أفرادها أسابيع عد�دة ي�تقون

ص�ف منذ عام 1965، وأم��
.. ح�ث تجد الثلج والماء � ط��قا و�تعلمون خدمات الموا��
مة.. و�انت رحلة هذا العام �� والوقود وحمامات ومطاعم مح��

أهم رحلة قاموا بها ع�� الـ (بهاما).
وع� س��ل االحت�اط �ان �ل قارب �حمل مسدسا ع�ار
ا ما قا�لهم ، وكث�� � 0.12 مم.. وعددا من الطلقات نحو الخمس��
ش�اب أم��كيون �سألونهم أن �صحبوهم ع� القارب إ�
جس) �ان �عرف تعل�مات الجنوب مقا�ل أي عمل؛ ل�ن (ب��

خفر السواحل عن ظهر قلب.
� إ� ج��رة ي�حثون عن م�ان يرسون قا متجه�� ارتحلوا ��

ف�ه..
ء معتاد، فرسم الخرائط �

لم تكن ع� الخرائط �لها وهذا ��
� � جدا �ال�س�ة لهذا الجزء من العالم.. تجد الماء العميق ب�� س��

ض أنها متصلة، والصخور المغمورة يتضح أنها � �ف�� الجزر ال��
ة. جزر كب��

ء �ان �س�� حسب القاعدة: ما تراە هو ما تحصل �
�ل ��

عل�ه، لهذا لم ي�حروا ل�ال قط، ولم يثقوا سوى �أعينهم.
: جس) فوقف يتأمل الشا�� رست مرك�ة (ب��
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�انت ج��رة طولها نصف م�ل.. بها ن�اتات ل�ف�ة تم قص
فروعها المتدل�ة.. فال �د أن أحدهم استخدمها كح�ل.

من الواضح أنه ال أحد �ع�ش بها اآلن.
جس) لصد�قه: قال (ب��

- ال ت�س طارد ال�عوض.. فلسوف تفتك بنا أ�ا�ه الل�لة..
ا ا�ساعه مائة �اردة وعمقه واستطاع أن يرى مرفأ صغ��

مائتان..
فقال لزم�له:

- ال �د أنهم �انوا �حملون قوار�ــهم هاهنا..
قادوا القوارب ألقرب نقطة ممكنة، ورسوا..

، � و�ما توقع الرجالن.. هجم ال�عوض االنتحاري ع� األ�ت��
� ل�ن لدغتها تحدث � ال تراها الع�� ومعه المعلقات السوداء ال��

التها�ا م��عا..
ات �عد ما ارتدي (الزلو) �دءوا يرشون السطح �مب�د الح��
� هذە المب�دات �س�ب تعت�م

ء �� �
ع��ناته الشمس�ة.. فثمة ��

العدسات الالصقة ثم �ذيبها تماما �عد أسابيع.
� إشعال النار من الفحم.

وانهمكت الزوجتان ��
راحوا يرمقون الماء و�لتهمون طعامهم.. �ان الماء ح�ا مفعما

�األسماك.
غسل (الزلو) ط�قه �الماء �عدما ف�غ من العشاء، فقال:

- واآلن �جب أن ننام.. فمن ي��د الق�ام �أول مراق�ة؟
جس): قال (ب��

) �الثان�ة.. س�عط�ك � - سأفعل.. أنا لست مرهقا.. ولتقم (إل��
هذا أر�ــع ساعات من النوم..

سألته زوجته:
- هل ال �د من حراسة؟
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- لقد وافقنا ع� القواعد.. والحراسة أساسا لمراق�ة اتجاە
ال��ــــح أو الحيوانات الجارحة..

إنها السا�عة والنصف.. ت�دأ الل�لة اآلن.
) إ� � راحت الشمس تنحدر نحو األفق، ونظرت (إل��
ا من ساعتها، ثم نزلت إ� قاع القارب.. �ان (الزلو) قد ادخر كث��
� اإلجازة، و�ان �شعر

ال�تب ذات الغالف الرخ�ص ل�قرأها ��
� صفحة ف�ط�ح �ه إ� � �مل كتا�ا �عد ثالث�� �لذة حق�ق�ة ح��

الماء.
� � - تلوث أد��

هكذا �قول دائما.
جلس (الزلو) ع� السطح وأضاء كشافا ل�قرأ ع� ضوئه.

الل�ل زاخر �أصوات الطب�عة.. الطيور.. خ��ر الماء.. وث�ات
) من أنفها المسدود. � األسماك.. شخ�� (إل��

سمع صوتا من خلفه فنظر إ� الماء.. �انت هناك دوامة
ت�سع ب�طء �أن ش�ئا سقط ف�ه.

وق�ل أن �فهم ما حدث شعر �أن هناك من �قف وراءە،
ء ف�ما �

وفجأة التفت حول عنقه قطعة من السلك مزقت �ل ��
عدا العظام.

ة، لم �شعر �ألم فقط شعر و��نما هو �ع�ش لحظاته األخ��
ء. �

ة.. �أن ش�ئا ما خطأ.. ثم ال �� �ح��
.. �

وقف الم�سلل عند أع� درجة تقود للقاع �ص��
) عال�ا.. ل�ن قطرة ماء سقطت ع� � �ان صوت غط�ط (إل��

أنفها فتحركت.. شمت رائحة ش��عة �أن حيوانا مات ها هنا.
- هل حان الوقت؟

ونظرت إ� الظل الذي �سد ال�اب.. حس�ته زوجها أوال.
- ات� صالتك �ا مدام�
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�ان هو قائل هذا.. حاولت النهوض ل�ن ال�د أرغمتها ع�
ء أمام عي�يها، ثم ابتعد الظل. �

الرقاد والتمع ��
حاولت أن تت�لم.. عندها فقط أدركت أنه لم �عد لها

حلقوم..
ە ثم ص��ه إ� السماء وقف الرجل يتفقد السالح.. �خت��

� إل�ه لحظات..
وضغط الزناد.. �ان الصوت غ���ا.. وراح �ص��
ثم وثب إ� الماء متجها إ� القارب اآلخر..

� ع�� الج�ال الصامتة.. �عد دقائق تردد صوت طلقت��
 

☆  ☆  ☆
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أر�عة..
) �قرأ المجلة متوترا، وهو يردد: � �ان (جوست��

.. � أ�� - ستقتل��
قال (مينارد) وهو �قود الس�ارة:

� أن ت�� درس الب�انو؟ سأتصل �المدرس
- وما المش�لة ��

�ة .. سأقول له إنك مصاب ��� � من المطار، وسوف �صدق��
شمس.. ولسوف أدفع له..

- ماما تقول إن ش��اتك �دون رص�د..
- �� تقول هذا؟ ما �ان لها أن تقوله.. ل�ن ش��ا واحدا �ال

رص�د ل�س عادة..
� هو أفضل موعظة.. - ماما تقول إن السلوك الس��

) والتعب�� األص�� � - ل�ست �لماتها �ل �� �لمات (بن فران�ل��
�قول:

- المثل الحسن هو أفضل موعظة..
) تفقد المجلة، ب�نما الس�ارة تتجه إ� � وواصل (جوست��

المطار.
 

☆  ☆  ☆
 

) عند � من المطار استقال س�ارة أجرة؛ وترجل (جوست��
الفندق، ب�نما توجه األب إ� �اتدرائ�ة (واشنطن)..

� سيوجهها لـ (ما��ل � الط��ق راح يتذكر األسئلة ال��
و��

� التحق�قات الخاصة
فلور�و)، حارس الشا�� الذي �ان معينا ��

� حدثه هاتف�ا من الج��دة؛ �ان (فلور�و) �اختفاء القوارب.. ح��
متوترا.. وأ� ع� أن �ضع (مينارد) السماعة ل�طل�ه بنفسه؛
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و�� ط��قة قد�مة ل�نها فعالة للتأ�د من أن المتحدث هو من
يزعم أنه هو

� حالة
� األر�عينات.. ي�دو ��

و�ان (ما��ل فلور�و) - إذ قا�له - ��
هل �عد صح�ة ممتازة، وله �طن مسطح لم ي��

قال له (مينارد) وهو �صافحه:
.. �

- شكرا ع� موافقتك ع� لقا��
وأدرك أن الرجل �ع�ش وحدە، ألن الم�ان �ان أد�� إ�

الورشة؛ واألرض مألى �قطع نحت تمثل األسماك
قال (فلور�و) إذ جلسا:

- ل�كن واضحا أن ما أقوله ل�س لل�سج�ل..
� فعال لست مهتما �ك أنت.. - ال �أس.. أرجو المعذرة ل���

� أحد. - حسن.. ال أر�د أن يهتم ��
وراح �مرر اإلزم�ل ع� رأس تمثال.. وأردف:

؟ � - مازالوا يتصلون ��
- من؟

�
� مهتم.. ومازالوا �أملون �� - أقارب المفقودين.. �عرفون أن��

أن �كون أقار�ــهم أح�اء.
- ستمائة قارب� ال �د من إجا�ة�

- أنت تعرف �عضها.. ثمة أشخاص �أخذون القوارب ح�ث
، � ال �جب أن �أخذوها؛ وأشخاص �حرقونها طل�ا للتأم��
� القوارب؟ ال يوجد

و�غرقون معها ق�ل أن يه��وا.. ل�ن �ا��
.. � تفس�� لع��

ا).. هذا مثال ج�د لقارب � خذ عندك القارب المس� (مار���
ة عال�ة، وطاقم من � حال طي�ة �قودە ق�طان ذو خ��

��
� يوم هادئ صفت م�اهه، فلو ألق�ت طفال

.. �غرق �� � ف�� المح��
� الماء لظل طاف�ا ثالثة أ�ام.

��
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�
- وهل لديهم نظ��ة ما؟

- �الطبع يتصورون أنها صدمت صخرة وغرقت، أو أن أحد
محر�اتها قد انفجر.. ل�ن هل حاولت أن تفجر محرك (ديزل)
من ق�ل؟ لو فعلت - وهو أمر عس�� لمأل الحطام والوقود

صفحة الماء.. ولماذا لم �صل ناج إ� الشا�� قط؟
وواصل �اإلزم�ل إزالة الشوائب عن أحد التماث�ل، وقال:

� �انتظام، ومنذ ثالثة أعوام.. � �ل يوم��
- هناك قارب �خت��

� الموض�ع
� المدينة.. مش�لة التحقيق ��

تماما كساعة الس�ان ��
ة ال�حارة � المح�ط.. قلة خ��

�� النفقات ال�اهظة لل�حث ��
� تجعل الجدد.. المشا�ل المغناط�س�ة غ�� المفهومة ال��

س هاهنا.. البوصلة والالسل�� عد��� الق�مة.. والجو ال��
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وراح �ح�� لـ (مينارد) م��دا من القصص الغامضة، �عضها
حقق ف�ه مكتب االستخ�ارات الف�درا�� FBI ل�نه �ان �حتاج إ�

، فلو اخت�� .. ثم إن الحكومة ال ت�ا�� إال �المشاه�� تم��ل أ���
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قارب (رو�رت رد فورد) النقل�ت (واشنطن) رأسا ع� عقب.. أما
لو اخت�� قارب (جو)، فا�س األمر..

هناك عامل آخر هو أن أصحاب القوارب يهابون إ�الغ
� �س�ب لهم متاعب.. عندما تطلب �ات التأم�� طة ألن �� ال��
� اختطاف القارب؛ عندها

رجال الـ FBI وتقول لهم إنك �شك ��
.. من � س�ثور جدل كب�� ولن تحصل ع� مل�م من م�لغ التأم��
األسهل أن يتهموا مثلث (برمودا).. و�ل الناس ت��د أن تؤمن

�مثلث (برمودا) هذە األ�ام.
سأله (مينارد):

- هل تؤمن �ه؟
- أؤمن �ماذا؟ لقد قرأت �ل ال�تب عن قارة (أطلنطس)
ووحوش ال�حر وأعاص�� قاع المح�ط.. من المؤكد أن القوارب
� أقسم لك إن مثلث (برمودا) مجرد مثال � هناك.. ل���

تخت��
� .. وح�� � � مختلف�� � اتجاه��

� �عمالن �� للطب�عة واإل�سان ح��
تتضاد أغراضهما..

هناك أحمق يتجه إ� (البهاما) �قار�ه معتمدا ع� الخرائط -
وكث�� من الحم�� �فعل ذلك – غ�� عالم أنها �ارثة ال ي�تظر

سوى أن تحدث.
ون�ع (فلور�و) ع��ناته تار�ا إ�اها تتد� من عنقه، وقال:

- أعتقد أن ثلث القوارب قد غرق.. والخمس اختطفه تجار
ة المخدرات.. ودستة �قت �الس�ارات.. ل�ن تظل �س�ة كب��

� قد اختف�ا هذا األسب�ع؟ .. هل تعلم أن قار��� �ال تفس��
- أين؟

� خ�� عرض...... � ج�ب ب��
�� -

ثم توقف وقال:
ك.. - اللعنة� أن أر�ك األسهل من أن أخ��
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واتجه إ� مكت�ة ملئت �ال�تب و�قا�ا السفن و�حث عن
خارطة فتحها، وأشار إ� خط من الجزر �ش�ه الهالل..

).. إنها � - (�ا�كوس).. جنوب (البهاما) وشمال (هاي��
مستعمرة ب��طان�ة.
- وماذا هناك؟

�
حطام سفن.. إن الم�اە هناك مص�دة ش�طان�ة.. أنت ��

الم�اە العم�قة وفجأة �ص�� الماء ضحال �مقدار أر�عة أقدام..
�ان هناك جدل حول الموضع الذي ه�ط ف�ه (كولومبوس) إ�
� (البهاما)، ل�ن

(أم���ا).. قال ال�عض إنه (سان سلفادور) ��
آخ��ن قالوا إنه (�ا�كوس)..

- ك�ف تصل هناك؟
ء هناك هو �

).. إن أروع �� ان من (م�ا�� - جوا.. �الط��
العقارب.. هل زرت الجزر االستوائ�ة من ق�ل؟

قال (مينارد):
� (ووكر�اي).. ومارست

- زرت (ناسو).. واصطدت السمك ��
ا) ل�ن هذا منذ زمن �ع�د. � (إليوث��

الغطس ��
- ال أدري ما �دور �خلدك ل�ن (ناسو) ل�ست (�ا�كوس).. إن

ة مثلها.. (ناسو) �ال�س�ة لها أقرب إ� (ني��ورك) ور�ما متح��
. � ء مع�� �

- ل�س �خلدي ��
- �ل األمر كذلك.. ل�ن هذا شأنك ع� �ل حال..

 

☆  ☆  ☆
 

 

� ب�د ).. أمسك الص�� � عاد إ� الفندق ل�صطحب (جوست��
. � �ش�ث أ��� � ح�ج، ل�ن الص��

أب�ه فتحرر هذا منها ��
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لم �كن (مينارد) معتادا ع� إمساك األ�دي ح�� �ال�س�ة
البنه.. ثم شعر �حزن عميق ألنه أدرك �م فقد التواصل مع ابنه
ة الفراق.. لم يتعرف مخاوفه وحاج�اته، وغدا �ال�س�ة له �عد ف��
� نها�ة األسب�ع لي��ادل معه مناقشة

شخصا ذك�ا �لقاە ��
ة غ�� حم�مة. متح��

� ي��د االتصال ثان�ة. ل�ن الص��
� حرارة شاعرا �دفء قل�ه.

لذا اعت� �دە ��
 

☆  ☆  ☆
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خمسة..
- ل�ست لدي فرشاة أسنان.

� الطائرة.. فرد هذا:
) ألب�ه وهما �� � قالها (جوست��

� (فلور�دا) كذلك.
- س�بتاع واحدة.. إنهم �غسلون أسنانهم ��

� أثناء رحلة
�� ( � اض يوجهه (جوست�� �ان هذا عا�� اع��

اضات مهمة أو خطرة �ل �� تعب�� عن الطائرة.. ولم تكن اع��
� التقل�دي. توترە ن��جة الخروج عن الروت��

)؟ � (م�ا��
- وماذا ستفعل ��

ء.. سنل�� أناسا ونوجه أسئلة. �
- ال ��

.( � مطار (م�ا��
و�دأت الطائرة ته�ط ��

��س) وج��دة ابتاع (مينارد) �عض مجالت األطفال (س��
المساء.. حقا لم تكن هناك أخ�ار عن اختفاء قوارب جد�دة، ثم
� االستعالمات.

اتجه ل�سأل عن ط��قة الوصول إ� (�ا�كوس) ��
ل�ن الموظفة لم تكن ع� علم �اسم ال�لد أصال.

وسألت زم�لها عن هذا ال�لد فقال:
� ممر الهبوط هناك.. حاول الهبوط ل�ال

- ال توجد أضواء ��
� (إف��ق�ا)�

وستجد نفسك ��
- وماذا عن غد؟

- ر�ما.. لو �ان لديهم (مزاج)..
- من هم؟

كة (توو��ك أير أواي).. �� -
كة (ر�ال�ا�ل) ال تذهب هناك؟ - و��

- الحكومة هناك ألغت رحالتنا.. تقول إن خدماتنا غ��
منتظمة.. ك�ف �حق السماء ت�تظم خدماتنا ب�نما نصف الممر
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ء �الحفر والنصف اآلخر تغمرە الم�اە؟ م��
- أين مكتب (ترو��ك أير أواي) هذا؟

� ال�ار..
- ال مكتب.. إن الرجل �مارس عمله ��

- وك�ف ي�دو؟
- ال �مكن أال تعرفه ما لم �كن قد فقد وع�ه ع� األرض

اآلن�
�ان ال�ار مزدحما.. ل�نك �ستطيع �سهولة رؤ�ة شعار

(ترو��ك) ع� ظهر قم�ص الرجل الجالس.
� (كوال)، ثم قال دنا منه (مينارد) وطلب لنفسه وللص��

للرجل:
� الذهاب إ� (�ا�كوس).. م�� تكون

- معذرة.. ل��� راغب ��
الرحلة القادمة؟
قال الرجل:

- ثمة طائرة ج�دة تقلع غدا.
- هل �� أن أحجز مقعدين؟

- ناب.. ل�س بوس�� أخذ مساف��ن.
قال (مينارد) لنفسه: فل�ذهبوا إ� الجح�م.

) �االنتهاء من (ال�وال)... ��عا ح�� �مكنهم � وأمر (جوست��
حجز مقعدين إ� (ني��ورك).

هنا قال الرجل:
ء.. قلت إننا ال نأخذ � - لم أقل إنه ل�س بوسعك الم��

� سوف أصح��ما مجانا.. مساف��ن.. ل���
- آە.. هذا.. هذا لط�ف.

� ثمن
- ل�ن �الطبع ال يوجد ما �منعك من المشاركة ��

الوقود.
- ل�كن.. وما المساهمة العادلة؟
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- خمسون دوالرا نقدا ع� �ل رأس.. مقدما�
؟ - ل�كن.. وم��

- السا�عة ص�احا.. لن ن�تظرك.
- وما ن�ع الطائرة؟

ب الرجل رأسه �أنما لم �عد يتحمل �ل هذا الغ�اء.. ��
وقال:

� �صحو من - الطائرة �� ما �شعر �ه الطائر السع�د ح��
النوم.

لم �جد (مينارد) ش�ئا مهذ�ا �قوله سوي «ل�كن».. وجذب
� من ذراعه ل�غادرا الم�ان. الص��

� الفندق.
�انا س�ب�تان ل�لتهما ��

ثم ت�دأ رحلتهما الرهي�ة غدا.
 

☆  ☆  ☆
 

�
عرف (مينارد) من عامل الهاتف أن هناك هاتف واحدا ��

(�ا�كوس) هو دوما مشغول أو معطل، وأ��� اتصاالت الناس
. هناك �الالسل��

طلب منه (مينارد) أن يتصل بهذا الرقم.. �ان ي��د أن ي�لغ
الجهات الحكوم�ة هناك، و�ن لم �كن واثقا من أن الج��رة لها

حكومة أصال.
هنا - لغرا�ة المصادفة - رد الرقم.. وسمع (مينارد) ضوضاء

� تقول: إستات�ك�ة وطن�نا، ثم سمع صوت امرأة وسط الطن��
- من يتحدث؟

�ان الصوت �ع�دا جدا.. لذا راح ��خ:
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- (�ل�� مينارد) من ج��دة (توداي) أحاول طلب أحد
�الحكومة..

دس)� إنه المأمور هنا. - اللعنة� (ب��
� غدا..

� من (توداي)؟ آ��
� صح�� �ه �أن�� - هل لك أن تخ��

وهنا دوى صوت صفارة تثقب السمع ثم انقطع الخط.
) �شاهد � صعد (مينارد) إ� حجرته، فوجد (جوست��

التلف��ون وسأله:
- هل اتفقت مع الجهات الحكوم�ة؟

� سخ��ة قال (مينارد):
��

� تحت الدراسة� - إن طل��
.( �� � �� � ى مسدسا من طراز (�� � الص�اح اش��

و��
� هو ز�ونه � حماسة وقد أدرك أن الص��

قال له ال�ائع ��
. األسا��

� ال�ون.. قد مزجوا ما
- تصم�م فنلندي.. أفضل مسدس ��

� مزا�ا الـ AR-15 ومزا�ا AK-47 فولدت الـ (فالمت). ب��
- وما مزا�اها؟

� الرمال والوحل
- ال�ساطة.. ال تلتصق أجزاؤها أ�دا ح�� ��

ة حلف شمال األطلن�� ع�ار 7.62، و�مكن �ستعمل ذخ��
تها مع أ�ة بندق�ة أورو��ة.. و�مكنها القتل �سهولة ت�ادل ذخ��

تامة.
� شك:

�ساءل (مينارد) ��
.. حس�تها أسلحة ص�د ال أ���

- إنها كذلك.. ل�ن الص�د هو ما �مارسه الص�اد ال الف��سة..
ومن الغ��ب أن ال�ائع لم �طلب �طاقة ه��ة.. �ل ما طل�ه

هو إ�صال استالم من (مينارد) عل�ه اسمه.
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� ركوب الطائرة �سالح
ە ال�ائع كذلك أنه ال مش�لة �� أخ��

كهذا، فهم ال �جرون فحصا �األشعة وال �جرون تفت�شا.
أما عن الجمارك فلسوف �ف�شون حقائ�ك، لذا عل�ك أن

� أثناء التفت�ش.
ا ممنوعا �جدونه �� تضع لهم ش�ئا صغ��

هذا س��عد أنظارهم عن السالح.
 

☆  ☆  ☆
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ستة..
�انت الطائرة عت�قة من الطراز (دي - �� - ۳)، �قودها
).. �ان له شعر أب�ض مجعد وحدقتان � ط�ار أمهق �د� (و���
ورديتان وجلد �لون الط�شور.. ولم �كن يتحمل ضوء الشمس
� وق�عة ع��ضة؛ لذا ارتدي منظارا شمس�ا وقم�صا ط��ل ال�م��
� هذا الوقت الم�كر يرقب عمل�ة

ووقف تحت جناح الطائرة - ��
تحم�ل الطائرة.

� مقعد الط�ار، وفتح مقعدين لـ (مينارد) و
�� ( جلس (و���

)، فسأله األول: � (جوست��
- أين حزام األمان؟

:( � قال (و���
- إن من ال �حمل ر�ا�ا ال �حتاج إ� حزام أمان.

وخلف (مينارد) �انت صناديق الفا�هة والمعل�ات.. و�عض
�ر ضخم مخدر. � األقفاص المألى �الدجاج ال�� وخ��

:( � قال (و���
� � إ� (بهاما) ح��

� ط����
- ال �د من تخدير هؤالء.. كنت ��

، وراح �جري هنا وهناك و��خ، �ر كنت أقله م�� � نهض خ��
ح�� اضطررت إ� رم�ه �الرصاص.

) المحر�ات، وراجع صماماته.. ثم �دأت الطائرة � وأدار (و���
تتحرك.

حها، فجذب انت� نصف الممر والطائرة ع� األرض لم ت��
الرجل العصا وراح ��لم الطائرة برفق:

. - هل�� �ا فتاة.. هل��
إال أنها لم �ستجب.
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- اللعنة� ه�ا..
ا ب�طء وجهد جه�د راحت الطائرة ترتفع وقد �اد الممر وأخ��

. ي�ت��
�
نظر (مينارد) إ� كف�ه اللذين غمرهما العرق فمسحهما ��

� الممر.. سأل �واله، ثم راح يرمق حطام الطائرات ع� جان��
الط�ار:

- ما هذە؟
� سالم.. ثم..

� ته�ط أو ترتفع �� - �سميها (مفاج�ت).. ح��
فجأة.. تكف عن ذلك�

:( � واتجه �الطائرة نحو الشمس، وقال لـ (جوست��
ء �القهوة عند قدم�ك.. صب �� - هناك قدح وترموس م��

واحدا.
� اهتمام.

) القهوة وهو يرمق لوحة الق�ادة �� � ناوله (جوست��
ة راح يتأملها مغمغما: وفتح الط�ار خارطة كب��

- فل�� ما إذا �ان بوسعنا أن نجد تلك اللعينة.. �ل هذە
الجزر ت�دو متماثلة من عل.

) و(�ات �ايز) ثم � �م) إ� (ب�مي�� طاروا فوق (حلف س��
جن��ا إ� (أندوز) ثم إ� سلسلة (البهاما).. �ان الجو صاف�ا �ال

سحاب.. والماء دستة من ظالل األخ�� واألزرق.
� األفق وقال:

) إ� سحا�ة �� �عد ثالث ساعات أشار (و���
- ال �د أن هذە (�ا�كوس)..

؟ - أين ��
- تحت السحا�ة.. إن حرارة األرض ترتفع لتصدم الهواء ال�ارد

وتتكون سحا�ة..
وهنا ظهر ش�ل ج��رة.
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) العصا لألمام ف�دأت الطائرة ته�ط من 8000 دفع (و���
قدم إ� 4000 قدم.. ونظر (مينارد) إ� الغرب فرأى جزرا عدة..
ء سوى �

ق فال �� ة �� (ناف�داد).. أما إ� ال�� ال �د أن هذە ال�ب��
جزر ال �سكنها أحد.

وتذكر (مينارد) ما قاله له (فلور�و): إن شوا�� (�ا�كوس)
غادرة حقا.. يتغ�� عمق الماء فيها �ال إنذار و�عان ما �صطدم

القارب �صخور عمالقة �عد فوات األوان.
� أثناء الهبوط.

) �صدر التعل�مات لنفسه �� � راح (و���
- أنزل الزعانف.. العجالت..

ا المست العجالت األرض واستقرت. أخ��
�انت هناك دستة من رجال الجمارك �مسكون لوحات

ال�تا�ة، و ع� أ�تافهم (اإليبوليتات)..
) وهو �علق المحرك: قال (و���

- لو �ان معك حش�ش دارە.. فهو يث�� جنونهم..
� قلق:

قال (مينارد) ��
- ل�س أنا..

ته مزررة ج�دا ح�ث �ان �شعر بثقل وتأ�د أن س��
المسدس.. ثم سأله:

- هل ستعود اليوم؟
- لو كنت ستفعل.

) إ� ساعته، وقال: � نظر (و���
ة.. أحتاج إ� ساعة لتف��ــــغ - ط�عا.. إنها الحاد�ة ع��
الشحنة وساعة للتحم�ل وساعة للغذاء.. إن الواحدة وقت

مناسب..
اتجه (مينارد) إ� رجال الجمارك ي��ــهم �طاقة الج��دة.

� اهتمام.. ثم صاح ملوحا بها:
فحص رجل الجمارك ال�طاقة ��
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�
� حامال هذە؟� ماذا تظننا؟ � ل�لد أجن��

- تأ��
- اسمع.. لقد اتصلت أمس وقد..

- ماذا تحس�نا؟�
فارقت (مينارد) أعصا�ه حتما س�ق�ض عل�ه وس�تم تفت�شه..
� ثقة.. مال ع� رجل الجمارك، وقال همسا:

لذا قرر أن �لعبها ��
- ي�دو أنك أذ� مما تو�� �ه.. األمر يتعلق �مستق�ل
ائها.. هذا رائع.. ل�ن �� �

الج��رة.. مل�اردير أم���� راغب ��
ط أن يتم دون فساد أو إفساد. ���

� وصل لنها�ة �ان يت�لم ��عة ح�� إنه �� ما قاله ح��
ال�الم.

�دت الدهشة ع� رجل الجمارك، وسأله:
- �م �ستغرق هذا العمل؟

- ح�� الثان�ة ظهرا.. أترى؟ ال مشا�ل هناك..
قال الرجل لزم�له الجالس وراءە �قرأ مجلة أطفال:

- هل سمعت هذە الحدوتة الجم�لة؟
ثم سأل (مينارد) وهو �ش�� لحقائ�ه:

ء ممن�ع معك؟ �
هل من ��

أخ�ج (مينارد) من حقي�ته �سخة من مجلة (هاسلر)، وصاح
� ح�ج:

��
� ألعتذر �شدة.. لم أعرف أنها ممنوعة هنا. - م�� هذە.. و�ن��
�ان �عمل �ما أوصاە �ائع السالح، لذا تصفح الرجل المجلة،

وقال:
.. لو وجدتها أنا ل�لفتك � ت�� - محظوظ أنت ألنك أخ��

� دوالرا غرامة.. خمس��
نهض الرجل قارئ المجلة فصافح (مينارد) وقال:
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- مرح�ا �ك.. نحن نرحب �الصحافة هاهنا.. �لهم �أتون
� �الصداقة واإلخالص مثلك واعدين �مقالة عن (الجنة مليئ��
العذراء).. و�أنما �ك�شفون �الدنا للمرة األو�.. �ظفرون �طعام
ة عن � وقوارب مجان�ة.. ثم �عودون ل�كتبوا قصة مث��

مجا��
الفقر والقذارة هنا..

� حزم:
قال (مينارد) ��

� الس�احة.. ثان�ا: ال أر�د ش�ئا مجان�ا
- أوال: أنا ال أ�تب ��

� إ� الغداء..
- الط��قة الوح�دة إلث�ات ذلك �� أن تدعو��

وقد �ان.
 

☆  ☆  ☆
 

ع� الشا�� استقرت السفينة وقد انغمر نصفها تحت
.. عجلة �ع منها ش�ئا: المسام�� الماء.. �ان �ل من مر بها قد ان��
الق�ادة.. اإلطارات النحاس�ة.. الدفة.. و�ساءل (مينارد) عن
كنهها ل�ن مرافقه لم ي�د مندهشا.. إن السفن تغرق ع� �ل

حال.
� الخشب

� اهتمام.. وجد ثق�ا ��
تفحص (مينارد) الحطام ��

) ل�ستخ�ج � ... استعمل مطواة (جوست�� �
استقر �ه جسم معد��

الجسم فوجدە كرة من رصاص.. أطلقت من بندق�ة عت�قة
(فلينت لوك).
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مع�� هذا أن هناك من أطلق النار ع� السفينة أو ع� أحد
ر�اب السفينة، ب�ندق�ة أث��ة.
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ل�ن وقت ال�ساؤل انت� الن موعد العودة إ� المطار قد
حان.

 

☆  ☆  ☆
 

� المطار.
�انت الطائرة تنضج ب�طء، تحت الشمس الحارقة ��

مخازن ال�ضائع مغلقة مما أثار دهشة (مينارد) و�ساءل:
- لماذا ال �حملونها؛ قال الرجل إن هذا �ستغرق ساعة.

�دا االستمتاع ع� وجه مرافقه وقال:
- هو قال هذا؟ �ل ما �ضعونه فيها هو طرد ب��د.. ما �ان
�ــــح الرجل �عن�ه هو أنه �حتاج إ� ساعة �� �أ�ل وساعة �� �س��

مما أ�ل..
- ماذا؟

�ون �ل) و��� � حانة (س��
إن له أصدقاء هنا.. �جتمعون ��

) هو � (م�ا��
� دارە.. هناك ��

و���ادلون األ�اذ�ب، و�شعر أنه ��
� األب�ض.. ذات مرة سافر إ� (غ�� متك�ف).. �سمونه الزن��
.. فهو أ��� ب�اضا � (البهاما).. ل�نهم هناك عاملوە �المجذوم��
ە الزن�ج نحسا.. .. لقد اعت�� � من الب�ض وأ��� ألوانا من الملون��
�ة أما هنا فهم �ق�لونه �ما هو.. مجرد قطعة من النفا�ة ال���

مثلهم.
- وم�� تقوم الطائرة التال�ة؟

�
ان ال �� ) حذر.. ودائما ما ينام ق�ل الط�� � - ال تخف� إن (و���

أثنائه.
) وهو ي�ثاءب و�صلح من ع��ناته. ا جاء (و��� أخ��
- هل ترى؟ لقد �ان نائما.. س�كون ع� ما يرام..

) إ� الطائرة. � � خطوات ثابتة اتجه (و���
و��
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خطوات ثابتة أ��� من الالزم.. واضح أنه يركز ع� �ل
خطوة..

- ك�ف حالك؟
.. فلنذهب اآلن ق�ل أن تمتص الشمس �ل .. �خ�� - �خ��

سوائل أجسادنا.
للحظة تردد (مينارد) ق�ل دخول الطائرة، فصاح الط�ار:

- تحرك �ا رجل.. �جب اإلقالع ق�ل الظالم.
� هذە المرة ارتفعت الطائرة �سهولة وقد تخلصت من

��
حمولتها.

� تفقد العدادات،
� أن �ساعدە �� ) من الص�� � وطلب (و���

وصاح وهو يرفع العجالت:
ان؟ � منذ م�� تمارس الط�� - هلم �ا ف��

واتجهت الطائرة شماال.. وع� ارتفاع أر�عة آالف قدم �انت
� قمرة الق�ادة غ�� المك�فة غ�� مضبوطة الضغط..

�اردة جدا ��
) �حدث سحا�ة كث�فة ع� � وراح �ل زف�� عميق من (و���

الزجاج..
ته وألقاها ع� �ع (مينارد) س�� ) يرتجف ف�� � �ان (جوست��

كتف�ه.
ان اتجهت الطائرة إ� (ناف�داد).. و�عد �ضع دقائق من الط��
�
ة ع� ممر الهبوط �� استطاع (مينارد) أن يرى عالمة (X) كب��

المطار.
) حوله ليتأ�د من عدم وجود طائرات أخرى.. ثم � نظر (و���

دفع العصا لألمام فانحدرت مقدمة الطائرة ألسفل.
� ظهر خ�ال � قدم اآلن، ح�� �انت الطائرة ع� ارتفاع مائ��

رجل ع� الممر �ل�ح �ذراع�ه منذرا.
) الطائرة قل�ال، و�ساءل: � رفع (و���



3368

�
- ماذا دها ذلك المغفل؟

ء.. �
ء خطأ.. ال �� �

� �احثا عن �� ودار حول المه�ط مرت��
سأله (مينارد):

- لم ال �سال ب�ج المراق�ة؟
- فكرة ال �أس بها.. ل�ن عل�ك أن تجد واحدا.. ل�س هناك

سوى كشك ي�يع الـ (هوت دوجز) هنا.
:( � �ان الرجل ما زال ع� الممر �ل�ح �عنف.. فغمغم (و���

- إنه مخبول.
وجذب العصا للخلف، و�دأ ينحدر.

أدرك الرجل أن الطائرة سته�ط.. فابتعد را�ضا..
) تفقد لوحة الق�ادة ��عا � �ان الهبوط ناعما ل�ن (جوست��

وفهم الخطأ:
ل �عد�� � - إن العجالت لم ت��

) إ� ثان�ة �املة ل�ستوعب ما ق�ل له.. هنا �ان � احتاج (و���
اسة نحو األرض.. األوان قد فات.. الطائرة تندفع �عنف و��

:( � صاح (و���
ّ اللعنة إذن� - ع��

) �عنف لي�بته إ� � وانح�� (مينارد) ل�حتضن (جوست��
المقعد.

�ان الهبوط هادئا للحظة، ثم اصطدم �طن الطائرة �األرض
� �ل صوب..

ان �� وتهشم المعدن فوق الحجارة.. تطايرت الن��
. � � وانفصل أحد الجناح�� مالت الطائرة إ� ال�م��

سمع (مينارد) الجناح يتهشم.. وشم رائحة الوقود ورائحة
ا.. ق.. ثم.. ثم توقفت أخ�� شعر �ح��

لم ينظر (مينارد) للوراء.. �ان �شعر �الحرارة لذا ه�ع ل�دفع
) ع� األرض � � من النافذة المهشمة.. سقط (جوست�� الص��
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�
فصاح �ه:

- اجر� ابتعد�
ثم ضغط جسدە ل�مر ع�� النافذة غ�� م�ال �الزجاج الذي
ا وثب إ� األرض وركض وراء راح �مزق وجهه وفخذ�ه.. أخ��

.( � (جوست��
ما إن ابتعد قل�ال ح�� نظر للوراء.

� � النافذة، والنار تلتهم أ��� الطائرة ال��
) محشورا �� � �ان (و���

ا��سب ه��لها اللون األحمر.
� �لعومه ب�طء.

ثع�ان من نار �لتهم الطائرة ��
) �� ل�نه ال �ستطيع التحرر.. � إن (و���

جري (مينارد) إ� الطائرة.. �عض الجذب منه و�عض الدفع
. من الط�ار �مكن أن ينقذ األخ��

�عد جهد جه�د خ�ج جسد الط�ار ل�سقط فوق (مينارد)
ع� األرض.

ووقف الثالثة �لهثون وهم يرمقون الحطام المشتعل.
. � األخ��

ة أب�ه وأعادها إ� كت�� ) س�� � ن�ع (جوست��
� م�ح:

�� ( هنا صاح (و���
مفاجأة� نحن مازلنا أح�اء�

 

☆  ☆  ☆
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س�عة..
استغرق التحقيق ساعة �املة، واتخذ ش�ل أسئلة موجهة
�
طة �� ) من المالزم (وسكوت) وهو أحد رج� ال�� � إ� (و���

(ناف�داد).
�ان قد تفحص الطائرة المهشمة.. لم �كن �حب الحوادث،
� كتا�ة

� من المدينة ي�تقدون ط��قته �� فمعناها قدوم موظف��
� أن يتفحصوە.

التقار�ر، و�تفحصون ما ال ي����
� حد

والواقع أن (مينارد) أدرك أن مظهر (وسكوت) هو ��
� �ل معصم ساعة

ذاته دل�ل ع� الفساد.. �ان �دينا يرتدي ��
.. من مصلحة هذا الرجل أال �دقق � ذهب�ة، و�تضمخ �عطر ثم��

� أمرە أحد.
��

) قد أجاب كذ�ا ع� �ل األسئلة، وعزا سقوط � و�ان (و���
� المحرك، وأنه أنزل العجالت

الطائرة إ� عطب ه�درول��� ��
ل.. � ل�نها لم ت��

� أحد
ت�ب إقامة الل�لة �� ) ب�� � وانت� التحقيق، فقام (و���

� (ناف�داد) �خص صد�قة له..
الفنادق ��

 

☆  ☆  ☆
 

) ع� أب�ه أن �ذه�ا �قارب لص�د � ح (جوست�� � الص�اح اق��
��

السمك.
سأل األب موظف الفندق:

- �م يت�لف اس�ئجار القارب نصف يوم؟
ء. �

- ال ��
� ثمن الوقود؟

- إذن ع� المساهمة ��
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- وال هذا.. القارب ال �ذهب ألي م�ان.. إنه معطل خرب�
- أين أجد قار�ا إذن؟

ها. - ال يوجد.. عند د. (وندسور) �عضها ل�نه ال �ع��
- وأين �ع�ش؟

� الشارع�
�� -

- أي شارع؟
- ال يوجد سوى شارع واحد هنا.

- وك�ف أعرفه.
- س�سمعه.

وق�ل أن �ستوعب (مينارد) المعلومة؟
� الدرج وأخ�ج عل�ة من طارد ال�عوض

مد الموظف �دە ��
وقال:

- لو كنت ذاه�ا خذ هذا�
) �المسحوق ثم � شكرە (مينارد)، وعفر وجهه ووجه (جوست��

أعاد العل�ة إ� الموظف.
�
�ان الط��ق قذرا �حف �ه الص�ار، وال�عوض �ح�شد ��

سحائب كث�فة، ل�ن الدهان �ان فعاال مما جعله �دنو من
ات ثم �فر هلعا. الجلد �ضع س�ت�م��

مش�ا م�ال ونصف و�دأ �عرقان فراح الدهان �ذوب وازدادت
اسة الطالئع األو� لل�عوض. ��

� سمعا صوتا عال�ا م��ان�ك�ا.. �انا ع� وشك العودة ح��
صوت محرك.

� ما هناك.. فجأة رأ�ا دنا (مينارد) ع� أطراف أصا�عه لي�ب��
� هو مصدر الصوت، مب�� مكع�ا من الصفيح.. إنه مولد كهر��

وجوارە مجموعة من القوارب.
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ل تحت مستوى األرض تقود إل�ه �ضع درجات � �ان الم��
ها�طة.. فما إن دن�ا وقرعا المق�ض النحا�� ح�� سمعا صوت

كوم) �قول: (وندسور) ع�� جهاز الـ (إن��
ي.. ولو كنت � إن كنت ت�يع فأنا ال أش�� � - ابتعد أيها األثيو��

ى فأنا ال أبيع� �ش��
ضغط (مينارد) ع� الزر وهو يب�سم.. وقال:

- برق�ة لك �ا س�دي�
هنا انفتح ال�اب.. �ان (وندسور) يرتدي رو�ا (ك�مونو)
� ط��ل �صل ل�تف�ه،

� من الح��ر.. و�ان له شعر ف�� وخف��
ووجهه راق ينم عن أصل ع��ق.

قال (مينارد):
� من ج��دة.....

- س�دي.. أنا صح��
� الطبول.. أنت من رأي ت�� - نعم.. نعم.. (توداي).. لقد أخ��

الموت ثم عاد �� �ح�� لنا..
� الع��ق، وع� الجدران �انت الشقة مألى �األثاث الثم��

ة. علقت صور ز���ة شه��
قال (وندسور):

ة وسط آ�ار الجح�م� � الصغ�� - تل�م جن��
� �شدة.. وقال: � موض�ع القارب ل�ن هذا أ��

فاتحه (مينارد) ��
� هنا وأنت تعرف هذا..

- هذا خطر.. القوارب تخت��
.. ثم - ال أنتوى اإل�حار إ� (ك��ا).. فقط سأبتعد م�ال أو أ���

.. � لقادر ع� العنا�ة بنف�� إن��
ورفع قم�صه �اشفا عن مق�ض المسدس الخارج من �واله.

قال (وندسور):
- حسن.. سأعط�ك قار�ا ع� األقل �� أضمن أنه س�صمد..

.. � �ل نصف ساعة �الالسل�� � أن تتصل ��
ل�ن عد��
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� � �
ء عن �

وغمغم (وندسور)- وهو �قتادهم إ� ال�اب - ��
� الظالم.. لم �كن م�ورا بهذا.

�� � الحم�� الماش��
ل�ن (مينارد) وعدە ع� �ل حال.

 

☆  ☆  ☆
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ثمان�ة..
اء خلف خط األمواج. � الم�اە الخ��

أ�حرا لمدة ساعة ��
)، فجلس � لم �صطادا ش�ئا و�دأ الملل ي��ب إ� (جوست��

ع� حاجز السفينة وأراح صنارته.
�طة: قال (مينارد) وهو يتأمل ال��

- ر�ما �انت الم�اە ضحلة هنا.. فلنتجه إ� م�اە أعمق ح�ث
تع�ش وحوش الماء.

� سأم:
�� ( � قال (جوست��

�ما ت��د.
اب�سم األب وداعب شعر ابنه:

� الص�د لو وجدت ش�ئا �ل خمس
- �شجع.. أ�ة متعة ��

دقائق؟
؟ ء �ل نصف ساعة مطلب عس�� �

- وهل ص�د ��
و�دورە استعاد (مينارد) صنارته، ثم أدار المحرك.. شغل
المحرك قل�ال ثم انطلق لألمام.. ومن وراء القارب تحول الماء إ�

رغوة ب�ضاء.
وصال إ� الم�اە الهادئة فأنزال صنارتيهما للماء ثم تناول مك��

الصوت ليتحدث �الالسل�� إ� (وندسور):
) إ� (ر�ل�ك). � - (منك��
جاء صوت (وندسور):

- أين أنتما؟
- مكتوب هنا (ممر مانجروف).. ممر ألين؟ ال أدري.

.. �كف�ك العودة إذن؟ �
- أنت �ع�د �ما �ك��

- ال يوجد ما �قلق هاهنا..
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- ل�ست هذە �� المش�لة.. المش�لة أن الالسل�� لن �عمل
ع� مسافة أ�عد من هذە..

- ال تقلق
، ثم اتجه غ��ا نحو الم�اە العم�قة. وأغلق جهاز الالسل��

:( � صاح (جوست��
- الغوث�

�انت سمكة قد تعلقت �صنارته، وقد ألصق مؤخرة الصنارة
� جنون.

�� � � فخذ�ه، ب�نما طرفها الق�� يه�� ب��
- ابق الطرف عال�ا� - �خ (مينارد) - ال تجذ�ه�

- ال أستطيع اإلمساك بها..
� �ل صاح �ه: لم �حاول (مينارد) معاونة الص��

- �ل �ستطيع� تراجع للوراء.. اجذب ال�كرة ب�طء شد�د.. أبق
طرفها ال�ع�د عال�ا..

�
وث�ت السمكة من الماء.. لسان من الفضة �لتمع ��

الشمس..
- ا�دأ لف ال�كرة�

- أصا��� متقلصة�
- إذن أرحها.. ل�ن أبق الطرف عال�ا..

- ما نوعها؟
ون رطال. - سمكة (برا�ودا).. ع��

اسة.. تغطس ثم ت�ب فوق الماء.. �� �
السمكة تتملص ��

�انت قد دنت جدا فانح�� (مينارد) ل�مسكها من الخ�ط و�ط�ح
بها فوق السطح.

� حبور وهو يرى سمكته األو� و�ا لها من
�� ( � صاح (جوست��

سمكة� أما (مينارد) فانح�� �الب�سة ل�لتقط الخطاف من فم
ا�ودا). (ال��
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وعند الساعة الواحدة اتصل �ـ (وندسور) لي�لغه �أخر
أخ�ارهما.

 

☆  ☆  ☆
 

ع�� الماء رأي (مينارد) �قعة ب��ة طاف�ة.
:( � سأله (جوست��

- هل نحن عائدان؟
- دقائق..

ء؟ �
- ما هذا ال��

- ال أدري.. فلندن أ��� ر�ما �انت سلحفاة مائ�ة أو سمكة
قرش..

.. و�ان � � مدبب�� �ان قار�ا خش��ا من طراز الـ (�انو) ذا طرف��
ة.. ل�ن الشمس �انت مرتفعة فارغا ف�ما عدا منصة صغ��

ة. وسطح الماء قد صار �المرآة مما جعل الرؤ�ة عس��
..( � انح�� (مينارد) �صع��ة جوار (جوست��

ة نجاة برتقال�ة وت�ش�ث ة ترتدي س�� إنها فتاة.. فتاة صغ��
�
�القارب.. تل�ح �ط��قة أثارت ذهول (مينارد).. لم �كن ��

تل��حها خوف وال �أس.. �ل ال�د تتحرك ب�طء وانتظام �أنها آلة
ونوم) من ال�� توقت عزف الب�انو.. ولم تكن ت�خ أو (م��

�ستغ�ث.
� الماء:

دنا (مينارد) �القارب، وصاح �الفتاة المغمورة ��
؟ � - هل تتألم��

لم تقل ش�ئا.. فقط هزت رأسها أن (ال).. أطفأ المحرك �� ال
�س�ب لها أذى، ثم انح�� وأمسك ب�دها وهو �قول:

- من حسن حظك أننا هنا.. �ان بوسعك أن ت�تظري أسبوعا.
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وأمسك معصمها ب�دە.
ة. ة من عمرها، شقراء.. ب�ضاء ال��� � الحاد�ة ع��

�انت ��
� عي�يها ب��ق

ء ما �ان خطأ.. الطفلة ثق�لة جدا.. و�� �
��

ذعر.. ما الذي؟
وهنا رأى أن أنب��ا مطاط�ا �خ�ج من الماء، و�زحف تحت

ث�ابها إ� مؤخرة رأسها.
ثم اصطدم الماء بوجهه، وسقط إ� الوراء.. �ان هناك اآلن
رجل �قف ع� ظهر السفينة �لهث وهو �ل�ح �فأس، ب�نما الماء
�خ�ج من منخ��ه وأعشاب ال�حر ملتصقة �شعرە الط��ل

ولحيته..
� من جلد � خف��

�ان قم�صه ممزقا؛ أما قدماە ف�انتا ��
الحيوانات غ�� المدب�غ.

رآە (مينارد) �دنو منه ملوحا �الفأس.
� أسمر نح�ل، ناوله الرجل الفأس وقال: ثم ظهر ص��

- اآلن� انته منه�
صاح (مينارد):
�( � - (جوست��

) يتوارى وراء عجلة الق�ادة.. � رأي (جوست��
�ع الرجل � �الفأس، ولم يتحرك.. ان�� ودون براعة أمسك الص��
� فسالت من �واله خنجرا ذا حدين ومررە تحت أذن الص��

قطرة دماء، وصاح:
� ستفعل ما تؤمر �ه� تغا�� - أيها الوغد ال��

� اللحظة ذاتها مد (مينارد) �دە إ� ما تحت قم�صه.. أخ�ج
��

ت.. فما � المسدس وصوب الفوهة نحو الرجل.. ل�ن �دە اه��
�ان قد صوب مسدسا إ� �ائن �� من ق�ل.
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� ث�ات �ط�ح
� وقف الرجل �� ث�ت �دە ال�م�� ب��اە، ع� ح��

الخنجر من �د إ� �د.. �ان يتقدم نحوە.
� انطلقت � اللحظة ذاتها ال��

ا وثب الرجل إ� األمام، �� أخ��
فيها الرصاصة.. �انت الطلقة أصغر من أن �سقط الرجل للوراء،
� منتصف المسافة.. مزقت الرصاصة أذنه ال��ى،

ل�نه هلك ��
وطار ل�صطدم �عجلة الق�ادة، ثم يتكوم عند قد�� (مينارد).

منذ ثوان �ان هذا رجال ح�ا.. تم هذا العمل السحرى
بتح��ك اإلصبع 1/8 بوصة ع� الزناد.

وق�ل أن �ستوعب (مينارد) هذە الحق�قة، �ان األسمر
متعلقا �عنقه و�داە تمزقان وجهه، وأسنانه تقضم عنقه.
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، ل�ن أطراف األخ�� �انت � اع الص�� � حاول (مينارد) ان��
�ع واحدا ح�� �لتصق �ك آخر. �ممصات إخطبوط.. ما إن ت��
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حاول أن �شد الغالم من شعرە، ل�ن هذا عضه ح�� عظام
�ع كرة عينة من محجرها. سالم�اته.. ال�د تحاول أن تن��

- اقفز إ� الماء� س�ضطر إ� تر�ك�
قالها (مينارد) لنفسه.. وتراجع إ� الوراء �ضع خطوات، ثم

سمع صوتا عال�ا وأدرك أنه فقد توازنه.
ء. �

ثم زالت الضوضاء ولم �عد من ��
� من فوق جسد (مينارد)، وساعد الطفلة ع� وثب الص��

. الصعود إ� السطح.. �انت ترتجف و��
(y) ع األنبوب من تحت ث�ابها األنبوب الذي �ش�ه حرف� ت��

..(y) الـ �
مقل��ا.. �ان الف�� والرجل ي�نفسان من طر��

ف.. � ) إ� أب�ه الذي تمتد ع� األرض ورأسه ي�� � ه�ع (جوست��
. تم�� أن ينهض أبوە و�ضحك و�قول له إنها مزحة ال أ���

مد �دە ��عا إ� مك�� الصوت، وضغط ع� زر (ت�لم).. ثم
� الجهاز:

صاح ��
� � - النجدة� لقد قتلوا أ��

� اللحظة التال�ة هوت ل�مة ع� وجهه فطار ع�� السطح.
��

� األسمر: صاح الص��
- ال أحد �عينك اآلن �ا وغد�

ثم تناول مك�� الصوت وقال للطفلة.
- هل�� �ا (ماري) نغن لهم ش�ئا�

 

☆  ☆  ☆
 

� �الم�ح � المليئ�� � الطفل��
� المطبخ سمع (وندسور) صو��

و��
�غن�ان:

�رە.. � هو خدع صاح�ه و�ق خ��
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هو قتل الراهب والواعظ.. ر�اە�
هو ذبح أعداءە.

س� س ال�� ) ال�� (البو�ان��
ء �القرقعات ل�نه عرف �ان الصوت غ�� واضح وم��

ال�لمات فورا.
� ست�� هذا. لم ي�تظر ح�� �سمع الضحكة ال��

� حزن:
أغلق الالسل�� وغمغم ��

. � اعك واصاح�� - فلتكن ال��ــــح رف�قة ���
 

☆  ☆  ☆
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�سعة..
� الرقص.. ل�نهم

لماذا �جذبونه؟ لقد قال لهم إنه ال يرغب ��
مازالوا �جذبونه م��ن من قدم�ه.. و�لما تألم �لما ازدادوا
ب».. ل�نهم �ضحكون.. ثم مرحا.. «أرجو�م.. أر�د أن أ��

ابتعدوا عنه وزال األلم، وتال�� الحلم..
، � فتح عي��ه فرأى السماء.. نظر ألع� فرأى �د�ه م��وطت��

.. � ونظر ألسفل فرأى �احل�ه م��وط��
. � � خش�يت�� � سار�ت�� إنه مصلوب ما ب��

� ساحة من الرمال وح�دا، وثمة من �صخبون �ع�دا.
�ان ��

حاول أن يتملص وأن �جد القوة ل�حرر ذراع�ه، ل�نه فشل
و�خ ألما.. وسمع من �قول آلخر:

- لقد صحا.....�
- فقط لينام ثان�ة�

- ل�ن �جب أن �صحو وهو يرى وجه الموت.. �قولون إنه
دم�م�

ء دم�م سوى وجه زوجتك� �
- ال ��

ة واأللم أ�عدا خوفه عنه. �ان (مينارد) مذعورا، ل�ن الح��
�ان الرجال قذر�ن لوحتهم الشمس، وتلطخت ث�ابهم

�الشحم والدم، وجم�عهم �حمل الفئوس أو المدي.
�
ورأى (مينارد) ثالثة رجال �دنون منه.. قائدهم فارع القامة ��
� ص�غته الشمس، وله شارب شم�� � من عمرە له شعر ب�� الثالث��

� فمه، و�رتدي قم�صا أب�ض م�سخا، و�واال يتد� ع� جان��
، وع� صدرە مسدسان من طراز � ي�ت�� عند أع� الساق��
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(فلنت لوك) العتيق.. وخلفه �ان رجل أ��� سنا له شعر رمادي
معقوص خلف رأسه.

ووراء هذين �ان ما �ش�ه امرأة لها وجه ملطخ م�سخ �الفحم،
وشعر ش��ه �شعر (م�دوسا).. وعيناها ثاب�تان ع� (مينارد) ال

تطرفان.
� وجهه.

دنت من (مينارد) أ��� ثم �صقت ��
سأل (مينارد) الرجل الط��ل:

- من أنت؟
هنا قال األ��� سنا للرجل الط��ل.

- أعطه ماء.. ال �جب أن تقتل رجال ميتا.. إنه س�ل�� ر�ه..
هذا مكتوب..

هنا امتدت األ�دي ترش وجه (مينارد) �الماء من مثانة
حيوان، فراح �لعق شفت�ه، ثم أعاد سؤال ط��ل القامة.. فقال:

.. - أنا (جون - د�ف�د ناو).. العا��
- وأين ولدي؟
- مع األخ��ن.

توسل إل�ه (مينارد):
ء �

- �ا� عل�ك ال تقتله.. إنه غالم.. دعه يرحل.. افعل أي ��
� ل�ن ال تقتله.. ��

� دهشة هتف (ناو):
��

�
� أقتل جند�ا ق�ل أن ينضج �ما �ك��

- أقتله؟ لماذا؟ أترا��
ل�قتل؟

هل أقتل ثورا ق�ل أن �ك�� ل�جر؟ إن ولدك س�ح�� �ح�اة
ة ل�نها سع�دة.. وس�صنع نهايته بنفسه. قص��

- وأنا؟
قال (ناو) دون انفعال:



3384

- أنت؟ أنت تموت�
- ولماذا؟

- تل�م أسالي�نا..
سأله العجوز:

- هل تخ�� الموت؟ ل�س الموت إال مغامرة.. هل أنت
ج�ان؟ �جب أن تل�� الموت �كرامة.. ماذا �سمونك؟

- (مينارد)..
- هذا اسم ك��م.. اسم محارب..

- وما أنتم�
صاح (ناو) عال�ا ل�سمعه الرجال:

- هذا الرجل هو (مينارد).. هل من�م رجل ال �عرف دمه؟
لقد �ان جدە هو قاتل معلمنا العظ�م (ذو اللح�ة السوداء)..

لم يناقش (مينارد).. فهو �جهل أجدادە.. ولو �انت النجاة
� خان) تتطلب هذا فهو مستعد ألن �قول إنه من �سل (جنك��

نفسه.
ونر): � قال العجوز الذي عرف أن اسمه (ه��

- إن دمك ط�ب.. �جب أن �كون قل�ك كذلك.. (مان��ل)..
. � هات الص��

تغا�� األسمر إ�اە، وسمعه �ان (مان��ل) هو الغالم ال��
(مينارد) �قول:

- حسن �ا (لولونوا).
�ساءل (مينارد):
- �م؟ �م ناداك؟

.. وهكذا نادوا �
- (لولونوا).. هكذا يتعلم األطفال أن ينادو��

..( �
جد جد جدي ح�� عهد (�شارلز الثا��
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� هادئا ع� عكس ما ).. و�ان الص�� � � مع (جوست�� عاد الص��
ظن (مينارد)..

) وهتف: � وضع (ناو) �دە ع� رأس (جوست��
- هناك وقت للح�اة وقت للموت.. الرجل �موت ل�ن اسمه

.. س�كون اسمك هو (مينارد ت��ارب). وأعماله ت���
هنا ردد الجميع دون توقف:

- (ت��ارب). (ت��ارب)�
) إ� أب�ه بنظرات خاو�ة، ثم بوهن قال: � نظر (جوست��

- ال تقتلوە أرجو�م.
) ع� كتفه: � ب (جوست�� قال (ناو) وهو ���

- صه�
� توحش و�� �ش�� إ� (مينارد):

هنا صاحت المرأة ��
- اقلعوا عي��ه�

اب�سم (ناو) وقال وهو ي�عدها �ساعدە:
� رجل ن��ل.. ثم - إنه ن��ل ك��م المحتد.. وأنا لن أقلع عي��

إنه �جب أن �حتفظ �عي��ه �� يري الموت..
� (رو�ش). � زو�� - ل�نه مزق عي��

- و (رو�ش) لم �كن ن��ال..
.. سأتزوجه� - لو �ان بهذا الن�ل حقا أعطه ��

� تردد قال (ناو):
ساد الصمت.. و��
- ل�نه س�موت..

� أ�:
ونر) �� � هنا قال (ه��

- الدستور يرغمنا ع� قبول ما تقول.. هذا حقها.
لم ي�د �ور ع� (ناو).. تقدم إ� الساحة وقال للمرأة:

� �طفل.. �عد هذا �موت، أما
- ل�كن.. هو مل�ك ح�� ترز��

� منه فسوف.. إن لم تنج��
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�
� وجه المرأة:

ول�ح �ق�ض��ه ��
� الماء�

�ع فؤادك وأل�� �ه �� - سأن��
� �فك قيود (مينارد)، وتركه �سقط ع� الرمال، ثم أمر رجل��

) وهو ي�عدە: � ثم قال لـ (جوست��
�ون اآلن. � - هلم �ا غالم لم �عد أ�اك.. إنه زوج الح��

) فصاح �ه: � رأي (مينارد) تردد (جوست��
- اذهب.. افعل �ل ما �طلبون وابق ح�ا.

. وهنا لم يتحمل أ��� فغاب عن الو��
☆  ☆  ☆

 
لم �در �م نام من الوقت.

أح�انا �ان �درك أنه محموم ثم �شعر �سائل ع� وجهة له
رائحة الخل.

د ثم �شعر �لمسة الث�اب الخشنة ع� وأح�انا �ان �شعر ب��
جسدە.

� ع� ش�ل ق�ة.. � ك�خ من ط��
� الظالم ل�درك أنه ��

صحا ��
وأدرك أن ذراع�ه وفخذ�ه مكسوة �الل�خات.

�
�انت المرأة جالسة جوارە ع� األرض القذرة تحرك ش�ئا ��

سلطان�ة، وقد غسلت الفحم عن وجهها.. لم �ستطع تحد�د
ء �الملح.. عمرها، فقد تجعد جلدها �فعل الشمس والهواء الم��
ر�ما أدى الطقس والح�اة ال�دائ�ة إ� جعلها أ��� سنا.. ر�ما ��

� من العمر. � الثالث��
اآلن ��

�انت اإلضاءة قادمة من كشاف �عمل �ال�طار�ات يتد� من
سقف ال��خ.

ورأى (مينارد) المرأة تناوله السلطان�ة آمرة:
- �ل�
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ء جاف.. فسألها: �
�انت مألى �سمك ��

- أال تطهون طعام�م؟
؟ �

- أنت مجنون� أت��د أن أفقد لسا��
- ال أفهم.

� الل�ل عقا�ه
� النهار عقا�ه الجلد إشعالها ��

- إشعال النار ��
قطع اللسان..

- ولماذا تخافون النار؟
انا اآلخرون. - أنت جاهل تماما.. س��

� فمه وحاول ابتالعها، �انت مطاط�ة
دس قطعة سمك ��

فلم �جرؤ ع� المحاولة.. �صقها إ� األرض وهتف:
- لست جائعا..

وأشار إ� الل�خات وسألها:
- ما هذە؟

� السلطان�ة، وقالت:
ء �� �

عادت لتح��ك ��
�ا).. - (سي��

ة �ا)؟ وهنا تذكر أنها شج�� �ا)؟ م�� وأين قرأ عن (السي�� (سي��
�ستخدم لحاؤها �مسكن.. اآلن �سمونه (سال�س�ل�ك أس�د)..

�ن. األس��
سألها:

- منذ م�� أنت هنا؟
- دائما�

- و�م عمرك؟
- مائة شهر منذ �ت امرأة..

�
وهنا فهم (مينارد) ما تعن�ه.. ثمان�ة أعوام.. إذن �� ��

�ن من عمرها. الع��
سألها:
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؟ � - أين اب��
- مع اآلخ��ن.

- أ�ث�� هم؟
- ص��ان والفتاة (ماري).

وراها تأخذ شحما من وعاء فتدهن �ه صدرە وساق�ه، وعرف
� هذا العمل

أن هذا لطرد ال�عوض.. سألها و�� مستمرة ��
المقزز:

؟ - هل هناك أخرون مث��
� ح�ا.. نحن نقتل ال��ار جم�عا ألنهم

- أنت الوح�د ال�ا��
� الدستور.

فاسدون.. فقط الصغار أب��اء.. هذا مكتوب ��
- أي دستور؟

- ستعرفه.. لو عشت�
 

☆  ☆  ☆
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ة.. ع��
� السلطان�ة.. ثم قال:

راح يتأمل الطعام ��
- ي�دو �� �ال�طاطس الممهوكة..

إنها ممهوكة.. جذور (ال�اسافا) مع الموز..
- لست...

� عي�يها..
� رأي النظرة النار�ة �� ثم توقف عن إ�مال الع�ارة ح��

من ثم واصل األ�ل.. �انت (ال�اسافا) ب�ضاء عد�مة المذاق، أما
الموز ف�ان ناضجا أ��� من الالزم ح�� لم يبق من طعمه سوى

السكر.
�
�ان الممهوك لذ�ذا.. ل�ن المث�� للتقزز �ان أسل��ــها ��

الح�ا�ة.
ع، وتح�ك قطعة �انت �ستعمل إبرة مما �خ�طون بها األ��

من جلد الحيوان غ�� المدب�غ لها رائحة لعينة.
؟ � - ماذا تصنع��
- �واال... لك�

- أال تد�غون الجلود؟
� تدبغ - لماذا؟ إن الشمس والماء المالح �فعالن ذلك.. وح��

الجلود ع� ال�سها فإنها تناس�ه تماما.
تقلصت شفتاە من الرائحة.. إنها رائحة الموت ذاته.

هنا انفتحت فرجة ال�اب المغطاة �الجلد، ودخل (ناو) حامال
صندوقا خش��ا فوقه سلسلة عمالقة.

ض.. ثم نظرت المرأة إ� السلسلة و�� (ناو).. �دا �أنها تع��
قالت:

- �ما ت��د.
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�ه ع� صدرە قائال: استدار (ناو) إ� (مينارد) ل���
� بهذە.. إن أحفادنا س�شكرونك.. - هلم �ا �اتب.. اع��

؟ � - أين اب��
ء.. وق���ا لن تكون أنت ش�ئا. �

- ل�س لك ابن.. ل�س لك ��
� مما جعل (مينارد) �شيح �عي��ه: و�انت عيناە �اردت��

- أر�د أن أراە..
- ر�ما تراە لو أراد هو�

� غلظة:
ثم قال للمرأة ��

� �امرأة.. .. ما دمت امرأة ستعمل�� - هل�� �ا (جودي) واعم��
وغادر الم�ان.
قال (مينارد):

- (جودي).. اسم جم�ل..
� هو (ب�ث)..

- ل�س اسما �ل هو صفة.. إن اس�� الحق���
واآلن هلم..

، وث�تت طرفها اآلخر � ثم لفت السلسلة حول عنقه مرت��
� سقف ال��خ.. وأخرجت قفال المعا جد�دا..

حول دعامة ��
أح�مت �ه السلسلة، وقالت:

- اآلن لو أردت الهرب فعل�ك أن تأخذ ال��خ �له معك..
.. ال صوت سوي �

� ان�فت جلس ع� األرض �ص�� وح��
ات وطيور ال�حر وس�اب الرجال.. تفحص القفل.. �ان الح��
�حالة ج�دة تماما ولم �ستعمل قط.. وواضح أنه �ق �حالته

من قارب.
�ان القفل رقم�ا �حتمل آالف االحتماالت.. لذا راح �جرب
األرقام �ش�ل منظم 011، 010، 001.. وهكذا.. ال�د أن �صل
إ� الحل ل�ن هذا �ستغرق أسابع ور�ما شهورا من ال�قاء وح�دا.
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ء من مصانعها � هنا تذكر ش�ئا: أ��� هذە األقفال ت��
مضبوطة ع� رقم 000 صفر صفر صفر.. فلنأمل أن أحدا لم
�جرب هذا القفل قط.. فلنأمل أن المصنع قد ض�طه ع� هذا

الرقم.
جرب الرقم فانفتح القفل.�

� أن يهرب اآلن.. ل�ن ال.. هذا م�كر جدا..
فكر - راض�ا - ��

وهو ال �عرف أين هو، واحتمال الق�ض عل�ه عال جدا.. و�ن
عقاب الهرب لمعروف.. إن ما حققه لعظ�م الق�مة ل�ن من

� ثمارە..
الخ�� االحتفاظ �ه ح�� يؤ��

أغلق القفل وض�ط األرقام ع� 648.
اآلن �حاول فتح الصندوق الذي تركه (ناو)..

ها، � أ���
�انت أوراقا عد�دة كت�ت �ال�د، وقد حال الح�� ��

قرب الصندوق من لسان الضوء الداخل من ال�اب ل�ستطيع
القراءة.

واضح أنه جزء من يوم�ات شخص ما: (ب�ان �أحداث يوم
س�تم�� السابع 1697).. راح �ستخ�ج األوراق من الصندوق
، ف�ان أولها عام � ت�ب الزم�� � دائرة را� فيها ال��

و�رتبها حوله ��
1680 وآخرها 1978.

، و�ان - جلست مع الق�طان للقارب الذي جنح ع� الشا��
) شجاع. ل�نه �ان �سأل أسئلة سخ�فة �ملك قلب (بو�ان��
أ و�دت له دوافع �خفيها. لذا أعملت ف�ه الس�ف ورفاقه. وقد ت��
ونر) من دمهم وقال إننا سنلعن. لذا أعملت ف�ه الس�ف � (ه��
� فهو عدوي وما

� وما دام ل�س صد���
أ�ضا فهو لم �عد صد���

دام عدوى فاللعنة ع� لو أخذ نفسا آخر..
والحظ (مينارد) أنه �لما تقدم الزمن �األوراق إ� ع�نا،
قلت تفاص�لها وقلت لغتها األدب�ة الرص�نة.. �ان هناك �الم عن
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سفن أ�ت عام 1920.
� عام 1950 �انت هناك

«أحدثت ثق�ا فيها و�سفتها».. و��
قوائم من الغنائم.. ثم ورقة حديثة جدا تتحدث عن «سفينة
و�ات.. � وأ�نا واحدا.. فا�هة.. م�� الص�د (مار�تا).. قتلنا اثن��

�طار�ات».
ووجد كتا�ا ضخما �ال�ا محزوما �الجلد كتب ع� غالفه
(بو�ان�� أم���ا): دراسة عن أشهر االعتداء ع� سواحل (األنديز)
� من (جاما��ا) (3).. و�ان ال�تاب تأل�ف بوساطة البو�ان�� اآلت��
من �د� (جون إسكوم�لونج)، ومن الواضح أنها الط�عة األو�

..1684 �
جمة عن الهولند�ة �� الم��

�ان (مينارد) قد قرأ (إسكوم�لونج) من ق�ل �اعت�ارە أفضل ما
� 1660 إ� العالم

كتب عن أ�ام القرصنة.. لقد أ�حر المؤلف ��
� ع� سفينة، ل�نه بيع كع�د إ� حا�م (تورتوجا).. الجد�د كص��
وف�ما �عد وصفه �أنه ألعن طاغ�ة أنجبته امرأة.. والس�ب
الوح�د الذي أنجاە من التعذ�ب هو أن س�دە لم �شأ أن �خ�

ثمنه.
اە جراح علمه وعامله معاملة طي�ة، ثم أطلق �احه واش��

مقا�ل تعهد �أن �دفع له مائة قطعة من ُعملة الثمان�ة لو أثرى.
) وعمل ع� سفنهم صار (إسكوم�لونج) واحدا من (البو�ان��

، ثم عاد إ� فر�سا وكتب كتا�ه. � لمدة عام��
) هو قدرتهم ع� �ان أشد ما يث�� االهتمام �صدد (البو�ان��
ال�قاء أح�اء.. �موهبتهم المتوسطة استطاعوا أن يتماسكوا

و�غزو أقوى أمم األرض.
ون منهم �س�ب المرض أو الحروب ل�نهم لم لقد مات كث��

ينقرضوا..
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) كعب�د فار�ن، و�حارة غرقت سفنهم، �دأ (البو�ان��
اء.. وأ�شأوا � �حلمون �الحب وال�� ، ومراهق�� � � هار��� ومساج��
� (تورتوجا) �صطادون السمك و�د�غون

مستعمرات لهم ��
الجلود، فوق مواقد �س� (بو�ان) لهذا أطلقوا عليهم اسم

..( (بو�ان��
.. �ص�� له � �ان شخص ينضم لهم، �ان ماض�ه ينم�� وح��
).. أو تغا�� اسم جد�د ر�ما �عود إ� موطنه مثل (�ارثلميو ال��

�عدو إ� صفة ف�ه مثل (جاك ال�دين)..
وب ل�ن إس�ان�ا ض�قت عليهم الخناق، ومنعت �ل ��
التجارة ف�ما عدا ما يتم منها بوساطة سفن إس�ان�ة.. و�ان هذا
�
�� � غ�� �اف ألن السفن اإلس�ان�ة ال تصل سوى مرة أو مرت��

العام، وال تحمل سوى القل�ل من المؤن.. مما يهدد ح�اة هؤالء
القوم وصحتهم.

..( لهذا ولدت كراه�ة م��رة ضد اإلس�ان لدى (البو�ان��
) مهنتهم لتكون الص�د.. ص�د السفن وتدر�ج�ا غ�� (البو�ان��

اإلس�ان�ة.
ة �انوا �حا�ون السفن اإلس�ان�ة �سفنهم ال��عة الصغ��
الضخمة ال�طيئة، و�أسلحتهم الخف�فة �السيوف والخناجر
� ق�ل أن يتم حشو بندقيته

�انوا �مزقون جسد اإلس�ا��
السخ�فة.

.. و�ان ) ح�� فاقت الحق�قة �كث�� ت سمعة (البو�ان�� وان���
.. أقساهم قل�ا هو (جون - د�ف�د ناو) الجد األ��� لـ (ناو) الحا��

� النجاة أو الرحمة.
معه �ان اإلس�ان �عرفون أال أمل ��

لقد ق�ض (ناو) مرة ع� �عض اإلس�ان �س�نطقهم.. فلما أبوا
�ع قل�ه.. ثم ال�الم؛ أخ�ج س�فه وشق صدر أحد اإلس�ان، وان��

قضمة أمام اآلخ��ن كذئب مسعور، قائال لهم:
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- جزاؤ�م مثله�
� �دا�ة

�قول أ��� كّتاب التار�ــــخ إن عهد القرصنة انت� ��
� كفت إس�ان�ا عن أن تكون قوة �ح��ة.. ل�ن القرن الـ 18 ح��

(مينارد) �عرف اآلن أنهم مخرفون.
لقد. شعر (ناو) �أنه مخ�ف للجميع ح�� حلفائه أنفسهم،

لهذا أ�حر إ� منطقة جزر مهجورة تد� (�ا�كوس)..
وقد أدرك أن األرض مناس�ة للفار�ن تماما.. فال يوجد بها ما
سو، والم�اە جوارها خطرة سخ�ة �حطام السفن �غرى سفينة ل��

� ط��قها من (ك��ا) إ� األطلن�.
� �انت �� ال��

ى ح�اتهم عش�ة إعدامهم عن ون رجال اش�� �ان معه ع��
ط��ق الرشوة، وست فت�ات مخطوفات.

ولمدة ط��لة لم ير الج��رة أحد.. لم �أتها أحد ب�رادته ولم
اسة حها أحد ح�ا �ما هو واضح.. ول�ن األمراض تفشت ��� ي��

� س�انها.
��

ونر) �السلطة المطلقة.. وكتب � �عد أن مات (ناو) طالب (ه��
دستورا �ح�م �ه ال�الد.

ف�ما �عد أ�وا سفينة �انت تقل ابنة حا�م (بورت��كو)،
ونر).. � ة جدا و�صحة ج�دة، لهذا تزوجها (ه�� و�انت صغ��
� أسماە (ابن أولونوا)، وأعلن أن

فأنج�ت له طفال سل�ما معا��
الطفل هو الور�ث الجدير �السلطة.. وأنه س�ظل �ح�م ح��

�صل الصغ�� لسن الرشد.. �عدها �عط�ه مقال�د الح�م.
�
وهكذا �دأت ساللة من الح�ام أصحاء الجسد ��

..( (البو�ان��
ا وجدها.. و�انت ف�ش (مينارد) عن �سخة من الدستور.. أخ��

رقاقة جلد مطل�ة �الورن�ش لحمايتها من العطب:



3395

- �ما أننا أناس أحرار لنا ح��ة أن نحارب أو �سالم اآلخ��ن:
قررنا أن �كون لنا نظام �ح�منا لهذا وضعنا الميثاق، ونقسم أن

نع�ش بهذا الدستور تحت طائلة الموت
المادة (1): �ل رجل س�طيع (أولونوا) فإن غاب ف

(هوزونر)، والعص�ان هو تهمة مدن�ة
 أو �حاول الهرب أو �كتم ما �عرفه عن

ُ المادة (2): �ل من ي��
محاوالت اآلخ��ن للهرب س�طلق عل�ه الرصاص، الهرب هو

تهمة مدن�ة.
المادة (3): �ل من يهاجم شخصا آخر دون إنذار عادل ينل
�ن جلدة)، فإن مات األخر �جلد ح�� الموت. عقاب القط (ع��

� معركة يتل�� خمسمائة
المادة (4): �ل من �فقد طرفا ��

قطعة من الثمان�ة، أما إذا مات فس�نال ورثته ع�� الغنائم.
إلخ.......

�ما �انت هناك ملحقات للدستور تحوي جرائم لم تكن
.. موجودة إ�ان كتابته.. مثال: ال �حق ألحد االحتفاظ �السل��
يوجد واحد فقط لدى الجماعة و�ستخدم لالستق�ال فقط، أما

إرسال اإلشارات فتهمة مدن�ة.
أو: ال �حق ألحد استعمال أي دواء و�ال عم الجنون المجتمع،
� و�حتفظ �ه (أولونوا) �ل األدو�ة تدمر ف�ما عدا الب�سل��
� بوله).. إخفاء الدواء تهمة

و�عط�ه ل�ل من �شعر �ـ (ح��ق ��
مدن�ة.

هنا ظهر ظل ع� ال�اب.
� أثناء قراءته،

�انت هذە المرأة (ب�ث) دنت من (مينارد) ��
� السلسلة ولفت طرفا حول عنقه.. ثم أمرته:

ففكت طر��
- قف�
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وأمرته أن يرتدي ال�وال.
�ان مبتال �الدم والدهن من الداخل، و�ف�ح برائحة عطنة.

- إ� الخارج�
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- ألين؟
- (ت��ارب) وافق ع� أن يراك.

هنا تذكر االسم.. إنه مألوف.. إنه االسم الجد�د البنه�
- وافق؟ هذا فضل منه..

جذبته من عنقه ��لب أل�ف إ� ال�اب، و�� تقول:
- تذكر.. األطفال �كرمون ألنهم المستق�ل.. أما أمثالك فهم..

� �
فهم الما��

 

☆  ☆  ☆
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.. أحد ع��
� مجموعة من اقتادته ع�� ممر م�شعب وسط األشجار.. ب��

األ�واخ الطي��ة القذرة �سمع من ورائها صوت الضحك.
).. ل�م �دا مختلفا وهو �قف وسط � � النها�ة رأي (جوست��

��
ة جلد�ة .. �ان يرتدي قم�صا أب�ض وس�� تغا�� � ال�� (ناو) والص��

.. ومن جي�ه برز كعب المسدس. � �ال �م��
ما إن رأوا (مينارد) ح�� وقف الثالثة وقفة معينة.. األرجل

. � مفتوحة واأل�دي ع� الردف��
حاول أن يركض نحو ابنه ل�ن السلسلة منعته.. و�ذا �ـ (�ث)
تجذب السلسلة �� ترغمه ع� أن �جثو ع� ركب��ه فوق الرمال.

� وهو يرى أ�اە يتألم أمامه. �ان األلم ع� وجه الص��
� وهن:

ا قال (مينارد) �� أخ��
- ك�ف حالك؟

.. ل�نه سعلها. � � حلق الص��
�� ( ت لفظة (�خ�� انح��

� �� �قول ما لقنه له.. فقال هذا: ب (ناو) ع� كتف الص�� ��
� طلقات هذا المسدس؟

- أين �ا��
) من جي�ه. �� � �� � وأبرز المسدس الـ (��

� درج المكتب.
- أنت تعرف.. ��
:( � قال (جوست��

- أعتقد أنه لم �ح�� الطلقات معه إ� ال�حر.
: قال (ناو) وهو ينظر لألس��

.. � - حسن.. س�كون هذا أخر حد�ث منفرد لك مع الص��
هلم �ا (ت��ارب). وأشار للمرأة �� ين�فا.

وترددت المرأة ثم تركت طرف السلسلة، ولحقت �ه.
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ب األرض ) و�� � جلس (مينارد) أرضا عند قد�� (جوست��
� ع� استعداد داع�ا إ�اە إ� الجلوس جوارە.. فلم ي�د الص��

للطاعة.
قال (مينارد):

ء هو �
� معناە فرصة أفضل.. �ل �� - إن �ل يوم ن�قاە حي��

أفضل من الموت ع� �ل حال.. هل عرفت من هم؟
- يتحدثون �ط��قة غ���ة.. ال أشعر �أنهم أم���ان.

- ماذا �قولون؟
- �قولون إنهم س�قتلونك.. هل هذا صحيح؟

صحيح ما لم نرحل ق�لها.. هل ت�لموا عن قوارب؟
- ال قوارب �ح��ة.. ال توجد سوى قوارب �دائ�ة هنا.. وهذە

� �� أص�� رجال. يتم حراستها ح�� �� الل�ل.. إنهم �در�ون��
ودون أن �حاول إخفاء ذلك، �دا ال�ور والفخر ع� وجه

� �أنما �سعدە فكرة الرجولة الم�كرة هذە. الص��
� عي��ه:

سأله (مينارد) واللوم ��
هل المسدس محشو؟

- نعم.
� موضع ما.. فل��ما نحتاج إليهما.. هل

�� � إذن أخف طلقت��
توجد أسلحة أحدث؟

- (لولوان) لد�ه بندق�ة M-16 عت�قة.. إنهم �مقتون
األسلحة الحديثة ألنهم ال �جدون ذخائر لها..

هنا نادي (ناو):
- هلم �ا (ت��ارب)� حان الوقت.

. � أ��
� ب�طء ب�نما األب يرمقه �� وابتعد الص��

لم �شعر �أن (�ث) عادت وأمسكت �السلسلة، وقالت له:
- لقد رحل.. �لما ق�لت هذا أ�ع �لما زال األلم أ�ع..
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ثم أردفت و�� تناوله ك�سا مليئا �سنون خش��ة
- إن لدى سنون كتا�ة لك.. ي��دون منك أن �ستغل الوقت

� �� تكتب عن أمجادنا مثلما فعل (إسكوم�لونج).
ال�ا��

- وماذا أ�تب؟ أنتم ال تفعلون ش�ئا.
- ستجد ما تكت�ه ��عا.. فنحن �حاجة إ� (جائزة) �أ�ع ما
اب والموالح.. ونحن ن�حث عن ص�د �مكن.. لقد نفد ال��

��ــــع ثرى.
 

☆  ☆  ☆
 

انتظر ح�� انتظمت أنفاسها، وراحت ت�شاجر مع مخلوق ما
� نومها.

��
تحسس السلسة ثم عالج القفل �حذر ح�� فتحه.

اآلن صار حرا.. أعاد غلق القفل.
�سلل خارجا من ال��خ.. ونظر للسماء.. �ان ال�س�م الهادئ
آت�ا من الشمال لذا اتجه للجنوب.. لم �كن �عرف ش�ئا عن المد

والت�ارات ل�نه �ان �عرف أن عل�ه اإل�حار عكس ال��ــــح.
� تحت حراسة مح�مة ).. فالص�� � لن ي�حث عن (جوست��
� سيواجهها وحدە �التأ��د. ثم إنه ال ي��د تع��ضه لألخطار ال��
� المح�ط ح�ث لن �قا�ل سوى األرض أو قارب أو �موت.. إن

��
) آمن هنا ح�� �عود له أبوە �قوة مسلحة. � (جوست��

. � (ناو) لن يؤذي الص��
ء �طفو �مكنه أن �

وع� الشا�� وجد طوفا من خشب.. ��
�ــــح عل�ه.. دفعه إ� الماء ح�� صار الماء عند صدرە ثم �س��

�سلقه..
الت�ار واهن جدا وال��ــــع تحركه ب�طء �ع�دا عن الج��رة.
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ء �حرقه هناك، �اد �
� شعر ��� �ان فخذاە تحت الماء ح��

��خ ل�نه أ��� فاە مغلقا.. مد �دە يتحسس فخذە ل�نه شعر
�ع �دە. ق.. لهث ألما وان�� بها تح��

ء أملس �سبح ع� الماء، منتفخ ك�الون، �
ا اصطدم ��� أخ��

ة. وله زوائد كث��
هذا قند�ل �حر..�

غ����ا حاول أن ي�تعد، حاول أن ي�عد الس�اط السامة عن
� ساخن. صدرە.. �أن شخصا ما �مزق جلدە �سك��

� فخذ�ه. اآلن ل�ن س�اطا أخرى لمست ظهرە و�سللت ب��
ب يرى ج�شا من الفقاقيع الب�ضاء فوق الماء.. �خ وتلوي و��

الماء عائدا.
�ه ع� ء ��� �

وصل إ� الشا�� فارت� فوق الرمال شعر ���
صدرە، و�لق�ه ع� ظهرە، وسمع من ��خ:

- أيها األحمق�
ثم عاد �أمرە:

- ابق ح�ث أنت�
�ان هناك سائل يتدفق فوقه، رائحته ق��ة.. ل�نه ي��ل

األلم.. حاول أن �قول ش�ئا ل�ن لسانه �ان أثقل من أن يتحرك.
ثم غا�ت األصوات.. �أنه �حلم.. �خة امرأة

جلس وهز رأسه.. نظر جوارە فرأي (�ث) واقفة، و�ان
جسدها مزدانا بتلك ال�الونات الب�ضاء لقد أنقذته من الماء، ل�ن

. قناد�ل ال�حر حا�تها ��
� رأته أفاق صاحت: ح��

� البول� � - هلم �ا غ��
- ماذا؟
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- بولك� هذە �� الط��قة الوح�دة إلزالة السم.. لقد فعلت
ء معك� (4) �

ذات ال��
وعندما فعل راح األلم يزول تدر�ج�ا �أنما هو سحر.

☆  ☆  ☆
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.. اثنا ع��
ء ل�ن أف�ارە �انت تقودە دائما إ� ال�أس �

� �ل ��
فكر ��

� االنتحار.
والتفك�� ��

) و�عض الماء، فل��ما � لو استطاع أن �جد قار�ا و (جوست��
�ستطيع تخ��ب القوارب األخرى ل�حرم اآلخ��ن من استعمالها،

و�فر إ� المح�ط.
� إصالح القوارب القد�مة،

ل�نه رأي �عة هؤالء القوم ��
� قراءة حركة ال��ــــح و�عة المد.

ورأى براعتهم الرهي�ة ��
س�جدونه فورا.. وهم لن �عطوە فرصة أخرى.. فال مجال

للفشل.
ل�ن فكرة الموت لم تعد تضا�قه، �اعت�ارها ش�ئا ال مفر

منه.. وضا�قه أنها لم تعد تضا�قه.. المش�لة �� أن موته �عت��
) الواعد.. س�ع�ش قرصانا و�موت � نها�ة مستق�ل (جوست��

� رأسه.
م�كرا �طلقة ��

ت ح�اته �لها.. س�درك جدواها، لو هرب من هنا لتغ��
وس�عامل �ل دق�قة �اعت�ارها ش�ئا ثمينا ال �جب أن �مر دون

استمتاع أو تعلم.
� أن

� النها�ة - �ستقر ع� أمل خافت ��
و�انت آماله - ��

�جدە أحدهم ل�نه �ان �قر عندئذ أن أحدا لن ي�حث عنه ألن
أحدا ال يهتم �أمرە.. هذا ال �دهشه.. س�غتاظ (ه�لر) الختفائه

.. ف�ما عدا هذا لن �فتقدە أحد. قل�ال ال أ���
األمل الوح�د اآلن هو زوجته (د�فون).. ال�د أنها اتصلت
�حرس السواحل وأبرقت إ� الب�ت األب�ض.. ل�ن محاوالتها لن

ء إال �عد فوات األوان. �
تؤدي إ� ��
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☆  ☆  ☆
 

� الل�ل دوي صوت النف�� عم�قا جنائ��ا.
��

� ر�طت السلسلة حول صحا (مينارد) قلقا.. ومعه (�ث) ال��
عنقه ثم اقتادته لل�اب ��عا.

� ذعر:
سألها ��
- ماذا؟

- ص�د�.. هلم
ور�لته ح�� ال �سأل الم��د.. وهتفت:

- إن �� ع�� هذا الص�د.. لن أتأخر.
� الخارج �ان الل�ل قد أوشك ع� االنتهاء، واستطاع أن

و��
يرى ضوء الفجر وراء األشجار.. ال�ل يركض نحو الساحة

الرمل�ة.
�ان (ناو) واقفا أمام كوخه، والمسدسان من طراز (فلنت
� حزامه.. وجوارە وقف

لوك) متقاطعان ع� صدرە، والذخائر ��
).. و�ان هناك مشعل مغروس � ونر) و (مان��ل) و (جوست�� � (ه��

� الرمال أمام (ناو)..
��

ونر) إ� األمام وصب ال�ارود � � اح�شد الرجال، تقدم (ه�� ح��
� وعاء ع� النار.. وصاح:

من قرن جاموس ��
ة رجال.. ولتجلبوا لنا �وا�.. فلتكن ل�ل من�م قوة ع�� - ا��

المجد.
ب �ل منهم ب�دە أو �قدح.. هنا تقدم الرجال من الوعاء و��

ب.. � �ال�� سعلوا وضحكوا و�صقوا هنا أمر (ناو) الغالم��
ب من السائل تقدم (مان��ل) وح�س أنفاسه.. ثم ��
� الره�ب.. سعل، ودمعت عيناە.. ولدهشة (مينارد) تناول الص��

جرعة أخرى..
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ب.. وراح ) الذي مد �دە دون تردد و�� � ثم جاء دور (جوست��
� ضحك الرجال وهللوا. ي�صق ع� ح��

قال (ناو) لـ (�ث):
- هذە السفينة �� إرث من زوجك.. فلتكن غن�ة�

وجرعت المرأة �دورها من الوعاء، ثم قال (ناو) لـ (مينارد):
� أحشائك؟

- واآلن �ا �اتب.. هل تواجه هذا اليوم دون نار ��
ب.. شعر انح�� (مينارد) ع� الوعاء.. كتم أنفاسه ثم ��

�ت. � صدرە تنحدر إ� معدته و�ان مذاق السائل �ال���
�النار ��

هنا صاح (ناو) �صوت أرغم الرجال ع� الصمت:
.. � � قادم من الجنوب الغر�� - لدينا أخ�ار عن ص�د ثم��
�
الطاقم دستة وال�د أنهم مسلحون.. لو �ان من�م من يرغب ��

اال�سحاب فل�قل..
تعالت أصوات (ال) مع م��د من الضح�ات، والجرعات من

. الوعاء األ���
قال (ناو):

توز�ــــع الغنائم س�تم �ما هو معتاد.. ل�ن المرأة س�نال ع��
الغن�مة ق�ل التقس�م.. أما الص��ان فينال �ل منهما نصف

نص�ب.
صاح (مينارد):

� مع�م� - لن تأخذوا اب��
اب�سم (ناو) وقال:

- �ل سنأخذە �ا �اتب وكذلك أنت.. �جب أن يتعلم
� � الص��

الجراحة.. و�جب أن تكتب أنت ما س�حدث.. س�أ��
.. م��

ثم صاح �الرجال:
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ة.. و�لما قل ا فقل��نا كب�� - استعدوا� لو �ان عددنا صغ��
عددنا �لما زاد نص�بنا من الغنائم.

ونر): � وقال (ه��
- فلتبق أفئدتنا صل�ة ق��ة اليوم.. أطلقوا مدافع�م �ا ش�اب

.. وأح�لوها جح�ما.. ألن هذا اليوم س�كون �األ�ام الخوا��
 

☆  ☆  ☆
 

�ان �ل قارب �حمل ستة رجال، و�ن زاد الص��ان و (مينارد)
� منها. و (�ث) ع� قار���

� قارب
� ف�ان ��

� قارب المقدمة.. أما رجله الثا��
�ان (ناو) ��

(مينارد)، وهو شاب �دعونه (جاك الوطواط)، برد أسنانه لت�دو
�األن�اب.

�ان �ل رجل �حمل مسدسا وخنجرا وفأسا.. �لهم حماسة
ق ل�ذوب ل�نهم صامتون.. الشمس ترتفع وراءهم من ال��

الذهب ع� صفحة الماء.
�دأت ترتفع أ��� وشعر (مينارد) أنها تحرق ظهرە.

ونر) وهتف: � � نظر (ه�� نحو الجنوب الغر��
- �حق الجح�م هذا مركب ضخم..

نظر (مينارد) ج�دا ل�نه لم ير ش�ئا.
. � األفق.. تك�� وتك��

�عد قل�ل �دأ يرى نقطة ��
صاح (ناو):

� �ا لها من لعينة جم�لة� � اع�� - سفينة ذات ��
� �ل هذە التفاص�ل. ل�ن (مينارد) لم �ستطع تب��

- س�تناولون عشاء حق�ق�ا هذە الل�لة �ا ش�اب� استعدوا..
ء �

هناك من س�أ�لون معنا ومن س�أ�لون مع الش�طان.. وال ��
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� الوسط�
��

� دوائر �انتظار وصول السفينة ذات
وأ�حرت القوارب ��

. � اع�� ال��
اآلن يرونها.. طولها مائة قدم ع� األقل.

صاح (ناو)..
- من س�كون الثعلب؟

ونر): � قال (ه��
. - أنا.. وأنت الص�اد الفق��

� منفصال عن المجموعة.. اآلن وأزاح (ناو) الدفة إ� ال�م��
� (مينارد) اسمها (ب��جادير) تدنو السفينة أ��� ح�� لي�ب��

�حروف مذه�ة ع� جانبها.
� من وع� ظهرها وقف رجالن ��خان و�لوحان طالب��
القوارب االبتعاد.. ل�ن القوارب لم ت�تعد.. ودارت السفينة

محاولة تفاديهم.
عندها رأي (مينارد) أحد القراصنة �جوارە �صوب بندقيته..
�جذب الزناد.. �طلق طلقة مدو�ة.. صوت المعدن.. ثم وهج

ان والدخان. من الن��
وانتظر الرجل ليتأ�د من أن طلقته لم تطش.

 

☆  ☆  ☆
 

وع� السفينة ابتعدت �دا رجل الدفة عن العجلة، و�دا �أنما
� طارت من جمجمته، ثم هوي �حاول ت�ب�ت قطعة العظم ال��

لألرض.
� القوارب نحو السفينة ودون �لمة

اندفع رجال التجد�ف ��
� دفة السفينة..

� مجدافه �الح��ون �� أخرى غرس أول المجدف��
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انح�� المجداف فتوقفت السفينة عاجزة عن الحركة أو تغي��
اتجاهها.

اندفع الرجال مستع��ن حماسة إ� الدفة، و�سلقوا جدار
السفينة �العنا�ب.

ونر) يتقدم من فوقه.. عيناە تلتمعان.. � ورأى (مينارد) (ه��
� �دە، وصاح:

� أسنانه.. فأس �� شعرە مشتعل.. خنجر ب��
- مع الموت قد أقمنا عهدا.. ومع الجح�م قد اتفقنا�

دوت �خات الذعر ع� السفينة.. وصوت خطوات تجري.
هنا صاحت (�ث) و�� ترفع تنورتها وت�ب إ� الدفة:

- هلم�
- أنا؟

- نعم و�ال قتلوك ح�ث أنت.
وثب �دورە - والسلسلة حول عنقه - إ� الدفة.. انزلقت �داە

.. و�سلق. � المسام��
ل�نه غرس أظفارە ��

�ان ظهر السفينة جح�ما من رجال يركضون و��خون، وقد
تمددت عدة جثث �ال رأس أو �ال أحشاء ع� الخشب.

جذ�ت (�ث) (مينارد) منحن�ة �� تتحا�� الطلقات
الطا�شة.

( � � قد س�قوە.. �ان (جوست�� وراي (مينارد) (ناو) والغالم��
� (ناو) وت�لم إل�ه.. و�ذا �الغالم متصل�ا من الذعر.. فانح��
� من الخشب ي��طهما سلك تغا�� (مان��ل) �مسك �قطعت�� ال��

ء ما. �
�ص ��� رفيع، و���

ظهرت امرأة تركض ع� السطح، تنظر للوراء وت�خ، هنا لم
� فوق كتفيها، ولف قطعة السلك تدر ما حدث ح�� وثب الص��

وشدها حول عنقها.. لم �ستطع الفرار أو الفهم..
جحظت عيناها و�رز لسانها، ثم سقطت أرضا.



3409

� محاولة
رأي (مينارد) شا�ا ط��ل الشعر ي�سلق الصاري ��

عد�مة الجدوى للفرار.. سحب �حار مسدسه ل�طلق الرصاص
ء.. عندما �

) ل�أمرە ��� � ب �دە وركع جوار (جوست�� ل�ن (ناو) ��
فهم (مينارد) ما س�حدث..

) وهو يرفع �د�ه �ال براعة حامال المسدس، � راقب (جوست��
و�ص��ه نحو الرجل فوق الصاري هنا أمرە (ناو):

- اضغط الزناد�
� عي��ه وأطلق الرصاصة.. ل�نها لم تصب أغمض الص��
الرجل.. ل�ن (ناو) أمرە ب�عادة المحاولة، وهذە المرة سمع

ب الجسد. الجميع صوت الرصاصة ت��
.. � � الهواء، �عد ما دار دورت��

تلمس الرجل صدرە ثم سقط ��
واصطدمت ذقنه أوال �األرض تالها جسدە.

- (ت��اااارب)�.. (ت��اااارب)�
) الذي احمر � هل الرجال فرحا، وراحوا �متدحون (جوست��
ا عن ط��ه.. راق�ه (مينارد) وجهه وامتأل فخرا، وراح يتواثب تعب��
� جلب له � بهذا ال�ور إال ح�� شاعرا �الغث�ان.. فهو لم ير الص��

� ال���سماس.
(�ا�ا ن��ل) قطة ��

اندفع (مينارد) نحو ابنه، ودون أن يرفع عي��ه إل�ه مد كفه
متوقعا أن �دس له الغالم المسدس فيها.. انتظر هنيهة فلما لم
� دائرة سوداء مفرغة

ء رفع عي��ه ل�جد أنه �حدق �� �
�حدث ��

�� فوهة المسدس.
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) �صوب المسدس إ� رأس أب�ه. � �ان (جوست��
) فرأى عل�ه اب�سامة � ركز بؤرة النظر إ� وجه (جوست��

مرع�ة.
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� .. لقد �ان الص�� � � وحدقتاە م�سعت�� �انت عيناە المعت��
تحت تأث�� مخدر ما.

دوي صوت الطلقة عال�ا فأغمض عي��ه.. فتحهما ل�جد أن
� إ� �مينه.. فوهة المسدس تحركت بوصت��

) ضحكة عال�ة �أنها لحن سام �فسد � وضحك (جوست��
الجو، وابتعد.

تراجع للوراء فاصطدم �جسد الرجل الذي سقط من فوق
الصاري.

� ث�ا�ه �حثا عن سالح ما، ل�نه لم �جد سوى
راح �ع�ث ��

قالدة ذهب�ة تتد� ع� صدرە.. قالدة ع� ش�ل مو�.. و��
� ها هنا. من الطقوس ال��ة لتجار ال�و�اي��

 

☆  ☆  ☆
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.. ثالثة ع��
، منهم امرأة.. � اع�� ��� خمسة أح�اء من السفينة ذات ال��
اقتادهم رجل �د� (�اسكو) هو مساعد ثان لـ (ناو).. �ان

� من نار. سا راح يرمقهم �عين�� ملتح�ا ��
�انوا مذعور�ن ل�نهم لم �كونوا �عرفون تفاص�ل �اف�ة ألن
� راحت �فقدوا األمل.. وقفوا ع� سطح السفينة، ع� ح��
(�ث) �لهفة تتفقد الغنائم، وامتألت قوارب القراصنة �محت��ات
و�ات. فقط تخلصوا من السفينة من سالح وأطعمة وم��

األدو�ة ومما لم يرق لهم من طعام مثل المعل�ات.
�ساءل أحد األح�اء:
- إ� أين تأخذوننا؟
� جد�ة:

قال (ناو) ��
- إ� وطن�م ط�عا..

�دت الراحة ع� الخمسة.. وفكر (مينارد):
ء �الجثث ورائحة الموت تز�م هؤالء ال �علمون� الم�ان م��

األنوف، ل�نهم ما زالوا ال �علمون�
سأل (ناو) أحد الخمسة:

- من قائد�م؟
قال أحدهم:

- أنا.
- وما حمولت�م؟

- �� أمامك..
- �ل هذە علف ماش�ة ال حمولة..
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وأشار برأسه إ� (�اسكو)، الذي مد �دە �الخنجر إ� �د
، و�حركة ��عة نظر هذا إ� �د�ه فوجدهما ع� ما يرام. � الف��
فقط �دال من خمسة أصابع �ق�ت أر�عة.. ورأى (مينارد) الدم

.. و�ح: ي�سحب من وجه الف��
- اللعنة�

ي. - ال تجرب ص��
سأنزف ح�� الموت..�

اجع: وهنا اتجه (�اسكو) نحو المرأة، ف�خت و�� ت��
- إن الحمولة تحت السطح�

- وما محتواها؟
� � - إنها كو�اي��

� عدم فهم.. فتط�ع
وتر) و (�اسكو) �� � نظر (ناو) إ� (ه��

: (مينارد) �التفس��
� مخدرات. - تع��

- أي.. أدو�ة مثال؟
- �ال.. إنها أش�اء منومة.. أدو�ة منومة.

عاد (ناو) �سألها عن م�ان النقود، فقالت و�� توجه ال�الم لـ
(مينارد):

- ل�س لدينا مال.. نحن لم �سلم ال�ضاعة �عد.
جم هذە الجماعة، شعر (مينارد) �السخف.. ف�� تحس�ه م��

ها أنه أس�� مثلها و�نذرها.. ل�ن ما جدوى ذلك؟ وود لو �خ��
صاحت المرأة:

� �ساوي ثروة.. - �مكننا التفاهم.. إن ال�و�اي��
أدرك (مينارد) أنها أذ� من اآلخ��ن: لقد أدركت قدوم

الموت.
ضحك (ناو) وقال:
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- حقا صفقة عادلة� إن عندي سفي�ت�م و�ضاعت�م
وأشخاص�م.. ما الذي تقدمونه �� وال أمل�ه؟

( � � عص��ة �خ (جوست��
حقا لم تكن هناك إجا�ة.. و��

: الصغ��
- فلنف�غ منهم��

- حقا �ا (ت��ارب).. إن ال�الم �ضيع األنفاس..
� أ��اسه من قاع

و�ان الرجال قد أخرجوا المسحوق األب�ض ��
� ارت�اب ثم سأل (مينارد):

السفينة، فراح (ناو) يتفحصه ��
ء؟ هل �أ�لونه؟ �

- ما هذا ال��
- ال.. �شمونه.

وضع �عض المسحوق ع� نصل الخنجر و�شممه لحظة،
ثم �صق ع� األرض:

- إ� القاع�
� ال�حر، ف�خ أحد األ�ي:

راح الرجال �قذفون �الحمولة ��
� - توقف �ا رجل�.. إن هذا مال وف��

- اخرس�
ونر) أمام الرجال يتلو موعظة مملة جدا.. ب�نما � ووقف (ه��
الج��ــــح الذي فقد إص�عه ال �شعر �ما �حدث.. أما الرجال
� مزاحا.

ال�اقون فراحوا يرددون ع�ارات من ن�ع هلم �ا رجل وك��
ل�ن المرأة علمت وصدقت.. �خت وحاولت الهرب..

� عنقها.
أمسكها (�اسكو) من شعرها وأعمل المد�ة ��

�
) رصاص مسدسه �� � � نفس اللحظة أف�غ (جوست��

و��
الج��ــــح، و�اد يواصل العمل لوال أن جذب (ناو) �دە:

.. لقد � - ال تضف اإلهانة إ� الموت.. ثم إن الرصاص ثم��
مات..

و�ان (�اسكو) قد ف�غ من اآلخ��ن �مديته، و�سهولة تامة.
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راح (مينارد) يرتجف هلعا وفرقا.. وصاح وهو �ش�� إ�
:( � (جوست��

لقد صنعتم منه وحشا�
ض عمله �جب - لقد أجرى الجراحة بنجاح.. فالعمل المف��

� فقد هؤالء؟
أن �عمل� ما الخسارة ��

ثم أشار إ� (مان��ل) وقال أمرا:
- أغرقها�

� رأي (مينارد) السفينة وابتعدت القوارب �غنائمها ع� ح��
تم�ل إ� جانبها.. ته�ط ألسفل �أحد جان�يها تحت تأث�� الثقوب
، و�عان ما اختفت من فوق الماء تاركة � � أحدثها الص�� ال��

�عض الفقاقيع ال أ��� �أنما لم توجد قط.
� عادت القوارب إ� الج��رة، قت ح�� و�انت الشمس قد أ��
.. لم ورأى (مينارد) رجال �قف ع� الشا�� جوار قارب صغ��
ة قطن�ة � الظلمة ل�نه أدرك أنه يرتدي س��

� مالمحه �� ي�ب��
ب�ضاء.

سمع الرجل يهتف:
- أحس�تم �ا صاحب االمت�از؟

هنا أدرك أن هذا هو (وندسور)��
�انت القوارب قد تم جرها إ� الشا�� وجرى إفراغ
� القراصنة، ) ب�� � حمولتها.. والحظ (وندسور) وجود (جوست��

فهتف:
؟� � - ي�دو أن معنا شا�ا.. هال أعطي�نا اسمك الجم�ل �ا ص��

فقال (ناو):
- �د� (ت��ارب)..

- اسم جم�ل.. ك�ف �انت المعركة �ا شاب؟
- جم�لة.
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� رضا.. وراح (وندسور) يتفقد الموجودين
�� ( � قالها (جوست��

�عينه، وهو �قول لـ (ناو):
- سفينة ث��ة.. لقد اس�نتجت هذا من محادثتهم مع

الساحل..
- لم �كن بها سوى مخدرات �ما �سميها ال�اتب.

- من؟
ى (مينارد) مق�دا �السلسلة من عنقه والتقت مذهوال ل��

:( � خلف (�ث).. فصاح وقد تذكرە وتذكر (جوست��
- لماذا لم �مت هذا؟

ثم قال موجها �المه إ� (مينارد):
- لقد حاولت إنقاذك ل�نك كنت أحمق.. �ان �جب أن

تموت..
قال (ناو):

- هذا ما س�كون، ول�س ق�ل وقت ط��ل.. إنه �كتب أخ�ارنا
�انتظار إعدامه..

- �جب أن �موت حاال.
 

☆  ☆  ☆
 

� الوقت ذاته �انت (�ث) عا�فة ع� نقل نص�بها من
و��

الغنائم إ� كوخها، ومن �ع�د تعالت أصوات االحتفال،
� �سقط ع� األرض.. �ان � تتهشم، واألجساد ال�� والزجاجات ال��

الرجال (�حتفلون) بنهب السفينة.
� حجرتها.

� ترت�ب األش�اء ��
قالت لـ (مينارد) وهو �ساعدها ��

- س�كون علينا أن نلحق �المجلس هذە الل�لة.
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حا، ل�ن �ل ما منحته إ�اە هو اب�سامة نظر إليها متوقعا ��
ح��نة �اهتة.. وطل�ت منه الخروج معها �عدما فكت السلسلة

عن عنقه.
� الخارج �ان الرجال مح�شدين خارج ك�خ (ناو).. و�ان

و��
اله�ج والم�ج شد�دين، وقد جلس (ناو) أمام كوخه يرمق
� ال تفوت ش�ئا.. ل�نه لم يتدخل عالما أن � �امة �ع��

الفو�� ��
مجرد وجودە �اف إل�قاء ن�ع من النظام.

� جذل:
فما إن رأى (مينارد) ح�� صاح ��

ي سقوط (روما)� - آە �ا �اتب� تعال ل��
ثم الحظ أن (مينارد) ال �ضع السلسلة، فقال لـ (�ث):

- أين لجامه؟
دنت (�ث) من أذنه، وهمست �ضع �لمات فتهلل وجهه

اب. وأشار لـ (مينارد) �� �جلس جوارە و�شاركه ال��
همس (مينارد) للمرأة:

- ماذا قلت له؟
- قلت إنك جدير �الثقة�

نح ودنا منه هنا رأي (وندسور) خارجا من أحد األ�واخ ي��
فسأله (مينارد):

- منذ م�� أنت هنا؟
ة: قال (وندسور) �لهجة متع��

� ووصلت إ� هنا.. � عاما.. غرق قار�� - منذ ثالث��
- وتركوك تع�ش؟

ّ قط لقد رأيتهم أوال وكدت أطلب عونهم، - لم �ق�ضوا ع��
، وفهمت ع� الفور أنهم ال � و�ولو�� � علم األن��

� خب�� �� ل���
يرحبون �الزوار ور�ما �قتلونهم؛ لهذا ابتعدت سا�حا.. طفوت
� التهمته �ر متعفنة منتفخة.. و�عد يوم�� � مستعينا �جثة خ��
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� ��
ْ
أسماك القرش فواصلت الس�احة يوما آخر ح�� وجَدت

سفينة.
� هؤالء

� عدت لعالم العمران لم أت�لم قط.. لقد سحر�� وح��
القوم.. لم أتصور ما �مكن أن �حدث لو أ�لغت السلطات..
عندها س�نقرض هؤالء خالل أسب�ع واحد.. إن الحضارة ستحل

مش�لتهم �أن ت��دهم.. لهذا عدت لهم�
- وك�ف دنوت منهم؟

اب�سم (وندسور) وقال:
� أتعامل مع ق�ائل �دائ�ة أ�لة - �حذر.. تعاملت معهم �أن��
.. أرسلت لهم أش�اء �حتاجون إليها �الزجاج وال�ارود.. لحوم ���
� الوح�د هم أن�� ودائما كنت أرسل لهم رسائل تطمئنهم وتخ��
� المح�ط.. قارب

� النها�ة تم االتصال ��
الذي �عرف وجودهم.. ��

مسلح ضد قارب مسلح.. و�ان لدى ما أعط�ه لهم: تحر�ات
السفن جوار ج��رتهم.

- وماذا استفدت منهم؟
� الح�اة.. أن تح�ا لتح�ا.. إن �ال منا

- تعلمت أسل��ــهم ��
س والحضارة فراؤە.. أما هؤالء فحيوانات تح�ا �ال حيوان ��

فراء.. حيوانات ع� طب�عتها..
� المنتصف..

هنا تقدمت (�ث) إ� الساحة.. وقفت ��
والحظ (مينارد) أنها اس��دلت ب��ابها ث�ا�ا ب�ضاء نظ�فة، وقد
دهنت شعرها �ال��ت و�انت �داها خلف ردفيها، وعيناها

مطرقتان إ� األرض.
� الصخب.. وصاح (ناو):

تال��
- إن (جودي) لديها ما تقول..

قالت (�ث) �صوت متهدج:
� أحمل طفل (مينارد)� - لم أعد (جودي) �عد اليوم.. إن��
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�
تصاعد التهل�ل من الحشد.

� (�ث)، ولماذا ق�ل (ناو) � عي��
هنا فهم (مينارد) � الحزن ��

ك �ال سلسلة، ولماذا صار جديرا �الثقة فجأة. أن ي��
لقد �انت (�ث) زوجته ح�� ترزق �طفل، عندها ت�ت�� ح�اة

(مينارد) لهذا سأل (ناو):
؟ - م��
- غدا.

- ك�ف؟
� تختارها.. إنها جراحة ال �سل�ة. - ��عا.. و�الط��قة ال��

�
� شفقة.. لقد صار لها مستق�ل �اسم ��

ونظرت له (�ث) ��
هذە الج��رة، ل�ن مع�� هذا أن من وهبها هذا المستق�ل لن

�عود له مستق�ل�
� �ان الظالم قد حل تدر�ج�ا، ورأى (مينارد) الغالم��

زان ل�لحقا �الحشد، و�ان (مان��ل) ) و (مان��ل) ي�� � (جوست��
) ف�ان � �ضع قالدة ذهب�ة عمالقة حول عنقه.. أما (جوست��
شعرە معقوصا للوراء، و�رتدي قم�صا أب�ض واسعا و�ت�ف

�غرور ال شك ف�ه.
صاح (ناو):

- أصغوا إ��
انقطعت األصوات من جد�د ل�سمعوا ما س�قول:

.. كنت أفكر - �ان لدي ابن ومات.. س�خذ أحد هذين ابنا ��
� والزامبو.. لهذا تغالي�� � (مان��ل) ل�ن دمه هو خل�ط من دم ال��

��
� أن خ�� من �قود هو هذا..

فكرت ��
).. وترنح قل�ال ثم قال: � ب ع� كتف (جوست�� و��

�ــح؟ - س�كون يوم يتصارعان ف�ه من أجل الق�ادة.. من س��
� أن �كون..

األفضل.. وهذا هو ما ي����
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�
ونر) م��دا: � هنا صاح (ه��

.. ل�ن األرض خالدة. �
� وج�ل �أ��

- هو ج�ل �م��
�ع (ناو) قالدة ذهب�ة من جي�ه، ولفها حول عنق ان��

:( � (جوست��
- أحس�ت صنعا وقوال.

� قلق نظر (مينارد) إ� (مان��ل)...
و��

تغا�� رأي نظرة تقول: هذا الغالم (ت��ارب) � ال�� � الص�� � عي��
��

لن �صل إ� الزعامة أ�دا�
 

☆  ☆  ☆
 

�دأ النعاس ي��ب إ� عيون القوم جم�عا وقد أرهقهم
ونر).. ل�ن (مينارد) لم � الصخب والسكر.. (ناو).. (�ث).. (ه��

ينم.
� آالف االحتماالت.. �مكنه أن ي�سلل إ� ح�ث

ظل �فكر ��
القوارب ل��ق واحدا.. ل�ن.. هناك خطأ �التأ��د.. األمر أسهل

. �
مما ي����

ر�ما ي��دون منه أن �سبح �ع�دا ل�غرق.. ر�ما �� مجاملة
ة منهم له.. ر�ما هم واثقون من أنه لن يرحل دون أخ��

..( � (جوست��
) اآلن؟ � - ول�ن ماذا �منعه من أخذ (جوست��

(مان��ل)؟ هل �حسبون أنه لن �جرؤ ع� قتل (مان��ل)؟
� يرون ما صنعوە �ـ (مينارد) ذي ستكون مفاجأة لط�فة لهم ح��

األخالق الطي�ة.
وجد �وال (جاك الوطواط) معلقا ع� غصن شجرة،

� حزامه.
ف�حثت ف�ه ح�� وجد خنجرا ذا حدين دسه ��
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) غاف�ا. � � إ�ار دخل إ� ج�خ (ناو) ح�ث وجد (جوست��
و��

- شششش� هذا أنا�
) دون أن �حاول خفض صوته: � صاح (جوست��

- ماذا تفعل هنا؟
- شششش� فلنذهب�

- ماذا؟ لو حس�ت أن...
� اللحظة التال�ة رأي (مينارد)

� ال�اب.. و��
هنا ظهر ظل ��

) �اتما أنفاسه. � تغا�� را�عا ع� األرض فوق (جوست�� � ال�� الص��
: تغا�� وصاح ال��

- هلم�.. خذە....
- ول�ن.. هل هو ع� ما يرام؟

- إنه فاقد الو�� ل�ن ل�س لأل�د.. �ان س��خ..
).. وأمر (مينارد) � ومزق خرقة ر�طها حول فم (جوست��

�حمله.
� (مينارد) وراء الغالم واثقا �ه: أوال: ألنه لم �كن �ملك

م��
رة جدا.. �ان تغا�� واضحة وم�� خ�ارا آخر.. ثان�ا: ألن دوافع ال��

يتوق إ� الخالص من المنافسة.
تغا�� إ� قارب �� �ضع ، ح�ث أشار ال�� وصلوا إ� الشا��

) ف�ه.. و�ان الحارس يرقد قت�ال جوار القارب. � (جوست��
�ساءل (مينارد) مذعورا:

- هل قتلته؟
: تغا�� � ال�� قال الص��

- �ل أنت فعلت.. �قت القارب.. قتلت الحارس.. خطفت
ء هنا س�تهمونك �ه �عد �

� ع� رأ�.. �ل �� �ت�� �� .. � الص��
فرارك..

- هذا عدل..
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( � واستعد (مينارد) لركوب القارب.. عندما فتح (جوست��
�ع ال�مامة.. وراح ��خ �المجنون. عي��ه ودون �لمة أخرى ان��

- إنذار� إنذار� إنذار�
� اللحظة التال�ة ر�ل (مينارد) ووثب هار�ا من القارب.. هنا

و��
� غل:

استدار (مان��ل) �دورە هار�ا وهو ينظر لـ (مينارد) ��
- أحمق� ارحل وح�دا و�ال فرحمة �ك اقتل نفسك اآلن�

� الظالم..
ووجد (مينارد) نفسه واقفا وحدە جوار الشا�� ��

لم �جد ما �فعله سوى أن ي�ب إ� القارب و��تعد عن الج��رة
� وجدهما جوارە. قدر اإلم�ان، مستعمال مجداف��

ح�� مع صوت التجد�ف �سمع أصواتا قص�ة، و�رى أضواء
� التجد�ف ألعمق وأعمق.

المشاعل.. لهذا لم �فكر سوى ��
� الماء..

ل�ن - فجأة - �دا له أن القارب توقف ��
� القاع، فجثا ع� ركب��ه وتفحص

سمع صوت تدفق الماء ��
ما هنالك..

� الخشب مد �دە
�ان الماء ي��ب من ثقب صغ�� ��

وتحسس الثقب �عنا�ة فوجد أنامله لزجة.. �شمم الرائحة
فوجدها رائحة (الموالس).. لقد �دأ �ذوب.

� الخشب مألها
لقد لعبها (مان��ل) ج�دا.. أحدث ثق��ا ��

� المح�ط ح�� لو لم �فر
�الموالس و�ان القارب س�غرق ��

..( � (جوست��
.. واضح أنه س�عود لتل�م الج��رة.. ونظر (مينارد) للشا��

 

☆  ☆  ☆
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.. أر�عة ع��
� القاذورات، �عد ما سبح

عاد إ� الشا�� نصف مدفون ��
وقتا ط��ال.. والشمس تختلس النظر من فوق األفق.

�ان �عرف أن العودة حمق، ل�ن ما ال�د�ل؟
، ح�� �عرف ك�ف عل�ه أن �صمد هنا و�توارى و�تحا��

��ق قار�ا آخر دون عون.
�انت لد�ه أسئلة �ال نها�ة.. و�جا�ات �ال وجود.

اسة مع الضوء، لذا التقط �عض توت من ات تزداد �� الح��
ات. شجرة ومسح �ه رأسه ع� األقل س�كون حاجزا ضد الح��

ات يرى (ناو) و (وندسور) � الشج�� �ان من م�انه ب��
.. ي�تظرون (جاك الوطواط) العائد �قار�ه � ع� الشا�� والص�ي��

اع القارب الذي غرق. ئ.. �� اع مه�� حامال قطعة من ��
سال (وندسور):

- ألم ترە؟
�ر. � - نعم.. �ان الموضع مظلما كذ�ل خ��

قال (ناو):
- إذن هو قد غرق.

� عص��ة:
صاح (وندسور) ��

- ال�.. إنه هنا�
� تواري (مينارد) وراە (مينارد) �ش�� �ذراعه نحو الهض�ة ال��
اتها.. غ����ا خفض رأسه �أنما يتحا�� موجات الرادار � شج�� ب��

� أسنانه: الخف�ة الخارجة من رأس (وندسور).. وهمس من ب��
- ال تصدق �ا (ناو).. لماذا أعود؟

هنا قال (ناو):
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- لماذا �عود إنه ل�س مجنونا أو عاشق ألم..
- األمر سهل.. إن طفله لدينا.. لهذا لن يرحل�

قال (ناو) وقد راق له الرأي:
- ل�كن �ا دكتور.. سنجمع الرجال ونمشط الج��رة �لها.. لو

�ان هنا فسوف نجدە.
و�عد دق�قة سمع (مينارد) صوت البوق �جمع الرجال.

إن خطته - �علم هللا ما �� - �جب أن ت�تظر.
�جب أن يهرب.. يتوارى.. لن �ستط�عوا أن �مشطوا الج��رة

�لها.
سمع الرجال يتجهون للشمال.. فنهض وراح يركض جن��ا.

ان.. ك ثغرات غطوا الج��رة �الن�� �ان �حثهم دق�قا ال ي��

هم �طئا.. هم �حددە أ��� جن�ا إ� جنب �مشون و�ف�شون.. س��
ة �ان ال�اقون فع صخرة أو يهز شج�� ولو انتظر أحدهم ل��

� ثقوب الغ��ال. ء �مر من ب�� �
ي�تظرون.. ال ��

راح (مينارد) يتقدمهم نحو الجنوب.. إن االندفاع س�ح�سه
� نهايته. � م�ان ضيق ال مفر منه سوى ال�حر.. وعندها تح��

��
صوت (ناو) يتعا�:

اب - ا�حثوا عن آثار الحفر الطازجة.. ا�حثوا عن كومة ال��
واغرسوا فيها سيوف�م.

وصل (مينارد) إ� م�ان االحتفال أمس.. وصوتهم يتعا�
و�دنو.. وعددهم يزداد كثافة ألن الج��رة تضيق ها هنا، و�التا��
�
.. أخذ قص�ة مجوفة وعزم ع� أن �غطس �� � صاروا متالصق��

ال�حر، و��نفس بها.
. � دد مرت�� هنا سمع البوق ي��

اجع، وثمة من ��خ: إذا �األصوات ت��
- سفينة� جنوب غرب تتجه شماال�
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ة� - إنها كب��
- إ� القوارب.

سمع ال�حارة يركضون و��خون مبتعدين فهدأ قل�ال.
نظر �حذر إ� األفق.. إنها سفينة خاصة �حرس السواحل..
تتحرك ��عة مما �دل ع� أنها ال ترى ش�ئا.. إن �عة السفينة

�اف�ة ألن ت�عدها عن الشا�� ��عا.
ونر) �شجعهم.. � �ان الرجال �عدون القوارب، ب�نما (ه��
. ووقف (ناو) و (وندسور) يتفحصان السفينة بتلسكوب نحا��

قال (وندسور):
- إنها سفينة ح���ة.. ال تحمل سوي ذخائر ال �ستحق

المخاطرة..
- هذا �ستحق.. إنها سفينة جم�لة.

� حرب مع الوال�ات المتحدة.
- ال تورط نفسك ��

- لن �شنوا ح��ا ع� أش�اح.
ل�ن السفينة �انت ت�تعد �ح�ث ال �مكن اللحاق بها.

ة إن أمام (مينارد) ثالث دقائق يتحرك فيها �حتاج إ� نار كب��
� تهدر ودخان؛ ألن إحداث أصوات لن �لفت نظر السفينة ال��

محر�اتها صاخ�ة.
�حتاج إ� نار ال �ش�ه نار المعسكرات.

� عنقها قطعة قماش، ثم �حث
التقط زجاجة (روم) وح�� ��

� الرمال ال�اق�ة من حفل أمس ح�� وجد فحما مشتعال.. أشعل
��

القماش، ثم جري إ� الساحة ح�ث �انت برام�ل ال�ارود
ام�ل ثم جرى مبتعدا وهو � أحد ال��

� �الزجاجة ��
اصة.. أل�� م��
�داري رأسه.

� الرمال.. وسمع صوت ال (وووووش) ثم
ا دفن رأسه �� وأخ��

� التهب ال�ارود. الـ (فامب) الذي �صم اآلذان ح��
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☆  ☆  ☆
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.. خمسة ع��
ه�ط القارب ال�خاري إ� الماء متدل�ا �الح�ال من (و�ش)
السفينة.. واتجه ��عا إ� الج��رة حامال طاقما من ثالثة رجال.

)؛ وهو يتفقد الج��رة: � قال أحد الرجال و�د� (جان��
- الم�ان هادئ.. ال �د أن االنفجار أودي �الجميع هنا.

وفجأة رأوا فوق التل رجال ممزق الث�اب، �ل�ح �ذراعه
و�حاول أن �قول ش�ئا.. ثم أّن وتدح�ج إ� األمام ح�� هوى فوق

الرمال.
دنا منه رجل من الثالثة و�د� (مانكوس) وتفحصه.

- ي�دو أنه �ان دان�ا من االنفجار.. لقد تفحم شعر رأسه..
- ال تحركه.. �مكننا أن نحمله ع� ل�ح خشب ف�ما �عد..

ء سوى صوت �
� ممر وسط األشجار.. ال ��

وم�� الرجال ��
الذ�اب وصوت خطواتهم.

. � فجأة - من خلف األشجار - رأوا حشدا من رجال مسلح��
�ع مسدسه، ل�ن (ناو) أمرە وهو �صوب حاول أحدهم أن ين��

مسدسه:
� هذا�

- ال تفكر ح�� ��
- من أنت؟

- أنا صائدك..�
� جوارە: � الواقف�� ثم أمر الص�ي��

- انزعا ث�اب هذا وهذا وار�طوهما ج�دا..
ثم أمر الرجال وهو يرتدي ث�اب أحدهما:

� أرض�ة القارب �ألواح
اصوا �� - أر�د �ل الرجال ها هنا لي��

الخشب�
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� ظهرا وارتدى (جاك الوطواط) ث�اب رجل آخر ر�طوا الرجل��
لظهر.. وراح القراصنة �مارسون طقوس الهجوم المعروفة لنا

اآلن.. وطقوس التوج�ه المعنوي.
ة.. و�لما قل ا فقل��نا كب�� - استعدوا� لو �ان عددنا صغ��

عددنا �لما زاد نص�بنا من الغنائم.
- فلتبق أفئدتنا صل�ة ق��ة اليوم.. أطلقوا مدافع�م �ا ش�اب

.. وأح�لوها جح�ما.. ألن هذا اليوم س�كون �األ�ام الخوا��
� قاع القارب تمددوا

وه�ع الرجال يرصون أجسادهم ��
�العرض ح�� إذا امتألت ط�قة غط�ت �اإلمالءات، ووضعت

ط�قة جد�دة.
صاح (وندسور):

ة �ا (لولونوا) ال تفعل� - للمرة األخ��
قال (ناو):

ة �ا دكتور.. اخرس� - وللمرة األخ��
- ما من حيوان قوي سل�م �طلب االنقراض..

� حلق
�ع (ناو) سكينه، وغرسه �� و�حركة ��عة �الصاعقة ان��

� قد (وندسور)، وق�ل أن �درك (وندسور) ما حدث �ان السك��
عاد إ� حزام (ناو)..

رفع (وندسور) �دە إ� حلقه، وحاول أن �قول ش�ئا ثم جلس
ع� الرمال..

- اجلس هنا ومت �ا دكتور.
) مذهوال، ولم �ستطع إ�عاد عي��ه عن � �دا (جوست��
� مذعور.. (وندسور) وهو �موت ب�طء.. أدرك (مينارد) أن الص��
� من الموت من ق�ل ل�ن هذا أول موت لشخص

لقد رأى ما �ك��
� يراە.

�عرفه.. هذا هو أول موت حق���
ب�نما ابتعد (ناو) دون أن ينظر للوراء هتف آمرا (جان�س):
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� - خذ الدفة.. وقدنا إ� السفينة.. لو حركت إص�عا فثق أن��
سأفعل �ك ما فعلت �الطب�ب.

� الماء.
تحرك القارب مبتعدا ��

هنا �سلل (مينارد) إ� أحد القوارب الخش��ة، ودفعه إ�
الماء محاوال اللحاق �السفينة.

 

☆  ☆  ☆
 

وصل القارب ال�خاري إ� جانب السفينة.
نظر الق�طان ألسفل فرأى (جان�س) وراء الدفة، وقد اب�ض

.. فسأله: �
وجهه كوجوە المو��

- ماذا هناك؟
ل�ن (جان�س) لم �جب.

و�دأ (الو�ش) يزأر رافعا القارب ألع�.. تأمل الق�طان القارب
ز من تحت مالءة، فهتف. فرأى �دا ذات أساور ت��

- ما هذە؟ هل هناك أجساد؟
� الماء..

وسمع (مينارد) الطلقات وال�خات من م�انه ��
فواصل الس�احة نحو السفينة.. لم تكن لد�ه خطة ما.. لو قتل
� (ناو) ورجاله فهو قد نجا ولو ر�ــح (ناو) فال فارق لد�ه ب��

� الج��رة.
الموت هنا أو ��

ر�ط قار�ه إ� جانب السفينة، ثم راح ي�سلق ألع�.
لقد توقفت الطلقات فلم تتعد دستة وفجأة سمع صوت

. � ونر) �عظ الناج�� � (ه��
هكذا عرف ك�ف انتهت المعركة.

 

☆  ☆  ☆
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ه�ط (مينارد) ع� مقدمة السفينة، واختلس نظرة ع�
المشهد.. �انت هناك عدة جثث غارقة �الدماء، و�ان القراصنة
ونر) �عظ ستة � ة إ� قار�ــهم، ب�نما (ه�� ينقلون الطعام والذخ��

رجال �أنما �عدهم لإلعدام.
جالت عيناە من حوله.. أين األسلحة هنا؟.. إنه �عرف ش�ئا

عن هذە السفن الح���ة.
ليوز� م��

ليوز ع� السطح ح�ث توقع وجودە تماما.. �ان هناك م��
ن�ع الغطاء عنه، ونظر إ� القارب.. �ان �ل الرجال هناك وقد

أداروا ظهورهم له، ل�ن لو التفت أحدهم للخلف ورآە.
�ان السالح رهي�ا.. لقد رأي صورا لهذە األسلحة ع�ار 5.5..

ل�نه لم �دن قط من أحدها إ� هذا الحد �أنه مدفع.
ليوز، ل�نه لم �جرؤ ع� � الم��

�ان صندوق الذخائر مث�تا ��
ى ما إذا �ان مليئا. تفحصه ل��

حرك رافعة التعبئة.. ثم رقد ع� �طنه وضغط الزناد.
� القرب - خالل خمس

ء ��عا، ورأى الرجال �� �
�ان �ل ��

ثوان - قد ماتوا أو أوشكوا.. وسط ضجيج الرصاص المروع.
.. وواصل � ودون أن يرفع إص�عه حول الفوهة إ� ال�م��

القتل.
ونر) وصدر (جاك الوطواط). � انفجر رأس (ه��

�ع المسدس ، وتراجع للوراء.. ثم ان�� � هنا احتضن (ناو) الطفل��
� ووجهه إ� رأسه.. من صدر الص��

وجه (مينارد) سالحه إ� رأس (ناو) و�خ:
- دعه�

اب�سم (ناو) وقال:
- ال.. شكرا�
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- سأقتلك..
تغا�� كذلك ل�ن هذا.. - أعرف.. وستقتل ال��

:( � وأشار إ� رأس (جوست��
- لن تفعل� واج�ك أن تفعل ل�نك لن تفعل�

ا ) فرأي غالما صغ�� � هذە المرة نظر (مينارد) إ� (جوست��
مذعورا.

عاد �سأل (ناو):
- إذن ما العمل؟

- س���� ها هنا وأعود أنا للشا�� وأفر وغدا تعود أنت
للشا�� �حثا عن رجلك..

- �المك ل�س محل ثقة..
- �الفعل.. ل�ن ال خ�ار أمامك..

. � وتراجع للوراء وهو �طبق ع� عنق الص��
�
) يتوسل إ� أب�ه مذعورا.. يتوسل �عي��ه.. و�� � �ان (جوست��

صمت ركبوا القارب.
اآلن صار القارب تحت جانب السفينة.. و�ع�دا عن مدى

السالح، لذا أ�عد (ناو) مسدسه عن رأس الغالم.
رأى (مينارد) المشهد تحت مستوي وقفته.. فلم ي�تظر

ل�فكر.
� (جاك الوطواط) من خ�ە. �ع سك�� � الهواء وهو ي��

وثب ��
� وثب فيها (مينارد) ع� � اللحظة ال��

ونظر (ناو) ألع� ��
كتف�ه.. تعلق �ه وراح �طعنه بوحش�ة وعنف، ب�نما (ناو) �سب

و�لعن و�حاول إسقاطه من ع� كتف�ه.
� من ضل�ع (ناو)، � ضلع�� هذە المرة انح�� النصل ب��

اعه. � وصعب ان��
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سقط (ناو) ع� ظهرە.. ل�نه �حركة بهلوان�ة استطاع أن
�مت�� (مينارد).. الدم ي�بثق من �ل ثقوب صدرە وعنقه.. ل�نه

� توحش:
� من ضلوعه، وصاح �� �ع السك�� مد �دە ي��

- ل�س �عد �ا �اتب�
� الهواء.

�� � ورفع السك��
جحظت عيناە وتقلصت شفتاە.. �دا �أنه أحد كهنة (اإلن�ا)

�ا ع� مذبح.. وهو �قدم ق��انا ���
�خ:

- اآلن�
� أحشائه هو.

�� � و�ذا �ه يولج السك��
ة. جا �دمائه.. وشهق شهقة أخ�� سقط لألمام م��

نهض (مينارد) �ع�..
) فوجدە واقفا ع� �ضع خطوات. � �حث عن (جوست��

صاح وهو �مد �دە:
.. � - هلم �ا ص��

) �الدم�ع وهو �مد �دە ألب�ه. � امتألت عينا (جوست��
 

(تمت �حمد هللا)
بي�� ب�ش��

1980
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الج��رة..
� �دا�ة القرن الثامن

�قول المؤرخون: إن القراصنة انقرضوا ��
عون عيون � � الذين ي�� ) المتوحش�� .. �قولون: إن (البو�ان�� ع��
ضحا�اهم و�لتهمون قل��ــهم النا�ضة، لم �عد لهم أثر.. �قولون:
� مثلث (برمودا) ألس�اب مغناط�س�ة

�� �
إن السفن تخت��

� ع� � هذە الروا�ة نعرف - �العادة - أن المؤرخ��
غامضة.. و��

خطأ.
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

واحــــد..
اثنان..
ثالثة..
أر�عة..

خمسة..
ستة..

س�عة..
ثمان�ة..
�سعة..
ة.. ع��

.. أحد ع��
.. اثنا ع��

.. ثالثة ع��
.. أر�عة ع��

.. خمسة ع��
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المالحظات

[←1]
Hog Snout
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[←2]
� �ستوحيها من (أندي وارهول) فنان أم���� اشتهر �لوحاته الغ���ة ال��

ە ال�عض نصا�ا.. ە ال�عض ع�ق��ا واعت�� إعالنات الصحف.. اعت��
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[←3]
� أثناء كتا�ة هذە الروا�ة.

ا �� ) كث�� .. وقد لجأ إل�ه (ب�ش�� �
ال�تاب حق���
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[←4]
�عرف ال�حارة أن البول ي��ل سم قند�ل ال�حر، وهو أسلوب غ�� مح�ب

ل�نه فعال.
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon


3444

( �لمة مهمة) :
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
إ�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م � للمكفوف��
ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس

واالندماج �المجتمع �ش�ل طب��� .
� حرصنا و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
�
ع� توف�� خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك
ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


3445

 



3446

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
          العدد رقم (30)      

 
 
 
 
 

ال تنظري اآلن�
 

� دو مور��ه.
�قلم: داف��

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.
م لك أروع ما يزخر �ه األدب سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدِّ

� مختلف صنوفه..
�� ، العال��

من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..
من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..

.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��
ق إ� الغرب.. ومن ال��

و�� الحضارة..
و�ل�ك..

د. ن��ل فاروق
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المؤلف..
؛ فقد حان � لما كنا قد وصلنا �سالم ونجاح إ� ال�ت�ب الثالث��
�
ة ع� س��ل االحتفال، و�ما فعلنا �� � الوقت لنقدم قصة متم��

�ن. ال�ت�ب الع��
�ة � (ال تنظري اآلن) مجموعة قصص�ة ممتعة ل�ات�ة إنجل��
� دومور��ه).. وقد ال �عرف ال�عض عظ�مة الشهرة، �� (داف��
االسم ل�نهم - �التأ��د – شاهدوا ف�ل� (الطيور) و(ر���ا) عن
� لها، والقصتان قدمهما س�د ال�ش��ق (ألف��د ت�� � شه�� قصت��
ا من النص ا جد� � افه - قد تحّرر كث�� ه�شكوك) و�ن �ان - �اع��
.. فعادته �� أن �قرأ الروا�ة مرة واحدة فقط، ثم ي�ساها األص��

� إخراج الف�لم �ط��قته الخاصة�
ع �� ا، و��� تمام�

� (لندن) عام 1907، وتلقت تعل�مها
� دومور��ه) �� ولدت (داف��

� سن الثامنة ع�� كت�ت أو�
� الب�ت مع شق�قاتها، و��

��
� لم � تحمل اسم (شجرة التفاح)، وال�� مجموعاتها القصص�ة ال��

ُت��� إال عام 1952.
ال (فردر�ك براوننج)، � عام 1932 تزوجها الم�جور ج��

و��
� (كورنوول) ح�ث رزقا بثالثة أطفال..

وعاشا ��
� حققت نجاحها � عام 1936 قدمت لنا (حانة جاما��ا) ال��

��
� ساحل (كورنوول)، وقد �افأ

�� � .. وتح�� عن المه���� � األد��
(ألف��د ه�شكوك) هذە الروا�ة �أن أخرجها للس�نما عام 1939..

وجاءت قصة (ر���ا) عام 1938 لتت�ج شهرتها1..
ة ه�� فر�شمان)، و� روا�ة شه��

ُ
� عام 1941 قدمت لنا (ن

و��
�دورها..
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�قول النقاد: إن أسلوب (داف�� دومور��ه) شد�د الم�لو درام�ة،
..  مسل�ة ال أ���

ً
 أدب�ة جادة، و�نما أعما�

ً
و�نها لم تقدم أعما�

) قد برهنت عن براعة شد�دة ��ات�ة غموض � والحق إن (داف��
ة (ابنة ع�� راش�ل) � قصصها الشه��

و�ات�ة �ش��ق، خاصة ��
� و(الطيور) و(موعد).. ثم القصة الحال�ة (ال تنظري اآلن) ال��

ا �ما وراء الطب�عة.. ا شد�د� كت�تها عام 1971، وتعكس اهتمام�
) عام 1989 �عد ما صارت عالمة من � وقد توف�ت (داف��

ي المعا�.. � عالمات األدب اإلنجل��
 
 

د. أحمد خالد
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� دو مور��ه)
..أهم أعمال (داف��

- الروح المح�ة (1931).
ا ثان�ة (1932). - لن أعود شا��

- حانة جاما��ا (1936).
- ر���ا (1938).

- الج�ل الجائع (1943).
ال الملك (1946). - ج��

- الطف�ل�ات (1949).
- ابنة ع�� راش�ل (1951).

ان الصقر (1965) - ط��
ة: ومن مجموعات قصصها القص��

- شجرة التفاح (1952).
- هل�� �ار�ــــح.. هلم �ا طقس (1940).

- قصص م�كرة (1959).

- نقطة االنه�ار (1959).
- ال تنظري اآلن (1971).

- الموعد (1981).
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ال تنظري األن..
- «ال تنظري اآلن»

� عجوز�ن ع� �عد قالها (جون) لزوجته -.. ل�ن هناك فتات��
ا.. � منا، تحاوالن تن��� مغناط�س�� منضدت��

ع� الفور تظاهرت (لورا) �التثاؤب، وم�لت رأسها �أنما تف�ش
� السماء عن طائرة ال وجود لها..

��
.. ً

- خلفك �الض�ط - أضاف - لهذا ال �مكنك االستدارة حا�
ا أ��� من الالزم.. س�كون هكذا واضح�

� العالم، وأسقطت م�شفتها ثم انحنت
لع�ت (لورا) أقدم لع�ة ��

لتلتقطها، وأرسلت نظرة خاطفة من فوق كتفها األ�� و�
�ا تعتدل ثان�ة.. وع� الفور �دت عليها أول عالمات الهست��

المكبوتة، وهمست:
� �ل هما توءمان ذكران متنكران.. - ل�ستا فتات��

�ان صوتها يو�� بنذير ن��ة ضحك ال تتح�م فيها، فصّب لها
اب وقال لها: �عض ال��

، ح�� ال تالحظا ضح�ك، أنا اآلن أعرف � ق�� - تظاهري �أنك ���
�
ان ج�سهما �� � أورو�ا و�غ��

هان �� � من هما.. إنهما مجرمان يت��
�
ا شق�قان �� � (تورسللو) وغد�

�ل لحظة.. اليوم شق�قتان ��
.. � (فين�س�ا) فقط ي�ّدالن الث�اب والجّمت��

- لصا مجوهرات أم قاتالن؟
؟ �

� أ�ساءل، ترى هل الحظا�� ا.. ل�ن�� - آە� قاتالن حتم�
� إذ جلب القهوة، ووضع الفا�هة أمام (لورا) مما

قاطعهما السا��
ساعدها ع� كتم عاصفة الضحك.. وسألته:
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� أ�ساءل ك�ف لم نالحظهما ق�ل اآلن؟ إنهما ط��لتا القامة، - إن��
وعس�� أن تفشل �� مالحظتهما..

- هذە المجموعة من األم���ان، والرجل الملت�� ذو (المونو�ل)
الذي ي�دو �الجواس�س.. لقد �انوا �حجبونهما عنا.. ر�اە� ذات

� ثان�ة� الشعر األب�ض ترمق��
أخرجت (لورا) عل�ة مساح�قها، ووضعتها أمام وجهها لتعمل

المرآة كعا�س..
وقالت:

� � تركت آلل�� - ي�دو أنهما تنظران �� ال لك.. لحسن الحظ أن��
لدى مدير الفندق

و�المسحوق لطخت خديها.. ثم قالت:
.. ي�دو � أنهما ناظرتا � - لقد فهمنا خطأ.. إنهما ل�ستا لصت��
� ح�اتهما �

� إجازة، وقد ادخرتا �ل مل�م ��
مدرسة طي�تان ��

ا كـ تزورا (فين�س�ا).. ال �د أنهما جاءتا من م�ان ُ�د� ش�ئ�
..( ال�ا)، وال �د أن اسميهما (ت��) و(تی�� � (أس��

(واال�انجا) ��
ا �دأت ت�ت�.. لو استطعت الحفاظ ع� هذا، � قال لنفسه: أخ��
ولو استطعنا أن ن��ادل الن�ات، ونمارس التخ�الت السخ�فة
� متاحف الفنون؛ عندها � ما ب��

�صدد القوم من حولنا، أو نم��
ء.. وس�لتئم الج�ح وتعود الح�اة لما �انت �

س�ستقر �ل ��
عل�ه.. ست��..

قالت (لورا):
ا.. ا، وقد استمتعت �ه حق� ا جد� - أتعلم؟ �ان هذا غداًء طي��

� لألمام و�صوت هامس مت�مر ا �.. ثم انح�� ا �.. حمد� حمد�
قال:

� أنها س��دل جمتها - إن احديهما ذاه�ة لدورة الم�اە.. أتظن��
هناك؟
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ا.. سأت�عها ألرى ما س�حدث.. - ال تقل ش�ئ�
� رضا.. رأى المرأة تنهض قاصدة الحمام، و�انت

وراحت تزوم ��
لها مالمح ���ة ق��ة، ط��لة القامة، تعقص شعرها ع�
ا ور�طة عنق ا رجول�� � أ�ام أمه، ترتدي قم�ص�

الموضة الشائعة ��
 من (الت��د)..

ً
و�وا�

� تم نحتهما بنفس القالب، والفارق �انت �� وأختها توءم��
ا.. الوح�د ب�نهما هو أن شعر األخرى أ��� ب�اض�

نهضت (لورا) لتلحق �المرأة، وقالت:
� أعود أال - المهم أال تضحك ح�� ال أضحك �دوری.. تذكر ح��

تنظر �� ح�� لو جئت معها..
� جسدك..

- خذي الحذر.. فل��ما تحمل حقنة مخدرة تفرغها ��
وان�فْت الحقة �ف��ستها..

جلس وحدە �دخن، و�ختلس النظر إ� األخت األخرى..
الحمد �.. ل��ما �انت هذە العطلة �� ما تحتاج إل�ه (لورا)..
ل��ما قضت ع� ال�أس الذي أحاط بها منذ ماتت طفلتها.. لقد

قال له الطب�ب:
.. � - إنها ستقهر األلم.. �لهن �قهرنه �عد ح��

قال (جون):
ء لديها من ال�دا�ة.. إن �

� �ل �� - نعم.. ل�ن الطفلة �انت تع��
ر أمورە.. ل�ن (لورا) � سن المدرسة اآلن و�عرف ك�ف �دبِّ

اب�نا ��
ا.. �انت ته�م بها ح��

- �ال�ما صغ�� وس�كون لد��ما أطفال آخرون
ا؟ إن �الم سهل.. ك�ف �س��دل �ح�اة طفل محبوب حلم�
الطفلة القادمة ستكون لها ذات�تها المختلفة وخصائصها
) تنام ف�ه، � � الفراش الذي �انت (كرست��

المتفردة.. س�نام ��
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ا ذلك المالك الشم�� ذا الشعر األسود الذي ل�نها لن تكون أ�د�
رحل..

قه � تخ�� ك�� � ث�ات اآلن.. نظرة مليئة �ال��
�انت المرأة ترمقه ��

ا �ما ا لل�ساء� فلتنظري �� شذر� ل�شعرە �عدم الراحة.. سحق�
� الهواء.

ت��دين.. هذە لع�ة �لعبها اثنان.. ونفخ سحا�ة دخان ��
� النها�ة لم �ستطع تحمل عي�يها الزرقاو�ن، فأشاح بنظرە

��
.. ل�نه ظل �شعر بوخز واستدار �طلب الفاتورة من السا��

� مؤخرة رأسه..
عي�يها ��

ا.. ع�� دقائق ع� � نظر إ� ساعته لقد تأخرت (لورا) كث��
األقل..

ثم سمع صوت خطوات.. هذە التوءمة عائدة إ� المنضدة
ح�ث أختها، و�انت تقول ما لم �فهمه.. ما هذە الل�نة؟

؟ أأسكتلند�ة ��
رآها تمّد �دها ل�ساعد أختها ع� النهوض، ثم تحركتا ع��

الحد�قة � ت�تعدا عن عي��ه..
ە، فقال لها: ا �عد ما نفد ص�� � جاءت (لورا) أخ��
اف �أنك أخذِت وقتك.. - حسن.. �جب االع��

� رأى ذلك التعب�� ع� وجهها: ثم توقف ح��
- ماذا هناك؟ ماذا حدث؟

�انت مصدومة.. تأرجحت لتجلس إ� المائدة، فسألها:
- ماذا؟ هل أنت م��ضة؟

رفعت وجهها، وتعب�� حائر غ��ب ع� وجهها:
ء �مكن أن �كون.. إنها ل�ست ميتة �ل �� �

- إنه رائع.. أروع ��
�( � معنا� لهذا �انتا تحدقان فينا.. �ان بوسعهما أن ت��ا (كرست��

ر�اە� هذا ما كنت أخشاە.. لقد ُجنت� ماذا أفعل؟
افتعل اب�سامة وقال:
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.. أما آن أن نرحل؟ لقد دفعت الفاتورة، �
- ه�ا بنا �ا ع��ز��

و�مكننا اآلن الذهاب لرؤ�ة ال�اتدرائ�ة، و�مكننا أن نركب
(الل�ش) إ� (فين�س�ا)..

ق صوته انبهارها.. قالت: � ل�المه، ولم �خ��
لم تكن تص��

- �جب أن أح�� لك.. لقد ت�عت العجوز إ� دورة الم�اە
� الحوض، وفجأة استدارت وقالت ��

فوجدتها تغسل �ديها ��
� � تعسة ثان�ة.. لقد رأت أخ��

�لهجة سكوتالند�ة ق��ة: ال تكو��
� زوجك و�� تضحك� ة، جالسة ب�نك و��� طفلتك الصغ��

ور��ت ع� رأ� مطمئنة.. آە �ا (جون)�
� ال أختلق ما أقول.. ال ت�ُد كهذا� أقسم أن��

�ان صوتها الملهوف �جعل قل�ه ي�ب إ� فمه.. �جب أن يهدئها
وأن �ظهر تصد�قه لها..

ا ط�لة هذە � سع�دة �ا (جون) سع�دة.. كنت أموت �مد� - إن��
� � كنت أداري هذا عنك.. اآلن زال ال�مد ألن�� األسابيع، ل�ن��

أعرف أن المرأة محقة.. �م هو رائع من.. لقد �س�ت اسمها..
( � ة)، أما من رأت (كرست�� إنها طب��ة متقاعدة جاءت من (إدن��
ف� كف�فة منذ أعوام.. و�انت تدرس ما فوق الطب�عة ولها قوى
� أصابها الع�.. نفس�ة معينة، ل�نها صارت وس�طة حقة ح��
) �دقة ح�� الفستان األزرق ذي األ�مام � لقد وصفت (كرست��

� ع�د م�الدها..
الورد�ة الذي �انت ترتد�ه ��

والتقطت المند�ل وتمخطت، وقالت:
.. ول�س علينا أن نقلق.. - �� �خ��

� قال لنفسه: لو �ان هذا الشعور �سعدها فلن أرفضه.. ل�ن��
� قراءة األف�ار

ا �� ا منفر� ا.. إن هناك ش�ئ� أتم�� لو لم �حدث أساس�
ا.. � وتوارد الخواطر، وال أحد �جد له تفس��

ا �عدم القلق: سألها متظاهر�
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� مقا�لتهما ثان�ة.. أل�س كذلك؟ - أنت لم ترت��
� �ه..

ا�� - ولماذا �ا ع��زي؟ لم �كن لديهما ما هو أ��� لتخ��
� إنهما � ا لتواصال رؤ�ة العالم.. �ا للع��زت�� ولسوف ترحالن فور�

� � ء سوى لص�� جواهر أو قاتلت�� �
أي ��

ونهضت قائلة:
� (تورس�للو) ف�جب أن نرى ال�اتدرائ�ة..

- هلم� ما دمنا ��
ل مجموعة � ة ُت�� ا إ� قرب المرفأ، ح�ث �انت المعد�َّ واتجها مع�

جد�دة من الس�اح، ومش�ا إ� (سانتا مار�ا أسونتا).
راحا يتأمالن ال�اتدرائ�ة.. يتفحصان النقوش والرسوم ع�
الجدران، ل�نه لم �ستطع االستمتاع خاصة أن الزحام جعل
.. ولم �مّس قل�ه الجمال ال�الغ الذي رآە.

ً
� مستح�� التذوق الف��

� هناك.. �انت العم�اء � �الشق�قت�� رفع عي��ه نحو ال�اب، ففو��
تتمسك �ذراع أختها و�� ت��عها.. شعر �شلل �امل �غمرە.. هذە
�� النها�ة.. ال مفّر.. ال مستق�ل.. شعور غ��ب غمرە وزال
ا من الح�اة: تجّوالن ا غ���� ا.. هاتان المجرمتان تمارسان نوع� ��ع�

حول العالم ل�شعرا الناس �عدم الراحة..
شعر �ـ (لورا) تجذب �مه:

- أل�ست جم�لة؟ أل�ست هادئة؟
- من؟!

قك.. ا �خ�� � الصورة.. إن لها سحر�
- الـ (مادونا) ��

ا.. � لست متأ�د� - أ.. أعتقد ذلك ل���
اء �عض ال�طاقات ثم دعاها �� عص��ة إ� االبتعاد �حجة ��

الفن�ة.. واقتادها إ� ط��ق ضيق خارج ال�اتدرائ�ة، فقالت له:
- ال أظن هذا الط��ق يؤدي لم�ان ما، وهو موحل كذلك

ا.. � نفاد ص�� جذبها �ع�د�
��
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� المم�ت..
) ق�ل إصابتها �االلتهاب السحا�� � �ان يتذكر (كرست��

�التأ��د �انت ستحب هذا الم�ان.. ر�ما �انت ستخلع حذائيها
كض جوار الماء مص��ة أمها �الهلع.. ل��

� ثان�ة.. � قدم�ه.. وتم�� أال يرى األخت��
غاص قل�ه ��

هما من (فين�س�ا) ي�تظر.. و�ل �ان (الل�ش) الذي أح��
المساف��ن قد اح�شدوا ف�ه: األم���ان والرجل ذو (المونو�ل)..

�ل ما ي��دە اآلن هو العودة إ� (فين�س�ا) ثان�ة..
ة.. م�� القارب ع�� القنال إ� ال�ح��

وقالت له (لورا) و�� ت��ــــح رأسها إ� صدرە:
 �حق ولسوف أذكرە ما حي�ت..

ً
ا جم�� - �ان يوم�

ل�كن.. ما دام هذا �جعلها سع�دة..
اقة، وما زال بها ال�ث�� َّ اآلن ي��ان روعة (فين�س�ا) وسماءها ال��

ا من (جراند �انال)، وهو مما ي�تظر أن ي��اە.. �ان فندقهما ق����
فندق م��ــــح.. واب�سم لهما موظف االستق�ال وهو �عطيهما

المفتاح..
�انت غرفتهما م��حة �دورها، ل�ن لها طابع �ل غرف الفنادق
ة ل�ن ل�س �عد ذلك.. إذ نع�ش فيها الغ��ب.. هذە غرفتنا لف��
�
كها لن توجد ثان�ة، وتغ�ب �� � ن�� سنجلب لها الح�اة، وح��

العدم..
� �ل

� الناعم، والسحر حولهما �� غادرا الفندق إ� الل�ل الدا��
صوب..

- لنمش ح�� تتفتح شهي�نا للعشاء الهائل�
ا.. فقد أنفقنا ال�ث�� اليوم.. - ل�ن ل�كن رخ�ص�

اقص ع� الماء، وال�ل ي�حث عن المتعة غ�� الجندوالت ت��
ذات الهدف..

قال لها:
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� العشاء؟ - أين ت�ناول��
- ثمة مطعم قرب كن�سة (سان زا�ار�ا).. دعنا نقصدە..

).. �انت هناك حارتان، مش�ا ع�� (فوندامنتا د�ال أرس�نا��
� واألخرى لل�سار، وتردد (جون) �صدد االتجاە إحداهما لل�م��

� الحارة ال��ى..
األمثل.. ثم قرر أن �مش�ا ��

� الص�اح،
�� � ا �طل ع� ال�حر.. وهو م�ان دا�� ا ض�ق� �ان ممر�

ا.. النوافذ واألبواب �لها موصدة، ا �ا�س� � الل�ل �دا كئ���
ل�نه ��

اصة ع� المرفأ �أنها التواب�ت.. والظالم دامس، والقوارب الم��
قالت (لورا):

- ال أذكر هذا الم�ان وال أح�ه..
- أنا أعرف أين نحن �الض�ط..

ا عندما سمعا �خة.. جاءت من أحد المنازل � ا صغ�� ا ج�� وع��
ل�ن أيها؟ مستح�ل أن تعرف، وهمست (لورا):

- ما �ان هذا؟
- أحد الس�ارى.. هل�..

، �ل �� ش�يهة ��خة رجل يتم خنقه، لم تكن �خة سك��
و�عان ما تالشت، إذ صارت ق�ضة الخانق أقوي..

ها.. والحظ (جون) � س��
، وقد جّدت �� �

� الم��
�انت �س�قه ��

ا �خ�ج من �دروم أحد المنازل ثم ي�ب إ� قارب.. � ا صغ�� ش�ئ�
ة ال ت��د ع� خمس سنوات، ترتدي �انت طفلة.. طفلة صغ��

ا فوق تنورتها، وكّبود �غ� رأسها.. � ا قص�� معطف�
�انت ت�ب من قارب آلخر، �أنها مصممة ع� الفرار.. وانزلقت
� النها�ة ركضت

دت توازنها.. �� � مرة فاحت�ست أنفاسه ثم اس��
��

ل ع� الناح�ة األخرى، واختفت هناك.. � فوق درجات م��
ا من هذا، وّ�ە ذلك.. ل��ما �ان لم تكن (لورا) قد رأت ش�ئ�
للمشهد - الذي له عالقة أ��دة �ال�خة - أثر مخ�ف ع�
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أعصابها..
اتجها ب�طء ع�� الزقاق.. و�ان يتظاهر بثقة ال �مل�ها..

سألته:
- ال �خات أخرى.. أل�س كذلك؟

ا.. � ا سك�� - ��.. �ان شخص�
ا.. ا وصال إ� ج� آخر.. وقد أدر�ا أنهما ضال الط��ق حق� � أخ��
ء وصار المشهد �

� شارع م��
ا �مشون �� ناس�

�
هنا لدهشته رأى أ

ا..
�
مألوف

قال لها:
- �ما قلت: هذە �� (سان زا�ار�ا).. ال �د أن مطعمك ل�س

ا.. �ع�د�
�ان األضواء المبهجة والناس وشعر برضا ألنهما ع� األقل س��
) - مطعم � �عد �ل هذا الصمت والظالم.. ورأي الفتة (ر�ستوران��

ء من �ع�د.. �
- ت��

دخال المطعم وسط الصخب وصوت الضحك ورائحة
� ال�سطرمة.. و�انت قائمة الطعام هائلة مكت��ة �ح�� بنفس��

اللون..
� ي�تظر ما س�طل�ان، وهنا نظر (جون) حوله فرأى

ووقف السا��
 ألنهما �انتا

ً
� ركن القاعة� ال �د أنهما وصلتا حا�

�� � التوءم��
� �قودهما للمنضدة..

عان معطفيهما والسا�� � ت��
ال �د أنهما �انتا ت��عانهما.. لماذا اختارتا هذا المطعم من �ل
(فين�س�ا)؟ ما لم تكن (لورا) قد اتفقت معهما عل�ه.. هناك
مطعم صغ�� قرب كن�سة (سان زا�ار�ا).. سنذهب هناك

للعشاء..
فع ، ل�نها س�� � �انت (لورا) مشغولة �القائمة ولم تر األخت��
� أ�ة لحظة وتراهما.. �الفعل نظرت ع�� القاعة وأطلقت

رأسها ��
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�
شهقة.. إنها صادقة.. �التأ��د صادقة..

- �ا للعجب� إنهما هنا� الع��زتان.. لقد رأتانا..
ولوحت ب�دها م�ورة، فانحنت التوءمة الم��ة واب�سمت..

وأعلنت (لورا) أنها س�نهض لتحييهما..
- �حق السماء� نحن لم نطلب عشاءنا �عد..

- لن أتأخر أ��� من دق�قة..
ا ا خال�� ونهضت عابرة الغرفة، وصافحتهما وجذ�ت مقعد�

لتجلس جوارهما.. وراحت تت�لم وتب�سم..
- لقد فسدت األمس�ة�

� ضيق.. ما �ان يوشك أن �كون ل�لة به�جة قد
ر (جون) ��

�
فك

) المتوفاة تقاسمهما � امتأل اآلن برؤى األرواح، و(كرست��
�
) ح�ة ل�انت �� � المنضدة.. �اله من سخف� ولو �انت (كرست��

الفراش منذ ساعات..
� جد�ة.. قال

، واألخت الم��ة تت�لم �� �
�انت (لورا) تص��

(جون) لنفسه: مخادعتان� ر�ما هما رجالن متنكران �ما خطر
� (تورسللو).

لنا ��
ا.. �ان من المستح�ل وجاء ما طل�ه (جون) من طعام عشوائ��

� صلصة حمراء..
ا ��

�
ە، و�ان غارق � تمي��

� مما �دا له �لحم ت�� � كب�� �حت�� ذا�ت الصلصة لتظهر ��
مسلوق متّ�ل �الثوم.. إال أن الصلصة �انت ذات مذاق سکری�

ا، وهنا �انت (لورا) قد جاءت.. وضع الملعقة وأزاح الطبق �ع�د�
ا.. وّ�ە هذا؛ ألن الغث�ان �ان �منعه من جلست ولم تقل ش�ئ�

اإلجا�ة.. راحت تأ�ل طعامها دون أن تنطق..
ا قالت: � أخ��

.. إن هذا مف�ع إ� حد ما.. لقد ذه�ت � - أعرف أنك لن تصدق��
األختان إ� ال�اتدرائ�ة و�ن كنا لم نرهما.. وتقول األخت
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) �انت تحاول االتصال بنا ط�لة الوقت.. � الم��ة: إن (كرست��
� (فين�س�ا)، وت��د أن نغادر

ا ي�تظرنا لو �قينا �� تقول: إن خطر�
ا.. فور�

� غ�ظ: هذا ما �ان ينقصنا.. هاتان األختان تن��ان ترت�ب
ر ��

�
فك

اءى لهما.. قال لها: ح�اتنا �ما ي��
� أن أقول � ع� اإلطالق.. و�ؤسف�� نت�� � - هاتان الشق�قتان غ�� م��

� وجدت ف�ك حمقاء حق�ق�ة.. هذا، ل�ن��
.. إنهما صادقتان.. - أنت مخ��

�
.. ��احة �ا ع��ز�� � نت�� � � لجعلهما م��

- ل�كن.. ل�ن هذا ال �ك��
( � ك أنها رأت (كرست�� � دورة م�اە لتخ��

ا �� أنت قا�لت امرأة عجوز�
�جوارنا.. ثم تحاول �عد هذا - مزهوة بنجاحها - أن تطردنا من

(فين�س�ا)
قالت له:

- ل�كن.. كنت أتوقع هذا منك.. ل�ن - ��احة - لقد رأينا ز�دة
(فين�س�ا) ولم �عد ثمة م�ان جد�د نراە.. ولو �قينا هنا لظل

، يتوسل � � نرحل.. ) الح��ن �طارد�� � وجه (كرست��
� هدوء م��ب قال:

��
- حسن.. هذا �سّوى األمور.. سأذهب إ� موظف االستق�ال

� الص�اح..
حل �� ە أننا س�� وأخ��

، والغ��ب أن األخت � ) قلقة عل�ك أ��� م�� � - إن (كرست��
ال�ف�فة تقول إنك تتمتع �قوى نفس�ة ال تعرفها.. إنك ع� صلة

�المجهول ول�س أنا..
� النفس�ة هذە تدعو�� للرح�ل اآلن..

- ل�كن.. إن غ��ز��
.. � � �� �دفع الفاتورة، واختلس نظرة لمائدة األخت��

ونادي السا��
) �ط��قة غ�� روحان�ة � ا من (الس�اجي�� �انتا تلتهمان أ�وام�

�المرة..
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؛ قد استحالت �
� �انت تغرى �الم�� رط��ة المساء الناعمة ال��

اآلن إ� مطر ��ــــح.. ورجل أو اثنان يهرعان تحت المظالت..
.. شوارع خال�ة ومنازل ً

وقال لنفسه: هذا ما يراە الناس ل��
� صور (فين�س�ا) فد�كور براق

مغلقة.. أما ما يراە الس�اح ��
للعرض..

اء ع� حق.. مدينة (فين�س�ا) تغرق ب�طء.. وعما قال: إن الخ��
ق��ب تص�� تحت قاع ال�حر..

�ا لها من نها�ة ساحرة ألمس�ة تو�� �األمل�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

هرعت (لورا) إ� المصعد، ب�نما استوقفه موظف استق�ال
ا.. فتحها فوجد أنها من ناظر الفندق ليناوله برق�ة من إنجل��

) االبتدائ�ة.. مدرسة (جو��
�
� الزائدة الدود�ة. ��

) تحت المالحظة لالش��اە �� (جو��
ورة إخ�ارك المس�ش�� اآلن. ال تخف ل�ن الجراح يرى ��

�شارلز ه�ل
 
ق�ة. � المصعد، وناولها ال��

� ثم لحق �ـ (لورا) �� قرأ المكتوب مرت��
ا طي�ة - جاءت هذە إذ كنا �الخارج.. ل�ست أخ�ار�

وضغط زر المصعد ب�نما �� تتلو ال�لمات المقلقة.. قالت له:
.. إن

ً
ك (فين�س�ا) حا� - حسن.. هذا �سّوى األمر.. �جب أن ن��

) تحاول � � خطر ول�س نحن.. �انت (كرست��
) هو الذي �� (جو��

إخ�ارنا بهذا..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا إدارة الفندق ب��ة ما حقائبهما، وأخ�� � الص�اح التا�� حزَّ
��

الرح�ل..
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� هذا النذير، وع� مائدة
ا �� � دور� �انت (لورا) مقتنعة �أن لألخت��

� جاءا بها، ك�ان س�ارتهما ال�� ها (جون) �خطته: س�� اإلفطار أخ��
و�ستقالن قطار العودة من (م�النو) إ� (�ال�ه) فهو مه�أ لحمل

الس�ارات..
ا: قالت له وقد �دت لها هذە الخطة �طيئة جد�

، ا �� ا شاغر� - �مكننا ركوب الطائرة، ع� األقل سنجد مقعد�
ا) الل�لة.. � (إنجل��

و�ــهذا �كون أحدنا ��
وطل�ت من موظف االستق�ال أن �حجز تذكرة ع� طائرة
منتصف الل�ل إ� (لندن)، وتذكرة أخرى ع� قطار الس�ارات

لزوجها..
قال لها (جون):

�ن ساعة لن تصنع �ل هذا الفارق ا وع�� - ال داع� للهلع.. إن أر�ع�
 إذ قالت:

ً
�ان الهلع ع� وجهها فع�

- ر�ما لن تصنعه لك ل�نها تصنعه �.. لقد فقدت طفلة ولن
 آخر..

ً
أفقد طف�

- حسن.. حسن..
� �ستقر األمور، يرجع إ� ا، ثم - ح�� ا مع� ح عليها أن �ط�� واق��

(إ�طال�ا) و�عود �س�ارته للوطن..
قالت له:

- فكرة سخ�فة.. وك�ف ننقل �ل هذا المتاع إذن؟ ال �د من
ة، � الطائرة هو حقي�ة صغ��

س�ارة لنقله.. �ل ما سأحتاج إل�ه ��
ء من متاعنا.. �

و�مكنك أن ترجع �الس�ارة ع� مهل ومعك �ل ��
ء مع �

، ب�نما (لورا) ترتب �ل �� صعد لغرفته المألى �الفو��
موظف االستق�ال.. فجأة دق جرس الهاتف.. �انت هذە (لورا)

تتحدث من البهو:
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.. ما �انت األمور لتكون أفضل.. ثمة طائرة تغادر �
- ع��ز��

(فين�س�ا) �عد ساعة، وهناك (ل�ش) س�نقل مجموعة الس�اح
�
المساف��ن من (سان ماركو) خالل ع�� دقائق.. هناك من أل��

� (جيت��ك) خالل أر�ــع
حجزە ع� الطائرة، و�ذا سأ�ون ��

ساعات..
.. ً

- س��� حا�
� البهو.. لم تعد قلقة متوترة �ل مفعمة �التصم�م،

ولحق بها ��
�
� ط��قها ول�م تم�� لو �لحق بها.. ما �ان ل�طيق ال�قاء ��

�انت ��
 إ� (م�النو)،

ً
(فين�س�ا) �عد رح�لها.. ثم الرحلة الرهي�ة ل��

ا �القلق.. � القطار وحدە مفعم�
والساعات الفظ�عة ��

� م�دان (سان ماركو)، والناس يتأهبون
�انت ال��ــــح تهب �شدة ��
لركوب الل�ش؛ إذ قال لها:

� - �مكنك قضاء الل�لة عند (آل ه�ل).. وأرجو أن تتص�� ��
.. �مجرد وصولك إ� المس�ش��

ا �الحقائب، وعليها عالمات (يونيون جاك) �ان الل�ش مكدس�
.. نظرت للقارب واب�سمت، وقالت: � �طاني�� الخاصة �ال��

� عّ�.. )، واطم�� � بنفسك �ا (�ع�� - اعت��
تعا� نف�� الرح�ل، فصعدت (لورا) إ� (الل�ش) وراحت تل�ح

� بها. ب�دها ومعطفها القرمزي يتطاير وسط المح�ط��
ا إ� ا �الح�ة.. ثم استدار عائد� ابتعد (الل�ش) فراح يرمقها شاعر�
الفندق.. لقد صارت غرفتهما خاو�ة مق�ضة الش�ل، خاصة
� �ل م�ان.. ث�ابها.. مساح�قها.. أنبوب

وحاج�ات (لورا) ��
معجون أسنانها.

ا.. س�دفع الفاتورة.. أن� حزم متاعه وقرر أن ي�دأ رحلته فور�
�
ء �� �

وراح يرمق الوافدين الجدد للفندق، الذين يرمقون �ل ��
انبهار، و�ومهم الشاب ي�تظر من يرتب الخطط له..
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س�تناول الغداء ثم ينقل متاعه إ� المرآب الذي ت�تظر س�ارته
).. اآلن � ط��قها إ� (جو��

� الهواء.. ��
ف�ه.. إن (لورا) اآلن ��

�حا وتنعما �سالم الروح.. لقد تحققت � أن �س�� �مكن للتوءم��
أمن�تهما..

� الرح�ل
� اح�ساء القهوة، ألنه راغب ��

أن� الغداء ولم يرغب ��
رى م�� �عود ثان�ة إ� (فين�س�ا)؟ �عد عام؟

ُ
.. و�ساءل: ت ً

حا�
ا؟ �عد ثالثة أعوام؟ ر�ما لن �عود أ�د�

� س�نقله إ� الجانب اآلخر من الماء، ورأى ركب المعد�ة ال��
معد�ة أخرى تتجه بر�ابها إ� (فين�س�ا).. �لهم س�اح سعداء
� لو ت�ادل شغوفون برؤ�ة المدينة الجم�لة.. وللحظة حمقاء تم��

معهم األما�ن..
� �ـ (لورا) �معطفها القرمزي تقف ع� المعد�ة األخرى هنا فو��
.. ب�نما األخت الم��ة تتحدث �حماس مع � مع الشق�قت��

� وع� وجهها نظرة ضيق�
(لورا)، و (لورا) تص��

 نظر، ولم �ستطع ال�اخ أو التل��ــــح.. ماذا حدث؟ ال�د
ً

مذهو�
� هذە

� رحلة الطائرة ولم تقلع.. ل�ن - ��
أن هناك خطأ حدث ��

� الفندق؟ ولماذا جاءت األختان
الحالة - لماذا لم تهاتفه (لورا) ��

معها؟ ولماذا ي�دو عليها الضيق؟
ستعود (لورا) إ� الفندق حاس�ة أنها ستجدە هناك، عازمة ع�
العودة �الس�ارة معه.. �ا للخلط� �ل ما بوسعه هو أن يتصل

ها.. �الفندق � �طلبوا منها انتظارە ح�� �عود ل�ح��
� العمالت وصلت المعد�ة إ� المرفأ، ف�حث عن هاتف.. رن��
� النها�ة رّد عل�ه موظف

المعدن�ة.. اصط�اد األرقام.. ��
االستق�ال.. قال له:

ا.. ابق الس�دة عندك ح�� - انتظر.. ي�دو أن هناك خطأ م��ع�
أعود..
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� رأيتها ا � إن�� فهم الموظف األمر.. وقال (جون) لنفسه: حمد�
ق�ل أن أرحل.. مّرت دقائق وراح ي�ساءل عن كنه الخطأ الذي
�
ء �� �

ە ��ل �� .. ستخ�� � � المطار.. ال جدوى من التخم��
حدث ��

الفندق..
؟ فلتذه�ا إ� الجح�م.. �مكنه أن يتخ�ل (الرا) � وماذا عن األخت��
رى هل �مكننا

ُ
� لم تلحقا �الطائرة.. ت ە أن الع��زت�� تخ��

اصطحابهما إ� (م�النو)�؟
فجأة وصلت المعد�ة إ� (فين�س�ا) من جد�د.. �م هو مث�� أن
ا أن �جد تعود إ� م�ان وّدعته منذ دقائق.. دخل الفندق متوقع�
(لورا) ت�تظرە، ل�نها لم تكن هناك.. اتجه إ� موظف االستق�ال

�سأله:
� �عد؟ - ألم تأت زوج��

- نعم �ا س�دي..
- هل أنت واثق؟

.. ا �ا س�دي.. فلم أب�ح الم�ان منذ اتصلت �� - قطع�
� (سان ماركو) منذ خمس دقائق..

- ال أفهم.. ال �د أنها ��
- ر�ما رحلت (الس�يورة) مع صد�قتيها إ� فندقهما.. هل تعرف

الفندق؟
� ال أعرف اسميهما.. - لألسف ال.. �ل إن��

ا من المحادثة:
�
هنا تدخل مدير الفندق، وقد سمع طرف

- سأقول لك ما �جب عمله: سأتصل �المطار وأتأ�د من أن
ت��ات .. و�ــهذا نصل لم�ان ما.. إن ال�� ً

الرحلة قد أقلعت فع�
تفسد عادة..

- ال �أس..
ا.. �ا للخلط� �ان عليها وأشعل لفافة تبغ وراح �ذرع البهو متوتر�
� الهاتف.. �ستخدم إ�طال�ة ��عة

ًأن تتصل �ه.. المدير يت�لم �� �
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�
: ً
� النها�ة وضع السماعة قائ�

ا لم �فهمها (جون)، و�� جد�
� الموعد،

ا �ا س�دي.. لقد أقلعت الطائرة �� - هذا غامض جد�
وع� قدر ما أراە أعتقد أن (الس�يورة) عدلت عن السفر..

- ولماذا تعدل؟ لقد �انت ملهوفة ع� العودة
هزَّ المدير كتفه:

- أنت تعرف ال�ساء �ا س�دي..
ر (جون) �صوت عال:

�
فک

.. � � الس�دت�� - إال إذا �ان لقاء هات��
� تحفظ:

قال المدير ��
- ر�ما ارتك�ت خطأ �ا س�دي، ولم تكن (الس�يورة) �� من

رأ�ت..
قال (جون):

ا و�ال ق�عة �ما ا قرم��� .. أؤكد لك.. ترتدي معطف� � - ال.. �� زوج��
� أ�ة

� رأيتها �� �� � أن أقسم ع� أن�� فارقتها �الض�ط، و�مكن��
.. �

مح�مة تطلب شهاد��
وا�شغل موظف االستق�ال ب�عض الضيوف الجدد، فسأل

المدير (جون):
؟ � هم �عرفون الس�دت��

�
- هل ترى أن نتصل �فندق (تورس�للو) عل

- ال أرى فكرة أفضل..
ت دقائق من المحادثة الهاتف�ة، ثم قال المدير: ومرَّ

ا.. ل�نه �قول إنهما - إن مدير فندق (تورس�للو) �ذكرهما ج�د�
جاءتا للغداء فقط وال �عرف اسميهما..

ء ب�دنا سوی اإلنتظار.. �
- هذە �� النها�ة إذن.. ال ��

ا أن يرى وأشعل لفافة ت�غه الثالثة، وراح �ذرع البهو متوقع�
� أ�ة لحظة.. من المؤكد اآلن أن

معطف (لورا) األحمر ��
� أقنعتا (لورا) برؤ�ة روح�ة ما.. ر�ما �مشهد الطائرة الس�دت��
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ا اآلن والشمس لم تعد تغمر �سقط.. إنها الرا�عة والنصف ع��
الماء..

� (ب�اتزا سان ماركو)، وأخ�� الموظف
قرر أن ي�حث عنها ��

� حالة عودة (لورا) وهو �الخارج..
بنوا�اە ��

قال الموظف:
ها.. ال �د أن هذا يث�� قلقك �ا س�دي.. ا �ا س�دي سأخ�� - ط�ع�

هل أحجز لك غرفة لهذە الل�لة؟
هزَّ (جون) �دە �ال ح�لة:

- ال أعتقد ذلك..
ا عن معطف � (ب�اتزا سان ماركو) �احث�

�� �
وغادر ال�اب ل�م��

� .. غاص وسط زحام المتفرج�� � (لورا) القرمزي أو التوءم��
�ن.. لماذا لم تلحق (لورا) �الرحلة؟ �ل ما ��� له هو أن والمش��
�
ة �� � مئات الفنادق والب�سيونات الم�ع�� � ب�� ي�حث عن األخت��

(فين�س�ا)..
ال �د أنهما قرب كن�سة (سان زا�ار�ا) ح�ث قا�لهما أمس، فما

ا عن الفندق. � �انت العم�اء لت�تعد كث��
اتجه إ� هناك وقد �دت له الفكرة منطق�ة..

ا.. و�دأ قلقه يتحول إ� هلع.. لقد ظفرت � الشوارع حائر�
�� �

م��
المرأتان �ـ (لورا) وأخذتاها إ� الفندق أو أي م�ان آخر..

طة - توقف أمام مب�� شامخ كت�ت عل�ه ع�ارة (ك��ستورا) - ال��
هذا هو ما أر�د.. سأدخل..

طة �دخلون و�خرجون.. ا برجال �� ا مزدحم� �ان الم�ان �شط�
�ة، فأشار له إ� درجات � ا عن ضا�ط يت�لم اإلنجل�� ط�� سأل ��

سلم..
 وامرأة

ً
ا، ورج� ا مغلق� صعد �ضع درجات ح�ث وجد مكت��

ا، �� � �جلسان ع� دكة خش��ة خارج المكتب.. �ان الرجل إنجل��
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قال له:
- تعال واجلس.. إن لنا هنا نصف ساعة ن�تظر.. ما �ان هذا

� وطننا..
ل�حدث ��

أشعل لفافة تبغ، وسأل الرجل عن مش�لته.. فقال هذا:
� متجر �ـ (مارس�ل�ا).. أقول إن السارق

� ُ�قت حقي�تها �� - زوج��
� م�ة ع� أنها الفتاة ال�ائعة.. �ل �شال عادي، ل�ن زوج��
� لصوص.. ل��� متأ�د من أننا لن نجد الحقي�ة.. وماذا اإل�طالي��

عنك؟
ا: قال (جون) �اذ��

- حقي�ة.. �عض األوراق المهمة..
ك�ف �قول إنه فقد زوجته؟ ال �ستطيع مجرد ال�دء �ال�الم..

هزَّ الرجل رأسه وقال:
) العجوز �ان �عرف - اإل�طاليون ي�شابهون.. فقط (موسولی��
ون هنا هذە األ�ام.. ك�ف يتعامل معهم.. هناك شيوعيون كث��
طة ال وقت لديها لمشا�لنا اآلن خاصة مع ذلك القاتل.. ل�ن ال��

- قاتل؟ أي قاتل؟
- ال تقل إنك لم �سمع عنه.. إن (فين�س�ا) �لها تتحدث عنه..
.. ثم وجدوا �

لقد وجدوا امرأة سائحة مذبوحة األسب�ع الما��
ا �الج�ح ذاته ص�اح اليوم.. �قولون إن القاتل  عجوز�

ً
رج�

�
مجنون؛ ألنه ال دافع هناك.. ثمة أش�اء قذرة تحدث ��

� موسم الس�احة..
(فين�س�ا) ��

انفتح ال�اب و�رز الضا�ط؛ فدعا الزوج وزوجته للدخول..
وحدە ��� (جون) فأشعل لفافة تبغ.. وتمل�ه شعور غ��ب �أن
.. ماذا �فعل هنا وما جدواە؟ لن �جدوا �

هذا �له غ�� حق���
.. � � الش�طانت�� (لورا) لقد اختفت لأل�د مع هات��

ر�ما السفاح الذي �ف�ش عنه البول�س هو الشق�قتان..
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هذە �الفعل �� �دا�ة (ال�اران��ا).. هكذا �فقد الناس عقولهم..
ونظر لساعته.. إنها السادسة والنصف..

ء الوح�د العاقل الذي �مكن عمله هو أن يتصل �مدرسة �
ال��

� لقد �ساە � ) المسك�� ا ل�عرف األخ�ار.. (جو�� � إنجل��
�� ( �

(جو��
ا منذ سافرت (لورا).. تمام�

، وخ�ج الزوجان.. وقال الزوج: انفتح ال�اب الداخ��
�
ون �� ء: س�فعلون ما بوسعهم.. يوجد أجانب كث�� �

- نفس ال��
(فين�س�ا) و�لهم لصوص.. أما اإل�طاليون ففوق المساءلة..

واب�سما له ثم رحال.. وجاء دورە..
دخل إ� المكتب لت�دأ الرسم�ات: االسم - العنوان - جواز
السفر.. ثم السؤال.. و�دأ العرق �طفر ع� جب�نه وراح �ح�� �ل

� إنفلونزا شد�دة..
ا �أنما �عا�� � انت� �ان مرهق� ء.. ح�� �

��
�ة ممتازة: � سأله الضا�ط الذي �ان يت�لم إنجل��

� صدمة عاطف�ة.. هل الحظت
- تقول إن زوجتك �انت تعا��

هذا هنا؟
.. � � قا�لت األخت�� - نعم.. ولم تتحسن إال ح��

- ألم ت�شاجرا قط؟
- نعم.. كنا ع� اتفاق تام..

هزَّ الضا�ط رأسه وقال:
- ر�ما أص��ت زوجتك بن��ة حادة من فقدان الذا�رة، فلم تتذكر
� رأتهما.. أنت وصفتهما �دقة وال أعتقد أن � ح�� إال المرأت��
.. عل�ك �العودة إ� الفندق �انتظار األن�اء.. العثور عليهما عس��

ة: � ح��
نهض (جون) وغمغم ��

- أنا آسف لشغل وقت�م، برغم ا�شغال�م �ذلك القاتل الطليق..
� اختفاء (لورا) �ان ي��د أن �عرف الضا�ط، إنه ي��ط ما ب��

ا.. قال األخ�� وهو ينهض: ًوجرائم القتل الجار�ة حال��
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.. ً
- آە.. ذلك القاتل.. أتم�� أن نق�ض عل�ه حا�

ء تحت الس�طرة �ما ف�ه �
�انت لهجته مطمئنة واثقة.. �ل ��

القتلة والزوجات المفقودات والحقائب الضائعة..
وانطلق (جون) إ� الشارع..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ء.. �

لم �عد بوسعه عمل ��
�ــــح فوق فراشه، و�تصل �ل ما ي��دە اآلن هو أن �س��

ا ل�عرف ما حدث البنه.. � إنجل��
�المس�ش�� ��

� الطابق الرابع من الفندق.. جرداء، عار�ة،
حجرته �انت ��

متواضعة، تملؤها روائح الطهو..
ح �حذائ�ه ومعطفه ع� مقعد، وارت� ع� الفراش.. ط�َّ

ا)، وأغلق عي��ه.. رفع سماعة الهاتف وطلب االتصال �ـ (إنجل��
مرت الدقائق ثم سمع الجرس.. قال لنفسه: استعد لل�ارثة.. ال
، وعندها ال ي��� لك

ً
) �موت اآلن أو مات فع� �د أن (جو��

أحد..
�عد قل�ل سمع صوت م�� (ه�ل)، و��دو أنها من ال�دا�ة �انت

تعرف من يت�لم.. قالت له:
) بنجاح.. وقد أتمها - هاللو.. لقد أج��ت الجراحة لـ (جو��

اعة عند الظهر، ولم �عد داع للقلق.. اح ب�� الجرَّ
� لهفة:

صاح ��
ا �� - شكر�

ا.. �مكنك اآلن ال�الم مع زوجتك� حنا جم�ع� - لقد اس��
.. ماذا تعن�ه؟ هنا سمع صوت (لورا)

ً
� الفراش مذهو�

جلس ��
الهادئ:

.. هل أنت هناك؟ � - حبي��
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لم �ستطع اإلجا�ة.. شعر ب�دە م�للة �العرق حول السماعة،
و�� تقول:

� طي�ة.. لقد ا، وأنا سع�دة لما تم.. و�انت رحل�� ا �ارع� - �ان جراح�
ا ) مرهق� وصلت إ� المس�ش�� �عد انتهاء الجراحة.. �ان (جو��

.. ك�ف �انت رحلتك إ� (م�النو)؟ ل�نه ُ�ّ لرؤ���
لم �ستطع أن �عرف صوته الذي أجاب:

� (فين�س�ا)�
� (م�النو).. أنا ��

- لست ��
- (فين�س�ا)؟ لماذا؟ ألم �در محرك الس�ارة؟

� هو الس�ب.. ح.. �ان خلط غ�� - ال أستطيع ال��
سال.. � عي��ه.. ولم �ستطع االس��

وشعر �الدم�ع ��
ب�طء قال:

� � � األخت�� � المعد�ة مع هات��
� رأيتك �� - ظننت أن��

ساد الصمت.. ثم آثرت عدم التعليق وسألته:
- ماذا تنوي عمله؟

( ا �القطار إ� (م�النو).. شكرا � ألن (جو�� - سأرحل غد�
..( �

� (جو�� تحسن.. أشكری آل (ه�ل) وق�ِّ
د الس�ارة �حذر..

ُ
� بنفسك إذن، وق - اع��

وأنهت الم�المة..
�ان شعور االرت�اح الذي غمرە �فوق الوصف، أقرب إ� الدوار..
.. �أن ما سمعه لم �كن �

ومع هذا شعور �أن �ل هذا غ�� حق���
� (فين�س�ا)..

صوتها و�� ما زالت مخت�ئة ��
� المعد�ة.. �انت (لورا) ال امرأة �شبهها.. فما

لقد رآها �الفعل ��
.. إنه ً

؟ ولماذا؟ التفس�� الوح�د هو أنه هلوس قل�� التفس��
اح.. ) إ� جرَّ �

�حاجة إ� تحل�ل نف�� �ما احتاج (جو��
طة ومدير الفندق.. اعتذارات المش�لة اآلن �� االعتذار لل��

� �ل م�ان �س�ب تحم�ل األع�اء ع� �ل شخص..
ة �� كث��
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�
 وصار وراءە.. �مكنه التهام عشاء ش��

�
ل�ن ال�ابوس قد و�

والنوم..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا مع موظف االستق�ال، فما طة واقف� نزل إ� البهو ل�جد رجل ��
إن رآە المدير ح�� صاح:

، � - إ�كولو� إن األش�اء تتحرك �ا س�دي� لقد وجدوا الس�دت��
طة إ� (ال���ستورا)، ولسوف وقد اصطحبهما رجال ال��

�صح�ك هذا المساعد إ� المخفر..
� ح�اء قال:

احمّر وجه (جون)، و��
� (لندن)..

�� � � وجدت زوج�� �ن.. ل��� - لقد س��ت متاعب لل�ث��
ة ع� وجه المدير، و�ساءل: �دت الح��

� المعد�ة
� (لندن)؟ إذن من رآە (الس�يور) ��

- (الس�يورة) ��
.. أنا آسف.. � - خطأ ش�يع من جان��

طة.. فقال (جون): راح المدير �عتذر لرجل ال��
� معه إ�

� س��� - اسمع.. أرجو أن ت�لغ األجن�� – المساعد - أن��
� طة وللس�دت�� (ال���ستورا) ألعتذر لل��

�دت الراحة ع� وجه المدير، وقال:
- لقد تضا�قت الس�دتان، ولسوف ��هما هذا..

ال �جب أن �سمع (لورا) عن هذا.. فلسوف �شعر �الخجل..
طة، واتجه إ� المكتب الذي وانطلق مع المساعد إ� قسم ال��

زارە منذ ساعات..
ولم �كن من رآە هو الضا�ط األول �ل آخر له وجه شاحب،

� ضيق وتوتر.
واألختان جالستان أمامه ��
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ا �المه لهما: قال موجه�
طة.. �ب ع� ال�� - ال أدري ك�ف أعتذر.. خطأ ش�يع م�� وال ت��

قالت األخت الم��ة:

�
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ا ال نفهم.. لقد قا�لنا زوجتك ع� العشاء أمس ولم نرها - حق�
نا من حينها، ثم جاء البول�س إ� الب�سيون ح�ث نق�م؛ ل�خ��

أنك قدمت شكوى ضدنا..
ا �ال�س�ة لسا�قه: �ة رديئة جد� � ت�لم الضا�ط ب�نجل��

ء �ال�ذب إذن، وتزعم أنها الحق�قة؟ - حسن.. هذا تق��ر م��
- كنت أحسبها الحق�قة وقتها..

� المعد�ة؟
- إذن من رأ�ت ��

- عينان تخدعان أنا
�ته تفسد �دورها ل�جاري الرجل: � قالها وقد �دأت إنجل��

�
.. ل�ن ال.. الزوجة �� � � أرى الزوجة والس�دت�� - أنا أعتقد أن��

� الب�سيون
الطائرة والس�دتان ��

- �ل هذا مجهود �ال طائل؟ تفت�ش ف�شنا.. فنادق ب�سيونات
ا.. هل ت��د ا جد� من أجل (س�يور�نا).. ب�نما لدينا عمل كث�� جد�

الس�دة تقد�م شكوى ضدە؟
أجا�ت األخت الم��ة:

- ال.. ال.. ن��د العودة للفندق فقط..
وجه �المه لـ (جون):

- أنت رجل محظوظ لو قدمتا شكوى ضدك لصار الموض�ع
ا.. � خط��

وقالت األخت:
- ال ن��د.. لقد �ان خطأ �ما نرى، ونتم�� عدم إضاعة وقتك

.. أ���
� إ� الب�سيون، � �� يوصل األخت�� أمر الضا�ط أحد المعاون��

ا.. وتم�� لهما ل�لة طي�ة وتجاهل (جون) تمام�
قال (جون) وهو �لحق بهما:

� مع�ما أل�مل اعتذاري..
- س���
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�
وغادروا المخفر..

قالت له األخت ال�ف�فة:
� المستق�ل�

ا.. ل�ن ل�س اليوم.. رأي�نا �� - أنت رأي�نا حق�
�ان صوتها أ��� رقة من صوت أختها..

ا ال أفهم.. - حق�
واستدار للم��ة �� �فهم، فوضعت إص�عها ع� شفتيها

وقط�ت، وهمست:
�
� ال أر�دها أن تدخل �� - إنها تملك طاقة روح�ة هائلة.. ل���

� الشارع..
سّنة هنا ��

وتحركوا ب�طء ع�� الشارع قاصدين ج��ن.. وشعر (جون) أنه
طة معهم ع� �ل �ضّل ط��قه، ل�ن ال مش�لة.. إن مساعد ال��

حال..
، ح�� وصلوا إ� مب�� عل�ه � راح �ح�� القصة �التفص�ل لألخت��

الفتة (ب�سيون).. فوقفوا..
- هذا هو؟

- نعم.. إنه نظ�ف م��ــــح..
وللمساعد قالت (جرا�� تانتو) لت�فه، فهّز رأسه وتم�� لهما

.. ولـ (جون) قالت: ل�لة طي�ة واخت��
 تفضلت؟ سنقدم لك �عض الشاي

َّ
- ه�

ا.. أردت فقط أن أتأ�د من أن�ما تفهمان.. - ال شكر�
ة أ�ام أخرى لو أردت - ال مش�لة.. ولسوف ن��� هنا ع��

االتصال بنا..
� (لندن).. أراهن أن (لورا) تتم�� أن �سمع

�� �
- هذا هو عنوا��

عن�ما..
وع� ورقة من مفكرته شخ�ط عنوانه مع رقم الهاتف.. وراح
�
� ستمران �ـ (لندن) �� ە ذات ل�لة أن الع��زت�� يتخ�ل (لورا) تخ��
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�
�
ط��قهما إ� (أسكتلندا) وخ�� ما �مكن عمله استضافتهما ��

� غرفة الجلوس�
الغرفة الخال�ة.. ثم تدور جلسة تحض�� أرواح ��

� ت��غان.. نظر لألخت العم�اء فوجد عي�يها غ�� الم��ت��
كها.. وصاحت: أمسكت ب�دە فجأة �قوة ولم ت��

- الطفلة� أستطيع أن أرى الطفلة�
� فمها، وسقط رأسها ته - تدلت الرغاوي من جان�� ثم - لح��

للوراء.. صاحت أختها ��عة:
ء ع� ما يرام.. �� ل�ست م��ضة.. �

- �جب أن أدخلها� �ل ��
إنها �دا�ة الِسّنة..

� ذراع�ه، ونقلها إ� الداخل.. جاءت امرأة من غرفة حملها ب��
داخل�ة �� تعاونه ع� إرقادها ع� فراش..

ق تخ�ج من حلق األخت، ولم �جد ما �انت أصوات �من ���
� ال ت��دانه �فعله سوى أن ين�ف.. فمن الواضح أن المرأت��

هنا..
خ�ج من الب�سيون إ� الم�دان المظلم، ونظر للوراء.. �ا لها من
أمس�ة� إن األخت المسكينة لم تتخلص �عد من آثار قسم
�
طة.. لقد أصابتها ن��ة �ع�ة من المرعب أن تحدث �� ال��

� (لندن)..
ا �� دارە.. ودعا هللا أال تزوراە أ�د�

ول�ن أين هو؟ إن الشوارع مظلمة مألى �المنحن�ات، رأى الفتة
� - براجورا..

� ضوء مص�اح، فأجهد عي��ه ل�قرأها: سان جيوفا��
��

ة ا إذن من �ح�� لقد �ان هنا مع (لورا) ذات ص�اح.. إنه ق��ب جد�
(سان ماركو) و(ر�فا د�ج�).. هل �قودە هذا الزقاق إ� هناك؟

ا..
�
ا.. ل�نه ي�دو مألوف ال.. ال ي�دو سل�م�

� ف�ه مع (لورا)
هنا تذكر أن هذا هو الزقاق الذي �ان �م��

أمس.. ل�نهما دخالە من الطرف اآلخر، ومع�� هذا أن بوسعه
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) ع� عبور الج� ل�جد (أرس�نال) ع� �سارە، و(ر�فا د�ج��
�مينه..

� رآها أمس ة ذاتها ال�� � الزقاق.. وفجأة رأي الطفلة الصغ��
م�� ��

� القوارب.. �انت تجري و�أن ح�اتها تعتمد ع� ذلك. تركض ب��
�ان هناك من ي��عها.. ي��عها و�توارى وراء الجدران � ال تراە..

� رعب � سمعها أمس.. و�عان ما ر�ط ب�� تذكر ال�خة ال��
الطفلة والمطارد وأخ�ار قاتل (فين�س�ا)..

ا ع�� الزقاق، ل�ن ماذا عن الطفلة؟ قالت له غ��زته أن يهرب فور�
ها؟ ما مص��

ل، و�� تطلق �خة ال ك�خة � � م��
رآها تفّر إ� �اب مفت�ح ��

�
طفل خائف، �ل �خة ألجمها الذعر.. ُترى هل من حاٍم لها ��

ل؟ � الم��
� � �ا طفل�� ت�بع خطواتها نحو ال�اب.. إنها ع� ما يرام.. اطمئ��

ل المظلم، � اها تركض داخل الم�� فلن أتركه يؤذ�ك.. جرى ل��
وصوت خطوات من �قت�� أثرها.. وثمة �لب ي�بح..

ا.. أنا وأنِت.. نحن اآلن مع�
أغلق ال�اب وراءە، ولحسن الحظ �ان هناك مزالج أح�م غلقه
� أحد،

�دورە.. هكذا �مكنه أن ��خ من إحدى النوافذ ح�� �أ��
وق�ل أن يتمكن الرجل من فتح ال�اب..

ا: قال لها الهث�
- أنت ع� ما يرام.. أنت ع� ما يرام�

سقط ال�ّبود من فوق رأس الطفلة.. فنظر لها غ�� مصدق،
و�عان ما تحول عدم تصد�قه إ� رعب..

ل�ست طفلة، �ل �� قزم مرعب، طوله ثالثة أقدام، له رأس
� وجهه و�ــهزَّ رأسه

عمالق �ال�س�ة لجسدە.. و�ان �ك�� ��
ألسفل وأع�..
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سمع الخطوات تدنو من ال�اب، وسمع طرقات ومن �صيح:
- افتح� بول�س�

�
عت مد�ة.. و�قوة هائلة غرستها �� � هنا مّدت �دها إ� �مها وان��

حلقه.. تأرجح وسقط والدم �كسو �د�ه.. اآلن يرى المعد�ة
وعليها (لورا) تع�� (الجراند �انال) ومعها األختان.. ل�س اليوم �ل
ا ا مع� ا �ل �عدە �أ�ام.. اآلن �عرف لماذا هم جم�ع� ا.. ل�س غد� غد�

ولماذا جاءوا..
ا..

�
�ان المخلوق ينظر له، واألصوات تزداد خفوت

�ا �� من أحمق.. و�ا لها من ط��قة غ���ة للموت.....
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



3480



3481

اق.. االخ��

� رئ���
� استدعا�� ، ح�� � 18 س�تم��

� الموض�ع ��
�دأ دوري ��

) �الساحل � (سا�سم��
� للعمل �� : إنه س�نقل�� �العمل، وقال ��

.. �
�� ال��

� الوح�د الذي �ملك مؤهالت فن�ة ا - �ما قال - ل�ن�� �ان آسف�
� بتفاص�ل..

�� صالحة للعمل الذي �جري هناك.. ال لم �خ��
فقط عرفت أن هناك مجموعة غ���ة من القوم تواروا وراء
األسالك الشائكة، و�ان الم�ان محطة رادار تج����ة منذ أعوام
ء مختلف �

� تدور هناك �� ل�نها مهجورة اآلن، والتج��ة ال��
ء يتعلق �الذ�ذ�ات وط�قات الصوت.. �

ا.. �� تمام�
، و�ل�ح بها �ع ع��ناته ذات اإلطار العا�� قال رئ��� وهو ي��

ا: معتذر�
ا ) صد�ق� � ا معك �شدة.. لقد �ان (ج�مس ما�ل�� - سأ�ون ��ح�
ق ط��قانا، وكّرس ح�اته للعمل دج) ثم اف�� � (�م��

ا �� �� حم�م�
� الغامض.. وفقدت الحكومة �س��ه ال�ث�� من المال، التج����
( � (سا�سم��

�ما أنه أضاع سمعته كذلك.. ل�نه اآلن مستقر ��
� الهندسة

اء ومنحة حكوم�ة، وهو خب�� �� مع ف��ق من الخ��
ا ال ون�ة.. وقد أرسل � إشارة استغاثة �طلب فيها م�� شا�� اإلل���

يت�لم.. ولسوف �سدى � خدمة خاصة لو ذه�ت..
أما وقد وضع األمر كهذا، لم �عد لدّى سوى القبول.. و�ن �ان
ون�كس كة (أسوش�تد إل��� � العالم هو أن أترك ��

آخر ما أر�دە ��
�
�� لمتد) - AEL - ب�سه�التها ال�حث�ة، ألسافر إ� الساحل ال��

ألعمل مع رجل مجنون..
� أن أذهب؟

- وم�� ت��د��
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- �أ�ع ما �مكن.. ر�ما �عد غد؟ آسف �ا (ساوندرز).. ستعود
ا �ل هو  دائم�

ً
ء من الحظ ق�ل رأس السنة.. هذا ل�س نق� ���

إعارة.. فأنت مهم هنا..
�ان هذا أ��� ما أحتمل.. سألته:

- أي ن�ع من الرجال هو؟
ء، �

ا.. طراز الرجال الذين ال يتخلون عن �� ە متحمس� � أعت�� - إن��
ا.. لقد تزوج ثم جاءت وهو مجنون �ط��قته، ولن يث�� مللك أ�د�

المأساة.. لقد ماتت زوجته �عدها �عام..
، واستقللت القطار.. �

لم �طل األمر ح�� حزمت حاج�ا��
� مهمة ال أرغبها، ذاهب

: أنا �� �
عندها أدركت حق�قة موق��

�
ا عنها، و�� خدمة شخص�ة لرئ��� �� لوظ�فة ال أعرف ش�ئ�

العمل..
:( � عرفوا �ذها�� لـ (سا�سم�� � العمل ح��

�� �
قال زمال��

ا منذ أعوام، ا جد�د� - هذە نكتة.. هؤالء القوم لم �مارسوا �حث�
والوزارة تتم�� لو ي�سفوا أنفسهم إ� أشالء..

ة م�، فـ ا كث�� � �اصطحاب مضارب الجولف وكت��
ونصحو��

) ال �ملك مؤسسة علم�ة هناك.. فقط لد�ه �عض � (ما�ل��
ا.. ولو لم ترق له فلن �طلب منك ونه ن��� الش�اب الذين �عت��

 ع� اإلطالق..
ً

عم�
� نزلت إ� الرص�ف الخا� العاصف.. و�ان المطر يهطل ح��

جاءت س�ارة (مور�س) عت�قة لتقف أمام المحطة، وخ�ج
: سائقها ل�قول �� وهو ي�ناول حقائ��

- أنت (ساوندرز).. أعتقد هذا..
.. قلت له: ا ال يتجاوز التاسعة ع�� �ان شا��

- أنا هو.. كنت أ�ساءل عن ك�ف�ة العثور ع� س�ارة أجرة..
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ة كهذە.. إن الوافدين �أخذون �ل ما � ل�لة مط��
- لن تجد ��

� ع� عجالت ل�أخذهم إ� (ثورنوول).. هلم اركب..
�م��

ان أم��ك�ة، كنت قد �س�ت أن (ثورنوول) �� قاعدة ط��
وأزمعت أن أتجنبها ف�ما �عد.. فاألم���ان ج�س ال يروق ��

�حال..
قال �� وهو �قود الس�ارة وصوت قعقعة يتعا� منها:

� را�ان) و�مكنك أن ا ألصلحها.. اس� (ك�� - معذرة فلم أجد وقت�
..( � تدعو�� (ک��

ا لم �جرؤ ع� ا.. فاس�� األول هو (س��فن) ل�ن أحد� لم أقل ش�ئ�
� حقول اللفت ا ب�� اختصارە إ� (س��ف) قط.. �ان الط��ق ممتد�
ة جعلت اءى من �ع�د.. والمط�ات كث�� و�يوت (ثورنوول) ت��
� �انت المس�نقعات ا.. وع� الجانب�� رأ�� �صطدم �السقف مرار�
ا أمام صفحة السماء، و�ذا ا عال�� ال�ث�فة، ومن �ع�د رأ�ت برج�
).. لم �ستطع �شاؤ�� دنونا لمحت، الرادار.. هذە �� (سا�سم��

ا من هذا.. ا أ��� ق�ح�
�
أن يتخ�ل م�ان

قال وقد أحس �افتقاري للحماس:
� هذە اإلضاءة، ل�ن هذا �س�ب األمطار..

ا �� - ي�دو المشهد كئ���
وق شمس ممتع ها هنا� ا جم�ل، ول�م من �� الجو غال��

� الساخرة ع� أنها ضحكة مشجعة، فقال: وفهم ضحك��
- إن الطيور هنا ساحرة لو كنت ممن يراقبونها..

وتوقف �س�ارته عند بوا�ة من السلك الشائك، ونزل ل�فك
ا ما.. �انت المنطقة �لها محاطة بهذا السلك ع� ارتفاع �ر� � ج��

ة أقدام، �أن هذا معتقل نازی.. ع��
وظهر �لب إلزا� دنا منا، وراح يهّز ذ�له، فقلت:

- أين المدفع الرشاش؟
، وقال: ضحك الف��
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وس) رقيق كحمل.. ��� - ال مدافع.. إن (س��
ا بنا.. وفجأة راح يركض نا البوا�ة، فلم ي�د ال�لب اهتمام� وع��

ج.. نحو ال��
ل ق�لنا.. � - س�صل إ� الم��

�ان المطر قد توقف، وامتألت السماء �أشالء السحب، ب�نما
ج وحدە أمام السماء النحاس�ة.. وقف ال��

.. وتوقفت ا نحو الرادار ح�ث المدخل الرئ��� اتجهنا �سار�
:( � .. وسألت (ك�� � الس�ارة فحملت حقائ��

- أين غرف النوم؟
ء هنا: ننام.. نأ�ل.. نلهو... نعمل.. �

- نحن نفعل �ل ��
: � ا، وسأل�� ا و�سار� � إ� ممر يتف�ع �مين� وس�ق��
ا.. - ر�ما تحب أن ترى غرفتك، وتأخذ حمام�

� إ� غرفة بها فراش، وفتح الستائر.. إن من س� هذە
اقتاد��

ء مهم: إناء �
.. بها �ل �� � مس�ش��

(غرفة) ال �د أنه �ان �عمل ��
الغس�ل.. الفراش.. المقعد جوار الفراش، والمالءات مط��ة

�أسلوب المس�شف�ات.. العسك��ة منها �الذات..
� الخارج �انت هناك

رأيته يتجه إ� الممر �الخارج فت�عته.. ��
: � .. وسأل�� أرائك ومدفأة كه���ة و�ار صغ��

تقال؟ - قهوة أم ش�كوالته؟ أم لعلك تفضل عص�� ال��
واضح أن هذا ال�ار ال �حوي ال�حول�ات.. صّب �� �عض
� كوب وناوله �.. سألته وأنا أسمع صوت كرات بنج -

العص�� ��
بونج من م�ان ما:

- أين �ق�م العاملون هنا؟
- ال يوجد عاملون.. ال يوجد هنا سوى (ماك) و(جانوس)

) وأنا.. واآلن أنت �الطبع.. نحن مجموعة سع�دة.. و(رو��
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� هذا.. عص�� برتقال، وطيور، وشموس ممتعة، و�نج
لم أشك ��

�اء هذا الشاب، لذا سألته: - بونج.. ول�م وددت لو أج�ح ك��
- وما هو وضعك هنا؟

ا من العص�� وقال: ضحك، ومأل ك���
�ر (غي��ا) الخاص �ـ (ماك)2.. مث�� مثل ابنة (جانوس) � - أنا خ��

وس).. ��� وال�لب (س��
هنا انفتح ال�اب، ودلف رجالن إ� الغرفة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� من عمرە، � الخمس��
�� 

ً
).. �ان ط��� � �السل�قة عرفت (ما�ل��

� الس�ارى والقتلة
ا �� وله عينان زرقاوان �اهتتان أراهما دوم�

.. ذقنه � � ذه��
ا ��

�
� ا مش�� .. إن للثالثة ش�ئ� � والط�ار�ن الح��ي��
ة لها رق�ة سلحفاة.. � وأنفه �ارزتان، و�رتدى ك��

�
 ذا ع��نات، له مظهر ص�� ��

ً
ا ناح� أما مرافقه ف�ان شا��

.. ً
ال�شافة، ولم تزدە �قعتا العرق تحت إ�ط�ه جما�

� �ت �الفعل ح�ب تو� �أن�� ، واب�سامة ال�� ) �دە �� � مّد (ما�ل��
ة: ا من مجموعته الصغ�� واحد�

- سع�د �أن أراك.. إنها أمس�ة كئ��ة �ال�س�ة ألول قدوم لك إ�
)؟ ا.. أل�س كذا �ا (رو�� ) ل�ننا سنفعل ال�ث�� غد� (سا�سم��

: �
ووضع ذراعه ع� كت��

- سمعنا عنك أش�اء عظ�مة من AEL..  عص�� برتقال للجميع �ا
� م�ور �قدومك، وأرجو أن �سمح ).. �جب أن أقول إن�� � (ك��

 من (س��فن)؟!
ً

�� �أن أناد�ك (س��ف) �د�
� تحّولت لتقطي�ة.. حاولت أن أب�سم ل�ن اب�سام��

) ص�� ال�شافة �دورە، وقال: صافح�� (رو��
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ء من تفج�� الغازات �
وع هنا، وأقوم ��ل �� - أنا مسئول الم��

.. ء قل �� �
).. لو احتجت إ� �� � إ� ق�اس حرارة (ك��

وأدركت أن هذا الصوت الغ��ب المضحك هو صوته، ول�س
ول�د اللحظة..

�انت هناك مائدة معدة ألر�عة، وثمة شخص �قف �انتظارنا، له
: ً
شعر ل�ج متالصق.. قّدمه � (ماك) قائ�

ا.. - هذا هو (جانوس)، وهو يتأ�د من أن أحدنا لن �موت جوع�
ة وجلسنا إ� المائدة.. مّد (جانوس) �دە إ� سلطان�ة كب��
� عجينة لها لون الزعفران،

� ط���
يتصاعد منها ال�خار، ووضع ��

� والغ��ب أنها �انت ج�دة المذاق.. استغرق الطعام خمس��
.. ا مع زمال�� دق�قة، �عدها �ت ع� استعداد ألن أعقد سالم�

)، ب�نما ) �� سلسلة من الن�ات مع (رو�� � �انت محادثات (ك��
� �سلق الج�ال �ـ

اته �� (ماك) ال �كف عن الحد�ث عن خ��
(ك��ت).. و�ان هو أول من نهض، وقال:

� - أتم�� ل�م ل�لة سع�دة.. ال تقرءوا لوقت متأخر.. س�نط��
ا �ـ (ماك).. فرأيته � التاسعة مساًء� غادرت المائدة الحق�

األنوار ��
يتجه إ� �اب مجاور ف�اب آخر، ثم شعرت �الهواء ال�ارد لما �دا
� كنصف معمل ونصف ع�ادة.. �ل إنه �حوي منضدة جراح�ة

اصة.. تحت ضوء، وآالت م��
:( � قال (ما�ل��

ء هنا، �
)، و�مكنه عمل �ل �� - هذا هو الجزء الخاص �ـ (رو��

وس إ� اس�ئصال لوزت�ك.. من ت���ة ف��
� قسم

ثم دخل إ� غرفة ثالثة مالصقة.. رأ�ت أننا ��
ون�ات.. �دا �� هذا كجهاز حاسب آ� عملت ف�ه من اإلل���
ق�ل.. حاسب آ�� قا�ل للمحادثة إال أن ع�اراته محدودة،

والصوت المن�عث منه غ�� آد� �المّرة..
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) وهو �قّدم الجهاز � �أب فخور �قّدم ابنه � قال (ما�ل��
للضيوف:

- جم�ل.. أل�س كذلك؟ إننا �سم�ه (شارون - 1)..
اعاتنا، وقد أطلقنا من المعتاد أن نطلق أسماء تدل�ل ع� اخ��
� AEL اسم (هرمز)، وهو الرسول ذو

اعنا القد�م �� ع� اخ��
� ال��� واألولمب.. أما (شارون) فهو - ع� ما أذكر - األجنحة ب��
اسم المعّداوي الذي ينقل أرواح المو�� ع�� ضفاف نهر

(س��كس).. �ا لها من روح دعا�ة�
� حذر:

سألته ��
- ما هو دورە؟

- إن له وظائف عّدة.. ل�ن ما �عن�ك هنا هو آل�ات الصوت..
�
وجّ��ه � فوجدت أنهم حققوا نتائج أفضل �كث�� مما حققناە ��

ا..
�
ا بتات دد� ا، ولم �عد م�� ا تمام� AEL.. لقد �ان الصوت واضح�

: قال ��
.. وهو يوجه - نحن �ستعمل (شارون - 1) للتن��م المغناط���
ا لإلجا�ة �ختار أسئلة ع�ارات للشخص المطلوب تن��مه، وت�ع�

أخرى.. ما رأ�ك؟
� أننا لن - هذا رائع.. لقد س�قتم أي عالم آخر �أم�ال.. و�دهش��

ا من هذا.. � � AEL خ��
�ستطيع تط��رە ��

) إ� جهاز آخر وقال: � ثم تحّرك (ما�ل��
- هذا هو ما يهم الوزارة.. أنت تعرف أن الطائرة إذ تخرق حاجز
الصوت تهشم زجاج النوافذ، ل�نها ال تهشم زجاج نافذة �عينه..

� الموض�ع، ل�ن (شارون - 2) �ستطيع هذا..
هذا هو العس�� ��

ا ع� المنضدة، وشغل الجهاز.. فارتّج الزجاج ا زجاج�� ووضع �أس�
وتناثر إ� أشالء..
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- لط�ف.. أل�س كذلك؟ �مكنك إ�ذاء أهداف �عينها عن �عد،
ا �دراسة � مهتم أساس� � هذا، ل���

ولسوف �جد الج�ش ما يهمه ��
� األشخاص والحيوانات.. ّدد ب�� االستجا�ة عال�ة ال��

� اللوحة، وقال:
ا آخر �� وضغط زر�

ا من هذە.. إنها النغمة فوق الصوت�ة المتح�مة - لن �سمع ش�ئ�
.. ً

وس)، ولسوف �كون خارج الغرفة حا� ��� � (س��
��

وانتظر �ضع دقائق.. �عدها سمعنا صوت مخالب ال�لب ع�
ال�اب ال�ع�د.. ونظر إ� ساعته وقال:

- التاسعة وال��ــع.. ترى هل تغفر لنا م�� (جانوس) ما سنفعله؟
سألته:

- ماذا ستفعل؟
ة، وأجلبها إ� الهاتف.. - سأوقظ اب�تها الصغ��

ا آخر.. وضغط زر�
�عد دقائق دق جرس الهاتف، فتناول السماعة ل�قول:

- هالو.. أنا آسف �ا م�� (جانوس) إن كنت أ�قظتها.. �� مجّرد
ء يث�� �

تج��ة.. نعم.. أع�ديها إ� الفراش.. آلو �ا (ن��).. ال ��
القلق، فعودي للفراش اآلن..

: ووضع السماعة، وقال ��
- إن األطفال مثل ال�الب سهل تدر�بهم.. أو - �ش�ل آخر -
ا.. لقد � تلتقط هذە اإلشارات متطورة جد� حاستهم السادسة ال��
�
التقطت (ن��) تلك اإلشارات �سهولة تامة، خاصة أنها تعا��

ا لهذا الغرض.. ا �جعلها مناس�ة جد� ا عقل�� تخلف�
، ونظر �� واب�سم: �

و�� ورّ�ت ع� الصندوق اإلل���
- هل من أسئلة؟

ا.. السؤال األول: ما جدوى تدر�ب األطفال وال�الب؟ - ط�ع�
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: لو �ان هذا هو ن�ع التجارب الجار�ة هنا، فال وقلت لنف��
ته جنة � أن الوزارة أهملت تم��ل هذا الم�ان، واعت��

عجب ��
المخاب�ل..

ا: قال �� شارد�
- إن (شارون - 2) يرسل اإلشارات �الض�ط لمن نختارە، ل�ن
ء أ��� من �

� أحاول ال�حث عن �� هذا ل�س الغرض منه.. إن��
ك (شارون - 1) و(شارون - 2) وحدهما هذە هذا.. ول�ن دعنا ن��

الل�لة، ول�ست�شق �عض الهواء..
ا، ا �ارد� مش�ت معه إ� ال�اب.. إ� الخارج ح�ث صار الهواء نظ�ف�
والسماء مألى �النجوم، ومن �ع�د - خلف كث�ان الرمل -

سمعت هدير األمواج..
: � سأل��

- هل لد�ك فكرة عن الـ (بول�� جا�شت)؟
؟ �الطبع ال..

ً
� تدق ل�� - األش�اح ال��

- ما رأيته اآلن من زجاج يتهشم إ� أجزاء ل�س سوى الم�دأ ذاته:
قوی که���ة تتحرّر.. �ان لدى م�� (جانوس) مشا�ل مع تهشم

ع (شارون).. و�انت هذە (ن��) �الطبع.. األط�اق ق�ل أن أخ��
- ماذا؟

� جي�ه -.. �انت
ا و�داە �� - نعم   - وراح �ذرع الم�ان جيئة وذها��

الطاقة الروح�ة لدى الطفلة ق��ة متفجرة، �س�ب عقلها
؛ جعل � المتخلف.. ثم كونها التوءمة الوح�دة الحّ�ة من توءم��

الطاقة مضاعفة..
: �ان هذا أ��� مما أستطيع ابتالعه فضحكت.. قال ��

�
ا)، و�� ا حرك�� � �سمونها (�شاط� - هناك مئات من هذە األش�اء ال��

� أن ، وهذا �قنع�� �ل مرة �ان هناك طفل ذ�اؤە أد�� من الطب���
� أن ا من هذە الطاقة الغامضة.. �مكن�� �داخل �ل منا جزء�
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�
� أسميها (القوة السادسة).. إنها تعمل كذات الموجات ال��

�طلقها (شارون)، وتف� �ل األلغاز النفس�ة.. ولما �انت
ا �انت س�طرتها غ�� الواع�ة ع� تلك الطفلة متخلفة عقل��

القوى أقل..
، �� ال �

إن هللا (س�حانه وتعا�) �عرف أن الح�اة معقدة �ما �ك��
� ال�حث عن طاقات غامضة داخل اإل�سان، بهذە

� وقتنا ��
نق��

التجارب العجي�ة..
قلت لـ (ماك):

- حسن، س�س�طر ع� تلك القوي.. ل�ن ألن ي��د هذا من
متاعبنا �ما ال �قاس؟

�
- س�جد اإل�سان الط��قة المث� الستغالل (القوة السادسة) ��

ان هذە الطاقة �عد ما �موت � � هو اخ��
وقت مالئم.. وهد��

الجسد�
ا.. قال �� وهو  غ�� مصّدق.. إنه مجنون تمام�

ً
نظرت له مذهو�

يرمق النجوم:
� هذا: �ل ال��� �مل�ون تلك الطاقة، و�� تموت معهم

ر ��
�
- فك

� ال إذ �موتون.. أ�ة خسارة ع�� القرون� الطاقة الحي��ة ال��
� �ل م�ان..

ء وتوجد �� �
�ح�مها ��

ال �د أن هذا الهراء النظري قد ولد �عد وفاة زوجته.. قلت له:
هن ع� نظ��تك.. - تحتاج إ� عمر �امل � ت��

اع (شارون - .. لقد فرغت من اخ�� - ال.. أحتاج إ� شه��ن ال أ���
ن تلك الطاقة.. ونحن � 3) الذي لم ترە �عد، و�ه وحدة تخ��
� �عمل (شارون - 1) و(شارون - 2)، مستعدون للتج��ة ح��
� �حاجة إ� مساعد متعاون مثلك.. لقد رفض من س�قك ل���
العمل معنا ألس�اب شخص�ة أفهمها.. لم �ستطع أن ي�تلع

نظ��ا�� قط..



3491

ومش�نا عائدين نحو محطة الرادار المعطلة، ح�ث ساد الظالم
ا.. تمام�

تقال، و�عت�� � ال�ار �صب لنفسه عص�� ال��
�� ( � رت (ك��

�
تذك

�ر (غي��ا).. � نفسه خ��
سألته:

� هذا؟
�� ( � - ما دور (ک��

.. ثم قال:
ً

صمت قل��
) �قول إنه لن �ع�ش أ��� � � مصاب ��طان الّدم.. (رو�� - الف��

من ثالثة أشهر.. ل�ن الف�� شجاع و�ثق �التج��ة.. ولو فشلت
ا فهو م�ت ع� �ل حال.. أما لو المحاولة فلن �خ� ش�ئ�

نجحنا......
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

� الص�اح التا�.. نهضت من النوم ألرمق
قت الشمس �� أ��

، وقّررت أن أرحل.. � الط��ق األسفل��
ا ع� أن � واستحممت، واتجهت إ� اإلفطار عازم� ْقت ذق��

�
حل

..( � أنفرد �ـ (ما�ل��
� الواحدة

� (لندن) ��
سأركب أول قطار، و��عض الحظ أ�ون ��

�عد الظهر..
) الذي �ان ينقّض ع� طبق � لم �كن ع� المائدة سوى (رو��
م�ء �الرنجة.. جلست أمامه أتناول إفطاري، و�حثت عن

ا ع� المحادثة.. ج��دة فلم أجد.. هكذا �ت مرغم�
: � ، وفجأة سأل�� �ــــح الرنجة �دقة خب�� ��� �

ا ��
�
�ان منهم�

- هل انت��ت الرح�ل؟
، ولم أحب أسل��ه.. قلت له: أثار هذا ذهو��
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ا �طاقات اإل�سان
�
ون�ات، ولست شغوف � مهندس إل��� - إن��

الخف�ة..
� �المطهرات.. فأي حم�� ) لم �كونوا شغوف�� - وكذا زمالء (لس��

جعلوا من أنفسهم �عد ذلك؟! 3
وابتلع نصف سمكة الرنجة.. فقلت له:

ا لـ � ال أعرف نفع� - اسمع.. أنا منبهر �ـ (شارون - 1).. ل���
(شارون - 2).. أما (شارون - 3) فلو سمعت �ه الوزارة، النت�

� مس�ش�� المجاذ�ب..
بنا األمر ��

 ب�فقادي
ً

� المفضلة، و�ان ما رأيته كف�� لم �كن اإلفطار وجب��
: � النافذة �قول ��

�� ( � أ�ة شه�ة.. لذا �رت إذ ظهر وجه (ك��
ور أ�واخ � ء م�� ل�� �  �مكنك الم��

ً
ا.. لو لم تكن مشغو� - مرح��

� اللع�ة؟
.. إن الجو جم�ل اليوم.. هل أنت �� حرس الشا��

) ال � � فم (رو��
ا، فصوت قرمشة (التوست) �� �ان اإلغراء شد�د�

�حتمل..
وسألته:

)؟ � - أين أجد (ما�ل��
� غرفة التح�م..

�� -
ا، لذا هرعت إ� المعمل ح�ث �ان �ان �جب عمل هذا فور�

: � ح�� قال ��
ا جوار (شارون - 1)، فما إن رآ�� (ماك) واقف�

- ثمة خطأ ما ال أدري إن �ان بوسعك إصالحه..
� كنت قد جئت ألعتذر وأصارحه ب��ة االنفصال عن ف��قه، ل���

لم أفعل..
�اء المهن�ة .. إن الفضول القاتل وال��� جلست أمام الحاسب اآل��
�
ة الشخص�ة �لها �انت ذات تأث�� قوي عّ�.. وذ�ت �� والغ��



3493

� � جماله وكفاءته.. ور�ح��
عالم الحاسب (شارون - 1)، و�ــهر��

) من لحظتها.. � (ما�ل��
( � � النها�ة وجدت العطل وأصلحته، و�عان ما تحول (ما�ل��

و��
.. � إ� (ماك)، ولم �عد تصغ�� اس�� إ� (س��ف) مما �ضا�ق��

ا من الف��ق.. لقد �ت واحد�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

) ب�ذن من (ماك).. �ان من العس�� � هت مع (ك�� � � الع� ت��
و��

أن أصدق دنو الموت من هذا الشاب الجامح.. ر�ما �ان (ماك)
.. � ) ع� خطأ.. والحمد � أن هذە ل�ست مش�ل�� � و(رو��

�ض وس) ي�� ��� ثر و�ضحك، ب�نما (س�� ) وهو ي�� � مش�ت مع (ك��
� رحنا نرميها له.. ّ ال�� عند أقدامنا و�لتقط الع��

ا من ح�ث جئنا.. لقد تل�� فجأة تصلب ال�لب، ثم انطلق عائد�
ا، ونحن ع� �عد � غ���� رسالة من (شارون).. �ان رح�له المفا��
� إ� القمة.. و�انت ا متجه�� ثالثة أم�ال من (ماك).. توجهنا �سار�

:( � ، قال �� (ك�� هناك مجموعة من أ�واخ حرس الشا��
ّ الم�� (جانوس).. - تعال ن��
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ا دون إعداد.. ا.. فأنا أمقت أن أزور أحد� دد� ت�عته م��
ة تقف جوار �اب � بها، وفتاة صغ�� �انت الحد�قة غ�� ُمعت��
ال��خ.. شعرها األسود �ح�ط بوجهها الضامر، وعيناها �ال
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ب��ق..
ا (ن��).. - مرح��

أشارت إّ� و�ساءلت:
- من هذا؟

- اسمه (س��ف)
- أنا ال أحب حذاءە..

� مشا�سة، ثم حاولت أن تعت� ظهرە.. ب�نما هو ينادی
قالتها ��

م�� (جانوس)..
جاءت امرأة سمراء لها وجه ي��ض �الرعب، حّي�نا ودعتنا

للدخول..
.. ب�نما الطفلة تلهو مع � ت بّراد شاي لنا وك���� � الداخل أح��

��
.. �

) وال تكف عن النظر إ� حذا�� � (ك��
�انت هناك صورة للطفلة فوق المدفأة.. و�انت أجمل �كث�� من

صاحبتها..
� ن��ة، ثم هتفت:

هنا تصل�ت الطفلة فجأة �أنها ��
� �

- (ماك) ي��د��
ا.. شعرت �الغث�ان إذ خرجت الطفلة لتتصل �ـ (ماك) هاتف��

وسألت األم وأنا أش�� إ� الصورة:
- صورة جم�لة..

� امتألت عيناها �الدم�ع، وقالت: لدهش��
� سن

) أختها.. لقد فقدناها �� � - هذە ل�ست (ن��).. هذە (ب��
خمس سنوات..

هنا عادت الطفلة لتعلن:
) اآلن.. � - (ماك) ي��د أن تعود أنت و(ك��

وهكذا غادرنا ال��خ شا���ن للمرأة حسن ض�افتها..
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ومن المس�نقع جوارنا شممنا رائحة العطن، ب�نما الهواء يزداد
ج فوق األفق کوحش.. �عة، ومن �ع�د جثم ال��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
، يرسل األصوات ا للحاسب اآل�� � األ�ام التال�ة طورنا نظام�

��
� دقة الصوت، ب�نما حسب برنامج دقيق.. و�ان عم� هو تحس��

مجة مسئول�ة (ماك).. ال��
ا.. � يوم الجمعة أعلن (ماك) أن (شارون - 3) صار جاهز�

و��
) ع� منضدة الجراحة، � ذه�ت إ� المعمل، ب�نما جلس (ك��
و�ان ثمة مك�� صوت فوق رأسه �قود إ� (شارون - 1)، وثمة

ضوء أصفر �مع�� (استعد)..
) عي��ه، ثم جاء صوت � تغ�� الضوء األحمر، فأغمض (ك��

(شارون):
؟ - هنا (شارون) يت�لم.. هنا (شارون) يت�لم.. هل أنت �خ��

) �صوت مسطح خال من الحي��ة: � أجاب (ك��
.. - أنا �خ��

� ا اآلن، وتمدد ع� المنضدة، واألسئلة ال�� �ان قد نام مغناط�س��
نامج يوجهها له غ�� عشوائ�ة �ل مرت�ة �دقة، �ما اتضح �ان ال��

..�
سأله (شارون):

- هل هناك ما يث�� ض�قك؟
ء �

ا.. وال أع�أ ��� - إنه االنتظار.. أر�د أن ي�ت�� األمر ��ع�
�عدها..

ا، ولست ) مؤلم� � واستمر االستجواب، ل�ن �ان أ��� ما قاله (ك��
� لم ف ��المه ومخاوفه، ال�� � تكرارە ها هنا.. فقد اع��

ا �� راغ��
�صارح بها ح�� نفسه ق�ل هذە اللحظة..

ثم جاء الصوت �قول له:
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..( � - أنت ع� ما ُيرام ولست وحدك.. واآلن انهض �ا (ك��
) عي��ه ونظر حوله، ثم �ساءل: � فتح (ك��
- أقام (شارون) الع��ز �عمله ع� ما ُيرام؟

قلت له �صوت م�ح�ح وأنا �اذب:
- مائة �المائة..

قال �� (ماك) ب�نما أنا أفك األسالك:
ا �ا (س��ف).. �مكنك اآلن فهم احت�اجنا آللة �ال مشاعر - شكر�
شخص�ة لتجري االستجواب، ولهذا وجد (شارون).. ل�ن �انت

التج��ة لتكون أفضل لو �انت الطفلة معه..
- الطفلة؟!

ثرة � ال��
ا، وت�دأ �� ا، و�دورها تنام مغناط�س�� - نعم.. �� مهمة جد�

� �ف�قان ك�اص�� الحقل معه دون تدخل من (شارون).. وح��
�
� النها�ة س�دخل ��

�� ( � ا مما حدث.. إن (ك�� ال �ذكران ش�ئ�
ة �� وس�لة االتصال الوح�دة �ه غيب��ة، وستكون (ن��) الصغ��

عندئذ..
.. ة ال ت�ت�� ا �ح�� ا إ� ال�حر الرمادي الثائر، شاعر� ومش�ت وح�د�

� ال�دا�ة
� وجود الطفلة.. ��

� األ�ام التال�ة تكّررت التجارب ��
و��

� السا�عة من عمرە وأن (ن��)
) إنه �� � �ان (شارون) �قول لـ (ك��

) جاء ل�لعب � جاءت لتلعب معه.. ثم �قول لـ (ن��) إن (ك��
� اللهو دون تدخل من (شارون)،

سل االثنان �� معها.. عندها �س��
ا فيوم، و�� صداقة ال � يوم� � االثن�� وتنمو صداقة حم�مة ب��

� �ف�قان.. ا ح�� �عرفان عنها ش�ئ�
) عما �شعر �ه آل (جانوس)، فقال: ولقد سألت (رو��

ء من أجل (ماك)، و�حس�ان أن هذا �
- إنهما س�فعالن أي ��

سوف �ساعد (ن��)..
) س�موت؟ � - و�عرفان أن (ك��
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ا.. من �مكنه أن �شك ما دام
�
تهما ل�نهما لم �صدقا حرف - أخ��

(ن��) بهذە الحي��ة؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

) جاءنا من (لندن) خ�� ره�ب.. � (د�سم��
��

�
ش يتفقد س�� العمل �� � إرسال مف�ِّ

إن الوزارة ترغب ��
).. وقّررت أن أذهب أنا إ� (لندن) أل�تم أنفاسهم.. (سا�سم��

ء �فعله.. �
� �ل ��

لقد �ت اآلن مع (ماك) ��
� هذا الوقت

وهكذا استطعت إقناع مسئو�� الوزارة �أن ز�ارة ��
ء ق�ل � ظهور ��

الم�كر �� اس��اق لنضج الثمرة، ل�ننا نأمل ��
رأس السنة..

( � � - ع� المحطة - لم أجد (ك�� ).. ل��� عدت إ� (سا�سم��
د ولزم الفراش.. قة، لقد أص�ب �ال�� � ب�سمته الم��

ي�تظر��
� الفراش محتقن الوجه، ل�ن معن��اته ممتازة، وقال

�ان الف�� ��
: ��

� المس�نقع، وابتلت قدمای
- ال تقلق.. لقد اصطدت الطيور ��

  ..
ً

قل��
رحت أح� له عن (لندن)، ثم فارقته ألرى (ماك).. الذي قال �:
 لدمه.. ل�ست

ً
) تحل�� - لقد ارتفعت حرارته وأجرى (رو��

ا.. الن��جة مطمئنة جد�
وصمت ثم قال �عد برهة:

- ل��ما �انت هذە �� المرة..
وشعرت �القشع��رة إذ أردف:

� الغالب قاتلة
، و�� �� � � رئته ال�م��

) �عدوى �� � - لقد أص�ب (ك��
مع فقدان المناعة المصاحب ل�طان الدم..

: �
�� � ل�خ�� � الص�اح جاء (ماك) لغرف��

و��
.. ) نقل دم للف�� - أن األمور أسوأ.. ولسوف �جری (رو��
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- قل �� ما عّ� أن أفعله..
� ع� إعداد (شارون - 1) و(شارون - 2).. فإن لم

- ساعد��
وع ) �ان علينا أن ن�دأ المرحلة األو� من م�� � �ستجب (ك��
ت م�� (جانوس) أننا قد نحتاج إ� اب�تها.. (س��كس)، وقد أخ��
)؛ ب�نما عملت أنا ع� ) مع (رو�� � � المعمل �ان (ك��

و��
ء ع� ما ُيرام.. و�عدها حدث تحسن �

الجهاز�ن، و�ان �ل ��
..( � طف�ف لـ (ك��

� قاعة البنج - بونج، ومن
�� ( � (رو��

� الرا�عة والنصف جاء��
��

ح � اق�� وجهه عرفت أن األمور ل�ست ع� ما ُيرام.. هّز رأسه ح��
(ماك) نقل دم آخر، وقال إن هذا مض�عة للوقت..

- هل ما زال بوع�ه؟
- نعم..

� من عمل�ة (س��كس)، يتضمن وضع وحدة
�ان الجزء الثا��

ء �
ات الصوت.. �ل �� )، و�عداد مك�� � � جوار فراش (ك�� أوكسج��

.. ً
تم التدرب عل�ه من ق�ل ط���

لقد انتظر (ماك) هذە اللحظة لعدة أشهر.. ور�ما أعوام..
ا قد ).. حق� � ضغطت ع�� زّر (شارون)، واختلست نظرة إ� (ك��
� وجهه المجّعد، و�دا

ا، واختفت عيناە الالمعتان �� ت�ّدل تمام�
) األقطاب ع� صدغ�ه وصدرە.. �ان �عرف ا إذ ث�ت (رو�� حائر�

أن هذە آخر مرة يرانا فيها وهو ��امل وع�ه..
 ليتعا� الصوت: هنا (شارون) ينادي.. هنا

ً
شغلت النظام �ام�

(شارون) ينادي.. وأغمض الف�� عي��ه..
: سأله الحاسب اآل��

)؟ � - ك�ف �شعر �ا (ك��
حّرك شفت�ه، و�ع� سمعنا اإلجا�ة:

- أنت تعرف ك�ف أشعر�
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- وأين أنت؟
- إن الجو �ارد.. �ارد.. هم ي��دون تجم�دی �اللحم لدى الجزار..
� أقف أمام نفق.. �أنه الناح�ة ) أن �ع�د الحرارة.. إن�� قل لـ (رو��

) أن �ع�د الدفء.. األخرى من تلسكوب.. قل لـ (رو��
نامج إ� النقطة التال�ة ع� الفور: وثب ال��

).. قل لنا ما �شعر �ه.. � - إن عمرك خمسة أعوام �ا (ك��
) �ما توقعت: � ساد الصمت، ثم همس (ك��
- أنا لست ع� ما يرام، وال أر�د أن ألعب..

هنا انفتح ال�اب ودخلت (ن��).. لقد استدعاها (ماك) اآلن،
ولم تكن ترى ما �دور؛ ألنها �انت تحت الس�طرة..

جلست ع� مقعد.. وأغلقت عي�يها..
) إنك هنا �ا (ن��).. � - قو�� لـ (ك��

اعت�ت مسندي المقعد ب�ديها، وقالت:
) م��ض.. ال ي��د أن �لعب.. � - (ك��

) يت�لم �ا (ن��).. � - إجع� (ك��
) لن يت�لم.. إنه يتلو صالة.. � - (ك��

ب األرض �قدميها.. وقالت: و�دأت الطفلة ت��
) معك.. إنه مظلم.. � � النفق �ا (ك��

- لن أذهب ��
) �ا (ن��)� � - اذه�� خلف (ك��

- ل�نه مظلم..
: � وال�سار �جسدها، وت��� وراحت تصدر حر�ات متل��ة لل�م��

- ال أر�د أن أذهب.. إن النفق ط��ل..
)، ثم واصل � � ع� وجه (ك�� أمر (ماك) ب�ث��ت قناع األوكسج��

التج��ة:
) �ا (ن��).. � - ا��� مع (ك��
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�
تمن�ت لو �ان (ماك) �عرف ما �فعله.. ماذا لو دخلت الفتاة ��

) أن أضع �طان�ة � (رو��
غيب��ة ولم �ستطع استعادتها؟ وأمر��

ع� جسد الف�� الهامد.. وع� شاشة (شارون - 3) رأينا
) اآلن.. � � رأس (ك��

� تدور �� الموجات ال�ه���ة ال��
فجأة عقدت الفتاة �ديها ع� صدرها ح�ث جلست، ثم ث�ت

ركب�يها إ� �طنها، وسقط رأسها إ� األمام..
� �طن

�� � �دا � �أنها تص�� ثم أدركت أنها تتخذ وضع الجن��
أمه.. وتجعد وجهها ف�دت �امرأة عجوز..

: ) وهو يتحّسس ن�ض الف�� وقال (رو��
- إنه يرحل

�دت اإلشارات ع� الشاشة خافتة، ثم تزا�دت
:( فجأة.. وقال (رو��

- انت� األمر.. إنه م�ت..
� حماسة:

ل�ن اإلشارة لم تنقطع.. وقال (ماك) ��
- لقد فعلناها�

.
ن الطاقة � ووقفنا عدة دقائق نرمق شاشة (شارون - 3) الذي اخ��

:( )، إ� أن قال (رو�� � � عقل (ك��
السادسة ��

- ماذا عن الطفلة؟
كنا قد �س�ناها تماما.. ومددت �دي ألغلق الحاسب ل�ن (ماك)

: منع��
- دعها ل�� ما ستقول..

واستدعاها �اإلشارة.. مكررا آخر جملة ق�لت:
).. قو�� لنا ماذا �حدث.. � - ا��� مع (ك��

� أماما وخلفا، و�صوت �دا � جسدها.. وراحت ته��
� النها�ة ترا��

��
ا قالت: �� غ���ا م�حوح�
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�
كوە.. دعوە يرحل� - إنه يرجو�م أن ت��

: � و�دأت �شهق من أجل التنفس، وته��
- دعوە يرحل� دعوە يرحل�

� توتر:
�� ( قال (رو��

(ماك)� �جب أن توقظها�
.. ق وتتما�ل أ��� فأ��� و�دأت الطفلة ���

لم أنتظر (ماك) وضغطت ع� الزر ليتعا� صوت (شارون):
� �ا (ن��)..

- انت� األمر.. انه��
زال االحتقان عن وجهها.. و��طء فتحت عي�يها ونظرت إلينا، ثم

�ا�فهرار قالت لنا:
- أر�د الذهاب إ� الحمام.

) إ� هناك.. � فاقتادها (رو��
قال (ماك) � �صوت حاد:

.. - لو لم �ص�ك الهلع وتوقف التج��ة، فل��ما عرفنا أ���
- الطفلة �انت تختنق..

- ال أعتقد هذا.. لقد �انت تمر �ـ (صدمة الم�الد).. وما �دا لك
( � اختناقا لم �كن سوى أول شهيق �أخذە الول�د.. لقد عاد (ك��

� أثناء االحتضار إ� تلك اللحظة، و�انت (ن��) معه..
��

قلت له:
..( � - إن صع��ة التنفس حدثت �عد وفاة (ك��

) قد عاد للحظة الم�الد ألنه �ان قد مات � ال �مكن أن �كون (ك��
؟ فعال.. أال ترى هذا م��

.. قال �عد صمت: � لم �جب��
- ال أعرف.. ال أعرف

) وقال لنا: هنا عاد (رو��



3503

.. لقد أرسلتها للب�ت وأمرت أمها أن �
- لقد نالت الطفلة ما �ك��

تدخلها الفراش..
ة من ق�ل وأردف: ولم أ�ن قد سمعته يتحدث بهذە الن��

- أال ينطبق هذا علينا جم�عا؟ سنحتفل �األمر غدا ل�ن ل�س
الل�لة..

، وكذا كنا جم�عا.. � �ان ع� وشك االنه�ار العص��
نا أن اب�ته نامت ع� الفور.. لقد �عد قل�ل جاء (جانوس) ل�خ��
انت� األمر فلم يبق إال أن ن�ناول عشاءنا، ثم نظفر براحة النوم

العظ�مة..
� إ� العودة وحدی للمعمل.. �ان �ل � دفع�� ل�ن حافزا أقوى م��
اقص ء �ما تركناە والجسد مغ� �المالءة.. والشاشة ت�� �

��
عليها اإلشارات..

�ط ألسمع آخر ما قالته الطفلة: أدرت ال��
كوە.. دعوە يرحل� - إنه يرجو�م أن ت��

ثم تعا�� شه�قها المختنق..
رفعت رأ�� فوجدت (ماك) واقفا عند ال�اب وال�لب معه..

� ، وال �دع�� � � غرف��
وس) قلق.. إنه ال �كف عن الحركة �� ��� (س��

أنام..
ء خطأ.. �

- (ماك).. ثمة ��
- انظر إ� الشاشة تر اإلشارة.. لقد نجحت التج��ة.. إن الطاقة

هنا..
ء؟ عندما قالت الطفلة هذا، �ان �

- نعم.. ل�ن هل هذا �ل ��
� أرحل؟ هل �انت له شخص�ة

) ميتا.. ما الذي قال دعو�� � (ك��
قادرة ع� ال�الم؟

- ما لم..
- ما لم ماذا؟
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) نفسه.. � - ما لم �كن ما نراە ع� الشاشة هو جوهر وجود (ک��
نظر � غ�� مصدق، ورحنا نرمق اإلشارة ع� الشاشة.. عندها

فقط �دأ إحساسنا �الرعب والذعر..
- (ماك).. ما هذا الذي فعلناە؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
نا أن (ن��) تقوم � الص�اح اتصلت بنا م�� (جانوس) لتخ��

��
�أعمال غ���ة.. وال تكف عن القفز لألمام والخلف.. لم تكن

محمومة.. ل�نها لم تأ�ل إفطارها ولم تت�لم..
) م�عا قائال: � غرفة الطعام شاردين.. ونهض (رو��

جلسنا ��
- سأذهب ع� الفور.. هذا تأث�� ما حدث أمس، وما �ان �� أن

أسمح �ه..
.  قال (ماك):

- أنت تعرف أن هناك خطرا من ال�دا�ة، و�رغم هذا وافقت..
ء.. �

- كنت مخطئا.. هذا �ل ��
- ما كنا لننجح �دونها..

) دون �لمة ل�ستقل س�ارته.. وانطلق (رو��
.. � ) المسك�� � عدنا إ� المعمل ح�ث �ان (جانوس) �عد جثة (ك��

:( هنا دق جرس الهاتف وسمعت صوت (رو��
- �جب أن ن�عد الطفلة.. ت�دو �� الحالة کـ (�اتاتون�ك
وفرن�ا).. إن م�� (جانوس) ال �ستطيع الت�ف، ولو سمح � ش��

� مس�ش�� (جای)..
(ماك) سأخذها إ� الع�ادة النفس�ة ��

حت األمر ل (ماك)، فتناول السماعة وقال: ��
).. أنا مستعد لتحمل مسئول�ة وضع الطفلة - اسمع �ا (رو��

تحت س�طرة (شارون) ثان�ة..
� السماعة: ) متحمسا.. فأشار � (ماك) وناول�� لم ي�د (رو��

) أن ي�تظر قل�ال.. - قل ل (رو��
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واتجه إ� (شارون - 2) وشغله.. و�عان ما �دأت إشارة
االستدعاء..

) ��خ: ماذا حدث؟ ثم صوت السماعة هنا سمعت (رو��
ا جاء صوت �سقط.. أصوات �ع�دة و�اخ لمدة دق�قة.. أخ��

� الهاتف..
(ن��) ��

�انت حائرة خائفة، وقالت لـ (ماك):
� م�ان ما وأنا ال أحبها..

- أنا خائفة.. ثمة ساعة تدق ��
- أين �� �ا (ن��)؟

لم ترد.. �عد قل�ل قالت:
) ال تحبها كذلك.. � � �ل م�ان وأنا ال أحبها.. (بي��

�� �� -
)؟ هنا تذكرت أنها أختها التوءم المتوفاة.. (بی��

� هذا �له..
�ل هذا ال �حتمل.. ما �ان لنا أن ن�ج �الطفلة ��

أدار برنامج (شارون - 2) ليتعا� األمر:
).. قو�� لنا ماذا �حدث.. � - ا��� مع (ك��

هنا �خت.. وال �د أنها سقطت أرضا ألننا سمعنا السماعة
:( �سقط، ثم جاء صوت (رو��

فَّ عن هذا�
�
- �حق السماء �ا (ماك).. ستقتلها.. ك

؟ - وماذا تفعل ��
- مثل أمس.. �أنها تختنق.. انتظر.. إنها ت��د أن ت�لمك..

و�عد لحظات جاء صوت الطفلة:
- دعوە يرحل� دعوە يرحل�

- هل أنت ع� ما يرام؟
- دعوە يرحل�

وضع السماعة، وراح يراقب اإلشارة ع� الشاشة، و�دا �� �أنما
ازداد إرهاقا وش�خوخة ل�ن عي��ه تلتمعان ره�ة.. وهمس:

قنا� - ر�ما أنت محق.. مع�� هذا أننا اخ��
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ثم غمغم:
ت اإلشارات إذ ت�لمت الطفلة.. لقد جاءت اإلشارات - لقد تغ��
).. �جب أن نح�� الطفلة � من القوة السادسة الخاصة �ـ (ك��

.. هنا أمام (شارون) ل�ستج��ــها ونفهم أ���
- (ماك).. هل ت��د قتل الطفلة أو أخذها لمس�ش�� المجاذ�ب؟

� قنوط نظر إ� الشاشة، وقال:
��

- �جب أن أعرف �ا (س��ف).. �جب أن أعرف..
إن �ل هذا �غ�� مع�� الح�اة لأل�د، ومعناە أن القوى السادسة

لم تفن منذ وجد اإل�سان ع� األرض..
هنا دق جرس الهاتف.. �ان هذا صوت (جانوس).

( � نا �أن س�دين قد جاءا من الوزارة، وهما ي��دان د. (ما�ل�� �خ��
حاال ألمر ملّح..

� (لندن)..
خرجت أللقاهما.. وتعرفت أحدهما ممن قا�لت ��

) السابق المستق�ل قد � قدم �� اعتذارە وقال: إن معاون (ما�ل��
) الغامضة � هم أنه استقال �س�ب أ�حاث (ما�ل�� قا�لهم، وأخ��

� تجهلها الوزارة.. ال��
- س�كون مع�ما حاال.. و�� هذا الوقت �مكن�ما سؤا�� عما

ت��دان..
ى ما حققتم.. - نحن هنا ل��

ة �س�ب فقد أحد - أنا آسف لقد توقفنا عن العمل منذ ف��
� أمس..

� را�ان) أص�ب ��طان الدم وتو�� أعضاء الف��ق (ک��
ت�ادال النظرات.. ثم قال الرجل األول:

- سمعنا عن هذا، وسمعنا أن التج��ة الجار�ة تتعلق �مرض
.. الف��

�ما ) �مكن أن �خ�� � �عود (رو�� - هذە معلومة خاطئة، وح��
�التفاص�ل الطب�ة..
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كنت أعرف أن ما أقوله لن �منعهما من دخول المعمل..
) واقفا أمام (شارون - 3).. � ودخلنا لنجد (ما�ل��

�انت الشاشة تلتمع ل�ن ما من إشارة عليها..
الحظت هذا ولم أقل ش�ئا..

� ان��اها: قال �� (ماك) دون أن �ع�� الرجل��
ء، وفقدنا القوی� �

- نعم.. لقد فصلت �ل ��
شعرت �دال من الراحة �الشفقة.. الشفقة ع� الرجل الذي دمر

� خمس دقائق عمل أشهر �املة..
��

- لم ي�ته األمر �ل �دأ.. وما حدث لن �عرفه سوى ثالث�نا.. كنا
ع� حافة ا��شاف لم يتصورە أحد.. ل�ن ما قالته الطفلة أثار
) حر اآلن وكذا � ، ولهذا أطلقت �اح الطاقة.. إن (ك�� �

قل��
.. � مستعد لمواصلة ال�حث ح�� آخر أ�ا�� الطفلة.. ل�ن��

ثم همس:
� تركت العمل.. � إن تجار�نا فشلت، و�ن�� - قل لهذين الموظف��
اآلن �ا (س��ف) نحن ملك أنفسنا إن الطفلة ستكون ع� ما يرام
).. سأتعامل أنا مع هذين � فاذهب إليها وا�عث �� �ـ (رو��

�ن) من الوزارة.. (المخ��
اتجهت إ� الخارج، ونظرت إ� المس�نقع..

وس) يركض �جواري.. ينظر �� من آن آلخر.. ��� �ان (س��
لقد حطم (ماك) - ب�د�ه - الخ�ط الوح�د الذي جلبنا هاهنا..
لقد امتل�ه �ضع ساعات.. و�ان �قودنا لعالم تلو عالم من

اال��شافات..
.. خدعتنا عواطفنا � � �األمر.. ر�ما كنا مخطئ��

اآلن قلَّ تصد���
وآالم طفلة متخلفة عقل�ا وخائفة..

صعدت إ� الهض�ة ألرى أ�واخ حرس الشا�� من عٍل.. ورأ�ت
) �خ�ج من ال��خ مع الطفلة و�انت ع� ما يرام.. � (رو��
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�
� ال�لب.. ثم راحت تركض، ذراعاها فوق رأسها، جرت لتح��
� إثرها.. ودوت أبواق من

تضحك، ترقص، وال�لب ي�بح ��
القاعدة العسك��ة األم��ك�ة ثم لم �عد من صوت سوى الن�اح،

� السماء..
دد �� ورقص الطفلة واألبواق الرف�عة ت��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ل�س �عد منتصف الل�ل
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� لناظر � �� معلم أو �انت معلما، وقد قدمت استقال�� مهن��
ء طردي الذي ال مفرَّ منه.. � المدرسة ق�ل أن ���

�ان الس�ب الذي قدمته لالستقالة هو المرض �س�ب عدوى
�
� لل�قاء �� � (ك��ت)، ول��ما اضطرت��

� أثناء عطلة ��
التقطتها ��

المس�ش�� عدة أسابيع لم أوضح طب�عة المرض لذا عرف وقام
� إن شكواي عامة، ومنذ أقدم العصور �انت ت�عث جوا

�ال�ا��
من الم�ح والسخ��ة لدى الناس، ح�� يتجاوز الم��ض الخط،

و�ص�� تهد�دا للمجتمع..
ك وحدنا نحاول يتحا�� �عض الناس أن �قا�ل عيوننا، ون��

الخروج من الخندق أو نظل هناك ح�� نموت..
� �دوت مليئا �المرارة، فألن عدواي جاءت وأنا بريء تماما.. ول��

ر�ما استطعت أن تعزو عدوى مماثلة إ� الوراثة أو اإلهمال أو
، مشا�ل األ�ة، و�ل�� أمثا�� �أنفسهم ع� أر�كة المحلل النف��

� عن ذلك عاجز.. � أنفسهم و�شفون.. ل���
�سكبون ما ��

؛ ت�لم قل�ال عن إن الطب�ب الوح�د الذي صارحته �ما ��
(الشعور المكبوت �الذنب) وأعطا�� �عض أقراص، ر�ما

� لم أفعل. تحس�ت لو أخذتها ل���
� ال�الوعة.. وزاد حال�� سوءا الش�اب الذين كنت

ألقيتها ��
� أو ، والذين �انوا يتغامزون عندما يرون�� �

هم أصدقا�� أعت��
�ح�سون الضح�ات، ح�� جاء اليوم الذي قررت ف�ه عجزي عن

االستمرار، وقرعت �اب الناظر..
�
ح ما حدث �� حسن.. لقد ف�غ هذا.. انت�.. واآلن أر�د أن أ��

المقام األول.. ومهما �حدث �، س�جدون هذە األوراق، و�مكن
، أو للقارئ أن �قرر أن ما حدث �ان ن��جة للخوف فوق الطب���
�ر، فقدنا جذورە منذ � سقطت ف��سة لسحر قد�م أسود �� أن��

فجر التار�ــــخ..
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� (أب��ل) - ع�د الفصح - وكنت قد زرت (اليونان)
�ان الوقت ��

� لم أزر (ك��ت).. لم �كن غرض ز�ار�� لـ (ك��ت) هو ا، ل��� كث��
رؤ�ة أطالل المدن القد�مة ك (كنوسوس) و (ف�ستوس)، ول�ن
� الرسم �ال��ت،

� أمارس هوا�ة شخص�ة.. �انت لدى موه�ة ��
� من هواة الفن.. وقد أمتدح عم�� بوساطة صديق أو اثن��

: أنا عزب �
هنا أتحدث �اختصار عن ح�ا��

� (أوكسفورد)
، والداي متوف�ان، تعلمت �� � � التاسعة واألر�ع��

��
�دج.. وألعب الجولف وال��

� أجد المال.. خطا�ای ح�� اآلن �� - أهوى الرسم والسفر ح��
ء.. ل�س هذا غرورا.. �

حرف�ا - ال ��
� هذا قط.. � رجل خمول غ�� مندفع عاطف�ا، ولم �ضا�ق�� ل�ن��
وكنت أ�رە االختالط �الناس.. � صداقات غ�� عم�قة. ألن

تعميق الصداقات يؤدي دوما إ� �ارثة.
ة وأدوات سافرت إ� (ك��ت) ال أحمل سوى حقي�ة صغ��
كة س�احة �فندق �طل ع� خليج الرسم، وقد أو� � عم�ل ��
ة، .. شاليهات ع� ال�حر م�ا�� �

�� ا�لال) ع� الساحل ال�� (م��
� ت�ال�ف

� سمحت لنف�� �أن أض�ف لنفقا�� ولست م�ذرا، ل���
ة، لدى وصو�� إ� مطار اس�ئجار س�ارة (فول�س فاجن) صغ��

ا�ليون).. (ه��
، خاصة وأنا سائق � � الط��ق لوجه��

� م�ال مرهقة �� قطعت أر�ع��
� ط��ق متع�ج ره�ب..

حذر، ��
فة المطلة ع� � ال��

ا وصلت إ� الفندق، فتناولت الغداء �� أخ��
� إ� حد�قة مألى �أشجار

� السا��
ال�حر، و�عدها اقتاد��

�ة � انيوم)، و�ــها شال�ه �طل ع� ال�حر، وأ�ة إنجل�� (الج��
� �لع�ان الجولف، فة.. ورأ�ت رجل�� اب�سمت � األم فيها من ال��

ا: صحت محتج�
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- هذا غ�� وارد.. لقد جئت هنا �� أرسم ال�حر وحدي..
وعدت إ� الفندق ألقول لموظف االستق�ال:

- ال �د أن هناك خطأ.. لقد طل�ت شاليها �طل ع� ال�حر،
والخصوص�ة �ش�ل خاص..

اب�سم واعتذر، وراح �قلب األوراق.. إن وك�� لم �حجز ��
� أحدهم الحجز، سأ�ون

شاليها ع� ال�حر.. ر�ما �عد أ�ام �ل��
�حا ح�ث أنا.. مس��

�ة: � قلت غاض�ا وأنا ال أطيق فكرة السجن مع تلك األ�ة اإلنجل��
- أنا بروفسور أدرس الفن.. وع�َّ تنف�ذ مجموعة رسوم ما دمت

ان.. هنا، ومن المهم أن أرى ال�حر، وأال �كون حو� ج��
�ان جواز سفري قد كتب ف�ه أن�� (بروفسور)، و�� أر�� من

ام دائما.. لفظة (أستاذ).. و�انت تث�� االح��
راح �قلب األوراق أمامه مرهقا.. فقلت:

- ال أصدق أن �ل الشاليهات محجوزة.. الوقت م�كر جدا.. ر�ما
� يتوغل الص�ف، ل�ن ل�س اآلن.. ح��

ت إ� الشاليهات عند الشمال، وقلت: وأ��
- هل هذە محجوزة أ�ضا؟

- إنها �اهظة الثمن.. فبها حمام وجهاز هاتف ل�ل منها..
ة �عد ما عرفت الثمن.. أج��ت حس�ة صغ��

� واالستغناء عن وج�ة الغداء واالمتناع عن
� اقتطاع نفقا�� �مكن��

مغادرة الفندق.. لذا قلت �عظمة:
- حسن.. ال مش�لة.. سأدفع من أجل الخصوص�ة.. ولو لم �كن

اض سأذهب ألختار الشال�ه المناسب.. لد�ك اع��
ولم أعطه وقتا للرد واستدرت مبتعدا.. من المف�د أن �كون المرء

� ع� ال�قاء ح�ث أنا.. حازما.. إن �� إال دق�قة تردد، و�رغم��
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� عندما رأ�ت ال�حر.. الماء �غسل الصخور،
ارتفعت معن��ا��

.. �ل النوافذ مغلقة ما عدا واحدة.. � وشا�� ممتد �ال مستحم��
� أجمل منظر لل�حر �ان هذا الشال�ه مناس�ا جدا، فهو ي����

والخليج..
نظرت ع�� النافذة المفتوحة إ� غرفة النوم �ان بها فراش جوارە
منضدة عليها هاتف ومص�اح، الجدران ب�ضاء واألرض صخ��ة..

.. � ال أطلب أ��� ف�ه �ل �ساطة محراب راهب، ل���
سمعت من الحمام صوت ماء متدفق.. أ�ة خي�ة أمل� إذن
فالشال�ه محجوز �عد هذا.. نظرت ع�� ال�اب المفت�ح فوجدتها
الخادمة اإلغ��ق�ة الشا�ة تنظف أرض الحمام، وأصابها الرعب

ت لها.. وسألتها: � فأ�� � رأت�� ح��
- هل هو محجوز؟

� �اليونان�ة، وأمسكت �خرقة التنظ�ف، خائفة اندفعت أجابت��
� دون أن تتم عملها.. إ� ال�اب وتركت��

دخلت غرفة النوم وأمسكت �الهاتف، وطل�ت
موظف االستق�ال:

- أنا مس�� (ت�مو�� جرای)
- نعم �ا س�دي.. من أين تتحدث؟

وضعت السماعة وخرجت إ� خارج الشال�ه �ان الرقم ع�
ال�اب هو (62)..

ته وهو مناسب جدا.. إنه - أتحدث من الشال�ه الذي اخ��
الوح�د المفت�ح هنا.. ورقمه هو (62)..

لم يرد فورا و�دا م�ش��ا:
- تقول رقم (62)؟ ال أعتقد أنه متاح �ا س�دي..

وراح يت�لم �اليونان�ة مع شخص �جوارە.. فسألته:
- هل هناك مش�لة؟
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ا �ح� - ال مش�لة �ا مس�� (جرای).. ل�ننا �شعر أنك ستكون مس��
� رقم (57).. وهو دان من الفندق..

أ��� ��
- هراء.. المشهد أفضل من هنا..

- ل�كن �ا س�دي.. لو صممت سأرسل لك الحمال �المفتاح..
وعاد يت�لم �اليونان�ة ثم وضع السماعة..

� و أسبح، ثم أرسم لوحة م�دئ�ة ق�ل أن أ�دأ سأف�غ حقائ��
� ولوحة العمل الجاد ص�اح غد.. وجاء الحمال �حمل حقيب��
الرسم... رأ�ت الخادمة تقا�ل الحمال.. ت��ادل حديثا هامسا

� الهادئ هنا.. � خرقت الروت�� معه.. ي�دو أن��
- منظر رائع.. �جب أن أسبح�

قلتها �صوت عال، وحركت �دي �حركة الس�احة وع� وج��
ة دوما.. قة الحا�� � الم�� � أن أرى اب�سامة اليوناني��

الرغ�ة ��
عجة � ال عی�� وانح�� �جد�ة، أما الفتاة ف�انت م�� تفادي الحمَّ

� توجس..
�حق، ثم ابتعدا ع� الفور، وهما ينظران إ� الوراء ��

فة، .. ثم خرجت إ� الصخور تحت ال�� � فتحت حقائ��
وتحسست ب�صبع قد�� الماء �ان �اردا �ش�ل غ��ب برغم
، � واصلت الس�احة ولم أبتعد أ��� � تغمرە، إال أن�� الشمس ال��
، � �ط�� س�اح حذر.. خرجت إ� الشال�ه وجففت نف�� ألن��

� سکون من �ع�د..
وأنا أرمق القوارب تعود إ� المرفأ ��

� العمل..
ثم أخرجت أدوات الرسم وانهمكت ��

، و�عان ما صار لون ال�حر أدكن، والسماء � عملت لمدة ساعت��
وق �اللون �دال من � أن أرسم ال�� القص�ة أرجوان�ة.. غدا �مكن��

الفحم..
أغلقت مصار�ــــع النافذة، واستعددت ألرتدي ث�اب العشاء..

، وعل�ه � � �مي��
�� لمحت قار�ا �خارا متجه بنعومة إ� الجزء ال��

� ص�د منهم امرأة.. ثالثة مجان��
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� المرأة ع� ، �عان ما ترجل ل�ع�� �
وأدركت أن أحدهم يونا��

الهبوط..
، � .. ل�ضع دقائق راحوا يرمقون�� � اتجا��

ورأ�ت الثالثة ينظرون ��
� القارب وراء الدفة �سلط ع� منظارا مق��ا..

والرجل الجالس ��
، الذي - �علم هللا - لم �كن � ش���

يتفحص �ه �ل تفص�لة ��
ا للنظر.. ملفت�

شعرت �ضيق فا�سح�ت للداخل..
� أثرت اهتمامهم �ظهوري وسط هذە الشاليهات ال �د أن��

.. �
الخال�ة.. لن �مر وقت ط��ل ق�ل أن ي�سو��

� الثامنة قصدت الفندق دخلت قاعة الطعام فانتق�ت
و��

� للوحدة، واستمتعت �العشاء � الركن تناسب ح��
منضدة ��

�
� سمعت صوت ارتطام قوي �� � تقش�� برتقالة، ح��

و�دأت ��
الناح�ة األخرى من القاعة..

�ان صوت أم���� قادم من الجنوب �صيح �صوت عال:
� - �حق السماء نظفوا هذە الفو��

� منتصف العمر، له وجه لوحته
�� � �ان رجال ع��ض المنكب��

الشمس �أنما مليون نحلة لدغته، و�ان أصلع الرأس وجلد رأسه
ا كقطعة سجق توشك ع� االنفجار.. وله شارب ا مشدود� ورد��
سم�ك لم �خِف شفته السف� السم�كة الرط�ة.. قلما رأ�ت

ا كهذا.. د� شخصا منفرِّ
� منتصف العمر، لها وجه

وجوارە �انت امرأة - أعتقد زوجته - ��
مل�ح كزوجها، و�انت تجلس �ال حراك..

� ظللت أرمق �ان الناس قد فرغوا من إرواء فضولهم، ل���
� وهما ينهضان قاصدين ال�ار، واستطعت أن أرى أداة الزوج��
� أذنها.. لهذا لم �سمع الضوضاء، وهكذا تتحمل صوت

السمع ��
زوجها الغل�ظ..
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والحظت براعة عام�� الفندق الذين نظفوا األرض ��عة
ودقة..

: قال �� السا��
� ال�ار �ا س�دی..

- القهوة ��
� أمقت كذلك أن كنت أمقت الضوضاء والصوت العال، ل���

ت قهوة ما �عد الطعام، لهذا نهضت.. أفوِّ
�ان ال�ار خال�ا ماعدا السا�� خلف المنضدة واألم���� وزوجته،

عزف من م�ان ما..
ُ
وموس�قا راق�ة ت

� عما إذا كنت أمض�ت يوما طي�ا؟
� السا�� سأل��

فأج�ت أن نعم..
� ممتعة، ووجدت شاليها ممتازا هو رقم (62).. لقد �انت رحل��

غ��ب هذا� �ان �لمع ك��ا فتوقف فجأة.. �دا �أنما س�قول ش�ئا
ثم عدل عنه..

- أغلقوا هذا ال�سج�ل ال���ة�
�ان هذا هو صوت األم���� الغل�ظ، فاتجه ال�ارمان إ�

(الجراموفون) وخفض الصوت..
وا � زجاجة أخرى� - أح��

� ل�لمت الرجل �ما ��لم أب ابنه، ولطل�ت
لو كنت م�ان السا��

منه أن �قول: من فضلك.. ل�ن السا�� فعل �ما أمر الوحش..
هنا دوي صوت األم���� من جد�د:

- ه�ه� أنت �ا شال�ه (62)! أنت ال تؤمن �الخرافات�
� �جب ع� المرء أن �عامل استدرت نحوە، وتذكرت ال��اسة ال��

� والس�ارى.. و�لطف قلت: بها المجان��
ال.. ال أومن بها.. هل �جب ذلك؟

، وضحك: احمر وجهه أ���
- حسن.. سحقا� لو كنت م�انك لفعلت..
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، وان�شل الموظفون � غرق أحد نزالء ذاك الشال�ه منذ أسبوع��
، وقد التهمه األخطبوط� � جسدە �عد يوم��

� م�سائال
ب ع� ركب��ه استدرت للسا�� � ضح�ا و��� وراح يه��

فقال:
- نعم هو حادث تعس.. �ان مس�� (جوردون) رجال طي�ا �عشق
� ل�لة حالمة سبح فيها �عد العشاء.. ل�ننا ال

اآلثار.. وقد اخت�� ��
�س). � نت�لم عن هذا هنا أنت تفهم.. س�كون هذا ضارا �الـ (ب��

وأؤكد لك أن الماء آمن، وهذا أول حادث من نوعه..
آە.. دعك من هذا..

� �ان آخر من � تضا�قت من فكرة أن الشاب المسك�� ل���
ا مع استعمل الشال�ه الذي أق�م �ه.. ل�ن األمر ال ي�ساوی ط�ع�
� � الفراش، ولم أ�ن مؤمنا �الخرافات، ل���

أن �كون مات ��
فهمت � ذعر الخادمة الشا�ة..

هنا صاح الصوت الغل�ظ:
� أقل لك ش�ئا: ل�س �عد منتصف الل�ل� ال �سبح �عد - دع��

منتصف الل�ل ح�� ال �ظفر �ك األخطبوط..
وانفجرت ضح�اته ثان�ة، ق�ل أن �صطحب المرأة و�ن�ف..

: �
� خلت الغرفة تنفست �ارت�اح، وقلت للسا�� ح��

- �ا له من رجل مستح�ل� أال �ستطيع اإلدارة الخالص منه؟
هز كتف�ه وقال:

�س).. فماذا �فعلون؟ � �س) هو (الب�� � (الب��
�
.. وقد وصل آل (ستول) هنا لثا�� األم���ان لديهم مال كث��

� �حبون الص�د ومس�� (ستول) �خ�ج موسم.. إنهم مجان��
لل�حر يوم�ا �صطاد من الص�اح ح�� الغروب.. ل�نه ال �جلب

.. �
السمك للفندق أ�دا �ل �عط�ه للنو��

- �م أشعر �الشفقة ع� زوجته..
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- حقا.. ل�نها �� من �ملك المال.. إنها ال تفارقه أ�دا وتذهب إ�
الص�د معه.. إنها تراق�ه ج�دا برغم صممها..

غادرت ال�ار عائدا إ� الشال�ه..
� أرض حمراء..

�ان الهواء منعشا، له رائحة ال�ذور المزروعة ��
� الشال�ه وقفت أرمق الج�ال

� السماء و��
و�انت النجوم تلتمع ��

: �م �� �قعة جم�لة.. النائ�ة وال�حر وقلت لنف��
دخلت الفراش وأضأت المص�اح �جوارە.. �انت الغرفة ودودا
دافئة.. ق�ل أن أمدد جسدي تذكرت ال�تاب الذي تركته

فة.. كنت �حاجة إ� قراءته.. �ال��
فتحت م�اع النافذة وخرجت أللتقطه، وق�ل أن أدخل نظرت

.. � إ� ال�حر تح��
فة شال�ه �� �

أ��� األضواء �انت منطفئة ف�ما عدا ضوءا ��
� ال�حر نحوی.. �ان

� الضوء رأ�ت ش�ئا يتحرك ��
�ع�د.. و��

ز من تحت سطح الماء، أنبوب ته��ة �منظار الغواصة ي��
لشخص يتحرك هناك.. ثم اخت�� إ� ال�سار..

أغلقت الم�اع ودخلت..
�
، وذكر�� ء أثار قل�� �

ال أعرف الس�ب.. ل�ن منظر هذا ال��
� ل�لة

�الغ��ق الذي هلك �عد منتصف الل�ل.. ال�د أنه غرق ��
دافئة كهذە إذ حاول أن �سبح تحت الماء ل�ال..

قرأت �ضع صفحات، ثم أطفأت النور..
هنا سقط الهاتف ع� األرض، فانحن�ت والتقطته والحظت أن

الدرج �ان مفتوحا، و�ه �طاقة عليها اسم (�شارلز جوردون)..
.. ثمة �لمات مكت��ة � أعرف أن (جوردون) هو اسم من س�ق��
ع� جانب ال�طاقة اآلخر تقول: ل�س �عد منتصف الل�ل ثم �عد

هذا رقم (38)..
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� كنت مرهقا فلم أستطع � الدرج.. و�رغم أن��
دسست الورقة ��

� للماء
النوم ق�ل الثان�ة ص�احا، ولوقت ط��ل ظللت أص��

.. ف�� �صطدم �الصخور تحت ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ظللت أرسم ثالثة أ�ام، فلم أفارق الشال�ه إال ألسبح أو ألتناول
� من

� أحد.. وكنت أس���� طعام اإلفطار أو العشاء، ولم �ضا�ق��
�

� لت�سق فرا��
� الغداء.. و�انت الخادمة تأ��

اإلفطار ما �ك��
ص�احا.

، و�دا � مرض�ا جدا، كدت أنت�� من رسم المشهد االنط�ا��
�ــــح وأن أستكشف الساحل قل�ال.. لذا قررت أن أس��

كنت أعرف اآلن أن قارب المس�� (ستول) المزعج هو الذي أراە
�
ء إ�اە �ان �خ�ج مع زوجته للص�د �� �

جوار الشال�ه الم��
� كنت أراهم عند العودة، الص�اح الم�كر فال أراهم يرحلون، ل���
� الرحلة.. فل�فعل ما ي��د

وأسمع س�ا�ه للرجل الذي يرافقهما ��
.. ما دام �ع�دا ع��

ق�ة مكتظا �األجساد فوق �ل �قعة � الناح�ة ال��
�ان الشا�� ��

، وابتعدت عن الزحام ألجد نف�� رمل، فحمدت هللا ع� عزل��
� أن

وح�دا ثان�ة لم �كن القارب هناك، ووجدت رغ�ة عارمة ��
أختلس نظرة إ� شال�ه المس�� (ستول)..

�سللت إ� هناك، واختلست نظرة ع�� خصاص النافذة.. لم
أجد ما �لفت النظر سوى مجموعة زجاجات، وزوجا من أحذ�ة

� �ش�ه أقدام الضفادع. الغوص ال��
�الطبع ما �ان مس�� (ستول) ل�ستطيع �حالته الصح�ة هذە أن
� ل�غوص �حثا عن (أبو

�غطس.. وال �د أنه أرسل تا�عه اليونا��
جلمبو) وتذكرت أنبوب الته��ة الخارج من الماء..
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� أحد وأنا
� لم أرد أن �جد��

سمعت شخصا قادما فابتعدت، أل��
أتلصص.. فقط نظرت لرقم الشال�ه فوجدته (38).

� عدت � ح�� لم �كن للرقم ساعتها مع�� �ال�س�ة �.. ل���
للشال�ه �حثت عن دبوس ل��اط العنق، فوجدت ال�طاقة.. إن

الرقم عليها هو (38)..
مصادفة ط�عا.. ول�ن (ل�س �عد منتصف الل�ل)..

هذا هو اإلنذار الذي وجهه �� (ستول).. أتراە أنذر (جوردون)
أ�ضا؟ ولماذا �كتب األخ�� النص�حة ورقم شال�ه قائلها ع�

�طاقته؟ ل�ن (جوردون) ال�ا�س تجاهل النص�حة ط�عا..
.. ل��ما �ان من واج�� إعطاؤها � � حافظ��

وضعت ال�طاقة ��
� � �عض الضوء ع� ما أصا�ه، ل���

لموظف االستق�ال علها تل��
تجاهلت الفكرة..

� قض�ة تم إغالقها منذ زمن..
�� � المش�لة أن هذا يورط��

، � � غرفة الطعام - آل (ستول) إ� �مي��
كنت أرى - إذا جلست ��

.. وذلك دون أن أدير رأ��
ا كقطعة سجق �لتهم العشاء، ب�نما الزوجة صامتة �ان محتقن�

شاردة، تداعب الطعام �شوكتها..
دنوت من السا�� فت�ادلنا المجامالت التقل�د�ة، ثم سألته:

� األعماق؟
- َمن ِمن نزالء الفندق يهوى الغوص ��

� مندهشا:
�دا السا��

- ال أحد قدر ما أعلم �ا س�دي.. ل�س �عد الحادث.. �ان
� مس�� (جوردون) يهوی الغطس تحت الماء ل�ال، و�ان المسك��
من القالئل الذين �مكن أن يتحدثوا مع مس�� (ستول).. وقد

� هذا ال�ار..
�انت لهما مجادلة ط��لة ذات ل�لة ��

- حقا؟
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- ل�ست مجادلة عن الس�احة، �ل �انوا يت�لمون عن اآلثار.. إن
� ق���نا، ل�نه مغلق حال�ا لإلصالحات.. �ان

هناك متحفا ج�دا ��
.. �

�طا�� مس�� (جوردون) ذا عالقة �المتحف ال��
- ما كنت أحسب هذا يث�� اهتمام صد�قنا (ستول)�

: قال السا��
� العام

- ستدهش لهذا.. إن مس�� (ستول) ل�س أحمق، و��
�
� �ان هو وزوجته يزوران �ل األما�ن المهمة ��

الما��
ة.. ل�ن األمر (كنوسوس) و (مال�ا)، وأما�ن أخرى غ�� شه��

اختلف هذا العام.. ص�د السمك �ل يوم..
- ومس�� (جوردون)؟ أ�ان �ص�د السمك �دورە؟

- ال �ا س�دي... ل�س ع� قدر عل�.. لقد استكشف الج��رة
والمنطقة �لها �س�ارة استأجرها مثلك.. لقد قال إنه �كتب كتا�ا
�� (ك��ت)، وعالقتها �الـ (ميثولوج�ا) عن اآلثار الموجودة ��

اليونان�ة..
- ميثولوج�ا؟

.. � - نعم. قال هذا و�ن �ان فهم هذا أقوى م��
� لم أسمع ال�ث�� منها، فقد �ان ال�ار دارت المناقشة، ل���

مزدحما.. و�ان مس�� (جوردون) مهذ�ا جدا..
ع� ط��قتك إذا سمحت �، و��دو مهتما �الموض�ع، وما �ان

� ع�اداتهم..
اإلغ��ق �فعلونه ��

.. هل أعطيها لموظف االستق�ال؟ � � جي��
هنا تذكرت ال�طاقة ��

� وغادرت القاعة..
ودعت السا��

، فتل�أت قل�ال ح�� ي�تعدا.. �ان آل (ستول) �مشون أما��
وقفت أمام حامل عل�ه �طاقات �� أجد عذرا لتأخري، ورأ�ت
� المدخل، ثم إن

م�� (ستول) ت�ناول معطفها من ع� شماعة ��
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� لموقف الس�ارات.. ك�ف �قود � خرجا من ال�اب متجه�� االثن��
(ستول) س�ارته �حالته هذە؟

� أتجه إ� حافز ما �الذي �دفع ص��ا للعب دور المخ�� جعل��
�
� ابتعدت س�ارة (ستول) - (مرس�دس) - تا�عته �� ، وح�� �

س�ار��
رحلته..

قا نحو الق��ة.. �ان هناك ط��ق واحد يتجه ��
� ت�� � النها�ة وصلت لمرفأ صغ�� وأخ��

، و�� لم ألحق �ه برغ��
� أن أتوقف أمام مق� مح� هناك..

غ��ز��
.. � ، و�عض الس�ان المحلي�� ون حو�� �ان هناك س�اح كث��
ب �عض الل�مونادة، : ل�كن.. سأجلس هنا وأ�� فقلت لنف��

وأستمتع �مراق�ة المنظر والزحام.
� جلست هناك حوا�� نصف ساعة أرمق األ� وال �د أن��
� ينظرن من

� والحسان الال��
� �ست�شق الهواء الن�� اليونان�ة ال��

ا أرثوذكس�ا �جلس إ� منضدة مع �عض طرف إ� الش�اب، وقس�
� من �لدي أطول شعرا من الشي�خ، ومجموعة من ش�اب الهي��
أي شخص آخر وأ��� قذارة، ال �كفون عن إحداث الضوضاء،
� أداروا المذ�اع وجلسوا ع� األرض؛ عرفت أن وقت وح��

االن�اف قد حان..
.
 
 

Page 120
.. هنا وقعت عيناي �

دفعت ثمن الل�مونادة وخرجت إ� س�ار��
، ح�ث �دا أن ط��قا جان�ا ي�ت�� نها�ة ع� �قعة ماء داخل ال��
� ال كة ال�� مسدودة.. ال �د أن هذا ما �سم�ه دل�ل الس�احة �ـ (ال��

� الموسم..
ة �� � �لتقط لها الس�اح صورا كث�� قاع لها) وال��
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ة، تطفو القاذورات من فوق مائها.. ولم أستطع ة كب�� �انت �ح��
أن أجد من �مارسون الغطس فيها نهارا..

عندئذ رأ�ت (المرس�دس).. �انت واقفة أمام المق� ضع�ف
� الش�ل المنح�� ع� المنضدة

اإلضاءة، ولم �كن من شك ��
والزجاجات أمامه، والمرأة الجالسة �جوارە.. ل�ن لدهش�� - �ل
ب وحدە، �ل مع مجموعة من ازی - لم �كن ��� � الشم��

� الصوت ع� المنضدة المجاورة.. الص�ادين خش��
من الضحك الجو.. �انوا �سخرون منه �ما هو واضح.. لقد
� �صوت عال.. � أ�وابهم و�عضهم راح �غ��

ذا�ت الرقة اليونان�ة ��
مد �دە وط�ح �الزجاجات الفارغة إ� الرص�ف فهللوا وصعقوا
� أ�ة

مع صوت الزجاج المهشم.. وتوقعت أن �صل البول�س ��
لحظة؛ ليوقف الحفل..

� السجن ر�ما تناس�ه،
لم أ�ال �ما �حدث ل (ستول).. إن ل�لة ��

� ع� �ل حال.. ل�ن هذا ش�يع لزوجته األمر ال يهم��
نحا، ول�ح �الزجاجة نصف المليئة فوق هنا وقف الرجل م��
، نحو ال�حر.. ال�د رأسه، و�دقة شد�دة قذف بها من فوق رأ��

� فقط.. أنه تفادا�� �قدم��
.. � �ان هذا أ��� من الالزم، لذا نهضت نحوە والغضب �عمي��

وصحت ف�ه:
- أ�ة لع�ة تلعبها �حق السماء؟

وقف أما�� وتأرجح ع� قدم�ه.. كف الضحك إذا راقب
� اهتمام، وتوقعت طوفانا من الس�اب..

الجالسون المشهد ��
ل�نه جعد وجهة المحتقن إ� ضحكة وقال:

� لوصلت هذە الزجاجة
� ط����

- هل تعرف ش�ئا؟ لو لم تقف ��
ا).. وهم أ�ضا ل�سوا ة.. أنا لست (ك����� إ� منتصف ال�ح��
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�
� الدم ��

) ن�� ) �ل مجرد أتراك... وال يوجد (ک���� � (ك���ي��
(ك��ت) �لها..

حاولت أن أن�ع ذرا�� من ق�ضته، ل�نه تمسك بها كصديق وجد
- أو ظن أنه وجد - صد�قه القد�م و�� عادة الس�ارى..

وصدر منه فواق، وقال:
، فأنا ال أ�� - أنت من الفندق.. أل�س كذلك؟ ال تنكر �ا ف��
� - الشال�ه ال���ه ط�لة

الوجوە.. أنت الشخص الذي يرسم ��
مك لهذا، فأنا أعرف عن الفن قل�ال.. ول��ما اليوم.. حسن أنا أح��

ابتعت لوحتك هذە..
� جفاء:

�ان توددە ك��ــها، ورقته ال تحتمل.. فقلت ��
- آسف.. �� ل�ست للبيع..

ضا: صاح مع��
� ت�شابهون تتدللون ح�� �قدم ل�م - أوە هلم� أنتم مع�� الفنان��
أحد ثمنا �اهظا.. خذ (�شار�� جوردون) ع� س��ل المثال.. أنت

ال تعرفه.. أل�س كذلك؟
.. � - نعم.. �ان ق�ل مجي��

- هذا حق.. إن ال�ا�س م�ت.. غرق تحت الصخور أو وجدوە
هناك

� عرفت أنه � وجهه المنتفخ ل���
�� � و�انت عيناە فعل�ا مغلقت��

.. � يراقب��
قلت:

- أفهم أنه لم �كن فنانا..
� الضحك:

كرر ال�لمة �عدی، ثم انفجر ��
ا.. أال فنانا؟ ال لم �كن.. �ان خب�� فنون، ل�ن هذا لم �ِفدە كث��

ترى ذلك؟
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� جي�ه �حثا عن عل�ة
�ان ي�ذل مجهودا للتماسك، ثم مد �دە ��

ت�غه، وأشعل واحدة لنفسه، ثم عرض ع�َّ واحدة فقلت:
ب.. - ال أدخن - ثم بتحد أضفت - وال أ��

� دهشة:
أجاب ��

اب الذي �قدمونه هنا هو ن�ع من البول.. - وال أنا.. إن ال��
� وقد �دا عل�ه الت�مر إ� جانب، وقال وهو �ش�� إ� وجذب��

: � الجالس��
- هؤالء أتراك.. ومنذ زمن ط��ل، حوا� خمسة آالف عام، لم

�صنعوا الصنف المناسب، �انوا �عرفون ط��قة صنعه آنذاك..
�ساءلت:

- احقا؟
ا�سعت عيناە الض�قتان، والحظت أنهما جاحظتان �ارزتان

و�خشونة همس:
ء خطأ؟ لقد �ان (ال����يون) �

� فهموا �ل �� - أتعلم؟ إن ال�احث��
..( وس) و (الل�الب ال�ب�� � (الس��

�ون م��جا مختمرا من ن�ا�� ���
�
وث�ت ذراعا ع� الجدار مس�ندا، وانح�� إ� األمام وتق�أ ��

. كة، ح�� شعرت �الغث�ان أنا نف�� ال��
قال:

� من السم.. أقول لك: - هذا أفضل.. �خلص��
� .. إن�� � الشال�ه الخاص ��

� الل�لة ��
- سنعود إ� الفندق، ونم��

ملت إل�ك �ا س�د (ما اسمك).. إن أف�ارك ج�دة.. أنت ترسم
صورا وال تدخن.. فما عملك؟

� إ� الط��ق،
�ان مستح�ال التخلص منه.. ووجدته �شد��

ولحسن الحظ �ان الموجودون �المق� قد تفرقوا؛ إذ ي�سوا من
� الس�ارة

ب أحدنا اآلخر، و�انت م�� (ستول) �� أن ���
.. � المقعد األما��

المرس�دس اآلن جالسة ��
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� �
: قال ��

� المقعد
- ال تهتم بها.. إنها صماء �الحجر.. ولدينا م�ان ��

.. �
الخل��

� هاهنا..
- آسف.. ل�ن س�ار��

- �ما ت��د.. ول�ن قل � �ا س�د (فنان): ما عملك؟ هل أنت
؟ أ�اد���

ە � أخ�� �ان بوس�� ترکه اآلن، ل�ن �عض الفخر األحمق جعل��
.. �

، وشأ�� � �الحق�قة، أم أن �دع��
� مدرسة ابتدائ�ة لألوالد..

- أنا معلم ��
- انفتح فمه الرطب ضاح�ا، وصاح:

- ر�اە� هذا جم�ل.. مدرس.. م���ة للرضع واألطفال.. أنت واحد
.. و�رغم هذا تملك الشجاعة لتقول إنك لم تجرب منا �ا ف��

وس) قط؟ (الل�الب) وال (س��
� ، وتقدم�� �ان مجنونا �الطبع، ل�ن هذا الم�ح جعله �حرر ذرا��

إ� س�ارته، وهو يهز رأسه من جانب لجانب، وقدماە تحمالن
.. كحصان � جسدە الثق�ل �ط��قة راقصة غ���ة.. واحد اثن��

أخرق..
�
راقبته يركب الس�ارة إ� جوار زوجته، ثم ابتعدت أل�ون ��

األمان، ل�نه انطلق بها ��عة رهي�ة واصطدم �� ق�ل أن أصل
لركن الشارع، وأخ�ج رأسه من النافذة صائحا:

ح�ب دوما.. - تعال زرنا �ا مس�� (مدرس).. فلسوف تجد ال��
� خجول؟ قو�� له �ا (مود) أال ت��ن أن الف��

وا ما هناك.. � الم�ان، ح�� توقف المارة ل��
وترددت ص�حته ��

.. �أنها ال ترى ش�ئا، � ورأ�ت الوجه الصلب الجامد للزوجة يرمق��
� ق��ة غ���ة جوار زوج مجنون،

و�أن ركوب س�ارة مندفعة ل�ال ��
� العالم..

هو أ��� األش�اء طب�ع�ة ��
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�
� شال�ه (38)، ول�ن

.. زرنا �ا مس�� (تیوتور) �� -  مساء الخ��
ل�س �عد منتصف الل�ل..

، فل�ح (ستول) �ذراعه، وانطلقت الس�ارة قالتها �صوت �ال تعب��
ات ال�اق�ة ع� الفندق. تنهب ال��لوم��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
�
� راغ�ا �� ، وجعلت�� �

ل�س صح�حا أن المقا�لة أفسدت إجاز��
ا ل�ن من � � كنت غاض�ا مشم�� الرح�ل.. إنها نصف الحق�قة؛ ألن��

آل (ستول) فقط..
ق، �عد نوم م��ــــح وقد أزمعت أن نهضت منتعشا إ� يوم م��
� القارب

أتحا�� (ستول) وامرأته متوسطة الذ�اء.. لقد خرجا ��
� قاعة

� م�كرا �� ال ألقاهما ��
م�كرا، وقد اعتدت أن أتناول عشا��

الطعام..
ا أن أقا�لهما �ما أنهما لم �كونا من هواة التجوال، لهذا �ان عس��

� الفندق..
��

فة، كنت أرى المنظار المقرب � ال��
� �انا �عودان ل�ال وأنا �� وح��

.. عندها كنت أتوارى.. � ف�� � �دە يتجه نحو ��
��

ء من الحظ �مكن أن ي�� وجودی، و�ن كنت ال آمل �
هكذا ���
� هذا..

��
، وقد صممت ع� فعل هذا.. �

�� لقد جئت ألرسم وأس��
فة ألتناول اإلفطار، �ان القارب عند الشال�ه � دخلت ال�� ح��

الخاص ��ل (ستول) قد رحل..
وقررت أن أستكشف الساحل حامال لوحة الرسم، ح�� إذا ما

ء عن هذا الرجل.. �
� �س�ت �ل �� � هواي�� امتصت��

.. لقد انجذب � � اآلن تخ�ل ما حدث لـ (جوردون) المسك�� �مكن��
� ال�ار، و�ل الهراء الذي �قوله عن (ك��ت)

ال�ا�س إ� (ستول) ��
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وان (ميثولوج�ا) اليونان�ة، ولم يتصور (جوردون) إالم س�قودە
هذا..

تل�� دعوة إ� الشال�ه رقم (38) فق�لها، وال �د أنه سبح ع��
�
الخليج ل�صل هناك.. ال�د أنه �ان �ستعرض �طولته.. و��

� المختمر الذي صنعه
ب ذلك الخل�ط الش�طا�� الشال�ه ��

المض�ف، مما جعله �فقد �ل و�� وح�مة..
� قرر أن �عود س�احة، �ان ال �د لما حدث أن �حدث.. وح��

فقط تمن�ت أن �كون قد غرق فورا دون ألم..
إن ال�تا�ة ع� ال�طاقة تتفق مع القصة.. تعال الرقم (38) ل�س
�عد منتصف الل�ل.. ل�ن الوقت قد حان � أ�� هذا وأركز

.. ع� ما أما��
� أ��� نجاحا.. � للساحل الغر��

�ان استكشا��
لقد ابتعدت عن الفندق نازال من المرتفعات إ� مستوى ال�حر،
� ته الشمس.. ل��� ح�� � واألرض تنحدر نحو مس�نقع جاف خ��

ا �ل مسطحات من الملح، دنوت أ��� وجدت أنه ل�س مس�نقع�
تح�ط بها جدران ش�لتها السدود، ل�سمح لماء ال�حر �الج��ان
� هوائ�ة مهدمة، ثم انتهت تار�ا الملح وراءە.. ومن �ع�د طواح��
مسطحات الملح وارتفعت األرض لتقود لمضيق (س�ينالونجا)..

مش�ت ب (الفول�س فاجن) ح�� وصلت إ� المسطحات، و�ان
� األ�ام

� المفضل ��
الم�ان مهجورا تماما.. قررت أنه س�كون م�ا��

القادمة..
� المشهد

، واندمجت �� � ع� رأ�� وضعت أدوات الرسم وق�ع��
.. � � رحل��

، وقض�ت أهم ثالثة أ�ام �� أما��
�ان السالم شامال والوحدة مطلقة، ولم أر مخلوقا واحدا.. كنت
� تزداد الحرارة؛ آوي ألتهم الشطائر والل�مونادة وأرسم، ثم ح��
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، وأقرأ �
� المساء أعود للفندق ألتناول عشا��

إ� ظل طاحونة، و��
ثم أنام.

ما �ان الناسك أن يتم�� عزلة أ��� من هذە..
� العثور

� ذلك اليوم قررت أن أستكشف ش�ه الج��رة، أم ��
��

؛ ألن ع� مشهد جد�د أفضل.. �سلقت التلَّ وأنا أحرك ق�ع��
� أن أجد أن ش�ه الج��رة الطقس �ان حارا للغا�ة، وأثار دهش��

مجرد لسان وسط ال�حر..
ر�ما استطاع رسام ع�قري، أن يرسم هذا المشهد ع� القماش..
� �حر (إ�جة) األزرق، ب�نما ظالل ن��ذ�ة

كواز) �ذوب �� (ال��
تحتها.. هذا بوسع رسام ع�قری، ل�ن ل�س هاو�ا مث�..

نزلت ألسفل نحو مجموعة ن�اتات ظل�لة، ح�ث أستطيع
احة قل�ال، وهنا رأ�ت القارب.. االس��

�ان راس�ا قرب مدخل الخليج.. لقد �ان قارب آل (ستول)..
، وقد مد � � الذي �عمل معهما �جلس إ� المجداف��

واليونا��
خ�طا �صطاد �ه إ� الجانب..

� القارب، ورأ�ت ع� رمال الشا�� بنا�ة من
�ان الوح�د ��

ة للخراف.. ال �د أن آل الحجر مهدمة.. ر�ما �انت يوما ما حظ��
(ستول) أوقفوا قار�ــهم هنا، ودخلوا تلك البنا�ة ر�ما �ان (ستول)
وس) هنا، ول��ما �صنع مخلوطه المتخمر من الل�الب وال (س��

أضاف إل�ه �عض فضالت الماعز ع� س��ل تج��د المذاق..
فجأة نهض النو�� واتجه للدفة وراح يرمق الماء..

رأ�ت ش�ئا يتحرك ثم �خ�ج من تحت الماء..
نظارة غوص.. ث�اب غوص مطاط�ة.. زعانف..

اع قناعه.. � � �ساعد الغواص ع� ان��
ورأ�ت اليونا��

ء �قف عند فتحة المب�� المهجور.. �
� نظري �� ثم اس��
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� جعلته ي�دو مشعرا، �أنه ء �س�ب أالع�ب الضوء ال�� أقول: ��
.. �له مغ� �الشعر، ثم أدركت � مهر �قف ع� قدم�ه الخلفيت��
أنه (ستول) نفسه وصدرە وذراعاە مغطاة �الشعر.. فقط وجهه

� أدرك أنه مازال إ�سانا.. جعل��
� مش�ته بتلك الط��قة العجي�ة

د �� م�� إ� ح�ث القارب يتأوَّ
� خ�ە وصدرە لألمام،

� المق� أمس.. �داە ��
� رأيتها �� ال��

ومؤخرته �ارزة للوراء ورأ�ت الغواص يتجه للشا�� اآلن، وقد
، وأل�� بزعانفه ع� � تخلص من نظارته وأسطوانة األ�سج��
� دهشة

الرمال كسمك عمالق.. و�رغم القناع المطا�� أدركت ��
أنه م�� (ستول)..

ة، فأخذها تقدمت نحو زوجها، وناولته حقي�ة جلد�ة صغ��
وعاد إ� المب�� المهجور..

�ن دق�قة ثم أعود.. جلست أنتظر.. سأعطيهما ع��
� �ل هذا الوقت.. سمعت ص�حة..

�ا�� ل�نهما لم ي��
� سالال وأدوات � �صعدان إ� القارب حامل�� ثم رأ�ت الزوج��

� �شغ�ل المحرك..
الغطس، و�دأ اليونا��

و�عان ما اتجه القارب إ� ال�حر �ع�دا عن الخليج..
دم.. �ان فضو� قاهرا، فانزلقت فوق الرمال نحو المب�� الُمهَّ

ة للماعز، فاألرض مألى �فضالتها.. �ان �ما توقعت حظ��
� �ل م�ان ورفوف خش��ة تم ت�ب�تها.. وع� �ل رف

زجاجات ��
�انت قطع من الخزف..
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�أنما أخرجها أحدهم من كومة قمامة.. ل�نها �انت نظ�فة ال
�كسوها غ�ار..

واضح أن هذە كنوز تم استكشافها تحت الماء..
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ال �د أن هذە القطع الخزف�ة عد�مة النفع، لذا لم ت�ال المرأة وال
زوجها �التخلص منها..

، وتركت ا بهذە األش�اء، لهذا لم أر ما يث�� اهتما�� لست خب��
الم�ان..

� إذ �سلقت المنحدر.. �انت هذە حركة مميتة.. ألن��
وع� �ل رف �انت قطع من الخزف، �أنما أخرجها أحدهم من

كومة قمامة..
سمعت صوت محرك، وعاد القارب نحو الم�ان..

� ، والشخص وراء الدفة يرمق�� �انت الثالثة رءوس تنظر ��
� معرفة الم�سلل.. واصلت

�منظار مقرب.. لن �جد ع�ا ��
.. ، آمال أن أدارى نف�� � فوق حاج�� ال�سلق برغم هذا، وق�ع��

� أي سائح تواجد هنا �الصدفة..
ر�ما حسبو��

� وأدرتها، وتمن�ت لو لم
منه�ا متقطع األنفاس هرعت إ� س�ار��

� كنت أتجسس أستكشف هذا الموضع قط.. س�حسبون أن��
� فلن أستطيع الرسم .. لقد فسد مزا�� �

عليهم وهذا حق���
اليوم..

� عاثرا ألن إحدى عجالت الس�ارة فقدت هواءها،
و�ان ح��

� � دق�قة، ألن�� ) واحتاج هذا إ� أر�ع�� � فرحت أث�ت (االست��
� �ل عمل �دوي..

ء �� س��
ووصلت للفندق �عد وصول آل (ستول) ط�عا..

فته.. �� �
فة وجدت (ستول) �� � خرجت إ� ال�� وح��

.. � �سلط نظارته المق��ة إ� الشال�ه الخاص ��
� دق جرس أغلقت خصاص الش�ش، ودخلت ألخذ حماما ح��

الهاتف..
�
.. ما �ان الهاتف ل�دق �� �دای مبتلتان والم�شفة حول وس��

وقت أسوأ.. جاء الصوت من الهاتف:
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- أهذا أنت �ا س�د (مدرس)؟
�ان صوتا ال �مكن أن أخ�� ف�ه.. و�خشونة أج�ت:

- أنا (ت�مو�� برای)..

�
ء ي�ساوی.. أنت كنت �� �

- (جرای) أو (�الك) (4).. �ل ��
(س�ينالونج) ع� اليوم.. هل هذا صحيح؟

- ال أدرى � اهتمامك..
� .. أنت �اآلخر.. مجرد جاسوس.. ودع�� � اصمت.. لن تخدع��

أقل لك: لقد تم تنظ�ف حطام السفينة منذ قرون..
- أي حطام؟

- حسن.. حسن �ا (مدرس).. لن نختلف حول هذە النقطة.. إننا
� وأساتذة الجامعة من نفس الن�ع ع� �ل حال.. إن المدرس��
�ن �لهم ي�شابهون تحت جلدهم وفوقه أح�انا� ال والمحا��
� أم�ل لك.. هل ت��د ش�ئا لمتحف تخف.. لقد قلت إن��

مدرستك؟
ء �

ش�ئا ت��ه لزمالئك والطال�ات الحسناوات؟ حسن إن هذا ال��
ء الل�لة وسأقدم لك هد�ة.. س�كون عندنا � لدي.. �مكنك الم��

� تم�ل لك أ�ضا.. حفل بهيج، فزوج��
� هش جدا.. � إ� األرض، وشعرت لس�ب ما.. أن�� انزلقت م�شف��

، وقلت له: � �ان صوته �خ�ف��
� إجازة

- مس�� (ستول).. أنا ال أجمع أش�اء للمتاحف.. أنا هنا ��
� الخاصة. لمتع��

و�حق ال أملك أ�ة ن�ة ل��ارتك..
ووضعت السماعة وعدت إ� الحمام.. �اله من رجل ك��ه�

، ح�� إذا ذه�ت إ� � ف�� � وحدي أم �ظل يراقب �� ك�� هل ي��
� لقاء هد�ة.. � إ� هناك؟ ي��د أن ي�تاع صم�� قاعة الطعام ت�ع��
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إن رحالته للص�د ل�ست سوی غطاء �داری �ه ا��شافاته تحت
الماء، وال�د أنه وجد أش�اء مهمة يزمع ته��بها خارج (ك��ت).

� العام السابق.. ل�ن األمر لم يتم �ما هو
ال �د أنه فعلها ��

ض هذا العام.. إن (�شارلز جوردون).. مف��
� األمر (أنت مثل

� هذا الشال�ه، قد ارتاب ��
�� � الذي س�ق��

اآلخر).. لقد قالها (ستول).
ال �د أن (جوردون) تل�� دعوة إ� الشال�ه رقم (38)، وهناك
عرضت عل�ه رشوة.. ترى هل رفض؟ هل هدد ب�فشاء ال�؟
� حادث حقا، أم أن الزوجة تا�عته تحت الماء

هل غرق ��
وجذبته ألسفل؟

� ع� الذهاب � العالم ترغم��
كنت أعرف ش�ئا واحدا.. ال قوة ��

ء إلدارة �
إ� شال�ه (ستول)، ولو حاول تهد�دی سأح�� �ل ��

الفندق..
� للعشاء، ووقفت أرمق الشال�ه الخاص �ـ (ستول).. ارتد�ت ث�ا��

�ان الضوء مرئ�ا، ل�نه لم �كن هناك..
اتجهت لحد�قة الفندق، وفجأة رأ�ت (ستول) وزوجته �جلسان

�أنما �حرسان الط��ق إ� حجرة الطعام..
�ان ع� أن أمر بهما � آ�ل.. ل�كن� �مكن�ما ال�قاء هنا ط�لة
فة، ودرت حول الفندق ومررت �المطابخ، الل�ل.. عدت إ� ال��
� �الخارج

ح�� خرجت إ� موقف الس�ارات.. سأتناول عشا��
ولتذهب النفقات إ� الجح�م..

� إ� حافة �ع�دة.. كنت جائعا، ل�ن �ان ع� أن
اتجهت �س�ار��

� - �دال من وج�ة الفندق الدسمة - �قرص عجة و�رتقالة
أ�ت��

وقدح قهوة..
و�عد العشاء عدت إ� الفندق، وشققت نفس الط��ق إ�

الشال�ه، الذي دخلته م�سلال �لص..
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فة (ستول) وواضح أنه �الداخل اآلن.. �� �
�ان الضوء ما زال ��

� الفراش أقرأ ح�� ما �عد منتصف الل�ل..
� ورقدت �� خلعت ث�ا��

� فأطفأت الضوء، واتجهت ألفتح الش�ش داعب النعاس عي��
ألجدد الهواء قل�ال للحظة رحت أنظر ع�� الخليج.. لم �كن ثمة

فة (ستول).. ثم رأيته.. � الم�ان إال من ��
ضوء ��

، � الضوء الشاحب ثم اخت��
: رأ�ت أنبوب الهواء.. رأيته �� � أع��

.. � � عرفت أنه متجه إ� الصخور تحت الشال�ه الخاص �� ل���
وساد الصمت.. ل��ما �انت تفعل هذا �ل ل�لة ل��ما �ان هذا

ء.. �
روت�نها.. وأنا نائم ال أدري ���

� الم�اە تحت صخور الشال�ه.. فكرة غ�� م��حة..
�انت �� ��

تخ�ل أنها �ل ل�لة - �عد منتصف الل�ل..
�انت ترتدي ث�اب الغطس وتتجسس ع� الشال�ه رقم (٦٢)
� مع زوجها، �ان وجودها � هذە الل�لة �الذات �عد م�الم��

و��
� ش�ئا مرجفا ينذر �الخطر.. قر��

� لمحت أنبوب الته��ة أقرب �.. فجأة من الظالم ع� �مي��
� وأغلقت الش�ش وقفت وظهرى � الذعر، فعدت لغرف�� أصاب��

.. �دا �� أن دهرا م�� �
� غرفة النوم والحمام، أص�� للحائط ب��

�
ق�ل أن أسمع الصوت الذي توقعته وهبته صوت حف�ف ��

.. احت�اك �دين وتنفس ثق�ل.. � ف�� ��
وعرفت أنها هناك.. عرفت أنها تمسك �سقاطة الش�ش، والماء

.. ي�ساقط من ردائها المطا��
، ف�� ال ترتدي وح�� لو �خت: ماذا ت��دين؟ فلن �سمع��

جهاز السمع تحت الماء..
ا..

�
�د حرا�

�
�دأت تق�ع ع� الش�ش فلم أ

قرعت ثان�ة.. ثم دقت الجرس..
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� الهواء �أنه مثقاب طب�ب األسنان فوق عصب.. ق الرن�� اخ��
.. � ثالث مرات ثم ساد الصمت.. ألدق ع� الش�ش وال رن��

فة - والماء �س�ل من ردائها المطا�� - � ال��
�� �

ال�د أنها ت�تظر��
ى وأخ�ج لها.. ح�� أفقد ص��

اتجهت إ� الفراش وأضأت المص�اح، متوقعا أن أسمع الطرقات
� فوجدت أنها ء.. نظرت إ� ساع�� �

ع� الش�ش فلم �حدث ��
ة ونصف.. الثان�ة ع��

ء األسود.. �
� من هذا ال��

� وخو��
جلست ع� فرا��

ا�د لحظة فلحظة.. وما زاد من هل�� هو أن صاحب الرداء � ي��
.. ء غ�� منط�� �

، وهو �� األسود �ان أن��
؟ � ماذا ت��د م��

.. ال �د أنها رحلت.. نهضت مرت ساعة ح�� استعدت صوا��
إ� الش�ش وأصخت السمع، ثم برفق فتحت السقاطة.. ال أحد

هناك..
ة ع� فة المظلمة، ورأ�ت بركة الماء الصغ�� خرجت من ال��
ء الذي �ان هنا منذ ساعة، وآثار األقدام �

األرض دل�ال ع� ال��
فة إ� الصخور.. � عادت من ال�� ال��

� سالم..
� راحة.. اآلن �مكن أن أنام ��

تنفست ��
.. انحن�ت والتقطته فوجدته عبوة ء عند قد�� عندها رأ�ت ال��

� قماش عازل للماء..
ة ملفوفة �� صغ��

عدت �ه إ� الفراش ورحت أتفحصه..
�
� اس��عدته ف�التأ��د تك�� � القنا�ل.. ل���

� شك أحمق ��
وغامر��

رحلة تحت الماء لتعط�ل أ�ة قن�لة..
� ش�ئا)..

� يهد�ك اليونا�� تذكرت المثل القد�م: (خذ حذرك ح��
.. وح�� لو وجدا (أطلنطس) � ل�ن آل (ستول) لم �كونا يوناني��
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نفسها، فإن المفرقعات لم تكن قط جزءا من كنوز القارة
المختف�ة..

ء ملفوفا �ش�كة دق�قة، فتحت اللفافة �مقص أظفار.. �ان ال��
ا أحمر اللون، له مق�ضان ع� � مزقتها وجدته دورقا صغ�� وح��
� لقد رأ�ت ش�ئا كهذا من ق�ل، وأعتقد أن اسمه الجانب��
� المتاحف أما جسم الدورق

الصحيح هو (رایتون)، وكنت أراە ��
ف�ان منحوتا �دقة ع� ش�ل رأس إ�سان، له عينان جاحظتان،
� أعالە

ة �� قاعدة الدورق.. و�� وشارب يتد� إ� لح�ة صغ��
� رأيتها ون، لهم نفس الوجوە ال�� �انت أش�ال لثالثة رجال ي��خ��
�
.. ل�ن أقدامهم �انت حوافر ماعز، و�� ع� الدورق للوجه ال�ب��

مؤخرة �ل منهم ذ�ل حصان..
نظرت لداخل الدورق فوجدت ور�قة �القاع.. �انت �طاقة كتب

عليها:
� هو نصف حصان ونصف إ�سان..

- (س�لي�يوس): سات�� أر��
� الحق�قة وال��ف، اتبع (ديون�سيوس) س�د السكر � ما ب�� لم �م��

اب (5). � ال��
وصار معلمه وند�مه ��

.. أعدت الورقة إ� الدورق، ء أ��� �
ء.. ال �� �

�ان هذا �ل ��
� �� ال أرى

�� وأ�عدت الدورق إ� آخر الغرفة، وغطيته �س��
الوجه الساخر المزعج، وعدت إ� الفراش..

� أن �أخذە
� الص�اح س�كون ع� أن أغلفه، وأطلب من السا��

��
ل�ع�دە إ� الشال�ه رقم (38) ...

�ستطيع (ستول) أن �حتفظ بهذا (الرايتون) – الذي ال �علم
سوى هللا س�حانه وتعا�) �م �ساوي -

فأنا ال أر�د ش�ئا منه..
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� النوم، ل�ن - ر�اە - لم أ�س ش�ئا.. إن األحالم
مرهقا، غرقت ��

� حاولت أن أصحو منها، ت�ت�� لعالم مجهول � وال�� � زارت�� ال��
، ل�ن آخر، اش��ك �عال� �ش�ل م��ــــع.. لقد �دأ الصف الدرا��
� كنت أعمل فيها �انت محاطة �األدغال، وفوق المدرسة ال��
� ف�انوا وجوها مألوفة �ضعون غصون الغار قمة ج�ل.. أما طلب��
� شعورهم.. ولم �كن الرجل وسطهم هو أنا، �ل ك�انا ش�طان�ا

��
� (س�ينالونجا)..

خ�ج من الدورق، ي��خ�� �ما فعل (ستول) ��
صحوت �عد ما �دا � قرونا، وضوء الشمس �غمر الشال�ه..

�ان عق�� ي��ض، وشعرت �غث�ان و�رهاق..
� المرفأ.. إن آل (ستول)

نظرت ع�� الخليج، فوجدت القارب ��
لم �ذهبوا للص�د..

� جاء السا�� �اإلفطار إ� أخذت الدورق ولففته �عنا�ة، وح��
الشال�ه، سألته أن �سدي � خدمة..

- أر�د أن تذهب لشال�ه مس�� (ستول).. أرى أنه لم �خ�ج للص�د
اليوم..

- هذا ل�س مستغ��ا.. لقد رحل آل (ستول) هذا الص�اح..
- أرى.. وهل تعرف م�� �عودان؟

�
- لن �عودا �ا س�دي.. لقد عادا لوطنهما، إنهما منطلقان اآلن ��

الط��ق إ� مطار (أث�نا)، والقارب اآلن متاح لو أردت أن
�ستأجرە..

� م�انه جوار صحفة اإلفطار.
وان�ف، وظل الدورق ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ا حقا.. .. س�كون يوما حار� � � غرف��

اسة �� ازدادت الشمس ��
� مزاج �سمح �الرسم، وكنت مرهقا �فعل أحالم الل�ل..

لم أ�ن ��
لقد رحل آل (ستول) ل�نهم تركوا �� تركتهم.. كشفت الدورق

من جد�د وتفحصته..
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ا �ل حق�قة.. ر�ما لم �كن �شا�ه الوجه الم��ــــع مع (ستول) وهم�
لهذا تخلص منه ب�عطائه �..

ة ل�مر �ه من الجمارك، و�التأ��د �ان س�جد متاعب كث��
وعق��ة الته��ب ش��عة اآلن.. ل��� متأ�د من أن له معارف

هناك �سهلون له الخروج �كنوزە..
� خ�ج من البنا�ة � (س�ينالونجا) ح��

تذكرت مظهر (ستول) ��
المهدمة.. �دا �� وقتها كنصف إ�سان ونصف حصان.. �ان

ش�يها ب (س�لي�يوس)..
ند�م (ديون�سيوس).. �ان الدورق مفزعا �حق ُترى هل فهم

الرجل حيوان�ته �عد فوات األوان؟
�قول السقاة هنا: إن (ستول) لم �كن بهذە ال�شاعة من ق�ل..
ء �

ە وعثورە ع� هذا الدورق؟ �� � تغ�� ترى هل هناك ما ي��ط ب��
ء ول�ن ك�ف؟ لو �

واضح جدا �جب التخلص من هذا ال��
�
� ال�حر أو ��

.. هل ألق�ه �� � سلمته لإلدارة فلن �صدق أحد قص��
ج��رة ما؟ إنه (رایتون) عمرە قرون وثمنه ال �قدر �مال..

لففته �حذر واتجهت إ� الفندق..
: � � ال�ار �عض الم�اە المعدن�ة، فسأل��

�� �
طل�ت من السا��

- ال حمالت استكشاف�ة اليوم �ا س�دي؟
- ل�س �عد..

ء لك.. �
- لدي ��

: ة فيها ما �دا � �ل�مون.. وقال �� ومد �دە �� بزجاجة صغ��
- تركها لك مس�� (ستول) مع تح�اته..

� شك، فاب�سم وقال:
نظرت إليها ��

اب الذي �ان �صنعه لنفسه.. إنه غ�� مؤٍذ.. - ي�دو أنها من ال��
� زجاجة منه.. مذاقه �ذكرك �الل�مون.. فقد ج��ت وزوج��
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� الم�اە المعدن�ة ق�ل أن أطلب.. غمست
وصبَّ � قل�ال منه ��

، الذي �انت إص��� وتذوقت قطرة.. �ان له مذاق ماء الشع��
أ�� تعدە �� وأنا طفل.. له طعم سكري خف�ف..

� صحة مس�� (ستول)..
�� -

: �
� قال السا�� �ت ال�وب.. ع� ح�� و��

- إن خ�� ما تفعله م�� (ستول) هو أن تأخذ زوجها إ�
.. إن زوجها م��ض ول�س ثمال فقط.. المس�ش��

؟ � - ماذا تع��
ب ع� جب�نه، وقال: ��

ء خطأ هنا.. أنت ترى بنفسك ك�ف يت�ف.. �
�� -

� أفضل � اآلن.. وسألته:
�دا مذاق الماء المعد��

- ما عمل (ستول)؟
� جامعة أم��ك�ة ما.. لن نعرف

- �قول إنه �درس ال�الس�ات ��
أ�دا.. لقد دفعت م�� (ستول) �ل الفوات�� هنا، و�دا واضحا أنه
ا من � كث��

� أل�ساءل.. هذە المرأة تعا�� �عتمد عليهما.. و�ن��
العذاب معه..

لقد رأيتها تنظر له أح�انا ولم تكن نظرة حب قط طل�ت م��دا
� أشعر �الظمأ.. من الم�اە المعدن�ة، فالحر جعل��

سألته:
� الخليج؟

- هل هناك أما�ن مجهولة ��
� ال أحسب هناك - ال أعتقد �ا س�دي.. ر�ما �انت هناك.. ل���

أما�ن ال تعرفها الحكومة هنا..
� قاع

� غرقت ورقدت �� - وماذا عن حطام السفن؟ السفن ال��
ال�حر..

هز كتف�ه، و�حذر قال:
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، ل�نها خرافات ولن � - هناك إشاعات.. قصص ع�� السن��
أصدقها، وال أعرف واحدا متعلما �صدقها..

ثم صمت قل�ال وراح �لمع ك��ا.. فسألته:
- ت�لم.

- أح�انا �جد ال�عض أش�اء عظ�مة الق�مة، يتم ته��بها خارج
اء بثمن غال، لو �ان األمر ال�الد أو ب�عها داخل ال�الد للخ��
، و�ملك � � المتحف الوط��

خطرا.. إن لدىَّ ابن عم �عمل ��
� ال قاع لها).. �ان (ستول) �ذهب هناك كة ال�� المق� عند (ال��

ا.. اسمه (�اب�توس)، والقارب الذي �ستأجرە و مس�� كث��
.. ل�نك لست من هواة جمع التحف �ا (ستول) �خص ابن ع��

س�دي، وال تهتم �األثار..
- ال.. ال أهواها..

ونهضت، وتمن�ت له يوما طي�ا، و�ساءلت لو �ان بری بروز
.. � جی��

ء �� �
ال��

� إ� رؤ�ة شال�ه (ستول) عن قرب.. دنوت �ان الفضول �دفع��
، ولن ي�ت�� اليوم ق�ل أن � � السا�ق�� منه فلم أر أثرا للقاطن��

�ة.. � �سكنه أ�ة إنجل��
، و�� المرة األو� � نظرت عند هذا الشال�ه إ� الشال�ه الخاص ��
� أن

� أراە فيها من هنا.. �دا �� أقرب مما ظننت، وال عجب �� ال��
حسب�� (ستول) متطفال أو جاسوسا، ور�ما شخصا جاء من

� م�ع (جوردون)..
ا) ل�حقق �� (إنجل��

هل أرسل � (ستول) الدورق ع� س��ل التحدي، أم ع� س��ل
الرشوة، أم ع� س��ل اللعنة؟

رأ�ت رجال يونان�ا عجوزا أسمر ينظف جانب القارب، الذي �ان
� ال�ار، واسمه (�اب�توس)..

(ستول) يرك�ه.. تذكرت ابن عم سا��
سألت الرجل:
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- هل أنت صاحب القارب؟
.. هل ت��د �

- (ن�كوالس �اب�توس) صاحب القارب هو أ��
اس�ئجارە؟ ال ر�ــــح و�حر هادی..

- ال أر�د الص�د، ل�ن ال �أس �جولة لمدة ساعة.. �م ت�لف؟
حسب األمر �الدراخمة، وقمت ب�جراء الحس�ة وجدت أنها ال
� الساعة، و�التأ��د يتضاعف الم�لغ لو

�� � ت��د عن جنيه��
� ألرى ما إذا �انت لديَّ قصدت (س�ينالونجا).. فتحت حافظ��

عمالت �اف�ة..
قال �� وأنا أعد المال وقد قرأ أف�اری:

- إن الت�لفة تذهب إ� فاتورة الفندق..
أن�� هذا ترددي.. سحقا لهذا ول�كن ما �كون..

� مع الرجل، ورحت ألول وهكذا استأجرت القارب لمدة ساعت��
مرة أرمق خط الشاليهات من ال�حر..

قررت أن أتجه إ� الموضع الذي �ان (ستول) ف�ه، وح�ث �انت
زوجته معتادة الغطس..

ب الم�اە، ب�نما ش�ه ج��رة (س�ينالونجا) راحت المجاد�ف ت��
ت��دى أمامنا.. الح� �لتمع ع� الشا�� �الجواهر، واألقسام
�
تداعب أمواج الخليج، ب�نما القارب �طوف ب�طء.. وفكرت ��
� � �انت تفر إ� األعماق من زوجها، و�ان ال��� م�� (ستول) ال��

� القاع - �انت تفر من ح�اة ال تطاق..
هو العذر.. ل�نها - ��

ثم نظرت إ� التالل فرأ�ت ش�ئا �لمع.. �ان شعاعا من الشمس
�لتمع ع� الزجاج، والزجاج يتحرك.. ثمة من يراقب�� �منظار
� � ي�تعدان عن الحافة ل��� مقرب.. نظرت �دقة فرأ�ت شخص��

� الحال..
تهما �� � م��

.. ونظرت �
أحدهما �ان م�� (ستول)، واآلخر هو تا�عها اليونا��

� الجالس م�� فوجدته لم �لحظ ش�ئا..
إ� النو��
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� �
� إ� البنا�ة

واآلن فهمت.. لقد عادت م�� (ستول) مع اليونا��
العت�قة إلخالئها من ال�قا�ا، واآلن انتهت مهمتهما ولسوف
�عودان إ� المطار، ل�لحقا �طائرة (أث�نا).. وماذا عن (ستول)؟

� الس�ارة ي�تظرهما..
ال�د أنه نائم ��

� رؤ�ة المرأة من جد�د أفقد الحماس لحمل�� وتمن�ت لو جعلت��
� م�اە ضحلة للغا�ة،

لم أقم بهذە الجولة قط.. كنا اآلن �سيح ��
م�اە رماد�ة اللون.. رحت أرمقها وقد غط�ت عی�� ب�دی..

فجأة رأ�ت الهلب الصدئ، وقد ترا�مت فوقه الطحالب وآثار
� مرت ح�ث هو.. �ان تحت الماء.. ومعه رأ�ت �قا�ا القرون ال��
السفينة العمالقة المهشمة منذ أن ط��ل.. �ان (ستول) محقا،
لقد تم تنظ�ف الحطام منذ قرون.. ال آن�ة وال عملة تلتمع
�ا � ثان�ة فرأ�ت جسدا ���

ترج�ج الماء �فعل األ�سام، ثم ص��
�فرد ذراع�ه، وقد ر�طت ساقاە إ� الهلب اآلخر.. و�انت حركة
الماء تعط�ه ح�اة خاصة �أنما �قاتل من أجل الخالص �ال

� ب�ح�ام.. جدوى.. فقد �انت ساقاە مث�تت��
� لسوف تمر أ�ام ط��لة ح�� �ذوب اللحم، تار�ا الش�ل الخار��

فقط..
�ان الجسد جسد (ستول).. وقد صار جذعه غ�� آد�� وهو

يتأرجح إ� األمام والخلف مع الت�ار..
�
� اختف�ا منذ زمن.. و�� نظرت إ� التل مرة أخرى، ل�ن الش�ح��

. لمحة التمع تفس�� ما حدث ��
�اە ل�فقد الو�، لقد �ان (ستول) هنا ي��خ�� كعادته، وفجأة ��
� أخذته تحت وجراە من قدم�ه إ� الماء، و�انت زوجته �� ال��

... � � الهلب.. تح��
الماء لت��ت قدم�ه لأل�د ��

� ە، وال تهم األ�اذ�ب ال�� كنت الشاهد الوح�د ع� مص��
� تعود.. فلسوف ألزم الصمت.. لم تكن تلك ستح�كها ح��
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.. ل��ما طارد�� الشعور �الذنب، ل�ن ل�س ع� أن � مسئولي��
� هذا..

أتورط ��
سمعت من �شهق جواري، ثم عرفت أنه أنا أشهق رع�ا وخوفا،

� عازما ع� االبتعاد.. �ت الماء �المجداف�� و��
�
� و�ذعر طوحت �ه �� إذ فعلت هذا، أخرجت الدورق من جي��

الماء..
لم �غرق حاال �ل ظل يتأرجح ع� الماء، ثم ب�طء امتأل �ال�حر
� الوجه المنتفخ، لم

األخ�� الشفاف، ونظرت إ� العينان ��
تعودا عي�� (س�لي�يوس) السات�� �ل هما عيناي أنا، �ما سأراهما

� مرآة..
يوما ما ��

� أعماقهما �ل الح�مة، و�ل القنوط..
�دا أنهما تح��ان ��

� دومور��ه داف��
۱۹۷۱

 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

� دو مور��ه)..
أهم أعمال (داف��
ال تنظري األن..

اق االخ��
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المالحظات

[←1]
ا هناك.. � م�، ح�ث �ان زوجها ضا�ط�

) ر�ــع هذە الروا�ة �� � كت�ت (داف��
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[←2]
� التجارب الطب�ة.

ة �� ، أقرب إ� األرنب، �ستعمل �ك�� � صغ�� �ر غي��ا: حيوان ثد�� � خ��
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[←3]
�
� الجراحة، وذلك ��

� عظ�م، �ان هو أول من أدخل أسال�ب التعق�م الحديثة ��
) جراح ب��طا�� (لس��

ع� �ان األط�اء ف�ه �غسلون أ�ديهم �عد الجراحة ال ق�لها�
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[←4]
�قصد السخ��ة منه (جرای) معناها: (رمادی) و (�الك)

معناها: (أسود).
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[←5]
� ع�

� تم�� � �ش�ه الماعز ال��
� خرا��

: وحش يونا�� السات��
�
� الرجل الحيوا��

ب �ه المثل �� ، و��� � قدميها الخلفيت��
، أما (ديو�سيوس) فهو: (�ا�وس) إله الخمر عند �

الشهوا��
اليونان.
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
           العدد رقم (31)

 
 
 
 
 

ج��رة الدكتور مورو
 

�قلم: ه. ج. و�لز.
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
ي العظ�م (ه��رت � � مع ال�اتب اإلنجل��

هذا هو لقاؤنا الثا��
جورج و�لز)..

� الهواء..
� ص�ا هذا ال�اتب قذف �ه أحد األوالد ال��ار ��

��
ومن ثم سقط أرضا وتهشمت ساقه. و�ان ع� الصغ�� أن يرقد

ا. � الفراش شهورا يتلوى ألم�
��

ت�دو هذە �ارثة.. ل�نها �ال�س�ة لـ (ه. ج. و�لز) �انت أسعد
حوادث ح�اته، ألنها أرغمته ع� ممارسة ال�سل�ة الوح�دة

اع التل�ف��ون: القراءة.. للمقعدين ق�ل اخ��
� محل لبيع

ة للغا�ة، �دأ ح�اته �� و�انت �شأة (و�لز) فق��
�
القماش - وهو ما استو�� منه تحفته الروائ�ة (كي�س) - ثم ��

� النها�ة فرَّ من هذا الجح�م وكتب خطا�ا
ص�دل�ة.. و��

� �ستعطف ف�ه ناظر مدرسته القد�مة.. وق�ل هذا األخ�� أن �ع��
ا عندە. (و�لز) معلم�

� رئته �عد م�اراة كرة قدم عن�فة..
�عد هذا أص�ب بثقب ��

� إرغامه ع� (القراءة).. أما إصابته
و�ان إلصابته األو� الفضل ��

الثان�ة فأرغمته ع� (ال�تا�ة)..
خمسة أعوام ظل �كتب فيها، انتهت �أن حرق �ل ما كتب

� حماس غ��
لرداءته� ثم إنه تزوج وواصل محاوالت ال�تا�ة ��

� �ل عام.. و�دأ ير�� � ط��ل�� مسبوق، إ� درجة إخراج كتاب��
عن أعماله تدر�ج�ا، و�ر�� القراء عنها..

� مجاالت اهتمامه.. فهو
� كتا�اته نجد تنوعا غ�� عادي ��

و��
� األح�اء) عام 1893..

مولع �علم األح�اء، لهذا كتب (مرجع ��
: (العض��ة الم�وقة) عام 1895.. و وهو �عشق الخ�ال العل��
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(آلة الزمن) عام 1895 (ج��رة د. مورو) عام 1896.. (الرجل
) عام 1897.. (حرب العوالم) عام 1898.. (أول رجال �

الخ��
ع� القمر) عام 1901، ثم كتب عن المش�الت االجتماع�ة
(توقعات) عام 1901.. (كي�س) عام 1905.. (يوت���ا الجد�دة)

ون��ا) عام 1909.. ) و (أنا ف�� عام 1905.. و (تو�� �ان��
� ا��ة ال�� � عام 1903 انضم للحركة الفاب�ة (الحركة االش��

و��
� �ان برنارد شو عضوا فيها).. ، وال�� � تدعو للتغي�� التدر���

� عام 1911 �دأ خط جد�د من خطوط إ�داعاته يتمثل
و��

� قصصه: (م�ك�اف�� الجد�د) - (الزوج) – (أصدقاء عاطفيون)
��

- (الزوجة لس�� إتراك هارمان).
وأ�د (و�لز) الحرب العالم�ة األو� ع� أساس أنها (الحرب
�
ا). وقاد حمله الدعا�ة ضد األلمان �� � س�ن�� الحروب جم�ع� ال��

ة أثنائها، ل�ن هذا لم �منعه - عام 1916 - من كتا�ة قصة شه��
� األمر)، �قّر فيها �خطئه.. �� (مس�� برتلنج ي�ب��

�عد الحرب كتب (خالصة التار�ــــخ) عام 1920 ثم (علم
�ة) عام وة وسعادة ال��� الح�اة) عام 1929.. ثم (العمل وال��
���ة 1932.. �ان ي��� �عالم واحد مت�امل ي�عد شبح ال��

والعدم�ة..
�
� عام 1934 كتب قصة ح�اته وسماها (تج��ة ��

و��
الح�اة).

وجاءت الحرب العالم�ة الثان�ة لتفقدە إ�مانه �الج�س
� �خ� حث�ثة نحو

� ذاته، وم��
ي الذي فقد التح�م �� ال���

الهالك..
� الع�قري عام 1946 �عد ما أثرى األدب العال��

وتو��
�قصص ومقاالت ال ت��.. ر�ما لم تكن عم�قة �لها.. ل�نها

�التأ��د فائقة اإلمتاع.
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

قصة اليوم �� نموذج ألدب الخ�ال العل�� عند (و�لز)،
، ل�ع�� � ��عا أن هذا األد�ب �كتب الخ�ال العل�� ولسوف ن�ب��

� ح��ة.. إن (و�لز)
عن آرائه الفلسف�ة وانط�اعاته االجتماع�ة ��

مه، ل�نه يرتاب ف�ه.. منبهر �العلم، ل�نه يها�ه.. �ح��
� ولسوف نرى أنه متأثر �المذاهب العلم�ة والفك��ة ال��
�
� تلك الحق�ة، وله اهتمام بنظ��ة (دارو�ن) ��

سادت (أورو�ا) ��
� عهد الثورة

االرتقاء، وأوضاع الط�قة العاملة المطحونة ��
ا.. الصناع�ة ب�نجل��

ن) الفر��� و (ه. ج. � (جول ف�� إن هناك فارقا هائال ب��
� الخ�ال العل�� وغدا حجة

ي.. �الهما كتب �� � و�لز) اإلنجل��
� (رحلة إ� مركز األرض) –

ن) - �ما رأينا �� ف�ه، ل�ن (جول ف��
� تحدث �اتب مسطح، ال �قول ش�ئا سوى المغامرة الط��فة ال��
�
� السطور و�� ء ممكن مما ب�� �

أل�طاله.. ب�نما (و�لز) �قول �ل ��
السطور ذاتها، ح�� لتعدو روا�اته عمال فلسف�ا شد�د العمق.

�الطبع - �ما سنعرف من خالل األحداث – �ان ال�د لـ
ء �

(ج��رة الدكتور مورو) أن تث�� شه�ة صناع الس�نما لعمل ��
�
ما منها، وقد قدمت لنا الس�نما األم��ك�ة ذات الروا�ة ��

: � ف�لم��
- األول هو (ج��رة األرواح المفقودة) من إنتاج عام 1932،

. � وقام ب�طولته (�شارلز لوتون).. وهو أفضل الف�لم��
� هو (ج��رة الدكتور مورو) من إنتاج عام 1977، وقام

الثا��
. � ) و (ما��ل يورك)، وهو عمل غ�� متم�� ت النكس�� ب�طولته (ب��



3561

تعالوا نقرأ الروا�ة معا، ونتوقع ال�ث�� من اإلثارة، وال�ث�� من
التأمل، ومسحة رعب ال �أس بها أ�دا.

د. أحمد خالد
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مقدمة..
( � قدت السفينة (ل�دي ف��

ُ
اير عام 1887، ف � األول من ف��

��
إذ اصطدمت �حطام سفينة مهجورة و�� عند خط طول (1)

ا. ا وخط عرض (107) غ��� جن���
� الخامس من يناير عام 1888، ُع�� ع� ع�� (إدوارد

و��
� (�االو) واعت��

�� ( � برندرك) - الذي سافر ع� ظهر (ل�دي ف��
غ��قا - ُع�� عل�ه عند خط عرض (5) جن��ا وخط طول 101
� قارب صغ�� ل�ست عل�ه كتا�ة معينة؛ ل�ن ُ�عتقد أنه

غ��ا، ��
�خص السفينة المفقودة (إب��ا�وانا)..

ولقد ح� ع�� قصة غ���ة عما حدث له، ح�� أنهم حسبوە
ء منذ لحظة نجاته من �

قد جن.. و�عد هذا زعم أنه ��� �ل ��
.( � (ل�دي ف��

وناقش العلماء النفسيون حالته وقتها كنموذج غ��ب لفقد
ع أدناە - ابن

ّ
الذا�رة �عد معاناة عقل�ة وجسد�ة وقد وجد الموق

� أوراقه، ل�نها غ�� مقرونة �أي أخ�ه وور�ثه – هذە القصة ب��
. طلب واضح لل���

إن الج��رة الوح�دة الموجودة ح�ث تم ان�شال ع�� ��
ة زارها (سكور�يون) عام ج��رة (ن��ل) و�� ج��رة بر�ان�ة صغ��
ات غ���ة، و�عض األرانب 1891، فلم �جد بها سوى �عض ح��

ان. والف��
� أهم أجزائها فإذا وضعنا

لهذا تظل هذە القصة �ال دل�ل ��
را من ��� هذە القصة ع� المأل.. � االعت�ار؛ ال نجد ��

هذا ��
. وأعتقد أن هذا يتفق مع نوا�ا ع��
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� الم�ان ذاته �عد
� ال�حر ثم ظهر ��

لقد غاب ع� تماما ��
ة.. أحد ع�� شهرا، و�ط��قة ما ظل ح�ا ط�لة هذە الف��

�قال إن سفينة �قودها ق�طان ثمل أقلعت من إف��ق�ا،
� يناير 1887،

حاملة ع� متنها (بوما) (1) وحيوانات أخرى ��
� تار�ــــخ يتفق

� النها�ة ��
و�ان اسمها (إب��ا�وانا).. وقد اختفت ��

. تماما مع تار�ــــخ العثور ع� ع��
 
�شارلز إدوارد برندك.
القصة كتبها إدوارد برندك
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..( � � قارب نجاة (ل�دي ف��
�� -1

ال أزمع أن أض�ف ش�ئا إ� �ل ما كتب عن فقد (ل�دي
).. فالجميع �عرف أنها اصطدمت �حطام سفينة مهجور � ف��

ة أ�ام.. �عد ما فارقت (�االو) �ع��
وقد تم ان�شال قارب نجاتها و�ه س�عة �حارة – �عد ثمان�ة
تل)، وقد ع�� يوما - بوساطة مدمرة صاح�ة الجاللة (م��

صارت قصة معاناتهم معروفة للجميع..
� أنوي أن أض�ف للقصة ش�ئا جد�دا، ر�ما هو أ��� إال أن��

� قارب
ض الجميع أن الرجال األر�عة �� إفزاعا وغرا�ة.. لقد اف��

� أملك خ�� دل�ل ع� أن هذا غ�� صحيح: النجاة قد هل�وا.. ل���
فقد كنت واحدا من هؤالء الرجال..

� المقام األول �جب أن أقول إنه لم يوجد قط أر�عة رجال
و��

� قارب النجاة.. لقد �ان العدد ثالثة، لو تجاهلنا (كو�ستا�س)
��

الذي شوهد ي�ب للقارب، ل�نه لم �صله قط لحسن حظنا
وسوء حظه.. لقد هوى ألسفل تحت ح�ال الصارى، فتعلق
حذاؤە �ح�ل لدق�قة. ثم سقط ورأسه ألسفل ل�صطدم �ل�ح

� طاٍف.. خش��
أقول: من حسن حظنا.. ول��ما قلت. من حسن حظه
كذلك.. ألنه لم �كن معنا سوى برم�ل ماء صغ�� و�عض
ال�سك��ت المبتل.. فقد �ان اإلنذار فجائ�ا ولم �كن القارب

معدا أل�ة �ارثة.
� زال ص�ب السماء – ولم �حدث هذا � الص�اح التا�� ح��

و��
إال ظهرا - لم نر السفينة وال (الل�ش).
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، أحدهما �د� � � قارب النجاة رجل��
و�ان من ه��ا م�� ��

(هلمار) وهو مسافر مث�، أما اآلخر ف�حار ال أعرف اسمه..
� ال�الم.

ل�نه قص�� القامة قوي الب��ة يتلعثم ��
، وما ل�ث أن انت� ماؤنا � � ال�حر جائع��

�� �
رحنا نم��

 قاتٌل لمدة ثمان�ة أ�ام �املة.. ومن العس�� ع�
�
فعذبنا ظمأ

� ذا�رته لحسن
القارئ العادي أن يتخ�ل تلك األ�ام، فل�س ��
الحظ - أ�ة ذكرى سا�قة ت�يح له تصور الوضع.

� القارب، نرمق األفق �عيون تزداد ا�ساعا
كنا راقدين ��

و�رهاقا �ل يوم، ونالحظ الوهن الذي يزحف ع� وجوهنا.
� أمور عجي�ة

صارت الشمس عد�مة الرحمة، و�نا نفكر ��
ال نفصح عنها ل�ننا نقولها �أعي�نا.. ولم �حدث ق�ل اليوم

ء الذي نفكر ف�ه جم�عا. �
السادس أن أعلن (هلمار) عن ال��

�انت أصواتنا خشنة جافة لذا ق��نا الرءوس لندخر �لماتنا.
�
اح ��ل قواى وآثرت أن نثقب القارب لنغرق �� رفضت االق��

� لو ق�لت الحال أو تأ�لنا أسماك القرش.. ل�ن (هلمار) قال إن��
ب (2). الستطعنا أن ���

� المساء راح ال�حار يتهامس مع (هلمار)، ب�نما جلست
و��

� لم أ�ن أملك � برغم أن��
� �دي مطوا��

� مقعد التجد�ف و��
أنا ��

اح (هلمار) � الص�اح وافقت ع� اق��
قوة �اف�ة الستخدامها.. و��

وقررنا أن نلعب القرعة �قطعة عملة، و�ان االخت�ار من نص�ب
ضخ �سهولة وهاجم (هلمار) ب�د�ه. ال�حار، وما �ان ل��

زحفت ع� خشب القارب، وقررت أن أساعد (هلمار) �أن
� ال�حار، إال أن األخ�� تع�� وهوى فوق جانب

أمسك �سا��
القارب ومعه (هلمار).. و�عان ما غرقا كحج��ن..
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أذكر أن�� ضحكت ع� ذلك، و�ساءلت �عدها عن �
.. ضح��

ة ال أذكر طولها، وقررت أن رقدت ع� مقعد التجد�ف لف��
ب من ماء ال�حر ألجن وأموت ��عا. أ��

اعا يرتفع من هنا رأ�ت - دون اهتمام �أنما أرى صورة – ��
خط األفق نحوي.

ء بوض�ح تام.. �
� أذكر �ل �� ال�د أن عق�� �ان شاردا، ل���

.. � .. وك�ف تراقص األفق أمام عي�� أذكر ك�ف تأرجح رأ��
� م�ت.. وخطر �� �م هو مضحك.. إنهم كنت أدرك أن��

. تأخروا هذە الساعات القل�لة ح�� �جدوا جث��
ة ال ت�ت�� رحت أرقب السفينة المزودة �المجاد�ف، ولف��

� عكس اتجاە ال��ــــح.
� تدور حول نفسها دورة واسعة �� وال��

ء بوض�ح عما حدث �عد ذلك.. وال أعرف �
ال أذكر أي ��

ة. � القمرة الصغ��
ك�ف وال م�� رقدت ��

ثمة ذكرى مبهمة عن رف�� إ� جانب السفينة.. وذكرى
ء �النمش �ح�ط �ه شعر أحمر ينظر �� من عل.. لوجه م��
� تنظران � مروعت�� وثمة انط�اع مستقل لوجه أسمر ذي عين��

.. لقد حس�ت هذا �ابوسا ح�� الق�ت الوجه ثان�ة.. ��
� ألفيق، وهذا، �ل ما

� أسنا�� أظن أنهم صبوا ش�ئا ما ب��
أذكرە عن إنقاذي..
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2- الرجل الذي لم �ذهب لم�ان..
 

ة غ�� م�سقة، � وجدت نف�� فيها صغ�� �انت القمرة ال��
و�ان هناك شاب له شعر �ال�تان وشارب �لون القش، وشفة
.. وللحظة ت�ادلنا سف� ساقطة، �جلس و�مسك �معص��
. النظرات الصامتة.. �انت له عينان رماديتان خاليتان من التعب��

ومن المقدمة سمعت صوت ه��ل حد�دي يتم طرقه،
� نفس اللحظة ت�لم الرجل:

وصوت زئ�� حيوان غاضب، و��
- ك�ف �شعر اآلن؟

� � عي��
� ع� ما يرام، وال�د أنه رأى �� � قلت إن�� أظن أن��

� وصلت بها.. قال �: السؤال عن ال��ف�ة ال��
� قارب عل�ه اسم (ل�دي

- لقد وجدناك تتضور جوعا ��
).. و�انت ثمة �قعة دم ع� أرض�ة القارب.. � ف��

ء نظرت ل�دي.. �انت نح�لة �أنها ك�س جلدى م�سخ م��
�عظام مف�كة، وهنا تذكرت ما �ان ع� ظهر القارب.

، �دا � مذاقه �
قدم � جرعة من قارورة بها سائل أرجوا��
�الدم، وسمعته �قول واللعاب �ساقط من فمه:

- لقد كنت محظوظا إذ قا�لت قار�ا عل�ه طب�ب مث�..
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- ما هذە السفينة؟
- �� سفينة تجار�ة تقلنا من إف��ق�ا إ� (�االو).. وق�طاننا
ء من هذا القب�ل.. �

).. لقد فقد رخصته أو �� � أحمق �د� (د�ف��
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أنت تعرف هذا الطراز من الرجال.. وهو �س� هذە السفينة
� �ل األسماء السخ�فة الجهنم�ة. �اسم (إب��ا�وانا) من ب��

و�� تؤدي عملها ج�دا ما دام هناك �حر كث�� ور�ــــح قل�لة.
، مع صوت �أمر منبوذا ما �أن من جد�د عاد صوت الزئ��

(�كف عن هذا).
: قال محد��

� جسدك،
� وضعت �عض الدواء �� - كنت ميتا تق���ا.. ل���

� ذراع�ك.
ولسوف تجد عالمات الحقن ��

هذە المرة كنت أسمع ن�اح �الب قادما من المقدمة..
سألته شاردا:

- هل ُ�سمح � �طعام صلب؟
- �فض�� �مكنك ذلك.. إن اللحم ينضج اآلن.. هناك �عض

الضأن.. و�مكنك التهامه..
�
نظر �� وصوت الن�اح يتعا�.. ثم غادر القمرة ل�دخل ��

جدل ط��ل مع واحد ال �فهم ما �قال، و�ان اآلخر يت�لم �لغة
�ات أو لع� ظننت ها، ثم سمعت صوت �� � �ستح�ل تمي��

ذلك..
� عاد إ� القمرة واصلنا الحد�ث.. حك�ت له أن اس�� ح��
� (ول�ام بندرك)، وك�ف كنت مولعا �دراسة التار�ــــخ الطب��� ال��

� المرفهة الرت��ة.
� ح�ا�� ت�سي��

�دا �� مهتما بهذا، وقال:
- لقد أج��ت أنا نف�� �عض تجارب علم�ة، ونلت شهادة
ة أعوام، � علوم األح�اء.. ر�اە� �ان هذا منذ ع��

من الجامعة ��
ول�ن استمر.. استمر..

� �ما هو واضح، فما إن فرغت ح�� �ان راض�ا عن �اح��
� عن شارع (جاور) و (توتنهام) وعن متاجر (لندن).. راح �سأل��
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�
فأدركت أنه �ان طالب طب عاد�ا يرتاد قاعات الموس�قا �ال

قيود..
� � كنت أحمق واستهل�ت ش�ا�� - �ان �ل هذا لط�فا، ل���

�ن.. إال أن األمور اختلفت اآلن.. ق�ل سن الحاد�ة والع��
.. و�ش�ل مرتفع ووحش�ة دد فوق رأ�� عاد صوت العواء ي��

.. أثارت هل��
هنا جاء اللحم الضأن �س�قه رائحته الشه�ة المغ��ة، ح��

ء عن صوت الوحش الذي أثار توج�.. �
� �س�ت �ل �� إن��

 

☆  ☆  ☆
 

�
ا.. و�� �عد يوم من النوم المت�ادل مع الطعام تحس�ت كث��

اء النها�ة استطعت أن أصعد لسطح السفينة ألرى ال�حار الخ��
تحاول أن تلحق بنا.

جاء (مونتجمري) - وهو ذلك الرجل ذو الشعر ال�تا�� -
� �عض ث�ا�ه الخاصة.

فسألته �عض الث�اب، فأعار��
� قمرته، و�دأت أسأله عن وجهة

: إن الق�طان ثمل �� قال ��
لونه هو أوال.. � السفينة فقال: إنها متجهة إ� (هاواى)، ل�ن سي��

فسألته:
ل أين؟ � - ت��

- ج��رة.. ح�ث أع�ش.. وع� قدر عل� لم �كن لها اسم
قط..

وسقطت شفته السف�، ف�دا �� غب�ا إ� حد ال يوصف،
. � � تجنب م��د من أسئل��

وأدركت أنه راغب ��
وكنت أملك الح�مة ال�اف�ة �� ال أوجه أسئلة أخرى..

☆  ☆  ☆
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3- الوجه الغ��ب..
 

تركنا القمرة فوجدنا رجال �سد ط��قنا.. �ان �قف ع�
الحافة وظهرە لنا.. �ان - ع� قدر ما استطعت رؤ�ته - قب�حا
� كتف�ه � له رأس �غوص ما ب�� جدا.. قص�� القامة ع��ض المنكب��

وعنق مشعر..
ة زرقاء وله شعر أسود خشن كث.. وسمعت � �ان يرتدي ك��
� �عة

اجع مذعورا، واستدار �� ال�الب ت�بح �جنون ب�نما هو ي��
حيوان�ة نحوي..

صدم�� الوجه الذي رأيته �شدة.. �ان وجها مشوها له بروز
�ش�ه خطم البه�مة.. أما الفم المفت�ح ف�ظهر أسنانا ب�ضاء لم
� فم آد� قط.. و�انت عيناە �لون الدم مع قل�ل جدا من

أرها ��
. � � اللوز�ت�� اللون األب�ض حول القرن�ت��

قال (مونتجمري):
- ت�ا لك� لم ال ت�تعد عن ط��قنا؟

� خوف، وقال:
ابتعد الرجل دون �لمة.. تراجع ��

- لن �سمحوا �� �الذهاب للمقدمة.
ت�لم �صوت خشن خافت غ��ب..

- وأنا آمرك �أن تذهب..
كنت مذهوال للغا�ة لشدة قبح هذا المخلوق، فلم أر قط
� قا�لته � اللحظة ذاتها شعرت �أن��

وجها متفردا منفرا كهذا، و��
� أثناء

من ق�ل، وف�ما �عد خطر �� أنه الوجه الذي رأيته ��
ان�شا� لظهر السفينة.. ر�ما.. ل�ن ك�ف �مكن للمرء أن يرى

� رآها فيها؟ هذە المالمح الف��دة، ثم ي��� المناس�ة ال��
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نظرت إ� جانب السفينة، وكنت مستعدا تق���ا لما سأراە
�س�ب ما سمعت من أصوات من ق�ل.. أنا لم أر قط سطح
اوات.. و�� سفينة بهذا اال�ساخ.. �ان مغ� �الجزر والخ��
جوانب السفينة �ان عدد من ال�الب العمالقة الم��وطة
اع �انت هناك (بوما) �الح�ال ال تكف عن الن�اح.. وعند ال��
� قفص حد�دي أصغر من أن �سمح لها

ضخمة محبوسة ��
� المقدمة �انت مجموعة من األرانب.. و (الما)

�االستدارة.. و��
�
ي الوح�د �� � قفص غ��ب �ش�ه الصندوق.. وال���

حب�سة ��
الم�ان هو �حار صموت �مسك �الدفة.

� منتصف المسافة نحو
�انت السماء صاف�ة، والشمس ��

، والماء �غ�� تحت سطح السفينة الم�عة. � األفق الغر��
سألت (مونتجمري):

- هل هذە سفينة شحن حيوانات؟
- ي�دو كذلك..

- وما الغرض منها؟ أ�� للتجارة أم لهواة الغرائب؟
- ي�دو كذلك..

ة وألفاظ س�اب، ثم ظهر الرجل فجأة سمعنا �خة قص��
المشوە يركض ووراءە رجل أحمر الشعر �ضع (�اسك�ت)..
ب�ضاء.. فما إن رأت ال�الب األول ح�� تزا�د �اخها وازداد

شدها لسالسلها.
� لو�� كت�� و�عان ما وجه أحمر الشعر ل�مة ق��ة ما ب��

� ال�الب � القاذورات ب��
الش�طان ال�ا�س، فهوى يتدح�ج ��

الغاض�ة.. ومن حسن حظه أنها �انت م�ممة.
لم �حاول أحد أن �ساعدە.. فقط راح �عوى �صوت لم
� أقدام ال�الب، وقد راحت أسمع مثله قط وهو يتخ�ط ب��
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ة ت�ذل قصارى جهدها � تؤذ�ه.. رقصة أجساد رماد�ة األخ��
فوق جسد منهك..

� �أنما يرون ر�اضة ممتعة.. فأطلق تصايح ال�حارة مهلل��
(مونتجمري) ص�حة تعجب غاض�ة واندفع لألمام ع�� السطح.

ضحك الرجل ذو الشعر األحمر ضحكة رضا.. هنا جذ�ه
(مونتجمري) من ذراعه وقال وقد ازدادت لثغته وضوحا:

- انظر �ا ق�طان� إن هذا ال �صح.
� � الغب�ت�� التفت الق�طان أحمر الشعر نحوە، ورمقه �العين��

لرجل ثمل.. وناعسا قال:
- ما الذي ال �صح أيها (الحك�م) األحمق؟

� و�حركة مفاجئة حرر ذراعه من �د الطب�ب.. و�عد محاولت��
� جي��ه.

� �النمش �� � استطاع أن �دخل �د�ه الملي�ت�� فاشلت��
قال (مونتجمري):

- هذا الرجل را�ب عادي.. وأنصحك �االبتعاد عنه..
نحا إ� الجانب: صاح الق�طان �صوت عال، وهو يتجه م��

. � - اذهب إ� الجح�م�.. أنا أفعل ما أر�د ع� سفين��
كه وشأنه - وقد رأى �م هو هنا �ان ع� (مونتجمري) أن ي��

ثمل - ل�نه م�� وراءە وقد شحب وجهه، وصاح:
.. ول�س من حقك معاملته هذە � هذا الرجل �خص��

المعاملة.
تصاعدت أ�خرة ال�حول إ� رأس الق�طان، فعجز عن

ال�الم.. �ل ما قاله هو:
- (حك�م) أحمق..�

�ان (مونتجمري) واحدا من أصحاب األمزجة العن�دة
� تنضج يوما �عد يوم ح�� تتحول إ� نار حارقة، ال�طيئة، ال��
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د أ�دا لدرجة ال�سامح.. وعرفت أن هذە المشاجرة و�عدها ال ت��
ة.. تنمو منذ ف��

قلت لـ (مونتجمري).
- دعه.. فهو ثمل.

- هو ثمل دائما.. ل�ن هذا ال �سمح له �االعتداء ع�
المساف��ن.

ل�ح الق�طان ب�دە صائحا:
.. �انت سفينة نظ�فة.. انظر إليها اآلن.. � - هذە سفين��
م.. واآلن.. أتم�� لو لم أر قط والطاقم طاقم نظ�ف مح��
ج��رتك الجهنم�ة هذە.. لماذا تنقلون الوحوش إليها؟ ثم هذا
الرجل الذي نقلته معك - أعتقد أنه �ان رجال - هو مجنون..

هل تعتقد أن �ل السفينة مل�ك؟
- �حارتك �ضا�قون الش�طان ال�ا�س منذ ركب السفينة..

- هذا هو �الض�ط.. ش�طان.. ش�طان قبيح ال �حتمله رجا��
وال أنا وال أنت.. ولو جاء إ� هذا الجزء من السفينة ثان�ة
فلسوف أخ�ج أحشاءە.. أؤكد لك هذا.. أنا مالك هذە السفينة
وقد تعاقدت ع� أن أنقل �عض الحيوانات من إف��ق�ا إ� تلك
� لم أتعاقد ع� نقل ش�طان مجنون و (حك�م) الج��رة، ل���

أحمق..
� استعمال ألفاظ أ��� سوءا من �ل ما

وهنا �دأ الق�طان ��
� حدة:

سبق.. فصحت �ه ��
- اصمت�

� � كنت سع�دا؛ ألن�� .. إال أن�� و�ــهذا جل�ت ال��ال ع� نف��
منعت ما يوشك أن �كون مذ�حة.. وح�� مع وضع مزاج
� لم أسمع قط هذا الس�ل من � االعت�ار، فإن��

الق�طان المتعكر ��
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ال�ذاءات �خ�ج من فم إ�سان، وح�� مع ط��� المسالم، �دت ��
ة التحمل.. �عض هذە األلفاظ عس��

�ة ع� ظهر هذە � لم أ�ن سوى نفا�ة ��� لقد �س�ت أن��
� أعتمد �ال�امل ع� السفينة، ولم أدفع أجر سفرى �عد، وأن��

اإلحسان..
� جميع

�� - � لقد ذكر�� الق�طان بهذا �خشونة حق�ق�ة إال أن��
األحوال - قد منعت مشاجرة عن�فة..

 

☆  ☆  ☆
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4- عند حاجز السفينة..

� تلك الل�لة استطعنا أن نرى األرض عند الغرب، وقال ��
��

(مونتجمري):
إن هذە �� وجهته..

� التفاص�ل، ل�نها �دت �� ك�قعة من مسافة كهذە لم أتب��
من لون أزرق �اهت وسط ال�حر األزرق الرمادي.. ومنها تصاعد

لسان دخان إ� السماء.
تناولنا عشاء كئ��ا أنا و (مونتجمري)، والحظت أنه متحفظ
جدا �صدد الغرض من رحلته، لذا آثرت الصمت برغم فضو�

الشد�د.
� السماء، وساد السكون..

ازدادت النجوم كثافة ��
ء � صوت م��

� عن (لندن) �� راح (مونتجمري) �سأل��
�الشجن.. �دا �� كرجل أحب ح�اته هناك ثم انقطع عنها فجأة،
� من وجودى

، وغدا �خت�� �
هذا الرجل جاء من الفراغ لينقذ ح�ا��

لأل�د من جد�د.
� سألته نفس سؤال الق�طان: ماذا ي��د عمله �الوحوش ال��

�صحبها معه؟ ل�نه ازداد غموضا وعند منتصف الل�ل رحنا
نرمق ال�حر الصامت الذي أضاعته النجوم، و�ل منا �ف�ش ف�ه

عن ذك��اته.. قلت له:
. �

- أشكرك ع� إنقاذ ح�ا��
- �� صدفة.. مجرد صدفة.. كنت تملك الحاجة وكنت أنا
ء أفعله، فلو لم أ�ن �

أملك المعرفة.. وكنت ملوال أ�حث عن ��
؟ � مزاج رائق أو لم أحب منظرك فأين عساك كنت تص��

��
.. فأردف قائال: � عكرت هذە اإلجا�ة مزا��
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� ح�اة اإل�سان.
ء �� �

- صدفة.. ��ل ��
الحم�� ال تفهم هذا� أنا هنا اآلن مجرد ط��د للحضارة �دال
� - ب�ساطة � (لندن).. لماذا؟ ألن��

من أن أ�ون رجال سع�دا �لهو ��
� ل�لة

- منذ أحد ع�� عاما فقدت عق�� لمدة ع�� دقائق ��
ض�اب�ة..

وكف عن ال�الم دون أن �ف� ش�ئا.
سألته الم��د فأوشك ع� ال�الم.. ثم قرر أن �صمت ثان�ة..

هنا قلت له:
� حفظت �ك فلن - حس�ك�.. األمر س�ان عندي.. ولو أن��

� ش�ئا سوى �عض راحة ال�ال، أما لو أذعته فعندئذ.. � م�� تج��
� حالة من

� س�طرت عل�ه.. وضعته �� وهنا أدركت أن��
� لم أ�ن فضول�ا جدا ثرة.. والحق أن�� � ال��

الط�ش والرغ�ة ��
لمعرفة س�ب طرد طالب طب شاب من (لندن).. إن لدي خ�اال

ع� �ل حال.
ابتعدت عنه ودنوت من حاجز السفينة، ألجد خ�اال �قف
هناك و�رمق ال�حر.. �ان هذا هو مرافق (مونتجمري) غ��ب

األطوار.
شعر بوجودى فالتفت نحوي لحظة، ثم عاد يرمق ال�حر..
� استدار .. فح�� �ة ق��ة �� ر�ما �دا لك هذا تافها، ل�نه �ان ك��
وجه المخلوق نحوي خارجا من الظالم؛ �انت عيناە تلتمعان

�ضوء أخ�� خف�ف.
قت عيناە �ل أف�اري ال�الغة لتصال إ� مخاوف الطفولة اخ��

الم�س�ة، ثم مر األثر ��عا..
� تلك الل�لة رأ�ت أحالما غ�� سارة، وارتفع القمر عند

و��
، ورسم ظال منتصف الل�ل، ل�ل�� �ضوء ش��� أب�ض ع�� قمر��

. �
مرع�ا ع� فرا��
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�
لهذا نمت �صع��ة ح�� الفجر..

 

☆  ☆  ☆
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5- الرجل الذي لم �كن له هدف..
� �عد شفا�� والرابع

� الص�اح الم�كر - وهو الص�اح الثا��
��

�عد إنقاذي - صحوت من أحال�� الصاخ�ة.. و�دأت أسمع
. �اخا خشنا فوق رأ��

، وصوت أجساد ثق�لة ُتجر، � � عار�ت�� جاء صوت قدم��
� سالسل.. وع�� النافذة المستديرة رأ�ت أمواجا و��ر ورن��
ة � اء تتالطم.. صعدت للسطح ألجد السماء المحمرة المم�� خ��
وق، ورأ�ت ظهر الق�طان الع��ض.. و (البوما) تتلوى وتزأر لل��

� قفصها.
��

صاح الق�طان:
- إ� القارب معهم� س�نظف مركبنا �عد قل�ل إذ تتخلص من

هؤالء.
� ف��ت ع� كتفه ل�فسح �..

�ان �سد ط����
، � �عرف أن فاستدار نحوي.. لم �كن األمر �حتاج إ� خب��

الرجل ما زال ثمال..
: قال إذ رآ��

- ماذا؟ إنه الس�د..
- (بندرك)..

- سحقا لـ (بندرك)� (اصمت).. هذا اسمك.. الس�د
(اصمت)..

� فوجئت �ه � ظروف كهذە، ل���
لم تكن اإلجا�ة مف�دة ��

�مد �دە إ� ح�ث �ان (مونتجمري) واقفا يتحدث مع رجل ذي
شعر رمادي، و�رتدى (فانلة) من األزرق الم�سخ، و��دو أنه قادم

من الج��رة.
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: � بزئ�� قال ال�اب��
- من هنا �ا س�د (اصمت)� هذا الط��ق.. إ� خارج السفينة
�ا س�د (اصمت)، و��عة، فنحن ننظف السفينة من

القاذورات�
ونظرت إل�ه مذهوال.

ر�ما �ان هذا ما أر�دە.. ل�ست الرحلة مع هذا الوغد
� ي��� المرء عليها. المشاغب من األش�اء ال��

� اقتضاب:
قال مرافق (مونتجمري) ��

- ال �مكن أن نصطح�ك معنا..
�
� ح�ا��

� رأيتها �� �ان له وجه م��ــع حازم.. أ��� الوجوە ال��
حزما..

صاح الق�طان:
- إ� خارج السفينة تذهب �ا س�د (اصمت)�

هذە السفينة ل�ست للوحوش وأ�لة لحوم ال��� ومن هم
ول ع� � � سأرغمك ع� ال�� أسوأ منهم� و�ن لم �صحبوك فإن��

ا من هذە الج��رة والحمد �.. �ل حال.. لقد انته�ت أخ��
أشار (مونتجمري) إ� الرجل رمادي الشعر �جوارە، �ما
.. رحت أتوسل ل�ل واحد من �

معناە أنه عاجز عن مساعد��
� معهم، وللق�طان �

الثالثة: توسلت لرمادي الشعر � �أخذ��
� ع� ظهر السفينة، ولـ (مونتجمري) �� �قنع أحدهما.. ي�قي��

ل�ن الق�طان �ان م�ا ع� طردي خارج سفي�ته.
� حالة من ج، وأصابت�� وهنا �جب أن أقول إن صو�� تح��
� الوقت ذاته �ان ال�حارة ينقلون الحملة إ�

�ا.. و�� الهست��
� عجلة.

(ل�ش) كب�� �قف جوار السفينة، تنقل إل�ه ال�ضائع ��
عان من الرجل �ل � كنت جائعا مرهقا، والج�ع وفقر الدم ي��
رجولته.. لم تكن لدى القوة وال الع��مة �� أقاوم ما ي��دە
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�
الق�طان عن طردي، واألد� أنه �دا أن أحدا ال �الحظ وجودي

أصال.
� مؤخرة

جذبو�� - وأنا أقاوم بوهن - إ� قارب نجاة ��
ء �الماء خال�ا من أ�ة مؤن. السفينة، و�ان نصفه م��

� إل�ه �ح�ل ثم قطعوە وكذا أنزلوە إ� الماء، وطوحوا ��
. وجدت نف�� وحدي ب�نما السفينة ت�تعد ع��

� ال�دا�ة استطعت �مشقة أن أصدق ما حدث.. مذهوال
��

� عدت لجح��� � الصامت، وأدركت أن�� رحت أرمق ال�حر ال����
الخاص، ش�ه غ��ق.

�ان (الل�ش) �دورە ي�تعد نحو الج��رة..
.. فلم تكن لدي وس�لة � وأدركت مدى قسوة ما فعلوە ��

، وكنت واهنا جائعا.. للتجد�ف إ� الشا��
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لهذا �دأت أ��� وأئن �ما لم أفعل من ق�ل منذ كنت طفال.
� الماء ورحت أحاول التجد�ف، وأنا أدعو هللا

مددت �دي ��
� اآلن. �صوت عال أن �ميت��
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☆  ☆  ☆
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6- ال�حارة مخ�فو الش�ل..
� موشك ع� الغرق وأشفقوا إال أن �حارة الج��رة أدركوا أن��
.. � راحة مجنونة - �ستدير عائدا ��

.. هنا رأ�ت (الل�ش) – �� ّ ع��
واستطعت أن أرى فوقه رأس (مونتجمري) ومرافقه، وقد

أحاطت بهما ال�الب والصناديق.
أما المخلوق المشوە إ�اە ف�ان ينظر �� �اهتمام، وجوارە �ان
ون ه�اج ثالثة رجال آخ��ن لهم نظرات وحش�ة، �دا �� أنهم يث��
� وراءهم،

� القارب � �جذبو��
ال�الب.. وألقوا �� �ح�ل ر�طته ��

فلم �كن �� م�ان ع� ظهر (الل�ش) المزدحم..
، وصار (الل�ش) �جر�� وراءە.. � � القار��� تصلب الح�ل ب��

.. �ان رمادي � ث�ات أ���
� (الل�ش) �� هنا رحت أرمق را���

الشعر رجال ق��ا له مالمح ق��ة، ل�ن عي��ه �انتا تحمالن ذلك
� فمه �انا الجلد المتد�� فوق الجفون، �اإلضافة إ� أن رك��

� ألسفل مما أعطاە انط�اعا من العدوان�ة ساقط��
رحت أنظر لرجاله الثالثة.. و�ا لغرابتهم من طاقم� ال أدري
از نحوهم.. �انت � � نف�� ذلك الشعور من االشم��

ما الذي أثار ��
أطرافهم ملفوفة �جلد م�سخ أب�ض، و�انت ع� رءوسهم عمائم
، ولهم شعور � وتحتها �انت وجوە ش�يهة بوجوە الجن ترمق��
ط��لة سوداء �معارف الخيول.. �ما أن قامتهم �انت ط��لة

جدا.
�الواقع �انت مجموعة شاذة منفرة من الناس. والحظت
ة لهم إذا �عان ما �خفضون � الم�ا��

أنهم ال يتحملون نظرا��
العيون.

ووصلنا إ� الساحل.
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� زاو�ة حادة
�ان الشا�� مغ� برمال رماد�ة، ينحدر ��

ألسفل، ب�نما هناك سلسلة تالل فوق مستوى ال�حر، تحف بها
أشجار ون�اتات.. و�انت هناك أحجار تكونت جزئ�ا من الفحم

ومن الحمم الزجاج�ة..
� رأ�ت كذلك - إذ دنونا - �عض مخلوقات غ���ة أعتقد أن��

. � دنونا أ��� � لم أرها ح�� ترمقنا من وراء األشجار.. ل���
�أمر من (مونتجمري) وثب أر�عة رجال إ� (الل�ش) ليتولوا
ا ي�سع اع �حر�ات خرقاء، و�دأنا ندخل خل�جا صغ�� أمر ال��

�صع��ة لنا، وسمعت صوت المجاد�ف ترتطم �الرمال.
ل � � واحد منهم لي��

، ب�نما ��� ثم وثب الرجال إ� الشا��
الحمولة.. الحظت - �صفة خاصة - الحر�ات الغ���ة لهؤالء
.. �انت مشوهة � الرجال المضمدين، فلم تكن ذات نمط مع��

� األما�ن الخاطئة.
�أنما مفاصلهم ��

�انت ضوضاء ال�الب عال�ة جدا، ب�نما (مونتجمري) ي��ت
� ل�قول: .. ودنا ذو الشعر األب�ض م�� ل إ� الشا�� � الدفة و���

- ي�دو �� أنك تتضور جوعا.
�انت عيناە السوداوان تلتمعان تحت حاجب�ه، وأردف:

- �جب أن أعتذر لك.. �ما أنك ض�فنا فعلينا أن نجعلك
�حا.. ي�دو أنك رجل متعلم �ا مس�� (بندرك).. إن مس��

(مونتجمري) �قول إن لد�ك خلف�ة علم�ة ما.
( � (البيولو��

� أج��ت �عض دراسات علم�ة �� ته أن�� أخ��
).. رفع حاجب�ه قل�ال مندهشا لهذا، و�دا اف (هكس�� تحت إ��

.. وقال: � أسل��ه م��
ام طف�ف �� �عض اح��

- هذا �غ�� األمور �ا مس�� (بندرك).. �ما ترى نحن جم�عا
)، ولدينا ما �ش�ه محطة األ�حاث هنا.. ندرس (البيولو��
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ل ذا األسوار � �ان الرجال �قتادون (البوما) إ� ما �ش�ه الم��
ة الحج��ة، ب�نما (مونتجمري) �ضع كومة من األقفاص الصغ��

ع� ع��ة ذات عجالت.
ة. وداخل األقفاص �انت أرانب صغ��

قلت له:
� ثان�ة..

- هأنتذا تنقذ��
: قال ��

- هذا يتوقف عل�ك.. لسوف تجد هذە الج��رة م�انا شاقا
�الجح�م، ولو كنت م�انك لراق�ت سلو�� ج�دا.

وتردد قل�ال.. ثم تراجع عما ينوي قوله، وأضاف:
� مع األرانب.

- أتم�� أن �ساعد��
و�ان أسل��ه ف��دا مع تلك األرانب.. رأيته �حمل األقفاص
ثم �فتح أبوابها و�قلب �ال منها ل�خ�ج محت��اته ع� األرض،
�ن منها لتتكوم األجساد الح�ة، وتركض متواث�ة.. حوا�� ع��

ت�تعد.
� عمروا الج��رة ألن لدينا مش�لة لحم �

- ت�اثروا �ا أصدقا��
حق�ق�ة هنا.

اب و�عض هنا عاد ذو الشعر الرمادى بزجاجة ��
ال�سك��ت، وقال:

ء ت��لغ �ه �ا (بندرك).. �
�� -

� لم أمس وع� الفور انقضضت ع� ال�سك��ت، ل���
� لم أذق المسكرات منذ مولدي.. اب؛ ألن�� ال��

 

☆  ☆  ☆
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7- ال�اب المغلق..
ل ذي الس�اج، والحظت أن كومة � � إ� الم��

اصطحبو��
المتاع قد تم وضعها هناك مع قفص (البوما)..

قال ذو الشعر الرمادى لـ (مونتجمري):
ء مش�لة هذا الض�ف غ�� المدعو.. ماذا سنفعل � - اآلن ت��

معه؟
ة علم�ة. - إنه لد�ه خ��

� هذا الموض�ع الجد�د..
- أنا أتحرق شوقا لل�دء ��

وازدادت عيناە التماعا.. قال (مونتجمري):
� له - ال �مكن أن ترسل الض�ف هناك، وال �مكن أن نب��

كوخا.. �ما أننا ال �ستطيع أن نثق �ه �عد..
قلت �دوري:

- أنا تحت ت�ف�م..
ولم تكن لدي أ�ة فكرة عما �عن�ه ��لمة (هناك)..

قال (مونتجمري):
.. � � ذات ال�اب الخار��

� حجر��
- كنت أفكر ��

ل، ب�نما قال (مونتجمري): � وه�طنا إ� الم��
� غامض معك.. فإن - يؤسف�� �ا مس�� (بندرك) أن��
ء كحجرة ذي اللح�ة �

مؤسس�نا هنا تحوي �ا من ن�ع ما.. ��
ء يث�� ف�ع الرجل العاقل، ل�ن �ما أننا ال �

الزرقاء.. �الواقع ال ��
نعرفك ج�دا..

قلت ع� الفور:
. � أن�م ال تثقون �� - ط�عا.. وأل�ونن أحمق لو ضا�ق��

. ا عن تقديرە لتفه�� � سخ��ة م��رة، وانح�� مع��
اب�سم ��
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� ثق�ال موصدا �الحد�د، وجوارە �اب �ان ال�اب الخش��
صغ�� أولج ف�ه ذو الشعر الرمادى مفتاحا.

ة م��حة، ل�نها �س�طة � شقة صغ��
ا وجدت نف�� �� أخ��

األثاث، و�عان ما أغلق (مونتجمري) ال�اب.
� طرف الغرفة �ان ��ر معلق، ونافذة عليها قض�ب

و��
حد�دي �طل ع� ال�حر.. و�اب �قود إ� س�احة خارج�ة.

وقال �� ذو الشعر الرمادي إنهم س�غلقون ال�اب الصغ��
ّ من الخارج (خش�ة الحوادث). ع��

وأشار إ� كتب قد�مة، منها ما هو عن الجراحة، ومنها ما
هو ط�عات الت�ن�ة و�غ��ق�ة، و�� لغات لم أستطع قط أن
� ركن الغرفة..

اصة ع� رف �� �حا.. و�انت ال�تب م�� أقرأها مس��
قال �� (مونتجمري) وهو �غادر الغرفة مع اآلخر:

� هذا الم�ان.
- نحن ن�ناول طعامنا ��

ثم خ�ج، وسمعته ينادي:
- (مورو)�

م�� سمعت اسم (مورو) هذا من ق�ل؟ ورحت أرمق ال�حر
� م�� من (�سك��ت).. (مورو)�

من وراء النافذة وأنا ألتهم ما ���
� �جر ع�� النافذة رأ�ت واحدا من هؤالء الرجال الغ��ب��
� ال�اب

، ثم سمعت المفتاح �دور �� حقي�ته فوق رمال الشا��
، وسمعت ال�الب وراء ال�اب.. لم تكن ت�بع ل�نها تخور �

خل��
�ط��قة غ���ة.

؟ من هو (مورو) هذا؟ � ما هذا الم�ان؟ ما � هذين الرجل��
جع االرت�اط � هذە اللحظة �الذات أن أس��

لم أستطع ��
�ة� الصحيح لهذا االسم.. �ا لغرا�ة الذا�رة ال���

� هذە اللحظة..
جاء �� صديق (مونتجمري) غ��ب الش�ل ��

�ان يرتدي األب�ض و�حمل صحفة عليها �عض الخ��
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المسلوقة.. ووضعها أما�� ع� المنضدة.
� الدهشة.. فتحت خصالت شعرە السوداء هنا شلت��

.. الملتفة، رأ�ت أذنه إذ دنت من وج��
� اللون. �انت أذنه مدب�ة مغطاة �فراء ب��

- إفطارك �ا س�دي.
قالها واستدار نحو ال�اب، ب�نما أنا ال أ�عد عي�� عنه.

. تداعت إ� ذه�� الجملة هنا - و�ح�لة غ���ة من الالو��
(أحوال مورو).. هل �انت هكذا؟

وعاد عق�� إ� الوراء ع�� سنوات فتحررت الجملة
الصح�حة: (أهوال مورو)..

� ج��دة..
اآلن أراها مكت��ة �حروف حمراء ��

� من عمرە، � الخمس��
لقد كنت شا�ا وقتها، و�ان (مورو) ��

� الدوائر العلم�ة، �س�ب خ�اله
ا �ارزا �� عالم وظائف أعضاء شه��

�ا والطف�ل�ات ونقل � ال�ك��
الخارق.. لقد ��� أ�حاثا غ���ة ��

ا).. الدم، ثم فجأة أغلق ع�ادته وفارق (إنجل��
�
ة �� وال� هنا هو أن صحف�ا تنكر �ش�ل �احث، وعمل لف��

ة. و�عان ما حدث حادث مروع.. معمله �حثا عن حقائق مث��
�
ل (مورو)، وكتب صح�� � لقد هرب �لب ممزق األوصال من م��

كب�� مقاال عن ذلك، وناشد ف�ه ضم�� األمة.. لم تكن تلك أول
، ل�ن (مورو) مرة �صطدم فيها الضم�� بوسائل ال�حث العل��
طرد من ال�الد ب�ساطة تامة ر�ما �ان �ستحق ذلك.. ل�ن مازلت
� نحوە، وتخ� العلماء عنه، �انا أعتقد أن فتور زمالئه ال�احث��

. � أم��ن مش�ن��
- �

لقد �انت �عض تجار�ه ع� الحيوانات - �ما قال الصح��
ء سوى العلم. �

وج ال يهتم ��� � قاس�ة جدا.. و�ان (مورو) غ�� م��
هنا شعرت �أن (مورو) الج��رة هو نفس الرجل.
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� ت�تظر �ل ء �ش�� إ� هذا.. وأدركت النها�ة ال�� �
�ل ��

� جلبوها إ� هذە الج��رة.. وشممت رائحة الحيوانات ال��
�ــــح.. � ال���

المطهر الذي �ستخدمونه ��
� وحش�ة.. لم �كن هناك

خلف الجدار �انت (البوما) تزأر ��
ر �ل هذە ال��ة.. �ــــح الحيوان ي�� ��� �

ء �� �
��

.. رجال مشوهون ما مع�� هذا؟ ج��رة مهجورة.. عالم شه��
معوقون؟

. � ذه��
رحت أرمق ال�حر األخ�� واألف�ار تصط�ع ��

 

☆  ☆  ☆
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8- �اخ الـ (بوما)..
� الساعة الواحدة..

قاطع (مونتجمري) شكو�� ��
� وخ�� وأ�واب �ان تا�عه خلفه �حمل صحفة عليها خ��

ومدي.
نظرت إ� المخلوق شذرا فوجدته �ختلس النظر إ�..

، ل�ن (مورو) قال (مونتجمري) إنه س�تناول الغداء م��
مشغول اآلن..

قلت له:
- (مورو)� أنا أعرف هذا االسم�

� ذكرته لك.. - �حق السماء أنت تعرفه؟ لقد كنت غب�ا ح��
ما كنت أل�� أنه سيو�� لك ��نا.. ل�ن ال جدوى من إغالق

االسط�ل �عدما �ق الحصان..
سألته �عدما ان�ف التابع:

؟ � - (مونتجمري).. لماذا أرى أذ�� رجلك مدب�ت��
- �ا للجح�م� أذنان مدب�تان�

- هما كذلك.. ومغطاتان �شعر دقيق أسود.. وعيناە
� الظالم.

تلتمعان ��
، وقال: � عص��ة، و�دأت لثغته تظهر أ���

ج�ع �عض الماء ��
- آە� ألهذا �غ� أذن�ه دائما؟

� كذ�ه..
� لم أصارحه �اعتقادى �� �دا � أن جهله تصنع، ل���

ة من الساحة خلفنا، و�دا هنا جاءت �خة حيوان�ة قص��
واضحا أنها �خة (البوما).. وقطب (مونتجمري) وجهه

و�شاغل �األ�ل..
قلت له:
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� ء ما �خصوصه، وهو �عطي�� �
.. ثمة �� - إنه غ�� طب���

. � �دنو م�� � تتوتر �شدة ح��
شعورا رهي�ا وعضال��

� عص��ة:
قال (مونتجمري) وهو �مضغ ��

- ال أدري.. ال فكرة �� عن هذا.. ال �د أن �حارة السفينة
ء. �

شعروا بنفس ال��
هنا �خت (البوما) �خة أشد هوال..

.. من أي ج�س هم؟ - رجالك ع� الشا��
ود وهو �قطب حاجب�ه: �� �

قال ��
- رجال ممتازون.. أال ترى هذا؟

� إ�
� توتر - أن �قود��

اب، ثم راح �حاول - �� وج�ع من ال��
محادثة جان��ة. وانتهت وجب�نا، فجاء المسخ المشوە مد�ب

فع �قا�ا الطعام. � ل�� األذن��
� توترە �س�ب �اخ

وان�ف (مونتجمري) وهو ال �خ��
(البوما) إ�اە..

ووجدت أن ال�خات تزداد عمقا.. �دأت �األلم ثم �المعاناة
العظ�، و�ى التوتر إ� داخ� فرم�ت �كتاب (هوراس) الذي
كنت أطالعه، ورحت أذرع الغرفة متوترا ح�� اضطررت إ� سّد

ّ �أصا��. �
أذ��

� هذە الغرفة.
حقا لم أعد أحتمل ال�قاء ثان�ة ��

غادرت الم�ان إ� الخارج ح�ث الع� الناعس.. �ان ال�اخ
� ال�ون وجد له صوتا..

أشد ارتفاعا، �أن �ل األلم ��
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� الغا�ة..
ء �� �

9- ال��
ل، ال أدري � � تغ�� ما وراء الم�� مش�ت تحت األشجار ال��
� �عض النخ�ل مستق�م الجذوع، ألين أذهب، ومررت ب��

ا ينحدر نحو الوادي الضيق. وألسفل رأ�ت مجرى مائ�ا صغ��
�ان الهواء جامدا.. وفجأة صدر حف�ف أشجار، ثم برز أرنب

.. فأجفلت. ركض نحو الغا�ة أما��
�ان الجدول مغ� ب��اتات كث�فة ع� ضفت�ه.. وع�

ت �قع أرجوان�ة من فطر نام.. األرض انت��
� قل�ال، ثم � النوم، فأغمضت عي��

شعرت برغ�ة شد�دة ��
� األشجار.. نظرت حو�� ثم إ� ضفة صحوت ع� صوت من ب��
� ع� أر�عة أطراف

الجدول ال�ع�دة، فرأ�ت رجال �م��
�الحيوانات، يرتدى ث�ا�ا زرقاء، وله لون نحا�� وشعر أسود.
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ب. وأدركت أنه منحن ع� الماء ���
� س�ان هذە الج��رة..

�دا ا� أن القبح هو سمة ال تتجزأ ��
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� فالتقت عينانا للحظة.. وقف �مسح فمه ب�دە وهو شعر ��
� عي��ه..

، ولمحت ش�ئا من الخجل �� � يرمق��
� األشجار عن ت�ادلنا النظرات لدق�قة �املة، ثم انزلق ب��

، وسمعت األغصان تحتك ب�عضها.. ثم توارى تماما.. � �مي��
� غ�� مسلح.. برغم �ل نظرت حو� �� عص��ة وندمت ألن��
ء هو شخص�ة مسالمة.. ول�س متوحشا ما دام يرتدي �

��
الث�اب.

� وأنا أتلفت حو�� مرت��ا..
رحت أشق ط����

ء ع� أر�ــع؟ �
� هذا ال��

لماذا �م��
ي. ت الجدول الصغ�� وواصلت مس�� ع��

� ظل �عض الن�اتات ال�ث�فة وجدت مشهدا غ�� بهيج..
��

� غطاە الذ�اب الالمع.. لقد تمزق رأسه.
جسد أرنب دا��

ابتعدت عن مشهد الدماء.. هنا ع� األقل تخلصوا من أحد
زوار هذە الج��رة� ل�م �� ميتة �شعة�

: لم تعد الظالل ظالال ت�دلت األشجار حو� لتالئم خ�ا��
.. وصارت �ل ورقة شجر تهد�دا. �ل �� �مائن منص��ة ��

� األشجار ��عا ل ��عا.. اندفعت ب�� � قررت العودة للم��
� العثور ع� مساحة خال�ة منها، و�صع��ة منعت نف��

راغ�ا ��
من مواصلة االندفاع؛ فقد �انت هناك فسحة تصط�ع عليها
.. وأما�� �انت ثالثة أش�ال ال�ذور الحتالل الموضع الخا��
�ة غ���ة منحن�ة ع� شجرة ساقطة متحللة، أحدها �مثل ���

أن�� واآلخران �مثالن ذك��ن..
ة �ال � �ان لجلودهم لون وردي غ��ب، ووجوههم مكت��
اجعة للوراء.. �انوا يت�لمون �لغة لم أستطع ذقون، وج�اههم م��

� سمعت ال�لمات بوض�ح. ها، برغم أن�� � تمي��
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ة ال�الم تزداد حدة، وتصاعدت أصوات تو� و�دأت ن��
�غناء ما، و�ذا بهم ينهضون ليؤرجحوا أجسادهم مع اإل�قاع �أنما

يرقصون.
كونوا دائرة وراحوا �لوحون �أذرعهم.. ومرارا رددوا ما �دا ��

أنه لفظة (ألوال) أو (�الوال)..
� تعب�� عن

واللعاب ينحدر من أفواههم عد�مة الشفاە ��
ال�ور عج�ب.

� هذە المخلوقات ذلك هنا فهمت للمرة األو� لماذا أعطت��
� الوقت ذاته..

از �� � الم��ــــج الغ��ب من الشعور �األلفة، واالشم��
- �

إن �ل واحد من هؤالء - برغم ث�ا�ه ومظهرە اإل�سا��
�ر.. ثمة مسحة � �ذكرك �حيوان مألوف لد�ك.. ر�ما �الخ��

ء �ح�ط بهم.. مسحة ال تدحض. �
� �ل ��

���ة �� � خ��
� الهواء وهم ي�بون و��خون، ثم �عان

�انوا اآلن ي�بون ��
� ع� أر�ــع.. و�انت هذە اللحظة

ما ه�ط أحدهم ل�م��
.. وقررت االبتعاد ��عا. الحيوان�ة �اف�ة �ال�س�ة ��

 

☆  ☆  ☆
 

� �ل لحظة من ابتعادي؛ كنت أتصلب خش�ة أن �كون
��

� إثرى.. إذ يتهشم غصن شجرة أو يتعا� حف�ف ورقة،
أحدهم ��

� و�دأت أتحرك �ح��ة..
ومر آن ط��ل ح�� استجمعت جرأ��

� غ�� � األشجار، وهنا رأ�ت قدم�� وصلُت الفسحة ما ب��
، وع� �عد � التجا�� � تمش�ان �خ� صامتة، مواز�ت�� م�سقت��
.. و�ان الرأس وأع� الجسد يتوار�ان وراء � � �اردة م�� ثالث��

األغصان.
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.. اآلن أرى � نف��
�لغ توترى ذروته.. و�صع��ة تح�مت ��

� عي��ه إذ نظر نحوي..
جسد ورأس الوحش، و���ق الزمرد ��

� اللحظة الثان�ة توارى فلم أعد أراە..
و��

ء �
لم �كن م�� سالح وال ح�� عصا.. ع� �ل حال فهذا ال��

�
؛ لذا ضغطت ع� أسنا�� �فتقر إ� الشجاعة الالزمة ليهاجم��

� ث�ات.
وتقدمت نحوە ��

� عي��ه وسألته:
�� � ا دنوت منه، فث�ت عي�� أخ��

- من أنت؟
قال فجأة:

- ال�
� ، ل��� � ف��

� األحراش.. �ان قل�� ��
وه�ع يركض متوار�ا ��

� الوح�دة �� أن أخدعه، لذا واصلت التقدم شعرت �أن فرص��
نحوە.

ا، ولسوف �ضعف هذا هنا الحظت أن الوقت تأخر كث��
ا.. � كث��

موق��
إن ضوء الشمس يتوارى خلف األشجار، ول�س من مصلح��

ّ أن أفر � الل�ل وسط األهوال المجهولة لهذە الغا�ة.. ع��
أن أم��

إ� الحصن.
� هذا

� الظالم و�ل ما �دار�ه الظالم �� إن فكرة أن �ظفر ��
الم�ان المفت�ح؛ لفكرة ال أتحملها.

� االتجاە الذي جئت منه.. وفجأة وجدت مساحة
مش�ت ��

.. غاب خال�ة من األشجار، السماء الزرقاء تزداد قتامة فوق رأ��
�
، وذاب الضوء �� اللون عن العالم، وا��ست األشجار �لون الح��

ظالل غ�� محددة..
� � رأ�ت هذا الم�ان من ق�ل.. والمش�لة �� أن�� ال أتذكر أن��

� ط�لة الوقت.. رحت كنت أسمع حف�فا من األشجار ع� �مي��
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�ّ � ش�ئا ما يوشك ع� الوثب ع�� � من آن آلخر ألفا�� أنظر لل�م��
� فهم غ�� سار لحق�قة

.. وغمر�� �
لقد عاد غ���� ل�طارد��

� ضللت الط��ق.. أن��
 

☆  ☆  ☆
 
 

� ال�ا�س.. والصوت مستمر.. واصلت مش��
، و�ما أنه ي�تظر لحظة الهجوم � إما أنه �خاف أن يهاجم��

المث� له.
.. وخ�ل �� أن ظال أسود ي�ب فوق �

سمعت ش�ئا �قع خل��
ظل آخر.

. �
� أذ��

� الدم �� ال أشعر سوى �طن��
� تلتمع النجوم ف�ه. اآلن أدنو من ال�حر الهادئ ال����

�
لم أر خل�� ش�ئا أو رأ�ت ال�ث�� جدا.. لقد �ان �ل ش�ل ��

� �قظة.
�� � الظالم يو�� �أن له ح�اته الخاصة، و�راقب��

� منتص�ا.. لم �كن حيوانا إذن..
ء دان�ا �م�� �

اآلن أرى ال��
.. �

فتحت ف�� ألت�لم، ل�ن ال�لغم الغل�ظ �ان �سد حل��
حاولت ثان�ة:

- من هناك؟
ء لم يتحرك.. �

ال إجا�ة.. فتقدمت خطوة إال أن ال��
اصطدمت قد� �حجر فخطرت �� فكرة.. تذكرت ما �ان
� مند���

.. لففت الحجر �� � المدرسة أمام �لب كب�� �فعله ص��
ء متوار�ا من جد�د. �

ع� ش�ل مقالع، هنا تراجع ال��
�دأت أجري فوق الرمال، وسمعت صوت أقدام تجري

.. �
ورا��

� وأطلقت �خة، وزدت �عة الركض.
� ذعر حق��� فتمل���
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� � كنت أفتقر إ� المران، وآلم��
؛ أل�� شعرت �أنفا�� تتال��

� � خ�ي، وتوقعت أن �لحق ��
صدري وانغرس خنجر ��

�ته �الحجر �أقوى ما لدي.. ء.. لهذا استدرت للوراء و�� �
ال��

هوت القذ�فة ع� صدغه األ�� وسمعت صوت االرتطام..
تدح�ج ل�سقط ع� رأسه فوق الرمال.

لم أجد الشجاعة ال�اف�ة �� أتفحص تلك ال�ومة الرماد�ة،
وواصلت الركض نحو الحصن.

 

☆  ☆  ☆
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10- �اخ رجل..
ا و�عد عناء وصلت إ� الحصن.. وجدت (مونتجمري) أخ��
، ولم ي�د مستعدا لإلجا�ة عن أي من � ملهوفا أع�اە ال�حث ع��

: ، �ل قدم � �عض الدواء المنوم، وقال �� � أسئل��
- لو لم تنم الل�لة فس�تخ� عقلك عنك غدا..

وكذا لم أجد مفرا من إطاعته.. ونمت نوما عم�قا.
� الص�اح ورحت أرمق السقف.. �انت دعاماته

صحوت ��
مصنوعة من خشب سفينة.. و�انت هناك وج�ة معدة �

موضوعة ع� المنضدة.
نهضت من الفراش المعلق شد�د األدب.. فقد قرر أن

� ع� األرض. � ع� النهوض، وتلّوى ل�ل�� ��
�ساعد��

�ان رأ�� ثق�ال، تزدحم ف�ه أغرب الذك��ات.. وهب �س�م
� شعورا براحة حيوان�ة..

الص�اح من النافذة، فأعطا��
: ، وأطل منه وجه (مونتجمري).. قال �� �

انفتح ال�اب خل��
- حسن.. أنا مشغول جدا هذا الص�اح.
وتواري من جد�د ناس�ا ال�اب مفتوحا.

ة ل�نها ال تخص (البوما).. توقفت عن سمعت �خة قص��
� لم أسمع ش�ئا آخر.. وقررت أن هذا المضغ منتظرا الم��د، ل���

� سكون.
خ�ال لذا واصلت طعا� ��

� ومن �جهش �الدم�ع.. هذا ل�س من جد�د أسمع صوت أن��
صوتا حيوان�ا.. إنه صوت إ�سان يتعذب�

� حذر وخرجت إ� الساحة؛ ألرى ما
غادرت الغرفة ��

هنالك.
هنا دوى صوت (مونتجمري):
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- (بندرك) �ا رجل� توقف�
� �ل

ا جدا من �قع الدم �� � اندفعت لألمام ألجد كث�� ل���
م�ان، وشممت رائحة حمض (ال���ول�ك) المطهر.. ثم رأ�ت
.. جسدا آدم�ا تفعمه � جسدا �قف م��وطا إ� إطار خش��

الجراح..
ولمحت وجه (مورو) العجوز شاح�ا مخ�فا.. مد �دە

� من ذرا�� للوراء.. �دە الملطخة �الدم. �جذب��
� كطفل، و�عان ما دار � إ� غرف�� �ان ق��ا ح�� إنه حمل��
� القفل، وجاء صوت (مونتجمري) �حاول إقناعه

المفتاح ��
ء ما.. �

���
صوت (مورو) �قول:

- يهدم مجهود عمر �أ�مله.
- ل�نه ال �فهم...�

. � �حاجة إ� �ل دق�قة من وق�� - إن��
نهضت من م�ا�� وعق� مزدحم �خواطر مخ�فة.. أمن
� �ــــح ال��� وهم أح�اء؟ صدم�� الممكن أن هذا الرجل �مارس ���

� سماء مكفهرة.. وفجأة أدركت بوض�ح نوع�ة
ق �� السؤال �ال��

� هذا الم�ان..
الخطر الذي �حا��� ��

 

☆  ☆  ☆
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.. 11- ص�د ال���
� لم �كن موصدا.. وكنت � لغرف�� أدركت أن ال�اب الخار��
ح ال��� األح�اء.. هذا متوقع ع� قناعة �املة �أن (مورو) ���

منه �ما أعرفه عنه.
هؤالء الوحوش ع� الج��رة هم نتاج ع�ق��ته المخبولة، أما
.. أنقذا�� ولع�ا تمث�ل�ة موح�ة �

هذان الوغدان فقد خدعا��
� �ما هو أ�شع من الموت.

�الثقة، �� �فاجئا��
ء.. �ان هناك مقعد �

نظرت حو� �حثا عن سالح.. ال ��
عت منه قطعة خش��ة، بها مسمار �ارز، � � هشمته وان�� خش��

مما أع� مسحة من الخطر لسالح ال خطر منه.
سمعت خطوات قادمة ففتحت ال�اب، فوجدت
�ن �اردة.. ه��ت �السالح ع� وجهه (مونتجمري) ع� �عد ع��

ل. � � لم أص�ه، وهرعت جار�ا نحو خارج الم�� ل���
صاح (مونتجمري):

- (بندرك) �ا رجل�.. ال تكن سخ�فا�
� معمل.. راح �جري

� ألص�� أرن�ا �� إن �� إال دقائق و�لحق ��
. .. فاتجهت إ� الشمال ورحت أركض ع�� الشا�� �

خل��
.. لم أعد أسمع �

� أذ��
� �خفق �� �ان صدرى يتمزق وقل��

ران أخ�� أن � � أجمة خ��
(مونتجمري) وال رجله، وتوار�ت ��

أتحرك، وأ��� خوفا من أن أقرر ما �جب عمله وال صوت سوى
، وتنفس ال�حر الخمول من �ع�د. � � وجدت�� ات ال�� الح��

، � كنت أعرف أن (مورو) و (مونتجمري) �حمالن مسدس��
ب�نما ال أحمل أنا سوى أ��� األسلحة إضحا�ا: عصا خش��ة بها

مسمار.
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.. �
اب، و�دأت أفهم عب��ة موق�� � الطعام وال��

رحت أفكر ��
أنا ال أعرف ما �مكن أ�له.. وجاهل �الزراعة ال أدري ما �مكن أ�له

من جذور، وال أملك أد�� فكرة عن ك�ف�ة اصط�اد األرانب.
� لمستح�ل.

إن موق��
فجأة سمعت ن�اح �لب، وهنا أدركت خطرا جد�دا..

هرعت نحو ال�حر هار�ا من الموضع الذي توار�ت ف�ه،
.. � واتجهت إ� الماء دون تردد، ح�� وصل إ� ركب��

ت ت المجرى الصغ�� وأنا أسمع ن�اح ال�لب دان�ا، وع�� ع��
.. مجموعة من األشواك مزقت وج�� وث�ا��

لم أ�ن خائفا أو قانطا.. لقد تجاوزت حدود الخوف
� هذا � قد انتهت، وجعل��

� تام �أن ح�ا�� والقنوط، ونما لدي �ق��
ء.. ل�م تمن�ت وقتها لو قا�لت (مورو) �

� أج� ع� أي �� ال�ق��
وجها لوجه.. رحت أعزي نف�� �أن هؤالء القوم لو ض�قوا ع�
� عن هذا .. فقط منع�� � من إغراق نف��

الخناق، فلن �منعو��
� أن ت�ت�� المغامرة �ش�ل ما..

أمل غامض ��
� وجه رحت أنظر حو� إ� األشجار، وفجأة وثب إ� عي��

.. �ان يتمسك �جذع نخلة و�قول مرارا: � أسود يرمق��
- أنت.. أنت.. أنت..
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.. ولم أشعر نحوە بنفور � اللحظة الثان�ة وثب ل�قف أما��
��

: مماثل لما كنت أشعر �ه نحو المخلوقات األخرى.. قال ��
� القارب..

- أنت.. ��
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� السفينة..
- نعم.. كنت ��

� اهتمام.. راح ينقل عي��ه من وج�� إ� جسدى
نظر �� ��

إ� عصاى.. ثم نظر إ� �دە.. وعد أصا�عه:
- واحد.. اثنان.. ثالثة.. خمسة..

هنا الحظت أن أ��� هؤالء القوم لهم أ�د مشوهة تنقصها
� فعلت نفس ما فعله ع� س��ل التح�ة. �عض األصابع.. ل���

� ووثب إ� جذوع النخ�ل ليتعلق بها. ترك��
صحت مناد�ا:

- هالو�.. أين أجد ما آ�له؟
� األ�واخ�

- أ�ل؟ تأ�ل �ل طعام اإل�سان اآلن.. ��
�
.. ثم ه�ط لألرض، وأدركت أنه �قود�� � وتراجعت عيناە ع��

إ� هذە األ�واخ.. ال �د أنها مأوى ح�ش �ع�ش ف�ه مع الوحوش
� عقولهم مق�ضا

األخرى.. ل��ما �انوا ودودين، ول��ما وجدت ��
اثهم اآلد�. �مكن أن أتمسك �ه.. ال أدري ألي مدى �سوا م��

�ان هذا المخلوق أذ� �قل�ل من أن �كون معتوها.. ورأيته
.. ع� األقل هنا �مد �دە لشجرة ف�لتقط �عض ثمار ناولها ��

�مكن أن أجد ما �مكن أ�له.
قة، ودخان نفاذ الرائحة � أشجار ب��ة مح�� كنا اآلن ب��
�ّصاعد من األرض، والط��ق يتع�ج إ� ممر ضيق من الحمم
� وقال:

�ان�ة المتجمدة، وهو ممر مظلم للغا�ة.. توقف مراف�� ال��
- الب�ت�

ووقف ع� حافة مدخنة جيولوج�ة، وشممت رائحة ك��ــهة
� حد�قة الحيوان.

� �قفص القرود الم�سخ ��
تذكر��
.

لقد �انوا �ع�شون هنا.
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☆  ☆  ☆
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12- الناطق �القانون..
ء �دي، فانتفضت ألجد ش�ئا ذا لون وردى، كطفل �

مس ��
ة � ء آخر له نفس السمات المنفرة المم�� �

مسل�خ أ��� منه أي ��
� الممر أ�واما � ع� جان�� لحيوان (ال�سالن) واستطعت أن أم��

من سعف النخ�ل، تم وضعها �أنها أعشاش مظلمة.
� مراف�� األول �� أدخل أحد هذە األعشاش.. هنا خ�ج

دعا��
� دون ء الحركة من أحد هذە األما�ن، وراح يرمق�� وحش ���

�لل.
قررت أن أخوض المغامرة آلخرها، وأمسكت العصا من

. �
منتصفها، وزحفت خلف مراف��

�
� مظهرە، و��

�ان الم�ان ش�ه دائري ق���ا من خال�ا النحل ��
أ��� أر�انه إظالما �انت كتلة عد�مة الش�ل من اللون األسود.

� ثمرة جوز هند مهشمة، فتناولتها و�دأت
قدم � مراف��

� من هذا الم�ان. أقضمها �الم�االة، برغم رهب��
ومن الم�ان الذي �جلس ف�ه ال�ائن عد�م الش�ل:

- ه�ه.. إنه رجل�
: �

قال مراف��
(3).. - هو رجل.. رجل خمسة مث��

� الظالم:
زأر القابع ��
- اخرس..�

ثم عاد �سأل �عد صمت مخ�ف:
- إنه رجل.. هل جاء ل�ع�ش معنا؟

�ة �انت � � صوته صف�� غ��ب، ل�ن ل�نته اإلنجل��
�ان ��

. �
ممتازة إ� حد يث�� الدهشة.. نظر � مراف��
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�أنما يتوقع ش�ئا، وقال:
- جاء �ع�ش معنا..

- إنه رجل.. و�جب أن يتعلم القانون..
نظرت للوراء ألدرك أن فتحة العش �سّدها رأس أحدهم، لم
� مالمحه.. ل�نه �ان ش�ال أ��� سوادا من السواد.. أتب��

وتقلصت �دي ع� عصاى.
� الظالم:

ء القابع �� �
هنا صاح ال��

- ال تمش ع� أر�ــع.. هذا هو القانون.
: �

�� �ل ح�� � � ل��
قال مراف��

- قل ال�لمات..
ة مهددة.. � الظالم، بن��

ورددت األصوات نفس ال�لمات ��
فأدركت أن ع� أن أردد هذە الص�غة ال�لهاء.. هنا �دأت أ���

المواعظ خ�اال.
� الظالم يردد نوعا من الوعظ

لقد راح ال�ائن القابع ��
المجنون، �قوله سطرا سطرا، و�ان ع� أن أردد هذا وراءە..
، � و�انوا يرددون معه تلك المقاطع وهم يتما�لون إ� الجانب��

�ون �أ�فهم ع� أفخاذهم. و���
� عالم آخر.

� م�ت و�� ّ اآلن أن أتخ�ل أن�� �ان من السهل ع��
� ع� أر�ــع.. هذا هو القانون.. ألسنا رجاال؟

 نم��
ّ

- أ�
اب.. هذا هو القانون.. ألسنا رجاال؟ - أال نمتص ال��

� لحاء األشجار.. هذا هو القانون..
- أال نغرس مخالبنا ��

ألسنا رجاال؟
.. هذا هو القانون.. ألسنا رجاال؟ - أال نذوق السمك أو الط��

د�د، ورحنا نكرر هذا القانون � ال��
وتدر�ج�ا اندمجنا ��

� داخ�� من
الغ��ب �صوت عال و��قاع م�سارع، ب�نما أسخر ��

�ل هذا.
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ه.. هو ب�ت اآلالم.
�
- ِمل�

� تصنع. ه.. �� ال�د ال��
�
ِمل�

� تج�ح. ه.. �� ال�د ال��
�
- ِمل�

� تداوى.. ه.. �� ال�د ال��
�
- ِمل�

�الم ال �مكن فهمه عن (هو) الذي ال أدري كنهه..
ه.. هو ال�حر العميق المالح..

�
- ِمل�

- ِمل�ه.. هو الضوء الالمع..
وخطر � تصور مرعب.. ال �د أن (مورو) �عدما شوە هؤالء
الرجال، اد� األلوه�ة أمامهم.. إنهم �مارسون لونا من الع�ادة..
� - وقد رأ�ت أسنانهم الحادة ومخالبهم الط��لة - لم أ�ف ل���

د�د معهم.. عن ال��
� السماء.

ه.. �� النجوم الالمعة ��
�
- ِمل�

اآلن تعودت عيناي الظلمة، واستطعت أن أرى ذلك ال�ائن
� حجم اإل�سان ل�نه مغ� �شعر رمادي

� السواد.. �ان ��
��

كث�ف.
: ّ � وهو �ش�� إ��

فرغوا من ترد�دهم، فقال مراف��
- إنه رجل خمسة مث�.

مددت �دي، فانح�� المخلوق الرمادي ووضع مخل�ا مشوها
�
.. �ان بوس�� أن أ�خ ألما ودهشة.. و�� �لمس �ه أصا���

الضوء الخافت لم �كن له وجه إ�سان وال وحش.. مجرد كتلة
� والفم. � مواضع العين��

من الشعر الرمادي لها ثالثة ثقوب ��
: قال ��

� الظالم وأقول
� أجلس هنا �� - أنا الناطق �القانون.. إن��

القانون..
� ع� ال�اب: أضاف أحد القا�ع��
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- هو كذلك.. ال�� هو عقاب من �حطمون القانون.. ال أحد
يهرب..

- ال أحد يهرب..
كذا رددت الوحوش األخرى و�� ت��ادل النظر الشذر.

� تتحرك.. أن يزحف.. أن - ال�عض ي��د أن �طارد األش�اء ال��
�عض.. �عض عم�قا و�متص الدم..

.. هذا هو القانون.. ألسنا رجاال؟  نطارد ال���
ّ

.. أ� � هذا س��
قال وحش آخر:
- ال أحد يهرب.

� األشجار..
- الرغ�ة قاس�ة.. ال�عض ي��د أن �غرس مخال�ه ��

.. ال�عض �عض فجأة.. � قبور المو��
ال�عض ي��د أن ين�ش ��

ب الج�اە ال�عض �حب القذارة.. ال�عض ي��د الشجار ���
� واألظفار.. هذا س��

قال الوحش الوردي الش��ه �حيوان (ال�سالن):
- ال أحد يهرب..

موا القانون..
�
- العقاب أ��د وقاس.. لهذا تعل

وهكذا رحنا نردد القانون من جد�د ونحن نتأرجح�
 

☆  ☆  ☆
 

لم أسمع ش�ئا من الضوضاء �الخارج، ح�� صاح أحدهم
�حماسة ش�ئا لم أت�ينه، وع� الفور اخت�� المح�شدون

� الظالم هار�ا �دورە.
ء القابع �� �

�ال��خ.. ووثب ال��
� اللحظة التال�ة سمعت ن�اح �لب.. و�عان ما غادرت

و��
ال��خ وأنا أل�ح �عصاى، و�ل أعصا�� ترتجف.
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�ان حو� عدد ال �أس �ه من هؤالء ال��� - الوحوش وقد
� ره�ة.

� ألواح أ�تافهم.. و�انوا �لوحون �� توارت رءوسهم ب��
رأ�ت الوجه الشاحب لـ (مورو) قادما من �ع�د ممس�ا

� �دە..
�ال�لب، وخلفه جاء (مونتجمري) ومسدسه ��

�
� فوجدت ع� �عد ستة �اردات، فتحة �� نظرت إ� �مي��

الجدار �دخل منها ضوء الشمس.. فأ�عت نحوها.. وسمعت
(مورو) �صيح:

- توقف�.. أمسكوە�
لحسن الحظ �انت عقولهم الحيوان�ة �طيئة..

� وجهه
�ته �المسمار �� � (ال�سالن) الوردي ف�� هاجم��

القبيح، ثم وث�ت من الفتحة.
�ت.. �سلقت المنحدر.. وقفزت ألتدح�ج وسط غ�ار ال���
ثم ركضت ح�� وصلت إ� مساحة من األشجار ال�ث�فة.. �ان
الهواء من حو�� مفعما �ال�خات المنذرة وصوت تهشم

الغصون.. �عض المخلوقات تعوى وتزأر.
� وواصلت الهرب.. �انت األرض هنا ركضت إ� ال�م��
.. ب�نما صوت � � إ� ركب�� � كنت قانطا، ووصل الط�� موحلة ل���

(مونتجمري) يتعا�.
.. �

� الفرار من أجل ح�ا�� ّ أنه �ان �طلب م�� خ�ل إ��
، ولم �جب أن أصل إ� ال�حر ألجد فرصة أغرق بها نف��
� فقدت أصواتهم ع� �ل أدر م�� سقطت م�� عصاى.. ل���

حال.
� فررت شعرت �ما هو أ��� من ال�ور اآلن.. ي�دو أن��

ات.. منهم.. ال صوت حو� سوى صوت الح��
وفجأة �دأت األصوات تتعا� من جد�د.
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☆  ☆  ☆
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13- محادثة..
رحت أركض ع� حافة ال�حر.. ونظرت للوراء ألجد مطاردي
.. كنت أ��� �اسا من أن أموت، و�� مقولة غ���ة �

قد وجدو��
ل�ن من �عرفون الخطر �فهمونها �سهولة.

، والمّد � �انت الشمس الغار�ة تلتمع �أشعتها ع� عي��
يتعا�.

راحوا يتقدمون نحوى، ب�نما أقف أنا أرمق دنوهم عاجزا عن
ء. �

عمل ��
استدرت نحو ال�حر وتوغلت ح�� وصل الماء إ� خ�ى.

صاح (مونتجمري):
- ماذا تفعل �ا رجل؟

استدرت له.. �ان وجهه محمرا من الجهد واإلرهاق، وشعرە
� الهواء، ووراءە.

� يتطاير ��
ال�تا��

� � سوط�� � �دي الرجل��
جاء (مورو) شاح�ا صارما.. ورأ�ت ��

. � غل�ظ��
� - ماذا أفعل؟ أغرق نف��

� (مورو) �عدما ت�ادل النظر مع (مونتجمري): سأل��
- لماذا؟

� أنت. - هذا خ�� من أن تعذب��
- ولماذا تعتقد ذلك؟

� لن - ما رأيته هناك.. لقد �ان هؤالء رجاال فإالم صاروا؟ إن��
أص�� واحدا منهم..

� قلق:
صاح (مونتجمري) ��

- �حق السماء �ا (بندرك)� كف عن هذا�
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ورأ�ت الرجال - الوحوش ي��ادلون النظرات �أنما �حاولون
فهم ما �قال.

قال (مورو) �صوت هادئ �عد تفك�� قل�ل:
- اصغ إ� أوال ثم قل ما ت��د قوله.

- وماذا ستقول؟
�ة.. تعال للشا�� وستفهم.. إن - إنها عمل�ة �شك�ل ���

ء �أسماك القرش. الماء �عد الم�ان الذي تقف ف�ه عميق وم��
.. قص�� أل�م.. �

- ذلك هو ط����
- إذن انتظر لحظة.

ورأ�ت ش�ئا المعا �خرجه من جي�ه، ف�ضعه ع� الرمال،
وقال:

ء ذاته.. �
- هذا مسد� و (مونتجمري) هنا س�فعل ال��

� تراها آمنة، ثم تعال لتأخذ هذين س�بتعد إ� المسافة ال��
.. � المسدس��

- ال� ال�د أن مع�ما مسدسا ثالث.
ء لهذە � - فكر ج�دا �ا (بندرك).. نحن لم نطلب منك الم��
ح الرجال ل�ان علينا أن نجل�ه رجاال ال الج��رة، ولو كنا ���
وحوشا.. ثان�ا: أنت كنت تحت تأث�� المخدر وتحت رحمتنا ل�لة
أمس.. و�ان بوسعنا أن نفعل �ك ما �شاء.. لقد أردنا سالمتك؛

ألن
هذە الج��رة مألى �الظواهر الغ���ة.

وع� �ل حال: لماذا نقتلك �الرصاص ما دمت تطوعت
ب�غراق نفسك؟

�دا � ال�الم منطق�ا، وهنا قال (مونتجمري):
- أنت حمار أحمق �ا (بندرك).. اخ�ج من الماء وخذ

� وت�لم.. ل�س بوسعنا عمل ما هو أ��� من هذا.. المسدس��
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� لم أ�ن أثق �ـ (مورو)، �ل � أن��
ف هنا كعاد�� �جب أن أع��

وكنت أها�ه.. ل�ن (مونتجمري) �ان رجال أستطيع فهمه.. قلت
: �عد تفك��

- إذن ابتعدا وارفعا أ�د��ما األع�..
هز (مورو) رأسه:

� لل�رامة أمامهم.. - ال �ستطيع هذا.. إن هذا مه��
- إذن ابتعدا ح�� األشجار..

استدار (مورو) و (مونتجمري) وفرقعا �سوطيهما لي�عدا
الرجال - الوحوش، ففر هؤالء �ع�دا إ� األشجار.

.. قال (مورو) � صعدت إ� الشا�� فالتقطت المسدس��
� صوته:

دون عاطفة ��
- هذا ط�ب.. ل�نك أضعت أفضل جزء من يو� �خ�الك

األحمق.
، وابتعدا � أدار ظهرە و (مونتجمري) ��

� احتقار آذا��
و��

� صفوف الرجال - الوحوش .. مش�ت وراءهما ب�� � � ع�� صامت��
الذين لم ي�تعدوا �عد.

 

☆  ☆  ☆
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14- د. (مورو) �ف�..
اب: قال �� د. (مورو) �عدما فرغنا من الطعام وال��

ف �أنك أ��� ح لك.. �جب أن أع�� اآلن �ا (بندرك) سأ��
ء أفعله �

ضيوفنا دكتاتور�ة ها هنا، ولسوف �كون هذا آخر ��
� المرة القادمة لن أفعل ش�ئا،

� تهدد �االنتحار �� ألجاملك.. وح��
� نوعا ما.. ضي�� �ل لعل هذا س��

� أنامله ال�ارعة الدق�قة س�جار، ونظر � مقعدە و���
وجلس ��

� متناول �دي
مق النجوم.. �انت المسدسات �� خارج النافذة ل��

ط�لة الوقت.
قال (مورو):

� الغرفة
حناە ح�ا �� - أنت قد رأ�ت المخلوق الذي ��

الداخل�ة.. هل أنت مقتنع اآلن أنه (البوما)؟
- إنها (البوما).. ما زالت ح�ة ل�نها ممزقة �ما لم أر لحما

ح�ا قط..
- دعك من مخاوف الش�اب، فقد �ان (مونتجمري) مثلك

� ع� مسمعك..
�� � محا��

يوما ما.. واآلن اصمت ر�ثما أل��
� لهجة رجل شد�د الملل، �عان ما �دأ

و�دأ يتحدث ��
يتحمس ش�ئا فش�ئا.

� صوته:
� آلخر كنت أجد لمسة سخ��ة �� ومن ح��

- إن الرجال الذين رأيتهم لم �كونوا رجاال.. لم �كونوا رجاال
� قط.. هم مجرد حيوانات تمثل انتصار علم الجراحة.. إن��

مندهش ألن ما قمت �ه هنا لم �مارسه أحد من ق�ل.. أنت
.. تعرف أن الَحَول �مكن إحداثه أو عالجه �الجراحة.. كذا الب��

وكذا تغي�� األ�سجة المخ�ة..
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- ل�ن مخلوقاتك القب�حة هذە..
� وأردف: هز �دە ل�سكت��

، ا فأنا لم أ�دأ �عد.. �انت هذە نماذج طف�فة للتغي�� - ص��
ل�ن الجراحة �مكنها صنع ما هو أفضل.. هناك بناء �ما أن
� حون ث��ة من جلد الجب�� � جراحة التجم�ل ���

هناك هدما.. ��
و��بتونها ع� األنف المشوە، إ� أن تك�سب هذە إمدادها
.. هذا � الدموى من األنف، عندها �قطعون اتصالها �الجب��
نموذج لزرع أ�سجة من حيوان لنفسه.. و�المثل �مكن زرع
� أن يزرع

�� ( أ�سجة من حيوان لحيوان آخر.. لقد نجح (هن��
� عنق الثور.

ساقا ��
- كهذە الوحوش ع� الج��رة إذن؟

� رأيتها هنا �� حيوانات تم تغي�� - نعم.. هذە الوحوش ال��
.. ل�ن ما من �

�ــــح التطب��� � علم ال���
ء ��من �� �

ش�لها.. إن �ل ��
أحد امتلك الجرأة � �مارسه.. وأنا ال أغ�� فقط ش�ل الحيوان
� �ل أغ�� ك�م�اءە الداخل�ة وفسيولوجيته.. تذكر أط�اء الخار��
ون أش�ال ال��� ل�كونوا العصور الوس� الذين �انوا �غ��
ك، وما زال جزء من فنهم �اق�ا �مارسه � أو غرائب للس�� م�سول��

الحواة واألط�اء الدجالون.
� روايته (الرجل

لقد ح� (فكتور ه�جو) عن هذا ��
الضاحك).

� اآلن.. إن�� ارتدت مجاال ارتادە منذ زمن أعتقد أنك تفهم��
م��و الخيول وال�الب الذين ي�تكرون سالالت جد�دة، وكنت أنا

أول من يرتادە مسلحا �الجراحة الحديثة المعقمة..
- ول�ن.. تلك الحيوانات تتحدث�

�
� بتغي�� الش�ل.. إن التعل�م األخال��

� ال أ�ت�� - قلت لك إن��
هو ب�ساطة عمل�ة ت�د�ل الغ��زة:
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ت�د�ل غ��زة العدوان�ة إ� التضح�ة �النفس، وت�د�ل ال��ت
إ� الحماس المتحفظ..

ف �� بهذا: .. وقد اع�� � هذە التج��ة �عض ال��
�دا �� ��

- �ان بوس�� أن أحول الخراف إ� (الما) والعكس.. ل�ن
�
�� � � ما �غري العلم �التج��ة.. ع� أن��

� المظهر اإل�سا��
هناك ��

�ة و... � قد ج��ت أنماطا غ�� ��� مرة أو مرت��
وصمت برهة ثم قال:

- تلك األعوام� ل�م تن�م ��عا� اليوم أضعت يوما �امال
أحاول إنقاذك، واآلن أضيع ساعة �املة أبرر فيها نف�� لك�

رك ل�ل هذا األلم الذي �س��ه � ال أفهم �عد م�� ل���
للحيوانات.

� أو
- إن موض�ع األلم هو ما �فرق ب�ننا.. ف�ما أن األلم المر��

المسم�ع �ص��ك �الغث�ان، و�ما أن آالمك تقودك وتغلف
ء ي��د �

�� �
أف�ارك عن الخطيئة؛ ستظل حيوانا ال �فكر ��

غموضا عما �فكر ف�ه الحيوان..
� هذە السفسطة.. فقال:

�� � ا عن رأ�� � مع��
هززت كت��

- إن عقال مفتوحا للعلم �جب أن �جد األلم ش�ئا هينا..
ء �د� األلم... �

� كوكبنا �مكن أن يوجد ��
فقط ��

ة، سددها إ� فخذە و�ان يت�لم وهو �مد �دە إ� مد�ة صغ��
ثم غرسها..

ولم �ظهر أ�ة عالمة ع� التأثر..
وقال:

ء عد�م النفع لم �ستأصله التطور �
- أنا لم أسمع قط عن ��

� عاجال أم آجال.. واأللم قد صار ش�ئا ال حاجة للمرء ف�ه.. إن��
� ل�ل رجل عاقل أن �كون..

رجل متدين �ا (بندرك) �ما ي����
�
ا �� فقط أنا أرى الدين بزاو�ة أوسع منك.. لقد �حثت كث��
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�
� الوجود، ب�نما كنت أنت تجمع الفراشات.. إن األلم ل�س قوان��
سوى عالمة ع� حيوان�تنا، هذە �� الط��قة العلم�ة الوح�دة
� أعرفها: سألت سؤاال ثم �حثت عن إجا�ة.. واآلن وجدت ال��

لدي سؤاال طازجا.. هل هذا ممكن؟
إن ما تراە أمامك ل�سوا حيوانات �ل مشا�ل علم�ة..

� جئت لهذە الج��رة مع �ان هذا منذ أحد ع�� عاما ح��
(مونتجمري) وستة من (ال�ات�اس) (4).. أذكر الج��رة الصامتة
وال�حر الخاوى �ما لو �ان هذا أمس.. ب�ينا الحصن وعاش

� أ�واخ منفصلة.
(ال�ات�اس) ��

� ع� خروف، صنعت منه كتلة من �انت أول تجار��
� تفحصته لم أرض عنه. ال�شاعة واأللم.. وح��

�
و�ان له ذات ذ�اء الخراف، و�ان يرتجف م�� هلعا �لما رآ��

� قررت إنهاء عذا�ه.. ح�� إن��
�عد هذا مارست الجراحة ع� غور�ال �انت لدي.. أج��ت
التح��ل �دقة �الغة وقهرت صع��ة تلو صع��ة.. �ان
ء.. �

(مونتجمري) يرتجف هلعا مثلك اآلن وهو �سمع �اخ ال��
� النها�ة ثار (ال�ات�اس) علينا ورحلوا ومعهم ال�خت.

و��
�عد ستة أشهر علمت المخلوق م�ادئ األ�جد�ة والعد،

� قا�لت أحمق منه.. ل�نه �ان غب�ا برغم أن��
� النها�ة التأمت جروحه، واستطعت أن أقدمه إ�

��
(ال�ات�اس) العائدين �اعت�ارە الجئا ذا شأن.. ق�لوە �صع��ة،

، وابت�� ل�نهم �دءوا �عتادونه، و�عان ما تعلم منهم ال�ث��
كوخا أفضل �كث�� من أ�واخهم.

لقد مات أ��� (ال�ات�اس) اآلن.. وقد اس��دلتهم بهذە
المخلوقات.. فلم �عد واحد منهم ل�ح� للعالم ما حدث.
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- ك�ف ماتوا؟
� صنعت �ائنا ما.. ش�ئا مروعا مليئا �التجاع�د، - الحق أن��
يزحف �األفا�� ع� األرض، وقد فر �ط��قة ما.. لقد فتك ��ل
رجال (ال�ات�اس) وطاردته و (مونتجمري) ح�� شمال الج��رة

ح�ث أطلقنا عل�ه الرصاص.
وصمت برهة ثم أضاف:

� دائما أجد �ن عاما، ل��� � منذ ع�� � تجار��
- وهأنذا مستمر ��

� نحو المجهول.. دائما � و�دفع��
� غ�� راض، و�تحدا�� ما �جعل��

� عقل هذە الوحوش
أظل �ع�دا عن ذلك الذي أحلم �ه.. هناك ��

ء �
� أ�ة لحظة.. وثمة ��

مخزن متوار للشهوات ي�تظر االنفجار ��
� ال�دا�ة.

� رأيتهم �� ما هو الذي أثار رع�ك منهم ح��
� ع� � �ل مرة أ�دا فيها تجار��

هذا هو ما أحاول أن أقهرە ��
حيوان جد�د.. هذە الوحوش ��عة التقلب، وما إن تغفل
عيناي عنهم ح�� �صحو الوحش داخلهم.. إنهم �خافون هذا
، لهذا أستغل هذە النقطة ج�دا.. لست مهتما ل و�خافون�� � الم��

بهم البتة ع� عكس (مونتجمري) الذي �م�ل ل�عضهم.
�ا للوحوش ال�ا�سة� إنهم خلقوا ألنفسهم ش�ئا �د�
(القانون) �غنونه ف�ما ب�نهم.. ل�ن الغضب والشهوات ستع�ش

� النها�ة.
وت�ت� ��

تأمل هذە (البوما).. لقد أج��ت عمال طي�ا ع� جسدها
ومخها، وأرى أنها ستكون �دا�ة موفقة لمرحلة جد�دة..

؟ � واآلن ما رأ�ك؟ هل مازلت تخاف��
إجا�ة ع� هذا السؤال ناولته المسدس، وقلت:

- أ�قه معك.
وتثاء�ت، فقال وهو يب�سم:

- �ان يومك عص��ا.. لهذا أنصحك �النوم ال��ــــع..
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ونظر �� مفكرا لحظة ثم غادر الم�ان.
ء، �

�� �
جلست وحدي أغالب الخمول عاجزا عن التفك�� ��

� س�ات عميق.
و�جهد �الغ أطفأت الضوء وغ�ت ��

 

☆  ☆  ☆
۹۲

 
 



3622

15- عن الرجال - الوحوش..
صحوت م�كرا و�لمات (مورو) أمام عي�� واضحة جل�ة..

طرق أحدهم ال�اب وسمعت الصوت الغل�ظ لتابع
(مونتجمري) - واسمه (ملينج) - فسمحت له �الدخول، وأنا
� �دي.. دخل الحجرة، وهو �حمل

أمسك �أحد المسدسات ��
.. وت�عه � الط�� صحفة عليها خ�� مسلوق وأرنب س��

(مونتجمري) الذي اب�سم �� اب�سامة جان��ة..
� تحدثت مع (مونتجمري) عن الوحوش الموجودة هنا ألتب��

� أو ما لم أفهمه �عد، خاصة ك�ف�ة منعهم من الفتك �الرجل��
ح �� أن سالمة (مورو) �� ن��جة تم��ق �عضهم ال�عض.. ��
ا�د إال أنهم � غم ذ�ائهم الم�� وهن عقل هذە الوحوش، ف��
�حملون أف�ارا ثابتة عن (مورو).. إنهم منومون مغناط�س�ا
� عقولهم �ما �قهر أ�ة

حق�قة.. ولقد غرس األخ�� تلك األف�ار ��
محاولة لل�ش�ك أو شق عصا الطاعة..

الخطر الوح�د �ان أن تتذوق تل�م الوحوش طعم الدم.
فل�م من مشا�ل �مكن لهذا المذاق أن �س�بها.

وقال �� (مونتجمري) إن القانون - خاصة مع آ�الت اللحوم
ە ل�ال، عندها �جرؤ الوحوش ع� ارت�اب أعمال - �ضعف تأث��
�
ما �انوا ل�حلموا بها نهارا.. إنهم �خالفون القانون فقط ��

� الص�اح
� الرجل - الفهد ل�لة أمس.. أما ��

الظالم، ولهذا طارد��
ام واالس�سالم. ف�سود جو من االح��

� من هذە عرفت من (مونتجمري) كذلك أن هناك ست��
ة ال�ائنات ع� ظهر الج��رة، وال نعد ها هنا الوحوش الصغ��
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� األشجار، وعددها � تتوارى ب�� ي ال�� غ�� ذات المظهر ال���
ها مات. �ن إال أن أ��� حوا�� مائة وع��

قال �� (مونتجمري) إن الوحوش تت�اثر ل�ن ذر�تها غال�ا ما
� صفاتها المك�س�ة.

، وتلك الذر�ة ال �ش�ه اآل�اء �� تف��
� غ�� مدر�ة ع� التفاص�ل، وال أستطيع أن أرسم؛ إن عي��
� � هذە الوحوش هو عدم التناسق ب��

ل�ن أهم ما �لفت النظر ��
ق� أرجلهم وطول أجسادهم.

� للعمود
يث�� االن��اە كذلك ذلك المنح�� غ�� اإل�سا��

الفقري..
ا وجم�ال.. � ذلك االنحناء لألمام الذي �جعل اإل�سان مم��

�انوا مشع��ن �شدة، ولهم فكوك �ارزة وأنوف ضخمة..
وعيونهم دائما لها لون غ��ب أو موضع أغرب..

لقد حافظ �ل منهم ع� خواص ج�سه األص�� برغم �ل
�ر. � � إخفاء الدب أو الخ��

ء، ولم تنجح السمة اإل�سان�ة �� �
��

�
هم إثارة للره�ة هو الرجل: الفهد.. �عد ذلك تأ�� �ان أ���

� أثناء إفراغ محتوي
� رأيتها �� ان ال�� المخلوقات الش�يهة �الث��

ء � � الناطق �القانون.. �عد هذا ���
الل�ش.. ثم ذو الشعر الف��

) هو م��ــــج من قرد وماعز معا (5).. ثمة مخلوق �ش�ه (السات��
رجال خناز�ر، و�ائن م��ــــج من وح�د القرن والثور.

ثمة مخلوقات ذئ��ة ورجل من طراز (سانت برنارد)، وامرأة
�ش�ه القط ك��ــهة ولها رائحة ش�طان�ة، �� م��ــــج من الثعلب

والدب.. وقد كرهتها منذ اللحظة األو�.
� ال�دا�ة ثم �دأت أعتادهم مثل

ا �� كنت أهابهم كث��
(مونتجمري).. و�ان هذا قد رأى حثالة ال��� ح�� صار �جد
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� �ل عام
راحته أ��� مع الوحوش، واعتاد أن �ذهب إلف��ق�ا ��

لي�تاع الحيوانات من مراسل (مورو) هناك.
 

☆  ☆  ☆
 

� اعتدت هؤالء القوم، وتدر�ج�ا �ت أحاول تذكر أقول إن��
. ك�ف�ة اختالف �ل منهم عن ال���

�
� م�ان ما ��

� رأيته �� أح�انا أنظر لوجه أحدهم وأتخ�ل أن��
ا).. (انجل��

� أح�انا كنت أصطدم �الحق�قة السافرة الصادمة.. أمّر ل���
�أحدهم �جلس ع� �اب ع��نه، فإذا �ه �فتح فاە و��ثاءب

� ذراع�ه �المدي.. أو أل��
�اشفا عن أسنان �الخناجر ومخالب ��

� � ط��ق ضيق فأجد - لشدة ذعري - أن حدق��
امرأة منهم ��

عي�يها مشقوقتان طول�ا.
 

☆  ☆  ☆
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16- ك�ف تذوق القوم الدم..
. � � ألبتعد عن خ�ط قص�� ، و�ن�� � إن قلة مهار�� ��اتب تخون��
�ان، لقد اقتاد�� (مونتجمري) �عد اإلفطار ألرى فتحة ال��

� تراها عند الدنو من الج��رة.. � �ّصاعد منها ال�خار وال�� ال��
سمعنا أرن�ا ��خ، فتصلبنا.. ل�ننا لم نر ش�ئا، لذا واصلنا

ط��قنا �عد هذا و�س�نا الحادثة.
� فإذا بنا نجد شجرة قد تمزق لحاؤها

�عد هذا واصلنا الم��
�فعل مخالب ط��لة.. تأملها (مونتجمري) �اهتمام وغمغم:

� لحاء األشجار.. هذا هو القانون.. ال
- أال نغرس مخالبنا ��

أعتقد أنهم يهتمون �ه �ما �دعون�
� التهام �عض الثمار.. �ان وجهه

) منهم�ا �� قا�لنا الـ (سات��
كوجه األغنام، وصوته كثغاء الماعز، وقدماە كقد�� الش�طان..

فلما رآنا قال:
التح�ة لألخر ذي السوط.
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ا �ان يتحدث عن (مونتجمري).. فقال له هذا األخ�� مش��
:�

- ثمة ثالث ذو سوط كذلك، و�جب أن تفكر ف�ه..
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� فضول.. وقاال:
) والرجل - القرد �� نظر � الـ (سات��

� ال�حر.. إن له وجها
� �ا��ا ��

- الثالث ذو السوط الذي �م��
ط��ال شاح�ا..

أضاف (مونتجمري):
وكذلك له سوط ط��ل رفيع..

:( قال الـ (سات��
ف وال � .. الس��ال ي�� ف وال ت��� � - أمس نزف و��.. أنت ال ت��

. ي���
صاح (مونتجمري):

س� ف وت��� إن لم تح�� � - أيها الشحاذ األحمق� ست��
� عنهما، وسمعت الرجل - القرد �قول:

وتأ�ط ذرا�� لي�عد��
ء �أ�له.. لم �كن �عرف.. �

� عن �� - أمس سأل��
) �صددى.. وراح يتهامس مع الد (ست��

 

☆  ☆  ☆
 

توقف (مونتجمري) وتأمل جسد األرنب الصغ�� الذي تمزق
ضمت عظمة ظهرە الفق��ة، فصاح

ُ
إ� أشالء، وقد ق

(مونتجمري):
- ر�اە�

وانح�� إ� األمام، والتقط �عض الفقرات المهشمة
ل�فحصها �عنا�ة، فقلت له:

� ال أحب .. إن�� �
- ي�دو أن �عض وحوش�م تذكرت الما��

� اليوم األول الذي جئت ف�ه
هذا.. ولقد رأ�ت مشهدا مماثال ��

هنا..
�دت عل�ه الدهشة، و�ساءل:
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- أحقا؟ ماذا رأ�ت �الض�ط؟
� أول يوم جئت ف�ه.. �ل

�ع رأسه خلف الحصن، �� - أرن�ا ان��
ب من � أ�اد أعرف من فعلها.. لقد رأ�ت أحد وحوش�م ��� إن��

ة.. � ذلك اليوم و�عد االغت�ال م�ا��
النهر ��

ب.. إنه مذاق اس ��� - هذا هو أسلوب اللواحم.. �عد االف��
الدم �ما تعرف.. هل �مكنك تعرف هذا الوحش ثان�ة؟

� ذلك �التأ��د. - �مكن��
ود وهو �ستوثق من حشو مسدسه: �� �

قال ��
ء �جري �

- لقد حرصنا ع� أال تلتهم هذە الوحوش أي ��
ع� األرض، وها هو ذا أحدهم قد ذاق الدم.. لقد قارفت اليوم
� خطأ جس�ما إذ جعلت تا�� �طهو لك أرن�ا، والغ��ب أن��

ى. لمحته �لعق �دە �عد الطهو، ولم أعلق ع� هذا أهم�ة ك��
وأرى أنه ال�د من إ�الغ (مورو)..

 

☆  ☆  ☆
 

اهتم (مورو) �الموض�ع، و�دت عل�ه عالمات الخطورة أ���
.. و�جب أن أقول هنا إن جّديتهما أثارت من (مونتجمري) �كث��

. �
قل��

قال لـ (مونتجمري):
- ليتك قاومت شهيتك أل�ل اللحم.. و�ذلك كنت تقينا هذە

المشا�ل.
- لقد كنت أحمق مخ�فا، ل�ن ما �ان قد �ان.. وع� �ل

حال أنت سمحت �� �جلب هذە األرانب م�.
- إن هذا الموض�ع �جب أن �سوى ��عا..
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� والتابع إ� أ�واخ ة اتجهت مع الرجل�� وعند الظه��
� و (مورو) �حمل ع� كتفه نف�� الوحوش، و�ان ثالث�نا مسلح��

ا. ماش�ة كب��
� النها�ة

نا األخدود ح�ث يتصاعد ال�خار الساخن، و�� ع��
�ت. وصلنا لمساحة خال�ة تغطيها مادة صفراء �أنها ال���

أطلق (مورو) ص�اح النف�� فحطم الصمت الناعس للع�،
و�اد الصوت يثقب مسامعنا.. ي�دو أن رئ��ه ق��تان حقا.

و�عد قل�ل سمعنا صوت تهشم الغصون، ثم �دأت
المخلوقات تظهر من الجهات الست، فلم أستطع أن أمنع

� ظهري.
قشع��رة �ت ��

اح�شدوا حول (مورو)، وراحوا يرددون ال شعور�ا النصف
األخ�� من القانون:

� تج�ح. - مل�ه.. �� ال�د ال��
� تداوى.. - مل�ه.. �� ال�د ال��

� �اردة، فجثوا ع� ركبهم، وراحوا صاروا اآلن ع� �عد ثالث��
يه�لون ع� رءوسهم الغ�ار األصفر.. تخ�ل المشهد لو

� أسوأ كواب�سك.
استطعت.. إنه مشهد ال تراە إال ��

عّد (مورو) الرءوس، فوجد أن ثالثة وحوش ناقصة.. أعاد
نفخ النف�� فجاء الرجل - الفهد والرجل – القرد.

سألهم (مورو):
- أين الناطق �القانون؟

اب، فأمرە � ال��
ح�� الوحش رمادي الشعر رأسه، وتم�غ ��

(مورو) �أن يتلفظ �ال�لمات.. راح هذا يردد المقاطع ح�� وصل
إ�:

.. هذا هو القانون. - أال تأ�ل السمك أو الط��
هنا صاح (مورو) رافعا ذراعه:
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- قفوا�
وهنا ساد صمت ره�ب.. واضح أنهم �عرفون و�توقعون ما

س�حدث.
قال (مورو) �صوت حازم

- هناك من خرق القانون.. من هو؟
� حزم، فتحاشوا نظراته.. وغمغم أحدهم.

ونظر حوله ��
- ال أحد يهرب.. ال أحد.

�ع روح � الرجل - الفهد، و�دا �أنما ين�� نظر (مورو) لعي��
المخلوق ذاتها.

وقال ضاغطا ع� �لماته:
- من �خرق القانون �عد إ� ب�ت اآلالم..

�ان الرجل - الفهد ع� ركب��ه اآلن، وعيناە تلتمعان.. أنا
�
واثق من أن جنون الخوف هو س�ب ما حدث �عدها.. ��

اجع هذا اللحظة التال�ة وثب الرجل – الفهد ع� (مورو)، ف��
� صوت عواء و�اخ..

للوراء ليتفادى الهجمة، وتعا� من ورا��
�
�ر.. الضبع تلتمعان �� � � الخ�� حس�ت أنها ثورة عامة.. ورأ�ت عي��

.. ثم دوى صوت � وحش�ة، وعرفت أنه يوشك ع� مهاجم��
طلقة من مسدس (مورو).. وتفرق المح�شدون.

�عد لحظة كنت أركض وسط الزحام، أ�حث عن الرجل -
الفهد الذي �ان يتقدمنا جم�عا، ب�نما ألسنة الوحوش تتد�
�
�ر - الضبع ��خ حماسا، والمرأة - الذئب تجرى �� � لهاثا.. الخ��

خ� واسعة.. (مورو) �لهث وشعرە األب�ض يتطاير..
ا وجدنا أنفسنا وسط استمرت المطاردة نحو ر�ــع م�ل، وأخ��

ب وجوهنا، واألشواك تجرحنا. األشجار، وراحت األغصان ت��
�ر - الضبع وقد أخذته �شوة الص�د: � ضحك الخ��

- ال أحد يهرب.. ال أحد.
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ورأينا الوحش يركض ع� أر�ــع فوق الصخور، و�عوى من
فوق كتف�ه.. له وجه آد� ل�نه يت�ف كحيوان يتم ص�دە.

�ر - � تحول المطاردون من عمود إ� خط رفيع.. والخ��
الضبع يركض �جواري، وهو �ك�� و�رفع خطمه، وال �كف عن

.. اختالس النظر ��
� لم أ�ن أجرؤ ع� التخ�� عن المطاردة، ح�� ال �س�ق��

(مورو) و (مونتجمري) وأجد نف�� وح�دا مع هذە الصح�ة
المروعة.

� النها�ة، استطعنا أن نحا� الوحش المرهق، وقادنا
��

� خط غ�� منتظم نحو الضح�ة..
(مورو) ��

لقد سامحت ال�ا�س ع� �ل ما س��ه � من ذعر.
�
� هذا الوضع الحيوا��

ا وجدناە مكورا ع� نفسه.. و�� أخ��
وقد �شوە وجهه ذعرا، شعرت �حق�قة إ�سان�ته، وهذا �الم

ا أفضل. � ال أجد تعب�� ي�دو متناقضا، ل�ن��
� �ل األهوال من

ل اآلالم، ح�ث �ل�� � إنهم س�ع�دونه إ� م��
� عي��ه جد�د، ودون تردد أخرجت مسد�.. ص��ته ما ب��
�ر � � اللحظة ذاتها وثب الضبع - الخ��

وأطلقت الرصاص، و��
� عنقه.

ملهوفا عل�ه، وغرس أسنانا جشعة ��
- ال تقتله �ا (بندرك)�.. ال تقتله�

� األشجار نحوي، و�سوطه قالها (مورو) وهو �جري ما ب��
� أحاطت �الجسد الهامد. أ�عد الوحوش المتحمسة ال��

وهتف:
- سحقا لك �ا (بندرك)�

- لقد �ان انفعاال لحظ�ا.. حقا لم أتعمد قتله..
وشعرت �الغث�ان من فرط االنفعال، وابتعدت عن المشهد

ان �جرون الجثة نحو ال�حر. .. أسمع الرجال - الث�� الدا��
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�
�انت سماء المساء �� خلف�ة المشهد.

هنا أدركت عب��ة ما �حدث ع� هذە الج��رة.. �ش�ل ما
اس � اف��

�� � �ر متورط �ش�ل مع�� � أوقن أن الضبع - الخ��
� أ�سط صورە.. �ا

� الغ��زة والعقل �� األرانب.. هنا �اع ما ب��
للوحوش المسكينة� حقا إن (مورو) قاس إ� حد ال �مكن

تصورە.. وأل�ة غا�ة؟
لقد �انت غرائز هذە الوحوش - ق�ل التحول - تناسب
�
ب�ئتهم تماما، و�انوا سعداء ل�ونهم أح�اء.. فجأة سقطوا ��

اك اإل�سان�ة وطاردهم خوف ال ي�ت�� من القانون الذي ال ��
�ستط�عون فهمه..

م لتعاطفت معه ولو قل�ال.. �ل لو �ان لـ (مورو) هدف مح��
كنت سأفهم لو �ان هدفه الوح�د هو اإل�ذاء.. ل�ن نظ��اته
الغامضة جعلته �سلب هذە الحيوانات حيوان�تها، لتع�ش عاما

� ألم..
� عذاب ثم تموت ��

�امال ��
اسة الحيوان�ة �انت تحركهم، ب�نما القانون ي�عدهم إن ال��

عن عراك قص�� ين�� مشا�لهم..
� من الرجال - الوحوش يتال�� ل�حل م�انه

لقد �دأ خو��
� من (مورو).. ووصلت بهذا الخوف إ� درجة المرض.

خو��
 

☆  ☆  ☆
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17- ال�ارثة..
مرت ستة أسابيع ق�ل أن أ�� �ل شعور سوى مق�� لهذە

التج��ة.
�ل ما أردته هو ترك هذە الج��رة، والعودة لصح�ة ال���

ته ، ألن معا�� � مع (مونتجمري) أ��� الم��حة.. لم تزدد صداق��
. الط��لة للوحوش جعلته مشوها �ال�س�ة ��

اع � ع� الشا�� ساعات ط��لة �انتظار ��
�ت أق��

، لم �ظهر قط. �حرر��
. ا مما أحاط �� ت كث�� وذات يوم حدثت �ارثة م��عة غ��ّ

� السادسة، وخرجت ل�اب
� صحوت يومها �� أعتقد أن��

، وسمعته �
� (مورو) فح�ا�� الحصن أستمتع بهواء الص�اح.. مر ��

�فتح �اب المعمل.
زئ�� (البوما) يتعا� و�� ت�دأ يوما جد�دا من العذاب.. قا�لته

��اخ ط��ل �أنها امرأة مشا�سة.
ء �سقط.. ثم رأ�ت �

ء لم أفهمه.. صوت �� �
فجأة حدث ��

وجها مفزعا ال �مت �صلة لل��� وال الحيوان، يندفع نحوي..
� � ك�ت ذرا�، وأسقطت�� �ة ال��  ال��

مددت �دي ألتو��ّ
� أر�طة ب�ضاء

ع� األرض.. �ان الوحش العظ�م ملفوفا ��
� مبتعدا.

ملطخة �األحمر، ووثب من فو��
� لم أستطع االس�ناد إ� ذرا�� حاولت أن أجلس، ل���

� �دە
ف من جب�نه، و�� � المهشمة، وظهر (مورو) والدم ي��

مسدس.
لم ينظر �� �ل اندفع �حثا عن (البوما) الهار�ة..
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� األشجار، ب�نما (مورو) يركض وراءها.. وأطلق لقد توارت ب��
رصاصة لم تصبها.

� �دە.. صاح دون أن �الحظ
ظهر (مونتجمري) ومسدسه ��

: � إصاب��
- ر�اە� هذا الوحش حر.. لقد مزق السلسلة الم��وطة إ�

الجدار� ماذا �ك؟
... � كنت جوار ال�اب ح��

� جي�ه، وتحسس ذرا�� ثم غمغم:
دس سالحه ��
- إنه مكسور.

.. � أنها س�ش��
�� .. وأخ�� وضمد ذرا� وعلقها إ� عن��

قال شاحب الوجه:
- ال أرى وال أسمع ش�ئا عنه..

وتوقف لحظة، ثم أردف وهو ينظر ع�� النافذة:
- سأحاول اللحاق �ه.. سأترك لك مسدسا آخر..

، وغادر الم�ان تار�ا جوا ووضع السالح ع� المنضدة أما��
من التوتر وراءە.. لم أطق ال�قاء ح�ث أنا، فغادرت الحصن إ�

الخارج ورحت أرمق الل�ل البه�م واألشجار ال�ع�دة.
أذرع الم�ان �الد�د�ان م�سائال عما �حدث.. ذرا�� أقل ألما
ل�نها أ��� سخونة.. ومن �ع�د سمعت طلقة رصاص.. �خة..

ثم الصمت.
ركضت إ� الركن ألجد (مونتجمري) قرمزى الوجه، م�ع��

الشعر، وع� وجهه عالمات الهلع الشد�د، وخلفه �ان تا�عه
(ملينج) وع� شفت�ه لطخ دا�نة غ���ة..

� (مونتجمري) الهثا: سأل��
- هل عاد؟

- من؟ (مورو)؟ ال..
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دخل إ� الحصن منه�ا وغمغم:
� جم�عا.. �لهم جنوا.. ماذا حدث؟ - ر�اە� إنهم مجان��

ش � اف�� وزحف إ� الغرفة وجلس ع� مقعد، ع� ح��
. � ال��

(ملينج) األرض وراح �حملق �ال�لب ��
� إثر

�عد دقائق ح� � (مونتجمري) ما حدث.. لقد خ�ج ��
� خلفتها الفاّر�ن، و�ان اقتفاء أثر سهال، فهو يرى �قع الدم ال��
(البوما) و�قا�ا أر�طتها المتعلقة �األغصان.. �عد دقائق لحق �ه
� سمع � قطع األغصان ح��

(ملينج) حامال فأسا.. �ان منهم�ا ��
ال�اخ، ولم �كن قد سمع ش�ئا عن موض�ع الـ (بوما)..

- � � األثر مع مساعدە.. وفجأة قا�ل الرجل��
راح �قت��

���ن يرقصان وقد تلوثا �الدم.. توقفا وراحا ينظران له � الخ��
� ففرقع �سوطه لي�عدهما.. إذا بهما ي��ان عل�ه. س�� �� � بوجه��

�ان هذا غ���ا.. فما من وحش تجا� من ق�ل ع� هذا،
وأطلق الرصاص ع� رأس أحدهما، أما اآلخر فوثب عل�ه

� عنقه.
(ملينج) وأ�شب أسنانه ��

، ل�ن � � انتهت المعركة �انا قد قض�ا ع� الوحش�� وح��
اع (ملينج) �ع�دا. � � ان��

(مونتجمري) وجد ع�ا شد�دا ��
� ساقه..

� ط��قهما قا�ال رجال - وشقا �ع�ج �س�ب ج�ح ��
و��

، فقد �ان الوحش ملوث لم ي�تظر (مونتجمري) ل�فهم أ���
الوجه �الدم.

وأطلق الرصاص �ال رحمة ع� الحيوان.
سألته:

- ما مع�� �ل هذا؟
هز رأسه ولم �قل ش�ئا.

 

☆  ☆  ☆
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18- العثور ع� (مورو)..
قلت له (مونتجمري):

ا و�ال ل�ان قد - ال�د أن ش�ئا قد حدث لـ (مورو).. ش�ئا خط��
عاد ق�ل هذا، وواجبنا أن نعرف أ�ة �ارثة حدثت..

� (مونتجمري)، و�سلحنا نحن الثالثة، �عد تفك�� وافق��
وانطلقنا.. لم �كن (ملينج) مسلحا �المع�� الدقيق لل�لمة، فقد
�ر، ل�ن أسنانه � � أثناء �اعه مع الرجل - الخ��

سقط فأسه منه ��
� أي قتال..

�انت سالحه ��
�ان (مونتجمري) متعكر المزاج مكفهر الوجه.. ب�نما �دي

. � � �دي ال�م��
ال��ى معلقة إ� عن�� والمسدس ��

، وسمعت �دوري صوت �
فجأة تصلب (ملينج) وراح �ص��

خطوات تدنو منا.. ثم صوتا عم�قا �قول:
- هو م�ت.

قال آخر:
- هو ل�س ميتا.

رددت أصوات أخرى:
- قد رأينا.. قد رأينا.
صاح (مونتجمري):

- هالو.. هناك�
أمسكت �مسد� وصحت �ه:

- ت�ا لك�
ساد الصمت إال من صوت تهشم األغصان، ثم أحاطت بنا
نصف دستة من الوجوە.. ومن حلقه زأر (ملينج).. استطعت
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سماع زئ�� الرجل - القرد، ورأ�ت الناطق �القانون والشعر
. � الرمادي �حف �خد�ه وحاجب�ه ال�ث��

ة.. ولعدة عيناە الحمراوان تنظران لنا �فضول وسط الخ��
دقائق ساد الصمت ح�� قال (مونتجمري) وهو �غالب الفواق:

- من قال إنه م�ت؟
نظر الرجل - القرد شاعرا �الذنب إ� الناطق �القانون، وقال:

- هو م�ت.. لقد رأوە..
� هذا ما يث�� الرعب.. إن هذە الوحوش مندهشة

لم �كن ��
حائرة مثلنا �الض�ط.. وسألهم (مونتجمري):

- وأين هو؟
- وراءنا�

و�ساءل الرجل - القرد:
- هل هناك قانون اآلن؟ هل هو مات فعال؟ هل هناك

قانون أيها األخر ذو السوط؟
� نحوي: � غب�ت�� قال (مونتجمري) وهو �دير عين��

- إنه م�ت.. هذا واضح..
هنا �دأت أفهم مجرى األمور، لذا خطوت أمام (مونتجمري)

: ورفعت صو��
- �ا أطفال القانون� إنه ل�س ميتا� لقد غ�� جسدە.. أنتم لن

ة ل�نه هناك يراق��م. تروە لف��
هابوا القانون وكونوا حذر�ن�

اجعوا.. قال الرجل – القرد وهو ونظرت لهم �حدة ف��
�خفض عي��ة و�توارى خلف األشجار:

- هو عظ�م.. هو ج�د..
عدت أسألهم:

ء آخر؟ �
- هل من ��
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�
ف و�جرى صارخا.. هو م�ت.. � ء الذي ي�� �

- ال��
هنا غمغم (مونتجمري):

- عظ�م�
و�ان ال �فهم �عد � إن�ارى لموت (مورو).. سألت الرجال:

� أين جسدە الذي تخلص منه.. لقد خالف �عض�م
- أرو��

القانون ولهذا سوف �موتون.
أشار �� الناطق �القانون إ� اتجاە ما وقال:

� ع� ال�حر..
- من هذا الط��ق أيها اآلخر الذي �م��

وشققنا ط��قنا وسط األغصان والن�اتات الزاحفة، وفجأة
� الوثب علينا.. أطلق

برز لنا وحش �قطر منه الدم ي���
(مونتجمري) الرصاص فأخطأ هدفه، عندها استدار طال�ا

الفرار.. وازداد ه�اج الوحش.
أطلقت رصاصة ع� وجهه الدم�م، فرأ�ت مالمحه تتال��

� هلع
� اللهب ل�نه واصل االندفاع نحو (مونتجمري).. اعتالە ��

��
الموت، وأسقطه أرضا وسقط فوقه..

وكذا وجدت نف�� أرمق الوحش الم�ت، و (مونتجمري)
المنهك ع� األرض �حاول النهوض �مشقة.

صحت �الناطق �القانون وأنا أش�� إ� الوحش الم�ت:
- أترون؟ مازال القانون ح�ا.. هذا ما أصا�ه من جراء مخالفة

� تقتل).. القانون.. (إنه يرسل النار ال��
. وواصلنا المس��

� النها�ة وجدنا الجسد المشوە الممزق للبوما.. وع� �عد
��

�ن �اردة �ان جسد (مورو) راقدا ع� وجهه وسط الخوص، ع��
�ع أحد ذراع�ه من م�انه وشعرە األب�ض معجونا �الدم.. وقد ان��

و�ان وجهه ممزقا �مخالب (البوما)..
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ل�ننا لم نجد مسدسه برغم ال�حث المدقق..
و�معونة الرجال - الوحوش حملنا (مورو) إ� الحصن.. �ان
الل�ل قد أوغل، ومن �ع�د سمعنا الوحوش من �ع�د تزأر وتهدر..
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ل�نها لم تهاجمنا.
 

☆  ☆  ☆
� الفناء، ثم

� الحصن أرقدنا جسد (مورو) ع� الخشب ��
و��

اتجهت و (مونتجمري) إ� المعمل ح�ث وضعنا نها�ة لح�اة �ل
ما وجدناە ح�ا هناك.

 

☆  ☆  ☆
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19- إجازة م�ف (مونتجمري)..
� تم هذا، واغ�سلنا وأ�لنا، اتجهت و (مونتجمري) إ� ح��

.. الغرفة � نناقش وضعنا الحا��
�ان (مونتجمري) واقعا �شدة تحت تأث�� شخص�ة (مورو)
ە قا�ال للموت.. و�انت مش�لته اآلن �� زوال ولم �كن �عت��
� ة السا�قة ال�� � األعوام الع��

� صارت طب�ع�ة �� األمور ال��
أمضاها ع� الج��رة..

� خرق، و�قول:
�� � �ان شاردا �ج�ب عن أسئل��

� أل�ساءل - هذا العالم األحمق.. لم تكن �� ح�اة قط، و�ن��
�
� �ما ي��دون.. ��

� أساتذ�� م�� ت�دأ؟ ستة ع�� عاما �حرك��
.. � � الطب.. طعام س��

�� �
(لندن) كنت أ�افح � أشق ط����

�
مسكن قذر.. ث�اب م�سخة.. ثم جئت إ� هذە الج��رة ألم��

ة أعوام �ال جدوى.. هل أنا مجرد فقاعة صابون ينفخها ع��
طفل؟

قلت له دون أن أعلق ع� خواطرە المضط��ة:
- ما �جب التفك�� ف�ه هو ك�ف�ة الخروج من هذە الج��رة؟

- وما جدوى الخروج؟ وأين أذهب أنا المنبوذ؟
- ستكون هذە خطتنا غدا.

كنت قد أزمعت أن نحرق جسد (مورو) غدا.. ل�ن ماذا عن
الوحوش؟

: قال ��
تدون إ� طب�عتهم.. - ال �مكننا قتلهم جم�عا.. ل�نهم س��

تدون إ� طب�عتهم.. أعرف أنهم س��
نحا: � م�ح، وهو يتجه إ� ال�اب م��

ثم صاح ��
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� مرغم ع� االنتحار غدا.. أما اليوم ف� إجازة - إن��
الم�ف.

واستدار خارجا إ� ضوء القمر، ورأ�ت ثالث مخلوقات
� �قعة

تلحق �ه، ورأ�ت (ملينج) �لحق �ه �دورە، ل�لتحم ال�ل ��
سوداء واحدة.

� حالة طب�ع�ة..
اتجهوا إ� الغرب، ولم �كن (مونتجمري) ��

� �دە �قدمها للمخلوقات، وصاح:
�ان �حمل زجاجة ��

� سحقا لـ (بندرك) العجوز� - غنوا.. غنوا م��
رأ�ت ال�قع السوداء تتحول لخمسة أش�ال مت�اعدة..

وسمعتهم يرددون وراءە ما �قول.
أغلقت ال�اب ب�ح�ام، واتجهت إ� ح�ث �ان (مورو) راقدا

جوار آخر ضحا�اە:
ال�الب والالما، ووجهة هادئ تماما �عد الموت.

جلست جوارە ورحت أرتب خط�..
� قارب نجاة و�عد ما أشعل

� الص�اح سأضع �عض المؤن ��
��

� المحرقة أعود إ� ال�حر ثان�ة.
النار ��

لن أستطيع أن أقدم عونا ما لـ (مونتجمري) فهو ي�ت�� لعالم
. هذە الوحوش أ��� مما ي�ت�� لعالم ال���

، ح�� سمعت � التفك��
� أمض�ت ساعة أو أ��� �� ال�د أن��

�اخا قادما من الخارج من عدة حناجر من�ش�ة.. صوت
�ات ق��ة وارتطام �الخشب.. ��

� لم أهتم بها.. كنت أتفحص المؤن ع� ضوء مص�اح ل�ن��
. � وس�� ال���

.. وعلب �سك��ت عد�دة. �ان هناك (جركن) وقود كب��
� خرجت إ� (مورو) الذي صارت جروحه اآلن سوداء ثم إن��
� رأ�ت وهجا أحمر �لتمع من م�ان � الظالم، وأذكر أن��

�الل�ل ��
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� �
ا. � ظن�ته خداعا ���ا فلم أهتم �ه كث�� ما، ل���

�دأ ضوء النهار يزحف.
سة، ثم ضوضاء وفجأة سمعت صوتا �الشجار، و�خة ��
� .. وهنا - كسك�� � أرهف السمع أ��� أثارت اهتما�� مما جعل��

� - سمعت رصاصة مسدس.
�� تقطع ح��

�
ركضت إ� الخارج، وعند الشا�� �انت هناك نار �شتعل ��

ضوء الفجر، جوارها أش�ال تصط�ع..
دنوت أ��� فرأ�ت (مونتجمري) ساقطا ع� األرض ��خ..

� الهواء.. وسمعت �اخا، ومن �قول:
أطلقت رصاصة ��

- الس�د�
وتحولت ال�تلة السوداء إ� أجزاء منفصلة، ثم فرت

.. استدرت لأل�وام السوداء الوحوش ع�� الشا��
ع� األرض.. (مونتجمري) والوحش الرمادي الناطق
� عنق

�القانون.. �ان ميتا ل�نه ما زال ي�شب مخال�ه ��
(مونتجمري).. وجوارهما (ملينج) راقدا ع� ظهرە وحلقه مفت�ح

ممزق.. �ان ميتا.
تأملت (مونتجمري) مسود الوجه ال ��اد ي�نفس، فرششت

. ع� وجهه من ماء ال�حر، وأرحته ع� صدر معط��
لعنت جه�� �الطب.. وتأملت الم�ان.. �ان هناك خشب
� �ل م�ان، و�ساءلت عن الم�ان الذي جاء منه

ق �� مح��
(مونتجمري) �الحطب.

ق�ة تصطبغ �لون أحمر. �دأت السماء ال��
� فاستدرت م�عا.. رأ�ت دخانا

وهنا سمعت فح�حا خل��
انا حمراء تالها اشتعال أسود يتصاعد من الحصن، ثم ن��

.. السقف.. وخ�ج لسان من لهب من نافذة حجر��
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� أوقعت المص�اح ع� الفور عرفت ما حدث.. تذكرت أن��
� غادرت الحصن م�عا، وأثار ذعري وسي�� ع� األرض ح�� ال���

� لن أستطيع أخذ ش�ئا م�� من الحصن. أن��
� النجاة اللذين أزمعت الهرب �أحدهما، فإذا نظرت إ� قار��
� �خشب � قرب الرمال مختلط�� بهما قد اختف�ا� رأ�ت فأس��
؛ �� ي�تقم لنفسه، � محطم.. لقد أحرق (مونتجمري) القار���

�ة� و�منع �لينا من العودة لل���
� موجة غضب ح�� أوشكت أن أحطم رأسه األحمق. ت�� اع��

فتح عي��ه ب�طء ووهن ونظر للفجر، ثم همس:
� - أنا آسف.. إنها نها�ة عال�� السخ�ف.. �ا لها من فو��

ثم ازداد ثقل جسدە.. لقد مات.
�ــــح ع� � صدري، وتركت رأسه �س��

فقط هنا بردت النار ��
ق �� صخب.. الدخان الرمال، ونظرت للحصن الذي �ح��

األسود يتصاعد اآلن فوق األشجار وفوق أ�واخ القوم.
.. �انوا ينظرون �� �عيون غ�� جاء ثالثة رجال - وحوش ��

� تردد إ� ح�ث جلست.
ودود، و�تقدمون ��

 

☆  ☆  ☆
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20- وحدي مع الوحوش..
� �ان المسدس وقد نقصت طلقتان من خزانته، و� � جي��

��
ذراع عاجزة.

نظرت للوحوش �حدة، ثم تقدمت �ضع خطوات وتناولت
السوط الواقع ع� األرض وفرقعت �ه:

- التح�ة� انحنوا�
� الطاعة.. ثم ركع أحدهم ب�طء.. وتالە اآلخران..

ترددوا ��
قلت وأنا أضع قد�� ع� صدر الناطق �القانون:

- لقد خالفوا القانون لذا قتلتهم جم�عا.. ح�� الناطق
�القانون، وح�� اآلخر ذى السوط.. عظ�م هو القانون�

: � غمغم أحدهم وهو يتأمل الجثت��
- ال أحد يهرب..

� ولوحت �ه، ثم انحن�ت ع� جسد التقطت أحد الفأس��
(مونتجمري) وأخذت مسدسه الذي �ق�ت ف�ه طلقتان..
�
� جي�ه ست طلقات.. دسستها ��

تحسست جسدە فوجدت ��
� �دورها. جي��

� ال�حر�
- خذوە وارموە ��

�انوا مازالوا �خشون (مونتجمري)؛ ل�نهم �خشون السوط
.. و�عان ما غاب � النها�ة رفعوە واتجهوا إ� الشا��

�� .. أ���
ء �ضيق حول صدرى. �

جسد (مونتجمري)، وشعرت ���
� األجساد.

- واآلن تخلصوا من �ا��
�ر �دنو.. �ان � ، فرأ�ت الضبع – الخ�� �

سمعت خطوات خل��
� ع� وج�� � ثاب�ت�� رأسه منحن�ا وعيناە المعت��
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� ن��ت أن أقتل هذا الوحش � ألن�� تناولت المسدس من جي��
.. إن عند أ�ة �ادرة م���ة منه.. كنت أخشاە أ��� مما �خشا��

. �
� الح�اة تهد�د مستمر لح�ا��

استمرارە ��
صحت �ه:

- انحن� أّد التح�ة�
التمعت أسنانه، وهتف:

- من أنت �...؟
هنا أطلقت الرصاص.. �خ وراح يركض مبتعدا وعرفت
� ل�نه �ان �جري متل��ا � أخ���� � لم أص�ه.. أطلقت رصاصت�� أن��

� فلم أظفر �ه، و�عان ما توارى وراء الدخان. ع� الجانب��
� أن أ���

�فت الرجال الثالثة واتجهت للشا�� راغ�ا ��
وحدي.

ء المخ�ف هنا هو أنه ما من م�ان آمن ع� �
إن ال��

� ما زلت ددت قواى، ل��� �ــــح أو أنام ف�ه.. لقد اس�� الج��رة، أس��
� أنهار ��عا.. فك�ف سأ��� آمنا إ� أن واهنا والمعاناة تجعل��

ء النجدة؟ � ت��
تدون إ� وتذكرت �لمات (مونتجمري) ال�ا�سة: إنهم س��

تدون.... طب�عتهم.. �التأ��د س��
و�لمات (مورو): ما إن تغفل عيناي عنهم ح�� �صحو
�ر - الضبع.. كنت أعرف أن � � الخ��

الوحش داخلهم.. وفكرت ��
� رهينة �موته.

ح�ا��
لقد عرف هؤالء القوم اآلن أن أصحاب الس�اط �موتون �ما

�موتون هم.
�ر - � ترى ماذا �خططون �� اآلن؟ وماذا �قوله لهم الخ��

الضبع؟
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☆  ☆  ☆
 

، وكنت متوترا لذا � شعرت �أحد الرجال - الوحوش �دنو م��
سح�ت مسد� مهددا.. تراجع للوراء ��لب تم زجرە، و�ان ف�ه

ال�ث�� من ال�الب حقا.
� الج�ع ة توجهت إ� ع��نهم وقد أرهق�� وعند الظه��
والظمأ.. نظروا � وهم جلوس ولم ��لف أحدهم نفسه
اض وتركت األمر �مر.. �النهوض.. كنت متع�ا عاجزا عن االع��

� أعتذر: قلت لهم �أن��
- أر�د طعاما..

قال الرجل - الثور دون اهتمام:
� األ�واخ..

- هناك طعام ��
�
مررت وسطهم واتجهت إ� أحد األ�واخ المحفورة ��

الحمم.. �ان �ه �عض الفوا�ه ش�ه الفاسدة.
� جشع، ثم غط�ت فتحة ال��خ �الغصون وأدرت

التهمتها ��
وج�� لها وق�ضت ع� المسدس، عازما ع� النوم..

� ساعة الماض�ة �طالب�� �حقوقه.. ع� إن إرهاق الثالث��
األقل سوف �حدث الم�سلل �عض الضوضاء، وهو ي��ــــح

� من المفاجأة. الغصون، مما �عفي��
 

☆  ☆  ☆
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21- ارتداد الرجال – الوحوش..
� وسمعت � نهضت �ان الظالم.. و�ان ذرا�� يؤلم�� ح��
أصواتهم الخشنة تتحدث �الخارج.. �انت األغصان ع� فتحة
� هلع عرفت

� �دي، و��
عت، ل�ن المسدس ظل �� � ال��خ قد ان��

مع�� هذا.
� ء ناعم دا�� �

� الظالم.. ثم شعرت ���
سمعت من ي�نفس ��

رطب �مر فوق ذرا�، فتقلصت �دي.
� همس خشن �ساءلت:

��
- من هذا؟

- هذا أنا �ا س�دي..
- وماذا ت��د؟

� أعرف.. أنا خادمك.. - �قولون إنه ما من س�د هناك، ل���
� صوته.. �ان

ت اإلخالص �� � وعرفت أنه الرجل - ال�لب، وم��
� وأنا نائم.. سألته عن اآلخ��ن فقال: بوسعه أن �مزق��

.. �قولون إن الس�د مات واآلخر .. إنهم حم�� � - إنهم مجان��
� ال�حر هو

�� �
الذي �ملك السوط مات، واآلخر الذي �م��

مثلنا.. ال س�د.. ال س�اط.. ال ب�ت آالم.. نحن نحب القانون..
ل�ن ال س�د وال س�اط.. كذا �قولون.
� الظالم ع� رأسه، وقلت:

ر�ت ��
- هذا حسن..

قال:
- اآلن تمزقهم جم�عا

. نعم.. و�عد أ�ام �ل واحد - عدا من تختارە أنت – سُ�قتل.
- من يرد الس�د أن �قتله �قتله.
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وغادر ال��خ وت�عته.
� � الرجال – الوحوش المح�ط�� � الظالم متجاهل��

مش�نا ��
� عدوان�ة أو ال م�االة.. �عضهم

�� � بنا، والذين راحوا يرمقون��
ان وعرفت منهم الرجل - القرد. اح�شد حول الن��

: قال هذا األخ��
ل اآلالم ذهب.. � - الس�د م�ت.. م��

� ثقة:
قلت ��

ل اآلالم س�عود. � - الس�د لم �مت.. م��
.. إن الحيوان �ستطيع أن � �انوا قد �دءوا يتوجسون من ثق��
�كون خب�ثا، ل�نك تحتاج إ� إ�سان �� تختلق كذ�ة ج�دة..

وقال أحدهم:
- اآلخر ذو الذراع المضمد �قول �الما غ���ا..

- أؤكد ل�م.. س�عود الس�د و��ت اآلالم وال��ل لمن �خرق
القانون.

هنا راحوا يوجهون � األسئلة.. رحت أج�ب �حماس شد�د
، وخالل ساعة أقنعت أ��� هؤالء �أت�� صادق.. ازدادت � أرهق��

� �ل لحظة.
� بنف�� ولم أعد أتلفت للوراء �� ثق��

عندما ظهر القمر �دءوا ي�ثاءبون و��سحبون للنوم.. قررت
� سأ�ون أ��� أمنا معهم جم�عا م�� مع أن أ��� معهم.. ألن��

واحد فحسب منهم.
 

☆  ☆  ☆
 

� النها�ة �دأت أتك�ف معهم.. �انت هناك مشاجرات معهم
��

� جسدي.. وآثار أسنانهم.
�الطبع ما زلت أحمل جروحها ��
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� قذف
اع�� �� امهم ل�� � النها�ة - ظفرت �اح��

�� - � ل�ن��
.. � ال�لب ذا عون كب�� ��

األحجار واستعمال الفأس، و�ان صد���
� الضبع - الذئب تماما، وكنت دائما مت�بها له،

تحاشا��
وعرفت أنه قد تذوق الدم منذ زمن.

� ع��ن مجهول
وعزل نفسه عن المجموعة وصار متواجدا ��

. � الغا�ة خطرا داهما �ال�س�ة ��
�الدغل، ل�نه جعل �ل ممر ��

� لغتهم.. صاروا
ا واضحا �� � شهر (مايو) �دأت أالحظ تغ��

و��
أقل اهتماما �األلفاظ وأقل م�ال إ� ال�الم. �انوا �فهمون ما �قال

لهم ل�نهم ال يت�لمون.
لك أن تتخ�ل لغتهم الواضحة المحددة تتحول لص�حات
من جد�د، وصاروا �مسكون األش�اء �ط��قة خرقاء، وصاروا
، ح�� كنت أجد �عضهم � � منتصب��

� الم��
�جدون ع�ا ��

ة. � أح�ان كث��
�مشون ع� أر�ــع ��

�انوا يرتدون ��عة.
ها، وتحول الرجل - ال�لب إ� و�دأت قوة القانون تفقد تأث��

� يوما �عد يوم.. وكسا الشعر جسدە �له.
�لب حق���

� تركتها وصنعت لنف�� صارت األ�واخ قذرة جدا ح�� إن��
ما �ش�ه ال��خ من �قا�ا حصن (مورو).. �ان هذا هو أ��� م�ان

أمنا ألنهم لم ي�سوا ب�ت اآلالم �عد.
من العس�� أن أح�� ك�ف تخلوا عن ث�ابهم تدر�ج�ا، وك�ف

ة. ، وك�ف صارت صداقتهم عس�� نما شعرهم أ���
� حدائق

� يراها المرء �� �الطبع لم يرتدوا وحوشا عاد�ة �ال��
�ة الحيوان.. �ل �انوا خل�طا من حيوانات عدة مع لمسة ���

تث�� الرعب من آن آلخر.
� أ�ا�� عند الشا�� أدعو هللا أن تمر

وهكذا رحت أم��
� م�ان ظاهر.. كنت أعلق أم��

سفينة ما، واعتدت إشعال النار ��
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� �
ع� عودة (إب��ا�وانا) من جد�د.. ل�ن ش�ئا لم �ظهر.

 

☆  ☆  ☆
 

.. �
� أ�ت��ر قررت صنع طو�� األول، و�ان ذرا�� قد ش��

و��
�
� تمكنت �� ة �النجارة أو أي عمل �دوي.. ل��� لم تكن لدي خ��
� النها�ة من صنع ما أردت، و�رهنت ع� انعدام مهارة تام، ألن��

� حاولت جر الطوف إ� الشا�� تف�ك إ� أجزاء. ح��
�ان هذا حسن حظ - ألنه حدث ق�ل أن أقلع �ه - ل�نه

� االنتحار.
� أفكر �� ا وقتها، وجعل�� � كث�� أمض��

� إ� واجب اإل�اع ا حدث وقتها، نبه�� ل�ن ش�ئا خط��
� من الهالك مع تلك المخلوقات. �الفرار، ألن �ل يوم �دني��

. �
ء �لمس كت�� �

� شعرت ��� كنت جالسا عند الحصن، ح��
، �

أجفلت واستدرت فوجدت حيوان (ال�سالن) �قف خل��
و�ان قد فقد القدرة نهائ�ا ع� ال�الم.

راح يركض نحو األشجار ثم تعلق �غصونها - وهذا وضع
� أن أت�عه. � - ف�دأت أفهم.. إنه ي��د م��

أسهل له من الم��
مش�ت خلفه ح�� وصلت لمساحة خال�ة من األشجار.

هنا رأ�ت مشهدا مفزعا..
) راقدا ع� األرض ميتا، ب�نما الضبع - الذئب �ان (السات��

� رضا.
منحن فوقه �مزق لحمه �مخال�ه و�قضمه، و�زأر ��

� برزت أسنانه منذرا..
� رآ�� ح��

لم �كن خائفا وال خجال.. لقد تال�� آخر ما ف�ه من لمسة
�ة. ���

اجع، رفعت المسدس وص��ته نحوە.. لم ي�د م�ال لل��
� وثب � اللحظة ال��

� عي��ه وأطلقت الرصاص، �� فص��ت ما ب��
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� أص�ته �ما أردت. فيها نحوي.. فسقطت تحته.. ل���

ا جررت جسدي من تحته، ورحت أرمق جسدە أخ��
المضطرب وأنا أرتجف.. لقد و� هذا الخطر.
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� سلسلة االرتداد إ� الوحش�ة.
ل�نه أول حلقة ��

� مالم � محرقة خش��ة، وأنا موقن أن��
حرقت الجسدين ��

أترك الج��رة فورا فإن هال� مسألة وقت.
� الص�اح �ان الرجال - الوحوش �غفون، ل�ن الل�ل �ضج

��
�
�� � هم، وتعلمت أن أنام نهارا ح�� أحتفظ بوع�� �عوائهم وزئ��

الل�ل.
ان واستعادت خوفها منها، لقد �س�ت الحيوانات صنع الن��

لذا �انت النار خ�� حل�ف �..
�
� مستف�دا من أخطا��

� الثا��
ورحت ملهوفا أحاول صنع طو��

السا�قة.
 

☆  ☆  ☆
 

اع سفينة نحو الجنوب. جاء يوم رأ�ت ف�ه ��
اع ط�لة النهار، ا، ورحت أنتظر هذا ال�� أشعلت حط�ا كث��

� هناك. ب.. وأمض�ت ل�ل�� دون أن آ�ل أو أ��
ا.. رأيته عند الفجر وعل�ه رجالن ال يتحر�ان �ان قار�ا صغ��

ا من موضعهما.. لوحت لهما كث��
. � � وظال جالس��

فلم �الحظا��
� وانتظرت.

� ع� ك�� هنا كففت عن ال�اخ وأرحت ذق��
� ة أوقف المد القارب ع� �عد مائة �اردة غر�� وعند الظه��

الحصن.
� ميتان. � دنوت منه أدركت أن الرجل�� وح��

لقد ماتا منذ زمن ط��ل، وتفتتت جثتاهما �مجرد أن جذ�ت
� �ق�طان الـ

القارب.. و�ان ألحدهما شعر ط��ل أحمر ذكر��
(إب��ا�وانا).. وع� أرض�ته وجدت (�اسك�ت) ب�ضاء م�سخة.
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ى ما هنالك. جاءت �عض حيوانات ل��
�ان أحدهم هو م��ــــج مخ�ف من الدب والثور، و�ان �حرك
� ذعر خطمه م�شمما.. لمحت ب��ق أسنانهم وعيونهم فغلب��

ره�ب.
� الص�اح التا�� مألت الوعاء الذي وجدته ع� ظهر القارب

��
� ��خر ثالث رصاصات عندي، ثم مألته �الماء، وقتلت أرنب��

. � ص��
� جمعتها �� �الفا�هة ال��

 

☆  ☆  ☆
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22- الرجل الوح�د..
� المساء اتجهت إ� ال�حر ب�طء شد�د.

��
رك�ت القارب، وازدادت الج��رة صغرا.. امتد المح�ط أما�
�ال نها�ة.. و�عد ساعات �انت الشمس الجل�لة تغمر ال�حر

�قها. ب��
، غ�� وأمض�ت ثالثة أ�ام وحدي آ�ل، وأتأمل ما حدث ��

� رؤ�ة ال��� من جد�د.
راغب ��

� أسماال �ال�ة.. وال لقد استحال شعري عجينة سوداء، وث�ا��
� مخبوال..

� حسبو��
� أن من رأو��

عجب ��
� سفينة �خار�ة مسافرة من (أب�ا) � اليوم الثالث التقطت��

و��
إ� (سان فرا�سسكو)، ولم �صدق ال�حارة حرفا مما حك�ت،

..( � لهذا آل�ت أال أح� عما حدث �� منذ عرفت (ل�دي ف��
� عن

�ان ع� أن أنقذ نف�� من تهمة الجنون.. إن ذك��ا��
� �ال هوادة.

� والظالم تطارد�� القانون وال�حار�ن الميت��
كنت دوما غ���ا �ال�س�ة لل��� �ما كنت غ���ا �ال�س�ة
للوحوش.. �قولون إن الرعب مرض، و�وس�� أن أقول إنه - �عد

� عق�.
ة أعوام - ما زال رعب ال يهدأ �سكن �� ع��

لم أستطع أن أقنع نف�� قط أن من ألقاهم من ال��� ل�سوا
من القوم الوحوش، ول��ما يرتدون لط�ائعهم �عد قل�ل ل�ظهروا

تلك العالمة الوحش�ة أم تلك..
.. وهو طب�ب أمراض عقل�ة عرف � تعرفت رجال صدق��

ة.. ومعه �دأت أشعر بتحسن. (مورو) لف��
ء. �

� برغم �ل �� ل�ن الذعر لم �فارق��
أخ�� أن يرتد الناس إ� وحش�تهم ع� نطاق أوسع.
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ة الناس.. كنت لقد عشت �� (لندن) غ�� قادر ع� معا��
،� � أسمع صوت الرجال الوحوش خلف النوافذ.. �انوا قادم��

واألبواب الموصدة �� أو �� حواجز ممكنة..
.. � ، والناس يرمقون�� وكنت أخ�ج للشارع � أطرد أوها��
ثرون � أمر بهم، والشي�خ ي�� العمال الشاحبون �سعلون ح��

ألنفسهم وهم �مشون وحدهم، واألطفال �لهون.
أدخل إ� مكت�ة ألجد أن الوجوە المنك�ة ع� ال�تب، ��

وجوە وحوش صور ت�تظر مرور ف��سة..
� القطارات والحافالت

الوجوە الخال�ة من التعب�� للناس ��
، لذا كرهت السفر إال وحدي. �انت تث�� فز��

� ب�ت اآلالم ح�� اختل
� حيوان تم تعذي�ه - هو اآلخر - �� إن��

عقله.
ها � ح�اتنا تن��

وأمض�ت أ�اما وسط ال�تب ال�� � نوافذ ��
أرواح الرجال.. كرست أ�ا�� للقراءة وتجارب ال��م�اء والل�ا��
�
الصاف�ة كرستها لدراسة علم الفلك، ح�ث السالم واألمن ��

. � ال�ون األ�د�ة، ول�ست الهموم اليوم�ة وخطا�ا ال��� قوان��
. � � أمل ال ي�ت�� ووحدة ال تزول، ت�ت�� قص��

و�ــهذا ��
إدوارد بندرك

 

ه. ج. و�لز
(تمت �حمد هللا)
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ج��رة الدكتور مورو
سفينة غارقة، ورجل �د� (بندرك) �فر �جلدە إ� ج��رة
مجهولة، بها عالم �د� الدكتور (مورو).. �ل هذا جم�ل.. ل�ن
� أن د. (مورو) �مارس خيوط الحق�قة تتضح ش�ئا فش�ئا، ون�ب��
.. تج��ة ال �مكن أن �

تج��ة ش��عة تتحدى أي تع��ف إ�سا��
تصدقها مالم تقرأ هذە الروا�ة.
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..
مقدمة..

..( � � قارب نجاة (ل�دي ف��
�� -1

2- الرجل الذي لم �ذهب لم�ان..
3- الوجه الغ��ب..

4- عند حاجز السفينة..
5- الرجل الذي لم �كن له هدف..

6- ال�حارة مخ�فو الش�ل..
7- ال�اب المغلق..

8- �اخ الـ (بوما)..
� الغا�ة..

ء �� �
9- ال��

10- �اخ رجل..

.. 11- ص�د ال���
12- الناطق �القانون..

13- محادثة..
14- د. (مورو) �ف�..

15- عن الرجال - الوحوش..
16- ك�ف تذوق القوم الدم..

17- ال�ارثة..
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18- العثور ع� (مورو)..
19- إجازة م�ف (مونتجمري)..

20- وحدي مع الوحوش..
21- ارتداد الرجال – الوحوش..

22- الرجل الوح�د..
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Notes

[←1]
- البوما: �� أسد الج�ال أو الـ (جاجوار).
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[←2]
اح يتعلق �قتل الشخص الثالث والتهامه، و�ن �ان هذا � الغالب �ان االق��

�� -
. � نص (و�لز) األص��

الجزء غامضا ��
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[←3]
� أنه �ملك خمسة أصابع مثله. - �ع��
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[←4]
- أهل (هاواى) األصليون.
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[←5]
� � الميثولوج�ا اليونان�ة، و�ش�ه ماعزا �م��

- السات�� من ال�ائنات األسطور�ة ��
� �الش�طان.. نت صورته لدى الرسام�� ، وف�ما �عد اق�� � ع� قدم�ه الخلفيت��



3667



3668

ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�� ص�غة
، من منطلق � نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

. طب���
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
          العدد رقم (32)

 
 
 
 
 

ع��ن الدودة الب�ضاء
 

قصة: برام ستوكر
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

م لك أروع ما يزخر �ه األدب سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدِّ
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
ال ُ�ذكر اسم (برام ستوكر) إال وت�ب إ� الذا�رة ع� الفور روايته
� كتبها عام 1897.. إال أن عظ�مة النجاح (درا�يوال)، ال��
� الواقع - لم ي�تكر شخص�ة (درا�يوال) من فراغ..

(ستوكر) - ��
� م�ح�ة من فصل

لقد س�قه (دوما) بتقد�م شخص�ة مماثلة ��
واحد.. ول�ن (برام ستوكر) قام �م�ج عدد ال �أس �ه من
ب الدماء ��� � األساط�� الرومان�ة القد�مة عن (الم�ا) ال��
ة عن (ل�ل�ث)، مع لمسات �ة الشه�� �ة، مع األسطورة الع�� ال���
� كتبها � �� (�ارم�لال) ال�� � ذلك الح��

من روا�ة فائقة الشهرة ��
�
�دن دي فاتو)، مع لمسات من الرعب القو�� السائد �� ��)
� ق، والشمعدانات، وال�ونتات الغامض�� ع�ە - رعب ال��

ة ) نفسها المث�� � �السواد - مع شخص�ة (فالد الواال�� الم�شح��
ء عنها من جلساته مع جاسوس � عرف �ل �� للجدل، وال��
ى)، و�التا�� صنع ذلك الخل�ط مجرّي ُ�د� (أرمينوس فامب��
الناجح الذي نعرفه.. وقد غدا من العس�� اليوم أن نتخ�ل
� رسمها (برام ستوكر).. وال � صورة أخرى، غ�� ال��

(درا�يوال) ��
�
د ذلك الجاسوس المجرى الُملهم ��

�
ون أنه خل �عرف ال�ث��

شخص�ة (فان هلسنج).. خب�� مصا�� الدماء وعدو (درا�يوال)
ال�مدی..

من هو (برام ستوكر) الذي ابتكر �ل هذە العوالم الرهي�ة؟
� عام

، ولد عام 1845، وتو�� �
(أبراهام ستوكر) هو �اتب ب��طا��

� جامعتها، ق��
� (د�لن) �ـ (إيرلندا) وتخ�ج ��

1912.. �شأ ��
� عام 1876 غادر

، و�� � وم��� ة أعوام من عمرە كناقد أد�� ع��
ى ي الس�� (ه�� � (إيرلندا) ل�عمل �مدير أعمال الممثل اإلنجل��
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� إدارة م�ح (ل�سيوم) �ـ (لندن) ح�� تو��
إرفنج)، وشاركه ��

.. �عدها قرر (ستوكر) أن يتف�غ لل�تا�ة.. الممثل الشه��
� ة األخرى (ع��ن الدودة الب�ضاء) - ال�� من قصصه الشه��

ان)، و(ممر نقدمها هاهنا - و(ض�ف درا�يوال)، و(مدفن الف��
� اشتهرت �اسم (دماء الثع�ان)، و(جوهرة النجوم الس�عة) ال��
من تابوت الموم�اء).. و�لها دّش�ت �حق اسمه كواحد من أهم
� عالم أدب الرعب، ورشحته لموضعه ال�ارز إ� جوار

األسماء ��
(ماری ش�ل�) و(إدجار آالن بو) وسواهم..

� تقد�م أشهر روا�اته (درا�يوال)؛ ل�ن
كنا �طب�عة الحال نرغب ��

ا تفوق الح�.. ولن القصة قد ُترجمت إ� الع���ة �الفعل مرار�
ا بتقد�مها هنا.. نض�ف جد�د�

� نقدمها هنا ممتعة �حق، وقد استوحاها من ل�ن القصة ال��
... � أسطورة رومان�ة رهي�ة أخرى عن ال�ونت�سة (�اثوري) ال��

.. � ال��
�ال.. إن التلميح س�فسد القصة �ال�امل�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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1- وصول آدم سالتون..
)، فوجد � (س�د��

اطور�ة �� وصل (آدم سالتون) إ� فندق اإلم��
ا من عمه.. و�ان قد سمع عن الس�د العجوز منذ �انتظارە خطا��
� طالب (ر�شارد سالتون) ب�ث�ات قرابته له، أقل من عام، ح��
: إنه لم �ستطع ال�تا�ة له من ق�ل، ألنه وجد من العس�� أن

ً
قائ�

� حماس ع�
�جد عنوان ابن أخ�ه، و قد ّ� (آدم) ورد ��

الخطاب، فلطالما سمع أ�اە يتحدث عن الف�ع القد�م لأل�ة،
الذي فقد آله را�طتهم معه.. وتلت هذا �عض مراسالت مهمة

ب�نهما..
وفتح (آدم) الخطاب الذي وصل ع� الفور، وف�ه �دعوە عمه

� (ل� ه�ل)..
إ� اللقاء ��

- « �التأ��د.. »
� الخطاب:

استطرد (ر�شارد سالتون) ��
�
ّ آخر من ��� � ا، فأنت وأنا �ا ب�� -  « أنا آمل أن تق�م ها هنا أ�د�

، ولقد �لغت سن � أج�� � �ح�� � ح�� من ساللتنا، ولسوف تخلف��
كة 1860، و�رغم أننا قوم ط��لو العمر، � هذا العام ال��

�� � الثمان��
فال �مكن أن تمتد ح�اتنا أ��� مما هو معقول..

� متأهب ألن أح�ك، وأن أجعل إقامتك م�� سع�دة، لذا »إن��
تعال � فور استالمك لهذا الخطاب.. وأرسل لك - إن �ان هذا
� جن�ه.. تعال �جعل األمور أ�� لك - حوالة م�ف�ة �مائ��
� أعرف م�� أتوقع بهجة ا.. فقط دع�� ا لننعم �أ�امنا مع� ��ع�

رؤ�تك..
� تصل إ� (�ال�موث) أو (ساوثهامبتون) أو أي مرفأ تختارە؛ »ح��
� أقرب وقت ممكن.

انتظر ع� ظهر السفينة ولسوف أواف�ك ��
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«
� وصلته إجا�ة (آدم) �القبول، و� مس�� (سالتون) العجوز ح��
وأرسل له صد�قه الع��ز س�� (ناتان��ل سال�س)، وأع�
� هذا اليوم المهم، تتجه إ�

تعل�مات ب�عداد ع��ة البن أخ�ه ��
�

ا، وهناك ر�ما �م�� (ستافورد) لتلحق �قطار 40: 11 ص�اح�
ة جد�دة �ال�س�ة الل�ل مع ابن أخ�ه ع� ظهر المركب - و�� خ��
� الص�اح إ�

� س�نطلقان �� � �لتا الحالت��
� فندق.. و��

له - أو ��
�
الوطن.. وخطط أن يرى ابن أخ�ه - الذي عاش ط�لة ح�اته ��

ا ط�لة الط��ق.. و�انت لد�ه ا من ر�ف إنجل�� ال�ا – ش�ئ� أس��
��تها بنفسه، لذا أو� أن تجر الع��ة مجموعة من خيول قام ب��
� ستقلهما، أما المتاع فسوف ُيرسل �الع��ة من ال��

ا.. � رحلة يتذكرها الشاب أ�د�
(ساوثهامبتون).. وأمل ��

ا ط�لة الرحلة �القطار، وراح ي�ساءل إن �ان ابن أخ�ه �ان متوتر�
�شعر �ذات التوتر.. ودنا القطار من المرفأ وتوقف، ليثب شاب

إ� داخل الع��ة:
� أرسلتها - « ك�ف حالك �ا عماە؟ لقد تعرفتك من الصورة ال��
ا.. لقد � إّ�.. أردت أن ألقاك �أ�ع ما �مكن، وهأنذا أمامك أخ��
� لم أ�ن ظللت آالف األم�ال أحلم بهذە السعادة، واآلن أجد أن��

ا » واهم�
� حرارة.. و�ان اللقاء

�انا يت�لمان وهما يهزان �دى �عضهما ��
ا �حق.. ناجح�

�
ا، وحال له أن �م�� �ان انبهار العجوز �جدة المركب واضح�

الل�ل ع� ظهرها.. ولقد عرض الشاب �سل�مه التام �أى اخت�ار
� �صلة القرا�ة، ل�نهما يروق للعجوز.. لم �عودا فقط مرت�ط��
شعرا �أنهما صد�قان قد�مان.. لقد وجد قلب العجوز الخاوی
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ا م�ة جد�دة.. و�عان ما �دأ �خاطب الف�� �اسمه األول رافع�
ال�لفة..

� س�ب�تان ل�لتهما فيها، وضع العجوز و�ذ توجها إ� القمرة ال��
، ف�ال�س�ة لعمه �ان (آدم) الذي �لغ �دە ع� كتف الف��

 وس�ظل كذلك..
ً

�ن من عمرە طف� السا�عة والع��
-  »أنا سع�د إذ وجدتك �ا ع��زي.. أنت الشاب الذي تمن�ت
� �ان �� أن آمل فيها.. � األ�ام ال��

ا �� �� ط�لة عمري أن �كون ابن�
إن ح�اة جد�دة س��دأ ل�لينا، وأظن أن لدي من الوقت ما �سمح
� لم أجرؤ قط ع� ر�ط ح�اتك الشا�ة �� �االستمتاع بها.. ل���
� العجوز، إ� أن تكون ب�ننا معرفة شخص�ة �اف�ة.. اآلن

�ح�ا��
� أن �كون.. »

، �ما �ان ي���� � أرى ف�ك اب��
ا �ا س�دي.. ��ل إخالص.. » - « حق�

ات، وارتجف صوته، و�عد صمت امتألت عينا العجوز �الع��
ط��ل استطرد:

.. فمن الخ�� أن أع�� � � عرفت �قدومك كت�ت وصي�� - « ح��
�اهتماماتك من هذە اللحظة.. ها �� ذي الوص�ة، فاحتفظ بها
�
�ا (آدم).. إن �ل ما لدّي سيؤول إل�ك، ولو �ان الحب واألما��

الطي�ة قادر�ن ع� جعل الح�اة أفضل؛ فلسوف تكون ح�اتك
ا هذا الص�اح، � لسوف ننطلق م�كر� ح�اة سع�دة.. واآلن �ا ب��
وأمامنا ط��ق ط��ل.. أتم�� أال تضا�قك الق�ادة، كنت سأجلب
� �ان � ذهب بها جدى إ� ال�الط، ح�� ع��ة السفر القد�مة ال��
� جل�ت � خ�� حال... ل�ن��

ا، ف�� ما زالت ��
�
و�ل�ام الرابع مل�

ا .. أرجو أن تكون مح�� � ر��تها بنف�� ع���� الخاصة �خيولها ال��
� الح�اة.. »

�� �
 من أهم اهتماما��

ً
للخ�ل، لقد ظلت ط���

� أن أقول: إن لدى ال�ث�� منها
- « أحبها �ا س�دي.. و����

ة.. � �لغت الثامنة ع�� � حصان مزرعة ح�� � أ��
ا.. لقد أهدا�� أ�ض�
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� �
� خ�� حال.. »

واليوم علمت أن لدى نحو ألف حصان، �لها ��
.. �� ذي را�طة أخرى ب�ننا.. لسوف أح� � � �ا ب��

- « هذا ����
� أثناء رحلتنا.. س�سافر �الط��قة

لك عن وطنك المستق��� ��
� ع��ة واحدة،

القد�مة.. لقد اعتاد جدی أن �قود أر�عة خيول ��
وكذا سنفعل..»

ا� هل �� أن أمسك �اللجام من آن ا شكر� - « آە �ا س�دي.. شكر�
آلخر؟»

- « �ل ما ت��د �ا (آدم).. ف�ل حصان هو ملك لك.. »
- « أنت �الغ ال�رم �ا عماە.. »

- « �ل �� متعة أنان�ة لرجل عجوز.. فال �حدث �ل يوم أن
�صل ور�ث للب�ت العتيق.. و.. �المناس�ة.. ال.. من الخ�� أن ننام

� الص�اح.. »
�� �

اآلن، ولسوف أقص عل�ك ال�ا��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ا ر�جس) 2- آل (�اسوول) و(�اس��
ا، �ان مس�� (سالتون) ط�لة ح�اته ممن �صحون من النوم م�كر�
� فتح عي��ه ا، ل�ن ح�� ورة ممن �غادرون الفراش م�كر� و�ال��
� هذا الص�اح ع� صوت هدير آالت السفينة العمالقة؛

ا �� م�كر�
� ث�ات..

� مضجعه يرمقه ��
قا�ل عی�� ابن أخ�ه النائم ��

�ان ابن أخ�ه قد أعطاە األر�كة ونام هو ع� المضجع السف�..
� اليوم السابق

ا؛ إال أن وعثاء السفر �� و�رغم أن العجوز �ان ق���
ا يتابع ا عقله �ش�ط�

�
� الرقاد ح�ث هو، تار�

أنهكته، فوجد راحة ��
�ل ما �ح�ط �ه..

و�ان (آدم) قد ا��سب عادات الرعاة من ح�ث جاء، لذا صحا
ات اليوم الجد�د.. وكذا � شغف خ��

مع الفجر، وراح يرتقب ��
نهض الرجالن وارتد�ا ث�ابهما، وه�طا إ� المرفأ ي�حثان عن

المتاع..
� الميناء، فاقتادهما

وجدا وك�ل أمالك (سالتون) �ف�ش عنهما ��
� فخر البن أخ�ه �م

�� � إ� المتاع.. وراح (ر��شارد سالتون) يب��
أن الع��ة مناس�ة ألغراض الرحلة..

« أترى؟ إن بها �ل مزا�ا السفر.. الرفاه�ة والهدوء �اإلضافة إ�
ء �حجب الرؤ�ة عن المساف��ن، وال أحد �مكنه �

ال�عة.. ال ��
� قلب

سماع ما �قولون.. ستج��ــها بنفسك.. لسوف �سافر ��
� اآلن ذاته سأ�لمك ف�ما لمحت إل�ه ال�ارحة..

ا)، و�� (إنجل��
�وري).. (�اث).. (ب��ستول).. � س�كون ط��قنا ع�� (سال��

).. (ستافورد).. فالب�ت.. » (شلتنهام).. (وورشس��
- « هل لرحلتنا اليوم �ا س�دي عالقة �ما حدثت�� عنه أمس؟  »
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: لها �ل عالقة�  .. ل�ن �ش�ل غ�� م�ا�� - « ل�س �ش�ل م�ا��
« 

� اآلن؟ أرى أنه ما من أحد �مكنه - « أال تنوي أن تحدث��
سماعنا.. »

وهكذا �دأ (ر�شارد سالتون) يتحدث:
تك عن - « � أ�دأ من ال�دا�ة �ا (آدم)؛ لقد �انت محا��
� ألم ا �� ما جعل�� � أرسلتها � ب��د�� � ب��طان�ا) ال��

(الرومان ��
.. فقد خطر �� أنه لو � �اهتماماتك.. لذا كت�ت إل�ك � تلحق ��
ا �التار�ــــخ فهذا الم�ان هو �الض�ط ما يناس�ك.. كنت أنت مغرم�
� ب��طان�ا -

و لو �ان بوسعك أن تعرف �ل هذا عن الرومان ��
� (نيو ساوث و�لز) ح�ث لم �عد لهم من أثر - فماذا لو

وأنت ��
؟ إن ال�لد الذي نحن � وطنه األص��

درست هذا الموض�ع ��
ذاه�ان إل�ه هو قلب ممل�ة (مرش�ا) ح�ث آثار �ل القوم�ات
� صنعت ذاك الخل�ط، الذي صار هو (ب��طان�ا) ف�ما �عد.. ال��

«
ا أقوى وأ��� شخص�ة لهذە العجلة.. -  »فهمت أن لد�ك أس�ا��

� صنعه�  »
ء - �مكن أن ي�تظر، إال �� �

فالتار�ــــخ - �عد �ل ��
ا.. � خمنتها مص��� ا �ال�� .. إن لدى أس�ا�� � - « أنت محّق أي ب��
 لقدومك، إذ �قع اآلن �الذات جزء مهم من تار�خنا

ً
كنت متعج�

.. الحق�قة �� أن أ��� مالك األرض هنا، ومنذ قرن �امل، المح��
�انوا يؤثرون الح�اة �الخارج.. »

-  »وك�ف �ا س�دي إن �ان �� أن أسأل؟ »
ا � هذا الجزء من العالم هو (�اس��

- « إن الب�ت األعظم ��
ر�جس).. مقر أ�ة (�اسوول).. وآخر مالك عاش هنا هو
(إدجار �اسوول) جد القادم الجد�د هاهنا، و�ان آخر من أقام

ة.. هنا لف��
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« و�ان جد هذا المالك و�د� (إدجار) �دورە - هؤالء القوم
�كررون أسماءهم األو� - قد �شاجر مع ذو�ه، ورحل إ�
ا �أقار�ه.. ل�ن حف�دە - وهو الخارج، وانقطعت عالقته تمام�
، وهو سنة � � الخارج ح�� سن الثالث��

�� � آخر الورثة - تر��
ء عن مال�ه ط�لة �

ا ر�جس) �جهل �ل �� ، وظل (�اس�� الحا��
�
ا.. ل�ن الب�ت ��� �� �ن عام� خمسة أج�ال، أي نحو مائة وع��

ء قط.. ل�ننا جم�عا خ�� حال، ولم �شْك أحد من س�انه من ��
ا إ� إرثه هنا.. وح�� أنا - برغم شغوفون برؤ�ة الور�ث القادم غد�
ا ر�جس) - أتطلع � الخاصة المالصقة لـ (�اس�� � أملك ض�ع�� أن��
� فضول إ� رؤ�ته.. أنت ترى من هنا قمة �اتدرائ�ة

��
�وري)، ولسوف ندنو �عدها من األرض الرومان�ة.. عندها � (سال��

ستحتاج إ� عي��ك �شدة..
� القد�م س�� (ناتان��ل

« ال أر�دك أن �شعر ب�ح�اط.. ل�ن صد���
ا ر�جس) تد� سال�س) - وهو مث�� �ملك ض�عة قرب (�اس��
(ب�ج الق�امة) - آت ل�ق�م م�، � نعد مراسم استق�ال (إدجار
ا؛ فهو �عشق التار�ــــخ، و�عرف �اسوول).. لسوف تم�ل إل�ه حتم�
عن هذا ال�لد أ��� من سواە، وهو رئ�س جمع�ة (اآلثار
المرش�ان�ة).. ستكون لنا محادثة ط��لة �عد العشاء.. إنه �عرف

ء عن القمة وكهوفها، و�عرف ال�ث�� عن أساط�� �
كذلك �ل ��

ما ق�ل التار�ــــخ هاهنا.. »
ما إن دنا الغسق، ح�� دخال إ� (ل� هل) ح�ث �ع�ش مس��

(سالتون)..
ء �ح�ط بهما.. �

ا �منع رؤ�ة أي �� �ان الظالم قد صار دامس�
ل ع� قمة هض�ة ل�ست �ارتفاع � فقط أدرك (آدم) أن الم��
� ع� قمتها قلعة فوقها علم وتلتمع �لها الهض�ة األخرى، ال��
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�األنوار الوهاجة.. واضح أنها �ستعد لالحتفال �الور�ث القادم
ا.. غد�

ا حسن المظهر، ح�اهما  عجوز�
ً

وع� ال�اب قا�ل عم الف�� رج�
�حرارة:

ا .. أحسب هذا ابن أخ�ك.. مرح�� � ا �ما طل�ت م�� - « جئت م�كر�
�ك �ا مس�� (سالتون).. أنا (ناتان��ل سال�س) وعمك هو أقدم

« .. صديق ��
من اللحظة األو�؛ شعر (آدم) �أنه والرجل صد�قان من زمن..
ا، �  خ�� العالم، وقد سافر كث��

ً
�ان س�� (ناتان��ل سال�س) رج�

ا ا ل�ق�
�
� نقطة معينة من العلم.. �ان محدث

ودرس �عمق ��
ا، ل�نه �دأ يتحمس إذ رأى حماس الشاب، ل�سمع متحفظ�
� �دأت �المجامالت و�تعلم منه.. و�عان ما انتهت المحادثة ال��

ة شائقة.. القلب�ة إ� محا��
� انت� العشاء وا�سحب الخدم؛ �دأ الس�� (ناتان��ل) يت�لم: وح��
- « الحق أن عمك صديق ع��ز قد�م، لهذا أؤثر أن أتخ� عن

الرسم�ات �عد إذنك، وأتحدث إل�ك كـ (آدم) و�أنك ابنه.. »
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- « ل�س أحب إ� من هذا.. »
� عدم إظهار

�� � ، ل�نهما - كعادة اإلنجل�� � وّ�ت اإلجا�ة الش�خ��
ة.. وقال (ناتان��ل): � الموض�ع م�ا��

عواطفهم - دخال ��
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- « أحسب أن عمك �لمك عن آل (�اسوول)؟  »
� توقعت أن أسمع تفاص�ل أ��� منك ا �ا س�دي.. ل��� -  »جزئ��

لو تفضلت.. »
.. إن أول (�اسوول) أعرفه هو (إدجار)، الذي �

- « هذا ����
� عهد الملك (جورج الثالث).. و�شاجر مع ابنه

جاء ها هنا ��
� ج�لنا هذا..

لس�ب ال �علمه أحد ��
»�انت ن��جة المشادة �� أن االبن هجر الب�ت، دون أن �خ��
�
أ�اە بوجهته.. ولم �عد قط ح�� مات �عد هذا �أعوام.. تزوج ��

ا.. و قد نما هذا االبن دون أن �عرف ا واحد� الخارج، وأنجب ابن�
�
خ ال �مكن تجاوزە �� قط ما �خصه من أمالك.. لقد حدث ��

ا عن م�الد هذا ، لما عرف أحد ش�ئ� � األ�ة، ولوال �قظة المحام��
االبن..

� وراثة الض�عة، وانح�
»�عد هذا انح� �شاط األ�ة ��

� حف�د هذا الرجل.. من الخ�� لك أن تعرف
اث اآلن �� الم��

ا.. إنهم متحفظون ال ي��دلون.. �لهم خصائص تلك الساللة ج�د�
� �العواقب.. ولو �اردو الط�اع.. أنانيون.. مس�طرون.. غ�� م�ال��
ارتكب أحدهم خطأ ما، فع� شخص آخر أن يتحمل عواقب
ا، ح�� �دا �أنه س�اسة ثابتة � هذا الخطأ.. وقد تكرر هذا كث��
� ط�اعهم غلظة و�رودة، ح�� إن أحدهم لم

مون بها.. �� � �ل��
�سمح لنفسه - ع� قدر عل� – �أن �س�شعر عاطفة رق�قة، أو

� لما �مل�ه عل�ه قل�ه قط..
�ص��

�
�� �

� صورهم أنهم أقرب للطابع الروما��
« ولسوف ترى ��

الوجوە.. عيونهم واسعة، وشعورهم مجعدة حال�ة السواد..
ومالمحهم صل�ة ق��ة، ل�ن أهم ما فيها �� العيون.. عيون
سوداء نافذة ثاق�ة ال �مكن تحملها.. و �� قوة نصفها �مت
ء غامض �

لساللتهم، ونصفها �مت لشخوصهم.. قوة �مازجها ��
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�
.. و�عيون كهذە، �حتاج المرء إ� �ل � ا و�ف�� ينوم مغناط�س��

� ال ترد.. إرادته، � �قاوم تلك اإلرادة ال�اسحة ال��
.. خاصة وأنا « وقد تحسب �ا (آدم) أن �ل هذا من �سج خ�ا��
لم أر أحدهم قط.. ل�نه خ�ال جاء �عد دراسة عم�قة.. وال
� الخارج أن هذە

عجب مع �ل هذە الصفات أن �عتقد الناس ��
الساللة تحت استحواذ ش�طا�� ما..

»واآلن أحسب أن علينا أن نأوى إ� فراشنا.. فلدينا عمل كث��
ا.. ل��ما قمنا �جولة ص�اح�ة ا.. وعل�ك أن ت��� عقلك صاف�� غد�
ت��ك جغراف�ة هذا الم�ان ��ل، ب�نما األمور ما زالت واضحة
� ال�دا�ة، �لما استطعنا

� ذهنك.. ف�لما رأينا أش�اء أ��� ��
جل�ة ��

فهم ما �ستجد من أمور ف�ما �عد.. »
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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3- أ�كة د�انا..
ا.. ل�ن ما إن جعل الفضول (آدم سالتون) �صحو من نومه م�كر�
ارتدي ث�ا�ه وه�ط إ� أسفل ح�� ا��شف أن (ناتان��ل) قد
� االس��قاظ.. وأن الس�د العجوز قد تأهب لرحلة ط��لة

س�قه ��
ع� األقدام، ف�دءا ع� الفور..

�
ا التل، و�� ق ها�ط� واتجه الس�� (ناتان��ل) دون �الم إ� ال��

ا النها�ة، وجدا نفسيهما ع� حافة تل منحدر، �ان أقل ارتفاع�
� الصخور �انت أنواع ش�� من التل الذي �انت عل�ه القلعة، و���

� ضوء النهار الم�كر �أنه
� األشجار رأ�ا ما �دا �� من األشجار، و���

ة من حجر رمادي ضخم، ر�ما هو خرب.. �انت هذە األخ��
ي تم اقتطاعه دون براعة، لو لم �كن قد ش�لته �د حجر ج��

الطب�عة..
ونظر الس�� (ناتان��ل) حوله، و�انت الشمس قد �سلقت األفق
ا شد�د

�
� وجعلت �ل التفاص�ل واضحة.. و�ان (آدم) تلم�ذ

�� ال��
ء مما يراە.. �

االهتمام والتعطش للعلم، وحاول �حق أال �فوته ��
-  »قد جلبتك هاهنا �ا (آدم) ألن هذە ال�قعة ت�دو مناس�ة ل�دء
�حثنا.. اآلن ترى أمامك �ل ممل�ة (مرش�ا) القد�مة.. �الواقع
� تغطيها أنت تراها �لها ما عدا األجزاء العم�قة منها ال��
� نحاول ا ح�� المس�نقعات، ولسوف تجد أن �ل هذا مهم جد�
�
فهم عادات وخرافات تلك الممل�ة القد�مة، والجانب المنط��

فيها.. وهذا س�عي�نا ع� معرفة الحق�قة وراء �ل أسطورة
قد�مة.. ع� س��ل المثال لسوف تجد أن الخامات المستعملة
� �ل ع�، تقدم دروسها

� وارتفاعها ��
� البناء وأش�ال الم�ا��

��
� تفهم.. » الخاصة.. فقط للعيون ال��

ً
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 �ا س�دي.. »
ً

� مثا� - « أعط��
ق ح�ث األشجار ت�ب.. تأمل هذە إ� ال�� - « لنأخذها �ال��
ا من نصف ا، و��دو ذلك واضح� ا رومان�� الواطئة.. �ان هذا مع�د�
� من األشجار ذاتها: (أ�كة د�انا)..

اسمه، ب�نما النصف اآلخر �أ��
�).. واضح أن هذا تح��ف للفظة التل اآلخر �د� (م��
ثا)، ا أ�شأته المل�ة (ب�� ش�ا) بوساطة الرومان.. لقد �ان دير� (م��
ح�� دمرە الملك (بندا) الذي ارتد إ� الوث��ة.. �عد هذا ترى

ق� عمك (ل� ه�ل)  »
- « �عد هذا ت��� القلعة.. »

ا القد�مة.. وال توجد - « تلك القلعة تحوي �ل تار�ــــخ إنجل��
نقطة �دا�ة التار�خها قدر ما نعلم.. فقط تقول أقدم ال�تا�ات
� جاءوا، المعروفة إنها �انت هناك.. وقد وجدها الرومان ح��
وها من أهم األما�ن لمعسكراتهم.. ، �ل واعت�� وتق�لوها �ما ��
ف ع� الساحل ف�� – �ما ترى ع� الخارطة - ���
ّ�ة، وتقرب � ت�من وراءها (و�لز) ال�� والمس�نقعات الغ���ة ال��
�
� ذلك الع�.. و�� - ��

ق والغرب �أ�� الطرق المعروفة �� ال��
� ال�الد يرو�ه نهر

النها�ة - ت�يح الهبوط ع� لندن، و�ل جزء ��
(الت�مز)..

»وهكذا �مكن �سهولة أن نفهم أن �ل موجة غزو جد�دة -
� أو السا�سون1 أو النورمان2 - وجدت هذە سواء �انت اإلنجل��
ا. ولقد جلب الرومان معهم �ل ما من شأنه ا مف�د� القلعة مغنم�
ا يتحدى جّل أسلحة الع�.. و�عان ا حص�ن� أن �جعلها موقع�
� إ� قلعة الملك نفسه.. لقد �ان ما تحولت من معسكر حص��
� احتفاظهم �المواقع الج�دة الحص�نة.. ول�ن..

�� � الرومان �ارع��
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ما أ�ع ما �مر الوقت� �جب أن نعجل �العودة ح�� ال �قلق
عمك �صدد ما حل بنا.. »

و�خ� ��عة اندفع نحو (ل� ه�ل)، ب�نما راح (آدم) يركض
� �لحق �ه.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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4- رحلة الل�دي آراب�لال
قال مس�� (سالتون) وقد انت� من طعام اإلفطار:

-  »ال دا�� للعجلة، ل�ن �ما أن �ل��ما متأهب �مكننا ال�دء
ا من أطالل (مرش�ا)، ثم �عد ا عظ�م�  أن أر��ما أثر�

ً
.. أر�د أو�

ً
حا�

هذا نقصد (ل�ف��ول) ع�� ما �د� وادی (ش�شاير) العظ�م..

ا للعادة..
�
ا خارق � أقول ل�ما ال تتوقعا ش�ئ� ل��ما �خ�ب أمل�ما، ل���

ا لنلحق �المس�� (�اسوول)، فمن علينا أن نصل للميناء ��ع�
الواجب أن نن�� عمل�ة التعارف ق�ل أن نذهب إ� حفل

� القلعة.. »
االستق�ال ��

� اليوم السابق، و�ن تم تزو�دها
ا، �ما �� وتم إعداد الع��ة تمام�

�خيول جد�دة.. خيول رائعة، وتم تزو�د من يرشدون الحوذی
بتعل�ماتهم، ثم انطلقت الع��ة ��عة هائلة.. و�ناًء ع�
تعل�مات المس�� (سالتون) مرت الع��ة جوار كومة ضخمة من

األحجار ع� جانب الط��ق..
قال:

� أن نمر دون أن نالحظه.. لقد تم
ء ال ي���� �

- « هنا �ا (آدم) ��
� أواخر القرن السابع - ق�ل

�ش��د هذە ال�ومة من األحجار ��
) ملك �ة.. فهاهنا قتل (ولف�� � ذكرى إزهاق روح ���

ألف عام - ��
� (بندا) - ولد�ه إذ اعتنقا المس�ح�ة، فقد ارتد

(مرش�ا) - ابن أ��
)، و�ما جرت � الرجل إ� الوث��ة �عد عهد القد�س (أوجست��
العادة وقتها، �ان ع� �ل ماّر أن �ضع صخرة ع� هذە ال�ومة..

«
هنا الحظا أن ع��ة أخرى من طراز عتيق تدنو منهم، وأن را�بها
� فضول.. ون�ع القوم ق�عاتهم، ألن

ا - ينظر لهم �� - و�ان وح�د�
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الرا�ب �ان س�دة توجه لهم الحد�ث:
- « ك�ف حالك �اس�� (ناتان��ل) و�ا مس�� (سالتون)؟ أتعشم أال

«  � تكونوا قد القيتم مش�لة ما.. انظروا ��
قالتها وأشارت إ� إحدى �ا�ات ع��تها الضخمة.. �انت مهشمة،

وقد ت�دي معدنها األب�ض الالمع.. فهتف (آدم):
� إصالحه.. »

ا �� -  »هذا لن �ستغرق وقت�
-  »ك�ف؟ ما من أحد دان �مكنه إصالح ك� كهذا.. »

ال�ا ح�ث �سافر ��عة، - « أنا أستطيع.. لقد جئت من أس��
وح�ث يتعلم الجميع أن ي�بتوا حدوات الخيول، وأن �صلحوا

الع��ات �أنفسهم.. »
� مقا�لة الس�د

ا ال أعرف ك�ف أشكرك؟ فأنا راغ�ة �� - « حق�
ا ر�جس) إذ �صل اليوم من إف��ق�ا.. ال (�اسوول) مالك (�اس��
�د أنك المس�� (آدم سالتون).. أنا (آراب�لال مارش) من (أ�كة

د�انا).. »
واختلست نظرة إ� مس�� (سالتون) الذي فهم اإلشارة، وقام
.. و�دأ (آدم) عمل�ة إصالح ال�اي ب�جراء التعارف �ش�ل رس��
ا.. ا وقد ف�غ من العمل ��ع� ا �ارع� المكسور.. �ان �حق حرف��
� تناثرت ع� األرض، الحظ أن ل�نه إذ راح �جمع أدواته ال��
� كومة الصخور وتح�شد ة تخ�ج من ب�� � سوداء صغ�� ثعاب��

حوله..
� رأي ل�دی (آراب�لال) ته�ط  بهذا المشهد ح��

ً
�ان عقله مشغو�

� لقة، و�انت �الفعل وسط الثعاب�� � من الع��ة �حركة ناعمة م��
� تراجعت للوراء ا.. ل�نه الحظ أن الثعاب�� � ناداها منذر� ح��
واختفت ع� الفور.. برغم هذا راح �دق ع� األرض �عصا �انت
معه، و�� حركة غ����ة ي��عها مع تلك الزواحف.. �ان اآلن
ا - جوار كومة � لم تعر المشهد اهتمام� ا مع المرأة - ال�� واقف�
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�
ا لشد الصخور.. اختلس نظرة ط��لة لها، ف�ان ث��ــها �اف��
ان��اهه.. إنه أب�ض ط��ل ملتصق �جسدها النح�ل المتلوي،
و�انت ترتدى را�طة عنق من فراء أب�ض، وحول عنقها قالدة من
الزمرد تع� العيون، إذ تلتمع عليها الشمس.. ولها صوت ناعم
�
� شد�د�� � دق�قت�� خف�ض �الفحيح.. و�انت �داها ط��لت��

المرونة..
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ا وقالت: إنها ل�سعدها الذهاب معهم إ� � شکرت (آدم) كث��
� هذا..

(ل�ف��ول) لو رغبوا ��
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� (أ�كة د�انا) أرضك الخاصة �ا مس��
- « أرجو أن تعت�� أرا��

(آدم).. هناك مناظر جم�لة وغرائب طب�ع�ة عد�دة - منذ �ان
 - ال �د أن تروق لك.. »

ً
التار�ــــخ طف�

� برغم دفء � ط��قتها، ال��
ء من الشك �� �

ل�ن (آدم) شعر ���
�لماتها �انت متنائ�ة �اردة.. و�ذ اعتذر عمه وصد�قه عن
الدعوة، أدرك (آدم) أن المرأة سع�دة برغم ما أظهرته من

ح�ة..
ركب الع��ة مع عمه، ولم �دهشة أن الس�� (ناتان��ل) ت�لم ع�

الفور:
ا أنها سع�دة �الخالص منا.. �مكنها اآلن أن -  »من الواضح تمام�

تلعب لعبتها وحدها�! »
- « وما �� لعبتها؟  »

اء.. .. إن (�اسوول) فاحش ال�� � -  »�ل ال��ف هنا �عرفها �ا ب��
ا – �ما حس�ت �� - إ� أن انتحر، عندها و�ان زوج (آراب�لال) ث���
ا.. وأملها الوح�د اآلن لالحتفاظ �الض�عة عرفت أنه ال �ملك ش�ئ�
وجه.. ولن أقدم اس�نتاجات فأنت قادر ع� � هو رجل ثرى ت��

استخالص اس�نتاجاتك الخاصة.. »
، � التفك��

ا ��
�
� من الرحلة، �ان غارق

لزم (آدم) الصمت ط�لة ما ���
� المستق�ل..

وقد أزمع أال يو�� أي اهتمام �الل�دي (آراب�لال) ��
ا إ� الحد الذي لم �خطر اء.. ث��� فقد �ان هو نفسه فاحش ال��

ح�� ب�ال عمه قط..
� النها�ة صعدوا إ�

� الرحلة، و��
ء ذو �ال �ا�� �

لم �حدث ��
 إ� المرفأ.. و�عد

ً
� وصلت حا� السفينة (وست أف���ان) ال��

التعارف رحب بهم (�اسوول) �حرارة، وقال إن العودة لموطن
� أمر عظ�م.. ولم �ستطع (آدم) قط أجدادە �عد �ل هذە السن��

ا ما �النفور من مرأى وجه الرجل.. أن يتجاهل شعور�
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� وصلت ل�دی (آراب�لال)، وقد ساعد هذا � هذا ح��
ا ��

�
�ان منهم�

ع� إ�عاد اهتمام الرجل عنهم.. �انوا قد صدموا لرؤ�ة وجهه
� المس�طر.. وخطر لهم خاطر واحد هو: فل�ُعن

القا�� األنا��
هللا أي شخص �قع تحت س�طرة هذا الرجل�

� (أوالنجا)، �دا لهم األخ��
� �دأ يتحدث إ� خادمة اإلف���� وح��

ا، لم تهذ�ه الحضارة قط.. �أنه طفل الغا�ة الذي ضاع متوحش�
ا..

�
من آله.. وأد�� المخلوقات الش�يهة �اإل�سان شأن

ا وراقب (آدم) سلوك ل�دي (آراب�لال) مع (أوالنجا)، فوجد تعال��
ا من جان�ه.. لم �كن (أوالنجا) ا صارخ� ا من جانبها، وتدن�� صف�ق�
� مع صنمه.. ركع أمامها ل�عاملها كع�د مع س�دە، ول�ن كوث��
خ ح�� نهضت من � الغ�ار ولم يتحرك.. ولم �س��

وم�غ رأسه ��
أمامه..

ء ما، �
� اآلن ذاته �ان (آدم) �سأل مض�ف السفينة عن ��

��
فسأله عمه عما ي��د.. قال:

.. - « كنت أسأل �ا س�دى عن (روس) تاجر الحيوانات الشه��
اء حيوان صغ�� أصطح�ه للب�ت لو لم �ضا�قك �� �

فأنا راغب ��
هذا.. إنه صغ�� ولن �س�ب متاعب.. »

.. ول�ن أي حيوان هو؟  » � ا �ا ب�� - « ط�ع�
- « مانجوست�! »

- « مانجوست؟ لماذا �ا� عل�ك تحتاج إ� واحد؟  »
« .. � - « من أجل قتل الثعاب��

- « حسن�! »
ا ع� الفكرة.. وجاء ، فهز رأسه مؤمن� � وتذكر الرجل ج�ل الثعاب��

(روس) ل�قول:
.. لقد

ً
-  »إن لدى حيوان (مانجوست) جئت �ه من (ن��ال) حا�

� حد�قة الراجا.. و�ن كنت ال أظن
س ك��را هائلة وجدوها �� اف��
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�
� مناخنا ال�ارد. »

ء كهذا �� �
أنك تحتاج إ� ��

� �حاجة إ� - « آە� ال حاجة �� بهذا الحيوان ال�ارع.. أظن أن��
(مانجوست) عادی .. »

ا � � قفص، ضحك كث��
فلما رأى (ناتان��ل) ما �حمله (آدم) ��

وقال:
- « لقد سمعت الل�دي تدعوك إ� (أ�كة د�انا).. هل سبق لك

ا ع� هذا الم�ان؟  » أن سمعت االسم الذي �ان �طلق قد�م�
- « ال �ا س�دی.. »

- « إنه.. ول�ن هذا الموض�ع �حتاج إ� حد�ث ط��ل.. ر�ما �ان
� نكون منفردين.. » من األح�م أن نت�لم ف�ه ف�ما �عد ح��

�ان الفضول �مزق (آدم)، ل�نه وجد من الح�مة أال يتعجل
� وقته المناسب.. وعاد الثالثة الرجال

ء �� �
ء �ل �� � األمور.. س���

� (ل�ف��ول)..
� أمس�ته ��

� المس�� (�اسوول) �م�� تارك��
ا ر�جس) لحضور حفل � اليوم التا� اتجه الثالثة إ� (�اس��

و��
االستق�ال..

ة لذوي � ا �الضيوف، وقد تم إعداد أما�ن متم�� �ان الم�ان مزدحم�
األهم�ة الخاصة.. وف�ش (آدم) عن الل�دي (آراب�لال) فلم �جدها
� مر� ��ە.. ثم سمع التهل�ل والص�اح؛ فأدرك أن (إدجار

��
ا.. و�ذ دقق ال�� وجد أن الل�دي � �اسوول) قد وصل أخ��

� الع��ة، وقد ارتدت نفس ث�اب أمس..
تجلس �جوارە ��

� االحتفاالت..
وأدرك الجميع أنها ستكون الض�ف األسا�� ��

� لحسن الحظ لم تكن ط��لة أو تال هذا �عض الخطب ال��
ا مع

�
ا متحدث � ضيوفه مرح�� عد�دة.. وراح (�اسوول) �م�� ما ب��

ا فإنه أثار ا لوسامة (آدم) وكونه غ���� � مودة.. ونظر�
الجميع ��

دائرة من الفضول حول نفسه، خاصة من الفت�ات المدعوات.
� الحفل.. ل�ن هذا لم ي��

ات �� ا �انت هناك حسناوات كث�� وحق�
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�
ا.. إ� أن الت�� �مجموعة من ثالثة من الواضح أنهم � اهتمامه كث��
ا قوي الب��ة، .. أحدهم وهو الرجل �ان عجوز� � من ط�قة الفالح��
�ن من معه فتاتان حس�تا المظهر.. إحداهما جاوزت الع��

ا.. فلم �كد (آدم) يرى أق��ــهما؛ ح�� العمر، واألخرى أصغر سن�
� ت�دأ �التعارف ارة ال�ه���ة المقدسة، ال�� توهجت ف�ه تل�م ال��

� �سمونها �ـ (الحب).. وت�ت�� �الطاعة العم�اء، وال��
والحظ مرافقه اهتمامه الذي لم �خفه فقال:

- « تراك الحظت هؤالء؟ أما العجوز فمس�� (ما��ل واتفورد)..
� مزرعة

واحد من مستأجری مس�� (�اسوول)، و�ق�م ��
اهما �� (ل�ال) االبنة الوح�دة �).. والفتاتان حف�دتاە.. ك�� (م��
أل��� أبنائه.. فتاة طي�ة.. طي�ة �قدر ما �� حسناء.. واألخرى
ا سافر إ� (بورما) و�عان ما �� ابنة عمها.. و�ان أبوها جند��

عرف أبوە أن (الدا���ت) قتلوە3..
.. »وعرف الرجل أن ابنه قد تزوج من فتاة بورم�ة، وأن له منها
).. فجلبها لدارە ابنة عمرها حي�ئذ عام واحد و�ان اسمها (م���

ور�اها مع (ل�ال)، وهامت الفتاتان ب�عضهما..
ا كقدا� »شد ما تختلف الفتاتان� إن (ل�ال) شقراء تمام�
) فبها جذور من أمها.. السا�سون الذين �شأت منهم.. أما (م���
� (ل�ال) رق�قة �ال�مامة، ب�نما عينا (م��) تتوهجان ح��

تغضب.. و�� ال تغضب إال لو حدث ما يؤذي (ل�ال).. عندها
� يتهدد خطر صغارها.. » تت�ف (م��) �أن�� القط ح��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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5- الدودة الب�ضاء
قدم مس�� (سالتون) (آدم) إ� مس�� (واتفورد) وحف�دت�ه،
ء �

ان �الطبع �عرفون �ل �� و�عان ما انضما إليهم.. و�ان الج��
ا أن تحلم الفتاتان عن (آدم سالتون) وظروفه، ولذا لم �كن غ����
�المستق�ل.. �ان من طراز ف��د، ومن ط�قة ال تمثل لها فوارق
ا.. و�دا من اللحظة األو� أنه �م�ل لصح�ة ا مذكور� الط�قات ش�ئ�

(م�� واتفورد)..
� �ان وعندما قرعت األجراس للمأد�ة اتجه معها للخ�مة ال��
جدها فيها، والحظ مس�� (سالتون) وس�� (ناتان��ل) أن الف�� لم
� المنصة الرئ�س�ة، ففهما، ولم

�قصد مقعدە المخصص له ��
�ظهرا ما ينم عن المالحظة..

� (إدجار �اسوول).. وأدرك جلست ل�دي (آراب�لال) عن �م��
الجميع أنها المرشحة رقم واحد ل�شارك الور�ث ح�اته.. لم �قل
� تلعب ا ح�� ور�ة دائم� ا، ل�ن ل�ست ال�لمات ��

�
أحد حرف

النظرات الدور ذاته..
� المرت�ة الثان�ة �عد

�ان هناك قل�لون قد وضعوا هذە المرأة ��
، إذ تمثل � � المرأت�� ا ب�� (ل�ال واتفورد).. ل�ن الفارق �ان شاسع�
ل�دي (آراب�لال) األرستقراط�ة ب�نما تمثل (ل�ال واتفورد) جمال

عامة الشعب..
وعاد الرجال إ� دارهم مع الغسق.. وق�ل العشاء �دا (آدم)
� - آثر الرجالن اآلخران ا إ� حد ما.. لهذا - �ح�مة السن�� مهموم�
الصمت وانتظرا أن يت�لم بنفسه عما �ضا�قه.. ولم �طل

انتظارهما ألنه انفجر فجأة:
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-  »ذلك الرجل �حسب نفسه قد ملك األرض� �حسب أن �ل
ما عل�ه هو أن ير�� �مند�له أل�ة امرأة وما عليها إال أن تق�ل�  »
ا للفهم.. لهذا سأله (ناتان��ل) �ح�مة الد�لوما�� �ان هذا �اف��

العجوز الذي �فهم خ�ا�ا األمور، و�ش�ل عارض:
- « هل �حاول اإل�قاع �ـ (ل�ال)؟  »

- « نعم.. ولم �حاول أن �ضيع وقته كذلك.. لقد ظل يتملقها،
� أال �فهم � ا.. �ا للحمار الغ�� � دارها غد�

ثم دعا نفسه إ� الشاي ��
أن الفتاة ل�ست من طرازە، وأن األمر ي�دو �الصقر وال�مامة؟
ا وال غ�ار ع� سلوكه.. تّ�ف ا جد� � المش�لة �� أنه �ان متح��
�التهذ�ب المتوقع من صاحب أمالك نحو ابنة مستأجر لد�ه..
«  � � عرو��

، ل�ن الدم قد غ� �� ل�ن.. ل�ن.. ال أعرف ك�ف أع��ّ
- « هكذا�! »

� نفرت�� منه.. - « ر�ما �� تلك السحنة الرومان�ة القد�مة ال��
� حمايتها.. »

� راغب �� � خطر وأن��
� شعرت أن الفتاة �� ل���

ا عليها، ولقد � الواقع �ل الش�اب أمثالك �ش�لون خطر�
�� » -

� كنت ترمقها بها.. �دا �� أنك توشك ع� لمحت الط��قة ال��
امتصاصها من الوجود� »

ثم جاء الخدم �العشاء، فدعا الس�� (ناتان��ل) الف�� أن �صمت..
: ثرون، وهنا قال الف�� و�عد العشاء جلسوا �لتهمون الجوز و���

� اآلن أن أسمع الم��د من األساط�� القد�مة هنا..
���� » -

ا ألنه ذاهب ودعونا من (إدجار �اسوول) فل��ما قا�لته غد�
�
� الثالثة �عد الظهر، أما أنا فموعدي ��

للمزرعة - �ما قلت - ��
الثان�ة.. »

ا ال تضيع ال�ث�� من الوقت.. » - « أنت أ�ض�
� (ناتان��ل) أن �فقد اهتمام محّدثه بتأج�ل ال�د، فقال:

وخ��
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- « ال أنوي أن أقص عل�ك �ل أساط�� (مرش�ا).. لسوف �كون
ة.. ولن�دأ �ـ من األفضل أن أقص عل�ك ما يتعلق منها بهذە الج��
� وثائق (السا�سون) أن الم�ان �ان

(أ�كة د�انا).. لقد وجدنا ��
�
، أو إغ���� ا آخر غ�� (أ�كة د�انا) واضح أنه روما�� �حمل اسم�

.. وهذا االسم اآلخر معناە (ع��ن الدودة �
تم قبوله كروما��

الب�ضاء)، ولفهم � هذە ال�سم�ة ال �د لنا من وقفة..
� فجر اللغة، �انت لفظة (دودة) تختلف عن استعمالنا

��«
� � اللغة األنجلوسا�سون�ة تع��

�� Wyrm الحا� لها.. �انت
� القوط�ة Waurms �مع�� (أفعوان)، وكذا

)، و�� � (أف�) أو (تن��
ا - � األ�سلند�ة Ormur ونفهم من هذا أنها �انت تع�� دوم�

��
ا من القوة والضخامة.. ع� نق�ض مفهومنا الحا�� لها - م��ج�
�
� عا�� � األساط�� أن الدودة �انت أقرب إ� تن��

ولسوف نجد ��
ا ال �ستطيع �سهولة ا ج�د� القوة.. ومن �عرف تار�ــــخ إنجل��
� عصور

اس��عاد فكرة وجود مخلوقات بهذا الحجم ��
� الوحل �صل عمقها

ا �� جيولوج�ة معينة.. إننا نرى من هنا ثق���
إ� مئات األقدام.. فماذا �ان فيها؟ وم�� انتهت ح�اة
� زمننا هذا مازلنا نرى

� عاشت �داخلها؟ ح�� �� المخلوقات ال��
� حجمها وضخامتها.. »

صدق ��
ُ
الحفائر القد�مة لحيوانات ال ت

- « ال أنكر هذا االحتمال �ا س�دي، ل�ن وحشنا هذا لو وجد
ة، ومن الصعب أن �صل إ� مثل ا، وحركته عس��  جد�

ً
ل�ان ثق��

� نراها من هنا، دون أن �الحظه شاهد هذە الحفر العم�قة ال��
« ..

ً
� غل��

، ل�نها �العادة ال �ش�� ا لدينا األساط�� ع�ان.. ط�ع�
- « �ا ع��زی (آدم).. إن �ل ما تقول صواب.. ل�ن ال ت�س أن
.. ومن العس�� أن تجد سجالت � هذا حدث من آالف السن��
ا �� ا ��� ة.. وال �د أن ع��ن وحش كهذا لم ير إزعاج� لهذە الف��

ً
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� علم
 إال ��

ً
لقرون طوال.. فل�س بوسعنا أن نجد دل��

� الح�اة.. » � إدرا�نا المنط�� لقوان��
الجيولوج�ا، و��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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6- الصقر وال�مامة
� اليوم التا�� دخل (آدم) ع� عمه

وع� مائدة اإلفطار ��
وصد�قه، ف�ساءل العم:

- « هل من أخ�ار؟  »
- « أر�عة�  »

- « أر�عة ماذا؟ »
.. لقد ظفر بها المانجوست  » � - « أر�عة ثعاب��

ة؟ ك�ف ؟� ك�ف لم أدر من ق�ل أنها بهذە ال��� � - « أر�عة ثعاب��
�ان حجمها؟  »

ا ال تتجاوز طول العصا.. » ة جد� - « صغ��
� �عد ذلك - « حسن.. المهم أن نتخلص منها، وال يهم��

حجمها.. ال �د أنه حيوان ط�ب ذلك المانجوست.. »
� ق�ل واصل (آدم) التهام إفطارە �شه�ة طي�ة، ألن قتل الثعاب��
ة جد�دة عل�ه.. �عد اإلفطار اتجه إ� اإلفطار لم تكن خ��
المكتب الذي خصصه عمه له، ولم �ظهر ثان�ة إال �عد ما عاد
�) ح�ث � تلقاها أمس.. الدعوة إ� مزرعة (م�� من الدعوة ال��

الفتاتان..
ء من ح�اء: �

�� �
�عد صمت قال ��

.. ال �د من عمل هذا.. » - « حسن.. ال جدوى من االنتظار أ���
ء؟  » �

- « عمل أي ��
«  � - « ز�ار�� لمزرعة م��

� فهم، فقال:
اب�سم عمه والس�� (ناتان��ل) ��

ا �ال (واتفورد).. وقد رأ�ت أن � كنت أمس مهتم� - « تعرفان أن��
، ثم إنك � تعرفا هذا.. أنت �ا ع�� ألنك ق���� وآخر سالل��
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�
�� � � �كرم ال �منحه إال أب.. وأنت �ا س�دي ألنك أر�ت�� غمرت��
ا تعجز عن تصورە.. » مسقط رأ�� ما �انت أشد أحال�� جموح�
ثم صمت هنيهة وقد �لغ �ه التأثر مداە.. قال س�� (ناتان��ل)

ا �دە ع� كتفه: واضع�
- « إن قل��نا ل�غمرها الدفء إذ �سمع �لمات كهذە �ا ولدي.. »
� الوصول

� عجلة، �أنما يرغب ��
عندها راح (آدم) يت�لم ��

ا: لغرضه ��ع�
، �

� أ�رمتا وفاد�� - « لم �كن مس�� (واتفورد) هناك، ل�ن الفتات��
� وصل ب الشاي ح�� .. وكنا ��� ا حبهما لع�� و�دا واضح�
(�اسوول) مع ع�دە األسود.. وفتحت له (ل�ال) ال�اب بنفسها..
� معرفة المستأج��ن �ش�ل أ��� مودة وأقل

قال إنه راغب ��
� �حق، � لط�فت�� ا أمس.. �انتا فتات�� رسم�ة مما �ان ممكن�
ولسوف ينعم شخص ما �سعادة �الغة مع واحدة منهما �ا

س�دي.. »
« وهذا الرجل هو أنت �ا (آدم)  »

ان ال�� توهجت � فأطفأت الن�� طافت نظرة حزن ع� وجه الف��
� عي��ه..

��
.. ل�ن سعادة كهذە ل�ست � من دون ألم و �

- « هذا يت�ج ح�ا��
� عناء وخسارة.. ل�ن لو أحّس المرء �ما شعرت �ه أمس ح��

)، فلن �حتاج إ� تعلم األش�اء.. س�عرفها ع� � (م��� رأ�ت عي��
الفور.. »

وساد الغرفة صمت لم �قطعه إال (آدم):
� أ�تنا موه�ة العرافة؟  »

- « عماە.. هل �ملك أحد ��
.. ال.. » ّ � -  »ع� قدر عل� �ا ب��

- « ول�ن هناك ما �سمونه �القدر المحتوم.. القضاء.. الح�م
� عن العرافة،

الذي ال اس�ئناف ف�ه.. كنت أسمع ط�لة ح�ا��
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� لم أدرك معناها �حق إال اليوم.. شعرت �أن ما بي��� ل���
وحب�ب�� جدار شامخ من جران�ت ينطح السحاب وال �مكن
ا ما س�حاوله أي رجل آخر.. تجاوزە.. ولسوف أحاول جاهد�
أ�افح.. ستكون هناك معركة ما.. ال أدري م�� وال ك�ف.. ل�ن

� ظروف كهذە؟  »
ماذا �ستطيع اإل�سان ��

�صوت رقيق رفيق دعاە المس�� (سالتون) � يواصل �د ما
� اللقاء، فقال (آدم):

حدث ��
�
، ل�نه ���

ً
� وصل المس�� (�اسوول)؛ ابتعد الع�د قل�� - « ح��

� مر� النظر والنداء.. وأعدت (م��) لنا الم��د من الشاي  »
��

ا: سأله المس�� (سالتون) مدقق�
ا لالن��اە؟  » � ء غ�� عادي.. أو مث�� �

-  »هل �ان ثمة ��
- « �ل �ان الجو شد�د المودة.. لم ألحظ سوی.. »

ة أغلظ: وصمت ثم استطرد بن��
� عي��ه ع� (ل�ال) �ط��قة مزعجة �التأ��د.. لم

- « أنه �ان ي���
� ط��قة النظر ذاتها.. ل�ن ما من أحد

�� � �كن هناك ما �ش��
عج منها.. لقد الحظتها (م��)، واشتعل وجهها � �ملك إال ي��
ا.. لم تكن تلك نظرة معجب أو عاشق.. لم تكن نظرة غض��
ا.. أنا قد تعلمت أن أ�ون � � هذا كث�� غرام.. ولو �انت لما ضا�ق��
ف الذي أطالبهم �ه.. ل�ن ّ وأن أعاملهم �ال��  مع مناف��

ً
عاد�

ّ �لب ص�د؟ أو � � ح�اتك عي��
النظرة �انت ........ هل تأملت ��

� أعنيها عي�� طائر جارح �قفو أثر ف��سته؟ هذە �� النظرة ال��
هنا.. مخ�فة �التهد�د ذاته.. »

: ً
من جد�د ساد الصمت الذي قطعه س�� (ناتان��ل) قائ�

� هذا، ثم نناقش
- « ر�ما �ان من الخ�� أن نمعن التفك�� ��

الموض�ع من جد�د.. »
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7- أوالنجا
� السادسة مساًء اتجه المس�� (سالتون) إ� (ل�ف��ول) للحاق

��
�موعد؛ عندها أمسك (ناتان��ل) �ذراع (آدم) وقال:

�
ا �� � مكت�ك؟ فلست راغ��

-  »هل �� أن أفاتحك �موض�ع ما ��
ا عنه، وهو يتعلق �شدة �ما نحن ف�ه.. » أن �سمع عمك ش�ئ�

؟ ل��ما ضا�قه هذا..  » -  »هل ال �د من اس��عاد ع��
ا ل�نه مرغوب ف�ه.. إنه شيخ وقد �ضا�قه ما ور�� - « ل�س ��
� صمتنا يث�� امتعاضه أو

ء �� �
سأقول.. ل�ن أعدك أنه ما من ��

�ضا�قه.. »
- « استمر �ا س�دي.. »

- « إن عمك شيخ ال يتحمل �ل ما هو جد�د، �أ��� الشي�خ..
ا.. وأعرف أن ما سأقوله لك كف�ل �أن أعرف هذا ألننا �شأنا مع�
� � �ل تلك األحداث ال��

يث�� حف�ظته.. ثمة أمور غامضة م���ة ��
، � نصل إ� � مقا�لتك، وعلينا أن نعمل جاهدين و�ص��

جرت ��
نها�ة نراها مناس�ة.. صف �� �دقة ما قالت وفعلت (م��)، وما

� (أوالنجا).. » فعل الخادم الزن��
- « سأحاول التذكر �ا س�دي.. �ان (�اسوول) يت�لم وعيناە
� سّنه.. �ان

ثاب�تان ط�لة الوقت ع� (ل�ال)؛ ل�ن لم ي�ُد � أنه ��
ا �ان وجهه

�
اق حجاب ما.. أح�ان ا �من �حاول اخ�� جب�نه مجعد�

ا.. ولقد شح�ت (ل�ال) ال�ا�سة، و�دت ا م��ع� ا ش�طان�� يتخذ طا�ع�
، ثم جاءت (م��) وأمسكت �من يوشك ع� فقدان الو��
� النها�ة فردت الفتاة

ب�دها.. ل�ن الرجل واصل حملقته، و��
� وقف ب�ننا، وقد �دا � عليها.. ثم إن الزن��

ذراعيها وأغ��
�
ا، ل�ن مرأى هذا الرجل ��  صبور�

ً
کش�طان رج�م.. لست رج�
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� رأى وج�� �دا �أنما .. ح�� هذە اللحظة جعل د�� �غ��
اس�شعر الخطر، وغادر الغرفة �ما جاء.. لقد تعلمت ع� األقل

� عدو �.. ا، هو أن هذا الزن�� ش�ئ�
� غادرها « ثم إن (�اسوول) غادر الغرفة بنفس الط��قة ال��

� بها، واستعادت (ل�ال) رشدها.. الزن��
.. لقد سمعت � « أعرف أن هناك متاعب س�نجم عن هذا الزن��
ي الخاص مخلص ال�ث�� عن هذا الرجل.. إن (دافنبورت) سكرت��
� ع� ظهر السفينة (وست

� �شدة، وقد طل�ت منه أن ي���
أف���ان)، و�عرف ما �ستطيع معرفته عن (�اسوول).. ولقد أثار
� دهشته، وعرف عنه ال�ث�� من أحد مض��� السفينة.. الزن��
ي�دو أن (أوالنجا) هذا عظ�م الشأن وسط قومه من زن�ج
� إلف��ق�ا.. إن القوم �خشونه و�حبون سخاءە.. الساحل الغر��
از.. ثم � ا )4 مما أتاح له اإلثراء عن س��ل االب�� لقد �ان رجال (أو���
ب غدا من سحرة الـ (فودوو) العظام، ومن الواضح أن هذا ��
من أحط وأحقر أنواع السحر.. �قول ال�حارة إنه يهوى جمع

� الط��
الُطرف.. و�ا لها من مجموعة�� �ل ما �صلح لل�� ��

والحيوان والوحوش، و�ل ما ُخلق ل�مزق أو �د�� أو �عذب.. إنها
� قلب أع�� الرجال.. »

مجموعة تث�� الهلع ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� المنطقة.. دنا من (أ�كة د�انا)،
ە �� � ا فراح يت�� صحا (آدم) م�كر�

� فتك بها المانجوست أمس، وقد تراصت � ال�� فرأى تل�م الثعاب��
� صف ط��ل �أنما �د قد رت�تها هناك.. �انت جلودها لزجة

��
ا أغراە �االبتعاد.. غطاها النمل، مما جعل منظرها مقزز�



3705

� �) - رأي الزن�� � قرب مزرعة (م��
�عد قل�ل – ب�نما �ان �م��

� �شعة المظهر، � �دە �عض الثعاب��
� ظالل األشجار، و��

يتحرك ��
�حملها �مناشف م�سخة معلقة.. ولم ي�د أنه الحظ (آدم)..
� �عض الوقت ع� أمل أن يرى (م��) ل�نها لم وانتظر الف��

تظهر من ثم عاد إ� دارە..
ا ع� أن �عود إ� كومة أخذ (آدم) حيوان (المانجوست) عازم�
� بها.. � ال�� األحجار، ليواصل ما قام �ه أمس من إ�ادة الثعاب��
ا، ح�� إنه تركه �حمله و�ان الحيوان قد اعتادە اآلن وصار ودود�

ع� كتفه که��رة لعوب..
� �انت تجد ا آخر هو ل�دی (آراب�لال) ال�� من جد�د قا�ل وجه�
الس�� غاض�ة، م�عة ح�� إنها مرت �ه ولم تلحظ انحناءته

لها..
ا ح�� هذە اللحظة، فما إن دنا من المرأة ح��

�
�ان الحيوان هادئ

ا.. وثب من فوق ظهر (آدم) ا م��ع� �لغ �ه الغضب واله�اج حد�
ا نحو ل�دی (آراب�لال).. ف�دا االمتعاض ع� وجهها.. وه�ع جار��
(آدم) �عصاە، ل�ن ق�ل أن �دنو �قدر �اف؛ �انت المرأة قد

� الحيوان..
ا وأفرغت رصاصة �� أخرجت مسدس�

و�أنما لم تقنع بهذا، أفرغت ف�ه طلقة تلو طلقة ح�� انتهت
اسة من خزانتها..هذە المّرة لم تكن �اردة، �ل �دت أ��� ��

الحيوان ذاته، وع� وجهها �ل أمارات المقت..
لم �در (آدم) ما �قول أو �فعل، فو�� األد�ار نحو (ل� ه�ل)..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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8- شئون الح�اة
� ساعة اإلفطار الحظ الس�� (ناتان��ل) أن (آدم) مهموم شارد

��
الفكر.. ل�نه آثر أال يت�لم ألن درس الصمت ال ي�ساە الشي�خ
ا.. و�عد اإلفطار ح� له (آدم) �ل ما �ان أمس، ف�دا قلق جّم أ�د�

ع� وجه الرجل.. وراح �دخن وهو �فكر �عمق:
 هناك المانجوست وهو

ً
ت�ب.. أو� - « دعنا نناقش األمر �ال��

� ح�� هذە اللحظة - و�� حيوان لط�ف، لم يؤذ سوى الثعاب��
اسة.. فلماذا قرر � الح�اة - ولم ي�ُد منه ما ينّم عن ��

مهمته ��
فجأة أن يهاجم الل�دي (آراب�لال)؟  »

� من يهاجم.. » -  »ر�ما لم يوهب المخلوق القدرة ع� تمي��
ا ط�لة ا واحد� - « ر�ما.. ل�ن هذا الحيوان لم يهاجم إال عدو�
ا غ�� مصنف لدينا؛

�
� يهاجم حيوان ض ح�� قرون.. فهل لنا أن نف��

أن �كون هذا الحيوان �مت �صلة ما لعدوە القد�م؟  »
- « هذا منطق ج�د �ا س�دي ل�نه خطر.. أال �قودنا هذا

� الحق�قة ثع�ان؟  »
االس�نتاج أن ل�دي (آراب�لال) �� ��

- « ق�ل أن نصل الس�نتاج عج�ب كهذا؛ علينا أن �س��عد
 - رائحة

ً
� ما.. لو �انت المرأة لها - مث�

�ا�� � وجود عامل ف��
« .. ر الهجوم �ش�ل منط�� � فإن هذا ي�� الثعاب��

- « هذا جائز.. ل�ن اسمح � �ا س�دي �أن أطرق �عض
« ..

ً
المواضيع التار�خ�ة أو�

: ا، فقال الف�� هز الس�� (ناتان��ل) رأسه مرح��
ا ر�ج�س) و.. و..، هل - « لقد ت�لمنا عن (أ�كة د�انا) و(�اس��
ا؟ ع� س��ل المثال مزرعة �ر� ا �� من م�ان هاهنا ال �حمل طا�ع�

�)؟ » (م��
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�
ا �� ) إ� إنجل�� � -  »هذا سؤال مهم.. لقد جاء القد�س (أوجست��

ت) ع� الرومان ل�حارب الوث��ة، وقد استق�له وحماە (إيثلب��
ا للراه�ات.. و�ان اسم هذا ملك (كنت)، الذي ب�ت زوجته دير�
ج � الدير هو (س�دس م���كوردیو) - ب�ت الرحمة - وقد ام��

..(� ا �اسم (مرش�ا) ليتحول إ� (م�� االسم ��ع�
»وازدهر الدير لقرن �امل ح�� جاء (بندا) الذي ارتّد إ� الوث��ة،
�) تحمل االسم وأحاله إ� أنقاض.. ل�ن ما زالت مزرعة (م��

وروح ذلك الم�ان �عد قرون طالت.. »
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

ح (آدم) ع� الس�� (ناتان��ل) أن �جّول معه �عد الغداء، اق��
ا �حنكة الد�لوما�� أن هناك ما ي��د ، وفهم الرجل ��ع�

ً
قل��

� مفاتحته �ه.. الف��
فما إن صارا وح�دين، ح�� قال (آدم):

ة ما �جهل الناس عنه �ل � الج��
- « أخ�� �ا س�دي أن هناك ��

ء هنا.. لقد خرجت اليوم إ� حدود الغا�ة، فوجدت جسد �
��

طفلة مل�� جوار الط��ق.. حس�تها ميتة وتفحصت عنقها،
ا ما �دت � �أسنان.. » فوجدت ع� عنقها آثار�

- « ر�ما �لب مسعور؟ »
ا أب�ض � نظرت حو� فوجدت ش�ئ� - « ر�ما �ا س�دي.. ل�ن��
� األشجار.. لم ألحق �ه فواصلت فحص الفتاة، يتواري ب��
� أفاقت قالت - لخي�ة أم� - ول�وری وجدت أنها ح�ة.. وح��
ا ا قد خ�ج من األحراش و�اغتها معت�� إنها ال تذكر إال أن ش�ئ�

حنجرتها.. »
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ا.. » ا حنجرتها� إذن لم �كن �ل�� -  »و�اغتها معت��
- « ولعلك الحظت �ا س�دي المسار المتلوي الذي تتحرك �ه
ء �

ل�دی (آراب�لال).. حسن.. ثمة ما �دعو�� للشعور أن ال��
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األب�ض الذي رأيته يتواری، هو س�دة (أ�كة د�انا) ذاتها�  »
« .. � - « �ا إل�� الرح�م�� خذ الحذر ف�ما تقول �ا ب��

� واثق من ا خطورة ما أقول.. ل��� - « نعم �ا س�دي.. أعرف ج�د�
� عنق الفتاة أحدثها إ�سان ال حيوان.. »

أن العّضة ��
: صمت العجوز برهة ثم قال �عد تفك��

� ّ الع��ز.. ولقد صارح�� ة �ا ب�� - « لعمر هللا هذە مسألة خط��
� هذە ال�قاع.. وأن

�ن قد اختفوا �ال تفس�� �� عمك �أن كث��
ة وجدوها ج��حة أو ميتة فوق ال�أل.. وال أ�تمك حيوانات كث��
ا، لهذا سألتك عن � � ل�دی (آراب�لال) كث��

� اش�بهت �� ا أن�� ��
� امرأة

حيوان المانجوست وعن نظرتها إذ رأته.. لماذا اش�بهت ��
� طفولتها

، و��
ً

مثلها جم�لة ك��مة؟ لقد عرفت أ�تها ط���
 قرب دارها.. وجدوها فاقدة الو��

ً
ضلت الط��ق ودخلت دغ�

� �دنها عّضة ساّمة، و�ن من العس��
محمومة، وقال األط�اء إن ��

.. ل�ن الفتاة شف�ت فجأة و�ط��قة مذهلة.. ل�ن - �
أن �ش��

ا ب��ذاء لذعر أهلها - �دأت تك�سب قسوة غ�� عاد�ة وولع�
ة.. المخلوقات الصغ��

� (مارش) س�شفيها، ل�ن هذا »حسب ال�ّل أن زواجها من ال�اب��
� رأسه.. لم �كن

لم �حدث ح�� ُوجد الرجل وطلقة رصاص ��
هناك مسدس، ل�ن االنتحار �ان هو ما حس�ه الجميع.. »

-  »هذا �ضع الحقائق جوار �عضها.. و�مكن القول إن الدودة
ا.. و�علم هللا الب�ضاء قد استحوذت ع� روحها وجسدها مع�
� (مارش) من هول، ح�� قرر إنهاء ح�اته وحدە ما ا��شفه ال�اب��

بنفسه.. »
ّ سوى االنتظار والحذر.. » � ء �ا ب�� - « ل�س بوسعنا عمل ��

ا وعاد الرجالن إ� (ل� ه�ل). هز (آدم) رأسه موافق�
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9- رائحة الموت
قرر (آدم) أن يوفد (دافنبورت) إ� (ل�ف��ول)، ل�عرف ما بوسعه
� (أوالنجا).. و�رتب قدومه إ� دارە، ح�ث عن الخادم الزن��
�حاول إقناعه أو رشوته، ل�عرف منه الم��د عن أف�ار الفودو
ء مف�د.. و�ان ع� (دافنبورت) �

وأسالي�ه، عله �قودە إ� ��
ز كذلك أن ي�تاع حيوان مانجوست آخر.. وقرر (آدم) أن ي��
� الصورة و�تواری هو، ح�� تصل األمور إ�

ا �� (دافنبورت) تمام�
نقطة تتطلب تدخله..

ا - أنه
�
� موه�ة خاصة �� - لو �ان صادق وعرف (آدم) أن للزن��

�شّم رائحة الموت.. �عرف �سهولة تاّمة ما إذا �ان هناك مو��
� أي م�ان �قصدە.. و�� موه�ة أحس (آدم) بنفعها، وقرر أن

��
� أما�ن �عينها..

� مع (دافنبورت) ��
�جعل الرجل �م��

� اليوم التا�� وصل صندوقان من (روس)، أحدهما �حوي
و��

ا، واآلخر �ه المانجوست �عينه الذي قتل ا جد�د� مانجوست�
� (ن��ال).. وهنا فقط أحّس (آدم) براحة..

ال���را الملك ��
� عند ومضت األحداث �ما قّدر لها (آدم).. لقد توقف الزن��
�)، وا�سعت فتحتا ا ر�ج�س) ومزرعة (م�� (أ�كة د�انا) و(�اس��
أنفه �أنما ي�شمم، وقال إنه �شم ر�اح الموت، و�دا عل�ه إجالل

� (أ�كة د�انا) �الذات..
شد�د، مع ته�ب واضح، عندما �ان ��

� مكت�ه
ا وقد شعر �الراحة، و�� عاد (آدم) إ� (ل� ه�ل) راض��

دخل عل�ه س�� (ناتان��ل)، فراح األخ�� �سأله عن آخر أخ�ارە ثم
قال

ا: ا مهم� - « �المناس�ة.. �س�ت أن أقول لك ش�ئ�
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� لالعتقاد �أنهم �مل�ون
� تار�ــــخ آل (�اسوول) ما �دعو��

« ثمة ��
� فنون

ة �� منذ دهر سحيق قوي منّومة ما.. ال �د أن عينا خب��
الفراسة القادرة ع� استخالص هذا من سماتهم.. وقد كنت
� وصفت لقاء نظراته �الفتاة �أنها �لقاء الصقر أنت ع� حق ح��

وال�مامة.. »
ش�ا وثرواتها).. وف�ه ا لـ (إزرا توم) �عنوان (م�� »لقد قرأت كتا��
ا لـ

�
� اهتمام، أن (�اسوول) الجّد، �ان تلم�ذ

الحظ ال�اتب ��
� �ار�س.. وتعلم منه أدّق أ�ار علمه.. و�قول إن

(م�سمر)5 ��
ا من كت�ه � � غادر ال�الد ترك مع تلم�ذە كث�� (م�سمر) ح��
وأجهزته ال�ه���ة.. وهو كرم لم ُ�عرف عن (م�سمر) من ق�ل.. »
ولما جاء الغسق، احتمل (آدم) حيوان المانجوست - ل�س
الن��ا�� - واتجه إ� (أ�كة د�انا)، وللمرة الثان�ة قا�ل ل�دي

.. � ث��ــها األب�ض الشه��
(آراب�لال) ��

� ذراعيها ولدهشته ال�الغة، تركها المانجوست تداع�ه وتحمله ب��
� الط��ق

� اتجاە واحد.. �انا �مش�ان ��
ا �� � رفق.. ومش�ا مع�

��
 والرؤ�ة

ً
الدائري المحاط �أشجار كث�فة، و�ان الم�ان ظل��

ة �حّق.. عس��
� الغصون.. ثم � لحظة ما لم �عد (آدم) يراها.. توارت ب��

و��
� ظّل شجرة �لوط، ولم �كن

عادت للظهور أمام عي��ه، ��
المانجوست معها.. سألها (آدم) عنه فقالت:

ّ واخت�� خلف الس�اج..  » � ذرا�� -  »ا�ساب من ب��
� نقطة ي�سع عندها الط��ق.. �ان قد

ووجدا الحيوان ال�ا�س ��
 ش�ه

ً
ا.. لم �عد �حي��ته السا�قة، �ل �دا كسو� ا جد� � تغ�� كث��

غاف..
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ا المرأة، ثم جّد واحتضن (آدم) حيوانه ال�ا�س ورفع ق�عته محي��
�
الس�� إ� (ل� ه�ل) و�عان ما غا�ت المرأة عن عي��ه ��

الظالم..
� المساء سمع (آدم) ضوضاء عال�ة من الصندوق الذي وضع

و��
ف�ه حيوانه الم��ض، �� حجرته المغلقة �المفتاح.. ففتح
ا أن ا تمام� الصندوق ل�جد أن المانجوست مّ�ت، وقد �دا واضح�

هناك من خنقه�
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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10- الطائرة الورق�ة

�
� الص�اح التا�� �دأ خطر واضح يتكشف.. ومن �ل صوب ��

��
األقطار الغ���ة، جاءت األخ�ار عن هجرة غ�� عاد�ة للطيور،
اء مع الجهات الحكوم�ة يرسلون بتقار�رهم، وراح الخ��

حون الحلول المناس�ة.. و�ق��
ا.. فالطيور تزداد كثافة من �ل و�انت التقار�ر الدان�ة أ��� إرعا��
ّ - �ان �ال الجهات األر�ــع، و�ان �عضها يرحل، ل�ن العدد ال���
� ز�ادة مطردة.. ولم يتوقف هدير األجنحة قط، ولم

شك - ��
� أصابها �كف أي �اب إل�قاف الضوضاء، ح�� إن آذان السامع��

ما �ش�ه الصمم.. ضوضاء �فعمها الحزن والرتا�ة والشجن، ح��
إن الجميع اشت� أي تغي�� مهما �ان..

� الص�اح التا�� ازدادت التقار�ر �شاعة، وغدا الفالحون
و��

، وهالك �
يتهيبون قدوم الشتاء، �س�ب جدب األرا��

، ول�س ال�� المحاص�ل.. ل�ن هذا �له لم �كن سوى إنذار �ال��
� ينجح ا ال تراها إال ح�� ذاته.. لقد صارت األرض عار�ة تمام�

� إفزاع الطيور..
صوت ما ��

ا أن �جد وس�لة تخلصه مما وراح (إدجار �اسوول) �حاول جاهد�
ر تج��ة

�
ە إ� تذك انه ك��اء من الطيور.. هداە تفك�� �دا له ولج��

�
� عند منبع نهر (�انج�� ك�انج).. ف�� قام بها فالحو الص��

� الطيور مهددة ال ال��ف موسم نضج األرز هجمت مالي��
وا

ّ
فحسب، �ل وال�لد �أ�مله.. وقد عرف الفالحون ك�ف يتوق

هذا الخطر.. صنعوا طائرة عمالقة من ورق، ت�دو كصقر
عظ�م.. وجعلوها تط�� فوق مركز الغزو، فما إن رأتها الطيور

ح�� فرت خائفة وتوارت عن الع�ان..
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�
لذا أمر (�اسوول) رجاله �اصطناع طائرة عمالقة �ش�ه الصقر ��

� السماء، من ثم راحت الطيور تفّر
ها �� معالمها.. وقاموا بتطي��

ا.. ا وخطر� � ا.. ل�ن ما تال ذلك �ان أ��� �� مذعورة وتوارت تمام�
لقد ساد صمت م��ــــع، و�دا أن الطيور لم تكن �� وحدها ما
ها، وكفت الماش�ة عن الخوار

�
صمتت، �ل الحيوانات �ل

ا من �ل األصوات مهما والثغاء.. صمت مخ�ف كئ�ب أشد وقع�
�لغ رعبها..

� أرجاء ال�الد راح المؤمنون ي�تهلون � � �خلصهم من هذە
و��

� وجوە الرجال الواجمة
العزلة األل�مة، وساد ا�تئاب عاّم، �دا ��

� عجزهم التاّم عن التعب�� عن أف�ارهم..
الخال�ة من الح�اة، و��

� السماء �أنه و�اء
ء - الطائرة الورق�ة - �حلق �� �

ظل ذلك ال��
�ة هوت فوق رءوس .. �دا �أنه فكرة معاد�ة لل��� ّ �

ش�طا��
الع�اد، وسحقت تحتها �ل أمل..

�دا �أن �لمات الناس مك�لة �أرواحهم، و�أنهم �مام وجد هذا
�
الصقر الم��ــــع �حوم ل�ل نهار فوقه.. وراح (�اسوول) �فكر ��
�
ا �� ّ المتمكن من ال�الد.. فكر مرار� ط��قة للخالص من هذا ال��

� �ل مرة �ان
.. و��

ً
ل الطائرة الورق�ة، ل�ن هذا �دا مستح�� � أن ي��

، وتنهال توسالت � �حاول هذا، �انت الطيور تنقض �المالي��
ا ر�جس) � �ع�د الطائرة للسماء.. القوم ع� (�اس��

�انت طب�عة ل�دي (آراب�لال) ال�اردة قد حمتها من التأثر ��ل
ا ال �مكن أن ي�ا�� ا قاس�� هذا، وكذا �ان (�اسوول) متغطرس�

�معاناة اآلخ��ن..
� �فظاعة، و�مرور الوقت ضمر وجهها،

أما (ل�ال) ف�انت تعا��
.. وكذا تأثرت (م��)، ل�نها قررت أن وخوت عيناها من التعب��

، و�انت ز�ارات (آدم) خ�� عزاء لها.. تتماسك وتص��
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11- صندوق (م�سمر)
� غدت الطائرة الورق�ة مصدر استمتاع دائم لـ و�عد أسبوع��
ج، يراقبها � مقعد م��ــــح �ال��

� الساعات ��
(�اسوول)، وراح �م��

ان �من جّن.. لقد صارت الطائرة � تلذذ �أنه طفل.. و�دا للج��
��

� أ�ة لحظة
ج، �� ا رجل ع� ال�� وسواسه الوح�د.. و�ان هناك دوم�

� بها.. من اليوم، ل�ع��
ا تعلو الرتفاعات

�
ا، مما جعلها أح�ان �ان للطائرة ح�ل ط��ل جد�

ا �دأ ال تصّدق، أو �سافر لمسافات ال توصف.. وتدر�ج��
� عليها صفات ش�ه آدم�ة.. و�دأ �مارس لع�ة

(�اسوول) �ض��
ا من الورق الص��ة القد�مة، �أن يرسل للطائرة ع�� خ�طها قطع�
� المركز، من ثم تحمل ال��ــــح تلك القطع إ� الطائرة

مثق��ة ��
مهما �ان ارتفاعها..

، فراح يرسل خطا�ات �املة إ� الطائرة�، ثم �دأ وجن جنونه أ���
ج، .. وساعد االرتفاع الهائل، وشم�خ ال�� ��لمها �ش�ل م�ا��
� جعل عقله �ذوب ب�طء ل�ن ب��ار.. وقرر

وال��ــــح العاصفة، ��
� ترکها الورثة ج أش�اء من غرائب القلعة، ال�� � ال��

أن �ضع ��
ا من المقابر الفرعون�ة.. اها الطائرة الورق�ة: رفات� القدا� ل��
ا هند�ة وفارس�ة.. ال�ا وال�حار الجن���ة.. أصنام� طرائف من أس��
وأسلحة من �ل ش�ل وحجم.. مدى األفغان ذات الحدين،
�
�� � � الهند، وسيوف السفاح��

، وح�ال خنا�� � وخناجر الص�ني��
ها، سة تم تصب�� إ�طال�ا وأس�ان�ا.. �ل وحيوانات سامة أو مف��
ا ا من الفطر السام، وزجاجات السّم الزعاف.. �ان معرض� وأنواع�
، الذي � � أع�� القلوب، ل�نه راق للع�د الزن��

ا يث�� الهلع �� م��ع�
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ا أطول، واس�سمح س�دە � �سمح له ج وقت� � ال��
�� �

راح �م��
�العنا�ة ��ل تلك الغرائب، فوافق هذا..

وراح (�اسوول) ي�حث عن جد�د �ض�فه إ� هذە الطرائف
) فهو �عرف ه القوم ع� من �د�� (س�مون �شس��

�
الم��عة؛ فدل

ء عن الب�ت.. �
�ل ��

� من العمر، أرسل �دعو الشيخ إل�ه.. و�ان هذا قد جاوز ال�سع��
� القلعة ط�لة ح�اته.. فلما استج��ه

�الغ الوهن، خدم ��
(�اسوول)، �دا ذعر شد�د ع� وجه الرجل، مما اس�شعر معه

ا.. (�اسوول) أن الرجل �دارى ش�ئ�
ولما شعر الرجل أال مفر له من ال�الم، ت�لم أ��� مما توقع

س�دە:
� هذە القلعة ما عدا.. ما عدا..-

ء هنا �� �
ا �ا س�دي �ل �� -  »حق�

� رعب - ما عدا الصندوق الذي جل�ه من �ان
وراح يرتجف ��

�د� مس�� (إدجار) معه من فر�سا، �عد ما �ان مع المس��
� سأجل�ه هاهنا.. » � ل��� � غرف��

(م�سمر).. إن الصندوق ��
-  »وماذا ف�ه؟  »

- « ال أدري.. ثم إنه صندوق خاص، ال توجد ط��قة معينة
لفتحه.. وال يوجد �ه ثقب مفتاح.. »
ا معه.. » - « إّ� �ه.. وتعال أنت أ�ض�

وجاء رجالن �الصندوق الثق�ل المغلق.. فانفرد (�اسوول)
�العجوز وقال:

- « هل أنت واثق من أنك لم تفتح هذا الصندوق؟  »
-  »محال �ا س�دي.. ك�ف أجرؤ؟ لقد �ان أمانة ائتمن�� س�دی

عليها، وما �ان �� أن أخونها.. »
ح أحد لك �ما .. وأغلق ال�اب.. ل�ن.. هل لمَّ - « إذن دعه م��

�مكن أن �ح��ه هذا الصندوق؟  »



3719

شحب وجه الشيخ وضم �د�ه �من يتوسل وقال:
� أرجوك أال تفتحه.. هذا الصندوق - « الحق �ا س�دي أن��
مها دكتور (م�سمر) لس�دي السابق..

�
ا عل � الغالب أ�ار�

�حوي ��
وفيها الخراب �ما �قولون.. »

-  »هذا �اف.. �مكنك االن�اف إ� غرفتك إ� أن أدعوك.. »
ا، ل�نه لم ين�س وعاد (س�مون) العجوز أدراجه يرتجف رع��

ب�نت شفة..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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12- الصندوق ُ�فتح
ج، أغلق (�اسوول) األبواب، وسّد ثقب ال�اب � غرفة ال��

ا �� وح�د�
�مند�ل، ثم عكف ع� فحص الصندوق �عدسة مقّ��ة..لم تكن
كه ح�ث هناك من وس�لة لفتحه، و�ان الل�ل قد دنا، فقرر أن ي��

ا.. هو و�نام.. ع� أن ي�دأ المحاوالت ص�اح�
� محاوالت عق�مة.. ثم طلب أن

�� 
ً

ا �ام� � يوم�
� الص�اح ق��

و��
، ل�حمال الصندوق إ� غرفة نومه، � � ق���� يرسلوا له رجل��
� دوامة

ا �� ا، وقد استحال عقله محموم� � الل�ل جالس�
وهناك أم��

من االس�ثارة..
لعب الظالم والصمت دورهما، وراحت آالف األف�ار الم�س�ة
ا ُرزق بنوم هادئ � � عقله الواهن.. أخ��

احم هناك �� � والذك��ات ت��
منتظم أراح جسدە المنهك وعقله المتوتر..

ا أقوى منه، فوضع � صحا من نومه �حر�ات آل�ة، �أنما �طيع تأث��
الصندوق ع� منضدة هنالك.. لقد اقتضاە هذا العمل قوة، �ان
،

ً
ء �ان سه� �

�عرف أنها تفوق �ل قدراته الطب�ع�ة.. �ل ��
� �د�ه و�ش�ل ما - و�ن �ان ال �ذكر ك�ف - وجد الصندوق ب��

ا.. مفتوح�
ج، و�نفس ال��ف�ة �ان �حمل فتح ال�اب واتجه إ� ال��
� غيب��ة تامة، ل�نه �ان �عرف أن

الصندوق.. �ان عقله ��
ا أنه ا.. �ان �درك ج�د� الصندوق �الغ الثقل.. و�دا له هذا غ����
ا لقوى ال يراها، أ��� من أن ينفذ إرادته ا، وأنه �طيع أمر� مازال نائم�

الخاصة..
ها أش�اء معدن�ة وزجاج�ة - � �ان أ��� �دأ �خ�ج المحت��ات - ال��
اعة لم �عرفها عن نفسه من ق�ل.. ولم �در م�� فقد و�ركبها ب��
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.. � � والعص�� الو�� من اإلرهاق الذه��
� غرفة نومه، والصندوق

� الص�اح نهض من النوم ل�جد أنه ��
و��

ا.. � م�انه المعتاد� و�ان مغلق�
�ان �جوارە ��

ا، فأ�ل �شه�ة وواصل واصل النوم ح�� الظهر ثم صحا جائع�
النوم من جد�د.. وعندما جاء المساء صحا ل�جد أن الظالم
�ح�ط �ه، وأن الصندوق مفت�ح دون أن يتذكر م�� فتحه ثان�ة،

وأن جوارە قطعة، مما �دا له كجزء مهشم من عجلة زجاج�ة..
واصل (�اسوول) تجار�ه مع الطائرة الورق�ة، و�دأ �حاول أن
 من الورق.. وقد وجد أن

ً
ا أ��� ثق� يرسل لها ع�� الخ�ط أجسام�

�
الطائرة قادرة ع� جذب هذە األجسام.. ثم جازف أ��� ففكر ��
�
� وجدها �� إرسال أحد األش�اء المعدن�ة والزجاج�ة ال��

ا راق له من ق�ل؛ هو تمثال فرعو�� لـ الصندوق.. وجد ش�ئ�
(ب�س)Bes الذي �ان الفراعنة يزعمون س�طرته ع� قوى
الطب�عة المدمرة.. �ان التمثال أثقل مما يو�� �ه حجمه، وقد
فحصه �دقة، فوجد أنه منحوت من حجر ممغنط.. وتذكر أنه
� كتاب الس�� (توماس براون) الُمسّ� (شائعة)،

ا كهذا �� قرأ ش�ئ�
.. وهو كتاب �عود للقرن السابع ع��

أثارت غرا�ة التمثال شهيته، �اإلضافة إ� ق��ه من ط�ائعه
� حلقة من

ا إ� أن ي��ط التمثال �� الخاصة.. ودفعه هذا دفع�
قة..

�
خشب، و�رسلها ع�� الح�ل إ� الطائرة الُمحل

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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13- هالوس أوالنجا
� األ�ام القل�لة الماض�ة نفد ص�� ل�دي (آراب�لال) للغا�ة..

��
ازدادت ديونها ولم �عد لديها من أمل سوی الظفر ب��جة ث��ة..
� ل�ن الزوج الذي اختارته لنفسها لم يتحرك قط �ال�عة ال��

� االتجاە الذي أرادته، ولم ��
أرادتها.. �الواقع لم يتحّرك قط ��

ا بها.. والمش�لة �ال�س�ة لها، �� ا مت�م� (إدجار �اسوول) عاشق�
أنها أظهرت اهتمامها �ه أمام الجميع، و�ما يتجاوز حدود

اجع.. �اء الشخص�ة.. �التا�� لم �عد لديها من س��ل لل�� ال���
ء – �ما �انت ل�دي (آراب�لال) �اردة �ط�عها، مستعدة ألي ��
ا ر�ج�س)، و�انت قد فهمت ف�ه اإلهانة - �� تص�� س�دة (�اس��
� أنوثتها.. إن

م�ل الرجل الطب��� إ� (ل�ال).. ل�نها �انت واثقة ��
ء هو مجرد رجل.. �

(�اسوول) �عد �ل ��
ا ر�ج�س) � (�اس��

� اآلن ذاته �ان هناك من �ضع الخطط ��
��

ا معدوم ا أنها توشك ع� النجاح.. �ان (أوالنجا) وغد� شاعر�
� هذا

�� �
�� ا ال �أس بها لل��

�
األخالق، وقد أدرك أن أمامه طرق

ل.. وقد رأى بوض�ح، أن ل�دي (آراب�لال) تنصب ش�ا�ها � الم��
حول س�دە، و�ص�� راح يرتقب ما �سفر عنه هذا.. �ان ��ل من
� يتم بها حمل � الق�، قد الحظ العنا�ة القصوى ال��

��
� أنه مفعم �ال�نوز.. ج، وقرر أن هذا �ع�� الصندوق من و�� ال��

.. � � �قة هذا ال���
لهذا قّدر أن المرأة ترغب ��

ا �حّب ل�دی والحق�قة األخرى �� أن (أوالنجا) �ان مت�م�
(آراب�لال)، �العنف والجنون، اللذين ي�ناس�ان مع ط�اعه
� وطنه

وجها و�ع�ش معها �� � سة، و�ان �حلم �أن ي�� الهمج�ة ال��
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از وتعال، مما أورثه � � اشم��
� األدغال، ل�ن المرأة رفضت ح�ه ��

��
ا عليها6.. ا �الغ� حقد�

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ة وأوراق عد�دة ممزقة، كت�ت ل�دي و�عد محاوالت كث��
ا إ� (إدجار �اسوول) تقول ف�ه: (آراب�لال) خطا��

 
ع��زي مس�� �اسوول:

�
�� � � موض�ع أحس�ه يهمك.. فهل تتكرم �طل��

أ��� ال�الم معك ��
ا - � الثالثة أو الرا�عة ع��

أي يوم يناس�ك �عد الغداء - ول�كن ��
�) ح�ث (ل�ال) و(م��)؟ ال تح�� ا إ� مزرعة (م�� لنذهب مع�

ء هو �
.. و�عد �ل �� � � معك، فهو يث�� هلع الفتات�� خادمك الزن��

.. أال ترى هذا؟ أعتقد أن هذە ال��ارة �الذات س�سعد
ً

ل�س جم��
فؤادك.

 

المخلصة
ل�دي آراب�لال
 

� الثالثة والنصف، جاء (�اسوول) إ� (أ�كة
� اليوم التا�� ��

و��
د�انا) ل�ل�� ل�دي (آراب�لال)، و�انت ت�تظرە جوار البّوا�ة.. من ثم
ا يراقبهما ا.. و�ان (أوالنجا) متوار�� �) مع� اتجها إ� مزرعة (م��

�ما أمرە س�دە..
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قالت ل�دي (آراب�لال) دون موار�ة:
ء من (ل�ال)، فالفتاة � � عل�ك ال ���

-  »حسن.. إن الخطر الحق���
).. لهذا أبق عي��ك � من (م���

هّشة وقد صارت لك.. الخطر �أ��
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عليها وحا�ها.. ولسوف أش�ت أنا ان��اهها �شدة �لما شعرت
أنها تقاوم نظراتك�! »

استق�لتهما الفتاتان.. ومن جد�د تكّرر �اع األرواح السابق..
ل�ن (آدم سالتون) لم �كن هاهنا، ول�م افتقدت (م��) دعمه

النف�� لها..
� �انت أصوات الحف�ف آت�ة من �ع�د.. صوت المروج ال��

 �الغ الجفاف.. ومعها أصوات
ً

تهشمت أوراقها، فقد �ان فص�
� الطيور تهمهم.. تغتال الصمت المخ�ف الذي حّل مالي��

�ال�الد..
� لسماع هذا الصخب �عد ما �سوە نظروا إ� السماء مدهوش��
ا ر�ج�س) ا، هنا رأوا الطائرة الورق�ة العمالقة فوق ب�ج (�اس�� زمن�

� السماء.. ثم �سقط..
تفلت من ح�لها.. تتلوی ��

ا.. شحب وجه ل�دي (آراب�لال)، وأوشكت ع� السقوط أرض�
� رعب:

و�ساءلت ��
- « ما �ان هذا؟! »

أما (�اسوول)، ف�ان أول من استعاد ر�اطة جأشه، برغم المشهد
المروع لسقوط طائرته الحب��ة.. و�دورها عادت (م��)
� تام أن �اع اإلرادات ب�نها لصوابها.. و�ان لديها �ق��
.. لقد وجدت � الخ�� وال�� � حق�قته �اع ب��

و(�اسوول)، هو ��
ا ع�  ملموس�

ً
� سقوط الطائرة وعودة صوت الطيور دل��

��
� ث�ات

.. وأمدها هذا �ع��مة ال شك فيها.. �� رجحان كفة الخ��
اجع إ� ال�اب مع قا�لت نظرات (�اسوول) وأرغمته ع� ال��
� أ��� وكذا �انت ك�� صاحبته.. �ان غ�� قادر ع� المقاومة أو ال��

ل�دی (آراب�لال)..
� - فلم ير هنا انفتح ال�اب ودخل (ما��ل واتفورد) – جّد الفتات��
ا ألن الجميع استعاد الس�طرة ع� أعصا�ه ��عة ا غ���� ش�ئ�
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شد�دة..
� عيونهم:

قال إذ رأي ال�ساؤل ��
� هجرته السن��ة من إف��ق�ا.. ق�ل ��

- « هذا صوت الحمام ��
ا  » إن هذا الصخب س�نت�� ��ع�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ا.. و�انت (م��) �� مركز أحقادە �ان (�اسوول) �غ�� غض��
األول، ألنها جعلته �فشل.. �عد هذا �ان �حقد - �ال س�ب -
� ط�اعها

� �ش�ه ال�مامة �� �ئة الطاهرة، ال�� ع� (ل�ال)، تلك ال��
� لم �حو قلبها قط سوى الحب.. ولون ث�ابها، وال��

ء دور (آدم سالتون).. ولم �كن (�اسوول) � �عد هذا �مسافة ���
ها.. ە عق�ة �جب تدم�� ة، ل�نه اعت�� �حمل ضدە ضغينة م�ا��

ا ل�راهيته.. ا �اف�� لم �كن (�اسوول) �فهمه، و�ان هذا س���
�

أعاد الرجال الطائرة الورق�ة إ� موضعها، وعاد (�اسوول) �م��
� مراقبتها.. و�جرب إرسال أجسام أثقل فأثقل ع��

الوقت ��
� آلخر �ان �عاود تفقد صندوق السماء بوساطة ح�لها.. ومن ح��

(م�سمر)..
ء هو �

� الصندوق ما راق له.. �ان هذا ال��
� ذات يوم وجد ��

��
ا كشعرة رأس.. �لتف حول عجلة دق�قة الصنع، سلك رفيع جد�
وخطر له أن يرسل هذە ال�كرة إ� الطائرة ع�� الخ�ط.. ل�ن
 إ� هذە ال�كرة �

ً
الغسق �ان قد جاء، و�ان عل�ه أن ي��ت ثق�
ء الص�اح و��� ما �فعله.. � ال تفلت، ح�� ���

� الممغنط
ولما لم �جد ما �صلح، استعمل ذلك التمثال الفرعو��

لـ (ب�س)، ثم دخل لينام و�� األمر برمته..
ا �عدم الراحة داهمه ط�لة الل�ل، و�ن �ان النوم ا غ���� ل�ن شعور�
� الص�اح أثار ذهوله أنه لم

ا.. و�� لم �جافه، ألنه شعر �أنه نام حق�
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� الناح�ة األخرى
� موضعها المألوف؛ �ل وجدها ��

ير الطائرة ��
ج تصارع ال��ــــح الغ���ة.. من ال��

ا ا إ� حد أنه قرر فهم ما حدث، وأن �حتفظ �ه �� �ان هذا غ����
ە.. � ضم��

��
� أ�ارها، وقد

ا �� � �ان �ج�د استعمال آلة السدس، ح�� غدا خب��
استعملها اآلن ل�حدد �دقة م�ان الطائرة وزاو�تها.. وأثار دهشته
أن الطائرة �ش�� �دقة إ� (أ�كة د�انا).. لم يرد إقحام ل�دی
� اليوم التا�� وجد

� األمر ألس�اب لم �فهمها.. ل�نه ��
(آراب�لال) ��

..(� الطائرة تحلق �اتجاە مزرعة (م��
ا عل�ه.. و�عد ا مستغلق� راق له هذا الت�ّدل.. ل�ن س��ه ظّل ��
ج، قرر أن �طلب رأي أوالنجا.. � ال��

أ�ام ط��لة قضاها �ال�امل ��
ل�ن ق�ل له إن الع�د لم �ظهر منذ ل�لة أمس..

ا، و�شعر �حاجة ماسة إ� من يتحدث إل�ه؛ لذا أرسل �ان متوتر�
ا، منقطع األنفاس، ).. وجاء األخ�� قلق� � طلب (س�مون �شس��

��
.. � يتوجس من هذا االستدعاء المفا��

ما إن هدأ العجوز، ح�� كرر (�اسوول) سؤاله عما إذا �ان قد
فتح الصندوق أو �عرف محتواە..

هنا امتقع وجه العجوز، وتالحقت أنفاسه وع� الفور غاب عن
.. الو��

حاول الخدم إفاقته دون جدوى.. وجاء الطب�ب فتفحص
ا ال العجوز.. �انت نظرة واحدة �اف�ة �� �عرف، ل�نه أم�� وقت�
�أس �ه يتفحص الجسد، ق�ل أن ينهض و�قول �صوت م�ح�ح:

« .. �
� �ا س�دي أن أقول إن الرجل قد تو�� - « يؤسف��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� األثر
�� -14

وا برود ط�اعه، �دهشة شعر من عرفوا (إدجار �اسوول) وخ��
�الغة للمدى الذي تأثر �ه الرجل لموت العجوز، وحسبوا هذا
ا من رقة القلب ع� خادم عجوز مخلص أل�ته.. ولم نوع�
� لفقدان دل�ل مهم.. جزء

�فهموا أن األمر لم يزد ع� حزن أنا��
شائق من تار�ــــخ األ�ة س�غلفه الغموض لأل�د..

و�انت لدي ل�دي (آراب�لال) لعبتها الخاصة.. لقد قررت أن هذە
فرصتها لتلعب دور الصديق العطوف المخلص، وقد لعبته

ا.. � اعة إ� حّد أن (�اسوول) نفسه تأثر كث�� ب��
� ذلك الص�اح، �ان (آدم) قد خ�ج يتفقد الم�ان ومعه حيوان

و��
�
� صندوقه.. ووصل إ� بوا�ة (أ�كة د�انا)، ��

المانجوست ��
الوقت ذاته الذي �انت ف�ه ل�دي (آراب�لال) تته�أ لتنطلق إ�
ا ر�ج�س).. رأت (آدم) من نافذتها فقررت أن تلحق �ه (�اس��

� ظالل األشجار، لتعرف وجهته وغرضه..
متوار�ة ��

� إثرها.. و�ان �ج�د إخفاء آثارە أ���
و�دورە تحرك (أوالنجا) ��

منها..
ا غ��ب الش�ل، قّدر أن ما �ه

�
رأی (آدم) �حمل ع� كتفه صندوق

عظ�م الق�مة.. ولما �انت ل�دی (آراب�لال) تقفو أثرە، فقد قّدر
أن غرضها - هو ب�ساطة – ال�قة..

� �ّ�ة
ا ر�ج�س)، فرآها (أوالنجا) ت��عه �� اتجه (آدم) إ� (�اس��

� المرأة، فلم ير أن (آدم) قد دخل
ا �� ە منح�� تامة.. �ان تفك��

.. ا يتجه للط��ق الرئ��� ا فرع�� ممر�
ا.. ا طي�� � هذا الص�اح �الذات لم �كن (�اسوول) قد نال نوم�

و��
ا، وجلس جوار النافذة يتأمل الطائرة و�فكر.. ا م�كر� تناول إفطار�
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� �دخلون إ� أرضه، ثم فجأة رأى ذلك الصف من الم�سلل��
� األشجار، ل�ن (�اسوول) رأى أنه يتفرقون.. تواری (أوالنجا) ب��

ا يراقب.... مازال دان��
ت من ال�اب المفت�ح، �عدما تلفتت

�
أما ل�دی (آراب�لال) فقد ا�سل

� حذر، فلم �عد يراها.. ثم سمع طرقة خافتة ع�
حولها ��

ال�اب، وانفتح ال�اب ب�طء لي��دي منه ثوب ل�دی (آراب�لال)
األب�ض.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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15- ز�ارة تعاُطف
دهش (�اسوول) �شدة لرؤ�ة ل�دي (آراب�لال)، برغم أنه �ان
�جب أن يتوقع قدومها.. �انت دهشته واضحة، ح�� إن المرأة
.. ل�نها �انت ج��ئة ��عة الخاطر، و�دأت ال�الم

ً
ارت�كت قل��

.. ً
حا�

ت � الشد�د مع الحزن الذي خ��
- « قد جئت ألقدم لك تعاط��

« .. �
ا.. الخادم العجوز الذي تو�� مؤخر�

�� وجه (�اسوول) وزال �عض من دهشته، وقال: اس��
� من العمر� - « آە.. لم �كن سوی خادم.. وقد تجاوز ال�سع��

ل��ما أ�قاە من �ان هنا، ألن طردە فض�حة. »
ها إ� موض�ع �حثت عن ذر�عة أخرى لل�الم، فهداها تفك��

شخ�:
� اآلن ذاته

� غ�� تقل�د�ة، ل�ن�� - �� - « أنا آسفة.. أنت تعرف أن��
- لم ألفظ التقال�د، وأرى أن الوقت غ�� مناسب لهذا االقتحام

لخلوتك.. »
�
ا، فأعلن أنه يرحب بها ��

�
ء �ان (�اسوول) جنتلمان �

و�رغم �ل ��
أي وقت.. قالت و�� تب�سم �لطف:

-  »الحق أنك تجعل المرء �شعر براحة �الغة.. »
� فهم:

� لها، فقال لها �� وحكت له تفاص�ل مالحقات الزن��
� � هذا الزن��

- « إل�ك هذە النص�حة.. لو ضا�قك أد�� ع�ب ��
ا � � إن القانون ال �ع�أ كث�� ً

� الرصاص عل�ه حا�
المنحّط؛ أطل��

 فال مش�لة هنالك.. »
ً

�ح�اة السود.. ولو قّل عددهم قل��
.. هل .. فأنا ال أحب الزن�ج.. واآلن قل �� � -  »هذا ي��ح��

؟» � سامحت��



3731

- « �الطبع �ا ع��ز�� لو �ان هناك ما أسامحك عل�ه.. »
واتجهت لل�اب فاصطحبها �عدما أعطاها ذراعه �ط��قة طب�ع�ة

مهذ�ة..
� �ها راض�ة وقالت لنفسها:

و�ذ اتجهت لدارها، �انت تب�سم ��
- « حسن.. ع� األقل لم �ضع الص�اح سدى.. »

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

عاد (آدم) إ� دارە، فوجد الس�� (ناتان��ل) يوشك ع� االنتهاء
ا - فجلس معه، ثم دخل من وج�ة غدائه - ولم �كن عمه موجود�

الرجالن إ� غرفة المكتب �دخنان و�ت�لمان..
قال الس�� (ناتان��ل):

ء مهم تذكرته عن (أ�كة د�انا)، ول��ما ين�� لنا ط��قنا �
- « ثمة ��

� هذا ال�حث الغامض.. هل رأ�ت الب�ت هناك؟  »
��

ا وأستطيع أن أركب عل�ه � أذكرە ج�د� - « فقط من الخارج، ل�ن��
ما تقول.. »

ا.. ر�ما أول ما �ان هنا من عهد الرومان.. - « إن الب�ت عتيق حق�
� ال أحسب األساسات أقدم من عهد غزو النورمان.. ولقد ل���
ا � (مارش)، و�ان إعدادە جار�� اە ال�اب�� � اش�� ا ح�� تفحصته ج�د�
ا ف�ما قلت لك من أجل العروس القادمة.. إن أساساته ق��ة جد�
� ال�دروم توجد غرف

ا.. �� �ان من المفروض أن �كون هذا حصن�
� �الذات.. لقد تم تدع�م

عد�دة، ل�ن واحدة منها أثارت شغ��
.. � وسطها حفرة عم�قة �الب��

جدرانها �ش�ل ُم�الغ ف�ه.. و��
ء من أي ن�ع.. ونحن نعرف �

ل�نه ب�� �ال مرفاع وال ح�ل وال ��
أن الرومان �انوا �حصلون ع� الماء من آ�ار مهولة العمق، ر�ما

�صل عمق �عضها إ� ثالثة آالف قدم..
�
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ا عل�ه مزالج هائل، ومن الواضح أن هذا »�اب الغرفة ثق�ل جد�
ض أن هذە ء أو شخص من خطر ما.. وهنا أف�� �

�غرض حما�ة ��
� تدخل وتخ�ج منها الدودة الب�ضاء، الب�� �انت �� الفتحة ال��

ا ما �ان كنهها.. أ��
، ل�ن طل�� ق��ل »�ان عّ� وقتها أن أتقّ� ما �داخل تلك الب��

�الرفض.. و�عان ما �س�ت المسألة.. »
-  »وهل تذكر �ا س�دى ك�ف �انت الغرفة ت�دو؟ »

ء سوى ضوء أخ�� غ��ب، لم أر مثله من �
- « لم �كن بها ��

.. �انت هناك درجات ملساء من ء من أعماق الب�� � ق�ل، و���
.. �انت هناك � الب��

ة االستعمال، ح�� كدت أتع�� وأسقط �� ك��
ة � برائحة قاع السفن، و�انت مث��

كذلك رائحة ك��ــهة تذكر��
ء.. » �

از �ش�ل خاص، تدفع إ� ال�� � لالشم��
ء �ا س�دی؟  » �

- « أهذا �ل ��
ك �عد العشاء ��ل ، ولسوف أخ�� � - « هذا ما أتذكرە اآلن �ا ب��

ما أتذكرە عن هذا الموض�ع.. »
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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16- لغز األ�كة
.. ولذا

ً
أزمع (آدم) أن يتوجه إ� (أ�كة د�انا) ليتق� األمور قل��

� أال يراە أحد من خدم ل�دی
اتجه خلسة إ� هناك وهو �أمل ��

(آراب�لال)..
� صالحه، فما إن وصل إ� طرف

�انت األشجار ال�ث�فة ��
� ل، ح�ث ينحدر الجدار الصخري، ح�� رأي الزن�� � الم��

(أوالنجا) ��من خلف جذع غل�ظ لشجرة �لوط عظ�مة.. و�ان
� المراق�ة، مما منح (آدم) م��ة أن يرى دون أن ُيرى..

ا ��
�
منهم�

ا، �سلط ضوءە إ� أسفل ح�ث � ا صغ�� � �حمل فانوس� �ان الزن��
� الضوء �دت �ضع درجات ت�ت�� عند �اب

المنحدر.. و��
� ذهن (آدم) �ل

� الصخر.. ازدحمت ع� الفور ��
حد�دي ��

� سمعها من س�� (ناتان�ل)، و�فضول راح القصص الغ���ة ال��
يرقب ما عساە �حدث..

 جهدە أن يرى ما وراء ال�اب
ً

� يرفع الفانوس محاو� �ان الزن��
�
� أعالە.. فلما فشل، قبع جوار ال�اب ي�تظر.. ��

من فرجة ��
الغالب ي�تظر أن �دنو أحد ل�دخل من ال�اب..

� ثم ظهرت ل�دی (آراب�لال) قادمة من الظلمة �ال صوت.. ح��
ا.. الهمس � دان�ة، خ�ج من مخبئه وت�لم معها همس� رآها الزن��

الذي �دا �� الظالم ال�ئ�ب کھس�س..
« .. �

- « ال أر�د الحد�ث معك �ا س�د��
� تلتمعان، وقد التمع اللون األخ�� فيهما استدارت نحوە �عين��

�الزمرد..
� سماعه هنا ء مهّم لد�ك، �مكن�� �

- « اسمع.. لو �ان هناك ��
� الساعة السا�عة.. »

��
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� ع� ركب��ه، وراح يت�لم �صوت خف�ض.. ومن م�انه جثا الزن��
راح (آدم) يرقب المشهد الغ��ب، والدهشة تغمرە، ثم أزمع أن
ا هذا �اف، وقرر العودة إ� (ل� ه�ل)، ع� أن �كون هنا متوار��

� السا�عة مساًء..
��

� الم�ان ذاته وانتظر.. �عد قل�ل رأي
� السا�عة تواری (آدم) ��

و��
� أدرك أن � األشجار، ولم يندهش ح�� ا أب�ض ي�سل ما ب�� ب��ق�

هذە �� ل�دي (آراب�لال)..
�عد قل�ل جاء (أوالنجا) ودنا منها.. وأثار ذهول (آدم) أن الرجل
�ان �حمل ع� ظهرە صندوق المانجوست، غ�� عالم أن

صاحب الصندوق ق��ب يراقب ما �حدث..
قالت له:

؟ إذن ال تتعب - « ما هذا الذي تحمله ع� ظهرك؟ أتابوت ��
نفسك.. فهو ال يناسب حج��  »

ا: قال لها �لهجته السوداء محنق�
ا قد يهمك الهصول عل�ه.. » -  »هذا الزندوق يهوى س�ئ�

� إعالن افتتانه بها، وقررت أن تقتادە
�انت خائفة من أن ي�دأ ��

ى ما �داخل الصندوق، ل�ن من ح�ث ال يراە الخدم للداخل ل��
ألنه ال �ليق بها – وتعمدت أن تقولها بوض�ح - أن يراها أحد مع
ا.. ع� أن تلحق �ه � ا صغ�� زن�� مثل هذا� وفتحت له �ا��

�الداخل..



3735

ا.. وال وتأمل (آدم) صندوق المانجوست، وّ�ە أنه مازال مغلق�
ا عن المفتاح الذي �ان �حمله.. ا مّد �دە إ� صدرە �حث� شعور��
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ثم إنه ه�ع �لحق �الل�دي (آراب�لال) ما إن تواری (أوالنجا) وراء
ال�اب..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حل (أوالنجا) 17- فل��
لمس (آدم) كتفها فاستدارت �حدة..

همس لها:
« !� � � بهذا الزن��

- « دق�قة واحدة ونحن وحدنا.. ال تث��
�انت إجابتها حاسمة مخت�ة:

- « وأنا ال أثق �ه  »
- « ولماذا؟  »

ا من
�
� صندوق

.. ولهذا ي��د رشو�� ب�عطا�� - « إنه ي��د الزواج م��
ال�نوز - أو هذا ما �ظنه  - �قه من (�اسوول).. ولماذا ال تثق

�ه �دورك؟  »
� غرفة

.. تركته �� � - « هذا الصندوق الذي معه م�وق م��
ء ا أنه م�� � أثناء العشاء.. فال �د أنه زحف و�قه حاس��

السالح ��
�ال�نوز..»

� الجدار، وفتحته ل�دخال
�� �

هزت رأسها واقتادته إ� �اب معد��
إ� غرفة هائلة الحجم جدرانها من حجارة متالصقة، ح�� ال
� ا �صعب تب�� �ظهر منها إال سطح ناعم، و�ان الضوء أخ�� غ����

مصدرە..
� مزالجه

�ان هناك �اب معد�� آخر اتجهت إل�ه، وأولجت ��
ا، و�غ�� ضوضاء انفتح ال�اب بنعومة، � ا صغ�� العمالق مفتاح�
وع� الدرجات الحج��ة خلف ال�اب وقف (أوالنجا) والصندوق
ع� كتفه.. رآها تدعوە للدخول فدخل، ل�نه وقف للحظة

وتلفت حوله، وغمغم:
ة حدثت هنا.. ال�ث�� منها.. حسن.. حسن�  » - « میتات كث��
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ا إ� حد أن �د و�شمم الهواء �أنما ينعم �الرائحة، و�ان هذا مقزز�
ا إ� مسدسه، و�ە أنه متأهب ألي (آدم) امتدت ال شعور��

طارئ..
� تلذذ �انت الب�� اآلن جوارهما، وشم (آدم) الرائحة ال���ــهة ال��
ا بها.. لم �كن قد بها (أوالنجا)، ولم ت�د ل�دی (آراب�لال) اهتمام�
ات ح�اته الم��عة.. مس�شف�ات � �ل خ��

شّم مثلها قط ��
ا من هذا �ــــح.. المجازر.. لم تكن �ش�ه ش�ئ� الم�دان.. غرف ال���
ا منه، �اإلضافة إ� رائحة ك�ماو�ة معينة، �له و�ن حوت ش�ئ�

انه �لها.. ورائحة كقاع مركب غ��ق هل�ت ف��
ا � أن (آدم) هنا.. وع� الفور أخ�ج مسدس� هنا الحظ الزن��
وأطلق رصاصة عل�ه لم تصب هدفها لحسن الحظ.. و�ان (آدم)
� � اإلطالق، ل�ن الرجل أخذە ع� ح��

من ��� االنع�اس ��
ا، ء آخر.. ل�نه استعاد توازنه ��ع� �

�� �
غرة، ب�نما عقله شارد ��

ولم �كن �الشخص الج�ان الذي يهاب القتال..
� اللحظة التال�ة اصط�ع الرجالن وجوارهما الب�� الرهي�ة..

و��
�انا ع� الحافة ذاتها.. وحاولت ل�دي (آراب�لال) أن تمسك

.. � الب��
، ل�نه تملص منها، و�اد يهوى �� � �معصم الزن��

هجمت عل�ه من الخلف محاولة إعاقته، وهنا انفتح الصندوق
ع� ظهرە، ووثب منه حيوان المانجوست قاتل ال���را.. و�ــه�اج

ال ُ�صدق انقض ع� حلقها لي�شب أن�ا�ه ف�ه..
أمسكت �الحيوان، و�غضب �فوق غض�ه، مزقت جسدە إ�
 كهذا اقتضاها قوة ال

ً
، �أنه من الورق.. فال�د أن عم� � نصف��

� اللحظة التال�ة أمسكت المرأة �ـ (أوالنجا) وجذبته
تصدق.. و��

.. � ب�ضاو�ن، وهوت معه إ� فتحة الب�� � ق��ت�� نحوها �ذراع��
�
� دوامة، ثم �غوص ��

ا أخ�� وأحمر �لتمع �� رأی (آدم) ضوء�
قان، وته��ان ألسفل.. اوان ت�� الب�� مع جسد له عينان خ��
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ألسفل.. فما إن غاص الضوء وساد الظالم، ح�� سمع (آدم)
� عروقه..

�خة م��عة من األعماق.. �خة جمدت الدم ��
ا �خة ألم �دا أنه ال نها�ة لها.. وأدرك أنه ما عاش لن ي�� أ�د�
� هذە اللحظات، و�سلط عل�ه خاطر واحد: أن

الهول الذي رآە ��
..

ً
�فر من هنا حا�

� ذهول..
نظر إ� الدرجات الحج��ة وفرك عي��ه ��

�ان الجسد المدثر �اللون األب�ض لل�دي (أراب�لال) ي�سلق
الدرجات.. واللون الوح�د الذي تراە عليها هو لون الدم ع�
�ديها ووجهها وحلقها.. ف�ما عدا هذا �انت هادئة ثابتة الجنان،

� اقتادته، ل�دخال ع�� ال�اب الحد�دي.. �ما �انت ح��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� الظالم
18- عدو ��

� الس�� (ناتان��ل)،
ة عاد (آدم) إ� دارە ل�ل�� � �أعصاب متوترة مه��

� هذە الل�لة، مما ي��ــــح عن
وقد �ە أن عمه لم �كن هناك ��
�اهله عبء مصارحته �ما حدث..

� ال�الم �ان الس�� (ناتان��ل) قد أخلد للنوم، فقرر (آدم) أن ير��
� الرجل.. للص�اح، ألنه �حاجة إ� �ل ترك��

ا �أعصاب هادئة.. ا.. وصحا �ش�ط� ومن الغ��ب أنه نام ج�د�
�
جاءته الخادمة �الشاي وخطاب من ل�دی (آراب�لال)، وجدته ��

� إمعان ح�� استوثق من أنه فهم
ب��دە.. قرأە عدة مرات ��

محتواە �ال�امل:
 

»ع��زي مس�� سالتون:
»لم أستطع النوم دون أن أ�تب لك هذا الخطاب.. أرجو أن
� أال أتجنب � محاول��

تغفر �� إذا قلت أ��� أو أقل مما �جب ��
� � �حق من فرط األهوال ال�� ت أعصا�� � الصواب.. لقد اه��
�
ا �� � �ش�ل ما كنت س��� � أن�� � الل�لة السا�قة.. و�ؤسف��

عشناها ��
� أوان

ا � �� ا حق�ق��
�
� عشتها أمس.. ل�نك كنت عون المتاعب ال��

الخطر المم�ت..
« لسوف أذكر ما حي�ت ذلك الوجه األسود المق�ت، ولسوف

� �ل ذكرى لضوء الشمس والزهور..
�حجب عن ذا�ر��

« لعلك الحظت را�طة العنق، تلك المصنوعة من الفراء األب�ض
�
ا �� � يرمقها دوم� ا.. لقد �ان الزن�� � أرتديها دوم� ، ال�� � الثم��
اعها م�� � شغف، و�انت �� ما قادە لحتفه أمس.. لقد حاول ان��

ع� حافة الهاو�ة، و�ان هذا آخر ما فعله، ألن الرا�طة تمزقت
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.. ونجوت أنا ولم أفق إال ع� صوت �خته � الب��
وهوي هو ��

الم��عة..
� � ثاب إّ� رشدي عرفت ما تعن�ه لفظة ح��ة.. الح��ة ال�� »وح��

.. � من مطاردة هذا الوحش �� � أنقذت�� منحتها أنت �� ح��
� فندق

« لن أثقل عل�ك.. لقد قررت أن أرحل إ� لندن ألق�م ��
� هنا - ول�ن لمدة

)، ال لوقت ط��ل – �س�ب ارت�اطا�� (ماى ف��
� صخب العاصمة وسط أناس

�� �
.. وأظن أن ح�ا�� أسب�ع ال أ���

طف - ال أقول ي��ل - ذك��ات تلك الل�لة
�
، سوف �ل � عادي��

.. �
المهولة من ذا�ر��

.. ول��ما قررت أن ا أن أراك لدى عود�� � � كث��
« لسوف ����

ا ا وشكر� � واجهتنا.. وداع� ا األخطار ال�� � لندن لن�� مع�
�� � تلحق ��

من جد�د. »
(آراب�لال مارش)
 

طوی (آدم) الخطاب، وأزمع أال ��لم عنه س�� (ناتان��ل) ح��
ا، مما مكنه من �كّون رأ�ه الخاص �صددە.. و�ان اإلفطار صامت�

.. أن يواصل التفك��
و�عد اإلفطار سأله الس�� (ناتان��ل) عما يثقل فكرە، فقرر أن
ا حرص ع� أال �ض�ف �ح� له �ل ما حدث أمس.. و�ان محا�د�
إ� األحداث ما من شأنه أن �ظهر رأ�ه الخاص أو انط�اعاته..
� دون تعليق �عدما وجد قصة (آدم)

وراح الس�� (ناتان��ل) �ص��
� وصل (آدم) إ� الخطاب لم �علق مت�املة تف� نفسها.. وح��
�
الد�لوما�� العجوز، وا�ت�� بتدو�ن �عض مالحظات ��

مفكرته..
: ثم سأل (آدم) �عدما صمت األخ��
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� م�انه
� أسأل �ضعة أسئلة.. هل قل�ك �� -  »ك�دا�ة دع��

الصحيح �صدد ل�دی (آراب�لال)؟  »
- « ل�دی (آراب�لال) �ا س�دى امرأة فاتنة.. و�ان �� أن أفخر �أن
ا منها أو أت�لم معها أو ح�� أغازلها.. ل�ن ألس�اب أ�ون دان��
ا تحت سحرها.. �ل ول��ما تطول - أقول لك: ال.. لست واقع�

« ..
ً

أهابها قل��
� تطول؟  » - « وما �� األس�اب ال��

� أحب فتاة أخرى.. (م�� واتفورد)� ولدى �ل األس�اب - « إن��
ها.. » � تدم��

� ت��� � أعت�� ل�دی (آراب�لال) عدوتها ال�� � تجعل�� ال��
.. الحق أنها شا�ة فاتنة.. لم أر قط فتاة � ّ �ا ب�� �

- « إذن لك تها��
ا ألن ما � العذو�ة والقوة.. �ان هذا السؤال مهم� مثلها تجمع ما ب��

سأقوله لك قد يؤلم مشاعرك.. »
واتجه إ� ال�اب فاستوثق أنه ما من أحد هناك، ثم أوصدە

�عنا�ة..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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19- أ�ض
سأله الس�� (ناتان��ل) وهو �عود للجلوس:

ا؟  » -  »هل أ�دو لك جاد�
- « �التأ��د �ا س�دي.. »

�
- « هل أنت واثق من أنك رأ�ت ل�دي (آراب�لال) ت�شب �ديها ��

؟  » � الب��
، وتهوي معه �� � عنق الزن��

- « �ل الثقة �ا س�دي، و�ال لهرعت أعاونها.. »
- « هكذا نرى أن المرأة تكذب.. وعلينا أن نفهم لماذا تكذب.. ال
يوجد ما �دعوها للخوف من (أوالنجا) فقد مات.. أما أنت فقد
ء �عي��ك.. وما �انت لتكتب لك هذا الخطاب، لو �

رأ�ت �ل ��
لم تكن تحاول إقناع طرف ثالث �أنها فوق اللوم.. طرف لم �كن

ا وقتها.. » موجود�
- « هذا ال شك ف�ه �ا س�دی.. »

- « والطرف الثالث الذي تهمها صورتها أمامه، هو (�اسوول)
.. �ل هو � الب��

�� � ذاته.. �ان عليها إقناعه، �أنها لم تقذف �الزن��
 التأ�د من أنك ستق�ل هذە القصة

ً
فعل بنفسه.. و�ان عليها أو�

الملفقة.. »
: ً
ثم استطرد س�� (ناتان��ل) قائ�

ة ا كث��
�
.. لقد رأ�ت كهوف

ً
- « اآلن دعنا نخ�ج عن الس�اق قل��

� شاير)، و�� مقاطعة اشتهرت �ال�هوف، �ما � (دير��
من ق�ل ��

) وفر�سا.. إنها أما�ن تمتاز �عمق كهوفها رأ�ت كهوف (كنتا��
�
، و�� � ها أج� المستكشف�� � يه�ط ع�� وضيق فتحاتها، ال��

هم.. �عض هذە ال�هوف �خ�ل إّ� أنها �انت الغالب ال �عود أ���
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مأوى ل�عض األفا�� العمالقة من عصور �ائدة، وقد تكونت
�الطرق الجيولوج�ة المألوفة..

� قبولها.. و�� قا�ل�ة األ�ض
ا �� �قودنا هذا لنقطة أخرى أ��� ع��

ع� ت�د�ل صور المادة.. لقد اعتاد الناس أن يت�لموا عن حجر
�
� القرون الوس�.. و��

الفالسفة – الذي �غ�� صور المعادن - ��
ع� العلوم هذا - إذ نت�لم عن العلم �مصدر للمعجزات - علينا
ًأن نتحدث عن األ�ض.. وأن نق�ل �ل الحقائق ون�حث عن
� أحد ال�هوف معزو�

تفس�� لها.. تصور أن �ق�م وحش كهذا ��
� ألعوام طوال.. ثم مع التطور ت��دل غرائزە عن العالم الخار��
ا، من حما�ة الن�ع، والتغذ�ة والت�اثر، إ� ما هو أ��� تعق�د�
و�عان ما ت�بع القوة الحاجة.. و�كون لدينا وحش �الغ الذ�اء،
ل�نه معدوم الضم�� والقدرة ع� ض�ط النفس.. و�وسع وحش

 من الخارطة..
ً

ا �ام� كهذا أن ي��ل قطر�
� �انت هناك

� الما��
� أنه ��

»إن فه�� لألمور يتلخص ��
.. وقد تداخل � مخلوقات عمالقة استطاعت الح�اة آالف السن��
�عضها مع الع� المس��� هنا.. ومع مرور هذا الزمن
استطاعت تلك المخلوقات ب�طء أن تنمو �عقلها، ح�� صارت

أخطر ما عرف التار�ــــخ..
« ال �د أن أحد هذە المخلوقات استطاع أن �صل إ� (أ�كة
� عرفت �ـ (ع��ن الدودة الب�ضاء) - وتطّور ح�� وصل د�انا) - ال��
.. ل�دي (آراب�لال) لها ط�اع األفا�.. لها من إ� ما �ش�ه ال���
.. � � الظالم.. وتملك �� الثعاب��

القوة ما يث�� ال���ة.. وترى ��
والن��جة.......؟  »

ا ما الن��جة؟ » - « حق�
ا � خطر.. ثان��

 �جب إ�عاد (م�� واتفورد) ألن ح�اتها ��
ً

- « أو�
�جب تدم�� الوحش.. »
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- « برافو� هذا هو وقت قرار كهذا.. »
ف �حلول مماثلة، وال يهمه إن �انت ل�دي ل�ن القانون ال �ع��
� له �ل الحقوق، ومن

ا أم ال.. إنها مواطن ب��طا��
�
(آراب�لال) ثع�ان

ا.. � أال �قتله أحد.. إن الموض�ع �حّق شائك قانون��
ب�نها الحق ��

و�ان عليهما أن �محصا األمور �عنا�ة ق�ل اتخاذ قرار ما.. وقال
(آدم) للرجل:

� - « سنضع خطتنا ف�ما �عد.. أما اآلن فعلينا أن نصمت.. إن��
أسمع خطوات ع� فوق درجات السلم.. »

ا. هنا هّز س�� (ناتان��ل) رأسه موافق�
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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20- الضوء األخ��
� آوی مس�� (سالتون) العجوز إ� فراشه، جلس (آدم) ح��
ا ثم � غرفة المكتب.. وأشعل �الهما س�جار�

و(ناتان��ل) يت�لمان ��
قال (ناتان��ل):

� الحفرة �مقتنا و�زمع
ي �� -  »إن ذلك الوحش نصف ال���

ا.. أنا وأنت ور�ما عمك.. وأری أن الوقت قد حان نا جم�ع� تدم��
� نصارح عمك ��ل ما نعرف عن ذلك الموض�ع.. »

� هذا.. ل�ن تذكر أننا ض�فاە، وال �د من
- « أنا معك �ا س�دي ��

� االعت�ار �ما نضع سالمته.. »
أن نضع اسمه وسمعته ��

- « ل�كن �ا (آدم).. ل�ن علينا أن نرسم خطتنا ب�ح�ام، و�ش�ل
ال �جعل تهمة القتل توجه إلينا، لو تخلصنا من ل�دي (آراب�لال)..

«
ا أن � وضع معقد.. وما حس�ت يوم�

-  »ي�دو �� �ا س�دي أننا ��
مجابهة وحش قد�م �� بهذە الصع��ة.. فما نواجهه هو امرأة
� وقوة الديناصورات.. لن تكون

��ل ذ�اء ال�ساء، مع قسوة الغوا��
� هذا ال�اع.. �مكننا أن نثق بهذا.. »

هناك ألعاب عادلة ��
ا.. وقرر الرجالن أن �خلدا للنوم، ع� أن يواصال ال�الم ص�اح�

ا من � ا كب��  عدد�
ً

� الص�اح طرق (آدم) غرفة س�� (ناتان��ل) حام�
��

� �دە، وقال للرجل إذ صحا من النوم:
الخطا�ات ��

� لن أرسلها ما لم أظفر - « ثمة عدة خطا�ات هنا.. ل���
�موافقتك.. »

ء من ح�اء.. وأردف: �
�� �

واحمّر وجهه ��
-  »�ما اتفقنا، �ان علينا أن ن�عد (م��) ونتخلص من الوحش..
ا �عرفه العالم ول� ننفذ هذا، �جب أن �كون لـ (م��) حام��



3747

� أن هذا الحا�� هو الزواج�  » � ظ��
�أ�ە، و��

ب�سمة أب��ة قال الس�� (ناتان��ل):
وج ال �د من زوج، وأحسب هذا الزوج هو أنت؟  » � - « ل�� ت��

- « نعم.. نعم �ا س�دي.. »
- « وهل �� موافقة؟  »

- « ال أدري �ا س�دي.. وأحسب أن ع� أحدنا أن �سألها.. »
؟  » � - « وهل هذە فكرة مفاجئة �ا (آدم)؟ وهل هو قرار مفا��

ا �ا س�دی، ل�نها ل�ست فكرة مفاجئة.. ولو � حق� - « قرار مفا��
� معروف.. »

وافقت فال�ا��
- « ومن الذي س�سألها؟  »

- « لقد.. فكرت ف�ك �ا س�دي�  »
� الص�اح ال�ا�ر�

.. و�� � � س��
� هللا� �ا لها من مهمة �� حم�� - « فل��

« . ّ � � أرحب بها �ا ب�� ل���
هكذا تّم االتفاق، و�عان ما انطلق سف�� الحب إ� دار
ء �سهولة غ�� متوقعة.. لقد �انت الفتاة �

(م��)، وتّم �ل ��
تحب (آدم) �حق.. ودهشت ألنه �حبها.. ووافقت ع� أن تكون

ا لما رآە (آدم).. ال��جة ��ة نظر�
ثم إن (آدم) والس�� (ناتان��ل) سافرا إ� لندن، و�فضل نفوذ
� مطران�ة

، تمكنا من ترت�ب إجراءات زواج غ�� ُمعلن �� األخ��
�وری).. ثم أ�عد (آدم) عروسه إ� ج��رة (مان)، ح�ث أمل (�ان��

� الدودة الب�ضاء.. ا من الماء ب�نها و��� أن �ضع حاجز�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

� غ�ا�ه
� عاد (آدم) الحظ أن الس�� (ناتان��ل) قد قام �� وح��

� الق�، فلم يبق سوى �اب
ب�غالق جّل األبواب والنوافذ ��
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واحد.. �ما أسدل ستائر سم�كة ع� النوافذ، فلما سأله (آدم)
ا: عن س�ب هذا، قال همس�

»انتظر ح�� نغدو وح�دين.. ولسوف تتفق م�� ع� صواب
هذە الفكرة.. »

� أظلمتها الستائر، جلس الرجالن.. وقال � غرفة المكتب ال��
و��

الس�� (ناتان��ل):
ا غم أن زواجك قد �ان ��� - « عل�ك �أق� درجات الحذر.. ف��

وكذا اختفاءك، فإن �ال ال��ن قد أذ�عا.. »
-  »وك�ف؟ »

ا.. » � �دأت أ�ون رأ�� - « ال أدري.. ل�ن��
؟  » -  »وهل تعرف ��

- « الدودة الب�ضاء؟ نعم تعرف.. »
، فساد ظالم كئ�ب، واقتاد وأطفأ س�� (ناتان��ل) الضوء ال�هر��
ا من الستار (آدم) إ� مقعد أمام النافذة الجن���ة.. ثم رفع جزء�

ی (آدم) ما �الخارج.. ل��
وارتجف (آدم) لما رآە، فقال صد�قه �صوت هادي ملطف:

.. �مكنك ال�الم�  » � الوقت الحا��
- « ال خطر.. ��

ا �ش�ل خاص إال لمن �ملك خلف�ة عن لم �كن ما يراە مخ�ف�
ا �حق، ح�� لم �عد سوى الموض�ع.. و�رغم أن الظالم �ان دامس�
القل�ل مما �مكن رؤ�ته؛ �انت هناك أ�كة من أشجار عت�قة عند
ء �

، وفوق قممها �ان ضوء أخ�� غ��ب.. �� � ج الغر�� جانب ال��
� ال�دء �دا

�إشارة الخطر عند مزلقان الس�ك الحد�د�ة.. ��
.. � ا ثم أدرك (آدم) �عد قل�ل أنه يرتجف و�ــه�� سا�ن�

�
� �ان �� ، ح�� وع� الفور تذكر ذلك الضوء الذي رآە فوق الب��

ء �الذعر إذ هوى � ووجهه الم�� أ�كة (د�انا).. تذكر �خة الزن��
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ا تحسست �دە المسدس.. ثم أدرك أنه ال .. وال شعور�� � الب��
��

ا.. خطر هنالك.. حال��
� ضوئه الم��ــــح واصال

أضاء س�� (ناتان��ل) النور ثان�ة، و��
ال�الم.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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21- ع� مسافة دان�ة
قال (ناتان��ل):

دد ا.. فمنذ رحلت أنت اعتادت أن ت�� ا ش�طان�� - « إنها تملك مكر�
� كنت تقصدها �انتظام.. ي�دو أنها سمعت عن ع� األما�ن ال��
ا.. �خ�ل إّ� أنها ال تعرف أين تجدك زواجك ورح�لك مع�
و(م��).. ل�نها ت�حث �عنا�ة، إن الدودة الب�ضاء تملك �التأ��د
من اإلم�انات ما يناسب أغراضها.. و�مكنها الوصول أل�ة نافذة
ا عن ت��د.. و�ظّل من الح�مة أن نداری أنفسنا ح�� ال تعلم ش�ئ�

رح�لك أو عودتك.. »
- « هل بوسع واحد منا �ا س�دي أن �حاول رؤ�ة هذا المخلوق
ا قد � المخاطرة.. وال أظن أن أحد�

من مسافة دان�ة؟ أنا راغب ��
رآها عن قرب وعاش ل�ح� ما رآە.. »
ا متعقلة، وقال: رفع س�� (ناتان��ل) �د�

� زوجتك و�ل من تحّب.. »
؟ فكر �� ّ � - « ر�اە� إالم تلّمح �ا ب��

ا.. وخطر للس�� (ناتان��ل) أن األمر لن �كون ل�ن (آدم) �ان م��
بهذە الخطورة.. إن الدودة الب�ضاء ال تملك قوى خارقة
.. وهكذا ً

للطب�عة، ول�س بوسعها أن تؤذيهما ما لم ترهما أو�
ا.. اتفق الرجالن ع� الذهاب مع�

ا، ح�� إنهما اضطرا ، و�ان الظالم دامس� �
خرجا من ال�اب الخل��

ا إ� تلمس جذوع األشجار، ل�نهما �انا قادر�ن ع� رؤ�ة
�
أح�ان

الضوء األخ�� البه�م من �ع�د.. وشعر الرجالن بره�ة وقد أدر�ا
ما هما مق�الن عل�ه من خطر..

� أذن (آدم):
وهمس الس�� (ناتان��ل) ��
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ا عن قدرات هذا الوحش - « لنت�خ الحذر.. نحن ال نعرف ش�ئ�
ع� اإل�صار أو الشم أو الرؤ�ة.. لذا أرى أن نلتصق �ظالل

األشجار.. »
ا، فشعرا �أنما � ا، وغادر الرجالن الدغل أخ�� هّز (آدم) رأسه موافق�
قد خرجا من الظالم إ� ضوء الشمس.. حولهما ظالم ل�نه �ان

لرؤ�ة الموجودات..
ونظر (آدم) ألع�، فوجد الضوء األخ�� ح�ث هو.. �أنه فوق
عمود شامخ، و�� جوارە تتد� كتلتان لهما لون أب�ض، �أنهما
� تصاعدت رائحة ك��ــهة، ذراعان أث��تان.. و�� أنف الرجل��

� (أ�كة د�انا)..
� �انت تتصاعد من الب�� �� كتلك ال��

ثم ت�ّينا ما �ش�ه قص�ة الرمح ذات اللون األب�ض الساطع.. �ان
� ليتواری ما يتحرك ب�طء - والضوء األخ�� �شع منه - و�نح��

� األشجار.. �ان هذا هو رأس الثع�ان.. ب��
دنا الرجالن أ��� فرأ�ا جذع األفعوان، و�ان ع�ارة عن خرطوم
ا قاعدة ا، صانع� ط��ل هائل الحجم �لتف حول نفسه مرار�

يتحرك الرأس فوقها..
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� ع� عدم إحداث ضوضاء.. سواء فّر الرجالن ح��ص��
� راحت تلطم وجهيهما.. ولم �كفا �خطواتهما أو �الغصون ال��

عن الركض، ح�� وجدا نفسيهما أمام (ب�ج الق�امة).
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� ب�ت العدّو
�� -22

�
ا ��

�
� غرفة المكتب منهم�

� الص�اح التا�� �ان (ناتان��ل) ��
��

ا.. وقال:  خطا��
ً

� جاءە (آدم) حام� ال�تا�ة، ح��
ا.. قد �دأت العمل �الفعل.. » - « إن سعادتها ال تضّيع وقت�

- « ما الموض�ع؟ »
ا من ل�دي ا أن�ق�

�
قّدم له (آدم) المّغلف الذي �حمله، و�ان مظروف

(آراب�لال).. وقال:
� أمس.. »

� هنا؟ �� لم تر�� - « ل�ن ك�ف عرفت أن��
� يتعلق األمر � هدوء ورزانة، شأنه ح��

قال س�� (ناتان��ل) ��
��اعات الذ�اء:

ة ال نفهمها، ول��ما �ان .. ثمة أ�ار كث�� ّ � -  »دعك من هذا �ا ب��
من الخ�� لنا أنها تعرف.. إن لها ط�اع األفا�� وم�لها للخ�انة..
� �ستطيع الفرار، والخد�عة �� الص�غة ا ح�� ثم إنها ال تهاجم أ�د�

� تفضلها برغم قوتها المرع�ة.. ما هو محتوی الخطاب؟  » ال��
� دارها، وتتم�� لو

ب الشاي �� ) إ� �� - « تدعو�� و(م���
فها أنت كذلك بهذە ال��ارة�  » ���

- « سنق�ل هذە الدعوة �ا (آدم)�  »
- « ل�ن األمر واضح.. ال �مكن أن.... »

�
� أن تحارب �� -  »إنها من قواعد الد�لوماس�ة القد�مة �ا ب��

� تختارها أنت.. ونحن �قبولنا هذە الدعوة نجعل األرض ال��
األرض أرضنا، ون��كها ألنها ال تتوقع هذە الموافقة السهلة منا،

ا هنا.. » ولسوف تلعب مخاوفها دور�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� ) الس�� (ناتان��ل) عن الط��قة ال�� � دنا الموعد سألت (م��� ح��
س�ذهبون بها.. فقال:

- « ن��د أ��� قدر من الصخب، وأن �عرف الجميع أننا ذاهبون�
� (أ�كة د�انا)�  

� من أن �صل ب��دك إل�ك، ب�نما أنت ��
وال تنده��

«
وانطلق أصدقاؤنا �ع��ة �جرها جوادان �ش�طان، �عان ما
� تفصلهم عن (أ�كة د�انا).. فلما قطعا األم�ال المعدودة ال��

وصلوا قال لها س�� (ناتان��ل):
ء �

ا ما يتهددنا اليوم.. لقد أعددنا ل�ل �� - « ال أعتقد أن خطر�
عدته.. ستحاول الدودة الب�ضاء أن تؤذينا �الح�لة، ل�ن ل�س
 منها.. ل�س اليوم� وع� �ل

ً
ا هائ�

�
�القوة، برغم أن لديها مخزون

حال أرجو أن تنفذي أي أمر نصدرە لك دون مناقشة.. ها ��
� برأسك ألن هذا هو نصف المعركة  »

ذي البوا�ة.. احتف��
رح�ت بهم ل�دی (آراب�لال) �حرارة ثم اقتادتهم إ� غرفة أعّد بها

الشای..
� طرف القاعة

ا �حق، وراح ينظر حوله، فوجد �� �ان (آدم) متوتر�
�
ا، له ذات لون ومظهر ال�اب الذي اجتازە (أوالنجا) �� ا حد�د�� �ا��

� قلق والحظ أن الس�� (ناتان��ل) �فعل
تلك الل�لة.. راح يرمقه ��

ء.. �
نفس ال��

� عص��ة، وشكت من
�دأت ل�دی (آراب�لال) تحرك مروحتها ��

الحّر، وطل�ت من خدمها أن �فتحوا األبواب الخارج�ة..
ا �دأ ي��ب إ� ا كث�ف�

�
�دا الذعر ع� وجه (م��) ألن دخان

.. �انت له رائحة مه�جة الحجرة، وازداد كثافة أ��� فأ���
ا.. تدفعك إ� السعال دفع�

دون أن تدري ما تفعل هرعت (م��) – وقد أوشكت ع�
االختناق - إ� ال�اب الحد�دي ففتحته، و�انت ستارة ح����ة
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�سدە فمزقتها واندفعت للداخل، وقد غا�ت عنها حق�قة أنها ال
ا فعل، ا.. وه�ع (آدم) �دورە ل�مسك �ذراعها وحسن� ت�� ش�ئ�
� هوى ف�ه (أوالنجا)، ألن أمامها �انت تلك الب�� العم�قة ال��

� الظالم..
اها �� � ما �انت ل�� وال��

�انت األرض مغطاة �مادة ز���ة زلقة، ح�� إن (آدم) اضطر إ�
أن �ل�� بنفسه إ� الوراء � �جذبها إل�ه.. وسقطا ع� أرض

القاعة ق�ل أن ينهض (آدم) و�غلق ال�اب..
ا لم �كن، و�ن �انت ل�دي (آراب�لال) محتفظة بهدوئها �أن ش�ئ�

شحب وجهها �شدة ح�� اب�ّض �الورقة.. وكذا ظل س��
� أذن

ا ع� ر�اطة جأشه، وهمس �� ا مس�طر�
�
(ناتان��ل) متماس�

(آدم) إذ عاد لمقعدە:
- « إن الهجمة الرئ�س�ة آت�ة.. عندما أعط�ك اإلشارة اتجه
لل�اب ومعك زوجتك.. ال تمش.. اركض�� وال تخش أن ت�دو

ا.. »
�
مضح�

انت� الشاي وسط توتر عظ�م.. وفجأة تراقصت األضواء ثم
( غا�ت وساد الظالم.. �خ الس�� (ناتان��ل) وهو �جذب (م���

من �دها:
ا� » - « ��ع�

، الذي � وجذب (آدم) ذراعها األخرى، وجروا نحو ال�اب الخار��
� هذە

ا �� � �ان الخدم ع� وشك إغالقه.. �ان العثور عل�ه عس��
� �انت ت�تظرهم الظلمة ل�نهم وجدوە.. وهرعوا نحو الع���ة ال��
.. ثم أمر

�
ا إ� داخلها.. �ل رموها رم�ا �الخارج.. دفعوا (م��) دفع�

� وراءهم (آدم) الحوذي �االنطالق �أ�ع ما �مكن.. تارك��
صّدق من �اخ الخدم..

ُ
ضوضاء ال ت

ازات الع��ة، � وطّوق الرجالن خ� (م��) ل�حم�اها من اه��
ب�نما الخيول تركض �أع�� ما �ستطيع، وللحظة ارتفعت األرض
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أمام الخيول ثم ه�طت ثان�ة.. ل�ن الخيول تمكنت من تحا��
المرتفع ودارت حوله..

ا وصلوا �عد جهد م��ــــع إ� (ب�ج الق�امة)، و�ان ضوء القمر � وأخ��
ا. ا مرع�� المسالم الهادئ �غمر الم�ان، �أن ما مروا �ه �ان حلم�

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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23- عرض مدهش
) ف�ما حدث لهم، �لما شعرت أ��� أن هذا �لما فكرت (م���
ا أن تراە ع� � � الوقت نفسه �ان عس��

ا.. و�� �له لم �كن حق�ق��
أي ضوء آخر.. تصور أن تح�� هذا ألحدهم.. تقول له إنك قد
تناولت الشاي أمس مع دودة قد�مة لم تنقرض، و�ان الخدم

� �  ع����
ً

الذين �قدمون الشاي رجا�
�ان الس�� (ناتان��ل) قد وصل إ� اس�نتاج مؤداە أن ل�دي
ا ت خططها، و�� حال�� (آراب�لال) - لس�ب ال �فهمه - قد غ��
ها ع� � مسل�ها إ� ازد�اد تأث��

مسالمة.. وقد عزا الت�دل ��
(إدجار �اسوول) وخضوعه لسحرها..

ا، ودارت ا ر�ج�س) ص�اح� والحق�قة �� أن المرأة قد زارت (�اس��
 موض�ع توح�د

ً
ب�نها و(�اسوول) محادثة ط��لة، ط�ح فيها فع�

مستق�لهما.. و�رغم أن األخ�� لم �كن شد�د الحماس، فقد �ان
� أثناء العودة إ�

ا ح�� إن ل�دي (آراب�لال) هنأت نفسها �� مهذ��
(أ�كة د�انا)، ع� ما حققته من تخط�ط لمستق�لها.. وظهر هذا

� خطاب �عثت �ه إ� (آدم سالتون) تقول ف�ه:
��
 

« ع��زي مس�� سالتون:
»ثمة مسألة تتعلق �األعمال، ال أدري إن �ان بوسعك أن �سدي
�
� بيع (أ�كة د�انا)، وال أخ��

� النصح فيها.. لقد كنت راغ�ة ��
� الع��ز � أحب هذا الم�ان وأشم ف�ه رائحة زو�� عل�ك أن��
المرحوم، وذك��ات أول زواج �� وأنا �عد فتاة شا�ة.. لهذا وددت
.. � ع��ز إ� نف�� لو �عت الم�ان �سعر مناسب لشخص أم��
� � ال أج� ع� التم�� وأجرؤ ع� القول �أنك هذا الشخص ل���

إ� هذا الحّد..
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ل أثرى، � � اقتناء م��
ا �� ال�ا راغ�� � أس��

ر�ما �ان أحد أصدقائك ��
ا من ع� الرومان وال�لت ح�� �حمل �ل عظمة وتار�ــــخ إنجل��

اليوم، و�رغم هذا هو DERNIER CRI (�الفر�س�ة: ع� أخر
ح �ل التفاص�ل ا ل�� ّ مستعد� طراز)، ولسوف �كون محا��
القانون�ة.. وتكفي�� �لمة منك �قبول أو رفض العرض، واغفر �

هذا التدخل..
 

المخلصة (أراب�لال مارش)
ا ثم توجه لـ (م��) وصارحها �أنه راغب وقرأ (آدم) الخطاب مرار�

� قبول العرض، فقالت:
��

� - « �ا ع��زي.. أنا موافقة ع� �ل ما تراە وتختارە.. فنحن ب��
�دّي هللا الذي هدانا ولسوف يهدينا إ� ح�ث �شاء.. »

اء � غرفة المكتب اس�شار (آدم) الس�� (ناتان��ل) حول ��
و��

(أ�كة د�انا)، فصاح مندهشا:
ء كهذا؟! » �

�� �
� هللا� لماذا �حّق السماء ترغب �� حم�� - « فل��

- « ألن ُ�سهل عّ� تدم�� ع��ن الدودة الب�ضاء لو غدا مل�؟!
� عمق ق�ل أن �قول:

 و��
ً

فكر الرجل ط���
- « الحق أن �المك ف�ه كث�� من المنطق الحسن، برغم أنه أثار
� ال�دا�ة.. إن الض�عة ذات ق�مة تار�خ�ة ولسوف يزداد

�� � رع��
سعرها مع الوقت.. ولو �ان المال ينقصك لهذا، فأنا موافق ع�

أن أعط�ك ما ت��د.. »
� و���د، وقد ا �ا س�دي.. إن م�� من المال ما �كفي�� - « شكر�

� أنك موافق.. »
���

� عرف عمه اء العقار، وح�� وهكذا - دون إ�طاء - أ�ع (آدم) ���
ا بهذە األهم�ة، من شأنه أن يرفع �األمر ّ� ألن ور�ثه ابتاع عقار�

� المنطقة �لها..
اسمه ��
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� يزمع بها � الص�اح التا� سأله س�� (ناتان��ل) عن الط��قة ال��
و��

تدم�� الدودة الب�ضاء.. وقال له:
ا أقرب إ� مهام ة حق� � حملتها ع� �اهلك عس�� »إن مهمتك ال��
(هرقل).. فحجمها وقوتها وما ال نعلمه من خصالها �لها ضّدك..
ي�دو أن الدودة الب�ضاء �س�طر ع� �ل قوى الطب�عة ما عدا
� األرض؛

النار.. ل�ن ك�ف تؤذيها النار؟ ما عليها إال أن تغطس ��
�
عندها لن تملك إ�ذاءها، ح�� لو امتل�ت �ل مناجم الفحم ��

العالم.. ي�دو أن لد�ك خطة ما، فهل �� أن أعرفها؟  »
ا �ا س�دي ل�نها قد ال تصمد للتج��ة.. عندما حدثت -  »حق�
� لندن أن الم�ف سُيهاجم

متاعب البورصة، �ت إشاعة ��
اء، ف�ان �غرض التخ��ب.. وطلب المديرون رأي �عض الخ��
رأيهم أن خ�� وقا�ة ضد النار - و�� ما �انوا يهابونه - ل�ست
الماء �ل الرمل.. وهكذا جلبوا من رمال ال�حر الدق�قة - الن�ع
� �ل أرجاء

� الساعات الرمل�ة - ما وضعوە ��
الذي �ضعونه ��

.. خاصة مواضع الخطر.. � المب��
� �� أن أجلب �م�ة هائلة من الرمال � واتت�� -  »والفكرة ال��
� تحاول ل�دي � (أ�كة د�انا)، و�ــهذا ح��

� تلك الب�� ��
أسكبها ��

� صورة الدودة أن تعود إ� ملجئها؛ لن �ستطيع لهذا
(أراب�لال) ��

.. إن عمق الب�� هائل ولسوف �كون أحت�اك جسد الدودة
ً

س���
ا ألي تخ�ل.. �الرمال فائق�

ها؟  » � تدم��
- « لحظة.. ما جدوي الرمال ��

- « لن تدمرها.. فقط ستك�لها ح�ث � إ� أن أنفذ الجزء التا��
�
.. وهذا الجزء هو أصابع من الدينام�ت يتم إلقاؤها �� � من خط��

« � الب��
-  »ولن تحتاج إ� فت�ل أو ما �ش�ه هذا لتفجر الدينام�ت؟  »
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�
� أ�امنا هذە�  » - واب�سم (آدم) - لقد ج��وها ��

- « ل�س ��
ارة � علب، و���

� وضعوا ألف رطل من الدينام�ت �� ني��ورك ح��
ة أشعلوها، فأدى االرتجاج إ� تفج�� الدينام�ت، �ارود صغ��
�
اء أن االرتطام س�دّمر �ل زجاج النوافذ �� وقد حسب غ�� الخ��

� موضعها.. ال
� بزحزحة الصخور ��

المدينة.. ل�ن االنفجار ا�ت��
.. وهكذا نتحرر من وحش م��ــــع.. » أ���

ا عن زوجته. وغادر (آدم) الم�ان �حث�
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ة 24- المعركة األخ��
�انت ل�دي (آراب�لال) قد أصدرت تعل�مات لمحاميها ��عة نقل
� (أ�كة د�انا)، �ح�ث لم �ضع وقت ط��ل ح�� حصل

المل��ة ��
(آدم) ع� الض�عة.. و�عان ما أمر و�الءە �جلب كومة هائلة
من رمال (و�لش) الناعمة إ� الم�ان، �ما راح �خّزن المتفجرات
� ك�خ ذي سقف معد�� اب�ناە خلف (أ�كة د�انا).. ولم يرتب

��
� قمة اال�شغال

� غرضه إال ل�دي (آراب�لال)، ل�نها �انت ��
أحد ��

�س�ب إعدادات االنتقال، وترت��ات زواجها من (�اسوول) �ما
ت��د له..

� ��عة..
راح ج�ل الرمال ينمو ��عة، ودنت لحظة الهول اآل��

وذات ص�اح قا�ل ل�دي (آراب�لال) متجهة نحو القلعة، فتجرأ
ا وطلب أن يرافقها إ� هناك.. و�ە أن وافقت ع� الفور.. ومع�
ج، ودهش (�اسوول) من ز�ارة (آدم) له ل�نه اتجها إ� غرفة ال��

اعة.. لعب دور المض�ف ب��
ح لهما ك�ف�ة تحليق طائرته ج، ح�ث راح ��� اصطحبهما إ� ال��
الورق�ة، وك�ف �ستج�ب الطيور ع� الفور لرفع وخفض

الطائرة..
) �انت األمور هادئة.. و�ن �� � مزرعة (م��

� الوقت ذاته ��
��

� أن
عانت (ل�ال) الوحدة �س�ب افتقاد ابنة عمها، و�دأت تفكر ��

�
عليها �دورها أن تجد رفیق ح�اة.. ل�ن ما �ان هناك ال�ث�� ��

�).. إن (�اسوول) يث�� رعبها، ل�نه � مزرعة (م��
هذا الصدد ��

ا.. ع��س ممتاز.. ر�ما ال �مكن أن تتوقع مثله أ�د�
ل�نها �دأت ترى أن األمور ال تو�� �اطمئنان.. إن ل�دي
ا.. ا جوار الرجل، وعالقتها �ه تزداد عمق� (آراب�لال) موجودة دوم�

�
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� �التأ��د فكرتها الشا�ة عن
ا و�نا�� ثم إن الرجل �ارد جد�

� �ها تتم�� أن �حدث ما ي�دل مجرى
السعادة.. ل�نها ظلت ��

األمور..
( و�مرور الوقت ازداد شعورها �الوحشة والشوق إ� (م���
المتفهمة الحنون العطوف.. وأدركت �حّق م�لغ خسارتها..
تها رجفة لم شحب لونها وأحاطت هاالت سوداء �عي�يها، واع��
ا.. �ان هذا ا رهي�� �ستطع إخفاءها، و�دا لها المستق�ل موحش�
� وصلتها رسالة من (�اسوول) �سألها أن �سمح له �اح�ساء ح��
� تهي�تها ا.. وما �ان لها أن ترفض دعوته ال�� � دارها غد�

الشاي ��
ا.. � كث��

� الموعد المحدد وصل (�اسوول) فصارت حالتها العص��ة
و��

مدعاة للشفقة، و�ن �ها أن خادمه المخ�ف (أوالنجا) لم �لحق
�ه ليث�� فزعها، و�انت قد تعمدت اخت�ار �ل ما هو رخ�ص أو
� الفارق قبيح من أدوات الشاي واألط�اق، لتجعله ي�ب��

االجتما�� المهول ب�نهما..
� ثابتة .. وراح �ع�� ا كعادته أو أ��� �ان وجه (�اسوول) فوالذ��
� عي�يها، فارتجفت لما س�حدث �عد هذا،

ثاق�ة �حدق ��
مادامت هذە �� ال�دا�ة�

.. حرب النظرات.. � � االثن�� و�ال إنذار، �دأت الحرب النفسان�ة ب��
� الن�، و�ذ رأى الرجل أن الفتاة هشة وح�دة امتأل ب�ق��
ا.. �انت �ط�عها غ�� أنان�ة ال تقدر ع� وازدادت نظراته ث�ات�
� معارك من تحبهم..

االست�سال �� معاركها الخاصة، �ما تقدر ��
.. �

�� و�دأت أهدابها ال�ث�فة تهوى ع� عي�يها وعضالتها �س��
) - �معجزة ما - المدخل ع�� الحد�قة.. هنا اجتازت (م���

و�أنما منح دخول (م�م) (ل�ال) ح�اة جد�دة؛ تحفزت وتحركت
فيها إرادة القتال.. وقا�لت (م��) نظرات (�اسوول) �مثلها،
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ف�دا عل�ه االرت�اك، وتراجع للوراء.. تراجع ح�� المدخل.. ثم
تع�� وهوى ع� الح�..

عندها فقط خارت قوی (ل�ال)، فسقطت �شهقة حارة ع�
األر�كة.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ا لوجه 25- وجه�
� حالة كهذە، �اإلضافة إ� أن

ا لرؤ�ة (ل�ال) �� � ) كث�� اغتمت (م���
ا، وقد ج��ت معها (م��) �ل أسال�ب الفتاة �انت ذاهلة تمام�
اإلفاقة المعهودة دون جدوى.. �الواقع �دا أن حالتها تزداد
ا.. ا، ولونها يزداد شح��� ا، وراحت حركة صدرها تزداد وهن� سوء�

� أدركت أن ابنة عمها قد ماتت.. ) الهلع، ح�� وانتاب (م���
ازداد الغسق قتامة، ودنت ظالل المساء.. وجلست (م��) ع�
األرض تطوق �ذراعيها (ل�ال) غ�� شاعرة �ازد�اد الظالم.. ال
� جلستها، فقد �دا لها أنها قضت

تدري �م مر من الزمن ��
ا، والحق�قة �� أنها لم �ستغرق سوى نصف ساعة.. دهور�

�
�ان ما أعاد لها صوابها، هو أنها شعرت ب�د الفتاة دافئة ��

� الفتاة مفتوحتان �من كفها.. أضاءت النور فوجدت أن عي��
ماتت �التأ��د، ل�ن فيهما نظرة ما �لها استغاثة ودعاء..

ا ر�ج�س) لتواجه  إ� (�اس��
ً

نهضت وقررت أن تتجه حا�
(�اسوول) �حق�قة أنه - �ش�ل ما - تمكن من قتل (ل�ال)..

لسوف �دفع الثمن..
ج.. وأدركت أن � غرفة ال��

دنت من القلعة فلم تر أضواء إال ��
(�اسوول) هناك، فدخلت من الردهة، وتحسست ط��قها ع��

الدرجات ح�� وصلت إ� ال�اب المفت�ح.. وع�� فرجته
ا و�داە استطاعت أن ترى (�اسوول) �ذرع الم�ان جيئة وذها��

خلف ظهرە..
ا لرؤ�تها فتحت ال�اب ودخلت دون أن تقرعه، فاستدار مندهش�
� صمت تاّم..

هة وقف االثنان ي��ادالن النظرات �� هنا.. ول��
و�انت أول من ت�لم:
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- « أيها القاتل� لقد ماتت (ل�ال)�! »
؟  » - « ر�اە� ماتت؟ هل أنت متأ�دة؟ م��

، �ما تعرف أن هللا �
- « �عد ما تركتنا.. أنت تعرف أن هذا حق���

يرانا اآلن.. لقد قتلتها� »
� �المك �ا امرأة�  »

� حذرة ��
-  »كو��

� أعرف ما أقول.. وأعرف أنك وتلك ا ألن�� - « �ل سأقولها مرار�
�ئة.. أنت � تعذ�ب تلك الع��زة ال��

كتما �� المرأة األخرى، قد اش��
ال وّ� لك إال الش�طان وطائرتك الحمقاء.. وأعرف أن اسمك
� المح�مة السماو�ة العظ�، فاندم اآلن ق�ل أال

ُينادي اآلن ��
� العذاب األ�دّى.. »

ينفع الندم.. وق�ل أن تغ�ب ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

�ان موت (ل�ال) مفاجأة قاس�ة ل�ل محبيها، وقد ترك (آدم)
زوجته وجدها �عدان الطقوس النهائ�ة للع��زة المتوفاة، وقرر
� خطط � إعداد مص�دة الدودة الب�ضاء ال��

� الوقت ��
أن �م��

لها.. مأل الب�� �الرمال الناعمة، ثم ن�� فيها عبوات الدينام�ت..
� عمله الس�� (ناتان��ل) وطاقم من الرجال..

و�ان �عاونه ��
، تج��

ً
� النظر من النافذة ل��

� الوقت ��
أما (م��) فراحت تم��

� موت (ل�ال) نفع ما، فهو أنها لم تعد تهاب
� �ان �� أحزانها، ول��

الدودة الب�ضاء..
ا أب�ض يزحف هنالك.. � أثناء نظرها من النافذة، رأت ش�ئ�

��
ا لتختلس اجعت غ����� وخ�ل لها أن هذە ل�دي (آراب�لال)، ف��

النظر من وراء الستار..
ا، وتختلس النظرات إ� الوراء �أنما �انت المرأة تم�� حث�ث�
) أنه من الخ�� أن تقفو أثر ا.. هنا خطر لـ (م��� تته�ب ش�ئ�
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المرأة، و�عان ما ارتدت ع�اءة سوداء وغادرت الدار..
� األشجار ال�ث�فة، ال يهديها سوى ثوب المرأة � ب��

راحت تم��
ا األب�ض، وأدركت أن ل�دي (آراب�لال) تتجه نحو (�اس��
� الظالم.. فقررت أن

ر�ج�س).. ل�ن �عان ما فقدت أثرها ��
ك للظروف أن ا ر�ج�س) ع� �ل حال، وت�� تتجه إ� (�اس��

تحدد مسارها..
� الوقت ذاته �انت ل�دي (آراب�لال) قد رأت (م��)، وتوارت

��
� إ�ار.. وهو نموذج

ح�� تعرف وجهتها، ثم راحت ت��عها ��
ج، ) الغافلة إ� ال�� � �م�� ف��سة.. واتجهت (م��� للص�اد ح��
وارتقت درجات السلم إ� ح�ث �ان (إدجار �اسوول) ي�تظر
� خواطر سوداء عن موت (ل�ال) واتهام (م��)

ا ��
�
وحدە، غارق

له..
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لم �سمع طرقتها الواهنة ع� ال�اب، مما جعلها تحشد
شجاعتها وتفتح ال�اب �قوة..

� مأزق لم �خطر ب�الها قط�
هنا وجدت نفسها ��
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ج 26- فوق سقف ال��
� الطب�عة،

�دأت العاصفة الدان�ة تعلن عن نفسها، ل�س فقط ��
� السماء

�� � � ط�اع وأفئدة الناس، و�ی االضطراب ال�هر��
�ل و��

إ� الحيوانات وخاصة أذ�اها.. وكذا �ان (إدجار �اسوول) برغم
� �انت تحمل برودة ط�اعه وأنان�ته.. وح�� ل�دي (آراب�لال) ال��
ا جد�دة � �انت دوم� ؛ لم تخُل من مشاعر األن�� ال�� ط�اع األفا��

برغم قدمها..
� منأى عن الرجل، و�� �شعر �العاصفة

وجلست (م��) ��
ا، ا�د.. وسمعته يت�لم فانتابها الهلع.. إن الرجل قد جّن تمام� � ت��
و�عه جنون العظمة ح�� ل�حسب أن لد�ه - والع�اذ �ا� -
ا ّ القدير، و�� حالة �عرفها األط�اء النفسيون ج�د� قدرات الع��

� مصحاتهم.. وتدل ع� دنو النها�ة.. ومن الغ��ب أنه ح��
��

� وجود ل�دی (آراب�لال).. وقال لـ (م��) هذە اللحظة لم ي�ب��
: دون تفك��

ج.. » - « تعا�� م�� إ� سطح ال��
- « ولماذا؟  »

� أن ت��ــها..
- « ثمة تجارب مهمة.. تجارب شائقة أرغب ��

تجارب ع� الطائرة الورق�ة.. »
� معك.. »

- « س���
قالتها ب�ساطة ونهضت، وهو ي��عها نحو الدرجات المنحدرة
� تقود إ� السطح.. فالحق�قة �� أنها لم تعد تهاب قدراته ال��
العقل�ة، فقد برهنت لنفسها ع� أنها قادرة ع� قهرها.. أما عن

ا.. جنونه فال تها�ه أ�ض�
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ء ما �
وسمعت ل�دي (آراب�لال) �ل ما ق�ل فجن جنونها.. ثمة ��

� �ال شك، و�المهما يو� بوئام �عد عداوة طالت.. � االثن�� ب��
وهذا من شأنه هدم خططها �لها� وهكذا قررت أن ت��عهما إ�
ء، وتتوارى �

السطح العاصف ح�ث ال��ــــح الثائرة تط��ّ �ل ��
هناك..

�ان الخ�ط الذي ر�طت �ه الطائرة الورق�ة، وال�ای الذي يتح�م
ا مبهمة موحشة، راحت - � إرسال األش�اء لها، �حدثان أصوات�

��
ا من التناغم �أنما ل�صاحب مع الجو المتوتر – تخلف نوع�

� توشك ع� الحدوث.. المأساة ال��
ج، � أضواء غرفة ال��

) ي��ض �حدة.. فقد رأت �� وراح قلب (م���
� يزمع � الذي تراە ح�� ك�� وجه (�اسوول) وعل�ه عالمات ال��
استعمال قدراته التن��م�ة.. و�ان حاج�اە األسودان �ش�الن

� �الخطر.. ا من تحته تلتمع عيناە منذرت�� ساتر�
� السماء اآلن، برغم أنه لم �كن هناك

�ان ضوء غامض يتوهج ��
� حفرة �الجدار..

ا �� من برق.. وقررت (م��) أن تتوارى مؤقت�
�

ا، وراح يت�لم ��اخ عال ��� ا منها جد� ل�ن (�اسوول) �ان ق����
ا�د من دق�قة ألخرى، ولعب صخب الطب�عة � �جنونه الذي ي��
ا.. �أنما أحّس � جعل حالته العقل�ة تزداد تدهور�

ا �� من حوله دور�
أن ثورة الطب�عة هذە �� امتثال ألوامرە وحالته النفس�ة..

� عروق ل�دي (آراب�لال)، وأحست �الحق�قة.. ال
وغ� الدم ��

ا، � الزواج من هذا الرجل.. إنه مخبول تمام�
جدوى وال أمل ��

و�اإلضافة لهذا من الواضح أنه يه�م �ـ (م��).. إذن عليها
االنتقام منه.. عليها أن تقتادە إ� ع��ن الدودة الب�ضاء، ول�ن

ك�ف؟
� ال �ستطيع الخالص من � الطائرة ال��

إن الحل الوح�د ��من ��
نفوذها عل�ه.. �سللت �حذر وتمكنت من فك خ�ط الطائرة
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ج، من ثم غادرت الم�ان م�عة، و�ن ظل الذي ي�بتها إ� ال��
� الق��ن ح�� �لغت بوابتها ج.. ومشت ما ب�� الخ�ط �مّر �ال��

الخاصة.. وأ�عت إ� الب�� المخ�فة..
ا ر�ج�س). لم يبق سوى انتظار قدوم س�د (�اس��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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27- انتهاء العاصفة
ج، ال ي��ان �ان (�اسوول) و(م��) مازاال ي�تظران ع� سقف ال��
�عضهما.. ولم �كن لدي (�اسوول) ما ُ�قال، ب�نما �ان لدي
(م��) ال�ث�� منه.. و�عد صمت طال قررت (م��) أن ت�دأ

ال�الم.. قالت:
- « مس�� (�اسوول) - �صوت عال ح�� �صله صوتها وسط �ل
هذە ال�ه��اء وه��م الرعد، وجاءها رّدە فلم ت�ب�نه، ل�نه ع�
� هذا الظالم - إن البوا�ة

األقل جعلها تعرف أين هو �الض�ط ��
� ال أجدها؟  » مغلقة.. فهال فتحتها �� ألن��

و�انت تت�لم و�� تتحسس المسدس الذي أعطاها إ�اە (آدم)
� صدرها.. �انت

� حاالت الطوارئ، و�انت تدار�ه ��
لالستعمال ��

�شعر �الخطر.. �الحصار.. وكذا �ان (�اسوول) الذي تحركت
س �الفحيح، � عندە.. و�صوت ��

�ل حواس التحفز الحيوا��
و�صوت تتطاير مقاطعه مع ال��ــــح قال:

- « أنت جئت ها هنا ��امل إرادتك.. وع� �ل حال أنا لن أعوق
ح��تك.. �مكنك الرح�ل ول�ن اعتمدي ع� نفسك.. عل�ك أن

تجدي المخ�ج وحدك�  »
بتهذ�ب خطر أجا�ت:

� ستكون له �لمتان معك.. - « أنا راحلة.. ل�ن (آدم) زو��
و�مكنك وقتها أن تلوم نفسك.. »

ا لها، ألنها أشعل الم��د من المغن�سيوم، ف�ان هذا مناس��
� المدخل، و�عان ما اجتازته � الضوء أن ت�ب��

استطاعت ��
مستعينة �حاسة االتجاە، �عد ما ساد الظالم من جد�د..

� الجاّدة قاصدة (ل� ه�ل).. دارها..
راحت تركض ��
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� مكت�ه،
عرفت من الخدم أن (آدم) قد عاد للدار وأنه ��

فصعدت إل�ه م�عة.. �دا عل�ه ال�ور لرؤ�تها ل�نه تفحص
� مش�لة ما، فأجلسها ع�

وجهها �عنا�ة.. وأدرك أنها �انت ��
� � إ� التفاص�ل ال��

األر�كة جوار النافذة.. وجلس جوارها �ص��
� النها�ة قال

تحكيها، دون أن يتدخل �أسئلة أو تعل�قات.. و��
لها:

ە ل�ل هذا.. » ا أذهب ألري (�اسوول) وأعرف ما تفس�� - « غد�
�
� من ألم ��

-  »أتوسل إل�ك أال ت�شاجر معه.. لقد ذقت ما �ك��
� عن القلق عل�ك.. » ة الماض�ة، مما �غني�� الف��

� هللا ع� ذلك.. »
.. ل�ن فل�ساعد�� �

- « سأحاول �ا ع��ز��
 جعلها ت�� ما حدث:

ً
ثم قال محاو�

»هذا الـ (�اسوول) �لعب لع�ة خطرة �حّق.. إن طائرة تط�� من
ق إ� � ل�لة كهذە، لجنون مطبق.. لسوف تجتذب ال��

ج، �� ال��
� السماء وسط �ل هذە

ح�ث �ع�ش الرجل.. إن الطائرة ��
السحب المشحونة.. ولسوف ��ى ال�ه��اء ع�� الخ�ط،
ات المدافع.. ولو �ة ع�� ا ر�ج�س) �ما �فوق �� ب (�اس�� وت��
�انت هناك معادن ع� الح�ل فلن تمهد الط��ق فحسب، �ل

ستكون الط��ق ذاته�  »
ا؟  » - « إذن دعنا نخ�ج للعراء.. أل�س أ��� أمن�

وارتدت ع�اءتها من جد�د، وكذا فعل (آدم)، وأعطاها ذراعه
لتتأ�طه �عد ما استوثق من أن مسدسه �عمل �كفاءة.. وقررا أن
�) ليتأ�دا من أن األمور ع� ما يرام مع �ذه�ا إ� مزرعة (م��

..( جّد (م���
�انت العاصفة عن�فة ولها صخب �صّم اآلذان، واستطاعت
(م��) أن تظل ع� قدميها �كث�� من الع�.. أمسكت بزوجها
�قوة، ووصال إ� المزرعة.. �انت األضواء �لها مطفأة وال صوت
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ء ع� ما ُيرام.. وهكذا �
هنالك، ل�ن (م��) أدركت أن �ل ��

ا ر�ج�س).. اتجها إ� (�اس��
ا ف�ه هو ح�ل الطائرة الذي تركته ل�دی (آراب�لال) �ان أول ما تع��

� حذر و�صوت هامس:
ع� األرض، وتنهد (آدم) وقال لها ��

�
.. لسوف �م�� �

�� -  »ح�ث هذا الح�ل ��من الخطر �ا صغ��
� هذا الط��ق �الذات، واآلن أر�د منك أن تعودي للدار

ق �� ال��
� أي موضع.. سألحق �ك �عد

� هذا الح�ل ��
ا، وتحا�� ج���

قل�ل.. »
� � الخطر.. فال تحرم��

- « �ل ما أردت هو أن أ�ون معك ح�� ��
هذا الحق.. »

ء �
� تطالب ��� .. وأحمد هللا أن زوج�� �

�� - « ل�كن �ا صغ��
ا، ولنلق ما أراد هللا بنا.. » كهذا.. فلنبق مع�

راحا �مش�ان وراء الح�ل محاذر�ن أن �دوسا عل�ه، و�ان له لون
ا، � واضح، فوجداە يتجه إ� (أ�كة د�انا).. �ان (آدم) قلق� مم��
ا أن (أ�كة د�انا) مألى �المتفجرات، و(م��) ال فهو �عرف ج�د�
تعرف هذا.. لذا طلب منها أن ت�تعد وت�حث عن طرف آخر

لهذا الح�ل..
ا، ق، والتمعت السماء مرار� هنا - ق�ل أن تصدع �أوامرە - �دأ ال��
ق والرعد، أن � ال�� ة ما ب�� فاحتضن (آدم) زوجته، وقّدر من الف��
ا.. ل�ن من الواضح أنه �دنو منهما قلب العاصفة مازال �ع�د�

ا.. ��ع�
والتمعت السماء بوم�ض جعل الموجودات ت�دو �أنما تحجرت
� م�انها.. �دا كشجرة مقل��ة هائلة تتد� من السماء.. ثم هوى

��
ج ا ر�ج�س)، ورأى (آدم) ال�� �ط من برق فوق ب�ج (�اس�� ��

، ثم يهوي �أوراق اللعب.. � يرتجف و�ــه��
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وانفصل لسان أزرق، وراح يركض ��عة مذهلة نحو (أ�كة
� د�انا).. ومنها تصاعد صوت خشب يتهشم، ثم �خة غض��

جعلت فؤاد (آدم) الجريء يتجمد.. ودّوي صوت انفجار مروع
آت من تحت األرض... ثم راحت (أ�كة د�انا) تتهاوي، �اشفة

� راح ال�اخ يتصاعد منها.. لعيونهم عن الب�� المهولة ال��
ا �أن �فقدها النوم ط�لة ح�اتها.. ) �ان قمين� ل�ن ما رأته (م���
، ومع �ل انفجار �انت � الب��

لقد �انت االنفجارات مستمرة ��
، ومعها قطع من لحم قذف من الب��

ُ
كتلة رمال مخلوطة �الدم ت

ا من ثوان، لذا راحت تل�م ممزق ودهن.. قطع من �ائن �ان ح��
القطع، ترتجف م�شنجة، �أنما �ل قطعة منها ت�خ �دورها...

ا �جلد ذي قشور، �أنه جلد ثع�ان هائل.. �ان �عض القطع مغلف�
� أشالء الدودة الب�ضاء �ما رآها وس�� واستطاع (آدم) أن ي�ب��

، � � تلك الل�لة.. و�دأت األشجار ته��
� األشجار �� (ناتان��ل) ب��

ل نفسه يتأرجح، �أنما يوشك ع� مغادرة جذورە.. ومن � والم��
ان.. �ل صوب تصاعدت الن��

ء وساد الصمت... صمت له لون �
ثم �ذات ال�عة هدأ �ل ��

الظالم..
ا نها�ة ال�ابوس... ا �دأ ضوء الشمس الول�د ي��لج معلن� � وأخ��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� �د (م��)،
� تلك الل�لة.. لقد م�� و�دە ��

ولم ير(آدم) فراشه ��
� � �ل المشاهد الش��عة ال��

� أال �فكرا �� نحو (ل� ه�ل) محاول��
ا �أ��� ما �حدث ا �اسم� � تلك الل�لة.. و�ان الص�اح به�ج�

رأ�اها ��
�عد العواصف العات�ة..
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ا واقتاد (آدم) زوجته إ� الفراش، و أرقدها هناك ثم أر�� ستار�
ع� النافذة ل�سمح لضوء الشمس �الدخول ع� نحو �طمئنها..
وظل معها ح�� استو� النعاس ع� جسدها المنهك، ثم اتجه
�ان الشاي.. لغرفة المكتب ح�ث �ان عمه والس�� (ناتان��ل) ���

ء �الطبع.. �
و�انا �عرفان ��ل ��

�
� ال�دء زاروا (أ�كة د�انا) و�انت قد تحولت إ� أنقاض �دت ��

��
.. ل�ن لم أسوأ حال �� ضوء الفجر.. واستطاعوا أن يروا الب��
�جدوا �قا�ا من أشالء الدودة الب�ضاء وال دمائها.. لقد قذف
ا، وابتلعت الب�� �عضها ثان�ة.. و�عد االنفجار ب�عضها �ع�د�
دقائق من المشاهدة، شعروا �أن االضطراب تحت األرض لم
ز أحشاؤها و�قا�ا الوحش �ة تفور وت�� يتوقف �عد.. �انت ال��
�
ا �� ا جد� ا، ألن التعفن �دب ��ع� ا م��ع� من آن آلخر.. و�ان مشهد�

ق.. � أهل�ها ال�� األجساد ال��
ا عن هذا ومن دون اتفاق ابتعد الرجال لي�شقوا ال�س�م �ع�د�

الهول..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ة قد لعب دورە مع أعصاب (م��)، و�ان انفعال األ�ام األخ��
ا �ال�س�ة لها �� تتال�� االنه�ار.. ح�� غدا تغي�� الجو حتم��

وقال مس�� (سالتون) العجوز:
- « أحسب أن الوقت قد حان أيها الشا�ان � تظفرا �شهر

عسل.. »
والتمعت عيناە إذ قال هذا..

�انت نظرة (م��) الناعمة الخجول إ� زوجها الشجاع، �� خ��
إجا�ة..
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(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

1- وصول آدم سالتون..
ا ر�جس) 2- آل (�اسوول) و(�اس��

3- أ�كة د�انا..
4- رحلة الل�دي آراب�لال

5- الدودة الب�ضاء
6- الصقر وال�مامة

7- أوالنجا
8- شئون الح�اة
9- رائحة الموت

10- الطائرة الورق�ة
11- صندوق (م�سمر)

12- الصندوق ُ�فتح
13- هالوس أوالنجا

� األثر
�� -14

15- ز�ارة تعاُطف
16- لغز األ�كة

حل (أوالنجا) 17- فل��
� الظالم

18- عدو ��
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19- أ�ض
20- الضوء األخ��

21- ع� مسافة دان�ة
� ب�ت العدّو

�� -22
23- عرض مدهش

ة 24- المعركة األخ��
ا لوجه 25- وجه�

ج 26- فوق سقف ال��
27- انتهاء العاصفة
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Notes

[←1]
� السابع � القرن��

ا) �� السا�سون هم ق�ائل جرمان�ة، �انت تع�ش شما� (ألمان�ا)، وغزت (إنجل��
. � والثامن الم�الدي��
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[←2]
� القرن العا�� الم�الدي.

� شمال فر�سا ��
النورمان ق�ائل اسكندناف�ة، �انت تع�ش ��
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[←3]
� الهند و�ورما، اعتادت الهجوم �استعمال الخيول.

الدا���ت: جماعة من قطاع الطرق ��
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[←4]
�
� غرب إف��ق�ا، ولها عالقة ق��ة �الـ (فودو)، الذي �مارس اليوم ��

: د�انة قد�مة �انت تمارس �� أو��
� الرمال �غرض اإل�ذاء.

� إخفاء السحر �� ) اإلف��ق�ة عامة، تع�� � )، ولفظة (أو�� � (ال�ار���
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[←5]
ة ع� ، وأجرى تجارب كث�� � أواخر القرن الثامن ع��

فران�س م�سمر: هو طب�ب نمساوي عاش ��
.. ة ط��لة �ان لفظ (م�سم��ة) �ش�� إ� التن��م المغناط��� � الحيوانات، ولف��

التن��م المغناط��� ��
ا، ل�ن العلم الحد�ث رّد ته نصا�� وقد قامت لجنة طب�ة فر�س�ة �دراسة تجارب الرجل وقتها واعت��

إل�ه اعت�ارە، ووجد أن تجار�ه �انت مف�دة وجادة�
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[←6]
� ذروة عهد االستعمار، وهو هنا �ع�� عن المفهوم

�� �
�جب أال ن�� أن القصة كتبها �اتب ب��طا��

س من األدغال، ال �ملك إال �ل ما هو � وحش مف�� : الزن�� � الساند وقتها لدى أ��� ال�تاب الغ��ي��
� الحق�قة لم �ستطع مقاومة إغراء حذف

ا أقبح من وجهه، و�� �ر من العواطف.. وقل�ه دائم� حق�� و��
ة عامة� � فحسب، �ل و�ل من هو أسود ال��� � ال تتهم هذا الزن�� ال�ث�� من الع�ارات العن��ة، ال��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
          العدد رقم (33)

 
 
 
 
 

رحيق المل�ات
 

قصة: روالد دال
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
ال �عرف (روآلد دال) سوي عدد محدود جدا من قراء
�ة ف�ش�ل (دال) تراثا ع��زا � الع���ة، ل�ن �ال�س�ة لقارئ اإلنجل��
� قصص األطفال اوح ما ب�� � ت�� جدا وحم�ما من القصص ال��
ة غ���ة األف�ار المفعمة �شخص�ات والقصص القص��

�ار��اتور�ة ال �مكن �س�انها.
� (الناداف) �مقاطعة

ولد (روآلد دال) (1) عام 1916 ��
، تم�� دائما أن يتعلم � �ة، ألب مهاجر نرو��� � (و�لز) اإلنجل��

ها األفضل.. � مدارس ب��طان�ة ألنه �عت��
أبناؤە ��

� إرسال (دال) إ� مدرسة
ونجحت األم �عد وفاة زوجها ��

كة (شل) �� �
� وعمل �� ز).. وك�� الص�� داخل�ة �� (سانت بي��

).. و�ش�ت � و�� � أرسلته إ� (دار السالم) ثم (ن�� ول، ال�� للب��
� الصحراء اللي��ة، ثم نجا ل�عمل ط�ارا

الحرب و�اد �ل�� حتفه ��
� اليونان..

مقاتال ��
و��ت�� األمر �الف�� وقد صار مساعدا للملحق العسكري
� (واشنطن).. و�ان هذا هو الوقت الذي كتب ف�ه

�� �
�طا�� ال��

� كت�ب
) ل�خرجها �� �

اها (والت ديز�� � اش�� قصة (األقزام)، ال��
لألطفال..

القت قصص (دال) التال�ة نجاحا ساحقا، وترجمت أل���
� (�ا�ينجهام شاير)

�� �
� عام 1990 تو��

ة لغة.. و�� من خمس ع��
� �ل أرجاء األرض..

تار�ا أت�اعا ل�تا�اته ��
� �د�ك اآلن �� سبع قصص � ب�� المجموعة القصص�ة ال��
� صدرت عام 1959.. ة من مجموعته (ق�لة.. ق�لة) ال�� قص��

وأرجو أن �ستمتع بها �ما استمتعت أنا.
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د. أحمد خالد
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أهم أعمال (روآلد دال):
س�� ذات�ة:

د: ح�ا�ات من الطفولة.
�
- َول

ّ وح�دا.. �
- الم��

قصص أطفال:
) ومصنع الش�كوالتة. - (شار��

� العظ�م. ) والمصعد الزجا�� - (شار��
. ) ال�طل العال�� �

- (دا��
- التمساح العمالق.

- عالج جورج المذهل.
- األقزام.
- ماتلدا.

- الساحرات.
روا�ات:

- ع�� (أوزوالد).
- أح�انا أ�دا.

أشعار:
- أشعار ثائرة.

- وحوش قذرة.
ة: قصص قص��

- آە �ا �َّ الح�اة الحلو�
- أفضل ما كتب (روآلد دال).

- قصص غ�� متوقعة.
- ق�لة.. ق�لة.
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- حمل للمذبح وقصص أخرى.
۔ حافلة (روآلد دال).

- قصص مختارة.
- شخص مثلك.

- خرافتان.
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(و�ل�ام) و (ماري)..
.. ك ال�ث�� ل)، لم ي�� � (و�ل�ام ب��

حينما تو��
ء لزوجته.. �

و�اس�ثناء �عض اله�ات ألقار�ه.. فقد ترك �ل ��
و�عد انتهاء الجنازة �أسب�ع، اتجهت األرملة إ� مكتب منفذ

الوص�ة الذي ناولها مظروفا مختوما، وقال لها:
� أن أعط�ك هذا.. لقد أرسله زوجك لنا ق�ل - طلب م��
، ول��ما أردت قراءته ع� الوفاة، و��دو �� أن هذا شخ��

انفراد..
أخذت منه المظروف واتجهت إ� الشارع..

.. �التأ��د هو ت الخطاب فوجدت أنه خطاب رس�� تحسسَّ
.. تعرف هذا من سمكه وصالبته.. من المحتم أن خطاب رس��
�كون كذلك ألن (و�ل�ام) لم �فعل ش�ئا غ�� رس�� ط�لة ح�اته..

� (ماري):
«ع��ز��

ا رح��� عن هذا العالم، ل�ن �جب أن أرجو أال يزعجك كث��
�اء.. إلخ..» ة �كرامتك وذات ك�� � � مع��

تتذكري دوما أن تكو��
� آخر

هذا خطاب تقل�دي من (و�ل�ام).. أ�كون قد ضعف ��
الخطاب وكتب لها ش�ئا روما�س�ا جم�ال؟ ر�ما �عض الشكر
� عاما من ح�اتها كوت فيها مليون قم�ص، وطهت ع� ثالث��

مليون وج�ة، ورت�ت مليون فراش..
ل لت�حث عن هذە � قررت أن ت�تظر ح�� تصل إ� الم��

� تحتاج إليها.. السطور ال��
ل اتجهت إ� غرفة المع�شة، وجلست ع� � � الم��

و��
األر�كة، وفتحت المظروف، وأخرجت ما �ه..
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� ورقة مث�تة �مش�ك ورق �لها كت�ت �ان �ه نحو خمس��
�خط دقيق صارم.. لهذا توجست خ�فة.. أشعلت لفافة تبغ..
� المطفأة، وقالت لنفسها: أنا ال أستطيع قراءة هذا

ثم وضعتها ��
الخطاب ل�ن هل بوسع المرء أال �قرأ خطا�ا من م�ت؟

ر�ما نعم..
� طرف الحجرة، المقعد

نظرت إ� مقعد (و�ل�ام) األث�� ��
الجلدي الذي يتوسطه انخفاض صنعه ردفا (و�ل�ام) ع��

األعوام، وثمة �قعة سوداء ع� الظهر ح�ث �ان رأس (و�ل�ام)
�ــــح.. �س��

�انت دوما تجلس أمامه تحوك الث�اب، ب�نما زوجان من
� العيون يرمقانها من فوق ال�تاب.. �انت عيناە زرقاو�ن �اردت��

ترمقانها ط�لة ح�اتها.. ح�� و�� وح�دة..
أخرجت ع��ناتها من الحقي�ة، و�دأت تقرأ:

، ولسوف ُتع� لِك �عد �
� لِك �ا ع��ز�� - هذە الرسالة م��

ح ما � من منظرها، فل�ست سوى محاولة ل��
.. ال تخا�� �

وفا��
.. ولماذا ق�لت أن �فعله.. فعله (الندي) ��

ا أن أحدثك عن (الندي)، � األ�ام الماض�ة حاولت كث��
��

، وهو موقف ي�بع من الجهل، ل�نك رفضت �عناد أن �سم�� ��
� الغالب وجهة نظرك، وهذا هو

ِت �� ولو عرفت �ل الحقائق لغ��
� أ�تب هذە الصفحات. الس�ب الذي جعل��

� من هذە السطور س��دأ الحماس � تفرغ�� أعتقد أنه ح��
ي�تا�ك، ول��ما تفاخرت �ما قام �ه زوجك.

� أن أ�تب عنك، و�م كنت زوجة مخلصة
� رغ�ة ق��ة �� إن ��

� (أوكسفورد)
�� � � الحد�ث عن أ�ام دراس��

.. أرغب �� � ع�� السن��
( مت.. أت�لم عن حدائق (وورشس��

�
ح�ث عشت وتعلمت وعل

� ضيق و�جب أن أت�لم اآلن. وك)، ل�ن وق�� و�وا�ة (بن��
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�
� معروفة لك حتما، فلن أضيع وقتك..

إن تفاص�ل مر��
� لم أذهب م�كرا للطب�ب.. إن ال�طان من كنت أحمق ح��
� ال تقدر العقاق�� الحديثة ع� شفائها.. األمراض المعدودة ال��
، ح�ث امتد � � حالة كحال��

ل�ن الجراح ال �ستطيع العمل ��
. � ال�طان إ� البنك��اس، وصارت الح�اة والجراحة مستح�لت��

� � الح�اة سوى ستة أشهر، ح��
عرفت أنه لم يبق أما�� ��

� أحد أ�ام الثالثاء من ستة أسابيع.
ظهر (الندي) ��

لم �دخل ع� أطراف أصا�عه مرت��ا ال �دري ما �قول، �ما
�فعل �ل زواري، �ل دخل ب��ات مب�سما وقال وعيناە تلمعان:

.. أنت من أر�د� � - (و�ل�ام) �ا ب��
�جب أن أقول هنا إنه لم يزر دارنا قط، وأعتقد أنك ال

� منذ �سعة أعوام.
تعرفينه ل�ن �ان صد���

� �دأت أهتم �علم النفس، و�ان هو � مدرس فلسفة.. ل��� إن��
� اس�ئصال

جراحا لألعصاب.. ر�ما من أفضلهم.. وقد ب�ع ��
، وانعقدت ب�ننا عالقة � الفص الجب�� للمر�� السا�ك��اثي��

حم�مة..
قال �� وهو �جذب مقعدا ل�جلس قرب الفراش:

- خالل أسابيع ستموت.. أهذا صحيح؟
� سؤاله.. �ش�ل ما �رت بهذا

لم ي�ُد � ن�ع من الغلظة ��
الزائر الشجاع الذي ال �خ�� الدنو من موض�ع محرم كهذا:

- ستموت.. ثم �أخذونك و�حرقونك..
قلت له:

� أن أدفن.
- أرغب ��

اح الذي أقدمه لك.. - �عد ما تموت أتم�� أن تق�ل االق��
� نهم �أن قطعة من اللحم ال�قري ع� منضدة

�� � �ان يتأمل��
اها و��تظر من �لفها له.. الجزار، وهو قد اش��
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- أنا جاد �ا (و�ل�ام).. ها هو ذا الموض�ع.. لقد عملت ل�ضع
� تج��ة شائقة، و�مكن اآلن أن أقول إن

�� � سنوات مع زم�ل��
ال�دء مع ال��� صار ممكنا..

وانح�� ووضع �د�ه ع� حافة الفراش.. �ان وس�ما ل�ست
�
له نظرات األط�اء المعتادة.. أنت تعرف هذە النظرات ��

عيونهم �أنما إشارة �النيون تقول: أنا الوح�د الذي �ستطيع
إنقاذك.

� �لهما حماس. � المعت�� � (الندي) �انتا واسعت�� ل�ن عي��
: قال ��

ة رأ�ت ف�لما روس�ا طب�ا.. لقد �ان ف�ه رأس �لب - من ف��
. � بوساطة قلب صنا�� اي�� مقط�ع ظل الدم ��ي ف�ه ع�� ال��
� ص�ن�ة ل�نه ظل ح�ا، و�انوا �ق��ون

�ان رأس ال�لب موضوعا ��
منه الطعام فيتد� لسانه اشتهاء، و�انت العينان ت��عان
الشخص ع�� الغرفة.. بهذا �س�نتج أن الرأس والمخ ال �حتاجان
.. ما دام هناك ما �كفيهما من � إ� الجسد ل�ظال حي��
اع مخك �عد � � خطرت � �� ان�� ).. والفكرة ال�� � (األ�سج��

ة ال �أس بها من السنوات. موتك ل�عمل ف��
- أنا ال أحب هذا ال�الم.

.. إن المخ �ستطيع الحفاظ ع� نفسه � أست�مل �ال�� - دع��
فهو ال �حتاج إ� جذع أو أطراف أو ح�� جمجمة، ما دام ينال ما
� مخك اآلن �ا (و�ل�ام).. إنه مفعم

.. فكر �� � �لزمه من أوكسج��
ات والعلم، وقد احتجت إ� أعوام �� تجعله ما هو عل�ه، �الخ��
وقد �دأ �ع�� أف�ارا أص�لة، ل�نه اآلن �جب أن �موت مع

جسدك لمجرد بنك��اس سخ�ف أص�ب �ال�طان..
- إنها فكرة منفرة.. وح�� لو نجحت فماذا ستف�دە من إ�قاء

� ح�ا ب�نما ال �سمع وال يرى وال �شم وال يت�لم؟
م��
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�
- أعتقد أننا �ستطيع التعامل معك وقتها.. هلم �ا (و�ل�ام)�
� �أ�� أن �ع�� جسدە ألغراض العلم.. خذ

ما من ف�لسوف حق���
� �المنطق.. لفافة تبغ وناقش��

- ال.. أنا ال أدخن �ما تعلم.
أخذ لفافة لنفسه، وأشعلها �قداحة فض�ة، وقال:

- عند لحظة الموت سأ�ون دان�ا، ولسوف أتدخل فورا ��
� يتوقف القلب و�حرم المخ � مخك ح�ا.. أنت تعرف أنه ح��

أ���
، تموت أ�سجته ��عا.. اتركه أر�ــع � من الدم الطازج واألوكسج��
دقائق ولسوف �غدو عد�م الفائدة.. لذا �جب أن أعمل ��عا
ألمنع هذا، و�معونة قلب صنا�� متقن الصنع �ماثل ما ابتكرە
�
� (لندب�ج).. س�قوم �أ�سجة دمك وضخه ��

(أل�س�س �ار�ل) ��
� للمخ؟

� نحو المخ.. هل تعرف ش�ئا عن اإلمداد الوعا�� اي�� ال��
� الداخ��

�ان الس�ا�� إن الدماء تدخل المخ عن ط��ق ال��
.. أي � الداخ�� � الفقار�ة، ب�نما تغادرە ع�� الور�د الود�� اي�� وال��
ّ لحظة الوفاة هو أن � وور�دين.. �ل ما ع�� اي�� أن لدينا أر�عة ��
، و�عان ما � واألوردة �أجزاء القلب الصنا�� اي�� أوصل ال��

ي�تعش مخك و�ستع�د قدراته..
� ال �ان (الندي) متحمسا ح�� إنه لم يتصور لحظة أن��

أشاركه �ل هذا الحماس.. وواصل �المه:
- اآلن لدينا �ل الوقت الذي ن��دە.. س�نقلك إ� غرفة
اع � .. الخطوة التال�ة �� ان�� الجراحة م��وطا �القلب الصنا��
مخك سالما من جسدك الم�ت.. إن جسدك عد�م الق�مة اآلن..

� التحلل.
�الواقع هو آخذ ��

س�خذ م�شارا تردد�ا وأ��� ق�ة الجمجمة.. ط�عا لن
أستعمل مخدرا ألنك م�ت..

� �م�شار ترددي دون مخدر� - ال أحد ي��� جمجم��
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�
هز كتف�ه، وقال:

- ال مش�لة عندي.. سأستعمل �عض (الل�دو�اين) لو �ان
هذا �شعرك ب�عض السعادة.

- شكرا..
�ع ق�ة الجمجمة �لها ألعرى الجزء العلوي - �عد هذا سأن��
من مخك.. ر�ما تعرف أو ال تعرف أن هناك ثالثة أغش�ة تح�ط
�المخ، و�� من الخارج للداخل (األم الجاف�ة).. (العنكبوت�ة)..
� (األم الحان�ة).. ب�نما ��ى السائل النخا�� الشو�� ب��

)، و�ما �
� ف�ما �س� �ـ (التج��ف العنكبو�� الغشاءين الداخلي��

قلت من ق�ل: المخ هو ما �صنع هذا السائل.. سأترك األوردة
�لها سل�مة وكذا األغش�ة.

ة: أن أخ�ج المخ �له سالما نظ�فا.. ء الخطوة العس�� � اآلن ت��
اع كث�� � إنها عمل�ة معقدة تتضمن تحط�م كث�� من العظام وان��

تقالة.. توجد صع��ات من األعصاب.. سأق�� جمجمتك �ال��
.. � سأتغلب عليها ب�عض المهارة الجراح�ة والص�� فن�ة ل���

. ولدى كث�� من الوقت �ما تعلم ألن القلب الصنا�� م��
اع المخ أقطع الح�ل الشو�� فوق الفقرة العنق�ة � �عد ان��

. � �خ�ج منها الح�ل الشو�� األو�، وأغلق الفتحة ال��
ء ة.. يوجد جواري حوض م�� � الخطوة األخ��

اآلن تأ��
� الحوض

�محلول (رنجر).. سأحمل مخك ب�دي وأضعه ��
� الحوض تملك

وأوصله �القلب الصنا�� من جد�د.. وهأنتذا ��
�ل أف�ارك وذا�رتك..

� لن أري أو أسمع أو أشم أو أت�لم.. - ل���
- ال.. �س�ت ش�ئا مهما.. سأترك لك عينا مع العصب
.. � ال��ي الخاص بها.. إن العصب ال��ي طوله حوا�� بوصت��
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إنه ل�س عص�ا �ل هو جزء خاص من المخ، ولسوف أ��� واحدا
� ع� سطح سائل (رنجر).. لك.. وهكذا ستطفو الع��

� السقف..
- ستظل تحملق ��

- أعتقد هذا لألسف.. لن تكون هناك عضالت لتح��كها،
خاء.. � اس��

�حا ترمق ما حولك �� ل�نك ستكون مس��
� بها إ� (�اخ)؟

ك � أذنا أص�� - لم ال ت��
اع (القوقعة) المسئولة عن السمع � - أنت ال تفهم صع��ة ان��

ء سل�ما.. �
اع �ل �� � ور�طها ��ل هذا.. ل�س بوس�� ان��

� واع؟ وما - ولن �كون بوس�� ال�الم.. فك�ف تعرفون أن��
ق�مة التج��ة أصال�

� لق�اس
- س�سهل علينا استخدام رسام المخ ال�ه��ا��

انفعاالتك ومحاولة فهمها.
� موافق.. �ان يت�لم �ط��قة تو�� بثقته التامة من أن��

فسألته:
؟ �

� سأحتفظ �ذا�ر�� - هل حقا تعتقد أن��
- ال يوجد س�ب �منع.. إنه المخ ذاته، وهو �� لم �مسسه

ء ح�� �
� خارق ح�ث لن �ضا�قك ��

� عالم ن��
ء.. ستع�ش �� �

��
األلم ذاته.. ال مخاوف وال قلق وال ج�ع وال عطش وال شهوات..
فقط أف�ار.. �مكنك أن تقرأ �عض ال�تب أ�ضا، و�� تج��ة رائعة
� الفلسفة، ولسوف ترمق العالم منفصال عنه

�ال�س�ة لدكتور ��
�ما لم �فعل سواك قط.. حاول أن تفكر..

- واإلح�اطات؟
- ال إح�اطات دون رغ�ات، ولن تكون لد�ك رغ�ات..

- و�م من الوقت �ستطيع إ�قاءە ح�ا؟
- مخك؟ ر�ما مئات األعوام.. إن �ل عوامل التدهور لن
توجد.. ضغط الدم ثا�ت.. الحرارة ثابتة، ترك�ب دمك ثا�ت.. ال
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ول.. وداعا اآلن ولسوف أراك �ا وال كول�س�� وسات وال �ك�� ف��
غدا�

. وان�ف تار�ا إ�اي مزع�ع التفك��
�ان أول ما شعرت �ه هو النفور من فكرة رهي�ة مهينة

� حوض ماء.
� أتحول إ� عينة ��

مقززة.. أنا ��ل قدرا��
ح.. ثم انعدام الح�لة.. ال تراجع.. ال س��ل لالحتجاج أو ال��
� ماذا لو لم أستطع التحمل؟ ماذا لو �ان الوضع أل�ما؟ �ال قدم��

أفر عليهما وال صوت أ�خ �ه..
. � � القادم�� س�كون ع� أن أص�� ط�لة القرن��

� هذە األش�اء المفزعة، ثم فجأة - عند
ظللت أفكر ��

� ضوء
� ي��دل.. �دأت أرى األمور �� منتصف النهار - �دأ مزا��

آخر.
� لن يزوال �عد أسابيع.. إن فكرة ال �أس بها أن عق� ووع��
عق�� حساس واع، �ه قدر هائل من العلم، وما زال قادرا ع�
الخلق.. ل�ن جسدي جسد م��ض منهك.. جسد �جب

الخالص منه..
: قلت لنف��

ە� ء (الندي) غدا سأخ�� � ��� � - �ا� سأفعلها� ح��
، �

، مما أثار دهشة �ل من يرا�� و�دأت أشعر بتحسن كب��
وحاولت أن أفاتحك �األمر.. ل�نك نفرت ورفضت مجرد

المناقشة، وفررت من الغرفة.
لهذا كت�ت هذە السطور لك.. لن أقول (وداعا) ألن هناك
� عمله، وقد

� أن أراك ثان�ة لو نجح (الندي) ��
فرصة واه�ة ��

. أمرت �أال ترى هذە األوراق ق�ل أسب�ع من رح���
واآلن.. �مكنك معرفة الن��جة من (الندي)..

زوجك المخلص: و�ل�ام
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�
� طي�ة وتذكري أن من العس�� أن تكو��

«ملحوظة: كو��
، وال ت�ذري المال وال تأ��� الجاتوە، � أرملة مخلصة.. ال تدخ��
� شفت�ك، وال ت�تا� جهاز تلف��ون.. أرجو أن ترف��

وال تص���
� لم أعد أحتاج إل�ه. خط الهاتف ألن��

 

☆  ☆  ☆
 

فرغت (ماري) من قراءة الرسالة، وقد التوت شفتاها
وتجعدتا، إن األمر �له م��ــــع.. م��ــــع..

تناولت من حقي�تها لفافة تبغ أشعلتها، واست�شقت الدخان
ها جهاز التلف��ون �عمق، وأخرجت سحا�ة راحت ترمق ع��

الجد�د الالمع الذي وضعته فوق منضدة (و�ل�ام).
ماذا �قول (و�ل�ام) لو رأي هذا المشهد؟

� المطبخ
لقد ض�طها مرة ق�ل وفاته و�� تدخن.. �انت ��

وقد رفعت صوت المذ�اع عال�ا، وفجأة استدارت لتجدە ع�
� حدقت�ه.

�اب المطبخ يرمقها والغضب �لتمع ��
ولمدة أر�عة أسابيع �عدها لم �عطها مل�ما للب�ت، ولم �در
� عل�ة مسحوق الغس�ل

�الطبع أنها قد ادخرت ست جنيهات ��
تحت حوض المطبخ.

لم �كن موافقا ع� تدخينها، و�المثل لم يوافق ع� إنجاب
أطفال، لهذا لم ترزق �طفل قط.. أين هو اآلن؟

إنه يتوقع منها أن تتصل �ه (الندي)، فهل عليها أن تفعل؟
�الطبع ال..

�
ل�ن �عد قل�ل تغل�ت عليها حاسة الواجب، ف�حثت ��

دل�ل الهاتف عن رقمه، وطلبته وانتظرت ح�� جاء صوته.
� �قول:

جاءها صوت (الندي) الهادئ غ�� العاط��
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ل).. أ�ساءل إن �ان ا.. أنا سع�د أنك اتصلت �ا م�� (ب�� أخ��
ء إ� المس�ش�� لنتحدث.. ال �د أنك مشتاقة � بوسعك الم��

لمعرفة ما حدث..
لم ترد.. فاستطرد:

.. إنه ل�س ح�ا فحسب، �ل هو �
ء سار �ما ي���� �

- �ل ��
� رسام المخ

ات �� � هذا ألننا نرى تغ��
� ترى ال شك �� واع� والع��

� �لما وضعنا أمامها ش�ئا.. إنه �قرأ اآلن الج��دة..
ال�ه��ا��

- أ�ة ج��دة؟
ة. ور).. فعناو�نها كب�� - (د��� م��

ور) و�فضل (التا�مز).. - إنه �كرە (د��� م��
� ح�ج:

ساد الصمت، ثم قال ��
- ل�كن، سنعط�ه (التا�مز).. نحن سنفعل �ل ما من شأنه أن

� رؤ�تك..
� لعله راغب �� �جعله سع�دا.. أر�د منك أن تجي��

� النها�ة قالت �صوت مرهق:
��

- حسن.. أنا قادمة اآلن..
. � المس�ش��

و�عد نصف ساعة.. �انت ��
قال لها (الندي) ماش�ا �جوارها:

� ال�دا�ة، ول��ما س�ب لك صدمة..
� منظرە �� - لن تح��

� فتور قالت:
��

أنا لم أتزوجه من أجل جمال منظرە �ا دكتور..
� دهشة.. حقا �ا لها من امرأة غ���ة بوجهها

نظر لها ��
ال�ئ�ب� إن مالمحها �انت جم�لة يوما، ل�ن قد ذه�ت بها
سنوات المعاناة الزوج�ة.. �ان وجهها مرتخ�ا �له متهدال مرهقا.

قال لها:
- خذي راحتك.. إنه لن �سمعنا ولن �عرف أنك هنا ح��

� وجهك من عينه.. تقر��
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�
ا فوق وفتح ال�اب فاستطاعت أن ترى حوضا أب�ض كب��
منصة مرتفعة، تخ�ج وتدخل إل�ه دستة من الخراط�م
ال�الس��ك�ة، و�عضها يتصل ��لة ذات هدير �� آلة القلب

. الصنا��
� الحوض.. �ان رائقا صاف�ا

مدت عنقها لتتأمل السائل ��
ة.. �سبح فوقه كرة ب�ضاء صغ��

قال (الندي):
.. وع� قدر عل�� �� ترى ج�دا اآلن.. � � ال�م�� - إنها الع��

قالت له:
ء المس�� للنظر.. �

- ل�س السقف �ال��
.. نحن �س��ل إعداد برنامج �سل�ة �امل له.. �

- ال تقل��
. دعينا ندن منه أ���

واآلن.. تقف عند قمة الحوض ترمق المخ.. �ان حجمه أ���
مما توقعت، وقد امتأل �األخاد�د والتعار�ــــج ع� سطحه ح��

� جمل عمالقة. � الجمل.. ثمرة ع�� �دا كثمرة ع��
ال صوت سوى ن�ضات القلب الصنا�� المستمرة،

والخراط�م تمت�� �الدماء، وتف�غ �ال توقف.
قال لها (الندي):

- قو�� له ش�ئا لط�فا.. لن �سمعك ل�نه س�خمنه من
وجهك وحر�ات شفت�ك..

، وهمست: � انحنت ح�� صار وجهها دان�ا من الع��
- هذا أنا �ا ع��ز.. أنا (ماري).. ك�ف حالك؟

� زوجها �ال وجه، ل�نها شعرت أنها �ان غ���ا أن تخاطب ع��
� �امل، و�انت حدقته واسعة السوداء.

وجه حق���
. � ء �� نرعاك �ا حبي�� �

- نحن نفعل �ل ��
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� لم �عد مألوفا.. �انت ناعمة وخطر لها أن منظر الع��
قك � تخ�� � (و�ل�ام) ال�� م��حة جم�لة لم ترها قط، ول�ست ع��

ك، وتعرف ما تفكر ف�ه. وتنظر ع��
� الوضع الحا�.. حقا

� أفضله �� قالت لنفسها: أعتقد أن��
بوس�� أن أع�ش مع الـ (و�ل�ام) وأتعامل معه.

وفكرت �م أن هذا جم�ل �ال سخ��ة وال انتقادات، وال
� المساء.

� ترمقانها من فوق ال�تاب �� عين��
ء سوى صوت �

ال قمصان تكوى وال وج�ات تط�.. ال ��
اآللة الم��ــــح الذي لن �منعها من سماع التلف��ون.

قالت:
� سأح�ه �شدة.. إنه معدوم الح�لة - �ا دكتور.. أعتقد أن��

صامت.. �ل هو كطفل رضيع.
هز رأسه وراح يرمقها، فقالت للحوض:

� � �ك (ماري) بنفسها.. م�� �مكن�� - من اآلن �ا ع��زي ستع��
أن آخذە للب�ت �ا دكتور؟

؟ � - أرجو المعذرة؟ هل تمزح��
� تلمعان و�ساءلت: ة �عين�� استدارت ونظرت له م�ا��

- هل �� أن أفهم لماذا؟
- ال �مكن نقله.. هذە تج��ة علم�ة
� �ا دكتور �ما تعرف.. - وهو زو��

�لل (الندي) شفت�ه وقال:
ل) و�جب أن تتق��� - ثمة خطأ هنا.. أنت أرملة �ا م�� (ب��

هذە الحق�قة...
اتجهت إ� النافذة، ومن حقي�تها أخرجت لفافة تبغ،

وقالت:
- أنا أع�� ما أقول.. أر�د أن أستع�دە.
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راقبها (الندي) و�� �شعل لفافة التبغ.. ما لم �كن مخطئا،
فإن هناك ش�ئا شاذا �صدد هذە المرأة..

� حوض.
�أنما �� م�ورة بوجود زوجها ��

�
�ماذا �ان س�شعر لو �انت زوجته �� الموجودة ��

الحوض، وعينها عائمة ع� سطح السائل؟ لم �حب الفكرة
قط.

قال لها:
� اآلن؟ - هال عدنا إ� غرف��

�انت واقفة عند النافذة هادئة تنفث الدخان، و�ذ لحقت �ه
انحنت ع� الحوض وقالت:

ء.. �
.. ل�ن ال تقلق �صدد �� � - (ماري) راحلة اآلن �ا حبي��

� �ك.. واسمع �ا ع��زي... سنعود إ� الدار ح�ث نع��
� للحظة.. وهنا رفعت اللفافة لشفتيها فالتمعت الع��

رأت الحدقة تضيق إ� ما �ش�ه رأس دبوس من الغضب
المطلق..

� ال�دء لم تتحرك.. ظلت منحن�ة ع� الحوض ترمق
��

، ثم ب�طء وتعمد أخذت نفسا عم�قا من الدخان ثم.. � الع��
� سحا�ة رف�عة صنعت ض�ا�ا

ووووش� خ�ج الدخان من أنفها ��
.. � فوق م�اە الحوض وفوق الع��

لم ير (الندي) هذا ألنه �ان عند ال�اب وظهرە لها.
قالت (ماري) للحوض بنعومة:

- ال تتضايق هكذا �ا (و�ل�ام).. ل�س من الخ�� أن تتضايق..
من اآلن ستكون المدلل لدي.. وستفعل ما تقول (ماري) لك..

ل)� - م�� (ب��
قالها (الندي) قادما نحوها.. ل�نها واصلت ال�الم مع

الحوض:
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.. األوالد األشق�اء �عاقبون �غلظة - ال تكن ولدا شق�ا �ا غا��
هذە األ�ام.

�ان (الندي) �قتادها برفق خارج الحجرة، وقال لها:
ل).. - هذا �اف �ا م�� (ب��
صاحت وعيناها تلتمعان:

- أل�س لذ�ذا؟ أل�س ممتعا؟ ال أستطيع االنتظار ح��
أصح�ه م�� إ� الب�ت�
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إدوارد الفاتح..
� �دها، وخرجت من

أمسكت (ل��زا) �م�شفة األط�اق ��
� الحد�قة، ونادت:

المطبخ إ� شمس أ�ت��ر ال�اردة ��
- (إدوارد)� الغداء جاهز..

، ثم اتجهت إ� حوض الورد ح�ث �
وتوقفت لحظة تص��

�ان زوجها �عمل.. مرت تحت أشجار التوت ح�� صارت ع�
� �اردة منه.. اآلن تري زوجها.. الرجل النح�ل الط��ل �عد ثمان��
� �دە �ل�� �األوراق

ة �� اء، و�شوكة كب�� ته الخ�� يرتدي س��
تقال�ة تتأجج والدخان األب�ض ان ال�� � النار.. الن��

الجافة ��
يتصاعد منها.

دنت منه أ��� وصاحت:
- الغداء�

- آە� حسن.. حسن.. لقد �س�ت.. لقد أوشكت ع� تنظ�ف
هذا الم�ان، فقد سئمت �ل تلك األوراق الجافة..

�ان العرق �غمر وجهه و�س�ل ع� عنقه، فقالت:
- ال تجهد نفسك أ��� من الالزم.

.. � .. �عض التم��ن لن يؤذي�� � � �ا حب�ب�� � الثمان��
- أنا لست ��

- نعم �ا ع��زي.. ل�ن.. انظر�
نظر ح�ث أشارت، فرأى جوار النار قطا توشك األلسنة ع�
لمسة.. �ان قطا جالسا ع� األرض صامتا، ضخما له لون

� يرمقهما بها. � الط��قة ال��
از �� � غ��ب.. وثمة ن�ع من االشم��

صاحت (ل��زا):
ق� - س�ح��

وألقت �الم�شفة، وحملت القط ب�ديها �ع�دا عن النار:
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- أيها المجنون� ما خط�ك؟
- القطط �لها تعرف ما تفعله.. لن تجدي قطا �فعل ش�ئا ال

يروق له.. ل�ست القطط..
� ال أعرف قط من هذا.. - �ا للونه الغ��ب� إن��

�ان لونه رماد�ا فض�ا غ���ا �حق، وشعرە ط��ال ح����ا
متهدال..

� وراءهما، ثم
ل، فراح القط �م�� � وعاد الزوجان نحو الم��

تقدم الط��ق، ودخل من ال�اب معهما.
صاح الزوج:

- ُعد من ح�ث جئت� ال ن��دك هنا..
، � ل�ن القط لم ي�ال وكذلك الزوجة.. قدمت له �عض الل��
ثم أعدت الغداء فصعد القط إ� مقعد، وجلس ورأسه فوق
� صفراو�ن ء �عين�� �

مستوى المائدة �الض�ط يرقب �ل ��
� الرجل وزوجته.. ت�نقالن ب��

قال (إدوارد):
- أنا ال أحب هذا القط..

- أعتقد أنه لط�ف.. ليته ي��� قل�ال.
و�عد الغداء عاد (إدوارد) إ� العمل �الحد�قة، ف�ما اتجهت
(ل��زا) إ� الب�انو.. �انت عازفة �ارعة تعشق الموس�قا، وع�

� ساعة تعزف لنفسها.
�ل يوم �انت تم��

أما القط فجلس ع� األر�كة ينظر لها.. وداع�ت فراءە
. � مالطفة، ل�ن أصا�عها المست نتوءا ما فوق عينه ال�م��

� وجهك الجم�ل..
� لد�ك نتوءات �� � - �ا لك من قط مسك��

ة الدائمة أن وجلست إ� الب�انو.. �انت من متعها الصغ��
) وأن هناك برنامجا تم إعدادە �دقة، � (ال�و�س��

تتخ�ل نفسها ��
تعزف �� ع� أساسه.
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�
اعتادت أن تتخ�ل وجود جمهور حولها.. تري صفوفا من

. � � تتا�عها �اهتمام وترك�� المقاعد و�حرا من الوجوە ال��
قررت أن �كون برنامج اليوم مبتدئا �ـ (�اخ) أو (ف�فالدي)..
ثم �عض (شومان) – مقطوعة (كرنفال) - �عد هذا لمسة من
ارك) - ثم (شومان) (ل�ست) - ر�ما واحدة من سوناتات (ب��

و�عدها تن�� �ـ (برامز)..
(ف�فالدي) - (شومان) - (ل�ست) - (شومان) - (برامز).. إن

برنامج اليوم مشبع حقا.
انتظرت ح�� أخ�ج آخر الجمهور سعلته من صدرە، ثم

�عظمة �دأت تعزف.
فجأة ما إن �دأت أو� نغمات (ف�فالدي)، ح�� شعرت

�حركة غ�� عاد�ة من القط ع� األر�كة ف�ساءلت:
- ماذا هناك؟

إن الحيوان الذي �ان نائما ع� األر�كة، قد صار اآلن �قظا
� لعزفها �اهتمام.. إنه لم ي�د خوفا �ل ما

م�شنج الجسد �ص��
هو أقرب إ� الشوق.. ثمة تعب�� غ��ب ع� وجهه.

واصلت العزف و�� ترمق الحماس العج�ب.. الرأس المائل
إ� الجانب.. �ان بوسعها أن تقسم أن الحيوان يتذوق العمل.

� عزف (شومان).. شعرت بن�ع
أنهت المقطوعة، ثم �دأت ��

ات القط ش�ه اإل�سان�ة. من الهلع و�� ترقب تعب��
- هل تحب (شومان)؟

سألته شاعرة �أنها سخ�فة، ثم واصلت العزف.. �ان مشهدا
� سماوات الموس�قا،

غ���ا مضح�ا أن ترى هذا القط �حلم ��
واألد� أن هذە المقطوعة �انت �الس�ك�ة صع�ة جدا ال

ون. يتذوقها ال�ث��
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.. إذا �ان ر�ما هو ن�ع من التن��م �ما �حدث مع األفا��
بوسعك أن �سحر أف� �الموس�قا فلم ال �مكن هذا مع القط؟�

� انتهت، قررت أن ت�دأ مقطوعة (ل�ست) فورا ق�ل أن ح��
ء غ��ب.. �

ارك) الثان�ة.. هنا حدث �� تفقد ان��اهه.. سوناتا (ب��
ان، ووثب � � �دأ شار�اە يه�� لم تعزف أ��� من أر�ــع نغمات ح��
إ� األرض، ثم صعد إ� مقعد الب�انو جوارها، وراح �اهتمام

� إ� السوناتا.
�ص��

- حسن.. أنت تحب (ل�ست) أ��� من سواە..
ومسحت ع� ظهرە، وقالت:

- أح�انا �كون سوق�ا �ش�ل مخ�ف.. ل�ن هذە المقطوعة
ساحرة..

�انت قد �دأت تحب األداء الحر�� الط��ف لهذا الحيوان..
) لـ (شومان) ح�� وثب القط � وما إن �دأت تعزف (كيندر س�ن��

ء من خي�ة األمل. �
�� �

إ� األرض، وعاد إ� األر�كة ��
قالت له:

� من أجلك.. ي�دو أنك تحب (ل�ست) لذا - سأعدل برنام��
سأقدم لك مقطوعة أخرى وقررت أن تعزف (فايناخت �اوم)،
� �دأت العزف.. ومن جد�د وجدت وراحت ترمق القط ح��
الحيوان ينهض و�رتجف.. ثم ي�ب إ� األرض ل�جلس ع� مقعد

الب�انو جوارها.
هنا دخل (إدوارد) من الحد�قة.

� حماس:
صاحت ��

ى هذا� - (إدوارد).. تعال ل��
� ملل:

قال ��
- ماذا هناك؟ أر�د �عض الشاي.
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.. �قدر - إنه القط.. ل�سمع ما حدث.. إنه قط موس���
الموس�قا و�فهمها..

ب �عض الشاي.. - دعينا من هذا الهراء، ول���
� مسكننا.

- إن معجزة ما تحدث ��
وازداد وجهها الوردي توردا، واحمر خداها وقالت:

ة...... � ح��
- أعتقد أننا نجلس ��
و�عد هنيهة قالت:

� ل�ست) نفسه� - ... (فران��
� اتجاە السقف.. �ان له خدان غائران

أخ�ج دخان التبغ ��
� � ط��لة مع طاقم األسنان، وقد جعل التدخ�� �دالن ع� سن��

.. قال لها: خد�ه �غوصان أ���
- ال أفهم.

� حدوث تناسخ أرواح�
� أشك �� - أصغ إ�.. إن��

- هذا القط القذر؟ أنت م��ضة �ا (ل��زا)..
حكت له القصة �لها ب�نما هو ينفث الدخان، وع� شفت�ه

اب�سامة ساخرة، فلما انتهت قال لها:
� هذا.. إنه قط لعوب �ج�د �عض

ء غ��ب �� �
- ال يوجد ��

الح�ل..
� � ب�� - ال تكن سخ�فا.. لم �سمع أحد عن قط �ج�د التمي��

(شومان) و (ل�ست).. أنت نفسك ال تعرف الفارق ب�نهما..
اسمع.. سأعزف له الم��د من موس�قا (ل�ست) ولسوف ترى..

ومن فوق الرف اختارت كتا�ا لـ (ل�ست)، وانتقت مقطوعة
أخرى �� (سوناتا ب الصغرى).

� لهفة وشار�اە
فلما �دأت العزف راح القط يرتجف ��

� انتهت نظرت لزوجها مب�سمة، فقال: يرتجفان، وح��
ء.. �

- إنه �حب الضوضاء.. هذا �ل ��
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�
� دارنا..

- �ل �ان �حب ما أعزفه.. تصور هذا؟� (ل�ست) ��
� ش�ا�ه، وعرف (مندلسن) و (شومان) و

لقد قا�ل (بتهوفن) ��
( � أحمل زوج أم (فاج�� )� إن�� (ج��ــــج)، �ل إنه �ان زوج أم (فاج��

� ذرا�� اآلن� ب��
� حدة:

صاح ��
- (ل��زا).. تمال�� أعصا�ك�

- ال تكن متذمرا ساخرا.. ر�ما �ان خ�� ما تفعله هو العودة
� سالم.

إ� الحد�قة وتركنا ��
واحتض�ت القط وقالت له:

�
- فهمت لماذا تحب (ش��ان) أ�ضا.. إنه صد�قك، و��

� ال تنكر �
� ح�اتك.. ه�ا أيها الش��

شقتك قا�لت الحب األعظم ��
هذا�

� �المخاب�ل� � عن هذا الهراء �ا (ل��زا).. أنت تت�ف��
- ك��

) الل�لة.. � وال ت�� أننا ذاه�ان إ� (ب�ل) و (بي��
- لن أذهب�

نهض من مقعدە ب�طء، ونفض التبغ عن ث�ا�ه وقال:
- أعتقد أنك �جب أن تجدى طب��ا، ول�كن ذلك ��عة�

انتظرت ح�� خ�ج من الغرفة، ثم هرعت إ� ال�اب األما��
� س�ارتها متجهة إ� المدينة..

حاملة القط، و�عان ما �انت ��
� الس�ارة، وداخل البنا�ة راحت

أمام المكت�ة توقفت وتركته ��
� � هما (تناسخ األرواح) و (فران�� تقرأ �احثة عن مصطلح��

ل�ست)..
وجدت عن الموض�ع األول كتا�ا كت�ه من �د�� (م�لتون

. � � كتاب��
و�ل�س)، ووجدت عن الموض�ع الثا��

استعارت ال�تب الثالثة وعادت إ� الس�ارة.
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� اسم
� نهم.. وجدت ��

� دارها راحت تطالع ال�تب ��
و��

� موضوعه.
(م�لتون و�ل�س) رن�نا ق��ا يو�� �أنه حجة ��

� إ� نماذج أع� من
قرأت أن األرواح ت�تقل من نماذج أد��

الح�اة، فلم �حدث قط أن انتقلت روح إ�سان إ� حيوان، ب�نما
ا من حماسها األول. العكس �حدث.. وسلبها هذا كث��

ك�ف �مكنه أن �عرف؟ وك�ف يتأ�د؟
� تحتاج إليها الروح ح�� ة ال�� وجدت قائمة �متوسط الف��

تجد جسدا آخر �سكنه..
 

سنة40 - 50العاطلون والس�ارى

سنة60 – 100العمال

سنة100 – 200العمال الماهرون

جواز�ون سنة200 – 300ال��

�
600 –ط�قة مالك األرا��

1000
سنة

1500 -الم�دعون
2000

سنة

 

تحققت من تار�ــــخ وفاة (ل�ست)، فوجدت أنه 1886.. أي
� سنة مرت منذ وفاته، وهو ما ينطبق ع� أن س�عا وست��
�
� هم أر��

العمال غ�� الماه��ن� ثم منذ م�� �ان مالك األرا��
�ة؟ ط�قة ���

.. إن ال�تاب � � �التخم��
مع�� هذا ب�ساطة أن (و�ل�س) �كت��

مخ�ب لآلمال دون شك.
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� دخل � اآلخ��ن، ح�� تركت ال�تاب وراحت تتفقد ال�تاب��
(إدوارد) وسألها عما تفعل، فقالت:

- هل تعلم أن (تيودور روزفلت) الرئ�س األم���� �ان زوجة
الق�� ذات مرة؟�

� عن هذا الهراء؟ كفاك جعل نفسك �لهاء. - لماذا ال تكف��
� صور (ل�ست)، ثم صاحت:

راحت تحملق ��
� انظر إ� النتوءات ع� وجهه� إنها ذات النتوءات - �ا إل��

ع� وجه القط� أل�س هذا مسل�ا؟
�
� فمه وراح �ص��

� جي��ه ولفافة التبغ ��
وضع الزوج �د�ه ��

� غ�ظ.. ثم قال:
��

�ا �ا (ل��زا)؟ � عن الهست��
- ألن تك��

� حماس:
صاحت ��

� دارنا.. معنا لأل�د�
� ل�ست) �� - تصور (فران��

- أستم�حك عذرا؟�
� العالم س�تم�� لو �لقاە وجها لوجه..

- �ل موس�قار ��
�
س�لمسونه و�عزفون أمامه، وما سأفعله هو أن أخ�� �ل مؤل��

� أرجاء المعمورة �األمر.. س�أتون من �ل صوب
الموس�قا ��

وحدب..
- أمن أجل قط رمادي؟

- �ل من أجله (هو).. ال أحد ي�ا�� �ش�له..
ان الخالء � ضوء المساء، ح�ث تتألق ن��

راح يرمق الحد�قة ��
� أشعلها. ال��

قال دون أن �لتفت لها:
.. � - سوف أتخلص من هذا القط ق�ل أن �جعلنا معتوه��

؟ � - ماذا تع��
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ء أحمق كهذا.. هل �
- أنا أمنعك قطع�ا من إذاعة ��

؟ � تفهم��
وضعت القط ع� األر�كة، وتقدمت خطوة نحوە وصاحت

ب األرض �قدمها: و�� ت��
ء مث�� �دخل ح�اتنا وأنت �

- ت�ا لك �ا (إدوارد)�� هذا أول ��
تخ�� التعامل معه ألن أحدا قد �سخر منك..

� - (ل��زا).. هذا �اف.. تماس��
� حزم

جرت الدم�ع ع� خديها، فدنا منها وأمسك �كتفيها ��
وقال:

� الحد�قة، وأر�د
.. أنا جائع.. لقد عملت ط�لة اليوم �� اسم��

�ن ما نأ�له.. � إ� المطبخ وتح�� �عض العشاء.. ستذهب��
تراجعت إ� الوراء.. وغطت فمها ب�دها وصاحت:

- �ا للسماء. لقد �س�ت هذا.. ال �د أنه �موت جوعا، وأنا لم
� � أقدم له منذ جاء سوى �عض الل��

- من؟
- (ل�ست) ط�عا� �جب أن أطهو له ش�ئا خاصا.. لن أتأخر.

� األط�اق تفكر ف�ما تقدمه وهرعت إ� المطبخ، ووقفت ب��
؟ � للقط، ماذا عن (السوفل�ه)؟ �الج��

س�كون ممتازا.. إن (إدوارد) ال �ح�ه ل�ن ال أهم�ة لهذا.
اعة، و�انت تخ�� أال �كون �انت ط�اخة متوسطة ال��
(السوفل�ه) ج�دا، لذا راحت تعمل �دقة وعنا�ة واستوثقت من
حرارة الفرن، وف�ما راح (السوفل�ه) ينضج، تذكرت أن (ل�ست)

� ح�اته طعم الـ (ج��ب فروت)...
لم �ذق ��

ال �أس.. ستعد له سلطة من الـ (ج��ب فروت)، ولسوف
� �ذوقها.. حملت الص�ن�ة إ� ات وجهه ح�� ��ها أن ترقب تعب��
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� رأت زوجها �دخل من � نفس اللحظة ال��
غرفة المع�شة، ��

النافذة المطلة ع� الحد�قة..
قالت:

- هذە وجبته.. ول�ن.. أين هو؟
أغلق النافذة خلفه، فعادت �سأله:

- (إدوارد).. أين هو؟
- آە.. نعم.. سأقول لك..

وأشعل لفافة تبغ، فرأت ع� �واله آثار العشب الرطب..
قال:

- ذه�ت ألتأ�د من أن نار الخالء مشتعلة..
نظرت ل�د�ه.. ورأى أنها الحظت الخدش ال�ب�� ع� ظهر

�دە:
- (إدوارد)�

- إن هذە األوراق واألغصان الجافة مرع�ة.. إنها تمزقك إ�
أشالء.

- (إدوارد)�
قال لها وهو �جلس:

.. ل�س هناك ما �دعو للقلق.. . �ا� عل�ك �ا امرأة اجل��
� (ل��زا) �جب أن تجل��

 

☆  ☆  ☆
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رحيق المل�ات..
قالت م�� (تا�لور):

ت).. - أنا قلقة ح�� الموت �ا (أل��
ونظرت إ� الطفلة الراقدة �ال حراك فوق ساعدها، وأردفت:

- كنت أعرف أن ش�ئا ما خطأ.
ي، ة ال�م�� �ان جلد الطفلة مشدودا فوق العظام كق��

ت): شاح�ا.. وقال لها (أل��
- حاو�� ثان�ة �ا (ما�ل)..

أخرجت الزجاجة من طبق الماء الساخن، ووضعت ع�
� لتخت�� درجة حرارته، وهمست: ساعدها قطرة من الل��

.. خذى الم��د من هذا.. � .. هل�� �ا ب�ي�� - هل��
راقبها الزوج من فوق المجلة، و�ان بوسعه أن يرى أنها ميتة

من اإلرهاق، وقد مأل وجهها الجم�ل ال�أس.
� الضوء:

قالت و�� ترفع الزجاجة ��
� هذا ��

- �ما ترى.. لم تذق سوى أوق�ة واحدة.. لن �ك��
ت).. � جدا �ا (أل�� �ظل الجسد مع الروح.. هذا �قلق��

- أعرف..
ء الخطأ. �

- لو عرفنا ما هو ال��
.. - ال خطأ.. د. (رو��سون) �قول إنها مسألة وقت ال أ���

- ال تقل �� إنه من الطب��� لطفلة سنها ستة أشهر أن تزن
ء �

.. ال �� � � القدم�� � أقل من لحظة والدتها� انظر لهات�� رطل��
سوى عظام وجلد.

. �
- د. (رو��سون) �قول: ال تقل��

� غ�ظ:
�خت ��
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- أنا أمقت األط�اء.. أمقتهم جم�عا�
ت تا�لور) وح�دا � (أل��

وغادرت الغرفة حاملة الطفلة، و���
� غرفة النوم، ولسوف

ح�ث جلس.. �عد قل�ل س�سمع حركتها ��
� �ل ل�لة جوار المهد، ترمق الطفلة

�دخل هناك ل�جدها �ما ��
.. ولسوف �قول لها: وت���

.. �
- ال تخا��
فتقول:

ت).. - إنها تموت جوعا �ا (أل��
� أخذا الطفلة إ� المس�ش�� وقال لهما

� األسب�ع الما��
��

ء خطأ.. قالت له (ما�ل): �
الطب�ب إنه ال يوجد ��

- لقد رزقنا بها �عد �سع سنوات �ا دكتور، ولسوف أموت
ء. �

لو حدث لها ��
ومنذ هذا الفحص فقدت الطفلة خمس أوق�ات أخرى.

� تعج بها مكت�ته. ت) إحدى مجالت النحل ال�� تناول (أل��
� طفولته �ان �مسك �ه

�ان ط�لة ح�اته مجنونا �النحل، و��
� و�ضعه ع� وجهه وخد�ه.. ومن الغ��ب أنه لم ب�دين عار�ت��

�لدغ قط.. واألغرب أن النحل لم �حاول الفرار منه.
ر

ّ
� جسد طفله، �حذ

قال أبوە إن هناك ش�ئا سح��ا مؤذ�ا ��
النحل، أما األم فقالت إن هذە ه�ة سماو�ة، وشبهت ابنها

�القد�س (فرا�س�س) مع الطيور.
� سن الثان�ة

ت) وصار ح�ه للنحل وسواسا.. و�� ك�� (أل��
� امتلك أول �ب. ة صنع أول خل�ة نحل، و�عد عام�� ع��

و�ان �مارس (النحالة) �ال دخان تبغ �طرد النحل، و�ال
قفاز�ن.

وعا لخال�ا النحل، و�عد أحد ة �دأ م�� � سن الثامنة ع��
و��

� خل�ة نحل، وتزوج و�ان � وخمس�� ع�� عاما صار �ملك مائت��
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زواجه موفقا ف�ما عدا أنه احتاج إ� �سع سنوات �� يرزق
�طفل.

� �د�ه، فوجد مقالة عنوانها � ب�� واصل تصفح المجلة ال��
).. و�انت تقول: (آخر أخ�ار الغذاء المل��

ما حق�قة هذە المادة السح��ة المسماة (غذاء المل�ات)؟
� خرجت من قات ال�� إنه إفراز من أفواە النحل �طعم �ه ال��
الب�ض، وهذا اإلفراز �خ�ج �الذات من غدد الم���ات، بنفس
� لدى الفق��ات. و�� حق�قة � ي�تج بها الثدي الل�� الط��قة ال��

ة تقوم �عمل�ة مماثلة. مهمة جدا، ألنه ما من ح��
�ع� الغذاء المل�� مركزا ل�ل يرقات النحل أول ثالثة أ�ام
� ستص�� مل�ات، قات ال�� �عد الفقس، ل�نه �ستمر �ال�س�ة لل��
� قات ال�� ب�نما يتم تخف�فه �العسل وحبوب اللقاح �ال�س�ة لل��

س�تحول إ� شغاالت أو م���ات.
إن غذاء المل�ات وج�ة عال�ة التغذ�ة، و�ــها فقط تزداد يرقة
� خمسة أ�ام.. و�ع�ارة

� الوزن ألفا وخمسمائة مرة ��
النحل ��

أقرب إ� فهمنا، �أن طفال وزنه س�عة أرطال قد زاد وزنه إ�
� خمسة أ�ام�

خمسة أطنان ��
توقف لدى قراءة هذە الجملة، وأعادها ع� نفسه، ثم ه�ع

إ� غرفة النوم، وصاح:
- (ما�ل)� لقد وجدت فكرة ممتازة للطفلة.

، فوجدها راقدة ع� �طنها فوق الفراش � أنار الضوء ال�هر��
. � �ديها.. �انت ت��� وقد دفنت رأسها ب��

اتجه إ� المهد ح�ث �انت الطفلة، وسألها:
- م�� موعد الوج�ة التال�ة؟

� الثان�ة ص�احا.. ثم السادسة ص�احا..
�� -
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ة ساعة.. � ع�� ء لمدة اثن�� �
- سأقوم ب�طعامها وأتو� �ل ��

.. � .. أنت ع� وشك اإلصا�ة �انه�ار عص�� � لتنا�� هل�� اذه��
�
�� � والمن�ه إ� غرفة أخرى، و�مكنك أن �س�� س�خذ زجاجة الل��

ء. �
تماما وت��� �ل ��

�كت ثان�ة، وهمست:
ت).. أنا أح�ك. - (أل��

.. � ع� خ�� .. تص�ح�� � - وأنا كذلك �ا حب�ب��
ة ص�اح اليوم التا�، وقد صاحت و�� � العا��

ولم تصح إال ��
ته�ط السلم وترتدي الروب:

ة ساعة متواصلة� هل �ل � ع�� � أنا قد نمت اثن�� - �ا إل��
ء ع� ما يرام؟ ماذا حدث؟ �

��
�ان جالسا �دخن الغليون، و�قرأ الج��دة، ب�نما الطفلة

غاف�ة ع� األرض عند قدم�ه.
قال الرجل وهو �ضع الصح�فة جان�ا:

ة ص�احا، وقد أخذت � الثان�ة والسادسة والعا��
- أطعمتها ��

� �ل وج�ة.. لقد أنه�ت آخر وج�ة منذ دقائق، وها ��
�� � أوقيت��

ذي الزجاجة.. توجد أوق�ة �اق�ة فقط.. فما هو رأ�ك؟
- ر�اە� هذا رائع�

؟ هل ازدادت سمنة؟ - هل ت�دو أ���
� أشعر بهذا.. ك�ف فعلتها؟ - ي�دو �ال�� غب�ا ل���

- لنبق األمر هكذا.. وسأطعمها أنا �ل ل�لة وتطعمينها أنت
� لم أساعدك قط �صددها، وقد قررت أن أ�ون ذا نهارا.. إن��

عون لك.
- هذا ل�س عدال.. سأطعمها �ما اعتدت..

- ع� األقل سأعد لها الرضعات بنف�� وأعقم الزجاجة.
� ال أظن أن... - ل���
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�
� ال ت�د�� حظنا الحسن.. �ل ما عل�ك هو أن تأخذي هل��

� أعدها أنا. الرضعة من المطبخ.. الرضعة ال��
� أح�ك �لما عرفتك.. أنت رجل رائع. - إن��

� المنحل، وصاحت:
ة نادته ح�ث �ان �عمل �� و�عد الظه��

ى.. هل تتصور؟ لقد انته�ت من وج�ة الساعة - تعال ل��
�ت الزجاجة �لها.. �ل قطرة منها� �م أنا سع�دة الثان�ة وقد ��

ت).. �ا (أل��
و�رغم هذا �ان هناك جو من التوتر ح�� حان موعد رضعة
ونة) �قوة الساعة السادسة.. ل�ن الطفلة أمسكت �حلمة (الب��
، وخالل سبع دقائق أفرغت الزجاجة �لها � وراحت تمتص الل��

� جوفها.
��

� غرفة المع�شة.. �� تح�ك الث�اب
تناوال العشاء وجلسا ��

ووجهها متورد وعيناها تلمعان سعادة، أما هو فراح �دخن
الغليون و�قرأ.

قالت له وقد تذكرت ش�ئا:
� دخلت غرفة النوم؟ - ماذا كنت ت��د قوله أمس ح��

خفض المجلة ووضعها ع� حجرە، و�ادلها نظرة ط��لة، ثم
قال:

- هل فعلت هذا؟ لست متأ�دا..
ا قال واب�سامة ع� وجهه: ساد الصمت من جد�د، وأخ��

- �ما ت��ن أنا قد (شف�ت) الطفلة.
- نعم.. فأنت تج�د إعداد لبنها وخلطه..

ك �ا.. ل�س المهم ك�ف تعدين الوج�ة، �ل المهم - سأخ��
� هذا؟ � فيها.. هل تفهم�� ما تضع��

توقفت عن الح�ا�ة، ونظرت له �حدة، وقالت:
� الطفلة� � ل��

ت).. ال تقل إنك تدس أش�اء �� - (أل��
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�
- محتمل�

� .. �لم�� � � هذا الل��
- ال أصدق.. أنت لم تضع ش�ئا ��

�صدق.. هذا قد �كون خطرا ع� طفلة وادعة هشة كهذە..
- اإلجا�ة �� نعم..

ت تا�لور)؟ - ك�ف جرؤت �ا (أل��
وضع الغليون ع� المنضدة، وسألها:

- هل سمعت من ق�ل عن غذاء المل�ات؟
- ال..

- إنه سحر.. سحر خالص.. وأمس خطر �� أن أضع �عضه
� الطفلة� � ل��

��
- ال �د أنك مجنون�

� جدا �ح�ث ال � من النحل، وهو ثم��
- غذاء المل�ات �أ��

�ستطيع �ل شخص الحصول عل�ه.. أعتقد أن طفلتك نالت
� آخر أر�ــع رضعات - ما �فوق �ل ما حصل عل�ه أي

منه - ��
� (أم���ا) إ�

� التار�ــــخ.. إنه �اهظ الثمن، �صل سعرە ��
شخص ��

.. � خمسمائة دوالر ل�ل رطل؛ وهذا أغ� من الذهب �ما تعلم��
- ولماذا لم �ج��ه أحد مع أطفاله؟

ة �ات كب�� �ه �� �� - قلت لك إنه غال جدا.. و�ن من �ش��
تمزجه �كث�� جدا من المراهم واألدهنة.

وت��عه �أسعار فل��ة، ع� أساس أنه ك��م إلزالة التجاع�د
وما إ� ذلك.. إن لدى 250 خل�ة نحل هنا، لو كرست منها مائة

لتص�يع غذاء المل�ات ل�ان للطفلة ما ت��دە..
وصمت قل�ال �احثا عن �دا�ة مناس�ة، و�ان �عرف أن من

ا قال: ء كهذا إل�سانة جاهلة تماما.. أخ�� �
ح �� العس�� ��

� أن �ل مستعمرة نحل لها مل�ة واحدة.. - أنت تعرف��
� من الب�ض؛ نوعا ي�تج الذكور ونوعا ي�تج المل�ة تضع نوع��
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اإلناث.. اإلناث �شملن العامالت والمل�ة.. ل�ن المل�ة وحدها
تملك أعضاء تناسل�ة ب�نما العامالت ال..

� � تلك الفتحات المسدسة ال��
- إن المل�ة تضع ب�ضها ��

� شمع العسل، وخالل ثالثة أ�ام تخ�ج يرقة من �ل
ت��نها ��

ب�ضة، ف�عان ما تح�شد الم���ات حول �ل يرقة �طعمنها
�المجنونات.. إنهن �طعمنها �غذاء المل�ات ط�عا..

ماذا �حدث �عد هذا؟ إن هذا الطعام مغذ إ� حد ال
قة ألفا وخمسمائة مرة... �صدق.. و�عان ما تنمو ال��

� التفرقة،
ء المذهل هو أن هذا الغذاء هو الذي ينجح �� �

ال��
� مل�ة تملك أعضاء تناسل�ة، وعامالت ال �مل�نها.. ألن ما ب��
ة أطول من أترابها.. المل�ة ت��ت و�� يرقة ع� غذاء المل�ات ف��
ب�نما ت��ت أترابها ع� خل�ط من العسل وحبوب اللقاح
� األرجل أ�ضا.. إن العامالت

والغ��ب كذلك أن الفارق �ظهر ��
لهن سالل ع� أرجلهن �حملن فيها حبوب اللقاح، ب�نما المل�ة
ال تملك ش�ئا كهذا.. العامالت �عشن �ضعة أشهر، ب�نما المل�ة

تع�ش أر�عة إ� ستة أعوام.
� إحدى المجالت؛ راح �قرأ منها

واتجه إ� المكت�ة وانت��
�صوت عال:

- هذە ج��دة أم��ك�ة مختصة �النحل.. إنها تتحدث عن
� (تورنتو) �حثا عن � غذاء

أ�حاث الدكتور (فردر�ك �ان�نج) ��
المل�ات، وك�ف قام بتحل�له ك�م�ائ�ا (2).

وز) وجدوا أنه �حوي (الفينول) و (الجل��ول) و(الدكس��
� هذا؟88 ٪ من و88 ٪ من األحماض المجهولة هل تفهم��

غذاء المل�ات غامض ال �عرف �ە أحد ح�� (�ان�نج) العظ�م�
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ت) قص�� القامة له عنق غل�ظ قص�� ووجه �ان (أل��
� مصفر.. الحق أنه �ان مستدير، و�ان شعر ذقنه نام�ا �لون ب��
غ��ب المنظر، ولم تلحظ قط �م أنه ش��ه �النحلة إ� هذا

الحد.
ن ف��ن ش�يهات �الخيول � �ك�� ا ح�� لقد رأت ال�ساء كث��
� الطيور يتحولون إ� طيور آدم�ة � يركبنها.. ورأت مر�� ال��

ت) ش��ه �النحلة إال اآلن. �دورهم، ل�نها لم تدر قط أن (أل��
وواصل الرجل ال�الم:

ان � عام 1919 جرب (ها�ل) غذاء المل�ات ع� ف��
�� -

ة، و�عان ما تطورت الم�ا�ض �ش�ل غ�� مسبوق لديها.. صغ��
ة �مجرد ووجد (بورد�ت) أن ذكر الفأر العق�م ينجب ذر�ة كب��

. � أن ي�ناول غذاء المل�ات لمدة أسبوع��
� (المكس�ك) عام 1953 عولج مر��

�� : ثم جاء دور ال���
السكر وال��و والنقرس �غذاء المل�ات، و�ان هناك سمسار أسهم
� من صدف�ة شد�دة جعلته �شعا

) �عا�� � � (مكس�كو سي��
��

� �ل وج�ة
منفرا.. هنا ج��وا معه غذاء المل�ات �معدل قطرة ��

، ش�� �عدهما تماما.. � لمدة أسبوع��
ها.. إنها لم هنا �خت الطفلة، فهرعت م�� (تا�لور) تح��

تعتد �عد سماع �اخ الطفل صحيح الجسد:
ت) وهات الزجاجة� - أ�ع �ا (أل��

، فوضعت � عاد من المطبخ، وقد جلب معه زجاجة الل��
رأس الطفلة عال�ا.. وق��ت الحلمة المطاط�ة من فمها، ف�عان
� نهم، وخالل دقائق �انت الزجاجة قد فرغت.

ما راحت ترضع ��
صاحت م�� (تا�لور):

- �م أنت فتاة �ارعة�
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ا �عد وسح�ت الزجاجة، ل�ن الطفلة تمسكت بها وأخ��
جهد.. �لوب� خرجت الحلمة من فمها.

- واء واء.. واء�
ب ع� ظهرها وضعت الطفلة ع� كتفها، وراحت ت��

.. ل�ضع ثوان صمتت ثم �دأ ال�اخ من جد�د. � فتجشأت مرت��
� حجرها ع� �طنها.. نقلتها

رفعتها ع� كتفيها.. أرقدتها ��
من ذراع ألخرى، ل�نها لم تتجشأ ثان�ة وازداد �اخها عنفا.

ت) �اسما: قال (أل��
- ال �أس.. هذە تم��نات للرئة..

ح �عد خمس دقائق من ال�اخ، أن ت�دل ال�افولة، ل�ن واق��
هذا لم �حدث فارقا.. واء واء واء�

اب�سم �عص��ة، وقال:
� م��د من

؟ أحسبها ما زالت جو�� ترغب �� � - هل تعرف��
.. � الل��

- ال أحسب هذا.. إن ز�ادة األ�ل مؤذ�ة كقلته..
، وقال: � ل�نه نهض إ� المطبخ، وعاد لها بزجاجة مألى �الل��

� ترغب�نها.. � أوق�ات.. أعطيها ال�م�ة ال��
- ها �� ذي ثما��

وانغلقت شفتا الطفلة �المص�دة حول الحلمة وارت��
جسدها و�دا عليها رضا تام.

� الزجاجة
�� � � قلق أن مستوى الل��

الحظت م�� (تا�لور) ��
�قل �استمرار.. ل�نها لم تجرؤ ع� سحب الزجاجة..

� سالم ترمقهما،
ا فرغت الزجاجة، ورقدت الطفلة �� وأخ��

وعيناها تلمعان رضا، وفمها نصف مفت�ح، وشفتاها ملونتان
. � �الل��

� قلق، واستعادت تلك النظرة المهمومة
ظلت األم ترمقها ��

القد�مة ثم قالت:
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ت).. - تعال هنا �ا (أل��
- ماذا؟

- قلت تعال هنا..
جلس جوارها، فقالت له:

- احملها�
� كف�ه، وغمغم: أمسك �الطفلة.. وهزها ب��

- جم�ل جم�ل.. إنها تزن طنا.
.. لقد حدث هذا ��عة جدا. � - وهذا ما �فزع��

- أنت غ�� م��حة.. كنت ح��نة لنحولها، واآلن أنت خائفة
� الوزن.. ما �ك �ا (ما�ل)؟

ألنها تزداد ��
ان. � ى.. سأجلب لك الم�� ع� �ل حال �مكن أن نزنها ل��

ان، ف�ما نزعت �� ث�اب الطفلة � ومن المطبخ أح�� الم��
ت): وأرقدتها عار�ة تماما ع� المنضدة.. صاح (أل��

- إنها معجزة �ا (ما�ل)� إنها �دينة تماما�
�انت الطفلة قد ازدادت �دان�ة �ش�ل غ��ب.. وصدرها
� الهواء، ل�ن

م�ل، و�طنها �ارزة �� الضامر �ارز الضل�ع صار �ال��
� لم تنم �ذات الدرجة، ح�� �أنها ع� رف�عة � والرجل�� الذراع��

تخ�ج من كرة من الشحم.
ت): قال (أل��

ات ع� �طنها للتدفئة� - انظري� لقد فازت ب�عض شع��
ة ات صغ�� ووضع �دە ع� �طن الطفلة ح�ث �انت شع��

ذهب�ة ب��ة نمت هناك.. �خت المرأة:
- ال تلمسها�

� وجهه
وواجهته ف�دت كط�� �ا� يوشك ع� الوثب ��

واقتالع عي��ه، و�خت:
- أنت مجنون� إنها تلك المادة ال���ــهة�
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قال لها:
� أن - سأبرهن لك ع� أن هذە المادة مأمونة.. لماذا تظن��
؟ �

� الص�ف الما��
محصولنا من العسل انخفض للنصف ��

� كرست مائة خل�ة إلنتاج غذاء المل�ات.. لقد الس�ب هو أن��
� لملء دلو �امل.. واآلن أشعر �مشاعر

تناولت منه ما �ك��
رائعة�

� ترمقان وجهه.. لم �كن جلد راحت عينا المرأة الخائفت��
ات عنقه وال ما تحت أذن�ه ظاهرا اآلن.. �له مغ� بتلك الشع��

ة. الذهب�ة القص��
قال لها وهو يرمق الطفلة �حب:

ا من - ولسوف �عمل غذاء المل�ات مع الطفلة الرض�عة خ��
.. فقط انظري لها.. هل ت��ن؟ رجل ا�تمل نموە مث��

انتقلت عيناها ب�طء ألسفل واستقرتا ع� الطفلة.. �انت
راقدة ع� المنضدة عار�ة.. �دينة ب�ضاء.. مثل يرقة أوشكت
ع� إنهاء ح�اتها، ولسوف تنطلق إ� العالم وقد ا�تمل فكها

وجناحاها.
قال الرجل:

ة � لمل�تنا الصغ�� - لم ال تغطينها �ا (ما�ل)؟ أنت ال ترض��
د� أن تصاب �ال��

 

☆  ☆  ☆
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متعة الخوري..
� �طء، وقد أزاح كوعه

ج�س) �قود الس�ارة �� �ان مس�� (ب��
� �ظهرە إ� الوراء.

�� إ� حاجز النافذة األ��، وقد اس��
� ما أجمل �

ما أجمل ال��ف� ما أجمل عالمات الص�ف الدا��
جس األصفر ع� جانب الط��ق. زهور ال��

ء اآلن أن �صعد إ� قمة التلة ح�ث يرى الق��ة �
أفضل ��

� األشجار. � �� حشد من األ�واخ ب�� من عل.. ق��ة (ب��ل) ال��
وقف �ع��ته عند القمة، ثم خ�ج منها ووقف يرمق ال��ف
ة.. من هنا �مكنه أن يرى ع� اء كب�� عند قدم�ه كسجادة خ��

�عد أم�ال..
أخ�ج مفكرة وقلما من جي�ه، وراح يرسم المشهد الذي يراە..
ل محاط �األشجار.. رسم خارطة كروك�ة � ثمة بيوت ر�ف�ة وم��

� يه�ط من التل. ء �ح�ث �عرف م�انه �سهولة ح�� �
ل�ل ��

عاد لع��ته وه�ط إ� الق��ة.
هناك وجد أن لد�ه ست احتماالت: خمسة بيوت ر�ف�ة
ل ج�دا فوجد أنه نظ�ف �حد�قة � .. تأمل الم�� ل كب�� � وم��

مهندمة، لذا اس��عدە ع� الفور.
ة ظهرا.. �مكنه ال�دء فورا. �م الساعة؟ إنها الثان�ة ع��

أراح فرملة ال�د، وراح يه�ط المرتفع دون محرك.. و��ف
� ث�اب رجال الدين

� هذە اللحظة ��
النظر عن أنه �ان متنكرا ��

ج�س). ء غ��ب �صدد مس�� (ب�� �
؛ لم �كن هناك �� � كي�� اإل�ل��

� (شلس�ا).. ولم �كن ذا ثراء
�ان تاجر أن���ات، وله محل ��

ى �سعر رخ�ص � أنه �ش��
واسع، ل�ن موهبته األساس�ة ت�من ��
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جدا جدا، و��يع �سعر �اهظ جدا.. لهذا �ان �ضمن دخال ال
�أس �ه ط�لة العام.

�ان رجال �ارعا، و�عرف مزاج العم�ل �سهولة.. �مكنه أن
، راق�ا مع األث��اء، مس�طرا مع � �كون جذا�ا جادا مع المسن��
الضعفاء، لع��ا خب�ثا مع العوا�س، متفهما متعاطفا مع األرامل.

و�ال ح�اء �ان �ستعمل مواه�ه هذە، و�صع��ة �ان �منع
. � أمام تصفيق الجماه�� ك العم�ل و�نح�� نفسه من أن ي��

� العاد�ات، وله
ا �� و�رغم هذا لم �كن أحمق.. �ان �فهم كث��

� الطرز والتصم�مات.
ة �� ة كب�� � األثاث، وخ��

ذوق جم�ل ��
و�ش�ل خاص �ان مهتما �مصم� القرن الثامن ع��
اتون). العظماء: (ش�بند�ل) و (إ�سون) و (رو�رت آدم) و (ش��

� زمالئه، ة ب�� � األعوام الماض�ة اشتهر �انتصاراته ال�ب��
و��

، و�انوا �سألونه من � �أن لد�ه موردا ال ينضب من األثاث الثم��
. أين جاء �ه ف�غمز �عينه و�قول ش�ئا عن � صغ��

� يوم أحد منذ �سعة أعوام.. �ان
�� � �ان قد مر �موقف مع��

� انقطع س�� المروحة وسخنت الس�ارة � ط��قه �الس�ارة، ح��
��

ل طال�ا �عض الماء � للغا�ة مما جعله يتوقف، و�تجه ألقرب م��
�انت هناك امرأة دخلت لتح�� له ما ي��د.

ء جعل االنفعال �خنقه �
و�ذ انتظرها وقعت عيناە ع� ��

والعرق �غمر وجهه.. إن لدى المرأة أر�كة من خشب ال�لوط لم
� ح�اته، وثمة رأسا �طة محفوران ع� �ل مسند

ير مثلها قط ��
. منها.. أدرك أن هذە األر�كة تعود إ� القرن الخامس ع��

لم �كن متأ�دا.. ل�ن هذا المقعد �ساوي أ��� من ألف جن�ه
� بيع

� عادت المرأة سألها عما إذا �انت ترغب �� � (لندن)، وح��
��

المقعد.. قالت: ر�اە�
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لماذا أب�عه؟ فقال إنه ال س�ب ع� اإلطالق إال الظفر بثمن
� جنيها.. �م؟ خمسة مناسب.. و�م �عطيها؟ خمسة وثالث��

� جنيها. وثالث��
هتفت:

- ر�اە� كنت أعرف أن هذە المقاعد ثمينة.. إنها م��حة
وقد�مة.. �ال �� ل�ست للبيع، ل�ن شكرا ع� المعلومة..

ها أن المقاعد ل�ست قد�مة جدا، ولن تكون سهلة أخ��
فع الثمن البيع، ل�ن ر�ما استطاع أن �جد لها ز�ونا، ولهذا س��

� جنيها.. � إ� س�عة وثالث�� جنيه��
�عد نصف ساعة حصل ع� مقعدين، وعاد إ� (لندن)
� هذە البيوت

�س�ارته الـ (ست�شن) راض�ا.. وقال - لو �انت ��
ال��ف�ة أش�اء رائعة كهذە، فلم ال أ�حث عنها؟ لم ال أمشط

ال��ف؟
قرر أن �فعل هذا أ�ام اآلحاد، وقسم ال��ف حول (لندن) إ�
�
م��عات ضلع �ل منها خمسة أم�ال، وراح �ستكشف م��عا ��

�ل مرة..
و الشك، ولن المش�لة األخرى �� أن أهل ال��ف كث��
ل لتتأمل � �ستطيع أن تدق جرسهم وتتوقع أن �دخلوك الم��
أثاثهم، ألنهم ب�ساطة لن �فعلوا ذلك.. إنهم �سمحون �الدخول

للس�اك أو عامل الهاتف أو رجل الدين ل�ن ل�س لك.
لهذا طبع عددا من ال�طاقات كتب عليها:

 

ج�س) �ل ب�� م (س�� المح��
رئ�س جمع�ة الحفاظ ع� األثاث النادر

� �ل أحد �ان يتحول إ� خورى كن�سة، لط�ف عجوز،
و��

� أ�امه مسافرا من أجل خدمات المجتمع، و�ف�ش عن
�م��



3839

�
� البيوت ال��ف�ة..

ال�نوز ��
ج�س) شعر �ح�ج من المودة ال�� �لقاها ولدهشة مس�� (ب��
ة �اردة و�عض .. ال �د من فط�� � � بيوت الفالح��

كرجل دين ��
الشاى ور�ما عشاء �امل مع األ�ة.

� أ��� من أر�عمائة يوم أحد.. إن �سع سنوات تع��
� مقاطعة (�ا�نجهام شاير).

وهو ذا يوم منها ��
جل.. ألن يوقف الس�ارة ع� �عد مائة �اردة من الق��ة ثم ي��
ة خوري ال�ن�سة العجوز ال تناس�ه أ�دا ع���ة (ست�شن) كب��

كهذە..
�ان كب�� ال�طن أحمر الوجه مستديرە، وعيناە تعط�انك
انط�اعا �السذاجة، و�ان يرتدي �دلة سوداء و�اقة الخوري

الب�ضاء حول عنقه، وع� رأسه ق�عة سوداء.
دق أول جرس فانفتح ال�اب، وفوقه ال أمامه وقفت امرأة
� االسط�ل

عمالقة، و�رغم دخان ت�غها فإن رائحة روث البهائم ��
�انت أقوى..

سألته:
- ماذا ت��د؟

رفع ق�عته وانح�� وناولها �طاقته، فسألته من جد�د:
- ماذا ت��د؟

ح لها دورە، ح�� �دأت المرأة تب�سم ��� � � دق�قت��
أم��

مظهرة له حص�لتها من األسنان الصفراء النخرة..
، وصاحت: �ته ع� كتفه ح�� �اد �فقد الو�� ا �� أخ��

- ال أعلم �حق الجح�م ما ت��د.. ل�ن تعال.. هلم..
�
ء ذو ق�مة �� �

ودخل وراءها.. ولدهشته لم �كن هناك ��
ل، لهذا شكرها وان�ف، ولم �ستغرق ال��ارة أ��� من � الم��

ض. ة دق�قة.. هذا هو المف�� خمس ع��
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ل أخر صنع من خشب وقرم�د، � �عد هذا اتجه إ� م��
.. � ي تغ�� جّل الجدار الجنو�� وشجرة �م��

ل �حثا � � ل�ن أحدا لم �أت.. دار حول الم�� ق�ع ال�اب مرت��
� ال�ن�سة، لذا راح

عن صاحب الدار فلم �جدە، قدر أنه ��
� غرفة الطعام وال

ء �� �
�ختلس النظر ع�� النوافذ.. لم �كن ��

غرفة المكت�ة..
ء الجم�ل: مائدة للعب �

� غرفة المع�شة رأي ال��
ل�ن ��

) ع� طراز (هي�ل وا�ت) تعود � الورق من خشب (الماهوج��
لعام 1870..

صاح وهو �لصق أنفه �الزجاج:
- آە ه ه� هذا رائع�

اعة. وجوارها �ان مقعد من الطراز ذاته، له ظهر منقوش ب��
ج�س): قال مس�� (ب��

- ق�ل أن ي�ت�� اليوم سأجلس ع� هذا المقعد الجم�ل..
ي مقعدا، �انت هذە عادته ع� س��ل االخت�ار �لما اش��
و�ان من الممتع أن تراە �جلس ع� المقعد برفق، منتظرا لحظة

� مفاصل المقعد.
) ل�عرف ما أحدثته السنون �� (التال��

- ل�ن ال دا�� للعجلة. سأعود لك ف�ما �عد..
�انت المزرعة التال�ة وسط الحقول، ول�� ال يرى أحد
� نحو ستمائة �اردة

كها ع� الط��ق و�م�� س�ارته اضطر أن ي��
ل. � إ� خلف�ة الم��

� الركن، وأحدهم معه
�� � �ان ثالثة رجال �جلسون متالصق��

�ل�ان سلوق�ان أسودان ضخمان �مسكهما �مقود.
ج�س) قادما ب��ا�ه السوداء، كفوا عن � رأوا مس�� (ب�� ح��

ال�الم وتصلبوا �ال حراك.
� شك.

ونحوە استدارت ثالثة وجوە ترمقه ��
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�
ا له فم ضفدع، واسمه الذي �ان أ��� الرجال سنا رجال قص��
ج�س) هو (رامي�س)، وهو صاحب المزرعة. ال �عرفه مس�� (ب��

� عينه
أما الشاب الواقف جوارە، والذي ي�دو أن هناك عي�ا ��

ت) ابن (رامي�س).. ، فهو (ب�� ال�م��
أما الرجل القص�� ذو الجبهة المجعدة فهو (�لود).. �ان
(�لود) قد زار (رامي�س) �غ�ة الحصول ع� قطعة من اللحم..
إنه �عرف أن (رامي�س) ذبح عجال أمس، وهذا �دون إذن

الحكومة ط�عا.
وهذا قد �جلب المشا�ل ما لم..

ج�س): قال (ب��
.. أل�س يوما جم�ال؟ - مساء الخ��

ء ذاته �
� ال��

لم يتحرك أحد الرجال الثالثة.. �انوا �فكرون ��
� اللحظة ذاتها.. ال �د �ش�ل ما أن هذا الرجل آت من الحكومة

��
� شئونهم.

�� �دس أنفه ��
ج�س): قال (ب��

- �ا لها من �الب جم�لة� لم أر �ال�ا سلوق�ة كهذە من ق�ل..
ساد الصمت �العادة.

نظر ��عة إ� �ل وجه من وجوههم، والحظ أن �ال منهم
� التحدي ا هو ما ب�� �حمل ع� وجهه التعب�� ذاته.. تعب��

والشك.
سألهم:

- هل �� أن أسأل عن المالك؟
قال (رامي�س):

- ماذا ت��د؟
- أعتذر لإلزعاج.
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وقدم له �طاقته، فلم يتحرك (رامي�س)، ل�نه تابع �عي��ه ما
كتب عليها.

- وماذا ت��د؟
ج�س) فكرة جمع�ة الحفاظ ع� األثاث القد�م، ح له (ب�� ��

فقال (رامي�س):
- ل�س لدينا.. أنت ت�دد وقتك سدى.

ج�س) رافعا إص�عه: قال مس�� (ب��
- لحظة من فضلك.. أخر من قال �� هذا �ان فالحا من
�
له وجدت مقعدا م�سخا �� � � دخلت م�� (سوسكس).. وح��

حت له ك�ف ي��عه المطبخ، �ساوي نحو أر�عمائة جن�ه، وقد ��
وابتاع جرارا جد�دا بثمنه.

قال (�لود):
- عم تت�لم؟ ال يوجد مقعد �ساوي أر�عمائة جن�ه..

.. هناك مقاعد �ساوي ضعف هذا الثمن موجودة �
- اعذر��

� األ�واخ ح�ث �ستعملها الفالحون كساللم �صعدون عليها،
��

للوصول إ� مرط�ان المر�� الموجود ع� رف النمل�ة..
سأله (رامي�س):

- إذن ما ت��د هو أن تدخل داري وتنظر حولك؟
� �ل م�ان.. فقط أر�د أن أرى

- نعم.. ال أر�د أن أتلصص ��
�
أثاثك �حثا عن كنوز، ثم أ�تب للجمع�ة �� ت��� هذا ��

مجلتها..
قال (رامي�س):

� أن تدخل وتنظر..
- حسن.. ال توجد مش�لة ��

� للمزرعة، وت�عهما اآلخران.
واقتادە إ� ال�اب الخل��

�ان المطبخ خال�ا إال من منضدة رخ�صة عليها دجاجة
ميتة، ودخلوا إ� غرفة المع�شة القذرة وهناك �ان هذا.
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ج�س) فورا، فوقف متصل�ا وأطلق شهقة.. راە مس�� (ب��
�ن ثان�ة ظل �الصنم ال �صدق، وال �جرؤ ع� ولمدة ع��

تصديق ما يراە..
ء �

�� �
مستح�ل� إنه أمام حق�قة واقعة.. ل�ن من �خ�� ��

كهذا؟ إنه هو�
�ان مدهونا �طالء أب�ض ل�ن هذا ال �غ�� الحق�قة.. أحد

الحم�� فعلها.. ل�ن �مكن إزالة الطالء ع� �ل حال.
� م�ان كهذا�

ل�ن �ا� انظر إل�ه� و��
� مش�لة الرجال الذين رأوە �شهق و�تصلب، ووجهه

اآلن تأ��
� إلفساد العمل�ة �لها، ما

�حمر أو ي��ض.. لقد رأي هؤالء ما �ك��
لم يت�ف ��عا..

وضع �دە ع� قل�ه واتجه إ� أقرب مقعد وهو �شهق..
سأله (�لود):

- ماذا هنالك أيها الخوري؟
ء.. سأ�ون ع� ما يرام حاال.. أر�د ك��ا من الماء.. �

- لـ.. ال ��
.. � إنه قل��

� شك، وقال (رامي�س):
وا له الماء، ووقفوا يرمقونه �� أح��

ء ما �
- حس�تك تنظر إ� ��

.. هذا �حدث أح�انا.. � - ال.. ال �ا ع��زي.. إنه قل��
�جب أن �جد الوقت ل�فكر.. �جب أن يرتب ما �قول.. إن
.. أ��� �دە ع� عي��ه، هؤالء القوم جهلة ل�نهم ل�سوا حم��

� إص�ع�ه اختلس نظرة.. ومن ب��
ء هناك.. �

حقا.. إن ال��
� أن هذە قطعة أثاث �دفع أي جامع أثاث أي

نعم.. ال شك ��
�
م�لغ ل�حصل عليها.. و�ان �عرف ج�دا �أي تاجر عاد�ات ��
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� ، � ع��
أور�ا وأم���ا أن أهم ثالث قطع أثاث من القرن الثا��

ال�ومودات الثالثة المعروفة �اسم (كومودات ش�بند�ل).
� العام

� مزاد ��
تم ا��شاف أول واحد عام 1920، و�يع ��

قا �عد عام.. لم يتذكر السعر، ذاته، أما االثنان اآلخران فقد اح��
ل�نه �عرف أنه ال �قل عن 3900 جن�ه، وهذا عام 1920! ال �د

ة آالف اليوم. أنه �ساوي ع��
�جمع ال�ل ع� أن (توماس ش�بند�ل) هو من صنع هذە

� أصا�عه ال�ومود الرابع� القطع بنفسه.. اآلن هو يرى من ب��
ا ألن رابع كومود لـ (ش�بند�ل)� لقد وجدە.. س�غدو ث��ا شه��
� التار�ــــخ �اسم مك�شفه: كومود

�ل (كومود) �شتهر ��
.. �

(شاسلتون).. كومود (راينهام) األول والثا��
ج�س).. ج�س).. كومود (ب�� أما اسم هذا فس�كون (ب��

ولسوف ت��� ج��دة (تا�مز) صورته جوار ال�ومود.
� تماما، مزخرف ع�

ها هو ذا هنا، وهو �ش�ه ال�ومود الثا��
� ول�س حلما.

.. و�ل هذا حق��� طراز (روكوكو) الفر���
سألوە:

- ك�ف حالك؟
، هذە الن��ة تحدث أح�انا.. .. �خ�� - �خ��

ء ما عدا �
ونهض يتأمل أثاث الحجرة.. يتأمل �ل ��

ال�ومود.. وقال:
- منضدة من ال�لوط.. قطعة جم�لة ل�نها ل�ست عت�قة �ما
.. مقاعد م��حة ل�نها حديثة.. هذە الخزانة.. ال ق�مة لها.. �

�ك��
ة.. وهذە (الشوفين��

واتجه إ� ال�ومود وقرعه �أصا�عه – �ساوي �ضع
� الع� الفكتوري.. هل

جنيهات.. إنها تقل�د ردي ء صنع ��
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دهنته �األب�ض؟ هذە خطوة موفقة، ألن ش�له أجمل �اللون
األب�ض..

قال (رامي�س):
إنها قطعة أثاث مت�نة، وعليها زخارف..

� ل�فحص الزخارف ج�س) وهو ينح�� قال مس�� (ب��
المذهلة:

- إنها من صنع آلة ول�ست �ال�د.. �مكنك معرفة هذا من
ع� �عد أم�ال..

ثم ث�� ذراعه وأراح األخرى عليها.. واعت� ذقته �أنامله �من
�فكر، وقال:

- هل تعرف؟ لطالما أردت أرجل مقعد كهذە من زمن
�� ل�ن أرجلها قد تلفت،

� � م��
ط��ل.. إن لدى منضدة جم�لة ��

ة). وأنا مولع بهذە المنضدة.. ل��ما تناسبها أرجل هذە (الشوفن��
ورفع عينه إ� ثالثة أزواج العيون المت�اينة المختلفة ل�نها

جم�عا ترتاب ف�ه.
- هلموا.. هلموا.. ماذا أقول؟

سأله (رامي�س):
اءها؟ �� �

- ت��د القول إنك ت���
لست متأ�دا.. ر�ما.. ال.. ر�ما �انت مش�لة.. األمر ال

�ستحق العناء.. سأتر��م..
استوقفه (رامي�س) سائال:

- �م تقدر سعرها؟
ا، ف�� ل�ست قد�مة إ� هذا الحد.. - ل�س كث��

�
� وجدناها �� - �ل �� قد�مة جدا.. أين قطعة الورق ال��

الدرج؟ تلك الفاتورة؟
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ج�س) فمه ثم أغلقه، وحرف�ا راح يرتجف.. ح�� إنه فتح (ب��
� انفعاله.

اضطر إ� االتجاە للنافذة ل�خ��
ت) إ� ال�ومود، ومن درج أوسط أخ�ج ورقة اتجه (ب��

صفراء مط��ة حملها إ� أب�ه، فق��ــها هذا من وجه الخوري.
قال (رامي�س):

- ال تقل �� إن هذە ال�تا�ة ل�ست قد�مة..
ج�س) ع� وشك اإلصا�ة �الفالج من فرط االنفعال. �ان (ب��

�انت الورقة هشة مهشمة ل�ن المكتوب عليها �قول:
- إدوارد مونتاجو - كومود من صنع (ش�بند�ل).. الثمن 87

لي��ا.. جنيها اس��
ج�س) برغم الدوار.. ر�اە� إن هذە الفاتورة تماسك (ب��

تضاعف من ق�مة ال�ومود.. �م �ساوي اآلن؟
.. �ن ألفا أو أ��� ر�ما ع��

وضع الورقة ع� المنضدة، وقال:
ء �

- إنها مجرد فاتورة بيع ال تدل ع� ��
� وعمر هذە القطعة �عود إ� عام 1870.. أي منذ س�ع��

؟ � عاما.. ل�ن هذا ال �جعلها تحفة.. هل مع أحد�م سك��
أخ�ج (�لود) مطواة (قرن غزال) من جي�ه وناولها لـ
ج�س) ففتح النصل و�عنا�ة رهي�ة أزال قطعة من الطالء (ب��

األب�ض ع� قمة ال�ومود..
و��طء برز الخشب الجم�ل تحتها �لتمع �ال�اقوت..

قال لهم:
- انظروا� هل ترون؟ هذا الخشب قد عولج�

- ك�ف أيها الخوري؟
ة.. هذا الخشب قد عولج �الج�� إلعطائه - هذە مسألة خ��
مظهرا عت�قا أث��ا.. �ال�س�ة لخشب ال�لوط �ستعملون البوتاس،
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�ك.. والج�� هو ط��قة ولخشب الجوز �ستعملون حمض الن��
.. � معالجة خشب الماهوج��

تزاحم الرجال واالهتمام ع� وجوههم، فقد �ان من المث��
دوما أن �ك�شفوا ط��قة جد�دة للخداع أو النصب..

قال لهم:
؟ إنها عالمة � تقا�� هذە وسط الب�� - هل ترون لمسة ال��

.. الج��
تالشت األنوف وهم يتأملون.. فراح �خطب فيهم:

- ل�م يث�� رع�� الوقت والجهد الذي ي�ذله أولئك الفنانون
از.. أراهم � ون لالشم�� �ة� إنهم مث�� � ال���

لخداع إخوانهم ��
، ثم �ضعون الج�� لي�دو �دهنون الخشب �الورن�ش الفر���

مظهرە �أنما عمرە مائتا عام..
وانح�� ل�ش�� إ� أحد مقا�ض األدراج المعدن�ة، وقال:

- هذە خدعة أخرى.. إن النحاس العتيق له لون خاص �ه..
� م��د من األ�ار، فقال:

نظروا إل�ه وهم �أملون ��
و�ر.. لم �عد أحد �عرف � - المش�لة أنهم صاروا �ج�دون ال��
األص�� من الم��ف.. إن هذە المقا�ض النحاس�ة مثال قد تركت
� صندوق من �شارة الخشب المش�عة �النوشادر.. من ثم

��
.. تخ��

�ان (�لود) أ��� الثالثة اهتماما، ألن المرء ال �علم ما قد
� ح�اته، وما زال عالم النصب م�سعا

�صادفه من فرص ��
للجميع.

� نفس اللحظة
ا، و�� ج�س) من جي�ه مف�ا صغ�� وأخ�ج (ب��

ا، ثم انت�� أحد � راحته خلسة مسمارا نحاس�ا صغ��
�� �

أخ��
� ال�ومود وراح برفق �فكه.. وقال:

المسام�� الحلزون�ة ��
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- لو �ان هذا المسمار من النحاس األص�� من القرن الثامن
، لوجدتم أن الخطوط الحلزون�ة غ�� منتظمة ألنها صنعت ع��
�دو�ا، أما لو �ان م��فا ستجدون أن المسمار منتظم ألن اآللة

�� صانعته..
و�سهولة أراهم المسمار الذي أخرجه من جي�ه.. �انت
ك�ة مألى �المسام�� النحاس�ة تحس�ا لهذە جيوب �ذلته اإل�ل��

المواقف.
- اآلن الحظوا �م أن هذا المسمار منتظم دقيق الصنع.

ج�س) راح �ل من الرجال يتفحص المسمار، فأعاد (ب��
وع من ال�ومود، وقال ماش�ا � المفك إ� جي�ة مع المسمار الم��

لل�اب:
� وعساي لم

.. �ان لطفا من�م أن �ستض�فو�� �
- �ا أصدقا��

أزعج�م..
نظر (رامي�س) إل�ه، وقال:

- لم تقل لنا �م ستدفع
� سأتركه.. هل ت��د � الحق�قة.. أعتقد أن��

- آە.. �س�ت.. ��
حقا الخالص منه؟

ة ثم م�� إ� ال�ومود وتفحصه مقط�ا، ثم قال لنقل ع��
جنيهات؟ هذا سعر عادل...

صاح (رامي�س):
ة جنيهات� ال تكن سخ�فا أيها الخوري.. - ع��

وصاح (�لود):
- لو �عناە حط�ا �ساوي أ��� من هذا..

� - " هذە الفاتورة تقول إنه وقتها ساوي س�عة وثمان��
جنيها.. واآلن ال �د أنه صار أغ�.

ج�س): قال (ب��
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- ال ت�سوا أنه تقل�د.. ول�ن.. ل�كن. سأرتفع إ� خمسة ع��
جنيها.

صاح (رامي�س):
� � - أجعلها خمس��

ج�س).. لقد فاز �ه� إنه � جسد (ب��
�ت قشع��رة لذ�ذة ��

اء �أرخص أثمان �سمح بها اإل�سان�ة؛ مل�ه.. ل�ن عادة ال��
تغل�ت عل�ه، فلم �س�سلم..

همس بنعومة:
� فهو حطب

- �ا ع��زي.. أنا أر�د األرجل فقط.. أما ال�ا��
للمدفأة..

� - إذن أجعلها خمسة وثالث��
.. � األخ��

�ن� هذا هو عر�� - ع��
- ل�كن.. إنه لك..

- آە �ا ع��زي� هأنذا أخ�� ثان�ة.. ما �ان �جب أن أ�دأ هذا.
� وجهه ب�ص�عه الغل�ظ القذر:

قال (رامي�س) ملوحا ��
اجع أيها الخوري.. إن الصفقة �� الصفقة.. - ال �مكنك ال��

- نعم.
- وك�ف ستأخذە؟

� هاهنا ونضعه بها.
- سأجلب س�ار��

� ع��ة أنت �حاجة إ�
ء لن يوضع �� �

- ع��ة؟ هذا ال��
شاحنة..

- سأت�ف فال تقلقوا.
واتجه إ� الفناء ل�جلب س�ارته الـ (ست�شن) ح�ث أخفاها.

� وهو �قهقه �� �ە.. �ان �شعر أن الفقاقيع تتصاعد
م��

من معدته إ� مخه �الم�اە الغاز�ة..
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ك ال ا أن �منع نفسه من الجرى، ل�ن رجال اإل�ل�� و�ان عس��
.. �جرون �ل �مشون اله����

ج�س).. امش ب�طء.. إن ال�ومود مل�ك ابق هادئا �ا (ب��
�ن ألفا� �ن جنيها وهو �ساوي ع�� مقا�ل ع��

.. و�ا له من يوم مج�د� � ستعود إ� (لندن) �ه تغ��
 

☆  ☆  ☆
 

� المزرعة �ان (رامي�س) �قول:
و��

�ن جنيها ثمنا لنفا�ة - تخ�ل أن هذا األحمق �ع� ع��
كهذە�

قال (�لود):
- لقد كنت �ارعا �ا س�دي.. هل تظن أنه س�دفع؟

- لن �أخذە ق�ل أن أرى ماله..
ت): قال (ب��

� الس�ارة.. هل تعلمون ما أفكر ف�ه؟
- لن �ستطيع وضعه ��

سوف �ك�شف ذلك وعندها �قول: فل�ذهب إ� الجح�م،
و�قود س�ارته ولن نراە ثان�ة ال هو وال المال.. ي�دو أنه ل�س

متمس�ا �ه..
صمت (رامي�س) مفكرا، ثم �ساءل:

� الس�ارة؟ إن خور�ة ال�نا�س ال
- ك�ف نضع ش�ئا كهذا ��

ة.. إن لدي فكرة.. لقد قال إنه ال ي��د سوى يركبون س�ارات كب��
األرجل.. حسن� �ل ما علينا هو أن نقطع األرجل ق�ل أن �عود،
ء إ� الس�ارة.. و�ــهذا نوفر عل�ه قطع األرجل �

وهكذا �دخل ال��
عند العودة إ� الدار..
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ت) ال�ومود إ� الخارج، � رفع (�لود) و (ب�� وخالل دق�قت��
� روث ال�قر وفضالت الخيول الق�اە ومن �ع�د رأ�ا الخ�ال و���

األسود للخوري يتحرك.. �ان يتواثب �خفة.. فقال (�لود):
- ال أعتقد أنه مجنون..

وعاد (رامي�س) �الم�شار، وناوله لـ (�لود) وقال له:
- اقطع ج�دا.. ال ت�س أنه س�ع�د استعمالها..

� صل�ا جافا، و�ذ م�� ف�ه الم�شار راح غ�ار �ان الماهوج��
�
ت) �� ا انفصلت األرجل فرّصها (ب�� أحمر �سقط أرضا، وأخ��

صف..
قال (�لود) وهو يتأمل ما تم:

�
- سؤال واحد �ا مس�� (رامي�س).. هل �مكن اآلن وضعه ��

س�ارة؟
- ال.. ما لم تكن ع��ة (فان)..

- حسن.. والخور�ة ال يركبون ع��ات (فان)، �ل يركبون
) أو (مور�س).. � ة من طراز (أوس�� س�ارات صغ��

قال (رامي�س):
� �حتاج إل�ه كحطب وما لم

- هو ي��د األرجل.. وال�ا��
فض الدفع.. أين الفأس؟ ء س�� �

�حصل ع� �ل ��
�
ت) ل�ح�� فأس الحطاب، و�صق (�لود) �� واتجه (ب��

ة.. �ات ق��ة راح يهشم ال�ومود إ� قطع صغ�� راحت�ه و���
ا احتاج إ� �ضع دقائق.. وقال وهو �جفف �ان عمال عس��

عرقه �عد ما انت�:
� ما � أقل ش�ئا.. لقد �ان هذا النجار �ارعا وال يهم�� - دع��

�قوله الخوري.
قال (رامي�س):

- لقد حان الوقت ع� �ل حال.. ها هو ذا عائد إلينا�
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☆  ☆  ☆
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الط��ق إ� السماء..
) خوف مر�� من عدم ط�لة ح�اتها.. �ان لدي م�� (فوس��

اللحاق �قطار أو طائرة أو �اخرة أو ح�� فتح ستار الم�ح.
� النوا�� األخرى لم تكن عص��ة؛ ل�ن فكرة التأخر �انت

��
�
ة ترتجف �� �ا إ� حد الرجفة، و�انت عضلة صغ�� تملؤها هست��

� إال �عد ساعة من اللحاق
جفنها األ��.. فلم تكن تخت��

�الموعد.
ومن المث�� والغ��ب أن ترى ك�ف يتحول قلق �س�ط إ�
� لدى �عض الناس، فق�ل الموعد �ساعة �انت

وسواس حق���
تخ�ج من مصعد دارها مستعدة، تعتمر ق�عتها وتل�س قفاز�ــها،
� من غرفة لغرفة ح�� �خ�ج زوجها - الملم �حالتها

وتظل تم��
ح �صوت �ارد أن �ذه�ا اآلن. – و�ق��

� أن تضا�قه حماقة
) �ملك �ل الحق �� �ان مس�� (فوس��

� أن ي��د تعاستها �االنتظار �ال
زوجته، ل�ن لم �كن له حق ��

داع.
ومن العس�� أن نتهمه بتعذ�ب زوجته عمدا، ل�نه �ان �فعل

ذلك، و�انت �� قد تعلمت أال تناد�ه أو تتعجله.
�
�ا شد�دة، و�� وال �د أنه �ان �عرف أنه �قودها إ� هست��

� تعمد أن �فوت موعد قطار لمجرد أن ي��د مرة أو مرت��
معاناتها.

ئته تماما، فل�س بوسعنا ضنا أننا ال �ستطيع ت�� ولو اف��
تجاهل حق�قة أن زوجته �انت لط�فة مح�ة، ظلت تخدمه
ف لنفسها قط �أن زوجها �حب � عاما.. ولم تع�� ب�خالص ثالث��

تعذيبها.
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� من عمرە، �ع�ش مع زوجته � الس�ع��
�� ( �ان مس�� (فوس��

� (ني��ورك)، و�ان لديهما أر�عة خدم..
� مسكن كب�� ��

��
ون. والمسكن كئ�ب ال يزورە كث��

� الدار
� هذا الص�اح �الذات من شهر (يناير) د�ت ��

ل�ن ��
� �ل غرفة،

الح�اة، وراحت خادمة تغ� االثاث �المالءات ��
� �جلب الحقائب إ� الصالة.

والسا��
) تخ�ج من غرفة ألخرى متوترة قلقة، وراحت م�� (فوس��
ء إال أنها ستفقد طائرتها لو لم �خ�ج زوجها من �

�� �
ال تفكر ��

مكت�ه حاال و�ستعد.
� إذ مرت �جوارە:

قالت للسا��
- �م الساعة �ا (ووكر)؟

- �سعة وع�� دقائق �ا مدام.
- وهل جاءت الس�ارة..

- نعم.. ولسوف أنقل لها المتاع اآلن.
�
- س�حتاج األمر إ� ساعة للوصول إ� المطار، وطائر��

ة.. �جب أن أ�ون هناك ق�لها بنصف � الحاد�ة ع��
تقلع ��

� سأتأخر� ساعة.. ر�اە� سأتأخر.. أعرف أن��
قال لها برفق:

) أنك � بها �ا مدام.. لقد أ�لغت مس�� (فوس�� - ستلحق��
� التاسعة وال��ــع، وما زالت أمامك خمس دقائق..

�� � حل�� س��
� أال تفوتها،

� ي���� � قلقة.. هذە �� الطائرة ال��
و�دأت تم��

وقد أمضت شهورا تقنع زوجها �الرح�ل.. لو ضاعت منها س�ل��
ء � ە.. وال�ارثة �� أنه م� ع� الم�� الموض�ع �له من تفك��

معها إ� المطار �� يودعها.
وراحت عضلة جفنها األ�� ترتجف.

- إنها التاسعة وثالث ع�� دق�قة..
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- اآلن سأفقدها.. �التأ��د
� سافرت � (�ار�س).. اب�تها ال��

�انت أمن�تها أن تزور اب�تها ��
، و�انت م�� � ، ورزقت �طفل�� إ� (فر�سا) وتزوجت من فر���
�
) تتحرق �� ترى حف�ديها.. إنها ال �ستطيع الح�اة �� (فوس��

هة وت�تاع لهما الهدا�ا وترقبهما � م�ان �ع�د عنهما: تأخذهما لل��
ينموان.

�انت تعرف أنه ما دام زوجها ح�ا فمن المستح�ل أن تفكر
� هذا �ما �انت تعرف أنه لن يرحل إ� (�ار�س) أ�دا، ومن

��
الغ��ب أنه سمح لها �ذلك.

ون دق�قة �ا مدام. - التاسعة واث�تان وع��
) إ� الصالة.. ذلك هنا انفتح ال�اب وخ�ج مس�� (فوس��

، وقال: � الرجل ذو الجسد واللح�ة الضخم��
- حسن، ي�دو أن علينا الرح�ل اآلن إن ش�ت اللحاق

�الطائرة..
- نعم �ا ع��زي..

وعقد �د�ه ع� صدرە، وأمال رأسه لجانب، وقال:
� فورا.. سأغسل �دّي حاال.

- س���
وان�ف ف�ما وقف الخادم جوارها �حمل ق�عة الرجل

ومعطفه.. سألت الخادم:
- هل سأضيع الطائرة؟

� بها. - ال �ا مدام.. ستلحق��
) فهرعت للخارج، ورك�ت الس�ارة وعاد مس�� (فوس��
(�اد�الك) المستأجرة، وجاء زوجها خلفها وهو يتوقف لحظة

مق السماء و�شم رائحة الهواء ال�ارد. أخرى ل��
� الس�ارة جلس جوارها، وقال:

و��
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� المطار.. لن
- يوجد ض�اب، ولسوف �كون الوضع أسوأ ��

� أن تتأجل الرحلة.. �دهش��
- ال تقل هذا �ا ع��زي

ت الس�ارة نهر (لونج آ�الند)، فقال لها: وع��
ء.. �لهم يرحل اليوم، ولسوف �

- لقد رت�ت مع الخدم �ل ��
� النادي ابتداء من

� أر�دە.. سأق�م أنا �� أرسل لـ (ووكر) برق�ة ح��
. � اليوم، ومن وقت آلخر سأمر ع� الب�ت ألطم��

� الب�ت؟
- أال ترى أن من الخ�� أن �ظل (ووكر) ��

� النها�ة سأدفع له رات�ا �امال مقا�ل ال
- �الم فارغ.. و��

ء.. �
��

� فيها (أ�دل وا�د)، وصلت الس�ارة إ� أرض المس�نقعات ال��
وازداد الض�اب كثافة وازداد توتر المرأة.

قال زوجها:
�
� عن القلق.. ال �د أن الرحلة الغ�ت.. ال أحد �ط�� ��

- ك��
هذا الجو.

� صوته.
ة جد�دة �� لم تكن واثقة ل�نها أحست ن��

ونظرت ع�� النافذة إ� الض�اب، فقال لها:
- �جب أن تق�� حق�قة أنك فقدت الطائرة..

:( فجأة أوقف السائق الع��ة، فصاح مس�� (فوس��
- لقد غرسنا� كنت واثقا من هذا�

قال السائق:
� المطار.. لقد وصلنا..

- �ال �ا س�دي.. �ل نحن ��
دون �لمة أخرى وث�ت من الس�ارة، وهرعت إ� ش�اك

التذا�ر ح�� وجدت ط��قها إ� الموظف، الذي قال لها:
- نعم.. لقد تأجلت الطائرة ل�ن أرجو أال ترح�� نحن �انتظار

أن يتحسن الطقس.
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ته �الموض�ع وقالت: � الس�ارة، وأخ��
عادت لزوجها ��

- ال ت�تظر م�� �ا ع��زي.. ال دا�� لهذا..
� إ� النادي أيها السائق؟

- لن انتظر.. هل ستع�د��
قال السائق:

- نعم..
� المطار وحدها.. و�انت �ق�ة اليوم

ودعته ثم �ق�ت ��
�ابوسا حق�ق�ا، ظلت ع� (الدكة) ساعة �عد ساعة، و�ل نصف
ساعة تنهض ل�سأل الموظف عن الحال، واإلجا�ة دائما أن عليها

االنتظار.
 

وح�� السادسة مساء دوي صوت المك�� �علن �أن الرحلة
ة ص�اح الغد. تأجلت إ� الحاد�ة ع��

� مرهق � أمس�تها؟ إن مخها ض�ا��
ماذا تفعل اآلن؟ أين تم��

تماما.. لو عادت للب�ت لمنعها من السفر ثان�ة.. عليها ال�قاء
ح�ث �� ط�لة الل�ل.. ل�ن هذا عس�� �ال�س�ة لعجوز مثلها.

لها، و�ان زوجها ع� وشك � اتجهت للهاتف وطل�ت م��
ته �األمر. الخروج إ� النادي، فأخ��

� م�ان ما الل�لة.
- سأجد لنف�� غرفة ��

لك. � ا هو م�� ال كب�� � - هذا حمق.. إن لد�ك م��
ء.. �

- ل�نه خال �ا ع��زى، وما من طعام ف�ه.. ال ��
. � - إذن �� ق�ل أن تجي��

ء لك. � - ل�كن.. سأبتاع شطائر وأ��
� ساعة متأخرة.

ل إال �� � - ولم تعد للم��
وخ�ج زوجها �ستق�لها، فقالت له:

ة ص�احا. - تأجلت الرحلة إ� الحاد�ة ع��
- لو زال الض�اب..
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- إنه يزول �الفعل اآلن.. واآلن سأدخل ألنم.
� التاسعة ص�احا..

- لقد طل�ت ع��ة أجرة ��
- شكرا �ا ع��زي.. ل�ن ال ترهق نفسك بتود��� غدا�

� إ� - ال.. ال.. لن أفعل.. ل�ن ال أرى ما �منع من أن توصل��
� ط��قك.

النادي ��
� وسط المدينة، وهذا ل�س ط��ق المطار..

- ل�ن النادي ��
� التاسعة

.. واآلن أراك �� �
ا �ا ع��ز�� - ل�ن لد�ك وقتا كث��

ص�احا.
دخلت إ� فراشها، و�انت متع�ة إ� حد أنها نامت ق�ل أن

تأخذ وضع الرقاد.
 

☆  ☆  ☆
 

� الثامنة والنصف �انت
� الص�اح التا� نهضت، و��

��
مستعدة.

� التاسعة ظهر زوجها وسألها عن القهوة، فقالت:
��

� النادي.. لقد جاءت
- ال �ا ع��زي.. س�تناول إفطارك ��

� الصالة.. هذە �� العادة هذە األ�ام أن
�� � الس�ارة، �انا واقف��

� الصالة.
يتقا�ال ��

- وحقائ�ك؟
� المطار.

�� -
� للمطار.. � إ� النادي أوال ثم تذهب�� - حسن.. ستوصلين��

سأح�� �عض الس�جار ثم ألحق �ك..
دخلت الس�ارة، وسألت السائق:

- �م الوقت؟
التاسعة وال��ــع..
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)، و�العادة �ان �قف و�عد خمس دقائق جاء مس�� (فوس��
�ل لحظة ل�شم الهواء.. جلس جوارها، وقال:

� محظوظة هذە المرة. - ر�ما تكون��
:( أدار السائق المحرك، فصاح مس�� (فوس��

- لحظة من فضلك.. ال تنطلق..
� جيوب المعطف، وقال:

وراح �ف�ش ��
؟ ة لـ (أل�س).. ل�ن �حق السماء أين �� - إن لدي هد�ة صغ��

لقد اختفت من �دي..
- لم أرك تحمل ش�ئا�

� ورق أب�ض..
ة ملفوفة �� - إنها عل�ة صغ��

� �ل م�ان، وواصل زوجها ال�حث
�� � راحت ت�حث �المجان��

� جي��ه وقال:
��

.. سأصعد �حث عنها� � � غرف��
� �س�تها �� - ت�ا� ال �د أن��

�د.. ال �د أنه - أرجوك� ال وقت لدى� أتركها� أرسلها �ال��
مشط سخ�ف، فأنت ال ترسل لها سوى األمشاط�

� األمشاط؟
- وما هو الخطأ ��

و�دا عل�ه الغضب ألنها �س�ت نفسها، وأمرها أن ت�تظر ح��
ي�حث عن الهد�ة، وجلست ت�تظر وت�تظر.. وت�تظر

� المقعدين ح�ث �ان زوجها رأت ش�ئا أب�ض محشورا ب��
جالسا، فمدت �دها لتجدە العل�ة الورق�ة، والحظت أنها

مغروسة �دقة �أنما �فعل �د تعمدت وضعها هناك.
- ها هو ذا� ل�نه س�ظل لأل�د �ف�ش عنه�

و�دأت ت�حث عن المفتاح بتوتر شد�د، ثم اندفعت خارجة
، وفتحت ال�اب ثم.. من الس�ارة نحو ال�اب األما��

ثم توقفت..
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ء ما.. انتظرت خمس.. ست.. سبع �
� ل��

تصل�ت �أنما تص��
� ��ل جوارحها، وقد

ثوان.. جسدها �له متوتر.. حقا �انت تص��
مالت أذنها ع� ال�اب، ولمدة ثالث ثوان أخرى ظلت بهذا

الوضع، ثم فجأة عادت للح�اة..
أغلقت ال�اب، وهرعت للس�ارة، وصاحت:

- ب�ساطة لن أنتظرە.. الوقت ضيق.. هلم بنا�
ت، ووجهها قد شحب والحظ السائق أن مالمحها تغ��
تماما، ولم تعد تلك النظرة الناعمة �ل وجها مصمما صارما

ة ق��ة آمرة.. تلتمع عيناە، وصوتها ا��سب ن��
- ألن �سافر زوجك معك؟

كب س�ارة - نعم.. إنه ذاهب إ� النادي.. ال يهم.. س��
أخرى.. هلم.. هلم�

وهكذا قاد الرجل الس�ارة ��عة، ولحقت �الطائرة ق�ل
.. � النها�ة انطلقت ع�� األطلن��

رح�لها ب�ضع دقائق، و��
� مقعدها شاعرة �القوة والروعة.

خت �� اس��
و�ذ وصلت (�ار�س) �انت هادئة ثابتة الجنان.

، وراحت تأخذهما � � جم�ل�� قا�لت حف�ديها، و�انا مال���
� �ل أسب�ع �انت تكتب

هة وت�تاع لهما الهدا�ا وال�عك و�� � لل��
لزوجها خطا�ات ت�ت�� �ع�ارة:

- ال ت�س أن ت�ناول وج�اتك �انتظام..
و�عد ستة أسابيع حزن الجميع ألنها عائدة إ� (أم���ا)، ل�ن

�دا من ط��قتها و�� تودعهم أنها تلمح إ� العودة.
وصلت إ� (أ�دل وا�ت)، و�انت (ني��ورك) أبرد من (�ار�س)

� �ل م�ان.
والجل�د ��

دفعت �قش�شا لسائق الع��ة، ثم وقفت خلف ال�اب األما��
وقرعت الجرس فلم يرد أحد.. للتأ�د انتظرت ثم قرعته ثان�ة..



3861

ال أحد هنا.
فتحت ال�اب �مفتاحها، و�ان أول ما رأته هو كومة من
الرسائل ع� األرض، و�ان الم�ان مظلما �اردا والغ�ار �غ� �ل

� الهواء لم �شمها من ق�ل.
ء، ورائحة غ���ة �� �

��
� مش�تها هذە،

ء ما متعمدا �� �
مشت ع�� الصالة.. �ان ��

� إشاعة.
�أنها امرأة تؤكد ش�ا أو تحقق ��

� عادت �انت عيناها تلمعان، واتجهت إ� مكتب وح��
زوجها و�حثت عن دف�� العناو�ن وارقام الهاتف..

طل�ت رقما، وقالت:
- مرح�ا.. هنا رقم �سعة شارع (62).. نعم.. هل لك أن
� والثالث..

� الثا�� � الطا�ق�� ترسل شخصا ��عا؟ إنه محشور ب��
.. هذا كرم منك.. إن قد� لم تعودا هذا ما يو� �ه المؤ��

� ع� صعود الساللم.. قادرت��
وجلست ت�تظر ع� مكتب زوجها

� إلصالح المصعد. ت�تظر الرجل الذي س�ج��
☆  ☆  ☆
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صاح�ة المسكن..
ء، � قطار الع� ال���

سافر (ب��� و�فر) من (لندن) ��
� وصل إ� (�اث) �انت � (س��ندون)، وح��

واس��دل القطار ��
� سماء مرصعة �النجوم.

التاسعة مساء، والقمر �لتمع ��
� �مزق ل�ن الهواء �ان �اردا، وال��ــــح �انت كنصل ثل��

خد�ه.
- معذرة.. ل�ن هل هناك فندق رخ�ص �القرب من هنا؟

� اتجاە ما، وقال:
أشار الحمال ��

- جرب (ب�ل آند دراجون) فل��ما �ق�لونك.. إنه ع� �عد ر�ــع
م�ل..

)، وحمل حقي�ته ماش�ا ل��ــع م�ل إ� (ب�ل آند شكرە (ب���
دراجون)، ولم �كن قد زار (�اث) من ق�ل، ولم �كن �عرف أحدا

ە أنها رائعة. � (لندن) أخ��
هناك، ل�ن مس�� (ج��ن سل�ت) ��

قال له:
- ا�حث عن مسكن، ثم اتصل �مدير الف�ع فور استقرارك.
ة من عمرە يرتدي معطفا أخ�� � السا�عة ع��

�� ( � �ان (بي��
� �ل � تم�� � الط��ق تلك الخطوة ال��

�� �
وق�عة جد�دة، و�ان �م��

.. هكذا �ان �ل رجال المكتب الرئ��� � رجال األعمال الناجح��
�مشون.

� الشارع.. فقط �عض المنازل
لم تكن هناك متاجر ��

ها. الشامخة المقامة ع� أعمدة، وقد �ساقط طالء أ���
� ضوء مص�اح الشارع الفتة

، رأى �� � نافذة طابق سف��
و��

خلف الزجاج تقول: (فراش و�فطار)..
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� النافذة وتحت الالفتة رأي مزه��ة جم�لة، وع� جان��
اء �ش�ه القط�فة.. دنا أ��� واختلس النظر إ� داخل ستائر خ��
� مدفأة، وع� السجادة أمام النار

الغرفة.. �انت نار مشتعلة ��
� سالم.

�ان �لب من ن�ع (داشهاوند) نائما ��
وع� ضوء النار رأي الغرفة مألى �أثاث جم�ل م��ــــح.. ثمة

� قفص.
ة، و��غاء �� ب�انو صغ�� وأر�كة ومقاعد وث��

قال لنفسه:
� أ��� م �مكن أن أق�م ف�ه، ولسوف ي��ح�� ل مح�� � هذا م��

من (ب�ل آند دراجون)..
إن للفندق م��ة �� وجود عدد كب�� من الناس يتحدث إل�ه،
ل�نه �ان يهاب (الب�سيونات).. إن االسم نفسه مرعب �ذكرك
ل المتلصصات، ورائحة � برائحة حساء ال�رنب، وصاح�ات ال��

� غرفة المع�شة..
الرنجة ��

حقا �جب أن يرى (ب�ل آند دراجون) ق�ل أن �قرر..
ء غ��ب.. لقد راحت ع�ارة (فراش و�فطار) �

هنا حدث ��
� � ذهنه وأمام عي��ه مرارا، وراحت �ل �لمة �أنها ع��

دد �� ت��
ة تتلصص عل�ه من وراء الزجاج وتمسك �ه وتناد�ه. كب��

، وق�ع الجرس. لم �در م�� م�� إ� ال�اب األما��
� ثم فتح ال�اب ��عة.. ��عة إ� حد أنه لم سمع الرن��
فع إص�عه عن الجرس.. من الطب��� أن تمر �جد الوقت ل��
� الجرس وفتح ال�اب؛ ل�ن هذە المرأة �انت مثل � رن�� دق�قة ب��

عف��ت العل�ة.
� وجهه.

ضغط الجرس فوث�ت ��
، واب�سمت مرح�ة إذ رأته.. � � الخامسة واألر�ع��

�انت ��
� مودة:

وقالت ��
- هلم.
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ل.. قال لها متماس�ا: � خطا للداخل، فوجد نفسه يتأمل الم��
� النافذة.

- رأ�ت الالفتة ��
- أعرف..

- وكنت أ�حث عن غرفة..
ء معد. �

- �ل ��
� وجه أحمر مستدير..

�انت عيناها زرقاو�ن ��
قال لها:

� الع�ارة ب�نما.. - لقد استوقفت��
ثم استدرك فقال:

؟ � - �م تطلب��
� الل�لة مع اإلفطار..

- خمسة ونصف ��
.. ل�نها قالت: �ان هذا رخ�صا جدا، وأقل مما تم��

ا فل��ما أمنحك تخف�ضا.. هل ت��د ب�ضة - لو �ان هذا كث��
� اإلفطار؟ إن الب�ض غال حال�ا، ولو تنازلت عنه ل�ان األجر

��
أرخص..

- إن السعر مناسب �ما هو..
� المدرسة

�انت لط�فة جدا، �أنها أم أفضل أصدقائك ��
�سألك ال�قاء مع ابنها ل�لة ع�د الم�الد.

ن�ع ق�عته و�دأ �خلع معطفه، وتأمل المدخل.. ال ق�عات وال
مظالت وال ع�.. قالت له و�� تقودە:

� داري من ح�� دوما.
- �ما ترى ل�ست متعة الضيوف ��

ء من الخ�ال.. ل�ن من �
�انت - �ما قال لنفسه - ع� ��

� الل�لة؟
يهتم بهذا مقا�ل خمسة ونصف ��

� أدب:
قال لها ��

ض أن �كون هذا الم�ان الرحب مزدحما.. - المف��
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ء �
� انتقائ�ة نوعا هاهنا.. �ل �� - إنه كذلك �ا ع��زي، ل���

معد ل�ال ونهارا �انتظار قدوم شاب مهذب مثلك.. فقط
الشخص المناسب هو الذي ي��ت هنا..

وأضافت �اب�سامة �اهتة:
- مثلك..

عند الطابق األول قالت له:
.. أنا أع�ش هنا. - هذا الطابق مل��

: �
و�سلقت الدرجات إ� الطابق الثا��

- وهذا مل�ك.. وهذە حجرتك.
ة ل�نها م��حة، وقالت له: واقتادته إ� غرفة نوم صغ��

- ضوء الشمس �دخل من هذە النافذة ص�احا ل�مأل الغرفة..
�ا مس�� (و�لسون)..

- (و�فر)، اس�� (و�فر).
- ل�كن �ا مس�� (و�فر).. قد دسست زجاجة من الماء
الساخن تحت المالءات.. من الممتع دوما أن تجد زجاجة من
ماء ساخن �� فراش غ��ب مالءاته نظ�فة.. أال ترى هذا؟ �مكنك

أن �شعل المدفأة م�� رأ�ت ذلك..
وال حظ أن الغطاء مطوي ع� جانب، �أنما �دعو المرء ��

�دخل ف�ه.
قالت و�� تنظر لوجهه نظرة جد�ة:

� أنك جنت.. لقد �دأت أقلق.
���� -

وضع حقي�ته ع� مقعد وراح �فتحها، فقالت له:
- وماذا عن العشاء �ا ع��زي؟ هل تناولته؟

ّ أن أصحو م�كرا ألتصل � سأنام م�كرا.. ع�� - أعتقد أن��
�مدير الف�ع..
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- ل�كن.. سأتر�ك اآلن لتف�غ حقائ�ك، ل�ن أرجو ق�ل أن تنام
أن تتكرم �الحضور لغرفة الجلوس �� توقع السجل؟ �ل شخص
� هذا الطور

هنا �فعل هذا.. إنه القانون وال ن��د أن نخرقه ��
الم�كر من تعارفنا..

ولوحت ب�دها وغادرت الغرفة.
نة.. ل�ن هذا لم � �ان اآلن �درك تماما أن هذە المرأة غ�� م��
�
�قلقه.. إنها ك��مة خدوم ودود.. �التأ��د �� فقدت ابنها ��

الحرب أو ش�ئا كهذا، ولم تقهر الصدمة �عد.
و�عد دقائق - و�عد غسل �د�ه - نزل إ� غرفة المع�شة.. لم
�كن هناك أحد ل�ن النار �انت مستعرة، وال�لب (الداشهوند) ما

� منت�� الدفء
زال نائما، والغرفة ��

قال لنفسه:
� لرجل محظوظ. - إن��

وجد سجل الضيوف ع� الب�انو، فأخذە ودون �ه اسمه
� ق�له. وعنوانه.. ولم �كن هناك سوى اسم��

أحدهما هو (ك��ستوفر مولهوالند) من (�ارد�ف)، واألخر
(ج��جوري تم�ل) من (ب��ستول).

�
غ��ب� إن أسم (ك��ستوفر مولهوالند) �ق�ع جرسا ما ��
�
ذا�رته.. أين قرأ هذا االسم الغ��ب من ق�ل؟ أ�ان زم�ال ��

المدرسة؟
أ�ان صد�قا ألب�ه أم تقدم ألخته؟

� االسم األخر.
و�دأ �فكر ��

- شا�ان ظ��فان..
ل تدخل � ي صاح�ة الم�� جاء الصوت من خلفه، فاستدار ل��

� �دها، فاستدار وقال لها:
حاملة ص�ن�ة فض�ة ��

معذرة.. ل�ن هذە األسماء ت�دو مألوفة.
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� - أحقا؟ �م أن هذا مث��
�
� سمعتها من ق�ل. ر�ما �ان ذلك �� - أنا متأ�د أن��

� كرة قدم أو ش�ئا الصحف.. لم �كونوا من المشاه�� ل�سوا الع��
كهذا..

وضعت الص�ن�ة، وقالت:
.. ال.. ال.. ل�نهم �انوا شد�دي اللطف والوسامة.. - مشاه��

� مثلك. أؤكد لك هذا.. �ان هذان الشا�ان ط���� القامة وس�م��
أشار إ� السجل، وقال لها:

. � - انظري� إن آخر تار�ــــخ هو منذ عام��
- أهو كذلك؟

� هذا.. �م �مر الزمن
- �ا ع��زي� - وهزت رأسها - لم أفكر ��

)؟ � ��عا.. أل�س كذلك �ا مس�� (و�ل���
- (و�فر).. (و�فر)..

- آە �الفعل�
وجلست ع� األر�كة، وأضافت:

.. أعتذر.. إن ال�الم �دخل من أذن � - �م أن هذا سخ�ف م��
ل�خ�ج من أخرى.

قال لها:
� �ش�ل � �م أن هذا مذهل؟ أتذكر هذين االسم�� - أال تفهم��
� �ش�ل ما.. �أنهما اشتهرا

� ذا�ر��
منفصل، ل�نهما مرت�طان ��

شل) و � ما أر�دە؟ مثل (��� ء.. هل تفهم�� �
بنفس ال��

(روزفلت)..
قالت:

- �م أن هذا مسل� واآلن تعال جواري ألقدم لك قدح شاي،
و�سك��تة زنجب�ل ق�ل أن تنام.
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ووقف جوار الب�انو يرمقها و�� تعد األقداح واألط�اق..
�انت لها �دان ��عتا الحركة وأنامل حمراء.

قال لها:
� الصحف.. أنا واثق من هذا..

�� � - لقد قرأت هذين االسم��
ولسوف أتذكر �عد ثان�ة..

� تقبع هنالك خارج ء �ضايق أ��� من الذكرى ال�� �
ال ��

أسوار ذا�رتك: ل�نه لم �ق�ل االس�سالم، وقال لها:
� مدرسة ر�ف�ة..

- لحظة.. انتظري لحظة.. ألم �كن تلم�ذا ��
ذلك الـ (مولهوالند).. ثم فجأة..

� سكر؟
- هل لك ��

� (إيتون).. ثم فجأة..
- �ان تلم�ذا ��

�
.. �ان طال�ا �� � جاء �� - خطأ.. لم �كن تلم�ذا ح��

دج).. هلم.. إن الشاي جاهز واب�سمت له تدعوە للجلوس، (�م��
فاتجه ل�جلس جوارها.

( ولنصف دق�قة راحا يرشفان الشاى دون �لمة، ل�ن (ب���
�ان �عرف أنها تنظر له.. �انت عيناها ع� وجهه ترمقانه من
� آلخر �شم رائحة عط��ة معينة تف�ح فوق القدح، ومن ح��

. منها.. ر�ما كرائحة الجلد الجد�د أو رائحة ردهات مس�ش��
قالت:

- مس�� (مولهوالند) �ان �حب الشاي.. لم أر من �حب
الشاي مثله..
قال لها:

- أخاله رحل منذ زمن ط��ل.
رفعت حاجبيها، وهتفت:

� الطابق الثالث..
- ل�نه لم يرحل �ا ع��زي.. إنه هنا.. ��

�الهما.
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وضغطت ع� ركبته و�ساءلت:
- �م عمرك �ا ع��زي؟

س�عة ع�� عاما..
� مثل سنك،

- هذا هو العمر المناسب �ان (مولهوالند) ��
�
ل�ن أسنانه لم تكن ب�ضاء �أسنانك.. أما مس�� (تم�ل) ف�ان ��

.. ولم �
�� � ما كنت ألخمن هذا ما لم �خ�� �ن، ل��� الثامنة والع��

� جلدە�
تكن ثمة لطخة واحدة ��

- ماذا؟
- �ان جلدە كجلد طفل.

� الطبق ثم ظل يتأمل
ساد الصمت، والتقط القدح فوضعه ��

الغرفة حوله و�عض شفته..
قالت له:

ە هكذا.. - هذا الب�غاء.. هل تعرف؟ أنا من قام بتصب��
� رأيته من النافذة.. حس�ته ح�ا... � تماما ح�� - لقد خدع��

- لألسف لم �عد..
- إن التصب�� متقن �حق.. وال ي�دو �� ميتا ع� اإلطالق.

� فخر:
قالت ��

؟ - هل قا�لت (�اس�ل) الصغ��
وأشارت إ� ال�لب الـ (داشهوند) الراقد أمام النار، هنا تذكر

) أن الحيوان ظل راقدا ط�لة الوقت.. (ب���
مد �دە ولمس ظهرە فوجدە صل�ا �اردا.. أزاح الشعر فوجد

أن جلدە رمادي أسود جاف..
- ر�اە� عمل رائع�

ام شد�د إ� المرأة.. فقالت: واستدار �اح��
�
� تموت.. هل لك �� � ح��

.. �ل حيوانا�� - أنا أحنط وأص��
م��د من الشاي؟
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- ال.. شكرا..
ا. فالحق�قة أن الشاي �ان له مذاق اللوز المر، ولم �ح�ه كث��

� السجل؟
- هل وقعت ��

- نعم.
- حسن.. ألنه ف�ما �عد قد أ��� اسمك عندها سأعود
للسجل وأتذكرە.. ما زلت أفعل هذا مع مس�� (مولهوالند)..

.. .. مس�� ومس��
قال لها:

- (تم�ل).. مس�� (تم�ل).. معذرة ع� السؤال.. ل�ن ألم �أت
ضيوف آخرون هنا ط�لة السنوات الثالث الماض�ة.

رفعت قدحها وأمالت رأسها لل�سار، ونظرت له من طرف
عينها، و�رقة اب�سمت وقالت:

- نعم �ا ع��زي.. فقط أنت..
 

☆  ☆  ☆
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) ومعطف ال�ولون�ل.. � م�� (ب�كس��
(أم���ا) �� �لد الفرص لل�ساء.

� �المائة من ثروات ال�لد، إنهن �مل�ن �الفعل خمسة وثمان��
وعما ق��ب س�مل�نها �لها.. لقد صار الطالق ترت��ا سهال �مكن
عمله ب�ساطة.. و�مكن لل�سوة األم��ك�ات تكرارە �لما أردن

ذلك، من ثم تتضاعف أر�احهن.
كذلك �منح موت الزوج جوائز ثمينة للمرأة، وتفضل �عض
ة االنتظار لن ال�ساء االعتماد ع� هذە الط��قة، عالمات أن ف��
ة العمل وارتفاع ضغط الدم، س�قودان ال�ا�س تطول ألن ك��
حتما إ� الموت.. س�موت ع� مكت�ه وأمامه زجاجة من

األقراص المهدئة وأدو�ة القلب..
و��دو أنه �لما زادت معدالت الطالق �لما ازدادت األج�ال
� �صلون ان، وح�� وجون �الف�� � الجد�دة حماسا.. إن الش�ان ي��

هم زوجتان سا�قتان. � �كون أل��� سن الثالث��
ولإلنفاق ع� ال�ساء �جب ع� الرجال أن �عملوا �العب�د،
� النها�ة �صلون إ� منتصف

� الحق�قة هم كذلك فعال، و��
و��

�
� الل�ل �ح�شدون ��

العمر ح�ث �غزو الخوف قل��ــهم.. و��
� اي�� ة ي�تلعون األقراص الموسعة ل�� � مجموعات صغ��

األند�ة ��
� تظهر الرجال أقوى القلب، و�حكون ل�عضهم القصص ال��

وأقدر.
ة من هذە النوع�ة، ل�ن ثمة واحدة هناك قصص كث��
� وق لك، واسم القصة هو (م�� ب�كس�� أحسب أنها س��

ء كهذا: �
ومعطف ال�ولون�ل)، وتح�� عن ��
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،( � � (ني��ورك سي��
) �ع�شان �� � �ان مس�� وم�� (ب�كس��

و�ان هو طب�ب أسنان متوسط الدخل، أما �� ف�انت امرأة
جشعة نهمة إ� المال، واعتادت أن �سافر إ� (ب�سلفان�ا) �ل
� معها يوم

� (�الت�مور)، و�انت تم��
ور خالة لها �� � شهر ل��

الجمعة ثم تعود إ� زوجها يوم الس�ت لتعد له العشا..
� ت�ب، فما �ان ل�حرم المرأت�� و�ان الزوج راض�ا عن هذا ال��

من اللقاء �ل شهر مرة.
و�ان �قول لزوجته:

� أن أذهب معك.. � م�� - ل�كن.. ما دمت ال تتوقع��
فتقول له:

� أنا.. - �الطبع ال �ا ع��زي.. إنها ل�ست خالتك �ل خال��
� (�الت�مور) ألن

ح�� اآلن ال مشا�ل.. ل�ن المشا�ل تظهر ��
هناك رجال �د� ال�ولون�ل، هو مّ� ع� مالحقتها وال �كف
ل فاخر �ال � � م��

عن إ�داء إعجا�ه بها.. و�ان ث��ا جدا �سكن ��
، � زوجة أو أ�ة تنغص ح�اته.. فقط �عض الخدم المخلص��

� ركوب الخ�ل وص�د الثعالب.
� الوقت ��

و�ان �م��
( � � �انت م�� (ب�كس�� � رأس السنة، ح��

�دأت القصة ��
واقفة ع� محطة (�الت�مور) ت�تظر قطار العودة.

جاء صوت من خلفها �قول:
� أن أعط�ك هذا.. - إن ال�ولون�ل طلب م��

استدارت فرأت وص�ف ال�ولون�ل - وهو قزم أسمر - �قف
خلفها و�دفع أمامه صندوقا من الورق المقوي.

صاحت مندهشة:
)؟ هل معه رسالة؟ � - ما هذا �ا (و�ل���

.. �
-. ال �ا س�د��
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قالها وان�ف، فلما جاء القطار حملت الصندوق إ�
� احة الس�دات وأغلقت ال�اب.. �م أن هذا مث�� اس��

هد�ة من ال�ولون�ل
�دأت تفك الخ�ط، وقالت لنفسها:

- أراهن ع� أنه ثوب.. ر�ما ث��ان.. لن أنظر.. سأتحسس ما
�ه وأحاول أن أخمن.. أخمن اللون والثمن كذلك..

أغمضت عي�يها، ورفعت الغطاء، ثم وضعت �دها
�الداخل.. �ان هناك ورق تغل�ف سمعته (�خشخش)، و�ان
هناك مظروف لم ت�ال �ه وواصلت التحسس.. �داها رق�قتان

�الممسات..
ء ما، فصاحت: �

وصلت إ� ��
- مستح�ل أن �كون هذا حق�ق�ا�

�ان قطعة سم�كة من الفراء تحدث صوتا جم�ال إذ تحتك
� رفعتها وجدت أنه معطف �امل من القراء الرائع �الورق.. وح��
جعل أنفاسها تحت�س.. إنها لم تر فراء (المنك) قط.. نعم.. هو
� ال�دا�ة

�� .. �
من (المنك) �التأ��د.. وما أجمل لونه� إنه أسود ن��

� ق��ته من النافذة لمحت ش�حا من حس�ته أسود، ول�ن ح��
� �ال���الت. اللون األزرق ف�ه.. أزرق غ��

وقرأت ال�طاقة المث�تة:
ي.. ادور) ال�� منك (ل��

ء آخر، وال عالمة ع� المصدر وال الثمن.. �م �
ثم ال ��
�لف هذا؟

.. ثالثة.. أر�عة.. ستة أالف دوالر؟ لم تجرؤ ع� التفك��
ر�ما..

لم �ستطع االنتظار ح�� تج��ه.. نزعت معطفها الرخ�ص
األحمر وارتدت هذا.. �ا هللا� ملمس الفراء� من قال لها مرة إنهم
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، والحيوانات الذكور � �ستعملون جلود الحيوانات اإلناث لل�م��
� المعطف؟ هناك من قال لها هذا.

ل�ا��
لق فوق جسمها �أنما له ح�اة خاصة �ه، � �ان المعطف ي��

و�أنه جلد ثان لها.. �ا له من شعور غ��ب�
� المرآة رأت أن شخص�تها ت�دلت �ال�امل.. �دت مبهرة

و��
� وقت واحد.. بهذا �مكن أن تدخل

ث��ة مشعة ق��ة.. �ل هذا ��
ان ل�لقوها. أي م�ان ت��دە وسيه�ع الناس �الف��

إن هذا أجمل من ال�لمات.
راحت تتحسس الفراء و�� تب�سم.. �التأ��د ستق�ل هذە
� لهفة ارتداء المعطف �س�ت هذە

الهد�ة، ل�ن ك�ف؟ إنها ��
� (ني��ورك)، و�عد

� ستكون �� النقطة الجوه��ة.. فخالل ساعت��
� الب�ت، وس�كون زوجها هناك �انتظارها.

ع�� دقائق تكون ��
� عالم أسود من األن�اب

�ل): �ع�ش �� وح�� رجل مثل (س��
� سؤالها أسئلة

وس وقنوات األعصاب، س��دأ �� وحشو ال��
ة، إذا ما عادت من عطلتها �معطف من فراء المنك ثمنه كث��
ستة آالف دوالر.. وهو �علم أن خالتها ال تملك ثمن هد�ة

كهذە.
قالت لنفسها �صوت عال:

� سأحصل ع� المعطف.. سأحصل ع� المعطف� - ل���
� عل�ه ل�ن ال تد� الهلع .. ستحصل�� �

ل�كن �ا ع��ز��
يتمل�ك.

.. وفكري.. أنت فتاة �ارعة.. فكري.. اجل��
� المحطة، و�انت �معطفها

� غادرت القطار �� �عد ساعت��
� �دها، واستوقفت س�ارة أجرة..

األحمر وهد�ة ال�ولون�ل ��
قالت للسائق:
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- هل تعرف م�ان سمسار رهونات (3)؟
قال وهو ينظر لها �دهشة:

� (سكسث أفي�يو).
- يوجد كث�� منهم ��

� إ� أول واحد فيهم.
- قد��

� النها�ة توقف الرجل �س�ارته أمام متجر فقالت له:
��

� هنا من فضلك.
- انتظر��

و�الداخل �انت قطة عمالقة تلتهم رءوس السمك
الموضوعة ع� ورقة ج��دة، ونظرت لها لحظة �عي�يها

الصفراو�ن.
وقفت المرأة ت�تظر و�� ترمق األش�اء الموضوعة..

الساعات.. األسنان الذهب�ة.. لماذا يرهن الناس أسنانهم دوما؟
جاء صاحب المحل من الداخل، فقالت له:

. - مساء الخ��
وراحت تفك ر�اط اللفافة الورق�ة، وقالت:

� واليوم � فقدت حافظ�� ، ل��� � - معذرة.. إنها حماقة م��
الس�ت و�ل المصارف مغلقة.. أر�د �عض المال ح�� يوم
.. وسأردە يوم � ال أطلب ال�ث�� � ل��� .. هذا معطف ثم�� � اإلثن��

. � اإلثن��
� ي�سكب ع� � رأي الفراء الثم�� لم يت�لم الرجل، ل�نه ح��

المنضدة أمامه، رفع حاجب�ه وأعاد رأسه للوراء.
قالت:

- لو �انت م�� ساعة أو خاتم، ألعطيتك إ�اها..
راح �داعب المعطف، وقال ي�دو جد�دا..

� دوالرا؟ - إنه كذلك.. ماذا عن خمس��
- ل�كن.
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� �ه ح�� - إنه �ساوي مائة مرة هذا الم�لغ، ل�نك ستع��
أعود..

� أخ�ج الرجل �طاقة من درجه، لها نفس منظر ال�طاقات ال��
� �ضعونها حول الحقائب، ل�نها �انت معدة لتقطع إ� نصف��

. � م�ساو���
سألها:

- االسم؟
قالت:

- لست �حاجة إ� االسم والعنوان.. أل�س كذلك؟
، وقال: هز كتف�ه، وانتقل القلم إ� سطر النقاط التا��

من األفضل أال تفقدى هذە ال�طاقة.
- لن أفقدها

� أن من حق �ل من �جد هذە ال�طاقة أن - هل تفهم��
�طالب بهذا المعطف؟

- نعم.. أعرف.
- الوصف.. ماذا أ�تب كوصف؟

- ال وصف.. شكرا
توقف القلم عند سطر النقاط، وقال لها

- �جب أن تصف�ه.. هذا مهم لبيع ال�طاقة لو أردت..
- لن أب�عها.. انظر.. أنا لست مفلسة لو �ان هذا ما تعن�ه..

لقد فقدت حقيب�� فقط.
- ل�كن.. �ما ت��دين.

هنا خطرت لها فكرة، غ�� سارة، فسألته
- اسمع.. لو لم أ�تب الوصف هنا، فك�ف أتأ�د من أنك

ء سواە؟ �
د � المعطف وال �� س��

� الدفاتر.
- إنه مكتوب ��
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�
ء.. �

� أي ��
- �ل ما لدي هو رقم.. و�وسعك إعطا��

سألها:
- هل ت��دين الوصف أم ال؟

� أثق �ك - ال.. إن��
أعطاها نصف ال�طاقة، ثم أخذ الحافظة من جي�ه وأخ�ج

� دوالرا، وقال لها: خمس��
- الفائدة ۳ ٪ شه��ا..

- شكرا.
غادرت المحل ح�ث �انت س�ارة األجرة ت�تظر وعادت

لدارها.
 

☆  ☆  ☆
 

قّ�لت زوجها، وقالت له:
؟ � - ع��زي.. هل افتقدت��

) جالسا �قرأ الج��دة، ونظر لساعته، � �ل ب�كس�� �ان (س��
وقال:

ة والنصف.. لقد تأخرت. - الثان�ة ع��
� ترسل تح�اتها. - إنه القطار... إن خال��

طوي الصح�فة ووضعها ع� ذراع المقعد، وراح يرقب
زوجته.

خت ع� األر�كة والحقي�ة ع� حجرها، وقالت: اس��
- ماذا فعلت أمس �ا ع��زي؟

. �
- أتممت �عض األطقم، �ما راجعت حسا�ا��

- هل تعرف؟ لقد حان الوقت �� �قوم األخرون �العمل
الشاق �دال منك.. لم ال ت�لف الف�� �عمل األطقم؟ أنت أهم من
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هذا
� أصنعها.. � فخور �األطقم ال�� .. إن�� - أحب أن أفعله بنف��

- أعرف هذا، وأعرف أنك ممتاز، ل�ن ماذا عن الحسا�ات؟
).. إنه عملها.. � لم ال تقوم بها تلك األ�سة (بولت��

ى ي ومن غ�� ال�� - �� تفعل ذلك.. ل�نها ال تعرف من ال��
من مرضاي..

تناولت مند�ال من حقي�تها �أنما لتتمخط، ثم هتفت:
- آە� انظر�

وأبرزت ال�طاقة، وقالت:
- لقد وجدت هذە ع� مقعد س�ارة األجرة.. إن عليها رقما..

ء كهذا. �
ر�ما �� �طاقة �انص�ب أو ��

س مسوس، ثم أخذ ال�طاقة، وتفحصها �دقة �أنما �� ��
قال:

- " هذە �طاقة رهن.. عليها اسم وعنوان المتجر..
- آە �ا للخسارة� حس�تها ش�ئا مهما.
� الواقع ر�ما تكون ش�ئا رائعا.

- �ل ��
ح لها نظام الرهن.. إن �ل من �ملك هذە ال�طاقة وراح ���

ء. �
�مكنه أن �طالب �ال��

- وهل تعتقد أن األمر �ستحق الجهد؟
- أعتقد أنه �ستحق ال�حث.. إن الم�لغ المدون هنا خمسون
ء المرهون لن �قل ثمنه عن خمسمائة �

دوالرا.. أي أن ال��
ء.. �

دوالر، ألن سمسار الرهن ال �ع�� أ��� من ع�� ق�مة ال��
- لم أعرف هذا..

.. اآلن �ما أننا ال نعرف �
� �ا ع��ز�� - ما أ��� ما ال تعرف��

�
ء المرهون �� �

صاحب هذە ال�طاقة، فمن حقنا أن نطالب �ال��
� دوالرا. أي وقت، مقا�ل خمس��
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� خاصة ونحن ال نعرف ما هو.. ر�ما - آە� �م أن هذا مث��
ء. �

�كون أي ��
ى. � العادة ساعة أو خاتم.. �جب أن ن�تظر ل��

- ر�ما.. ل�نه ��
� ألرى.. - إذن سأه�ع ص�اح اإلثن��

� أنا.. - أعتقد أن هذە مهم��
� أفعل أنا. - ال.. دع��

� للعمل.
� ط����

- ال أظن.. سأحصل عل�ه وأنا ��
� أنا. - ل�نها �طاق��

� ش�ئا عن سما�ة الرهن، ور�ما �خدعك - أنت ال تعرف��
ء رجال�ا تماما: ساعة ج�ب.. �

الرجل.. ومن �دري؟ قد �كون ال��
أزرار قم�ص..

� ع�د الم�الد، ل�ن لو �ان ش�ئا أنث��ا
- إذن سأقدمه لك ��

. فس�خذە لنف��
� م�� إ� المتجر؟ - هذا عادل.. ل�ن لم ال تأت��

� اللحظة المناس�ة إن آخر ما
�ادت توافق، ثم أمسكت ��

� وجود زوجها.
ت��دە أن �حييها السمسار كعم�لة قد�مة ��

 
 

قالت:
- ال.. من المث�� أن أ��� هنا وأنتظر.

ء فلن آخذە.. �
- ع� �ل حال لو لم يرق � ال��

� جي�ه.
- ودس ال�طاقة ��

 

☆  ☆  ☆
 

ا، فأوصلته إ� ال�اب وقالت له: � أخ�� وجاء يوم اإلثن��
� العمل.

- ال تجهد نفسك ��
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- هل ستجد وقتا للمرور ع� سمسار الرهونات؟
- آە� ر�اە� لقد �س�ت.. س�خذ ع��ة أجرة وأمر عل�ه ق�ل

الذهاب للعمل...
- أنت لم تضيع ال�طاقة.. أل�س كذلك؟

- أرجو أال �كون هذا - وتحسس جي�ه- إنها هنا.
- ومعك خمسون دوالرا؟

- نعم.
أصلحت ر�طة عنقه، وقالت:

� من الع�ادة لو �ان ش�ئا جم�ال؟ - هل تتصل ��
- نعم.

فع السماعة � دق جرس الهاتف، هرعت ل�� و�عد ساعة ح��
، فسمعته �قول. � ق�ل أن ي�ت�� أول رن��

- لقد حصلت عل�ه�
�ل)� هل هو جم�ل؟ - آە �ا (س��

.. انتظرى ح�� ت��نه.. �
- جم�ل؟ إنه خرا��

- وما هو؟
� أ�ساءل ك�ف ء.. إن�� �

- أنت فتاة محظوظة.. هذا هو �ل ��
� دوالرا هناك شخص أحمق. تم رهنه مقا�ل خمس��

- كف عن جع�� أجن.. هل هو قرط؟
- خطأ..

- خاتم من الماس؟
� ە م�� ح�� � من الصواب.. لسوف أح�� �� إنك ح�� لم تق��

ء ل�ال. � أ��
صاحت:

.. � ألخذە بنف��
- �ل س���
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� - �ل ال دا�� ألن هذا س�دمر جدول الص�اح لدي.. إن��
متأخر نصف ساعة.

� ساعة الغداء..
- إذن س���

� الواحدة
- ل�ست لدي ساعة غداء.. حسن.. تعا� ��

والنصف.. وداعا.
� الموعد �الض�ط وصلت إ� مكت�ه ودقت الجرس...

و��
فتح لها ال�اب �معطفه األب�ض واقتادها إ� الع�ادة.

وقال للمرض�ة:
..( � للغداء اآلن �ا مس (بولت�� اذه��

وانتظر ح�� غادرت الغرفة، ثم اتجه إ� الخزانة وقال
لزوجته:

� عي��ك..
- واآلن أغم��

� الصمت سمعته �فتح ال�اب وقال لها:
فعلت �ما قال، و��

- هل�� افت�� عي��ك�
- ال أجرؤ.

� م�ح، فصاح:
وضحكت ��

� �
- هذا (منك).. (منك) حق���

فتحت عي�يها.. ل�ن لم �كن هناك معطف.. �انت هناك
� �د زوجها.

ة سخ�فة من الفراء �� �اقة صغ��
قال لها ملودا �ال�اقة:

.. مت� عي��ك بها� - هل��
� سأ�خ.. وضعت �دها ع� فمها وتراجعت للوراء.. إن��

� سأ�خ. أعرف أن��
قال لها:

- ماذا هناك؟ أال تحب�نها؟
- أ.. أعتقد أن.. أنها جم�لة.
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- لقد قطعت أنفاسك للحظة.. أل�س كذلك؟
..�� ..�� -

؟ أراهن أنها �ساوي ثالثمائة دوالر ع� األقل.. � - هل تعلم��
� هذا..

. ال أشك ��
ء السخ�ف حول عنقها، وقال: �

وانح�� ووضع ال��
- ج��يها.. إنها رائعة وتناس�ك.. ل�س �ل إ�سان �ستحق فراء

. �
المنك �ا ع��ز��

- نعم.. أعرف هذا.
ات ل عند ال�سوق، و�ال حسبونا مليون�� � � الم��

- أتركيها ��
وضاعفوا األسعار من أجلنا..

- سأتذكر هذا..
� دوالرا � ع�د الم�الد.. إن الخمس��

�� � - وال تتوق� هدا�ا م��
� ماد�ا.. قد أرهقت��

واستدار إ� الحوض ل�غسل �د�ه، وقال لها:
� وابتا�� غداء طي�ا، كنت أتم�� مرافقتك ل�ن - واآلن اذه��

العجوز (جورمان) ي�تظر الدخول ألصلح طاقم أسنانه.
قالت لنفسها، سأقتل سمسار الرهونات.. سأقتله� سأذهب
� وجهه، فإن أ�� أن

لمتجرە اآلن وأل�� هذە ال�اقة القب�حة ��
� سأفتك �ه..

� معط�� �عطي��
وانطلقت خارجة..

� ط��قها
) خارجة �� � اللحظة ذاتها �انت الممرضة (بولت��

��
إ� الغداء، وقالت لها و�� تب�سم:

- أل�س يوما رائعا؟
� مش�تها ورائحة عطرها �ذكرانك �المل�ة..

ء �� �
�ان ��

�الض�ط مل�ة فراء المنك األسود الذي أهداە ال�ولون�ل لم��
.( � (ب�كس��
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�
 

روآلد دال
1959

 
 

رحيق المل�ات
هذا خل�ط غ��ب من السخ��ة والطرافة والرعب
والشخص�ات ال�ار��اتور�ة، والمفاجئات غ�� المتوقعة، والقسوة

ة ألدب (روآلد دال).. � رة، وغ�� ذلك من لمسات مم�� غ�� الم��
ء غ�� �

هذا ال�تاب �حوي الخ�ال.. �ل الخ�ال.. وال ��
الخ�ال.....

 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

أهم أعمال (روآلد دال):
(و�ل�ام) و (ماري)..

إدوارد الفاتح..
رحيق المل�ات..
متعة الخوري..

الط��ق إ� السماء..
صاح�ة المسكن..

) ومعطف ال�ولون�ل.. � م�� (ب�كس��
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Notes

[←1]
! � - االسم ُينطق (رو - آلد)، فال ت�س أنه من أصل نرو���
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[←2]
، ونال جائزة (ن��ل) لهذا. � - فردر�ك �ان�نج: هو مك�شف اإل�سول��
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[←3]
� (م�)

- سمسار الرهونات �قدم نوعا من الفوائد ال����ة. لهذا ال نعرفه ��
حال�ا.. الفكرة هنا أن من �مر �ضائقة مال�ة يرهن ش�ئا ثمينا لدى السمسار
داد ، فإذا حصل ع� مال �عد هذا، قام �فك الرهن واس�� � مقا�ل م�لغ مع��

ء عند السمسار. � حاج�اته، و�ن لم �حصل ظل ال��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�� ص�غة
، من منطلق � نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

. طب���
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
        العدد رقم (34)

 
 
 
 
 

� ألف دوالر وص�ة الثالث��
 

قصة: مارك ت��ن
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

م لك أروع ما يزخر �ه األدب سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدِّ
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
� ال�ت�ب رقم 18

ء من التفص�ل عن (مارك ت��ن) �� ت�لمنا ���
من سلسلة (فانتاز�ا)، وأغلب الظن أن من �قرءون ال�ت�ب
الحا�� قرءوا ال�ت�ب اآلخر؛ ل�ننا - من أجل من جاءوا متأخ��ن -
نح�� �عض األش�اء عن أهم وأعمق وأظرف أد�اء أم���ا.. وهذا
ال�الم ل�س من عندي ول�ن سبق أن قاله األد�ب األم����

العظ�م (إر�ست ه�منجوای).
�
(صم��ل النجهورن �ل�م�س) هو االسم األص�� له.. ولد ��

� نوفم�� عام 1895، و�عان ما انتقلت
وال�ة (م�سوری) ��

�
، وتو�� � األدب األم����

� خلدها �� أ�ته إ� ق��ة (هان��ال) ال��
� من أجل � كفاحه المض�� ة، لي�دأ الص�� � سن العا��

أبوە وهو ��
� أد�ه ف�ما �عد.. وأ���

ال�قاء، وهو ال�فاح الذي رسم �ل خط ��
� مشوار ح�اته

 وقا�لها ��
ً

شخص�ات كت�ه مارسْت الوجود فع�
الشاق..

� عامل ط�اعة، ثم استجاب لحلم قد�م طالما عمل الص��
،( � � نهر (المس�س��

راودە، هو أن �عمل ع� قارب �خاري ��
� كتا�ه (الح�اة ع�

و�انت له مع النهر قصة حّب خلدها ��
..( � المس�س��

� أثناء الحرب األهل�ة عام 1861، و��
�عد هذا حارب ��

ة لم ي�سها قط: «الحرب �� قتل مجموعة من �دورها خ��
�
األغراب الذين ال �شعر نحوهم �أي عداء، ولو قا�لتهم ��

ظروف أخرى لقدمت لهم العون أو طلبته منهم.. »
� ج��دة محل�ة �ـ

� الصحافة ��
�عد انتهاء الحرب عمل ��

(فرجي��ا)، واتخذ اسم (مارك ت��ن) وهو مصطلح �حرى معناە
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..( � � (المس�س��
) �عود أل�ام المالحة �� � ْم ع� اثن��

�
(عل

�انت ح�اة (مارك ت��ن) سلسلة من المصائب، فهو الطفل
ا، لذا ا أو م��ر� المشاغب الذي ال �قول إال ما ي��دە مهما �ان قاس��
ظفر �عداء الجميع.. وهو االقتصادي الفاشل الذي �طاردە
ق فوق � �ل لحظة، وهو ال�ا�س الذي رأى أخاە �ح��

اإلفالس ��
� دقائق �عدها.. ولم تكن

� ال�حر، ح�� إن شعرە شاب ��
سفينة ��

هذە آخر م�� ح�اته..
لقد مات ابنه األول، وتوف�ت أعز بناته، وتوف�ت زوجته..

� أد�ه: لقد ازداد سخ��ة.. سخ��ة
�ان لهذا أثرە العج�ب ��

م��رة قاس�ة، ولسان �صعب إس�اته مهما حاولت، و�رغم هذا
�له �ان (ت��ن) �حتفظ �اآلراء األ��� �احة وقسوة لنفسه،
ا � درجه، وكتا��

ا �خف�ه �� : كتا�� � � �ل موض�ع كتاب��
و�ان �كتب ��

�عرضه ع� الناس..
اب القالئل تَّ

�
ا�د ح�� إنه من ال� � و�انت شعب�ة (ت��ن) ت��

ى الناس الذين �انوا �قدمون حفالت قراءة جماع�ة، �ش��
� م�ح كب�� ل�صغوا إ� (ت��ن)

التذا�ر لها، فقط � �جلسوا ��
وهو يتلو ما كت�ه..

إن قصصه �� مرآة صادقة شفافة للمجتمع األم���..
ا شفافة إ� درجة أنها صارت عالم�ة، وغدا الناس جم�ع�
�ستمتعون �حق �أدب هذا األد�ب العظ�م، مهما ت�اي�ت

ثقافاتهم وألس�تهم..
� نفس الل�لة -

� (ت��ن)، �عد ما رأی – ��
� عام 1910 تو��

و��
مذنب (ها�) �شق السماء، وهو ذات المذنب الذي شق السماء
ل�لة والدته، و�ش�ل ما �ان (ت��ن) يتوقع و�رجو أن �متد �ه

ة� األجل ح�� يراە مرة ثان�ة وأخ��
د. أحمد خالد
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:1أهم أعمال (مارك ت��ن)
اس) (1865). اب من مقاطعة (�االف��

َّ
- الضفدع الوث

- أب��اء �الخارج (1869).
- مغامرات توم ص��ر (1876).

د �الخارج (1880). - م���
- األم�� والفق�� (1882).

.(1883) � - الح�اة ع� المس�س��
� �الط الملك آرثر (1889).

- شما�� ��
ی فان (1884). - مغامرات ها�ل��

- نحو خط االستواء (1897).
ج) (1899). - الرجل الذي أفسد (هادلي��

- صالة الجندي (1905).
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الفصل األول..
ة لط�فة، بها خمسة أو ستة �انت )ل�ك سا�د) مدينة صغ��
� الغرب �انت جم�لة..

آالف مواطن، و�ال�س�ة للمدن األخرى ��
� ألف شخص �ما هو �انت بها كن�سة ت�سع لخمسة وثالث��

� أق� الغرب، ح�ث الجميع متدين، وح�ث تك��
معتاد ��

و�ستان��ة.. الجماعات ال��
� (ل�ك سا�د)، وع� �ل حال لم

�� �
ولم �كن هناك فارق ط���

ف �ه.. �ل واحد �عرف �ل واحد و�ل�ه، والصداقة �كن أحد �ع��
االجتماع�ة �� أساس العالقات هنا..

ا، وهو أع� الرجال ) �ملك متجر� �ان (صالح الدين فوس��
�
ا وقد عمل ��  �ال�س�ة لمهنته. عمرە خمسة وثالثون عام�

ً
دخ�

� تزوج أر�عمائة ا، و�ان دخله ح�� هذا المتجر أر�عة ع�� عام�
� العام لمدة

� السنة، ثم نما دخله �مقدار مائة دوالر ��
دوالر ��

� العام، وهو
أر�ــع سنوات، ومن وقتها ظل رات�ه ثمانمائة دوالر ��
رقم جم�ل �حق، و�ان الجميع �عتقد أنه �ستحقه.

ا) ف�انت رف�قة طي�ة، إال أنها - مث� - أما زوجته الوف�ة (إل���
ا
�
� الروما�س�ة. و�مجرد أن تزوجت ابتاعت فدان

حالمة غارقة ��
ا �� �ل �ن دوالر� عند أطراف المدينة دفعت ثمنه خمسة وع��
ة من � التاسعة ع��

ثروتها، و�ان هذا برغم أنها �انت طفلة ��
عمرها وقتها..

، وصارت الحد�قة تقّدم � هذا الفدان زرعت حد�قة �الخ��
و��

ا) � المائة �ل عام. ومن راتب زوجها أودعت (إل���
ا مائة �� ر�ح�

، � �� العام التا�� � الم�ف أول عام، ثم ست��
ا �� � دوالر� ثالث��

� الرابع..
�� � � الثالث، ومائة وخمس��

ومائة ��
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ا) ظلت قادرة ع� وجاء طفالن فزادت النفقات، إال أن (إل���
� من الدوالرات �ل عام من دخل زوجها، و�عد سبع ادخار مائت��
�
� دوالر ��

ا �أل��  م��ح�
ً

 جم��
ً

� � � م�� سنوات استطاعت أن تب��
وسط المزرعة، ودفعت نصف المال..

�
و�عد سبع سنوات أخرى انتهت من الديون، وصار لها ��

� تنمو �استمرار.. الم�ف مئات الدوالرات ال��
، و�انت امرأة سع�دة بزوجها

ً
ا وجما� و�ان طفالها ينموان سن�

وطفليها، وعند هذە النقطة ت�دأ قص�نا..
ا) – و�دللونها �اسم � �� (�ل�م�س�� الفتاة الصغرى للزوج��
ة من عمرها، أما األخرى فـ � الحاد�ة ع��

�� - ( � (�لي��
ة � الثالثة ع��

� �دللونها �اسم (ج��ن)، و�انت �� ) ال�� � (ج��ندول��
ًمن عمرها، و�� فتاة طي�ة مل�حة..

�انت أ�ة متعاطفة، ول�ل من أفرادها اسم تدل�ل، فمث�
ا) �انوا �دللونها (صالح الدين) �انوا �دللونه (سا�)، و(إل���

(إل�ك).
� غرفة المع�شة الهادئة الدافئة،

� الل�ل �انت األ�ة تجتمع ��
و��

� عالم
ح�ث يتخلص أفرادها من هموم العالم، و�ع�شون ��

ال�تب الروما��� و�حلمون.. �مرحون مع الملوك واألمراء
واللوردات، واألما�ن الن��لة، والقالع الغامضة العت�قة..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثا��
اآلن جاءتهم أخ�ار عظ�مة.. أخ�ار مذهلة..

جاءتهم من الض�عة المجاورة ح�ث �ع�ش الق��ب الوح�د
ي ا أو ابن عم لـ (سا�) �حمل اسم (تلب�� ا مبهم� لأل�ة.. �ان عم�
� من عمرە.. عزب.. اشتهر �جفاف الطبع � الس�ع��

�� ..( فوس��
والحّدة..

ا مرة، ل�نه قرر أال �كرر وقد حاول (سا�) أن يرسل له خطا��
هذا الخطأ ثان�ة..

ا، ) �قول له إنه س�موت ق���� ى) لـ (سا�� � هذە المرة كتب (تلب��
��

ا.. ل�س ألنه � ألف دوالر نقد� � وص�ته ثالث��
ك له �� ولسوف ي��

�ح�ه، ول�ن ألن هذا المال س�ب أ��� متاع�ه، وهو ي��د أن
يتأ�د أن المال سيواصل مهمته الخب�ثة..

ط: ع� � الوص�ة وس�تم دفع الم�لغ ل�ن ���
إن اإلرث موجود ��

(سا�) أن ي��ت لمنفذي الوص�ة أنه لم �علن الخ�� ألحد، ولم
، �

ي�ساءل عن حالة المحت�� ومدی دنوە من الخالص النها��
ولم �ح�� الجنازة..

� س�بها لها الخطاب، ح�� فما إن شف�ت (أل�ك) من الصدمة ال��
�
كت �� ی)، واش�� � �ع�ش فيها (تلب�� أرسلت إ� الض�عة ال��

الج��دة المحل�ة..
وقرر (سا�) وزوجته أال �ذكرا األخ�ار العظ�مة ألحد، و�ال فإن
، ح�ث �ظهران ا ما س�نقل هذە األخ�ار إ� فراش المحت�� أحد�

� لموت الرجل.. � صورة الجاحدين للجم�ل المتعجل��
��

� متجرە، و(أل�ك)
ول�ق�ة اليوم ظل (سا�) �حدث أ��� فو�� ��

ا عن األمر، و�انت ت�ناول أص�ص لم �ستطع إ�قاء ذهنها �ع�د�
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ا.. ثم �عان ما تجد أنها �س�ت ما �انت ا أو عص� زهور أو كتا��
� �حلم.. تنوي عمله بها.. �ان �ال الزوج��

ا من الدوالرات� ثالثون ألف�
.. � � ذهن الزوج��

دد �� ط�لة اليوم ظلت موس�قا هذە الع�ارة ت��
ا، وما �ان منذ زواجهما ح�� اليوم �انت (أل�ك) مقتصدة تمام�

ور�ات.. ا ع� غ�� ال�� (سا�) �عرف ك�ف ينفق مل�م�
ا من الدوالرات� م�لغ ضخم.. م�لغ �صعب � ألف� ل�ن ثالث��

اس��عا�ه..
� ك�ف�ة اس�ثمار الم�لغ، أما

وظلت (أل�ك) ط�لة اليوم تفكر ��
� ك�ف�ة إنفاقه..

(سا�) ف�ان �فكر ��
� هذە الل�لة لم �طالعا كتبهما الروما�س�ة، ودخلت الطفلتان

و��
� إ� حّد غ��ب.. ��

�
� ممل ا ألن أب��ــهما �انا صامت�� إ� الفراش م�كر�

ا، ألن الوالدين لم �شعرا � وح�� ق�الت المساء لم تحدث تأث��
�الق�الت ع� اإلطالق، ومرت ساعة ق�ل أن �الحظ أحدهما أن

� دخلتا الفراش.. الطفلت��
� �ال�تا�ة، �دونان مئات ط�لة هذە الساعة �ان قلمان مشغول��

الخطط والتصورات..
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� ابتهاج:
� قال �� �ان (سا�) هو من حطم هذا الصمت، ح��

ا �ا (أل�ك).. من أول ألف سنحصل - » آە� س�كون هذا عظ�م�
ع� ع��ة وحصان لرحالت الص�ف، و�طان�ة للشتاء.. »
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� تصم�م ور�اطة جأش:
أجا�ت (أل�ك) ��

- » ل�س من رأس المال.. ح�� لو �ان الم�لغ مليون دوالر� »
�ق من وجهه، فقال: أصاب (سا�) اإلح�اط واخت�� ال��
- » لقد عملنا �جهد ط�لة ح�اتنا، ومن الواجب أن.. »

عة أثرت فيها، ألنها قالت متلطفة: ي�دو أن لهجته المت��
- » ال �جب أن ننفق رأس المال �ا ع��زی.. ل�س هذا من

ء.. �مكننا أن نع�ش من عائد ادخارە.. » �
�� �

الح�مة ��
ا أنت حك�مة.. سنع�ش من الدخل.. » - » حق�

- » ل�س �له �ا ع��زي.. �مكنك أن تنفق جزءا من هذا الدخل..
� أل�س كذلك؟ »

أنت تفهم منط��
- » ��.. ��.. ل�ن مع�� هذا أن ن�تظر ستة أشهر ح�� ننفق

أول أر�اح تأت�نا.. »
- » �ل ر�ما أ��� من ستة أشهر.. »

- » لماذا �ا (أل�ك)؟ إنهم ��فون العائد �ل ستة أشهر.. »
� ن�ع االس�ثمار

� االس�ثمار التقل�دي نعم.. ل�ن ل�س ��
�� » -

« .. الذي أفكر ف�ه من أجل عائد أ���
- « وما هو؟ »

- « مناجم الفحم الجد�دة.. سنضع الحّد األد�� ونحصل ع�
� ة آالف بثالث�� ثالثة أنص�ة ل�ل واحد.. وخالل عام تظفر الع��

� ج��دة
� أعرف �ل التفاص�ل.. إنها م�شورة هنا �� ا.. إن�� ألف�

« ..( (س�س�نا��
صاح:

ء ونحصل �
ا� فلنضع �ل �� � ألف� ة آالف تجلب ثالث�� - » ع��

ك اآلن� » .. سأش�� � ع� �سع��
ل�ن (أل�ك) أوقفته، وذكرته �أن المال ل�س لديهما �عد.. قال لها:
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- » إن الرجل ع� حافة المائة، وال �د أنه �موت اآلن.. أو ر�ما
« ..

ً
انتهت آالمه فع�

� ضيق وقالت:
ت رأسها �� هزَّ

- » ك�ف تت�لم بهذە الط��قة �ا (سا�)؟ إنها مش�نة.. »
ا يت�لم؟ » �� شخص�

- » أال �مكنك أن ت��
- » ولماذا تت�لم بهذە الط��قة الش��عة؟ ك�ف تحّب أن ترى

د جثتك �عد.. » الناس يت�لمون عنك هكذا، ب�نما لم ت��
� أحب هذا.. ل�ن هذا س�حدث لو منحت الناس - » ال أظن أن��
ي)  لمجرد أن أؤذيهم �ه.. وع� �ل حال دعينا من (تلب��

ً
ما�

�
ا �لها �� � ألف� اضك ع� اس�ثمار الثالث�� هذا.. ما وجه اع��

الفحم؟ »
« .. ا�� � سلة واحدة.. هذا هو س�ب اع��

- » �ل الب�ض ��
ا ال�اق�ة؟ » �ن ألف� - « ل�كن.. وماذا تن��ن عمله �الع��

- » ال دا�� للعجلة.. سأ�حث حو� ج�دا ألعرف ما أفعله بها..
«

ة؟» - » إذن ما زال بوس�� أن آخذ ثالثة آالف من أر�اح الع��
� ذهنها، شعرت

�انت راض�ة رائقة ال�ال، لهذا أجرت حس�ة ��
� دوالر ع� �ل حال..

�أنها ت�ذير سف�ه، ل�نها سمحت له �أل��
� حرارة نصف دستة من الق�الت، وجعلها هذا أقل

ق�لها ��
� دوالر آخ��ن..

حصافة، لذا - ق�ل أن تدرك األمر – منحته أل��
�
�ــها �� � يوّد أن �ش�� � حماس �دّون األش�اء ال��

وجلس (سا�) ��
ال�دا�ة.. ع��ة.. حصان.. �لب.. ق�عة.. أسنان جد�دة..

ا � ألف� أما �� فواصلت حسا�اتها.. �ان عليها أن �س�ثمر الثالث��
�
� �� أر�اح الفحم عن عام واحد.. و�عد ما اس�ثمرت الم�لغ �� ال��

ا صاف�ة.. � ألف� القمح والنفط صارت أر�احها ثمان��
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ا �عد �ل ال�فاح � ا؟ لقد قا�لنا الحظ أخ�� - » ر�اە� أل�س هذا رائع�
الشاق.. »

� ح�� إنهما ا اتجه إ� الفراش، ولحقت �ه.. �انا محلق�� وراض��
� الردهة، وتذكرها (سا�) �عد ما ن�ع

�س�ا الشمعة مشتعلة ��
�اها تذوب �ل�ة، فهما قادران ع� هذا ث�ا�ه، ل�نه رأى أن ي��

اإل�اف، ل�ن (أل�ك) أ�ت ع� أن تطفئها..
ا، ألنها إذ عادت من الردهة وجدت فكرة ا موفق�

�
و�ان هذا ت�ف

ا نصف مليون.. � ألف� طي�ة �مكنها أن تجعل الثالث��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



3907

الفصل الثالث
كت فيها (أل�ك) ُتد� (ساجامور � اش�� �انت الصح�فة ال��
األسبوع�ة)، و�ان عليها أن تقطع خمسمائة م�ل من ق��ة
ي) �� تصل إليهما يوم الس�ت، ألنها تصدر يوم الخم�س.. (تلب��
� أن

ا �ما ال �ك�� ي) يوم الجمعة متأخر� لقد جاءهما خطاب (تلب��
�
� هذە الط�عة، ل�ن من الممكن أن تظهر ��

تظهر وفاة الرجل ��
الط�عة التال�ة..

، وما �انا ل�حتمالن
ً

 ثق��
ً

ا ط��� ) أسبوع� لهذا انتظر أل (فوس��
دان ف�ه.. ف�ما رأينا ا ��� هذا األسب�ع لو لم �جد عقالهما ش�ئ�

�انت المرأة مشغولة بتكد�س المال، والرجل �ان ينفقه..
� النها�ة جاء الس�ت، وجاءت صح�فة (ساجامور). و�انت

��
زوجة الخوري تعمل عندهما ع� س��ل اإلحسان.. فالحظت
� ال �صغ�ان لحرف مما تقول، لذا ان�فت المرأة أن الزوج��

ة ومهانة.. شاعرة �ح��
ع� الفور مزق (سا�) المغلف ل�خ�ج الصح�فة، وجرت عينا
ي) � ع�� سطور صفحة الوف�ات.. �ا لخي�ة األمل� (تلب�� الزوج��

غ�� موجود..
تماسكت (أل�ك) �العادة، وقالت �لهجة مليئة �التقوی:

� تواضع.. لقد نجا الرجل.. »
- » فلنحمد هللا ��

قال (سا�):
ا للرجل المخادع� أتم�� لو.. » - » سحق�

« .. � - » (سا�)� هذا مش��
� غضب:

قال ��
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�
ء ذاته، ولو لم تكو�� �

- » ال أهتم.. أنت كذلك �شع��ن �ال��
طاهرة إ� هذا الحّد المخجل لقلت ذات ال�الم �أمانة.. »

�اء ج��حة قالت: � ك��
��

- » ال أدري ما الذي �جعل األمور غ�� ك��مة وغ�� عادلة كهذا..
ا من الطهر الخالد.. » ء أ��� سمو� �

ال يوجد ��
أحس (سا�) �غصة حاول أن �خفيها، �أنما بوسعه أن �خدع

� �حاول خداعها: ة ال�� تلك المرأة الخب��
.. قلت.. كنت � ا بهذا السوء �ا (أل�ك).. أع�� - « لم أقصد ش�ئ�
� ما � إظهار اإلخالص.. أنت تعرف��

أت�لم عن األسلوب التقل�دي ��
.. أعن�ه.. إخالص المتاجر الذي نخدع �ه ال��ائن.. حسن.. هل��
ر � أنه ال �� ، وتدرك�� � أنا ال أجد ال�لمات المناس�ة، ل�نك تفهم��

هنالك.. »
- » حسن.. لننه الموض�ع.. »

جفف العرق عن جب�نه، واعتذر لها:
.. �

� هذە اللع�ة، ول�س لدي الص�� ال�ا��
- » ل�كن.. أنا ضع�ف ��

«
ف به��مته، فسامحته (أل�ك) �عي�يها، وف�ما ثم هدأ �عد ما اع��
�
ي) من الج��دة.. و�� �عد ناقش الزوجان لغز اختفاء ن� (تلب��

� النها�ة توصال إ� أن
�ل مرة �انا �صالن إ� نفس النقطة، و��

ا ي) هو أن الرجل - حتم� التفس�� الوح�د لعدم وجود ن�� لـ (تلب��
ا.. – ما زال ح��

ء غ�� عادل.. ل�نه �
ا.. و�اإلضافة لهذا �ان ف�ه ��

�
�ان هذا محزن

حدث وال �د من قبوله..
ا أن �جعل زوجته �شاركه الحزن، ل�نه فشل وحاول (سا�) �ا�س�
� هذا

ا �� ألنها احتفظت برأيها لنفسها.. لم تعتد أن تجازف أ�د�
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ي) العالم أو سواە.. �جب أن ي�تظرا لألسب�ع القادم، ألن (تلب��
قد ت�اسل عن أداء واج�ه..

� العمل ب�خالص قدر االستطاعة..
وانهم�ا ��

�
ا.. لقد مات و�� ي) قد �ان عند �لمته حرف�� لم �علما أن (تلب��

الوقت المحدد.. مات منذ أر�عة أ�ام واعتاد األمر.. مات �دقة..
مات ق�ل إصدار ج��دة (ساجامور) بوقت �اف، ل�ن ما منعه
ى � ج��دة ك��

من الظهور هو حادث.. حادث ما �ان ل�حدث ��
� ق��ة �ا�سة ق�ل (ساجامور).

ا �� � ل�نه �حدث كث��
�ان رئ�س التح��ر قد تل�� هد�ة من عص�� الفراولة (الشل�ك)
) التجار�ة، من ثم تم إ�عاد ن� ال�ارد من مؤسسة (هوست��
ا ي��� ف�ه شكرە العميق

�
ی) � �جد رئ�س التح��ر م�ان (تلب��

المحموم..
ی)، ت حروف ن� (تلب�� � ط��قه إ� ل�ح التجميع ت�ع��

و��
و�التا�� لن �جد ط��قه إ� الط�عات التال�ة.. لقد ضاعت فرصته

� ال��� لأل�د..
��

ە.. إن نع�ه لن يرى النور ح�� يوم الدين.. � ق��
ي) �� قد (تلب�� فل��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
مضت خمسة أسابيع مرهقة، و�انت ج��دة (ساجامور) تصل
ي)، وهنا �ل س�ت ل�ن لم تحو أ�ة �سخة منها خ�� وفاة (تلب��

انهارت أعصاب (سا�) و�امتعاض قال:
ا ألحشائه� إنه خالد� » - « ت��

و�خته (أل�ك) �شدة، وأضافت بوقار جل�دی:
- « ك�ف س�شعر لو أنك مت فجأة، �عد ما تلفظ ع�ارة ش��عة

كهذە؟ »
�ال اهتمام أجاب:

�
� لم أمت و� محشورة �� � محظوظ ألن�� - » سأشعر �أن��

« � �
حل��

ا عن مر� مدفع�ة زوجته.. قالها وفّر مبتعد�
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ت..
�
جاءت ستة أشهر وول

� آلخر �ان (سا�) ي��، وتفلت منه تلم�حة أو أخرى ومن ح��
إ� أنه ي��د أن �عرف، ل�ن زوجته �انت تردعه �قسوة..

قرر أن �خاطر بهجمة أمام�ة، أن ي�نكر و�ذهب لـ (ساجامور)
� األمر، وقالت:

�� ي�شمم األخ�ار، إال أن (أل�ك) وضعت قدمها ��
� مشغولة �ك ط�لة الوقت كطفل إل�قائك - » ف�م تفكر؟ إن��

ا عن النار.. » �ع�د�
- » ولماذا؟ أستطيع أن أذهب وال �ك�شف أمري أحد.. أنا

متأ�د.. »
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).. س�كون عل�ك أن تجرى �عض التحق�قات، - « (سا� فوس��
ا لمنفذي الوص�ة ع� الفور.. » و�سأل.. س�كون هذا معلوم�

لم �جد ما �قول فقالت:
- » اآلن أ�عد هذە الفكرة عن رأسك وال تع�ث بها ثان�ة.. إن
ك؟ إنهم ك.. أال تفهم أن هذا �� ي) قد أعد لك هذا ال�� (تلب��
يراقبونك و��تظرون، ولسوف تص�بهم خي�ة األمل ما دمت أنا

من يتو� األمر.. »
ثم أضافت:

ك.. إن أحوالنا المال�ة تزدهر فال دا�� للعجلة.. - » ال تفقد ص��
وأنا لم أرتكب أي خطأ.. إن المال يتكدس �األلوف، وما من أ�ة
اء الفاحش.. احمد هللا (تعا�) وكف � المنطقة تملك هذا ال��

��
عن القلق.. فما �ان بوسعنا أن نحقق �ل هذا دون عونه
العظ�م.. المش�لة معك �� أنك ال �ستطيع أن تفتح فاك دون
� خوف مستمر

�� � ا.. إنك تجعل��
�
أن تجعل المرء يرتجف فرق

عل�ك وعلينا جم�عا.. كنت ف�ما م�� ال أخاف الرعد.. أما
اآلن....... »

، ولم ت�مل ع�ارتها.. وتحطم صوتها فراحت ت���
� ذراع�ه، وسألها العفو، ق هذا المشهد (سا�) فأراحها ب�� مزَّ

ووعدها �أن �كون أفضل..
.. من السهل أن

ً
� األمر ط���

� رغبته هذە، لذا فكر ��
ا �� و�ان جاد�

تعد �االستقامة ل�ن من الصعب أن تفعلها.. �جب أن �قوم
ء أ��د.. ����

ا مع شلن وجد ح� و�م�لغ �اهظ من المال الذي �ان �دخرە شلن�
ا: ذك��

ا من الصواعق� ا واق�� وضع ع� سقف الب�ت قض���
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ما أسهل ا��ساب العادات� وما أ�ع ما نك�سبها� العادات
� نا �عمق.. لو صحونا �الصدفة ل�لت�� � تغ�� ال�س�طة والعادات ال��

ا، فعلينا أن نقلق.. ألن تكرار هذا مرة � الثالثة ص�اح�
�� � متتاليت��

ثالثة س�جعله عادة...
ا نعرف هذە الحقائق.. عادة بناء القالع.. عادة أحالم ل�ننا جم�ع�
� متعها ونضع فيها

ال�قظة.. ل�م تص�� ممتعة، ول�م نع��د ��
أرواحنا، و�سلم أنفسنا لخ�االتها الملحة القاهرة، و�عان ما
تختلط ح�اة األحالم �الح�اة الواقع�ة ح�� ال نعرف أين نحن

�الض�ط..
� ج��دة مال�ة مختصة �األسهم تصدر من

كت (أل�ك) �� لقد اش��
�ت)، وراحت تدرس هذە ات (وول س�� (ش��اغو) بها مؤ��

األمور �ما �انت تدرس اإلنج�ل أ�ام األحد..
تها ونمت موهبتها الت�ب��ة �صورة ال تصدق، وازدادت خ��
� المضار�ة وحذرها

ا �جرأتها �� �األسواق. و�ان (سا�) فخور�
� إجراء الصفقات الخ�ال�ة، فلم تفقد صوابها قط..

المتحفظ ��
ومرت أشهر صنعت فيها (أل�ك) ثروة خ�ال�ة ��عة لم تتخ�لها

قط..
ة آالف وهم�ة، فعادت لهما �عد عام � ال�دا�ة اس�ثمرا ع��

��
) القدرة وع� ظهرها ثالثمائة ألف تخ�ل�ة.. وفقد آل (فوس��

ع� ال�الم من الحبور..
ا �ن ألف� هنا قررت (أل�ك) �كث�� من الذعر أن �س�ثمر الع��
ال�اق�ة من الوص�ة، وراحت ط�لة الوقت تخ�� أن �حدث
ا أرسلت برق�ة تخ�ل�ة لسمسار البورصة � � السوق، وأخ��

انه�ار ��
� نفس اليوم..

التخ�� تأمرە فيها �أن ي�يع األسهم.. وتم البيع ��
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و�دأ قلب (أل�ك) يزداد جرأة..
، لرأينا أن كوخهما � � هذين الحالم�� ولو نظرنا من خالل عي��
� له سور ل قرم�دی ذو طا�ق�� � � و�حل م�انه م��

� �خت�� الخش��
ل � حد�دي، وث��ا عمالقة تتد� من سقف البهو، وسجادة الم��

� �ل م�ان..
تتحول إ� �ساط �لج��� فاخر، والتحف المهي�ة ��

ا�د �س�ب فوات�� الغاز، � ومن هذا الوقت �ان قلق (أل�ك) ي��
� استهتار:

ف�جيبها (سا�) ��
- « وماذا هناك؟ �مكننا تحمل هذا اإل�اف.. »

 �مناس�ة ثرائهما، ل�ن ك�ف �مكن
ً

وقرر الزوجان أن �ق�ما حف�
ان؟ ال �مكن أن �علنا للناس أنهما � والج�� ح األمر للفتات�� ��

ث��ان..
�م �حتفالن إذن ول�ست هناك أع�اد م�الد خالل ثالثة أشهر؟

� النها�ة وجد (سا�) فكرة ع�ق��ة.. س�حتفالن �ا��شاف
��

أم���ا�
إنها فكرة عظ�مة..

� إعجاب إنها ما �انت لتجد فكرة كهذە، ل�ن
وقالت (أل�ك) ��

(سا�) - برغم ما �دا ع� مالمحه من �ور - قال إن األمر ل�س
ء ذاته.. �

� ال��
بهذە األهم�ة، وأي شخص آخر �ان س�فكر ��

ا، وح�� لو �ان حبها له هو هذە المرأة الع��زة.. إنها تراە موه���
؛ فهذە ج��مة �س�طة �مكن غفرانها من

ً
ما جعلها ت�الغ قل��

أجل صاحبتها..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
.. � االحتفال.. ال�ب�� والصغ��

ا موجودين �� �ان األصدقاء جم�ع�
) و(ج���� ب�نت) وأخوهما � الصغار �انت (فلو�� فب��

) الذي �ان �در�ه.. � ا.. و(هوزانا د�ك�� ا شا�� ).. و�ان حرف�� (أدلب��
)، وقد � (فوس�� ) و(هوزانا) يهتمان �ابن�� ولعدة أشهر �ان (أدلب��

� رضا هذا االهتمام..
الحظ األبوان ��

� ا ب�� ا اجتماع�� ل�نهما اآلن شعرا �أن ثراءهما قد وضع حاجز�
� اآلن النظر .. إن بوسع الفتات�� � � الشاب�� اب�تيهما والحرفي��
وجا من ط�قة � ألع�.. �ل �جب عليهما هذا.. �جب أن ت��

� أو التجار أو أع�.. المحام��
� اللذين

�اء والتهذ�ب الرا�� لم �ظهر الزوجان ع� السطح إال ال���
ا لم �فهم ّ� هذا �ن، ل�ن أحد� فازا ب�عجاب ودهشة الحا��
اللغز، وقد علق ثالثة أشخاص ع� األمر دون أن �دركوا �م هم

موفقون:
) قد فازوا �أ�عد�ة.. » - » ي�دو �أن آل (فوس��

ا، وال تت�ف �أي أم أخرى ف�ما يتعلق �انت (أل�ك) عمل�ة جد�
� ل�نها قررت بزواج اب�تيها.. فلم تحاول أن ت�عدهما عن الحرفي��

ك الطب�عة تختار.. أن ت��
� (براند�ش) المحا�� الشاب، و(فلتون)

� ال�دا�ة فكرت ��
��

طب�ب األسنان الصاعد.. �جب أن �دعوهما (سا�) للعشاء ل�ن
� أمر مهم كهذا..

ل�س اآلن.. ال خطر من اإل�طاء ��
�ة واتضح أن هذە �� الح�مة �عينها، ألن (أل�ك) أحرزت ��
� سوق األسهم، جعلتها تحرز أر�عمائة ألف دوالر مرة

ق��ة ��
واحدة..
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� هذە الل�لة سمحت (أل�ك) بتقد�م (الشم�ان�ا) ع� مادة
و��

العشاء، وشعرت �خجل لهذا ألنها ت��ت ع� الفض�لة، و�انت
اء قد �دأ �فسدهما قداستها صل�ة كحد�د الغال�ات.. ل�ن ال��
ا من هنة عليها مرار� ا.. لقد برهنا ع� حق�قة تمت ال�� تدر�ج��
ق�ل، و�� أن الم�ادئ درع واق من التفاهات والرذائل.. ل�ن

الفقر يهزم ستة دروع من هذە..
اآلن ناقشا موض�ع الزواج ثان�ة، فلم �ذكرا اسم طب�ب األسنان

.. لقد صارا خارج الس�اق.. والمحا��
�
تحدثا عن ابن تاجر الخناز�ر، وابن مدير م�ف الق��ة، و��

� ح�مة..
النها�ة قررا أن ي�تظرا و�ت�فا ��

� شك ألن الفشل
ا �� قامت (أل�ك) �مضار�ة ق��ة.. وظلت أ�ام�

�
ء سواە، ثم جاءت الن��جة فأغ�� �

� الخراب وال �� هنا �ع��
� أفاقت قالت �صوت متهدج: عليها من الفرحة.. وح��

ا اآلن� »
�
- « لقد انتهت المعاناة �ا (سا�).. نحن نملك مليون

ا، وقال: �� (سا�) فرح�
� لن نحتاج إ� التقت�� ثان�ة.. » � - » آە �ا (أل�ك) �ا حب��ة قل��

وهكذا طار ابن تاجر الخناز�ر؛ وابن مدير الم�ف، و�دأ
� ابن الحا�م وابن عضو مجلس الشي�خ

الزوجان �فكران ��
�الق��ة..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس
اء � ال��

�� ( من المرهق أن نتابع �التفص�ل وث�ات آل (فوس��
التخ��� من وقتها.. �انت وث�ات مذهلة.. وث�ات مبهرة.. وث�ات
� ح�� وصلت � تتكدس فوق المالي�� ا، وراحت المالي�� �س�ب دوار�

إ� ق�ة السماء، وما زال الت�ار يتدفق..
ة.. ثالثون.. هل هناك نها�ة؟ .. ع�� � خمس مالي��

) مرور الوقت.. إن � حلم رائع، ولم �لحظ آل (فوس��
مرَّ عامان ��

معهما اآلن ثالثمائة مليون دوالر..
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و�مرور الزمن صار لديهما 2400.000000 دوالر.. و�دأ العمل
وري أن �قوما �جرد ما لديهما من ثروة.. يرت�ك وصار من ال��
شعرا بهذا.. ل�نهما أدر�ا أن المهمة �جب أن تتم ح�� نهايتها �ال
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� ع�� ساعات، وأين �مكن أن
توقف م�� �دأت.. مهمة تقت��

�جدا ع�� ساعات �املة مرة واحدة؟
� المتجر و(أل�ك) �انت مشغولة �الط�

�� 
ً

�ان (سا�) مشغو�
� �ساعدها وغس�ل الصحون والتنظ�ف، ولم تكن إحدى الفتات��

ألنها ادخرتهما لمجتمع الصفوة.
�انت هناك ط��قة واحدة للظفر �ع�� ساعات، وقد خجل
�
�الهما من �سميتها، وانتظر �لٌّ ح�� �قول اآلخر ذلك.. ��

النها�ة قالت:
� سميتها وال تتضايق ض أن�� - » �جب أن �س�سلم أحد.. فلتف��

من هذا.. »
واحّمر وجهها، ودون تعليق آخر قاما بهدم قاعدة عدم العمل
يوم الس�ت2 فقد �ان هذا هو اليوم الوح�د الذي �مكن أن �جدا

ف�ه ع�� ساعات �املة.. ومن هنا �دأ انحدارهما ألسفل..
ك�ب النف�� وة الواسعة إغراءات، تهدم �سهولة ال�� إن لل��

ألولئك الذين لم �عتادوا امتال�ها.. لقد حطما قاعدة الس�ت،
و�عد جهد جه�د استطاعا جرد ثروتهما..

قائمة ط��لة �� ت�دأ �الس�ك الحد�د�ة و�ا�الت المح�ط
ق، وانتهاء �مقاطعة (�لوندا�ت) والسفن ال�خار�ة وسلوك ال��

..( و(دي ب��
ا.. ا سن���

�
ون مليون ودخل �ل هذە األمالك مائة وع��

� رضا:
قالت (أل�ك) ��

- » لقد انت� العمل، وحان الوقت � ننعم ��ل هذا المال.. »
ا من األصفاد الحد�د�ة سقطت من ع� شعر (سا�) �أن طن�

�اهله..
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ومن يومها اعتاد الزوجان أن �خرقا قاعدة الس�ت، واعتادا أن
�سهرا إ� ما �عد منتصف الل�ل ينفقان ثروتهما، وس�ب هذا
� ثمن الشمع الذي ي�ددانه، ح�� شعرت (أل�ك)

لهما مش�لة ��
�القلق..

و�عان ما أدركت أن زوجها ��ق الشمع من المتجر دون أن
.. ها ح�� �ستط�عا السهر أ��� �خ��

وة الع��ضة لرجل لم �عتدها �� السم هذە �� المش�لة.. إن ال��
ا.. ا وعظم� �عينه.. إنها تلتهم أخالقه لحم�

ا �انت �ستطيع أن تثق �ه ف�ما يتعلق � � �ان (سا�) فق�� ح��
ا.. إن االنتقال من � �الشمع، أما اآلن.. ل�ن دعنا ال نتجادل كث��

�قة الشمع إ� التفاح ل�س سوی خطوة..
واعتاد (سا�) أن ��ق التفاح من متجرە، ثم الصابون، ثم سكر
، ثم ال�ضائع المعل�ة.. إن هذا سهل ما دام اتخذ الخطوة الشع��

األو� ألسفل..
� الوقت ذاته تحول الب�ت القرم�دى إ� ب�ت من جران�ت، ثم

��
ل هذا إ� ب�ت أعرض وأ��� وأجمل، ح�� جاء اليوم الذي تحوَّ
ا.. � ق� �طّل ع� الود�ان واألنهار.. مل�هما تمام�

�ع�شان ف�ه ��
�ملؤە الخدم والضيوف المشهورون ذوو النفوذ من �ل العالم..

وصار هذا الق� قطعة ال توصف من األرستقراط�ة األم��ك�ة..
� ج��رة (رودس)..

ق.. �� نحو ال��
� األسب�ع

� هذا الق�، و�ا��
�انا �مض�ان الس�ت من �ل أسب�ع ��

� أور�ا..
��

ة.. و�ن �انت ك�ة الصغ�� � ل�ن�ستهما اإل�ل�� وقد ظال مخلص��
ا من خ�االت (سا�).. خ�االت (أل�ك) أقل جموح�

� ال�دا�ة زارت (أل�ك) مجمع األساقفة ثم زارت (روما)، ح�ث
��

استق�لها ال�رادلة �الشم�ع..
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ا ة تلتمع.. وازداد ت�ذير� أما (سا�) ف�انت أحالمه أ��� إثارة.. ن��
لدرجة ال تصدق..

، و�اتدرائ�ة.. أما هو �
، ومس�ش�� � ب�ت (أل�ك) جامعة أو اث�ت��

� عدة فنادق.. في��
اء هذە، � أعوام ال��

و�دأ الرجل �لوم نفسه ع� ما �ان منه ��
ان، وروحه تغرق � نفسه وزوجته.. وراح خداە �حمرَّ وقارن ب��

ا.. خ���
� التفاهات.. ل�م

انظر لها.. إنها ترتفع وتعلو.. ب�نما هو يهوي ��
� ب�ت أول هو خاو� ماذا �قول لنفسه؟ ماذا �ان �فعل ح��
ات إ� أند�ة البوكر، كن�سة لنفسها؟ �ان هو �صحب المليون��
� ب�ت أول جامعة لها � �ل جلسة مئات األلوف.. وح��

و�خ� ��
� أ�شأت أول ماذا �ان �فعل؟ �ان مع أصدقاء السوء.. وح��
�
� استق�لت �� مصحة عقل�ة ماذا �ان �فعل؟ �ا للح�ة� وح��

(روما) وقا�لها ال�ا�ا وخلع عليها وسام الزهرة الذهب�ة، ماذا �ان
.. �فعل؟ لن �ستطيع التمادي.. لن يتحمل أ���

� الخفاء..
�جب أن �عرف الناس ح�اته ال��ة.. لن �ع�شها ��

ء.. �
ها ��ل �� لسوف �خ��

ها و�� وتوسل إليها �� �سامحه.. وأخ��
ا لقلبها ونعمة

�
�انت صدمة هائلة لها، وتراجعت.. ل�نه �ان مل�

ء فيها، لذا لم �ستطع إال أن �سامحه، و�ن أدركت �
عينها و�ل ��

أنه لن �عود �ما �ان.. س�ندم فقط ل�نه لن �ستق�م ثان�ة..
.. � ء فتحت له قلبها المفعم �الحن�� �

ل�نها برغم �ل ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع
� �حور الص�ف،

� ع� أحد أ�ام األحد �انا يرك�ان �ختهما ��
��

ات صمتهما خ�ان تحت مظلة ع� السطح.. لقد زادت ف�� �س��
ة، وقد بهتت الرا�طة الق��ة ب�نهما.. � اآلونة األخ��

��
اف (سا�) المخ�ف لها ا أن ت��� اع�� لقد حاولت (أل�ك) مرار�
ا ل�نها لم �ستطع.. اآلن �ستطيع أن ترى أن زوجها صار ش�ئ�
�
ا، و�� ا مخ�ف� � عنه ��

ا.. ل�نها �دورها �انت تخ�� ا مقزز� منتفخ�
ف.. هذا لم تعامله ���

اء �ل الس�ك الحد�د�ة و�ل �� �
لقد قامرت ��ل ثروتهما ��

� ال�الد، و�انت ترتجف �ل س�ت خش�ة أن
مناجم الفحم ��

�ك�شف ذلك من �لمة عارضة تتفوە بها، و�انت خج�� من
خ�انتها هذە، فلم �ستطع أن تمنع نفسها من اإلشفاق عل�ه..

ا بها ا، واثق� ل�م �ملؤها تأن�ب الضم�� و�� تراە يرقد هناك سع�د�
ا، و�� تداری عنه �ارثة رهي�ة محتملة.. تمام�

قال لها:
� �ا (أل�ك)؟ » - « هل تعلم��

أجا�ت ��ل رقة مصطنعة:
- » نعم �ا ع��زي؟ »

� �صدد موض�ع الزواج.. » - » أعتقد أننا نرتكب خطأ.. أع��
ا - وت�لم �جد�ة: ا �دين� وجلس - رخو�

- » لقد مرت خمسة أعوام، وقد واصلت س�استك من ال�دا�ة،
ا ا جد�د� � وجدت أنت ش�ئ� ى زفاف الب�ت�� و�لما اعتقدت أننا س��
� ال�دا�ة تخلينا عن

� األفق.. أعتقد أنك صع�ة اإلرضاء.. ��
��

� هذا.. ثم تخلينا عن
.. قد أوافقك �� طب�ب األسنان والمحا��
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ابن الحا�م وابن عضو مجلس الشي�خ.. قد أق�ل هذا.. �عد هذا
ا.. ثم جاء ابن رئ�س الوال�ات المتحدة.. ر�ما �ان هذا صائ��
ا.. � قررت أن تف��� عن األرستقراط�ة، وحس�ت أننا نجحنا أخ��
� من أور�ا، فإذا �ك � الحق�قي�� جاءنا اثنان من األرستقراطي��
ترفض�نهما ب�ساطة.. لقد تخلصت من (ال�ارون�ت) من أجل
(ال�ارون).. وتخلصت من (ال�ارون) من أجل (الف�سكونت)..
وتخلصت من (الف�سكونت) � تظفری �ـ (إيرل)، وتخلصت من
) من أجل � ).. وتخلصت من (المارك�� � (اإليرل) من أجل (مارك��
(دوق).. �جب أن تهد�� �ا (أل�ك).. لقد وصلت إ� الذروة.. لقد
�
جاءك أر�عة دوقات من أر�ــع ج�س�ات ال غ�ار عليهم ��

ال�سب.. ال تتأخرى أ��� من ذلك.. »
� صفاء ورضا، وهو �قول ما قال..

و�ان يب�سم ��
، ثم مالت عل�ة �

�انت عيناها �شعان �دهشة لط�فة و�� تص��
هامسة:

- « (سا�).. ماذا تقول عن األ� المال�ة؟! »
- » مذهل� »

� فقد توازنه للحظة، ثم جلس أمام زوجته، إن الرجل المسك��
امه، وقال: وغمرها �انبهارە واح��

ا - » (أل�ك).. أنت أعظم امرأة ع� وجه األرض.. لن أخ�� أ�د�
 النتقاد

ً
� وال أعماقك.. حس�ت نف�� مؤه�

حجمك الحق���
� �مك.. »

ا �� � ش�ئ� لعبتك، ولم أدر أنك تخف��
ق��ت المرأة شفتيها من أذنه وهمست �اسم، فصاح:

� أجمل
ة �املة �� �ة موفقة �حق.. وهو �ملك مق�� - » إنها ��

ة من أر�� مقابر العالم، وال �دفنون فيها �قعة �أور�ا.. و�� مق��
إال حاالت االنتحار.. إن لد�ه ثمانمائة فدان.. ل�نها الس�ادة و��
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ا، ء.. إنها أهم من األرض.. إن األرض ال �ساوی ش�ئ� �
أهم ��

والصحراء مليئة بها ع� �ل حال.. »
� رضا:

قالت (أل�ك) ��
� هذا �ا (سا�).. إنها أ�ة لم تناسب قط أي ب�ت غ��

- » فكر ��
� أور�ا.. س�جلس أحفادنا ع� عروش� »

مل�� ��
ا، �ط��قة � ح�اتك �ا (أل�ك)� و�حملون الصولجانات أ�ض�

�� « -
طب�ع�ة �ما أحمل أنا عصا الحد�قة.. ومن اآلخر؟ »

ج - « سمّوە (س�كزموند س�جف��د النف�ل�د شفارتزن��
�لوتفورست) دوق (�اتزن�امر).. »

� هذا.. » - » ال� أنت ال تعن��
� �ما أجلس هنا أمامك.. »

- « �ل هو حق���
� طرب:

فاض �ه، فصاح ��
� الـ 364 إمارة - » إن هذا ال �صدق� إنه أ��� البيوت عراقة ب��
� ظلت �عد ما قام ألمان�ة قد�مة، ومن اإلمارات القل�لة ال��
 �ا (أل�ك)

ً
(�سمارك) بتوح�د ألمان�ا.. لقد انتظرنا ط���

وتخطمت قل��نا، ل�ن �علم هللا �م أنا سع�د اآلن.. سع�د لك
� قمت ��ل هذا.. وم�� يتم هذا؟ » أنت ال��

- » األحد القادم.. »
- » حسن.. �جب أن يتّم �أب� صورة.. أعرف أن الملوك

3« ..Morgan�c فضلون الزواج الـ�
- » ولماذا �سمونه هكذا؟ »

- » ال أعرف.. ل�نهم �ّ�ون عل�ه.. »
- » إذن سنّ� عل�ه.. س�كون الزواج Morgan�c و�ال فال.. »

� أم���ا.. »
- » هذا �سوى األمور.. س�كون أول زواج من نوعه ��

� األحالم، وترت�ب هذا الزواج.
وغرق الزوجان ��
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الفصل الثامن..
� الهواء، ورأساهما فوق

� الزوجان ��
لمدة ثالثة أ�ام م��

السحب.. وراح (سا�) ي�يع العسل �الوزن و��يع السكر �ال�اردة،
ا.. أما (أل�ك) ى أحدهم منه شمع� � �ش�� و��يع الصابون ح��
� سلة الغس�ل، وسقت الغ�ارات الم�سخة

فوضعت القطة ��
.. � �الل��

)؟ �ان الجميع ي�ساءل: ماذا حدث لـ (فوس��
ثم جاءت األحداث..

، وراح � �انت أسهم (أل�ك) ترتفع �استمرار لمدة يوم��
السماسمرة الوهميون ��خون فيها:
« � - » ب��� ب��� �حق السماء ب���

وقال لها (سا�):
� األرض وما عليها.. � خطأ اآلن، فأنت تمل��� � ال ترتك�� - » ب���

«
� اليوم التا� جاء االنه�ار الهائل

ل�نها ث�تت إرادتها الحد�د�ة، و��
ات �ت)، وشوهد المليون�� � تدا� (وول س�� � البورصة، ح��

��
� الطرقات..

هم �� � �ستجدون خ��
ها.. لقد �اع السما�ة أسهمهم.. ثم جاءت م�المة لها تخ��

� نقطة.. ا و�سع�� وخ� �ل سهم خمس�
دت المرأة الس�طرة.. أحاطت هنا فقط تراجع الرجل فيها، واس��

عنق زوجها و�كت:
.. أنا استحق �ل لوم.. أنا الس�ب.. نحن اآلن � - « ال �سامح��

� ح�� ء.. لن نزوج الفتات�� �
معدمون.. لن يتم الزواج وانت� �ل ��

« .. لطب�ب األسنان والمحا��
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جرى اللوم ع� لسان (سا�)، وقال:
- » لقد توسلت إل�ك أن ت���.. ل�نك .... »

� تعقل:
ولم �جد الشجاعة �� ي��د تعاستها.. ثم أضاف ��

.. ما فقدناە هو الحصاد ا من إرث ع�� - » نحن لم ننفق مل�م�
� ال التخ�� لهذا المستق�ل بوساطة حصافتك المال�ة ال��
� ة ال�� ا لم �مسها أحد، و�الخ�� تضا�.. لدينا ثالثون ألف�

� لم .. إن ال��جت�� � � خالل عام�� ا��س�تها، فكري ف�ما ستفعل��
تلغ�ا �ل تأجلتا.. »

ا.. ها که���� �انت هذە �لمات م�اركة، و�ان تأث��
: � لمعت عينا (أل�ك) ودمعتا، وقالت �قلب مم��

- » اآلن وهنا أ�ح �أن..... »
هنا قاطع ع�ارتها قدوم ض�ف..

�ان هذا هو مالك ورئ�س تح��ر ج��دة (ساجامور)، و�ان قد
جاء إ� الق��ة ل��ارة جّد له أوشك ع� الرح�ل من عالمنا، و�ان
( � العمل والحزن، لذا قرر أن يزور آل (فوس�� � الجمع ب��

ا �� راغ��
�
اك �� الذين لم �دفعوا ستة دوالرات مطل��ة لتجد�د االش��

ج��دته..
ی)، ء عن العم (تلب�� �

رح�ا �الض�ف �حرارة، فهو �عرف �ل ��
ة.. والفرص المتاحة له � �ذهب إ� المق��

�الطبع لن �سأال أ�ة أسئلة ألن هذا س�دمر الوص�ة، ل�نهما قررا
أن �حوما حول الموض�ع، ل�ن رئ�س التح��ر األحمق لم �فهم
� النها�ة استطاع الحظ أن �قدم لهما ما عجز الفن

ما ي��دان، و��
عن تقد�مه..

� نقطة من
قال رئ�س التح��ر وقد احتاج الستعمال المجاز ��

حديثه:
« ..( ي فوس�� - » إنه صلب مثل (تلب��
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� ح�ج:
، قال �� � فلما رأى ذهول الزوج��

ا.. إنها مجرد استعارة.. هل هو ق��ب ل�ما؟» ر� - » لم أقصد ��
أجاب (سا�) ��ل ما استطاع استحضارە من الم�االة:

� سمعت عنه.. » - » ال أعرفه.. ل���
استعاد رئ�س التح��ر ر�اطة جأشه، فسأله (سا�):

- » هل هو ع� ما يرام؟ »
� الق�� منذ خمسة أعوام.. »

- » لماذا؟ إنه ��
هما �دا �ال�ور، وقال ا، برغم أن تعب��

�
) حزن ارتجف آل (فوس��

(سا�):
- » آە.. هذە �� الح�اة.. ح�� األث��اء ال �فّرون.. ال أحد يهرب..

«
ضحك المحرر وقال:

ي) إ� األث��اء فأنا ال أوافق.. فل�س لد�ه - » لو كنت تضم (تلب��
مل�م، وقد احتاجت المدينة إ� دفنه ع� حسابها.. »

د.. ، وشعرا �ال�� � ) لمدة دق�قت�� تصلب آل (فوس��
؟ » �

- » هل هذا حق���
ا من منفذي الوص�ة، ولم �كن عندە - » نعم.. لقد كنت واحد�
.. لم �كن بها عجلة سل�مة ولم سوى دراجة �دو�ة، وقد تركها ��
ا لهذا ء ع� �ل حال، وقد كت�ت له نع�� �

�كن لها نفع.. ل�نها ��
� المط�عة.. »

ت �� الس�ب ل�ن حروفه ت�ع��
� � �ال حراك برأس�� ) �صغ�ان.. �انا جالس�� لم �كن آل (فوس��

، و�عد ساعة �ان رئ�س التح��ر قد رحل دون أن � مطرق��
�شعرا..

، ثم �دآ يت�لمان �ط��قة حائرة �األطفال، � ت�ادال النظرات مرهق��
�انا ي�دآن جملة ثم ال ينه�انها، و�سود الصمت وال �الحظان أن
ا ما حدث � آلخر �انا �شعران �أن ش�ئ� الجملة لم تتم.. ومن ح��



3929

ك، �أن � مش�� � حن��
لعقليهما.. ثم �لمس �ل منهما �د اآلخر ��

 منهما �قول لصاح�ه: أنا معك.. لن أتخ� عنك.. س�تحمل
�

��
� م�ان ما

� م�ان ما يوجد الخالص وال�س�ان.. ��
ا، و�� األمر مع�

يوجد ق�� وسالم، ولن �طول هذا..
� ظالم عق� تام وا�تئاب دائم، وندم

� عاشا �� ولمدة عام��
غامض..

ا، وقرب النها�ة ارتفع الظالم عن عقل ثم جاء الخالص يوم�
(سا�) فقال:

� ظروف فاسدة.. ومفاجأة ��
- « ثروة عظ�مة تّم ا��سابها ��

ة، ل�ننا من ا، و�انت متعها محمومة قص�� فّخ.. لم تجدنا نفع�
أجلها لفظنا ح�اتنا ال�س�طة السع�دة.. فليتعظ منا اآلخرون.. »

، ثم جاءت سكرة الموت � � مغمضت�� ا لحظة �عين�� ورقد صامت�
ا: ، فقال مغمغم� تع� فؤادە، وغاب عنه الو��

- » لقد جلب له المال المتاعب فقرر أن ي�تقم منا.. نحن
ا - �مكر - أننا ا عالم� � ألف� اللذين لم نؤذە قط.. ترك لنا ثالث��
ا سنحاول ز�ادتها، فنحطم ح�اتنا وقلب�نا.. وما �ان ليت�لف ش�ئ�

ا أ��� � ال��ادة.. م�لغ�
� ع� رغب�نا ��

ا أ��� �ق�� لو ترك لنا م�لغ�
� هذا الرجل

من اإلغراء.. �انت روح أط�ب ستفعل هذا، ل�ن ��
لم تكن روح ك��مة.. ال شفقة.. ال.. »

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أَجّنة أم نار؟
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الفصل األول
- » أنت تفوهت �كذ�ة »

.. أنت قلت كذ�ة.. » � ف�� .. �الحق تع�� � ف�� - » أنت تع��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
الفصل الثا��

�انت األ�ة تتكون من أر�عة أشخاص: (مارج��ت) و�� أرملة
� السادسة

) اب�تها و�� �� � ا، و(ه�ل�� عمرها ستة وثالثون عام�
� السا�عة

) وهما عا�سان �� � (هانا) و(هس�� ة، والعمت�� ع��
� توءمان.. والست��

�
� روحها الحلوة �� ة، و�رق�� و�انت ال�سوة �عشقن الفتاة الصغ��

� اإلصغاء لها، و�شعرن �م أن
مرآة وجهها، وت�تعش أرواحهن ��

� وجودها..
العالم عذب ثري عادل ��

، ل�ن �ال�س�ة � � لط�فت�� � داخلهما �انت العمتان ع��زت��
��

للسلوك �انت ت���تهما الصارمة قد جعلتهما شد�د�� الحزم وال
.. � أقول قاس�ت��

ا، ح�� إن األم واب�تها ق�لتا ا جد� هما ع� الب�ت ق��� �ان تأث��
� رضا و�ال �ساؤل..

سلطتهما ��
� هذا

ق �� لم تكن هناك صدامات، وال أخطاء، وال قلوب تح��
� ب�ت

� الب�ت هكذا م�ان لل�ذب.. لم �كن ��
الب�ت، ولم �كن ��

� ال ء سوى الحق�قة الصل�ة �المعادن.. الحق�قة ال�� �
كهذا ��

� وال تتهاود، ول�كن ما �كون.. تل��
� يوم - تحت ضغط الظروف - لطخت حسناء الب�ت

و��
فت �ذلك �الدم�ع ولوم النفس.. ة شفتيها �ال�ذب، واع�� الصغ��
.. �ان السماء � ال توجد �لمات �مكن أن تصّور ذعر العمت��

ا.. فوقهما قد تجعدت، وانهارت، واألرض صارت خرا��
ا إ� جنب شاحب�� الوجه ت��ادالن النظرات، وترمقان جلستا جن��
� حجر

� ركعت ع� ركب�يها أمامهما، تدفن وجهها �� المتهمة ال��
� وت��� وتطلب الرحمة.. �ل منهما و�� ت��



3933

� تواضع، فقط لت�سحب ال�د �أنما
لثمت �د واحدة منهما ��

� آلخر ، ومن ح�� � � الملطخت�� � الشفت�� از من هات�� � �شعر �اشم��
تقول إحداهما:

- « أنت قلت كذ�ة.. »
وتقول األخرى:

.. لقد قلت كذ�ة.. » � ف�� .. �الحق تع�� � ف�� - » أنت تع��
ا لم تمرا �ه من ق�ل، والُ�صّدق.. ولم تفهماە �ان الموقف ف��د�

ولم تعرف ك�ف تتعامالن معه..
� وقررت المرأتان أن الطفلة خاطئة �جب أن تؤخذ إ� أمها ال��

) أن � �انت م��ضة ال تدري �ما �حدث، وتوسلت لهما (ه�ل��
ا عارها ألن أمها لن تتحمل.. ترحماها و�س��

ء.. �
ل�ن الواجب �سبق �ل تضح�ة، ومع الواجب يهون �ل ��

ء وال تهاون ف�ه.. �
إن الواجب �سبق �ل ��

� الحق، وقالتا إن القانون �جعل االبن
�� � �انت العمتان عن�دت��

�دفع ديون أب�ه، و�مكن أن نعكس هذە القاعدة.. لهذا من
� � األم الطي�ة لطفلة آثمة آالم الحزن والعار، ال��

العدل أن تعا��
�� ثمن �ل خطيئة..

وتحرك الثالث إ� غرفة الم��ضة..
ا ا �ارع� � هذا الوقت �ان الطب�ب �دنو من الب�ت.. �ان طب���

��
ا سل�م الط��ة، ل�ن �جب أن تعرفه لمدة عام �� ال  طي��

ً
ورج�

� �� تتعلم ك�ف تتحمله، ولثالثة أعوام � تمقته، ولعام��
تعجب �ه، وألر�عة أعوام � تعرف ك�ف تع�ش معه.

إنها عمل�ة تعلم مرهقة �طيئة، ل�ن لها نفعها..
ا ما

�
�ان ضخم الجثة خشن الصوت له وجه أسد، وعينان أح�ان

� امرأة حسب مزاجه.. ا عي��
�
تكونان عی�� قرصان وأح�ان
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�
ا �� ا إ� درجة أن له رأ�� لم �كن ي�ا�� �قواعد الل�اقة، و�ان ��ح�

ء، وآراؤە جاهزة �مجرد فتح الص�بور.. ولم �كن ي�ا�� ما �
�ل ��

إذا �انت هذە اآلراء تروق للمستمع أم ال..
ا، لذا �ان هواء ال�حر المالح �ف�ح منه، و�ان � ش�ا�ه �حار�

�ان ��
� المنطقة.. و�ان ��افح جهدە من أجل

يؤمن أنه أحسن واحد ��
ما �عتقدە..

� ش�ا�ه، فلما استقام
� ال�حر ��

وقد استعمل ال�ث�� من الشتائم ��
� يتطلب األمر م �قاعدة �� أال �ستعملها إال ف�ما ندر، وح�� � ال��

هذا..
( و�ان �حمل روحه ع� وجهه، ولد�ه اهتمام شد�د ��ل (لس��

و�انوا �عرفون هذا..
اآلن هو ذا �دنو من الب�ت ع� مسافة..

و�انت العمتان والفتاة المتهمة ع� �اب غرفة الم��ضة..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث
مق طفلتها وقف الثالثة أمام الفراش، وأدارت األم وجهها ل��
� �الحنان والحّب األمو�، وفتحت ملجأ � مغرورقت�� �عين��
ا عن حضن أمها ذراعيها لها، ل�ن العمة (هانا) أ�قت الفتاة �ع�د�

وقالت:
- « انتظری� »

وقالت العمة األخرى �لهجة مؤثرة:
ء.. اغس�� روحك.. » �

).. قو� ألمك �ل �� � - « (ه�ل��
وقفت الفتاة مهزومة �ا�سة، وناحت �قصتها ح�� النها�ة، ثم

صاحت:
ا.. » ؟ أنا ح��نة جد� - » آە �ا أماە� ألن تغفري ��

قالت األم:
.. هل�� إ� ذرا� وض� رأسك ع� � - « أغفر لك �ا ب�ي��

صدري، فلو كنت قلت ألف كذ�ة...... »
هنا نظف أحدهم حلقه ع� س��ل الت�ب�ه، ونظرت العمتان إ�
� ث��يهما.. هناك وقف الطب�ب ووجهه سحا�ة

أع� وان�مشتا ��
ا عن قدومه، فظلتا رعد�ة، ولم تكن األم واب�تها تعرفان ش�ئ�

ا �قلب.. � قل�� ملتصقت��
� فهرعتا نحوە وضع الطب�ب رأسه ع� كتف�ه، وأومأ للعمت��

ترتجفان، فهمس لهما:
- » ألم أقل ل�ما إن هذە الم��ضة �جب أن ُت�عد عن االنفعاالت،

فماذا تفعالن هنا؟ نظفا هذا الم�ان.. »
( � � البهو، و�دە حول خ� (ه�ل��

و�عد نصف ساعة ظهر ��
�داعبها و�قول لها أش�اء مضحكة لط�فة، و�انت قد استعادت
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تألقها، فقال لها:
� لغرفتك، وابتعدي عن أمك.. ل�ن � اذه��

- » اآلن �ا ع��ز��
� لسانك� هكذا� أنت سل�مة �البندقة.. » لحظة.. أخر��

وسمح لها �االن�اف.. ثم ا�فهر وجهه ثان�ة، وجلس �قول:
.. نعم.. إن ر، ور�ما �عض الخ�� - » لقد أحدثتما ال�ث�� من ال��
مرض الس�دة هو الت�فود.. لقد جعلتماە �علن عن نفسه

.. لم أ�ن ق�ل اآلن أعرف ما هو.. » �حماقت�ما، وهذە خدمة ��
، فقال: � �انفعال ه�ت المرأتان مذعورت��

- » اجلسا.. ماذا تحاوالن عمله؟ »
« � - « �جب أن نط��

ا من األذى ح�� اآلن.. فهل � ا.. لقد قارفتما كث�� - » لن تفعال ش�ئ�
� يوم

ت��دان ت�د�د �ل ما لد��ما من الحماقات والجرائم ��
�ع مخ��ما لو �انت � فسأن��

واحد؟ اجلسا� لو خالفتما تعل�ما��
عند�ما األدوات الالزمة لهذا.. »

� � �المهانة، ل�ن مضطرت�� � شاعرت�� جلست المرأتان متضا�قت��
تحت الضغط، فأردف الطب�ب:

- » ك�ف جرؤتما ع� مخالفة أوامرى؟ »
� ) إ� (هانا) مناشدة.. فلم تكن إحدى المرأت�� نظرت (هس��

( ا القاس�ة، ثم �دأت (هس�� � الرقص ع� هذە األوركس��
ترغب ��

� ث��ات شالها ثم قالت:
تع�ث ��

ا، ومع .. �ان هذا واج�� � - » لم نخالف أوامرك لس�ب ه��
الواجب ل�س لدى المرء خ�ار.. �جب أن يؤد�ه.. لقد كذ�ت

الفتاة.. »
ا، ثم انفجر: نظر لها الطب�ب �ضع دقائق مشدوه�

� أقول مليون � هللا.. إن�� حم�� - « كذ�ة� هل فعلت هذا؟ فل��
ا، و�ل واحد �فعل هذا �ما ف�ه أنتما.. وهذا هو كذ�ة يوم��
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الس�ب الذي جعل�ما تخالفان أوامرى؟ هذە حماقة خالصة.. إن
ا وأنت هذە الفتاة ال �ستطيع أن تكذب كذ�ة تؤذي شخص�

ا.. » � هذا ج�د� تعرف��
� النها�ة كذب.. »

- » ل�نه ��
� � الفارق ب�� - » لعمر هللا لم أسمع حماقة كهذە.. أال تعرف��

كذ�ة وأخرى؟ »
ت (هانا) شفتيها �الملزمة، وقالت: ضمَّ

- » �ل األ�اذ�ب خطا�ا.. »
، وقال: تململ الرجل نافد الص��

- » ألم تقو�� كذ�ة قط لحما�ة شخص من أذى أو عار؟ »
- » نعم.. »

- » وال ح�� لحما�ة صديق؟ »
- » نعم.. »

- » وال أعزَّ صديق؟ »
- » نعم.. وال ح�� ألنقذ ح�اته.. »

- » وال ح�� إلنقاذ روحه؟ »
- » وال روحه.. »

�عد صمت طال، قال الطب�ب:
ا: لماذا؟ » - « أسأل�ما مع�

- « ألن أ�ة كذ�ة خطيئة ثمنها فقدان أرواحنا.. وخاصة لو متنا
ق�ل أن نتوب.. »

نهض واتجه لل�اب، وعند العت�ة أستدار وقال:
- » أصلحا نفس��ما.. تخلصا من هذا اإلخالص الرخ�ص األنا��

.. أنقذا روح��ما �الط��ق � � إنقاذ روح��ما التافهت��
رغ�ة ��

ا �فقدانهما.. » الصحيح و�ال فلن تخ�ا ش�ئ�
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�
� �اال�سحاق والمهانة.. لقد أوذيتا �� وقفت المرأتان شاعرت��

ا.. الصم�م.. وأدركتا أنهما لن �سامحاە ع� هذە ال�لمات أ�د�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

�دأت المرأتان تقلقان ع� ابنة أخيهما اللط�فة والمرض الذي
ا، وأرادتا أن �ساعدا ال�ا�سة وت��حاها.. أصابها مؤخر�

) دامعة: قالت (هس��
- « س�ساعدها.. ال توجد ممرضتان مثلنا.. ال ممرضة تقف مثلنا
ع� فراش الم��ض ح�� �سقط وتموت، وهللا �علم أننا
ا.. لن �جرؤ ع� إحضار سنفعل.. إن الطب�ب �عرفنا ج�د�

ممرضة أخرى.. »
قالت (هانا) من وراء الض�اب الذي غلف ع��ناتها:

ء هذا الش�طان.. » �
- « �جرؤ؟ إنه �جرؤ ع� �ل ��

ء كهذا.. » �
�� �

- » إنه ذ�� ولن �فكر ��
جاء الطب�ب فقال:

- » إن (مارج��ت) م��ضة.. س�سوء حالتها ق�ل أن تتحسن
( � وع� واحدة من�ما أن تظل معها ط�لة الوقت.. إن (ه�ل��

كذلك م��ضة �المرض ذاته.. »
) مذهولة: ت�ادلت العمتان النظرات، ثم صاحت (هس��

- » ك�ف هذا؟ لقد قلت منذ ساعات إنها سل�مة �البندقة.. »
� هدوء:

أجاب ��
- » كنت أ�ذب.. »

از، وقالت: � � اشم��
نظرت له (هانا) ��

ا كهذا وأنت تعرف مقتنا ل�ل أنواع ال�ـ...»
�
اف - » ك�ف تقدم اع��

� � البثور األخالق�ة تكذب��
- « صه� أنت جاهلة �القطط.. ك�ا��

� �أنفك � بهذا.. و�شمخ�� ف�� من الص�اح إ� المساء وال تع��
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� إال الحقائق.. لقد قلت للطفلة � �اعت�ارك ال تقول�� �القد�س��
كذ�ة ك��مة �� أحميها من خ�الها الذي �ان س�جعلها تموت
�الح� خالل ساعة.. هلما.. هل كنتما ستأخذان الطفلة إ�

� قادم؟ » فراش أمها لو عرفتما أن��
صمتت المرأتان ولم تت�لما، فأردف:

- « كنتما ستمتنعان عن ذلك، ولو جئت �عد هذا المشهد
وسألت�ما عن س�ب توتر األم للذتما �الصمت.. وهذە كذ�ة..
( كذ�ة صامتة ل�نها مؤذ�ة.. هكذا ت��ن أنك لن تكذ�� �ا (هس��
� لتجنب إلنقاذ روح أعّز صد�قة لك، ل�نك كنت ستكذب��

اف �حق�قة م��رة.. » مشاق االع��
ثم ودعهما وان�ف..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
� ق�ضة مرض مخ�ف..

ا �انت األم واب�تها �� �عد اث�� ع�� يوم�
� ولم �عد سوى القل�ل من األمل، و�انت العمتان شاحبت��
� � ل�نهما لم تتخل�ا عن عملهما، و�ان قل�اهما محطم�� مرهقت��

.. � من أجل ال�ا�ست��
� ة �انت األم تتوق �شدة إ� الطفلة، وح�� وط�لة هذە الف��

عرفت األم أن مرضها هو الت�فود أصابها الذعر، وأرادت أن
اف.. � جلسة االع��

تتأ�د من أن الطفلة لم تصب �العدوى ��
ا �ما قال الطب�ب، ) أن الطفلة سل�مة تمام� تها (هس�� أخ��
) ل�ن فرحة األم جعلتها �شعر �الرضا.. وضايق هذا (هس��
صحيح أن �عض الخجل غالبها ل�ن ل�س إ� حّد أن تتم�� لو لم

تفعل..
قالت المرأة إنها س�تحمل ُ�عد طفلتها عنها، ألنها تفضل الموت

ع� أن تخاطر �ح�اة الطفلة..
ا، وسألت األم ) الطفلة سوء� � ة ازدادت حالة (ه�ل�� وعند الظه��
) ولم تخ�ج ال�لمات من فمها.. هنا عنها، فشح�ت (هس��

شحب وجه األم �دورە وشهقت:
- » آە.. ر�اە� هل �� م��ضة؟ »

هنا تمرد قلب العمة المعذ�ة، وقالت:
- » ال.. ال.. إنها ع� ما يرام.. »

�دا ال�ور ع� المرأة وق�لت العمة..
) القصة ألختها، فقا�لتها بنظرة الئمة وف�ما �عد حكت (هس��

وقالت:
- « �انت هذە كذ�ة �ا أختاە.. »
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ا.. » � لم أجد بوس�� ش�ئ� - » آە �ا (هانا).. �انت خطيئة ل���
.. �انت كذ�ة.. » � - » ال يهم��

ء ذاته.. » �
- » أعرف هذا.. ل�ن لو تكرر األمر لفعلت ال��

ها �الحق�قة.. » ا.. سأخ�� - » إذن س�خذ م�انك مع األم غد�
� الص�اح �ان لديها تق��ر مروع لتقدمه لألم ل�نها تماسكت،

و��
) ت�تظرها شاح�ة الوجه ترتجف.. � عادت �انت (هس�� وح��

� الدم�ع:
� الردهة قالت (هانا) وعيناها �س�حان ��

و��
« � � هللا.. قلت لها إن الطفلة �خ�� - » ل�سامح��

- » فلي�ار�ك هللا �ا (هانا)� »
�
� عرفت العمتان مدى قوتهما، واس�سلمتا �� ومن هذا الح��

� �ل يوم �انتا تقوالن كذ�ة
ور�ات الموقف، و�� تواضع ل��

� المساء..
الص�اح، ثم �ستغفران هللا ��

ا، ب�نما العمتان ا فش�ئ� اس الب�ت يتهاوي ش�ئ� � �ل يوم �ان ن��
و��

ترسمان نضارتها لألم، و�د�� قلبهما �ورها..
� األ�ام األو� �انت الفتاة تكتب رسائل ألمها أخفت فيها

و��
ا، وتدار�ــها شأن مرضها، و�انت األم تحتضن هذە وتلثمها مرار�

تحت وسادتها..
و�عد أ�ام وهن العقل وتراخت ال�د فلم تعد الفتاة قادرة ع�

ء، وحارت العمتان ف�ما تقوالنه لألم.. �
كتا�ة ��

إن أعذارهما تنفد ��عة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
� غرفة

ا ��
�
ا شاق  مرهق�

ً
�عد قل�ل راحت العمتان تمارسان عم�

).. لقد حاولتا - �جد�ة وتصم�م - �أناملهما الجافة أن � (ه�ل��
ا ل�ن أداءهما �دأ يتحسن.. ت�ّ�فا الرسالة المطل��ة.. فشلتا مرار�

ا �انت �لمة
�
�انت دموعهما �سقط ع� الورقة فتلوثها، وأح�ان

غ�� محس��ة تجعل الرسالة خطرة، فت�دآن من جد�د..
� راحت تلتهم � النها�ة حملت (هانا) الرسالة إ� األم، ال��

��
ا، وقالت: ال�لمات الثمينة مرار�

« � ّ � ذرا�� - «آە لو �ان بوس�� أن ألثمها أو آخذها ب��
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قالت العمة:
� أغن�ة (ل�خ لوموند).. لقد � سمعتها تغ�� - » �م تأثرت ح��

حركت مشاعري.. إن غناء الش�اب �حرك العواطف.. »
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- » أحسب�� لن أع�ش ألراها ثان�ة.. »
تأثرت العمة فقالت:

- » ال تقو�� هذا.. أرجوك.. »
� سأع�ش.. سأحاول لو استطعت.. ماذا تفعل .. إن�� - » ال ت���

ا؟ » � � كث�� ؟ هل تت�لم ع�� �
من دو��

ا.. » ا جد� � - » نعم.. كث��
- » أعرف هذا.. إن الزوجة المدللة تعرف أنها محب��ة، ل�نها
تطالب زوجها �ل يوم �أن �قول هذا، لمجرد متعة سماعه.. أرى
) استعملت القلم الح�� هذا المرة.. هذا أفضل.. إن � (ه�ل��

الرصاص يبهت ��عة ولسوف أندم ع� ذلك.. »
ى الفتاة.. وان�فت العمة (هانا) مثقلة القلب ل��

� ال � مفتوحت�� � غيب��ة تامة، تنظر لمن حولها �عين��
�انت ��

ت��ان، ومن شفتيها �انت �لمات مضط��ة تخ�ج:
؟ أنا أر�دها.. �انت هنا منذ دق�قة هل - » هل أنت لست أ��
ء �دور و�دور من �

ا؟ هل ستعود اآلن؟ �ل �� ستعود ��ع�
« � حو�� آە �ا رأ��

� � خ�ال أل�م إ� آخر، فرط�ت العمة (هانا) الشفت�� وغا�ت ما ب��
، و�� �شكر هللا ع� � � الساخن�� ، ومسحت الحاجب�� � الجافت��

أن األم سع�دة ال تعرف ما �دور..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس
، وأخ�ار � �ل يوم �انت الطفلة تنحدر أ�ع نحو الق��

��
� دنت العجوز�ن الملفقة عن صحتها تنقل ألمها السع�دة ال��
فان � ا، واستمرت الرسائل الم��فة و�ان قل�اهما ي�� نهايتها أ�ض�

وهما ي��ان لهفة األم..
� النها�ة جاء ذلك الصديق اللط�ف.. جالب السالم والراحة

��
ت الردهة � ع�� للجميع.. و�انت اإلضاءة خافتة والفجر �دنو، ح��
)، ووقفت حول فراشها.. � أط�اف صامتة متجهة إ� غرفة (ه�ل��

أما الفتاة فقد انغلق جفناها، والمالءة ع� صدرها تعلو وته�ط
بوهن، ب�نما �انت شهقة أو دمعة تحطم الصمت، و�انت الفكرة
المس�طرة ع� األذهان �� ح�ة هذا الموت.. الرح�ل إ�

الظالم العظ�م ب�نما األم ل�ست هنا لتخفف اآلالم وت�ارك..
) إ� صدرها ء، فضمتها (هس�� �

تحركت �دا الطفلة �احثة عن ��
� �ا��ة، وظهر ضوء غامر ع� وجه الفتاة ألنها حس�ت الذراع��

ذرا� أمها، وذه�ت لنهايتها سع�دة..
) إ� غرفة األم، فسألتها: � ذه�ت (هس�� و�عد ساعت��

)؟ » � - » ك�ف حال (ه�ل��
« .. - » �� �خ��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع
� التابوت رقدت الشا�ة وع�

عند الظهر جهزوا المتوفاة، و��
) راجفة لتقول للموجودين: وجهها سالم عظ�م.. وجاءت (هس��

� ورقة� » - » إنها تطلب م��
اب�ض وجه (هانا) ألنها لم تتوقع هذا.. لقد ظنت أن الخدمة

:( انتهت.. ت�ادلت المرأتان النظرات، ثم قالت (هس��
- » ال مفر.. ال �د من الورقة و�ال س�شك.. »

- » وستعرف.. »
)، �قول سطرها وهكذا كت�تا رسالة جد�دة حملتها (هس��

: األخ��
... « ع��ز��

ا؟ الجميع �قول هذا..» ا طي�� � ا ثان�ة.. أل�س هذا خ�� « سنكون مع�
قرأت األم الرسالة، وهمست:

� تعرف؟ إنها ال �شك - » �ا للطفلة المسكينة� ك�ف تتحمل ح��
ء.. » �

�� �
��

« .. � - » إنها تعتقد أنك س�تعاف��
� أق�لك عنها.. ض�� )� دعي�� - » �م أنت طي�ة أيها العمة (هس��

الق�لة ع� ثغرها وقو�� إن قلب أمها فيها.. »
ة.. ) مهمتها العس�� و�عد ساعة - ودموعها �س�ل - أدت (هس��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن
دّوى صوت جرس ع�� ال��ــــح، ف�ساءلت األم:

- » الناقوس �ق�ع أيتها العمة (هانا)� روح مسكينة قد رحلت
؟ » �اها ت�سا�� �ما سأفعل أنا.. لن ت��

- » ال.. لن ت��.. »
� الردهة؟ »

- » هل �سمعان هذە األقدام ��
) المسكينة حب�سة الب�ت.. � - » إنهم مجتمعون من أجل (ه�ل��
� تحبها، وظننا أنك لن جاءوا ل�سمعوها �عض الموس�قا ال��

« .. �
تتضا���

- » ال.. ال.. أعط�اها �ل ما ت��دە� »
ة صمت قالت: و�عد ف��

- » �م أن هذا لط�ف� إنه أرغنها.. هل تعزفه بنفسها؟ هذە
� لو المقطوعة ح��نة جم�لة.. إنها تفتح أبواب السماء ��

استطعت أن أموت اآلن� »
احت روح أخرى من عذاب الح�، � انت� اللحن، اس�� وح��

وقالت األختان وهما تنوحان حول جثة األم:
- » من الجم�ل أنها لم تعرف قط.. »

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

عند منتصف الل�ل جلستا ت�ك�ان..
، دخل عليهما �

ا غ�� أر�� ا �اهر الجمال يتألق تألق� رأتا شخص�
وقال:

انه لأل�د.. فلتندما� � ن��
قون �� � جهنم �ح��

� موضع �� - » لل�ذاب��
«
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سقطت العجوزان ع� ركب�يهما أمامه، وانح�� رأساهما، ل�ن
لسانيهما التصقا �سق�� فمیهما، وأصابهما الخرس..

ا قالت إحداهما: � وأخ��
- » إن خطي�تنا عظ�مة تجللنا �العار.. نحن مخلوقات تعسة
، ولو خضنا تل�م الس�ل الوعرة ثان�ة �

تعرف ضعفها اإل�سا��
فلسوف �كون الفشل نص�بنا.. »

ع، ألن الشخص قد ذهب، و�ن �ان ق�ل � ت��
ورفعتا رأسيهما ��

هما.. ذها�ه قد همس لهما �مص��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع
أ�� الجنة أم النار؟

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إدوارد م�لز وجورج �ت..
� القرا�ة.. ر�ما �انا ولدي عم من الدرجة

�انا مت�اعدين ��
، لذا ت�ناهما آل � � ي��م�� ا كهذا، و�انا طفل�� الخامسة أو ش�ئ�

(برامز) اللذان لم يرزقا �أطفال..
�ان آل (برامز) �قوالن لهما:

�
.. وراع�ا اآلخ��ن لتنجحا �� � � منتج�� � رز�ن�� - » کونا مخلص��

الح�اة »
و�ان الطفالن قد سمعا هذا آالف المرات ح�� فهماە، و�ان
بوسعهما أن يردداە ق�ل أن يتعلما الصالة.. لقد ط�عت هذە
الع�ارة ع� �اب غرفة األطفال، و�انت أول ع�ارة تعلما قراءتها..

وصارت هذە �� قاعدة ح�اة (إدوارد م�لز)..
 ف�قوالن:

ً
ان الع�ارة قل�� ا �ان الزوجان (برامز) �غ��

�
أح�ان

.. ولن تحتاجا إ� أصدقاء.. » � � منتج�� � نقي�� - « کونا مخلص��
� �ان �طلب ا ل�ل من حوله، وح�� �ان الطفل (م�لز) م��ح�
� إ� العقل، أما الطفل (�ت) ف�ان ي���

الحلوى وال ينالها �ص��
� ح�� �حصل ع� الحلوى �أي ثمن.. �ان الطفل (م�لز) �ع��

، ثم يتحول � وقت قص��
�لع�ه أما الطفل (�ت) ف�ان �دمرها ��

ل - �انوا �قنعون � إ� جح�م ح�� إنهم - �� �سود السالم الم��
(م�لز) الصغ�� �التخ�� عن لع�ه ألخ�ه..

ا.. لقد �ان قل�ل � ك�� الطفالن صار (جورج �ت) م�لف� وح��
ا، ب�نما لم تكن ا جد�دة دائم� االهتمام ب��ا�ه، لهذا �ان يرتدي ث�ا��

هذە �� الحالة مع (إدوارد م�لز)..
ا، ب�نما �ان (جورج) ا.. وظل (إدوارد) م��ح� ونما الطفالن ��ع�

� أن تقول لـ (إدوارد):
ا، و�ان �ك�� ا�د� � ا م�� هم�

- « كنت أفضل أال تفعل هذا.. »
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هة أو جمع الفراولة أو � سواء كنت تتحدث عن الس�احة أو ال��
� �حبها الص��ة.. ك، و�ل األش�اء ال�� الذهاب إ� الس��

�انت هذە اإلجا�ة �اف�ة لـ (إدوارد) ل�ن ل�س لـ (جورج)، الذي
�ّ� �عنف ع� ما ي��د، و�الطبع لم �ظفر طفل آخر ��ل
ك، ولم �فز نزهات الس�احة وجمع الفراولة والذهاب إ� الس��

طفل آخر بوقت أمتع..
� �السهر �عد التاسعة.. و�ان آل (برامز) ال �سمحان للطفل��
� الفراش، ل�ن (جورج) �ان �خ�ج من

ف�ان (إدوارد) ي��� ��
النافذة و�لهو ح�� منتصف الل�ل..

 إقناع (جورج) �التخ�� عن عاداته الس�ئة، إال
ً

و�ان مستح��
�ال�ث�� من التفاح وال��..

ە ا �عت�� � ت���ته، ألنه �ان طي��
لم �حتج (إدوارد) إ� جهد كب�� ��

� ت���ة (جورج)
ا �� � ا، ل�ن آل (برامز) عانوا كث�� الجميع ممتاز�

� عي�يهما..
والدم�ع ��

ا ك�� الطفالن إ� سن العمل.. وأرسلهما األبوان لتعلم تدر�ج��
ا.. ا ل�ن (جورج) �ان غاض�� حرفة.. وقد ذهب (إدوارد) راض��

ا ع� ا مال�� عمل (إدوارد) �جد و�خالص وكّف عن أن �كون عبئ�
ا من المال � آل (برامز)؛ ل�ن (جورج) فّر، و�لف مس�� (برامز) كث��
والجهد � �جدە.. ل�نه هرب ثان�ة.. ثم هرب ثالثة ومعه �عض
ا، �اإلضافة إ� محاولة � األش�اء الثمينة، وعا�� مس�� (برامز) كث��

طة بتهمة ال�قة.. إقناع المعلم �أال يرسل الص�� إ� ال��
� العجوز�ن اللذين �حاوالن وواصل (جورج) مهمة تحط�م القلب��

أن �حم�اە من الخراب..
عات ا �مدارس األحد، وجمع الت�� و�ان (إدوارد) منذ طفولته مولع�
� ومنع الشتائم ال�ذيئة، و�ل للفقراء، و�رامج منع التدخ��
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.. ل�ن هذا لم ي�� اهتمام أحد الجمع�ات المهتمة �معاونة ال���
) لإل�سان.. ألن هذا هو (االتجاە الطب���

� الوص�ة �فخرهما
� النها�ة مات آل (برامز)، وأوص�ا ��

و��
وحبهما لـ (إدوارد) و�عقار صغ�� لـ (جورج) ألنه �ان �حتاج إل�ه،
ء كهذا ألن العنا�ة السماو�ة �

ب�نما (إدوارد) ال �حتاج إ� ��
ترعاە..

ا لـ (جورج)، و�ال ذهب
�
�� ط العجوزان أن �كون (إدوارد) �� واش��

..( � �ة اسمها (جمع�ة أصدقاء المساج�� العقار إ� مؤسسة خ��
� العنا�ة �ـ

وتوسل الزوجان إ�� (إدوارد) أن �أخذ م�انهما ��
(جورج) وحمايته من نفسه، و�تواضع أذعن (إدوارد)..

ا �علن جلدە وعيناە تلك � ا.. �ان سك�� ا مف�د�
�
�� لم �كن (جورج) ��

� �ل لحظة..
الحق�قة غ�� السارة ��

و�ان (إدوارد) �عشق فتاة حسناء، وأح�ا �عضهما ب�خالص، ل�ن
� النها�ة ذه�ت دامعة

، و��
ً

ا متوس� (جورج) راح �الحقها دامع�
� إ� (إدوارد) وقالت إن واجبها المقدس واضح أمامها، العين��
وج (جورج) � ولن تدع رغبتها األنان�ة تتدخل.. �جب أن ت��
� وتصلحه.. لسوف �حطم هذا قلبها، ل�ن الواجب هو المسك��

الواجب..
وهكذا تزوجت (جورج) وتحطم قلبها وقلب (إدوارد)..

� من آالمه ح�� تزوج (إدوارد) �دورە..
وما إن ش��

وظفرت األ�تان �أطفال، وحاولت (ماری) جهدها � تصلح
ون من أجل ا، و�افح طيبون كث�� � زوجها ل�ن هذا �ان عس��

(جورج)، ل�نه اعت�� هذە الجهود حقه وواجبهم..
� القمار ح�� ترا�مت عل�ه الديون، وذات ص�اح

وانغمس ��
كة، ووجد ابنا العم نفسيهما دون طة ع� ال�� استولت ال��

مل�م واحد..
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�انت األوقات عص��ة، واضطر (إدوارد) إ� أن �ع�ش مع أ�ته
ا عن عمل.. � غرفة ع� السطح، وراح �جوب الشوارع �حث�

��
� أي ترح�ب، وك�ف أن اهتمام

وأدهشه �م أن وجهه لم �عد �ل��
الناس �ه قد ت�خر..

�
� حمل القرم�د ع� كتفه ��

�� 
ً

� النها�ة وجد عم�
ابتلع غّمه، و��

(غلق) ألعمال البناء..
� امه نحو المؤسسات األخالق�ة ال�� � ا ع� ال�� إال أنه ظل محافظ�

ا بها.. �ان عضو�
ل�ن (جورج) �اد �موت من فرط االهتمام �ه.. لقد وجدە ذات
� المزراب، فأنقذته إحدى س�دات الجمع�ات

ا ��
�
 غارق

ً
ص�اح ثم�

م المظهر، � الجمع�ة، وجعلته مح��
كت له �� �ة، واش�� الخ��

ت الصحف هذا الموض�ع.. ووجدت له وظ�فة.. و���
ون �ساعدونه �� واهتم الرأي العام �أمر ال�ا�س، وجاء كث��
�
�� 

ً
�صلح ذاته، ولمدة شه��ن ظّل ط�ب الذكر، ثم سقط ثم�

المزراب مرة أخرى.. من ثم ساد الحزن والغّم، إال أن األخوة
الن�الء أنقذوە ثان�ة، ونظفوە وأطعموە وط��وا لموس�قا ندمه

الح��نة..
�
� الدم�ع السع�دة ألن جهودها نجحت ��

هكذا غرقت ال�لدة ��
، و�عد �عض .. وأق�م احتفال كب�� � تأه�ل الوحش المسك��

� شجن:
الخطب المؤثرة قال رئ�س الجلسة ��

ون هنا �عيون جافة من الدمع..» ا لن يراە كث�� ی مشهد� - » س��
وتقدم (جورج) تحرسه ال�ساء إ� المنصة، ح�ث �دأت عمل�ة

ا.. اال�تتاب لمساعدته فصفق الجميع، و�� الجميع �ور�
وصار (جورج) �طل المدينة ونجمها..

صحيح أنه �ان �عود للزلل �لما مرت ثالثة أشهر، ل�ن إنقاذە
� �ل مرة..

�ان يتّم ��
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�
ا، �ح� للناس قصته مع � � النها�ة راح �طوف ال�الد محا��

��
الت��ة، وازدادت ثروته..

�ان الناس يثقون �ه ح�� إنه استطاع استخدام اسم مواطن
ا من الم�ف، وت�اثرت ا ضخم� معروف � �سحب م�لغ�
الضغوط من أجل تخف�ف الح�م عل�ه، وذهب إ� السجن ثم
) ع� � خ�ج منه �عد عام، لتلقاە (جمع�ة أصدقاء المساج��

م.. ال�اب براتب مح��
ا المساعدة، و�ان (إدوارد) قد تقدم لهذە الجمع�ة من ق�ل طال��

ل�ن قض�ته انتهت �سؤال واحد:
- » هل دخلت السجن من ق�ل؟! »

ا لم�ف ال�لدة، ل�نه لم �لق
�
و�ان (إدوارد) قد صار �اف

ا عن ال�لدة � (جورج) قط.. (جورج) الذي اعتاد الغ�اب كث��
ألس�اب غامضة..

� ذات مساء مط�� دخل لصوص ملثمون مسلحون إ�
و��

الم�ف، فوجدوا (إدوارد) وحدە هناك.. أمروە أن �عطيهم
األرقام ال��ة للخزنة.. فرفض.. هددوا ح�اته.. فقال لهم إن
رؤساءە وثقوا �ه وهو لن �خون هذە الثقة، و�مكنهم قتله إذا

أرادوا..
لهذا قتله اللصوص..

� الحادث، واتضح أن المتهم األسا��
ون �حققون �� وراح المخ��

هو (جورج �ت)..
سادت الشفقة ع� أرملة ال�اف الم�ت وأطفاله اليتا�،
وتوسلت الج��دة المحل�ة لرؤساء المصارف أن �دعموا أ�ته
� صارت �ال عائل.. وتم تجميع نحو خمسمائة دوالر ال��

�متوسط 3/8 دوالر ل�ل م�ف من مصارف االتحاد..
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أما الم�ف الذي �عمل �ه ال�اف، فقد أعرب عن امتنانه
ا، وأن للشه�د، �أن أعلن أن حسا�ات الرجل لم تكن دق�قة تمام�
ب نفسه بنفسه �� �داری � العهدة، ول��ما ��

ا �� هناك اختالس�
فه.. ما اق��

تم تقد�م (جورج) للمحا�مة، و�دا أن الجميع ��� األرملة
.. ل�ن �ل المال والنفوذ � � قلقهم ع� (جورج) المسك��

واليتا� ��
ئته، وتم الح�م عل�ه �اإلعدام.. � ت��

لم ينجحا ��
ات أرهقت طل�ات العفو الحا�م، تحملها إل�ه بنات صغ��
وعوا�س عجوزات ج��نات، وأرامل و�تا�.. ل�ن ال.. لم يرضخ

الحا�م لهذا..
ان�م.. وامتألت زنزانة (جورج) �الحسناوات والزهور والدم�ع وال��

ح�� جاء يوم المشنقة..
� س�ارة سوداء، أمام

� موكب فخ�م ��
وتم نقل جثة (جورج) ��

� �ل يوم �انت زهور
جمهور �اك من أفضل أبناء المنطقة، و��

ە حفرت هذە ال�لمات: ە.. وع� ق�� جد�دة توضع ع� ق��
- » لقد قاتل �ما �جب أن �كون.. »

وع� ق�� ال�اف الشجاع نقشت هذە ال�لمات:
ا، ولن ......... » ا منتج� ا رز�ن� ا مخلص� - » كن نق��

� الع�ارة.. ل�ن هكذا وجدوها..
وال �عرف أحد مص�� �ا��

� ظروف ش��عة اآلن.. و�قال.. ل�ن ال
تع�ش أ�ة ال�اف ��

يهم.. هناك أناس طيبون يهمهم أال �مر عمل شجاع كعمله دون
جائزة.. وقد قاموا �جمع4200 دوالر و�نوا كن�سة لذكراە.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ال (واشنطن) 4خادم الج��

إن الجزء المث�� من ح�اة هذا الرجل الشه�� قد �دأ �عد موته،
ته ظهرت �عد أول موت � س��

ومع�� هذا أن التفاص�ل المهمة ��
له..

لم �سمع عنه أحد ح�� تلك اللحظة، ول�ن من لحظتها لم نكف
ا وأظن أن قصة قط عن السماع عنه، �انت مهنته مرموقة جد�
، لهذا قمت ح�اته ستكون إضافة مهمة ألدب الس�� األم����
�جمع هذە المادة من مصادر أصل�ة موثوق بها، وهأنذا أقدمها

للعالم..
لقد اس��عدت من هذە المعلومات �ل ما هو مشكوك ف�ه،

��ة ش�اب �الدی.. ة للمدارس ل�� � هو أن أقدم هذە الس��
وهد��

ال (واشنطن) هو (جورج)، وقد �ان اسم الخادم الشه�� للج��
خدم س�دە لمدة نصف قرن وفاز بثقته ومودته، و�عد هذا �ان
�
واج�ه المؤسف هو أن يوصل س�دە المحبوب إ� الق�� ��

(بوتوماك)..
ا و�عد ع�� سنوات - عام 1809 - مات هو نفسه، مفعم�

ف، ونعاە �ل من عرفوە.. � وال�� �السن��
تقول ج��دة (بوستون جاز�ت) عن هذا الحدث:

� (ر�شموند) يوم
« (جورج) الخادم األث�� لـ (واشنطن) قد مات ��

ا، و� سن ناضجة. لم � عام� � عن خمسة و�سع��
الثالثاء الما��

ا ح�� ق�ل
�
� قواە العقل�ة، وقد ظل فكرە متماس�

�كن ثمة وهن ��
� انتخب (واشنطن) ا ح�� موته ب�ضع دقائق. لقد �ان موجود�
� جنازته، و�ذكر �ل

ا للجمهور�ة للمرة الثان�ة، وكذلك �� رئ�س�
األحداث المج�دة المرت�طة �ه. »
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ا عن الخادم العظ�م، ح�� 1825 من هذا التار�ــــخ لم �سمع ش�ئ�
� (ف�الدلف�ا) تقول:

� مات ثان�ة.. خرجت ج��دة �� ح��
� ُ�د� (جورج). � رجل زن��

� األسب�ع الما��
� (ما�ون) تو��

�� »
و�ان هذا الفق�د هو خادم (جورج واشنطن) المفضل. وقد مات

ا. وظّل ��امل قدراته العقل�ة ح�� �فعل الش�خوخة عن 95 عام�
ة ا لف�� وفاته و�ان بوسعه أن يتذكر انتخاب (واشنطن) رئ�س�
ثان�ة، ودفنه وجنازته، واس�سالم (کورنوال�س) ومعركة (ترمتون)

وأحزان وادی (فروج)..
وقد ذهب الفق�د إ� الق�� مع �ل آل (م�كون). »
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� الرابع من يوليو 1830 و�� 1834 و 1836 تم ��� الخ��
و��

� موضع الصدارة من صحف أخرى..
ا �� ذاته تق����
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� نوفم�� 1840 مات الرجل ثان�ة، وكت�ت ج��دة (سانت
و��

�ن من الشهر: � الخامس والع��
ل��س ر��ا�ل��ان) ��

 

« أثر نف�س آخر من آثار الثورة قد رحل
� هذە المدينة (جورج) الخادم األث�� لـ (جورج

� أمس ��
تو��

ا، و�ان يتمتع �ذا�رة ق��ة، و�ان �ذكر واشنطن) عن عمر 95 عام�
� لـ (واشنطن) واس�سالم (کورنوال�س)

االنتخاب األول والثا��
� وادي (فروج)

�� � وموقعة (ترمتون) ومعاناة ج�ش الوطني��
 من الب�ض

ً
ة، إن قل�� و�عالن االستقالل وأش�اء أخرى كث��

� المسن، �ستد�� موتهم الحزن الذي س��ه موت هذا الزن��
و�انت جنازته عظ�مة. »

 

� السنوات الع�� التال�ة �دأت أخ�ار وفاة جد�دة للرجل
و��

� مواضع مهمة من صحف
� أرجاء القطر، وظلت تظهر ��

تظهر ��
عد�دة، و�نجاح تام..

� خ��ف عام 1855 مات الرجل مرة أخرى، وتقول
إال أنه ��

صحف (�ال�فورن�ا):
« �طل عجوز قد مات

ال (واشنطن) عن عمر � (دا�شفالت) (جورج) خادم الج��
مات ��

ا، إن ذا�رته لم تخذله ح�� النها�ة، و�ان � عام� خمسة و�سع��
� انتخاب لـ (واشنطن)، وموقعة

�ستطيع أن يتذكر أول وثا��
(كورنوال�س) و(�انكره�ل) و�عالن االستقالل وه��مة (برادوك).

وا الجنازة.. » ة آالف مواطن ح�� و�قال إن ع��
 

أما آخر مرة مات فيها (جورج) ف�انت عام 1864، وح�� أسمع
� تلك المرة، وقد كت�ت ج��دة

ا �� ض أنه مات حق� العكس أف��
(م�ش�جان) عن هذە األحداث األس�فة:
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« رمز آخر من رموز الثورة قد ذهب
� (دترو�ت) األسب�ع

�� �
(جورج) خادم (واشنطن) قد تو��

ا، ولم تضطرب ذا�رته قط � عام� ، عن سن خمسة و�سع�� �
الما��

� انتخاب لـ (واشنطن)
ح�� النها�ة، و�ان �ذكر أول وثا��

واس�سالم (کورنوال�س) وموقعة (ترمتون) و�عالن االستقالل
� خليج (بوسطون)،

وه��مة (برادوك)، و�لقاء صناديق الشاي ��
وهبوط الحجاج.

«.. � � جنازته عدد هائل من المواطن��
ا، وم�� �� م� لقد مات مح��

 الخادم المخلص العظ�م.. لن نراە ثان�ة ح�� �عود.. لقد
�

لقد و�
�
� �مارسها بروعة، وهو اآلن ينام �� انت� من مهنة الموت ال��

سالم �ما ينام �ل من استحق راحته..
ا، و�لما عاش أ��� �لما

�
 مرموق

ً
� �ل األحوال رج�

لقد �ان ��
، ولو مات ثان�ة فال �د أنه س�تذكر

ً
ازدادت ذا�رته قوة وشمو�

� هذە المرة ا��شاف أم���ا ذاتها..
��

� ا، برغم أن�� � قدمتها له �املة تمام� ة ال�� أعتقد أن هذە الس��
� أما�ن غامضة فشلت الصحافة

�� � ض أنه مات مرة أو مرت�� أف��
� معرفتها..

��
�
ا - �� � عن موته هو أن الرجل و�ان م��

� مالحظا��
و�ل ما أجدە ��

.. ال �مكن � � الخامسة وال�سع��
�ل المقاالت - ع� أن �موت ��

، ل�نه ال �ستطيع � ا.. ر�ما فعله مرة أو مرت�� أن �كون هذا صح�ح�
ض أن �كون � لأل�د.. من المف�� � سن خمسة و�سع��

أن �ظل ��
� مات آخر مرة.. ل�ن سنه لم تمش بنفس عمرە 151 سنة ح��

معدل ذا�رته..
� مات آخر مرة - هبوط الحجاج الذي حدث لقد تذكر - ح��
�ن فمع�� هذا أن � سن الع��

سنه1620.. لو حدث هذا وهو ��
ا.. � ترك الح�اة نهائ�� عمرە �ان 260 سنة ح��
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ة ا ألرى إن �ان س�موت ثان�ة، ح�� أقدم س�� � لقد انتظرت كث��
ح�اته لألمة الث��..

� (أرك�ساس)،
- ملحوظة: أرى من األوراق أنه مات مرة أخرى ��

�
� �ل مرة ��

ومع�� هذا أن ذلك المخادع مات ست مرات، و��
ا.. لقد ا جد�د� م�ان جد�د.. لقد كف اآلن عن أن �كون موضوع�

و� سحرە.. لقد تعب منه الناس.. فدعوە يرقد..
� حسن الن�ة لم ��لف ستة مجتمعات ت�ال�ف إن هذا الزن��
ە �ل مرة.. ات من األلوف ي��عونه إ� ق�� دفنه، و�جعل عدة ع��
�
دعوە يرقد لأل�د اآلن، واجعلوا تلك الصحف تتل�� أ��� ت��يخ ��

وا العالم أن خادم (واشنطن) قد مات ثان�ة� ح�اتها، وأخ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



3962

.. � إلهام ابن عام��
ي�دو أن �ل الرضع لديهم عادة قب�حة وقحة �� أن �قولوا أش�اء
ض أال � �ف�� � �ل األحوال، وخاصة تلك المواقف ال��

ذك�ة ��
ا ع� اإلطالق.. �قولوا فيها ش�ئ�

ومن العينات الم�شورة لهذە األش�اء الذك�ة، أن ج�ل األطفال
الحا�� أفضل من ال�لهاء �قل�ل، وال �د أن آ�اءهم ل�سوا أفضل

من أطفالهم إال �قل�ل..
ء من الحرارة، وال أقول بن�ع من الضغينة �

� أتحدث ��� ي�دو أن��
ا ا ذك�� � لم أقل ش�ئ� ة ألن�� الذات�ة.. وال أظن أن س�ب هذا هو الغ��

� فشلت.. � ل��� وأنا رضيع.. حاولت مرة أو اث�ت��
�
�و�� ا لهذا أهملو�� مرة، و�� ا ذك�� لم يتوقع أبواي أن أقول ش�ئ�

� المرات..
ّ �ا�� �

ع� رد��
� أشعر �قشع��رة و�تجمد د�، �لما فكرت ف�ما عساە �ان ل�ن��
.. � � أ�� ا مما �قوله أطفال اليوم وسمع�� ا ذك�� �حدث لو قلت ش�ئ�
ا نحو شخص آثم ا عقاب�� ا ل�دا له هذا لين� � ح�� ولو �ان قد سلخ��

كهذا..
ا غ�� مب�سم، �كرە �ل عالمات عدم النضج..  صارم�

ً
�ان رج�

ا �ان .. حتم� �
ا كهذا ف�التأ��د �ان س�دمر�� ولو قلت له ش�ئ�

� كنت أملك س�فعل إذا أت�حت له الفرصة، ل�نها لم تتح له ألن��
 ثم أقول

ً
) أو� � كت�� � تجعل�� أبتلع �عض سّم (الس�� الحصافة ال��

أش�ا�� الذك�ة..
� � قد تلطخ فقط �دعا�ة لفظ�ة واحدة سمعها أ��

إن تار�ــــخ ح�ا��
� قت�، ولو كنت

ا �� � أر�عة أو خمسة متاجر راغ��
�� � و�حث ع��

، ولم أستوعب شقاءە مما
ً

� كنت طف� ا وقتها لعذرته ل��� ناضج�
حدث..
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ذات مرة قلت �عض هذە (األش�اء الذك�ة) و�ادت تحدث
.. � أ�� و�ی�� ا ب�� انفجار�

� وأ�� وع�� (أفرا�م) وزوجته وآخران، و�انت المحاورة �ان أ��
.. وكنت ع� األرض ألعب �عّضاضة تدور حول اسم ��

� �أنامل الناس..
� كنت قد تع�ت من قطع أسنا�� مطاط�ة، ألن��

� �س�بها لك محاولة شق أسنانك هل الحظت مدى المعاناة ال��
ِ�عّض أنامل الم���ة؟ وك�ف أنه مرهق أن تحاول شق أسنانك
؟ �ال�س�ة �� أشعر أن هذە األش�اء حدثت �أص�عك ال�ب��

أمس..
ل��� أح�د عن الموض�ع..

� نظرت إ� ساعة ، وأظن أن�� كنت هناك ألعب �عضاض��
�ن دق�قة الحائط فالحظت أنه خالل ساعة وخمس وع��
� فعلت القل�ل � ، وخطر �� أن�� � س�كون عمري أسبوع��

� عما ق��ب..
� ت�تظر�� أستحق �ل السعادة ال��

: � قال أ��
- « إن (أبراهام) اسم ج�د.. لقد �ان اسم جدی (أبراهام).. »

: وقالت أ��
ا من أسمائه.. » - » إنه اسم ج�د �الفعل.. ل�كن هذا واحد�

- » إن (أبراهام) يناسب اسم موثق عقود.. »
: � ، وقالت عم�� � و�دا ال�ور ع� أ�� قطب أ��

- » �ا له من طفل ع��ز� »
: � قال أ��

- » إن (إيزاك) و(جا�وب) اسمان ج�دان.. »
وافقت أ�� وقالت:

- » ما من أسماء أفضل؟ »
قلت:
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� - » حسن.. هذان اسمان مناس�ان ل�ما أنتما.. ناولي��
(الشخش�خة) من فضلك، فال �مكن أن أمضغ العضاضة ط�لة

اليوم.. »
وح�� هذە اللحظة لم ألق ال�شجيع الذي �لقاە األطفال األذك�اء
، و�دا أن ع�� �فكر � و�دا الحزن ع� أ�� اآلخرون. لقد قطب أ��

ا.. � � ر�ما تماد�ت كث�� � أن��
��

عضضت العضاضة وهشمت (الشخش�خة) فوق رأس القط،
ا.. � لم أقل ش�ئ� ل�ن��

: � قال أ��
- » إن اسم (صم��ل) ج�د.. »

� �دى إ� جوار المهد، ح�ث ساعة ع� الفض�ة
وضعت ما ��

� اعتدت أن ولع�ة ال�لب والجندي القصديري، و�ل األش�اء ال��
� أطلب المتعة ال�املة.. أتفحصها وأتأملها وأهشمها ح��

قلت لنف�� إنه لو �انت األمور س�سوء أ��� فأنا مستعد،
و�صوت عال قلت:

.. ال أستطيع أن أحمل اسم (صم��ل).. » � - » أ��
؟ » � - « ولماذا �ا ب��

ا من هذا االسم.. » ا خاص� - » إن لدى نفور�
« .. �  عظ��� الشأن حملوا اسم (صم��ل) �ا ب��

ً
- » إن رجا�

- » مازال عّ� أن أعرف أولهم.. »
� انتهت كنت قد حملت اسم ودارت مشادة عن�فة ب�ننا، وح��
، � �ة ق��ة، و�وساطة هذا اإلذعان هدأ غضب أ�� (صم��ل) و��
� وتجاوزنا سوء الفهم، الذي �ان سيوتر عالقتنا لأل�د لو أن��

تخل�ت عن التعقل..
� س�فعل لو قلت ل�ن - �عد ما عرفنا هذا الموقف - ماذا �ان أ��
� �قولها األطفال الذين عمرهم ا من األش�اء ال�� ا سخ�ف� ش�ئ�
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�
� �ان األمر س�نت�� ب�حدى جرائم قتل الرضع � رأ��

عامان اآلن؟ ��
� أ�تنا.

��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قصة رجل من (�ال�فورن�ا)
لوز)، أضل � � (ستات��

ا كنت أجول �� � عام� منذ خمسة وثالث��
� ط�لة اليوم، وأ�ع�� ما �مأل الق�عات من الغ�ار هنا

ط����
� ال � �ل لحظة أن أقع ع� خ�طة ث��ة ل���

ا �� وهناك، متوقع�
ا.. أجدها أ�د�

� وقت ما �انت
�انت المنطقة لذ�ذة لط�فة مألى �الغا�ات، و��

مزدحمة، ل�ن الناس قد اختفوا اآلن وصارت الجنة الخال�ة
.. لقد هجرها الناس �عد حملة التنق�ب عن ً

ا منعز�
�
م�ان

الذهب..
� ا ما �انت هنا مدينة مزدحمة لها صحف ومصارف ومطا�� يوم�
وعمدة.. لم �عد منها اآلن سوی م�ج زمردی �ال عالمة واحدة

ع� أن ح�اة �انت هنالك..
� آلخر كنت �ة.. ومن ح�� �ت قرب ال��ف ع�� الدروب الم��

ها راحة تلتف حولها األغصان، ح�� أرى أجمل األ�واخ وأ���
ا.. مما يو�� �أن هذە � تمام� � األبواب والنوافذ عن الع��

لتخت��
بيوت هجرها ال�احثون عن الذهب منذ أعوام، ولم �ستط�عوا

أن ي��عوها أو �منحوها ألحد..
ا خش��ة من عهود التنق�ب � آلخر كنت ترى أ�واخ� ومن ح��
� عن الذهب ق�ل ع� بناء األ�واخ األو�، بناها أوائل ال�احث��

الجم�لة..
� �عض األحوال �انت هذە األ�واخ مسكونة، و�مكنك أن تثق

و��
أن سا�نها هو بنفسه الرائد الذي بناها.. و�مكنك كذلك أن تثق
ا ل�نه لم �فعل.. فقد ما أنه �ان �ملك فرصة العودة لوطنه ث���
له وقرر أن �قطع �ل عالقة له �األقارب واألصدقاء من وقتها،

ا �الخزي والفشل.. وهكذا �ص�� شأنه شأن من مات.. شاعر�
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� ذلك الزمن، كنت تجد مجموعة من هؤالء
وحول (�ال�فورن�ا) ��

�اء، وشاب شعرهم، المو�� األح�اء الذين تخ� عنهم ال���
.. أسف � ا من األسف والحن�� والذين �انت خواطرهم �لها م��ج�
� للخروج من المعركة واالنتهاء ع� العمر الذي ضاع، وحن��

منها..
.. ال ات ��� ا منعزلة ال صوت فيها.. ل�ن أز�ز الح�� �انت أرض�

ا �الح�اة.. ء �جعل معن��اتك مرتفعة أو �جعلك سع�د� �
��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ا، شعرت �الرضا وارتفاع � قا�لت هذا المخلوق ع�� لذا ح��
� �قف ع� �اب أحد � الخامسة واألر�ع��

.. �ان �� �
معن��ا��

� وصفتها لك.. األ�واخ ال��
� ا.. �ان منظرە �دل ع� وجود من ُ�ع�� ل�ن ال��خ لم �كن مهجور�

ة.. �ه، و�ان فناؤە األما�� حد�قة من الزهور الن��
� داری، و�انت هذە

� الرجل وطلب إ� أن أعت�� نف�� ��
دعا��

عادة ال�الد..
� م�ان كهذا، �عد أسابيع من الح�اة

 أن أجد نف�� ��
ً

�ان جم��
� أ�واخ عمال المناجم، �أرض�تها القذرة واألّ�ة غ�� المرت�ة،

��
واألط�اق القصدي��ة والفون والقهوة السوداء.. وال أمارة لل��نة
ق �لصقونها ع� � ال��

إال �عض صور من الصحف للحرب ��
الجدران..

� سأسعد إ� هذا الحّد إذ أرى ورق حائط وسجادة لم أصدق أن��
�
ها �د المرأة �� � ت�ع�� ا ومزه��ة ص�ن�ة، ومئات اللمسات ال�� وكت��

ل، و�� أش�اء يراها اإل�سان دون أن �درك أنه يراها، ل�نه � الم��
�فتقدها إذا �� أخذت منه..
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� وج�، ورآها الرجل
� قد ظهرت �� � قل��

�� � �انت السعادة ال��
فقال:

ء بنفسها.. » �
- » هذە لمساتها.. لقد فعلت �ل ��

ونظر حوله بنظرة ه�ام مفتون..
�انت هنالك ز�نة �ا�ان�ة موضوعة فوق إطار إحدى الصور،
فأعاد ترت�بها �أنامل حذرة، وتراجع للوراء أ��� من مرة �� يتفقد

، ثم قال: التأث��
- » إنها تفعل ذلك.. ال �مكنك أن تعرف ما ينقص هذا اإلطار
ح�� تفعل �� ذلك.. ال �مكنك الفهم ق�ل أن يتم األمر.. ل�نك
ء أش�ه �

� هذا.. ��
ال �ستطيع أن تعرف القانون المتح�م ��

� تضعها األم ع� شعر الطفل �عد تمش�طه.. لقد �اللمسات ال��
� ال أعرف ، برغم أن�� ا وأستطيع أن أفعل ما تفعله �� � راقبتها كث��

قانون ذلك.. ل�نها تعرف القانون..
� ال أعرف (لماذا) وال أعرف تعرف (لماذا) و(ك�ف) �ليهما.. ل�ن��

(ك�ف).. »
� لغرفة النوم ح�ث أغسل �دي..

واقتاد��
إنها غرفة نوم لم أر مثلها منذ أعوام.. لحاف أب�ض.. وسادات
ب�ضاء.. �ساط.. ورق حائط.. منضدة ز�نة.. مرآة.. أدوات
تجم�ل.. ثم حوض غس�ل �ه ماء و�ب��ق وصابون.. وحوا�
ا والب�ضاء، ح�� إن المرء ال دستة من المناشف النظ�فة جد�

�ستطيع استعمالها دون أن �شعر �أنه �د�سها..
قال ��لمات ممتنة:

ء هنا لم �مس �دها.. » �
- » �ل هذا عملها.. ال يوجد ��

ا
�
� يری م�ان كنت أجفف �دي وأتأمل الغرفة، �ما �فعل المرء ح��

ا، ح�ث �ل ما يراە ي��حه.. جد�د�
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ا هنا ي��د الرجل �رها أن هناك ش�ئ� وأدركت �ط��قة ال �مكن ت��
� بتلم�حات من عي��ه، لذا �حثت

.. وهو �ساعد�� أن أراە بنف��
ء.. �

ة إ� ال�� � أنظر م�ا�� � النها�ة عرفت أن��
ا و�� حو� مرار�

� م�ح وصاح:
فرك �د�ه ��

- » عرفت أنك ستجدها� إنها صورتها� »
اتجهت إ� اإلطار ع� الجدار، وهو مصن�ع من خشب الجوز،
� �انت تطبع ع� سطح من فضة، تمثل و�ه صورة عت�قة من ال��

.. �
� ح�ا��

أجمل وجه طفو�� رأيته ��
� ع�د م�الدها األخ�� �انت �سعة ع�� عاما، وهو يوم

�� « -
� تراها.. آە.. انتظر ح�� تراها.. » زواجنا.. وح��

؟ » �
- » وم�� تأ��

� � أو خمس�� - » إنها تزور أهلها.. إنهم �ع�شون ع� �عد أر�ع��
« .. � م�ال.. لقد سافرت منذ أسبوع��
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- » وم�� تعود؟ »
� التاسعة مساًء ع�

- » اليوم هو األر�عاء؟ ستعود يوم الس�ت ��
األرجح.. »
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شعرت �خي�ة أمل حادة، وقلت:
- » أنا آسف.. سأ�ون قد رحلت.. »

- « ال.. لن ترحل.. س�خ�ب أملها هذە المخلوقة الجم�لة.. »
ولو أنها قالت �� هذە ال�لمات لما تأثرت بهذا القدر.. �ان لدّي
� شعرت �الخوف، وأزمعت أن أترك شوق عارم � أراها، ح�� إن��

هذا الم�ان من أجل راحة �ا�..
: هنا قال ��

- » �ما ترى، إنها تحب أن ترى الضيوف.. األشخاص الذين
�عرفون أش�اء و�ستط�عون ال�الم.. إن هذا �سعدها.. إنها تهوى
� تقرؤها� .. وال�تب ال�� ء و�مكنها الحد�ث كط�� �

معرفة �ل ��
ا.. » إنك ستذهل.. ال تذهب.. إنه وقت قص�� جد�

، وقال: ة لها ووضعها أما�� عاد �عد قل�ل �صورة صغ��
� وجهها إنك كنت �ستطيع ال�قاء ل�نك لم

- » هلم.. قل ��
تفعل..»

� ع� التدّبر، وقررت أن أخاطر
أدى هذا إ� تحط�م قدر��

.. وأ���
� هذە الل�لة دّخنا الغليون الذي �س�ب الدوار، وتحدثنا عنها..

��
جاء الخم�س ورحل، وقرب الغروب جاء عامل منجم من الرواد

رّحب �� �حرارة، وقال:
ة، وم�� ستعود؟ » - » لقد مررت � أسأل عن المدام الصغ��

: �
قال مض���

- » لدّي خطاب منها.. هل ت��د سماعه؟ »
ی).. » - » نعم.. لو لم تتضايق �ا (ه��

ی) الخطاب من حافظته، وقال إنه س�تجاوز �عض أخ�ج (ه��
�
األجزاء الخاصة ثم راح �قرأ.. �ان قطعة من األدب العاط��

ان.. المنعش، و��ت�� بتح�ات حارة لألصدقاء والج��
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فما إن ف�غ من القراءة ح�� قال:
- » هلم �ا (توم).. أ�عد �د�ك عن عي��ك� أنت ��ــــع التأثر.. »

قال (توم):
ی).. حس�تها �� � أ�� �ا (ه�� � عجوز وأي إح�اط �جعل�� - » إن��

ا.. » نفسها عندك فلم أجد إال خطا��
- » الجميع �عرف أنها آت�ة الس�ت القادم.. »

- « الس�ت؟ ك�ف �س�ت؟ �لنا �ستعد لهذا.. سأذهب اآلن ولن
� الدار أيها العجوز.. »

� تكون �� �� أعود إال ح��
م � ساعة متأخرة من ع� الجمعة، جاء عامل منجم مخ��

و��
آخر من كوخه، وقال:

� أن �أتوا ل�مرحوا مع (المدام) مساء
- » إن األطفال يرغبون ��

الس�ت، لو لم تكن مرهقة �عد الرحلة.. »
- » مرهقة؟� اسمع �ا رجل� أنت تعرف أنها مستعدة للسهر

ستة أسابيع من أجل أطفالك.. »
ثم إن القادم - و�د� (جو) - طلب سماع خطابها..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� أخ�ج ساع�� أ��� من الالزم، جاء ع� الس�ت، ووجدت أن��
ی): فقال �� (ه��

- « أنت تظنها س�تأخر.. أل�س كذلك؟ »
ا شعرت �الح�ج، فقلت إن هذە عادة عندي، ل�نه �ان متوتر�
مق المسافة عن �عد، � إ� �دا�ة الط��ق ل�� �دورە، واصطحب��

وقال:
� �دأت أقلق.. � التاسعة مساًء، ل���

- » أعرف أنها ستكون هنا ��
ا قد حدث.. أنت �شعر �ذلك أل�س كذلك؟ » أشعر أن ش�ئ�

�لمته �خشونة، فان�مش ونظر �� �حزن وخجل..
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ی) � اآلخ��ن ق�ل المساء، وطلب من (ه�� م�� ًجاء أحد المخ��
� موضوعات مسل�ة محاو�

أن �قرأ له الخطاب، وراح يتحدث ��
أن ي�دد ذعر صاح�ه..

وقال له:
� التاسعة.. وهل خي�ت أملك أو

ء �� � - » إنها وعدت �الم��
ّ بوعدها.. هذا مؤكد �ما ی)؟ لسوف ت�� خذلتك من ق�ل �ا (ه��

أنك مولود.. »
ل � و�عد قل�ل وصل (توم) و(جو)، وراحت األ�دي ت��ن الم��
� التاسعة قرر الرجال أن �عزفوا ��الت موس�ق�ة

�الزهور.. و��
ا و(�انجو) � ا صغ��

�
وها، و�انت هذە األدوات �مان أح��

ا و(�الر���ت)، وراحوا �عزفون موس�قا راقصة �ض�فون لها إ�قاع�
�أقدامهم..

ي) يرمق الط��ق وجسدە يرتجف من وع� ال�اب وقف (ه��
ا نخب صحة زوجته.. ل�نه ب مرار� فرط معاناة عقل�ة.. لقد ��

قلق..
ومن جد�د أفعم (جو) األقداح، ومددت �دي إ� أحدها، ل�ن

� حزم:
(جو) همس �� ��

ا آخر.. » - » دع هذا.. وخذ قدح�
ی) قدحه، ونظر إ� الساعة وقال: ب (ه�� ��

.. أر�د أن أرقد.. » �
- » ساعدو��

نح - � ينام ع� األر�كة، ل�نه راح ساعدوە ع� الرقاد - وهو ي��
يت�لم �ما يت�لم النائم:

- « أسمع صوت الخيول.. هل جاءوا؟ »
قال (جو):

- « لقد جاء (ج��� فار�ش) ل�قول إن المجموعة تأخرت، ل�نهم
أتون.. إن حصانها �ع�ج ل�ن هذا لن يؤخرها أ��� من نصف
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ساعة.. »
ا لم �حدث.. » - » أنا سع�د ألن مكروه�
� النوم ق�ل أن ت�ت�� ال�لمات..

وغرق ��
ن�ع الرجال ث�ا�ه، وتأهبوا للرح�ل فصحت:

.. أنا غ��ب.. » � - « ال تذهبوا �ا سادة، إنها ال تعرف��
ت�ادلوا النظرات، ثم قال (جو):

ا.. » ؟ المسكينة.. إنها ميتة منذ �سعة ع�� عام� �� « -
- « ميتة؟ »

- « هذا أو أسوأ.. لقد ذه�ت ل��ارة أهلها �عد ستة أشهر من
� مساء

الزواج، وع� �عد خمسة أم�ال من هنا هاجمها الهنود، ��
الس�ت و�� عائدة، ولم �سمع عنها أحد من وقتها.. »

- « وهل جن ن��جة لذلك؟ »
�
- » لم ير لحظة عقل واحدة من ساعتها.. ل�ن حالته �سوء ��

دد عل�ه، و�شجعه � ال��
الوقت ذاته من �ل عام، وعندها ن�دأ ��

ة و�سأله عن أخ�ارها، ون��ن الب�ت �الزهور، فعلنا هذا �سع ع��
�ن، ل�ن لم يبق منا اآلن سوي � أول عام كنا س�عة وع��

مرة.. ��
ثالثة..

« لقد خدرناە و�ال س�ص��ه ه�اج ره�ب.. ولسوف تهدأ حالته
� اللحظة ذاتها العام القادم.. ا و�عتقد أنها معه، ح�� تح�� غد�

« ر�اە� لقد �انت ع��زة علينا �حق� »
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ِه�ات الح�اة الخمس
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الفصل األول
عند فجر الح�اة جاءت جن�ة طي�ة تحمل سلتها، وقالت:

ا - » ها �� ذي الِه�ات.. خذ واحدة واترك ال�اق�ات.. كن حذر�
وأحسن االخت�ار.. ولت�تق �ح�مة ألن واحدة منها ذات أهم�ة..»
وة : الشهرة والحب وال�ور وال�� ا �� �انت العطا�ا خمس�

والموت..
� حماسة قال الشاب:

��
- » ال دا�� لالخت�ار.. »

واختار ال�ور..
� ينعم بها الش�اب، ل�ن ا عن الم�ات ال�� وانطلق إ� العالم �حث�
�ل واحدة منها �انت مخي�ة لألمل وخاو�ة، و�انت �ل م�ة

� النها�ة قال:
� ترحل، و�� ا ح�� منها تملؤە خ���

ت � أضعتها� لو �ان بوس�� االخت�ار الخ�� - » �ا لتلك األعوام ال��
�ح�مة.. »

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
الفصل الثا��

ظهرت الجن�ة وقالت:
- » أر�ــع من اله�ات �اق�ة، فاخ�� واحدة أخرى، وتذكر أن

الوقت �جري وواحدة منها ثمينة.. »
� � مألت عي��  ثم اختار الحب، ولم ير الدم�ع ال��

ً
فكر ط���

الجن�ة..
ل خاو أمام تابوت، � � م��

�عد أعوام ط��لة ط��لة، جلس الف�� ��
وقال لنفسه:

، واآلن ترقد هنا - « قد رحل األح�اء الواحد تلو اآلخر وترکو��
� ���ة تلو ���ة، ومقا�ل �ل ساعة أعزهم وآخرهم.. لقد مرت ��
� أدفع من السعادة فإن الحب - ذلك التاجر الغادر - قد جعل��

ألف ساعة من الحزن..
« .. � � ألمقته من قلب قل�� و�ن��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث
- « اخ�� ثان�ة.. »

�انت هذە �� الجن�ة تت�لم.. وأردفت:
� أن �كون.. �ق�ت

- « لقد علمتك السنون الح�مة أو هكذا ي����
ثالث ه�ات، وواحدة منها ذات ق�مة، فتذكر واخ�� �عنا�ة.. »
 ثم اختار الشهرة، فتنهدت الجن�ة ورحلت..

ً
فكر الرجل قل��

� الظالم �فكر:
ا �� مضت األعوام، وها هو ذا الرجل �جلس وح�د�

- » لقد مأل اس�� العالم وامتدحه الجميع ع� �ل لسان، وراق
ة.. أال ما أق�ها� ثم جاء الحسد ثم االنتقاص من �� هذا لف��
� �انت اء فالمقت.. ثم جاء االتهام، فالسخ��ة ال�� قدري ثم االف��

� �� جنازة الشهرة.. �دا�ة النها�ة، ثم جاءت الشفقة ال��
� ذروتها،

« إنها مرارة وشقاء الشهرة.. الشهرة هدف األوحال ��
وهدف المقت والشفقة عند رح�لها.. »
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
وجاء صوت الجن�ة تقول:

� ال�دا�ة �انت
- » اخ�� ثان�ة.. لقد �ق�ت هبتان.. ال تي�س.. ��

ه�ة ثمينة واحدة، و�� ما زالت هناك.. »
قال الرجل:

� �� القوة� ل�م كنت أحمق� هكذا �ستحق وة ال�� - » إنها ال��
ر وأبهر العيون.. �ل هؤالء الساخ��ن

ّ
الح�اة أن ُتعاش.. سأ�ذ

� الجائع �جسدهم.. ، وس�طعمون قل�� � الوحل أما��
حفون �� � س��

ستكون عندي �ل المتع واللذائذ.. �ل مفاتن الجسد و�ل
ام واإلذعان ى االح�� ء.. سأش�� �

ي �ل �� م�ات الروح.. سأش��
� الح�اة �منحه � سوق العالم

والتقدير.. و�ل مجد رخ�ص ��
�الغ التفاهة..

� ت اخت�ارات خاطئة، ل��� ا من الوقت، واخ�� � « لقد أضعت كث��
« ..

ً
كنت جاه�

� غرفة ع� السطح،
و�عد ثالثة أعوام جلس الرجل يرتجف ��

� ، يرتدي األسمال �مضغ ك�ة خ�� � ا أجوف العين��  شاح��
ً

ه���
ا: مغمغم�

ا له�ات الح�اة� للسخ��ات واأل�اذ�ب المزخرفة.. إنها - » سحق�
اء.. ل�ست ه�ات �ل �� قروض.. السعادة.. الحب.. الشهرة.. ال��

�لها أقنعة للحقائق الدائمة: الحزن.. األلم.. العار.. الفقر..
ا.. لم �كن لديها سوى ه�ة واحدة « لقد قالت الجن�ة حق�
ثمينة.. �ا لتفاهة ورخص �ل ما عرفت �ال�س�ة لله�ة الع��زة
� تضطهد الجسد، والعار � تطوى تلك اآلالم ال�� اللط�فة، ال��
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� نوم �ال أحالم..
� �أ�لن القلب والروح.. تط��ــها ��

واألحزان الال��
« � � مرهق وأر�د الراحة.. فلتجلبها �� إن��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
ا، جاءت الجن�ة ومعها اله�ات األر�ــع، ل�ن (الموت) �ان ناقص�

وقالت:
، ووثق �� � أختار له

ً
- » لقد أعطيته لطفل رضيع �ان جاه�

االخت�ار األفضل.. »
قال لها:

� وماذا ��� �� أنا؟ » � - » �ا لتعاس��
ء الذي ال �ستحقه ح�� من هو مثلك.. إنه ذلك األلم �

- » ال��
� للش�خوخة� » المش��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ة ذات�ة ساخرة.. س��
� الذات�ة، وقالوا إنهم

�� ألّح ع� اثنان أو ثالثة أن أ�تب س��
س�قرءونها لو �ان عندهم وقت فراغ، فأذعنت لهذا اإللحاح

.. �
ي المحموم وها �� ذي قصة ح�ا�� الجماه��
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إن ب�تنا ب�ت ن��ل له أصول ع��قة، وأقدم أجدادی الذين ي�ت��
). �ان هذا � لهم آل (ت��ن) هو صديق لأل�ة �حمل اسم (ه�ج��
� (أبردين)

� �ان قومنا �ع�شون �� � القرن الحادي ع�� ح��
��



3984

ا.. أما لماذا ت�سب األ�ة �لها إ� اسم �مقاطعة (كورك) �انجل��
ه.. إنه ّ�

�
� حل

) فلغز لم يرغب أحد �� �  من اسم (ه�ج��
ً

األم �د�
كه وشأنه5.. إن �ل األ� الع��قة قد�م ساحر �جدر بنا أن ن��

تفعل ذلك..
 عظ�م الشأن �ستجدى المارة ع� الط��ق

ً
�ان (آرثر ت��ن) رج�

� � دخل أحد المال�� � سن الثالث��
� زمن (و�ل�ام روفوس).. و��

��
�ة القد�مة ُ�د� (نيوج�ت)، ولم �عد من هناك.. » � اإلنجل��

ا.. اعتاد أن  مرح�
ً

أما (أوجستوس ت��ن) - عام 1160 - ف�ان رج�
�
�سن س�فه القد�م، و�تجه إ� م�ان مظلم مناسب، و�ولجه ��

ا ع� عابري الس��ل � يراهم يتقافزون.. �ان كث�� الم�ح مفطور�
ء.. �

الدعا�ة، ل�نه تمادى �عض ال��
�ع الحا�م أحد � آخر مرة شوهد فيها �مارس هذە ال�سل�ة، ان��

و��
� (تم�ل�ار) ح�ث �س��

طرف�ه، وعلقه ع� م�ان جم�ل عال ��
الناس..

� مجموعة من الجنود الن�الء
� عام تظهر شجرة أ��� ثم لمائ��

ا والرجال ذوي األرواح الخالقة.. �لهم �ان �ذهب للمعركة مغن��
خلف الجيوش، ثم �عود الج�ش فيهرولون أمامه..

� القرن الخامس ع�� �ان لدينا (بوت��ن) الذي سّماە الناس
��

، و�ان بوسعه تقل�د أي
ً

ا جم�� (المتعلم).. و�ان �ملك خط�
خط.. إال أنه �لف مرة بتحط�م صخرة ضخمة، وأدت خشونتها
إ� تحط�م �دە، وقد استمتع �مهنة تحط�م الصخور �عد ذلك،

� أثناء العمل..
ا، وقد مات �� � عام� � وأر�ع�� ومارسها لمدة اثن��

ما �ان ي�ت�� من عقد تكس�� صخور، ح�� تعط�ه الحكومة
�
ا �� ا مهم� ا.. و�ان رفاقه �حبونه، و�ان عضو� ا جد�د� عقد�
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مجتمعهم ال���م.. الذي �ان �طلق عل�ه Chain Gang (أي
� األشغال الشاقة)..

� �السالسل للعمل �� المك�ل��
�ان �قص شعرە �عنا�ة، و�حّب ارتداء الث�اب المخططة، و�ان

ا..
�
ف موته خسارة لوطنه ألنه �ان مح��

�عد أعوام ظهر (جون مورجان ت��ن)، وقد جاء إ� ال�الد مع
ا ع� سفي�ته.. و��دو أنه �ان (كولومبوس) عام 1492 مسافر�
ضيق الخلق ط�لة الرحلة، و�ان �طلب الرنجة الطازجة ع�
اإلفطار، ولم �مّر يوم لم �صعد ف�ه إ� ظهر السفينة، و�شمخ
 إنه متأ�د من أن (كولومبوس) ال

ً
ا، قائ� � السماء مزمجر�

�أنفه ��
�عرف إ� أين هو ذاهب، و�التأ��د لم �ذهب إ� هناك من

ق�ل..
� الته�ت � دوت ال�خة الخالدة: « األرض� »، وح�� وح��

� �ل القلوب، لم يتأثر قل�ه..
الحماسة ��

لقد تأمل المشهد ع�� المنظار المقرب الم�سخ، وقال:
- » فلتذهب األرض إ� الجح�م.. إن هذا طوف� »

� ركب هذا المسافر الغ��ب السفينة، لم �كن معه سوى وح��
ا من  عل�ه حرفا (د. ج)، وجور��

ً
ج��دة قد�مة لّف فيها مند��

ا من الصوف عل�ه حروف القطن عل�ه حروف (ل. و. ج)، وجور��
ا �خصوص (متاعه) أ��� � أثناء الرحلة ظل قلق�

(و.ن.ر).. إال أنه ��
.. � من قلق �ل المساف��ن مجتمع��

� العواصف �ان عليهم أن ��مموە، ألن �اخه �خصوص
و��

(متاعه) �ان �جعلهم عاج��ن عن سماع األوامر..
� رست السفينة �ان (متاعه) اآلن يتكون من ثالثة وح��
صناديق، ل�نه أّ� ع� أن (متاعه) قد �ق وصمم ع� تفت�ش

� ال�حر..
المساف��ن.. �ان هذا أ��� من الالزم ألنهم ألقوە ��
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وانتظروا أن �ظهر ثان�ة، ل�ن لم ت�د منه فقاعة واحدة..
� دهشة أن مرساة السفينة اختفت، وأن ح�ل المرساة

والحظوا ��
� سجل

يتد� وحدە إ� الجانب، و�مكننا أن نقرأ ما حدث ��
السفينة:

« أدركنا أن هذا الرا�ب المزعج قد �ق المرساة.. و�اعها إ�
� داخل ال�الد.. » الس�ان المتوحش��

إال أن هذا الجّد �ان �ملك صفات ن��لة، ونذكر األذهان هنا �أنه
ا � لهم سجن� �ان أول رجل يهتم �عمل�ة تح�� الهنود.. لقد ب��
ا و�احة.. ا ومشنقة، وهنا تص�� المذكرات أقل وضوح� م��ح�
ى المشنقة وت�ت�� فجأة �أن تذكر أن جّدي هذا قد ذهب (ل��
ء �

� أم���ا)، وهناك أص�ب ���
تؤدی عملها مع أول رجل أب�ض ��

أدى لموته..
ء ما.. وقد �

ا عام 1600 و�� � أما الحف�د األ��� له ف�ان شه��
ال العجوز). �ان �قود السفن � الصحف �اسم (األدم��

اشتهر ��
�
ون. وقد أدى خدمة عظ�مة �� ا ومعه رجال كث�� ال��عة مسلح�

� �ان �الحقها � ال�حر.. فالسفن ال��
(���ــــع) الحركة التجار�ة ��

.. أما إذا تأخر أحد القوارب � وقت ق�ا��
�انت تقطع المح�ط ��

ا ح�� ال يتمالك نفسه، لس�ب ما، فإن سخطه �ص�� عظ�م�
عندها �ان �أ� القارب، و��تظر أصحا�ه ح�� �جيئوا و�طالبوا

�ه، ل�نهم لم �فعلوا ذلك عادة..
و�ان �حاول إ�عاد ال�سل عن �حارة القارب األس�� �أن يرغمهم
� ع� الل�ح

ع� ال��اضة والس�احة، و�ان �س� هذا �ـ (الم��
ا �حبون هذە ال��اضة.. )، و�ان ال�حارة جم�ع� � الخش��

ال) �حرقه ح�� �ضمن فإذا تأخر أصحاب القارب �ان (األدم��
.. � لهم م�لغ التأم��
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، و�ان � أواخر القرن السابع ع��
ی تون) فعاش �� أما (�شارلز ه��

ا، وقد قام بهدا�ة ستة ع�� ألف واحد من ا متحمس� ا دي��� � م���
الجزر الجن���ة، وعلمهم أن ارتداء قالدة من أسنان ال�لب حول
ء إ� دار الع�ادة.. و�ان � ا �اف�ة للم�� العنق منظار ل�ست ث�ا��
ا � انتهت جنازته (وخرجوا جم�ع� ا، وح�� ا جد� أت�اعه �حبونه جد�
ا � عيونهم، وقالوا إنهم أحبوە جد�

من المطعم) �انت الدم�ع ��
ا، وتمنوا لو �ان هناك الم��د منه.. جد�

، أما الص�اد العظ�م (ت��ن)، فأضاء منتصف القرن الثامن ع��
ال (برادوك) ��ل قل�ه � �قاوم الطاغ�ة (واشنطن) وساعد الج��
و�ان هذا الجّد هو الذي أطلق النار 17 مرة ع� ظهر
(واشنطن) من وراء شجرة.. ل�ن القصص تقول إن الوغد كّف
ض أن ة، ألنه اف�� عن إطالق النار �عد الرصاصة السا�عة ع��
(واشنطن) تحم�ه السماء ألنها تدخرە لهدف سام، وهكذا لم
�جرؤ ع� إطالق الم��د.. وأنا أرى أن هذە القصص تخّل �دقة

التار�ــــخ. إن ما قاله جّدي هو:
- » ال جدوى (ه�ك) من هذا.. إن (واشنطن) (ه�ك) ثمل
ة �سمح لإل�سان �التص��ب عل�ه �الرصاص نح.. وال �قف ف�� ي��

(ه�ك).. »
ا
�
ة طلقة، و�ان هذا سلو� لهذا كّف عن المحاولة �عد سبع ع��

ام.. ا �االح��  جدير�
ً

متعق�
إن نبوءته قد تحققت ع� �ل حال..

�
، �متاز أفرادە �أنهم �� �

� لشجرة أ��� � الواقع هناك ف�ع جان��
��

� طالما ظمئنا إليها، اختاروا الط��ق �حثهم عن الشهرة ال��
السهل �أن ذهبوا إ� السجن �دال من أن ُ�شنقوا..

ة ذات�ة أن ت�بع أجدادك إ� � تكتب س�� ل�س من الصواب ح��
تك.. األفضل أن تت�لم ب�يهام وغموض عن ة ق���ة من ف�� ف��
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، ثم تتجاهل ذكر �ل من جاء �عدە ح�� تصل جدك ال�ب��
لنفسك، وهذا ما أفعله اآلن..

� هذا تفوق ع� الملك (ر��شارد الثالث)،
ولدت دون أسنان و��

� هذا تفوقت عل�ه..
ا، و�� � ولدت دون حد�ة ع� ظهري أ�ض� ل���

�ان أه� غ�� فقراء، ولم �شتهروا �األمانة الشد�دة..
، لهذا ر�ما �

ا إذا ما قورن �أسال�� ا جد� � ود�ع�
س��دو تار�ــــخ ح�ا��

.. �
�ان من الح�مة أال أ�ت�ه إ� أن يتم شن��

� قرأتها حذت حذوي، وتوقفت عند � الس�� ال��
ولو أن �ا��

ا ا مف�د� ء كهذا لألحفاد، ل�ان هذا ش�ئ� �
األجداد ح�� �حدث ��

للجمهور الذي �قرأ..
فما رأ�ك أنت؟

 

(مارك ت��ن)
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

أهم أعمال (مارك ت��ن):
الفصل األول..

الفصل الثا��
الفصل الثالث
الفصل الرابع

الفصل الخامس
الفصل السادس

الفصل السابع
الفصل الثامن..

أَجّنة أم نار؟
الفصل األول

�
الفصل الثا��

الفصل الثالث
الفصل الرابع

الفصل الخامس
الفصل السادس

الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع
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إدوارد م�لز وجورج �ت..
ال (واشنطن) خادم الج��

.. � إلهام ابن عام��
قصة رجل من (�ال�فورن�ا)

ِه�ات الح�اة الخمس
الفصل األول

�
الفصل الثا��

الفصل الثالث
الفصل الرابع

الفصل الخامس
ة ذات�ة ساخرة.. س��
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Notes

[←1]
المصادر:

.(3) � : الخالدون. مطبوعات كتا�� -د�ل �ارن���
جمة. يونيو 1966. - فؤاد دوارة: هكذا كتبوا. الدار الم��ة للتأل�ف وال��
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[←2]
� يتمسك بها الزوجان مس�ح�ان ل�نهما ي��عان قاعدة عدم العمل يوم الس�ت (Sabbath) ال��

ا.. اء جعلهما ي�نازالن دي��� اليهود، والمقصود هنا أن ال��
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[←3]
� فرد من األ�ة المال�ة وفرد من عامة الشعب، و�التا�� ال Morgan�c هو الزواج الذي يتم ب��

� أ�ة حقوق مل��ة �طالب بها..
تب للطرف الثا�� ت��
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[←4]
� أم���ا وقتها، ولل�اتب

ة �� ل�ست هذە قصة �الض�ط �ل �� مقال ساخر يته�م ع� الصحف الشه��
� القصة والمقال الساخر.. ة مماثلة �� خل�ط ب�� أعمال كث��
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[←5]
� المقدمة�

المقال ساخر �الطبع، ألن (مارك ت��ن) اسم مستعار لل�اتب �ما قلنا ��
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ون) �   مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة
قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
            العدد رقم (35)

 
 
 
 
 

العم�ـــــــــل
 

قصة: جون ج��شام
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
�ما �ان متوقعا، أعجب عدد كب�� من القراء �الروا�ة الرائعة
�ن: � ال�ت�ب الع��

� قدمناها �� � كتبها (جون ج��شام) وال�� ال��
(صانع األمطار).

� السخ��ة إن أدب (جون ج��شام) له مذاق خاص، �م�ج ب��
، والعواطف اإل�سان�ة والتوتر وال�ش��ق، وال�عد الس�ا��
� روا�ة واحدة مح�مة، ال �شعر معها

الجامحة. �ل هذا ��
� األفالم الهند�ة مثال�

�افتعال هذا الم�ج �ما �شعر �ه ��
� (أرك�ساس) عام

ولد األد�ب األم���� (جون ج��شام) ��
�
)، ثم حصل ع� شهادة �� � � جامعة (المس�س��

1955.. درس ��
� (ساوثه�فن).

القانون عام 1981، وافتتح مكت�ا للمحاماة ��
عام 1989 قدم لنا أو� روا�اته (وقت للقتل) و�ان نجاحها
متوسطا.. ر�ما لم تحقق نجاحا ساحقا إال �عد ما اشتهر

وقدمتها الس�نما األم��ك�ة..
� وث�ت �ه إ� كة) ال�� � عام 1990 قدم لنا روايته (ال��

و��
� �ل م�ان..

عالم (أفضل المب�عات)، وصارت روا�اته واسمه ��
� ف�لم ناجح �دورە..

كة (�اراماونت) وقدمتها �� تها �� وقد اش��
�عد هذا قدم لنا (ج��شام) روا�اته (ملف ال�جعة) و
(العم�ل) و (الغرفة) و (صانع األمطار).. وآخر أعماله ��

ت عام ۱۹۹۷، و (محا�� الشوارع) عام �ك) وقد ��� (ال��
1998، و (الشهادة) عام 1999..

التصق (ج��شام) �عالم القانون والمحا�م �ما فعل سلفه
ي م�سون)، وهو مولع � قصصه عن (ب��

(إيرل ستان�� جاردنر) ��
دائما �فكرة ال�طل الفرد الضع�ف أمام قوى عات�ة س�اس�ة أو
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قانون�ة أو إجرام�ة، و�� فكرة تروق للقراء دائما، �اإلضافة إ�
؛ حجم روا�اته شد�د الدسامة الذي يناسب القارئ األم����

المولع �أال تقل صفحات أي روا�ة عن خمسمائة صفحة�
� كتبها (ج��شام) عام اليوم نقدم ل�م قصة (العم�ل) ال��
� صغ�� وحدە أمام عمالقة اإلجرام 1993، وفيها �قف ص��

وقض�ة س�اس�ة �الغة الخطر..
إن أحداث القصة ت�دأ هكذا...

☆ ☆ ☆
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واحد..
ة من عمرە، وقد �دأ �دخن دون � الحاد�ة ع��

�ان (مارك) ��
، ولم �حاول قط أن �كف عن هذا، ل�نه حاول � انتظام منذ عام��

جاهدا أال �ض�طه أحد..
ة � اليوم.. و�انت امرأة عاملة كث��

�� � �انت أمه تدخن علبت��
المشا�ل، وع� قدر من السذاجة ف�ما يتعلق بولديها، ولم

تتصور قط أن �مارس (مارك) ابنها عمال كهذا.
�
) ذا الثمان�ة أعوام إ� الغا�ة، �انت �� � أخذ أخاە (ر��� ح��

جي�ه أر�ــع لفافات تبغ، وقد ابتعد وسط الغا�ة عن الموضع
الذي تقف ف�ه المقطورة. منذ رح�ل أب�ه صار (مارك) مسئوال
) تماما، و�ان �شعر �أنه أب صغ�� ألخ�ه. لقد علمه عن (ر���
ء، �

ك�ف يركب الدراجة و�ر�� �ال�رة وعلمه ما �عرفه عن �ل ��
و�ان �حم�ه من �لطج�ة المنطقة..

توقف (مارك) وسط الغا�ة، وقال ألخ�ه:
- اجلس هنا..

� وجلسا ع� جذع شجرة وراحا ينظران إ� الخالء ما ب��
األشجار الممتد أمامهما.

� نفس عمرە..
� �ان �� ) ح�� �ان (مارك) أ��� نضجا من (ر���

، وقد علمه غ�اب األب أش�اء �ان ناضجا ط�لة عمرە الصغ��
وأش�اء..

) الس�ارة أوال، ثم سمعها (مارك) �دورە، فقال سمع (ر���
بهدوء:

- فقط ابق سا�نا.
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ظهرت س�ارة (لنكولن) سوداء المعة فوق الهض�ة، ثم
� (مارك) �لفافة التبغ إ� األرض

اتجهت نحوهما ب�طء، فأل��
وداسها �حذائه..

� غ�� الممهد.. ا�� وقفت الس�ارة ق��ــهما مواجهة للط��ق ال��
�انت عليها رخصة من (ل����انا).. انفتح ال�اب وخ�ج السائق،

د الم�ان حوله. وتفقَّ
�ان رجال ملتح�ا أصلع الرأس �دينا.. اتجه إ� حقي�ة الس�ارة
� فتحها.. أخ�ج خرطوما ث�ت طرفه إ� وع�ث �المفاتيح ح��
ماسورة العادم، ثم أولج الطرف اآلخر من النافذة الخلف�ة
للس�ارة.. ثم إنه أغلق الحقي�ة و�حث �عي��ه عن شخص يراق�ه،

ثم اخت�� داخل الس�ارة وأدار المحرك.
- واو�

:( قالها (مارك) �صوت خف�ض؛ فسأله (ر���
ماذا هنالك؟

- إنه �حاول أن �قتل نفسه.
) رأسه و�ساءل: رفع (ر���

- ال أفهم �ا (مارك)..
- هل ترى هذا الخرطوم؟ إن غازات العادم ستدخل إ�
� ف�لم

الس�ارة وتفتك �ه.. لقد رأ�ت رجال ي�تحر بهذە الط��قة ��
� من ق�ل..

س�نما��
:( .. فسأله (ر��� � األحراش أ��� ودنا ب��

- ولماذا ي�تحر؟
ء.. �

- وك�ف �� أن أعرف؟ ل�ن ال�د من عمل ��
- نعم.. لنفر من هنا حاال.

- ال.. ابق هنا لحظة.
� رأسه خف�ضا..

وأمسك (مارك) �كتفه لي���
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�
:( سأله (ر���

- �م من الوقت �ستغرق هذا؟
- ل�س ط��ال.. ال تتحرك.. لو تحركت سأر�لك �قوة..

� األعشاب نحو الس�ارة.. وخفض رأسه وزحف ع� أر�ــع ب��
�ان �عرف أن الرجل لن �سمعه ل�نه �ان �خ�� حركة
�ع الخرطوم من األعشاب، دار حول الس�ارة، ثم مد �دە وان��
ماسورة العادم ورماە أرضنا، ثم تراجع، و�عد ثوان عاد إ� جوار

) يرمق المشهد.. (ر���
�عد خمس دقائق - �دت �أنها ساعة - انفتح ال�اب.. �ان
الرجل ��خ و�غمغم، واتجه إ� مؤخرة الس�ارة ل�جد
�
الخرطوم.. أطلق س�ة وأعاد الخرطوم إ� م�انه، ونظر حوله ��

توحش، ثم عاد إ� الس�ارة وأغلق ال�اب..
� ذعر:

قال (مارك) ��
- إنه مجنون �الجح�م.

- لنذهب من هنا..
� أش�اء

� قتل نفسه لتورطنا ��
- ال �ستطيع.. لو نجح ��

ة.. كث��
- لن نخ�� أحدا �ما رأيناە.

حل.. - لن نرحل ح�� أقول أنا إننا س��
)، فأمرە (مارك) �أن ي��� ح�ث � (ر��� � عي��

التمعت الدم�ع ��
هو.. ومن جد�د زحف إ� الس�ارة ب�طء، وفك الخرطوم من

ماسورة العادم، و�عان ما عاد الهثا إ� جوار أخ�ه.
:( سأله (ر���

- ماذا لو رآنا؟
- لن يرانا.. ل�ن لو فعل �مكننا الهرب ق�ل أن �خطو خطوة
واحدة.. هل تفهم؟ أنا أحاول حما�ة ح�اته.. ر�ما لو جرب عدة
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مرات وفشل �عدل عن األمر.. ما الذي �جعل هذا عس�� الفهم؟
- إنه مجنون.. ومن السهل ع� من �قتل نفسه أن �قتلنا

كذلك.. ما الذي �جعل هذا عس�� الفهم؟
� �دە

هنا انفتح ال�اب من جد�د.. وظهر الرجل الغاضب و��
زجاجة.. تفحص الخرطوم، ثم هز رأسه �أنما فهم.. تفحص
العشب عند مؤخرة الس�ارة.. �ان مهشما.. أعاد الخرطوم

لموضعه وعاد إ� الس�ارة..
) متوسال: قال (ر���

- (مارك) أرجوك دعنا نذهب.. ل��ما �ان �حمل مسدسا..
- لو �ان �حمل مسدسا ألطلقه ع� رأسه.. سوف أحاول

؟ حل ون�� األمر.. أو�� مرة أخرى، و�ن لم �س�سلم س��
ومن جد�د زحف (مارك) ع� �طنه نحو الس�ارة..

 

☆ ☆ ☆
 

ا�سعت فتحتا أنف المحا�� وهو �شهق �عنف.. راح يرمق
مؤخرة الس�ارة ع�� المرآة الجان��ة.. ثمة مسدس محشو ع�
ة من الزجاجة المقعد �جوارە.. أغمض عي��ه وج�ع جرعة كب��
واست�شق �عمق.. راح ي��� و��لم نفسه.. �ان مذعورا ج�انا ل�نه

ء ��عا دون ألم.. �
مصمم ع� االنتحار.. س�نت�� �ل ��

لن �فتقدە أحد.. إنها فكرة أل�مة ل�نها م��حة.. ستكون
�
ة �ال دم�ع وس�جلس المحامون ينظرون �� جنازة صغ��

ساعاتهم، ب�نما القس ين�� الخط�ة ��عا.
� عند مؤخرة الس�ارة.. � المرآة العشب يه��

هنا رأي ��
 

☆ ☆ ☆
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) ال�اب ينفتح، وظهر الرجل الضخم محتقن رأى (ر���
) دامعا و�لل الوجه يركض نحو مؤخرة الس�ارة.. وقف (ر���

�واله.
تجمد (مارك) فأمسكه الرجل من شعرە، ودفعه نحو

الس�ارة:
� - أنت أيها الوغد الصغ��

نظر (مارك) إ� الوجه المتوحش الالمع، �عي��ة الحمراو�ن
وأنفه �س�ل..

� جرا إ� الس�ارة، أعاد المحا�� ت�ب�ت الخرطوم ثم جر الص��
� فأغلق ال�اب عليهما، و�ان (مارك) �حاول فتح الزجاج ح��

جلس الرجل، وقال:
- ال تلمس هذا�

� ع� وجهه ب�دە الغل�ظة.. وصفع الص��
ب المحا�� ال�دين شعر (مارك) �مذاق الدم ف�خ ألما.. ��

من الزجاجة ونظر لـ (مارك)..
ثم ضحك، وقال:

.. � - أظن أن علينا أن نموت معا.. أنا متأسف جدا �ا ب��
� أموري.. اآلن علينا

حاولت أن تتذا� وأن تح�� أنفك الصغ�� ��
أن نموت معا..

أنت وأنا.. سنذهب إ� (أرض األحالم)..
� الهواء.. ثم الحظ أن المسدس ب�نهما.. نظر �شمم الص��

للرجل فقال هذا:
- هل ت��د المسدس؟

- ال �ا س�دي..
� مجنون �الجح�م ولسوف أقتلك ال .. إن�� � - ال تكذب �ا ص��

محالة..
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� األصغر..
- س�دي.. أنا ال أر�د الموت.. أنا أر� أ�� وأ��
� أل�س هذا جم�ال؟ - آە� رجل الب�ت الصغ��

�ته من أنا لم أطلق هذا المسدس من ق�ل.. لقد اش��
(ممف�س) منذ ساعة.. هل تظن أنه س�عمل؟

سأله (مارك) وهو �شم الهواء ثان�ة:
- لماذا تفعل هذا؟

ء.. أنا �
.. لقد رت�ت �ل �� � - ل�س هذا عملك �ا ب��

، ّ ا لط�فا، ل�نك تذا��ت ع�� .. رت�ت انتحارا صغ�� وخرطو��
ور�ا أن نذهب خالل خمس دقائق إ� (أرض األحالم).. وصار ��

 

☆ ☆ ☆
 

) ب�طء وأسنانه تصطك.. زحف نحو الس�ارة.. تحرك (ر���
إن الرجل المجنون الضخم ال��ــــع الحركة، س�فتح ال�اب اآلن

و�مسك �ه مع (مارك)..
إال أنه شق ط��قه...

 

☆ ☆ ☆
 

.. �ان ثق�ال كقالب رفع (مارك) المسدس نحو وجه المحا��
القرم�د.

� استمتاع، وقال:
نظر له المحا�� ��

.. اجذ�ه.. ولسوف أموت وتتحرر � - اجذب الزناد �ا ص��
أنت..

وطبع ق�لة ع� ماسورة المسدس، وعض الفوهة �أسنانه..
�ع أغمض (مارك) عي��ه و�اد �ضغط، ل�ن الرجل ان��
المسدس منه ووجهه إ� الزجاج خلفه وجذب الزناد.. �خ
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(مارك) إذ تهشم الزجاج خلف رأسه إ� ألف قطعة ل�نه لم
ي�ناثر.

�
قرر (مارك) ال�ا�� أن �ش�ت ذهن الرجل �� ال �فكر ��

الم��د:
- لماذا ت��د أن تموت؟

. � ة �ا ص�� - أنت �سأل أسئلة كث��
. � � ص�� - ألن��
- ما اسمك؟

- (مارك)..
�
).. هكذا �دعو�� � (رو��

وم).. �مكنك أن تدعو�� - وأنا (ج��
.. أ�ة األصدقاء.. هل �شم رائحة الغاز؟ خمس دقائق ال أ���

؟ � ة �ا ص�� �لمات أخ��
.. ال توجد � ونظر (مارك) للمرأة الجان��ة فرأى العشب يه��

�ع الخرطوم.. ) قد ان�� رائحة غاز.. من المؤكد أن (ر���
- لماذا تفعل هذا؟

�
� مجنون.. مجرد محام مجنون آخر.. لقد جعلو�� - ألن��

� ال�ون،
مجنونا.. منذ عدة أسابيع عرفت �ا ال �عرفه أحد ��

ماعدا عم��� وهو قطعة من القذارة.. لهذا ترى �ا (مارك) أن
ة.. � �سمعون أ�ارا كث�� المحام��

.. � � الرا�عة واألر�ع��
�� � ؟ إن�� � أش�اء خاصة جدا.. هل تفهم��

ان جدا ع� الموت.. أال ترى هذا �ا (مارك)؟ إننا صغ��
- ��� �ا س�دي..

� جثته.. اآلن ي��د هذا العم�ل
- لقد قتل عم��� رجال وأخ��

�� � ك �م�ان دفن الجثة.. الجثة ال�� � أن أخ�� .. �مكن�� � أن �قتل��
� ع�نا.. إن هذا ممتع �ا (مارك)..

أ��� الجثث تخبئة ��
ا.. المحا�� الموثوق �ه يت�لم أخ��
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�
نظر (مارك) إ� المحا�� ثم إ� مق�ض ال�اب �جوارە.. إنه

: .. قال المحا�� � مغلق بزر التأم��
- كف عن شم الهواء �ا أحمق.. إن الغاز �ال رائحة.. كنت
� آي جو) مع رفاقك، لو سأ�ون ميتا اآلن ب�نما تلعب أنت (��
�
.. إن عم��� قد قتل عضوا �� � � أموري.. أنت غ��

لم تتدخل ��
.. أال تقرأ الصحف؟ مجلس الشي�خ األم����

� منص�ه.. السناتور
أول عضو مجلس شي�خ �قتل ��

ا من الناس.. هكذا �كسب (ب��ت).. إن عم��� قد قتل كث��
ع�شه.. إنه من ماف�ا (نيو أورل�انز)، وهو اآلن �حاول قت�..

ل�ننا نخدعه اآلن.. (عل�ه واحد)� س�نتحر ق�ل أن �ظفر بنا�
ب جرعة وقال: و��

- إن (�اري الموس) أو (الموس) �ما �سمونه.. �ل رجال
الماف�ا هؤالء لهم أسماء تدل�ل لط�فة فعال.. إن (الموس)
� (نيو أورل�انز) اآلن، و�عد عشاء هادئ

� مطعم قذر ��
�� �

ي�تظر��
� عن القض�ة، ثم � الس�ارة ل��لم��

ە �� � � أن نت�� س�طلب م��
.. لهذا �سمونه (الموس).. �عدها ي�ت�� األمر. �سحب المو��
� م�ان ما، ول�ننا قد خدعناهم..

�� � س�تخلصون من جث��
�ان لسانه يزداد غلظة، و�المه يزداد ثقال.. قرر (مارك) أن

، فسأله: �كسب وقتا أ���
- لماذا ي��د هذا الـ (�اري) أن �قتلك؟

� - هذا سؤال آخر.. أنت كث�� األسئلة.. إن جثة (بوت) ال��
.. ال جثة ال � � م�ان أم��

قتلها عم��� الع��ز (�اري مولدانو) ��
قض�ة ال إدانة.. هل تفهم هذا؟ إن رجال الم�احث الف�درال�ة
� (�اري)، ل�نهم ال �عرفون أين الجثة.. إن (الموس)

�ش�بهون ��
ل�س أذ� رجل قا�لته �ما تعرف.. إنه �عت�� نفسه ع�ق��ا ل�نه
.. كنت أنا خارج � .. نعم قار�� � � جدا.. إن الجثة تحت قار�� غ��
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� � �
�
المدينة لهذا أخذ عم��� المحبوب الجثة إ� داري، ودفنها ��

� المرآب.. هل تصدق
الخرسانة تحت القارب الذي أضعه ��

هذا؟ لقد حفر رجال الم�احث الف�درال�ة FBI نصف (نيو
.. ر�ما لم �كن (�اري) غب�ا ��

� � م��
أورل�انز) ل�نهم لم �فكروا ��

�ما حس�ته..
� أنه �غ�ب عن

.. وفكر (مارك) �� � �انت عينا الرجل مغمضت��
الو�� ب�طء.. لقد رأى هذا المشهد مع أب�ه مئات المرات.

مد (مارك) �دە ب�طء إ� مق�ض ال�اب، وفكر: لن تكون
فرص أخرى.. فما إن سقط ذقن المحا�� ع� صدرە، ح�� فتح
� والمق�ض واندفع من ال�اب.. لم �حدث (مارك) زر التأم��

المحا�� صخ�ا و�نما واصل الغط�ط..
� األعشاب ولحق �أخ�ه ابتعد (مارك) ع� ركب��ه ب��
ى هل ي��عه الرجل، ل�ن الس�ارة �دت الخائف.. نظر للوراء ل��

له غ�� مؤذ�ة.
) �صوت راجف: قال (ر���

- لقد جذ�ت الخرطوم..
هز (مارك) رأسه.. إن األمور تتحسن..

� ثان�ة واحدة..
) من الس�ارة فسوف �فران �� ولو خ�ج (رو��

) إ� حاجب أخ�ه، وقال: نظر (ر���
- ماذا حدث لحاج�ك؟

هنا تذكر (مارك) اإلصا�ة.. تحسس حاج�ه المتورم، وقال:
. � - لقد صفع��

) ملوحا �المسدس، واتجه إ� فجأة انفتح ال�اب وخ�ج (رو��
.. العرق مؤخرة الس�ارة.. وجد الخرطوم ع� األرض، فراح ي���
والدم�ع �غمران وجهه، ثم توقف.. دار حول الس�ارة �أنه ف�ل

مخدر..
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� فمه..
ثم اس�ند إ� الس�ارة، ودس فوهة المسدس ��

وأغمض عي��ه وجذب الزناد..
 

☆ ☆ ☆
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اثنان..
اء ة خ�� �ان (�اري مولد انو) - أو (�اري الموس) يرتدي س��
� أنها من (البو� المعة �أنها جلد سحل�ة، ل�ن �عان ما ت�ب��
).. لم تكن أن�قة �ش�ل خاص ل�نها الفتة للنظر تو�� إس��

ا.. و�ان هذا يناس�ه ألنه �ان مولعا �مهرب مخدرات ي��ــح كث��
� يرونه. اجعوا ذعرا ح�� �أن يها�ه الناس و���

� ذ�ل حصان أنيق
�ان شعرە جزال أسود جذ�ه للوراء، ��

ة.. وثمة قرط من الماس يتد� من أذنه يتد� ع� ظهر الس��
� معصمه األ��.. ب�نما سلسلة من

�� � ال��ى، وسوار ذه��
ذهب تتأرجح من ساعدە األ�من..

� مؤخرة المطعم.. نظر حوله
توقف عند أحد الهواتف ��

ورفع السماعة، و�ال�س�ة للشخص العادي؛ �ان منظر عي��ه
� عن العنف مما �جعل األمعاء تتحرك.. � ال�احثت�� ست�� ال��
عينان متقار�تان توح�ان - لمن يتحمل النظر إليهما- أن (�اري)
ا.. أحول، ل�نه لم �كن كذلك.. و�ان (�اري) �حب عي��ه كث��

إنهما أسطور�تان..
، وقال �صوت غ�� م�ور: طلب رقم المحا��

� وم)؟ لماذا تأخر؟ �ان عل�ه أن �قا�ل�� - أنا (�اري).. أين (ج��
� دق�قة.. منذ أر�ع��

�ن، ولسوف �انت لهجته تو�� �شخص حطم ذراع ال�ث��
ة المذعورة ت�اد تراە.. ترى عي��ه �فعلها مرارا.. و�انت السكرت��
ته.. وحمدت هللا ع� أنه ل�س أمامها اآلن.. قالت ته وس�� وضف��
� التاسعة ولم ترە

له إنها ال تعرف ألن (�ل�فورد) غادر العمل ��
�عد..
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�ان �حاجة إ� عشاء مع محام�ه لمناقشة القض�ة.. فقط
وم) �عتقد أنهم عشاء.. إن الم�احث الف�درال�ة تراق�ه، و�ان (ج��

ي�نصتون ع� مكت�ه، لهذا اختار هذا المطعم.
� (نيو أورل�انز)

وم) �دافع عن رجال العصا�ات �� �ان (ج��
منذ خمسة ع�� عاما.. و�ان سجله مؤثرا.. إنه خب�ث فاسد
طة، وتهد�د اء الناس، ورشوة القضاة ورجال ال�� مستعد ل��

. � المحلف��
� (نيو أورل�انز)،

� ج��مة ��
� �ان أي لص ثري يتورط �� وح��

وم �ل�فورد).. هناك �جد صد�قا �ان �صل دائما إ� مكتب (ج��
حم�ما تر�� ع� المال الحرام، ومخلصا إ� النها�ة..

إال أن قض�ة (�اري) �انت مختلفة.. �انت ضخمة وتنمو
ط�لة الوقت.

� سن 18، وقد أخرجه منها
لقد حو�م بتهمة القتل مرة ��

ى �سهولة.. عمه رجل الماف�ا ال��
ا، فالضح�ة هذە المرة سناتور.. عضو اآلن �ختلف األمر كث��
� مجلس الشي�خ.. إنها قض�ة (شعب الوال�ات المتحدة ضد

��
�اري مولدانو) (1).. ل�ن لم تكن هناك جثة، و�� مش�لة

�ال�س�ة لشعب الوال�ات المتحدة..
�ــــح.. ال صورا دام�ة يراها المحلفون؟ ال جثة.. ال تقار�ر ���

.. و��تعد عن �
وم �ل�فورد) �دأ ينهار.. �خت�� إال أن (ج��

المكتب وال يرد ع� الم�المات..
اآلن �حتاج (�اري) إ� محام جد�د.. لماذا تتحرك العدالة

� ال ت��د أنت ذلك؟ ��عة ح��
إن رجال الم�احث الف�درال�ة يراقبون (�اري) منذ ستة
� هذە اللحظة �الذات، �أنه أحمق إ�

أشهر.. �ل هم يراقبونه ��
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ى الجثة، لمجرد أن درجة أن ي�ناول عشاءە، ثم �ذهب ل��
�ستمتع بهذا..

� الشوارع، ونزحوا �ل بركة ونهر
لقد استج��وا �ل م�سكع ��

�حثا عن جثة السناتور.. ل�ن (�اري) �ملك الجثة.. يتم�� نقلها
ل�نه ال �جرؤ ع� هذا.. ل�س اآلن..

إنه �حاجة اآلن إ� محام آخر يرد ع� م�الماته و�قا�له،
.. � � والمحلف��

و�رشو القا��
� محام �عطل القض�ة قل�ال.. �ان (�ل�فورد) �

محام حق���
م�اال إ� التعج�ل �المحا�مة ق�ل أن �جد أحدهم الجثة، و�ان

� (�اري).. هذا مصدر خالف ب�نه و���
وصل إ� مكتب (�ل�فورد) الذي �ان ق���ا من المطعم.. �ان
ال�اب موصدا.. هزە (�اري) مرارا، وأشعل لفافة تبغ أخرى، ثم

� موقف الس�ارات عن الـ (لينكولن) السوداء..
راح ي�حث ��

س�جد الوغد ال�دين ولو �حث طوال الل�ل.
).. وقد � (م�ا��

�ان لـ (�اري) صديق له محام ج�د �ارع ��
� أن يؤخر القض�ة عاما ونصف العام، ثم قرر

نجح المحا�� ��
� �دء المحا�مة، لهذا اضطر صديق (�اري) إ� قتل

القا��
محام�ه، وهكذا تأجلت القض�ة من جد�د.

) فجأة الحتاج األمر إ� أشهر، ور�ما أعوام لو مات (رو��
ق�ل المحا�مة..

 

☆ ☆ ☆
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ثالثة..
) للوراء وراح �جري هلعا.. استدار (ر���

صاح (مارك) يناد�ه ل�ن دون جدوى.. ع� �ل حال قد رأى
ما �كف�ه، فراح �لحق �أخ�ه..

� إ� األمام، و�داە �ان األخ�� �جري �ط��قة غ���ة، وقد انح��
� وجهه ل�نه ال

�ه �� مدالتان إ� جوارە، و�انت األعشاب ت��
يتوقف..

) �ان يت�ف أوقفه (مارك)، وهزە �عنف، ل�ن (ر���
.. ولم ينطق � � بوجهه الشاحب وعي��ة الم�سعت�� �الزوم��

�حرف.
� تع�ش فيها األ�ة - أ�ة (سواي) - وصال إ� المقطورة ال��
) إ� الداخل وارت� ع� .. وثب (ر��� �

�� � الشارع ال��
الواقفة ��

األر�كة.. �ان وجهه �حمل تعب�� ال��اء ل�ن من غ�� دم�ع،
� فمه.. وراح �متص

و�عان ما انث�� ع� نفسه ودس إص�عا ��
اإلصبع �عنف شد�د.
صاح �ه (مارك):

� �ا رجل� - ت�لم.. حدث��
كه (مارك) واتجه إ� الثالجة، وأخذ مكعب )، ف�� لم يرد (ر���
ثلج وضعه ع� حاج�ه المتورم وراح يتأمل أخاە.. لقد نام وهو

� نفس الوضع العج�ب.
��

ع� (مارك) أن �طلب رقم 911 – خدمة الطوارئ - و�ان
�عرف من التلف��ون أن الم�المات يتم �سج�لها، ولم �كن راغ�ا
� ذلك.. �ان �حاجة إ� أن يناقش األمر مع أخ�ه ح�� �ط�خا

��
� حال مناس�ة..

كذ�ة ج�دة، ل�ن أخاە ل�س ��
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طلب رقم 911، وت�لم �أعمق صوت ممكن، وقال:
� الغا�ة.. �جب أن تأتوا لتخرجوە..

- ثمة رجل م�ت ��
جاء صوت آ�� المرأة تقول:

- من المت�لم؟
- ال أر�د أن أقول..

؟ � - إذن أين الجثة �ا ب��
� اآلن.. ع� �ل حال ما �ان جم�ل.. إنها تعرف أنه ص��

ل�خدعها.. قال:
.. - إنه قرب (تا�ره�ل إس�ي�س).. قرب الط��ق السابع ع��

� الفم..
� األحراش... رصاصة ��

س�ارة ��
�ان �عرف أنهم �سجلون صوته، وعما ق��ب س�جرون �ل
اخت�ارات الصوت الممكنة و�عرفون أن المت�لم هو (مارك

سواي)..
سألته:

- هل رأ�ت الجثة؟
قال لنفسه إن هذا سؤال سخ�ف.. إنها تضيع الوقت إ� أن

ي�ت�عوا الم�المة.. فقال لها:
� يتف�ع من الط��ق 17.. س�ارة .. هناك ط��ق ترا�� - اسم��
ة سوداء، والرجل ��ــــع فوقها، فإن لم تجديها فهذا حظك كب��

.. وداعا.. � الس��
ووضع السماعة، واتجه إ� ال�اب ينظر إ� الخارج.. متوقعا
أن �جد قوات م�افحة اإلرهاب وس�ارات الدور�ة واألضواء

ات الصوت.. ومك��
� العرق، والذي لم �كف عن

) الغارق �� عاد ينظر إ� (ر���
امتصاص إص�عه..



4020

) م��ض وعليها أن تع�� �ه ها أن (ر��� كتب ورقة ألمه �خ��
ح�� �عود.. ولم �لحظ صوت الهل�ك���� ال�ع�د.

 

☆ ☆ ☆
 

طة � �ل صوب.. زرقاء من س�ارات ال��
التمعت األضواء ��

وحمراء من س�ارة اإلسعاف..
طة (ممف�س) الب�ضاء حول الـ (لنكولن) والتفت س�ارات ��
طة �لتقط الصور السوداء.. لم ي�د القلق ع� أحد، وراح رجل ��
) ح�ث تركه (مارك) ورأسه ب�نما األخرون �ضحكون.. �ان (رو��

، و�ركة دم من حوله.. � مائل لل�م��
أبواب الس�ارة األر�عة مفتوحة، وقد تم فحص الس�ارة

�عنا�ة من الداخل.
�ان (مارك) مازال متوار�ا يرمق ما �حدث.. ووصلت س�ارة
طة أخرى بها رجال �حملون حقائب ب�ضاء، وراح مصور ��
( �لتقط م��دا من الصور، ثم قام مسعفان �حمل جثة (رو��

وهما �مزحان حول مدى �دانة القت�ل.
سمع (مارك) حركة خلفه، ثم أمسكت �د ق��ة �كتفه وسمع

من �قول:
؟ � - ماذا هناك �ا ص��

ط�ا.. تجمد ولم �ستطع التنفس.. وقال: استدار فوجد ��
.. - كنت أراقب ال أ���

�� ع� ضوء ال�شاف، ثم وضع �دە ع� كتفه، تأمله ال��
وقال:

- دعنا ندن منهم..
- أر�د أن أعود لداري..
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- ما اسمك؟
- (مارك سواي)..

: �� � حول الس�ارة، فقال ال�� طة الواقف�� ولحقا برجال ال��
� الذي - مرح�ا �ا ش�اب.. هذا هو (مارك سواي).. الص��

أجرى الم�المة�
أراد (مارك) أن �كذب، ل�نه شعر �أن ال�ذب لن �جدي..

- ك�ف وجدت الجثة �ا (مارك)؟
� نلعب ثم.. وجدنا نفس�نا أمام الس�ارة..

- كنت أنا وأ��
طة.. عنه وعن أخ�ه وعن هنا انهالت األسئلة من رجال ال��

إصا�ة وجهه.
� المدرسة �ا س�دي..

- �� مشاجرة ��
- وهل رأ�ت الرجل ق�ل أن �موت؟

� فوجدناە هكذا ميتا.. وطل�ت
- ال �ا س�دي.. كنا نم��

..911
ا ت�ادل الرجال النظرات، فحاول (مارك) أن ي�دو مث��

للشفقة.. إنه مجرد غالم..
طة األول الذي عرف (مارك) إن اسمه أشار رجل ال��

طة، وقال: (هاردي)؛ إ� س�ارة ال��
.. سنوصلك لدارك.. - تعال م��

.. سأعود وحدي. - ال دا��
- الظالم شد�د.. أنا م� ع� أن أوصلك..

 

☆ ☆ ☆
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أر�عة..
اتصلت (د�انا سواي) �ع�ادة األطفال.. �انت جالسة ع�
) تعض أظفارها �انتظار وصول الطب�ب إ� الهاتف.. فراش (ر���
� مازال متكورا ع� نفسه �مص إص�عه.. وهنا دخل �ان الص��

� ج�ع، وقالت:
(مارك) مع المالزم (هارى).. نظرت لألول ��

ماذا فعلت؟
ء �ا أماە. �

- ال ��
نظرت للمالزم و�ساءلت:

- إذن لماذا أنت هنا؟
( .. لقد رأي ابنك الصغ�� (ر��� �

- �� قصة ط��لة �ا س�د��
� حالة صدمة..

ش�ئا ش��عا، ور�ما هو ��
- صدمة؟

هنا جاء الطب�ب إ� الهاتف، فحكت له (د�انا) حالة ابنها..
طة: قال رجل ال��

.. - س�ستد�� س�ارة إسعاف.. ال �د من أن �دخل المس�ش��
- هل س�تحسن؟

ا.. مع األطفال الذين - ال أدري.. لقد رأ�ت مثل هذا كث��
يرون إطالق الرصاص أو الطعن.. إنها صدمة عامة وتحتاج إ�

وقت للتغلب عليها.
) إ� النقالة ا، فحمل (هارى) (ر��� جاءت اإلسعاف أخ��
� ع� نفسه ل�ن أر�طة (الفل�رو) ور�طه.. حاول الطفل أن ي�ث��

� �� �ص�� .. حررت (د�انا) �دە ال�م�� � أ�قته ح�ث هو، فراح ي��
إص�عه متاحا للمص..
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طة جوار � المقعد األما�� من س�ارة ال��
وجلس (مارك) ��

(هاردي)، الذي ضغط ع� مفتاح ما، فراحت األنوار الزرقاء
تدور حولهما، وتقدم (هاردي) س�ارة اإلسعاف ل�فسح لها

الط��ق..
� الط��ق:

قال (هاردي) فجأة ��
؟ � - هل تقول الحق�قة �ا ب��

- نعم �ا س�دي..
- هناك أش�اء غ���ة.. لماذا أخف�ت اسمك لدى إجراء
� األشجار؟ إن الم�المة؟ لماذا عدت لم�ح الج��مة وتوار�ت ب��
)، وقد رأى نفس � دائما خائفون.. ثالثا: لماذا ذعر (ر��� المخت�ئ��

� حال طي�ة؟
ما رأيته، ب�نما أنت ��

فكر (مارك) ولم �جد ما �قول.. �عد قل�ل همس:
.. �

� ح�ا��
- كنت خائفا ومازلت.. هذە أول جثة أراها ��

.. هل ت��د أن تعرفها؟ أعتقد أن�ما � - إن لدى شكو�� �ا ص��
� الغا�ة تدخنان..

كنتما ��
لقد وجدت عقب س�جارة طازجا تحت الشجرة..

� الرجل، حاول (مارك) أن �س�طر ع� رجفة �دە أمام عي��
وقال:

؟ � - هل تق�ضون ع� الص��ة المدخن��
� ش��

طة �قعون �� - ال.. ل�ن الص��ة الذين �كذبون ع� ال��
أنواع المتاعب..

� األحراش نفكر.. ثم
�� �

ء.. كنا نم�� �
- لم �حدث ��

:( اصطدمنا �الس�ارة و (رو��
نظر له (هاردي)، وقال:

)؟ - من هو (رو��
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ء �
� النها�ة أدرك أن �ل ��

تماسك (مارك) وتنفس �عمق.. ��
انت�.. لقد ت�لم أ��� من الالزم، وكذب أ��� من الالزم.. لم تدم

قصته أ��� من ساعة واحدة.. قال:
- إنه اسمه.. أل�س كذلك؟

- نعم.. لقد قلت ألمك إن اسمه (�ل�فورد) من (نيو
..( أورل�انز).. خ�ل إ� أنك قلت (رو��

.. واستدارت الس�ارة �مينا وقد وصلت إ� المس�ش��
 

☆ ☆ ☆
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خمسة..
م، المد�� العام للوال�ات �ــــج) المح�� جلس (ج. روي فول��
المتحدة عن قطاع جنوب (ل����انا)، وراح �متص العص�� من
� للس�ارة

� المقعد الخل��
عل�ة عص�� طماطم، وقد مد ساق�ه ��

(الش�فرول�ه) األن�قة.
�انت (ممف�س) ع� �عد خمس ساعات شماال، و�ان
ف بوسعه أن يركب طائرة ل�نه �ان يهاب الطائرات و�ن لم �ع��

لنفسه بهذا قط.
�ان مساعدە (الري ترومان) جالسا جوارە، و�ان عم�ال

ما.. قال: للم�احث الف�درال�ة مخ��
ك الس�ارة والجثة � (ممف�س) ب��

طة �� - إننا نحاول إقناع ال��
لنا.. ال �د أنه حاول خنق نفسه �عادم الس�ارة ل�ن الح�لة
م ابتالع عل�ة من األقراص � فشلت لس�ب ما.. ي�دو أنه �ان �ع��

المنومة، ل�نه لم �فعل..
- هل أنتم متأ�دون من أنه انتحار؟

- �التأ��د.. اتجه إ� غا�ات (ممف�س) واعت�� بنفسه..
- ولم ير أحد ما حدث؟

- ثمة ص��ان وجدا الجثة.. ل�ن أحدا لم ير الموت نفسه..
ته �صدد وقد ترك مذكرة انتحار �� مجرد تعل�مات لسكرت��

الجنازة..
� �قلم

ء إضا�� �
ستصلنا �الفا�س حاال.. ي�دو أنه أراد كتا�ة ��

(ب�ك) أزرق، ل�ن الح�� جف ق�ل أن �كت�ه..
- وأين (مولدانو) اآلن؟

� (سانت أورل�انز) اآلن، ونحن نراق�ه..
- إنه ��
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- س�جد محام�ا آخر خالل ساعة، وعند ظهر غد ستكون
لدى المح�مة دستة من طل�ات التأج�ل، ألن موت محام�ه
� محا�مة عادلة.. لسوف نعارض هذا ط�عا

�حرمه من حقه ��
ولسوف نخ�.. ولسوف يتأخر األمر ستة أشهر �املة.. هل

تصدق هذا؟
فكر (روي) إنه �حتاج إ� �عض الوقت هو اآلخر.. إنه �مثل
شعب الوال�ات المتحدة.. �مثل العدالة.. وقد �ان محقا..
ستكسب الوال�ات المتحدة هذە القض�ة، و�حرز ن�ا ع��زا
ع� الماف�ا.. إنه �ستطيع أن يرى عناو�ن الصحف و�شم
ها.. فقط عل�ه أن �جد جثة (ب��ت) و�ال لن تكون هناك ح��
إدانة، وال لقاءات ع� شاشة CNN، وال صعود إ� مجلس

الشي�خ.
قال العم�ل اآلخر (فلينك):

- أعتقد أن المحا�� �ان �عرف أين الجثة..
�ــــج): قال (فول��

، وأنك � هذا.. تصور أنك – ال سمح هللا - المحا��
- فكر ��

� مجلس شي�خ الوال�ات المتحدة..
تمثل قاتال فتك �عضو ��

ض أن القاتل أ�لغك �م�ان الجثة.. هكذا يوجد رجالن فقط لنف��
� ال�ون �عرفان ال�.. وأنت المحا�� تقرر أن تقتل نفسك

��
وتصمم ع� هذا.. تقود الس�ارة خمس ساعات لتقتل نفسك..
� ذلك وعلينا أن

� �ك؟ هناك فرصة واه�ة ��
ك أحدا �� هل ���

نمحصها �دقة.. تحقق من مسار رحلة (�ل�فورد).. افحص
�طاقة ائتمانه.. أين أ�ل؟

أين وضع وقودا لس�ارته؟ من هم أصدقاؤە؟
�ان لديهم عمل كث�� �االنتظار.
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☆ ☆ ☆
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ستة..
ه�ع أحد األط�اء ع�� �اب الطوارئ، وقال ش�ئا لموظفة
االستق�ال.. ثم دنا من (د�انا) وقدم نفسه �اسم دكتور (س�مون

ف��واي)..
�ان طب��ا نفس�ا، وقد استدعاە طب�ب األطفال لمناظرة

الحالة..
سأل المالزم (هاردي) (مارك) عما إذا �ان جائعا..

� ترك الم�ان.. فقال
ما �ان (مارك) جائعا ل�نه �ان يرغب ��

: �� ال��
.. � جر) �الج�� �ا.. سأبتاع لك (هام�� - لنذهب إ� ال�افي��

.. ومرا ع�� صالة مزدحمة إ� الطابق السف��
� � ركن الم�ان، ودعا الص��

أشار (هاردي) إ� منضدة فارغة ��
للجلوس هناك.

�ان �حاول جعله يت�لم �أي ثمن.. وقد هددە �أن أخاە لن
، ولسوف يرسل إ� مؤسسة عقل�ة ح�ث ي��طونه �

�ش��
�السالسل و�طعمونه �األناب�ب.. �ان رجال طي�ا ل�نه ارتكب

خطأ التعامل مع (مارك) و�أن عمرە خمسة أعوام..
من المدهش أن ترى ك�ف تنمو األ�اذ�ب..

ة سهلة التغط�ة، ثم تتورط فتغطيها أنت ت�دأ �أ�ذو�ة صغ��
� النها�ة تجد نفسك تتم�� لو قلت

�أخرى ثم أخرى.. و��
الحق�قة من ال�دا�ة.

ء من أول لحظة. �
ليته قال �ل ��

جاء (هارى) �حمل ص�ن�ة عليها الشطائر وال�طاطس
المقل�ة وعل�ة م�اە غاز�ة، ف�دأ (مارك) �أ�ل.
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� الذي ج�ح وجهك هكذا؟ - من الص��
طة ال يتعبون.. عل�ك أن تكذب لتغ�� سحقا� إن رجال ال��

: �� كذ�ة أخرى.. قال لل��
، وقررنا � � الغداء و�شاجرت مع ذلك الص��

- ال أعرفه.. كنا ��
� أ�ذب أل�س � �عد المدرسة ل�س��ة األمر.. أنت تحسب��

أن نلت��
كذلك؟

طة عن المضغ، وقال: كف رجل ال��
.. إن قصتك مألى �الثغرات.. � - ال أعرف �ا ص��

� غرفة �الطابق التاسع، ح�ث جناح األمراض
�� ( �ان (ر���

النفس�ة.. األضواء خافتة واألصوات أ��� هدوءا.. هناك حارس
.. � أمن يتهامس مع الممرضات و�راقب الداخل��

وقد صعد (مارك) إ� غرفة أخ�ه، ب�نما جلس المالزم
�ا يتحدث مع المخ�� الخاص (ج�سون � ال�افي��

(هاردي) ��
ما�تون) من الم�احث الف�درال�ة.. وق��ــهما �ان عم�ل آخر

�جول قرب المصعد.
ح (ج�سون) للمالزم أن الم�احث الف�درال�ة قد تولت ��
القض�ة �ال�امل (2)، وتو� عمالؤها رفع �صمات الس�ارة، وقد
� معرفة ما إذا �ان

وجدوا �صمات طفل �الداخل، وهم راغبون ��
(مارك) قد دخل الس�ارة.. قال (هارى):

� ال أحس�ه �قول الحق�قة.. - ال.. ل���
- هل لمس ش�ئا �مكن أن نأخذە لنجد �صماته عل�ه؟ نحن

. � الس�ارة ق�ل انتحار المحا��
� كونه �ان ��

�شك ��
نظر (هاردي) إ� سلة المهمالت، وقال:

ب عل�ة م�اە غاز�ة وهو �جلس هنا.. .. لقد �� - هذە ��
سلة مهمالت واحدة بها عل�ة واحدة.. �التأ��د �� هذە..
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نظر (ما�تون) حوله، ثم لف �دە �مند�ل ومدها داخل سلة
� جي�ه.

المهمالت، وأخ�ج العل�ة ل�دسها ��
� ل�لته هنا؟ - هل س�ب�ت الص��

� غرفة أخ�ه..
- نعم.. لقد وضعوا فراشا آخر ��

 

☆ ☆ ☆
 

..( قال دكتور (ف��واي) لألم �عدما ف�غ من فحص (ر���
- هذە حالة حادة من (اضطراب توتر ما �عد الصدمة)..

سأله (مارك):
- ما مع�� هذا؟

� يرى شخص ش�ئا مفزعا ال �ستطيع التعامل معه.. إن - ح��
ة المروعة.. سنغذ�ه أخاك لم �ستطع اس��عاب تلك الخ��
�المحال�ل ألنه ال �أ�ل، ول��ما يتعا�� غدا.. س�شعر �العزلة
ة و�لوم نفسه ع� ما حدث، لهذا �جب عل��ما أن ت�ق�ا والح��

� والجسدي.
� �األمان والدعم العاط�� ل�شعرا الص��

نامت األم من التعب �عد يوم ط��ل حافل �العمل
واالنفعاالت، ل�ن (مارك) �ان متوترا قلقا.. لهذا غ� أمه
�المالءة، وقرر أن �ستكشف هذا الطابق، ول��ما اتجه إ�

�ا قل�ال. ال�افت��
 

☆ ☆ ☆
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س�عة..
.. مولعا � �ــــج) مولعا �أن �كون محاطا �مرافق�� �ان (فول��
� نحو المح�مة

�لحظة أن تدور أجهزة التص��ر، وهو �م��
ا من الوقت وحوله (فينك) و (وا� بوكس)، وقد أم�� كث��
� أمام

� أفالم (الف�ديو).. �ان �ج�د الم��
يراقب نفسه ��

العدسات وهو �عقد كف�ه أمام صدرە، �أنه يتم�� لو �ج�ب �ل
األسئلة، ل�نه كرجل �الغ األهم�ة ل�س لد�ه وقت ل�نه إذ دخل
� الشارع الرئ��� من (ممف�س) �عد منتصف

المب�� الف�درا�� ��
� الداخل �ان رجل الم�احث

ون.. �� الل�ل؛ لم �كن حوله كث��
. � � مرهق�� الف�درال�ة (ج�سون ما�تون) يرشف القهوة مع عم�ل��
�ــــج) ع� المقعد الوح�د، وراح (ما�تون) �ح�� جلس (فول��

� الشاهد.. إلخ.. له تفاص�ل القصة والعثور ع� الس�ارة، والص��
إلخ.. وقال:

� (مارك سواي)، وهو �اذب.. نحن نعرف أنه - اسم الص��
�اذب.. إن �صماته تمأل الس�ارة

من الداخل.. لقد ضاهينا ال�صمات ونعرف ج�دا أنه �ان
جي��ا).. داخلها.. ثم إن هناك عقب س�جارة تحت شجرة.. (ف��
� نفس الن�ع الذي �ستعمله األم.. من الواضح أنه �ان �دخن ح��

ظهر (�ل�فورد) �س�ارته.. ر�ما جذب خرطوم العادم ل�ننا لسنا
متأ�دين.. إن الحصول ع� �صماته فوق الخرطوم صعب إن لم

�كن مستح�ال..
- لقد أطلق (�ل�فورد) طلقة من مسدسه داخل الس�ارة.. ال

نعرف م�� ولماذا حدث هذا، ل�نه حدث..
�ساءل (بوكس):
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- لماذا (ممف�س)؟
�ــــج) رأسه م��دا السؤال، فقال (ما�تون): هز (فول��

- ألنه ولد هنا..
� ثقة �أن من الطب��� أن ي�تحر �ل إ�سان ح�ث

قالها ��
�ــــج) لم �فهمها، فأدرك (ما�تون) أن ولد.. �انت دعا�ة ل�ن (فول��

الرجل لم �كن ذك�ا إ� هذا الحد..
�ــــج) مذكرة االنتحار، وقال: قدم لـ (فول��

� وقت سابق،
- خذ الحذر.. إنها أصل�ة.. لقد كت�ت �لها ��

ە.. تقول: (مارك).. أين أنت؟ ماعدا إضافة �قلم (ب�ك) نفد ح��
نا قراءته.. الرجل ل�س له أقارب وال أصدقاء هذا ما استطاع خب��
� أنه يتحدث عن (مارك سواي).. نحن �اسم (مارك)، وهذا �ع��
� الس�ارة وتحدث إل�ه الرجل، وعرف

� �ان �� نعتقد أن الص��
.. �عد � )، وعرف هو اسم الص�� � أن اسم المحا�� (رو�� الص��
هذا �فر األخ�� من الس�ارة، ف�دون المحا�� هذە الع�ارة، ثم

�طلق الرصاص ع� نفسه..
؟ � - ولماذا �كذب الص��

.. � - أوال ألنه خائف.. ثان�ا ألنه ص��

ء مخ�ف. �
ە ��� ألن (�ل�فورد) أخ��

�
�ان تق��رە عن الحادث �ارعا، وقد ترك صمتا مؤثرا ��

�ــــج): ا قال (فول�� الحجرة �عد ما ف�غ.. أخ��
� (مارك).. - �جب أن نعرف ما �عرفه الص��

إن ما ال تعرفه �ا مس�� (ما�تون) هو أن (�ل�فورد) �عرف
م�ان جثة (ب��ت):

: � نفاد ص��
قال (ما�تون) ��

�ــــج).. إن هذە ة ال أعرفها �ا مس�� (فول�� - هناك أش�اء كث��
� ال أر�د أن أعرف �� (ممف�س) وأنتم من (نيو أورل�انز).. ل���
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� �
� هنا.. إنها الواحدة ص�احا، � الجثث ح�� ذق��

� غارق �� .. إن�� أ���
، لهذا سأظل أعمل فيها � � قض�ة ال تخص��

وهأنذا مازلت أعمل ��
� (الري ترومان).

ح�� الواحدة ظهر غد، و�عدها يتوالها صد���
�ــــج): قال (فول��

- إن القض�ة مهمة �ال�س�ة للم�احث الف�درال�ة، ولسوف
�قدر رئ�سها األمر لو عرف مدى تعاونك..

� هذا..
- أشك ��

.. هل تفهم؟ � - إن علينا أن نعرف �ل ما ق�ل للص��
نظر له (ما�تون) ولم �قل ش�ئا

 

☆ ☆ ☆
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ثمان�ة..
� ذلك المب�� العامر �م�اتب

ة �� خطا (مارك) إ� ردهة صغ��
.. � المحام��

ونز)، � مكت��ة ع� لوحات من (ال�� �انت أسماء المحام��
..( وغال�ا ما �س�قها حروف ونقاط ع� غرار (ج. و�ستون �ا���

(ف. مكدونالد دورستون)..
وصل إ� نها�ة الردهة شاعرا �الره�ة..

� �ل
ورح يتأمل الم�اتب مفتوحة األبواب.. زحام ره�ب ��

م�ان، ووجوە �الحة ي�دو عليها الشقاء.. واضح أن �لهم محامو
تع��ضات..

� ا وجد �ا�ا من دون الفتة برون��ة �حمل اسم (ر��� أخ��
ة.. الف. محام�ة).. و�ان مكت��ا �حروف صغ��

أدار المق�ض وخطا إ� الداخل.. �انت غرفة االستق�ال
ة فارغة هادئة، وثمة موس�قا ناعمة تمأل الم�ان، ومنضدة صغ��
عليها كومة من المجالت.. شاب ب��طة عنق �جلس ع� مكتب

سأله:
- هل �� أن أساعدك؟

- نعم.. أنا �حاجة إ� محام..
- أنت أصغر من أن تحتاج إ� محام.. أال ترى هذا؟

- ��.. ل�ن لدي مش�لة.. من أنت؟
ها.. و�اتب محام كذلك (�لينت فان هوزر).. - أنا سكرت��

ها أنك هنا.. سأخ��
� عص��ا، وراح ي�ساءل: أ�ة محام�ة هذە؟ قرر أن �ان الص��
�جرب حظه هنا.. من الواضح أنها �حاجة إ� عمالء، ولديها
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�
وق له ألنه رأى مثلها �� الوقت لتعينه.. إن فكرة امرأة محام�ة ل��
حلقات (قانون لوس أنجل�س) التلف��ون�ة.. و�انت �ارعة �حق..

� الهاتف..
� �انت تت�لم �� � الف) ال�� دخل (�لينت) إ� (ر���

� أ��� منها تت�لم.. أشار لها اإلشارة المعتادة
�الواقع �انت تص��

� أن هناك من ي�تظر �الخارج.. � تع�� ال��
، مارست المحاماة لمدة � � سن الثان�ة والخمس��

�انت ��
خمسة أعوام.. لها شعر قص�� جدا رمادي اللون، وقامة

متوسطة، وتضع ع��نات أن�قة..
ا، وقالت: وضعت السماعة أخ��

- ماذا هناك؟
- ثمة ز�ون جد�د لك..

- لست �حاجة إ� ز�ائن.. أنا �حاجة إ� ز�ائن �دفعون.. ما
اسمه؟

اب�سم، وقال:
ة من العمر.. وهو � العا��

�� � (مارك سواي).. إنه مجرد ص��
وحدە..

. �
ة دق�قة قاطعنا وأنقذ�� - دعه �دخل.. �عد خمس ع��
خ�ج (�لينت) وسمح لـ (مارك) �الدخول إ� المكتب..

ا جدا، ولم تكن أول ما الحظه هو شعرها.. �ان رمادا قص��
عجوزا ل�نها لم تكن شا�ة.. و�ان ث��ــها أسود أن�قا..

دعته إ� الجلوس، فجلس ع� حافة المقعد خائفا.. لقد
طة، وغدا �كذب ع� كذب ع� أمه، وكذب ع� رجال ال��
رجال الم�احث الف�درال�ة.. ر�ما حان الوقت ل�عض الصدق ع�

. ل�ن فكرة ال�الم أمام غ��ب أثارت ذعرە.. س��ل التغي��
- �م سنك �ا (مارك)؟

. �
أحد ع�� عاما �ا س�د��
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�
� � �� أ�ون جدتك، ل���

).. أنا عجوز �ما �ك�� � � (ر���
- ناد��

.( � � �ـ (ر��� أوثر أن تنادي��
� الذي �ان واضحا أنها �ستمتع بهذە المحادثة مع هذا الص��
�حتاج إ� محام، ول�ن (مارك) �ان �عرف أنها ستفقد اب�سامتها

إذا ح�� قصته..
- لو حك�ت لك ش�ئا.. هل تقولينه لسواي؟

- أ�دا.. إنها مسألة ثقة مهن�ة.. ما تقوله هو �..
- أ�دا؟

- أ�دا.. إن المحا�� �الطب�ب والقس.. �الهما ال �كشف
�ا..

نظر لها دون أن يرمش دق�قة، وأقنع نفسه �أنها جديرة
�الثقة.. سألها:

- �م أتعا�ك؟
- ال أعرف أي ن�ع من القضا�ا هذە..

.. � المس�ش��
- حسن.. هناك شخص م�ت وشخص ��
. � طة والم�احث الف�درال�ة ي��دون استجوا�� وال��

- أعتقد أنه ل�س معك ال�ث�� لتمنحه �� �ا (مارك)..
- نعم..

ض أن تدفع �� ع��ونا.. و�دفعه أ�ون محاميتك.. - المف��
هل معك دوالر واحد؟

أخ�ج دوالرا من جي�ه وناولها إ�اە..
� حاجة إ� هذا الدوالر ل�نها تقال�د المهنة، و�انت

لم تكن ��
� الغالب آخر م�لغ تتقاضاە منه.. هذا س�جعله

تعرف أن هذا ��
فخورا ألنه استأجر محام�ا.. وضعت الدوالر أمامها وقالت:

- اآلن أنت عم��� وأنا محاميتك.. فل�سمع قصتك..
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� حصل عليها أخ�ج من جي�ه ورقة من ج��دة.. الج��دة ال��
� تح�� عن الحادث، وجعلها تقرؤها، ثم قال من المس�ش�� وال��

�عد ما فرغت:
.. �

- �قال إن الجثة وجدها ص��ان.. هذان أنا وأ��
- ل�نها ل�ست ج��مة أن تجد جثة

- أعرف.. ل�ن القصة لم ت�ته.
وتنفس �عمق، وراح �ح�� لها القصة �التفص�ل.. �عد خمس
� وجهه

) قط�ت �� � ة دق�قة دق (�لينت) ال�اب، ل�ن (ر��� ع��
.. فاخت��

� مفكرتها.. ثم عادت �ستع�د القصة
ء �� �

�انت تدون �ل ��
� هذە المرة �انت لديها أسئلة �سد بها �عض ثغرات

ثان�ة، و��
� الجدة ثرة الحم�م ب�� القصة.. لقد ولت اب�سامتها، وراح جو ال��

وحف�دها، ل�حل محلها أسئلة دق�قة محددة..
ء الوح�د الذي اس��قاە (مارك) لنفسه �ان م�ان �

ال��
اعة، ل�نها أجلت السؤال إ� ) هذا ب�� � الجثة.. وقد فهمت (ر���
� صادقا.. إن �ل هذە التفاص�ل تدل ع� ما �عد.. �ان الص��

صدقه، ال ع� خ�االت من عقل جامح.. ثم إنه خائف ح��
� النها�ة سألته:

الموت.. ��
ء؟ �

- هل قلت �� �ل ��
- ال.. ل�ن تق���ا..

- وهل كذ�ت ع�؟
- ال.

- هل ت��د إخ�اري عن موضع الجثة؟
؟ � وهل ت��دين هذا م��

؟ �
�� - لست واثقة.. ل�ن لماذا تخ�� أن تخ��

� أعرف.. - أنا خائف أن �عرف الناس أن��
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�
�ن، و�ان س�قتله ) إن عم�له قد قتل ال�ث�� لقد قال (رو��
ألنه �عرف.. إن الرجل من (الماف�ا).. ولو عرف �أمري لجاء من

. � .. وهذا �خ�ف�� أج��
� حقا، ولو نصحته ) حائرة اآلن.. إن مع الص�� � �انت (ر���
�أن �خ�� الم�احث الف�درال�ة �ما �عرف، فال أحد �ضمن سالمته

�عدها.
- ال يوجد قانون يرغمه ع� ال�الم.. ر�ما هو �عوق العدالة،
� ع� �ل حال.. إنهم ال �عرفون ما �عرفه، ولو لم ل�نه مجرد ص��

�ستط�عوا إث�ات ظنونهم فهو آمن تماما..
� �موضع الجثة �ا (مارك).. اتفقنا؟ ع� األقل

�� - ال تخ��
اآلن مالم أطلب منك ذلك.. فلنلق رجال الم�احث الف�درال�ة..
.. �عدها نقرر ما �

لن تقول ش�ئا.. أنا من س�ت�لم وأنت تص��
نعمله..

ثم قالت إنها ستوصله إ� المس�ش�� بنفسها، وسألته:
- أين س�لقاك رجال الم�احث الف�درال�ة..

.. � المس�ش��
أظن ��

� حقي�تها. فجأة �دأت
�� � نظرت لساعتها، ثم دست مفكرت��

�شعر بتوتر ب�نما (مارك) ي�تظرها جوار ال�اب.
 

☆ ☆ ☆
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�سعة..
� الطابق الثامن من

) غرفة فارغة �� � وجدت (ر���
.. دخلت مع (مارك) متعجلة، ف�� قد تأخرت عن المس�ش��

موعد الم�احث الف�درال�ة ع�� دقائق.. قالت له:
- ارفع قم�صك..

- ماذا؟
- ارفع قم�صك..

قالتها م�ة، ففعل �ما طل�ت.. فتحت حقي�تها وأخرجت
ائط � و�� ا، و�عض الالصق الط�� جهاز (�اس�ت) أسود صغ��

الفل�رو.
� اهتمام.. ي�دو واضحا أنها فعلت هذا

راقبها (مارك) ��
ائط الالصق، ثم أح�مت ا.. ث�تت الجهاز إ� معدته ��� كث��

. � الت�ب�ت �الفل�رو، وجعلته �ع�د القم�ص إ� �واله الجي��
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.. �
- وماذا لو ف�شو��

- لن �فعلوا.. إنهم هنا ليت�لموا ال ل�عتقلوا..
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ء �جعلهم �خرجون �
- وماذا لو صدر منه صوت أز�ز أو ��

أسلحتهم؟
قالت و�� تخ�ج من الغرفة، ب�نما هو يركض وراءها محاوال

اللحاق بها:
- لن تكون هناك أصوات، وهم ال �طلقون الرصاص ع�

الغلمان..
 

☆ ☆ ☆
 

ز متهال�ا م�سخا � من مس�ش�� سانت بي��
�ان الطابق الثا��

) ت�حث عن الغرفة � ألنه أقدم من الثامن ط�عا، وهرعت (ر���
� حزم وشجعته.. وع� ال�اب

�� � (28)، وأمسكت ب�د الص��
ضغطت ع� زر ال�سج�ل من فوق قم�صه وسمحت له

�الدخول.
ق�ع ال�اب فسمع المقاعد تتحرك، وقال صوت غ�� ودود:

(ادخل)..
�انت الغرفة ض�قة بها منضدة �جلس خلفها رجالن ال

يب�سمان، وسأله أحدهما؟
- ال �د أنك (مارك).. أين والدتك؟

- ومن أنتما؟
قال أحدهما (والحق�قة أنهما �انا ي�دوان و�ل�سان �أنهما

توءمان)..
- أنا (ج�سون ما�تون) من الم�احث الف�درال�ة لـ (ممف�س)،
أما زم��� فهو (الري ترومان) من الم�احث الف�درال�ة لـ (نيو

أورل�انز).. هال جلست؟
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�ط الالصق جلس (مارك) �حذر، وهو �خاف أن يتدا� ال��
ف�سقط جهاز ال�اس�ت..

س�ق�ضان عل�ه و�ق�دانه �األصفاد، ولن يرى أمه ثان�ة..
وضع (ترومان) األوراق أمامه وهو ي�نفس �عمق، وقال:

- نحن �حاجة إ� ال�الم �ضع دقائق معك �ا (مارك)..
؟ �

� الطابق التاسع مع أ��
؟ إنها �� - إذن هل أستد� أ��

ت�ادل الرجالن النظرات، ثم قال (ترومان):
- �مكنك أن تطلبها إذا أردت، ل�ن ال دا�� لهذا ع�

اإلطالق..
- وهل أحتاج إ� محام؟

.. نحن - لن تحتاج إ� واحد.. إن �� إال �ضع أسئلة ال أ���
طة.. م�احث ف�درال�ة ولسنا من ال��

� �حاجة إ� محام، � �ا س�دي.. أعتقد أن�� - وهذا ما �خ�ف��
� وما إ� ذلك...

ل�ح�� حقو��
قال (ترومان) مب�سما:

� �عطلون األمور.. إنهم يتقاضون ماال، ثم - إن المحام��
� ذ�� ولن ت��د األمور ع� �ضع ء.. أنت ص�� �

�عوقون �ل ��
وم) قت�ال فوق أسئلة.. لقد قلت إنك وأخاك وجدتما (ج��

س�ارته، فهل هذە �� الحق�قة؟
ان هذە حق�قة.. و�انت لهجته واضحة.. إنهما ال �عت��

- هل ع� أن أج�ب هذا السؤال؟
- ط�عا.. نحن الم�احث الف�درال�ة، ون��د أن نعرف..

- وماذا لو لم أجب؟
ة.. سنأخذك إ� مكت�نا، ونوجه لك �عض - أش�اء كث��
األسئلة الخشنة، ول��ما استدعينا أمك.. ستكون هناك متاعب

ة.. كث��
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وت�ادل الرجالن النظرات من جد�د، فهما قد �دءا ع� أرض
� غي�ة األب��ن

ة من اللحظة األو�.. إن استجواب األطفال �� � مه��
� جس�م.. ل�ن ما أهم�ة ذلك؟ إنه وحدە هنا، وما �انا

خطأ قانو��
ل�جدا فرصة أفضل.

- هل تعرف مع�� (تعط�ل العدالة)؟ إنها ج��مة.. والشخص
�
الذي �كتم شهادته قد يتهم بتعط�ل العدالة و�جد نفسه ��

السجن..
هنا سأله (مارك):

.. فهل تطلب محام�ا؟ �
� م�ا��

- لو وجدت نفسك ��
� (وجع دماغ).. - �الطبع ال.. لن أطلب محام�ا.. إن المحام��

و�ن لم �كن لد�ك ما تخف�ه فال دا�� لمحام..
�ان قد �دأ �شتاط غض�ا ولم �دهش هذا (مارك).. لقد تعلم
من التلف��ون أن أحدهما �جب أن �كون حاد الط�اع واألخر
�� �� الط�ب – ال�� رق�قا لط�ف الحاش�ة.. هذە لع�ة (ال��

س).. الط�ب يب�سم ط�لة الوقت و�لوم زم�له لصالح ال��
(مارك).. ثم �خ�ج (ما�تون) غاض�ا، هنا �كون (مارك) مستعدا

إلفراغ �ل أ�ارە ع� المنضدة أمام (ترومان)..
� ث�ات:

قال (مارك) ��
اندا) � آخذ التعد�ل الخامس (3).. وأسأل�م اتفاق (م�� - إن��

.(4)

زالت االب�سامة من ع� وجه (ترومان)، وهز رأسه وقال:
ا.. - أخ�� أنك �شاهد التلف��ون كث��

قال (مارك) وهو يتأهب للنهوض:
- هل �� أن أذهب إ� الحمام؟

- �التأ��د.
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� إ� قالها (ترومان) وهو �خ�� أن �كونا ضغطا ع� الص��
� الغرفة

حد إصابته �اإلسهال، وجلس مع زم�له وحدهما ��
ي�تظران.

 

☆ ☆ ☆
 

� من � الخمس��
�عد ر�ــع ساعة انفتح ال�اب، وظهرت امرأة ��

� ينهض ل�نها أشارت له �� �جلس.. عمرها، ف�اد أحد الرجل��
قال (ما�تون):

- ال �مكنك الدخول هنا.. إنها...
� وضعت واحدة أمام �ل أخرجت من حقي�تها �طاقت��

منهما، وقالت:
� الف) محام�ة (مارك سواي).. - ال أظن هذا.. أنا (ر���

سألها (ما�تون):
- وأين (مارك)؟

� م�ان ما حسب التعد�ل الخامس.. هل �� أن أرى
- إنه ��
ه�����ما؟

أخ�ج العم�الن ه���يهما، فتفحصتهما ودونت �عض
المالحظات، ثم قالت:

� دون وجود أمه؟ وهل طلب - هل حاولتما استجواب الص��
أن �ستد� محام�ا ل�ن�ما رفضتما؟

� ت�ادل الرجالن النظرات.. من السهل أن �كذ�ا ما دام الص��
ل�س هنا.. إنه مجرد غالم مذعور ب�نما هم الم�احث الف�درال�ة

ذاتها..
� النها�ة.. وقال (ترومان):

ستصدقهما ��
� عكس هذا فهو �اذب.. - �الطبع ال.. ولو قال الص��
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) حقي�تها وأخرجت (ال�اس�ت) األسود � � �طء فتحت (ر���
��

� هلع وان�مشا.. قالت
ووضعته ع� المائدة.. نظر له العم�الن ��

�رة: �اب�سامة ��
- اآلن نحن نعرف من ال�اذب..

� صمت، فقالت:
حك (ترومان) أرن�ة أنفه ��

�
�� � �ط �ا ش�اب.. لقد حاولتما استجواب ص�� - �له ع� ال��

غ�اب أمه.. هددتماە �السجن واالحتجاز له وألمه.. سأل�ما إن
� �أنهم �ان �حتاج إ� محام ل�ن�ما قلتما: ال.. ووصفتما المحام��

(وجع دماغ).
�ط.. فكر أن ي�ب و�أخذە و�مزقه إ� نظر (ما�تون) إ� ال��
أجزاء، ل�نه �ش�ل ما خمن أن المرأة لديها �سخة أخرى منه..
�ط أن ��لفه مهنته.. ر�ما النقل أو اإل�قاف.. �ان بوسع هذا ال��
� جهاز الم�احث

إن هذە المرأة تعرف العق��ات الصارمة ��
الف�درال�ة..

؟ � - أنت ر�طت جهاز �سج�ل �جسد الص��
- ولم ال؟ أنتم الم�احث الف�درال�ة �ستعملون أجهزة

� هذا..
ال�سج�ل ط�لة الوقت.. ال جرم ��

قال (ترومان) وهو �طرقع أصا�عه:
- انظري �ا مس (الف).. نحن أسفان.. لقد اندفعنا أ��� من
�
ف بهذا ونعتذر عنه.. ل�ننا حقا �ا�سان ونرغب �� الالزم.. نع��

� من هو (مولدانو) ومن هو ال�الم مع مو�لك.. أنت تعرف��
(�ل�ف)؟

قالت:
� الثالثة �عد

�� � � مكت��
� األمر، وس�كون لقاؤنا ��

- سأفكر ��
.. �ط م�� ولسوف �كون �نا الصغ�� الظهر.. سأ��� هذا ال��

اتفقنا؟
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از؟ � - هل هذا اب��
. �

- إنه كذلك �الض�ط.. �مكن�م أن �شكو��
واتجهت إ� ال�اب، هنا صاح (ما�تون):

�ــــج) - لحظة.. ثمة رجل �حب أن �كون معنا.. إنه (روي فول��
الذي...

� (ممف�س)؟ �الطبع فل�أت مع�ما.. س�كون
�ــــج) �� - (فول��

.. فا �� هذا ��
☆ ☆ ☆
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ة.. ع��
�ــــج) و (ما�تون) و (ترومان) إ� غرفة االستق�ال وصل (فول��
� تمام الثالثة.. قا�لهما (�لينت) وقدم

� الف) �� � مكتب (ر���
��

�ــــج) إنه المد�� العام للوال�ات لهما الشاي والقهوة.. قال (فول��
� جنوب (ل����انا) و�نه ال يتوقع أن يتأخر.. و�ان هذا

المتحدة ��
خطأ منه..

، ب�نما � دق�قة وهو �غ�� لقد انتظر نحو خمس وأر�ع��
� (�لينت)

� �ل مرة ي�بح ��
العم�الن �طالعان المجالت.. و��

) ع� الهاتف مع عم�ل مهم.. �أن ما جاء � ل�كون الرد أن (ر���
�ــــج) ألجله أمر تافه. (فول��

تم�� أن ين�ف ل�نه لم �ستطع، و�انت هذە من المرات
� ابتلع فيها اإلهانة وسكت. النادرة ال��

ة ت�ناثر ال�تب � النها�ة دعاهم (�لينت) إ� غرفة صغ��
��

( � ع� رفوفها.. و�ان عم�ال الم�احث الف�درال�ة قد عرفا أن (ر���
�
تمارس المهنة منذ أر�عة أعوام.. لقد خدعتهما امرأة عمرها ��

المهنة أر�عة أعوام�
قال (ترومان) �ال تردد:

- خذ الحذر �ا (روي) من هذە المرأة.. ل��ما �سجل ما
نقول..

� هذا؟�
- ما الذي جعلك تفكر ��

ء.. �
� (ممف�س) هؤالء �سجلون �ل �� - إن محام��

�ــــج) �ما �ان مع فلم �كن الرجالن قد ج�ا ع� إخ�ار (فول��
المحام�ة..

) وصافحت الجميع، وقالت: � انفتح ال�اب، ودخلت (ر���



4049

ي.. هل �ضا�ق�ما أن أسجل هذا المؤتمر؟ - آسفة لتأخ��
ا من الدرج وضعته ع� وأخرجت جهاز �سج�ل صغ��
� فكر عم�ال �ــــج) �الم�ح، ع� ح�� المنضدة.. تظاهر (فول��
� أنه لط�ف منها أن �ستأذن هذە المرة.. واب�سم

الم�احث ��
الجميع لجهاز ال�سج�ل..

�ــــج) لألمام، وقد �دا واضحا أنه من س�دير � (فول�� انح��
ال�الم:

- أين عم�لك؟
.. األط�اء ي��دون أن �كون مع أخ�ه. � المس�ش��

�� -
- هل �مكننا أن نقا�له؟ نحن نعرف ج�دا من قتل عضو
� مجلس الشي�خ.. ولدينا المش��ه ف�ه، ولدينا مسدسه.. ل���

��احة لست مستعدا لمحا�مة من دون جثة..
� المحا�م

� دفء.. لقد ق�� ساعات ط��لة ��
واب�سم لها ��

و�عرف ك�ف ي�دو مخلصنا..
أضاف (ما�تون):

� �ل م�ان داخلها..
� الع��ة.. �صماته ��

� �ان �� - إن الص��
وضعت األوراق أمامها وقالت:

- حسن.. أحسب أن السؤال ال�ب�� هو: ك�ف حصلتم ع�
؟ � �صمات الص��

�ــــج): قال (فول��
�ــها �� � - �س�ط جدا.. أخذنا إحدى علب الم�اە الغاز�ة ال��

. � المس�ش��
��

- إذن أنتم اعتديتم ع� ح��ة وخصوص�ة طفل، من أجل
ج��مة �� رؤ�ة انتحار.
- وهل رأى انتحارا؟

ك.. - ال أستطيع أن أخ��
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� الدفاع هم من �ــــج) �عرف أن أفضل محام�� �ان (فول��
�ج�دون االبتعاد عن القض�ة األساس�ة.. إنهم �لقون الصخور
فوق التهمة األساس�ة ل�خفوا تورط عمالئهم الواضح و��خون
اع � � ان��

من أجل انتهاك اإلجراءات... حقا ال يوجد خطأ ��
طة ج�د.. ل�ن من فم ال�صمات من ع� عل�ة.. هذا عمل ��

الدفاع �غدو األمر انتها�ا آثما للخصوص�ة..
ف لنفسه أنها �ارعة.. و�رغم هذا اع��

قالت و�� تقلب أوراقها:
- لنلتق هنا غدا..

- ل�ننا متعجلون للغا�ة
- وأنا لست كذلك.. أنا �حاجة ألن أهضم �ل هذا، وأ�شاور

.. مع مو���
�ان هذا أق� ما �مكن الحصول عل�ه، لهذا نهضوا و�دءوا
اح �جمعون أوراقهم وأقالمهم.. إن ما قالته لم �كن �ص�غة اق��

�ل �ص�غة أمر.
 

☆ ☆ ☆
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.. أحد ع��
اتجه (�اري مولدانو) إ� ناص�ة (بور�ون)، وهو ينظر �مينا
� ثم إ� و�سارا �� يتأ�د من أن أحدا ال يراق�ه.. انحرف إ� ال�م��
ال�سار، ق�ل أن �دخل إ� (راندي).. لو �انوا يراقبونه اآلن فهم

رجال خارقون..
� (نيو أورل�انز) تديرە

�ان (راندي) مطعما عتيق الطراز ��
�
� الدرج إ� الطابق الثا��

األ�ة.. و�ان مظلما مزدحما.. صعد ��
وح�ا ب�دە أحد ال�لطج�ة هناك، ثم دلف إ� غرفة خاصة بها
�
أر�ــع مناضد.. ثالث خال�ة والرا�عة جلس إليها شخص �قرأ ��

ضوء شمعة..
� ته�ب، فل�ح له الرجل ودعاە �� �جلس..

دنا ��
� سوالري) هو خال (�اري)، وكب�� األ�ة.. و�ان

�ان (جو��
� (نيو أورل�انز)، وها هو ذا جالس

�ملك عدة مالە ومطاعم ��
كعادته �قرأ التقار�ر المال�ة و��تظر العشاء..

� هذە اللحظة..
� (�اري) عالما أنه غ�� مرغوب ف�ه �� انح��

� لقد سافر (جرونك) صد�قه إ� (ممف�س) وهو يراقب الص��
� محام�ا وهو يرفض ال�الم مع اآلن.. لقد استأجر الص��

الم�احث الف�درال�ة.. هذە أخر األخ�ار.
:( �

قال (جو��
- ال أصدق أنك بهذا الغ�اء �ا (�اري).. هل تدرك مدى

حماقتك؟
� إ� (ممف�س) - ل�كن.. أنا أحمق.. ل�ن علينا أن نرسل رجل��

) كذلك.. � ��� سل (بونو) ور�ما (ب�� اآلن.. فل��
- هل ت��د أن تقتل الطفل؟
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- ر�ما.. ل�ننا سنعرف ما �عرفه أوال، ولو �ان أ��� من الالزم
سنقتله..

� مندهش لصلة الدم ب�ننا �ا (�اري).. أنت أحمق تماما.. - إن��
) و (بونو) ل�ن ال تأت �حر�ات غب�ة.. هل تفهم � ��� أرسل (ب��

هذا؟
- نعم �ا س�دي.
ل�ح ب�دە، وقال:
- فلتذهب اآلن..

 

☆ ☆ ☆
 

� الصفحة األو� من ج��دة (ممف�س برس)،
�انت الصور ��

�
و�انت مأخوذة من ملفات المدرسة منذ عام.. �ان (مارك) ��

� الصف األول وقتها.. وأسفل الصفحة
�� ( الصف الرابع و (ر���

وم �ل�فورد) وما �ان اسماهما، وقصة تح�� عن انتحار (ج��
حدث �عدە..

� قسم األمراض
تها له الممرضة الحسناء وهو جالس �� أح��

النفس�ة، وقالت له و��
تناوله الج��دة:

� - أنت مشهور اآلن.. أر�د توق�عك ع� األوتوجراف ح��
ي�سع وقتك..

نظر إ� وجهه ع� الصفحة األو�، وصاح:
- سحقا�

� يهتم �شئونه الخاصة، �ان هذا غ�� عادل.. إنه مجرد ص��
وفجأة صارت صورته ع� الصفحات األو� واألصابع �ش��



4053

� ملفات المدرسة؟ أل�س
إل�ه.. وم�� وجدوا الوقت �� �ف�شوا ��

من حقه �عض الخصوص�ة؟
� النافذة

�ان الوقت فجرا، والمدينة ت�تعش ب�طء.. وقف ��
يرمق المدينة النائمة وشعر �الوحدة.. �عد ساعة س�قرأ مليون

� المحمص. �ون القهوة و�أ�لون الخ�� شخص قصته وهم ���
� هذا الموقف دون

� نفسه �� من غ�� العدل أن �جد ص��
طة أب��ن �حت�� خلفهما.. �ان �حاجة إ� درع �حم�ه من ال��

� و - ال سمح هللا - الماف�ا.. والف�درالي��
�
�ان �عرف الماف�ا من التلف��ون ج�دا، و�ذكر ع�ارة ق�لت ��

: الماف�ا ال ت�� أ�دا، وقد تكررت ح�� مات �طل الف�لم ف�لم ��
� النها�ة برصاصهم..

��
ب ش�ئا ما.. �ا ل��� ل إ� ال�اف�� � خ�ج إ� الردهة، وقرر أن ي��
�
� السادسة ص�احا.. و��

اتجه إ� المصعد.. �ان خال�ا ��
الطابق الثامن انفتح ال�اب ودخل رجل �ل�س معطفا أب�ض، لم

ينظر له (مارك)..
انغلق ال�اب فإذا �الرجل �مسك �ـ (مارك) و��بته إ� جدار
المصعد.، ثم ركع ع� ركبته والتقط ش�ئا من جي�ه.. �ان له

وجه مخ�ف و�ان �لهث:
- اصغ �� �ا (مارك سواي)..

� الصورة..
ثم دوى صوت (�ل�ك) وظهر نصل مطواة ��

- ال أعرف ما قاله (�ل�فورد) لك، ل�ن إذا كررته أمام أحد -
� غرفة

ح�� محام�ك - فسوف أقتلك وأقتل أمك.. إن أخاك ��
؟ � (943).. أعرف أين �سكن ورأ�ت مدرستك.. هل تفهم��

توقف المصعد فنهض الرجل، وخ�أ المطواة..
ظل ال�اب مفتوحا ع�� ثوان ثم انغلق.. هنا أخ�ج الرجل

المطواة من جد�د وحركها أمام أنفه..
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؟ � - سأشق أحشاءك.. هل تفهم��
� عي��ه.

هز رأسه أن نعم نعم.. وتحجرت الدم�ع ��
� الطابق الخامس انفتح ال�اب فدخلت ممرضتان، وتنفس

��
� الطابق الثالث دخل ثالثة رجال آخرون..

(مارك) الصعداء.. و��
و�ش�ل ما اخت�� الرجل..

- هل أنت ع� ما يرام؟
� العرق

سألته إحدى الممرضات و�� ترى وجهه الغارق ��
.. � عي��ه، فهز رأسه �مع�� أنه �خ��

والدم�ع ��
� جوار خرطوم

�� ، واس�� �
� الطابق الثا��

غادر المصعد ��
ح��ق ب�نما الشمس تلتمع فوق المدينة..

 

☆ ☆ ☆
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.. اثنا ع��
� جاءت � الف) تطالع األوراق ال�� � مكتبها جلست (ر���

��
� ج��دة �د من (�حوث المطبوعات)، و�� هيئة تصنف مائ�� �ال��
يوم�ة، وترسل لك �ل ما ��� عن أي موض�ع ت��د.. و�� خدمة
� الدفع ل�نها �انت ت��د معرفة

لمن �دفعون.. ولم تكن راغ�ة ��
ء عن قض�ة (ب��ت) و (مولدانو).. �

�ل ��
�ان (ب��ت) د�موقراط�ا من (نيو أورل�انز) وصل إ� مجلس
الشي�خ، وقاد عدة حمالت ناجحة ضد التلوث، ومن أجل
ول تمقته �عنف �ات ال��ماو�ات والب�� حما�ة الب�ئة.. �انت ��
ة �حاول إث�ات عالقة � األعوام الستة األخ��

� �دأ �� خاصة ح��
� (نيو أورل�انز)..

�ات الوث�قة �الماف�ا �� تلك ال��
� ل�لة اختفائه ان�ف متأخرا وحدە من اجتماع عاصف،

و��
ل�قود س�ارته إ� ب�ته.. و�ان مولعا بتعلم اللغات، لذا �ان
ائط تعل�م � ل��

� س�ارته �ص��
�قتنص أ�ة فرصة ل�كون وح�دا ��

الروس�ة..
�
ون �� ، تم اعت�ارە مفقودا، وشك كث�� وعند ظهر اليوم التا��

وجود ج��مة، ل�ن أحدا لم �جد جثته.. فجأة ظهر إ� الوجود
�ــــج) اسم (�اري مولدانو) وارت�ط �اختفائه.. ثم دخل (روي فول��
إ� الم�ح ل�علن أمام أجهزة التص��ر إدانته لـ (�اري مولدانو)..
لم يت�لم عن الجثة ل�نه راح يؤكد أن �قا�ا السناتور س�تم العثور

� الوقت المناسب..
عليها ��

� وصل (مارك) كفت عن القراءة.. وح��
 

☆ ☆ ☆
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، وقالت �عد ما سمعت قصته: ر��ت ع� ظهر الطفل ال�ا��
- سأجري �عض الم�المات.. سأطلب من مدير المس�ش��

.( أن �ضع حراسة حول غرفة (ر���
� س�الحظ هذا..

- ل�ن من هدد��
. � ت�� - لو الحظ فلن �عرف أنك أخ��

� الشوارع، حك�ما �ما �فوق عمرە،
�� � �ان ص��ا صل�ا تر��

و�انت معج�ة �شجاعته حقا.
؟ ) س�كونان �خ�� � أن ماما و (ر��� - هل تظن��

فون، ولن �فعلوا - ط�عا �ا (مارك).. إن هؤالء القوم مح��
� يراقبوننا. ش�ئا غب�ا.. س��قون ق���ا مخت�ئ��

.. � ).. لقد رأ�ت السك�� � - هؤالء القوم ال (ي�لفون) �ا(ر���
� ح�� الموت؛ وقد

� (ممف�س لغرض واحد هو أن �خ�فو��
إنهم ��

� لن أت�لم.. � هذا.. إن��
نجحوا ��

 

☆ ☆ ☆
 

� الشارع الثالث، والسماء رماد�ة
�ان المطر مازال ينهمر ��

) نحو شارع � ب�نما الطرقات مبتلة زلقة وانحرفت (ر���
(ماد�سون) و�� تمسك ب�د (مارك) وتقتادە ع�� زحام

ات ساعة الغداء.. السكرت��
� س�ارته (المازدا)، فرفع

رآهما (جاك نا�س) ح�ث جلس ��
السماعة وقال �ضعة أش�اء لمساعدە �� يواصل اقتفاء أثر
.. وجد ، ثم أغلق الجهاز واجتاز مدخل المب�� � المحام�ة والص��

� الف - محام�ة).. � تقول (ر��� الالفتة ال��
مد �دە لمق�ض ال�اب فوجدە – لدهشته ينفتح.. أثار غ�ظه
�
اعة، و�دخل ل�ع�ث �� هذا ألنه �ان يتوقع �ا�ا موصدا �فتحه ب��
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� هذە البنا�ة.. إن أغلب
�� � الملفات ساعة غداء �ل المحام��

ة ال تع�أ �األمن ع� اإلطالق.. و�لها م�اتب المحاماة الصغ��
: إجراءات األمن والمال.. � تفتقر إ� ش�ئ��

� �ـ (�لينت) �سأله عما ي��د، فقال �صوت متعب �من فو��
ق�� يوما حافال:

� الف).. .. أ�حث عن (ر��� �
- أنا صح��

- �� ل�ست هنا.. هل معك �طاقة؟
ونها مع�� � ت�ع�� ة ال�� � تلك األش�اء الصغ�� - هل تع��

� �ل م�ان؟
�� � المحام��

. �
.. أنا صح�� �

- ال �ا صد���
واتجه إ� ال�اب وخ�ج..

ل�ست ز�ارة مثمرة، ل�نه عرف تفاص�ل المكتب.. وستكون
ز�ارته التال�ة أطول..

 

☆ ☆ ☆
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.. ثالثة ع��
� الطابق الرابع من فندق (راد�سون) الذي ال ي�عد سوى

��
)، �ان (بول جرونك) خمس م��عات عن مس�ش�� (سانت بي��
�لعب لع�ة ورق مملة مع (ماك بونو)، واألخ�� رجل (مولدانو)
ة ط��لة ل�ن أحدهما لم �كن مهتما من (نيو أورل�انز).. لع�ا ف��

بهذە اللع�ة..
�ان حذاءا (جرونك) ع� الفراش، وقم�صه مفتوحا، ودخان

� هواء الغرفة..
التبغ معلقا ��

إن (جرونك) صديق طفولة (مولدانو) الموثوق �ه، وقد
ة من ق�ل.. لم �كن �عرف أين � عمل�ات كث��

شارك (الموس) ��
دفن (ب��ت) وما �ان ل�سأل، وقد طلب منه (مولدانو) أن يتجه
�
إ� (ممف�س)، لهذا جاء برغم أنه �شعر �الملل، وهو �اق ��

� عمرە أحد الفندق �لعب الورق و�دخن و��تظر تحر�ات ص��
ع�� عاما.

� النافذة، ي�تظر
وع�� الغرفة �ان (جاك نا�س) �قف ��

ە ��خر تحر�ات (مارك �كة من المس�ش�� �خ�� م�المة ��
سواي)..

، �ما � الغرفة (943) �المس�ش��
لقد قرر وضع أداة تنصت ��

� مكتب المحام�ة س�كون سهال وهينا.. إن
أدرك أن وضع مثلها ��

العم�ل – ذلك المه�ج الذي �دعو نفسه (الموس) - �دفع ماال
طي�ا جدا ع� �ل حال..

� (جرونك) و (بونو) ف�درك و�ان �سمع الحد�ث الهامس ب��
أن األمر أخطر مما �ظن..

هؤالء القوم خطرون فعال.
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)، فمن وتأمل (جرونك).. برغم فظاظته وش�له (الشوار��
الواضح أنه رجل صبور..

هذا يناس�ه ع� �ل حال ألن القتلة �جب أن �كونوا
صبور�ن �اردين..

 

☆ ☆ ☆
 

� س�ارتها ال��اض�ة.. لم تكن
�� ( � ركب (مارك) �جوار (ر���

س�ارة جد�دة ل�نها �حال طي�ة، ولم �كن قد ركب س�ارة ر�اض�ة
) إنها تحب أن تقود ��عة، و�ان هذا � من ق�ل، وقالت (ر���

يناس�ه ط�عا..
� الطعام الذي ستقدمه له أم

ط�لة الط��ق راح �فكر ��
) تقتادە إ� دارها، وهو إجراء طالما فعلته � ).. �انت (ر��� � (ر���

مع األطفال عد��� األهل�ة وضحا�ا العنف.
� الطعام، ب�نما �� تتأ�د من أن أحدا ال ي��عها..

هو �فكر ��
�انت قد اتصلت �ـ (ما�تون)؛ وطل�ت أن �ضع �عض رجاله
)، وقد راق هذا لـ (ما�تون) � المس�ش�� ل�حموا األم و (ر���

��
ا.. كث��

.. والحق�قة أن العد�دين من اآلن تتم دعوتهم �ش�ل رس��
� المس�ش�� منذ زمن.. ل�ن

عمالء الم�احث الف�درال�ة �انوا ��
) لم تعرف هذا.. � (ر���

� �ه أشجار �لوط ضخمة دخلت الس�ارة إ� شارع جان��
ومنازل قد�مة.. فسألها:

- هل تأخذين عمالءك لب�تك غال�ا؟
� الغالب أطفال من بيوت ممزقة.. لهذا أشعر

- نعم� إنهم ��
�األسف لهم.. أنت �ال�س�ة لهم محظوظ، فلك أم طي�ة تح�ك
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ا.. كث��
� ح�ة:

قال ��
� رأينا س�ارته.. وم) ي�تحر ح�� - لي�نا تركنا (ج��

� تح�ط �ه الزهور والن�اتات ل من طا�ق�� � توقفت أمام م��
� هوائه،

الم�سلقة.. ودخال إ� ب�ت تف�ح رائحة الطعام الش�� ��
ح�� �اد �موت جوعا..

ة الحجم رماد�ة الشعر، فقالت خرجت للقائهما امرأة صغ��
:( � (ر���

- هذا (مارك سواي) �ا أماە..
قالت العجوز:

- لط�ف أن ألقاك �ا (مارك).. تعال واجلس هنا ح�� أعد ما
�ه.. ���

، � عت القرط�� � ) حذاءيها، ثم هزت شعرها وان�� � نزعت (ر���
وقالت:

- إن (مارك) �أ�ل أ�ل المس�ش�� منذ ثالثة أ�ام �ا أماە.. فهال
قلت له ماذا أعددت اليوم؟

فتحت العجوز الفرن، فتصاعدت رائحة اللحم مع الطماطم
ة من اللحم .. وأخرجت ص�ن�ة وقطعت قطعة كب�� � والج��
) لت�دل ث�ابها، فسألته � � أمامه.. وذه�ت (ر��� وضعتها مع الخ��

العجوز و�� تغلق الفرن:
- ماذا رأ�ت �ا ب�� مع أخ�ك؟ هلم� س�ت�لم.. �ل األوالد

اآلخ��ن يت�لمون�
ة قد تعلم ال�ث�� عن فن � الساعات األخ��

�ان ��
االستجوا�ات.. أجب عن السؤال �سؤال آخر �� �ش�ت ذهن

من �سألك، فسأل:
- هل �� تجلب أوالدا آخ��ن؟
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�
� الشهر.. أح�انا �مضون أسابيع عندنا.. تفعل

�� � - حوا�� اثن��
� ت��د أن �أ�لوا وج�ة طي�ة.. هذا ح��

� نهم شد�د، وقال:
راح �أ�ل ��

- رائعة.. �الفعل رائعة�
ة �الـ (الزان�ا)، ل�ن ما �أ�له �ان رائعا �حق.. لم �كن ذا خ��

).. هنا دق جرس الهاتف فأنص�ت �ضع � وجاءت (ر���
� مش�لة، وغادرت

حل ألن عم�ال لها �� دقائق، ثم أعلنت أنها س��
ثر مع (مارك).. تح�� له أنها من أصل الم�ان تاركة العجوز ت��

، و�نها تعلمت عمل الـ (الزان�ا) ألبيها منذ �ان عمرها ع�� إ�طا��
سنوات.

� ع� األعشاب ) فوجدتهما جالس�� � � المساء عادت (ر���
و��

خارج الب�ت..
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�انت األم ترشف �قا�ا القهوة وت��ت ع� رأسه، ب�نما �ان
�
�ــــح ع� حجرها.. وقد غاب �� هو مث��ا ع� نفسه، ورأسه �س��

س�ات عميق.
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سألتها همسا:
- منذ م�� نام؟

- منذ ساعة.. إنه طفل لط�ف.
- سأتصل �المس�ش�� ألخ�� أمه أنه هنا..

� الص�اح..
- لقد أ�ل ح�� امتأل.. سأعد له إفطارا شها ��

 

☆ ☆ ☆
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.. أر�عة ع��
�ــــج) ممن يهابون العمل الشاق.. �انت هذە لم �كن (فول��
� مدرسة القانون أنه ل�س ذك�ا، وأن عل�ه

طب�عة ف�ه منذ أدرك ��
.. إذا أراد النجاح أن �عمل أ���

�
� الدراسة، وانتخبوە رئ�سا للطالب ��

أرهق نفسه ��
)، برغم أن المدرسة.. �انت هذە �دا�ة تحوله إ� (حيوان س�ا��
أ��� الطالب لم �كونوا �عرفون بوجود هذا المنصب أصال -

رئ�س الطالب - ولم �كونوا ي�الون �ه.
� الحزب الجمهوري، وتعلم ك�ف �لعب

ثم �دأ نجمه �علو ��
اما اللع�ة، وتزوج س�دة لم �حبها ولم تح�ه، ل�نها أضفت اح��

ع� صورته االجتماع�ة..
� لم �ان �فضل المكتب ع� الب�ت، وناسب هذا زوجته ال��

تكن تح�ه، ل�نها �انت تعشق رات�ه.
� هذە القض�ة �الذات �ان يرى أن القانون واضح تماما: �ل

��
مواطن مطالب �الشهادة.. وال يتم إعفاء مواطن من هذا

الواجب ألنه خائف ع� نفسه أو سالمة أ�ته..
هذا هو القانون.. كتب ع� الحجر �حروف سوداء غل�ظة،
وال توجد اس�ثناءات أو ثغرات �ع�� منها األطفال الصغار
� س�ت�لم الخائفون.. إن دراسته لحاالت مماثلة تؤكد له أن الص��
.. � ت�ب جلسة لسماع أقواله أمام المحلف�� حتما.. س�قومون ب��

� الغالب س�فزعه هذا، وس�ت�لم �ما لم يت�لم قط..
��

� عمله.. رجل
�ــــج) �حب أن �قال عنه إنه متفان �� �ان (فول��

ال �خ�� ساعات العمل الط��لة.. رجل أ�ة ال يرى أطفاله.. إنه
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محام لعم�ل واحد هو شعب الوال�ات المتحدة األم��ك�ة،
ولسوف يهزم الماف�ا..

قال (ترومان) عم�ل الم�احث الف�درال�ة:
� (ممف�س)، و�النا

- ثمة نقطة مهمة.. إن (جرونك) هنا ��
).. لقد �عرف أنه قاتل، وأنه ل�س هنا ل��ارة ق�� (إلف�س ب��س��
� مح�مة األحداث أن

ح لقا�� أرسله (مولدانو).. لهذا أرى أن ���
� الحجز لحمايته..

� خطر، وأن من الخ�� له أن �كون ��
الطفل ��

- أنا أحب هذا..
� �الجح�م، ولسوف ينهار - إن فكرة الحجز ستف�ع الص��

و�ت�لم.. و�ت�لم.. و�ال اتهم �ازدراء المح�مة..
�ــــج) اب�سامة ش�طان�ة.. اب�سم (فول��

� تهوي �ل قوة الحكومة �ان �حب هذە اللحظات ح��
الف�درال�ة ��عة، ع� رأس أشخاص ض���� الحجم ال يرتابون

ء.. �
�� �

��
�ل هذا �م�المة واحدة..

 

☆ ☆ ☆
 

) عاجزة تماما عن النوم.. إنه � � الوقت ذاته �انت (ر���
��

ب ، و��� �
� غرفتها �الطابق الثا��

منتصف الل�ل ل�نها تقرأ كتا�ا ��
الشاي..

�ان (�لينت) قد وجد لها هذا ال�تاب واسمه (الشهود
الممتنعون)..

�ان األمر واضحا تماما: �ل شاهد عل�ه أن �قول ما �عرفه،
� مواضع عد�دة

مهما �ان مذعورا.. لقد ذكرت الماف�ا �االسم ��
من ال�تاب.
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إنها قد هددت الشهود، وأثارت ذعر زوجاتهم وأطفالهم، إال
أن المح�مة العل�ا قالت أ��� من مرة إن هذا ال يهم.. �جب أن

يت�لم الشاهد.
� �ــــج) تقد�م طلب سماع شهادة أمام المحلف�� �مكن لـ (فول��

� �اإلجا�ة، فإن � الص��
� (نيو أورل�انز)، و�التأ��د س�أمر القا��

��
رفض ل�ان غضب المح�مة عن�فا.. إن القضاة �كرهون أن تع�

أوامرهم..
ة �مكن أن �سجن فيها طفل والمش�لة أن هناك أما�ن كث��

. �
عمرە أحد ع�� عاما، ع� خالف مع النظام القضا��

� �اإلجا�ة.. عندئذ س�نظر (مارك) لها،
لسوف �أمرە القا��

ولهذا ال �ستطيع النوم..
� تهد�د سالمته وأمه وأخاە.. إن لو أمرته �ال�الم فهذا �ع��
( هذە األ�ة لن تف�د من برنامج حما�ة الشهود، ألن (ر���

. � المس�ش��
م��ض وغ�� قا�ل للنقل؛ ولسوف ي��� ط��ال ��

ة حقا إن األطفال عمالء مزعجون.. لقد أمسكت �أ�د كث��
� المح�مة وتعرف ما تقول.. إنهم �حاجة إ� من

ة �� صغ��
�حميهم و�مسح دموعهم و�تخذ لهم القرار.. وال��ل لها لو �ان

القرار خاطئا..
إن الحل الوح�د هو أن �كذب (مارك)..

ة.. �قول إن (�ل�فورد) لم �قل ش�ئا، نعم.. �كذب كذ�ة كب��
و�نه �ان مجنونا..

ترى من س�عرف الحق�قة وقتها؟
 

☆ ☆ ☆
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� الرا�عة ص�احا اتجهت س�ارة (فورد) ب�ضاء، تم ن�ع
��

�
�� لوحاتها مؤقتا، إ� (تا�رو�ل س�ي�س).. مشت إ� الشارع ال��
�
� المقطورات.. و�انت الطرقات مهجورة تماما، وال�ل نائما �� ب��

سالم..
توقفت عند رقم (7) ثم توقف المحرك �دورە..

�� من (ممف�س).. �عد دق�قة ظهر رجل يرتدي ث�اب ��
� الرا�عة ص�احا..

ع� األقل �� �شبهها ��
ا من الورق المقوى، واتجه إ� ال�اب �ان �حمل صندوقا كب��
ان.. لذا فتح ال�اب ووضع إنذارە رقم (17).. ال صوت من الج��

الصغ�� ثم ابتعد.. لقد جاء ورحل دون أثر..
� دق�قة انفجر الصندوق.. �ان انفجارا هادئا و�عد ثالث��
� األرض ولم ت�ناثر الشظا�ا.. فقط اندلعت منظما، فلم ته��
ان الحمراء والصفراء مع الدخان األسود، وما إن استطاع الن��
ان طلب رقم (911) ح�� �انت مقطورة آل (سواي) - الج��

ها - قد انتهت تماما. � أ���
المصنوعة من الخشب ��

� لم تمتد لمقطورات أخرى والتف الناس يرمقون النار ال��
لحسن الحظ.. و�عد قل�ل جاء رجال اإلطفاء وفتحوا

خراط�مهم..
ان: قال أحد الج��

� محارق�
- �ا للجح�م� إننا نع�ش جم�عا ��

. وحمد هللا ع� أن النار لم تن���
- �ا لبؤس آل (سواي)� ماذا س�حدث لهم �عد هذا؟

 

☆ ☆ ☆
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.. خمسة ع��
م (هاري � المح��

�ن سنة؛ �ان القا�� � وع�� لمدة اث�ت��
) لألحداث، و�رغم طب�عة � روزفلت) يرأس مح�مة (ش�ل��
ة لال�تئاب واإلح�اط �ان �ديرها �حماس وحب المح�مة المث��
..( � (تن���

شد�دين. إنه أول قاض أسود يرأس مح�مة أحداث ��
� أر�عة

� الس�عينات، ومن يومها رفض القا��
لقد عينه الحا�م ��

�
� محا�م أهم.. محا�م تعمل أجهزة التدفئة بها ��

مناصب ��
فصل الشتاء..

).. لقد � أسود فق�� الحق�قة أنه �ان �عت�� نفسه (مجرد ص��
� طفولته، ولم ي�س هذا قط، لهذا �ان مكتف�ا

عرف الج�ع ��
� هذە المح�مة.. راتب ض��ل ل�نه �طعم أ�ته

برات�ه الض��ل ��
� ب�ت لط�ف..

و�ع�شه ��
ها أهم م�ان ولهذا أ�ضا �ان �حب مح�مة األحداث، و�عت��
� العالم.. هنا فقط �ستطيع مساعدة األطفال المعوز�ن

��
دين. � والم��� والمحتاج��

لقد طلب رجال الم�احث الف�درال�ة مقا�لته، و�ان معهم
� جهاز FBI وهو (ك. ل��س)، وقالوا له:

�� �
الرجل الثا��

�
- إننا �ا س�دي نعتقد أن (مارك سواي) قد عطل التحقيق ��

الموض�ع..
؟ - أي موض�ع؟ مقتل السناتور أم انتحار المحا��

- االغت�ال سعادت�م.. ل�ن االنتحار له عالقة ق��ة
�االغت�ال..

ء؟ �
� عالما ��� وماذا لو لم �كن الص��
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- لن نتأ�د ح�� �سأله �ا س�دي.. ح�� اآلن هو �عطل
� ع� منصة التحقيق، ونحن ال ن��د سوى أن �قف الص��
� أنه ال �عرف الشهود، و�ت�لم تحت القسم.. فلو أقسم الص��
ش�ئا عن م�ان الجثة، النت� األمر، وسمحنا له �العودة إ�
دارە.. ل�س لدينا مخ�ج آخر سوى هذا سعادت�م.. الحل اآلخر

.. � � (نيو أورل�انز) لشهادته أمام المحلف��
هو أن نقدم طل�ا ��

قال وهو �قلب أوراقه:
� أفضل أن نن�� - ال.. ال أحب أن �قف الطفل أمام المحلف��

.. � � مح�م��
هذا ��

و�انوا �عرفون أنه س�قول هذا.. إنه ال �قاوم إلقاء ع�اءة
� مأزق..

حمايته ع� أي طفل ��
- فلنجر جلسة سماع اليوم.. موعد الغداء..

ونظر إ� جدول مواع�دە الذي �ان �حوي قدرا من التعاسة
� يوم واحد..

ء �مكن تحمله �� �
أ��� من أي ��

�ــــج) ومساعدە (فينك) �حاجة إ� أمر احتجاز �ان (فول��
� زنزانة

طة إ� س�ارتهم، و�ضعوە �� .. أن �حمله رجال ال�� � الص��
ما..

�اختصار: إثارة رع�ه إ� درجة ال�الم..
ة المعة، وقال: � صورة صغ��

ناول (ما�تون) القا��
- إن الرجل هو (بول جرونك).. إنه قاتل من (نيو أورل�انز)
وصديق حم�م لـ (مولدانو).. لقد التقطنا هذە الصورة لحظة
دخوله المطار قادما إ� (ممف�س)، ولألسف نحن ال نعرف

م�انه اآلن..
ثم أخ�ج صورة أخرى، وقال:

) واآلخر هو (بونو).. � ��� - هذا هو (ب��
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�الهما من قتلة الماف�ا، وقد وصل االثنان إ� (ممف�س)
� أمس.. إنهما لم �جيئا هنا �� �أ�ال (ال��ش) المش��ة.. إن الص��

قت مقطورة آل (سواي) � خطر سعادت�م.. ومنذ ساعات اح��
��

� (تا�ره�ل) تماما، وذلك �فعل فاعل..
��

؟ � - وهل تراقبون الص��
- نعم �ا س�دي.. لقد طل�ت محاميته رسم�ا حما�ة
� المس�ش�� حول غرفة

الم�احث الف�درال�ة، ورجالنا اآلن ��
.. إن هؤالء الفت�ة قتلة يتلقون األوامر من (مولدانو).. � الص��
� لهم مفكرا ثم نظر إ� ساعته، وجرد قلمه:

نظر القا��
� إ� جناح - سأوقع أمر االحتجاز.. أر�د أن يؤخذ الص��
� زنزانة وحدە.. �جب أن تتعاملوا معه

األحداث، و�وضع ��
�قفازات من مخمل ألن هذا س�فزعه ح�� الموت..

� االن�اف..
� اإلذن �� ا، ووقفوا طالب�� شكروە كث��

 

☆ ☆ ☆
 

، فنهض � المس�ش��
سمع (مارك) دقات ع� غرفته ��

� جد�دين عل�ه، وتوقع المتاعب ألنه وجد ل�فتحه.. رأى وجه��
الممرضة معهما، ورأى رج�� األمن �قفان ع� جانب ل�فسحا
.. وع� وجوە الجميع �ان التجهم والقلق �أنما � للقادم��

يتوقعون حادثا جل..
قال الصوت األقرب واألع�:

- نحن ن�حث عن (د�انا سواي).. أنا المف�ش (نّصار) وهذا
طة (ممف�س).. المف�ش (�ل��مان) من ��

�انا أقرب إ� الش�اب، وناول (نّصار) �عض األوراق من فوق
رأس (مارك) إ� أمه المذعورة، وقال:
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- هذا أمر لمثول ابنك أمام مح�مة األحداث ظهر اليوم..
ارتجفت �دها �عنف و�� تحاول الفهم.

فقال (مارك):
- هل �� أن أرى ه�����ما؟

� جي�ه، وأخ�ج �طاقة ه��ته.. ثم قال
� �دە �� فمد �ال الرجل��

(نصار):
- إن األمر يتطلب أن نأخذ (مارك) معنا اآلن..

- ماذا؟�
�ت �دە فأسقطت األوراق، و�ان صوتها �خت (د�انا) و��

�حوي من الغضب أضعاف ما ف�ه من خوف:
.. � � لن �أخذە أحد� فوق جث�� � - حاولوا أن تأخذوا اب��

.. � ردهات المس�ش��
ودوى �اخها ��

فا، وقد اعتقل المئات تراجع (نصار) خطوة ل�نه �ان مح��
� هدوء:

من ق�ل.. لهذا قال لها ��
�

.. أنا ال أحب أن أفعل هذا، ل�نها أوامر القا�� �
- س�د��

� �ـ م (هاري روزفلت) رئ�س مح�مة األحداث.. نحن سنع�� المح��
(مارك).

� جنون:
صاحت األم ��

� هنا؟
- هل من أحد �ساعد��

ل�ن الممرضات وقفن جامدات ولم يتحركن..
وقال لها (مارك):

..( - ل�س �صوت عال �ا أماە.. س�سمعنا (ر���
راح (�ل��مان) ينظر لـ (مارك) �أنه سفاح ظلوا ي�ت�عون أثرە

ا: من أعوام، وقال أخ��
- انظري �ا م�� (سواي).. ل�س لدينا الخ�ار.
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ومد (نصار) �دە ل�مسك �ـ (مارك).. هنا هجمت (د�انا)
كثع�ان ال���را، وصفعته ع� خدە األ��.. أ�ع (�ل��مان)
�مسك �معصمها ودفعها للوراء.. فحاولت الهجوم ثان�ة وراحت
� فلم تؤذە إال � فخذە، ل�ن قدميها �انتا عار�ت��

تر�ل (نصار) ��
قل�ال.

� جذب ، ع� ح�� � طي�� � ال�� اندفع الجميع �قفون ب�نها و���
).. وقف (�ل��مان) (مارك) �ع�دا.. هنا انفتح ال�اب وظهر (ر���
ا من الفراء.. مشدوها يرمق ما �حدث وهو �حتضن أرن�ا صغ��
�ان وجهه أب�ض �المالءة وفمه مفتوحا دون �الم، ثم فجأة �دأ

� الخافت الذي لم �سمعه أحد سوى (مارك) من ق�ل. األن��
� زاد قوة، ثم هرعت (د�انا) تحمله وتحتضنه ل�ن األن��

�عان ما عاد إص�عه إ� فمه..
قال (�ل��مان) لـ (مارك):

.. � - فلنذهب �ا ص��
� �دي؟

- هل ستضعان األصفاد ��
- ال.. هذا ل�س اعتقاال.. واآلن هل أنت ذاهب معنا أم نجرك

جرا.
� عي��ه ب��ات، وقال:

نظر (مارك) ��
� �عد ع�� � خائفا؟ إن لدى محام�ا �ارعا س�خرج��

- تحس�ا��
� الشارع ت�حثان عن عمل آخر.

ة ستكونان �� دقائق، وعند الظه��
� أمقت هذە المهنة.. - س�كون هذا جم�ال ألن��

، وقال: وم�� (مارك) وسطهما ع�� ردهات المس�ش��
- ستفقدان وظ�فت�ما.. ولن تجدا وظ�فة أخرى ألنه ال أحد

� اآلن.. يوظف المعتوه��
.. � - راقب فمك �ا ص��
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.. مواطن برئ �قاد إ� الذبح.. �
وشعر (مارك) أنه �طل حق���

� الذين �ملئون المس�ش�� رأوا المشهد، و�ە أن الصحفي��
فراحت أضواء الفالش تلتمع.. وانهمرت األسئلة ل�ن (نصار)

ازداد عص��ة وحجب عي��ه.
وفتحوا له الس�ارة ل�جلس، فركب وهو �صيح ل�سمعه

الصحفيون:
� فأنا مجرد طفل.. �مكن�ما أن ء �� �

- �مكن�ما عمل أي ��
� ر�ال.. إنها ط��قة ج�دة للتخس�س

� الشارع وتوسعا��
�� �

تلق�ا��
فلماذا ال تج��ان؟

� حقا، وشعر �أنهما قادران ع� خنق �ان الرجالن مغتاظ��
� الط��ق ظال

� فعال.. لم �كن هذا يومهما السع�د.. و�� الص��
� ب�نما شتائم الطفل تنهمر عليهما.. صامت��

�
ا وصلوا إ� حجز األحداث فصمت (مارك).. إنه �� أخ��
�
، ب�نما البول�س �� طة تح�ط �المب�� وكرهم اآلن، وس�ارات ال��

�ل م�ان.. نظر له (نصار) وهو يتحسس خدە المتورم.. شعر
ء.. إنه مجرد طفل صغ�� فعال.. �

�األ� من أجله برغم �ل ��
وجاءت حارسة تحمل ل�ح كتا�ة، وقالت:

� غرفة خاصة.. �أن هذا
� (روزفلت) أمر أن يوضع ��

- القا��
هو (اله�لتون).

� أين تضعونه.. فقط خذوە �ع�دا.. - ال يهم��
ا.. وع�� الممر اقتادت الحارسة (مارك) لتفتح �ا�ا خش��ا كب��
ثم مشت ع�� ممر ط��ل تملؤە األبواب ذات القض�ان الحد�د�ة
� النها�ة وقفت أمام رقم (16) وأشارت له ��

�� .. � ع� الجانب��
�دخل..

�انت الغرفة مضاءة �شدة و�ــها فراشان فوق �عضهما،
فأشارت له �� �ختار أحدهما.. جلس ع� السف� وأراح ذقنه
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�
ع� ساعد�ه وتأمل السجادة..

.. ا استطاع - لحسن حظه - أن ي��� � خرجت أخ�� وح��
 

☆ ☆ ☆
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.. ستة ع��
م (هاري روزفلت) � المح��

� مكتب القا��
�� ( � جلست (ر���

مندهشة من فو�� الم�ان حولها.. �انت السجادة عت�قة
� �ل م�ان.. �التأ��د ال �ذكر (روزفلت)

والملفات وال�تب ��
ش�ل سطح مكت�ه اآلن، وهل �ان من الخشب أو الجلد.. ثمة
ثالثة مقاعد خش��ة؛ اثنان منها تغط�ا �الملفات تماما، لذا

جلست ع� الثالث.
لم �كن (روزفلت) من القضاة الذين �درسون القانون؛ ألنه
� كتب بنفسه أ��� أجزائه، و�ان �صفة خاصة �مقت المحام��

( � الذين �حبون سماع أنفسهم يت�لمون.. ل�ن �ان يرتاح لـ (ر���
� قضا�ا األحداث،

ا �� ها صد�قة مخلصة.. لقد رآها كث�� و�عت��
و�عرف تفانيها و�خالصها..

وضع رو�ه األسود ع� أحد المقعدين، وجلس.. فقالت له:
- ما �ان عل�ك �ا (هارى) أن توقع أمر االحتجاز.. كنت
.. أنت تعرف هذا.. لقد �ان عندي أمس ە هنا بنف�� سأح��

� حجر (ماما).
ونام ��

� خلوة - أن
� الذين �مكنهم �� � القل�ل�� �انت من المحام��

� �اسمه المجرد..
ينادوا القا��

فقال لها:
�
- إن رجال الم�احث الف�درال�ة �عتقدون أن (مارك سواي) ��

عالم خطر.. والمدينة تعج بزمالء (�اري مولدانو).. لحسن الحظ
� (ممف�س).. إن هذا يث�� ذعري.. فهؤالء

أنه ال فروع للماف�ا ��
القوم ال �لعبون..
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- أرجوا أن تنص�� عم�لك ج�دا، فأنا خشن مع الص��ة
. � الذين ال �ط�عون��

- أعرف هذا..
 

☆ ☆ ☆
 

ة لتناول الغداء، ودخل (مارك) هدأت المح�مة عند الظه��
إ� القاعة فوجدها غ���ة من طراز لم يرە قط من ق�ل.. ثمة
� ووراءە علمان، وأمامه منضدة

منصة �جلس عليها القا��
� ثوب أسود..

ة جلس عليها رجال �� صغ��
ال.. � � ممسكة ��لة اخ��

وشا�ة حسناء جالسة أمام القا��
الواقع أن القاعة �انت أضيق �كث�� مما تخ�ل (مارك).. ثمة
� هذە

�� � � �لعب دور آخر الممثل��
حاجب �قف ع� �سار القا��

الم�ح�ة..
� وطلب من الحاجب أن �غلق ال�اب، ل�ن عل�ه

دخل القا��
� هذا الموض�ع، ثم

أوال أن �طرد �ل من ل�س محام�ا أو شاهدا ��
قال:

.. � � ل�ست هنا، وهذا �ضا�ق�� - لل�سج�ل أقول إن أم الص��
� لي��ت وجودە، وقال: � المدع�� نهض رجل من ب��

- سعادت�م.. أنا (توماس فينك) مساعد المد�� العام
لجنوب (ل����انا)..

� � دهشة، �أنه منبهر بهذە الح�مة ال��
�� �

نظر له القا��
� واصل (فينك): .. ع� ح��

ّ
� فذ

تتدفق من عقل قانو��
- سعادت�م.. لقد قدمنا الع��ضة ألن الموقف ملّح جدا،
�
والطفل �مثله محام كفء ولن نعتدي ع� حقوق الطفل ��
�
غ�اب أمه.. و�ما نفهم فإن وجود األم جوار طفلها الثا��
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.. لهذا نحن م�ون ع� سماع مطلوب، وال نعرف إ� م��
شهادة (مارك سواي).

ة، � منظارە أمامه، ونظر إ� (فينك) م�ا��
وضع القا��

وأشار له ب�ص�عه:
- اسمع �ا مس�� (فينك).. ل�ست هذە إحدى محا�م�م
� (نيو أورل�انز)، ولست واحدا من قضات�م.. هذە

الفاخرة ��
�
� وأنا الذي �ضع القواعد.. القاعدة األو� أال تت�لم �� مح�م��

� ال أحب � يوجه لك ال�الم.. القاعدة الثان�ة أن�� � إال ح�� مح�م��
� ال أحب أصوات أن �قف أحد وهو يت�لم.. القاعدة الثالثة أن��

أولئك الذين �عشقون سماع أنفسهم يت�لمون.
نظر له (فينك) مذعورا، وحاول أن يهز رأسه.. ولم يتمالك
(ما�تون) اب�سامة تالع�ت ع� شفت�ه.. �ان ط�لة عمرە �مقت

.. � المحام��
و�لهجة ود�ة خاطب مس (الف):

اضات لصالح الطفل.. - أعتقد أن عندك اع��
اضات سعادتك.. إننا لم نتلق الع��ضة ق�ل - عدة اع��
� لم أعرف ش�ئا الجلسة بوقت �اف.. أنا محام�ة الطفل، ل���

� أطلب تأج�ل هذە الجلسة. � دق�قة.. و�ن�� ق�ل خمس وس�ع��
� لن أسمح له وقتها �مغادرة الحجز.. �مكنه - ل�كن.. ل���

� الحجز إ� أن �قرر ال�الم..
ال�قاء ��

- ال سعادت�م.. ما دام األمر كهذا، فأنا موافقة ع� سماعه
اآلن..

� ل�ات�ة الجلسة:
قال القا��

- لل�سج�ل.. قو�� إننا عرضنا تأج�ل جلسة السماع، ل�ن
محام�ة الطفل رفضت هذا الطلب..

) مشا�سة: � أضافت (ر���
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� رفضت الطلب، �� ال ي���� - أرجو �سج�ل كذلك أن��
� ورجال الم�احث � حجز األحداث.. إن السادة المدع��

الطفل ��
.. لهذا �طلقون � � مما �عرفه الص�� الف�درال�ة ل�سوا واثق��

� الظالم ع� أن �ص�بوا ش�ئا ما، و�ستعملون ال�ث��
رصاصهم ��

من (ر�ما) و (ماذا لو).
: �

قال القا��
- هذا ما سنعرفه حاال.. استدع شاهدك األول �ا مس��

(فينك)..
طة (هاردي) أول من و�ان هذا الشاهد هو ضا�ط ال��

اعتقل (مارك) �عد الحادث.
جلس (مارك) يرقب ما �حدث، دون أن �عرف هل كس�ت
�
ء غ�� عادل �� �

ء.. هناك �� �
) أم ال.. ولم �كن مهتما ��� � (ر���

� � محام�� � وسط مح�مة ل�جلس ب�� هذا �له.. إحضار ص��
ض � الفاحصة.. والمف��

� القا�� � يتجادلون، أمام ع�� س�� ��
� ما �حدث له.. وشعر أن عي��ه وسط هذا �له أن �فهم الص��

مبتلتان، ل�نه لم �جرؤ ع� تجف�فهما.
� موجها �المه لـ (فينك):

قال القا��
� هذە

- لل�سج�ل.. �جب أال �عرف أي واحد ما دار ��
� هذە

� أمنع أي شخص من ذكر حرف ق�ل �� الجلسة.. إن��
�ــــج)، ألنه من مقد�� الع��ضة، الجلسة �اس�ثناء مس�� (فول��
� متضايق لعدم كونه هنا.. ولو شممت ە أن�� و�جب أن تخ��
رائحة ��ب لما �قال هنا، فسوف أحصل ع� ح�م �ازدراء

� السجن..
المح�مة، وأضع المسئول ��

خفض (فينك) نظرە، ألنه ما من أحد استطاع أن �كسب
� (روزفلت) من ق�ل..

م�اراة نظرات مع القا��
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☆ ☆ ☆
 

� من � ورقي�� ة ك���� ت السكرت�� دارت جلسة السماع، وأح��
� لألمام وسأل

الشاي وضعتهما أمام سعادته.. �عدها مال القا��
:( � (ر���

- هل س�شهد (مارك)؟
، وقالت: � � دامع العين�� نظرت إ� الص��

- حسب الظروف الحال�ة.. نعم.. س�شهد..
� وجهه اب�سامة دافئة،

� إ� (مارك) وشاعت ��
نظر القا��

وقال:
- س���� جوار محاميتك ب�نما أوجه لك �عض األسئلة..

ت�ادل رجال الم�احث الف�درال�ة النظرات.. ر�ما �انت هذە
.. � ى.. س�ت�لم الص�� �� اللحظة ال���

جاء الحاجب وجعل (مارك) �قسم أال �قول إال الحق�قة..
: �

ء إال الحق�قة.. ثم قال القا�� �
�ل الحق�قة.. وال ��

- لو لم تفهم سؤاال مما أقول �مكنك ال�الم مع محاميتك..
اتفقنا؟

�ان (فينك) يرمق (مارك) �ما يرمق ال�لب الجائع قطعة
لحم، وف�غ من التهام أظفارە و�دأ �أ�ل القلم، والمفكرة.

�دأ (مارك) �ح�� القصة من �دايتها، من لحظة �سلله إ�
ا ألمه والمحام�ة، فلم األحراش مع أخ�ه.. و�ان قد ح�اها كث��
.. �ل �

� القا�� تعد تث�� اهتمامه، ل�نه اآلن �ان يرى ا�ساع عي��
إن �ات�ة المح�مة ال�اردة �انت تص�� �اهتمام...
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� جذب (�ل�فورد) (مارك) إ� الس�ارة.. ل�ن زال الم�ح ح��
�
ء، �أنما هو �� �

إلخ.. �ان (مارك) يت�لم ل�ن عي��ه ال تنظران ل��
غيب��ة..
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� المح�مة:
� السؤال الذي انتظرە الجميع ��

هنا سأله القا��
- ما الذي قاله المس�� (�ل�فورد) لك؟

�ان (مارك) مرت��ا ألنه لم ير قاض�ا يوجه األسئلة من ق�ل،
وقرر أن �حوم حول المواضيع..

ت�لم عن ��اء المحا�� وحديثه عن (أرض األحالم).. إلخ..
- وهل هذا �ل ما قاله؟

).. �مكنه أن �قول (نعم) و��ت�� � نظر (مارك) إ� (ر���
�
األمر، ل�نها �انت قد حذرته مرارا من ال�ذب تحت القسم ��

المح�مة..
� التلف��ون

و�الطبع �ان قد رأي جهاز (�اشف ال�ذب) ��
مرارا.. هؤالء هم رجال الم�احث الف�درال�ة و�التأ��د عندهم

.. واحد.. �ل أ���
: �

سأله القا��
- هل ت�لم (�ل�فورد) عن قض�ة السناتور (ب��ت ب��د)، أو

ذكر أسماء مثل (�اري مولدانو) أو (ب��د)؟
راح (مارك) يرمق عنكبوتا يزحف جوار حذاء �ات�ة الجلسة،
� �عنف، وقد �سارع ن�ضه

وساد الصمت ب�نما (فينك) �عا��
وارتفع ضغط دمه..
هنا قال (مارك):

� أر�د اإلجا�ة عن هذا السؤال.. - ال أظن أن��
� جسد (فينك)، وقال لنفسه: آە� إن الوغد

�� هنا اس��
الصغ�� �عرف�

� أبوة:
�� �

قال القا��
- (مارك).. هل ت�لم (�ل�فورد) عن (�اري مولدانو) أو

(ب��د)؟
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� أخذ التعد�ل الخامس �ا س�دي.. (5) - إن��
� موت

� هذا الموقف، فأنت لست متورطا ��
- ال.. إنه ل�س ��

الس�ناتور.. وال أ�ة ج��مة..
� السجن؟

�� �
- إذن لماذا وضعتمو��

. - ولسوف تعود إل�ه لو لم تجب سؤا��
- س�خذ التعد�ل الخامس ع� �ل حال.

� النظرات.. دمعت عينا الغالم � والص��
وللحظة ت�ادل القا��

وضغط ع� مسندي المقعد ح�� اب�ضت رءوس سالم�اته.
� من جد�د:

سأله القا��
- هل ت��د ال�الم مع محام�ك؟

- قد ت�لمنا �الفعل..
و�ان (فينك) يوشك ع� اإلصا�ة بن��ة قلب�ة.. إن الوغد

: �
ء.. فلنجعله يت�لم� هنا قال القا�� �

الصغ�� �علم �ل ��
- (مارك).. لو رفضت ال�الم سأتهمك �ازدراء المح�مة..

- أعرف �ا س�دي..
- هل ت��د العودة إ� السجن؟

- ال أر�د �ا س�دي.. ل�ن ل�س لدي م�ان آخر..
وللحظة لم ت�د له الزنزانة مخ�فة إ� هذا الحد.. هنا سأله

� ثان�ة:
القا��

- هل ذكر (�ل�فورد) اسم (�اري مولدانو)؟
� آخذ التعد�ل الخامس.. إن��

� ع��ناته، وأمسك قلما وتأهب لل�تا�ة، ل�ن
خلع القا��
(مارك) صاح:

� عاجز عن م ما تقوله وما �سأله، ل��� � أح�� - س�دي.. إن��
. �

� أخ�� ما قد �حدث �� وأل��� اإلجا�ة.. ألن��
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- وأنا أتبع القانون �ا (مارك) وال أتحرش �ك.. لست حانقا
ك �� الخ�ار. عل�ك ل�نك لم ت��

ثم أضاف وهو �فحص جدول مواع�دە:
� استجواب جد�د ظهر غد إن �ان هذا يناسب

� هنا ��
- نلت��
الجميع.

� ذعر:
هنا صاح (فينك) ��

� (نيو
�� � - س�ادتك.. لن أستطيع أن أ�ون هنا غدا.. إن مكت��

أورل�انز)..
: �

قال القا��
- آە.. آسف.. ل�نك ستكون هنا غدا �ا مس�� (فينك)، أنت

�ــــج).. والمس�� (فول��
، وعل�ك أن � � مح�م��

� (ممف�س) ��
لقد قدمتا ع��ضت�ما ��

ة.. ولو لم تأت � الثان�ة ع��
�ــــج) ل�كون هنا �� تطلب مس�� (فول��

�
التهمتك �ازدراء المح�مة، ول��ما زججت �ك ورئ�سك ��

السجن..
فغر (فينك) فاە.. فتدخل مساعدە قائال:

� المح�مة غدا �أمر
�ــــج) �� - سعادت�م.. إن مس�� (فول��

، ألن مس�� (مولدانو) قد و�ل محام�ا جد�دا.. �
القا��

، ولسوف �
سل �� صورة �الفا�س من أمر القا�� - إذن فل��

� سأعقد هذە الجلسة �ل يوم ح�� يت�لم (مارك)، أعذرە.. ل�ن��
وع� مقد�� الع��ضة أن يتواجدوا �ل يوم.

صاح (فينك):
- هذا ف�ه كث�� من المشقة علينا سعادت�م..

� ستجدها لو لم تأت حسب أوامري.. - ل�س �المشقة ال��
شعر (فينك) �الغ�ظ.. لقد جاء إ� (ممف�س) من ست
ساعات، دون أن �حمل غ�ارا أو فرشاة أسنان.. اآلن ي�دو أنه
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�ــــج).. س�ستأجر شقة فيها مع (فول��
� �عد أن طلب من �ات�ة الجلسة االمتناع عن

قال القا��
ال�تا�ة:

� أ��� � احتجاز الص��
خ �ا مس�� (فينك).. أنا ال أرغب �� - اس��

من الالزم.. إنه مذعور ونحن نفهم هذا.. ر�ما �ق�ل ال�الم لو
اح.. ضمنتم له سالمته، وأنا مستعد لسماع االق��

� الم�احث جاهزا، فقال:
�� �

�ان (ك. ل��س) الرجل الثا��
� برنامج وضع آل

- سعادتك لقد قمت �الخطوات األو� ��
(سواي) ضمن برنامج حما�ة الشهود (6).. س�نقلهم إ� مدينة
ال جد�دا، ونجد لألم � أخرى، ونعطيهم أسماء جد�دة، وم��
ك لأل�ة وظ�فة مناس�ة.. سندخل الص��ة مدارس ج�دة، ون��

� نراقب.. م�لغا من المال، ون��� ق��ب��
: �

قال القا��
- ي�دو هذا مناس�ا �ا مس (الف)..

� الن): قالت (ر���
- ل�ن األ�ة ال �ستطيع االنتقال سعادتك، �س�ب مرض

الطفل األصغر.
قال (ل��س):

� (بورتالند)،
� طب األطفال النف�� ��

- لقد وجدنا مختصا ��
وهو مستعد لعالجه ط�عا ع� نفقة الحكومة.. إن وضع األ�ة
نامج س�تم خالل أسب�ع، وهو الوقت الالزم الستخراج � ال��

��
شهادات م�الد جد�دة.. �طاقات ه��ة جد�دة.. �طاقات

ائتمان.. أش�اء كهذە..
�ان العرض مغ��ا �حق.. فاأل�ة حال�ا �ال مسكن �عد حرق
المقطورة، و�ال عمل لألم �عد ما فصلت من وظ�فتها، و�ال
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� هذە الوال�ة.. ل�ن هل تق�ل األم؟
أقارب ��

 

☆ ☆ ☆
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.. س�عة ع��
فتها �� �

�� ( � � الص�اح - ص�اح الجمعة - جلست (ر���
��

ترشف القهوة السوداء.
، وقد �ت ألن أ�ام �ان ص�احا رطي�ا من شهر س�تم��
الص�ف الحارة اللزجة قد ولت �ال رجعة.. ولم تكن قد نامت

�عد..
� الواحدة ص�احا، وقالوا إن

طة �� لقد اتصل بها رجال ال��
� مكتبها.. هرعت إ� هناك لتجد ستة من رجال

هناك مش�لة ��
طة.. �انوا قد اعتقلوا (جاك نا�س) �عد ما ف�غ من زرع ال��

� مكتبها..
أجهزة التنصت ��

� حقي�تها..
ء.. أما ملف (مارك سواي) ف�ان �� �

لم ��ق ��
طة �انوا يراقبون (نا�س)، وتوقعوا ما وفهمت أن رجال ال��

قام �ه..
حوا لها عالقة (نا�س) برجال الماف�ا (جرونك) و (بونو).. ��

إنهم ال �عرفون أين األخ�� ل�نهم يراقبون األول..
� الرا�عة وح�دة.. تتأمل الفكرة المرع�ة أن قاتال أو

تركوها ��
فا �ان هنا ل�جمع المعلومات عنها. مح��

، تقا�� ق�ة �ستح�ل إ� اللون ال�� راحت ترمق السماء ال��
� م�لال �العرق وتذكرت (مارك) الذي دخل مكتبها منذ يوم��

والمطر.
هنا دق جرس الهاتف فأجفلت.. �التأ��د هناك متاعب ألنه

� السادسة ص�احا إال لهذا..
ال أحد يتصل ��

� (هاري روزفلت):
�ان المت�لم هو القا��

� أ�قظتك. - آسف ألن��
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- كنت مت�قظة فعال..
- هل رأ�ت الج��دة؟ ثمة صورتان لـ (مارك) وهو �غادر
مح�مة األحداث، و�اتب المقال اسمه (سل�ك مولر).. إنه �عرف

�ل تفاص�ل جلسة السماع.. �ل ما ق�ل فيها..
و�قول إن مصدرە مجهول..

فكرت قل�ال، ثم قالت:
- أتراە (فينك)؟

� هذا.. لن �ستف�د من ذلك وس�كون خطرا داهما
- أشك ��

عل�ه.. لسوف أستد� (مولر) إ� المح�مة وأسأله عن مصدر
معلوماته، فإن رفض سأتهمه �احتقار المح�مة..

قالت له:
� الط��لة.. - سأح�� لك أ�ضا عن ل�ل��

ء.. ثم أمسكت القدح �كفيها وراحت �
وحكت له �ل ��

� اآلن � ترمق النهار، و�شم رائحة الجو.. ل�م تمقت الصحفي��
� أن �عرفه،

�عرف �ل الناس أن (مارك) �عرف ش�ئا ال ي����
ولسوف يزداد موقفه سوءا، ولسوف ينظر لها �عي��ه الزرقاو�ن

� و�سألها عما �فعله �عد هذا.. الدامعت��
� خطر �� األخرى..

ك�ف �حق السماء تعرف؟ إنها ��
 

☆ ☆ ☆
 

� هذە المرة
جاء الجميع لجلسة السماع عند الظهر، و��

.. ح�اها بهزة �
جاءت (د�انا سواي) األم بناء ع� طلب القا��

، وقال: � من رأسه واب�سم �دفء.. ثم استدار ونظر إ� الجالس��
- أعتقد أن�م قرأتم صحف اليوم وتعرفون ما أر�د قوله.. ثمة
من �ب خ�� جلسة أمس إ� الصحف.. لسوف أجد الشخص
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حتما..
�

�ان (ج��ندر) حاجب الجلسة العجوز �قف جوار القا��
و�رتجف.. لقد أص�ب بن��ته القلب�ة منذ ستة أعوام، ولو استمر

ة هذە المرة.. لقد �ان هو من أخ�� الحال س�صاب �الن��ة ال�ب��
� دورة الم�اە،

(مولر) �التفاص�ل، وهما واقفان عند المبولة ��
� ورقة �مائة دوالر.

وتقا��
�عد هذا قدم (فينك) صورة من أمر مح�مة (نيو أورل�انز)

� العذر.
�ــــج)، فق�ل القا�� الذي �ستد� (فول��

� �سأل (مارك):
من جد�د عاد القا��

- هل ذكر (�ل�فورد) اسم (�اري مولدانو) ق�ل انتحارە؟
- لن أج�ب عن هذە السؤال �ا س�دي..

- هل ذكر اسم (ب��ت)؟
- لن أج�ب �ا س�دي.

�انت األم ترمق �ل هذا عاجزة عن التنفس والفهم.. وقال
: �

القا��
- أيها الحاجب.. خذ (مارك) إ� غرفة الشهود..

ثم سأل (ك. ل��س):
ء المهم الذي أردت أن تقوله �� ق�ل الجلسة؟ �

- ما ال��
� مكت�ه �ـ (نيو

ء مهم �� �
�ان (ل��س) مغتاظا.. فلد�ه ألف ��

�
� كتوم.. وما �ان ل�ضيع �ل هذا �� أورل�انز)، أ��� أهم�ة من ص��

(ممف�س)، ل�ن مدير الم�احث الف�درال�ة �ان مهتما
�الموض�ع..

قال (ل��س) وهو �ضع جهاز (�اس�ت) ع� المنضدة:
- سعادت�م إن رجا�� يراقبون (�اري مولدانو) منذ أشهر،
� أحد مطاعم (نيو

�� � وهذە محادثة سجلناها له منذ يوم��
أورل�انز)..
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� هو
الصوت األول هو صوت (مولدانو).. الصوت الثا��

صوت (جرونك).. هل �سمعه؟
�ط وساد � رأسه موافقا، ف�دأ (ل��س) �شغ�ل ال��

هز القا��
الصمت.. �انت األصوات واضحة تماما.

، و (جرونك) ينصحه �أال � (مولدانو) يت�لم عن قتل الص��
ح (مولدانو) قتل األم أو األخ، ل�ن �فعل ألنها حماقة.. ثم �ق��

(جرونك) �كرە قتل األب��اء..
ح (مولدانو) قتل المحام�ة، ألن هذا س�ث�� �عد هذا �ق��

.. � � اآلخ��ن ولن يتو� محام واحد قض�ة الص�� ذعر المحام��
) عي�يها.. إن هذا ش�يع.. هذان الرجالن � أغلقت (ر���
يناقشان قرار قتلها بهذە ال�ساطة.. أما (د�انا) فتصل�ت فزعا..

� أن �سمعه ثان�ة..
�ط طلب القا�� � انت� ال�� وح��

.. � � الجهاز �أنما يرى وج�� الرجل��
وحدق ��

ب جرعة من الشاي ال�ارد، وقال لـ �ط، �� � انت� ال�� وح��
(د�انا):

�
- اآلن �ا مدام (سواي).. هل فهمت لماذا وضعنا (مارك) ��

الحجز؟
- أعتقد هذا..

� خطر
- أنا لم أسجنه ألنه خالف أوامري، ول�ن ألنه ��

داهم.. ورجال الم�احث الف�درال�ة �ضمنون سالمته لو ت�لم
نامج حما�ة الشهود.. ألنهم س�شملونه ب��

� توجس:
قالت ��

� النها�ة. أل�س كذلك؟
- ل�ن الماف�ا تجد �عضهم ��

لم �ستطع (ل��س) أن يت�لم، ألن الحق�قة أن برنامج حما�ة
الشهود �ان �فشل أح�انا.. �ان هذا احتماال واردا.

� هم الماف�ا.. أل�س كذلك؟ - إن من �طاردون اب��
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�
�ان �ل أحمق �عرف أنها الماف�ا.. محا�� ماف�ا وقاتل ماف�ا
وسالح ماف�ا.. ورجل من أ�ة ماف�ا عمرها أر�عة عقود.. ل�ن
�المها �ان واضحا.. إن الماف�ا ج�ش ال ُيرى، وف�ه عدد كب�� من

. � المقاتل��
قال (فينك):

� الحجز..
- أنت ال ت��دين البنك أن ي��� ��

� سجينا ع� أن �كون ميتا.. - س�دي.. أفضل أن �كون اب��
 

☆ ☆ ☆
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.. ثمان�ة ع��
� معها ساهما

اقتادت السجانة (مارك) إ� الحجز، و�ان �م��
� شارع مزدحم..

ينظر إ� األرض �من رأي انفجار س�ارة ��
فسألته:

- هل أنت ع� ما يرام؟
� عي��ه

فهز رأسه أن نعم.. أدخلته الغرفة، ونظرت ��
�اهتمام:

؟ هل أستد� الطب�ب؟ - هل أنت �خ��
أمسك �ذراعها.، وقال �صوت غ��ب:

ء سوى هذا.. �
- أر�د أن أ��� وحدي.. ال ��

غادرت الغرفة وعيناها ال تفارقانه، فما إن ابتعدت خطواتها،
ح�� أنزل (مارك) قدم�ه من فوق الفراش ونهض..

 

☆ ☆ ☆
 

� الساعة الخامسة قرعت السجانة – واسمها (دور�ن)-
��

).. جلس ع� ركب��ه � ال�اب، فلما رآها (مارك) تحول إ� (زوم��
وراح يرمق األرض ف�ما �ش�ه الغيب��ة، فقالت له:

� صدمة
- (مارك).. أنا فعال قلقة عل�ك.. أخ�� أن تدخل ��

مثل أخ�ك..
� عي�يها، وقال �لهجة مخ�فة:

نظر ��
.. فقط أنا �حاجة إ� الراحة.. - أنا �خ��

� سأطلب من (ت�لدا) أن ، ل��� � - حسن.. لقد انتهت وردي��
� هذا الم�ان ال يناس�ك. � � مسك�� � �ك.. �ا لك من ص�� تع��

- سأتغلب ع� هذا..
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☆ ☆ ☆
 

� الثامنة مساء جاءت (ت�لدا) إ� غرفته، ولم تكن وحدها..
��

، وقالت: � � أن�قت�� ت�� � س��
�ان معها رجالن ضخمان ��

- (مارك).. هذان مارشاالن من مارشاالت الوال�ات
المتحدة..

تراجع (مارك) ل�قف جوار المرحاض..
فقال األول:

).. نائب مارشال ن دو�وس�� .. أنا (ف�� � - مرح�ا.. �ا ب��
الوال�ات المتحدة.. ال تخف.. قد جئت فقط ألعط�ك �عض
� (نيو أورل�انز)

�� � األوراق.. إنه استدعاء للشهادة أمام المحلف��
� لنأخذك ع� غد وننقلك إ� هناك..

.. سنأ�� � يوم اإلثن��
� معدته ووهن شد�د.. (نيو أورل�انز)� سألهما:

شعر �ألم ��
- لماذا؟

- ل�س من عملنا أن نج�ب عن هذا.. �الطبع �مكنك إ�الغ
محاميتك ووالدتك..

� والمحا�م � والمحام�� �ان (مارك) �شعر �غث�ان من القوان��
� �ە أنه لن �ذهب إ� (نيو أورل�انز)

والمارشاالت، وأقسم ��
أ�دا..

� � إل�الغ (د�انا)، ومارشال�� �انوا قد رتبوا إرسال مارشال��
�
� نفس الوقت.. ��

إل�الغ المحام�ة، وقد �سقوا هذا �له ليتم ��
� لهذا، و�مكنه الق�ام �ه خالل

الواقع �ان مارشال واحد �ك��
� ثالث ع��ات،

ساعة، ل�ن �انوا �ستمتعون ب�رسال ستة رجال ��
� الظالم �أنهم من

.. وأن يتحركوا �� � �ل ع��ة جهاز السل��
و��

فرق القوات الخاصة..
 



4093

☆ ☆ ☆
 

� مركز احتجاز
ة مساء تم آخر (تمام) ع� الغرف �� � العا��

��
األحداث.. فوجئت السجانة �أن ضوء (مارك) مفت�ح.. دخلت
اە فوجدته ع� األرض، وقم�صه مفتوحا والعرق �غمرە، و�ان ل��

ي�نفس �صع��ة �الغة.
� فمه..

، و�بهامه �� � � وضع الجن��
�ان من�ن�ا ع� نفسه ��

) الذي عاد ��عا.. � هرعت خارج الغرفة لتنادي زم�لها (دي��
� رأي المشهد: قال ح��

�
� اإلسعاف حاال.. إنه �� هذا ما �انت (دور�ن) تخافه.. اطل��

صدمة..
� عنف، فقالت:

، و�متص إص�عه �� � �ان (مارك) قد �دأ ي��
� .. ما �ان �جب أن أسمح الهذين المارشال�� � - إنها غلط��

�لقائه.. لقد أفزعا الصغ�� ح�� الموت.. سحقا� إنه ي�نفس
� وقل�ه يوشك ع� االنفجار� هذا ما حدث ألخ�ه �ما �المجان��
� الغا�ة.. أين هذە

قالت (دور�ن).. لقد رأ�ا رجال ي�تحر ��
اإلسعاف؟

� مخ�ف �حق.. وجاء مسعف من السجن صوت األن��
الرئ��� ومعه سجان، وقالت له (ت�لدا):

ء كهذا.. �
- أعتقد أنها صدمة ما �عد التوتر أو ��

� ق�اس الن�ض.. ثم قال
�ان المسعف ال �سمعها وانهمك ��
: � جهاز الالسل��

لها مقط�ا وهو يت�لم ��
وا النقالة إ� الطابق الرابع: - �جب أن �ذهب.. أح��

ء أن تنقله إ� مس�ش�� �
� (دور�ن) لو حدث �� - لقد أوصت��

ز) ح�ث الطب�ب النف�� الذي �عالج أخاە. (سانت بي��
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� عليها.. لم �فتح عي��ه قط وجاءت النقالة فمددوا الص��
طة الفل�رو منعته. � ع� نفسه، ل�ن أ�� ل�نه حاول أن ي�ث��

ة: � ح��
�� � قال أحد المسعف��

� الصدمات.. ل�ن جلد هذا
- إن الجلد �كون �اردا رط�ا ��

.. � دا��
- ر�ما الصدمات النفس�ة تختلف..

ونزل المصعد �النقالة.. ثم إ� ح�ث س�ارة اإلسعاف،
�
ز).. �� واستغرقت الرحلة ثالث دقائق إ� مس�ش�� (سانت بي��

ء حموالتها.. �
الخارج �ان هناك زحام وثالث ع��ات إسعاف ت��

ز) يتل�� جل حاالت الطعنات وطلقات إن مس�ش�� (سانت بي��
� (ممف�س) �لها.. دعك من ضحا�ا الحوادث.

الرصاص ��
أدخله المسعفان ع�� االستق�ال، فسألتهما ممرضة وسط
الزحام عما هناك فقدما لها نموذجا من الحجز.. نظرت ف�ه،

وقالت:
ف.. � - إذن هو ال ي��

� العالم،
ف �ه �� ف هو المرض الوح�د المع�� � قالتها �أنما ال��

.. وتفحصت أوراقها، � � مدي حمق هذين الرجل��
وفكرت ��

وقالت:
� م�دان حرب هنا.. ال نت�لم إال �لغة الدماء

- نحن ��
ة.. إن � النصف ساعة األخ��

واألحشاء، وقد مات م��ضان هنا ��
� م�ان �ارز من جدول أعمالنا

مشا�ل األطفال النفس�ة ل�ست ��
اآلن..

: � قال أحد المسعف��
- هل ت��ن أن نذ�حه لنث�� اهتمامك؟

حال �حق الجح�م.. � �ه.. ل�ن ل�� - ال.. أرى أن ترحال وسأع��
- إذن وق�� األوراق.. ولسوف �كون مل�ك �ال�امل..
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�
وا�شغلت الممرضة �الرد ع� الهاتف ف�ما رحل الرجالن..
�

ائط من حول جسدە، وترجل.. و�دأ �م�� ففك (مارك) ال��
نحو �اب الخروج..

إنه �عرف الم�ان ج�دا ع� �ل حال..
، وتعمد أن �كون �طيئا لي�دو واثقا � المر�� شق ط��قه ب��

غ�� م��ب.. ونزل إ� ال�دروم..
 

☆ ☆ ☆
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.. �سعة ع��
� شقته.

) عند (�لينت) �� � و�انت (ر���
�انت مخت�ئة من مارشاالت الوال�ات المتحدة، الذين
.. �انت �حاجة إ� وقت ترتب � س�سلمونها أمر استدعاء الص��
ف�ه أف�ارها، لهذا جعلت أمها تنكر وجودها، ثم فرت إ� شقة

� ال �عرفها أحد.. (�لينت) ال��
دق جرس الهاتف، و�ان المت�لم هو (مارك).. قال لها:

� لن أذهب إ� (نيو أورل�انز).. لقد ).. ل��� � أنا �خ�� �ا (ر���
� أن أحدا

؟ أشك �� � ه��ت من حجز األحداث.. وهل تعرف��
�
، و�التأ��د لن �فتقد�� � .. إن الم�ان هنا عش مجان�� � الحظ غ�ا��

أحد.
طة؟ - أل�س معك رجال ��

� غيب��ة أمتص إص��� مثل
، وكنت �� � - نعم.. أنا مجرد ص��

..( (ر���
- ل�س هذا ب�م�انك �ا (مارك)..

- لقد تم ع� �ل حال.. ولن أتراجع.
- أين أنت اآلن؟

� خلف منضدة وأستعمل حة المس�ش�� أخت�� � م��
- أنا ��

� � منذ قل�ل.. لو جئت اآلن لتأخذي�� وا جثت�� الهاتف.. لقد أح��
فهل س�تهمونك؟

� ال أع�أ بهذا.. لقد فعلت ما هو .. ل��� � - �الطبع س�تهمون��
أسوأ..

.. � المس�ش��
� م�ان انتظار الس�ارة �� - حسن.. أنت تعرف��

.. جوار ذلك المب�� األخ��
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- نعم..
� عن � هناك، وتتظاه��ن �أنك ت�حث�� - ل�كن.. ستذهب��
� الس�ارات، ثم أركب موضع �� تقف ف�ه س�ارتك.. سأخت�� ب��

معك..
� الحال.. سأستقل س�ارة (�لينت) و��

- سأ�ون عندك ��
. � (هوندا أ�ورد).. كن حذرا �ا ب��

وضعت السماعة، فصاح (�لينت):
؟ �

- س�ار��
� أنا األخرى.. - إنهم يراقبون��

).. س�ق�ضون عل�ك و�لغون رخصتك.. � - هذا جنون �ا (ر���
- أحتاج أ�ضا إ� المفاتيح و�طاقة ائتمانك�

�( � - لقد جننت �ا (ر���
- �ل أنا مجنونة فعال �ا (�لينت).. ل�ن ماذا بوس�� أن

أفعل؟
- ر�ما �ان بوسعك أن تهاج�� المس�ش�� �مدفع رشاش..

ا ف�� أوشكت ع� االنتهاء.. � � رق�قة ب�طاقة الف��
كو��

- لماذا ال أشعر �دهشة لهذا؟
وحملت حقي�تها والمفاتيح وغادرت الم�ان..

 

☆ ☆ ☆
 

� وثب فيها (مارك) إ� الس�ارة، وتوارى منذ اللحظة ال��
� فرارە.. �مكنها أن تزعم

) متورطة �� � تحت التا�لوە، صارت (ر���
، وأنها لم تجد حال آخر � ف�ما �عد أن الماف�ا �انت تطارد الص��

سوى الهرب �ه.. �ان ال�د أن �فعل أحد ش�ئا ما..
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�ان (مارك) مكورا تحت التا�لوە، وظل هناك ح�� خرجت
من ساحة االنتظار، واتجهت إ� النهر.. عندها وثب جالسا ع�

المقعد ونظر إ� الساعة.. �انت �ش�� إ� 12:00..
الشوارع مهجورة ش�ه مظلمة، ب�نما �� �سأله:

- إ� أين نذهب؟ هذا الشارع ي�ت�� عند النهر، وعلينا أن
� الم�ان الذي ترغب الذهاب إل�ه..

نفكر �جد�ة ��
ء �

�� � - حسن.. حال�ا أر�د الخروج من (ممف�س)، وال يهم��
�عدها..

- أال ترى أنها فكرة ج�دة أن تحدد م�انا نقصدە �عد ترك
(ممف�س)؟�

�ان بوسعها أن ترى صحف الغد، وعليها صورته ال�اسمة
�
طة �� ة تقول: (سواي) يهرب.. س��دو رجال ال�� مع حروف كب��

� الحاد�ة
�� � موقف عس�� وهم �ف�ون ك�ف أفلت منهم ص��

ة من عمرە. ع��
قال لها:

�
- أنا آسف من أجل السجانة (دور�ن).. هل تظن�نها ستعا��

المتاعب؟
مس هل �انت ن��تج�ة وقت ه��ك؟

- ال..
�ب عليها.. � الغالب ال ت��

�� -
ان الج� وح�� لها �التفص�ل قصة ه��ه.. �انا اآلن �ع��

� نحو (أرك�ساس).. متجه��
مق خط (ممف�س) إذ تلتحم �ه، نظر (مارك) إ� األفق ل��

والحظت إعجا�ه �المنظر.. فقالت:
- �مكنك أن تطلب من الم�احث أن يرسلوك إ� أي م�ان..
� (أورالندو)..

� الند) لو عشت ��
�مكنك الذهاب إ� (ديز��
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� �
ولسوف �عطونك تذكرة مجان�ة مدى الح�اة..

قال (مارك):
.. من ي��د أن �ع�ش خائفا من - نعم.. ل��� خائف من ظ��
� رجال � أرى كواب�س ط�لة الل�ل، ولسوف �ظفر �� ظله؟ إن��

. � الماف�ا هؤالء.. أعرف أنهم س�ظفرون ��
- إذن؟

� قائال:
�� وضع ساقا ع� ساق واس��

.. � التفك��
� الوقت �� - ثمة م��ة مهمة للسجن �� أنك تقض��

) �اذ�ا؟ ماذا لو �ان �خرف؟ اآلن لست متأ�دا ماذا لو �ان (رو��
مما قال.

ا.. � ك�لوم�� � إل�ه وتقود ��عة خمسة وخمس��
�انت تص��

ە، �ما لم تكن تعرف إالم تتجه لم تكن تعرف إالم يتجه تفك��
الس�ارة..

قال لها:
طة الجثة س�سعد الجميع ما عدا - لو وجد رجال ال��
طة.. �جب أن � رجال ال�� الماف�ا.. أما لو لم �جدوها فلن �صدق��

..( أتأ�د من �الم (رو��
نظفت حلقها.. وقالت:

� أن نجد الجثة �أنفسنا؟ - هل تع��
- نعم�

�ادت تضحك من هذە الدعا�ة الساذجة من عقل مرهق..
فقال لها:

.. فكري � � (نيو أورل�انز) يوم اإلثن��
- إن لدي جلسة سماع ��

طة أن أذهب إل�ه.. أين � م�ان ال يتصور رجال ال��
�� ( � �ا (ر���

الم�ان الذي �ستح�ل أن أ�ون ف�ه؟
- نيو أورل�انز.
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- هو كذلك.. ولو وصلنا إ� (نيو أورل�انز) لوجدنا ب�ت
) من دل�ل الهاتف.. (رو��
)؟ - ولماذا ب�ت (رو��

- ألن الجسد هناك�
� العالم تتخ�ل سماعه.. نزعت ع��ناتها

ء �� �
�ان هذا آخر ��

� ذهنها..
� صدغيها.. وراحت تع�د الع�ارة ��

و�دأ الصداع �دق ��
ل محام�ه.. هذا �فوق الخ�ال.. � � م��

جثة القت�ل دفنها القاتل ��
اب�سم (مارك) اب�سامة غ���ة، وقال:

� ما أعرفه �الض�ط.. وت��ن أن هذا غ��ب �دعو - اآلن تعرف��
� القصة �لها..

إ� الشك ��
ا فأنت � سأذهب إ� (نيو أورل�انز) ألن�ش ق�� - إذا ظننت أن��

، ولن أفعل هذا ولن أسمح لك �عمله.. مخ��
� الط��ق، وخلفهما �ان خط (ممف�س)

�ان هناك تقاطع ��
� األفق.. نظرا إ� الوراء، ولم �در أن هذە آخر مرة ي��ان

يتوهج ��
فيها (ممف�س)..

 

☆ ☆ ☆
 

اء وقود وطعام.. جل�ت له � (أرك�ساس) ل��
توقفت ��

� وم�اە غاز�ة، وابتاعت لنفسها قهوة.. ثم انطلقا �الس�ارة كعكت��
من جد�د.

راح �لتهم ال�عكة و�لعق شفت�ه، ب�نما قوافل من س�ارات
.. قال لها: � � ع� ال�م��

اللوري تم��
- أنا ح��ن ع� ماما.. لسوف يرونها وقتا عص��ا..

- لن �حدث، ل�نها ستموت قلقا عل�ك..
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- ال أر�د أن أ�ون قاس�ا ل�نها س�تغلب ع� هذا.. انظري إ�
�ل ما مرت �ه �الفعل.. إن أ�� صل�ة..

- سأخ�� (�لينت) �� يتصل و�طمئنها..
�ن (�لينت) بوجهتنا.. - هل تخ��

- أنا نف�� ال أعرف وجهتنا..
فتح �اس�ت الس�ارة لت��عث موس�قا صاخ�ة (راب)، وقال:

ء، �
- أنا ال أثق برجال الم�احث الف�درال�ة.. لن أخاطر ���

.. أنت � �خ��
ء ق�ل أن أتأ�د من أن أ��� �

هم ��� ولن أخ��
� ق�لت برنامج حما�ة محام�ة وتهمك سالمة مو�لك.. لو أن��
الشهود، وسمحت لهم ب��عادي، ثم اتضح إن الجثة ل�ست
� م�ان غ��ب أحمل اسم

ء.. سأ�ون �� �
هناك لخ�ت �ل ��

� �أن
)، و�ل هذا �ال مقا�ل.. إن الح�مة تق�� �

) أو (جو�� (تو��
نعرف اآلن.. �م ت�عد (نيو أورل�انز)؟

� ب�ت
- نحو خمس ساعات أو أقل.. وأين الجثة ��

(�ل�فورد)؟
� قلب شجرة..

- إنها ل�ست معلقة ع� الشماعة أو ��
سنحتاج إ� �عض الجهد.

- هذا جنون �ا (مارك)..
- أعرف هذا.. لقد �ان أسبوعا عص��ا.

 

☆ ☆ ☆
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ون.. ع��
دخل (�اري الموس) وح�دا إ� الورشة.. لم �عد يرتدي ث�اب
ال�لطج�ة.. لم �عد �ل�س �ذلته الالمعة.. لم �عد ذ�ل الحصان
� آذانه، وقد حلق

يتد� ع� �اقته.. لم �عد القرط الما�� ��
ذقنه منذ ساعات.

�
صعد الدرج وهو يتذكر �م �ان �حب اللعب عل�ه ��

طفولته.. اآلن صار الم�ان خال�ا، ومن النافذة يرى س�ارات خاله
� صف، ب�نما السائق �غسلها..

(ال�اد�الك) واقفة ��
� الذي �حمل أر�ــع مسدسات دائما - و�ان (مو) - ال�لط��
واقفا، فح�اە.. �ان (مو) رجال لط�فا إ� أن رأى ف�لم (األب

)، فاعتاد أن �ل�س ال�ذالت، وصار �المه نادرا. الرو��
ا أع� دخل (�اري) ودق ع� ال�اب.. ثم نظر إ� ال�ام��
� مكتب

رأسه.. سمع من �قول له: أدخل.. ثم وجد نفسه ��
خاله.

� � الس�ع��
� سوالري) رجل الماف�ا القوى عمالقا ��

�ان (جو��
اجع للوراء، �ل من عمرە، خف�ف الحركة له شعر رمادي لم ي��
�ان دانا من حاجب�ه.. و�ان يرتدي �ذلة سوداء ور�طة عنق زرقاء

قب�حة.
�ان جنتلمانا.. أخر جنتلمانات هذە المهنة الذين �دءوا
اسة وقذارة مثل (�اري اجعون أمام الش�اب األ��� �� ي��

مولدانو)..
) عالما اإلجا�ة: �

سأله (جو��
- هل من أخ�ار س�ئة؟

.. � - �مكنك أن تقول هذا.. لقد اخت�� الص��
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� لم ود، و�انت من المرات القل�لة ال�� نظر الرجل إل�ه ب��
�ستطع فيها (�اري) أن �الق�ه بنظراته.. خفض عي��ه

� وصمت. األسطور�ت��
� غ�ظ:

�� ( �
قال (جو��

� (نيو أورل�انز)..
� الجثة ��

� إذ تخ�� � �ا (�اري).. غ�� - أنت غ��
.. � .. غ�� � ت محام�ك.. غ�� � إذ أخ�� .. غ�� �

�� � إذ لم تخ�� غ��
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� �حاجة إ� عون.. - إن��
� جدا وال �د من شخص - ط�عا �حاجة إل�ه.. فأنت غ��

ينقذك.. أنت حمار �ا (�اري).. هل قلت لك هذا من ق�ل؟
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- ال أعتقد هذا..
� م�ان منعزل وقتلته.. لماذا لم تف�غ

- لقد ت��عت الرجل ��
طة، ء رجال ال�� � ؟ ولسوف ��� ك الجثة ح�ث �� جي��ه، وت��

و�قولون إنها عمل�ة سطو مسلح.. ل�ن ال �ا (�اري).. أنت أغ��
من أن تت�ف ب�ساطة.. و�عد هذا لو أنك كنت جحشا وعدت
ام�ل واألثقال؟ إ� هنا �الجثة فماذا عن الخليج؟ ماذا عن ال��
� قررتها هناك مليون ط��قة للخالص من جثة عدا الط��قة ال��

� المدينة؟
: هل الجسد هنا �� أنت.. قل ��

- نعم..
) طرف س�جار ثم �صقه، وأشعله �قداحة، �

قضم (جو��
وهز رأسه �احتقار، وقال:

- �ا للغ�اء� هل من السهل الوصول إل�ه؟
- نعم..

دادە؟ - هل هو تحت األرض؟ و�م �ستغرق من الوقت الس��
� الخرسانة..

- نحو ساعة تق���ا.. إن الجثة ��
� غب�ا �ما ) قل�ال.. خرسانة؟ ر�ما لم �كن الف�� �

� (جو��
�� اس��

� وجه
� دائما.. أخ�ج الدخان �� حسب.. ل�ن ال.. إن (�اري) غ��

(�اري)، وقال:
- أين هو؟

ل.. � � جراج وراء الم��
�� -

) ط�قة الرماد عند نها�ة الس�جار.. حقا ل�س �
تفحص (جو��

(�اري) غب�ا �ل هو معتوە..
� وجه الف�� وسأله:

نفث م��دا من الدخان ��
ان هناك؟ أشخاص لهم آذان وعيون؟ - هل يوجد ج��

� أعتقد ذلك.. - لم أرهم ل���
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) �جوب الم�ان ب�طء و�نظر خارج النافذة غ�� �
راح (جو��

� وقفته وسأل:
مصدق، ثم اعتدل ��

ل من؟ � - م��
ابتلع (�اري) ر�قه، وقال:
.. (�ل�فورد).. - المحا��

) �ان �حمل �
وتوقع انفجارا، ل�ن هذا لم �حدث.. إن (جو��

� إ�
� عروقه ماء �اردا �دال من الدم.. فقال (�اري) �لهجة أد��

��
ال��اء:

).. أنا �حاجة إ� ثالثة رجال النقل الجثة والتخلص �
- (جو��

منها.. أتوسل إل�ك..
� الخرسانة وسط

.. ول�ن ك�ف دفنته �� � - أنا أ�رە المتوسل��
ة؟ هذە الج��

- �عد قتله جئت الب�ت مرتد�ا زي عمال الحدائق، وأفرغت
�
� حفرة صنعتها ��

ست ش�ائر من األسمنت ��ــــع الجفاف ��
� المساء عدت �الجثة وغطيتها �األسمنت و�للته،

الجراج، و��
.. لقد �ان م�انا � الجراج ل�غ�� الق��

وك �� ونقلت القارب الم��
، والخطأ الوح�د الذي � ممتازا لم �شك ف�ه ح�� الف�درالي��

ت (�ل�فورد).. قارفته هو أن أخ��
� حر و�عرف، ).. أرجو أن تتم هذا الل�لة.. إن الص�� �

- (جو��
ە.. ولن �مر وقت ط��ل ق�ل أن يتصل �شخص ما ل�خ��

) عي��ه ونفث الدخان، وقال: �
أغمض (جو��

- حسن.. سأعط�ك ثالثة رجال.. واآلن اخ�ج من هنا..
 

☆ ☆ ☆
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ون.. واحد وع��
ل (�ل�فورد)، فتواري (مارك) تحت � دنت الس�ارة من م��
ة جوار فرملة ال�د.. �انت المقعد، وراح �درس الخارطة ال�ب��

الثالثة �عد الظهر، ومن السهل أن يراهما أحد.
ا مرت الس�ارة جوار صندوق ب��د عل�ه اسم (�ل�فورد).. أخ��
ا ل�نه ل�س خال�ا.. أسقف خش��ة وطوب أحمر ل كب�� � �ان الم��
) أنه خال من لمسة � ون�اتات م�سلقة من حوله، و�دا لـ (ر���
المرأة.. ولم تكن هناك زهور ع� اإلطالق.. لم �كن جم�ال ل�نه

يو�� �السالم �التأ��د..
قال (مارك) وهو ينظر:

- وهذا هو المرآب..
ل، وثمة س�ارة (ت��امف) تقف ع� � �ان منفصال عن الم��

مسافة منه.. فقال لها:
�ط البول�س ل محاطا ��� � - كنت أحسب أننا سنجد الم��

األصفر.
ل منتحر.. وال � . ولماذا؟ لم ترتكب ج��مة هنا.. إنه مجرد م��

طة.. ر الهتمام رجال ال�� م��
، �

� المقعد الخل��
�ان منتعشا، فقد نام خمس ساعات ��

� الفندق، ب�نما �� قد قادت الس�ارة ط�لة
وثالث ساعات ��

.. �انت مرهقة مذعورة �حق. � الل�ل، ونامت أقل من ساعت��
ل من جد�د، ول�ن � دارت �الس�ارة دورة أخرى لتمر أمام الم��

��عة هذە المرة.. وراحا ينظران إ� الجراج من جد�د.
جال.. �عد قل�ل توقفا قرب غا�ة جم�لة، ف��
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� انتعاش وم�ح.. فهو قد ��� الطب�عة
� يركض �� وراح الص��

� المس�ش�� أو المح�مة أو الحجز..
منذ أسب�ع �امل، قضاە ��

) معه ومعهما دراجتان.. وتم�� لو �ان (ر���
لم �صدق أحدهما أنهما س�ن�شان ق�� (ب��ت) �عد
ساعات.. ال�د أن ش�ئا س�حدث ق�ل هذا وس�عودان إ�

� �هما ع� هذا..
�� � (ممف�س).. �انا متفق��

مش�ا ع�� الغا�ة ل�دورا حول الب�ت.. �ان هناك سور
حد�دي، ومن خلفه ي��ان المرآب من الخلف.. جوارە دالء

وأ��اس سماد وعلب قمامة.. وآلة جز حشا�ش عت�قة..
 

☆ ☆ ☆
� لدى أ�ة (سوالري)، � قد�م�� �ان اثنان من الثالثة �لطجي��

� لـ (�اري الموس).. )، و�انا ق��ب�� �
واسماهما (ليو) و (إينو���

أما ثالثهما ف�ان ف�� ضخما غل�ظ العنق مفتول العضالت
� هذە المهمة

�سمونه (الثور).. والس�ب معروف.. وقد أرسل ��
.. ل�قوم �أ��� الجهد العض��

لقد قال لهما (�اري) إن المهمة سهلة.. قطعة خرسانة من
هنا ومن هنا، و�عان ما �جدون ك�س القمامة األسود الملتف

حول الجثة.
س�مشون من ساحة االنتظار إ� ملعب الت�س، ثم إ� ط��ق
ون خندقا، من ثم �جدون أنفسهم أمام الدراجات، و�ع��

المرآب..
�
هم ل�اقة، فراح �ضحك �� م�� الرجال، و�ان (الثور) أ���

� الظالم..
�� �

�ە وهو �م��
� أواخر العقد الرابع، ومدخنان

إن اآلخ��ن �دينان، ��
� العرق، ولما �مش�ا م�ال �عد.

�� � م�فان.. لهذا �انا غارق��
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( �
� �دە.. ي��عه (إينو���

(ليو) يتقدم الثالثة وال�شاف ��
الساخط.. ثم (الثور)..

� السادسة مساء.. أما اآلن - �عد
�ان الم�ان �غدو مخ�فا ��

منتصف الل�ل - فقد صار مرع�ا.
ومن جد�د راح (الثور) �ضحك متلذذا �انعدام ل�اقة
، و�� مهن � � أو سائق�� � شخصي�� .. لقد �انا إما حارس�� � الرجل��

. �
جلوس�ة ال تحتاج إ� مجهود �د��

� األعشاب �لهثون و�رمقون حد�قة (�ل�فورد).. �ل رقدوا ب��
ان نائمون، وح�� ال�الب أخلدت للنعاس. الج��

) مطرقة وهشم ل�ح الزجاج فوق مق�ض �
أخ�ج (إينو���

ال�اب.. ثم مد �دە وفتح المزالج من الداخل.
� الظالم إ� خلف�ة الجراج.. �انت األرض

و�سلل الثالثة ��
� مركز الم�ان، �غط�ه الغ�ار

مغطاة �الح� األب�ض والقارب ��
و�قف فوق أر�ــع عجالت منها ثالث نائمة.. قارب لم �مس الماء

� �ل صوب.
منذ أعوام.. و�سيج العنا�ب ��

واضح أن (�ل�فورد) �ان يهوى جمع الشماعات والعلب
المعدن�ة، وقد كدس اآلالف منها فوق القارب.

دفع (الثور) القارب �كث�� من الجهد، ح�� أ�عدە خمسة
أقدام عن م�انه.

صوب (ليو) الضوء إ� الخرسانة تحت الح�، وقال:
- فلنطهر الم�ان..

) �حفران �المطرقة واإلزم�ل.. ب�نما �
راح (الثور) و (إينو���

.. صوت �
� �دە يرمق ال�اب الخل��

وقف (ليو) والمسدس ��
الطرقات عال جدا..

ابتعد عن المرآب فلم �سمع سوى صوت خافت.. اب�سم
لنفسه.. ال خطر.
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☆ ☆ ☆
 

قرب ساحة الت�س توقفت الس�ارة (الهوندا) السوداء.. لم
تكن ثمة س�ارات أخرى سوى س�ارة (�اد�الك) حمراء تقف

تحت جناح الل�ل.
) المحرك ونظرت إ� الظالم ع�� الزجاج.. � أطفأت (ر���

م�ان مخ�ف ح�� من دون جثث وال ماف�ا..
� الظالم ممسكة ب�دە..

�� � مشت مع الص��
� هذە

� هذە المدينة.. ��
وسألت نفسها: ما الذي تفعله هنا ��

� الذي أحبته �شدة، ل�نها ال تنوي أن الساعة.. مع هذا الص��
تموت من أجله؟

ء �جعلهما يركضان إ� الس�ارة، ثم �
وتمنت أن �حدث ��

� األشجار ال�ث�فة وراحا يرمقان �عودان إ� (ممف�س).. رقدا ب��
� الظالم.

الجراج القابع ��
�ان الشارع نائما سا�نا من �ع�د.. وزحف (مارك) ع� أر�ــع
�ا.. فجأة سمع صوت (�ش�نك� - �ش�نك�) قادما من مق��
الجراج.. غ��ب هذا� ل�ح زجاج غ�� موجود ع� �اب الجراج..

(�ش�نك� - �ش�نك�)..
أحدهم هنا وهو �حفر اآلن�

� دلو ع� األرض فدوى صوت عال..
، وهنا تع�� �� زحف أ���

وثب (ليو) إ� مؤخرة الجراج، وأخ�ج مسدسه �اتم الصوت،
� ) رأسها ب�� � � اللحظة ذاتها دفنت (ر���

وراح ينصت.. ��
. األعشاب وراحت تص��

راح (ليو) يتفحص الظالم، ومرت ثوان ط��لة..
د شجاعته، وع� �عد أمتار منه �ان ثم استدار وقد اس��

(مارك) �كتم أنفاسه و�زحف ع� أر�ــع..
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جاء صوت من الجراج �سأل:
- ما �ان هذا؟

ء كهذا.. وانغلق ال�اب.. �
- ال أدري.. ر�ما قطة أو ��

( � عد (مارك) من واحد إ� مائة، ثم ه�ع ل�لحق �ـ (ر���
خلف األشجار، وراح �لهث..

قالت له هامسة:
- (مارك).. هؤالء من رجال (مولدانو)..

ماف�ا.. معهم مسدسات ومدي.. إنهم األقوى، وقد خ�نا
وانت� األمر.. فلنعد.

ل�نه لم �جب.. ظل يرمق المرآب المظلم..
� �ان يتوسل إل�ه �� ) الصغ�� ح�� و�دأت تفهم شعور (ر���

يرحال، ب�نما هما يرق�ان س�ارة المحا�� وخرطوم الغاز..
فجأة زحف ع� أر�ــع، و�حث عن ثالثة أحجار انتقاها

� السوق..
� ثمرة طماطم ��

�عنا�ة من ي�ت��
ان.. ثم زحف نحو دار الج��

 

☆ ☆ ☆
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ون.. اثنان وع��
� من � الست��

� فراشه.. إنه ��
) يتقلب �� � �ان مس�� (�االنت��

� ظهرە منذ عام، ومن
عمرە، وقد أجرى جراحة (د�سك) ��

لحظتها صار ينام �صع��ة..
� (نيو

سمع صوتا.. هل هو صوت؟ ما من موضع آمن ��
� دوالر ثمنا لجهاز إنذار ضد اللصوص..

أورل�انز)، وقد دفع أل��
� �ل م�ان.

إن الج��مة ��
سمع تهشم الزجاج، فنهض ��عا وأ�قظ امرأته، ثم أخذ

البندق�ة من الخزانة.. ه�ع إ� الصالة وأضاء النور، وأمرها:
طة.. رقم 911. � ال�� - أطل��

ثم جرى إ� المطبخ وضغط أزرار جهاز اإلنذار.
 

☆ ☆ ☆
 

سمع (ليو) صوت تهشم الزجاج، وتالە صوت صفارة
� منامة حمراء �حمل بندق�ة و�جري

اإلنذار.. �عدها رأى رجال ��
نحوهم..

� العرق، والذي ابتل قم�صه �له:
) الغارق �� �

صاح (إينو��
- ما هذا؟

� �حملون بنادق. - ال أعرف.. ل�ن األوغاد المجان��
..( � ونظروا من النافذة فرأوا المس�� (�االنت��

) �مقت (نيو أورل�انز)، و�مقت الماف�ا، � �ان (�االنت��
� خوف

� الذين �حاولون السطو، و�مقت الح�اة �� والم�سكع��
مستمر كهذا.. �ان �مقت �ل هذا وقد فاض �ه، لذا صوب
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البندق�ة إ� أع� وراح �طلق الرصاص.. هذا س�علم األوغاد أنه
جاد..

� النافذة، وراحت ت�خ �عد
� الوقت ذاته وقفت زوجته ��

��
طة و���تها تعوي، �ل طلقة و�عان ما وصلت أول س�ارة ��

وأضواؤها تع� األ�صار.
، � � األحراش متعجل�� ه�ع الثالثة إ� ال�اب، وركضوا ب��

محاذر�ن أن �سمعهم أو يراهم أحد.
) لـ (مارك): � قالت (ر���

- أنت مجنون..
ن عقل�ا.. � و�انت �حق تعتقد اآلن أن عم�لها غ�� م��
واستطاعت أن ترى الثالثة الرجال ي�تعدون.. �انت ترتجف وقد
أوصلها صوت الرصاص إ� حافة الجنون.. الطلقة �انت ��

� قصمت ظهر تحملها.. القشة ال��
ان جم�عا وانفتحت وع� صوت الطلقات، صحا الج��

النوافذ.. وامتأل الم�ان �األضواء..
� ال�الب..

وراحوا ي��ادلون األسئلة، ود�ت الح�اة ��
) ع� إصالح زجاج � طة المس�� (�االنت�� وساعد رجال ال��
�ط الصق، ثم �عد ر�ــع ساعة ساد الهدوء ورحلت النافذة ���

الس�ارات.
) ي�تظران.. � ظل (مارك) و (ر���

و�عد قل�ل غادرا الم�ان.
 

☆ ☆ ☆
 
 

) �قدم � ) والجراج.. ومشت (ر��� أضاء الهالل فناء (رو��
� األحراش.. األحراش

منملة مخدرة.. إنها لم تحب ترك م�انها ��
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طة والجار المجنون.. �ش�ل ما � حمتها من الماف�ا وال�� ال��
اعتادت وألفت االخت�اء هناك.

قالت له:
- هذا �اف جدا.. ه�ا إ� الس�ارة..

- ال أحسب من مصلحة أحد الرح�ل اآلن..
- ولماذا؟

سألته عالمة أن لد�ه حجة ق��ة.. إنها لم ت��ــح أي جدل معه
منذ ست ساعات..

� الغالب ي�تظر هؤالء الرجال �ع�دا ح�� �ستقر األمور،
�� -

ولو رحلنا ل�ان من السهل أن نقا�لهم.
تواري الهالل وصارت األشجار أ��� قتامة.. أحست �أنها ال
� � صح�ة ص��

تجرؤ ع� تركه.. من الغ��ب أنها تطلب األمان ��
عمرە أحد ع�� عاما.

قال لها:
� نظرة.. مجرد نظرة...

- سأزحف إ� الجراج ألل��
و�دءا يزحفان من جد�د.. �ان (مارك) يته�ب الجار
المجنون ذا البندق�ة.. من العس�� أن ينام الرجل ثان�ة �عد �ل
هذە األحداث، و�كف�ه أن يرى ظال �� �ف�غ رصاص بندقيته

ف�ه.
�
�انت رائحة الجراج ك��ــهة �أن �ه حيوانا ميتا يتعفن ��

) أنفها.. � الشمس.. وغ����ا غطت (ر���
� أشعر �الغث�ان.. - إن��

قالتها، و�� ترمق ما فعله الرجال.. لو انتظرا ع�� دقائق
أخرى لوصل الرجال إ� الجثة وأخرجوها..

التقط (مارك) اإلزم�ل وشق �ه ال�الس��ك األسود الذي �دأ
:( � يتكشف تحت الخرسانة.. فهمست (ر���
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�
- ال تفعل�

هنا وقف (مارك) مذعورا، وصوب الضوء ع� الوجه
المتحلل للسناتور (ب��ت)..
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) للوراء فاصطدمت ب�عض العلب المعدن�ة، � تراجعت (ر���
� �ساقطت فأحدثت صخ�ا م��عا وسط الصمت.. حاولت ال��

.. االتزان فأحدثت صخ�ا أ���
- ششش� فلنذهب�

قالها (مارك) وهو �دعوها إ� االبتعاد زحفا..
� األحراش ح�ث �انا منذ قل�ل، وهمس وهرعا يتوار�ان ما ب��

وهو يرتجف:
- هل رأ�ت وجهه؟

� ساحة
و�عان ما �انا يرجعان إ� س�ارتهما الواقفة ��

االنتظار..
و�عد دقائق �انت الس�ارة �شق ط��قها ع� الط��ق ال��ــــع

.. إنها الثان�ة والنصف ص�احا.. ش�ه الخا��
لم �فارق الوجه الم�ت ذا�رتها، وتمنت أن ت�ساە ل�نها لم

�ستطع.
قال لها (مارك):

داد - �جب أن نتحرك ��عا.. فهؤالء القوم س�عودون الس��
الجثة.

و�عد صمت ط��ل سألها:
� �الم�احث الف�درال�ة؟ - هل تثق��

�
- أظن هذا.. وع� العموم هم �مل�ون اللع�ة الوح�دة ��

المدينة.
ّ أن ألعب معهم؟ - وع��
- ل�س أمامك حل آخر..

 

☆ ☆ ☆
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ون.. ثالثة وع��

� � الفندق اغ�سل (مارك)، وارتدي الث�اب الجد�دة ال��
و��

تها له.. ثم جلس جوارها ع� الفراش، وقال: اش��
).. ال أعرف أين أذهب �عد هذا.. � - أنا ضائع �ا (ر���

ودمعت عيناە.. لقد انهار الف�� الواثق الذي �ان يتحدى
الماف�ا منذ قل�ل، وعض شفته..

.. فاحتض�ته.. لم �حاول أن يتظاهر ارتجف و�دأ ي���
�القوة.. �� دون عار.. �� دون خجل..

� من جد�د عادت �� المحام�ة وهو العم�ل.. المحام�ة ال��
تتخذ القرارات وتتحرك بثقة..

دق جرس الهاتف جوار فراش (ترومان)، فتأمل المن�ه.. إنها
) �قول: � الرا�عة ص�احا.. رفع السماعة فجاء صوت (ر���

- هاي (الري)..
�اد �قول ش�ئا عن الوقت، ثم عدل عنه.. �التأ��د هناك

ء مهم.. �
��

- أين أنت؟
� (نيو أورل�انز).. علينا أن نت�لم، و�لما �ان هذا أ�ع

- أنا ��
.. � �ان أفضل.. لقد رأ�ت الجثة وشممتها.. �ان هذا منذ ساعت��

- أين أنت اآلن؟
- أنا أت�لم من هاتف عمو�� فال دا�� لأللعاب الذك�ة.. إن
� الغالب س�حاولون

دادها أمس.. و�� من دفنوا الجثة عادوا الس��
ثان�ة..

لقد جئنا ورأينا وغزونا.. لو فعلت ما اطل�ه ستحصل ع�
الجثة اليوم..
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..( � � �ا (ر��� ء تطلب�� �
ء.. أي �� �

- أي ��
ي).. � (ميت��

� عند حانة (ر�ن تري) �� - إنها صفقة.. ستقا�ل��
�م �ستغرق من الوقت لتصل إلينا؟

� دق�قة.. - خمس وأر�ع��
- �لما جئت أ�ع حصلت ع� الجثة أ�ع.. وال أر�د

�ــــج) و�ال ألغ�ت الصفقة �ال�امل. (فول��
 

☆ ☆ ☆
 

� دق�قة �ان (ترومان) و (ل��س) �دخالن �عد خمس وأر�ع��
ي)، وقد �دت عليهما العص��ة.. � (ميت��

الحانة ��
) جالسة إ� منضدة، ترشف القهوة السوداء � �انت (ر���

�اد�ة اإلرهاق..
قال لها (ل��س):

- ص�اح الخ�� �ا مس (الف)..
۰۰ ( � - اس�� (ر���

وأخرجت ورقة ناولتهما إ�اها، وقالت:
.. ستختار األ�ة - هذە ثالث ع�ادات لطب األطفال النف��

..( ع�ادة منها لعالج الصغ�� (ر���
� جي�ه، وحاول أن ي�دو مس�طرا

وضع (ل��س) القائمة ��
:( � ل�نه فشل.. ب�نما أضافت (ر���

ش.. نفذاها
َ
وط ال تناق - هناك عدة ��

�
وستحصالن ع� الجثة ق�ل أن �لقيها (مولدانو) ��

المح�ط.. هل جئت �طائرة خاصة �ا مس�� (ل��س)؟
- نعم..

- ل�م واحد ت�سع؟
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�ن را��ا.. - ت�سع لع��
- جم�ل.. اتصل �ـ (ممف�س) اآلن، واطلب حضور آل
ى (�لينت) ع� (سواي) من المس�ش�� مع الطب�ب وسكرت��

متنها..
- ال �أس..

� ع� � �ص�� آل (سواي) آمن�� � المطار، وح��
- سنقا�لهم ��

ك �م�ان الجثة.. إن األ�ة �لها ستدخل ظهر الطائرة، سأخ��
� أطفالها برنامج حما�ة الشهود.. إن المرأة ستحتاج إ� أن تر��
قل�ال، لهذا ستحتاج إ� معاش شهري قدرە أر�عة آالف دوالر
� الم�ف..

�ن ألفا �� لمدة ثالث سنوات، �اإلضافة إ� م�لغ ع��
�حماس قال لها (ل��س):

- �الطبع.. �الطبع.. هذا سهل.
- و�ذا أرادت أن تعود للعمل، فأنا أر�د لها وظ�فة حكوم�ة

م��حة.. ساعات عمل قل�لة وراتب دسم..
- سنغ�� �ل هذا..

- حسن.. اآلن أذهب وأجر م�الماتك الهاتف�ة.. ولسوف
ألقاك هنا �عد نصف ساعة..

 

☆ ☆ ☆
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ون.. أر�عة وع��
�عد نصف ساعة جاء (ل��س) و (ترومان)، و�ان مع األول

هاتفان خل��ان.. سألته وهو �ضعهما ع� المنضدة:
- ك�ف حصلت عليهما؟

.. هما �عض رجا�� - أح��
- ع� س��ل الم�ح؟ �م رجال من رجالك �ح�طون �ك اآلن؟

.. من �دري؟ ل��ما احتجنا إ� �عضهم.. حوا�� ثالثة ع��
ونظر إ� ساعته، وقال:

- لقد أقلعت الطائرة من (واشنطن) اآلن، وستصل إ�
� السادسة والنصف..

(ممف�س) ��
، ل�ن � ) قهوتها.. �انت مرهقة حمراء العين�� � رشفت (ر���

� دمها..
� �ان يتدفق �شدة �� األدر�نال��

� السا�عة إال ع�� دقائق رن جرس الهاتف، فرفعه
و��

، ثم قال: وأص��
� واألم والطب�ب و (�لينت).. � الجو اآلن.. الص��

- إنهم ��
نظرت له واب�سمت.. ثم قالت:

� الخرسانة.. تحتاجون إ� �عض األزام�ل..
- إن الجثة ��

� �ان يرشفها، وقال: ق �القهوة ال�� ��
ء آخر؟ �

- حسن.. هل من ��
� من رجالك عند تقاطع (سان جوز�ف) و - نعم.. ضع اثن��

(�ارون دول�ه)..
- ل�كن...

 

☆ ☆ ☆
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� الفندق، وقد حزم
�ان (مارك) �جلس ب��اب الخروج ��

) ل�نها لم � حقي�ته.. سمع طرقات ع� ال�اب، ثم برز وجه (ر���
تدخل، �ل طل�ت منه الذهاب معها.. واستطاع أن يرى وراءها

أحد عمالء الم�احث الف�درال�ة.
� الخارج �انت الس�ارة واقفة وسط ثالث س�ارات أخرى

و��
تزخر �عمالء الم�احث.. وانطلق الموكب نحو المطار.

تهم �م�ان الجثة؟ - هل أخ��
- ال.. ل�س ق�ل أن تقلع طائرتك.

طة � مؤخرة الس�ارة السوداء، وسط �ل رجال ال��
وجالسا ��

.. �
�� هؤالء، شعر (مارك) �أهم�ة �الغة.. و�دأ �س��

 

☆ ☆ ☆
 
 

� الحظائر يرمق الطائرات منبهرا، ب�نما رجال
وقف (مارك) ��

� �ل م�ان..
الم�احث �قفون ��

دنا منه (ترومان) وصافحه قائال:
؟ �

- هل تذكر��
.. � المس�ش��

- نعم.. قا�لتك ��
- هل ت��د أن ترى الطائرات عن قرب؟

؟ - هل هذا بوس��
وضع (ترومان) - الذي صار ودودا فجأة - �دە ع� كتف
ح له � الطائرات الواقفة ي��ه إ�اها، و��� (مارك)، واقتادە ب��

أنواعها..
وقف (ل��س) يتأمل (مارك)، ثم قال لها:

� لط�ف.. = إنه ص��
قالت:
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، وأح�انا ي��� كطفل � - نعم.. أح�انا يت�ف �اإلرهابي��
.. صغ��

- إنه طفل صغ�� فعال..
ە بهذا ح�� ال تضا�قه. - أعرف.. ل�ن إ�اك أن تخ��

- هل استقررت ع� م�ان الرح�ل؟ إن الط�ار �جب أن يرسم
خطة الرحلة من اآلن

- ي��د أن يرى الج�ال.. و���د م�انا �اردا �ع�دا عن حر
(ممف�س)..

- إذن لتكن (فانكوفر).. إنها جم�لة..
- أترسلونه خارج ال�الد؟

ون خارج الوال�ات المتحدة ع� - لم ال؟ لدينا شهود كث��
�ل حال..

ثم ساد الصمت، و�عدە سألها..
؟ � - هل كنت تعرف��

ء من �
- ل�س ح�� أمس.. ل�ن (مارك) �ان �عرف �ل ��

ال�دا�ة..
� الماف�ا �الطبع. - هل �شع��ن �خوف منهم؟ أع��

- ولم؟ أنا مجرد محام�ة..
هم.. إن مدير الم�احث � أ�دا ط��قة تفك��

- لن تعر��
الف�درال�ة ي��د أن نراق�ك ونحرسك لمدة ستة أشهر �عد انتهاء

محا�مة (مولدانو)..
- ل�ن أرجوك دون أن أشعر �ذلك.

- إن لدينا وسائلنا..
.. � الجو ظهرت الطائرة المرتق�ة.. راحت تدنو أ��� فأ���

و��
�
ا تعانق (مارك) وأمه.. احتض�ته ب�نما �� تفكر �� وأخ��

:( � خنقه، وقالت لـ ((ر���
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�
� ما أشعر �ه؟ منذ أسب�ع كنت عائدة للب�ت - هل تفهم��
� عالم

) م��ضا، واآلن ع� أن أ�ون شخصا آخر �� ألجد (ر���
آخر..

و�دأت محر�ات الطائرة تهدر من جد�د، فمشت األ�ة إ�
� حرارة، فقال له

ة.. وصافح (ما�تون) (مارك) �� �اب الحظ��
: األخ��

- شكرا لك �ا س�دي.. لقد كنَت (وجع دماغ)�
اب�سم (ما�تون)، وقال:

.. � أنك كنت (وجع دماغ) أ��� �� - أؤكد لك �ا ب��
وعند منتصف المسافة إ� الطائرة تصلب (مارك) شاعرا
) خلفه.. لس�ب ما � ك (ر��� �الف�ع.. إنه لم يتصور قط أنه سي��
�
حسبها ستكون معه إ� األ�د.. أو ع� األقل ح�� �ستقر ��

عالمه الجد�د األمن..
وقف �ال حراك.. �انت هناك مع (�لينت) ورجال الم�احث
� ومشت نحوە.. عض كت الواقف�� الف�درال�ة.. استدار لها ف��

ع� شفته وسألها:
ء معنا؟ � - ألن �ستط��� الم��

برغم أنهما ناقشا الموض�ع من ق�ل مرارا.. فهزت رأسها
ودمعت عيناها، وأمسكت �كتف�ه.. وقالت:

- ال أستطيع �ا (مارك).. - ولثمت خدە - لسوف أفتقدك..
- ولن أستطيع أن أراك ثان�ة؟

� ثان�ة..
- نعم �ا (مارك).. لن ترا��

وخطر لها أن تخطفه وتأخذە ل�ع�ش عند أمها.. هناك
� واآل�س ك��م الذي ي��دە.. �مكنه أن �أ�ل �ل الس�اجي��

ثم نظرت إ� �اب الطائرة وأشارت إ� أمه الواقفة هناك..
للمرة األو� لم �خجل (مارك) من ال��اء أمام الجميع..
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☆ ☆ ☆
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ون.. خمسة وع��
( � �عد دقائق ب�نما الطائرة عند نها�ة الممر، مسحت (ر���

الدم�ع عن عي�يها، وقالت:
� العقارات.. لم أعد تحمل الم��د من

� سأعمل �� - أعتقد أن��
هذا..

قال (�لينت):
� - �ا له من ف��

�ط ال�اس�ت من هنا جاء (ترومان) وراءها، فأخرجت ��
حقي�تها وناولته إ�اە، ثم قالت:

وم �ل�فورد) تحت قارب.. ل (ج�� � � جراج م��
- الجثة ��

ق (برو�ل�م).. استدار وأخ�ج جهاز السل�� العنوان 886 ��
وت�لم ف�ه، و�عان ما وثب عمالء الم�احث الف�درال�ة إ�

س�اراتهم وانطلقوا..
قال لها (ترومان) وهو ي�تعد ل�لحق برجاله:

..( � - شكرا �ا (ر���
� األفق، وقالت:

نظرت إ� السماء.. إ� الطائرة المحلقة ��
� أنا.. اشكر (مارك)...

- ال �شكر��
 

جون ج��شام
1993

(تمت �حمد هللا)
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العم�ل
 

� ؛ ق�لها �ان (مارك سواي) مجرد ص�� ساعة واحدة ال أ���
� � الغا�ة، و�عدها صار الف��سة المفضلة لوحش��

�لعب ��
: عصا�ة (الماف�ا) من ناح�ة، ورجال الم�احث الف�درال�ة � س�� ��
من ناح�ة أخرى.. (الماف�ا) ت��د قتله ألنه �عرف أ��� من الالزم،
والم�احث الف�درال�ة ت��د اعتقاله لنفس الس�ب.. وأمله الوح�د

ة تق���ا. واألخ�� هو محام�ة مغمورة �ال خ��
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

واحد..
اثنان..
ثالثة..
أر�عة..

خمسة..
ستة..

س�عة..
ثمان�ة..
�سعة..
ة.. ع��

.. أحد ع��
.. اثنا ع��

.. ثالثة ع��
.. أر�عة ع��

.. خمسة ع��
.. ستة ع��

.. س�عة ع��
.. ثمان�ة ع��
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.. �سعة ع��
ون.. ع��

ون.. واحد وع��
ون.. اثنان وع��
ون.. ثالثة وع��
ون.. أر�عة وع��

ون.. خمسة وع��
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Notes

[←1]
� الوال�ات المتحدة: الشعب ضد

� توج�ه االتهام ��
� شائع ��

- تعب�� قانو��
فالن.
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[←2]
� الغالب.

طة والم�احث الف�درال�ة جهتان مختلفتان تماما، ومتنافستان �� - ال��
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[←3]
.. �سمح للشاهد �اال يت�لم لو � الدستور األم����

- التعد�ل الخامس ��
� بنفس الج��مة. �انت شهادته تؤذ�ه شخص�ا، �ما �منع محا�مة الشخص مرت��
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[←4]
� القانون األم���� عام 1966، وهو يرغم

اندا) تم إدخاله �� - اتفاق (م��
�
طة ع� أن �قول للمتهم: (�ل ما س�نطق �ه قد �ستخدم ضدك �� رجال ال��

� غ�اب
أثناء المحا�مة) و (من حقك أن تلزم الصمت).. ولهذا فصمت المتهم ��

وع.. محام�ه أمر م��
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[←5]
� هامش صفحة (۲۹)..

حناە �� - سبق أن ��
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[←6]
يهدف برنامج حما�ة الشهود إ� إ�قاء الشهود �ع�دين عن إ�ذاء (الماف�ا)،
نامج �� ما قاله و�التا�� �عطيهم فرصة ال�الم دون خوف.. وتفاص�ل ال��

. �
(ل��س) للقا��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):

هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
          العدد رقم (36)

 
 
 
 
 

ما وراء العالم
 

قصة: ه. ب. الفكرافت
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه
� مختلف صنوفه..

�� ، األدب العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
(ه. ب. الفكرافت)�

لماذا �ملك �ل كتاب الرعب تق���ا هذە األسماء المفزعة
؟ و�� أن نك�شف يوما ما � هذە الظاهرة، � ال�ابو�� ذات الرن��
� عجالة عن (الفكرافت) أهم كتاب الرعب للقرن

نتحدث هنا ��
�ن. الع��

(ه. ب. الفكرافت) مدرسة متفردة من مدارس أدب الرعب
ثق�ل الوطء، و�� مدرسة قد ال نجد لها ش�يها إال عند أم����

� ي�ت�� أساسا إ� مدرسة آخر هو (إدجار آالن بو) �ال األديب��
.. أي ، �� الرعب القو�� ى من مدارس األدب الروما��� ك��
الرعب الش��ه �عوالم ال�واب�س �الض�ط. رعب الغموض والقالع
ة والنفوس ور المستط�� وق والرعود، وال�� المظلمة وال��
( المعقدة المجنونة.. ومن أد�اء هذە المدرسة (ماري ش�ل��
(وماتيور�ن) و (برام ستوكر) و(�كفورد) و (م. ل��س) و (آن
� ع� الرعب

راد�ل�ف). ل�ن (الفكرافت) استطاع أن �ض��
شاع��ة أدب�ة معقدة، مع خلف�ة من الهواجس النفس�ة المظلمة
ذات مذاق خاص، ح�ث الخطر ي�بع من الداخل �ما �ف�ض من
� �عرفها قراؤە الخارج. وصارت له مفردات عالمه الخاصة ال��
�أسمائهم مثل (نكرومون�كون) - (كتولو) - (آرخام) - (أزوث) -

(الع��فAzif) الخ...
�ن � أ��� من قصة ح�� إن كث��

والمالحظ أنه �ش�� إليها ��
� �عض خطا�اته الخاصة

صاروا �عتقدون أنها حق�ق�ة.. و��
� ح�� �صف لصديق الط��قة المث� لنطق لفظة Cthulu ال��

�ن، ف�قول إن عل�ك أن تنطقها من حلقك مع ت��ت نطقها ال�ث��
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طرف اللسان ع� سقف الفم، والن�اح لتخ�ج ال�لمة (كت –
هلو - لهو)�� ألن لسان ال��� القا� ال �ستطيع نطق االسم
ون ي�حثون عن ال�سخة �الش�ل الصحيح� �ل ما زال كث��
األصل�ة من كتاب (نكرومون�كون) السحري، الذي كت�ه شاعر

� اسمه (ع�د هللا الحظرد) حسب زعم (الفكرافت).. �م��
�
� أغسطس عام 1890 ��

ولد (هوارد ف�ل�ب الفكرافت) ��
(بروف�د�س) �ـ (رود آ�الند) وتر�� مع أمه وجدە �عد وفاة أب�ه
� �قال له أن أ�اە نائم اآلن) و�ان مولعا الغامضة (ظل س�ت��
� قرأها وعمرە خمسة �القراءة و�صفة خاصة (ألف ل�لة ول�لة) ال��
أعوام، ولسوف �درك دارسو أد�ه يوما ما أن (ألف ل�لة) قد
ة أطلق � هذە الف��

� كتا�ات الرجل، و��
تركت �صمة ال تم� ��

ع� نفسه اسم (ع�د هللا الحظرد) وهو نفس االسم الذي كتب
� العام التا��

�ه روايته الرهي�ة (نكرومون�كون) �ما قلنا. و��
ا��شف األساط�� اإلغ��ق�ة وقرأ اإلل�اذة واألود�سة.. ولعب

� جعله �حب ح�ا�ات الرعب القوط�ة.
جدە دورا مهما ��

� المدرسة، �ال أصدقاء تق���ا، ل�نه �ان
�ان قل�ل االنتظام ��

� سن
. و�� � مدرسته الخاصة الزاخرة �قراءات ال ت�ت��

�درس ��
المراهقة أصدر بنفسه مجلة دور�ة عن علم الفلك، وراسل
� جدە وعانت أمه ال�ث�� من

إحدى الصحف المحل�ة. ثم تو��
المشا�ل الماد�ة، مما اضطرهما إ� ترك الب�ت الجم�ل الذي
� حرمه من دخول تر�� ف�ه األد�ب، وأصا�ه انه�ار عص��

الجامعة، وقد ظلت هذە النقطة تعذ�ه ط�لة ح�اته..
ف�ما �عد التحق برا�طة األد�اء الهواة المتحدين عام 1914
�
وتر�� إ� أن صار رئ�س الرا�طة، و�انت هذە أهم خطوة ��

ح�اته، ألنه لم �كن واثقا قط مما إذا �ان �ملك حاسة األدب أو
�
�فتقر إليها وكتب أول قصصه الخ�ال�ة المرع�ة (الوحش ��
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�
) وال�� نجاحا أقنعه �أن �

ال�هف) - تقرؤها هنا - و(الخ�م�ا��
� األدب كتب ال�ث�� جدا

�كرس قلمه لهذا الن�ع من األدب.. و��
من الشعر، مثله مثل (آالن بو) مواطنه األشهر.

� الوقت ذاته �ان يراسل عددا هائال من األصدقاء
و��

�
والمعارف، ح�� صار �الفعل من أهم من كتبوا أدب الرسائل ��

� ستكون � العام 1921 قا�ل (سارة).. المرأة ال��
هذا القرن. و��

� العمر �س�عة أعوام.
ە �� زوجته، و�� مهاجرة سوفي�ت�ة تك��

( � � (برو�ل��
� شقتها ��

� العام التا�، وعاش معها ��
وتزوجا ��

�
وكتب (الفكرافت) أسوأ كواب�سه القصص�ة مثل (الرعب ��

ردهوك) و(هو) متأثر �جو (ني��ورك) ال�ئ�ب الذي لم �ح�ه
� � عام 1929 تم الطالق وعاد هو إ� (بروف�د�س) ال��

قط، و��
ة أعوام من عمرە، وفيها أحبها �عمق. �انت هذە آخر وأهم ع��
� ج�ال

ا جدا وكتب أهم روا�اته (نداء كتولو) و(�� سافر كث��
� �ل موض�ع

ا جدا و�� الجنون) و (ظل الزمن) �ما �ان �قرأ كث��
من الفلك إ� التار�ــــخ إ� النحت إ� الس�اسة..

ومع العام 1932 صارت قصصه أ��� تعق�دا وصع��ة،
� ب�عها، لذا راح �كسب ع�شه �مصحح

وصار �جد ع�ا ��
لقصص األش�اح الرخ�صة.

� العام 1937 ا��شف األط�اء أنه مصاب �حالة متقدمة
و��

� العام نفسه.
�� �

من �طان األمعاء، و�عان ما تو��
�ان (الفكرافت) ي�ن�أ ب�س�ان أعماله �عد موته، ألنه لم ي���

ماوث � قط كتا�ا �المع�� الصحيح ور�ما تعت�� روا�ة (ظل فوق إي��
� � كتاب - و�� ب��

- 1936) �� العمل الوح�د له الذي ��� ��
�
ة �� �د�ك اآلن - وف�ما عدا ذلك �انت أعماله العد�دة م�ع��

المجالت والدور�ات. و�عد وفاته تط�ع تلم�ذاە اللذان شجعهما
ا (أوجست درل�ث) و(دونالد وانديري) �جمع أعماله وكونا كث��
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دار ��� اسمها (ب�ت آرخام)، وصارت �ل إ�داعاته متاحة للقراء
� كتب حسنة الط�اعة والتغل�ف.

وطالب األدب ��
� هذا ال�ت�ب وال�ت�ب الذي �ل�ه، نقرأ �عض القصص

��
ة لهذا األد�ب العظ�م، وقد حاولت ة والروا�ات القص�� القص��
� ال أنصح صغار السن بتاتا �قراءة تخف�ف �عض الفقرات، ل���
، وهذە ل�ست دعا�ة لهما �المناس�ة، �ل �� � هذين ال�ت�ب��

الحق�قة�
د. أحمد خالد توفيق

☆ ☆ ☆
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ماوث.. � ظل فوق إي��
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1
� شتاء عام 1927 - 1928 قام موظفو الحكومة الف�درال�ة

��
� مرفأ

ب�جراء تحقيق �ي وغامض، �صدد أمور معينة ��
� (ماسا�شوس�س). ولم �عرف الجمهور

ماوث) العتيق �� � (اي��
اير مع سلسلة واسعة من االعتقاالت، تلتها � ف��

�األمر إال ��
عمل�ات حرق وتفج�� �الدينام�ت - �عد إنذار األها�� ط�عا -
لعدد كب�� من المنازل العت�قة المت��لة ع�� الساحل المهجور.
� هذە الصدامات جزءا من الحرب واعت�� غ�� الفضولي��

الحكوم�ة المستمرة ضد الخمور.
� �ساءلوا عن هذا العدد إال أن متا��� األخ�ار المخلص��
ة الم�لفة بهذا، وال��ة المذهل من االعتقاالت، والقوات ال�ب��

. لم تكن هناك محا�مات وال ح�� � � تح�ط مص�� المعتقل�� ال��
�
� لم �شاهد �عد هذا �� اتهامات محددة.. �ل إن أ�ا من المعتقل��

أي من سجون الدولة المعروفة و�انت هناك إشاعات عن
� ع� السجون الح���ة معسكرات احتجاز، وعن توز�ــــع المعتقل��
ماوث) � ء.. و�انت (إي�� �

وسجون األسطول، ل�ن لم يتضح ��
نفسها تخلو من الس�ان تق���ا فلم ي�دأ ركب الح�اة فيها إال

مؤخرا..
تعالت ش�اوى �عض منظمات الح��ات وحقوق اإل�سان،
ل�ن الحكومة قا�لت ممثليها �مناقشات هادئة واثقة، ون��جة
لهذا صار دور هذە المنظمات سلب�ا.. وصار مندو�و الصحف
� صف الحكومة - فقط

� النها�ة ��
أ��� تحفظا - و�ن �دا أنهم ��

صح�فة واحدة من صحف الفضائح (تا�ل��د) تحدثت عن
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اع الش�طان) الق��ب طور��دات انطلقت من غواصة نحو (��
ماوث).. � من (إي��

ة �انت قد �ان الناس يتهامسون و�غمغمون، ل�ن أش�اء كث��
علمتهم أن �حتفظوا �أ�ارهم، وما �ان �جدي أن تضغط
عليهم.. �اإلضافة لهذا �انوا �علمون أقل القل�ل.. ألن
المس�نقعات المالحة الشاسعة غ�� المأهولة، أ�قتهم داخل

ماوث)... � الساحل �ع�دا عن (إي��
�
� النها�ة قد قررت أن أخرق الحظر ع� ال�الم ��

�� � ل�ن��
هذا الموض�ع، وأحسب أن هذا لن �حدث أذى عاما اللهم �عض
� عن توضيح ما وجدە أولئك القوم النفور والتقزز الناجم��
ماوث).. �اإلضافة لهذا فإن ما وجدە القوم � � (إي��

المذعورون ��
.. ال أعرف �الض�ط ما قد ُح�� من القصة �حتمل أ��� من تفس��
� كنت أقرب من أي رجل عادي آخر إ� هذا �لها، ل�ن��
� إ� س�ل

الموض�ع، وقد ا��س�ت انط�اعات عنه قد تقود��
مأساو�ة.

� ذلك الص�اح ال�ا�ر
ماوث) ملهوفا �� � كنت أنا من فر من (إي��

يوم 16 يوليو عام 1927 ومن انهالت أسئلته ومناشداته
للحكومة �� تتدخل.. وكنت أوثر الصمت ما دام األمر طازجا
غ�� مؤكد �عد.. ل�ن اآلن قد صارت القصة قد�مة، وو� اهتمام
� أن أهمس �ح�ا�ة الساعات

الناس بها، ولدي رغ�ة غامضة ��
� السمعة الذي �عج � ذلك المرفأ س��

� قض�تها، �� الرهي�ة ال��
�
�الموت والشاذ من األمور.. ومجرد ال�د �ع�د � الثقة ��

� لم أ�ن أول من سقط ف��سة هالوس � أن�� ، و�طمئن�� �
قدرا��

� القرار الذي أنوي
� ع� حزم أمري ��

ال�ابوس، �ما أنه �ساعد��
اتخاذە..
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ماوث) ق�ل اليوم الذي رأيتها ف�ه � لم أ�ن قد سمعت عن (إي��
� (نيو

- وح�� هذە اللحظة - آلخر مرة.. كنت أقوم �جولة ��
إنجلند) أتم� جمال الطب�عة وأجمع التحف األث��ة، وأدرس
المعمار واأل�ساب، وكنت قد أزعمت أن أتجه من (ني��ار�بورت)
. كنت أسافر �

العت�قة إ� (آرخام) ح�ث �شأت أ�ة والد��
�القطار �احثا عن أرخص الطرق دوما. وقد ق�ل �� إن القطار
� سعر ال�خاري هو أ�ع ط��قة للوصول إ� (آرخام)، وصدم��
التذكرة المرتفع. تعاطف موظف المحطة ذو الوجه المتنمر مع

� االقتصاد، وعرض ع� عرضا خاصا:
�� � رغب��

� ال �حبها الناس هنا.. - �مكنك أن �ستقل هذە الحافلة ال��
� لعلك سمعت عنها.. لهذا ال �حبونها ماوث) ال�� � إنها تع�� (إي��
ماوث) و�د� (جو سارجنت) ل�نه ال � هنا.. إن صاحبها من (إي��
�ن يركبونها ع� �ل حال سوى يتقا�� أجرا.. وال أرى ال�ث��
ماوث).. إنها تغادر من الم�دان أمام ص�دل�ة � س�ان (إي��

ة ص�احا والسا�عة مساء. � العا��
(هاموند) ��

� تغمرها ماوث) ال�� � و�انت هذە أول مرة أسمع فيها عن (إي��
الظالل. إن اإلشارة إ� مدينة ل�ست ع� الخرائط أو أدلة
، وشعرت �فضول غ��ب. � المساف��ن، ألمر جدير �أن �سته����
انها ل�� مدينة جديرة � ت�عث هذا النفور لدى ج�� إن المدينة ال��
�
ماوث) فقال �� � ب��ارتها. سألته الم��د من المعلومات عن (إي��

: لهجة من �عرف ال�ث��
ماوث)؟ حسن.. إنها مدينة عجي�ة عند ثغر � - (إي��
(مانوكس�ت).. �انت مدينة ومرفأ ق�ل حرب 1812 ل�نها
ة.. إن بها مسا�ن خاو�ة أ��� مما بها � المائة عام األخ��

تالشت ��
� من س�ان.. ال �شاطات س�ان�ة ما عدا ص�د السمك وأ��

جلمبو.. لديهم �قا�ا مصفاة ذهب قد�مة.. �انت ش�ئا ضخما
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يوما ما، وال �د أن صاحبها العجوز (مارش) أ��� ثراء من
(قارون).. ل�ن ي�دو أنه أص�ب �مرض جلدي �جعله يتوارى عن

العيون.
ماوث)؟ حسن أيها الشاب.. ال � «لماذا �كرە الجميع (إي��
ا لما �قول الناس هنا.. من الصعب جعلهم � كث��

�جب أن تص��
يت�لمون، ل�نهم م�� �دءوا ال�الم ال �كفون أ�دا.. إنهم يتهامسون
ماوث) منذ مائة عام.. �عض األش�اء تجعلك � �أش�اء عن (إي��
� (مارش) األب العجوز وصفقاته تضحك مثل �المهم عن �اب��
�
مع الش�طان �� �خ�ج له العفار�ت من الجح�م ل�ع�شوا ��

� ماوث).. عن طقوس دي��ة غامضة �انت تدور قرب المرا�� � (إي��
. ّ � وجدها القوم عام 1845.. ل�ن هذە القصص ال تخ�ل ع�� ال��
�جب برغم هذا أن �سمع ما �قول �عض الشي�خ عن النتوء
اع الش�طان)، وهو �ظل .. �سمونه (�� األسود قرب الشا��

ە أ��� فوق مستوى الماء أ��� الوقت، ل�نك ال �ستطيع أن تعت��
� من ج��رة.. واألسطورة تقول إن هناك حشدا من الش�اط��

� ال�هوف الموجودة قرب قمته، وقد اعتاد
�ع�شون و�تحركون ��

ال�حارة الق�ام �جوالت ط��لة �� ال �مروا ق��ه. و�زعم ال�عض
� � �عض الل�ا�� ح��

� (مارش) �ان ي�سلق هذا النتوء �� أن �اب��
�كون المد مناس�ا.. ل��ما فعل هذا.. إن التك��ن الصخري مث��

لالهتمام حقا، ل�ن األساط�� تقول إنه �ان �جرى صفقاته مع
� هو من أع� تلك � هناك.. والحق�قة �� أن ال�اب�� الش�اط��

السمعة الس�ئة للنتوء.
«�ان هذا ق�ل و�اء عام 1846 الذي أودى بنصف س�ان
� الغالب �ان هذا و�اء

ماوث).. لم يتصوروا ما �حدث، و�� � (إي��
� أو سواها. ال �د أنه لم �عد من غ���ا جلبته السفن من الص��

� أو ثالثمائة اآلن.. الس�ان أ��� من مائت��
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� ال�الد تحا�ە الغدران
أضف لهذا أن الم�ان منعزل عن �ا��

والمس�نقعات، ول�س بوسعنا معرفة ما �دور هناك حقا.. ال�د
�ة � (مارش) العجوز قد جلب معه �عض العينات ال��� أن ال�اب��
�
� �انت سفنه الثالث تجوب ال�حار �� الغ���ة من الخارج، ح��

�نات. الع��
ماوث) وال أدري � � س�ان (إي��

�� � � مع��
«ثمة اختالف عر��

�
حه، ل�نه س�جعل جلدك �قشعر.. لسوف تالحظه �� ك�ف أ��

(سارجنت) لو رك�ت حافلته.. إن ل�عض هؤالء القوم رؤوسا
� جاحظة ال ي�دو أنها ترمش ة غ���ة وأنوفا مسطحة وأع�� صغ��
أ�دا.. جلودهم أ�ضا ل�ست ع� ما يرام.. إنها خشنة مألى
�البثور، وأعناقهم مجعدة.. الحظ أ�ضا أيها الشاب أن الشي�خ
� المظهر.. إن الحيوانات تمقتهم، و�انت لديهم

هم غرا�ة �� أ���
اع الس�ارات.. إن خل�جهم مشا�ل عد�دة مع الخيول ق�ل اخ��
� �ل األوقات، ل�ن حاول أن تصطاد �عض

ء �األسماك �� م��
السمك عندهم، ولسوف �طردونك ع� الفور.

ل ج�لمان) � ماوث) �د� (م�� � � (إي��
«نعم.. هناك فندق ��

ة ص�اح غد، � العا��
ح أن تركب �� � ال أعتقد أنه ج�د.. أق�� ل���

� الثامنة مساء، فال
فتلحق �الحافلة المتجهة إ� (آرخام) ��

ماوث).. � � (إي��
تضطر إ� المب�ت ��

� الفندق، وقد
�ان هناك رجل �د� (�ازي) قد أم�� ل�لة ��

�
دد ط�لة الل�ل، وقد شعر أن القوم �� أثار فزعه صوت ظل ي��

ماوث) يراقبونه كحراس، ووجد أن مصفاة الذهب م�ان � (إي��
عج�ب.

� حالة س�ئة �ال
وما رآە يتفق مع ما سمعته.. ثمة دفاتر ��

حسا�ات واضحة..
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«من األلغاز الدائمة هنا ذلك الم�ان الذي �حصل آل
(مارش) منه ع� الذهب الذي �صفونه.. �انت هناك إشاعات
� غامض من المجوهرات �ان ال�حارة وعمال عن ن�ع أجن��
� �ه.. المصفاة ي��عونه، وأح�انا �انت �ساء أ�ة (مارش) يتحل��
، � � مرفأ ما مع األها� الوث�ي��

� (أو�د) قد قا�ضه �� �قال إن ال�اب��
� وسواە من خاصة أنه �ان �طلب ال�ث�� من الخرز الزجا��
. ثمة قصة � � �جري بها ال�حارة مقا�ضة الوطني�� األش�اء ال��
اع الش�طان) ل�ن الجزء ��) �

� قراصنة �� أخرى تقول إنه وجد ك��
� عاما ولم � مات منذ ست�� الغ��ب من القصة هو أن ال�اب��
تدخل سفينة واحدة المرفأ منذ الحرب األهل�ة، ل�ن آل (مارش)
� والح�� الرخ�صة. � �الحصول ع� الخرز الزجا�� ما زالوا مهتم��
من �دري؟ لعل هؤالء القوم �حبون ارتداء هذە األش�اء.. �علم
� ال�حار

� مالمحهم أ�لة لحوم ال��� ��
هللا أنهم �شبهون ��

الجن���ة.
و�ما قلت لك، فإنه �عد ال��اء ر�ما ال ي��د عدد هؤالء عن
� ال�لدة �لها، وهم �ما قلت لك �ع�شون ع� بيع

400 �سمة ��
� جلمبو، ومن الغ��ب أن ترى ك�ف أن السمك األسماك وأ��

� م�ان آخر.
ة عندهم ول�س �� �ظهر �ك��

� لهؤالء القوم، ولعلك
«من العس�� تماما إجراء ح� س�ا��

خمنت أنهم ال يرحبون �الغ��اء ع� اإلطالق هناك. وقد سمعت
بنف�� عن موظف حكو�� اخت�� هناك، �ما أن هناك أقاو�ل
� (دانفرز) اآلن.. ال �د أنهم أثاروا ذعرە

عن آخر جن وهو ��
�ش�ل ال يوصف.. ولهذا لو كنت م�انك، لن أذهب هناك ل�ال.
� أحسب الرحالت � هذا، ل���

لم أذهب هناك قط وال أرغب ��
النهار�ة لن تؤذ�ك، برغم أن القوم هنا لن ينصحوك بهذا.»
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☆  ☆  ☆
 

� مكت�ة (ني��ار�بورت)
ومن ثم قض�ت جزءا من األمس�ة ��

ماوث) وحاولت أن أسأل � العامة أ�حث عن معلومات عن (إي��
� المطاعم والمتاجر، ل�نهم �انوا �جفلون و�حجمون

الناس ��
� عن ال�الم - �ما توقع موظف السكة الحد�د. وأدركت أن��

� أي
سأضيع وقتا ثمينا للتغلب ع� نفورهم، وشكهم الغامض ��

� منهم ماوث)، و�ال�س�ة للمتعلم�� � شخص ي�دي اهتماما ما �ـ (إي��
. �

ماوث) حالة م�الغا فيها من االنحطاط المد�� � �انت (إي��
لم تكن كتب التار�ــــخ تحوي ال�ث�� مما �قال، ما عدا أن
المدينة أسست عام 1643 واشتهرت ب�ناء السفن ق�ل الثورة،
� هذا إهانة

ولم �ذكر إال القل�ل عن و�اء عام 1846 �أن ��
للمنطقة. �عد الحرب األهل�ة ان�مش ال�شاط الصنا�� إ�
كة (مارش)، وصارت تجارة المشغوالت تصف�ة الذهب لدى ��
الذهب�ة �� ال�شاط التجاري الوح�د �جانب ص�د السمك

األ�دي.
لم �حاول األجانب االستقرار هناك، اللهم إال مجموعة من

، وقد تفرقوا �ط��قة مأساو�ة. أما أ��� � تغالي�� � وال�� البولندي��
� ارت�طت �ـ النقاط أهم�ة ف�� تلك المجوهرات الغامضة ال��
� لم ء ما من الغرا�ة ح�� إن�� �

ماوث) و�ان وصفها يو�� ��� � (إي��
� متحف

.. وقد ذكر أنها معروضة �� � أستطع إ�عادها عن ذه��
� قررت أن أرى (ني��ار�بورت). و�رغم أن الوقت �ان متأخرا، فإن��
ء ضخم غ��ب �

� كتب أنها �� العينة المعروضة هناك وال��
� �ن عمامة، ولقد أرسل م�� أم�� � ال�سب، ي�دو أنه صمم ل��
� المكت�ة ورقة توص�ة إ� أمينة المتحف، مس (آنا ت�لتون) ال��
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� إ�
تع�ش قرب المكت�ة، وقد ق�لت العجوز اللط�فة أن تقود��

� هذە الساعة.
المتحف المغلق ��

�
ء الغ��ب الذي �لتمع �� �

� ع� ال�� �انت عيناي مفتوحت��
الخزانة.. لم �كن األمر �حتاج إ� حساس�ة جمال�ة زائدة ��

� الغ��ب، فوق وسادة من أشهق وأنا أرى هذا السحر الغ��
. وح�� اآلن أجد من العس�� أن أصف ما �

المخمل األرجوا��
رأ�ت..

�ان ط��ال من األمام، له أطراف عد�مة االنتظام غ���ة �أنما
�� عمامة مصممة لرأس مشوە. و�دا أن الخامة من الذهب،
ل�ن تألقا غ���ا �ان �ش�� إ� س��كة أخرى من معدن مجهول ال
�قل جماال عن الذهب.. و�ان بوسع المرء أن يتأمل هذا الجمال

. ساعات ال ت�ت��
كنت مفتونا وقلت لنف�� إن هذا �س�ب غرا�ة هذا الطراز
� أو قو�� ما، إال

من الفن.. �ل فن رأيته �ان ي�ت�� إ� ت�ار عر��
أن هذە العمامة لم تكن ت�ت�� أل�ة مدرسة فن�ة أعرفها.. إنها
ق أو ت�ت�� لتقن�ة �ارعة �لغت ال�مال، ل�نها تقن�ة ال تمت ل��
� الذي صنعها �ان من

.. �أن الحر�� غرب، وال ماض وال حا��
كوكب آخر.

ماوث) قد � وعرفت من مس (آنا ت�لتون) أن أحد رجال (إي��
� مشاجرة، وهكذا

رهنها مقا�ل م�لغ تافه من المال، ثم قتل ��
ت الحكومة هذە التحفة من صاحب محل الرهونات فورا، اش��

� أجد أن هذا غ�� و�قال إن لها أصال هند�ا أو هند-ص�ن�ا ل�ن��
دقيق.. وقالت �� مس (آنا ت�لتون) إن محاوالت آل (مارش) لم
اء هذە القطعة، برغم رفض إدارة تنقطع قط من أجل ��

المتحف ال�ات لذلك..
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� إ� خارج المتحف إنها
قالت �� الس�دة الطي�ة و�� تقتاد��

� من ذلك المجتمع الذي ماوث) قط، ل�نها �شم�� � لم تر (إي��
، وقالت إن موض�ع تلك الطقوس ينحدر عن مست��ات التح��

� أ���
الدي��ة الغامضة هناك صحيح، و�نه قد أدى إ� تال��

ال�نا�س التقل�د�ة هناك. قالت �� إن تلك الممارسات �انت تتم
تحت مس� (ط��قة د�جون ال��ة) (1)، ومن الواضح أنها
� الوقت

�� ، ق منذ قرن م�� عق�دة وث��ة مستوردة من ال��
ماوث).. � الذي أجد�ت ف�ه مصا�د سمك (إي��

� ال�سطاء الذين أرهقهم و�مكن فهم ان�شار هذە العق�دة ب��
جلب ال�حر، ثم عودة الص�د الوف�� مع ظهور هذە العق�دة،
و�عان ما س�طرت ع� المدينة وحلت محل الماسون�ة وسط

هؤالء القوم.
و�انت هذە أس�ا�ا ممتازة لمس (تلتون) التق�ة �� تتفادى
مدينة االنحالل العت�قة هذە، ل�ن �ال�س�ة �� �انت حافزا ق��ا..
�انت ميو�� التار�خ�ة والمعمار�ة تتحرك، و�صع��ة استطعت

. � ب�نما الظالم يتال�� � غرف��
أن أغفو تلك الل�لة ��

 

☆  ☆  ☆
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2
ة ة من الص�اح التا�، وقفت مع حقي�ة صغ�� وق�ل العا��
ماوث)، و�ذ دنا موعد � أمام ص�دل�ة (هاموند) أنتظر حفلة (إي��
� ي�تعدون عن الم�ان. من وصول الحافلة الحظت أن الم�سكع��
� وصف مقت الس�ان

الواضح أن موظف التذا�ر لم ي�الغ ��
ماوث). �عد دقائق ظهرت ع��ة م�سخة �ال�ة � � لـ (إي�� المحلي��
لتقف جواري. وأدركت ع� الفور أنها الع��ة المقصودة،

� قرأت مسارها المكتوب ع� الزجاج.. وتحققت أ��� ح��
� �حقائب �ان هناك ثالثة مساف��ن: رجال غ�� مهندم��
م�سخة �عان ما ترجلوا ونزلوا، وكذا فعل السائق - (جو

سارجنت) ط�عا – الذي اتجه إ� المتجر لي�تاع ش�ئا ما. وح��
ە. � شعور من النفور ال �مكن وصفه أو تفس��

ق�ل أن أراە غمر��
� ركوب حافلة �مل�ها و�قودها

وفهمت لم ال يرغب األها�� ��
رجل كهذا.

تأملته �عنا�ة وهو �غادر المتجر وحاولت أن أفهم �
� نح�ال، � ال�تف�� انط�ا�� الره�ب. �ان رجال قص�� القامة مح��
� عنقه تعط�ه

، ل�ن التجاع�د �� � عمرە نحو الخامسة والثالث��
سنا أ��� ما لم تدرس وجهه �عنا�ة. �انت له أذنان مشوهتان وله
ات صفراء شح�حة خدان رماد�ان �ال لح�ة، ما عدا �ضع شع��
� لهما لون أزرق رمادي ت�� تتلوى �ال انتظام. أما �داە ف�انتا كب��
. الحظت كذلك � ة �المقارنة �ال�ف�� غ��ب جدا، وأصابع قص��
� ال أعرف ك�ف وجد � اللت�� مش�ته المتثاقلة وقدم�ه الهائلت��
� مهنة الص�د ألن

لهما حذاءين. �ان من الواضح أنه �عمل ��
السمك منحه �عضا من رائحته المنفرة. لم أستطع تحد�د ن�ع
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� الذي �حمله.. لم ي�د �� ذا طابع آسيوي أو �حر الدم األجن��
ە الناس أجن��ا.. � كنت أرى لماذا �عت�� .. ل�ن�� � متوس� أو زن��

� لم أحب قط تضا�قت لفكرة عدم وجود ر�اب آخ��ن، فإن��
� النها�ة قهرت

�� � فكرة الركوب وح�دا مع هذا السائق. ل�ن��
، وصعدت إ� الحافلة وقلت له �لمة واحدة �

مخاو��
� مقعد �ع�دا عنه

ماوث).. لم �قل �لمة واحدة فجلست �� � (إي��
� ذات الصف.

ل�ن ��
ازة، ونظرت ع�� دخان � �دأت الحافلة ال�ال�ة تتحرك �اه��
� النظر

� الشوارع فالحظت أنهم ال يرغبون ��
العادم إ� الناس ��

ا غادرت � أن ي�دوا ناظ��ن إليها. أخ��
إ� الحافلة أو ال يرغبون ��

ة ال��ف غ�� المتناه�ة. الحافلة المدينة، ومضت وسط خ��
ومن النافذة �دأت أرى ال�حر األزرق ب�نما نحن نع�� ج��رة
� آلخر كنت (�الم).. اآلن دخلنا منطقة تعج �الرمال، ومن ح��
أرقب �قا�ا البنا�ات وجذوع األشجار المبتورة، فتذكرت ما �ان
، وأجملها وأن �

�قال إن هذە �انت يوما من أخصب األرا��
التغي�� جاء مع و�اء عام 1846 وقد اعتقد ال�سطاء أن له عالقة
� �ان القطع األحمق

ما �قوى ال�� الخف�ة. الس�ب الحق���
�ة من أفضل حما�ة لها، لألشجار قرب الساحل، مما حرم ال��

وفتح ال�اب للرمال تذروها ال��ــــح.
ماوث) وجها لوجه.. �انت مساحة � كنت اآلن أل�� (إي��
�
� نقصا غ���ا ��

، و�رغم هذا �انت تعا�� �
واسعة مألى �الم�ا��

الح�اة الواضحة. ومن �عض المداخن كنت نادرا ما تري دخانا
ي��عث.

� ط��قنا وصار بوس�� أن أرى عدة أسقف
كنا اآلن ننحدر ��

� مت��لة، ومن ب�نها رأ�ت السكة الحد�د�ة الصدئة المهجورة ال��
� لم تعد فيها أسالك.. كنت ق ال�� غمرتها األعشاب، وأعمدة ال��
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�
أرى المرفأ المهجور، و�ع�دا وسط ال�حر رأ�ت ما �دا �� وسط
المد كخط أسود، يرتفع قل�ال فوق الماء ل�نه يو�� ��� قد�م

�امن.
اع الش�طان).. �ان هذا �ما عرفت ع� الفور (��

�
لم نلق أحدا ع� الط��ق، ل�ننا �دأنا نرى مزارع مهجورة ��

درجات مختلفة من الخراب، ثم الحظت �ضعة منازل مأهولة
�
ت األسماك الميتة �� � نوافذها، وت�ع��

وقد علقت الخرق ��
� آلخر كنت أرى أطفاال لهم وجوە القردة أفن�تها. ومن ح��
�لعبون ع� درجات الساللم المغطاة �األعشاب. ورأ�ت �عض
ا و�ن � وجوههم وحر�اتهم لم يرق � كث��

الناس، ل�ن ش�ئا ما ��
� كتاب يوما

ا. ر�ما رأ�ت صورة كهذە �� كنت لم أجد لهذا تفس��
� ظروف معينة من الرعب أو الحزن، إال أن هذا االنط�اع

ما، و��
� ��عا. فارق��

� من دون انط�اع منفر قوي، وما �ان �� أن أصل إ� وجه��
� و�قا�ا فقد وصلت الحافلة إ� تقاطع �ه كنا�س ع� الجانب��
، �لونها � � المركز.. ونظرت إ� البنا�ة العال�ة عن �مي��

ة �� خ��
الذي �ان أب�ض ثم استحال رماد�ا م�ساقطا، و�انت الالفتة قد
� �صع��ة استطعت قراءة �لمات زالت أ��� كتابتها الذهب�ة، ل���
� تحولت (ط��قة د�جون ال��ة). فهذە إذن �انت ال�ن�سة ال��

ا� د�انة ��ة منحلة.
وخ ع�� الشارع، فاستدرت �ش�ت ان��ا�� لسماع جرس م��
��عا ألنظر من النافذة.. �ان الصوت قادما من كن�سة صخ��ة
� هنا، و�انت مب��ة ع�

ي�دو أنها من تار�ــــخ أحدث من الم�ا��
طراز قو�� غ�� متقن، و�رغم أن عقارب الساعة عليها �انت

ة.. � عرفت أنها تعلن الساعة الحاد�ة ع�� ضائعة فإن��



4158

� ق�ل أن وفجأة غاب إحسا�� �الوقت وسط هلع تمل���
� حق�قته. أتب��

�ان �اب ال�ن�سة مفتوحا �ظهر مستط�ال من السواد
�
� ما �ذكر�� � ذه��

ء ما السواد، ل�شعل �� �
�الداخل ثم ع�� ��

�ال�واب�س، و�ن كنت ال أفهم ما ال�ابو�� ف�ه �الض�ط.
�ان �ائنا ح�ا ولو كنت أ��� اطمئنانا لما وجدت ما �خ�ف
ف�ه. من الواضح أن هذا �ان ال�اهن يرتدي رداء خاصا �ـ (ط��قة
ة طقوس ال�نا�س د�جون ال��ة) منذ �دلت تلك األخ��
� هو � ال وع��

ء الذي حرك ذلك الف�ع �� �
المحل�ة. ر�ما �ان ال��

� �ضعها ع� رأسه، و�� �سخة تلك العمامة العجي�ة ال��
� رأيتها أمس مع مس (ت�لتون).. �الض�ط من ال��

اآلن �ت أرى عددا �س�طا من الش�اب منفرى الش�ل ع�
� الط��ق.. و�انت الطوابق السف�� من المنازل تؤوي أح�انا جان��
متاجر ذات الفتات قذرة. كنت أسمع صوت تدفق م�اە يزداد
، واستطعت أن ت الحافلة ج�ا فوق نهر صغ�� ارتفاعا، ثم ع��
� عن �عد، ب�نما صخب الم�اە قد صار �صم اآلذان.. أرى شالل��
ا رأ�ت مب�� قد�ما تقول الفتته إن هذا هو (ب�ت ج�لمان).. وأخ��
� إ� قاعة � أن أترك الحافلة، وترجلت حامال حقيب��

���
استق�ال الفندق ألتركها هناك.. �ان هناك شخص واحد.. رجل
ماوث)، وقررت أال � مسن ال �حمل ما �دأت أسم�ه (سحنة إي��

. � � تؤرق�� أساله أ�ا من األسئلة ال��
، ثم خطر �� أن غادرت الفندق و�دأت أتفقد الم�ان حو��
أتجه إ� أحد محالت ال�قالة وهو محل من سلسلة محالت لها
� �ه غال�ا ل�سوا من ضت أن العامل�� � اف�� � �ل ال�الد، ألن��

فروع ��
. � ماوث) األصلي�� � � (إي�� مواط��
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� أن
ة من عمرە، و��� � السا�عة ع��

�ان هناك ف�� وح�د ��
� ذ�اءە ولطفه الواعدين �معلومات وافرة. وقد أدركت من أتب��
اللحظة األو� أنه ال �حب الم�ان وال رائحته السمك�ة ال���ــهة
. �ان من (آرخام) ولم �كن يود وال أ�ته أن � وال قومه المخ�ف��
ماوث)، ل�ن سلسلة محالت ال�قالة أرسلته إ� هنا � � (إي��

�عمل ��
� أن �فقد عمله.

برغمه، وما �ان راغ�ا ��
ماوث) وال مكت�ة � � (إي��

: إنه ال توجد غرفة تجار�ة �� قال ��
� ال �جب أن أظهر شما�� النهر ألن القوم هناك عامة، و�ن��
عدائيون أجالف. �عض األما�ن محرمة تماما �ما تعلم، ال �جب
ا من مصفاة (مارش) أو ال�نا�س أو - مثال - أن �دنو المرء كث��
قرب المب�� الخاص �ـ (ط��قة د�جون ال��ة). ي�دو أن هذە
� كنا�س

ال�نا�س تمارس عقائد غامضة غ�� مقبولة وال تقرها �ا��
ال�الد.. و��دو أن �عض هذە الطقوس تتضمن نوعا من الخلود -
�
�ش�ل ما - ع� األرض.. لقد نصح د. (واالس) - قس الف�� ��

(آرخام) – تلم�ذە �أال ينضم إ� أ�ة كن�سة من كنا�س
ماوث) العجي�ة.. � (إي��

ماوث) فالف�� ال �ملك تصورا معينا � أما عن أهل (إي��
� جحورها..

�صددهم.. إنهم أ��� حذرا وتوار�ا من الحيوانات ��
� وهم متفاهمون م�سجمون تماما و�حتقرون العالم الخار��

� ال ترمش �أنهم �عرفون حقائق أخرى للوجود. إن عيونهم ال��
از � تجعل رؤ�تهم صادمة، �ما أن أصواتهم منفرة، تث�� االشم��
� � أع�ادهم ال��

� كنا�سهم، خاصة ��
� �سمعهم ي�شدون ل�ال �� ح��

� 30 إب��ل و31 أ�ت��ر.
� العام: ��

�� � تقع مرت��
ا جدا، و��سا�قون �انوا �حبون الماء �شدة، و�س�حون كث��
� األمر لوجدت أن الش�اب

اع الش�طان). ولو فكرت �� نحو (��
منهم �انوا األ��� ظهورا للع�ان ب�نما شيوخهم هم األ��� ق�حا
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� حالة أسوأ
و�شوها. و�ان الشاب واثقا من أن هناك من هم ��

� أنفاق مجهولة تزعم القصص
داخل بيوتهم المغلقة، ول��ما ��

وجودها.
.. � قال الف�� إنه ال جدوى من توج�ه األسئلة للمواطن��
الشخص الوح�د الذي �مكن أن يت�لم هو عجوز مسن جدا ل�نه
) اآل�ل � � مب�� (المطا��

� شمال المدينة ��
طب��� المنظر، �ع�ش ��

للسقوط. هذا الرجل العتيق �د� (زادوك ألن) وعمرە 96 عاما..
مخبول نوعا �اإلضافة إ� أنه سك�� المدينة. إنه �ح�� ح�ا�ات
� ها ول�دة خ�اله المضطرب، ل�ن المواطن�� ة ال تصدق أ��� كث��
ال �حبون أن يروە يت�لم مع الغ��اء. ور�ما �ان هو مصدر أ���

� يتداولها القوم. اإلشاعات ال��
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�
� �جرؤ ع� ال�قاء خارجا �� لم �كن واحد من غ�� المواطن��

ساعة متأخرة، و�قال إن هذا غ�� آمن عموما. �اإلضافة إ� أن
الشوارع تكون مظلمة �ش�ل مخ�ف.
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�ان العجوز (مارش) �ع�ش متوار�ا تار�ا إدارة المصفاة
ألحفادە، ومن الواضح أن هؤالء �عانون من مرض عضال.. �انت
إحدى بناته لها منظر مروع ش��ه �السحل�ة وترتدي مجوهرات
عجي�ة، ر�ما من نفس الطراز الذي �انت العمامة ت�ت�� إل�ه.
و�رتدى القساوسة أو ال�هنة أو أ�ا ما �ان اسمهم هنا نفس
� المجوهرات ع� رءوسهم، ل�ن من العس�� حقا أن ت�ب��

� المدينة
مالمحهم من ق��ب. و�انت هناك ثالث أ� مهمة ��

�� (آل و�ت) و (آل ج�لمان) و(آل إليوت).
� كذلك أن أ��� عالمات الشوارع قد تلفت، لذا � الف��

�� أخ��
رسم �� كروك�ا خشنا ل�نه مف�د للغا�ة، ألهم معالم المدينة.
� مع الشكر � جي��

وقد ت�ينت أهميته ع� الفور ووضعته ��
العميق.

ولما لم يرق � منظر المطعم، فقد ابتعت �عض مقرمشات
� اليوم، وانت��ت أن أجوب

� وكعك الزنجب�ل ل�كون غدا�� الج��
الشوارع وأثرثر مع �ل من ي�دو غ���ا عن ال�لدة، ثم أركب ع��ة

الثامنة مساء المتجهة إ� (آرخام).
ا�د الذعر الذي �س��ه ب�ت مهجور، �متوال�ة � �الطبع ي��
� يتعلق األمر �مدينة �املة هندس�ة أ��� منها عدد�ة، ح��
مهجورة. إن فكرة الخواء الالمتنا�� الذي لم �عد �حوي سوى
خيوط العنا�ب والذك��ات والد�دان الناخرة، لفكرة تث�� الهلع

وال تقدر أ��� الفلسفات ماد�ة ع� قهرها.
و�لما ابتعدت أ��� عن مركز المدينة كنت أرى وجوە القوم
� ألفتها.. ي�دو أن الغ��اء عاشوا ماوث) ال�� � ت�سم أ��� �سحنة (إي��
ماوث) هذە � عند أطراف المدينة فقط، ما لم تكن سحنة (إي��
مرضا أ��� منها صفة وراث�ة.. عندها �كون المر�� أ��� اح�شادا

عند أطراف المدينة.
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.. � ماوث) �دأت تضغط أ��� فأ��� ع� أعصا�� � الحق أن (إي��
� �صفة خاصة هو تلك األصوات القادمة من وما ضا�ق��
ح�ث ال تدري.. إنها أصوات ت� وتخدش.. أصوات خشنة
� نف�� عن ك�ف ت�دو أصوات هؤالء

ة لل���ة.. و�ساءلت �� مث��
� ح�� هذە اللحظة لم أسمع أحدهم يت�لم.. القوم.. الغ��ب أن��

� الشوارع نحو شمال ال�لدة، وأثار دهش�� أنه ال
مش�ت ��

ماوث).. ال��ة والتواري هما � � (إي��
توجد قطط وال �الب ��

اب. �ان � هذە المدينة الخرساء المألى �الموت واالغ��
األساس ��

� قررت الج� غ�� اآلمن أما�� اآلن وعل�ه الفتات تحذير، ل���
ت إ� الناح�ة الجن���ة.. �انت هناك عيون ال المجازفة وع��
، والحق�قة أن � � فضول واهتمام صامت��

�� � تطرف ترمق��
ماوث) صارت ال تطاق أ��� فأ��� �ال�س�ة �.. وقررت أن � (إي��
� إ� (آرخام) م�كرا ق�ل موعد الحافلة أ�حث عن مرك�ة تنقل��

الذي �دا � اآلن �ع�دا جدا..
) المتدا�� ع� �ساري، والحظت � هنا رأ�ت مب�� (المطا��
� للرجل العجوز الذي يرتدي � الدامعت�� الوجه المحتقن والعين��
�
ّ ثر مع رج� إطفاء ر�� األسمال، والجالس أمام البنا�ة ي��

المظهر، ل�ن مالمحهما طب�ع�ة. �التأ��د هذا هو (زادوك ألن)..
� السك�� نصف المجنون، الذي �ملك ح�ا�ات العجوز ال�سعي��

ماوث). � مذهلة ومخ�فة عن (إي��
☆  ☆  ☆
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3
 

ال �د أنها �انت جذ�ة ساخرة من قوى خف�ة مظلمة، تلك
� أ�دل خط�� �ما فعلت. كنت من ق�ل قد آل�ت أن � جعلت�� ال��
� ع� المعمار فقط، �ل وكنت أ�حث عن ط��قة

أق� مالحظا��
عاجلة أغادر بها مدينة الموت والتحلل هذە.. ل�ن مرأى (زادوك

ددا. � أخفف الخطو رو�دا م�� ألن) جعل��
� �أال أت�لم مع العجوز علنا، ل�ن فكرة

�ان الف�� قد أنذر��
الذك��ات الشائخة لدى الرجل عن اضمحالل هذە المدينة،
ة والسفن، �انت إغراء ال �ستطيع أ�ة وعن أ�ام المصانع ال�ب��
�
ح�مة أن تقاومه، فال�د أن العجوز رأي �ل ما حدث ��

� عاما. ماوث) منذ �سع�� � (إي��
� لن أستطيع أن أ�ادرە �ال�الم، ألن رج� وكنت أعلم أن��
ضان، و�دال من هذا قررت أن أبتاع اإلطفاء س�الحظان و�ع��

اب، وأجول �ش�ل عارض قرب الرجل ح�� زجاجة من ال��
�ت زجاجة �سعر �الحظها. اتجهت إ� متجر �قالة ق��ب فاش��
� وجدت � ألن��

ل�س �الزه�د، ثم عدت.. و�ان الحظ حل���
� مررت العجوز ي�تعد نحو منح�� (ب�ت ج�لمان). وط�قا لخط��
�ت، وشعرت �ه �قفو أثري، فرحت أمامه مستعرضا ما اش��
�
� قاصدا أ��� ال�قاع عزلة ألجذ�ه إليها.. كنت أفكر ��

أم��
الواجهة الجن���ة المهجورة لل�حر، و�� نقطة مررت بها منذ
� قل�ل.. هناك لن يرانا أحد ولسوف نجد مقعدين حج����

� �مكن أن نجلس عليهما ونت�لم. وق�ل أن أصل إ� عت�ق��
� من ال��و �قول:

الشارع الرئ��� سمعت صوتا خافتا �عا��
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- ه�ه �ا س�د�
ة من � و�أخذ جرعات كب�� فسمحت للعجوز أن �لحق ��
� تح�ط � معا وسط الخرائب والعزلة ال��

الزجاجة، و�دأنا نم��
� وجدت أن لسان الشيخ لم تنحل عقدته �ال�ون من حولنا ل���
� توقعتها. ووجدنا موضعا صالحا لمحادث�نا ال��ة �ال�عة ال��
� الصخور المكسوة � األشجار. فدعوت الرجل إ� الجلوس ب�� ب��
�الطحالب. �ان الجو �ف�ح برائحة الموت، و�انت روائح
ء. لو أردت اللحاق �

�� � � صممت أال �عوق�� األسماك منفرة، ل�ن��
�حافلة (آرخام) فل�س لدي من الوقت سوى أر�ــع ساعات.

قدمت للرجل الم��د من الجرعات، ب�نما رحت ألتهم طعام
� الرخ�ص. وحرصت أال أقدم له أ��� من الالزم �� ال

غدا��
تتحول ثرثرته إ� غيب��ة.

ماوث) � ل�ن لخي�ة أم� ظل الرجل يتحا�� ال�الم عن (إي��
� مواضيع أخرى �أخ�ار

ثر �� والظل الذي �غ�� ماضيها، وراح ي��
الصحف وقد ظهر أنه عل�م بها، و�ن �ان مولعا �فلسفتها

�الط��قة ال��ف�ة المعتادة.
� للظفر ب�تائج من الرجل،

�عد ساعة �دا أن الزجاجة لن تك��
� لم �ستطع أسئل�� أن تقدمها.. وهنا قدم �� الحظ الفرصة ال��
�ان ظهري لل�حر الذي �ف�ح برائحة األسماك، و�ان هو يواجهه،
اع الش�طان) ء جعله ي��ت عي��ة ع� خط (�� �

وقد حدث ��
ال�ع�د الظاهر فوق األمواج. ي�دو أن المنظر لم يرق له، ألنه �دأ
سلسلة من ع�ارات الس�اب الواهنة انتهت بهمس مكتوم.
� وراح �فح بتلم�حات ال �مكن أن تخطئها..

وأمسك ب�اقة معط��
ء.. ذلك الم�ان الملعون الزاخر ��ل �

- هناك ح�ث �دأ �ل ��
ور ح�ث ت�دأ الم�اە العم�قة.. بوا�ة الجح�م.. الق�طان ال��
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�
ا له �� (أو�د) العجوز هو من فعلها.. هو من وجد ما ل�س خ��

جزر ال�حار الجن���ة..
� حالة س�ئة وقتها.. التجارة س�ئة.. المطاحن

ال�ل �ان ��
� حرب 1812 أو فقدوا.. ل�ن (أو�د

تخ�.. أفضل رجالنا ماتوا ��
) و (مل�ة � ) و (ه�ف�� � مارش) �انت لد�ه ثالث سفن: (كولوم��

سومطرة)..
ما �ان أحد مثل (أو�د مارش).. الش�طان العجوز.. هه هه�
� طقوس ش�طان�ة..

لقد دعا القوم إ� أن ي��عوە، وأن �ط�عوە ��
� إعادة السمك إ� سواحلهم.. (مات

�� � ع� أن تنجح القراب��
( � ق (تاهي�� ا أ�ضا.. ت�لم عن ج��رة �� إليوت) صد�قه ت�لم كث��
� �� أقدم مما يتصور أي ح�ث ال�ث�� من الخرائب الحج��ة، ال��
� تماث�ل

مخلوق.. توجد وجوە منحوتة للتماث�ل ش�يهة �ما تراە ��
ج��رة (ع�د الفصح) (2).. تماث�ل مت��لة �أنما �ان ال�حر �غمرها
يوما، وعليها وجوە وحوش مفزعة.. و�ان (مات) �ا س�دي يزعم
أن األها�� لديهم �ل السمك الذي �شتهون.. لديهم ح��

وأساور، ولديهم أسماك �ش�ه الضفادع، وضفادع �ش�ه
األسماك، وقد رسموها ع� �ل أحجار ج��رتهم..

و�انت �ل الجزر المجاورة ت�ساءل عن مصدر ظفر �ل
هؤالء القوم �األسماك، ب�نما هم �عانون من شحتها.. لقد �ساءل
(مات) عن هذا، ومعه �ساءل الق�طان (أو�د). الحظ الرجالن
أ�ضا أن عددا ال �أس �ه من الش�اب يرحلون �ل عام، فال
�عودون أ�دا، وأنه لم �كن ثمة ال�ث�� من الشي�خ.. لقد احتاج
(أو�د) إ� جهد جه�د ل�عرف �هم.. ال أدري ك�ف فعلها ل�نه

ا. �التأ��د قا�ضهم كث��
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) �ما �انوا �سمونه.. هم (واال�� ا ظفر �ال� من كب�� وأخ��
لم �كن أحد ل�صدق حرفا �لفظه الوث�� العجوز، ل�ن (أو�د) �ان
�قرأ الناس �أنهم كتب هه هه� �المثل ال أحد �صدق حرفا مما
أقول اآلن، وأعرف أنك أنت أ�ضا لن تفعل أيها الشاب.. برغم أن

� (أو�د). � كعي�� � قارئت�� � حادت�� لك عين��
ي�دو أن أولئك القوم �انوا �ضحون �عدد كب�� من ش�ابهم
� تع�ش تحت الماء، و�نالون � ال�� و�ناتهم من أجل تلك الش�اط��
ة مقا�ل هذا.. وهم يرسمونها �أسماك �ش�ه الضفادع مزا�ا كث��
أو ضفادع �ش�ه األسماك، ع� �ل أحجار ج��رتهم.. ي�دو أن
� قاع ال�حر، وقد عرف

� مدن ��
� تع�ش �� هذە الش�اط��

المواطنون هذە الحق�قة، وتعلموا ك�ف يتعا�شون معها، وك�ف
ء لهم � � المقا�ل ���

� �ل عام، و�� � مرت�� �ضحون �عدد مع��
� السمك من �ل أرجاء ال�حر، ور�ما �عض الح� الثمينة من ح��

آلخر..
� قادرة ع� ز�ارة و�مرور الوقت صارت هذە الش�اط��
� الج��رة واالختالط �أهلها.. و��دو أن تزاوجا حدث ب�نها و���

� ال�حر أنه لو حدث أهل الج��رة. وعرف ال��� من ش�اط��
، و�مرور � الدماء، فإن الذر�ة ت�دو أوال أقرب إ� ال���

اختالط ��
الوقت تغدو أقرب إ� الوحوش، ثم �عان ما تعود لل�حر
.. ولقد رأي (أو�د) بنفسه ك�ف ينمو � الحقة �أسالفها القد�م��
الصغار، و�تحولون يوما فيوما إ� وحوش، ثم �عان ما يرحلون
إ� المح�ط هناك من يولدون وهم �شبهون الوحوش �شدة،
� التحول

و�عان ما يتحول هؤالء ��عا.. أما ال�عض فيتأخر ��
� النها�ة يرحل الحقا �أسالفه..

، ل�نه �� � ر�ما إ� سن الس�ع��
ومن الغ��ب أن هذە الذر�ة تكون من�عة تماما ما لم تقتل قتال.
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)، ولم �كن � سمعها من (واال�� ال�د أن (أو�د) �دأ الفكرة ح��
هذا األخ�� �حوي قطرة من دم األسماك - الضفادع، ألنه من
ساللة مل��ة ال �جوز خلط دمائها �دماء أخرى.. وقد أعطاە
الملك تع��ذة من الرصاص قال إنها تجذب األسماك من أي
� الماء مع �عض األدع�ة

� الماء، والفكرة أن تلقيها ��
م�ان ��

ك الج��رة حاال، المناس�ة. لم �حب (مات) هذا �له وطالب ب��
اء والظفر �م��د من تلك الح�� ل�ن (أو�د) راقت له فكرة ال��
� مصفاة الذهب. ماوث) و��� � � عاد بها إ� (إي�� الغامضة، و�� ال��
�
� كنت أنا طفال �� حسن.. ثم جاء العام 1838 ح��

السا�عة.. عاد (أو�د) إ� الج��رة الوث��ة فوجد قومها قد أب�دوا،
� الج��رة قد تحولت إ� خرائب، ولم تعد هناك حل�ة

و�ل م�ا��
واحدة.. ال�د أن أها�� الجزر المجاورة شعروا �ما �دور، وقرروا
الخالص منهم.. فقط وجد (أو�د) صخورا عليها أش�اء �مكن أن
�سميها (سواس���ا).. ر�ما �انت هذە عالمات األسالف.. ال �د
أن هذا أحزنه حقا خاصة أنه �ان �مر �ظروف س�ئة.. و�الطبع

. � ال�حارة أ���
� صاحب السفن �عا��

� �عا�� ح��
ماوث) وقال ألهلها إنه �عرف ط��قة � وعاد (أو�د) إ� (إي��
مؤكدة الجتالب األسماك، و�نهاء هذا الخراب والمجاعة.. ل�نه
�حاجة إ� �عض الشجعان �� �عاونوە.. �الطبع فهم ال�حارة
الذين �انوا معه ع� (مل�ة سومطرة) ما ي�ت��ه وارتجفوا إذ

� ال�حر، ب�نما تحمس ال�اقون. تذكروا ش�اط��
� صمت مخ�ف، وراح

هنا توقف الرجل عن ال�الم، وغرق ��
� �لمته لم يرد ع� فقررت � عص��ة من فوق كتفه، وح��

ينظر ��
� �ان �حكيها أن أجعله ين� الزجاجة.. إن القصة المخبولة ال��
� .. لم أصدق لحظة واحدة أنها حق�ق�ة، ل��� � �� قد شدت��

أدركت أن بها رائحة الحق�قة، وقد عالجتها مخ�لة �شطة
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� أن صوته �ارعة.. تركته ين�� الزجاجة ح�� آخر قطرة، وأذهل��
لم يثقل لحظة.. راح �غمغم، فدنوت منه ألستمع.. حقا �ان

: � �قول �لمات لها مع��
.. (مات) �ان �عارض هذا وقد حاول إقناع � - (مات) المسك��
� من

القوم، ل�نهم لم �قتنعوا.. لقد طردوا الخوري الطائ��
ال�لدة، وتالە القس الميثودي.. ولم أر خورى العماد قط من

� عرفت وسمعت �ل هذا.. ا ل��� ساعتها.. كنت صغ��
.. أل�س كذلك؟ إذن قل �� لماذا �ان � أنت ال تصدق��
اع ون رجال، �ذهبون إ� (�� الق�طان (أو�د) ومعه ع��
الش�طان) ل�ال �� ي�شدوا أناش�د �سمعها �ل المدينة؟ ولماذا
� الماء؟ ولماذا �ل�س خور�ة ال�ن�سة

�ان �ل�� �أجسام غامضة ��
� أ�شأها (أو�د) تلك األش�اء الغ���ة ع� رءوسهم الجد�دة ال��

� ال�حار؟ لي�دوا كش�اط��
� اآلن ولحيته الب�ضاء الم�سخة �انت عيناە متوحشت��
�
� ذعر ألنه راح �ضحك ��

� (زادوك) أتراجع ��
تلتمع، وقد رآ��

ش�طان�ة:
ام - هه هه هه� هل من أحد رأي أو سمع ش�ئا عن (ح��
س)؟ و (لو�� و�ت)؟ كنت ص��ا ج�لمان)؟ وماذا عن (نك ب��
اع الش�طان) وأسمع األجساد � وأ�سلل إ� (�� أ�ق قارب أ��
� الماء.. و�دأت أحوال الج��رة تتحسن.. السمك

الثق�لة تهوي ��
�ح�شد، والح� تظهر، والدخان ي��عث من المصفاة.. هللا
� (آرخام)..

� كنا ن��عها �� (تعا�) �علم حجم حموالت السمك ال��
وجاء �عض ص�ادين من الخارج ل�ج��وا حظهم، ل�نهم �انوا
�ختفون فال �سمع عنهم ثان�ة.. ال أحسب أن (أو�د) �ان �فكر
� هو � ال�حر، �ل �ان المعدن الثم�� � خلط الدماء مع ش�اط��

��
جل ما ي��د.. ل�ن هذا تم �التدر�ــــج و�دأت ساللة هجينة تظهر
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� أنجبها من إحدى � المدينة، �ل إن ابنة (أو�د مارش) ال��
��

م من (آرخام).. ش�طانات ال�حر، قد تزوجت من رجل مح��
ء ألن منظرها �ان طب�ع�ا تماما. �

�� �
وال�ا�س لم �شك ��

�
� المدن المجاورة عما �حدث ��

دد �� �دأت إشاعات ت��
اع الش�طان)، وكنت أنا من أخ�� المختار (مانورت) ب�عض ��)
� سكون الل�ل.. وعندما جاء الل�ل.. اتجه �عض

ما �حدث ��
� قارب إ� هناك، وسمعنا طلقات الرصاص، و�عد هذا

الرجال ��
ة � من رجاله إ� السجن، وهكذا مرت ف�� اقتادوا (أو�د) وثالث��

� ألولئك األسالف. ط��لة لم تقدم فيها القراب��
� تلك الل�لة الم��عة.. رأيتهم.. مئات منهم.. �لهم حول

و��
�
اع الش�طان) و�س�حون نحو المرفأ.. ر�اە� ما حدث �� ��)

� لم �فتح.. ثم غادر ماوث) ل�لتها� قرعوا �ابنا ل�ن أ�� � شوارع (إي��
ى ما س�فعله المختار من نافذة المطبخ حامال بندقيته ل��
�ن.. طلقات رصاص.. (مانورت).. مئات المو�� والمحت��
� انفتحت الزناز�ن.. خ�انة.. لقد حسب القوم أنه ال��اء ح��

ماوث) ووجدوا نصف أهلها مفقودين.. لم يبق سوى � دخلوا (إي��
� من وقتها.. أت�اع (أو�د).. ولم أسمع قط عن أ��

وعاد (أو�د) ل�علن أنه صار الحا�م المطلق، وأن ع� الجميع
ء طب�ع�ا �

طاعته واالنضمام لعق�دة (داجون).. س��دو �ل ��
، ل�ننا س�تحا�� الغ��اء ونتظاهر �الح�اء � أمام العالم الخار��
منهم.. كتولو فتاجن� فنجلوي مجلونافه.. كتولو ر�ل�ه.. وجاە

ناجل فتاجا�
�ان ال�ا�س يهذي �شدة.. �ان ي��� والدم�ع تغرق لحيته.
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.. � � م�� ة� م�� � الخامسة ع��
ر�اە� ما هذا الذي رأيته وأنا ��

ت��ل أوفارز�ن.. لقد أقسمت أن أت�عه ألظل ح�ا.. أقسمت أول
� ل��� لم أج� ع� أن أقسم الثالث. قسم��
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ا�د من �ع�د.. راح � و�دأ �حاول التماسك وهو يرمق المد ي��
يت�لم �صوت عال ل�شجع نفسه:

� مدينة
- ه�ه.. لم ال تقول ش�ئا؟ ك�ف تحب أن تع�ش ��

� �ل م�ان، ي��حون و�عوون
� ال�حر �� كهذە، تملؤها ش�اط��

ل�ال.. �سمعهم من مب�� ال�ن�سة الذي صار اآلن (ط��قة د�جون
الخف�ة)؟

�ان ��خ اآلن فعال، وقد أثار هذا هل�� �حق..
� �عي��ك هذين.. هل ت��د أن سحقا لك� ال تجلس ترمق��
؟ ها هو ذا.. إنه ل�س ما فعلته تلك �

تعرف الرعب الحق���
� �ل ما سوف تفعله.. سوف تجلب أش�اء من ال�حر الش�اط��

وعندها..
�ان وجهه اآلن قد التوي �الخوف ح�� صار قناعا تراج�د�ا
.. �

إغ��ق�ا.. وعيناە فعال فارقتا المحج��ن.. ومخال�ه تتعلق �كت��
�ان ينظر إ� ال�حر مذعورا، و�ــهز�� وقد صار صوته أد�� إ�

الهمس:
- ارحل من هنا.. ارحل من هنا.. لقد رأونا.. فر �ح�اتك�

غادر هذە المدينة�
، وراح يركض �

وق�ل أن أفهم �ان قد أر�� ق�ضته عن كت��
� وصلت مبتعدا عن ال�حر.. نظرت للماء فلم أر ما ي��ب.. وح��
�ت) ونظرت إ� الشمال، لم �كن من أثر لـ (زادوك إ� (ووتر س��

ألن).
☆  ☆  ☆
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من العس�� أن أصف المزاج الذي كنت ف�ه �س�ب هذە
ة للره�ة، شاذة القصة.. قصة غدت فجأة مجنونة ومث��
� حائرا � ال�قالة، ل�ن الحق�قة تركت�� � ص��

ومفزعة. لقد أنذر��
مضط��ا.

� أن أمحص القصة، وأجد فيها داللة تار�خ�ة ف�ما �عد �مكن��
... � ما، أما اآلن فأنا أر�د طردها من ذه��

� تقول إنها السا�عة وال��ــع، إن الوقت قد تأخر.. وساع��
� الثامنة. لهذا مش�ت م�عا

ولسوف تتحرك حافلة (آرخام) ��
، وح�ث � ع�� الشوارع الخال�ة نحو الفندق ح�ث تركت حقيب��

� اللحاق �الحافلة.. �مكن��
� آلخر، وخطر �� �م � من ح��

كنت أنظر من فوق كت��
� �ظللها ماوث) ك��ــهة الرائحة، ال�� � س�كون به�جا أن أترك (إي��
� تفوت �عض الطرز المعمار�ة الخوف.. برغم هذا لم أدع عي��

الجم�لة هنا وهناك.
وصلت إ� شارع (فول) فوجدت مجموعات متناثرة من
ا إ� فندق (ج�لمان) وجدت � وصلت أخ�� ، وح�� � القوم الهامس��
� �ح�شدون أمام �ا�ه. و�دا �� أن عيونا مبتلة أن أ��� الم�سكع��
� �الداخل، د حقيب�� � وأنا أس�� ة راحت ترمق�� جاحظة كث��
�
� واحد من هذە المخلوقات ال���ــهة �� وتمن�ت أال يرافق��

.. � رحل��
وصلت الحافلة م�كرا ق�ل الثامنة، و�ــها ثالثة ر�اب، وت�ادل
� المظهر �ضع �لمات غ�� واضحة مع السائق..

شخص ش�طا��
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ترجل السائق نحو الفندق، ب�نما نزل الر�اب وت�ادلوا �ضع
�ة.. � �لمات مع م�سكع �لغة أ�اد أن أقسم إنها ل�ست اإلنجل��

� صعد صعدت إ� الحافلة واتخذت المقعد ذاته، ح��
� منفر.. فهمت

(سارجنت) وغمغم ب�ضع �لمات �صوت حل��
� تعس الحظ �شدة. أن��

ثمة مشا�ل مع المحرك ولن �ستطيع الوصول إ� (آرخام)..
ال.. غال�ا لن يتم إصالحه الل�لة، وما من س�ل أخرى لمغادرة

ماوث).. � (إي��
� (ج�لمان).. ول��ما أجرى ��

ر�ما �ان ع� أن أب�ت ��
ء �مكن عمله. �

الموظف تخف�ضا، ل�ن ما من ��
�
�� � هذە ال�لدة، فأخ��

عدت إ� الفندق �ارها فكرة المب�ت ��
� الغرفة 428 مقا�ل دوالر، و��

الموظف أن بوس�� المب�ت ��
واسعة ول�ن ل�س بها ماء حار.

دفعت الدوالر وصعدت ثالثة طوابق وراء الموظف غ��ب
المنظر، و�ان الفندق خال�ا من الح�اة تماما.

� وأثاث رخ�ص، تطل ع� � كئ��ة ذات نافذت�� و�انت غرف��
ساحة قذرة ت�ناثر فيها قطع القرم�د ومن �ع�د ترى ر�فا �غص

�المس�نقعات.
لت إ� الم�دان و�حثت عن � �ان النهار لم يرحل �عد، ف��
.. وألن ال�قالة �انت مغلقة، فقد قررت �

م�ان أتناول ف�ه عشا��
� الظهر له أن أجازف بتج��ة المطعم، و�ان صاح�ه رجال منح��
�دان غل�ظتان إ� حد ال �صدق، وله عينان جاحظتان ال
� أن أ��� الطعام يؤخذ من علب محفوظة..

ترمشان.. و���
، � ووجدت أن سلطان�ة من الحساء مع �عض المقرمشات تكفي��

� (ج�لمان)..
� ال�ئ��ة �� ف�عان ما عدت إ� غرف��
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� المعلق فوق ال��ر ودنا الل�ل فأضأت المص�اح ال�هر��
المعد�� الرخ�ص، ورحت أقرأ ج��دة وجدتها لدى الموظف..
� غرائب تلك

� عق�� شاردا �� ال أفكر ��
� ألن أ��� وشعرت �حاج��

المدينة، ب�نما أنا داخل حدودها.. و�ان ع� أن أ��� وجه سك��
الق��ة المجنون �ع�دا عن أحال�� قدر اإلم�ان..

ل��ما �ان هذا هينا لو أن الغرفة لم تكن عفنة الرائحة هكذا،
� � ذه��

ولو لم تتحد رائحتها مع رائحة الق��ة الزفرة لتصنع ��
� عدم وجود م��جا من الموت والتحلل.. �اإلضافة لهذا ضا�ق��
�ع منذ وقت ل�س .. والحظت أنه من�� �

مزالج ع� �اب حجر��
�ال�ع�د.

عه � وجدت مزالجا ع� �اب خزانة الث�اب فقررت أن أن��
� هذا

وأث�ته ع� ال�اب ع� س��ل االطمئنان، ونجحت ��
، �ان � � جي��

� واحد) أحملها ��
�استعمال أداة من طراز (ثالثة ��

- � � جان�ي�� .. ونظرت إ� �اب�� �
من ضمن ما تقدمه لك مفك بر��

� – فوجدت ع� �ل منهما مزالجا أحدهما شما�� واآلخر جنو��
مغلقا �حالة ج�دة.

� أهاب خطرا ما، ول�ن ل�ون أي
شعرت براحة ل�س ل�و��

� هذە الب�ئة المقلقة. قررت
س��ل لألمان الشخ� ش�ئا محب�ا ��

� �املة �اس�ثناء الحذاء، وأخرجت من كذلك أن أنام ب��ا��
� ح�� إذا ما صحوت ل�ال، � جي��

ا دسسته �� � كشافا صغ�� حقيب��
� ع� ضوء ال�شاف. � رؤ�ة ساع�� أمكن��

� حللت أف�اري، وجدت لدهش�� ل�ن النعاس لم �أت.. وح��
� ال ء ما أها�ه ل�ن�� �

ء ما.. نعم.. كنت أص�� ل�� �
� أص�� ل�� أن��

أستطيع �سميته.. سمعت صوت ��ر ع� السلم، وهو صوت
ا.. و�ساءلت عما إذا �ان من الح�مة أن أخلد للنوم لم أح�ه كث��
ون أصال؟ هذە مدينة غ���ة بها قوم غ��اء، ولقد اخت�� ال�ث��
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� �ذبح نزالؤها هنا.. أترى هذا فندقا من تلك الفنادق ال��
اء زائد.. أم ترى هؤالء � مظهري ما يو�� ب��

ل�قتهم؟ ل�س ��
القوم فعال �حنقون ع� �س�ب اتصا�� �السك�� وفضو�� الزائد؟
� تعب ل�ست له عالقة �النعاس، وصحوت � النها�ة غلب��

��
منه ع� ذلك الصوت المؤكد الذي ال ر�ب ف�ه، والذي يؤكد
.. �ان هناك ذلك الصوت لقفل �

� مخاو��
� كنت ع� حق �� أن��

� �جرب أحدهم ف�ه مفتاحا.. �حذر.
�اب حجر��

دد� ���ة.. ب��
� التهد�د من توجس غامض إ�

� ذلك الت�دل �� صدم��
� أن

�ة ق��ة.. ولم أشك لحظة �� حق�قة آن�ة، وسقط ع� ك��
� القفل ول�د غلطة.

�كون هذا الع�ث ��
ثم توقف الع�ث.. و�عد قل�ل سمعت صوت ع�ث آخر
.. �الطبع �

� حجر��
� اآلخ��ن �� � من ال�اب�� � �اب جان��

�المفتاح ��
ظل المزالج ثابتا، وهكذا رحل الم�سلل، و�عد قل�ل تكرر
.. ثم عاد �

� حجر��
الصوت الناعم هذە المرة من ال�اب اآلخر ��

ال��ر، وأدركت أن الم�سلل قد فهم أن األبواب �لها موصدة،
وتخ� عن المحاولة مؤقتا.

�
� إن هذا العا�ث �� � ذه��

ال أدري لماذا صار القرار واضحا ��
� لقاؤە أو التعامل معه.. �جب أن أفر من

األقفال شخص ال ي����
ء.. �

� فلم �حدث ��
الفندق حاال.. أضأت المص�اح فوق فرا��

�را غامضا �دور لقد انقطعت ال�ه��اء.. واضح أن عمال ��
ع� أوسع نطاق.. ل�ن ما هو ال أعرف.. استعددت لمغادرة
الم�ان، فمش�ت ع� أطراف أصا��� نحو النافذة.. لم �كن
هناك سلم ح��ق عند هذا الجانب من الفندق.. لن أخ�ج من
� � ال�اب��

�� � .. ل��ما �انت فرص�� هنا وال من ال�اب الرئ���
.. لن �

.. سأقتحم ال�اب برغم المزاليج مستعمال كت�� � الجان�ي��
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�
ا �ال�س�ة لب��ة الب�ت المتداع�ة.. ل�ن ل�س من �كون هذا عس��

دون ضوضاء ط�عا.
قمت بتدع�م �اب الغرفة الرئ��� �استعمال المكتب،
.. ح�� لو خرجت من � مدى هشاشة فر��

ورحت أفكر ��
الغرفة فلن �كون بوس�� استعمال السلم.. سأحاول دخول غرفة
ّ � الوثب ألسفل.. ثم س�كون ع��

أخرى �كون وضعها أسهل ��
مغادرة المدينة.

كنت أعرف أن الس��ل لمغادرة المدينة هو نحو الجنوب،
.. �ان مصمما � � غرف��

�� � لذا تركزت عيناي ع� ال�اب الجنو��
� اتجا�� ل�س هذا �ا�ا مفضال لالقتحام إذن.. وضعت

لينفتح ��
.. الفراش خلفه ألمنع اقتحامه، ثم اتجهت إ� ال�اب الشما��

. � وعرفت أن هذا مخر��
دد.. � عاد صوت ��ر األرض�ة ي�� كنت أفكر �عمق، ح��
اعة ال�اب.. وراحت �ان أع� وأثقل.. وتوهج ضوء عابر ع�� ��
� النها�ة

� تحت ثقل عظ�م.. ثم �� � الممر ت��
ألواح الخشب ��

.. � دوت طرقة حازمة ع� �ا��
للحظة ح�ست أنفا�� وانتظرت.. مرت آ�اد من الصمت،
ثم من جد�د عادت القرعات الحازمة.. عرفت أن وقت العمل
� الذي أزمعت اقتحامه. ازداد قد حان، وهرعت إ� ال�اب الجنو��
الدق إلحاحا وتمن�ت أن �غ�� صوت االقتحام.. ثم اندفعت

� غ�� م�ال �ألم أو صدمة..
نحو ال�اب �كت��

� النها�ة انهار ال�اب ل�ن مع صوت تهشم عال عرفت أنهم
��

سمعوە حتما.
و�عان ما دلفت إ� الحجرة الجان��ة وأح�مت إغالق

.. ودفعت حوض غس�ل خلفه.. �
ال�اب الخل��
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� كنت فيها. اآلن أعرف أن أ��� مهاج�� قد دخلوا الغرفة ال��
، ول�ن ألن أحدا من �

ل�ن ذعري لم �كن �س�ب ضعف دفاعا��
� آلخر - لم � والعواء من ح�� مطاردي – برغم اللهاث واألن��
� حروفها... هرعت إ� النافذة، ينطق ��لمة واحدة �مكن تمي��

وكنت أعرف أن مطاردي �عرفون اآلن أين أنا �الض�ط.
� ضوء القمر، وجدت

�� ، � نظرت إ� السقف المنحدر تح��
أن الوث�ة ستكون خطرة �حق، �س�ب المنحدر الفظيع الذي
ة سم�كة معلقة حول سأسقط فوقه.. هنا وجدت أن ستائر كب��
النافذة، و�انت فرصة طي�ة لتفادي خطر الوث�ة.. جذ�ت
� قفل النافذة، ثم

الستائر �أعمدتها، ور�طت طرف الستارة ��
. � دليتها ح�� السقف المنحدر تح��

وانحدرت ع� سلم الح�ال المرتجل هذا، تار�ا خل�� لأل�د
فندق (ج�لمان) �ظالله وأصواته الرهي�ة..

� � ل���
� حذر، ونظرت فو��

ه�طت ع� السقف المنحدر ��
� سواد النافذة.. فقط من �ع�د كنت أرى األضواء

لم أر أحدا ��
� (ط��قة د�جون ال��ة) ومب�� ال�ن�سة تلتمع آت�ة من مب��
الطائف�ة وتمن�ت أن أه�ط إ� الفناء ��عا ق�ل أن �عم اإلنذار
ة .. �ان االرتفاع �س�طا، وه��ت ألسفل فوق أرض مغ�� � بهر��

ام�ل. امتألت �العلب الفارغة وال��
� لم أ�ن رائق ال�ال لهذە االنط�اعات.. �ان الم�ان مفزعا ل���
� فوجدتها الثان�ة ص�احا.. ومن �اب � نظرة إ� ساع�� حانت م��
� فندق (ج�لمان) الذي فررت منه حاال، خ�ج

مفت�ح �ع�د ��
� الظالم،

حشد من األش�ال الم���ة.. المصابيح تتما�ل ��
�ة � جة مفزعة ت��ادل ال�اخ �لغة ل�ست اإلنجل�� وأصوات متح��

حتما..
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� أنهم ال �عرفون
، و��� � �انوا يتحركون دون اتجاە مع��

، ل�ن هذا لم �منع قشع��رة ق��ة اجتاحت عمودي �
م�ا��

� وجوههم ل�ن مش�تهم العرجاء المخ�فة �انت الفقري.. لم أتب��
� ت�ينت أن أحدهم يرتدي رو�ا �التأ��د منفرة.. واألسوأ أن��

. � غ���ا، و�ل�س عمامة عال�ة لها طراز ال تخطئه الع��
� هنا، و�انت رائحة السمك ال

� الذعر من أن �جدو�� أصاب��
... ّ تطاق، ح�� إن�� تمن�ت أال �غ�� ع��

 

☆  ☆  ☆
مش�ت ��عا و�خفة جوار البيوت الخ��ة، أشعث أغ�� �عد
�سل�� الشاق.. لم ي�د منظري جديرا �المالحظة، وهكذا �انت

� الفرار لو قا�لت أي عابر س��ل..
لدى فرصة ال �أس بها ��

، � �مش�ان اله���� وعند شارع (بي�س) مررت �ش�ح��
ووصلت إ� مساحة خاو�ة لم أرها من ق�ل.. ل�نها �دت ��

� لم أملك سوي خطرة ألن القمر س�لهو �ما �شت�� هناك.. ل���
� جرأة وثقة ألن ال�دائل األخرى قد تكون أخطر..

عبورها ��
ماوث) المتثاقلة، � ها مقلدا مش�ة أهل (إي�� الس��ل األوحد أن أع��

� أن واحدا من مطاردي ل�س هناك.
وأثق ��

� سمعت نوعا من لم �كن هناك أحد �ما توقعت، برغم أن��
ا�د �اتجاە م�دان المدينة.. �ان الشارع م�سعا جدا �قود � الزئ�� ي��
إ� مساحة شاسعة أمام الساحل، وتمن�ت أال ينظر أحد إ�

� ضوء القمر.
ە �� � هذا الوقت ب�نما أع��

ال�حر ��
، ولم ت�د عالمة معينة ع� أن هناك من ء تقد�� �

لم �عق ��
� اآلن..

يرا��
� لـ � ضوء القمر رأ�ت الخط األسود ال�ئ�ب المم��

و�ع�دا ��
�
� �سجت حوله �� اع الش�طان).. تذكرت �ل األساط�� ال�� ��)
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� ساعة الماض�ة، وأساط�� تصور هذە الصخرة األر�ــع والثالث��
كبوا�ة إ� عوالم الرعب والشذوذ.

ثم - دون إنذار - رأ�ت وهج الضوء المتقطع فوق الصخرة
�
النائ�ة، و�انت مؤكدة ال شك فيها.. فتحرك خوف أع� ��

ە من ق�ل.. .. خوف لم أخ�� �
أعما��

داد األمور سوءا التمعت أضواء من ب�ت (ج�لمان) ع�� � ول��
� أنها امن، �ما �ع�� � .. �انت مماثلة ل�نها مختلفة ال�� �

الشمال خل��
ل�ست سوى إشارات ضوئ�ة لإلجا�ة..

، ومن جد�د استعدت الشعور �مدى � س�طرت ع� رجف��
� ع� � المتثاقلة، و�ن أ�ق�ت عي�� .. واستعدت مشي�� �

انكشا��
الصخرة الش�طان�ة الجاثمة وسط ال�حر.. لم أتخ�ل مع�� هذا
اع الذي �حدث، ما لم �كن طقسا ما �مارسونه عند (��
الش�طان)، أو أن مجموعة ما قد نزلت من قارب عند تل�م

الصخرة.
� أ��� االنط�اعات إفزاعا.. االنط�اع الذي هنا فقط داهم��
� أركض جن��ا أمام ، وجعل�� � ع� نف��

دمر آخر �قا�ا س�طر��
أبواب البيوت الخ��ة الفاغرة، والنوافذ الشاخصة لذلك الشارع

. ال�ابو��
� � أضاءها القمر، ما ب�� ذلك أن نظرة إ� المسافة الخال�ة ال��

� أعرف أنها ل�ست خاو�ة.. �انت تعج الصخرة والمنارة جعلت��
�الحركة، و��ائنات �سبح نحو المدينة، وح�� من هذە المسافة
القص�ة كنت أدرك أن ش�ل الرءوس واألذرع شاذ منفر �ما �فوق

اإلدراك..
توقفت عن الركض ق�ل أن أن� م��عا عمران�ا، ألن�� عن
� سمعت ما �ش�ه �خات �حث منظم.. �انت هناك �مي��
� ثان�ة

.. و�� خطوات وصوت محرك يهدر ع�� الشارع الرئ���
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� �
ّ العثور ع� .. لو �ان الجنوب مغلقا فع�� ت�دلت �ل خط��

ماوث).. � ط��قة أخرى للفرار من (إي��
� وال �عرفون أين أنا، ل�نهم ينفذون خطة

إنهم لم �جدو��
. ّ � �قطع الط��ق ع��

عامة تق��
ّ إذن أن أبتعد ومع�� هذا أن �ل مخارج ال�لدة محا�ة.. ع��
عن الطرق، ل�ن ك�ف أفعل هذا والمدينة محاطة
� خط السكة الحد�د العاطل الذي

�المس�نقعات؟ هنا فكرت ��
كسته األعشاب.. إنه ش�ه مستح�ل، وهذا س��عدە عن تفك��

القوم..
لألسف هو واضح تماما و�مكن رؤ�ته من أي موضع عال
�المدينة، ل�ن بوس�� أن أزحف دافنا جسدي وسط األعشاب

العال�ة.. خطة واه�ة ل�نها الوح�دة ول�س لدي سواها..
وع� ضوء ال�شاف أعدت دراسة ال�رو�� الذي رسمه ��

� ال�قالة، ألعرف ك�ف أصل إ� هذا الخط من هنا.. و�دأت ص��
، شاعرا ت شارع (الفاي�ت) الخا�� � الظالم، وع��

الزحف ��
�االختناق �س�ب تزا�د الرائحة السمك�ة ال���ــهة.

ومن �ع�د رأ�ت ثالثة من تلك األش�ال تقف عند شارع
ّ الط��ق، و�ان أحدهم (إب���ش).. واضح أنهم �قطعون ع��
�
يرتدي معطفا ط��ال وع� رأسه ما �ش�ه التاج الط��ل �لتمع ��

، ألن �
� عرو��

ضوء القمر.. و�انت مش�ته مما أرسل القشع��رة ��
ذلك المخلوق �ان يتواثب فعال.

.. �ان الجزء األخطر هو �
�� �عدما ان�فوا، واصلت مس��

، الذي غمرە ضوء القمر. هنا �مكن عبور شارع (الفاي�ت) الخا��
�

� لألمام وأم�� � أحدهم.. وهكذا قررت أن أنح��
�سهولة أن يرا��

� �مشونها.. ذات المش�ة المتثاقلة ال��
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، فرأ�ت � ، ونظرت إل�ه �طرف عي�� � اآلن صار ال�حر عن �مي��
قار�ا �مجداف مليئا �أش�اء مغطاة �المشمع.. و�ان المجدفون -
� ال�حر �ان عدد

برغم �عد المسافة - لهم صفة منفرة ما.. و��
اع ، ب�نما الضوء األصفر الخافت يتوهج فوق (�� � من السا�ح��
الش�طان).. وهب �س�م شفيق �دد الرائحة الزفرة قل�ال ثم

عادت من جد�د �صورة أ��� كثافة.
رأ�ت من جد�د مجموعة من هذە ال�ائنات عن �عد، و�ان
� رأيتهم من ق�ل.. أحدهما �ضع عمامة عال�ة، فأدركت أن��
.. ال � متثاقال أ���

� اتجا�� فتصل�ت و�دأت أم��
للحظة نظر ��

� أم ال، فإن �انوا قد فعلوا
أعرف ح�� اليوم إن �انوا قد رأو��

�
تهم �� ات�جي�� قد خدعتهم.. لقد واصلوا مس�� فال�د أن اس��

� أصواتهم ال���ــهة. ضوء القمر محدث��
فما إن غادرت هذە ال�قعة الخطرة ح�� واصلت الركض

� عيون وأفواە البيوت الخال�ة. �الثعلب، ب��
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� أدركت أنه � أحد المنازل فتصل�ت.. ل��� خ�ج رجل من ب��
ثمل جدا مما ال �ش�ل خطرا ع�.. وهكذا وصلت إ� نها�ة

شارع (�انك) ح�ث خرائب المستودعات العت�قة.
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اآلن صار صوت تدفق الم�اە قادرا ع� حجب صوت
�
.. ووصلت إ� محطة القطار المهجورة الغارقة �� �

خطوا��
الظالم، فمش�ت م�عا قاصدا الوصول إ� القض�ان عند

خلفيتها.
� أو الركض

�انت القض�ان صدئة ل�نها سل�مة، و�ان الم��
� حاولت، واستغرقت وقتا ال �أس �ه.. ا ل��� فوقها عس��

، ثم وصلت إ� نقطة تع�� �
ولمسافة ال �أس بها ظللت أم��

فيها القض�ان ج�ا ع� الهاو�ة وع� ارتفاع مخ�ف.. �انت
� .. لو �ان يتحمل�� حالة هذا الج� �� ما س�حدد خط��

ە، ولو لم �كن فع�� أن أخاطر �العودة إ� الشوارع إ� أن سأع��
أع�� الج� فوق الط��ق ال��ــــع.

� ضوء القمر، ووجدت أن
�ان الج� العتيق �لتمع ��

�
الوصالت آمنة ع� األقل لمسافة �ضعة أقدام.. أخرجت كشا��

� أحاطت ومش�ت، وكدت أهوى �س�ب سحا�ة الوطاو�ط ال��
.. � ��

.. � وعند منتصف المسافة �انت هناك ثغرة خفت أن تعوق��
� النها�ة جازفت �قفزة �ا�سة نجحت لحسن الحظ.

ثم ��
� رأ�ت ضوء القمر من جد�د �عد هذا وشعرت ��ور ح��
� عبور منطقة ر�ف�ة تمتاز

الممر الره�ب.. هنا ت�دأ القض�ان ��
� �اندحار رائحة السمك المنفرة.. وقد راحت األعشاب تعوق��

� سع�دا بوجودها ألنها � �قسوة، ل�ن�� ات تمزق ث�ا�� والشج��
� عن الخطر. توار���

�دأت منطقة المس�نقعات، ثم وصلت لج��رة ذات أرض
�
مرتفعة �س��ا.. و�انت األشجار عال�ة خانقة، ومن جد�د ���

) �ان اآلن ق���ا جدا و�ش�ل خطر، حسب هذا ألن ط��ق (راو��
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ما رأيته من نافذة الفندق... لن �دوم هذا ط��ال ل�ن ع� اآلن
م أشد الحذر. � أن أل��

ع� األقل كنت أعرف اآلن أن السكة الحد�د غ�� مراق�ة.
نظرت للوراء فلم أر من �قفون أثرى.. �انت بيوت
� ضوء القمر، وفكرت �م �انت رائعة

ماوث) تتألأل �جمال �� � (إي��
� � ق�ل أن �سقط الظل فوق المدينة.. ثم توقفت عي��

� الما��
��

أمام مشهد أقل جماال..
� رأ�ت، هو انط�اع مقلق �حركة �ان ما رأ�ت أو حس�ت أن��
� هذا أس�نتج أن حشدا هائال �غادر متموجة جن��ا.. جعل��
� المدينة عن ط��ق (إبزو��ش).. �انت المسافة هائلة، ولم أتب��

ء المتم�ج.. �
� لم أحب قط هذا المشهد.. هذا ال�� تفاص�ل، ل���

� ضوء القمر الذي صار غ���ا
ا جدا و�تألأل �� �ان يتلوى كث��

ا � كث��
ء �الصوت كذلك، ل�ن ال��ــــح ال �ساعد�� �

اآلن.. ثمة ��
ە.. � ع� تمي��

� تخمينات عد�دة �لها غ�� سار.. تذكرت ما ت ذه�� وع��
� أنفاق قرب الساحل..

� تع�ش �� ماوث) ال�� � قالوە عن �ائنات (إي��
.. لو عددت �ل هؤالء لوجدت � � ع�� وتذكرت �ل أولئك ال�احث��
� مدينة

أن العدد ال�� �فوق �مراحل ما �مكن أن يوجد ��
ماوث).. من أين جاء �ل هؤالء؟ ر�ما من � مهجورة مثل (إي��
األنفاق ومن أين جاء هذا الطابور المتم�ج الط��ل الذي أراە
اآلن؟ أتراە من هناك؟ أم هو من سفينة أفرغت حمولتها عند

ذلك النتوء الصخري المق�ت؟ من هم؟ لماذا هم هنا؟
� �س�تها قد عادت � كذلك أن الرائحة السمك�ة ال�� ضا�ق��

تزداد قوة.. وثمة أصوات حلق�ة تتعا�� من م�ان ما..
وهنا �دأ العفن والصوت يزدادان قوة.. وتوقفت راجفا
� �دنو � األشجار.. إن هذە �� النقطة ال�� � ب��

شاعرا �امتنان ل�و��



4186

� � �
) من السكة الحد�د�ة أق�� دنو، ثم ي�تعد فيها ط��ق (راو��
ّ أن أقبع هنا ء قادم وع�� �

عنها متجها نحو الغرب.. ثمة ��
وأنتظر ح�� ي�تعد.. حمدا � ع� أن هؤالء القوم ال �ستعملون
� ال�حث.. وع� �ل حال ما �انت ال�الب ل�ستطيع

ال�الب ��
� تفعم �ل م�ان. �س�ب الرائحة الق��ة ال��

� أعرف أن مطاردّي كنت أشعر �أمان ح�ث أنا، برغم أن��
.. ل�نهم لن � ، ر�ما ع� �عد مائة �اردة م�� � ون القض�ب�� س�ع��

� ب�نما سأراهم أنا.. ما لم تحدث معجزة ما.
يرو��

� � ضوء القمر، تلك ال��
كنت أرى المساحة الخال�ة ��

ون منها.. وتوجست خ�فة من المظهر الذي س��دون �ه.. س�ع��
ء ال �حب �

ماوث) مظهرا.. �� � � الغالب هم أسوأ أنماط (إي��
��

المرء أن يتذكرە.
� ش�ه

ازدادت الرائحة وتعالت األصوات، و�لها ال تحمل أد��
.. هل هذە حقا أصوات مطاردّي؟ هل هم حقا ال �ال�الم اآلد��

�صحبون �ال�ا؟
� ح�� تخفت األصوات نحو قررت أال أرى، وأن أغمض عي��

الغرب..
� �ان الحشد ق���ا جدا اآلن.. الهواء ملوث بهم، واألرض ته��

� �لها
تق���ا من وقع أقدامهم.. �اد تنف�� يتوقف وركزت إراد��

.. ل�س بوس�� اآلن أن أقول إن �ان ما � � مغلقت�� � أن أ��� عي��
��

. رأيته حق�قة م��عة أم هلوسة �ابوس ال أ���
� - أن

ف�ما �عد ستؤكد الحكومة - �عد استجابتها لمناشدا��
هذە حق�قة مفزعة، ل�ن أل�س بوسع الهالوس أن تتكرر �فعل
السحر المدوخ لهذە المدينة العت�قة المسكونة؟ إن لهذە
األما�ن خواص ق��ة.. أل�س ممكنا أن جرثومة جنون معد ت�من
ماوث)؟ من بوسعه أن يتأ�د من � � أعماق ذلك الظل فوق (إي��

��
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�
الحق�قة �عد سماع قصة العجوز (زادوك ألن)؟ إن رجال
الحكومة لم �جدوا الرجل قط، ول�ست لديهم أ�ة فكرة عما
حدث له.. فأين ي�ت�� الجنون وت�دأ الحق�قة؟ هل من الممكن

� لم تكن سوى ضالالت؟
أن آخر مخاو��

� تلك الل�لة
� رأيته �� ك �ما حس�ت�� ل�ن ال �د من أن أخ��

� إ�قاء عي��
�� � تحت القمر األصفر الساخر.. �الطبع �انت ني��

� قد فشلت تماما.. �ان ال�د أن تفشل.. إذ من �مكنه أن مغلقت��
�را ب�نما ف�لق من ال�ائنات الصاخ�ة مجهولة األصل، ي��ض ��

�مر ع� مسافة أقل من مائة �اردة منه؟
كنت متأه�ا لألسوأ و�ان �جب أن أ�ون كذلك �ال�س�ة لما
.. أفال � رأيته من ق�ل.. لقد �ان من �قتفون أثرى غ�� طب�عي��
� عن� الطب�ع�ة هذا؟ أن أرى أش�اال ال أثر

أتوقع إذن ز�ادة ��
فيها لما هو طب��� ع� اإلطالق؟

.. لم أفتح عي�� ح�� دنا الصخب األجش من نقطة أما��
.. لم � ون القض�ب�� هم �اد للع�ان اآلن وهم �ع�� عرفت أن أ���
� ��� أستطع أن أ�بح نف�� من رؤ�ة المشهد الره�ب الذي س��
إ�اە هذا القمر الخب�ث.. و�انت هذە �� النها�ة لسال�� العق��

� إ� فهم توازن الطب�عة..
واطمئنا��

� صدقت ء فهمته - لو أن�� �
ء تخ�لته.. ما �ان ل�� �

ما �ان ل��
ح�ا�ة (زادوك) المجنونة حرف�ا - ما �ان لهذا أن �قارن �الحق�قة

� رأيتها.. � حس�ت أن�� � رأيتها.. أو ال�� الش��عة الش�طان�ة ال��
�
هل حقا أنجب كوكبنا أش�اء كهذە؟ ما الذي ال يوجد إال ��

األساط�� والخرافات حقا؟
� يتواثبون و�زحفون و�نقون ع�� المساحة � رأيتهم �عي�� ل�ن��
� ضوء القمر.. �انوا يرتدون تلك العمامات المصنوعة

الخاو�ة ��
من ذلك المعدن الذي ال أعرف له اسما، و�عضهم يرتدي
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ء المشوە �
� المقدمة �ضع ق�عة ع� ال��

المعاطف.. ومن ��
ض أنه رأس. الذي �ف��

أحسب أن لونهم الغالب �ان أخ�� رماد�ا برغم أن �طونهم
� �لمعون، إال أن ظهورهم �انت �انت ب�ضاء.. و�انوا زلق��
�ة.. �ش�ل ما �انت أجسادهم تو�� �ال��� ب�نما رءوسهم ق��
� تذكرك �األسماك.. �عيون جاحظة ال ترمش أ�دا.. وع� جان��

العنق �انت خ�اش�م ت��ض، و�انت أصا�عهم المخلب�ة مزودة
�أغش�ة، و�انوا يتواثبون أح�انا ع� �دين وأح�انا ع� أر�ــع..

�انت أصواتهم نوعا من النقيق والن�اح �عوضون بها ما
تفتقر إل�ه وجوههم من انفعاالت و�رغم �ل هذا لم ي�د
�
منظرهم غ���ا ع�.. ألم أ�ن أذكر منظر العمامة ��

(ني��ار�بورت)؟ إنهم الضفادع - األسماك.. وقد فهمت اآلن
� تلك

س�ب هل�� من ذلك ال�اهن �العمامة، الذي رأيته ��
� منظرە..

ال�ن�سة السوداء، وعرفت �م ذكر��
.. �دا �� أن هناك حشودا �ال � و�ان عددهم �فوق التخم��
� لم أ�ن أرى سوى جزء �س�ط نها�ة منهم.. والمش�لة �� أن��

من جموعهم.
� اإلغماء الرح�م.. و�ان هذا أول إغماء

� النها�ة جاء��
و��

.. �
� ح�ا��

أعرفه ��
☆  ☆  ☆
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5
� من نعا�� �ان هذا هو مطر النهار الره�ف الذي أ�قظ��

� نهضت إ� � تغ�� السكة الحد�د�ة.. وح�� ات ال�� � الشج�� ب��
� الوحل..

الط��ق لم أر أثرا آلثار أقدام ��
لقد ولت كذلك الرائحة السمك�ة. ومن �ع�د كنت أرى
�
ماوث) وخرائبها، ل�ن �ال مخلوق �� واحد �� � أسقف (إي��

.. � المس�نقعات المح�طة ��
ة.. : إن الوقت نحو الظه�� � سل�مة وقالت �� �انت ساع��
� أدركت أن � ل��� � ذه��

�انت حق�قة ما مررت �ه غ�� أ��دة ��
ماوث).. � ّ الفرار ��عا من (إي�� ش�ئا م��عا ي�تظر، وأن ع��

� قادر ة؛ وجدت أن�� و�رغم الخوف والج�ع والوهن والح��
� ع�� الط��ق الموحل.

.. ف�دأت أم�� �
ع� الم��

� ق��ة، ألتهم وج�ة ساخنة وأرتدي ث�ا�ا
وعند المساء كنت ��

� اليوم التا�� تحدثت
الئقة.. رك�ت قطار المساء إ� (آرخام)، و��

�
ء كررته �عد هذا �� �

جد�ا وط��ال مع رجال الحكومة.. وهو ��
(بوستون).. والناس اآلن تعرف ما حدث �الض�ط.. وقد تمن�ت
- من أجل سالمة األمور - لو لم �كن لدى ما أض�فه إ� القصة.

.. ور�ما �ان الذعر العظ�م.. � ر�ما �ان الجنون هو ما يتمل���
.. أو ر�ما أعج��ة أعظم تمد �دها ��

.. � �ما �مكن أن تتخ�ل، تخل�ت عن أ��� أهداف رحل��
� ا.. ل�ن�� � اعتمدت عليها كث�� العلم.. المعمار.. األن���ات ال��
� � لـ (آرخام) عن ط��ق �عض دراسات ال�سب ال��

أث��ت ز�ار��
طالما تقت لعملها.. معلومات خام عجول حقا؛ ل�نها تصلح

� أجد الوقت لت�س�قها. لالستفادة منها يوما ح��
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�ان مس�� (ب. الفام ب�بودي) - وهو الق�م ع� الجمع�ة
� ا جدا ح�� ، واهتم كث�� �

التار�خ�ة هناك - ح��صا ع� مساعد��
� ولدت عام ا أورن) من (آرخام) ال�� � ته أن�� حف�د (إل�� أخ��
1876، وتزوجت من (ج�مس ول�امسون) من (أوهايو) وعمرها

س�عة ع�� عاما.
ي�دو أن خاال �� �ان هنا منذ أعوام، وأجرى �حوثا مماثلة لما

� �انت موضع اهتمام مح�� ما.
أقوم �ه، و��دو أن أ�ة جد��

قال مس�� (بيودي) إن مناقشات عد�دة قد دارت حول زواج
� أورن) �عد الحرب األهل�ة.. إن ساللة العروس غ�� أبيها (ب��ام��
�
محددة �الض�ط �الرغم من أنه �قال إنها من آل (مارش) ��

� مقاطعة
(نيوهام�شاير).. وهم �متون �صلة آلل (مارش) ��

� �دا�ة
� فر�سا ��

ا. وقد تعلمت العروس �� � انجل�� (إسكس) جنو��
ح�اتها، وقد ترك لها و�� ما م�لغا من المال لتغط�ة نفقاتها ��

وم���تها.. ثم اخت�� فتولت الم���ة ت���ة الطفلة و�انت الم���ة
الفر�س�ة صموتا غامضة.

� أ� ولقد عجز الجميع عن تحد�د �سب أبوي الفتاة ب��
تان.. � (نيوهام�شاير).. �الواقع �انت لديها عينا آل (مارش) المم��
.. طفلتها �

� سن م�كرة �عد ما أنج�ت جد��
وقد توف�ت ��

الوح�دة..
� �أش�اء غ�� � ذه��

ولما �ان اسم (مارش) قد صار مرت�طا ��
، �ما لم � � �س��

ا أن أجد اسم (مارش) �� � لم أحب كث�� سارة، فإن��
� (مارش).. � أنا نف�� أحمل عي�� أحب أ�ضا ما قال الرجل من أن��
ء �عنا�ة، وعدت إ� (تول�دو) �

و�رغم �ل هذا دونت �ل ��
) ع� س��ل االس�شفاء � (مو��

من (بوستون) وأمض�ت شهرا ��
) ألن�� عا�� � � س�تم�� دخلت (أو�رل��

من آثار المحنة.. و��
، ومن وقتها ح�� (يونيو) ا�شغلت �الدراسة، ولم الدرا�� األخ��
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�
� الحكومة

� �أحداث الص�ف إال ز�ارات من موظ��
�ذكر��

� حكيتها.. � ال�� �ستوثقون من تفاص�ل قص��
�
� المرحومة ��

� يوليو أمض�ت �عض الوقت مع أ�ة والد��
و��

� الخاصة �ال�سب..
(�ل�فالند)، وكنت أراجع �عض معلوما��

� الواقع لم أتم هذە المهمة قط
وأحاول رسم شجرة متماسكة.. ��

.. وما �انت أ�� ترحب � ألن جو دار (و�ل�امسون) �ان يث�� ا�تئا��
هما حقا.. كنت ، برغم أنها �انت ت�� � � طفول��

�أن أزور والديها ��
� � (آرخام) مخ�فة غ���ة وال أحسب��

� المولودة ��
أجد جد��

� الثامنة من عمري وقتها، وسمعت
� اختفت.. كنت �� حزنت ح��

أنها جنت �س�ب انتحار ع�� (دوجالس) أ��� أبنائها.. و�ان قد
فعلها �عد رحلة قام بها إ� (نيو إنجالند)..

ء مخ�ف �
�ان ع�� �شبهها، ولم أ�ن أح�ه كذلك.. ثمة ��

� ال تطرف. � عيونهم الثابتة ال��
��

� مراجعة الصور والوصا�ا أشعر �ذعر �الغ.. �ما قلت جعلت��
ا، واآلن رحت أرمق � كث��

� وع�� (دوجالس) يزعجا��
�انت جد��

.. لقد �دأ ن�ع ره�ب من � اب ونفور جم�� صورهما شاعرا �اغ��
� برغم رفض الو�� لهذا.. �ان المقارنة �فرض نفسه ع� ال وع��
ء لم أعرفه من �

من الواضح أن تعب�� وج�� هذين يو�� ���
ء س�ث�� هل�� لو أمعنت التفك�� ف�ه. �

ق�ل.. ��
�
� خا� مجوهرات األ�ة المحفوظة ��

� أرا�� ازداد الهلع ح��
م�ف المدينة.. �ان هناك صندوق غ��ب عتيق.. قال �� إنه
�حوي مجوهرات عجي�ة الش�ل لم يرتدها أحد أمام الناس قط
� �انت تحب النظر إليها، فإن

ع� حد علمه.. و�رغم أن جد��
� تالحق هذە المجوهرات �انت ق��ة. سمعة النحس ال��

� أال از، ونصح�� � و�دأ خا�� �فتح الصندوق ب�طء واشم��
�
أصدم �التصم�م الشاذ المخ�ف لهذە المجوهرات.. إن صائ��
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�
المجوهرات الذين رأوا هذە لم �ستط�عوا معرفة مم صنعت، وال

من أ�ة ثقافة جاءت.
� مالمح

�انت عمامة وسواران، وهنا لم أستطع التح�م ��
ى ما وج�� وأنا أرمق هذە األش�اء، ح�� إن خا� تصلب ل��
� كذلك: ا لدهشته، وأثار دهش�� .. �ان ما فعلته وقتها مث�� �

دها��
لقد غ�ت عن الو�� �سهولة �ما حدث من ق�ل فوق السكة

الحد�د�ة..
 

☆  ☆  ☆
 

� �ابوسا من التوجس.. ولم أعد
ومن يومها غدت ح�ا��

أعرف أي جزء هو الحق�قة وأي جزء هو الجنون.. �انت جد��
ة من �سل (مارش) ما، ال �عرف أحد أصلهم، و�ان زوجها ال�ب��
من (آرخام).. ألم �قل (زادوك) العجوز: إن ابنة (أو�د مارش) من
ش�طانة ال�حر قد تزوجت من رجل ساذج من (آرخام)؟ ألم
� هذا � (أو�د)؟ أال �ع�� � كعي�� � قارئت�� � حادت�� �قل: إن لك عين��
�
؟ فمن - أوما ۔ تكون جد�� أن (أو�د مارش) هو جدي ال�ب��

ة إذن؟� ال�ب��
ماوث) قد � ول��ما �ان األمر جنونا.. ر�ما �انت مغامرة (إي��
.. ول�ن لماذا قتل خا�� نفسه �عد ما عرف �

ص�غت خ�اال��
� (نيو إنجلند)؟

شجرة �س�ه ��
� حار�ت هذە األف�ار ونجحت نجاحا جزئ�ا.. ولمدة عام��
� العمل قدر

، فدفنت نف�� �� � كة تأم�� �� �
� عمال �� وجد � أ��

اإلم�ان..
� ال�دا�ة، ثم

� خ��ف 1930 �دأت األحالم.. �انت نادرة ��
و��

ازدادت قوة مع الوقت.. مساحات مائ�ة شاسعة انفتحت
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.. كنت أسبح وسط متاهات جدرانها من أعشاب ال�حر، أما��
تصحب�� أسماك غ���ة الش�ل.. ثم �دأت األش�ال األخرى
� � أفيق فيها.. ل�ن�� � اللحظة ال��

� برعب ال �س� �� تظهر.. تفعم��
� الحلم كنت منهم.. أل�س ما �ل�سون وأسبح مثلهم، وأردد

��
� معا�دهم المائ�ة..

ع�ارات �لغتهم ��
� �الجنون أو � أصحو جديرا �أن �صم�� و�ان ما أذكرە ح��
� الصح�ة �الع�ق��ة لو ج�ت ع� كتابته.. وتدهورت حال��
� وعشت ح�اة منعزلة والنفس�ة مع الوقت، ح�� تركت وظ�ف��
� غ��ب كذلك � مرض عص�� ثابتة لشخص ال نفع منه.. أصاب��

. � � أوقات �عينها عاجزا عن إغماض عي��
�� � جعل��

� � المرا�ا مذعورا.. لقد الحظ أ��
وهنا �دأت أدرس وج�� ��

� تأمل وته�ب..
� آلخر �� � من ح�� ء ذاته ألنه �ان يتأمل�� �

ال��
؟ �

� الط��ق ألن أش�ه جدي وجد��
؟ هل أنا �� ماذا �حدث ��

�
� تحت الماء.. �انت تع�ش ��

� قا�لت جد�� ذات ل�لة حلمت �أن��
فات عد�دة، وحد�قة من الشعاب م�ان فسفوري له ��

المرجان�ة..
ت تماما ��ل � �حرارة ش�ة ساخرة.. �انت قد تغ�� رح�ت ��
ا.. قالت �� إنها لم تمت ألن عمرها من يرحلون إ� ال�حر أخ��
ط��ل جدا.. وأنا سألحق بها.. سأع�ش مع هؤالء الذين عاشوا

ق�ل أن تطأ قدم إ�سان األرض..
� ألف عام �انت قا�لت جدتها كذلك.. منذ ثمان��
� أطلق األرضيون � (يها نت�).. لم تمت ح��

(بتهته�ال�ا) تع�ش ��
الموت ع� ال�حر.. إن س�ان األعماق ال �موتون �سهولة.. هم
�حون ل�نهم س�نهضون يوما من أجل ما �حلم �ه اآلن �س��
(كتولو) العظ�م.. والمدينة القادمة ستكون أ��� وأهم من
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� جل�ت رجال الموت
ّ كفارة مهمة أل�� ماوث).. إن ع�� � (إي��

ماوث)، ل�نها لن تكون ثق�لة الوطء.. � � إ� (إي�� األرضي��
� ا��س�ت سحنة � المرآة بوض�ح أن��

� الص�اح رأ�ت ��
و��

ماوث).. � (إي��
و�ما فعل خا�� ابتعت مسدسا وكدت أفعلها..

� األ�ام التال�ة صارت أ��� جاذب�ة، و�ت
ل�ن أحال�� ��

منجذ�ا لل�حر وال أها�ه.. اآلن ال أحسب أن ع� االنتظار �ما
� مصحة عقل�ة

�� � � أ�� .. ولو انتظرت لح�س�� �
فعل من س�قو��

� تحت المح�ط ولن أنتظرها..
لأل�د. إن الروائع ت�تظر��

ال رل�اهل سيه��ــهل فلجانجل دا ال.. ال.. لن أطلق الرصاص
� �غطيها ماوث) ال�� � .. لن أفعل أ�دا. سأذهب إ� (إي�� ع� رأ��

الظل.. الظل الساحر.
اع الش�طان) وأغطس ع�� األعماق سأسبح ح�� (��
� جحر س�ان

المظلمة ح�� أصل إ� (يها نت�)، وهناك ��
األعماق سأع�ش وسط المجد والروعة لأل�د.

 

1936
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ما وراء العالم
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�
مخ�ف �ما �فوق التصور ذلك التغي�� الذي طرأ ع� صد���

الع��ز (كروفورد تلنجاست). ولم أ�ن قد رأيته منذ شه��ن
�ائ�ة � � بهدف أ�حاثه الف��

�� � أخ�� ونصف الشهر ق�ل ذلك، ح��
� المذعور �أن طرد�� من � رد ع� احتجا�� والخوراق�ة، وح��
�

� غضب مجنون. وكنت أعرف أنه اآلن �م��
معمله ودارە ��

� معمله �العل�ة مع تلك اآللة ال�ه���ة المقيتة، �أ�ل
الوقت ��

� لم أقل القل�ل، و�منع دخول ح�� الخدم. كنت أعرف هذا ل���
ة أسابيع. أتوقع �ل هذا الت�دل خالل ع��

� الب��ان وقد صار ناحال، ل�س مما �� أن ترى رجال مت��
� واألسوأ أن ترى جلدە المتهدل وقد صار أصفر أو ب��ا، والعين��

� مجعدة �ارزة وال�دين ترتجفان � تلتمعان، وأوردة الجب�� غائرت��
ولو أضفت لهذا ش�ئا أقول إنه ذلك المظهر العام غ�� المهندم،
وشعر �دأ �ش�ب عند الجذور، ولح�ة غ�� حل�قة. �ان هذا هو
� فيها � جلبت�� � تلك الل�لة ال��

منظر (كروفورد تلنجاست) ��
رسالته المضط��ة إ� �ا�ه �عد ما طرد�� من هناك.. �ان هذا هو
� �دە

� للداخل، وشمعة ��
الشبح الذي راح يرتجف وهو �قود��

� آلخر من فوق كتفه، �أنما �خ�� أش�اء ال وهو ينظر من ح��
ل. � � الم��

ترى ��
�ان من الخطأ أساسا أن �درس (كروفورد تلنجاست) العلم
� ال�اردين قل��� ك لل�احث�� ض أن ت�� والفلسفة، ف�� أش�اء المف��

االنفعال، أما �ال�س�ة للرجل ذي األحاس�س المرهفة، ف�� أش�اء
� أ�حاثه، أو

: إما القنوط لو فشل �� � � مأساو�ت�� �س�ب ن��جت��
� ال �صدقها عقل لو نجح. وقد �ان (تلنجاست) من األهوال ال��
�
� أعلم اآلن والمخاوف تغمر�� ق�ل ف��سة الفشل واإلح�اط، ل���

ة أنه ف��سة النجاح. لقد أنذرته من مغ�ة تجار�ه منذ ع��
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� �ما شعر �أنه مق�ل ع� ا��شافه. �ان
�� � أخ�� أسابيع، ح��

� حماس�ة �صوت عال غ�� معتاد قائال:
يتحدث ��

- ما الذي نعرفه عن العالم وال�ون من حولنا؟ إن س�لنا
للمعرفة قل�لة �ش�ل مروع، وانط�اعاتنا عن األش�اء المح�طة
ض منا � �ف�� ض�قة �ما ال �قاس.. إننا نرى األش�اء �الط��قة ال��
أن نراها بها، ول�ست لدينا فكرة عن طب�عتها المطلقة. �خمس
حواس واهنة نحسب أننا قادرون ع� استكشاف ال�ون المعقد
� �ستطيع �ائنات أخرى لها حواس أقوى غ�� المحدود. ع� ح��
أو تختلف عن حواسنا أن تري عالما غ�� متناە من الطاقة
� توجد ع� �عد �اردات منا ل�ننا ال والح�اة، تلك األش�اء ال��
نقدر ع� رؤ�تها �حواسنا.. إن لدي �قينا �امال أن عوالم كهذە
� أستطيع أن أهشم هذە موجودة.. واآلن �ال مزاح أقول: إن��
�ن ساعة ستعمل هذە اآللة، ولسوف الحواجز.. �عد أر�ــع وع��
توقظ موجاتها عضو إحساس مجهوال ��من فينا ك�قا�ا
�ح�ة ال نعرف وظ�فتها.. لسوف نرى ما �جعل ال�لب ي�بح ���
� الظالم، وما الذي �جعل القطط تحك آذانها �عد منتصف

��
الل�ل.. لسوف ت�� هذە األش�اء وأش�اء أخرى لم يرها مخلوق

ق الزمن واأل�عاد وندنو من ال�. ي�نفس من ق�ل.. سنخ��
�
� أعرفه �ما �ك�� � قال (تلنجاست) هذا احتججت، ألن�� ح��

� من
� مذعورا ال مستمتعا، ل�نه �ان مجنونا وطرد�� �� �جعل��

� قدو�� قد
دارە �ما قلت.. اآلن هو ل�س أقل جنونا ل�ن رغبته ��

تغل�ت ع� اس��ائه..
و�ذ دخلت دار الصديق الذي ت�دل فجأة إ� غول يرتجف،
� الظالل. إن ما قاله

� عدوى الذعر الذي �ان يتوارى �� أصابت��
� تلك الدائرة المظلمة

ة أسابيع �دا �� اآلن مجسدا �� منذ ع��
، ولم أحب ما � خارج ضوء الشمعة وتمن�ت لو �ان الخدم دان��
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� ذكر أنهم رحلوا جم�عا منذ ثالثة أ�ام.. �دا �� غ���ا أن قاله ح��
يرحل (ج��جوري) العجوز دون أن �خ�� صد�قا موثوقا �ه
� �أخ�ار (تلنجاست) �عد ما رحلت

.. لقد �ان هو من زود�� مث��
مطرودا من دارە.

� (تلنجاست)، و�ن كنت � ما ي��دە م�� كنت أحاول تخم��
ل المظلم ت�عث � واثقا من أن لد�ه �ا رهي�ا. وع�� خواء الم��
� � �د الرجل المرتجفة. �دا أن الت�ار ال�هر��

اقصة �� الشمعة الم��
� سألته عن ذلك قال: إن هذا لس�ب محدد، مقط�ع؛ وح��

وأضاف مغمغما:
ء ال أجرؤ عل�ه. �

- س�كون هذا أ��� من الالزم.. وهو ��
� العل�ة، و�انت اآللة ال���ــهة هناك تلتمع

دخل معمله ��
� مشئوم. �انت متصلة ب�طار�ة ق��ة ل�ن �دا أنها �ق بنفس�� ب��
� أثناء العمل ف�ما

� أذكر أنها �انت تهدر ��
ال تتل�� أ�ة كه��اء، أل��

� المصدر �ق ل�س كهر�� سبق، وقال �� (تلنجاست) إن هذا ال��
�ما أتخ�ل.

، وحرك محوال ما � � قرب اآللة ح�� صارت عن �مي�� أجلس��
تحت الصمامات الزجاج�ة، ف�دأ الصخب المعتاد واستحال
�
� ناعم يو�� �العودة إ� الصمت.. �� عواء ثم انت� إ� طن��

الوقت ذاته ازداد التألق ثم استحال خل�طا من األلوان ال أقدر
ع� وصفه..

، فهمس: � والحظ دهش�� �ان (تلنجاست) يراقب��
- هل تعلم ما هذا؟ إنه األشعة فوق البنفسج�ة.. كنت
تحسبها ال ترى.. و�� كذلك فعال ل�نك �ستطيع اآلن أن تراها

وأش�اء خف�ة أخرى.
ء توقظ آالف �

.. إن الموجات المن�ثقة من هذا ال�� ّ أصغ إ��
ونات الحواس الغاف�ة فينا.. حواس ورثناها من عهد اإلل���
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المستقلة ح�� وصلنا إ� عهد ال�ائن العضوي المت�امل.. لقد
� أزمع أن أر�ك إ�اها.. أال ت�ساءل ك�ف ت�دو؟

رأ�ت الحق�قة و���
وهنا أطفأ الشمعة وجلس أما�� وأردف:

- إن حواسك الموجودة - وأولها األذن – ستلتقط أول
االنط�اعات ألن السمع أقرب الحواس إ� األعضاء النائمة، ثم
� � الحواس األخرى.. هل سمعت عن الجسم الصن��ري؟ إن��

تأ��
� ومن علماء النفس ألسخر من أط�اء الغدد الصماء الضحل��
� الجسد.. لقد

الجهلة إن هذە الغدة ل�� أهم عضو ح�� ��
ا��شفت هذا.. و�وساطتها ترى ما وراء هذا العالم.

نظرت حو� ألرى الغرفة قد أضاءتها إشعاعات ال تراها
� طب�عته،

عيوننا عادة، واتخذ الم�ان �له وهما ض�اب�ا أخ��
. و�ذ صمت (تلنجاست) � م�� وترك ال�اب مفتوحا للخ�االت وال��
� مع�د واسع مذهل.. �ح غامض من الحجر

رأ�ت نف�� ��
� األسود يرتفع شامخا فوق أرض�ة من ال�الط المبتل إ� ما ب��

السحب �ع�دا عن حدود ��ي.. �انت الصورة جل�ة تماما
�
ة، ثم أفسحت الط��ق لرؤ�ا أ��� ره�ة.. لخواء شاسع �� لف��

� أسحب � ف�ع طفو�� جعل�� ء سواە.. وانتاب�� �
الالنها�ة وال ��

. � المسدس من جي��
ثم من أق� أطراف ال�عد ولد الصوت بنعومة.. �ان خافتا
�ما ال �قاس، ف�ه نغمة موس�ق�ة عس�� أن تخطئها، ل�ن �ان
ە �أنه تعذ�ب رقيق لجسدى.. ف�ه توحش قاهر جعل تأث��
� �خدش الزجاج � �حسها المرء ح�� وشعرت �أحاس�س �ال��

المصنفر.
� م��وط ا�دان، وشعرت �أن�� � وأدركت أن الصوت وال��ــــح ي��
.. �دأت أت�لم مع � إ� القض�ب أمام قطار عمالق �دنو م��

. �
� رأيتها تتال�� (تلنجاست) و�ذ فعلت هذا راحت الصور ال��
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� �
� المسدس الذي أخرجته

� نفور ��
�ان (تلنجاست) �حدق ��

� أدركت من مالمح وجهه أنه رأى قدر ما رأ�ت �ل ، ل��� �ال و��
. ر�ما أ���

� قائال:
حذر��

تك رى.. لقد أخ��
ُ
� هذە األشعة نرى ون

- ال تتحرك.. إذ إننا ��
ل الغب�ة � � لم أقل الس�ب.. إنها مدبرة الم�� أن الخدم رحلوا ل���
� الطابق السف� وكنت قد أنذرتها أال

تلك.. لقد أضاءت األنوار ��
تفعل.. والتقطت األسالك ذ�ذ�ة معينة ال �د أنها �انت مفزعة..
وسمعت �اخها برغم �ل ما كنت أراە هنا وأسمعه.. ثم
ة ف�ما �عد.. لقد �انت ث�اب م�� (أ�دا�ك) وجدت ث�ابها الم�ع��
جوار مفتاح نور الصالة وهكذا عرفت ما فعلته.. لقد ظفر بهم
جم�عا.. ل�ن طالما نحن ال نتحرك فإننا آمنان نوعا.. تذكر أننا

نتعامل مع عالم مف�ع نحن ف�ه عاجزان تماما.. ابق ثابتا�
شعرت �ما �ش�ه الشلل، وانفتح عق�� ثان�ة الستق�ال ما
� دوامة من

أسماە (تلنجاست) �ـ (ما وراء العالم).. كنت اآلن ��
األصوات واألضواء ل�ن حدود الغرفة مازالت موجودة، وراحت
.. كنت أرى المع�د ق السقف وتح�شد أما�� سحب تغ�� تخ��
من جد�د ل�ن أعمدته �انت تمتد إ� مح�ط سماوي من
الضوء.. ثم تلون المشهد وشعرت وسط غمرة األضواء

� أذوب أو أفقد الش�ل الصلب. واألصوات أن��
ولسوف أذكر �الذات ما �دا �ل�ل غ��ب تملؤە ك��ات
اقة تتخذ ش�ل الوجه مض�ئة دوراة، ثم أدركت أن الشموس ال��
المشوە لـ (تلنجاست)، وللحظات أخرى كنت أرى أجساما

� لتع�� ما �ان جسدي الصلب. عمالقة تصطدم ��
� برغم ّ مشهد من الفو�� العامة ال�� وفجأة استحوذ ع��
غموضها �انت تملك عنا� المنطق�ة والث�ات.. وقد �دا ��



4201

�
المشهد مألوفا ألنه �ان منط�عا ع� الخلف�ة األرض�ة المعتادة،
�ما �سقط صور الس�نما ع� ستار العرض.. لم �كن هناك
� األلة ووجه (تلنجاست) � المعمل ما ب��

موضع واحد خال ��
والجدران.

كنت أرى عالما �امال ح�ا من الغ��اء وال�ائنات العجي�ة،
� تك��ن األش�اء غ��

و�دا � �أن األش�اء المعروفة دخلت ��
ها ة �ان هناك أ��� � األش�اء األخ�� المعروفة والعكس.. ومن ب��
� مع عددا �ائنات ش�يهة �قناد�ل ال�حر، �سبح �ال �لل، وته��
ق �عضها ازات اآللة.. و�انت تجتاز األجسام الصل�ة وتخ�� � اه��
ال�عض.. وأح�انا �ان �لتهم �عضها ال�عض، ولم أستطع أن أ�عد

ي عن الخدم البؤساء الذين ر�ما اختفوا �ط��قة كهذە... تفك��
وسمعت (تلنجاست) �قول:

� تكون ما �سم�ه الناس - هل تراها؟ هل ترى األش�اء ال��
� والسماء الزرقاء؟

�الهواء الن��
ألم أحطم الحاجز؟ ألم أرك العالم الذي لم يرە إ�سان قط

من ق�ل؟
� نار، وفيهما ما

، وعيناە حفر�� �ان وجهه دانا من وج��
ت�ينت اآلن أنه مقت غالب..

- هل تحسب هذە األش�اء المتخ�طة �� ما التهم الخدم؟
أحمق� إنها �انت �ال خطر.. ل�ن الخدم قد رحلوا، أل�س
� كنت أر�د �ل � ح�� .. أح�طت�� � كذلك؟ لقد حاولت أن تمنع��
قطرة �شجيع ممكنة.. كنت خائفا من الحق�قة ال�ون�ة �ا
ج�ان.. واآلن ظفرت �ك� ما الذي ق�� ع� الخدم؟ ما الذي
جعلهم ��خون �ل هذا ال�اخ؟ لسوف تعرف حاال.. فقط
؟ هل تحسب أن .. هل تحسب أن للزمن والق�مة مع�� انظر ��
قت أنا ورأ�ت حدود هناك ما �د� �الش�ل والمادة؟ لقد اخ��
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� تع�� من عالم إ� آخر لت�ذر الالنها�ة واس��عدت الظالل ال��
؟ ثمة أش�اء � الموت والعدم.. إن الفضاء مل�� أنا.. هل �سمع��
� أعرف ك�ف أتفاداها.. .. أش�اء تلتهم وتذ�ب.. ل�ن�� � تالحق��
ك�ف أجعلها تظفر �ك �ما ظفرت �الخدم.. هل تتحرك �ا
س�دي الع��ز؟ قلت لك إنه من الخطر أن تتحرك.. لقد
حافظت ع� ح�اتك ح�� اآلن �أن أمرتك أال تتحرك.. ولو أنك
فعلت لظفروا �ك من زمن ط��ل.. ال تقلق.. هذا ال يؤلم، و�نما

�خ الخدم �س�ب الذعر مما رأوە..
� من عالم ال ��ي ف�ه مقاي�سنا

إن تلك ال�ائنات المدللة تأ��
.. ال �

الجمال�ة.. كنت أعرف دوما أنك لست �العالم �ا صد���
تقلق.. إنهم آتون.. انظر� انظر� إنه فوق كتفك األ��.

� القصة مخت� جدا، ور�ما هو مألوف لمن قرءوا
�� �

وما ���
ل � طة طلقة رصاص من م�� الصحف. لقد سمع رجال ال��
(تلنجاست) العجوز ووجدونا هناك.. (تلنجاست) م�ت وأنا
� �دي ل�نهم

� ألن المسدس �ان ��
فاقد الرشد. وقد اعتقلو��

أطلقوا �ا�� �عد ثالث ساعات �عدما وجدوا أن نزف المخ هو
� �انت موجهة لآللة ما قتل (تلنجاست)، وعرفوا أن طلق��

� تناثرت أجزاؤها اآلن ع� أرض المعمل.. المؤذ�ة ال��
�� �عد ما عرف لم أقل لهم �ل ما رأ�ت، ل�ن الطب�ب ال��

� �التأ��د كنت تحت تأث�� �عض التلم�حات العامة، قال إن��
تن��م مغناط��� مارسه م�� المجنون الحاقد..

� � أستطيع تصديق الطب�ب.. إذن لساعد هذا أعصا�� ليت��
.. �

المرتجفة �س�ب ما �ت أعتقد أنه الهواء والسماء من فو��
لم أعد أستطيع التمتع �الوحدة أو �الراحة، ودائما ما
� ذلك الشعور �المطاردة والمراق�ة �لما كنت متع�ا.. ع�

�طارد��
� من طلب عون الطب�ب هو أن الس�ب الوح�د الذي �منع��
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�
طة لم �جدوا قط أجساد الخدم الذين حق�قة أن رجال ال��

�عتقدون أن (كروفورد تلنجاست) قد قتلهم.
 

كت�ت عام 1920
ت للمرة األو� عام 1934 و���
 

☆  ☆  ☆
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� ال�هف
الوحش ��
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االس�نتاج الم��ــــع الذي �دأ �فرض نفسه ع� عق�� الحائر
ال�ارە له، قد صار اآلن حق�قة مرع�ة..

� المتاهة الواسعة ل�هف (الماموث).
�� �

لقد ضللت ط����
� �ه � أي اتجاە �� أستع��

ء �قع عل�ه ��ي المجهد �� �
ال ��

� لن أرى من جد�د ضوء النهار عالمة للخروج من هنا.. إن��
الم�ارك، وال ود�ان العالم الجم�لة �الخارج.

لم �عد عق� �ملك ترف أد�� شك.. لقد و� األمل، و�رغم
� لم أنل أ�ة ترض�ة من ، فإن�� �

� تعلمت الفلسفة ط�لة ح�ا�� أن��
ا عن الجنون � قرأت كث�� � برغم أن�� � المتجرد. ألن��

سلو�� العقال��
� ون ممن مروا بهذا الموقف ال�ا�س؛ فإن�� الذي قذف إل�ه ال�ث��

لم أخ�� ش�ئا من هذا.. ووقفت هادئا ما إن ت�ينت المأزق الذي
وقعت ف�ه..

ا عن مجال أي �حث عادي � ابتعدت كث�� وال ح�� فكرة أث��
� ولو للحظة..

� أتخ� عن ر�اطة جأ�� ، جعلت�� � ع��
لو كنت سأموت، فهناك هذا ال�هف المخ�ف ل�نه ساحر،
� هذا

�ــــح �الذي �منحه � أي فناء كن�سة.. و�ان �� �أنه ��
التصور راحة أ��� من راحة ال�أس.

.. كنت من هذا �
ى النها�� إن التضور جوعا س�كون هو مص��

� شعرت �أن هذە ل�ست واثقا.. ال�عض جن من نها�ة كهذە ل���
.. � نهاي��

� � ل�ست خطأ أحد سواي، ألن الدل�ل لم �عرف أن�� إن �ارث��
� ومش�ت �ال هدف نحو ساعة انفصلت عن مجموعة السائح��
� دروب محرمة من ال�هف.. وعجزت عن متا�عة الممرات

��
. تها منذ فارقت من �انوا م�� � ع�� الخادعة ال��

� ��عا ظلمات �اطن لقد �دأ مص�ا�� �خبو، ولسوف تغلف��
�
األرض ال�ل�ة ال�� توشك أن تكون ملموسة.. و�ذ وقفت ��
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�
� � غ�اء عن الظروف ال��

، �ساءلت �� � الضوء المحت�� المه��
� القادمة. س��ت نهاي��

� سمعتها عن مستعمرة مر�� السل تذكرت القصص ال��
�
� هذا ال�هف العمالق، طل�ا للصحة ��

� اتخذت سكناها �� ال��
هواء عالم ما تحت األرض.. �حرارته الثابتة المنتظمة، وهوائه
، وهدوئه.. وك�ف ال�� القوم الموت �أغرب الس�ل �

الن��
وأشنعها..

لقد رأ�ت ال�قا�ا المؤس�ة أل�واخهم غ�� متقنة الصنع إن
مررت بها مع المجموعة.. و�ساءلت عن األثر غ�� السوي الذي
� شخص طب���

� هذا ال�هف الهائل الصموت ��
تحدثه اإلقامة ��

: إن فرص�� للتحقق من هذە النقطة .. واآلن أقول لنف�� مث��
ط أال يؤدى الج�ع إ� رح�� العاجل من هذا قد جاءت، ���

العالم..
و�ذ ولت آخر اإلشعاعات من مص�ا�� إ� الظلمة، قررت أال
أترك �ا�ا ال أطرقه.. وال وس�لة للنجاة دون أن أج��ــها.. ومستعينا
، أطلقت سلسلة من ال�خات العال�ة، ع� أمل � � رئ��

��ل قوة ��
� - وأنا أ�خ - كنت .. إال أن�� � أن أجذب ان��اە الدل�ل �صخ��
� الذي تعكسه

� �ال جدوى، وأن صو��
موقنا من أن �خا��

.. �
� عدا أذ�� الجدران الحج��ة حو�، لن �صل إ� أذن��

� سمعت صوت خطوات فجأة تركز اهتما�� إذ تخ�لت أن��
� تحققت بهذە

ناعمة ع� أرض ال�هف الصخ��ة.. أتكون نجا��
� �ال داع، و�كون الدل�ل قد الحظ

ال�عة؟ هل تكون �ل مخاو��
� متاهة

�� � � و�حث ع�� � المجموعة، فت��ع�� � من ب��
اختفا��

ي هذە؟ الحجر الج��
، كنت ع� وشك � � ذه��

و��نما تل�م الخواطر السارة ��
� استحال �وري � أ�ع، ح��

مواصلة ال�اخ ثان�ة ح�� �جدو��
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�
.. �

ذعرا فجأة وأنا أص��
� ال�هف

� الحادة أ�دا - وال�� شحذها الصمت التام ��
ألن أذ��

� رعب وغ�� توقع، أن هذە الخ� ل�ست
�� � � أم�� - جعلت��

كخ� أي إ�سان فان.
وسط السكون الغ��ب لهذە ال�قعة تحت األرض�ة، فإن وقع
�ات ق��ة قد�� الدل�ل �حذائه ذي الرق�ة �ان س�حدث ��
�ات فناعمة مختلسة كقدم مخلب�ة لقط.. حادة.. أما هذە ال��
� خطوات � أم�� �اإلضافة لهذا - إذ أصغ�ت �عنا�ة - �دا �� أن��

. � أر�ــع أقدام ال اث�ت��
سا ما.. � قد جذ�ت وحشا مف��

� ��خا�� كنت واثقا اآلن أن��
ر�ما أسد ج�ال دخل ال�هف صدفة.. ول��ما اختار هللا (الع��

القدير) � ميتة أ�ع وأرحم من الج�ع.. إال أن غ��زة ال�قاء -
� صدري، و�رغم أن الفرار من

� ال تنام تماما أ�دا - تحركت �� ال��
� صممت � لنها�ة أ�طأ وأق�، إال أن��

الخطر القادم قد �دخر��
� �أغ� ثمن لدي..

ع� الذود عن ح�ا��
�
لزمت الصمت ع� أمل أن الوحش القادم س�فقد اتجا�� ��

.. ل�ن ما �ان هذا األمل ليتحقق.. ألن � غ�اب الصوت، و�مر ��
الخطوات الغ���ة واصلت التقدم.. ال �د أن الحيوان شم رائح��

� هذا ال�هف - �مكن
ات �ما �� � جو خال من �ل التأث��

�� � ال��
ت��عها لمسافات هائلة..

� �جب أن أ�سلح للدفاع أمام تلك الهجمة غ�� و�ذ أدركت أن��
� الظالم، جمعت �ل ما وجدت من صخور متناثرة ع�

المرئ�ة ��
� �ل �د الستعمالها العاجل..

أرض�ة ال�هف وأمسكت بواحدة ��
وانتظرت ما س�حدث..

� الوقت ذاته استمرت ضوضاء المخالب القادمة.. من
��

المؤكد أن سلوك هذا الوحش غ��ب.. أ��� الوقت �انت الخ�



4208

� � األمامي�� � الطرف�� � ع� أر�ــع، �ال ا�ساق ب��
تو�� �حيوان �م��

�
ة كنت أشعر أنه �م�� � لحظات أخرى قص��

.. و�� � والخلفي��
.. �ساءلت عن ن�ع هذا الحيوان.. ال �د أنه حيوان � ع� قدم��
� استكشاف ال�هف غال�ا.

عاثر الحظ دفع ثمن فضوله ورغبته ��
ان، ور�ما أسماك نهر (ج��ن) ال�د أنه �لتهم الوطاو�ط والف��

� تدخل ال�هف مع السيول، وتتصل �م�اهه �ش�ل غامض.. ال��
وتذكرت ما تحك�ه األساط�� المحل�ة عن التحوالت الم��عة
�
� قضوها �� ة الط��لة ال�� � طرأت لمر�� السل، �عد الف�� ال��
� و�ن تغل�ت ع� مهاج�� ظالم ال�هف وتذكرت. مبهوتا - أن��
فلن أعرف أ�دا ك�ف ي�دو، ألن مص�ا�� قد انت�، ول�ست م��

أعواد ثقاب.
� � م��عا اآلن، وراح خ�ا�� الم��ض ي����

� م��
�ان الضغط ��

.. أقرب أقرب أقرب تدنو � � الظالم المح�ط ��
أش�اال مفزعة ��

الخطوات..
� ح�� لو ن��ت هذا فما �ان أشعر أن ع� أن أ�خ ل�ن��
صو�� ل�ستج�ب.. كنت متجمدا ح�ث أنا.. و�ساءلت عما إذا
� قادرة ع� إطالق قذ�فتها، لو جاءت �انت ذرا�� ال�م��

اللحظة.
اآلن صارت الخ� دان�ة جدا.. �مكن�� سماع التنفس الثق�ل
للحيوان وأدركت أنه �التأ��د آت من ق��ب.. وكنت منه�ا..
� مهتد�ة �حاسة سم�� الموثوق فيها، اندفعت �دي ال�م��
� جاءت منها ي نحو نقطة الظالم ال�� لتقذف قطعة الحجر الج��
ء �

الخطوات واألنفاس.. وال�د أنها �ادت تحقق هدفها ألن ال��
وثب مبتعدا �ما سمعت، ووقف ع� مسافة صامتا..

� هذە
، ألن الوحش �� � الثان�ة بنجاح أ��� هنا أطلقت قذ�ف��

اجعت � الراحة أزداد قوة ف�� المرة تكوم أرضا �ال حراك.. وجعلت��
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�
للوراء نحو الجدار.

� �أنهما االحتضار.. � شهيق وزف�� ثق�ل��
استمر التنفس.. ��

� لم أفعل أ��� من أن جرحت المخلوق. وزالت فب�نت هنا أن��
ر ّ خوف غ�� م�� ء.. انت� ع�� �

� فحص ال��
�ل رغ�ة لدى ��

، فلم أدن من الجسد ولم أقذفه �الحجارة أقرب إ� التط��
� االتجاە الذي

ألق�� عل�ه.. �دال من هذا ج��ت �أق� �عة ��
� جئت منه فجأة سمعت صوتا أو �األحرى مجموعة تخ�لت أن��
� النها�ة تحولت إ� سلسلة من القرقعات

من األصوات.. ��
المعدن�ة الحادة..

هذە المرة ال شك هنالك..
إنه الدل�ل..

� وعندها ولولت.. استغثت.. �ل �خت فرحا وأنا أري ب��
ب. ، ذلك التألق الخافت الذي هو من مص�اح �ق�� �

األقواس فو��
ج��ت ألل�� الض�اء وق�ل أن أفهم ما حدث، كنت راقدا ع�
� قد�� الدل�ل.. أحتضن حذاء�ه وأهذي �ال�لمات، األرض ب��
� الشد�د - أح�� له

� - برغم تحف�� و�ط��قة حمقاء �ال مع��
� الرهي�ة، وأرهقه �ع�ارات االمتنان.. قص��

.. لقد الحظ � الطب��� � النها�ة استعدت ش�ئا ق���ا من وع��
��

� وصل الجمع إ� مدخل ال�هف. وقد راح � ح�� الدل�ل غ�ا��
� مهتد�ا �حاسة اتجاهه الخاصة، �ادئا من آخر م�ان �ف�ش ع��

ت�لمت معه ف�ه، وقد وجد أثرى �عد أر�ــع ساعات �املة.
وكنت قد اطمأن�ت لصحبته وكشافه، فحك�ت له عن
حت عل�ه أن نعود فقط الوحش الذي قا�لته من قل�ل، واق��

لنتحقق من األمر ونعرف أي ن�ع من الوحوش �ان.
وهكذا عدنا إ� ح�ث �ان ال�اع.. لمحنا جسما أب�ض ع�
ي ذاته.. �حذر األرض.. جسما أ��� ب�اضا من الحجر الج��
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ء �ان أغرب ما �
كة، ألن هذا ال�� تقدمنا شاع��ن �دهشة مش��

� ح�اتنا.. �دا كقرد ضخم الجسد
رأينا من وحوش غ�� عاد�ة ��

� الغالب من حد�قة حيوان مجاورة..
ش��ه �اإل�سان، هارب ��

� ب�اض الثلج.. ر�ما �ان هذا ن��جة التأث��
�ان شعرە ��

المب�ض للظالم داخل ال�هف.. ل�ن الشعر لم �كن وافرا إال فوق
�
، ب�نما لم �كن له أثر ع� �ا�� � الرأس، ح�ث امتد ل�غ� ال�تف��

الجسد.
�ان الوجه �ع�دا عنا ألن الوحش سقط فوقه.. ومن أطراف
�

األصابع �انت هناك مخالب ط��لة، واللون األب�ض غ�� األر��
ء.. لم �كن هناك ذ�ل، و�ان التنفس واهنا اآلن �

�غمر �ل ��
فأخ�ج الدل�ل مسدسه عازما ع� قتل المخلوق حاال..

هنا صدر صوت من المخلوق جعل السالح �سقط ع�
األرض..

�ان الصوت ذا طب�عة ال �سهل وصفها.. لم �كن كصوت أي
من أنواع القردة المعروفة، و�ساءلت عما إذا �ان هذا الصوت
� � هذا ال�هف؟ إن��

الغ��ب مك�س�ا �س�ب الصمت الط��ل ��
أستطيع أن أصنف الصوت كن�ع من الغمغمة العم�قة.

� جسد الوحش.. راحت
وفجأة د�ت طاقة عجي�ة ��

المخالب ت�شنج واألطراف تتقلص.. ثم بهزة دار الجسد �ح�ث
� اتجاهنا..

صار الوجه ��
هما.. � لم أر غ�� � ح�� إن�� � الهلع من العين�� � ال�دا�ة أصاب��

��
� السواد ت�ناقضان �شدة مع الشعر �انتا سوداو�ن.. حال���
� محج��ــهما ��ل من �سكن

�� � .. و�انتا غائرت�� � والجلد األب�ض��
ز ف�اە � وجه لم ي��

ال�هوف.. و�ذ دققت النظر الحظت أنهما ��
ا.. � � القردة.. و�ان األنف أقل تم��

�ما هو معتاد ��
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انفتحت الشفتان الغل�ظتان وخرجت أصوات مضط��ة، ثم
� الموت..

غاب الوحش ��
أمسك الدل�ل ��� وارتجف ح�� إن الضوء تراقص

م�شنجا، ملق�ا ظالال غ���ة ع� الجدران.
لم أتحرك وظللت واقفا، ب�نما عيناي المذعورتان متصلبتان
ع� األرض.. لقد و� الخوف، وحل العجب والشفقة والره�ة
� أصدرها المخلوق الممدد فوق الحجر م�انه.. ألن األصوات ال��

تنا �حق�قته. ي، قد أخ�� الج��
� ال�هف

إن المخلوق الذي قتلته.. ذلك الوحش العج�ب ��
الغامض.. هو - أو قد �ان كذلك - إ�سان��
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وص�ة راندولف �ارتر



4213

� ال أعرف ما صار إل�ه أمر (هار�� للمرة الثان�ة أقول إن��
� أحسب أو آمل أنه نال المغفرة عما فعل. وارن)، برغم أن��

� لخمسة أعوام كنت أقرب صديق له، وشاركته � أن��
حق���

� واهنة
� عالم المجهول.. برغم أن ذا�ر��

جزئ�ا أ�حاثه المفزعة ��
�
غ�� واضحة، لن أنكر أن شاهد�م هذا رآنا معا �ما �قول، ��

ة � الحاد�ة ع��
�� ،( ص ال�ب�� � نحو (مس�نقع ق��

ف�ل) نم�� � (جي��
� تلك الل�لة الم��عة. وأننا كنا نحمل مصابيح كه���ة

والنصف ��
� ولفة من السلك تتصل بها أجهزة ما. ورفش��

�
� المشهد الره�ب الذي ���

إن �ل هذە األش�اء لع�ت دورا ��
ة.. � � المه��

� ذا�ر��
��

ّ ل�ن �خصوص ما حدث �عد ذلك، وس�ب العثور ع��
� ال أعرف � أ� ع� أن�� وح�دا تائها ع� حافة المس�نقع؛ فإن��

ش�ئا عدا ما قلت ل�م مرارا ومرارا..
ر هذە � المس�نقع أو حوله ي��

ء �� �
تقولون �� إنه ما من ��

� ال أعرف إال ما رأيته. الن��ة المفزعة، فأج�ب �أن��
� ا.. تلك األش�اء ال�� ر�ما �انت رؤ�ا أو �ابوسا.. �ما آمل كث��

� الساعات الصادمة �عد ما ابتعدنا
�ذكرها عق�� عما حدث ��

ء �
.. أما لماذا لم �عد (هار�� وارن)، فإنه أو ظله - أو �� عن ال���

�ال اسم ال أستطيع وصفه. �مكنه أن �ف�..
� اهتم بها �ما قلت من ق�ل، فإن الدراسات الغ���ة ال��
، و�� حد ما شاركت فيها. ومن (هار�� وارن) معروفة ج�دا ��
� مجموعته النادرة من ال�تب، قرأت فقط تلك المكت��ة ب��

�لغات أج�دها،
� ال أفهمها.. ل�ن هذە �انت قل�لة �ال�س�ة للغات ال��
� �الذات الذي جلب النها�ة، �ان مكت��ا

وال�تاب الش�طا��
� أي م�ان.

�حروف لم أر مثلها قط ��
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�
� �محتوي هذا ال�تاب أ�دا.. أما

�� وما �ان (وار�ن) ل�خ��
� لم أعد أفهمها ّ أن أقول إن�� �ال�س�ة لطب�عة دراساتنا فإن ع��
� كنت مهتما بها من قب�ل � أن أقول هذا ألن�� تماما.. و�ؤسف��

النفور المفتون أ��� منه م�ال حق�ق�ا.
ّ دوما، وأح�انا كنت أخشاە.. أذكر �ان (وارن) �س�طر ع��
� ل�لة الحادث،

ك�ف نفرت من التعب�� العج�ب ع� وجهه ��
وهو �ح�� �� نظ��ته.. عن لماذا ال تتحلل �عض الجثث �ل ت���

� ال أخشاە اآلن � قبورها ممتلئة متماسكة. ل�ن��
�� � آالف السن��

، ولهذا أخاف عل�ه. �
فأنا أعرف أنه عاش أهواال تفوق تصورا��

ومن جد�د أ�رر أنه ل�ست لدي فكرة واضحة عن هدفنا
ل�لتها.. ال �د أنه �ان متعلقا �ال�تاب الذي �حمله (وار�ن) معه..
ذلك ال�تاب العتيق �حروفه العجي�ة، والذي جاء من الهند منذ
� نحو

� ف�ل) نم�� � (جي��
�ضعة أ�ام. �قول شاهد�م إنه رآنا ��

ة والنصف.. ر�ما �ان � الحاد�ة ع��
�� ،( ص ال�ب�� (مس�نقع ق��

� ال أذكرە بوض�ح. إن ما أذكرە هو مشهد هذا صح�حا ل�ن��
.. ال �د أن الساعة �انت �عد منتصف الل�ل وقتها.. واحد ال أ���

و�ان الهالل الخافت عال�ا وسط سماء ض�اب�ة.
� ارتجفت من ة قد�مة.. قد�مة إ� حد أن�� الم�ان �ان مق��
شواهد القبور العت�قة. �انت رط�ة م�للة تغطيها األعشاب
والغصون الم�سلقة، ولها رائحة عطنة جعلت خ�ا�� يتصورها

رائحة الحجر المتعفن.
، وقد وع� �ل جانب �انت عالمات اإلهمال والتدا��
� نغزو صمت � حي�� � و(وار�ن) أول مخلوق�� � فكرة أن�� طاردت��

القرون القاتل.
وع� ضوء الهالل المخ�ف ال�اهت، ت�ينت مجموعة من
الجرار القد�مة واألنصاب التذ�ار�ة، و�لها قد كستها األعشاب..
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� مدينة المو�� الرهي�ة هذە،
�ان أول انط�اع � عن وجودي ��

� نصف �ــــح مع�� � المتصل�ة مع (وار�ن) أمام �� هو وقف��
� �انت معنا. مكشوف، و�نزالنا �عض األحمال ال��

�
، ب�نما رف��� � � أحمل كشافا كه���ا ورفش�� هنا الحظت أن��

�ان �حمل مث�� كشافا وآلة هاتف متنقلة.. لم ننطق ��لمة ألننا
�ة، ثم كنا نعرف مهمتنا، ودون إ�طاء رحنا ن��ــــح األعشاب وال��
ى المشهد، و�دا �أن (وار�ن) �جرى �عض تراجعنا إ� الوراء ل��
فع بها الحسا�ات الذهن�ة، ثم تناول الرفش �ستعمله كرافعة، ل��
الل�ح الق��ب من حجر ر�ما �ان أثرا مهما.. لم �فلح وأشار �� ��

� رفع الل�ح..
� النها�ة أفلحت جهودنا ��

أعاونه. ��
ظهرت لنا فجوة سوداء منها ان�عثت رائحة مقززة جعلتنا
� ذعر.. �عد قل�ل عدنا إ� الفتحة فوجدنا الرائحة قد

اجع �� ن��
صارت محتملة.. أظهرت مصاب�حنا درجات سلم حجري مغطاة
�مادة مقززة من قلب األرض، وحولها جدران رط�ة تغطيها أمالح
ات.. واآلن للمرة األو� أتذكر محادثة.. �ان (وار�ن) �قول �� الن��

�صوته الغل�ظ الخف�ض:
- آسف أن أطلب منك االنتظار ع� السطح، ل�نها ج��مة
أن أترك واحدا �أعصا�ك الواهنة يه�ط ألسفل.. لن تتخ�ل من
�ل ما قرأت وما قلت لك أ�ة أش�اء أنوي أن أراها وأفعلها.. إنه
عمل مق�ت �ا (�ارتر) وال أحسب رجال ال �ملك أعصا�ا من
� حد�د، �قادر ع� أن يراها ثم �خ�ج ح�ا عاقال.. �علم هللا أن��

� أنا ، ل�ن المسئول�ة مسئولي�� سأ�ون سع�دا لو صحبتك م��
ولن أدعو حزمة أعصاب مثلك إ� الجنون أو الموت.. أنت لن
ك �الهاتف عن �ل حركة.. � سأخ�� ء، ل��� �

تتخ�ل ك�ف ي�دو ال��
� من هنا ل�ل�غ مركز األرض والعودة

أنت ترى أن م�� سل�ا �ك��
منه�
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�
.. كنت راغ�ا �� � ما زلت أذكر هذە ال�لمات، وأذكر احتجا��

ح�ح.. وهدد � �ــــح، ل�نه �ان عن�دا ال ي�� اصطحا�ه إ� أعماق ال��
� أ�رت.. وهو تهد�د فعال، ألنه �أن يتخ� عن األمر لو أن��

الوح�د الذي �ملك المفتاح..
أذكر هذا �له، و�ن كنت ال أذكر ما كنا ن�حث عنه.. التقط
� �دي، وجلست

� فأمسكته �� � أحد الهاتف�� لفة السلك وناول��
ع� شاهد ق�� حجري عتيق.. ثم إنه صافح�� ولف السلك ع�

� ال توصف.. ة ال�� � المق��
�� �

كتفه، واخت��
ولدق�قة ظللت أرى ضوء كشافه وصوت السلك الذي
ينفك من ال�كرة خلفه ثم اخت�� الضوء.. وكذا اخت�� الصوت

��عا..
كنت وحدي.. ظللت أرمق ساع�� ع� ضوء ال�شاف،
� لهفة لألصوات القادمة من السماعة.. ل�ن لمدة

وأص�� ��
نصف ساعة لم أسمع ش�ئا ثم دوت طقطقة من األداة، فناد�ت
� لم أتوقع � كنت أتوجس خوفا.. ل��� � �صوت متوتر ألن�� صاح��
� لهجة راجفة خائفة لم أسمعها قط من

�� � � وصلت�� األصوات ال��
� همس مذعور أعنف من أي �اخ

�� � (وار�ن). اآلن ينادي��
مستغ�ث:

- ر�اە�� لو رأ�ت ما أراە�
لم أملك إجا�ة فصمت.. و�عد قل�ل جاءت ص�حته:

- (�ارتر).. هذا مخ�ف.. مف�ع.. ال �صدق��
� السماعة طوفانا

، فص��ت �� �
هذە المرة لم �خذل�� صو��

من األسئلة.. ورحت أردد:
- (وار�ن).. ما هذا؟ ماذا هنالك؟

من جد�د جاء صوته الذي �ان الخوف �لجمه واآلن غمرە
ال�اس:
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ك �ا (�ارتر).. إنه �فوق الخ�ال.. ال أحد - ال أستطيع أن أخ��
�ملك أن �عرفه و�ع�ش.. �ا إل�� العظ�م� أنا خائف�
ساد الصمت من جد�د، ثم جاء صوته المذعور:

�ــــح وارحل.. هلم� اترك - (�ارتر)� �ا� عل�ك أعد غطاء ال��
ء واخ�ج.. هذە فرصتك الوح�دة� افعل ما أقول لك وال �

�ل ��
حا� �� � �سأل��

� الملهوفة، حو�� القبور سمعت ل�ن�� واصلت أسئل��
� خطر

�� � .. ل�ن صاح�� � ذعر �فوق خ�ال ال��� والظالم وتح��
� خطر هكذا..

� أتركه �� � لحانق ألنه �حسب�� عظ�م، و�ن��
م��د من القرقعة، ثم �عد صمت جاءت �خة موجعة من

(وار�ن) فصحت وقد تجمعت للقتال:
� قادم ألسفل� - (وار�ن).. تماسك.. إن��

� تو�� �قنوط ل�ن ما إن قلت هذا ح�� صارت لهجة صاح��
ال يوصف:

.. � - ال تفعل.. أنت ال تفهم� لقد تأخر الوقت والخطأ خط��
ء بوسعك وال بوسع إ�سان آخر عمله� �

ال ��
ە تماما، وعاد ثم صار الصوت أنعم �أنما اس�سلم لمص��

�قول:
- أ�ع ق�ل فوات األوان�

حاولت أن أتغلب ع� الشلل �� ألحق �ه، ل�ن همسته
� أصفاد ذعر شد�د..

� مازلت �� التال�ة وجدت��
.. � - (�ارتر).. أ�ع� لم تعد جدوى.. واحد أفضل من اثن��
أعد الل�ح.. لقد �اد األمر ي�ت�� اآلن.. ال تجعل األمور أصعب..
غط هذە الدرجات وفر �ح�اتك.. أنت تضيع الوقت وداعا �ا

(�ارتر) فأنا لن أراك ثان�ة..
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ثم استحالت همساته �اخا.. �اخا �حوي �ل ذعر
األج�ال:

- ت�ا لها� ألوف منها� ر�اە��
ثم ساد الصمت.. ال أعرف �م قرنا لبثت متصل�ا أهمس

� الهاتف..
وأ�خ ��

.. أما زلت هناك؟ � - (وار�ن).. (وار�ن).. أجب��
ثم شعرت �قمة الرعب المتوجة.. لقد قلت إن قرونا مضت

�عد ما �خ (وار�ن) �أخر إنذار..
�
اآلن �ان هناك صوت قرقعة من السماعة، وأنهكت أذ��

ل�سمعه ثان�ة.. ومن جد�د �خت:
- (وار�ن).. هل أنت هناك؟

.. � ء الذي وضع هذە السحا�ة ع� ذه�� �
وهنا سمعت ال��

ال أحاول هنا �ا سادة أن أصف هذا الصوت �التفص�ل، ألن
� وخلقت خواء عقل�ا امتد ح�� أفقت � وع�� أو� ال�لمات سلبت��
.. هل أقول إن الصوت �ان عم�قا �ع�دا ج�الت�ن�ا � المس�ش��

��
�ال جسد؟

. لقد � � ونها�ة قص�� ماذا سأقول؟ �انت هذە نها�ة تج����
�
سمعته وال أعرف سوى هذا.. سمعته وأنا جالس متحجرا ��

� غطت شواهدها األعشاب واأل�خرة السامة.. ة ال�� تلك المق��
�ــــح وأنا أرمق الظالل آ�لة سمعته من أعمق أعماق ال��
ال��� ترقص تحت قمر �اهت مشئوم. و�ان ما قاله الصوت هو:

- �ا أحمق� إن (وار�ن) قد مات�
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(تمت �حمد هللا)
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ما وراء العالم
ماوث) وقال ألهلها إنه �عرف ط��قة � وعاد (أو�د) إ� (إي��
مؤكدة الجتالب األسماك، و�نهاء هذا الخراب والمجاعة.. ل�نه
�حاجة إ� �عض الشجعان �� �عاونوە.. �الطبع فهم ال�حارة
الذين �انوا معه ع� سفي�ته (مل�ة سومطرة) ما ي�ت��ه وارتجفوا

هلعا وتقززا، ب�نما تحمس ال�اقون..
ماوث) ذلك المرفأ � ء، ولم تعد (إي�� �

«ومن يومها تغ�� �ل ��
ال�اسم الزاخر �الذهب، ألن ظال مخ�فا قد سقط فوقها.. ظال ال

�فارق كواب�س �ل من �ع�ش ق��ــها
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..

المؤلف..

ماوث.. � ظل فوق إي��

1

2

3

4

5

ما وراء العالم

� ال�هف
الوحش ��

وص�ة راندولف �ارتر
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Notes

[←1]
� �ان �صور كنصف إ�سان ونصف سمكة.

� في���� - د�جون: معبود وث��
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[←2]
- جزیرة عید الفصح: من أھم الجزر التي ألھبت خیال الكتاب.. الجزیرة
جزء من (شیللي) في جنوب المحیط الھادي، وقد اكتشفھا الھولندیون یوم عید
الفصح عام 1722، وتشتھر بالوجوه الحجریة المخیفة والغامضة المنحوتة من

الحجر البركاني، على سواحلھا..
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
         العدد رقم (37)

 
 
 
 
 

خلف جدار النوم
 

�قلم: ه. ب. الفكرافت
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
من جد�د نعاود الحد�ث عن (ه. ب. الفكرافت)!

� ال�ت�ب السابق �ان واف�ا إ� حد ما، لهذا
أعتقد أن ما ذكرناە ��

ە هنا من جد�د، فقط لمن لم �قرءوا ال�ت�ب السابق.. نع�د ���
(ه. ب. الفكرافت) مدرسة متفردة من مدارس أدب الرعب
ثق�ل الوطء، و�� مدرسة قد ال نجد لها ش�يها إال عند أم����

� ي�ت�� أساسا إ� مدرسة آخر هو (إدجار آالن بو) �ال األديب��
.. أي ، �� الرعب القو�� ى من مدارس األدب الروما��� ك��
الرعب الش��ه �عوالم ال�واب�س �الض�ط. رعب الغموض والقالع
ة والنفوس ور المستط�� وق والرعود، وال�� المظلمة وال��
( المعقدة المجنونة.. ومن أد�اء هذە المدرسة (ماري ش�ل��
(وماتيور�ن) و (برام ستوكر) و(�كفورد) و (م. ل��س) و (آن
� ع� الرعب

راد�ل�ف). ل�ن (الفكرافت) استطاع أن �ض��
شاع��ة أدب�ة معقدة، مع خلف�ة من الهواجس النفس�ة المظلمة
ذات مذاق خاص، ح�ث الخطر ي�بع من الداخل �ما �ف�ض من
� �عرفها قراؤە الخارج. وصارت له مفردات عالمه الخاصة ال��
�أسمائهم مثل (نكرومون�كون) - (كتولو) - (آرخام) - (أزوث) -

(الع��فAzif) الخ...
�ن � أ��� من قصة ح�� إن كث��

والمالحظ أنه �ش�� إليها ��
� �عض خطا�اته الخاصة

صاروا �عتقدون أنها حق�ق�ة.. و��
� ح�� �صف لصديق الط��قة المث� لنطق لفظة Cthulu ال��

�ن، ف�قول إن عل�ك أن تنطقها من حلقك مع ت��ت نطقها ال�ث��
طرف اللسان ع� سقف الفم، والن�اح لتخ�ج ال�لمة (كت –
هلو - لهو)�� ألن لسان ال��� القا� ال �ستطيع نطق االسم



4231

ون ي�حثون عن ال�سخة �الش�ل الصحيح� �ل ما زال كث��
األصل�ة من كتاب (نكرومون�كون) السحري، الذي كت�ه شاعر

� اسمه (ع�د هللا الحظرد) حسب زعم (الفكرافت).. �م��
�
� أغسطس عام 1890 ��

ولد (هوارد ف�ل�ب الفكرافت) ��
(بروف�د�س) �ـ (رود آ�الند) وتر�� مع أمه وجدە �عد وفاة أب�ه
� �قال له أن أ�اە نائم اآلن) و�ان مولعا الغامضة (ظل س�ت��
� قرأها وعمرە خمسة �القراءة و�صفة خاصة (ألف ل�لة ول�لة) ال��
أعوام، ولسوف �درك دارسو أد�ه يوما ما أن (ألف ل�لة) قد
ة أطلق � هذە الف��

� كتا�ات الرجل، و��
تركت �صمة ال تم� ��

ع� نفسه اسم (ع�د هللا الحظرد) وهو نفس االسم الذي كتب
� العام التا��

�ه روايته الرهي�ة (نكرومون�كون) �ما قلنا. و��
ا��شف األساط�� اإلغ��ق�ة وقرأ اإلل�اذة واألود�سة.. ولعب

� جعله �حب ح�ا�ات الرعب القوط�ة.
جدە دورا مهما ��

� المدرسة، �ال أصدقاء تق���ا، ل�نه �ان
�ان قل�ل االنتظام ��

� سن
. و�� � مدرسته الخاصة الزاخرة �قراءات ال ت�ت��

�درس ��
المراهقة أصدر بنفسه مجلة دور�ة عن علم الفلك، وراسل
� جدە وعانت أمه ال�ث�� من

إحدى الصحف المحل�ة. ثم تو��
المشا�ل الماد�ة، مما اضطرهما إ� ترك الب�ت الجم�ل الذي
� حرمه من دخول تر�� ف�ه األد�ب، وأصا�ه انه�ار عص��

الجامعة، وقد ظلت هذە النقطة تعذ�ه ط�لة ح�اته..
ف�ما �عد التحق برا�طة األد�اء الهواة المتحدين عام 1914
�
وتر�� إ� أن صار رئ�س الرا�طة، و�انت هذە أهم خطوة ��

ح�اته، ألنه لم �كن واثقا قط مما إذا �ان �ملك حاسة األدب أو
�
�فتقر إليها وكتب أول قصصه الخ�ال�ة المرع�ة (الوحش ��

) وال�� نجاحا أقنعه �أن �
ال�هف) - تقرؤها هنا - و(الخ�م�ا��
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� األدب كتب ال�ث�� جدا
�كرس قلمه لهذا الن�ع من األدب.. و��

من الشعر، مثله مثل (آالن بو) مواطنه األشهر.
� الوقت ذاته �ان يراسل عددا هائال من األصدقاء

و��
�
والمعارف، ح�� صار �الفعل من أهم من كتبوا أدب الرسائل ��

� ستكون � العام 1921 قا�ل (سارة).. المرأة ال��
هذا القرن. و��

� العمر �س�عة أعوام.
ە �� زوجته، و�� مهاجرة سوفي�ت�ة تك��

( � � (برو�ل��
� شقتها ��

� العام التا�، وعاش معها ��
وتزوجا ��

�
وكتب (الفكرافت) أسوأ كواب�سه القصص�ة مثل (الرعب ��

ردهوك) و(هو) متأثر �جو (ني��ورك) ال�ئ�ب الذي لم �ح�ه
� � عام 1929 تم الطالق وعاد هو إ� (بروف�د�س) ال��

قط، و��
ة أعوام من عمرە، وفيها أحبها �عمق. �انت هذە آخر وأهم ع��
� ج�ال

ا جدا وكتب أهم روا�اته (نداء كتولو) و(�� سافر كث��
� �ل موض�ع

ا جدا و�� الجنون) و (ظل الزمن) �ما �ان �قرأ كث��
من الفلك إ� التار�ــــخ إ� النحت إ� الس�اسة..

ومع العام 1932 صارت قصصه أ��� تعق�دا وصع��ة،
� ب�عها، لذا راح �كسب ع�شه �مصحح

وصار �جد ع�ا ��
لقصص األش�اح الرخ�صة.

� العام 1937 ا��شف األط�اء أنه مصاب �حالة متقدمة
و��

� العام نفسه.
�� �

من �طان األمعاء، و�عان ما تو��
�ان (الفكرافت) ي�ن�أ ب�س�ان أعماله �عد موته، ألنه لم ي���

ماوث � قط كتا�ا �المع�� الصحيح ور�ما تعت�� روا�ة (ظل فوق إي��
� � كتاب - و�� ب��

- 1936) �� العمل الوح�د له الذي ��� ��
�
ة �� �د�ك اآلن - وف�ما عدا ذلك �انت أعماله العد�دة م�ع��

المجالت والدور�ات. و�عد وفاته تط�ع تلم�ذاە اللذان شجعهما
ا (أوجست درل�ث) و(دونالد وانديري) �جمع أعماله وكونا كث��
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دار ��� اسمها (ب�ت آرخام)، وصارت �ل إ�داعاته متاحة للقراء
� كتب حسنة الط�اعة والتغل�ف.

وطالب األدب ��
� هذا ال�ت�ب وال�ت�ب الذي �ل�ه، نقرأ �عض القصص

��
ة لهذا األد�ب العظ�م، وقد حاولت ة والروا�ات القص�� القص��
� ال أنصح صغار السن بتاتا �قراءة تخف�ف �عض الفقرات، ل���
، وهذە ل�ست دعا�ة لهما �المناس�ة، �ل �� � هذين ال�ت�ب��

الحق�قة�
د. أحمد خالد توفيق

☆ ☆ ☆
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هواء �ارد..

� أن أف� لماذا أخ�� ت�ارات الهواء ال�ارد.. ولماذا �سأل��
� أدلف إ� غرفة �اردة، و��دو ع� أرتجف أ��� من اآلخ��ن ح��
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� دفء يوم خ��ف.
� يزحف برد المساء �� الغث�ان والنفور ح��

ي لرائحة د �ما �ستج�ب غ�� � أستج�ب لل�� �قول ال�عض إن��
� آلخر من ينكر هذا االنط�اع.. منفرة.. و�ن��

ما سأفعله هو أن أح�� لك أشنع ظروف قا�لتها، وأترك لك
� �ش�ل ما.. أن تح�م ما إذا �ان هذا �ف� حال��

من الخطأ أن نحسب الرعب مرت�طا دائما �الظالم والصمت
� ضوضاء المدن..

� ض�اء الع� ��
والوحدة، فقد وجدته أنا ��

.. � � إ� جان�� � شجاع�� � قلب تزل قد�م مع رجل��
و��

�
� ر�يع عام 1923 كنت أمارس عمال ممال وغ�� مجز، ��

و��
إحدى صحف (ني��ورك)، ولما كنت غ�� قادر ع� دفع اإل�جار،
� � رحت أتنقل من مسكن آلخر؛ �حثا عن غرفة تجمع ب�� فإن��

� النها�ة
� والسعر الرخ�ص. �� النظافة المعقولة واألثاث المت��

، أثارت تقززي أقل � الشارع الرابع ع��
و�عد جهد وجدت شقة ��

� رأيتها من ق�ل.. من الشقق ال��
�ان هذا مب�� من أر�عة طوابق �عود ألواخر أر�عينات القرن
، و�ان �ه من أشغال الخشب والرخام ما يو�� �ذوق راٍق �

الما��
�ائد.. أما الغرف ف�انت مكسوة بورق حائط ال �طاق، وزخارف
�الجص، وتف�ح بها رائحة العطن مع رائحة ط�� غامضة.. ل�ن
ت الب�اضات نظ�فة والماء الساخن متوفر دائما.. وهكذا اعت��
هذە الغرفة �� الم�ان المناسب للب�ات الشتوي، إ� أن �عود

المرء ل�ع�ش من جد�د..
ل امرأة إس�ان�ة قذرة توشك أن تكون لها � �انت صاح�ة ال��
ثرتها � ب�� �رو).. ل�نها ما �انت لتضا�ق�� لح�ة، واسمها (ه��
� � هادئ��

ا�� ، و�ان ج�� � � غرف��
�� � وأقاو�لها أو �صدد الضوء ال�هر��

ال �م�لون للمودة �ما أشت�� �الض�ط.
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ء �
� حدث أول �� أمض�ت نحو ثالثة أسابيع هناك ح��

� الثامنة سمعت ش�ئا ي�سكب ع� األرض،
غ��ب.. ذات ل�لة ��

� نفس الوقت.. نظرت
� أشم رائحة األمون�ا النفاذة �� وشعرت أن��

ألع� فوجدت أن السقف رطب ت�ساقط منه قطرات..
ل، �� تضع حدا � وهكذا هرعت إ� ال�دروم ألخ�� صاح�ة ال��

لهذا الموض�ع.. فقالت �� إن المش�لة ستحّل حاال..
� ع�� الدرج: وصاحت و�� تتقدم��

- دكتور (مونوز)� لقد سكب ك�ماو�اته.. إنه م��ض دائما..
م��ض ط�لة الوقت.. ل�نه ال �طلب مساعدة أحد.. ط�لة اليوم
ل الخاصة �ه.. وال �عمل طب��ا، � �ستحم و�قوم ��ل أعمال الم��
� (إس�ي�ان) �جلب له ال �مارس المهنة.. ال �خ�ج أ�دا.. واب��
� �ستعملها الطعام والغس�ل والدواء.. ر�اە� �ل ال�شادر ال��

الرجل ل�ظل �اردا�!
.. � وتوارت صاعدة إ� الطابق الرابع، أما أنا فعدت إ� غرف��
كفت األمون�ا عن التنق�ط.. فتحت النافذة ب�نما أسمع صوت
� لم أسمع صوت الدكتور (مونوز).. ل من أع�، ل��� � صاح�ة ال��
.. سألت نف�� عن � و�ن سمعت صوت آلة ما تعمل �الجازول��
� ط�اعة.. هناك ال�ث�� من

� هذا الرجل، والشذوذ الواضح ��
� الح�اة..

األمراض النفس�ة لدى رجل انحدر �ه الحال ��
ر�ما لم أ�ن أعرف ش�ئا عن الدكتور (مونوز)، لوال الن��ة
.. �

� حجر��
� ص�اح يوم جلست أ�تب ف�ه �� � أصابت�� القلب�ة ال��

� من خطر هذە الن��ات.. كنت أعرف أنه
و�ان األط�اء قد أنذرو��

ما من وقت �ضيع، وتذكرت ما حكته � صاح�ة الدار، فهرعت
إ� الطابق العلوي وقرعت ال�اب..

�ة ج�دة عن � � �صوت غ��ب �سأل ب�نجل�� أج�ب ع� طرق��
مبتغاي، فلما أج�ت انفتح ال�اب الذي طرقته..
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� ت�ار من الهواء ال�ارد.. و�رغم أن اليوم �ان من أشد
ا�� ح�َّ

� � ارتجفت وأنا أدخل الشقة الواسعة، ال�� ا، فإن�� أ�ام يونيو حر�
ء هنا �

� م�ان قذر كهذا.. �ل ��
�� � أثارت فخامة د�كوراتها دهش��

� نزل رخ�ص
يو� �غرفة مكتب أحد السادة، ول�س �غرفة ��

� لم تكن
� تقع فو�� كهذا.. واستطعت اآلن أن أفهم أن الغرفة ال��

إال معمل الدكتور.. �ان من الواضح أنه رجل ك��م المحتد
.. � مثقف وذو تمي��

�ان قص�� القامة ل�نه متناسق األطراف يرتدي ث�ا�ا
ا ل�نه غ�� متعال.. تح�ط ا س�اد�� مهندمة، وله وجه �حمل تعب��
بوجهه لح�ة رماد�ة �المعدن، ونظارة من طراز (�ا�س ن�ه) الذي
يتم ت�ب�ته ع� قص�ة األنف.. وأع� أنفه الش��ه �ال�� الرجل
طا�عا يو�� �ال�سب للمور (1)، ب�نما السحنة عامة أقرب إ�

س�ان شمال أس�ان�ا..
� رأ�ت الرجل، شعرت بنفور لم � ح�� ل�ن الحق�قة �� أن��
� مالمحه.. فقط وجهه المزرق الشاحب ولمسته

ء �� �
رە �� ي��

د � هذا االنط�اع.. ر�ما �ان الس�ب هو ال��
ال�اردة لع�ا دورا ��

د ل�س � أشعر بنفور.. خاصة أن هذا ال�� الف��د الذي جعل��
� يوم حار كهذا، وما هو ل�س معتادا �س�ب النفور

معتادا ��
فالشك فالخوف..

ل�ن �عان ما �س�ت النفور وسط اإلعجاب.. ألن براعة
� و�رودهما.. الطب�ب ظهرت حاال، برغم ارتجاف �د�ه الشاحبت��
� � �لمحة واحدة، وراح �عالجها وهو �طمئن�� لقد فهم مش�ل��

�صوت رخ�م، إال أنه أجوف غ��ب.. قال �� إنه ألد أعداء
� تجارب تهدف إ� محار�ته.

الموت، و�نه أف�� عمرە ��
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� أتناولها.. م�ج � �عض العقارات من غرفة المعمل وجعل��
� هذە

و�دت �� ثرثرته �أنها ّ� لوجود رجل ط�ب الم�شأ ��
الب�ئة القذرة..

وراح يت�لم �ما لم �عتد من ق�ل عن ذك��ات األ�ام الطي�ة
الخال�ة..

�ان صوته غ���ا، ل�نه م��ــــح مهدئ لألعصاب، وقد راح
ي عن األلم.. قال � إن اإلرادة �� ما � � ي�عد تفك�� �حدث��
يتح�م فينا، و�نه من الممكن يوما ما أن أتعلم - قالها مازحا -
، من دون قلب ع� ك�ف أع�ش أو أمارس نوعا معينا من الو��
� أمراضا عدة جعلته مضطرا

اإلطالق�� �ال�س�ة له �ان �عا��
للح�اة حسب نظام خاص، و�� �حتفظ �حرارة الب�ئة عند نحو
د األمون�ا بنظام معقد، هو 55 إ� 56 فهرنها�ت، فإنه �ان ي��

.. �
� الذي كنت أسمعه من حجر�� � صوت محرك الجازول��

، ففارقته شا�را.. � شف�ت ��عة من ن����
�عد هذا قمت �عدة ز�ارات - ال�سا المعطف - له، واعتدت
أن أتأمل مجموعته العجي�ة من ال�تب.. �دا �� أنه ال �حتقر
تعاو�ذ العصور الوس�؛ ألنه �ان �عتقد أن هذە الوصفات
، � ات نفس�ة معينة ع� الجهاز العص�� السح��ة تحوي تأث��
والذي منه �دأت األعراض.. وتأثرت لما ح� �� عن د. (تور�س)
من (فال�ش�ا) الذي قاسمه تجار�ه األو�، وعالجه من مرضه منذ

� صاح�ه ح��
ثمان�ة ع�� عاما، ل�ن الطب�ب ال�ارع لم �كد �ش��

ا.. سقط هو نفسه ف��سة لذلك الغ��م الذي قاتله كث��
� أ� أن صد��� الجد�د �فقد

و�ذ مرت األسابيع، الحظت ��
ته، وصار صحته ب�طء ل�ن �ش�ل مؤكد.. لقد تزا�د شحوب ���
ات، و�دا أن عضالته ال تتحرك صوته عم�قا غ�� محدد الن��
بنفس التناسق، �ما أن أف�ارە صارت تفتقر إ� الوض�ح
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�
والم�ادأة.. و�دا �� أنه �شعر �الفعل �ما �حدث له، و�ان ��

� �النفور
�لماته لون من السخ��ة والته�م لم �فت عّ� وذكر��

القد�م الذي شعرت �ه نحوە..
وات الغ���ة، مثل الم�ل إ� العطور الق��ة � ا��سب �عض ال��
�
�ــــح فرعو�� ة وال�خور، ح�� إن رائحة غرفته �دت كقبو �� المث��

� الوقت ذاته ازداد نهمه إ� الهواء ال�ارد،
� وادي الملوك.. و��

��
� غرفته.. ح�� صار بوسعه

�د األمون�ا �� وقمت بتق��ة نظام ت��
� النها�ة 28 درجة.. و�الطبع لم نفعل

جعل الحرارة 34 درجة و��
هذا مع المعمل والحمام ح�� ال يتجمد الماء أو تتجمد

ال��ماو�ات..
�ان كعادته الغ���ة �ك�� من الحد�ث عن الموت، ل�نه �ان
�ضحك �لما جرى الحد�ث عن إعدادات الدفن والجنازة وما إ�
� كنت أجلب له ما ي��د من ا له إ� حد أن�� ذلك.. وكنت أنا ممتن�
� بها، وأنا مدثر �معطف فراء �ات، وأزور حجرته يوم�ا وأع�� مش��
�رو) صاح�ة �ته خص�صا لهذا الغرض.. إن م�� (ه�� ثق�ل اش��
ل اعتادت أن ترسم الصل�ب �لما رأته، ثم تخلت عنه تماما � ال��

..�
ل �له رائحة ك��ــهة.. ل�ن حجرته �انت أسوأ من � �انت للم��
حت سواها.. و�رغم �ل ال�خور والعطور الق��ة.. وكنت �لما اق��
� الغضب �القدر الذي �سمح �ه

عل�ه طب��ا أخر ينفجر ��
صحته..

� أول أ�ام المرض،
و�عان ما �دأ اإلرهاق الذي ظهر ��

ا. � اتخذت ش�ال عن�فا جامح� �فسح الط��ق إلرادته الج�ارة ال��
اعتاد أن �كتب وثائق ط��لة ال أعرف محتواها، و�ان �غلق
� ذكرهم �االسم.. � ب�عطائها ألناس معين�� المظار�ف و�وصي��
� وقت ما إنه م�ت، واآلن يتهامسون

ومنهم طب�ب فر��� ق�ل ��
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� �
ء قمت �

�أش�اء ال �مكن اس��عابها �صددە.. و�عد ما انت� �ل ��
�حرق هذە األوراق ولم أفتحها.

، تكفلت نظرة منه ب�حداث ن��ة � يوم من أ�ام س�تم��
و��

.. وقد � �ع لدى رجل جاء إلصالح مص�اح المكتب ال�هر��
اعة ب�نما هو يتوارى عن األنظار.. ومن وصف له عالج ال�ع ب��
الغ��ب أن هذا الرجل قد عاش أهوال الحرب �لها دون أن

ء كهذا.. �
�حدث له ��

� � منتصف أ�ت��ر - جاء هول األهوال �ش�ل مفا��
ثم - ��

ة، تحطمت مضخة آلة � الحاد�ة ع��
مذهل.. ذات ل�لة ��

�د األمون�ا ممكنا.. �د، وهكذا خالل ثالث ساعات لم �عد ت�� الت��
� د. (مونوز) �طرقات ع� األرض. فصعدت إ�

واستدعا��
حجرته.. ورحت أحاول إصالح المضخة، ب�نما هو �سّب و�لعن

�صوت �ال ح�اة ف�ه..
اف�ة، واستدع�ت م��ان��ا من لم تنجح جهودي غ�� االح��
ء �مكن عمله ح�� الص�اح.. هنا �

کراج ق��ب، ل�جد أن ما من ��
�لغ غضب الناسك الم��ض أقصاە، واندفع إ� الحمام وهو
�داري عي��ه ب�دە.. أدركت أنه قد لفَّ وجهه �له �الضمادات،

و�انت هذە آخر مرة أرى عي��ه فيهما..
� الخامسة ص�احا أغلق

، و�� اآلن �دأت برودة الشقة تتال��
� أن أجلب له الثلج من

الدكتور الحمام ع� نفسه، وأمر��
� �انت ُمح�طة � - ال��

الحانات الساهرة.. وكنت أعود من رحال��
أح�انا – فأضع حم�� أمام �اب الحمام المغلق، وأسمع صوتا

: «م��د�.. م��دا» �
غل�ظا �أمر��

� النها�ة جاء النهار، وفتحت المحالت أبوابها.. وجدت
��

م�سكعا عند ناص�ة الشارع الثامن فأخذته إ� متجر ق��ب،
وطل�ت من صاح�ه أن �عط�ه ما �ستطيع حمله من ثلج، و�لفته
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بهذە المهمة.. ب�نما �لفت نف�� �ال�حث عن مضخة جد�دة،
كيبها. � كفء �قوم ب��

وال�حث عن حر��
� �ال طعام وال راحة،

واشتعلت غض�ا ب�نما الساعات تم��
ات الم�المات الهاتف�ة وأنا أ�حث من م�ان آلخر، وأجرى ع��

�ال جدوى..
� الواحدة والنصف ظهرا وجدت مخزن آالت، وعدت إ�

و��
.. لقد فعلت �ل ما قدرت عل�ه، � � �ارع�� � ق���� ل مع حرفي�� � ال��

ا.. وتمن�ت أال أ�ون تأخرت كث��
�
، ووجدت الب�ت �� � ل�ن الرعب األسود �ان قد س�ق��

فو�� عامة، وسمعت رجال �ص�� �صوت خف�ض عميق..
� الجو، و�دا أن الم�سكع الذي استأجرته

�انت رائحة ش��عة ��
، و��دو أن الفضول قد غل�ه � � مجنونت�� قد فر وهو ��خ �عين��
ى ما هناك.. ما �ان بوسعه أن �غلق ال�اب من الداخل، ل�نه ل��
اآلن موصد.. ال صوت من ورائه، إال صوت قطرات ت�ساقط

ب�طء..
حت أن ، اق�� � �رو) والحرفي�� تناقشت ��عة مع م�� (ه��
ل وجدت ط��قة إلدارة المفتاح � نهشم ال�اب، ل�ن صاح�ة ال��
� المناد�ل ع� من الخارج �استعمال قطعة سلك.. واآلن واضع��
ة � غمرتها شمس الظه�� أنوفنا، اقتحمنا الغرفة اللعينة ال��

الدافئة..
ة ش��عة عند المكتب وع� ورقة �انت هناك بركة صغ��
�

ە ال يرى.. ثم �م�� ملطخة مبتلة كت�ت �لمات �خط مشوَّ
مسار القطرات نحو األر�كة.

أما من �ان - أو ما �ان - ع� األر�كة فال أج� ع� القول..
� قرأت ما كتب ع� الورقة الملطخة ق�ل أن أشعل عود ل���
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ل والحرف�ان يهرعون مذعور�ن � ثقاب وأحرقها.. ب�نما صاح�ة ال��
طة.. ل�حكوا ما رأوا عند أقرب نقطة ��

� ضوء الشمس وضجيج
هذا هو ما كتب.. �ان غ���ا ��

� صدقته.. � الشارع، ل���
الس�ارات ��

واليوم ما زلت أرتجف هلعا �لما شممت رائحة األمون�ا أو
شعرت بهواء �ارد ع� وج�.

النها�ة هنا.. - كذا كت�ت الحروف ك��ــهة الرائحة - ال م��د
� الرجل وفرَّ

من الثلج.. لقد رآ��
مذعورا.. إن الدفء يزداد، ولن تع�ش األ�سجة أطول من
� تع�ش �اإلرادة هذا.. هل تذكر ما قلته لك عن األجساد ال��
وحدها؟ لقد �ان د. (تور�س) �عرف، ل�ن الصدمة قتلته.. ألنه
� عن

� كنت أعضا�� لم يتحمل ما عل�ه أن �فعله وقتها، ح��
العمل..

� الخاصة.. الحفظ لذا �ان �جب أن يتم األمر �ط��ق��
� ذلك الوقت منذ ثمان�ة ع�� عاما..

� مت �الفعل �� د.. ألن�� �ال��
☆ ☆ ☆
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الذي ال اسم له..

، �عد � ع� ق�� مهدم من قبور القرن السابع ع�� كنا جالس��
ة (آرخام) القد�مة، نتحدث عن � مق��

� يوم خ��ف، ��
ة �� الظه��



4244

� الذي ال اسم له. ونحن ننظر إ� شجرة الصفصاف العمالقة ال��
غ� جذعها الغل�ظ شاهد ق�� قد�م. قلت ملحوظة عابرة عن
� تنالها جذور هذە الشجرة من األرض التغذ�ة الممتازة ال��
� ع� هذا السخف، وقال إنه � و�خ�� الخص�ة تحتها، ل�ن صاح��
مادام لم ُ�دفن أحد هنا من قرن، فمن العس�� أن توجد تغذ�ة
ة �ال�� عن � أتخ�لها. �اإلضافة لذلك - أضاف - فإن ك�� �ال��
الذي ال اسم له والذي ال دا�� لذكرە �� ط��قة خشنة ت�ناسب
� أن� قص�� دائما مع مستواي المتواضع �أد�ب.. فإن��
كهم �ال قدرة �أصوات ومشاهد مفزعة، �شل أ�طال قص�� وت��

ع� �د ما رأوە �الض�ط.
� األش�اء �حواسنا الخمس، فال مع�� لل�الم قال �� إننا نم��
ء ال �س�ند إ� أسس ماد�ة واضحة. دعك من اإلضافات �

عن ��
� �س�غها الس�� (آرثر كونان دو�ل) وأمثاله (2). ال��

ا مع هذا الصديق (ج��ل مانتون)، فقد كنت أتجادل كث��
تل�� ت���ة علم�ة صارمة تجعله ال يؤمن إال �الماد�ات.. و�ان
�ضيق ذرعا من ول�� �الغامض والذي ال تفس�� له. و�رغم أنه
، فإنه يرى أن مهمة األدب � �ان يؤمن �الخوارق ر�ما أ��� م��
ل�ست أن �قدم للناس مه��ا من أع�اء الح�اة اليوم�ة. و�ال�س�ة
له �انت لألش�اء والمشاعر أ�عاد وخواص وأس�اب وآثار، و�ان
�ضع خطا فاصال �س��عد �ه �ل ما ال �مكن للشخص العادي أن

�فهمه..
ء �مكن أن �كون ال �

�اإلضافة لهذا �ان يؤمن أنه ما من ��
اسم له حقا.. فلم ي�د له هذا معقوال.

� ذلك اليوم، ف�ان مشهد شواهد القبور.. وأسقف
أما أنا ��

� � �سكنها الساحرات، مما جعل�� بيوت المدينة المهجورة ال��
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� إ� أرض عدوي..
� الجدل �حق، ولقد حملت طعنا��

راغ�ا ��
� كنت أعرف أن ا أن أ�دأ بهجمة مضادة؛ ألن�� لم �كن عس��
� (ج��ل) نفسه مازال نصف متعلق ب�عض خرافات العجائز، ال��

� � يؤمنوا بها.. خرافات عن ظهور نضج كث�� من المثقف��
� � ال�� � أما�ن �ع�دة، ووجوە المتوف��

األشخاص الذين ماتوا ��
ا.. إن مع�� هذا ها كث�� � نظروا ع�� تنطبع ع� زجاج النوافذ ال��
.. فلو �ان بوسع ء �فوق المعاي�� الماد�ة �كث�� �

هو اإل�مان ���
صورة الم�ت االنتقال ع�� القرون واألم�ال لتظهر لنا، فك�ف ال
نؤمن �أن البيوت المهجورة تزخر �أش�اء غامضة؟ وك�ف ال
ض أن القبور مفعمة �ذ�اء �ال جسد ترا�م ع�� األج�ال؟ نف��
ض وجود � المادة، فلماذا ال نف�� و�ما أن األرواح ال تق�دها قوان��
أش�اح لها أش�ال آدم�ة، ال �د أن ت�دو لمن يراها من ال��� أش�اء
� فهم هذە األمور ل�س إال افتقارا إ�

(ال اسم لها)؟ إن التعقل ��
الخ�ال والمرونة العقل�ة..

� إنهاء المحادثة..
�ان الشفق قد دنا، ل�ن أحدنا لم يرغب ��

- � � دحضها ��رائه ال��
، و�دا راغ�ا �� �

لم ي�د (ج��ل) متحمسا آلرا��
حتما- �انت س�ب نجاحه �معلم.. ب�نما كنت أنا �الغ الثقة من
� جاء الغسق ولمعت األضواء ع�� نوافذ ما من �ع�د، ل�ننا

منط��
� المفتقر للشاع��ة،

� العقال��
لم نتحرك.. كنت أعرف أن صد���

� الجدران من خلفنا، أو �الظالم
لن �ع�أ �الشقوق المظلمة ��

� يتما�ل فيها ب�ت عتيق، من القرن السابع � ال�قعة ال��
الدامس ��

ء.. �
، �فصلنا عن أقرب ط��ق م�� ع��

� ظالم المقابر ت�لمنا عن الذي ال اسم له، و�عد ما
هناك ��

� سخر � ال�� ته �الدل�ل الره�ب وراء قص�� � �المه أخ��
أن� صد���

منها أ��� من سواها..
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� يناير 1922
ت �� � (نافذة الصندرة) وقد ��� �ان اسم قص��

ء الذي ت�لمت عنه مستح�ل �
� ج��دة (الهمسة). إن ال��

��
بيولوج�ا، و�� مجرد ح�ا�ة مما �غمغم �ه القرو�ون، وقد كت�تها
. لقد ح� (ماثر) من ق��� عن ذلك �خفة �اتب طا�ش خ�ا��
ء �اعت�ارە قد ولد، ل�ن ما من أحد إال �اتب من كتاب �

ال��
، و�نه ينظر من نوافذ الناس ل�ال، اإلثارة �مكن أن �قول إنه ك��
� صندرة ب�ت ح�� يراە أحدهم من النافذة �عد

و�نه يتوارى ��
قرون وال �ستطيع وصف ما يراە، ح�� إن شعر رأسه اب�ض

هلعا..
لم �صدق صد��� (مانتون) حرفا ح�� عرضت عل�ه �عض
� عا�� 1706 و 1723، � �عود زمنها إ� ما ب�� أوراق األ�ة، ال��
حت له � الندوب ع� صدر جدي، وحك�ت له عن و��
� تناقلت األج�ال ون هنا، وال�� � أص�ب بها كث�� الجروح ال��
قصصها، وعن الف�� الذي دخل ب�تا مهجورا عام 1739 لي�حث

عن آثار معينة هناك..
� �قا�ا

لقد �ان ع�ا مخ�فا �ال ح��ة وال جمال.. نری هذا ��
� تركها لنا �عض الوعاظ � واألثاث والمواعظ المسمومة ال��

الم�ا��
.. ل�ن داخل هذا السجن الحد�دي الصدئ �انت � الم�شنج��
� تح�ا انحرافات ش�طان�ة مؤكدة.. هنا إذن �ان الع� الذه��

للذين ال اسم لهم..
� أال �قرؤە أحد

� - والذي ي���� � كتا�ه السادس عن الش�اط��
��

�عد حلول الظالم - راح (کوتون مائر) �عناد و��ار، �ح�� عن
الوحش الذي جلب معه ما هو أ��� من وحش، ل�نه أقل من
.. ر�ما لم �كن �عرف أو � � المشوهت�� ء ذو العين�� �

إ�سان.. ال��
عرف ولم �ج� ع� ال�الم..



4247

�ان الناس يتهامسون عن القفل الموض�ع ع� ال�اب
ل ذلك الرجل العجوز الم��ض � � م��

� لسلم الصندرة، ��
المف��

الذي لم يرزق �أوالد، وك�ف أن هذا العجوز وضع شاهد ق��
حجرا �ال كتا�ة فوق ق�� �جدر االبتعاد عنه..

� مذكرات أجدادي..
�ل هذا وأ��� مكتوب ��

تلم�حات عن أش�اء لها عيون شائهة، تراها خلف النوافذ
� واد مظلم وتركه

ء ما قد تحرش �جدي �� � المروج.. ��
ل�ال أو ��

�جروح ع� صدرە، �أنما أحدثتها قرون.. وآثار مخالب قرد ع�
ظهرە.. فلما �حثوا عن آثار أقدام ع� األرض وجدوا ما �ش�ه

الحوافر..
قال أحد الفرسان ذات مرة: إنه رأى عجوزا �طارد ش�ئا
� ضوء القمر الخافت ق�ل الفجر، وقد صدقه

مخ�فا �ال اسم ��
� عام 1710

ون.. �ان هناك �الم غ��ب عن ل�لة معينة �� كث��
� ال�داب خلف

� ُدفن العجوز المحطم الذي ال ابن له، �� ح��
دارە.. ولم �فتح أحد �اب الصندرة، �ل تركوا الب�ت �ما هو
� منه �انوا يرجفون

� �انت الضوضاء تأ�� �خشاە الجميع.. وح��
فرقا و�تهامسون، و�أملون أن �كون القفل ع� ال�اب موصدا

ب�ح�ام..
و�مرور الزمن تتخذ األسطورة طا�عا خاصا..

ء - لو �ان ش�ئا ح�ا – قد مات.. وقد �
ض أن ال�� � أف�� إن��

ظلت الذكرى ح�ة مخ�فة؛ ألنها ظلت �ا..
� أثناء �د هذا ال�الم الحظت أن (مانتون)صار أم�ل

��
� انته�ت � أثرت ف�ه �ش�ل ما.. وح�� للصمت، و�دا �� أن قص��
� الذي ُجنَّ عام 1739 وعن � عن الص�� لم �سخر، �ل سأل��

.. � � لقص��
ال�طل الحق���
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ل المهجور، � � ذهب إ� الم�� حك�ت له ك�ف أن الص��
� لينظر ع�� نوافذ ا.. �سلل الص�� وحسب أنه س�جد ش�ئا مث��

� جنون..
غرفة الصندرة المفزعة هذە، ثم عاد وهو ��خ ��

ض ع� س��ل هنا عادت لـ (مانتون) طب�عته التحل�ل�ة، فاف��
الجدل أن هناك وحشا خارقا للطب�عة قد وجد فعال.. ل�نه
� أنه ح�� أ�شع تحوالت الطب�عة ال �مكن أال �كون لها

ذكر��
� تظهر اسم.. حك�ت له عن أساط�� التجسدات المفزعة ال��
قرب المقابر، وتهاجم عابري الس��ل ل�ال.. وال أدري إن �انت
هذە التجسدات حقا تخنق الناس وتخ�فهم ح�� الموت أم ال،
ل�نها �انت ذات تأث�� قوی، ومازال القوم المسنون هنا �خافونها

� قد �س�ا هذە القصص. برغم أن آخر ج�ل��
� وطواط وح�د ا اآلن.. احتكَّ �� ال �د أن الوقت قد تأخر كث��
صموت، وأعتقد أنه لمس (مانتون) كذلك، و�ن كنت لم أر

: هذا.. قال ��
ل ذو الصندرة موجودا � - ل�ن، هل مازال ذلك الم��

ومهجورا؟
أج�ت:

- نعم.. لقد رأيته..
� الصندرة أو أي م�ان آخر؟

- وهل وجدت ش�ئا هناك ��
.. ولو �ان � - �انت هناك �عض عظام.. ر�ما �� ما رآە الص��
ء يث�� رع�ه أ��� من هذا.. ولو �

�الغ الحساس�ة، لما احتاج إ� ��
�انت جم�عها جاءت من �ائن واحد، فاألمر يتعلق �لغز
مخ�ف.. لقد وجدت أنه من التجد�ف أن أترك هذە العظام
ة خلف الدار.. ، وعدت �حقي�ة ونقلتها إ� تلك المق�� ح�ث ��
� معتوها.. .. ال تحسب�� لت عم�� �انت هناك فتحة مناس�ة سهَّ



4249

�ان عل�ك أن ترى الجمجمة.. لقد �ان لها قرنان طول الواحد
أر�ــع بوصات، ل�ن الوجه والفك ش�يهان بوج�� ووجهك..

� جسد (مانتون) الذي
هنا شعرت �قشع��رة ت��عث ��

، ل�ن فضوله �ان ال يرتوي: � أ��� التصق ��
- وماذا عن زجاج النوافذ؟

- لم �كن هناك.. ال أثر للزجاج فيها، و�حدى النوافذ لم تكن
ذات إطار أصال.. أحسب أنه لم �كن فيها زجاج منذ مائة عام أو

� بنفسه.. . ر�ما هشمها الص�� أ���
ل.. ال �د أن أستكشفه.. � - ال �د أن أرى هذا الم��

والق�� الذي رم�ت ف�ه العظام.. والق�� اآلخر الذي ال شاهد
له.. ال �د أن رؤ�ته مخ�فة نوعا..

- �ل كنت تراە �الفعل من مجلسنا هذا.. ح�� ساد الظالم�
� أ��� مما توقعت �كث�� من هذە

�ان تأث�� هذا ع� صد���
� توتر ونظر إ� �ع�د،

اللمسة السح��ة.. لقد ابتعد ع�� ��
ة.. و�الفعل أخ�ج �خة قص��

� �شعر بها.. �انت �خة غ���ة �انت منفذا للتوترات ال��
� سمعت �عدها صوت والمف�ع هنا أن صوتا آخر جاو�ــها.. ألن��
�
��ر ع�� الظالم الدامس، وعرفت أنه صوت النافذة تنفتح ��

ل المشئوم �ق��نا.. وألن �ل إطارات النوافذ قد � ذلك الم��
� عرفت أنه صوت نافذة تلك الصندرة. سقطت، فإن��

ثم ه�ت عاصفة من الهواء ال�ارد المؤلم من ذلك االتجاە
الره�ب.. ت�عتها �خة تخرق السمع من جواري.. من ذلك الق��

� اللحظة التال�ة
ا.. و�� الذي حوى رفات اإل�سان والوحش مع�

�ة عات�ة من ك�ان هائل � من فوق مقعدي ال���ه، �� أطاحت ��
الحجم، غ�� محدود القوي.. فسقطت فوق ذلك الق�� �أعشا�ه
� اقتلعت ح�� الجذور.. ب�نما من الق�� تعا� صوت عال من ال��
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�
� أتخ�ل حشدا من األرواح المشئومة.. ثم الشهيق واألز�ر، جعل��
ه�ت دوامة من ر�ــــح ثلج�ة �قشعر لها ال�دن، مع هدير قطع
� فقدت رشدي لحسن الحظ القرم�د السائ�ة والجص.. ل�ن��

� معناها.. ق�ل أن أتب��
، ل�نه أ��� مرونة.. ألننا فتحنا �ان (مانتون) أصغر سنا م��
� اللحظة ذاتها برغم أن إصا�اته �انت �الغة.. �ان

عي�ينا ��
� مس�ش�� (سانت

فراشانا متجاور�ن، وعرفنا �عد ثوان أننا كنا ��
ماری).. و�ان المح�طون بنا يتحرقون شوقا لسماع قص�نا،
وحاولوا إنعاش ذا�رتنا �أن حكوا لنا ك�ف وجدوا.. عرفنا أن
فالحا وجدنا عند الظهر ع� �عد م�ل من المقابر القد�مة،
� ح�ث �ان هناك مذبح قد�م. �ان (مانتون) مصا�ا �جرح��

� ظهرە.. أما أنا فلم أ�ن
� الصدر و�عض سحجات ��

�� � �ل�غ��
� كنت مكسوا �ال�دمات الغ���ة �ما فيها أثر حافر ج��حا، ل���

مشقوق..
، ل�نه لم �قل ال�ث�� � �ان واضحا أن (مانتون) �عرف أ��� م��

لمن حولنا، وزعم أننا هوجمنا من ثور غاضب.. فلما ان�ف
� لهفة:

األط�اء سألته ��
- حسن �ا (مانتون).. ما � هذە الجروح إذن؟

� �ما توقعته:
�� � أخ�� وكنت أ��� وهنا من أن أتهلل ح��

� أو الوحل إال أنه �ان ذا ء �الج�الت�� � �ل م�ان.. ��
- �ان ��

� تفوق الذا�رة.. أش�ال محددة.. ألف ش�ل من أش�ال الرعب ال��

و�انت له عينان مشوهتان.. لقد �ان هو االضطراب األعظم..
الشناعة المطلقة.. (�ارتر).. لقد �ان هو الذي ال اسم له�

1923
☆ ☆ ☆
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خلف جدار النوم..

لطالما �ساءلت عما إذا �ان أ��� ال��� قد توقفوا ليتأملوا
أهم�ة األحالم الهائلة، والعالم المبهم الذي ت�ت�� إل�ه.. و�ذا �ان
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ات عدد كب�� من رؤانا الل�ل�ة ر�ما ال ي��د ع� انع�اسات الخ��
�ة صحونا �ما قال (فرو�د)، فإن جزءا معينا �ظل �طب�عته األث��
ە المقلق المث�� لمحة ممتنعا عن التفس�� العادي، و�عطينا تأث��
خاطفة عن عالم عق�� ال �قل أهم�ة عن العالم المادي، ل�ن
� أن

� ال أشك ��
�� �فصله عنه جدار ال �مكن تجاوزە.. ومن خ��

� عالم آخر
، إنما �ق�م �� �

� �غ�ب عنه الو�� األر�� اإل�سان ح��
ا عن الذي نعرفه. ومن هذە الذك��ات غ�� مادي �ختلف كث��
هن المفتتة المبهمة قد �س�ن�ط ال�ث�� عند ال�قظة، ل�ننا ال ن��
إال عن القل�ل. وأح�انا أحسب أن تلك الح�اة غ�� الماد�ة قد
تكون �� ح�اتنا الحق�ق�ة، وأن وجودنا ع� هذە ال�رة المائ�ة

. ء التخ��� �
هو ال��

� شتاء
� أفقت ذات يوم �� كنت شا�ا مفعما بهذە األف�ار ح��

� � عرفت الرجل الذي ظلت حالته تالحق�� 1900 - 1901، وح��
� المصحة العقل�ة

من وقتها �ال توقف. و�ان اسمه �ما سجل ��
� كنت طب��ا فيها، هو (جو سالتر) أو (سالدر)، و�ان له ال��
)، وهم ساللة غ���ة � سمت واحد من أها�� (�ا�سك�ل ماونت��
� ال��ف الشاسع

� انعزلت نحو ثالثة قرون �� من الفالح��
المهجور، وأ�سب هذا ط�اعهم انحطاطا ب��را. لم �كن لدى
هؤالء القوم مفهوم األخالق وال القانون، ومستوى ذ�ائهم أقل

. � � األصلي�� �كث�� من مستوى أي من األم��كي��
� جاء ء من هذە الخطورة ع� (جو سالتر) ح�� لم ي�د ��
طة المقاطعة، وقد إ� المصحة، مخفورا �أر�عة من رجال ��
وصفوە �أنه رجل خط�� جدا. و�رغم أن قوامه �ان أضخم من

المعتاد، و�رغم قوته العضل�ة، فإنه �ان يو�� �الغ�اء غ��
. �ان سنه � � الزرقاو�ن الشاحبت�� � عي��ه المائ�ت��

المؤذي ي��دى ��
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� مقدمة رأسه، وتحلل
غ�� محدد ل�ننا اس�نتجنا من الصلع ��

� من العمر. � األر�ع��
أسنانه أنه ��

طة أنه م�سول وص�اد وصانع فخاخ.. عرفنا من ملفات ال��
� ساعة متأخرة

وأنه �ان دوما غ���ا �ال�س�ة لقومه.. �ان ينام ��
�
من الل�ل، ثم �صحو فيت�لم عن رؤى شاذة، تث�� الهلع ح�� ��

قلوب القوم الذين �فتقرون إ� الخ�ال.. و�ان هو نفسه خائفا
مذعورا مثل مستمع�ه.. و�عد ساعة من االس��قاظ ي�� �ل ما
قال، أو ي�� ما جعله �قول ما قال، و�عود لطب�عة س�ان

الج�ال اللط�فة الطلقة.
� العمر �انت حالته تزداد توحشا

و�لما تقدم (سالتر) ��
� قادته إ� المصحة منذ شهر وعنفا، ثم حدثت المأساة ال��

واحد.
ة �عد س�ات ط��ل، وراح �عوي ذات يوم صحا عند الظه��
ان هرعوا إ� كوخه القذر. ، ح�� إن الج�� �

عواء مخ�فا غ�� أر��
ومندفعا إ� الجل�د �الخارج رفع ذراع�ه ألع�، وقام �عدة
.. وث�ات، نحو السماء، وهو يتحدث عن �ل�غ ك�خ كب�� كب��
� من

يتألق سقفه وجدرانه.. ب�نما الموس�قا الغ���ة ال�ع�دة تأ��
�ع�د.. حاول رجالن أن �مس�ا �ه فقاومهما بوحش�ة، وراح يت�لم

� ضح�ا.. ء �لمع و�ــه�� عن حاجته إ� قتل ��
ب أحدهما، ثم وثب ع� اآلخر بوحش�ة ش�طان�ة ��

� الهواء، و�حرق �ل ما �عوقه..
دم��ة، وراح ��خ أنه س�ثب ��

� � عادوا مستجمع�� ان ذعرا، وح�� فرت األ�ة والج��
شجاعتهم لم �جدوا (سالتر)، ل�نهم وجدوا ش�ئا �صعب

تعرفه، �ان إ�سانا من ساعات..
ولم �حاول س�ان الج�ل ال�حث عن سالتر)، وتمنوا أن
د، ل�نهم �عد أ�ام سمعوا �اخه من واد �كون قد هلك من ال��
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ضيق سحيق، فعرفوا أنه مازال ح�ا.. كونوا مجموعة مسلحة
� هذە األصقاع.

طة النادر�ن �� منهم، ولحق بهم أحد رجال ال��
� تج��ف شجرة،

� اليوم الثالث وجدوا (سالتر) فاقد الرشد ��
و��

واقتادوە إ� أقرب سجن. ح�ث فحصه أط�اء عقليون منتدبون
).. ولهم ح� الرجل قصة �س�طة.. �

من (أل�ا��
�
قال لهم إنه نام �عد ظهر يوم، وصحا ل�جد أنه واقف ��
� �الدم، وجثة جارە (بي�� الجل�د خارج كوخه، ووجد �د�ه ملوثت��

سالدر) مشوهة ملقاة عند قدم�ه.. فر وقد أصا�ه الهلع إ�
األحراش مبتعدا عما حس�ه ج��مته.. لم تكن هناك حقائق أ���

بوسعه تقد�مها، أو بوسع مس�نطق�ه استخراجها منه..
� الص�اح خطر

وق�� (سالدر) ل�لته دون أحداث، إال أنه ��
�
لدكتور (�ارنارد) الذي �ان يراقب الم��ض، أنه رأى ب��قا ما ��

، �ما أنه شفته أظهرت حزما ذك�ا. إال أنه عند � عي��ه الشاحبت��
� لس�ان االستجواب لم ُي�د (سالدر) إال الخواء العق�� المم��
� اليوم الثالث

� اليوم السابق ��
ال�الد، وكرر فقط ما قاله ��

�
حدثت أول ن��ات الرجل العقل�ة، ف�عد نوم قلق انفجر ��
جنون قوی، إ� درجة أن األمر اقت�� أر�عة رجال ل�ضعوە ��

قم�ص األ�مام.. وأص�� األط�اء �عنا�ة إ� هذ�انه الذي استمر
اء المض�ئة، وعن نحو ر�ــع ساعة، وراح يت�لم عن ال�وح الخ��
� و�سخر منه.. الموس�قا الغ���ة، وعن ال��ان الغامض الذي يه��

و�انت قمة رغ�اته أن �فتك بهذا ال��ان العج�ب..
ثم انتهت ن��ة الهذ�ان، فخ�ا ب��ق الجنون من عي��ه، وسأل
األط�اء عن س�ب تقي�دە هكذا.. وقد فك األط�اء الحزام الجلدي

عنه، ثم أقنعوە �ارتدائه لمصلحته الخاصة و��رادته..
�ان األط�اء حائ��ن �صدد مصدر قصص (سالدر)، فهو ال
ء من أ�ة أسطورة أو � �قرأ وال �كتب.. وال �مكن لتخ�الته أن ت��
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�
خرافة شائعة.. �ان �ع�� �ط��قته الخاصة، و�ــهذي �أش�اء ال

�فهم كنهها..
و�عان ما اتفق األط�اء ع� أن األحالم الغ���ة �� أساس
المش�لة.. أحالم قادرة ع� الس�طرة ع� العقل المت�قظ لهذا

الرجل التعس.
وهكذا ُحو�م (سالدر) بتهمة القتل، وأف�ج عنه للجنون

� أتو� فيها منص�ا شد�د التواضع.. وعهد �ه إ� المصحة، ال��
و�ما تعرفون وقتها، كنت �الغ االهتمام �األحالم، لذا �مكن�م
� سمعت عن حالته.. و�دا تخ�ل الحماس الذي شعرت �ه ح��

.. � شخ��
أنه �جد صداقة ما ��

� كنت أستج��ه بها.. لم ر�ما �س�ب الط��قة الرق�قة ال��
تتصل �ه أ�ته قط، ور�ما وجدت لنفسها رب أ�ة آخر، �ما

هو دأب س�ان الج�ال.
� لخ�االته وأ�ساءل: ك�ف لمخلوق محدود

وكنت أص��
�ق من الخ�ال الجدير الذ�اء من س�ان الج�ال، أن �ملك هذا ال��

� عالم األحالم غ��
� هو أنه - ��

�ع�قري؟ و�ان ملخص أ�حا��
المادي – سبح (سالتر) ع�� ود�ان مذهلة خال�ة، وحدائق
، وهناك لم �عد فالحا � منطقة ال �عرفها ال���

ور�اض ومدن ��
جاهال، �ل هو شخص مهم يتحرك بثقة..

ی مجهول ال ي�دو أنه ذو مظهر ال يتهددە إال ك�ان أث��
ء قد آذى (سالدر) أي مخ�فا ل�ن ال �مكن �

ی. هذا ال�� ���
وصفه، ومن هنا اشتاق (سالدر) إ� االنتقام.. و�دا �� أن عالقة
� أحالمه.. ال أدري ك�ف، ل�نه �ان

ء �� �
ما ت��طه �ال�ائن الم��

� من الن�ع ذاته.. وخطر �� � مض�ئ�� �عت�� نفسه وعدوە ك�ان��
أ��� من مرة أنه لو �انت األحالم عالما ماد�ا، فإن اللغة
ح هذا العالم.. لم أخ�� األط�اء المنطوقة ال تصلح وس�طا ل��



4256

األ��� سنا بهذا؛ ألن منتصف العمر أم�ل إ� النقد والسخ��ة
� من

ورفض األف�ار الجد�دة.. ثم إن مدير المصحة قد أنذر��
� العمل، وأن عق�� �حاجة إ� راحة..

� أفرط �� ق�ل أن��
� أن األف�ار اآلدم�ة �� ع�ارة عن حركة ذرات، �ان لدي �ق��
� �مكن تح��لها إ� طاقة �الحرارة والضوء وال�ه��اء.. وهذا ال�ق��

) �استخدام جهاز �
� ام�ان�ة التخاطر (تلي�ا��

� أفكر �� جعل��
ا لإلرسال � ال�ل�ة جهازا خشن� � ِس��

خاص، ولقد أعددت ��
� س�قت � ال�� � تلك السن��

واالستق�ال، أقرب إ� جهاز التلغراف ��
.. وج��ت الجهاز دون نجاح ع� زم�ل، ثم اع الالسل�� اخ��

� يوم ما..
وضعته مع أش�اء أخرى لالستعمال ��

أما وقد قا�لت (سالتر) فقد أخرجت هذە اآلالت وأعدت
� أول فرصة..

� قررت أن أج��ــها �� إصالحها، ونظرا لحماس��
� أول فرصة من ن��ات (سالتر) ألضع تلك ولسوف أتح��

.. �الطبع لم أخ�� الموصالت ع� جب�نه، والمستق�ل ع� رأ��
� واصلت اإلعداد لها.. � ل�ن�� أحدا بتجار��

اير عام 1901 حدث �ن من ف�� � اليوم الواحد والع��
و��

ء. و�ذ أنظر لألحداث اآلن أشعر �م �� غ�� حق�ق�ة، �
ال��

� اتهم وأ�ساءل ما إذا �ان دكتور (فنتون) العجوز محقا ح��
خ�ا�� المتوتر. لقد أص�� �� �أب��ة وهدوء، ثم أمر �� �مسحوق
� السن��ة �عد أسب�ع من

� �الق�ام ب�جاز��
مقوِّ لألعصاب، وأمر��

هذا..
� تلك الل�لة كنت مهتاجا حقا؛ ألن (جو سالتر) - برغم

��
� �لقاها - �ان �التأ��د �موت.. ر�ما �� ح��ته العنا�ة الممتازة ال��
� �فتقدها، أو ر�ما اضطراب عقله قد فاق تحمل � الج�ال ال��

��
� نوم

� النها�ة صار خموال، و�ذ ه�ط الظالم، غاب ��
جسدە.. و��
غ�� م��ــــح..
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لم أر�طه �الحزام الجلدي؛ ألنه �ان أ��� وهنا من أن �كون
. �

� جهاز (الراديو) ال�و�� � وضعت ع� جب�نه قط�� خطرا.. ل�ن��
�
ة من عالم األحالم �� وتمن�ت دون أمل كب�� أن أتل�� رسالة أخ��

� ث�ت جهاز االستق�ال. .. وع� جبي�� �
الوقت القص�� ال�ا��

.. ذ�ذ�ات.. �ان صوت موس�قا غ���ة هو ما أثار ان��ا��

� برز مشهد جم�ل ال �صدق لجدران.. نغمات.. أوتار.. وأمام عي��
� شعرت ان ح�ة، تلتمع حول ال�قعة ال�� عوام�د �س�ند إ� ن��
جت بهذا العرض ال�ال�� الفخ�م، � � أحلق فيها عال�ا.. وام�� أن��
لمحات من سهول واسعة وود�ان خص��ة وج�ال عال�ة، �كسو

قممها �ل مشهد ساحر �ستطيع عيناي أن تراە..
وأدركت أن عق�� �ملك مفتاح تل�م التحوالت الساحرة..
وسط هذا ال�ون الفردو�� لم أمض� كغ��ب؛ ألن �ل هذە
، .. �ما �دت آل�اد من ال��� من ق��� المشاهد �دت مألوفة ��

و�ما س��دو لهم من �عدي..
� الض�اء، وراح يت�لم م�� روحا

�� �
ثم جاء الط�ف الالمع أل��

ا من عبود�ة � �فر أخ��
إ� روح. �انت تلك ساعة ن� ألن رف���

دائمة، ل�غ�ب وسط األث�� ال�مدي.
� �دأت أشعر �اضطراب هة من الوقت، ح�� س�حنا هكذا ل��
� ثان�ة إ� � الموجودات من حولنا.. �أن قوة ما تجذب��

وز�ــــغ ��
األرض، آخر م�ان وددت أن أ�ون ف�ه اآلن. وشعر الش�ل الذي
�حلق جواري بتغ�� كذلك؛ ألنه أن� محادثته تدر�ج�ا، واستعّد
. وعرفت منه أننا عائدان إ� القيود من � � �ع�دا عن عي��

ل�خت��
جد�د، ل�ن �ال�س�ة له ستكون هذە آخر مرة.. وخالل أقل من
� المجرة إ� حدود

�� � � ع�� الط��ق اللب��
ساعة س�ذهب رف���

األ�د�ة..
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� نهضت فجأة من مقعدی، و�ان هناك ما �ش�ه الصدمة ح��
ددة.. �ان (جو ورأ�ت المحت�� ع� األر�كة يتحرك حركة م��
� الغالب آلخر مرة. و�ذ دققت النظر

سالتر) ينهض حقا، ل�ن ��
رأ�ت أن خد�ه الضام��ن يتألقان �لون لم أعهدە فيهما من ق�ل..
� �أنما تتح�م فيهما شخص�ة الشفتان كذلك �انتا مذمومت��

أقوي..
أعدت إح�ام جهاز االستق�ال ع� رأ�� آمال أن التقط أ�ة

� بثها..
ة �حاول المتو�� رسالة أخ��

� فجأة استدار الرأس نحوي، وانفتحت العينان مما جعل��
� أرتجف رع�ا مما رأ�ت.. إن الرجل الذي �ان (جو سالتر) يرمق��

، �دا �أن أزرقهما قد ازداد قتامة.. � � واسعت�� � المعت�� اآلن �عين��
� وجه ��من خلفه عقل من رت�ة

� أحدق �� � شك أن��
ولم �خامر��

أع� من عقولنا.
� كنت أرتقبها، و�انت �لغة و�عان ما وصلت الرسالة ال��
� أتلقاها � حس�ت�� األف�ار ل�نها جل�ة جدا.. إ� حد أن��

�ة. � �اإلنجل��
- (جو سالتر) قد مات..

، من م�ان ما � الصوت الذي تحجرت لسماعه رو��
جاء��

� خلف جدار النوم.. ونظرت عيناي إ� أر�كة األلم، ل�ن العين��
الزرقاو�ن �انتا �عد تحملقان.. من الخ�� له أن �موت.. ألنه ما
�ان ل�حتمل اله��ة ال�ون�ة.. جسدە ال �ستطيع أن �ض�ط نفسه

. لقد �ان أقرب إ� الحيوان.. لح�اة األث��
و�ع�دا جدا عن اإل�سان ل�ن عن ط��قه جاءتك الفرصة

� مع �ائنات ال�وا�ب أ�دا..
؛ ألن �ائنات األث�� ال تلت�� � لتقا�ل��

أنا ك�ان ش��ه �الذي تكونه أنت نفسك عندما �حررك
� فضاء �ال نها�ة، ونع�ش

.. نحن نح�ا �� �
النوم.. أنا أخوك الضو��
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� �
� زمن �ال نها�ة.. أنا وأنت قد جلنا العوالم المح�طة �ـ

��
ات الذين �ع�شون (آرکتوس)، وعشنا داخل الفالسفة الح��

ي.. فوق رابع أقمار المش��
؛ ألن جسد (سالتر) قد برد وتصلب ال أستطيع ال�الم أ���
� الوح�د ع�

وكف مخه عن إرسال الموجات.. كنت أنت صد���
� رأس هذا المخلوق

�� � هذا ال�وكب.. الوح�د الذي �حث ع��
الراقد ع� األر�كة.

� الض�اب المتألق لـ (أور�ون).. أو ع�
� ثان�ة.. ر�ما ��

سنلت��
� حلم تراە

� عصور ما ق�ل التار�ــــخ.. ر�ما ��
� آس�ا ��

قمة ج�ل ��
الل�لة ولن تتذكرە.. أما اآلن فأنا راحل.. �مكنك أن ترى الضوء
� � إذا نظرت الل�لة إ� السماء، قرب تلك النجمة ال�� المن�عث م��

�سمونها (ألجول) أو (نجمة العف��ت)..
� وهنا توقفت موجات األف�ار، وعدت أرمق العين��

.. زحفت إ� معصمه وتحسست ن�ضه، � � المي�ت�� الزجاجيت��
ل�نه �ان معصما متصل�ا �اردا..

وانفتح الفم �اشفا عن أسنان (سالتر) المتأ�لة.
.. � غط�ت وجهه �المالءة ثم عدت إ� غرف��

كنت �حاجة إ� نوم ال أتذكر أحالمه ف�ما �عد..
، � ا مرت ��

�
والمغزى؟ أنا لم أفعل سوى أن حك�ت لك أحداث

.. و�ما قلت آنفا، فإن رئ��� تار�ا لك أن تف�ها �ما �شت��
� انهرت من � �ل ما حكيته و�قسم إن��

الدكتور (فنتون) ين��
� �حاجة إ� إجازة براتب.. إن (سالتر) ، وأن�� � اإلرهاق العص��
ل�س إال م��ض �اران��ا، ت�بع هالوسه من القصص الشعب�ة

ح�ث �شأ..
� السماء ل�لة مات

� لم أستطع �س�ان ما رأ�ت �� ل�ن��
� سأترك ال�الم �الحرف للتق��ر (سالتر).. لن أح�� ش�ئا ل�ن��
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� �
ف�س): الذي كت�ه عالم الفلك العظ�م األستاذ (جار�ت س��

� موضع
اير 1901 ظهر نجم جد�د مدهش، �� � 22 ف��

��»
غ�� �ع�د عن النجمة (ألجول)، ولم �كن أحد قد رأى نجوما عند
�ن ساعة صار النجم هذە النقطة من ق�ل.. وخالل أر�ــع وع��
� �دأ � ضوء النجمة (�اب�لال)، و�عد أسبوع��

متألقا، ح�� إنه أخ��
ضوؤە �خبو.. وخالل �ضعة أشهر لن يتمكن أحد من رؤ�ته

� المجردة ثان�ة» �الع��
1919

☆ ☆ ☆
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الشجرة..

�
عند منحدر تغط�ه األعشاب من ج�ل (مينالوس) ��

(أر�اد�ا)، توجد أ�كة ز�تون جوار أطالل دارە قد�مة.. جوار
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، وعل�ه آ�ات من األ�كة ذاتها ق�� �ان �ه الجمال ف�ما م��
ل.. وعند طرف الق�� � النحت الساحر، ل�نه اآلن تحلل �ما الم��

ق الرخام نمت شجرة ز�تون، استطاعت جذورها أن تخ��
اقا.. شجرة ز�تون منفرة المنظر، �أنها رجل مخ�ف أو جسد اخ��
� �خشون المرور جوارها إ�سان شوهه الموت، ح�� إن القرو���

� األغصان المهشمة.. �غ القمر ب�� � ي��  ح��
ً

ل��
إن ج�ل (مينالوس) م�ان مسكون �ـ (�ان) المخ�ف الذي
� الشجرة � وجود عالقة ب��

ون، و�شك القرو�ون �� ي��عه كث��
� ك�خ مجاور ح�

� النحل الذي �ع�ش �� وهؤالء، ل�ن أحد مر��
� قصة تختلف..

� �انت تلك الدارة جد�دة متألقة، عاش فيها منذ أعوام ح��
نحاتان هما (�الوس) و (مرس�دس).

و�ان عملهما �متدح من (ل�د�ا) إ� (ن�ابول�س)، ولم �ج�
واحد أن �قول إن أحدهما �ان �فوق اآلخر مهارة. �ان �ل الناس
ة الفن�ة قد تعكر � ولم �خطر ألحد أن الغ�� �متدحون النحات��

صفو صداقتهما األخ��ة..
ل�ن ط�اع (�الوس) و(مرس�دس) لم تكن متماثلة؛ فب�نما
�ان (مرس�دس) �ع��د ل�ال وسط مال�� (ت�ج�ا)، �ان (�الوس)
� الرؤی

� األ�كة.. وهناك يتأمل ��
� دارە ينعم �الجلوس ��

ي��� ��
� س�خلدها من الرخام الذي � تفعم عقله، و�صمم الروائع ال�� ال��
� �سكن ي�نفس.. وقال ال�سطاء إنه �ستلهم الو�� من األرواح ال��
األ�كة؛ ألنه لم �كن يتخذ أ�ة مود�ل ح�ة معروفة.. وق�ل إنه
�ستلهم حور�ات الغا�ة �ارعات الحسن مشهوران هما (�الوس)
� أرسل طاغ�ة و(مرس�دس) ح�� إن أحدا لم يندهش، ح��
ا�وزا) رجاله إليهما، ليتفقوا ع� تمثال (تا�ك) الذي أراد أن (س��
� المدينة.. �جب أن �كون التمثال هائل الحجم �ارع

�ش�دە ��
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�
الصنع؛ ألنه س�كون عجي�ة ال�الد ومقصد المساف��ن.. ومن
ف طلب من (�الوس) و(مرس�دس) أن ي�نافسا.. أجل هذا ال��
وطلب منهما أال �خ�� أحدهما عمله عن اآلخر، �ل �منحه
النصح والرأي، وهكذا س�كون لدى المدينة تمثاالن أجملهما

�ذوي أمامه خ�ال الشعراء.
رحب النحاتان �عرض الطاغ�ة، وأل�ام لم �سمع الخدم إال
�ات األزام�ل.. ولم �خف (�الوس) و(مرس�دس) ما صنعاە ��
عن �عضهما، ل�نهما أخف�اە عن العالم.. ذلك الجمال الذي �ان

حب�س الصخر منذ الخل�قة، �انتظار إزم�ل �ارع �حررە..
� - �ان (مرس�دس) �قصد مال��

� الما��
� الل�ل - �ما ��

و��
� أ�كة ال��تون.. ول�ن إذ م��

(ت�ج�ا)، ب�نما (�الوس) يه�م ��
� (مرس�دس) افتقارە إ� الم�ح، و�دا لهم

الوقت الحظ الناس ��
� وجه (مرس�دس) لم َي�ُد ذلك

هذا غ���ا.. ومر الوقت، ل�ن ��
الحماس المتوقد المتوقع..

ثم ذات يوم ت�لم (مرس�دس) عن مرض أصاب (�الوس)،
� �انت ق��ة عندها فهم الجميع � ا�تئا�ه ألن صداقة الرجل��
وا (�الوس)، و�الفعل �ان وجهه ون ل�� مقدسة.. ذهب كث��
شاح�ا ل�نه �ان سع�دا، مما أع� نظرته سحرا �فوق نظرة
(مرس�دس)، الذي �ان شاردا مش�تا، وقد أ�عد �ل العب�د عن
صد�قه ليتف�غ للعنا�ة �ه.. وخلف الستائر �ان تمثاالن ل (تا�ك)

لم �مسهما الم��ض وصاح�ه من زمن..
وازداد وهن (�الوس) برغم محاوالت األط�اء الحائ��ن،
وعنا�ة صد�قه (الفائقة) �ه، ومرارا تم�� أن �حملوە إ� األ�كة

� أحبها.. ال��
حل (�الوس) عن عالمنا هذا، و�� وجاءت النها�ة ل��

�ــــح رخا�� أجمل من ق�� ا، ووعد صاح�ه ��� (مرس�دس) كث��
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�
(موسولوس).. ل�ن (�الوس) منعه من ال�الم عن الرخام ثان�ة،
ولم �طلب منه إال ش�ئا واحدا: أن تدفن فروع من أشجار ز�تون

ە لص�قة برأسه.. معينة جوار ق��
و�عان ما مات..

�ــــح الذي بناە ونحته جم�ل �ما �فوق الوصف.. ذلك ال��
(موس�دس) لصد�قه الحب�ب.. ولم ي�س أن يزرع غصون

ال��تون �ما طلب (�الوس)..
فما إن انت� الحزن ح�� �دأ (مرس�دس) �عمل �� تمثال
(تا�ك).. اآلن صار المجد مجدە �التأ��د، وراح �عمل �ال
� الل�ل ف�ان �سهر جوار ق�� صاح�ه، ح�ث نمت

انقطاع.. أما ��
شجرة ز�تون قرب رأس النائم... �ان نمو الشجرة ��عا للغا�ة،

و�ان ش�لها غ���ا يو�� �االفتتان والنفور معا..
�عد ثالثة أعوام من وفاة (�الوس) أرسل (موس�دس) رسالة
� أسواق (أث�نا) أن التمثال العظ�م

إ� الطاغ�ة، وتهامس القوم ��
� اآلن ذاته �انت الشجرة قد �لغت حجما خراف�ا

قد انت� ��
وا الشجرة و�نعموا ون ل�� �فوق أ�ة شجرة أخرى.. وجاء كث��
بنحت (موس�دس).. بهذا لم �عد الفنان وح�دا قط، ل�نه لم
يتضايق لهذا.. �األحرى �ان يهاب الوحدة �عد ما انت� العمل

الذي شغف حواسه..
� جاء فيها رسل الطاغ�ة إ� � الل�لة ال��

�انت السماء سوداء ��
(ت�ج�ا).. وعرف الجميع أنهم جاءوا ل�حملوا تمثال (تا�ك)

العظ�م، و�جلبوا المجد لـ (مرس�دس)..
�ان الرجال سعداء، وقد راحوا يتحدثون عن الطاغ�ة
المتألق، وعن عاصمته العظ�مة.. ثم ت�لم رجال (ت�ج�ا) عن
طي�ة قلب (مرس�دس) وصالحه، ومدى حزنه من أجل فقد

صاح�ه..
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ا�وزا) و (أر�اد�ا) �التوتر، تزا�د عواء ال��ــــح فشعر رجال (س��
وصلوا..

وا التمثال، � الص�اح اتجه رسل الطاغ�ة إ� المنحدر ل��
و��

ل�ن ر�ــــح الل�ل �انت قد فعلت أش�اء غ���ة.. �ان �اخ العب�د
� الخرائب، ولم ي�د أثر لغرفة نحت (مرس�دس).. يتعا� من ب��

ف قد سقط غصن ثق�ل من � الم��
ألن فوق هذا البناء الس��

الشجرة الجد�دة، ل�ح�ل تلك القص�دة ال�ارعة المنحوتة من
الرخام إ� حطام قبيح ووقف الغ��اء وس�ان (ت�ج�ا) يرمقون
� تمتد جذورها إ� أعماق ق�� (�الوس)، تلك الشجرة العجي�ة ال��
� هذە اللحظة.. أصابهم الهلع وازدادوا

�ة تماما �� � �دت ��� وال��
� راحوا ي�حثون عن (موس�دس) وسط الحطام، فلم هلعا ح��

�جدوا له أثرا..
ا�وزا) حزنوا؛ ألنه لم �عد تمثال حزن الف��قان.. أهل (س��
�حملونه إ� الوطن، وأهل (ت�ج�ا)؛ ألنه لم �عد عندهم فنان
� ال�ال.. إال أن أ�كة ال��تون ما زالت

يتوجونه.. وان�فوا �اس��
� تخ�ج من ق�� (�الوس).. هناك.. �ما مازالت الشجرة ال��

� النحل العجوز إن األغصان تهمس ل�عضها وقال �� مر��
� ر�اح الل�ل:

مرارا وتكرارا ��
- أو��دا أو�دا� (أنا أعرف.. أنا أعرف�).

☆ ☆ ☆
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ل.. � � الم��
الصورة ��

� عن الرعب �قصدون عادة أما�ن غ���ة نائ�ة.. إن ال�احث��
ومن أجلهم وجدت �اد�ب المو�� من ع� ال�طالمة،
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� �لدان �ابوس�ه، ومن أجل الرعب
حة المنحوتة �� واأل��

� � الراين، و�صعدون الدرجات ال��
ي�سلقون أبراج القالع الخ��ة ��

� آس�ا.. الغا�ات
� المدن الم�س�ة ��

�غطيها �سيج العنا�ب ��
المسكونة والج�ال المهجورة � مزارهم.. ل�ن أفضل هذە
� (نی��نجلند)؛ ألن عنا�

األما�ن طرا هو المزارع المهجورة ��
القوة والوحدة والشناعة والجهل، تجتمع هناك لتصل إ�

� فن ال�شاعة..
ال�مال ��

أما أ��� األما�ن رع�ا ف�� تلك البيوت الخش��ة غ�� المطل�ة
� � عام ش�دت هنا ح�� ال�ع�دة عن الطرق المأهولة.. منذ مائ��

زحفت األغصان و�شع�ت، و�� اآلن متوار�ة تماما وسط فو��
، ل�ن النوافذ مازالت تطل �ش�ل مف�ع، �أنما اللون األخ��
� نعاس ط��ل قاتل، تحاول �ه أن ت�� ما رأته �� ال

ترمش ��
تصاب �الجنون.

� األطوار، لم ير � هذە البيوت عاشت أج�ال من قوم غ����
و��

�ة، لهم العالم مث�ال من ق�ل.. لقد طلبوا الح��ة كوحوش ال��
� أعاشتهم فيها � رعب للخ�االت ال�ت��ة ال��

ول�نهم خضعوا ��
عقولهم.. ولقد تفاعل �عدهم عن س�ل الحضارة مع كبتهم
المستمر وكفاحهم من أجل الح�اة، �� ت�سلل إليهم عادات
.. �الفلسفة �انوا � � ال�دائي�� تمت �صلة ألجدادهم الشمالي��
، لذا تعلموا أن �خفوا خطا�اهم � ورة �انوا عملي�� قساة، و�ال��

� لم تكن جم�لة قط. ال��
و�عان ما أصبح ال�تمان عادة..

�
نا عما حدث هنا �� � المنازل أن تخ��

فقط تقدر النوافذ ��
ء �غ��ــها �

ا؛ ألنه ما من �� ثر كث�� قد�م الزمن، وما �انت لت��
�التخلص من النعاس الذي �ساعدها ع� ال�س�ان.. أح�انا
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�خطر للمرء أنه من الرحمة أن تدمر هذە المنازل؛ ألنها تحلم
�ال�واب�س ط�لة الوقت.

، وتحت مطر � ع� يوم من أ�ام نوفم��
عرفت هذا وأ��� ��

� أشت�� االحتماء تحت أي سقف.. كنت أسافر مع غ��ر جعل��
قوم من وادي (مس�اتون)، أدرس أجناس القوم هنا.. و�حماقة
� ط��ق مهجور،

اتخذت من دراجة وس�لة للسفر، وهأنذا اآلن ��
� إ� (آرخام).

هو الوح�د الذي �قود��
� �انت العاصفة شد�دة وال ملجأ هناك.. إال الب�ت الخش��

� أوراق األشجار الغل�ظة، عند ال�ئ�ب، الذي تلمع نافذته ب��
�
سفح التل الصخري.. إن األما�ن الطي�ة الودود ال تحدق ��

� أساط�� قرن � �ح��
المساف��ن بهذا اإل�ار، وكنت قد سمعت ��

� أتوجس من م�ان كهذا.. ل�ن الظروف �انت �امل، مما جعل��
� ع�� المنحدر، نحو � أن أرفع دراج��

� لم أتردد �� قاهرة إ� حد أن��
ا غامضا.. ال�اب الذي �دا موح��

� نظرت ل مهجور، ل��� � � ال�دء أن الم��
ضت �� وكنت قد اف��

� عليها.. حقا �انت األعشاب نام�ة، ل�ن
� أم�� إ� األرض ال��

حالتها �انت أفضل من أن تو�� �قفر تام.. لهذا لم أفتح ال�اب،
� قرعته شاعرا برجفة ال �مكن وصفها.. والحظت أن النوافذ ل���

ل مأهول، برغم أنه ال �ل�� � � أن الم�� المعة غ�� مهشمة، مما �ع��
� إجا�ة، فج��ت المزالج الصدئ،

أ�ة عنا�ة.. لم تلق قرعا��
فوجدت أن ال�اب غ�� موصد..

ە وشممت �الداخل �ان المدخل مغ� �دهان �ساقط أ���
� رائحة خف�فة ل�نها ك��ــهة �ش�ل خاص حملت دراج��

ودخلت.. وأرحتها ع� الجدار، ثم فتحت ال�اب ع� �ساري..
�دا �� أن هذە غرفة جلوس، ذات سقف وا�� مضاءة �ضوء
، ومفروشة �أقل وأ�سط أثاث.. �انت بها � خافت من نافذت��
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�
منضدة ومقاعد، و�عض كتب لم أستطع قراءة عناو�نها ��

الضوء الخافت.. ل�ن ما أثار ان��ا�� �حق هو الطابع العتيق
� �ل ركن فلم أر أثرا واحدا،

ال�امل لهذە الغرفة.. لقد �حثت ��
�مكن أن �مت لع� ما �عد الحرب األهل�ة األم��ك�ة. �مكن أن
� الجو من

�عد هذا الم�ان جنة لهواة جمع العاد�ات.. لوال ما ��
ء يو�� �أ�ار �حسن أن ت��.. ء مق�ت.. �� ��

�ان هناك كتاب ع� المنضدة.. كتاب عتيق جدا إ� حد
� اندهشت لرؤ�ته خارج المتاحف.. �ان مجلدا �الجلد مع أن��
ل � � م��

� حالة ممتازة �صعب أن تراها ��
جوانب معدن�ة، و�ان ��

كهذا..
.. ألنه �ان وصف � فتحت الصفحة األو� فازدادت دهش��
� ألمان�ا

(ب�جافيتا) لمنطقة (ال�ونغو)، مكت��ا �الالت�ن�ة وطبع ��
، ورحت أطالع الصفحات منبهرا.. � عام 1589.. أثار هذا دهش��
�انت �ه رسوم تمثل الزن�ج �ط��قة خ�ال�ة، ترسمهم �مالمح
� ء زاد من توتر أعصا�� �

أورو��ة وجلود ب�ضاء.. هنا حدث ��
� ظل المجلد �لما وشعوري �عدم الراحة.. إنها تلك الط��قة ال��
� تمثل مشهدا ، �فتح نفسه ع� الصورة رقم 12، ال�� � سقط م��
ش��عا لمتجر جزار من أ�لة لحوم ال��� (األن��ك).. خجلت من
� لم أحب الصورة قط، خاصة مع الفقرة ، ل��� � نف�� لحساسي��

� تصف تحتها عادات األ�ل لدى (األن��ك).. ال��
� ال�تب، ومنها اإلنج�ل، وكتاب تقدم

كنت أتأمل �ا��
� تنا� إ� صوت خطوات ال �مكن أن تخطئه، الحاج)، و.... ح��

.. تتحرك فوق رأ��
ا �عد نعاس ط�ب.. صوت �أنما نائم قد صحا أخ��
الخطوات ته�ط الدرج ب�طء.. �انت خطوات ثق�لة لم أحبها،

خاصة مع ما �دا فيها من حذر..
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، واآلن أسمع �
كنت عند دخو�� قد أغلقت ال�اب خل��

� هناك.. ثم � المدخل، �أنما يتفحص دراج��
خطوات القادم ��

� من إطالق �عد لحظة ظهر عند فرجة ال�اب ش�ل، لم �منع��
� الحسنة.. عجوز ذو لح�ة ب�ضاء ص�حة دهشة لرؤ�ته إال ت��ی��
ام والعجب.. لم يزد طوله ع� ستة � االح�� له سحنة تجمع ب��
أقدام و�ان قوي الب��ة، برغم ما يو�� �ه من فقر وش�خوخة..
� عيناە الزرقاوان برغم أن الدم �خالط لونهما، �دتا مخلصت��

.. ل�ن هندامه الفظيع وقذارته جعال منظرە منفرا برغم � نفاذت��
ء ال أستطيع �

وجهه.. أما ما �ان �ل�س �الض�ط، فهذا ��
اإلمساك �ه..

� إ� الجلوس ع� مقعد، ثم �دأ يت�لم �صوت واهن
دعا��

� متعب، و�انت لغته غ���ة جدا، � نموذج للهجة الشمال ال��
حس�تها انقرضت..

: قال ��
� المطر؟ هه؟ ك��س إنك كنت جنب الب�ت،

- اتزنقت ��
.. أنا كنت نا�م وسم� ما �قاش زي زمان.. مسافر � وفكرت ت���
ل�ه؟ أنا ��� �� كت�� ما �اشوفش ناس ع� السكة دي، من ساعة

ما مش�ت ع��ة (آرخام)..
� ذاهب إ� (آرخام)، واعتذرت القتحا�� ب�ته قلت له إن��

بهذە ال��ف�ة.. ل�نه قال:
� شفتك.. الوجوە الجد�دة قل�لة هنا.. وما ف�ش

- ك��س إ��
.. إنت من المدينة، مش كدە؟ أنا �عرف راجل � حاجة �سلي��

المدينة لما أشوفه..
، ل�ن له ط�اعا غ���ة.. ولمدة �ان �حق رجال لط�ف المع��
ثر �م�ح، ح�� عن �� أن أسأله ك�ف حصل ع� دقائق راح ي��
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كتاب مثل ممل�ة ال�ونغو لـ (�جافيتا). لحسن الحظ لم �ضا�قه
السؤال وأجاب �ح��ة:

� ب�ه سنة ر هولت) �ادل�� � � (إب�� ؟ �اب�� �
- آە.. ال�تاب اإلف����

� الحرب..
68 �عدها مات ��

� أنظر �حدة.. لقد ر هولت) جعل�� � � اسم (إب��
ء ما �� �

��
� عن األجناس.. وخطر �� أن أسأل

� أثناء دراسا��
قا�لت االسم ��

� ف�ما أقوم �ه.. وانتظرت ح�� ين� ال�الم.. مض�ف أن �عاون��
ر هولت) �ان تاجرا من (سالم).. و�ان ب�لم حاجات � - (إب��
�
ى ال�تاب دە من (لندن) - و�حث �� .. اش�� �

غ���ة من �ل الموا��
جي��ه عن ع��ناته، ثم أخ�ج ع��نات عت�قة غ���ة الش�ل، وراح
ر) �ان �مكنه قراءة � � حب - (إب��

�قلب ال�تاب ع� المنضدة ��
القل�ل من الالت�ن�ة أما أنا فال.. هل �مكنك؟

قرأت له فقرة من ال�دا�ة قدر ما استطعت.. ولو أخطأت
فلم �كن هو ع� هذا القدر من الثقافة، و�ان م�ورا لفكرة أن
� أن

�ة.. �ان ساذجا كطفل، و��� � �سمع أحدا �ح�� له �اإلنجل��
. � ذعري األول فارق��

� حاجات عمرك ما فكرت
- غ���ة إن الصور بتخل�ك تفكر ��

� ال�تاب..
فيها.. ل�ن أنا حاور�ك أجمل حتة ��

والتمعت عيناە وازداد صوته غلظة.. ومد �دە �فتح ال�تاب،
� تظهر محل فإذا �ه �العادة ينفتح ع� الصورة رقم 12 ال��

الجزار لدى (األن��ك)..
� لم أظهرە.. عاد شعوري �عدم االرت�اح غ�� أن��

� �دا متمتعا �الصورة �القدر الذي كرهتها �ه.
ل�ن مض���

- كنت دا�ما أقرا عن دبح الناس، ل�ن عمری ما شفت
المنظر.. أهوە المنظر قدامك� مش �الذمة حاجة تقشعر؟
ب�ته�أ�� دي خطيئة.. ل�ن احنا �لنا خطاة ع� �ل حال.. شوف
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�
� ع� القرمة جنب دە� الجزار قطع راسه ودراعه، وهم االثن��

�عض حاجة تخ�� جلدك �قشعر..
� غ�� قا�لة � شغف وانبهار، جعال حال��

�ان يتحدث ��
.. إنه � � أ�رە هذا الرجل من �ل قل�� للوصف.. وأدركت أن��

مجنون أو شاذ الط�اع �التأ��د..
واآلن �ان يهمس �صوت حاد �أنه ال�اخ فارتجفت..

� حاجات غ���ة..
- زي ما قلت لك.. الصور بتخل�ك تفكر ��

.. �ل ال�� أنا عملته � مرة ج��ت حاجة مسل�ة.. ما تخافش �ا ب��
هو إن أنا كنت �ا�ص للصورة ق�ل ما دبح الخرفان..

�ان صوته ينخفض إ� حد أنه صار عس�� السماع، ومن
�ع�د كنت أسمع صوت هدير الرعد منذرا �عاصفة قادمة.. ل�ن

الهامس لم �لحظ ش�ئا من هذا..
� قوي.. ضي�� - قتل الخرفان �ان ممتع.. ل�ن ما �ا�ش ب��
�ــها.. � جعان لحاجة ماقدرش أر�يها أو أش�� الصورة دي خلت��
�
� كنت �افكر ��

أقعد� أنا ماعمل�ش حاجة.. �ل الموض�ع إ��
الموض�ع..

ب�قولوا إن اللحمة بتجدد الدم.. فأنا قلت لنف�� ممكن
� آدم �ع�ش كت�� لو عمل حاجة كدە.. ون��ت أجرب.... الب��

ل�ن الشيخ الهامس لم �ست�مل �المه.. والس�ب هو فكرة
�س�طة جدا، إال أنها مصح��ة �حادث غ�� معتاد..

�ان ال�تاب ب�ننا مفتوحا ع� الصورة الم��عة، فلم �كد
الرجل �قول: ون��ت أجرب، ح�� دوى صوت طرطشة، وظهر
�
� أن الماء �س�ل من ثقب ��

ء ع� الورق المصفر.. فكرت �� ��
السقف، ل�ن المطر ل�س أحمر.. �انت هناك لطخة حمراء
تن��� ع� الصورة فوق محل الجزار، تع�� مسحة مفزعة
للمشهد.. رآها الرجل فكفَّ عن الهمس ونظر ��عا إ�
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السقف.. حذوت حذوە ونظرت للسقف ألرى �قعة حمراء
� تن��� ب�طء هناك.. لم أ�خ أو أتحرك.. فقط أغلقت عی��

و�عد لحظة جاء هدير الرعد الج�ار، وأطاح �ذلك الب�ت
المشئوم الحافل �أ�ار ال �مكن النطق بها، وجلب ال�س�ان وهو

. ء الوح�د الذي أ��� ع� عق�� �
ال��

1919
☆ ☆ ☆
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حالة �شارلز دکس�� وارد (3)
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الفصل األول
مقدمة ون��جة

1
� رود آ�الند)،

من مصحة عقل�ة خاصة قرب (بروف�د�س) ��
اخت�� مؤخرا شخص متفرد �حمل اسم (�شارلز دکس�� وارد)،
، الذي شهد تم وضعه تحت الحجز برغم رفض أب�ه المحت��
ت�دل ابنه من مجرد الشذوذ إ� جنون �امل، قد يهدد �القتل..
تهم إزاء هذە الحالة.. فمن ال�دا�ة �دا ف األط�اء �ح�� و�ع��
ون. إن الم��ض أ��� سنا مما تو�� �ه سنو عمرە الستة والع��
الخلل العق�� - هذا صحيح – �جعل المرء �شيخ ��عا.. ل�ن
وجه هذا الف�� �ان �حمل طا�عا ال تراە إال ع� وجوە الشي�خ..

ء طب�ا،، �
ثان�ا �ان مرضه العضوي �ظهر غرا�ة ال يواز�ــها ��

لقد فقد صوته، ولم �عد ن�ضه ي�ناسب مع تنفسه وهضمه
صار �طيئا وأقل من المعدل.. لقد اختفت وحمة �ش�ه ال��تونة
�انت ع� ردفه األ�من، ب�نما ظهرت شامة سوداء ع� صدرە،

لم �كن لها أثر من ق�ل..
) متفردا.. لم �كن جنونه نفس�ا كذلك؛ �ان (�شارلز دکس��
من أي ن�ع معروف، برغم أنه �ملك طاقة عقل�ة �ان بوسعها أن

تصنع منه ع�ق��ا..
والحق�قة أن (وارد) �ان أ�اد�م�ا ودارسنا لآلثار وقد ازدادت
� قام حدة ذ�ائه �عدما أص�ب عقله.. �ما اتضح من الفحوص ال��

بها األط�اء المنتدبون.
�ان من الصعب نظرا لذ�اء الشاب، أن يتم الحصول ع�
.. فلم يتم هذا إال بناء موافقة المح�مة ع� دخوله المس�ش��
� معلوماته العامة -

� اتضحت �� ع� شهادة ال�عض، والثغرات ال��
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� الحجز وح�� وقت فرارە
ء غ�� الذ�اء - وتم وضعه �� �

و�� ��
�ان قارئا نهما، ومحدثا ممتعا �قدر ما �سمح �ه صوته الواهن..
وقد ت��أ مالحظوە �أنه لن �مر وقت ط��ل ق�ل أن �ظفر ب�طالق

�احه من الحجز..
، إال د. (و�ل�ت) طب�ب لم �كن أحد قلقا �صدد ح��ة الف��
.. �

األ�ة، الذي جاء �الف�� إ� العالم، وراقب نموە العق�� وال�د��
�
فقد �ان �عرف أش�اء مروعة لم �ج� ع� إعالنها لزمالئه ��

المهنة والحق�قة أن د. (و�ل�ت) لغز مح�� �دورە..
، وغادرە وع� وجهه م��ــــج فهو آخر من تحدث إ� الف��
، �عد ون هذا �عدما فر الف�� من الرعب والرضا، وقد تذكر ال�ث��

ثالث ساعات من اللقاء..
الهرب نفسه غ��ب �حق.. ولم �كن لدى د. (و�ل�ت) ما
�علنه �عدە.. ل�نه �دا أ��� راحة ورضا.. و��دو أن لد�ه ما �قول
� غرفته، ل�ن من

لو لم �سخر منه اآلخرون.. إنه قد وجد الف�� ��
جاءوا �عد ذلك قرعوا ال�اب عبثا.. ولما فتحوە لم �جدوا إال

�س�م إب��ل �ط�� سحا�ة من الغ�ار الرمادي المزرق..
صحيح أن ال�الب ن�حت قل�ال ل�لتها، ل�ن ذلك حدث ب�نما

الطب�ب مازال هناك، ولم ت�بح �عد ذلك أ�دا.
لم �كن لدي (و�ل�ت) ما �قول، وكذلك األب (وارد)

العجوز.. وح�� هذە اللحظة لم �جد أحد أثرا للمجنون الهارب.
�ان (وارد) مولعا �اآلثار من صغرە، و�التأ�د ا��سب هذا
�
� �ل ركن من دار أب��ه، ��

� الموجودة ��
الحب من رفات الما��

شارع (بروس�كت) عند ذروة التل.. فلما نما نمت معه هذە
الهوا�ة الغ���ة..

واحتلت �ل جوانب اهتمامه.. هذە النقطة مهمة؛ ألن الف��
� استج��ه األط�اء - �ان جاهال تماما �األحداث المعا�ة، - ح��
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، و�أنما انتقل إ� أزمنة قد�مة �
� الما��

ل�نه �دا �أنما �ع�ش ��
عن ط��ق تن��م مغناط��� مجهول.. من الغ��ب هنا أن الف��

�دا �أنما فقد �ل اهتمامه �علم اآلثار، و��دو أن هذا �فعل األلفة
ء عن عالمنا المعا�.. والتعود.. فلم �كن يهتم إال بتعلم �ل ��

� ذا�رته،
� هذا الحذف الذي جرى ��

حاول �الطبع أن �خ��
ل�ن �ل من رآە عرف أن برنامجه االطال� �انت تمل�ه عل�ه
�ن، والخلف�ات ء عن القرن الع�� �

حاجته إ� معرفة �ل ��
ء غ��ب ألنه ولد عام 1902 وتعلم �

الثقاف�ة والعلم�ة له وهو ��
� مدارسنا المعا�ة..

��
�
ولقد �ساءل األط�اء عن ك�ف ينوي الهارب أن يت�ف ��

� م�ان آمن إ� أن
�� � عالمنا المعقد هذا، ثم أدركوا أنه ال�د مخت��

�صل قدرا �اف�ا من العلم �سمح له �التنقل..
� األط�اء.. د. �انت �دا�ة جنون (وارد) موضع جدل ب��
� عا�� (ال�مان) - وهو حجة من (بوستون) - �قول إنه حدث ب��

� مدرسة (موزس
� أثناء عام الف�� األخ�� ��

1919 و1920 ��
.. �

� كف عن دراسة الما�� براون)، ح��
لي�دأ دراسة المجهول.

ورفض أن يتخ�ج �� يتف�غ لدراسة ما هو أهم..
� تم حفرە عام 1771، � الوقت ي�حث عن ق�� مع��

�ان �ق��
و�خص جدا له اسمه (جوز�ف كورو�ن).. ال ينكر أحد أن

� (وارد)..
ا عظ�ما �� � شتاءی 1919 و1920 شهدا تغ��

من جهته �خالف د. (و�ل�ت) هذا.. و�عتمد ع� معرفته
الوث�قة �الم��ض، وأش�اء معينة ا��شفها قرب النها�ة.. و�رى أن

� 1919 و1920 ي�دوان ك�دا�ة انحالل استمر ح�� العام��
صورته الرهي�ة عام 1928.. ل�ن الف�� لم �كن قط متماس�ا

نفس�ا.
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و�انت استجا�اته غ���ة لما �حدث من حوله.. إن التغ��
� تم استخراج أوراق (كورو�ن) � - �ما يرى - حدث ح��

الحق���
وصورته.. �عد رحلة قام بها الف�� األما�ن غ���ة أجن��ة..

ات � هذا الوقت - يؤكد (و�ل�ت) �حدة – �دأت التغ��
��

� ال�ابوس�ة لدى (وارد).. لقد رأي عامالن أوراق (کورو�ن) ح��
.. �ل إن الف�� عرض هذە األوراق ع� د. (و�ل�ت) وجدها الف��
� ومعها صفحة من مذكرات (کورو�ن).. ثم هناك موض�ع خطا��

(أورن) و(ه�ش�سون) ومش�لة خط (کورو�ن)..
�
� وجدوها �حروف من القرون الوس�، �� واألوراق ال��

ج�ب (و�ل�ت) �عدما استعاد رشدە..
� � اس�نتجها الطب�ب من معادلت�� دعك من األش�اء ال��

هن ع� أصالة هذە األوراق، وأنها ولدت وجدهما، و�� أش�اء ت��
�ة. من المعرفة ال���

☆ ☆ ☆
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2
� (�شارلز وارد) �أنه جزء

�جب ع� المرء أن ينظر إ� ما��
� � خ��ف 1918 ح��

� يهوى اقتناءها ودراستها.. �� من اآلثار ال��
� مدرسة (موزس

ساد الحماس للتدر�ب العسكري، �دأ دراسته ��
براون)، فقد فتنه المب�� العتيق الذي ش�د عام 1819، و�انت
� المكت�ة

� الوقت ��
�شاطاته االجتماع�ة محدودة.. �ان �ق��

� الجامعة..
العامة، ومجمع التار�ــــخ ومكت�ة (جون های) ��

� � تلك األ�ام؛ ط��ال أشقر ذا عين��
و�مكن للمرة أن يراە �ما �ان ��

� وث�اب غ�� مهندمة نوعا.. �ع�� انط�اعا �االرت�اك غ�� متأملت��
الضار أ��� مما �ع�� انط�اعا �الجاذب�ة..

�ان مجنونا �التار�ــــخ منذ طفولته، و�انت ال�لدة تحوي
ال�ث�� من اآلثار.. �ان الف�� �ق�� الساعات �جوب المدينة،
ء �

ء، وال �د أن هذە الجوالت �انت �� ال�� �
و�ستكشف �ل ��

� دن�ا الواقع..
الذي جعل عقله ي�سحب من الحا�� ل�ع�ش ��

�ان د. (و�ل�ت) واثقا من أن اهتمام (وارد) �اآلثار - ح��
الشتاء ال�ث�ب - �ان خال�ا من أي أثر للمرض.. لم تكن المقابر
� ط�اعة

تمثل له أ��� من عراقتها وأهميتها التار�خ�ة.. ولم �كن ��
وحش�ة وال قسوة.. ثم فجأة حدثت مضاعفات غ���ة لن�
� أسالفه � ا��شف ب�� � دراسة األ�ساب منذ عام، ح��

أحرزە ��
�
رجال معمرا اسمه (جوز�ف کورو�ن)، الذي جاء من (سالم) ��

ا عنه.. ة تح� همس� مارس 1692، والذي �انت قصص كث��
� عام 1759 امرأة تد� (آن

�ان جد جد (وارد) قد تزوج ��
� عام

� (ج�مس تلينجاست).. و�� تلينجاست) حف�دة ال�اب��
�
1918 ب�نما هو - (وارد) - �فحص سجالت المدينة، وجد أنه ��

ا كورو�ن) أرملة (جوز�ف � عام 1772 قامت الس�دة (إل��



4280

جاع اسمها ق�ل الزواج وهو کورو�ن) - �� واب�تها - �اس��
(تلينجاست).. ألن اسم زوجها صار وصمة لما عرف عنه �عد
وفاته.. و�� وصمة ال �مكن لزوجة مخلصة أن تصدقها ع� �ل
ة حال، ما لم يتم إث�اتها �ما �فوق أي شك.. الملحوظة األخ��
� تم لصقهما �عنا�ة �الغة، ولم �جدها (وارد) � صفحت�� �انت ب��

إال �عد مراجعة مرهقة ألرقام الصفحات..
ا.. و�ان �عرف القل�ل ا كب�� ا جدا كب�� لقد عرف أنه وجد أخ��
ء عنه �ان مخف�ا، �أنما هناك �

جدا عن الرجل؛ ألن �ل ��
� ال�س�ان..

مؤامرة لجعل الرجل �ع�ش ��
ا �أن يتجاهل خ�االته ق�ل هذا ال�شف �ان (وارد) قانع�
�صدد (جوز�ف کورو�ن) العجوز.. ل�نه، وقد أدرك قرابته
للرجل، راح �صطاد المعلومات �ش�ل منظم قدر ما استطاع..
� �حثه المتحمس نجح أ��� �كث�� من �ل توقعاته.. ألن

و��
الخطا�ات القد�مة والمذكرات والمجلدات المغطاة ب�سيج
ها؛ �انت ذات � لم �جد السا�قون أهم�ة لتدم�� العنا�ب، وال��
نفع �الغ له.. وجاء ضوء مهم من م�ان �ع�د مثل (ني��ورك)..
� أحد

ح�ث �انت �عض مراسالت (رود آ�الند) مخزونة ��
المتاحف...

� رأی د. (و�ل�ت) -
ء ذو األهم�ة ال�الغة، والذي - �� �

ال��
� وجدوها تحت �ش�ل حجر الزاو�ة للمش�لة، هو األش�اء ال��
� (أول�� کورت).. �انت هذە

ألواح ب�ت مهدم عام 1919 ��
� �انت األش�اء دون شك �� ما فتح تلك اآلفاق السوداء، وال��

نهايتها أعمق من أ�ة حفرة..
☆ ☆ ☆
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�
الفصل الثا��

األسالف والرعب
1

� سمعها �ان (جوز�ف کورو�ن) - �ما جسدته األساط�� ال��
وكشف عنها (وارد) - شخصا مفزعا غامضا.. لقد فر من (سالم)

إ� (بروف�د�س) المأوى الدائم لغ��اء األطوار. ألنه �ان �خ��
� من عمرە.. � الثالث��

اتهامه �السحر (4). �ان رجال شاح�ا ��
)، فوق هض�ة ي ب�تا عند ناص�ة شارع (أول�� �عان ما اش��
� عام 1761

� الشارع الرئ��� �المدينة. و�� ) غر�� (ستام��
� الم�ان ذاته.. وراح �مارس التجارة، و�انت

اس��دل �ه ب�تا أ��� ��
له عالقة ما �ال�حر وسفينة.

أول األش�اء الغ���ة �صدد (کورو�ن) �انت أنه لم َ�ِشخ قط..
� من العمر.. و�عد � الثالث��

لقد ظل دوما �حتفظ �منظر رجل ��
عقود �دأ الناس �الحظون هذا، ل�نه �ان �قول دائما إنه جاء من
أصل قوی، و�نه �ع�ش ح�اة �س�طة لم ترهق جسدە. لم �كن
ثرثارا و�ان أم�ل إ� العزلة، ل�ن الناس قالوا إن س�ب ش�ا�ه
� �قوم �غليها ط�لة الوقت، الدائم له عالقة ما �ال��ماو�ات ال��
� جاء � تظل ساهرة خلف نوافذە ط�لة الل�ل.. وح�� واألضواء ال��
� (ج��ت ب��دج)، فإن الناس

) العجوز ل�فتح ص�دل�ة �� � (جاب��
اها (کورو�ن) منه، � اش�� راحوا يت�لمون عن العقاق�� الغ���ة ال��

اها من (لندن) أو من (اإلنديز).. � اش�� وتلك ال��
ثمة أس�اب أخرى جعلت الناس ي�ساءلون.. ثم �شكون.. ثم
� �خافون الرجل �أنه طاعون.. مثال م�له الشد�د إ� المقابر، ال��
ا، و�ن لم ير أحد منه سلو�ا يو�� �أنه غول.. �ان يرى فيها كث��
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� من هنود � هندي�� �انت لد�ه مزرعة �ع�ش فيها مع خادم��
ء �الندوب، والزوجة منفرة (الناراجا�ست).. الزوج أصم وم��
ان �مل�ون أغرب القصص عن هذە السحنة.. و�ان الج��
� الل�ل وعن ضخامة

المزرعة.. عن �خات وأصوات عواء ��
� المزرعة أ��� مما �حتاج إل�ه رجل عجوز وح�د

القطيع ��
� تدخل المزرعة ألر�عة أفراد وخادماە.. وعن �م�ات الطعام ال��

فقط..
�ال�س�ة للط�قة الراق�ة أ�ضا �ان من الواضح أن (کورو�ن)
�ته، � � إنجل��

رجل ك��م الم�شأ، عرف العالم، ومن الواضح ر��
ق�ة، ل�نه - لس�ب لم �فهموە - �ان و�لمامه ب�عض الثقافة ال��

ال يهوى المجتمعات..
ي � �ت) الس�د اإلنجل�� � عام 1746 جاء مس�� (جون م��

��
العجوز، وهو رجل ط�ب الم�شأ ك��م المحتد، إ� (ني��ورت)
مة، فلما سمع (کورو�ن) أن لد�ه أفضل وعاش ح�اة م��حة مح��
حاب � (بروف�د�س)، قام ب��ارته واستق�له األول ب��

مكت�ة ��
شد�د. فلما رأى (کورو�ن) أن مكت�ة مض�فه ذاخرة بروائع
ي مكت�ته، وذه�ا إ� الفلسفة واألدب، قام �دعوته إ� مزرعته ل��
�ت) ف�ما �عد ف مس�� م�� �ت).. اع�� � ع��ة مس�� (م��

هناك ��
� المزرعة، ل�ن عناو�ن كتب السحر

�أنه لم ير ما ي��ب ��
� رآها، �انت كف�لة �أن تث�� لد�ه نفورا والتنج�م والفلك ال��

شد�دا.
ة، ومنها كتب و�انت هناك كتب يهود�ة سح��ة كث��
(ال�ا�اال) - السحر األسود اليهودي - �ما أنه وجد كتاب
(ن�كرونوم�کون) الممن�ع تداوله، والذي كت�ه (ع�د هللا
� انكشف أمر طقوس الحظرد)، والذي سمع عنه من أعوام ح��
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� ق��ة ص�د اسمها (كينج��ورت) ع� ساحل
غ���ة، تمارس ��

(ماسا�شوس�س)..
ل�ن أسوأ األش�اء عن (جوز�ف كورو�ن) �انت تقال عند
المرفأ. إن ال�حارة قوم يؤمنون �الخرافات، وقد �ان موظفو
(کورو�ن) وق�اطنة سفنه أنفسهم �مقتونه و�ــهابونه.. أما �حارته

ف�انوا هجناء من جزر المارت�ن�ك وهافانا وسانت أوستاتيوس..
� �عضهم، لمن

� ي��دلون بها أو �خت�� و�انت الط��قة ال��
ة.. � أثارت الدهشة والح�� األش�اء ال��

� عام 1769 صار (جوز�ف کورو�ن) منبوذا فعل�ا، متهما
و��

� �ان أ��� ما �خ�ف فيها هو ��ل ألوان األحالف الش�طان�ة، ال��
هنة عليها.. أن أحدا ال �عرف كنهها �الض�ط، أو �ستطيع ال��
و�انت آخر قشة �� موض�ع الجنود المفقودين عام 1758..
�
� (بروف�د�س)، ��

لقد عسكر ف�لقان مل��ان من الجنود ��
ة أن (کورو�ن) ط��قهم إ� (نيوفرا�س).. �ت إشاعات كث��
اعتاد ال�الم مع الغ��اء ذوي المعاطف الحمراء، و�دأ كث�� منهم
.. مما ذكر الناس ب�حارة (كورو�ن) الذين �ختفون �ش�ل �

�خت��
ال �مكن فهمه..

� الوقت ذاته �انت حالته الماد�ة تزدهر.. �ان �حتكر
��

� ال�لدة. و�ان �ملك أ�ة
ي �� � تجارة الفلفل والقرفة والملح اإلنجل��

�ة.. � كة تتعامل مع النحاس أو األصواف أو أ�ة �ضائع إنجل�� ��
وصار من أهم مصدري الزمن..

� كث�� من األعمال العامة
و�رغم كونه منبوذا، فإنه شارك ��

� العزلة، ولن �ل�ث أن
�ة، �أنما �طرد الظل الذي أل�� �ه �� والخ��

�دمر ثروته ما لم �جد حال ��عا.
☆ ☆ ☆
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2
�
� منتصف العمر، ل�نه ��

إن رؤ�ة رجل كهذا ي�دو �أنه ��
الحق�قة ال �قل عن قرن عمرا، وهو �حاول الخروج من سحا�ة
� تح�ط �ه.. �ان مشهدا دراما �دعو إ� الشك والخوف ال��
� تدخل ا. لقد �دأ �قلل من �م�ات الطعام ال�� الشفقة والنفور مع�
مزرعته، ومن ز�اراته للمقابر، وصارت األصوات المنفرة الصادرة
من مزرعته أقل.. ل�ن تأث�� هذا �ان �س�طا؛ ألن حق�قة ش�ا�ه

الدائم �انت كف�لة �جعل الناس ينفرون منه أ�دا.
و�ان من الواضح أن تجار�ه - أ�ا �انت – تحتاج إ� ثروة
وة، �التا�� لم هائلة لتحق�قها، و�انت أعماله هنا تدر له هذە ال��
� م�ان جد�د.. ووجد أن

�كن ع� استعداد لل�دء من جد�د ��
� (بروف�د�س)؛ ح�� ال

عل�ه أن �حسن عالقاته مع القوم ��
� يرونه، أو �ختلقوا األعذار لالن�اف. �صمتوا ح��

هنا وجد الفكرة المناس�ة.. �ان �ع�ش ح�اة رهبنة �املة،
وج.. س�دة ذات وضع اجتما�� �كفل له أن � وخطر له اآلن أن ي��
� المجتمع.. و�ان �الطبع �عرف أن الناس

مة �� �جد م�انة مح��
�لقونه �ذعر وته�ب، لذا راح ي�حث عن زوجة �مكنه أن �مارس

�عض الضغط ع� أب��ــها..
.. إنها س�دة � هنا ضيق ال�حث إ� ب�ت أحد ق�اطنته الطيب��
ا).. � ك��مة ال�سب اسمها (دو�� تلنجاست) لها ابنة تد� (إل��

وقد وافق أبوها �عد مقا�لة مروعة أن �منح اب�ته للرجل..
ا تلنجاست) ثمان�ة ع�� عاما، � � هذا الوقت �ان عمر (إل��

��
و�انت أمها متوفاة.. ال �د أنها تجادلت مع أبيها �صدد الزواج
من (كورو�ن) و�انت محاورات مؤلمة حتما. ل�ن خطبتها إ�
�
� 7 مارس 1763 ��

الشاب (إزرا و�دن) فسخت، وعقد زفافها ��
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�
ا �� � ة أ��� التجمعات تم�� � ح��

كن�سة المعمدان�ة.. و��
المدينة..

� (أول�� کورت)، ولم �شب الح�اة ف�ه
�ان الب�ت الجد�د ��

�
� مزرعته ��

أ�ة أمور غ���ة، ل�ن (کورو�ن) �ان كث�� التغ�ب ��
(بوتا�ست). ولم �كن هناك من ظل �حتفظ �كراهيته ل
(کورو�ن) اآلن إال ضا�ط ال�ح��ة الشاب، الذي فسخت خطبته

ا تلنجاست)، فقد أقسم ع� االنتقام �احة.. � إ� (إل��
� السابع من مارس عام 1765، ولدت طفلة (کورو�ن)

��
� ان�سب إليها � كن�سة الملك ال��

الوح�دة (آن).. وتم تعم�دها ��
الزوجان اآلن.. وقد الحظ (دکس�� وارد) الشاب أن سجالت
الزواج والطفلة قد تم محوها من أ��� ملفات ال�لدة.. ل�نه
� � حالة الجنون ال��

وجدها �عد �حث مضن� ساهم �التأ��د ��
� النها�ة..

وصل إليها ��
� الوقت ذاته �ان الف�� (إزرا و�دن) ال ��ّل من تكرار أن

��
(كورو�ن) �التأ��د �مارس أعماال ش�طان�ة ما، و�ان يراق�ه �عنا�ة
من �ع�د.. إ� درجة أن ال�الب عضته ذات مرة وهو يتلصص

ع� المزرعة..
☆ ☆ ☆
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3
� عام 1766 �دأت مخا�ل غ���ة تظهر ع� (کورو�ن)..

��
� �مر بها، و�دا عل�ه ن�ع من الرضا قب ال�� لقد كف عن حالة ال��
� ال�لدة.. والغ��ب

والشعور �الن� مما جعل القوم يتهامسون ��
هنا أن الناس الحظوا أنه �قول أش�اء، ما �ان بوسع أحد أن

�عرفها سوى أجدادهم..
� �الم��د من مسئول�ات

ازدادت �شاطاته ال��ة، و�دأ �ل��
سفنه ع� عاتق �حارته، الذين �انت ت��طه بهم أوا� ق��ة من
الخوف والره�ة.. �دأ يهجر تجارة العب�د زاعما أن م�اسبها لم
تعد مج��ة. وكف عن رحالته ال�ح��ة الم���ة ل�ال، و�� رحالت
� هذا

ائب �� رونها بتوتر ظروف التجارة وال�� �ان القوم ي��
الوقت.. �ان الته��ب يتم ع� قدم وساق. ل�ن (إزرا و�دن)
الذي لم تغفل عي��ه عن المراق�ة، �ان �عرف أن ما يتحاشاە
(کورو�ن) ل�س هو سفن صاحب الجاللة ملك ب��طان�ا.. و�ذ
وجد أن مهامه ال�ح��ة تعوقه عن المراق�ة اللص�قة، فقد

� غ�ا�ه.
استأجر صد�قا له �د� (إل�عازر) � يتو� المراق�ة ��

ال �عرف أحد ما رآە الرجالن، ل�نه لم �كن محب�ا، و�ل ما
� مفكرة لد�ه.. ومنه نفهم

�مكن معرفته هو ما دونه (إل�عازر) ��
أن المزرعة �انت مجرد غطاء لعمل مخ�ف ال يوصف.. ومن
� اس�نتجا أن هناك عددا هائال من الممرات المفهوم أن الرجل��
واألنفاق تحت المزرعة، بها عدد ال �أس �ه من القوم، �اإلضافة
إ� الهندي العجوز وامرأته.. �دا لهما أن هناك عددا ما من
األ�ى – من ج�س�ات مختلفة - والحراس و(کورو�ن) الذي

�ان �فهم و�ت�لم �ل هذە اللغات..
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� مفكرته إنه �ان �سمع أطرافا من محادثات
قال (إل�عازر) ��

�لغات لها طابع االستجواب، وألنه �ان �حارا فقد �ان �فهم
�عض تلك اللغات.. و�نه سمع ع� س��ل المثال شخصا غاض�ا
� (ل�م�ج)

يتم استجوا�ه �الفر�س�ة، عن مذ�حة األم�� األسود ��
عام 1370، و��دو أن المس�نطق لم �ظفر ب�جا�ة، من ثم لجأ

إ� أسال�ب عن�فة؛ ألن �خة مروعة دوت من هناك..
� وجدا أش�اء غ���ة ال �� ف�ما �عد ي�دو أن الرجل��
� م�اە النهر الذي �جري خلف المزرعة.. إن النهر �مر

الناظ��ن ��
ع� مقابر هنود حمر قد�مة، ومن الممكن أن تكون هذە
المخلفات منهما، ل�نهما لس�ب ما لم �شعرا أن هذە ��

� التجسس
الحق�قة �ان العام 1770 - ب�نما الرجالن مستمران ��

ا). �انت � � وقعت حادثة (فورتال�� عاجزان عن اتخاذ قرار - ح��
دور�ات سفن الجمارك

اق السفينة تف�ش �عنا�ة أ�ة سفن غ���ة، �عد حادث اح��
� (ني��ورت) (5).. وقد قامت سفينة صاحب الجاللة

�� ( �
�� (لي��

� ا) ال�� � (س�جنت) بتفت�ش سفينة الشحن األس�ان�ة (فورتال��
�قودها الق�طان (مان��ل آرودا)، و�انت قادمة من م� متجهة
إ� (بروف�د�س).. و�تفت�شها تكشفت الحق�قة الغ���ة أن �ل

حمولتها �انت موم�اوات فرعون�ة..
�طانيون ما �عملون؛ فالسفينة ال تحمل �ضائع لم �در ال��
، ومن ثم أخلوا س��لها مع �

مه��ة، ل�ن دخولها �ان غ�� قانو��
� (رود آ�الند)..

منعها من الرسو ��
� عرفوا �القصة، إ� أي جهد �� ولم �حتج س�ان ال�لدة ح��

� کورو�ن)، الذي اشتهر � محتوي هذە السفينة و��� ي��طوا ب��
� خ��ف 1770

بولعه �المقابر وتجار�ه ال��م�ائ�ة الغامضة ��
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قرر (و�دن) أن الوقت قد حان ل�عرف اآلخرون �عض ما عرفه،
� عنه

فلد�ه حقائق عد�دة �مكن ر�طها، ولد�ه شاهد ع�ان ين��
ة �� ما جعلته يزعم ذلك.. التهمة المحتملة، أن الغ��

� الطابق العلوي من الحانة، راح الشا�ان �حك�ان ما
و��

� (مات�سون)، وهو صديق حم�م لـ (و�دن)، ثم إنه شهداە لل�اب��
� ال�لدة، و�ان ما حك�اە غ���ا صادما

رجل ذو حي��ة ونفوذ ��
للرجل، ل�نه �ان يتوقع �ا غامضا مح�طا ب (كورو�ن)، وقد
� لهما.. ثم قال إنه س�طلع �عضا من عل�ة القوم راج��

أص��
الرأي ع� الموض�ع، ل�نه حذرهما من أن �عرف الدهماء �األمر
ح�� ال تكون فتنة، و�عم االضطراب، وتتكرر مأساة حرق

� (سالم)..
الساحرات ��

� (مات�سون) الن��جة العظ�مة إلطالعه ولم يتوقع ال�اب��
اە � سخرا من األمر واعت�� الرجال ع� ما عرف.. صحيح أن اثن��
� جم�عا �انوا يؤمنون أن (کورو�ن) ، إال أن ال�اق�� � خ�ال شاب��
ء �صددە.. تهد�د دائم لل�لدة، وما �قوم �ه �� ال�د من عمل ��
� قرارة أنفسهم،

ء �الخوف.. �انوا �عرفون �� وتملك القوم ��
أن (کورو�ن) شخص ال �جدي معه إ�الغ السلطات وال جعله

ء أقوى وأ��� فعال�ة من هذا.. وح�� �
ك المدينة.. ال�د من �� ي��

�ر ع� الرح�ل، فل�س هذا سوى نقل لو وافق المخلوق ال��
� م�ان آخر..

القاذورات من م�ان ووضعها ��
�ان الزمن زمن الال قانون.. وقد تحدى هؤالء القوم ملك
ب��طان�ا ذاته، فلن �عجزوا عن قهر (کورو�ن).. فلو اتضح أن
� مزرعته �صوت عال، فسوف

الرجل مجنون ��لم نفسه ��
� مصحة.. أما لو اتضح أن األمر أخطر من هذا فال�د

يوضع ��
من قتله وقتل الرجال الذين معه..
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فب�نما هذە المناقشات الخطرة تدور، حدث حادث مروع
ە �عد حدوثه.. ة للقوم غ�� ، لم �عد من س�� �ال تفس��

�د القادم إ� اض ال�� قام القوم �عمل ترت��ات الع��
(کورو�ن)، وقد وجدوا رسالة موجهة له من (سالم)، ممن �د�

� تفك�� عميق..
(جد�اە أورن)، وقد جعلتهم �غرقون ��

) ف�ما �عد هو: �ان نص الرسالة �ما قرأە (�شارلز دکس��
� أنك مازلت تحصل ع� المادة القد�مة �ط��قتك..

����
� (سالم) قد حقق نتائج

وال أحسب مس�� (ه�ش�سون) ��
� كت�تها أفضل.. إن ما أرسلته � لم �عمل، ر�ما ألن ال�لمات ال��
أنت أو لفظتها أنا لم تكن سل�مة، أفهم ج�دا أن األجزاء �جب أن
�
� ال أملك براعتك �� .. إن�� تكون سل�مة �لها، ل�ن هذا عس��

� أذكرك �أال تجلب ما ال تقدر ع� إعادته.. ال��م�اء، ل���
�
� �اسم (س�مون) �ل �اسم (ج�د�اە).. إن �� وأذكرك أال تخاطب��
� ا.. وأنت تعرف خط�� مجتمع كهذا قد ال �ع�ش المرء كث��

� من � معرفة ما تعلمه الزن��
� راغب �� .. إن�� � للعودة �اعت�اري اب��

(س�لفانوس کوس�دیوس) تحت أسوار روما..
�ان هناك خطاب م��ب آخر كتب �لغة أجن��ة مجهول
� الوثائق، وعرف من

الحروف، وقد وجد (وارد) تقل�دا لها ��
جامعة (براون) أنها ال�تا�ة األمه��ة أو األثي���ة..

لم تصل هذە الخطا�ات قط إ� (کورو�ن)، ل�ن اختفاء
�
(ج�د�اە أورن) من (سالم) �عدها، �دلك ع� أن القوم ��

(بروف�د�س) اتخذوا خطوات جادة..
� الحانة،

هكذا راح ال�حارة والعمال األق��اء �جتمعون ��
و�رسمون الخطط للهجوم ع� المزرعة، ومحو أي أثر ل
ء من هذا؛ �

(کورو�ن) من ال�لدة.. و��دو أن (کورو�ن) شعر ���
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� المدينة أ��� من الالزم، وع� وجهه نظرة
ألنه صار يتواجد ��

قلقة
☆ ☆ ☆
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4
�
تقول الوثائق إن جمعا من مائة رجل وقادتهم، اجتمعوا ��

ة من مساء يوم 12 إب��ل 1770.. �انوا ي�تظرون قدوم العا��
هم برح�ل (إزرا و�دن) الذي �ان �قفو أثر (کورو�ن)، و�خ��
�

ع��ته نحو المزرعة.. وعندما سمعوا هدير الع��ة و�� تم��
ع� الج�، حملوا الحراب والبنادق العت�قة والغدارات،

واتجهوا نحو المزرعة..
ن) المجاورة �عد ساعة ور�ــع، ح�ث وصلوا إ� مزرعة (ف��
�
عرفوا أن (کورو�ن) قد �لغ مزرعته، وأن ضوءا غامضا التمع ��

السماء مرة، ثم ساد الظالم �ل النوافذ �عدها.. انقسم الرجال
، �ن رجال تحرس الشا�� إ� مجموعات؛ مجموعة من ع��
وتتأ�د من عدم وصول إمدادات ل (کورو�ن).. مجموعة أخرى
� ال�ب�� �ال�ارود.. تدور حول المزرعة، وتفجر ال�اب الخش��

المجموعة الثالثة تقوم �االقتحام وحصار المزرعة..
وق�� الرجال الل�ل ي�تظرون اإلشارة، و�ان ذلك عند الفجر،
ستان ورائحة غ���ة ك��ــهة، � جاء رسول مغ�� له عينان �� ح��
وقال لمن معه أن يتفرقوا، وال ي�ساءلوا ثان�ة عن أ�ار من �ان
� مش�ة الرجل جعلته غ���ا

ء ما �� �
�د� (جوز�ف كورو�ن).. ��

ون، فإن ش�ئا ما �ال�س�ة لهم.. و�رغم أنه �ان �حارا �عرفه ال�ث��
ا �لما القوا واحدا آخر من � روحه، وقد تكرر هذا كث��

قد ت�دل ��
رفقائهم الذين دنوا أ��� من منطقة الرعب؛ ألنه �ان دائما
� شخص�ته.. لقد

�ك�سب أو �فقد ش�ئا ال �مكن تحد�دە ��
أص�ب الجمع بهلع ال اسم له، أوشك ع� إغالق شفاههم..
وخرجت إشاعات قل�لة جدا حول هذە الحملة، إال أن (�شارلز
� مكت�ة (نیولندن)،

دکس�� وارد) وجد ف�ما �عد �عض الوثائق ��
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ن) الذين �ان بوسعهم أن يروا المزرعة الملعونة كتبها آل (ف��
بوض�ح تام.. و�سمعوا ن�اح �الب (کورو�ن) الغاض�ة..

� تعلن �دء الهجوم، ثم رأوا نورا هائال لقد سمعوا الطلقة ال��
�خ�ج من المب�� الحجري �المزرعة، ثم صوت �اخ غ��ب
م��ــــع ع�� عنه ال�اتب �الحروف وارررر� وارررر�، إال أنه قال إنه
ما من حروف تع�� عنها ج�دا، و�ن أمه فقدت الو�� لدى
� �عنف ح�� إن الشم�ع سماعها.. �عد ساعة راحت األرض ته��
�ت ق��ة.. من ت ع� رف المدفأة.. ثم فاحت رائحة ك�� � اه��
� �انت جد�د عاد صوت طلقات الرصاص مع تلك ال�خة، ال��
أقرب إ� سعال أو غرغرة، إال أن طا�عها المستمر جعلها ت�دو

لألذان ك�خة..
ثم اندلع اللهب من المزرعة، ودوت �خات الرجال ال�ا�سة
الخائفة.. و�عدها تصاعد ض�اب أحمر من المزرعة نحو
السماء.. وأص�ب الجميع �الذعر.. ذعر جعل ظهور تالث قطط
ن).. ثم جاء � مزرعة (ف��

تتقوس، ح�ث جلست جوار المدفأة ��
صوت منغم مفعم �ال�� قادما من ال م�ان.

�قول �الحرف �ما دون ال�اتب:
- دسم�س ج�ش�ت بون دوس�ف دوفما إن�تموس�

� � هذە الحروف، و��� وح�� عام 1919 لم ي��ط إ�سان ب��
) تعرف ما وصفه ة معروفة لعالم األح�اء، ل�ن (دکس�� أ�ة خ��
� تعاو�ذ السحر األسود.. اندوال) �أنه الرعب األق� ب�� (م��
و�أنما تج�ب ع� هذە التع��ذة اندلعت �خات هلع م��عة من
ي من ق�ل، المزرعة.. مع رائحة ك��ــهة لم �شمها أنف ���

و�عدها ساد الصمت والظالم..
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وقرب الفجر جاء رجالن - تف�ح منها رائحة ك��ــهة ال
اب ودفعا ن)، طل�ا �عض ال�� توصف - وقرعا �اب أ�ة (ف��
ثمنه.. وقال أحدهما إن موض�ع (کورو�ن) انت�، و�ن أحداث
ن) إ� أن الل�لة ال �جب ذكرها ثان�ة.. وهذا هو ما دفع (ف��
�طلب من ق���ه أن �دمر الخطاب �عد قراءته، ل�ن الق��ب

الذي لم �طع األمر، قد أنقذ القصة من ال�س�ان لأل�د..
و�ان آخر ما عرفه (وارد) هو أن القوم وجدوا - �عد أسب�ع
من إعالن موت (کورو�ن) رسم�ا - جثة متفحمة ع� العشب..
، وال أي و�ان الغ��ب أن هذە الجثة ال تمت �صلة ش�ه إ� ال���

حيوان سمع اإل�سان �ه أو قرأ عنه..
� تلك الحملة الل�ل�ة، ومن

لم يت�لم واحد من الذين شاركوا ��
� حرصوا بها ع� تدم�� �ل وث�قة المخ�ف أن تالحظ الدقة ال��

�ش�� إ� ما قاموا �ه..
�ان �سعة �حارة قد هل�وا، ل�ن أ�هم اقتنعت �ما ق�ل عن

طة الجمارك.. � معركة مع ��
هال�هم ��

نفس التفس�� قدمه الرجال المجروحون. إال أن اللغز الذي
� �انت � ال�لدة �� تلك الرائحة ال���ــهة الق��ة، ال��

ح�� القوم ��
تف�ح من الرجال �ال انقطاع..

ومن لحظتها تخلصت ال�لدة من �ل ما �ش�� إ� (کورو�ن)
� أوراقها، وأرغمت الزوجة واالبنة ع� تغي�� اسميهما.. �أنما لم

��
�كتف القوم �جعل الرجل �كف عن ال�ينونة، �ل جعلوە �كف

.. �
� الما��

عن الوجود ��
أما المزرعة فظلت مهجورة ح�� عام 1880، ثم �دأت
تتهدم، فلم يبق منها إال أطالل متداع�ة.. ولم �ج� أحد ع�

ى عالم (کورو�ن) من ق��ب.. الذهاب هناك ل��
☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث
�حث واستغاثة

1
�ما رأينا، عرف (�شارلز وارد) للمرة األو� عام 1918 ب�س�ة
� الحال ��ل ما �مت لهذا

إ� (جوز�ف کورو�ن)، ح�� إنه اهتم ��
اللغز ال�ائد.. وما �ان بوسعه - وهو عالم السالالت وأ�ساب
ء عن (کورو�ن) �

األ� - أال �كرس �ل جهدە لمعرفة �ل ��
هذا..

� (أورن کورت)،
�ان ع� (وارد) أن يرى ب�ت جدە القد�م ��

والذي �ە أنه ع� �عد مر� حجر من ب�ته هو.. لم �كن ق�ا،
، ش�د ع� طراز المستعمرات � ل�نه مجرد ب�ت قد�م ذي طا�ق��
� (بروف�د�س)، له سقف منحدر ومدخنة، ولم �كن �ه من

��
ات.. و�انت أ�ة من الزن�ج من غسلة الخارج إال �ضعة تغ��
� الب�ت اآلن ولما �ان أفراد األ�ة �عرفونه،

المال�س تع�ش ��
فقد سمحوا له بتفقد الب�ت.. (آسا) العجوز وزوجته ال�اسلة
ا من الداخل، وفقد زخارفه (هانا).. �ان الب�ت قد ت�دل كث��
األن�قة، �ما أن الجدران قد غط�ت بورق حائط رخ�ص.. حقا لم
�جد (دکس�� وارد) ما �ان ي�حث عنه، ل�نه تحمس لفكرة أنه
� ضمت يوما جدە المخ�ف (جوز�ف � الجدران ال�� �قف ب��
� جدران أ�ة غرفة واسعة �ما

کورو�ن).. راح ي�حث �عي��ه ��
�ر العجوز.. ، �� تكون مكت�ة ال�� �

�ك��
�عد ساعة من ال�حث، وجد غرفة أرض�ة واسعة.. ووجد
� خدش الطالء فوق مدفأتها أن تحته ط�قات من ز�ت، مما ح��
يو�� �صورة ز���ة هائلة الحجم �انت هناك.. راح �حاول �عنف
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غ�� م�ال �خدش الجدار، ثم وجد أن عل�ه طلب عون خب��
اس�نقاذ اللوحات القد�مة..

ة هو مس�� � عاد مع فنان واسع الخ�� �عد يوم��
(وال�� دوا�ت)، وقد قام هذا األخ�� �استعادة اللوحة
� �استعمال ك�ماو�ات خاصة.. وقد دفع م�لغا مناس�ا للزوج��

، تع��ضا عن تخ��ب جدار ب�تهما بهذا الش�ل.. و�وما � الزنجب��
� ال�دا�ة من أسفلها إ�

�عد يوم راحت معالم الصورة تتضح، ��
أع�..

ثم �دأ الوجه يولد ب�طء، و�ان لرجل هادي المالمح �ضع
اءى منها جمة أن�قة، و�رتدي معطفا أزرق، جالسا أمام نافذة ت��
� ذعر

� ع�اب ال�حر.. وهنا فقط أدرك (وارد) والفنان ��
سفن ��

ألع��ة الوراثة ع�� القرون..
�ا �ان انبهار (وارد) هائال ح�� إنه أ�ع ب�حضار أب��ه ل��
هذە المعجزة.. لم تكن األم تحمل أي ش�ه لجدها، ل�ن األب
انبهر �الش�ه إ� حد أنه عرض م�لغا ضخما من المال ع�
اع الصورة سل�مة من � صاحب الدار، �� �ق�ل أن �سمح له �ان��

اض األم الشد�د.. ع� الجدار و�نقلها إ� دارە.. ذلك برغم اع��
� من إحدى � �ارع�� و�صع��ة شد�دة، و�االستعانة �حرفي��
�
�ات الد�كور، تم نقل الصورة لت�ب�تها فوق مدفأة كه���ة �� ��

) �الطابق الثالث.. و��نما (وارد) غرفة مكتب (�شارلز دکس��
� قطع القرم�د فوق ف ع� عمل�ة النقل، وجد تج��فا ب�� ���
� اللوحة.. �ان التج��ف مليئا �الغ�ار و�سيج

م�ان الرأس ��
العنا�ب، ل�ن معها أ�ضا �انت مجموعة من األوراق المصفرة،

ا. ومادة مت��لة ي�دو أنها ر�اط �ان �حزم األوراق مع�
�ة إال أنها � تحسس (وارد) األوراق، فوجدها مكت��ة �اإلنجل��
� الجامعة.. و�ان

بن�ع غ��ب من ال�تا�ة، تعلم قراءته من ق�ل ��
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�
المكتوب هو مالحظات جوز�ف كورون عن سالم و�رف�د�س..
وقد تحمس (وارد) �ما �فوق الوصف، وعرض هذە األوراق ع�
، اللذين ف�ما �عد أقرا �أنها أصل�ة تماما.. و�عتمد � الحرفي��
(و�ل�ت) ع� ما شهدا �ه من أن الف�� لم �كن مجنونا ع�

اإلطالق وقتها.
� مقدمة األوراق كتب (کورو�ن) �خط �دە:

��
� �عدي، وك�ف �قهر الزمن والحدود األرض�ة»

«إ� من �أ��
� أوراق مكت��ة �لغة مشفرة، ومعها - ف�ما �دا ل

�عد هذا تأ��
(وارد) - مفتاحها، ثم الع�ارة جوز�ف كورو�ن.. ح�اته وأسفارە
� وماذا رأي

� 1678 و1687.. إ� أين سافر وأين ��� � العام�� ب��
وماذا تعلم.

☆ ☆ ☆
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2
� � يؤرخ بها أ��� األط�اء النفسي�� اآلن وصلنا إ� النقطة ال��

� �دا�ة جنون (وارد).. و�مكن هنا أن نقول إنه رأى األ�اد�مي��
� دون أن أش�اء أثارت توترە، ح�� إنه عرض األوراق ع� الرجل��
رە اهتمامه �سمح لهما �قراءة المحتوى ذاته، و�حماس ال ي��
�علم األ�ساب وال علم اآلثار.. و��دو أنه عرض األوراق ع�
وي فضولهما الذي قد �قودهما لل�ث�� من � فقط؛ ل�� الرجل��

ال�الم..
� الل�ل �له �درس األوراق، ح�� إن الص�اح جاء

� ب�ته ق��
و��

وهو لم يتحرك.. وح�� وج�اته �ان �أ�لها �عد إلحاح من أمه..
� اللوحة المعلقة ع�

� �ان يتأمل وجه (کورو�ن) �� و�نصف ع��
� األوراق عن والد�ه وانقطعت ساعات

الجدار.. واعتاد أن �خ��
�
� وقت النوم ف�ان �ضع األوراق ��

ر�اضته وجولته اليوم�ة.. أما ��
خزانة مغلقة ب�ح�ام.. و�طب�عته المتوحدة النا�سة من األصل

ة ط��لة.. � سلوك ابنها لف��
لم �جد األبوان ما ي��ب ��

�
� التار�ــــخ �ما اعتاد، �ل ��

ا، ل�ن ل�س �� � �قرأ كث�� �دأ الف��
، واعتاد أن �سافر إ� (بوسطون)؛ � السحر وعلوم الش�اط��
ا غ���ة.. �ما أنه �ان �ستقل � مكت�تها و��تاع کت��

لي�حث ��
� مكت�ة جامعة (إسكس) عن

القطار إ� (سالم)؛ لي�حث ��
� المدينة،

مراجع أخرى.. و�دأ يهتم �أما�ن المقابر القد�مة ��
�
� الدراسة يتدهور، و�ن �ان لم يرسب ��

و�الطبع �دأ تحص�له ��
� مايو استد� أبوا (�شارلز وارد) الدكتور

أي امتحان �عد و��
(و�ل�ت) �� يراە و�ت�لم معه.. ولم تكن مقا�لة مثمرة؛ ألن الف��

�ان متمالك الجأش مس�طرا ع� الحقائق.. و�رغم أنه قل�ل
ال�الم �صعب حصارە، فإن الطب�ب عرف منه ق�سا من األمور
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� وجدها عظ�مة األهم�ة، وتمثل � �شغل �اله.. إن األوراق ال�� ال��
� أحدثها (أي�شتاين) ذاته، ل�ن �ة صدمة تماثل الصدمة ال�� لل���
ال �مكن اس��عابها إال �االعتماد ع� علوم لم تعد مطروقة هذە

األ�ام..
� �جب لمن �درس عل�ه أن يتعلم ��عا تلك الفنون ال��
أوراق (کورو�ن) أن �ج�دها.. وقال إن ق�� (کورو�ن) قد أز�ل من
عل�ه اسمه، ل�ن �عض النقوش قد �ق�ت إهماال، وهذە النقوش
رسمت �عنا�ة ط�قا ألوامر (کورو�ن) نفسه، ومع�� هذا أنها ��

مفتاح ال�حث.. و��دو أن (کورو�ن) لم يرد أن تموت أ�حاثه
معه..

�الطبع �ان الطب�ب رجل علم؛ لذا قاوم االنط�اع القوى �أن
) �لما � الصورة المعلقة فوق المدفأة تتا�عان (�شارلز دکس�� عي��

� الغرفة..
م�� ��

أما وقد طمأن الطب�ب الوالدين أن ابنهما لم �عرض �عقله،
ل األبوان �ش�ل غ�� و�نما هو �صدد كشف هائل، فقد تق�َّ

� أال �ذهب إ� ال�ل�ة ثان�ة.. قال إنه يرغب
متوقع رغ�ة ابنهما ��

� السفر للخارج
، و�نه راغب �� � دراسة ما هو أ��� أهم�ة �كث��

��
� سن السا�عة

�حثا عن مصادر معلومات معينة.. وهكذا - ��
ة - صار (وارد) طل�قا، وقد منحه األب فرصة ثالث سنوات ع��

� ي��دها.. �جري فيها أ�حاثه، و�زور المقابر القد�مة ال��
ة من إحدى جداته، � عام 1923 ورث الف�� ثروة صغ��

و��
� السفر إ� (ل�ف��ول).. ووعد أب��ه �خطا�ات

فأعلن أنه راغب ��
� العالم القد�م.. فلم �جد األبوان

منتظمة ط�لة إقامته ��
المذهوالن إال القبول..

تحل إ� ة تقول إنه س�� عام 1924 أرسل مذكرة صغ��
� المكت�ة القوم�ة هناك.. مرت

�ار�س؛ �حثا عن مخطوطات ��
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�
� شارع (سان

ثالثة أشهر ظل يرسل الخطا�ات من عنوان ��
� أ�ت��ر - جاء

جاك). �عد هذا انقطعت الخطا�ات، ثم - ��
الخطاب التا�� من (براج)، ح�ث قال إنه �ستجوب رجال عجوزا
� يناير

�ملك عددا هائال من مخطوطات العصور الوس�.. ثم ��
� ض�افة من

جاء خطا�ه التا�� من (تر�سلفان�ا)، ح�ث هو ��
�د�� �ال�ارون (ف��نكزي)..

�
� مايو �كتب ألب��ه ينصحهما �عدم السفر للحاق �ه ��

و��
أورو�ا؛ ألن قلعة ال�ارون ال تناسب الزوار أ�دا، وال�ارون نفسه
� ل�س من النمط الذي يروق ألهل (نی��نجلند) المحافظ��

� يناير 1926، و�ان
� ولم �عد الف�� إ� (برف�د�س) إال �� الطيب��

� المساء.. ح�ث راح الف�� �طل برأسه من الع��ة، �لتهم
ذلك ��

الشوارع التهاما..
(بروف�د�س) من جد�د� ح�ث �انت طفولته..

� ارتحل من أجل كشف أ�ارها، وعاد ألنها األرض ال��
تناد�ه..

ا إ� وطنه.. لقد عاد (�شارلز دکس�� وارد) أخ��
☆ ☆ ☆
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3
� تعت�� أن رحلة (وارد) إ� ثمة مدرسة من األط�اء النفسي��

أورو�ا �� �دا�ة جنونه الحق�ق�ة..
ول�ن د. (و�ل�ت) �� ع� إن�ار هذا الزعم، و�ؤكد أن
الجنون حدث �عدها، و�نما غرا�ة ت�فات الف�� تعود ألمور
� الخارج.. فقط ما أع� انط�اع الجنون لم �كن

غ���ة تعلمها ��
سوى أصوات غ���ة، ت��عث من صندرة ب�ت (وارد) ح�ث
المعمل، الذي راح �ح�س نفسه ف�ه أ��� الوقت.. و�رغم أن
� ل�نته

هذە األصوات �انت تخ�ج من حنجرة (وارد)، إال أن ��
� قلب �ل من �سمعها.

وصوته ما يث�� الره�ة ��
ولوحظ أن (نيج) - القطة السوداء المحب��ة - �انت تقوس
� �سمع هذە األصوات و�انت الروائح المن�عثة من ظهرها ح��
� األغلب عط��ة ذات خاص�ة

المعمل أح�انا منفرة جدا، ل�نها ��
مدوخة.. واألسوأ هو أن الف�� صار �ش�ه صورة جدە المعلقة
.. و�لما زارە الطب�ب �ان �جد ع�ا �الغا ع� المدفأة أ��� فأ���
� الوصول إ� نفس�ته، و�ان يرى رسوما �الط�شور تم محوها

��
ع� األرض.. يرى نجوما خماس�ة ودوائر غ���ة..

� العام 1927 ازدادت األقاو�ل عن جنون (�شارلز دکس��
و��

� الدار.. وازدادت طقوس
ا إ�قاء الخدم �� وارد)، وصار عس��

� المعمل و�أ�ل ف�ه، فال
ال��ة واالنعزال، ح�� إنه صار ينام ��

� ل�لة تأخر
�خ�ج إال نادرا لجلب �عض ال�تب من المكت�ة.. و��

فيها �الخارج ح�� الفجر، استطاعت األم أن ترى ع��ة تقف أمام
ال�اب، �خ�ج منها أر�عة رجال �حملون صندوقا ط��ال مغلقا،

و�دخلونه إ� الب�ت..
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� تخلص (�شارلز) من الج��دة اليوم�ة ق�ل أن �عد يوم��
�قرأها أحد من أهل الب�ت، وف�ما �عد استطاع د. (و�ل�ت) أن
اجع �عرف تار�ــــخ اليوم �دقة، وذهب إ� مكتب الج��دة ل��

ال�سخة المختف�ة، و�ان المكتوب فيها هو:
� القبور فجر اليوم

م�اغتة �عض نا���
�
ا��شف (رو�رت هارت) الحارس الل��� ��

المدافن الشمال�ة، مجموعة من الرجال ومعهم
� أقدم م�ان �المقابر. ومن الواضح أنه

س�ارة ��
�
�اغتهم ق�ل أن �حققوا هدفهم. قد حدث هذا ��

الرا�عة ص�احا حينما سمع الحارس صوت محرك.
ولما سمع الم�سللون صوت خطواته، وضعوا
� ع��تهم، وفروا ق�ل أن �لحق

� صندوقا �� م�ع��
بهم. ولما لم توجد أ�ة مقابر منبوشه، فإن (هارت)
يؤكد أنهم �انوا �حاولون دفن الصندوق الذي
� طة أن هؤالء من مهر�� معهم. وقد رجح رجال ال��

� حفرة
الخمور، وقد حاولوا دفن �ضاعتهم ��

طة هناك. عم�قة، وجدها رجال ال��
 

� األ�ام التال�ة ازداد (�شارلز) عزلة وغموضا، وازدادت
��

الضوضاء والروائح الغامضة المن�عثة من الم�ان..
� عمله أو

ة �الغة إزاء ما ي���� وشعر أبواە و د. (و�ل�ت) �ح��
التفك�� ف�ه..

� تلك الل�لة الغ���ة تعالت �خات (وارد) من حجرته،
و��

� المدينة، وهو ن�اح قوي إ� درجة أن الصحف
وتعا� ن�اح ��
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، وسمعته األم المذعورة �قول � اليوم التا��
ت�لمت عنه ��

�الحرف:
- دسم�س مش�ت بون دوس�ف دونما إن�تموس�

ولم تغب عنها داللة هذە ال�لمات، فقد ح� لها (�شارلز) -
ها �ا��شافاته فيها - أن هذە �� � �ان �خ�� � األ�ام الخوا�� ال��

��
� قتل � الل�لة ال��

� تصاعدت من مزرعة (كورو�ن)، �� ال�لمات ال��
فيها واآلن �دأ ي�شد ش�ئا �دا لها مثل:

� إ�ج�ب ثرودام..
- �� ناش ی�ج سوتوث ��

وراح الصوت �علو أقوى وأقوى.. هرعت األم ��ل ما �شعر
� إ�ار

� أمومتها من قوة، تق�ع ال�اب ��
�ه من ذعر، و�ل ما ��
ل�نها لم تتلق إجا�ة..

� من
ول�ن �عد قل�ل سمعت �خة ش�طان�ة م��عة تأ��

، و�ن لم �كن بوسعها ف�ما �عد أن الداخل.. هنا فقدت الو��
تقدم س��ا محددا..

وجاء (وارد) األب من عمله، ل�جد الخدم المذعور�ن
ونه أن األم تقف عند �اب ابنها.. �خ��

ه�ع إ� هناك فوجدها ممددة ع� المدخل فاقدة الرشد..
�
� سمع ش�ئا �اد �جعله �� ه�ع يرش وجهها �الماء ال�ارد، ح��

نفس حالتها..
ا.. فمن وراء ال�اب �ان هناك صمت.. ل�نه ل�س صمتا تام�
�انت هناك محادثة خف�ضة ال �مكن اس��عاب مقاطعها، ل�ن
� النفس.. محادثة لها طابع السؤال

ش�ئا فيها يث�� الف�ع ��
والجواب..

والصوت اآلخر ال �مكن أن �خ�ج من حلق (�شارلز) أ�دا،
� التقل�د..

مهما �لغت براعته ��
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� ِّ حمل األب زوجته م�عا إ� الطابق السف�� ق�ل أن تم��
ا من هذە المحادثة.. وقرر أن يتخذ مع ابنه إجراءات

�
حرف

حازمة، فمهما �لغت أهم�ة أ�حاث ابنه، ف�� قد �لغت درجة
خطرة تتهدد السالم النف�� لهذا الب�ت.. ال �د أن الف�� قد
تخ� عنه عقله تماما؛ ألنه ما من تفس�� ل�ل هذە ال�خات
الجنون�ة والمحادثات الخف�ضة مع ال أحد.. ولو لم يوقف هذا

�له، فلسوف تهلك م�� (وارد)، و�فر الخدم جم�عا.
� دخل األب غرفة ابنه، �ان أول ما الحظه هو أن ش�ئا وح��
� � الم�ان، ثم أدرك أن الصورة ال��

� م�انه.. دار �عي��ه ��
ما ل�س ��

ع� المدفأة..
صورة (جوز�ف کورو�ن).. لم تعد هناك.. لقد تمزقت..

� �ل صوب ع� األرض..
تحولت إ� أشالء وتناثرت أجزاؤها ��

☆ ☆ ☆
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الفصل الرابع
تحول وجنون

1
� �شاطاته الل�ل�ة

� األسابيع التال�ة استمر (دکس�� وارد) ��
��

المصح��ة �صخب عال، أو صوت محاورات مع طرف مجهول،
� �اللوم، ب�نما ابنه �قدم وعودا

� �ل مرة �ان األب �كت��
و��

ة ال�لدة، � مق��
� اآلن ذاته حدثت حادثة معينة ��

واه�ة.. و��
تتعلق بن�ش ق�� من �د� (عزرا و�دن).. وقد أخ�ج المجهول
جثته - أو ما ت��� منها - ومزقها �الفأس تم��قا.. لم �عرف أحد
� وجدوها جوار الق�� تدل الفاعل، و�ن �انت آثار األقدام ال��
ع� حذاء رجل ثرى.. لم �عرف آل (و�دن) س�ب هذا ولم
طة �حادث مماثل منذ ة فذكر ال�� يتهموا أحدا، أما حارس المق��

.. � � الحادث�� طة اس��عدت وجود عالقة ب�� شهر، ل�ن ال��
� هذا الحادث والشاب ف�ما �عد ر�ط األط�اء النفسيون ب��
� حوادث مص (�شارلز دکس�� وارد)، �ما أنهم ر�طوا ب�نه و���
� المنطقة مؤخرا.. إن هذە الحوادث حديثة

� تكررت �� الدماء ال��
ح مفصل.. لقد �دا أنها ة �ح�ث ال تحتاج إ� �� جدا وشه��
� السن والن�ع، و�دا أنها �ستهدف �ستهدف ضحا�ا مت�اي��
: (نورث إند) قرب ب�ت آل (وارد) ومزرعة (بوتكست).. � منطقت��
لقد هوجم عابرو الط��ق وأصحاب المنازل ذات النوافذ
المفتوحة، ومن ظلوا أح�اء تحدثوا عن وحش نح�ل رشيق، �ان

� حناجرهم أو أذرعهم، و�متص الدماء بَنَهم..
�غرس أسنانه ��

� �شارلز وارد) � إ�ار أن ي��ط ب��
وقد رفض د. (و�ل�ت) ��

وهذە الحوادث، وقال: لم �كن (وارد) قادرا ع� هذە األفعال
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� أمور م��عة دفع ثمنها
ولم �ذق طعم الدم قط.. لقد تورط ��

غال�ا، ل�نه ل�س غوال وال وحشا..
، مما دفع � ا، وتدهور جهازها العص�� وساءت حالة األم كث��
الطب�ب إ� أن �طلب إرسالها إ� إحدى المصحات ال�ع�دة.

ونصح األب واالبن أال يرسال لها إال خطا�ات تحوي �ل خ��
سع�د..

ء الذي أنقذ ح�اتها.. �
ور�ما �ان هذا هو ال��

ي مزرعة بوتكست).. �عد هذا اتخذ (وارد) عدته �� �ش��
اها �عد جهد، وألح إلحاحا شد�دا ع� السما�ة، ح�� اش��

دد قل�ال.. � م��
و�ثمن �اهظ من مش��

� ع��ة، تحت
و�عان ما نقل �ل متاعه وحاج�اته إليها ��

جناح الل�ل.. و�ان متاعه يتكون من أجهزة معمله وكت�ه
ات أطول، � ف��

الرهي�ة.. و�عان ما �دأ �ستقر هناك و�ق��
� �ر الش�ل نصف هج�� ، أحدهما برتغا�� �� � واتخذ له رف�ق��

)، واآلخر رجل أ�اد��� من زمالئه له لح�ة � اسمه (جوم��
..( � ان أن اسمه د. (أل�� مصبوغة وع��نات سم�كة، عرف الج��

� ال�لدة عن التجارب
ولقد راحت اإلشاعات ��ي ��

� �قوم بها (وارد)، وعن �م�ات اللحم ال��م�ائ�ة الغامضة ال��
ء من الجزار، وعن أصوات االستغاثة والهلع � � ت�� الضخمة ال��
� � هذە المزرعة و��� � تصدر من المزرعة ل�ال.. ور�ط القوم ب�� ال��

� دائرة مركزها هو
و�اء مصا�� الدماء، الذي اجتاح الم�ان ��

المزرعة..
.. ً

ظل (وارد) �ع�ش تحت سقف أب�ه، وازداد ضعفا ونحو�
ولم ت�د قصصه هذە المرة مقنعة، وهو �ح� للدكتور (و�ل�ت)
عن �حوثه المستق�ل�ة العظ�مة.. وح�� هذە اللحظة �ان د.

(و�ل�ت) �� ع� أن الف�� عاقل تماما..
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اير 1928، تل�� د. (و�ل�ت) من �شارلز) خطا�ا � 9 ف��
��

ە ذا أهم�ة فائقة، ل�ن د. (ال�مان) �� ع� أن هذا �عت��
الخطاب نموذج لحالة من العته الم�كر (د�م�شا ب��كوكس).
ب�نما �� (و�ل�ت) ع� أن الخطاب هو آخر �لمات عاقلة

: � عاثر الحظ.. ونص الخطاب �ما ��� للف��
اير 1928 8 ف��

بروف�د�س
ع��زي د. (و�ل�ت):

ا �� أ�شف ما وعدتك �ه من أشعر أن الوقت قد حان أخ��
زمن، ولن أ�ف أ�دا عن تقدير ما أظهرته ا� من كرم، وما
ف أنه �دال من الن� � أع�� . ع� أن�� منحت �� من ثقة وص��
الذي حس�ته لم أجد إال الرعب.. ل�س هذا إعالن ن� �ل طلب

غوث..
طلب نصنع ألنقذ نف�� والعالم من هول �فوق �ل
�ة.. هل تذكر ما حكيته لك عن الحملة حسا�ات وتخ�الت ���
الل�ل�ة ع� مزرعة (كورو�ن)؟ �جب تكرار هذا اآلن.. وعل�ه
�ة.. � الطب�ع�ة.. سالم ال��� يتوقف سالم هذا ال�لد سالم القوان��

ور�ما سالم هذا ال�وكب..
لقد جل�ت لعالمنا ش�ئا مخ�فا، واآلن من أجل الح�اة وال���

� ع� إعادته إ� الظالم ثان�ة.. لقد فارقت
�جب أن �ساعد��

مزرعة (بوتكست) لأل�د، وعل�ك أن �ستأصل �ل ما هناك ح�ا
أو ميتا..

� مازلت هناك.. ولسوف أف� وال تصدق من �قول لك إن��
� فيها

� تجد لد�ك سبع ساعات متصلة تص�� ء ح�� �
لك �ل ��

� �املة.. نعم.. إن القصة بهذا الطول حقا.. إن لدى إ� قص��
ل، ل�نهم ل�سوا بهذە � أر�عة رجال من و�الة خاصة يراقبون الم��
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، وال ��
� ال�فاءة ألنهم ال �عرفون ما هم �صددە.. تعال إ� م��

ض � ال أعرف من - أو ما �مكن أن �عرف و�ع�� تتلفن ألن��
ط��قك..

��ل جد�ة و�أس
�شارلز دکس�� وارد

ملحوظة:
�
) �مجرد رؤ�ته وأذب جسدە �� � أطلق الرصاص ع� د. (أل��

الحمض.. ال تحاول حرقه..
 

ة قرأ د. (و�ل�ت) الخطاب العج�ب. �انت الساعة العا��
ص�احا، ولم �كن �ستطيع تأج�ل سماع القصة أ��� من هذا..
� الرا�عة ع�ا، وهكذا �مكن إنهاء

فقرر أن يتوجه إ� دار وارد) ��
ة مساًء.. � العا��

سماع القصة ��
� الرا�عة اتجه إ� الب�ت، ل�نه - لخي�ة أمله - لم �جد

و��
� ع� ال�اب، أن (وارد) �ن الواقف�� .. قال له أحد المخ�� الف��
الشاب تل�� م�المة ص�اح اليوم �دت كن�ع من التهد�د، و�نه راح
� الهاتف ع�ارات من قب�ل: ال ترسل الم��د.. فأنا مرهق و

يردد ��
أنا �حاجة إ� إجازة و ال تفعل ش�ئا ق�ل أن نتفق.. ثم وضع
� الواحدة �عد الظهر عاد ليتخلص من

السماعة وغادر الدار.. و��
� �عض ال�تب ع� رفوف مكت�ته، و�ان صوت ال��اء واألن��

عال�ا، ح�� إن الخادم �ساءل عن وجود مش�لة، ل�ن (�شارلز)
� عروقه، ثم غادر الدار من

نظر له نظرة جعلت الدماء تجف ��
جد�د..

� ي�تظر عودة الف�� دخل د. (و�ل�ت) المكت�ة وق�� ساعت��
�ال طائل.. راح يتأمل رفوف ال�تب، ثم توقفت عيناە عند
� تفتت وتمزقت فوق المدفأة.. الحق أنه لم �حب اللوحة ال��
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تلك الصورة قط، و�رغم قوة أعصا�ه، فإنه شعر �أنما تركت
ا، أن �شعر � غادر الدار أخ�� .. فلم �ملك ح�� خلفها جوا من ال��

� من جد�د.
�امتنان شد�د ل�ونه �شم الهواء الن��

☆ ☆ ☆
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2
) �األب � مرت أ�ام لم �عد فيها الف�� إ� الدار، واتصل د. (أل��
ە أن ابنه منهمك �صدد عدد من اال��شافات المهمة، لهذا �خ��
� المزرعة.. لم يتمالك األب شعورە �أن هذا

س�تغ�ب ط��ال ��
ء ما.. وهنا وجد د. (و�ل�ت) نفسه �

الصوت مألوف �ذكرە ���
� تصديق زم�له الغامض ذي ، و��� � تصديق خطاب الف�� حائرا ب��
ا �عد أسب�ع قر قرارە ع� ز�ارة المزرعة؛ لمعرفة اللح�ة.. وأخ��

الحق�قة من فم صاحبها..
قاد س�ارته ع�� ط��ق (لوكوود)، ثم ترجل..

� البيوت القل�لة هناك.. � ب��
وم��

تغا�� � ال�� ق�ع ال�اب �حزم، ثم ت�لم �جرأة مع الهج��
المخ�ف الذي فتح ال�اب.. قال إنه �جب أن يرى (�شارلز وارد)
� جعله

لألهم�ة، وهو لن �ق�ل أي عذر، ولن �جدي منعه إال ��
تغا�� قل�ال، ل�ن (و�ل�ت) ي�لغ األمر إ� (وارد) األب.. تردد ال��

ا يث�� کرر أمرە �صوت أع�.. هنا سمع من الظالم صوتا م�حوح�
الرعب و�ن كنت ال تدري ِلمه:

).. �مكننا أن نت�لم اآلن.. ثم صدر - دعه �دخل �ا (تو��
��ر من األرض�ة، فاتضح أن قائل هذە ال�لمات لم �كن إال

(�شارلز وارد) نفسه.
� �قر فيها � أنها المرة األو� ال��

وت�من أهم�ة هذە المحادثة ��
ف � عقل �شارلز)، وللمرة األو� �ع��

(و�ل�ت) �حدوث خلل ��
�أن هذا العقل �ان عقال غ���ا عن العقل الذي ر�اە منذ ستة

ا.. �ن عام� وع��
انح�� الف�� واقتاد الطب�ب إ� الداخل، وراح يتحدث �ذلك

الصوت الم�ح�ح الغ��ب الذي حاول أن �ف�ە:
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- قد أص�ت �الدرن من هواء النهر المشئوم هذا.. أعتقد أنك
ە �ما �قلقه.. � ألمل أال تخ�� ، و�ن�� �

ى ما دها�� موفد من أ�� ل��
سأله د. (و�ل�ت) عن خطا�ه األخ�� المذعور.

وهو يتم�� لو لم �كن الم�ان مظلما إ� هذا الحد..
: فقال الف��

� حالة عص��ة س�ئة، وأقول
�� � - كنت سأتطرق لهذا.. إن��

ا، � ال أفعل �� � أؤكد لك أن�� .. ل��� وأفعل أش�اء غ���ة �ال تفس��
� أتعلم أش�اء مهمة � ستة أشهر أخرى.. إن�� � ألرجو أن تمهل�� و�ن��
� � �ملك هذە القدرات ح��

ل�ن ل�س من ال�تب.. لقد �ان سل��
جاء ال�صاصون ودمروە.. أنا اآلن ق��ب جدا من هذا المستوى..
� قلته ء س�� �

� ألعتذر عن أي �� ) رجل ك��م، و�ن�� � د. (أل��
� كنت أهاب العمل، فقد ، وألن�� �صددە.. إنه ذو عون عظ�م ��
� أنه ل�س هنا اآلن؛ ألنه هبته هو أ�ضا بنفس القدر.. و�ؤسف��

� م�ان آخر..
�قوم �عمل ما ��

نظر له د. (و�ل�ت) ولم �جد ما �قول.. ل�نه �ان أم�ل إ�
تصديق الخطاب؛ ألنه أقرب إ� (وارد) الذي عرفه، منه إ� تلك
، أن � � حوارە مع الف��

المحادثة الغ���ة الم���ة.. وقد الحظ ��
� �ش�ل غ��ب أ���

األخ�� �دا أ��� اهتماما وتفاعال مع الما��
�كث�� مما �مكن أن يهم دارس تار�ــــخ، ل�نه �ان يتحدث برغمه
ء ع� �

، و��ذل جهدە �� �قنع د. (و�ل�ت) �أن �ل �� عن الحا��
ي معمله ما يرام، و�مكنه أن يرحل فال يرجع.. �ل إنه دعاە ل��

� المزرعة..
ومكت�ته ��

أدرك (و�ل�ت) ع� الفور أن هذە ال�تب والمعدات القل�لة
� م�ان ما

ل�ست سوى غطاء خداع واٍە جدا.. �التأ��د توجد ��
مكت�ة ومعمل حق�ق�ان، ول�ن أين؟
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ء ال �عرف كنهه - �
� العثور ع� ��

� النها�ة - وقد فشل ��
��

ء.. قرر األب أال تعرف �
ە ��ل �� عاد إ� (وارد) األب وأخ��

ى ء، وقرر أن يزور ابنه بنفسه ز�ارة مفاجئة ل�� �
الزوجة �أي ��

ما هناك.. ل�ن ال��ارة لم تثمر عن أ�ة معلومات ذات ق�مة، ما
عدا أن الف�� صار أسوأ.. ولم �عد �حتمل أي ن�ع من الضوء، �ما
ا ومخ�فا معا.. أن صوته الم�ح�ح جعل من سماعه ش�ئا عس��
� المصارف جاءوا إ� الب�ت ي�ساءلون عن

واألسوأ هو أن موظ��
س�ب تغ�� توقيع الف�� ع� الش��ات، �ح�ث لم �عد �ش�ه
توق�عه األص�� أ�دا، وقد زعم الف�� لمن قصدوا المزرعة أن

� أثناء ال�تا�ة..
� جعل �دە ترتجف �� مرضه العص��

والحظ الموظفون أن الف�� صار �الغ الجهل �األمور المال�ة،
.. الحظوا كذلك أنه � �ان �عالجها �عنا�ة منذ شهر أو أ��� ال��
.. �انوا �عرفون أنه مولع �اآلثار والتار�ــــخ، ل�ن مهما �لغ تغ��
�
ولعه، فلن �صل األمر إ� أن �ستعمل لغة قد�مة عجي�ة، و�أ��

� شهر مارس - جاء د.
� النها�ة - ��

ب��ماءات غفل عنها الزمن ��
، وذهبوا مع األب ل�قا�لوا � (و�ل�ت) بثالثة من األط�اء النفسي��
، و�طلبوا منه أن �ق�ل دخول المصحة.. من الغ��ب أن الف��

الف�� لم �قاوم وق�ل الفكرة ع� الفور...
☆ ☆ ☆

� �مل�ها د. (و�ت) ع� � المصحة الخاصة الجم�لة ال��
و��

ع األط�اء �فحصون الف�� �عنا�ة.. � (كونات�کت)، ��
الساحل ��

� طرأت عل�ه؛ التمث�ل ات الجسمان�ة ال�� هنا فقط الحظوا التغ��
ة.. ء والجلد الغ��ب واالنع�اسات العص��ة المح�� � ال���

الغذا��
� �الطبع هو د. (و�ل�ت)؛ ألنه �عرف الف�� و�ان أفضل المالحظ��

من طفولته.. ح�� الوحمة الش�يهة �ال��تون ع� الردف قد
اختفت، وظهرت وحمة ع� صدرە لم تكن هناك قط.. وقد
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� �عض �قاع
� يرسمونها للسحرة �� ذكرت الطب�ب �العالمات ال��

األرض النائ�ة.. ضا�قه كذلك وجه الف�� دون أن �عرف لذلك
� الف�� ال�م�� توجد ند�ة س��ا، ح�� تذكر فجأة أن فوق ع��

� صورة (جوز�ف کورو�ن)..
� رآها �� �ال��

� اآلن ذاته عكف األب و(و�ل�ت) ع� مطالعة ب��د الف��
��

الذي �صل إ� المزرعة، وقد استلفت نظرهما هذا الخطاب
الغ��ب القادم من (تر�سلفان�ا) موجها إ� د. (و�ل�ت):

- قلعة ف��نكزي
7 مارس 1928

ع��زي:
ون جند�ا للتحقيق م�� ف�ما �قول ال��فيون � ع��

جاء��
� الوقت الذي �ان

� حقا، �� .. هؤالء الرومانيون �ضا�قون�� � ع��
اب (6) اء أي مجری ب�عض الطعام وال�� بوسعك ف�ه ��

� أنك تطلب أعدادا أقل هذە األ�ام؛ ألن الحراس من
���

غ�� رأس خطرون، و�مكن أن �جلبوا المتاعب لو وجدهم أحد
عندك.. هل مازال فتاك خائفا؟ لو وجدته كذلك فمن الصالح
� والمسدس أن تضع نها�ة لألمر.. إن لد�ك ال�دين الق��ت��
ة الحفر خالل عام سأحصل ع� ، والقبور ل�ست عس�� � والسك��
العدد الذي أر�د من تحت (ممف�س)، عندها لن تكون حدود لما

� عاما.. ة �مائة وخمس�� � أفوقك خ�� �ستطيع عمله.. وتذكر أن��
نفرو �ان آی جادوث..

☆ ☆ ☆
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الفصل الخامس
�ابوس وطوفان

1
ك آثارها ع� ة المروعة، لت�� ء ��عا تل�م الخ�� � واآلن ت��
وجه من �عرف �اسم (مار�نوس �كنل و�لت)؛ وتض�ف عقدا إ�

سنه المتقدمة أصال.
ا �حيق �العالم، ا مستط�� لقد أدرك مع األب أن هناك ��
أقدم �كث�� من سحر (سالم).. وقد استحوذ هذا ال�� ع�
� ع� األقل منهما (�شارلز وارد).. أما ما �قوم �ه هؤالء رجل��
� �دأت فقد صار واضحا اآلن من الخطا�ات والحقائق ال��
ة � �خ�� اعة مستعين�� ) ب�� تتجمع.. إنهما �مارسان (النكروما���
� من (رومان�ا) و(و�راج)، وهما اللذان استعان بهما غول��
� أ�حاثه السا�قة.. �سطوان ع� المقابر القد�مة

(�شارلز) ��
دا من الغ�ار � أن �س��

ح�ث يرقد أح�م وأعظم الرجال، أمال ��
�عض �قا�ا العقل والو�� اللذين �انا �حر�ان هؤالء..

�
لقد وجدا طرقا آثمة إلعادة الح�اة إ� تلك العقول، ر�ما ��

نفس الجسد أو جسد آخر، وهذا �ذكرنا ��الم (بور�للوس) عن
استحضار (أمالح جوه��ة) من �قا�ا الجثث.. ومن هذە األمالح
�مكن الحصول ع� الح�مة مقطرة.. ثمة معادلة استحضار
اب إ� حالته.. ومن الواضح هذە األمالح، ومعادلة إلعادة ال��

أنها أجادا هذا األسلوب وصارا قادر�ن ع� تعل�مه..
وارتجف د. (و�ل�ت) ود. (وارد) وهما ي�تقالن من اس�نتاج
مخ�ف إ� آخر.. ماذا عن (�شارلز)؟ أ�ة قوى مخ�فة وصلته من
� تماما؟

� الما��
جدە (جوز�ف کورو�ن) وجعلت عقله �ع�ش ��
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من الواضح تماما أنه وجد ق�� (کورو�ن).. إن حادثة �قة
ة أمر ال �مكن �س�انه �سهولة.. المق��

من الواضح كذلك أن (�شارلز) استد� ش�ئا ما فجاءە..
هذا هو � الصوت الذي سمعه األب يتحدث مع (�شارلز)
( � خلف �اب الغرفة.. أل�س هذا الصوت هو نفسه صوت د. (أل��

� تحدث إل�ه ح��
ة مفزعة ل�ت نداء (�شارلز) خلف هاتف�ا؟ ترى أ�ة ح��
ذلك ال�اب المغلق؟ إن د. (و�ل�ت) �شعر - �ل و�عرف - اآلن أن
عقل (جوز�ف کورو�ن) قد عاد �مارس الوجود ع� هذە

األرض..
وقرر الرجالن أنه مادام من المؤكد وجود أنفاق ��ة تحت
المزرعة، فإن من واجبهما استكشاف هذا الم�ان �عنا�ة.. وقررا

� تح��ان ما �لزم للحفر والتنق�ب. ا حقي�ت�� أن �ح��
� ص�اح السادس من إب��ل وصل الرجالن إ� المزرعة..

و��
� القبو..

� ي�دأ ��
�انت خال�ة اآلن، و�انا �عرفان أن العمل الحق���

و�ان (و�ل�ت) �عتقد أن الط��ق الصحيح لل�حث هو أن �فكر
بنفس ط��قة (وارد) الشاب، الذي �حث عن األقب�ة للمرة

األو�، دون أن تكون لد�ه فكرة عن م�انها إال اإلشاعات.
و�الم��د من التدقيق، و�استعمال ط��قة االس��عاد استطاع
لقا من األرض�ة.. وتحته وجد غطاء من � أن �جد جزءا م��
الخرسانة له حلقة �فتح منها، و�ان سهل الفتح.. ل�نه الحظ
ش�ئا غ���ا ع� األب.. �ان يتأرجح أماما وخلفا کدنٍّ ثق�ل،
وأدرك (و�ل�ت) أن هذا �س�ب الهواء المسموم القادم من
ك ش�ئا للظروف.. أخ�ج الرجل من المزرعة، الفتحة، لذا لم ي��
وأرغمه ع� أن �ستقل س�ارة أجرة تعود �ه إ� دارە، ثم عاد
� األرض�ة.. أخ�ج كشافا ولف مند�ال

وح�دا إ� تلك الفتحة ��
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�
حول أنفه.. ثم تفحص الفتحة ج�دا، فوجد أن �داخلها درجات
سلم معد�� وسط جدران من خرسانة، �عدها ت�دأ درجات

صخ��ة ته�ط إ� أسفل..
☆ ☆ ☆
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2
لم تكن الدرجات حلزون�ة، ول�نها مستمرة ألسفل �ال
� سمع صوتا � وهو يه�ط، ح�� انقطاع.. وقد عد الرجل ثالث��
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� ما غ���ا.. عندها كف عن العد.. صوت من خوارق الطب�عة ال��
�ان لها أن توجد.. هل �مكن أن ندعوە لحما يتألم من دون

عقل؟ أي صوت هذا؟ لقد �دأ واستمر إ� ما ال نها�ة..
� (جوز�ف كورو�ن) وتجار�ه الرهي�ة، وراح

حاول أال �فكر ��
�ستكشف الم�ان الذي وصل إل�ه..

إنه مجموعة من الغرف ذات األسقف الحج��ة المنحوته،
� تمثل ثروة لهواة دراسة المعمار هناك غزو هائل من الغ�ار وال��
وخيوط العنكبوت، الم�ان ال ي�دو أن قدما قد دخلته منذ قرن

ء من الحداثة.. �
ا وصل لغرفة ع� �� ونصف.. أخ��

� �ل
�انت هناك رفوف كتب ومواقد ز�ت ومصابيح ��

� أخرجها م�ان.. و�ان ي��د أن �جد األوراق المشئومة، تلك ال��
� (أورن کورت).. ل�ن ك�ف

(وارد) الشاب من وراء الصورة ��
�مكن هذا مع �ل هذە األوراق؟ إن األمر �حتاج إ� أ�ام وشهور..
، وعرفها ألنه سمع � � خزانة من الماهوج��

ا وجدها �� أخ��
� اللذين شاهداها مع وارد) من ق�ل.. رأى هذە شهادة العامل��
� �حدد اتجاە القراءة الع�ارات مكت��ة إ� جوار رسم تن��

الصحيح من رأسه إ� ذ�له، و�ان المكتوب عند الذ�ل هو:
�ای نجناە، پ�ج سوثوث

�� لج�ب
فای ثرودوج، يوااە، ج�ب ل�ب

زرو
� هذە الع�ارات، ح�� إنه وجد نفسه

ء ما فاتنا �� �
�ان ��

يرددها مع أنفاسه دون أن �دري.. ثم قرر أن عل�ه أن �جد
� �ل ال�حارة الذين اختفوا، و�ل القبور

المعمل.. عل�ه أال �فكر ��
� رآها الرجال الذين هاجموا هذا � انتهكت، و�ل األهوال ال�� ال��
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الم�ان من قرن ونصف.. المش�لة �� أن الضجيج يتعا� وثمة
ما �شعرك �أنه قادم من أسفل.. ب�نما العفن يزداد قوة.. هذە
�
قاعة تح�ط بها درجات حج��ة، وثمة فتحات موح�ة ��

األرض�ة..
� النها�ة وجد غطاء ع� األرض ث�تت �ه حلقة معدن�ة..

��
� ح�اته،

مد �دە ورفع الغطاء، فتصاعدت أخ�ث رائحة شمها ��
�ات مكتومة.. مدَّ ذراعه � �صوت �� � هذە المرة اختلط األن��

و��
� قاع تلك الحفرة، فرأى ش�ئا

ء يرقد �� �
ي أي �� �ال�شاف ل��

� � جنون محموم ع� جدران الحفرة ال��
أسود �صعد و�ــه�ط ��

ء فال�د أنه جائع �عد شهر �
ا �ان هذا ال�� �ن قدما.. أ�� ت�عد ع��

�امل منذ دخل (وارد) المصحة.. لهذا الس�ب �ان (کورو�ن)
� لفتت نظر الق��ة.. ي�تاع �ل هذە ال�م�ات من اللحم ال��

� ندم عليها ب رأسه ونظر نظرة أخرى، و�� النظرة ال�� قرَّ
� كجراح عظ�م، وجعلته ا، ألنها أنهت تار�خه المه�� ف�ما �عد كث��
� مصحة د. (و�ت).. سقط المص�اح من

�� � أقرب إ� المجان��
� قاع

، وسمع صوت األسنان �� � فقدت توافقها العض�� �دە ال��
الحفرة و�� تمضغ المص�اح.. �خ و�خ �ما لم �حسب نفسه
، فقد راح يزحف � عن الس�� قادرا.. ولما �انت قدماە عاجزت��

ء ال �مكن وصفه. �
ع� ركب��ه مبتعدا.. أما ما رآە ف��

�ــــح �ابو�� ل�نه �.. �ان أقرب إ� نقش ع� ��
�ان ك�انا مشوها غ�� مكتمل ال �مكن أن �كون ابن

الطب�عة..
� الظالم مذعورا.. وهنا

راح العرق �س�ل منه وهو يزحف ��
�
رأى ما لن ي�ساە أ�دا.. �انت واحدة من تلك الفتحات ��

ء الذي رآە لن �
اح ألع� ب�طء.. و�ان �عرف أن ال�� � األرض�ة ت��
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�ستطيع �سلق الجدران الزلقة، ل�نه �ان �خ�� أن �مسك
�قدمه..

�
� الظالم مرددا الصلوات.. �احثا عن أي ضوء ��

راح يزحف ��
� المكت�ة.. �ان

الظالم الدامس من حوله.. ضوء �مّت لما تركه ��
� فتحة ال يراها، ب�نما

� ذعر خش�ة أن �قع ��
يتحسس األرض ��

� �صمان مسمع�ه.. الرائحة الخانقة وصوت األن��
� الفتحات لحسن حظه�

� �ا��
والمش�لة �� أنه لم ير ما ��

�
� فتحها من ق�ل فجذب �دە �� ذات مرة لمست �دە الحلقة ال��

هلع..
� المكتب،

ا رأي ضوءا خافتا من شمعة �ان قد أشعلها �� أخ��
وتلفظ آخر أنفاسها.. وقد جعله هذا ي�ب ع� قدم�ه؛ ألن هذا

. � الخروج من هذا الت�ه الجهن��
الضوء هو آخر أمل له ��

� غرفة مكتب (وارد)..
ة �� � النها�ة �لغ الشمعة المحت��

و��
� أنقذت ح�اته الشمعة ال��

☆ ☆ ☆
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3
مأل المصابيح �ال��ت وجي��ه �الشمع والثقاب، ثم قرر أن

يواصل استكشاف المتاهات المعقدة..
هذە مهمة ك��ــهة ل�ن ال �د من عملها..

� النها�ة وصل إ� غرفة بها
�ان معمل (وارد) هو ما ي��د.. ��

مجموعات غ���ة من القوار�ر، �عضها مستدير و�عضها ط��ل..
� الغرفة.. الحظ أن القوار�ر مصفوفة �عنا�ة ع� جان��

و�ان �عض القوار�ر �د� (کستودز) و�عضها �د� (مات��ا)،
�ما كتب ع� الفتة خش��ة هناك، �انت �ل زجاجة مسدودة
�
�سدادة من معدن، وع� �ل منها رقم ر�ما �ش�� إ� مفتاح ��

كتال�ج ما، تناول قارورة من �ل ن�ع وفتحها، فلم �جد بها إال
مساحيق ذات ألوان مختلفة.. والحظ أن األلوان ال تختلط.. �ما

الحظ أن المسحوق ال �لتصق أ�دا..
لقد سكب �عضه ع� كفه، ثم أعادە إ� القارورة فلم يبق
ء ع� كفه.. (کستودز) الالت�ن�ة معناها (الحرس) و (مات��ا) �

��
معناها (المواد).. ل�ن ما مع�� هذا؟ هنا جاءته لمحة إلهام..
الحرس هم المسئولون عن الحراسة والتعذ�ب واالستجواب،
أما المواد ف�� �قا�ا العلماء الذين اختطفتهم عصا�ة السحرة
هذە من قبورهم، و�ط��قة آثمة ضالة يتم استجواب �قا�اهم

لمعرفة ما �مل�ون من ح�مة..
� أمسكتا واقشعر جسد (و�ل�ت) وهو ينظر إ� �د�ه اللت��

بهذا الرماد الره�ب�
�
� قاعة أخرى وجد أدوات تعذ�ب، من الن�ع السائد ��

��
� من الن�ع عهود محا�م التفت�ش، وجوار األدوات وجد زجاجت��

المس� (کستودز)..
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� هذە الغرفة
� ط�عا.. ل�نه فهم ما �ان �دور �� �انتا فارغت��

الرهي�ة، وع� الجدار قرأ �لمات �خط قد�م كت�ت ع� الحجر،
و�ان قد اعتاد رؤ�ة خط (جوز�ف کورو�ن):

� إ�جب ثرودام
�� ناش ب�ج سوتوث ��

�
� سمعتها األم من غرفة ابنها �� و�� تق���ا ذات الع�ارات ال��

تلك الل�لة، و�ن �انت مختلفة قل�ال، حسب ما تنا� لسع األم
� المقاطع،

المذعورة وقتها.. أحس �أن هناك اختالفا غ���ا ��
نم �ال�لمات �ما �قرؤها ودون أن �دري الس�ب وجد نفسه ي��
اآلن، و�ما سمعها من األم، و�ان صوته م��عا وسط هذا الظالم،

� القادم من أسفل: ووسط صوت األن��
� إ�صب فای ثرودام.. أوواە

�� نجناە ي�ج سوتوث.. ��
� ه�ت �مجرد الغناء؟ ل�ن ما � تل�م ال��ــــح ال�اردة ال��
تأرجح ضوء الشم�ع، ثم وجد أن القارورة الملقاة ع� األرض
�مسحوقها الغ��ب، قد راح يتصاعد منها �خار كث�ف.. �ا إل��

� وصلت إ� (کورو�ن): الرح�م� وتذكر الخطا�ات ال��
أقول لك ثان�ة: ال �ستدع ما ال تقدر ع� إعادته.. كن
مستعدا ��لمات الرقاد ط�لة الوقت وال تكف عن اإلس�يثاق

ممن لد�ك..
�ا إل�� الرح�م� ما هذا الش�ل خلف الدخان ال�ث�ف؟

☆ ☆ ☆
لم �أمل (و�ل�ت) قط أن �صدق أحد جزءا من قصته، لهذا

احتفظ بها لنفسه ح�� آخر أ�امه..
ل�ن (وارد) األب صدقها تماما.. ألم �عاين ما حل �ابنه؟ ألم
ير بنفسه الب�� ك��ــهة الرائحة؟ ألم �عد لدارە فاقد الرشد،
و�حاول االتصال �الطب�ب ط�لة الل�ل؟ ألم �قرر هو نفسه أن
� فراش �الطابق

�دخل المزرعة، ح�ث وجد الطب�ب ممددا ��
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�
العلوي، ي�نفس �صع��ة، وفتح عي��ه فقط ب�نما (وارد) األب

�قتادە إ� الس�ارة؟
�ل ما قاله الطب�ب لألب المندهش هو:
� � - هاتان العينان� تلك اللح�ة� إل�ك ع��

ا ۔ جلسا، وراح � أ��� الغرف إضاءة وشمس�
وف�ما �عد - ��

ء ح�� لحظة خروج ال�خار �
الطب�ب �ح� لألب المذعور �ل ��

األخ�� من الزجاجة..
� تردد:

هنا �ساءل األب ��
- هل تظن أن الحفر قد �ف�دنا؟

ل�ن الطب�ب لم �ملك إال أن يهز كتف�ه مؤثرا الصمت.. مد
� جي�ه �حثا عن مند�ل، فوجد قصاصة من الورق لها

�دە ��
رائحة ك��ــهة، واضح أنها قادمة من المكت�ة الرهي�ة تحت
األرض.. و�انت عليها رموز غ���ة مع �لمات مخت�ة �لغة
� يهرعان إ� مكت�ة (جون های) قد�مة مندثرة، جعلت الرجل��

الموجودة ع� المرتفع.
� المكت�ة استطاع الرجالن أن �جدا كت�ا تتحدث عن

و��
اللغات القد�مة، و�الفعل عرفا أن هذە الحروف تمثل ط��قة

ال�تا�ة السا�سون�ة من القرن السابع أو الثامن.
ذلك الزمن الذي راح ف�ه قمر ب��طان�ا الشاحب �شع ع�
ليون) و (هكسام الرومان�ة، وع� أبراج سور أطالل (ك��

(هادر�ان).. و�انت تقول �الت�ن�ة ب����ة ما معناە:
�
- (کورو�ن) �جب أن �قتل.. �جب أن �ذاب جسدە ��

الحمض.. والزم الصمت قدر اإلم�ان..
� �فكران ح�� أرغمتهما ساعات العمل ظل الرجالن صامت��
�المكت�ة ع� االن�اف.. من الواضح تماما أن (كورو�ن) الذي
).. الرجل ذو الع��نات � �جب أن �دمر هو نفسه د. (أل��
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�
واللح�ة؛ ألن هذە �� تق���ا نفس �لمات (�شارلز) المخبولة ��

خطا�ه القد�م.. واآلن هذا الخطاب من مصدر مجهول �قول
) فمن الواجب وضعه � ء ذاته �الالت�ن�ة.. لو لم �دمر (أل�� �

ال��
) هو نفسه أم هو � ح�ث ال يؤذی (وارد) الشاب.. سواء �ان (أل��

ء كهذا ممكنا.. �
تناسخ (کورو�ن) لو �ان ��

☆ ☆ ☆
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4
� دار (وارد) جلس د. (ول�ت) مع األب ي�تظران عودة

و��
).. �انا � �ن الثالثة الذين �لفناهم �ال�حث عن (أل�� المخ��
� الطابق السف�؛ ألن الطابق العلوي قد امتأل �جو

�جلسان ��
عام من الغث�ان.. غث�ان لم �فهم أحد س��ه، وقال الخدم إنه
لعنة غامضة جاءت من تلك الصورة الرهي�ة المتحللة.. جاء
، تغا�� ) وال لل�� � ون وقالوا إنه ما من أثر للمدعو (أل�� المخ��
� المزرعة �قا�ا الح�ة مصبوغة وع��نات، مما

ل�نهم وجدوا ��
� الق��ة �ان الفالحون

�دل ع� أن لحيته تلك �انت م��فة.. و��
، أ��� �

� الص�ف الما��
� حوادث مص الدماء �� ي��طون ب�نه و���

� (وارد).. ثم هناك موض�ع الند�ة ع� مما ي��طون ب�نها و���
�
� وصوته العميق الغ��ب.. وخطة غ�� المألوف �� عينه ال�م��

هذا الع�.
�
� خطرت لهما �� هنا ارتجف الرجالن معا للفكرة الرهي�ة ال��

� الوقت
) مقا من ق�ل �� � الوقت ذاته.. من رأى (�شارلز) و(أل��

) - (وارد).. ك�ف تم هذا االندماج � ذاته؟ (کورو�ن) - (أل��
؟ قام األب �عمل �ان � � من ع��ن مختلف�� � لرجل��

الش�طا��
�خشاە، هو أن أخذ صورة البنه ورسم لها لح�ة وع��نات
�ن أن �عرضوها ع� القوم جوار غل�ظة، ثم طلب من المخ��
ون �قولون مزرعة (بوتكست) و�سمعوا ما �قولون.. وعاد المخ��
�
إن الش�ه شد�د فعال.. ما مع�� هذا؟ لماذا طلب (وارد) ��

� الحمض إذن، إذا �ان هو
) و�ذاب �� � خطا�ه أن �قتل د. (أل��

�
� االنفراد بنفسه ��

الشخص ذاته؟ قال الطب�ب إنه راغب ��
، فسمح له األب.. � غرفة مكتب الف��
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َمّر الوقت ثم فاحت رائحة دخان قادمة من أع�، �ان
الرجل �ان �حرق �عض األوراق �عدها ه�ط إ� األب وطلب منه

أال يوجه إل�ه أ�ة أسئلة.. وغادر الدار..
☆ ☆ ☆

� دارە �س�ش�� من آثار
ولمدة خمسة أ�ام ظل د. (و�ل�ت) ��

الصدمة، ثم إن الخطاب التا�� وصل إ� األب (وارد):
10 شارع �ارنز

بروف�د�س
ع��زي تيودور:

أشعر أن ع� أن أقول لك ش�ئا ق�ل أن أقوم �ما أنوي الق�ام
� إذا ما � منذ كنت طفال، ولن تفقد ثقتك �� �ه غدا.. أنت تعرف��

قلت لك إن هناك أمورا �جب أال ُتثار.. من الخ�� أال تحقق أ���
� أطل�ك غذا س�كون (�شارلز) قد فرَّ � قض�ة (�شارلز).. ح��

��
� ذا�رة المرء.. إنه

من المصحة.. هذا �ل ما �جب أن ي��� ��
مجنون وقد هرب.. �مكنك أن تخ�� أمه بهذا فقط، ثم خذها
إ� (أتالنتا) لالستجمام.. وهللا �علم أنك �حاجة إ� الراحة أنت
� أتصل � أ�ة أسئلة ح�� اآلخر.. سأرحل أنا إ� الجنوب، فال �سأل��

�ك..
� أمان.. �ل هو اآلن أ��� أمنا مما تظن.. ل�نك لن

إن ابنك ��
تراە ثان�ة.. أقول لك ��احة إنه مصاب �مرض خاص.. مرض
� عقله.. لقد ارتاد أما�ن ما �ان لفاٍن أن

� جسدە �ما أثر ��
أثر ��

يرتادها، وهذە األما�ن التهمت عقله..
�عد عام �مكنك أن تعلن وفاة (�شارلز) رسم�ا وتضع شاهدا

� الناح�ة الشمال�ة ح�ث ق��
ة أ�ت�م �اسمه، �الذات �� ع� مق��

.. الذي لم يتلوث �
أب�ك.. هذا الق�� س�كون ق�� (وارد) الحق���
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والذي مازال �حمل الوحمة ع� ردفه، والذي ال توجد آثار
ش�طان�ة ع� صدرە..

ف ِجه أسئلة، واعلم أن �� من جد�د أ�رر أن عل�ك أال توَّ
أ�تك �خ�� �ما �ان دائما..

المخلص: مار�نوس و�ل�ت
 

� وهكذا ص�اح الجمعة 13 إب��ل 1928، زار (و�ل�ت) الف��
� الطب�ب نظرة مخ�فة � عي��

� المصحة العقل�ة، ورأى الف�� ��
��

: لم �عهدها من ق�ل نظرة فيها لون من االنتقام.. قال للف��
) فلم �جدوا إال لح�ة � - لقد �حث الرجال عن د. (أل��

مستعارة وع��نات.. و�� تناس�ك جدا..
: � تحدٍّ

قال الف�� ��
؟ � � ا��ساب شخص�ت��

� أن يرغب رجل ��
- وما المش�لة ��

- من حقه هذا.. فقط لو �ان له حق الوجود أصال..
� تصم�م:

ثم أضاف ��
- لقد وجدت �عض األوراق خلف صورة قد�مة فوق مدفأة..
وقد أحرقتها ودفنت الرماد ح�ث �جب أن �كون ق�� (�شارلز

دکس�� وارد) .
� ثائرا وصاح: هب الف��

- سحقا لك� من �عرف هذا معك؟
� �امة نافذة وقال:

رفع الطب�ب �دە ��
- ال أحد.. إن الموض�ع يتعلق �جنون وف�ع ال �قدر بول�س
وال محا�م وال محامون ع� التعامل معه.. إن لدي خ�اال وأنت
� �ا (جوز�ف کورو�ن).. أعرف ك�ف خدعت سل�ل لن تخدع��
أ�تك الشاب، وجعلته �ع�دك إ� الح�اة، وك�ف قض�ت الوقت
� الل�ل كنت تخ�ج لتقتات

� معمله تدرس عالمنا المعا�، و��
��
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�الدماء.. وك�ف وضعت لح�ة وع��نات �� ال يتعرف أحد
مالمحك.. ثم قتلته ووار�ت جثته، ورحت تمارس ح�اتك ع�
ون يرونك خارجا أو داخال ف�حسبونك هو.. أنه هو، و�ان المخ��

ل�نك قد هل�ت من ق�ل �ا (کورو�ن) ولسوف تهلك ثان�ة.
هنا صدرت �خة م�شنجة من المخلوق.

و�عان ما قرر (کورو�ن) أن ي��ــــح القناع عن حق�قته، و�دأ
يت�لم �صوته العادي المخ�ف الذي �ان �صطنع ال�حة ل�دار�ه..

وراح �حرك أنامله وهو �لفظ تع��ذة مفزعة:
� إل��م.. أدونای جوهوفا.. أدونای

- ب�� آدو��
اتون.. سا�اوش.. می��

� حفظها عن ظهر هنا فقط �دأ الطب�ب �لفظ الع�ارات ال��
� وسحرا لسحر.. � ع��

قلب.. عينا ��
� استح�� .. إن رأس التن�� � � �ش�ل ذ�ل التن�� الع�ارات ال��

(کورو�ن).. فهل �قدر الذ�ل ع� إ�عادە؟
�ای نجناە، ي�ج سوثوث

� لمب
فای ثرودوج، يوااە، ج�ب ل�ب

زلو
�ان التح��ل م��عا.. هو م��ــــج من المسخ والذو�ان، �دأ
�مجرد أن نطق الطب�ب اسم (سوثوث) المخ�ف.. وأغمض
الرجل عي��ه ح�� ال �فقد رشدە ق�ل أن �ست�مل الع�ارات �لها..
� فتح الطب�ب عي��ه، وجد أن ما حفظه لم �كن عد�م وح��
الجدوى.. لم تكن ثمة حاجة لألحماض، ألنه �ما حدث للصورة
الملعونة منذ عام، رقد (جوز�ف کورو�ن) اآلن ع� األرض، وقد

تحول إ� ط�قة رق�قة من غ�ار رمادي.
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لقد أغلقت قض�ة (�شارلز دکس�� وارد).
☆ ☆ ☆

مارس 1926
ه. ب. الفكرافت

 
 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

هواء �ارد..
الذي ال اسم له..

خلف جدار النوم..
الشجرة..

ل.. � � الم��
الصورة ��

حالة �شارلز دکس�� وارد ()
الفصل األول

مقدمة ون��جة
�
الفصل الثا��

األسالف والرعب
الفصل الثالث

�حث واستغاثة
الفصل الرابع
تحول وجنون

الفصل الخامس
�ابوس وطوفان

الفهرس..
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Notes

[←1]
المور مجموعة من مسل�� أس�ان�ا الذين جاءوا أصال من
� المعمار والفنون

�الد المغرب، وقد تركوا طا�قا واضحا ��
لدى األس�ان..
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[←2]
عرفنا من ق�ل أن الس�� آرثر كونان دو�ل - مؤلف
لوك هولمز) الشه�� - �ان مهتما �عالم تحض�� األرواح (ش��

والسحر..
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[←3]
ترجمة مليئة �الت�ف؛ ألن القصة األصل�ة مفرطة

الطول، و�الغة الشناعة�

https://calibre-pdf-anchor.a/#a2521
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[←4]
� اشتهرت سالم أو س�لم �� المدينة األم��ك�ة ال��
� أن �كون للمرء

�محا�مات الساحرات وحرقهن، و�ان �ك��
�شاط غامض من أي ن�ع �� �عدم..
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[←5]
� �انت ة صاخ�ة من التار�ــــخ، ح�� � ف��

تدور القصة ��
�طان�ة تحاول االنفصال عن ب��طان�ا، المستعمرات ال��
لتكون ما نعرفه اليوم �اسم الوال�ات المتحدة، و�انت
ائب �اهظة ع� تجارة المستعمرات، ب��طان�ا تفرض ��
وسفن صاحب الجاللة تق�ش �ل السفن الداخلة والخارجة

�حثا عن �ضائع مه��ة.
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[←6]

�
تر�سلفان�ا �انت ت�بع المجر، ثم صارت ت�بع رومان�ا ��

هذا الوقت تق���ا
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
        العدد رقم (38)

 
 
 
 
 

�
الغ��م الخ��

 

�
�قلم: أجاثا ك��س��

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.
سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب

� مختلف صنوفه..
�� ، العال��

من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..
من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..

.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��
ق إ� الغرب.. ومن ال��

و�� الحضارة..
و�ل�ك..

�����
�� � �� ��

��
 .�
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المؤلفة..
، وقد ) أ�قونة ب��طان�ة لألدب البول��� � (أجاثا ك��س��
احتلت بثقة ذات الموضع الذي احتله من ق�ل (آرثر كونان

لوك هولمز). ە الجذاب (ش�� دو�ل) �مخ��
�ة مهذ�ة، ف�� � قصصها جديرة �حق �أن تكتبها س�دة إنجل��

قصص تخلو من العنف والدماء والج�س، ل�نها تفسح الط��ق
� القصة راٍق مهذب:

. �ل من �� تماما للعقل واالس�نتاج المنط��
ون والقتلة واللصوص� و�الطبع تع�� (أجاثا الضحا�ا والمخ��
ء آخر، و�ح�ث �

) ع� أي �� � ق�مة ال�د أو (الح�� ك��س��
� القارئ هو: ماذا س�حدث لأل�طال �عد هذا؟ �كون أهم ما �ع��

� ب�نها و�ات�ة ب��طان�ة أخرى � هذا يوجد �شا�ه مع��
و��

( � � دي مور��ه). ل�ن (أجاثا ك��س�� عظ�مة الشهرة �� (داف��
ك (دي ، ب�نما لم ت�� � القصص البول���

مالت إ� التخصص ��
مور��ه) مجاال إال وج��ت ال�تا�ة ف�ه..

�ة و�ليونا � ) (نحو �ليون �سخة �اإلنجل�� � �اعت كتب (ک��س��
� لغة، فلم يتفوق عليها آخر �لغات أخرى �لغت خمسا وأر�ع��

.. � المب�عات إال اإلنج�ل وشكسب��
��

�
ا عام 1890، و�� � (تورکوی) �انجل��

ولدت (أجاثا م�لر) ��
) الذي منحها � عام 1914 تزوجت ال�ولون�ل (أرش��الد ک��س��
� 1928. �عدها

اسمه، وقد رزقت �طفلة واحدة ق�ل طالقهما ��
ة «تزوجته تزوجت عالم آثار، و�ان هذا س�ب المزحة الشه��
».. ومع هذا الزوج تعلمت � أ��� ألنه �لما تقدم �� العمر اهتم ��
ات من ق الذي تدور ع�� (أجاثا) حب األسفار وحب ال��

. �
� الع� الفرعو��

قصصها ف�ه، �ل إن لها روا�ة ممتعة تقع ��
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� روا�اتها،
) �افة طرق القتل �� � استخدمت (أجاثا ك��س��

� تعرفها ل�ن �ان لها ولع خاص �السموم، ألنها ممل�تها ال��
� أثناء الحرب

فة ع� السموم �� ج�دا، منذ �انت ممرضة م��
العالم�ة األو�.

� ستا�لز -1920)
�انت قصتها األو� (القض�ة الغامضة ��

ها ال�لج��� الشه�� (هركيول بوارو)، المخ�� �� م�الد مخ��
� 33 روا�ة.

صاحب الخال�ا الرماد�ة الذي قهر 33 مجرما ذك�ا ��
�ة (مس مار�ل) قدمت لنا كذلك شخص�ة العا�س ال��ف�ة الح��
ء وترى أن العالم �له �سخة من ق��تها �

� �ل ��
� تتدخل �� ال��

(سانت ماری م�د)(1).. هناك شخص�ة ثالثة اسمها (�اركر �اين)
ا بول�س�ا، ل�نه �ملك مكت�ا �قدم السعادة وهو ل�س مخ��

� منها.. للمحروم��
� ال�تا�ة زهاء نصف قرن، كت�ت

�� ( استمرت (أجاثا ك��س��
خالله 79 روا�ة ومجموعة قصص�ة �ما كت�ت عدة م�ح�ات
� (لندن) عام 1952

� �دأ تقد�مها �� ان) ال�� ومنها (مص�دة الف��
�
وما زالت مستمرة ح�� اآلن� ح�� �عد ما توف�ت المؤلفة ��

يناير 1976. والجدير �الذكر أنها �انت قد وقفت أر�اح
� ع�د م�الدە، �التا�� صار

الم�ح�ة ع� حف�دها (ماتيو) ��
ا ومازالت أر�احه تتكوم� الحف�د مليون��

كت�ت (أجاثا) كذلك ست قصص عاطف�ة �اسم مستعار هو
� مجال القصة

(ماری و�ستما�وت). إال أن نجاحها األعم �ان ��
كول � نقدمها لها اليوم من �طولة (ه�� البول�س�ة، والقصة ال��
ة. و�ان من العس�� أن بوارو)، ل�نها من قصصها الشائقة الشه��
جمون ) �عدما قام �ه الم�� جم لـ (أجاثا ك��س�� نجد قصة لم ت��
) وآخ��ن، من ثم � العظام من أمثال األستاذ (عمر ع�د الع��ز أم��
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جم، أو - ع� األقل – لم نرها � لم ت�� نا هذە الروا�ة ال�� اخ��
. � جمة قط.. ونرجو أال نكون مخطئ�� م��

 

د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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تمه�د..
ب �انت الساعة الثان�ة �عد ظهر 7 مايو 1915 وقد تم ��
السفينة (لوز�تان�ا) �طور��دين، والسفينة تغرق ��عة، وقوارب
اإلنقاذ يتم إنزالها ع� عجل. وقد وقفت ال�ساء واألطفال
�انتظار النجاة، وضم ال�عض أطفالهم إ� الصدور، وقفت فتاة

شا�ة وحدها �ع�دا عن اآلخ��ن. �انت ال ت��د ع� الثمان�ة ع��
� �انتا تنظران لألمام. عاما ولم ت�د خائفة، �ل إن عي�يها الثاب�ت��

«أستم�حك عذرا..»
جاء صوت رجل من جوارها، فأفزعها وجعلها تلتفت �انت
� ر�اب الدرجة األو�. �ان جو من قد الحظته أ��� من مرة ب��
الغموض �ح�ط بهذا الرجل مما راق لها وأذ� خ�الها. وقد

الحظت اآلن أنه متوتر �حق.
�انت حب��ات من العرق ع� حاجب�ه، و�دا أن الخوف

يتمل�ه �شدة.
قا�لت عيناها عي��ه م�سائلة:

- نعم؟
دد ال�ا�س وغمغم لنفسه: وقف يرمقها بن�ع من ال��

- ال�د من هذا.. نعم.. هذا هو الس��ل الوح�د�
ثم �صوت عال قال:

- أنِت أم��ك�ة؟
- نعم..

- ووطن�ة؟
احمر وجه الفتاة وقالت:

- أحسب ل�س من حقك سؤال كهذا.. ل�ن نعم أنا كذلك..
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.. ل�ن ال�د �� من أن أثق �شخص ما.. خاصة �
- ال تتضا���

ال�ساء، وهذا من أجل قاعدة: ال�ساء واألطفال أوال.. –
ونظر حوله وقال:

� الحرب.. هل
- أنا أحمل أوراقا مهمة تغ�� وضع الحلفاء ��

� السالمة معِك
؟ �جب إنقاذ هذە األوراق.. وفرصتها �� � تفهم��

.. أفضل منها م��
مدت الفتاة �دها فقال:

- انتظري� �جب أن أنذرك.. قد �كون هناك خطر لو �ان
.. هل لد�ك األعصاب للق�ام بهذا؟ � هناك من ي��ع��

اب�سمت الفتاة:
.. وماذا أفعل � ت�� � أنك اخ��

- سأجتاز هذە التج��ة، و����
بها �عد ذلك؟

� ج��دة (التا�مز) ي�دأ �ـ
� الصحف.. سأ��� إعالنا �� - راق��

� غرقت،
� أ��

(رفيق السفينة).. لو مرت ثالثة أ�ام �مكنك أن تعر��
� للسفارة األم��ك�ة.. واع� األوراق للسف�� عندها اذه��

� �دە.. هل هذا واضح؟
األم���� ��

- واضح تماما..
�
� �ان �حملها �� وأمسكت �دها �الرزمة المغلفة �المشمع ال��

� قوارب اإلنقاذ مغادرة (لوز�تان�ا).
�دە، وهنا جاء دورها ��

 

☆ ☆ ☆
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الفصل األول
كة المغام��ن الصغار المحدودة ��

ء القد�م� �
)� أيها ال�� - (تو��

(ت��ی�س)� أيتها الفاصول�ا العت�قة�
الت�� الشا�ان فت�ادال التح�ات الحارة، و�الطبع �ان
استعمالهما صفة (القدم) مزاحا ألن عم��ــهما معا ما �ان

ا.. � عام� ليتجاوز خمسة وأر�ع��
اتجها معا إ� (ب��اد�ل�) وسألها (تو�):

- حسن.. إ� أين نحن ذاه�ان؟
� صوته لتفوت مس (برود�س �او�)،

ة القلق �� وما �انت ن��
� �سميها أصدقاؤها (ت��ی�س) لس�ب مجهول.. عرفت أنه وال��
� حالة من الفلس �عدما تم ���حة من الج�ش، و�س�ب

��
� تمر بها ال�الد.. ت�ال�ف المع�شة وحالة الحرب ال��

�ا (ليون) - �عدما وعدته �أن �دفع �ل منهما اتجها إ� �افت��
حسا�ه - وراحا �ف�شان عن مائدة، وهما �سمعان أطرافا من
ا وجدا مائدة، المحادثات الدائرة ع� الموائد المتناثرة.. أخ��

فطلب (تو�) �عض الشاي وال�عك.
جلس أمامها وقد عرى رأسه، ف�دا شعرە الالمع المصفف
�عنا�ة للوراء، و�ان وجهه قب�حا �ش�ل جذاب، ل�نه �الر�ب
. �المثل لم تكن (ت��ی�س) تد� الجمال، وجه جنتلمان ور�ا��
� تقاطيع وجهها الدقيق،

ل�ن �انت هناك فتنة ال شك فيها ��
� تنظران من � اللت�� �ذقنها ق��ة الشك�مة، وعي�يها الرماديت��

. � � أسودين مستق�م�� تحت حاجب��
جاء الشاى ف�دأت (ت��ی�س) تص�ه فسألها (تو�) وهو

ة من ال�عك: �قضم قضمة كب��
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� لم أرك منذ ذلك الزمن - اآلن لنجدد معلوماتنا.. تذك��ن أن��
� المس�ش�� عام 1916.

��
ة الذات�ة المعدلة لال�سة (برودا�س �او�).. - حسن.. الس��
لقد تركت م�اهج ب�تها، وجاءت إ� (لندن) ح�ث التحقت
� الشهر

�مس�ش�� عسكری.. غسلت 648 ط�قا �ل يوم.. ��
� الشهر الثالث

التا�� ترقت لتجفف األط�اق سا�قة الذكر.. ��
ترقت إ� تقش�� ال�طاطس.. �عد هذا ترقت إ� خادمة تحمل
دلوا وممسحة.. ثم صارت مسئولة عن خدمة الممرضات.. �عد
هذا عادت إ� الدلو والممسحة ألن إحدى الممرضات التهمت
ب�ضة إفطار زم�لتها، و�ان ال �د من عقاب المسئولة� �عد عام
� لتعمل

غادرت آ�سة (برودا�س �او�) الموه��ة المس�ش��
ال.. �عد هذا عملت سائقة شاحنة.. ثم سائقة خاصة لج��

� أحد م�اتب الحكومة ح�� الهدنة.. دورك؟
ساع�ة ب��د ��

� ندم:
قال (تو�) ��

�
.. لقد ذه�ت إ� فر�سا �� � � قص��

- ال توجد ترق�ات ��
� النه��ن.. هناك جرحت وتم � إ� �الد ما ب��

الحرب، ثم أرسلو��
ة أشهر مازلت أ�حث عن ���� من الج�ش.. ولمدة ع��

عمل..
� ���ة:

سألته ��
- ماذا عن المستعمرات؟

� � - ال أحب المستعمرات وال أحسبها ستحب��
- هل من أقارب أث��اء؟

من جد�د هز (تو�) رأسه.
- أە �ا (تو�).. وال ح�� شق�قة لجدتك؟

� - لدي عم ثري ل�نه ال �ف�د.. لقد أراد أن ي�بنا�� مرة ل���
، ب�نما كنت أنا �ل ما أب�ت.. �ان �كرە أ�� وأراد حرمانها م��
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�
� الح�اة.

تمل�ه ��
� حنق:

قالت ��
� المال ص�احا ومساء.. ال

� أفكر �� - المال.. المال.. المال� إن��
.. ال توجد سوى ثالث طرق للحصول عل�ه: � � ذه��

ء سواە �� �
��

وجه أو تصنعه.. األول مس��عد فل�س � � أن �منح لك أو ت��
� عبور الط��ق، لعل

� أساعد العجائز �� أقارب أث��اء، برغم أن��
� أحدهم ا، ل�ن ح�� هذە اللحظة لم �سأل�� أحدهم �كون مليون��
� أن أتزوج

عن اس�� أو �سدي � الشكر.. �عد هذا فكرت ��
� لست عاطف�ة.. أل�س كذلك؟ المال.. أنت تعرف أن��

وافقها (تو�) �حماسة:
� أ�ة عاطفة. - ط�عا.. ال �مكن ألحد أن ي��ط ب�نك و���

� ال � أوافقك.. المش�لة أن�� - ل�س هذا �القول المهذب ل���
وج أنت � .. لماذا ال ت�� � أل�� األث��اء أ�دا، و�ل من ألقاهم أفقر م��
فتاة ث��ة؟ إن األمر أسهل �ال�س�ة لك.. أما أنا فلو رأ�ت رجال
) فل�س بوس�� أن أه�ع إل�ه � �معطف من الفراء، �خ�ج من (ال����

� .. أنت ثرى.. أر�د تعرفك أ��� قائلة: مر��
غمغم (تو�):

� تأث�� سحري الرجو�..
�� � - أنت ت�الغ��

- إذن �ظل الحل األخ�� هو أن تصنع المال.. لقد ج��نا �ل
مة.. مة ففشلنا، ولم تبق إال الوسائل غ�� المح�� الوسائل المح��
(توم).. دعنا ن� مغام��ن� لو عرف الناس �أمرنا فسوف
� أن �ستأجروننا لنقوم �الجرائم لهم� �التأ��د هناك فارق ب��

� أن ��قها من أجل آخ��ن� ��ق قالدة ماس�ة لنفسك و���
- لن �كون هناك أي فارق لو ق�ض البول�س عل�ك..�

� سأ�ون �ارعة.. هل
- ر�ما.. ل�ن أحدا لن �ق�ض ع� أل��

كة محدودة اسمها (المغامرون الصغار)؟ تق�ل أن نكون ��
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- ر�ما.. ل�ن ك�ف تن��ن االتصال �عمالئك؟
- اإلعالن.. هل معك قصاصة ورق وقلم؟ �ل الرجال

�حملون هذە األش�اء �ما نحمل نحن د�اب�س الشعر.
ة، فراحت تكتب فيها قائلة: ناولها مفكرة صغ��

� هذا؟ مغامران شا�ان لإل�جار مستعدان لعمل
- ما رأ�ك ��

ء والذهاب ألي م�ان. ال نرفض أي عرض معقول. �
أي ��

- �خ�ل إ� أن أي عرض س�تلقاە ع� إعالن كهذا ال �د أال
�كون معقوال.

- أنت ع�قری.. سنعدل الص�غة إ�: ال نرفض أي عرض غ��
� هذا؟ واآلن سأقرؤە

معقول، ما دام العائد مج��ا.. ما رأ�ك ��
ء �

عل�ك ثان�ة: مغامران شا�ان لإل�جار. مستعدان لعمل أي ��
والذهاب ألي م�ان. ال نرفض أي عرض غ�� معقول، مادام

العائد مج��ا.. ك�ف ترى هذا؟
- أرى أنها خدعة أو أن �اتب اإلعالن مجنون..

ناولته اإلعالن وقالت و�� تضع أمامه �عض العمالت:
� (التا�مز) واحجز صندوق ب��د.. أعتقد أن األمر

ە �� - ا���
يت�لف خمسة شلنات.. هذا هو نصی�� من الت�لفة..

ة: � ح��
قال لها ��

ء حقا؟ �
- هل سنجرب هذا ال��

� وقالت: � القدح��
ص�ت الم��د من الشاي ال�ارد ��

ب � الروح.. هذا هو اتفاقنا.. فل���
- (تو�).. أنت رجل ر�ا��

نخ�ه وندع هللا أن يزدهر عملنا..
ق الشا�ان ع� وعد �اللقاء غدا.. واف��

ألس�اب اقتصاد�ة مشت (ت��ی�س) عائدة لفندقها الرخ�ص،
� استوقفها صوت رجل و�انت تع�� حد�قة (سانت ج�مس) ح��

من وراء ظهرها:
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- أستم�حك عذرا.. ل�ن هل �� أن أتحدث معك للحظة؟
 

☆ ☆ ☆
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�
الفصل الثا��

عرض المس�� (و��نجتون)
 

استدارت (ت��ی�س) للوراء، ل�ن ال�لمات ماتت ع� شفتيها
ألن منظر الرجل لم يتمش مع أف�ارها األو�.. وهنا قال الرجل

�أنما خمن أف�ارها:
� لم أقصد أ�ة إساءة أدب. - أؤكد لك أن��
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صدقته (ت��ي�س) برغم أنها لم ترتح إل�ه �ش�ل غ��زی.. �ان
تان ما�رتان.. رجال ضخما حليق الوجه �عنا�ة، له عينان صغ��

سألته:
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- ماذا هنالك؟
اب�سم الرجل وقال:

�
� سمعت طرفا من محادثت�ما أنت والشاب �� - تصادف أن��

� قد أ�ون نافعا ل�ما.. (ليون)، وأحسب أن��
وناولها �طاقة كتب عليها:

- مس�� (إدوارد و��نجتون). أستون�ا للمصنوعات الزجاج�ة.
قال الرجل:

ة � الحاد�ة ع��
- لو مررت ع� العنوان المذكور غدا ��

ك بتفاص�ل الموض�ع. ص�احا، سأخ��
- سأ�ون هناك..

� رأسه ثم ابتعد، فوقفت �� �ضع دقائق خلع ق�عته وح��
ترمقه.. ثم هزت كتفيها وقالت لنفسها:

ء ف�ك �ا مس�� (و��نجتون) �
- المغامرات قد �دأت.. ثمة ��

� كذلك ال أشعر ؟ ل��� � ال أح�ه ع� اإلطالق.. ماذا ت��د م��
ة �خوف منك.. و�ما قلت وسأقول دوما: إن (ت��ي�س) الصغ��

�مكنها العنا�ة بنفسها..
ة المتواضعة، وراحت تفكر ف�ما عساە عادت لغرفتها الصغ��
�كون عرض هذا الس�د.. م�� وقت ط��ل ق�ل أن تخلد للنوم،
� ادخرها لها مس�� (و��نجتون) لم � نومها رأت أن المهمة ال��

و��
� تكن سوى غس�ل مئات من مصنوعات زجاج (إستون�ا)، وال��

�دت تماما مثل أط�اق المس�ش�� �ال�س�ة لها�
�
وصلت م�كرا خمس دقائق عن الموعد إ� م��ــع الم�ا��

كة (إستون�ا) للمصنوعات الزجاج�ة. إن الذي �انت ف�ه ��
الوصول ق�ل المع�اد يو�� �اللهفة.. لذا أضاعت �عض الوقت
� الطابق

كة �� � الشارع جيئة وذها�ا.. �انت ال��
�� �

�الم��
العلوي، و�ان هناك مصعد، ل�نها آثرت الصعود ع� الدرج.
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دخلت إ� مكتب م�سخ، لتقا�ل موظفا �سألها عما ت��د،
فقالت:

- لدى موعد مع المس�� (و��نجتون).
، وق�ع ال�اب ثم فتحه �ان مس�� قادها إ� مكتب جان��

(و��نجتون) جالسا وراء مكتب تغط�ه األوراق، ومن جد�د
استعادت شعورها السابق �أن هناك �ا �ح�ط �الرجل.. نعومته
الملساء وعيناە المراوغتان لم تكن من األش�اء الجذا�ة. دعاها
ة خجوال هذا الص�اح، لذا للجلوس فجلست، و�انت ت�دو صغ��
أطرقت ب��ها متظاهرة �الوداعة ب�نما هو �قلب أوراقه. قال

لها:
� الع��زة.. لنأت إ� العمل.. - وا�سع وجهه

- اآلن �ا س�د��
� اب�سامة - ت��دين عمال؟ ماذا عن مائة جن�ه اآلن مع

الضخم ��
دف�� �ل النفقات؟

� حذر، وسألته:
� مقعدە، فتأملته (ت��ی�س) ��

وتراجع للوراء ��
- وما �� طب�عة العمل؟

ء.. �
- صور�ة.. صور�ة تماما.. رحلة سارة وهذا �ل ��

- إ� أين؟
�
- �ار�س.. هل يوجد أجمل من أن تعودي للوراء وتق��� ��

� �ار�س؟
أحد ب�سيونات الشا�ات ��

� � ألصابته ن��ة� ل�ن�� � نفسها: لو علم أ��
فكرت (ت��ی�س) ��

� دور خادع ال�ساء.. استطرد
ال أتخ�ل المس�� (و��نجتون) ��

الرجل:
� شارع (دی ن��ل�).. أر�د

- ب�سيون مدام (كولومب��ه) ��
منك أن تق��� هناك نحو ثالثة أشهر.

أصابتها الدهشة.. إنها تعرف الم�ان ج�دا ألن لها صد�قات
ات هناك.. سألته: أم��ك�ات كث��
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وط أخرى؟ - وماذا غ�� ذلك؟ هل هناك ��
ء.. ولن أطلب منك إال ال��ة التامة.. �المناس�ة أنت �

ال ��
�ة.. أل�س كذلك؟ � إنجل��

- نعم.
- برغم هذا ل�نتك أم��ك�ة نوعا..

� � المس�ش�� �انت أم��ك�ة. ل�ن �مكن��
�� � - صد�ق��

الخالص من هذە الل�نة ��عا..
�العكس.. أعتقد أنه من الخ�� أن �حس�ك القوم أم��ك�ة..

ضة: قالت له مع��
- لحظة �اس�دي.. أنت تعت�� موافق�� مفروغا منها برغم
� ال أفهم الس�ب الذي �جعل مهم�� �ستحق �ل هذا القدر أن��

من المال..
� دائما أن أجد واحدة أخرى �سعر - هذا صحيح.. �مكن��
� وال �سأل ال�ث�� من � �حاجة إ� شا�ة ذك�ة ذات تمي�� أقل. ل�ن��

األسئلة..
� رميته، ثم تذكرت فسألته:

اب�سمت وقد شعرت أنه وفق ��
� هذا؟

��؟ ما دورە �� سفورد) �� - وماذا عن مس�� (ب��
قال الرجل �اسما:

- لألسف ال دور له هنا..
نهضت وقالت:

- إذن الموض�ع منته.. �النا أو ال أحد منا.. عمت ص�احا �ا
مس�� (و��نجتون).

- انتظرى ح�� أرتب لك ش�ئا �ا آ�سة..
وصمت منتظرا أن ت�مل له االسم..

� ذهنها قالت ��عة:
�حثت (ت��ی�س) عن أول اسم ��

..( � � ف�� - (ج��
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وفتحت فاها منتظرة تأث�� هذە ال�ذ�ة.. احمر وجه
�
� اللطف منه، واحتقنت األوردة ��

(و��نجتون) غض�ا واخت��
جب�نه، و�دا مع هذا ن�ع من الهلع الشك ف�ه.. قال:

ة إذن�؟ - هذە �� لعبتك الصغ��
لم �كن لدي (ت��ی�س) أد�� فكرة عن مع�� �المه، ل�نها
صممت ع� العناد والحفاظ ع� هذە ال�ذ�ة.. وواصل الرجل

ال�الم:
� من ال�دا�ة ما � ط�لة الوقت.. كنت تعرف�� �� � - كنت تعبث��

أردت منك، ل�نك واصلت تمث�ل هذە الملهاة..
- و�دأ غض�ه يتال�� - من الذي ثرثر بهذا؟ هل (ر�تا)؟

هزت (ت��ی�س) رأسها ولم تدر إ� م�� �ستمر هذا.. ل�نها
أدركت أن عليها إ�عاد (ر�تا) هذە عن األمر.. قالت:

- ال.. (ر�تا) ال تعرف ش�ئا عن الموض�ع..
؟ � - وما حجم ما تعرف��

- القل�ل جدا.
و�ها أن القلق ازداد ع� وجهه.. لو �انت قد زعمت أنها

� األمر..
، ل�دأ �شك �� تعرف ال�ث��

ب ال�تب �ق�ضته وصاح: ��
.. و�م ت��دين؟ � � عن الخداع.. ما حجم ما تعرف��

- ك��
- ع��زی مس�� (و��نجتون).. دعنا نضع أوراقنا ع�
�
� أعرف اسما معينا، ل�ن ر�ما أن معلوما�� المنضدة.. لنقل إن��

ء الح�م ع�.. ت�ت�� عند هذا الحد.. إنك ���
.. وهذا � ال�ث�� � عن السخف.. أنا أعرف أنك تعرف��

- ك��
�ضعنا أمام السؤال المعتاد: �م؟

�انت فخورا بنجاحها، ل�نها خش�ت أن تطلب رقما
مستح�ال �� ال �شك فيها، وواتتها فكرة ال �أس بها:
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�
- لنقل دفعة �س�طة مقدما ثم نناقش األمر �التفص�ل ف�ما

�عد.. �ما ترى أنا مولعة جدا �المال.
از. � - هذا اب��

- �ل هو دفع األتعاب مقدما..
هنا جاء الموظف حامال ورقة، قرأها (و��نجتون) وقطب

جب�نه.. ثم قال لها:
� مشغول ها �� ذي - حسن.. س�ناقش هذا غدا ألن��

خمسون دفعة أو�.
ومد �دە لها ب�عض األوراق المال�ة.. عدتها �عنا�ة ثم

� الحقي�ة ونهضت قائلة �أدب:
وضعتها ��

- وداعا �ا مس�� (و��نجتون) أو لنقل إ� اللقاء.
� لطف أثار توجسها:

قال ��
ة الذك�ة. � الصغ��

�الفعل إ� اللقاء �ا فتا��
ة خرجت الفتاة مزهوة بنجاحها، ونظرت إ� ساعة صغ��
معلقة.. �انت �ش�� إ� خمس دقائق �عد الظهر.. استوقفت

س�ارة أجرة واتجهت إ� ح�ث تل�� (تو�)..
 

☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث
فرار

 
قالت له (ت��ی�س) �عد ما حكت قصتها:

�( � � ف�� عت تماما اسم (ج�� � اخ�� � األمر هو أن��
- والغ��ب ��

� موض�ع كهذا قد �كون شائ�ا.
�� � لم أرد أن أزج �اسم أ��

� ذلك المطعم الفاخر الذي
قال (تو�) وهما جالسان ��

دعته إل�ه:
� ع�ه.. أنا ذكرت االسم لك أمس ح�� - ر�ما.. ل�نك لم تخ��

� يتحدثان عن أن�� اسمها �ا (ليون) وسمعت رجل�� دخلنا �اف��
..( � � ف�� (ج��

) ك�ف تدا� االسم إ� ذهنها.. �اللعجب� � تذكرت (ت����
سألته:

- ك�ف �ان الرجالن ي�دوان؟
فكر قل�ال ثم قال

- أحدهما �ان أسمر اللون.. ضخما.. حليق الذقن �عنا�ة..
� �خة غ���ة:

صاحت (ت��ي�س) ��
- إنه هو� هو (و��نجتون)� واآلخر؟

� الواقع.. �ان االسم الغ��ب هو ما لفت
- لم ألحظه ��

نظري..
- والناس �قولون إن المصادفات ال تحدث�

ل�نه �ان جادا.. سألها:
- انظري هنا أيتها الفتاة العجوز.. إالم �قودنا هذا؟

- إ� م��د من المال..
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� ذهنك.. وماذا
- أعرف هذا، فل�س عندك إال فكرة واحدة ��

� اللعب؟ أنت لن �ستط��� خداع �عد هذا؟ ك�ف تواصل��
� خطأ ما عاجال أو آجال.. �اإلضافة لهذا تكب�� الرجل لأل�د.. س��

از.. � لست واثقا من أن هذە ل�ست ج��مة اب��
از هو أن تهدد �ال�الم ما لم �عطوك ماال، � - �الم فارغ.. االب��

� ال أعرف ش�ئا.. وأنا لن أت�لم ألن��
قط�ت (ت��ی�س) وقالت:

ك�ة المنعشة � هذا.. اطلب لنا �عض القهوة ال��
- سنفكر ��

للمخ.. ر�اە� ما أ��� ما أ�لت�
وجاءت القهوة فرشفت منها وراحت تفكر ثم قالت:

� �ما ��.. سأذهب وحدي غدا وأحاول خداعه �ما - خط��
فعلت اليوم.. س�نتظر أنت �الخارج.. إنه ال �عرفك، ومن العس��

� أن �ذكر مالمحك.. سأقف �الخارج دون أن أت�لم إل�ك، وح��
� �مند�ل.. عندها تعرف أن هذا هو الرجل

�خ�ج هو سأل��
المع�� وت��عه.. من المهم أن نعرف من هو.. أين �ع�ش.. الخ..

� سأقف � الح�اة الواقع�ة أن��
- هذا ش��ه �القصص.. أعتقد ��

� دهشة..
�الجحش ساعات ط��لة والناس يرمقون�� ��

� مدينة كهذە ح�ث ال�ل مشغول.
- ل�س ��

� محالت المدينة ومطاعمها أم�� الشا�ان يوما سع�دا ب��
� انت� اليوم �انت ورقتان من ذات الخمسة ومالهيها، وح��

جنيهات قد فن�تا لأل�د.
� اليوم التا�� �دأ تنف�ذ الخطة �ما اتفقا عليها.

��
� وقف (تو�) عند الجانب اآلخر من الط��ق ي�تظر، ح��

وجد الفتاة ته�ع له صائحة:
- (تو�).. الم�ان موصد� ال أحد يرد ع��

- هذا غ��ب.
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.. - أل�س كذلك؟ تعال جرب م��
كة، وراحا �قرعان ال�اب.. دخال البنا�ة وصعدا إ� ح�ث ال��

�ات وسألهما: هنا خ�ج موظف مرت�ك من إحدى ال��
كة إستون�ا؟ - معذرة.. هل ت�حثان عن ��

إنها قد أغلقت وتمت تصف�ة �شاطها من أمس.. �قولون
إنها متاعب مال�ة..

تلعثمت (ت��ي�س):
- ش.. شكرا.. أحس�ك ال تعرف عنوان المس�� (و��نجتون)؟

� أن ال.. لقد رحلوا فجأة. - يؤسف��
شكرە الشا�ان وخرجا إ� الشارع، ح�ث ت�ادال النظرات

.. قال لها: الخاو�ة من المع��
ء القد�م.. لقد انت� األمر. �

- اب�س�� أيها ال��
- �ل �� ال�دا�ة�

- لماذا؟
� إ� حد - لمغامرتنا� أال ترى �ا (تو�)؟ لو �انوا خائف��
( � � ف�� � قصة (ج��

الهروب هكذا فمع�� هذا أن هناك ال�ث�� ��
� � �ن مخلص�� هذە.. لسوف نتا�عهم.. لسوف نغدو مخ��

ا، ثم تناولت القلم والمفكرة وعليها كت�ت إعالنا صغ��
فسألها:

- ألن تتخ� عن فكرة اإلعالن هذە؟
أمسكت الورقة وقرأت عل�ه العنوان �صوت عال:

..( � � ف�� - مطلوب. أ�ة معلومات عن المدعوة (ج��
☆ ☆ ☆
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الفصل الرابع
؟ � � ف�� من �� ج��

 

ة � جنيها �مكن أن تدوم ف�� مر اليوم التا�� ب�طء.. إن أر�ع��
ط��لة لو اخت�نا النفقات.. لحسن الحظ �ان الجو جم�ال
� رخ�صا.. �ان يوم اختفاء الرجل األر�عاء.. س�ظهر

والم��
اإلعالن الخم�س.. ول��ما تصل الخطا�ات الجمعة.

� الموعد المحدد جلست (ت��ی�س) ت�تظر وصول الف��
و��

� وصلتاە ها أن إجابت�� .. وصل (تو�) ل�خ�� � المعرض القو��
��

� من �دە دون � الثمين�� ح�� اآلن.. اختطفت (ت��ی�س) المظروف��
� لهفة:

أن �ستأذنه وتحسست األول ��
.. ي�دو صاح�ه ث��ا.. س��ق�ه إ� النها�ة.. � - مظروف ثم��

: �
ومدت �دها تفتح الخطاب الثا��

 
«س�دي الع��ز:

� الج��دة اليوم، أحسب أن
�ال�س�ة لإلعالن الم�شور ��

� الحاد�ة
� العنوان المذكور ��

�� � بوس�� أن أف�دك، لو قا�لت��
ة من ص�اح غد.. ع��

المخلص: إ. �ارتر»
 

قال لها (تو�):
و - العنوان ق��ب من هنا والوقت م�كر، لو أننا استقللنا م��

األنفاق..
� ف�ان �قول:

أما الخطاب الثا��
 

«س�دي الع��ز:
� أن تمر ع� وقت الغداء.

�خصوص إعالنك.. س����
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شا�مر» المخلص: جولیوس ب. ه��
 

قال (تو�):
� أم مجرد مليون�� أم���� من

- ها� هل أشم رائحة وغد ألما��
ذر�ة تعسة؟ ع� �ل حال س�تصل �ه �مجرد أن نلحق �موعد

(�ارتر) هذا..
�
� قرعا ال�اب المذكور �� ، وح�� �

�ان ال�� شد�د الر��
العنوان، فتحت لهما ال�اب خادمة مهندمة إ� حد أن (تو�)
شعر �الهلع من مرآها.. قادتهما إ� غرفة مكتب فاخرة �الطابق
، ثم انفتح ال�اب وظهر رجل ط��ل القامة له أنف �منقار �

األر��
الصقر، له أسلوب غ��ب يو�� �التعب، و�انت اب�سامته جذا�ة

وهو �قول:
- تفضال �الجلوس..

وجلس ع� مقعد جوار (ت��ی�س) واب�سم لها مشجعا..
أدرك (تو�) أنه لن ي�دأ �ال�الم فقرر أن يت�لم هو.
..( � � ف�� ء عن (ج�� �

- كنا نود أن نعرف أي ��
فكر الرجل متأمال ثم قال:

).. السؤال هو ماذا تعرفان أنتما عنها؟ � � ف�� - آە.. (ج��
- هذا ال عالقة له �مطلبنا..

قال �صوته المنهك و�لهجة أقرب إ� اإلغراء:
- �ل له عالقة.. هلما� أنتما تعرفان عنها ش�ئا إذا كنتما قد

� الج��دة..
أعلنتما عنها ��

�ان له تأث�� مغناط�� ع� (ت��ی�س) ح�� إنها ان�شلت
نفسها �صع��ة منه، ونظرت لرف�قها تلتمس العون، ل�ن

ام، وفجأة قال: � إذعان واح��
لدهشتها وجدته ينظر للرجل ��



4364

� � فر�سا ح��
- نعم �ا س�دی.. لقد عرفتك فورا.. رأيتك ��

كنت أعمل مع المخابرات.. ما إن دخلت الغرفة ح�� عرفتك..
رفع الرجل �دە:

- ال أسماء من فضلك.. أنا هنا أعرف �اسم (�ارتر).. وهذا
� قضا�ا غ�� رسم�ة..

� أعمل �� � إ�اە ح��
ل ابن ع�� الذي أعار�� � م��

واآلن من من�ما س�ح�� �� القصة؟
أشار لها (تو�) � تت�لم، فأذعنت الفتاة وراحت تح� �ل

� النها�ة قال الرجل �صوته المنهك:
ء من ال�دا�ة.. �� �

��
ا ل�نه م�ح.. م�ح للغا�ة.. لو سمحتما �� فأنتما - ل�س كث��
� شا�ان فضول�ان و��دو أن�ما نجحتما ح�ث فشل اآلخرون.. إن��

أومن �الحظ.. أومن �ه دائما..
ثم اب�سم وقال:

؟ النفقات أقوم �سدادها مع راتب ماذا لو عملتما م��
. صغ��

ا�سعت عينا الفتاة وسألته:
- نقوم �ماذا �الض�ط؟

..( � � ف�� ا ع� (ج�� - نفس ما تقومان �ه اآلن.. اع��
- ومن �� ع� أي حال؟

- نعم.. من حق�ما أن تعرفا هذا..
� مقعدە.. وعقد أصابع �د�ه، ووضع ساقا ع�

�� �
�� واس��

ساق و�دأ يت�لم �صوت رت�ب:
- الد�لوماس�ة ال��ة - و�� �المناس�ة ن�ع من الس�اسة
� عام 1915 �انت هناك

الرديئة - ال تهم�ما.. فقط لنقل إنه ��
� �انت � أم���ا ال��

وث�قة ��ة.. ن�ع من المعاهدة.. تم توق�عها ��
ا مع شاب �د� �لدا محا�دا وقتها، وتم نقلها إ� إنجل��
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(دانفرز).. وكنا نأمل أن �ظل هذا الموض�ع �ا.. ل�ن المش�لة
أن هناك من يت�لم دائما..

ا ع� ظهر (لوز�تان�ا) ومعه األوراق اتجه (دانفرز) إ� إنجل��
�ت � هذە الرحلة ��ُ

� عبوة مغلفة �النا�لون.. و��
الثمينة ��

� (لوز�تان�ا) �الطور��د وغرقت، و�ان (دانفرز) من ب��
المفقودين.. ف�ما �عد حمل المد جثته ووجدناها.. لم تكن
األوراق معه، و�ان السؤال هو: هل �قت منه أم أنه سلمها
.. لقد شوهد �عد لطرف ثان؟ ثمة دالئل ترجح الرأي األخ��
انفجار الطور��د يتحدث مع فتاة شا�ة أم��ك�ة.. ل�ن أين
ذه�ت هذە الفتاة إذن؟ هل ُ�قت منها األوراق أم �انت ��

نفسها تعمل مع األعداء؟
).. ب�د � � ف�� �حثنا عن الفتاة، وعرفنا �صع��ة أن اسمها (ج��
.. �ل ما نعرفه � � قائمة الناج��

أنها اختفت تماما برغم وجودها ��
ة، وأنها � مدرسة صغ��

عنها أنها ي��مة، وأنها تتعلم التدر�س ��
� فر�سا.. وقد اندهش القوم هناك

� مس�ش�� ��
تطوعت للعمل ��

، ولم ت�سلم عملها هناك.. ألنها لم تصل إ� المس�ش��
لم �ستفد أحد من المعاهدة ع� �ل حال، ودخلت الحرب
طورا آخر.. وأنكر الجميع فكرة وجودها ذاتها.. و��� الجميع

) و�ل القصة.. � � ف�� موض�ع الفتاة (ج��
سألته (ت��ي�س):

- لقد انتهت الحرب، فلماذا �عود الموض�ع للظهور؟
.. - ألن األوراق لم تدمر، ولهذا مدلول خط��

هناك من �حاول إح�اء الموض�ع من جد�د.. منذ خمس
� �دنا، واآلن �� سالح ضدنا.. إن

سنوات �انت األوراق سالحا ��
ت اآلن � مجتمعنا اآلن.. ولو ���

�� � بها أش�اء تمس رجاال مهم��
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فلسوف �س�ب �ارثة.. ر�ما �س�ب ح��ا أخرى ل�س مع ألمان�ا
هذە المرة��

ا، ونحن نعلم أن إن حزب العمل �شهد اضطرا�ا كب��
�
ال�الشفة �حركون هذا من الخارج، والهدف ق�ام ثورة �لشف�ة ��

ا.. هناك رجل غامض ال نعرف اسمه هو من �س�طر ع� إنجل��
ال�الشفة.. من هو؟ النعرف.. فقط يرمزون له �اسم مس��

� �ل م�ان..
ء وجواس�سه �� �

(براون).. وهو �مول �ل ��
�
الحق�قة أن ما أنتما �صددە هو أخطر عقل إجرا�� ��

.. � � هش�� � ألخ�� عل��ما �اعت�ار�ما شاب�� ع�نا.. و�ن��
قال (تو�)

� بها �ا س�دي فال تخش ش�ئا. - سأع��
اب�سم مس�� (�ارتر) وقال:

ء يو�� �أن هؤالء القوم �
- اآلن نعود إ� األعمال.. �ل ��

� وقت �عينه..
�مل�ون المعاهدة األصل�ة، وهم ينوون إعالنها ��

إنهم يهددون الحكومة �أش�اء معينة تو�� �أن المعاهدة معهم..
ل�نهم �خطئون أح�انا مما �دل ع� أنهم لم �ستط�عوا قراءتها؛
ألنها مكت��ة �الشفرة.. نحن نعرف أن المعاهدة غ�� مشفرة
.. ما مع�� هذا إذن؟ األغرب أنهم ي�حثون عن الفتاة وهذا طب���

) و�حاولون معرفة أ�ارها عن ط��قنا.. � � ف�� (ج��
- ماذا؟

) م��فة تخصهم هم.. � � ف�� � ط��قنا (ج��
- س�دسون ��

� �ار�س.. إن أحدا ال �عرف
� أحد الب�سيونات ��

س�ضعونها ��
� الفخ.. عندها تحصل

ك�ف ت�دو الفتاة ولسوف نقع نحن ��
� ت��دها منا.. هل فهمتما الفكرة؟ الفتاة ع� المعلومات ال��

سألته (ت��ي�س) مذهولة:



4367

� أنا أن أذهب إ� �ار�س � أنهم �انوا ي��دون م�� - هل تع��
)؟ � � ف�� منتحلة شخص�ة (ج��

اب�سم المس�� (�ارتر) وقال:
.. � - أنا أومن �المصادفات �ما تعلم��

 

☆ ☆ ☆
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الفصل الخامس
شا�مر مس�� جوليوس ب. ه��

 
قالت (ت��ی�س):

- حسن.. ي�دو األمر �ما لو �ان مكت��ا..
هز (�ارتر) رأسه موافقا..

� الذين �عملون �طرق نمط�ة، قد فشلوا..
ا�� - إن خ��

ستجل�ان �� الخ�ال وعقال متفتحا فال تقنطا إن اتضح أن هذا
لم ينجح هو اآلخر.

سأله (تو�):
- وما المطلوب منا �ا مس�� (�ارتر)؟

� �المعلومات.. مع تجاهل رس� تام
- اتصال دائم و��ال��

� متاعب مع البول�س فال عالقة ��
ل�ما.. �مع�� أنه لو وقعتما ��

� هذا الصدد.. النفقات مدفوعة �لها
��ما.. أنتما وح�دان تماما ��

وقراط�ة � الب��
ة �ال حاجة للخوض �� � م�ا��

عن ط����
� العام.. ونفس

الحكوم�ة.. أما عن األجر فلنقل ثالثمائة جن�ه ��
سفورد) ط�عا.. الم�لغ للمس�� (ب��

ق وجه (ت��ی�س): أ��
� أحب المال ح�ا جما.. سوف أعد لك - أنت ك��م حقا.. إن��

كشوفا مكت��ة �عنا�ة للنفقات..
� عقليهما..

� الشارع ودوامة من األف�ار ��
�عد قل�ل �انا ��

سألته (ت��ی�س):
- (تو�) قل �� حاال.. من هو مس�� (�ارتر)؟

� أذنها فشهقت دهشة.. فعاد يؤكد لها:
همس �اسم ��

- أؤكد لك أيتها ال�ازالء العجوز أنه هو�
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هنا تذكر االثنان أنهما جائعان وأن موعد الغداء قد جاء، ثم
� الوقت ذاته:

خطرت الفكرة ل�ليهما ��
شا�مر) - (جوليوس ب. ه��

- لم نخ�� مس�� (�ارتر) عنه..
- ل�س هناك ال�ث�� ل�قال ح�� نل�� الرجل.

هل� �ستقل س�ارة أجرة..
�السؤال عن الرجل اقتادهما ساع إ� �اب مغلق، سمعا من

ورائه صوتا نافد الص�� �قول: ادخل�
شا�مر) أصغر سنا مما تخ�له �ان مس�� (جوليوس ب. ه��
، له وجه مشا�س ل�نه � � حوا�� الخامسة والثالث��

الشا�ان.. ��
وس�م.. ال �مكن ألحد أن �حس�ه إال أم��ك�ا.. قال لهما:

ا�� �ما تعرفان عن .. هلما اجلسا وأخ�� � - هل وصلت�ما رسال��
.. � ابنة عم��
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؟ - هل �� ابنة عمتك؟ إذن أنت تعرف أين ��
هوى الرجل �ق�ضته ع� المنضدة محدثا صخ�ا:

- ال� اللعنة ع� لو كنت أعرف� وأنتما؟
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قالت (ت��ي�س) �حدة:
ال �مكن ألحد أن �ح�ه إال أم��ك�ا.. قال لهما:

� معلومات، ال لنع�� معلومات� نا اإلعالن طالب�� لقد ���
� حس�ت أن�ما تعرفان أين �� - نعم.. أنا أعرف القراءة، ل���

وت��دان معرفة تار�خها.. هذە ل�ست (صقل�ة) �ل �� الجزر
� أو قتلها لو لم � ابنة عم��

�طان�ة.. ال أحد يهدد�� �قطع أذ�� ال��
طة � استدعاء رجل ال��

� ألشعر برغ�ة شد�دة �� أت�لم.. إن��
) ل�عتقل�ما. � م�دان (ب��اد�ل��

اللط�ف الذي �قف هناك ��
قال (تو�):

- لم نختطفها وال نطلب فد�ة.. �ل نحن م�لفان �االطمئنان
ع� سالمتها..

وح� للرجل قصة ملفقة نوعا ومخت�ة عن اختفاء الفتاة
ان � قض�ة د�لوماس�ة ما، وزعم أنه و (ت��ی�س) مخ��

وتورطها ��
خصوص�ان مل�لفان �ال�حث عنها...

قال الرجل وقد هدأ قل�ال:
- ال �أس كنت م��عا.. والس�ب هو أن (لندن) تث��

.. أنا معتاد (ني��ور�ك) العجوز فقط.. � أعصا��
�مكن�ما أن �سأال وأنا أج�ب..

للحظة ُشل تفك�� المغام��ن، ثم �دأت (ت��ي�س) �سأله
�ط��قة القصص البول�س�ة:

- م�� �انت آخر مرة رأ�ت فيها المتو.. ابنة عمتك؟
� جدا.. ما �ان � وأمها لم �كونا متقار��� - لم أرها قط.. إن أ��
� � اغت�� أ�� .. وح�� � يوافق ع� زواج أخته من مدرس فق�� أ��

ي � ضم�� � وص�ته.. �عد هذا أنب��
ا لم �ذكر أخته �� وصار مليون��

� فقدت � ال�� �صف�� ور�ثه، واستأجرت من ي�حث عن ابنة عم��
� أثناء

أب��ــها.. اتضح � أن الطور��د أغرق سفي�تها (لوز�تان�ا) ��



4372

�
الحرب.. من المؤكد أنها ح�ة ل�ن اخت�� أي أثر لها �عد هذا..
ال�ة ل�نهم لم ي�دوا اهتماما.. أما � جئت هنا أ�لغت األدم�� ح��
ّ ل�أخذوا الصورة ، وأرسلوا رجال إ�� � سكوتالند�ارد ف�انوا مهذب��
� وجدتها لها سأتعاون مع�ما �التأ��د.. واآلن ماذا الوح�دة ال��

� مطعم ق��ب؟
عن الغداء؟ ما رأ��ما ��

� جاء ساق �حمل �انوا قد فرغوا من التهام المحار، ح��
شا�مر).. نظر فيها وقال: �طاقة للمس�� (ه��

- المف�ش (جاب) من سكوتالندر�اد.. رجل آخر هذە المرة..
� لم أقله أول مرة؟ أرجو أال �كونوا أضاعوا ماذا يتوقعون أن��
� العالم.. وقد

الصورة ف�� الصورة الوح�دة الموجودة لها ��
ق ستوديو المصور �ما �ان ف�ه من سلب�ات.. اح��

ارتجفت (ت��ی�س) توجسا وسألته:
- أال تعرف اسم المف�ش الذي جاءك ص�اح اليوم؟

- ال أعرفه.. ال.. لحظة.. �ان ع� �طاقته اسمه (براون)..
رجل متواضع �حق.

 

☆ ☆ ☆
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الفصل السادس
خطة الحملة

 

�
�مكننا إرخاء ستار ع� أحداث نصف الساعة التا�.. �ك��

أن نقول إن سكوتالندر�اد لم تكن تعرف من �د�� المف�ش
طة، ومن قدت الصورة عظ�مة النفع لرجال ال��

ُ
(براون).. لقد ف

جد�د انت� المس�� (براون)..
� ولو �ان لهذە الحادثة نفع ما، فهو التقارب الذي �شأ ب��

شا�مر).. تهاوت الحواجز �لها � ومس�� (جولیوس ب. ه�� الشاب��
صاخ�ة، وشعر الشا�ان �أنما �عرفان الرجل من دهر..

�طان�ة � جلس الشا�ان - ع� حساب الحكومة ال�� �عد يوم��
� استمتاع:

).. سألها (تو�) �� � � (ر���
�� -

- هل لد�ك خطة ما ن�دأ منها؟
قالت له:

� (لندن) ال �د أن
.. ل�ن هناك أما�ن �� - ل�س لدينا ال�ث��

�ظهر فيها المرء.. ومس�� (وتنجتون) هذا س�ظهر عاجال أو
کس).. � (ب��اد�ل� س��

� انتظرته �� آجال، لو أن��
� (لندن) ط�عا.

- هذا لو �ان مازال ��
� هو اسم ذكرە �: (ر�تا).

- الدل�ل الثا��
� � الج��دة تطلب��

�ن إعالنا آخر �� - ال أحس�ك ست���
معلومات عمن تد�� (ر�تا).

� أن (ر�تا) هذە �انت ع� ظهر - ال.. ل�ن ش�ئا �حدث��
� ء عن (دانفرز).. وعلينا أن ن�حث ب�� �

(لوز�تان�ا) وعرفت �ل ��
ر�اب السفينة (لوز�تان�ا) عنها.. لقد أرسلت هذا الص�اح إ�
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� من غرق (لوز�تان�ا) مس�� (�ارتر) أطلب قائمة �املة �الناج��
� (ت��ي�س) العجوز إذن؟

� �د�ك.. فما رأ�ك �� وها �� ذي ب��
� التواضع.. ل�ن هل

اعة.. وصفر �� � ال��
- الدرجة النهائ�ة ��

� القائمة؟
�انت هناك (ر�تا) ��

عرضت عل�ه القائمة وقالت:
- ال أدري لألسف.. �ما ترى فالقائمة تحوی القل�ل جدا من
األسماء األو� (2).. دائما �شار إ� الشخص �اسم أ�ته.. أعتقد
�
� �عشن ��

أن الس��ل الوح�د لل�حث هو تق�� ال�ساء اللوا��
(لندن) فل��ما تكون (ر�تا) واحدة منهن..

وهكذا ق�� الشا�ان ص�احا تعسا راحا �مران ف�ه ع�
� �ل مرة

� حصال عليها، و�ان (تو�) �� العناو�ن الس�عة ال��
يتظاهر �أنه �جرى مسحا سكن�ا من أجل االنتخا�ات القادمة..
� العثور ع� (ر�تا) هذە �عد تق� ثالثة عناو�ن و�دأت

فشال ��
حماستهما تنضب.

�
� مجموعة سكن�ة ��

�ان العنوان الرابع هو الشقة رقم 20 ��
� هذا الوقت

(ساوث أود�).. م�� (فاندماير).. و�ان (تو�) ��
.. وقد كرر الع�ارات قد وصل إ� قمة إجادة دورە التمث���
� فتحت له ل وال�� � � ت�دو مدبرة م�� ال�اذ�ة ع� مسمع العجوز ال��

ال�اب، و�العادة سألها:
- ما االسم األول؟

- (مارج��ت)..
- آە.. فهمت - وتوقف قل�ال ثم أضاف �جرأة - إن اسمها

).. ل�ن من الواضح أنه خطأ.. لدينا (ر�تا فاندم��
- غال�ا ما ينادونها كذا �ا س�دي.. ل�ن (مارج��ت) اسمها

.. األص��
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- شكرا لك.. عمت ص�احا.
و�صع��ة تمالك نفسه ح�� وصل إ� المنح�� ح�ث �انت

(ت��ي�س) ت�تظرە..
- هل سمعت؟

هتفت �حماسة و�� تعت� ذراعه:
� األش�اء ثم تجدها حدثت

- نعم.. جم�ل جدا أن تفكر ��
فعال �ما تتوقع..

فجأة توقفت إذ سمعت صوت خطوات قادمة، فجذبته
�قوة إ� جانب الممر، وأمرته �أن �لزم الصمت جاء رجالن ع��

الدرج ومرا بهما.. فتقلصت �دها أ��� ع� ذراع (تو�)..
وهمست:

.. ال - هلم.. ات�عهما فأنا ال أج� ع� هذا.. قد يتذكر وج��
� هو مس�� � ل�ن أضخم الرجل��

أعرف من الرجل الثا��
(وتنجتون)�

 

☆ ☆ ☆
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الفصل السابع
� (سوهو)

ل �� � الم��
 

ة من ثم راح �ان (و��نجتون) وصاح�ه �مش�ان ��عة كب��
) ش�ه (تو�) يركض � �لحق بهما.. و�انت شوارع (ماری ف��
� مجال

� ب��قائهما ��
خال�ة اآلن، لذا وجد من الح�مة أن �كت��

��ە.. �ان �عرف ما هو مطلوب من القصص ل�نه وجد األمر
� الواقع.. افرض مثال أنهما استوقفا س�ارة

عس�� التطبيق ��
� القصص أنت �ستوقف س�ارة أخرى، وتعد السائق

أجرة؟ ��
� الواقع، أدرك (تو�) أنه من العس�� أن

.. ل�ن �� � �جن�ه ذه��
�جد س�ارة أجرة أخرى لو حدث هذا.

ا دخل الرجالن شارع (أوكسفورد)، و� (تو�) لهذا ألن أخ��
ة.. الزحام س�جعل مالحظته عس��

تم�� أن �سمع �لمة، ل�ن صخب الشارع منعه من هذا..
دخل الرجالن إ� مق� (ليون) فقرر أن �جلس ع� منضدة
وراءهما، و�طرف عينه الحظ الرجل اآلخر الذي مع (وتنجتون).
�
�ان أشقر قّدر (تو�) أنه إما رو� أو بولندي.. حاول أن �ص��

ء من المحادثة فلم �فهم إال أن (و��نجتون) �صدر لألخر �
إ� ��

تعل�مات معينة، واآلخر ال �قر �عضها، وأن الرجل �د�
� (إيرلندا) و(دعا�ة) (بور�س). واستطاع (تو�) أن �لتقط لفظ��
عدة مرات ثم سمع بوض�ح تام لفظة (مس�� براون)، ر�ما ألن

أذن�ه صارتا أ��� حدة وكفاءة. وسمع (بور�س) �قول:
� أ�ساءل ما إذا �ان هذا حق�ق�ا.. أنه معنا و��ننا ل�ن ال - إن��
�عرف حق�قته إال قل�لون؟ إننا ن��ادل النظرات ب�نما أحدنا هو
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مس�� (براون). شخص غامض �ع� األوامر ل�نه كذلك ينفذها
ع� س��ل التم��ه.

أسكته (وتنجتون) �ما هو ظاهر، واستدع�ا الساق�ة ل�دفعا
� الشارع ثان�ة و(تو�) خلفهما.

الحساب، و�عد دقائق �انا ��
استوقف (وتنجتون) س�ارة أجرة وطلب من السائق أن �قلهما
) �انت س�ارات األجرة إ� محطة (ووترلو)، ولحسن حظ (تو��
متوافرة هنا، ف�عان ما ركب س�ارة أخرى وطلب من السائق أن

ي�بع الس�ارة األو�.
� المحطة سمع (تو�) (وتنجتون) �حجز تذكرة درجة

و��
أو� إ� (بورنموث) ففعل مثله. �انت المش�لة اآلن �� أن
� (لندن).

(بور�س) �ما هو واضح لن �ستقل القطار �ل س���� ��
� ت�بع (وتنجتون) أو (بور�س). فكر ��عا ثم إذن هو مخ�� ب��
شا�مر).. لو اتجه إ� �اب�نة الهاتف وقرر أن �طلب األم���� (ه��
ء ع� ما يرام.. قال �

� الرو�� ح�� يودع رف�قه ل�ان �ل ��
���

لألم���� ع� الهاتف:
� محطة (ووترلو) أتبع (وتنجتون)

�� � ح.. إن�� - ال وقت لل��
كب قطار الثالثة والنصف إ� (بورنماوث).. ورجال آخر.. إنه س��
أي �عد ع�� دقائق.. فهل �مكنك التواجد هنا ق�ل هذا الوقت؟

- �التأ��د.. سأ�ع..
�
وضع (تو�) السماعة واثقا من أن األم���� س�فعلها ��

الوقت المناسب.. المش�لة �� أنه - برغم أن هناك من يتحمل
�
� من مال، وقد تركته التذكرة ��

النفقات - لم �حمل معه ما �ك��
� وضع

الدرجة األو� ش�ه مفلس.. وتم�� أن �كون األم���� ��
ء. � ��� � ما� أفضل ح��
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ون دق�قة.. الثالثة وثمان .. الثالثة وع�� �
�ان الوقت �م��

� شعر ب�د .. غمرە ال�أس ح�� ون دق�قة.. لن ينجح األم���� وع��
ة: � ع� كتفه وسمع الل�نة المم��

� السوء.. أين
.. إن مرور�م �فوق الوصف �� � - هأنذا �ا ب��

الوغدان؟
� آخر. - هذا هو (وتنجتون) ومعه رجل أجن��

- حسن.. ومن هو طائري الذي سأت�عه؟
- هل معك مال؟

هز األم���� رأسه نف�ا، فسقط فك (تو�).
قال الرجل:

� - لم أحمل إال ثالثمائة أو أر�عمائة جن�ه م��
هنا فقط تنفس (تو�) الصعداء:

ات ال تت�لمون نفس لغتنا� هلم - ر�اە� أنتم مع�� المليون��
اركب الع��ة.. إن (وتنجتون) هو رجلك إذن..

� �دأ (تو�) اقتفاء شا�مر) القطار، ع� ح�� وهكذا ركب (ه��
أثر (بور�س)..

و األنفاق، ح�� وصل إ� الشوارع الض�قة ركب الرجل م��
المح�طة ��� (سوهو)، ثم اتجه إ� ب�ت خرب فطرق ال�اب

.. انفتح ال�اب فدخل. � ب��قاع مع��
هنا فقد (تو�) عقله. �ان الت�ف الوح�د المعقول أن
ە ي�تظر مخت�ئا ح�� �خ�ج الرجل، و�ان هذا أقرب إ� تفك��
العاقل الرز�ن.. ل�ن لحظة جنون جعلته �قرر أن يتجه إ� نفس
.. البنا�ة، و�ق�ع ال�اب بنفس اإل�قاع الذي استعمله الرو��

�ر الش�ل �سأله: انفتح ال�اب ��عة وظهر رجل ��
- حسن؟
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دد هنا فقط أدرك (تو�) المدى الحق��� لحماقته لم ي��
وقال أول �لمات جاءت إ� ذهنه:

- مس�� (براون)؟
لدهشته أفسح الرجل فرجة ال�اب وقال وهو �ش�� ألع�:

� �اب ع� الشمال.
- الطابق العلوي.. ثا��

 

☆ ☆ ☆
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الفصل الثامن
( مغامرات (تو��

 

دد (تو�) برغم دهشته.. إذا �انت الجرأة أوصلته إ� لم ي��
ل � . دخل الم�� هذا الحد، فمن الوارد أن تحمله إ� ما هو أ���
ء �الداخل قذرا �

وارت�� الدرجات المتداع�ة للسلم. �ان �ل ��
� �ل م�ان كتلة رماد�ة من خيوط

�ما �فوق الوصف. و��
� الخطوة

العنا�ب. عند قمة الدرج توقف (تو�) ل�فكر ��
.. وسمع � التال�ة.. أمامه �ان ممر ضيق �أبواب ع� الجانب��
�
صوتا خف�ضا من ال�اب ع� �سارە.. الحظ ع� �مينه فتحة ��

الجدار تمت تغطيتها �ستارة من المخمل الممزق. �اختصار
�انت م�انا ممتازا �صلح لالخت�اء والمراق�ة.

وخطر له أن الرجل الذي فتح له ال�اب لم �أت معه.. مع��
هذا أن ع�ارة (مس�� براون) لم تكن سؤاال عن واحد، �ل ��

أقرب ل�لمة � استعملها �حظة الحسن ومن المؤكد أن الحارس
ا لم �كن ع� علم �جميع أفراد العصا�ة. لقد خدمه الحظ كث��
�
ح�� هذە اللحظة، ل�ن دخول الغرفة ع� ال�سار هو م�الغة ��

� الحظ.
الثقة ��

دوى صوت طرقات من أسفل �ستعمل اإل�قاع ذاته.. ودون
� وتواری وراء الستار، وعزم ع� أن تردد دخل الفتحة ع� ال�م��
� القماش الممزق.

� الفجوات �� ء من ب�� �
�ظل هنا يراقب �ل ��

رأي (تو�) القادم الجد�د الذي �دا �أحد فضالت المجتمع،
، وهو سمت ال�د أن � �فكه اإلجرا�� الضخم وحاجب�ة الخف�ض��
رجال سكوتالند�اد �عرفونه ج�دا.. طرق الرجل ال�اب بنفس
النغمة فجاء من الداخل صوت �دعوە للدخول. ولمح (تو�)
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الحجرة لثان�ة �اف�ة � �عرف أن بها منضدة ط��لة جلس حولها
ء ف�ه �

� المركز رجل ملتح �ل ��
ثالثة أو أر�عة رجال. و�ان ��

. �
يو�� �أنه ألما��

�عد قل�ل جاء رجل من ن�ع مختلف، حزر (تو�) أنه من
� الذين �طالبون �استقالل إيرلندا عن � اإليرلندي�� طراز المناضل��
) �ما �قولون.. إن منظمة مس�� (براون) � � ف�� ا.. (ش�� إنجل��
� �دير الجلسة، ولص عادي،

واسعة االن�شار حقا.. لدينا ألما��
ومناضل إيرلندی، ورو�.

جاء ثالثة آخرون �الط��قة ذاتها، ثم ساد الصمت.. وخمن
(تو�) أن العدد ا�تمل اآلن.

هنا سمع دقة جد�دة، وصعد الدرج رجل رشيق الحركة
متأنق إ� درجة تعط�ه مسحة أنث��ة.. والحظ (تو�) أن للرجل
مسحة سالف�ة ال �خطئها المرء.. توقف الرجل أمام الستار
ونظر له نظرة ثاق�ة، فارتجف (تو�).. من العس�� أن �صدق أن
الرجل ال يرى من وراء الستار. لقد �انت نظرات الرجل الناعمة
ش�يهة بنظرات األفا� دق الرجل ال�اب، وهنا انفتح ال�اب،
� الذي �دير الجلسة ه�ع

ووثب ال�ل ع� اقدامهم.. ح�� األلما��
� حماس:

إل�ه وصافحه ��لتا �د�ه وهو يردد ��
ف�� خش�ت أن �كون هذا مستح�ال. ف.. لنا ال�� - لنا ال��

قال اآلخر �صوت خف�ض ف�ه �عض الفحيح:
� وسعنا ثان�ة، ل�ن �ان ال

ا، وأحس�ه ل�س �� - �ان هذا عس��
�د من أن أح�� اجتماعا واحدا من أجل مس�� (براون).. هل هو

هنا؟
� وهو �قول:

ت لهجة األلما�� تغ��
ء �س�ب ظروف خاصة.. � - لألسف لم �ستطع الم��

قال اآلخر وهو ينظر حوله:
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� الظالم وال يثق
- آە.. لقد قرأت عن أسالي�ه.. إنه يتحرك ��

� أجد من المحتمل أن �كون ب�ننا اآلن.. ول�ن ال فارق �أحد، ل���
هناك.. دعونا ن�دأ..

�
) الذي وجد نفسه �� � وجه (تو��

وع� الفور انغلق ال�اب ��
الظالم.. تحرك فضوله �شدة وشعر �حاجة ماسة إ� سماع
الم��د.. وع� الفور اتجهت خواطرە إ� الغرفة المجاورة لغرفة

االجتماعات.
�انت غ�� موصدة ومظلمة، و�دا له من أثاثها أنها �انت
� القذارة واإلهمال.. دخل إليها

غرفة نوم ق�ل أن تص�� آ�ة ��
� و�حث عن هدفه.. حقا �ان هناك �اب موصد �صل ما ب��

. .. ألصق أذنه �ال�اب وراح �ص�� � الحجرت��
ە يوم 29 من اب قادم يتم تدب�� �انوا يتحدثون عن إ��
اب �قوم �ه العمال و�نظمة حزب العمل.. .. إ�� الشهر الحا��
المش�لة �انت أن رجال حزب العمل مخلصون صادقون ولن

�لبثوا ط��ال ح�� �دركوا الحق�قة و�نضموا إ� الحكومة..
� أن التحالف مع قادة حزب

و�دا واضحا من �الم األلما��
ا، ثم التخلص العمل س�تم فقط ح�� تحدث ثورة تجتاح إنجل��
منهم.. و�ان الضمان الوح�د إلخالص رجال حزب العمل هو
ت الحكومة � � لو أذ�عت اله�� وث�قة.. وث�قة من ن�ع مع��
� ال�الد.. ل�ن الوث�قة لم تكن مع هؤالء.. �انت

واشتعلت النار ��
. مع فتاة.. والفتاة ال �عرف أحد �دقة أين ��

� م�منه �ص�� �اهتمام شد�د ل�نه لم �ست�مل
�ان (تو�) ��

�ة ق��ة هوت ع� مؤخرة رأسه، فلم سماع التفاص�ل ألن ��
�عد �دري أين هو.

 

☆ ☆ ☆
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الفصل التاسع
ل�ة � (ت��ي�س) تلتحق �الخدمة الم��

 

، احتاجت (ت��ی�س) إ� � � إثر الرجل��
� انطلق (تو�) �� ح��

�ل إرادتها �� ال ت��عه. ل�ن �ان السؤال هو: ماذا أفعل �عد
هذا؟ و�انت (ت��ی�س) تمقت ترك العشب ينمو تحت قدميها،

� مدخل البنا�ة، تعرفت عامل المصعد صغ��
� أثناء جولتها ��

��
السن.. أوهمته أنها من المخابرات األم��ك�ة وأقنعته �أنها تراقب

.( من تد� (مارج��ت فاندم��
� ألن أحد ملوك الماس يتهمها ��قته.. هنا عرفت من الص��

المندهش أن (مارج��ت) هذە �حاجة إ� خادمة جد�دة.
� ذهن (ت��ی�س).. مرت ع� �عض

وهكذا اختمرت الفكرة ��
المحالت فابتاعت �عض الث�اب المستعملة، ثم قصدت الحالق
� السادسة مساء،

فقامت �صبغ شعرها، وعادت إ� الب�ت ��
ت مظهرهما �قلم كحل.. وهكذا ت�دل فزججت حاجبيها وغ��

مظهرها تماما ح�� �ال�س�ة لمس�� (وتنجتون) نفسه.
� أثناء العمل، ولسوف ي�دل

� أن ترتدي الم��ولة وال�اب ��
���

تها أن المر�� قلما هذا مظهرها �ل�ة.. و�انت تعلم من خ��
� �لقونها �دون الث�اب الرسم�ة خارج يتعرفون الممرضة ح��

. المس�ش��
وحدها تناولت العشاء مندهشة لعدم عودة (تو�).. �ان
ء.. هذا غ�� عادل، و�� توشك �

بوسعه أن يتصل بها أو أي ��
ە.. ل�نها ع� �ل حال ع� االنفجار �األخ�ار وما من واحد تخ��

.. أ�لغت (�ارتر) عن ط��ق رسالة حملها إل�ه ص��
� خواطرها..

وأخلدت للنوم و�� غارقة ��
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جاء الص�اح �مذكرة من مس�� (�ارتر):
� مس (ت��ی�س):

«ع��ز��
� أع�د تحذيرك � ألهنئك.. ول�ن�� لقد قمت ب�دا�ة رائعة و�ن��
من الخطر الداهم الذي �حيق �ك. هؤالء القوم �ا�سون
� من خطر عاجزون عن الرحمة أو الشفقة. أشعر أنك تقلل��
� ال أمنحك أ�ة حما�ة. لقد األمر لذا أع�د تحذيرك، وأ�ر أن��
قدمتما لنا معلومات طي�ة وأ�رر أنه لو أردتما اال�سحاب اآلن

�ب عل��ما. فال ت��
ء ع� االستمرار فستجدان �ل �

«إذا صممتما برغم �ل ��
� لدي م�� (دوف��ن) زوجة ء معا. لقد عملت لمدة عام�� �

��
) أن �ستعلم منها عنك. القس، و�مكن لم�� (فاندم��

ح كذلك أن تتمس� �الحق�قة قدر اإلم�ان وال تزع�� «أق��
ر ما قد �صدر ء الوح�د الذي ي�� �

ما ل�س ف�ك، فهذا هو ال��
منك من حر�ات أو ع�ارات ال تصدر من خادمة. والقرار ع� �ل

حال قرارك»
«المخلص. مس�� �ارتر»

 

رفع خطاب (�ارتر) معن��اتها ل�نها لم ت�ال بتحذيرە، ألنها
� التمث�ل،

�انت عظ�مة الثقة بنفسها. �انت تعرف براعتها ��
� �لماته.

ل�نها فهمت المنطق الواضح ��
� �ل

ت �� ة اجتازت (ت��ی�س) جد�دة تغ�� � الحاد�ة ع��
و��

� � (أود�) ودهش ص�� المصعد ح��
�� �

ء، مجموعة الم�ا�� �
��

رأي تنكرها فقالت له:
� ابنة خالتك.. ت) أن�� - تذكر �ا (أل��

وطل�ت منه الصعود بها إ� الشقة رقم 20 وفتحت لها
ال�اب شا�ة حسناء، فقالت لها:
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- جئت للعمل بهذا الم�ان
قالت الفتاة �ال تردد:

� ة التدخل.. اتهمت�� - هذا م�ان متعفن.. امرأة عجوز كث��
ء حرقا.. �

�الع�ث �خطا�اتها.. أنا�� برغم أنها تتخلص من �ل ��
ث�اب أن�قة ل�نها ل�ست امرأة راق�ة.. الط�اخة تعرف عنها أش�اء

ة ل�نها ال تت�لم.. تخافها ح�� الموت� كث��
� ينادي الفتاة:

� معد��
هنا جاء صوت ن��

�( �
- (آ��

وث�ت الفتاة �أنما رم�ت �الرصاص:
- نعم �ا مدام�

؟ � - مع من تتحدث��
- ثمة شا�ة جاءت للعمل هنا �ا مدام.

- إذن هاتيها.. اآلن.
� نها�ة الممر وقفت امرأة أمام المدفأة.. لم تعد

� غرفة ��
و��

شا�ة �التأ��د، والجمال الذي �ان لها �ال ر�ب قد استحال
� ش�ابها �انت تبهر األنفاس.

خشونة وصال�ة.. من المؤكد أنها ��
اق أعماق أي شخص عيناها الزرقاوان لهما القدرة ع� اخ��
ء ما تلقاە، و�رغم مالئك�ة وجهها فإنك �شعر ع� الفور ���
.. وتخلت عنها ثقتها �

يتهددك.. وشعرت (ت��ی�س) �ذعر حق���
المعتادة �النفس.. وأدركت أن خداع هذە المرأة أصعب �كث��

) إ� مقعد مما �ان خداع (وتنجتون).. أشارت م�� (فاندم��
وقالت:

� �حاجة إ� خادمة؟ - �مكنك الجلوس.. ك�ف عرفت أن��
- عن ط��ق صد�قة تعرف عامل المصعد هنا..

وحكت للمرأة قصة ح�اتها �اختصار متوخ�ة الصدق قدر
اإلم�ان، فطل�ت منها المرأة أن ت�دأ العمل ع� الفور وتجلب
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حاج�اتها.. ثم سألتها عن اسمها فقالت:
- برود�س ك��ر �ا مدام.

� خارج - حسن �ا (برود�س).. ستجدين هذا م�انا سهال ألن��
الب�ت أ��� الوقت.. أجرك خمسون أو ستون جنيها ال يهم..

ء.. �ك الطاه�ة �ل �� واآلن س��
شكرتها (ت��ی�س) وخرجت..

� ا.. وخطر لها أنه لو وقعت (ج�� ل�ن حماستها ت�ددت كث��
� النجاة

) فإن فرصتها �� � �دي هذە الم�� (فاندم��
�� ( � ف��

معدومة.
 

☆ ☆ ☆



4387

الفصل العا��
(ج�مس ب�ل إدجرتون) �دخل س��

 

�انت (ت��ی�س) تج�د أعمال الب�ت تماما لذا لم تخش أن
ت�دو غ�� مناس�ة للعمل، و�ان عليها ك�دا�ة أن تعد المائدة
� من أجل ض�ف قادم هذە الل�لة.. و�انت قلقة �صدد هذا الثن��
الض�ف، وخطر لها أنه قد �كون مس�� (وتنجتون) نفسه.. �انت
مطمئنة لتنكرها، ل�نها �انت تكون أ��� راحة لو أن الض�ف

برهن ع� أنه غ��ب.
�عد الثامنة دق جرس ال�اب فذه�ت لتفتحه، و�ها أن
� اللذين ذهب (تو�) �قفوا أثرهما.. القادم �ان اآلخر من الرجل��
الرجل الذي عرف (تو�) أنه رو�.. وقدم لها نفسه �اسم

كونت (س�ي�انوف)..
� حبور:

) قائلة �� استق�لته م�� (فاندم��
وف�ش). - من اللط�ف أن أراك �ا (بور�س فالد�م��

جلس الرجل ع� مائدة العشاء، ودارت محادثات عاد�ة
� الس�دة عن الطقس واألز�اء وفضائح المجتمع، تافهة ب�نه و���
� تقد�م الطعام محاولة أن

وراحت (ت��ی�س) تؤدي عملها ��
�سمع �لمة تهمها.. فقط سمعت الرجل �قول للس�دة همسا

وقد حسبها ال �سمعه:
- جد�دة.. أل�س كذلك؟

�� -
- وهل �� مأمونة؟

- �التأ��د �ا ع��زي.. كف عن القلق..
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وعادت (ت��ي�س) إ� المطبخ ح�ث �انت الطاه�ة تمارس
( عملها، وقد فهمت من ال�دا�ة أن الطاه�ة تخ�� م�� (فاندم��
�الش�طان ذاته. انت� العشاء فانتقلت الس�دة �ض�فها إ� قاعة
خت ع� األر�كة وراحت ت��ادل حديثا هامسا الجلوس، واس��
مع الرجل. وهنا نهض الرجل وأح�م غلق ال�اب � ال �سمعهما
� ذهن (ت��ي�س).. هرعت إ�

أحد. خطرت فكرة ال �أس بها ��
فة غرفة نوم الس�دة ففتحت نافذتها وخرجت منها، إ� ��
ط��لة تمتد ح�� غرفة الجلوس، ومن النافذة هناك �ان بوسعها

أن �سمع جل المحادثة. �ان الرجل ي��ــخ المرأة:
� الوقت - إن قلة حرصك ستوردنا مورد الهالك.. أنت تمض��
�
مع (ب�ل إدجرتون).. وهو ل�س فقط أشهر مس�شارى الملك ��

ا، �ل هو كذلك يهوى دراسة علم الج��مة� �اله من اخت�ار إنجل��
موفق�
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ة من المشنقة، ومن � ذلك؟ لقد أنقذ رقا�ا كث��
- وماذا ��

�
المف�د أن �ظفر المرء برجل كهذا لع�� أحتاج إل�ه يوما ��

المح�مة.
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قال الرو�� الذي اس��د �ه الغضب:
.. - أنت امرأة �ارعة �ا (ر�تا) ل�ن �جب أن �سم� �ال��
� تخ� عن صداقة (إدجرتون) هذا.. �قولون إنه �شم المجرم��

. � �ك ال ي��ح�� عن �عد، و�ن اهتمامه المفا��
- حسن.. وأنا أرفض..

� الثمن إذن.. - ستدفع��
قالت المرأة بهدوء:

� ال أتل�� أوامرى من أحد إال مس�� (براون) - تذكر أن��
شخص�ا..

� ا درس الج��مة مثله.. هل تحسب�� � إنجل��
- ما من أحد ��

أنك قادرة ع� خداعه؟
� تزدري - أحب أن أجرب.. ثم إنه ثرى، وأنا لست �المرأة ال��

اب. المال.. واآلن أطلب الخادمة لتح�� لنا ال��
وهكذا هرعت (ت��ی�س) عائدة إ� م�انها، وأجا�ت الطلب

� أدب.
��

� سمعتها مهمة جدا ألنها تظهر تورط �انت المحادثة ال��
ا � األمر، ل�نها لم تفدها كث��

�� ( (بور�س) وم�� (فاند�م��
) لم � � ف�� �ال�س�ة لمعرفة أين ذهب (تو�)، �ما أن اسم (ج��

�ذكر قط..
� المصعد أنه ما من خطا�ات من ها ص�� � الص�اح أخ��

و��
�د. جعل هذا �دا �اردة تعت� قلبها.. � مكتب ال��

تو�� لها ��
ء خطأ. �

�التأ��د هناك ��
ة ب�نما �� تلمع الفضة، دق جرس ال�اب فذه�ت عند الظه��
لتفتحه. لم �كن القادم هو (وتنجتون) أو (بور�س) ول�نه رجل
ط��ل القامة �شع من وجهه مغناط�س�ة غ���ة �لها قوة
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وس�طرة �ما �فوق الوصف.. وأعطاها اسمه فإذا هو س��
(ج�مس ب�ل إدجرتون)..

عادت ألعمالها شاردة الذهن.. اآلن �مكنها فهم مخاوف
(بور�س). ال �مكن اعت�ار هذا الرجل سهل الخداع.. لقد أثر
مظهرە فيها �حق.. �عد قل�ل دق الجرس، فهرعت لتعط�ه ق�عته

ومعطفه �ما هو معتاد.
الحظت أن عي��ه تتأمالتها �دقة وعنا�ة ثم سألها:

- لم تمار�� هذا العمل ط��ال.. هه؟
رفعت حاجبيها مدهوشة، ثم هزت رأسها �أنما أجا�ت

�الفعل، وسألته:
تك الس�دة �ذلك؟ - هل أخ��

.. إنه مظهرك الذي أو�� �ذلك.. هل الم�ان � - ال �ا طفل��
ط�ب هنا؟

- جدا.. شكرا �ا س�دي..
.. ة متوافرة اليوم، والتغي�� ال ��� - ل�ن هناك أما�ن كث��

� �ا س�دی؟ - هل تع��
ل�نه �ان �الفعل ع� أول درجة من درجات السلم، ونظر

لها نظرة متفهمة وقال:
.. مجرد تلميح.. � - مجرد تلميح ال أ��� �اطفل��

وعادت إ� المخزن شاردة الذهن �قوة..
 

☆ ☆ ☆
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الفصل الحادي ع��
الصديق وقت الضيق

 

� يوم العطلة - الجمعة - أرسلت خطا�ا إ� مس�� (�ارتر)
��

� العثور ع�
ء، وطل�ت منه أن �ساعدها �� �

ە فيها ��ل �� تخ��
شا�مر) فا��شفت أنه ظل (تو�). �عد هذا اتصلت �المس�� (ه��
متغي�ا عن الب�ت ح�� ص�اح اليوم، ولم �عد إال منذ نصف
ساعة. ذه�ت إل�ه وسألته عن (تو�) ل�نه لم �كن �ملك إجا�ة،
و�ل ما �عرفه عن الموض�ع هو أن الف�� اتصل �ه من المحطة

وطلب منه اقتفاء أثر (وتنجتون).
� اقتفاء أثر

�انت لد�ه �دورە قصة مسل�ة عن مغامرته ��
� شوارع

الرجل �القطار، ثم إ� أحد فنادق (بورنماوث)، ثم ��
(بورنماوث) ذاتها، ح�� اضطر إ� �سلق شجرة يراقب منها
� تحطم �ة.. �ان هذا ح�� � حديثه مع ما �دا له ممرضة إنجل��
�
غصن الشجرة وهوی أرضا ل�لتوی �احله.. وق�� يوما ��

مصحة خاصة ثم عاد أدراجه إ� (لندن)..
ها فيها �أنه ال تلقت (ت��ی�س) رسالة من مس�� (�ارتر) �خ��
ء من أجل (تو�).. إنه أسف ل�ن االتفاق هو �

�ستطيع عمل ��
ء فال دخل لـ (�ارتر) �

االتفاق.. لو حدث لها أو للف�� ��
 �ل

�
�الموض�ع.. �انت هذە إجا�ة �اردة، ألنه من دون (تو�) و�

سحر للمغامرة، وللمرة األو� لم تعد واثقة من النجاح.. من
دونه �شعر �أنها سفينة �ال دفة، ومن الغ��ب أن (جوليوس) -

الذي �فوق (تو�) براعة - لم �عطها هذا الشعور.
ە صاف �ان (تو�) أ��� منها �شاؤما و�طيئا ل�ن تفك��
وموثوق �ه. للمرة األو� لم ت�د لها المغامرة �لع�ة روما�س�ة
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ط��فة �ل لها �ل جهامة الواقع وقسوته.
� التحذير الذي

� الس�� (ج�مس ب�ل إدجرتون)، و��
فكرت ��

ء.. وجدت �
قدمه لها.. �ان اإلغراء شد�دا � تصارحه ��ل ��

�
� دل�ل الهاتف، وصممت ع� أن تزورە يوم األحد ��

عنوانه ��
ورە مع (جوليوس) مهما � .. س�� موعد خروجها لتفهم منه أ���

. اضات هذا األخ�� �انت اع��
و�عد إقناع مستمر، أخذها (جولیوس) إ� العنوان المذكور.
ء، قرعت ال�اب ففتح لها ال�اب رئ�س خدم راق ال �ش��ه ��

وجعلها هذا عص��ة نوعا.
� مؤخرة الب�ت مفروشة �مكت�ة امتألت

اقتادهما إ� غرفة ��
رفوفها �كتب علم الج��مة.. و�ان س�د الب�ت جالسا أمام النافذة

وأمامه مجموعة هائلة من األوراق.
تعرفها الرجل ع� الفور ورحب بها فقدمت له مرافقها

. ثم سألته: األم����
� � لدارك هكذا، ل���

- س�دي.. أحسب من الوقاحة أن آ��
� لقائنا السابق �ان نوعا من التحذير من

أحسب ما قلته �� ��
).. هل �ان كذلك أم ال؟ م�� (فاندم��

. � - ر�ما �ان األمر كذلك �ا طفل��
- حسن.. أر�د أن أعرف لماذا قلت هذا؟

اب�سم الرجل من جديتها، وقال:
فلنفرض أن الس�دة أقامت دعوى ضدی لل�شه�� بها؟

� حذرون دائما.. ل�ن افرض أننا قلنا (�ال - أعرف أن المحام��
إجحاف) ق�ل أن �سمع ما لد�ك؟

: قال المحا��
� ب�ت

ة تعمل �� - �ال إجحاف.. لو �انت لدي أخت صغ��
ء ذاته.. �

� سأقول لها ال�� ة، فإن�� ) وال تملك خ�� م�� (فاندم��
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� �
هل هذا مفهوم؟

قالت (ت��ی�س):
� ة إ� هذا الحد �ا س�دی.. ولنقل إن�� - لست معدومة الخ��

) وأنا أعرف أنها إ�سانة س�ئة.. �ل ت ب�ت م�� (فاندم�� اخ��
، فأضافت - ة ع� وجه المحا�� ته ألنها كذلك – �دت الح�� اخ��
ء �ا س�دي، وأعرف أنك خالل دقائق �

سأح�� لك �ل ��
� صادقة أم ال.. ستعرف ما إذا �انت قص��

� لها �عنا�ة، فلما
ء والمحا�� �ص�� �

و�دأت تح� �ل ��
انتهت قال لها:

� القصة غ�� معروف �،
ء �� - ممتاز.. ل�س هناك تق���ا ��

� � ألوم المس�� - ماذا �سمونه؟ - (�ارتر) ع� إقحام شاب�� ل���
ان جدا.. � إذا قلت إن�ما صغ��

� قصة كهذە.. ال تتضا���
مثل�ما ��

إن الش�اب إخفاق ل�ن �عان ما ت�ت��ن عل�ه.. �ال�س�ة
�
لصد�قك (تو�) هذا فمن الواضح أنه �ان �ع�ث ح�ث ال ي����

� هذا..
ك ال شك �� � ال��

أن �ع�ث.. وقد سقط ��
قالت له ملهوفة

- هل س�ساعدنا إذن؟
اب�سم وقال:

� كنت قد حزمت حاج�ا�� للذهاب إ� - ط�عا.. الحق�قة أن��
أسكتلندا للص�د.. ل�ن الص�د أنواع.. سأ��� هنا، وأقول لك إن
هناك شخصا �عرف �التأ��د م�ان (تو�) أو �عرف أين �مكن أن

�كون (تو�).
- ومن هو؟

� � أحسب�� ).. إنها لن تت�لم �سهولة ل�ن�� - م�� (فاند�م��
قادرا ع� جعلها تت�لم، فإن لم �صلح هذا �ظل احتمال الرشوة..

ب (جوليوس) المنضدة �ق�ضته وصاح: هنا ��
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� دوری.. سأدفع لها مليون دوالر.. مليون دوالر �
- هنا �أ��

تت�لم�
نظر له المحا�� مدققا �ضع دقائق ثم قال:
شا�مر).. هذا م�لغ كب�� جدا.. - مس�� (ه��

- ال �د من أن �كون كذلك.. هؤالء القوم ل�سوا من الطراز
الذي يت�لم لو عرضت عل�ه ستة ب�سات..

ء �
، ثم طلب من (ت��ي�س) أال تعمل أي �� اب�سم المحا��

ة مساء وهو الموعد الذي تعود ف�ه المرأة من الخارج ح�� العا��
�عد العشاء.. س�كون هو معها وقتها، ولسوف �عرض عليها أن

ء. �
ە ��ل �� تخ��

وهكذا خرجت (ت��ي�س) تحاول الس�طرة ع� قلقها وتوترها
� الساعات

مشت نحو (ها�د �ارك) و� ال تدري ك�ف تم��
ت) يركض نحوها � المصعد (أل�� ال�اق�ة.. هنا فوجئت �ص��

ووجهه محمر انفعاال:
- �ا آ�سة� إنها راحلة�

- من؟
� ).. إنها تحزم حقائبها وطل�ت م�� - (ر�تا).. م�� (فاند�م��

أن أع�� لها ع� س�ارة أجرة�
اعت�ت ذراعه غ�� مصدقة، ثم هتفت:

ت).. أنت ال غ�� عنك.. كنا سنفقدها لوالك� - (أل��
وقالت له و�� تع�� الشارع:

ت).. اذهب لتتصل - ال �مكن أن أفقدها �أي ثمن.. (أل��
شا�مر)، وقل له أن �جلب ) واسأل عن مس�� (ه�� � �فندق ر���
) تحاول الهرب.. ء حاال ألن م�� (فاند�م�� � الس�� (ج�مس) و���

لن ت�� األسماء.. أل�س كذلك؟
- ث�� �� �ا آ�سة.. ل�ن ماذا عنك؟ أال تخش�نها؟
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- نعم.. نعم.. واآلن اذهب واتصل.. أ�ع.
ل رقم 20 و�� ما زالت ت�ساءل عن س�ب � وهرعت إ� الم��
.. أترى المرأة شكت فيها؟ وضعت �دها � هذا الرح�ل المفا��
� ح�� انفتح ال�اب.. �انت هذە م�� ع� الجرس وضغطت مرت��

� دهشة وقالت:
) فلما رأتها رفعت عي�يها �� (فاند�م��

أهذە أنت؟
� عف��ة:

قالت (ت��ي�س) ��
� أسنا�� �ا مدام، فقررت أن أعود إ� الب�ت

- شعرت �ألم ��
�ــــح. وأس��

.. ل�كن.. �مكنك أن تدخ�� الفراش حاال.. � - هذا س��
� فل��ما استطاعت الط�اخة

- لو دخلت المطبخ �ا س�د��
أن...

الط�اخة ل�ست هنا� �جب أن تدخ� فراشك�
فجأة شعرت (ت��ي�س) �الرعب.. �ادت تت�لم ل�ن معدنا

�اردا التصق �صدغها، وسمعت المرأة تقول �صوت مخ�ف:
.. لو � ال أعلم؟ ال.. ال تت�ل�� - أيتها ال�لهاء� هل حس�ت��

تحركت لفّجر هذا المسدس رأسك�
ثم ضغطت �المسدس أ��� وهمست:

� � غرفة نو�.. و�عدما أف�غ منك س�نام�� - ه�ا.. ستدخل��
نوما طي�ا�

� معها إ� غرفة النوم،
لم �كن بوسع (ت��ی�س) إال أن تم��

� حالة فو�� مفزعة.
و�انت الحجرة ��

- واآلن أجل�� ع� الفراش وأ��� �د�ك فوق رأسك.. أنت
� سأطلق � أن�� � تماما، لهذا �مكنك تخم�� فتاة �ارعة وقد خدعت��
الرصاص �سهولة تامة.. �جب أن تفه�� اآلن من منا فوق ومن

تحت.
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لم تجد (ت��ی�س) مناصا من االستجا�ة.. ص�ت م��
� كوب،

) قطرات من قارورة موضوعة ع� منضدة �� (فاند�م��
وص�ت فوقها �عض الماء.

- ما هذا؟
ء �ساعدك ع� النوم.. �� -

- هل هو سم؟
� إغراء، وقالت:

اب�سمت المرأة ��
- ر�ما.

�ه.. أفضل الموت �الرصاص ألن هذا س�سمعه - إذن لن أ��
� صمت �الحمالن.

�� � � لن أتر�ك تقتلين�� الناس، ل���
� عص��ة:

�ت المرأة األرض �قدمها �� ��
.. إن المنوم � حمقاء.. أنا ال أر�د ترك قت� من ورا��

- ال تكو��
� هو ال�د�ل لتقي�دك وت�م�مك، وقد أفعل هذا لو اضطررت��

� هذا ال�وب اآلن.. �� � فتاة طي�ة وا��
إل�ه.. فكو��

� أعماقها، ل�نها لم تطق فكرة
�انت (ت��ی�س) تصدقها ��

� هدوء.. فهذە آخر فرصة لها للحاق �ــ (تو�)..
تركها ترحل ��

� ثان�ة قدرت الموقف واتخذت قرارها.. إن هناك فرصة،
و��

وع� الفور هوت ع� ركب�يها أمام المرأة متوسلة �ا��ة:
.. أعرف أن هذا سم� � - أنت تخدعين��

� قسوة
قالت المرأة ��

� - �ا لك من ج�انة.. ال أدري ك�ف جئت �األعصاب ال��
� هذا.. �� � بها.. هل�� �ا �لهاء ا�� خدعت��

� �� ع� أنه ل�س سما؟ - هل تقسم��
- أقسم.. واآلن ه�ا..

�
انحنت (ت��ی�س) وفتحت فمها ودنت من ال�وب.. ��

�ت ال�وب إ� أع� فتناثر السائل ع� وجه اللحظة التال�ة ��
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� اللحظة ذاتها ر�لت (ت��ی�س) المسدس ل�ط�� أرضا..
المرأة.. ��

..( ثم التقطته ��عا لتص��ه إ� صدر م�� (فاند�م��
- واآلن من منا فوق ومن تحت؟

�ان وجه المرأة متقلصا �الغضب، و�دا أنها س�ثب ع�
� أ�ة لحظة.. ثم قالت:

الفتاة ��
- لست حمقاء �التأ��د.. لقد لعبتها ج�دا.

� طراز � انخداعك �سهولة.. هل حس�ت حقا أن�� - �دهش��
� تركع وتتوسل طل�ا للرحمة؟ الفتاة ال��

: قالت األخرى �لهجة ذات مع��
� ذلك يوما� - ستفعل��

قالت (ت��ي�س) و�� تأمر المرأة �الجلوس:
- س�تحدث قل�ال..

ء؟ �
- عن أي ��

- المال�
تذكرت ما قاله (وتنجتون) يوما من أن (ر�تا) �� من ثرثر
غال�ا.. �ما تذكرت ما قالته للرو� من أنها تحب المال.. هل

� نطاق التجسس هذا؟
تكون (ر�تا) �حق �� أضعف نقطة ��

؟ � أبيع رفا�� � أن�� - هل تحسب��
- �التأ��د.. لو �ان الم�لغ مج��ا..

ء مثل مائة جن�ه؟ �� -
- ال.. أت�لم عن مائة ألف جن�ه�

� االقتصاد لم تجعلها تذكر المليون دوالر �ال�امل..
عادتها ��

ل�ن �دا لها أن المرأة ابتلعت الطعم حقا..
� تعاسة

وقالت لها ��
- �اە� ل�س معك هذا الم�لغ..
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، إن عر�� � � سأحصل عل�ه.. صدقي�� .. ل��� - حقا ل�س م��
صادق.. والمال �مل�ه صديق �.

- وماذا ي��د أن �عرف هذا الصديق؟
..( � � ف�� - ي��د معرفة م�ان ق���ته (ج��

- ال أعرف أين �� حال�ا.
- ل�ن بوسعك معرفة ذلك؟

- ل�س صع�ا..
سفورد).. مختف - وهناك شاب صديق �.. اسمه (تو� ب��

منذ أ�ام..
- لم أسمع عنه قط.. ل�ن (بور�س) �عرف �التأ��د..

.. - ثمة سؤال أخ��
ونهضت وأدنت وجهها من وجه المرأة وهمست:

- من هو المس�� (براون)؟
للحظة ارتجفت مالمح المرأة ثم تماسكت واستعادت

هدوءها وقالت:
� أنه ما

، ح�� تعر�� �
- ال �د أنك لم تتجس�� علينا �ما �ك��

من إ�سان �عرف من هو مس�� (براون)
. � .. حد�� �قول � إنك تعرف�� � - أنت تعرف��

التمعت عينا المرأة قل�ال واستحال صوتها منذرا �الخطر
و�� تقول:

- أح�انا �عرف المرء أمورا تهددە �الخطر ف�ما �عد.. ح��
ء هذا المال.. � الجدران لها آذان.. قو� � م�� ���

- �أ�ع ما �مكن..
اب�ض وجه المرأة ذعرا وهمست:

� أمان أ�دا.. أنت ال
.. أنا لن أ�ون �� � - أنت ال تفهم��

تعرفينه.. هل سمعت ش�ئا؟
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� ث�ات:
قالت (ت��ی�س) ��

� المائة ألف جن�ه..
� الشقة.. فكرى فقط ��

- ال أحد ��
فجأة وث�ت المرأة وفردت ذراعيها وا�سعت عيناها هلعا.. ثم
هوت ع� األرض فاقدة النطق، ونظرت (ت��ي�س) إ� الوراء

شا�م) والس�� (إدجرتون).. ى ما أفزعها، فوجدت (ه�� ل��
 

☆ ☆ ☆
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� ع��
الفصل الثا��

السهر
 

 

�ان الس�د (إدجرتون) أول من ه�ع ل�فحص المرأة، وصاح
� تحسس ن�ضها: ح��

ي لها - إنه قلبها.. ال �د أنها لم تتحمل رؤ��نا فجأة.. أح��
ا�ا حاال.. ��

وتعاون الس�� مع (جوليوس) ع� حمل الس�دة إ� الفراش،
اب وهناك رّشا �عض الماء ع� وجهها، ثم قدما لها �عض ال��
ا فتحت .. أخ�� � � شفتيها المضمومت�� وحاوال دفع �عضه ق�ا ب��
عي�يها و�دأت �ستج�ب نوعا. حاولت النهوض ثم سقطت ثان�ة

: � وهتفت مغمضة العين��
.. ل�س �� أن أت�لم. � - إنه قل��

ّ أن أ�ة ابتعد الثالثة ووقفوا جان�ا يتهامسون.. من الج��
) لم �عد لها م�ان هنا.. محاولة الستجواب م�� (فاند�م��
ء من المحادثة السا�قة فتهلل �

وحكت لهما (ت��ی�س) �ل ��
(جوليوس) وقال:

�
- هذا ج�د.. أحسب أن مائة ألف جن�ه س��دو للس�دة ��
� المساء... ال دا��

الص�اح بنفس السحر الذي �انت �ه ��
للعجلة.. و�� لن تت�لم ع� �ل حال ما لم تر المال..

قال س�� (ج�مس إدجرتون):
� هذە اللحظة

� أتم�� لو لم نكن ظهرنا �� � عل��ما أن��
- ال أخ��

�الذات.. ل�ننا مرغمون ع� االنتظار ح�� الص�اح..
� الفراش وقال:

ونظر إ� المرأة النائمة ��
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� الشقة ح�� الص�اح.. ر�ما �ان
- ال�د من ترك أحد معها ��

ص�� المصعد الذ�� هذا..
قالت (ت��ی�س):

إنه مجرد طفل.. ولو نهضت م�ة ع� الرح�ل فلن �قدر
ع� منعها.

قال الس�� (ج�مس):
- �اإلضافة إ� أنها تخ�� المس�� (براون).. إن لدينا شاهدة
ح ع� غ�� عاد�ة هنا، وأعتقد أن من واجبنا حمايتها.. أق��

اآل�سة (ت��ي�س) أن تدخل فراشها، ب�نما أتقاسم أنا ومس��
شا�مر) السهر والحراسة.. (ه��

دنت (ت��ی�س) من الفراش وتأملت الس�دة.. �ان ع�
وجهها قناع مخ�ف من الرعب والتوجس.. و�سالت (ت��ی�س)
عما إذا لم تكن المرأة تمثل ن��ة اإلغماء هذە؟ ل�ن الشحوب ال

�مكن اصطناعه.. وأحست �أن المرأة تحاول أن تقول ش�ئا:
... ال... نائمة. - ال ترح��

� إ�ار:
ثم انغلق الجفنان من جد�د، هنا قالت (ت��ی�س) ��

- لن أترك الشقة..
.. � وخرجت إ� قاعة الجلوس ح�ث �ان الرجالن جالس��

فقال لها الس�� (ج�مس):
� ال�اب عليها �المفتاح وتحتف�� �ه معك..

ح أن تغل�� - أق��
فعلت �ما قال وسألتهما:

- �المناس�ة.. ك�ف دخلتها إ� الشقة؟
� وصلنا ء.. وح�� � - اتصل بنا الغالم الذ� وطلب منا الم��
ح �ان �موت قلقا عل�ك، وقال إنه ال �سمع ش�ئا من الشقة.. اق��
علينا أن ندخل الشقة عن ط��ق مصعد الفحم الذي �قود إ�



4403

مخزن المطبخ.. وهكذا فعلنا.. إنه ي�تظر تحت اآلن وال �د أنه
قلق جدا..

ة وثالث أط�اق، فتناولوا عاد (جوليوس) من المطبخ �فط��
ح الرجالن عليها أن تنام ل�نها �انت م�ة عشاء شه�ا، ثم اق��
ع� ال�قاء مت�قظة.. وسألها الرجالن عن م��د من التفاص�ل عن

� النها�ة قال (جوليوس):
ء.. �� �

قصتها فحكت لهما �ل ��
ء الذي ال أفهمه هو � انکشاف أمرك.. �

ال��
- ال أدري..

ة ط��لة، ثم �دأ سحر الل�ل يؤدي عمله.. وساد الصمت لف��
صوت ��ر وصوت قرقعة من قطع األثاث.. الخ.. ح�� إن

� م�انها وصاحت:
(ت��ی�س) وث�ت ��

� هذە الشقة معنا��
- أنا متأ�دة من أن مس�� (براون) ��

اب�سم (جوليوس) وقال:
- ال أدري ك�ف �مكنه هذا.. نحن هنا و�اب الشقة موصد..

ل�س بوسع أر�� أن �قدر ع� هذا..
وقال الس�� (ج�مس):

- إن السهر ل�ال يورث الف�ع.. إننا أقرب إ� شهود جلسة
تحض�� أرواح.. فقط من دون وس�ط..

وم�� الل�ل ب�طء..
�طان�ة �مشهد وجاء أول شعاع من الفجر �غمر العاصمة ال��
.. وأزاح س�� (ج�مس) الستار فرأت (ت��ی�س) � قلما يراە اإلنجل��

الشمس و�دت لها �ل مخاوف الل�ل واه�ة تماما.. صاحت:
..( � � ف�� - مر�� هذا يوم عظ�م� سنجد (تو�) و (ج��

سأطلب من مس�� (�ارتر) أن ينعم ع� �لقب (دام).
� السا�عة ص�احا تطوعت (ت��ی�س) ب�عداد �عض الشاى،

و��
� أن �أت�ا وعادت �أر�عة أقداح ع� ص�ن�ة.. ثم طل�ت من الرجل��
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معها إل�قاظ السجينة ح�� ال تحاول الهجوم عليها.
فتحت ال�اب ووضعت القدح ثم فتحت النافذة لتدخل

� �ال ن��جة.. الشمس.. أعادت نداء المرأة مرت��
نظرت إليها فوجدتها نائمة ع� ظهرها، ولم ي�د أنها
) لن تت�لم أ�دا �عد ت�نفس.. من الواضح أن م�� (فاند�م��

اليوم..
�ا ما رأته.. لقد ماتت المرأة منذ �خت مناد�ة اآلخ��ن ل��

� الغالب ماتت و� نائمة.. صاح (جوليوس):
عدة ساعات.. ��

- ت�ا.. �اله من حظ�
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� الس�� (ج�مس) وهو �قول: � ع��
�دت نظرة غ���ة ��

- فقط لو �ان هذا حظا.. إنها �انت ع� وشك إخ�ارنا �من
هو مس�� (براون).. ثم ماتت.. هذا غ��ب..
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فة مفت�ح.. فهل...؟ - ول�ن ك�ف؟ إن �اب ال��
هزت (ت��ي�س) رأسها:

فة ط��لة ت�ت�� عند غرفة الجلوس - ال.. ال�اب �قود إ� ��
. � ح�ث كنا جالس��

� وهو اتجه (جولیوس) إ� الخزانة ففتحها.. تأخر دق�قت��
يتفحصها ثم أغلقها وعاد دون أن �علق.

�عد دقائق جاء طب�ب شاب فحص المتوفاة، و�دا واضحا
أنه �عرف الس�� (ج�مس) ج�دا.. قال �عد الفحص:

� الغالب هبوط قلب أو جرعة زائدة من منوم.. إن رائحة
�� -

ال�لورال تعبق جو الحجرة..
( � حاولت م�� (فاند�م�� تذكرت (ت��ی�س) الزجاجة ال��
ب منها.. �انت ع� حوض الغس�ل، و�انت مليئة جعلها ���

� رأتها أمس.. لثلثيها ح��
اآلن �انت فارغة.

 

☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث ع��
(ت��ي�س) تتل�� عرضا

 

ة، �فضل نفوذ الس�� (ج�مس) لم ي�د الطب�ب شكو�ا كث��
� الغالب ن��جة ن��ة قلب�ة.. ل�نه

وقد اقتنع �أن المرأة توف�ت ��
س�تصل �الس�� (ج�مس) لو جد جد�د. تم استدعاء ممرضة، ثم

غادر األصدقاء المب�� ال���ه.
� السوء، وأعلن الس�� (ج�مس) أنه

�انت معن��اتهم غا�ة ��
ال �جد ط��قا آخر �مشون ف�ه، لهذا هو مصمم ع� الذهاب
م.. وطمأن (ت��ی�س) أن الخطا�ات � إ� أسكتلندا �ما �ان �ع��

ستصل إل�ه ت�اعا هناك.
� أ�:

شا�مر) �� ما إن ان�ف ح�� قال (جوليوس ه��
) أ�دا.. ر�ما �ان ع� أن � � لن أجد (ج�� - أشعر أنا اآلخر �أن��

أعود إ� الوال�ات..
� هلع:

صاحت ��
- ال� إن علينا أن نجد (تو�)..

� سؤال؟
- نعم.. كدت أ�� هذا.. هل �� ��

أنت و(تو�).. هل أنتما؟
. .. أنا و(تو�) صد�قان ال أ��� - أنت مخ��

� قد قاال �لمات م�شابهة عن - أعتقد أن �ل عاشق��
عالقتهما يوما ما..

� تحب �ل شخص تقا�له؟ � طراز الفتاة ال�� - هل تحسب��
� �حبها �ل شخص �قا�لها� - �ل أحس�ك طراز الفتاة ال��

- هل هذە مجاملة؟
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� أت�لم عن الزواج.. لولم �عد (تو�) فلسوف - ر�ما.. إن��
� هذا العالم، وأنا ثرى �حق..

� مجرد طفلة وح�دة �� تكون��
مك �حق.. ولو قلت ال�لمة السح��ة لذهبنا حاال إ� أفضل أح��

� (لندن) لن�تاع الالزم من أجل هذە الصفقة.
�� � جواهر��

- ال.. ال..
سفورد)؟ - هل هو من أجل مس�� (ب��

� مع الشكر أجد نف�� رات ل�ن�� - ال.. ال أر�د تقد�م م��
مسوقة ألن أقول ال..

� تهذ�ب:
قال ��

- سأ�ون شا�را لو أرجأت الرد ح�� الغد..
صعدت إ� حجرتها وقد أرهقتها المواجهة مع شخص�ة
(جولیوس) الق��ة.. �الك من �لهاء� ها �� ذي الفرصة ال�املة
� ال كنعجة قد جاءتك و�� لن تعود أ�دا، و�رغم هذا تقول��
غب�ة.. �حثت عن صورة (تو�) الموضوعة ع� ال���حة

وراحت تغرقها �دموعها:
)� أنا أح�ك.. أح�ك ومن الواضح أنك لن تعود� - آە �ا (تو��

� سأنام �صورته تحت حمقاء أخرى �� أنا.. واضح أن��
الوسادة وأحلم �ه ط�لة الل�ل.. ما كنت أحسب نف�� هذە

� أن �خون المرء م�ادئه. ال�لهاء، و�م هو مش��
راحت تتأمل المرآة وصورتها.. وتتذكر أحداث الل�لة

الماض�ة الغامضة.
فجأة �أنما �انت غافلة ط�لة الوقت ت�بهت لفكرة.. ا�سعت
عيناها وشحب لونها، وا�سعت حدقتاها.. مستح�ل..
� تف� هذا �له.. �ا مستح�ل� ل�ن هذە �� الفكرة الوح�دة ال��

للغرا�ة�
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أخرجت مفكرة وخطت رسالة إ� (جوليوس) ثم هرعت إ�
كتها له، ثم عادت إ� جناحه.. �ما توقعت لم �كن هناك ف��

غرفتها لتجد ساع�ا ي�تظرها ع� ال�اب ومعه برق�ة..
ق�ة من (تو�).. �انت ال��

 

☆ ☆ ☆
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الفصل الرابع ع��
 

الم��د من مغامرات (تو�)
جع (تو�) حواسه. من ظالم تض�ئه طعنات من نار، اس��
� فود�ه. أين هو؟

ا لم یع إال ألما فظ�عا �� � فتح عي��ه أخ�� وح��
� رأسه؟

ماذا حدث؟ ما � هذا األلم ��
� زحف � ذلك الب�ت المشئوم ح��

ثم تذكر� �التأ��د �ان ��
�ه. أحدهم وراءە و��
سمع من �قول:

- إنه �ستع�د وع�ه اآلن..
.. وقرر أن �كسب � الملت��

� هذا صوت األلما��
عرف ��

وقتا.. إنهم اآلن �عرفون أنه جاسوس ولن �ض�عوا وقتا ق�ل
التخلص منه.

؟ - هل أنت �خ��
- نعم.. أشكرك..

� حجرة االجتماع وهم �ح�طون �ه..
�ان نائما ع� أر�كة ��

س الذي أدخل (تو�): � وهو �ش�� إ� الحارس ال��
قال األلما��

�ا ع��زي.. من حسن حظك أن جمجمتك بهذا السمك..
.. �

�ك (كونراد) الع��ز �عنف حق��� لقد ��
ثم أضاف وهو ينظر إ� اآلخ��ن:
هل لد�ك ما تقوله ق�ل الموت؟
- أنا ال أنوي أن أموت �سهولة..

- وهل لد�ك أس�اب تمنعنا من قتلك ألنك جاسوس؟
.. � منعت�م من قت� وأنا فاقد الو�� - نفس األس�اب ال��
ت��دون معرفة ما لدي من معلومات ولو مت لن �كون هذا

متاحا..
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�ان يت�ف عالما أن توقد ذهنه هو ضمانه الوح�د للخروج
� ال�ظهر معدنهم من هنا.. وهو �كث�� من الش�اب اإلنجل��
�ات قل�ه � ورطة.. لهذا تجاهل ��

� �كونون �� � إال ح��
الحق���

الم�سارعة وقال بثقة وهدوء:
� أعرف أن�م - هل أ�دو خائفا من الموت؟ واضح ط�عا أن��
� ، وهذا الضمان �ضع�� �

.. إن لدي ضمانا مهما لح�ا�� �
لن تقتلو��

� موقف �سمح � �طلب مساومة..
��

- مساومة؟
تصاعدت ص�حات االس�ن�ار من الرجال، فقال بنفس

الهدوء:
� حوزة من �د�

� مقا�ل أوراق �انت �� � وح����
- نعم.. ح�ا��

� (دانفرز) ع� ظهر (لوز�تان�ا).. أنتم لن تقتلوا الدجاجة ال��
ت��ض ذه�ا.

- و�ذا رفضنا؟
�ن ال ي�عد إال يوما واحدا.. - إن يوم التاسع والع��

نظر الرجل إل�ه ثم ت�ادل النظرات مع الرجال وأمر (كونراد)
�أن �صطح�ه خارج الغرفة ر�ثما يتداول مع اآلخ��ن.. خ�ج
س المتعطش لسفك دمه. (تو�) وهو يرمق (كونراد) المف��
مرت دقائق ط��لة ثم سمعهم �ستدعونه إ� الحجرة، فقال
� واضعا

لنفسه: صدر الح�م.. فقط لنأمل أال �كون القا��
ود: � وقال له ب��

� الداخل استق�له األلما��
قل�سوته السوداء ��

- سنجرب ما لد�ك.. ل�ننا لن نطلق �احك ح�� نحصل
ع� األوراق..

- ول�ن ك�ف أحصل عليها دون أن أخ�ج؟ إنها ل�ست م��
�التأ��د..

اب�سم الرجل وقال:
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�ك ترحل؟ - وهل تعتقد أننا سنصدق قصتك ب�ساطة ون��
ماذا بوسعنا أن نفعل إذن؟ ل�س لد�ك الخ�ار.. إما األوراق أو

الموت..
- إذن أرسلوا م�� (كونراد).. إنه �ما أرى متأهب الستعمال

ق�ضته..
- نفضل أن ت��� هنا، ولسوف تع�� تعل�ماتك لواحد منا �

�جلب األوراق.
) كذلك.. � � ف�� - ال�د �� من أن أقا�ل (ج��

- ولماذا؟
� يتعلق �األوراق.. ء مع�� �

- أر�د أن أسألها عن ��
اب�سم الرجل اب�سامة غامضة وقال �ل�نته األلمان�ة ال�اردة:

- �خ�ل �� أنك ال تعرف �القدر الذي أقنعتنا أنك تعرفه.
� ال�الم �دل ع� جهل؟

توتر (تو�).. أتراە ارتكب خطأ ما ��
لم �عد واثقا بنفسه إ� هذا الحد، لهذا قال مستدر�ا:

� أعرف ما ء عن الموض�ع.. ل��� �
� أعرف �ل �� - ال أزعم أن��

يهم�م..
� وهو �ش�� إ� (كونراد):

قال األلما��
� - ستأخذە �ا (كونراد) إ� الطابق العلوي.. الغرفة ال��

..( � � ف�� � (ج�� تعرفها.. أما أنا فسأحاول ترت�ب لقاء ب�نك و���
ولسوف نعرف ��عا إن كنت مجرد مخادع أم أنك تعرف ش�ئا

حقا.
�انت الغرفة مظلمة تماما خال�ة من الهواء ألنه ال نوافذ
� ال�اب من الخارج.. �ان

فيها.. وسمع (تو�) المفتاح �دور ��
رأسه يؤلمه والج�ع �مزقه.. وقد �دأ اآلن �درك أن موقفه خطر

ال مخ�ج منه.
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ك األمر للظروف ما دام ع� �ل حال س�ل�� قرر أن ي��
..( � � ف�� المدعوة (ج��

☆ ☆ ☆



4414

الفصل الخامس ع��
أن�ت

 

.. �ان �دأت مخاوف المستق�ل تتال�� أمام مشا�ل الحا��
الج�ع �مزق أحشاءە اآلن.. و�ان شا�ا سل�ما يتمتع �شه�ة طي�ة،
اب عن الطعام.. أتراهم �عذبونه � أي إ��

و�عرف أنه لن �فوز ��
� يرغمون �الج�ع؟ ر�ما �انت هذە من تلك الطرق السح��ة ال��

بها سجينا ع� ال�الم.
� ساعته الفوسفور�ة ووجد أنها التاسعة والغداء �دا

نظر ��
� ج�ع أنه لو تأخر العشاء

اآلن �أنما أ�له منذ عقود.. وأدرك ��
أ��� من هذا فلسوف يتحول األمر إ� انتظار اإلفطار.

�
� سمع المفتاح �دور �� � نوم قلق، لم �صح منه إال ح��

راح ��
� الذين �صحون من النوم ال�اب.. لم �كن من هؤالء ال�ارع��
��امل حواسهم، ل�نه أدرك ع� الفور أن هذا قد �كون إفطارا

م�كرا..
� �أن القادم لم �كن (كونراد) الع��ز � الضوء الخافت فو��

و��
�ل �� فتاة.. فتاة تحمل ص�ن�ة ومن الواضح أنها أجمل فتاة

� ح�اته.. فجأة خطرت له فكرة مجنونة:
رآها ��

)؟ � � ف�� - هل أنت (ج��
�ة مهشمة: � هزت الفتاة رأسها وقالت ب�نجل��

- اس�� (أن�ت) �ا مسيو.
قال لها

- ال تقو�� إنك ابنة أخت أو ابنة (كونراد).. فهذا مستح�ل.
- أنا مجرد خادمة فر�س�ة �ا مسيو..
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.. لن �خ� ش�ئا ألن موقفه � أنها قد تكون أمله األخ��
فكر ��

ميئوس منه ع� �ل حال.
� للفرار من هنا.. .. أنا أر�د منك أن �ساعدي�� �� �

- اص��
هزت الفتاة رأسها:

� .. ثم إن�� � الطابق السف��
- مستح�ل.. هناك ثالثة منهم ��

لن أساعدك �ا س�دي.
- ولماذا؟

- ألن هؤالء الناس قو�� أما أنت فمجرد م�سلل..
وغادرت الم�ان.. هكذا وجد (تو�) أن عل�ه أن ي�تظر ثالثة
� هذا الم�ان.. ال يرى إال (كونراد) والفتاة ال

أ�ام �املة �ال عمل ��
تت�لم إال �ع�ارات من مقطع واحد، وفهم من (كونراد) أنهم
� أمرە.. ي�دو أن الرجل مسافر أو

�انتظار مس�� (براون) لي�توا ��
ء من هذا القب�ل. �

��
ء مخ�ف.. اقتحم الغرفة عل�ه �

� اليوم الرابع حدث ��
و��

(كونراد) ومعه رجل آخر.. وق�داە �الح�ال ح�� تحول إ� حزمة
النفع منها.. وقال (كونراد) م�شف�ا:

- تتذا�� علينا.. هه؟ تتظاهر �العلم وأنت أجهل من قطة
ة.. هه؟ تخدعنا.. هه؟ ل�ن اآلن قد اتضح األمر وعرفنا صغ��

�ر م�ت� � مدى علمك، وقد انت� أمرك.. أنت اآلن مجرد خ��
لم �در (تو�) ما استجد، ل�نه أدرك أن مس�� (براون)
ق أعماقه وحدس �ە.. ال�د أن اختفاءە قد جعل الج�ار قد اخ��
، ولم تجد طة، ومن هناك ��ب الخ�� (ت��ی�س) تتوجه لل��
� اس�نتاج من هو وماذا �عرف.. وعرف أنهم

العصا�ة ع�ا ��
� الص�اح �عدما ينقلونه �ع�دا عن هنا..

س�قتلونه ��
خ�ج الرجالن.. و�عد دق�قة عادت الفتاة إ� الغرفة فأطفأت

. � النور ال�هر��
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�
هنا جاء صوت (كونراد) الغاضب من الخارج:

- ت�ا لك �ا (أن�ت)� لماذا فعلت هذا؟
داد الص�ن�ة.. ال لس�ب مسيو.. سأض�ئه حاال.. جئت الس��

� الظالم فمررت �دها ع�
ودنت من (تو�) المق�د ��

، ثم � � �د�ه المق�دت�� ء معد�� �ارد �ستقر ب�� جسدە، وشعر ���
� الحال �عد ما أطفأت النور من جد�د.

خرجت الفتاة ��
� ذهن (تو�).. مع�� إطفاء النور أن

اصطرعت الخواطر ��
الغرفة مراق�ة من م�ان ما.. ال �د أن هناك فتحة يتلصص منها
� محادثاتها معه.. اآلن

أحدهم، ولهذا �انت الفتاة مقتض�ة ��
� �دە سكينا.. فهل يتمكن

أطفأت النور لتتمكن من أن تدس ��
� وهو مق�د؟ من قطع الح�ال �السك��

� الظالم، وأد�� معصمه �عنف.. ل�نه �دأ
ا �� جرب كث��

ا.. أما وقد تحرر � حول معصم�ه أخ��
�شعر �الح�ل يرت��

� الخطوة
� الظالم �فكر ��

معصماە صار ال�ا�� سهال.. ووقف ��
التال�ة.. ال مخ�ج من الحجرة إال ال�اب، وال�اب مفتاحه مع

(كونراد) فما العمل؟
ا وجد لوحة ثق�لة ع� الجدار تمثل مشهدا من م�ح�ة أخ��
ب القادم ص�احا بها.. و�� خطة ت�ناها (فاوست)، فقرر أن ���
� تقدم � �دا�ة إقامته هنا ق�ل أن �عرف أن (أن�ت) �� ال��

��
الطعام.

� الص�اح انفتح ال�اب ودخل (كونراد) أوال.. ثم جاء الرجل
��

اآلخر.. استجمع (تو�) قوته ووثب ع� الرجل، ثم هوي
� �ل م�ان..

�اللوحة الثق�لة ع� رأسه فتناثر الزجاج المهشم ��
ثم وثب خارجا من الغرفة وأغلق ال�اب وراءە �المفتاح، الذي

� ال�اب.
تركه (كونراد) ��

ة تلمس �دە، والفتاة تهمس: شعر ب�د صغ��
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- ششش� من هنا�
�انت �ش�� إ� سلم صغ�� ي�دو أنه �قود إ� ال�رار.. أ�ع
� صندرة مملوءة

معها إ� �سلق هذا السلم، فوجد نفسه ��
�الخشب المقط�ع.. قال لها:

مة جدا �ال منافذ.. - هذا ال �صلح.. إنها مص�دة مح��
- شش�

ب والر�ل ع� �اب الغرفة عن�فا جدا، و�دا و�ان صوت ال��
� ورجال آخر �حاوالن الدخول قالت (أن�ت):

أن األلما��
- �حس�انك مازلت �الداخل.. ال �مكنهما سماع �الم

(كونراد) فال�اب سم�ك..
وأمرته �أن ي�سلق سلما يؤدي إ� ال�رار، �ح�ث يتعلق �ه
� النها�ة انفتح ال�اب وخ�ج (كونراد)

� الرجالن.. ��
ح�� �خت��

�الثور الهائج �صيح:
- هل ق�ضتها عل�ه؟

� أنه هرب؟ مستح�ل.. �ان �جب أن نراە� - تع��
وه�ع الرجال الثالثة يركضون إ� الطابق العلوي �حثا عن
(تو�)، ولحقت الفتاة بهم، أما (تو�) فوجد الوقت � يهرب
ل المخ�ف.. وأدرك أن الفتاة �ق�ت ب�رادتها فال � من هذا الم��

س��ل إلنقاذها أو إقناعها �الرح�ل معه.
�ان الشارع خال�ا، لذا راح يركض قدر استطاعته مبتعدا..
دوي صوت طلقات رصاص من ورائه، ل�ن أ�ة رصاصة لم تص�ه
� اإلطالق، فلن �ل�ث

لحسن حظه.. وقال لنفسه: لن �ستمروا ��
ا استطاع أن �ضللهم طة.. أخ�� وقت ط��ل ح�� �صل رجال ال��
� وجد � المنحن�ات، وتنهد الصعداء واستجمع أنفاسه ح��

��
نفسه �ع�دا عن �� (سوهو) �له.
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ة، لذا طة �لحيته الط��لة وث�ا�ه الم�ع�� �ان منظرە م���ا لل��
ع�ج ع� أحد الحمامات العموم�ة ح�ث استحم وحلق ذقنه..

ثم اتجه إ� مقر المس�� (�ارتر) الذي قا�له �فتور شد�د:
� أوضحت أنه من غ�� المستحب أن تتصل - حس�ت أن��

.. � ��
) القصة �لها، و�الفعل ظفر �اهتمام الرجل.. فح� له (تو��
األهم هو أنه وجد ج��دة ع� مكتب الرجل تت�لم عن المؤامرة
ال�لشف�ة ع� ال�الد، و�انت بها عدة صور مألوفة.. صور تذكر
� ذلك

� ع� المائدة �� � وجوە الرجال المجتمع�� أنها �انت ب��
..( � اليوم.. لقد عرف من �د�� (كرامن��

ا وهو من قادة الثورة ال�لشف�ة الذين �سللوا إ� إنجل��
لينقلوا إليها الشيوع�ة.

طلب منه مس�� (�ارتر) أن يتفحص الم��د من الصور عله
�عرف أسماء أخرى.. و�الفعل عرف (تو�) من �د��

(وستوای).. قال (�ارتر):
اب س�كون ا.. تقول إن اإل�� .. لقد أفدتنا كث�� � - حسن �ا ب��
� الواقع.. ط�عا لن نجد

يوم 29؟ هذا �عطينا وقتا قل�ال جدا ��
.. اآلن � � الب�ت اآلن �عد هرو�ك، وهذا لن �دهش��

أحدا منهم ��
أنصحك �أن تعود إ� مس (ت��ی�س) ألنها تموت قلقا عل�ك..

طة؟ - (ت��ي�س)؟ ألم تتصل �ال��
ة: هز الرجل رأسه نف�ا، ف�ساءل (تو�) �� ح��

� كنت أخدعهم؟ - إذن ك�ف عرف هؤالء القوم أن��
.. �مكنك العودة إ� الفندق.. ل�ن � - ال �ستطيع التخم��
تذكر أنك رجل مطلوب اآلن، و�التأ��د هناك رغ�ة ملحة

لقتلك..
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ان�ف (تو�) وهو يرتقب �شوق لحظة لقاء (ت��ی�س)..
) لم �جدها، وق�ل له إنها � � وصل إ� فندق (ر��� ل�نه ح��

ان�فت منذ ر�ــع ساعة..
 

☆ ☆ ☆
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الفصل السادس ع��
ق�ة ال��

 

� س�ارة أجرة إ�
عرف (تو�) أن (ت��ی�س) قد انطلقت ��

محطة (�شار�نج كروس) �عدما تلقت برق�ة.. هنا جاء
شا�مر) ورحب �ه.. ودون مقدمات قال له إنه (جوليوس ه��
� الغالب وافقت، و�نه تأ�د

عرض الزواج ع� (ت��ي�س) و�نها ��
� (تو�).. أوال أنه ما من عالقة ب�نها و���

.. ول�ن لماذا؟ الفتاة �
لدهشته شعر (تو�) �ضيق حق���

ا �انت ��حة مع نفسها دوما ولم تنكر أنها ت�تظر مليون��
وجه.. و�ان (جولیوس) أول مليون�� تقا�له.. إنها لم تخف � لت��
ش�ئا� ل�نه اآلن يتم�� لو ال يراها ثان�ة أ�دا.. الحق أنه لعالم

متعفن�
قال (جوليوس)

- س�تفق �التأ��د.. أنا أعرف أن الفتاة ال�د أن ترفضك مرة
ع� س��ل التقال�د..

� لهفة:
أمسك (تو�) �ذراعه وقال ��

- ترفض؟ تقول ترفض؟
ر.. - نعم.. ألم أقل لك هذا؟ لقد قالت: ال دون تفك�� وال م��

هذا هو سلوك األن�� األ�دي..
ل�نها ستوافق �عد عرض آخر �التأ��د.

لقد ظلم (تو�) الفتاة.. واضح أنها رفضت (جولیوس) دون
.. و�� مازالت �ما عرفها دوما. تردد وال تفك��

ق�ة إ� (ت��ی�س) � الذي جلب ال�� استجوب الرجالن الص��
� القمامة.. وهكذا ه�ع

فقال إن الفتاة قرأتها ثم كورتها وألقتها ��
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ا وجدا الورقة الرجالن إ� حجرتها �حثا عن هذە ال�رة.. أخ��
المجعدة وفتحاها ف�ان المكتوب:

 

«تعا� حاال.. (موت هاوس).. إيبوری. يورشایر..»
(تو�)

 
قال (جوليوس):

ق�ة �اسمك، والفتاة - �ا للمص��ة� لقد ظفروا بها.. وقعوا ال��
� المص�دة.

سقطت �الحمل ��
�ان حماس (جوليوس) معد�ا، فلو ترك (تو�) لنفسه
لجلس �فكر نحو نصف ساعة و�قرر ما �فعله، ل�ن مع

(جوليوس) �انت الحركةفور�ة.
قال (تو�) لصاح�ه �عد تفك�� عميق:

� خطر عاجل.. إنهم ال ي��دون منها إال لعب
- ال أعتقد أنها ��

ء مهم ستكون �
� حالة ما إذا وصلنا نحن إ� ��

دور الرهينة.. ��
� �دهم.. لهذا س�حافظون ع� سالمتها..

�� السوط ��
� النها�ة وصال إ� (إبيوري)

�انت الرحلة �الس�ارة مرهقة، و��
) عن � �انت محطة مهجورة بها حمال وح�د.. سأله (تو�� ال��
(موت هاوس) فقال إنه ب�ت كب�� جوار ال�حر، ل�ن الرجل لم
�ستطيع تذكر أنه رأى أ�ة فتاة �ش�ه صفات (ت��ی�س) وصلت
�القطار.. ل�نه متأ�د أنه ما من أحد سأله عن (موت هاوس)
اليوم.. أثار هذا إح�اط (تو�) ألن العدو �ان �س�قهما اآلن

بثالث ساعات. و�� �اف�ة جدا للمس�� (براون)..
ا إ� (موت هاوس) ف�ان أول ما رأ�اە هو بوا�ة ووصال أخ��
�
ء �� �

حد�د�ة صدئة، وط��ق ن�تت ف�ه األعشاب.. ثمة ��
� القلوب.

الم�ان �ان يث�� الرجفة ��
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دخال الم�ان فمش�ا وسط الممر المغ� �العشب فال �سمع
� � عالم أش�اح.. ومن ح��

صوت خطواتهما.. �أنما �مش�ان ��
تجف. ألخر �سقط ورقة شجر �اردة ع� خد أحدهما ف��

�انت حالة الب�ت أسوأ ومصار�ــــع النوافذ مغلقة، وق�ع
(جوليوس) ال�اب �المطرقة فلم يتلق إجا�ة.. أحقا �مكن أن
� الق��ة

ح (تو�) ال�حث �� ا اق�� تكون (ت��ی�س) جاءت هنا؟ أخ��
� الق��ة دلهما الفالحون ع�

ء عن هذا الب�ت.. و�� �
لمعرفة أي ��

، � ل مغلق منذ سن�� � امرأة عجوز تملك المفتاح.. قالت إن الم��
� ضوء النهار.

�اە �� و�نهما �ستط�عان دخوله غدا ل��
� الص�اح

� الق��ة و��
وهكذا اضطر الرجالن إ� المب�ت ��

دخال الب�ت.. �ان من الواضح من الغ�ار ع� األرض�ة أن أحدا
ل منذ أعوام.. � لم �خط داخل الم��

� األغصان ع� ) ش�ئا ب�� �ان الق��ة لوال أن لمح (تو�� �ادا ي��
، و�التدقيق ا��شف أن هذا هو بروش خاص ب � المم�� جان��

(ت��ی�س).
� الحانة ونقلب

- مع�� هذا أنها قد جاءت هنا.. سنق�م ��
الق��ة ح�� نجدها.. ال�د أن أحدا رآها..

� استجوا�ات، ل�ن أحدا لم ير الفتاة، �ما أن
ومضت األ�ام ��

� أحدا لم ير س�ارة غ���ة.. وت�بع (جوليوس) �ل الس�ارات ال��
ء.. �أن الفتاة �

� ذلك اليوم فلم �حصل ع� ��
� الق��ة ��

ظهرت ��
ب�ساطة اختفت من الوجود..

ا قال (تو�) لصد�قه وهما ع� مائدة اإلفطار: أخ��
� التاسع

- هل تعرف �م قض�نا هنا؟ أسبوعا.. وق���ا �أ��
ون من الشهر� �عد هذا اليوم لن �ساوى ح�اة (ت��ی�س) والع��
ش�ئا.. س�نت�� لع�ة الرهينة تماما.. لقد أضعنا وقتا ثمينا ولم

نحرز تقدما..
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� مهارتنا.. إن
- أنت ع� حق.. واآلن أرى أننا أحمقان �الغنا ��

ما أحتاج إل�ه اآلن هو ز�ارة سكوتالند�ارد ألضع نف� تحت
�
� هم من �فوزون دائما �� ف�� � إن المح�� ت�فهم.. �م نحن حم��

النها�ة.. وهذە ل�ست لع�ة هواة..
� المساء وصلت برق�ة

وهكذا عاد (جوليوس) إ� لندن.. و��
) �دعوە إ� الحضور حاال.. ركب (تو�) أول قطار منه إ� (تو��

�د برق�ة أخرى تقول: � ال��
عائد إ� هنا.. و�انت �انتظارە ��

 

). تعال إ� فندق ما�شس�� م�دالند � � ف�� «وجدنا (ج��
حاال.»

(ب�ل إدجرتون)
 

طوی (جوليوس) الورقة وقال:
- غ��ب هذا.. كنت أحسب المحا�� قد تخ� عن

الموض�ع�
 

☆ ☆ ☆
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الفصل السابع ع��
( � � ف�� (ج��

 

الت�� الرجالن مع الس�� (ج�مس إدجرتون)، و�ان انط�اع
(تو�) عنه ش�يها �انط�اع (ت��ی�س).. هذا الرجل �ملك
مغناط�س�ة ال شك فيها.. وأدرك أن الرجل درسه وس�� أعماقه
� ألن الس�� (إدجرتون) لم

ع� الفور، ل�نه لم �عرف ح�مه النها��
�كن من الن�ع الذي ي�دي اس�نتاجاته أ�دا.

� لهفة:
قال (جوليوس) ��

� أن ألقاها؟ ا.. هل �مكن�� )� وجدناها أخ�� � � ف�� - (ج��
قال الس�� (ج�مس):

� حادث س�� ورأسها
- لألسف ال.. ألن الشا�ة أص��ت ��

� � المس�ش�� �دأت تفيق وقالت إن اسمها (ج��
مصاب.. و��

، � سمعت هذا طل�ت نقلها إ� ب�ت صديق طب�ب �� ).. ح�� � ف��
وأبرقت لك.. لقد غا�ت عن الو�� ثان�ة ولم تت�لم من حينها إنها
لم تج�ح �شدة �ما �ف� هذە الحالة، ومن الج�� أن س�ب

فقدان الو�� هو الصدمة العاطف�ة.
� لهفة:

صاح (جوليوس) ��
- �عد العشاء سأذهب ألراها..

قال الس�� (ج�مس) �لهجة قاطعة:
ا.. لن �سمحوا لها الل�لة �لقاء - أخ�� أن هذا س�كون عس��

ة.. � العا��
أحد.. ر�ما غدا ص�احا ��

احمر وجه (جوليوس).. فمن ال�دا�ة لم �كن يرتاح إ� الس��
� (ج�مس)، و��دو أن هذا �س�ب صدام الشخص�ت��
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.. ارتجفت �دە الممسكة �قدح الشاي وت�ادل نظرة � المس�طرت��
� اس�سالم:

مع الرجل، ثم قال ��
- حسن.. أقر �أنك الرئ�س هنا..

وراح س�� (ج�مس) �ستق� من (تو�) أخ�ار مغامرته
اعة (تو�) و�عة �ديهته. ة.. وأ�دى استحسانه ل�� األخ��

ة ص�احا اتجه الرجالن إ� الم�ان المرتقب، و�ان � العا��
و��

س�� (ج�مس) ي�تظرهما.. �انت ثقة (تو�) تزداد يوما �عد يوم
�س�� (ج�مس) وقدر أن هذا الرجل ال�ارع س�ع�د (ت��ی�س)
� ا� الشخص�ة الغامضة ال�� ) أخ�� � � ف�� سالمة.. ها �� ذي (ج��

� لو �انت ي�حث عنها مع (ت��ی�س) من ال�دا�ة، ول�م تم��
(ت��ي�س) هنا لتح�� انفعاالت اللحظة.. ل�نه لم �صدق أن
تمر األمور بهذە السهولة، وحسب أنهم س�جدون الفتاة وقد

اختفت أو ماتت.
قال لهم الطب�ب صاحب الدار:

ة السا�قة �لها.. ما زالت - لألسف �� ال تذكر ش�ئا عن الف��
تحسب أن (لوز�تان�ا) تغرق اآلن.. و�� ال تذكر حرفا عما حدث

�عد الغرق..
وأدخلهم إ� غرفة رقدت فيها فتاة التف وجهها �الضمادات،

وقال لها:
شا�مر).. ابن عمك.. - هنا من �د�� (جوليوس ه��
� ضعف و�ل�نة أم��ك�ة واضحة:

همست الفتاة ��
ام)؟ - هل أنت حقا ابن العم (ح��

�دا الصوت مألوفا لـ (تو�) ل�نه لم �ستطع تذكر أين سمعه
من ق�ل.. قال (جوليوس) �صوت مرتجف:

- عرفت من ال�دا�ة أنه ال �جب أن ي��اعد أفراد األ�ة،
ء لك �مجرد انتهاء الحرب.. � وصممت ع� أن أ��
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�
� حذر:

�عد صمت سألها (جوليوس) ��
- هناك رجل �ان �حمل أوراقا مهمة لحظة غرق (لوز�تان�ا)..
والسلطات هنا تؤكد أنه أعطاك هذە األوراق ق�ل غرق السفينة..

فهل تذك��ن ش�ئا من هذا؟
�دا االرت�اك ع� الفتاة فقال لها متفهما:

- مس�� (برسفورد) م�لف من الحكومة ب��جاد هذە األوراق..
� العثور عل�ك

لمان وقد ساعدنا �� وس�� (إدجرتون) عضو �ال��
� ش�ئا..

فت�ل�� وال تخا��
� أثناء غرق السفينة ل�نها ل�ست م��

- نعم أخذتها منه ��
.. كنت أخ�� أن � وصلت إ� ال�� اآلن.. لقد كنت خائفة ح��
، وهكذا استقللت س�ارة أجرة إ� (هو� � �كون هناك من ي��ع��
ه�دز)، وهناك اتجهت إ� ال�حر ح�ث ساحل (ت��دار) وجدت
� هذە

صخرة ت�دو ��لب �ق� م�سوال.. �انت هناك فجوة ��
الصخرة، لذا دسست ال��س الحاوي لألوراق فيها، ثم غط�ت
� الفتحة �األشواك واألوراق.. �عد هذا لم �عد من الممكن تمي��

الفتحة.. واستقللت س�ارة أجرة عائدة إ� (لندن).. آخر ما أذكرە
�ة ق��ة � ث�ات، ثم شعرت ���

أن امرأة معينة �انت تنظر �� ��
ع� رأ�� �عدها لم أعد أذكر ش�ئا.

قال س�� (ج�مس) إن هذا �اف وعليهم االن�اف اآلن..
نهض (جوليوس) ووعد ابنة عمه �أ�ام جم�لة ت�سيها ما �ان من

أحداث قاس�ة.
 

☆ ☆ ☆
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الفصل الثامن ع��
�عد فوات األوان

 

ل، ح�� أ� (جوليوس) ع� � ما إن خ�ج الرجال من الم��
السفر فورا إ� (هو� ه�دز) لل�حث عن األوراق.. لم �جد الس��
.. (ج�مس) ما �دعو لهذا االستعجال خاصة أن اليوم 24 ال أ���
ل�ن (جوليوس) �ان كدأ�ه شد�د الحماس.. نصحه س��

(ج�مس) �أن يتعقل ألن الدرس األول الذي �جب أن �ع�ه هو
مدى خطورة أعدائه.. تم�� لهما التوفيق ألنه لن �صحبهما،

وطلب منهما إذا ظهر خطر أن يتخلصا من األوراق حاال..
�ال إ�طاء وصل الرجالن إ� (هو� ه�دز)..

� الشا��
واستقال س�ارة أجرة إ� ساحل (ت��دور).. �حثا ��

ح�� وجدا ما �دا بوض�ح كصخرة ع� ش�ل �لب جالس.. لم
) الشعور �أنهما مراق�ان �ش�ل ما، ل�ن (جوليوس) �فارق (تو��
� � جي�ه.. ذلك المسدس الذي �ع��

طمأنه �أنه �حمل مسدسه ��
، وشعر (تو�) �أن ا و�طلق عل�ه اسم (و�ل�ام) الصغ�� �ه كث��

هذا ي�عد عن ذهنه خطر مس�� (براون) قل�ال.
� الصخرة.. و�انا �علمان أنه من

راحا ي�حثان عن فتحة ��
المستح�ل أن تظل األشواك �سدها ح�� اليوم �عد �ل هذە
) يؤمن أنهما لن �جدا ش�ئا.. من العس�� أن األعوام.. �ان (تو��
ينجحا بهذە ال�ساطة �عدما فشل الجميع.. ال�د أن تكون

الفتحة خال�ة من األوراق..
وجدا الفتحة فمد (جوليوس) �دە فيها وراح �ع�ث:

) أصغر � - ها �� ذي.. لحظة.. إنها ض�قة.. ال�د أن �د (ج��
ء.. ول�ن.. هذە �� اللفافة المغلقة �

.. ال أشعر ��� من �دى �كث��
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.. �
�المشمع.. أمسكها ح�� أخ�ج مطوا��

ب�د مرتجفة شقا الغالف.. �انت �الداخل لفافة من ورق..
فردها (تو�) وتأملها.. �انت خال�ة من ال�تا�ة� هل �ان (دانفرز)
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�ع�ث؟ فكر (تو�) قل�ال ثم صاح:
- وجدتها� ح�� �ی�

- هل تظن هذا؟
- الحرارة تؤدي الغرض غال�ا.. فل�شعل نارا.

أشعال نارا وق��ا الورقة منها.. ل�ن الورقة تجعدت فقط ولم
�حدث أ��� من هذا.. فجأة �دأت �لمات ب��ة �اهتة تظهر..

) وقرب الورقة أ��� ل�قرأ ما بها: فانفعل (تو��
«مع تح�ات مس�� براون�»

� ي��ادالن النظرات.. قال (جوليوس) وقف الرجالن صامت��
� حنق:

��
- ك�ف استطاع أن �س�قنا؟ لم �كن أحد �عرف هذا الم�ان
ق�ل ص�اح اليوم.. وما �ان بوسع أحد أن �صل هنا أ�ع منا
ء �

) مراق�ة �أجهزة تنصت.. إن �ل �� � ح�� لو �انت غرفة (ج��
حدث ص�اح اليوم، واألوراق كت�ت اليوم �الذات..

- ر�ما لم تكن الفتاة �� ابنة عمك إذن..
� أعرف مالمحها من الصورة.. ومالمحها - هذا جائز.. إن��

�مكن أن تكون �� ل�نها كذلك تختلف نوعا..
� لرئ�سه مس�� عاد (تو�) إ� (لندن) لي�لغ الخ�� الس��

� �د مس�� (براون)..
(�ارتر).. قال له إن األوراق اآلن �التأ��د ��

: صدم الرجل ل�نه قال للف��
.. لقد كنت تتعامل مع أ��� عقل إجرا�� � - ال ت�ت�س �ا ب��

عرفه القرن، ودنوت جدا من النجاح.. ل�ن هذە ل�ست آخر
األخ�ار الس�ئة.

� توجس قدم للف�� قصاصة من الج��دة، تت�لم عن
ثم ��

اء عليها الحروف األو� من اسم العثور ع� ق�عة خ��
(ت��ی�س).. وقد قذف بها المد جوار الساحل عند (إبيوري)..
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�ان هذا أ��� مما يتحمل (تو�).. نهض واتجه إ� الفندق..
ء �

(ت��ي�س) �الذات المفعمة �الحي��ة والم�ح� لقد فقد �ل ��
إذن.

لم يبق أمامه سوى ال�حث عن مس�� (براون) وتم��قه إر�ا..
وهنا اقتحم (جوليوس) الغرفة عل�ه حامال الج��دة، وصاح:

- هذا ال �مكن أن �كون حق�ق�ا.
��ل المرارة قال (تو�):

- �ل هو صحيح غال�ا.. أما وقد حصل (براون) ع� األوراق
لم تعد ح�اة (ت��ی�س) ذات ق�مة..

� (جوليوس):
ثم صاح ��

.. ال أر�دك هنا أ�دا.. أنت عرضت � - اآلن اخ�ج من غرف��
عليها الزواج وأنت ال تحبها، ب�نما أنا ت���ت معها وأحببها
�جنون يوما �عد يوم.. لم أ�ن أملك المال الذي �سمح ��

�منحها ما أر�د من رغد وجئت أنت لتقدم عرضك المسموم..
اآلن ال أر�د إال أن تغرب عن وج�� وتعود البنة عمك الع��زة..

أوشك الرجالن ع� ت�ادل الل�مات، و�صع��ة تمال�ا
� النها�ة ان�ف (جولیوس) حانقا..

نفسيهما.. ��
اتصل (تو�) �خدمة الغرف، وطلب أن �أخذوا حقائ�ه من

الغرفة، فسأله العمال:
- إ� أين �ا س�دی؟

- إ� الجح�م..
� أدب:

قال العمال ��
- حسن �ا س�دي.. سنا�� حاال�

�حث عن ورق ال�تا�ة فلم �جد، وقرر أن �ذهب إ� جناح
(جوليوس) ل�جد ورقا هناك، �ان متأ�دا من أن (جوليوس) ل�س
�الجناح، مما يوفر عل�ه عناء مواجهة ثان�ة.. فتح الدرج لي�حث
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� ثم ف�ه، هنا وجد صورة فوتوغراف�ة لفتاة.. نظر فيها مرت��
�ساءل:

�
- لماذا �ضع (جوليوس) صورة الفتاة الفر�س�ة (أن�ت) ��

درجة؟
 

☆ ☆ ☆
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الفصل التاسع ع��
جوليوس �ساعد

 

) ع� أر�كة � � فندق (�الر�دج) جلس (كرامين��
� جناحه ��

��
� السكرت�� ثم

ە. دق الهاتف فأص�� �م�� �الروس�ة ع� سكرت��
استدار إ� مخدومه:

شا�مر) �طلب مقا�لتك.. - هناك من �د�� (جوليوس ه��
) قل�ال محاوال تذكر االسم، فقال السكرت�� � فكر (كرامين��

ء: �
الذي �ان عمله أن �عرف �ل ��

� أم���ا.. ال �د أن الرجل
- أبوە �ان من ملوك الصلب ��

مليون�� عدة مرات..
فكر الرجل قل�ال ثم أمر السكرت�� ب�حضار القادم.
عاد السكرت�� مع (جوليوس) الذي قال له �حدة:

� لقاؤك �ا س�دي.. ل�ن الموض�ع شخ�.. فهل لنا
���� -

أن نت�لم ع� انفراد؟
ە �اال�سحاب إ� غرفة جان��ة، ل�ن أمر الرو�� سكرت��

األم���� قال �حدة:
- الغرفة الجان��ة ال تصلح.. أنا أعرف هذە األجنحة لذا

.. �
أر�دك أن ترسله إ� المتجر لب�تاع �عض الفول السودا��

�دا الفضول ع� الرو�� و�ن لم يتذوق الدعا�ة، لذا أمر
السكرت�� �الذهاب إ� الس�نما، ألنه ل�س �حاجة إل�ه هذە الل�لة،
�
ثم �عد ان�افه استدار إ� (جوليوس) طال�ا منه أن �دخل ��

الموض�ع فقال هذا:
- ل�س أ�سط من هذا.. واآلن ارفع �د�ك أو أطلق الرصاص

عل�ك�
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� غ�اء إ� المسدس الضخم، ثم رفع
�� ( � للحظة نظر (كرامن��

�ا: � هست��
�د�ه فوق رأسه. وصاح ��

� شخص�ة عظ�مة - هذە فض�حة� هل ت��د قت�؟ إن��
.. ولو أنك... � � وط��

األهم�ة ��
- أعرف أن الرجل الذي س�سمح لضوء النهار �دخول
� ال أنوي عمل �ة، ل��� جسدك إنما �سدي خدمة عظ�مة لل���

هذا إن ظللت عاقال.
- ماذا ت��د؟

.( � � ف�� - أر�د (ج��
- لم أسمع عنها قط..

� - أنت �اذب قذر� أنت خائف من مس�� (براون).. ل�ن دع��
أؤكد لك أن هذا المسدس خطر عاجل أ��د، ولو كنت م�انك

� مع مس�� (براون).
لتجن�ته وخاطرت �ح��

� س�شنق. - لو قتلت��
� حشد من - أنت ت�� ثرو�� �ا ع��زی.. س�دافع ع��

، وس�ث�تون أن قوای العقل�ة مختلة وعندها سأق�� � المحام��
� خلصت

� مصحة ثم أعود للعالم م�ورا ل�و��
�ضعة أشهر ��

العالم منك..
صدقه الرجل.. أدرك (جوليوس) أنه من الن�ع الج�ان، وهذا

� تردد:
�التأ��د س�جعل األمور أ��.. وت�لم الرو�� ��

� (جيتهاوس).. (أست� برایورز).
- إنها ��

- ومعها فتاة أخرى تد� (ت��ی�س)؟
- �الهما هناك..

- جم�ل.. هذە ل�لة مناس�ة لالنطالق.. سنذهب اآلن
هما. لنح��

� هلع:
�� �

صاح الثا��
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� �
- أنا لن أذهب معك�

� طفال �� أتر�ك هنا لتتصل برفاقك �مجرد - وهل تحسب��
.. و�ال �

تدي ث�ا�ك حاال ونغادر الم�ان إ� س�ار�� ؟ س�� خرو��
�ت والرماد.. صار هناك نحت جم�ل لوجهك �ال���

وهكذا خ�ج الرجالن إ� الس�ارة ح�ث �ان سائق (جوليوس)
�ا قد�ما ال �طيق الروس، � ي�تظرهما.. �ان السائق �حارا إنجل��
وانطلق الجميع إ� (جيتهاوس). طلب (جوليوس) من السائق
أن ي��� المحرك متأه�ا لالنطالق، وتحت تهد�د المسدس
ة (جوليوس) ه�ط الرو�� من الس�ارة، وق�ع � تحت س�� المخت��
ال�اب المقصود، وطلب من الخادم أن �ح�� الفتاة جاال ألنه ال

وقت �ضيع.
ه�ط رجل من أع� الدرج، و�ان هو (وتنجتون) نفسه، فما

إن رأى الرو�� ح�� صاح:
- ماذا؟ أنت تعرف الخطة �التأ��د.

� ذعر:
�� ( � هنا قاطعه (كرامين��

� حاال ولنفر ت.. لقد خاننا أحد�هات الفتات�� - الخطة تغ��
�جلدنا�

� عدم فهم، ثم سأله:
نظر له (وتنجتون) ��

- هل لد�ك تعل�مات (منه)؟
� هنا؟

- ط�عا.. و�ال ك�ف آ��
وهكذا خرجت الفتاتان وقد ارتدت �ل منهما ع�اءة ع�
� هذە اللحظة �الذات سقط

كتفيها، واتجهتا نحو الس�ارة.. ��
شعاع ضوء ع� وجه (جولیوس) ورأى رجال ع� ال�اب ينظر

� السائق أن ينطلق.
له.. أدرك أن أمرە انكشف فصاح ��

� التمع فيها � اللحظة ال��
� الس�ارة ��

وث�ت الفتاتان والرو�� ��
ضوء خاطف من سالح ناري، ثم دوی صوت طلقة �ادت تج�ح
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.. أخ�ج (جوليوس) مسدسه وأطلق �المثل �عض � أطول الفتات��
�
ع�ارات، ب�نما الس�ارة تنطلق مبتعدة �أق� �عة.. صاح ��

السائق:
�حتاجون إ� خمس دقائق ل�لحقوا بنا.. ال�د أنهم س�تصلون
هاتف�ا أوال.. عل�ك �الطرق الجان��ة غ�� المطروقة إذن.. هل

أنت �خ�� �ا (ت��ي�س)؟
قالت (ت��ي�س):

� الرصاصة.. ل�ن ك�ف استطعت أن .. لم تصب�� - �خ��
تقنعهم ب�طالق �احنا؟

أشار إ� الرو�� وقال:
ة من صد��� المس�� - �فضل (و�ل�ام) ومعونة صغ��

�( � (كرامين��
: صاح الرو��

- كف عن هذا� لقد انت� أمري وخنتهم.. أر�د أن أنزل هنا
حاال�

- كنا نأمل أن نوصلك إ� لندن معنا.
- لندن؟ أنتم لن ت�لغوا لندن أ�دا� أنزلو�� هنا.

�
وق�ل أن يتوقف السائق فتح الرو�� ال�اب واخت�� ��

الظالم.. قال (جولیوس) ساخرا:
- متلهف جدا ع� الرح�ل ح�� إنه لم يودعنا..

سألته (ت��ی�س):
- أين (تو�)؟

- (تو�) ينوي الهجرة ألنه �حس�ك قد هل�ت..
� أنا و (أن�ت).

� استدعو�� - كدت أدنو من ذلك.. وح��
نظر إ� الفتاة الثان�ة وقال:

- (أن�ت)؟ أهكذا �سمونها هنا؟
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� ذهنه.. ثم قال:
و�دأ �حاول ترت�ب األحداث ��

- ال�ا�سة تحسب أن اسمها هكذا.. ألنها فقدت الذا�رة، أما
�( � � ف�� � فهو (ج��

اسمها الحق���
� األشجار و�عان ما � اللحظة التال�ة برز إ�سان من ب��

��
ت�ينوا أن هذا (تو�)� أوقفوا الس�ارة وأركبوە معهم، ولم �كن هنا

وقت لت�ادل العواطف أو األسئلة ألن (تو�) قال �لهجة جد�ة:
� � ل الفتات�� � - توجد محطة قطار ق���ة من هنا.. سن��

� ذهول:
صاح (جوليوس) ��

ل من الس�ارة؟ � - هل جننت؟ ت��د أن ن��
�
� الس�ارة.. إن فرص�يهما ��

- �ل هما.. أما أنا وأنت فسنظل ��
النجاة أفضل هكذا..

- ل�ن....
�ع اض، ألن (تو�) ان�� لم �جد (جولیوس) الوقت لالع��

المسدس من جي�ه وص��ه إ� رأسه:
ل الفتاتان حاال ولتتوجها إ� � � ال أم�ح.. فلت�� - اآلن ترى أن��

� لندن فهو قادر ع� حمايتهما..
الس�� (ج�مس إدجرتون) ��

صدع (جوليوس) �األمر وهو ال �فهم ش�ئا.. فما إن ابتعدتا
� (جولیوس):

ح�� صاح (تو�) ��
شا�مر)� اآلن �جب أن أفهم أمرك �ا مس�� (جولیوس ه��

 

☆ ☆ ☆
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ون الفصل الع��
� قصة ج��

 

ا و�عد رحلة مليئة �التوترات والف�ع، وصلت الفتاتان أخ��
� إ� ب�ت الس�� (ج�مس).. رحب الرجل �ـ (ت��ی�س) سالمت��
� معها �شدة وهو الذي �ان �حسبها ميتة.. ثم نظر إ� الفتاة ال��

و�ساءل:
)؟ � � ف�� - أعتقد أنك غال�ا مس (ج��

اضه - أن تح� هزت رأسها أن نعم، وقررت - برغم اع��
لونج الط��لة � قصتها �� الحال.. جلس ع� أحد المقاعد الش��

� لها:
�ص��

� (�ار�س)..
- رك�ت (لوز�تان�ا) �حثا عن عمل ��

كنت قد درست الفر�س�ة وقال معل�� إن بوس� االلتحاق
.. ثم �

� �ار�س.. وت�ادلت مراسالت عدة ح�� ق�لو��
�مس�ش�� ��

� أعطا�� �ــها �الطور��د، ح�� �ان ما �ان من غرق السفينة �عد ��
� إ� (هو�

� ط����
مس�� (دانفرز) �عض األوراق المهمة. و��

)، �انت تع�� ه�دز) �القارب تعرفت امرأة تد� م�� (فاندم��
ا، والحظت أنها تتحدث � لم أرتح لها كث�� �� عنا�ة خاصة.. ل���
.. تذكرت أنها رأت (دانفرز) � مع رجال غ�� م��� المنظر ع��

� األوراق ع� ظهر (لوز�تان�ا).. وهو �عطي��
، لذا فتحته خطر �� أنهم س�حاولون �قة المغلف م��
ووضعت �داخله ورقة ب�ضاء.. �عد هذا فتحت إحدى المجالت
� من صفحاتها، ثم � صفحت�� ووضعت الوث�قة الحق�ق�ة ب��
� �الصمغ، لي�دو األمر �انها صفحة ألصقت حواف الصفحت��

واحدة، واحتفظت �المجلة م�.
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� ط��ق العودة �الس�ارة حاولت أن أبتعد عنها، ل�ن �ان
��

� ع� الركوب معها.. هناك دائما زحام م��ب من الناس يرغم��
�ة ع� رأ� فلم أدر أين أنا.. � الط��ق تلق�ت ��

و��
أفقت من الغي��ة ألجد مجموعة من الرجال حو� و��نهم
)، وأدركت أنهم اختطفو�� إ� ما �ش�ه تلك الس�دة (فاندم��
زنزانة السجن.. وفهمت من �المهم أنهم حائرون �صدد
� وث�قة م��فة لتضل�لهم أم

الوث�قة.. هل أخفاها (دانفرز) وأعطا��
.. � � أضللهم.. وراحوا يت�لمون عن ن�تهم لتعذي�� � أنا ال�� أن��
� ذهول وأت�لم

ق.. رحت أنظر حو� �� اتخذت قرارى ��عة ال��
� �الفر�س�ة عما �الفر�س�ة.. وأثار هذا دهشتهم. �دءوا �سألون��
ء وال �

� ال أعرف أي �� ، فأ�د�ت ذهوال �الغا، وقلت إن�� دها��
�ة أثرت ع� عق�، أذكر ش�ئا.. وهكذا اس�نتج القوم أن ال��

� لم أذكر التفاص�ل.. وأن��
ة.. �انوا خضعت لمحاوالت عن�فة واستجوا�ات كث��
� حجرة

�� �
ا تركو�� � تماسكت.. وأخ�� � أخدعهم ل��� � أن��

�شكون ��
مظلمة ل�س فيها إال �عض لوحات ع� الجدار تمثل مشاهد من

م�ح�ة (فاوست)..
هنا صاح (إدجرتون):

سفورد).. � (سوهو) الذي وصفه مس�� (ب��
- نفس الب�ت ��

� ، ل��� � � م�ان أم��
- وخطر �� أنه �جب أن أضع الوث�قة ��

� أنهم يراقبون الحجرة، لذا انتظرت ح�� ساد
كنت أشك ��

عت لوحة من ع� الجدار، � الظالم وتحركت ف�ه �خفة.. ان��
� المجلة،

�� � � الملصقت�� عت الصفحت�� � فمزقت ظهرها وان��
ودسستهما �محتواهما النف�س خلف �طانة اللوحة.. هكذا لم
� نفس

� كون الوث�قة م�� ��
�عد من الممكن أن �شك أحد ��

الغرفة.
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� ) ع�� �ل األما�ن ال�� � الس�دة (فاندم�� �عد هذا اصطحبت��
� إ�

د الذا�رة، ثم أرسلو�� مررت بها من ق�ل.. �انت تأمل أن أس��
د الذا�رة هناك.. صار نماوث) عساي أس�� � (ب��

مصحة عقل�ة ��
التظاهر �ال�س�ان واللغة الفر�س�ة عادة ثان�ة عندى، وتدر�ج�ا
� هذا .. وأصاب�� ّ �

ء عن ما�� �دأت �الفعل أ�� أنا نف� �ل ��
� جح�م متصل.

�� ّ �ف�ع شد�د.. وهكذا مرت أعوام ط��لة ع��
� (سوهو)،

� إ� لندن إ� ذات الب�ت ��
ذات ل�لة اخذو��

سفورد) الذي �ان سجينا وهناك قمت �العنا�ة �مس�� (ب��
هناك..

� ظهر الصورة؟
- والوث�قة؟ هل ما زالت ��

- نعم..
نظر الس�� (ج�مس) إ� ساعته ونهض قائال:

- هلما.. �جب أن نه�ع إ� هناك..
- اآلن؟

- ولم ال؟ أخ�� أن �س�قنا مس�� (براون) �العادة.. و�العادة
س�تخذ مظهر صديق.

..( � � ف�� � تردد ثم نظرت إ�� (ج��
نظرت له (ت��ی�س) ��

وقالت:
.. أل�س كذلك؟ - أنت تعرف من هو مث��

) لم �كن � ماتت م�� (فاندم�� - ��.. ومتأ�د مما أقول.. ح��
شا�مر). هو من أعد � الشقة سوى أنا وأنت ومس�� (ه��

هناك ��
( �ته فلم تفق.. تذكري نظرة م�� (فاندم�� اب الذي �� لها ال��

� مس�� � دخل شقتها.. ثم �عد هذا اتصل �� المذعورة ح��
) لم تغادر قط درج � � ف�� سفورد) وقال �� إن صورة (ج�� (ب��
شا�مر) �كذب من شا�مر).. لقد �ان مس�� (ه�� المس�� (ه��

ال�دا�ة.
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:( � هنا صاحت (ج��
- ماذا تحاول إث�اته؟ أن (جوليوس) ابن ع�� أنا هو المس��

(براون)؟
� أن الرجل الذي �د�� نفسه شا�مر).. أع�� - ال �ا مس (ه��

شا�مر) ال�مت لك �صلة. (جولیوس ه��
 

☆ ☆ ☆
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ون الفصل الحادي والع��
مس�� براون

 

دوت �لمات الس�� (ج�مس) �أنها قن�لة وت�ادلت الفتاتان
النظرات. نهض الرجل إ� المنضدة فالتقط ج��دة وناول
(ت��ي�س) إ�اها.. �انت تتحدث عن جثة مشوهة مجهولة

� ني��ورك.. وقال:
وجدت ��

.. من السهل أن � قرأت هذا الخ�� - خطرت �� فكرة ح��
ض أن مس�� (براون) عرف أن (جولیوس) ي�حث عن ابنة نف��
� (ني��ورك) و�شوە

عمه، من ثم أرسل من �قتله وهو ما زال ��
� ا ي�حث عن (ج�� وجهه ثم انتحل شخص�ته وجاء إ� إنجل��
� معرفة اتجاە تفك��

� �عط�ه الفرصة �� )، وهو وضع متم�� � ف��
خصومه.. إن مس (ت��ي�س) ترى الرأي ذاته..

) إ� (ت��ی�س) فوجدتها مرت�كة تقول: � نظرت (ج��
� لم أفهم قط: إذا �ان � شعرت �شكوك ف�ه.. ل��� - الحق أن��

هو مس�� (براون) فلماذا جاء لينقذنا؟
قال الس�� (ج�مس):

؟ أنا أعرف.. �ان ال �د من إطالق �احك �ش�ل � - أال تعرف��
ال يث�� شكو�ك.. ال �د من أن ينقذك (جولیوس) �ط��قة
م�لودرام�ة م�ح�ة.. الرصاص ينطلق ل�نه ال �ص�ب أحدا..

� معه للتأ�د من مص�� � إل�ه ر�ما تذهب�� و�عد ما تطمئن��
الوث�قة..

� رقة:
همست (ت��ی�س) ��

- و(تو�)؟
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- لست متفائال جدا.. إنه مسلح، ل�ن األمر �حتاج إ� ما هو
أ��� من رجل واحد ومسدس للتعامل مع مس�� (براون)�
) هنا � ح أن تظل مس (ف�� � أق�� سنذهب معا إ� (سوهو) ل���

ف� مرهقة.
:( � � ف�� قالت (ج��

- �العكس.. إن األوراق أمانة لدى و�جب أن أ�ون مع�ما
� ت�حثان عنها.. وانطلقت س�ارة الس�� (ج�مس) إ� ح��
طة ورجال الخدمة ل محاطا برجال ال�� � (سوهو).. و�ان الم��
ال��ة، تحدث قل�ال مع أحد الض�اط ثم أخذ منه مفتاحا وقال

لها:
- لم �دخل أحد الب�ت.. ولو حاول أى أحد أن �فعل

س�عتقلونه حاال .
دخل الثالثة إ� الب�ت المظلم العطن.. لم �ستطع (ت��ي�س)
أن تقاوم الشعور �أن هناك من يتلصص عليها.. الشعور �أن
السلم �صدر ��را أ��� من الالزم.. وذلك الشعور الره�ب �أن

� الب�ت معهم�
مس�� (براون) ��

) و�عدها � � ف�� � ُسجنت فيها (ج�� ا دخلوا إ� الحجرة ال�� أخ��
عتها، � ) إ� اللوحة ع� الجدار فان�� � � ف�� (تو�).. اتجهت (ج��
� وناولها س�� (ج�مس) مطواة فشقت ظهرها واستخرجت ورق��

. � المجلة الملتصقت��
� هذە

ء الحق��� �
مزقت الحواف وأخرجت الوث�قة.. ال��

المرة �ال خداع�
صاحت (ت��ی�س):

إنها الوث�قة� لقد نجحنا..
کرر س�� (ج�مس) �لماتها وأخ�ج حافظته ل�دس فيها

الورقة، قال وهو يتأمل الغرفة:
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- �الها من غرفة كئ��ة� هنا إذن �ان (تو�) حب�سا.. حقا
�ان من المستح�ل أن �سمع أحد �اخه من الخارج..

� نفسها..
ارتجفت (ت��ی�س) إذ أحدثت �لماته رع�ا غامضا ��

نظر إليها وقال:
ل؟ � � الم��

- أال �شع��ن م�� أن مس�� (براون) ��
� عص��ة.. الحق أنها �انت �شعر بهذا ط�لة

اب�سمت ��
الوقت.. ل�ن من المستح�ل أن �كون هذا صح�حا ألن الب�ت

طة.. ل�ن الس�� (ج�مس) أردف: محاط برجال ال��
� هذە الغرفة؟ ��..

- أال �شع��ن م�� أن الس�� (ج�مس) ��
� هذا.. إن المس�� (براون) هنا�

ال أشك ��
و�لهجة �اردة قال:

- أنا هو المس�� (براون)��
، فقال: � نظرت الفتاتان له غ�� مصدقت��

ك الب�ت ح�ة.. هل ت��دان معرفة ما - نعم.. و�لتا�ما لن ت��
طة ل�جدوا ثالث س�حدث؟ ثالث طلقات ثم �دخل رجال ال��

جثث.. جثتان وشخص ج��ــــح هو أنا.. لقد �اغتنا المس��
� وأن المعاهدة مع مس�� (براون) هنا.. س�صدق البول�س قص��

.. � � جي��
(براون) ولن �حاول أحد ال�حث ��

ورفع المسدس وقال له (ت��ی�س):
- كش ملك للمغام��ن الصغار��

هنا هوت �د من الحد�د لتمسك �ه من الخلف، وأمسكت
عه من �دە، ودوی صوت (جوليوس � �د أخرى �المسدس لت��

شا�مر) �قول: ه��
- اآلن ض�طناك و�داك ملوثتان �الدم�

� �ه واستدار ل�جد (تو�) واقفا جوار حرر �دە من الممسك��
� يثقلها الخاتم إ� شفت�ه �أنما (جوليوس)، فرفع �دە ال��
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�
ام الصمت، وقال �الالت�ن�ة: � �أمرهما �ال��

«التح�ة لق��� إن من س�موت �حي�ك�»
� الحال، ب�نما امتأل الم�ان برائحة اللوز

وهوى ع� األرض ��
المر..(3)

 

☆ ☆ ☆
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ون � والع��
الفصل الثا��

� سافوى
حفل كب�� ��

 

� سافوي
شا�مر) �� �ان الحفل الذي أقامه (جوليوس ه��

ألصدقائه حفال أسطور�ا س�ذكرە القوم ط��ال.. لقد أع�
� �ع� مليون�� لفندق ح��ة للفندق ح��ة الت�ف، وح��

الت�ف فإنه ينالها�
ون - يوم العمال - قد مر �أي يوم �ان اليوم التاسع والع��
�
� ت��أت بها الصحف �� ا�ات من ال�� آخر، ولم تحدث إ��

� م�دان (ترافلجار) و�عض
حماس.. فقط �ضعة خطا�ات ��

� �ان هناك خ�� �س�ط � صحف اإلثن��
مظاهرات شيوع�ة.. و��

عن وفاة الس�� (ج�مس إدجرتون) مس�شار الملك. �ما ت��أ
(تو�) �ان �ل هذا استعراض رجل واحد، و�مجرد وفاة الزع�م

� أفراد العصا�ة..
) إ� روس�ا، وتفرق �ا�� � فر (كرامين��

اليوم �حتفل (جوليوس) مع أصدقائه بنها�ة هذە المغامرة..
قال ل (تو�):

�
- ما زلت ال أفهم ك�ف ُخدعت أنت و(ت��ی�س) وش�كتما ��

أمري..
قال مس�� (�ارتر) الذي �ان مازال حائرا �عد أحداث ��

(سوهو):
اعة �السم.. - لم ت�دأ الفكرة عندهما، ل�نها دست لهما ب��
� (ني��ورك) هو ما أو� لـ (إدجرتون) بهذا

�ان موض�ع القت�ل ��
اعة لتح�ط �ك.. �له.. وقد حرك الخيوط ب��

� ف�ه.. ء ما ال ي��ح�� - أنا لم أح�ه قط.. �ان هناك دوما ��
� قرر أفراد العصا�ة قتل (تو�) �مجرد أن � �دأت أشك ح�� ل�ن��
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قا�لنا الس�� (ج�مس إدجرتون).. هذا هو التغي�� الوح�د الذي
حدث.

قال (تو�) �دورە:
� الس��

) - أشك �� - أما أنا فكنت - �عد م�ع م�� (فاندم��
�
�� ( � � ف�� (ج�مس) أو (جوليوس).. ثم �ان أن وجدت صورة (ج��

� زعم (جوليوس) أن مس�� (براون) أخذها الدرج.. الصورة ال��
� (جوليوس)، ثم تذكرت أن الس��

� هذا أشك �� منه.. جعل��
) الم��فة.. قررت أن أخت�� � � ف�� (ج�مس) هو من وجد (ج��

� كنا نحاول الهرب.. كنت أعرف � ح�� الرجل، وأرسلت له الفتات��
حب بهما ثم �صحبهما إ� ب�ت (سوهو).. أنه س��

ء رأته الفتاتان هو منظري وأنا أهدد �
و�ان آخر ��

(جولیوس) �المسدس.. هذا انط�اع كنت أود أن تنقالە إ�
� (جوليوس). �مجرد

� أشك �� الس�� (ج�مس) ل�عتقد أن��
ء لـ (جوليوس) وانطلقنا �الس�ارة �

ابتعادهما حك�ت �ل ��
� إ� لندن.. ح�ث التقينا �مس�� (�ارتر) وأخذناە معنا �المجان��
إ� ب�ت (سوهو)، و�ان لدى البول�س تعل�ماته أن ينكر تماما

� فجوة الجدار ال��
� الداخل توار�نا ��

دخول أحد الب�ت.. ��
توار�ت أنا فيها من ق�ل وانتظرنا..

هنا قال (جوليوس):
� فعال ) هذە قد �قت م�� � � ف�� - �المناس�ة.. صورة (ج��

� وجدتها.. ل���
- أين؟

� فتحتها.. ) ح�� � خزانة م�� (فاندم��
�� -

ة مد المس�� (�ارتر) �دە إ� جي�ه فأخ�ج مفكرة ب��ة صغ��
وقال:
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� �حملها - ما كنت ألصدق حرفا ح�� قرأت هذە المفكرة ال��
� � جي�ه.. إنها س�ئول إ� سكوتالند�ارد، ل�ن��

الس�� (ج�مس) ��
أود أوال لو قرأتم �عض الفقرات..

� أعرف أنه «من الجنون أن أحتفظ بهذا ال�تاب م�� ل�ن��
.. � لن يؤخذ إال من جث��

� العقل�ة خارقة.. فقط
� كنت أعرف أن قدرا�� «منذ طفول��

األحمق هو من ��ء تقدير قدراته..
� إال مظهري الخامل. وذات مرة رأ�ت محا�مة لم �كن �عيب��
�
� وددت لو أعمل �� ب�ع فيها المحا�� واس�ثار إعجا�� ح�� إن��

� اندهشت من حماقة وغ�اء و�الهة هذا المجال لأل�د. ل���
المجرم، وأثار دهش�� أن األذك�اء والع�اقرة ال يرتكبون الجرائم
.. خطر �� أن ما أصبو إل�ه هو القوة.. قوة �

إنما يرتكبها الحم��
هائلة تقهر األمم وال�لدان.. ج��مة عالم�ة خارقة الذ�اء..

.. أس�غت ع� نف�� شخص�ة � «وقررت أن أع�ش ح�ات��
مس�شار الملك �قوتها ومغناط�س�تها الشد�دة.. ارتديتها

�سهولة �أنها قفاز»
وأغلق مس�� (�ارتر) ال�تاب وقال:

- ع�قري أو مجنون.. ال أحد �عرف.
عاد (جوليوس) �ابنة عمه إ� الوال�ات المتحدة وقد أدرك
أنه �حبها �حق منذ رأي صورتها، أما المغامران الشا�ان فقد
م من الحكومة.. وللمرة األو� ظفر �ل منهما �ش�ك مح��
فان �الحب ل�عضهما و�تفقان ع� الزواج , وعرف (تو�) أن �ع��
العرض الذي قدمه (جوليوس) لم �كن جادا و�نما �ان من ن�ع

�س) وقد رفضته (ت��ی�س) ع� الفور ع� �ل حال. � (ال��
� م��د من المغامرات، ل�ن (تو�)

مازالت (ت��ی�س) تأمل ��
� للوقت الحا��

قال لها إنهما ناال من المغامرة ما �ك��



4448

�
والمستق�ل. إن الزواج مغامرات جم�لة وخطرة أ�ضا

1922
☆ ☆ ☆

�
الغ��م الخ��

 

من هو المس�� (براون)؟ من هو ذلك الجاسوس الغامض
ا �عد الذي ح�� رجال سكوتالند�ارد، وصار �ابوسا لساسة انجل��
الحرب؟ من صاحب هذا الط��ق من الجثث؟ وك�ف �سبق
ة (تو�) � �ل مرة؟ هذا ما �حاول الشا�ان عد�ما الخ��

البول�س ��
و (ت��ی�س) أن �عرفاە.. و�التدر�ــــج �فهمان أن الجاسوس�ة
ل�ست لع�ة �مارسهاالهواة.. �التأ��د لس�ت لع�ة �مارسها

الهواة..
 
 
 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلفة..

تمه�د..
الفصل األول

كة المغام��ن الصغار المحدودة ��

�
الفصل الثا��

عرض المس�� (و��نجتون)
الفصل الثالث

فرار
الفصل الرابع

؟ � � ف�� من �� ج��
الفصل الخامس

شا�مر مس�� جوليوس ب. ه��
الفصل السادس

خطة الحملة
الفصل السابع

� (سوهو)
ل �� � الم��

الفصل الثامن
( مغامرات (تو��
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الفصل التاسع
ل�ة � (ت��ي�س) تلتحق �الخدمة الم��

الفصل العا��
(ج�مس ب�ل إدجرتون) �دخل س��

الفصل الحادي ع��
الصديق وقت الضيق

� ع��
الفصل الثا��

السهر
الفصل الثالث ع��

(ت��ي�س) تتل�� عرضا
الفصل الرابع ع��

الفصل الخامس ع��
أن�ت

الفصل السادس ع��
ق�ة ال��

الفصل السابع ع��
( � � ف�� (ج��

الفصل الثامن ع��
�عد فوات األوان

الفصل التاسع ع��
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جوليوس �ساعد
ون الفصل الع��

� قصة ج��
ون الفصل الحادي والع��

مس�� براون
ون � والع��

الفصل الثا��
� سافوى

حفل كب�� ��
الفهرس..

 



4454

Notes

[←1]
�ن من سلسة � ال�ت�ب الع��

�ن �� ء من التفص�ل عن عالم المخ�� � ت�لمنا ���
فانتاز�ا (من فعلها؟)
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[←2]
، - �م�ل الغ��يون إ� عدم ذكر االسم األول أو ما �سمونه �األسم المس���
) و�ندر أن �قولوا م�� � األعم: م�� (تا���

�ذكرون اسم العائلة. ف�قولون ��
ة غال�ا. ). هكذا تكون معرفة االسم األول عس�� (مارج��ت تا���
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[←3]
- أي أنه انتحر �مادة الس�ان�د.
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
    العدد رقم (39)

 
 
 
 
 

قض�ة الذئب
 

�قلم: إيرل ستان�� جاردنر
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف
� � من جد�د عالم المحا�م والقضا�ا والمحام��

إن اسم ال�اتب األم���� (إرل ستان� جاردنر) هو األ��� تألقا
� هذا العالم، و�ن طغت عل�ه - �ما �حدث عادة - شهرة �طله

��
ی م�سون).. المحا�� (ب��

� (ماسا�شوس�س) عام 1889، وقدم لنا ع�
ولد (جاردنر) ��

مدى ح�اته أعماال ال ح� لها، استلهم أغلبها من عمله �محام،
� روا�ة منها، �لها ی م�سون) �طولة أ��� من ثمان�� وقد لعب (ب��
ت�دأ ��لمة (قض�ة).. ع� غرار (قض�ة االبنة المزدوجة).. قض�ة

المخالب المخمل�ة).. إلخ...
وتحولت هذە األعمال �ال اس�ثناء إ� حلقات مسلسل
� فائق النجاح، ح�ث قام الممثل (ر�موند �ار) �حفر

تلف��و��
� أذهان الناس..

هذە الشخص�ة ��
 

☆ ☆ ☆
 

� جنوب
�عد إنهاء دراسته القانون�ة عمل (جاردنر) ��

� بوض�ح مدى سوء � هناك. وقد تب�� � ال�� الصي��
(�ال�فورن�ا)، ��

� وتجاهل الحكومة لهم، من ثم راح �دافع عنهم معاملة الص�ني��
� المحا�م، وتعلم لغتهم.. وقد أح�ه القوم وأطلقوا عل�ه اسم

��
..( (تای �شونج تزی) أي (المحا�� ال�ب��

� هذە
� إفساد عمله �محام ��

�� � �س�ب انح�ازە للص�ني��
الوال�ة، من ثم غادرها - و�ان قد تزوج وأنجب - إ� مكتب
� تجعله يتذكر ، وقد اشتهر �ذا�رته الحادة ال�� � محاماة نا��
شهادة الشهود حرف�ا مهما طالت، �ما اشتهر بولعه �ال�اع
.. � � المحا�م، ومقته الشد�د لجو عمل الم�اتب الروتي��

العق�� ��
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� العام 1921 �دأ (جاردنر) �كتب روا�اته األو�، �مجرد
��

س��ل للحصول ع� المال الذي �عينه إ� جانب المحاماة،
و�قول عن قصصه: لم أ�ن أعرف ش�ئا عن ال�تا�ة وال الح�كة،

و�انت قص�� أسوأ قصص تقرؤها (ني��ورك).
ل�نه �دأ �ج�د الحرفة ش�ئا فش�ئا، وتعلم ال�ث�� من

أخطائه..
ي م�سون) المحا�� الشه�� خارق وعام 1933 ولد (ب��
� ته�م �ه ح�ا �ت) ال�� ته المخلصة (د�الس�� الذ�اء، هو وسكرت��

�ا.. و�ان نجاح الروا�ات ال �صدق..
لقد كتب (جاردنر) ع� مدى خمسة عقود أ��� من
س�عمائة عنوان.. وأ��� من أر�عمائة مقال وترجمت أعماله إ�
� ستة أفالم، و3221 حلقة إذاع�ة،

37 لغة، قدمت أعماله ��
�ن ف�لما تلف��ون�ا.. و271 حلقة تلف��ون�ة، وع��

�
مجموعة مب�عاته حول العالم 125 مليون �سخة، و��

الس�ينات �ان ي�يع 26 ألف �سخة �ل يوم�
� فقط أن نقول إن (جاردنر) �ان مال�ما والعب ت�س

���
ا �ارعا، و�ان �ج�د اللغة الص�ن�ة، وسافر إ� أ��� أرجاء ورام��
� خيول و�الب، �ج�د عمله، �ما أنه �ان من العالم، و�ان مر��
� الج��مة، وخب�� حيتان،

�ة، وعالما �� أفضل مصوري الح�اة ال��
� � تدرس قضا�ا المساج�� ) ال�� ومؤسسا لمح�مة (الملجأ األخ��
� الجيولوج�ا والفلك�

الذين ��ون ع� براءتهم.. و�ان عالما ��
إنه شخص�ة عجي�ة �حق..

ي م�سون) أ��� إثارة لالهتمام� ل�ن شخص�ة (ب��
 

د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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-1-
� � أوقفت (آرل�� � هذا الص�اح، ح��

�ان المطر ينهمر ��
� �م�اتب � ساحة االنتظار المحجوزة للعامل��

�س) س�ارتها �� ف��
كة (المونت) الهندس�ة.. اإلدارة ل��

تب عل�ه
�
� الذي ك نزلت من الس�ارة ومشت إ� ال�اب الجان��

(موظفون فقط)..
�ان عليها أن تعمل نصف ساعة �عد انتهاء ساعات العمل،
ت) مدير المكتب، نظر � ناولت إنجازها إ� (جورج أل�� ولهذا ح��

إ� الساعة وشكرها..
�
- عفوا.. كنت أعرف أن هذە الخطا�ات �جب أن تكون ��

ب��د الل�لة..
ر تفان�ك - ل�ست �ل فت�اتنا بهذا التفهم.. نحن �التأ��د نقدِّ

� العمل..
��

.. �
- إن العمل الط�ب �ستحق التفا��

وتمنت له ل�لة طي�ة..
� ساحة

�انت أضواء الس�ارات تلتمع ع� الرص�ف المبتل ��
) إ� س�ارتها وفتحت ال�اب، وأدارت � االنتظار، وهرعت (آرل��

�ادئ الحركة..
� الطقس ال�ارد لهذا لم

أح�انا �انت الس�ارة تتأخر قل�ال ��
� لم �در المحرك ولم �ستجب.. �عد دق�قة ونصف تقلق ح��
� ساحة االنتظار المهجورة أدركت أن

�دأت تقلق ودارت عيناها ��
ال�طار�ة معطلة وال تعمل �ما �جب.
فجأة جاءها صوت واثق �سأل:

- ما الموض�ع؟ هل من مشا�ل؟
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� المب�سم.. أنزلت زجاج النافذة لتنظر إ� الرجل واثق العين��
قالت له:

- ثمة متاعب من المحرك..
ح قل�ال.. فأنت لن تف�ديها ب�رهاقها - إذن د�� ال�طار�ة �س��

هكذا..
اعة، ودس رأسه وكتف�ه ف�ه.. وراح وفتح كبود الس�ارة ب��

يتفحص المحرك ثم أغلق ال�بود وعاد ل�قول لها:
، ولن �ف�دك � � النظام ال�هر��

ارة.. هناك خطأ ما �� - ال ��
اس�نفاد ال�طار�ة �محاوالت ال�دء.. أخ�� أنه ال يوجد ما �مكن
عمله تحت األمطار.. أعتقد أن عل�ك ترك الس�ارة هنا الل�لة،

� ضوء الشمس ر�ما دارت..
وغدا ��

- ول�ن..
قت اب�سامة الرجل، وقال: أ��

� أن آخذك لب�تك.. هذا
� هنا، و����

- �الض�ط.. إن س�ار��
لو لم �كن �ع�دا، و�ال أوصلتك إ� أقرب حافلة..

� �الع�ث، ل�ن عي��ه �انتا ) شفت�ه الموحيت�� � لم تحب (أرل��
� ساحة االنتظار،

� توح�ان �الثقة، وقدرت أنه ما دام �� ت�� مع��
كة، و�التا�� هو ع� ما يرام.. فهو ي�ت�� لل��

� رأت س�ارته عرفت من هو.. إنه ابن (جارف�س) وح��
ة ولم �عد إال � جنوب ال�الد لف��

كة.. �ان �� العجوز مالك ال��
مؤخرا.. اسمه (لور�نج المونت)..

ي فتح لها الشاب �اب س�ارته، فغاصت وسط الجلد ال��
الذي ي�طن الس�ارة من الداخل.. ثم ركب جوارها، وانطلقت
الس�ارة بنعومة إ� حد أنها لم تدرك أنه أدار المحرك وخ�ج من

ساحة االنتظار من أمام الحارس..
- ما هو عنوانك؟
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ته �ه، فقطب وقال: أخ��
� كنت سأح�� �عض أوراق �س) أن�� - الحق�قة �ا مس (ف��

.. أنا آسف.. لقد �س�ت � مهمة أل��
ما ع� من مسئول�ات للحظة..

� إ� ح�ث أجد س�ارات أجرة..
- ال مش�لة.. فقط خد��

- �ل سأوصلك �مجرد أن أوصل هذە األوراق.. إن الس�ارة
ء.. �

دافئة م��حة.. �مكنك ال�قاء فيها وسماع الموس�قا أو أي ��
ّ أن فقط سأتخلص من هذە األوراق ال���ــهة.. وع� �ل حال ع��

أعود للمدينة �عد هذا..
- تعود للمدينة؟ هل مشوارك �ع�د هكذا؟

ل�س �س�ارة ��عة كهذە..
. � ددة.. ل�ن دفء الس�ارة وراحتها �انا عظ�م�� �انت م��

� الق�ادة ر�ــع
انطلق (المونت) إ� الط��ق ال��ــــع، واستمر ��

� يتع�ج وسط التالل.. �انت تعرف � ط��ق ترا��
ساعة، ثم م�� ��

� ال��ف، وأدركت أنه متوجه لها.. �ان
احة �� كة اس�� أن لل��

ت � النها�ة ع��
� و�� الط��ق متل��ا وثمة سلك شائك ع� الجانب��

الس�ارة بوا�ة.. ومشت ع�� ط��ق مرصوف �الح�، ثم توقفت
ل: � � ضيق وهو ينظر إ� الم��

ل مظلم قال (المونت) �� � أمام م��
�
� ل�س هنا.. �ان عل�ه أن ي�تظر�� �ك أ�� - ي�دو أن ��
� هنا وسأدخل ألرى إن �ان قد ترك ��

ل�حصل ع� األوراق.. ا���
مذكرة أو ش�ئا.. سأذهب ألري..

وتركها ومحرك الس�ارة دائر، ثم - �عد خمس دقائق - عاد
لها معتذرا ل�قول:

� المدينة، وهو آت
�� � �ك أ�� - ثمة مصاعب.. لقد تأخر ��

� قال إن ع� االنتظار ألسلم األوراق.. اآلن.. أ��
هل�� إ� الداخل ن�تظرە، فلن �طول األمر.
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�
� الس�ارة..

- �ل أنتظر ��
ضحك وقال:

- ال دا�� للسخف.. ل�س لدي وقود ألترك المحرك دائرا،
ومن دونه ال تدفئة..

وفتح لها ال�اب.. فخرجت �عد لحظة تردد..
ل موحا برفاه�ة تامة.. ل�نها نظرت لساعة � �ان داخل الم��

معصمها، وللمرة األو� شعرت �التوجس:
- �جب أن أعود للب�ت اآلن..

- ال دا�� للعجلة.. ل�س األمر ملقا هكذا.. فالرجل آت
حاال..

فع السماعة.. دق جرس الهاتف، فقطب جب�نه واتجه ل��

صمت �عض الوقت ثم قال: - هلم.. لقد انتظرت قدر اإلم�ان..
.. إن لدي موعدا مها و... � ل�ن.. ال أستطيع االنتظار أ��� �ا أ��

ثم وضع السماعة متضا�قا، وقال لها:
ّ االنتظار، و�ن � أسوأ مزاج له.. قال إن ع��

�� .. � - هذا أ��
الرجل س�تأخر ساعة..

وق�ل أن تحتج، تركها ودخل المطبخ.. سمعته �فتح �اب
الثالجة و�غلقه.. ثم عاد لها وسألها:

� ال�سك��ت؟ ��� �ما ت��دين ب�نما أعد �عض - هل تحب��
�
اللحم والب�ض، ولسوف ن�ناول العشاء هنا.. آسف إلقحامك ��

هذا �له..
وفتح جهاز (الهای فای) فامتألت الغرفة �الموس�قا.. ثم إنه
أح�� المقالة ووضع بها اللحم وك� الب�ض.. هنا دق جرس

الهاتف ثان�ة.
ب�ت عل�ه دهشة حق�ق�ة واتجه إ� السماعة و�حذر قال:
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- ألو؟ حسن.. O.K ... O.K ل�ن دعنا ال نناقش هذا اآلن..
هال انتظرت؟ لسوف أنقل الجهاز إ� غرفة أخرى..

� غرفة أخرى،
كي�ه �� وغادر الغرفة حامال الهاتف، ل�قوم ب��

فلم �سمع ال�ث�� من المحادثة.
� الوقح ع�

� عاد �عد قل�ل أثار دهشتها التعب�� الحيوا�� ح��
وجهه، والذي اس��دله �التعب�� المهذب المجامل السابق.. وقال

لها:
.. أنا لست منفرا إ� هذا الحد، أو ع� �

�� - هل�� �ا صغ��
� كن

� علمك أن الفت�ات الال��
األقل أحسب هذا.. ول�كن ��

كة.. � ال��
، نلن أرفع المناصب �� لط�فات م��

� ع� س��ل المثال حصلت ع� وظ�فتها عن ة أ�� سكرت��
� �

ط����
� هلع:

قالت له ��
- هل تعرف ما أفكر ف�ه؟ أعتقد أنك خططت �ل هذا من
� ط��قه لنا.. إن الفت�ات

��ا ألب�ك �� ال�دا�ة ال أعتقد أن هناك ��
، وأعتقد أنك تحسب �ل فتاة كة ال يتحدثن عنك �خ�� � ال��

��
وعا لك.. كة حقا م�� � ال��

��
ضحك وقال:

�ع - هال نزلت عن حصانك الشامخ هذا؟ لعلمك أنا من ان��
� جئنا هنا نزلت وحدي من موزع ال�ه��اء من س�ارتك.. وح��

� �عد ع�� ، وسألته أن يتصل �� الس�ارة، وطل�ت صد�قا ��
� ، ولسوف ت�ق�� � إن مفاتيح الس�ارة م��

�� دقائق. واآلن �ا صغ��
� وأع�دك لدارك..

هنا ح�� أ�ت��
- أيها.. أيها الحيوان�

� أسفل
�ه �� والتقطت مقعدا وقذفت �ه ع�� الحجرة، ل���

�طنه.. ومن الواضح أنه لم يتوقع هذا قط.. �دت الدهشة ع�
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وجهه، ثم سقط ع� األرض يتلوى..
التقطت معطفها وركضت نحو ال�اب، و�عد دق�قة �انت
� خارج الب�ت.. المش�لة أن المفاتيح ا�� تركض نحو الط��ق ال��
معه، ومن العس�� أن تجد مواصلة من هذا الم�ان المهجور

تعود بها للب�ت..
تالحقت أنفاسها فتوقفت عن الركض، ونظرت للوراء نحو
الب�ت، لتجد أضواء كشاف تمسح الظالم من خلفها.. قررت أن
تخ�ج من الط��ق وأن تزحف ع�� السلك الشائك ع�

.. ثم توارت خلف شجرة �لوط.. � الجان�ي��
اآلن ترى كشاف الس�ارة.. إنها قادمة ل�ن ب�طء شد�د.. اآلن
ترى (لور�نج المونت) خلف المقود يتقدم ح�� الم�ان الذي
� ضوء كشاف �حمله إنه

جل.. يتفحص األرض �� تتوارى ف�ه.. ي��
، وحتما � ا�� � الط��ق ال��

.. خمن أنها لن تواصل الركض لأل�د �� ذ��
ستحاول أن تع�� السلك الشائك ح�ث ت�ت�� آثار قدميها..

د والهلع.. الرجل �عرف �الض�ط ما �فعله.. إنه وانتابها ال��
قاس �ارد مصمم..

� النها�ة استعادت شجاعتها، وزحفت من جد�د ع��
��

السلك الشائك.. و�ان هو �قف اآلن ح�ث �انت منذ دقائق،
فقد ترك كع�ا حذاءيها عالمات ال تخ�� ع� الغ�ار المبتل..

ل�ن (المونت) ارتكب خطأ قاتال واحدا:
� الس�ارة..

ترك المحرك دائرا والمفاتيح ��
و��نما �انت تزحف نحو الس�ارة، أدرك الرجل ما تزمع
عمله.. وتصلب ضوء ال�شاف ع� وجهها.. �دا الهلع ع� وجهه

وصاح:
� إ� السجن� - لو لمست هذە الس�ارة ستذهب��
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�ن لتنطلق.. � وث�ت إ� الس�ارة وضغطت ع� دواسة الب��
و�عان ما �انت الع��ة تندفع ع�� الط��ق �أنما تدفعها
� خندق

صوار�ــــخ.. �انت ال�عة مدهشة ح�� إنها �ادت تهوى ��



4471

ا.. و�عد قل�ل ع� جانب الط��ق، ل�نها استعادت الس�طرة أخ��
أجادت الس�طرة ع� �ل تفاص�ل الع��ة، �أنما �انت تقودها من

دهور.
قادت الس�ارة لدارها، وأوقفتها هناك، ثم اس��دلت ب��ابها
� دل�ل الهاتف

أخرى جافة.. ومدفوعة بروح من الم�ح �حثت ��
عن عنوان (المونت)، وقادت الس�ارة إ� ب�ته، وأوقفتها �الض�ط
أمام مصفاة ح��ق، ومشت إ� الط��ق العام �� �ستقل س�ارة

أجرة لب�تها.
 

☆ ☆ ☆
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) معها � �ان اليوم التا�� به�جا مشمسا، وقد اصطح�ت (آرل��
م��ان��ا ل�فحص س�ارتها.. وأ�د أن جزءا من موزع ال�ه��اء قد

�ع.. ركب لها واحدا جد�دا فدارت الس�ارة ج�دا.. ان��
راحت تطبع ع� اآللة ال�ات�ة منتظرة استدعاءها إ� اإلدارة..
هذە المرة لن ينجو (المونت) �فعلته دعهم �حاولوا فصلها

ولسوف ت��ــهم أنها ل�ست سهلة..
ة اتخذت قرارها.. اتجهت إ� دل�ل الهاتف، عند الظه��
ي م�سون)، وطل�ت موعدا و�حثت عن رقم المحا�� الشه�� (ب��

هذا المساء لموض�ع عاجل ملح..
� الثان�ة

ء �� � ة عما إذا �ان بوسعها الم�� سألتها السكرت��
والنصف.. فوافقت.

وق�ل الواحدة ب�ضع دقائق، اتجهت إ� مدير المكتب
وطل�ت إذنا لمدة ساعة، ألنها عملت ساعات إضاف�ة أمس..

قال الرجل:
- المش�لة أن هذا �خلق سا�قة.. �عض الفت�ات �كون لديهن
موعد مع طب�ب األسنان، وهذا �حتم علينا إعطاءهن اإلذن..
، � اإلذن للذهاب إ� ال�واف�� ل�ن لو �ساهلنا معهن عندما �طل��

فلن نعرف أ�دا أين تتوقف األمور..
ثم صمت قل�ال وأضاف:

- نتوقع عودتك خالل ساعة..
- ساعة ونصف..

لم �ستقل س�ارتها، �ل أخذت س�ارة أجرة، ح�� ال تضيع
�
� العودة ��

� ال�حث عن م�ان لالنتظار.. �انت راغ�ة ��
وقتا ��
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�
� ال�ث�� ألنها تدرك أنه �� الوقت المحدد، و�ن �ان هذا ال �ع��

كة.. هذا الوقت غدا لن تكون ضمن عام�� ال��
 

☆ ☆ ☆
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�ت) ) من �د قصتها، تتا�عها عينا (د�لال س�� � فرغت (آرل��
الشفوقتان..

.. وانتظرت أن يت�لم المحا�� الشه��
قال (م�سون) بوجه متصلب �الجران�ت:

�س)؟ - ماذا ت��دين عمله �الض�ط �ا مس (ف��
- أر�د.. أر�د أن أبرهن له ع� أن المرأة العاملة جديرة
� ملك البن � تلقائ�ا أن�� ال ال �ع�� � � �ات�ة اخ��

ام، وكو�� �االح��
كة المدلل.. صاحب ال��

- ت��دين تلقينه درسا؟
- نعم..

- وك�ف؟
- هذا ما جئتك من أجله..

- لو أردت أن ت�ت�� هذە القصة فسنفعل ذلك.. ل�ن األمر
لن �كون سهال.. س�كون لد�ه محامون ولسوف �لقون �الوحل
�ف وهو از الف�� ال�� � عمون أنك حاولت اب�� � تك، وس�� ع� س��
� تزدري رفض.. وأنك نفذت حرف�ا المقولة القد�مة: المرأة ال��

تغدو غاض�ة �الجح�م..
اب�ض وجهها فجأة و�ساءلت:

- هل �فعل هذا؟
- �الطبع س�فعل هذا.. ال تتوق�� من رجل كهذا أن �قول

الحق�قة.. هل مازلت ت��دين االستمرار؟
- سأقاتل �ا مس�� (م�سون).. فما إن أ�دأ ح�� أستمر..

ة أن �ستد� (بول در�ك) طلب (م�سون) من السكرت��
المخ�� الخاص، وقال لها:
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قلت إنك تركت س�ارة (المونت) أمام مطفأة ح��ق.. هذا
س��لفه عدة مخالفات مرور�ة، ولسوف �ح�� قصصا �ف� بها
� � القصص ال�� س�ب تركه الس�ارة هناك.. من الممتع أن نقارن ب��

� المح�مة ف�ما �عد..
� س�حكيها �� س�حكيها اآلن، وتلك ال��

هنا دق ال�اب، ودخل (در�ك).. قال (م�سون):
�س).. إن و�الته تقوم - هذا هو (بول در�ك) �ا مس (ف��
.. لسوف � � الطابق السف� من هذا المب��

� �لها، وم�اتبها ��
�أ�حا��

يروق لك برغم �ساطته..
جلس (در�ك) �عد التعارف، فقال له (م�سون):

كة (المونت) ط�عا.. - (در�ك).. أنت تعرف ��
لقد توقفت س�ارة (لور�نج المونت) أمام مضخة ح��ق
أمس.. أر�د معرفة م�� تحركت ومن فعلها.. وماذا قال (المونت)
� ل�لة أمس.. أر�د معرفة هذا �له

�ر تركها هناك.. وأين ق�� � ت��
��

ق�ل أن �عرف أن تحق�قا �جري هنا..
� (م�سون)، ثم قال: التقت عينا (در�ك) �عي��

- ر�ما �ان ع� أن أنت� �ك جان�ا، ل�ن أعتقد أن الوقت لم
تل (لور�نج المونت) ل�لة أمس�

ُ
�عد �سمح �ذلك.. لقد ق

) شهقة. � ا�سعت عينا (م�سون)، وأطلقت (آرل��
قال (در�ك):

�
�� � كة، وثمة طعنة سك�� احة ال�� � اس��

- وجدوا جثته ��
ظهرە..

ء؟ �
- وهذا �ل ��

- نعم..
.. � � عم�ل�� � و��� - إذن فارحل اآلن.. ثمة محادثة مهمة بي��
ط عدم وجود � محام وعم�له مكفولة ال��ة ��� والمحادثات ب��

طرف ثالث..
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هز (در�ك) رأسه وغادر الم�ان، هنا قال (م�سون):
- اآلن لن�دأ ��عا.. هل قتلته؟

فهزت الفتاة رأسها نف�ا.
� رحلت من هناك؟ - وم��

- ال أدري.. ر�ما حوا�� السا�عة مساء..
� س�ارته وأنت

هل قمت �ض�ط مرآة الرؤ�ة الخلف�ة ��
تقودينها؟ إنها أ��� أجزاء الس�ارة حساس�ة ل�صمات األصابع..

- نعم..
�ن السلك الشائك؟ - هل تمزقت ث�ا�ك وأنت تع��

� سلة الغس�ل..
� اآلن.. �� � شق��

- نعم.. و�� ��
- هل من آثار دم ع� الث�اب؟

نعم.. وال�ث�� من الوحل من جراء المرور ع�� السلك...
� ترخ�صا - حسن.. أر�د مفتاح شقتك اآلن.. أر�د أن تعطي��

ء أجدە مناس�ا.. �
�دخول شقتك، وعمل أي ��

فتحت حقي�تها وناولته المفتاح و�ساءلت:
- هل تنوي أخذ الث�اب من هناك؟

- ال �حق السماء� هذا س�كون تالع�ا �األدلة.. سأجعل
طة تتالعب �� بنفسها.. أحاول كسب الوقت ق�ل أن ال��
.. �

طة، ووقتها س�كون عل�ك أن تتعاو�� �ستج��ك رجال ال��
طة، ل�ن عل�ك كذلك أال عل�ك أن ت�تعدي عن رجال ال��

؟ � .. ثمة فارق هنا.. هل تفهم�� � تهر��
- لست واثقة من ذلك..

طردي
ٌ
كة وتعم�� ع� أن ت - ل�كن.. أر�د أن تعودي لل��

�أ�ع وقت ممكن.. هل لد�ك صد�قة دان�ة من هنا؟
� (سانتا مون��ا)، واسمها (مادج إلوود)..

- لدي واحدة ��
- ك�ف ت�دو؟
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� ب�ننا.. �عض - إنها مل�ة جمال، و�رغم هذا ثمة �شا�ه مع��
.. �� � الناس �حسبون��

- وما عملها؟
ة، ل�ن لها اتصاالت مهمة.. وعن ط��قها - إنها سكرت��
حصلت ع� عم�� �مجرد م�المة هاتف�ة.. وقد فزت �الوظ�فة

ب�نما جلست أخ��ات ي�تظرن دورهن..
هز (م�سون) رأسه وقال:

- ل�كن.. اعم�� ع� أن طردي، ثم اتص�� �ـ (مادج إلوود)..
� (سانتا

� لت��� معها �� قو�� لها إنك فقدت عملك، واذه��
�ــها بتفاص�ل.. فقط قو�� إنك متضا�قة �ح�ث مون��ا).. ال تخ��

� ال�الم.
�� � ال ترغب��

ء هاتف�ا ل�لة أمس.. و�انت تموت �
تها ��ل �� - قد أخ��

�� س�ارة (المونت) أمام مطفأة الح��ق.
تها ب�� � أخ�� ضح�ا ح��

�ان (م�سون) �فكر، وقال لها:
�ت).. - اتر�� عنوان صاحبتك ورقم هاتفها لدى مس (س��

كة.. � واجعليهم �طردونك من ال�� واآلن اذه��
 

☆ ☆ ☆
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� الخامسة والنصف، جاء (بول در�ك) لي�لغ (م�سون)
��

�أش�اء جد�دة:
كة (المونت) هذە تمارس عمال ��ا - من الواضح أن ��
� �اب�نة ال �سمح �دخول أ�ة س�ارة

معينا.. يوجد موظف أمن ��
ا �الس�ارات كة ع� الزجاج، وهو ال يهتم كث�� ال تضع ملصق ال��

المغادرة..
�
�ذكر هذا الرجل أنه رأى (لور�نج المونت) يرحل ��

طة السادسة وال��ــع، ومعه فتاة شا�ة.. لقد أع� رجال ال��
طة أن (المونت) وصفا عاما لهذە الفتاة.. �عتقد رجال ال��
� ال��ف، وأعدا �عض

كة �� احة ال�� اصطحب الفتاة إ� اس��
اللحم والب�ض للعشاء، ثم �عد العشاء �شاجرا من ثم طعنته

� ظهرە..
الفتاة ��

طة أن الفتاة ل�ست سوى موظفة من الواضح لرجال ال��
كة، ظلت تعمل �عد ساعات الدوام.. لن �طول الوقت ق�ل �ال��
أن �جدوها، وأنا أرى أن تح� الفتاة قصتها، وأنها �انت تدافع

عن نفسها ق�ل أن يتهموها..
� ظهرە؟� شكرا �ا (بول).. أر�د

- طعنته دفاعا عن نفسها.. ��
احة.. معرفة م�ان تلك االس��

- ل�كن.. ل�ن ال تدع صد�قنا المالزم (تراج) يراك هناك، فهو
� هذە القض�ة، ولن �صعب عل�ه أن �س�نتج ما �جري.

�عمل ��
�عدما انت� (در�ك) من مهمته، غادر الم�ان، فالتفت

ته وسألها: (م�سون) إ� سكرت��
..( � - هل عندك رقم (مادج إلوود) هذە؟ صد�قة (آرل��

- حاال..
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جاء صوت (مادج) من الطرف اآلخر للهاتف، فقال
(م�سون):

�
ي م�سون).. ل�ن من فضلك ال تلف�� - أنا المحا�� (ب��

تك �قصتها؟ ) عندك؟ نعم؟ هل أخ�� � .. هل (آرل�� اس��
- نعم. نعم.. أنا معج�ة �ك جدا.. ل�ن..

� شقة ء.. هل تعرف�� �
� ال تدل ع� �� - ا�ت�� �اإلجا�ات ال��

� ألن عندك موعدا �س)؟ قو�� لها إنك ستخرج�� � ف�� (آرل��
مهما، واجعليها ال تغادر شقتك ح�� تعودي لها.. قودي س�ارتك
� من شقتها.. أشع�� لفافة تبغ �� �سهل إ� مسافة م��ــع سك��
�
ع� أن أتعرفك لو لم ألحق �ك خالل ثالث ثوان، استمري ��

ء.. هل هذا �
� أمام البنا�ة وعودي لس�ارتك، وا��� �ل ��

الم��
مفهوم؟

�ت)، وقاد س�ارته إ� وضع السماعة، وودع (د�لال س��
� فار�س).. أخ�ج � عن بنا�ة (آرل�� � سكني�� مسافة ت�عد م��ع��

ا من الس�ارة ووقف أمام البنا�ة.. ال�ام��
� اله���� أمام الرص�ف،

�عد دقائق ظهرت شا�ة تم��
وتوقفت متظاهرة �أنها ت��د إشعال لفافة تبغ.. فخطا (م�سون)

نحوها:
- (م�دج إلوود)؟

- مس�� (م�سون)؟
)، سنقصد شقتها حاال.. � � مساعدة (آرل��

- لو كنت راغ�ة ��
ح �� ش�ئا �عد �ا مس�� (م�سون).. - لم ���

ح - هذە مالحظة ممتازة منك، ودق�قة تماما.. نعم لم أ��
..( � ش�ئا.. واآلن ه�ا إ� شقة (آرل��

� الدرج، وناولها المفتاح وطلب منها أن تفتح �اب
صعدا ��

الشقة.
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.. � �� �
- �جب أن تث��

- قد فعلت هذا من وقت ط��ل..
) وترتديها، � أمرها أن تدخل، وت�حث عن �عض ث�اب (آرل��
� التقاط �عض الصور.. وأ�دى مالحظة عن الش�ه

ألنه يرغب ��
..( � � (آرل�� ال�ب�� ب�نها و���

.. � - من الغ��ب أن أ��� الناس �حسبوننا شق�قت��
التقط (م�سون) لها �عض الصور، ثم دخلت لت�دل ث�ابها..
� �انت تل�سها )، فتناول التنورة ال�� � عادت له مرتد�ة ث�اب (آرل��
� جي�ه، ثم دس القطعة

وأحدث فيها تم��قا �مطواة �حملها ��
� جي�ه.

الممزقة ��
طة تتوقف أمام البنا�ة.. هنا نظر من النافذة، فرأى س�ارة ��

قال لها:
حل.. طة هنا فل�� - حسن.. لقد حان الوقت.. إن ال��

.. ثم إنه أمرها �التوقف: � � الدرج طا�ق��
وهرعا يه�طان ��

- سنجلس هنا ون�تظر..
- وماذا لو مر بنا أحد الس�ان؟

� محادثة هامسة.. أنا لن أحصل ع� الطالق
- س�نخرط ��

ق�ل شه��ن، وأنت لن تظ�� لأل�د ت�تظ��ن أن أتزوجك..
ق ع� األرض، لتكون كها تح�� ة لفافة تبغ ون�� � ع�� س�شعل اثن��

دل�ال ع� أننا قض�نا هنا ما ي��د ع� النصف ساعة.
- أرجو أن تكون عالما �ما تفعله..

� (1).. أعتقد أن شخصا
- أحاول أن أتالعب �العرض القانو��

طة، �اعت�ارە �ان ما س�تعرف أي مش��ه ف�ه �ش�� إل�ه رجال ال��
� الس�ارة مع شخص آخر..

��
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� ع� درجات السلم، وراح (م�سون) �شعل جلسا متالصق��
ق ع� األرض، ثم �سحقها كها تح�� لفافة تبغ تلو أخرى، و���

�حذائه: مر نصف ساعة، فقال لها (م�سون):
.. ثم استق�� �

� الدرج إ� الطابق الثا��
- اآلن اه��� ��

ددي.. طة هناك، فال ت�� المصعد ألسفل.. لو �انت س�ارة ال��
� ط��قك، وعودي إ� (سانتا مون��ا)..

.. استمري �� وال ترج��
نهضت مغادرة الم�ان.. ولم ترجع ثان�ة ظل (م�سون)
�ن دق�قة أخرى.. ثم نهض وسوي ث�ا�ه وه�ط الدرج جالسا ع��
.. لم تكن �

، ثم استقل المصعد للطابق األر�� �
إ� الطابق الثا��

طة.. فاتجه إ� س�ارته عائدا إ� المكتب.. هناك س�ارة ��
 

☆ ☆ ☆
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�ت): سأل (د�لال س��
� الساعة التال�ة

- هل أنت جائعة؟ سنقوم �عمل مهم ��
�عدها نأ�ل..

- أال �مكن أن نأ�ل أوال؟
- ال وقت لهذا.. هل لد�ك حذاءان كعبهما عال هنا؟

- لدي.. ول�ن ما الس�ب؟
- إن حذاء�ك هذين سي�سخان �الوحل ح�ث نحن ذاه�ان..

.. ال��� الحذاءين ذوي ال�عب العا��
- ماذا سنفعل �الض�ط؟ أنت شد�د الغموض...

- حقا أنا كذلك.. نحن نقوم �اللعب ع� حدود المسم�ح �ه
قانونا.. إن إخفاء األدلة ج��مة.. ل�ن - ع� قدر عل�� - ل�س
ط أن يتم هذا �ش�ل صحيح.. جرما أن نض�ف أدلة جد�دة.. ���

- ما الذي سنض�فه إذن؟
اءة - سنلتقط �عض ء.. قالها - ووجهة مفعم �ال�� �

- ال ��
و � أثناء عملنا هذا.. لو أساء مخ��

ك آثارا �� الصور، و�الطبع سن��
طة فهم داللة هذە اآلثار فالذنب ل�س ذن�نا.. ال��

أغلقا المكتب، ورك�ا س�ارة (م�سون).. ناولها خارطة وقال
لها وهو يتجه نحو التالل:

وا ع� احة ال��ف�ة ح�ث ع�� - أر�د أن أذهب إ� االس��
الجثة..

ة، اب�ة المغ�� مضت الس�ارة �شق ط��قها ع�� الطرق ال��
وقلل (م�سون) �عة الس�ارة تماما، وأطفأ المصابيح األمام�ة،

مكتف�ا �أضواء االنتظار..
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.. قادها إ� � �ان الط��ق قد جف، ل�ن جان��ة �انا رطب��
هناك وقال لها:

� تحت
� ركب��ك، وانزل�� - سأرفعك إ� جانب الط��ق، ثم اث��

السلك الشائك وحاذري أن �ش��ك تنورتك �ه..
� حذائك.. مفهوم؟ �� آثارا واضحة ل�ع��

أر�د منك أن ت��
وفعل �ما قال.. فرفعها ع�� السلك الشائك، ثم ث�ت

جسدها ومرت تحته عائدة إل�ه.. فقال لها:
ك أثارا ء، أن ت�� �

- �ما ت��ن.. ال�د لفتاة تفعل نفس ال��
ك قطعة ممزقة من � أن ت��

كهذە.. أال ت��ن أنه من المنط��
تنورتها مش��كة �السلك؟

ك قطعة من جلدها - س�كون من حسن حظها أال ت��
كذلك..

التقط (م�سون) قطعة القماش الممزقة من جي�ه، وث�تها
� للمشهد. ا والتقط صورت�� ع� السلك.. ثم أخ�ج ال�ام��
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وعاد إ� الس�ارة ح�ث اتجها لتناول العشاء..
� تم تحم�ضها دخل إ� مكتب (بول در�ك) حامال الصور ال��

وط�عها، وقال:
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� العالم؟
- (بول).. ما هو أخطر دل�ل ��

.. � - إنه شهادة الع��
� اإلجراءات البول�س�ة..

- ر�ما.. ل�نه ع�ب أ�دى ��
- ك�ف؟

طة ف�صغون - تصور أنك ضح�ة سطو مسلح.. تذهب لل��
� المنطقة.. �عرضون

لك، وهم �عرفون أن مشبوها معينا ��
عل�ك �عض الصور، و�قولون إن لديهم ما يؤكد أن هذا هو
الرجل الذي هاجمك.. خذ وقتك.. تأمل الصورة �عنا�ة.. ال.. ال..

ال تقل ش�ئا اآلن..
طة.. �طلبون منك أن تتعرف � �طل�ك رجال ال�� �عد يوم��

.. إن المشبوە هناك.. �
� عرض قانو��

الرجل ��
� الحق�قة

هنا �خطر لك أن وجهه ي�دو مألوفا.. ل�نك ��
ا من ق�ل.. أم تراە حقا هو الرجل تعرفته ألنك تأملت صورته كث��

الذي هاجمك؟!
� ملل:

قال (در�ك) ��
� - أعرف.. أعرف.. ل�نك ال �ستطيع إهمال شهادة الع��

� لإل�حاء أ��� من سواهم.. لمجرد أن هناك أشخاصا قا�ل��
- أر�د منك أن تقصد الحارس الذي رأى (المونت) �غادر
� السادسة وال��ــع مع امرأة.. أر�د أن تعرض عل�ه هذە

كة �� ال��
ك ما إذا �انت هذە الصورة، وتطلب منه أن �درسها �عنا�ة و�خ��

نفس المرأة..
- لحظة �ا (م�سون).. هذا س�كون تالع�ا �شهادة الشهود..

- من قال هذا؟ أنا فقط أسأله ما إذا �انت �� أم ال..
� رأسه..

- ل�نك بهذا تقحم فكرة معينة ��
طة �الض�ط؟ - أل�س هذا ما ستفعله ال��

- .. ��.. أعتقد هذا..
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� تردد، وقرر أن �عرضها ع� الحارس غدا..
ثم أخذ الصورة ��

طة.. فقط إذا لم �جدە محاطا برجال ال��
 

☆ ☆ ☆
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� الثامنة والنصف دخل (م�سون) المكتب، ل�جد (د�لال)
��

و(در�ك) �طالعان الصحف.. نظر لـ (در�ك) م�سائال، فقال هذا:
� ن��تج�ة سهر،

.. ل�ن الرجل �ان �عمل �� - فعلت ما بوس��
طة تأخذە.. � الص�اح ال�ا�ر جاءت س�ارة ��

و��
قطب (م�سون) جب�نه.. فأضاف (در�ك):

طة ج�د.. وجدوا - لقد قام صد�قنا المالزم (تراج) �عمل ��
� ج�ب القت�ل.. وقد اتضح أن من

جزءا من موزع كه��اء س�ارة ��
كة - طل�ت م��ان�ك�ا ال �ال�� � �س) - �ات�ة اخ�� � ف�� تد�� (آرل��
ل�دير س�ارتها، وقد وجد الرجل أن أحدهم �ق جزءا من موزع
) فلم �جدوها.. � طة بتفت�ش شقة (آرل�� ال�ه��اء.. قام رجال ال��

.. � ل�ن وجدوا تنورة بها تمزق مع��
وقد �دءوا �فحصون السلك الشائك قرب الب�ت الذي
حدثت ف�ه الج��مة.. وقد وجدوا قطعة مطا�قة للجزء الممزق،
مع آثار امرأة �انت أ��� اهتماما �ال�عة منها �الل�اقة.. وثمة
) رأى امرأة تقود س�ارة (المونت)، وم هن�� شاهد �د� (ج��

وتوقفها أمام مطفأة الح��ق..
..( � وأوصاف المرأة تطابق أوصاف (آرل��

قال (م�سون):
- لو كنت تعرف عنوانه، فاذهب للقائه.. اعرض عل�ه

الصورة وسله عما إذا �انت نفس الفتاة؟
نهض (در�ك) متضا�قا نحو ال�اب، وقال:

.. � � السجن، فعل�ك أن تدفع كفال��
�� �

- لو رمو��
 

☆ ☆ ☆
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� عاد (م�سون) لمكت�ه، وجد (بول در�ك) ي�تظرە ح��
ە: ل�خ��

�س).. � ف�� طة ق�ضت ع� (آرل�� - ال��
- ك�ف أمسكوا �الخ�ط؟

�
- ال�د أنهم �حثوا عنها لدى صد�قاتها، وقد وجدوها ��

(سانتا مون��ا)..
ته، وقال: استدار (م�سون) لسكرت��
� �� (هاملتون برجر) حاال.. - أطل��

جر) هو المد�� العام، وقد طلبته (د�لال) وحولت �ان (ب��
جر) حذرا وهو �قول: الم�المة لـ (م�سون).. جاء صوت (ب��

- ماذا ت��د �ا (م�سون)؟
�س)، و�� عم�لة � ف�� طة ع� (آرل�� - لقد ق�ضت ال��

لدى.. لو استج��تها أر�د أن أ�ون موجودا..
فكر المد�� العام قل�ال، ثم قال:

� سمعت الفتاة عن م�ع .. ح�� � � أسألك عن ش�ئ�� - دع��
طة وتقول إنها �انت معه ل�لة (المونت)، فلماذا لم تأت لل��

الج��مة؟ هذا �الطبع لو �انت ب��ئة.. هذا �جعلنا �سأل: م��
سمعت �� أنه قد قتل؟

� �أسئلة.. ل�ن لو �انت قتلته دفاعا - أنت ترد ع� أسئل��
عن النفس فمن الخ�� لها أن تقول هذا اآلن..

- س�ناقش هذا معها..
� � الموض�ع، ل���

- أعرف أنك ت�لمت معها ع�� مرات ��
ع� �ل حال سأتأ�د من أن تقا�لها �مجرد أن يرسلها رجال

.. طة �� ال��
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احة وضع (م�سون) السماعة وراح �سأل (در�ك) عن اس��
كة: ال��

- الم�ان محاط �سلك شائك.. ال س��ل للدخول إال من
البوا�ة.. وس�ب الح�طة هو وجود حمام س�احة هناك، وهم
� �ه امرأة اسمها �خشون أن ي�سلل أحد و�غرق.. والم�ان تع��

(سادي ر�شموند)..
ته: قال (م�سون) لسكرت��

- سأعود للم�ان اآلن.. م�ح الج��مة.. أنا �حاجة إل�ك ألن
� المرأة تج�د التقاط التفاص�ل.. ع��

سأله (در�ك):
- عم ت�حث �الض�ط؟

- ال أدري.. لو عرفت لما ذه�ت أصال..
احة.. و�ان وركب الثالثة الس�ارة، وانطلقوا نحو االس��
(در�ك) �عرف أين تع�ش (سادي ر�شموند) فأشار إ� ك�خ

صغ�� أنيق.. قال (در�ك):
طة، احة مغلقة ب�ح�ام اآلن.. لقد زارها رجال ال�� - إن االس��
ثم زارها الصحفيون.. ال �مكن الدخول دون مفتاح، والمفاتيح

� �حمام الس�احة.. مع (سادي) والرجل الذي �ع��
ترجل الثالثة، واتجه (م�سون) نحو �اب ال��خ وق�ع

الجرس..
� أوائل الثالث�نات حسنة

� فتحت ال�اب �� �انت المرأة ال��
المظهر.. قال لها (م�سون) إنه مهتم �قض�ة (لورنج المونت)،

فقالت �اسمة:
- ومن ل�س مهتما؟

�ن دوالرا، ول�ح بها أمام المرأة، أخ�ج (م�سون) ورقة �ع��
.. أخ�ج ورقة ثان�ة وثالثة، فاب�سمت. � فظلت ترمقها بوجه خش��
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�
- انظري.. هناك شا�ة متهمة �القتل، وأنا محاميها.. لقد
طة الم�ان، ولم تعد ثمة أدلة مهمة.. أر�د دخول فحصت ال��
الم�ان �� آلفه.. إن بوس�� الحصول ع� إذن من المح�مة
للدخول، ل�ن هذا �ستغرق وقتا.. والوقت معناە المال ق�ضت

المرأة ع� الدوالرات، وقالت:
� سمحت لك �الدخول.. - لن تخ�� أحدا �أن��

� بهذا..
- ث��

� وتركب س�ارتك.. سأفتح البوا�ة.. إن لدي
- سأركب س�ار��

ا اليوم.. عمال كث��
- أط�اق م�سخة �جب تنظ�فها؟

طة.. - أخذها رجال ال��
�

، وم�� � ا�� وقادت المرأة س�ارة متهال�ة ع�� الط��ق ال��
�ر عن البوا�ة.. ثم � (م�سون) وراءها.. ثم توقفت، وأزاحت الج��

فتحتها.
قال (در�ك):

- هذە المرأة تقود س�ارتها �الش�طان.. ووجهها عد�م التعب��
� لع�ة (بوكر)..

� أل�رە أن أجلس معها �� ح�� إن��
احة، وراح يتأمل األثاث والسجاج�د، دخل (م�سون) االس��

.. قالت المرأة: � والمطبخ �موقدە ال�هر��
ك أط�اقا - إن مس�� (المونت) �طبخ.. ل�نه ��ل الرجال ي��
� �ل ح�اتك.. والمش�لة أن ع� أن

م�سخة أ��� مما رأ�ت ��
أنظف األرض�ة من الدم.. ل�س من ضمن عم�� أن أغسل الدماء

.. المت�ق�ة من المو��
ض � وجد أن المرأة ال تع�� راح (م�سون) يتفقد الب�ت، وح��

�دأ �فتح و�غلق الخزائن واألدراج، اتجه لمكتب صغ�� وسألها:
- لماذا مكتب هنا؟
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- ال أدري.. �ان دوما هنا، وأنا أستعمله ل�تا�ة الحسا�ات
.. واالحتفاظ �الفوات��

لق ألسفل صانعة � � ت�� فتح (م�سون) خزانة المكتب ال��
مسندا لل�تا�ة، وقال:

- أهال� يوجد هنا دف�� ش��ات.. هل �خصك؟
- ال أستعمل ش��ات..

قال لها:
- ل�س �ه سوى أر�ــع ش��ات مستعملة.. �لها ع� م�ف
(�ال�فورن�ا ناشيونال).. هذا الش�ك تم تح��رە يوم الوفاة، ول�س
� O.K ق�مة الش�ك خمسمائة دوالر،

ع� كع�ه سوي حر��
ومازال �الحساب م�لغ 2517 دوالرا.. لماذا �كتب إ�سان لفظة

O.K ع� كعب ش�ك؟
� حدة:

قالت المرأة ��
ت ط��قتها و�� .. فلست أنا من فعلها – وتغ�� � - ال �سأل��

تض�ف - لقد أردت أن ترى الم�ان وقد فعلت.. لم نتفق ع�
� الش��ات.. واآلن حان الوقت لالن�اف..

فتح األدراج والع�ث ��
� جي�ه،

� حزم، فدس (م�سون) الدف�� ��
واتجهت لل�اب ��

وقال:
� أن �س�ب

- حسن.. ما دمت ت��ن هذا، فال أحد يرغب ��
لك حرجا..

احة � االس��
وركب الثالثة الس�ارة ب�نما �ق�ت المرأة ��

قالت (د�لال) ق�ل أن تتحرك الس�ارة:
تها �دوالراتك، - ال �مكننا أن نلومها.. أنت زعزعت �ص��

� مأزق..
� األمر وجدت أنها انزلقت ��

ل�نها �لما فكرت ��
قال (م�سون):
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ا هنا؟ هل توجد عدسة �سمح �التقاط صورة - هل ال�ام��
ق���ة؟

- نعم.. ول�ن..
أمرها أن تلتقط صورا، ب�نما رفع دف�� الش��ات أمام

العدسة، وراح �ستعرض لها كعوب الش��ات.
هنا دنت المرأة من الس�ارة وصاحت:

- اسمع.. قلت إن�م �جب أن ترحلوا فورا لو أن أحدا جاء
اآلن..

قال (م�سون):
- نحن نقدر �ا م�� (ر�شموند).. هذا هو دف�� الش��ات..

أرجو أن تع�د�ه إ� المكتب
- .. ل�س أخذە من حقك..

طة �ه دل�ل مهم.. ح أن تقدم�ه لل�� - وأنا لم آخذە.. وأق��
وناولها الش��ات، ثم انطلق �الس�ارة، ب�نما المرأة تغلق

البوا�ة خلفه.. قال (م�سون):
خذ

�
- لو �ان هذا دف�� ش��ات (المونت)، فمن المؤكد أنه أ

ء إ� � � المكتب.. من المستح�ل أن ���
من جي�ه وُوضع ��

احة �لما أراد ش��ا.. االس��
ە؟ - وماذا لو لم �كن دف��

� نفس البنا�ة ألن أحد
- إذن هو دف�� شخص �ع�ش ��

الش��ات تم �ه دفع اإل�جار.. أر�د أن تعرف من هو O.K هذا..
 

☆ ☆ ☆
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� � جلس (م�سون) مع (آرل�� � الحجرة المخصصة للمحام��
��

�س).. سألها مفكرا: ف��
ء؟ �

� ��ل �� ت�� - هل حقا أخ��
ء.. �

- �ل ��
� من أنفسهم، وأشعر أن طة ي�دون واثق�� - إن رجال ال��
لديهم دل�ال ال أعرفه.. ستكون هناك جلسة تمه�د�ة ق�ل
المحا�مة.. والغرض من هذە الجلسة هو معرفة ما إذا �ان هناك
� من األدلة التهامك �قتل (المونت).. إنها جلسة ال تؤخذ

ما �ك��
�جد�ة، ل�نها ستجعلنا نعرف حجم ما أعدە االدعاء ضدك..

احة �عد فرارك.. نحن نعرف ج�دا أن (المونت) عاد لالس��
التهم الب�ض واللحم فورا.. ألنه ما �ان لي�تظر ح�� �فسد
.. إذن ال �د أن شخصا آخر أ�ل � طعمهما.. قلت إن هناك ط�ق��
�
معه.. شخصا وصل �عدك �دقائق.. هل لمحت س�ارات ��

ط��ق العودة؟
- وال س�ارة..

�ص معك ت�دل �عد � الم��
ا�� - ومن الواضح أن أسل��ه الم��

ة.. صار عجوال خشنا.. الم�المة األخ��
أي أنه عرف أن عل�ه اإل�اع، ألن شخصا ما قادم حاال.. هل

استخلصت ش�ئا من المحادثة؟
- ال.. ي�دو أنه �ان يوافق الطرف اآلخر.. و�ان يردد. مرارا مع

لفظة (حسن).. �دا �� هذا غ���ا نوعا..
�دا االهتمام ع� (م�سون)، وغمغم:

- �ان يردد لفظة O.K مرارا� ر�ما �انت O.K �� الحروف
األو� من اسم من �ان �حدثه..
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- ر�ما..
- حسن.. س�ظل هذا �ا.. لقد قلت لهم �ل ما عندك، فال

� فسأتو� أنا عنك مهمة القلق من اآلن..
تت�ل�� ثان�ة.. ال تقل��

وتركها عائدا إ� مكت�ه.
ە �ما توصل إل�ه.. أحد الش��ات مدف�ع جاء (در�ك) �خ��
� س�اق

لمن �د� (أورفال كنجمان) وهو سمسار مراهنات ��
الخ�ل.. وهو �صلح O.K. �ما أن هناك O.K آخر هو (أوتو
�
احة.. وله تار�ــــخ سابق �� � �فناء االس�� ك�س��ك) الذي �ع��

از.. � االب��
قالت (د�لال):

تها، وطل�ت رأي خب�� خطوط - قد قمت �طبع الصور وك��
ل�عرف ما إذا �انت O.K �خط (المونت) نفسه.. ل�نه �حاجة
� �خط (المونت).. إ� مصدر آخر كتب ف�ه حرفا O.K الالت�ني��

قال (م�سون) لـ (در�ك):
- اطلب الم�ف لتعرف من �الض�ط �ف ش�ك
الخمسمائة دوالر.. هذا لو �ان فعلها ق�ل إغالق الم�ف.. �عد
�
� (المونت)، وما �ان الم�ف ل�ق�ل �ف الش�ك.. و��

هذا تو��
� �مه.. إنه

هذا الوقت سأحاول معرفة ما �دار�ه المد�� العام ��
� ء �التأ��د لن �ف�د (آرل�� �

�عرف ش�ئا �جعله واثقا.. وهذا ال��
س).. ف��

قال له (در�ك):
ي).. �مكن أن �شهد الفتاة أنها طعنت � �ا (ب�� - لو أردت رأ��

(المونت) و�� تدافع عن نفسها..
قال (م�سون) بوجه حجري:

� هو أن الحق�قة ل�ست فقط أقوى سالح، ل�نها - - إن رأ��
ع� قدر عل�� - �� السالح الوح�د..
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: �
قال (دونالد �ارسون)، وهو مدع شاب عدوا��

- لو سمحت المح�مة.. فهذە جلسة ابتدائ�ة لدعوى شعب
�س).. الدفاع - و�مثله مس�� � ف�� الوال�ات المتحدة ضد (آرل��

ي م�سون) - هنا.. (ب��
ي م�سون): قال (ب��

- الدفاع مستعد..
: � (�ارلتون �ايتون) للمد��

قال القا��
- استد�� شاهدك األول..

..( �� (هارمون در��� �ان الشاهد األول هو الطب�ب ال��
ح جثة (لورنج المونت).. ووجد أنه مات �طعنة قال إنه ��
.. وقال إن الوفاة حدثت �عد دقائق من التهام � � ظهرە من سك��

��
� وقت ما من

وج�ة من اللحم والب�ض.. والوفاة حدثت ��
السا�عة ح�� منتصف ل�ل اليوم الخامس من الشهر.

).. وقد � ت).. مدير مكتب (آرل�� � �ان مس�� (أل��
الشاهد الثا��

� يوم الج��مة.
شهد أن الفتاة عملت �عد انتهاء الدوام ��

).. الجار الذي رأي وم هن�� �ان الشاهد الثالث هو (ج��
) لتوقفها أمام مطفأة الح��ق ل�لة � س�ارة (المونت) تقودها (آرل��

الج��مة..
سأله (م�سون):

- هل أنت متأ�د من أن من �انت تقود الس�ارة �� مس
�س)؟ (ف��

- �التأ��د..
- ل�نك قلت لمخ�� خاص إذ عرض عل�ك صورة فتاة
معينة، أن هذە �� من �انت تقود الس�ارة.. والحق�قة أن
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الصورة لم تكن ذات عالقة �الموض�ع..
.. ولع�ت قوة اإل�حاء دورا.. أما اآلن فأنا واثق � - لقد خدع��

�س) �� من �انت تقود الس�ارة.. من أن (ف��
� عرضها عل�ك أم ال... - السؤال هو: هل تعرفت الصورة ال��

- حدث.. ل�نها �انت ح�لة من�ما..
؟ � - تعرفتها و�ش�ل إ�جا��

).. ل�ن خطر �� وقتها أنها � - ال أدري ما تعن�ه �ـ (ش�ل إ�جا��
الفتاة ذاتها..

- كنت واثقا؟
.. - واثقا ل�ن مخ��

كة (توماس ج��م�س)، الشاهد الرابع �ان رجل األمن �ال��
� كة، و�� جوارە (آرل�� وهو من رأي س�ارة (المونت) تغادر ال��

�س).. ف��
سأله (م�سون):

- �م من الوقت رأ�ت الفتاة الجالسة جوار (المونت)؟
- إذ مر �البوا�ة..

- و�انت األمطار تهطل؟
- نعم..

� �اب�نتك؟
- وكنت ��

- نعم..
� س�ارة

- إذن رأ�ت لمحة لتلك الفتاة، تحت األمطار، و��
م�عة؟

- نعم.
قال (م�سون):

ة - دعنا نر.. لو �ان (المونت) �قود س�ارته ��عة ع��
� ُخمس

� الساعة، فمع�� هذا أنه مر أمام �اب�نتك ��
أم�ال ��
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� �
ثان�ة.. و�ان لد�ك وقت �اف لتعرف أن هذا هو (المونت) وأن

�س).. الفتاە جوارە �� مس (ف��
� هذە اللحظة من أن هذە �� الفتاة الجالسة

- أنا واثق ��
أمامنا..

احة، �ان الشاهد التا�� هو (ك�س��ك) المع�� �فناء االس��
� السا�عة

وهو من جاء ص�احا ل�جد جثة (المونت).. و�ان هذا ��
والنصف..

سأله (م�سون):
- أين كنت ل�لة حدوث الج��مة؟

� المسكن الذي أستأجر غرفة منه.. وقض�ت
- كنت ��

األمس�ة أشاهد التلف��ون
- هل سبق لمس�� (المونت) أن دعاك �اسم O.K؟

ة جدا، ثم قال: � تردد الرجل للحظة وج��
� (أوتو).. - ال.. �ان ينادي��

طلب المد� سماع شهادة من �د�� (بي�� ليونز).. ل�ن
� تململ من ض�اع الوقت.. إن (ليونز) هو الضا�ط الذي

القا��
وجد الس�ارة أمام مطفأة الح��ق، وحرر لها مخالفة.. �عد هذا
�
� منتصف الل�ل وحررا مخالفة أخرى.. ثم - ��

ط�ان �� جاء ��
الثالثة ص�احا – جاء (الو�ش) ل�جرها..

� (م�سون) �سماع شهادة (ليونز) ع� لسان المد��
ا�ت��

العام، ثم طلب هذا األخ�� شهادة واحد أخ�� هو المالزم
(تراج)..

سأله (م�سون):
- ما الذي تتوقع من شهادته؟

- هذە شهادة مهمة جدا.. ور�ما أ�ضا تكون مفاجأة للدفاع..
� ضيق واضح:

�� �
قال القا��
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� �
- هذە ل�ست سوى جلسة ابتدائ�ة ول�ست محا�مة.. ل�ن

ل�كن.. س�سمع شهادة هذا الشاهد �عد الظهر..
احته.. ونهض متجها إ� اس��

) لـ (م�سون): � � ذعر قالت (آرل��
��

� السجن ح�� المحا�مة
� سأظل �� � هذا أن�� - هل �ع��

ى؟ ال���
.. �

�� - أخ�� هذا.. لقد ت�مرت الظروف عل�ك �ا صغ��
- ل�ن لم أتصور قط أي �ابوس هذا..

- ال أحد �درك معناە ح�� �حدث.. ل�س من سلطة هذە
� �المسئول�ة ع�

� س�ل��
المح�مة إطالق �احك، ل�ن القا��

المح�مة العل�ا..
� رعب:

قالت ��
� كذا�ة ومغامرة، و�نه - هل حقا قال (المونت) األب إن��

� �مشط ضيق �حثا عن فضائح؟
� ما��

س�ف�ش ��
� سأنقله للصحافة.. فتاة ء، مف�د لك ألن�� �

- نعم.. وهو ��
فها أمام مليون�� متوحش �حاول الدفاع عن ة تدافع عن �� فق��
� ابنه الفاسد بتدم�� سمعتها.. هذا سيهز قلوب المحلف��

جم�عا..
عاد (م�سون) ل�جلس جوار (بول در�ك)، وقال له:

ء غ��ب �صدد تلك الس�ارة.. إن الضا�ط (ليونز) �
- ثمة ��

� التاسعة مساء..
ألصق عليها ورقة مخالفة ��

� �أن �لصق ورقة ثان�ة وثالثة، ثم �أمر (الو�ش)
القانون �ق��

�جرها.. اآلن جاء الضا�طان عند منتصف الل�ل وقد �سلما
. � � أخ���� الورد�ة.. ألصقا مخالفت��

� ورد�ة (ليونز)،
� التاسعة ومنتصف الل�ل �� ماذا حدث ب��

ولماذا لم �لصق مخالفة أخرى؟ أر�د منك أن تعرف عدد
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� تم هذا.. � حررت للس�ارة وم�� المخالفات ال��
نهض (بول در�ك) وقال:

- هذە األش�اء تحدث.. ل�كن.. سأجري �ضع م�المات
هاتف�ة، ب�نما ت�ناول أنت و(د�لال) الغداء..

� الب��ان، ع�� و�ذ ان�ف (بول)، جاء رجل قص�� القامة مت��
زحام حضور المحا�مة، وتفحصت (م�سون) عينان رماديتان

�اردتان:
ي م�سون)؟ - هل أنت (ب��

� هز (م�سون) رأسه، والحظ أن �دي الرجل لم تغادر جي��
معطفه.
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� عم�� �جب ع� المرء أن �الحظ ما
- (أورفال كنجمان).. ��

إذا �ان هناك من �قفو أثرە.. ال �د أن �عرف الس�ب، ثم �فعل
ش�ئا لهذا..
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- إذن؟
.. و��دو � ي م�سون) أرسل من �سأل ع�� - سمعت أن (ب��

� موض�ع (المونت) هذا..
� دس اس�� ��

أنك تفكر ��
- إذن؟

- جئت �� أنذرك أال تحاول هذا.. لن �كون هذا صح�ا..
- �� أم لك؟

- لك �ا مس�� (م�سون)..
.. واآلن لنقل ماذا كنت تفعله � - شكرا ع� العنا�ة �صح��

ل�لة الج��مة.
، وقال: � هز الرجل كتف�ة الع��ضت��

� لع�ة (بوكر)..
ك بهذا.. كنت �� � أن أخ�� - �مكن��

� س�اق
- والش�ك الذي كت�ه لك (المونت)، �غ� خسائرە ��

الخ�ل.. ر�ما اتصلت �ه وقلت له إنك ت��د خمسمائة دوالر
� تلك الل�لة.

ألنك ستلعب (البوكر) ��
� ثقة:

اب�سم الرجل وقال ��
� ال�الم أيها المس�شار.. دعنا نخ�ج أف�ارك

- استمر ��
الجم�لة إ� النور لنناقشها..

احة.. ر�ما دار ب�ن�ما جدل حاد، ثم � االس��
- ر�ما ذه�ت له ��

� ظهرە..
إنك أغمدت سكينا ��

� مراهنات الخ�ل
- حسن.. ل�� هذا االحتمال.. الرجل ز�ون ��

.. � � أن أقتله �سك�� عندي، ول�س من مصلح��
- ر�ما ألنه لم �دفع لك ما أردت؟

- هلم أيها المس�شار.. ك�ف �أ�� (المونت) أن �دفع ��
خمسمائة دوالر؟ أنا سمسارە.. وأ��� ف�� مغلقا ح�� ال �عرف
� ش��ا، فلماذا

أبوە ش�ئا من هذا �له.. ثم إنك تعرف أنه أعطا��
� ذه�ت إل�ه محموما أطلب ماال للعب أقتله؟ أنت تعتقد أن��
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�
� إ� أ�ل اللحم والب�ض، من ثم �س�ت

(البوكر).. عندها دعا��
ء عن اللعب وجلست أستمتع �األ�ل معه.. �عد األ�ل �

�ل ��
� قتلته برغم �ل هذا.. ع� �ل حال �سهل كتب �� ش�ئا ل���
� �فت الش�ك ظهر يوم عل�ك أن تعرف من الم�ف أن��

الوفاة.. أي ق�ل الج��مة �ساعات..
قال (م�سون):

- حسن.. أنا م�لف �عمل وسأقوم �ه.. ال أر�د ال�ج �أحد، وال
� إفساد سمعة أحد.. �ل ما أطل�ه هو حق�قة ما حدث.. أعط��

� لع�ة (البوكر) ألتأ�د من أنك كنت
أسماء من �انوا معك ��

معهم حقا.
- إنهم قوم ال �حبون أن تعرف أسماؤهم.

تناول (م�سون) من جي�ه نموذجا ورق�ا، وكتب اسم (أورفال
كينجمان) عل�ه وناوله الرجل.. سأله هذا مندهشا:

- ما هذا؟
�
.. �ستدع�ك للشهادة اليوم �� - هذا طلب سماع رس��

الثان�ة �عد الظهر..
� أقف ع� منصة الشهادة، وأذكر - أنت (ت�لف).. لن تجعل��

أسماء ناس..
� (أ�لف)، فتلك ط��قة ال �أس بها - لو كنت تحسب أن��
.. ال يوجد مخ�ج أمامك إال أن تقول �� أسماء لتتأ�د من �ال��

ة.. هؤالء القوم.. سأتأ�د منهم بهدوء و�ش�ل ال يث�� شو��
ة، وكتب �عض فكر الرجل قل�ال، ثم أخ�ج مفكرة صغ��

أسماء بها، ثم مزق الورقة وأعطاها لـ (م�سون)..
قال (م�سون):

- �ل ما أر�دە هو التأ�د من أنك حقا كنت تلعب (البوكر)
ل�لتها..
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�
- حسن أيها المس�شار.. أرسل �عض رجالك ل�حققوا ��

� نظ�ف.. األمر، ولسوف �عرفون حاال أن��
ومد �دە ل�صافح (م�سون)، وقال:

.. أرجو أن تغفر �� - قالوا إنك �ارع، وقد رأ�ت هذا بنف��
� العدوان�ة.. ط��ق��

وهز رأسه واستدار ل�غ�ب وسط الزحام..
 

☆ ☆ ☆
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عادت المحا�مة لالنعقاد، و�ان الشاهد التا�� لدى االدعاء
هو المالزم (تراج) من قسم جرائم القتل.

اتجه المالزم - خصم (م�سون) العت�د - إ� منصة الشهود،
وأدى القسم وأد�� �اسمه وعنوانه.. سأله المد�� العام:

� تم تفت�ش جيوب (لور�نج حة ح�� � الم��
- أنت كنت ��

المونت)؟
- نعم..

- وماذا وجدت �صفة خاصة؟
� لس�ارة.. وهو مسئول - إنه جزء من نظام التوز�ــــع ال�هر��
ارة ع� البوجيهات �ح�ث �شتعل السلندرات عن توز�ــــع ال��

ت�ب.. ومن دونه ال تتحرك الس�ارة.. �ال��
- وهل هذا الجزء ينطبق ع� س�ارة المتهمة؟

- نعم..
� وقال:

نظر المد�� للقا��
- ط�عا أنا أحاول اختصار الوقت واإلجراءات، ل�ن إذا أ�
.. � أن أحذف هذا الجزء، وأطلب شهادة م��ان��� الدفاع �مكن��
� القض�ة..

� كدل�ل �� واآلن.. أنا أطلب أن �ضم هذا الجزء ال�هر��
ومن جد�د عاد (تراج) �ح�� �ل تفاص�ل القصة، �ما سمعها

�س) عند اعتقالها. � ف�� من (أرل��
� للمتهمة ع� � س�ارة (المونت)، وجدنا �صمت��

- �ال�حث ��
مرآة الرؤ�ة الخلف�ة.. وقد ف�شنا الط��ق الذي قالت إنها ه��ت

� الط��ق.. عل�ه.. وقمنا �فحص جان��
وضم المالزم كتف�ه �أنما �حتضن نفسه ل�حميها من

هجمة، وقال:
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- .. وجدنا الم�ان الذي زرعت لنا ف�ه المتهمة أدلة زائفة،
تحاول بها أن تدعم قصتها�

� عي��ه وقد أدهشته اإلجا�ة.. نظر للمد�
فتح القا��

فالمالزم فـ (م�سون) قال:
اض؟ ع� أساس أن الشاهد وثب إ� - هل من اع��

االس�نتاج؟
قال (م�سون):

.. - �ل أر�د استجواب الشاهد بنف��
- ل�ن الشاهد ل�س من حقه اس�نتاج أش�اء.. من واج�ك أن

ض.. تع��
- أعتقد أن الشاهد خب�� بهذە األمور، ومن حقه استخالص

اس�نتاجات..
من جد�د عاد (تراج) �د�� �شهادته..

- وجدنا قطعة من تنورة المتهمة.. قطعة تم تم��قها
، وقد علقت ع� السلك الشائك �ط��قة ال �د أن تلفت � �سك��
� ع� األرض �دلنا ع� أن األنظار.. وش�ل األقدام ذات ال�عب��
هناك من رفع امرأة، ل�ع�� بها إ� الجانب اآلخر من السلك، ثم

لق تحته.. � جعلها ت��
- وهل وجدت التنورة الممزقة؟

� شقة المتهمة، وقد وضعت �ط��قة تجعل
- نعم.. �انت ��

من المستح�ل أال نجدها.
� أن �قدم

وأخ�ج التنورة من ك�س �حمله، فطلب من القا��
� م�انها.

له هذا الدل�ل، وأن �ع�د وضع القطعة الممزقة ��
جاء دور (م�سون) الستجواب الشاهد، فنهض مب�سما

وسأل:
- هل أنت واثق من أن هذە تنورة المتهمة؟
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� شقتها.. هل هذا �اف كدل�ل؟
- إنها ق�اسها ووجدناها ��

- ألم ت�حث عن عنوان المغسلة - وهو �التأ��د مث�ت إ�
التنورة - لتعرف منهم اسم صاحبتها؟

ء ذاته مرارا �ل شهر.. �
- لم نفعل �عد.. ل�ننا نفعل ال��

- و�رغم هذا أنت واثق من أنها تنورة المتهمة، وع� هذا
� أ� ع� أن ي�حث األساس ب��ت اتهامك بتلفيق أدلة.. إن��
المعمل عن الرقم ال�ودي للمغسلة.. �عض المغاسل تدون

� األشعة تحت الحمراء..
رقمها �ح�� �ي، ال يرى إال ��

� ثقة:
قال (تراج) ��

� قصة المتهمة.. لم نجد أثرا
- ما زالت ثغرات عد�دة ��

للوحل ع� حذاء القت�ل، وال ع� ث�ا�ه.. والعشاء الذي قالت
إنه لم �مس قد التهم �ال�امل.

) وهمس: � مال (م�سون) ع� أذن (أرل��
ء �

.. سأ�ون ��حا معك ألق� حد.. إن أحمق �� - اسم��
ّ � ع� محام�ك.. لو كنت كذ�ت ع�� �مكنك عمله هو أن تكذ��
� وس�� إنقاذك.. ل�ن ع� األقل أر�د أن

� ورطة، ول�س ��
فنحن ��

أعرف هذا..
- قلت لك الحق�قة المطلقة �ا مس�� (م�سون)..

- لو اتضح حقا أنه ال يوجد وحل ع� الحذاء وال ال�وال؛
� إ� السجن مدى الح�اة أو إ� غرفة الغاز.. فلسوف تذهب��
- .. أال �مكن أن �كون القاتل قد �دل ث�اب الجثة �عد؟

قال (م�سون) مته�ما:
� بهذا: القاتل - آە.. ط�عا.. فقط حاو�� إقناع المحلف��
�ذهب لقتل ضح�ة ومعه �وال نظ�ف وحذاء.. �قتل الرجل ثم

� فمه ثم ي�دل ث�ا�ه لس�ب غ�� مفهوم..
�ف�غ اللحم والب�ض ��

�انت ع� وشك ال��اء، وهمست:
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- ل�ن هذا ما حدث �التأ��د..
هنا جاء المالزم (تراج) حامال حذاءين، وقام �عرضهما ع�
، ثم عرضهما ع� المد�� وع� (م�سون).. واحتفظ �

القا��
. (م�سون) بوجهه �ال تعب��
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- هل أنت متأ�د من أن القت�ل هو صاحب هذين
الحذاءين؟

� سخ��ة:
قال (تراج) ��
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نا ع� جثته.. هل هذا �اف؟ � ع�� - فقط �ان يرتديهما ح��
انتهت شهادة (تراج)، فطلب (م�سون) أن �سمح له
�استجواب المالزم (ليونز) الذي ألصق المخالفة ع� الس�ارة
�

� إجازة، فقد قرر القا��
ل�لة الج��مة.. ولما �ان المالزم ��

متذمرا أن تمتد المحا�مة لجلسة أخرى غدا..
 

☆ ☆ ☆
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�
جلس (م�سون) إ� مكت�ه �دق �أنامله ع� الخشب.. و��
�
مطفأة التبغ أمامه لفافة م�س�ة يتصاعد منها لسان دخان ��

� دوامات زرقاء..
خط مستق�م، �عان ما يتلوى ��

�انت (د�لال) تعرف حاالته النفس�ة، لذا جلست والقلم
ال تدون فيها أف�ارە، ولم تتحرك ح�� ال تعكر � �لمس مذكرة اخ��

ە. � ترك��
: � قال (م�سون) مغمض العين��

- الفتاة ذك�ة.. قصتها ال تتفق مع الحقائق.. و�ان بوسعها أن
تخلق قصة أ��� مصداق�ة واتفاقا مع الحقائق.. لنفرض أنها ال
تكذب، و�رغم هذا الحقائق ال ت��دها.. إذن الحل الوح�د هو

أنها لم تحك القصة �املة..
� المطفأة، و�دأ �ذرع الحجرة جيئة

وضغط لفافة التبغ ��
وذها�ا.

سألته (د�لال):
- تحسبها تقول الحق�قة؟

� أسوأ فخ �مكن
- �ل �� تقول.. لقد تركت نف�� أنزلق ��

.. و�دأت �
لمحام أن �قع ف�ه.. تركت منطق المد�� العام �خدر��

أعتقد أن األمور حدثت �الش�ل الذي يتصورە هو.. وأعتقد أن
الجواب هو الضا�ط (بي�� ليونز) الذي �حاولون أال �جعلوە

�شهد.
- هل حقا هم �حاولون هذا؟

- هذا واضح.. واضح تماما.. فما الذي �عرفه (ليونز)،
؟ و�مكنه أن �كون لصال��

- ل��ما لم �قل المد�� العام الحق�قة؟
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- ال.. ال �ستطيع، و�ال أتهم بتضل�ل المح�مة.. �جب أن
�قول الحق�قة.. ل�ن ر�ما لم �قل �ل الحق�قة..

ب جبهته صائحا: وفجأة توقف، و��
� غا�ة.. إنهم

- فهمت� لقد كنت أحمق تماما.. كنت طفال ��
ء.. ال �قول إنه �

ال ي��دون أن �شهد (ليونز) ح�� ال �قول �ل ��
� � التاسعة مساء.. وح��

ألصق مخالفة ع� س�ارة (المونت) ��
� م�انها�

عاد �عد قل�ل لم �جد الس�ارة ��
- ك�ف؟

�
).. أخذ الس�ارة �� � - شخص ما جاء �عدما رحلت (آرل��

� الم�ان ذاته أمام مطفأة الح��ق،
جولة ما، ثم عاد ليوقفها ��

� طة �عد منتصف الل�ل، ل�ضعوا مخالفت�� وجاء رجال ال��
� أمامنا عمل �جب إنجازە.. .. هل�� � أخ����

- أي عمل؟
كة ت) و (إد�ث برستول) من �� - �جب أن نقا�ل (جورج أل��

..( � (آرل��
 

☆ ☆ ☆
 

ته المصعد ح�� الطابق الثالث، دخل (م�سون) وسكرت��
�
ة المدير �� وخرجا منه ل�لق�ا شا�ة �� (إد�ث برستول) سكرت��

كة (المونت).. ��
� رحن يرمقن

ال الال�� � ء ��ات�ات االخ�� اقتادتهما ع�� ممر م��
� توجس.

الثالوث ��
� مكتب (إد�ث) قدمت لهما مقعدين.. قال لها (م�سون):

و��
ة السن - لم أتوقع قط أن تكون شاغلة هذا المنصب صغ��

مثلك.
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قالت �لهجة رسم�ة �اردة:
- ماذا ت��د �ا مس�� (م�سون)؟

�س) � ف�� - أر�د معرفة ال� الذي جعل�م تعينون (أرل��
�سهولة هنا، و�مجرد أن توسطت صد�قتها (ماج إلوود)..

خفضت (إد�ث) عي�يها، وقالت:
ك.. ر�ما �ان للصالت الشخص�ة � أن أخ�� - �الطبع ال �مكن��

� هذا..
دور ��

، وأداؤها ممتاز.. � - إن مس (إلوود) تعمل هنا منذ عام��
ت)؟ � مقا�لة مس�� (جورج أل��

قلت إنك راغب ��
- نعم..

رفعت سماعة الهاتف، وطل�ت أن �حولها لمكتب الرجل..
�عد دق�قة قالت:

�
ي م�سون) المحا�� هنا �� ت).. إن مس�� (ب�� - مس�� (أل��

�س)، وما ن�ع نفوذ .. ي��د أن �عرف لماذا عينا مس (ف�� � مكت��
(مادج إلوود) هنا.. هال جئت هنا من فضلك؟

ووضعت السماعة واب�سمت لـ (م�سون).. وقالت:
� لم أتلق أ�ة � أؤكد أن�� - ر�ما اتضح األمر اآلن، ل�ن دع��

توجيهات بهذا الصدد من المدير المس�� (جارف�س المونت).
ت).. اب�سم محي�ا مرت دقائق متوترة، ثم جاء (جورج أل��

(م�سون)، ثم ت�ادل نظرة مع (إد�ث)..
سأله (م�سون):

� عن ط��ق �س) لم تع�� ت).. من الواضح أن (ف�� - مس�� (أل��
شئون األفراد، و�نما بتوص�ة شخص�ة من (مادج إلوود)، وهذە

وجدت ط��قها إ� (المونت) االبن..
- ر�ما �ان األمر كذلك.

- هل حدث هذا من ق�ل؟
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� للعمل يتم اخت�ارهم من شئون األفراد.. - إن المتقدم��
صاح (م�سون)..

� طل�ت � �ال�ما �داري ما �عرفه.. ح�� � - كف عن التالعب ��
تك � هنا، لم تكتف بهذا.. �ل أخ��

منك مس (برستول) أن تأ��
، وماذا ي��د �الض�ط.. ي م�سون) المحا�� ء عن (ب�� �

��ل ��
ء ح�� تعد إجا�ات جاهزة.. � � الم��

و�رغم هذا تأخرت ��
قال الرجل:

.. إنها - حسن هناك واحدة فقط تم تعي�نها �أمر م�ا��
(مادج إلوود)..
- (جورج)�

�ة سوط من �انت هذە ص�حة (إد�ث)، ف�دا صوتها ك��
از.. وأضافت: � االشم��

- انتهت هذە المقا�لة �ا مس�� (م�سون).. ما أردت معرفته
قد عرفته..

، وناول �ال منهما واحدة.. � أخ�ج (م�سون) من جي�ه ورقت��
- ما هذا؟

�
ة ص�احا �� � العا��

- هذا طلب لسماع شهادت�ما غدا ��
المح�مة..

ته. ثم غادر الم�ان مع سكرت��
ومن �اب�نة هاتف اتصل �ـ (در�ك) �سأله عن جد�د.

قال (در�ك):
- لقد درست حجة غ�اب (ك�س��ك).. لقد جلس �الفعل
مع س�دة عجوز تد� (س�اركس) �شاهدان التلف��ون ل�لة
الج��مة.. ل�ن العجوز دخلت لتنام �عد السا�عة والنصف،
� أثناء نومها..

وتركته �شاهد المسلسل.. ال تضمن أنه لم �خ�ج ��
� التاسعة والنصف، ألنها صحت ساعتها.

وقد انغلق الجهاز ��
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�
ان رأي س�ارة تدخل من بوا�ة ء آخر مهم.. أحد الج�� �

ثمة ��
� مساء يوم الج��مة و�قول إنها س�ارة (ك�س��ك)

احة �� االس��
.. � ألن صوت محركها مم��

قال (م�سون):
�
- هذا �الغ األهم�ة.. أر�د ال�الم مع هذا الرجل، وأر�دە ��

المح�مة غدا..
- لقد قدمت له طلب سماع �الفعل.. �قول الجار إن هذا

حدث حوا�� الساعة السا�عة والنصف مساء.
- هذا يؤكد أن (أتو ك�س��ك) �ان �كذب.. وال �د أن الش�ك
� O.K خاص �ه.. وغال�ا لم �قدمه إ�

الذي �حمل حر��
ء آخر مهم �ا (بول).. �

الم�ف.. ثمة ��
� المح�مة

كنت قد طل�ت من (مادج إلوود) أن تتواجد ��
� � (سانتا مون��ا)، ل���

ظهرا، ل�نها لم تظهر.. وأنا ذاهب ألراها ��
أرى أن ت�حث عنها �دورك..

ي).. - ل�كن �ا (ب��
 

☆ ☆ ☆
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-11-
 

مرارا دق (م�سون) جرس (مادج) ل�نها لم ترد.. اتجه إ�
� منتصف العمر تو�� �ال�فاءة.. قال

مديرة الب�ت و�� امرأة ��
لها:

- أحاول االتصال �ـ (مادج إلوود).. ل�نها ل�ست موجودة..
ك الشقة ع�ا ومعها حقي�تان.. ي�دو أنها - قد رأيتها ت��
مسافرة.. هذا شأنها ع� �ل حال، مادامت تدفع اإل�جار.. إننا ال
� تك ��ل هذا فقط ألن�� نتدخل وال نع�� معلومات، وقد أخ��

أعرف من أنت..
ة؟ هل تدفع اإل�جار �ش��ات أم - هال أسد�ت �� خدمة أخ��

نقدا؟
- �ش��ات..

- أين الم�ف الذي تتعامل معه؟
ك.. اتجه �مينا ثم �مينا ثان�ة عند أول � أن أخ��

- ال خطر ��
منعطف.. وستجدە.

اتجه (م�سون) و(د�لال) إ� الم�ف..
ح األمر جاء مدير الم�ف.. فقل له (م�سون): �عد ��

- ما أطل�ه غ�� عادي ل�نه �الغ األهم�ة.. أر�د معرفة حساب
مس (مادج إلوود)..

هز المدير رأسه..
- آسف.. مستح�ل أن أعط�ك معلومات كهذە..

� أعتقد أنها �فت ش��ا ص�اح اليوم، - إن لدى ما �جعل��
وغال�ا هو ش�ك مزور..

- آە.. هذا �جعل األمر مختلفا.. نحن مهتمون دوما
�الش��ات المزورة..
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ى ما هنالك. ودعاهما للجلوس، ثم ان�ف ل��
نظرت (د�لال) لـ (م�سون) مندهشة، وقالت:

ض أنها �فت ش��ا اليوم؟ لماذا ال �سحب من - لماذا تف��
حسابها؟

نا المدير �ذلك.. أو � هذە الحالة س�خ��
- �الطبع.. و��

لق لسانه لنعرف منه ش�ئا. � سي��
- هذا ما �سمونه �األسلوب الم�ا�� الجريء..

�عد دقائق جاء المدير، وقد �دا عل�ه التوتر.. وقال:
- مس�� (م�سون).. هذا غ�� معتاد.. ما الذي �جعلك تعتقد

أنه مزور؟
قال (م�سون):

� أال أستطيع ال�الم، ل�ن لو �ان مزورا �جب أن - يؤسف��
تمنع هذا حاال..

بوجه مفعم �القلق، طلب المدير رقما ع� الهاتف، وقال
للمت�لم:

� أستف� عن ش�ك �فته اليوم مس (مادج إلوود)..
- إ��

ّ أن أتأ�د من الش�ك.. هل �مكن الم�لغ أ��� من المعتاد، وع��
أن أ�لم مس�� (جارف�س المونت)؟

�عد دقائق �دا ع� وجهه القلق وقال:
- نعم.. نعم.. شكرا لك.. كنت أتحقق فقط.. نحن ف�ع
ة.. شكرا وآسف جدا.. وداعا.. صغ�� ولم نعتد هذە الم�الغ ال�ب��

� وجه (م�سون):
ووضع السماعة واب�سم ��

- حسن �ا مس�� (م�سون).. الش�ك ع� ما يرام وال دا��
للقلق..

ة، وقال: رسم (م�سون) ع� وجهه ضحكة ارت�اح كب��
- هذا م��ــــح� حسن.. شكرا لك..
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وصافح الرجل الذي اقتادهما إ� ال�اب شا�را.
اتجه (م�سون) إ� س�ارته، وقال لـ (د�لال):

- �ما ت��ن أثمرت الخطة.. واضح تماما أن (جارف�س)
العجوز كتب هذا الش�ك لـ (مادج) �� تغادر المدينة.. والسؤال

هو: لماذا تغادر المدينة؟ اإلجا�ة �� أنه ال ي��دها أن �شهد.
ثم فكر قل�ال، وقال:

- دعينا اآلن نحاول أن نضع نفس�نا م�ان (المونت لور�نج)
احة.. )، وعاد هو إ� االس�� � ل�لة الحادث.. اآلن ه��ت (أرل��

فماذا فعل؟
- أ�ل الب�ض واللحم..

� و�� ؟ ال أظن.. ل�نه �ان �حاجة إ� صح�ة أن�� � - أ�ل ط�ق��
ث�اب جافة غ�� موحلة، �اإلضافة إ� من �ع�دە إ� المدينة.. إذن

طلب من هاتف�ا؟ يوجد شخص واحد مناسب.. (مادج إلوود)!
كة.. إنها ترفع سماعة الهاتف � ال��

تذكري نفوذ (مادج) ��
كة.. من ثم � ال��

�� � وتقول البن المدير: أر�د وظ�فة لصد�ق��
ال جد�دة.. �� � ت) و�قول له: لدينا �ات�ة اخ�� يتصل هذا �ـ (أل��

.. عينها وأعطها أع� لم تأت من شئون األفراد، �ل من خال��
راتب.

احة و�طلب (مادج إلوود).. �قول اآلن �عود (المونت) لالس��
سة س�ئة الط�اع.. اآلن �قت لها: صد�قتك اتضح أنها ��

. � ث�ا�ا جافة وحذاءين وتعا��
� وها�� � لشق�� .. اذه�� �

س�ار��
قالت (د�لال):

- لحظة �ا (ر�س).. ثمة خطأ هنا.. ك�ف عرفت (مادج)
)؟ � م�ان الس�ارة ح�ث تركتها (أرل��

) لدى � - تذكري أن (مادج) �� أول من اتصلت بها (أرل��
عودتها لدارها.. ومنها عرفت األو� م�ان الس�ارة..
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ة.. - هذا �ف� أش�اء كث��
- لو أن الضا�ط (ليونز) شهد، لقال إنه ألصق أول مخالفة،

و�عد هذا لم �جد الس�ارة.. وهذا �فسد خطة المد�� تماما..
احة.. �شاجرت مع �مكن القول إن (مادج) ذه�ت لالس��
� ظهرە.. وجدت نفسها فجأة مع

�� � (المونت)، وطعنته �السك��
اعة.. جثة.. �ان عليها أن تلعب ب��

) و(المونت)، وتعرف ما � �� تعرف القصة من شف�� (أرل��
حدث �الض�ط.. �ل ما عليها هو أن تقود الس�ارة لتوقفها ح�ث
� �انت أمام مطفأة الح��ق.. ال�د أنها �ادت تموت ضح�ا ح��

..( � زرتها طال�ا عونها إلنقاذ (آرل��
) �ان دق�قا.. لقد رأي (مادج ور هن�� واآلن نعرف أن (ج��
� تالع�ت �ه، ل�ن هذە �� ).. إنه �حسب�� � إلوود) ولم ير (أرل��

الحق�قة..
- وماذا عن (أوتوكس��ك) و(سادي ر�شموند)؟

� تلقاها (المونت).. لقد جعلته هذە - تذكري الم�المة ال��
الم�المة �غ�� أسل��ه تماما.. لم �عد (جنتلمان) �ل تحول إ�
ذئب عجول.. �مكن القول إن هذە الم�المة �انت من
� �ع�ش المرء �ط��قة ح�اة (المونت)؛ فال�د من (كس��ك).. ح��
: � تلك الل�لة اتصل �ه األخ��

ە �ه.. و�� � أن لدى (كس��ك) ما يب��
انظر �ا (المونت).. أنا و(سادي) �حاجة إ� خمسمائة دوالر..

الل�لة.. سأ�ون عندك �عد ساعة إال ال��ــع.
ء عن ال�سك��ت واللحم �

هكذا ��� (المونت) �ل ��
ء هذان � والب�ض والموس�قا.. صار عن�فا فظا ق�ل أن ���

ان. � المب��
..( � �عد هذا وصل (كس��ك) و(سادي) �عد رح�ل (آرل��
� الط��ق..

� عجلة من أمرە ألن (مادج) ��
أعطاهما الش�ك وهو ��
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� �
ا�ت�� �كتا�ة O.K ع� كعب الش�ك..

وهكذا ت��ن أن لدينا ثالثة أشخاص �عرفون أن (المونت)
�س).. � ف�� �ان ح�ا، �عدما ان�فت (آرل��

- وما أحد منهم سيورط نفسه �الشهادة..
� ال�الم قل�ال.. ثم سألته:

فكرت ��
- لماذا ال تعتقد أن (كس��ك) و(سادي) قتالە؟

- ألنه �ان يرتدي ث�ا�ا نظ�فة، وهو لم �حصل ع� ث�اب إال
� وصلت (مادج).. ح��

- لقد ا�تملت الصورة �ا (ر�س)� �مكنك أن تفجر القض�ة
�لها غدا�

- ر�ما.. ل�ن تذكري: �ل واحد من هؤالء الشهود كذب أو
س�كذب ع� المح�مة.. لن تتعاون معنا السلطات.. وعلينا أن

هن ع� ال�الم �أنفسنا.. ن��
�
والخطوة األو� �� أن نف�ش م�ان س�ارة (مادج إلوود) ��

الجراج.. ثمة احتمال ال �أس �ه أن ث�اب (المونت) الموحلة ما
زالت هناك..

- ألم �سافر �س�ارتها؟
� إ� الشارع، ومع�� هذا � ثق�لت�� - ��. لقد حملت حقي�ت��

أنها سافرت �س�ارتها، و�ال ل�ان سائق التا��� �ساعدها..
ثم أضاف:

.. - ال حاجة �ك إ� دخول الجراج م��
- �ل �جب أن أفعل.. ر�ما احتجت إ� شاهد ع�ان، وأنت

� قض�تها..
) ول�س من حقك أن تقف للشهادة �� � محا�� (آرل��

وانطلقا �الس�ارة �حثا عن الجراج الخاص �ـ (مادج إلوود)..
�ان ال�اب مفتوحا.. وقد أراح هذا (م�سون) ألنه س�جعلهما
� لتهمة انتهاك الممتل�ات ل�ن ل�س �ال�قة.. وقد قرر معرض��
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أن �دخل الجراج �س�ارته، ح�� ال تلفت األنظار خارج الم�ان.
�انت هناك حقي�تان قد�متان ع� األرض، وصندوق قد�م..
�ان الصندوق مغلقا، وأدرك (م�سون) أنه �حاجة إ� أمر تفت�ش

�� �فتحه.
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فجأة انفتح �اب الجراج الموارب، ورأي (م�سون) (جورج
�
ت) �دخل الم�ان، وخارج الجراج ظهر المالزم (تراج) �� أل��

ت).. س�ارة (أل��
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فما إن رآهما ح�� ترجل وهتف:
- جم�ل.. جم�ل.. ي�دو أننا وجدنا عمل�ة سطو هنا �ا

ت)! (أل��
ت): قال (أل��

- �ما قلت لك.. هذان �حاوالن وضع أ�لة زائفة..
وعل�ك أن تعتقلهما أيها المالزم..

قال (م�سون):
- ع� أي أساس؟

- �ما تعرف.. أنت تحاول ترك أدلة تلصق التهمة �ـ (مادج
إلوود)، وتنفيها عن مو�لتك.. حصلت ع� تنورة خاصة بها،
وقمت ب�ث��ت قطعة من قماشها ع� السلك الشائك.. وتركت

�س) ... � ف�� � شقة (آرل��
التنورة ��

)، ل�عرض � ك الخاص ل�ل من رأى (آرل�� �ل إنك أرسلت مخ��
عل�ه صورة (مادج إلوود)..

نحن ن�تهك الممتل�ات حقا، ل�ننا ال ��ق وال نزرع أدلة..
- �ما قلت أيها المالزم.. �جب تفت�ش هذا الجراج �ال�امل
واآلن.. إن هذا المحا�� �حاول تور�ط (مادج إلوود) منذ �دا�ة

ك� � ال��
القض�ة.. ل�نه اآلن ��

نظر المالزم (تراج) إ� (م�سون)، وهز رأسه:
- قد وجدناە ملوث ال�دين حقا.. ال أدري ما �ان �فعله، ل�ن
النائب العام س�عرف هذا.. واآلن سنف�ش الجراج أنا وأنت �ا
ت).. فلو وجدنا دل�ال ما سنقوم بتقد�مه إ� المد�� العام، (أل��

.. وس�كون شاهدا م��
ونظر إ� (م�سون) وقال:

ت) س�ارته من أمام - ط�عا ال دا�� العتقال�ما.. س�فسح (أل��
المدخل، و�عدها �مكنك االن�اف..
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حاول (م�سون) أن ��لم (تراج) ع� انفراد، ل�ن هذا أ�
ع� أن �كون ال�الم أمام المد�� العام..

وهكذا غادر (م�سون) الجراج مع (د�لال) �س�ارته..
قال لها بوجه عا�س:

� عمون أن�� � - هذە مش�لة حق�ق�ة.. لو وجدوا دل�ال س��
�
جر) هواە �� واضعه.. ولسوف �جد المد�� العام (هاملتون ب��

ء �جدونه اآلن س�كون �
هذا.. س�تو� القض�ة بنفسه.. إن أي ��

�س).. � ف�� ضد (آرل��
- ما �ان هناك س��ل آخر لد�ك.

- نعم.. ل�ن �مكننا أن ن�خ ح�� تغدو وجوهنا سوداء �ال
� المح�مة غدا،

جر) شخص�ا �� جدوى.. لو ظهر (هاملتون ب��
� الجراج..

فمع�� هذا أنهم وجدوا دل�ال مهما ضد (مادج إلوود) ��
� أسوأ ورطة مرت بنا..

ونكون ��
وضعت �دها ع� �دە وهمست:

� هذا �له..
- ال تقلق �ا (ر�س).. أنا معك ��

قال لها متجهما:
� الحساء الساخن.. ل�ننا لن نظل هناك.. سنحاول

- �النا ��
الخروج منه..

 

☆ ☆ ☆
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جر) المد�� � ثان�ة، اجتاز (هاملتون ب�� ة بثالث�� ق�ل العا��
العام مدخل المح�مة، وجلس جوار نائ�ه (دونالد �ارسون)..
� دهشة،

� المح�مة، ونظر إ� المد�� العام األ��� ��
دخل القا��
فقال هذا:

�س).. � ف�� � قض�ة (آرل��
- جئت سعادت�م ��

- ل�ن �ا س�دي المد�� العام، هذا مجرد سماع شهادات
� ق�ل المحا�مة ولسوف يتم خالل دقائق.. روتي��

� الغالب �حتاج األمر
� القض�ة سعادت�م، و��

- ثمة تطورات ��
إ� وجودي..

� ثقة ل�قول:
تقدم (�ارسون) ��

- �ما اتفقنا سعادت�م؛ فمن المطلوب منا اليوم أن نقدم
شهادة الضا�ط (بي�� ليونز) الذي ألصق مخالفة ع� س�ارة
� ألطلب منه أن يتقدم � الممن�ع.. و�ن��

(المونت)، لوقوفها ��
و�ؤدي القسم..

، � الثالث�نات له شعر قص��
تقدم الضا�ط، وهو رجل ��

وشفتان توح�ان �التصم�م.. ب�نما نهض (م�سون) ودنا من
منصة الشهادة.

ا �ط��ق (إند�كوت) - مس�� (ليونز).. ال �د أنك مررت كث��
� أثناء ورديتك، فهل الحظت وجود الس�ارة

� تلك الل�لة.. ��
��

�عدما ألصقت المخالفة؟
� مقعدە:

قال (ليونز) وهو �م�ل ��
- ل�س عم�� أساسا مالحظة مخالفات المرور �ا مس��

(م�سون).. لهذا..
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لم تجب عن سؤا�� �ا س�دي.. هل تذكر �م س�ارة قا�لتها
� الممن�ع ل�لتها؟

واقفة ��
� الممن�ع، وواحدة وقفت

.. واحدة �انت �� � - ر�ما رأ�ت اث�ت��
� صف ثان.

��
� تلك الل�لة �الذات؟

- وما س�ب اهتمامك �الس�ارات ��
� �سد ط��ق ان �صدد الس�ارات ال�� ة من الج�� - ش�اوى كث��
الخروج أمامهم.. و�انت التعل�مات مشددة لنا �� نكثف الرقا�ة..
� نفس الموضع �عدما

- وهل رأ�ت س�ارة (المونت) ��
أعطيتها مخالفة؟

- ال أدري.. لم أرها و�ن كنت أعتقد..
- لسنا هنا �صدد ما تعتقدە، �ل ما تعلمه..

�� ط��ال، ثم قال: فكر ال��
� لم أرها ثان�ة.. كنت - أعتقد.. �ال.. �ل أذكر ج�دا أن��
� أعطيتها مخالفات، ح�� إذا وجدتها لم أ�حث عن الس�ارات ال��
� آسف �ا مس�� (م�سون) ألن تتحرك طل�ت (الو�ش).. ل���
ا، .. لقد ناقشت هذا مع زم��� كث�� � � ذه��

األحداث تداخلت ��
� عاجز عن التذكر.. مازلت غ�� قادر ع� ، ل��� �

وراجعت أورا��
� ال أستطيع أن أقسم ع� � لم أرها حقا.. ل��� التأ��د.. ر�ما أن��

هذا..
ة؟ � الحاد�ة ع��

- ل�ن اعتقادك العام أنها لم تكن هناك ��
- أعتقد هذا..

شكرە (م�سون) وعاد لمقعدە.
جر)، وطلب ال�لمة: نهض (هاملتون ب��

� هذە القض�ة، ل�س فقط
�� � - سعادت�م.. ثمة أمر يهم��

� المهنة القانون�ة.. أشعر �أن هناك محاولة
�مدع �ل كعضو ��

� هذە القض�ة..
كة أدلة �� تمت لف��
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�
� اتخاذ اإلجراءات المناس�ة �ما يتفق مع الجزء

وأرغب ��
(686) من قانون العق��ات..

: �
قال القا��

- حسن.. استمر..
� استدعاء المالزم (تراج) للمنصة..

- أرغب ��
اتجه (تراج) لألمام وقد �دا أنه سّمع بروفته مرارا ق�ل هذە

اللحظة.
: سأله المد��

� قدمناها كدل�ل - هل قمت �التأ�د من صاح�ة التنورة ال��
أمس؟

� (سانتا مون��ا)..
- نعم �ا س�دي.. وجدت أنها ب�عت ��

� أنها تخص (مادج إلوود).. و��تبع رقم المغسلة ال�ودي، تب��
� هذە القض�ة �انت تع�ش مع

و�جب أن أقول هنا إن المتهمة ��
� شقة واحدة..

المذكورة ��
- و�عد هذا؟

ت) المدير - ذه�ت إ� عنوان (مادج)، و�ان م�� مس�� (أل��
كة، وقد أردت أن أتفحص الجراج الخاص �مس (إلوود).. �ال��

� البنا�ة لها جراج خاص بها.
إن �ل شقة ��

ي �ان الجراج مفتوحا، وداخله وجدنا س�ارة المس�� (ب��
ته.. وقد م�سون)، ووجدنا مس�� (م�سون) نفسه وسكرت��

ت) �محاولة وضع أدلة ملفقة.. اتهمهما مس�� (أل��
- صاح (م�سون):

، و�التا�� � � غ�� وجود مو�ل��
ض� هذە المحادثة تمت �� - أع��

�� غ�� مهمة.
سأل (�ارسون) الضا�ط:

- وماذا فعلت �عدها؟
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ته، و�دأنا ال�حث عن - أخلينا س��ل مس�� (م�سون) وسكرت��
� �الوحل � حذاء ملطخت��

دل�ل تركه أحدهم هناك.. وجدنا فرد��
و�واال..

- هل عرفت صاحب هذە الث�اب؟
� وقد � تقص�ت.. الحذاءان �انا غالي�� - لم أعرف وقتها ل���
ي.. إنه عرفت المصنع الذي أنتجها.. ومنه عرفت اسم المش��

ء �ال�س�ة لل�وال.. �
(لورنج المونت).. وقد تم نفس ال��

- وأين وجدت هذە األش�اء؟
� صندوق مغلق �الجراج ح�ث �ان المس�� (م�سون)..

�� -
� االستجواب، فسأل الضا�ط.

هنا جاء دور (م�سون) ��
قلت إنك �حثت عن دل�ل تركه (أحدهم)..
فهل �مكن أن �كون (أحدهم) هذا هو أنا؟

- ممكن ط�عا..
�س)؟ � ف�� - و�مكن أن �كون (آرل��

� السجن اآلن..
- ر�ما.. ل�نها ��

- و�مكن أن �كون (مادج إلوود)؟
تردد (تراج) لحظة ثم قال:

- أعتقد أن هذا ممكن..
- شكرا لك..

ثا أندرسون).. �عد هذا طلب المد�� شهادة من تد�� (ب��
� جاءت إ� منصة الشهود عرف (م�سون) أنها مديرة الب�ت وح��

الذي تق�م ف�ه (مادج إلوود)..
سألها المد� عما إذا �انت تعرف (م�سون)، وما إذا �ان

سألها عن (مادج إلوود)..
ض (م�سون).. هنا اع��
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.. ال ق�مة - السؤال غ�� مف�د وغ�� موضو�� وغ�� ذي مع��
.. � � غ�� وجود مو�ل��

أل�ة محادثة م�� ��
: �

قال القا��
اض.. والمح�مة تؤكد أن ما �فعله أو �قوله - أقر هذا االع��
�
ء أو يؤثر �� �

� غ�اب مو�لته، ال �لزمها ���
مس�� (م�سون) ��

موقفها..
جر): قال (هاملتون ب��

- لو سمحتم سعادت�م.. إن الحالة هنا �س�طة جدا.. لقد تم
� جراج مس (إلوود).. وقد

وضع أدلة جوه��ة لهذە القض�ة ��
� أن من أعطاە

وجدنا مس�� (م�سون) ملوث ال�دين.. من المنط��
هذە األدلة هو مو�لته..

- هذا من وجهة نظر االدعاء.. ل�نك لم تنف احتمال أن من
وضعها هو الشخص األ��� منطق�ة:

(مادج إلوود) صاح�ة الجراج..
احة ل�لة الج��مة.. - ل�نها لم تذهب لالس��

� اإلجا�ة
- وك�ف تعرف أنها لم تذهب؟ إن المح�مة ترغب ��

ع� هذا السؤال.
هن ع� هذا.. - سن��

- إذن فافعل.. ح�� هذە اللحظة ترى المح�مة أن االدعاء
.. ل�نها مهتمة بهذا الجزء وترغب حقا � �عمل �أسلوب التخم��

� است�ماله..
��

قال (�ارسون):
- من الج�� أن هذە خطة رسمتها المتهمة، �� تظفر �عطف

فها.. وأنها فرت ع�� � دور الدافعة عن ��
.. أن تظهر �� � المحلف��

ت أسال�ا شائكة.. و�ما هو واضح فإن مس�� ط��ق موحل، وع��
(م�سون) حصل من (مادج إلوود) ع� تنورة، ترك قطعة منها
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� � شقة (أرل��
ع� السلك الشائك، وترك التنورة نفسها ��

�س).. والغرض تأ��د قصة المتهمة. ف��
� أن محا�� المتهمة حصل ع� �وال كذلك �مكننا أن نب��
خاص �ـ (لورنج المونت) وحذاء.. وقد لوث هذە األش�اء
�الوحل، ومزق أجزاء من �سيج ال�وال �أنما �فعل سلك
�
شائك، وقد أمسكنا �ه متل�سا وهو �حاول ترك هذە األش�اء ��

الجراج..
� المحا�� ومو�لته.. ونعتقد أن �ل هذا �دل ع� مؤامرة ب��

كة) األدلة تدل ع� جرم المتهمة.. وط�قا لهذا فإن محاولة (ف��
: �

قال القا��
- �ل هذا جم�ل.. ل�ن ك�ف ت��طه �المتهة؟ لم يتم الق�ض
ع� مس�� (م�سون) متل�سنا ع� اإلطالق.. فمن الواضح أنهما
� الجراج أ��� من �ضع ثوان ق�ل وصول المالزم

لم �قض�ا ��
(تراج).. قال المالزم إنه ذهب للجراج �حثا عن أدلة.. تخ�ل أن
ته وصال �عد العكس قد حدث.. تخ�ل أن (م�سون) وسكرت��
المالزم.. هل من حقهما وقتها أن يتهما المالزم (تراج) بزرع هذە

األدلة؟
أحمر وجه (�ارسون):

- �الطبع ال..
- هذا هو نفس الدل�ل الذي تمسكه ضد مس�� (م�سون).

- ل�ن (م�سون) �انت لد�ه األس�اب لزرع هذە األدلة،
لصالح مو�لته..

� طة أن تزرع هذە األدلة أ�ضا.. وال أع�� - ومن مصلحة ال��
أن هذا حدث.

قال (�ارسون):
- حسن.. نحن رجال عمليون، و�لنا نعرف ما حدث..
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- أنت تعرف ما تظن أنه حدث� ل�ن ما تظنه حدث ال �لزم
ء. �

المح�مة ���
� صوت (�ارسون) وهو �قول:

�دا ن�ع من الضيق ��
- �الطبع لو توقعت المح�مة أن نقدم شهود ع�ان رأوا
المحا�� �فتح الصندوق و�خ�ج األدلة، فإن هذا ل�س بوسعنا..
إن من يرتكبون الجرائم �ختارون الوقت الذي ال يراهم أحد

ف�ه..
: �

ت�دل لون وجه القا��
�
- المح�مة تفهم هذا.. ل�ن مهمتها أن تح�م �ش�ل عقال��

ع� األلة.. والمح�مة ترى أن األدلة المقدمة لها اآلن قا�لة
ها منطق�ة أن هذە األش�اء تخص صاح�ة ات عدة.. أ��� لتفس��
( ور هن�� الجراج.. والمح�مة تذكر ج�دا ك�ف أن الشاهد (ج��
� رآها تغادر � ال�دا�ة، ع� أنها المرأة ال��

تعّرف (مادج إلوود) ��
الس�ارة ل�لة الج��مة.. ر�ما لم �كن مخطئا.. إن المح�مة ترغب
ور هن�) ل�شهد من جد�د، ل�ن المح�مة �� � استدعاء (ج��

��
من �ستج��ه هذە المرة..

قال (�ارسون):
) لعمله.. ومحاولة استدعائه س�تأخر.. - لقد عاد (هن��

� إنهاء هذە القض�ة..
ونحن نقدر رغ�ة المح�مة ��

� إنهاء هذە القض�ة، ل�نها كذلك ترغب
- المح�مة ترغب ��

( � تحقيق العدالة.. ال أظن أن استدعاء مس�� (هن��
أ��� ��

س�طول..
قال (م�سون):

، � توضيح األمور أ��� ء الشاهد - �مكن�� � - ر�ما - إ� أن ���
لو استدع�ت المالزم (تراج) إ� منصة الشهود..

- حسن..
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� ضيق:
جر) �� قال (هاملتون ب��

- ل�س هذا سوى جلسة تمه�د�ة.. �ل ما علينا هو إث�ات أن
� المتهمة..

ج��مة ارتك�ت، وأن هناك أرض�ة معقولة للشك ��
: �

قال القا��
- �الفعل هذا �اف لجلسة تمه�د�ة، ل�ن القض�ة تضخمت،
� موضع اتهام اآلن ما دمنا �لغنا ف مس�� (م�سون) المه�� و��

هذا الحد، فعلينا أن ن�لغ نها�ة الط��ق..
جاء (تراج) من جد�د ل�جلس إ� منصة الشهود فسأله

(م�سون):
طة أط�اقا م�سخة؟ - هل وجدت ال��

- نعم..
- هل �انت عليها �صمات؟

- نعم.. �صمات المتهمة.
� شهادتك؟

- ولماذا لم تقل هذا ��
� أحد. - لم �سأل��

- وط�عا وجدت �صمات القت�ل..
- نعم..

- إذن.. هل حقا وجدت �صمات شخص آخر ع� األقل
ع� األط�اق؟

تردد (تراج) لحظة، ثم هز رأسه
- نعم..

- وهل عرفتها؟
- ل�س �عد..

- ولم تذكر هذە ال�صمات ألن المد�� العام طلب منك
ذلك؟

- ق�ل �� أال أتط�ع بتقد�م معلومات..
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�
- هل �� �صمات (مادج إلوود)؟

.. أعرف أنها ل�ست �صمات - ال أعرف �صمات من ��
(سادي ر�شموند).. خطر لنا أنها تركت هذە ال�صمات و��

.. � تنقل األط�اق، ل�ننا كنا مخطئ��
قالت المتهمة إنها ظلت �الس�ارة، ب�نما دخل القت�ل
احة ل�جري م�المة وهم�ة مع أحدهم.. هل حاولت ت�بع االس��

هذە الم�المة؟
� تلك الل�لة..

- نعم.: ت��عنا �ل الم�المات ��
.. �

�� - برغم هذا لم تخ��
.. � - ومن جد�د أقول إن أحدا لم �سأل��

- و�من اتصل؟
كة ل�نه لم �حدد شخصا �عينه.. - ال أدري.. طلب ال��

- و�من اتصل ل�طلب ث�ا�ا جافة؟
صاح (�ارسون):

ض حقائق �ال دل�ل.. ض� هذا السؤال �ف�� - أع��
: �

قال القا��
اض.. ل�ن ي��� أول جزء من السؤال: - موافق ع� االع��

�من اتصل؟
قال (تراج):

- ال أحد
ال أحد..
- ماذا؟!

�انت هذە ص�حة (م�سون) المندهشة.
� - لم يتصل �أحد.. ال نعرف ش�ئا عن الم�المات ال��

� قلت لك يتلقاها.. ل�ن من هذا الهاتف لم تتم إال الم�المة ال��
عنها..
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: �
أغمض (م�سون) عي��ه مفكرا �عمق.. فسأله القا��

- هل من أسئلة أخرى؟
- ال أسئلة أخرى..

- إذن نأخذ راحة ع�� دقائق، ونعاود االجتماع عندما �صل
..( ور هن�� � (ج��

� القاعة.
وغادر القا��

ته و(در�ك)، وقال: استدار (م�سون) لسكرت��
ة دقائق لحل القض�ة.. ماذا حدث؟ ال�د أن - إذن أمامنا ع��
(المونت) أجرى �عض اتصاالت للحصول ع� ث�اب جافة

وحذاء.. ك�ف �حصل ع� هذە األش�اء لو لم يتصل هاتف�ا؟
: ثم أردف �عد تفك��

- نحن نعرف أن من جلب له الث�اب �� (مادج إلوود).. ل�ن
ك�ف ذه�ت إل�ه �الث�اب ما لم �كن اتصل بها؟ وك�ف دخلت

شقته؟
هز (در�ك) كتف�ه، وقال:

.. - ما �ان ل�ستطيع االتصال بها �التخاطر العق��
� اتصلت �ه.. - ثمة إجا�ة واحدة.. (مادج إلوود) �� ال��

- ولماذا اتصلت �ه؟
..( � ء عن (أرل�� �

- ألنها �انت ق���ة منه، و�انت تعرف �ل ��
احة.. هلم �ا (بول).. ال وقت لدينا.. أطلب وقد اتصلت �االس��
كة الهاتف.. قل لهم إنه موض�ع �الغ األهم�ة.. سل ما إذا ��

احة ل�لة الحادث.. �انت (مادج إلوود) قد اتصلت �االس��
قال (در�ك):

� كث�� من الحظ..
- سأحاول.. ل�ن ال تأمل ��

� تلك الل�لة..
- حاول أن تعرف �ل م�المات (مادج إلوود) ��

� السا�عة.. عادت لشقتها
احة �� ) تركت االس�� � لنقل إن (أرل��
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�
و�دلت ث�ابها، ثم ذه�ت لتوقف الس�ارة أمام ب�ته.. واتصلت �ـ

(مادج)..
� حوا�� الثامنة والنصف.. حاول أن تعرف ما إذا تمت

لنقل ��
م�المة (مادج) �عد هذا..

� وقتا - سأحاول.. ل�نك لم تعط��
� ال أمتلك ش�ئا منه.. - هذا ب�ساطة ألن��

وراح (م�سون) �ذرع أرض المح�مة، وجب�نه مقطب.
�عد دقائق قال:

- (د�لال)..
- نعم �ا (ر�س)..

�
� الهاتف.. لقد أغفلنا النقاط الحي��ة ��

� �ـ (در�ك) ��
- الح��

هذە القض�ة..
؟ - وما ��

� ألصق (ليونز) مخالفة - احص�� ع� رقم رخصة الس�ارة ال��
� من � صف ثان تلك الل�لة.. واطل��

ع� زجاجها �س�ب وقوفها ��
(بول) أن يرسل رجاله لل�حث عن �سج�ل هذە الس�ارة..

هزت (د�لال) رأسها وغادرت القاعة..
) قاعة المح�مة، وقد ور هن�� �عد خمس دقائق دخل (ج��

�دا عل�ه اإلرهاق �ما لو �ان الركض أنهكه..
احته. � �األمر، فعاد من اس��

عرف القا��
�ت)، وجلست جوار (م�سون)، وقالت هنا جاءت (د�لال س��

ب�نما (هن�) �صعد إ� منصة الشهود:
احة.. - �ا (ر�س).. أن�اء مهمة.. (مادج إلوود) اتصلت �االس��
� (لوس أنج�ل�س).. و�عمل رجال

�� � و�عد هذا طل�ت رقم��
� �انت تقف صفا ثان�ا. (بول) اآلن ع� اقتفاء رخصة الس�ارة ال��



4536

� مقعدە، و��طء غزت اب�سامة وجهه..
� (م�سون) ��

�� اس��
�س) وغمز لها مشجعا. � ف�� استدار إ� (أرل��

: �
قال القا��

).. المح�مة ت��د سؤالك �ضعة أسئلة.. - مس�� (هن��
- حسن سعادت�م..

ضا.. � أن �ع�� - ال أر�د من المس�شار�ن ع� الجانب��
) أن تركز، ور�ما تفعل ما �فوق سأطلب منك �ا مس�� (هن��
� رأ�ت (مادج إلوود) أن قلت إنها �ة.. لقد سبق ح�� الطب�عة ال���

� غادرت الس�ارة ل�لة الج��مة.. المرأة ال��
� أحد. - لقد خدع��

- لحظة.. إ�س هذا �له اآلن.. لقد خطر لك أن مس��
(م�سون) حاول التالعب �ك، واإل�حاء إل�ك.

� رأ�ت � اللحظة ال��
�ع الفكرة من ذهنك.. فكر �� أر�د أن ت��

� رأيتها فيها (مادج إلوود).. �م �انت ثقتك �أنها ذات المرأة ال��
� الس�ارة؟

��
- كنت مخدوعا..

).. المح�مة غ�� مقتنعة تماما �أنك مخدوع.. - مس�� (هن��
وثمة احتمال ال �أس �ه أن تكون (مادج إلوود) �� نفس المرأة..

� أشار
وثب المد�� العام ومساعدە (�ارسون)، ل�ن القا��

، وقال: � لهما أن �ظال صامت��
� أحد، ا.. المح�مة تقوم بهذا.. طل�ت أال �قاطع�� - ص��

فاجلسا أيها الس�دان والزما الهدوء..
واستدار لـ (هن�) ثان�ة:

- نطلب منك أن تتخلص من �ل تعص�ات سا�قة وتفكر..
) ب�طء: � القاعة، ثم ت�لم (هن��

ساد الصمت ��
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� رأيتها أول مرة كنت مقتنعا - حسن.. �الطبع سعادت�م ح��
� الس�ارة.. إنهما �حق م�شابهتان تماما..

أنها �� من رأ�ت ��
- واآلن هل �مكنك أن تقسم أن من خرجت من الس�ارة لم
�ا ).. ل�س هذا �� تكن (مادج إلوود)؟ فكر ج�دا �ا مس�� (هن��

منص��ا..
ب فكه �أنامله: ، وراح ��� � ك�� أغمض الرجل عي��ه وحاول ال��
.. ل�ن �الفعل � - حسن.. قالوا �� أال أجعل (م�سون) �خدع��
� كنت متأ�دا وقتها.. � األمر وجدت أن��

سعادت�م.. �لما فكرت ��
- مازالت؟

، و�لما نظرت إليها - األمر مختلف اآلن.. إن المتهمة أما��
خ�ل �� أن هذە �� من رأيتها تغادر الس�ارة..
� رأيتها: (مادج) أم المتهمة؟ - إذن من ال��

� تضعها بهذە الط��قة �ا س�دي؛ ال أستطيع التأ��د.. - ح��
ال أستطيع أن أقولها بثقة..

: �
قال القا��

�
ء.. لو �ان أحد المس�شار�ن يرغب �� �

- هذا �ل ��
استجواب الشاهد فل�فعل..

قال (م�سون):
- ال أسئلة..

� الهمس، ثم قال
جر) و(�ارسون) �� انخرط (هاملتون ب��

جر): (ب��
- ال أسئلة سعادت�م..

قال (م�سون):
- لدى سؤال واحد للمالزم (تراج)، و�مكنه أن �ج�ب ح�ث
ء لمنصة الشهود.. هل تتضمن األش�اء � هو جالس دون أن ���

� دم (المونت)؟
� شهادتك مستوى ال�حول ��

� لم تذكرها �� ال��
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� � �
.. �ان �� ، �ل أجراە الطب ال�� - لم أجر التحل�ل بنف��

مستوى ال�حول 0.19
� سم�ة عال�ة.. أل�س كذلك؟ - هذا �ع��

ود: قال (تراج) ب��
..�� -

قال (م�سون):
�� ) الطب�ب ال�� - أطلب من المح�مة أن تعت�� د. (در���

س�شهد بهذا، لو تم استدعاؤە للشهادة..
جر) �عد حد�ث هامس مع مساعدە.. قال (هاملتون ب��

- نحن نق�ل هذا كشهادة �ا س�دي..
: �

قال القا��
- هذا �غ�� وجه القض�ة تماما..

ض أن المتهمة تت�لم - ال نرى س��ا لذلك.. إن المح�مة تف��
�الصدق، ونحن نعتقد أنها �اذ�ة..

اب، ثم ونؤمن أنها ذه�ت إل�ه عمدا، وجعلته يثمل �ال��
طعنته..

� جي�ه؟
- وما تفس�� موزع ال�ه��اء الموجود ��

� عطلت س�ارتها - �� وضعته هناك �عد وفاته.. �� ال��
ل�عرض (المونت) أن يوصلها..

� الوحل ومزقت تنورتها ع� السلك
- ولماذا ركضت ��

الشائك؟
- ال نعتقد أنها فعلت ذلك سعادت�م..

� خطر..
- إن لدينا فتاة شا�ة سمعتها مهددة، وح��تها ��

� كفاءة
ة ل�ن�ما اتخذتماها ذر�عة لل�شك�ك �� لدينا أدلة كث��

ي م�سون).. ولو �انت المتهمة مذن�ة فإن مس�� مس�� (ب��
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(م�سون) �كون مذن�ا أ�ضا، و�كون قد زرع أدلة ملفقة.. أما لو
�انت ب��ئة ف�جب تأ��د هذا.. إن وظ�فة المح�مة �� العدالة..
هنا دخل (در�ك) قاعة المح�مة ركضا، وناول قصاصة ورق

ي).. وهمس: لـ (ب��
ي).. �ما ترى فإن (مادج إلوود) طل�ت - حسن �ا (ب��
ت) .. األول خاص �ـ (جورج أل�� � احة، ثم طل�ت رقم�� االس��

كة. ة مدير ال�� واآلخر خاص �ـ (إد�ث برستول) سكرت��
: �

هنا سأل القا��
- هل من شهود آخ��ن؟

جر): قال (هاملتون ب��
- ل�س لدينا سعادت�م.. و�ن االدعاء ل�جد أن هناك أدلة
ة تجعل هذە المتهمة ذات عالقة �القض�ة، و�التا�� كث��

ها محلفون.. لمحا�مة �ح��
- والدفاع؟

نهض (م�سون) وقال:
� سعادت�م.. نحتاج �عض الوقت للحصول - ثمة دل�ل مع��

عل�ه..
� أذن (د�لال)، ثم غادر القاعة.

ء �� �
همس (در�ك) ���
: �

�ساءل القا��
- أي دل�ل؟

قال (م�سون):
ض أن قصة المتهمة صح�حة.. وجد (المونت) نفسه - لنف��
� ال��خ.. ث�ا�ه مبتلة.. �ال س�ارة.. غاض�ا مح�طا.. فما

وح�دا ��
الذي �فعله؟

جر): صاح (هاملتون ب��
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- لحظة سعادت�م� نحن ضد المجادالت من هذا الطراز.. لو
�ان لدى الدفاع دل�ل فإلينا �ه، و�عدها �حق له أن ي�دي براعته

اللغ��ة �ما �شاء..
: �

قال القا��
� �عد

- أعتقد أن المد�� العام محق.. إن هذە التخمينات تأ��
األدلة..

قال (م�سون):
- كنت أحاول توضيح الخلف�ات سعادت�م..

- أعتقد أن المح�مة تفهم الخلف�ات.. ما دل�لك؟
- هو هذا.. من الطب��� أن �طلب (مونت) من �ح�� له

ث�ا�ا جافة، ل�ن لم �حدث اتصال من ال��خ، وس�ب هذا..
: صاح المد��

- ها نحن أوالء نعود ثان�ة� واالدعاء �عت�� هذە محاولة
للتالعب �ما ح�مت �ه المح�مة..

- والمح�مة تتفق مع المد�� العام.. لو �ان لد�ك دل�ل �ا
مس�� (م�سون) فإلينا �ه، وادخر مرافعتك ح�� �كون ثمة

دل�ل..
قال (م�سون):

كة الهاتف تؤكد - حسن سعادت�م.. دل��� هو أن سجالت ��
احة من شقتها، و�عد هذا طل�ت أن (مادج إلوود) طل�ت االس��
ة (جارف�س ت) و(إد�ث برستول) سكرت�� � هما (جورج أل�� اثن��

المونت)..
هنا جاء (در�ك) الهثا وناول ورقة لـ (م�سون)..

قرأها (م�سون) واب�سم، وقال:
� صف ثان،

� �انت تقف �� � أن الس�ارة ال�� - السجالت تب��
� أعطاها الضا�ط (ليونز) مخالفة تخص (إد�ث برستول).. وال��
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�
� هذا الصدد

� االدعاء �� هذە أش�اء مدونة، وأرجو أن �صدق��
ا للوقت.. توف��

قال االدعاء:
- سنق�ل هذا فقط ع� أساس تأ��د الدفاع أن هذە الوقائع

حق�ق�ة..
� أطلب التأج�ل ح�� - أؤكد هذا، ولو �ان هناك شك فإن��

أبرهن عليها..
- سنق�ل ما �قول الدفاع، و�ن كنا ال نرى أهم�ة هذا �له..

: �
سأله القا��

ض ع� أساس أنه غ�� مف�د وغ�� موضو�� وغ�� - هل تع��
؟ � ذي مع��

- نعم �ا س�دي..
اض.. واآلن �ا مس�� (م�سون) ت�لم �ما ت��د - ق�لنا االع��

د ع� االدعاء. ل��
� وشبح اب�سامة يتالعب ع� شفت�ه.. وعقد

� القا��
�� واس��

أصا�عه ع� �طنه.
قال (م�سون):

احة - �ما قلت لسعادت�م، ال �د أن (المونت) عاد لالس��
ب �عض كئوس، وهو ال �عرف حقا ما �جب عمله.. حانقا.. ��

طة أم ال. ال �عرف أين س�ارته، وال هل شكته المتهمة لدى ال��
المتهمة تعود لدارها وتوقف س�ارة (المونت) أمام مضخة
ها ��ل إطفاء ح��ق، وتتصل �صاحبتها (مادج إلوود) لتخ��
ء.. نحن نعرف اآلن أن (مادج) صد�قة (المونت).. ال �د أن �

��
احة وسألته عما عساها تفعل.. � االس��

ة اتصلت �ه �� هذە األخ��
�� � ، ول�ن أرس�� أحدهم لشق�� � الس�ارة ��

ط�عا قال لها: ها��
�جلب �� ث�ا�ا جافة: �واال وحذاءين.
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�
احة � لالس��

.. ما �انت تحب أن تأ�� � طل�ت (مادج) شخص��
� حالة الجنون هذە..

وح�دة، و(المونت) ��
� �الث�اب من شقة

طل�ت من يرافقها هناك، وطل�ت من �أ��
(المونت).. وهو ط�عا شخص ع� عالقة حم�مة �ـ (المونت)

ولد�ه مفتاح شقته.
� شارع (المونت)، ونعرف أن

نحن نعرف تكدس الس�ارات ��
� الممن�ع.. ثمة

ة حدثت �س�ب وقوف الس�ارات �� مشا�ل كث��
� صف ثان لدقائق �� س�ارة (إد�ث برستول)..

س�ارة وقفت ��
� هذە اللحظة ورآها..

�� مر �� هرعت للشقة ��عة، ل�ن ال��
هنا تقدمت (إد�ث برستول) نحو المنصة، وقالت:

- هل �� أن أقول ش�ئا للمح�مة؟
- ما ن�ع ما ت��دين قوله أيتها الشا�ة؟

ة (جارف�س المونت).. تع�ت - أنا (إد�ث برستول) سكرت��
ف من ال�دا�ة.. نعم.. أنا ّ أن أع�� من الخداع.. ور�ما �ان ع��

قتلت (لورنج المونت)�
: �

قال القا��
- تقد�� لمنصة الشهود.. عل�ك أن تفه�� أيتها الشا�ة أن أي
� قد �ستخدم ضدك.. �مكنك أن تظ�� صامتة.. هل ء تقول�� �

��
� � لك محام�ا؟ أم ت��دين أن تطل�� ت��دين من المح�مة أن تع��

واحدا؟
- �ل ما أر�دە هو الخالص من الحمل..

- ل�كن.. اح�� لنا ما حدث..
قالت:

� جئت إ� - إن (المونت) رجل جذاب ذو نفوذ.. ح��
ة أب�ه.. شعرت �أنه �م�ل إ� المؤسسة، سّهل �� أن أص�� سكرت��
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(مادج إلوود) أجمل موظفات المؤسسة، ل�ن (مادج) قالت إنها
ت).. مدير المكتب. وج (جورج أل�� � ست��

أدركت أن (المونت) �الحقها، و�انت صد�قته ولم ترد أن
ت).. تفقدە ل�نها �انت م�الة أ��� إ� (جورج أل��

�
� (مادج)، وقالت �� � ل�لة الخامس من الشهر اتصلت ��

��
� ح�ائله،

�س) �� � ف�� استمتاع: إن (المونت) حاول أن يوقع (آرل��
ل�نها لقنته درسا قاس�ا.. و�ان �خ�� أن �عرف أبوە بتفاص�ل ما

حدث..
� (مادج) أن أح�� �عض حاج�ات (المونت) من طل�ت م��
�
.. ففعلت �ما طل�ت و�ان جزا�� شقته، و�ان المفتاح م��

مخالفة صف ثان.
� أسوأ حال..

احة.. و�ان �� � االس��
�ان (المونت) ��

أعددت له �عض القهوة، والتهمنا اللحم والب�ض فقط
ألجعله �أ�ل ش�ئا..

� إ�سانة قب�حة خال�ة من أي سحر.. � و�قول إن�� �دأ �شتم��
� � ال أمثل له ش�ئا، و�نه ينوي الذهاب لشقة (أرل�� قال إن��

غمها ع� االعتذار له.. و�نه س�جعلها تدفع ثمن �س) اآلن ل�� ف��
ما فعلت..

.. � � وصفعته ل�فيق.. ف�دأ �خنق�� � النها�ة فاض ��
��

ج��ت إ� المطبخ محاولة الفرار، ل�نه �ان موصدا.. وجاء
ّ ل�نه �سد ع� الط��ق وهو متأهب للقتل اآلن.. انقض ع��
� ظهرە.. ال أدري ك�ف

�� � � اللحظة ذاتها أغمدت السك��
، و�� تع��

مات، وما حس�تها ستدخل بهذە السهولة..
، ل�نه تع�� � ج��ت إ� غرفة المع�شة، وحاول أن �لحق ��

� وه��ت..
وسقط.. رك�ت س�ار��
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� القاعة.
ساد الصمت ��

� صوته:
ثم ت�لم (م�سون) بهدوء و�تعاطف ��

� �خمسمائة دوالر؟ - هل �لمك عن ش�ك مع��
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ة مع ە من ف�� � - لقد اتصل �ه (أوتو ك�س��ك) الذي يب��
� أن تصل إ�

ة لم يرغب �� (سادي ر�شموند).. ثمة أمور كث��
أب�ه.. قال (ك�س��ك) إنه آت ل�أخذ المال خالل نصف ساعة..

نظر (م�سون) لمؤخرة القاعة، وقال:
ت).. - اآلن ر�ما �سمع شهادة مس�� (أل��

�اء: ت) وقال �ك�� نهض (أل��
�
.. لقد تزوجنا ل�لة أمس �� � مس (مادج إلوود) �� زوج��

� ألشهد ضدها، � زوجها ال �مكن طل�� (الس ف�جاس).. و�صف��
وال �مكن طلبها ل�شهد ضدي..

ثم جلس..
� للجميع، وقال:

نظر القا��
- هل من أدلة أخرى؟

- ال.. سعادت�م..
- إذن تم رفض التهمة ضد المتهمة.. وتأمر المح�مة �حجز
(إد�ث برستول).. و�ن �انت المح�مة �شعر �أن الشا�ة قصت
ا.. وتعتقد ح�ايتها �صدق عظ�م، و�� قصة أثرت فينا كث��
ون مقتل � س�صدقون القصة، و�عت�� المح�مة أن المحلف��

(لورنج المونت) دفاعا عن النفس..
 

☆ ☆ ☆
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� مكتب
�� ( � جلس (م�سون) و(در�ك) و(د�لال) و(آرل��

األول..
) ش�ه مجنونة من ال�ور، وعيناها حمراوان من � �انت (آرل��

ال��اء، ب�نما (د�لال) جوارها تمسك ب�دها مطمئنة..
� الملف ع� المنضدة:

قال (م�سون) وهو �ل��
- حسن.. ها قد فرغنا من قض�ة أخرى..

:( � قالت (آرل��
� �لها..

�� مجرد قض�ة لك.. ل�نها ح�ا��
قال (در�ك):

ي).. قل لنا ما حدث.. - هلم �ا (ب��
- األمر �س�ط.. �ان (المونت) ذئ�ا، وأراد أن �خت�� �ـ
� ا، وهو �عرف قوان�� ).. �ان قد جرب األمر كث�� � (آرل��

(�ال�فورن�ا)، و�عرف أن أ��� الفت�ات يؤثرن الصمت..
از (أوتو ك�س��ك) الدائم له.. � ء سوى اب�� �

لم �ضا�قه ��
ە أنه آت �عد نصف ساعة، حدث ما � اتصل �ه �خ�� وح��

حدث.
اتصلت �ه (مادج) ووعدته ب�حضار ث�اب له، ل�نها لم تنو أن

احة.. � االس��
تذهب إل�ه وهو وحدە ��

. لهذا قررت أن تض�� �ـ (إد�ث) وترسلها ��
احة �دال من - لماذا لم تقد (إد�ث) س�ارة (المونت) لالس��

س�ارتها؟
� أن �قود

- ال �د أن (المونت) طلب هذا، فما �ان راغ�ا ��
،( � س�ارته وهو بهذە الحالة الزر�ة.. �ان يزمع الذهاب إ� (آرل��

وعندها ما �انت المقاعد الطائرة لتجدي معه..
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احة، ل�جدا جثة �عد هذا وصلت (مادج) وخطيبها إ� االس��
�
طة �� � ح�� ال تقحمهما ال�� (المونت).. قررا أن ي�ق�ا صامت��

هذا.. أخذا ث�ا�ه المبتلة وقررا أن �خف�اها ح�� ال تث�� أسئلة
حول ما حدث فعال.. وعادا �الس�ارة وتر�اها أمام مطفأة

الح��ق..
أل�ست هذە ج��مة؟ عدم اإل�الغ عن ج��مة قتل..

- ج��مة ط�عا.. ل�ن لو استطاع المد�� العام إث�اتها..
- ألن �ستطيع؟

- هما زوجان.. ولن �شهد أحدهما ع� اآلخر.
سألته (د�لال):

- وماذا عن الش�ك الذي كت�ه (المونت) األب لـ (مادج)؟
ت)، و�ستح�ل استدعاؤهما وج �� و(أل�� � - كت�ه �� ت��
كشاهدين.. أراد العجوز أن �ح� ما �حس�ه هو سمعة ابنه

) لهذا الغرض. � الطي�ة.. و��دو أنه �ان ينوي التضح�ة �ـ (أرل��
قال (در�ك):

.. و�ن ما قمت �ه لمعجزة �ا (م�سون).. �
- �ل هذا منط��

صحح له (م�سون):
.. - �ل هو مجرد جهد عق��

 

إيرل ستان�� جاردنر
(1965)
 

(تمت �حمد هللا)
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قض�ة الذئب
�س) عن نفسها: وجدت أنها متهمة � ف�� عندما دافعت (أرل��
ي م�سون) عنها: وجد � دافع المحا�� األشهر (ب�� �القتل.. وح��
� األدلة.. وهكذا �ان عل�ه أن ينقذ مو�لته

أنه متهم �التالعب ��
ي � هذە القصة الممتعة من قصص (ب��

و�نقذ نفسه كذلك، ��
م�سون)، �قلم (إيرل ستان�� جاردنر).. أشهر من كتب األلغاز

القانون�ة..
 

 
 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف

-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-

-10-
-11-
-12-
-13-
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Notes

[←1]
� �قف المش��ه ف�ه وسط مجموعة، : ح�� � أو التعرف الشخ��

- العرض القانو��
و�كون ع� الشاهد أن يتعرفه هو �الذات وسط هؤالء..
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

           العدد رقم (40)
 

 

 

 

 

الرجل الذي �ان الخم�س
 

تون �قلم: ج. ك. �شس��
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..

�
ي موهوب ولد �� � تون) �اتب إنجل�� ت ك�ث �شس�� (جلب��

� جميع ألوان األدب، و�انت آراؤە
لندن عام 1874. كتب ��

� �دا�ة ح�اته – مصدر جذب ل�تاب
الغ���ة الخشنة - ��

متمردين ع� غرار (برنارد شو) و(و�لز).

ة ا �الغة األهم�ة، �ما كتب قصصا بول�س�ة شه�� كتب س��
جدا، �طلها (األب براون) وهو قس �اثول�� �ملك مواهب
، وقد قدمتها اإلذاعة هناك مرارا، ولعل أ��� قراء �

التحري الجنا��
�ة ال �عرفونه إال من خالل هذە القصص المسل�ة. ل�ن � اإلنجل��
أشهر ما كتب روا�ة (نا�ليون نوتنج ه�ل 1904) و�� من نوع�ة
، وروا�ة (الرجل الذي �ان الخم�س - 1908) الخ�ال المستق���

� نقدمها لك اليوم.. و�� القصة ال��

ا هو أقرب �انت آراؤە الس�اس�ة ف��دة، وابتدع مذه�ا عجي��
Distribu�onism (التوز�ع�ة) ا��ة، أطلق عل�ه اسم إ� االش��
ع� أساسه �جب أن �ملك �ل إ�سان ثالثة فدادين و�قرة�
و�قال إن مقالة واحدة له حركت مشاعر غاندي وجعلته �عمل
� �انت جاهدا من أجل استقالل الهند. هاجم حرب الب��ر ال��
�ل ب��طان�ا ت��دها غ�� م�ال �صدامه مع الرأي العام، وكتب
ور أخرى) يهاجم (اإليوجن�ا) (و�� المعادل كتا�ه (اإليوجن�ا و��
القد�م لالست�ساخ بهدف خلق ج�س أر�� وأفضل)، و�ان هذا
�
�ة ��من �� � وقت آمن ف�ه الجميع �أن مستق�ل ال���

��
� ال�دا�ة

اإليوجي��ا، ح�� �ادت تغدو دينا جد�دا. و�ما اشتهر ��
� أواخر أ�امه �التحفظ والدفاع عن الدين

بتمردە؛ اشتهر ��
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ا ومن أشهر كتب � الدين كث��
والعق�دة ال�اثول�ك�ة. وقد كتب ��

ة (اإل�سان الخالد) و (المهرطقون). هذە الف��

ا � ح�اته 69 كتا��
تون) عام 1936 �عدما ��� �� � (�شس��

وتو��
ها مقروءا وعظ�م الشعب�ة ح�� اليوم. مازال أ���

د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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تون: من أهم أعمال �شس��
- المهرطقون 1905

� العالم؟ 1910
- ما الخطأ ��

- القد�س توما اإل����� 1933

- خرافة الطالق 1920

- طهر األب براون 1911

- عراف ال�لب 1927

- الرجل الذي �ان الخم�س 1908

- ك�ف وجدت الس��رمان 1909

- الرجل الذي عرف أ��� من الالزم 1922

- للعشاق فقط 1911
☆ ☆ ☆
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الفصل األول
شاعرا حد�قة الزعفران....

� (لندن)، حمراء �انت ضاح�ة حد�قة الزعفران تمتد غر��
كسحا�ة ساعة الغروب. �انت مب��ة من قرم�د المع، خرجت
ء من الفن. و�ان �

من ع�ق��ة مهندس معمار م�ج عمله ���
� خ�ج الناس �صفونها �أنها مركز للفنون برغم أنه ما من عمل ف��
� أنها م�ان مبهج خالب. لم

منها قط.. ل�ن ما من أحد جادل ��
�كن الم�ان مبهجا فقط، �ل �ان مكتمل الروعة، و�ن �ان س�انه

� �ما يزعمون، فإن الم�ان �له يب�ح �الفن. ل�سوا فنان��

مثال هذا الشاب ذو الشعر المحمر والوجه المته�م، لم �كن
� حد ذاتها.. وهذا الشيخ ذو اللح�ة

شاعرا ل�نه �ان قص�دة ��
الب�ضاء الذي �كذب بوقار، لم �كن ف�لسوفا ل�نه �ان �لهم
اآلخ��ن �الفلسفة.. وهذا العالم المد�� ذو العنق الط��ل
ء �

� علم األح�اء، ل�ن أي ��
الرفيع، لم �ك�شف ش�ئا جد�دا ��

�مكن أن �ك�شفه أفضل منه هو؟ هكذا �جب أن ننظر للم�ان
� مت�امل و�ان هذا ، ول�ن كعمل ف�� � ل�س كورشة عمل للفنان��
� تتألق األسطح �األضواء �أنها التأث�� يتضح �الذات ل�ال ح��
سحا�ة مارقة، وتضاء المصابيح الص�ن�ة ع� الدور �أنها فا�هة
� �لعب الشاعر ذو خ�ال�ة. �ل �ان هذا التأث�� يتضح أ��� ح��

الشعر الضارب إ� الحمرة دور ال�طولة..

� يت�لم مع الرجال و�خاصة
كنت �سمع صوته الوع��

ال�ساء. و�انت �ساء هذا الم�ان نموذجا للطراز التحرري الذي
� �جاهد من أجل التحرر من سطوة الرجال، ل�نهن كن �عط��
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� له � العالم: كن ينص��
للرجال خدمة ال تمنحه إ�اها أ�ة امرأة ��

� يت�لم. و�ان مس�� (لوش�ان ج��جوري) - الشاعر ذو الشعر ح��
� إل�ه، ح�� لو

الضارب إ� الحمرة - �حق رجال �ستأهل أن تص��
� النها�ة. �ان مظهرە الغ��ب الفتا للنظر

كنت ستضحك منه ��
�
� المفروق من المنتصف �ال�ساء، ي�ساب �� �حق، فشعرە الب��

خصالت مجعدة كعذراء من ع� ما ق�ل رافاي�ل. ب�نما ذقنه
� تعب�� يو�� �االزدراء. �ان ي�دو م��جا من مالك

ز لألمام �� ت��
وقرد معا.

�انت هذە الل�لة �الذات تمتاز �غرا�ة غرو�ــها الذي �دا �أنه
نها�ة العالم. �ل السماء مكسوة ب��ش أحمر.. ر�ش يوشك أن
� والقرمزي اجا ال �صدق �البنفس�� � ج ام�� � �لمس وجهك و�م��
واألزرق، جمال ال �مكن أن تصدقه. والغ��ب أنه �دا دان�ا جدا،

ح�� ل�شعر �أن السماء نفسها أقل حجما من طب�عتها.

قلت: إن هناك من س�تذكرون هذە الل�لة فقط لغرا�ة
ء الشاعر � سمائها، ول�ن آخ��ن س�تذكرونها ألنها شهدت م��
� إ� حد�قة الزعفران. لقد �ان ذو الشعر المحمر وح�دا

الثا��
� الذي �طلق ع� نفسه اسم (جاب���ل

ح�� ظهر الشاعر الثا��
سا�م). وقد أث�ت حضورە �الجدال مع الشاعر األول
(ج��جوري) حول طب�عة الشعر. فقد وصف نفسه �أنه شاعر

ام.. .. شاعر االح�� � القوان��
: �

قال (ج��جوری) �أسل��ه الغنا��

� لنا
� ل�لة كهذە زاخرة �األلوان الوحش�ة والغيوم، تأ��

- ر�ما ��
، وأنا � م.. تقول إنك شاعر القوان�� أعج��ة اسمها الشاعر المح��
� ال أفهم لماذا لم تمت�� � هذا، ح�� إن��

أرى تناقضا مخ�فا ��
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السماء �الشهب تح�ة لقومك.. إن الفنان �ش�ه الثائر
الفوضوي، والفوضوي �ش�ه الفنان (1).. من �قذف قن�لة هو
ء آخر.. إنه �فضل �

فنان ألنه �فضل لحظة عظ�مة ع� أي ��
ق ع� وجوە مجموعة من لحظة من صوت الرعد أو وم�ض ال��
ء.. الشاعر الحق يرفض �ل �

طة ال �متازون ��� رجال ال��
� و�تحدى �ل األنظمة، ولو لم �فعل فإن أ��� األش�اء القوان��

و األنفاق.. � (لندن) هو م��
شاع��ة ��

� محطة القطار بهذا
هل تعرف لماذا ي�دو الموظفون ��

� ح�اتهم.. �عد (سلون)
اال�تئاب؟ ألنهم �عرفون أنه ال تغي�� ��

ء �
ء سوى (فكتور�ا).. �ل �� �

�صل القطار إ� (فكتور�ا).. ال ��
ء مضمون ورت�ب.. و�ا لفرحتهم لو فوجئوا �

�س�� بنظام.. �ل ��
�ت)�� أن محطتهم التال�ة �� (ب�كر س��

- أنت من �فتقر إ� الشاع��ة.. إن الفو�� عمل ممل
� أن �صل القطار إ� م�ان غ��

سخ�ف.. ل�ست المعجزة ��
�ت) أو ح�� (�غداد).. الشاع��ة �� مقصود مثل (ب�كر س��

اإل�سان الذي �س�طر ع� وحش �القطار.. �قرر أن يتجه �ه إ�
� ذلك�

(فكتور�ا) و�نجح ��
� حرارة:

وأردف (سا�م) ��

� �ل مرة �صل فيها القطار للمحطة،
� أقل لك إنه �� - دع��

� أسمع .. وح�� � معركته ضد الفو��
أشعر �أن اإل�سان انت� ��

�مساري القطار �صيح (فكتور�ا)، أشعر �أن هذا أ��� مما
�عن�ه.. أشعر �أن هذا �حق انتصار اإل�سان.

حرك (ج��جوري) خصالت شعرە المحمر وقال:
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- وح�� �عدها.. ال �قنع الشاعر �الوصول إ� (فكتور�ا)،
ولسوف ي�ساءل عن جدوى وصوله هناك.. الشاعر ال �قنع

� السماء ذاتها.. الشاعر هو الثورة ذاتها..
�التحليق ��

� أن تكون ثائرا؟ الثورة ودوار ال�حر �حدثان
- وما الشاع��ة ��

لإل�سان، ل�ن ألشنق لو عرفت أن فيهما شاع��ة من أي ن�ع..
� الهضم المنتظم شاع��ة تفوق �ل

� ألجد �� ء.. و�ن�� �
�الهما ��

� العالم.. الشاع��ة الحق�ق�ة �� أال تمرض..
الزهور ��

�دا لدى شق�قة (ج��جوري) �عض اهتمام ��لمات وآراء هذا
� الحد�قة وهو يت�لم

الض�ف الجد�د، فمشت جوارە إ� ركن ��
�حماسة عن النظام والقانون.. و�دافع �حرارة عن حججه، و�عد
قل�ل وجد نفسه يتحدث ال للفتاة �ل لشعرها األحمر الجم�ل

ووجهها المستمتع.

� رفع عينه أن الجميع قد رحلوا من وأثار دهشته ح��
الحد�قة من زمن، فاعتذر لها وعاد لدارە شاعرا برأسه يتأرجح
� � �ل األحداث الم��عة ال��

ثمال.. لم �كن لهذە الفتاة دور ��
ستقع ف�ما �عد، ولم يرها قط ح�� انتهت هذە القصة، ل�نها
� ذهنه ط�لة مغامرته المجنونة التال�ة،

دد �� �ش�ل ما راحت ت��
دد (موت�فة) الموس�قا ط�لة الوقت. �ما ت��

ە إال النجوم، وجد � خ�ج (سا�م) إ� الشارع الذي ال تث�� ح��
أنه خاو.. وأدرك �ش�ل ما أن هذا الصمت �� ول�س ميتا. وعند
مص�اح الشارع �ان �قف شبح متصلب مثله مثل عمود اإلضاءة
�
� الظل.. ل�ن ش�ئا ��

ذاته.. معطفه وق�عته أسودان ووجهه ��
مظهرە �ان يو�� �أنه الشاعر (ج��جوري) ذاته.. له سمت قاتل

� �دە..
أج�� ي�تظر عدوە �س�ف ��
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أ�� (ج��جوري) بن�ع من التح�ة وقال:

� لحظة من الحد�ث معك؟
- كنت أنتظرك.. هل �� ��
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� دهشة واهنة �الطبع.. ل�ن عن ماذا؟
قال (سا�م) ��

أشار (ج��جوري) للمص�اح والعمود وقال:

- عن هذا وذاك.. عن الفوض��ة.. تأمل مدى غ�اء ورتا�ة
هذا المص�اح، وتأمل جمال أوراق الشجرة العشوائ�ة..

� أل�ساءل عن � ضوء المص�اح، و�ن��
- ل�نك ترى الشجرة ��

� ضوء الشجرة�� - ثم أضاف -
� ترى فيها المص�اح �� اللحظة ال��

� الظالم فقط الست�مال
� أسألك: هل تقف هنا �� ل�ن دع��

مناقش�نا؟
- �ال.. لم أقف الست�مال محادث�نا.. �ل إلنهائها إ� األ�د��

وقف (سا�م) ينظر له عاجزا عن فهم ما ي��د، ب�نما قال
الشاعر:

�
ء لم ينجح رجل وال امرأة �� �

� فعل ��
- الل�لة أنت نجحت ��

.. � فعله قط.. استطعت أن تضا�ق��
- إذن أنا اعتذر..

. � - لألسف ال �ستطيع االعتذار أن يرد �� كرام��

� هذا اإلهانة.. توجد ح�� لو ت�ارزنا وقتلتك فلن ي�سي��
ط��قة واحدة أبرهن بها لك ع� أنك كنت مخطئا..

� ماذا؟
- مخطئا ��

اسود وجه (ج��جوري) وقال:

�
� غ�� مخلص �� � ما أقول، وأن�� � ال أع�� - أنت تعتقد أن��

� جاد حقا � سأر�ك أن�� � غ�� جاد.. ل�ن�� .. تحسب�� � فوض����
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ك �ه � ما أقول حقا.. عل�ك أوال أن تقسم إن �ل ما سأخ�� وأع��
� أعماق روحك لأل�د، ولن تخ�� �ه

هذە الل�لة �.. � س�ظل ��
� أعدك �ل�لة ممتعة حقا.. طة مهما حدث.. والمقا�ل أن�� ال��

ام وقال: ن�ع (سا�م) ق�عته �اح��

- عرضك أ��� �الهة من أن أرفضه.. تقول إن الشاعر دائما
� آمل أن الشاعر ع� األقل فوضوي، وأنا أختلف معك، ل���

� �ه؟ يتمتع بروح ر�اض�ة.. أنا أعدك. فماذا ت��د أن تصارح��
- فل�ستقل ع��ة أجرة ونر..

� الجهة
وصفر لع��ة مارة، وأع� السائق عنوان حانة ��

الغ���ة من النهر.
☆ ☆ ☆
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�
الفصل الثا��

� (جاب���ل سا�م)
� الحانة س�ئة اإلضاءة، جلس الرجالن ع� منضدة

��
م�سخة لها رجل مكسورة.. وطلب (ج��جوري) معجون ك�د
� دوفوا جراە)، ولدهشة (سا�م)

اإلوز �الدهن وعش الغراب (�ا��
� ل�ح�� هذا الطلب.. رأي (ج��جوري) دهشة

ذهب السا��
(سا�م) فقال له:

� جودة ما �قدمه هذا المطعم - أعرف أن هناك تناقضا ب��
.. إن هذا �عود لتواضعنا، فنحن أ��� أهل � � مظهرە الخار�� و���

األرض تواضعا..

- ومن أنتم؟

� فوض��تهم.. أولئك الذين ال تؤمن
- الفوض��ون الجادون ��

أنت بوجودهم.. �المناس�ة.. لو شعرت �أن المائدة تتحرك قل�ال
اب.. ال أر�د أن تتهم ذاتك بتهمة � ال��

فال تعز هذا إ� إفراطك ��
�اطلة.

فما �اد �قول هذا ح�� �دأ (سا�م) �الفعل �شعر �أن المائدة
تتحرك قل�ال.. قال له (ج��جوري):

- ال تقلق.. هذا ن�ع من القالووظ.
- آە� ن�ع من القالووظ.. ما أ�سط األمر��

�
� اللحظة التال�ة واصلت المائدة الدوران ثم غاصت ��

��
األرض �من عليها.
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� إ� ممر
نهض (ج��جوري) واقتاد ض�فه إ� �اب �ف��

� نهايته �ان ضوء أحمر ي��عث من مص�اح قرمزي
مسقوف.. ��

عمالق يوشك أن �كون حجمه �المدفأة..

� خمس مرات فجاءە صوت من الداخل
دق ع� �اب معد��

�سأل عن شخصه، فقال:
.( � ل�� - أنا مس�� (جوز�ف �شام��

انفتح ال�اب فدخال، و�ان المدخل م�طنا �ما �ش�ه ش�كة
� (سا�م) أنها مجموعة متقاطعة من معدن�ة، �عان ما تب��
� عدة

البنادق والمسدسات ث�تت إ� الجدران. �عد مرور ��
ممرات مماثلة، �لغا غرفة معدن�ة غ���ة �ش�ه ال�رة، ل�ن �انت
�
بها مناضد عدة تو�� �أنها قاعة درس. لم تكن هناك بنادق ��

هذە الغرفة، ل�ن ع� الجدران �انت أش�اء غ���ة �أنها ب�ض
طيور معدن�ة. �انت قنا�ل.

قال (ج��جوري):

- حاول أن تكون ع� راحتك هنا �ا س�دي.. حقا ال توجد
أس�اب تف� لماذا أر�ك هذا �له.. إنه أمر لم أخطط له مثله

� فوضوي غ�� � الحب.. واآلن أما زلت �شعر �أن��
مثل الوق�ع ��

؟ � � فوض����
صادق ��

- مازلت ال أفهم مع�� هذا �له..

طة.. �ل نحاول ما هو - ل�س هدفنا هنا تحدي القانون وال��
أ��� عمقا وتعق�دا.. لقد تحدث فالسفة الثورة الفر�س�ة
السخفاء عن حقوق اإل�سان.. نحن نكرە الحقوق ونكرە

� صواب وخطأ. األخطاء.. لقد ألغينا لفظ��
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� � وال�سار كذلك.. ول�ن دع�� � ال�م�� - ليت�م تلغون لفظ��
أسألك �المناس�ة: مع �ل هذا الحذر و�لمات ال�، أراك تجهر

�أرائك الفوض��ة جهرا أمام ال�ساء..

� الفوض��ة،
� األ�ام األو� العتنا��

�� .. � � أحك لك قص�� دع��
�ان ع� أن أتنكر وسط المجتمع.. تنكرت �أسقف ل�ن �ي
� كنت ، ل��� افتضح ��عا.. �عد هذا ج��ت أن أ�دو �مليون��
� رجل أدافع عن الرأسمال�ة �حماسة وذ�اء أقنعا �ل من حو�� أن��
� ج��ت أن أ�ون رجال عسك��ا رحت � الحق�قة�� وح��

فق�� ��
� ال أصيح ط�لة الوقت: دم.. دم� ثم أدركت أن العسك����
، وهو أعظم � يت�فون هكذا.. قصدت رئ�س مجلس الفوض����

� أورو�ا �ال مراء.
رجل ��

- ما اسمه؟

- لن تعرفه.. ل�نه رجل ع�قري �الفعل، ولو جلست معه
ع�� دقائق، لشعرت �أن (ق��) و(نا�ليون) هم مجرد أطفال
�ال�س�ة له.. لقد سألته عن أ�سب تنكر أذوب �ه وسط الناس،
� أن

فنظر �� وقال: ت��د تنكرا �خدع الجميع، وال �ش��ه أحد ��
صاح�ه �حمل قن�لة؟

تنكر كفوضوي �ا أحمق�� وقتها لن �حس�ك أحد قادرا ع�
ء.. وهكذا لم أ�س نص�حته.. ط�لة الل�ل أتحدث عن �

عمل ��
القنا�ل والموت أمام هاته الس�دات، ل�نهن ال �صدقن حرفا مما
أقول.. إن الزع�م �الغ الح�مة، ونحن نطلق عل�ه (األحد).. �ما
ترى هناك س�عة أعضاء للمجلس الفوضوي، �حمل �ل منهم
� هذا

اسم يوم من األسب�ع.. و�الصدفة س�كون علينا الل�لة - ��
�
الم�ان �الذات - انتخاب �د�ل للعضو (الخم�س) ألنه تو��
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� هنا أن أصارحك �� ال �جب أن �علمه أحد من فجأة.. و�ــهم��
� �عد ع�� دقائق: أنا من س�كون الخم�س.. القادم��

� �
ف �ا صد��� - �ا له من ��

أشار (ج��جوري) إ� منضدة عليها ع�اءة وس�ف ومسدس..
وقال وهو �فرك �د�ه:

- �ل ما ع� هو أن أل�س هذە األش�اء، وأتجه إ� ال�هف
المجاور الذي �طل ع� النهر، ثم أستقل قار�ا �خار�ا.. و�عدها..

المتعة الوحش�ة ألن أ�ون أنا الخم�س�
ة: � ح��

قال (سا�م) ��
- ال أدري حقا لماذا أم�ل لك �ا (ج��جوري)..

� ال أر�د إفساد هذە ر�ما ألنك جحش أحمق، ور�ما ألن��
� أر�د منك وعدا.. أنا وعدتك أال أب�ح األمس�ة الشائقة.. ل���
� �أال تصدر منك �لمة

طة وعل�ك أن تعد�� ��ك لل��
� �خصوص �ي. للفوض����

- �؟ هل لد�ك �؟
� �أال تكشفه..

- نعم.. وأرجو أن تعد��
- أعك، ول�ن ت�لم ��عا فقد دنا موعد وصول أولهم..

� دوت فيها � نفس اللحظة ال��
� جي�ه ��

مد (سا�م). ب�دە ��
� الل�لة.. خمس دقات ع� ال�اب، تعلن وصول أول المجتمع��

وقال:
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- ال أدري هل �سمح الوقت �ال�الم أم ال.. ل�ن فكرتك عن
� ثوب شاعر فوضوي إلخفاء أنك فوضوي، لم تكن

التنكر ��
�
ء ذاته �� �

� ال��
ول�دة أف�ار الرئ�س فقط.. لقد فكرنا ��

(سكوتالند�ارد)��

- ماذا تقول؟

طة.. ل�ن ي�دو أن أصدقاءك قد � ال��
- نعم.. أنا مخ�� ��

جاءوا اآلن..

دد، و�عان ما دخل حشد ) ي�� � ل�� راح اسم (جوز�ف �شام��
لينات) إ� الردهة.. من الـ (جوز�ف �شام��
☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث
الرجل الذي �ان الخم�س

امتدت �د (ج��جوري) إ� المسدس، وص��ه إ� رأس
� ال م�االة:

.. وقال �� � (سا�م) ل�ن هذا لم يه��

� نفس القارب، وأن �ال منا
- ال تكن طفال.. أال تفهم أننا ��

� وضع (كش مات)؟
قد وضع اآلخر ��

طة �أنك فوضوي، وأنت لن أنا ال أستطيع إ�الغ ال��
.. � � عقل�� .. إنها م�اراة ب�� �� �� � � �أن�� �ستطيع إ�الغ الفوض����
طة، وأنت فوضوي محروم من �� محروم من معونة ال�� أنا ��
.. فأنت لست � � وضع أفضل م��

.. ل�نك �� � معونة الفوض����
.. � طة الم�ش�ك�� محاطا برجال ال��

وضع (ج��جوري) المسدس �عد تردد، ب�نما دخل الرجال.

ف، ور�ما ما �ان �ستطيع أن �خون (سا�م) اآلن.. ر�ما لل��
ألنه لو خانه واستطاع (سا�م) �ش�ل ما أن �فر..

س�كون (سا�م) وقتها (سا�م) جد�دا متحررا من أي قسم
ء.. دع �

طة و�ح� �ل �� سابق قطعه.. س�دخل أقرب نقطة ��
(سا�م) يرحل �سالم إذن وجازف بهذا..

قال للرجال:
- حان وقت ال�دء فالقارب ال�خاري ي�تظر اآلن حتما..

� اتخذ اعت� رجل قص�� القامة مقعد الرئ�س، ع� ح��
� حدة:

ة.. قال الرجل �� � محا��
الرجال مقاعدهم �أنما ��
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- �ا رفاق.. إن اجتماعنا الل�لة عظ�م األهم�ة.. ف�ما تعرفون
أن فرعنا هو الم�لف �انتخاب أ�ام الخم�س للمجلس، و�ان
الخم�س السابق رجال عظ�م الشأن، نذكر له تفج�� ج�
(برايتون)، الذي �ان ممكنا أن �قتل �ل إ�سان هناك لو �ان
ب م��جا حظنا أفضل.. وقد مات الفق�د �س�ب م�ادئه وهو ���
ە � الذي �ان �عت�� ، �د�ال عن الل�� من الط�شور والج�� ال��
و�ا همج�ا.. من العس�� أن نح� �ل مزا�ا الرجل، ل�ن م��
األصعب أن نجد له �د�ال.. وس�كون عل��م أن تتقدموا

ش�حات�م ألصلح رجل �� �كون الخم�س.. ب��
نهض رجل عجوز نح�ل، وقال:

شيح الرفيق (ج��جوري) ل�كون هو الخم�س.. - أطالب ب��

صفق الجميع، ونهض (ج��جوري) شاحب الوجه ل�قول
�لمة شكر بهذە المناس�ة.. �انت مهمته اآلن أن �قنع مخ��

ا.. طة الجالس معهم أن المنظمة ل�ست ش�ئا جد�ا خط�� ال��
� ال �فون ما �قولونه حقا، لقد �ان المخ�� يؤمن أن الفوض����
فهل �ستطيع (ج��جوري) اآلن أن �قنعه بهذا من جد�د؟ �ان
مؤمنا �قدرته الخارقة ع� التالعب �األلفاظ وجعلها تحتمل

. أ��� من تفس��

- �ا رفاق.. لن أقول هنا ش�ئا ال تعرفونه جم�عا.. إن الناس
الذين يتهمون الفوض��ة �ش�� التهم �قصدون �ل م�ان إال
� أنفسهم �� �ستقوا معلوماتهم.. إن رجل الشارع الفوض����
، لم �سمع دفاعنا عن � � ع� قدم��

الذي �سمع أننا أو�ئة تم��
أنفسنا قط.. وها نحن أوالء نجتمع هنا تحت األرض �ما �ان
� ال�اد�ب.. ولو فرضنا لمجرد

المس�حيون األوائل �جتمعون ��
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� أقول له: ترى ما الفرض أن هنا رجال ل�س من ب�ننا.. فإن��
� �ان الرومان وقتها �طلقونها ع� هؤالء السمعة واإلشاعات ال��

؟ إننا ودعاء كهؤالء تماما.. � المس�حي��
ة جلد�ة، و�حدة قال: هنا نهض رجل �ل�س س��

- أنا لست ود�عا..

- الرفيق (و�ذرسبون) يزعم أنه ل�س ود�عا.. حسن.. أنا
ف أن لهجته حادة ومظهرە خشن.. ل�ن ال�د لقلب صديق أع��
� �� �ح�م ع� هذا الرجل.. إن ف�ه وداعة �الغة �امنة مثل قل��
ال �شعر بها هو نفسه.. إن فينا �ساطة ورقة ال توصفان.. انظروا
� األوائل �� واح�موا �أنفس�م� لقد زعم الرومان أن المس�حي��

.. .. ونحن ال نأ�ل لحم المو�� �انوا �أ�لون لحم المو��

- �ا للعار�� لماذا ال نفعل ذلك؟
- أقول إننا نحب المجتمع..

- فل�سقط الحب��

- أقول إننا نحب �عضنا، ولسوف نعمل جاهدين ع� أن
نوصل رسالتنا للناس..

ا جلس (ج��جوري) منه�ا، وقد ساد جو من الصمت أخ��
�
وخي�ة األمل، و�دا أنه ما من واحد �عد هذە الخط�ة يرغب ��

انتخا�ه ل�كون الخم�س.. �اد رئ�س الجلسة يت�لم، ل�ن (سا�م)
وثب ع� ساق�ه وصاح:

ض ع� ترشيح الرفيق. - س�دي.. أنا أع��
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، إذ �
قالها �لهجة هادئة، ثم �دأ �مارس فن الخطا�ة �ما ي����

� القاعة �الرعد:
ة صوته لتجلجل �� غ�� ن��

- �ا رفاق�� هل حقا وصلنا لهذا؟ أترانا نع�ش تحت األرض
نا �ل هذە من أجل هذا؟ أترانا علقنا �ل هذە الذخائر واخ��
ء أحد و�سمع الرفيق ج��جوري �قول: � القنا�ل، ح�� ال ���
�ن.. األمانة �� خ�� س�اسة.. الصدق منج؟ هذە فلنكن خ��ّ
� لست مواعظ جديرة �مدارس األحد.. جديرة �الوعاظ.. ل���
واعظا (تصفيق تصفيق).. أنا عدو المجتمع ألن المجتمع هو
�ة.. �قول الرفيق إننا لسنا قتلة وأنا أوافقه ع� هذا.. عدو ال���
نحن لسنا قتلة �ل نحن جالدون�� لهذا أقول إن الرجل الذي

�حمل أخالق قد�س ال �صلح �التأ��د ل�كون الخم�س..

� لهذا �له ووجهه متصلب، �أنما ال
جلس (ج��جوري) �ص��

�صدق ما �سمع..
واصل (سا�م) ال�الم:

� شيح، وأقول إن�� � ال��
- أنا (سا�م) أقف أمام (ج��جوري) ��

� أطال��م �االخت�ار لست رجال ع� اإلطالق.. أنا س�ب�� و�ن��
� من المسدسات ع� الجدار.. � نوع�� � و��نه �ما تختارون ب�� بي��

ة وراء سد من التصفيق والتمعت اختفت مقاطعة األخ��
� العيون طل�ا للم��د.. هنا نهض (ج��جوري) وال��د

الوحش�ة ��
ي�ساقط من شدق�ه، وصاح:

- ك�� أيها المجنون.. لقد تجاوزت الحد��
صاح (سا�م) �صوت أع�:
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- أنا ال أر�د دخول المجلس ألطالب �دفع تهمة القتل عنا..
�

أنا أر�د أن أستحق هذە التهمة�� أر�د أن أث�ت للقس والقا��
لمان ال�دين الذين يتهموننا �أننا مجرمون نخرب ورجل ال��

� نبوءتهم��
المجتمع.. أر�د أن أث�ت لهؤالء أنهم صادقون ��

هنا فقط نهض رئ�س الجلسة وصاح وسط التصفيق:

- أنا أرى أن أجدر شخص لمنصب الخم�س هو الرفيق
(سا�م)..

� وهن:
صاح (ج��جوري) ��

- ال تفعلوا: أنتم ال تفهمون��
ثم �لهجة متوسلة صاح:

- أرجو�م.. ال أستطيع أن أقول الس�ب ل�ن ال ت�تخبوا هذا
الرجل.. أنا آمر�م.. خذوها ع� هذا المحمل، فإن لم يرق ل�م
� وأرجو�م أال تفعلوا.. فأنا أتوسل إل��م.. سأجثو ع� ركب��

.. �
سأ�ون خادم�م الطيع.. ع�د�م الرقيق.. ل�ن صدقو��

نهض رجل نح�ل فارع القامة من مؤخرة الجلوس، وقال
�لهجة أم��ك�ة:

شيح.. � دخول ال��
- أنا راغب ��

جرى االنتخاب.. فلما ذكر اسم (سا�م) ارتفعت األ�دي �أنها
�
غا�ة.. و�عان ما صار المس�� (سا�م) هو يوم الخم�س ��

� المركزي.. وقال له رئ�س الجلسة: مجلس الفوض����
كب القارب.. - هلم ل��
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� ع�� ممر ضيق خلف
ضم (سا�م) ع�اءته ع� جسدە وم��

ة صفحة من الفضة �أنما �� لوحة من الرجل.. �انت ال�ح��
� ضوء القمر قارب �خاري صغ��

لوحات الم�ح، وقد وقف ��
و�عان ما ا�ساب القارب ال�خاري برا��ه.

☆ ☆ ☆
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الفصل الرابع
ح�ا�ة المخ��

� ثوب شاعر، �ل �ان
ا تنكر �� لم �كن (جاب���ل سا�م) مخ��

� ش�ا�ه من
ا.. �ان قد تضايق �� شاعرا اختار أن �عمل مخ��

، واتخذ موقفا �الغ � حماقات من يزعمون أنفسهم ثور���
ة، ومن ضمن هذە األش�اء التحفظ.. �ان ثائرا ع� أش�اء كث��
� عمل�ة

الثورة نفسها.. وقد رأى مرة ديناميتا ينفجر جوارە ��
�
هم ك�ا�� � مقتا �الغا.. لم �عت�� إرهاب�ة، جعلته �مقت الفوض����

هم خطرا داهما ع� األمة � و�اء �جب اجتثاثه، �ل اعت�� المثقف��
. � كغزو من الص��

طة طة �ضم رجال ال�� � ال��
وعرف أن هناك قسما ��

، وهؤالء عملهم مراق�ة األف�ار.. إنهم ال ي�حثون عن � المثقف��
� عقول

الج��مة �عد ارت�ابها.. �ل ي�حثون عنها ق�ل ارت�ابها ��
� تلح عليهم �� أن اللص العادي ال�ا�س .. والفكرة ال�� � المثقف��
ال يهدم المجتمعات.. أما المفكر والف�لسوف فهو الذي يرتكب

أشنع الجرائم طرا..

) ماثلة للع�ان؟ أال �عرف �
أل�ست جرائم آل (م�دي���

الجميع فظائع أ�اطرة الرومان؟

� هو الف�لسوف طة تعت�� أشنع المجرم�� وهكذا �انت ال��
م المل��ة و�حاول ام للقانون.. إن اللص العادي �ح�� عد�م االح��
م األهواء وعة، وهو بهذا �ح�� أن ينقلها له �ط��قة غ�� م��
دري المل��ة و�حاول أن �لغيها.. إن � �ة، أما الف�لسوف ف�� ال���
�ة ح�� إنهم �حاولون �قتها من مون الح�اة ال��� القتلة �ح��



4580

ضحا�اهم، ب�نما الف�لسوف يزدرى الح�اة �لها.. إن المجرم
� ال�ون ل�نه �حاول تجاوز العق�ات �ش�ل م قوان�� العادي �ح��

وع، ب�نما الفوضوي �دمر �ل هذا. غ�� م��

طة، وأخذوە � ال��
تط�ع (سا�م) لالنضمام إ� هذا القسم ��

� (سكوتالند�ارد).. �ان القائد �حب أن �ل�� رجاله
ل�ل�� القائد ��

.. وأثار � ك�� � غرفة معتمة اإلضاءة ألن هذا �ساعدە ع� ال��
��

� الغرفة.. لم تكن تلك
رعب (سا�م) �ل هذا الظالم المح�ط �ه ��

� حدود األش�اء �ل �دا األمر �أنما الظلمة المعتادة ح�ث ت�ب��
أص�ب �الع� فجأة..

- هل أنت المتط�ع الجد�د؟

و�رغم أنه لم �كن هناك ضوء، فإن (سا�م) أدرك أن من
��لمه رجل هائل الجثة �دير ظهرە له..

- أنت �ت معنا..
� غ�� كفء �ا س�دي. - ل�ن��

- إن لد�ك الرغ�ة وهذا �اف..

؟ � الرغ�ة �اخت�ارها األخ��
- وهل هناك مهنة تك��

� أقدمك للموت.. طاب يومك.. - نعم.. مهنة الشه�د� إن��

� ل�مارس مهنته وهكذا تم تعي�نه وخ�ج للعالم الخار��
الجد�دة.. �عد ما تأنق وارتدى ث�ا�ا فاخرة مناس�ة، وراح ي�حث

� مجتمعات (لندن) الراق�ة..
عن الج��مة ��
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� قارب �خاري،
و�ما رأينا؛ قادته مغامرته إ� أن �جد نفسه ��

� الواحدة والنصف �عد منتصف الل�ل، متجها إ� ح�ث �لعب
��

. � � مجلس الفوض����
دورە الجد�د �الخم�س ��

� غادر القارب، شعر �أنه ال �خطو فقط فوق أرض وح��
جد�دة.. �ل فوق كوكب جد�د.. �ان القمر وهاجا ق��ا ح�� �دا
له �أنما هو شمس أضعف.. لم �عط االنط�اع �ضوء قمر براق،

�ل �ضوء نهار غائم.

) ح�� �دأت �ان القارب �طيئا جدا، فما إن �لغ (وستم�س��
نج أو� خيوط النهار.. واتجه القارب إ� مر� قرب (ش��

كروس)..

� فوق المنحدر المبتل ووقف.. ب�نما
خ�ج من القارب وم��

أدار الرجالن القارب من جد�د واختف�ا.. لم �كونا قد ن�سا ب�نت
شفة ط�لة الرحلة.

☆ ☆ ☆
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الفصل الخامس
ول�مة الخوف

� ال�دا�ة مهجورا كهرم قد�م.. ل�ن ما
�دا السلم الحجري ��

� فوق حاجز الج� يتأمل � رجال ينح�� إن وصل ألع� ح�� تب��
� عروته..

النهر.. �ان يرتدي معطفا أسود و�ضع زهرة حمراء ��
دنا منه (سا�م) أ��� فرأى أن وجهه مستط�ل حاد يو��
ة �الض�ط عند طرف الذقن. �الثقافة، ي�ت�� �لح�ة مدب�ة صغ��

.. وخطر له �الغ��زة أن هذا هو الرجل دنا (سا�م) أ��� فأ���
� وجد أن الرجل ض منه أن �لقاە، ل�نه غ��ّ هذا الرأي ح�� المف��
لم يتحرك ولم يت�لم. �ان ثابتا كتمثال من شمع، ثابتا أ��� مما

. هو طب���

� ت��ت أنه انُتخب، � جي�ه وأخ�ج الورقة ال��
مد (سا�م) �دە ��

وق��ــها من الوجه الوس�م الح��ن.. هنا اب�سم الرجل و�انت
� جانب واحد فقط من وجهه..

اب�سامته صادمة، ألنها حدثت ��
�ن، ل�ن �ال�س�ة ألعصاب (سا�م) � أناس كث��

هذا طب��� ��
المرهقة �ان هذا �فوق التحمل. و�دأ الرجل يت�لم دون مقدمات

�أنما ��لم صد�قا قد�ما:
� وقت اإلفطار..

- لو مش�نا إ� (ل�سس�� سك��ر) سنصل ��
إن األحد �� ع� الفطور الم�كر.. هل نمت؟

- ال..
- وال أنا.. سنحاول الظفر ب�عض النوم �عد الفطور..
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�ان ينطق المجامالت �ال ح�اة، �أنما �� �لمات ال تمثل له
ە.. اتجه أهم�ة.. وفهم (سا�م) أن هذا ل�س األحد إنما هو سكرت��
فة المطعم الذي �طل ع� الم�دان، �� �

الرجالن ل�جلسنا ��
� �ش�ل م�الغ ف�ه - �أنما � جلس فيها خمسة رجال متأنق�� وال��
� حفل عرس - ي��ادلون الن�ات �صوت عال. هذا إذن هو

هم ��
. � �طاني�� ملت�� مفجري الدينام�ت ال��

� الواقع
فة الحظ (سا�م) ش�ئا غ���ا.. ش�ئا �ان �� � ال��

و��
أ��� من أن يراە المرء �سهولة.. إنه ظهر رجل جرم �الغ الطول
وال�دانة، �أنه تمثال عمالق نحت هناك. أذناە هائلتا الحجم
ورأسه متضخم و�ل ما ف�ه يتجاوز المقاي�س المعهودة، ح�� إن
� المطعم �دا قزما.. ولم �حتج (سا�م) السؤال عما إذا

ء �� �
�ل ��

�ان هذا العمالق هو الرئ�س الذي يها�ه اآلخرون أم ال، ألنه
عرف ذلك �السل�قة.. ولم �كن (سا�م) �ط�عه من الرجال الذين
�خشون الخطر المادي، ل�ن التأث�� النف�� �ان �لعب معه أسوأ
األدوار. �أنه �دنو من مركز ق�ادة جهنم ذاتها. دنا من الرجل
، وأصا�ه ذعر طفو�� فوجد أن وجهه الجس�م �ك�� أ��� فأ���

من أنه لو دنا أ��� فلن �كون حجم هذا الرجل ممكنا.

� المتحف
تذكر ك�ف �ان �خاف من تمثال (ممنون) ��

� جلس وأعاد ، ألنه �ان وجها ضخما جدا. ل�نه ح�� �
�طا�� ال��

�ة. تأمل األحد، أدرك أن مالمحه مازالت ���

�ان هناك رجل آخر له مالمح سوفي�ت�ة يرتدي ث�ا�ا أن�قة،
ل�ن تطل من �اقته الب�ضاء مالمح غ���ة جدا، فلو �ان ما خ�ج
من �اقته رأس �لب أو قط، ل�ان المشهد أقل غرا�ة. �ان اسم
الرجل (جوجول) وهو بولندي، ل�نهم هنا �طلقون عل�ه
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� صوت
(الثالثاء). و��دو أن الرئ�س الحظ هذە النظرة فقال ��

: � عميق مطم��

- إن صاحبنا (الثالثاء) ال �فهم الفكرة.. إنه �ل�س ث�اب س�د
مهذب، ل�ن ي�دو أن روحه أعظم من هذا.. دائما ما يو��

� الشارع فل��ما
مظهرە �أنه مت�مر.. ولو م�� ع� �د�ه وركب��ه ��

لن �لفت النظر إ� هذا الحد.
�لهجة أجن��ة كث�فة قال (جوجول):

.. �
- أنا ال أج�د التخ��

ء �
.. �ما ال تج�د أي �� �

- نعم أعرف أنك ال تج�د التخ��
آخر..

� وجوە الرجال، وأدرك أن �ال
�ان (سا�م) �دور �عي��ه ��

� مالمحه، مثل تلك ال�سمة
منهم �داري ش�ئا ش�طان�ا ما ��

� صدمته لدي من قا�له عند النهر. ال �د من لحظة الجان��ة ال��
�
ما ت��دل فيها المالمح لُع�� ثان�ة فت�دو مشوهة �ما نراها ��

،( � . إن السكرت�� الذي لق�ه عند النهر هو (االثن�� مرا�ا المال��
� حد ذاته هو أشنع ألوان

وتو�� عيناە �ألم مق�م �أنما التفك�� ��
العذاب.

األر�عاء �ان هو الرجل الوح�د الذي ي�دو أن ث�ا�ه تناس�ه،
� ل�ن جوا قاتما مبهما �ان �ح�ط �ه، وخمن (سا�م) أنه مارك��

� تمثل الطغاة � اللوحات القد�مة ال��
� الغالب. فقط ��

يهودي ��
�صطادون أو �قتلون، �مكنك أن ترى هذە المالمح القاتمة

�رة القاس�ة. ال��



4585

وفسور (دي فورمز)، و�ان أما الجمعة ف�ان عجوزا �د�� ال��
� �ضعها �انت � آخر أرذل العمر، ح�� إن الزهرة الحمراء ال��

��
ت�ناقض بوحش�ة مع وجهه الشاحب الم�ت. وخطر ل (سا�م)
شعور منفر �أن هذا الرجل لو تحرك لسقطت منه ذراع أو

ساق.

ا �ان الس�ت جالسا.. �ان طب��ا ممارسا �حمل اسم أخ��
(بول)، ذا وجه حليق وذقن م��ــع يو�� �التصم�م. ولم �كن ف�ه
� أثارت ذعر ة السوداء ال�� ما �لفت النظر إال ع��ناته الصغ��
� �ضعونها رته �ذكرى مخ�فة ما عن قطع العملة ال��

�
(سا�م). ذك

، �� ال �فتحوا عيونهم �عد الموت. ع� جفون المو��

� مظهرە ن�ع من ادعاء الفحولة، جعل (سا�م) �قّدر
�ان ��

ا. ار �� أنه ر�ما �ان أ��� هؤالء األ��
☆ ☆ ☆
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الفصل السادس
االنكشاف

هؤالء �انوا الرجال الستة الذين تعاهدوا ع� تدم�� العالم.
، � ار عادي�� وقد وجد (سا�م) نفسه أح�انا ينظر لهم كرجال أ��

وأح�انا �ان الذعر الخارق للطب�عة يتمل�ه.
ق.. و�ما �انت األسطورة القد�مة تقول إنك لو قصدت ال��
ق، ستجد شجرة ل�ست �الض�ط شجرة، �ل �� أق� ال��

�رة.. ولو قصدت أق� الغرب ستجد برجا مسكونة بروح ��
�
ل�س �الض�ط برجا، فإن هؤالء القوم وصلوا قمة التطرف ��

� للعالم. � أو الغر��
�� ، وغابوا خلف األفق ال�� �

التفك�� اإل�سا��

فة المشمسة، يتحدثون �صوت عال مسم�ع، � ال��
�انوا ��

� �قا�ل رئ�س الجمهور�ة عن خطة إلقاء قن�لة ع� الق�� ح��
الفر�س�ة.. يت�لمون بوض�ح إ� حد أن ناد�� المطعم �انوا
يب�سمون و�ضحكون من هذە الدعا�ات الظ��فة.. و�ان الم�لف
. لم �كن أحد يهتم �ـ (سا�م)، ل�ن ما ضايق � �العمل�ة هو المارك��
� النها�ة، هو أن الرئ�س لم ي�عد عي��ه

هذا األخ�� وأثار فزعه ��
عنه لحظة.. شعر (سا�م) �أنه من زجاج، وأن الرئ�س عرف �ال

شك أنه جاسوس.

طة خا�� ال�ال طة.. رجل �� نظر للم�دان فرأى رجل ��
م�سق الث�اب يو�� �سلطة النظام والعقل، ل�نه ال �ستطيع أن
يناد�ه ألنه مرت�ط �قسم مع (ج��جوري).. قسم أحمق ل�نه

فه �له. �مثل ��
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ء الذي لم �دركه (سا�م) وقتها هو أنه �دأ ينهزم أمام �
وال��

العدو.. لقد �دأ يوقن أن األحد �مثل ما هو أ��� من اإل�سان،
�حجمه األ��� من أن يرى، وقسماته األ��� وضوحا من أن تفهم.
� �ما �مثله الرجل من ثقافة وقوة معا، �ان و��دو أنه �دأ �ف��
وت، ل�نه ل�س � �� �خ�� الج��

(سا�م) �عرف أنه ج�ان �ما �ك��
مه. �ان الزع�م �لتهم طعامه �جشع وشه�ة ج�انا إ� حد أن �ح��
مفتوحة مخ�فة، ل�نه برغم هذا ظل �حتفظ �سطوته
�حة � وهو �ضع ال��د والمر�� ع� �� وس�طرته. قال المارك��

: � خ��

؟ � - ال أدري.. ر�ما �ان علينا أن نفعلها �سك��
. � قلب رئ�س فر���

جم�ل أن �غرس المرء سكينا ��
: قال السكرت��

.. إن الدينام�ت هو رمزنا و�مثل لنا ما هو أ��� - أنت مخ��
.. إنه يتمدد كعقولنا وأف�ارنا. من مجرد التدم��

يتمدد.. هذا هو األساس..
هنا أظلمت السماء ألن الرئ�س نهض وقال:

- ق�ل أن نت�لم، أر�د أن ندخل غرفة منعزلة.. ثمة أش�اء
مهمة �جب مناقشتها..

نهض (سا�م) واجف القلب.. ل�نه سمع من �ع�د من م�ان
� � الشارع صوت أرغن.. أرغن �عزفه أحد الفقراء المؤمن��

ما ��
� للح�اة برغم بؤسها. جعله هذا يتماسك نوعا.. �ا� والعاشق��



4588

� الفوض��ة.. ولسوف ي�ت� � األرغن و��� هذە إذن حرب ب��
فيها.

ة. ، فغرفة مظلمة رط�ة صغ�� � اقتادهم الرئ�س إ� درج جان��
أوصد ال�اب �عدما دخلوا جم�عا، فقال البولندي �لهجة

اق: مستح�لة االخ��

� تقرر ال�الم الجاد .. ثم ه�� � - كدە كدە.. تقول إنك لن تهت��
تدهل هدا الصندوق��

�لهجة أب��ة مته�مة قال الرئ�س:

- هذە أش�اء تفوق فهمك �ا (جوجول).. لقد سمعنا الخدم
ول هنا لراحوا � نهذي أوال، لهذا لن يهتموا بنا، ب�نما لو �دأنا �ال��
جم�عا يتلصصون علينا من ثقب المفتاح.. ي�دو أنك ال تفقه
.. واآلن أرجو أن تجلس إ� المائدة، ألننا سنقول ش�ئا عن ال���

ش�ئا مهما للمرة األو� هذا اليوم.
لم �كن (سا�م) يتوقع الصدمة التال�ة.. إذ قال الرئ�س:

- جمعت�م هنا ألن ما سأقول س�كون صادما، ح�� �ال�س�ة
للسقاة هنا الذين اعتادوا سماع أغرب اآلراء منا.. أوال سندع �ل
� أرشح د. وعات القادمة مع شخص موثوق �ه، و�ن�� الم��

(بول)..
ب المنضدة �ق�ضته وصاح: و��

وعاتنا � هذا االجتماع عن م��
- لن تذكر �لمة واحدة ��

القادمة.. وال حرفا��
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�
� مقعدە و�دە ع� ق�ضة مسدسه ��

ظل (سا�م) ثابتا ��
ء دور الهجوم عل�ه، فسوف ي�يع ح�اته � ��� � جي�ه.. ح��

.. �اهظة.. ع� األقل س�ث�ت أن (األحد) �موت �ال���

وضع الرئ�س �دە العمالقة ع� المنضدة �أنها زعنفة سمكة
عمالقة:

- نحن ال ن�ا�� �الغ��اء.. فهم س�حسبوننا حم�� يتمازحون..

الخطر �ل الخطر هو واحد منا ل�نه ال يؤمن �ما نعتقدە..
� هذە الغرفة.. خائن

و�عرف مدى جدي�نا.. هناك جاسوس ��
ع� هذە المائدة..

واسمه هو..
وارتجف (سا�م).. هنا أردف الرئ�س:

- (جوجول).. ذلك األحدب الذي يزعم أنه بولندي..

� ل�ن ثالثة رجال مد (جوجول) �د�ه لجي�ه وأخ�ج مسدس��
� مقعدە وقد أضناە

�� �
�� وثبوا إ� حنجرته.. وتهاوي (سا�م) �س��

اإلحساس �الخالص.
☆ ☆ ☆
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الفصل السابع
مسلك بروفسور (دي فورمز) المح��

- اجلسوا��

قالها الرئ�س �صوت آمر، فجلس الجميع ح�� المشبوە
نفسه.

تك ألرى ما � ج�ب س��
- واآلن �ا س�دي.. هال مددت �دك ��

تخف�ه هناك؟

أ�قظ هذا (سا�م) تماما، ألن البولندي المزعوم أخ�ج �طاقة
� �خفيها هو نفسه ا عن ال�طاقة ال�� المعة زرقاء، ال تختلف كث��
طة مالحقة � التحق ��� � �سلمها ح�� � جي�ة. ال�طاقة ال��

��
. قال األحد: � الفوض����

- أعتقد أنك تفهم موقفك اآلن تمام الفهم.

� - تماما.. وال تنكر أنه ما من بولندي �ستطيع تقل�د لهج��
هذە�

�ان التأث�� صادما.. فجأة صار الرجل يتحدث العام�ة
) دون شائ�ة واحدة، �أنما ترى رجال ص�ن�ا � �ة (ال�وك�� � اإلنجل��
يتحدث اللهجة األسكتلند�ة فجأة و�طالقة.. و�نفس السهولة

ن�ع الرجل لحيته المستعارة وشعر رأسه األشعث.
� هدوء قال الرئ�س:

��

� لو .. ولسوف أتضايق الدق�قت�� - واآلن أعتقد أنك تروق ��
سمعت أنك مت ميتة معذ�ة، لهذا سأسمح لك �الرح�ل.. فقط
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طة، فلسوف لو سمعت عنك ثان�ة، أو سمعت أنك أ�لغت ال��
. � � األل�مت�� � الدق�قت�� أعرض نف�� لهات��

لم �صدق الجاسوس أذن�ه، وغادر الم�ان ملهوفا.. �ان
� الخارج..

يتظاهر �الث�ات، ل�ن (سا�م) سمعه يتع�� ��
قال الرئ�س:

� إحدى اللجان
- واآلن الوقت �مر ��عة، وعندي اجتماع ��

�
� هنا األسب�ع القادم لإلفطار.. ال أرغب ��

اإل�سان�ة.. لذا نلت��
ء آخر. �

مناقشة أي ��
صاح السكرت�� محتجا:

- ل�ننا لم نناقش العمل�ات القادمة.. المفروض أن نفعل..
خاصة وقد رحل الجاسوس.

- لو أنك ذه�ت لدارك وسلقت رأسك �أنه ساق لفت،
.. ك�ف تعرف �ا أحمق أنه ل�س ب�ننا فل��ما أحس�ت التفك��

جاسوس آخر؟

ومن جد�د ارتجف (سا�م).. لو لم �كن الزع�م قادرا ع�
فضحه كـ (جوجول)، فهو غ�� قادر ع� الثقة �ه �اآلخ��ن.. �ان
� ع� ال�حث عن م�ان األر�عة ال�اقون ينهضون اآلن، عازم��
للغداء، ألن الوقت �ان منتصف اليوم اآلن.. وخ�ج (سا�م)
)، وأثار دهشته أن الجل�د �دأ �سقط.. �دورە إ� م�دان (ل�س��
أثار دهشته أ��� أن هناك متجرا ع� الجانب اآلخر، وأن رجال
� إ�ار امرأة قب�حة تقف خلف الزجاج

�قف أمام الزجاج يتأمل ��
وفسور (دي فور) العجوز.. � قم�ص نوم م�سخ.. إنه ال��

��
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ح�ح � برغم الطقس و�رغم الجل�د �دا أن هذا الرجل لن ي��
أ�دا.. غ��ب هذا.. قّدر أن الرجل – مهما �ان غ��ب األطوار - ال
يه�م ح�ا بهذە المرأة القب�حة، ل�نه �التأ��د مصاب �مرض ما
ات.. ُ�ّ (سا�م) ألن من أمراض الش�خوخة، �جعله يتصلب لف��
هذا العجوز المهدم لن �الحقه.. ع� األقل هو �حاجة إ� ساعة
واحدة �ع�دا عن هذا الجو المسموم.. ساعة �درس فيها

الموقف.

� أحد
� الشوارع قل�ال ثم قرر أن ي�ناول وج�ة ��

�� �
م��

مطاعم (سوهو). دخل المطعم فأصابته الدهشة ألنه وجد
� من كوب وفسور الفوضوي جالسنا إ� منضدة �شفط الل�� ال��
� الجل�د �الخارج، وسأل

. اندفع خارجا من المطعم ووقف �� كب��
نفسه وهو �عض شار�ه األصفر:

- أتكون هذە الجثة تقفو أثرى؟ لن �كون األحد غب�ا إ� حد
. �

إرسال رجل أع�ج خل��

ا�د، � � ط��ال نحو حد�قة (كوفنت)، ب�نما الجل�د ي��
م��

�ت) � (فل�ت س��
و�لسعه �أنما هو ألف نحلة.. دخل مق� ��

وفسور العجوز وطلب قهوة سوداء.. فما إن فعل ح�� دخل ال��
�� � إ� الم�ان، وطلب ك��ا من الل��

سقطت عصا (سا�م) منه ع� األرض محدثة دو�ا معدن�ا،
وفسور لم يتحرك.. �ان (سا�م) اآلن - وهو �ارد �ط�عه - ل�ن ال��
� يرى ألعاب الحواة.. إنه لم ير � ح��

�لهث �ما �لهث ال����
ع��ات أجرة ت��عه ومن المؤكد أن الرجل جاء مش�ا.. والرجل

� �الطيور.
اقة ب�نما هو �م�� � � �ال��

�م��
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� لم �ذقها، ك قهوته ال�� لم يتمالك إال أن �أخذ عصاە و���
، و�ــه�ع إ� ال�اب الدوار.. �انت هناك حافلة تدور حول المنح��
� مقعدە.. هنا سمع

فه�ع وتمسك بها، و�عان ما �ان �جلس ��
ى ق�عة من وراء مقعدە لهاثا من صدر أضناە ال��و.. نظر ل��
وفسور (دي ووجها مألوفا يرتق�ان درجات الحافلة.. إنه ال��
فورمز) ذاته.. حر�اته �طيئة مرهقة.. �ل أطرافه ترتجف.. ال ت�اد
ء �دل ع� أنه ركض وراء الحافلة �

تدب ف�ه الح�اة.. ل�ن �ل ��
كبها.. ووثب ل��

وثب (سا�م) من الحافلة، وانطلق يركض ع�� أزقة (فل�ت
�ت) الجان��ة.. �دخل هنا و�خ�ج من هناك.. ح�� أتم س��
�ن دورة �املة ليتأ�د ما إذا �ان هناك من يراق�ه.. وقف ع��
� السمع.. �انت الغيوم تمأل سماء لندن، ح�� إن

�لهث و�ص��
الل�ل دنا ق�ل األوان، وال���ة �انت تفعم الجو.. هنا سمع صوت

ع�از ذلك األع�ج القادم من جهنم.

قرر أن �خ�ج إ� الشارع العام، ووجد نفسه أمام �اتدرائ�ة
القد�س (بول).. �انت الشوارع خال�ة تماما وأدرك أن هذا
� ألن العاصفة الثلج�ة تزداد شدة، وألن اليوم هو األحد..

منط��
اء غ���ة �أننا تحت الماء ال فوق األرض.. المصابيح السماء خ��
� هذا الوقت الم�كر.. وال�اتدرائ�ة ت�دو �أنما �� جسم

مضاءة ��
أسود �جثم ع� السماء.

� ي��عه، وأحس أن ال�اتدرائ�ة
�ان �عرف أن الشبح الش�طا��

� �دە واستدار ليواجه مطاردە..
تحم�ه قل�ال.. رفع العصا ��

وفسور ب�طء ع�� الزقاق من خلفه.. �ان �ل ما ف�ه جاء ال��
� � �ل األزقة الملت��ة ال��

�� �
معوجا �أنما �شوە ش�له من الم��
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، أو � م�� فيها.. ي�تظرە (سا�م) �ما انتظر القد�س (جون) التن��
ا نهائ�ا أو �موت.. ل�ن الرجل جاء، ومر �ه �ما ي�تظر المرء تفس��

�أنما هو غ��ب عنه تماما..

اءة �أنما �ل هذە �اد (سا�م) �جن. الرجل يت�ف ب��
، فل�ح �

المطاردة �انت مصادفة.. تمل�ه ن�ع من الحقد الص��ا��
� لو �عصاە �أنما �ط�� ق�عة الرجل، وقال ش�ئا ع� غرار: امسك��

� الساحة.
استطعت.. ثم راح يركض ��

�
ء، وقد راح الرجل �م�� �

اآلن لم �عد أحدهما يتظاهر ���
. � وراءە �خ� واسعة، و�ن احتفظ وجهه �جد�ة ووقار غ��ب��
اتجه (سا�م) إ� الميناء.. دخل إحدى الحانات القذرة المألى
ب�حارة أجانب، ح�ث ال �د أن المشاجرات تتم �المدي، وح�ث

ي�اع األفيون �التأ��د.
. � وفسور الم�ان، وطلب ك��ا من الل�� �عد قل�ل دخل ال��

☆ ☆ ☆
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الفصل الثامن
وفسور �ف� ال��

� مقعد، وأمامه وجه
ا وجد (سا�م) نفسه جالسنا �� أخ��

� نفسه أنه ر�ما �انت المطاردة وفسور الشاحب، راح �م�� ال��
� �مطاردة العضو

لس�ب ال �فهمه.. ر�ما �ان هناك تقل�د �ق��
الجد�د ع�� األزقة.. ر�ما هذە من طقوس االحتفال �الخم�س..

ر�ما..

� فاجأە الفوضوي ، ح�� �ان �ستعد ألول سؤال د�لوما��
العجوز �سؤال ال ك�اسة ف�ه:

؟ �� - هل أنت ��

�
�ان سؤاال غ���ا.. آخر سؤال توقعه.. فلم �جد إال ما �ك��

الصطناع السخ��ة:

؟ لم تقول ذلك؟ �� - أنا ��
طة.. - األمر سهل.. أنت ت�دو كرجل ��

�� من المطعم؟ هل يوجد - هل �س�ت وأخذت ق�عة ��
؟ � رقم ملصق ع� ث�ا��

؟ - هل أنت مخ��

ب � نفاد ص�� ثم كرر السؤال وهو ���
سألها الرجل ��

المنضدة �كفه العجوز.
- ال�

قالها (سا�م) �أنه رجل يتوسل للجالد ع� منصة المشنقة..
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- هل تقسم ع� هذا؟ أنت ال تعمل مع (سكوتالند�ارد)..
أنت فوضوي ومفجر دينام�ت..

طة �أي ش�ل.. - لست مع ال��
� مقعدە وقال:

وفسور �� � ال��
�� اس��

� معهم��
- هذا مؤسف.. أل��

وثب (سا�م) من مقعدە وهتف:

- ماذا تقول؟

طة.. ل�ن ال جدوى من هذا ما دمت � رجل �� - أقول إن��
تقسم أنك لست منهم.

� ج�ب
وأل�� ع� المنضدة ب�طاقة زرقاء تماثل تماما ما ��

(سا�م).. هنا فقط أدرك (سا�م) �م �ان أحمق.. لم �كن الشيخ
طة، و�الطبع �ان �صطنع � ال��

الذي فر منه سوى زم�ل ��
�
العاهة والش�خوخة، ط�ح برأسه إ� الوراء وراح �ضحك ��

�ا.. هست��

�ضحك، ح�� إنه أثار دهشة �عض الس�ارى، وسأله
أحدهم:

- عالم تضحك �ا ر�س؟
. - ع� نف��

وفسور �أن وواصل الضحك المجنون، ح�� نصحه ال��
� استمتاع:

يتوقف، سأله (سا�م) ��
- إذن أنت لست ش�خا..
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- ال أدري.. لقد احتفلت ق���ا بيوم م�الدي الثامن
.. ل�ن ال أستطيع أن أن�ع المك�اج هنا، ألنه معقد � والثالث��

وصعب اإلصالح..

- هل كنت تعرف أن (جوجول) عم�ل هو اآلخر؟
� وارتجفت هلعا.. - ال.. وقد حس�ت الزع�م �عي��

- ل�ن مع�� هذا أننا كنا ثالثة�� ثالثة ضد أر�عة� فقط لو
كنا نعرف وقتها لما خش�نا ش�ئا.
وفسور وقال: أسود وجه ال��

- ح�� لو كنا ثالثمئة فال جدوى من أن نهزم األحد��

عاد وجه األحد ��عا و�وض�ح تام إ� ذا�رة (سا�م) وقد أثار
�رة تبهت مع هذا رع�ه.. �ل الوجوە األخرى مهما �انت ��
ا مخ�فا، �ان عل�ه أن الوقت، إال هذا الوجه فقد ظل حا��
� ال�ون دون

ك ش�ئا �خافه �� يواجه الرجل ألن المرء �جب أال ي��
� حماسة:

وفسور �� مواجهة، قال ال��

ء علينا أن نمنع عمل�ة �ار�س �
- علينا أن نقاوم، وأول ��

هذە..

وك �له للدكتور (بول) - وك�ف؟ إن األمر لم يناقش وهو م��
�ما تعلم..

؟ � - أر�د الوصول إل�ه.. أين هو؟ هل تلحق ��
وفسور وهو �حمل ق�عته: قال ال��
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� ج�انا.. ل�كن. أنا
�� ا أنك تعت�� � كث�� - أيها الشاب.. �سلي��

مؤمن �استحالة قهر األحد.. سأدعك تعرف هذا بنفسك.

�
غادر االثنان الحانة، و�ان الجل�د قد توقف، إال أنه ذاب ��

ة زلقة هنا وهناك، و�انت �عض كتل الجل�د لم تذب برك صغ��
� الضوء الخافت، مش�ا قل�ال

�عد، ل�نها ا��س�ت لونا رماد�ا ��
وفسور وقال: ح�� وصال إ� ضفة النهر، ثم توقف ال��

- من هنا �مكننا أن نرى ما إذا �ان الدكتور قد آوى إ�
فراشه �عد.. إنه مولع �صحته و�حب النوم م�كرا.. إن غرفة

نومه �مكن رؤ�تها من هنا..

ع� الناح�ة األخرى من (الت�مز) �انت مجموعة من البيوت
ت�دو �أنما �� معلقة ع� صفحة الماء.. وأحدها �الذات �ان
شامخا �أنه ب�ج (�ا�ل) ��الف العيون.. وشعر (سا�م) الذي لم

� حلم..
ير ناطحات سحاب أم���ا قط أنه ��

وفسور عنق حذائه الط��ل �عصاە وقال: ب ال�� ��
- لقد تأخرنا ونام الرجل.. تعال ن�ناول العشاء وغدا نراە..

�ان (سا�م) �شعر براحة �الغة.. إن ال��اض�ات تقول إن
� �ضاف لواحد آخر، ل�ن (سا�م) شعر الواحد يتضاعف ح��
�
�أنه تضاعف اآلن لمائة ألف ضعف.. وراح �سكب قصته �لها ��

� النها�ة قال:
أذن جارە.. و��

ء. �
- لقد تنكر (جوجول) ج�دا ل�نه �الغ �عض ال��

- لقد حاول أن ي�دو �ما يتخ�ل الفوضوي.. أما أنا فأرسم
ع� وج�� (بورت��ه).. �الواقع أنا بورت��ه �� �مثل رجال حق�ق�ا
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) ع� قدر � (نابو��
وفسور (دي فورمز)، وهو اآلن �� �د� ال��

�ن � (و�ل�ز).. وهناك عرفت كث��
.. أنا ممثل واس�� الحق��� عل��

� ذات مرة
من األجانب الفار�ن، وس�ان قاع المجتمع.. و��

� العجوز العد�� (فورمز).. �ان مقززا
تعرفت الف�لسوف األلما��

� تقل�دە مظهرا وسلو�ا..
� راغب �� إ� حد �شع، وقد خطر �� أن��

.. كنت أتوقع سماع �
ج��ت أن أتنكر مثله وخرجت لرفا��

� لعنة � ق��لت �صمت مذهل.. لقد حلت �� الضح�ات، ل���
ء �

� أي �� الممثل الخارق للعادة.. أذهلتهم، ولم يتصور أحد أن��
� هذا الدور،

.. كنت أفضل منه �� � عد��
سوى بروفسور ألما��

فهو شيخ وال �ستطيع أن ي�دو �الضعف الذي �ستطيع شاب
مث�� أن ي�دو �ه.. �ان مشلوال �حق، ل�ن الشلل منعه من أن

� ي�دو مشلوال مث��

� �عد أ�ام حال �� أن أخ�ج إ� الشارع أجرب شخصي��
�
� مطلوب �� � وقال �� إن�� طة استوقف�� الجد�دة، ل�ن رجل ��

طة.. قلت �لهجة ألمان�ة مصطنعة: نعم أنا مطلوب.. قسم ال��
ل�ن من بؤساء األرض ذهبنا للمخفر، وهناك عرفت أن شهرة
� ض��

وفسور جعلت (سكوتالند�ارد) ترغب �� � لدور ال��
أدا��

لها.. و�انت هذە �� ال�دا�ة..

� أجد ء، ح�� إن�� �
� �ل ��

وفسور �� ومن يومها �ت ال��
� أ�ون � التخلص من مش�ته وط��قة �المه ح�� ح��

ع�ا ��
وحدي..

☆ ☆ ☆
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الفصل التاسع
الرجل ذو الع��نات

وفسور: قال الرجل الذي �ان ال��

� غدا الدكتور (بول) لنعرف ال� منه،
ض أن نل�� - المف��

و�� مهمة أ��� خطورة وع�ا من �قة جواهر التاج من ب�ج
لندن.. إن هذا الرجل - �عد الرئ�س -ألخطر أعضاء المجلس
ء �الذ�اء والحي��ة والفحولة، وما هم حدة، إنه م�� وأذ�اهم وأ���
� أ�ارە تحت شعر هذا الرجل ذي

� أخ�� �ان األحد أحمق ح��
� من هذە المقا�لة، فعلينا أن الع��نات لو أردنا أن نخ�ج سالم��

.. � نضع شفرة للتفاهم ب�ننا �الطرق ع� المنضدة أو الركبت��

وراح �طرق ب�دە ع� المنضدة و�علم (سا�م) تلك الشفرة،
� التعلم ألنه �ان

� ابتكرها من ق�ل، ولم �جد (سا�م) ع�ا �� ال��
ا بهذە � الحق�قة راح �حلم كث��

��ــــع الفهم شغوفا �األلغاز، و��
� أثناء النوم.

الط��قة ��
☆ ☆ ☆

� شقته منهم�ا �ال�تا�ة،
�ان د. (بول) جالسا إ� منضدة ��

ب�نما أضواء الفجر ت��دى من وراء ستار النوافذ، ال �دري (سا�م)
لماذا ذكرە هذا المشهد �الثورة الفر�س�ة والمقصلة، و�أن
) يوقع أوامر اإلعدام.. الطب�ب الجالس هو (مارا) أو (رو�سب��
� جمجمته فجوتان

�ان �ضع ع��نات سوداء �دت �أنما ��
� سوداوان، و�أن رأسه هو رأس الموت ذاته.. فلما رأى الرجل��

اب�سم ونهض �خفة، وتناول معطفا من ع� مشجب خلفه
وأح�مه ع� جسدە.
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وفسور �لهجة (دي فورمز) ال�طيئة: وقال ال��

� هذە الساعة الم�كرة �ا رفيق.. ل�ن
- أعتذر إلزعاجك ��

ء لرحلة �ار�س، ولدينا أن�اء ال �
أعرف أنك أعددت عدة �ل ��

تحتمل التأج�ل.

وفسور ال�الم اب�سم الدكتور (بول) ولم يت�لم.. فواصل ال��
� وهن:

��

- إن الرفيق (سا�م) وأنا لدينا ما �حملنا ع� أن نطلب منك
ح تأج�ل هذە المهمة.. والوقت ال �سمح �التوضيح ل�ننا س���

ور�ا. لك لو رأ�ت هذا ��
�ان الطب�ب ثابتا صامتا إ� درجة حطمت أعصاب (سا�م)..
اب�سامته خف�فة، و��ماءات رأسه مهذ�ة، لوال صمته الغ��ب..
وفسور تق�ع ع� المنضدة وقرأ (سا�م) وهنا راحت أنامل ال��

� هذا الش�طان ح�� الرسالة: هلم خذ دورك أنت.. فقد امتص��
الجفاف�

� شجاعة مرتجلة:
قال (سام) ��

� شخص�ة ، حسب�� � �مقا�لة مخ��
- الحق�قة أن الحظ أسعد��

اب ح�� مهمة.. دعوته إ� الحانة وقدمت له ال�ث�� من ال��
انحلت عقدة لسانه.. وقال �� إنهم يتوقعون خالل أ�ام أن

� فر�سا..
�� � �عتقلوا المارك��

كه �ستمر من هذە النقطة.. وفسور أن ي�� هنا أشار له ال��
� موشكة ع� االنفالت من نظرات الرجل و�انت أعصاب الرجل��

الثابتة واب�سامته المهذ�ة.
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� نفس (سا�م).. ن�ع من و�� الشعراء،
ء ما �دأ يتالعب �� �

��
.. � ثم تحول هذا إ� �ق��

مال إ� األمام وصاح �صوت آمر:

- دكتور (بول).. هال نزعت ع��ناتك من فضلك؟

� ذعر
وفسور من م�انه وقد ��� شلله ونظر �� وثب ال��

غاضب إ� (سا�م).. ل�ن (سا�م) �ان اآلن كرجل وضع ثروته
فه ع� مائدة القمار وهو �انتظار نها�ة اللع�ة.. ومن دون و��
�الم مد الدكتور �دە إ� ع��ناته ونزعها.. �ان المشهد ال
�صدق.. �أنما الرجل تحول إ� ضفدع أمام عي�يهما.. �الواقع لم
�كن المشهد أقل غرا�ة.. لقد �ان الوجه الذي طالعهما وجه

� مالمحه براءة وطي�ة ال تخف�ان ع� أحد.
�� � .. ص�� � ص��

� جذل:
وهتف (سا�م) ��

�� كنت أعرف هذا�� فقط - أنا شاعر وحد�� ال �خ��
� ب�نما وجهه الع��نات السوداء �� ما أعطاە سمت الش�اط��

وس�م قس�م..
وفسور لل�الم مرتجفا: عاد ال��

- نعم.. إنها تحدث فارقا.. واآلن �خصوص العمل�ات �ا
دكتور..

- سحقا للعمل�ات� أال ترى وجهه؟ إنه منا� سأخاطر بهذا
. بنف��

ووضع ال�طاقة الزرقاء الالمعة ع� المنضدة، فانفجر
الطب�ب ضاح�ا، وللمرة األو� سمعوا صوته:
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� أن�ما جئتما م�ك��ن أيها الشا�ان.
- �سعد��

�مكننا الذهاب لـ (�ار�س) معا..

وط�ح ب�طاقة زرقاء مماثلة إ� المنضدة.. هنا هتف (سا�م)
ب الجدار �ق�ضته: � ذهول وهو ���

��

�
ون أ��� من مفجري الدينام�ت �� - إذن �ان هناك مخ��

� � ذلك المجلس اللع��
- إذن كنا أر�عة ضد ثالثة..

وفسور: قال ال��
- �ل كنا أر�عة ضد واحد ال ق�ل لنا �ه..

: قال الطب�ب �لهجة ذات مع��
.. - واحد من هؤالء الثالثة ال ي�ت�� لل���

طة م�افحة، وح�� لهم الطب�ب ك�ف أنه التحق ���
، ل�ن ش�له �ان ميئوسا منه ألنه ي�دو (�الدستور � الفوض����
) �ما قالوا.. ال يو� إال �الفض�لة والتهذ�ب، وهو بهذا �

�طا�� ال��
فاشل تماما ولن �صدق أحد أنه فوضوي، مهما قال أو فعل..
� غرفة مظلمة والذي لم يرە

ل�ن القائد الع�قري الذي �جلس ��
أحد قط، قال لهم إن ع��نات سوداء تكف�ه.. كتفان ع��ضان

� الشارع..
� يرونه �� ، ولسوف ��خ األطفال ح�� وشعر قص��

وفسور م�� �ان الرجل عاصفة �حق، ولم ير (سا�م) وال ال��
وك�ف حجز التذا�ر، وال أخذهم إ� الميناء.. فجأة وجدوا

أنفسهم فوق القارب المتجه إ� (�ال�ه).. قال لهم الدكتور:
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�
� حامال القن�لة، ل�ننا سنلحق �ه �� - لقد س�قنا المارك��

الوقت المناسب..

- وماذا نفعل وقتها؟

- أعتقد أن علينا �سل�مه �مفجر قنا�ل.. ل�ن هذا ل�س
� ال�ون

، وهو أتعس رجل �� � مرت�ط �قسم للسكرت�� بوس�� ألن��
�
- ر�ما �س�ب سوء هضمه أو �س�ب م�ادئه الهدامة - إنه ��

جهنم �الفعل، وأنا ال أستطيع أن أحنث بوعدي مع رجل كهذا،
� أ�ون �من �طلق النار ع� م��ض جذام.. ألن��

قال (سام):

- وأنا كذلك مرت�ط �قسم ال أستطيع التحرر منه.. ال
طة.. � إ�الغ ال�� �مكن��

وفسور: قال ال��

� كنت ممثال، - وأنا كذلك.. لقد ارتك�ت جل اآلثام ح��
� ال أنوي الحنث �القسم أ�دا.. ل�ن��

.. من الواضح أن عليهم اتضح لهم موقفهم اآلن بوض�ح أ���
� الغالب لن �كون أمامهم إال

طة، و�� أن يت�فوا �ع�دا عن ال��
� سالم.

� أو تعط�له إ� أن يرحل ق�� روس�ا �� خطف المارك��
☆ ☆ ☆
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الفصل العا��
الم�ارزة

ە.. فقد �انت معن��ات (سا�م) عال�ة �ش�ل ال �مكن تفس��
.. لقد � استقر رأ�ه ع� الط��قة الوح�دة المث� لتعط�ل المارك��
� أحد األند�ة، واتهمه

�� � � فر�سي�� اتجه إل�ه وهو جالس مع ن��ل��
� جذب أنفه (و�� دعوة للم�ارزة).. قال

�أنه أهانه، وأنه يرغب ��
ة: � ح��

�� � المارك��

،( � كنت أت�لم مع الس�دين عن (فاج�� - ك�ف أهنتك؟ إن��
� ُ�عزف ج�دا.. � أحب أن أسمعه ح�� وقلت إن��

) �صورة .. ف�� �انت تعزف (فاج�� - هذا هو، لقد أهنت أ��
س�ئة�

� �الفتاة ذات الشعر األسود.. - وأ�د�ت إعجا��
� أ�� �انت حمراء الشعر� � - أنت م� ع� إهان��

وفهم الرجال أن الف�� ثمل، وأنه ي��د االستفزاز لمجرد
االستفزاز.. فال �أس من تعل�مه درسا قاس�ا.. و�عان ما ق�ل
ط الف�� أن تتم � اش�� � تحدى الف�� للم�ارزة.. الم�ارزة ال�� المارك��

� الساعة السا�عة ص�احا.
�الس�ف، و��

� الم�ارزة، ل�نه ع�
� �ارع �التأ��د �� �ان �عرف أن المارك��

األقل �ستطيع تعط�له.. فلو طالت الم�ارزة، لما استطاع الرجل
اللحاق �قطار السا�عة والنصف المتجه إ� �ار�س، و�التا��

ط أن تتم � اش�� �فقد موكب الرئ�س وض�فه.. و�ان أن المارك��
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� م�ان ق��ب من خط السكة الحد�د�ة، ومع�� هذا
الم�ارزة ��

� القطار.
أنه قرر أن يتخلص من خصمه ��عا ثم ي�ب ��

� الص�اح اتجه (سا�م) إ� م�ان الم�ارزة مع شاهد�ه:
و��

� �دا�ة جماله، وتناقضت
وفسور.. �ان ال��يع �� الطب�ب وال��

ة والزهور الصفراء ال�انعة �ش�ل ال يوصف مع ث�اب الخ��
الشهود السوداء وق�عاتهم العال�ة..

- فلن�دأ�

� نفاد ص�� وأطاح بزهرة �طرف س�فه.. �ان
�� � قالها المارك��

� من �ن دق�قة ال أ��� �منع فيها المارك�� (سا�م) �حاجة إ� ع��
�ن دق�قة �كون القطار قتله، ور�ما �حاول أن يؤذ�ه �عد الع��

قد رحل.
- التحم��

� وهو �ل�ح �س�فه.. و�عان ما راح الس�فان قالها المارك��
يتقارعان.. �ان (سا�م) �درك مدى براعة خصمه وقوته، وقدر
� هذە

� الح�اة.. ل�نه ��
� الغالب آخر ساعة له ��

أن هذە ��
اللحظة شعر �حب عارم لل�ون.. ح�� �ان بوسعه أن �شعر

�العشب تحت قدم�ه ينمو.

� �حارب وعينه تنظر من آن آلخر إ� خط �ان المارك��
السكة الحد�د�ة وراء ظهر (سا�م)، وفجأة �دا عجوال نافد
� اآلن ذاته.. لم

الص�� إ� درجة أنه �دا �أنما يهاجم �مائة سالح ��
�حتج (سا�م) إ� النظر للوراء، فاألمر واضح.. إن قطار (�ار�س)

� إ� حد ما.. قد ظهر اآلن.. وهذا ش�ت ان��اە المارك��
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يوشك (سا�م) أن �قسم أنه طعن خصمه أ��� من مرة، �ل
� جسد

� مرة من المرات �اد �ك� الس�ف وهو يولجه ��
إنه ��

، ل�ن الرجل تراجع للوراء وواصل الهجوم، ونظر (سا�م) � المارك��
ة.. وال نقطة دم واحدة.. جن جنونه وقرر هذە � ح��

لس�فه ��
.. سدد ذؤا�ة الس�ف إ� � المرة أن يوجه اهتمامه لعنق المارك��
عها لم ير نقطة � حنجرة الرجل وأغمدها �قسوة و��ار فلما ان��

دم واحدة.

انتاب (سا�م) ذعر خارق للطب�عة.. صحيح أنه أص�ب �ذعر
� حسب الرجل المشلول يركض وراءە، ل�نه اآلن مماثل أمس ح��
� ش�طان.. ر�ما هو الش�طان يوشك ع� االعتقاد �أن هذا المارك��

ذاته.

� المحطة
اآلن يتعا� صوت صفارة القطار وهو يتوقف ��

الق���ة.
� عن القتال وأل�� �س�فه صائحا: فجأة توقف المارك��

- لحظة� أر�د أن أت�لم.. لقد جاء هذا الشاب أمس وطلب
، وأنا اآلن أعط�ه هذە الفرصة. �

أن �شد أن��
� حنق صاح الدكتور:

��
ل�ن هذا فعل غ�� الئق..

� أعرضه عل�ه اآلن.. إن الموض�ع �الغ األهم�ة، - ل���
� ألحقته �ه من مهانة.. فهل ولسوف �سوي ما �حسب أن��

� أم ال؟
� شد أن��

ترغب ��



4609

، فنظر � وانح�� لألمام وقرب أنفه األرستقرا�� من الف��
عه من م�انه � � تردد ثم اعت� األنف �أنما ي��

(سا�م) حوله ��
� �دە.

وشدە إل�ه.. وفجأة خ�ج األنف ل�ستقر حرا ��
� ضاح�ا وصاح: انفجر المارك��

� األ�� فعل�ه �ه.. - لو �ان هناك من �ف�د من حاج��

ومد �دە ب�ساطة ل�سلخ حاج�ه األ�من ومعه جزء ال �ستهان
از: � � اشم��

�ه من وجهه.. هنا صاح أحد شاهد�ه ��

� أعمل لدى ج�ان �لف نفسه �الضمادات - لوكنت أعرف أن��
من أجل الم�ارزة�� لهذا لم تدمك أ�ة طعنة�
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.. فقد وصل القطار.. .. ل�ن ال وقت للتفس�� - أنت مخ��

�ان اآلن ي�دو كفزاعة لها نصف وجه مسل�خ، تقف ملوحة
�ا.. � هست��

� �ضعها ع� رأسه �� �ذراعيها.. ومزق الجمة ال��
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�
وهتف:

� - أنا ال أهتم �القطارات.. ال أهتم �أن ألحق �القطار، ل���
. � أهتم �أن �لحق القطار ��

- وما مع�� هذا؟
� راحة �دە..

ء.. إن األحد �ضعنا اآلن �� �
� �ل �� - �ع��

- نحن.. ما مع�� نحن؟
طة ط�عا.. - ال��

ا المعا م�سقا، وكشف رأسه �ال�امل، و�ان شعرە أشقر قص��
طة.. كشعر �ل كو�ستا�الت ال��

طة تعرف اس�� ج�دا، ومن - أنا المف�ش (رات�ل�ف).. وال��
� � شخصي��

طة.. ل�ن لو كنتم �شكون �� الواضح �� أن�م من ال��
فإل��م ال�طاقة الزرقاء..

وفسور ب�دە: � تعب وسأم ل�ح ال��
��

- أوە.. ال ترنا إ�اها.. إن لدينا أطنانا منها�
� دهشة:

وهتف (سا�م) ��

� هو من - ر�اە� ل�ن مع�� هذا أن �ل مجلس الفوض����
�ن.. لم �كن هناك فوضوي واحد سوى األحد.. ما مع�� المخ��

هذا؟

�
�ن �� - معناە أن األحد أذ� منا جم�عا.. �ضع �ل المخ��

كهم يراقبون �عضهم، ب�نما المجلس األع� مجلس واحد، و���
ل�س أع� ع� اإلطالق.. �ان �مسك الخيوط �لها و�عرف �ل
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.. أما عن ء، ب�نما نحن نلعب المسا�ة �األطفال الحم�� �
��

ە � أعرف أن األحد وسكرت�� � القطار، فهو أن��
�� � ء الذي يهم�� �

ال��
غادرا هذا القطار اآلن �الذات��

� حقي�ته ل�خ�ج منظارا مق��ا
ثم إنه نظر �ع�دا، ومد �دە ��

ووضعه ع� أنفه، وقال - �ما توقعت.. إن األحد قادم إلينا من
المحطة ومعه عصا�ة من رجاله.

تناول د. (بول) المنظار ونظر �دورە، ثم قال:

- ر�ما كنت ت�الغ.. ل�س األحد ب�نهم، وقد �كون هؤالء
� اتجاهنا..

مجموعة من الس�اح �مشون ��

- لو �ان هذا صح�حا، فلماذا �غ� �ل منهم نصف وجهه
�قناع أسود؟��

☆ ☆ ☆
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الفصل الحادي ع��
طة المجرمون �طاردون ال��

� األشجار - هل ، ب�نما هم يركضون ب�� � سأل (سا�م) المارك��
�� أن أعرف إالم فرارنا؟

� �ل م�ان..
- إ� م�ان ال �س�طرون عل�ه.. إن أصابع األحد ��
ر�ما لم �فلت منه سوى هذا الم�ج الذي نركض ف�ه�

- ال أصدق هذا.. مستح�ل أن �كون �ل العالم قد صار
فوض��ا فجأة..

� الوهم الشائع أن الفقراء �مكن أن �كونوا
- أنت تقع ��

� �أتون من ون ثوارا ل�ن الفوض���� .. الفقراء قد �ص�� � فوض����
ار فقط.. الفق�� تهمه األرض أما صفوف الفالسفة األ��
� أي لحظة أن يهجر وطنه و�رحل إ�

الفوضوي فال.. �مكنه ��
(نيو غي��ا) مثال..

� �كون نظام الح�م س�ئا، أما الفوضوي الفق�� �غضب ح��
فال ي��د أي نظام ح�م أصال.

� النها�ة قا�لوا حطا�ا فر�س�ا �عمل، ومعه ع��ة امتألت
��

ة أقنعوە �أن �قلهم.. لنصفها �الحطب.. �عد مساومة قص��
اجتازت الع��ة أ��� الغا�ة، و�انت �طيئة ل�ن �عتها ع� األقل
تفوق الرجل العادي.. و�عد قل�ل �دأت كثافة األشجار تقل..
نظر (سا�م) للوراء فرأى ذلك الحشد من الناس ما زال ي��عهم..
حشد غ��ب من الناس ي�دو �ل منهم عادي المظهر، ل�نك لو
ة � يتحركون بها كرجل واحد، �ال تلك ال�ع�� تأملت الط��قة ال��

ات العامة، المتألت منهم ذعرا. ة لمس�� � المم��
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� وقد أدرك ما �فكر ف�ه (سا�م): قال المارك��

ة.. ر�ما هو �ع�د ل�نهم � - نعم.. هذە �� لمسة األحد المم��
�خشونه �الموت.. لهذا �مشون �انتظام، و�تحركون �انتظام

ور�ما �فكرون �انتظام.

)، ومن ا يرون ال�حر، والمرفأ الصغ�� المس� (ال��� أخ��
خلفهم �دا أن سحا�ة المطاردين السوداء لم �عد لها وجود.. �اد
الجواد �صدم أنفه برجل عجوز له شار�ان كثان أب�ضان، �جلس
جل � الشمس خارج مق� اسمه (الشمس الذهب�ة).. ف��

��
، الرجال �سألونه أن �سامحهم.. �ان هو صاحب المق� الصغ��
� فر�سا.. رجل ط�ب

وهو من نمط نادر �صعب أن تراە إال ��
سمح القلب �حب الح�اة وتح�ه.

اح الرجال وظفروا ب�عض الطعام، ثم حصلوا ع� هناك اس��
� ج�اد �سمح لهم �مواصلة رحلتهم، والفرار من ج�ش الفوض����

الذي �طاردهم.
☆ ☆ ☆

� وصلوا إ� �انت الشمس تلون الغرب �مختلف األلوان ح��
أقرب مدينة.. وقال لهم ال�ولون�ل – وهو فر��� من أصدقاء
� هذا ال�لد خمسة أث��اء؛ أر�عة منهم لصوص،

� - إن �� المارك��
والخامس صديق شخ�� له �مكن أن �قدم لهم العون، ولد�ه

ع��ة تعمل �محرك.
� صاح (سا�م): � خططهم، ح��

�انوا ي�ناقشون ��

- لحظة.. ما هذە الضوضاء؟
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أصاخوا السمع، فوصل إليهم ذلك الهدير الصاخب الذي ال
� إال ش�ئا واحدا: خيول� وشحب وجه ال�ولون�ل ولم �در ما �ع��

�قول، ب�نما �ساءل (سا�م) وهو ��ع من خ�ب الفرس:

- ومن أين لهم �الخيول؟

- ر�ما من نفس المق� الذي حصلنا ع� خيولنا منه.. ال�د
أنهم أرغموە ع� ذلك..

� ب�ت م��ــــح جم�ل عند أع� شارع
�ان د. (ر�نار) �ع�ش ��

� �سهولة.. نظروا حولهم ثم منحدر، ي�يح لك أن ترى القادم��
� فتح ال�اب - م�اال قرعوا الجرس.. و�ان د. (ر�نار) - ح��
ء اسمه �

لالستخفاف �مخاوفهم، وقال إنه لم �سمع عن ��
حركة فوض��ة عامة تجتاح ال�الد.
أشار ال�ولون�ل ألع� وهتف:

- وهذا؟ هل هو وهم؟

�
ا فوق التل.. �ان �� وا قوسا أسود كب�� ونظر الرجال ل��

الواقع مجموعة من الفرسان ع� ظهور خيولهم.. و�رغم أن
المجموعة �انت تتحرك �انتظام و�عة واحدة، فإن أحد
� �حر�ات عدة

الفرسان �ان يتقدم اآلخ��ن �فرسه، وهو �أ��
ب�دە، أوحت لألصدقاء أنه هو المطاَرد - �فتح الراء - ول�س

د �ك�ها.. المطار�
وأدركوا أنه ذلك السكرت�� المجنون لألحد.

صاح ال�ولون�ل:
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.. ل�ننا �حاجة إ� �
- أ�رە أن أقاطع هذا الحد�ث الثقا��

.. � س�ارتك خالل دق�قت��
اب�سم الطب�ب وقال:

.. ل�ن أعوذ �ا� من أن �فسد � - أشعر أن�م جم�عا مجان��
الجنون الصداقة.. هلموا إ� المرآب..

�انت لد�ه ثالث س�ارات، و�ان من العس�� أن تجد واحدة
� وجدوا منها تعمل، ألنه �ان قل�ل االستعمال لها، ل�ن ح��
واحدة قا�لة للتحرك، �ان الظالم قد �دأ �غ�� ال�ون.. �ان هذا
أ�ع مما توقعوا فإما أن الوقت مر ��عة خراف�ة، و�ما أن ش�ئا

ما حجب ض�اء الشمس.

�انوا اآلن �سمعون صوت حوافر، ل�نها حوافر جواد واحد،
وخمن الجميع أنه جواد السكرت�� المجنون الذي تقدم الجمع..
� الس�ارة جم�عا، وحاول (سا�م) أن �ديرها

وا �� إنه قادم.. انح��
فلم �ستجب.. هنا وصل السكرت�� ع� جوادە، و�اب�سامة ن�

وقف أمام الس�ارة ووضع �دە ع� كبودها.

دارت الس�ارة فجأة مع المحاولة التال�ة، و�عان ما طار
�ن �اردة إ� الوراء، وابتعد السكرت�� من فوق صهوة جوادە ع��
� ع� خيولهم، � امتأل الشارع �الفوض���� األصدقاء، ع� ح��
ته.. �� �ستأنف المطاردة هم من ع�� و�عان ما أقالوا سكرت��

معهم..

�ان الظالم دامسا اآلن، واضطر إ� إضاءة مص�اح �� يروا
� �مشون فيها، ألن الس�ارة لم تكن مزودة �أضواء.. الشوارع ال��

: وقال ال�ولون�ل الفر���
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طة، - ال توجد أضواء تع�د �� البهجة إال أضواء مخفر ال��
الذي سنصل إل�ه حاال �مجرد الخروج من المدينة..

�انت �عض المنازل اآلن قد أنارت مصاب�حها، فقال الدكتور
(بول):

- ال تقل �� إن س�ان المنازل هؤالء فوض��ون �دورهم.. لو
ل معنا.. � اش��كنا مع أعدائنا فلسوف �قاتل س�ان الم��
- ال أظن.. لسوف �قاتلون ضدنا.. ولسوف ترى��

فجأة دوى صوت طلقة، ومر جوارهم خ�ط من دخان، ثم
سمعوا صوت محر�ات س�ارات من خلفهم�

� ���ة:
قال (رات�ل�ف) ��

� من الطب�ب.. وهم �طلقون علينا - لقد حصلوا ع� س�ارت��
الرصاص��

واستطاعوا وسط المطاردة الصاخ�ة أن يروا وجوە �عض من
�طاردهم.. لقد �ان ب�نهم الطب�ب الودود (ر�نار) نفسه.. �ل

وصاحب المق� الذي حصلوا منه ع� الخيول�
� �د�ه وصاح:

وفسور وجهه �� دفن ال��
- لقد جن العالم��

� است�انة:
فقال د. (بول) ��

- ال.. �ل جننت أنا�

وهنا اصطدمت الس�ارة �عمود إضاءة فتهشمت مقدمتها،
وترجل الرجال.. ع� األقل قد حطموا ش�ئا مثلهم مثل
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.. ركضوا نحو الشا�� واستداروا ليواجهوا � الفوض����
�
مطارديهم.. �ان األفق �له �عج بوجوە �ارهة غاض�ة، تلتمع ��

� األسنان ضوء المصابيح.. وتعا� الزئ�� الغاضب من ب��
�
�� � المط�قة.. ي�دو أن أصحابنا صاروا أ��� الرجال المالع��

العالم، ولس�ب �صعب عليهم فهمه..

ء �
طة اآلن فلن �قدروا ع� عمل �� - ح�� لو جاء رجال ال��

.. � أمام �ل هؤالء الغاضب��
وفسور ع� صخرة جوار ال�حر قانطا، وقال: وجلس ال��

� سأذهب أنا - �لهم ذهبوا.. لم �عد أحد عاقال، و��دو أن��
.. � ��� اآلخر.. لم أعد أضمن أال ترتفع �دي من تلقاء نفسها لت��

� الس�ارة عال�ا، و�ان
رفع (سا�م) المص�اح الذي �ان ��

السكرت�� قد لحق �ه غاض�ا يوشك ال��د أن �س�ل من ف�ه،
فصاح �ه:

ە.. لقد - هل ترى هذا المص�اح؟ أنت لم تضعه ولم ت��
صنعه رجال أفضل منك.. رجال �ط�عون هللا قاموا �صهر
� �ل شارع تجد

الحد�د، و�داخله ح�سوا أسطورة النار.. ��
� �ل خ�ط من ث�ا�ك تجدهم، �دحضون فلسفت�م

آثارهم.. ��
ان أنت لم تصنع ش�ئا.. أنت تدمر المفعمة �القاذورات والف��

فقط..

وهوي �المص�اح ع� رأس السكرت�� ثم استدار الرجال وراءە
وصاح:

- سيوف� ن��د أن نلقن هؤالء درسا ق�ل أن نموت�
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� تلقاها، فلما �ة ال�� �ان السكرت�� ما زال متصل�ا �عد ال��
أفاق تحسس جمجمته وقال �لهجة رسم�ة آمرة:

� أق�ض عل��م - أنت ال تفهم موقف�م �ا مس�� (سا�م).. إن��
�اسم القانون��

- أي قانون؟
� سكوتالند�ارد..

- أنا مف�ش ��
وفسور: وأخ�ج من جي�ه �طاقة زرقاء المعة.. فهتف ال��

- إذن من نحن؟�
� األع� رأيت�م هناك.. � مجلس الفوض����

- أنتم أعضاء ��
� الماء:

� �س�فه ��
هتف د. (بول) وهو �ل��

� األع�.. - إذن لم �كن هناك قط ما �د� مجلس الفوضي��
�
.. و��دو أن هؤالء الش�اب لط��� طة حم�� هناك فقط رجال ��

المع�� �طاردوننا ألنهم �حسبوننا مفجري دينام�ت.
.. العامة والفقراء ال �جنون أ�دا.. وأنا من العامة أنا نف��

�التأ��د لم أجن..
☆ ☆ ☆
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� ع��
الفصل الثا��

ال�حث عن الرئ�س
� إ� (دوفر).. �انت لديهم ركب األصدقاء السفينة متجه��
مئات التفاص�ل ل�حكوها ل�عضهم.. ح� لهم السكرت�� ك�ف
جعل رجاله �ضعون األقنعة، �� �شعر الفوض��ون �أنهم منهم..
وح� (سا�م) ك�ف فروا ع�� ال�الد.. ل�ن ظل سؤال واحد ال
�جدون له جوا�ا: ما مع�� هذا �له؟ إذا �انوا جم�عا ض�اط

طة فمن هو األحد إذن؟ ��
: قال السكرت��

، - لسوف نعرف حاال.. فالغد هو موعد اجتماعنا األسبو��
� ال أ�� مهنة السكرتار�ة.. وأرجو أن تغفروا �� أن��

ومن الميناء ركبوا أر�ــع س�ارات أجرة، برغم أن الدكتور -
ح أن يركبوا س�ارة واحدة.. �انوا غ����ا هم تفاؤال - اق�� أ���
� فندق

�شعرون �حاجة ماسة ألن �كونوا معا.. قضوا ل�لتهم ��
)، ولم تكن مفاج�ت اليوم قد انتهت؛ ق��ب من م�دان (لسس��
� الفندق (جوجول).. جاسوس (سكوتالند�ارد)

ألنهم قا�لوا ��
الذي �ان يتظاهر �أنه فوضوي بولندي، وتم التعارف ب�نهم.

�
� الص�اح اتجهت كت��ة األصدقاء الستة نحو الفندق ��

��
)، ح�ث موعد اللقاء األسبو�� للمجلس.. وقال م�دان (لسس��

� م�ح:
الدكتور (بول) ��

� ل�سألوا واحدا - إن الوضع أفضل.. نحن ستة رجال ذاهب��
عن حق�قته..
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فة رأوە.. �ان أضخم من المعتاد، وهو جالس �قرأ � ال��
��

� حذر، �أن
وا الم�دان �� الج��دة وال يرفع عي��ه.. و�رغم هذا ع��

� تراقبهم.. �انوا قد اختلفوا حول (جوجول).. هل مئة ع��
ە، أم �دخلون �ه و�فجرون الموقف؟؟ واستقر �دخلون من غ��

.. �ساءل السكرت�� محتجا ع� الفكرة: الرأي ع� األخ��

- لماذا تهاجمون األحد بهذا االندفاع؟
ا.. - اإلجا�ة سهلة - قال (سا�م) - ألننا نخشاە كث��

فة المشمسة، و�� عالم األحد.. ح�اهم ا دخلوا إ� ال�� أخ��
�اسما وقال:

.. هل مات الق��؟ � � أن أرى �ل هؤالء مجتمع��
- �سعد��

ابتلع السكرت�� ر�قه وقال:
- �ال �ا س�دي.. لم تحدث مذابح.. وقد جئنا لنعرف مع��

تنا هنا؟ هل تعرف هذا �له.. من أنت؟ ماذا أنت؟ لماذا أح��
من نحن حق�قة؟ هل أنت رجل محدود الذ�اء يتظاهر �الدهاء،

أم أنت ع�قري �د�� ال�الهة؟ قل لنا..
� هدوء:

قال األحد ��

ء.. سأحاول أن أج�ب.. أما �
ء وأي �� �

- ت��دون معرفة �ل ��
.. من أنتم، فأنتم مجموعة من الحم��

- حسن.. وما أنت؟

نهض الرجل ف�دا طوله �جاوز ما هو مقبول أو معلوم،
وقال:
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- ت��دون معرفة ما أنا؟ (بول).. أنت رجل علم مثقف..
ء.. (سا�م).. أنت شاعر.. ل�نك �

� �ل ��
�مكنك أن ت�حث ��

ء عن هذە الشجرة وعن الغيوم فوقنا، ق�ل أن �
ستفهم �ل ��

تفهم من أنا.. ستفهم ال�حر ب�نما أظل أنا لغزا.. منذ �دء العالم
� �الذئب.. �ل األد�ان و�ل الفالسفة و�ل دور والناس �طاردون��

الع�ادة تحاول.. ل�ن لم �فلح أحد.

وق�ل أن �درك الرجال ما �حدث، تلوى الرجل فوق سور
فة �أنه (أورانج أوتان) عمالق.. ثم وثب، ق�ل أن يهوى ال��

، وقال: �
تمسك �قض�ب أف��

� الغرفة المظلمة الذي جعل�م
�م من أنا.. أنا الرجل �� - سأخ��

طة� جم�عا رجال ��

ثم هوى ألسفل نحو حجارة الط��ق، وراح يتواثب مبتعدا
ا) فاستوقف س�ارة أجرة، �كرة من مطاط، ح�� وصل إ� (الهم��
ق، ثم � �أنما صفعهم ال�� ووثب داخلها.. ظل الرجال متصلب��
فة ووثب استعاد (سا�م) روحه العمل�ة، ف�ش�ث �سور ال��

ألسفل ونادي ع��ة أجرة مارة..

� ع��ة تتابع الرئ�س، ع�
و�عان ما �ان هو والطب�ب ��

. � � أخ���� � ركب األر�عة ال�اقون ع��ت�� ح��

�انت ع���ة الرئ�س تركض ��عة محمومة، �دا أن الحوذي
تحت تأث�� قوة �اسحة، إال أنه أ�طأ قل�ال، فان�شل منه الرئ�س
السوط، ووثب إ� مقعد الق�ادة، وراح �جلد ظهر الجواد ��

� جنون ع�� شوارع (لندن)..
يندفع ��
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� الهواء،
استمرت المطاردة، وشعر األحد األب�ض يتطاير ��

� تعب�� م��ــــع �أنه طفل
ثم إنه نظر للوراء وتقلص وجهه ��

� وجه (سا�م).. مد
عمالق �ضحك.. وكور ورقة وقذفها ��

�ن، أحدهما موجه � قص�� (سا�م) �دە وفتحها فوجد خطاب��
لدكتور (بول) يتكون من ع�ارة واحدة:

ماذا عن (مارتن ت��ر) اآلن؟
أما عن رسالة (سا�م) ف�انت تقول:

.. أعتقد أن � ض ع� تدخل األرش�دوق أ��� م�� ال أحد �ع��
� من

األمر لن �صل لهذا.. ل�ن آلخر مرة، أين حذاؤك الوا��
� خاصة �عد ما قاله لك العم.. المطر؟ هذا س��

�ان الس�اق مستمرا، ل�ن المرور �ان متوقفا عند نها�ة
الط��ق لحسن حظهم، والس�ب هو أن ع��ة اإلطفاء �انت
� اللحظة التال�ة وثب األحد من ع��ة األجرة وتمسك

مارة.. ��
�ع��ة اإلطفاء.. ورآە األصدقاء يت�لم �اإلشارة مع رجال اإلطفاء

. � المذهول��
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- فلن�بع ع��ة اإلطفاء.. من المستح�ل أن نفقدها..

� مؤخرة ع��ة اإلطفاء، ولثم �د�ه معا، ثم
هنا برز األحد ��

ط�ح بورقة مط��ة �الض�ط ل�ستقر ع� صدر المخ��
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� لهفة فوجد المكتوب:
(رات�ل�ف).. فتحها الرجل ��

- اهرب� لقد افتضح أمر حمالة �والك�
وتل�� (جوجول) ورقة أخرى فتحها فوجد المكتوب:

- أعتقد أن ال�لمة �جب أن تكون: وردي.

� �سلقه وثب األحد من الع��ة، وركض متجها إ� سور جان��
وتوارى خلفه.. �انت هذە �قعة من شمال لندن ال �عرفونها،
وقد ترجل الرجال من ع��ات األجرة.. وجري (سا�م) لي�سلق

دد: السور خلف الرجل ثم توقف.. نظر للرجال وصاح ب��

- ماذا لو �ان هذا ب�ت الش�طان العجوز؟
� دارە..

- س�كون هذا أفضل.. س�نال منه ��

- ل�ن.. أال �سمعون م�� أغرب الضوضاء؟ أل�ست هذە
�ال�ا ت�بح؟

� عروقهم..
وفجأة دوى صوت زئ�� عميق ط��ل جمد الدم ��

فهز (جوجول) كتف�ه وقال:
- �الب األحد ال �مكن أن تكون �ال�ا عاد�ة..

�
�ان (سا�م) قد وثب إ� الناح�ة األخرى من السور، ل�نه ���

متصل�ا.. وقد ت�دلت الضوضاء لتتحول إ� �خات متعارضة
وفسور: فيها غضب وفيها شكوى.. قال ال��

ل هو الجح�م ذاته.. � - ال �د أن هذا الم��

، وفجأة � ووثبوا جم�عا إ� الجانب اآلخر ووقفوا متصلب��
هتف الدكتور(بول) ضاح�ا:
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�� هذە حد�قة الحيوان�� - لحظة �ا حم��

هنا جاء أحد الحراس ومعه موظف.. �انا يركضان ممتق��
الوجه، وسألهم الحارس:

- ألم �أت من هنا؟

- من �ا س�دي؟

- الف�ل.. الف�ل الذي هرب من مح�سه ومعه رجل غ��ب
أش�ب ضخم �ما لم أر رجال من ق�ل.

قال (سا�م):
- نعم.. ها هو ذا��

وأشار إ� الجهة األخرى من الحد�قة ح�ث �ان الناس
� الهواء،

يركضون هلعا، ووسطهم ف�ل عمالق �ل�ح �خرطومه ��
و�صدر صوت بوق م��عا ترتج له القلوب..

خ�ا وع� ظهرە جلس الرئ�س �أنه سلطان هندي، مس��
� �دە �� يركض..

ء حاد �� �
�حا، ينخسه ��� مس��

ودوي صوت تحطم عال، و�عان ما �ان الف�ل الرمادي
).. �أنه طراز جد�د من �

ق البوا�ة ل�خ�ج إ� شارع (أل�ا�� �خ��
الحفالت ال��عة.. ركب األصدقاء س�ارة أجرة وراحوا �طاردونه،
� الشارع

ل�ن األحد لم ينظر للوراء هذە المرة.. �ان الناس ��
هم أن هذا إعالن عن ��خون و�تأملون الموكب، وخطر أل���
� النها�ة لحق األصدقاء �الف�ل الواقف وسط

ك ما.. �� س��
الزحام، ولم �كن األحد فوق ظهرە..
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از: � � اشم��
�� � قال أحد السعاة الواقف��

ت - الرجل الذي �ان ع� ظهر الف�ل قد دخل معرض (ألب��
� �قش�شا

� العنا�ة �الف�ل، وأعطا�� كورت).. تصور أنه طلب م��
هذە الورقة..

�ان المكتوب أع� الورقة: إ� الس�د سكرت�� المجلس
األع�.. أما محتواها ف�ان:

� � تجري الرنجة م�ال.. دع السكرت�� يب�سم.. وح�� - ح��
.. دع السكرت�� يهلك. تحاول الرنجة أن تط��

وأشار (سا�م) إ� السكرت�� �� ينظر إ� السماء إ� ح�ث
�ان المنطاد الم��وط الذي �عرضه المعرض للزوار.. اآلن لم �عد
م��وطا.. �ان يرتفع إ� السماء، واستطاعوا أن يروا األحد

داخله.. ي�تعد و��تعد.
� ضيق:

وقال (سا�م) ��
- أنا لم أهزم �عد.. هلموا نقتف أثر هذا ال�الون..

☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث ع��
الستة الفالسفة

راح الستة الفالسفة يركضون وراء المنطاد، وهم ينظرون إ�
السماء.. لقد قرروا أال يركبوا س�ارات أجرة، ألن هذا �ق�دهم لو
� حلق المنطاد فوق غا�ات أو طرق غ�� ممهدة.. �انوا مرهق��

ە ، وقد تحول �ل منهم إ� شبح �صعب أال تعت�� � ل�ن مصمم��
� دا.. وشهدت هذە األحراش النها�ة المأساو�ة لل�ذلة ال�� م���

دخل بها (سا�م) حد�قة الزعفران.. وتهشمت ق�عته األن�قة.
وفسور: قال ال��

- أتم�� لو تنفجر هذە ال�الونة القب�حة.
قال د. (بول):

� العجوز فأنا ال أتم�� - ال.. ال أتم�� هذا.. ر�ما تؤذي الص��
أن يؤذى.

� الغرفة
- ماذا؟ هل تصدق هذا الهراء عن كونه الرجل ��

المظلمة؟ األحد �مكنه أن يزعم أنه �ان أي شخص..

� ال أر�د لمنطادە - ال أدري إن كنت أصدق هذا أم ال.. ل���
أن ينفجر.. ر�ما ألنه رائع �أنه منطاد هو األخر..

� قنوط:
قال د. (بول) ��

- ال أصدق حرفا عن كونه ذات الرجل الذي أعطانا �طاقاتنا
� مازلت أشعر �العطف ء هراء.. ل��� �

الزرقاء.. �جعل هذا �ل ��
ح .. حقا ال أستطيع �� � ع� هذا األحد ال�ا�س.. �أنه طفل مكت��
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� أعطف عل�ه ألنه.. ألنه � عل�ه.. هل أقول إن��
س�ب عط��

�دين؟��
- ال أفهم..

� � ال�دين��
- نعم.. نعم.. ألنه �المنطاد.. نحن دوما نفكر ��

�اعت�ارهم ثق��� الحركة.. ل�ن هذا الرجل قادر ع� أن يرقص
�
� من الحي��ة.. �ما ي�ب الف�ل ��

ال�ال�ه.. إن القوة الحق�ق�ة تأ��
الهواء �الجندب..

نظر (سا�م) للسماء وقال:
� السماء �الجندب.

- ف�لنا �الفعل �حلق ��

� أحب األحد.. ألنه � ع� القول إن�� - وهذا هو ما �حمل��
وثاب..

ساد صمت، ثم قال السكرت�� �صوت منهك:

� وال - أنتم ال تعرفون األحد ج�دا، ور�ما ألن�م خ�� م��
�
تعرفون الجح�م.. كنت معه من ال�دا�ة، والرجل الذي �جلس ��

� من ال�دا�ة ألن �� �ل مالمح المت�م��ن.. ألن
الظالم اختار��

ء ما �
� أضحك.. ثمة �� � كئ�بتان ح�� ح�� � عرجاء، وعي�� اب�سام��

� قا�لت األحد وجدته موح�ا .. وح�� � ّ راق ل�ل هؤالء الفوض���� �
��

� غرفة معتمة اإلضاءة، كئ��ة أ���
�الحزن �ان �دخن وحدە ��

� �جلس فيها رئ�س�م.. �ان ج�ال من تلك الظلمة الداج�ة ال��
� �� دون حراك أو �لمة واحدة.. رحت أقدم له أوراق

أدم�ا �ص��
� من .. حس�ته يه�� � � �� ط��ال، ثم راح يه��

اعتمادي وراح �ص��
�
� �أنما هو ن�ع من الهالم المقزز.. ذكر�� فعل مرض غامض.. يه��

� أعماق ال�حر.. �أنه
� تع�ش �� وت��الزم�ة ال�� بتلك ال�تل ال��
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الصورة النهائ�ة للمادة.. وخطر �� أنه من الممكن ل�ائن كهذا أن
ّ يتعذب، ثم فهمت أن ال�ائن الم��ــــع �ضحك.. و�ضحك ع��
ء �

أنا.. وت��دون أن أغفر له هذا؟ ل�س هينا أن �سخر منك ��
أحط وأقوى منك..

هنا جاء صوت المف�ش (رات�ل�ف) الواضح:

- أنتم تعقدون األمور.. إن األحد غ��ب ل�نه ل�س من
ك (�ارنوم) �ما تزعمون.. لقد ت�لم م�� �ش�ل عادي عجائب س��
� هو أن غرفته م�سقة.. ث�ا�ه م�سقة.. مهذب.. ل�ن ما أثار رع��
ل�نه شارد الذهن.. أح�انا ي�� أنك موجود.. أح�انا تع� عيناە
ار، ألننا ال �ستطيع ود الذهن مخ�ف لدى األ�� الذكيتان.. و��
�ر غ�� متوقد �� �

�ر �حلم.. ال �ستطيع التفك�� �� �� �
التفك�� ��

الذهن.. هذا هو ما �متحن أعصا�ك.. أن �جتمع التج��د العق��
�ك د ذهنها.. إنها ت�� مع ال�� والقسوة.. الحيوانات نفسها ال ���
� ع�� ساعات مع نمر شارد

أو تهاجمك.. ك�ف تحب أن تم��
الذهن؟

سال (سا�م):

� األحد �ا (جوجول)؟
- وما رأ�ك ��

قال (جوجول):

� األحد أ��� من النظر إ� الشمس
- ال �مثل �� التفك�� ��

ة. عند الظه��

�
- هذە وجهة نظر.. وماذا عنك �ا بروفسور؟ قل لنا رأ�ك ��

األحد..
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وفسور: �عد صمت طال، قال ال��

ء �األحرى ال �
ء ال أستطيع التعب�� عنه بوض�ح.. �� �

�� -
أستطيع التفك�� ف�ه بوض�ح.. لقد خطر � أن وجه األحد كب��

جدا، ل�نه كذلك مف�ك جدا.. الوجه كب�� جدا �ح�ث �صعب
أن �ستوع�ه، والعينان مت�اعدتان جدا.. الفم �جب أن تفكر ف�ه

ء عس�� �صعب وصفه.. �
�ش�ل مستقل.. �ل ��

� ب�نهما شجرة، � ذات مرة ل�ال ووجدت مص�اح��
كنت أم��

ي، ثم دنوت منه فخطر �� أن هذا المشهد �ش�ه الوجه ال���
� وتناثر �مينا أ��� فرأ�ت أنه ال وجه هنالك.. لقد فر الوجه م��

. � و�سارا.. صار شجرة ومص�اح��

ء �د� الوجه.. ل��ما لو �
وقد خطر �� وقتها أنه ال يوجد ��

� وجهك �ا (سا�م) لتف�ك إ� عنا�ە األساس�ة
دققت النظر ��

ولم �عد هناك.. لم أعد أومن �األش�اء الماد�ة..
قال (سا�م) وهو ينظر ألع� وعيناە ع� المنطاد:

� هذا من غرا�ة؟ �ل واحد من�م رأى
- هل الحظتم ما ��

�ش�ل مختلف.. ل�ن �ل واحد وجد ش�ئا واحدا �ش�ه �ال�ون
� ال��يع.. (جوجول) يراە كشمس

ذاته.. (بول) �جدە �األرض ��
ة.. السكرت�� �شعر �أنه بروت��الزم.. المف�ش وجدە �مثل الظه��
.. وفسور قال إنه يتغ�� �مشهد طب��� ود ذهن األحراش.. ال�� ��

� أرى األحد �أنه األرض �لها. أما األغرب فهو أن��
� رأ�ت ظهرە عرفت أنه أ�� لم أر األحد إال من ظهرە، وح��

رجل ع� ظهر األرض.. رأسه يوشك أال �كون آدم�ا.. خطر ��
ا �ل هو وحش يرتدي ث�اب إ�سان.. ثم رأ�ت أن هذا ل�س ���
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� �ر، �ل ألن�� .. ل�س ألنه جم�ل وال ألنه �� وجهه فأثار هل��
.. شعرت أنه قناع ال أ���

� ط�لة الوقت.. �ان � يرمق�� و�أن ظهرە هو وجه �ال عين��
.. �

� ح�ا��
هذا م��عا.. �ان هذا أشنع ما شعرت �ه ��

هل تعرفون � العالم؟ ال� هو أننا لم نرە إال من ظهرە..
هذە ل�ست شجرة �ل �� ظهر شجرة.. هذە ل�ست سحا�ة �ل
ء �داري وجهه، فقط لو أننا تمكنا من �

خلف�ة سحا�ة.. �ل ��
الدوران حوله..

�
ثم صاح صائح أن المنطاد يه�ط.. رأوا المنطاد يتصلب ��

السماء، ثم يهوي ب�طء كشمس غار�ة.
وراء حزام األشجار.. هتف (جوجول):

- ال �د أنه مات.
: غمغم السكرت��

�
- مستح�ل.. إنه ال �موت �سهولة.. سنجدە يركض ��

� م�ح �المهر.. ر�ما �حوافرە كذلك مثل
الم�ج، را�ال �ساق�ة ��

(�ان) إله المرا�� عند اليونان..
قال (سا�م):

- إنه هناك.. فلنظفر �ه.. لو اتضح لنا أنه خدعنا �العادة
ومات.. أوە.. س�كون هذا مؤذ�ا..

هنا أدرك الرجال أنهم ل�سوا وحدهم هنا.. �ان هناك رجل
ء غ��ب أقرب إ� �

� نحوهم، منحن�ا ع� ��
فارع القامة، �م��
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الصولجان.. �ل�س ث�ا�ا أن�قة ل�نها عت�قة الطراز، لونها ظل ما
� والرمادي.. و�ان شعرە أب�ض شائ�ا �ع�� االنط�اع � البنفس�� ب��

األو� �أنه رش مسحوق.. قال لهم:

- �ا سادة.. إن س�دي ي�لغ�م أن ع��اته ت�تظر�م خارج هذە
األحراش..

- ومن هو س�دك؟
- قال �� إن�م ستعرفونه..

� مظهرە، عدا أن
نظر له (سا�م) مرارا فلم ير ما ي��ب ��

ته لها ذات انع�اس ألوان وجهه �ان له ذات لون السماء، وس��
� األشجار، فإذا �ه يتجه إ� الشجر.. م�� الرجال خلفه ما ب��
ط��ق له لون أب�ض، �قف �ه صف من الع��ات.. �انت ست
ع��ات، واحدة ل�ل واحد من هذە المجموعة ال�ا�سة.. وجوار
�اء، ل�س له سمت الخدم �ل ع��ة �ان خادم متأنق �ادي ال���

و�نما سمت سفراء الملوك.
�ساءل (بول):

- ما مع�� هذا؟ هل �� مزحة أخرى من األحد؟
� ع��ته:

قال (سا�م) وهو �غطس وسط الوسائد ��
- ال أدري.. ل�ن لو �انت مزحة ف�� متقنة حقا..

و�ان المغامرون الخمسة قد اعتادوا أق� الظروف وأشد
ف ألوان المعاناة، ل�نهم لم يتوقعوا أن �جدوا فجأة �ل هذا ال��
� الغرفة وسط ظالل

والراحة.. ووجد (سا�م) نفسه وح�دا ��



4634

� تماما.. لم �عد هو الم�لف �الق�ادة �ل هناك
�� األشجار، فاس��

� تماما.
�� من يتو� األمر ومن ثم �مكنه أن �س��

لقد خرجت الع��ات من نطاق األشجار، ثم �دأت ت�سلق
، ل�نها أشجار أ��� أناقة � هض�ة تح�ط بها األشجار ع� الجانب��
�
من أن تكون غا�ة.. أشجار ظل مصطفة �عنا�ة �ما ي����

ألشجار الظل أن تكون.. وخطر له �م هو جم�ل أن ي�سلق
الص��ة هذە الغصون و�لهوا عليها.

� ضوء الشمس
ا ل�نه أنيق �� ثم الح الب�ت من �ع�د، صغ��

� �دأت تغرب. ال��

ا، ف�ما �عد قارن األصدقاء ذك��اتهم عن الم�ان واختلفوا كث��
ل�نهم أجمعوا ع� أنه ذكرهم �طفولتهم األو�.. ر�ما ��

األشجار ور�ما هو ش�ل النوافذ، ل�ن ف�ما �عد أ�د �ل واحد
منهم أنه �ذكر هذا الم�ان ق�ل أن �ذكر أمه.

خ�ج لهم رجل وقور أش�ب، وقال لـ (سا�م):
� غرف�م.

- ستقدم ل�م المرط�ات ��

� �المنوم مغناط�س�ا وراء هذا
وجد (سا�م) نفسه �م��

المرافق المه�ب، وارت�� درجات السلم المصن�ع من خشب
� ركنها مرآة.. اتجه هناك ��

ال�لوط.. دخل غرفة واسعة م��حة ��
�سوى شعرە ور�طة عنقه، ل�نه أص�ب �ذعر من هي�ته الش��عة
�الدم الذي �س�ل من وجهه ح�ث خدشته الغصون، وشعرە
منتصب �العشب األصفر، وث�ا�ه ممزقة �لها.. هنا دخل الغرفة

� ث�اب زرقاء، وقال:
خادم مهذب ��

- قد أعددت ث�ا�ك �ا س�دي.
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- ث�اب؟ ل�ست عندي ث�اب إال هذە.

ته ودار حول نفسه مته�ما �ما تفعل � س��
وضم طر��

راقصات ال�ال�ة.. فقال الخادم:

- �قول س�دي إن هناك حفال راقصا عظ�ما الل�لة.. وهو
ان) ال�ارد � � أن ترتدي هذە الث�اب وت�ناول وج�ة من (الف��

يرغب ��
ألن ثمة وقتا ق�ل العشاء..

� ال أشت�� ش�ئا من هذا.. �ل ما أر�د - �ل هذا رائع، ل���
معرفته هو أين أنا وما مع�� هذا �له؟ وأين تلك الث�اب المعدة

؟ ��

مد الخادم �دە، وقدم لـ (سا�م) رداء ط��ال أخ�� اللون ع�
�
صدرە رسم كب�� للشمس، تخ�ج منها نجوم وأهلة، وقال ��

لطف:
- ستل�س مثل يوم الخم�س�

- أل�س مثل يوم الخم�س؟
� حماسة:

� تأمل، فقال الخادم ��
قالها (سا�م) ��

� �صل ح�� ذقنك.. - إنه ثوب دا��
تنهد (سا�م) وقال:

ء.. لقد اعتدت المغامرات المتع�ة، �
- حسن.. ال أفهم أي ��

� �حق.. ل�ن ر�ما �ان من ح�� إن المغامرات الم��حة ترهق��
� أن أسأل لماذا أل�س مثل الخم�س، ولماذا �كون الخم�س

ح��
هو يوم الشمس والقمر؟ لقد رأ�ت القمر ذات مرة يوم الثالثاء..
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وجلس ع� مقعد وقال لنفسه:

- األمر يزداد تعق�دا.. من هؤالء القوم الذين �قدمون
اء؟ ان) ال�ارد وع�اءات ط��لة خ�� � (الف��

� ارتداء ث�ا�ك �ا س�دي؟
- هل أساعدك ��

- ل�كن..

و�رغم أن (سا�م) لم �حب هذە المراسم السخ�فة، فإنه
اء والذهب�ة، وعرف أن � الث�اب الخ��

شعر براحة وهو يرفل ��
عل�ه أن �حمل س�فا، فأعاد هذا أحالما طفول�ة إ� نفسه..

وخ�ج من الغرفة فط�ح الع�اءة ع� كتفه واتخذ س�فه زاو�ة
حادة.. �ان اآلن �أحد الفرسان الشعراء القدا�، إذ إن ث�اب

� الحقائق �ل تظهرها.
التنكر هذە لم تكن تخ��

☆ ☆ ☆
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الفصل الرابع ع��
الذي يتهم

� (سا�م) ع�� الممر رأي السكرت�� �قف فوق درجات
إذ م��

سلم هائل.. �ان يرتدي ع�اءة ط��لة من األسود الذي ال نجوم
ف�ه تتد� من نطاقه حزمة ب�ضاء.. �أنما �ل�س أحد األثواب
� التوراة، هو يوم أخ�ج

�� � ال��س�ة.. وتذكر (سا�م) أن يوم االثن��
هللا النور من الظالم.

وما أثار دهشة (سا�م) هو أن سحنة السكرت�� �انت مرت�طة
� تجعله حقا �األب�ض واألسود.. �طب�عته ال�اردة المجنونة ال��
، و�رغم هذا �خدع من يراە �اعت�ارە � �شن ح��ا ع� الفوض����
� � الرجل ظلتا صارمت�� منهم.. ولم يندهش (سا�م) ألن عي��

� برغم �ل ما �ح�ط بهما من غرائب.. قاس�ت��

ولو أن (سا�م) رأى نفسه اآلن لخطر له أن الث�اب أظهرت
ء سواها.. فلو �ان السكرت�� هو الف�لسوف الذي �

حق�قته وال ��
�شق النور األو�� عد�م الش�ل، فإن (سا�م) �ان هو الشاعر
الذي �عشق األش�ال الخاصة للنور.. أن يراە شموسا ونجوما

وأهلة..

الفالسفة �حبون ما ل�س محددا ب�نما الشعراء �حبون ما هو
محدد.

اء � ع�اءة خ��
� هذە اللحظة (رات�ل�ف)، و�ان ��

لمحا ��
ر��ع�ة ت�دو �أنما �� غا�ة من األشجار، �ان وجهة السمح

الودود يتم�� تماما مع هذا الثوب..
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ة �ة كب�� � اقت�دوا إ� مخ�ج واسع �قود إ� حد�قة إنجل��
جدا.. يرقص فيها حشد من القوم �أز�اء عد�دة األلوان، ع�
ضوء المشاعل.. و�اد (سا�م) يرى �ل مظاهر الطب�عة ع� �ل
ثوب من هذە الث�اب.. رجل �ل�س كف�ل، ورجل �ل�س
ون كطاحونة.. ورجل �ل�س �منطاد.. �الواقع �ان هناك كث��

�ل�سون ث�ا�ا تذكر (سا�م) �ما مر �ه من مغامرات.

ة.. و�ــها اء كب�� فة خ�� ع� جانب الم�ان �انت هناك ��
�انت س�عة مقاعد مصفوفة �الهالل، تمثل األ�ام الس�عة.. و�ان
(جوجول) والدكتور �الفعل ع� مقعدين منها، و (جوجول)
، لونها أزرق � �ل�س ع�اءة ت�شق من فوق جبهته إ� الجانب��
وفسور �ل�س ع�اءة رسمت عليها رمادي �المطر ب�نما �ان ال��
�
أسماك عد�دة وطيور استوائ�ة غ���ة، �أنما �ش�� لما ��

شخص�ته من م��ــــج من الخ�االت والشكوك.. أما د. (بول) ف�ان
�ل�س ع�اءة عليها أسماك ووحوش قد�مة ملونة �األحمر
� شخص�ته من

� مقعدە موح�ا ��ل ما ��
�� �

�� .. وقد اس�� � والذه��
تفاؤل.

واحدا تلو اآلخر اقت�د الضيوف إ� مقاعدهم، ف�لما جلس
واحد تعا�� زئ�� حما�� من المشاهدين، �أنما هو استق�ال
ت المشاعل وقرعت ال�ئوس وطارت الق�عات � الملوك.. اه��

� الهواء.
ذات ال��ش ��

ل�ن المقعد األوسط �ان خال�ا.. (سا�م) ع� �مينه
والسكرت�� ع� �سارە.. نظر األخ�� ع�� المقعد إ� (سا�م) وزم

شفت�ه.
� الحقل أم ال..

� إن �ان قد هلك �� - لسنا واثق��
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� وجوە
ما إن ق�لت هذە ال�لمات، ح�� لمح (سا�م) ��

� ذعرا حق�ق�ا.. �أن السماء انفتحت خلف رأسه.. وال الواقف��
�دري ك�ف مر األحد �خفة وصمت ب�نهم ح�� جلس إ�

مقعدە.
�ان يرتدي األب�ض، وشعرە شعلة ب�ضاء تح�ط �جبهته..
� من وهنا عاد الرقص �ش�ل محموم، و�دا �أنما �ل اثن��
� يرقصان رقصة خاصة متفردة، تح�� قصة مختلفة.. الراقص��
�
� �جوالن �� ا �دأ الزحام ال�ث�ف يتفرق.. �دا �ل اثن�� وأخ��
ة غ���ة. � آن�ة كب��

ممرات الحد�قة، أو وقف الرجال �دخنون ��

� سلة
فوق �ل هذا راحت نار خل��ة عمالقة تتوهج ��

� جوا
معدن�ة، فأضاءت الم�ان ع� �عد أم�ال، و�دا أنها تض��

� قلب الل�ل ذاته..
من األلفة ع� الم�ان، وت�عث الدفء ��

.. �عان ما � ة م�سكع�� � الحد�قة إال ع��
و�عان ما لم يبق ��

� داخل
صاروا أر�عة.. و�عد قل�ل تواري آخر ض�ف مع رفاقه ��

ل، وهمدت النار وازدادت النجوم تألقا. � الم��

� الرجال الس�عة وحدهم كس�عة تماث�ل عمالقة فوق
و���

عروشها.. لم ين�س أحدهم ب�نت شفة.. ظلوا لدقائق ط��لة
� النها�ة ت�لم األحد.. ت�لم

ات الل�ل، ثم �� �صغون لصوت ح��
�صوت رت�ب غ��ب، �أنما �ست�مل محادثة �دأها من ق�ل:

- سنأ�ل ف�ما �عد.. فلنبق معا قل�ال نحن الذين أحب�نا
�عضنا �ش�ل محزن.. وتحار�نا ط��ال.. �أننا تقاتلنا قرونا من
الحروب ال�طول�ة.. إل�اذة وراءها إل�اذة.. وظللتم أنتم إخوان
� � مكت��

� جلست �� سالح ط�لة الوقت.. �أن هذا من دهور ح��
المظلم وأصدرت ل�م أوامري، وطل�ت من�م أق� درجات
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� � أنا وأنكرت أن�� � الص�اح أنكرت أن��
الفض�لة والتضح�ة. و��

ء. �
طل�ت من�م أي ��

اعة.. تحول العالم �له إ� فاء وقاومتم ب�� كنتم رجاال ��
ف من�م، ل�ن�م تمسكتم �ه.. اع ال�� � عجلة تعذ�ب تحاول ان��
� الحد�قة، ثم إن السكرت�� الذي ال ير��

ساد الصمت ��
ء، استدار لألحد وسأله �خشونة: �

���

- من وما أنت؟

- أنا األحد.. أنا (السا�اث) (2).
نهض السكرت�� وضم ع�اءته وقال:

� الغرفة المظلمة،
- مازلت ال أفهم.. لو كنت أنت الرجل ��

فلماذا اتخذت صورة األحد الذي �كرە الشمس ذاتها؟ لو كنت
أنت من ال�دا�ة صد�قنا فلماذا �ت ألد أعدائنا؟ لقد �كينا

وه��نا هلعا..

استدار األحد بوجهه الهائل نحو (سا�م) �أنما يوجه له
سؤاال، فقال هذا:

- ال.. ال أشعر بهذا الغضب.. لقد ظفرنا �مغامرة طي�ة، و�ن
� أر�د أن رو�� ل�شعر �السالم الذي �شعر �ه هذە األشجار، ل���

أعرف.. رو�� ت��د أن تعرف..
وفسور: قال ال��

- أما أنا فلست راض�ا.. لقد كدت أهلك مرارا..
وقال (جوجول) ب�ساطة طفل:
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� أفهم لماذا تعذ�ت �ل هذا العذاب. - ليت��
نظر األحد إ� �ع�د، ثم قال:

ت�ب.. و��دو أن هناك واحدا آخر - قد سمعت ش�اوا�م �ال��
قادما ل�شكو �دورە..

� موقدها، ل�نها أرسلت شعاعا أصفر
ان تحت�� �� �انت الن��

� األشجار رجال مدثرا �األسود واهنا، وع� ضوئه رأوا من ب��
� دنا أ��� من مجلس الس�عة ورفع رأسه، قادما من �ع�د، وح��
� ذهول أن هذا وجه صد�قه القد�م (ج��جوري)،

أدرك (سا�م) ��
�شعرە األحمر واب�سامته المهينة..

- (ج��جوري)�� - قال (سا�م) وهو ينهض من مقعدە - هذا
� فعال��

هو الفوضوي الحق���
� ر�اطة جأش غ�� عاد�ة:

قال (ج��جوري) ��
� فعال��

- نعم.. أنا هو الفوضوي الحق���
ونظر حوله وهتف:

- أنا مدمر.. سأدمر ال�ون نفسه لو استطعت..
� ره�ة:

قال (سا�م) ��

- �ا أ��� الرجال تعاسة.. حاول أن تكون سع�دا.. إن شعرك
أحمر كشعر أختك.

� - شعري األحمر هو نار ستحرق العالم.. قد حس�ت أن��
� ال أ�رە ش�ئا ء، ثم أدركت أن�� �

� كراه�ة �ل ��
�لغت النها�ة ��

مثلما أ�رهك أنت�
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� حزن:
قال (سا�م) ��

- أنا لم أ�رهك قط.
زار (ج��جوري) صائحا:

- أنت لم تكرە أحدا ألنك لم تعش� أنا أعرف�م مع�� القوم،
ون فيها أجساد�م ال�دينة.. ب��ا��م الزرقاء مح�مة األزرار تح��
طة� أنتم القانون� ل�ن أال يتم�� �ل امرئ �� أن أنتم ال��
�حطم�م و�تحرر من قواعد�م السخ�فة؟ نحن الثوار نتحدث
عن تلك الج��مة وتلك من جرائم الحكومة.. هراء� الج��مة
ى للحكومات �� أنها تح�م�� الخطأ الذي ال �غتفر للقوة ال���
�
هو أنها قوة.. أنا ال أشتم�م ألن�م قساة �ل أشتم�م ألن�م ��

أمان� أنتم تتظاهرون �أن�م س�عة مالئكة، ولم تواجهوا أ�ة
مشا�ل أو مخاطر.. فقط سأسامح�م لو عرفت أن واحدا من�م

فقط تعذب �ما تعذ�ت أنا�
وثب (سا�م) واقفا يرتجف من قمة رأسه إ� أخمص قدمه..

وصاح:

ء ع� ظهر األرض �ل �
ء.. لماذا �حارب �ل �� �

- أرى �ل ��
ء صغ�� ع� ظهر األرض العالم �

ء آخر؟ لماذا �حارب �ل �� �
��

� أن نقول
�أ�ە؟ فقط �األلم والدم�ع �مكننا أن نظفر �الحق، ��

لهذا الرجل الماثل أمام�م: لقد تعذبنا مثلك.. وهكذا ترتد
� أدفع عنا التهمة.. �ال لم نكن أ�اذ�ب الش�طان إ� نحرە.. إن��

.. لقد تحطمنا مرارا من ق�ل.. � رجاال سعداء، ولم نكن آمن��

� األحد الذي �ان يب�سم اب�سامة واستدار ليواجه عي��
غ���ة، وسأله:
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- هل تعذ�ت حقا من ق�ل؟

و�ذا �الوجه يتضخم و�تضخم، ح�� ل�فوق حجم تمثال
ء �السواد فقط ق�ل أن �غوص �

(ممنون).. ثم اصطبغ �ل ��
تماما ف�ه سمع صوتا مألوفا �قول ع�ارة شائعة:

ب ف�ه؟ ب من ال�وب الذي أ�� - هل �ستطيع ال��
 

* **
 

� �صحو الرجال من الحلم، فإنهم �جدون � القصص، ح��
��

� الم�ان الذي ناموا ف�ه.. ي�ثاءبون و�نهضون �ان ما
أنفسهم ��

�
ء غ�� حق��� �

حدث لـ (سا�م) أ��� غرا�ة.. إن �ان حقا هناك ��
� �ل ما مر �ه..

��

برغم أنه س�ظل �ذكر أنه فقد الو�� أمام األحد، ل�ن ما
� هادئ مع

� ط��ق ر���
�� �

�غلب ع� ذا�رته هو أنه �ان �م��
صديق غ��ب األطوار.. �ان هذا الرفيق جزءا من الدراما الحال�ة،
�
وهو الشاعر أحمر الشعر (ج��جوري).. �انا ي�ناقشان ��
� شعر (سا�م) �أن جسدە تتمل�ه خفة غ�� موض�ع ما تافه، ح��

� ذهنه.. �عدها
مفهومة وثمة ن�ع من الشفاف�ة ال�لور�ة الغ���ة ��

ال �ذكر ش�ئا..

�ان الفجر دان�ا �ألوان ود�عة حنون، �أنما الطب�عة ج��ت
أوال الرسم �اللون األصفر ثم حاولت �عدها الرسم �اللون

الوردي..
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هب �س�م نظ�ف عذب �أنما لم �أت من السماء.. �ل �أنما
� �ل

� رأي �� � السماء.. وانتابته الدهشة ح��
جاء من بوا�ة ��

ة لحد�قة الزعفران.. � � الحمراء المم��
صوب من حوله تلك الم�ا��

� ط��ق أب�ض تتواثب عل�ه الطيور وتغرد، ح��
� �السل�قة ��

م��
وجد نفسه خارج سور الحد�قة..

هناك رأي أخت (ج��جوري).. الفتاة ذات الشعر األحمر..
تقتطف زهور الل�لك ق�ل اإلفطار، ��ل وقار األن�� الالشعوري

تون ت ك�ث �شس�� جلب��

(1908)
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الرجل الذي �ان الخم�س
 

ة (الرجل الذي تون الشه�� من العس�� تص��ف قصة �شس��
�ان الخم�س) هناك من قرءوها كقصة بول�س�ة مفعمة

� ذلك.
�� � �الغموض وال�ش��ق، و�انوا محق��

وهناك من قرءوها كروا�ة فلسف�ة تناقش مذهب الفوض��ة
� ذلك، وهناك من وجدوا

وتدحضه، ولم �جانبهم الصواب ��
فيها خلف�ة جدل�ة شد�دة التعق�د مفعمة �الرموز، وهم ع�

األرجح محقون.

تون) �اتب مث�� للجدل، ل�نه -كذلك- ممتع �حق، (�شس��
ولسوف ترى الرأي ذاته �عد قراءة هذە الروا�ة الشائقة.

 

 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..

المؤلف..
تون: من أهم أعمال �شس��

الفصل األول
شاعرا حد�قة الزعفران....

�
الفصل الثا��

� (جاب���ل سا�م)
الفصل الثالث

الرجل الذي �ان الخم�س
الفصل الرابع
ح�ا�ة المخ��

الفصل الخامس
ول�مة الخوف

الفصل السادس
االنكشاف

الفصل السابع
مسلك بروفسور (دي فورمز) المح��

الفصل الثامن
وفسور �ف� ال��

الفصل التاسع
الرجل ذو الع��نات

الفصل العا��
الم�ارزة

الفصل الحادي ع��



4650

طة المجرمون �طاردون ال��
� ع��

الفصل الثا��
ال�حث عن الرئ�س
الفصل الثالث ع��

الستة الفالسفة
الفصل الرابع ع��

الذي يتهم
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Notes

[←1]
� ذروتها، و�� حركة

�� ANARCHISM زمن القصة �انت الحركة الفوض��ة �
�� -

� برفض �ل أنواع الحكومات وتدعو
�دأها الف�لسوف الفر��� (برودو)، وتق��

� مثل إ� الفرد�ة ��ل صورها. �ان من أقطاب الفوض��ة �عض المخ����
� وقد ساعدا ع� جعل لفظة (فوضوي) ) السوفي�ي�� � ) و(بو�ان�� � (كرو�وتك��

نة �اإلرهاب. مق��
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[←2]
- السا�اث أو الس�ت عند اليهود سابع أ�ام األسب�ع و�وم الراحة، ب�نما هو عند

� األحد و�دا�ة األسب�ع.. المسحي��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من � خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


4656

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
         العدد رقم (41)

 
 
 
 
 

الج��رة الغامضة
 

ن �قلم: جول ف��
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
� هذە السلسلة أ�ا الخ�ال العل�� -

�� �
للمرة الثان�ة نلت��

ن).. ال�اتب الفر��� العظ�م الذي ولد عام 1828، (جول ف��
� عام 1905، والذي لم �كفَّ خ�اله عن التوهج لحظة

وتو��
� أدخلها دون أن واحدة ومن العس�� أن نح� �ل اإلضافات ال��

�شعر ع� وجداننا..
�
ها هو ذا (ف�ل�اس ف�ج) �حاول أن �دور حول العالم ��
� يوما، و (م�ش�ل آردان) �حاول الوصول إ� القمر ع�� ثمان��

ماسورة مدفع، وها هم أوالء الذين ه�طوا إ� ۲۰ ألف فرسخ
� (ن�مو)- أول غواصة سمع عنها � غواصة ال�اب��

تحت ال�حر ��
وجوف) رسول الق�� �� اإل�سان - ومحاولة (م�ش�ل س��

يوصل رسالته.. �ل هؤالء �مثلون �عض ثمرات ع�ق��ة هذا
الرجل..

� األدب
ن) ل�حدث هذا التأث�� �� ر�ما ما �ان (جول ف��

� خطته األو�: أن �كون �ات�ا م�ح�ا
العال�� لو أنه نجح ��

� ظروف مجهولة ظهر من جد�د إ�
ناجحا.. ل�نه فشل.. و��

� دوی � منطاد) ال��
العالم عام 1869 بروايته (خمسة أسابيع ��

ە ��اتب خ�ال � أجواء (�ار�س)، وهكذا حدد مص��
نجاحها ��

عل� �ارع.. ر�ما األول من نوعه كذلك..
� سلسلة تد� (رحالت فوق العادة)

وقدم لنا أعظم روائعه ��
ا) و (س�د العالم) � هاث�� � تضمنت (الج��رة) و (رحالت ال�اب�� ال��
و (20 ألف فرسخ تحت ال�حر) و (رحلة إ� مركز األرض) و (من

األرض إ� القمر).. الخ.
�ان العام 1955 هو عام السعد �ال�س�ة للس�نما العالم�ة،
� أدركت فجأة أنها قادرة ع� استغالل مؤلفات الرجل مجانا ال��
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� عاما ع� وفاته، وهكذا عرف المشاهدون �عد مرور خمس��
ن)، والحق�قة أن أ��� الناس �عرفون أعماله ا اسمه (جول ف�� � ك��
من خالل الس�نما، ول�س من خالل ال�تاب ول��ما �ان التكرار
ممال، ل�ن هناك دائما من �أتون متأخ��ن، لهذا أ�رر من جد�د
ن) الفر��� خالصة �الم الدكتور (ل��س عوض): إن (جول ف��

� سلة واحدة،
ي يوضعان دائما �� � و(ه. ج. و�لز) اإلنجل��

، ل�ن د. (ل��س) �اعت�ارهما من أوائل من كتبوا الخ�ال العل��
يری - وهو ع� حق – أن (و�لز) �كتب الخ�ال العل�� �عقل�ة
� السطور وما ب�نها،

مفكر وف�لسوف �حاول أن �قول ال�ث�� ��
ن) �اتب مغامرات ال يهمه إال أن �كون ممتعا، وأن ب�نما (ف��

� حسا�اته وأرقامه.. ال أ��� وال أقل..
�كون دق�قا ��

هذا �ضمن لنا - ع� األقل - أن قصة اليوم ستكون ممتعة
حقا�

د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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ن.. من أهم أعمال جول ف��
� منطاد 1869.

- خمسة أسابيع ��
- رحلة إ� مركز األرض 1864.
- من األرض إ� القمر 1865.

- 20 ألف فرسخ تحت ال�حر 1870.
- الج��رة الغامضة 1870.

� يوما 1872. � ثمان��
- حول العالم ��

☆ ☆ ☆
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الجزء األول: السقوط من السحب
الفصل األول

- هل نحن نرتفع ثان�ة؟
- �ل ع� العكس..

- أترانا نه�ط؟
� نحن �سقط� � - �ل أسوأ �ا �اب��

- �حق السماء�� ألق ثقل الموازنة�
«أسمع ما �ش�ه هدير األمواج.. ال�د أن ارتفاعنا ال ي��د ع�

خمسمائة قدم فوقها اآلن�»
ء� �

- تخلصوا من �ل ��
� ترددت فوق المح�ط الهادي �انت هذە �� ال�لمات ال��
�ن من مارس 1865.. � الرا�عة مساء الثالث والع��

الشاسع، ��
� ه�ت من قل�ل من الناس �مكنهم أن ي�سوا العاصفة الرهي�ة ال��
� خ��ت المدن، واقتلعت � ذلك العام، وال��

�� الجنوب ال��
.. الغا�ات، وألقت �مئات السفن ع� الشوا��

ل�ن ب�نما �انت ال�وارث تجتاح األرض وال�حر �انت هناك دراما
� الهواء الثائر �ان هناك منطاد تقاذفته ال��ــــح

ال تقل إثارة تدور ��
� العاصفة �ما تتقاذف األمواج كرة �سبح وسطها، و��عة ثمان��

� الساعة، راح �دور و�دور حول نفسه وسط هذا
�� 

ً
م��

االضطراب الهوا��
وأسفل المنطاد �انت هناك سلة تحمل خمسة مساف��ن،
ا�م فوق سطح �صع��ة تراهم وسط ال�خار والدخان الم��
المح�ط.. ر�ما �سأل من أين جاءت هذە اللع�ة؟ من أي موضع
� العالم؟ ل�ن العاصفة �انت تثور منذ خمسة أ�ام إ� اآلن،

��
ومن المؤكد أن المنطاد جاء من مسافة �ع�دة.. �انت عيون
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اق الض�اب ال�ث�ف المح�شد حول الر�اب عاجزة عن اخ��
السلة.. �ل إنهم �انوا عاج��ن عن معرفة هل هذا نهار أم ل�ل..
ولم �دركوا إال أنهم يه�طون ��عة.. إال أن المنطاد الذي تخلص
من األش�اء الثق�لة �ان قد ارتفع إ� أع� ط�قات الجو إ� ارتفاع
� الموت لمن �انت � أهوال تع��

4500 قدم.. ومر الل�ل ��
أرواحهم أقل صال�ة من هؤالء

اجع قل�ال.. ومع الفجر ثم جاء النهار ومعه �دا أن العاصفة ت��
تحولت األعاص�� إ� �سائم لط�فة.. أي أن �عة حركة
ة ص�احا الط�قات الج��ة صارت النصف. وعند الحاد�ة ع��

صفا الجو و�ان ف�ه ذلك ال�لل المعهود �عد مرور الن�ازك
ل�ن برغم هذا �ان من الواضح أن المنطاد يه�ط ب�طء.. و�أن
كرته تضمحل وتتحول من كرة إ� ب�ضة.. وصار ع� ارتفاع
2000 قدم فوق المح�ط عند منتصف النهار.. حاول الر�اب
التخلص مما ��� معهم من مؤن، ل�ن �ان من الواضح أنهم لن
�
� السماء لأل�د.. ال�د أن �سقطوا ��

�قدروا ع� إ�قاء المنطاد ��
النها�ة.

لم تكن من أرض ع� مرأى ال��.. وال سفينة واحدة.. �ان من
الواجب �أي ثمن أن يوقفوا هبوطهم ألسفل.. وحاول الرا�بون
� األمواج، ل�ن دون

��ل جهدهم أن �منعوا المنطاد من الهبوط ��
جدوى..

مخ�فا �حق �ان حال هؤالء المساف��ن التعساء لم �عودوا سادة
مركبتهم، وضاعت جهودهم سدی.. و�دأ الغاز ي��ب �ال
� الح��ر، ولم �ستطع

فرصة لوقفه.. �ان ي��ب من ثقب ��
المسافرون أن ي�قوا المنطاد فوق األمواج إال �ضع ساعات..

ل�نهم �انوا رجاال شجعانا لم ين�س أحدهم ��لمة شكوى
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اآلن صار المنطاد ع� ارتفاع مان�� م�� فوق الماء.. وقال أحد
الرجال الشجعان:

- ال مفر من أن نتخلص من السلة ذاتها ونتمسك �الح�ال�
ء �مكن تخف�فه، و�عان ما قطع �

� الواقع أخر ��
�ان هذا ��

الرجال الح�ال، وراحوا يتمسكون �الح�ال و�نظرون من عل إ�
� الدقيق الذي

المح�ط.. والحق�قة أن هذا أخل �التوازن ال��ا��
�ح�م ارتفاع المنطاد؛ لهذا �عان ما واصل الهبوط ألسفل. لقد
، ولم �عد بوسعهم إال أن �أملوا فعل الرجال �ل ما �طاقة ال���

� رحمة هللا فاطر األلوان
��

� الرا�عة ع�ا راح �لب أحدهم ي�بح، ح�ث �ان �لتصق
��

�الح�ل و�صدر س�دە:
ء ما.. - لقد أحس (توب) ���

ثم صاح صوت عال:
- أرض� أرض�

لقد م�� المنطاد مسافة ال �أس بها.. و�انوا اآلن يرون أرضا
.. لم �علموا إن �انت ج��رة أم قارة، ولم � �اتجاە الجنوب الغر��
�علموا إ� أي موضع من األرض ساقتهم ال��ــــح، ل�ن عليهم أن

�صلوا هنالك�!
�عد نصف ساعة �انت األرض ع� مسافة م�ل، ل�ن المنطاد
صار متداع�ا �حلق كط�� ج��ــــح، وقد تجعد وتهاوى ولم يبق

� ثلثه العلوی.
من غاز إال ��

وقد راح من جد�د �حاول االرتفاع، ثم طار مواز�ا للساحل..
اع � . وتعاون الرجال ع� ان�� ا ه�ط ع� الشا�� الرم�� وأخ��

أنفسهم من الش�كة.
�
و�عان ما حلق المنطاد وقد تحرر من ثقلهم، وتال�� ��

الفضاء �أنما هو ط�� ج��ــــح ي�عث للحظات..



4663

وما إن وقف الرجال األر�عة و�لبهم، ح�� تذكروا أن معهم
خامسا.. أين هو؟ ال�د أن ال��ــــح حملته معها لحظة الهبوط..

وتصا�حوا:
- ر�ما س�حاول الس�احة إ� الشط.. دعونا ننقذە.. دعونا ننقذە�

☆ ☆ ☆

�
الفصل الثا��

� وال هواة.. هؤالء الذين قذفهم اإلعصار لم �كونوا أصال مالح��
�انوا أ�ى حرب دفعتهم �سالتهم إ� الفرار بهذە الط��قة
ال � حا�ها الج�� الغ���ة.. �انوا قد فروا من (ر��شموند) ال��
� أثناء الحرب األهل�ة األم��ك�ة الم��عة1. وقد

(جرانت)، ��
� استمرت رحلتهم الج��ة خمسة أ�ام �املة.. و�انت األحداث ال��

: قادتهم إ� هنا �التا��
ال (جرانت) ب�حدى اير 1865 - قام الج�� � ف��

� نفس العام ��
��

غزواته، ل�ن األمر انت� بها إ� الفشل، وأ� عدد من رجاله..
وس هاردنج).. وهو مهندس � (س�� و�ان من أهم هؤالء ال�اب��
� من عمرە.. � الخامسة واألر�ع��

س�ك حد�د�ة �ارع، نح�ل ��
وقد �دأ الش�ب �الفعل �غزو لحيته وشار�ه. له سحنة عسكري
� � لحظات األزمات �ان �ظهر دوما الصفات الثالث ال��

�ارع.. و��
تضمن النجاح: �شاط العقل وال�دن، والرغ�ات الطم�ح،
والع��مة الق��ة.. ولقد خاض �ل معارك تلك الحرب إ� جوار
ال (جرانت) الره�ب الذي �ان �قول: أنا ال أعد قتالي أ�دا. الج��
وس) �ص�� مرارا واحدا من هؤالء القت� الذين ال وقد �اد (س��

ال.. �عدهم الج��
� رجل مهم � �د الجن��ي��

� اليوم نفسه الذي أ� ف�ه، سقط ��
و��

، من الطراز �
آخر هو (ج�ديون س��لت)، وهو مراسل صح��

الذي ال �دخر جهدا وال خطرا �� �صل إ� المعلومة �املة.. هو
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�
�
واحد من الذين ال �كتبون إال تحت النار.. �ان ط��ل القامة ��

� من عمرە، له شار�ان خف�فان وعينان ثاب�تان مفعمتان األر�ع��
�الحي��ة، و�ان رساما �ارعا يرسم اسك�شات للمعارك و�رسلها

لج��دته...
م ، وتعلم الرجالن ك�ف �ح�� �

� األ� تعرف المهندس الصح��
و��

أحدهما اآلخر.. ومن ال�دا�ة قررا أن �ستغال أول فرصة للفرار..
ة؛ ألنه � أعتقه األول من ف��

� (هاردنج) ع�د و�� �ان لدى ال�اب��
�ان مؤمنا ب�لغاء الرق، ل�ن الع�د أ� ع� أن �ظل مع س�دە،
و�ان اسمه (نبوخذ ن�) ل�نهم �انوا �طلقون عل�ه اسم (ن�ب)

، � ال (جرانت) ع� الجن��ي�� � هذا الوقت اشتد حصار الج��
��

� منطاد، طل�ا للمدد من
اق الحصار �� وخطر لهؤالء محاولة اخ��

)، وهكذا تم تص�يع المنطاد، وتقرر النطالقه ال (�� قوات الج��
يوم 18 مارس.. إال أن العواصف العات�ة جعلت اإلقالع

ا مستح�ال، �ل إن إ�قاء المنطاد ع� األرض �ان عس��
� (هاردنج) ع� �حار �د� (بنكروفت)، ثم �ان أن تعرف ال�اب��
وهو رجل اجتاز المح�ط مرارا وعاش �ل مغامرة �مكن لمخلوق

� أن �ع�شها.. سأله دون تحفظ: � و�ال جناح�� ذي ساق��
� الهرب؟

؟ أال تفكر �� � ألم تمل هذە ال�لدة �ا �اب��
�ف �مكن ال�الم � مل�ا وأدرك أن من أمامه رجل �� نظر له ال�اب��

معه ��احة.. فقال له:
- ��.. ل�ن ك�ف؟

- بوساطة المنطاد الخمول الذي صنعوە �ال هدف، والذي ي�دو
�� �أنما ي�تظرنا

و�انت الخطة �س�طة.. والمهندس ال�ارع (هاردنج) �مكنه
� منطاد.. �ما أن (بنكروفت) س�صحب معه

�الطبع أن يتح�م ��
ا مثله هو ص�� ي��م ي�بناە و�ح�ه �ابنه، اسمه (ه��رت)، أس��
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و�انت الخطة خطرة.. من الممكن أن تفشل و�قتلهم الحراس
رم�ا �الرصاص، ل�ن من الممكن كذلك أن تنجح�

� (س��لت) وخاد�
� المراسل الصح��

- سأصحب م�� صد���
وعنا (ن�ب).. ولندع هللا أال ت�ت�� العاصفة ق�ل أن ننفذ م��

وهكذا خمسة أفراد شجعان قرروا أن �سلموا أنفسهم لرحمة
العاصفة �دال من األ�

� هذا الفصل، ومعه جاء برد
وجاء المساء م�كرا كعادته ��

� المحا��ن قارس.. ومطر عن�ف.. �أنما ل�علن هدنة ب��
� هذا الطقس الرديء حارس واحد

والمحا��ن.. ولم �كن ��
ل�قف جوار المنطاد

� السلة، ولم يرهم
وهكذا �سلل الخمسة إ� المنطاد، وجلسوا ��

� فك الح�ال والتخلص من األثقال..
ع (بنكروفت) �� أحد.. و��

هنا وثب �لب صغ�� إ� السلة.. �ان هذا هو (توب) �لب
� الع��ز. ال�اب��

، و�عان ما ارتفع المنطاد إ� و�عان ماتم قطع الح�ل األخ��
عنان السماء

اسة.. ولم �ستطع هنا أعلنت العواصف عن نفسها �عنف و��
� الص�اح �ان الض�اب

� الهبوط ط�لة الل�ل، و��
أحد أن �فكر ��

�جعل الهبوط مستح�ال
خمسة أ�ام مرت عليهم فوق المح�ط، ولعل القراء �ذكرون اآلن
ما حدث لهؤالء، وك�ف حملتهم العاصفة إ� ج��رة صحراو�ة
نائ�ة ع� �عد س�عة آالف م�ل من نقطة انطالقهم، وك�ف
وجدوا أنهم فقدوا واحدا منهم.. �ان هذا �الذات هو مرشدهم

� (هاردنج)� ال�اب��
� أن ينقذوە

وقد نهضوا جم�عا وركضوا إ� الشا�� أمال ��
 ☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث
�انت اآلن السادسة مساء، وقد حل الظالم. اتجه الناجون إ�
� قذفتهم عليها األقدار و�� منطقة لم شمال األرض ال��
� جغرافيتها.. ثمة أرض رمل�ة تختلط �الحجارة، �ستط�عوا تخم��

� أ�اب ع��
ومن حفر معينة فيها راحت �عض النوارس تحلق ��

السماء. راحوا �مشون و�نادون �أع� أصواتهم �لما هدأت
� �ل اتجاە

األمواج قل�ال.. الحظوا أنهم �عودون إ� ال�حر ��
�مشون ف�ه، وقال (بنكروفت):

ة.. ومن الج� أننا مسحناها من أحد طرفيها - تلك ج��رة صغ��
إ� اآلخر..
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.. ل�ن � ة ال ي��د قطرها ع� م�ل�� �ان هذا واضحا.. ج��رة صغ��
هل �� مجرد ج��رة منفردة أم جزء من أرخب�ل جزر؟ لم �كن

� هذا الظالم.. عليهم االنتظار ح��
بوسعهم أن �ح�موا اآلن ��



4668

الص�اح لمعرفة وضعهم، وال�حث عن المهندس الذي - لألسف
– لم ي�د أى أثر �دل ع� أنه ��

� أن �شعلوا نارا ع� قمة، علها تهدي المهندس إ�
ح الصح�� اق��

ء �
م�انهم، ل�نهم لم �جدوا قطعة خشب واحدة تصلح.. ال ��

إال الرمال والحجارة..
ومضت الساعات ثق�لة �طيئة.. راحوا يزجون الوقت �الس�� إ�
الساحل ح�ث ه�طوا والنداء، وقد الحظوا أن ص�احهم له

� (ه��رت) وقال لـ (بنکروفت): صدى، وقد الحظ هذا الص��
- مع�� هذا أن هناك خل�جا إ� الغرب.. وهو ل�س ب�ع�د..

� السماء، وما من نجم منها �مت لنصف
�انت النجوم تلتمع ��

� السماء، و�ان الصل�ب
� لم �كن �� .. الدب القط�� ال�رة الشما��

� واضحا.. وعند الفجر جاء من ال�حر ض�اب كث�ف الجنو��
� السادسة

�جعل الرؤ�ة مستح�لة.. إال أنه انقشع ��عا، و��
والنصف غمرت الج��رة شمس حارقة، و�عان ما �دا المح�ط
� هم عليها تتصل ة ال�� من حولهم، وأدركوا أن الج��رة الصغ��
�خليج كب�� جهة الغرب.. تفصلها عنه قناة ض�قة �مر بها ت�ار
� بنفسه مع الت�ار عابرا القناة.. ��ــــع.. و�عان ما أل�� الزن��
اقتضاە العبور نصف ساعة ح�� تمكن من الوصول إ� الشا��

المواجه لهم.. و�عان ما توارى خلف جدار من الجران�ت
�
لم ير (بنكروفت) داع�ا لهذە المغامرة؛ ألن الجزر �ان ��

الط��ق، و�ان �عرف أنه �مجرد حدوثه س�تحول القناة إ� ممر
من الرمل الرطب �سهل عبورە ع� األقدام.

ة.. �انت لم �كن الجانب اآلخر لحسن حظهم �فتقر إ� الخ��
هناك أشجار كث�فة تمتد من قمة حائط من الجران�ت.. وقد
أنعشهم اللون األخ�� �عد ما اعتادوا اللون األصفر األجرد.. ولم
�كونوا قد استقروا �عد حول كون هذا الشا�� جزءا من قارة أم
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� يرى هذە الصخور المتل��ة ما ج��رة أخرى، ل�ن أي جيولو��
.. وقد راح الرجال �فحصون �

� كونها من أصل بر�ا��
�ان ل�شك ��

� فضول، إذ �انوا �عرفون أنهم س�مضون فيها أعواما
الج��رة ��

ط��لة، ور�ما �موتون فيها لو �انت �ع�دة عن طرق السفن، �ما
هو االحتمال األرجح..

� الخامسة ع�ا خلع القوم ث�ابهم و�وها فوق الرءوس،
و��

وا الماء الذي لم يزد ارتفاعه اآلن ع� خمسة أقدام، أما وع��
� (ه��رت) الذي �ان أق� من ارتفاع الماء فقد سبح الص��

كسمكة
ومن دون صعاب وصلوا إ� الجهة األخرى، فارتدوا ث�ابهم،

وجلسوا ي�شاورون �صدد الخطوة التال�ة.
 ☆ ☆ ☆
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الفصل الرابع
: إنه س�عود لهم �عد قل�ل � � ال�اقي�� � وقال لالثن��

نهض الصح��
� � النقطة ال��

� النقطة ذاتها، ثم �سلق المنحدر الصخري ��
��

� من ق�ل.. �سلقها الزن��
و�عان ما توارى عند الزاو�ة وطلب ال�حار المجرب من
(ه��رت) أن �جد لهم کهفا �صلح �مأوى لهم.. فعليهم العثور
ع� ب�ت وع� نار وع� طعام.. ونظر إ� جدار الجران�ت
أمامهم.. �ان صل�ا متماس�ا عجزت األمواج عن أن تنال منه،

� تك�� وأعالە �انت أعداد هائلة من النوارس وطيور ال�حر، ال��
طلقة واحدة إلسقاط عدد هائل منها.. ل�نهم لم �كونوا
�حت�مون ع� أسلحة نار�ة، �اإلضافة إ� أن هذە الطيور ال ت�اد

تؤ�ل، و��ضها ك��ه المذاق
� س�غطيها المد حاال، عددا ال � فوجد ع� الصخور ال�� أما الص��
�أس �ه من المحار الذي لن �كرە الجائعون التهامه.. و�ان �ارعا
، لذا عرف أن هذا ل�س محارا ل�نه � التار�ــــخ الطب���

��
� تلتصق (ليثودوم)، وهو ن�ع من القواقع المستط�لة ال��
� عناق�د وتحدث فيها حفرا عم�قة.. و�ان مذاقها

�الصخور ��
�أنما �عض الفلفل مما جعله شه�ا �ال أ�ة إضافات �عد هذا
� الصخر

�حثا عن الماء العذب.. وقد وجداە �خ�ج من شق ��
ل فقد وجدا أن الصخور � ا.. أما عن الم�� صانعا خورا صغ��
الجران�ت�ة صنعت ما �سم�ه الجيولوجيون مداخن، و�انت
. لو أنهم سدوا �عض الفتحات �الحجارة صالحة للسك��

والرمال..
� (هاردنج) ثان�ة، فإن بوسعه أن �جعل وقدروا أنه لو ظهر ال�اب��

.. هذا المسكن أ��� قا�ل�ة للسك��
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: � قال الص��
ك � (هاردنج) لن ي�� : إن رجال �ش�طا مثل ال�اب�� ء �قول �� �� -
.. أال � م�ان ما من الشا��

نفسه �غرق ب�ساطة.. ال�د أنه ��
�شعر بهذا �ا (بنكروفت)؟

� � حزن.. لم �كن يتوقع أن يرى ال�اب��
هز ال�حار رأسه ��

.. � � نفس الص��
ك �عض األمل �� (هاردنج) ثان�ة - ل�نه أراد أن ي��

فقال له:
� �س�سلم - �الشك.. �ال شك.. مهندسنا ال تقهرە المشا�ل ال��

لها أي واحد آخر..
�
� �جمعان الب�ض من أعشاش الطيور �� وم�� ال�حار والف��

مند�ل األول، ثم إنهما کوما حمال ال �أس �ه من الخشب الجاف
الستعماله كوقود.. وعادا �عدان ال�هف الذي قررا اتخاذە

للسک��
: � قال الص��

ال أفضل.. � - ر�ما وجد رفاقنا م��
- ر�ما.. ل�ن ال فارق هناك.. سنواصل العمل من األفضل أن

�كون هناك وتران للقوس من أال �كون له وتر ع� اإلطالق�
اآلن صار عليهما إشعال النار و�عداد العشاء اختارا للنار موضعا
� الم�ان.. وراح

�سمح �خروج الدخان ل�نه ي�عث الدفء ��
� جمعاها.. ومن حسن ال�حار �كوم الخشب واألوراق الجافة ال��
الحظ أنهم �انوا �حتفظون �عل�ة ثقاب.. ثقاب من الن�ع الذي

� عل�ة نحاس�ة فال يؤذ�ه ال�لل.
يوضع ��

: قال الص��
� خشب - لو لم �كن معنا ثقاب ألشعلنا النار �احت�اك قطع��

�ما �فعل المتوحشون..
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ء غ�� إرهاق ، ول�� إن كنا سنظفر ��� � - جرب ذلك �ا ب��
� �ل مرة ج��تها

� فشلت �� ذراعينا.. أعرف أنها ط��قة ناجعة ل���
� أسلوب ما، أوهم �ستعملون نوعا فيها.. ر�ما �ان للمتوحش��

؟ � �عينه من الخشب.. ول�ن �المناس�ة.. أين ثقا��
� جي��ه دون جدوى.. �ان متأ�دا من أن الثقاب

وراح �ف�ش ��
معه ألنه مدخن.. ل�نه لم �جدە لذعرە الشد�د.. وتأ�د من أنه

� أثناء ما شهدوە من أهوال لحظة الهبوط
فقدە ��

- وهل �مكن أن �كون هناك ثقاب مع اآلخ��ن؟
.. وال أحس�ه �

� هذا.. ال أحد منهم �دخن إال الصح��
- أشك ��

يهتم �الحفاظ ع� أعواد ثقا�ه
.. رآهما (بنكروفت) من �ع�د.. �

� المساء، عاد (ن�ب) والصح��
��

�انا وح�دين لم �جدا المهندس (هاردنج)..
ء �

� حمراو�ن قالتا �ل �� � و�انت عينا الزن�� وغاص قلب الص��
� العثور ع� س�دە..

� فقد �ل أمل �� � ذرفها، ح�� عن الدم�ع ال��
� ف�ان منه�ا جائعا عاجزا عن قول �لمة

أما المراسل الصح��
� جي�ه.. �صع��ة

� عما إذا �ان معه ثقاب، فف�ش �� سأله الص��
وجد عودا من الخشب هناك فأخرجه �حذر خش�ة أن �سقط
ما عل�ه من فوسفور.. لقد صار هذا العود الصغ�� التافه أهم
� العالم �ال�س�ة لهم.. دخلوا إ� ال�هف، وكوموا الخشب

ء �� �
��

� قمعا من الورق من مفكرته، �ما �فعل
ثم صنع الصح��

� الجو العاصف.. وح�س نفسه وحك عود الثقاب
المدخنون ��

� قطعة حجر.. لم �شتعل.. إنه لم �حكه �القوة المناس�ة، ألنه
��

خاف أن �سقط ما عل�ه من فوسفور
- ال أستطيع.. أنا متوتر و�دای ترتجفان.. أشعله أنت�

.. ف�ان هذا أ��� توترا، (برومي�يوس) الذي � وناول العود للص��
� األساط�� اإلغ��ق�ة لم �كن بهذا

�ق النار من (األول�مب) ��
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�
التوتر.. اشتعل العود �لهب أزرق �عان ما انتقل إ� القمع..

� الم�ان
� الخشب وراح الدفء ين��� ��

و�عد قل�ل �ت النار ��
�ان أول ما فكر ف�ه (بنكروفت) هو إعداد وج�ة مغذ�ة من

الب�ض.. فقد جلب الص�� دستة منه..
ولم تكن هناك إال ط��قة واحدة لط�� الب�ض اآلن: ش�ه ع�
النار ش�ا.. ولو �ان هؤالء الرجال ��امل عددهم ل�انت وج�ة
مبهجة، ل�نهم �انوا �فتقدون رئ�سهم ورأسهم المدبر وعبثا

حاول الرجال الظفر ب�عض النوم، ل�ن هذا �ان عس�� المنال
 ☆ ☆ ☆
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الفصل الخامس
دوا قواهم قل�ال.. قرر الرجال أن �ستكشفوا الج��رة �عد أن �س��
� عناد أن �فارق الم�ان؛ ألنه �ان واثقا من أن

�� � � أ�� ل�ن الزن��
س�دە لم �مت.. رجل كهذا لن �موت بهذە الط��قة السوق�ة..
وما لم ير الزن�� جثته و�لمسها، فهو واثق أن س�دە �� يرزق�

�ان إخالصه غ���ا �إخالص �لب �أ�� أن �فارق ق�� س�دە
�ان إفطار اليوم األول يتكون من المحار و��ض الطيور، وقد
� حفر وسط الصخور، وقد رحبوا بهذە

وجدوا �عض الملح ��
اإلضافة إ� طعامهم

، � اتفق الرجال ع� أن ي��� الصح�� ير� النار � ال تنط��
� إ� الغا�ة المجاورة لالستكشاف وخ�ج (بنکروفت) والص��
ی �عض األغصان ع� س��ل المدى، ثم مش�ا والص�د.. قاما ب��

�ف�شان
�ان من الواضح أنه ما من ��� هنا.. ال أثر لفأس ع� شجرة أو
�
ء راق لهما.. ألنه �� رماد نار متخلف من معسكر، وهذا ��

ج��رة منعزلة وسط المح�ط الهادي كهذە، �غدو وجود اإل�سان
أ��� خطرا من عدمه.. �انت هناك �قا�ا حيوانات �دا �أنما أ�لتها
وحوش أ��� ضحامة، وقد جعلهما هذا �عرفان أن هذە الج��رة

ال تخلو من المتاعب
عامة لم �كن الص�د موفقا.. ل�نهما وجدا مجموعة من الطيور
غ���ة الش�ل، ل��شها ب��ق معد�� غ��ب، وقد اح�شدت حول
ات.. هجما عليها جذع شجرة تحاول الظفر ب�عض الح��
�ات ��عة �العص��ن.. �انت ا ��� وأسقطا منها عددا كب��

الطيور غب�ة حقا ولم تحاول الفرار
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�ما استطاعا ص�د �عض طائر الطيه�ج.. و�ان هذا مرض�ا لهما؛
� السادسة مساء

ألنهما لن �عودا إ� المعسكر خا�� الوفاض.. و��
�دا األفق منذرا �عاصفة دان�ة.. عاصفة شد�دة

، � � ترك��
� عادا، و�ان یرمق ال�حر �� � شارد الذهن ح��

�ان الصح��
ولم �ل�ث أن سأل ال�حار:

� ه�طنا؟ - هل تذكر أين �انت السلة ح��
.. ).. أي ستمائة قدم ع� األ��� � - كنا ع� �عد (�ا�ل��

� قدم من - أي أن (هاردنج) قد فقد منا ع� �عد ألف ومائ��
.. والغ��ب هنا أنه و�ل�ه لم �ظهرا، ولم �لق ال�حر الشا��

�جث�يهما
- من الوارد مع هذە األمواج الثق�لة أن �جرفا �ع�دا..

� األمر ش�ئا غ���ا..
تك - أجد �� ا�� التام لخ�� - ما زلت - مع اح��

قام ال�حار (بنكروفت) ب�عداد طائر الطيه�ج وث�ت عددا منه
� قد تأخر � ع� النار.. �ان (ن�ب) الزن��

ع� عصا، و�دأ ال��
ا، وقد جعل هذا (بنکروفت) �شعر �قلق غامر عل�ه.. هل كث��
� (ه��رت) أصا�ه حادث ع� هذە الج��رة الغامضة؟ ل�ن الص��
�
ف� هذا االختفاء لصالح (هاردنج).. ر�ما �ان (ن�ب) اآلن ��

ط��قه خلف خ�ط ما مهم.. ر�ما هو ق��ب من س�دە أو وجدە
فعال.. ل�نهم - ع� العموم – أدركوا أنه من المستح�ل الخروج
لل�حث عنه؛ ألن هذا �عقد األمور، خاصة والعاصفة تزداد سوءا

� جلبتهم إ� هنا إ� حد أنها �انت ق���ة من تلك ال��
� موسم

اسة �� � ال��
إن عواصف المح�ط الهادي تكون غا�ة ��

، وال توجد �لمات قادرة ع� وصف عنفها االعتدال ال�����
وه�اجها.. وقد مر الل�ل والصخور ترتطم �المأوى وتهزە هزا،
ل�ن جدرانه �انت ق��ة من الجران�ت، ف�دا أنه ال خطر ع�

� �ه النائم��
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� (بنکروفت) وقال له:
� أ�قظ الصح�� ق�ل الص�اح �ساعت��

- هل �سمع؟
- ماذا؟ صوت العاصفة؟

- �ل ن�اح �لب� هذا (توب)�
� ما �سمعون.. �التأ��د هذا ونهض الجميع غ�� مصدق��
ە إ� � قد أح�� (توب).. ومن الواضح أنه وحدە، و�ال ل�ان الزن��
المأوى.. وهكذا غادروا كهفهم ووقفوا �الخارج ينظرون إ�

الظالم الدامس
� هذە العاصفة �اإلضافة إ�

�ان األمر صع�ا جدا أن تتماسك ��
أن الرؤ�ة �انت مستح�لة.. ل�نهم استطاعوا أن يروا ال�لب الذي
يركض نحوهم.. �ان (توب) فعال.. ل�نه �ان وح�دا� ل�س معه

س�دە وال خادم س�دە
�عد العناق والتح�ات أدرك الرجال أن ال�لب ي��د منهم أن
�
ي��عوە.. وقد فعلوا هذا دون إ�طاء برغم أن العاصفة �انت ��

هم، ذروتها.. والحق�قة أن العاصفة �انت تهب �اتجاە مس��
�مع�� أنها �انت تدفعهم دفعا حث�ثا إ� األمام.

ء � .. وقد أرسل ال�لب ل��� �انوا اآلن �عتقدون أن (ن�ب) ��
بهم.. ل�ن لماذا؟ هل الس�د معه أم أنه �طلبهم �� يؤدوا آخر

واج�اتهم نحو المهندس المحبوب؟
�ان المد يرتفع ثان�ة.. ب�نما هم يتجهون إ� الشمال.. وجوارهم
� كنهها.. يرون مساحات شاسعة من الظالم ال �ستط�عون تخم��
د قارسا مع ما �ل�سون من ث�اب غ�� �اف�ة �المرة.. ومن �ان ال��

�ع�د تتوهج األمواج �ضوء النهار القادم..
استمر الس�� وراء ال�لب الذي �ان يركض دون أن �قف لحظة

� ط��قه.. ودخل كهفا فدخلوە وراءە. لي�ب��
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هناك وجدوا (ن�ب) را�عا ع� األرض.. وأمامه جسد يرقد ع�
� (هاردنج).. فراش من العشب.. �ان هذا هو جسد ال�اب��

 ☆ ☆ ☆
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الفصل السادس
لم يتحرك (ن�ب)، وا�ت�� (بنکروفت) ��لمة واحدة:

؟ �� -
لم يرد (ن�ب).. ومن الواضح أنه لم ير زمالءە أو �سمع ال�حار

�سأله.. �ان الحزن قد �دل مالمحه تماما ح�� صار من العس��
� الراقد، ومزق � جوار ال�اب��

ها.. وجثا (س��لت) الصح�� � تمي��
� لقل�ه.. و�عد لحظات صاح:

قم�صه � �ص��
� - إنه ��

� (ه��رت) إ� الخارج �حثا عن ماء، وعاد �عد قل�ل وه�ع الص��
� المهندس.. من الغ��ب أنه �ان �مند�ل م�لل وضعوە ع� شف��
سل�ما، و�ان جسدە خال�ا من الجراح، ول�ن التفس�� قادم ف�ما

� �قدر الرجل ع� ال�الم �عد، ح��
راح (ن�ب) �ح�� لهم ما حدث.. لقد راح �ف�ش الشط، ولم �كن
� أن �جد س�دە.. �ان ي�حث عن جثة.. جثة ود لو �دفنها

�أمل ��
ب�د�ه.. وهنا وجد آثار أقدام فوق عالمة الماء.. أصا�ه الجنون
� رآها وت��عها نحو ر�ــع م�ل.. وهنا وجد نفسه أمام ال�لب ح��
� (توب).. (توب) الذي اقتادە إ� س�دە، والذي حس�ه ميتا ح��

رآە
�ان عل�ه أن �ستد�� اآلخ��ن إل�ه، وقرر أن �جرب غ��زة ال�لب
.. أشار له إ� الجنوب ولفظ اسم المراسل � ال تخ�� ال��

� مرارا، وقد وصلت الرسالة إ� ال�لب �الفعل
الصح��

.. � �ان المهندس اآلن �حرك شفت�ه، برغم أن عي��ه �انتا مغلقت��
و�صع��ة قال أول ما �سمعونه منه:

- ج��رة أم قارة؟
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� الوقت م�سع
- ال عل�ك من هذا.. المهم أن تعود لنا، ول�كونن ��

لنعرف هذا
من ثم عاد المهندس إ� النوم.. و�ان عليهم اآلن أن �صنعوا
ة �حملونه عليها إ� ال�هف ح�ث النار.. وقد نقالة صغ��
� دق�قة من العمل المتواصل استغرق هذا منهم أر�ع��

و�استخدام فروع األشجار
� �ح�� للمهندس �ل ما حدث لهم من

وجلس المراسل الصح��
� وهن:

لحظة سقوط المنطاد.. هنا �ساءل المهندس ��
؟ � من الشا��

- إذن أنتم لم تلتقطو��
�
- �ال �ا صد���

؟ - و�م ي�عد هذا ال�هف عن الشا��
- نحو م�ل..

- هذا غ��ب� غ��ب �حق..
ولم �كن لدى المهندس ال�ث�� مما �حك�ه.. لقد وجد نفسه
� حضنه، ع� �عد نصف م�ل

وسط األمواج العات�ة وال�لب ��
من الشط.. وقد راح �جاهد و�جالد، ول�ن موجة عال�ة جعلته
.. �عد هذا ال �عرف ش�ئا �غوص مع ال�لب. و�غ�ب عن الو��

� ال�هف محاطا �أصدقائه
غ�� أنه وجد نفسه هنا ��

- ل�ن ال�د أنك مش�ت إ� هذا ال�هف ما دام (ن�ب) وجد آثار
أقدامك..

قال المهندس لـ (بنکروفت):
.. هال أخذت هذا الحذاء من قد�، فمض�ت �ه إ� �

- �ا صد���
ى إن �ان هو نفس األثر؟ أثر األقدام، ل��

نفذ ال�حار طلب المهندس، وغادر الم�ان.. �عد دقائق عاد
� أن هذين هما أثرا حذا��

ومعه الدل�ل األ��د.. ال شك ��
� أنه هو من جاء إ� هذا ال�هف ع� قدم�ه

(هاردنج).. ال شك ��
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�
� � مررت �حالة من فقدان الو�� �ال�� - األمر واضح.. ال�د أن��

� أثناء النوم.. وال�د أن ال�لب (توب) هو من
�مر بها الماشون ��

� إ� هنا هلم أيها ال�لب العجوز� جلب��
وتعاون األصدقاء ع� حمل المهندس ع� المحفة ثم مضوا إ�
ء، فقد استغرق � ال���

مأواهم.. لما �انوا مضط��ن إ� الم��
األمر نحو ثالث ساعات للوصول إ� هناك، و�انت العاصفة قد
� �لغوا مأواهم.. هدأت ل�ن مفاجأة قاس�ة �انت ت�تظرهم ح��
ت معالم �ل لقد ولت النار� لقد دخلت األمواج المأوی وغ��

ء� �
ء، ثم رحلت حاملة الحطب والنار و�ل �� �

��
☆ ☆ ☆
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الفصل السابع
ء فإن المحرر الصح�� لم �شعر �قلق.. أل�س �

برغم �ل ��
� عقله؟ إنه �ستطيع

اعته و�ل العلم �� (هاردنج) معهم؟ ب��
�
ء، ومن األضمن أن �كون (هاردنج) معك �� �

تحقيق أي ��
� أ��� مدن الوال�ات

صحراء قاحلة من أن تكون من دونه ��
المتحدة تمدينا.. ح�� لو قلت لهم إن بر�انا س�دمر الج��رة

حاال، لقالوا لك: (هاردنج) هنا�
� وراح (بنکروفت) مع (ن�ب) �ج��ان إشعال النار �حك قطعت��
� من الخشب ��عة.. ل�نهما لم �صال إ� ن��جة إال �سخ��

الخشب قل�ال، ولو أن الطاقة المن�عثة منهما تحولت إ� حرارة
� النها�ة توقف (بنکروفت)

� غال�ة قطار� �� الستطاعت �سخ��
وقال:

- ال أفهم ك�ف �شعل المتوحشون النار بهذە الط��قة؟ دعهم
� يزعمون ما يزعمون� أما أنا فال أصدق هذا إال لو صدقت أن��

قادر ع� إشعال النار �فرك ذرا�..
ولم �جد األصدقاء سوى النوم ح�� الص�اح

� (هاردنج) منتعشا فتناول إفطارا من � الص�اح صحا ال�اب��
��

، وج�ع �عض الماء، ثم سألهم عن النار.. � المحار قدمه له الص��
فح� له (بنكروفت) قصتهم مع عود الثقاب الوح�د، وك�ف

فقدوا نارهم..
� ثقة:

قال المهندس ��
- سنصنع نارا.. سنصنع أعواد ثقاب� ول�ن هل عرفتم هل هذە

ج��رة أم قارة؟
- لم نعرف �عد.. ل�ننا سنعرف ��عا..
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ء �مكن عمله اليوم.. غدا ن�سلق الهض�ة لنعرف �
- إذن ما من ��

أين نحن �الض�ط..
� عناد:

عاد ال�حار �قول ��
- ن��د نارا..

لم ي�د المهندس مهتما وقال:
� صعب ل�نه ال�ساطة ذاتها.. لو �انت

- إن موقفنا �ا أصدقا��
هذە قارة فلسوف ن�ذل �ل جهد � نجد س�انها.. أما إن �انت
ج��رة فإما أن تكون مأهولة، وعندها �مكننا مغادرتها �معونة
.. �

الس�ان، أو صحراو�ة وعندها �جب أن نغادرها �جهدنا الذا��
�
� أعتمد ع� براعت�م �� سنصعد الهض�ة غدا لنعرف.. ل���

د قوای الص�د ح�� أس��
: قال له (بنكروفت) نافد الص��

�ــــح ال�ال لو عرفت أن ما أصطادە � أن أصطاد مس�� - �مكن��
�مكن شواؤە..

�
- ال تقلق �صدد هذا �ا صد���

� إ� الغا�ة ل�صطادوا �ل � وال�حار والص�� وهكذا م�� الزن��
� ال�دا�ة وجدوا �عض

�ائن �� مغ� �ال��ش أو الفراء.. و��
األخشاب مكومة ف�ساءل ال�حار:

� أم ص�ادين؟ - هل ت�دءون اليوم �أن تكونوا حطاب��
.. إن ال�لب (توب) قد س�قنا ع� �ل حال.. � - حطاب��

وسمعوا عواء ال�لب، فهرعوا ل�جدوە ممس�ا �أذن حيوان
� �ر، و��� � � حجم الخ��

، و�ن �ان �� غ��ب، هو أقرب إ� فأر كب��
أصابع قدم�ه غشاء.
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� أن هذا هو حيوان ال�اب��ارا Capybara وهو من هم الص�� أخ��
مائ�ات األل�فة، و�عان ما تمكنوا من ص�دە والعودة �ه إ� ال��



4684

� وصلوا إ� هناك أن رأوا الدخان يتصاعد مأواهم وأدهشهم ح��
من مداخن الصخور

�انت النار تتوهج �الفعل �الداخل، ب�نما جلس المحرر
والمهندس جوارها.. �انت الشمس � مصدر هذە النار..

و�ساءل الص�� (ه��رت):
- هل مع�ما عدسة؟

ل�ن لم تكن هناك عدسات.. لقد قام المهندس ال�ارع �استخدام
زجاج ساعته المحدب، وساعة المحرر، ومألهما �الماء، ثم لحم
نص�� الزجاج �استعمال الصلصال، وهكذا صارت لد�ه عدسة

� أشعة الشمس ع� الحطب و�شعاله محد�ة ق��ة �مكنها ترك��
� عن أي �الم.. لو لم و�انت نظرة (بنكروفت) إ� المهندس تغ��
�كن هذا الرجل ساحرا فهو ع� األقل رجل ف��د حقا.. و�انت

� وج�ة شه�ة �عان ما أخلدوا �عدها لنوم عميق ها��
� � الص�اح ال�ا�ر �دأ الرجال تلك الحملة االستكشاف�ة ال��

و��
: قارة أم ج��رة؟ هم، وتج�ب عن السؤال الشه�� ستحدد مص��

� لمحوها أمس.. و�ان � إ� الهض�ة ال�� ا متجه�� مشوا كث��
� الخطوات التال�ة.. وقد

المهندس مشغول الذهن تماما �فكر ��
أدرك ع� الفور أن هذە الج��رة بر�ان�ة. �ما ضا�قه أن وجد ع�

اب آثار أقدام حیوانات ضخمة.. ال��
�دءوا �سلق الهض�ة، وقد استغرق هذا وقتا ط��ال حقا، ح�� إن
المساء جاء وهم لم ي�لغوا القمة، وقرروا أن يتخذوا معسكرهم
هنا.. ل�ن المهندس �ان قد أدرك الحق�قة: هذە ج��رة� �ما

أدرك أن ما ي�سلقونه هو جسم بر�ان عظ�م خامد منذ زمن
�
� الص�اح �سلق األصدقاء إ� القمة ووقفوا للمرة األو� ��

و��
� �ل م�ان� ح��

أع� نقطة �الج��رة.. الماء� الماء من حولنا ��
� األفق..

� لم ير ش�ئا إال الماء �� � ال�حار الحادت�� (بنكروفت) �عي��
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� �
وقد أدركوا اآلن أنها ال �مكن إال أن تكون ج��رة ج��رة مح�طها
ال �قل عن مائة م�ل.. ولها ش�ل التمساح الذي ينفتح شدقاە

شماال، ب�نما يتجه ذ�له العمالق إ� الجنوب
� جفت منذ �ان، وفوق الحمم ال�� � ع� فوهة ال�� �انوا واقف��
� عل�ه.. و�ان بوسعهم أن

قرون وصنعت ما �ش�ه سلما للم��
ة.. وقد قدر ة عن �عد تح�ط بها أشجار ن�� ة صغ�� يروا �ح��
� ة، �ل �� نهر �غتذي من الم�اە ال�� المهندس أنها ل�ست �ح��

ء من المنحدرات إل�ه، و�التأ��د �غادرە الماء إ� ال�حر من � ت��
فتحة ما.

لقد صارت الج��رة مكشوفة اآلن أمامهم بوض�ح تام �أنها
خارطة.. ل�ن السؤال الذي ظل �لح عليهم هو: هل الج��رة
� أق��ــهم إ� اس�نتاج أنه ط�قا لما رأوە

مأهولة؟ و�ان الصح��
.. �

فاإلجا�ة ال�د �الن��
ل�ن هل يؤمها س�ان الجزر المأهولة المجاورة؟ ال �مكن اإلجا�ة
� م�ال، ل�ن عن سؤال كهذا؛ ألن ال�حر خاو المسافة خمس��

� م�ال ل�ست مسافة شاسعة �ال�س�ة للقوارب. خمس��
ترى هل �ستطيع (هاردنج) معرفة أي خط طول وأي خط

عرض هذا من دون أدوات؟
لقد فرغوا ع� �ل حال من فهم الج��رة �ش�ل عام، ولم �عد
عليهم إال الهبوط واستكشافها من وجهة نظر ثالث�ة: ت��تها -

حيواناتها - ن�اتها
وقال (هاردنج):

- ع� هذە الج��رة وضعتنا �د هللا الع�� القدير. ولسوف نع�ش
�
� أرجح أننا �� هنا.. ال أدري إن �انت سفينة ستمر أم ال، ل���

� أ��� مما �جب �ال�س�ة لسفينة ذاه�ة إ� وضع جنو��
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(نيوز�لندا)، وشما�� أ��� مما �جب �ال�س�ة لسفينة تقصد
ال�ا.. أس��

قال (بنکروفت):
� أثق �ك.. و�مش�ئة هللا سنصنع من - أنا معك �ا س�دي و�ن��
� طرقا وس�ك هذە األرض وال�ات متحدة جد�دة� سن���
حد�د�ة وخطوط برق� ثم نقدمها هد�ة لحكومة االتحاد يوم

�جدون م�اننا�
ح المهندس أن �طلقوا أسماء ع� الموجودات.. و�ان أن اق��
وهكذا صارت الج��رة �� ج��رة (لنكولن) - �طل االتحاد -
) والخليج خليج االتحاد.. وهكذا تعددت � والج�ل ج�ل (فران�ل��

األسماء، ومعها صارت معالم الج��رة أقرب ألفة إ� نفوسهم.
☆ ☆ ☆
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الفصل الثامن
� الصخور عائدين، وقد � الهبوط.. مشوا ب��

�دءوا اآلن ��
� � أطلق عليها الص�� ي ال�� استطاعوا أن يروا ال�ث�� من الماعز ال��

اسما ما، ل�ن ال�حار قال له:
- أل�ست لها قرون وحوافر؟ إذن �� خراف �ال�س�ة � ��ف

!.. �
النظر عن اسمها الحق���

� ة ص�احا ح�� وال�د أن الساعة اآلن �انت العا��
تصلب الص�� (ه��رت) وهمس:

- دخان�!
؟ ��� -

وأشار إ� اتجاە الجنوب.. وحقا �ان ما رأوە هو دخان أصفر
� الصخور.. هتف المراسل (س��ل�ت) غ��ب يرتفع من ب��

- هذا غ��ب.. خذ الحذر ح�� ال يرونا.. لماذا ال ي�بح ال�لب
إذن؟

- ال أدري.. هذا غ��ب..
ل�ن المهندس �ان قد شم رائحة الدخان المنفرة وعرف

مصدرها.. فقال لرفاقه:
�ت... وهو قادر ع� شفاء حلوقنا لأل�د� - هذا ال�خار من ال���

ا وجدوا المصدر.. الي�ب�ع الذي ي��عث منه حمض وأخ��
� الي�ب�ع فأحس

� الهواء.. ومد (هاردنج) إص�عا ��
���ك �� ال���

للسائل قواما �ال��ت، وقدر حرارته �ـ 95 فهرنها�ت.. سأله
� قدر بها الحرارة، فقال: المحرر عن ال��ف�ة ال��

- لم أشعر �حرارة أو سخونة.. إن حرارته �� حرارة الجسم ذاتها
� �ساوی 95 فهرنها�ت2 ال��



4688

تركوا الي�ب�ع وواصلوا الرحلة.. هذە المرة رأوا حيوانات غ���ة
� أن هذە

.. وع� الفور عرف الصح�� � � خلفيت�� ت�ب ع� ساق��
ە عن مذاقها، فقال له: إن لحمها �انجارو.. سأله ال�حار ال��

ش� �لحم الظ�اء..
عبثا حاول المالح اللحاق بهذە الحيوانات الرش�قة ل�نها �انت
� األفق.. وقد تالحقت أنفاسه، وهو �لهث

ت�ب �ال�رة مبتعدة ��
� النها�ة وعدە المهندس �أن �حاولوا صنع

محاوال التماسك.. ��
�عض الق�� والسهام

- ق� وسهام؟ هذە األش�اء لألطفال�
- ال تتفاخر �ا (بنكروفت).. أسلحة األطفال هذە قد لوثت
األرض �الدم ط�لة تار�خها.. ب�نما األسلحة النار�ة ول�دة األمس

فقط�
أما عن المدى فقد صنعها المهندس �سهولة حطم الطوق
� المح�ط �عنق ال�لب، فصارت عندە مديتان �عد ما

المعد��
.. الحق�قة أن هذە � � مناسب�� � إ� مق�ض�� ث�ت القطعت��
المجموعة من الرجال �انت موفقة، و�انت تملك �ل أس�اب
� ال�قاء ع� هذە الج��رة.. ثم إنهم ا��شفوا شجرة (ك��جم�ا) ال��

ال تؤ�ل ثمارها، و�صنع هنود أم���ا الجن���ة أقواسهم من
وف�لوس) الذي �صلح لحائها.. ثم وجدوا ن�ات (ه�سكس ه��
لصنع أوتار األقواس وهو مرن متماسك �أنه أوتار عضالت

الحيوانات أما السهام فقد حصلوا عليها من قنفذ اصطادوە
� استعمال القوس

اصطادوا ال�ث�� جدا �عدما ب�ع (بنکروفت) ��
� طالما والسهم.. و�ن لم �قا�لوا �عد تلك الحيوانات الضخمة ال��

رأوا آثار أقدامها
مر عليهم اآلن اثنا ع�� يوما ع� هذە الج��رة ل�نهم أنجزوا
.. لقد قام المهندس �صنع قوالب قرم�د من الصلصال ال�ث��
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� �صلح لط��
الموجود �الج��رة، وتمكن من صنع فرن �دا��

� �انوا الطعام، �ما �صلح لصنع مختلف األن�ة من الخزف، ال��
� أمس الحاجة لها.. �ما تمكن المهندس ال�ارع من الحصول

��
� الج��رة هو

ع� وقود ��ــــع االشتعال من فطر ينمو ��
).. و�ان عندما �جف و�خلط ب�عض البوتاس - (ال�شوث الرو��
� حفر الج��رة - �صلح إلشعال الموقد �أ�فأ ما

ة �� المتوافر �ك��
�كون

وع األ��� طموحا فقد �ان أن �صنع آلة سدس يتمكن أما الم��
بها من معرفة إحداث�ات الج��رة �الض�ط، اعتمادا ع� النجم
� والشمس.. و�انت هذە خطوة مهمة �� �عرف أين هم القط��
ال�ا أو أم���ا، و�التا�� هل �ف�دهم أن �الض�ط من سواحل أس��
�حاولوا صنع قارب أم ال؟ وقد استطاع ع� األقل أن �س�نتج أن

� أو ثالثة آالف م�ل عن نيوز�لندا3.. الج��رة ت�عد ألف��
�
هكذا قرروا أن عليهم أن �مضوا الشتاء هنا ق�ل أن �فكروا ��

صنع قارب.. وطلب المهندس من رفاقه أن يتعاونوا لصنع
مسكن أ��� راحة وأمنا.. من الواضح أن هناك حيوانات ضخمة
� الج��رة �ما أن هذە األصقاع ال تفتقر لقراصنة الماليو

��
�حهم هذا � الذين ال يهابون ال�حر.. ع� األقل س�� المتوحش��

من عبء ترت�ب ن��تج�ات حراسة، والسهر ع� النار ل�ال
قال ال�حار:

� � ع� قدم��
� تم�� - ل�كن.. سنح�� أنفسنا من الوحوش ال��

� ع� أر�ــع.. ونحن ال نفتقر إ� القرم�د ومعدات
� تم�� وال��
البناء اآلن

� مأوی طب��
ل �� � .. ل�ن لو استطعنا نحت م�� �

- جم�ل �ا صد���
ا من الجهد. �اإلضافة إ� أنه س�كون �قوة لوفر هذا علينا كث��
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الطب�عة العات�ة..
ل�ن ال�حث عن مسكن �صلح وسط هذە الصخور الجران�ت�ة
�ان ش�ه مستح�ل.. الحق�قة أنهم �انوا �سكنون �الفعل الم�ان
� تركه إ� م�ان

، الذي يرغبون اآلن �� الوح�د المناسب للسک��
أ��� أمنا

ة.. والفكرة هنا أنهم �انوا يتفقدون الج��رة ع� ضفاف ال�ح��
.. فجأة تصلب �

أرادوا أن �كون مسكنهم ق���ا من الماء الن��
� توتر.. لم �عرە

ة �� ال�لب (توب)، وراح ي�بح، و�نظر إ� ال�ح��
أحد اهتماما أول األمر، مما دعاە إ� الدنو من الماء وهو ي�بح

و�ش�� إ� الماء �مخال�ه
- تعال هنا �ا (توب)..

ا أن يتوغل �ل�ه قرب الماء قالها المهندس الذي لم �حب كث��
- هل هو تمساح؟

- ال أظن.. التماسيح ال تع�ش ع� هذا االرتفاع عن سطح
ال�حر..

ولم �كف ال�لب عن التوتر.. �دا �أنما �الحق ب��ار هدفا تحت
سطح الماء.. ولم �ستطع الرجال برغم �ل محاوالتهم معرفة ما

يث�� حف�ظته وتوترە..
هنا وثب ال�لب إ� الماء، وع� الفور برز رأس عمالق من
الماء.. �ان عجال �ح��ا ضخما أمسك �ال�لب ق�ل أن يتمكن من
ء.. �

الفرار ونزل �ه تحت الماء.. لم يتمكن الرجال من عمل ��
ة اآلن.. �ان الماء وأدركوا أن معركة م��عة تدور تحت ال�ح��

� �ل صوب
�فور �عنف و��ناثر ��

� الهواء خارج الماء،
ثم فجأة - �معجزة ما - طار جسد ال�لب ��

و�عان ما استعاد روعه وسبح إ� الشط، ومن الغ��ب أنه لم
�صب �أي ج�ح.. ثم رأی الرجال لدهشتهم أن المعركة مازالت
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مستمرة تحت الماء، و�عان ما تلون الماء �لون الدم.. ثم طفا
� عنقه ج�ح

، و�� جسد عجل ال�حر العمالق الم�ت إ� الشا��
مخ�ف ي�دو أن حيوانا أقوى أحدثه ترى أي حيوان استطاع قتل
اسة؟ لم �ستطع (هاردنج) عجل ال�حر بهذە ال�ساطة وال��

، وهكذا قرروا العودة إ� مأواهم � ورفاقه التخم��
☆ ☆ ☆
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الفصل التاسع
ة وعقله مشغول � الص�اح وقف المهندس پرمق م�اە ال�ح��

��
ة ضحلة ل�نها عم�قة �حادث أمس.. �ان من الواضح أن ال�ح��
� وسطها.. و�انت الطيور الجارحة قد أتت ع� أ��� لحم عجل

��
ال�حر، ل�نه أمر الزن�� (ن�ب) �أن �س�نقذ �عض الدهن إلشعال

� ل�سأله:
النار.. ودنا منه المراسل الصح��

- أنا موافق ع� أن ما حدث أمس �ان غ���ا.. ك�ف قذف ال�لب
خارج الماء بهذە ال�ساطة؟

قال المهندس:
- هذا لغز.. ل�ن هناك لغزا آخر.. ك�ف نجوت أنا من الغرق

وحملت إ� هذا المخ�أ الذي وجدتمو�� ف�ه؟ ل�ن دعنا ال ن��
ذعر اآلخ��ن بهذە الخواطر اآلن، ولن�قها ألنفسنا..

�انت مش�لة المجموعة اآلن �� العثور ع� مسكن أ���
� العثور ع� كهف

ا�ساعا، وقد نجحوا �معونة قائدهم الهمام ��
ة.. وهو كهف مناسب من جميع من الجران�ت يتصل �ال�ح��
الوجوە، �ل �صلح لتقس�مه إ� حجرات �القرم�د وقد استطاع
وا واجهته و�التا�� حفروا فيها �عض النوافذ � الرجال تنظ�فه، وم��
� �سمح �دخول الهواء والضوء، �ما جعلوا مدخل العال�ة ال��
� م�ان مرتفع يتم الدخول إل�ه والخروج منه �سلم من

ال�هف ��
ح�ال مجدولة.. والغرض �ان الم��د من األمن؛ ألن المح�ط
� �ه ال�حر، �ل هم -

الهادي م�ان خطر وهم ال �عرفون ما �أ��
ع� �ل حال - لم �فرغوا من استكشاف الج��رة، وال �عرفون

�حق إن �انت مأهولة أم ال..
ان المؤن ألن � � اخ��

ء، و�� �
� �ل ��

حقا �ان عليهم اإل�اع ��
�
� (يونيو) الذي �ماثل د�سم�� ��

�� �
الشتاء قادم.. وهو هنا �أ��
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� جاء الشتاء عرف الرجال المتوارون .. وح�� نصف ال�رة الشما��
� ب�ت الجران�ت أهم�ة ما قاموا �ه، ألن المأوى القد�م ما �ان

��
ليتحمل هذا الطقس الش�يع.. خاصة أنه قد برهن ع� أن

األمواج والعواصف تدخله �ح��ة
� �شاطات متعددة.. ل�ن مش�لة الث�اب

وقد قضوا الوقت ��
� ه��وا بها �دأت تظهر �قسوة.. فلم �كن لديهم إال الث�اب ال��
د �ان قارسنا.. ولم �جد من األ�، و�انت �حالة ممتازة ل�ن ال��
.. ال �د من انتظار انتهاء الشتاء، � الوقت الحا��

المهندس حال ��
و�عدها �مكنهم أن �صطادوا �عض الخراف ومن صوفها

�صنعون ث�ا�ا جد�دة
وقال المهندس: إنه يرجو - �ما أن هذە ج��رة -أن �كون الشتاء

ودة. متوسط ال��
ن الحرارة ط�لة � ألن ال�حر �عمل �مخزن حرارة هائل.. إنه �خ��
� الشتاء لهذا �كون شتاء الجزر أقل بردا،

الص�ف ثم �شعها ��
والص�ف أقل حرا..

قال المحرر (س��لت):
� موض�ع

� اآلن إال أن الل�ل صار ط��ال.. أرى أن نفكر �� - ال يهم��
اإلنارة..

س�كون هذا غدا �عد ما نص�د �لب �حر سنصنع �عض الشم�ع
من دهنه..

� اليوم التا�� خ�ج (بنکروفت) والص�� إ� الشط،
و�الفعل ��

وتمكنا من قتل أر�عة �الب �حر، قاما �سلخها وحمال الدهن إ�
المأوى.. �انت الن��جة أر�عمائة رطل من الدهن جاهزة لصنع
الشم�ع وقد تمكن المهندس من فصل حمض الس��ار�ك
، ثم صنع فتائل الشم�ع من واألول�ك �معالجة الدهن �الج��
أل�اف الن�اتات.. و�انت الن��جة شموعا ال �أس بها برغم أن
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.. أما عن الطعام فقد اعتمدوا ع� مخزون هائل �
منظرها �دا��

د عن�فا، وقد أ�دى (بنكروفت) من اللحوم المملحة �ان ال��
� �صلح فراؤها للتدفئة.. حزنه ألن الج��رة ال تعج �الدب�ة ال��

ضحك (ن�ب) وقال:
) �ما � - ر�ما لن تق�ل الدب�ة هذا.. الدب�ة ل�ست القد�س (مارت��

تعلم..
ها ع� ذلك.. ها ع� ذلك �ا (ن�ب).. سنج�� - سنج��

� تتكون من اك ال�� أما عن القنص، فقد نصبوا عددا من ال��
� تزدحم ح�ال تضيق حول فرا�سها.. وقد اختاروا لها األما�ن ال��

فيها أقدام الحيوانات ل�نها لم تقتنص إال ثعالب و�� غ��
ء ع� اإلطالق، إال أن المهندس وجدها مناس�ة صالحة ل��

كطعم لحيوانات أخرى..
� منتصف أغسطس تغطت الج��رة �لها �ط�قة من الجل�د

و��
األب�ض، ول�م شعر هؤالء القوم �السعادة، ألنهم اتخذوا ب�تهم
� الذي حفرته الطب�عة.. فما �ان أي ب�ت � هذا ال�هف الحص��

��
� تجتاح الج��رة.. ي�نونه ل�صمد أمام العواصف الثلج�ة ال��

وعاد (بنكروفت) يوما إ� حصن الجران�ت حامال معه حيوانا
.. وقال �حماس�ة: إن العشاء اليوم س�كون � وطفل�ه الرض�ع��
� متحمسا لهذا الن�ع من العشاء، وقال: إنه

رائعا.. لم ي�د الصح��
لن �أ�ل ال�ث�� منه.. هنا هتف (بنكروفت) الذي �ان �كرە أن

يته�م أحد ع� قنصه:
- هذا الحيوان س�كون شه�ا ط��ا.. منذ أشهر كنت أنت ستط��

فرحا لو وجدت قنصا كهذا..
� من دون حماس�ة:

قال الصح��
- أنت تعرف أن اإل�سان عس�� اإلرضاء ملول..
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ل�ن ال�حار قام ��� الحيوانات الثالثة وجلس �لتهم أصغرها
�
�شه�ة عظ�مة.. فجأة أصدر �خة ألم وتحسس فمه وقال ��

ح�ة:
- لقد ك�ت سنا�

�
- �ل هذا من حيوانك الطري هذا.. أتراك وجدت حصوة ��

لحمه؟
- ل�ست حصوة.. ول�ن..

وأخ�ج الطعام من فمه ليتفحصه.. لم �كن ما ک� سنه حصوة،
ول�ن �ان رصاصة بندق�ة
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: منبوذون �
الجزء الثا��

الفصل األول
� هذە

س�عة أشهر مرت ع� هؤالء منذ سقط بهم المنطاد ��
ی.. ة لم يروا أي دل�ل ع� وجود ��� الج��رة، وط�لة هذە الف��
ضوا أن ى وال دخان.. ح�� اف�� ال آثار نار وال أدوات صنعها ���
الج��رة ل�س عليها سواهم، واآلن عليهم أن يهدموا �ل هذە

� جسد حيوان مسالم�
اضات �مجرد طلقة معدن�ة �� االف��

هم منطق�ة فقد تأمل الطلقة، ثم سأل ال�حار: �ان المهندس أ���
- هل أنت متأ�د من أن عمر هذا الحيوان ال ي��د ع� ثالثة

أشهر؟
- �التأ��د.. لقد �ان يرضع من أمه

� ج��رة (لنكولن) خالل األشهر
- إذن هناك من أطلق الرصاص ��

� الج��رة لدى وصولنا أو وصل
الثالثة الماض�ة.. شخص �ان ��

�عدنا.. و�ن كنت أم�ل إ� أنه حد�ث الوصول و�ال لرأيناە أو رآنا
من ق�ل ل�ن من هو؟ هل أل�� �ه الحطام هنا؟ هل هو أورو��

أم من قراصنة الماليو؟ هل هو صديق أم عدو
صاح (بنكروفت):

ة كهذە ونحن نا.. ج��رة صغ�� - مستح�ل أن �كون هناك ��� غ��
هنا منذ س�عة أشهر.. ال �د أننا وح�دون تماما..

- س�كون غ���ا كذلك أن �كون هذا الحيوان قد ولد �طلقة
� �طنه�

رصاص ��
� جو أقل بهجة مما توقع ال�حار، وقرر الرجال أن

انت� العشاء ��
� الغد بناء قارب صغ�� من ن�ع ال�اتو.. �� �كون معهم

ي�دءوا ��
ة � ال�ح��

� حالة اضطرارهم للدوران حول الج��رة، أو الهرب ��
��
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لس�ب أو آخر.. �ما نصحهم المهندس �عدم االبتعاد عن
المأوی..

� وقع حادث م��ب آخر.. �ان الص�� و(ن�ب) �مش�ان �عد يوم��
� رأ�ا سلحفاة عمالقة تزحف عند الطرف اآلخر من الج��رة، ح��
هناك.. وأدرك أنها فرصة ال تفوت خاصة �ال�س�ة لـ (بنكروفت)
� .. ولم �عرف الزن�� حب حتما بهذا اللحم الوف�� ە الذي س�� ال��

� طلب منه أن �حذو حذوە، وتعاون � عمله، ل�ن الص��
ما ي����

االثنان ح�� قل�ا السلحفاة ع� ظهرها.. وهالهما �م �� ثق�لة..
ء ننقلها عل�ه.. - لن تتمكن من الحراك إ� أن نعود ���
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� درقتها، ل�نها �انت عاجزة عن
و�انت السلحفاة قد توارت ��

� بتدع�م جوانبها تصحيح وضعها، و�رغم هذا قام الزن��
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�الحجارة �� ال تنقلب.. وه�ع االثنان إ� المأوی � �جل�ا ع��ة
� �حمالن عليها الص�د الثم��

� عادا إ� ال�قعة �الع��ة، ل�ن السلحفاة لم تكن �عد ساعت��
� عدم فهم، وقال

هناك� نظرا إ� الحجارة المتناثرة ع� األرض ��
: الزن��

- مع�� هذا أن السالحف تقلب نفسها..
- هذا ما �مكن اس�نتاجه..

� أال � األمل إ� المعسكر، وقد خطر للزن�� وعاد االثنان خائ��
�خ�� أحدا �ما حدث، ل�ن الص�� رأی أهم�ة إ�الغ (هاردنج)..
واستمع (بنکروفت) المغتاظ إ� القصة، فلما انتهت صاح

غاض�ا:
� وج�ة تفر منا� - أحمقان� تركتما خمس��

قال (ن�ب):
- لم نقصد هذا، وقد دعمناها �الحجارة ج�دا.

� �التأ��د��
- ل�س �ما �ك��

: اهتم (هاردنج) �األمر فسأل الص��
- هل �ان الم�ان الذي تركتما السلحفاة ف�ه ق���ا من حركة

المد؟
- نعم �ا س�دي..

- إذن �ان المد هو ما غمر السلحفاة وجعل من السهل عليها أن
� ال�حر..

، و�عان ما فرت �� تنقلب لوضعها الطب���
: هتف الزن��

� �حق� - ر�اە� لقد كنا غبي��
قال (بنکروفت):

- هذا هو ما تفضلت أنا �قوله منذ ثوان�
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� هذا التفس�� الذي ي�دو مقنعا، والذي أراح لقد قدم ال�اب��
األخ��ن.. ول�ن هل �ان مقتنعا �ه هو نفسه؟ ال �مكننا أن

� نعرف ع� وجه ال�ق��
☆ ☆ ☆

، � أن هناك ش�ئا ما جوار الشا�� � اليوم التا� الحظ ال�اب��
��

وا.. �ان هناك برم�الن، وقد أغرى وقد ه�ع الرجال إ� هناك ل��
ء مف�د �

ء ما.. �� هذا (بنكروفت) �االعتقاد �أنهما مليئان ���
� بهما الم�ج،

� اللذين أل�� م�ل�� �وا من ال�� � اق�� غال�ا.. ل�نهم ح��
أدركو أنهما فارغان ومغلقان �عنا�ة ل�كونا أداة طفو.. ب�نما هما
يتمس�ان �طوف صغ�� وقد ر�طت إل�ه حقي�ة.. تعاونوا ع�

حمل الحقي�ة إ� مأواهم وهناك هشموا القفل
�انت الحقي�ة تحوي �ل ما �مكن أن �حلموا �ه �انت هناك
.. مطارق.. .. مناش�� معدات من �ل األنواع.. �ماشات مسام��
بندقيتان من ن�ع (القراب�نة).. ح�� ال�تب �انت موجودة ومنها
اإلنج�ل و�عض الموسوعات الجغراف�ة، وموسوعات عن

� جزر المح�ط الهادی
الحيوانات ��

� �انت المفاجأت سارة ل�نها �ال تفس�� واضح، وقد رأى ال�اب��
� الغالب حملها رجل غرقت سفي�ته قرب

أن هذە األش�اء ��
� ج��رة كهذە

الساحل، وتزود ��ل ما �مكن أن �حتاج إل�ه المرء ��
ل�ن أين ذهب هذا الرجل اآلن؟ ترى هل مات؟

ت ح�اتهم جذر�ا �عد هذا اال��شاف، و�انوا ع� �ل حال تغ��
من ق�ل �عتمدون ع� أنفسهم لصناعة �ل ما ي��دون من
� معدات، أما اآلن فقد غدت الح�اة أسهل �التأ��د.. وتم��

� أمس
� الحقي�ة �عض الط�اق فقد �ان ��

(بنكروفت) لو �ان ��
� حاجة إ� التدخ��

� �ط��قته المنطق�ة: قال لهم ال�اب��
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- �مكننا اآلن التأ�د من الحق�قة الوح�دة المؤكدة.. هناك
� األشهر الثالثة السا�قة.. �ما

سفينة �لغت ج��رة (لنكولن) ��
�ا ع� �مكننا التأ�د من أنها رحلت كذلك، ما دمنا لم نر ���

الج��رة..
هتف (بنكروفت):

� العودة للمدن�ة رحلت
� أنها رحلت وأن فرص�نا �� - تع�� �ا �اب��

معها؟
- أخ�� ذلك لألسف..

� ضيق:
قال ال�حار ��

- ل�كن.. سنظل هنا إ� األ�د...
� للج��رة وقرر الرجال أن يواصلوا استكشاف الساحل الغر��
الواسعة، وقد قرروا أن �دوروا حولها �استعمال القارب الجد�د
الذي ف�غ (بنکروفت) من صنعه، وقد استخدم ف�ه الح�ال
� المنتصف..

ا ض�قا �ه مقعدان �� والخشب، ل�صنع قار�ا صغ��
ات وأنهار الج��رة ل�نه ال � �ح��

وهو �صلح �الطبع للمالحة ��
� ال�دا�ة الحظوا أن الماء ي��ب إ� داخله من

�صلح لل�حر.. و��
� فجوات الخشب، ل�ن ال�حار أ�د لهم أن الخشب ي�تفخ مع ب��

� القارب �عد قل�ل
الوقت، ولن �كون هناك ماء ��

�انت رحلة ط��لة استغرقت ساعات، ولم يروا فيها جد�دا
سوى أن الجهة الغ���ة عامرة �القردة وأن هناك ال�ث�� من

� عالج المالر�ا
� �ستخدمها ال�دائيون �� الن�اتات ال��

� أن الوقت حان للعودة إ� ملجئهم.. � النها�ة أعلن ال�اب��
��

� ل�سلق � والص�� و�الفعل وصلوا إل�ه عند الع�، وتأهب الزن��
سلم الح�ال أدركوا ش�ئا غ���ا

السلم لم �عد هناك�
☆ ☆ ☆
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�
الفصل الثا��

لم �كن من الممكن الظن أن ال��ــــح أطارت السلم وقد راح
(بنکروفت) ينظر إ� المشهد وهتف:

� من المأوى� - �ا لها من دعا�ة سخ�فة� حرمان الرجال المرهق��
� ج��رة

لقد �دأت أعتقد أن هناك ش�ئا غ���ا �حدث ��
(لنكولن)..

: �
قال (س��لت) الصح��

ء أ��� طب�ع�ة من هذا.. �
- �العكس �ا (بنکروفت).. ما من ��

أحدهم استغل غ�ابنا واستو� ع� مسكننا ورفع السلم�
� الج��رة

ته وصاح �أع� صوت تردد صداە �� رفع ال�حار عق��
�لها:

- هالووووووو�
ل�ن أحدا لم يرد، وخ�ل لألصدقاء للحظة أنهم سمعوا ضحكة
� ال �عرفون ما �فعلون مكتومة من م�ان ما.. وهكذا ظلوا واقف��

� النها�ة قال (هاردنج):
وال ك�ف �فكرون و��

ء واحد نعود إ� مأوانا القد�م.. �
- أرى أن ما بوسعنا اليوم هو ��

� الص�اح نرى ما �جب
ع� األقل �مكننا هناك أن ننام قل�ال، و��

عمله..
وق�� أصدقاؤنا ل�لة س�ئة �حاولون فيها الظفر ب�عض النوم
ل الجران�ت الذي طردوا منه لم � دون جدوى.. الحق�قة أن م��
�كن ب�تهم فحسب، �ل �ان مخزنهم وورشتهم، و�ان ف�ه �ل ما
�حتاجون إل�ه من مؤن وأدوات.. ومن دونه س�كون عليهم ال�دء

من الصفر
ومع أول ضوء من الفجر عاد األصدقاء إ� ب�ت الجران�ت.. و�ذ
نظروا إل�ه أدركوا أن ال�اب مفت�ح تندت عنهم �خة دهشة؛
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ألنهم �انوا قد أوصدوە �عنا�ة ق�ل رح�لهم أمس، فلم �عد من
� وجود معتدين.. لقد تالشت فكرة ال��ــــح تماما.. �ما

شك اآلن ��
ل �ان � �ان سلم الح�ال مط��ا إ� أع� أن من استو� ع� الم��

� غ�ظ:
�حاول تو�� المفاج�ت.. وصاح (بنكروفت) ��

� دارهم� هلموا ردوا ع�
� �أنهم �� - الشحاذون ينامون منعم��

أيها الم�سولون �ا قطاع الطرق أيها اللصوص �ا أوالد (جون
بول)�!

و�انت س�ة (ابن جون بول) �� قمة الس�اب عند الرجل؛ ألنه
� �شدة �ان �كرە اإلنجل��

خطرت للص�� (ه��رت) فكرة ال �أس بها، � أن ي��طوا ح�ال
إ� سهم �طلقونه إ� السلم، ومن ثم �مكنهم أن �جذبوە إليهم
و��سلقوا عل�ه.. و�الفعل انت�� (بنكروفت) سهما ال �أس �ه،
� وأطلقه.. وانعقد ح�لهم �ح�ال السلم، ل�ن ما إن تأهب الص��

لجذب السلم، ح�� برزت ذراع من الفتحة العل�ا وجذ�ت السلم
�
إ� الداخل �عد ما حررته من الح�ل، وصاح (بنکروفت) ��

غ�ظ:
- أيها األوغاد�
سأله (ن�ب):

-عمن تت�لم؟ هل رأ�ت أحدا؟
- ألم ترە؟ إنه قرد� �ابون.. أورانج أوتان... غور�ال.. لقد وجدت

القرود مأوانا واستطاعت أن تحتله و�شد السلم�
هنون ع� �المه، برزت رءوس ثالثة قردة من أع� و�أنما ي��

� نظرات منذرة..
ترمقهم ��

- خذ هذە أيها الوغد�
� وصوب البندق�ة وأطلق.. ع� الفور تواري رأسان ع� ح��

� رأوە ع� األرض أدركوا أنه من هوى الثالث ميتا من أع�.. وح��
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فص�لة القردة العل�ا ش�يهة اإل�سان.. ر�ما هو غور�ال أو
شم�انزي أو أوتان..

� الموقف ش�ئا مضح�ا، ل�ن (بنکروفت) لم �كن ع�
إن ��

استعداد للضحك.. من المؤكد أن الموقف س�نت�� وس�مكنهم
داد دارهم، ول�ن ك�ف؟ طرد القردة واس��

� النها�ة �دا أن الوضع لن
م�� عليهم وقت ط��ل �االنتظار.. و��

يتغ�� ألن القردة توارت خائفة داخل المسكن، وخطر للمنهدس
أن الط��قة الوح�دة للدخول للمسكن هو عن ط��ق فتحة عند
� اتخذوە سكنا للمرة ة �ان قد سدها ب�عض الحجارة ح�� ال�ح��
األو�.. ستكون مواجهة دام�ة وجها لوجه ل�ن ال �د منها �ادوا

� سمعوا �خات القردة.. ينطلقون ح��
نظروا ألع� ل�جدوا القردة تفر من المسكن مذعورة دون س�ب
� ذعرها �س�ت وجود السلم، ووثب �عضها

مفهوم.. ي�دو أنها ��
من أع� ليتهشم ع� الحجارة، وأطلق أصدقاؤنا رصاصهم
فجندلوا عددا ال �أس �ه منها.. و�ن �انت إال لحظات و�ذا

�الب�ت خال تماما من الغزاة..
هنا - و�ش�ل غ��ب غ�� مفهوم - انزلق سلم الح�ال من أع�
� أ�ديهم – إ�

ا - واألسلحة �� ل�صل إ� األصدقاء لما صعدوا أخ��
ا خائفا من ن�ع المسكن، لم �جدوا ش�ئا غ���ا إال قردا أخ��

(أورانج أوتان)، حاول الفرار منهم، إال أنهم ت�اثروا عل�ه ح��
ق�دوە.. و�اد ال�حار �فتك �ه، ل�ن الص�� (ه��رت) أهاب �ه أال

�فعل:
- س�تخذە خادما..

� (هاردنج) �دورە.. ولم �كن �م�ح، و�دا أن الفكرة راقت لل�اب��
خاصة والقرد صغ�� السن قا�ل التدر�ب وهكذا ازداد عدد س�ان
المستعمرة واحدا، وتذكر (بنكروفت) قردا عرفه من ق�ل اسمه
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)، لذا قرر أن �طلق االسم ذاته ع� المستجد.. و�ن (ج��ي��
اخت�ە إ� (جوب).

☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث
� األ�ام التال�ة برهن (جوب) ع� أنه خادم مخلص.. �ج�د

��
� أثناء الطعام، و�نقل لهم ما ي��دون،

أعمال النظافة و�خدمهم ��
ات الحق�قة أن �اإلضافة إ� أنه نظف المسكن تماما من الح��
� ��ل احت�اجاتهم، إن لم تكن

ح�اتهم ع� الج��رة صارت ت��
� الهواء الطلق و�مارسون

فة إ� حد ما.. و�انوا �ع�شون �� م��
العمل ال�دوي، ح�� إنهم اس��عدوا أن �مرض أحدهم يوما

� ب�نما نما عقله � ح�� إن طوله زاد بوصت�� ونما جسد الص��
� االطالع.. �ما أنه �ان �ملك

� وقته ��
��عة أ��� ألنه �ان �ق��

� تعلم ال�ث��
ا علم�ا هو المهندس (هاردنج)، ومن الصح�� � ك��

� رأوا حيوانا عمالقا عن اللغات وذات يوم �ان يرمق ال�حر ح��
� ال�حر �ع�دا، فقال ال�حار:

�سبح ��
- هذا حوت.. أ�ة وج�ة رائعة كنا لنظفر بها لو �ان عندي

القارب والح��ون�
� جان��ه ص�اد أسماك �عشق عمله.. و��ل �حار �ان �حمل ب��

� دهشة:
�� �

ا.. وقال المحرر الصح�� ول�ن األمر �ان عس��
� هذا االرتفاع..

- ما كنت ألحسب الحيتان توجد ��
: � قال الص��

� �طلقون ع� - ل�س هذا غ���ا �ا س�دي.. إن الص�ادين اإلنجل��
� (نيوز�لندا) وأم���ا الجن���ة اسم (م�اە هذە الم�اە ما ب��

الحيتان)، و�� المركز الرئ��� لتجمع حيتان المح�ط الهادي..
� مغادرة الج��رة..

�ان مخلوقا رائع الجمال، و�دا أنه غ�� راغب ��
وقد راح �دور حولها وهو �طلق سحا�ة الزف�� من فوق رأسه،
� ال �عرف الناس إن �انت �خار ماء أم ماء؟ تلك السحا�ة ال��
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� هذا الوضع ح�� إنه أرق نوم (بنکروفت)..
مرت أ�ام عل�ه ��

ل�ن األقدار شاءت أن تحقق للرجل ما عجز هو عن تحق�قه
ذات ص�اح وجدوا الحوت ع� الشا�� �ع�دا عن الماء، وقد
، و�ان �حق � ت�اثرت فوقه الطيور الجارحة دنوا منه متهيب��
� جن�ه رأوا ح��ونا

ضخما إ� حد ره�ب.. ل�نه �ان ميتا.. و��
: �

� هتف الصح�� عه، ع� ح�� � مغروسا.. مد الص�اد �دە وان��
� الجوار�

- إذن هناك سفينة ص�د حيتان ��
- �الم فارغ� أنت ال تعرف المدى الذي �س�حه الحيتان
� شمال األطلن��

� هذا الحوت الح��ون ��
الج��حة.. ر�ما تل��

وسبح ح�� جنوب الهادي..
وقرأ العالمة المحفورة ع� الح��ون: مار�ا س��لال - في��ارد..
أصا�ه التأثر عند قراءة هذا االسم الع��ز فهذا هو مسقط رأسه..
وطنه األم.. و(مار�ا س��لال) سفينة ص�د حيتان عظ�مة �عرفها

ج�دا
ولما �ان قد جرب ص�د الحيتان من ق�ل، فإنه لم �جد صع��ة
� أن ي�دأ تقطيع الحوت - �عد طرد الطيور ط�عا - و�� عمل�ة

��
شاقة �ستغرق ثالثة أ�ام.. و�ان الناتج قدرا هائال من اللحم

� ال�قري4.. � الذي �ش�ه مذاقه الل�� والدهن وال��وت والل��
لما فرغوا من عمل�ة النقل قرر المهندس أن يبهر أصدقاءە
�ح�لة جد�دة، فأخ�ج لهم واحدة من عظام الحوت الع��ضة

المفلطحة وقال:
ا�، ل�نها من - سأعلم�م ط��قة ص�د جد�دة ل�ست من اخ��
� أم���ا الروس�ة (أالس�ا).. هذە العظام

اع الص�ادين �� اخ��
س�تجمد، من ثم أث�يها وأغمرها �الماء، ح�� �غطيها الجل�د
� �لتهم �ال�امل.. ثم أغلفها �الدهن.. ماذا تظنون �حدث ح��
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حیوان جائع هذە العظام؟ س�ذوب الثلج ط�عا وتتحرر العظام
المث��ة فتفرد نفسها وتثقب أحشاءە�

- هذە ع�ق��ة�
ومن جد�د عادت الح�اة لمجراها، ف�ما عدا أن ال�حار �ان اآلن
� المح�ط،

عا�فا ع� صنع قارب.. قارب حق��� �مكنه السفر ��
والس�ب هو أن المهندس (هاردنج) �عد ما أعاد حساب
إحداث�ات الج��رة، وجد أن هناك �ق��ــهم ج��رة معروفة
ا، مرسومة ع� األطلس اسمها (ت�بور).. وقد راق له هذا كث��

وخطر لهم أن �ج��وا ز�ارتها لعلهم �جدون الحل فيها.
� القارب، ح�� إن الشتاء جاء عليهم

ا جدا �� استمر العمل كث��
� العمل ول�ن معن��ات ال�حار �انت

من جد�د وهم مستمرون ��
ا.. لقد � السماء؛ ألنه استطاع الحصول ع� �عض الط�اق أخ��

��
ات واقتطف منها مخزونا ال �أس �ه، وجد الص�� �عض الشج��
�
� ورفاقه �جففونه �ا ثالثة أشهر �املة، و�� ثم راح مع ال�اب��

النها�ة قدموا غليونا محشوا لل�حار، فلم �صدق عي��ه.. لقد
صارت الج��رة تضم �ل ما اشتهته نفسه، وقال لهم وهو ينفث

الدخان �كثافة:
� إ� األ�د�

- من هذە اللحظة أنتم أصدقا��
�
� ابتكرها الق�طان تؤ�� � هذا الوقت �انت ط��قة الص�د ال��

و��
�ر بري وجاجوار.. و�انت � ة وخ�� ثمارها.. وماتت ثعالب كث��
معدة �ل حيوان مثق��ة �العظام إ�اها.. و�انت أسعد لحظات
� � المساء �عد وج�ة عشاء شه�ة، ح��

هؤالء القوم �� ��
�
�جلسون جوار النار �دخنون و�صغون إ� العاصفة تهدر ��

ال�حر من �ع�د
وجاء اليوم الذي أعلن ف�ه (بنکروفت) أن المركب صار جاهزا لم
�كن الق�طان متحمسا لمغادرة الج��رة مثلما �ان ال�حار..
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� الغالب لن تحوي إال الصخور والرمال.. ل�ن
فج��رة (ت�بور) ��

� قار�ــهم الصغ�� ضلوا الط��ق إ� (ت�بور) ولم
لنفرض أنهم ��

� وسط
هم �� �ستط�عوا العودة إ� (لنكولن)، فماذا �كون مص��

المح�ط الهادي بهذا القارب الهش؟
� إ�ار:

قال (بنکروفت) ��
.. ل�ن علينا أن نفحص �ل االحتماالت.. ولو � - ال تقلق �ا �اب��

كنت قلقا سأذهب أنا والص�� (ه��رت) وحدنا..
� الذي جعلته العنا�ة ء أنت وهذا الص�� �

- ولو حدث لك ��
؟ اإلله�ة ابنا لنا جم�عا.. أتحس�نا لن نموت من تأن�ب الضم��

.. ال تقلق.. � ء �ا �اب�� �
- لن �حدث ��

اع�ة و�ان ع� الرجال أن �ج��وا.. هكذا حملوا المركب ال��
� صنعها (بنكروفت) إ� الماء، وألقوا بها ف�ه.. ة ال�� الصغ��
و�عان ما طفت واتخذوا م�انهم فيها، و�دأت الرحلة ال�طيئة

حول الج��رة..
ء ع� ما يرام، وما �ان (بنکروفت) من الن�ع �

�دا أن �ل ��
المتواضع، �ل راح �طرى نفسه �صوت عال، وقد �ان ع� حق..
ددا �صدد تج��ة الرح�ل إ� ج��رة � ظل م�� إال أن ال�اب��

(ت�بور)..
فجأة صاح (بنکروفت):

- هل ترون هذا الذي تحت المركب؟ هذە زجاجة�
�ع السدادة، � األمواج، وان�� ومد �دە �حذر فالتقطها من ب��

� �انت �داخلها وتناول منه (هاردنج) الرسالة المط��ة ال��
�د ع� ج��رة �ة: النجدة.. أنا �� � �انت ال�لمات تقول �اإلنجل��

(ت�بور).. ثم ذكر اإلحداث�ات
� انتصار وقال:

نظر (بنکروفت) إل�ه ��
ددا؟ ال�د أن نذهب إ� (ت�بور) .. أما زلت م�� � - اآلن �ا �اب��
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- �التأ��د.. سنفعلها غدا.. ل�ن أال تجدها صدفة غ���ة أن نمر
� هذا الوقت �الذات؟

فوق الزجاجة ��
- هذا من حسن حظ من ر� الزجاجة.. لو لم أنته من صنع

المركب اليوم، لتهشمت الزجاجة ع� صخور الج��رة..
� الرسالة �اهتمام، وقال: تأمل ال�اب��

� المالحة ما دام
- �مكن أن �س�نتج أن �اتب الرسالة �فهم ��

ي أو أم���.. والورقة ال � كتب إحداث�ات الج��رة، �ما أنه إنجل��
ت�دو عت�قة إ� هذا الحد.. ر�ما �ان هو صاحب الصندوق الذي

صار �حوزتنا..
�د، اآلن صارت أمامهم مهمة مقدسة.. ف�اتب الرسالة مثلهم ��
ول��ما لم �ظفر �ما ظفروا �ه من حظ حسن.. اآلن صار عليهم
أن ينقذوە.. وقد �هم أنهم صاروا قادر�ن ع� إسداء العون

لآلخ��ن
� ع� �دء العمل ص�اح الغد.. لو وهكذا عادوا إ� مأواهم عازم��
استمرت ال��ــــح �المعدل الحا�� فلن �ستغرق األمر إال ثمان�ة
� الج��رة

� ساعة للوصول إ� (ت�بور).. وهناك يوم �� وأر�ع��
و�ومان للعودة.. وقرروا أن يركب ال�حر (بنكروفت)، والص�� و

، ب�نما ي��� �
(س��لت) الذي لم ي�س عمله �مراسل صح��

�
� المسكن.. وهكذا - ��

� و (ن�ب)، والقرد وال�لب �� ال�اب��
ق األصدقاء للمرة األو� منذ خمسة الخامسة ص�احا – اف��

ع�� شهرا
�ان ال�حر هادئا والرحلة موفقة، وقد تناوب األصدقاء ع�
� فجر اليوم

مراق�ة القارب ب�نما ينام االثنان اآلخران.. و�الفعل ��
الثالث استطاعوا أن يروا األرض.. وانتابهم قلق داخ�.. ترى هل
�د هناك؟ ترى هل س�ق�ل أن �س��دل �سجنه سجنا مازال ال��
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آخر؟ هل ي�سجم معهم هم الذين لم �حدث ب�نهم أي خالف
ة؟ ط�لة هذە الف��

ة جدا، وما نزلوا إ� الج��رة ومن اللحظة األو� أدركوا أنها صغ��
�انت لتناسبهم ع� اإلطالق.. �انت هناك �الب �حر تهرب إ�

: �
الماء اآلن، وقال الصح��

- ال�د أنها تعرف اإل�سان.. لو لم تكن تعرفه لما فرت منا..
وواصل الرجال تفقد الج��رة.. لم �كن هناك إ�سان وال أثر له..
من الواضح أن الج��رة خال�ة أو أن هناك من غادرها.. ل�ن
الن�اتات �انت ال ت�ت� لهذا الم�ان.. وكذلك �انت هناك طيور
�ة غ���ة.. من الواضح أن ب�ئة الج��رة قد عبثت بها �د ���
قد�ما أو حديثا.. مع�� هذا أن إ�سانا �ان �ع�ش هنا يوما ما

ومات أو غادر هذا الم�ان
قال (بنکروفت) وقد �دت عل�ه خي�ة األمل:

- سنواصل �حثنا غدا.. أما الل�لة فأرى أن ن��ت هنا..
�انت هذە أح�م األف�ار الممكنة.. و�ادوا �عودون إ� الشا��

� صاح: ل�ن الص��
- ک�خ�

� نظر الجميع إ� ح�ث أشار.. �انت هناك �الفعل �قعة ب��
� قد�م.. ه�ع الثالثة إ� األشجار ال�ث�فة واضح أنها ك�خ خش��

� حذر ل�ن ال��خ �ان خال�ا
هناك ووارب (بنكروفت) ال�اب ��

☆ ☆ ☆
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الفصل الرابع
تفقد الرجال ال��خ.. أشعل (بنکروفت) عود ثقاب - و�ان
(هاردنج) قد صنع �عضه – واتجه إ� ركن الم�ان ح�ث �انت
مدفأة قد�مة، فأوقد النار فيها.. ثم راح الرجال يتأملون الم�ان..
�ان هناك فراش واضح أنه لم �مس منذ زمن.. و�انت هناك
خزانة بها ث�اب �حارة، وأوع�ة ط�� و�رم�ل م�ء �ال�ارود

وطلقات
قال (س��لت) وهو ينظر حوله:

- ال أحد.. لقد ترك صاحب ال��خ الج��رة..
بثقة قال (بنکروفت):

- ال.. أنا أفهم ال�حارة، وأعرف أن من ألقت �ه األقدار هنا لن
� ال غ�� عنها.. إن صاحب يرحل تار�ا هذە األش�اء الثمينة ال��

هذە األش�اء موجود ع� الج��رة اآلن�
؟ - و��

- �� أو م�ت.. ل�ن لو �ان ميتا فهو لم �دفن نفسه.. سنجد
جثته..

� هذا المسكن المهجور..
واتفق الرجال ع� تمض�ة الل�لة ��

أغلقوا ال�اب ع� أنفسهم وجلسوا و�انوا متوت��ن يتوقعون أن
� أ�ة لحظة و�ظهر هذا الرجل

ينفتح ال�اب ��
� الص�اح أدركوا أن ال��خ مصن�ع من ألواح خشب السفن.. ال

و��
، واستغله سا�ن ال��خ �د أنه حطام أل�� �ه الم�ج ع� الشا��
� مركبهم.. ترى هل مسه أحد

� بنائه.. هنا فكر (بنکروفت) ��
��

�عدما فارقوە ط�لة الل�ل؟
ولحسن الحظ وجدوا المركب ح�ث هو م��وطا �ح�ل إ�
� الرمال �عنا�ة.. أطلق (بنكروفت) تنه�دة

مرساته المغروسة ��
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ارت�اح ومن جد�د واصلوا ال�حث عن الجثة دون جدوى..
سة قد ظفرت لو �ان سا�ن ال��خ قد مات فإن الحيوانات المف��
�جثته حتما.. وقرر (بنکروفت) أن الحل الوح�د الصائب اآلن
� ال��خ.

� وجدوها �� هو العودة إ� ج��رة (لنكولن) �المعدات ال��
قال الص�� (ه��رت):

- وكذلك �عض �ذور الن�اتات.. و�ــهذا تص�� لدينا ن�اتات العالم
القد�م والجد�د معا..

وانطلق الص�� ل�قوم بهذە المهمة، ب�نما راح الرجالن �صطادان
� فركضا إ� مصدر �عض الحيوانات.. فجأة سمعا �اخ الص��

ال�اخ..
�ان راقدا ع� ظهرە �قاوم وحشا �جثم فوق صدرە و�حاول
خنقه.. وقد ت�ف الرجالن ��عة مذهلة، و�رغم قوة هذا
الوحش الش��ه �القرد فقد ألق�اە ع� األرض عاجزا عن الحركة،

وصاح (بنکروفت):
- هل آذاك هذا القرد؟
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: � هتف الص��
- ل�نه ل�س قردا.. انظر إل�ه ج�دا�



4716

� أسوأ حاالت ال�دائ�ة
و�الفعل لم �كن قردا.. �ان إ�سانا ل�نه ��

والتوحش.. شعرە ط��ل ثائر وأظفارە سوداء متقصفة، وجلد
ساق�ه جاف �أنه قرن الجاموس.. وهتف (س��لت) وهو ينظر

إل�ه مدهوشا:
�د الذي جئنا من أجله؟ - أتراە هو ال��

- نعم هو.. ل�ن أخ�� أنه فقد �ل أثر لإل�سان�ة �عد �ل هذە
األعوام.. �ل أشك أنه �ان إ�سانا يوما ما

: � وهو �ح�م ر�اط األس��
وهنا قال الصح��

ء أن نأخذە معنا إ� ج��رة (لنكولن). �
- من واجبنا برغم �ل ��

إن الروح ال تموت، ول��ما �ان بوسعنا إنقاذ هذا التعس من ح�اة
� �ع�شها.. التوحش ال��

� �قوة، واقتادوە إ� ال��خ ح�ث قدموا له �عض وافقه الص��
اللحم المطب�خ فلم �حفل �ه.. قدموا له �طة اصطادها
� ثوان وهو يزوم �الوحوش.. �ان من

سها �� (ه��رت) فاف��
� تغ�� أ��� وجهه، � عمرە �س�ب اللح�ة ال�� المستح�ل أن ت�ب��

� تق���ا � الخمس��
ل�نهم قدروا أنه ��

هم واتجهوا إ� ج��رة � الص�اح ركب الرجال مركبهم مع أس��
و��

� (لنكولن) ل�ن ال��ــــح لم تكن موات�ة.. و�عد إ�حار ست وثالث��
ابهم من األرض �دأ (بنكروفت) ساعة لم يروا ما �دل ع� اق��
�
بتوتر، وقد شعر �أنهم ضلوا ط��قهم وسط المح�ط.. إال أنه ��

مساء اليوم التا�� رأى ضوءا.. �ان يتجه إ� الشمال فأدار الدفة
�اتجاە الضوء.. �التأ��د �ان هذا هو الضوء الذي أ�قاە (هاردنج)

للرجال ط�لة الل�ل.. وهكذا أنقذ ح�اتهم
� أن يرى هذا المتوحش.. ل�نه لم �انت مفاجأة �ال�س�ة لل�اب��
� أهم�ة أنهم جلبوە معهم، فما �ان أحد ل�حب

�جادل لحظة ��
� ج��رته تلك، وقد قدر أن الرجل هو �اتب

كوە وح�دا �� أن ي��
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�
ة، ألن الرسالة مكت��ة من وقت ة قص�� الرسالة وقد جن من ف��
، و�التأ��د �ان وحدە ع� ج��رته؛ ألنه لو �ان هناك اثنان قص��

لتحدثت الرسالة عن ذلك
� األ�ام التال�ة �دا أن المتوحش �عود ب�طء إ� ح�اة المدن�ة،

و��
�
�ة ما �دأت تظهر �� وصار طعامه أقل دم��ة، �ما أن نظرة ���
�
عي��ه لقد �ان هادئا صموتا، ل�ن حزنا ال شك ف�ه �ان ي��دى ��

عي��ه.. وهذە النظرة �انت �� الدل�ل الوح�د ع� أنه آد�..
� عي��ه

و�وم قرروا أن �ج��وا تركه حرا �جول جوار النهر �دت ��
: �

تلك النظرة، ثم سالت دمعتان ع� خد�ه هنا قال الصح��
ى �التأ��د.. ما دمت قادرا ع� ال��اء�! - إذن أنت ���

☆ ☆ ☆
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الفصل الخامس
� األ�ام التال�ة �دا أن الغ��ب م�ال لت�ادل �عض ال�لمات

��
، المقتض�ة، ل�نه �ان منعزال �حب أن �قف وحدە عند الشا��
م األصدقاء صمته ء ��لفونه إ�اە، وقد اح�� �

� أي ��
أو �عمل ��

�
� س�ت�لم فيها.. �ان �� ل�نهم ظلوا ي�ساءلون عن اللحظة ال��

� أثناء نومه
سلوكه ن�ع واضح من الشعور �الذنب و�ان يت�لم ��

: ا ذات مرة سأل الص�� كث��
؟ � - هل أنتم إنجل��

- نحن أم��كيون
- أنا أفضل هذا..

- وأنت؟
ي.. أي عام هذا؟ � - أنا إنجل��

- 1866.. أ�ت��ر
- اثنا ع�� عاما�!

وعاد إ� الصمت واال�تئاب.. وعندما نقل الص�� هذە المحادثة
� تفك�� عميق:

� (هاردنج)، قال �� إ� ال�اب��
� أرجح أن هذا الرجل لم �أت من ة تجعل�� - ثمة أش�اء كث��
� سفينة غارقة.. �ل هو ع� األرجح مجرم تخلص منه اإلنجل��

� أعتقد أن أحدا لن �عود .. وهذا كذلك �جلع�� �
ع� س��ل الن��

ة ط��لة.. � ع�� عاما لف�� لل�حث عنه إن اثن��
: �

قال الصح��
� الزجاجة؟ لقد اتفقنا

- لو �ان األمر كذلك، فماذا عن الرسالة ��
ع� أنها حديثة ال�تا�ة، والورقة ال ت�دو عليها عالمات الرط��ة..
� ع�� عاما لتهشمت الزجاجة ع� لو �ان كتب الرسالة من اث��
الصخور، أو ل�دت عالمات القدم ع� الرسالة.. �اإلضافة إ�
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� تحد�د إحداث�ات ج��رته، مما �دل ع� أن لهذا الرجل
دقته ��

ة �عالم المالحة.. خ��
- الحق أن هذا الرجل �داری �ا ال س��ل لنا إ� معرفته، إال لو

� ي��د هو.. قرر هو أن يت�لم.. دعونا ال نضا�قه، وليت�لم ح��
هنا دخل الرجل عليهم، ونظر لهم نظرة غ���ة خاو�ة وقال:

� هنا؟ �أي
فت ح�� آ�� ؟ ماذا تعرفون عما اق�� � - ماذا تعرفون ع��

؟ ال تحسبوا أن هناك ر�اطا من أي �
� من ج��ر��

عتمو�� � حق ان��
ن�ع ب�ننا.. هل أنا حر؟

ة: � ح��
�� � قال ال�اب��

- نعم.. أنت حر ط�عا
- إذن هو الوداع..

� رفع �دە � �لحق �ه، ل�ن ال�اب��
وغادر الم�ان، ف�اد الصح��

يهدئ من روعه وقال:
- دعه.. لن �ذهب إ� أي م�ان، ولسوف �عود لنا.. إن �� إال
� تهاب األ�، ولسوف �عود ة لط�اعة المتوحشة ال�� صحوة أخ��
ء عن �

ء.. وهكذا �سوا �ل �� �
إ� تعقله و�ح� لنا �ل ��

الغ��ب، وعادوا �مارسون ح�اتهم، ب�نما اختار هو الح�اة جوار
ة.. ال�ح��

� أحد أ�ام د�سم�� دوي �اخ الص�� (ه��رت)، فه�ع الرجال
��

الذين سمعوە إ� م�انه.. رأوە �قف وظهرە إ� شجرة، ب�نما أسد
� ولم أم���� (جاجوار) يتهددە عن قرب.. لم �كونوا مسلح��
�
�� � �دروا ماذا �فعلون، ل�ن الغ��ب وثب ع� األسد، وسك��

� تمزق لحمه أمسك برأسه، �دە، ودون أن �خاف مخال�ه ال��
� حنجرته.

�� � وأولج السك��
سقط األسد ميتا، فه�ع (هاردنج) إ� الغ��ب وقال له:
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- أنت ج��ــــح.. ال.. ال تذهب.. أنت أنقذت فتانا ونحن مدينون
لك لأل�د

اجع للوراء �� ال �مسه أحد: قال الرجل وهو ي��
ة للحيوانات قمتم - أنا أطلب فقط معروفا واحدا.. ثمة حظ��

ب�نائها هنا.. أر�د أن �سمح � �المب�ت فيها..
� األمر، ثم قرر أن ي�نوا له کوخا خش��ا قرب

فكر المهندس ��
ة.. و�الفعل تم بناء ال��خ.. ل�ن الغ��ب لم �شارك ف�ه.. ال�ح��
� مأواهم

� اليوم الذي تقرر ف�ه أن ي�دأ إقامته هناك جاءهم ��
و��

وقال لهم:
.. � - أظن أن ع� اآلن أن أح�� ل�م قص��

: �
قال المراسل الصح��

� أن تظل صامتا
- من حقك �ا صد���

� أن أت�لم.. - ومن واج��
� طال الشوق � راح الرجل �ح�� قصته ال�� وساد الصمت ع� ح��

لسماعها:
�ن من د�سم�� عام 1854 �ان هناك قارب �خاری � الع��

�� -
ال�ا.. � أس��

�خص لورد (جلينارفان) الن��ل السكوتلندی، راس�ا ��
وع� ظهرە �ان اللورد وزوجته، و�ان معه شاب وفتاة هما ابنا
الق�طان (جرانت) الذي اختفت سفي�ته (ب��تان�ا) منذ عام.. أما
� زجاجة وجدها أحدهم تقول إن

ء فرسالة �� � عن س�ب الم��
� من طاقمه ع� ج��رة قرب � (جرانت) � مع رجل�� ال�اب��
(نيوز�لندا).. وحددت الرسالة خط الطول ل�نها لم تحدد خط

العرض..
� أثناء الرحلة قا�لوا رجال �د� (ایرتون) قال: إنه متأ�د من أن

و��
ال�ا.. ألنه �ان الق�طان (جرانت) موجود ع� أحد شوا�� أس��
م�� ع� السفينة لحظة غرقها.. وقد أخذە اللورد (جلينارفان)
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�
معهم.. ط�عا ال دا�� ألن أقول إن هذا الـ (آیرتون) �ان خائنا..

لقد قاد ثورة ع� الق�طان (جرانت)، فتخلص منه هذا األخ��
ال�ا، وما �ان �عرف ش�ئا عن غرق السفينة كه ع� شا�� أس�� ب��
(ب��تان�ا).. �ل ما أرادە هو أن �ستو�� ع� سفينة اللورد ��

� القرصنة
�ستغلها ��

و�العنا�ة اإلله�ة تم إح�اط الخطة، وق�ض ع� (آيرتون) الذي
�ع �طان�ة.. ل�ن الرجل ان�� توعدە اللورد ب�سل�مه إ� السلطات ال��
ە �مص�� الق�طان (جرانت) إذا وعد ب�نزاله منه وعدا �أن �خ��
ع� أول ج��رة.. و�ان أن أعطاە الوعد.. ل�ن اتضح أنه ال �عرف
ش�ئا، ل�ن اللورد اضطر إ� تنف�ذ ما وعد �ه، وأنزله ع� ج��رة
(ت�بور).. ولم ي�س أن �قول له: ل��ما أنت ال �ستحق أن �ذكرك
الرجال ل�نهم س�فعلون.. سأذكر دائما أنك هنا ولن أ�� ما

حي�ت
وهكذا رحل القارب ووجد (أيرتون) نفسه وح�دا ع� هذە
� ة وال المأوی؛ ألن ال�اب�� الج��رة.. ل�نه لم �حتج إ� الذخ��

منحه هذا ق�ل أن يرحل. وعاش الرجل مثقال �اآلثام ع� ظهر
الج��رة.. ��لم نفسه.. �ص� داع�ا السماء أن تغفر له..

وم�� عام �عد عام.. وتدر�ج�ا تحول الرجل إ� متوحش..
� إذن �ا سادة إ� أن أقول إن �الذي ترونه أمام�م اآلن ال حاجة ��

هذا الرجل (آیرتون) هو أنا
ا، ثم نهض (هاردنج) فمد صمت الرجال وقد هزتهم القصة كث��

�دە إ� الرجل وقال:
� أحس�ك كفرت عنها ��ل هذە المعاناة ة، ل��� - إن خطا�اك كث��
� أمد لك �دي فهل تق�لها؟ وهل تق�ل أن و�ل هذا األلم.. إن��

تكون منا؟
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� أن �خت��
ددة، ثم أعلن أنه راغب �� صافحه الرجل ب�د م��

: �
بنفسه �عض الوقت.. هنا سأله الصح��

. لماذا ألق�ت إذن بتلك � رؤ�ة ال���
- فهمنا أنك لم تكن راغ�ا ��

� الماء؟
الرسالة ��

� عدم فهم وقال:
نظر له (ایرتون) ��

� الماء..
- أنا لم ألق أ�ة رسالة ��

ولما ان�ف ت�ادلوا نظرات الدهشة.. لقد �ان صادقا.. �التأ��د
� �الرسالة إذن؟ ثمة احتمال

�ان صادقا، ول�ن من الذي أل��
ء عن األمر �

واحد هو أن الرجل جن و��� �ل ��
� وقد تذكر رحلة ال�حث عن ج��رة (ت�بور): � لل�اب��

قال الصح��
� يومها.. لو لم ت�� لنا تلك النار لضللنا - حسنا فعلت �ا �اب��

� ال�حر إ� األ�د..
ط��قنا ��

� دهشة وقال:
نظر له (هاردنج) ��

- أ�ة نار؟
� أنرتها ع� هذە الج��رة لتع�دنا إليها �عد ما ضل - النار ال��

� العاصفة..
(بنكروفت) در�ه ��

� صال�ة:
قال (هاردنج) ��

� لم � هذا العالم، ف�� أن��
- لو كنت متأ�دا من حق�قة واحدة ��

� تلك الل�لة�
أشعل أ�ة نار ��

☆ ☆ ☆

� ألمر مهم، فلما � المأوى الجراني��
جمع (هاردنج) رفاقه ��

اجتمعوا قال لهم:
- ثمة أش�اء خارقة للطب�عة تحدث ع� هذە الج��رة.. دعنا ال
نقول إن الج��رة خارقة للطب�عة ل�نها ع� األقل غامضة جدا..
�
� الماء، و�عد هذا وجدتمو��

أنتم تذكرون ك�ف سقطت أنا ��
ع� �عد ر�ــع م�ل داخل كهف لم أمش له.. هل �ساءلتم عن



4723

الس�ب الذي جعل ال�لب �قذف خارج الماء �عد �اعه مع
� جسد

�لب ال�حر؟ هل رأيتم ك�ف أننا وجدنا رصاصة ��
الحيوان الذي �ان (بنکروفت) �أ�له؟ وهل الحظتم ك�ف طفت
؟ ما الذي أثار ف�ع � القارب الصغ��

الزجاجة �الذات لحظة كنا ��
� احتلت دارنا؟ وك�ف قذف السلم من أع� لنا؟ من القردة ال��

� يؤكد (آيرتون) أنه لم �كتبها؟ كتب الرسالة ال��
�انوا �صغون إل�ه، وللمرة األو� تح�شد هذە الحقائق معا

راسمة الدهشة ع� وجوههم.
� ال�الم: واصل ال�اب��

� أثناء عودت�م من ج��رة (ت�بور)..
� رأيتموها �� - والنار ال��

� السماء..
� �دت کنجم �� - تلك النار ال��

- هل أنتم واثقون من أنها لم تكن نجما؟
- حتما.. السماء �انت مكتظة �الغيوم ال�ث�فة و�ان من

المستح�ل رؤ�ة أي نجم..
- حسن.. لم �شعل نارا ال أنا وال (ن�ب).. �ل إننا لم نغادر مأوانا

ل�لتها..
لم �جد أحدهم ما �قال وساد الصمت أدرك الجميع أن هناك
� أعماق هذە الج��رة، وتوجسوا خ�فة من الغد

أ�ارا ما زالت ��
�
� �دا للمحرر الصح�� ول�ن ذروة الموقف وقعت �عد أ�ام ح��

ة.. هنا ه�ع (هاردنج) � وسط ال�ح��
أن هناك ظال ما يتحرك ��

� الصندوق
ي�حث عن التلسكوب الذي �انوا قد وجدوە ��

نظر لألفق هنيهة ثم صاح:
� هذا.. هناك سفينة تدنو من ج��رة (لنكولن)�!

- ال شك ��
☆ ☆ ☆
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الجزء الثالث: � الج��رة
الفصل األول

عامان ونصف مرا ع� هؤالء القوم وهم ع� ج��رتهم منذ
سقط بهم المنطاد، واآلن للمرة األو� یرون سفينة.. ل�ن هل
ترسو قرب الساحل أم تواصل رحلتها؟ �عان ما �عرفون هذا
لألسف ما �ان بوسعهم إشعال نار ألنها لن ترى، وال التل��ــــح
�علم، وال إطالق السالح ألنه لن �سمع.. ل�س بوسعهم سوى
� أن ينادوا االنتظار ومراق�ة السفينة من �ع�د.. و�ان رأي ال�اب��
(ایرتون) فلعله يتعرف السفينة، ولعلها سفينة اللورد

(جلينارفان) نفسه، واسمها (دون�ان)..
تناول (آیرتون) التلسكوب وتفحص السفينة �عض الوقت ثم

قال:
- ال.. ل�ست (دون�ان)..

- ولماذا؟
- ألن (دون�ان) �خار�ة، وأنا ال أرى أي دخان فوق هذە..

� أن عليهم وم�� الوقت وهم يراقبون السفينة، وخطر لل�اب��
إذا جاء الل�ل إشعال نار الجتذاب االن��اە ألن هذە السفينة لو

رحلت فلن تعود
� مازلت ال أستطيع ت�ينه.. هو ل�س العلم - إن فوقها علما، ل���
از��� وال .. ل�س أخ�� �ال�� � وال الرو��

�طا�� األم���� ول�س ال��
.. �

أب�ض أحمر �ال�ا�ا��
�ان من الواضح أن السفينة اآلن قررت أن تدخل الميناء، و�انت

�عتها غ�� عاد�ة.. هنا صاح (بنکروفت):
- هذا علم أسود�

- إذن هو ما نخشاە سفينة قراصنة�!
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� ال�حر وسط
وجاء الل�ل وظلت السفينة واقفة �ال حراك ��

الظالم، وقال (بنكروفت):
� الص�اح..

� ل�لتها هنا ثم ترحل ��
- من �دري؟ ر�ما تق��

و�أنما ترد عل�ه إذ التمع ب��ق من السفينة ثم دوی صوت طلقة
مدفعيتها.. لقد �انت مسلحة، و�عان ما دوى صوت سالسل
المرساة.. لقد ألقت السفينة بهلبها ع� مرأى من ب�ت

الجران�ت�
☆ ☆ ☆

� ن�ة القراصنة.. سيه�طون ع� الج��رة،
اآلن لم �عد من شك ��

غال�ا من أجل الماء و�التأ��د س�الحظون الج� وآثار اإل�سان
العد�دة ل�ن (هاردنج) لم �فهم � إطالق المدفع.. تراە نوعا
من الت�جح واستعراض القوة؟ ع� �ل حال لن �ستطيع هؤالء
ل الجران�ت، وهكذا �مكن لألصدقاء � القوم الوصول إ� م��
االختفاء هناك إ� أن �أخذ هؤالء حاجتهم من الج��رة و�رحلوا..

ح (ایرتون): و�ان أن اق��
- سأذهب إ� السفينة س�احة ألعرف مدى قوة هؤالء..

.. ل�س هذا واج�ك.. �
- ل�نك بهذا تغامر �ح�اتك �ا صد���

- إن ع� أن أفعل ما هو أ��� من الواجب �ا س�دي.. لع�� بهذا
أحسن صور�� أمام نف�..

ة، � مغامرته الخط��
أ� (بنکروفت) ع� أن يرافق الرجل ��

وانطلق الرجالن إ� الشط وصل (آیرتون) إ� السفينة فلم
�شعر �ه أحد.. اقتضاە األمر نصف ساعة من الس�احة ح��

� ألصوات ال�حارة الغل�ظة
� الظالم �ص��

صعد إليها، وراح ��
العال�ة المألى �الس�اب لقد أدرك ع� الفور أنهم قراصنة، وأنهم
� فروا من ج��رة (نورفولك) ار �حق، وأنهم أساسا مساج�� أ��
� إليها أمثالهم، وهم اآلن قراصنة تحت إمرة زم�ل قد�م

� ين�� ال��
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� الغالب علقوا العلم
).. هم �� �

ار اسمه (بوب هار�� له من األ��
األسود وأطلقوا المدفع ع� س��ل الت�جح والفخار.. وعددهم

� ع� أقل تقدير حوا�� خمس��
ال أمل لألصدقاء مع هذە الحثالة.. أول ما س�قومون �ه هو ذبح
�ل من �جدون ع� الج��رة؛ ألنهم يزمعون أن يتخذوها قاعدة
� أنه ال�د من القتال.. ال�د من إ�ادة هؤالء لهم، وهذا �ع��

�ال�امل.. ول�ن ك�ف؟
� فكرة �طول�ة.. لم ال �فجر السفينة �من

هنا فكر الرجل ��
عليها؟ س�كون أول الضحا�ا، ل�نه بهذا �كون قد أنقذ رفاقه،
ة.. �ان وطهر ح�اته الحافلة �اآلثام �سلل إ� مخزن الذخ��

� تماما، ف�ق مسدس أحدهم � ع� األرض ثمل�� الرجال ملق��
عالما أن طلقة واحدة ع� ال�ارود ستكون �اف�ة.
� لمس أحدهم كتفه وهتف: �دأ �عالج القفل ح��

- من أنت؟
)، ل�ن األخ�� لم �

ى صد�قه القد�م (بوب هار�� استدار ل��
يتذكرە ط�عا �عد �ل هذە األعوام.. حاول أن يتخلص منه ل�ن
، � � ع� رجل�� الرجل صاح ينادي الرجال أطلق (ایرتون) طلقت��
وعه الطم�ح ل�نه � كتفه.. لقد فشل م��

�� � وأصابته طعنة سك��
كهم �قتلونه.. �جب أن �حتفظ بنفسه ل�ساعد رفاقه ع� لن ي��

الج��رة..
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تملص من مطارد�ه ووثب إ� ال�حر، ب�نما انهمرت الطلقات من
� سمعوا حوله �الطبع �مكننا أن نتصور شعور أصدقائنا ح��
صوت الطلقات من السفينة.. لقد عرفوا أن (آيرتون) فشل
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� القارب
�� � � قادم�� ور�ما قتل كذلك.. ل�نهم أ��وا الرجل��

� كتفه.. وقد تنفسوا الصعداء
، و�ان (ایرتون) ج��حا �� الصغ��

لدى رؤ�ته.. ولم �قلل
، وقد � فرحتهم أنهم عرفوا أن المعتدين ال �قلون عن الخمس��

عرفوا اآلن أن الج��رة مأهولة �ال���
قال (هاردنج):

� لسوف ن�ت� فنحن ستة ل�ن عددنا � - ستة رجال ضد خمس��
.. ألن معنا.. أ��� �كث��

ولم يت�لم.. �ل أشار إ� أع�.. إ� السماء
 ☆ ☆ ☆



4729

�
الفصل الثا��

�انت خطة (هاردنج) �س�طة جدا.. المطلوب أال يه�ط هؤالء
القراصنة ع� الج��رة �أي ثمن، ولهذا س�كون ع� الستة أن
اب المتوقعة.. وأن �طلقوا الرصاص يتفرقوا عند أما�ن االق��
ا �غزارة و�ال اقتصاد، بهدف إقناع المعتدين أن هناك عددا كب��
من الرجال ع� الج��رة.. و�ان الض�اب ال�ث�ف قد �دأ، مما
� انقشع الض�اب �انت ساعد الرجال ع� اتخاذ أما�نهم، وح��
�ن رجال مدججا �السالح أو� بوادر المعركة قار�ا �حمل ع��
� من السفينة وع� الفور �دأ أصدقاؤنا إطالق النار ع� قادم��
.. �الفعل سقط منهم عدد ال �أس �ه، ألنهم لم يرتابوا � القادم��
.. �

ء.. وع� الفور �دل أصدقاؤنا أما�نهم تحس�ا لما س�أ�� �
�� �

��
ان لقد ص��ت السفينة مدافعها الثالثة نحو مصدر الن��
وأطلقت النار ل�ن القنا�ل سقطت ع� الصخور فلم تؤذها إال
قل�ال.. وعاد القارب إ� السفينة و�دا أن الغضب أطار عقل
� القارب،

القوم هناك.. و�عان ما اح�شد منهم ستة ه�طوا ��
� إ� الناح�ة األخرى من الج��رة.. وهذە المرة �انت متجه��
، ب�نما السفينة تحاول المناورة �ارعة.. القارب يتجه للشا��

سو هناك، و�� تطلق القنا�ل �ال انقطاع الدنو من الخليج ل��
� �د أصدقائنا.. لو تمكنوا من الصمود أمام القارب

وأسقط ��
� للرسو و�نزال رجالها.. والعكس

ستجد السفينة الوقت ال�ا��
� م�ان واحد؛ ألن الوقت صار

صحيح وقرروا أن �ح�شدوا ��
وقت االتحاد ال التفرق.. وانتظروا حائ��ن ما س�حدث

فجأة دوى صوت عال من وسط ال�حر، ونظر الرجال
المدهوشون إ� السفينة.. �ان انفجار هائل قد قسمها إ�

� وهوت �من عليها من حثالة إ� أعماق ال�حر� نصف��
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ا لما حدث، خاصة أن السفينة غاصت لم �جد أصدقاؤنا تفس��
ء ء، ولم �طف �� �

تماما ح�� لم يبق منها ��
� الج��رة اآلن..

� قار�ــهم، وال�د أنهم ��
- ما زال هناك ستة أوغاد ��

� انبهار:
قال (هاردنج) ��

- ف�ما �عد.. ف�ما �عد.. ستة ضد ستة.. لن �كون هذا صع�ا..
المهم اآلن أن ننقذ من هذا الحطام ما�صلح لنا هنا.. سنجد

أش�اء ثمينة جدا
و�عان ما راح الرجال �س�حون نحو الحطام الذي طفت منه
عدة أجساد ميتة، وراحوا ينقلون المجاد�ف واألخشاب

عة إ� الشا�� واأل��
و�ساءل (س��لت) وهم �عملون:

- مازلت ال أفهم س�ب انفجار هذە السفينة..
قال (بنكروفت):

- األمر واضح تماما.. هذە ل�ست سفينة عسك��ة �ح�مها
� �لفافة تبغ

الض�ط وال��ط.. ال �د أن أحد هؤالء الحم�� أل��
� مخزن ال�ارود..

مشتعلة ��
� (هاردنج): قال ال�اب��

� الهواء ثم
- ل�ننا جم�عا لحظة االنفجار رأينا السفينة ترتفع ��

.. انفجار لم �أت � تم�ل ع� جنبها، ق�ل أن ت�شطر إ� نصف��
� نقلوها من الداخل �ل من الخارج.. ومد �دە وسط األنقاض ال��
ا من المعدن، وقال: ، وأخ�ج جسما أسطوان�ا صغ�� ع� الشا��

- هل تعرفون هذا؟
ع� الفور فهم ال�حار ما ينظرون إل�ه:

- هذە قطعة من طور��د� السفينة قد قصفت �طور��د من
تحت الماء..



4731

� هذە الج��رة من
- نعم.. واآلن نفهم أن هناك من يرعانا ��

� أحدهم إ� هنا.. � الماء وحمل��
ال�دا�ة.. من يوم أن سقطت أنا ��

ومن يوم أن سقطت القردة من مأوانا وتد� الح�ل لنا.. ومن يوم
� هدت � لم �كتبها (آیرتون).. والنار ال�� أن وجدنا الرسالة ال��
� دنا � اللحظة ال��

القارب ل�ال.. والطور��د الذي أ�اد القراصنة ��
خطرها منا فيها..

و�ان �المه منطق�ا �ال شك
☆ ☆ ☆

اآلن صار شغل الرجال الشاغل أن �جدوا هذا المنقذ الخ��
الذي أخرجهم من أسوأ متاعبهم والحق�قة أن براعته وشمول
� إ� درجة أضفت عل�ه طا�عا خارقا للطب�عة علمه �انا ق����
و�ان رأي (هاردنج) أنه ��ف النظر عن طب�عة هذا المنقذ، فإن
� الج��رة دون أن �قلبوە.. ال�د أن �جدوا

كوا حجرا �� عليهم أال ي��
هذا الرجل إما ل�عاونوە أو ل�شكروە.

� الج��رة اآلن؟
- وماذا عن الستة القراصنة الموجودين ��

كهم للظروف.. - سن��
- ل�نهم ستة ضد ستة.. وهم مسلحون و�مكنهم �سهولة

الس�طرة ع� الج��رة..
- س��حث ل�ن عن منقذنا الغامض.. من الوارد أن نقا�ل هؤالء

� الوقت ذاته..
��

و�الفعل تمكن الرجال من الخالص من القراصنة، ول�ن هذا
� ال�حر وهم ال

�لفهم قار�ــهم.. ألن الرجال �قوە وأ�حروا �ه ��
� المالحة، و�انت الن��جة �� أن تهشم القارب

�فقهون ش�ئا ��
� ع� الصخور، ولقوا حتفهم �الطبع �اد (بنكروفت) �جن ح��

.. طمأنه (س��لت) � � المالع�� عرف هذا، وراح �سب السفاح��
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�أنهم قادرون ع� صنع قارب آخر، ل�ن هذا �ستغرق ثالثة أو
أر�عة أشهر أخرى..

�انوا �حاجة إ� القارب؛ ألنه ال �د لهم من أن يزوروا ج��رة
�
كوا هناك إحداث�ات ج��رتهم، وذلك �� (ت�بور) مرة أخرى، �� ي��

� إ� الم�ان الذي تركوا ف�ه (ایرتون).. �طاني�� حالة عودة ال��
�دأت اآلن عمل�ة استكشاف دق�قة للج��رة.. ارتاد الرجال ج�ل
) الذي لم �ف�شوە من ق�ل.. ه�طوا الحفر جم�عا � (فران�ل��
ف واستكشفوا األنفاق انهم لم �جدوا ش�ئا، ل�ن (هاردنج) اع��
لنفسه �أنه �سمع ضوضاء قادمة من أسفل ط�لة الوقت.. �أنها
ء ذاته فهمس �

� أعماق األرض.. وقد سمع (س��لت) ال��
فوران ��
� أذنه:

��
�ان ل�س خامدا تماما؟ - إذن ال��

- ي�دو هذا.. ل�ن أعتقد أن الحمم لو خرجت س�شق ط��قها إ�
( � � فوهة ج�ل (فران�ل��

المخ�ج الطب��� ��
- مالم تجد لنفسها س��ال آخر ع�� األرض صحیح الخص��ة�
.. إن � ا��� هذا �حتاج إ� زلزال.. وهذا ل�س ش�ئا نادرا مع ال��

�ان �عمل �مدخنة.. الج��رة تعمل كغال�ة وال��
- من مصلحتنا أال �حدث هذا، ل�ننا ال �ستطيع منع ما
� س�حدث.. فقط �مكننا اللجوء إ� المرتفعات ال�ع�دة ال��

�ان واد عميق.. �مكن أن نأمل أن تتجمع الحمم �فصلها عن ال��
هناك وال ت�لغنا..

� �ل
وصمت الرجالن ولحقا �المجموعة.. الحق�قة أن ال�حث ��

� (بنکروفت) و(ن�ب) ء، وهذا دعم �ق�� �
صوب لم �سفر عن ��

� الج��رة..
�الطب�عة الخوارق�ة للمنقذ الموجود ��

ون من مارس، وف�ه احتفل الرجال وجاء الخامس والع��
�الذكرى الثالثة لهبوط المنطاد بهم ع� هذە الج��رة.
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☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث
ة �سمح � ب�ناء سفينة كب��

�انت خطة (هاردنج) الحال�ة تق��
� الغالب

ك رسالة هناك، و�� لهم �الذهاب إ� ج��رة (ت�بور) ل��
ستفشل هذە الخطة، لذا �جب أن تكون السفينة قادرة كذلك
�ا) أو (نيوز�لندا).. وقد سأل � ع� اإل�حار نحو أرخب�ل (بولين��
(بنكروفت) عن الوقت الذي �ستغرقه بناء سفينة كهذە تزن

نحو ثالثمائة طن فقال:
- نحن ال نفتقر إ� المعدات والخشب.. المسألة مسألة وقت..
� الشتاء ال �سمح ب�ناء

� يونيو، واألخشاب ��
ل�ن الشتاء قادم ��

ة س�عة أشهر ستكون مناس�ة، ولو السفن.. لذا أرى أن ف��
ت أننا محظوظون حقا ) العت�� � (نوفم��

صارت السفينة جاهزة ��
� قدراتهم؛ ألن نجاحهم السابق جعلهم

ولم ي�ش�ك الرجال ��
يثقون �أنفسهم �ان المهم اآلن قطع األخشاب؛ ألن الخشب ال
.. ال �د من تركه �عض الوقت ح�� �جف.. نفع منه وهو أخ��
وع� رص�ف الميناء الذي بنوە �دأت مقدمة السفينة تتكون..
ة، ل�نه ظل متحفظا أقرب إ� و�ان (آیرتون) متعاونا واسع الخ��
� آخر مايو ومعه

ا جاء الشتاء �� الندم والحزن كعادته.. وأخ��
� هذە

صار عليهم التوقف.. �ان الشتاء قاس�ا �ش�ل خاص ��
� دهشته ألن هذا يناقض ما �عرفون

المرة، وقد أ�دی الصح��
د من أن الجزر تكون أم�ل لالعتدال، ألن ال�حر المجاور لها ي��
ب�طء و�سخن ب�طء.. وقد حاول (هاردنج) تفس�� هذە الظاهرة
� أبرد عموما من النصف ع� أساس أن نصف األرض الجنو��
� النصف

.. أضف لهذا أن هناك ج�اال جل�د�ة أ��� �� الشما��
، و��دو أن الج��رة ق���ة من �ضعة ج�ال جل�د�ة تجعل � الجنو��

ودة جوها بهذە ال��
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وجاء س�تم�� ومعه عالمات تث�� القلق للمرة األو� رأى الرجال
�ان ومن ) ح�ث ال�� � الدخان يتصاعد من قمة ج�ل (فران�ل��
يومها لم �ختف الدخان قط، وقد طمأنهم المهندس أال خطر
هنالك.. لقد حدث هذا مرارا من ق�ل، ومن المؤكد أن الحمم

وجدت س��لها إ� ال�حر دون أن تؤذي الج��رة، ل�ن من العس��
.. إن بر�ان (إتنا) مثال �

أن ت�ن�أ �المستق�ل ع� ضوء الما��
� �ل ثورة له �ش�ل مختلف

يت�ف ��
� المساء �انوا

� السفينة. و��
وهكذا زاد الرجال من �عة العمل ��

، ل�نهم يت�لمون عن الوطن، وعن � � أ�تهم منهك��
يرقدون ��

� أحبوها وتمنوا لو تص�� مستعمرة أم��ك�ة هذە الج��رة ال��
ء واحد.. لو كت�ت �

� من �� تضاف إ� االتحاد.. و�انوا موقن��
لهم العودة إ� د�ارهم فلسوف �عودون إ� الج��رة مرة ثان�ة،
يومها س�كون (هاردنج) هو الحا�م، ولسوف �ع�ش هنا نحو

ة آالف شخص.. ع��
☆ ☆ ☆

� تعود إ� عصور أوصلهم ال�حث إ� أحد ال�هوف ال��
جيولوج�ة سح�قة.. �انوا يركبون القارب الصغ�� (ال�انو)،
ة داخل أحد ال�هوف.. حينما الحظوا � �ح��

و�س�حون اآلن ��
� طب�عته..

ا �� � نها�ة ال�هف.. ضوءا لم يرتابوا كث��
ضوءا غ���ا ��

� هذا فجأة رأوا عند نها�ة الممر
هذە مصابيح كه���ة ال شك ��

ز من الماء.. هو جسم معد�� له ش�ل الجزء العلوي من ش�ئا ي��
حوت عمالق

� ذهول، وقد �دا أنه ف��سة
ء �� �

وقف (هاردنج) يرمق هذا ال��
� وهتف:

انفعال شد�د.. ثم أمسك �ذراع الصح��
- إنه هو.. ال �مكن إال أن �كون هو�

، فتذكرە هذا األخ�� وهمس �دورە: �
وهمس �اسم سمعه الصح��



4736

- هو� رجل خارج ع� القانون�
� الطا�� فوق الماء.. ولمس

ودنا القارب من الجسم المعد��
الجانب األ�� ح�ث �انت نافذة �خ�ج منها شعاع من الضوء..
، ووجدوا ما �ش�ه السلم �

ء المعد�� صعد الرجال ع� جسم ال��
�قود إ� �اب موصد

فتح (هاردنج) ال�اب ل�جد غرفة مزخرفة �ش�ل فخم.. مشوا
� غرفة أخرى ازدانت جدرانها �كنوز

فيها ل�جدوا أنفسهم ��
ا ال�حار والعينات الجيولوج�ة، وع� أر�كة رأوا رجال ال ي�دو كث��

أنه الحظ قدومهم..
هنا قال (هاردنج) لدهشة رفاقه:

� (ن�مو).. نحن هنا.. - �اب��
☆ ☆ ☆
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الفصل الرابع
� عند هذە ال�لمات نهض الرجل الراقد، وسقط الضوء ال�هر��

ع� وجهه، �جبهته الشامخة ولحيته الشائ�ة، ونظرة عي��ه
اآلمرة، برغم أنه من الواضح أنه م��ض.. و�ان هادئا �ش�ل

واضح..
�ة ممتازة قال: � و�لهجة إنجل��

.. - س�دي.. أنا ال اسم ��
� برغم هذا أعرفك.. - ل���

� ع� األر�كة
� ث�ات، ثم سقط من جد�د ل�ستل��

نظر له الرجل ��
وقال:

� أموت - ع� �ل حال.. ما الفارق؟ إن��
� فضول.. فهم لم يتصوروا قط أن

راح الرجال ينظرون له ��
حاميهم �ان رجال عاد�ا ول�س ك�انا خارق للعادة.. وقال الرجل

للمهندس:
� نحن - هل حقا تعرف اس�� وتعرف هذە الغواصة الرائعة ال��

فيها اآلن؟
- (النوت�ليوس5)

� الغواصة؟
- إذن لم يهلك الفر��� الذي �ان م�� ��

ون ألف فرسخ � كتاب اسمه (ع��
- لقد نجا وكتب قصتك ��

ء عن ح�اتك.. �
تحت ال�حر).. وح� ف�ه �ل ��

- �ل ح� عن �ضعة أشهر منها�� ل�نها �انت �اف�ة..
�ة� - �اف�ة العت�اری مجرما وخارجا ع� القانون ومعاد�ا لل���

- ر�ما.. ل�ن ل�س عم�� أن أح�م عل�ك �ا س�دي.. �ل ما أعرفه
أن �دا ك��مة قادرة أسدت لنا ال�ث�� من العون ع� ظهر هذە

الج��رة.. وكنت أنت صاحب هذە ال�د..
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� هذا
� �ح�� لهم قصته. �ان ي�ذل �� و�صوت واهن راح ال�اب��

� مرارا أن
� جسدە من قوة، وقد طلب منه الصح��

آخر ما ��� ��
�دخر قوته ل�نه قال:

� هنا معدودة..
- ال جدوى.. إن ساعا��

� (ن�مو) من أصل هندي.. األم�� (دا�ار) ابن راجا من �ان ال�اب��
� سن

� �انت وقتها مستقلة.. أرسله أبوە �� مقاطعة (بندلقند) ال��
ع�� سنوات إ� أورو�ا لينال تعل�ما طي�ا لم يهتم الف�� �متع
� �منحها له ثراؤە ل�نه اهتم �فهم العالم، وتحص�ل الح�اة ال��
العلوم ��ل أنواعها.. وظل ع� هذا المنوال ح�� �لغ سن
� جوعا ال �شبع إ� المعرفة وزار أ��� أقطار

.. �ان �عا�� � الثالث��
ة هند�ة � عام 1849 عاد إ� (بندلقند) ح�ث تزوج أم��

أورو�ا و��
� ى ضد اإلنجل�� � عام 1857 قامت ثورة ك��

.. و�� � وأنجب طفل��
� الهند.. ووجد نفسه ينضم لها مدفوعا �طموحه، ل�ن الثورة

��
�طانيون إ� الس�طرة، و�عان ما اضطر الرجل فشلت وعاد ال��
�ة �لها، اجع إ� الج�ال شاعرا �المقت للحضارة ال��� إ� ال��

�طان�ا �الذات ول��
شعر �حاجة إ� الهرب من هذا العالم �له.. ر�ما إ� أعماق

المح�ط
وعه � ج��رة معزولة وسط المح�ط الهادي، �دأ تنف�ذ م��

و��
كيبها ، و�دأ �صمم غواصة منحها �ل علمه.. قام ب�� ال�ب��
وتصم�م دوائرها ال�ه���ة وخزانات وقودها.. هناك تحت الماء
� من عوز.. المح�ط �له �كنوزە وأسما�ه مل�ه.. وأطلق

لن �عا��
� ع� غواصته هذە اسم (نوت�ليوس) وأطلق ع� نفسه اسم �اب��

� تحت المح�ط..
(ن�مو).. واخت��

وألعوام عدة جمع ثروات ال �مكن وصفها من ال�نوز الغارقة..
� ال�تاب المدعو

ە �� و�ان له لقاء مع أستاذ فر��� هو ما تم ���
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� �
ون ألف فرسخ تحت ال�حر)، ل�ن الناس حسبوا أن (ن�مو) (ع��
� الحق�قة ظل ح�ا، وعاش ي�نقل

غرق مع (النوت�ليوس) ل�نه ��
�
� المح�طات، ح�� مات رجاله واحدا �عد اآلخر ودفنوا �� ب��

المح�ط الهادي، وسط الشعاب المرجان�ة.
� من عمرە، وقد جاء إ� هذە الج��رة ل�ع�ش � الست��

اآلن هو ��
� � فو�� � أحد كهوفها تحت الماء، وقد راح ي�تظر الموت، ح��

��
�سقوط ال�الون الذي �حوي أصدقاءنا.. رأى سقوط المهندس
.. �ما أنقذ ال�لب � ال�حر.. وأنقذە �غواصته وحمله إ� الشا��

��
ا، وعرف ك�ف �ع�شون و�تك�فون مع ولقد راقب أصدقاءنا كث��
� الج�س

ا �� ح�اتهم، وتحمس لهم ألنه عرف أن هناك أمال وخ��
ة � تحوي منافع كث�� � لهم �الحقي�ة ال��

ي.. وهو من أل�� ال���
جمة لهم.. وهو من طرد القرود فقد �ان �ستطيع الوصول من
ة إ� الفتحة الخلف�ة لب�ت الجران�ت، �ما أنه هو من ال�ح��
أطلق الطور��د ع� سفينة القراصنة، ودلهم ع� (آيرتون)

� ج��رة (ت�بور)..
المن�� وحدە ��

افاته فنظر للرجال وقال: � من اع�� ثم ف�غ ال�اب��
؟ �

- ماذا تقولون عن ح�ا��
صمت (هاردنج) قل�ال ثم قال:

- ثمة أفعال �حار ال��� فيها.. ما ي�دو صوا�ا لل�عض ي�دو خطأ
آلخ��ن.. فقط هللا �ملك الح�م ع� ح�اتك..

نظر (ن�مو) إ� أع� و�ساءل:
- هل كنت محقا أم مخطئا؟

قال له (هاردنج):
- �ال�س�ة لنا لن ن�ساك أ�دا ونحن مدينون لك لأل�د..

� (ن�مو) وطبع ع� �دە هنا زحف الص�� ع� ركب��ه نحو ال�اب��
� الرجل وهمس: � ع��

قرقت دمعتان �� ق�لة، ف��
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�
- أال �ارك هللا ف�ك.

☆ ☆ ☆
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الفصل الخامس
� النائم الذي ذه�ت قواە، � حول ال�اب�� جلس الرجال مجتمع��
ا �حق.. وراحوا �فكرون ك�ف �ساعدونه، ل�ن األمر �ان عس��
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وأدركوا أن ما �عان�ه ل�س مرضا �عينه، �ل هو غ�اب عام للح�اة
� وهن قال لهم:

من جسدە فتح عي��ه و��
؟   - هل �شعرون حقا �أن�م ت��دون إسداء خدمة ��

� إخالص:
قال (هاردنج) ��

.. لو استطعنا لوهبناك ح�اتنا جم�عا.. � - �الطبع �ا �اب��
� سأموت غدا.. .. أنا أعرف أن�� � - حسن.. إل��م وصي��

�اد (س��لت) �حتج، ل�ن (هاردنج) أسكته ب�شارة من �دە؛ �
: � يواصلوا سماع ما �قول ال�اب��

.. أر�د أن � أموت أن أدفن تحت المح�ط مثل رجا�� - أر�د ح��
� � أغمض عي�� � الحب��ة.. لهذا أر�د من�م ح�� � غواص��

أدفن ��
لأل�د أن تأخذوا هذا الصندوق.. إنه �حوي جواهر ثمينة
احتفظت بها من أ�ام حس�ت السعادة ش�ئا ممكنا.. أنا أعرف
ء آخر أنها لن تكون س�ئة الطالع مع�م.. ل�ن ال تأخذوا أي ��
من كنوز (نوت�ليوس) ألنها �جب أن تعود إ� المح�ط.. �عد هذا
� ، هناك تجدون کوت�� � غادروا الغواصة من ط��ق الممر الجان��

� �ال�حر.. افتحوهما لي��ب الماء إ� الغواصة ب�طء.. متصلت��
غادروا الم�ان واتركوها تهوي إ� القاع ال تقلقوا� أنتم تدفنون

جثة ال رجال ح�ا
� ووقفوا يتأملون روعة (النوت�ليوس) غادر الرجال الم�ان صامت��
ح � الفن والهندسة معا، وقد اق��

� �انت قطعة من اإل�داع �� ال��
(ایرتون) فكرة مؤداها أن هذە الغواصة قد تكون أملهم الوح�د

� تقزز:
� مغادرة الج��رة، هنا صاح (بنکروفت) ��

��
- غواصة؟ أنا أفهم اإل�حار ل�ن تحت الماء؟ مستح�ل�

- ر�ما �انت ق�ادة غواصة سهلة.. وتحت المح�ط ع� �ل حال
�ع�دا عن العواصف والتقل�ات واألمواج..

هنا تدخل (هاردنج):
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- الفكرة مرفوضة.. أوال: نحن ال �ستطيع ق�ادة هذە.. ثان�ا: نحن
أعطينا �لمة للرجل، و�� �ال�س�ة �� قد صارت قانونا..

عها.. (النوت�ليوس) �جب أن تدفن مع مخ��
، وعرفوا أنه ي��د الحد�ث مع � هنا دق جرس من غرفة ال�اب��
(هاردنج) ع� انفراد.. وقد عاد (هاردنج) صامتا ولم �ذكر حرفا

� المحادثة..
عما دار ��

� (ن�مو) �ذ�ل �استمرار.. لم تعد � الساعات التال�ة راح �اب��
��

قواە الروح�ة قادرة ع� إ�قائه ح�ا.. وقد وضع ذراع�ه ع�
� الواحدة ص�احا �ان

صدرە �أنما يتخذ الوضع األمثل للموت و��
..» و�عدها لفظ أنفاسه � قد شحب تماما.. قال: «هللا ثم وط��
�
ة �� جميع األصدقاء عل�ه، وأغمض (هاردنج) عي��ه �� األخ��

تأثر وقال للرجال:
- فلنصل من أجله..

و�عان ما �دأ الرجال ينفذون وص�ة الرجل.. أخذوا الصندوق،
ثم غادروا الغواصة �عد ما أغلقوا األبواب جم�عا.. وفتحوا
، و�عان ما �دأت (النوت�ليوس) ته�ط إ� القاع.. ووقف � ال�وت��
الرجال يراقبونها و�� تحمل صانعها األم�� (دا�ار) الذي لم �عد

ە الجد�د � (ن�مو)، إ� ق�� اآلن �اب��
� األ�ام التال�ة - منتصف يناير – �ان الص�� �مارس القنص

��
� الحظ أن الدخان حول الج�ل يزداد )، ح�� � قرب ج�ل (فران�ل��
كثافة وأنه �خ�ج من فوهته متخذا ش�ل الق�عة عاد للرجال
� اليوم التا�� وجدوا أن الدخان

� جاءوا �� هم �األمر، وح�� وأخ��
� ش�ل عمود رمادي، إ� ارتفاع ثالثمائة

صار كث�فا يرتفع ��
قدم.. قال (بنکروفت):

�ان �دأ ي�نفس ثم قرر أن �دخن� .. ال�� - هذا طب���
ع� الرغم منهم اب�سم الرجال لهذا ال�ش��ه، وقال (س��لت):
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� المدخنة وال�د من إطفائها.
- النار ��

�
� اهتمام ثم نظر إ� رفاقه، وقال ��

�� �
راح (هاردنج) �ص��

خطورة:
- علينا أن نواجه الحق�قة.. إن ح�اتنا لن تعود �ما �انت.. من
�ان أن يثور مهددا الواضح أن النار مشتعلة هناك، ولن �ل�ث ال��

ء هنا.. �
�ل ��

� له فإن الالفا
�ان ت�ف �ما ي���� و�ان قلقا �حق.. لو أن ال��

ء �ضمن أال تحدث �
المخ�فة سته�ط إ� ال�حر، ل�ن ال ��

زالزل، وج��رة (لنكولن) تملك عنا� متنوعة من الجران�ت
�ة الخص�ة.. هذە عنا� �ستح�ل أن تلتحم معا وال�ازلت وال��
�ش�ل ج�د.. و�ان (ایرتون) اآلن ع� األرض �لصق أذن�ه

، وقال لهم: �
و�ص��

.. - ثمة صوت قعقعة واضحة.. �أنما ع��ة محملة �المواس��
� حماسة:

هنا صاح (بنكروفت) ��
�
�ان يزأر �ما ي��د.. لدينا ال�ث�� من العمل اليوم �� - دعوا ال��

� له مئات األ�دي.. ال�د خالل
سفي�تنا.. وهو عمل ال تك��

شه��ن من أن نتمكن من تع��م سفي�تنا..
�ان الذي وراح الرجال �عملون، ل�ن عند المساء نظروا إ� ال��
ي�عد عنهم اآلن ستة أم�ال، ف�دا لهم �مشعل عمالق تتصاعد

� قلق:
ان، والحظ المهندس �� من فوهته الن��

- التغ�� ��ــــع...
: �

قال الصح��
�
� كنا نف�ش �� - ال ت�س أن التغ�� �دأ من زمن.. لقد شعرنا �ه ح��
�
� أ�ت��ر.. نحن اآلن ��

� (ن�مو) و�ان هذا �� الج��رة عن �اب��
يناير..



4745

ان تغ�� ازات تحت قدميهما.. لقد �انت الن�� � وشعر الرجالن �اه��
ان من فوهة � �اطن األرض اآلن.. ثم �عان ما اندلعت الن��

��
�ان تلتها انفجارات متالحقة �أنما �� من �طار�ة مدفع�ة ال��

و�رغم هذا التوتر عاد س�ان الج��رة إ� النوم.
� السفينة ب�نما ذهب

ومرت ثالثة أ�ام من العمل المتواصل ��
المهندس إ� الج�ال ليتفقد ش�ئا لم �ف�ە.. ح�� هذە اللحظة
�ان.. فقط �انت هناك صخور لم ي�د أن الحمم �لغت فوهة ال��
�
� الفوهة.. وقال (بنکروفت) ��

تتواثب ألع� ثم ته�ط ثان�ة ��
م�ح:

�ان �لعب �ال�رة والقدح.. إنه حاو �ارع� - ال��
فجأة رأى الرجال المهندس عائدا مندفعا.. طلب منهم أن �كفوا
عن عمل اليوم، وه�ع الجميع إ� ب�ت الجران�ت.. هناك قال

لهم وصوته �خون عواطفه الخب�ئة فيتهدج:
� (ن�مو) من هذا.. هذە الج��رة لم تخلق � � ال�اب��

- لقد أنذر��
� هذا ��من فيها �� نفسها..

تتحمل ال�ارثة القادمة، والس�ب ��
ء وال أحد �مكنه إنقاذها.. �

ال ��
� دهشة غ�� فاهم:

�ساءل (بنكروفت) ��
� (ن�مو) قال لك هذا؟ - ال�اب��

.. ولسوف تعرفون - �انت هذە آخر خدمة قدمها لنا وهو ��
حاال أنه س�قدم لنا الم��د من الخدمات �عد وفاته�� لقد قمت
�ان �استكشاف كهف (دا�ار) تحت الماء، الذي ال �فصله عن ال��
� ي��ب منها اال جدار واحد، وقد وجدته مليئا �الصدوع ال��
� �ت.. هذە ل�ست المش�لة المش�لة �� أن ال�اب�� �خار ال���

� من أن ماء ال�حر س�دخل من هذە الشقوق إ�
(ن�مو) أنذر��

�ان.. ال��
� سذاجة:

قال (بنكروفت) ��
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�
�ان وت�ت�� المش�لة.. � الم�اە ال�� - ال مش�لة.. ستط��

ء �ان الم�� - �ل �� ال�دا�ة.. إن ��ب م�اە ال�حر إ� قلب ال��
�الالفا لن يؤدي إال إ� انفجار الج��رة �لها، و�أنها ج��رة
(صقل�ة) تنفجر �عدما ���ت م�اە ال�حر المتوسط إ� قلب

بر�ان (إتنا)..
� المالصقة لل�حر خطرت ألناس ا��� والحق�قة أن فكرة إطفاء ال��
�ن من ق�ل، عن ط��ق إحداث ثغرة ي��ب منها ال�حر إ� كث��
�ان.. ل�نهم ال �عرفون مدى الخطر وأنهم بهذا يؤدون قلب ال��
�
إ� �سف جزء من ال�رة األرض�ة، �ما �حدث لغال�ة حدث ��

جدارها ثقب.. إن الماء الم��ب إ� تج��ف حرارته آالف
الدرجات سوف يتحول إ� �خار ذی ضغط مخ�ف..

ولم �كن أول ما شعر �ه الرجال هو الخوف �ل الحزن.. الحزن
ع� ج��رة آوتهم وأخذت منهم �ل هذا الجهد و�عان ما قرر
هؤالء أن عليهم اإل�اع �االنتهاء من السفينة ق�ل حدوث
ء من �

� العمل، ب�نما لم يتغ�� ��
ال�ارثة، وراحوا �سهرون الل�ل ��

�ان ناح�ة ال��
�ان ثورة عظ�، وطار الجزء � منتصف الل�ل ثار ال��

إال أنه ��
العلوي المح�ط �الفوهة إ� الهواء، ل�سقط نحو الشمال..
ان إ� عنان السماء وتحررت الالفا من أ�ها، وتصاعدت الن��
ح�� �دا �أن الهواء نفسه أم� أحمر ثم �دأت الالفا تنحدر

ب�طء، و�عان ما عرف القوم اتجاهها..
- الحظائر� الحظائر�

� أع� درجات
وركضوا ركضا إ� هناك ح�ث �انت الحيوانات ��

الذعر واالنفعال.. هناك أطلقوا �اح الحيوانات فتحررت
وراحت تركض فارة.. ثم وصلت الحمم لتح�ل الم�ان إ� رماد
خالل ثوان معدودة.. ومن جد�د واصلت رحلتها الرهي�ة صار
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ە من رآە من ق�ل.. وراحت � �ان غ��ب الش�ل �صعب أن �م�� ال��
الصواعق ته�ط من السماء مدو�ة، ح�� ل�ختلط صوتها �صوت
�ان الهادر و�دأت الالفا تتحرك نحو الرجال ح�ث وقفوا ال��
جوار سفي�تهم، من ثم هرعوا إ� الفئوس واألخشاب وكوموها
ا �عان ما �لغته الالفا.. وراحت � دقائق ل�صنعوا مرتفعا صغ��

��
ق، تحاول االلتفاف حول هذا السد الذي �منعها من �ل�غ ال��

ة.. � ال�ح��
ثم استدارت لتنصب ��

� الالفا ول�ن أي قلم �مكنه أن �صف هذا اللقاء المروع ب��
� السماء أم�اال، ل�ن مهما ك�� ماء

والماء؟ لقد تصاعد ال�خار ��
� ال � من مع��

ة فال�د له أن ي��خر �له، ب�نما الالفا تأ�� ال�ح��
� �اطن األرض.. وراحت الحمم األو� تتجمد إذ تلمس

ينضب ��
ء حمم ال � الماء ب�نما تليها حمم أخرى تغدو أصلب.. ح�� ت��

ة تنذر �أن تف�ض �ما امتألت �ه تتجمد.. وال�ح��
� السفينة �أنهم مائة.. وسأل

ومرت ستة أ�ام والرجال �عملون ��
(س��لت) المهندس:

�ان �دأ يهدأ قل�ال؟ - أال �شعر أن ال��
� أ�ة لحظة سي��ب ماء ال�حر إ� قلب

- ال فارق �ال�س�ة لنا.. ��
� أ�ة لحظة

ق، و�� � سفينة تح��
�ان.. نحن مسافرون �� ال��

ء سوى العمل �
ة.. العمل� ال �� س�دخل اللهب إ� مخزن الذخ��

دعنا ال نضيع لحظة واحدة�
و�انوا يرون �ل يوم ش�ئا جد�دا مما صنعوە �أ�ديهم ي��خر أو

قت أ��� األشجار، ح�� ق، وهل�ت أ��� الحيوانات واح�� �ح��
أدرك المهندس أنهم س�موتون جوعا ح�� لو لم تنفجر الج��رة..
�ان واآلن �دأت خيوط مخ�فة من الالفا تخ�ج من فوهة ال��
� �ل صوب.. �أنها شالالت من السائل الحارق.. وهنا

وتط�� ��
قرر الرجال أن الوقت قد حان لتع��م سفي�تهم ح�� لو لم تكن
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قد انتهت �عد هنا �دأت الفوهة تقذف صخورا عمالقة إ�
� الج��رة..

ء �� �
ال�حر، وثار ال�حر وارتفعت أمواجه لتغمر �ل ��

☆ ☆ ☆

الفصل السادس
�
اآلن �قف الرجال و�لبهم ع� مرتفع هو الم�ان الوح�د األمن ��

الج��رة �لها.. لقد هلك القرد (جوب) وسط األمواج العات�ة، أما
� علقوا عليها حلمهم فقد صارت حطاما ل�س معهم السفينة ال��
ء النها�ة.. � � آخ��ن �عدهما ت�� طعام وال ماء إال ما �كفيهم يوم��
� �دي هللا.. و�ان (ن�ب)

اآلن لم �عد علمهم ذا نفع.. إنهم ��
� غ�ظ:

والص�� قد �دأا يهلوسان فعال وقال (بنكروفت) ��
ة بندق الستعملناها للهرب من هنا إ� - لو �انت معنا ق��

� مات� � (ن�مو) ع� حق ح�� ج��رة (ت�بور).. لقد �ان ال�اب��
حقا لم �عد هناك أد�� أمل، ولم �عد أمامهم إال الموت أق�

وأشنع ميتة �الج�ع والظمأ!
� اليوم التا�� ص�احا، نهض (أيرتون) ول�ح ب�دە وأشار إ�

إال أنه ��
�
ء.. و�� �

األفق.. لم �كن لد�ه من القوة ما �سمح له �قول ��
النها�ة خ�ج صوته الواهن:

- (الدون�ان)�!
اع سفينة قادمة من �ع�د �انت هذە �� � األفق ظهر ��

وهناك ��
� (جرانت) إ� ج��رة � عاد بها ابن �اب�� (الدون�ان) فعال ال��
ة سنة ولم � ع�� (ت�بور) �حثا عن الرجل الذي نفوە هناك اثن��
�در األصدقاء ك�ف وال م�� وجدوا أنفسهم ع� السفينة.. لم
�فهموا أنهم لم ينجوا فحسب �ل هم اآلن ذاهبون إ� وطنهم

األم ولما استعادوا قواهم �ساءل (هاردنج):
- ما الذي جعلك أيها الق�طان تقطع �ل هذە المسافة من ج��رة

(ت�بور) إ� هنا عندما لم تجد (ایرتون)؟
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قال الق�طان وهو �قدم ورقة إ� (هاردنج):
� (ت�بور) کوخا، و�ه

- كنت أ�حث عن�م أساسا.. لقد وجدت ��
� كت�تموها �، و�ــها إحداث�ات ج��رة (لنكولن) هذە الرسالة ال��

ء عن�م. �
و�ل ��

� (ن�مو).. ومن - لم تكن هذە الرسالة رسالتنا، ول�ن كتبها ال�اب��
جد�د �صدق ما قلته من أن الرجل س�خدمنا �عد وفاته أ��� مما

� ح�اته�
خدمنا ��

و�ان أمامهم مستق�ل ط��ل �قضونه معا، فقد تعاهدوا ع� األ
اح من أهوال الحرب، قوا.. عادوا لوطنهم أم���ا الذي اس�� �ف��
� (أيوا) أطلقوا عليها اسم (لنكولن).. وهناك

وا مزرعة �� واش��
عاشوا معا سعداء �أ�ة واحدة.. ول�نهم لم ي�سوا يوما تلك
� من كهف..

� �� آخر ما ��� الج��رة، وال صخرة الجران�ت ال��
� (ن�مو). � يرقد تحتها جثمان من �ان �د� �ال�اب�� وال��

ن 1870) (جول ف��
☆ ☆ ☆

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

ن.. من أهم أعمال جول ف��
الجزء األول: السقوط من السحب

الفصل األول
�
الفصل الثا��

الفصل الثالث
الفصل الرابع

الفصل الخامس
الفصل السادس

الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع

: منبوذون �
الجزء الثا��

الفصل األول
�
الفصل الثا��

الفصل الثالث
الفصل الرابع

الفصل الخامس
الجزء الثالث: � الج��رة

الفصل األول
�
الفصل الثا��

الفصل الثالث
الفصل الرابع
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الفصل الخامس
الفصل السادس

الفهرس..
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Notes

[←1]
� تح��ر

ح�� ال تختلط األمور: الحرب األهل�ة األم��ك�ة قامت �س�ب رغ�ة الوال�ات الشمال�ة ��
ال � رفضت الوال�ات الجن���ة ذلك، و�انت القوات الشمال�ة تحت ق�ادة ج�� العب�د، ع� ح��
ال (�). ومن الواضح هنا أن أ�طال قص�نا شماليون (جرانت) والقوات الجن���ة تحت ق�ادة ج��

� معسكرهم..
� ب�نما أصدقاؤنا أ�ى �� ، وأن (جرانت) حا� الجن��ي�� � � أ� الجن��ي��

وقعوا ��
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[←2]
� خمسة ع� �سعة.. س�كون الناتج 35

ب الناتج �� للتح��ل إ� درجاتنا المن��ة اط�ح 32، ثم ا��
ي، ل�ن ال�الم تق���� ط�عا وهو أقل من حرارة الجسم ال���
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[←3]
ن) يتحدث �التفص�ل و�دقته المعهودة لألمانة: اضطررت إ� اختصار جزء كب�� جدا هنا، ألن (ف��
عن طرق ق�اس السمت واإلحداث�ات، وطرق صناعة الخزف، وصهر الحد�د، وما إ� ذلك مما ال
� س�اق األحداث.. ولو ترجمت هذا الجزء �أمانة ل�ان حجم هذا ال�ت�ب خمسمائة صفحة

دخل له ��
ع� األقل!



4757

[←4]
� يرضع أطفاله! ال ت�س أن الحوت حيوان ثد��
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[←5]
ون ألف فرسخ � (ن�مو) وغواصته (نوت�ليوس) من قصة (ع�� ن) ج�دا ال�اب�� �عرف قراء (جول ف��

� القصة األو�، ل�نه هنا �عود للح�اة..
تحت ال�حر).. وقد حس�ناە هلك مع غواصته ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب
انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
           العدد رقم (42)

 
 
 
 
 

451 فهرنها�ت
 

قصة: راي برادبوري
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
) و(و�لز) اللذين استحقا عن جدارة أن �كونا � ك اآلن (ف�� ن��
� الخ�ال ، ون�تقل إ� أحد أساط�� رائدي أدب الخ�ال العل��
العل�� المعا�، الذي صار اسمه رمزا للجد�ة والجودة مثلما

هما.. صار اسما (أز�موف) و(�الرك) وغ��
ب من األدب �ح�� عن الخ�ال العل�� - �ما نعرف - هو ��
. و�م�ل أحداث لم تحدث �عد، ت�ناول عالقة العلم �ح�اة ال���
النقاد إ� توسيع مفهوم الخ�ال العل�� ل�شمل مالحم
(جلجام�ش) ال�ا�ل�ة ومدينة (توماس مور) الفاضلة، و�ل عمل
� عوالم أخرى، أو تطلعه الذي ال

يت�لم عن ح�اة اإل�سان ��
يرتوي إ� المعرفة. ل�ن الخ�ال العل�� ما �ان ل�صل إ� صورته
، مع � القرن التاسع ع��

الحال�ة لو لم تولد الثورة الصناع�ة ��
� المفاه�م التقل�د�ة، وتطلع اإل�سان

� أحدثتها �� �ل الخلخلة ال��
الملهوف إ� حل �ل أ�ار ال�ون مرة واحدة، وهكذا ولدت
� كت�تها �ات�ة روما�س�ة عاد�ة �� (ماری (فرانك�شتاين) ال��
، ل�ن أ�ا ش�ل�)، و�عان ما انهمر س�ل أعمال الخ�ال العل��

ن).. هذا الن�ع من األدب �ان هو الفر��� العظ�م (جول ف��
� (ه. ج. و�لز)..

�طا�� وتالە بنجاح ملحوظ ال��
� العام 1921 أدخل ال�اتب ال�ش��� (�ار�ل �اب�ك) لفظة

��
� عالم الخ�ال

(رو�وت) إ� األدب للمرة األو�.. و�� أهم �لمة ��
العل�� ط�عا..

� الخمس�نات �دأ أدب الخ�ال العل�� األم���� �ك�سب
��

اجا شد�دا �المجالت المصورة، � ج ام�� � شعب�ة واضحة، وقد ام��
� �ح�ث �صعب فصل نو�� األدب. ومن أهم األد�اء األم��كي��



4764

� أرض غ���ة -
للن�ع (رو�رت هاینالين) صاحب روا�ة (غ��اء ��

1961)، و(أز�موف) صاحب (كهوف الفوالذ - 1953) ... و
� (يوم�ات ال�ث�ان - 1965) و(الري ن�فن)..

(فرانك ه��رت) ��
و�عان ما ظهرت اتجاهات جد�دة مثل (الموجة الجد�دة)

و(الساي�� �انك)..
(رای برادبوری) �اتب أم���� عظ�م ولد عام 1920، اشتهر
�ر ء �� �

�مجموعاته القصص�ة (الرجل المرسوم - 1951) و(��
� - 1962) و (451 فهرنها�ت - 1953). �ان

من هذا الط��ق �أ��
طفال واسع الخ�ال، وقد اعتاد أن �كتب نحو أر�ــع ساعات يوم�ا
ة من عمرە. �اع أول روا�ة كتبها عام � الحاد�ة ع��

منذ �ان ��
� كتا�اته ع� ال��

1941، ليتف�غ �عدها لل�تا�ة تماما. ركز ��
� اإل�سان وولعه �استغالل ما �عرفه من أجل الس�طرة

ال�امن ��
� ذلك م�شائم ��ل كتاب

ع� اآلخ��ن الذين �عرفون أقل. وهو ��
... العلم خطر داهم �ال�س�ة إل�سان�ة لم تنضج الخ�ال العل��
�عد.. ولقد �انت القن�لة الذر�ة �� أول استخدام للذرة ق�ل أن

� أي استخدام سل� لها..
�فكر اإل�سان ��

فاز �مجموعة غ�� عاد�ة من الجوائز ع� كتا�اته، منها
جوائز (ن�بوال) و(برومي�يوس) و(برام ستوكر) و(كتاب الفضاء)
). كتب العد�د من الم�ح�ات والس�نار�وهات و(الخ�ال العل��
� مهم هو (م�ح رای برادبوري).

�اإلضافة إ� برنامج تلف��و��
� (�ال�فورن�ا) ح�� اليوم مع

وما زال هذا ال�اتب المهم �ع�ش ��
أ�ته..

� كتا�ات
ة المهمة �� قصة اليوم من القصص الشه��

(برادبوري)، و�� نموذج ط�ب لرؤ�ته الم�شائمة لغٍد قاتم �جثم
. وقد قدمها المخ�ج الفر��� ف�ه ح�م شمو�� ع� أنفاس ال���

� ف�لم شد�د األهم�ة والعمق، قام
(فر�سوا ت��فو) عام 1969 ��
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�
).. و�قال إن النجم نر) مع (جو� ك��س�� ب�طولته (أوس�ار ف��

� ص�غة جد�دة..
(م�ل جي�سون) �ستعد لتقد�م نفس القصة ��

د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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أهم أعمال (برادبوري)..
- شجرة الهال��ن.

- الموت مهنة موحشة.
. � ة للمجان�� - مق��
- الحوت األب�ض.

اء. - ظالل خ��
. �

- الجراد الف��
- ال�رنفال األسود.

- تفاحات الشمس الذهب�ة.
- دواء للوحشة.

- يوم هطلت األمطار لأل�د.
. - السفاح الصغ��

� ل�ه��اء الجسد. - أنا أغ��
- ال�مبيوتر المسكون.

☆ ☆ ☆
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�ان من الممتع أن تحرق..
�انت متعته الخاصة أن يرى األش�اء وقد التهمتها النار.. أن
� ق�ضته،

يراها وقد اسود لونها وت�دلت. �الفوهة النحاس�ة ��
والثع�ان الهائل ي�صق سمومه ع� العالم، عندها �ان الدم
و ج�ار �عزف �ل � رأسه، و�شعر �أنه ما�س��

ي��ض ��
�ق جال�ا رماد التار�ــــخ. سمفون�ات الح��ق وال��

� تحمل رقم 451 وعيناە ع� رأسه الخوذة الرم��ة ال��
تلته�ان �فكرة ما هو آت.. �ان �حرك قاذف اللهب، وعندها �ان
الب�ت �حرق ظلمة الل�ل ذاتها، فال ي��� إال اللون األسود

واألحمر واألصفر.

م�� وسط �ب من ذ�ا�ات النار، وتم�� لو �شوى �عض
� الفرن، ب�نما ال�تب تحلق مشتعلة..

(المارشم�لو) ع� عصا ��
وتتطاير �ع�دا مع ر�ــــح سّودها الح��ق.

� توحش. �ان �عرف أنه س�عود إ� مب��
واب�سم (مونتاج) ��

� المرآة، ثم ينام وهو مازال �شعر
، يتأمل نفسه �� � المطا��

� الظالم. لم تفارقه
�االب�سامة المتوحشة ع� عضالت وجهه ��

قط تلك االب�سامة.. لم تفارقه قط ع� قدر ما يتذكر.
ان �عنا�ة. ته الواق�ة من الن�� ن�ع خوذته السوداء وعلق س��
� جي�ه وهو �صفر إ�

أخذ دوشا م��حا ثم صعد - و�داە ��
� فتحة

. هنا �اد �سقط �� � الطابق العلوي من مب�� المطا��
ة أخ�ج �د�ه من جي�ه و�ش�ث � اللحظة األخ��

األرض�ة، ل�نه ��
� ل�خفف من سقطته. وتوقف ب�نما كع�اە ع� �العمود الذه��
� متجها إ�

ارتفاع بوصة واحدة من األرض الخرسان�ة. م��
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�
القطار وهو ما زال �صفر.. ثم فجأة تصلب �أنما ر�ــــح غامضة
�
� ناداە �اسمه. �ان ��

جاءت من ال م�ان، أو �أن شخصا ال مر��
� من الل�ا�� الماض�ة �شعر �شعور م��ب �لما مر بهذا المنح��
الط��ق. �ان �شعر �أن شخصا ما قد �ان هنا من لحظة واحدة
� الهواء �أنما �ان شخص ما

�� � ق�ل وصوله. ثمة هدوء مع��
�
� صمت، فما إن رآە ح�� استحال ظال وغاب ��

ي�تظر هنا ��
الظلمة.. ر�ما است�شق أنفه عطرا خافتا، ور�ما شعر الجلد ع�
� تركها شخص �ان �قف هنا ورفع حرارة ظهر �د�ه �الحرارة ال��

الجو للحظات. لم �ستطيع قط أن �فهم � هذا الشعور..

� هذە الل�لة أ�طأت خطواته ح�� توقفت.. راح عقله
ل�ن ��

.. سمع صوت همس ال�اطن �حاول أن ينظر إ� ما وراء المنح��
خافتا. أتنفس هو؟ أم الهواء ينضغط ألن شخصا ما �قف هنالك

� صمت.. و��تظر؟
��

.. �انت أوراق الخ��ف تتطاير �كثافة دار حول المنح��
لق ب�طء ع� الرص�ف، � �ح�ث �دا �أن الفتاة الواقفة هناك ت��
و�� ترمق حذاءها الذي تتطاير حوله أوراق الشجر. �ان وجهها
رق�قا �الغ الشحوب، ف�ه فضول جائع ال ��ل. �انت نظرتها
كزان ع� العالم ح�� إنهما تعكس الدهشة.. عينان سوداوان ت��
ال تتحر�ان.. �اد �سمع صوت ث��ــها.. �ل إنه سمع الحركة
�
� التفتت وأدركت أن هناك رجال �قف �� الب�ضاء لوجهها ح��

منتصف الرص�ف أمامها.
� لم تتحرك الفتاة، إنما وقفت ترمق (مونتاج) �عين��

� �الح�اة، ح�� إنه شعر �أنما قال لها � ملي�ت�� سوداو�ن المعت��
ش�ئا رائعا، ل�نه �ان �عرف أن شفت�ه فقط تحركتا لتقوال:
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� �دە
� تصل�ت الفتاة إذ رأت جهاز اإلشعال �� «مرح�ا»، ح��

وشعار العنقاء ع� صدرە.
قال لها: - �الطبع أنت جارتنا الجد�دة.

� ع� قالت له: - وال �د أنك... - رفعت عي�يها عن الرموز ال��
ث�ا�ه - رجل الح��ق..

- ك�ف عرفت هذا؟
. � - �ان بوس�� أن أعرفه مغمضة العين��

� �شكو ؟ إن زوج�� � وس�� ضحك وقال: من ماذا؟ رائحة ال���
دائما من هذا.. ال �مكنك أ�دا إزالته �الغس�ل.

� ره�ة: - ال.. ال �مكنك..
قالت ��

.. � ل�س إال عطرا �ال�س�ة �� وس�� - ال���
أدارت وجهها إ� الرص�ف المتجه إ� ب�تيهما وقالت:

� معك؟ أنا (�الر�س
- أهو كذلك؟ هل �ضا�قك أن أم��

ما�ل�الن).

� هذە
� الخارج ��

�� � .. ماذا تفعل�� - وأنا (جاي مونتاج).. تعا��
الساعة المتأخرة؟ و�م عمرك؟

� جوارە، وذكرته
مش�ا ع� اإلف��ز.. �انت الفتاة تم��

�
رائحتها برائحة المشمش والشل�ك.. �ان وجهها األب�ض يتألق ��

ضوء القمر، وأدرك أنها تف�ش عن أفضل إجا�ات ألسئلته.

ة من عمري ومجنونة.. ع�� � السا�عة ع��
- حسن.. أنا ��

؟ �� �
قان. أل�س هذا وقتا جم�ال للم�� � ال �ف�� �قول إن االثن��
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أحب أن أشم األش�اء وأرنو إليها.. أح�انا أسهر ط�لة الل�ل..
�المناس�ة أنا لست خائفة منك ع� اإلطالق.

؟ �
- ولماذا �جب أن تخا��

- أنت تعرف.. أ��� الناس �خافون رجال الح��ق (1).

� عي�يها، معلقا وسط سائل
رأى نفسه واضح التفاص�ل ��

رائق أسود، و�أن عي�يها صمغ عن�� سحري سقط هو ف�ه،
ل�حفظ سل�ما.. وسألته (�الر�س):

- هل �� أن أسأل: منذ م�� وأنت رجل ح��ق؟
ة أعوام ح�� اآلن.. �ن.. ع�� � الع��

- منذ كنت ��

� تحرقها؟ - أال تقرأ أ�دا من ال�تب ال��
ضحك وقال: - هذا ضد القانون..

ان � �انوا �طفئون الن��
� الما��

أصحيح أن رجال اإلطفاء ��
وال �شعلونها �ما �حدث اليوم؟ سمعت مرة أن المنازل �انت
، و�انوا �حتاجون إ� رجال اإلطفاء لمنع �

� الما��
ق �� تح��

ان. الن��

� هذا
�� � � ��لم��

- �ال.. �انت المنازل دوما ضد الح��ق.. ث��
الصدد..

- ولماذا تضحك؟
نظر لها �ارت�اك وتصلب، فقالت له:

- أنت تضحك ب�نما أنا ال أقول دعا�ات.. وتج�ب �ال تفك��
.. �

وى لتفهم �لما�� دون أن ت��
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� م
� لك هذا � أحدا.. أال �ع�� م�� - أنت إ�سانة غ���ة وال تح��

ش�ئا؟
ته. ودق ع� رقم 451 المث�ت إ� �م س��

� خطواتها - هل رأ�ت الس�ارات
- ��.. - قالتها وأ�عت ��

النفاثة ت�سابق ع� الط��ق هنا من ق�ل؟
�ن الموض�ع�� - أنت تغ��

� ال �عرفون ما هو العشب وال - أح�انا أحسب السائق��
الزهور.. ألنهم ال يرون هذە األش�اء ب�طء لو رأى السائق ض�ا�ا
أخ�� لعرف أن هذا عشب، ولو رأي ض�ا�ا ورد�ا لقال لك إن

هذە زهور.. ولو رأي الض�اب أب�ض لقال لك إن هذە بيوت..
� توتر:

قال (مونتاج) ��
� أمور أ��� من الالزم..

- أنت تفك��ن ��
- ال أهوى مشاهدة (جدران ال�سل�ة) وال (حدائق المتعة)..
لدى م�سع من الوقت لألف�ار المخبولة.. هل رأ�ت لوحات
� ال��ف؟ هل تعرف أن

اإلعالنات Billboards العمالقة ��
؟ �

� الما��
�ن قدما فقط �� لوحات اإلعالنات �ان طولها ع��

ل�ن الس�ارات �انت تمر بها ��عة ح�� إنهم اضطروا إ� إطالة
� قدم؟ اإلعالنات إ� مائ��

ضحك (مونتاج) �حدة:
- لم أعرف هذا..
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� أعرف ش�ئا آخر ال تعرفه.. ثمة قطرات ندى ع� - ل���
� الص�اح..

العشب ��

لم �ستطع تذكر إن �ان �عرف هذا من ق�ل أم ال، وجعله
هذا أ��� توترا. وأشارت الفتاة إ� السماء:

- ولو أنك نظرت إ� السماء.. لوجدت وجه رجل ع�
القمر..

� صمت، ح�� وصال إ� دارها.. �انت �ل
واصال الس�� ��

أضوائها تلتمع.

- ما الذي �حدث هنا؟
ل من ق�ل. � � م��

لم �كن (مونتاج) قد رأى �ل هذە األضواء ��

� وأ�� وع�� �جلسون لت�ادل الحد�ث.. لقد - هؤالء أ��
ك بهذا؟ أوە.. نحن � ع� قدم�ه.. ألم أخ��

اعُتقل ع� ألنه �م��
من طراز مختلف تماما عن اآلخ��ن..

ء تت�لمون؟ �
- ل�ن عن أي ��

ضحكت لهذا السؤال وقالت: - عمت مساء.

وواصلت مشيها.. ثم �دا �أنما تذكرت ش�ئا فعادت لتنظر
� دهشة وفضول: - هل أنت سع�د؟

له ��
صاح:

- أنا ماذا؟

� ضوء القمر نحو
ل�نها �انت قد تركته وراحت تركض ��

� لطف.
�ابها، وأغلقته ��
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� فتحة القفازات �ه �� يتعرف
اتجه ل�اب ب�ته ووضع �دە ��

.. �الطبع أنا ال�اب لمسته.. و�عان ما انفتح ال�اب األما��
سع�د.. ماذا تعتقد؟ ألست كذلك؟ ووجه السؤال إ� الغرف
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� الجدار. هنا تذكر فجأة أن
الهادئة.. وقف عند حاجز الته��ة ��

ش�ئا ما �ان ي�تظرە خلف حاجز الته��ة.. ش�ئا ال ي��د أن �فكر
ف�ه اآلن.. وأ�عد عي��ه عنه..

ء كهذا إال �
� ل�لة غ���ة. ال �ذكر أي ��

�ا له من لقاء غ��ب ��
� الحد�قة وت�ادال ال�الم.

� قا�ل رجال عجوزا �� منذ عام م�� ح��

.. �ان وجه وهز (مونتاج) رأسه.. ونظر إ� الجدار الخا��
� ذا�رته.. �ان لها وجه نح�ل �أنه

الفتاة هناك.. جم�ال �حق ��
� تصحو لتعرف � غرفة مظلمة، ح��

عقرب ساعة، تراە شاح�ا ��
الوقت..

�م �ان وجهها �المرآة.. مستح�ل.. �م من الناس عرفتهم
�عكسون ضوءك الخاص إل�ك؟ �حث عن �ش��ه فلم �جد إال ما
.. ال � يناسب عمله.. الناس �المصابيح تتوهج ثم �عان ما تنط��
أحد منهم يتلقف روحك و�عكسها لك ثان�ة التعرف نفسك

. أ���

�م من الوقت مش�ا معا؟ ثالث دقائق؟ خمسا؟ ل�ن �م �دا
الوقت ط��ال.. �ا للظل الذي رمته ع� الجدار �جسدها
� عي��ه لرمشت الفتاة

النح�ل� خ�ل إل�ه أنه لو شعر �حكة ��
خت عضالت فكه لتثاء�ت الفتاة ق�ل أن ، ولو اس�� �عي�يها ��

ي�ثاءب هو.
� الشارع هناك..

�� �
لقد شعرت أن الفتاة �انت ت�تظر��

☆ ☆ ☆

�
فتح �اب غرفة النوم.. �أنه �عود لغرفة رخام�ة �اردة ��

�ــــح �عدما غاب القمر.. ظالم دامس وال عالمة واحدة ع� ��
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ة ح�ث ال �مكن أن �صل � �الخارج.. هذا عالم المق��
العالم الف��

صوت واحد من المدينة العظ�مة.

�
أصاخ السمع.. �انت هناك همهمة ال�عوض الذي يرقص ��

لق.. تذوب.. تتكوم ع� نفسها.. � الهواء حوله.. شعر �اب�سامة ت��
�أنها شمعة اشتعلت ط��ال ثم تالشت.. الظالم.. لم �كن
سع�دا.. لم �كن سع�دا.. قال لنفسه هذا مرارا.. لقد �ان يرتدي
السعادة كقناع، وقد مرقت الفتاة ع�� الزقاق حاملة القناع معها،

ولم �عد من المناسب أن �لحق بها و�ستع�دە.
.. � ق��

� الفراش �أنها جسد مس�� ��
�انت زوجته راقدة ��

عيناها مث�تتان ع� السقف �أنما ر�طت إل�ه �ح�ال من فوالذ ال
�مكن رؤ�تها.. ومن أذنيها �انت السماعتان �سك�ان �حرا ال آخر
� �ل ل�لة تحملها هذە الموجات

له من الموس�قا واألصوات. ��
� - ط�لة الل�ل ح�� الص�اح. � مفتوحت�� فوقها - �عين��

�انت الغرفة �اردة، وشعر �أنه عاجز عن التنفس.. ل�نه لم
� أن

، ألنه لم يرغب �� �
� فتح الستائر ل�دخل الهواء الن��

يرغب ��
�دخل ضوء القمر. شق ط��قه إ� فراشه المنفصل ال�ارد وهو

يوشك ع� االختناق..
ق�ل أن �صدم الجسم ع� األرض�ة بثان�ة واحدة. أحس �ه..
�أن قدمه أرسلت ذ�ذ�ات خف�ة وارتدت لها أصداء الحاجز
�
� ط��قها، أصدر الجسم صوتا مكتوما وتدح�ج ��

الصغ�� ��
الظالم تحت الفراش..

� الظالم.. لم
� الفراش ��

� للشخص الراقد ��
وقف وراح �ص��

� إضاءة النور، لذا أضاء مشعله..
�كن راغ�ا ��
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� ضوء ال�شاف..
�انت هناك جوهرتان تنظران له ��

� نهر من الم�اە الصاف�ة..
جوهرتان �س�حان ��

- (مل�در�د)��

�ان وجهها كج��رة �غمرها الجل�د قد يهطل فوقها المطر
ل�نها ال �شعر �المطر.. قد تمر فوقها السحب �ظالل متحركة
� وأنفاسا ء إال عي�يها الزجاجيت�� �

ل�نها ال ترى ظالال.. ال ��
� أنفها.. خافتة تخ�ج وتدخل من فرج��

و�� ال تع�أ إن �انت تل�م األنفاس تخ�ج أم تدخل.. تدخل
ء الذي صدمة �قدمه وجعله يتدح�ج �

أم تخ�ج.. اآلن يرى ال��
ة من الدواء المنوم، ء زجاجة صغ�� �

تحت الفراش.. �ان ال��
� ك�سولة، واآلن � وقت م�كر من هذا اليوم مليئة بثالث��

�انت ��
وعة الغطاء.. � �� ع� األرض خال�ة م��

� الفضاء فوق الب�ت..
إذ وقف هناك دوى صوت صارخ ��

ة آالف م�ل � مزقتا ع�� صوت تم��ق عال �أن �دين عمالقت��
من القماش األسود.. وشعر (مونتاج) �أنه يتمزق ب�نما القاذفات
النفاثة تحلق وتحلق وتحلق.. واحدة منها.. واحدة.. اث�تان..
ست منها.. �سع منها.. واحدة.. وأخرى وأخرى وأخرى.. �لها

تقوم �ال�اخ �دال منه..
� الب�ت �ال�اخ.. وشعر ب�دە ت�ب إ� الهاتف.. واه��

ا وهو يهمس �صوت م��ــــع: تحركت شفتاە أخ��

- مس�ش�� الطوارئ ۰۰

☆ ☆ ☆
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لق إ� أحشائك مثل � �ان لديهم جهازان.. أحدهما منظار ي��
� الم���

ب �ل الماء العتيق والما�� ، ل��� لق إ� ب�� � ال���را إذ ت��
ب من ب الماء األخ�� هناك، فهل ��� هناك.. جهاز ���
؟ �انت له � ا�مة ع�� السن�� الظالم؟ هل امتص السموم الم��
.. �ستطيع مشغل الجهاز أن يرتدي خوذة ���ة خاصة � ع��

؟ � ينظر بها إ� روح الشخص الذي �فحصه.. فماذا رأت الع��

و�انت األلة األخرى تعمل �دورها.. �انت �شفط �ل الدماء
من الجسد وت�دل بها دماء نق�ة طازجة..

قال مشغل اآللة:

� معا.. ال جدوى من تنظ�ف - ال �د من أن تنظفه �الط��قت��
� الدم ولسوف

المعدة مالم تنظف الدم أ�ضا.. اترك هذە المادة ��
ب المخ �مطرقة.. �انج.. �انج.. و�عان ما ينهار المخ ت��

تماما..
� فتور:

سأله (مونتاج) ��

- هل انته�ت من عملك؟
� وقاال: - انتهينا. أغلقا اآللت��

ووقفا ب�نما �لتف دخان التبغ حول أنفيهما وعيونهما،
ل�نهما لم يرمشا وقال أحدهما:
- الت�لفة خمسون دوالرا..

؟ - أوال لماذا ال تقوالن �� إن �انت ستكون �خ��
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- �الطبع ستكون ع� ما يرام.. قد ظفرنا �المادة اللعينة �لها
� حقي�تنا.. و�ما قلت لك.. أنت تمتص ما هو قد�م وتضع

هنا ��
ما هو جد�د، و�عان ما تكون ع� ما يرام..

- �ال�ما لم �حصل ع� الدكتوراە.. فلماذا لم يرسلوا �� أحد
حام�� الدكتوراە من الطوارئ؟

� شفت�ه: تحركت لفافة تبغ مشغل الجهاز ب��
- �ا للجح�م� نحن نرى �سع أو ع�� حاالت كهذە �ل ل�لة..
ة جدا.. حالة كهذە ال تحتاج إ� دكتوراە.. فقط تحتاج إنها كث��
� نصف ساعة..

� ي��الن المش�لة �� � �ارع�� � حرفي�� إ� رجل��
ة واآلن نحن متعجالن.. هناك م�المة لنا من ب�ت ي�عد ع��
م��عات سكن�ة عن هنا.. حاول أن ت�قيها هادئة.. ستصحو من

نومها جائعة.. واآلن وداعا..

�
وحمل الرجالن جهاز�ــهما وغادرا الم�ان.. غاص (مونتاج) ��

� اآلن، وقرب مقعد وراح يتأمل المرأة.. �انت عيناها مغمضت��
كفه ليتأ�د من تنفسها..

� النها�ة قال:- (مل�در�د)..
��

� منا وهذا ون منا ي�تحرون.. هناك ال�الي�� فكر: هناك ال�ث��
رقم كب�� �حق.. ال أحد �عرف أحدا.. فقط الغ��اء �أتون
و�حطمون خصوص�تك.. الغ��اء �أتون و�مزقون قل�ك.. الغ��اء

�أتون و�متصون دمك..

ومر نصف ساعة.. �انت دماء المرأة جد�دة اآلن وقد �دا
أنها أ�س�تها ش�ئا جد�دا.. احمر خداها و�دا �أن شفتيها
� عروقها حال�ا..

طازجتان ملي�تان �اللون.. إن دم إ�سان آخر ��
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فلو أنهم أخذوا عقلها إ� المغسلة كذلك.. لينظفوە و�غسلوە
� الص�اح.. لو أمكنهم هذا�

و�جففوە و�ع�دوە ��

نهض وفتح الستائر.. �انت الساعة اآلن الثان�ة �عد منتصف
�
الل�ل.. أحقا قد مضت ساعة فقط منذ قا�ل (�الر�س) ��

� هذا الحال؟
الشارع وعاد للب�ت المظلم، ل�جد زوجته ��

ء �
� الم�� وانتقل خ�اله إ� الب�ت ع�� الشارع.. الب�ت الدا��

ح�ث تجلس (�الر�س) مع أ�تها.. الب�ت ذو األنوار المضاءة..
إنهم �جلسون هناك و�ت�لمون.. يت�لمون ط�لة الل�ل.. ماذا

�قولون؟

د، وقد صار � ال��
ودون تفك�� ع�� الزقاق.. ووقف هناك ��

� لصوت رجل (هل العم؟):
وجهه قناعا من الثلج، �ص��

- حسن.. هذا زمن المناد�ل الورق�ة.. تخط ع� شخص ما..

كوم المند�ل.. تخلص منه.. ا�حث عن آخر.. تمخط.. كوم..
ا�حث.. �ل إ�سان �ستغل اآلخ��ن..

عاد (مونتاج) إ� الب�ت.. أغلق النافذة.. أح�م األغط�ة حول
(مل�در�د)، ثم رقد وضوء القمر ع� وجن��ه وع� حاجب�ه، وقد

� صانعا سدا من الفضة.. � �ل ع��
انصب ضوء القمر ��

قطرة مطر.. (�الر�س).. قطرة أخرى (مل�در�د).. ثالثة..

العم.. را�عة.. النار.. حبوب منومة.. مناد�ل ورق�ة.. تمخط..

تخلص.. ا�حث.. واحد اثنان ثالثة.. واحد اثنان ثالثة..
(�الر�س).. (مل�در�د).. العم.. النار.. المطر� العاصفة.. العم

�ان. � ال��
�ضحك.. العاصفة والنار ��

قال:
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ء أ��� من هذا.. �
- ال أعرف أي ��

وترك قرصا منوما �ذوب تحت لسانه.

☆ ☆ ☆
� التاسعة ص�احا �ان فراش (مل�در�د) خل�ا.. جرى

��
ائح (مونتاج) ع�� الردهة وتصلب أمام �اب المطبخ.. �انت ��
) لتتلقفها �د معدن�ة تدهنها � المحمص ت�ب من (التوس�� الخ��
� أذنيها

�ال��د.. �انت (مل�در�د) جالسة ت�تظر إفطارها، و��
السماعتان اللتان �سل�انها ط�لة الوقت.. نظرت فجأة فرأته

وهزت رأسها.
سألها:

- أنت ع� ما يرام؟

ة أعوام من � قراءة حر�ات الشفاە �عد ع��
ة �� �انت خب��

، لذا هزت رأسها، � استعمال السماعات القوقع�ة ع� األذن��
وجلس (مونتاج)..

قالت:
� جائعة لهذا الحد..

- ال أعرف س�ب كو��
- أمس أنت...

- لم أنم ج�دا.. وأشعر ب�رهاق شد�د.. ر�اە� أنا جو�� تماما..
ال أستطيع تصور هذا.. ول�ن ماذا عن أمس؟

- أال تذك��ن؟
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ء من هذا القب�ل؟ �
- ماذا؟ هل �ان لدينا حفل صاخب أو ��

من �ان هنا؟
- أناس قل�لون.

� المحمص وقالت: �حتها من الخ�� مضغت ��
� لم أرتكب حماقات.. - آمل أن��

� هدوء:
قال ��
- ال..

عند الع� أمطرت السماء وصار ال�ون �له رماد�ا..

� الصالة ي��ت الشارة ع� صدرە. وتوقف عند فتحة
وقف ��

� غرفة التلف��ون وقد
ة ما.. �انت زوجته �� جهاز الته��ة لف��
كفت للحظة عن قراءة النص وصاحت:

- ه�ه� الرجل �فكر�

قال لها: - أر�د أن أت�لم معك.. لقد أخذت �ل الحبوب من
زجاجتك ل�لة أمس.

� دهشة
قالت ��

- أوە.. ال.. ما كنت ألفعل هذا..
- الزجاجة �انت فارغة..

ما كنت أفعل ش�ئا كهذا.. لماذا أفعله؟
- ال أدري.
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نامج.. � أن يرحل لتواصل ال��
�ان من الواضح أنها ترغب ��

وقالت له:
- لم أفعل هذا.. ولو �عد مليون سنة..

�
� هذا.. – وسألها بتعب - ماذا �� - حسن.. ما دمت تقول��

التلف��ون هذا الع�؟
� �ديها وقالت: لم ترفع عي�يها عن النص ب��

- حسن.. هناك تمث�ل�ة ستذاع ع�� دائرة (من الجدار
للجدار) خالل ع�� دقائق.. لقد أرسلوا �� نص التمث�ل�ة هذا
ّ أن أ�ملها أنا.. إنها فكرة الص�اح.. هناك سطور ناقصة وع��
ل ناقصة وسألعبها أنا ع� � ج�دة.. السطور الخاصة ب��ة الم��

الهواء..

� جم�عا ع�� الجدران الثالثة.. مثال س�قول الرجل اقبون�� س��
)؟ � � هذا �ا (ه�ل��

� التمث�ل�ة: ما رأ�ك ��
��

عندئذ أت�لم أنا.. أقول: هذا ي�دو ج�دا.. ثم �ستمر أحداث
التمث�ل�ة إ� أن �قول �� الرجل:

)؟ فأقول: نعم.. أل�س هذا � هل تعتقدين هذا �ا (ه�ل��
ممتعا؟

نظر لها ثم قال:
- هذە متعة أ��دة..

ك�ب جدار التلف��ون - �الطبع متعة.. خاصة لو أنك قمت ب��
�
اء واحد؟ إن ثمنه ال يتجاوز أل�� الرابع.. ال أدري م�� �مكنك ��
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دوالر..
- هذا ثلث دخ�� السنوي.

ة ّ أح�انا؟ �مكننا االستغناء عن أش�اء صغ�� �
- أال تفكر ��

ة من أجل هذا الحلم.. كث��

ة من أجل دفع ثمن � عن أش�اء كث�� - نحن �الفعل �ستغ��
.. فهل تذك��ن �ناە منذ شه��ن ال أ��� الجدار الثالث.. لقد اش��

هذا؟
� دهشة:

نظرت له ��
- هل من هذا الوقت فقط؟ حسن.. إ� اللقاء �ا ع��زي..

ل إ� ح�ث األمطار. � تركها وخ�ج من الم��

☆ ☆ ☆
� ع� اإلف��ز

� رأي الفتاة تم�� �ان المطر �دأ �قل ح��
� رأت (مونتاج).. ووجهها للسماء، واب�سمت ح��

- مرح�ا.
رحب بها وقال:

� اآلن؟ - ماذا تعمل��

- أنا ما زلت مجنونة.. إن المطر جم�ل وأنا أحب الس��
ف�ه.. - ولعقت شفتيها - �ل إن مذاقه نفسه ط�ب.. أال ترى

هذا؟
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ء مرة �
� �ل �� � هو أن تجو�� وتجر�� - هل �ل ما تفعل��

واحدة؟
.. � - أح�انا مرت��

� �دها فسألها:
ء �� �

ونظرت ل��

- ماذا هنالك؟

جس.. �قال إنك لو فركتها تحت ذقنك، - زهور ال��
� الحب مع

ومسحتها فلم يزل أثرها، �ان مع�� هذا أنك واقع ��
شخص ما�

ثم اب�سمت وقالت:
� ع� ذلك.. .. هم يرغمون�� - كنت ذاه�ة إ� الطب�ب النف��
� ، و�قول إن�� � كشف أغوار نف��

مازال الرجل �جاهد ��
�ال�صلة.. مازال �ق�� ط�قة تلو ط�قة من أ�اري..
.. - أنا متأ�د من أنك �حاجة إ� الطب النف��

- هل تع�� هذا؟
أخذ نفسا عم�قا وقال:

- ال أعن�ه..
� الغا�ات..

- ي��د الطب�ب النف�� معرفة س�ب تجوا�� ��
� للطيور وجم�� الفراشات.. أحب أن أرجع رأ�� وس�ب مراقب��

.. إنه رائع المذاق للوراء هكذا وأترك المطر �سقط داخل ف��
بهذە الط��قة.. هل ج��ته؟
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- أنت غ���ة األطوار.. هل قلت إن عمرك س�عة ع�� عاما؟
� االنط�اع � ل�نك أح�انا تعط�� � الثالث��

�� � هذا غ��ب.. إن زوج��
�أنك أ��� منها.

هل �� أن أث�� غ�ظك ثان�ة �ا مس�� (مونتاج)؟
.. - تفض��

- ك�ف �دأ األمر �ال�س�ة لك؟ ك�ف �ت رجل إطفاء؟
� تمارسها؟ أنت لست �اآلخ��ن فقد � الوظ�فة ال��

ك�ف فكرت ��
� أت�لم عن .. ح�� قا�لت �عضهم.. حينما أت�لم أراك تنظر ��
القمر أراك تنظر للقمر.. اآلخرون ال �فعلون هذا.. �انوا

� لآلخ��ن..
� إ�اي أت�لم.. ال أحد لد�ه وقت �ك�� حلون تارك�� س��

� �حاوالن التهام �عضهما: شعر �جسدە ينقسم إ� نق�ض��
.. وقال لها: � �ر.. الحار وال�ارد.. الصلب والل�� الط�ب وال��

� �موعدك..
- ر�ما �ان من األفضل أن تلح��

ووقف وحدە ط��ال �عد رح�لها.. ثم إنه نظر ألع� إ�
المطر وفتح فمه.

☆ ☆ ☆
� إعجاب �لب الص�د اآل�� الذي زود

راح (مونتاج) يتأمل ��
�ه مركز اإلطفاء.. �ان �ش�ه نحلة عجي�ة ثمان�ة األرجل، قادمة
من حقول تزخر �عسل مسموم شائه.. واآلن عادت من هناك

مغطاة �ال�واب�س �� تغفو قل�ال..

� �ل ل�لة - �ان الرجال ي�سلون
� الل�ا�� المملة - أي ��

��
�جعل ال�لب اآل�� �صطاد �عض الحيوانات الح�ة:
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� �جب إغراقها ان وأح�انا الدجاج وأح�انا القطط ال�� الف��
� مب��

ع� �ل حال.. �انوا �طلقون �اح هذە الحيوانات ��
اهنون ع� أيها س�ظفر �ه ال�لب اآل�� أوال.. �عد اإلطفاء، و���
� المخالب

ثوان �عان ما �سقط الفأر أو القط أو الدجاجة ��
الحد�د�ة لل�لب، وتخ�ج إبرة طولها أر�ــع بوصات من فم ال�لب
�
.. و�عان ما تل�� الف��سة �� � و�اي�� لتحقن جرعة عال�ة من ال��

المحرقة.

� هذە الم�ار�ات، فقد مر عامان
لم �كن (مونتاج) �شارك ��

، و�خ� راتب أسب�ع �امل، � منذ �ان يراهن مع المراهن��
و�واجه سحنة (مل�در�د) الغاض�ة المجنونة.. ل�نه اعتاد ع� أن
� إ� صوت الضحك من أسفل.. صوت أقدام

�جلس و�ص��
ان، و�اخها الش��ه ��اخ ال�مان. الف��

فجأة لمست �دە أنف ال�لب..
� من النيون األخ�� � مأواە ونظر له �عين��

نهض ال�لب ��
.. نوعا غ���ا من الضوضاء الوهاج، وأطلق الم��د من الزئ��
ال�ه���ة والطحن واحت�اك المعادن.. تواثب قلب (مونتاج)

وهتف:
.. � - ال.. ال �ا ب��
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� الهواء.. تتلوى.. منذرة
ورأى اإلبرة الفض�ة تتحرك ��

�الحقن.. وتعا�� زئ�� الوحش..



4788

تمسك (مونتاج) �العمود النحا�� الذي ينقلهم من طابق
إ� طابق، و��عة ارتفع �ه العمود إ� السقف �ع�دا عن

الوحش األ� الغاضب..

�ان يرتجف، ووجهه أب�ض مخ�� من الف�ع.. ونظر ألسفل
فوجد أن الوحش عاد لمأواە، وقد هدأت أضواؤە، وان�نت أرجله

الثمان�ة من تحته..

� ركن
نظر (مونتاج) وراءە ل�جد أر�عة رجال �لعبون الورق ��

الم�ان، و�نظرون له دون أن �قول أحدهم ش�ئا.. فقط ت�لم
� و�ضع رمز العنقاء عليها، وقد الرجل الذي �ل�س ق�عة ال�اب��

اس��د �ه الفضول:

- (مونتاج)؟
. � - إنه ال �حب��

؟ هلم.. تعقل.. إنه ال �حب وال �
و�� - من؟ ال�لب اإلل���

�كرە.. إنه (�عمل) فقط.. إن له مسارا نحددە له وهو ي��عه
فقط.. ل�س إال سلو�ا و�طار�ات ودوائر.

- ال�لب �عتمد ع� ذا�رة برمجناها له.. إنه �عرف األحماض
�ت ل�ل الموجودين هنا من ق�ل.. ل�نه األمي��ة و�سب ال���
� دنوت منه.. غضب ل�نه لم يهاجم، و�أن هناك من اهتاج ح��

� �� �كون ضدي..
أعطاە ما �ك��

: � هتف ال�اب��

- هلم �ا (مونتاج) ال تكن سخ�فا.. من �صنع عمال كهذا؟
� أن �فحصوا .. اطلب من الفني�� � ل�س لك أعداء هنا �ا ب��



4789

ال�لب.

� الشهر � فيها.. لقد فعلها مرت��
- ل�ست هذە أول مرة يهدد��

.. ال أر�د أن أ�ون الضح�ة التال�ة. �
الما��

� نظرة م�سائلة.. ووقف (مونتاج) صامتا فنظر له ال�اب��
فقال هذا:

- أح�انا أ�ساءل عما �فكر ف�ه هذا ال�لب ط�لة الل�ل وحدە..

س�كون من المؤسف أال �حوي عقله إال الص�د والقنص والدماء.

- ال�لب اآل�� ال �فكر.. إنه قطعة من الفن الرفيع.. بندق�ة
� �ل مرة واثقة من

تحدد هدفها وتصوب عل�ه، وتص��ه ��
ك لس�ب ما؟ ال�سد�د المح�م.. ترى هل �ضا�قك ضم��

☆ ☆ ☆
يوم يومان ثالثة أر�عة خمسة ستة س�عة أ�ام.. �ان �خ�ج
� �ل مرة �انت تصنع

� �ل مرة، و��
ى (�الر�س) �� من الدار ل��

ش�ئا جد�دا: تجمع الزهور.. تحمل ك�سا من ال�س�ناء.. �شم
� معه حول ركن الشارع.. وقد

� �ل مرة �انت تم��
األشجار.. و��

� مرة:
قال لها ��

� أعرفك من زمن؟ - لماذا أشعر �لما رأيتك �أن��

� ال أر�د منك منفعة.. هل تأملت � أم�ل إل�ك، وألن�� - ألن��
الالفتات اإلعالن�ة العمالقة �ما قلت لك؟

� ارت�اك..
� دهشة ولم يتمالك إال أن �ضحك ��

نظر لها ��
وسألها:
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� � وال تفعل�� � المدرسة؟ أراك �ل يوم تجول��
- لماذا لست ��

ش�ئا..

� غ�� اجتماع�ة وهذا � هنالك.. �قولون إن��
- لم �فتقدو��

.. أنا اجتماع�ة جدا ل�ن المش�لة هنا ما تعن�ه لفظة � �دهش��
) �ال�س�ة �� معناە ال�الم عن أش�اء ).. (اجتما�� (اجتما��
� ال � جمعتها من الشجرة - ل��� كهذە.. - وداع�ت ال�س�ناء ال��
� أن تجلس الناس معا وال �سمح لهم

أجد ش�ئا اجتماع�ا ��
�ال�الم.. الجلوس ساعة أمام التلف��ون.. اللعب ساعة.. الرسم
ساعة.. ب�نما ال أحد يوجه أسئلة.. أنت فقط تتل�� اإلجا�ات
الجاهزة.. ثم ي�ت�� اليوم وأنت منهمك فال تجد م�انا إال ال��ر
أو تذهب إ� إحدى حدائق ال�سل�ة، ح�ث �ستمتع بتهش�م
� (قسم

� (قسم التحط�م) أو تهشم �عض الس�ارات ��
النوافذ ��

� ال أجد من تهش�م الس�ارات).. نعم.. ل�س �� أصدقاء ل�ن��
�ستحق مصادقته..

- ت�دين �� عجوزا..

� عمري ي�سلون �قتل �عضهم
- أح�انا أنا عت�قة.. الص��ة ��

�
طة الرصاص ع� ستة من زمال�� ال�عض.. لقد أطلقت ال��

� حوادث س�ارات، ل�ن
ة �� � فقط.. ومات ع��

العام الما��
البول�س ال �ع�أ بهم ما داموا �مل�ون تأمينا.. طالما أنت مؤمن
ة آالف دوالر فال�ل راض سع�د.. جدي يتحدث عن عل�ك �ع��
زمن �ان الص��ة ف�ه ال �قتلون �عضهم ال�عض و�انوا �شعرون
�
� �ل م�ان من ال�لدة، وه�طت ��

�المسئول�ة.. لقد مش�ت ��
و.. هل تعرف ما الحظته؟ الناس ال يت�لمون عن محطات الم��
� المعارض ال ترى إال الفن التج��دي.. جدي يت�لم

ء.. �� �
أي ��
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� المعارض تح�� عن أش�اء أو تظهر
عن زمن �انت ف�ه الصور ��

أناسا..

☆ ☆ ☆
� مب��

يوم يومان ثالثة أر�عة خمسة سنة س�عة أ�ام.. ��
اإلطفاء..

اليوم الثالث:

.. هل �
- (مونتاج).. للمرة الثان�ة تدخل من ال�اب الخل��

مازال ال�لب �ضا�قك؟
اليوم الرابع:

�
ا غ���ا هذا اليوم.. رجل إطفاء �� - (مونتاج).. سمعنا خ��

� عمدا �� يهاجمه هو.. أي ن�ع
و�� (س�اتل) برمج ال�لب اإلل���

من االنتحار هذا؟

خمسة ستة س�عة أ�ام.. وقد رحلت (�الر�س).. ال �فهم
الس�ب ل�نه لم �عد يراها ع� اإلطالق.. الشارع خال.. األشجار
� �ل م�ان.. حسب أنه لو

خال�ة.. اإلف��ز خال.. �حث عنها ��
� نفس المسارات فسوف �جدها، ل�ن ال أثر لها..

م�� ��
� للساعة الناطقة، وصوت

� مب�� اإلطفاء �ص��
وأغمض عي��ه ��

� اليوم ال�ارد من العالم
لعب األوراق من رفاقه.. الساعة ال�اردة ��

األ��� بردا.. ومن المذ�اع جاء صوت المذيع:

� أ�ة لحظة.. إن هذا ال�لد �قف متأه�ا
- قد تعلن الحرب ��

للدفاع عن نفسه..
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�
وهنا ارتجف مب�� اإلطفاء إذ حلق �ب من المقاتالت ��

سماء الص�اح المكفهرة.

�
) يرمقه �� � � (بي�� ونظر (مونتاج) من حوله.. �ان ال�اب��

� متحف..
اهتمام وفضول �أنما هو تمثال ��

� نحوە.. �لمسه و�عرف عقدة
� أ�ة لحظة س�نهض.. �م��

��
ە.. � تثقل ضم�� الذنب ال��

� ح�اته رجل إطفاء ال
ونظر (مونتاج) إ� زمالئه.. أتراە رأى ��

ة لوحتها الشمس، � سوداو�ن.. و��� �ملك شعرا أسود وحاجب��
وذقنا حلقت �عنا�ة ل�نها مازالت تعكس لونا أزرق معدن�ا؟ �ل
� المرآة له هو نفسه.. هل �ختارون

هؤالء الرجال انع�اسات ��
رجال اإلطفاء لمظهرهم فقط؟ لرائحة الش�اط المتصاعدة

منهم؟

؟ ماذا �
� األسب�ع الما��

� تولينا أمرها �� - ماذا عن المكت�ة ال��
حدث لصاحبها؟

- أخذوە وهو ��خ إ� المصحة العقل�ة..
- ل�نه لم �كن مجنونا..

� أوراقه وقال: رتب ال�اب��

- �ل رجل مجنون لو حسب أنه �ستطيع خداع الحكومة
وخداعنا..

� - هل �ان األمر دائما كهذا؟ أع�� الح��ق وال�تب؟ أع��
(�ان �اما �ان..).
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� دهشة وقال:
�� � نظر له ال�اب��

- (�ان �اما �ان..)؟ ما مع�� هذا؟

صمت (مونتاج) ولم يت�لم.. �انت هذە الع�ارة �� السطر
� مكت�ة أحرقها

� وجدها �� األول من إحدى قصص األطفال ال��
. �

األسب�ع الما��

�ان الرجال يراجعون كتاب التعل�مات الخاصة �الحرق،
و�انت تقول:
القاعدة:

1- استجب لإلنذار ��عة.
2- أشعل النار ��عة.

ء. �
3- أحرق �ل ��

4- عد ��عا لمب�� اإلطفاء.
5- ابق مستعدا لإلنذارات التال�ة.

ودوي جرس اإلنذار.
� مرة.. فجأة خلت أر�عة مقاعد.. � السقف مائ��

دق الجرس ��
و�عان ما اخت�� الرجال..

- (مونتاج)� لقد �س�ت خوذتك�

دها من ع� الجدار خلفه.. وجرى ليه�ط ع� العمود فاس��
، وراحت ر�ــــح الل�ل تعول مع ��نة الع��ة المتجهة النحا��
� الجزء القد�م من ال�لدة..

لهدفها. �ان ب�تا من ثالثة طوابق ��
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و�ان عمرە قرنا ل�نه ��ل البيوت األخرى قد تم طالؤە �مادة
ء الوح�د الذي �

واق�ة من النار، و�دا �أنما تلك الط�قة �� ال��
ل ملتصقا �السماء.. � ي��� الم��

) و(ستونمان) و(�الك) إ� � وتوقف المحرك.. ووثب (بي��
ان.. اتهم الواق�ة من الن�� � س��

اإلف��ز وقد �دوا أ��� �دانة ��
، وق�ضوا ع� امرأة عجوز برغم أنها لم هشموا ال�اب األما��

تكن تجرى.. لم تكن تحاول أي فرار.

�انت تقف، وتط�ح ذراعيها من جانب آلخر.. لسانها �حاول
� النها�ة

ء ما.. �� �
� فيها، وعيناها تحاوالن تذكر ��

أن يتحرك ��
تمكنت من ال�الم:

).. هذە الل�لة �قدرة هللا س�شعل - كن رجال �ا س�د (ر�د��
� أ�دا.. ا، أومن أنها لن تنط�� � إنجل��

شمعة ��

:( � صاح (بي��

؟ � عن هذا.. أين ��
- ك��

وصفعها ع� وجهها وكرر السؤال، فتصل�ت عيناها عل�ه:
- أنت تعرف أين �� و�ال ما كنت جئت هنا..

� تحمل نص ال�الغ � �دە، وال��
�� � تأمل الرجل ال�طاقة ال��

األص�� الذي جاءهم �الهاتف، وقد كتب عليها: لدي أس�اب
� القبو.

للشك ��
- هلموا �ا رجال نظفر بها..
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� ظلمة دامسة.. �فتحون أبوا�ا غ��
�عان ما صاروا ��

موصدة.. وفجأة هوى شالل من ال�تب فوق (مونتاج).. �ا
� رجال

لأل�� �عان ما تزول ال�شوة ق�ل أن ت�دأ.. دائما ما �أ��
�ط الالصق، ق�ل طة و�ق�دون الضح�ة و��ممون فيها �ال�� ال��
ال فارغا.. أنت لم تؤذ أحدا من ق�ل.. أنت � أن تصل أنت لتجد م��
تؤذي األش�اء فقط� وألن األش�اء ال �مكن إ�ذاؤها ألنها ال ت�خ

ك من ق�ل.. وال تولول، فلم �حدث ما ينغص ضم��

ء لحاله.. من �
إن عملك هو التنظ�ف فقط.. تع�د �ل ��

.. من معه عود ثقاب؟ � وس�� معه ال���

ك، وقد وجد الرجال أنفسهم � ال��
ل�ن هذە المرأة وقعت ��

�حدثون أ��� قدر من الصخب والضحك �� �غطوا صمتها
ء �االتهام لهم. الم��

وشعر (مونتاج) �الضيق.. ليتها ل�ست هنا �شهد ما
�فعلون..

� (مونتاج) �أنما �� حمامات ب�ض..
طارت ال�تب فوق كت��

ترفرف أجنحتها.. هوى كتاب ع� �دە وانفتحت صفحة منه..
ووسط العجلة وجد وقتا �اف�ا �� �قرأ سطرا واحدا ظل يتوهج

� ذهنه �أنما حفر هناك:
��

� شمس الع�.». ر� ال�تاب ع�
«أخلد الزمن للنوم ��

� �د�ه. األرض و�عان ما هوى كتاب آخر ب��
� �غطيها الغ�ار.. الرجال يرمون له �أ�وام من المجالت ال��
فتحلق �أنها طيور ذب�حة.. والمرأة تقف هناك تراقب ما �جري.
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ولم �فعل (مونتاج) ش�ئا.. �داە ت�فتا ب�رادتها الحرة..
أمسك �ال�تاب و��عة طوحه تحت إ�طه المبتل �العرق داخل
اءة �أنه حاو �ارع.. انظروا ته، ورسم ع� وجهه أمارات ال�� س��

هنا�� هذا رجل بريء��
- (مونتاج)�

� م�انه..
فوثب ��

- ال تقف هنالك �ا أحمق�

�انت أ�داس ال�تب اآلن �أنها كومة أسماك تركت
ون و�سقطون من فوقها.. أين لتجفف.. والرجال يتع��
� تحمل ؟ وأغرقوا ال�تب �السائل من الحاو�ات ال�� � وس�� ال���
رقم 451 ع� ظهورهم.. ثم إنهم ركضوا إ� أسفل وسط أ�خرة

. � وس�� ال���

�انت المرأة اآلن را�عة وسط ال�تب تتحسس جلودها
وأغلفتها المصنوعة من الورق المقوى، وتر�� (مونتاج) بنظرة

:( � اتهام.. وقال لها (بي��

� هذە ال�تب � القانون �ا امرأة.. ما الرا�ط ب�� - أنت تعرف��
� ب�ج (�ا�ل) هذا.. ب�نما

و�عضها؟ لقد قض�ت أعواما من عمرك ��
� � هذە ال�تب لم �ع�شوا قط.. هل��

القوم الذين ��
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هزت المرأة رأسها نف�ا، فعاد �قول لها:
- لسوف ي��خر الب�ت �له..
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و�دأ الرجال �غادرون الب�ت، فصاح بهم (مونتاج):

كونها هنا؟ لماذا ال نرغمها ع� الخروج؟ - ما هذا؟ هل ت��
اث: ) �ال ا��� � قال (بي��

- �ل هؤالء المخاب�ل �فضلون الموت مع كتبهم.. هذا
النمط من السلوك معتاد..

توسل لها (مونتاج):
.. � م�� - لسوف تأت��

- ال.. شكرا ع� �ل حال.
ثم أخرجت ش�ئا من �دها.. �انت عل�ة ثقاب عاد�ة جدا..

رأى الرجال ما أخرجته فركضوا يتدافعون فرارا من الب�ت..

�ائه.. ) ب�طء و�ظهرە إ� ال�اب محتفظا �ك�� � � (بي�� وتراجع ال�اب��
وفكر (مونتاج):

� اإلنذارات ل�ال ال نهارا.. ترى ما الس�ب؟
ر�اە� دائما ما تأ��

� الل�ل؟
هل ألن النار تكون أجمل ��

� اللحظة التال�ة
مدت المرأة �دها وحكت عود الثقاب، و��

� من وس�� توهج اللهب و�عان ما انتقلت النار إ� أ�خرة ال���
حولها.. وشعر (مونتاج) �أن ال�تاب �خفق �القلب جوار

صدرە..

� الملتهب يتلوى �أنه مسار وس�� جرى إ� ال�اب ب�نما ال���
�رة.. بزاقة ��
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� اإلطفاء.. � أثناء العودة إ� مب��
ولم ي��ادل الرجال حديثا ��

لم ينظر أحدهم لآلخر.
ة قال (مونتاج): �عد ف��

..( - الس�د (ر�د��

- ماذا؟

� دخلنا من �ابها.. ثم قالت: كن ).. ح�� - قالت: الس�د (ر�د��
رجال.. ثم قالت.. قالت...

ا، أومن أنها � إنجل��
- هذە الل�لة �قدرة هللا س�شعل شمعة ��

� أ�دا.. لن تنط��

:( � � دهشة وكذا فعل (�الك)، فقال (بي��
نظر له (مونتاج) ��

- هذە ال�لمات قالها رجل �د� (الت�مر) لرجل �د�
�
� بتهمة الهرطقة �� ) ب�نما هما �حرقان حي�� (ن�كوالس ر�د��

� 16 أ�ت��ر عام 1555.. ت�ا� خذ الحذر �ا
(أوكسفورد)، ��

(ستون).. لقد كدت تدهم عابر الس��ل هذا.

☆ ☆ ☆
راح ينظر لزوجته.. وتذكر ك�ف وقف الرجالن ينظفان
أحشاءها من المنوم.. �م مرة فعلتها وتصحو ناس�ة تماما أنها
� الل�ل ساهرا.. �ان �شعر

� �ل مرة ال ينام هو و�م��
فعلتها.. و��

�
.. ألن موتها س�كون كحادث �� � �ل مرة أنها لو ماتت فلن ي���

��
� صح�فة.. وقد جعلته هذە

الشارع.. موت مجهول.. صورة ��
، ل�س �س�ب الموت ول�ن �س�ب العجز عن ال��اء الفكرة ي���

ع� الموت.
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وج من امرأة سخ�فة خاو�ة.. ما الذي � رجل سخ�ف خاو م��
� داخلك؟

جعلك خاو�ا إ� هذا الحد؟ ما الذي استلب �ل ما ��
ط�لة اليوم �شاهد مسلسالت عجي�ة ع� الشاشات الثالث�ة
� ستص�� ق���ا ر�اع�ة.. أو تقود الس�ارة ��عة مجنونة ال��

و�الهما ��خ محاوال أن �سمع اآلخر ما �قول..
- حاو�� أن تقل�� ال�عة قل�ال..

ت�خ:

- ماذا؟
- قلليها إ� الحد األق�..

� الساعة، ح��
ل�نها ال �سمع وت��د ال�عة إ� 100 م�ل ��

ينقطع نفسه..

� الب�ت تضع السماعات ع� أذنيها، ف�شعر أن التفاهم
و��

مستح�ل.. عل�ه أن يؤدي �لماته �ط��قة (ال�انتوما�م).. و�أمل
� أن �جعلها

ق الغالف ال�الس���� حولها.. �أمل �� � أن �خ��
��

تفهم.

� �لمتك عنها؟ - هل تذك��ن الفتاة ال��

- أ�ة فتاة؟
- جارتنا.. (�الر�س)..

.. لقد رحلت. - أوە.. أعرف.. ��

- رحلت؟ ألين؟
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- ال أعرف.. ل�ن األ�ة �لها قد تركت الدار.. أعتقد أن هذا
لأل�د.. ل��ما ماتت الفتاة ع� ما أعتقد..

- نحن ال نت�لم عن نفس الفتاة..

- �ل �� نفسها.. (مك�الن).. لقد دهمتها س�ارة منذ أر�عة
أ�ام.. أعتقد أنها ماتت..

- أنت لست متأ�دة من �المك�
- نعم لست متأ�دة.. أنا موقنة تماما..

؟ � ��� - لماذا لم تخ��
- �س�ت..

ثم إنها وضعت السماعات ع� أذنيها ومن جد�د غا�ت
�ع�دا عنه.

� الص�اح �ان �شعر �الصداع والرجفة.. وقالت له
��

(ملدر�د):
- ال �مكن أن تكون م��ضا.. لقد كنت ع� خ�� حال أمس..

ان وقال: أغمض جفن�ه ع� الن��
- ال.. لم أ�ن ع� خ�� حال.

ة وأنت قد نمت أر�ــع ساعات - �جب أن تنهض.. إنها الظه��
أ��� من المعتاد...

�ن؟ - هال جئت �� ب�عض الماء واألسب��
- أنت لم تمرض قط من ق�ل..
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( � � (بي�� � م��ض اآلن.. لن أذهب للعمل فاطل�� - حسن.. ل���
.. ��

خرجت من الغرفة ثم عادت لتقول:
- كنت غ��ب األطوار أمس.

نظر إ� كوب الماء الذي جلبته وقال:

�ن؟ - أين األسب��

ء ما؟ �
- أوە.. - ومشت إ� الحمام ثان�ة - هل حدث ��

ء.. أشعلنا ح��قا.. �
- ال ��

�
.. كنت أشاهد التلف��ون �� - أما أنا ف�انت أجمل ل�لة ��

الصالة..

- ماذا �ان ف�ه؟
- برامج..

- أ�ة برامج؟
امج.. المجموعة.. - أفضل أنواع ال��

- نعم.. المجموعة.. المجموعة.. المجموعة..

� عي��ه، وفجأة جعلته رائحة
وضغط موضع األلم ��

ء: �
� يتق�أ.. صاحت زوجته و�� تنظر إ� ال�� وس�� ال���

- لماذا فعلت هذا؟
- أمس أحرقنا امرأة عجوزا مع كتبها..
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- لحسن الحظ أن السجادة قا�لة للغس�ل..
.. � وتناولت ممسحة و�دأت التنظ�ف و�� تغ��

� عن ل�لة أمس؟ ).. ألن �سألي�� � - (ه�ل��

- ماذا عنها؟

( � - لقد أحرقنا ألف كتاب وأحرقنا امرأة.. أحرقنا كت�ا لـ (دان��
و (س��فت) و (ماركوس أور�ليوس).

- ألم �كن هذا األخ�� أورو��ا؟
- ال أدري..

- �ان أورو��ا ومتطرفا.. - وأمسكت سماعة الهاتف وقالت -
) حقا.. � � أن أطلب (بي�� أنت ال ت��د م��

- �جب.
- ال ت�خ..

� � ال أستطيع أن أتصل �ه ألقول له إن�� - أنا ال أ�خ.. ول�ن��
لن أعمل اليوم..

- ولماذا؟
� نفسه: ألنك خائف.. ألنك طفل �د�� المرض..

فكر ��
.. أنا � : نعم �ا �اب�� ألنك لو اتصلت س�تحول المحادثة إ� التا��

ة مساء.. � العا��
أشعر بتحسن.. سأ�ون عندك ��

قالت له (ملدر�د):
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- أنت لست م��ضا.. هل تض� �جهد �ل هذە األعوام
لمجرد أن امرأة وكتبها...

..( - �ان �جب أن ت��ــها �ا (م���

.. هذە مسئوليتها.. ما �ان �جب أن � ش�ئا �� - �� ال تع��
�كون عندها كتب.. أنا أ�رهها.. لقد جعلتك تتغ�ب عن العمل،
و�عان ما سنجد نفس�نا مطرودين.. �ال ب�ت وال عمل وال

ء.. �
��

ء ال �
� ال�تب.. ��

ء ما �� �
� هناك.. ال �د من ��

- أنت لم تكو��
ء �

ق.. ال �د من �� � ب�ت �ح��
ء �جعل امرأة ت��� �� �

تتصورە.. ��
هناك..

- لعلها �انت امرأة محدودة الذ�اء.
.. وقد أحرقناها.. � - �انت أ��� عقالن�ة منك وم��

� هذا من ق�ل أن تص�� رجل إطفاء..
- �ان عل�ك أن تفكر ��

� وجدي رج�� اإلطفاء، وقد - أفكر؟ ك�ف أفكر وقد �ان أ��
� ل�لة أمس فطنت لحق�قة أخرى �� ت أل�ون مثلهما.. ل��� ك��

أن هناك رجال وراء �ل كتاب.. رجال فكر وق�� ط�لة عمرە
.. � � دق�قت��

�صنع هذا ال�تاب الذي نحرقه نحن ��
.. فلم أفعل ش�ئا.. � - ال تضا�ق��

- ال أضا�قك.. جم�ل.. ل�ن أال ت��ن من المف�د أن يتضايق
ء �

� آلخر؟ منذ م�� شعرت حق�قة �الضيق ألي �� المرء من ح��
؟ �

ء حق��� �
مهم؟ ألي ��
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� �ان الرجالن �ج��ان لها غس�ل وتذكر هنا المرأة ال��
المعدة.. ل�ن �انت هذە (مل�در�د) أخرى.. (ملدر�د) ت�من

� قط.. عم�قا تحت جلد هذە، ولم تلتق �لتا المرأت��

� �قدوم أحدهم ع� هنا دوي صوت من مك�� الصوت ين��
) نفسه.. وقد أ�ت (مل�در�د) � � (بي�� ال�اب.. �ان هذا هو ال�اب��

ع� أن ��لمه زوجها عن مرضه بنفسه.

تأ�د (مونتاج) من أن ال�تاب مخ�� ج�دا تحت الوسادة ثم
� الفراش... و�عد قل�ل دخل

رتب األغط�ة ع� ركب��ه، وجلس ��
� جي��ة، وهو ينظر إ�

) الغرفة مع الزوجة و�داە �� � � (بي�� ال�اب��
ء ما عدا (مونتاج).. �

�ل ��
� أقار�ك هؤالء. - أسك��

� صوت التلف��ون المرتفع، � للزوجة وهو �ع�� قالها ال�اب��
� الصالة..

فغادرت الغرفة ركضا، وكفت الضوضاء ��

� الغرفة، وصمت
� ع� أ��� المقاعد راحة �� جلس ال�اب��

قل�ال ح�� أشعل غليونه النحا�� ونفث سحا�ة دخان كث�فة..
� وأرى الم��ض..

- فقط أردت أن آ��

- وك�ف خمنت؟
اب�سم الرجل ح�� ظهرت لثته وأسنانه شد�دة الب�اض وقال:

ء.. أنت كنت ستطلب إجازة هذە الل�لة.. �
- رأ�ت �ل ��

وراح �شعل أعوادا من عل�ة ثقا�ه األ�دي، و�طفئها �فمه..
�شعل أعوادا و�طفئها.. ونظر إ� اللهب:
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- حسن.. م�� س�تحسن؟
- غذا غال�ا.. ر�ما �عد غد.. أول األسب�ع..

� ح�اة �ل رجل إطفاء.. والس�ب
- هذا متوقع.. هذە لحظة ��

أن أحدا من�م لم �عد يتل�� تار�ــــخ المهنة.. هذە أش�اء لم �عد
�عرفها إال الرؤساء.. أنت �سأل م�� �دأت مهن�نا هذە.. أقول لك
� الوقت الذي نطلق عل�ه (الحرب األهل�ة)..

إنها �دأت ��
� ظهرت �ن ح�� � القرن الع��

الحق�قة أن عملنا لم يتضح إال ��
الصور الفوتوغراف�ة والس�نما ثم التلف��ون.. وصارت األمور
� �ل

أسهل.. �انت ال�تب تروق ل�عض الناس هنا وهناك و��
م�ان.. �ان بوسع المرء أن �كون مختلفا.. �ان العالم فس�حا..

ثم فجأة امتأل العالم �األذرع والمرافق واألفواە.. تضاعف
.. رجل القرن التاسع ع�� الس�ان مرارا.. حاول أن تتخ�ل م��

�ن � القرن الع��
�خيوله و�ال�ه وع��ته والحركة ال�طيئة.. ثم ��

ت�سارع الحركة.. تص�� ال�تب أق�.. تظهر صحف (المختارات)
.. األعمال ال�الس�ة ّتقَتطع �� ء �غ�� �

و(التا�ل��د).. �ل ��
�ن ثم ُتقتطع ثان�ة لتناسب � القرن الع��

تناسب برامج المذ�اع ��
.. ثم ي�ت�� كتعليق � � دق�قت��

� صح�فة �قرأ ��
تعل�قا ع� كتاب ��

�
� فهرس.. ولم �عد (هاملت) إال صفحة ��

ة سطور �� من ع��
� كتاب

كتاب �قول: اآلن �مكنك أن تقرأ �ل األعمال ال�الس�ة ��
واحد.. أنا أعرف أنك سمعت عن (هاملت) من ق�ل.. ��عة..
.. اآلن.. لمحة ��.. هنا هناك ��عة.. فوق تحت.. � نظرة ع��
داخل خارج.. لماذا ك�ف.. ماذا أين.. بنج �انج.. س�اسة؟
� آلة الطرد

جملتان وعنوان�� أدر عقل اإل�سان ��عة ��
المركزي، فتتطاير �ل األف�ار غ�� المجد�ة المض�عة للوقت�
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�انت (مل�در�د) ت�سق الفراش، وارتجف قلب (مونتاج) و��
ترتب الوسادة تحت ظهرە.. لن تل�ث ح�� تصيح: ما هذا؟

� براءة مؤثرة..
وترفع ال�تاب ��

لت الفلسفات والتار�ــــخ � - المدرسة صارت أق�.. اخ��
ء غ�� ضغط األزرار �

وأهملت األجروم�ة.. لماذا تتعلم أي ��
ور�ط الصوام�ل وجذب المحوالت؟ الح�اة صارت �لها مجرد

سقطة ع� مؤخرتك.. بوف �انج واو��
قالت (ملدر�د) و�� ت��ت ع� الوسادة:

- واو�
�انت اآلن تتحسس الحدود الخارج�ة لل�تاب �أناملها..

واآلن تعرفته و�دت الدهشة ع� وجهها وانفتح فمها ل�سأل
سؤاال..

- ما هذا؟
فدفع (مونتاج) بنفسه للوراء وصاح:

� - فوث�ت للوراء - نحن نت�لم هنا� - اجل��

) ال�الم �أنما ال �سمع ما �قوالن.. اآلن صار غ�� � واصل (بي��
� خلف سحب الدخان ال�ث�ف:

مر��

�ول.. أل�س كذلك �ا (مونتاج)؟ � - أنت تحب الب��

�ول لع�ة ج�دة � - الب��

- وتحب البولينج؟
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- البولينج لع�ة ج�دة كذلك..
- ال��اضات الجماع�ة ممتعة ول�س عل�ك فيها أن تفكر..
.. � ال�تب.. أعطهم صورا أ���

ا��� الم��د من الرسوم الهزل�ة ��
الشوارع مألى �أناس �ذهبون إ� م�ان ما.. م�ان ما.. الجئو
.. �ذهبون من م�ان آلخر و���عون القمر.. ينامون � الجازول��

ح�ث نمت أنت أمس.. و��تقلون من فندق آلخر..

.. �دال من النقاد � .. واثب�� � .. م�سا�ق�� � المدارس تخ�ج عدائ��
.. صارت �لمة (مثقف) س�ة �ما �ستحق أن تكون.. � والعارف��
� مدرستك

� الذ�� �� أنت تذكر ك�ف كنت تخ�� وتكرە الص��
الذي �ان �حل �ل مسائل ال��اض�ات �سهولة.. وك�ف كنت
ب والتعذ�ب �عد المدرسة.. �جب أن � �ال�� تخص هذا الص��
نكون سواس�ة.. الناس لم يولدوا م�ساو�ن �ما �قول الدستور،
ل�ن علينا نحن أن نجعلهم م�ساو�ن.. لو �ان �ل إ�سان �أخ�ه
لعمت السعادة الجميع.. ال�تب �� سالح محشو عند جارك..
احرقها.. خذ الطلقة من السالح.. ولهذا ومنذ صارت المنازل
� �السابق.. معزولة ضد الح��ق، لم �عد رجال اإلطفاء مطل����
ر من لهذا تحولوا إ� حراس لسالمة عقولنا.. مركز خوفنا الم��
أن تكون أقل من اآلخ��ن.. رق�اء.. قضاة.. منفذون.. هذا أنت �ا

(مونتاج) وهذا أنا..
� كفه �عض رماد الغليون وقال:

ثم سكب ��

- الناس ت��د السعادة.. ونحن نقدمها لهم.. نوفر لهم الم�ح
ودغدغة المشاعر..

ونظر (مونتاج) إ� زوجته الواقفة ع� ال�اب، و�انت تحرك
شفتيها.. ل�نه لم �ج� ع� محاولة قراءة ما تقول ح�� ال
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م
.( � �الحظ (بي��

.. احرقه.. الب�ض - السود ال �حبون �ارتون (سامبو) الصغ��
ال �حبون روا�ة (ك�خ العم توم).. احرقها.. صفاء العقل �ا
(مونتاج).. السالم.. خذ �اعاتك إ� المحرقة.. ال تضيع وقتك
� الجنازات، وال تتحدث عن الذك��ات، �ل احرق الجثث.. إن

��
طائرات الهل�ك���� تحمل المحارق إ� �ل أرجاء ال�الد.. النار

ء.. النار ذك�ة �ا (مونتاج).. النار نق�ة طاهرة.. �
تحل �ل ��

ان تد� (�الر�س مك�الن).. فتاة �انت هناك فتاة من الج��
غ���ة جدا.. ال �مكن أن تفهم ك�ف حدثت أصال� لدينا سجل
عن أ�تها وراقبناهم ج�دا.. أنت ال �ستطيع الخالص من �ل
� �ضعة أعوام.. وألس�اب كهذە قمنا بتخف�ض سن

ال�ط الشاذ ��
عهم تق���ا من � دخول الحضانة عاما �عد عام.. ح�� إننا اليوم نن��
المهد إ� الحضانة.. إن الب�ت قد يهدم �ل ما علمه المجتمع
ألفرادە.. عم الفتاة �ان سلوكه معاد�ا للمجتمع، والفتاة �ان لها
سجل مدر�� غ��ب.. لم تحاول قط أن تعرف (ك�ف) تحدث
األش�اء، ول�ن (لماذا) تحدث.. من حسن حظ الفتاة التعسة أنها

ماتت..

- ماتت؟
ا.. - من حسن الحظ أن الشواذ من أمثالها ال �حدثون كث��
� سالم �ا (مونتاج).. أعطهم مسا�قات

اجعل الناس �ع�شون ��
� المشهورة أو أسماء

ي��حون فيها إذا تذكروا أسماء األغا��
( �

عواصم الوال�ات، أو �م من القمح أنتجته (أيوا) العام الما��
اق ح�� �شعروا (2).. حاول أن تحشوهم �الحقائق ��عة االح��

�أنهم أذك�اء.. ح�� �شعروا �أنهم �فكرون.. هكذا �شعرون
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ون جم�عا سعداء.. إن �الحركة دون أن يتحركوا.. ولسوف �ص��
الرجل الذي �فك و�ع�د ترك�ب تلف��ون الحائط - و�ل الناس
بوسعهم هذا اليوم - ألسعد من الرجل الذي �حاول أن �فك

كه إال شاعرا �الحقارة والعزلة والتضاؤل.. ال�ون وهو أمر لن ي��
) قائال: � ونهض (بي��

ة، وآمل - أعتقد أن ع� االن�اف اآلن.. انتهت المحا��
� أوضحت األمور.. ما �جب أن تتذكرە �ا (مونتاج) هو أننا أن��

ك أعاص�� (فت�ة السعادة).. فال تتخل عن موقفك.. ال ت��
ء.. �

الفلسفة والتحذلق تغرق �ل ��

) فلم �ج� (مونتاج) ع� ال�الم، و�ان الب�ت � وصافحه (بي��
�له تهاوى من حوله..

�
� حكة ولو مرة واحدة ��

ة.. �ل رجل إطفاء �عا�� - �لمة أخ��
أثناء عمله.. ي�ساءل: ترى ماذا تقول ال�تب؟ و�حاول أن يهرش
� قرأت �عضها موضع الحكة هذا.. أؤكد لك �ا (مونتاج) أن��
� أؤكد لك أن ال�تب ال تقول ش�ئا.. ألعرف عم �دور األمر، ودع��
لو �انت قصصا ف�� تت�لم عن ناس ال وجود لهم، ولو لم تكن
قصصا فاألمر أسوأ.. أستاذ �عت�� اآلخر أ�له، وف�لسوف �خنق
� محو النجوم و�طفاء اآلخر من �لعومه.. �لهم ��افحون محاول��
الشمس.. واآلن ماذا لو حاول رجل إطفاء - عن غ�� عمد - أن

�أخذ معه كتا�ا إ� دارە؟

:( � وارتجف (مونتاج) ب�نما قال (بي��

� ال � المطا��
.. نحن �� .. إنه الفضول ال أ��� - خطأ طب���

�ن ك رجل اإلطفاء أر�عا وع�� نفقد ح�متنا عندئذ.. فقط ن��
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� نحن ونتو� األمر.. واآلن هل
ساعة.. لو لم �حرقه �عدها نأ��

� ورد�ة الل�لة؟
ن�تظرك ��

- ال أدري..
:( � وفكر (مونتاج): ر�ما ال أعود للعمل أ�دا.. قال (بي��

- اشف ��عا وابق كذلك..
وغادر الغرفة..

� الردهة تت�لم مع
� جلست �� نظر (مونتاج) إ� زوجته ال��

� ع� شاشة التلف��ون.. �ان يناديها �اسمها، أحد المعلق��
� هذا �عود إ� المحول الذي �لفه مائة دوالر، والذي

والفضل ��
�ذكر اسمها �لما تحدث المعلق إ� جمهور غ�� محدد.. وهكذا
يتم تح��ر الصوت Scrambling ل�خ�ج اسمها �� �أنه صديق

مخلص..
قال (مونتاج) المرأته:

� أسوأ حال.. أر�د تحط�م األش�اء وقتل الناس..
- أنا اليوم ��

- إذن خذ الع��ة الخنفسة و...
- ال شكرا.

� أشعر �ما �شعر �ه.. من الممتع أن � أحب ق�ادتها ح�� - إن��
� ال��ف، ح�ث تقتل

� م�ال �� تقودها ��عة خمسة و�سع��
� خذها.. األرانب وتدوس ال�الب.. صدق��

نهض و�دأ يرتدي ث�ا�ه:



4812

ء.. وأنا �
) ع� حق.. السعادة �� أهم �� � - لقد �ان (بي��

، ل�ن ال �د من أن أعمل ش�ئا.. � لست سع�دا.. ال أدري ما حل ��
ا مخ�فا.. ش�ئا كب��

ثم نهض وتناول مقعدا وزحزحه ح�� وصل إ� ال�اب األما��
�ع غطاء الته��ة.. وحرك �دە ح�� وصعد عل�ه.. مد �دە وان��

� �لغت كتا�ا.. دون أن ينظر له ر�� �ه إ� األرض.. التقط كتاب��
ة آخ��ن ور� بهما أرضا.. وواصل إلقاء ال�تب.. كتب كب��
ون كتا�ا � انت� �ان هناك ع�� اء.. ح�� ة.. حمراء وخ�� وصغ��

عند قد�� زوجته..
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قال لها:

- آسف.. لم �خطر �� ذلك، ل�ن ي�دو أننا اآلن متورطان
� هذا..

معا ��
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ان عند تراجعت (مل�در�د) للوراء و�أنما ترى عددا من الف��
قدميها، وشحب وجهها وتالحقت أنفاسها.. لفظت �اسمه مرة

، ثم حملت أحد ال�تب جار�ة نحو موقد المطبخ.. � واث�ت��
أمسك بها فحاولت التملص و�� ت�خ وتخمش..

� � � أنت ال تعرف�� �
)� توق�� - ال �ا (م���

�
وصفعها ع� وجهها.. واعت� كتفيها وهزها، فانفجرت ��

ال��اء..
� ي قل�ال.. ال�د أن أرى ما بها.. لو �ان �الم ال�اب�� - اص��

؟ نحرقها معا.. ال �د � صح�حا فلسوف نحرقها معا.. هل �سمع��
أن نعرف ما دهانا؟ أنت والدواء المنوم �ل ل�لة والس�ارة.. وأنا
.. ال�د من أن نفهم.. هذە أول مرة أطلب فيها ش�ئا منك.. وعم��

� هذە الساعات..
أر�دك م�� �شدة ��

كفت عن ال��اء.. وجلست ع� األرض.. لمست ساقها
� خوف..

واحدا من ال�تب فجذبتها ��
أمسك �أحد ال�تب وفتحه وقرر أن ي�دأ القراءة من ال�دا�ة..
هنا دوى صوت مك�� الصوت.. هناك واحد ع� ال�اب..

� رعب:
صاحت الزوجة ��

- إنه هو� لقد عاد�
- لن نفتح له..

� فتحة
� ال�تب حاال ��

�انت رغ�ة عارمة تدفعه إ� أن �خ��
� �ل األحوال..

�� ( � الته��ة، ل�نه لن �ستطيع مواجهة (بي��
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وصاحت الزوجة:
- لسوف �دخل و�حرق ال�تب و�حرقنا..

.. �
وشعرا �صوت وراء ال�اب �أنما أحدهم �قف هناك �ص��

�أنما هناك من �خدش ال�اب �أظفارە الحادة، و�عد قل�ل
ابتعدت الخطوات.

وواصل (مونتاج) القراءة:
- من المؤكد أن أحد ع�� ألف شخص ج��وا الموت أ���

مما ج��وا ك� الب�ضة من طرفها المستدق..
� رعب وقالت:

نظرت له ��

) ع� � - ما مع�� هذا� هذا ال�الم ال مع�� له.. لقد �ان (بي��
حق.. ال�تب ال تقول إال هراء..

.. سأجرب مرة أخرى ومن �
- ر�ما ألننا لم نقرأ �ما �ك��

ال�دا�ة..

☆ ☆ ☆
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�
الجزء الثا��
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الغ��ال والرمال
) ال�اردة تنهمر � القراءة ب�نما أمطار (نوفم��

قض�ا الع� ��
� الصالة صامتا خال�ا من ال�ساء

ل.. و�ان التلف��ون �� � ع� الم��
ات السوداء، � �ل�سن الش�اك الذهب�ة والرجال ذوي الس��

الال��
�سحبون أرنب الفرص من الق�عة.. و�ان (مونتاج) �ع�د قراءة

: � تلك الفقرة للمرة الثالث��

� تتكون فيها - «ال �مكن أن نعرف اللحظة الدق�قة ال��
ة الصداقة.. �ما تمأل الوعاء قطرة قطرة، هناك تلك القطرة األخ��
� سلسلة من العواطف هناك

� تجعله �ف�ض، وهكذا �� ال��
ة تجعل القلب �ف�ض �ما ف�ه..». عاطفة أخ��

�ان قل�ه يرتجف توترا، وقد دخل المطبخ عدة مرات فقط
ليتأمل المطر المنهمر ع� زجاج النوافذ وارتجفا إذ سمعا

.. صوت خدش ع� ال�اب األما��

دوي صوت طائرات نفاثة تع�� السماء الممطرة فوق الب�ت
فقال (مونتاج):

� السماء �ل ثان�ة
� أ�ساءل ك�ف �مر هؤالء الط�ارون �� - إن��

؟ أألننا نموت من التخمة من ح�اتنا.. أألننا أث��اء والعالم فق��
ب�نما شعوب العالم األخرى تتضور جوعا؟ أتري هذا هو الس�ب
�
الذي �كرهنا العالم من أجله إ� هذا الحد؟ ر�ما توجد اإلجا�ة ��

ال�تب..

� أنت �ا (مونتاج).. ل�ن ك�ف تجد العون وأين؟ أين مسك��
� �عد فوات األوان؟ تجد معلم��
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� الحد�قة وتحدثا عن
تذكر الرجل العجوز الذي قا�له يوما ��

ال�تب.. وتذكر ك�ف أن الرجل أعطاە عنوانه غ�� عارف أنه من
رجال اإلطفاء.. جرى إ� الملف الذي �حمل عنوان (تح��ات
مستق�لة)، و�حث عن رقم الهاتف، ثم طل�ه وسأل عمن �د�

األستاذ (فابر)..
جاءە صوت الرجل ي�ساءل عمن هنالك، فسأله ع� الفور:

 

�
- بروفسور.. أر�د أن أعرف منك عدد �سخ التوراة ال�اق�ة ��

هذا ال�لد..

وك�ف �� أن أعرف؟ من المت�لم؟

)؟ �م عددها وأين أجدها؟ - و�سخ م�ح�ات (شكسب��

ك.. أنت تعرف أنه ال يوجد �سخة واحدة - أعتقد أن هذا ��
� ال�الد �لها اليوم.. وداعا..

�� ( من (شكسب��
ووضع (فابر) السماعة..

� ال�الد
�ان (مونتاج) �عرف أنه ال توجد �سخة واحدة ��

�لها، ل�نه أراد أن �سمع هذا من (فابر) نفسه.. واتجه إ� زوجته
� �شاهد التلف��ون وأراها كتا�ا وقال: ال��

- تصوري إذن أن هذە �� ال�سخة الوح�دة من (العهد
� العالم اليوم؟

القد�م والجد�د) ��

).. إنه خمن أن معك � - قلت لك �جب أن تع�دها ل (بي��
كتا�ا.
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.. ل�ن أي كتاب أع�دە له - ال أهتم ألنه ال �عرف أيها م��
إذن ك�د�ل لهذا؟ هل أع�د (ثورو) أم (ج�فرسون)؟ المش�لة
) �عرف �الض�ط أي كتاب � � لو أعدت كتا�ا و�ان (بي�� أن��

�قت، فلسوف �خمن أن عندي مكت�ة هائلة هنا..

� م�انها كدم�ة
�خت (ملدر�د) و�� موشكة ع� الذو�ان ��

من شمع:
- هل ترى؟ أنت ع� وشك أن تخرب ب�تنا..

و � الطرقات.. ثم ركب م��
غادر (مونتاج) الدار وراح يركض ��

.. �
األنفاق الهوا��

�
ذات مرة �ان ص��ا وقد جلس ع� كث�ب رم�� أصفر، ��

يوم ص�ف، �مأل �الرمال منخال، ألن ابن عم قاس�ا قال له لو
مألت هذا الغ��ال �الرمال فسوف أعط�ك قرشا.. وكذا ق��

الوقت �مأل الغ��ال و�مأل الغ��ال، ل�ن الرمال �انت ت��ب من
أسفل �ال توقف.. �داە منهكتان والرمال حارقة والدم�ع �س�ل
ع� خد�ه وقد خطر له اليوم أنه لو قرأ ال�تب ��عة فل��ما

استطاع أن �مأل الغ��ال..

� �دە وقد أدرك أنه خالل ساعات �جب أن
�انت التوراة ��

)، لهذا قرر أن �قرأ �أ�ع ما �ستطيع أ��� قدر � �عطيها لـ (بي��
ممكن، وأن �حاول أن �حفظ ما �طالعه قدر اإلم�ان، لعل ش�ئا
ون � ذعر وره�ة ف��

� ذا�رته.. الناس ينظرون له ��
ي��� منها ��

� �د�ه.. ال �د أنه مجنون.. ال�تاب المفت�ح ب��
ا �لغ وجهته فدق ال�اب.. أخ��

- من هذا؟
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� أدخل.. - (مونتاج).. دع��
- ان�ف من فضلك..

� لن أؤذ�ك.. - أقسم إن��

انفتح ال�اب واختلس (فابر) النظر.. �دا هشا جدا.. عجوزا
جدا.. خائفا جدا.. �أنما لم �غادر الدار منذ أعوام.. ثم سقطت
عيناە ع� ال�تاب تحت إ�ط (مونتاج) عندها لم �عد عجوزا ولم

�عد خائفا..
- آسف �شدة.. ل�ن ع� المرء أن �كون حذرا..

�انت غرفة النوم مفتوحة، و�ان (مونتاج) ي�� بها نوعا من
اآلالت المعقدة.. الحظ الرجل أن (مونتاج) ينظر من فوق

كتفه، فاستدار وأغلق ال�اب.. ثم أمسك �ال�تاب وسأله:

- من أين جئت �ه؟
- �قته..

نظر الرجل لوجهه للحظة ثم قال:

- أنت شجاع.. - ثم حك ركب��ه ومد �دە لل�تاب - هل
�سمح؟

� شغف وقال:
وتحسس ال�تاب ��

- أنا لست متدينا.. قد مر وقت ط��ل.. ل�نه مازال طي�ا �ما
عرفته.. اليوم صار الدين مجرد سلعة تجار�ة تفرض ع�

.. � المتدين��
و�شمم ال�تاب وقال:



4821

- هل تعرف أن لل�تب رائحة جوز الط�ب أو التوا�ل القادمة
من �الد نائ�ة؟ كنت أحب شمها وأنا طفل.. أنت تنظر �ا مس��
� (مونتاج) إ� ج�ان.. لقد رأ�ت إالم تص�� األمور منذ زمن ل���
.. ح�� لم �عد من نفع لل�الم.. واآلن أتم�� لم أقل ش�ئا.. صمتُّ

لو قلت �� لماذا جئت هنا..

.. سئمت ال�الم مع الجدران.. أر�د �� �
- ما عاد أحد �ص��

� أفهم ما أقرؤە.. � لما أقول.. أر�دك أن تجعل��
من �ص��

- وما الذي حرك ف�ك هذە الرغ�ة؟

� �ل ما ن��د �� نكون سع�دين، - ال أدري. لدّي وزوج��
� ح�اتنا

ء الناقص �� �
و�رغم هذا لسنا سع�دين.. �حثت عن ال��

� ظللت أحرقها ع�� سنوات.. لعلها فلم أجد إال ال�تب ال��
� ع� أن أ�ون سع�دا.. تعين��

� ال�تب.. إن �� إال مجرد أوع�ة
ء سحري �� �

- ال يوجد ��
حفظنا فيها أش�اء خفنا أن ن�ساها.. السحر هو ما تقول
� تخ�ط بها رقع ال�ون معا لتصنع منها ث��ا ال�تب.. الط��قة ال��
� الح�اة، ولهذا �� مخ�فة.. إن

واحدا لنا.. إنها تظهر الثقوب ��
.. � وجه جم�ل للح�اة �أنه تمثال شم��

� يرغبون �� الناس العادي��

� �حر من األصوات واأللوان �ح�ث ال
التلف��ون �غرقك ��

� لتفكر أو ت�تقد.. إنه �قدم لك األف�ار الجاهزة
تجد الوقت ال�ا��

وال �سمح لك �االنتقاد الذي �سمح �ه ال�تاب.. وع� �ل حال،
ومهما �ان األمر س�ئا فالناس �الفعل �شعر �السعادة و�ستمتع
� كف عن هذا.. عد لقفصك وكف عن إقناع بوقتها.. لهذا �ا ب��

نفسك �أنك لست سوي سنجاب حب�س..
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- إذن أنت ال تهتم..
- أنا أهتم لدرجة المرض.. عمت مساء.. عمت مساء..

نهض (مونتاج) وأمسك �ال�تاب، وسأل الرجل:

- هل ت��د هذا؟
� �� أظفر �ه.. � ألض�� �ذرا�� ال�م�� - إن��

ودون أن �دري ك�ف فعل هذا، �دأ (مونتاج) �مزق غالف
� منه.. ال�تاب وأول صفحت��

- ماذا تفعل أيها المجنون؟

ل�ن (مونتاج) واصل التم��ق، وراحت األوراق تتكوم ع�
األرض حوله، وقال (مونتاج):

؟ أنا رجل إطفاء و�وس�� أن أب�دك� - من �ستطيع من��
� وهن:

وفسور ع� مقعد وغ� وجهه، وقال �� ارت� ال��

- ماذا ت��د؟
.. � - أر�د أن تعلم��

- حسن.. حسن.. ل�ن كف عن تم��ق ال�تاب.
وفسور: ووضع (مونتاج) ال�تاب جان�ا فسأله ال��

- (مونتاج).. هل معك مال؟

- حوا�� أر�عمائة إ� خمسمائة دوالر.. لم؟
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� الجامعة �ان �قوم �الط�اعة.. �مكننا أن
- عرفت رجال ��

� الذي لم �عد أحد ي��دە.. � بهذا المط�ع�� �ستع��

� من المطر.. أنا � ما زلت �حاجة إ� مظلة تحمي�� - ل���
� إ�

، وهو واسع الحجة وس�عرف ك�ف �ع�د�� � خائف من ال�اب��
� ك�ف أنجو منه؟ ال أر�د

�� عمل اإلطفاء.. فهل �مكنك أن تخ��
� كنت ، ح�� �

� األسب�ع الما��
� كنتها �� أن أعود إ� الصورة ال��

أحرق ال�تب وأتلذذ �ذلك..
لم يرد الرجل، وأخذ نفسا عم�قا ثم نظر إ� غرفة النوم..

نظرة لم تفت (مونتاج).. ثم أخذ نفسا أخر، وأغمض عي��ه..

- حسن؟
� ج�ان.. �� اآلن ألن��

� - (مونتاج).. كنت سأتر�ك تغادر م��
� أن تراە..

ل�ن هناك ش�ئا أرغب ��

وفتح (فابر) �اب غرفة النوم، و�انت هناك منضدة فوقها
�عض المعدات المعدن�ة، والب���نات وال�لورات واألسالك

الرف�عة..

ون�ات، وقد قض�ت أعواما أبتكر هذە - أنا مغرم �اإلل���
� أسواق األسهم، و��

األش�اء.. دفعت ثمنها من المضار�ة ��
.. وانتظرت نصف عمري ح�� � الملجأ األخ�� لألذك�اء العاطل��

� الحد�قة توقعت أنك رجل
� من أت�لم معه.. يوم قا�لتك ��

�أ��
� إ� داري حامال الصداقة أو النار.. ما

إطفاء، وتوقعت أنك ستأ��
�ان بوس�� أن أعرف..

- ت�دو �� هذە األش�اء كجهاز راديو..
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�
- �ل وأ��� من هذا.. هذا جهاز تنصت لو أنك وضعته ��

� ل�ل ما �قول
�حا وأص�� � داري مس��

� أن أجلس �� أذنك ألمكن��
� خليتها، وأنت

رجال اإلطفاء.. سأ�ون أنا مل�ة النحل آمنة ��
� أذنك وتذهب إ� مب��

تلعب دور ذكر النحل.. ستضع هذا ��
) وأرسل لك � � (بي�� الح��ق، ولسوف أسمع أنا ما �قوله لك ال�اب��

.. هل �ضا�قك هذا؟ واآلن وداعا وحظا طي�ا.. � إجاب��

وخ�ج (مونتاج) إ� الشارع المظلم يرمق العالم.. و�انت
السماء مكفهرة تنذر �الحرب القادمة، و�أنما القمر سيهوى ق���ا
ع� األرض ل�ح�لها إ� غ�ار أب�ض.. مر ع� الم�ف الذي

�عمل ط�لة الل�ل، فسحب �عض المال..
قال �صوت هامس:

.. ل�ن ح�� هذە اللحظة � - (فابر).. لقد فعلت ما طلبته م��
لم أفعل إال ما �قال �� أن أفعله.. لقد قمت بتغي�� الجانب الذي

أنا ف�ه، و�رغم هذا مازلت أؤمر فأمتثل..
- أنت تتحسن ما دمت تقول هذا..

؟ � أن أقوم �التفك�� النف�� - م�� �مكن��

� أوال.. هل ت��د أن أقرأ لك قل�ال؟ أنا - ق���ا جدا.. ل�ن ثق ��
� أثناء

قل�ل النوم و�مكن أن أقرأ لك قل�ال، و�مكن أن أقرأ لك ��
� أثناء

� أذنه ��
نومك أنت.. �قولون إن المرء يتذكر ما يهمس ��

النوم..

- موافق
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دد �ان من الممتع أن �سمع صوت الرجل العجوز المنهك ي��
� الل�ل الصامت، وشعر �أنه �عرف الرجل من دهور..

� أذنه ��
��

اآلن لم �عد (مونتاج) واحدا، �ل هو اثنان..

�ان من الممتع أن �سمع العجوز وهو ��لمه و�رشدە ب�نما
هو متجه إ� مب�� اإلطفاء.

- كن رف�قا �الناس �ا (مونتاج) فهم ال �علمون.. هم ال
ان �ع�� السماوات ل�نه ال ك هائل ملتهب �الن�� � �عرفون أنهم كن��
�د أن يرتطم �األرض يوما ما.. هم اآلن ال يرون إال الضوء

والوهج..

� أر�دك أن �شعر أنا معجب �ش�ا�ك وحماستك، ل���
� تقا�ل � ف�ك الل�لة.. ح�� �الش�خوخة.. أر�د �عضا من جب��

� أسمعه عن ط��قك.. � ادن منه �حذر.. دع�� ال�اب��

ال تخف من األخطاء.. لو دار�ت جهلك لما عاق�ك أحد، ولن
تتعلم أ�دا.. نحن اآلن توءمان ولم تعد وحدك.. ولسوف أمنحك

) الخناق.. � العون والنصح إذا ما ضيق عل�ك (بي��

لم �كن ال�لب اآل�� هناك، وقد وقف مب�� اإلطفاء صامتا،
.. و�ان قل�ه �خفق.. � انزلق (مونتاج) فوق العمود النحا�� ح��

) واقفا عند الفتحة وظهرە له �أنه ال ي�تظرە.. � و�ان (بي��
فقط قال للرجال الذين �لعبون الورق:

� �ل لغات العالم
� مخلوق غ��ب �د� ��

- حسن.. اآلن �أ��
�لفظة (أحمق)..
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وفتح كفه �أنما ي�تظر م�افأة، فدس (مونتاج) ال�تاب فيها..

� سلة المهمالت دون أن ينظر لعنوانه..
) ال�تاب �� � فأل�� (بي��
وقال مشعال س�جارا:

- مرح�ا �عودتك �ا (مونتاج) وقد زالت الح� وو� السقم..
هل �شاركنا لع�ة (البوكر) القادمة؟

�ان (مونتاج) �لعب الورق مرت��ا شارد الذهن شاعرا �أن
� �الدم، ) قد صارتا ملوثت�� � تجرأتا ولمستا (شكسب�� �د�ه اللت��
) الذي توشك نظراته أن � وأن ذنبهما ج�� للجميع وخاصة (بي��
� اضطر إ� أن �غادر المجلس و�دخل تكون حارقة ولمرت��

الحمام ل�غسل �د�ه..

) وهو ينظر إ� (مونتاج): � قال (بي��

� تصحبنا األف�ار الن��لة.. ل�ن - نحن ال نكون وحدنا ح��
� تجد ال�ا�ا (أل�سندر) قال: (ال�لمات �أوراق الشجر.. وح��
�
ال�ث�� منها، يندر أن تجد تحتها فا�هة ذات ق�مة).. ما رأ�ك ��

هذا �ا (مونتاج)؟
: � جهاز الالسل��

همس (فابر) ��
- خذ الحذر..

ب ح�� ترتوي .. فا�� ء خط�� �
- أو هذە: (قل�ل من العلم ��

� رشفات معدودة
ل�ن ال تكتف بتذوق ماء الينابيع.. هناك تك��

ى تجعل العقل �فيق).. ل�سم�م العقل.. ب�نما الجرعات ال���
� تقرأ �ضعة أسطر ك.. معناە أنك ح�� إالم �قودك هذا؟ سأخ��
ي�سمم عقلك �ال�امل، وتجد نفسك متأه�ا لتدم�� العالم وقتل

� مررت �ه.. ال�ساء واألطفال.. أنا أعرف هذا �له ألن��
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نظر له (مونتاج) ولم �جد ما �قول.. هنا دق الجرس.. و�دأ
( � صوت الت�كرز �طبع العنوان الذي جاء منه ال�الغ.. اتجه (بي��
� �دە، إ� الهاتف ومزق

ب�طء م�الغ ف�ه، وأوراق البوكر ��
� جي�ه وعاد

� تحمل العنوان.. نظر له ثم دسه �� القصاصة ال��
إ� الجلوس..

� دهشة فقال:
نظر له الرجال ��

� ثان�ة ح�� أجرد�م من المال.. - �مكن لل�الغ أن ي�تظر أر�ع��
ول�ن.. ل�كن.. سن�مل هذا الدور ف�ما �عد.. فقط ضعوا أوراق�م

ووجهها ألسفل ع� المنضدة، وهلموا إ� الع��ة.
ثم نظر إ� (مونتاج) وقال:

- (مونتاج).. ال ت�دو �� ع� ما يرام.. أ�رە فكرة أن المرض..
- أنا ع� ما يرام..

.. و�عان ما انزلقا إ� و�ش�ث الرجالن �القض�ب النحا��
: � � ال�خاري الذي يزأر إذ �عود إ� الح�اة.. وصاح ال�اب�� التن��

- هلموا بنا�

� معتادا الق�ادة بنفسه ل�نه الل�لة تو� ق�ادة ما �ان ال�اب��
� الهواء

المرك�ة، وراح المشمع األسود الذي يرتد�ه يتطاير ��
ف�أنه وطواط آد�� هائل ينقض ع� عجلة الق�ادة.. وراح خداە

� توحش.
� الظالم، وهو �ضحك ��

الورد�ان �لمعان ��
- هلموا بنا.. هلموا �� نمنح العالم السعادة �ا (مونتاج)..
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وتوقفت الع��ة وه�ط الرجال منها، أما (مونتاج) فلم
�ستطع أن �فك ق�ضته عن الحاجز الذي يتمسك �ه..

لن أستطيع عمل هذا.. ك�ف أعود لحرق ال�تب؟ ودنا منه
� عصفت �ه ط�لة الرحلة ) وقد صارت له رائحة ال��ــــح ال�� � (بي��

� إمعان:
ونظر له ��

- واآلن �ا (مونتاج)؟
نظر له (مونتاج) ولم يت�لم و�ن غمرە الذهول..

ا قال (مونتاج) ب�طء: أخ��

؟ � - لماذا وقفنا أمام بي��

☆ ☆ ☆
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الجزء الثالث
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ان الحرق الالمعة ن��
تألقت األنوار وانفتحت أبواب المنازل ع�� الشارع لمشاهدة
ل � � الم��

) و(مونتاج) �حدقان �� � هذا ال�رنفال.. ووقف (بي��
� � الدائرة ال��

أمامهما.. أحدهما برضا جاف واآلخر �ذهول.. ��
ان �عد قل�ل.. ستلتهمها الن��

:( � قال (بي��

- حسن.. هأنتذا قد فعلتها.. (مونتاج) العجوز حاول أن
�ط�� قرب الشمس، وها هو ذا قد حرق جناح�ه.. وهو ي�ساءل

� أرسلت ال�لب إ� دارك؟ � ح��
لماذا.. ألم ألمح �ما �ك��

.. ووجد أنه صار صنما �ان وجه (مونتاج) خال�ا من التعب��
:( � ان الذي تح�طه الزهور.. فصاح (بي�� ينظر إ� �اب الج��

- ال.. ال أصدق أن تكون تلك ال�لهاء خدعتك.. زهور..
� ملفها.. ر�اە� انظر لهذە النظرة

فراش.. غروب.. �ل هذا ��
الم��ضة ع� وجهك� لقد حامت حولك راسمة ع� وجهها
تعب�� (أنا أ��� منك طهرا).. هؤالء ال �مل�ون موه�ة إال أن
�جعلوا اآلخ��ن �شعرون �الذنب.. إنهم ينهضون كشمس

منتصف الل�ل ل�ملئوا فراشك �العرق�

وانفتح ال�اب األما�� و�رزت (ملدر�د) و�� تجرى، وقد
تقلصت ق�ضتها ع� حقي�ة ث�ابها، ب�نما ع��ة أجرة تتوقف.

- مل�در�د�
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جرت وجسدها متصلب، ووجهها معفر �المساحيق، ولم
�عد لها فم ألنها لم تضع أحمر شفاە.

- (مل�در�د).. أنت لم تقد�� هذا ال�الغ�
� س�ارة األجرة، ورك�ت و�� تغمغم:

وضعت الحقي�ة ��
ء ضاع.. �

- �ا لأل�ة المسكينة.. �ا لأل�ة المسكينة.. �ل ��
ء ضاع اآلن.. �

�ل ��

) �دە ع� كتف (مونتاج)، ب�نما س�ارة األجرة � ووضع (بي��
� الساعة.. دوى صوت تحط�م،

� م�ال �� � ��عة س�ع��
تخت��

ى (ستونمان) و(�الك) �حمالن ودار (مونتاج) حول نفسه ل��
الفلوس و�ــهشمان زجاج النوافذ ل�منحا النار الم��د من الته��ة..

وقال (مونتاج):
- هذا �حدث �� أنا..

:( � قال (بي��
- من المدهش أن �ل واحد يؤمن �أن هذا لن �حدث �� أنا..
اآلخرون س�موتون وأنا سأع�ش لأل�د.. ال ت�عات وال مسئول�ات،
ل�ن ما إن تصل الت�عات إل�ك �كون الوقت متأخرا جدا.. أل�س

كذلك �ا (مونتاج).
� سماعة األذن:

قال (فابر) ��

- (مونتاج).. هل �مكنك االبتعاد اآلن؟

حاول (مونتاج) االبتعاد، ل�نه لم �شعر �الخرسانة تحت
) قاذف اللهب وقال: � قدم�ه، ولم �شعر �العشب.. وأشعل (بي��
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� النار؟ مهما �لغ عمرنا فما
- ترى ما الجم�ل إ� هذا الحد ��

الذي �فت�نا فيها؟ ما �� النار؟ العلماء �قولون سفسطة عن
، وجمالها أنها االحت�اك والج��ئات ل�نهم ال �علمون حقا ما ��
تدمر الت�عات والمسئول�ات معا.. �لما تعقدت مش�لة ما فعل�ك
�المحرقة.. واآلن �ا (مونتاج) أنت عبء، ولسوف ترفع النار هذا

.. نار مطهرة.. فن�ة.. عمل�ة. العبء عن �اه��

� ع�
�ان (مونتاج) يرمق المشهد الغ��ب، واألثاث المل��

� هذە الساعة من الل�ل، ب�نما ال�تب تصفر
ق �� األرض �ح��

أوراقها وتتفحم عندها ت�دو سخ�فة ال �ستحق �ل هذا العناء..
(مل�در�د) �الطبع �� من فعلها.. �� من عرفت أين �داري

ال�تب وأ�لغت رجال اإلطفاء.. (مل�در�د).. (مل�در�د)..
- اآلن �ا (مونتاج) أر�دك أنت أن تحرق ب�تك �قاذف النار..

أر�د أن تطهر نفسك بنفسك..

تناول (مونتاج) قاذف اللهب وص��ه، فخرجت منه ألسنة
�
ان مفعمة �الحرارة والعاطفة والضوء أ��� مما حس�ه �� الن��

القاذف. حرق جدران غرفة النوم وصندوق مساحيق التجم�ل،
� هذا

ومائدة الطعام واألط�اق و�ل ما قد �ذكرە �أنه عاش هنا، ��
ل المقفر مع امرأة غ���ة ست�ساە غدا.. �ل �س�ته اآلن � الم��
� أذنها.. لو لم �كن هناك

� للراديو المث�ت ��
�الفعل و�� تص��

حل لمش�لته فاآلن لم تعد هناك مش�لة أ�ضا� النار �� دواء �ل
ء.. حرق غرفة التلف��ون فانفجرت الدوائر ال�ه���ة وأعمدة �

��
ة التف��ــــغ، �أنما أراد أن يهدي الغرفة تلك الزهرة الصفراء ال�ب��

:( � الملته�ة.. وقال له (بي��
، أنت رهن االعتقال.. � ت�ت�� - ح��
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ك كومة من الرماد األسود.. ووقف (مونتاج) اآلن صار الس��
� �دە، والعرق �س�ل أنهارا تحت إ�ط�ه، ووجهة

وقاذف اللهب ��
صار مكسوا �السناج..
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� النها�ة استطاع أن يت�لم:
��

� صاح�ة ال�الغ؟ - أ�انت زوج��
) رأسه وقال: � هز (بي��

- من الحمق أن تعتقد أن قراءتك �عض الشعر �مكنها أن
�
� ع� الم�اە.. فل�� إ� أين قادتك ال�تب.. أنت ��

تجعلك تم��
� هززت إص��� األصغر لغرقت الوحل ح�� شفت�ك، ولو أن��

أنت..

شعر (مونتاج) �الوهن والضعف و�أن ساق�ه ال تتحمالن
�ة جعلته �سقط للوراء.. ) ع� رأسه �� � �ه (بي�� ثقله.. و��
� �ان (فابر) يهمس فيها، اء ال�� وسقطت السماعة الخ��

) مقط�ا.. � فالتقطها (بي��
حسن.. األمر أخطر مما توقعت.. رأيتك تم�ل رأسك أ���
.. لسوف نقت�� أثر هذە ونظفر �صد�قك.. �

من مرة �أنك تص��
- ال�

قالها (مونتاج) ورفع صمام األمان عن قاذف اللهب..

� عدم فهم،
) ل�نه نظر إ� �دي (مونتاج) �� � لم يتحرك (بي��

و(مونتاج) نفسه نظر ل�د�ه �أنما يرى ما ت�ت��ان عمله.. ف�ما
�عد لم �عرف هل �انت �داە هما الفاعلتان أم تلك النظرة

اف القتل. � دفعته إ� اق�� ) ال�� � � (بي�� � عي��
الساخرة المته�مة ��

) إ� وهج صارخ.. لم �عد له � � اللحظة التال�ة تحول (بي��
��

� ص��ــها (مونتاج) عل�ه.. عالقة �ال��� وسط النار السائلة ال��
وصدر صوت هس�س �أنها �صقة هائلة تغ�� فوق موقد ساخن
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لدرجة االحمرار.. وسد (مونتاج) أذن�ه �� ال �سمع الصوت..
) ع� األرض.. � � النها�ة تكوم (بي��

و�خ.. �خ.. �خ.. و��

� رج�� اإلطفاء اآلخ��ن، وهو �غالب
صاح (مونتاج) ��

الغث�ان:
- استديرا..

� من الرعب والعرق �غمرهما، فأطلق � أب�ض�� استدارا بوجه��
اللهب ع� رأسيهما ح�� طارت الخوذتان وسقطا أرضا �ال

حراك..

.. ي�ب ع� أرجله ومن ركن الزقاق جاء الرعب الم��ان���
( � و�اي�� الثمان�ة وسحا�ة من الدخان األسود تح�ط �ه و�برة (ال��
ان �أنها زهرة � الهواء.. فتلقاە (مونتاج) بهد�ة الن��

تل�ح غض�� ��
ذات بتالت حمراء وزرقاء وصفراء.. طار ال�لب اآل�� إ� الوراء،
� إال ليوخز رك�ة (مونتاج) ب�برته ثم

ولم �جد الوقت ال�ا��
ان.. حاول أن �طعن عدة مرات ل�صطدم �شجرة ومعه الن��

� �ل صوب.
ون�ة �� �اإلبرة، ق�ل أن ينفجر وت��ع�� أجزاؤە اإلل���

� أن
� ركبته، وخ��

�ان (مونتاج) اآلن �شعر ب�نم�ل شد�د ��
�فقدها.. نهض فوجد أنه ال �شعر بها.. إنه �جرها خلفه �أنها
كفارة عن خطيئة ال �عرف ما �� �الض�ط.. الشارع اآلن خال
) هناك.. � ق.. ال�لب هنا.. (بي�� ل الذي �ح�� � مظلم إال من الم��

� م�ان ما..
الرجالن ��

).. أنت لم تعد مش�لة.. كنت أنت القائل دوما: ال � (بي��
. � تواجه المشا�ل.. �ل احرقها.. وداعا �ا �اب��
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.. معتوە.. معتوە جدا.. � أنت أحمق �ا (مونتاج).. أحمق لع��
.. �ل هذا �س�ب حدة الطبع أحمق.. ومعتوە.. انظر إ� الفو��
ء ع� اآلخ��ن �

والغرور.. لم تكد ت�دأ وهأنتذا قد تق�أت �ل ��
وع� نفسك..

ان.. � الحد�قة فوجد أر�عة كتب لم تطلها الن��
راح ي�حث ��

لقد �س�ت (مل�درد) هذە ولسوف ينقذها.

صوت ع��ات اإلطفاء قادمة من �ع�د.. راح ي�ب فوق ساق
� هذا.. من الغ��ب

) أراد أن �موت ال شك �� � واحدة مبتعدا.. (بي��
� وجه من يهددونك �الموت، و�ــهذا

أن تقف تب�سم �سخ��ة ��
) أراد الموت وقد ناله.. آە.. ر�اە� � تجعلهم �جنون و.. نعم.. (بي��

أنا أسف.. أنا آسف

جع أ�امه السا�قة.. حمالت الح��ق.. ذ�ا�ات حاول أن �س��
النار.. االستدعاءات وال�الغات.. ر�اە.. �ل هذا ق�ل الغ��ال
� �ضعة أ�ام� إنها أ��� مما �جب

ات �� والرمال.. �ل هذە التغ��
�ال�س�ة لعمر �امل..

اآلن �دأت رجله تتحول إ� رجل من جد�د، واستعادت
إحساسها.

عل�ه أن �فر وأن يتماسك ق�ل أن �جدوە.. عل�ه أن �فر..
ول�ن أين؟ ل�س لد�ه م�ان �فر إل�ه.. ل�س لد�ه صديق إال
� الحق�قة �جري نحو ب�ت (فابر)..

(فابر).. عندها أدرك أنه ��
ل�ن (فابر) لن �خبئه.. س�كون هذا انتحارا ح�� مجرد
المحاولة.. ل�نه س�ذهب ع� �ل حال.. ومن عقل (فابر)

س�جد الوقود الذي �ع�د له إ�مانه �قدرته ع� االستمرار ح�ا.
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طة.. دس�تان منها ى طائرات هل�ك���� ال�� ونظر للسماء ل��
� �ل صوب..

تحوم �الفراش الذي أر�كه الخ��ف.. تنقب عنه ��
ته�ط �أنها رقائق الثلج تنحدر لألرض..

، الذي �دا له كحل�ة مصارعة.. ت�تظر � الشارع الخا��
�� �

م��
، ومن م�ان ما � ، سوف يواجهون قتلة مجهول�� � ضحا�ا مجهول��

: لقد تم إعالن الحرب. سمع مذ�اعا �علن الخ��

امش ب�طء.. بهدوء.. ال �ستدر.. ال ت�د مهموما.. امش
فحسب.. امش.. امش..

�ت منه س�ارة ��عة ال تصدق.. و�دا أنها ت��د من واق��
طة وأنهم رأوە، ل�نها مرت ع� �عتها.. خطر له أنها س�ارة ��
ات منه، وسمع صوت ضح�ات الص��ة من �عد س�ت�م��
؟ ال � إحدى الل�ا��

داخلها.. أترى هؤالء هم من قتلوا (�الر�س) ��
�د أنهم أرادوا أن �دهموە و��سلوا �قتله، ثم عدلوا عن ذلك ��

ال تنقلب الس�ارة..

�عان ما وصل (مونتاج) إ� الب�ت الذي اختارە.. �سلل ع��
� �ە: م�� (�الك).. أتراك نائمة

الحد�قة الخلف�ة، و�ساءل ��
�ن دون أن اآلن؟ هذا محزن، ل�ن زوجك أحرق بيوت ال�ث��
� دورك.. �سلل إ� الفناء

�سأل أو يندم.. واآلن ال �د من أن �أ��
� �حملها هناك.. ثم غادر الم�ان فالمطبخ، ووضع ال�تب ال��

م�عا.

� ط��قه اتصل �اإلنذار من
� شوارع المدينة، و��

وم�� ��
�اب�نة هاتف خارج متجر موصد.. �عان ما سمع صوت

ال��نات وجاءت س�ارات اإلطفاء..



4838

جاءت لتحرق ب�ت المس�� (�الك).. لتجعل زوجته تقف
� هواء الص�اح ال�ا�ر ال�ارد ب�نما يتدا� السقف..

ترتجف ��
ل�نها ما زالت نائمة حال�ا.

- (فابر)�

� النها�ة
، ل�نه �� �

ا ح�� فتح ال�اب الخل�� تأخر الرجل كث��
جاء ووقف الرجالن ي��ادالن النظرات، �أنما ال يؤمن �ل منهما
� النها�ة أدخله الرجل ووقف ع� ال�اب �عض

بوجود اآلخر.. ��
ق السمع.. ثم أغلقه وعاد.. قال (مونتاج): الوقت �س��

ق جهاز السماع.. �ان ينوي أن ، واح�� � - قد مات ال�اب��
� وقد ) �ان صاح�� � � أثرك، لهذا أحرقته �قاذف اللهب.. (بي��

�قت��
) قد رحلت.. وضعت �عض .. (م��� ��

� ق م�� أحرقته.. اح��
� قمت بها ال�تب أللفق تهمة لصديق.. ر�اة� ما أ��� األش�اء ال��

� أسب�ع��
��

ومد �دە �ما �ان معه من مال إ� الرجل وقال:
.. احتفظ بها لعلك تحتاج إليها.. �

- هذە مدخرا��
ة. - ر�ما أ�ون أنا ميتا عند الظه��

لم �علق (فابر) و�نما قال:

- هل تعرف أن الحرب قد �دأت؟
� الط��ق..

- سمعت هذا ��

- ر�اە� لشد ما ت�دو �ع�دة �ال�س�ة لمشا�لنا هنا.. أنصحك
أن تتجه إ� النهر.. حاول أن ت�بع الخطوط الحد�د�ة العت�قة ��
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دين من هنا إ� تقودك إ� ال��ف.. �قال إن ال��ف يزخر �الم���
(لوس أنجل�س).. هناك ال�ث�� من الدرجات الجامع�ة من
(هارفارد) متناثرة ع� طول الط��ق.. إنهم �حاولون ال�قاء ع�
هم قط خطرا إ� الحد الذي ق�د الح�اة، والحكومة لم تعت��
�
�دفعها لمطاردتهم.. حاول أن تقا�لهم ولسوف ألحق �ك ��

(سانت ل��س).. سأركب حافلة الخامسة ص�احا.. أما عن مالك
� النوم �عض الوقت؟

فلسوف أستخدمه ف�ما �ف�د.. هل ت���
- أفضل مواصلة الهرب..

ونهض الرجل إ� غرفة النوم، فأزاح �عض األغط�ة عن جهاز
�د�ة وفتحه فظهر ع� � حجم ال�طاقة ال��

تلف��ون صغ�� ��
الشاشة وجه (مونتاج) ف�ما قال المذيع:

- م.. و.. ن.. ت.. ا.. ج.. (جاي مونتاج).. مازال هار�ا، ل�ن
ون�ا جد�دا، وهذە ال�الب ال � إثرە �ل�ا إل���

طة أرسلت �� ال��
ة آالف رائحة � �مكنه تذكر ع��

و�� تفشل أ�دا.. ال�لب اإلل���
� السهرة

دون خطأ.. ��نا الل�لة أن نقدم ل�م مطاردة (مونتاج) ��
.. � زودت بها طائراتنا الهل�ك���� ات التلف��ون�ة، ال�� ع�� ال�ام��

له.. إ� غرفة النوم.. إ� � ارتجف (فابر) ونظر إ� جدران م��
� جلس فوقها (مونتاج).. و�شمم (مونتاج) الجو.. األر�كة ال��
ء هنا.. ع� �

� �ل ��
رائحته الخاصة.. أدرك أنه موجود ع� و��

مق�ض ال�اب فوق األر�كة.. ونظر إ� (فابر) فوجد الرجل �كتم
أنفاسه �أنما �حاول أال �لوث رئ��ه برائحة (مونتاج)، ح�� ال

ي��ب هذا إ� داخله..
� م�ان الح��ق..

) تضع ال�لب اآلن �� - (الهل�ك����
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ء �
وع� الشاشة ظهرت الهل�ك���� ته�ط وقد تعلق منها ��

مغ� �األغط�ة، وقد ازدحم الناس حول �قا�ا الح��ق.. ونظر
ك مبهورا مفتونا مع قدر من االستمتاع.. (مونتاج) إ� هذا الس��

� ر�اە.. �ل هذا من أج��
قال له (فابر):

- اآلن �جب أن تفر.. سأحاول تعط�لهم �عض الوقت..
- ولماذا؟ �مكنك أن تحرق المالءات والسجادة..

امسح المقا�ض �ال�حول.. رش مب�د الذ�اب ل�عض الوقت..
افتح أجهزة التكي�ف عن آخرها.. ر�ما ساعدك هذا ع�

.. � الخالص من رائح��

� هذا..
- سأفكر ��

- امأل حقي�ة ب��ا�ك القد�مة الم�سخة.. �لما �انت قذرة
�ان هذا أفضل.. جوارب.. ث�اب داخل�ة.. س�خذها م�� ع�

س��ل الم��د من التضل�ل.. واآلن وداعا..

� �دە،
ق الرجالن، وراح (مونتاج) �جري والحقي�ة �� واف��

ب�نما �دأ المطر ينهمر من السماء غاسال الط��ق.. ومن نوافذ
� أمام أجهزة التلف��ون الجدار�ة البيوت �ان يرى الناس جالس��
يراقبون ال�لب.. ال�لب العمالق ع� الجدار يزحف �أنه سحا�ة

صامتة من النيون نحو ب�ت (فابر)..
وتصلب (مونتاج) رع�ا..

� تخ�ج من و�اي�� وقف ال�لب ع� ال�اب ي�شممه.. إبرة ال��
أنفه وتدخل.. تخ�ج وتدخل.. ثم دون م��د من الحركة ابتعد
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ا ل�نها ركضا.. �صع��ة أقنع (مونتاج) أن هذا ل�س مسلسال مث��
غم نفسه ع� الجري وألصق السماعة ح�اته نفسها.. �خ ل��

� أعطاە (فابر) إ�اها ع� أذنه ل�سمع ما �قال: ال��

� منطقة (إلم) أن �فتح �ل
�� � طة تطلب من السا�ن�� - ال��

منهم نافذته... لن يتمكن الهارب من الفرار لو نظر �ل واحد من
نافذته الدق�قة التال�ة� استعدوا��

� هذا من ق�ل؟ ك�ف لم تجرب
�الطبع� لماذا لم �فكروا ��

�
هذە اللع�ة ط�لة هذە األعوام؟ إنه الرجل الوح�د الذي يركض ��

الشوارع..
ة.. واحد.. اثنان� - عند العدد ع��

شعر �المدينة تصحو.. تضع أ�ديها ع� مقا�ض األبواب..
ق والدم�ع تحرق عي��ه.. ال�د من أن �صل لنها�ة حلقه �ح��

الط��ق حاال..

ا ع�� آخر صف من المنازل، وانحدر ع�� مدرج �قود إ� أخ��
الظلمة..

ة� - ع��

وانفتحت األبواب �لها.. �مكنه أن يتخ�ل آالف الوجوە
الشاح�ة �عيون مذعورة، تختلس النظرات من وراء الستائر �أنها

حيوانات تنظر من أقفاصها ال�ه���ة.
ل�نه �ان عند النهر اآلن..

� الماء وابتل ح�� الجلد فقط �� يتأ�د من أن هذا
�� �

م��
� وصل ب ال�ث�� وتمخط �عضه من أنفه.. وح�� �� .. �

حق���
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� ب��ا�ه القد�مة
للضفة األخرى ارتدى ث�اب (فابر) القذرة، وأل��

� النهر..
��

لق أ��� فأ��� إ� داخل النهر.. سمع صوت � اآلن ي��
المروح�ات والتمعت األضواء، ل�نه غاص تحت الماء و�عان
.. � ما ع�� النهر.. وشعر �أنه ممثل �غادر م�حا مليئا �الممثل��
� إنه �غادر عالما من الحق�قة المخ�فة إ� عالم من الحق�قة ال��

ال �مكن أن تكون حق�قة ألنها جد�دة عل�ه.

�ان النهر هادئا يتلوى مبتعدا عن الناس الذين �لتهمون
� العشاء.. للمرة

� الغداء واأل�خرة ��
� اإلفطار، والدخان ��

الظالل ��
� ع�� عاما. � السماء منذ اث��

األو� يرى النجوم ��

� السماء.. ل�ن ما مصدر ضوء القمر؟ الشمس
رأى القمر ��

ط�عا.. الشمس تدوم وتحرق.. الشمس والزمن والح��ق..
� حرق األعوام والناس

الشمس تحرق �ل يوم.. والزمن منهمك ��
�دون عون منه.. لو أنه أحرق األش�اء مع رجال اإلطفاء، ل�ان �ل

ق. ء �ح�� �
��

اآلن تصطدم قدماە �الح� والحجارة.. إن النهر قد حمله
. إ� الشا��

� أو تحلق
و�� ز ال�لب اإلل��� توقع أن تنفتح األشجار و���

ء لدهشته.. وم�� وسط �
، ل�ن لم �حدث �� طائرات الهل�ك����

�
ة ال��ف مندهشا.. �ذكر مرة رأى فيها هذە المشاهد �� خ��

� عرف أن ال��ف صامت والماش�ة تر�� تحت ص�اە، ح��
األشجار، وال�الب ت�بح خلف قطعان الخراف الب�ضاء..
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� �ل
نام وسط األعشاب ينظر للسماء والنجوم.. توقع ��

، ل�ن هذا لم �
و�� لحظة أن �سمع خطوات أو يرى ال�لب اإلل���

�حدث.. نام ل�نه لم ينم فعال ألن �ل روائح ال��ف جعلته ينام
دون أن �غلق عي��ه..

�ان �حاجة إ� راحة.. إ� أن �عط�ه ال�ون فسحة من
� �جب أن �فكر فيها.. كوب من � �ل األف�ار ال��

الوقت ل�فكر ��
.. إجاصة.. تفاحة.. � الل��

ال�ث�� جدا من األرض� ال �د أن هناك مليون ورقة شجر ع�
األرض.. والروائح.. �انت هناك رائحة �ال�طاطس المقطعة..
ن�ئة ب�ضاء من فرط ما ار�شفت شعاع القمر ط�لة الل�ل.. رائحة
� الب�ت..

�المخلالت ورائحة �ال�قدو�س ع� مائدة اإلفطار ��
� مرط�ان.. ح�� أنامله صارت لها رائحة

رائحة صفراء �الخردل ��
ال��سوس.

�لما تنفس أ��� دخل الم��د من األرض إ� أحشائه.. إنه
ل�س خاو�ا.. هناك دوما ال�ث�� من األرض �� تمأل صدرە..

� ع� الط��ق القد�م الوح�د الذي غطته األت��ة، وأثار
م��

دهشته أنه واثق من حق�قة ال �مكن إث�اتها..

� نها�ة الط��ق
� اآلن.. و��

(�الر�س) مشت هنا ح�ث �م��
رأي النار..

اق، وأثار لم تكن نارا �أ�ة نار.. �انت تمنح الدفء ال االح��
دهشته أن النار قد تع�� �ما تأخذ أح�انا.. دنا منها متلذذا
�شعور غمرە �أنه مجرد حيوان خ�ج من الغا�ة وقد جذبته
� تمنح النار.. حيوان �غط�ه الفراء وال�لل �دنو من النار.. النار ال��
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.. هنا ال يوجد � التفت حولها أ�د �ال أذرع تصط�� الدفء، وال��
للوقت أهم�ة.. هنا �مكنك أن تجلس �ما �شاء وتقلب ال�ون

� هذە النار..
�له �أنك تقلب عصا ��

و�انت األصوات تت�لم.. لم �فهم عم تت�لم ل�نها �انت
ء ال تقدر هذە �

� ال�ون ��
ء.. لم �كن �� �

تت�لم عن �ل ��
ا قال له أحدهم: األصوات ع� ال�الم عنه.. وأخ��

- حسن.. �مكنك الدنو.. مرح�ا �ك معنا..

� (مونتاج) نحو النار، و�ان الرجال الخمسة المسنون
م��

ات زرقاء � هناك �ل�سون �او�ل قطن�ة زرقاء وس�� جالس��
� ل�نها ل� مشذ�ة قاتمة.. لم �در ما �قول لهم.. �انوا ملتح��

أن�قة وأ�ديهم نظ�فة.

� قهوة �ا (مونتاج)؟
- هل لك ��

ب منه �عض السائل األسود.. وناولوە ك��ا من القصدير ف��
قت شفتاە ل�ن ال �أس. اح��

مد له أحد الرجال �دە بزجاجة وقال:

ب هذا أ�ضا.. �عد دقائق س�غ�� - اس�� (جرانجر).. ا��
� لعرقك.. ولسوف تكون لك رائحة رجل آخر..

ك�ب ال��م�ا�� ال��
فلن �جدك ال�لب.

ب (مونتاج) السائل المر.. ��
- ستكون رائحتك ك��ــهة �الوشق.. ل�ن ال �أس..

؟ - أنتم تعرفون اس��
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أشار الرجل إ� جهاز تلف��ون صغ�� وقال:

- إن المطاردة اتخذت ش�ال آخر تماما.. لقد انتهت آثارك
عند النهر، ومع�� هذا أن المشاهدين س�فقدون حماستهم ألن
تفت�ش النهر �ستغرق الل�ل �له.. لهذا تجهوا إ� م�ان آخر
لي�حثوا للمشاهدين عن ك�ش فداء.. (مونتاج) آخر� هل ترى؟
� الشارع..

� وحدە ��
الهل�ك���� ته�ط.. هناك رجل �ا�س �م��

هذا غ��ب.. غ�� معتاد.. ر�ما هو األرق أو أنه مخلوق شاذ..
طة عادات ال�ط الشاذ من هذا الن�ع، وهم �الطبع تعرف ال��
�سجلون ذلك.. اآلن يتضح أن هذە المعلومة �الغة األهم�ة..
� الشارع ل�حفظوا ماء وجوههم

�� �
�انوا �حاجة إ� أحمق �م��

وها هو ذا..

� �جري
و�� وع� الشاشة جرى الرجل وقد رأى ال�لب اإلل���

وراءە.. هنا أطلقت الطائرة دستة من الطلقات حول الرجل
� األرض صانعة قفصا معدن�ا من حوله.. نظر الرجل

لتنغرس ��
� ذعر غ�� فاهم ما �حدث، ولفافة تبغ مازلت مشتعلة

إ� أع� ��
� آن

ا وال�لب �� � اللحظة التال�ة انقضت عل�ه ال�ام��
� �دە.. ��

��
� عنقه فلم �جد وقتا لالستغاثة..

واحد.. و�رز المحقن وانغرس ��
إخراج �ارع حقا..
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.. ظالم. � إظالم تدر���
ثم ظهر معلق ع� الشاشة وقال:



4847

- انت� ال�حث.. مات (مونتاج) وانتقم المجتمع من ج��مة
� حقه..

ارتك�ت ��

قال (جرانجر):

� أ�ة لقطة؟
- هل الحظت أن وجه الرجل لم �ظهر ��

ثم مد �دە �صافح (مونتاج) المذهول:

- مرح�ا �عودتك من الموت� أقدم لك المجموعة.. هذا
�دج) ق�ل أن تتحول إ� � (�م��

(ف��د �ل�منت).. �ان أستاذا ��
(معهد الهندسة النوو�ة).. د. (و�ست) من جامعة (لوس
أنج�ل�س).. قدم دراسة ق�مة عن األخالق ل�نها م�س�ة اآلن..
� مدارس األحد ق�ل أن �طرد

م (�ادوفر) �ان �حا�� �� المح��
� �س�ب آرائه.. أما محس��ك فكتب دراسة عن العالقة ب��

المجتمع والفرد.. وهأنذا هنا اآلن..
.. �

- أنا لست مثل�م.. كنت أحمق ط�لة ح�ا��

- ل�س منا إال من �ان أحق �ش�ل ما.. هل لد�ك ما تقدمه
لنا؟

� أضعته.. إال أنه ما زال هنا� - لدي جزء من التوراة ل���
وأشار إ� رأسه.

- ال �أس..
ونظر الرجل إ� اآلخ��ن م�سائال:

- هل لدينا جزء من التوراة؟
قال آخر:
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- رجل �د� (هار�س) من (�انجزتاون)..
� �امة وقال:

� (مونتاج) ��
أمسك (جرانجر) �كت��

(مونتاج).. خذ الحذر وحافظ ع� صحتك لو مات
(هار�س) ستكون أنت �سختنا الوح�دة من التوراة..

.. � �س�ت ال�ث�� - ل���

� يتطلب األمر.. إن �ال منا لد�ه - س�تذكر.. س�تذكر ح��
ذا�رة فوتوغراف�ة، ل�ننا ��ل ال��� ن�افح ح�اتنا �لها �� نحجب
ما هو هنالك فعال هل تتم�� أن تقرأ (جمهور�ة أفالطون) يوما

ما؟
- نعم..

- أنا (جمهور�ة أفالطون)� هل ت��د قراءة (ماركوس
أور�ليوس)؟ مس�� (س�مون) هو (ماركوس أور�ليوس)..

- ك�ف حالك؟

- أتم�� أن تقا�ل (س��فت) مؤلف (رحالت جل�فر).. ال�تاب
�ر.. أما هذا ف (�شارلز دارو�ن) وهذا (ش��نهاور) الس�ا�� ال��
وهذا (آي�شتاين).. نحن هنا �ا (مونتاج).. (أر�ستوفان) والمهاتما
غاندي و(بوذا) و(كونفوشيوس) و(توماس ب�كوك).. كذلك
نحن نحرق ال�تب.. نحفظ ما بها ثم نحرقها ح�� ال �جدها
� العقول ح�ث ال �شك

أحد.. أ��� الطرق أمنا أن ت��� ال�تب ��
� نعتقد � وجودها.. �ل ما نقوم �ه هو إ�قاء المعلومات ال��

أحد ��
�ة تحتاج إليها.. وال ننوي أن نحارب أحدا ألنه لو تم أن ال���
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� نا النتهت المعلومات لأل�د.. ل�ن لو انتهت الحرب ال�� تدم��
�خوضها هذا ال�لد فل��ما نتو� نحن األمر..

- �م من�م هنا؟

دون من - آالف ع� الطرق وس�ك الحد�د المهجورة.. م���
� ال�دا�ة.. �ل

الخارج.. ومكت�ات من الداخل.. لم نخطط لألمر ��
واحد �ان عندە كتاب ي��د أن يتذكرە وقد فعل.. ثم خالل
�ن عاما قا�ل �عضنا ال�عض، وتعلمنا أنه ال أهم�ة لنا.. نحن ع��
مجرد مغلفات لل�تب.. سنحاول أن نظل أح�اء ح�� ت�ت��

الحرب، عندها قد نجلس ل�سّمع �ل منا ما �حفظه وتعود
ال�تب إ� العالم ثان�ة.. ر�ما نكرر األمر ثان�ة لو تكرر ال�ابوس

من جد�د..

؟ � - ولماذا تثقون ��
ة.. � المرآة من ف��

.. أنت لم تر وجهك �� �
ألن وجهك �ك��

أنت ت�دو ش��عا والمدن ال تع�أ �المخاب�ل من أمثالنا.. ال يهم إن
كنا نحفظ (الماجنا �ارتا) أو الدستور.. نحن ال أهم�ة لنا..

� عيون هؤالء
وانطفأت النار، فحاول (مونتاج) أن يرى ��

الرجال ب��ق العلم الذي �حملونه، ل�نه لم ير ش�ئا خاصا..
� � ع� قدم��

ء.. هم مجرد كتب تم�� �
هم �� � مجرد رجال ال �م��

� يوما ما.. عم�ل قد �قلب صفحاتهم ب�د
�انتظار عم�ل �أ��

م�سخة أو نظ�فة ل�نه آت ال محالة.
قال أحدهم:

- ال تح�م ع� ال�تاب من غالفه�
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� صوت خف�ض وهم �مشون مع النهر.
وضحك الجميع ��

� السماء، وقال (مونتاج):
انطلقت النفاثات تزأر ��

� المدينة هناك..
�� � - زوج��

� األ�ام القادمة..
- هذا مؤسف.. إن المدن لن تكون م�انا ��

ء لو أنها �
� ال أفتقدها.. لن أشعر ��� - من الغ��ب أن��

ماتت..

قال (جرانجر):

- اسمع �ا (مونتاج).. �ان �� جد �ارع.. رجل �ج�د استعمال
� لم � مات حزنت ألن�� � الحمام و�عزف ال�مان.. ح�� �د�ه.. و�ر��
� لن �صنعها ثان�ة.. أ�ك عل�ه، ول�ن ع� �ل األش�اء الجم�لة ال��
�م من تماث�ل لن تخ�ج للعالم، و�م من سالالت حمام لن تف�خ،

و�م من ن�ات لن تقال، و�م من ألحان لن ُتعزف ع� ال�مان..

وأنت �ا (مونتاج).. ماذا قدمت للعالم؟
رماد..

قال (جرانجر) مواصال �المه:

ك ش�ئا من �عدە �ان جدي �قول إن �ل إ�سان ال�د أن ي��
ك طفال.. جدارا.. ن�تة.. قص�دة.. و�ال لن �ذهب للجنة.. ي��
كتا�ا.. ش�ئا لمسته �داك.. و�لما نظر الناس للجدار أو الن�تة
وجدوك فيها.. ال يهم أن تكون �ارعا.. المهم أن تغ�� ش�ئا عما

�ان عل�ه ق�ل أن تمسه..
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هل ترى؟ جدي مات من زمن �ع�د، ل�ن لو فتحت
.. �

� لوجدت �صمات أصا�عه ع� �ل تع��جة من م�� جمجم��
.. � لقد لمس��

هنا صاح (مونتاج):
- انظر هناك�

� هذە اللحظة �دأت الحرب وانتهت.
و��

☆ ☆ ☆
ف�ما �عد لم �ستطع الرجال حول (مونتاج) تذكر هل رأوا
� السماء. ل�ن القنا�ل

�الفعل ش�ئا.. ر�ما أقل ضوء وحركة ��
�انت هناك، وقد ه�طت ��عة مفزعة. فوق مدينة الص�اح.
لقد انت� القصف.. �مجرد أن تحركت أجهزة القذف انتهت
ت طائرات العدو نصف الحرب.. اآلن مرت ثالث ثوان وقد ع��
� بوجودها

العالم مبتعدة، �أنها رصاصات ال يؤمن الرجل ال�دا��
ألنها غ�� مرئ�ة.. ل�ن القلب يتمزق فجأة، والجسم يتهاوى،
� الهواء.. العقل �سمح لنفسه ب�ضع ذك��ات

والدم ي�ناثر ��
ثمينة، ثم - ولدهشته – �موت..

� الهواء للحظة �عقله ومد �دا
أ��� (مونتاج) القنا�ل ��

معدومة الح�لة إليها:
- اجروا��

قالها لـ (مل�در�د).. لـ (فابر).. لـ (�الر�س)..

� الحافلة اآلن.. الحافلة
ل�ن (�الر�س) ماتت، و(فابر) ��

المتجهة إ� أفق مجهول، ح�ث لم تعد لوجهتها ق�مة ما..
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- ابتعدوا��

� دوامة األصوات واأللوان
ال �د أن (مل�در�د) �انت غائ�ة ��

�
� الثوا��

�� �
� رأت وجهها.. وجهها الحق��� � غرفة الفندق ح��

��
ها � س�قت سقوط القن�لة، ثم حملها االنفجار مع آالف غ�� ال��

ى.. إ� القبو ح�ث الدوامة ال���

ودفعتهم موجة االنفجار ف�ساقطوا كقطع الدومينو،
وامتألت عيناە �الغ�ار وذرات األسمنت.

�انوا اآلن ع� األرض ي�ش�ثون �العشب.. أصا�عهم مخالب
، وهم ��خون �� ال تنفجر آذانهم.. �� ال � � الط��

مغروسة ��
� أدمت وجوههم ينفجر تعقلهم.. �أنهم �حتجون ع� ال��ــــح ال��

ف. � وجعلت أنوفهم ت��

ومن جد�د ساد الصمت.. هوى ع� العشب ل�منحهم
� حواسهم

القدرة ع� أن ينظروا حولهم، و�حفروا هذا اليوم ��
لأل�د.. وماتت ال��ــــح.. �ان الهواء �اردا ينذر �مطر قادم..

ونهض (جرانجر) وتحسس ذراع�ه.. وهو �سب.. �سب..
الدم�ع تنحدر ع� وجهه.. نهض إ� النهر ينظر إ� المدينة:

.. � - إنها مسطحة.. المدينة ت�دو �كومة من مسحوق الخب��
لقد ولت..

ة ط��لة قال: ثم �عد ف��

- أ�ساءل �م واحدا عرف �النها�ة.. �م واحدا شعر
�الدهشة؟
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أشعل أحدهم النار فراحت تتوهج.. وكف الرجال عن النظر
عوا ينظرون إ� النار.. و��

تناول (جرانجر) لفافة من المشمع وأخ�ج منها قطعة من
اللحم وقال:

�دوننا - سنأ�ل لقمة ثم نتجه نحو أع� النهر.. ال�د أنهم س��
هناك..

.. تصاعدت رائحة طي�ة أخ�ج أحدهم مقالة.. و�دأ الط��
� المقالة، أمام عيون الرجال

اقص �� وراحت قطعة اللحم ت��
الصامتة. ونظر (جرانجر) إ� النار وقال:

- العنقاء..

- ماذا؟

� �ل
�� .. �

� الما��
- �ان هناك طائر سخ�ف �د� (العنقاء) ��

مائة عام �ان يب�� لنفسه محرقة و�حرق نفسه.. ل�نه �ان يولد
ء نفسه ل�ننا �

� �ل مرة.. ي�دو أننا نفعل ال��
ثان�ة من الرماد ��

فناە.. وطالما لن .. نحن ما اق�� � نملك ش�ئا ال �عرفه الطائر اللع��
� اليوم الذي نكف ف�ه عن إشعال المحرقة

ن�� هذا س�أ��
والوثب فيها.

ود.. � صمت و��
وأ�عد المقالة عن النار وجلسوا �أ�لون ��

من جد�د قال (جرانجر):

- سنقا�ل أناسا �سألوننا: من نحن.. سنقول لهم إننا �ال
� ال�ون

أهم�ة.. ال عمل لنا إال التذكر.. سنصنع أ��� رفش ��
� ال�ون، وندفن ف�ه هذە الحرب..

نحفر �ه أ��� ق�� ��
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� فرت إ� �ان النهار يتألق �استمرار، وعادت الطيور ال��
� الرجال أع� النهر.

غصون األشجار.. وم��

نظر (مونتاج) إ� الرجال ل�ن (جرانجر) أشار له ��
.. فقد �انت هناك ال�ث�� من األف�ار � يتقدمهم.. �انوا صامت��
وال�ث�� مما �جب تذكرە.. ر�ما ف�ما �عد �مكنهم أن ي��ادلوا

ال�لمات.

� يوم
� دورە فماذا عساە �قول؟ ماذا عساە �قدمه ��

� �أ�� ح��
ء. هناك �

كهذا �� �جعل الرحلة أسهل؟ هناك موسم ل�ل ��
وقت لالنه�ار ووقت التماسك.. وقت للصمت ووقت لل�الم..

وماذا �عد هذا؟
� ع�� � النهر �انت هناك شجرة الح�اة، تحمل اث�� ع� جان��

نوعا من الثمار تمنحها �ل شهر.. و�انت أوراق الشجرة
مخصصة لعالج جروح ال�الد.. وفكر (مونتاج) قائال: نعم.. هذە
ة عندما ن�لغ ة.. الظه�� � سأدخرها إ� الظه�� �� القصة ال��

المدينة.
 

راي برادبوري

1953
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451 فهرنها�ت
 

أر�عمائة وواحد وخمسون فهرنها�ت.. هذە �� الحرارة
المث� لتدم�� ال�تب وتح��لها إ� رماد.. للقضاء ع� ذا�رة
كوە ال��� وع� �ل ما �افح المفكرون والعلماء واألد�اء �� ي��

لنا..

451 فهرنها�ت.. هذا ع� كئ�ب �حرق ال�تب، و�عت��
ح�ازتها ج��مة، �ما نعامل نحن اليوم من �ملك المخدرات.
ع� �ص�� ف�ه ل�لمة (اإلطفاء) مدلول مختلف.. و�طل قص�نا
(مونتاج) �ان رجل إطفاء من الذين �حرقون ال�تب �حماس

شد�د، ح�� �دأ �عرف أش�اء، و�كشف الغطاء عن حقائق.
 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

أهم أعمال (برادبوري)..
�ان من الممتع أن تحرق..

�
الجزء الثا��

الغ��ال والرمال
الجزء الثالث

ان الحرق الالمعة ن��
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Notes

[←1]
جمة األ��� دقة لتعب�� Fire man ل�ن مهمة رجل - (رجل اإلطفاء) �� ال��

� هذە الروا�ة �� حرق ال�تب.. لهذا سندعوە (رجل الح��ق)..
اإلطفاء ��
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[←2]

- �ما نرى.. ي�دو أن هذە الروا�ة ستظل مناس�ة ل�ل زمان وم�ان!!!
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب
انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
           العدد رقم (43)

 
 
 
 
 

دورة المذءوب
 

قصة: س��فن كينج
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..

� مع (س��فن كينج) �اتب الرعب األم����
للمرة الثالثة نلت��

األشهر، الذي صار عم�دا لهذا الن�ع من األدب، وهو - �ال جدال
� المعا��ن.. – األنجح واألشهر ب��

وقد تحول اسمه إ� ماركة مسجلة، يراها القراء ع� كتاب
� ف�شاهدونه.

في�تاعونه، و�رونها ع� ف�لم س�نما��

ا، ا جدا.. إنه من أغزر ال�تاب إنتاج� كتب (كينج) كث��
ومالحقة عناو�ن كت�ه أمر ش�ه مستح�ل، فما �الك �قراءتها
جم�عا؟ ومن أهم ما كتب دراساته عن فن ال�تا�ة للرعب.. و��
دراسات رص�نة تذكرنا �ما كت�ه (الفكرافت) عن الموض�ع ذاته.

� أدب (كينج) �مكن
وع� العموم هناك ت�مات واضحة ��

منها فهم شخص�ته �الض�ط:

).. ثم � � ق��ة هادئة �� غال�ا (بنجور) بوال�ة (م��
الح�اة ��

تأ�� ال�ارثة من سماء صاف�ة.. الف�� المراهق عاثر الحظ الذي
يتحرش �ه المراهقون األقوى عد�مو الرحمة.. الهواجس
� تضايق شخصا ما ثم يتضح أنها حق�ق�ة.. األ�ة المرض�ة ال��
� ت��دل ح�اتها �ال�امل.. ومن الواضح أن مرحلة المتوسطة ال��
�
ا هائال عليها.. أغا�� مراهقة (كينج) �انت صع�ة وأن لد�ه ت�ب�ت�

� الش�اب ومحاولة الظفر ب�عجاب الروك وس�اقات الس�ارات ب��
جمها الفت�ات.. إنها مراهقة أم��ك�ة جدا ل�نك �ستطيع أن ت��

� ثري وعال.
إ� مشاعرك أنت ألن محتواها اإل�سا��
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� أدب (كينج) عن سواە من كتاب الرعب: وهذا هو ما �م��
، و�فهم علم ا جدا، وله إلمام واسع �األدب العال�� إنه قرأ كث��
ف أدب النفس ج�دا.. إنه أد�ب عا�� المستوى قرر أن �ح��
م، و�ن عومل ب�عض التعا�� � مح�� � أم���ا ن�ع أد��

الرعب، وهو ��
من األنواع األدب�ة األخرى، ل�ن لحظة عّد األر�اح �ك�شف
األد�اء اآلخرون أن هذا الن�ع هو األ��� شعب�ة ووصوال إ�

الناس..

�
، و�� � � بورتالند م��

� 21 س�تم�� 1947 ��
ولد كينج ��

ا �ال�س�ة لطفل: ب�نما �ان عمر ن� طفولته وقع له حادث ل�س هیِّ
ي عل�ة تبغ ولم �عد قط (لو � ثالثة أعوام خ�ج أبوە ل�ش�� الص��
� تحل�ل النفس لقلنا إن هذا سّ�ب له عدم اإلحساس

اء �� كنا خ��
� سن

�األمان ط�لة ح�اته، ل�ننا لسنا كذلك لحسن الحظ�). و��
س�عة أعوام كتب أو� قصصه وعشق أفالم رعب الخمس�نات..
� �ة، وتزوج وراح يز�� � ثم ك�� الف�� وعمل مدرسا للغة اإلنجل��

�ن اعتادوا رفض قصصه.. �ان الفراغ �ال�تا�ة، ل�ن النا��
� القمامة ل�ن زوجته تاب�ثا أنقذتها

س�تخلص من أول قصة له ��
، فإذا �دار ال��� تق�لها من هناك، وأرسلتها إ� إحدى دور ال���
� و�تل�� 2500 دوالر عليها، و�ان اسم القصة هو (�اري)، وح��

قرر برا�ان دی �الما أن �خ�ج القصة عام 1976 تحقق نجاحها
� عالم الرعب

العظ�م.. ومن حينها صار اسم كينج مقدسا ��
. �

المكتوب والمر��

� س�تم�� 1999
إن س��فن كنج غ��ب األطوار �أي نجم، و��

� يونيو من العام ذاته، ��
� صدمته �� ى الع��ة ال�� ق�ل إنه اش��

� ذكرى الحادث السن��ة.. دخله السنوي
�حتفل بتهش�مها ��
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أر�عون مليون دوالر، ل�نه يتقا�� من محاس�ه 200 دوالر
� أسبوع�ا لإلنفاق ال أ���

ة الط��لة) و (أشغال وقد أصدر خمس قصص �� (المس��
ط��ق) و(الهارب) و(أرفع) و(المنظمون) تحت اسم مستعار هو
(ر��شارد �ا�مان) و�قال إن س�ب هذا هو نا�� كت�ه الذي وجد
أن السوق ال ي�سع لتدفق إ�داعات هذا ال�اتب.. معظم قصصه
) مسقط رأسه.. ال يوقع األوتوجرافات أ�دا، وق�ل إن � � (م��

تقع ��
� الحق�قة �س�ب مقته لسخافات

هذا �س�ب ال�شاؤم، ل�نه ��
النجوم وتأل�ه الناس لهم.. ل�نه �ق�ل التوقيع لو أرسل
� من ضمور خطر

األوتوجراف إ� مكت�ه.. وحال�ا هو �عا��
�الش�ك�ة ينذر �الع� وال عالج له لألسف..

إنه ��ــــع ال�تا�ة إ� حد الفراغ من كتاب جد�د هائل
الحجم �ل عام.. و�انت عالقته بهوليوود حم�مة من ال�دا�ة،
ح�� إن �ل كتاب جد�د له �ص�� ف�لما �التأ��د، وقد شارك
� عدد من أفالمه، �ما أخ�ج ف�لما واحدا

�� Cameos الظهور�
هو (االندفاع األق�).

د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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تحذير مهم..
هذە القصة غ�� مناس�ة ع� اإلطالق لمن تقل

سنهم عن ستة ع�� عاما.. ول�ست هذە دعا�ة
للقصة.

صحيح أن األطفال �حبون التحدي و�صعب
جم �خ�� مسئوليته ع� �ل حال� إخافتهم ل�ن الم��
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يناير..
� (تاركرز

ا، ل�ن هنا �� � � السماء ب�غ القمر مكتمال مكت��
فوق ��

م�لز) جاءت عاصفة ثلج�ة �� تخنق السماء �الثلج، واندفعت
ال��ــــح �عنف إ� الشارع الرئ��� فاس�سلمت لها �اسحات الثلج

� ال�لدة معلنة عجزها.
��

وم) عامل إشارة السكة الحد�د�ة، قد احُتجز � وس��
�ان (أر��

� كوخه ع� �عد �سعة أم�ال من ال�لدة، وقد تجمدت دراجته
��

� ع� القض�ان.. إنه
� والمخصصة للم�� � تعمل �الجازول�� ال��

) �أوراق ي�تظر العاصفة هناك و��س� �لعب لع�ة (السوليت��
� الخارج تتحول ال��ــــح إ� ال�اخ،

لعب مشحمة م�سخة.. و��
� توتر ثم �عود إ� اللعب.. إنها ال��ــــح ع� �ل

وم) �� فينظر (وس��
حال..

ل�ن ال��ــــح ال تخدش األبواب، وال تعوي �� �سمح لها
�الدخول.

ة ينهض من م�انه.. رجال فارع الطول ضامرا.. يرتدي س��
صوف�ة ولفافة تبغ تتد� من ركن فمه.. ووجهه الذي �حمل
تقال�ة من مص�اح قسمات (نيو إنجلند) تض�ئه االنع�اسات ال��

� المعلق ع� الحائط.. وس�� ال���

�عود الخدش من جد�د.. هذا �لب أحدهم وقد ضل
� األمر.. ل�نه

الط��ق و���د من �سمح له �الدخول.. هذا �ل ما ��
� الخارج..

برغم هذا يتصلب.. ل�س من اإل�سان�ة تركه هكذا ��
دد. (ل�س الجو أدفأ �الداخل ع� �ل حال) ل�نه ما زال ي��
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ثمة إصبع �ارد من الخوف �ع�ث تحت قل�ه.. �ان هذا
� (تاركرز م�لز) هذا العام، و�انت هناك عالمات

موسما س�ئا ��
ة.. شؤم كث��

� إ� زمجرة.. هناك ق�ل أن �قرر ما �جب عمله يتعا� األن��
اجع.. ب ال�اب.. ي�� ء ثق�ل للغا�ة ��� �

صوت ارتطام �أنما ��
� إطارە وتهب �سمة �اردة ثلج�ة

ب ال�اب.. يرتجف ال�اب �� ���
من أعالە.

ء �دعم �ه ال�اب، ل�ن ق�ل أن �
) حوله عن �� �

ي�حث (أر��
ء ال�اب �قوة �

ب ال�� �مد �دە إ� المقعد الذي �جلس عل�ه، ��
ال تصدق.. مهشما إ�اە من أعالە إ� أسفله.

يتماسك ال�اب لحظة، ل�نه �ح�� رأسه ف�ه وهو ير�ل
ب.. �خطمه المتقلص ع� ش�ل زمجرة.. وعيناە و���

� ح�اته.
�� ( �

الصفراوان تتوهجان �ان هذا أ��� ذئب رآە (أر��
وزمجرته �ش�ه �الم ال��� إ� حد مخ�ف.

ء �
� لحظة س�كون ال��

ا.. �س�سلم.. و�� يتهاوى ال�اب أخ��
�الداخل..

� أدوات أخرى.. التقطه � ركن الغرفة �ان هناك مثقاب ب��
و��

) وأمسكه ب�نما الذئب �شق ط��قه �الداخل و�ق�.. عيناە �
(أر��

� الركن..
الصفراوان تتوهجان صوب الرجل المحا� ��

أذناە مسطحتان للوراء.. لسانه يتد�.. وخلفه �دخل الجل�د
� منتصفه.. ي�ب وهو يزمجر، ب�نما

من ال�اب الذي تهشم ��
) �ط�ح المثقاب.. �

(أر��
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مرة..

� الخارج تلتمع أضواء المص�اح الخافتة ع� الثلج ع��
و��

ال�اب المهشم..
تعوي ال��اح وتعوي..

ي�دأ ال�اخ.

ء غ�� آد�� قد جاء إ� (تاركرز م�لز) ال يراە أحد، مثله �
��

مثل القمر الساطع فوق الغيوم من أع�.. إنه المذءوب.. وال
يوجد تفس�� واحد لوصوله اآلن أ��� من أس�اب حدوث
� ذهنه.. أو إعصار

ال�طان أو قدوم مجنون ت�من فكرة القتل ��
قاتل..

� وال�ة
ة �� � هذە ال�لدة الصغ��

م�انه هنا.. وقته اآلن.. ��
�
� ما زال الناس يؤمون ال�ن�سة فيها، وما زال األطفال �� ) ال�� � (م��

ون تفاحا لمعلماتهم، ما زالت الج��دة المدارس �ح��
.. األسب�ع التا�� ستكون � األسبوع�ة تهتم �اجتماعات المسن��

هناك أخ�ار من ن�ع أ��� قتامة..

� الخارج �دأت آثار أقدامه تمت�� �الثلج، و�دا �اخ ال��ــــح
��

ء هو الشتاء األسود والجل�د القاتم.. �
متوحشا من�ش�ا.. �ل ��

لقد �دأت دورة المذءوب..

☆ ☆ ☆
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اير.. ف��

�
الحب هو ما فكرت ف�ه (س��لال راندولف) و�� راقدة ��

فراشها، ب�نما من نافذتها �دخل الضوء ال�ارد األزرق للقمر
..(1) ( � � يوم القد�س (فالنت��

المكتمل ��

�ن �طاقة ب��د�ة �مناس�ة ع�د اليوم تلقت (س��لال) ع��
الحب.. واحدة من الممثل (بول نيومان) وواحدة من (رو�رت
� الغرفة

ردفورد) وواحدة من (جون ترافولتا).. أ�قتها مفتوحة ��
أمامها �ض�ئها نور القمر األزرق الشاحب.. لقد أرسلتها لنفسها

�ما تفعل �ل عام..
� ضوء الشفق..

إن الحب جم�ل.. �أنه الزهور ��
� (تاركرز م�لز).. نعم.. �التأ��د..

إنهم �سخرون منها ��
األطفال �سخرون منها، ولو ضمنوا أنهم �ع�دون عنها، وأن

ي) ل�س ق���ا، فل��ما غنوا: ال�و�ستا�ل (ن��
� أر�عة» �أصواتهم الرف�عة الحلوة..

-�دينة �دينة.. اثنان ��
ء عن الحب وعن القمر.. إنها �دينة أ��� من �

ل�نها تعرف �ل ��
� هذە الل�لة ب�نما القمر �غمر

الالزم وتجارتها فاشلة، ل�نها ��
غرفتها بهذا اللون األزرق ع�� النافذة المغطاة �الجل�د فإنها

. �
تعتقد أن الحب ما زال ممكنا.. الحب ورائحة الص�ف اآل��

فجأة هناك خدش ع� زجاج النافذة..

تنهض من ع� الوسادة مرتكزة ع� كوعها.. إن ش�ال ما
.. �حجب ضوء القمر.. ال تدري ما هو ل�نه رجو��
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تنهض شاعرة أن هذا �له حلم.. إن هذا الجالس خلف
� الشارع �ل يوم تق���ا.. إن

النافذة رجل تعرفه.. رجل تمر �ه ��
� دائما. الحب �ش�ه القادم��

ة ع� زجاج النافذة ال�ارد ترى أن � ل�ن إذ تمرر �دها المكت��
هذا ل�س رجال ع� اإلطالق.. إنه حيوان.. ذئب أشعث عمالق،
� الثلج الذي

ومخال�ه ع� عت�ة النافذة، ومؤخرته مدفونة ��
�غ�� الجهة الغ���ة من ب�تها، هنا ع� ضوا�� ال�لدة.

)، وال�د أن عي�يها تخدعانها.. هذا � ل�ن هذا يوم (فالنت��
ل�س حيوانا.

ترفع النافذة ف�شعر ب��اح الل�ل تط�� ث��ــها خلفها فتعرف أن
هذا ل�س حلما..

ال يوجد رجل هناك، وتدرك �ش�ل ما أنه لم �كن هناك رجل
قط.

اجع للوراء ب�نما ي�ب الذئب العمالق إ� غرفتها.. ينفض ت��
فراءە فيتطاير الثلج �أنه سحا�ة من سحب الحلم.
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�
س �� متأخرا جدا تتذكر عامل اإلشارة الذي مزقه ذئب مف��

ك�خ اإلشارة فقط من شهر واحد.. نعم تذكرت هذا متأخرا جدا.
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يتقدم الذئب منها وعيناە الصفراوان تلمعان �جشع �ارد..
اجع إ� الوراء ح�� تصطدم قدماها �فراشها ف�سقط عل�ه، ت��

وتتهاوى..

�لمع ضوء القمر ع� فراء الوحش معط�ا ب��قا فض�ا.. وع�
� الهواء ال�ارد الذي دخل

المنضدة ترتجف ال�طاقات للحظة ��
� الهواء حول نفسها ق�ل أن

من النافذة.. إحداها طارت ودارت ��
� كسل ع� األرض.

�ستقر ��

� ع� الفراش.. �دا ع� �ل �ضع الذئب �د�ه المخلب�ت��
جانب منها.. �مكنها أن �شم أنفاسه حارة ل�نها ل�ست ك��ــهة..

عيناە الصفراوان تحدقان فيها.
أغمضت عي�يها ب�نما انقض عليها..

إن الحب �ش�ه الموت أح�انا..

☆ ☆ ☆
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مارس..
� �دأت تضعف مع دنو �انت آخر عاصفة جل�د�ة - ال��
� �ل شوارع المدينة..

الل�ل - قد ألقت األغصان المهشمة ��
� تحدث وتعالت أصوات �ش�ه طلقات الرصاص من الشقوق ال��
� األخشاب المتعفنة.. هذە أمنا الطب�عة تقلم أخشابها.. هكذا

��
� مكت�ة ال�لدة لزوجته وهو �قول (م�لت ستورمفولر) أم��

�ح��� القهوة..

، وقد استطاع � رجل نح�ل هو، ضيق الجبهة أزرق العين��
� ع�� � سجن من الخوف اث��

�ساديته و�سلطه أن ي��� زوجته ��
عاما.

ا لدرجة أنه �كررها المرة �ان (م�لت) �حب جملته هذە كث��
تلو األخرى.. نعم.. أمنا الطب�عة تقلم أخشابها.. فجأة تنقطع
� رعب.. �ل إنها �سكب

) زوجته �� األنوار و�شهق (دونا��
قهوتها..

� برود.. اآلن..
� هذا.. �قولها زوجها �� س�نظف��

.. حاال.. � حسن �ا حبي��

� الظالم ت�حث عن م�شفة أط�اق تجفف بها القهوة،
و��

فتصطدم ساقها �مسند األقدام.

� الظالم من
�سقط ع� األرض صارخة.. و�ضحك زوجها ��

ء آخر. �
قل�ه.. إنه �جد رعب زوجته مسل�ا أ��� من أي ��
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�ما قلمت أمنا الطب�عة �عض أخشابها، ي�دو أنها قلمت
� ل�لة (مارس) العص��ة هذە..

كذلك �عض خطوط ال�ه��اء ��
لقد غ� الثلج خطوط الضغط العا�� وازداد كثافة.. ح��

، وراحت تتلوى سقطت ع� األرض مثل عش من األفا��
وت�صق اللهب األزرق.. ولم �كن أحد من عمال ال�ه��اء قادرا

ع� الوصول إ� م�ان الخلل �س�ب الطرق الزلقة..
وساد الظالم �ل (تاركر م�لز).

د اشتد، و�أنما ش�عت العاصفة و�دأت تهدأ قل�ال، ل�ن ال��
وتجمدت الحقول ع� ش�ل سطح أب�ض براق.. ت��اعد السحب
�اشفة عن وجه القمر.. و�لمع الثلج الذي �غ�� الشارع الرئ���

كعظام م�ت.
ء ما. �

� الظالم �عوي ��
و��

ف�ما �عد لم �ستطع أحد تحد�د من أين جاء الصوت.. لقد
�دا �أنما هو آت من ال م�ان و�ل م�ان.

مثله مثل ضوء القمر الذي �غمر البيوت.. آت من ال م�ان
و�ل م�ان مثله مثل صوت بوق محارب من الشمال..

�ر �غفو جوارها.. �سمعه ) ب�نما زوجها ال�� �سمعه (دونا��
� شارع

� نافذة غرفة نومه ��
ي) إذ وقف �� ال�و�ستا�ل (ن��

� مكت�ة ال�لدة ال�دين �سمعه (لور�ل).. �سمعه (أو� �اركر) أم��
� ع� مقعد متحرك. ون ومن ب�نهم ص�� كث��

ال أحد يراە.. �ما ال �عرف أحد اسم الم�سكع الذي وجدە
ا إ� ال�لدة إلصالح � وصل أخ�� � الص�اح، ح��

عامل الط��ق ��
�ا�الت ال�ه��اء.. �ان مغ� �الثلج ووجهه ��خ �خة صامتة
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وقد تمزق قم�صه.. �ان الم�سكع وسط بركة متجمدة من دمه،
� حركة من ي�عد خطرا عن وجهه، وقد

�� � و�داە ما زالتا ممدودت��
� األصابع.. ترا�م الجل�د ب��

وحول جثته �انت آثار مخالب..
آثار أقدام ذئب..

☆ ☆ ☆
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أب��ل..
� منتصف الشهر استحالت آخر ه�ات العاصفة إ�

��
� (تاركرز

ء مدهش �حدث �� �
شالالت من المطر، وثمة ��

�
� بركة (ما��

ة.. لقد و� الجل�د �� م�لز).. لقد عادت الخ��
ى) � ط��ق الغا�ة المسماة (الغا�ة ال���

تلينجهام)، ورقع الجل�د ��
قد �دأت تضمحل.. ي�دو أن الح�لة الناجحة القد�مة س�نجح

هذە المرة من جد�د: لقد عاد ال��يع�

احتفل القوم �المناس�ة �ش�ل محدود برغم الظل الذي خ�م
� �عض الفطائر وضعتها ع� ال�لدة.. قامت الجدة (هيج) �خ��
� ال�ن�سة المعمدان�ة قرأ

د.. و�� ع� نافذة المطبخ ح�� ت��
الموقر (لس�� بوي) �عض أناش�د (سل�مان) وأل�� موعظة

عنوانها (ر�يع رضا الرب)..

� الحانة �حتفل سك�� ال�لدة (ك��س راي�سون) �المناس�ة
و��

�ش�ل أ��� دني��ة.. و�رمقه صاحب الحانة وساقيها (ب���
� الذي ال

� ضوء قمر أب��ل الف��
نحا �� � م��

رو�ر�سون) وهو �م��
�صدق.. و�قول للساق�ة:

-لو �ان الذئب س�فوز بواحد آخر، فأعتقد أنه س�كون
(ك��س).

تقول الساق�ة و�� تهز كتفيها:
-ال تقل هذا..

ون عاما.. تنوي ترك ال�لدة ).. أر�عة وع�� � فورني�� اسمها (إل��
� الص�ف.. إن موض�ع الذئب هذا قد �دأ يث�� رعبها.. �دأت

��
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� (بور�سماث).. والذئاب
تعتقد أن ال�قش�ش ر�ما �كون أفضل ��

الوح�دة هناك تل�س ث�اب ال�حارة..
� �كتمل القمر، غ�� م��حة.. � (تاركرز م�لز) ح��

إن الل�ا�� ��
أما النهار ف�كون أفضل وتحلق الطائرات الورق�ة ع� �ل يوم

� عنان السماء..
��

نال (برادي كيناس�د) - ال�الغ من العمر أحد ع�� عاما -
� ع�د م�الدە.. وقد فقد �ل إحساس له �الزمن وهو يرقب

��ا ��
� �دە �أنها

� السماء، و�رتجف خ�طها ��
الطائرة تعلو وته�ط ��

.. ء �� �
��

لقد ��� أن عل�ه العودة إ� الب�ت للعشاء.. ��� أن �ل
أصحاب الط�ارات الورق�ة األخرى قد رحلوا الواحد تلو اآلخر..

وقد طوى �ل منهم طائرته تحت إ�طه..
��� تماما أنه صار وح�دا.

ە دائما ما �كون رح�ل الضوء، وغزو اللون األزرق هما ما �خ��
�أنه تأخر.. وعندها يرى القمر يرتفع ع� حافة الحد�قة.

.. منتفخ برتقا�� اللون ول�س � للمرة األو� هذا قمر دا��
أب�ض شاح�ا، ل�ن (برادي) ال �الحظ هذا.. فقط �عرف أنه ���

ط��ال وأن أ�اە س�لومه ع� األرجح.. وأن الظالم قادم.

� المدرسة سخر من خرافات أصدقائه عن المذءوب الذي
��

. �
قالوا إنه قتل الم�سكع الشهر الما��

� الشهر الذي ق�له.
وقتل (س��لال راندولف) ��
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� الشهر الذي ق�له.. ل�نه ال �ضحك
وم) �� � و�س��

وقتل (أر��
اآلن.. و�ذ �حول القمر غ�شة أب��ل إ� ستار دموي، ت�دو له

القصص حق�ق�ة أ��� من الالزم.

�دأ �لف الخ�ط �أ�ع ما �ستطيع، جاذ�ا ال�� �عي��ة
الحمراو�ن من السماء المظلمة.. �جذ�ه ��عة ب�نما �موت
� الهواء الطلق.

ال�س�م، ون��جة لهذا تهوي الطائرة وراء المنصة ��

� عص��ة
يتقدم نحوها وهو �لف الخ�ط �لما تقدم.. ناظرا ��

� �د�ه لألمام والخلف.. ذكرە
�� � إ� الوراء.. وفجأة �دأ الخ�ط يه��

� مجرى نهر
ة �� � �مسك �سمكة كب�� هذا �خ�ط الص�د ح��

� توتر مقط�ا..
(تاركرز).. ينظر إ� الخ�ط ��

� سماء الل�ل و��خ (برادي
فجأة �دوي زئ�� م��ــــع ��

كيناس�د).. اآلن هو �صدق.. نعم �صدق.. ل�ن تأخر الوقت
جدا، وقد ذاب ص�احه وسط الزئ�� الذي �دأ يتعا� إ� أن صار

عواء..

الذئب يركض نحوە.. يركض ع� قدم�ه.. فراؤە المشعث
ان براقان.. � له�ب القمر.. وعيناە مص�احان أخ��

برتقا�� اللون ��
، وقد حلت � � ت�دوان آدميت�� � إحدى ال�دين.. ال�دين اللت��

و��
� � �ش�ه ال��.. إنها ته�� المخالب م�ان األصابع، يرى طائرته ال��

� جنون..
��

� تح�طان �ه.. � جافت�� �ستدير (برادي) للهرب، ل�ن ذراع��
و�شم ش�ئا هو م��ــــج من الدم والقرفة

� اليوم التا�� ملتصقا �النصب التذ�اري للحرب،
و�جدونه ��

� إحدى �د�ه..
�ال رأس و�ال أحشاء.. وطائرة ال�� ��
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� الصعود إ� السماء، ب�نما ف��ق
اقص الطائرة �أنما ت��� ت��

اقص ألن ال�حث �عود أدراجه مذعورا شاعرا �الغث�ان.. ت��
ال�س�م قد صحا..

اقص �أنما �� تعرف أن هذا يوم مناسب للطائرات ت��
الورق�ة.

☆ ☆ ☆
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مايو..
� ال�ن�سة المعمدان�ة، حلم

عش�ة يوم (العودة للدار) ��
�
الموقر (لس�� لوي) �حلم م��ــــع صحا منه يرتجف غارقا ��

العرق، ناظرا ع�� نوافذ ب�ت ال�اهن ع�� الط��ق �ان �ستطيع أن
�
ي�� كن�سته.. ضوء القمر �دخل من نوافذ غرفة النوم ��

ى المذءوب الذي � ثا�ت.. �خطر له أنه للحظة س��
شعاع ف��

يتحدث عنه الجميع، ثم �غمض عي��ه و�ستغفر هللا ع�
تصد�قه هذە الخرافات.

ل�ن الحلم.

� احتفال (العودة
� الغد، و�ان �عظ ��

� هذا الحلم �ان ��
��

للدار).. و�دال من أن يرى مقاعد خال�ة أو مليئة �ما �حدث أ�ام
األحاد، �ان �ل مقعد مليئا..

� هذا الحلم رأى نفسه �عظ �قوة نار�ة لم �عتد أن �عظ
��

بها.. اليوم لمست لسانه قوة هائلة وأدرك أنه إنما �ل�� أعظم
: (الوحش � ح�اته.. و�ان موضوعها هو التا��

موعظة ألقاها ��
� ب�ننا).. �ان �دور حول هذە النقطة شاعرا أن �لماته

�م��
صارت شع��ة، وأن صوته يزداد قوة..

� �ل م�ان.. الش�طان �مكن أن
إن الوحش - �ما قال لهم - ��

ي � المدرسة الثان��ة.. �ش��
� رقصة ��

� أي موضع.. ��
يوجد ��

ة.. ر�ما � المتجر.. �قف أمام الص�دل�ة.. �لتهم شط��
عل�ة تبغ ��

ة تو.. ر�ما �أ�ل فط�� � قاعة ال�و�ش��
�ان الوحش جالسا جوارك ��

.. � الشارع الرئ���
� مطعم (ثرثر وامضغ) ��

��
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سوا اآلن صار صوته همسا.. لقد استحوذ عليهم تماما.. اح��
من الوحش.. ر�ما اب�سم وقال إنه جارك.. أسنانه حادة و�مكنك
� (تاركرز م�لز)

أن ترى تقلب عي��ه.. إنه الوحش.. وهو هنا ��
�الذات..

ل�ن فجأة ينهار وتتخ� عنه طالقة لسانه.. ألن ش�ئا م��عا
� كن�سته

�حدث هناك ��

.. �لهم الثالثمائة � � يتحولون إ� مذءو��� إن المستمع��
ي) معلمة الب�انو.. جسمها العا�س � مستمع.. (فيول�ت ما���
النح�ل �مت�� فجأة.. أنفها ي�سطح و�طول.. مدرس العلوم
ت ف��مان) يزداد �دانة، وخصالت شعر ق��ة ال�دين (أل��
ك ت�ب من صدرە، �ما ي�ب ال�اي من األر�كة القد�مة� �الزن��
� عن أسنان غل�ظة �مفاتيح اجعان �اشفت�� شفتاە السمي�تان ت��

الب�انو�

� خوف، ب�نما �سود
اجع الموقر (لوي) عن من�� الوعظ �� ي��

.. و��خ الرجل: الفو��
� �ل م�ان� �ل م�ان.

- الوحش� إنه ��

ل�ن صوته لم �عد صوته.. لقد تحول إ� ن�ع من العواء �ال
� نظر ل�د�ه رأى أنهما تحولتا إ� مخالب.. مقاطع.. وح��

عندها صحا من النوم.
هذا مجرد حلم.. كذا فكر وهو �عود لفراشه.. فقط حلم..

الحمد �.
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� ص�اح األحد.. ص�اح يوم (العودة
� فتح ال�ن�سة �� ل�نه ح��

للدار)، لم �كن ما رآە حلما.. هذا جسد (�ال�د كورل�س) الذي
تو� التنظ�ف ط�لة أعوام.. هذا جسدە وقد ف�غ من األحشاء

معلقا من قدم�ه ومك�سته �ق��ه.
لم �كن هذا حلما.. فقط تم�� الموقر (لوي) لو �ان كذلك..

�فتح فمه.. ��خ �أع� صوته..
� هذا العام جاء الوحش معه.

لقد جاء ال��يع ثان�ة.. و��

☆ ☆ ☆
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يونيو..
� أق� ل�ا�� العام، �قف (أل�� ن��فلر) صاحب مق� (ثرثر

��
وامضغ، �لمع المنصة المصنوعة من (الفورما��ا)، وقد رفع ���
�
.. إن المق� �� � � الموشوم�� قم�صه �اشفا عن ساعد�ه العضلي��

هذە اللحظات خال تماما، وهو ين�� عمله ف�قف �عض
الوقت.. ينظر إ� الشارع و�تذكر ش�ا�ه األول..

ينفتح ال�اب الذي �قود إ� الص�ف، و�سمح �دخول ت�ار
هادئ من ضوء القمر.. إنه �عتقد أن المق� خال ألن الوحش
) لم �كن خائفا وال قلقا.. ألن �

� ضوء القمر، ل�ن (أل��
�� �

�م��
ون رطال، وأ��� هذا الوزن عضالت ممتازة وزنه اثنان وع��
�
ا��سبها من ال�ح��ة.. لم �قلق ألنه �عرف أن ال��ائن س�أتون ��

الص�اح طل�ا للب�ض وال�طاطس المحمرة والقهوة..
�قول لنفسه: ر�ما أغلق م�كرا هذە الل�لة..

� الس�نما..
ر�ما �ان الوقت مناس�ا للذهاب للحفلة التال�ة ��

س�نما س�ارات.. يونيو.. سماء دافئة وقمر مكتمل.. يوم مناسب
.. �

لتذكر غزوات الما��
يتجه آللة القهوة عندما ينفتح ال�اب خلفه.. �ستدير..

- ه�ه� ك�ف حالك؟

ة �سأل ألن العم�ل ز�ون لد�ه برغم أنه ال يراە �عد العا��
ص�احا أ�دا..

يهز ال��ون رأسه و���ادل الرجالن ع�ارات ودودا..
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) ب�نما الرجل �جلس إ� أحد المقاعد العال�ة �
�سأله (أل��

: المواجهة لل�اون��

- قهوة؟
- من فضلك.

حسن.. حسن.. ما زال الوقت �اف�ا للحاق بهذە الحفلة..

�ستدير إ� آلة القهوة.. ال �شعر �أنه ع� ما يرام هذە الل�لة..
م��ض ر�ما.. مرهق ر�ما.. ل�ن الوقت ما زال م�كرا ع�..

� غ�اء..
) فمه �� �

هنا ت��ل الصدمة �ق�ة أف�ارە.. و�فتح (أل��
ء �

إن آلة القهوة من المعدن المقاوم للصدأ و�� تلمع مثل أي ��
� هذا المق�.. تلمع �المرآة.

��

� سطحها العا�س المقوس يرى ش�ئا ال �صدق، �ما أنه
و��

مخ�ف..

�
إن ز�ونه الذي يراە �ل يوم، والذي يراە الجميع �ل يوم ��

.. وجهه �لتوي.. �ذوب.. ي�سع.. قم�ص (تاركرز م�لز)، يتغ��
� ي�تفخ و�تمدد.. فجأة تتمزق الخ�اطة، و�ل ما ال��ون القط��
� مسلسل، �حب ابن أخ�ه

) أن هذا المشهد �ان �� �
يتذكرە (أل��

(راي) أن يراە: الرجل األخ�� (2).

لقد صار وجه ال��ون ال�اسم الرقيق ش�ئا حيوان�ا.. عيناە
اء ذهب�ة مخ�فة.. ��خ ال��ون الب�يتان صارتا أفتح.. صارتا خ��
ل�ن �خته تتهشم.. �سقط مثل مصعد وتتحول إ� عواء

غاضب غ��ب.
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ء.. الوحش.. المذءوب.. أ�ا ما �ان.. �قف أمام �
إنه ال��

ال�اون�� و�زأر.

) ف�صدم ردفه دورق القهوة.. �سقط هذا ع� �
�ستدير (أل��

� �ل م�ان وتحرق �احل�ه..
األرض وت�ت�� القهوة الساخنة ��

��خ ألما وخوفا.. نعم هو خائف.. لقد ��� وزنه الثق�ل
وعضالت ال�ح��ة الممتازة..

ء إال الوحش.. �قف هنا �
��� ابن أخ�ه (راي).. ��� �ل ��

� أحد أفالم الرعب.. وحش خ�ج من الشاشة فجأة.
مثل وحش ��

لق فوق � ) تفاد�ه.. ل�نه ي�� �
) و�حاول (أل�� �

ي�ب ع� (أل��
�قا�ا الدورق المهشم و�سقط ع� مشمع األرض�ة األحمر.

� ثم ألم أحمر، إذ م��د من العواء وف�ضان من الزف�� الدا��
� عضلة ظهر الرجل.. �غرق الدم

تغوص أن�اب الوحش ��
.. األرض�ة وال�اون��
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ف �قوة، و�حاول � ) واقفا ع� قدم�ه وظهرە ي�� �
يتأرجح (أل��

.. ضوء قمر الص�ف �سبح من � ال�اخ، ب�نما ضوء القمر الدا��
النافذة..
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ينقض الوحش ثان�ة..
..( �

وضوء القمر آخر ما يراە (أل��

☆ ☆ ☆
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يوليو..
ثم إلغاء احتفال الرابع من (يوليو).. يوم االستقالل.

� كوزلو) ال�ث�� من التعاطف من أقرب الناس
ولم يتلق (مار��

هم بهذا.. ر�ما ألنهم لم �فهموا عمق ألمه. � أخ�� إل�ه، ح��
قالت له أمه �جفاء:

- ال تكن أحمق..

ر لنفسها هذە و�� دائما جافة معه.. و�انت تحاول أن ت��
الخشونة من جانبها، فتقول إنها لن تفسد الف�� لمجرد أنه

� ح�اته ع� مقعد متحرك.
� �ا��

معوق.. لمجرد أنه س�م��
�ه ع� ظهرە: �قول أبوە وهو ���

� جدا � - فقط انتظر ح�� العام القادم.. س�كون أفضل مرت��
� ه�ه� ى أيها الصغ�� جدا.. س��

� مدرسة (تاركرز
��ة ال��اض�ة �� مان كوزلو) مدرس لل�� (ه��

( �
ە (مار�� م�لز) لقواعد اللغة، قد اعتاد أن ��لم ابنه �ما �عت��

) �جعل أ�اە �
صوت الصديق األ��� سنا.. الحق�قة �� أن (مار��

� عالم من األوالد أصحاء الجسد،
عص��ا نوعا.. إن أ�اە �ع�ش ��

الذين ي�سا�قون و�لعبون ال�رة و�س�حون س�احة تتا�ع�ة.. و�ذ
).. جالسا ع� مقعدە المتحرك �

يوجههم لهذا �له �ان يرى (مار��
� �ص�� عص��ا �ان يت�لم يراقب.. �ان هذا �جعله عص��ا وح��
« �صوت الصديق األ��� و�قول «ه�ه�» و «أيها الصغ��

و«جدا.. جدا».
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ى: تقول أخته ال���
ء أردته. �

ا لم تظفر ��� - ها ها.. أخ��

ها إ� أي حد ي�تظر هذا اليوم من عام � �خ�� تقولها ح��
آلخر.. األلعاب النار�ة و���ق الضوء الذي تل�ه فرقعة تقول «ك��
ة.. و�� � العا��

ة ب�نما هو �� � الثالثة ع��
وامب�».. إن (ك�ت) ��

) لمجرد أنه ال �ستطيع �
مقتنعة �أن الجميع �حبون (مار��

.. و�� م�ورة ألن األلعاب النار�ة ألغ�ت. �
الم��

ا. ح�� الجد الموثوق بتعاطفه لم يتأثر كث��
.. � -ال أحد �مكن أن �ل�� الرابع من يوليو �ا ب��

فة يرمق � ال��
�قولها �لهجته السالف�ة الثق�لة.. �ان �جلس ��

� �دە.
الغا�ة ال�ع�دة، و�أس من (الشنا�س) ��

- فقط س�لغون األلعاب النار�ة.. وأنت تعرف الس�ب.

� الصحف �طلقون
) �عرف الس�ب.. إنه القاتل.. �� �

و(مار��
) قد سمع ال�ث�� من الق�ل �

عل�ة (قاتل ال�در).. ل�ن (مار��
� الصف ق�ل انتهاء الدراسة.. قال ال�عض إن قاتل ال�در

والقال ��
ل�س رجال ع� اإلطالق.. ل�نه �ائن خارق.. مذءوب ر�ما.. لم
�
� ال �عملون إال �� ) هذا ألنه اعت�� أن المذءو��� �

�صدق (مار��
ض أن هناك قاتال مجنونا هناك، ال أفالم الرعب، ل�نه اف��

� �كتمل القمر �درا. � القتل إال ح��
يرغب ��

ل�ن األلعاب النار�ة قد أوقفت �س�ب حظر التجوال القذر.

� � والزهور ال�� � ل�ل الص�ف الدا�� .. تع�� � له ال�ث�� و�انت تع��
� (يناير) يرمق الثل�ج و�ري رفاقه

� السماء.. �ان �جلس ��
تتفتح ��
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لجون ع� الجل�د، ب�نما هو ال �جد ما �قوم �ه.. � �لعبون و���
و�ان ي�تظر الص�ف ��ل جوارحه.

) �شعر �أن ع�د الرابع من �
دعك مما �قول اآلخرون.. (مار��

(يوليو).. ع�دە هو �الذات قد قتلوە قتال.

فقط خاله (آل) الذي جاء إ� المدينة هذا الص�اح ل�أ�ل
� ذلك

السالمون والفاصول�ا الطازجة مع األ�ة، �ما �� العادة ��
اليوم، هو من فهم.. أص�� �اهتمام وهو يرتدي ثوب الحمام
�
الذي ي�ساقط منه الماء.. (�ان اآلخرون ينعمون �الس�احة ��

حوض الس�احة �الجهة األخرى من الدار)..

� معوقا �ما
- هل تفهم ما أعن�ه؟ ل�س لألمر عالقة �كو��

� األلعاب النار�ة وأم���ا ذاتها تظن (ك�ت)، أو خلط لألوراق ب��
ء ما �

�ما �ظن جدي.. فقط ل�س من العدل أن يتطلع المرء ل��
� (فكتور �اول) ومس�شار ال�لدة

ة ط��لة.. ل�س عدال أن �أ�� ف��
� �كون ش�ئا ت��دە �قوة.. هل � إ�اە.. ل�س ح��

�� �سل�ا��
؟ � تفهم��

..( �
� �الم (مار��

ساد صمت ط��ل ثق�ل ب�نما فكر الخال ��
) ص�اح األب من حمام الس�احة: �

� �� �سمع (مار��
صمت �ك��

- رائع �ا (ك�ت).. رائعععععع�
قال الخال:

- أنا افهمك، ولدي فكرة ال �أس بها.. ر�ما �ان بوسعك أن
تحتفل احتفالك الخاص.

؟ � - ماذا تع��
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.. فلدى ما أر�د أن تراە.. �
- تعال لس�ار��

� المح�ط �الب�ت ق�ل أن �فهم وانطلق ع�� الط��ق األسفل��
) ما ي��د. �

(مار��

تدح�ج مقعدە المتحرك إ� الط��ق، �ع�دا عن الضح�ات
الصارخة من الحمام.. �ان صوت المقعد الخف�ض هو الموس�قا

) �سمعها ط�لة ح�اته �لما تحرك. �
� ظل (مار�� ال��

�انت س�ارة خاله من طراز (مرس�دس) و�انت أمه �سخر
) �ان �حبها، وقد أخذە خاله بها ذات �

منها دوما.. ول�ن (مار��
مرة إ� الغا�ات المح�طة �ال�لدة.. وقاد خاله الس�ارة ��عة
) بهذا، وقال له إنه لن �

ا ل�نه لم �خ�� (مار�� � ك�لوم�� ثمان��
) وظلت �

�خاف ما دام ال �عرف ال�عة.. ولم �خف (مار��
ة الضحك. معدته تؤلمه ط�لة اليوم التا�� �س�ب ك��

� الع��ة ووضع عبوة ثق�لة
� درج القفازات ��

مد الخال �دە ��
) وقال: �

مغلفة �الس�لوفان ع� �د (مار��
.. - �ل رابع من يوليو وأنت �خ��

ة ع� الغالف.. ) هو كتا�ة ص�ن�ة مث�� �
�ان أول ما رآە (مار��

� صدرە.. �انت العبوة مليئة
ثم رأي ما �الداخل وخفق قل�ه ��

�األلعاب النار�ة..

) شفت�ه ليت�لم وقد أخرسه ال�ور.. ل�ن ش�ئا �
حرك (مار��

لم �خ�ج..

- أشعل الفت�ل.. اخفضها.. ثم تطلق الصوار�ــــخ ألوانا ال
�
.. األناب�ب ذات الع�� توضع �� � ح� لها �أنها أنفاس التن��
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ة تطلق زجاجة م�اە غاز�ة فارغة، وأشعلها لتنطلق.. الصغ��
ان.. نافورات من الن��

) ال�الم: �
ا استطاع (مار�� أخ��

.. شكرا - شكرا �ا خا��

-ل�ن ال تقل ألحد من أين جئت بها.. إن الحصان األع� ال
�ستف�د من هزة الرأس أ��� مما �ستف�د من الغمزة..

.. �التأ��د.. - �التأ��د �ا خ��

) لم �عرف عالقة الخيول العم�اء وهزة الرأس �
برغم أن (مار��

�األلعاب النار�ة.
� �الم��د..

� (ب��دجتون) �مكنه أن �مد��
- أنا أعرف رجال ��

احتفل �الرابع من يوليو �عد أن ينام الجميع.. ال �شعل أي
صاروخ صاخب فتوقظ الجميع.. و�حق السماء ال تفجر رأسك

� مرة أخرى أ�دا. � أخ�� و�ال لن ت�لم��

ثم ضحك الخال وركب س�ارته وأدار المحرك.. ول�ح �ذراعه
) وابتعد ب�نما الف�� مازال �ف�ش عن �لمة شكر. �

محي�ا (مار��

.. ثم وضع جلس هناك ل�ضع دقائق �حاول جاهدا أال ي���
ل.. صار عل�ه اآلن أن ي�تظر ح�� � � جي�ه وعاد إ� الم��

العبوة ��
ينام الجميع.

�ان أول من دخل الفراش ل�لتها.. تدخل أمه وتق�له
� �العصا تحت المالءة)، (وتتحا�� النظر إ� رجل�ه الش�يهت��

و�سأله:
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)؟ �
- أنت �خ�� �ا (مار��

- نعم �ا ماما..
تصمت �أنما ستقول ش�ئا آخر، ثم تهز رأسه وت�تعد..

تدخل أخته (ك�ت)، و�� ال تق�له.. إنما �الض�ط تلصق
� شعرها وتهمس:

رأسها �عنقه ح�� �شم رائحة ال�لور ��
- هل ترى؟ لن تظفر دائما ��ل ما ت��د لمجرد أنك معوق..

� لو عرفت ما أحصل عل�ه. - ر�ما تندهش��
� ارت�اب ق�ل أن تن�ف.

�قولها بنعومة فتنظر له للحظة ��

ا و�جلس ع� طرف فراشه و�ت�لم �ط��قة � أبوە أخ��
�أ��

الصديق األ��� المألوفة:

�
؟ أنت م�كر الل�لة �� ء ع� ما يرام أيها الرجل ال�ب�� �

- �ل ��
دخول الفراش

. � - مرهق فقط �ا أ��
� عجلة:

) و�نهض �� �
� (مار��

ب األب إحدى سا�� ���

- آسف �خصوص األلعاب النار�ة.. ل�ن �ل ما عل�ك هو أن
ت�تظر ح�� العام القادم�

) اب�سامة غامضة. �
يب�سم (مار��

ل ح�� �دخلوا الفراش. � � الم��
اآلن ي�تظر �ا��

� غرفة
استغرق هذا دهرا.. التلف��ون ال �كف عن العمل ��

� العروض الهزل�ة.. دورة الم�اە
المع�شة مع الضح�ات المعل�ة ��
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ثر ع� � غرفة الجد ال تكف عن الطرطشة واالنفجار.. وأمه ت��
��

الهاتف تتم�� ألحدهم ع�دا سع�دا.. من المؤسف أن األلعاب
) ح��ن �س�ب هذا، وتضحك.. من �

النار�ة ألغ�ت.. إن (مار��
.( �

� تتعامل مع (مار�� الغ��ب أنها ال تضحك أ�دا ح��

� تتحول السا�عة والنصف إ� ومن وقت آلخر ع� ح��
التاسعة والنصف - تزحف �دە تحت الوسادة للتأ�د من أن
� � التاسعة والنصف ح��

عبوة الس�لوفان ما زالت هناك.. و��
ل � ، �دا أن الم�� �

�سلل ضوء القمر ل�غمر الغرفة �لها �اللون الف��
�دأ يهمد قل�ال.

انطفأ التلف��ون ونامت (ك�ت) - �عد ما احتجت ألن �ل
� الخارج يت�لمان،

صد�قاتها ينمن �عد هذا - وجلس األبوان ��
ل�نه ال �سمع من ال�الم إال غمغمة.. و..

� لمس العبوة ثان�ة �ان الب�ت صامتا تماما ر�ما نام.. ألنه ح��
والقمر ازداد تألقا.

�أخذ اللفافة مع صندوق الثقاب الذي أخذە ق�ل هذا..
� ج�ب منامته و�تأهب المغادرة الفراش.

ء �� �
�دس �ل ��

) ل�نها ل�ست صع�ة جدا �ما �
وهذە عمل�ة �ال�س�ة لـ (مار��

يتوهم ال�عض.. قدماە ال �شعران ع� اإلطالق فال ألم.. يتعلق
ل قدم�ه واحدة � �الفراش و�جذب نفسه لوضع الجلوس.. ثم ي��
تلو األخرى، ب�د واحدة ألن األخرى تتعلق برأس ال��ر.. ذات
مرة جرب استعمال ال�دين فانقلب ع� رأسه وه�ع الجميع

وە: ل��
� � � الغ��

- أيها االستعرا��
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� أذنه بوحش�ة، ب�نما هو م� ع�
كذا همست (ك�ت) ��

االب�سام برغم أن شفته تمزقت.

- ت��د أن تقتل نفسك؟
ثم غادرت الغرفة �ا��ة.

اآلن هو �ستعمل �د�ه ل�صل إ� المقعد المتحرك.. قدماە
� �جرهما خلفه.. الضوء

عد�متا النفع تمثالن ثقال عل�ه و�كت��
القمري ساطع إ� حد أنه ير� ظله بوض�ح ع� األرض أمامه..

ل الصامت.. � د أنفاسه مصغ�ة للم�� �صعد إ� المقعد، و�س��
� احتفال الرابع من يوليو لنفسه ولن �عرف أحد.. ر�ما ح��

س����
فة ولن يهم وقتها. � ال��

� �جدون الرماد المشتعل �� الغد ح��
.. هذا ما قال خاله.. � ألوان ال ح� لها �أنها أنفاس التن��

� صمت.
� من التنفس �� ل�ن القانون ال �منع التن��

، و�تأ�د من أن ال�طار�ة �
�شغل محرك ال�ر�� ال�ه��ا��

فة .. اآلن يواجه ال�� � مشحونة.. �دوس ع� زر االتجاە لل�م��
ف�دوس ع� زر الس�� لألمام.

�فتح المزالج ع� ال�اب.. �ضغط زر التقدم لألمام..
و�خ�ج..

�مزق العبوة ثم يتوقف.. وقد أ�ە ل�ل الص�ف صوت
ال�اص�� ال�ع�د الموحش، وال�س�م الهادي الذي �حرك أوراق

األشجار ع� حدود الغا�ة.
� للقمر..

�ق غ�� األر�� وال��
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.. �شعل الثقاب.. �شعل واحدة من لن ي�تظر أ���
المفرقعات ع� ش�ل أف�.. و�راقبها و�� تقذف اللهب األزرق

المخ�� وتك�� �السحر.. ت�صق اللهب من ذ�لها.
إنه الرابع من يوليو� الرابع�

�شعل واحدة أخرى من هذە المتفجرات و�راقب اللهب
ق الجم�لة تفعم هواء األصفر الخارج منها.. رائحة ال�ارود المح��

الل�ل �انتظار ال��ــــح ح�� تحملها �ع�دا..

هناك متفجرات من الن�ع الذي �حدث (فرقعة)، وهذا ال
�
�� � يناس�ه ألنه سيوقظ الب�ت �له.. ذعر.. هلع.. إطفاء.. وص��

ان. � غرفة الف��
� �ق�ة ح�اته ��

ة من عمرە �م�� العا��
� حجم ق�ضته..

مد �دە وانت�� أ��� المتفجرات طرا.. �ان ��
أشعله وألقاە ع� األرض..

مأل الضوء األحمر سماء الل�ل، وع� هذا الضوء المحموم
� فة ته�� ) أن يرى غصون الشجر تحت ال�� �

استطاع (مار��
وت��اعد..

ثمة صوت خافت.. ونصف سعلة ونصف زمجرة..
ثم �ظهر الوحش..

�قف للحظة و��شمم الهواء.. ثم �صعد المنحدر إ� ح�ث
�
).. الذي راح يرمقه وعيناە جاحظتان وجسدە من�مش �� �

(مار��
مقعدە..

� ع� قدم�ه
� ل�ن من الواضح تماما أنه �م�� إن الوحش من��

�
� الرجال.. والضوء األحمر يتوهج ��

� �ما �م��
.. �م�� � الخلفيت��
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عي��ه..

يتحرك ب�طء.. منخراە ي�سعان �ش�ل منتظم.. �شم
الضح�ة.. �الذات �شم رائحة ضعفها..

� لها لون ال��د، �اشفة يزمجر ثان�ة وتتقلص شفته العل�ا ال��
عن أسنان مصفرة حادة..

�اد �صل إل�ه.. �داە �شبهان وال �شبهان �دي اإل�سان..
) مجموعة المفرقعات الصاخ�ة.. �

� يتذكر (مار�� �دنو منه ح��
دون أن �دري أنه فعلها �شعل عود ثقاب و�شعل الفت�ل..

ات الدق�قة ع� ظهر �دە. ر و�حرق الشع�� ينطلق ال��

ا م�سائال اجع المذءوب للوراء للحظة مرت��ا.. �صدر زئ�� ي��
� وجهه.

) �المفرقعات �� �
.. هنا ير�� (مار�� نصف آد��

ان واألصوات، ح�� إن الوحش �طلق �خة ألم تنطلق الن��
( �

� وجهه، و�ري (مار��
ك أثرها �� وغضب.. واالنفجارات ت��

�
� الوحش ت�ت�� إذ انفجرت فيها أر�عة صوار�ــــخ �� إحدى عي��

.. �
� ألم حق���

اللحظة ذاتها.. اآلن هو �مسك وجهه ��
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ل (كوزلو) استدار الوحش نحو � � م��
ء النور �� �

و�ذ أ��
األحراش تار�ا وراءە رائحة الفراء المحروق، وال�خات األو�

ل.. � الحائرة من الم��
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جاء صوت أمه خال�ا من الجفاء:

- ماذا حدث؟
وجاء صوت أب�ه:

- من هناك �حق السماء؟

؟ ).. هل أنت �خ�� �
- (مار��

� مقعدە يرمق الصاروخ الموشك ع�
�� ( �

�جلس (مار��
وق الشمس.. � ل�� االنتهاء.. لله�ه اآلن ذلك اللون الوردي المم��
إنه مصدوم ال �ستطيع ال��اء.. ل�ن صدمته ل�ست عاطفة
مونت) سلونه غدا إ� (ف�� سوداء، برغم أنه �عرف أن أهله س��
طة أن ل�ق�م عند عمه ح�� نها�ة الص�ف (س�توقع رجال ال��

قاتل الل�ا�� المقمرة س�عود لالنتقام منه).

إنه ل�شعر �ابتهاج عظ�م أقوى من الرعب.. لقد نظر
� عي��ه.. وعاش.

للوحش ��

�اإلضافة لهذا هو �شعر ��ور لن �فهمه أحد أ�دا؛ ألن
ء.. �

األلعاب النار�ة تمت برغم �ل ��

�
ك ندو�ا �� و�رغم أن أب��ه يت�لمان عما إذا �ان الحادث سي��

) آمن من قل�ه أن هذا �ان أجمل رابع من �
شخص�ته، فإن (مار��

� ح�اته.
يوليو ��

☆ ☆ ☆
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أغسطس..
ي): �قول ال�و�ستا�ل (ن��

- ط�عا أعتقد أن هذا مذءوب.

� الغالب عمدا وع� س��ل االستعراض
يت�لم �صوت عال.. ��

� صالون حالقة (ستان) وتصمت المحادثات
ف�سود الصمت ��

� � ال��ائ�� ب��

�
�ان هذا منتصف أغسطس.. أشد شهور أغسطس حرارة ��

تار�ــــخ (تاركرز م�لز).. واليوم �كتمل القمر ثان�ة لذا ت�تظر ال�لدة
� توتر حا�سة أنفاسها.

�لها ��

ي) مستمع�ه ثم يتجه إ� مقعد يتفقد ال�و�ستا�ل (ن��
الحالق األوسط، وهو يت�لم برصانة.. يت�لم �حنكة.. يت�لم �أنه
ي رجل عالم نفس.. �ل هذا من �قا�ا دراسته الثان��ة.. (ن��
� عالم ال��اضة

� المدرسة ل�نه تفوق ��
� لم �كن �ارعا جدا �� مكت��

ال�دن�ة)..
�قول لهم:

.. ن�ع من الشخص�ات � - هناك أناس هم خل�ط من رجل��
المنفصمة.. تعرفون هذا.. هؤالء أنا أدعوهم مر�� الفصام

.. � المالع��
م الذي �حي�ه، و�واصل: � للصمت المح��

�صمت و�ص��

- أنا أعتقد أن هذا الرجل.. أعتقد أنه ال �عرف ما �قوم �ه
� �كتمل القمر.. �خ�ج ل�قتل أي شخص، و�مكنه أن �كون ح��
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� محطة
� م�ف.. عامال ��

أي شخص.. �مكنه أن �كون �افا ��
نفط.. ر�ما هو واحد منا اآلن.. من جهة أنه ي�دو حيوانا من
� أوافق.. �ا من الخارج.. �مكن�م أن تراهنوا ع� أن�� الداخل و���
� أع�� أن هناك شخصا �خ�ج منه الشعر

ل�ن لو حس�تم أ��
� ضوء القمر.. ال.. هذا الهراء لألطفال..

و�عوى ��

� كرة الشحم
�سأله (ستان) الحالق وهو �عمل جاهدا ��

ي)، ومقصه الحاد �عمل.. س��ب.. س��ب.. تحت عنق (ن��
س��ب:

ي)؟ � (كوزلو) �ا (ن�� - ماذا عن الص��
- هذا يؤكد ما قلته.. هذا الهراء لألطفال..

� كوزلو)..
� الحق�قة �ان ساخطا �س�ب ما حدث مع (مار��

��
� هو أول شاهد ع�ان ع� المجنون الذي قتل ستة إن هذا الص��
� ن��فلر).. ثم

� ال�لدة، �ما فيهم صد�قه الع��ز (أل��
أشخاص ��

؟ ال.. هل �عرف ح�� م�ان � هل سمحوا له �استجواب الص��
� أرسلتها له ؟ ال.. فقط عل�ه أن �قرأ الشهادة المكت��ة ال�� � الص��

� و�ر�� �ما منحوە إ�اە. طة الوال�ة، وأن ينح�� ��

طة ة.. �� � �لدة صغ��
�ل هذا ألنه كو�ستا�ل �ال أهم�ة ��

�� طفل ال �ستطيع أن �عقد ر�اط ە مجرد �� الوال�ة تعت��
حذائه.. ألنه ال �ل�س ق�عاتهم الفاخرة.

والشهادة� إنها تصلح الستعمالها كن�ع من ورق التوال�ت ال
� أ���

، فقد �ان ارتفاع الوحش س�عة أقدام، � حسب �الم الص��
و�ان الشعر األسود �غط�ه.. �انت له أسنان حادة وعينان
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اوان.. �انت له مخالب ت�دو �ال�دين.. �عتقد أنه �ان خ��
�ذ�ل.. ذ�ل�

� الصف �انتظار الحالقة:
) من م�انه �� � � فران�ل�� قال (كي��

- ر�ما هذا ثوب تنكري �ضعه الرجل.. مثل القناع �ما تعلم..
� ثقة وهو �دير رأسه ليؤكد �المه:

ي) �� �قول (ن��
- ال أعتقد هذا..

اجع �المقص ��عة �� ال �غرس ف�ضطر (ستان) إ� ال��
� �ان �حلقها.. � كتلة الشحم ال��

النصل ��

- ال أعتقد هذا.. إن األمر واضح.. أمر واضح من الناح�ة
� �جلس ع� مقعدە المتحرك النفس�ة المنطق�ة اللعينة.. الص��
�
�� � ات من القصص المرع�ة عن المذءو��� و�سمع ع��

� الظالم يراقب الغا�ة ل�ال، فلو
المدرسة.. اآلن هو �جلس ��

� ضوء القمر العتقد أنك
� الل�ل ��

خرجت أنت نفسك إل�ه ��
ذئب�

� توتر
�� ( � �ضحك (كي��

� ال تصمد ع� ي) ال�الم – شهادة الص�� -ال.. - يواصل (ن��
اإلطالق.

� ب�ت خالته
� أخذت منه �� � كوزلو) ال��

وتذكر شهادة (مار��
� (ستوي).. لقد تجاهل ال�و�ستا�ل هذە الفقرة:

��

«أر�عة من المتفجرات أصا�ت جانب وجهه.. أعتقد أنه قد
فقد عينا.. عينه ال��ى..
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� هذە الفقرة - وهو لم �فعل -
لو فكر ال�و�ستا�ل مل�ا ��

� شهر
� الق��ة �لها و��

ا جدا، ألنه لم �كن هناك �� لضحك كث��
أغسطس الحار هذا عام 1984، إال شخص واحد �ضع ضمادة
� �ل � هذا الشخص من ب��

ع� عينه.. من المستح�ل أن تفكر ��
ي) أن تكون أمه اآلخ��ن �اعت�ارە القاتل.. ل��ما صدق (ن��

العجوز �� القاتل ق�ل أن �صدق هذا..

ي) وهو �ش�� ب�ص�عه إ� الرجال الذين جلسوا قال (ن��
� حالقة الس�ت.

جوار الحائط ي�تظرون دورهم ��

ء واحد �مكن أن �حل هذە القض�ة.. وهو العمل �
- ثمة ��

البول��� الج�د.. ولسوف أ�ون أنا من �فعل هذا. - وراح �حلم -
�مكن للقاتل أن �كون أي واحد.. �اف م�ف.. عامل نفط..
� ال�ار.. ل�ن العمل البول���

ب وتجلس معه �� شخصا ���
سجدە.. تذكروا ما أقول..

ي) البول��� الج�د �لغ نهايته هذە الل�لة، ل�ن عمل (ن��
� امتدت ذراع لها لون فضة القمر من نافذة س�ارته الدودج، ح��

� عند غرب (تاركرز م�لز).. ب�نما هو �قف عند تقاطع��

سمع صوت غط�ط خف�ض ثم شم رائحة مروعة مخ�فة
� حد�قة الحيوان..

� ب�ت األسود ��
� �شمها �� �ال��

اء.. يرى الفراء والخطم األسود.. ى عينا خ�� �دير رأسه ل��
�ه الوحش ع� خدە � يتجعد الخطم يرى األسنان.. �� وح��
� ي�لل ظهر قم�صه �مخال�ه �أنما �الع�ه.. شعر �الدم الدا��

وصدرە..
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��خ.. ��خ.. من فمه ومن خدە الذي طار.. �مكنه أن
يرى القمر األب�ض �غمر الم�ان..

� حزامه.. ��� ك�ف
ء عن المسدس المعلق �� �

��� �ل ��
أن �ل هذا واضح من الناح�ة النفس�ة المنطق�ة اللعينة.. ��
طة الج�د.. فقط راح عقله يتذكر ش�ئا ء عن عمل ال�� �

�ل ��
ق�ل عند الحالق ص�احا: ر�ما �ان هذا الشخص �ل�س قناعا أو

ث�اب تنكر..

لهذا مد كفة إ� وجه الوحش ب�نما هذا �ف�ش عن حنجرته،
� من الفراء الخشن.. وتم�� أن يتمزق القناع.. أن وجمش ق�ضت��
�سمع صوت المطاط يتقطع.. أو أن �سمع صوت الالتكس

وعندها يرى القاتل..

ا أل�ما والغضب من الوحش.. إنه ل�ن ش�ئا لم �حدث إال زئ��
�ه ب�د مخلب�ة.. نعم هو يرى أنها �د.. فقط �� مشوهة ���

�عنف..
� ع� حق.. لقد �ان الص��

اب و�غرق الدم زجاج الس�ارة ومقعدها.. و�مأل زجاجة ال��
� فخذ�ه � وضعها ال�و�ستا�ل ب�� ال��

�مد الوحش فك�ه و�طبق ع� عنق ال�و�ستا�ل، و�جرە من
� إتمام ما �دأە.

النافذة ح�� خ�ە.. ثم ي�دأ ��
هذا أ��� مما تتحمله الناح�ة النفس�ة المنطق�ة..

طة الج�د.. هذا أ��� مما يتحمله عمل ال��

☆ ☆ ☆
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.. س�تم��
إذ �مر الشهر وتدنو ل�لة ا�تمال القمر من جد�د، ي�تظر
� (تاركرز م�لز) أن تتغ�� درجة الحرارة، ل�ن

الناس الخائفون ��
ات أن انه�ارا جل�د�ا هذا ال �حدث.. �عرف الناس من ال���
� (تاركرز م�لز) ي�دو �أن

� (كندا)، ل�ن هنا ��
مروعا حدث ��

الص�ف قد توقف لأل�د..

األطفال عادوا للمدارس ل�نهم ال �شعرون �السعادة، وهم
� العرق.. ب�نما الساعات

�� � � حجرات الدراسة غارق��
جالسون ��

ت�دو �أنها تعلمت أال تتحرك إال حق�قة واحدة �لما تحرك الزمن
� ساعة..

الحق���

( � محطة النفط يتجادل (�ا��
الناس يزدادون عص��ة، و��

�ه ع� �ن، من ثم ��� � مدير المحطة مع ز�ون حول سعر الب��
� شفته

رأسه �فوهة الخرطوم.. و�حتاج ال��ون إ� أر�ــع غرز ��
العل�ا و�ن�ف مهددا �ال�ث�� من القضا�ا ودعاوى التع��ض..

� الحالة:
� ضيق ل�لتها ��

�� ( �قول (�ا��

� .. لو أن�� �
�ته بنصف قو�� -ال أعرف عم يت�لم.. لقد ��

� لهشمت وجهه الوس�م.. أنتم تعرفون.
�ته �مجمع قو�� ��

�قول (ب��� رو�ر�سون):
- �التأ��د..

�ه ��ل قوته لو أنه أظهر عدم ) س��� ألنه �شعر أن (�ا��
موافقة.
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( � دخول زوجته (دونا ��
(م�لت ستورمفولر) ي�س�ب ��

� صحن لم تعن بها غسالة
المس�ش�� �س�ب �قعة ب�ض ��

األط�اق.. نظر إ� هذە ال�قعة الصفراء الم�سخة ع� الطبق
( �ة طي�ة.. و�ما �قول (�ا�� الذي قدمته له للغداء، وناولها ��

ب زوجته ��ل قوته.. فإن الرجل ��

ف.. وهو �شتمها � �� اآلن ع� أرض المطبخ وأنفها ي��
�جنون.

- أ�� �انت تنظف األط�اق ج�دا.. ولم تكن تملك غسالة
أط�اق.. ماذا دهاك؟

� مس�ش�� (بورتالند العام
ف�ما �عد س�خ�� الطب�ب ��

) سقطت من فوق الدرج.. وتوافقه الزوجة للطوارئ) أن (دونا ��
� (جبهة الزواج

معدومة الح�لة �عد ما قضت �سع سنوات ��
الح���ة).

� السا�عة مساء ه�ت ر�ــــح �اردة �� األو� منذ �دا�ة
و��

الص�ف.. وحملت معها �عض السحب لتغ� القمر.. وللحظات
لعب القمر لع�ة االستخفاء مع هذە السحب، ولون أطرافها

، ثم ازدادت السحب كثافة فتوارى القمر تماما.. �
�اللون الف��

ل�ن ما زال هناك..

�ن م�ال من (تاركرز شعرت �ه أمواج المد ع� �عد ع��
م�لز) واستجا�ت لجذ�ه لها..

وكذا فعل الوحش..
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ة خناز�ر � الثان�ة ص�احا يتعا� �اخ م��ــــع من حظ��
و��

� ع�� م�ال .. ع� �عد نحو اث�� � (إلمر ز�نمان) ع� الط��ق الغر��
من ال�لدة.

�ح�� (إلمر) بندقيته وهو ال �ل�س إال �وال منامته
وخف�ة.

� �انت جم�لة عندما تزوجها عام تتوسل له زوجته - ال��
1947 - وت��� وترجوە أن ي��� معها..

ل�نه ي�عدها عنه و�لتقط بندقيته..

الخناز�ر ال ت�خ فقط، �ل �� �ستغ�ث.. �أن �اخها
�
ات هاجمهن مجنون �� �اخ مجموعة من البنات الصغ��

ء �منعه من الذهاب.. ثم يتصلب عند �
الغا�ة.. إنه ذاهب.. ال ��

� الل�ل..
دد عواء انتصار �� ، إذ ي�� �

م�اع ال�اب الخل��

�ا ما إ� درجة أن �دە إنه عواء ذئب، ل�ن ف�ه ش�ئا ���
سقطت عن الم�اع.. وترك زوجته تجرە إ� الوراء.. �ضع ذراعه
حول كتفها و�قتادها إ� األر�كة، وهناك �حتضنان �عضهما

� مذعور�ن. و�رتجفان كطفل��
اآلن �دأ �اخ الخناز�ر �ضعف ثم يتوقف.. نعم.. يتوقف..
�

واحدا تلو اآلخر.. �عوى الوحش من جد�د و�اخه ف��
�القمر نفسه..

ى ش�ئا ال �عرف ما هو، �جرى يتقدم (إلمر) إ� النافذة ف��
� الظالم.

ليتوارى ��
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ب نوافذ غرفة النوم ح�ث ين�مش الرجل � المطر و���
�أ��

وامرأته معا.. و�ل أنوار غرفة النوم مضاءة.. إنه مطر �ارد.. أول
� هذا الخ��ف.. وغدا �غزو أوراق األشجار أول ط�ف من

مطر ��
اللون األصفر..

ة الخناز�ر ما توقعه.. الوحش�ة.. � حظ��
وقد وجد (إلمر) ��

�ل �عضها..
�
عت أحشاؤها وأ � �ل خناز�رە ال�سعة ميتة وقد ان��

� الوحل والمطر ال�ارد ينهمر ع� جثثها.. وعيونها الميتة
ترقد ��

متصل�ة ع� السماء الخ��ف�ة ال�اردة.
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�قف أخوە (ب�ت) الذي استدعوە من (مينوت) جوار
(إلمر)..

� ذهن (إلمر):
ال يت�لمان لوهلة ثم �قول (ب�ت) ما �دور ��
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� �عض الخسائر.. ل�س �لها، �ل �عضها.. - س�غ�� التأم��
.. لحسن الحظ أنها خناز�ري ول�ست �

ر�ما أستطيع تدب�� ال�ا��
خناز�ر شخص آخر.

يهز (ب�ت) رأسه و�قول وقد صار �المه غمغمة ال �مكن
سماعها فوق المطر:

- هذا �اف..

؟ � - ماذا تع��
- تعرف ما أعن�ه.

� المرة القادمة س�خ�ج أر�عون
عندما �ص�� القمر �درا ��

� قرر الناس رجال.. ر�ما ستون أو مائة.. لقد �دأت المشا�ل ح��
أن �كفوا عن ال�حث و�تظاهروا �أن ش�ئا ال �حدث.. ب�نما أي

أحمق �مكنه أن يري.. انظر هنا �حق السماء�

و�ش�� (ب�ت) إ� الخناز�ر المذبوحة.. وع� األرض ترى أثرا
ضخما.. أثرا �أنه لذئب.. ل�نها كذلك ت�دو آدم�ة �ش�ل ما.

- هل ترى هذە اآلثار اللعينة؟
- أراها..

-لقد صنعها مذءوب.. أنت تعرف هذا.. (أل�س) تعرف هذا..
أ��� القوم هنا �عرفون هذا.. �ا للجح�م� وح�� أنا أعرف هذا..

و�نظر إ� أخ�ه و�تصلب وجهه فيتحول إ� وجه فالح
� من (نيو إنجلند) من عام 1650..

بيور�تا��
ء.. �

� هذا.. حان وقت أن ي�ت�� هذا ال��
- �ك��
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� األمر، ب�نما المطر ي�لل المشمع الذي
و�فكر (إلمر) ��

يرتد�انه.. ثم يهز رأسه:
- أعتقد.. ل�ن ل�س ال�در القادم..

؟ - ترى االنتظار ح�� نوفم��

- غا�ة عار�ة من أوراق الشجر.. رؤ�ة أفضل �سهل ت�بع
األثر.. ولو ظفرنا ب�عض الجل�د..

- وماذا عن هجمة الشهر القادم؟

ينظر (إلمر) إ� الخناز�ر الممزقة جوار الجرن و�نظر ألخ�ه
(ب�ت) و�قول:

- من الخ�� للناس أن �لزموا الحذر..

☆ ☆ ☆
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أ�ت��ر..
� كوزلو) من احتفاالت (الهال��ن) وقد

� �عود (مار�� ح��
ة، نفدت �طار�ة مقعدە المتحرك تماما.. يتجه إ� الفراش م�ا��
� ت��نها النجوم � السماء ال��

�غ الهالل �� و�ظل مت�قظا ح�� ي��
فة ح�ث أنقذت ح�اته �عض � ال��

�أنها شظا�ا الماس.. و��
األلعاب النار�ة لع�د الرابع من يوليو، تط�� ر�ــــح �اردة أوراق
� دوامات �ال هدف.. تصدر صوتا �أنها

أشجار ب��ة جافة، ��
العظام القد�مة..

لقد جاء �در أ�ت��ر وم�� دون أن تحدث حوادث قتل
� الذي �حدث ف�ه

� (تاركرز م�لز).. هذا هو الشهر الثا��
جد�دة ��

ون ومنهم (ستان) الحالق و(�ال بولدو�ن) هذا.. �عتقد كث��
.. �ان القاتل م�سكعا تاجر الس�ارات المستعملة أن الرعب انت��

� األحراش. وقد رحل اآلن..
�ع�ش ��

ال�عض ل�سوا بهذە الثقة.. إنهم هؤالء الذين �علقون أهم�ة
� وجدوها مذبوحة ص��حة ا�تمال �الغة ع� الغزالن األر�ــع ال��
� ل�لة ا�تمال القمر

� قتلت �� القمر �درا وع� خناز�ر (إلمر) ال��
..( � (س�تم��

��
� الحانة.

� ل�ا�� الخ��ف الط��لة �دور النقاش حام�ا ��
و��

� كوزلو) �عرف..
ل�ن (مار��

هذە الل�لة خ�ج مع أب�ه �لع�ان لع�ة (ح�لة أم حلوي)
الخاصة �ل�لة الهال��ن.. (إن أ�اە �حب الهال��ن �صفة خاصة)..
، � ث�اب (يودا) قزم حرب ال�وا�ب الشه��

) متنكرا �� �
�ان (مار��
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�قناع مطا�� �غ�� رأسه، وع�اءة عمالقة تغ� قدم�ه
.. � الضامرت��

- أنت تنال دائما ما ت��د ألنك معوق..

� ترى قناعة المتقن.. ل�نه �عرف � ضيق ح��
تقولها أخته ��

أنها ل�ست حانقة عل�ه فعال.. ل�نها ح��نة نوعا ألنها اآلن أ���
من أن تخ�ج لممارسة هذە األلعاب.. �دال من ذلك ستذهب
� (دونا سمر) وتلعب

قص ع� أغا�� للحفالت مع صد�قاتها.. س��
لع�ة تدو�ر الزجاجة.

� الس�ارة (الفان) ألن لها منحدرا جان��ا �سهل
�قله أبوە ��

إنزال المقعد المتحرك والصعود �ه..

� الع��ة � الجوار، و�عد هذا ته��
مع أب�ه يزوران �ل المنازل ��

� وسط ال�لدة.. إ� آل
ع�� الشوارع و�� تتجه ل��ارة المنازل ��

) وآل (إ�ستون).. هناك سلطان�ة مفعمة � ) وآل (كولي�� � (ما���
� ال�ن�سة

� الحانة.. وهناك قض�ان من الشوكوالتة ��
�الحلوى ��

) حقي�ة مليئة ��ل أش�ال �
المعمدان�ة.. اآلن صارت لدي (مار��

الحلوى..
ة مخ�فة ال تصدق.. وخ��

إنه �علم..
إنه �عرف من هو المذءوب..

�
� لحظة ما من رحلته وضع الوحش قطعة من الحلوى ��

��
) شحب �المو�� تحت قناع �

حقي�ته.. غ�� عالم أن وجه (مار��
. (يودا).. يب�سم له الوحش ثم ي��ت ع� رأسه المطا��
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) �عرف هذا ل�س ألن الرجل �
ل�نه هو المذءوب.. (مار��

� وجه هذا � ب�� �ضع عصا�ة ع� عينه فقط.. ثمة �شا�ه مع��
� ضوء القمر تلك

س الذي رآە �� الرجل اآلد�� ووجه الذئب المف��
الل�لة من أر�عة أشهر.

( �
مونت) إ� (تاركرز م�لز)، �ان (مار�� منذ عاد من (ف��

� المذءوب يوما ما.. و�ان �عرف
�الحظ �عنا�ة، عالما أنه س�ل��

� واحدة اآلن.. أن المذءوب هو رجل ذو ع��

طة هزوا رءوسهم وقالوا إنهم و�رغم أن رجال ال��
� � األمر، فقد �ان واثقا أنه أتلف إحدى عي��

س�حققون ��
المذءوب.. و�ان �عرف أنهم ال �صدقون حرفا من �المه.. ر�ما
.. ور�ما ألنهم لم �كونوا هناك ل�لة الرابع من � ألنه مجرد ص��

يوليو.. ع� �ل حال.. ال يهم.. إنه متأ�د من �المه..

ام�ة، وح�� أمس لم ة ل�نها م�� إن (تاركرز م�لز) �لدة صغ��
� واحدة.. ولم �ج� ع� ) قد رأى أي رجل �ع�� �

�كن (مار��
السؤال..

إن أمه تخ�� أن تكون مأساة (يوليو) قد أثرت ف�ه �ش�ل
�
دائم.. و�ان �خ�� أن ي�دأ التجسس ف�صل األمر إليها ��

النها�ة.

ى ة ل�نه عاجال أم آجال س�� إن (تاركرز م�لز) �لدة صغ��
. � وجهه اآلد��

الوحش ��

ل شعر مس�� (كولزو) أو (ال�و�ش) �ما �سم�ه � عائدين للم��
) صامت أ��� من الالزم ر�ما �

آالف الطل�ة.. شعر �أن (مار��



4918

) لم �شعر قط بهذە �
� أرهقته.. ل�ن (مار�� �س�ب إثارة الل�لة ال��

� ل�لة األلعاب النار�ة.
الحي��ة إال ��

ء واحد: الس�ب الذي جعل �ل هذا �
�� �

) �فكر �� �
�ان (مار��

� دون أن �ك�شف المذءوب هو أنه ال �ذهب إ�
الوقت �م��

هذە المدرسة �الذات.

�
إن الرجل ذو الرقعة ع� عينه.. الرجل الذي دس الحلوى ��

) مدرس حقي�ته.. ثم ر�ت ع� رأسه �ان هو (ج�مس لس��
الق��ة.

، والضوء � � من ال�اب وقد وضع الرقعة ع� الع�� رآە ينح��
األصفر ي�سلل من ال�اب.

� صوته المتفاهم:
قال مس�� (كولزو) ��

).. أرجو أال �كون - آسف �خصوص عي��ك �ا مس�� (لس��
ا.. األمر خط��

) مع اب�سامته وقال إنه فقد ظهرت المعاناة ع� وجه (لس��
� إلزالة الورم.. � �س�ب ورم حم�د.. �ان ال�د من إزالة الع�� الع��
) وقال إنه �عرف أناسا �عانون مصائب �

ور�ت ع� رأس (مار��
أ��� من هذە..

� الخارج..
� ل��ــــح (أ�ت��ر) ��

� فراشه �ص��
�� ( �

اآلن يرقد (مار��
تهز آخر أوراق الخ��ف.. تصفر ع�� ثقوب ح�ات الق�ع
ل �ما �� العادة ل�لة (الهال��ن).. � الموض�ع ع� مدخل الم��

يرقب الهالل �مت� السماء..

السؤال هو: ماذا �فعل اآلن؟
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ال �عرف.. ل�نه متأ�د من أن اإلجا�ة آت�ة ال شك فيها.

� الخارج
ينام نوم الش�اب العميق الخا�� من األحالم.. ب�نما ��

تهب ال��ــــح فوق (تاركرز م�لز).. تغسل (أ�ت��ر) وتجلب �دال
) ال�ارد المزدان �النجوم.. منه (نوفم��

شهر الخ��ف الحد�دي.

☆ ☆ ☆
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.. نوفم��
نها�ة العام قد جاءت إ� (تاركرز م�لز).. ي�دو �أن خروجا

.. � الشارع الرئ���
غ���ا يتم ��

) من ع� �اب مسكنه.. �ان قد يرق�ه األستاذ (ج�مس لس��
�د الخاص �ه، فرأى صف الس�ارات نصف النقل خ�ج ل�أخذ ال��
�ة والشاحنات وع��ات الـ (فورد) والـ (ش�فرول�ه) �شق الم��

ط��قها خارجة من ال�لدة..

ة األخ�ار.. ل�ن هؤالء ل�سوا الجل�د قادم.. هذا ما قالته ���
� من العاصفة.. وح�� لو كنت ت�حث عن الدفء فأنت ال هار���
ة الص�د، وع� ظهرك بندق�ة، و�ال�ك تخ�ج ال�سا س��

تتقدمك..

هذا هو اليوم الرابع لـ (إلمر ز�مان) وأخ�ه (ب�ت) إذ �خرجان
ب مع ال�الب والسالح.. لقد صارت (موضة) �مجرد أن اق��
موعد ا�تمال ال�در.. انت�� موسم الطيور وكذا موسم الغزالن..
� ما زال مفتوحا.. وأ��� هؤالء الرجال ل�ن موسم ص�د المذءو���
- برغم تعب�� الخطورة الفروس�ة ع� وجوههم - ينعمون بوقتهم

حقا..

) �عرف أن �عض هؤالء الرجال ال ي�غون �ان (ج�مس لس��
� مجاري الم�اە.. قص

ة.. التبول �� ب الب�� سوى الع�ث.. ��
الن�ات عن الضفادع والزن�ج.. إطالق الرصاص ع� السناجب..
� إنهم الحيوانات الحق�ق�ة.. تمتد �دە ال شعور�ا إ� عص�ة الع��

� وضعها منذ يوليو.. ال��
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سوف �طلق أحدهم النار ع� آخر.. من حسن حظهم أن
هذا لم �حدث �عد..

ت�تعد آخر الع��ات عن (تاركرز م�لز).. واألبواق تتعا�
.. ل�ن (إلمر) وال�الب ت�بح.. نعم.. �عض الرجال �عبثون ال أ���

وأخاە – ع� س��ل المثال - جادان فعال..

ء - إ�سانا أو حيوانا – فلسوف �شم �
لو خ�ج هذا ال��

�
) يت�لمون �� ال�الب رائحته.. هكذا سمعهم (ج�مس لس��

ء أن �خ�ج فع� األقل �
.. ولو لم �قرر ال�� � المق� منذ أسبوع��

لن يؤذي أحدا.. بهذا نكون قد أنقذنا ح�اة.. ر�ما ماش�ة أحدهم
ع� أقل تقدير..

نعم.. منهم ستة من الرجال ع� األقل جادون تماما.. ل�ن
..( لم �كن هؤالء من أثار هذا الشعور لدى (ج�مس لس��
الشعور �الحصار.. �أنه وصل إ� الشا�� وال س��ل للركض

.. أ���
إنها المذكرات..

� كت�تا �خط � �ان أطولها يتكون من جملت�� المذكرات ال��
�
طفو�� مع �عض أخطاء الهجاء.. ينظر إ� الخطاب الذي جاء ��

ب��د اليوم موجها له بنفس ال�تا�ة الطفول�ة..

شعور الحصار هذا.. الشعور الذي يتخ�ل أن الثعلب �شعر
� �درك أن ال�الب اقتادته إ� ط��ق مسدود.. هذە �ه ح��
اجع �كشف عن أن�ا�ه.. �ستعد اللحظة من الذعر.. الثعلب ي��

� ستمزقه إر�ا �التأ��د. للمعركة مع ال�الب ال��
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� حزم.. �دخل إ� الردهة ح�ث ساعة الجد
�غلق ال�اب ��

تدق دقاتها المهي�ة: ت�ك مهي�ة وتوك مهي�ة..
�جلس..

� جاءته، و�العادة ال توجد تح�ة بها.. و�� �فتح المذكرة ال��
� وسطها ورقة مقطوعة من كراس

غ�� موقعة �األخ��ات.. ��
: تلم�ذ عليها كتب التا��

- لم ال تقتل نفسك؟

�غ� الرجل جبهته و�رتجف قل�ال.. ب�دە األخرى �طوي
� وسط المنضدة.. ي�ناول عل�ة

� مطفأة التبغ ��
الورقة و�ضعها ��

من الثقاب و�حرق المذكرة �ما فعل مع سا�قاتها.. يرقبها و��
ق. تح��

.. أو � �انت معرفة الرجل �حق�قته قد جاءت ع� مرحلت��
�دأ �شعر أن ش�ئا.. حسن.. ل�س ع� ما يرام معه.. ال �جد
ء خطأ �خصوصه.. �

ط��قة أخرى �صف بها الموقف.. هناك ��

� الص�اح �عدما �كون القمر
ل�نه �عرف أنه �صحو أح�انا ��

�درا.. شاعرا �أنه �حالة طي�ة إ� درجة ال توصف.. قوي جدا..
�قظ جدا.

هذا الشعور يتغ�� بتغ�� القمر، �صل ذروته عند موعد ال�در
. التا��

�دأ �الحظ أش�اء �ان م�اال إ� أن يتجاهلها.. الث�اب الممزقة
� ال �عرف لها س��ا (ل�نها ال الم�سخة.. الخدوش والرضوض ال��
تؤلم مثل الخدوش العاد�ة.. لهذا �ان من السهل أن يتجاهلها..
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أو ع� األقل.. ال �فكر فيها).. �ل �ان بوسعه أح�انا أن ي�نا�
� �جدها ع� �د�ه وشفت�ه. �قع الدم ال��

� المرحلة الثان�ة - يوم الخامس من يوليو صحا من
ثم ��

نومه وقد عم�ت إحدى عي��ه.. لم �كن هناك ألم.. فقط محجر
� فارغ مشوە ح�ث �انت عينه ال��ى. ع��

هنا صار إدرا�ه غ�� قا�ل لإلن�ار.
إنه هو الوحش.. هو المذءوب.

� األ�ام الثالثة السا�قة شعر بتلك المشاعر المألوفة.. توتر
��

ا.. شعور �التوتر العض�� عظ�م.. نفاد ص�� يوشك أن �كون سار�
� �ل جسدە.. إنه قادم ثان�ة.. الت�دل هنا من جد�د.

��

هذە الل�لة س�كتمل القمر وس�خ�ج الص�ادون ��البهم.. ال
يهم.. إنه أذ� مما �ظنون.

� ذئب ال
إنهم يت�لمون عن رجل ذئب، ل�نهم �فكرون ��

� س�اراتهم، ولينطلق هو �س�ارته الس�دان
.. لينطلقوا �� أ���

ة.. وع� اليوم س�نطلق �س�ارته إ� ط��ق (بورتالند) الصغ��
� فندق خارج ال�لدة..

و�ق�م ��
فإذا جاء التحول لن �كون هناك ص�ادون وال �الب.

ل�سوا هم القادر�ن ع� إفزاعه.

لماذا ال تقتل نفسك؟
المذكرة األو� جاءت هذا الشهر و�انت تقول:

- أنا أعرف من أنت.
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الثان�ة �انت تقول:

- أنت رجل ط�ب.. غادر ال�لدة.. اقصد م�انا تجد ف�ه
ا.. حيوانات تقتلها ال ���

الثالثة �انت تقول:
- أنه األمر..

ء.. واآلن تقول المذكرة: لم ال تقتل نفسك؟ �
هذا �ل ��

� ذئب أو � ال أر�د.. أنا لم أتعمد ما �ت إل�ه.. لم �عض�� ألن��
� غجري، ل�ن هذا.. حدث..

�سحر��

ة الجم�لة فوق كنت أجمع �عض الزهور عند تلك المق��
(س�شاين ه�ل).. لم أر قط زهورا كهذە.. وقد ماتت ق�ل أن

أعود بها إ� المدينة.. اسودت جم�عا..
أعتقد أن األمر �دأ من هنا..

.. فهم الحيوانات ال أنا. لن أقتل نف��

من �كتب هذە المذكرات؟

�
� كوزلو) لم ت��� ��

لم �كن �عرف.. إن الهجمة ع� (مار��
الصحف، وهو لم �لق الطفل قط من ق�ل.. �ما أنه لم �عتد
) ال �عرف ش�ئا عن .. إن (ج�مس لس�� � سماع ثرثرة المواطن��
� هجماته الذئ��ة.. فقط

).. �ما أنه ال �ذكر ما �فعله �� �
(مار��

� ت�ت�� دورة الشهر، و�رتقب شهرا �ذكر الرضا عن النفس ح��
آخر.
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، ولو �ان هناك أنا لن أقتل نف�� أ�دا.. أنا أقوم �عمل الخ��
.. ور من هم ق��� �� أعمله فقد ارتكب ال��

ول�ن من هو؟

هل أجرى تح��ات؟ من الذي هوجم يوم الرابع من يوليو؟

ك�ف فقدت - أو فقد ال�ائن – عينا؟ ر�ما �جب إس�ات هذا
الشاهد.. ل�ن ل�س هذا الشهر..

� جحورها أوال..
دعهم �ضعوا ال�الب ��

� أ�ع فأ�ع غ�� مدرك أن لحيته (و�� خف�فة
�دأ �م��

أصال �سمح له �حالقتها �ل ثالثة أ�ام) صارت اآلن ط��لة
مشعثة خشنة.. وأن عينه الوح�دة ا��س�ت ظال �لون البندق
� نها�ة

ب من لون الزمرد األخ�� الذي ستكونه �� يزداد ح�� �ق��
األمس�ة..

لقد �دأ ��لم نفسه.. ل�ن ال�لمات تغدو خف�ضة أ��� فأ���
�أنها زمجرة..

ا إذ ازداد ع� نوفم�� الرمادي قتامة، جرى إ� وأخ��
المطبخ.. اختطف المفاتيح وجرى تق���ا إ� الس�ارة..

� ي�دأ � ط��ق (بورتالند) مب�سما.. ال ي��� ح�� ح��
�قودها ��

� ضوء كشافاته.. �أنها راقصات
الجل�د الم�ساقط �لمع ��

قادمات من السحاب.

إنه �شعر �القمر فوق السحب.. �شعر �قوته.. يتمدد صدرە
و�شد خيوط قم�صه األب�ض..
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�دير الراديو إ� محطة (روك آند رول).. و�شعر �التحسن�

�ل هذا جم�ل.. �ل هذا رائع� �ل هذا مضحك.. مضحك
ألنه ذهب �ل المسافة إ� (بورتالند) �� يتحول إ� وحش..
� تلك الل�لة لم �كن إال (م�لت

والرجل الذي مزقه ��
� (تاركرز م�لز)..

ستورمفولر).. وهو رجل أقام ط�لة ح�اته ��
و�ان هذا نوعا من العدالة ألنه لو �ان هناك رجل ع� أع�

) فهو (م�لت ستورمفولر).. � � (تاركرز مل��
درجة من القذارة ��

�ان قد ذهب هناك �العادة �عد ما أخ�� زوجته ال�ا�سة
� الحق�قة عبثا خالصا

(دونا) أنه ذاهب لعمل.. والعمل �ان ��
) إ� فندق �د� (درفتوود) لقد ذهب األستاذ (ج�مس لس��
وهو نفس الفندق الذي اختارە (م�لت ستورمفولر) لقضاء

الل�لة..

اب من ة وال��ــع ل�جلب زجاجة �� � العا��
�خ�ج (م�لت) ��

� نفسه ع� أنه اختار ل�لة القمر ال�در ل�كون س�ارته، وهو يه��
�ع�دا عن (تاركرز م�لز)..

� الواحدة ي�ب عل�ه ل�فصل رأسه إذا �الوحش ذي الع��
�ة واحدة.. ���
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� ح�اته هو الوحش �طلق
�ان آخر صوت سمعه (م�لت) ��

�
� غرس الوحش فمه �� زئ�� االنتصار.. ثم تدح�ج رأسه ع� ح��

عنقه وراح يتغذى..
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� (تاركرز
) نفسه �� � الص�اح التا�� �جد (ج�مس لس��

و��
� أحسن حال..

م�لز).. �شعر �أنه ��

� وقار: لم �كن هذا
� الج��دة ف�فكر ��

و�قرأ خ�� الحادث ��
الرجل طي�ا.

� الذي يرسل له المذكرات؟ من الذي ثم �فكر.. من الص��
� يوليو؟

هوجم ��
حان وقت معرفة هذا..

ثرة.. حان وقت سماع �عض ال��
�ع�د إصالح الرقعة ع� عينه.. و�فكر..

سوف أجدە وسوف أخرسه..
لأل�د..

☆ ☆ ☆
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.. د�سم��
� (تاركرز

ة دق�قة �عد منتصف الل�ل.. �� مرت خمس ع��
� (تاركرز

� العالم �له، �دنو العام من نهايته.. و��
م�لز) �ما ��

� ال�ث�� من األش�اء..
ّ العام الما�� � العالم �له قد غ��

م�لز) �ما ��

( قد مات (م�لت ستورمفولر) وقد تحررت زوجته (دونا ��
ا من عبوديتها، وغادرت ال�لدة. أخ��

رحلت إ� (بوسطون) �ما �قول ال�عض، أو إ� (لوس
أنج�ل�س) �ما �قول آخرون..

� (لن) لقد مات (�ال�د كورل�س) ل�ن أخ��ة الفاشل��
� اعتادت أن تصنع .. الجدة (هيج) ال�� و(إيرول) ح�ان و�خ��
أفضل الفطائر قد ماتت بن��ة قلب�ة.. (و��� هارنجتون) الذي
، قد تع�� ع� الجل�د أمام ب�ته وهشم � �لغ الثان�ة وال�سع��
�
ما �� عظمة (حرقفه).. ل�ن المكت�ة قد نالت م�لغا مال�ا مح��

� جناح
وص�ة أحد الس�ان األث��اء.. ولسوف ت�دأ التجد�دات ��

� اجتماعات مجلس ال�لدة..
األطفال الذي ك�� الحد�ث عنه ��

( �
(أو� �اركر) ناظر المدرسة أص�ب برعاف شد�د (نزف أن��

� ضغط الدم..
لم يتوقف، وتم �شخ�صه �أنه ناجم عن ارتفاع ��

قال له الطب�ب إنه محظوظ ألنه لم �فجر مخه.. وأمرە �أن
� �ن ق�ل أن �ح�� � رطال، والغ��ب أن (أو�) فقد ع�� �فقد أر�ع��

ال���سماس، مما جعله ي�دو رجال آخر..

(برادي كيناس�د) الذي قتله الوحش وهو �ط�� طائرة ما زال
� كولزو) ما زال معوقا..

ميتا.. و(مار��
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.. .. أش�اء ال تتغ�� أش�اء تتغ��
هناك عاصفة جل�د�ة تعوي من �ع�د.. والوحش موجود..

� م�ان ما..
��

� الدار �شاهدان عرض (روك العام
� غرفة المع�شة ��

��
) وخاله (آل).. خاله ع� األر�كة �

الجد�د)، �جلس (مار��
) أمام التلف��ون ع� مقعدە. �

و(مار��

).. مسدس وودزمان 8 �
هناك مسدس ع� حجر (مار��

� المسدس و�لتاهما من الفضة
كولت.. هناك رصاصتان ��

� الخالصة.. لقد جعل الخال أحد رفاقه �صنع له هات��
� قالب رصاص..

�� � الرصاصت��

اض وافق هذا الصديق ع� أن �ذ�ب ملعقة فض�ة �عد اع��
و�ان).. وقام بتحد�د �م�ة ) �استعمال لهب (ال�� �

تخص (مار��
� تحتاج إليها الرصاصة. ال�ارود ال��

-ال أضمن لها النجاح.. ل�ن ر�ما تنجح.. ماذا تنوي قتله �ا
(آل).. أمذءوب أم ر�ما مصاص دماء؟

قال الخال ضاح�ا:

.. �ان هناك عف��ت � - واحدا من �ل ن�ع.. لهذا طل�ت اث�ت��
كذلك ل�ن أ�اە مات، واضطر إ� أن �ستقل الطائرة إ�

(فارجو).
وضحك الرجالن من هذا..

وقال (آل):
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.. إنه يه�م ح�ا بوحوش الس�نما.. - إنهما البن أخت ��
وظننت أن هذە ستكون هد�ة ك��سماس مناس�ة له..

� الحق�قة لم �كن الخال (آل) �عرف ما �عتقدە.. لم ير
��

� الثالث من يوليو.. و�ما
) منذ رحلته إ� (تاركرز م�لز) �� �

(مار��
توقع اتصلت �ه أخته و�انت متوحشة �صدد موض�ع األلعاب
�� ماذا تظن � النار�ة.. �ان من الممكن أن �موت أيها الحمار الغ��

أنك تفعله �ا� عل�ك؟ �ادت تفجر أسالك الهاتف �غضبها.

� أنقذته.. ل�نه �قول لها: ي�دو أن األلعاب النار�ة �� ال��
� أذنه.. لقد انقطع الخط.. إن أخته

�سمع صوت (�ل�ك) ��
ء ف�� ال �سمعه.. �

� سماع ��
� ال ترغب �� عن�دة، وح��

:( �
� أول هذا الشهر جاءت م�المة من (مار��

ثم ��

.. أنت الوح�د الذي أستطيع ال�الم - أر�د أن أراك �ا خا��
معه..

� مع أمك..
� أسوأ حاال��

.. أنا �� � - �ا ب��
- األمر مهم.. أرجوك.

�
لذا جاء وتحمل �شجاعة صمت أخته ال�ارد المحتج، و��

� س�ارته
� رحلة ��

�� ( �
ص�اح يوم من أ�ام د�سم�� أخذ (آل) (مار��

ال��اض�ة.. �عدما أح�م غلق حزام األمان عل�ه.
� هذا اليوم لم تكن هناك �عات مجنونة وال ضح�ات..

��
� قلق ب�نما

�� �
) يت�لم.. أص�� �

� ب�نما (مار��
فقط راح الخال �ص��

القصة تروى.
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� ) عن ل�لة األلعاب النار�ة وعن �سفه لع�� �
ح� له (مار��

� الواحدة.. وح�� الوحش.. وعن عثورە ع� الشخص ذي الع��
� راح يرسلها غفال من التوقيع إ� األستاذ له عن المذكرات ال��
� (م�لت ستورمفولر)..

).. �ال توقيع ح�� تو�� (ج�مس لس��
� المدرسة: المخلص

�عدها راح يوقع الخطا�ات �ما علموە ��
� كولزو)..

(مار��
قال الخال �حدة:

).. ما �ان �جب أن ترسل للرجل مذكرات بتوقيع أو �
- (مار��

�دون.. ر�اە� ألم �جل �خاطرك لحظة أنك قد تكون مخطئا؟

� عما .. ألن �سأل�� - �الطبع خطر �� هذا.. لهذا وقعت �اس��
؟ � � أل��

� عما إذا �ان الرجل قد اشت�ا�� حدث �عدها؟ ألن �سأل��
�ساءل (آل) وهو �عرف اإلجا�ة �الفعل:

- ألم �فعل هذا؟
) بهدوء: �

قال (مار��

.. ولم � ولم يت�لم مع أ�� - نعم لم �فعل.. لم يت�لم مع أ��
.. يت�لم م��

).. من الممكن أن تجد مائة س�ب للـ... �
- (مار��

-ال.. هناك س�ب واحد فقط.. هذا الرجل هو المذءوب..
( هو الوحش.. وهو ي�تظر ا�تمال القمر.. �صفته األستاذ (لس��
.. ء.. ل�نه �مذءوب �ستطيع عمل ال�ث�� �

ل�س بوسعه عمل ��
.. � �مكنه أن �خرس��
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) يت�لم ب�ساطة مخ�فة إ� حد أن (آل) صدقه �
�ان (مار��

ع� الفور..
سأله (آل):

؟ � - ماذا ت��د م��

.. ومسدسا � � فض�ت�� ).. �ان ي��د رصاصت�� �
ە (مار�� أخ��

يرميهما �ه.. وأراد من أب�ه أن يزورە ل�لة ا�تمال القمر..
قال الخال (آل):

).. أنت ولد ط�ب ل�نك �دأت تجن.. �
- سأفعل هذا.. (مار��

أعتقد أنك ع� وشك اإلصا�ة �ح� ال�ر�� المتحرك.. لو
� األمر لوجدته كذلك..

فكرت ��
:( �

قال (مار��

� أول العام
- ر�ما.. ل�ن فكر ك�ف س�شعر لو اتصلت ��

� إ� .. و�ن هناك من مزق�� �
� فرا��

� مت �� الجد�د ل�قولوا لك إن��
؟ ك �ا خا�� � ضم��

أشالء.. هل تتحمل هذا ��
�اد (آل) يت�لم ثم أغلق فاە..

انطلق إ� الط��ق الرئ��� سامعا عجالت المرس�دس فوق
الجل�د.

� هناك.. لقد نجا من � (في�تنام) ونال م�داليت��
لقد حارب ��

أصعب المواقف.. ل�نه اآلن �شعر �أنه متورط.. لقد اعتقله هذا
ة أعوام.. .. ابن أخته المعوق ذو الع�� � الص��
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ە وال ح�� احتمال.. � ضم��
ط�عا لم �كن ي��د ش�ئا كهذا ��

) �عرف هذا.. �
و(مار��

�عد أر�عة أ�ام - أي العا�� من د�سم�� – اتصل الخال
.. � �الص��

- أن�اء عظ�مة��

) لأل�ة.. وهو �قود كرس�ه المتحرك إ� �
كذا أعلن (مار��

غرفة المع�شة:
- الخال (آل) آت لقضاء ل�لة رأس السنة معنا��

قالت أمه �أ��� طرق ال�الم برودا وجفاء:
- �التأ��د لن �فعل هذا..

� فقال: لم ي��ط هذا من همة الص��

- آسف.. أنا قد دعوته حاال.. قال إنه س�ح�� �عض ال�ارود
� الحفالت للمدفأة..

الذي ينفجر ��

� اهتمام ط�لة اليوم، و�لما نظرت
�� ( �

ظلت األم ترمق (مار��
.. و�ان �

نحوە أو نظر نحوها.. ولم تتصل �أخيها �سأله أال �أ��
� الموض�ع..

هذا هو الجزء المهم ��
� أذنه:

) �فحيح �� �
� تلك الل�لة همست (�ا��

ع� العشاء ��
- أنت تنال دوما ما ت��د.. فقط ألنك معوق��

مب�سما قال لها:
- وأنا كذلك أح�ك �ا أختاە�
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� - أيها التافه الصغ��
ونهضت مبتعدة.

اآلن جاء رأس السنة.

� إذا تفاقمت العاصفة.. و�انت
وتوقعت األم أن أخاها لن �أ��

( �
� �ل صوب.. والحق�قة أن (مار��

ال��ــــح تعوي وتقذف الثل�ج ��
مر هو اآلخر �لحظات صع�ة.

� الثامنة مساء ولم تكن معه س�ارته
ل�ن الخال (آل) وصل ��

. ض س�ارة ذات دفع ر�ا�� المرس�دس ال��اض�ة، ول�ن اق��

ة والنصف دخل الجميع إ� الفراش.. ما عدا � الحاد�ة ع��
��

� القصة، إال أنه
.. و�رغم أن الخال (آل) ما زال �شك �� � اثن��

� أخفاهما تحت معطفه.. أح�� ل�س مسدسا واحدا، �ل اثن��

المسدس الذي �ه الطلقتان الفض�تان يناوله �ال �الم لـ
) �عدما أخلدت األ�ة للنوم.. و�أنما لتأ��د هذا أغلقت �

(مار��
األم �اب غرفة النوم �عنف و�� تدخل.

المسدس اآلخر المحشو برصاص عادي مع الخال.. ل�ن
(آل) �قدر أنه لو �ان القاتل رجال مجنونا، وحاول الدخول هنا
ء).. �

(وهو ما �دأ �شك ف�ه �لما مر الوقت دون أن �حدث ��
فإن المسدس (الماجنام) ع�ار 0.45 س�عمل ج�دا..

� م�دان (التا�مز).. إن
� التلف��ون �صورون ال�رة المض�ئة ��

��
� العام تنفد ��عة.. الناس يهللون..

آخر دقائق ��
� ب�ت آل (كوزلو) ما زالت شجرة (ع�د الم�الد) واقفة..

و��
صحيح أنها �دأت تجف وقد خلت من الهدا�ا المعلقة عليها..
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ي�دأ الخال ال�الم:
ء.. �

).. ال �� �
- (مار��

� غرفة المع�شة، و��ناثر
ة �� هنا تتهشم النافذة ال�ب��

الزجاج..

ومنها تدخل ال��ــــح السوداء من الخارج، ومعها رقائق
الجل�د.. والوحش.

يتجمد (آل) للحظة.. �جمدە الرعب وعدم التصديق..
إن الوحش عمالق.. ر�ما ارتفاعه س�عة أقدام..

برغم أنه منحن ح�� إن مخال�ه األمام�ة توشك ع� أن
تلمس ال�ساط..

� مرارا.. �الض�ط �ما
اء (�ما قال مار�� عينه الوح�دة الخ��

� مخ�ف.. ك�� ) تحدق فيهما ب�� �
قال مار��

� مقعدە المتحرك..
).. الجالس �� �

ثم تتصلب ع� (مار��

� و�خة انتصار مروعة تنفجر من صدرە ي�ب ع� الص��
� أسنانه المصفرة. ومن ب��

) مسدسه �
بهدوء ودون أن يتغ�� تعب�� وجهه، �صوب (مار��

� كرس�ه المتحرك.. قدماە
ا جدا �� ع�ار 0.38.. ي�دو صغ��

� لم � قدم��
� ال�اهت.. خفاە الصوف�ان �� � �واله الجي��

عصوان ��
ء ط�لة ح�اته.. �

�شعرا ���

وفوق عواء المذءوب المجنون.. فوق �اخ ال��ــــح.. فوق
� عالم من ال���

� ت�ساءل ك�ف �كون هذا حق�ق�ا �� أف�ارە ال��
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.. وفوق �ل هذا �سمع (آل) ابن أخ�ه �معجزة ما � الحق�قي��
�قول:

).. سأحاول أن أحررك.. � (ج�مس لس�� - أيها المسك��

( �
وعة.. �صوب (مار�� و�ذ ي�ب الوحش.. ومخال�ه م��

مسدسه..

�صدر المسدس صوت (بوب) سخ�فا.. و�أنه بندق�ة هوائ�ة
تافهة..

ل�ن زئ�� المذءوب الغاضب يتصاعد إ� درجة أع�.. �خة
ألم مجنونة اآلن..

�صطدم �الجدار و�حدث كتفه ثق�ا نافذا إ� الجانب
لق ع� ظهرە ب�نما � اآلخر.. �سقط لوحة ز���ة ع� رأسه ثم ت��

هو �ستدير..

نح الدم �س�ل من الوحش.. وعينه ت�دو حائرة تائهة.. ي��
) وهو �عوي.. �داە المخلب�تان تفتحان وتغلقان.. �

صوب (مار��
� فك�ه تخ�ج رغاو ملوثة �الدم.. ومن ب��

� �د�ه �ما �مسك طفل صغ�� ) �المسدس ب�� �
�مسك (مار��

اب ب�د�ه �� ال �سقط.. كوب ال��
ي�تظر.. ي�تظر..

و�ذ ي�ب المذءوب ثان�ة �طلق النار..

� المذءوب ال�اق�ة �أنها �أنما �فعل السحر انفجرت ع��
� عاصفة�

شمعة ��
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��خ ثان�ة و�تع�� وقد صار كف�فا تماما نحو النافذة.. تهز
العواصف الثلج�ة الستائر وتلفها حول رأسه.. �ستطيع (آل) أن

يرى زهور الدم تتفتح ع� القماش األب�ض.

) إ� الغرفة، �
�سقط المذءوب ع� ركب��ه، إذ يه�ع أبو (مار��

وقد ا�سعت عيناە، وهو يرتدي منامته الصفراء الالمعة..

� حجر (آل).. فهو لم �ستطع
ما زال مسدس الماجنام ��

رفعه..
� لحظة.. اآلن يتهاوى الوحش.. يه��

ثم �موت..
� وفم فاغر.. � م�سعت�� يرمقه مس�� (كوزلو) �عين��

) إ� خاله (آل) ووجهه مرهق ل�نه ينعم �
�ستدير (مار��

�السالم، والمسدس ما زال ي�عث الدخان.
�قول:

.. لقد مات.. -عام جد�د سع�د �ا خا��
الوحش مات..

� ال��اء..
ثم انفجر ��

وع� األرض تحت أفضل ستائر الس�دة (كوزلو) �دأ
.. المذءوب يتغ��



4939

الشعر الذي �ان �طل من وجهه مشعثا �دأ يتال�� �ش�ل
� تعب�� عن األلم والتوحش،

� شفتاە اللتان تقلصتا ��
�� ما.. �س��

من جد�د تغط�ان أسنانه..
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المخالب تذوب لتتحول إ� أظفار..
� ستارة غارقة �الدم..

) ملفوفا �� يرقد هنا األستاذ (لس��
� أش�ال عشوائ�ة.

والجل�د يتطاير من حوله ��

، ب�نما يركع األب ع� � ) ليهدئ الص�� �
يتقدم خال (مار��

) تدخل الغرفة. �
ركبته ليتفحص الجسد.. ب�نما أم مار��

) �قوة.. �قوة.. �قوة.. �
�حتضن الخال (مار��

و�ــهمس:
.. أنا أح�ك. � - أحس�ت �ا ب��

� وجه السماء المليئة
� الخارج تعوي ال��ــــح وت�خ ��

و��
�الثل�ج.

� (تاركرز م�لز) صارت أول دق�قة من العام الجد�د
و��

ماض�ا.. (3)

س��فن كينج

1983
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� نها�ة ال�تاب
مقدمة ��

(نظرا لق� روا�ة اليوم، �دا أنه من
المناسب أن نورد هذا الجزء من المقدمة
� كتبها كينج تقد�ما لمجموعته الط��فة ال��

القصص�ة: ورد�ة الل�ل)
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دعنا نت�لم أنا وأنت.. دعنا نت�لم عن الخوف..
اير يهطل �الخارج.. الب�ت خاو وأنا أ�تب هذا، ومطر ف��

إنه الل�ل.. دعنا نت�لم عن الخوف �أمانة.. نت�لم عن
اب من حافة الجنون.. ول��ما ما �عدها. االق��

اس�� هو (س��فن كينج).. وأنا رجل �الغ �� زوجة وثالثة
أطفال، وأنا أحبهم وأومن أن الشعور مت�ادل.. عم�� هو ال�تا�ة
و�� مهنة أحبها جدا.. إن قص�� (�اري) و(أرض س�لم) و
اق) قد نجحت جدا إ� حد أنها أتاحت �� أن أتف�غ تماما (إ��

لل�تا�ة.

، وقد � � ��امل صح�� � أشعر �أن��
� هذە اللحظة من ح�ا��

��
ة � قرب �ح��

خفضت من استهال�� للتبغ.. �ما أع�ش مع أ���
).. ذات مرة صحوت م�كرا فرأ�ت غزاال � � (م��

غ�� ملوثة �س��ا ��
� للدار.. إن ح�اتنا جم�لة..

� الزقاق الخل��
�قف ��

ل�ن - برغم هذا - دعنا نت�لم عن الخوف.. لن ن�خ، �ل
� تحت

� الل�ل ال�د أن أتأ�د من أن سا��
س�ت�لم �عقالن�ة.. ��

� أ�رە أن أنام الغطاء عندما �سود الظالم.. لست طفال ل���
� من تحت

� عار�ة.. ألنه لو لمست �د �اردة سا��
و�حدى سا��

.. حسن.. هذا ال الفراش فلسوف أ�خ ح�� أوقظ المو��
�حدث عادة..

� ل�س حق�ق�ا.. أعرف
ء الذي ي�تظر تحت فرا�� �

إن ال��
� تحت الغطاء فلن يتمكن

� لو أ�ق�ت سا�� هذا.. وأعرف أ�ضا أن��
ء من لمسها. �

هذا ال��
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� � ألقيها، ينهض أحد المستمع�� ات ال�� � المحا��
دائما ��

� هذە المواضيع الش��عة؟ ودائما ما أرد
: لماذا تكتب �� � ل�سأل��

ض أن �� الخ�ار؟ عل�ه �سؤال آخر: لماذا تف��

� عقله وهذە
ي�دو �� أن �ال منا �حمل مرشحات ما ��

� قد �مر
المرشحات لها مقاسات مختلفة.. ما تصف�ه مرشحا��

� تتخلف �سهولة ع�� مرشحاتك.. والعكس صحيح.. وال�قا�ا ال��
� المجتمعات

� تتحول إ� وسواس �ل منا.. و�� � الذهن �� ال��
��

ة �كون علينا أن نطلق ع� وساوسنا اسم (هوا�ات).. المتح��

أح�انا تتحول الهوا�ة إ� مهنة �دوام �امل.. قد �ك�شف
المحاسب أنه �مكن أن �عول أ�ته �التقاط الصور.. ل�ننا نكرە
استعمال �لمة �س�طة هينة مثل (هوا�ات) لذا نطلق ع�
هوا�اتنا اسم (الفنون).. ونحن متفقون ع� أن من �مارس هذە
الفنون إنما �مارسها ح�� لو لم �جن ماال.. ح�� لو مزقه النقاد

وح�� لو تعرض لأللم ور�ما الموت..

�
� تظل �� أنا أجد هذا نموذجا للوسواس القهري.. فال�قا�ا ال��

مرش�� الخاص �� �ل ما يتعلق �الخوف، و�� �قا�ا ترفض أن
.. ووسوا�� القهري هو الف�ع � ال�الوعة إ� الالو��

ل �� � ت��
والره�ة..

أنا لم أ�تب أ�ا من قص�� من أجل المال.. لقد كس�ت
، ولم أ�ف عن المطال�ة ��ل مل�م من أجري، ا من قص�� كث��
� أ�رر: � لست مجنونا.. إال أن�� � الوسواس القهري ل���

� أعا�� ألن��
لم تكتب قصة واحدة �غرض ال�سب كهدف أول.. لقد كت�ت
� هذا محظوظ.. ألن

� أردت أن أ�تبها.. وأنا �� القصص ألن��
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وسوا�� القهري من ن�ع قا�ل للبيع، ب�نما هناك رجال و�ساء
�ملئون المصحات العقل�ة ل�سوا بهذا الحظ الحسن.

إن الفن ن�ع من الجنون الخطر.. ن�ع من المرض الحم�د
الذي قد �ص�� خب�ثا.. والمهم هو أن تكون حذرا وأنت تمسك

� �� ال تجرحك.. �السك��
: � السؤال التا�� من مستم��

�عد هذا �أ��

لماذا �قرأ الناس هذە األش�اء؟ لماذا �� رائجة؟

� ط�اته فرض�ة تقول إن القصة
وهذا السؤال �حمل ��

.. والناس الذين �كتبون �� �كتبون المخ�فة �� ذوق غ�� ص��
� �الفعل � شخص�ة م��ضة ل�ن�� أش�اء مثل: ر�ما تعتقد أن��
� شغفت �ـ � غ�� طب��� ل���

�� أحب�ت (أرض سل�م).. أو ر�ما تعت��
اق).. (إ��

� إحدى الصحف
� ع�ارة نقد�ة قرأتها ��

أعتقد أن الرد ��من ��
عن ف�لم رعب رديء: ف�لم مناسب الذين �حبون أن ي�طئوا

س�اراتهم ل�شاهدوا بوض�ح حادث تصادم.

هذا سطر صغ�� ل�نه �الفعل ينطبق ع� �ل أدب وأفالم
الرعب.. ف�لم (ل�لة المو�� األح�اء) ��ل ما ف�ه من أ�ل لحم ���

وجثث مشوهة، قد صنع �التأ��د لهؤالء الذين �حبون أن
ي�طئوا س�اراتهم ل�شاهدوا بوض�ح حادث تصادم.. وماذا عن
� قصة (طارد األرواح

ء م��جا أخ�� ع� الناس �� �
� ت�� الفتاة ال��

�رة)؟ ماذا عن (درا�يوال) قصة (برام ستوكر) �ما فيها من ال��
� الصدور والتهام أطفال رضع؟ أل�س هذا �له نوعا

غرس أوتاد ��
ى بوض�ح حادث التصادم هذا؟ من – دعنا ن��� الع��ة ل��
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ّتاب الذين �قدمون لنا التلميح �الرعب ال الرعب
�
وح�� ال�

نفسه مثل (ناتان��ل هوثورن)، هم أ�ضا يروننا حادث الس�ارة
ل�ن �عد ما جاءت اإلسعاف ونقلت الجثث.. ل�ن أثر الحادث

واضح.. �قع الدم ما زالت موجودة ع� فرش الس�ارة..

المسنون ي�دءون تصفح الجرائد من صفحة الوف�ات، �حثا
ة عن أسماء من عاشوا هم �عدهم.. ال تنكر اهتمامك �ال���
� تح�� عن امرأة ابتلعها محرك الطائرة.. إن الرعب اإلخ�ار�ة ال��

يث�� اهتمامنا ل�نه يث�� نفورنا �القدر ذاته..

هناك قصة قد�مة عن س�عة عم�ان أمسكوا �س�عة أجزاء
من ف�ل.. أحدهم حسب أن الف�ل أف�� وأحدهم حسب أن
الف�ل ورقة شجر عمالقة، وأحدهم حسب الف�ل عمودا من

� اجتمعوا جم�عا عرفوا ك�ف ي�دو الف�ل. الصخر.. ح��

ء نخشاە؟ �
إن الخوف �جعلنا نصاب �الع�.. �م من ��

نحن نخ�� إطفاء النور �أ�د مبتلة.. نخ�� ما س�قول الطب�ب
� الهواء..

� تنحدر الطائرة فجأة �� �عد انتهاء الفحص.. نخ�� ح��
ول.. أن ينفد الهواء.. نخ�� أن ينفد الب��

ة، والساعة � العا��
� تعدك اب�تك أنها ستعود للدار �� ح��

ب زجاج النافذة �أنها د ت�� ة وال��ــع وح�ات ال�� اآلن الثان�ة ع��
� التلف��ون،

الرمل.. تجلس وتتظاهر �أنك �شاهد المسلسل ��
وتنظر إ� الهاتف شاعرا �أن عواطفك تجعلك مكفوفا..

. � تدمر قدرتنا ع� التفك�� العواطف ال��

األطفال يتعلمون الخوف ��عة �عد أول مرة ال تكون األم
موجودة فيها لتلقمهم ثديها.. يتعلمون الخوف ��عا من األب

الذي �دخل الحمام ل�جد الطفل ممس�ا �عل�ة أقراص فارغة..
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م ي
� �ل تج��ة لنا نتعلم عن الخوف وجها واحدا.. ونحاول أن

��
� النها�ة �ما فعل العم�ان �أجزاء الف�ل..

نجمع الصورة ��
والصورة النهائ�ة للخوف تتضح لنا ف�ما �عد.. إنها جسد م�
� النها�ة ع�

تحت المالءة إنه جسدنا.. �ل مخاوفنا تنصب ��
هذا الجسد تحت المالءة..

وفة إن أدب الرعب ع�� التار�ــــخ ل�س سوى �سميع ل��
موتنا.. وقد مات (بو) العظ�م و(الفكرافت) - و�الهما أم���� -
� ب�ناء � �انوا مشغول�� .. والس�ب هو أن األم��كي�� � مفلس��
وفات الموت.. إن �اتب الرعب �الدهم وال وقت لديهم ل��

�جلب لك دائما أخ�ارا س�ئة: أنت ستموت..

إنه �طمئنك أنه ال أمل لك.. �قتادك إ� الغرفة المظلمة
و�مسك ب�دك و�ضعها تحت المالءة لتتحسس بنفسك الجسد

المس�� هناك.

و�ل �اتب رعب �ج�د عمله �عرف ج�دا أن كتا�اته �� نفق
� ما �مكننا أن نتذكرە وما ن��د .. ب�� � الو�� والالو�� سف�� ما ب��

أن ن�ساە.

� تقرأ الرعب فأنت ال تصدق حرفا.. ال تصدق بوجود ح��
.. أنت تصدق الرعب الذي تقرؤە � مصا�� الدماء وال المذءو���
اب.. ): الش�خوخة.. ال�راه�ة.. االغ�� � ) و(أل�� لدى (دست��فس��
ل�ن هؤالء ال�تاب يت�لمون عن الرعب الذي (�مكن أن �حدث)،
.. ب�نما كتاب آخرون �

أي هم يت�لمون عن رعب العالم الحق���
.. �اتب مثل (ج�مس ج��س) يت�لمون فقط عن رعب الالو��
� الو�� � الخط الفاصل ب��

الرعب الناجح �لعب �الض�ط ��
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� �ل
.. وهو �حمل سلة مفعمة �المخاوف وأنت تأخذ �� والالو��

مرة ش�ئا من سلته، وتضع �دال منه رع�ا خاصا �ك أنت..

ت أفالم رعب � الخمس�نات، ان���
� �دأت ثورة الش�اب �� ح��

ى �طل الف�لم المراهق .. وكنت تدخل الف�لم ل�� � المراهق��
� قلقت يتحول إ� مذءوب، فتدرك أنك كنت ع� حق ح��
ة الجلد�ة والسلسلة الذي تم�ل �صدد الولد (الصايع) ذي الس��
له اب�تك.. أما المراهقون أنفسهم ف�انت األقالم ترضيهم، ألنها
� أنفسهم.. ما خطر

� أسوأ وأخطر مما �ظنون �� ت��ــهم مراهق��
�عض حب الش�اب ع� الوجه أمام مراهق الف�لم الذي يتحول

إ� مذءوب؟

هذە أمور لم يتعمدها صناع الف�لم.. ل�ن الرعب �ما قلنا
� الو�� واألو� وهناك � المنطقة الفاصلة ب��

�عمل �الض�ط ��
ب.. ��لمك عن الصوت الذي يتحرك خلف الجدران.. عن ���
ء تحت �

� غرفة تقرأ ج��دة مصفرة.. عن ال��
المرأة الجالسة ��

المالءة..

ل�ن هناك ش�ئا أهم من �ل هذا ل�اتب الرعب الج�د.. عل�ه
ء آخر.. ع� رسم الشخص�ات �

أن �ع� ق�مة القصة ع� أي ��
� قصة لـ

ء.. أذكر هنا ع�ارة وردت �� �
والتقن�ة واألسلوب و�ل ��

(إدجار را�س بوروز) وهو ل�س �ال�اتب العظ�م.. وردت الع�ارة
� غفل عنها الزمن).. لقد وجد �طل القصة � قصة (األرض ال��

��
رسالة داخل زجاجة.. هذە الرسالة ستكون �� الروا�ة ذاتها ف�ما
� آخر سطر منها: فقط اقرأ صفحة واحدة

�عد.. وتقول ��
� تماما.

ولسوف ت�سا��
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ء.. ولألسف لم �فهمها كتاب هم �
� �ل �� هذە الع�ارة تع��

أعظم وأعمق من (را�س) �مراحل..

�جب ع� الحدث أن �غ�� ع� ال�اتب.. �جب أن ي��
القارئ ال�اتب تماما �عد أول صفحة..

أعرف أن أ��� القراء ال �ط�قون مقدمات ال�اتب.. إنهم
وا العرض ال ل�قا�لوا المخ�ج واقفا ع� خش�ة الم�ح جاءوا ل��
يت�لم عن نفسه.. لهذا أيها القارئ الع��ز أنا ذاهب اآلن.. س��دأ

العرض..
سندخل الغرفة لنتحسس الجسد المس�� تحت المالءة.

 

(تمت �حمد هللا)
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دورة المذءوب
ء غ�� آد�� قد جاء إ� (تاركرز م�لز) ال يراە أحد، مثله �

��
مثل القمر الساطع فوق الغيوم من أع�..

إنه المذءوب.. وال يوجد تفس�� واحد لوصوله اآلن أ��� من
�
أس�اب حدوث ال�طان أو قدوم مجنون. ت�من فكرة القتل ��

ذهنه.. أو إعصار قاتل.

� وال�ة
ة �� � هذە ال�لدة الصغ��

م�انه هنا.. وقته اآلن.. ��
�
� مازال الناس يؤمون ال�ن�سة فيها، وما زال األطفال �� ) ال�� � (م��

ون تفاحا لمعلماتهم، ومازالت الج��دة المدارس �ح��
. األسب�ع التا�� ستكون � األسبوع�ة تهتم �اجتماعات المسن��

هناك أخ�ار من ن�ع أ��� قتامة..

لقد �دأت دورة المذءوب



4950

 



4951

 

Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

يناير..
اير.. ف��
مارس..
أب��ل..
مايو..

يونيو..

يوليو..
أغسطس..
.. س�تم��
أ�ت��ر..
.. نوفم��
.. د�سم��

� نها�ة ال�تاب
مقدمة ��
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Notes

[←1]
اير. - ع�د الحب.. 14 ف��
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[←2]

- اسمه األص�� (العمالق المذهل) incredible hulk ل�ن هذا هو اسمه
الذي اشتهر �ه عندنا
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[←3]

� الدورة القم��ة، وهو
- اعتذر (س��فن كينج) لقرائه عن عدم توخ�ه الدقة ��

�عرفها هذا ق�ل سواە، ل�نه �ان �حاجة إ� استعمال مناس�ات مثل يوم
االستقالل ورأس السنة.. الخ.. أي أنه تغا�� عن الدقة الفل��ة من أجل

ورة الفن�ة. ال��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب
انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
           العدد رقم (44)

 
 
 
 
 

ح�ا�ات أوس�ار وا�لد
 

تأل�ف: أوس�ار وا�لد
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
� مـع أد�ـب عظ�م هو (أوس�ار وا�لد).. وكنا

هذا لقاؤنا الثـا��
ة (صـورة دور�ـان � ال�ت�ب رقم 18 مـع قصتـه الشـه��

قد قا�لناە ��
جـرای)، وعرفنا عنه �عض الحقائق..

من جد�د نكرر هنا ما قلناە لمن جاءوا متأخ��ن:

أد�ب ال�ـوم عـاش ح�اة صاخ�ـة وأثـار ال�ثـ�ـر مـن الجدل، فال
� (د�لن) عام

� كتاب �امل، لقد ولد ��
�مكن ال�الم عنه إال ��

١٨٥٤ ألب طب�ب عيون، وأم أدي�ـة ثائرة من أجل قض�ة
إيرلندا..

� جامعة أوكسفورد، �عدما لفت األنظار إ�
تخ�ج الف�� ��

موهبته كشاعر وأد�ب له روح مرحة.. �ما اشتهر ��رائه الثور�ة
� ال ي�ساها المرء �سهولة، و�ن كنت �شعر �أنه الغ���ة ال��

ا.. � ح�� إن لم يؤمن بها تمام� ا لمجرد التم��
�
�قولهـا أح�ان

ح�� ث�ا�ه �انت غ���ة �� ن�ع من االستفزاز للتقال�د
واألنماط السائدة..

ف�ل) و�� من أشهر � العام ۱۸۸۷ كتب قصته (شبح �ان��
��

ا �شبح
�
قصصه وأنجحها.. للمرة األو� نجـد الق� مسكون

خائف مذعور من ال��� الذين هم أ��� شناعة وقسوة من أي
شبح �مكن تصورە..

�عد هذا �عام قدم مجموعة من القصص الخ�ال�ة تحمـل
� �ش�ل معظم هذا اسم (األم�� السع�د)، و�� المجموعة ال��
ال�ت�ب الذي تمسك �ه اآلن.. و�� قصص شاع��ة تتخذ طابع
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، � قصص األطفال، ل�نها تعكس شفاف�ة وحساس�ة غ�� عاديت��
ثم أصدر روا�ة (صورة دور�ان جراى) التـي ناقش فيها العالقة
� جمال الصورة وق�ـح الـروح.. و�رغم إننا نراها اليوم أقرب إ� ب��
� وقتها، واستخدمت

الروا�ات األخالق�ة فإنهـا �انت صادمة ��
ة.. ى) الشه�� ��� � � محا�مة (ك����

 ضدە ��
ً

دل�ـ�

).. وعام � الم�ح قدم لنا روا�ة (مروحة الل�دى وندرم��
��

ا) و(امرأة �ال أهم�ة) ١٨٥٩ قـدم تحفتـه (أهم�ـة أن تكـون جـاد�
..( و(الزوج المثا��

لق � ا.. ل�ن أصدقاء السوء جعلـوە ي�� �ان نجاح الرجل ساحق�
ا �مـا عاشه الف�� (دور�ان) ا جد� � � عالم الرذ�لة الذي �ذكرنا كث��

��
� (صورة دور�ان جرای).. و�عان ما قدمه والد صد�ـق لـه إ�

��
ى)، وُحكـم عل�ـه ��� � � اشتهرت �اسم (محا�مة ك���� ًالمحا�مة ال��
ا وط��� � ، ل�ن، هذا أفـادە إذ كتـب خطاً�ـا شه�� � �السجن عام��
ا �عت�� من درر أدب السجون، اسمه (من األعماق) أو (دى جد�

بروفندی)..
� لم �عد �ط�قها.. ا ال�� �عد السجن �فر (وا�لد) من إنجل��
ف�ذهب إ� فر�سا و�موت �الح� الشوك�ة عام 1900.. وهو

� (مونمارتر) هناك..
اليوم مدفون ��

ة: إن الطب�عة لن ي�� مح�ـو األدب �لمة (وا�لـد) الشه��
�وم) عنـه: كـان الجمـال تقلد الفنان.. �ما لن ي�سـوا ما قاله (ب��
ا ق�ـل عـام ١٨٨٠ ل�ـن (أوس�ار وا�لد) �ان هو أول من موجـود�

رآە..

ا هـاتـان ع�ارتـان جديرتـان �التـأمل.. ولسـوف تذكرهما مرار�
ء �الجمال الذي لم يرە إال (أوس�ار وأنت تقرأ هذا ال�ت�ب الم��
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م ي �
وا�لد)..

د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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األم�� السع�د..
� موضع عال من المدينة، فوق عمود عال �قف تمثال

��
ا �ال�امل برقائق الذهب، و�انت عيناە األم�� السع�د.. �ان مكسو�
ة تلتمع ع� ، وثمة �اقوتة حمراء كب�� � من الزف�� حج��ن براق��

مق�ض س�فه..

�
ا �� �ان ال�ل �عجب �ه وقد وصفه أحد أع�ان المدينة راغب��

أن �عرف عنه تذوقه للفنون:
ا مثلها.. - إنه جم�ل كدوارة ال��اح..  وأضاف:  ل�نه ل�س مف�د�

، وهو ا إ� التفك�� العم�� ألنه خ�� أن �حس�ه الناس مفتقر�
لم �كن كذلك..

ا القمر: وقالت أم حساسة البنها الذي �ان ي��� طال��
- لماذا ال تكون مثل األم�� السع�د؟ إنه ال ي�� ألى س�ب..

وقال رجل محطم اآلمال وهو ينظر إ� التمثال الرائع:
� هذا العالم..

ا �حق �� ا سع�د� � أن هناك شخص�
ـ ����

� ع�اءاتهم الحمراء
وقال األطفال وهم �غادرون ال�اتدرائ�ة ��

الالمعة:
- إنه ي�دو �مالك..

قال لهم معلم ال��اض�ات:
ا من ق�ل..

�
- ك�ف تعرفون؟ أنتم لم تروا مال�
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� أحالمنا..
قال األطفال: - رأيناە ��

ا، ألنه لم �حب فكرة أن فقطب المعلم جب�نه و�دا صارم�
�حلم األطفال..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ذات ل�لة حلق طائر سنونو صغ�� فوق ال�لـدة.. �ان رفاقه
ا قد هاجروا إ� م� منذ ستة أسابيع، ل�نـه ��� ألنه �ان واقع�
ا وهو �س� وراء دودة � الغرام مع عصفورة جم�لة قا�لها يوم�

��
صفراء..

- هل �� أن أح�ك؟

كذا سألها السنونو الذي �ان �خت� الط��ق إ� مقصدە،
ا، المًســا فهزت رأسها هـزة خف�فة، مـن ثـم راح �حلق حولها مرار�
.. �انت هذە �� مغازلتـه قرق السطح الف�� المـاء �جناح�ه في��

وقـد دامـت ط�لـة الص�ف..
قالت العصاف�� األخرى:

- هذا ارت�اط سخ�ف.. تلك العصفـورة ل�س لديها مال،
وعالقاتها عد�دة..

�
ا �� ا �العصاف�� الحسان، ل�نها طـارت جم�ع� و�ان النهر مليئ�

الخ��ف..
�عد رح�لهن شعر �الوحشة.. و�دأ �سأم حب�بته:

ة الدالل ألنها � أنها كث�� - إنها ال تج�د المحادثة.. و�ؤسف��
� أهـوى ا.. أوافق ع� أنهـا تـهـوى الب�ت، ل��� � تع�ث مع ال��ــــح كث��
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حال كذلك.. حال وع� امرأتـى أن تـهـوى ال�� ال��
ا: � سألها أخ��

� م�؟ - هل تأت��
فهزت رأسها.. فقد �انت شد�دة التعلق ب�يتها..

قال لها:

� �� أ��� جوارك.. لسوف - كنت �سخ��ن م�� وتخدعين��
ا.. أرحل إ� ح�ث األهرام.. وداع�

ا.. وفارقها وطار �ع�د�

، ومع المساء وصل إ� المدينة.. فقال ط�لة اليوم ظل �ط��
لنفسه:

- ترى أين أه�ط؟ أرجو أن تكون المدينة معدة لذلك..
ثم رأى التمثال ع� عمودە الشامخ..

- سأه�ط هناك.. إنه م�ان ج�د وهناك ال�ث�� من الهواء
.. �

الن��

� األم�� السع�د �الض�ط.. ونظر حوله
� سا�� من ثم حط ب��

وقال لنفسه:
ـ لدى اآلن غرفة نوم ذهب�ة..

واستعد للنوم، ل�ن ما إن وضع رأسه تحت جناح�ه ح��
سقطت قطرة من الماء عل�ه..
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� السماء..
ء غ��ب� ال توجد سحا�ة واحدة �� �

- أي ��
�
النجوم المعة متألقة.. و�رغم هذا السماء تمطر.. إن الطقس ��

ا.. شمال أورو�ا غ��ب حق�
هنا سقطت قطرة أخرى فوقه..

- ما نفع التمثال إن لم �ستطع منع األمطار؟ �جب أن أف�ش
عن فتحة مدفأة..

ان.. هنا سقطت قطرة ثالثة عل�ه فرفـع رأسه وته�أ للط��
ى.. فما الذي رآە؟ ألع� ل��

� �الدم�ع.. و�انت الدم�ع �انت عينا األم�� السع�د مفعمت��
� ضوء القمر

�� 
ً

.. �ان وجهه جم�� � تنحدر ع� خد�ه الذهب�ت��
ح�� إن السنونو شعر �الشفقة.. وقال:

- من أنت؟
- أنا األم�� السع�د..

� �الماء - ولماذا ت�� إذن؟ لقد أغرقت��
قال التمثال:

ا و� قلب إ�سان لم أ�ن أعرف كنه � كنت ح�� - ح��
�
� ق� ال �سمح للحـزن �دخوله.. ��

الدمـ�ع.. كنت أع�ش ��
� المساء كنت أقود

� الحد�قة و��
�� �

النهـار كنـت ألهـو ورفا��
� لم جماعة الرقص.. �ان هناك سور عال حول الق�، ل���
� �طلقون عّ�

أحاول قط أن أرى ما وراء هذا السور.. �ان ندما��
ا، لو �انت اسم (األم�� السع�د) وقد كنت �الفعل سع�د�
�
�� �

السعادة �� اللذة.. كذا عشت وكذا مت.. واآلن وضعو��
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هذا الموضع العا�� �� أرى �ل القبح والبؤس فـي مدي�تـي..
� مصن�ع من الرصاص فإنه ل�س بوس� إال أن و�رغم أن قل��

.. أ���
قال السنونو لنفسه:

- ماذا؟ أل�س من الذهب؟
ا ال �علن عن ملحوظات كهذە �صـوت عال.. فقد �ان مهذ��

هنا واصل التمثال ال�الم:

.. أحـد النوافذ � شارع ضيق يوجد ب�ت صغ��
ا �� - �ع�د�

مفتوحة ومنها أرى امرأة جالسة إ� منضدة.. وجهها نح�ل
منهك، و�داها حمراوان خش�تان ملي�تان بثقوب اإلبر ألنهـا
� تنورة ستل�سها أجمل وص�فات

خ�اطـة.. إنها تطرز الزهور ��
ا.. إنه � الفراش يرقد ابنها م��ض�

� حفل الرقص القادم.. ��
المل�ة ��

محموم �طلب برتقاً� ول�س لدى أمـه مـا تعط�ه إال ماء النهـر لـذا
 أعطيتها

ّ
.. هـ� ��خ.. أيها السنونو.. أيها السنونو الصغ��

؟ إن قد�� مث�تتان إ� هذە �
ال�اقوتة الموجودة ع� مق�ض س���

� الحركة.. القاعدة وال �مكن��
قال السنونو:

�
� اآلن عند الن�ل ��

� م�.. رفا��
�� �

- إن هناك من ي�تظر��
ة.. ولسـوف ينامون أرض م�، يت�لمـون مع زهور اللوتـس ال�ب��
� تابوت

ة الملك األعظم.. إن الملك ينام هناك �� � مق��
ا �� ��ع�

ملـون وقد التف �ال�تان األصفر، وحنط �الطيوب.. �داە
.. �األوراق المجعدة وحول عنقه سلسلة من ال�شب األخ��

: قال األم��
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.. هال �ق�ت م� ل�لة واحـدة و�ت ـ أيها السنونو الصغ��
� محموم وظم�ن.. واألم ح��نة.. ؟ إن الص�� �

م�عو��
قال السنونو:

� كنت عند
� الص�ف الما��

� أحب الص��ة.. �� - ال أحسب��
�
النهر و�ان هناك ص��ان هما ابنا �ائع الحبوب.. �انا �قذفا��

� ألننا مع�� العصاف�� نج�د
�الحجارة.. �الطبع لم �ص��ا��

ان.. أضف لهذا أن�� جئـت مـن أ�ة تمتاز �ال�عة.. ل�ن الط��
ء.. �

ام برغم �ل �� �انت هذە عالمة ع� عدم االح��
ا إ� حد أن السنونو ندم ع� ما قال.. ل�ن األم�� �دا ح��ن�

وقال:

- الطقس �ارد هنا للغا�ة.. ل��� سأ��� معك ل�لة وأ�ون
م�عوثك..

: قال األم��
ا أيها السنونو.. - شكر�

وهكذا التقط السنونو ال�اقوتة من مق�ض الس�ف، وحملها
� منقارە وحلق فوق أسقف البيوت.. مر فوق ب�ج ال�اتدرائ�ة

��
ح�ث التماث�ل الرخام�ة.. ومر فوق الق� وسمع صوت

فة مع حب�بها فقال لها: الرقصات.. وخرجت حسناء إ� ال��
- �م أن النجوم جم�لة� و�م أن الحب قوى�

قالت له:
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ا للحفل الراقص.. ل�ن الخ�اطة � جاهز� - أتم�� أن �كون ثو��
كسول..

طـار فـوق النهر ورأى الفوان�س المعلقـة فـوق الزوارق.. وطار
� �ساومون و�زنون الدراهم.. فوق الجيتـو ورأى اليهود المسن��

ل ونظر �الداخل.. �ان الص�� يتقلب � � النها�ة �لغ الم��
��

� فراشه واألم نائمة.. وثب للداخل ووضع ال�اقوتة
ا �� محموم�

ع� المنضدة جوار المرأة..

� الطفل ثم حلق فوق الفراش ل�جلب �عض الهواء إ� جب��
الملتهب..

قال الطفل:
د.. ال�د أن�� أتحسن.. - �م أشعر �ال��

� نوم عميق لذ�ذ..
وغاص ��

ە �ما قام ا إ� األم�� السع�د وأخ�� ثم إن السنونو حلق عائد�
�ه:

� أشعر �الدفء برغم أن الطقس �ارد.. - هذا غ��ب ل���
: قال األم��

.. - هذا ألنك قمت �عمل خ��

ا � النوم.. �ان التفك�� دوم�
فكر السنونو قل�ً� ثم غرق ��

�جلب النعاس إ� عي��ه..
� بزغت الشمس طار إ� النهر واستحم.. ح��
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� ع� الج�:
قال أستاذ علم الطيور وهو �م��
� الشتاء�

- هذا غ��ب� سنونو ��
 عن هذە الظاهرة إ� الج��دة المحل�ة..

ً
ا ط��� وكتب خطا��

ا ��لمات معقدة لم �فهمها أحد.. و�ان الخطاب مليئ�
قال السنونو وقد ارتفعت معن��اته:

- الل�لة أنطلق إ� م�..

ا، غردت
�
� المدينة و�لما قصد م�ان

زار �ل المعالم المهمة ��
العصاف�� وقالت:

� � - �ا له من غ��ب متم��
� ارتفع القمر عاد إ� األم�� السع�د: وح��

� م�؟ أنا سأنطلق اآلن..
- هل لد�ك مهمات ��

: قال األم��

.. هال ظللت م� ل�لة - أيها السنونو.. أيها السنونو الصغ��
أخرى؟

أجاب السنونو:

� إ� الشالل
ا �سافر رفا�� � م�.. غد�

�� � - هم ي�تظرون��
ات، وع� عرش � الشج�� .. ح�ث أفراس النهر تتواري ب�� �

الثا��
ضخم من الجران�ت �جلس تمثال (ممنون).. ط�لة الل�ل يرقب
�غ شمس النهار �طلـق ص�حة �ور ثم �عود إ� � ت�� النجوم وح��
ة تأ�� األسود الصفراء إ� حافة النهـر الصمـت.. وعنـد الظه��

ها أع� من زئ�� الشالل.. ل�شـرب.. وزئ��
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: قال األم��

� سق�فة.. إنـه ينح�� ع�
ا �ع�ش �� - ع�� المدينة أرى شا��

منضدة تغطيها األوراق.. وجـوارە �اقـة أزهار بنفسج ذا�لة.. له
عينان حالمتان واسعتان وشفتان حمراوان، وهو �حاول االنتهاء
د �منعه من الم��د من كتا�ة م�ح�ة لم�ح المدينة.. ل�ن ال��

� السق�فة والسغب �جعله �فقد الو�..
من ال�تا�ـة.. النار ��

قال السنونو الذي �ان ط�ب القلب �الفعل:

- لسوف أ��� معك ل�لـة أطـول.. هل أحمـل لـه �اقوتة
أخرى؟

ـ لألسف لم �عد لدى �اقوت.. عینای هما ما ��� �، وهما
ء �ـه من الهنـد مـن ألـف � مصنوعتان من الزف�� النادر الـذي ��
عهمـا وخذهمـا لـه.. ولسوف ي��عهما للصائغ و��تاع � عـام.. ان��

ا.. من ثم ي�ت�� من كتا�ة م�حيته.. ا وحط�� طعام�
: قال السنونو وهو ي���

- أيها األم�� الع��ز.. ل�س بوس�� أن أفعل هذا..
: قال األم��

.. افعل �ما آمرك.. - أيها السنونو.. أيها السنونو الصغ��

، وحلق اع الزف�� � ا ع� ان�� هكذا وجد السنونو نفسه مرغم�
 ألن السقف �انت ف�ه

ً
نحـو غرفـة ال�ـاتب.. كـان الدخـول سه�

� كف�ه فلم �سمع فتحة واسعة.. �ان الشاب قد دفن رأسه ب��
� رفع وجهه وجد قطعة صوت رف�ف جنا�� السنونو.. وح��

الزف�� فـوق أزهـار البنفسج الذا�لة..
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صاح:

.. هذە الجواهر من معجب � ـ لقد �دأ الناس �شعرون �ق�م��
.. � � أن أن� م�حي�� عظ�م والشك.. اآلن �مكن��

ا.. ا جد� و�دا م�ور�

� الص�اح التـالـي طـار العصفور إ� المينـاء، وراح يراقب
��

ة م��وطة �الح�ال.. صاح ال�حارة وهم يرفعون صناديق ك�ـ��
السنونو:

- أنا ذاهب إ� م��

� ارتفع القمر عاد إ� األم�� ا لم ي�ـال �ه، وح�� ل�ن أحد�
السع�د..

- جئت �� أودعك..

.. أال ت��� م� ل�لة - أيها السنونو.. أيها السنونو الصغ��
أخرى؟

قال السنونو:

� م� الشمس
ا.. �� ـ  إنه الشتاء.. ولسوف �أ�� الجل�د ��ع�

� الوحـل
ق ع� أشجار النخ�ل، والتماسيح تنعس �� الدافئة ���

� مع�د
ا �� � ي�نون عش�

� كسـل إلـى مـا حولهـا.. رفا��
نـاظرة ��

(�عل�ك)1 وال�مام األب�ض يراقبهـم.. أيها األم�� الع��ز.. �جب أن
� �دً� من � جم�لت�� � ال��يع سأجلب لك جوهرت��

�� � أتركـك.. ل�ن��
ا من الوردة، � تخل�ت عنهما.. ال�اقوتة ستكون أ��� احمرار� اللت��

والزف�� س�كون أ��� زرقة من ال�حر..



4973

: قال األم��

ة.. لقد سقط � الم�دان تح�� هناك �ائعة ثقـاب صغ��
�� -

�ــها أبوها �س�ب هذا.. إنها � ال�الوعة، ولسوف ���
الثقاب منها ��
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ت��.. رأسـها الصغ�� عار وقدماها حافیتان.. خذ عي�� األخرى
وأعطها إ�اها..

قال السنونو:

عت عينك ستص�� أع� � - سأ��� ل�لة أخرى.. ل�ن لو ان��
ا.. تمام�

.. افعل �ما آمرك.. - أيها السنونو.. أيها السنونو الصغ��
ة.. �ع الزف�� وانطلق إ� ح�ث �ائعة الثقاب الصغ�� من ثم ان��

� كفها..
وأل�� الجوهرة ��

صاحت الفتاة:
- �ا لها من قطعة زجاج جم�لة�

وانطلقت نحو الب�ت و�� تضحك..
عاد السنونو إ� األم�� وقال له:

- أنت اآلن أع�.. لسوف أ��� معك لأل�د..
.. �جب أن تذهـب إلـى م�.. - ال أيها السنونو الصغ��

قال السنونو:
- �ل سأ��� معك لأل�د..

.. ونام عند قد�� األم��

ا � اليوم التا�� ظل �قف ع� كتف األم�� و�ح� لـه قصص�
��

� تقف غ���ة عما شاهدە.. ح� له عن طيور (أبو منجل) ال��
� ها.. وعن أ�� ا ع� حافة الن�ل لتصطاد السمك �مناق��

�
صفوف
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ء.. وعن �
الهول الذي هو أقدم من الدن�ا ذاتهـا و�عرف �ل ��

� جوار جمالهم، و�حملون مسابح التجار الذين �مشون اله����
� أصا�عهم.. عن ملك ج�ـال القمر الذي هو أ��� من العن�� ب��
ة.. عن الثع�ان األخ�� ا مـن األبنوس، و�ع�د جوهرة كب�� سواد�

ون �اهنا.. عن � �ه ع�� � شجرة و�ع��
العظ�م الذي �ع�ش ��

� ع� أوراق شجر ضخمة، � النهر را�ب��
األقزام الذين �س�حون ��

� حرب دائمة مع الفراشات..
وهم ��

: قال األم��
- أيها السنونو الصغ�� الع��ز.. أنت تح� � أش�اء مذهلة..
ا
�
ل�ن األ��� غرا�ة هو معاناة الناس.. ال يوجد لغز أ��� استغالق

� �ما تراە هناك
�� من الشقاء.. طر فوق المدينـة وأخ��

�
وطار السنونو فوق المدينة.. رأى األث��اء ينعمون ��

� األزقة
قصورهم ب�نما الشحاذون ي�سولون أمـام األبواب.. طار ��

ورأى وجوە األطفال الج�اع الب�ضـاء الشاح�ة..

ا � ينامان وقد احتضنا �عضهما طل�� وتحت الج� رأی غالم��
للدفء:

- �م نحن جائعان�
صاح خف�� الدرك:

ـ ل�س ل�ما أن تناما هنا�

من ثم فر الغالمان إ� المطر.. وعاد السنونو إ� األم��
ە �ما رأى.. �خ��
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ـ أنا مغ� برقائق الذهب.. انزعها واحدة واحدة.. أعطها
للناس الذين �حسبون أن الذهـب س�جعلهم أ��� سعادة..

التقط السنونو ورقة تلو أخرى من الذهب، ح�� صار األم��
ا كئ�ب المنظر.. ورقة تلو أخـرى �حملها إ� السع�د رماد��
ا وراحوا �ضحكون الفقراء، ح�� ازدادت وجوە األطفال تورد�

و�لعبون..
� اآلن� ـ لقد صار لدينا الخ��

ثم جاء الثلج و�عدە الجل�د.. و�دت الشوارع �أنمـا �� من
فضة، وارتدى الجميع الفراء.

د.. ل�نه لم يرد أن �فارق ازداد شعور السنونو ال�ا�س �ال��
�
. فقط راح �حاول أن يتدفأ بتح��ك جناح�ه.. ل�نه �� األم��

النها�ـة عرف أن موته ق��ب.. استجمع قواە وطار إ� كتف
األم�� وقال له:

ا أيها الع��ز.. هل �� أن ألثم �دك؟ - وداع�
: قال األم��

.. ا أيها السنونو الصغ�� � � أنك ذاهب إ� م� أخ��
ـ �سعد��

� أح�ك.. ّ فإن�� � ل�ن أرجو أن تلثم شف��

ا إ� م� ول�ن إ� ب�ت المـوت.. إن الموت ـ لست ذاه��
شقيق النوم.. أل�س كذلك؟

ا عند قدم�ه.. ولثم ثغر األم�� ثم هوى ميت�
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خ غ��ب من داخل التمثال � هذە اللحظة دوى صوت ��
��

ء.. الحق�قة أن قلـب األم�� الرصا� ا�شطر إ� �
�أنما تحطم ��

.. � نصف��
� الم�دان مـع أع�ـان ال�لدة..

�� �
� الص�اح �ان العمدة �م��

��
مروا �العمود فرأوا التمثال:

- ر�اە� ما أقبح األم�� السع�د�
صاح األع�ان الذين لم �ختلفوا مع العمدة قط:

� س�فه وعيناە تالشتا..
.. لم تعد ال�اقوتة ��

ً
ـ ما أق�حه فع�

ا �الذهب.. ولم �عد مكسو�

 من الشحاذين.. وهناك طـ�� م�ت ع�
ً

ـ إنه ل�س أفضل حا�
ا �منع الطيور من أن تموت هنا..

�
قدمه.. علينا أن ن��� إعالن

� الجامعة:
وقال أستاذ الفنون ��

ا..  فهو لم �عد مف�د�
ً

ـ ما دام لم �عد جم��

، ثم عقـد العمدة � فرن كب��
وهكذا شدوا التمثال وأذابوە ��

ا للمجلس ال�لدي، لتحد�د مـا �مكـن عمـلـه �المعدن اجتماع�
المنصهر..

..  آخـر.. ولسـوف �كون هذا التمثال ��
ً

- سنصنع تمثا�

تصايح األع�ان و�ل منهـم ي��د التمثال لنفسه.. وآخر ما
سمعت أنهم ما زالوا ي�شاجرون.. والحـظ العمال أن القلب ال
� القمامة ح�ث �انت جثة السنونو..

ينصهر لهذا تخلصوا منه ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قال الخالق لمالئكته:
� تلك المدينة..

�� � - هاتوا �� أثمن ش�ئ��

وعاد المالئكة للخـالق �قلب التمثـال الرصـا�� وجثة
السنونو..

� سوف �غرد هذا � حدائق جن��
ـ لقد أحس�تم االخت�ار، ألنه ��

� مدي�تها الذهب�ة س�سبح هذا األم�� السع�د
الطائر لأل�د.. و��

�حمدي..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العندل�ب والوردة..
صاح التلم�ذ:

ا أحمر.. ل�ن ال قص م� لـو جل�ت لهـا ورد� - قالت إنها س��
.. � � حد�ق��

يوجد ورد أحمر ��

� األوراق � السند�انة ونظر من ب��
سمعه ال�ل�ل من عشه ��

.. ً
م�سائ�

.. � � حد�ق��
ـ  ال وردة حمراء ��

قالها التلم�ذ وامتألت عيناە الجم�لتان �الدم�ع.

� تعتمد عليها سعادتنا.. لقد قرأت - آە.. ما أصغر األش�اء ال��
�ل ما كت�ه الح�ماء.. ومل�ت �ل أ�ار الفلسفة، ل�ن من أجل

� شقاء..
وردة حمراء تص�� ح�ا��

قال ال�ل�ل:

� .. ل�لة تلو ل�لة غن�ت له برغم أن�� �
ا عاشق حق��� � - هنا أخ��

لم أعرفه قط.. ل�لة تلو ل�لة حك�ت قصته للنجوم.. واآلن أراە..
عم الزنبق.. شفتاە حمراوان �الورد.. ل�ن شعرە أسـود ك��
العاطفة جعلت وجهه �لون العاج، ووضع األ� خاتمه ع�

حاجب�ه..
غمغم التلم�ذ:

� ستكون ا مساء غـد.. وحب�ب��  راقص�
ً

- األم�� �ق�م حف�
هناك.. لـو جل�ت لهـا وردة حمراء فلسوف ترقص م� ح��

.. � ذرا��
الفجر.. لو جل�ت لها وردة حمـراء فلسوف أحت��ــها ��
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� �
� �دي..

، ولسوف أحتوى �دها �� ولسوف ت��ــــح رأسها ع� كت��
ا.. فتمر � ولذا سأجلس وح�د� � حد�ق��

ل�ن مـا مـن وردة حمراء ��
.. � .. لن تحتاج إّ�.. ولسوف يتحطم قل�� � �� ��

قال ال�ل�ل:

� �الفعل.. ما أغ�� له �عان�ه هو.. وما
- هذا عاشق حق���

� أثمن من ء ثم�� �
�مثل السعادة �� هو األلم له.. إن الحب ��

الزمرد وأعز من (األو�ال).. اللؤلؤ ال �قدر ع� اب��اعه وهو ال
� األسواق.. وال �مكن أن يوزن �مواز�ن الذهب..

ي�اع ��
قال التلم�ذ:

ـ لسوف �قف الموس�قيون و�عزفون ع� آالتهم الوت��ة..
� ع� أنغام القيثـار وال�مان.. لسوف ولسوف ترقص حب�ب��
ترقص �خفة ح�� إن قدميها لن تلمسا األرض.. ولسوف �لتف
حولها المغازلون.. ل�نها لن ترقص م� ألن�� ال أملك وردة حمراء

أعطيها إ�اها..
� �د�ه و��..

ور� بنفسه ع� األرض، ودفن وجهه ��
اء جرت �جوارە: و�ساءلت سحل�ة خ��

؟ - لماذا ي���
� شعاع الشمس:

و�ساءلت فراشة تحلق ��

ا لماذا؟ ـ حق�
� صوت خف�ض:

وهمست زهرة أقحوان لجارتها ��

ا لماذا؟ ـ حق�
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فقال ال�ل�ل:
- ي��� من أجل وردة حمراء..

صاحوا:
- وردة حمراء؟ �ا للسخف�

� �انت أم�ل إ� السخ��ة.. ل�ن وضحكت السحل�ة ال��
� لغز

ال�ل�ل فهم تعاسة التلم�ذ وجلس ع� السند�انة �فكر ��
الحب..

� السماء.. حلق
ا، وانطلق �� � ملحق� فجأة فرد جناح�ه الب�ي��

� وسط الم�ج �انت شجرة الورد.. فلما
فوق الحد�قة �الظل.. و��

رآها حط ع� غصن صغ�� وقال:

� وردة حمراء، ولسوف أغنـى لـك أح� أغن�ة - أعطي��
عندى..

ل�ن الشجرة هزت رأسها وأجا�ت:

ا من الثلج - ورودی ب�ضاء.. ب�ضاء ك��د ال�حر وأ��� ب�اض�
ع� قمم الج�ال.. ل�ن اذهب إ� أخ�� عند الساعة الشمس�ة

فل��ما تمنحك ما ت��د..

لذا حلق ال�ل�ـل نـحـو شـجرة الـورد عنـد السـاعة الشمس�ة،
وصاح:

� وردة حمراء، ولسوف أغنـى لـك أح� أغن�ة عندي.. ـ أعطي��
ل�ن الشجرة هزت رأسها وأجا�ت:
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ـ ورودی صفراء.. صفراء كشعر عروس ال�حـر الجالسة ع�
� الم�ج ق�ل

جس �� ا مـن زهور ال�� .. وأ��� اصفرار� عرش من العن��
 منجله.. ل�ن اقصد أخ�� التـي

ً
� من �جز العشب حام�

أن �أ��
تنمـو جـوار نـافذة التلم�ذ فل��ما تمنحك ما ت��د..

� تنمو جـوار نافذة هكذا حلق ال�ل�ل نحـو شجرة الورد ال��
التلم�ذ.. وقال لها:

� وردة حمراء، ولسوف أغنـى لـك أح� أغن�ة - أعطي��
عندى..

ل�ن الشجرة هزت رأسها وأجا�ت:

ا من ـ ورودی حمراء.. حمراء كقد�� �مامـة.. وأ��� احمرار�
� كهوف المح�ط..

� تتم�ج وتتمـ�ج �� مراوح شعاب المرجان ال��
، ولن �

، والعواصف هشمت غصو�� ل�ن الشـتاء قـد جمـد أوصـا��
أظفر بزهور هذا العام..

صاح ال�ل�ل:

ـ وردة حمراء واحدة �� �ل مـا أ�غ�ـه.. فقط وردة حمراء� هل
من ط��قة أظفر بها؟

قالت الشجرة:

- ثمة ط��قة ل�نها ش��عة، إ� حد أن�� ال أجسـر ع�
إخ�ارك بها..

قال ال�ل�ل:
ا.. ـ قوليها �� فلست خائف�
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�
ـ لو أردت وردة حمراء، فعل�ك أن تصنعها مـن الموس�قا ��

ضوء القمر، وتص�غها �الدم مـن قل�ـك.. عل�ك أن تغ�� �
وصـدرك منضغط إ� شوكة.. ط�لة الل�ل �جب أن تغ�� ��

.. �
� عرو��

والشوكة تخرق قل�ك، و�جب أن ي�ساب دم ح�اتك ��
.. و�ص�� ��

صاح ال�ل�ل:

- الموت ثمن �اهظ �دفع لوردة حمراء.. والح�اة ع��زة ع�
اء، و�رقب � الغا�ة الخ��

الجميع.. من الجم�ل أن �جلـس المـرء ��
� مركبته اللؤل��ة.. عذ�ة

� مركبتها الذهب�ة، والقمر ��
الشمس ��

� الوادي،
�� رائحة زهرة الزعرور، وعذ�ة �� زهور (�ل���ل) ��

� تط�� فوق التل.. ل�ن الحب أجمل من وزهور الخلنج ال��
الح�ـاة.. وما ق�مة قلب الطائر �ال�س�ة لقلب إ�سان؟

من ثم حلق ال�ل�ل إ� الهواء.. حلق فوق الحد�قة كظل..
وكظل حلق فوق الروضة..

ا ع� العشب والدم�ع لم تجـف �ان التلم�ذ ما زال جالس�
.. � �عد من عي��ه الجم�لت��

صاح ال�ل�ل:
ا فلسوف تظفر بوردتـك الحمراء.. ا.. كن سع�د� ـ کن سع�د�
.. �ل ما � � ضوء القمر، وأص�غها �دماء قل��

سأصنعها من الغناء ��
ا ألن الحب أ��� ح�مة من ا حق�ق�� أطل�ه منك أن تكون مح��
الفلسفة.. وأقدر من القوة.. جناحاە �لون النار و�لون النار

جسـدە.. شفتاە حلوتـان �العسل، وأنفاسه عطرة �ال�خور..
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.. ل�نـه لـم �ـع ما �قوله ال�ل�ل له، نظر الف�� ألع� وأص��
� ال�تب.. ل�ن

ألنه �ان �عرف فقط تلك األش�اء المكت��ة ��
السند�انة فهمت وشعرت �األ�، ألنها �انت تحب ال�ل�ل

� أغصانها.. الصغ�� الذي اتخذ عشه ب��
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قالت له:

� ترحل ة، فلسوف أشعر �الوحدة ح�� ـ غن �� أغن�ة أخ��
أنت..
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لذا غ�� ال�ل�ل للشجرة و�ان صوته �الماء ي�ساب من إناء
.. ف��

انت� ال�ل�ل من الغناء فنهض التلم�ذ وأمسك �مفكرة وراح
�كتب فيها:

 ال �مكن إن�ارە.. ل�ن هل لد�ه أحاس�س؟
ً

ـ  إن له جما�
.. له أسلوب � � الحق�قة هو مثل أ��� الفنان��

أخ�� أن ال.. ��
خالب ل�نه �فتقر إ� اإلخالص.. ولن �ض� بنفسه لآلخ��ن..
� صوته

�لنا نعرف أن الفنون أنان�ة �ط�عها.. ل�ن ال ننكر أن ��
ء، ول�س �

نغمات ساحرة.. ومن المؤسف أنها ال تع�� عن أي ��
.. لها نفع عم��

� حب��ة
� فراشه، وراح �فكـر ��

ثم دخل إ� حجرته فتمدد ��
قل�ه ح�� غل�ه النعاس..

� السماء، طار ال�ل�ل إ� شجرة الورد
� ب�غ القمر �� وح��

.. وألصق صدرە �الشوكة.. ومال القمر ال�لـورى ال�ارد �ص��

� � وصدرە ملصق �الشوكة ال�� ط�لة الل�ل ظل ال�ل�ل �غ��
� قل�ه، وراح دم الح�ـاة ي��ب منه..

توغلت أعمق فأعمق ��

� قلب ف�� وفتـاة.. ومـن شجرة الورد
غ�� لم�الد الحب ��

�
� تتوا�.. ��

ظهر برعم جم�ل و�دأت بتالته تزداد ب�نما األغـا��
ال�دء �انت شاح�ة �الض�اب فوق النهر، فض�ة كجنا�� الفجر..

� الم�اە، �دت
� مرآة من فضة.. كظل زهرة ��

كظل زهرة ��
� �دأت تولد ع� غصن من الشجرة.. الوردة ال��



4987

ل�ن الشجرة توسلت إ� ال�ل�ل أن �ضغط �صدرە أ�ـ�� ع�
الشوكة:

- اضغط أ��� أيها ال�ل�ل و�ال بزغت الشمس ق�ل أن تولد
الوردة..

غ�� ال�ل�ل �صوت أع�، و�ـدا لون وردى رق�ـق ي��ب إ�
� تغزو وجه ع��س �ل�� عروسه.. أوراق الوردة.. �أنها الحمرة ال��

� ال�ل�ل:
وصاحت الشجرة ��

- اضغط أ��� أيها ال�ل�ل و�ال بزغت الشمس ق�ل أن تولد
الوردة..

ا.. لذا ا م��ر� ا م��ر� ضغط ال�ل�ل أ��� فتفاقم األلم، و�ان قاس��
� تموت ل�ن نم �قصص الحب ال�� ا.. راح ي�� ازدادت أغن�ته ألم�

� القبور..
ل�س ��

وصارت الوردة قرم��ة.. قرم��ة مثل ال�اقوت..

ان يرجفان، ازداد وهن صوت ال�ل�ل وراح جناحاە الصغ��
ء �خنقه.. عندئذ أطلق �

وخ�مت غشاوة ع� عي��ه.. وشعر ���
موجة موس�قا أع� سمعها القمـر الشاحب ف�� الفجر..

سمعتها الوردة الحمراء، فارتجفت وفتحت بتالتها لهواء
الص�اح الم�كر..

حملها الصدى إ� التالل فصحا الرعاة من نومهـم.. طفت
فوق النهر فحملتها الطيور إ� ال�حار..

صاحت الشجرة:



4988

- انظر� لقد ا�تملت الوردة اآلن..

�
ا وسط األعشاب والشوكة �� ل�ن ال�ل�ل لم يرد ألنه �ان ميت�

قل�ه..
ة فتح التلم�ذ نافذته، وصاح: وعند الظه��

ـ �ا له من حظ رائع� هنا وردة حمراء� أنـا لـم أر قط وردة
� متأ�د من أن لها .. إنهـا جم�لـة إلـى حد أن�� �

� ح�ا��
حمراء كهذە ��

.. ً
ا ط��� ا الت�ن�� اسم�

�
واقتطفها واعتمر ق�عته وجرى إ� ب�ت أستاذە والوردة ��

�دە.. �انت ابنة األستاذ جالسة هناك و�لبها عند قدميها..
صاح التلم�ذ:

� م� لو جل�ت وردة حمراء.. ها �� ذي قص�� ـ قلت إنك س��
� العالم.. الل�لة تضعينها جوار قل�ك، و��نما

أ��� الورود حمرة ��
ك �م أح�ك.. ا، سوف تخ�� نرقص مع�

ل�ن الفتاة قط�ت، وقالت:

.. �اإلضافة لهذا أرسل �� � � أنها ال ت�ناسب مع ثو�� ـ يؤسف��
) مجوهرات حق�ق�ـة.. و�لنا �عرف أن � ل�� ابن أخ (شام��

ا من الورود.. المجوهرات أغ� ثمن�
� غضب:

قال التلم�ذ ��
- أقسم �ا� إنك جاحدة..

� الشارع ح�ث سقطت وداستها عجالت ع��ة
وأل�� الوردة ��

مارة..
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قالت الفتاة:

ء.. أنت غل�ظ الط�اع، و�عد هذا �
ك ��� ـ جاحدة� سأخ��

�له.. من أنت؟ أنت مجرد تلم�ذ.. ال أعتقد أن لد�ك أر�طة
..( � ل�� فض�ة لحذاء�ك مثلما �ملك ابن أخ (شام��

ونهضت من مقعدها ودخلت الب�ت..
قال التلم�ذ وهو عائد لدارە:

� نصف منفعة علـم المنطق..
ـ ما أسخف الحب� إنه ل�س ��

� لن ك فقط �األش�اء ال�� ء.. وهو �خ�� �
هن ع� �� ألنه ال ي��

� الحق�قة الحب
تحدث، و�جعلك تؤمن �أش�اء ال وجود لها.. ��

�قا.. � غ�� عم� �المرة.. لسوف أعود لدراسة الفلسفة والميتاف��

ا �كسوە الغ�ار، وراح ا ضخم� لذا عاد إ� دارە وتناول كتا��
�قرأ..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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.. �
العمالق األنا��

اعتاد األطفال �ل ع� وهم عائدون من المدرسة، أن
� حد�قة العمالق، كـانت حد�قة جم�لة بها عشـب نـاعم

�لعبوا ��
ا جم�لـة ، وفوق العشـب كنـت تـرى هناك وهناك زهور� أخ��
ا ة شجرة خ�خ تع� ثمار� كـالنجوم.. و�انت هنـاك اث�تا ع��
لذ�ذة.. و�انت الطيور تجلس ع� الغصون وتغنـى أجمل

، ح�� إن األطفـال �انوا �كفون عن اللهـو ل�صغـوا إليها. �
األغا��

و�انوا يتصا�حون:

- شد ما نحن سعداء هنا�!

ذات ل�لة عاد العمالق، �ان قد ذهب ل��ارة صد�قه الغول
� (كورنوول)، و��� معه سبع سنوات، و�عـد س�عة األعوام �ان

��
قد ف�غ من قول �ل ما ي��د قوله ألنه �ان ال �ط�ل ال�الم، وقرر
� الحد�قة،

� �لغها رأى األطفال �لعبون �� العودة إ� قلعته، ح��
فصاح �صـوت غل�ظ:

- ماذا تعملون هنا؟
ف�ادر األطفال �الفرار.

قال العمالق:

.. �مكن ألي واحد أن �فهم هذا، ولن � � �� حد�ق�� - حد�ق��
ا �لعب فيها ما عداى.. أترك واحد�

ا حولها، ووضع الفتة تقول: لذا ابت�� جدار�

المتعـدون س�عاق�ـون
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ا شد�د األنان�ة.. ولم �عد لدى األطفـال البؤساء
�
�ان عمالق

ا � من م�ان �لعبون ف�ه، حاولوا اللعب ع� الط��ق ل�نه �ان مغ��
ا �الصخور الصل�ة ولـم يرق لهم، واعتادوا أن �دوروا حول مليئ�
� ت�ت� دراستهم و�ت�لموا عن الحد�قة الجم�لة الجـدار ح��

�الداخل.
و�انوا �قولون:

- �م كنا سعداء هناك�

�
ة �� ت براعم الزهور والط�ـور الصغ�� ثم جاء ال��يع وان���

ا، � ظـل الشتاء مق�م�
� حد�قة العمالق األنا��

ال�الد.. فقط ��
فالطيور لـم ت�ـال �الغناء هنـاك ح�ـث ال يوجد أطفال، واألشجار
� �س�ت أن تخ�ج زهورها، ذات مرة أخرجت زهرة رأسـها مـن ب��

األعشـاب ل�نها أ��ت الالفتة، فأسفت من أجل األطفال
وعـادت برأسها إ� الداخل.

لم �كن هناك من ّ�ە الحال سوى الثلج والصقيع، وقد
صاحا:

- ال��يع قد �� هذە الحد�قة.. ولسوف نظل هنا ط�لة
العام..

وغ� الثلج العشب �ع�اءته الب�ضاء ودهن الصقيع
، ثم إنهما دع�ا ال��ــــح الشمال�ة � تـأ�� �

األشجار �اللون الف��
فجاءت، كـانت متدثرة �الفراء وقد ظلـت تعوى حول الحد�قة

ط�لة اليوم وقالت:
د ل��ارة.. - هذا م�ان مبهج.. �جب أن ندعو ال��
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ب القلعـة كـل �ـوم ح�� حطم أ��� د.. وظل ��� وجاء ال��
� الحد�قة �أق� �عة له،

� السقف، ثم راح �جري ��
األلواح ��

� الرمادي وأنفاسه �الجل�د.
ا �� كـان مدثر�

: �
قال العمالق األنا��

ـ  ال أفهم لماذا تأخر ال��يع �ل هذا.. أرجو أن يتغ�� الطقس..

ل�ـن ال���ـع لـم �ـأت قـط وال الص�ـف.. وجـاء الخ��ف بثمـار
ذهب�ـة ل�ـل الحدائـق مـا عـدا حد�قـة العمالق وقال:

.. �
- إنه أنا��

� الحد�قة سـوى الثلج والصقيع وال��ــــح
وهكذا لم �كن ��

� األشجار.. د يرقصون ب�� الشمال�ة وال��

� فراشـه سمع
ا �� ا مت�قظ� ذات ص�اح �ان العمالق راقد�

موس�قا جم�لة، �دت رائعة إ� حد أنه حسب موس��� الملك
� خارج النافذة ل�ن �ان ا �غ�� � ا صغ�� �مرون �الدار، �ان هذا طائر�
� الحد�قة ح�� إنه شعر

قد م�� دهر منذ سمع غناء طائر ��
� ال�ون.

�أن هذە أجمل موس�قا ��
 فقال:

ً
ا جم�� ثم إن العمالق شم عطر�

ا.. � ـ  ال�د أن ال��يع جاء أخ��

ووثب من الفراش ونظر خارج النافذة فماذا رأى؟

� العالم.. لقد زحـف األطفال إ� الحد�قة
رأى أجمـل منظر ��

� الجدار، وفوق غصـن كـل شجرة �ان هناك طفل
من فتحة ��
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� غا�ة ال�ور لرؤ�ة األطفال ح�� إنها
.. و�انت األشجار �� صغ��

اعم وراحت تل�ح �أذرعها فوق رءوس األطفال. تغطت �ـال��

الطيور �انت تغ�� والزهور أطلت برأسها من العشب
� ركن من

 إال أنه ��
ً

ا جم�� األخ�� وراحت تضحك، �ان مشهد�
� صغ�� �قف.. �ان � هذا الركن كـان ص��

الحد�قة ظل الشتاء، ��
ا إ� حد أنه لم �ستطيع الوصول إ� غصن شجرة.. وظلت � صغ��
الشجرة ال�ا�سة مكسوة �الصقيع.. انحنت �غصونها وراحت

تصيح:
.. �سلق� - �سلق أيها الص��

� � �ان صغ�� الحجم.. وذاب قلب العمـالق ح�� ل�ن الص��
رأى المشهد:

� ال��يع.. لسوف
ا� اآلن عرفت لمـاذا لم يزر�� - �م كنت أنان��

� علـى غصن الشجرة، ثم أهدم السور وتعود حد�ق�� أضع الص��
ا لألطفال.. ملع��

ا وعاد وخ�ج إ� الحد�قة، فما إن رآە األطفال ح�� فروا رع��
� الصغ�� ظـل هناك ألن عي��ه الشتاء إ� الحد�قة.. فقط الص��

� الدم�ع فلـم ير العمالق..
�� � �انتا غارقت��

حمله العمالق ع� �د�ه برفق ووضعه ع� الشجرة،
.. احتضن الص�� العمالق فأزهرت الشجرة وعادت الطيور تغ��

ولثمه ع� خدە..
ا �ما �ان.. �ر� هنا عاد األطفال وقد رأوا أن العمالق لم �عد ��

ومعهم عاد ال��يع..
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- هذە حد�قت�م اآلن أيها األطفال..

� ذهب ا وحطم السور.. وح�� قالها العمالق وتناول فأس�
ا وجدوا العمالق �لهو مع ة ظهـر� � الثان�ة ع��

الناس إ� السوق ��
� العالم.

� أجمل حد�قة ��
األطفال ��

� المساء راحـوا للعمالق
ظلوا �لعبون طـوال اليوم، و��

ليودعوە، فقال لهم:
؟ الذي وضعته فوق الشجرة.. - ول�ن أين رف�ق�م الصغ��

أجاب األطفال:
- ال نعرف... لقد رحل..

قال العمالق:
ا.. - قولوا له أن �ح�� هنا غد�

ل�ن األطفال قالـوا إنهم ال �عرفون أين �سكن ولـم يروە قط
من ق�ل.. مما أحزن العمالق..

� �ل ع� �عد ساعات المدرسـة كـان األطفال �لعبون مع
و��

� الذي أح�ه العمالق لم �ظهر قط، و�ان العمالق.. ل�ن الص��
ا له..

�
العمالق مشتاق

ا وش�خوخة، ولم �عد ومرت أعوام وازداد العمالق وهن�
�ستطيع اللعب لذا �ان �جلس إ� مقعد كب�� و�راقب األطفال

� أثناء لعبهم و�نظر لحد�قته:
��

.. ً
ا جم�لة ل�ن األطفال أ��� الزهور جما� - إن لدى زهور�
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� ص�اح شتاء كـان يرتـدى ث�ا�ـه و�نظـر مـن النافذة، لم �عد
و��

ا، والزهور �كرە الشتاء اآلن ألنه عرف أنه ل�س إال ال��يع نائم�
�ــــح، وفجـأة فـرك عي��ـه فـي عجـب.. لقـد كـان �التـأ��ـد �س��

ا. ا رائع� مـشـهد�

� أق� أر�ان الحد�قة �انت شجرة �ل أغصانها من
ف��

الذهب، وثمار فض�ة تتد� منها، وتحتها الطفـل الصغ�� الذي
أح�ه.

� الحد�قة وال�ور �غمرە، وع�� العشب
جرى العمالق ��

ا � رآە عن كثـب احمر وجهه غض�� أ�ع ح�� �لغ الطفل، وح��
وصاح:

- من جرؤ ع� أن �جرحك؟

� وع� قدم�ـه �انت آثار ت�� � الصغ�� ألنه ع� �دى الص��
�ن. � كب�� مخلب��

�
ـ  من جرؤ ع� أن �جرحك؟ قل � فلسـوف آخذ س���

ال�ب�� وأقتله..
: قال الص��

- ال أحد.. �ل �� جروح الحب..
قال العمالق:

- من أنت؟

� قل�ه سقطت ره�ة غ���ة، وجثا ع� ركب��ـه فاب�سم
و��

الطفل وقال له:
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� حد�قتك.. واليوم سوف تلعب م��
� ألعب �� - أنت تركت��

� حدائق الجنة..
��

ا تحت ا وجدوا العمالق ميت� � جاء األطفال ع�� وح��
اعم الب�ضاء. الشجرة، وقـد تغ� جسدە �لـه �ـال��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الصديق المخلص
ذات ص�اح أطـل فـأر الماء العجـوز برأسـه مـن جحرە.. �انت
� �الخرز، وله شار�ان رماد�ان متصل�ـان، كـان ال�ط ت�� عيناە صغ��
كة �أنما هو حشد من طيور ال�نار�ا الصغ�� �سـ�ـح فـي ال��
� الحمراو�ن، تعلـم الصفراء.. و�انت األم الب�ضـاء ذات الساق��

� الماء ع� رءوسها.
�طاتها ك�ف تقف ��

قالت لهن كدأبها:

- لن تظفرن �م�انة اجتماع�ة طي�ة ما لم تتعلمن الوقوف
ع� الرأس..

ات ومن آن آلخر �انت ت��ــهن بنفسها، ل�ن ال�طـات الصغ��
ا إلـى حد أنهن لم ي��ن ات جد� ا بها، كن صغ�� لم ت�د اهتمام�

أهم�ة ما للم�انة االجتماع�ة..
صاح فأر الماء العجوز:

- �ا لألطفال العصاة� إنهم �ستحقون أن �غرقوا..
قالت ال�طة:

ء من هذا.. ال�د ل�ل امرئ من �دا�ـة.. وال �جب أن �
- ال ��

هما.. �فقد األبوان ص��
قال الفأر:

ا عن شعور اآل�اء، فلست رجل أ�ة.. - آە.. أنا ال أعرف ش�ئ�
� الحق�قة أنا لم أتزوج قط وال أزمع هذا.. إن الحب جم�ل ل�ن

��
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� ال�ون ما هو أس� وال
.. ال أعرف �� الصداقة اس� منه �كث��

أنـدر مـن صـد�ـق مخلص..
سأله طائر أخ�� �جلس ع� شجرة صفصاف:

- وما �� من فضلك فكرتك عن واج�ات الصديق
المخلص؟

قالت ال�طة:
� معرفته..

.. هذا ما أرغب ��
ً

- فع�

� لل�ط كة، ثم وقفت ع� رأسها لتب�� وس�حت إ� نها�ة ال��
ا.  ج�د�

ً
مثا�

صاح فأر الماء:

� المخلص أن
- �ا له من سؤال سخ�ف� أتوقـع مـن صد���

.. �خلص ��

� وهو يرفرف
سأله الطائر وهو يتأرجح ع� غصن ف��

�جناح�ه:

- وماذا تفعل �المقا�ل؟
- ال أفهمك..

- دع�� أحك لك قصة؟
سأله الفأر:

� مغرم ؟ لو �ان كذلك فسوف أص�� ألن�� - وهل القصة ع��
�الح�ا�ات..
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قال الطائر:
- إنها تنطبق عل�ك..

وه�ط ع� الضفة وراح �حكـى قصـة الصـد�ـق المخلص.
قال الطائر:

� اسمه (هانز).. - �ان �ا ما �ان.. �ان هناك شـاب أم��
سأله الفأر:

ا؟
�
- هل �ان مرموق

ا ع� اإلطالق.. ف�ما عدا قل�ـه
�
- ال.. ال أحس�ه مرموق

� ك�خ صغ��
ا �� الط�ب، ووجهـه المـ�ح المستدير، عـاش وح�د�

� ال��ف �له حد�قة �جمال
� حد�قته، ولم تكن ��

�عمل ��
� حد�قتـه.. �ح�ث �انت

حد�قته، و�ل أنواع الزهور �انت ��
ا أش�اء مبهرة للنظر ولألنف.. هناك دوم�

ا له هم إخالص� ون، ل�ن أ��� - �ان لدى (هانز) أصدقاء كث��
ا لـه إ� حد أنه لم يزر ا �ان مخلص� �ان (هو) الطحان.. حق�
حد�قتـه دون أن �حمـله �اقة ورد أو حزمة من األعشاب العطرة،

قوق لو �ان هذا موسم الفا�هة.. أو �مأل جي�ه �ـال�رز وال��
اعتاد الطحان أن �قول:

ك األصـدقاء الحق�ق�ـون ف�ما �مل�ون.. - �جب أن �شـ��

ا ف�ان (هانز) يهز رأسه و�ب�سم و�شعر �الفخر ألن له صد�ق�
�ملك هذە األف�ار الن��لة.
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ى لم �عط ا ألن الطحان ال��
�
ان يندهشـون أح�ان و�ان الج��

� المقا�ل، برغم أن عنـدە مائة جوال من
ا قط �� (هانز) ش�ئ�

ة � طاحونته، وست �قرات وقطيع من األغنام كث��
الدقيق ��

الصوف، ل�ن (هـانز) لـم يتعب نفسه بهذە األمـور، ولم ��ە
� الدن�ا إال سماع صد�قه يت�لم عن الصداقة.

ء �� �
��

ومر الص�ف والخ��ف ع� (هانز) وجاء الشتاء، عندها لم
د، وصار ا مـن الج�ع وال�� � السوق، وتألم كث�ـر�

�جد ما ي��عه ��
ى المجففة �أوى إ� فراشه دون أن �جـد ما �أ�له إال �عض ال�م��
ا ألن الطحـان لـم � � الوحدة كث��

أو حفنـة مـن البندق.. �ما أنه عا��
یزرە قط.

اعتاد الطحان أن �قول لزوجته:

ا، ألنه - ال جدوى من أن أزور (هانز) ما دام الجل�د مستمر�
� مشا�ل فمن الخ�� تركهم وشأنهم وعدم

� �قع الناس �� ح��
� عن الصداقة وأنا واثق من

مضا�قتهم �ال��ارات.. هـذە �� فكر��
� سـلـة مـن � ال��يع ولسوف �عطي��

أنها صادقة، لسوف أزورە ��
ا.. الزهور، وهذا س�جعله سع�د�

� مقعدها جوار النار:
خ�ة �� قالت الزوجة و�� مس��

ا.. تعرف عن الصداقة � - �التأ��د أنت تفكر �اآلخ��ن كث��
أ��� مما �عرفه القس نفسه..

�ساءل ابن الطحان األصغر:

ا - ل�ن أال �مكننا دعوة (هانز) إ� هنا؟ لو �ان جائع�
� سأعط�ه نصف نصی�� من العص�دة، وأجعلـه �لعب مع أران��

الب�ض..
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صاح الطحان:

ا ال أفهـم جـدوى إرسـالك إ� - �ا لك من طفل سخ�ف� حق�
المدرسة، لو جاء (هانز) هنـا ورأى عشاءنا الدسم ونارنا الدافئة،
ء ش�يع �فسد طب�عة اإل�سان، ثم فلسوف �غار.. والحسد ��
ر�ما لو جاء هنا لطلب م�� �عض الدقيق �س�ئة ول�س هذا
� ء آخر، أال ترى إن ال�لمت�� �

ء والصداقة �� �
بوس�، الدقيق ��

ا؟ بوسـع كـل إ�سان أن يرى ا مختلف� � ش�ئ� مختلفتـان و�لتاهما تع��
هذا�

قالت الزوجة:
- أحس�ت ال�الم..

� منهم ا، ل�ن قل�ل�� - أ��� الناس �ستط�عون العمل ج�د�
�ستط�عون ال�الم الج�د.. ممـا ي��ك أن ال�ـالم هو األ���

صع��ة..

، الذي شعر �الخجل من نفسه فطأطأ ونظر إ� ابنه الصغ��
ة إ� حد أنك �ستطيع أن رأسه واحمر وجهه.. ل�ن سنه صغ��

�سامحه..
هنا �ساءل فأر الماء:

- هل هذە نها�ة القصة؟
قال الطائر:

- �الطبع ال.. �ل �� ال�دا�ة..
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- إذن أنت متأخر ع� العصـر.. �ل راو �ـارع للقصص اليوم
�
�جب أن ي�دأ القصـة مـن نهايتهـا ثـم �أ�� لنهايتها و�نهيها ��

وسطها، لقد سمعت هذا ال�الم من قاص �ان �مشـى جـوار المـاء
ا فقد �ان أصلع الرأس �ضع مـع نـاقد.. ال �د أن الرجل �ان محق�
� القصـة فأنـا مـعجـب �الطحان، إن

نظارة سوداء.. ل�ن استمر ��
التفاهم ب�ننا شد�د..

قال الطائر وهو يتواثب من ساق ألخرى:

- حسن.. انت� الشتاء.. وقال الطحان المرأته إنه س�ذهب
. ور (هانز) الصغ�� � ل��

قالت الزوجة:

- أنت دائم التفك�� �اآلخ��ن.. ال ت�س أن تـأخذ معك السلة
من أجل الورود..
قال الطحان:

- ص�اح الخ�� �ا (هانز)..
قال (هانز) وهو يتو�أ ع� الرفش، و�ب�سـم اب�سامة ع��ضة:

.. - ص�اح الخ��

- ك�ف �ان حالك ط�لة الشتاء؟

ا، ل�ن ا قاس�� � أنـه كـان وقت� - جم�ل منك أن �سأل.. يؤسف��
� خ�� حال..

ال��يع عاد وأنا سع�د اآلن.. وزهوری ��
قال الطحان:

� أنك تغل�ت عل�ه..
- كنا نت�لم عنـك ط�لة الشتاء، و����
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قال (هانز):
ا من أن تكـون �س�ت أمرى.. - هـذا كـرم منك.. كنت خائف�

� أنـك ال تع�� ا �ا (هـانز).. يؤسف�� �� أ�د�
ُ
- الصداقة ال ت

ا.. مفهوم الصداقة.. و�المناس�ة الحظـت أن زهورك جم�لة جد�

- �الفعل �� كذلك.. ولسوف أخذها إ� السوق وأب�عها
.. � د بثمنها ع��ة ال�د الخاصة �� وأس��

ء فعلته �
د ع��ة ال�د؟ ال تقل إنـك �عتها.. هذا أغ�� �� - �س��

� ح�اتك..
��

قال (هانز):

ا ع� هذا.. لقـد �ان الشتاء � كنت مرغم� - الحق�قة �� أن��
.. لذا �عت األزرار � ا عّ�.. ولم �كن لدى مـال أبتـاع �ه الخ�� � عس��
� الفض�ة.. ثم �عت ة األحد، ثم �عت سلسل�� الفض�ة لس��
ا دها جم�ع� � سأس�� � النها�ة ع��ة ال�د.. ل���

� ال�ب�� و��
غليو��
اآلن..

قال الطحان:

� حـال
.. ل�ست �� - (هانز).. سأعط�ك ع��ة ال�د الخاصة ��

� العجالت، ل�ن
ء خطأ �� �

ممتـازة.. فثمة جانب غ�� موجود و��
برغم هذا سأعط�ك إ�اها، أعرف أن هذا كرم م�الغ ف�ـه منـى،
� لست ون من الناس أن�� أحمـق، ل�ن�� ولسوف �عتقد ال�ث��
� العالم.. أعتقد أن ال�ـرم هـو أساس الصداقة وروحها.. ثم

ك�ا��
إن عندى ع��ة �د..

قال (هانز) ووجهه ال�اسم يتألق �السعادة:
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� إصالحها �سهولة فلدى - حسن.. هـذا كـرم منك.. �مكن��
� الب�ت..

خشب كث�� ��
قال الطحان:

�� هذا ما أ�غ�ه لسطح مخزن الحبوب عندی، - خشب كث��
هناك ثقب كب�� ف�ه ولسوف ي�تل القمح ما لم أسدە اآلن. من
ا آخر. أعطيتك ع��ة  طي��

ً
الملحوظ أن العمل الط�ب �لد عم�

� الخشب.. �الطبع ع��ة ال�د �ساوى أ��� من ال�د فأعطي��
الخشب �كث�� ل�ن الصداقة ال ت�ا�� �أمور كهذە، من فضلك

ا ولسوف أ�دأ العمل اليوم.. هات الخشب ��ع�
ل وأخ�ج الخشب. � جرى (هانز) إ� الم��

قال الطحان:
ا.. وأخ�� أنه �عد أن أصلح سق�� لن ي��� � ا كث�� - ل�س خش��

. واآلن � � إلصالح الع��ة، ل�ن هذا �التأ��د ل�س خط��
لك ما �ك��

� أن تعطينـي �عـض الزهـور
� فإن�� أرغب �� وقد أعطيتك ع����

� أن تمألها..
مقا�لهـا، ها �� ذي السلة وأرغب ��

- أملؤها؟

ا.. ولو فعل ة جد� � أسف ألن السلة �انت كب��
قالها (هانز) ��

هذا فلن ي��� من الزهور ما �كف�ـه كـى �ذهب للسوق، وهو �ان
داد أزرارە الفض�ة. � اس��

شد�د الرغ�ة ��
ثم إنه صاح:

�
- أيها الصديق الع��ـز.. �ا أعز صد�ـق.. �ل الزهور ��

� تحت أمرك.. إن�� ألفضـل آراءك الحك�مة ع� أزراري حد�ق��
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الفض�ة..
وجرى ل�مأل سلة الطحان �الزهور.

قال الطحان:
ا �ا (هانز).. - وداع�

� ال�د األخرى.
� �د والخشب ��

وهو �حمل سلة الزهور ��

� سمع فته ح�� �� �
� ال�ـوم التـالـي كـان (هانز) ي��ـت شـجرة ��

��
�
الطحان يناد�ه من الط��ق، من ثم نزل ع� السلم وركض ��

الحد�قة.

ا من الدقيق ع� ظهرە و�قول �  كب��
ً

�ان الطحان �حمـل جـوا�
له:

- ع��زی (هانز).. هل �ضا�قك أن تحمل ع�� جوال الدقيق
هذا إ� السوق؟
قال (هانز):

ا.. ع� أن أث�ت �ل - آە.. أنا أسف.. ل��� مشغول جد�
الن�اتات الم�سلقة وأن أروى �ل زهوري..

قال الطحان:

ا؟ أحسب أنه ما دمت أنوى إعطاءك ع��ة �دى، فإنه - حق�
من الفظاظة منك أن ترفض..
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صاح (هانز):
ا.. ا أ�د� - ال تقل هذا.. لن أ�ون فظ�



5007

وجرى ل�حمل الجوال ال�ب�� ع� ظهرە.

ا، وق�ـل أن ي�لغ (هانز) � ا والط��ق مغ�� ا جـد� كـان ال�ـوم حـار�
� النها�ة

عالمة الط��ق السادسة اضطر إلـى الجلوس للراحة، ��
�لغ السوق و�اع الدقيق بثمن ممتـاز ثـم قرر العودة، ألنـه خشـى

 أن �ل�� �عض اللصوص.
ً

اح قل�� إن هـو اس��
قال لنفسه وهو �دخل الفراش:

� لم أخذل � م�ور ألن�� ا، ل���
�
- كـان هـذا �التأ��د يوًمـا شـاق

� .. �اإلضافة لهذا سوف �عطي�� �
الطحان ألنه أفضل أصدقا��

ع��ة �دە..

� الص�اح ال�ا�ر جـاء الطحان ل�أخذ ماله ل�ـن (هانز) �ان
��

ا ولم �غادر الفراش �عد.. متع��
قال الطحان:

- أقسم �ا� إنك لشد�د ال�سل.. إن الخمول خطيئة
.. ال تتضايق من

ً
عظ�.. وأنـا أ�ـرە أن أرى أعز صديق �� خام�

أن أ�لمك بهذە ال�احة.. ل�ن مـا جـدوى الصداقة إن لـم �قـل
ا المـرء �الض�ط ما ي��دە؟ كـل إ�سان �مكن أن �قول �الًمـا حـلـو�

�ّ�ك، ل�ن الصديق هو الذي ال ي�ا�� لو ت�لم �قسوة وآذاك..
قال (هانز) وهو �دعك عي��ه و�نهض:

�
ا وأردت أن أظل �� ا جد� � كنت متع�� ا ل��� ـ  أنا آسف حق�

الفراش �عض الوقت أص�� للط�ـور.. هل تعلم أن�� أعمل أفضل
؟

ً
إذا استمعت لصوت الط�ـور أو�

ر�ت الطحان ع� ظهر (هانز) وقال:
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� ما � لطاحون��
� أن تأ��

� أرغب �� � هذا.. ألن��
ـ  حسن.. ����

إن ترتدى ث�ا�ك �� تصلح السقف �..

� حد�قتـه، ألن
ا لفكرة أن �عمل ��

�
� مشتاق �ان (هانز) المسك��

� أن يرفض طلب
، ل�نه لم يرغب �� � زهورە لم �سق منذ يوم��

ا. ا ع��ز� الطحـان ألنه �ان صد�ق�
� خجل:

�ساءل ��

- هل تعتقد أنه س�كون فظاظة م�� لو قلت إن�� مشغول؟
أجاب الطحان:

- حسن.. ال أحسب أن�� أطلب منك ال�ث�� خاصة لو فكرت
� سأعط�ك ع��ـة �ـدى.. ل�ـن �ـالطبع لو رفضت سأذهب أن��

.. وأعمل هذا بنف��
صاح (هانز):

- ال� �أي ثمن ال..
ووثب من الفراش وارتدى ث�ا�ه واتجه إ� مخزن الحبوب.

ى ما ظل �عمل هناك ح�� الغروب، وعندها جاء الطحان ل��
�حدث.

� �ور:
صاح الطحان ��

- هل أصلحت الثقب �ا (هانز)؟
ا.. - أصلحته تمام�
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- أوە.. ل�س هناك من عمل أ��� بهجة من أن تعمل
لآلخ��ن..

أجاب (هانز):
� أن أسمعك تتحدث..

- إنه امت�از حق���
وجلس وراح �مسح جب�نه:

ا �أف�ارك العظ�مة.. � لن أرزق أ�د� � أخ�� أن�� - ل�ن��
قال الطحان:

.. أنت � أ��� وأ���
ء لك.. ل�ن �جب أن تعا�� � - أوە.. ست��

اآلن تمارس الصداقة ل�ن يوًمـا مـا سـتفهم النظ��ة نفسها..

� سأفعل؟
- هل تعتقد أ��

� هـذا.. ل�ن عل�ك اآلن أن تقصـد دارك
- ال أشك ��

ا.. �ــــح، ألن�� سأسألك أن تأخذ أغنا�� إ� الج�ل غد� و�س��
� الص�ـاح ال�ا�ر أح��

اض، و�� خاف (هانز) ال�ا�س من االع��
الطحـان غنمه إ� ال��خ، واستغرق (هانـز) ال�ـوم �أ�مـلـه �� �أخـذ
ا لدرجة أنه نام

�
� عاد �ان منه� األغنـام إ� الج�ل و�عود بها، وح��

� منتصف النهار.
� مقعدە، ولم �صح إال ��

��
قال وهو �عود للعمل:

� � � حد�ق��
- �ا للوقت السع�د الذي سأقض�ه ��

ا �طلب ل�نه لم �ستطع قط العنا�ة �أزهـارە، ألنه كـان دوم�
� مهمات ط��لة. وخاف (هانز) أن تحس�ه الزهور

منه أو يرسله ��
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قد �� أمرها، ل�نـه عزی نفسـه �ـأن الطحان أفضل أصدقائه،
ە ع��ة �دە وهذا كرم ال حد له. ثـم إنـه س�ع��

لذا ظل (هانز) �عمل لدى الطحـان، والطحان �قـول أجمل
� مفكرته

� �ان (هانز) �دونها �� األش�اء عن الصداقة، تلك ال��
ا �الدراسة. و�قرؤها ق�ل النوم ألنه �ان مولع�

� دق ال�اب ا جـوار المدفأة ح�� ذات ل�لة �ان (هانز) جالس�
�قوة، �انت ل�لة عاصفة وال��ــــح تزأر حول الب�ت، لذا حسب
أنها العاصفـة، ل�ن دقـة أخـرى جاءت ثم ثالثة أع�، جـرى لل�ـاب
� ال�د

� �دە، وعصا ��
�فتحه فوجد الطحان �قف ومص�اح ��

األخرى.
صاح الطحان:

� الصغ�� قد سقط من فوق - وا ع��زي (هانز).. إن اب��
ا، السلم وج�ح نفسه وعّ� الذهاب للطب�ب.. ل�نه �ع�ش �ع�د�
وخطر �� أنـه مـن األفضـل لـو ذه�ت أنت.. فأنـا �مـا تعرف

� المقا�ل..
ا �� سأعط�ك ع��ـة �ـدى ومـن العدل أن تفعل ش�ئ�

صاح (هانز):

� المص�اح .. ل�ن �جب أن تعطي�� ً
- �الطبع.. سأنطلق حا�

� خندق..
ألن الظالم دامس، وأنا أخ�� السقوط ��

قال الطحان:
ء.. �

- أنا آسف.. ل�نه جد�د ومن الخسارة أن �حدث له ��
- حسن.. ال عل�ك.. سأت�ف من دونه..
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، وانطلق. وتناول ع�اءته ومعطفه الفراء ال�ب��

ا إ� حد أن (هـانز) لـم �ا للعاصفة الم��عة� �ان الظالم دامس�
ا.. و�عد ثالث ساعات وصل إ� ب�ت الطب�ب ودق �كـن �ـرى ش�ئ�

ال�اب، أخ�ج الطب�ب رأسه من نافذة غرفة النوم:

- من هذا؟

- أنا (هانز) أيهـا الطب�ب.. لقد سقط ا�ـن الطحان الصغ��
� مجيئك..

من فوق السـلـم وجـ�ح نفسـه.. والطحان يرغب ��
قال الطب�ب:

- حسن أنا قادم..

�
وأمر �جوادە والحذاء ذي الرق�ة والمص�ـاح، وانطلـق ��

اتجاە ب�ت الطحان ب�نمـا (هانز) يركـض مـن خلفه.

ا وهطل المطر، لـم �عـد (هانز) ل�ن العاصفة ازدادت سوء�
ا
�
� النها�ة ضـّل ط��قه إ� المس�نقع، وقد �ان م�ان

ا، و�� يرى ش�ئ�
�
، وجد رعاة الغنـم جسـدە �� � ا وهناك غرق (هانز) المسك�� خطر�

، وهو طاف فوق بركة ما، وأعادە القوم إ� دارە. اليوم التا��

ذهب الجميع إ� جنازة (هانز) ألن ال�ـل كـان �ح�ه، و�ان
. � الطحان أول النائح��

- كنت أعز صديق له ولهذا �جب أن أتخذ أفضـل م�ان..

� آلخر � ع�اءته السوداء، ومـن ح��
وم�� أمام الموكب ��

. �مسح دموعه �مند�له ال�ب��
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- إن (هانز) خسارة ع� أي ق�اس.. لقد منحته ع��ة �دى
� � حالة س�ئة إ� حد أن��

واآلن لم أعد أعرف ما أفعلـه بها.. إنها ��
ء من �

لن أحصل ع� مل�ـم لو �عتها.. �جب أال أمنح أي ��
ا متـاعب أن �كـون � �عد ال�ـوم.. إن المرء يتحمـل دوم��

حاج�ا��
ا.. ك��م�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
قال الفأر �عد صمت طال:

- حسن؟
قال الطائر:

- حسن هذە نها�ة القصة..

- وماذا حدث للطحان؟

.. أخ�� أنك ال � ـ  أوە ال أعرف.. ومن المؤكد أن هذا ال يهم��
تفـهـم المـغـزى األخـالقـى لـهـذە القصة..

صاح فأر الماء:

- ماذا؟
.. �

- المغزى األخال��

؟ �
- هل تع�� أن القصة لها مغزى أخال��

�التأ��د..- 
� غضب:

قال فأر الماء ��
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� ق�ـل ال�ـدء.. و�ال ما كنت أصغ�ت
�� - �ان �جب أن تخ��

لك.. �ان ال�د أن أقول (بوووووە)2 �ما �فعل النقاد.. ل�ن �مكن
أن أفعل هذا اآلن..

ا إ� ب�ته. وأطلق ص�حـة (�ـووووووە) عال�ة، ثم انطلـق عائد�
� جاءت تجدف ع�� الماء: سألت ال�طة ال��

- هل تحب فـأر المـاء؟ إن لد�ـه مزا�ـا.. ل�ن �ال�س�ة �� �أم ال
�
أستطيع النظر إ� شخص عزب دون أن تتجمع الدم�ع ��

.. � عي��
قال الطائر:

- أخ�� أن�� ضا�قته.. الحق�قة �� أن�� حك�ت له قصة
.. �

ذات مغزى أخال��
قالت ال�طة:

ا كهذا.. ا أن تفعل ش�ئ� - أوە.. من الخطر دائم�
ا ع� ذلك. وأنا أوافقها تمام�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الصاروخ المرموق..
 ع� الزواج، لذا �انت هنـاك احتفاالت

ً
�ان ابن الملك مق��

ا. �انت �  وقـد وصلت أخ��
ً

ا �ام� عامة.. لقد انتظر عروسه عام�
ة روس�ة جاءت من فنلندا ع� زحافة تجرها ستة مـن أم��
� حيوانات الرنة. كـانت الزحافة �ش�ه �جعة ذهب�ة عمالقة، و���

ة ذاتها. و�انت ع�اءتها الفرائ�ة تصـل إ� � �انت األم�� الجناح��
قدميها وع� رأسـها تـاج مـن الفضـة.. و�انت شاح�ة مثل ق�
الجل�د الذي ت��ت ف�ه.. شاح�ة �انت إ� حد أن الناس

� الشوارع:
تصا�حوا ��

- إنها ت�دو كوردة ب�ضاء�
فات. وراحوا �لقون عليها الزهور من ال��

وعند �اب القلعة �ان األم�� ي�تظر الستق�الها. كـانت له
� رآها عينان حالمتان بنفسجيتان وشـعرە كخيوط الذهب، وح��

ركع ع� ركبته ولثم �دها. وغمغم:

- صورتك �انت جم�لة ل�نك أجمل منها
ة. وقال وص�ف لجارە: ة الصغ�� فاحمر وجه األم��

- �انت من ق�ـل كـالوردة الب�ضاء، واآلن �� وردة حمراء..
ف� ال�الط �له لهذا.

ولمدة ثالثة أ�ام راح ال�الط يردد:

- الوردة الحمراء.. الوردة الحمراء.. الـوردة الحمراء.. الوردة
الب�ضاء..
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وطلب الملك أن �ضاعف راتب الوص�ف، ولما �ان هـذا ال
ا. ا عظ�م�

�
ف ا من القرار، ل�نه �ان �� يتقا�� أي راتب فلم �فد ش�ئ�

ً
� انتهت األ�ام الثالثة تم االحتفال �الزفاف. كـان حف� ح��
. وم�� الع��س والعروس تحت مظلـة من المخمـل ً

مذه�
. ثم أق�مت الم�دب لمـدة خمس ساعات. الم��ن �الآل��

قال الوص�ف:
ـ  من الواضح أنهما �ح�ان �عضهما.. هذا واضح �ال�لور..

�
من ثم ضاعف ابن الملك رات�ه من جد�د. فصاح القوم ��

ال�الط:

ف�! - �ا له من ��

ا رقصة قص العروسان مع� �عد المأد�ة �ان حفل راقص. س��
�
الوردة، وقد وعد الملك �أن �عزف الناي لهما. �ان عزفه غا�ة ��

ا لم �جسـر �الطبع ع� إخ�ارە بهذا ألنه الملك. السوء، ل�ن أحد�
ا لأللعاب النار�ة نامج ف�انت عرًضـا شـائق� أما آخر فقـرات ال��
ة ألعاً�ـا نـار�ـة فـي ح�اتها، لذا � منتصف الل�ـل. لـم تـر األم��

س�تم ��
ا يوم أمر الملك �أن �كون خب�� األلعاب النار�ـة المل�� موجود�

الزفاف.
ة: سألت األم��

- ما �� األلعاب النار�ة؟
قال الملك:

� (أورورا).. - إنها مثل الشفق القط��
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�ان الملك �حب أن �ج�ب عن األسئلة الموجهة لسواە.
وأضاف:

- فقط أ��� طب�ع�ة.. إن�� أفضلها ع� النجـوم ذاتها.. ألنك
� علـى

 من عز��
ً

�نها �الض�ط، و�� أ��� جما� � م�� س�� تعرف��
ا.. النـاي.. �جب أن ت��ــها قطع�

� حد�قـة المـلـك، و�دأت
ة �� وهكذا أق�مت منصة كب��

األلعاب النار�ة تت�لم مع �عضها.
ة: قالت مفرقعة صغ��

- إن العالم �التأ��د رائع الجمـال.. انظر إ� زهور التيول�ب
هذە.. لو أنها �انت مفرقعات لمـا �انت أجمل من هذا..

قالت مفرقعة ضخمة من الن�ع المدعو (شمعة رومان�ة):

- إن حد�قة الملك ل�ست �� العالم. إن العالم م�ان هائل
�ه �له.. � إ� ثالثة أ�ام ل�� اال�ساع.. ولسوف تحتاج��

قالت مفرقعة من الن�ع المعروف �اسم (دوالب �ات��ن):

- أي م�ان تح�ه هو العالم �ال�س�ة لك.. ل�ن الحب لم �عـد
ا ح�� لم �عد (موضة).. لقد قتله الشعراء. كتبوا عنه ال�ث�� جد�
� هذا. إن طب�عة الحب �� العذاب أحد �صدقهـم.. وال �دهش��
ا وانت� األمر.. لقد صار هذا �له والصمت.. عرفت الحب قد�م�

.. �
ي�تمـى للما��

قالت الشمعة الرومان�ة:
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ا.. ا. إنهـا كـالقمر تح�ـا أ�ـد� - هراء�� الروما�س�ة ال تموت أ�د�
� بهذا خرطوش

�� والع��س والعروس �ح�ـان �عضهمـا وقد أخ��
مفرقعات �عرف أ�ار ال�الط..

قالت (دوالب �ات��ن):
- الروما�س�ة ماتت.. الروما�س�ة ماتت.. الروما�س�ة ماتت..

�انت من طراز الناس الذين �حسبون أنك لـو كـررت ال�لمة
� النها�ة.

ا فإنها تصبح حق�قة �� مرار�
هنا سمعا سعلة جافة فنظرا إ� ما حولهما.

، م��وط إ� عصـا، جاءت من صاروخ ط��ل له منظر متك��
وقد اعتـاد أن �سعل ق�ل أن �قـول أ�ـة ملحوظة ح�� �جذب

االن��اە.
- احم احم..

� ما زالت تهز فان��ه الجميع ما عدا (دوالب �ات��ن) ال��
رأسها وتردد:

- الروما�س�ة ماتت.. الروما�س�ة ماتت.. الروما�س�ة ماتت..
: صاح صاروخ صغ��

- النظام.. النظام�

� مناس�ات عد�دة، و�ان
ا �الس�اسة ألنه شارك �� �ان متمرس�
لمان�ة إ� حد ما.. ذا درا�ة �القواعد ال��

فما إن ساد الصمت ح�� سعل الصاروخ العظ�ـم ثان�ة،
� الحق�قة

وت�لم �صوت خف�ض واضـح و�أنمـا �ملـى مذكراته. ��
�
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ا. قال: ا جد� �� �ان أسل��ه متم��

� ذات اليوم الذي
وج �� � - من حسن حظ ابن الملك أنه سي��

ا لو تم ترت�ب األمر من ق�ل لما �ان أفضل. سأنطلق أنا ف�ه. حق�
ا.. ل�ن األمراء مجدودو الحظ دوم�

قالت المفرقعة:

- ر�اە� كنت أحسب األمر عكس هذا، وأننا سنطلق ع�
.. ف األم�� ��

- ر�ما �ان األمر كذلك �ال�س�ة لك.. أنـا متأ�د مـن هذا، ل�ن
�ال�س�ة �� األمر مختلف.. أنا صاروخ مرموق أت�ت من أ�ة
� � عهدها.. ح��

مرموقة.. كـانت أمـي أشهر (دوالب �ات��ن) ��
ة مرة ق�ل � الفضاء �سع ع��

ظهرت للجماه�� أول مرة دارت ��
� الفضاء سبع نجـوم �ان

� �ل دورة تن�� حولها ��
.. و�� � أن تنط��

ا � صاروخ� طولها ثالثة أقدام، ومـن خ�ـر أنـواع ال�ارود.. �ان أ��
ا ح�� �حسب الناس أنـه . �ان �حلق عال�� مث�� من أصل فر���
لـن �عود ثان�ة، ل�نـه كـان يه�ط ألنـه كـان ذا ط�ـع متواضع. وقد
�
كت�ـت الصحف عنه منبهرة، وأطلقوا عل�ه: الن� الجد�د ��

عالم األرعاب النار�ة..
:( قال له (ضوء بنغا��

.. - (ألعاب نار�ة).. لقد قرأت هذە ال�لمـة ع� علب��
� �امة:

قال الصاروخ ��
- �ل (أرعاب نار�ة)..
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) �أنـه يتهشم لدرجة أنه راح �ستفز شعر (الضوء البنغا��
ا ذا ق�مة. وواصل ة �� ي��ــهـا أنـه مـا زال شخص� المفرقعات الصغ��

الصاروخ ال�الم:

- ماذا كنت أقول؟
قالت (الشمعة الرومان�ة):
- كنت تت�لم عن نفسك..

� قوطعت �قلة ذوق، ا ح�� ا مهم� - نعم.. كنت أناقش موضوع�
� العالم

� شد�د الحساس�ة.. ال أحد �� وأنا أ�رە قلة الذوق ألن��
حساس مث�� وأنا أثق بهذا..

سأل أحد المفرقعات الشمعة الرومان�ة:

- ما مع�� (حساس)؟

� قدمه، �دوس
- الشخص الذي ألنـه �عـانـي مـن (�اللو) ��

ط�لة الوقت ع� أصابع أقدام اآلخ��ن..
وعاد الصاروخ يت�لم:

� أنا.. أنا
� اآلخ��ن.. �الذات �فكر ��

- ع� المرء أن �فكر ��
ء �

� نف�� ط�لة الوقت وأتوقع من اآلخ��ن أن �فعلـوا ال��
أفكر ��

ذاته.. لهذا ندعـو األمر �اسم (التعاطف).. إنها فض�لة رائعة وأنا
ء الل�لة.. �م �� �

أملك ال�ث�� منها. تصوروا لو حدث �� ��
ة، ولسوف يتحطم زواجهما.. أما خسارة� لن �سعد األم�� واألم��
� أهمي�� أوشك

� أفكر �� ا. ح�� الملك فلن يتغلب ع� الصدمة أ�د�
ع� ال��اء..
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ك.. - هذە مسألة فهم مش��
�اء: � ك��

قال الصاروخ ��

ك.. ألنـه ل�س - �مكن ألي واحد أن �ملك الفهم المش��
، � أملك الخ�ال وال أفكر فـي األش�اء �ما �� لديهم خ�ـال. ل�ن��
ول�ن أراها �صورة مختلفة. ع� المرء أن �فهم مدى حقارة
 من هذا أنتـم

ً
ا. �د� وتد�� مرت�ة اآلخ��ن، وهذا هـو ما ي�ق�ك ح��

وجا �عد.. � ة لم ي�� تضحكون وتصخبون �أنما األم�� واألم��
: �ساءل �الون نار صغ��

� السماء
- حسن.. ولم ال؟ إنها مناس�ة سارة، وح�ـن أحلق ��

ى النجـوم تـزداد تألًقـا أزمـع أن أخ�� النجـوم �ـكـل شـيء عنها.. س��
هـا �العروس الجم�لة.. ح�ـن أخ��

قال الصاروخ:
ـ  آە.. �ا لها من نظرة تافهة للح�اة� ل�ن هـذا ما توقعته..

ء.. أنتم فارغون من الداخـل ل��ما �ذهب األم�� �
ل�س ف��م ��

� �لد ف�ه نهر عميق، ول��ما �كون لهما ابن..
ة ل�ع�شا �� واألم��

ا.. .. ول��مـا �خـ�ج الطفـل مـع م���تـه يوم� ابن أشقر له عينـا األم��
� المـاء و�غرق.. �ا لها

ول��ما تنام الم���ة.. ول��ما �سقط الطفل ��
ا� � أ�د�

� لن أفيق من أحزا�� � من �ارثة� ما أتعس هذين ال�ا�س��
قالت الشمعة الرومان�ة:

- ل�نهما لم �فقدا ابنهما.. لم تصبهمـا �ارثة ع� اإلطالق..
أجاب الصاروخ:
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- لم أقل إن هذا س�حدث.. قلت إنه قد �حدث.. لو فقدا
ابنهمـا �ـالفعل فال دا�� لل�ـالم.. أنـا أ�ـرە النـاس الذ�ـن ي�كون ع�
� المسكوب، ل�ن �ما أن هذا قد �حدث فالقلق واجب.. الل��

.. � لألم�� أنتم ال تقدرون مدى صداق��
قالت الشمعة الرومان�ة:

- ك�ف؟ أنت ح�� ال تعرفه

ـ  لم أقل إن�� أعرفه.. �ل أجرؤ ع� القول إن�� لو عرفته لما
ا أن تعرف صد�قك.. صادقته قط.. من الخطر جد�
� ��اء حار.. فقالت (عجلة �ات��ن):

ثم انفجر ��

- �التأ��د هو ذو طب�عة روما�س�ة حق�ق�ة.. ألنـه ي��� ح�ث
ال يوجد س�ب ع� اإلطالق لل��اء..

وتنهدت تنه�دة حارة.

� وراحا ل�ن الشمعة الرومان�ة ونار البنغال �انا ساخط��
يرددان:

- هم�كة� هم�كة�

ألنهما �انا ذوى طب�عة علم�ة، و�انا �طلقان تعب�� (هم�كة)
ع� �ل من ال يروق لهما.

، وراحت النجوم تلمـع. ثم ارتفع القمـر كـدرع ف��

ة �قودان وجاء صوت الموس�قا من الق�. �ان األم�� واألم��
 ح�� إن زهور السوسن راحت تم�ل

ً
الرقص، و�ان رقصهما جم��

اهما. ع� النوافذ ل��
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ة. ة ثم الثان�ة ع�� ة ثم الحاد�ة ع�� جاءت الساعة العا��
فة وأرسل الملك ة خ�ج الجميع إ� ال�� وعند الدقة األخ��

�ستد� خب�� األلعاب النار�ة.
- فلت�دأ األلعاب النار�ة..

قالها الملك فانح�� خب�� األلعاب.. وم�� إ� الحد�قة
. ً
ح�ث �ان ي�تظرە ستة من مساعد�ه، �حمل �ل منهم مشع�

ا. �ان العرض مبهر�
و�ز و�ز� انطلقت (دوالب �ات��ن) و�� تدور حول نفسها..
بوم بوم� ثم انطلقت (الشمعة الرومان�ة).. ثم راحت المفرقعات
ء �

ة ترقص حول الم�ان. وجعل (ضوء البنغال) �ل �� الصغ��
ا. ي�دو قرم���
ا� - وداع�

صاح �الون النار وهو ينطلق. �انج �انج� �انت هذە إجا�ة
ا. � �انت تنعم بوقتها حق� المفرقعات ال��

نجح الجميع ما عدا الصاروخ المرموق. كـانت الدمـ�ع قـد
�للته ح�� إنه لم ينطلق ع� اإلطالق. �ان أفضل ما ف�ه هو

ا ح�� لم �عد ذا ق�مة. ال�ارود، وقـد ت�لل هذا تمام�

� السماء
�ل رفاقه الذين لن يت�لم معهم ثان�ة، قد حلقوا ��

ة من فرط كزهور ذهب�ة مبهرة، و�راعم مـن نـار. وضحكت األم��
ال�ور.

قال الصاروخ لنفسه:
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ـ أعتقد أنهم �حتفظون �� لحـدث عظ�م.. ال شـك ف�ما �عن�ه
هذا..

ا من ذي ق�ل. و�دا أ��� صلف�
� اليوم التا�� جاء العمال لينظفـوا كـل شـيء.

��
فقال الصاروخ لنفسه:

�اء مناس�ة.. - هؤالء �التأ��د وفـد مـن الملك.. سألقاهم �ك��
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� أمر �الغ
� الهواء وقطـب جب�نه �أنما �فكـر ��

وشمخ �أنفه ��
األهم�ة. ل�نـهـم لـم �الحظـوە علـى اإلطالق ح�� لحظة

ان�افهم. رآە أحدهم فصاح:
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- �ا له من صاروخ رديء�!
وألقاە من فوق السور إ� الخندق.
� الهواء:

قال الصاروخ وهو �ط�� ��

- صاروخ ردىء؟ مستح�ل� صاروخ رائع.. هذا هو ما قال
� الحق�قة

ا.. �� الرجل.. إن (رديء) و(رائع) لفظتان م�شابهتان جـد�
ء ذاته.. �

ا ما تعن�ان ال�� � كث��
� الوحل.

وسقط ��
قال:

، �
� أنه منتجع ما��

ا هنا.. ل�ن ال شك �� - الم�ان ل�س م��ح�
� مرهقة وأنا .. إن أعصا�� � هنا �� أجدد صح��

وقد أرسلو��
�حاجة إ� الراحة..

هنا سبح نحوە ضفدع له عينان المعتان �الجواهر ومعطف
قش. وقال: أخ�� م��

ء أفضل من �
- قادم جد�د.. ع� �ل حال ل�س من ��

� خ��
ا وحفرة، ولسوف أ�ون �� � ا مط�� � طقس� الوحل.. أعط��

حال.. هل تظن السماء ستمطر ع� اليوم؟
قال الصاروخ:

- إحم إحم..
و�دأ �سعل. فقال الضفدع:

- �ا لصوتك الجم�ل� إنه �ش�ه النقيق والنقيق �التأ��د
� ال�ون.. س�سمع نادينا للغناء الجما�� هذە

أجمل صوت ��
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�غ القمر ح�� ن�دأ.. إنه � بركة ال�ط فمـا إن ي��
الل�لة.. نجلس ��

ا ل�سمعنا. من الجم�ل أن ساحر إ� حد أن الجميع ي��� ساهر�
�عرف المرء أنه محبوب إ� هذا الحد..

قال الصاروخ:
- إحم إحم..

ا إ� حد أنه لم �ستطع التلفظ ��لمـة. فقال �ان غاض��
الضفدع:

.. واآلن أشكرك ع� هذە المحادثة ً
- صوت جم�ل فعـ�
الشائقة وأستودعك هللا..

قال الصاروخ:

.. أنت ظللت تت�لـم ط�لة الوقت و�رغم هذا
ً

- محادثة فع�
�سميها محادثة..
قال الضفدع:

.. ، وأنا أحب الق�ام �ال�الم �له بنف�� - ال�د مـن واحـد �ص��
هذا يوفر الوقت و�تحا�� المجادالت..

� أحب المجادالت.. ـ  ل���

�
، ألن �ل واحد �� �

- أتم�� أن ال.. إن المجادالت أمر سو��
ا.. المجتمعات الراق�ة �ملك نفس اآلراء.. واآلن وداع�

قال الصاروخ:

��ة.. أنا أ�رە الناس الذين � ال�� ـ أنت شخص مزعج س��
� ال�الم عن

� الوقت الذي أرغب ف�ه ��
يت�لمون عن أنفسهم ��
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ء ك��ه للغا�ة.. خاصة .. هذا ما أدعوە أنان�ة، واألنان�ة �� نف��
� ال�الط

.. ال ت�س أن�� المفضل �� مع شخص حساس مث��
ا أنـت لـن .. ط�ع� �

�� ة تزوجا أمس ع� �� ، واألم�� واألم�� المل��
.. �

تفهم هذە األمور ألنك ر���
ة: � تجلس ع� زهرة بردي كب�� قالت ذ�ا�ة تن��

ـ  ال جدوى من ال�الم معه ألنه قد رحل �الفعل..
قال الصاروخ:

- ل�كن.. هو الخا� ال أنا.. لن أ�ف عن ال�الم معه ألن��
ا أجـرى محادثات ط��لة مع

�
أحـب سماع نف�� أت�لم.. أح�ان

� ال أفهم �لمة واحدة مما أقول..
، ومن فرط ذ�ا�� نف��

: � قالت ذ�ا�ة التن��
� الفلسفة..

ات �� - إذن �جب أن تل�� محا��
� السماء.

وحلقت ��
قال الصاروخ:

- من السخ�ف أنه لـم ي�ـق هنـا.. ال أعتقد أن لد�ه فرصة
�ض عقله.. كهذە ل��

ة �ق��ه. وكـانت تعت�� �عد قل�ل س�حت �طة ب�ضاء كب��
ا لمش�تها المتهاد�ة. قالت: ا نظر� جم�لة جد�

- �اك �اك� ما أغرب ش�لك� هل �� أن أعـرف ما إذا كنت
ولدت هكذا أم أنها ن��جة حادث؟

قال الصاروخ:
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� أغفر لك � ال��ف.. ل���
ا أنك قض�ت ح�اتك �� - واضح تمام�

.. � مث�� جهلك ل�س من العدل أن أتوقع أن �كون الناس مرموق��
ول وسط شالل � � السماء ثم ال��

� أن بوس�� التحليق ��
لن تصد��

.. � من المطر الذه��
قالت ال�طة:

ا.. لو �ان بوسعك أن � ال أرى له نفع� � ألن��
- هذا ال يبهر��

ا ما.. تحرث الحقول �الثور أو تجر ع��ة �الحصان ل�ان هذا ش�ئ�
� عجرفة:

صاح الصاروخ ��

� إ� ط�قات - أيهـا المخلوق الط�ب.. أرى أنك ت�تم��
� فيندر أن �كونوا مف�دين.. وض�عة.. أما األشخاص من ط�ق��
� أن العمل هو المـالذ األخ�� لألشخاص الذين ولطالما �ان رأ��

ل�س لديهم ما �فعلونه..
قالت ال�طة:

- ل�كن.. ل�كن.. فقط أرجو أن تع�ش معنا هنا..
�انت مسالمة �ط�عها ولم ت�شاجر قط مع مخلوق..

صاح الصاروخ:

.. أنا مجرد زائر.. زائر مرموق.. ل�ن هذا الم�ان �
ـ �ا ع��ز��

متعـب.. فال توجد مجتمعات هنا.. ل�ن الوحدة صع�ة المنال
� سأعود لل�الط ألن قدرى هو ، و��دو أن�� �

كذلك.. إنه م�ان ر���
� العالم.. لقـد خلقت للح�اة العامة..

ا �� أن أحدث دو��
قالت ال�طة:
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� جائعة.. � �أن��
- هذا �ذكر��

وس�حت ع�� النهر و�� تردد:
- �اك �اك �اك�

قال الصاروخ لنفسه:

� أنهـا رحلـت.. إن لهـا عقل�ـه واحـدة من الط�قة
���� -
المتوسطة..

� وحشة الع�اقرة
� الوحل، وهو �فكر ��

وغاص أ��� ��
� أب�ض�ـن، �ج��ان ع� � معطف��

� ظهر ص��ان �� ووحدتهم.. ح��
الضفة ومعهما حزمة ع� و�ب��ق شاى.

: � صاح أحد الص�ي��

- انظر إ� هذە العصا القد�مة؟

- ترى من أين جاءت؟
ومد �دە إ� الوحل.

صاح الصاروخ:

- عصـا قـد�مـة؟ مستح�ل.. ال �د أنـه قـال (عصا ثمينة).. هذا
ا.. � جد� يرضي��

قال الولد اآلخر:
اد.. � ال��

ـ  دعنا �شعل فيها النار.. س�ساعدنا ع� غ� الماء ��
ا، ثم وضعوا الصاروخ أع� ال�ومة. لهذا كومـوا الع� مع�
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صاح الصاروخ:
� الجميع..

� النهـار ح�� يرا��
�� �

- هذا رائع.. س�طلقا��
قاال:

� نصحو س�كون الماء قد غ�.. - س�نام اآلن.. وح��
وتمددا ع� العشب وأغمضا العيون.

�
 واستغرق ال�ث�� من الوقت ل�شتعل، و��

�
�ان الصاروخ مبتـ�

النها�ة أمسكت �ه النار فصاح:

� سأنطلق أ�عد من النجوم ومن - اآلن سأنطلق�� أعرف أن��
� الحق�قة سأرتفع لدرجة..

القمر.. أع� من الشمس.. ��
� الهواء..

� وحلق �� � .. ف�� � ف��
� - جم�ل.. سأحلق هكذا لأل�د� �ا لنجا��

ثم �دأ �شعر �شعور تنم�ل غ��ب ع� جسدە. فصاح:

ا � العالم �له.. وأحدث صخ��
- اآلن سأنفجر� سأشعل النار ��

ء آخر لمدة عام.. �
ا لن يت�لم عن �� ح�� إن أحد�

�
و�الفعل انفجـر.. �انج.. �انج.. انطلق ال�ارود.. ال شك ��

هذا..

. ثم � � �انـا نائم�� ا لم �سمعه ولم يرە.. ح�� الص�ي�� ل�ن أحد�
لم ي�ـق منـه إال عصا وقد سقطت هذە ع� ظهر أوزة �انت

تم�� جوار الخندق.
قالت:
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ا.. - ر�اە� السماء ستمطر عص��
كة. وجرت إ� ال��

لهث الصاروخ وقال:
ا.. ا عظ�م� � سأحدث دو�� - كنت أعرف أن��

. �
ثم تال��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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طفـل النجـوم..
ان إ� دارهما ع�� غا�ة �ان �ا ما �ان. عاد حّطا�ـان فق��
�
د والجل�د �� صن��ر واسعة. �ان الطقس شتاء والل�لة قاس�ة ال��

ء. كـل صـوب ألن ملك الثل�ج لثم كـل ��
� األشجار المتجمدة: زمجر الذئب وهو �ع�ج ب��

- أوە.. هذا �التأ��د طقس متوحش.. لماذا ال تهتم الحكومة
�أمر كهذا؟

صاحت الطيور:

- ت��ت ت��ت� األرض العجوز قد ماتت وغطوهـا �أ�فان
ب�ضاء..

قالت الحمائم ل�عضها:
وج وهذا ثوب عرسها.. � - �ل األرض ست��

لقد عانت أقدامها الورد�ـة مـن قضمـة الصق�ـع فشعرن
�الحاجة إ� �عض الروما�س�ة.

زمجر الذئب:

- هراء� إن�� أؤكد ل�م أن هذە غلطة الحكومة، و�ن لم
� سألتهم�م.. تقتنعوا فإن��

�ان الذئب ذا عقل�ة عمل�ة ولم �خ� مجادلة قط.
قال نقار الخشب الذي �ان ذا طب�عة فلسف�ة:
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ء �
ات.. ما دام ال�� - حسن.. �ال�س�ة لـى أنـا ال أ�ا�� �التفس��

د شد�د.. ا ال�� كذا فهو كذا.. وحال��

�
ا، وقد م�� الحطا�ـان ينفـخـان �� د شد�د� ا �ان ال�� حق�
�
ا مرة �� ان �أحذيتهما الثق�لة فـوق الجل�ـد وتع�� أناملهما و�تع��

� حفرة، خرجا منها أ��� ب�اًضـا مـن
المس�نقع المتجمد ومرة ��

� أثناء طـحـن الحبوب. وذات مرة حس�ا أنهما ضال
الطحان ��

الط��ق، وانتابهما الهلع ألنهما �عرفان أن الصقيع ال يرحم من
� النها�ة �لغا

� ذراع�ه. ل�نهما استعادا الط��ق.. و�� �غفو ب��
ا حدود الغا�ة.. ورأ�ا أضـواء ق��تهمـا. �لغت بهما السعادة م�لغ�
ح�� راحا �ضح�ان �صوت عال، وخ�ـل لهما أن األرض مكسوة

�الفضة والقمر زهرة من الذهب.
ثم عاد إليهما الحزن وقد تذكرا فقرهما. وقال أحدهما:

- لماذا نف�ح ونحن نعرف أن الح�اة لألث��اء ول�ست ألمثالنا؟
� الغا�ة.. أو وثب علينا

د �� �ان من األفضـل لنـا لـو مـتنـا مـن ال��
وحش فتك بنا..
قال صاح�ه:

ا.. القل�لـون ينالون ال�ث�� وال�ـاقون ينالون القل�ل.. إن - حق��
ء إال األلم.. �

� توز�ــــع ��
الظلم قد غلف العالم، وال عدالـة ��

ء �
ل�ن ب�نما هما ي��ادالن شكوى التعاسة، حدث هذا ال��

ا من �ق. مر منحدر� الغ��ب. لقد ه�ط من السماء نجم شد�د ال��
ا �كـل النجـوم األخرى، ثم ه�ط وراء مجموعة من أع� مار�

أشجار الصفصاف ع� مر� حجر منهما.
صاحا:
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- ه�ه� هناك ذهب لمن �جدە�!

.. كـان أحدهمـا أسـ�ع مـن صاح�ـه حتـى � وانطلقا متحمس��
سـ�قه، وشـق ط��قـه ب�ـن أشـجار الصفصاف. وخ�ج من الناح�ة

ء من ذهب ع� الجل�د. ا كـان �� األخرى. حق��

جرى وأمسكه ب�د�ه.. �انت ع�اءة مـن �سـيج مذهب مطرز
� الذي سقط �النجوم �عنا�ة. صاح �خ�� صد�قه أنه وجد ال���
من السماء، وح�ـن وصـل صاح�ه جلسا ع� الجل�د وف�ا ث��ات

الع�اءة..

� من ل�ن لألسـف� لم �كن هنـاك ذهـب وال فضـة.. وال أي ك��
� الع�اءة طفـل صغ�� نائم. وقال أحدهما

أي ن�ع. ل�ن �ان ��
لآلخر:

- هذە نها�ة م��رة آلمالنا.. ما جدوى طفل للرجل؟ إن
� نمنـحـه لطفل آخر.. أطفالنا هناك ول�س لدينا الم��ـد مـن الخـ��

كه هنا ونمض إ� س��لنا.. أال فلن��
ل�ن رف�قه قال:

� د.. و�رغم أن�� � ال��
 �موت هنا ��

ً
ك طف� - ال.. من ال�� أن ن��

ة �جب إطعامهـا.. والقل�ل من فق�� مثلك، ولدى أفواە كث��
� س�خذ هذا الطفل م� إ� ال��خ، � القدر.. فإن��

الطعام ��
.. ولسوف تع�� �ه زوج��

د. � الع�اءة �� �ق�ه من ال��
ولهذا و�رفق أخذ الطفل.. ولفـه ��

ب�نمـا زم�لـه يتعجـب مـن حماقتـه ورقة قل�ه. وقال له:
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� الع�اءة.. هكذا نتقاسم ما - أنت أخذت الطفل فأعط��
وجدناە..

ل�ن صاح�ه أجا�ه:
- ال.. فالع�اءة ل�ست �� وال لك.. �ل �� ملك الطفل..

وودعه واتجه إ� دارە. فتحت له زوجته ال�ـاب، فلما رأت أن
زوجها عـاد سـالًمـا لـهـا طـوقـت عنقـه وق�لته. ثم اقتادته إ� جوار

النار. قال لها:
� الغا�ة وقد جلبته لك �� تع�� �ه..

ا �� - لقد وجدت ش�ئ�
�ــها الطفل، وقال لها: ثم كشف الع�اءة ل��

- هو طفل النجوم..

وح� لها القصة الغ���ة للعثور ع� هذا الطفل، ل�نها لم
� غضب:

تهدأ.. �ـل سخرت منه.. وصـاحت ��

� فهل نطعم طفل اآلخ��ن؟ من - أطفالنا �فتقرون إ� الخ��
� بنا ومن �عطينا الطعام؟ �ع��

- ل�ن هللا �ع�� ح�� �العصاف�� و�طعمها..

� الشتاء؟ وأل�س هذا هو
ا �� - ل�ن أال تموت العصاف�� جوع�

الشتاء؟
هنا ه�ت ر�ـح �ـاردة من الغا�ـة فـارتجفت وقالت لزوجها:

.. �
ـ  أال تغلق ال�اب؟ إن ال��ــــح تجمد��
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� ذراعيها، فارتجفت اتجه الرجل نحوها ووضع الطفل ب��
� الفراش جوار

وسالت دمعة من عينها.. وق�لته ووضعتـه ��
أصغر أبنائها..

� صندوق
� الص�اح أخذ الحطاب الع�اءة الغ���ة ووضعها ��

��
، ووضعت الزوجة قالدة من ال�هرمان �انت حول عنق كب��

� الصندوق كذلك.
الطفل ��

�
هكذا ك�� طـفـل النـجـوم مـع أبناء الحطاب ولعـب معهم. و��
.. فقد �انوا دا��� �  مما أثار دهشة القرو���

ً
�ل عـام �ـزداد جما�

ا وأب�ض �العاج، وخصالت ة سود الشعور.. و�ان هو رق�ق� ال���
جس األصفر. وعيناە كزهـور البنفسج شعرە المجعدة كزهور ال��

� حقل ال يزورە قاطع األعشاب.
��

ا، وراح ا.. قاس�� ا.. أناني�� ل�ن جمالـه آذاە ألنـه صـار مـغـرور�
�قول إن أطفال الق��ة منحطون أما هو فن��ل الم�شأ ألنه جاء
� أو من النجوم. لـم �عطـف قـط ع� الفقراء أو المشـوه��

، �أنما حرم القلب. � . واعتـاد السخ��ة من الم�سول�� المر��

، و�تأمل � تهدأ ال��ــــح، كـان يرقد عنـد الب�� � الص�ف ح��
و��

� الماء.
روعة وجهه ��

و�ان الحطاب وامرأته �قوالن له:

.. من أين � - لم نتعامل معك �ما تعاملت مع الفقراء الم�سي��
جئت بهذە القسوة وافتقارك للرحمة..

� ل�نه لم يهتـم �ـهمـا.. وواصل اللهـو والع�ث مع رفاقه. وح��
� الخلد التـي ال ت�� �انوا �ضحكون.. � ع��

�ان �غرس قص�ة ��
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� �انوا �ضحكون. �ان � �ان �ل�� األحجـار ع� المجذوم�� وح��
�س�طر عليهم إ� حد أنهم صاروا قساة القلوب مثله.

ذات �ـوم مـرت �الق��ة امرأة م�سولة �ا�سـة.. ث�ابهـا ممزقة
فـان مـن الط��ق الخشـن الذي مشـت عل�ـه. ولما � وقدماها ت��

�ــــح. �انت مرهقة فقد جلسـت تحت شجرة كس�ناء �س��
� رآها طفل النجوم قال لرفاقه: ل�ن ح��

- انظروا� �� ذي شحاذة قذرة تجلس تحـت هذە الشجرة
المورقة الجم�لة.. هلمـوا.. تعـالوا نطردها.. ف�� سق�مة قب�حة..

�
ودنا منها ورماها �األحجار وسخر منها.. نظـرت له برعب ��

عي�يها ولم ت�عد ناظ��ــها عنه. دنا منه أ�ـوە �ـالتب�� وأمرە أال
ا �فعـل هـذا، فضـرب طفـل النجوم األرض واحمر وجهه غض��

وقال:

ا لك � عمـا أفعل.. مـن أنـت؟ أنا لست ابن� - من أنت �� �سأل��
�� أمتثل ألوامرك..
قال الحطاب:

�
� رأيتك �� - أنت ت�لمت �الحق.. ل�ن ألـم أشفق عل�ك ح��

الغا�ة؟

� سمعت المرأة هذە ال�لمات أطلقت �خة وفقدت وح��
وعيها، فاحتملها الحطاب إ� دارە.. وح�ـن أفاقت من اإلغماءة

ا وطلـب منها أن تنعم �الراحة. ا�� ا و�� وضع أمامها لحم�
اب، وسألت الحطاب: ل�نها لم تمس الطعام وال ال��
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�
� وجدت هذا الطفل �� - ألم �كن هذا من ع�� سنوات ح��

الغا�ة؟
فأجابها الحطاب:

� الغا�ة..
- ��.. و�ان هذا ��

- ألم تجد عالمات معينة معه؟ ألـم �كـن حـول عنقه قالدة
� ع�اءة مذه�ة طرزت عليها

ا ��
�
من ال�هرمان؟ ألم �كن ملفوف

نجوم؟
أجاب الحطاب:

.. � - هذا حق.. �ان األمر �ما تقول��

والتقط الع�اءة والقالدة ال�هرمان�ـة مـن الصندوق وأراهما
للمرأة.

فلما رأت هذە األش�اء �خت و�كت من الف�ح:

� �حثت  ألن��
ً

� الغا�ة.. أرسله �� حا�
� الذي فقدته �� ـ  إنه اب��

� �ل العالم ولم أجدە..
عنه ��

لذا خ�ج الحطاب وزوجتـه وناد�ا طفل النجوم.. وقال األب:
ل ولسوف تجد أمك.. � - ادخل إ� الم��

� ا �ال�ور والعجب، ل�نـه ح�� � إ� ال��خ مليئ� جرى الص��
ا وقال: رأى مـن ت�تظرە �الداخل ضحك محتقـر�

؟ أنا ال أرى هنا إال هذە المرأة الم�سولة - أين �� أ��
قالت المرأة:
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- �ل أنا أمك..
� غضب:

صاح طفل النجوم ��
� - أنت مجنونة.. أنت لست أ�� فأنت شحاذة قب�حة تل�س��
� ال أرى وجهك القبيح ثان�ة.. � عن وج�� ودعي�� األسمال.. اغر��

صاحت المرأة:

�
.. لقد خطفك اللصوص م�� ثم تركـوك لتموت �� � - أنت اب��

ا � رأيتك. لقد ف�شت العالم �له �حث� � عرفتك ح�� الغاب.. ل���
، فأنا �حاجة إ� ح�ك.. عنـك، واآلن أرجـوك أن تأ�� م� �ا ب��

ل�ن طفل النجـوم لـم �ـتـحـرك.. �ـل أوصـد أ�ـواب قل�ه دونها.
� النها�ة قال لها �صوت قاس م��ر:

��

 من أن
ً

ا.. �د� ا لك لو �ق�ت �ع�د� � ا أ�� ل�ان خ�� ـ  لو كنت حق�
� �� العار.. كنت أحسب نف� ابن نجم فجئت تأ�� هنا لتجل��
� ابن شحاذة.. لهذا ابتعدى ع�� فال أر�د أن أراك �� �� أعرف أن��

ثان�ة..
صاحت:

� ق�ل أن أرحل؟ �� ألن تق�ل�� � ـ واح�تاە �ا ب��

- نعم لن أق�لـك.. فأنت أق�ـح مـن أن �ستطيع المرء النظر
 منك..

ً
إل�ك.. من األسهل �� أن أق�ل الثع�ـان أو الضفدع �د�

لهذا غادرت المرأة الب�ت وتوارت �ا��ـة.. و� طفل النجوم
� رأوە سخروا منه ألنها رحلت وجرى ل�لحق برفاقه. ل�نهم ح��

وقالوا:
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- أنت قذر �الضفدع وك��ـه �الثع�ان.. أغرب عنا فلن نلعب
معك..

وطردوە من الحد�قة.
قطب طفل النجوم جب�نه وقال:

، ؟ سأذهب إ� الب�� وأتأمل وج�� - ما هذا الذي �قـولـون ��
� �م أنا جم�ل..

�� ولسوف �خ��

لذا ذهب إ� الب�� ونظر ف�ه.. ل�ن �ـا للح�ة� كـان وجهه
وجه ضفدع وجسمه كجسد ثع�ان.. ر� بنفسه ع� العشب

و��. وقال:

� �س�ب خطا�اي.. لقد أنكرت أ� - �التأ��د هذا أصاب��
�ــــح ح�� � العالم �لـه ولن أس��

وطردتها.. لسوف أ�حـث عنها ��
أجدها..

هنا جاءته ابنة الحطاب الصغرى، ووضعت �دها ع� كتفه:

- وما المش�لة لو أنك فقدت حسنك؟ ابق معنا هنا ولن
ا.. أسخر منك أ�د�

قال لها:

.. �جب أن .. فعوق�ت بهـذا ال�� � قسوت ع� أ�� - �ال.. ل���
.. � األرض ح�� أجدها.. وتغفر ��

أرحل وأ�حث ��

ا عن أمه ل�نها لم تكن هنـاك. ظل وجرى إ� الغا�ة �حث�
� جاء المساء رقـد ع� فراش مـن ي�حث عنها ط�لة اليوم، وح��
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ا اللـهـم إال مـن ضفدع جاء إل�ه وثع�ان زحف األوراق. �ان وح�د�
حوله.

� الص�اح سأل الخلد:
��

- أنت �ستطيع الزحف تحت األرض.. قل �� هل أ�� هناك؟
قال الخلد:

� فك�ف أعرف؟ - أنت أعميت��
سأل الطائر:

ان فوق األشجار السامقة فهل رأ�ت - أنت �ستطيع الط��
؟ أ��

فأجاب الطائر:

؟ - أنت قصصت جنا�� لمتعتك.. فك�ف أط��
� شجرة التنوب:

وسأل السنجاب الذي �ع�ش ��

؟ - أين أ��
فأجاب السنجاب:

.. أتراك ت�حـث عـن أمـك لتقتلها �� ـ  أنت قتلت أ��
األخرى؟

ف�� طفـل النجـوم وخفض رأسـه وطلب الصفح من
� اليوم

� الغا�ة �فتـش عـن الم�سولة. و��
�� �

مخلوقات هللا. وم��
الثالث خ�ج مـن الغا�ـة ونـزل إ� السهل.
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� الق��ة سخر منه األطفـال ورمـوە �األحجار. ولم
�� �

� م�� ح��
� �� ال �س�ب تعفن

� حد�قة الموا��
كه الفالحون ينام ح�� �� ي��

القمح.. فال أشفق عل�ـه أحد وال هو وجد أمه.

ا عنها، ل�نه لم ثالثة أعوام راح فيها �جـوب القرى �حث�
�قا�لها واعتاد الناس أن �سخروا منه.

� العالم لم �كـن هنـاك حـب
ثالثة أعوام جاب فيها العالم.. و��

� أ�ام
وال رفق.. ل�نـه كـان ذات العـالم الـذي صنعه لنفسه ��

غرورە األو�.

� المساء �لغ أسوار مدينة محصنة جوار النهـر.. ولما �ان
��

� فقد أرغم ع� دخولها. ل�ن الجند ع� ا متق�ح القدم��
�
منه�

ال�اب أغلقوە برماحهم وسألوە:

- ماذا ت��د هنا؟
أجاب:

.. وأتوسل ل�م أن �سمحوا �� �المرور فل��ما - أ�حث عن أ��
�انت هنا..

ل�ن الجنود سخروا منه، وقال أحدهم:

� تراك.. ألنك أقبح من ضفدع - الحق أن أمك لن �� ح��
� هذە المدينة..

حل.. أمـك ال تع�ش �� المس�نقع. فل��
� �دە:

وقال آخر �حمل را�ة صفراء ��

- من أمك؟ وألى س�ب ت�حث عنها؟
: قال الص��
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.. وقد قسوت عليها وأتوسل ل�م أن - أ�� شحاذة مث��
ا أنها �سمحوا �� �الدخول لع� أفوز �صفحهـا.. لو �ان حق�

تع�ش هنا..

ل�نهم رفضوا ونخسوە برماحهم. و�ذ �اد الص�� يرحل، جاء
ا عل�ـه زهور مذه�ـة، وسأل الحراس عن كنه هذا رجل �ل�س درع�

� الدخول.
الف�� الذي يرغب ��

قالوا له:
- إنه شحاذ ابن شحاذة.. وقد طردناە..

قال الرجل:

- �ال.. س�بيع هذا الف�� المنفـر كع�د، ولسوف �كون ثمنه
اء زجاجة ن��ذ.. ا ل�� �اف��

�ر المالمح �ان �مر بهم: صاح رجل ��
�ه بهذا الثمن.. ـ  سأش��

ودفع الثمن واقتاد طفل النجوم إ� داخل المدينة.

ا تغط�ه شجرة اقتادە الرجل ع�� شوارع المدينة ح�� �لغ �ا��
� �دە فانفتح ال�اب..

رمان، ولمس ال�ـاب �خـاتـم مـن �شـب ��
ه�طـا خمس درجـات إلـى حد�قة تملؤها ن�اتات األفيون
ق. عندها ن�ع الرجـل مـن اء بها صلصال مح�� ومرط�انات خ��
، ثـم اقتـادە أمامه. � الف�� ا غطـی �ـه عي�� ا ح����� عمامتـه وشاح�
، وجـد طفل النجم نفسه فـي � � الف�� � أزاح الوشاح عن ع�� وح��

جـب �ض�ئـه مص�ـاح مـن قرن حیوان.
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� العفن وقال: وضع العجوز أمامه �عض الخ��
- �ل..

ووضع �عض الماء اآلسن وقال:
ب..-  ا��

ب ان�ف الرجل، ولـم ي�س أن فلما ف�غ من األ�ل وال��
�غلق ال�داب �سلسلة حد�د�ة.

� الغد جاء الرجل، و�ان من أخ�ث سحرة لي��ا، وقد تعلم
��

هذا الفـن مـن واحـد كـان �ع�ـش فـي المقابر المجاورة للن�ل جاء
له وقطب وقال:

� غا�ة قرب بوا�ة مدينة (ج�ـاورز) هذە توجد ثالث قطع
�� -

من الذهب. واحـدة مـن الذهـب األب�ض واألخرى من الذهب
األصفر والثالثـة مـن الذهب األحمر. اليوم تجلب �� قطعة
�ك مائة جلـدة. ارحـل اآلن الذهب األب�ض، ولو لم تجلبهـا سأ��
وعند الغروب سأنتظرك عنـد �ـاب الحد�قـة. أنـت ع�دى وقد

�تك بثمن زجاجة من الن��ذ.. اش��

ل وع�� � � الص�� �الوشاح واقتادە ع�� الم�� ثم غ� عي��
�
الحد�قة.. ثم صعد �ه الدرجات الخمس وفتح ال�اب وأطلقه ��

الشارع.

� ت�لم � الشارع. وخ�ج إ� الغا�ة ال��
وم�� طفل النجوم ��

عنها الساحر. �انت الغا�ة اآلن جم�لة مليئة �طيور مغردة
ا. وزهور عطرة، وقد دخلها طفل النجوم م�ور�
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� �ل م�ان �م�� ف�ه �انت أشواك من األرض تخ�ج
ل�ن ��

� ألم عظ�م.
وتح�ـط �ـه. ولدغته الن�اتات الشوك�ة ح�� صار ��

� أي م�ان.. برغم أنه �حث عنه من
ولم �جد الذهب األب�ض ��

ة ح�� الغروب. وعند الغروب ة.. ومن الظه�� الص�اح ح�� الظه��
اتجـه للب�ت وهو ي��� �حرقة ألنه �عرف أي مص�� ي�تظرە.

� �لغ أطراف الغا�ة سمع من األحراش �خة ألم. ل�نه ح��
� مص�دة

ا وقع �� � ا صغ�� �� حزنـه وجـرى إ� المكـان فـرأى أرن��
نصبهـا ص�ـاد. أشفق عل�ه طفل النجوم فحررە وقال له:

- أنا نف�� لست سوى ع�ـد ل�ن بوس�� أن أه�ك الح��ة..
فقال األرنب:

� الح��ة فماذا بوس�� أن أعط�ك؟ - أنت منحت��
- أنا أ�حث عن قطعة من الذهب األب�ض.. ل�ن ال أجدها..

.. � ��� ولو لم أجلبها لس�دي فلسوف ���

- تعال م�.. ولسوف أقودك إليها فأنا أعـرف أين خبئت
وألي غرض..

� قلب شجرة
هكذا م�� طفل النجـوم مـع األرنب.. و.. ��

� كـان ي�حث عنها. مألە �لوط عجوز وجد قطعة الذهب ال��
الف�ح وأمسكها وقال األرنب:

� قدمتها لك قد عادت ع� �المنفعة عدة ـ إن الخدمة ال��
مرات.. والخ�� الذي أظهرته قد تضاعف مائة مرة..

قال األرنب:
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- �ال.. ول�ن �ما تعاملت م� تعاملت معك..
ا ب�نما عاد طفل النجوم إ� المدينة. وجري مبتعد�

ع� بوا�ة المدينة جلس رجل مجذوم ع� وجهه ا�سدلت
� تلمع عيناە �الجمرات. ع�اءة رماد�ة.. ومـن خـالل ثغرة العين��

ب ع� سلطان�ة من الخشب ودق جرسه. وناداە: � رآە �� وح��

ا.. لقد طردو�� من ال�لدة � �عض المال و�ال مت جوع� - أعط��
وما من أحد عطف ع�..



5047

صاح طفل النجوم:

� ولـو لـم أجلبها � حافظ��
- واح�تاە� لدى قطعة ذهب�ة ��
. ألن�� ع�دە.. �

لس�دي فلسوف �جلد��
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ل�ن المجذوم توسل له ح�� شعر الطفل �الشفقة وأعطاە
قطعة الذهب األب�ض.

� عاد إ� الساحر سأله هذا: وح��

- هل جل�ت معك قطعة الذهب األب�ض؟
: قال الف��

ـ  ل�ست م�..

ا ا وأمرە أن �أ�ل، وك���
�
�ه الساحر، ثم قدم له وعاء فارغ ف��

� الجب.
ب. ثـم ألقـى �ـه �� ا وأمرە �أن ���

�
فارغ

� الغد جاء الساحر إل�ه وقال:
و��

- اليوم إن لم تجلب �� قطعة الذهب األصفر فلسوف
�ك ثالثمائة جلدة.. أ��

هكذا ذهب طفـل النـجـوم إ� الغا�ة وقضـى ال�ـوم �له ي�حث
عن قطعة الذهب األصفر، ل�نه لم �جدهـا. عنـد الغـروب جلـس

ي�كـى ح�ـن جـاءە األرنـب الصغ�� الذي أنقذە من الفخ أمس.
قال له األرنب:

؟ � الغا�ة؟ وعالم ت���
- عم ت�حث ��

أجاب طفل النجوم:
��� - أ�حث عن قطعة الذهب الصفراء، فلـو لـم أجدهـا ل��

س�دی..
صاح األرنب:
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.. ـ ات�ع��

كة � قاع ال��
� األشجار ح�� وصـل إلـى بركـة مـاء. �� وجرى ب��

�انت قطعة الذهب األصفر.
قال طفل النجوم:

� فيها..
� تنقذ�� ـ ك�ف أشكرك؟ هـذە المرة الثان�ة ال��

قال األرنب:
.. ً

� أو� - �ال.. ول�نك ساعدت��
ا. ا م�ع� وجرى مختف��

� حافظتـه، وه�ع
عاد طفل النجوم حامً� قطعة الذهب ��

إ� المدينة. ل�ن المجذوم رآە فه�ع إل�ـه وركع أمامه و��:
ا.. � �عض المال و�ال مت جوع� - أعط��

صاح طفل النجوم:

� حافظ�� ولو لم أجلبهـا لس�دي
- لدى قطعة ذهب�ة ��

ا.. � أ�د� ، ولن �عتق�� �
فلسوف �جلد��

ل�ن المجذوم توسل له ح�� شعر الطفل �الشفقة وأعطاە
قطعة الذهب األصفر.

� عاد إ� الساحر سأله هذا: وح��

- هل جل�ت معك قطعة الذهب األصفر؟
: قال الف��
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- ل�ست م�..
� الجب.

�ه الساحر، ثم ق�دە �السالسل. ثم أل�� �ـه �� ف��
� الغد جاء الساحر إل�ه وقال:

و��

- ال�ـوم إن جل�ـت لـي قطعـة الـذهـب األحمـر فلسـوف
أعتقـك.. ل�ن إن لم تجلبهـا � فلسـوف أقتلك..

هكذا ذهب طفـل النجـوم إ� الغا�ة وق�� ال�ـوم �له ي�حث
عن قطعة الذهب األحمر، ل�نه لم �جدها. عند الغروب جلس

� جاءە األرنب الصغ�� الذي أنقذە من الفخ. ي��� ح��
قال له األرنب:

� ال�هف خلفك
� ت�حث عنها �� - قطعة الذهب األحمر ال��

فال ت�ك ثان�ة..
قال طفل النجوم:

� فيها..
� تنقذ�� - ك�ف أشكرك؟ هذە �� المرة الثالثة ال��

قال األرنب:
.. ً

� أو� - �ال.. ول�نك ساعدت��
ا. ا م�ع� وجرى مختف��

� ركنـه الق� وجد قطعة
ودخل طفل النجوم إ� ال�هف و��

الذهب األحمر.

� حافظته، وه�ع إ�
 قطعة الذهب ��

ً
عاد طفل النجوم حام�

المدينة. ل�ن المجذوم رآە فه�ع إل�ـه وركع أمامه و��:
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ا.. � �عض المال و�ال مت جوع� - أعط��
صاح طفل النجوم:

� فخذها.. - إن حاجتك أ��� من حاج��

 ألنه �ان
ً

وأعطاە قطعة الذهب األحمر، ل�ن قل�ه �ان مثق�
�عرف المص�� األسود الذي ي�تظرە.

ل�ن �ا للعجب� ما إن مر ع�� بوا�ة المدينة حتـى انح�� له
: � الحراس قائل��

- ما أجمل س�دنا�!
واح�شد المواطنون حوله وهم يرددون:

� العالم �له..
- �التأ��د ل�س من أحد أجمل منه ��

�� طفل النجوم وقال لنفسه:
.. � .. و�ستخفون بتعاس�� - إنهم �سخرون م��

� النها�ة
ا ح�� إنه ضل الط��ق، و�� � �ان اح�شـاد النـاس كب��

. ف�ـه قصـر ملك. � م�دان كب��
وجد نفسه ��

� والره�ـان �المدينة انفتح �اب الق� فظـهـر كـ�ـار الموظف��
� تواضع قالوا له:

يهرعون ل�حيوە، و��
.. ابن مل�نا..

ً
- أنت س�دنا الذي انتظرناە ط���

قال لهم طفل النجوم:

� ـ  لسـت �ابن ملك.. �ل ابن م�سولة.. وك�ف تقولون إن��
؟ �

جم�ل وأنا أعرف أن ش��� ش�طا��
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ا بزهور مذه�ة هنا صاح ذلك الرجل الذي �ان �ل�س درع�
وهو �ل�ح �درع:

؟
ً

- ك�ف �قول س�دي إنه ل�س جم��

� الدرع ف�ا للعجب� لقد عاد وجهـه �ما �ان
�� � نظر الص��
واستعاد حسنه.

� وقالوا له: وانح�� الره�ان وك�ار الموظف��

� ذلـك الـذي
� هذا اليوم سوف �أ��

- ت��أ القدا�� �أنه ��
س�ح�منا. لهـذا فل�ـأخذ س�دنا س�فه وصولجانه ول�كن �عدالته

ورحمته مل�نا..
ل�نه قال لهم:

.. ولن � � حملت�� � ال أستحق.. لقد تخل�ت عن أ�� ال�� - ل���
.. �

.. لهذا دعو�� �ــــح ح�� أجدهـا وأعـرف أنهـا صفحت ع�� أس��
�جب أن أجوب العالم من جد�د وال أتل�ـا هنـا برغم أنكـم جلبتـم

لـي التـاج والصولجان..

� تقود إ� المدينة.. هنا لدهشته وأدار وجهه إ� البوا�ة ال��
وجد وسط الزحام الذي �ضغط ع� الجنود تلك المرأة

� �� أمه. وجوارها �ان المجذوم.. الم�سولة ال��

خرجت من شفت�ه ص�حـة سـرور.. وجرى ح�� �لغ أمه
�
� قدميها، و�غسلها �دموعه. م�غ رأسه ��

فانح�� �لثم الجروح ��
الغ�ـار و�� �أنمـا تحطم قل�ه وقال لها:

�
�� � � ساعة غروري وفخرى.. فاق�لي��

- أماە.. قد أنكرتك ��
� الحب.. . أمـاە.. لقد منحتـك ال�راه�ـة فامنحي�� �

ساعة هوا��
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أماە.. لقد رفضتك فاق��� طفلك..

ل�ن المرأة لـم تجـب ��لمـة، فمد �د�ـه وأمسـك �قد��
� وقال له: المجذوم الب�ضاو�ت��

ا.. فاجعل أمـي تت�لـم م� مرة
�
� ثالث

- قد منحتك عط��
ل�ن المجذوم لم يرد ��لمة.

عاد ي�� وقال:

� أعد � صـفحك واتركي�� � لعظ�ـم.. أعطي��
- أمـاە.. إن حز��

للغا�ة..
وضعت المرأة �دها ع� رأسه وقالت:

- انهض..
ووضع المجذوم �دە ع� رأسه وقال:

- انهض..

ا ومل�ـة� وقالت له
�
ونهض ف�ـا عـجـب مـا رأى.. �انـا مل�

المل�ة:
- هذا هو أبوك الذي أنقذته..

وقال له الملك:
� غسلت قدميها �الدم�ع.. - تلك �� أمك ال��

ا جم�لة. وعانقـاە وق�ـالە.. وأدخـالە إ� الق� وأل�سـاە ث�ا��
ووضعا التاج ع� رأسه، وع� المدينـة المطلة ع� النهر صار

ا. ا وس�د�
�
مل�
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�ر، أظهر ال�ث�� من العدل والرحمـة، ون�� الساحر ال��
وأرسل إ� الحطاب وامرأته الهدا�ا ومنح أوالدهما األلقاب..

لـم �قـس ع� ط�� أو وحـش.. ل�نـه علـم الحـب والعطاء..
للفقراء منح المال وللعرا�ا منح الث�اب..

ا، ألن معاناتـه كـانت �الغـة القسوة، � ل�نـه لـم �عش كث��
ا.. وامتحانه �ان م��ر�

ا لذا مات �عد ثالثة أعوام وأ�� �عدە من ح�م ال�ـالد ح�م�
ا.. جائر�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ع�د م�الد (إنفانتا)3
ة من � الثان�ة ع��

�ان هذا ع�د م�الد (إنفانتا).. �انت ��
ة � حدائق القصـر. و�رغم أنها �انت أم��

عمرها والشمس �سطع ��
� العام مثل

إس�ان�ة حق�ق�ة فلم �كـن لـهـا إال ع�د م�الد واحد ��
وري أن �كون يومها عظ�ًمـا بهـذە أبناء الفقراء. لهذا �ان من ال��

المناس�ة.

وقفت زهور التيول�ب ع� أعوادها �أنها �� صـف من
الجنود وقالت متحد�ة للورود:

- نحن رائعات الجمال مثل�ن اآلن..

وأينع الرمان و�شققت ثمراته �فعل الشمس �اشفة عن قلوب
دام�ة حمراء، ف�مـا راحـت الفراشات الصفر تحلق من زهرة

ألخرى و�� ت�ع�� الذهب حولها.

ا.. وراحت ة تـذرع الشـرفة جيئـة وذها�� ة الصغ�� وراحت األم��
تلعب (االستغما�ة) وراء وحـول أصص الزهور، والتماث�ل
� األ�ام العاد�ة لم �كن �سمح

� كستها الطحالب. �� القد�مة ال��
لها إال �اللعب مع أطفال من ط�قتها أي أنها �انت تلعب
وحدها.. ل�ـن اليوم اس�ثناء، وقد سمح الملك لها �أن تطلب مـن
� قدر ت��د من األطفال ل�لع�ـوا مـعهـا. وتوافد األطفـال متأنق��
مة � ا، مل�� هم أناقة ط�ع� اإلم�ان، ل�ن (إنفانتـا) �انت أ���
(�الموضة) المرهقة لذلك العصـر.. �انت ع�اءتها من الساتان
الرمادي، والتنورة واأل�مـام الواسعة مطرزة �الفضة. أمـا الحـزام
� قدميها خفـان رق�قان عليهمـا أزهار

.. و�ان ��  �الآل��
ً

فكـان مثقـ�
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� شعرها الذي �دا كهالة صفراء شاح�ة حول رأسها
ورد�ة، و��

ة. �انت وردة ب�ضاء كب��

� الق� �ان الملك الح��ن يراقبهم خلفه جلس
ومن نافذة ��

افات أخوە (دون �درو) الذي �كرهه.. وكـاتم أ�ارە قا�� اع��
(جرانادا) �جلس جوارە.

�ان الملك أ��� ���ة من المعتاد ألنه إذ راقب اب�ته �ان
� جاءت من ال�لد البهيج (فر�سا)، يتذكر المل�ة الشا�ة ـ أمهـا ـ ال��
، �

� الروعـة ال�ئ��ة لل�الط اإلس�ا��
لتذوى وتضمحل صحتها ��

وتموت �عد مولد اب�تها �ستة أشهر.

عظ�ًمـا كـان ح�ـه لـهـا إلـى حـد أنـه لـم �ـتـحـمـل أن �دفنهـا
ا عنـه.. لقد حنطهـا لـه أحـد أط�اء (المور) و�ان و�وار�ــهـا �ع�د�
الثمن هو النجاة �ح�اته، �عدما اتهم �ممارسة السحر والهرطقة.
�
وما زال جسدها يرقد ع� نعشها المكسو ب�سيج مزخرف، ��

كن�سة الرخام األسود �الق�، منذ أن حملها الره�ان إلـى هناك
ة سنة. � ع�� � ذلك اليوم العاصف من شهر مارس منذ اثن��

��

ا ع�اءته السوداء، � �ل عام �ذهب الملك إ� هناك مرتد��
و��

كع جوارها و�قول: � �دە، ل��
والمص�اح ��

- � ر�نا� � ر�نا�

�
ء �� �

ا �خرق قواعد اإلت�ك�ت الذي �ح�م �ل ��
�
وأح�ان

إس�ان�ا، ف�مسك ب�دها الشاح�ة المحـالة �المجوهرات، و�حاول
�الق�الت أن يوقظ الوجه الشاحب.

� قلعة
اليوم �شعر �أنه يراها ثان�ة �ما رآها أول مرة ��

ا � ذلـك اليوم خط�ا رسم��
ا.. �� (فون�ي��لو) منذ خمسة ع�� عام�

ً
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ا أصفر  معه شعر�
ً

ة ملك فر�سا، وعاد مـن هناك حام� � ح��
��

� طفلت�ـن، لثمتا �دە وهو يركب ع��ته. وذكرى شفت��
� (بورجو).

ت�ب لـه ��عة �� ف�ما �عد �ان الزواج.. وتم ال��
� ات المهرطق�� � تلت ذلك، ومنها حرق ع�� واالحتفاالت ال��

. � الذين �ان من ب�نهم ال�ث�� من اإلنجل��

ا � � حبها إ� حـد أذهله كث��
�القطـع أحبهـا �جنـون، واندمـج ��

� ع� حكـم العالم. ولم �فطن إ� أن عن حرو�ه مع اإلنجل��
� جعل

� أغرقهـا فيهـا إنما أسهمت �� االحتفاالت والمراسم ال��
ا. مرضهـا �ـزداد سوء�

فلما ماتت لم �منعه من االنضمام إ� الدير، إال خوفه من أن
�ر والـذي ق�ل إنه المسئول تظل (إنفانتا) تحت رحمة أخ�ه ال��
� أعطاها إ�اهما عندما زارت عن موت المل�ة �قفاز�ن مسموم��

� (أراجون).
قلعته ��

وعاش الرجل مع األحزان، فلم �سمح ألحـد مـن ن�الئه أن
ا اطور يتصل �ه عارض� � �ان اإلم�� ء جد�د، وح�� �

��لمه عن ��
عل�ه الزواج من أرش�دوقة (بوه�م�ا) الجم�لة ابنة أخ�ه، كـان
�قـول للسفراء أن ي�لغوا س�دهم �أن ملك إس�ان�ا قد تزوج
األحزان، و�رغم أن األحزان عق�مـة فإنه �فضلها ع� الجمال

ذاته. وقد �لفته هذە اإلجا�ة مقاطعات هولندا الغن�ة.

اليوم �ستع�د �ل مشاهد ح�اته السا�قة وهـو �ـرى (إنفانتا)
� الحد�قة وفيها �ل مالمح أمها.. حتـى العناد المشا�س

��
ء �

� تصمم ع� �� والفاتن برغم هذا، وتطـ�ح رأسـها لخلف ح��
وثغرها المقوس الجم�ل..
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قة قاس�ة �أنما �سخر من أحزانـه، وهكذا �انت الشمس م��
� المرة التال�ة وجدت

� رفعـت (إنفانتا) رأسـها إ� أع� �� ح��
النافذة مغلقة والستائر م�سدلة.

اآلن جاء وقت المصارعة الم��فة. أرجعت رأسها إ� الخلف
و) وتقدمـت إلـى الحل�ة. هناك �ان وتأ�طت ذراع (دون ب��
� صف.. وقد

ان و�قفون �� الص��ة الن�الء �ل�سون �مصـار� الث��
رتبوا أنفسهم �ح�ث تقدم الصفوف أولئك الذين �حملون
� ا نوفا) الصغ�� وهو ص�� األسماء األطول. وجاء كونت (تي��

ة من عمرە، انح�� لها وخلع ق�عته ��ل � الرا�عة ع��
وسـ�م ��

� جاء منها. �ن لط�قة (اله�دالجـو) ال�� � �اء المم�� الر�� وال���
واقتادها إ� مقعد من العاج �طل ع� الحل�ة. وجلس األطفال

�لعبون دور المشاهدين وهم �طوحون �مراوحهم.

ان رائعة. المصـارعون �عضهم ع� �الطبع �انت مصارعة ث��
الج�اد جم�لة ال�وج �طوحـون برماح مزخرفة، و�عضهم ع�

األقدام �طوحون �ع�اءاتهم الحمراء، والثور نفسه لم �كن أ���
ا ع� قدم�ـه الخلفي��ـن وهـو

�
من رجل متنكر يهجـم و�قـف أح�ان

. ما ال �حلم �ه أي ثور حق���

ا نوفا) أن يرغم الثور ع� أن � النها�ة استطاع كونت (تي��
��

�ة يركع ع� ركب��ه، وطلب اإلذن مـن (إنفانتا) �� �منحه ��
� عنق الح�ـوان ح�� إن

�� � الخـالص. مـن ثـم أولـج الس�ف الخش��
الرأس الم��ف انفصل، وظهر وجه الس�د (دی لور�ان) ابن

� �ار�س.
السف�� الفر��� ��

�عد هذا �ان عرض عرا�س شد�د اإلمتاع، وقد ��� األطفال
وهم �شاهدون التمث�ل�ة، وح�� السـ�د (�درو) نفسـه لـم يتمالك
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نفسـه مـن الدهشـة ألن عرا�س �س�طة من الخشب والشمع �ان
. عليها أن تعا�� قدرها بهذا الش�ل القا��

� جلب سلة مغطاة �قمـاش أحمر..
ثم جاء مشعوذ إف����

ا ونفخ ف�ه.. � منتصف الحل�ة، وأخـذ مـن عمامته أنب���
ووضعها ��

�عد دقائق خ�ج ثع�انـان منها وارتفعا وراحـا يتما�الن مـع
الموس�قا. ل�ـن األطفال �انوا أقرب إ� الرعب.. ولم �ظهروا
� � جعل الساحر شجرة تنمو من الرمال.. وح�� ال�ور إال ح��

� (دی التور) وحولهـا إ� طائر أخذ الساحر مروحة ابنة المارك��
أزرق. �عد هذا جاء �عض الغجر ل�متعوا الموجودين برقصهم
� رأوا وترو�ضهم للدب�ة والقردة.. صحيح أنهم أص�بوا �الهلع ح��
� السوق بتهمة

� منهم منذ أسب�ع �� (دون �درو) الذي شنق اثن��
� رأوا (إنفانتا) �عي�يها الزرقـاو�ن السحر، ل�نهم اطمأنوا ح��

� اللت�ـن ال �مكـن أن ترتك�ـا القسوة. الصـافيت��

ا �ان رقص القزم، وهو مخلوق
�
ل�ن أ��� األجزاء إضحا�

ء اصطادە اثنـان مـن الن�الء مـن غا�ـة متاخمة للمدينة. و�ان ق��
ا �ە التخلص مـن هذا الطفل المشوە. وقـد راح القزم � ا فق�� حطا��
، ح�� إن (إنفانتا) � ورأسه ال�ب�� يرقص �ساق�ه المقوست��
� الضحك واضطرت ال�ام��را (م���تها) أن تذكرها �أنه

انفجـرت ��
ا، فإنه ل�ست هناك ة ت��� تأثر� و�ن �انت هناك سوابق ألم��
ة تضحك �ل هذا الضحك من أحد رعا�اها، الذين سوابق ألم��

هم أد�� منها مرت�ة �ح�م المولد.

�ان السـرور �ادً�ـا عل�ـه وح�ـن كـان األطفـال �ضحكون �ان
� �ور. و�ان �ح�� األطفال �انحناءات مضحكة

�ضحك �دورە ��
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ء مشوە، جاء ل�سخر اآلخرون �
و�أنه واحد منهـم ولـ�ـس مجرد ��

منه.

ا عن إ�عاد عينه عنها، و�أنه يرقص فت�ته (إنفانتا) و�دا عاجز�
ة مـا كـانت ال�ساء �فعلنه مع لها وحدها.. وقد تذكرت األم��
) الموس�قار اإل�طا�� العظ�م، الذي أرسله ال�ا�ا إ� (�افار�ل��
� أن �خ�ج الملك من أحزانه.

مدر�د ع� أن ينجح �موس�قاە ��
� شعرها والتقطت الوردة الب�ضاء وألقت بها له

لذا مدت �دها ��
� الحل�ة لتغ�ظ ال�ام��را.

��

، � تعامل مع األمر �جد�ة ولمـس الـوردة �شفت�ه الغل�ظت��
ا �دە ع� صدرە انح�� أمامها. وواضع�

قالت لهـا ال�ام��را إن ع� سموها أن تعود إ� الق�، ألن
الجو حار، وألن موعد الول�مة قد حان، وفيها تورتة حق�ق�ة
ة علـى ة �السكر. لذا وافقـت األمـ�� ة كتب عليها اسم األم�� كب��
طت أن يرقص لها القزم من جد�د �عد انتهاء النـهـوض و�ن اش��
ا نوفا) ع� لطفه، ثم � أدب شكرت (ت��

ساعة الق�لولة، و��
اتجهت إ� جناحها.

ت�ب الذي دخلوا �ه. وت�عها األطفال بنفس ال��

ة و�أمرها ح�ـن سـمـع القـزم أنـه سـ�ـرقـص ثـان�ـة أمـام األم��
، اس��د �ه الفخر لدرجة أنه جرى إ� الحد�قة، وهو الشخ��
ا أغرب األصوات والحركـات التـي تنـم

�
�لثم الوردة الب�ضـاء، محدث

عـن ال�ور.

از مـن هـذا المخلوق القبيح، � �ـدا ع� الزهور الض�ـق واالشم��
وقالت شجرة الورد:
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� �دە..
ة هـذا الص�اح �� � أعطيتها لألم�� � الب�ضاء ال��

ـ  إن ورد��
واضح أنه �قها�

وصاحت:

- لص�� لص�!
ب�نما قال الص�ار:

ا.. ولو دنا م�� أ��� � تقزز�
- إن رؤ�ة وجهه القبيح تملؤ��

.. للدغته �أشوا��
ب�نما قالت زهور الجرمانيوم:

- �ا له من مخلوق ش�يع�!
ا أ��� ا مت�اه�� واتفقت الزهور �لها ع� أن القـزم �ـدا م�ور�

من الالزم، و�ان س��دو أفضـل لـو �ـدا عل�ه الحزن أو ع� األقل
 من أن ير� بنفسه و�تواثب بهذا الش�ل السخ�ف.

ً
ود.. �د� ال��

� اعتادت أن يرى الوقت أما الساعة الشمس�ة المرموقة، وال��
فيها أناس مهمون ل�سوا أقـل مـن المـلـك شارل الخامس نفسه،
فقد انتابتها الدهشة لدى رؤ�ـة القزم إ� حد أنها أضاعت
�
، ق�ل أن تقـول للطاووس األب�ض الجالس �� � � �املت�� دق�قت��
� ا، وأن الحطاب��

�
الشمس إنها تعرف أن الملوك ينجبون ملو�

� فقراء.. و�� ملحوظة وافق عليهـا الفقراء ينجبون حطاب��
ا. الطاووس تمام�

� الغا�ة
ل�ن الطيور �ش�ل ما راق لها القزم.. لقد عرفتـه ��

� شجرة �لوط قد�مـة
يرقص كـالجن أو ين�مش ع� نفسه ��

ا.. ح�� ال�ل�ل الذي ا. لـم ت�ـال �كونه قب�ح� �طعم السناجب بندق��
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� الل�ل ح�� ينح�� القمر ل�سـمعه، ل�س رائع المنظر إ�
�� � �غ��

هذا الحد..

� ذلك الشتاء القا�� الذي
ا بها.. و�� �اإلضافة لهذا �ان رف�ق�

� �انت الذئاب صارت ف�ه األرض أ��� صال�ة من الحد�د. وح��
ا عن طعام، لم ي�س هو الطيور ء إ� أبواب المدينة �حث� � ت��
� األسود الذي �حمله . قط، و�ان ير� لهـا الفتات من ك�س الخ��

� تعب من الركض ا �انت مولعة �ه. وح�� السحا�� أ�ض�
وتمدد ع� العشب رحـن يتواث�ـن حولـه، وصحن:

 �السحل�ة.. من العس��
ً

- ال �مكن ل�ل واحد أن �كون جم��
ط أن �غمض المرء أن يتوقع المرء هذا.. ل�س بهذا الق�ـح ���

عي��ه وال ينظر إل�ه..

، ول�م جلست �انت الفلسفة طب�عـة لـدى السحا��
ا تفعله. � ال تجد ش�ئ� � تمطر السماء، أو ح�� الساعات تفكـر ح��

ا من هذە المحادثات. �ان �حب ل�ن القزم لم �سمع ش�ئ�
� العالم �اس�ثناء

ء �� �
الطيور والسحا�� و�عتقد أن الزهور أروع ��

ا، ل�نها أعطتـه وردة ب�ضاء وأحبته.. ول�م تم�� لو (إنفانتا) ط�ع�
ا، ول�ان �علمها �ل كها أ�د� عاد إ� الق� معها� عندها ما �ان لي��
� �ج�دها. �مكنه أن �جـدل أعواد ال�م�ـو الح�ل الظ��فة ال��
ة �ح�س بها ا صغ�� ا، و�مكنـه أن �صنـع أقفاص� ل�صنـع منـهـا مـزمـار�
الجندب. �مكنه أن �حـدد ن�ع �ل طائر من صوته.. و�عرف األثر
كه �ل حيوان ع� األرض.. �عرف �ل الرقصـات.. �عرف الذي ي��
� ص�د ة ال�� � �األفراخ الصغ�� أين يب�� الحمام عشه.. وك�ف �ع��

أبواها..
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� تتواثب، والقنفذ لسوف تح�ه.. ولسوف تحب األرانب ال��
ة. نعم.. �جب ع� الذي �كور نفسه ع� ش�ل كرة شوك صغ��
(إنفانتا) أن تأ�� إ� الغا�ة وتلعب معه.. سوف يتخ� لها عن
فراشه الصغ�� و�قـف �حرسها جـوار النافذة ح�� الفجـر.. ليتأ�د
سـة لن من أن الماش�ة ذات القرون لن تؤذيها، وأن الذئاب ال��
� الفجر �دق ع� م�اع النافذة وس�خرجان

تدنو مـن ال�ـ�خ، و��
� ذراع�ـه.. ا ط�لة اليوم، فـإذا تع�ت سوف �حملها ب�� قصا مع� ل��

ا برغم أنه �عرف أنه قص�� القامة. ألنـه قـوى جد�

؟ ل�ن أين ��
ا. سأل الوردة الب�ضاء فلم تعطه إجا�ة. �ـدا الق� �له نائم�
� لم توصد كـانت هنـاك ستائر سم�كة � النوافذ ال��

وح�� ��
ا � الم�ان ي�حث عن ثغرة �دخل منها ح�� وجد �ا��

مسدلة. دار ��
� قاعة فاخرة.. أجمل �كث��

ا. دخل فوجد نفسه �� ا مفتوح� � صغ��
من الغا�ة.. وح�� األرض �انت مصنوعـة مـن أحجـار ملونـة
. لم تكن هناك إال تمـاث�ل رائعة تنظر � ش�ل هند��

اصة �� م��
إل�ه وتب�سم اب�سامة غامضة.

� نها�ة القاعة �انت ستارة سوداء مطـرزة �النجوم
و��

والشموس... هل تكون مختف�ة خلفها؟
دعه �جرب ع� �ل حال.

ل�ن ال.. إنهـا فقـط تقود إ� حجرة أخرى أجمـل ع� جدرانها
نقوش جم�لة تمثل الص�د، رسمها رسام فالمن�� خالل ستة
ا، ل�ن ا عنها فلم ير أحد� أعوام. م�� إ� الغرفة التال�ة �حث�

ا. الغرفـة لـم تـكـن خال�ة تمام�



5064

�انت الغرفة عرش والعرش ذاته مغ� �المخمل األسود
الـذي طـرزت إل�ه زهور وآل�ء.. وكـانت األرض مغطاة
� صنعها المور، �انت هناك ق�عة ال�اردينال �السجاج�د ال��
ء وما �ان ليتخ� عـن �

وع�اءته. ل�ن القزم لـم �كـن ی�ا� ���
�
ورقة واحدة من زهرته مقا�ل هذە ال�نوز.. �ان فقط يرغب ��

أن يرى (إنفانتا) و�سألها أن تأ�� معه إ� الغا�ة. وأضاءت
اب�سامة عي��ه وهو �فكر.. ثم دخل إ� الحجرة التال�ة.

ا وأجملها.. وكـانت جدرانها �انت تلك أ��� الغرف تألق�
مغطاة �القماش الدمش�� رسمت عل�ه طیور و�راعم فض�ة.
� حفرت عليها (كي���ـدات) محلقـة. و�ان األثاث من الفضة ال��
� أخ�� اللون وقد �دا �أنمـا

واألرض كـانـت مـن العقيق ال�ما��
�متد إ� األ�د.

ا يراق�ـه. ارتجف �  صغ��
ً

خ�ل إل�ه من ح�ث وقف أن ش��
قل�ه وندت �خـة ف�ح من ف�ه ودخل دائرة الضوء إذ فعل هذا

ا ورآە بوض�ح. تحرك الش�ل أ�ض�

�حق (إنفانتا)�!
� ح�اتـه.. ال ي�دو �ال���

ا.. أفظع وحش رآە �� �ان هذا وحش�
� حسن خلقتهم، ل�نه أحدب وملتـوى األطراف وله رأس

��
عمالق ول�دة من الشعر األسود.

قطب القزم وجهه فقطب المسخ وجهه كذلك. ضحك
فضحك المسخ مثله. رفع �د�ه إ� جان��ـه فرفع المسخ �د�ه
� �ل خطوة..

ا إ�اە �� كذلك. تقدم منه فجاء المسخ له، مقلد�
�خ من ال�ور وجرى نحوە ومد �د�ه. عندها مد المسخ �د�ه

� �الثلج. ولمس �دى القزم �انتا �اردت��
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ج م

اجع من ثم تراجع المسخ كذلك. حاول أن أصا�ه الهلع ف��
ا أوقفـه. إن وجه المسخ ق��ب من ا صلً�ـا �ـارد� �ضغط ل�ن ش�ئ�
وجهه، ومن الواضح أنه �شعر �الذعر. أ�عد الشعر عن عي��ه
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فقلدە. أظهر ال�راه�ة له ورسم ع� وجهه أمارات ال�راه�ة ثم
تراجع.

ا، ل�ن ما هذا؟ فكر للحظـة ثـم نظر حوله.. �ان هذا غ����
� هذە الحجرة..

ء مزدوج �� �
ي�دو أن �ل ��

. �
� هذە الجدران غ�� المرئ�ة الشفافة �المـاء الصا��

��

� تقف صورة لصـورة.. أر�كة ألر�كـة.. و(فينـوس) الفض�ة ال��
� ضوء الشمس الم��ب من النافذة تمد �ديهـا لـ (فينوس)

��
� الجمال.

أخرى تماثلها ��

� الوادي ووجـد أنه �كرر
أتراە الصدى؟ لقد ج��ه مرة ��

� �ما خدع األذن؟ �لماته �لمة �لمة.. أتراە �خدع الع��

؟ �
ا �ش�ه �الض�ط العالم الحق��� ا مقلد� هل �صنع عالم�

هل ظالل األش�اء لها لون وح�اة وحركة؟ هل هذا ممكن؟

ء �
تناول الوردة الب�ضاء من صدرە ولثمها، ففعل المسخ ال��

ذاته مـع وردة تخصه، وضمها إ� صدرە بنفس التعب�� الم��ــــع
ع� وجهه.

� فهم الحق�قة أطلق ص�حة �أس وسقط ع� األرض ح��
ا. �ان هو المشوە األحدب القبيح المخ�ف. �ان هو �ا���
� ة ال�� ة الصغ�� الوحش.. وهـو مـن سـخر منـه األطفـال واألم��

حسبها تح�ه.
�انت فقط �سخر مـن ق�ـحـه وتته�م ع� أطـرافه المقوسة.

� الغا�ة ح�ث ال مرا�ا تخ�ـرە كـم هو ك��ه؟
كوە �� لماذا لم ي��

ً
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 من أن ي��عه للعار؟
ً

لماذا لم �قتله أبوە �د�

ا�سا�ت الدم�ع الساخنة ع� خد�ه ومزق الوردة الب�ضاء
ا. إر��

ا.. زحف � تقلصتا ألم� تم�غ المسخ ع� األرض ونظر له �عين��
�� ال يراە وغ� عي��ه ب�د�ه.

. � و���� زحف كحيوان ج��ــــح إ� ح�ث الظل وراح ي��

هنـا دخلـت (إنفانتا) نفسها المكـان مـن النـافذة المفتوحـة مع
ب األرض � رأوا القزم علـى األرض ي��� و��� أصدقائها.. وح��
� الضحك، ووقفوا

ب�د�ه �ش�ل غ��ـب م�الغ ف�ه، انفجروا ��
يراقبونه.

قالت (إنفانتا):

ا.. إنه �الد�
�
ا.. ل�ن تمث�لـه أ��� إضحا�

�
- �ان رقصه مضح�

ا مثلها.. ل�نه �الطبع ل�س طب�ع��
ة وصفقت. ولوحت �مروحتها ال�ب��

ا، ا ووهن� ل�ن القزم لم يرفع عي��ه.. فقط ازدادت دموعـه وهن�
ثم أطلق فجأة شهقة غ���ة، وأمسك �جن�ه. ثم سقط ع�

ظهرە وسكنت حركته.
قالت (إنفانتا) �عد صمت:

.. - هذا مذهل.. ل�ن اآلن عل�ك أن ترقص ��
صاح األطفال:
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� الرقص
ـ  نعم.. �جب أن تنهض وترقص ألنـك �ـارع ��

ا..
�
�القرود، وأ��� إضحا�
ل�ن القزم لم يرد.

�ت (إنفانتا) األرض �قدمها وصاحت تنادي عمها الذي ��
�فات، �قرءان �عض األوراق فة مـع رئ�س ال��� � ال��

�ان �جول ��
الرسم�ة القادمة من المكس�ك.

قالت له:

- إن قز�� المضحك ال يرد.. �جب أن توقظـه وتجعله يرقص
.. ��

� تؤدة، وانح�� (دون �درو) وصفع
اب�سم الرجالن ودخال ��

القزم ع� خدە �قفازە المطرز:

�
. إن (إنفانتا) ترغب �� - �جب أن ترقص أيها الس�د الصغ��

أن �سليها..
ل�ن القزم لم يتحرك.

- فل�ستدع أحد الجالدين..

ا. ركع جوار �فات �ـدا مهتم� فة ل�ن رئ�ـس ال��� وعاد إ� ال��
القزم ووضع �دە ع� قل�ـه. �عد دقائق هز كتف�ه ونهض وانح��

لـ (إنفانتـا) وقـال:
ا.. � الجم�لة.. قزمك المضحك لن يرقص ثان�ة أ�د�

�� - �ا أم��
ا إ� حد أنـه �مكن أن �جعل الملك هذا محزن ألنه قبيح جد�

يب�سم..
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سألته ضاحكة:

- ولماذا لن يرقص ثان�ة؟
�فات: قال رئ�س ال���

ـ  ألن قل�ه تحطم..

� ازدراء
قط�ت (إنفانتا) جب�نها وتقلصت شفتاها الورديتان ��

وقالت:
وا للعب م� إال من ال قلب لهم.. � المستق�ل ال تح��

�� -
و�كت وركضت إ� الحد�قة.

أوس�ار وا�لد

1888

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

األم�� السع�د..
العندل�ب والوردة..

.. �
العمالق األنا��

الصديق المخلص
الصاروخ المرموق..

طفـل النجـوم..
ع�د م�الد (إنفانتا)
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Notes

[←1]
.. ا من الواضح أن الشاعر ال �عرف عن م� ال�ث�� ط�ع�
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[←2]
ا ع� أن الم�ح�ة غ�� ج�دة.. � عامة تدل ع� عدم االستحسان.. وتعت�� �� والصف�� تعب��
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[←3]
تغال.. عامة �طلق اسم (إنفانتا) ع� ابنة ملك إس�ان�ا أو ال��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب
انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
           العدد رقم (45)

 
 
 
 
 

قلب الظالم
 

تأل�ف: جوز�ف كونراد
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..

ولد (جوز�ف كونراد) ف�ما �عرف �ـ (أوكران�ا البولند�ة)، و��
� روس�ا و�ولنـدا. ـ �ما �دل االسم ـ منطقة تقع ب��

و�انت أ�ته ت�ت�� لط�قة تد� (زالختا) من مت�لمـي
اء. �ان أبوە البولند�ة، و�� ط�قة ن��لـة ل�نها لم تعرف �ال��
ك �لماته أي أثر س�اس�ا متوسط الق�مـة وأدي�ا مغمورا لم ت��
لدى القراء، ل�نها تركت أعظم األثر ع� ابنه (جوز�ف).. الذي

ولـد عـام 1857.. والذي قدر له أن �كون أدي�ا عظ�م الشأن.

�انت عالقة الص�ـي �ـالمجتمع البولندي سطح�ة و�ن هوى
الموس�قا �ش�ل خاص، وارت�طـت فـي ذهنه �صورة أمه الجالسة

إ� الب�انو، والتـي كتـب عل�ه أن �فقدها �عد أعوام.

� األ�ة من بولنـدا، وتوف�ـت األم
�س�ب الس�اسة تم ن��

� سن السا�عة، وت�عها أبوە فصار
�الدرن ب�نما (جوز�ف) ��

ة من عمرە. و�ان ع� � الحاد�ة ع��
(جوز�ف) الصغ�� ي��ما ��
� �ه. عمه المحب أن �ع��

� إ� فر�سا ح�ث يتعلـم هناك عام 1874 يتجه الص��
الفر�س�ة وأصول المالحة، و�تعرف مجموعة من األد�اء
� الذين جعلوە �عرف معنـى فـن الدراما. و�عان ما البوه�مي��

صار خل�طا مـن �حـار وفنـان، ولسوف ي��� هكذا ط�لة ح�اته.

� أن �عمل ضا�طا
ا راغ�ا �� عام 1878 يرتحل الف�� إ� إنجل��

�ن عاما دورة �طان�ة. فصارت ح�اته لمدة ع�� ع� السفن ال��
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من المالحة ال�ح��ـة ثـم الراحة ع� ال�ا�سة. وكـان موسوسا
�الحاجة إ� المال ع� نق�ض أب�ه الذي �ان �مقت المال �شدة.

�ة لغته � ومن الغ��ب أنه قرر أن �كتـب ـ أول ما كتـب �اإلنجل��
الثالثة �عـد البولند�ة والفر�س�ة، وهو ما �دل ع� أنه اختار
. و�عد رحلة إ� ال�ونغو عام � واألخ��

ب��طان�ا لتكون وطنـه الثا��
� �ل

1890 كتب (قلب الظالم).. و�ان �دين االستعمار �عنـف ��
� هذە الروا�ة.

اە بوض�ح �� ة، وهـو مـا سـ�� � تلك الف��
كتا�اته ��

ى نال إرثا مكنه من أن يتف�غ لل�تا�ة تماما. �عد وفاة عمه ال��
و�انت ال�تا�ة معاناة خاصة �ال�س�ة له �س�ب عـدم تمكنـه
�ة، وقد جعله هذا أ��� انهما�ا � المطلـق مـن أسـرار اللغـة اإلنجل��
من أن �عنـى �ح�اته األ��ة واالجتماع�ة. و�صف االنتهاء مـن
� �أنمـا شف�ت من

ومو) �أن (األصـدقاء هنئو�� روايته (نوس��
مرض خب�ث..)..

ی � مثـل س��فن ك��ــــج وه�� كون صداقات مع كتاب مهم��
ج�مس. ثم حملته األعوام إ� أم��كـا ح�ـث مات عام 1924

بن��ة قلب�ة..

ة، وكـان الراوي دوما كتب كونراد 13 روا�ة و28 قصة قص��
� قصتـه (لورد ج�م – 1900) �صـف

� أغلبها �حارا متقاعدا. ��
��

� لنـا معاناة �حـار �حاول جاهدا تصحيح خطأ ينم عن الج��
ق�ة. � ال�حار ال��

� أثناء غرق مركب ��
� ش�ا�ه ��

ارتك�ه ��

� قصتـه (العم�ل ال�ى ـ 1907) �ح� عن فوضوي �ع�ش
��

� ال�حـار الجن���ة، أما
� لنـدن، وقصته (الن� ـ 1915) تدور ��

��
� القرن

� غ���ـة) فتح� عن �سلط روس�ا �� قصته (تحت ع��
، أما أشـهر قصصه تق���ا ف�� (قلب الظالم - التاسع ع��
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م � ع
� نهر

1902) - التـي ب�ـن �د�ك اآلن ـ وتظهر رحـلة رهي�ة ��
� اآلن ذاته رحلة لمعرفة مدى فساد اإل�سان

إف��قـي، �� ��
� الحق�قة نفوسنا لست متأ�دا

وقسوته.. إن قلب الظالم هو ��
� الحق�قة مما إذا �انت الس�نما قد قدمت هذە الروا�ة، ل�ن

��
هناك معالجة ناجحة قدمها (ن�كوالس روج) للتلف��ون عام
1994، �ما أن رائعة فرا�س�س فورد ك��وال (سفر الرؤ�ة اآلن -

، ح�� Apocalypse Now) تعتمد ع� فكرة الروا�ة �ش�ل كب��
إن النقاد �قولون إنك ال �ستطيع فهم الف�لم حـق الفهم ما لم
تقـرأ هذە الروا�ة أوال، و�ن �ان الف�لم قد تحرر �ال حدود من
� في�نام �دً� من ال�ونغو،

، وجعل األحداث تدور �� النص األص��
كة العاج، وقد قام (مارلون والقوات األم��ك�ـة تلعب دور ��

براندو) �دور (کورتز).

د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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أشهر أعمال جوز�ف كونراد..
- المنبوذ 1896

- ع�د النار س�سوس 1898

- لورد ج�م 1900

- الش�اب 1915

- الن� 1915

- األسهم الذهب�ة 1919

- الروفر 1923

ة ذات�ة) 1912 - �عـض الـذكـ��ـات (س��

- قلب الظالم 1902

- العم�ل ال�ى 1907
☆ ☆ ☆
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المصادر:
. د. عادل محمـد عـطـا إل�اس. قصـص - من األدب العال��
عالم�ة. الهيئة الم��ة العامة لل�تاب. 1988 (عرض نقـدى
، مع ملخص ال شائق لـ 25 عمً� من أهم أعمال األدب العال��

( � �أس �ه، ون�ذة عن المؤلف��

نت - ش�كة اإلن��
☆ ☆ ☆
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1
ا�� صغ�� - متجه إ� مرساە ) ـ و�� مركب �� تأرجحت (ن���
عته، وكـانت األمواج قد هدأت وال��ــــح قد � أ�� دون أن ته��

� انتظار المد.
استقرت تق���ا. ولم �عد أمامه إال أن �قبع ��

�انت نها�ة نهر (ت�مز) المتجهة لل�حـر تمتـد أمامنا �أنما ��
� عرض ال�حر �دا �أن السماء

�دا�ة ط��ق �حرى �ال نها�ة. و��
�ــــح فـوق جـان دونمـا نقطة التقاء.. وثمـة غ�مـة �س�� � والـ�� �م��
الشط�ن المتجهة إ� ال�حـر، والهـواء كـان مظلمـا فـوق
� ���ة جنائ��ة فوق أ�ـ�� وأعظم مدينة

(ج��فسند) يزداد كثافة ��
ع� وجه األرض.

�ات هو ق�طاننـا ومض�فنا، وقد راقبنا نحن �ان مدير ال��
� انبهار وهو �قف ع� مقدمة السفينة م�مما

األر�عة ظهرە ��
� ال�حر �له لم �كن ثمة ما هو أ���

وجهـه شطر ال�حر. ف��
(�ح��ة) منه.. �ان هو القائد الذي �مثل الثقة مجسدة �ال�س�ة

ل�حارته

�ان ال�حر ي��ط ف�ما ب�ننـا و�وحـد قل��نا و�جعلنـا نق�ل ما
�قوله كـل منـا.. كـان المحا�� رجـال يتمتع �ال�ث�� من المزا�ا، لهذا
� السفينة �اإلضافة إ�

كـان قـد اسـتو� علـى الوسادة الوح�دة ��
النوم ع�� الحش�ة الوح�دة فيها، أما المحاسب فكـان �حتفـظ
�صندوق مـن قطـع الدومينـو �اإلضافـة إلـي ولـعـه �النحت ع�
العظام. أما (مارلو) ف�ان رجال نح�ً� شاح�ا له خدان غائصان

وسمت يو�� �التقشف وقد جلس مس�ندا إ� الصار�ة.
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تأ�د القائد من أن المرساة مح�مة الت�ب�ت، من ثم عاد
ل�جلس ب�ننا.. ت�ادلنا �عض ال�لمات ال�سول ثم ساد الصمت..
ولس�ب ما لم ن�دأ اللعب �ـالدومينو لقد شعرنا �حاجة إ�
التأمل و�أننا ال نصلح إال للحملقـة الهادئة ف�ما حولنا.. �انت
السماء ع�ارة عن مساحة شاسعة من الضوء الذي ال �ش��ه

� هدوء..
ء، والمـاء �لتمع �� �

��

ا �انحناءة ال تدرك غاصت الشمس ألسفل، واستحال وأخ��
لونها من األب�ض إ� األحمر الذي ال ي�عث دفئا وال شعاعا من

� فجأة. حوله، و�أنها س�نط��

� و�رحـل لأل�د،
� ضوء اليوم الذي �أ��

ونظرنا إ� الم�اە ل�س ��
ول�ـن فـي ضـوء (أغسطس) الـذي ي�عث الذك��ات الدائمة..

فل�س أسهل ع� رجـل «اقت�� أثر ال�حر» ـ �ما �قول التعب��
� العظ�مة ع� ضفاف نهر

الشه�� ـ من أن �ستح�� روح الما��
الت�مز. ف�م من رجال و�ساء حمل هذا النهـر.. لقـد خدم �ل

هؤالء الذين تفخر بهم األمـة.. من س�� (فرا�س�س در�ك) ح��
).. �لهـم فرسان.. ن�الء ال�حر.. لقد حمل �ل � س�� (جون فران�ل��
� ظالم الزمن. وتلك السفن

� �لمع اسمها �الجواهر �� السفن ال��
التـي لم ترجع قط.. أ�ة عظمـة لم ت�حر ع�� هذە الم�اە نحو
� المجهولة� أحـالم الرجـال �ذور ال�ومون��لث

غموض األرا��
اطور�ات وأصول اإلم��

غ��ت الشمس و�دأت األضواء تلمع ع�� الشط.. وظهرت
المدينة العمالقة من �ع�د �أنها �� النذير. وهج ره�ب تحت

النجوم..
قال (مارلو) فجأة:
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- وهذا الم�ان أ�ضا.. �ان من األما�ن المظلمة ع� األرض..

� أثر ال�حر».. لو
�ان هو الوح�د ب�ننـا الـذي لـم �ـزل «�قت��

�ان هناك ما �عي�ه فهو أنه ال �ع�� عن ط�قته ج�دا.. إن أغلب
ال�حارة �كونون من الطراز الم�ـال إ� ال�قاء ح�ث هو.. عقولهم
� الدار) ودارهم �� سفي�تهم.. ووطنهم هو

من طراز (ابق ��
هم �� ة ع� الشط لتخ�� ال�حر.. �ال�س�ة لـهـم تك�� جولة قص��

القارة �لها.. وغال�ا ما �جدون هذا ال� ال �ستحق أن تعرفه.
حال.. و�ان مولعا ��ل جد�د.. أما (مارلو) ف�ان مولعا �ال��
ولم ت�د مالحظته مفاجأة، فلم ��لف أحدنا نفسه �أن �علق أو

يهمهم.. �ان �قول اآلن:

� كـان الرومان �أتون � أزمنة قد�مـة جـدا، ح��
- كنت أفكـر ��

هنا.. منذ 1900 سنة.. منذ عهد. ماذا �سمونهم؟ الفرسان..
ح�ـن كـان هناك ظـالم.. تخ�ل شعور ق�طان.. ماذا �سمونها؟
السفن الرومان�ة ذات المجـاد�ـف ع� الجوانب تع�� ال�حر
المتوسط ثم يؤمر �أن يتجه شماً� إ� �الد الغال... تخ�له هنا
� نها�ة العالم أمام �حر �لون الرصاص وسـماء �لـون الدخـان..

��
، ل�ـس مـن ال�ث�� ليؤ�ل، وما مـن مـاء � وسط األخطار والمتوحش��
ب إال م�اە (الت�مز). ال �د أن الرجال �انوا �موتون �الذ�اب ���

هنـا.. ل�نـه أنجز مهمته.. أنجزها بنجاح، ومن دون تفك�� كث��
� ح�اته.

� وصف مـا مـر �ه ��
ر�ما جاء التفك�� ف�ما �عد �� ي�الغ ��

ق�ة.. ر�ما �ان له ال �د أنـه كـان �حلم بتحقيق مهمتـه وال��
� روما، لو أنه ظل ح�ا..

أصحاب مهمون ��
� وحرك كفه لتتجه نحو السماء، ف�دا �ساق�ه المط��ت��
تحتـه �أنه �ـوذا �عظ مرتد�ا ث�ا�ا أورو��ة ومن دون زهرة اللو�س
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� أنه ما من واحد منا س�شعر بهذا ما �حمينا هنا
- فكروا ��

، فقط � هو ال�فاءة.. ل�ـن هؤالء الش�اب لـم �كونوا استعمار���
�انوا غزاة.. لم �حتاجوا إال للقوة الغاشمة.. أخذوا ما حصلوا
عل�ه من أجل مـا �جـب أن �حصلوا عل�ه.. �انت أعمالهم مجـرد
سطو مسلح.. قتل علـى نطاق واسع.. أن �ستلب األرض من
هؤالء الذين لـهـم سـحنات مختلفـة أو أنـوف أ�ثـر تفلطحا مـن

أنوفنـا. ل�س هـذا جم�ً� لو فكرت ف�ه..
وكف عن ال�الم.. ب�نما انزلقت ألسنة اللهـب فـي النهر..
لهب أخ�� ولهـب أحمـر ولـهـب أب�ض ت�حث عن �عضها..
� الل�ل البه�ـم فـوق

� المدينة العظ�مـة �م�� ��
تتقاطع.. المرور ��

، فلـم �كـن ثمـة مـا نعملـه � النهـر الـذي ال ينام. وجلسـنـا صـامت��
ح�� ي�ت� المد، ل�ن الرجل قال �عد صمت ط��ل:

� الم�اە
ة �حـارا �� - أعتقد أن�م تذكرون أننـي كنـت لف��

العذ�ة..

وعرفنا أن قدرنا سماع قصة من قصص (مارلو) المبهمة ق�ل
أن ي�دأ الجزر:

- ال أر�د أن أضا�ق�م �أن أح� ما حدث �� �ش�ل شخ�..  
� منه

� ملحوظته ذلـك الع�ب الذي �عا��
ـ هكذا �دأ وقـد �ـدا ��

أ��� ساردى القصص، الذين �جهلون ما �حـب المستمعون
سماعـه ـ - ل�ن � تعرفوا تأث�� ذلك ع�، ال �د مـن أن تعرفوا
ك�ـف وصلت هناك، وما رأ�ت، وك�ف مض�ت فـي ذلـك النهر إ�
.. �

ا�� ح�ث قا�لت ذلك الشاب.. �انت أ�عد نقـاط مالح�� وخ��
ة كئ��ة ولقد ألقت �الضوء ع� أفكـارى.. و�رغم هذا �انت خ��

ة لأل�.. �ـل كـانت مبهمة ل�نها ألقت �الضوء مث��
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� المح�ط الهندى
كنت وقتها قد عدت إ� لندن �عد رحلة ��

�
� طالت ستة أعوام، وكنت أزور�م �ا ش�اب �� و�حار الص��

ة تع�ت من الراحـة، � أعمال�م.. و�عد ف��
د�ار�م وأعطل�م ��

� اهتماما
و�دأت أ�حث عن سفينة.. ل�ـن السفن لم تعر��

� كنت شا�ا كنت مولعا �الخرائط.. كنت أحملـق ح��
�
� خارطة أم���ا الجن���ة أو إف��ق�ا وأ�� نف�� ��

�الساعات ��
�
ة ع� األرض �� لذة االستكشاف. و�انت هنـاك أما�ن فارغة كث��

: ذلك الوقت، فكنـت أضع إص��� ع� الخارطة وأقول لنف��
� أ��� سأذهب هناك».. «ح��

القطب الشما�� كـان مـن هـذە األما�ن.. حسن لم أزرە قط
وال أنوى هذا اآلن.. حلمت كذلك �أما�ن عند خط االستواء
ها ها وأ��� وسواە، و�عض هـذە األمـا�ن زرتها.. ل�ن ��� أ���
� ذلك الوقت �ان لم �عد م�انا فارغـا.. لقد امتأل

فراغا.. حقا ��
منذ ص�اى �األنهار واألسماء.. لم �عد م�انا �حلم الطفـل �ه..

صار م�انا من الظلمات1

ل�ن �ان �ه نهر.. نهر قوى كب�� �مكن�م أن تـروە ع�
� ال�حر وذ�لها

الخارطة �أنه أف� عمالقة مفرودة.. رأسها ��
� وكنت أقف أمامه ضائع وسط األرض.. هذا النهـر كـان �فتن��
�أن�� طـائر أحمـق جـاهل �قف أمام ثع�ان عمالق.. ثم تذكـرت
ى تعمل ع� هذا النهـر.. قلت لنف�� كة تجار�ة ك�� أن هناك ��

إنهم �التـأ��د �مل�ون سفنا عمالقة.. قوارب �خار�ة� لم ال
أطلب أن أقود أحدها؟

�ت) ل�نـى لـم أستطع طرد � (فل�ت س��
�� �

كنت أم�� ساعا��
� األف�.. تعرفون أن�� لست هذا الطراز من الفكرة.. لقد خلبت��
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الرجال.. أحـب أن أفعل ما أر�د بنفسـي دون معونـة مـن أحـد،
، وقد استعنت بهم. �

ل�ـن �ان �� أصدقاء �مكن أن �ساعدو��
ل�نهم لم �سدوا �� عونا.. عندها اضطررت إ� االستعانة
� �انت �� � �ال�ساء� تصـوروا� أنـا ألـجـأ إلـى ال�ساء � �ساعدن��

عمة.. امرأة رق�قة متحمسة، وقد كت�ت �� تقول:

� اإلدارة.. وله
«ع��زي.. أنا أعرف زوجة رجل مهم جدا ��

نفوذ قوى هناك»..

� ر�انـا ع� - �انت مصممة ع� أن ت�ذل جهدها �� أع��
كة � هذا و�انت ال��

� النهر.. ما دمت أرغب ��
قارب �خاري ��

� مشاجرة مع األها��
ت�حث عن ر�ان �عـد مـا قـتـل أحـد ر�اب�نها ��

.. وف�ما �عد ـ �عد أشهر - � ، و�انت تلك فرص�� � المحلي��
ددت ما ت�قـى من جثته وفهمت أن س�ب المشاجرة �ان اس��
� سوداو�ن.. لقـد خالفا �صـدد الدجاج. نعم.. من أجل دجاجت��
� الصفقة.. �ان دانمرك�ا اسمه

حسب الق�طان أنه خدع ��
)، وهكذا اقتـاد زع�ـم القوم إلـى الشا�� وأوسعه � (ف��سل�ف��
) �ان من ألطف وأرق � �ا.. �جـب أن أقـول هنـا إن (ف��سل�ف�� ��
، ل�ن ي�دو أنه أراد أن ي�دو حازما �

� ح�ا��
القوم الذين عرفتهـم ��

�ا �ال رحمة، ب�نما قومـه � العجوز �� �ش�ل مـا لهذا أوسع الزن��
يرقبونه.. ح�� فقد أحد الش�اب أعصا�ه ـ و�ان ابن الزع�م ـ وهو
� �سمع �اخ أب�ـه، لذا أخ�ج رمحه وقذفه ل�ستقر �سهولة ب��

لو� كت�� الق�ضان فر الزن�ج إ� الغـا�ة ب�نمـا فـر القـارب
ال�خاري تحت إمرة المهندس، ومن وقتها لم ��لف أحد نفسه
مشقة استعادة �قا�ا الق�طـان، ح�� جئـت أنـا مـكـانـه ولم أستطع
� ضلوعه.. �ل تجاهل األمر.. لقد �ان العشـب اآلن ينمو من ب��
العظام �انت هناك.. أما الق��ـة فـكـانت خال�ة تماما.. هجرها
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الرجـال وال�ساء الذين اس��د بهم الهلع. وال أدرى مـا صـار إل�ـه
. � أمـر الدجاجت��

� الظفر
علـى كـل حـال حصلـت علـى الوظ�فة ق�ل أن آمل ��

بها خالل 48 ساعة كنت أتوجه لمقا�لة مستخد� � أوقع
كة ألنها � العثور ع� ال��

األوراق وأنال الوظ�فة. لم أجد ع�ا ��
� المدينة، و�ل من ألقاە �ان مليئا بها.. �انوا

ء �� �
�انت أ��� ��

اطور�ة وراء ال�حار ع� وشك امتالك إم��

� الظـالل، و��ـوت عال�ـة نوافذها ال
شارع ض�ـق مهجور ��

.. صمت الموت.. تح� عليهـا ستائر من الطراز الفين���
� درج ممس�ح، ودخلـت

دخلت أحد هذە الشقوق، وصعدت ��
.. كـانت هناك امرأتان إحداهما �دينة واألخرى � أول �اب قا�ل��
نح�لة، تجلسان ع� مقاعد من قش وتح��ان الصوف األسود.
� الح�ا�ـة وعيناها

نهضت النح�لـة ومشـت نـحـوى و�� مستمرة ��
ألسفل، ح�� إن�� حاولت التن�� عن ط��قها �ما تفعل أنت مع

� أثناء النوم
�� �

من �م��

�
� الوسط وخارطة ��

� إ� قاعة انتظار، بها منضدة �� اقتادت��
ركن القاعة عليها �ل ألوان قوس الق�ح �قع حمراء و�قع زرقاء
ب المستكشفون الشجعان نا أين ��� و�قع بنفسج�ة تخ��
ا إ� م�ان من تلك األما�ن.. � لم أ�ن ذاه�� أنخاب الن�. ل���
كنت أقصد األما�ن صفراء اللـون. إ� ح�ث الصمـت والمـوات..

� المحراب
�� � ح�ث النهـر هناك فاتن قاتل �الثع�ان.. إن��

� ع�اءة، وأعرف أن هذا هو
أرى كتلة من ال�دانة الشاح�ة ��

الرجل العظ�م نفسه.. صافح�� وغمغم �صـوت خف�ض ع�
� فتم�� �� (بون ف��اج). قدر ما أتذكـر، وقد راقت لـه فر�سي��
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ة.. � غرفة االنتظار مع السكرت��
ثم وجت نف�� من جد�د ��

� أوقع ع� تعهد �أش�اء ضمنهـا أال أ�شف أ�ار التجارة، جعلت��
وأنا ال أنتوى هذا ع� �ل حال.
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ا لهذە �دأت أشعر �التوتر، فأنتم تعرفون أن�� ال أرتاح كث��
�
. �أنما كنت �� الطقوس، �ما أن الجو العـام كـان يو� �التط��

� أن�� خرجت منه جلست
صدد عمل تأمرى ما، ومن حسن ح��

� ب�نما الش�اب �أتون و�رحلون.. ف�انتا � الخارج مـع المرأت��
��

تلق�ان عليهم وع� نفس النظرة من الح�مة غ�� الم�ال�ة.. �أنمـا
� وعنهم.. و�عد هذا ح�� وأنا �ع�د جدا ء ع�� �

تـعرفـان كـل ��
� منظرهما وهما

� الظالم، لم أ�ف عن التفك�� ��
عنهما ��

جالستان تحرسان �اب الظالم، تغزالن الصوف األسود
.. � � �عي��ـن عجوزت�ـن ال م�اليت�� � المبتهج�� وتتفحصـان القادم��

ر�ـاە� إن أ��� من نصـف مـن نظرتا إليهم لم �عودوا قط

هناك كذلك ز�ـارة للطب�ـب.. « إجـراء روت�نـي �س�ط »...
� آال�، ثم جاء شاب ة �أنمـا �شـارك�� � السكرت�� ت�� كـذا أخ��
�خفض ق�عته فوق حاجب عينه األ��.. موظف ع� مـا أظـن،
�
ل �� � ل �ان صموتا �م�� � ألن هناك موظف�ـن �التأ��د برغم أن الم��
. كـان مشوش الث�اب وثمـة �قع ح�� �

. جاء واقتـاد�� مدينـة المو��
ته ونقنه تذكرك �طرف حذاء قد�م.. ع� ��� س��

ء آخر �ما �
�� �

� وهو �فكر ��
تحسس الطب�ب المسن ن���

هو واضح وغمغم:
«جم�ل.. جم�ل �ال�س�ة لهناك»..

� عما إذا كنت أسمح له �ق�ـاس رأ�.. ثم �لهجة ملحة سأل��
� دهشة، فأخ�ج مقاي�س وراح �ق�س مح�ط رأ�� من

وافقت ��
األمام والخلف.. وقال:

� إ�� - من أجل العلم أق�س دوما جماجم هؤالء الذاهب��
هناك..
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- والعائدون كذلك؟

ات تحدث �الداخل �ما - ال أراهم ثان�ـة أ�ـدا.. ثم إن التغ��
.. تعلم.. إذن أنت ذاهب هناك؟ هذا مث��

� ثم عاد واب�سم �أنما قال نكتة ال �أس بها. وتفحص��
: � �سأل��

� أ�تك؟
- هل هناك حاالت جنون ��

� ضيق:
سألته ��

- هل هذا السؤال من أجل العلم كذلك؟

ـ- س�كون كذلك.. إن لدى نظ��ة أتم�� منكـم أيها السادة
�
� ع� إث�اتها.. هذا هو دوري ��

الذاهبون إ� هناك أن �ساعدو��
� أتركهـا وة الوح�دة ال�� .. ال�� � � س�جنيها وط�� المنفعة ال��

ي أفحصه.. � لآلخ��ـن. وأنت أول إنجل��

ي التقل�دي، ولو كنـت كذلك ما � قلت له إن�� لست �اإلنجل��
تحدثت معه..

� المناطق
ـ- ل�كن.. ابتعد عن التوتر �ما ت�تعد عن الشمس ��

الحارة �جب ع� المرء أن يتجنب االنفعال أديوە.. آە.. ك�ف
�ة؟ آە.. إ� اللقاء.. أديوە.. � تقولونها �اإلنجل��

.. وجدتهـا ء واحد أفعله.. هو أن أودع عم�� �
�ان قد ��� ��

م �ت معها قدحـا مـن الشاي.. آخر قدح مح�� شـاعرة �الن�، و��
�ه لمدة أ�ـام ط��لة.. وجلسنا جلسة ط��لة حكت من الشاى أ��
ت زوجة ذلك المسئول أن�� مخلوق �� فيها ك�ف أنها أخ��
كة.. ر�ـاە� ، وقطعة من الحظ الحسن لل�� خارق اس�ثنا��
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وعرفت أن�� سأ�ون مسئوال عـن قـارب �خارى، و�اإلضافة لهذا
�ن.. أنـت تعـرف هذا.. إن هناك سألعب دورا ش�يها �ـدور الم���
� الصحف، والمرأة الطي�ة ال تملك إال

ال�ث�� من هذا السخف ��
أن تفقد صوابهـا لـدى سماع هذا.. لقد راحت ت�لم�� عن «فطام

� من أسلوب الح�اة المتوحـش الذي �ع�شـون �ـه».. المالي��

كة هو ال��ــح ال � حاولت التلميح لها أن غرض ال�� وأقسم إن��
.. غ��ب أن ترى �م أن ال�ساء ال �مل�ن أي إحساس أ���
� عوالمهن الخاصـة عوالم لم توجد قط

�الحقائق.. إنهن �عشن ��
ولن توجـد، ل�نهـا جم�ـلـة جـدا و�� حق�قة ق�لناها مع�� الرجـال

ورض�نـا �ـهـا منـذ فجر الخل�قة

، � � أن أرتـدى فانلة تحـت ث�ا�� � وأوصت�� �عد هذا عانقت��
� الشارع ـ وال أعرف س�ب هذا ـ

وأ�تب لها دوما، ورحلت ��
� دجال.. من الغ��ب أن�� كنت قد � شعور غ��ب �أن�� داهم��
�ن � العالم خالل أر�ــع وع��

اعتدت أن أرحل إ� أي م�ان ��
�
ە إ�سان يرغب �� ساعة.. دون أن أع�� ذلك اهتماما أ��� مما �ع��

� �عض التوتر ق�ل هذا األمر عبور الشارع. و�رغم هذا انتاب��
� شعرت لثان�ة أو .. خ�� ما أوضح �ه �ال�� أن�� المعتاد �ال�س�ة ��

اث�ت�ـن �ـأن�� لست ذاه�ا إ� قلب قارة �ل إ� قلب األرض.

� �ل مرفأ
� سفينة فر�س�ة لم تكف عن التوقف ��

رحلت ��
ل الجنود.. كنت أرمق الساحل إن مشاهدة أي ساحل � تقا�له لت��
� لغـز.. ها هو ذا

لق جوار السفينة هو أقرب إ� التأمل �� � ي��
ا.. منفـرا.. أمامك.. يب�سم أو �قطب.. �دعوك.. عظ�ما.. حق��
� مرحلـة الخلق.

ل�ـن هـذا الساحل كـان �ـال مالمـح.. �أنـه مـا زال ��
ترى حافـة دغل عمالق أخ�� دا�ـن حتـى �قرب من السواد..
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تح�ط �ـه أهـداب مـ�ج أب�ـض ومـن �ع�ـد �حـر أزرق اختفـى ألقـه
سة واألرض توشـك أن تـحـت ض�ـاب كث�ف.. الشمس �انت ��
�س�ل �ال�خار. مستعمرات هنالك من قرون، ل�نها ما زالت
� �ل

� تح�ط بها. و�� أقرب إ� رءوس د�اب�س وسط الطب�عة ال��
لحظة �شعر �أن الساحل هو ذاته، و�أننـا لـم نتحرك، ل�ننـا مررنا

..( �أمـا�ـن لـهـا أسماء مثل (جران �اسام).. (ب��و الصغ��

�أنما �� أسماء ت�ت�� إ� كوم�د�ا فارس سخ�فة كنـت
� وح�دا وسط هؤالء الذين ال أجد ما ي��طنـي بهم.. وال�حر ال����

� �ع�دا عـن ط�ائع
فاتر الهمـة.. و���ة الساحل. �ل هذا أ�قا��

� ع� �أنه �الم األش�اء.. ول�ـن صـوت الم�ج �ان له تأث�� إ�جا��
. أخ ��

� إ�
� من الشا�� ل�ع�د��

� آلخر �ان قارب �أ�� ومن ح��
الحق�قة لحظ�ا.. �قودە زن�ج.. �مكنك أن ترى من ع� �عد
ب�اض عيونهم. وهم �غنون و�ص�حـون وأجسادهم مغطاة
�العرق. وجوههم �أقنعة غ���ة ل�ن �انت فيهـم حي��ة طب�ع�ة
وصادقة مثلها مثل أمواج ال�حر ع� ساحلهم.. وكنت أشعر
� أنت� لعالم براحـة عظ� لرؤ�تهم.. وللحظات كنـت أشعر �أن��

ة.. من الحقائق الم�ا��

أذكر ذات مرة دنونا فيها من سفينة ح���ة عالقة عند
� خاضوا إحدى حرو�ــهم هناك.. الساحل. ي�دو أن الفر�سي��
و�انت مدافعها تتد� من جوانب جسم السفينة، ب�نما الم�ج
لها.. هنـاك فـي خـواء األرض وال�حر والسماء � ال�سول يرفعها و���
.. تطلق مدافعها نحو قارة �املة ل�ن ش�ئا ال �حدث.. �انت ��
ء �مكن أن �حدث.. ثمة ن�ع من ال���ة المضحكة �

ال ��
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� أن هناك معسكرا
�� � من �خ��

� المشهد.. وجاء��
السخ�فة ��

� م�ان ما هنا.. �ان �سميهم (األعداء)..
�� � للس�ان المحلي��

زرنا أما�ن أخـرى لها أسماء سخ�فة، ح�ث تم�� رقصة
� مناخ أر�� سا�ن.. كـل هذا ع� الساحل

الموت والتجارة ��
عد�م الش�ل الذي تح�ط �ه األمواج، و�أن الطب�عة ذاتهـا أرادت
. لـم ندن قط إ� حد أن نح�� �انط�اع ما، � أن تطرد المقتحم��
.. �أنه ل�ن ذلك اإلحسـاس �العجب الغامض �ان ينمو داخ��

� ال�واب�س حج مرهـق ب��

�
. ورسونا �� � يوما ق�ل أن أرى ثغر النهر ال�ب�� مر نحو ثالث��

� م�ل ، ل�ن عم�� لـن ي�ـدأ ق�ل أن نتوغل مائ�� مرفأ حكو��
، قـائدە س��دی، � علـى قـارب �خارى صغ�� �الداخل �دأت رحل��
� معه إ� ظهر القـارب.. رجـل نـكـد

وقد عرف أن�� �حار فدعا��
المـزاج شـاحب نح�ـل �ـعـ�ج قل�ال.. و�ذ تركنا المرفأ ال�ا�س، نظر

، وقال: �استهانة إ� الشا��

- هل عشت هنا؟
فقلت:
- نعم..

- ش�اب لط�فـو المع�� موظفـو الحكومة هؤالء.. أل�س
كذلك؟

�ة ج�دة ل�ن �لهجة م��رة: � � إنجل��
ثم استطرد ��

- من الغ��ب أن تفكر ف�ما �فعله �عض الناس مـن أجـل
الفران�ات.. منذ أ�ام اصطح�ت رجال إ� هنا.. فشنق نفسه..
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�ان س��د�ا هو اآلخر
صحت:

- شنق نفسه؟ لماذا �حق السماء؟
� واحدة حذرة وقال: راح يراقب مسارنا �ع��

- من �درى؟ ر�ما �انت الشمس أ��� من تحملـه. ور�ما ال�لد
نفسه..

� النها�ة ظهر لنا منحدر صخرى شاهق و��ـوت ع� التل..
��

�ان هناك عدد هائل من السود العراة �عملون �ال توقف وثمة
� ال�حر، و�انت الشمس تغرق �ل هذا �ضوء

ز �� رص�ف ميناء ي��
�ع� األ�صار

قال �� الق�طان الس��دي:
كتك. - هناك محطة ��

وأشار إ� ثالثة م�ان خش��ة لهـا سـمت الثكنـات العسك��ة..
- سأرسل حاج�اتك.. أر�عة صناديق.. أل�س كذلك؟ وداعا..

وجـدت ممرا �قـود إ� أع� التل، وع� جان�ـه �انت ع��ة
� الهواء.. �أنها جثة

ة مقل��ة وعجالتها �� سكة حد�د صغ��
حيوان ما.. ومررت �م��د مـن اآلالت المتحللة المتعفنة.. دوى
صـوت نـفـ�ـر إلـى �می�� فركض الزن�ج.. ثم تصاعد �عض ال�خار
ء.. �انوا ي�نـون خطا حد�د�ا �

مـن المنحدر، و�ان هذا �ل ��
جد�دا
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� ح�ـل، وثمـة �ـاقـة حد�د�ة حـول
أطرافهم �أنما �� عقد ��

عنـق كـل منهـم.. و�لـهـم م��وط إ� سلسلة ط��لة. هؤالء الرجال
ال �مكن أن تدعوهم أعداء، و�نمـا هـم مجرمـون.. وقـد وصـل
القـانون الغاضب إليهـم كـأنـه قن�لـة منفجرة.. كـل صدورهم
� علـى �عد ستة تلهث معا، وطاقات أنوفهم ترتجف.. مروا ��
� ، بتلك الالم�االة ال�املة للمتوحش�� أقدام دون أن ينظروا ��

التعساء.. ومـن وراء هذا اللحم �م�� واحـد مـن الذين تم
ة عسك��ة تنقص أحـد إصالحهم، �حمل بندق�ـة و�ل�س س��
أزرارها، فلما رأى رجً� أب�ض عن �عد، رفع البندق�ة إ� كتفـه
متظاهرا �ال�قظة.. �ان هذا ع� س��ل الحذر، ألن �ل الرجال

الب�ض ي�شابهون عن �عد

�دً� من أن أصعد ألع� نزلت نحو ال�سار.. كنـت أر�د أن
ت�تعد مجموعة المصفدين هذە عن ��ي ق�ل أن أ�سلق.. أنتم
ب وأقاتل تعرفون أن�� لست رق�قا.. لقد اضطررت إ� أن أ��
وأهاجم أح�انا، دون أن أحسب العواقب.. لقد رأ�ت ش�طان
� العنف وش�طان الشهوة وش�طان الطمـع، ل�نها �انت ش�اط��

� إذ وقفت هنالك شعرت �أن�� أواجه ق��ة حمراء الع�ـون، ل���
�
ش�طان القسوة الرخو ضع�ف الشخص�ة.. كـم هو قوي ��

غوايته كذلك.. وكنت سأ��شف هذا �عد شهور عد�دة وع�
�عد آالف األم�ال.. و�ان ع� أن أنتظر ح�� �مر هؤالء..

� وهدة ال تتجاوز ند�ـة فـي التـل وا��شفت أن
كدت أتع�� ��

أ��� أناب�ب ال�ف المستوردة للمستعمرة قد تم تكد�سها
هناك، و�لها محطمـة. وهنا وقعت عيناي ع� إحدى حفر
الجح�م.. �انت هنـاك أش�ال سوداء ترقد فيهـا.. تجلـس.. �سـتند
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إلـى جـذوع األشجار.. فـي كـل أوضـاع األلـم الممكنـة.. كـل أوضاع
العزلة والقنوط.

�ة تحـت قد�.. از ال�� � وانفجر لغم آخر من �ع�د ت�عه اه��
� إل�ه

�ان العمل �مضـى.. العمـل� وهـذا هـو الم�ان الذي �ان �أ��
المصابون � �موتوا.. �انوا �موتون ب�طء.. هذا �ان واضحا
.. لم �كونوا ش�ئا �مـت � تماما.. لم �كونوا أعداء وال مجرم��
لألرض اآلن، �ل مجرد ظالل سوداء للجـ�ع والسـقم، يرقدون
.. جاءوا بهم مـن �ل أرجاء الساحل، � الظالم األخ��

�� � ذاهل��
ل�طعموهم طعامـا لـم �ـألفوە، فمرضـوا ولـم �عودوا ذوي نفـع..

لـذا سمحوا لـهـم �ح��ة الزحف والموت هنا..
� � خاليت�� .. �انت عيناە م�سعت�� نظرت إ� الف�� الراقد أما��

أقرب إ� الع�.. و�انـت سـنه أقرب إ� الص�ا.. لم أجد ما أقدمه
�
له إال واحدة من ال�سك��ت الس��دي الممتـاز الـذي وجدته ��

.. انغلقت األنامل ع� قطعة ال�سك��ت دون أي تعب�ـر فـي � جي��
� األلم ي�ناثرون متخذين �ل

. ومـن حـولـه كـان إخوته �� � العين��
وضع ممكن �ع�� عن األلم �أنها لوحة قد�مـة تصـور المذا�ـح.
� رعب، نهض أحد هذە المخلوقات ع� أر�ــع

و�ذ وقفت أنظر ��
ب.. ثم جلس قل�ال وترك ذقنـه تـهـوى وزحـف نـحـو النهر �� ���

فوق صدرە.

، فهرعت نحو المحطة قا�لت هناك رجً� لم أرد ال�قاء أ���
أب�ض أن�قا إ� حد أن�� للحظة حس�ته رؤ�ا، ألن�� لم أتوقع �ل
� م�ان كهذا.. �اقة عال�ة م�شاة و�وال �لـون الثلج

هذە األناقة ��
و�مان أب�ضان ور�طة عنق نظ�فة.. ال ق�عة.. شعر مصفف

�عنا�ة �ال��ت
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كة، صافحت هذە المعجزة وعرفت أنه كب�� محاس�� ال��
وأنه خ�ج الست�شاق �عض الهواء الن�� ما كنت ألذكر ش�ئا عن
مت حذاءە الالمع و�اقته متـه نعم.. اح�� هذا الرجـل لـوال أن�� اح��

الم�شاة الب�ضاء �ان مظهرە �أنه دم�ة لدى كواف��

.. الزن�ج ف�ما عدا هذا كـان كـل شـيء فـي المحطـة فـي فو��
�أتون و�رحلون.. نهر من ال�ضائع واألقطان والخرز تدخل قلب

� من العاج. � ثم�� الظالم، و�خ�ج منه ك��

ة أ�ـام.. و� دهر كنت � المحطة ع��
اضطررت ألن أنتظر ��

أح�انا أذهب إ� مكتب المحاسب، وهو مب�� من ألواح خش��ة
ائط � إ� حد أنك ترى ع� جسد الرجل �� تم ت�ب�تها �ش�ل س��
من ضوء الشمس مـن رأسه ح�� كعب�ه، �اإلضافة لهـذا كـان
� وحش�ة، وال �لدغ �ل

�� � الطقس حارا والذ�اب العمالق ي��
�طعن.

ذات يوم قال �� دون أن يرفع رأسه:
� داخل الساحل، ستقا�ل مس�� (کورتز) من دون شك..

�� -

سألته عمن �كون (كورتز) هذا، فقال �� إنـه عم�ل من
الدرجة األو�.. و�ذ رأى خي�ـة أم� مـن تفاهة المعلومة، قال

وهو �ضع قلمه:
- هو شخص مرموق جدا.

و�م��د من األسئلة عرفت أن مس�� (كورتز) مسئول عن
.. يرسل لنـا �

� �لـد العـاج الحق���
مركز تجارة.. مركز مهم جدا.. ��

� وعاد �كتب وعاد مـن العاج أ��� ممـا يرسـلـه اآلخرون مجتمع��
� الذ�اب ي��
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فجأة سمعنا لغطا من األصوات.. لقد وصلت قافلة �الخارج
فقال:

� �كون عل�ك أن تجرى حسا�ات صح�حة، فإنك تجد - ح��
.. � نفسك �ارها لهؤالء المتوحش��

: � � جاحظت�� � �عين�� وفكر قل�ً� ثم قال وهو يرمق��

ء �
� إن �ل ��

� تقا�ل مس�� (کورتز)، قل له ع� لسـا�� - ح��
مرض تماما.. ال أحب أن أ�تب له ألنـه مع م�عوث�نـا �صعب أن
� أ�ـة �ـد سـ�قع الخطاب.. إن (كورتز) س�صل إ� �ع�د

تعرف ��
� اإلدارة يوما ما.. إن مـن هـم فـي القمة

جدا جـدا. س�ص�� مهما ��
� أورو�ا ـ �ما تعلم - ي��دونه كذلك..

��

� رجً�.. أل�دأ � قافلة من ست��
� اليوم التا�� تركت المحطة ��

��
� م�ل ال جدوى من أن أح� التفاص�ل.. ممرات رحلة مائ��

وممرات.

ووحدة.. ووحدة.. ال أ�واخ.. لقد رحل الناس منذ زمن
ات القرى الخال�ة. � ع�� �ع�د.. نم�� ب��

� زوجا من األقدام الحاف�ة يوما �عد يوم أسمع صوت الست��
، �حمـل كـل منهـا حمـال ثق�ال.. نعسـكر.. نطهو.. ننام.. من �

خل��
� األصفـاد ميتا وسط األعشاب وجوارە

� آلخـر تـرى زنج�ا �� ح��
إناء ماء فارغ..

ة عسك��ة غ�� مزررة، وذات مرة قا�لنا رجـً� أب�ض �ل�س س��
.. �ان ودودا جدا وال � � النح�ل�� �حرسه مجموعـة مـن الزن��ـار���
دا�� ألن أقـول ثمـً� كذلك.. �ان ي�حث عن موقع ص�انة
الطرق، وأنا لـم أر ط��قا وال ص�انة.. مـا لـم �كـن الزنجـي الـذي
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� جبهته، �مثل
، وثقب رصاصة �� � � جثته ع� �عد م�ل��

ت �� تع��
اتجاها دائما نحو التقدم.

�ان م� مرافق أب�ض أ�ضا، وهو ل�س س�ئا إال أنه �دين
� الحر، ح�ث ال

ة للحنق �� أنه �فقد وع�ه �� ولد�ه عادة مث��
� تضايق أن ترفع معطفك يوجد ظل وال ماء.. من األش�اء ال��
�المظلـة فـوق رأس رجـل لتحم�ـه مـن الشمس.. وقد سألته مرة

ء هنا.. فقال �ازدراء: � عمـا �قصدە من الم��

- المال ط�عا.. ماذا تحسب؟

� أرجوحة.. ولما �ان
فلما أصابته الح� اضطررنا إ� حمله ��

.. � � حجرا فقد �ان ع� أن أخوض معارك مع الحمال�� يزن ست��
�ة مع � �انوا ع� وشك التمـرد.. وقد ألق�ت عليهم خط�ة �اإلنجل��

إشارات ب�دى فهمها الجميع
ء مل�� وسـط األشجار: �

� اليوم التا�� وجـدت �ل ��
و��

� أن أقتل شخصا � ثائرا و���د م�� الرجل.. األرجوحة.. �ان صاح��
.. وتذكرت ما قاله الطب�ب ما، ل�نـي لـم أجـد حمـاً� واحـدا أما��
عن أن ال�لد �غ�� عقول الناس.. لقد �دأت أتحـول إ� ظاهرة

ا ة لالهتمام علم�� مث��

� اليوم الخامس ع�� رأ�ـت النهـر مـن جد�ـد ورأ�ت محطة
��

� تح�ط بها األشجار ال�ث�فة مـن كـل صـوب إال مـن كة ال�� ال��
جهـة واحـدة صـارت هـي البوا�ة.. وقال �� شاب ضخم ما إن
� قـاع

� ال�خاري هو �� عرف مـن أنـا �كث�� من االستطراد، إن قار��
النهر اآلن
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ء �
ق.. ماذا؟ ك�ف؟ لماذا؟ ل�ن �ل �� �ه ال�� شعرت �من ��

علـى مـا �ـرام.. لقد ت�ف ال�ـل ج�دا، والمدير نفسه �ان هناك..
� االنتظار�

�جب أن تذهب لتقا�ل المدير العام شخص�ا فهو ��

� لست لم أفهم مع�� هذا وقتها.. أعتقد أن�� أفهم اآلن ول���
متأ�دا.. ح�ـن أفكـر فـي األمـر أجـدە غب�ا.. لقد غرق القارب.. لقد
� والمدير معهم.. وتحت � إلـى النهر منذ يوم�� انطلقوا متعجل��
ق�ادة ر�ـان متط�ع، ل�نهم مزقوا قاع القارب ع� الصخور وغرق
� قرب الضفة الجن���ة. سألت نفسـي عمـا أفعله هنا ما دام قار��

قد غرق.. والحق�قة أن�� احتجت إ� وقت كب�� ح�� أستخ�ج
�
قـار�ـي مـن الماء، واستغرقت عمل�ة اإلصالح عدة أشهر �ان لقا��

�ن م�ال األول �المدير غ���ا.. لـم �طلـب منـى الجلوس �عد الع��
� �المه وش�له وط�اعـه.. ل�ـن

التـى مشـيتها.. كـان شخصا عاد�ا ��
ء مختلس ما.. ر�مـا اب�سامة.. ال ل�ست اب�سامة.. �

كـان هناك ��
�انت ت�بع �لماته للحظة خاطفة �أنها ختم �ع� أل�سط
ال�لمات مغزى غامضا. �ان مطاعـا ل�نه ال يو�� �الحـب وال
ء �

�ال�رە.. كـان �ـو�� �عدم االرت�اح� هكذا� عدم االرت�اح.. ال ��
سوى هذا..

لم �كن ذا تعل�م مرموق وال ذ�اء.. لقد ظفر �منص�ه ر�ما
ألنه لم �مرض قط.. والصحة هنا ن�ع من القـوة. و�ان �قـول

للمر�� الذين �ملئـون المحطة حوله:
- الرجال الذين �أتون هنا، �جب أال تكون لهم أحشاء�

، ولـم �طـق االنتظـار.. إن محطات النهر �
�دأ يت�لم مـا إن رآ��

�جب أن �ش�� من االختناق.. هنـاك رحالت تأخرت وال أحد
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، وراح �ع�ث �
ا�� �عرف مـن مـات ومن �قـى ح�ا.. لـم ي�ـال بتفس��

�عصـا مـن الشمع و�ردد:

.. هناك إشاعات أن إحدى .. خط�� - الموقف خط��
� خطر، ورئ�سها مس�� (كورتز) م��ض.. آمل أال

المحطات ��
ا �كون هذا حق�ق��

: فل�شنق (كورتز) هذا لذا قاطعته كنت متع�ا وقلت لنف��
قائً� إن�� سمعت عن (كورتز)

فقال:
- آە� إذن هم يت�لمون عن (كورتز) هناك..

وأ�د �� أن (كورتز) رجـل غ�� عادي.. رجـل اس�ثنا�� شـد�د
� �ى..

كة.. وغادرت ال�ـ�خ وأنا ألعنه �� األهم�ة لل��

� األ�ام التال�ة حاولت أال أنظر إ� المحطة �� أ�� مـا
��

يتعلق بها، و�ن شعرت �أن هذە �لها م�ح�ة عب��ة.. لفظة
� الهواء.. تهمس توقع.. ر�مـا تعتقد أنهم �قولونها

دد �� (عاج) ت��
� العالم �له..

� صالتهـم �ا� عل�ك أنا لم أر ما هو أ��� ز�فا ��
��

دد �أنها مطلق مثل (الصـدق) إن لفظة (عاج) ت��
و(ال�ذب).. و�ل هؤالء الرجـال يتظاهرون �أنهم حق�قيون
ء.. ثمة مناخ عام من التظاهر �

صادقون، ل�ن ال أحـد �ـع�ـأ ���
ء يهمهم حقا إال ال�سب المئ��ـة التـي �

واالدعاء هنا، وال ��
سـ�حصلون عليهـا مـن تجـارة العاج.

سألت أحد الرجال:

- من هو المس�� (كورتز)؟
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ة حاسمة: قال بن��
- هو رئ�س المحطة الداخل�ة..

قلت له ضاح�ا:
� لك ع� هذا.. - أنا مم��

صمت قل�ال ثم قال:
- إنه معجزة.. إنه رسول العطف والعلم والتقدم..

وتحـول �المه إ� لهجة خطاب�ة. كنـا م�لف�ـن من أورو�ا
�مهمة، وكنا �حاجة إ� ذكـاء شـامخ وهدف موحد وتعاطف ال
ء إلينا ذلك الرجل.. ك�ان متفرد �ما ستعرف � حد له.. ثم ���

حتما..

- ولماذا سأعرف حتما؟

� اهتماما � دهشة ل�نه لم يول��
سألته ��

- ال�ـوم هـو رئ�س أفضـل محطـة.. غدا �كـون مساعد المدير..
.. أنـت � � أعرف أنـك تتوقع ما س�كونه �عد عام�� .. ل��� � �عد عام��

مـن نفس الطراز.. القوم الذين أرسلوك هم الذين أهدوە إلينا

� الع��زة وعالقاتها أحدثت هنا �دأت أفهم.. إن نفوذ عم��
ا عجي�ا هنا. نظرت للرجل وشعرت أن بوس�� أن أغرس تأث��
� لحمه، وأنا أقسم إن�� ما كنت ألجد ش�ئا داخله إال

�� � س�اب��
القذارة.. واضح أنه �ان يتم�� أن �كون مساعد المدير وهو قلـق

جـدا �صدد قدوم (كورتز)..
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� إ� �قا�ا القارب
ثر وأنا أص�� وقد أرحت كت�� ثر و��� �ان ي��

المهشم، الراقد �أنه جثة حيوان نهرى م�ت.. ورحت أنظر إ�
الظـالم المح�ط �الغا�ة مـن �ع�د

من نحن؟ وماذا أ�� بنا هنا؟ هل �ستطيع التعامل مع هذا
ء العمالق الصموت ور�ما األخرس؟ �

ال��

أعرف أن ف�ه عاجا وف�ه (كورتز) كذلك.. ل�ـم سمعت عنه
� � علما.. لقد آمنت �ـه فقط بنفس الدرجة ال��

ل�ن هذا لم يزد��
تصدق بها أن هناك �ائنـات ح�ة ع� كوكب الم��ــــخ

� طاهر الذ�ل، ول�ن أنتم تعرفون �م أ�رە ال�ذب.. ل�س ألن��
�
� بوهننا وضعفنا.. �ذكر��

ألن لل�ذب طعما عفنا ك��ــهـا �ذكر��
ا ع� ذلك الرجـل كـى أقنعـه بنفـوذي �موتانا.. وقد كذ�ت كث��
، ب�نمـا لـم �كن �

� ورا�� القـوى فـي أورو�ا.. و�ـالقوى المخ�فة ال��
ء إال القارب العجـوز الـذي نـقـوم ب�صالحه �

�� �
ورا��

� �ـ (كورتز) أ��� من عالقت�م أنتـم �ه، وأنا لم تكن عالق��
أح� ل�ـم عنـه.. هل ترونه؟ هـل تـرون القصة؟ هل ترون أي
ء؟ كـأن�� أحكـى ل�ـم حلما.. و�� محاولة فاشلة ألنك مهمـا �

��
حك�ت الحلـم لن �ستطيع أن تنقـل اإلحسـاس �ـه.. أن تنقـل
� �� روح الحلم �ان العمل متوقفـا فـي اإلحسان �الالمعقول�ة ال��

شام.. لقد �ان هناك ال�ث�� القـارب ال�خـارى �سـ�ب مسام�� ال��
ات منها � �ل لحظة ع� ع��

منها ع� الساحل، وكنت تدوس ��
ع� الرمال، ل�ـن مـا مـن مسمار منهـا كـان موجودا ح�ـث تمس
الحاجة إل�ه هنا.. كنا نرسل الزن�ج إ� المرفأ �سألهم أن يرسلوا
ء إال ما ن��د.. برغم أن �

� �ل �� لنـا مسام�� و�انوا �عودون حامل��
ثالثة رجـال �قدرون ع� جلب �ل احت�اجاتنـا
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شام، وقد قلـت للرجل إن العمل متوقف �س�ب مسـام�� ال��
ا لو لم �جلبوا �� ما أر�د.. ولسوف يتضايق مس�� (کورتز) كث��
فقط لو عرف �األمر كنت أحب القارب ال�خاري �شـدة.. وقد
� أتعلق �ه.. لقد منحنـى ا جعل�� � إصالحه جهدا كب��

�ذلت ��
ساعات من السلوى وال�س�ان ومعرفـة مـا �جـب أن أفعله.. أنا ال
� كسل وأفكـر فـي األش�اء

�� �� أحب العمـل.. وأفضـل أن أسـ��
الجم�لـة التـي �جـب أن تعمـل.. ال يوجـد رجـل �حـب العمـل،
ل�ننـا نـحـب مـا �منحنـا إ�اە العمـل مـن ا��شـاف لذواتنـا..

لحق�قتنا.

شام ل��� كنت قد �دأت أ�ف عن القلق �صدد مسام�� ال��
تلك.. إن قدرة المرء ع� تحمل الحماقات أقل �كث�� مما تتوقعـه
: سحقا� وهكذا وجدت لدى ال�ث�� من أنـت.. قلت لنف��
� آلخر أتذكر (كورتز).. لـم أ�ن الوقت �اف�ا للتأمل ومن ح��
� فضو�� �� أرى ك�ف س�صعد هذا الرجـل مهتما �ه.. ل���
المسلح �األخالق والمثل العل�ا ـ إ� القمة، وك�ف س�دير العمل

� �صل إليها. ح��

☆ ☆ ☆
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2
� ذات ل�لـة كنت نائما ع� ظهـر القـارب، ح�ـن سمعت رجل��

يت�لمـان علـى ضفة النهر.. أرحـت رأ� ع� ذرا�� ثان�ة وكدت
�
� أذ��

� سمعت من �قول �� � النعاس، ح��
أغرق ��

- أنا ال أستطيع اإل�ذاء �األطفـال، ل�نـي أ�ـرە أن �م� ع�
أحد ش�ئا.. هل أنا المدير أم ال؟ لقد أمرت ب�رساله إ� هناك،

وهذا ال �صدق..
� �قفـان عنـد مقدمـة القـارب ولم أتحرك.. وفهمت أن الرجل��
�
لم �خطر �� أن أتحرك ألن�� كنت ش�ه نائم.. وسمعت �ا��

ال�الم:

- هذا ال �دعو لل�ور.. لقـد طلب هو من اإلدارة أن يرسل
هناك.. وفكرته أن ي��ــهـم مـا �سـتطيع أن �فعلـه.. تـأمـل مـدى

نفـوذ هذا الرجـل.. أل�س هذا مرع�ا؟

- الجو قد �ساعدك ع� التخلص منه.. هل هو وح�د
هناك؟

- نعم.. لقد أرسل (كورتز) مساعدە إ� برسالة تقول: أ�عد
.. أفضل الوحدة عن � ذلك األحمـق عن ال�الد وال تضا�ق��
استق�ال هذا الن�ع من الرجال.. �ان هذا منذ عام.. هل تتخ�ل

مدى الوقاحة؟

- وهل جد جد�د �عد هذا؟
- عاج.. ال�ث�� منـه.. من أفضل األنواع.. �م�ات هائلة..
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�انا يت�لمان عن (كورتز).. كنت اآلن قد أفقت تماما، ل�نـى
� ألسمع.

حـافظت علـى رقد��

- وك�ف وصل العاج ع�� �ل هذە المسافة؟

ة.. كـان �قودها نصف هندى - وصل ع� قوارب صـغ��
ي �عمـل لد�ـه، ثـم عـاد (كورتز) إ� الداخل �قارب � نصف إنجل��
صغ�� �دوال�ب �انت هذە أول مرة أرى فيها (كورتز) �قار�ـه ذي
� �حركها الزن�ج.. وقد �مم وجهه شطر األدغال. الدوال�ـب ال��
ون نحو محطته المهجورة الخال�ـة.. أنـت تعـرف أنـهـم ال �ش��
إل�ه �اسمه أ�دا، �ـل �قولون (ذلك الرجل)، أما مرافقه نصف
نا ذلك الوغد ي ف�طلقون عل�ه (ذلك الوغد).. وقد أخ�� � اإلنجل��

أن (الرجل) �ان م��ضا جـدا ل�نه ش�� إ� حد ما..
� ضيق:

قال اآلخر ��
- سحقا للمنافسة� ال �د من ط��قة لمنع هذە المنافسات..
� هذا

ء ممكن �� �
لو أن أحدهم شنق مرة.. أنت تعرف أن �ل ��

ال�لد

� �ان هنا � ح�� ، وقد أتعب�� � - إن الرجل ال ي��ح��

، ألجد مندهشا أنهمـا وانخفضت األصوات فرفعت رأ��
� أن أ�صـق ع� ق�عتيهما لو أردت.. تح�� �الض�ط.. �مكن��
وأطلق الرجالن الس�اب وابتعدا وقد ار�سم ظلهما خلفهما..

ط��ال كئ��ا..
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� ع�� النهر... �عد شه��ن �دأت رحل��

إن السفر ع�� النهر �ش�ه العودة القهقرى إ� �دا�ات العالم،
� طغت الن�اتـات علـى األرض، و�انت األشجار ملو�ا.. نهر ح��
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� ثق�ل. اقها.. الهواء دا�� خاو.. صمت عظ�ـم.. غا�ة ال �مكن اخ��

� ض�اء الشمس.. وع� الضفـاف الفض�ة تغفو
ء �� �� �

ال ��
� حشـود مـن الجـزر التماسيح وأفـراس النهـر.. والم�ـاە ��ى ب��
� الصحراء.. ت�حث

� هذا النهر �أنك ��
الخش��ة.. تضـل ط��قك ��

عن قناة وتحسب نفسك مسحورا، وأنك معزول لأل�د عن أي
جع � وجـود آخر ر�ما.. �س��

� م�ان ما.. ��
ء تعرفه.. �ع�دا.. �� �

��
� ش�ل حلـم صاخب وسط هذا العالم الغ��ب

�� �
ذك��ات الما��

من الن�اتات والمـاء والصمت

ء.. وكنت أحـاول �
�� �

هدوء الماء هذا ال �ش�ه السالم ��
جاهدا أن أدرس النهر وأعـرف أ�ـن توجـد الصخور.. وأطبق ع�
� أوشك ع� أن أالمـس ، ح�� � قد��

� �سقط �� � السف�� وقل�� شف��
صخرة تنذر بتم��ق قـاع القـارب.. إن الحق�قة ـ أقـول ل�م
� ط��ق

� �م�� للمـرة األو� �� .. تخ�ل رجال م��وط العين�� تتال��
وعر.. ال أزعم أننا لم نعلق �قار�نا فوق الصخور.. عندها كنت
.. أناس طي�ـون أ�لة لحوم � �طـاق�� مـن أ�لة لحـوم ال��� أستع��
ال��� هؤالء.. �انوا رجاال �مكنك أن تعمل معهم.. وعلـى األقل
.. �انوا قد جلبوا معهم �عض � لم �أ�ل �عضهم ال�عض أمام عي��
لحم أفراس النهر، الذي تعفن.. وجعل لغز األحراش له رائحة
� أن أشمه اآلن.. �ان المدير م� .. أف� �مكن�� ك��ــهة �ال�س�ة ��

ع� ظهر القارب

تنفتح األحراش أمامك وتنغلـق مـن خلفك �أنهـا تحاول أن
� قلب الظالم..

�سد عل�ك ط��ق العودة.. وتوغلنـا أ�ـ�� فأ��� ��

� الل�ل �دوى ق�ع الطبول
�ان الهدوء تاما هناك.. أح�انا ��

� الهـواء فوق رءوسنا ح�� الفجر..
خلف األشجار، �أنما �حوم ��
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ال نعرف إن �ان معناە الحرب أم السالم أم الصالة..

� أرض تمت لما ق�ل التار�ــــخ.. ع� أرض تنكرت
كنا نم�� ��

لق � � ث�ـاب كـوكـب مجـهـول. �أننـا أول ورثة إلرث ملعون.. ن��
��

� تجتاحه � مس�ش�� مجان��
، �أننـا العقالء �� � �األش�اح خائف��

ثورة مجنونة..
كـانت األرض ال تمـت ل�وكـب األرض �صلـة.. والرجال.. ال..
.. أنت تعرف أن هذا أسوأ مـا فـي األمـر.. كنـت � ��� ما �انوا ���
�
� آلخر، ف�خ�فـك الشك �� تراهـم مـن ب�ـن األحراش من ح��

� ولـو � كونك ر�ما تمت لهم �صلة قر��
حق�قة آدميتهم، و��

ء.. �
واه�ة.. أنت تفهم ضوضاءهم ألن فيها �ل ��

� تجردت من دثار الزمن ل�ن ال وقت الحق�قة.. الحق�قة ال��
.. وأراقب عندي لهذە التأمالت، ألن�� أراقب الغال�ات والمواس��
المتوحش الذي صـار وقـادا إنه �عمـل قر�� هنا، ومشاهدته ال
� تقل غرا�ة عن مشـاهدة �لب �م�� ع� قدم�ه الخلفيت��

و�عتمـر ق�عة.. �ان قد برد أسنانه لت�دو حـادة وثمـة ثـالث ندوب
ض أن �كون اآلن ع� الشط �صفق ع� �ل خد.. �ان من المف��
ب�د�ـه و�رقص، ل�نـه كـان يؤمن �حق�قة علمناها له: لو نفـد
�رة فيها �س�ب الظمأ المـاء مـن هـذە الغال�ة لهاجت الروح ال��
� رعب وقد

والنتقمت انتقاما م��عا.. لهذا �ان يراقب الغال�ة ��
� حجم الساعة

ث�ت تع��ذة مرتجلة ع� ذراعه، وقطعة عظم ��
� شفته السف��

ث�تها ��

� م�ً� من الرحلـة، وصلنـا کوخـا مـن �عدما قطعنـا خمس��
القصـب ع� الضفة.. ثمـة �قا�ـا علـم ال �مكن تعرفه ترفرف من
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فوقه.. وكومة من الحطب.. قرب ال�ومة وجدنا قطعة خشب
كتب عليهـا �ـالقلم الرصاص كتا�ة �اهتة تقول:

�وا �حذر» وثمة توقيع ل�نه �وا.. اق�� «هنا خشب ل�م.. اق��
ل�س توق�ـع (كورتز).. االسم أطول من هذا

ب �حذر؟ ال �مكن فهم هذە ماذا ي��د منا، ولماذا نق��
ال�لمـات.. إن األحـراش كث�فـة ال �سـمـح لنـا �التدقيق وال الرؤ�ة..
�انت هناك ستارة حمراء ع� �اب ال��خ وما �دل ع� أن رجـً�
أت أب�ض عاش هنا مـن ق��ب.. وفـي الداخـل كـان كـتـاب اهـ��
صفحاتـه.. عن المالحة كت�ـه ضـا�ـط فـي أسـطول صاح�ة
الجاللة، والغ��ب أن هناك من درسه �عنا�ـة وكتـب مالحظـات
� �أن � قلب الغا�ة �ع��

شـف��ة ع� الهوامـش.. تصـور هذا� رجل ��
�شـفر مالحظاتـه ع� كتاب عن المالحة�

.. ء حق��� �
� شعرت �أنه �� برغم هذا أحب�ت ال�تاب ألن��

� ب�نما �انت كومة الحطـب قد اختفت.. حملها � جي��
دسسته ��

الزن�ج إ� قار�نا، وسمعت المدير يزأر مناد�ا إ�اى �دأت التحرك،
� قال المدير: ع� ح��

- ال �د أن ذلك التاجر.. ذلك التعس..
قلت له:

�ا.. � - ال �د أنه �ان إنجل��
� ���ة:

غمغم المدير ��
- ما �ان هذا ل�حم�ه لو لم يتخذ حذرە..
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مساء اليوم التا�� قدرنا أننا ع� �عد ثمان�ة أم�ـال من م�ان
� جد�ة: إن المالحـة

(كورتز).. أردت أن أ�ع ل�ن المدير قال ��
هنـا خطرة فعال، �ح�ث صار من الح�مة أن نم�� الل�ل ح�ث
نحن.. �اإلضافـة إ� أننـا لـو أردنا أن ن��ـع تعل�مـات ال�تا�ـة التـي
� النهار ال

ب �� ابنا، فعلينا أن نق�� � أثناء اق��
تنصحنا �الحذر ��

الل�ل..

�ان هذا معقوً�.. إن ثمان�ة أم�ال معناها ثالث ساعات
� كنت متضا�قا �س�ب التأخ�� وهو ضيق ال مع�� مالحة.. ل���

له، ألنه ال أهم�ة لل�لـة واحـدة أخرى �عد عدة أشهر من التأخ��

�ان الصمت مح�ـرا كـأن الغا�ة تحولت �لها إ� حجر.. ما
ء غ�� طب�� �الغيب��ة.. �شعر �

�ان هذا نوما �ل هو ��
� أنك فقـدت السمع نهائ�ا

�الدهشة و�شك ��

� بزغت � الل�ل فجأة ل�ص��ك �الع� كذلك ح��
ثم �أ��

الشمس �ان هناك ض�اب.. ض�ـاب کث�ف ساخن �عم�ك أ���
� التاسعة ص�احا ارتفع �أنـه غطاء يرتفع.. ورأينا

من الظالم.. و��
األشجار وكرة الشمس فوقها..

�
ء صامت سا�ن.. ومن جد�د عاد الض�ـاب يه�ط �� �

�ل ��
كثافة ثم دوت �خة.. �خة عال�ة فيها تعاسة ال حد لها.. ثم

دوى صخب وح��
.. � �انت المفاجأة مما جعل شعر رأ�� ي�تصـب تحـت ق�ع��
ال أدرى ما حس�ه اآلخرون ل��� حسـ�ت الض�اب نفسه ��خ..

� أوضاع أقرب إ� السخف
ثم ساد الصمت تار�ا إ�انا ��

والغ�اء..
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� م� إ� قلب الظالم: � أحد المتجه�� وسأل��

- �ا إل� الرح�م� ما مع�� هذا؟

وه�ع اثنـان إ� داخل القمرة، ثم عادا وهمـا �ص��ان إ�
) ل�ننا � �د �ل منهما بندق�ة (و�شس��

الغا�ة نظرات رعب، و��
ء ع� �

لم نر إال حدود القارب الـذي نحن ف�ه، و�عد هذا ال ��
اإلطالق.. و�س�ت العيون أن ترمش و�ساءل واحد:

- هل سيهجمون؟
وقال آخر:

� هذا الض�اب
- سوف �ذ�حوننا جم�عا ��

ولـم ي�ـد السـود قلقا �الغا.. �أنما فهموا األمر تماما �جمل
� الب��ان ة مقتض�ة.. دنا م�� أحدهـم وهـو شـاب مت�� قص��
� عنا�ة، وقال ��

ع��ض الصدر، له شعر مجعد دهنه �ال��ت ��
وقد احمرت عيناە:

- أمسكهم..

- لم؟
- أمسكهم.. أعطنا إ�اهم..

- لماذا؟
- نأ�لهم..

� تأمل والحق�قة أن
ومال ع� حاجز القارب يرمق الض�اب ��

� من الرعب هو أن�� أعرف أن هؤالء الش�اب جائعون ما منع��
حقا.. �انوا قد حملـوا معهم �م�ات من لحم فرس النهـر ل�نه
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فسد.. وقد تخلصنـا مـن كث�� منه دفاعا عن النفس.. فـأنت ال
� �مكنك أن �شـم لـحـم فـرس النهـر المتعفـن ح�ـن تصحو وح��

� الوقت ذاته، �اإلضافة
� تأ�ل، وتحافظ ع� عقلك �� تنام وح��

.. حوا�� لهذا كنـا نع� �ال منهم قطعة من السلك النحا��
ون بها �سعة أقدام كـل أسب�ع، ع� أساس أنهم س�ش��
احت�اجاتهم من القرى المجاورة.. ل�ـن لـم تـكـن هنـاك قـرى ولم

� إ�قاف القارب..
�كن المدير راغ�ا ��

لهذا لم �عد مـن حـل لهؤالء القوم إال أن �أ�لوا السلك أو
�صطادوا �ه السمك.. فال نفع إذن من هذا الراتب المرتفع الذي
يتقاضونه.. �جـب أن أقول إن هذا الراتب �ان �دفع �انتظام �ليق

مة لماذا �حـق السماء لـم ينقضوا علينـا؟ هذا يث�� كة مح�� ���
� أفكر ف�ه.. �انوا أق��اء شجعان برغم أن دهش�� اآلن ح��
�ق.. و�انوا عاج��ن عن تقي�م جلودهم لم تعد تلمع �ذات ال��

الت�عات أو المخاطر

و�ض.. ن�ع من ال� الذي ال �مكن �ان هناك ن�ع من ال��
فهمه. وهذا ما �ان �منعهم من التهامنـا.. نـ�ع من القمع.. ر�ما
از ل�ن ما أصعب أن �قاوم المرء � هو الخوف أو الص�� أو االشم��
از.. ل�ـن � الج�ع.. من السهل أن تقاوم الحرمـان أو العار أو االشم��

لـ�ـس الج�ع الممض الط��ل
: �

قال المدير من خل��
ء للمس�� �

- األمر خطر.. سوف أحزن جدا لو حدث ��
(كورتز) ق�ل أن نصل إل�ه..

نظرت له ولـم أرتـب فـي أنـه صـادق.. إنـه رجـل ح��ص ع�
� ت�لم عن مواصلة الرحلة، لم أج�ـه.. فهـو المظاهر.. ل�ن ح��
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م م
� هذا الض�اب و�ال ضعنا

�� �
�عرف تماما أننا ال �ستطيع الم��

تماما..

�الطبع لم أتحرك.. لم أ�ـن رائـق المـزاج لتج��ـة تهش�م
القارب ع� الضفة.. ال يوجد م�ان أسوأ مـن هذا لتحطم
سفينة.. وسواء غرقنـا أو لـم نـغـرق فلسوف نق�� نحبنا �سهولة

تامة
: قال ��

- أنا أمرك �المخاطرة..
قلت له:

- وأنا أرفضها..
: � توقعها.. ل�نها أثارت دهشته قال بتح�� و�� اإلجا�ة ال��

- حسن.. سأق�ل ح�مك فأنت الق�طان..

ونظرت إ� الض�اب وحاولت أن أتصور م�� يزول، ل�ن هذا
�ان مستح�ً�.. إن الط��ق إ� (كورتز) هذا محفوفا �المخاطر،

� قلعة مسحورة..
ح�� �أنه ملك أسطوري ��

: سأل��

- هل تحسبهم سيهجمون؟
لم أتوقع هذا ألس�اب عدة.. الض�اب ال�ث�ف س�ب منها..
لو خرجوا من الضفة ع� قوار�ــهـم فلسـوف �عجزون عن
الوصول إ� قار�نا �اإلضافة لهذا شعرت أن األحراش ال�ث�فـة
اقها.. اق.. هناك ع�ـون فيها ل�نها ال �مكـن اخ�� غـ�� قا�لة لالخ��
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كذلك �انت ال�خات أقرب إ� الحـزن واأل� وال تو�
� حزنـا � قار�نا مـأل المتوحش��

ء ما �� �
اسة والهجـوم.. �� �ال��

لس�ب ال أفهمـه إنه رد فعل أقرب إ� النفور منه إ� التهد�د

، رأينا ع� �عد م�ل لما انقشع الض�اب وواصلنا المس��
� منتصف النهر.. لمـا

ة �� ونصف من مقر (كورتز) ج��رة صغ��
ها تحت ة أ��� �نـا أدركت أنها مجموعة من الجزر الصغ�� اق��

الماء، �مـا تـرى سلسلة ظهر الرجل تحت جلدە

� الغرب ما
� أعرف أن المحطة توجـد �� اتجهنا إ� الغرب ألن��

إن مررنا ح�� أدركت أن القناة أضيق ممـا تصورت

� الذي �خت�ـر عمـق النهر يتخ� عن مهمته فجأة رأ�ت الزن��
ك عمله و�دفن و�رقد ع� السطح.. �ـالمثل وجـدت الوقاد ي��
ة � الدهشة، ثم وجدت أن عص�ا كث�� � �د�ه.. أصابت�� رأسه ب��

تخ�ج من األحراش..

ء.. ع�.. ع� �
ب �ل �� وت��

تطم �الضفة هرعت إ� ر�اە� نحن نقذف �السهام� ل�ننا س��
.. ينظـر لـي جانب القارب فرأ�ت وجها ع� نفس مستوى وج��
، رأ�ت أن الدغل � بوحش�ة وث�ـات.. ثم �أنما أز�ل غطاء عن عي��
ت � �عج �أجسام برون��ة عار�ة.. وعيون براقة غاض�ة اه��
الغصون ومنها خرجـت آالف األسـهم وأمامنا رأ�ت جذع شجرة

� منتصف الت�ار ثم سمعت من تح�� من �قول:
��

اجع؟ - هل �مكنك أن ت��

.. إن المساف��ن إ� قلب ثم انطلقت القذائف من تح��
الظالم قد جاءوا ب�نادقهم، و�عان ما راحـوا �قذفون �الرصاص
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إ� الدغل.. وتصاعد الدخـان واندفعت األسهم ك�ب النحل،
ول��ما �انت مسمومة ل�ن �دا �� أنها ال تقدر ع� إ�ذاء قط

� �الصمم ال توجد مسافة � فأصابت��
ودوت بندق�ة من خل��

اجع القهقرى ح�� لو أردت هذا.. لهذا اندفعت نحو �اف�ة لل��
قنا مجموعة من الغصون الضفة ح�ث الماء أ��� عمقا، واخ��
.. �ان هذا هو الم�شا�كة تدح�ج عمالق ل�سقط عند قد��
� عنـد قد�.. نظرت ألسفل فرأ�ت ء دا�� �

مراقب الدفة.. ثمة ��
ق ضلوعه أن رمحا �خ��

وقدرت أن أمامنا �ضـعة أمتار �مكننـا �عدهـا أن نعود إ�
� اآلن

.. �ان حذا�� �
وسط النهر، �عدما نكـون تجـاوزنا الجذع الطا��

� ضلوعـه مليئا.. بركـة دم تغ� األرض.. الرجل ي�ش�ث �الرمح ب��
عه منه.. كـان رعب � � �خ�� أن ان�� ء ثم�� �

فـي �أنه ��

� من نظرته وأوجه اهتما�� ع� أن أ�ذل جهدا �� أحرر عي��
إ� عجلة الق�ادة ب�د واحدة �حثت عن الصفارة.. و�عان ما
� األحراش.. �أنما ين�

انطلـق ال�اخ المخ�ف الغاضب ل�دوى ��
اختفاء آخر أمل من ع� وجه األرض.

� األحراش.. توقـف شـالل السهام ثم ساد
�انت هناك حركة ��

: � إ� قلـب الظـالم، وقال �� الصمت خ�ج �� أحد الب�ض الراحل��
� المدير.. - أرسل��

� فهتف: ثم رأى جثة الزن��
- �ا إل� الرح�م�
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ووقفنا فوق الجثة.. ب�نما المحت�� يرمقنا بنظرة م�سائلة
غمرتنـا.. �دأ �أنما س�سألنا سؤاال �لغـة مفهومة لنا، ل�نه لفظ
أنفاسه �ال صـوت.. دون أن �حرك عضلة.. وتال�� ب��ق عي��ـه

فـي نظـرة زجاج�ة خاو�ة
سألت الرجل األب�ض:

- هل �ستطيع تح��ك عجلة الق�ادة؟

�دا �� حائرا فأمسكت �ذراعـه مكـررا سؤا�� ألقول الحق؛
� �الدم � الملوث��

� وحذا�� � اس��دال جور��
كنت راغ�ا �شدة ��
� مات.. - الزن��

� هذا.. وأعتقد أن مس�� (كورتز) هو اآلخر قد
- ال أشك ��

مات

وشعرت �خي�ة أمل �أنما سافرت �ل هذە المسافة ال لغرض
إال ألرى مس�� (كورتز).. �ل أدركت �م كنت أصبو لسماعه

يت�لم

ألم أسمع دائما ـ مع ال�ث�� من الحسد أو الغ�طـة أو المقـت ـ
أن الرجـل �جمـع مـن الـعـاج مـا �فـوق ما �جمعه اآلخرون جم�عا؟

: � إ� النهر.. وقلت لنف��
طوحت �حذا��

- �حق السماء قد تأخرنا جدا.. لن أرى الرجـل أ�دا ولن
أسمعه، والس�ب رمح وسهم وعصا..

ولس�ب ما شعرت �أنما سل�ت عقائدي، أو فقدت آخر
� الح�اة.. تقولون إن هذا سخف� سخف؟

هدف �� ��
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ماذا تعرفون أنتم �ا سادة وأنتم تجلسون هنا �صحة طي�ة
وحرارت�م سل�مة؟ مـاذا تعرفـون عـن رجـل �لـغ �ـه الجنون وهذ�ان

� النهر؟!!
الح� أن تخلص مـن حذائه الجد�د ��

ط�عا �ان مكت��ا �� أن أسمع �لمـات (كورتز) و�ن لم أفهم
هذا وقتها ف�ما �عد استطعت أن أرى كت��ا كت�ه (كورتز) عن
� تلك األصقاع.. ك�ف وجد

�� � ط��قة تهذ�ب الس�ان المتخلف��
الوقت لذلك؟ ال أدرى؟

.. ألنها تقول: «من وجهـة نظر � �انت أول فقرة قد صدمت��
وري أن يرانا التقـدم الـذي أحـرزە الرجـل األب�ـض، فمـن ال��
المتوحشون ��ائنات خارقة للطب�عة.. وأن نتعامل معهم من
منطق األلوه�ة و�التدر�ب ال�س�ط �مكن أن نصل إ� قوة لفعل

الخ�� �� ـ عمل�ا ـ غ�� محدودة..»

كـان منطقه رائعا برغم أنـه مـن الصـعـب تذكـر ال�لمات �ما
� أشعر �قشع��رة من الحماسة تلك �� قوة تعرفون.. لقد جعل��

� نها�ة ال�ت�ب ملحوظة ب�د غ��
ال�الغة.. قوة ال�لمات.. و��

«� � ق، تقول:«أب�دوا �ل المتوحش�� ثابتة، �أنها ال��

و�أنما �� تماما �ل ما قاله عن أسال�ب الح�لة ل�نه �ان
.. �انت لد�ه القدرة ع� أن �خلب لب شخصا غ�� طب���
� �� يرقصوا مـن أجلـه رقصات سح��ة.. وأنا لن المتوحش��
أستطيع أن أ�ساە برغم أن�� أومـن أن الرجل ال �ستحق تلـك

الح�ـاة التـي فقدناها ونحن نحاول الوصول إل�ه
� المسئول عن الدفة.. افتقدته ح�� لقد افتقدت ذلك الزن��

وجثته مازالت ساخنة ع� أرض قمرة الق�ادة هذا قد ي�دو لك
�
غ���ا �ال�س�ة لمتوحش ال تمثل ح�اتـه أ��� من ذرة رمل ��
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�
.. عونا.. �

� عرفتـه واعتدت أن أراە ع� الدفة خل�� الصحراء.. ل�ن��
أداة.. نوعا من الزمالة.. كنت أعنـى �ـه، وقد تكونـت صداقة ب�ننا
� تحطمت.. ولم أزل أذكر نظرته �� �أنما �� لم أدر بها إال ح��
� جد�دين، ح�� مطال�ة �قرا�ة �ع�دة ب�ننا فما إن وجدت خف��

� قمت بها ف أن�� عت الرمح من جان�ه.. و�� عمل�ة أع�� � ان��
.. ً

. احتض�ته وجذبته نحو ال�ـاب.. كـان ثق�ـ� � � مغلقت�� �عين��
� ال�ـم..

ثق�ً�.. أثقل من أي رجل ع� األرض.. ثم ألق�ـت �ه ��
� ق�ل والتقطه الت�ـار �سهولة �أنـه �عـض العشب، وانقلب مرت��

أن �حمله الماء �ع�دا..
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� ن�ع
�� � ووقف �عض المساف��ن نحـو قلب الظالم يرمقون��

.. ال أدرى إن �انوا �عتقدون أنه من � من التأفف لخشون��
� قاع القارب كـان

اإل�سان�ة أن أتركه لأل�د ع� ظهر القارب و��
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، و�ن �ان ألس�اب أخرى. ل��� � ع�� السود كذلك غ�� راض��
� هذا، فاألسماك وحدها

كنت قد قررت أنه لو التهم أحد صد���
� ح�اتـه ل�نـه اآلن وقـد

� ذلك.. �ان رجل دفة رديئا ��
لها الحق ��

مـات صـار طعامـا مـن الدرجـة األولـى.

ول��ما س�ب لنا المتاعب و�ان الجميع اآلن �عتقدون أن
� قتلوا (كورتز) وحرقوا المحطة قال �� الرجل الذي المتوحش��

�ان قد تو� الق�ادة والذي أخذت منه العجلة اآلن:

� األحراش.. هل
�ن منهم �� .. ال�د أننـا ذ�حنـا ال�ث�� - قل ��

ترى هذا؟

وكـاد يرقص من االنفعال.. هذا الحق�� الظا�� للدماء.. كدت
ء �

أقول له: إنك أحدثت سحا�ة دخـان ممتازة جدا.. هذا �ل ��
ت بها األحراش أن أ��� � � اه�� فقد أدركت من الط��قة ال��

الطلقات �انت عال�ـة جـدا.. هؤالء الش�اب �انوا �طلقون النـار
ألعلـى مـن جـوار أردافهـم وهـم �غمضون العيون.. وقدرت ـ وكنت

محقا ـ أن اال�سحاب �ان �س�ب الصفارة العال�ة.. ال أ���

� النهر ق�ل
ورة االبتعاد �� ووقف المدير �غمغم ش�ئا عن ��

الظالم �أي ثمن.. عندها رأ�ت فسحة ب�ـن األشجار والمعالم
.. سألته الخارج�ة لمب��

- ما هذا؟
� انبهار:

صفق ب�د�ه ��
- المحطة��
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� المق��ة، رأ�ت منحـدر تـل خال�ا من
وع�� عدسات نظار��

الن�اتات، وثمة مب�� متـهـالك نصـف دف�ـن وسط أعشاب عال�ة

لم �كن هناك سور من أي ن�ع.. و�ن ت�ينت �قا�ا واحد.. ثمة
� محاولة ما للزخرفة..

أعواد �ارزة من األرض تعلـو �ال منها كرة ��
ء. و�الطبع �انت الغا�ة تح�ط بهذا �له.. �

ل�ن ال ي��طهـا ��

ضفة النهر �انت واضحة وع� الضفة رأ�ت رجً� أب�ض
�عتمر ق�عة �أنها عجلـة س�ارة.. �ش�� لنـا �ال توقف �ذراعه �لها

ت � و�ذ تفحصت الدغل فوقه وتحتـه أ�ـاد أقسم إن�� م��
� حـذر

لق هنا هناك أوقفت المحر�ات �� � �ة ت�� حركة.. أش�اً� ���
لق فوق الماء.. ب�نمـا راح الرجل ع� الشط � وتركـت القـارب ي��

�ص�ـح و�طالبنا �الرسو
صاح المدير:

- لقد هوجمنا�

ء تمام �
- أعرف.. أعرف.. �ل ��

� �ور ال �مكنك تخ�له.. وأردف:
قالها الرجل ��

ء تمام.. أنا م�ور.. �
- �ل ��

� مكـان مـا.. وقد رحت
ء مضحك رأيته �� �

� ط��قته ��� ذكرت��
أسأل نف�� وأنا أحاذي الضفة: «من �ش�ه هذا الرجل؟»

ثم تذكرت فجأة.. ي�دو كـالمه�ج.. ر�مـا كـانت ث�ـا�ه ب��ة يوما
ما ل�نهـا اآلن مغطـاة �كـل ألـوان الرقع: صـفراء حمـراء زرقـاء..
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حـزام ملــون حول خ�ە وقـد جعله ضـوء الشمس ي�دو خل�عا
مبهرجا..

له وجه طفل أشقر �ال لح�ة.. ال مالمح �مكن أن تالحظها..
تـان.. ال�سمة والتقطي�ة ت�سا�قان ع� عينـان زرقـاوان صغ��

� واد تعصف �ه ال��اح
وجهه �الشمس والظل ��

.. هناك جذع شجرة استقر هنا � - خذ الحذر �ا �اب��
ال�ارحة..

- ماذا؟ جذع آخر؟

ف أن�� أطلقت سـ�ة.. فقد أعـددت نف�� النتهاء قلتهـا وأع��
: � هذە الرحلة الرائعة.. نظر �� المه�ج وسأل��

ي؟ � - هل أنت إنجل��

�خت من وراء عجلة الق�ادة

- وأنت؟

كف عن االب�سام.. فسألته

� الوقت المناسب؟
- هل وصلنا ��

هز رأسه نحو التل وقال:
- إنه هناك..

ق ��� � وصار مكت��ا فجأة.. إن وجهه كسماء الخ��ف ال��
� اتجه المدير والرجال إ� ال�ـ�خ ـ فجأة ثم تتجهم فجأة وح��

� ح�� األسنان ـ صـعد ذلك الف�� إ� ظهـر القـارب.. مسلح��
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قلت له:
� األحراش..

�� � - ال أحب هذا.. إن هؤالء الوطني��
ء ع� ما يرام، وقال: �

� أن �ل �� طمأن��
- إنهم أناس طيبون �سطاء.. وهم ال ينـوون إ�ذاء أحد.

ثم صحح األمر:

- ل�س �الض�ط.. ع� فكرة.. أعتقد أن قمـرة ق�ادت�م �حاجة
إ� تنظ�ف�

� حالة
� أن أ��� الغال�ة موقدة كـي أطلـق الصفارة �� ثم نصح��

حدوث متاعب
- صـفـارة واحـدة ج�ـدة سـتف�د أ�ثـر مـن �ل بنادق�م..

ات الصمت، وقد ثر �أنما �حاول أن �عوض �ل ف�� �ان ي��
ف أن هذە �� الحق�قة.. فسألته: اع��

- أال تت�لم مع مس�� (كورتز)؟
- أنـت ال تت�لم مـع ذلـك الرجـل و�نمـا تص�� إل�ه.

ثم ل�ح �ذراعه وأردف:
- أما اآلن....

� لمح ال�� �ان مزاحـه قـد استحال إ� قمة القنوط
و��

� � اللحظة التال�ة عاد له مزاجه الم�ح، وصافح��
وال�أس. ثم ��

��لتا �د�ه ب�نما راح يت�لم:
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.. ف.. سـرور.. أقـدم لك نف�� - أخوك ال�حار.. هذا ��
ي � ي؟ ط�اق إنجل�� � رو�.. ا�ـن قـس.. ما هذا؟ ط�ـاق إنجل��

ممتـاز؟ تدخن؟ هـل مـن �حار ال �دخن؟

� يهدئه قل�ً�.. و�عان ما فهمـت أنـه فر من �دأ التدخ��
� سفينة ورس�ة ثم فر وعمل ع�

المدرسة وذهب إ� ال�حر ��
�ة.. ثم وصل إ� هنا.. � سفن إنجل��

ات ا من أن �جمع الخ�� � �كون صغ�� - ال�د للمرء ح��
والتجارب..

� دهشة:
قاطعته ��

- هنا؟
� تقد�س:

قال ��
ء.. هنا قا�لت مس�� (کورتز).. �

- ال �مكن أن ت�ن�أ ���

� أعماق ال�الد خا�� الذهن من أي خطر
لقد راح �جول ��

� وح�دا منعزال �أنه طفل رضيع.. راح �جول حول النهر عام��
ء و�ل شخص �

عن �ل ��
: قال ��

�ن.. لقد � الخامسة والع��
ا �مـا تتوهم.. أنا �� - لست صغ��

� القد�م.. أعددت ل�م �عض الحطب.. هل رأيته؟ �ان هذا بي��

� أعطيته ال�تاب الذي احتفظت �ـه، ف�دا �أنمـا س�ق�ل��
وهتف:

- ال�تاب الوح�د الذي تركتـه وقـد حس�ت أن�� فقدته..
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وراح �قلب الصفحات فسألته:
- هل كت�ت التعل�قات �الروس�ة؟ لقد حس�تها مشفرة..

ضحك ثم استعاد جديته وقال:
- �ذلت ال�ث�� من الجهد أل�عد هؤالء القوم..

- هل �انوا ي��دون قتلك؟
صاح:

- ال.. ال..
: فتا�عت سؤا��

- إذن لماذا هاجمونا؟

ء من الخجل �
�� �

تردد ثم قال ��

- ال ي��دونه أن يرحل
� كث�� من الغموض والح�مـة.. وصاح:

وهز رأسه ��

- أقول لك إن هذا الرجل قد جعل عق�� �ك�� وفتح ذراع�ه
� االستدارة.. � �امل�� ت�� وهو يب�سم �عي��ه الصغ��

☆ ☆  ☆
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3
� ث�ا�ه الغ���ة �أنمـا فـر

� دهشة.. هو ذا أما�� ��
نظرت له ��

مـن فرقـة ممث�� �انتوما�م.. متحمس. وجودە ذاته ال �صدق
.. كـان مش�لة ال حل لها.. من العس�� وغ�� قا�ل للتفس�� ومح��

؟ وك�ف لم فهم ك�ف وجد وال ك�ف وصل إ� هنا.. وك�ف ���
يتالش

: قال ��

- لقد ابتعدت قل�ً� فقل�ً�.. ح�� وصلت لنقطـة ال أعرف
ك�ف أعود �عدها.. ال يهم.. ثمة وقت م�سع فقط أ�عدوا

(كورتز) عن هنا ��عة.. أنصح�م بهذا

شعرت نحوە ب�عجاب.. ر�ما إ� درجة الحسد لسحر جعله
� �قعة كهذە.. ولم �كـن �طلـب مـن الدغـل شـيئا

ي��� ح�ا سالما ��
إال م�سـعا �مكنـه أن ي�نفس ف�ه. لو أن روح المغامرة المطلقة
ء.. لو أن هذە الـروح اختارت �

� ال تحسب حساب �� النق�ـة ال��
.. ، فهو هذا الف�� ��� �

أن تحل ��

أما عن (كورتز) فهو لم �سع له.. لقد ه�ط عل�ه وتق�ل هو
األمر بن�ع من القدر�ة.. ل��� أجد أن هذا اللقاء هو أعظم خطر
مر بهذا الف�� ح�� اللحظة.. أعتقد أن (كورتز) �ان �حاجة إ�

� و��دو أن الف�� ظل �سمعه ل�ا�� �أ�ملها مستمع��
قال الف�� متذكرا:

ء.. �س�ت أن هناك ش�ئا اسمه النوم.. �
- ت�لمنا عن �ل ��

ء.. �
لـم ي�ـد لـي أن الل�ل طوله أ��� من ساعة.. �ل ��
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كه؟ - ومن وقتها لم ت��

� فخر ك�ف أنه مرض مس�� (كورتز) خالل
ح� �� ��

�
.. ل�ن ـ كقاعدة عامة ـ كـان (كورتز) �جول وح�دا �� � مرض��

أعماق الدغل
- كنت أنتظر أ�اما وأ�اما ح�� �عود..

- وماذا �ان �فعل؟ �ستكشف أم ماذا؟

ة.. ل�ن ال - �الطبع.. لقد ا��شف ال�ث�� من القرى و�ح��
� أي اتجاە.. من الخطر أن �سأل أ��� من الالزم.. ل�ن

أعرف ��
المؤكد أنه �ان �حصل ع� ال�ث�� من العاج.. هناك ال�ثـ�� مـن

الخراط�ـش النار�ة هنا..

- تع�� أنه غزا ال�الد؟
هز رأسه.. فسألته:

- ل�س وحدە ط�عا..
ة سـاعدوە وأضاف: قال إن س�ان القرى حول ال�ح��

- إنهم �ع�دونه..

�ان من الغ��ب أن ترى هذا الخل�ط من الشوق والنفور
لد�ه عند ال�الم عن (كورتز).. لقد أفعم الرجل ح�اته.

: قال ��

ق والرعد - ماذا تتوقع؟ لقد جاءهم �ال��
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ولم �كونوا قد رأوا ش�ئا كهذا.. وهو رجل شـنيع.. �مكنه أن
�كون ش��عا.. ال �ستطيع الحكـم ع� هذا الرجل �مـا �ستطيع
مـع رجـل عـادي.. �� أعط�ـك فكرة عنه.. لقد أراد أن �طلق النار

� ال ألومه.. ع� ذات يوم.. ل�ن��
صحت مس�نكرا:

- �طلق عل�ك النار؟ لمه؟

- حسن.. �ان لدى القل�ل من العاج الذي أعطان�ـه زع�م تلك
الق��ة.. ل�نه أرادە ولم �سمح للمنطق أن يت�لم.. وأوضح أنه
� األرض

ء �� �
� مـا لـم أعطه العاج، ألنه ي��دە.. وال �� س�قتل��

� قتله.. أعطيته العاج..
�مكن أن �منعه من قتل من يرغب ��

ل�نـى لم أرحل..

.. �عدها - �ان ع� أن أ�ون حذرا ح�� تعود صداقته ��
� القرى المجاورة للنهر.. لقد

مرض.. �ان �ع�ش أ��� الوقت ��
ا، و�ان �مقت هذا �له.. ل�نه �ان م�ا ع� � هذا الرجل كث��

عا��
� الرح�ل ل�نه ال يرحـل أ�دا..

ال�قاء.. كـان يردد أنه راغب ��
� رحلـة أخرى من أجل العاج، و��� نفسـه وسـط

و�نطلق ��
أولئك القوم

- ل�نه مجنون إذن�

ا لو سمعته
�
�اء.. مس�� (كورتز) ل�س مجنون � ك��

ض �� اع��
� لما جرؤت ع� أن أصفه كذلك.. كنت قد يت�لم منذ يوم��
� أثناء ال�ـالم ورحت أتفقد الشط.. لم

� المق��ة ��
رفعت نظار��

تكن األحراش تتحرك �أنها القنـاع.. وكـانت ثق�لـة ك�ـاب سجن..
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� ال�ث�� من
.. �أنما �� تخ�� كـانت ت�ـدو و�أنها تخ�� ال�ث��

ق.. قب الصبور والصمت الذي ال �خ�� ال��

ة، ثم عاد مع �ان الرو�� �ح�� �� ك�ـف تـوارى (كورتز) لف��
ات. عازما ف�ما ي�دو ع� شن مجموعة مـن رجـال قرى ال�ح��
غارة ع� مجموعة أخـرى مـن القرى.. من الواضح أن شهوة
الحصول ع� الم��د من العاج قد انت�ت ع� رؤاە األقل

ماد�ـة.. ل�ـن حالته ساءت فجأة.
- سمعت أنه راقد عاجزا لـذا جازفت �أن آ�� ألرى..

ص��ت النظارة إ� الب�ت.. لم تكن هناك عالمات ح�اة..
قمت بتح��ك الض�ط قل�ال فوث�ت �قا�ا السور إ� عدسات
النظارة.. و�انت ن��جة هذا الفعـل أننـى أرجعت رأ�� إ� الوراء
�ة.. هذا هـو ما حس�ته من ق�ل محاولة للزخرفة �أنما تلق�ت ��
وكنت مخطئا.. لم تكن هذە األش�اء المستديرة زخرفة.. ل�نها
ة.. إنها غذاء لألفكـار.. ل�نها كذلك غذاء ة مح�� رموز مع��
� ح��ة

لل�سور.. ع� األقل �ال�س�ة للنمل الـذي ي�سلق الس�اج ��
ا لو تامة ر�ما �انت هذە الرءوس المغروسة ع� الع� أ��� تأث��

. أن وجوهها لم تدر نحو الب�ـت.. فقـط أولها �ان ينظر ��
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� أجفلت بها � لم أصدم �ما تتصورون.. إن الحركة ال�� ل�ن��
�انت تع�� عن الدهشة أ��� منها عن الرعب..
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�ان الوجه أسود مجعدا �أنما هو ينام فوق العمـود.
واألسنان الب�ضاء تلتمـع �أنمـا هـو يب�سم كذلـك يب�سم من حلم
� نعاسه الغامض هذا.. أنا ال أ�شف أ�ارا تجار�ة،

ال ي�ت�� ��
ل�ن المد�ـر قـال �� ف�ما �عد إن أسال�ب مس�� (كورتز) هذە
� الموض�ع ل�ن أر�د من�م أن

خ��ت المنطقـة ل�س �� رأي ��
وع غ�� م��ــح ع� اإلطالق �� فقط تفهموا أن هذە الرءوس م��
ء �

ت��نا ك�ف أن مس�� (كورتز) ال �ستطيع ك�ـح شهواته.. ثمة ��
� أوقات معينة ال �ستطيع �الغته العظ�مة

�فصح عن نفسه ��
وحدها أن تمنحه إ�اە..

ال �د أن الوحدة قد علمته أش�اء عن نفسـه لـم �عرفها من
� أعماقه الخاو�ة

ق�ـل.. همست له ��لمـات خل�ـت ل�ـه ترددت ��
�أنها الصدى خفضت النظارة ف�دا الرأس الذي �ان ق���ا م�� إ�

حد أن بوس�� ال�الم معه.. �دا �ع�دا جدا..

قال �� الرو�� إنه لم �ج� ع� أن ينـزل هـذە الـ.. هذە
� فهم لن يتحركوا إال إذا أمرهـم الرموز.. لم �كن �خـاف الوطني��
مسـ�� (كورتـز).. فسـطوة األخ�� عليهم مذهلة إن زعماء الق�ائل

�ون � �ق�� �أتون �ل يوم � يروە.. وهـم يزحفون ع� ركبهم ح��
صحت:

� يرون � �مارسونها ح�� ء عن الطقوس ال�� �
- ال أر�د سماع ��

(کورتز)..

لس�ب ما شعرت أن هذە التفاص�ل أ��� �شاعة من تلك
� كون متوحش

الرءوس المعلقة ع� السور.. لقد شعرت �أن�� ��
ح�ث الوحش�ة الخالصة الخـام شـيء معقول.. �ل ومسم�ح له
اته لألمر من أن هذە �الوجود تحت الشمس. لم أصغ لتفس��
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غ م
.. � الرءوس كـانت رءوس متمردين.. وقد أدهشته �ضحك��

متمردون�

� سأسمعها؟ لقد سمعت عن األعداء ما ال�لمة الجد�دة ال��
� والعمال.. ثم جاء دور المتمردين.. ل�م �دت هذە والمجرم��

الرءوس المتمردة هادئة اآلن ع� أوتادها..
: قال الف��

- أنت ال تتصور �م أن هذە الح�اة تضغط ع� رجل مثل
(كورتز)..

- ل�نك تتصور ذلك؟
 من أحد..

�
- أنا رجل �س�ط �ال أفكـار عظ�مة.. ال أ��� ش�ئا

ك�ف تقارن�� �ه؟
ا فقال: وتأججت عواطفه ح�� انهار أخ��

� هذا
- أنا ال أفهم.. حاولت جهدي �� أ�ق�ه ح�ا. وال �د �� ��

�له.. ال توجد هنا قطرة دواء وال لقمـة من الطعام المعقول منذ
شهور.. لقد تركوە منبوذا.. �ا للعار� تصور رجً� كهذا �أف�ار

ة أ�ام.. كهذە.. �ا للعار� أنا لم أنم منذ ع��

� الظالم
� هدوء الظالم.. �ان ال��خ قد غاب ��

وضاع صوته ��
.. � الشمس.. ال ح�اة علـى الشا��

ب�نما ظللنا نحن ��

فجأة قرب ركن الب�ت ظهر حشد من الرجال �أنمـا ن�توا من
� األرض.. �انوا �مشون وسط العشب الذي ي�لغ الخصـور حامل��

ق محفـة مرتجلـة.. وفجـأة مـن الفراغ دوت �خة �أنها سهم اخ��
� قلب األرض..

السكون ل�ستقر ��
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و�أنه �مفعول السحر تدفق من الدغل س�ل من الرجال
العراة �حملون الرماح والدروع والسهام والنظرات الموحشة..
� سكون

ء �� �
ت األحراش وتأرجح العشب.. ثم تصلب �ل �� � اه��

قب م��
: قال الرو��

ء الصح�ـح فقـد انت� أمرنا.. �
- اآلن لـو لـم �قـل لـهـم ال��

�ان الرجال الذين �حملون المحفة قد تصلبوا �أنما هم
حجارة، ب�نما هم متجهون إ� القارب.. ورأ�ت الرجل الذي ع�

المحفـة �جلس و�رفـع ذراعه.. فقلت:

- لنأمل أن الرجل الذي �ج�د ال�الم س�جد س��ا إلنقاذنا
هذە المرة.

واستأت من سخف خطورة موقفنـا.. و�أن وجودنا تحت
ورة مهينة. رحمة هذا الشبح المتوحش، هو ��

�
� ب�شارات.. وعيناە تلمعان ��

رأ�ت الرجل يرفع �دە و�أ��
� األلمان�ة..

�� ( رأسـه الواهن.. (كورتز).. هذە �لمة معناها (قص��
ء آخر �

� أي ��
� االسم من الحق�قة قدر ما ��

أل�س كذلك؟ �ان ��
� ح�اته.. وموته.. ال �د أن طوله ال �قل عن س�عة أقدام.. لقد

��
ا للشفقة مرع�ا �ان بوس�� سقطت المالءة وظهر جسدە.. مث��

أن أرى ضلوعه.. وعظام ذراعه �ان صورة متحركة للموت
� جمع الرجال

نحتت من عاج قد�م، تهز �دها مهددة ��
المصنوع�ـن مـن برونز براق

رأيته �فتح فاە ف�دا �أنما �حاول التهام الهواء �له... األرض
�لها.. ثم سقط..
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� الوقت ذاته أن
ت المحفـة وتقدم حمالوها.. والحظت �� � اه��

� �صقتهم قد .. �أن الغا�ة ال�� � �دأ �خت�� حشد المتوحش��
است�شقتهم ثان�ة إ� داخلها..

� أذنـه وقد نقلوە إ�
ء �� �

و�ان المدير �م�� جوارە يهمس ���
ة ع� القارب ال�خـاري.. �اب�نـة صغ��

مجرد مكـان لـفـراش ومقعـد.. كـانـوا قـد أحضـروا مراسالته
� وهـن ب�ـن هذە األوراق.. وقد

وخطا�اته، فراحت �دە تع�ث ��
� عي��ه لم ي�د متألما.. و�ان ظله راض�ا

�سمرت لما رأ�ت النار ��
هادئا

، وقال: � � عي��
ة �� فتح أحد الخطا�ات ونظر �� م�ا��

- أنا م�ور..

.. إن التوص�ات تظهر إ� السطح هناك مـن كتـب له ع��
� خرجت منه دون � �م�ة الصوت ال�� ثان�ة وقد أثارت دهش��
جهد.. ح�� من دون أن ي�عد شفت�ه.. صوت� أي صـوت� �ان
جادا عم�قا رنانا ب�نما الرجل ال ي�دو قادرا ع� الهمس.. ل�ن

�انت ف�ـه قـوة �اف�ة �� �حسم أمرنا �ما ستعرفون ف�ما �عد

ظهر المدير صامتا ع� ال�اب.. خرجت فأسـدل الستار من
.. و�ان الرو�� يرمق الساحل تا�عت نظرته فرأ�ت أش�اً� �

خل��
سوداء عن �عد.. وقـرب النهر ش�حان برون��ان �س�ندان إ�
� ط��ل�ـن، وع� رأس كـل منهمـا غطـاء رأس جم�ل من رمح��

قش الجلد الم��
� إ� ال�سار تحرك شبح متوحش جم�ل المرأة.. ومن ال�م��
� ث�اب مخططة.. تطأ

� �خ� محس��ة، ملفوفة ��
�انت تم��



5140

���ة رأسها شامخ � حليها وز��تها ال�� األرض �فخـر.. مع رن��
وشعرها مصفف �أنه خـوذة.. وقد �لغت الح� النحاس�ة
ركب�يها ومرفقيها.. وعدد ال �ح� من قالئد الخرز حول عنقها..

� مش�تها المصممة.
ء مث�� للتوجس �� �

و�ان هناك ��

وسط هذا الصمت �دا �أن الدغل الره�ب ينظر لها. اتجهت
إ� القارب ال�خاري ووقفت تواجهنـا صـامتة.. ظلها الفارع
�سقط ع� صفحة الماء.. ع� وجهها أسف متوحش وألم

عميق.

هنـاك وقفت تنظر لنـا دون حركة.. �أنما تر� هدفا غامضا
.. �

غمغم الف�� الواقـف جـوارى.. وتذمر المسافرون من خل��
نظرت لنا �أنما ح�اتها �لها تتوقف ع� ث�ات هذە النظرة..

فجـأة فتحت ذراعيهـا ورفعتهما إ� السماء �أنما ت��� لمسها.

واستدارت عائدة إ� األحراش ع� ال�سار.. مرة واحدة فقط
استدارت ونظرت لنا ق�ل أن تتوارى

� عص��ة:
قال الف�� ��

- لو طل�ت أن تصعد إ� القارب، فل��ما قتلتها رم�ا
�� � � كـل يوم ط�لـة أسبوع��

�الرصاص.. لقد جازفت �ح�ـا��
أ�عدهـا عـن الـدار.. �شاجرت معهـا �س�ب أنها لم تعجب �الخرق
.. ر�مـا كـان هذا هو الس�ب.. � كنت أدخرها إلصالح ث�ا�� ال��
لقـد شـكت�� لـ (كورتز) وراحت �ش�� �� وهـي تت�لم.. ال أفهـم لغة
تلك القب�لة، ل�ن من حسن ح�� أن (كورتز) �ان م��ضا �ح�ث
لم يهتم ��المها.. ال أفهم.. ع� �ل حال قد انت� هذا �له اآلن..

هنا سمعت صوت (كورتز) من وراء الستار
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� أيها المنحط.. ال تقل �� ش�ئا.. أنت .. أنقـذ عا�� �
- أنقذ��

تعرقل خط�.. م��ض م��ض� لست م��ضا �ما تحب أن
ء.. سأعود وأر�ـك مـا �جـب �

تعتقد سأنفذ أف�اري برغم �ل ��
.. أنا.. عمله.. أنـت تعوق عم��

هنا خ�ج المدير وتأ�ط ذرا�� واقتاد�� جان�ا وقال:
ة.. ة.. عس�� - حالته عس��

ورة ألن ي�دو وري أن ي�نهد ل�نـه لـم ير �� وجد من ال��
آسفا..

- فعلنا �ل ما �مكن مـن أجـلـه.. ألم نفعل هذا؟ ل�ن �جب أن
كة أ��� ممـا أفادها.. لم �فهم أن الوقت ف �أنه آذى ال�� نع��
ل�س مالئمـا لألعمـال العن�فة.. �جب أن نكون حذر�ن.. تلك
ة. هذا مؤسف� .. إن المنطقة مغلقة �ال�س�ة لنا لف�� � س�اس��
برغم أنـه مازال لدينا ال�ث�� من العـاج أ�ـثـرە مـن الحف��ات. ل�ن
انظر مدى ح�ج موقفنا.. والس�ب؟ ألن أسل��ه لم �كن سل�ما..

سألته ناظرا إ� الشط:

- هل تعت�� األسلوب غ�� سل�م؟
� حرارة:

صاح ��

- �ال شك.. أال ترى هذا؟
قلت �عد قل�ل:

- ال أرى أن هناك أسل��ا ع� اإلطالق..
وأردفت:
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.. � - ع� �ل أنا أعتقد أن (كورتز) رجل متم��
� إ� ما �قول: جاء الرو�� ودق ب�ص�عه ع� كت�� لي�به��

�
� ال�حار.. ال أستطيع أن أخ�� معرفـة أمـور قد تؤثر ��

- أ��
سمعة مس�� (كورتز)

ە �الفعل اآلن، ل�ن الف�� � ق��
كنت أعت�� المس�� (كورتز) ��
ە خالدا ال �مـوت.. فقلت له: أعت��

- ت�لم..
� المهنة، لما ت�لم أصال..

قال إنه لو لم �شعر �أننـا زم�الن ��
ألنه �شعر �أن هؤالء الرجال الب�ـض ال �دخرون ن�ة طي�ة تجاە

مس�� (كورتز)..

قلت له إنـه علـى حـق، ونصحته أن ي�حث عن أصـدقاء من
� �حمـونـه لـو كـان لـه ب�نـهـم أصدقاء المتوحش��

- ال�ث�� منهم.
� وقال �� همسا إن (كورتز) هو الذي أمر المتوحش��

�الهجوم ع� القارب ال�خاري
� ال أفهـم هذە األمـور.. - �ان �كرە فكرة أن يؤخذ �ع�دا. ل���
� أن هـذا س�جعل�م تعودون من ح�ث

أنـا رجـل �س�ط.. فكر ��
جئتم إذ تحسبونه قد مـات.. ولم أستطع منعه..

ثم أضاف:

- سأرحل أنا.. هناك قارب وثالثة رجال سود ي�تظرون ع�
مق��ة..
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، وقال: � وافقته.. فتناول ق�ضة من التبغ الخاص ��

ي � � ال�حارة و�عضهم.. �مـا تعلـم. ط�اق إنجل�� - هذە أمور ب��
ممتاز..

� عما إذا كـان لـدى حذاء.. ورفع وق�ل الرح�ـل توقف وسأل��
قدم�ه فوجدت أن حذاء�ه ال نعل لهمـا.. و�ن تـم ر�ط األطراف
�
�الح�ـال كـالصندل.. أعطيتـه حذاء قد�ما عندي، فتفحصه ��

إعجاب، ثم وضعـه تحت إ�طه.. �دا �أنما هو راض تماما عن
�ة استعدادە للمواجهة القادمة مع ال��

قال:

- ر�اە� لن أقا�ل رجال كهذا مرة أخرى أ�ـدا.. لو أنك سمعته
يتلو الشعر.. شعر� ومن تأل�فه�

ات.، وأضاف: وا�سعت عيناە �أنما �ستع�د تلك الخ��
- لقد جعل عق�� ي�سع..

- وداعا..

� الظالم.. أح�انا أ�ساءل عمـا إذا كنت
� وتواري �� فصافح��

قد رأيته حقا.. عما إذا �ان من الممكن أن توجد ظاهرة عجي�ة
كهذە�

صحوت �عد منتصف الل�ل ألل�� نظرة..

هناك ع� التل �انت نار هائلة �شتعل.. و�ان أحد رجالنا
مستعينا �عدد من رجالنا السود، �حرس العاج..
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اقصـة تحـدد �الض�ط � الغا�ة �انت أضواء حمراء م��
ل�ن ��

الموضع الذي أقام ف�ه ع�دة مس�� (كورتز) معسكرهم.. ��
�سهروا ف�ه سهرتهم الشاقة

� الهواء.. وجاء صوت
ثمة صوت ط�لة رت�ب �دوى ��

مجموعة من الرجال �غنون تعاو�ذ غامضة �ل لنفسه.. دندنة
ا منوما ع� حوا�� نصف النائمة � النحل ت�عث تأث�� �أنها طن��

أعتقد أن�� نمت وأنا اس�ند إ� الحاجز، ح�� اندلعت
ة.. ثم �عان ما � ح��

�� � �خات حادة.. جنـون غامض أ�قظ��
انت� من جد�ـد وعـادت الدندنة

نظرت إلـى القمـرة فرأ�ـت ضـوءا ل�ـن مسـ�� (كورتز) لم �كن
هناك

لوال أن�� كنت نصف غاف، ألطلقت �خة رعب.. الحق�قة
� تمل�نـي. وهو ال �مت �صلة ألى

�� أن الرعب المجرد الوح��
رعب مادى، �عان ما تغل�ت ع� هذا الهلع األو�، وهدأت

قل�ال.. ح�� إن�� لم أ�خ أو أستد� اآلخ��ن

� شعرت �الحاجة إ� .. والس�ب هو أن�� توجهت إ� الشا��
مواجهة ال�ابوس الذي صنعته لنف�� كنت �حاجة إ� هذە

ك أحـدا سواى فيها التج��ة دون أن أ��

فمـا أن �لغـت الشـط حـتـى رأ�ـت ط��قـا ب�ـن األعشاب
: � قلت بها لنف�� أذكر الفرحة ال��

� �ل هو يزحف ع� أر�ــع..
- الرجل ال �قدر ع� الم��

سأظفر �ه..
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�ان العشب مبتال �الندى

� خ�ا�� رأ�ت العجوز ذات القطة جالسة ت�سج.. ورأ�ت
��

المساف��ن �طلقون الرصـاص ألع� مـن بنـادق الو�شس��

قلـت لنف�� إن�� لن أعود إ� القـارب أ�ـدا وتخ�لت نف��
� األحراش ح�� أشيخ

وح�دا �ال سالح ��

أف�ار �لهاء.. ولقد واصلت ت�بع األثر.. �ان الل�ـل صاف�ا �أنه
فضاء أزرق تقف ف�ه أجسام سوداء متصل�ة سا�نة.

دنوت منه ولو لم �كن قد سمع�� لسقطت فوقه ل�نه نهض
ا �أنـه �خار خ�ج مـن األرض.. � � الوقت المناسب.. شاح�ا مه��

��
� واجهته ث�ت إ� اعة ل�ن ح�� لقد قطعت عل�ه الط��ق ب��

.. �
رشـدى.. رأ�ـت الخطر �حجمه الحق���
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ماذا لو �خ؟ برغم أنه واهـن جـدا ل�ن صوتـه ما زال ق��ا..
: قال ��
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- ابتعد.. أخف نفسك�

� �اردة من أقرب نظرت خل�� فوجدت أننـا علـى �عد ثالث��
نار.. قلت له:

- هل تدرك ما تفعله؟
- تماما..

ورفع صوته �ما �دا �� �أنه �اخ.. فقلت لنف�� لو أحدث
جل�ة فلسوف نضيع

- سوف تضل ط��قك..

ء الصحيح �
أح�انا يه�ط اإللهام ع� المرء.. لقد قلت ال��

� تلك اللحظة..
برغم أنه ما �ان ل�ضل ط��قه أ�دا �ما ضله ��

� �دأت أوا� صداقتنـا تتكون فيها اللحظة ال��
قال:

- كنت ع� حافة إنجازات عظ�مة.. واآلن جاء هذا الوعد..
قلت مؤكدا:

� أورو�ا ال �حتـاج إ� إث�ـات. �المناس�ة.. لو
- نجاحك ��

�خت سأضطر إ� كتم نفسك..

لم أ�ن أحب أن أ�تم أنفاسه �ما تعلمون.. ولو فعلت لما
�ة � كنت أر�د أن أحطم سحر ال�� � هذا فت�ً�، ل���

أجدا��
المس�طر عل�ه.. السحر الذي يناد�ه و�ح�� ف�ه غرائز م�س�ة
متوحشة. هـذا فقط ـ �ما اقتنعت -�ان هو ما �قودە مبهورا

ان.. وق�ع الطبول مفتونا إ� الدغل.. إ� وهج الن��
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، برغم �ة قاتلة ع� رأ�� لم �كن الخطر هنـا هـو أن أتل�� ��
� كنت أفهم هذا الخطر ج�دا، ول�ن أن�� مضطر للتعامل مع أن��
�ائن ال �مكن أن أروق لـه.. �ل ر�ما اضطررت مثل الزن�ج إ� أن
ع له �� �قتنع و�ــهدأ.. ل�نـه كـان قـد تـحـرر مـن كـل قـ�ـود أت��

األرض.. ر�ل األرض �� ي�عدها عنه

� األحالم
لقد ت�ادلنا �عض الع�ارات ل�نها �انت �أنها تقال ��

� هذا العالم قد ت�لم مـع
وال�واب�س.. الروح� لو �ان هناك رجل ��

روح فأنا هو� لم �كن �� من من�� وال حل إال قتله وقتها وح�ث
� الضوضاء

� هذا خطر ال �أس �ه، لو فكرنا ��
�ان.. ل�ـن �ان ��

� ستحدث ال��

ل�ن روحه �انت قد جنـت.. لقد أصابتها الوحدة وسط
ب منهـا ف�شـوە كـل مـا أعرفه �ة �الجنون.. و�ان ع� أن أق�� ال��
� لم تكن لديها ضوا�ط.. لـم عن اإل�سان�ة.. رأ�ـت لـغـز الروح ال��

�كـن لديهـا إ�مان.. لم �كن لديها خوف.. ل�نها تحـارب نفسها

ط�لة الوقت

ا أن أعـود �ـه وأرقدە ع� األر�كة، �انت � استطعت أخ�� وح��
ان من تح�� �أنما حملـت طنا ع� ظهري.. برغم � قدماى ته��
، ولـم �

هذا لم أفعل إال أن أسندته وذراعـه العظم�ـة حـول عن��
�كـن أثقـل مـن طفل..

ة اليوم التا�� رحلنـا.. �ان الجمع الذي كنت أشعر �ه � ظه��
��

ط�لة الوقت خلف ستائر األشجار، قد خ�ج ل�مأل الفسحة
ون��ة الراجفة.. أطلقت مغط�ا المنحدر �كتلة من األجسـاد ال��
ب � ترمق ش�طان الم�اە وهو ��� المحركـات، وراحـت ألف ع��

� الهواء
األمـواج مبتعدا، قاذفا �الدخان األسود ��
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� ج
حملنا (كورتز) إ� قمرة الق�ادة، ح�ث �ان هناك ال�ث�� من
الهواء.. وع� األر�كة راح يرمـق خصـاص النافذة المفتوحة..
� األجسـاد وظهرت المـرأة ذات الشعر �انت هنـاك دوامـة ب��

المصفـف كخـوذة.

ء ما �
ركضت نحـو حافة النهر، ومدت �ديها و�خـت ���

فردد الحشد ص�حتها �أع� صوت
سألت:

- هل تفهم هذا ال�الم؟

� تختلطان بتعب�� يو�� � مشتاقت�� ظل ينظر خل�� �عين��
�المقت

لم يرد ل�نه اب�سم.. اب�سامة ال مع�� لها.. ظهـرت ع�
� اللـون اللت�ـن ارتجفتـا �عـد هـذا.. شفت�ه عد�م��

وقال:

- هل �مكن أال أفعل؟

� رأ�ت ر�اب القارب م� أطلقت صفارة القارب، ألن��
قبون ص�دا ممتعا.. فلما دوى يتأهبون ب�نادقهم و�أنما هم ي��
� كتلة األجساد.. وصاح أحدهم ع�

الصف�� دب الرعب ��
القارب:

- ال.. ال تفزعهم ف�فروا..
� جذ�ت الخ�ـط مـرارا.. ففـر القـوم هلعا من الصوت.. ل���
���ة ومدت ذراعيها نحو فقط لم تتحرك تلك المرأة الخارقة ال��
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.. النهر �ش�ل م���

عندها �دأ المعتوهون ع� القارب حفلهم، ولـم أعد أرى
ش�ئا من دخان الطلقات..

خ�ج النهـر مـن قلـب الظـالم �سـرعة.. �حملنـا لل�حر �ضعف
� جئنا بهـا.. وكذا راحـت روح (كورتز) ت�ساب منه ال�عة ال��

��عة إ� �حر األ�د�ة.

ء �قلقه اآلن أصـدر (كورتز) �
�ان المدير هادئا جدا فال ��

صوتا.. صوتا� دوی عم�قا ح�� النها�ة.. لقد قاوم� قاوم.. �قا�ا
وة والشهرة.. كـان مخه المنهـك �سكنها الظالل اآلن.. أش�اح ال��

..« ».. «خطیب�� ».. «مهن�� يت�لم عن «محط��

�حرارة ملته�ة

�
ب من الطفولة، و�تم�� أن �لقاە الملوك �� أح�انا �ان �ق��

� تحقيق
محطات القطار لدى عودته من ال مكـان.. ح�ث نجح ��

عظائم األمور..
و�ان �قول:

�ــهم أن ف�ك ش�ئا عظ�م النفـع.. وعندها لن تكون - س��
هناك حدود لتقديرهم ل�فاءاتك..

� مسار القارب.. �أنها نفس
و�انت المنحن�ات تتكرر ��

� ترمق تلك القطعة ال�ئ��ة المنح�� األز�.. بنفس األشجار ال��
.. � س�قت ظهور التغي�� القادمة من عالم آخر.. األشجار ال��

الغزو.. التجارة..
ذات يوم قال �� (كورتز):
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- أوصد النافذة.. ال أتحمل أن أرى هذا..
فعلت �ما قال.. فقال:

� سأعت� قل�ك برغم هذا� - آە.. ل���

�ة الغامضة قالها لل��

� ج��رة �عض الوقت إلجراء إصالحات،
احتجنا لالستقرار ��

�
� فيهـا ثقـة (كورتـز).. ذات ص�ـاح أعطـا�� و�انت هذە أول مـرة تـهـ��

�عـض األوراق وصورة فوتوغراف�ة �لهـا م��وطة ب��اط حـذاء
: قال ��

.. هذا الوغد المـؤذى (�قصـد المدير) �مكن -= احتفظ بها ��
أن يتلصص ع� صناد��� لـو تغافلت عنه..

ة وجدته نائما ع� ظهـرە ينظر ألع�، فكدت عند الظه��
أ�سحب ل�ن سمعته �غمغم:

- عش �ما �جب.. ثم مت.. مت..

� نومـه أم ��
ولم �قل ش�ئا آخر.. هل كـان �سمع خط�ة ��

�
� ج��دة؟ كـان �كتـب ل�عـض الصحف و�ان �أمل ��

ء �� �
�قا�ا ��

اق، وكنت أنظـر لـه أن �عاود ذلك �انت ظلمته غ�� قا�لة لالخ��
� قاع أخدود ح�ث ال تصـل الشمس

�ما أنظر إ� رجل يرقد ��
أ�دا.

� كنت أسـاعد الم��ان��� ل�ن لم �كن لدي وقت �اف له ألن��
� كتلة

� إصالح السلندرات المثق��ة وغ�� ذلك كنت أع�ش ��
��
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جهنم�ـة مـن الصـدأ والمطـارق والمثاقب، و�لها أش�اء أ�رههـا
� ال أجد نف�� فيها. ألن��

� أن أسمعه ذات ل�لة دخلت عل�ه �شمعة فأفزع��
�قول:

� الظالم �انتظار الموت..
- أنا أرقد هنا ��

�ان الضوء ع� �عد قدم من عي��ه.. وقد وجدت�� مرغما
ع� أن أقول:

- �الم فارغ�

ووقفت أمامه �أنما أنا مسمر لم أر قط ش�ئا �ش�ه ذلك
التغ�� الذي طرأ ع� مالمحه.. وأتم�� أال أراە..

�اء � سمات ك�� � وجهه العا��
� افت�نـت.. رأ�ت �� لم أتأثر ل���

وقوة �ال رحمة وذعر ج�ـان.. سـمات �أس عن�ف.. هل �ع�ش
� هذە

من جد�د ح�اته ��ل ما فيها من شهوة و�ح�اط وألم ��
اللحظة من المعرفة الخارقة؟

.. ص�حة �� أقرب إ� التنفس: � صاح مرت��
- الهول� الهول�.

أطفأت الشمعة وغادرت القمرة �ان المسافرون �لتهمون
العشاء فجلست أمام المدير، الذي نظر �� م�سائً�.. لم أرد
� �ختـم � مقعدە وع� فمه تلـك االب�سامة الغامضة ال��

�� �
�� فاس��

�ـهـا ع� سفالته ذ�اب كث�� �حوم حول المص�اح وع� المفرش
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وع� أ�دينا فجأة أدخـل خـادم المدير رأسه الوقح األسود من
� ازدراء:

ال�اب وقال ��
- مستاە کورتز.. هو موت..

�
و�� .. ال�د أنهم اعت�� �

وا، و�ق�ت أ�مل عشا�� هب الجميع ل��
� الخارج ظـالم موحش..

�� .. � لم آ�ل ال�ث�� قاس�ا بوحش�ة.. ل���
� أعرف أننـا سندفن ش�ئا ما غدا ظـالم قاس.. ل���

� معه.. لقد �ادوا �دفنون��

�ما ترون لم ألحق �ـ (كورتز) هنـاك وساعتئذ �ق�ت أحـلم
�ال�ابوس ح�� النهـا�ة.. مضحكة �� تلك الح�اة.. ترت�ـب غـامـض
مـن المنطـق القـا�� لغرض ما.. �ل ما تأملـون منها هو �عض

المعرفة ألنفس�م..

لقـد تصـارعت مـع المـوت.. وكـانت تلـك أسـوا م�اراة �مكن أن
تتخ�لوها

إنهـا تحـدث فـى فـراغ رمـادي دون أرض تحـت قدم�ك.. وال
� الفوز.

ء حولك.. وال مشاهدين وال مجـد وال الرغ�ة �� �
��

لو �انت هذە �� صورة الح�مـة العظ�، فإن الح�اة لغز
أ��� تعق�دا مما نحسب.

�انت تلك آخـر فـرصـة لـي ألقـول شـيئا ذا �ـال ق�ل أن أمـوت،
ا.. � � لم أجـد مـا �قـال.. لذا أقـول إن (كورتز) �ان شخصا متم�� ل���

�ان لد�ه ما �قـال وقد قاله..
� أفهـم نظرته.. وألن�� دنوت من حافة المـوت مثله، فإن��
قـان � ال ت��ان اللهـب ل�نهمـا ت��ان ال�ـون �لـه، وتخ�� � اللت�� العين��
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� الظالم..
� تخفق �� كـل القلوب ال��

ء وأصدر ح�مه: �
لقد لخص �ل ��

- الهول�
لقد �ان رجً� مرموقا.. و�انت �لماتـه تـحـوى االقتناع..
� خل�ط من تحـوى التمرد.. تحـوى مذاق الحق�قـة.. لها رن��

الرغ�ة والمقت..

ة فوق الحافة، أما أنا فقد سمح �� لقد خطا الخطوة األخ��
ددة.. ر�مـا تتـاح لنـا كـل الح�مـة.. القدر �أن أتراجع �قد�� الم��
� نخطو فيها ة ال�� � اللحظة القص��

�ل الحق�قة.. كـل الصدق ��
فوق حافة الظالم

☆ ☆ ☆
� �عد �ل هذە األعوام.. ما زالت أصداء �الغة (كورتز) تصل��
� الشوارع يتحا�لون ع�

� المدينة رحت أرى الناس يركضون ��
و��

ون �قة �عـض المـال مـن �عض، و�لتهمون ال�عك ��عة، و�ع��
ء من �

� تظاهرهم �الحنكة ��
الطرقات أراهم فأ�اد أضحك ألن ��

اإلدعاء.. إن أحدهم ال �عـرف عـن األمـر قـدر ما أعرف.

� تلك األ�ام �عد
� لم أ�ن ع� ما يرام �� أج� ع� القول إن��

ء �غفر سلو�� الغ��ب، ل�ن �
� إ� المدينة.. لم �كن من ��

عود��
� لم تكن طب�ع�ة وقتها..

حرار��

�� �
، ل�ن لم تكن قو�� � � الطي�ة ع� أن تمرض�� وأ�ت عم��

� �حاجة إ� تم��ض.. �ان خ�ـا�� هو الذي �حتاج إ� أن يهدأ ال��
قل�ً�..
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�انـت معـى مجموعـة أوراق (كـورتـز) ال أعـرف �الض�ط ما
أفعله بهـا.. لقـد توف�ـت أمـه مؤخرا..

� رجل حليق الوجه �ضع ع��نـات مذه�ة
وذات يوم جاء��

�
ة �� اإلطار ولـه طـابع رس�، ووجـه � �عض أسئلة غ�� م�ا��

� الحصول ع� (�عض
ال�دا�ة ثم صارت خانقة ألنـه يرغب ��

� مع المس�ندات).. ولـم أندهش لطل�ه ألن�� �شاجرت مرت��
المدير ع� نفس الموض�ع.

رفضت طلب المدير، وكذا رفضـت طلـب هـذا الموظف..
كة أن تحصل ع� �ل ما لذا �دا مهددا وقال إن مـن حـق ال��

م� من أوراق.. وأن تحصل ع� أ�ة معلومة عن (مقاطعاتها)
وقال:

- ال �د أن علم مس�� (كورتز) ب�عض األما�ن المجهولة لنا،
هـو علـم واسـع ودق�ـق.. �فضـل قدراته الخاصة والظروف

� �ان فيها.. لهذا.. القاس�ة ال��
قلت له إن مس�� (كورتز) لـم �كـن يهتم �أش�اء تع�� اإلدارة..

هنا توسل �اسم العلم:
- ستكون خسـارة ال تقدر �مـال لو.. إلـخ... إلخ..

عرضت عل�ه التق��ر الخاص �ـ (ك�ـح الـعـادات الوحش�ة)
� نهايته

� كتبها (كورتز) �� عت الملحوظة ال�� � وان��
� لهفة.. ثم �دا عل�ه اإلزدراء وقال:

أخذە ��

� توقعه
- ل�س هذا هو ما نملك الحق ��
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قلت له:
- ال تتوقع ش�ئا آخر.. فال توجد سوى خطا�ات شخص�ة..

ان�ف مع تهد�د ب�جراءات قانون�ـة.. ولم أرە ثان�ة.

.. و�ان � � من �عت�� نفسه (ابن عم كورتز) �عد يوم��
ثم جاء��

ة.. وأفهمنـى أن متلهفا �� �سمع أخ�ار لحظات ق���ـه األخ��
(كورتز) كـان موس�قارا �ارعا..

� هـذا.. ولقد
� إ� الشك ��

قالها الرجل ولم أر ما �دعو��
عجزت تماما عن فهم مهنة (كورتز) األصل�ة لو �ان �ملك

مهنة.. ولعل هذە أهم مواه�ـه.. لعله رسام �كتب أو صح��
�ستطيع الرسم.. ل�ن ح�� ابن عمه لم �ستطع أن �حدد من

هو.. �ان ع�ق��ا عاما..

وافقت الف�� ع� هذا ب�نما ا�سحب فـي حـزن.. حامً� �عض
الخطا�ات والذك��ات العائل�ة

� �سأل عن ساعات صد�قه � صح�� كث الحاجب��
ثم جاء��

ة.. وقال �� إن (كورتز) �ان س�اس�ا �شطا األخ��

ف �� برأ�ه أن (كورتز) لـم �كـتـب علـى اإلطالق واع��

� ال�الم� �ان �كهرب االجتماعات
- ل�ن ر�اە� ما أب�ع الرجل ��

ى.. �ان لد�ه ال�ق�ـن أال ترى هـذا؟ كـان �ستطيع أن �جعل ال���
ء.. أي شـيء.. كـان زع�ـم حـزب مـن الدرجة �

نفسه يؤمن �أي ��
األو�..

؟ - أي حزب تع��
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- أي حزب..
: � ثم سأل��

- هل تفهم الس�ب الذي جعله �ذهب هناك؟

ە لو رآە � أعرف وأعطيته التق��ر إ�اە �� ي��� قلت: إن��
� لهفـة وغمغـم �ـأنـه (سوف �صلح) ثم �ادر إ�

مناس�ا.. نظـر لـه ��
الفرار �ما غنمه..

هكذا وجدت نف�� مع حزمة خطا�ات وصـورة الفتاة..
� أنها جم�لة.. أعرف أن ح�� ضوء الشمس �مكن أن أدهش��
�كذب، ل�ن ما من ط��قة تخدعـك ب�ظهار مالمح الصدق
� هذا الوجـه.. �مكنها أن تص�� دون تحفـظ

والصفاء ال�اد�ة ��
� نفسها..

ذهنـي وال شـكوك.. �ال تفك�� ��

قررت أن أذهب وأعطيها صورتها والخطا�ات

فضول؟ نعم.. مع شعور آخـر.. لقد انت� كـل ما �ان
(كورتز).. عاجه.. خططه.. محطته.. لم تبق إال ذكراە
وخطي�ته.. وقد أردت أن أتخلص من هذە أ�ضا �� ال ي��� �� إال

ال�س�ان

ال أعرف حقا ما الذي أردتـه.. ر�ما هو ن�ع مـن الوالء الال
شعوري.. ال أعرف.. ال تفس�� لـدى.. ل��� ذه�ت أللقاها

� الشارع السا�ن
� الشامخة ��

� الم�ا�� وعند ال�اب العا�� ما ب��
ة، رأيته ع� المحفة.. � مق��

المزخرف، �أنه زقاق معت�� �ه ��
�فتح فمه �شدة �أنما ل�لتهم �ل األرض �من عليها من ���
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�ان مازال ح�ا �أنه ظل أ��� قتامة من ظـل الل�ـل ملفوفا
� كفن ال�الم ال�ليغ

�عنا�ة ��

�دا �أنه �دخل الب�ت م�.. ومعه حاملـو المحفة وحشد
المتع�دين و���ة الدغل.. وق�ع الطبول وقلب الظالم.

� وهج
�ة.. وذكـرى ما قاله هناك �� �انت لحظة ن� لل��

� الغا�ات الص�ـور، وتلك الجمل المهشمة.. �لها عادت ان ب�� الن��
.. سمعتها بوضـ�ح �كـل ما فيها من �ساطة مخ�فة وتذكرت ما ��

قاله �� يوما

ء ف�� لم تدفع �
�� �

كة �� .. ال �خص ال�� - هذا العاج �له ��
� أن ا جدا ماذا تحسب واج�� ثمنه.. أنا جمعتـه وخاطرت كث��

أفعل؟ أقاوم؟ ال أ��� سوى العدل..
لم يبغ سوى العدل.

كررت هذە الع�ارة لنف�� وأنا أقـف أمـام �اب مـن خشب
� من وراء الزجاج.. .. و�ذ انتظرت شعرت �أنه يرمق�� � الماهوج��

� ت�دو �أنما �� تكرە الوجود �له تلك النظرة ال��

� غرفة فاخرة متغطرسة بها
كـان الغسق يه�ط.. وانتظرت ��

ثالث نوافذ ترتفـع مـن األرض إلـى السقف.. المدفأة من رخام
� ث�اب سود ورأس شاحب..

أثرى، وثمة منضدة ثمينة جاءت ��
� الغسق.. �انت تل�س الحداد برغم أن عامـا مـر

تطفـو نـحـوى ��
ع� وفاتـه.. منـذ �لغتهـا األخ�ـار.. ل�ـن �ـدا أنـهـا س�نع�ه لأل�د

� �ديها وقالت أمسكت ب�دى ب��
- سمعت أنك قادم..
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ة السن جدا.. ل�ست طفلة. الحظت أنها ل�ست صغ��
�انت لديها قدرة ناضجة ع� اإلخـالص.. علـى التصديق..

ع� المعاناة

و�دا �أن �ل ضوء المساء الح��ن قد اتخذ ع� جب�نها
ملجأە.. و�أن حاجبيها محاطان بهالة رماد�ة

�
تنظر عيناها �� من خاللها.. و�انت تحمل رأسـها الح��ن ��

فخر ��ل هذا األ�.. و�أنها تقول:
- أنا.. أنا فقط أعرف ك�ـف أحـزن عل�ـه �مـا �ستحق..

� �� د� والحظت أنها لم تكن من تلك المخلوقات ال��
للزمن �لعب بها �مـا �شـاء.. �ال�س�ة لها مـات (كورتز) أمس..

ء ذاته سمعتهما معا ورأيتهما معا �
� أشعر �ال�� وقد جعلت��

: ما الذي أفعله هنا؟ � هلع سألت نف��
و��

� أن أجلس فجلسنا سألت��

� رفق ع� المنضدة، فوضعت �دها
وضعت الحزمة ��

عليهـا.. وغمغمت �عد دقائق مـن صـمت ح��ن:

- أنت عرفته ج�دا؟
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قلت
- العالقات الحم�مة تنمو ��عة هناك..
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- وأعج�ـت �ـه؟ مـن المسـتـحـ�ـل أن تعرفه وال تعجب �ه..
أل�س كذلك؟

قلت لها �ال راحة:
- �ان رجً� مرموقا..

� �حثا عن م��د من وق�ل أن �ستقر عيناها ع� شف��
ال�لمات، استطردت:

- �ان من المستح�ل أن

� تفكـر أنـه مـا مـن - تح�ه؟ أي صدق� أي صدق� ل�ن ح��
� نلـت كـل ثقتـه ال���مة.. عرفته أفضل من أحـد عرفه مث��

سواى
كررت �المها:

- عرفته أفضل من سواك..

ا�د � ر�مـا فعلت.. ل�ن مـع كـل �لمـة مـن �المها �ان الظالم ي��
ە وهج اإل�مان � الغرفة.. فلم يبق وامضا إال جب�نها األب�ض ين��

��
والحب.

واصلت ال�الم:

- أنت كنـت صـاح�ه.. صـد�قه.. ال �د أنك كنت كذلك ما
.. أشـعر �ـأن بوس�� ال�ـالم مـعـك.. دام أعطـاك هـذە وأرسلك ��
ال �ـد مـن أن أت�لـم معك.. ال �د أن تعرف أن�� كنـت جديرة �ه..
ل�س غرورا.. نعـم.. كنت أفهمـه أ�ثـر مـن أي واحـد ع� األرض..

ومنـذ مـاتـت أمـه لـم �عـد لـي مـن أحد �� �....
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ازداد الظالم كثافة

� � الحزمة الصح�حـة ر�ما أراد م��
لم أ�ن واثقا من أنه أعطا��

أن أع�� �حزمـة أخـرى رأ�ـت المـد�ـر يتفحصها �عد موت
(كورتز)..

والفتاة تت�لم �ال توقف.. تت�لم �مـا �شـرب رجل ظم�ن..

كنت قد سمعت أن أهلها لم يرحبوا �ـ (كورتز).. ال �د أن
الس�ب �ان فقرە.. وألس�اب كهذە ذهب إ� ح�ث ذهب

�انت تقول:

- �ان �جذب الناس إل�ه عن ط��ق خـ�ـر مـا فيهـم من
صفات..

� ث�ات وأردفت:
ونظرت �� ��

- تلك موه�ة العظماء..

�ان صوتها الخف�ض �لخص �ل األصوات األخرى مليئا
�
�الغموض والحزن واأل�.. خ��ر النهر وحف�ف األشجار ��

ال��ــــح وهدير الزحام.. وهمس من يت�لم ع�� حافة ظالم أ�دى
وهتفت:

- ل�نك سمعته.. أنت تعرف..
- نعم..

ء من القنوط. �
قالتها ���

ام ل�ل هذا اإلخالص.. ل��� خفضت رأ� �اح��
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� الظالم.. الظـالم الـذي ال أستطيع
لهذا النور الذي �لتمـع ��

أن أحميها منه.. �ل ال أستطيع أن أحمـى نف�� منه
� كرم:

وقالت ��
.. لنا� للعالم� - أ�ة خسارة ��

� عي�يها.. دموعا من
� آخر ضوء للنهار الدم�ع ��

ورأ�ت ��
الطراز الذي ال �سقط.

- كنت محظوظة.. كنت فخورا.. أ��� حظا من الالزم..
واآلن أنا تعسة.. لأل�د�

� ب��ق
�� �

ووقفت وشعرها األشقر �قتنص �ل الضوء ال�ـا��
.. فنهضت � ذه��

ء.. سوى �
- ومن �ل خططـه.. مـن كـل روعتـه لـم ي�ـق ��

ذكرى لنا..
قلت متعجً�:

- لسوف نتذكرە أ�دا..
- ومثاله� لسوف �قتدى �ه الناس دوما �انه الشمس..

- حقا..

ومـدت ذراع�ـهـا ألعلـى، فتـذكـرت ذلـك المشـهد.. هنـاك
واحـدة أخـرى مـدت ذراعيهـا وهـي تقـف علـى حـافـة ذلـك النهـر

فـى شم�خ..
قالت فجأة:
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- مات �ما عاش..
: � رو��

قلت وأنا أشعر �غ�ظ ��
- نهايته �انت جديرة �ح�اته..

- ولم أ�ن معه..
� شفقة الحد لها قلت لها راجفا:

�� �
� يتال��

و�دأ غ���
ة.. - كنـت معـه حتـى النـهــا�ة.. سمعت �لمـاته األخ��

قالت �صوت محطم القلب:
- أعدها ع� مسم�.. أر�ـد شـيئا أع�ـش معه..

كدت أ�خ فيها:

- أال �سمعينها؟
� همس مستمر من حولنا: الهول..

�ان الغسق يرددها ��
الهول�

قالت �� م�ة:
ة ألع�ش معها� فقد أحب�ته� - أال تفهم؟ أر�د �لماته األخ��

نهضت وقلت ب�طء: -
- آخر �لمة قالها �انت.. اسمك..

شهـقـت.. ثـم تـوقـف قل�ـي لـدى سـماع ال�خـة.. صـرخـة
انتصـار وألـم ال �مـكن وصـفـه:

- كنت أعرف هذا.. كنت واثقة�
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�انت تعرف.. �انت واثقة.. وسمعتها ت�� كـانـت قـد أخفـت
وجهـهـا ب�ـن كفيهـا �ـدا لـى أن الب�ـت سـ�ـنـهـار ق�ـل أن أهـرب..
ء.. �

أن السماء س�سقط ع� رأ�.. ل�ـن لـم �ـحـدث ��

و�سـاءلـت.. مـاذا لـو منحـت (كورتز) العـدل الـذي �ستحقه؟
ألـم �قـل إنـه لـم �ـرد إال العـدل؟ ل�ـن لـم أسـتطـع.. لـم أسـتطع أن

أخ�ـرهـا.. سـ�كـون الظـــالم أ�ثـر مـما �حتمـل..

☆ ☆ ☆
ف�غ (مارلو) مـن قصته فجلس صامتا.. فـي وضع (بوذا)

هة.. وفجأة قال المدير: المتأمل لم يتحرك أحد ل��
- لقد ضاع منا أول الجزر..

فرفعت رأ� ألرى أن أفق ال�حر تغط�ه الغ�ـوم ال�ث�فة..
والماء �م�� إ� نها�ـة األرض تحـت سماء مدلهمة..

�أنه �م�� إ� قلب ظالم هائل

جوز�ف كونراو – ١٩٠٢
 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس
المؤلف..
أشهر أعمال جوز�ف كونراد..
المصادر:
1
2
3
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Notes

[←1]
� ال�ونغو ال�لج�ك�ة.. ل�ن كـالم الراوي أقرب إ� العموم واإلبهام

أحداث الروا�ة التال�ة ستدور ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة
، من منطلق � نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

. طب���
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
          العدد رقم (46)

 
 
 
 
 

كتب الدم
 

تأل�ف: �ل�ف �اركر
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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..المؤلف
: مدرسة � ة العالم�ة تنقسم إ� مدرست�� �ما أن القصة القص��
(�� دی م��اسان)، ومدرسة (�ش�كوف)، فإن كتا�ة الرعب
: مدرسة (س��فن � ت�� � كب�� (المعا�ة) تنقسم إ� مدرست��
كينج)، ومدرسة (�ل�ف �اركر). ور�ما �ضم ال�عض إليهما �عض
� ال ) و(آن را�س) ال�� � ة مثل مدرسة (دین کون�� المدارس الصغ��
� أن

تمل الحد�ث عن مصا�� الدماء ف�ما ي�دو.. ال شك ��
ا.. ا وابت�ار� ا وثقافة، ل�ن (�اركر) أ��� تجد�د� (كينج) أ��� عمق�

ور�ما غرا�ة..
� ل�ف��ول عام 1952،

ي، ُولد �� � �ل�ف �اركر �اتب ورسام إنجل��
�
� عوالم ال�تا�ة للرعب، ��

ا �� ا مهم� وقد استطاع أن �ص�� اسم�
� كتا�ة

ا، و�عد ثمان�ة أعوام قضاها �� وقت قص�� �س���
ا ألفالم الرعب. �ل إن

�
ا مرموق الم�ح�ات، ثم صار مخرج�

� أر�ح�ة مهن�ة: «لقد عرفت مستق�ل
(س��فن كنج) قال عنه ��

قصة الرعب.. إن اسمه �ل�ف �اركر»، و�� �لمة لم �ستطع
اجع عنها قط، ولم ي�سها النقاد �لما ذكر اسم �اركر. ال��
المش�لة األساس�ة �ال�س�ة للجمهور األم���� �انت �� تحمل
� أفالمه، و�� مش�لة لم تطل

�طان�ة (المزعجة) �� الل�نة ال��
� هوليوود.

�عدما ارتحل �اركر إ� (ب�فر�� ه�لز) �� النجوم ��
� أن ما تحتاج إل�ه لتقدم الرعب هو الخ�ال � رأ��

�قول �اركر: «��
وأصالة الرؤ�ة.. �جب أن �كون لك قصد ما.. ل�س األمر مجرد

ة المؤثرات الخاصة ع� الشاشة مهما �انت �ارعة...» �ع��
ا، قام �اركر �كتا�ة األفالم و�خراجها،

�
مثلما فعل كينج أح�ان

( �
ا) و(الط��ق الزئ��� � �عضها - (الماشون ن�ام�

والتمث�ل ��
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� الف�لم األول �ان مجاملة
و(المحرم) - ونالحظ أن ظهورە ��

مهن�ة لس��فن كينج.
� عام 1973 قام

ا ع� مهنة اإلخراج، ف�� لم �كن �اركر مستجد�
) عن مع مجموعة من زمالء الجامعة ب�خراج ف�ل�� (سالو��
م�ح�ة أوس�ار وا�لد و(المحرم) المقت�س عن قصة فاوست.
� �ما قام �عمل المؤثرات الخاصة وقد أخ�ج �اركر الف�لم��
� جاع الف�لم�� بنفسه. ف�ما �عد – �عد ما اشتهر �اركر - تم اس��

�ن. القص��
ا للرعب مثل ال�ات��نج وجاك ة جد� قدم لنا أ�قونات شه��
(1986): هنا قصة غ���ة عن رجل �ستحوذ عل�ه عف��ت اسمه
�ات��نج أرسله الش�طان �� �ص�ب الرجل �الجنون. و�عان ما

�ك�شف العف��ت أن جاك له طرقه الفعالة لحما�ة نفسه.
� نفس العام (1986) أخ�ج �ل�ف �اركر أول ف�لم من أفالمه

��
ا من �الس�ات الرعب الحديثة (الغاضب)، الذي صار واحد�

� الجح�م). Hellraiser وهو عن قصة له اسمها (سج��
ذر�ة الل�ل (1990): تحت مستوى العالم الوا�� توجد مدينة
�
� ق�� عتيق و��

��ة اسمها م�د�ان، ح�ث تح�شد األرواح ��
مجتمع اسمه ذر�ة الل�ل. القصة األصل�ة �� (�ا�ل) وقد أخرجها

�ل�ف �اركر بنفسه للشاشة.
رجل الحلوى (1993): قصة رهي�ة تعلمنا أال ننطق اسم رجل
الحلوى (�اندي مان) خمس مرات متواصلة أمام المرآة.. إنه
ا وتكون النها�ة م��عة. أخ�ج القصة برنارد روز، وقد �عود دائم�

� أجزاء تال�ة.
تم عمل استطرادين لها ��

) أخ�ج �اركر س�د األوهام (1995): عن قصته (الوهم األخ��
� م� �المناس�ة.

ا �� بنفسه هذا الف�لم. وهو ناجح جد�
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� لل�لمة
� �المع�� الحر��

هكذا نجد أن (�ا�ر) هو مؤلف س�نما��
�ما �ستعملها الفر�سيون، وهو قادر ع� الوصول للص�غة
األع� لفنه - �ما يراها - بتح��له إ� رؤى ع� الشاشة، ولهذا
�ان من العس�� ال�الم عن أد�ه دون ال�الم عن أفالمه.
ة كتبها عام 1984، وقد المجموعة التال�ة من القصص القص��

ة، وأرجو أن تروق لك. ل �عضها ألفالم شه�� حوَّ
د. أحمد خالد توفيق

☆ ☆ ☆
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ا من
�
هذە المجموعة من القصص ال تناسب بتات

ا.. ر�ما �انت هذە تقل سنهم عن ستة ع�� عام�
الع�ارة مستفزة وتغرى �التحدي و(عدم
جم �خ�� مسئوليته ع� الخوف).. ل�ن الم��

�ل حال..
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ال�اترنج وجاك..
لم �ستطع ال�اترنج قط أن �عرف لماذا انتخبته القوی �� ترسله
من الجح�م إ� (جاك بولو).. و�لما أرسل لس�دە �سأله: ماذا
أفعل هنا؟ �ان يتل�� الت��يخ ع� فضوله.. ل�س هذا ما �عن�ه..

عمله أن �فعل أو �موت وهو �حاول..
و�عد ستة أشهر من ال�حث عن (جاك) �دأ ال�اترنج �شعر �خطر

ا.. �ان ال�اترنج �خ�� االندثار.. إن لع�ة (المسا�ة) ال تف�د أحد�
� القروح و�خ�� الجذام النف�� (وهو مرض �ص�ب الش�اط��

السفل�ة)، �ما �ان �خ�� أن �صاب �فقدان أعصا�ه ف�قتل
� لحظة غضب.

الرجل ��
من هو (جاك بولو) ع� أ�ة حال؟

مجرد شخص �ستورد الخ�ار المخلل.. ح�اته منهكة وفهمه
، وتدينه ش�ه معدوم.. �

للس�اسة �دا��
إن الرجل �ان نكرة.. فلماذا يتعب نفسه مع أمثاله؟

لم تكن هذە م�ح�ة (فاوست) ولم �كن األمر يتعلق ب�يع
.. �

ء أن يتل�� اإللهام الفلس�� �
�� �

األرواح.. هذا الرجل ال يهمه ��
سوف يهز كتف�ه و�عود للخ�ار المخلل..

إال أن ال�اترنج ارت�ط بهذا الب�ت.. ح�� �دفع الرجل إ� الجنون.
.. ً

�انت مهمة ط��لة إن �انت لها نها�ة أص�
.. �ان كذلك ط�لة ح�اته.. ً

ظل (جاك بولو) أ��� الرجال جه�
فماذا �ملك العف��ت من فرص مع رجل مثل هذا؟

� أن
ا من الزجاج، ب�نما العف��ت �ان يرغب �� �ان الرجل سطح�

�
لق �� � � جراحه النفس�ة.. ل�ن مخال�ه �انت ت��

�غرس مخال�ه ��
�ل مرة..
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� ح�اته لم ت�دل من ال م�االته..
ح�� المصائب ��

ا »1 ا س�� « � س��
�ان الرجل يردد هذە الع�ارة �انتظام.. و�دا �أنه �ع�ش �فلسفة
لق � ا الهجمات ع� رجولته وطموحه وكرامته ت��

�
قدر�ة تامة.. تار�

لق قطرات المطر فوق رأسه األصلع. � من فوق ذاته، �ما ت��
ا واتجهت إ� أحد الفنادق ح�ث انتحرت فلم تركته زوجته سأم�

ي�ال.. لذا قرر العف��ت أن ي�س� عل�ه ب�عض الح�ل..
� هذا

� النهار، وقد أل��
ا �� ل�ن غ�اب الزوجة جعل الب�ت خال��

ع� ال�اترنج �عبء كب�� من الملل.. الساعات من التاسعة ح��
� من

ل، ف�ان �م�� � � الم��
الخامسة �انت ال تطاق وهو وحدە ��

ا غ���ة غ�� عمل�ة لالنتقام من هذا ا خطط� غرفة ألخرى راسم�
(البولو)..

�د �ان �عت�� قمة اإلثارة صار الوضع ال �طاق ح�� إن وصول ال��
� اليوم �له..

��
� المعتاد � �صل (جاك) ي�دأ الم�ح.. �ان ال�اترنج ي�دأ الروت�� ح��
.. عند ال�اب �ان �منع مفتاح (جاك) من فتح القفل.. � لل�سخ��

و�ستمر المسا�قة �عض الوقت.
.. ل�ن الرجل � ثم �دخل (جاك).. فت�دأ �ل أغط�ة المصابيح ته��
ا. ا س�� � �� س�� يتجاهل هذا األداء، مهما �لغ عنف الحركة، و�غ��

� الحمام �كون ال�اترنج قد ع� معجون األسنان حول
و��

المرحاض، وسد �الوعة الحمام �المناشف الورق�ة وح�� تحت
� أذن (جاك) �أش�اء

الدش �ان يتعلق �الستارة و�ــهمس ��
مش�نة.. �انت ط��قة ال تفشل ألن العمالء �انوا �حسبون هذە
ون من أنفسهم � األش�اء المش�نة أف�ارهم الخاصة.. من ثم �شم��

و�جنون..
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ل�ن هذە الط��قة �انت تفشل مع (جاك)..
� الحق�قة �ان من الواضح من مج��ات األمور أن ال�اترنج هو

��
ا �حق.. أ�ام �ال نها�ة �ضايق فيها .. �ان مرهق� ً

من س�نهار أو�
القط و�قرأ الصحف (ال�ائتة) و�شاهد التلف��ون.

� سجنه ط�لة (يونيو) و(يوليو) و(أغسطس).. ولم
ظل �عرق ��

�ظهر (جاك) أي اهتمام بتحرشات ال�اترنج.
ا، وقد �دأ ال�اترنج �فقد ثقته بنفسه. لقد �ان هذا محرج�

�� ال�اترنج..
�خ ال�اترنج..

� حوض سمك ال��نة فسلق
� ن��ة غضب غ� الماء ��

و��
األسماك.. ل�ن (جاك) لم ير ولم �سمع.

ا � س�تم�� خرق ال�اترنج أو� القواعد، وقدم التماس�
� النها�ة ��

��
ا لسادته. � م�ا��

� العل�ا.. وقد ق�لوا ال�الم إن الخ��ف هو فصل مناسب للش�اط��
معه.

سأله (�عل��ول) وصوته �سود الهواء:
- » ماذا ت��د؟ »

� عص��ة:
قال ال�اترنج ��

- » هذا الرجل.. »
- » نعم.. »

- » هذا الـ (بولو).. »
- » نعم.. »

- » ال أستطيع أن أخ�فه.. ال أستطيع ح�� إثارة اهتمامه.. أرجو
« .. � � عن تعاس��

أن ت�عدو��
� المرآة فوق المدفأة:

للحظة ت�دي وجه (�عل��ول) ��
- » ماذا ت��د؟ »
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�ان (�عل��ول) نصف دبور ونصف ف�ل.. لهذا ارتجف قلب
ا.

�
ال�اترنج خوف

- » أر�د أن أموت.. »
- « ال �مكنك الموت.. »

- » أر�د أن أس��دل.. »
- » ال �مكن.. »

� ال أستطيع تحط�مه.. » - » ل���
- « �جب أن تفعل.. »

- « ولماذا؟ »
- » ألننا نأمرك بهذا.. »

- » ول�ن لماذا هو �الذات؟ »
- » ألن أمه وعدتنا بروحه ل�نها لم تف �الوعد.. لقد خدعتنا..

لقد تا�ت عن ذن��ــها وأفلتت من أ�دينا، وه��ت إ�.... »
ولم �ستطع أن ينطق ال�لمة المحرمة التال�ة.. فأ�مل ال�الم:

- » �جب أن نتعقب (بولو).. �جب أن �عاقب �ذنب أمه.. ما
من عقاب �الغ القسوة �ال�س�ة أل�ة خدعتنا.. »

توسل ال�اترنج:
- » أرجوك.. أنا مرهق.. »

 منه.. »
ً

- » هات الرجل أو س�تعذب �د�
� المرآة. فقال ال�اترنج لنفسه:

وتال�� الخ�ال ��
- » أین کرامتك؟ ال�رامة �ا (�اترنج).. ال�رامة.. »

ان المدفأة. � ن��
�دافع اإلح�اط التقط ال�اترنج القط وأل�� �ه ��

فتفحم ع� الفور.
واستمرت العمل�ة المؤلمة.. فلم ي�د ع� الرجل ما �ش�� إ�
� األسابيع

�� � � أخ���� االس�سالم.. وقد قتل ال�اترنج قطت��
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� صارت التال�ة.. جلبهما (جاك) الس��دال قطته الع��زة ال��
ا.. رماد�

� المرحاض، ل�ن أثار غ�ظه ك�ف
القطة األو� أغرقها ال�اترنج ��

�
� م�شفة ودفنها ��

أن (جاك) حمل كتلة الفراء المبتلة ولفها ��
ا.. ا واحد�

�
، دون أن �لفظ حرف �

الفناء الخل��
القطة الثالثة شعرت بوجود ال�اترنج من ال�دا�ة، وقد منح هذا
� النها�ة تخلص منها �عدما

ال�اترنج ساعات مسل�ة.. ثم ��
� �شحذها ع� قطع األثاث ط�لة استفزە صوت مخالبها ال��

الوقت..
ا يرمق � المساء، وقف متصل��

ا ��
�
� عاد (جاك) إ� الب�ت منه� وح��

� �ل
� خلفها القط.. فراء قط. مخ قط. أمعاء قط �� الفو�� ال��

از: � � اشم��
م�ان.. قال لنفسه ��

�رة.. » �رة.. �� - « �الب ��
� الشقة و�ر�ل األبواب،

� هذا اإلنجاز ال�اترنج وراح يتواثب ��
ا �ش�ه الوحش و�قلب المزه��ات.. أخذ الوسادة وصنع منها ش�ئ�

ي.. الجائع إ� اللحم ال���
� �جمع �قا�ا القط.

ل�ن (جاك) ا�ت��
دفنه ثم دخل إ� الفراش لينام من دون وسادة.

� �جد �اد ال�اترنج �جن.. ولو �ان هذا �ل ما �فعله الرجل ح��
� غرفة الطعام، فما �� فرصة ال�اترنج؟

قطته وقد انفجرت ��
ة.. �ق�ت فرصة أخ��

إن ال���سماس قادم، ولسوف تأ�� اب�تا (جاك) إ� الب�ت، وقد
، ة من د�سم�� راح ال�اترنج ي�تظر �� لهفة انتهاء األسابيع األخ��
ب�نما �ان (جاك) �ع�ش ح�اته �أنه مؤلف قصة �حاول أال �قحم
� األحداث. ل�نه نظف حجرة اب�ت�ه واس��دل �المالءات

نفسه ��
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� حجرة
أخرى معطرة.. �ل إنه وضع شجرة ك��سماس ��

الجلوس.
� ال���سماس، ف�ان

جاء الجل�د.. وجاء األطفال ي�شدون أغا��
ا معهم.. ع� األقل �مكن االعتقاد لوقت قص�� أن هناك لط�ف�

ا ع� هذە األرض. سالم�
� �ن من د�سم�� جاءت الفتاتان محملت�� مساء الثالث والع��

�الهدا�ا.. وقد راقب ال�اترنج من الم�ان الذي اختارە إلدارة
المعركة االبنة الصغرى (أماندا).. لم ت�د ف��سة مفضلة للرعب..

�األحرى �انت مرع�ة �� نفسها..
.. فتاة أن�قة جم�لة ال تقل � ثم جاءت أختها (جينا) �عد ساعت��

ا عن أختها.. خطر�
�
جاءتا للب�ت �ضوضائهما وضحكهما.. ألقيتا �قا�ا الطعام ��

الثالجة وأعادتا ترت�ب األثاث.. الخالصة أن ال�اترنج شعر �أنه
م��ض..

ا نفسه � غرفة النوم، واعد�
ا �� � للضوضاء مخت�ئ�

راح �ص��
�االنتقام.

.. وهو � � غا�ة السعادة.. إنه من�ش �اب�ت�ه الجم�لت��
�ان (جاك) ��

�لعب دور األب الفخور.. ل�نه �ان �شعر �الذنب �س�ب
تع��ضهما لهذە المجازفة.. لو أل�� ال���سماس ألثار من حوله
الظنون.. �ل ل��ما أفسد خطته �لها وجعل العدو ي�ن�ه إ�

� �لعبها.. اللع�ة ال��
� الوقت المناسب للعمل..

�ال.. فلي�تظر ح�� �أ��
ا �دأ ال�اترنج أعماله العدوان�ة �أن قذف �ـ � الثالثة ص�اح�

��
(أماندا) من فراشها.. فركت عي�يها ونهضت لتعود إل�ه فقط

� و�تأرجح.. لتجد أن الفراش يه��
صحا الب�ت ع� الضوضاء و�انت (جينا) أول من دخل الغرفة:
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- « ماذا هنالك؟ »
- « شخص ما تحت الفراش.. »

- « ماذا؟ »
التقطت (جينا) ثقل الورق وانحنت لتنظر تحت الفراش..

ء.. » �
- » ال يوجد ��

� الغرفة معنا.. »
- » �ل هناك.. هناك من ��

دخل (بولو) الم�ان و�ساءل:
- » ماذا �حدث هنا؟ »

« .. � � الغرفة �ا أ��
ء �� �

- « هناك ��
قرر أن �كذب.. هذا هو الوقت.. و�جب أن تكون كذبته معقولة

ا: جد�
- « أيتها الحسناوان.. هذە مجرد كواب�س.. ال يوجد أحد..

سأف�ش الب�ت ل�ن ا�ق�ا هنا.. »
� ع� ، ثم عاد إ� اب�ت�ه الجالست�� � ف�ش الب�ت كن�ع من الروت��
�
ة شاح�ة �أنها ل�ست �� الدرج، وقد �دت (أماندا) صغ��

�ن.. الع��
ء.. » �

- » ال يوجد ��
هنا قرر ال�اترنج أن �ط�� المزه��ة من فوق مدفأة غرفة

� الهواء..
الجلوس. ووثب (جاك) ��

�ان �حاجة إ� النوم، ل�ن من الواضح أن (ال�اترنج) ال ينوي
� سالم. قال الب�ت�ه:

تركهم ��
ء غ�� �

 جهة ال�سار.. ال ��
ً

ا.. إن الب�ت مال قل�� ا س�� - » � س��
هذا.. ر�ما �ان هذا (�ا�ا ن��ل).. »

قالت (أماندا):
جا�ست)2 ؟ » - » ومن أدراك أن هذا ل�س (بول��
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� - » نحن أشخاص �الغون ال نؤمن �ال�عبع وال تلك األش�اء ال��
� الظالم.. »

تزحف ��
�عبع؟ لقد تأذت كرامة ال�اترنج من هذە ال�لمة. أن تصف قوى

الظالم �ال�عبع..
لن تكون هناك رحمة �عد اآلن.. س�كون هناك هلع.. س�كون

هناك دم. س�نهارون..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

ل �دوي �صوت � � المطبخ تعد العشاء، والم��
�انت (أماندا) ��

األ�شودة: �ا مدينة (ب�ت لحم).. نحن ما زلنا نرنو إل�ك..
فجأة ه�ت ر�ــــح �اردة أطفأت الموقد، فاقشعرت الفتاة واتجهت
لتغلق النافذة. هنا شعرت بوض�ح تام �أن هناك من ينظر إ�

ء.. �
ظهرها.. استدارت.. ال أحد.. ال ��

ء ما.. �
� قاعة الجلوس �ان (جاك) �م�ح مع (جینا) �صدد ��

و��
ا ��لتا ق�ض��ه. ب �ا�� فجأة دوى صوت عال �أنما هناك من ���

� من �د (أماندا).. ثمة صوت آت من الفرن.. وسقطت السك��
ء و�� تضع الد�ك الرو�؟ نادت �

أتراها أغلقت الفرن ع� ��
أ�اها والتقطت قطعة قماش ودنت من الموقد الذي �ان يرتج

� ف�ه.. �س�ب ذعر السج��
وصل (جاك) إ� المطبخ فقالت له:

� الفرن.. »
ء �� �

- » هناك ��
ج�ج.. � و��� ء يه�� �

ا.. �ل �� � �أنما �ان ي�تظر تفس��
أخذ منها قطعة القماش.. هذە جد�دة.. ي�دو أنك أب�ع مما

توقعت.. هذە �ارعة وأص�لة..
فتح الفرن فتصاعد ال�خار الساخن الحارق، والد�ك الرو�
�الداخل �دا أنه ع� غ�� استعداد ألن يؤ�ل.. �ان يتواثب
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ا ع� جدار الموقد.. ب �أجنحته وقد صنعت ساقاە ندو�� و���
ثم شعر �ال�اب المفت�ح، ففرد جناح�ه ووثب.. �ال رأس ي�ساقط

� �ل م�ان.. وراح يرفرف �أنما لم �خ��
منه الحشو وال�صل ��

أحد الطائر ال�ا�س أنه م�ت..
�خت (أماندا)..

� خ�ج فيها الثالثة من � اللحظة ال��
� الهواء ��

وثب الد�ك ��
المطبخ وأغلقوا ال�اب، فاصطدم �ال�اب وسال المرق من تحت

ا. ا دسم� الفتحة ثخين�
و��نما (جاك) �سند ال�اب شعر �السخط ع� ثقته بنفسه.. إن

 أ��� مما توقع..
ً

� �م�ه ح��
�� �

خصمه �خ��
.. و�ل ما استطاعت هو أن تنكر ما رأته.. أما (أماندا) ف�انت ت���
راحت تردد: ال.. ال وتهز رأسها �أنه طلسم ضد الهول الذي ما

ب ال�اب من الداخل.. زال ���
- » ما هذا؟ »

قال (جاك):
- » ال أعرف.. »

�رة؟ » طة أم طارد األرواح ال�� - » هل أطلب ال��
- » ال أحد منهما.. »

�ان �شعر أن الحرب �دأت.. الشبح كف عن األلعاب السخ�فة
ح لهما، ل�ن ال�د ا.. تم�� أن ��� � لهم جم�ع�

و�دأ �اإل�ذاء الحق���
ء موجود هنا معهم �سمع.. أن ال��

�ة الخالص.. �ان ال�اترنج اآلن �ستعد ل��
�عد قل�ل دخل إ� غرفة الجلوس فوجد (أماندا) نائمة ع�
� ال ت��ان.. وأين مستورد ا �عين�� األر�كة ب�نما أختها تقرأ كتا��

� الحمام ي��ــــح مثانته..
الخ�ار المخلل؟ إنه ��

ا.. هذا الوقت ع�قرى ومناسب جد�
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ا �ع�� مجال ��ها.. � نومها رأت (أماندا) ش�ئ�
ع�� الغرفة.. و��

� الفم..
ا له مرارة �� ا.. ش�ئ� ا خب�ث� ش�ئ�

�
ورفعت (جينا) عي�يها عن ال�تاب فرأت ال�رات الفض�ة ��

.. � .. �ل الشجرة �لها.. �ل الشجرة ته�� � شجرة ع�د الم�الد ته��
� حزم:

شعرت بتوتر ومدت �دها تهز أختها، وصاحت ��
« .. � - » أ��

ا أن �جد �ل ا فجرى إ� قاعة الجلوس متوقع� سمع (بولو) ش�ئ�
�الب العالم السف�� تح�ط �اب�ت�ه.. ل�نه وجد أنها شجرة ع�د

.. � .. ته�� � الم�الد.. ته��
نظر الب�ت�ه فوجدهما ترتجفان خلف األر�كة..

- » أخرجا من هنا.. »
و�ذ قال هذا �ان التلف��ون قد �دأ يرقص ع� رجل واحدة.. وكذا
� المدفأة.. وازدادت ال�عة إ�

السجاج�د.. ومحراك النار ��
�
درجة أن األجسام الخش��ة �دأت تلتهب وتصاعد الدخان ��

� الم�ان..
الغرفة.. وغادرت ال�تب رفوفها وراحت تتقافز ��

� �ل هذە األش�اء و�عقله تخ�ل (جاك) العف��ت يركض ب��
ا.. � وقت واحد.. ال�د أن هذا عمل شاق حق�

�حاول أن �حركها ��
.. ال �د أنه موشك ع� فقدان الو��
ر�ما �ان هذا هو الوقت الصحيح..

ة من ه��ت الفتاتان من ال�اب وقد امتأل جلدهما �اإلبر الصغ��
شجرة ع�د الم�الد..

اآلن �دأت األش�اء تفقد قدرتها ع� التحمل فانفجرت الشجرة..
� الجدار

ا من الزجاج لينغرس ��  حاص��
ً

ثم انفجر التلف��ون مرس�
المقا�ل.. وتمزقت ال�تب الثمينة.. فاضطر إ� أن �ع�� ظهرە

� حقل قنا�ل..
للغرفة وهو �غ� وجهه �كوعه.. �أنه جندي ��
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�انت (جينا) عند ال�اب تتوسل ألبيها �� �غادر الحجرة، ل�نه
�دأ �ستمتع �المواجهة المكشوفة..

ه�ع إ� ال�اب وخ�ج منه ب�نما أغلقت الفتاة ال�اب خلفه
وصاحت:

جا�ست؟ شبح أمنا؟ » - » ما هذا؟ شبح؟ بول��
إن فكرة أن تكون زوجته المنتحرة �� المسئولة عن �ل هذا،

�دت لـ (جاك) مضحكة �حق.
�انت (أماندا) تب�سم.. ر�اە� إنها تفقد عقلها.. لقد انهارت
ا ل�ل هذا � أعصابها ألن الح�مة لم �ستطع أن تجد تفس��

الجنون..
سألته (جينا):

- « ما هذا؟ أنت تعرف.. »
- » ال أعرف.. »

- » �ل أنت تكذب علينا.. »
« ..

ً
.. سأتم�� قل�� � - » أعتقد أن��
كنا هنا؟ » ؟ ت�� �

- » ماذا؟ تم��
.. أنا �حاجة ل�عض الهواء.. » - » سأجد من ينظف هذە الفو��

�خت الفتاة:
ا.. » - » ل�ن انظر لـ (أماندا).. إنها جنت تق����

ء.. �
.. وهذا س�فسد �ل �� ال لن ينظر لـ (ماندی).. لو نظر ل���

ل�س الوقت وقت انه�ار أو ضعف..
حاول فتح ال�اب ل�ن العف��ت أغلق المزالج.. أعاد فتحه

فأغلقه العف��ت ثان�ة.. �انت لع�ة مخ�فة..
ال �جب أن يتمادي ح�� ال يتمادى العف��ت.. فتح المزالج..

انغلق المزالج.. فتح.. انغلق.
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�انت الفتاة وراءە تنظر وال تفهم ما �جری.. فهمت أن أ�اها
� ل�ن المفتاح

ء ال تراە.. اتجه لل�اب الخل�� �
�خوض معركة مع ��

� الهواء وتهشم إ� غ�ار..
� القفل ق�ل أن ي�لغه ثم طار ��

دار ��
نظر إ� النافذة وع� الفور أغلقت هذە وأسدلت الستائر..

هنا �انت (جينا) قد فهمت خطة أبيها.. اندفع (جاك) �المجنون
نحو ال�اب األما�� ب�نما �انت (جینا) قد أزاحت المزالج..

وفتحت ال�اب.
لقد جن جنون ال�اترنج وهو يرى (جاك) �خ�ج من ال�اب.. �ل ما
تمناە أن يهشم جمجمته.. أن �فتك �ه.. ل�ن هذا ممن�ع حسب

.. ممن�ع لمس الضح�ة.. � القوان��
وقف (بولو) ع� الجل�د الزلق.. فعوی ال�اترنج و��� أعوام

تدر��ه.. لم �كن ي��د إال أن �قتل (جاك)..
وهكذا ع�� عت�ة ال�اب.. و�ان هذا خطأ ال �غتفر.. تعل�ماته

ا.. � �أال �غادر الب�ت أ�د�
تق��

سمع (جاك) صوت الماء المغ�� إذ راحت خطوات العف��ت
� ا خلفه� لقد حطم العف��ت قوان�� تذ�ب الثلج.. �ان قادم�

� �ان (جاك) �عرفها من قراءاته.. وجودە ال��
حاول (جاك) فتح البوا�ة ل�ن العف��ت أوصدها..

� كف�ه وقرر أن يهشم العظام إ� غ�ار. أمسك برأس (جاك) ب��
�انت اللمسة �� الخطيئة الثان�ة.. وقد تذكر ال�اترنج هذا �عد
ا فوات األوان.. وعرف عقاب ما ارتك�ه.. معناە أن �ص�� ع�د�

لهذا األ�له الذي �قف أمامه.
لقد ر�ــح (بولو) المعركة.

�
اآلن �ان (بولو) يرى المعالم الخارج�ة للش�طان ت�ش�ل ��

الثلج.. �أنها صورة فوتوغراف�ة تتكون ع� الورق.. إن العقاب
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� س�دە مرة قد �دأ.. لن يتمكن ال�اترنج من االختفاء عن عي��
أخرى..

- » أيها الوغد! »
قال (بولو) �سلطة مطلقة:

- » لن تت�لم ح�� أطلب منك.. هل تفهم؟ »
- » نعم.. »

- » قل: نعم �ا س�د (بولو).. »
- » نعم �ا س�د (بولو) »

وتد� ذ�له من خلفه �أنه �لب جلد �الس�اط..
- » ل�نهم س�ظفرون �ك برغم هذا.. »

- » من هم؟ »
- « أنت تعرفهم.. »
- « قل اسمهم.. »

� فخر:
أجاب ��

- » �عل��ول.. قوى الظالم.. »
� أب�ع منهم؟ » - « ال أظن.. ألم أبرهن ع� أن��

� مرارة:
وافق العف��ت ��

« ..�� « -
و�دأ يرتجف �أنه طفل ضل ط��قه.. فقال (جاك):

د.. �جب أن تعود للب�ت وت�دأ ت�سيق ما - « أنت �شعر ب��
أتلفته.. »

� وج (ه�ل�� � - » فقط هذا؟ ال ت��د معجزات؟ ال ت��د أن ت��
ان؟ » طروادة)؟ ال ت��د الط��

� رغ�اته.. �ل ما ي��د هو أن �سعد مع اب�ت�ه
ا �� �ان (جاك) �س�ط�

ا للخ�ار المخلل: ا ج�د� وأن �جد مورد�
ان.. » - » ال.. ال ط��
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ثم اب�سم واتجه إ� ال�اب، وق�ل أن �دخل قال للعف��ت:
- » هل تعرف ما أر�د أن أقوله؟ »

ا.. » ا س�� - » نعم.. � س��
� وجه

اب�سم (جاك) وفتح ال�اب ودخل و�ــهدوء أغلقه ��
(ال�اترنج).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� التالل والمدن
�� -2

�
لم �عرف (م�ك) أي متعصب س�ا� اختارە ل�كون رف�قه ��

� رحلة (يوغوسالف�ا). لقد سبق
السفر ح�� مر أول أسب�ع له ��

نذر �ذلك، وق�ل له إن (جود) ي�ت�� لساللة (أت�ال) ملك
�
أن أ

ض (م�ك) أن ما ق�ل هو من قب�ل الن�ا�ة. الهون، وقد اف��
� ط��ق �ال

لو أنه فقط صدق الرجل، لما �ان اآلن �قود س�ارته ��
�
نها�ة، �س�ارة (فول�س) �دا له أنها ض�قة �التابوت، �ص��

.. ر�اە� ل�م � للرجل الذي �ح�� له �ال نها�ة عن التوسع السوفيي��
.. و�ان (م�ك) ع� .. لم �كن ي�ناقش �ل �ان �حا�� ً

�ان مم�
وشك أن يهشم رأسه العن�د �المطرقة.

� فهمها لم �كن ضد �ل ما قال (جود).. �عض النقاط (تلك ال��
ا.. ل�ن ما الذي �عرفه ع� �ل حال؟ م�ك) �دت معقولة جد�
ا.. وعالمة لقد �ان (م�ك) مدرب رقص ب�نما (جود) �ان صحف��

� مهنته.
��

� ح�اته، إن
� الذين قا�لهم (م�ك) �� و�ان �شعر �أ��� الصحفي��

ء تحت الشمس.. خاصة �
� �ل ��

عل�ه أن �كون ذا رأى ��
ء �ال�س�ة �

� �انت خ�� بركة يتم�غ فيها، و�ان �ل �� الس�اسة ال��
ب.. األ�ل.. وح�� غازات لـ (جود) س�اسة.. التجارة.. الدين.. ال��

ال�طن س�اسة.
 إ� حد ال �طاق.. واألسوأ أن (جود)

�
.. مم�

�
ر�اە� لقد �ان مم�

ا وطالت ثرثرته مع لم ي�ال قط �ملل (م�ك).. ازداد �المه تعق�د�
�ل م�ل �قطعونه..

� أقرب فرصة.
كه �� � ولسوف ي��

وقرر (ما�ك) أن (جود) وغد أنا��
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ولم �فهم (جود) مدى ضحالة اهتمامات (ما�ك) �الس�اسة، إال
� رحلتهم مدافن وسط أورو�ا.. إن الف�� لم ي�د

وهم �قطعون ��
ونها. �ان ي�ثاءب � �ع�� أي اهتمام �اقتصاد أو س�اسات ال�الد ال��
. � ع� السالم العال�� � خطر االتحاد السوفيي��

وهو �جادله ��
�
و�ان عل�ه أن يواجه الحق�قة: (م�ك) �ملك عقل مل�ة تتم�غ ��
نقوش ع� النهضة واأل�قونات اليوغوسالف�ة. ل�نه ال ي�ا��

� جعلت تلك الثقافات لحظة �التناقضات والتعق�دات ال��
ا من مظهرە.. إنه نكرة تزدهر، ثم تضمحل. وعقله ل�س أ��� عمق�

.. وس�مة المظهر ال أ���
ا �المقاي�س � �ازار) ج�د�

�ان الط��ق من (�لجراد) إ� (نو��
ا و�ه عدد أقل من المط�ات. �انت اليوغوسالف�ة. �ان مستق�م�
� وادي (راس�ا) وما �انت منطقة يؤمها

� �ازار) تقع ��
مدينة (نو��

�
ا ع� أن يرى الدير �� ة، ل�ن (م�ك) �ان مصمم� الس�اح �ك��

� المدينة. ) غر�� (س��و�ا��
ة � �انت مغ�� لم تكن الرحلة ملهمة ألن الحقول ع� الجانب��
ة �الجفاف. ا ع� غ�� المعتاد، وقد تأذت قرى كث�� والص�ف حار�
� رأوها، و�ان هناك جو عام من اإلح�اط �خ�م ع� الوجوە ال��
ات وجوههم قاس�ة وحواجبهم ثق�لة وح�� األطفال �انت تعب��

� تنصب ع� الوادي. �أنها الحرارة ال��
� صمت، ل�ن الط��ق المستق�م �أي

اآلن �انا �قودان الس�ارة ��
ء �شغل العقل.. �

ط��ق مستق�م آخر، �ان �غرى �ال�حث عن ��
فماذا عن مشادة«   

�ساءل (جود):
- « لماذا �حق الجح�م ت��د أن ترى هذا الدير؟ »

� مزاج
�انت دعوة واضحة للشجار، فقال (م�ك) الذي لم �كن ��

قتا�:
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- » ما دمنا قطعنا �ل هذە المسافة.... »
ا تناول الدل�ل وقرأ �صوت عال: و�صوت حاول أن �جعله �ارد�

.. ومنها ما يتفق � - » هنا �عض من أفضل أعمال الفن ال���
النقاد ع� أنه ذروة فن مدرسة (راس�ا).. »

� ضيق:
قال (جود) ��

« .. � ء هنا تحفة فن�ة �ما �قول هذا ال�تاب اللع�� �
- » �ل ��

- » إن �� إال ساعة �عدها نواصل الرحلة وتح�� �� عن
� (ساندزاك) .. »

�� � المعونات المال�ة للمزارع��
 من هذا ال�حث

ً
- » أنا فقط أحاول أن أدير محادثة مف�دة �د�

الذي ال ي�ت�� عن التحف الفن�ة ال���ة.. »
- » أوقف الس�ارة.. »

- « ماذا؟ »
- » أوقف الس�ارة.. »

توقف (جود) �الس�ارة (الفول�س) ع� جانب الط��ق فغادرها
ا من الس�ارات والمارة، فاتجه إ� (م�ك). �ان الط��ق خال��

ا ما. جانب الط��ق وجلس القرفصاء يتفحص ش�ئ�
� � المشاجرة ال��

قال (جود) �صوت غاضب، وهو ما زال �أمل ��
�شتهيها:

- » لماذا جعلتنا نتوقف؟ «
ة �مسك بها (م�ك) و�انت موشكة ع� �انت هناك ن�تة صغ��

تك��ن ال�ذور.
قال (جود):

« ..
ً

- « سألتك سؤا�
عاد (م�ك) إ� الس�ارة وواصال رحلتهما.. �انت الرا�عة �عد
�
الظهر وما زالت أمامهما ساعة من الق�ادة ح�� ي�لغا (نو��

�ازار).
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

. و�انت رائحة الص�اح حادة � ا ل�نه غ�� دا��
�
ق �ان اليوم التا�� م��

. � األنف �أنها الفلفل أو األث��
��

� م�دان (ب��والك)،
�ان (فاسالف ي�لوفسك) يرقب الحمام ��

� عجالت الس�ارات الم�عة. و�ان �ع�ث مع الموت إذ يركض ب��
� ال�لدة.

�شعر �الشوق واإلثارة مثله مثل أي طفل وأ�ة امرأة ��
ر�ما لهذا �لعب الحمام بهذا الخرق ألنه يتوقع أال �حدث له

� يوم كهذا.
ء مؤذ �� �

��
� الم�دان، وقد

�الفعل �انت أول المجموعات قد اح�شدت ��
� �انوا تغ�ب واحد أو اثنان �س�ب المرض ل�ن االحت�اطي��
� �ل م�ان ترى معجزات الت�سيق.. �ا للحماسة� �ل

جاه��ن. ��
واحد �عرف ما عل�ه �الض�ط أن �فعله. ال تدافع وال �اخ..

� الم�دان من ق�ل الفجر
.. لقد �ان ��

ً
ا ط��� لسوف �كون يوم�

وف��ا). ب القهوة، و�تابع تقار�ر األرصاد من (ب��س�ينا) و(م�� ���
ا مثله. لقد �انا ا متع�� وع�� الم�دان يرى (مس�نجر) قلق�
، أما اآلن فهما خصمان ولن يت�لما ح�� ت�ت�� � صد�ق��

المسا�قة. عليهما اليوم أن يت�فا �أنما ال �عرفان �عضهما، وال
ي��ادال ح�� االب�سامات. ألن �ل واحد ال يهمه إال انتصار �لدته.

اآلن ارتفعت قدم (ب��والك) األو�.. وتم التأ�د من سالمة �ل
ء.. ثم غادرت القدم الم�دان وظلها �سقط ع� وجه ال�لدة. �

��
�ا لها من أ�ام.. �ا لها من أ�ام� أ�ام مليئة �المجد واألعالم تك��

� للجنة..
.. �أنه تذوق م�د��

ً
ا �ام� المرء عمر�

ان الرسوم دع أم���ا تنعم �م�اتها ال�س�طة.. تنعم �ف��
�
ء �� �

� هذا.. إن أروع ��
المتحركة والتكنولوج�ا.. فهو ال يرغب ��

� الج�ال.
العالم هو هنا ��



5198

� �لدة (بودج�فو) لم �كن المشهد أقل حي��ة.. برغم أنه �ان
و��

ثمة إحساس �الحزن هذا العام.. إن (ن�تا أو���نوفي�ش) المنظمة
ا تعمل مع � عام� المحب��ة للمدينة قد توف�ت.. لقد ظلت ست��
مواط�� (بودج�فو) وتخطط للمسا�قات التال�ة. و�انت لديها
ا. وقد حاولت اب�تها ا أف�ار تجعل العرض القادم أ��� إمتاع� دوم�
أن تتو� دور أمها، ل�نها �انت تفتقر إ� قدرة أمها المغناط�س�ة

ع� جعل الناس �عملون.
� ومدير �انت مهمة كهذە تحتاج إ� قائد هو خل�ط من ن��
حل�ة.. ر�ما �عد عقود و�عد مسا�قات أخرى، �ستطيع ابنة (ن�تا

أو���نوفي�ش) أن تنجح..
� الثامنة وست دقائق – غادرت أول قدم من

ع� �ل حال - ��
(بود�جوفو) خارجة من المدينة إ� م�ان التجمع ح�ث ت�تظر

زم�لتها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�
� السا�عة. برغم أنه لم �كن هناك من�ه ��

اس��قظ (م�ك) ��
� الفراش �ص��

غرفتهما المفروشة ب�ساطة �� (بيوجراد). رقد ��
� الفراش المجاور. ضوء خافت دخل

لتنفس (جود) المنتظم ��
من الستائر ال �غرى �الخروج الم�كر. اليوم �ذه�ان إ�
وف��ا).. هناك سوق ور�ما متحف.. ثم الج�ال.. (کوسفس�ا مي��

نعم.. اليوم ال �د من أن يرى الج�ال.
�انت الساعة الثامنة وال��ــع.

� لاللتحام �األجساد. اآلن استعدت أطراف المدي�ت��
وضع (فاسالف ي�لوفسك) �دە فوق عينه ليت�� الشمس، وتفقد

ا للمسا�قات ل�نه �اف.. ا جد� ا مناس�� السماء. ل�س يوم�
تناول (م�ك) و(جود) اإلفطار المكون من اللحم والب�ض مع
عدة أقداح من القهوة السوداء الج�دة. �انا اآلن ين��ان ز�ارة
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� وقت الغداء، ور�ما ز�ارة قلعة
وف��ا) �� (كوسوفس�ا می��

� التاسعة والنصف غادرا (بزار نوفا)..
� الع�. و��

(زف��ان) ��
ا اللهم إال من �عض المارة وسط تالل أحاطت �ان الط��ق خال��
�ة إال الغا�ات ال�ث�فة �جوانبها. لم تكن هناك صورة للح�اة ال��

�ر أو آخر �ع�� الط��ق. � من خ��
ا، ل�ن ما إن انتصف النهار � ال�دا�ة �ان غ�اب ال��� مبهج�

��
ح�� �دأ شعور �عدم الراحة �غمرهما.

وف��ا) �ا (م�ك)؟ - » أما �ان �جب أن نرى عالمة ط��ق إ� (م��
«

نظر للخارطة وغمغم:
- » ر�ما.. »

- » إذن أخطأنا الط��ق.. »
؟ هناك منحن�ان.. » � - » ك�ف نخ�ج من هذا الط��ق اللع��

- » هل معك سجائر ؟ »
« .. � - » انتهت منذ م�ل��

ا. المط�ات �أنها حفر تفصلها رواب �ان الط��ق يزداد سوء�
تحت العجالت.. قال (جود):

ء أفضل من هذا.. » �
- » حسن.. سنأخذ المنح�� التا�.. أي ��

ا �الض�ط ل�نه مخ�ج من الط��ق .. ل�س ط��ق� � ثم ظهر منح��
الذي �ال نها�ة والذي ينطلقان ف�ه.

قال (جود):
- » لقد صارت رحلة (سافاری) حق�ق�ة.. »

- » أين حاسة المغامرة عندك؟ »
« .. - « �س�ت أن أخذها م��

�انت (الفول�س) تصعد التل اآلن.. وع�� ثعلب الط��ق وراقب
�اء �أنه � ك��

لوقت ط��ل إذ تندفع الس�ارة نحوە، ثم ابتعد ��
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�
أم�� ال �عرف الخوف..

� هذە اللحظات التحمت �ق�ة األطراف خارج م�دان المدينة.
��

لقد صارت المدينة خال�ة �ال�امل. لم يبق ح�� المر��
والشي�خ.. لم �حرم واحد من متعة المسا�قات. خ�ج الجميع
� واألطفال وال�سوة الحوامل. �ان � والمكفوف�� ح�� المعوق��
ا ألنه ما القانون يرغمهم ع� الحضور ل�ن لم �قتض األمر إرغام�

� أن �ضيع الفرصة.
� رغب �� � المدي�ت��

من مواطن ��
�جب أن تكون المواجهة شاملة.. مدينة ضد مدينة.. هكذا �ان

ا.. األمر دوم�
.. مواطنو (ب��والك) ً

ة �ان الحشد مكتم� عند الظه��
ا عن العيون � ال� �ع�د�

� تخ�� و(بود�ج�فو).. وسط التالل ال��
ة.. المتح��

ات ألوف األجساد ات ألوف القلوب ت��ض ��عة.. ع�� ع��
ة.. متوترة.. خطواتها تهشم األعشاب وتقتل الحيوانات الصغ��

التالل تردد صوت خطواتهم..
� جسد (بود�ج�فو) �انت هناك مشا�ل.. فالخ� لم �كن

��
ا ولذا �ان هناك عبء كب�� ع� هذا الموضع من يتحرك ج�د�
المدينة، ل�ن تم التعامل معه برجولة، فالمسا�قة �انت تهدف
إ� أن �صل الم�سا�قون إ� حدود االحتمال.. إال أن نقطة
. و�ان االنه�ار �انت ق���ة أ��� ما �جرؤ أحدهم ع� التفك��
� قد أدى إ� أن تكون األجسام أضعف موسم الحصاد الس��
ا للخطر واإلرادات أوهن. لم �كن الخ� الضع�ف وحدە مصدر�
� �ان ينذر �مشهد هاللك ال �مكن ل�ن ضعف المتنافس��

تصورە.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أوقف الشا�ان الس�ارة.
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- » هل �سمع هذا؟ »
لم تكن أذنا (م�ك) ع� ما يرام منذ مراهقته �س�ب إدمانه
� سمعها موس�قا الروك. وغادر (جود) الس�ارة.. إن الضوضاء ال��
�
� قلب األرض ذاته.. ��

لم تكن مجرد صخب.. �انت رجرجة ��
منا�ت الج�ال.

هل هو رعد؟؟ ال.. إنه منتظم أ��� من الالزم. وسمعه (م�ك)
�دورە فأطل من نافذة الس�ارة.

� رؤ�ته »
ا ما �ان فأنا راغب �� - » ما هذا �حق السماء؟ أ��

اب�سم (جود) وهو عائد إ� الس�ارة:
- « ي�دو �أنه صوت مدافع.. مدافع عمالقة.. »

ع�� عدسات نظارته المق��ة، رأى (فاسالف ب�لوفسك) المسئول
عن ال�دء، يرفع مسدسه. رأي الدخان األب�ض �خ�ج من الفوهة

دد ع�� الوادي. ثم سمع الصوت ي��
لقد �دأت المسا�قة.

ا.. هنا مدي�تان �ستعدان للخطوات األو� �ان المشهد رهي��
� هذە المعركة الطقوس�ة.

للقاء ��
ا.. وقد رفعت

�
� ت�دو (بود�ج�فو) أقل ث�ات � المدي�ت�� ومن ب��

� صع��ة
المدينة قدمها ال��ى لت�دأ الزحف.. ال مش�لة إال ��

� وجدت ت�سيق الحرقف مع عضالت الفخذ. �عد خطوت��
المدينة األمر أسهل، و�دأت ت�سق حركة الناس �أنهم واحد.

- » هل سمعت طلقة؟ »
�ان هذا سؤال (جود).

فهز (م�ك) رأسه.
- » هل تدر��ات ج�ش؟ »

واب�سم وقد تخ�ل عناو�ن الصحف: مناورات عسك��ة
ء �

ا عن عيون الغرب. ��� � قلب (يوغوسالف�ا).. �ع�د�
سوفي�ت�ة ��
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� �
من الحظ �مكنه أن �ظفر بهذا التحقيق.

بوم� بوم�
� السماء والرعد أع� اآلن.. ي�دو �أنه صوت

هناك طيور ��
مدافع.

قال (م�ك):
« .. ب أ��� - » ال أظن أنه من الخ�� أن نق��

- » �جب أن أرى ما هنالك.. »
ض أن نكون هنا.. » - » ل�س من المف��

- » أنا لم أر أ�ة عالمات أو الفتات إنذار.. »
� �دأ ال�اخ.. و�انت ال�لمات قد خرجت من ف�ه �صع��ة ح��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

�انت (بود�ج�فو) ت�خ �خة الموت.. هناك من مات من
�
� الخ� الضع�ف، وقد �دأ ن�ع من التف�ك ��

الضغط ��
المنظومة. هناك من تخ� عن جارە وجارە تخ� عنه، وتهاوى
��� ج ��عة مخ�فة، ب�نما �ان فشل أي جزء ��� تك��ن ال��

� �حمل ال يوصف ع� األجزاء األخرى.
�ل��

� صنعها مواطنو (بود�ج�فو) من لحمهم ودمهم إن التحفة ال��
ت، ثم هوت �أنها ناطحة سحاب فجرت �الدينام�ت.. تع��

� الدم.. �ان مقط�ع ي�� راح الخ� المهشم ي�صق الناس �أنه ��
ثم هوى إ� األرض ب�نما ارتخت أطرافه األر�عة. وتهاوي الرأس
العمالق الذي �ان �لمس السحب منذ قل�ل، ع� عنقه. و�خ

ة آالف فم �خة واحدة �أنها توسل إ� السماء. ع��
ك�ف ي�ت�� اليوم األعظم.. يوم األ�ام.. بهذە الصورة وسط

األجساد الم�ساقطة؟
- « هل سمعت هذا؟ »



5203

ا �ال شك.. ل�نه عال �ش�ل �صم األسماع. �� ا ���
�
�ان صوت

ا وتقلصت معدة (جود) ونظر إ� (م�ك) الذي �ان شاح��
�المالءة..

وأوقف (جود) الس�ارة. فقال (م�ك):
- » ال.. »

ا. �ان (جود) ا جد� � وال�اخ يتعا�. و�ان دان�� �ان صوت األن��
ا لمشهد عسكري مه�ب �أن يرى �ل الج�ش الرو�� اآلن متأه��

هناك عند الهض�ة التال�ة.
�
ا.. ذكرته بتصوراته �� �ة جد� ل�ن هذە ال�خات �دت له ���

�ن طفولته عن الجح�م.. لقد ��� هذە المخاوف منذ ع��
ا، ل�نها اآلن تعود له طازجة. عام�

قال (م�ك):
- » لو لم تقد أنت الس�ارة فسوف أقودها أنا.. »

وغادر الس�ارة ووقف أمامها.. �عد لحظة تردد التمعت عيناە
ا �عدم التصديق. استدار إ� الزجاج األما�� ووجهه أ��� شح���

مما �ان وصاح:
- » ر�اە�! »

�صوت مألە الغث�ان الذي حاول أن �س�طر عل�ه. و�ان صاح�ه
ا هناك �ج�� الذك��ات. ما زال جالس�

- » جود� »
رفع عي��ه ل�جد أن الط��ق قد أظلم ع� �عد أمتار من الع��ة..
ا من الدماء. حاول أن �جد ا كث�ف� �أنه المد يزحف عليها.. مد�

ا لما يراە فلم �ستطع..  هذا �الفعل دم.. ال يوجد تفس�� � تفس��
.. دم �ال نها�ة وال حدود..

ً
أ��� تعق�

� للس�ارة.. ولمعت عيناە. وثب (م�ك) إ� المقعد الجان��
- » تراجع.. »
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�حثت أصابع (جود) عن االشتعال.. �ان مد الدم قد �لغ
العجالت األمام�ة وأمامهما صار لون العالم أحمر. ل�نه لم

�حاول �شغ�ل الع���ة.
- » ال �د من أن نرى.. ال�د.. »

�
.. هذا ال �عن�نا �� ً

ء نفعله إال االبتعاد حا� �
- » ال يوجد ��

ء.. » �
��

- » تحطم طائرة؟ ال دخان.. »
.. بوسعه أن �قرأ عن ً

� الرح�ل حا�
ا �� ل�ن (م�ك) �ان راغ��

ء �
ا.. اليوم �ل �� � الصحف.. �مكنه أن يرى الصور غد�

المأساة ��
� نها�ة

ء �مكن أن �كون �� �
طازج وال �مكن التكهن �ه.. أي ��

هذا الط��ق الدموي..
أدار (جود) المحرك، ب�نما جوارە راح (م�ك) �كن �صوت
لق.. قال � خف�ض. وانطلقت الفول�س وسط الدماء وعجالتها ت��

(م�ك):
- » أرجوك.. ال.. »

قال (جود):
- » �ل �جب.. �جب.. »

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ع� �عد �ضع �اردات، أفاقت مدينة (ب��والك) من الصدمة،
� تكومت ع� � راحت تنظر إ� �قا�ا عدوتها.. ال�� و�ألف ع��
� مبتعدة

ش�ل ج�ل من األجساد فوق األرض. راحت تم��
�ان الهواء. ل�نها احتفظت وأقدامها تهشم الغا�ة وذراعاها ت��

بتوازنها برغم الهلع الذي �دأ �غزو القلوب.
� الس�ارة والشمس فأل�� �ظله ال�ارد.. و�ذ مشت ع�� برجها ب��
� دموعه، و(جود) لم �لحظ إال أن الشمس ا ب�� لم ير (م�ك) ش�ئ�
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توارت للحظة.. ر�ما �انت سحا�ة عابرة..
� تلك اللحظة لرأي رأس (ب��والك).. الرأس

فلو أنه نظر ألع� ��
المزدحم للمدينة المجنونة يتجه نحو التالل. لو نظر لعرف أن
هذە ال�الد تتجاوز قدرته ع� الفهم.. ولعرف أنه ال يوجد ما
� هذا الركن من الجح�م. ل�نه و(م�ك) أضاعا آخر

�مكن عمله ��
� الح�اة.

فرصة لهما.. ومن هذە اللحظة لم �عد لديهما أي أمل ��
، فرأ�ا خرائب (بود�ج�فو).. لم يتصور دارا حول المنح��
خ�الهما وجود مشهد بهذە الوحش�ة قط.. �انت جثث رجال
ا �فوق م�دأ الغث�ان.. ا. �ان مشهد� و�ساء وأطفال تختلط مع�
اقة.. ت�حث عن �لمة تقولها � أمامه ي��� العقل إ� �عة ال��
لنفسك: هذا ال �حدث.. هذا حلم �الموت ول�س الموت نفسه.

� هذا الجدار..
ل�ن المنطق ال �جد ثغرة ��

لقد سقطت مدينة (بود�ج�فو).
وا ع� األرض.. هؤالء ستة وثالثون ألف مواطن وس�عمائة انت��
ون ع� �ل الذين لم تقتلهم السقطة أو االختناق �انوا �حت��
حال. لم يبق إال المعوقون الذين �قوا يراقبون المشهد، و�انوا

� أال �صدقوا.. � محاول��
اآلن ينظرون إ� هذا المشهد الوح��

�ان (جود) أول من خ�ج من الس�ارة.. لم �كن من حطام طائرة..
ها يرتدي ان.. ال رائحة وقود. ل�ن كومة من األجساد أ��� ال ن��
ا حول الصدور والدروع تتصل �ح�ال �الغة الطول، و�لما دروع�
� نظر (جود) أ��� دهش لهذا النظام الغ��ب الذي ي��ط ب��

األجساد و�عضها.
لس�ب ما تم ر�ط هؤالء القوم �الح�ال، وال�عض �ان يركب ع�
�
ة غاصت الرءوس �� � كرة كب��

ظهر جارە. وال�عض �ان ��
داخلها.

دوت طلقة أخرى..
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نظر (م�ك) ألع�..
� �دە.. دنا

ا �� ا و�حمل مسدس� � األجساد �ان رجل �ل�س معطف� ب��
منه (م�ك) وصاح �صوت عال �س�ب الضوضاء:

- » ما هذا؟ »
نظر له الرجل بوجه رمادي مثل معطفه.

- » أە؟ »
. � وقطب جب�نه من خلف ع��ناته الغل�ظة وهو ينظر للقادم��

فصاح ف�ه (م�ك):
- » ماذا جرى؟ »

ا.. �ان �ان من الجم�ل أن ��خ.. من الجم�ل أن ي�دو غاض��
�حاجة إ� شخص ما �لومه. وشعر �الصوت �ختنق �الدم�ع:

- « �ا� عل�ك قل �.. »
لم �فهم الرجل �لمة مما �قول المعتوە الشاب، ل�نه فهم أنه
ا �عيون المو�� تنظر �ة. م�� نحوە (م�ك) شاعر� � يت�لم اإلنجل��

له. آالف العيون.
عند قدم�ه شعر (م�ك) �من �حاول الوصول إل�ه.. لم يرد أن
�
ينظر ل�ن ال�د لمست حذاءە فاضطر إ� النظر. شاب يرقد ��

وضع مستح�ل �أنه صل�ب (سواس���ا)3.. وأراد (م�ك) أن �أخذ
مسدس الرجل �� �منع الشاب من اإلمساك �ساقه.. �ل إنه أراد

قاذف لهب ل�محو �ل هذا الرعب..
� فمه

نظر إ� ذي المعطف فوجدە �ضع فوهة المسدس ��
و�طلق الرصاص.. ثم �سقط ع� األرض..

 ال�لمات لال أحد:
ً

صاح (م�ك) قائ�
- » �جب أن.. أن.. »
قال (جود) من خلفه:
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- » �جب أن.. �ساعد.. »
- » �جب أن نرحل.. »

� ي��د قولها.. نرحل.. ن�تعد عن �ل �انت هذە �� ال�لمة ال��
ة.. األ�دي المحت��

- » ال �د من رجال دين.. »
ة ع� �ل هذا �ان من غ�� المعقول أن تؤدي الصلوات األخ��
الحشد.. س�حتاج هذا إ� ج�ش من رجال الدين.. س�حتاج إ�

مك�� صوت لتالوة الصلوات..
عاد الرجالن إ� الس�ارة.. ل�نها �انت محتلة..

�ان (فاسالف ي�لوفسك) �جلس خلف عجلة الق�ادة �حاول
� � المرة الثالثة فعاد بها القهقرى.. ورأى الرجل��

�شغ�لها.. دارت ��
يهرعان نحوە وهما �شتمان..

� �قة الع��ة ل�نه �ان الح�م.. و�انت عل�ه
ا �� لم �كن راغ��

�
واج�ات.. لقد هل�ت مدينة وعل�ه أن �منع األخرى من أن تال��

. �جب أن �لحق �ـ (بووالك) و�ت�لم معها.. لو فشل نفس المص��
ە.. لحدثت �ارثة أخرى، ول�ان عل�ه أن يواجه ضم��

جری (م�ك) نحو (الفول�س) وهو ��خ، ل�ن (فاسالف
� الممر

ي�لوفسك) لم ي�ال �ه وهو �عالج مسار الع���ة ��
� النها�ة �دأ (م�ك) �فقد قدرته ع� الركض فتوقف

الضيق.. ��
� ظهرە، و�داە ع� ركب��ه. وث��

صاح (جود):
ا.. » - » الوغد� إنه ال �ستطيع أن �قود ج�د�

« . � - » �جب أن نلحق �ه.. ع� القدم��
� الس�ارة.. »

- » ك�ف؟ نحن ال نملك خارطة.. إنها ��
- » �ا إل�� الع�� القدير� »

وراحا ي��عان آثار العجالت الدم��ة ع� األرض. وقال (جود):
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- » إنه يتجه إ� ال�سار نحو الج�ال.. »
- » ال�د أنه جن.. »

قال (جود):
- » أال ترى �ا (م�ك)؟ �لهم �ان �عرف أن هذا س�حدث. لقد
غادر الناس مزارعهم.. لن تكون هناك س�ارات.. لن �مر أحد إال

س�اح حم�� مثلنا.. وأؤكد لك أنه ما من سائح س�توقف لنا.. »
� الدم..

�� � ا.. �انا اآلن ي�دوان �الجزار�ن غارق�� �ان محق�
ا. وعيونهما مجنونة تمام�

� نفس االتجاە الذي م�� ف�ه.. »
�� �

- » �جب أن نم��
� التالل.. ل�نه �ان ي��د أن ي�تعد

وأدرك (م�ك) أن أمامهم ل�لة ��
�أ�ع وقت ممكن عن أرض الموت هذە..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 من الهلع والجنون �دأ

ً
� (ب��والك) خ�م جو من السالم.. �د�

و��
ن�ع من تنم�ل الذهن.. قبول العالم �ما هو �الخراف..

� نظام
هم م��وطون ح�ث هم �الح�ال، �ل واحد إ� صاح�ه ��

مح�م ال �سمح �أن �طو صوت ع� اآلخر..
ا.. صاروا ذلك العمالق الذي ا واحد�

�
صاروا فكرة واحدة.. هدف

اعة أن �أتوا �ه إ� الوجود.. لقد ذا�ت الفرد�ة فلم �عد حاولوا ب��
� أمر واحد ال �قاوم..

إال وجدان جم�، أذاب ألف صوت ��
و�ان هذا األمر �قول: امضوا�

ومشت (ب��والك) نحو التالل �خ� ا�ساعها نصف م�ل.. وقد
خ�مت ع� الجميع فكرة واحدة..

ا �حسب أنه ال
�
ا مجنون

�
ا عمالق

�
إنهم ال �موتون.. صاروا ك�ان

�موت..
�ا وجدا أنها ول.. فلما اق�� شم (م�ك) و (جود) رائحة الب��
� خندق ع� جانب الط��ق.. ل�نها لم

(الفول�س) قد سقطت ��
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�
ق. تح��

ا عن ا ومنه خ�ج جسد (فاسالف) غائ�� �ان �اب السائق مفتوح�
. الو��

أخرجا اللص من الس�ارة وأرقداە ع� جانب الط��ق..
فجأة فتح عي��ه ونظر لهما.. فسأله (م�ك):

؟ » - » هل أنت �خ��
للحظة �دا أن الرجل ال �فهم، ثم قال:

�ان؟ » � - » إنجل��
�انت لهجته ثق�لة ل�نها مفهومة..
- » نعم.. هل هناك ما يؤلمك؟ »

ا: �دا أن الرجل وجد هذا مسل��
- » يؤلم؟ أنا أموت.. »

« .. - » ال.. أنت �خ��
� ث�ات وتصم�م:

هز الرجل رأسه.. �انت سلطته مطلقة. وقال ��
- » سأموت.. »

: � قال له (جود) وهو يهزە � ي��� عي��ه مفتوحت��
- » قل لنا ما الذي �حدث هنا؟ »

ا.. مجرد انه�ار.. » - » حدث؟ �ان انه�ار�
- » ما الذي انهار؟ »

- » مدينة (بود�جفو).. »
ء؟ » �

- » سقطت من أي ��
ا.. » - « من نفسها ط�ع�

ء مهم.. فقط يرد ع� لغز �لغز آخر.. �
لم �كن الرجل �ج�ب ���

ا أ��� من الالزم:  أال �كون عدوان��
ً

سأله (م�ك) محاو�
- » إ� أين أنت ذاهب؟ »

- » إ� مدينة (ب��والك).. »
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� الموت �اللغز أم ال�الم.. ما جدوى الصمت؟ إن تردد الرجل ب��
ا.. المسا�قات لن تقام ثان�ة أ�د�

قال �صوت ناعم:
ة أعوام.. » - » (ب��والك) و(بود�جفو) تتقا�الن لل�اع �ل ع��

� أن هؤالء هم ضحا�ا المصارعة؟ » - » هل تع��
- » ال.. قلت لك إنهم سقطوا.. »

- » أين؟ »
.. �صنع � � ش�ل عمالق��

� الج�ال.. تتصارع المدي�تان ��
�� « -

ا من أجسادهم.. العينان.. األنف.. الفم �ل
�
ا عمالق الناس جسد�

ء.. » �
��

قال (جود):
- » الرجل �خرف.. »

�ا ما إذا كنت أخرف.. » - » اذه�ا إ� الج�ال ل��
وأضاف (فاسالف):

ة أعوام �ان الش�ل � �ل ع��
� اللع�ة.. و��

�� � - » �انوا �ارع��
.. الح�ال ت��ط الناس.. أوتار.. أر�طة.. طعام يتحسن و�ص�� أ���

�� �طنه.. أناب�ب لت��ف الفضالت.. »
ا �انوا .. واألقوى صوت� � � الع��

ا �انوا �جلسون �� - » األقوى ���
اعة الهندس�ة، إنه � الفم.. ما�نت لتصدق هذە ال��

�جلسون ��
جسد المدينة إنه ش�ل حيواتنا.. »

ة فوق الط��ق.. ساد الصمت، ومرت سحب صغ��
قال الرجل:

- » �ان معجزة »
� ح�اته.

ء ألول مرة �� �
و�أنه أدرك ضخامة ال��

.. لذا أغمض عي��ه ومات. �
�ان قد قال ما �ك��

ل�ن (م�ك) ظل غ�� قادر ع� تصديق هذا الذي سمعه.
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اآلن جاء الغسق..
�
.. فقد دب اإلرهاق �� لم تعد (ب��والك) قادرة ع� التقدم أ���

� جهازها
�ل عضلة.. و�دأت �عض الوف�ات هنا وهناك ��

��� العمالق.. ل�ن لم �كن الجسد �حزن ع� خال�اە ال���
كون ل�سقطوا ع� الغا�ات تحت.. الميتة.. �ان المو�� ي��

بزغت النجوم وجاء الل�ل �داوى برحمة جراح النهار. ل�ن
العمالق واصل المس�� ح�� أحاط سواد الل�ل برأسه. لن �طول

الوقت ح�� �جد أحد األود�ة فينام ف�ه و�موت.
أراد (م�ك) أن �دفن لص الس�ارة، ل�ن (جود) أفهمه أن هذا
سخف.. أن �شغال نفسيهما �جثة واحدة ب�نما هناك آالف

� من هنا.. الجثث ع� �عد م�ل��
� المس�نقع.

تر�ا الجسد ح�ث هو، والس�ارة �� تغرق ��
.. �

وواصال الم��
� مرا بها �انت ، ل�ن المنازل ال�� � د، و�انا جائع�� �انا �شعران ب��

مهجورة مغلقة. و�ساءل (م�ك) وهو ينظر إ� �اب مغلق:
- » ماذا �ان �عن�ه؟ »

« .. � - » �ان يت�لم �لغة المجاز.. �ل هذا ال�الم عن العمالق��
� أحس�ه �ان �قول الحق.. » - « ل�ن��

- « هذا سخف.. »
� هذە اللحظة.. �كرە سذاجته

وشعر (جود) أنه �كرە (م�ك) ��
واستعدادە لتصديق أ�ة قصة. وهذە؟ �انت هذە أسخف

ا. قال لصاح�ه: القصص طر�
� التالل.. »

؟ نحن فقط نتوغل �� �
- » إ� أين نم��

« .. �
� الم��

� سأستمر �� - « أنت حر.. ل�ن��
ا من السحب. وقد مش�ا وهما يرتجفان ا خال�� �ان الل�ل م��ر�

. � ا، وقد رفعا �اقتيهما لتغط�ة العنق�� برد�
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ة مساًء رأ�ا ضوء نافذة من �ع�د. � الحاد�ة ع��
و��

� ال��خ الحجري، ل�نها فهمت حالتهما
لم تب�سم المرأة ��

ح ما وسمحت لهما �الدخول. لم �كن من جدوى من محاولة ��
رأ�اە للمرأة أو زوجها المشلول. لم �كن هناك هاتف وال س�ارة،

ء �مكن عمله. �
ح فما من �� وح�� لو استطاعا ال��

ا مع الب�ض، ولم ي�س�ا أن يب�سما للمرأة أ�ال حساء �ازالء ثخين�
ا أنعش روحيهما وقدرا أنهما س�نامان شا���ن... �ان الطعام ج�د�
� الص�اح ستكون هناك

� رحلة العودة.. ��
للص�اح ثم �ستمران ��

.. �ل طقوس ال�وارث س�ارات إسعاف وطائرات هل�ك����
ة.. المتح��

� الوقت ذاته س�كون بوسعهما ابتالع هذا وفهمه.. ستكون
و��

ذكرى أل�مة عن �ارثة ل�نهما ع� األقل س�فهمان.
ء.. لم �حلما �

ناما ح�ث هما ع� منضدة الطعام.. لم �علما ���
ء. ثم جاء الرعد.. �

ء.. لم �شعرا ��� �
���

. صوت خطوات عمالقة �دنو أ��� فأ���
أ�قظت الزوجة زوجها وأطفأت المص�اح وذه�ت لل�اب. �انت
دد.. نصف سماء الل�ل مظلمة إال من النجوم.. ل�ن الرعد ظل ي��

� �ل دوی واآلخر.. أع�.. أع�.. دق�قة ب��
وقف الزوج وزوجته ع� ال�اب �صغ�ان. فقط صوت الدوى
� أمان

� له األرض. لم تكن لديهما أ�ة ن�ة للفرار، فهما هنا �� ته��
� الغا�ة.. ك�ف لهما لو دخال الغا�ة أن �عرفا أ�ة

مثلما هما ��
شجرة سيهوى الرعد فوقها؟

� الظالم
رأى الزوج الرأس العمالق الذي ال �صدق �ظهر ��

ا �ال�س�ة له. سقط ع� ركب��ه المخادع.. فتغدو التالل أقزام�
وص� ب�نما �خت زوجته.
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� ال��خ صحا (م�ك) وفرد ذراع�ه فسقط الطبق من ع�
و��

المنضدة وتهشم. وصحا (جود) �دورە �ان ال�اخ �الخارج قد
توقف.. لقد فرت المرأة إ� الغا�ة ألن أ�ة شجرة �� أفضل من
هذا المشهد وارتطمت قدم العمالق �األرض فارتج ال��خ

وتهشمت �ل األط�اق.
هتف (م�ك) وهو �عت� کت�� (جود):

- » هل ترى؟؟ هل ترى؟ »
�ا قد �دأت تغزو صوته، إذ جری إ� ال�اب. ونظر و�انت الهست��

(م�ك) إ� السماء وتابع (جود) نظرته.
� ش�ل إ�سان.. عمالق �لتحم

�ان هناك م�ان �ال نجوم.. ظالم ��
ا.. إن جلدە يتحرك كخال�ا ا متقن�

�
�السماء.. ل�نه ل�س عمالق

النحل. قدماە أغلظ مما �جب.. وذراعاە أق� وأرق مما �جب..
وضع قدمه ع� األرض وم�� نحوهما.. بوم� ارتج سقف ال��خ

وتهشم زجاج النوافذ.
ا.. إن (ب��والك) �� مدينة �ل ما قاله لص الس�ارة �ان صح�ح�
ا. وقد فهم الشا�ان ك�ف أن تصم�م العمالق �ان وعمالق مع�
� لتفادي � ال�تف�� ا وتفادي �عض الثغرات.. فالعنق غائر ب�� ع�ق���
مش�لة التحم�ل والتوازن ع� العنق.. والقدمان غل�ظتان �أقدام
ا ا عضل�� الف�ل ل��ادة االرت�از ع� األرض.. و�ان صدرە عار��
� الحق�قة من آالف أجساد الرجال العار�ة المتالحمة

يتكون ��
� تجذب وتدفع �أنها العضالت.. �الح�ال ال��

�مكنك أن ترى �ل الذين �حركون المفصالت و�جذبون األوتار..
ل�ن ما هو أ��� غرا�ة �ان الوجه.. خمسة رجال يؤدون دور

.. � العيون.. فم �فتح و�غلق �ه أسنان ع�ارة عن أطفال جالس��
و�سمر الشا�ان وقد فارقهما الرعب وحل محله االفتنان
ا وأن �ل ما والره�ة.. �انا �فهمان أن هذا المشهد ال يتكرر أ�د�
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ء تقل�دی معتاد. سواە ��
ب منهما ل�نهما لم ي�تعدا.. ح�� لو قتلهما فقد شهدا �ان �ق��

هذە المعجزة وهذا �اف..
اآلن هو أوضح.. �مكنهما أن ي��ا الوجوە الشاح�ة الملوثة
�
�العرق.. لقد مات ال�عض فتد� من ح�اله �أنه خال�ا ميتة ��

.. ال�عض لم �عد �قدر ع� االستمرار.. جسد آد� حق���
وهكذا �ان الجسد يتحلل ب�طء شد�د..

� هوت ع� ال��خ أ�ع مما توقعا.. واستطاع �ة ال�� �انت ال��
(م�ك) أن يرى �اطن القدم.. �ان ع�ارة عن مجموعة من
� مستوى أع�، هوت

� تهشمت تحت ثقل من هم �� األجساد ال��
� ثوان تحول ال��خ إ� غ�ار وشظا�ا.

القدم.. و��
� رأسه صوت

هوت قطعة من الحجر ع� (جود).. وسمع ��
.. �ة �كرة ترتطم �جدار. موت �ال ألم وال تأن�ب ضم�� ال��

� المعمعة..
وضاعت �خة احتضارە ��

لم �شعر (م�ك) �موت صد�قه ولم يرە.. �ان یرمق القدم
ا منها.. �ستقر للحظة. وجرى ليتمسك بها.. ي��د أن �ص�� جزء�

�ع�ش معها أو �موت.. هذا خ�� من الموت هنا..
ا ع� �احل القدم فأطلق ص�حة ف�ح.. ونظر ا آمن� وجد موضع�
ألسفل ب�نما القدم ترتفع فرأى الم�ان الذي �ان ف�ه.. رآە ي�تعد

ب�نما القدم ترتفع..
لم تعد تحته أرض.. �ان را�ب أوتوستوب مع عمالق.. ح�اته

ا.. � له ش�ئ� السا�قة لم تعد تع��
ء لأل�د.. �

ء.. س�ع�ش هنا و�رى هذا ال�� �
س�ع�ش مع هذا ال��

ء ذا مع�� �ال�س�ة له.. �
تعلق �الح�ال و�خ.. لم �عد ��

ق.. ومشت (ب��والك) وصوت خطواتها يتقدم نحو ال��
� الظالم..

وضاعت ضوضاء حركتها ��
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�
.. وتحلل جسد �عد يوم عادت الطيور والثعالب والد�اب��
ة اصفرت عظامه وخال الم�ان الذي �ان �فعمه (جود).. �عد ف��

ا. �أنفاسه وآرائه عندما �ان ح��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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3- قطار لحم منتصف الل�ل
ا ع� المدينة.. �ان �طلق عليها لم �عد (ليون �اوفمان) غ����
� � (أطلنطا) ح��

� عاش �� (ق� الم�ات) ل�ن �ان ذلك ح��
ء.. �

ا واعدة �أي �� �دت له (ني��ورك) أرض�
ا �� مدينة أحالمه فلم اآلن عاش (�اوفمان) ثالثة أشهر ونصف�

تعد ت�دو له (ق� الم�ات)..
� نزل من الحافلة وصاح: �شعر �خجل من سذاجته ح��

- » (ني��ورك).. أنا أح�ك.. »
�حبها؟ مستح�ل..

�ان مجرد افتتان، واآلن عاش مع محب��ته ثالثة أشهر وقد
� �انت تح�ط بها. فقدت ال�ث�� من هالة السحر ال��

(ني��ورك) �انت مجرد مدينة.
�ل من قا�له هناك قد احتك �العنف.. �ان من دوا� الوجاهة
ا مات ميتة ش��عة، ألن مع�� هذا أنك عشت أن تعرف شخص�
� ش�ا�ه، لهذا

� تلك المدينة، ل�نه �ان �حق �حب (ني��ورك) ��
��

أعطاها م��ة الشك.. برغم أن ت�فاتها لم تكن تمت لل�ساء
ء.. �

�� �
مات �� المح��

� أنفاق القطار».. �ان هذا هو الما�ش�ت األسا��
» القتل ��

� حدثت ثالث جرائم
� األسب�ع الما��

لصحف هذا الشهر.. ��
� نفق (ط��ق أم���ا).. و�انت الجرائم تدل

ووجدت الجثث ��
طة راحت ف قتل �ج�د مهنة الجزارة، إ� حد أن ال�� ع� مح��
تحقق مع �ل صاحب سوابق له عالقة �الجزارة، وتمت مراق�ة
طة �اعتقال ��ــــع السلخانات ع� ضفة النهر.. ووعدت ال��

� ل�ن هذا لم �حدث.
للجا��
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لم تكن هذە الجثث الثالث أو� جرائم القتل، فيوم وصل
ة ت (التا�مز) قصة ما زالت �ل سكرت�� (ليون) إ� المدينة ���
� إحدى

� جثة امرأة ��
� المكتب، لقد وجد سائح ألما��

تحكيها ��
ع��ات قطار األنفاق، وقد تم وضع �ل حاج�اتها وقر� أذنيها
� أ��اس �الس��ك�ة إ� جوارها.. �أن هذا القاتل عقل

� نظام ��
��

ت�ب.. مجنون �ملك حاسة نظام غ�� عاد�ة. � غا�ة ال��
��

ا أسود من واألغرب أن القاتل علق الجثة من قدميها، ووضع دلو�
� هذە الحالة وجدوا

ال�الس��ك تحتها �� ي�ساقط الدم ف�ه، ��
جثة (لور�تا دایر).

از. � ا لالشم�� � ا للغا�ة ومث�� � �ان هذا مح��
ولم �كن هناك دافع واضح للقتل.. لقد تم إعدادها �أنها قطعة

لحم، فر الجزار �عدها.
حاول البول�س التعت�م ع� القصة، وق�ل إن السائح الذي وجد
� (نیوجر�) � ال يراە الصحفيون، ل�ن

� الحجز ��
الجثة هو ��

�
� التا�مز، فصار �ل واحد ��

�� �
طة �ب األخ�ار لصح�� رجل ��
(ني��ورك) �عرف قصة الج��مة.

� ظروف
ل�ن (لور�تا) �انت األو�.. لقد وجدوا ثالث جثث ��

مماثلة..
از عمیق، � ا ل�نه شعر �اشم�� � ولم يهتم (�اوفمان) �الخ�� كث��
ا.. �ان � المطعم جان��

جعله ي��ــــح طبق الب�ض الذي �ان �أ�له ��
. �

 آخر ع� تحلل تلك المدينة األخال��
ً

هذا دل��
ة ح�� �مل القاتل ما �فعله و�فقد واجب س�ستمر المذابح لف��

الحذر..
اصطدم رجل ملتح �قدح القهوة الخاص �ـ (�اوفمان)، فصاح

الرجل:
ا! » - » ت��
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استدار (�اوفمان) �مقعدە � يتحا�� القهوة الم�سك�ة:
- » ال مش�لة هنالك.. »

ونظر للرجل.. إن األحمق �حاول تجف�ف القهوة �م�شفة ورق�ة
. ً
� حا� سوف تتحول إ� عج��
� قدح آخر؟ »

- « هل لك ��
هز (�اوفمان) رأسه أن نعم.. فطلب الرجل قهوة سوداء من
� �انت تنظف الشوا�ة من الفحم.. ل�نها لم �سمع الساق�ة ال��

فعاد �كرر:
- » قهوة سوداء.. هل أصا�ك الصمم؟ »

ثم نظر له الرجل وقال:
ا.. ثالث جثث وال دل�ل.. » � جد� - » هذا س��

- « هذا �جعلك ت�ساءل.. نعم.. »
« .. �

طة تعرف من فعلها وتخ�� - » أردت القول إن ال��
�ع ع��ناته ووضعها ع� وشعر (�اوفمان) �سخف المحادثة ف��

ا.. جي�ه.. هكذا اخت�� الملت� من دائرة ��ە.. هذا أفضل نوع�
قال الرجل:

ا ل�ن ء هناك ل�س آدم�� �
طة تملك الدل�ل.. ثمة �� - » إن ال��

� الظالم.. »
كوننا �� األوغاد ي��

ء ما �
ا: هناك �� و�انت نظ��ة المؤامرة معروفة لـ (�اوفمان) ج�د�

ا هناك.. تحت ال ي��دون لنا أن نراە.. ر�ما ي��ون وحوش�
ئ هذە المدينة، ب�نما هو ل�نه لم �س�سغ هذە النظ��ة ألنها ت��

� األنفاق �� وحوش آدم�ة..
متأ�د من أن الوحوش ��

� عن المقعد، ودفع ثمن ا ردف�ه الثق�ل��
�
نهض الرجل محر�

القهوة، ثم قال:
ء.. » �

- » أراهنك ع� أي ��
ثم ان�ف.
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تنفس (كوفمان) الصعداء إذ انتهت هذە المحادثة فهو �مقت
هذە المواجهات، و�شعرە �أن لسانه م��وط.. �ما أنه �ان �كرە
نمط البه�م صاحب الرأي.. هذا النمط الذي تج�د ت���ته

(ني��ورك)..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

� فراشه
) من النوم.. تم� �� � السادسة صحا (ماهوجا��

��
ونهض للعمل..

ب أجهزة التكي�ف �الخارج، فاضطر إ� �ان صوت المطر ���
أن �فتح التل�ف��ون فقط �� ال �سمع، ثم نظر من النافذة..
� الم�اتب س�ئة

(ني��ورك) تعود للعمل �عد يوم ط��ل ��
الته��ة.. ال�عض يركب ع��ات قطار األنفاق غ�� مهتم

�الشخ�طات ع� الجدران..
ا من القطيع.. ) بهذە الفكرة.. فهو لم �كن واحد� � (ماهوجا��
� نافذته و�رمق األلوف من عل، و�شعر �أنه

و�وسعه أن �قف ��
شخص مختار..

�
�انت لد�ه مواع�د عمل �الطبع، ل�نه ع� عكس الناس ��

ا .. �ل �ان عمله واج��  �ال مع��
ً

الشارع لم �كن يؤدي عم�
ورات االقتصاد�ة �� ما �م� ذلك، إنما ا، ولم تكن ال�� مقدس�

متطل�ات التار�ــــخ.
ا �عود لما ق�ل (أم���ا) ذاتها.. �ان ا قد�م� �ان �مارس تقل�د�
ا.. مثله مثل (جاك السفاح) و(ج�ل دور�ه).. غضب ا ل�ل�� مهاجم�

له وجه آد�.. رجل يوقظ األهوال و�سكن النوم �األش�اح.
� الشارع وجهه.. ل�نه �ان ينظر لهم. يتخ��

لم �لحظ الناس ��
� ى.. � �سقط تحت سك�� منهم الشاب.. والصحيح.. وال��

التضح�ة.
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ا �ان يتم�� لو أعلن عن شخص�ته للعالم.. ل�ن �انت لد�ه
�
أح�ان

مسئول�ات مهمة.. ل�س له أن ي�تظر الشهرة.. فقط المغرور هو
اف �ه.. من �طلب االع��

ا.. هذا �ان �كف�ه.. ا قد�م� ا ألنه �مارس تقل�د� ل�نه �ان م�ور�
ا ة ظهرت �عض األش�اء.. ما �ان هذا خطأە ط�ع� ة األخ�� � الف��

��
ة ول�س ألحد أن �لومه.. لم تعد الح�اة سهلة �ما �انت منذ ع��
ا.. إن المسئول�ات � السن وصار عمله مرهق�

أعوام.. هو تقدم ��
ثق�لة الوطء ع� عاتقه..

� تدر�ب شاب صغ�� للق�ام �عمله.. من
ا �ان �فكر ��

�
أح�ان

اته عندما �موت.. ال�د أن �حمل أحدهم الخسارة أن تضيع خ��
الشعلة من �عدە..

دخل الحمام وتأمل الشعر األش�ب ع� صدرە.. ال�قع ع�
� العمر، ل�ن عل�ه أن �قوم

ا إنه يتقدم �� جلدە الشاحب.. حق�
�مهمته هذە الل�لة مثل أ�ة ل�لة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

، ثم إ� مكتب � ع��
صعد (�اوفمان) �المصعد إ� الطابق الثا��

� الم�اتب الفارغة واآلالت المغطاة.. �ان � ب��
(�ا�اس). م��

ة مساء �عدها ا من الح�اة، وهو س�عمل ح�� العا�� الم�ان خال��
ي�ت�� األمر..

� �عمل فيها منذ علق معطفه وجلس أمام كومة الطل�ات ال��
ثالثة أ�ام، س�حتاج إ� ل�لة عمل واحدة، � �قصم ظهر هذە

المهمة.
اآلن الساعة التاسعة.

) ث�اب الل�ل.. �ذلته األن�قة ور�طة العنق.. ل�س (ماهوجا��
وأزرار القم�ص الفض�ة.. وقد دهن شعرە �ال��ت وراح وجهه
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�ف�ح �ال�ولون�ا.
� حقي�ته.. األدوات وم��ولة العمل.

ء �� �
�ان قد أتم وضع �ل ��

�
� الشوارع من هو وماذا �حمل ��

فقط لو عرف هؤالء الناس ��
حقي�ته.. المهم الحذر.. وأطفأ النور.. واتجه لل�اب..

ل إ� (ط��ق أم���ا) � م�� إ� الط��ق رقم 145.. هذە الل�لة سي��
ا �الفرص. نفقه المفضل، واأل��� ازدحام�

�ان �حب هذا �له.. رائحة األنفاق.. الظالم.. الرعد..
وقف ع� الرص�ف وتفحص المساف��ن معه.. �ان هناك من
� أن ي�ت�عهم ل�ن هناك آخ��ن �دوا له كنفا�ة ال �ستحق

فكر ��
� الجهد.. �ان �س��عد تلك األجسام ال�دينة أو النح�لة أو ال��

هدها اإلدمان أو اإلرهاق.
.. � من هذە األمور، و�ن �ان �فهم ضعف ال��� �ان �شم��

� القطارات القادمة والراحلة.. لمدة ساعة جال ع� الرص�ف ب��
ا � �ل يوم �جد أن عل�ه االنتظار أ��� فأ��� ح�� �جد لحم�

��
ا لالستعمال. صالح�

ا للذبح. ا مثال�� ة ولم �لق قط شخص� اآلن منتصف العا��
ا ال يهم.. �عد قل�ل س�أ�� جمهور المسارح.. وهم دائم�
مناسبون.. (اإلنتلج�س�ا) حسنة التغذ�ة تمسك �كعب التذكرة
وتت�لم عن تناقض الفنون، فإن لم �جد �مكنه ال�حث عن
ا، � الشارع وحدە.. إنه �ع� خامة مناس�ة دوم�

� يركض ��
ر�ا��

ز مش�لة المقاومة. برغم أنه مع قوة هؤالء ت��
�انت عناو�ن ج��دة (ني��ورك بوست) ع� المقعد تقول: «
البول�س �له �خ�ج لل�حث عن القاتل »، لم �قاوم اب�سامة.. �عد
� الق�ض

ء �ان هو هذا الرجل.. وهذە الل�لة �ان التفك�� �� �
�ل ��

ا.. ألم تكن مهنته تتم �موافقة أع� السلطات
�
عل�ه مضح�
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طة أن �ق�ض عل�ه.. وال �ستطيع الممكنة؟ ال �ستطيع رجل ��
مح�مة الح�م عل�ه..

ة والنصف.. وقد �دأ طوفان رواد الم�ح. الساعة اآلن العا��
� و���عهما ح�� نها�ة الخط �أي �ان فقط ي��د أن �ختار اثن��

ف. ص�اد مح��
ة.. ل�ن الملل جعل لم ينه (�اوفمان) عمله ح�� الحاد�ة ع��
ف المهمة أصعب.. و�انت األرقام تتكدس أمامه، ح�� اع��
�اله��مة �عد ع�� دقائق.. حك عي��ه �كف�ه ح�� امتأل رأسه

�األلوان.
� الخارج أ��� برودة

ا �ال�سل، و�ان الهواء �� غادر المكتب شاعر�
ا.. س�لحق �القطار إ� (فار رو�اوای) مما توقع.. هكذا أفاق نوع�

� الب�ت �عد ساعة.
وهكذا �كون ��

طة �انوا قد ) أن رجال ال�� لم �عرف (�اوفمان) وال (ماهوجا��
ا  �حمل م�شار�

ً
ق�ضوا ع� من ظنوە قاتل األنفاق �ان رج�

 إنه س�قطعها
ً

� الع��ة الثان�ة قائ�
ومطرقة، وقد هاجم امرأة ��

� �اسم (یهوە).. لم ينل فرصة لتحقيق هذا.. ألنه ب�نما نصف��
) األشداء - � �ان المسافرون - ومنهم اثنان من رجال (المار���
� أسفل �طنه،

ينظرون المشهد، عاجلت الضح�ة الرجل بر�لة ��
عت منه المطرقة وهشمت فكه.. � ثم ان��

طة القاتل ع� الرص�ف وحملوە إ� وقد انتظر رجال ال��
� وقد تهشم

� المقعد الخل��
س�ارتهم وهم ��خون، وألقوە ��

وجهه إ� ألف قطعة.. و�عد االستجواب ان�فت المرأة مع
..( � رج�� (المار���

طة خاصة أن المتهم لم �ستطع �ان هذا مما ش�ت رجال ال��
ء سوى أن �س�ل لعا�ه ط�لة الل�ل، �ان الرجل من �

عمل ��
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ا من أرنب شم ال�س�م، ل�ن إ� (برونكس)4 ولم �كن أ��� خطر�
) قد طة إ� هذە الحق�قة �ان (ماهوجا�� أن وصل رجال ال��

وصل إ� مرحلة متقدمة من عمله.
� ركب (�اوفمان) القطار.. �ان ة والنصف ح�� �انت الحاد�ة ع��
ا � أول ع��ة وأمامة رحلة خمس وثالثون دق�قة.. �ان مرهق�

��
) ينظر ع�� الزجاج فأغلق عي��ه، ولم ير �التا�� وجه (ماهوجا��

ا عن الم��د من اللحم. � الع��ات �حث� ب��
� ذهنه نصف النائم أدرك (�اوفمان) إن ال�اب

� موضع ما ��
ر�ما ��

� الع��ة األو� والثان�ة انفتح، ر�ما الحظ إنه �شم الفاصل ب��
� النها�ة

رائحة النفق. ر�ما سمع صوت العجالت أع�، ل�نه ��
واصل النوم.

� المطبخ.. �انت تقطع اللفت، وصوت
الس�ب ما حلم �أمه ��

التقطيع المنتظم �شوب... �شوب..
�م من الوقت نام؟ لقد صحا ورأسه مفعم �النعاس..

، لم �كن هناك من ق�ل � � الع��ت�� � الفراغ ب��
�ان هناك ستار ��

ع� قدر علمه.. �انت �عة القطار مخ�فة، وخطر له أنه ر�ما
نام أ��� من الالزم، ولم يرە الحارس، وقد تجاوزوا (فار رو�اوای)

.. ً
والقطار اآلن مندفع ��عة إ� ح�ث �أخذون القطارات ل��

.. هل �ذهب ل�سأل السائق؟ �ا لها من فكرة غب�ة وسؤال أغ��
أين أنا؟

.. محطة نعم.. خ�ج القطار من النفق إ� ثم �دأ القطار ي���
.. لم تفته أ�ة � الضوء الم�سخ لمحطة الشارع الرابع الغر��

محطة.
أين ذهب الر�اب؟
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انغلقت األبواب من جد�د.. و�دأ القطار �ك�سب ال�عة مرة
أخرى..

� دمه.. و�دأ �شعر
� تدفق �� � النوم ألن األدر�نال��

ا �� لم �عد راغ��
�التوتر..

حواسه أرهفت، وقد استطاع برغم صوت العجالت أن �سمع
ي، و�انت المسافة � الع��ة المجاورة.. نهض ل��

صوت التم��ق ��
ا � مغطاة �ستار مح�م.. ل�نه نظر من هناك مقط�� � الع���ت�� ب��

� أن تك�سب عيناە فجأة قدرات أشعة إ�س..
�أنما �أمل ��

صوت تم��ق من جد�د..
... نظر من جد�د ولم ير الدم الذي �ان �دوس عل�ه.. ح��

انزلق كعب حذائه.. فرأت معدته الدم ق�ل عي��ه، وصعدت
� العشاء إ� منتصف المسافة ع��

� تناولها �� ة اللحم ال�� شط��
المريء..

�جب أن يرى.. هناك خ�ط من الدم من هذە الع��ة إ� الع��ة
المجاورة ل�نه �جب أن يرى..

�جب..
� الستار وقد وجدە وث�ت عي��ه عل�ه..

�ان هناك ثقب �الفعل ��
لم �صدق عقله ما رآە خلف ال�اب.. منطقه قال له إن هذا ل�س
� ا ل�ن لحمه قال له إنه كذلك.. ��� جوار ال�اب ب�� حق�ق��

� ط��قه. �قع المعة من
ا والقطار مستمر �� � متصل�� الع��ت��

� مجال إ�صارە..
�غ �� الضوء ت��

.. ثم فقد الو��
� مك�� الصوت أن القطار �لغ محطة

لم �سمع السائق �علن ��
(جای) وأن الر�اب المساف��ن �عد هذە المحطة عليهم ت�د�ل
� جا�.. �ل

ا.. القطارات ال تف�غ ر�ابها �� القطارات. �ان هذا غ����
تواصل الخط إ� (موت أفي�يو) وتمر �مطار (كن�دی).. ل�نه
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� الع��ة المجاورة.. تب�سم راض�ة عن
�ان �عرف أن الحق�قة ��

نفسها خلف م��ولة جزار ملوثة �الدم..

لقد �ان هذا قطار لحم منتصف الل�ل.
� نفسه تحت مقعد، وراح �فكر.. هل

أفاق من اإلغماء فأخ��
� قاطرة الق�ادة؟ هل

الحارس قد مات؟ والسائق؟ هل مات ��
ا إ� القطار مندفع اآلن ع�� نفق ط��ل �ال محطات متجه�

نهايته؟
والجزار؟ إنه هنا ال �فصله عن (�اوفمان) إال �اب.. �اب اسمه

(الموت)..
� قطار واحد مع قاتل األنفاق.. الذي �مزق ضحا�اە

إنه اآلن ��
و�علقهم من أقدامهم..

شعر �ال�اب �فتح، فتكور تحت المقعد وأغمض عي��ه �قوة
ا من الغول..

�
� يتوارى خوف �أنه ص��
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ا مما اعتاد دخل الهواء.. ووش� �انت له رائحة أغرب وأ��� برد�
(�اوفمان).. ثم انغلق ال�اب.. �ل�ك�

الجزار ق��ب.. ر�ما �قف اآلن ع� �عد بوصات من موضعه..
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هل هو ينظر لظهر (�اوفمان) اآلن؟ هل ينح�� عل�ه اآلن
� �دە؟

�� � �السك��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

� محطة
) �خي�ة أمل ألن الرجل النائم قد نزل �� شعر (ماهوجا��

� عمل�ة أخرى هذە الل�لة.. إن
.. �ان �أمل �� � الشارع الرابع الغر��

الضح�ة لم تكن صح�حة الجسد إ� هذا الحد.. لقد �ان الف��
ا �فقر دم.. لن �كون للحمه ق�مة.. ونظر ل�اب�نة السائق مصا��

� الرحلة هناك..
� �ا��

وقرر أن �م��
ا.. ر�اە� إنه س�قتل السائق.. وارتجف (�اوفمان) ذعر�

سمع صوت ال�اب ينفتح.. ثم:
ا.. » « مرح��
ا.. » » مرح��

ء؟ » �
- » هل تم �ل ��

إنهما �عرفان �عضهما..
ء.. » �

- » تم �ل ��
ء؟ ما هذا الذي تم؟ اآلن �سمع �

ما مع�� هذا؟ تم �ل ��
ضح�ات..

ق�م (�اوفمان) فرصه.. لو ظل ح�ث هو فلسوف يراە الجزار
ا و�حوله إ� لحم مفروم.. لو حاول الحركة فهو �جازف �أن حتم�

�ك�شف أمرە..
� النها�ة استقر عزمه ع� أن يزحف نحو الع��ة الثان�ة، وقد

��
ا للمشهد فعل هذا ب�طء مؤلم.. وصل ال�اب و�دأ �قف متأه��

� الع��ة التال�ة.. فتح المق�ض..
اە �� الذي س��

ال �د أن الجزار س�سمع اآلن.. هل �ستدير؟ ل�ن ال..
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ا ف�� أن �غلق ال�اب خلفه.. جعلت اللهفة (�اوفمان) أقل حذر�
از القطار. � وقد �دأ ينفتح ثان�ة مع اه��

) رأسه من ال�اب�نة ونظر إ� الع��ة، فقال أخ�ج (ماهوجا��
السائق:

- » ماذا �حدث؟ »
ء.. » �

ا.. هذا �ل �� - » لم أغلق ال�اب ج�د�
� ا فتكور ع� نفسه ب�� وسمع (�اوفمان) خ� الجزار قادم�

، وللمرة األو� �عرف أن أمعاءە مليئة إ� هذا الحد.. ثم � الع���ت��
سمع ال�اب ينغلق.. وابتعدت الخطوات..

� لشهيق آخر ع� األقل..
لقد نجا �ما �ك��

اآلن يرى المشهد الذي احتل �ل حواسه.. السمع.. اللمس..
� ع��ة قطار واحدة.

النظر.. لقد �ان اآلن مع الموت نفسه ��
أر�ــع جثث تتد� من السقف وتتأرجح مع �ل حركة القطار. ولم
� العمل من نظام و�راعة. �انت هناك �خة

�فته أن �الحظ ما ��
� حلقه.. ما �ان بوسعه منعها.. ل�نه �ان �عرف

رعب تح�شد ��
� ثوان..

أن ال�اخ معناە أن يتحول إ� جثة خامسة ��
� المقاعد.. إنه اآلن يرى ال�اب المؤدي إ� الع��ة �دأ يزحف ب��

رقم 3.. �ل ما عل�ه أن ي�لغها ل�غادر هذا الم�ان الش�يع.
فجأة انطفأت األضواء.. واصطدم ب�حدى الجثث المعلقة..

ا..
�
لم �در ك�ف وال م�� �خ خوف

سمع خطوات الجزار قادمة ع�� الع��ة التال�ة.. ثم عادت
األضواء.. هذە المرة لم �عد �شعر �خوف. لن �كون هناك هرب
ا لوجه.. .. وجه� � � رجل�� � الع��ات.. ستكون مواجهة �دائ�ة ب�� ب��

لن تكون هناك ح�ل..
انفتح مق�ض ال�اب..
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�حث (�اوفمان) حوله عن سالح.. وجد كومة ث�اب عليها
� �دە.

ا �� .. مد �دە وأمسك بها.. �ان ملمسها مطمئن� � سك��
).. لم �كن ا وللمرة األو� رأي وجه (ماهوجا�� وانفتح ال�اب تمام�
� من عمرە �دأ �فقد شعر � الخمس��

ا.. مجرد وجه رجل �� مخ�ف�
.. �الواقع �ان له فم امرأة.. � رأسه. �انت شفتاە رق�قت��

� هذا الم�سلل، ل�نها �انت
) من أين أ�� �

لم �فهم (ماهوجا��
عالمة ع� أن كفاءته تقل مع الوقت.. �جب أن يتخلص منه

ا.. �ت نها�ة الخط و�جب أن �ف�غ منه ��ع� .. لقد اق��
ً

حا�
ا.. لقد تذكرتك اآلن.. » - » أنت كنت نائم�

ا.. لم �قل (�اوفمان) ش�ئ�
- » �ان �جب أن تغادر القطار.. ماذا كنت تحاول عمله؟

؟ » � تتوارى ع��
� حزامه فأخ�ج الساطور الذي ا�سخ �الدم.. وقال:

ومد �دە ��
- » ال فارق.. �جب أن أف�غ منك اآلن.. »

ا أمام عتاد الرجل.. ة جد� � �دت صغ�� � ال�� رفع (�اوفمان) السك��
قطب الرجل جب�نه وخطا خطوة نحو ضحيته وقال:

ا.. ل�نك ستموت ميتة - » ما �ان �جب أن ترى هذا.. �ان ��
مف�دة.. سوف يتغذى اآل�اء عل�ك.. »

فكر (�اوفمان).. آە.. إذن هو من الطراز المجنون الذي تلهمه
ا ما.. � ش�ئ� األف�ار المقدسة.. هذا �ع��

� ساق
ا لينغرس �� هوى الساطور ع� (كوفمان) ل�نه تن� جان��

اع � ) ان�� جثة.. ح�� إنه �اد �فصلها من م�انها.. وحاول (ماهوجا��
�
.. أراد أن �غرسها �� � الساطور، هنا هجم عل�ه (�اوفمان) �السك��

قه � عنقه لتخ��
عينه ل�ن الهلع وسوء الح�م، جعالە �غرسها ��

وتخ�ج من الناح�ة األخرى..
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ء �أنما ق) ��� ) ما �حدث.. شعر �أنه (�� لم �فهم (ماهوجا��
� حلقه.. وفجأة هوى الساطور من �دە..

عظمة دجاج استقرت ��
ا، ل�ن ) ع� ركب��ه وحاول أن �قول ش�ئ� هوی (ماهوجا��
ا �أنه تحت الماء.. �دأت عينا (�اوفمان) لم �سمع ش�ئ�
� حزن أنه لن يرى أو �سمع

) تصا�ان �الع� وأدرك �� (ماهوجا��
�
ثان�ة.. إنه الموت هذە المرة.. الموت.. هو �الذات وال شك ��

هذا..
لقد مات الجزار..

ة.. ا عن اإلدراك لف�� وقف (�اوفمان) يرمق المشهد غائ��
.. سمع الفرامل.. �دأ القطار ي���

� �ضع فيها اللحوم ترى هل القطار ذاهب إ� سلخانة الجزار ال��
ا
�
� جمعها ط�لة مهنته؟ وماذا �فعل السائق الذي ي�دو مشار� ال��

� األمر؟
��

سمع صوت السائق �قول:
- » وصلنا �ا رجل.. �حسن أن تجلس.. »

ماذا �عن�ه بهذا؟
خارج القطار أظلمت األضواء فساد ظالم دامس. ثم سكن

ا. القطار تمام�
اآلن تنفتح األبواب.. تدخل رائحة.. رائحة �او�ة إ� حد أن
� كف�ه. ثمة همسات من (�اوفمان) اضطر إ� أن �خ�� وجهه ب��

خارج الع��ة �أنما �� أصوات خنافس مح�شدة..
� أ�ديهم كشافات..

مجموعة من الناس تتحرك إ� القطار و��
ا عن خطواتهم ع� األرض.. لم �عد ر�ما �ان الصخب ناجم�
ا �ما �ان منذ لحظات.. ألم �عد الجزار اللحم (�اوفمان) ساذج�

� إ� ع��ة المطعم.. لهؤالء؟ إنهم أ�لة لحوم ال��� قادم��
ًمد �دە وأمسك �ساطور الجزار وتأهب لالخت�اء تحت مقعد..
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 إ� درجة
ً

هنا دخل المخلوق األول الع��ة.. �ان نح��
� مظهرە.. �ان �لهث �عد

ء غ��ب �� �
الشفاف�ة.. ال يوجد ��

�سلق الع��ة ح�� �دا أقرب إ� الش�خوخة منه إ� الخ�ال..
� الحق�قة �ان (�اوفمان)

ومن خلفه برز آخرون ع� �ل �اب.. ��
ا اآلن.. محا��

�ان يراهم ع� ضوء ال�شافات، وأدرك أنهم صلع الرءوس
ا.. وجلد وجوههم مشدود ع� الجماجم.. أما ث�ابهم تمام�
الشح�حة فقد أدرك (كوفمان) ع� الفور حق�قتها.. إنها جلود

�ة.. ���
.. وقد جحظت � لهفة ال تخ��

�انوا �فحصون اللحم اآلن ��
� ج�ع..

العيون من محاجرها ��
� النها�ة رأى أحدهم (كوفمان)..

��
- » أنت� »

� خرجت منهما.. �انت ال�لمات ضامرة مثلما �انت الشفتان ال��
ورفع (�اوفمان) الساطور.. ال �د أنهم ثالثون ع� األقل.. ل�نهم

.. � ضامرون غ�� مسلح��
- » أنت جئت وراء اآلخر؟ »

).. لقد فهم الموقف ��عة �ما هو ونظر إ� جثة (ماهوجا��
واضح.. وضحك.. حاول أن يتذكر ك�ف الضحك ل�ن الن��جة

.. � ودة �الس�ا��� �انت أنه كشف عن أسنان حادة م��
- » �جب اآلن أن تقوم بهذە المهمة لنا.. »

وقال مخلوق آخر:
ا.. ل�ننا مرغمون ع� أ�له.. برغم - » نحن نكرە هذا الطعام أ�ض�

� ال أشته�ه ع� اإلطالق.. » أن��
ا وجد (�اوفمان) صوته.. ف�ساءل: � أخ��

- » ما أنتم؟ »
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- » نحن آ�اء المدينة.. ال�انون.. نحن من صنعنا هذە المدينة..
«

- « (ني��ورك)؟ ق� الم�ات؟ »
- » نعم.. ق�ل أن تولد أنت.. ق�ل أن تولد المدينة نفسها.. »

وخلف ظهر (كوفمان) �ان اآلخرون �فكون األجساد المعلقة..
ب�نما قال األب:

ا.. » - » ستجلب لنا الم��د.. اآلخر �ان ضع�ف�
أص�ب (�اوفمان) �الذهول:

؟ » � - » أنا؟ أطعم�م؟ من تحسبون��
� �انت - » �جب أن تفعل هذا لنا.. ولمن هم أ��� منا.. ح��

أم���ا غا�ات وصحراء.. »
ا .. ش�ئ� ا أ��� من �ل ال��� ورأى (كوفمان) خارج القطار ش�ئ�

� ال�دا�ة..
� أن يراە ��

فشل ��
ا األجداد؟ �جب أن � أحبها.. هل هؤالء حق� � المدينة ال��

وفكر ��
�صدق هذا.. ر�ما �ان هناك ع� السطح من �عرف هذا ال�

الره�ب..
دون أن �أمر قدم�ه وجدهما تمش�ان إ� خارج القطار..

ء الظالم �صع��ة.. �
�انت ال�شافات ت��

.. األم���� األول.. و�انت عيناە � �ان هناك.. أصل األم��كي��
تنظران له..

ارتجف جسدە واصطكت أسنانه..
�ان صوت حر�ات المخلوق ال �صدق.. �أنه ج�ل �جلس..

� خوف أمامه..
سقط ع� ركب��ه ��

� ح�اته �قودە إ� هذا اليوم.. لو �ان هناك
لقد �ان �ل يوم ��

� صدرە
ا.. لقد شعر �ه يرجف �� ضوء �اف هنا النفجر قل�ه رع��

وهو يرى الحق�قة..
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ا �ال رأس وال أطراف.. �ال مالمح.. �ال أعضاء حواس..
�
�ان عمالق

ا فهو ي�دو ک�ب من األسماك.. آالف األفواە لو �ان �ش�ه ش�ئ�
تتحرك.. ُتفتح.. ت�حث..

�ان هذا �ل ما رآە.. و�ان أ��� مما أراد أن يراە.. ل�ن ��� ال�ث��
� الظالم..

��
�ان �ل جزء من جسد (�اوفمان) ي�� اآلن ماعدا عي��ه.. لقد

التهبتا �المشهد ح�� جفت الدم�ع فيهما..
� ع��ة القطار �دأت الوحوش عشاءها.

و��
ى ، وأدار وجهه ل��

ً
دنا منه األب األصغر الذي ت�لم معه أو�

ا.. � زجاج القطار.. �ان الوجه الذي رآە (�اوفمان) م��ع�
وجهه ��

ا.. مغ� �العرق والدم.. شاح��
� صمت.. »

- » اخدمنا.. ��
ا من القطار �قول: ثم ابتعد الرجال، وسمع صوت�

- » العودة.. »
وانغلقت األبواب ودوي صوت محر�ات القطار.. وعادت

األضواء.
�دأ القطار يتحرك..

ب�نما رقد (�اوفمان) ع� األرض والدم�ع �س�ل من عي��ه..
أغمض عي��ه وقرر أن �موت ح�ث هو.. إنه عالم قاس..

أ�قظه السائق.. �ان الوجه الذي ينظر له أسود ال �خلو من
ا فلم �خ�ج منه إال المودة.. حاول (�اوفمان) أن �قول ش�ئ�

.. � األن��
� الثالثة

أنهضه السائق ع� قدم�ه.. وراح ��لمه �أنما هو طفل ��
من عمرە..

- » لد�ك عمل تقوم �ه �ا رجل.. إنهم م�ورون منك.. »
: ً
� قائ� وراح �دعك عي��ه المنتفخت��
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- » هناك ال�ث�� لتتعلمه ق�ل مساء الغد.. »
ال�ث�� لتتعلمه..

� محطة لم يرها (�اوفمان) من ق�ل.. �الط
�ان القطار �قف ��

أب�ض ونظافة ال تصدق.. ال بوا�ات وال مساف��ن.. هذا الخط ال
ا: قطار اللحم.. ا واحد� �خدم إال قطار�

�ان هناك عمال �غسلون ع��ة القطار من الدم و�تخلصون من
ال�قا�ا. و�ان ضوء الفجر ي��ب من سقف المحطة.

استدار السائق إ� العمال وقال:
).. الجزار الجد�د.. » - » أقدم ل�م خل�فة (ماهوجا��

. رائحة ً
ا جم�� �انت الشمس اآلن تدخل من أع�.. �ان يوم�

الص�اح تح�ط �ـ (ني��ورك)..
.. ال �عرفون ع� أي � �عان ما تمت�� الشوارع �المارة الغافل��

ء ب��ت هذە المدينة وال لمن تدين بوجودها.. �
��

ا عن ركع (كوفمان) ع� ركب��ه ولثم أسفلت الشارع معلن�
إخالصه ل�قاء هذە المدينة واستمرار�تها..

� (ق� الم�ات) هذا الحب دون تعليق..
وتل��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�ر � 4- أحزان الخ��

�
�ان بوسعك أن �شم الص��ة ق�ل أن تراهم.. رائحة عرقهم ��

الردهات وأنفاسهم ورءوسهم الم�سخة.. ثم أصواتهم برغم
� الحجز: التجروا.. ال تصفروا.. ال ت�خوا.. ال تتعاركوا.. قوان��

�انوا �طلقون ع� الم�ان اسم (الحجز االحت�ا�� لألحداث)،
ا �الفعل.. �انت هناك أقفال وأبواب غالظ.. ل�نه �ان سجن�

ا له اسم لط�ف.. و�ل الموجودين داون) سجن� لقد �ان (تي��
�عرفون هذا..

� هذا الم�ان مسجونون لس�ب.. �مكنهم أن
أ��� الص��ة ��

��قوك �مجرد أن يروك.. أو �جرحوك لدرجة اإلعاقة �ال جهد.
� األ�اذ�ب ة ط��لة ل�م�� � القوة ف��

و�ان (ردمان) قد ق�� ��
االجتماع�ة..

�ان �عرف الضحا�ا و�عرف الفت�ة. لم �كونوا أب��اء أساء
المجتمع فهمهم.. �انوا ��� الحركة خط��ن معدو� األخالق

� �خفونها تحت ألس�تهم.. مثلهم مثل األمواس ال��
داون).. » � (تي��

ا �ك �� - » مرح��
هل �ان اسم المرأة (ل�فرتون) أم (ل�فرفال)؟

- » أنا الدكتورة (ل�فرتال).. »
.. �

نعم.. امرأة ق��ة الشك�مة قا�لها ��
� المقا�لة الشخص�ة.. ��نا أن نراك �ا مس��

- » تقا�لنا ��
(ردمان)..»

� (ن�ل).. » - » (ن�ل).. أرجو أن تنادي��
- » ال نفضل استعمال األسماء األو� أمام الفت�ة... هذا �جعلهم

� ح�اتك الشخص�ة.. »
ا �� �شعرون �أن لهم دور�
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� من عمرها.. شعرها معقوص �عنف ح�� إنه � الخمس��
�انت ��

اندهش ألن عي�يها لم ت��ا من م�انهما..
� الحا�م أن أرحب �ك ن�ا�ة - « س��دأ الصف �عد غد.. سأل��

عنه.. و�عتذر عن عدم وجودە هنا.. ثمة مشا�ل مال�ة.. »
ا؟ » - » أل�س األمر كذلك دوم�

داون).. وس�كون � أخ�� أننا ع� وشك فقد (تي�� - » ��.. ل���
ا.. أعرف أنه ل�س.. » هذا عار�

- « ل�نه ب�تك.. »
وضحك ل�ن دعابته لم تلق استجا�ة لديها..

طة.. ونأمل أن ترحب � قوة ال��
ا ��

�
ق  م��

ً
- » أنت تملك سج�

الجهات الممولة بوجودك هنا.. »
طة من أجله.. » تك �الس�ب الذي تركت ال�� - » لقد أخ��

.. خروج إعاقة.. » � ت�� - » أنت أخ��
� العمل

ا.. ولم ي��دوا أن أستمر ��  مكت���
ً

- » لم أرد أن أتو� عم�
ا ع� �ما قالوا.. تركت الخدمة �عد أر�ــع � هذا خطر�

ألن ��
�ن سنة.. » وع��

ء.. �
هزت رأسها ولم ي�د أنها تهتم ���

« .. � - » أتم�� أن أعرف ما قلتموە للفت�ة ع��
- » معظم هؤالء الفت�ة �عانون مشا�ل عدوان�ة ال �ستط�عون

هم.. » الس�طرة عليها.. هذە �� المش�لة مع أ���
ض ل�نها نظرت له �حدة �أنما فعل ذلك.. وأردفت: لم �ع��

- » لهذا نحن �حاجة إ� أن �فهموا موقفهم وأن �عرفوا أن هناك
�دائل.. نحاول أن نعطيهم �عض الح��ة.. �عض التعل�م.. �عتقد
كث�� من الناس أن معدو� األهل�ة �ستمتعون �الج��مة.. ل�ست

� شاع��ن �الذنب.. » �� معهم.. إنهم �أتون محطم�� هذە خ��
قال (ردمان):
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ء.. » �
فوا جرائم برغم �ل �� - » ل�نهم اق��

- » نعم.. ور�ما �جب أن نذكرهم بهذە الحق�قة.. »
� قد احتلوا م�ان � النفسي�� �ان �عرف أن هؤالء المحلل��
الوعاظ.. نفس ال�الم.. ول�ن �ألفاظ ملونة براقة.. ونظر إ�
الملعب من النافذة فرأى مطاردة.. ثم رأى ضح�ة تقف فوق

ا �حق.. ا قاس�� ضح�ة أخرى �حذائها.. �ان مشهد�
الحظت (ل�فرتال) المشهد �دورها فقالت له:

- » معذرة.. �جب أن.. »
� الدرج.. وصاحت و�� ت�تعد:

ل �� � وهرعت ت��
« ..

ً
- » ورشتك �� ال�اب الثالث ع� ال�سار.. سأعود حا�

� الملعب، وقدر أن
�ان يراقب المشهد الذي يتفاقم ��عة ��

� األمر �حتاج إ� ثالث عتالت حد�د�ة إل�عاد هؤالء المتصارع��
عن �عضهم..

ا خطوات (ل�فرتال).. ووجد ط��قه �سهولة � الدرج مت��ع�
نزل ��

ع�� الم�ج الذي أضاءته الشمس.. �ان هناك عدد من
المشاهدين �لتفون حول المذ�حة.. و�انت (ل�فرتال) تقف ترمق

الف�� الممدد ع� األرض وقد �دت إصا�اته �الغة..
سادت الهمسات فاالب�سامات..

ا ووجهه لألرض.. ة من عمرە، راقد� � السادسة ع��
�ان الف�� ��

� لما �حدث تحتها..
�أنما �ص��

- » (ال�).. »
.. ە �اسم الف�� قالتها (ل�فرتال) لـ (ردمان) لتخ��

- » هل إصابته �ل�غة؟ »
هز الحارس الذي يركع جوار الف�� رأسه:

- « ل�ست �الغة السوء.. مجرد سقطة.. »
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� سالم.. �ان
. وعيناە مغمضتان �� � �ان هناك دم ع� وجه الف��

ا.. ە ميت� من الممكن أن تعت��
وصاح الحارس:

- « أين المحفة اللعينة؟ »
- » إنهم قادمون.. »

ونظر (ردمان) إ� المت�لم وخطر له أن هذا هو المعتدي.. �ان
� ة من عمرە، وله عينان �مكن أن تجعال الل�� � التاسعة ع��

��
�ن خطوة.. �فسد ع� �عد ع��

جاء �عض الفت�ة �حملون محفة و�انوا �ضحكون من األذن
لألذن ..

�دأ المشاهدون يتفرقون �عدما انت� أفضل جزء من المشهد..
صاح (ردمان):

- » لحظة.. نحن �حاجة إ� شهود.. من فعل هذا؟ »
ت �عض األ�تاف.. ل�ن الجميع تظاهر �الصمم.. ولم تقدم � اه��

له (ل�فرتال) أي عون.. قال:
- » نحن رأينا المعتدي من النافذة.. أل�س كذلك؟ »

� ال أر�د أن ا.. ل��� - » كنا �ع�دين �ح�ث �صعب أن نتهم أحد�
أرى هذا الن�ع من ال�لطجة ثان�ة.. هل تفهمون؟ »

ته من أن ا.. برغم أنه واثق �ح�م خ�� لم �جد بوسعه أن يتهم أحد�
� هو من فعلها.. � تفسد الل�� الف�� ذي النظرات ال��

قالت (ل�فرتال):
� (ال�).. »

ا المش�لة �� ).. دائم� - » (ال��
قال أحد الص��ة حام�� المحفة:

ا أفضل �فعله.. » - » هو من أراد ذلك.. ال �جد ش�ئ�
وابتعدت المرأة ووراءها (ردمان).. التفت فجأة لينظر إ�
: واحد من المجموعة قال: هذا

ً
ان.. أو� المحفة، هنا حدث ش�ئ�
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� صفاء
� أن عی�� الف�� ع� المحفة نظرتا له ��

�ر.. الثا�� � هو الخ��
وصدق..

ق�� (ردمان) أ��� اليوم التا�� �جهز معداته.. �انت أ���
المناش�� مكسورة واألزام�ل فقدت حدتها.. �حتاج إ� مال �
� نفسه �المعدات.. ل�ن ل�س هذا وقت الطلب.. �ع�د تجه��

.. ً
هن ع� كفاءته أو� �جب أن ي��

� الرا�عة والنصف دق جرس، تجاهله، ل�ن غرائزە قهرته.. إن
��

هذا الجرس المستمر جرس إنذار.. أغلق الورشة وت�بع أذن�ه..
ا �ما هو � الهواء، فاألمر ل�س ح��ق�

لم �كن هناك دخان ��
واضح.. �ان هناك �اخ.. ر�ما عواء..

..( م�� ع�� الممرات متجها إ� ما �سمونه (وحدة المس�ش��
هنا اصطدم �ه شخص نح�ل.. أمسك (ردمان) �الف�� من ذراعه

برغم أن هذا راح �حاول أن ير�له �قدمه العار�ة..
- » أطلق �ا�� أيها القذر.. »

- » اهدأ.. اهدأ� »
�ان األمر �مصارعة تمساح.. إن الخوف منح الف�� قوة، ل�ن

ن��ة جنونه �انت قد �دأت تهدأ..
.. ).. و�ان ي��� �ان هذا (ال��

.. وظهر ولدان وممرضة.. مخلوقة جاء الحارس وق�د ذراع الف��
غ�� محب�ة ع� اإلطالق..

ا �ح�ث لم �كن مجيئها ذا ثم ظهرت (ل�فرتال) متأخرة جد�
جدوى..

- « ماذا حدث ؟ »
قال الحارس وهو �لهث:

- » أغلق ع� نفسه الحمام وحاول الهرب من النافذة.. »
نظر الف�� إ� (ردمان) وسأله:
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�ر؟ » � - » هل أنت الخ��
�ر. واآلن قل �� لماذا حاولت الهرب ؟ » � � أنا الخ�� - » نعم �ا ب��

فة: قالت الم��
- » س�ح�� ط�عته الخاصة من القصة للحا�م.. ل�س هذا من

شأنك..»
� إل�ه جعلته �درك أن ل�نه �ان �عرف أن هذا شأنه.. نظرة الف��

هذا شأنه.. قال للحارس �لهجة آمرة:
- » دعه يت�لم.. لماذا حاولت الهرب �ا (ال�)؟ »

- » ألنه عاد.. »
ا �ا (ال�).. » - » من عاد؟ قل �� اسم�

نظر الف�� لقدم�ه و�دأ �أنما �قاوم الصمت.. ثم قال:
- » (هن�س�ف).. »

ء، ثم اقتادە � (ردمان).. �ان هذا �ل �� والتقت عيناە �عي��
الحارس إ� غرفته..
کرر (ردمان) االسم:
- » (هن�س�ف).. »

�انت (ل�فرتال) �شعل س�جارة.. �انت �داها ترتجفان و��
� ال ا أن �ل�� أط�اء نفسي�� تفعل ذلك.. ولم يندهش.. ما زال صع��

�عانون من مشا�ل هم أنفسهم..
قالت:

- » الف�� �كذب.. (هن�س�ف) لم �عد معنا.. »
� لم يت�لم (ردمان)... ب�نما قالت و�� تدس لفافة التبغ ب��

� اللون: شفتيها عد�م��
- » (ال�) �ارع.. وأنت جد�د هنا.. ي��د أن �عط�ك االنط�اع

ا.. » �أنه �ملك لغز�
ا؟ » - » إذن هو ل�س لغز�
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� مايو..
- » (هن�س�ف)؟ �ا� عل�ك ال.. لقد هرب من الحجز ��

«
� أ���

از ع� وجهها �� � �ان الموض�ع �ضا�قها وقد ار�سم االشم��
من دستة تجاع�د..

ا.. الف�� �جعل � - » �ان (ال�) تحت س�طرته.. هذا �حدث كث��
ا.. و(ال�) جاء من ب�ئة أ��ة غ�� ا صنم� من صد�قه األ��� سن�

مستقرة.. »
ا مما تقول..

�
ع�ق��ة.. فكر (ردمان).. ع�ق��ة ل�نه ال �صدق حرف

� معرض، كتب تحت
ل�ست عقول الناس لوحات معلقة ��

اللوحة األو� (غ�� مستقر) وتحت األخرى (ما�ر).. الخ..
� �ل مرة

ا �لها شخ�طة ع� جدار.. �� �ة معقدة جد� العقول ال���
� صورة مختلفة..

تجدها ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

ا ح�� إن الورشة .. و�ان الحر قائظ� � اليوم التا��
�دأت الدراسة ��

تحولت إ� فرن.. ل�ن الطل�ة اهتموا �ما �قدمه (ردمان) وعرفوا
مه وال تح�ه.. لم يتوقعوا منه ما هو أ��� أنه رجل �مكن أن تح��

.. �انت صفقة عادلة.. ولم يتلقوا ما هو أ���
.. � التا�� لم �عرف (ردمان) بوجود المزرعة إال يوم االثن��

� المركز.. و�دت له الفكرة
ە أحد أن هناك مزرعة �� لم �خ��

سخ�فة..
قال له الف�� (ک���)، وهو واحد من أسوأ النجار�ن الذين ع�

ظهر األرض:
- » ال أحد �ذهب هناك.. إنها عفنة.. زر��ة خناز�ر.. »

ودوت الضح�ات.
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ة �انت رائحة المزرعة ) ي�الغ.. ح�� �عد الظه�� ما �ان (ك����
تقلب المعدة.. �ان يرى اآلن مب�� المزرعة و�عض األ�واخ
ا �جرى.. �عض ال�ط والخناز�ر.. ل�ن �ان من الواضح أنه ودجاج�
� ب�ت

ال أحد ��لف خاطرە �التنظ�ف.. الخناز�ر �انت تع�ش ��
من برازها الخاص جففته الشمس وغزاە الذ�اب..

ا ينهض و�نظر له..
�
ا عمالق � رأى ش�ئ� �اد (ردمان) يرجع ح��

�رة ي�لغ حجمها ثالثة أمثال رفاقها.. ر�ما �انت �� � �انت خ��
األم.. وقد هز حجمها (ردمان) من األعماق.. ال �د أن وزنها

ضعف وزنه..
�انت عيناها ترمقانه �أنه مساو لها..

�انت رائحتها غ�� ك��ــهة، فال �د أن هناك من جاء لينظفها هذا
ا فعادت إ� الداخل ح�ث ا �دا أنها درسته ج�د� � الص�اح.. أخ��

الظل.. لقد انت� موعد الفرجة..
� تلك الل�لة ذهب ل�قا�ل (ال�). لقد خ�ج الف�� من غرفة

��
ة.. ال�د أن األوالد �انوا � غرفة صغ��

المس�ش�� ووضع ��
�ضا�قونه لذا اختاروا له حجرة منفردة..

�ان ينام فوق كومة من المجالت المصورة.. أغلفة المجالت
ا، ل�نه �ان قد أزال الضمادة ع� �دە شح��� � تلمع ع� وجهه ف��

أنفه واصفرت ال�دمات تحت عي��ه..
؟ » - » هل أنت �خ��

هز الف�� رأسه..
- » هل تحب الوحدة؟ »

- » نعم �ا س�دي.. »
.. لن تظل هنا لأل�د.. » - » ل�نك ستعود إ� العن��

.. لم يرد الف��
.. أر�د أن �فهم �ل منا اآلخر.. » � - » اصغ �ا ب��
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�
- » نعم �ا س�دي.. »

- » لن أستطيع مساعدتك إن كذ�ت ع�.. لماذا ذكرت اسم
؟ أعرف أنه ل�س هنا وأنه �

� هن�س�ف) � األسب�ع الما�� (ك�ف��
هرب.. »

قال (ال�) بهدوء:
- » إنه هنا.. »

- » لو �ان قد هرب فلماذا عاد؟ »
، وقال: � الف�� هذە المرة �دأ الدمع �غزو عي��

- » إنه لم �فر قط.. »
- » ماذا؟ لم �فر؟ »

� ا.. ل�نك لن تصدق�� ء.. إنه حاذق جد� �
- » لقد دبر �ل ��

� �ل
وسوف تكون هذە النها�ة.. س�سمع أنك عرفت.. إنه ��

م�ان.. والجدران ال تهمه.. المو�� ال ي�الون �أش�اء كهذە.. �مكنه
� و�ذهب م�� أراد.. »

أن �أ��
قال (ردمان):

« ..( ا �ا (ال�� - » هل تقول إن (هن�س�ف) م�ت؟ كن حذر�
� ع� ح�ل مشدود، وأنه

ا.. �ان �عرف أنه �م�� دد� �ان الف�� م��
� برود:

ا من خسارة حام�ة.. قال فجأة �� ب جد� اق��
- » أنت وعدت.. »

ا لن يؤذ�ك، ل�ن ل�س مع�� هذا أن تطعم�� - » وعدتك أن أحد�
األ�اذ�ب.. »

- « أ�ة أ�اذ�ب؟ »
- » (هن�س�ف) لم �مت.. »

- » �ل مات �ا س�دي.. �لهم �عرف هذا.. لقد شنق نفسه عند
الخناز�ر.. »
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، وقد � ف�� �ان (ردمان) قد جرب جميع أنواع ال�ذب مع مح��
ا..

�
� معرفة ال�ذاب.. ل�ن الف�� �دا صادق

ا �� � اعت�� نفسه خب��
� عظامه..

شعر بهذا ��
� أن الف�� �قول الحق�قة.. ر�ما �قولها �ما ل�ن هذا ال �ع��

�عتقدها..
- » لو �ان (هن�س�ف) قد مات.. فك�ف �مكنه أن �كون هنا؟ »

- » هل تؤمن �األش�اح �ا س�دي؟ »
�ا لل�ساطة.. (هن�س�ف) مات.. (هن�س�ف) هنا. إذن (هن�س�ف)

شبح..
« .. � - » ال �ا ب��

ى.. » ى بنفسك �ا س�دي.. س�� - » إذن س��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
�رة جو�.. � ة الخناز�ر �انت الخ�� � حظ��

��
�انت تح�م ع� س�� األ�ام بنمو شهوتها للطعام.. �انت رغ�ات
أخرى قد �دت تحتل موضع الم�ات القد�مة.. �انت قد
� له قوام وجدت نفسها تم�ل - منذ أول مرة -إ� طعام مع��
� آلخر.. ا ت��دە ط�لة الوقت، ل�ن من ح�� خاص.. لم �كن طعام�

� تطعمها.. ا ال�د ال��
�
و�انت لهذا تقضم أح�ان

ها �ستح�ل ق�ة، ت�تظر.. �دأ نفاد ص�� وقفت جوار السور م��
ا، ف�� قد ا.. وشعر أوالدها بهذا فتوتروا.. �ان هذا خطر� غض��

� من إخوتهم.. التهمت اثن��
� �ان هناك صوت خطوات، ثم ظهر ولدان. �انا عص�ي��
متوت��ن، و�ان معهما الحق ألن قصص أالعيبها �انت عد�دة..

� آلخر؟ ألم تكن ألم تكن تصدر منها أصوات آدم�ة من ح��
ا ع� مؤخرتها؟ ألم تكن تطلب أن �قدم لها الطعام

�
تجلس أح�ان
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� اإلبهام والس�ا�ة؟ �ل هذا �انت تعمله.. � اإلص�ع�� ب��
وأسوأ..

ا لها اللحم األب�ض الذي � ألنهما لم �ح�� اليوم �انا خائف��
� الطبق ل�س مما يروق لها..

�شته�ه.. �ان اللحم الذي جل�اە ��
�ر �قاە.. � إنه لحم خ��

إن اللحم الذي يناسبها، والذي تطل�ه �صوت آد� مخ�ف..
ون رع�ه ح�� ت�تفخ عضالته، �ان تحت اللحم الذي يث��

الحراسة وس�حتاج األمر إ� وقت إلعدادە..
� الوقت ذاته تمن�ا أن �سامحهما وتق�ل دموعهما، وال تلتهمهما

��
� لحظة غضب..

��
ة.. رأته � �لغ الحظ�� �ان أحد الوالدين قد أف�غ أمعاءە ح��

� رأت خوفه.. �رة ف�دا عليها الرضا ح�� � الخ��
�ان غط�طها �قول: أنا أعرف أعرف....

تعال�ا هنا ألح�م عل��ما..
أنا أعرف.. أعرف..

قدم لها الص��ان الطبق ع�� الس�اج فسألتهما:
- « حسن؟ »

ا ال �مكن أن تخطئه.. صوته �خ�ج من فم �ان الصوت واضح�
�ر.. � خ��

- » ل�س هذا ما أردت.. نحن آسفان.. »
ا: وقال اآلخر متوتر�

- » سنجل�ه لك برغم هذا.. �مجرد أن �ستطيع.. »
- » لم ل�س الل�لة؟ »

- » إنه تحت الحما�ة.. »
وقال اآلخر:

- » المدرس الجد�د.. مس�� (ردمان) �حم�ه.. »
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� ع�� �رة تعرف هذا �له.. تذكرت مواجهة العين�� � �دا أن الخ��
الس�اج.. إذن هذا هو عدوها.. الرجل العجوز.. لسوف تظفر

�ه..
� أدر�ا أن غضبها اتجه إ� ناح�ة أخرى.. �دا عليهما االرت�اح ح��

� األول: قال الص��
- » هلم.. قدم لها اللحم.. »

�رة � � غطاء الطبق.. �انت رائحة اللحم ك��ــهة ل�ن الخ��
أزاح الثا��

راحت تصدر جل�ة تدل ع� الحماسة.. ل��ما سامحتهما..
ا.. � ناولها الص�� أول قطعة من اللحم فالتهمتها ��ع� � إص�ع�� ب��
ة التهمتها مع أصا�عه.. ��عة ودقة.. ثم الثان�ة فالثالثة.. األخ��

ا.. ة و�خ.. وجرى مبتعد� سحب أنامله من الحظ��
: � ال�ا�� قالت للص��

�ر العجوز هذا.. ول�ن أر�د � ا.. ال �د.. ال أر�د لحم الخ�� - » غد�
ا.. » ا أب�ض طازج� لحم�

- » نعم.. »
- » ولن أق�ل الفشل.. »

- » نعم.. »
� فراشه لو أردت..

.. سأهاجمه �� - » و�ال ذه�ت له بنف��
« .. أر�دە.. إنه ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

- » (ه�س�ف) م�ت.. »
.. � ال ت�ت�� �ساءلت (ل�فرتال) و�� تكتب أحد تقار�رها ال��

كة.. مرة �قول الف�� إنه هرب ومرة إنه مات.. ال - » هذە ف��
�ستطيع �سج قصة متماسكة.. »

- » هل انتحر أحدهم هنا من ق�ل؟ »
ً
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 وتوقف قلمها:
ً

فكرت قل��
ا � عهدی؟ مرتان ال أحسب أن إحداهما �انت انتحار�

�� « -
ا للعون.. » ا.. �الهما �خ طل�� متعمد�

- » هل �ان (هن�س�ف) واحد؟ »
قط�ت وجهها وهزت رأسها..

.. �ان �حسب أنه � - » (ه�س�ف) �ان غ�� مستقر �ش�ل مع��
خالد.. �حسب أنه س��رمان (ني�شه).. �ان �حتقر العامة.. و�ان

� المزرعة.. »
�فضل تلك الحيوانات ��

- » هل �ان �حب المزرعة؟ »
كذ�ت قائلة:

نامج هنا.. - » ل�س أ��� من أي ف�� آخر.. ل�ن هذا جزء من ال��
«

ها (ردمان) ع� الفور تث�� لد�ه أسئلة.. قال � � م�� �انت ال�ذ�ة ال��
ة الخناز�ر.. � حظ��

) إن (ه�س�ف) انتحر �� (ال��
فجأة قالت له:

� - » اسمع �ا (ردمان).. هناك شعور عام هنا �أنك ال تع��
� ط��قة عملنا.. و�ان

�أمورك الخاصة.. أنت ت��د التدخل ��
� الحق�قة أنت تصنع

عل�ك أن تدرس الح�ال ق�ل أن ت�سلقها.. ��
األعداء.. »

ا ع� النص�حة.. » - » شكر�
« .. � � من دون أعداء.. صدق��

- » هذە المهمة صع�ة �ما �ك��
� الورشة �ان (ال�) �انتظارە و�انت الساعة السا�عة وال��ــع

��
وقد انتهت الدروس.

- « ماذا تفعل هنا؟ »
- » �انتظارك �اس�دي.. م�� خطاب أل�� وأردت أن تعطيها إ�اە..

«
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� �ل ة؟ مسم�ح لك �خطاب�� - » لماذا ال تعط�ه للسكرت��
أسب�ع.. »

�
� لم أ�تب ما ال ي���� - » هم �طالعونها �ا س�دى للتأ�د من أن��

أن أ�ت�ه.. وعندها �حرقون الخطاب.. وهذا الخطاب �ح�� عن
« ..( � (ك�ف��

« .. � ) �ا ب�� � ا �صدد (ك�ف�� - « ال أعتقد أنك تفهم الوضع ج�د�
- » �ل هو حق��� �ا س�دی.. إنه داخلها.. »

- » داخل من؟ عم تت�لم؟ »
.. لقد حان الوقت.. � ە مع الف�� ال�د من وجود حدود لص��

ە �أن م�المة هاتف ت�تظرە عند هنا جاء ف�� اسمه (سالب) �خ��
) ح�� � �ـ (ال�� ة.. فنهض وطلب من القادم أن �ع�� السكرت��

� جي�ه..
�عود.. ناوله الف�� الخطاب فوضعه ��

�انت الردهات خال�ة.. هذا وقت التلف��ون.. س�جلسون
� أمام الجهاز األب�ض واألسود يتا�عون األلعاب والقصص مفتون��

البول�س�ة �أفواە مفتوحة وعقول مغلقة. ي�تظرون فقط ح��
�ظهر مشهد العنف التا�� أو تظهر الحسناء التال�ة.. عندها
ء �

�صحون من س�اتهم و�ــهللون و�صفرون، ثم ي�سون �ل ��
و�عودون إ� تلك الغيب��ة..

ة لم تكن هناك.. ولم �كن ا ل�ن السكرت�� �ان المكتب مفتوح�
هناك أحد ع� الهاتف.. إن من اتصل �ه قد سئم االنتظار.. وقد

�ە هذا..
ا �عدم راحة.. �ان التلف��ون �طلق ضوضاء عاد إ� الورشة شاعر�
ا ما �ان ف�ه.. الصمت.. نعم هناك ضوضاء ع�� الردهة ل�ن ش�ئ�

ل�ن ال صف�� وال ص�اح..
ف�ه.. اتجه (ردمان) إ� هذا الجزء من المب�� ح�ث أدوات ال��
د عليها رجل ما، ثم �قطع �المه � التلف��ون ف��

امرأة ت�خ ��
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�
وا�ل من الرصاص.. �لغ الحجرة وفتح ال�اب.

ا� » - » انحن� إن معه سالح�
�ان هذا التلف��ون ��لمه.. وأطلقت رصاصة ع� الشقراء فماتت

جوار الرجل الذي أحبته..
ل�ن الغرفة �انت خال�ة.. �أن المشاهدين وجدوا �سل�ة أفضل
لهذە الل�لة، اتجه للجهاز وأطفأە، فلما ساد الصمت شعر �أن

هناك من �قف ع� ال�اب..
- » أنا (سالب) �ا س�دي.. »

- » أمرتك أن ت��� مع (ال�).. »
- » �ان عل�ه أن ين�ف �ا س�دي.. »

- » ان�ف؟ »
- » جری فلم أستطع اللحاق �ه.. أنا آسف.. قدمای ل�ستا ع�

ما يرام.. »
.. ً

هذا حق.. إن (سالب) �ع�ج قل��
- « ال تفقد أعصا�ك �ا س�دی.. »

- » ابتعد عن ط���� �ا (سالب).. »
.. وشعر ب�دە تغ��ه �أن �ل�م هذا الف��

ك�ة تلمس �ته.. فجأة سمع صوت (�ل�ك) ووجد مطواة زن��
� حزامه..

لقد �ان الف�� �ضعها ��
- » ال دا�� ألن تلحق �ه �ا س�دي.. »

- » ماذا تفعل �ا� عل�ك �ا (سالب)؟ »
ر هنالك فاترك (ال�) - » إنها مجرد لع�ة.. لع�ة.. ال ��

وحاله.. »
ا.. وشعر �الدم �س�ل وشعر (ردمان) بنصل المطواة �حدث ثق��
 لو أ�.

ً
لق إ� أسفل.. إن الف�� ال �م�ح.. إنه ينوي قتله فع� � لي��
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� ل�لعب من آن آلخر.. »
) �أ�� � - » إن (ك�ف��

- » (هن�س�ف)؟ »
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.. هذا �
- » نعم.. أنت تحب أن تنادي الناس �اسمها الثا��

.. ل�ن ً
 و�كفون عن أن �كونوا أطفا�

ً
�جعلهم ي�دون رجا�

.. هل تعرف لماذا؟ ألن الرجال
ً

) �ان �كرە أن �كون رج� � (ك�ف��
ا.. » ) �ان �عتقد أنه لن �موت أ�د� � �موتون، و(ك�ف��

- » أر�د أن ألقاە.. »
- « ال�ل ال�د أن �فعل �ا س�دي.. فهو يتمتع �شخص�ة

�ار�زم�ة.. »
� ف�انت استجا�ة األخ�� ��عة أمسك (ردمان) �معصم الق��

، فاعت� �طيئة.. سقطت المطواة ما إن ث�� (ردمان) الرسغ أ���
� وضع الخنق.. وضغط ع� تفاحة (آدم)..

عنق الف�� ��
� إل�ه. »

- » أين (هن�س�ف)؟ خذ��
� موضع الج�ح، فأطلق س�ة و�اد �طلق �اح

ل�مه الف�� ��
.. ل�نه تماسك وزاد من الضغط ع� حنجرته.. سالت الف��
� حقل

الدم�ع ع� خدي (سالب) واجدة ط��قها �صع��ة ��
ألغام الحبوب ع� وجهه..

� هذا؟ »
� أن أ�رر هذا ط�لة اليوم.. فهل ترغب �� - » �مكن��

� وضع
� ل�صدم الجدار، فيتكور ع� نفسه �� � �الف��

ثم أل��
.. � الجن��

- » أين (ال�)؟ »
�دأ الف�� يرتجف:

« ..( � - « وأين تحس�ه؟ لقد ظفر �ه (ك�ف��
)؟ » � - » وأين (ك�ف��

�دا أن الف�� س�فقد الو�� ل�ن �انت عندە خطط أخرى.. لقد
� �دە من جد�د..

� لحظة و�عان ما �انت المطواة ��
وثب ��

انقض ع� (ردمان) فتال�� الطعنة �مقدار شعرە، و�عان ما
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�
ا ع� األرض من جد�د ل�ن المطواة ظلت �� �ان (سالب) مكوم�

�دە..
�ر.. الموت لك� » � - » الموت لك أيها الخ��

� ساقه
�� السابق.. ر�له �� وانقض من جد�د ل�ن (ردمان) ال��

الم��ضة.. هوى الف�� ع� الجدار.. فه�ع (ردمان) �جذ�ه ل�نه
� جسدە..

قت المطواة �طن حاملها، وارت�� ا.. لقد اخ�� تأخر جد�
.. أن ترحل فجأة � قل�ه (ردمان).. لم �كن قد اعتاد الموت المفا��

�ما ترحل صورة التلف��ون عند إغالقه.. خواء.. ال إشارة..
� �طنه لم

� سادها الصمت الثق�ل.. الج�ح �� � الردهات ال��
�� �

م��
، ل�ن لد�ه مشا�ل أخطر من الج�ح ف ال�ث�� � ا ولم ي�� � �كن خط��

اآلن.. هناك لغز �جب أن �فهمه..
� ضوء الردهة

فتح الخطاب الذي كت�ه الف�� ألمه ل�قرأە ��
الخافت..

� �ر.. ال تصدقيهم لو قالوا لك إن�� � � للخ��
- » ماما.. لقد أطعمو��

ه��ت.. أنا لم أفعل.. أنا أح�ك �ا ماما.. »
� جي�ه، وراح يركض ع�� الحقل.. �ان الظالم

وضع الخطاب ��
ا اآلن.. دامس�

ا من زر��ة ا آت�� أين هو؟ لقد ضل الط��ق.. ل�نه رأى ضوء�
الخناز�ر.. �ان هناك أشخاص �قفون ع� ش�ل سل��ت..

ا ال يراە. يرقبون مشهد�
� مثل (سالب) لم تكن لد�ه خطة.. لو �ان الجميع مسلح��
و�شاركونه ميوله القاتلة، ف�� نهايته.. لم �ضا�قه هذا.. ترى هل

انت� األمر؟
رأي �عض األش�اح تن�ف، �ال صخب وال ضح�ات.. �أنما هم

المش�عون �غادرون جنازة.. الرءوس منكسة مع صمت �ليغ..
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ا ا وهاج� � ضوء�
ة الخناز�ر تل�� � حظ��

�انت هناك شم�ع عد�دة ��
.. عرف ب�نهم (ل�فرتال) والحارس �

ا.. و�ان هناك من ��� مفزع�
) الج��ــــح، ثم صوت خطوات.. قدم الذي ركع جوار رأس (ال��

�ر ت�ع�� القش وثمة من يت�لم ل�نه ال �عرف من.. � الخ��
ا ما �عود أحد الفت�ة إ� المب�� و�جد إن الوقت ح�ج اآلن.. ��ع�
جثة (سالب) و�طلق اإلنذار.. �جب العثور ع� (ال�) ��عة

ا.. لو �ان العثور عل�ه ممكن�
.. رفعت رأسها وهزته بتح�ة.. �أنها �انت ً

رأته (ل�فرتال) أو�
ت�تظرە ط�لة الوقت.. والحظ أنها حررت شعرها ع� كتفيها

.. ً
 جم��

ً
أسود ط���

- « (ل�فرتال).. »
� الواقف جوارها.. اب�سمت له.. وكذا اب�سم الص��

سأله:
- » هل أنت (هن�س�ف)؟ »

ضحك الف�� وضحكت �� وقالت:
- » ال (هن�س�ف) هنا.. »

ة.. وأشارت إ� الحظ��
ا أن � �ضع خطوات نحو الجدار ونظر إ� الداخل متوقع�

م��
..( �ر والقش والدم و(ال�� � يرى الخ��

�رة تقف وسط فضالتها � ل�ن (ال�) لم �كن هنا.. فقط الخ��
وتنظر لهم..

ا: وقال الف�� مف��
- » (هن�س�ف) هنا.. لقد أ�لته وهو يت�لم من داخلها.. »

و�دت له الفكرة مسل�ة..
ضحك (ردمان) وقد أدرك أن ح�ا�ات (ال�) لم تكن من

�ر ممسوس.. � صنعه.. لقد قال له األوالد إن الخ��
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� الزر��ة �ما قال (ال�)؟ »
- » هل شنق (هن�س�ف) نفسه ��

هزة رأس.
�رة ت�شمم جثة � � الخ�ال الخ�� اآلن �دأ �فهم.. �ان يرى �ع��
ع الفت�ة الخائفون � التهامه.. و�عان ما اخ��

(هن�س�ف).. ت�دأ ��
، وراحوا �رة إ� وثن �لتهم ال��� � هذە األسطورة، وحولوا الخ��
�ق�مون هذە الطقوس العجي�ة �الشم�ع.. و�قومون.. بتقد�م
ە.. (ال�) كق��ان.. لهذا �مكن فهم اس�سالم (ال�) لمص��

.. � �ر.. ول�س ماما ساعدي�� � � لخ��
ماما.. لقد أطعمو��

�ان يت�ف كعذاري األضح�ات لدى الشعوب الوث��ة..
والس�ب واضح.. هؤالء الفت�ة جهلة لم ينالوا أي قسط من

التعل�م..
� األمر..

ل�ن هذا ال �ف� دور (ل�فرتال) ��
قال لها:

« .. �ر �ال�س�ة �� � - » هذا مجرد خ��
« .. � - » ل�نه يت�لم �صوت (هن�س�ف).. س�سمعه �ا ب��

- » وأين (ال�)؟ »
: قال الف��

دە فعل�ك � الداخل مع (هن�س�ف).. لو أردت أن �س��
- » إنه ��

� �ه.. »
أن تدخل وتأ��

�رة بهذا فراحت � ثم انقض ع� عنق (ردمان).. شعرت الخ��
� وأل�� �ه ب الس�اج.. تخلص (ردمان) من الف�� ت�ع�� القش وت��

ع� األرض فقط لتنقض عل�ه (ل�فرتال):
- » أنت ت��دە.. ادخل وخذە.. »

�ه حاول التخلص منها ل�نها �ش�ثت �ه �قوة، وراحت ت��
برأسها..

� ��عة..
حدث ال�ا��
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�
ق.. �خت وحاولت لقد لمس شعرها لهب شمعة فاح��
�ت الس�اج فانهار، وع� الفور اشتعل القش التملص ل�نها ��

� الزر��ة..
��

�رة.. � �رة مجرد خ�� � اآلن وقد اشتعل القش من حولها ظلت الخ��
ت ال معجزات.. ال �لمات.. راحت ت�خ وتر�ل �أقدامها.. وأن���

رائحة اللحم المشوي إذ أمسكت النار �خ�ها..
� الحقل.. �اخها

�انت ت�دو �ال�ابوس و�� تجري مشتعلة ��
� الظالم.

� الحقل لتغ�ب ��
�ر و�� تجري �� � �اخ خ��

ة.. فرك (ردمان) عي��ه �س�ب الدخان، ودخل الحظ��
�
ا والدم�ع �� ا ع� األرض.. �ان ح�� �ان (ال�) هناك راقد�

ا ح�� اضطر إ� عي��ه.. حاول أن ينهضه ل�ن الف�� �ان متصل��
.. ً

� قل�� أن �دلك أطرافه � تل��
.. هلم.. » - » هلم.. ستكون �خ��

ا من خطاف.. �ان هذا ما ت��� ا معلق� ثم نظر ألع� فوجد ش�ئ�
.. لوال � �رة �ادئة �القدم�� � من جثة (هن�س�ف) منذ التهمتها الخ��

الدخان ل�انت الرائحة ش��عة..
غادر االثنان الم�ان ب�نما زر��ة الخناز�ر تتحول إ� شعلة نار..

.. و�انت �ل خطوة تحسن من حالة الف�� أ���
�رة، ال �د أنها ماتت اآلن.. ل�نه � � الخ��

حاول (ردمان) أال �فكر ��
ء ما �قفو �

�ان �شعر �األرض ترتج �لما مش�ا �أنما هناك ��
أثرهما..

ا.. � �لغا المب�� الرئ��� أخ��
طة.. حان الوقت للعثور ع� هاتف وطلب ال��

.. أما � ا ألن هناك من هشم المص�اح ال�هر�� �ان الممر مظلم�
� هذە اللحظة ت�ف

ا.. �� ة ف�ان محطم� � غرفة السكرت��
الهاتف ��

ا من الم�ان.. � �دە وانطلق �جرى هار��
(ال�) ��عة.. عضه ��



5258

�
ا مكتب الحا�م.. هناك هاتف، م�� (ردمان) ع�� الممر قاصد�

ك التخ��ب �عوقه.. وهو لن ي��
�ه ا �ال مفتاح.. لهذا تحامل ع� نفسه و�� �ان ال�اب موصد�
�
ا من ن�ع ج�د، وقد انفتح الج�ح �� �كتفه عدة مرات، �ان مت�ن�

�طن (ردمان) من جد�د.. إ� أن تمكن من تهش�م ال�اب
والدخول..

�انت أرض المكتب مغطاة �القش.. والرائحة جعلت رائحة
ا وقد التهم الزر��ة رائعة �المقارنة.. �ان الحا�م ع� مکت�ه ميت�

قل�ه.
�ر.. » � - « الخ��

قالها (ردمان) وهو �مد �دە للهاتف..
ت � �ة ع� صدغه.. هشمت عظام وجنته واه�� � ال��

هنا تل��
الغرفة واب�ضت..

ء الممر ��الف الشم�ع.. ل�نه �
اآلن لم �عد هناك ظالم.. لقد أ��

ا من حواسه.. ر�ما �انت شمعة واحدة يراها هو لم �كن واثق�
�أنها ألوف..

ا يت�لمون.. ال �عرف ما �قولون وال إن �انوا �ان يرى أشخاص�
.. ً

موجودين أص�
هل هو واقف ع� قدم�ه؟ ال �عرف.. ل�نه لم �سقط ع�

األرض..
� ضوء شمعة.. لقد

ز �� �رة.. ورآها ت�� � ثم سمع لهاث الخ��
� � نحوە ب�طء.. وع� ظهرها �ان الف��

ا.. تم�� تفحمت تمام�
� غيب��ة.. وأدرك

.. يت�لم �أنما هو �� � (ال�) مغمض العين��
.. ذ�ل  يتد� من مؤخرة الف��

ً
� رعب أن هناك ذ��

(ردمان) ��
�ر.. � خ��
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هنا فهم (ردمان) لماذا لم �سقط ع� وجهه.. لقد �ان هناك
.. ثم إذا �ه ح�ل حول عنقه، و�لما تحرك �ان الح�ل �ضيق أ���

يرتفع إ� الهواء.. لم �كن هناك ألم �ل ما هو أسوأ.. الرعب..
� ال ت��ان ألع�.. � اللت�� �رة عي�يها المشوهت�� � رفعت الخ��

�ە أنها تعذ�ت وسوف تتعذب ح�� تموت.. هذا �كف�ه.. ثم
�رة وت�لمت.. ال �عرف ك�ف خرجت ال�لمات � انفتح فم الخ��

: منها ل�نها �انت �لمات ص��
- » هذا هو قدر الوحش.. أن �أ�ل وأن يؤ�ل.. »

واب�سمت..
و�رغم أن (ردمان) �ان �ظن نفسه فقد الشعور، فإن أو�
صدمات األلم جعلته ��خ، إذ �سلق (ال�) ع� جسدە.. و�دأ

�لتهمه.
 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..

المؤلف..
ال�اترنج وجاك..

� التالل والمدن
�� -2

3- قطار لحم منتصف الل�ل
�ر � 4- أحزان الخ��
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Notes

[←1]
ما س�كون س�کون.
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[←2]
.( ا وفو�� � تحدث صخ�� � معناە (األش�اح ال��

مصطلح ألما��



5265

[←3]
صل�ب سواس���ا هو الصل�ب النازي المعقوف.
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[←4]
� المعكوس لألمور - ال �د أن � (ني��ورك).. و�التا� - حسب المفهوم الغر��

برونكس هو �� اليهود ��
ة� ا أقرب إ� ال�س�م أو األرانب الصغ�� ا ود�ع� �كون سا�ن (برونكس) مسالم�
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مكتبة فریق (متمیزون)
لتحویل الكتب النادرة إلى صیغة نصیة

قام بالتحویل لسلسلة (روایات عالمیة للجیب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(كلمھ مھمة):
ھذا العمل (تحویل سلسلة روایات عالمیة للجیب إلى صیغة نصیة) ھو بمثابة خدمة
حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم لإلنسان
الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم االجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینھ
خدماتنا ھذه على ممارسة حیاتھ باستقاللیة وراحة، وتعزز لدیھ الثقة بالنفس

واالندماج بالمجتمع بشكل طبیعي. 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد
الكفیف في المجاالت التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات
خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیھم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج

القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتھا.
مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روایات عالمیة للجیب
           العدد رقم (47)

 
 
 
 
 

أودیسا الفضاء
 

تألیف: آرثر كالرك
ترجمة وإعداد: د. أحمد خالد توفیق.

سلسلة روایات عالمیة للجیب، تقدم لك أروع ما یزخر بھ األدب
العالمي، في مختلف صنوفھ..

من األلغاز البولیسیة إلى الروایة الرومانسیة..
من عالم المغامرات إلى آفاق الخیال..

من الفروسیة إلى دنیا األساطیر..
ومن الشرق إلى الغرب..

وإلى الحضارة..
وإلیك..

�����
�� � �� ��

��
 .�
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..المؤلف
لقاء آخر مع الخیال العلمي الحقیقي.. الخیال العلمي الملتزم

بقضایا البشریة في ضوء التطور العلمي..
وھو ما یختلف كثیرا عن أوبرات الفضاء وسیوف اللیزر،
واآللیین الثرثارین سلیطي اللسان، واإلمبراطوریة الحانقة دوما،

و«حدث في زمن بعید بعید.. في مجرة بعیدة بعیدة»..
قابلنا رای برادبوري في رائعتھ (451 فھرنھایت) منذ عام
تقریبا، والیوم نقابل واحدا من كبار (المناضلین) ھو السیر (آرثر

س. كالرك)..
لقد كتب آرثر كالرك نحو ثمانین كتابا وخمسمائة مقال. ولد عام
1917 في (سومرست)، وفي العام 1936 انتقل إلى لندن. وتبدأ
الحرب العالمیة الثانیة فیعمل فنیا لالتصاالت بالسالح الجوي
البریطاني ویكتسب خبرة علمیة جیدة في ھذا العمل. عام 1947
یكتب أولى قصصھ (مقدمة إلى الفضاء)، ثم في عام 1948
یلتحق بدورة لدراسة علم الفلك، ویكتب أھم مجموعاتھ القصصیة
(الحارس). وبدأت شھرتھ تتحقق عندما قدم قصتھ (نھایة

الطفولة).
كان مولعًا بالغوص إلى أعماق البحر، وقد اتجھ عام 1956
لیعیش في (سریالنكا) - التي كانت (سیالن) وقتھا - ویعتبرھا
بیتھ حتى الیوم، حیث یمارس ھوایتھ ھذه، لكنھ یغادرھا كل عام
لیلقى بعض محاضرات حول العالم وأمریكا على وجھ

الخصوص.
أصابھ الشلل عام 1962 مما اضطره إلى أن یودع البحر الحبیب
بقصتھ (جزیرة الدرافیل). استمر في اإلنتاج الغزیر حتى العام
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1986 حین قرر األطباء أنھ مصاب بداء (لو جیریش) وقیل إنھ
سیعیش عاًما ونصف عام على األكثر.. ھكذا راح یعمل

كالمحموم لمدة عام حتى تبین أن التشخیص األول خطأ.
عام 1986 نال لقب (السید العظیم) من رابطة ُكتَّاب الخیال
العلمي األمریكیین. كما نال حشدا ھائال من األلقاب، وھو من
الُكتَّاب الذین تثق بھم منظمة الیونسكو بشكل خاص، وعضو في

الجمعیة الفلكیة الملكیة.
☆ ☆ ☆

القصة التي نقدمھا الیوم من نماذج األدب الذي یترجمونھ ب
Spin - of (األدب الملفق أو المنسوج).. وھذا لیس ذما.. إن الـ
Tale ھي نوع أدبي شائع في الغرب، وقد قدمنا من قبل (لقاءات
لصیقة من النوع الثالث) كنموذج لھذه القصص. من المعتاد أن
یكتب الكاتب القصة ثم یخرجھا المخرج، لكن الحال ھنا ھو
العكس. إن الفیلم الذي ُصنع عن قصة كالرك أوحى لھ بقصة

جدیدة!
لقد أعجب المخرج الكبیر (ستانلي كوبریك) بقصة قصیرة
لكالرك ھي (الحارس Sentinel)، وجرت مجموعة من
المشاورات أدت إلى أن یقضي (كالرك) الفترة من عام 1964
إلى 1968 منھمكا في تطویر سیناریو ھذه القصة، ثم قدمھا
(كوبریك) في فیلم أثار ذھول العالم عام 1968 ھو (2001:
أودیسا فضائیة).. الفیلم الذي كان وما زال أھم وأعمق وأمتع
وأدق فیلم خیال علمي في التاریخ على اإلطالق، والذي فاق
حرب الكواكب) في كل شيء حتى على المستوى التقني برغم أنھ
أنتج قبلھ بعشرة أعوام. بعد نجاح الفیلم الباھر أعاد (كالرك)
كتابة القصة كما ظھرت في الفیلم لیخرج ھذا الكتاب الذي بین
یدیك اآلن. وإن أخذ علیھ النقاد أنھ أفسد جو الغموض الثرى
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المحیط بالفیلم، لیقدم تفسیرات جافة صارمة. أي أنھ استبدل النثر
العلمي المحدد بالشعر الجمیل المليء بالخیال، كما في الفیلم تدور
الفكرة المحوریة لھذه القصة حول تقدم البشریة المذھل والسریع..
لكنھا برغم ھذا لم تصل ألي مكان، كأنھا طفل رضیع تائھ في
الفضاء الخارجي. ھذه قصة ممتعة لكنھا ُمقبضة خالیة تماما من
األمل.. ولقد صرنا اآلن نألف حقیقة أن كتاب الخیال العلمي
المعاصرین ال یملكون أي تفاؤل بصدد الغد، بعكس أسالفھم الذین
اعتقدوا أن التقدم العلمي الُمطرد ھو الطریق إلى سالم البشریة

وسعادتھا..
نرجو أن تروق لك القصة، ونعدك بأن نتعرف الكتاب الجادین
اآلخرین من أمثال (أزیموف) و(ھاینالین) و(زیالني) في كتیبات

أخرى من ھذه السلسلة.
 

د. أحمد خالد توفیق
☆ ☆ ☆
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.. �
١- ل�ل �دا��

ا- الط��ق إ� االنقراض..
لقد استمر الجفاف عشرة مالیین من األعوام حتى اآلن، وقد
زالت مملكة الزواحف العمالقة منذ زمن بعید. وھنا في خط
االستواء في قارة ستُدعى یوما: إفریقیا، كانت معركة البقاء قد

بلغت مرتبة جدیدة من الشراسة، لكن المنتصر لم یظھر بعد.
في ھذه األرض القاحلة لم یكن إال صغیر الحجم أو السریع أو

القوي قادرا على االزدھار، أو یملك حتى األمل في البقاء
لم یكن الرجال البدائیون في ھضبة الترانسفال یملكون ھذه
الصفات. لقد اقتربوا جدا من االنقراض في الواقع. وقد احتل
نصفھم الكھوف التي تطل على واد جاف، قسمھ مجرى ماء
انحدر من ثلوج الجبال على بعد مائتي میل شماال. وفي األوقات
العصبیة كان المجرى یختفي تماما، وتعیش القبیلة في ظالل

الظلمأ.
كان الجوع شعورا دائما، واآلن صار التضور وحین تسرب أول
شعاع من الفجر إلى الكھف، أدرك مراقب القمر أن أباه قد مات
في أثناء اللیل. لم یكن یعرف أن العجوز أبوه، ألن عالقة كھذه
كانت تتجاوز فھمھ، لكنھ إذ نظر للجسد الضامر المیت شعر بعدم

راحة ھي جد الحزن
كان الطفالن ینشجان طلبا للطعام، لكنھما صمتا حین زمجر
مراقب القمر فیھما. وفي محاولة من إحدى األمھات للدفاع عن
رضیعھا، أطلقت زمجرة غاضبة في وجھھ. فلم یجد في نفسھ

القوة إلخضاعھا
اآلن صار النور یسمح بالرحیل. جذب مراقب القمر الجثة
وجرھا خلفھ وھو ینحني لیعبر فتحة الكھف الضیقة. اآلن وقد
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غادر الكھف تخلص من الجثة ووقف منتصبا.. إنھ الكائن الوحید
في العالم القادر على الوقوف بھذه الطریقة

بالنسبة لقومھ كان مراقب القمر عمالقا.. كان ارتفاعھ خمسة
أقدام1 ووزنھ مائة رطل.. كان جبینھ منخفضا وكان ھناك
أخدودان فوق محجریھ، لكن جیناتھ بالتأكید كانت تحمل الوعد
باإلنسانیة الكاملة. في عینیھ كان ھناك شيء ما.. نوع من
الوعي.. أقرب شبھا بالذكاء الذي یحتاج إلى أعوام حتى یحقق

نفسھ.
لم تكن ھناك عالمات على الخطر، لذا بدأ مراقب القمر ینحدر

عبر المنحدر شبھ العمودی.
وكأنما كانت القبیلة تنتظر إشارتھ فبدأت تلحق بھ وھرع الجمیع

إلى مجرى الماء الموحل من أجل جرعة ماء الصباح
بحث مراقب القمر عن اآلخرین، فلم یر لھم أثرا.. ھكذا نسیھم
على الفور، فھو لم یكن یملك القدرة على االھتمام بشیئین في

الوقت ذاتھ.
أوال یجب أن یتخلص من العجوز.. لكن ھذه كانت مشكلة تحتاج
إلى قلیل من التفكیر. لقد مات الكثیرون ھذا الموسم، وعلیھ أن

یضع الجثة حیث ترك األخریات کي تتولى الضباع المھمة.
كانت بانتظاره ھناك حیث یتفرع الوادي إلى حقول السافانا، كأنما
تعرف أنھ قادم. ترك مراقب القمر الجثة تحت شجیرات صغیرة

وھرع لیلحق بالقبیلة لم یفكر في أبیھ مرة أخرى
بعد ھذا كانت رفیقتاه واألطفال یبحثون بین الشجیرات الجافة عن
جذور أو توت أو سحال ألقت بھا الریح ھنا. لم یبق في الكھوف
إال الرضع وأضعف الشیوخ، فلو بقي بعض الطعام بعد نھایة
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الیوم سیتم إطعامھم. أما لو لم یبق ستستعید الضباع حظھا السعید
من جدید

برغم أن مراقب القمر لم یكن یتذكر الماضي وال یستطیع مقارنة
األیام، فإن الیوم كان مجدود الحظ لقد وجد خلیة نحل في جذع
شجرة عجوز، وھكذا فاز بأفضل قائمة طعام یمكن أن یحظى بھا
قومھ. وكان مازال یلعق أناملھ حین اقتاد المجموعة عائدین

عصرا.
بالطبع اصابتھ لدغات كثیرة. لكنھ لم یلحظھا كان اآلن أقرب إلى
الرضا، برغم أنھ لم یشبع بعد، لكنھ على األقل لم یعد واھنا من

الجوع. وھذا أفضل شيء یمكن ألمثالھ أن یظفروا بھ.
لكن رضاه تبخر حین بلغ الماء ووجد اآلخرین كانوا ھناك كل
یوم وما كان ھذا لیضایقھ من قبل. كانوا ثالثین ال یمكن أن
تمیزھم من قوم مراقب القمر.. وإذ رأوه قادما بدءوا في الرقص

والصراخ، فرد قومة بالمثل
برغم أن البدائیین یتشاجرون مع بعضھم دوما، لم تكن معاركھم
تحدث إصابات خطیرة. لم تكن في أیدیھم مخالب وال لھم أنیاب
حادة، وبالتالي كانت قدرتھم على اإلیذاء محدودة باإلضافة لھذا
لم تكن لدیھم طاقة إضافیة لھذا السلوك غیر المنتج. كان الصراخ
والتكشیر عن األنیاب طریقتین أكثر فعالیة في التعبیر عن

وجھات النظر
استمرت المواجھة خمس دقائق، ثم انتھى العرض بسرعة كما
بدأ. وبدأ الجمیع یشرب الماء القذر.. لقد تم إرضاء الشرف

وعبرت كل مجموعة عن حقھا.
عادت القبیلة لكھفھا دون حدث یذكر. وأطلقت المرأة المصابة
التي ظلت في الكھف صیحة رضا حین أعطاھا مراقب القمر
الغصن المغطى بالتوت الذي جلبھ لھا. لم یكن ھذا طعاما كافیا،
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لكنھ سیمنحھا القدرة على الحیاة حتى یشفى الجرح الذي أصابھا
بھ الفھد، ویمكنھا البحث بنفسھا من جدید

وعبر الوادي كان قمر مكتمل یبزغ.. وكانت ریح باردة تھب من
الجبال البعیدة. سیكون لیال قارس البرد.. لكن البرد مثل الجوع لم

یكن موضوعا لالھتمام.. كان جزءا من خلفیة الحیاة ذاتھا
لم یتحرك مراقب القمر حین سمع الصراخ من أحد الكھوف
السفلي.. ولم یحتج إلى سماع زئیر الفھد كي یعرف ما یجري
بالضبط ھناك في الظالم كان (الشعر األبیض) العجوز وأسرتھ
یقاتلون ویموتون.. وفكرة المساعدة لم تخطر قط بذھن مراقب
القمر. كان منطق البقاء الخشن یحكمھ. كانت الكھوف كلھا

صامتة خشیة أن تجتذب الكارثة بدورھا
انتھت الضوضاء، واآلن صار بوسع مراقب القمر أن یسمع
صوت جسد یجر فوق الصخور. ثم تمكن الفھد من السیطرة على

فریستھ فابتعد في سالسة وفریستھ بین فكیة
لمدة یومین لن یكون ھناك خطر ھنا.. لكن ربما كان ھناك أعداء
آخرون یستغلون فرصة ھذه الشمس الصغرى التي تسطع في
اللیل فقط. إن الوحوش الصغرى یمكن إفزاعھا بالصراخ..
وزحف مراقب القمر إلى خارج الكھف وجلس القرفصاء یراقب

الوادي
بین كل المخلوقات التي مشت على األرض، كان ھؤالء البدائیون
أول من نظر بثبات إلى القمر وبرغم أنھ ال یذكر ھذا، فإن مراقب
القمر كان في صغره یمد یده محاوال اإلمساك بذلك الوجھ
الشبحی فوق التالل. لم ینجح قط.. واآلن قد شاخ بما یكفي لفھم

السبب.. في البدایة علیھ أن یجد شجرة عالیة بما یكفي
أحیانا كان یراقب القمر لكنھ كان یصغي طیلة الوقت. نام مرتین
لكن بتحفز وحشی. في سن الخامسة والعشرین - وھي سن
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متقدمة - كان مازال یحتفظ بقدراتھ. فلو واتاه الحظ وتحاشي
األوبئة والوحوش والجوع فلربما یعیش عشرة أعوام أخرى

ارتفع القمر ببطء فوق النجوم االستوائیة التي لن یراھا بشر. وفي
الكھوف بین النوم واالنتظار القلق كانت تولد كوابیس أجیال لم

تولد بعد
ومرتین عبر السماء ببطء ضوء یغشى األبصار أكثر بریقا من

أي نجم.
☆ ☆ ☆
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٢- الصخرة الجد�دة.
في ساعة متأخرة من اللیل صحا مراقب القمر كان جھد الیوم قد
أنھكھ، لذا نام بسالم أكثر من المعتاد. لكنھ تیقظ إذ سمع أول

ضوضاء من الوادي.
جلس في ظالم الكھف العفن، وأجھد حواسھ، وزحف الخوف
على روحھ ببطء. لم یسمع قط صوتا كھذا في حیاتھ التي تبلغ
ضعف متوسط حیاة أفراد عشیرتھ. إن القطط الكبیرة تزحف في
صمت، وال یكشف أمرھا إال انزالق األرض. ولكن ھذا الصوت
كان صوتا یتعالى باستمرار. كأنما وحش عمالق یمشي في اللیل
ویتجاھل كل العقبات، وال یحاول إخفاء صوت خطواتھ. ومرة
سمع مراقب القمر صوت شجرة تقتلع.. األفیال تفعل ھذا كثیرا،

لكنھا عدا ذلك تتحرك في صمت كالقطط
ثم سمع صوتا لم یستطع معرفة كنھھ، ألنھ لم یسمع من قبل في

تاریخ البشریة.. كان صوت معدن یرتطم بصخرة.
رأی مراقب القمر الصخرة الجدیدة، حین خرج بعشیرتھ في
الفجر إلى النھر. كان قد نسي مخاوف اللیل، ألن شیئا لم یحدث

بعد الضوضاء األولى على األقل لم یحدث ما یخیف.
كان لوحا مستطیال یفوق ارتفاعھ ثالث مرات لكنھ رفیع یمكن أن
یحتویھ بذراعیھ، وكان مصنوعا من مادة شفافة تماما. بالواقع
كان عسیرا أن تتبینھ ما لم تلمع الشمس على جنباتھ. لم یكن
مراقب القمر قد رأى الثلج قط، لذا لم یكن ھناك شيء یمكن أن
یشبھ بھ ھذا الجسم. كان مغریا وبرغم أن مراقب القمر كان یحذر
كل شيء جدید، لم یتردد في االتجاه لھ. لما لم یحدث شيء راح

یتحسس سطحھ البارد.
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وكان التفسیر الذي توصل إلیھ مراقب القمر بعد أربع دقائق من
التفكیر، ھو أن ھذا الجسم صخرة.. صخرة نبتت في اللیل كما
تنمو النباتات.. وبالطبع یمكن أن یكون مذاقھا طیبا كمذاق بعض
النباتات، لكن بعض لعقات ومحاوالت لقضم قطعة سرعان ما
قضت على أحالمھ. ال غذاء ھنا.. وكأي بدائی عاقل اتجھ للنھر

ونسى كل شيء عن العمود الحدري.
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كان البحث عن طعام غایة في السوء الیوم.. واضطرت القبیلة
إلى السفر عدة أمیال لتجد أي طعام وقد تھاوت إحدى النساء
تحت القیظ، فالتف رفاقھا حولھا عاجزین عن إسداء أي عون لھا.
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لو كان لدیھم فائض من طاقة الحتملوھا معھم لكنھم منھكون
تماما علیھا أن تبقى حیث ھي وأن تشفی أوال، تشفی بقدرتھا
الخاصة. وحین مروا بمكانھا في المساء لم تكن قد بقیت منھا

عظمة واحدة..
وفي المساء عادوا لكھوفھم بعد ما شربوا جرعة المساء، حین
دوي الصوت كان ال یكاد یسمع، لكنھ جعلھم یتصلبون. وقفوا وقد
تدلت فكوكھم السفلي. ذبذبة متكررة تبعث الجنون وتخدر كل من
یقترب من الجسم الشفاف للمرة األولى واألخیرة قبل ثالثة مالیین

عام، یدوي صوت طبول في إفریقیا
بدأ البدائیون یمشون كالنیام نحو مصدر تلك الجلبة. واحتشدوا
حول العمود الحجري ناسین مشاق الیوم.. والجوع في أحشائھم.

تعالت القرعات وازداد اللیل جھامة. وإذ استطالت الظالل بدأت
البلورة تلمع. في البدء فقدت شفافیتھا وغمرھا ضوء شاحب لبنى،
وثمة أشباح مبھمة تتحرك على سطحھا. ثم بدأت تتخذ شكال

شبكیا راح یدور.
بسرعة وبسرعة دارت عجلة النور ومعھا ازداد إیقاع الطبول،
ووقف البدائیون منومین مغناطیسیا ناسین الدرس الذي تعلموه من
أسالفھم.. ما من أحد منھم یجرؤ على االبتعاد عن كھفھ كل ھذه

المسافة.
العرض الضوئي یزداد إبھارا كانوا یقفون غیر عالمین أن
عقولھم تفحص وأن أجسادھم ترسم بالتفصیل، وأن استجاباتھم
تدرس. وفي النھایة كان الرجل البدائي األقرب إلى الجسم ھو

أول من عاد للحیاة
لم یفارق مكانة لكن عینیھ راحتا تنظران حولھ، وأصابعھ تنفتح
وتنغلق، ثم انحنى لیمسك ببعض األعشاب ویحاول ربطھا في
شكل عقدة. بدا كأنما تستحوذ علیھ روح شریرة، وأناملھ تحاول
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القیام بعمل معقد لم یفلح فیھ من قبل. ولكنھ لم ینجح إال في تھشیم
األعشاب الجافة فنھض وعاد متصلبا عاجزا عن الحركة

حاول أحد صغار السن الشيء ذاتھ، وفي ھذه المرة نجح. وعلى
كوكب األرض وللمرة األولى ولدت العقدة األولى.

البعض راح یفرد ذراعیھ، والبعض راح یحاول أن تالمس
أطراف أناملھ بعضھا، جاء دور مراقب القمر فوجد أن الشيء
كف عن التألق، ولكن دوائر متدرجة في الصغر كأنھا ھدف
رمایة -أو عین الثور2- ظھرت على الجدار، وبوازع من ذھنھ

وجد أنھ یلتقط حجرا فیلقی بھ نحو مركز الدوائر، لكنھ أخطأ
قال لھ األمر الصادر في ذھنھ: جرب ثانیة.. بحث عن حجر،
وھذه المرة ضرب الجسم بصوت رنان کالجرس. كانت ذراع
مراقب القمر تتحسس، وفي المرة الرابعة كان قد دنا جدا من قلب
الھدف، فغمر عقلھ شعور بالنشوة ال یمكن وصفھ. ثم زالت

السیطرة علیھ فلم یعد راغبا في عمل شیء إال أن یقف ویراقب.
وھكذا راح واحد تلو اآلخر من العشیرة یأتي بعمل ما تحت
االستحواذ.. البعض نجح وفشل أكثرھم، ونال كل منھم جزاءه إما

بالنشوة أو بتقلصات األلم
وخبا ومیض الجسم وكف عن رقصات الضوء، فابتعد البدائیون
متجھین نحو كھفھم. ولم ینظر أحدھم إلى الوراء لیرى الشيء
العجیب، الذي یقودھم بضوئھ إلى مستقبل ال یعرفونھ وال تعرفھ

النجوم
☆ ☆ ☆
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٣- المدرسة..
لم یتذكر مراقب القمر ورفاقھ ما رأوه، بعد ما كفت البلورة عن
تحذیر عقولھم، وحین خرجوا للبحث عن الطعام مروا بھا دون
أدنى انتباه، فقد صارت جزءا من الخلفیة المھملة لحیاتھم ال

یمكنھم أن یأكلوھا وال یمكنھا أن تأكلھم لھذا ال أھمیة لھا
لم یكن ھناك شيء غیر معتاد، ولم یمت أحد. وفي المساء كانت
البلورة مازالت تنتظر وتشع نورھا الغامض، ولكن البرنامج الذي
أعدتھ كان مختلفا تماما، وقد انتقت أشخاصا بعینھم ھذه المرة

بینما تجاھلت اآلخرین
حین جلس مراقب القمر في الكھف وقد نام الباقون، كان یشعر
بلون من الحسد.. نوع من عدم الرضا عن حیاتھ. وھو شعور لم
یخطر لھ قط، ولم یدر ماذا یفعل لیقاومھ.. لكنھ دون أن یدري
كان قد خطا خطوتھ األولى نحو التحضر. كانت ھناك رؤیا
تطارده ال یعرف مصدرھا، تمثل أسرة من رجل وامرأة وطفلین
یبدو علیھم الشبع ویغطى الدھن ضلوعھم، وال یبدو علیھم الجوع

أو السقم..
في األیام التالیة استمرت ھذه المشاعر.. كانت مھمة شاقة، لكن
البلورة كانت صبورا.. لم تتوقع نجاحا سریعا لھا وال للنسخ
األخرى منھا المتناثرة عبر الكرة األرضیة. مائة فشل لن یحدث

فارقا بینما یكفي نجاح واحد کی یغیر مصیر العالم.
إذ مشی قطیع الخنازیر الوحشیة ذات األنیاب، تصلب مراقب
القمر، كان البدائیون والخنازیر یتجاھل بعضھم البعض، ألنھ لم
یكن ھناك صراع على المصالح بینھم وال تنافس على الطعام.
لكنھ اآلن وقف یراقب الخنازیر.. كانت تحركھ دوافع ال یستطیع
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فھمھا. وكأنما یحلم، بدأ یفتش في األرض غیر عالم عن أي شيء
یفتش، لكنھ سیعرفھ حین یراه

كانت صخرة مدببة طولھا ست بوصات، ولم تكن مالئمة لیده
بالضبط، لكنھا تصلح، طوح یده مندھشا للثقل الذي اكتسبتھ

وشعر بالقوة، ثم اتجھ نحو أقرب خنزیر
كان حیوانا صغیرا أحمق حتى بمقاییس الخنازیر، ولم یأخذه
بجدیة إال بعد فوات األوان. سرعان ما ھوی الحجر علیھ فھوی

أرضا، بینما ظل باقي القطیع واقفا یأكل.
احتشد البدائیون حول مراقب القمر وفریستھ في إعجاب مندھش،

ثم حمل كل منھم حجرا أو صخرة وانھال على الخنزیر المیت.
بعد قلیل ابتعد البدائیون وقد سئموا ھذه اللعبة، لكن مراقب القمر

كان قد عرف الحقیقة.. حقیقة أنھ لن یجوع بعد الیوم.
☆ ☆ ☆
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٤ - الفهد.
كانت األسلحة التي تعلموا استعمالھا بسیطة جدا، لكنھا كانت
ستغیر وجھ األرض وتجعل البدائیین ھم السادة. كان أبسطھا
حجرا یضاعف قوة الضربة عدة مرات. ثم ھناك قطعة العظم
التي تبعد مدى الھجوم وتبعد عنك المخالب واألنیاب. بھذه

األسلحة صار الطعام الذي یجوب السافانا ملكا لھم
كانوا بحاجة إلى أدوات أخرى، فابتكروا مدیة یمكنھا أن تجرد
العظام من اللحم، وھي نموذج صالح للثالثة مالیین سنة القادمة.
كانت ھي الفك السفلي لظبی ولن تكون ھناك تحسینات حتى

یجيء عصر الحدید. وھناك خنجر جاء من قرن غزال.
ربما لو منحوا الوقت البتكروا ھم ھذه األسلحة بأنفسھم، لكن
الوقت كان ضدھم، وكانوا مھددین باالنقراض فعال. لقد منح
البدائیون فرصتھم األولى لكن لن تكون ھناك فرصة ثانیة.. لقد

صار مستقبلھم حرفیا في أیدیھم.
كان األطفال یولدون وأحیانا یعیشون.. ضعیفین بال أسنان
ویموتون قبل الثالثین. وخالل عام تبدل حال مراقب القمر

وعشیرتھ بما یفوق الوصف.
لقد ولت ذكریات الجوع، وبرغم أن الخنازیر صارت خجوال
تحب التواری، فقد كانت ھناك غزالن وظباء.. كلھا صارت

فرائس للصیادین الجدد
اآلن صار بوسعھم - وقد زال عنھم الجوع - أن یجدوا متسعا
للتفكیر. لم یربطوا قط بین ھذه التغیرات والعمود الحجري
الواقف قرب النھر. في الواقع كانوا قد نسوا تماما أیة طریقة

أخرى للحیاة.
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لكن ال توجد یوتوبیا بال عیوب. العیب األول كان الفھد الذي
ازدادت شھیتھ للبدائیین بعدما صاروا أحسن تغذیة، واآلخر كان
تلك القبیلة عبر النھر فلسبب ما استطاع اآلخرون أن یبقوا أحیاء،

وبعناد رفضوا أن یموتوا جوعا.
حلت مشكلة الفھد بالصدفة، نتیجة خطأ ارتكبھ مراقب القمر،

برغم أنھ وقتھا وجد الفكرة عبقریة ورقص طربا.
كانت ھناك أیام عصیبة ال تفلح فیھا القبیلة في صید شیء، وفي
ذلك الیوم إذ عادوا لكھفھم وجدوا إحدى ھدایا الطبیعة الثمینة:
ظبي یرقد على األرض وقد كسرت قائمتھ األمامیة، لكنھ كان
قادرا على المقاومة، وقد وقفت بنات أوي ترمق قرونھ الحادة في

احترام.
التف البدائیون حولھ في حذر من قرنیھ، ثم انقضوا علیھ
بالحجارة فلم یتركوه إال كومة من اللحم. لكن إذ نال الظبي راحتھ
النھائیة كان الظالم قد حل، واستعادت بنات أوى شجاعتھا،
وأدرك مراقب القمر أن كل ھذا الجھد قد یضیع سدى. من الخطر

البقاء ھنا بد اآلن.
ھنا خطرت لھ فكرة.. لماذا ال یجر الظبي للكھف لیأكلھ ھناك؟ لم
تكن ھذه أول مرة یبرھن فیھا على أنھ عبقری. ولم یتصور قط
كم الجھد الذي سیكلفھ إیاه ھذا العمل وھو یجر الجسد الثقیل فوق
المنحدر لوال معونة رفاقھ. لكن تم األمر في النھایة ودخل الظبي

الممزق من حافة الكھف، وبدأ العشاء
بعد األكل جلس مراقب القمر بمعدة ممتلئة یتأمل النائمین من
حولھ.. ال یعرف السبب لكنھ قرر الخروج من الكھف قلیال..

جلس في الخارج یراقب الوادي الصامت المظلم من تحتھ
ھنا جاءه صوت حصوة تسقط.. كان خائفا لكن الفضول یغمره

اتجھ مراقب القمر لیرى مصدر الصوت.
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لكن ما رآه جعلھ یتصلب مشلوال من الرعب. على بعد عشرین
قدما فوقھ كانت عینان تتقدان نارا وتنظران لھ مباشرة. وقد
نومناه إلى حد أنھ لم یشعر بالجسد الرشیق الذي یزحف في

صمت بین الصخور. لم یتسلق الفھد قط إلى ھذا االرتفاع..
لقد تجاھل محتویات الكھوف السفلى، وھو یسعى اآلن لنوع جدید
من الفرائس بعد ما أثارتھ رائحة الدم بعد ثوان دوي صراخ
البدائیین من الكھوف العلیا، فكشر الفھد عن أنیابھ بعدما أدرك أنھ
فقد مزیة المفاجأة، لكنھ لم یتراجع ألنھ یعرف أنھ ال یوجد ما

یخشاه.
ودون تردد دخل الكھف الذي یفوح برائحة الدماء. كان ھذا خطأه
األول ألن البدائیین وجدوا أنھم محاصرون، وقد منحھم ھذا
شجاعة وقوة واستعدادا للمواجھة.. تلك المواجھة التي یملكون

أدواتھا االن
شعر الفھد أن ھناك خطأ ما حین تلقي أول ضربة على رأسھ..
زمجر وأنشب مخالبھ في لحم طري، ثم زأر إذ اخترق شیء حاد
خصره.. استدار حول نفسھ لیضرب الظالل التي تصرخ وتلتف

حولھ.
شیء ما ھوي على خطمة فأطبق علیھ لكن أنیابھ أطبقت على
عظم عار.. واآلن وفي مھانة ال تصدق كان ھناك من یجره من

ذیلھ
استدار وألقي بالمھاجم لیضرب الجدار.. لكن كان من المستحیل
أن یفر اآلن وسط كل ھذه الضربات. واستحالت زمجرتھ من

األلم إلى اإلنذار.. ومن اإلنذار إلى الرعب الصریح.
ھنا ارتكب خطأ ثانیا.. لقد نسي أین ھو.. وثب من الكھف فقط
لیھوى عبر المنحدر.. وسرعان ما دوى صوت ارتطام وھو
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یتھشم أسفل األخدود، ثم لم یعد من صوت إال انھیار األحجار في
الظالم.

راح مراقب القمر یرقص على مدخل الكھف فللمرة األولى یجد
أنھ لیس الضحیة العاجزة.. وألول لیلة في حیاتھ نام نوما ھادئا

متصال
☆ ☆ ☆
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� الفجر.
٥ - لقاء ��

في الطریق إلى النھر فجرا توقف مراقب القمر عند بقعة مألوفة،
وشعر بأن شیئا ما غیر موجود ھنا.. شیئا اعتاد أن یراه واختفى

فجأة. لكنھ لم یمعن التفكیر ألنھ كانت لدیھ أعمال أھم لھذا الیوم
لقد اختفت البلورة بغموض كما جاءت.. مثلھا مثل البروق
والرعود، صارت جزءا من الماضي الذي ال وجود لھ.. لكن ھذا

لم یضایق مراقب القمر
رآه أفراد العشیرة المنافسة من ناحیة النھر األخرى، فبدءوا في

الصراخ كما یحدث كل یوم، لكن ھذه المرة دون إجابة
بثبات وتصمیم وصمت ھبط مراقب القمر ورفاقھ نحو النھر..
ھنا صمت رجال القبیلة المعادیة.. شعروا بشكل غامض أن ھناك
شیئا ما غیر مریح، وأن ھذه المواجھة سوف تختلف عن كل

المواجھات السابقة.
رفع مراقب القمر ذراعھ في الھواء، وكان یحمل غصنا غلیظا
ثبت علیھ رأس الفھد تلتمع أسنانھ الحادة في الشمس.. وعبر النھر

كان ذو األذن الواحدة زعیم العشیرة یقف ثابتا
ربما ألنھ كان أشجع أو أغبى من أن یفر.. ربما ألنھ لم یتصور
أن ھذا الخرق الفاضح یحدث ال فارق إذ ھوى الموت على رأسھ

فر الباقون، وبعد قلیل سینسون كل شيء عن زعیمھم ھذا..
وإذ وقف مراقب القمر أمام الجثة كان یشعر بأنھ سید العالم..
لكنھ لم یعرف ما یجب أن یفعلھ بعد ھذا لكنھ سیفكر في شيء ما.

☆ ☆ ☆
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٦- صعود اإل�سان..
لقد سیطر اإلنسان على الكوكب.. زاحفا ببطء من قلب إفریقیا.
مازال نادرا بحیث یسھل أال تراه وسط بالیین المخلوقات على

األرض والبحر، وما من دلیل حتى اآلن على أنھ سیستمر.
عبر مائة ألف عام منذ ھبطت البلورة على األرض، لم یخترع
البشر شیئا.. لكنھم اكتسبوا مھارات عدة، وصارت رماحھم
أقوى. لم یعودوا معرضین للموت إذا سقطت أسنانھم أو تھشمت.
یمكنھم استخدام آالت تنتزع اللحم من العظام. مازال أمام الكالم

ملیون سنة لكن الخطوات األولى نحوه قد بدأت.
ثم تغیر العالم في أربع موجات كبرى یفصلھا عن بعضھا ألفا
عام. جاء عصر الجلید تاركا أثره على الكرة كلھا وھلك من لم
یقدروا على التكیف لكن البدائیین اكتسبوا مھارة في صنع
األدوات، وھذه بدورھا جعلت أیدیھم وعقولھم أكثر دقة، من ثم
استطاعوا صنع أدوات أفضل وانتقلت خبرات جیل إلى جیل آخر
وازداد التقدم. وتعلم اإلنسان أن یكون لھ ماض، وبدأ یفھم معنی

المستقبل.
لقد استطاع ترویض النیران.. وأخلى الحجر مكانھ للبرونز، ثم
الحدید. تلت الزراعة الصید وصارت القبیلة قریة والقریة مدینة.

كان جسمھ یضعف باستمرار مع الوقت، لكن قدرتھ على التدمیر
كانت تتزاید، وتعلم كیف یقتل الناس عن بعد دون التحام. الرمح
ثم القوس ثم الرصاصة وفي النھایة الصاروخ الموجھ.. كل ھذه

األشیاء أعطتھ قوة بال حدود.
ومن دون ھذه األسلحة ما كان اإلنسان لیغزو العالم، لقد وضع
فیھا روحھ وقلبھ، وخدمتھ ھي العصور طویلة لكن اآلن وما

دامت ھذه األسلحة موجودة، فإنھ یعیش في زمن لیس ملكھ
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☆ ☆ ☆
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۷- رحلة خاصة..
مھما غادرت األرض تظل اإلثارة ھي نفسھا فكر د. (ھایوود
فلوید) في ھذا.. لقد سافر للمریخ مرة وللقمر عدة مرات،
ولمحطات الفضاء أكثر مما یتذكر.. لكن الشعور بالعجب والتوتر
كان ال یفارقھ كلما دنت لحظة اإلقالع. كأنما لم یر الفضاء من
قبل كانت النفاثة التي أحضرتھ ھنا من واشنطون تھبط إلى منظر

من أكثر المناظر ألفة لكنھ كذلك أكثرھا إثارة في العالم
قرب األقق كان برج معدنی المع تغمره األضواء، واقفا ھناك
منذ عشرین عاما كأثر قومی، وعلى مسافة بعیدة منھ شامخا
للسماء كأنما ھو جبل من صنع اإلنسان، كان مبنی تجمیع

المركبات الذي مازال أكبر مبنى في األرض.
لكن ھذه األشیاء اآلن تنتمى للماضي وھو مسافر نحو المستقبل.
استطاع لحظة الھبوط أن یرى من تحتھ متاھة من المباني
ومھبطا عظیما للطائرات وفي النھایة تقف مركبة فضاء تلمع في
بركة من األضواء، متأھبة لرحلتھا إلى النجوم. وتحت تأثیر
خداع البصر خیل لـ (فلوید) للحظة أنھ ینظر إلى یرقة فضیة
صغیرة في ضوء فالش ثم بدأ یدرك الحجم الحقیقي للمركبة..

البد أن عرضھا مائة قدم على األقل بین جناحیھا.
وھذه المركبة العمالقة -فكر في نوع من الكبریاء- تنتظرني. على
قدر علمھ تلك أول مرة تعد فیھا رحلة كاملة لنقل رجل واحد إلى

القمر
كان الصحفیون ینتظرون، وھو قد ألفھم بصفتھ رئیس المجلس
القومي لعلماء الفلك.. لكن الوقت لم یكن مناسبا، ولم یكن عنده ما

یقال.. إال أنھ حرص على عدم مضایقتھم
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- د (فلوید).. أنا (جیم فورستر) من (أسوشیتد نیوز).. ھال
أعطیتنا بضع كلمات عن رحلتك ھذه؟

- آسف.. ال أستطیع قول شيء..
- لكنك قابلت رئیس الجمھوریة الیوم؟

- أوه.. أھال یا (مایك).. یؤسفني أنھم انتزعوك من الفراش بال
مبرر.. بالطبع ال تعلیق

- ھل ھناك صحة لما یقال عن وباء في القمر؟ ماذا عن الحجر
الصحي؟

- ال تعلیق
كان یتجاھل األسئلة، بینما صحفي قصیر القامة یركض خلفھ
محاوال أن یبقیھ في مجال الكامیرا.. على قدر علم (فلوید) لم تكن

ھناك مشكلة.. بل ھناك أزمة دائمة..
- منذ عام 1970 بلغ تعداد العالم ستة بالیین، ثلثھم في
اإلمبراطوریة الصینیة.. شح الطعام وبدت نذر المجاعة، وحتى
الوالیات المتحدة كانت تعرف أن أمامھا خمسة عشر عاما قبل

الكارثة
وبرغم الحاجة الماسة إلى التعاون الدولي، كانت الحدود
الجغرافیة مثلھا مثلما كانت في الماضي والثمانیة والثالثون دولة
نوویة یراقب بعضھا البعض في توجس. لم تكن ھناك جدوى من
كل ھذه القنابل النوویة ألن وضع توازن الخوف ھذا یمكن أن
یستمر لألبد.. واآلن یعرض الصینیون على الدول التي ال تملك
ترسانة نوویة شراء خمسین رأسا نوویا بتكلفة أقل من مائتي
ملیون، وشروط سھلة في السداد. ولم یفھم المراقبون سبب ھذا
العرض، وقد افترضوا أن الصینیین یملكون أسلحة جدیدة

متطورة، صارت القنابل النوویة معھا مجرد ألعاب.
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كان ھناك كالم عن موجات السلكي منومة، وعن أوبئة غامضة
ال یملك العالج لھا إال الصینیون. وفي كل مرة یغادر فیھا (فلوید)
األرض كان یتساءل عما إذا كان سیجدھا في مكانھا حین یعود أم

ال..
رحبت بھ المضیفة على ظھر المركبة فشكرھا وجلس في مقعد
من المقاعد الخالیة ربط الحزام، على حین جاء صوت المضیفة

من مكبر الصوت:
- صباح الخیر.. ھذه ھي الرحلة الخاصة رقم 3 من (كنیدی) إلى
المحطة الفضائیة رقم 1، لسوف نفقد الوزن لمدة ثالثین دقیقة..

الرجاء االلتزام بالمقعد حتى تضاء عالمة األمان
لم یتمالك إال أن ابتسم.. فالمضیفة مصممة على روتین الطیران
حتى في وجود مسافر واحد في الطائرة كلھا.. واسترخي في
مقعده ھذه الرحلة ستكلف دافعي الضرائب ما یربو على الملیون

دوالر. لو كانت بال جدوى فلسوف یفقد عملھ..
كان اإلقالع صعبا كالعادة.. قوة القنبلة النوویة في المحرك
خصصت كلھا النتزاع الطائرة من جاذبیة األرض. وشعر بأذنیھ
تنبضان والدم یفور في أوردتھ. اآلن یفارق األرض وعلیھا كل
من أحب في حیاتھ.. أطفالھ الثالثة في الدار بال أم بعدما فقدوھا
في تلك الرحلة ألوروبا منذ عشر سنوات وجاء صوت الربان

عبر مكبر الصوت:
- نستعد لالنفصال عن المرحلة األولى.. اآلن.

كان الشعور غیر مریح.. فـ (األمام) صار اآلن ھو (األعلى)..
وھكذا تجد أن الطائرة تقف حرفیا على ذیلھا.. اآلن تغادر
المركبة المدار األرضي، فلو لم یكن مربوطا بمقعده لطار.. على
كل حال كانت معدتھ مصرة على ذلك.. وتمنى أن تؤدي
األقراص التي ابتلعھا عملھا.. إن لدیھ دوار فضاء وقد أصابھ
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مرة واحدة.. وھذه المرة تعتبر أكثر من الالزم بالنسبة لمن
یمارس عملھ..

- سوف نھبط على محطة الفضاء خالل خمس وأربعین دقیقة..
دنت منھ المضیفة وسألتھ إن كان یرغب في شرب شیء،
فاعتذر.. كان یشعر دوما بأنھ رضیع كلما اضطر للشرب من تلك

الزجاجات المطاطیة بالشفاط
سألتھ وھي تزن كلماتھا:

- ھل لي أن أسألك شیئا یا دكتور (فلوید)؟
- حتما

- خطیبی جیولوجي في (كالفیوس)، ولم أسمع عنھ منذ أسبوع..
كان یخبرني دوما بمساره.. لك أن تتخیل مدي قلقي.. ھل تلك

االشاعات حقیقیة عن وباء في القمر؟
- حتى لو كانت حقیقیة.. لقد حدث ھذا مع وباء األنفلونزا عام

1998 ولم یمت أحد.. ھذا كل ما یمكنني قولھ
شكرتھ وابتعدت، أما ھو فغرق في التقاریر الفنیة التي في

حقیبتھ.. لن یكون ھناك وقت للقراءة متى وصل إلى القمر
☆ ☆ ☆
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٨- موعد مداری ۰۰
جاء صوت الربان بعد دقائق یقول:

- لسوف نھبط.. الرجاء التأكد من حزام مقعدك
أطاع فلوید ونحي أوراقھ.. بعد دقائق استطاع أن یرى المحطة
الفضائیة رقم (1) على بعد أمیال كانت الشمس تلتمع على
المعدن الصقیل للقرص العمالق الدوار ببطء. وقرب القاعدة
كانت السفینة (أریس) التي ھي حصان شغل الفضاء، بأرجلھا
األربع الماصة للصدمات من ھذا االرتفاع كان یرى األرض..

یرى أكثر إفریقیا والمحیط األطلنطى.
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وكان مركز محطة الفضاء یدور في اتجاه معاكس لدوران
المحطة ذاتھا، بحیث ال یشعر المسافرون الھابطون علیھا بعدم
راحة نتیجة الدوران.. وھكذا تالمست المركبة مع المحطة في
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نعومة، جاءت أصوات معدنیة كالخدوش، ثم صفر الھواء إذ
تعادل الضغطان.

اتفتح الباب العازل للھواء، ودخل رجل یرتدي زي المحطة.
ورحب بدكتور (فلوید).. إنھ یدعى (نیك میلر) المسئول عن أمن
المحطة. مشی (فلوید) وراء (میلر) عبر درج ملتو إلى قلب
المحطة.. في البدایة كان یشعر بأنھ خفیف الوزن جدا حتى إنھ
كان یمسك (بالترابزین) كى ال یطیر.. حتى وصل استراحة

المسافرین بدأ یشعر بأنھ اكتسب بعض الوزن
كانت االستراحة قد أعید تجدید دیكورھا منذ آخر مرة كان ھنا،
وكانت ھناك كبائن للھاتف فقال لمرافقھ إنھ راغب في االتصال
باألرض.. كانت ھناك كبائن كتب علیھا (مرحبا في قسم الوالیات

المتحدة) وأخرى كتب علیھا (مرحبا في قسم االتحاد السوفیتي).
طلب داره مستعمال بطاقتھ االئتمانیة، وكان یعرف أن
(واشنجتون) نائمة اآلن ألن الفجر مازال بعیدا، لكنھ كان یعرف

أن مدیرة المنزل ستتلقي المكالمة على المسجل صباحا
ترك لھا بعض التعلیمات وطلب منھا أن تقبل األطفال، وتطمئنتھم
إلى أنھ لن یتأخر ھنا فوجئ في القسم السوفییتي بآخر شخص
كان یتمنى أن یراه.. وحاول أن یتوارى لكن األوان كان قد فات،
كان ھذا ھو الدكتور (دیمتري مویسفتش) من أكادیمیة العلوم
السوفییتیة. كان (دیمتری) من أعز أصدقائھ، لھذا كان آخر

شخص یتمنى أن یراه ھنا واآلن
☆ ☆ ☆
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٩- مكوك القمر.
كان رائد الفضاء السوفییتي طویال نحیال أشقر یشي وجھھ بخمسة
وخمسین عاما، قضى عشرة منھا في بناء المرصد الالسلكي

العمالق على الجانب اآلخر من القمر
قال وھو یھز یده بحرارة وقوة:

- مرحبا یا (ھیوود).. یا لھ من كون صغیر!
- كیف حالك وحال أطفالك الرائعین؟

- بخیر.. دائما نتكلم عن الوقت الرائع الذي قضیناه معك..
كان (فلوید) یتكلم بمودة ولكن بتشتت ذھنی..

- وأنت ذاھب إلى القمر؟
- نعم.. ھذه مرحلة ترانزیت ال أكثر.. ھل تعرف مستر (میلر)؟

- بالطبع.. ولكن دعك من القھوة یا مستر (میلر).. إنني مصمم
على دعوة د. (فلوید) إلى الشراب..

وجلس الرجال جوار إحدى النوافذ العمالقة التي تریھم األرض،
بینما المحطة تدور مبتعدة عنھا ببطء..

قال (دیمتری) وھو یعبث بمشروبھ:
- اآلن ما كل ھذا الكالم عن وباء في القسم األمریكي من القمر؟

ھال شرحت لى ما یدور؟
شعر (فلوید) بالضیق.. ھا نحن أوالء نبدأ من جدید.. كلما

أسرعت بركوب المكوك إلى القمر كلما كنت أحسن حاال
- الحجر الصحي مجرد احتیاط.. لسنا حتى متأكدین مما إذا كان

مطلوبا.. لكننا ال نترك األمور للصدفة.
- وما ھي أعراض المرض؟ ھل لنا أن نساعدكم؟

- آسف یا (دیمتری) لكن التعلیمات بالصمت صارمة.. شكرا
على العرض على كل حال، لكننا قادرون على تولى األمر
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- غریب أن یرسلوا عالم فلك لدراسة وباء..
- أنا لم أعد عالم فلك.. أنا خبیر علمي، ومعنى ھذا أنني أعرف

ال شيء عن كل شيء في الكون!
- إذن أنت تعرف ما ھو TMA -1؟

كاد (میلر) یختنق من شرابھ، لكن (فلوید) كان من طینة أكثر
صالبة، وقد نظر للسوفییتي في برود وأعلن أنھ لم یسمع عن ھذا

الموضوع من قبل.. قال السوفییتي:
- ال علیك.. أنت لن تخدعني.. لكن لو وقعت في شيء أكبر من

قدراتك فال تضیع الوقت قبل أن تصرخ طالبا العون.
وھنا أعلن (میلر) أن وقت الرحیل قد جاء.. برغم أنھ بقیت
عشرون دقیقة، فإن (فلوید) نھض في لھفة.. حتى إنھ نسي أن

الجاذبیة ھنا ھی السدس، وكاد یسقط لوال أن تشبث بالمنضدة..
قال لھ (میلر) وھما یتجھان إلى الجوازات:

- أتمنى أال یكون محقا.. أال نكون نتعامل مع شیء ال قبل لنا بھ..
- ھذا ھو ما جئت کی أقرره..

بعد خمس وأربعین دقیقة أقلعت المركبة (أریس) إلى القمر. من
الغریب أن خفة الجاذبیة تزیل الھموم معھا.. كان ھناك من قال
إنك یمكن أن تخاف في الفضاء لكنك بالتأكید ال تشعر بالقلق.. إن
ھذا حقیقي إلى درجة غیر عادیة. كان تناول الطعام سھال ألن
األطباق مثبتة إلى المنضدة، وكل األطعمة لزجة كي ال تطیر في
الھواء.. السالطة مغمورة في زیوت لزجة والصلصات كلھا

ثخینة الشيء الوحید الممنوع ھو الحساء الساخن وقطع الجاتوه.
لم یكن السفر ممال ألن الكثیر من التقاریر كانت بانتظاره
لیقرأھا، فإذا تعب من ذلك، كان بوسعھ أن یطالع الصحف
اإللكترونیة كلھا، والتي تتغیر صفحتھا كلما مرت بضع ثوان کی
یالحق سیل األحداث على األرض. كان من الصعب أن یتخیل
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مزیدا من التطور أو التحسین على ھذه الثورة في االتصاالت،
لكنھ كان یعرف أن المستقبل یعج باالحتماالت ولن تلبث األخبار

اإللكترونیة ھذه أن تغدو عتیقة، مثلما یبدو لنا (جوتنبرج) عتیقا
وما الحظھ أیضا ھو أنھ كلما تطورت االتصاالت، كلما صارت
األخبار أكثر قتامة وسخفا: اغتیاالت.. قتل.. مجاعات.. لیس ھذا
مبررا كافیا النتقال األخبار عبر األثیر.. لكن ھذا ضروری.. إن
جرائد المدینة الفاضلة (یوتوبیا) البد أن تكون مملة إلى حد ال

یطاق
لما جاء موعد النوم أطفئت األنوار، وربط نفسھ بالحزام كي ال
یطیر في الھواء وھو نائم.. كانت األریكة غیر مریحة لكن في
ظروف انعدام الوزن ھذه، یمكن أن تجد أي شيء مریحا حین
صحا من النوم كان القمر یمأل النافذة وقد بدأت إجراءات
الھبوط.. كانت جبال القمر تختلف عن جبالنا، لكن تناقض الضوء
والظالل علیھا كان یمنحھا جماال خاصا بھا.. إن علم الجمال

األرضي الیسرى ھنا.
ھبط المكوك في الجانب المظلم من القمر.. ولم یكن مظلما تماما
ألن األرض اآلن صارت تؤدي عمل قمر عمالق بالنسبة للقمر،
وكانت تغمر الودیان والجبال بضوء خافت مھیب عادت الجاذبیة
وبدأ المكوك یھبط في ثبات وثقة، تحاول النفاثات إبطاء ھبوطھ
قلیال. الشفرة الثنائیة تؤدي عملھا بكفاءة أسرع ألف مرة من

عقول صانعیھا
لقد قام (فلوید) بالمغامرة التي ظل الناس یحلمون بھا ألفي عام..

قام بھا بمجرد رحلة روتینیة عادیة لقد ھبط على القمر
☆ ☆ ☆
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١٠-قاعدة �الفيوس..
(كالفیوس) التي یبلغ قطرھا 150 میال ھي ثاني أكبر فوھة على
وجھ القمر الذي نراه، وتقع في وسط المرتفعات الجنوبیة. كانت
مركزا لسقوط الشھب والنیازك، لكنھا عرفت السالم أخیرا بعد

بلیون سنة.
اآلن كان اإلنسان ینشئ رأس جسره األول على القمر، وفي حالة
الطوارئ تستطیع (كالفیوس) أن تعتمد بالكامل على نفسھا. كانت
نظاما مغلقا على نفسھ كأنھا نموذج لألرض ذاتھا، حیث یتم
تدویر كل كیماویات الحیاة. وكانت ھناك إضاءة صناعیة للیل مع
ضوء الشمس، مع أكسجین صناعي مما ساعد في نماء مساحات
شاسعة من الخضرة، مھمتھا األساسیة تخلیق األكسجین، لكن

الغذاء مھمتھا الثانیة.
كان األحد عشر ألف رجل وستمائة امرأة الذین یشكلون طاقم
القاعدة، فنیین أو علماء مدربین على أعلى مستوى. فبرغم أن
الحیاة على القمر صارت سھلة خالیة من األخطار، فإنھا كانت
تضغط على األعصاب وتتطلب استبعاد أولئك الذین یعانون
الكلوستروفوبیا (رھاب األماكن المغلقة). كانت الغرف معدة
بعنایة وتحوي كل أسباب الراحة باإلضافة إلى لمسة دیكور
تجعلك بزر تستبدل بالجدار منظرا أرضیا بھیجا.. وھو تبذیر في
محلھ لكنھ لم یكن مبررا للمقیمین على األرض، والحقیقة ھي أن
كل فرد ھنا قد كلف دافعي الضرائب مائة ألف دوالر. لكن لم
یكن ھذا فنا للفن بل كان فنا للحفاظ على صحة الطاقم العقلیة. بعد
آالف السنین تمكن العقل البشري أخیرا من أن یجد شیئا كالفضاء

لھ نفس متعة الحرب، لكن لألسف ال تنعم كل الدول بھذه اللذة
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أما عن موضوع الجاذبیة، فھو یحتاج إلى وقت طویل حتى
تعتاده، وحتى تكتسب عددا من االنعكاسات الصحیحة. ھنا علیك

للمرة األولى أن تفرق بین الكتلة والوزن.
وصلت المركبة التي تقل طاقم الترحیب، وكان یقودھا (رالف
ھالفورسون).. مدیر القطاع الجنوبي، ومعھ كان الدكتور (روی
میکیلس) وھو جیولوجی أشیب صغیر الحجم عرفھ (فلوید) من
زیاراتھ السابقة. وكان ترحیبھم بھ حارا یوحي بأنھم كانوا
یحتاجون إلى فرصة للتحرر من مخاوفھم، ولكن المجاملة

اقتضت أال یتحدث أحدھم اآلن عن سبب الرحلة
استقلوا حافلة فضائیة صغیرة أوصلتھم إلى القاعدة (كالفیوس).
بعد رحلة سریعة عبر أنابیب وممرات وأنابیب تھویة، وجد

(فلوید) نفسھ في مبنى اإلدارة.
شعر براحة حین رأي اآلالت الكاتبة والسكرتیرات والحاسبات
اآللیة والھواتف التي ترن. واقتاده (ھالفورسون) إلى غرفة كتب

على بابھا (المدیر)
ھنا اندفعت فتاة صغیرة إلى داخل المكتب وصاحت:

- بابا.. أنت وعدتني باصطحابي إلى سطح القمر لكنك لم تفعل..
نظر لھا (فلوید) في حیرة.. كانت في الرابعة من عمرھا، وبدا لھ

وجھھا مألوفا.. ثم تذكر.. فقال (ھالفورسون):
- نعم.. ھذه (دینا).. أنت قابلتھا في زیارتك السابقة عندما كان
عمرھا سنة واحدة.. األطفال ینمون ھنا بسرعة مع الجاذبیة

المنخفضة.. ویشیخون أبطأ منا..
سألھا (فوید):

- ھل تحبین زیارة األرض؟
قالت في اشمئزاز:
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- ال.. الجاذبیة ھناك قویة تجعل الجرى صعبا والناس في كل
مكان..

قال (فلوید) لنفسھ: إذن ھذا ھو أول جیل أطفال یولد في الفضاء:
فكرة مبھرة لكنھا كذلك محزنة على األقل سیكون ھناك مفر دائم
من األرض المنھكة المریضة ألولئك الذین یعشقون الحریة.
للرواد والمغامرین الذین لن یحملوا الفأس والبندقیة ھذه المرة بل
یحملوا القوة الذریة والدفع البالزمی. لقد جاء الوقت کی تقول

األرض ألطفالھا. مثل كل أم أخرى. وداعا.
جلس الرجالن في المكتب، وقدم المدیر بعض الشراب الصناعي

لضیفھ، ثم استرخي في مقعده.
فسألھ (فلوید):

- کیف األحوال ھنا؟
- كل شيء على ما یرام.. لكن لدینا نوع من المشاكل
االجتماعیة.. ھذا التعتیم اإلعالمي.. لدینا أفراد طاقم ھنا ال یعرف
أھلھم على األرض شیئا عنھم، ویفترضون أن الوباء قد فتك بھم.

قال (فلوید):
- أنا آسف.. لكن ما كان بوسعنا أن نجد غطاء أفضل لنا من ھذه
القصة.. لقد تكلمت مع السوفییتي (مویسفیتش) وقد صدق القصة

ذاتھا
- ھذا یجعل األمن سعیدا

- لیس تماما.. فالرجل سمع عن TMA -1.. إن اإلشاعات تتناثر
برغم أننا ال نعرف تفاصیل الموضوع.. لیس قبل أن نعرف ما

إذا كان الصینیون وراء ھذا كلھ..
☆ ☆ ☆
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۱۱- مفارقة..
تم االجتماع في غرفة مستطیلة واسعة تتسع لمائة شخص
بسھولة. كانت مزودة بأحدث وسائل التقدیم البصریة والسمعیة،
لكن (فلوید) انبھر ببعض العالمات التي وضعت على الجدران
في اھتمام عظیم، تقول: ممنوع السیر على العشب.. ممنوع

الوقوف إنذار الحریق.. إلى الشاطئ.. عبور ماشیة..
كان ھذا مما یمس المشاعر.. ففي ھذا العالم البارد المعادي ما
زال ھؤالء القوم یذكرون األشیاء التي تركوھا خلفھم، والتي لن

یفتقدھا أطفالھم أبدا
جلس (فلوید) على حین وقف (ھالفورسون) یقدمھ للجالسین:

- سیداتي سادتي.. ال حاجة بي إلى أن أخبركم أنھا مناسبة مھمة
جدا.. كلنا نعرف الدكتور (ھیوود فلوید) من قبل.. وقبل أن

نجتمع لدیھ ما یقولھ لنا..
مشی (فلوید) إلى المنبر وسط تصفیق مھذب وابتسم وقال:

- جئت أوال كي أبلغكم تحیات رئیس الجمھوریة على جھودكم
التي سیعرفھا العالم یوما ما، وأعرف أن بعضكم قلق بشأن كل
ھذه السریة التي یحیط بھا عملنا.. لكني أذكركم أن ھذا وضع
خاص.. ولیس بوسعنا ارتكاب أخطاء.. ھذه ھي وصیة الرئیس

لكم..
وعاد لمقعده، من ثم نھض دكتور (میكیلیس) وخبت األضواء
ظھرت على الشاشة صورة للقمر.. وفي المنتصف بقعة بیضاء

تبدو بالضغط كأن أحدھم بعثر جواال من الدقیق على وجھ القمر
- ھذا ھو (تایكو).. ترونھ بوضوح تام كأنما یسیطر على نصف
كرة القمر. كنا نجري مسحا للقمر من قمر صناعي، وكانت ھذه

الصورة التي بدأت كل مشكالتنا..
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ظھرت على الشاشة صورة مسح مغناطیسی منتظم للقمر، لكن
في ركن الشاشة كانت ھناك حلقات متداخلة تقل - حتى بالنسبة
لعین غیر مدربة. على أن ھناك شیئا ما خطأ.. وفي أسفل

الصورة ظھرت عبارة:
(Tycho Magnetic Anomaly - 1 (TMA-I

- كنا متحیرین وخطر لنا أن ھناك شھابا یحوی صخورا
مغناطیسیة، لكن لم نر شیئا كھذا. وبالتالي كان علینا أن نلقي
نظرة.. أرسلنا فریق حفر أول، حفر التربة القمریة وھي مھمة
لیست سھلة في ثیاب الفضاء، ثم عجزت معداتھم عن الوصول
لعمق أكبر، من ثم أرسلنا فریقا أكبر.. عاد لنا على عجلة بالنتائج

التي تعرفونھا
ساد الصمت القاعة.. لم یكن ھناك على األرض أو القمر أكثر من

مائة واحد یعرفون محتوی الصورة التالیة.
كانت الصورة تمثل رجل فضاء في ثیاب حمراء براقة یقف في
حفرة ویشیر إلى جسم أسود ضخم ارتفاعھ نحو عشر أقدام،
واتساعھ خمس، وقد ذكر (فلوید) بشاھد قبر عمالق. كان الجسم
أسود تماما كأنما یمتص كل الضوء الساقط علیھ وال تفاصیل

على سطحھ
- ھذا ھو TMA -1 وھو یبدو حدیثا.. ألیس كذلك؟ ال یدھشني
أن أعرف أن البعض توقعوا أنھ یخص الصینیین بعد حملتھم
األخیرة، لكننا استطعنا تحدید عمره جیولوجیا.. والدكتور (فلوید)
یوافقني في الرأي، ولسوف نجازف بسمعتنا من أجل ھذا، ھذا
الجسم ال عالقة لھ بالصینیین.. بل ال عالقة لھ بالبشر.. إنھ یعود
إلى عھد لم یكن فیھ بشر على األرض.. إن عمره ثالثة مالیین
من األعوام.. وما نراه ھو أول دلیل على وجود ذكاء یتجاوز

األرض..
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☆ ☆ ☆
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� ضوء األرض..
۱۲- رحلة ��

ناظرا من نافذة المعمل المتحرك، كان بوسع (فلوید) أن یرى
أمامھ طریقا محددا حیث تركت المركبات العدیدة أثرھا على تربة
القمر الھشة. في الواقع كان من العسیر أن یضل أحد طریقھ طیلة
المائتي میل الفاصلة بین (كالفیوس) وTMA -1 كانت النجوم
البراقة في السماء ال تختلف في شيء عما تراه في اللیل في
(كولورادو)، مع فارقین مھمین: األول ھو األرض ذاتھا.. منارة
براقة في األفق الشمالي تسطع بضوء أقوى باثنتي عشرة مرة من
القمر المكتمل. الثاني كان قمعا مخروطیا یشق السماء الشرقیة،
ویوحي بنیران عظمى تختفي تحت حافة القمر، كان ھذا مجدا
شاحبا لم تره عین بشر على األرض إال في حاالت الخسوف
الكلي. كان ھذا ھو اإلكلیل.. بشیر الفجر القمري.. معلنا أنھ بعد

قلیل ستغمر الشمس ھذه المنطقة
كان (فلوید) یفكر.. ثالثة مالیین سنة! كل التاریخ البشري
المكتوب بما فیھ من إمبراطوریات وممالك وحروب یغطي فقط
واحدا على األلف من ھذا الزمن، لم یكن ھناك حیوان وال بشر
وقتھا حین دفن ھذا اللغز نفسھ في أجمل فوھات القمر وأكثرھا
سطوعا، إن من دفنھ ھناك أراد أن یتحاشی زالزل القمر.. لقد

أراد األبدیة ذاتھا.
حتى ھذه اللحظة فشلت كل محاوالت (میكیلیس) ورجالھ
للحصول على عینة من ھذا الجسم البراق األسود، لكنھم كانوا
یعرفون أنھ لن یقاوم اللیزر ال شيء یقاوم ھذه الطاقة المركزة..
وقد ترك القرار لـ (فلوید) الذي كان یعرف أن استخدام أشعة
إكس ومجسات السونار البد أن تجرب جمیعا، قبل اللجوء إلى
طاقة اللیزر القویة. إنھا عادة بربریة أن تدمر الشيء الذي ال
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تستطیع فھمھ.. لكن البشر بالفعل برابرة بالنسبة للكائنات التي
صنعت ھذا الشيء..

ومن أین جاءت ھذه الكائنات؟ من القمر ذاتھ؟؟
ال.. ھذا مستحیل. لو كانت ھناك حیاة على القمر، فالبد أنھا
ھلكت في آخر حقیبة لتشكیل الفوھات القمریة. حین كان سطح

القمر أبیض ملتھبا
األرض؟ صعب وإن لم یكن مستحیال.. لو كانت ھناك حضارة
عظمى في حقبة تاریخیة ما، واستطاع أفرادھا الوصول للقمر،

فإننا كنا حتما سنجد أثرا لھذه الحضارة..
ھكذا یبقى احتماالن: الكواكب أو النجوم.. لكن ھذا االحتمال یظل
بعیدا، ألن العلماء قد أثبتوا مرارا أن الرحلة بین النجوم
مستحیلة.. إن الرحلة إلى القمر قد تكون مؤثرة، لكن أقرب نجم

لنا ھو على بعد أكثر بمائة ملیون مرة
بدأت المركبة تنحدر بزاویة مرعبة، وفكر (فلوید) في أنھم
یھبطون اآلن إلى قلب الفوھة العمالقة (تایكو).. ولم تكن ھذه

الفكرة مبھجة جدا
اآلن صار یرى األضواء الممیزة لمساكن العمال وقربھا محطة
إذاعة وآالت حفر عمالقة. برغم ضخامة المنظر بدت ھذه
المساكن موحشة جدا ھشة جدا وسط كل عظمة الطبیعة من

حولھا.
لقد انحدرت المركبة عبر الفوھة العمالقة، واآلن یرى (فلوید)

TMA- -1 أمامھ الى
كانت الرؤیة صعبة في البدایة، وكان یرى ما بدا لھ كمستطیل
قطع من ورقة كربون. كأنھ بال سمك على األطالق. لقد كان
الجسم یعكس أقل القلیل من الضوء، لھذا كان یبدو للعین كأنھ
سلویت توقفت المركبة قرب الجسم الذي كان لونھ األسود كأنما
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صنع من اللیل ذاتھ.. ال توجد بھ عالمات أو خدوش. وللحظة
خطر لھ أن یكون ھذا تكوینا طبیعیا جیولوجیا ثم استبعد ھذا

االحتمال الذي استبعده العلماء ھنا منذ زمن
انبعثت األضواء من عشر الكشافات المحیطة بالحافة.. وبالطبع
لم تظھر األشعة في جو القمر المفرغ من الھواء، لكن الجسم

امتص ما سقط علیھ من إشعاعات
فكر (فلوید) في رعب: ھذا صندوق بندورا ینتظر اإلنسان

الفضولی فماذا فیھ؟
☆ ☆ ☆
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ء.. ۱۳ - الفجر ال���
تحت قبة الضغط في الموقع، كان الزحام شدیدا بشكل غیر مربح.
وارتدي (فلوید) ثیاب الفضاء التي صارت مربحة في ھذا العصر
وتختلف كثیرا عن دروع الفرسان الثقیلة التي كانت تلبس في
بدایة عھد استكشاف الفضاء. وانفتح الباب المعادل للضغط فخرج
إلى البیئة القمریة الترابیة، ومن الغریب أن البذلة كانت تشعره
باأللفة نوعا.. لعل ثقلھا كان یمنحة سیطرة ما على نقص الجاذبیة
كان لیل القمر الذي استغرق أربعة عشر یوما، موشكا على
االنتھاء.. وبدا اإلكلیل في الشرق كأنما ھو قمر مزیف، وفجأة
تحولت السماء إلى شيء كالنیران بسبب أول إشعاعات شمسیة
كانت الفوھة مازالت في الظل، لكن ضوء الشمس أظھر داخلھا
جیدا. وشعر (فلوید) وھو یقترب من الجسم الغریب بالعجز. ھنا
منذ ثالثة مالیین سنة مر شيء ما وترك ھذا الرمز المجھول،

والذي ربما ال یمكن معرفة كنھھ أبدا، وعاد إلى النجوم
قرر أن یجري تجربة.. مشي لیقف ما بین أشعة الشمس والجسم
العمالق.. وبحث عن ظلھ فلم یجد أثرا لھ، اآلن ھناك عشرة كیلو
وات من الحرارة تسقط على الجسم، فلو كان بداخلھ شيء، فالبد

أنھ ینضج ببطء
فجأة سمع صفیرا مزعجا من سماعتى األذن في بذلة الفضاء..
رفع یدیھ ال شعوریا کي یسد أذنیھ، ثم تذكر وبدأ یعبث بأزرار
التحكم في الصوت.. وبینما كان یحاول خفض الصوت دوت

ثالث صفارات أخرى.
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نظر إلى الواقفین حولھ فوجدھم في ذھول، وأدرك أنھ لیس
الوحید الذي یمر بھذه الضوضاء. إن الجمیع یسمع ھذه
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الصرخات اإللكترونیة الثاقبة. بعد ثالثة مالیین عام، ھو ذا 1-
TMA یحیى الفجر القمری

وعلى بعد مائة ملیون میل وراء المریخ، في الفضاء الخالى حیث
ال بشر، سبحت السفینة (مونیتور 79) ببطء بین النجوم. طیلة
ثالثة أعوام ظلت تؤدي عملھا بال أخطاء، والفضل للعلماء
األمریكیین الذین صمموھا، والبریطانیین الذین بنوھا، والفنیین

الروسیین الذین یقودونھا
كانت ھوائیاتھا تسجل كل شيء من ضوضاء الفضاء ومجساتھا
الشعاعیة تحلل األشعة الكونیة القادمة، بینما تلسكوبات النیوترون

تتلصص على النجوم التي لن یراھا أحد أبدا
وفي كل یوم كانت حصیلة المعلومات التي تراكمت بصبر،
ترسل إلى األرض في نبضات ال تستغرق أكثر من خمس دقائق
بسرعة الضوضاء یصل ھذا النبض بعد ربع ساعة إلى وجھتھ.
ولسوف یتم تحلیل ھذه النبضات وتخزن في شرائط إلكترونیة في

و(واشنجتون) و(موسكو).
لم یكن أحد یعرف ما سوف یھم العلماء معرفتھ بعد خمسین أو
مائة عام من اآلن، لھذا كانوا یحتفظون بكل شيء، في اعتزاز
باعتبار ھذه المعلومات كنوز البشریة الحقیقیة األثمن من الذھب

المخبأ في المصارف
اآلن قد الحظت المركبة نشاطا خافتا لكنھ ملحوظ في مجموعتنا
الشمسیة.. نشاطا لیس كالذي اعتادتھ من قبل، وھكذا سجلت كل

شيء وأرسلتھ للألرض کی تعرف معناه
نفس الشيء الحظتھ (أوربیتر 15) التي تدور حول المریخ،
والمذنب الصناعى: الذي یجتاز الفضاء البارد بعد (بلوتو) اآلن

نحو مدار لن یبلغھ قبل ألف عام من اآلن
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وعلى األرض لم تتلق الحاسبات اآللیة قط اتصاالت كھذه من
أربعة مجسات فضائیة مختلفة یدور كل منھا في مكان من الكون

على بعد مالیین األمیال
وإذ درس الفنیون ھذا في (جودار) على األرض بدا واضحا أن
شیئا ما عبر المجموعة األرضیة بدت الصورة واضحة كأنما ھي
دخان طائرة عبرت السماء الصافیة، أو آثار أقدام على ثلج بكر
نمط غریب من الطاقة قد انبعث من سطح القمر وھو اآلن یتجھ

نحو النجوم
☆ ☆ ☆
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1II - بین الكواكب
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١٤-د�سكفري..
لم تكن السفینة قد ابتعدت عن األرض أكثر من ثالثین یوما، إال
أن رائد الفضاء (دیفید باومان) كان یصعب علیھ أحیانا أن یصدق
أنھ عرف على اإلطالق أي وجود آخر غیر عالم (دیسكفري)
الصغیر المغلق كل تدریباتھ وكل رحالتھ السابقة إلى المریخ

والقمر بدت كأنما تنتمي لرجل آخر.
كان (فرانك بول) یقره على ھذا، وأحیانا كان یتحسر مازحا على

أن أقرب طبیب نفساني ھو على بعد مائة ملیون میل
كان المشروع معدا منذ خمس سنوات، باسم (المشتري)، ولكن
فجأة تغیر كل شيء. ستذھب الرحلة فعال إلى المشتري لكن لن
تتوقف ھناك. بل ستستخدم جاذبیة الكوكب لتدفعھا أكثر نحو

الحلقات المجیدة لكوكب (زحل)، ولن ترجع أبدا
بالنسبة لطاقمھا لم تكن ھناك نیة االنتحار، فھم سیعودون بعد
سبعة أعوام یقضون خمسة منھا في السبات، حتى تنقذھم
(دیسكفري - 2) التي لم تبن بعد. وكانت كلمة (إنقاذ) غیر
مستحبة ألنھا توحی بنوع ما من فشل التخطیط، لذا كانوا
یستعملون لفظة (استعادة). ولسوف یتم إرسال النتائج أوال فأوال

لألرض، حتى لو لم یعد الرواد سوف تبقى اكتشافاتھم
كان (باومان) یحسد العلماء الثالثة النائمین الذین ال دور لھم إال
في مدار (زحل)، فھم تحرروا من الھم والملل والمسئولیة. یعني
بھم الحاسب اآللى، فال تری منھم إال مقیاس التنفس ورسم القلب
على الشاشة ورسم موجات المخ التي صارت اآلن ھادئة بال

نبضات أو خفقات تمیز نشاط العقل البشري المحموم.
حین أفاق من السبات بدوره لم یكن واثقا.. ھل حقا مرت أعوام أم
ال؟ ھل انتھت المھمة؟ ھل السفینة (دیسكفري - 2) ھنا لتعیده
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للوطن؟ ھل حقا لم یخسر ھذه األعوام التي نامھا؟
كان من المستحیل التفكیر في شيء، وشعر بھواء دافئ یذیب
الصقیع الذي كان فیھ في السبات جاءه صوت ودود لكنھ - كما

یعرف - صوت رقمی:
- لقد عدت للعمل یا (دیف).. ال تنھض أو تحاول أیة حركات

عنیفة.. ال تحاول الكالم..
كان اآلن یفھم معنى ھذا.. لقد انتھت المھمة وجاءت سفینة

العودة، وتم تشغیل نظام اإلحیاء اآللي..
لكنھ یشعر بالجوع. وال بد أن الكمبیوتر قد شعر بھذا..

- ھناك زر جوار یدك الیمنى یا (دیف)، فلو أردت أن تأكل أرجو
أن تضغط علیھ..

ضغط الزر وبعد دقائق ھبطت ذراع معدنیة وشعر بحلمة
بالستیكیة توضع في فمھ.. راح یمتص فشعر بسائل حلو المذاق

دافئ ینساب في حلقة معیدا إلیھ قواه.
شعر بأنھ یستطیع اآلن أن یحرك ذراعیھ، وأن المشي لم یعد حال
مستحیال، ترى ماذا حدث في األشھر التي تلت رحیلھم عن
األرض؟ ھل فقد الذاكرة؟ لكن ھذا سره.. لو كان یذكر كلمة (فقد

الذاكرة) فالبد أن عقلھ مازال یعمل..
جاءه صوت آدمی من مكبر الصوت یقول:

- ال تقلق یا (دیف).. أنا (فرانك بول).. أراقب نبضات قلبك
وتنفسك بعنایة وكل شيء على ما یرام.. اآلن نفتح الباب

ونخرجك
ثم دخلت مجموعة من الظالل الغرفة.. ھنا فقط عادت لھ ذاكرتھ
واستعاد كل شی. لن یري سماء المشتري التي تبعد عنھ عاما..

إنھ مازال في مركز التدریب في (ھوستون).
☆ ☆ ☆
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١٥- هال ۰۰
كان ھناك على (دیسكفري) تلسكوب واحد مصوب إلى األرض،
وكان من الصعب أن ترى معالم األرض الجغرافیة بوضوح من
ھذه المسافة.. لكن (دیف) لم یندم على مفاتن األرض التي ابتعد
عنھا.. لقد رآھا جمیعا وعمره بعد خمسة وثالثون عاما ولسوف
یراھا من جدید یوم یعود شھیرا ثریا كان الفرد السادس من
الطاقم ال یبالي بھذه األشیاء، ألنھ لم یكن بشریا.. كان ھو
الكمبیوتر HAL   9000 بالغ التعقید3، والذي ھو العقل
والجھاز العصبي لھذه المركبة. كان (ھال) قطعة فنیة من ثورة

الكمبیوتر الثالثة، والتي تحدث كل عشرین عاما.
أول الحاسبات تم بناؤه عام 1940 حین ظھرت حاسبات غبیة
خرقاء مثل ENIAC ثم في الستینات تقدمت اإللكترونیات وبدا
أن إمكانیات الذكاء الصناعي لیست مستحیلة عام 1980 برھن
(مینسکی) و (جود) على أن شبكة االتصال العصبي یمكن
تولیدھا أوتوماتیكیا ونمت العقول الصناعیة بطریقة مماثلة للعقول
البشریة. إن التفاصیل الحقیقیة لن تعرف أبدا والمھم أن المحاولة
نجحت والنتیجة النھائیة ھي ذكاء صناعي یمكنھ أن یحاكي أكثر
نشاطات العقل البشري بسرعة أكثر. كان ھذا مكلفا جدا، وبالتالي

لم تكن ھناك إال وحدات قلیلة من (ھال).
لقد تدرب (ھال) على المھمة جیدا مثل رفاقھ البشریین.
وباإلضافة لسرعتھ لم یكن ینام أو یتعب كان علیھ متابعة
األكسجین والحرارة وكل العوامل التي تعتمد علیھا حیاة الحمولة
البشریة الھشة. باإلضافة لھذا كان (ھال) قادرا على تولى القیادة،
في حالة الطوارئ لو لم یرد أحد على إشاراتھ سیحاول إیقاظ

النیام، فلو فشل سیطلب األرض طالبا التعلیمات
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لو لم ترد األرض سیتخذ اإلجراءات التي یجدھا ضروریة
إلكمال الراحلة، التي یعرف ھو فقط ھدفھا. كان (بول)
و(باومان) یتھكمان دوما على كونھما حارسین ال أكثر على
سفینة تعرف كیف تقود نفسھا. والواقع انھما كانا سیذھالن لو

عرفا مدى دقة ھذه المزحة.
☆ ☆ ☆

كان (بول) و(باومان) یعرفان ما علیھما عملھ یوما فیوما، وكانا
یتناوبان السھر وال ینامان في الوقت نفسھ أبدا، وبرغم أن (بول)
كان ھو القائد رسمیا فإن أي مراقب من الخارج كان یستحیل أن
یعرف الحقیقة، فالرجالن یتبادالن الرتب والمھام ویتولى كل
منھما القیادة اثنتي عشرة ساعة یومیا، بھذا كان كل منھما یحتفظ
بیقظتھ ونشاطھ العقلي، باإلضافة إلى أن ھذا یقلل االحتكاك أو

الشجار
كان (بومان) یبدأ یومھ في السادسة بتوقیت (إفیمریس) الكوني
الذي یستعملھ رواد الفضاء، فلو تأخر كان (ھال) یوقظھ بالكثیر
من األصوات. ثم یدخل الحمام، ویمارس تمریناتھ الریاضیة
الثابتة، ثم یتناول اإلفطار وھو یطالع األخبار اإللكترونیة التي لم
تكن تعیھ فیما سبق، أما اآلن فھو یلتھم أصغر معلومة التھاما، ثم
یجلس إلى لوحة القیادة یطالع األرقام ویتأكد من أنھ ال یوجد خطأ
ما.. ثم في الساعة 1600 یتفقد آالت السفینة شدیدة التعقید،
ویصعد لیطالع بعض کتب المكتبة اإللیكترونیة التي كان یحبھا
بشدة خاصة األودیسة التي كانت أقرب الكتب لقلبھ، ربما یلعب
الشطرنج أو الطاولة مع (ھال).. لكن لو ترك (ھال) وشأنھ لربح
كل األلعاب، لھذا برمج على أن یربح النصف فقط في الساعة
2000 یتناول العشاء مع (بول) ویتصل باألرض. كان غیر
متزوج.. فمن الصعب أن ترسل رب أسرة إلى رحلة كھذه.. لھذا
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كان یتصل بفتیات یعرفھن على األرض، وكان یعرف أن مئات
اآلذان تسمع ما یقول، لذا كان یتحفظ.. ومع الوقت بدأت حرارة،
المكالمات تخبو.. وتلك ھي الضریبة التي یجب أن یدفعھا رائد

الفضاء كما كان یدفعھا البحار من قبل.
وكان أعظم أمل لدى طاقم (دیسكفري) ھو أال یحدث شيء یفسد

ھذا الھدوء الذي تمضي بھ الرحلة.
☆ ☆ ☆
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١٦- ع�� ال���ك�ات..
مضت (دیسكفري) أسبوعا بعد أسبوع في طریقھا كأنھا عربة
ترام تمشي في مدارھا المحدد سلفا، فلم تتطلب أقل لمسة المفاتیح
تحكمھا. لم تكن ھناك شواطئ ترتطم بھا وال خطر من االصطدام
بمركبة أخرى. لكن لم یكن الفضاء خالیا، وكانت ھناك كویكبات
صغیرة أقرب إلى جالمید صخر عائمة في األثیر، وكان ارتطام
الواحد منھا بسرعة عشرة آالف میل في الساعة بالسفینة یعني
نھایتھا، لكن لم یكن من شيء یمكن عملھ، واحتمال االرتطام

أصال كان شبھ معدوم
مثال كان اللقاء األول بینھم وھذه الكویكبات مع الكویكب الذي
یطلق علیھ اسم 7794 وھو مجرد صخرة عمالقة، رآھا العلماء
یوما ونسوھا، لكن الحاسبات العمالقة على األرض لم تنسھا، ولم
ینسھا (ھال).. وقد ذكر (باومان) بذلك، وأظھر لھ على الشاشة
ذلك الجسم مع إحداثیاتھ.. كان یتحرك ببطء على بعد نصف
ملیون میل، لكن ھذه المسافة سوف تتحول إلى لمسة ید بعد قلیل

التقطت الكامیرات آالف الصور للجسم الذي یعبر الفضاء بسرعة
ثالثین میال في الثانیة، والذي یدور حول نفسھ كل دقیقتین.. شعر
(باومان) و(بول) كأنھما بحاران پریان جزیرة ال یحق لھما
النزول إلیھا. درساه بالرادار بل وكان الوقت یسمح بإرسال
مجس. كان ھذا المجس ھو قطعة معدنیة أطلقاھا من السفینة وتم

حساب اتجاھھا بحیث تالقي الكویكب وتنغرس فیھ
انطلقت القذیفة وارتطمت بالكویكب فتوھجت.. إذا تحولت الطاقة
التي تحركھا إلى حرارة، وعلى األرض سیقوم العلماء بتحلیل
تركیب الذرات المحیطة بالقذیفة لیعرفوا للمرة األولى التركیب

الكیماوي الدقیق ألحد الكویكبات
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عادا وحیدین من جدید وكذا سیبقیان حتی پریا أول األقمار
الخارجیة للمشتري بعد ثالثة أشھر من اآلن.

☆ ☆ ☆
اآلن كان المشتري یمأل السماء.. كأنھ نصف القمر الذي نراه
على األرض، مع أحزمة السحب المحیطة بھ ظاھرة بوضوح.
وأقماره المسماة (أیو) و(أوروبا) و(جانیمید) و(كالیستو) كبیرة
الحجم إلى حد أنھا كانت تعتبر كواكب مستقلة في أي عالم آخر،

لكنھا ھنا مجرد أقمار تابعة
وقد راح (باومان) یرمقھ في انبھار مذكرا نفسھ بأنھ یفوق حجم
األرض إحدى عشرة مرة. وراح جھاز الالسلكي یلتقط زئیر
المشتري.. لقد عرف العلماء من الخمسینات أن الكوكب یرسل
أصواتا عالیة طیلة الوقت، ومن حین آلخر یقطع ھذا الزئیر
صفیر قصیر كأنھ صراخ طیور بلھاء حتى بسرعة مائة میل في
الساعة، سوف تحتاج (دیسكفري) إلى أسبوعین لتعبر حزام
األقمار المحیطة بالمشتري.. والتي یتزاید عددھا كل عام حتى
بلغ العد ستة وثالثین قمرا في العام الماضي. كانت ھي جوائز
حرب الجاذبیة بین المشتري والقمر.. الكویكبات التي نجح
المشتري في أن یستولى علیھا لنفسھ، والتي سیفقدھا من جدید بعد
ملیون سنة.. فقط األقمار المالصقة لھ ھي التي ستظل من حقھ

لألبد
لقد ظفر المشتري بفریسة جدیدة ھي السفینة اآلن وھي تتجھ
داخل مداره.. ترسل إشاراتھا لألرض التي صارت بعیدة جدا،
إلى حد أنھ مع سرعة الضوء فإن اإلشارات تحتاج إلى ربع ساعة
كي تصل كانوا اآلن یمرون جوار القمر (أوروبا) الذي بدا ككرة
ثلج عمالقة، والذي لم یر على األرض إال كرأس دبوس بوساطة
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أقوي التلسكوبات. راحوا یجمعون عنھ سیال من المعلومات سوف
یتم تحلیلھا فیما بعد

كان یبدو مغطى بالثلج لكن األرجح أنھا بلورات من الماء
واألمونیا فشل المشتري في أن یظفر بھا لجاذبیتھ.. ومن الغریب

أنھ قمر محاط بغالف جوي خفیف كما عرف العلماء من قدیم
كان الدنو من المشتري سریعا إلى حد ال یوصف، وكان (ھال)
عاكفا على دراسة المدار، لكن كان عسیرا على الرجلین أن
یصدقا أنھما لن یرتطما بالكوكب المرعب الذي یدخالن جاذبیتھ
بسرعة ال تصدق. ھنا جاء وقت التخلص من مجسات الطقس..
تلك المجسات التي یرجى أن تظل سالمة لترسل معلومات عن
نطاق الكوكب الجوي، وكانا جسمین أقرب إلى قنبلتین مغلفتین

بواق حراری
اآلن نجح (ھال) في تفادى غالف الكوكب الجوي، وصار
المشتري یمال السماء كلھا. كان عمالقا إلى حد أن البصر والعقل

ال یقدران على استیعابھ
قال (ھال):

- إشارات األرض تخفت.. نحن ندخل أول منطقة تشویش..
كانا یعرفان ھذا ویتوقعانھ طبعا، لكن انقطاع االتصال باألرض
للمرة األولى مألھما بالوحشة كان أمامھما ساعة حتى یغادرا
نطاق التشویش وھي أطول ساعة في حیاتھما على اإلطالق كان
الخطأ معناه كارثة.. ألن ھذه أول رحلة من نوعھا إلى ھذه
المسافة، وبھذه السرعة، ومع جاذبیة كوكب بھذه القوة.. لقد ذھبا

في رحالت فضائیة كثیرة لكن ھذه الرحلة كانت غیر مسبوقة
أخیرا اتخذت (دیسكفري) مدارھا حول الكوكب واستطاعا أن
یریا الشمس من جدید وتصافح الرجالن.. یمكن القول إن أولى

مراحل الرحلة قد تمت بنجاح
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☆ ☆ ☆
أما عن المجسین اللذین أطلقاھما في الفضاء، فھناك واحد لم
یسمعوا عنھ ثانیة، ألنھ من الواضح أنھ دخل منحني شدید
االنحدار وأحرق نفسھ في غالف المشتري الجوي. أما الثاني فقد
دخل المجال الجوي بنجاح عند الجانب المعاكس للشمس من
الكوكب. وعلى (دیسكفري) التي تبعد ربع ملیون میل، بدأت

األخبار األولى عن المشترى ترد تباعا
كانت ھناك مئات التفاصیل عن حالة الجو والضغط ال یمكن أن
یفھمھا إال الخبراء على األرض، لكن كانت ھناك رسالة واحدة

یفھمھا الجمیع، ھي الصورة التلفزیونیة للمشتري
في البدایة كان الضباب كثیفا وكان من الصعب أن ترى لبعد مائة
متر، حتى بدا أن المھمة فاشلة تماما. ثم تالشى الضباب.. وكان
المشھد غریبا جدا بالنسبة لعیون اعتادت ألوان األرض.. كان
ھناك بحر بال نھایة من اللون الذھبي بال حركة.. وكان مستوى

البحر عالیا بحیث ال یمكن أن یكون محیطا
فعال.. إنھ طبقة أخرى من السحب على األرجح. ثم استطاعا أن
یریا جبال عالیا یشبھ القمع تحیط بھ سحب صغیرة مستدیرة.. كل
المشھد كان عجیبا غیر طبیعي.. إن كانت كلمة (طبیعی) تصلح
لوصف ھذه البانوراما العجیبة. فجأة اھتزت الصورة ثم خبت..
إن ھذا المسافر األرضي األول لم یستطع مواصلة المھمة وھوي
تحت ثقل الطبقات الجویة من فوقھ ربما أعطى في حیاتھ
القصیرة لمحة ھي واحد على ملیون من المشتري، ثم زالت
صورتھ. لو كانت ھناك حیاة تحت ھذا الضباب فكم من الوقت
تحتاج للعثور علیھا، وكم قرنا سیمر إلى أن یتبع اإلنسان ذلك

الرائد األول الذي انتھى أمره؟ وفي أي نوع من السفن؟
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لكن الطاقم لم یبال كثیرا بھذه التفاصیل، ألن مھمتھم كانت
مازالت بعیدة على بعد االف األمیال في الفضاء الخالی

☆ ☆ ☆
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IV- الھاویة..
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۱۷- حفل ع�د الم�الد.
دوت النغمات المألوفة ألغنیة (عید میالد سعید) عبر سبعة
مالیین میل من الفضاء بسرعة الضوء، وماتت على شاشات

غرفة التحكم. وتكلم مستر (بول) األب قائال:
- حسن یا (فرانك).. ال أجد ما أقولھ ھذه اللحظة إال أن أفكارنا

معك.. ونتمني لك أسعد عید میالد
وتدخلت األم دامعة:

- خذ الحذر یا عزیزي.. بارك هللا فیك وتالشت الصورة، وخطر
لـ (بول) كم أنھ من الغریب أن ھذا كلھ حیث منذ ساعة، وأن
األسرة تفرقت وانصرفت.. كان ھذا یھدم بدیھیة یعتقدھا اإلنسان
ھي أنھ یستطیع الكالم فوریا مع من یرید، لكن اآلن قد دخل بعدا
جدیدا، ومطت كل الروابط العاطفیة إلى حد أنھا أوشكت على

التمزق
ھنا جاء صوت (ھال):

- آسف لمقاطعة الحفل لكن لدي مشكلة في االتصال باألرض..
المشكلة في وحدة AE- 35 وتقاریر التنبؤ بالخطأ لدي تقول إنھا

قد تتوقف تماما خالل 72 ساعة..
- حسن.. فلنر ذلك..

وطلب الرجالن نسخة مطبوعة من التقاریر ألنھ مھما تقدمت
اإللكترونیات تظل المعلومة المكتوبة أقرب للفھم. ودرس

(باومان) التقاریر بعض الوقت ثم صفر
- معنى ھذا أن علینا الخروج من السفینة الستبدال القطعة بواحدة

أخرى..
قال (ھال):
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- أنا آسف.. حسبت أنكما تعرفان أن القطعة AE -- 35مثبتة إلى
الھوائی

قال (بول):
- سأقوم بھذا العمل.. سیفیدني تغییر المناظر ولیس في ھذا إساءة
لك.. فقد كان ھو المسئول عن النشاطات خارج السفینة التي

EVA یختصرونھا بلفظ
- فلنطلب المراقبة ونسألھم اإلذن

وبعد إرسال الرسالة كان علیھما االنتظار ساعتین حتى یأتي
الرد.

- إكس رای دلتا 1.. ھنا التحكم في المھمة.. نحن نقدر 0-2-1-
EVA 3.. وسوف نقدم النصح.. روجر.. خطتكم للذھاب
واستبدال ألفا إیكو 3-5 قبل الفشل المحتمل.. تقدیرنا.. ألفا..2..3
أما وقد انتھى الكالم ب (اإلنجلیزیة التقنیة) التي كانوا یطلقون

ساخرین علیھا Technish فقد عاد الكالم لإلنجلیزیة العادیة:
- أسفون على المشاكل یا شباب، لكن اإلعالم یرغب في أن
تشرحوا ما یحدث.. بضع كلمات ال أكثر ألن الجمیع قلق ھنا..
یمكننا القیام بالمھمة، لكنھا ستكون أكثر إقناعا لو جاءت منكم أنتم             
وابتسم (باومان) لھذا الطلب.. ھناك لحظات تبدو فیھا األرض
عدیمة اإلحساس بالمسئولیة. على كل حال كان االھتمام
اإلعالمي بھم قد فتر كثیرا.. بعدما كان یومھم مزدحما بالمقابالت
واألحادیث وكان (بول) قد صحا من النوم فجلس الرجالن یعدان
بیانا للصحافة یقول إن كل شيء على ما یرام.. وأرساله إلى

األرض
☆ ☆ ☆

كانت كبسوالت العمل في الفضاء مزودة بذراعین أحدھما
لألعمال الخشنة، واآلخر لألعمال الدقیقة.
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بینما یجلس القائد خلف شاشة تریھ عمل الذراعین، وكانت تطلق
على ھذه الكبسوالت أسماء نسائیة بسبب أن لكل منھا طبیعة
متقلبة ال یمكن التنبؤ بھا ھنا في (دیسكفري) كانت الكبسوالت

تحمل أسماء (آنا) و(كالرا) و (بیتی)..
ارتدي (بول) ثیاب الفضاء آخر خط دفاع لدیھ، وتأكد من
األكسجین والوقود والكھرباء. كانت ھذه الكبسولة ھي (بیتي)..
وأصدر التعلیمات لـ (ھال) کی یبدأ ضخ الھوا ء من غرفة
الضغط.. وسمع (بول) صوت المعدن الرقیق یقعقع ویتثنى ببطء
انفتحت جدران السفینة وشعر (بول) بالكبسولة تھتز بینما آخر
بقایا الھواء تخرج للفضاء.. ثم صارت الكبسولة معلقة بقضیب

خارج السفینة
وكان یرى بوضوح محیط المشتري الذھبي تحررت الكبسولة
فتحولت إلى سفینة مستقلة تبحث عن مدارھا الخاص.. لم یعد

ھناك ما یربطھا إلى (دیسكفري)..
دار بالكبسولة ذات المحركات النفاثة حول السفینة.

ولمح جزءا من جسم السفینة وقد آذتھ ذرات الغبار التي كانت
تضربة طیلة الرحلة، فبدا كأنما حدث انفجار من داخل السفینة في
ھذا الجزء.. في ھذه السرعات الكونیة یصیر علم المیكانیكا الذي

نعرفھ غریبا.. ال شيء یتصرف كما عھدناه
رش ھذا الجزء بمادة الصقة تزید من صالبة المعدن وتحملھ.. ثم
عاود الحركة ببطء حول السفینة.. كان حریصا على أال یزید
السرعة ألنھ یجازف باالرتطام بالسفینة األم من ھذه المسافة

القریبة..
أخیرا وصل إلى الھوائي الذي كان یواجھ الشمس كان في ظالم
دامس مما دعاه إلى أن یضيء الكشافات عند قاعدة الھوائي وجد

أربعة مسامیر تثبت القطعة..
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كان من الواضح أنھ لن یستطیع فكھا وھو في الكبسولة، ألنھ
یجازف باالحتكاك بالسفینة.. ثم إن محركات بیتي قد تحرق
المرأة الرقیقة العاكسة ألمواج الرادیو. علیھ أن یترك (بیتی)

ویخرج منھا ببذلة الفضاء.. سیكون فك المسامیر أسھل بیدیھ..
أبلغ خطتھ لـ (باومان) الذي راجعھا بدقة.. كان عمال سھال، لكن
في الفضاء الخارجي ال یوجد شيء متوقع.. وال یوجد شيء اسمھ
(ھفوة بسیطة).. قبل مغادرة الكبسولة نقل التحكم إلى (ھال)، ثم
أخرج الھواء.. تالشى الھواء في الفضاء، فتكونت طبقة بلوریة
ثلجیة على بذلتھ.. كان یعرف أن الكبسولة ستبقى في مكانھا
ولسوف یظل متصال بھا بحبل نجاة، لكنھ كان یخشى أن یتم
مھمتھ ثم یبحث عنھا فال یجدھا.. ھذه مسئولیة (ھال) من اآلن
فصاعدا ثم إنھ بدأ یعالج الھوائي بیدیھ.. وباألدوات المثبتة إلى
حزامھ.. كانت المشكلة ھي أن ظلھ یغمر الوحدة لذا أمر (ھال)
بأن یحرك الضوء إلى الیسار قلیال وغمغم في سره متھكما:
«العبث في الجھاز عن طریق شخص غیر متخصص یلغى فترة

الضمان».
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وبدأ یفك المسامیر.. لقد تنبأ أحد الفنیین یوما بأن األرض ستكون
لھا حلقة تحیط بھا مثل (زحل) بسبب كل المسامیر والصوامیل

المتساقطة من سفن الفضاء
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- ھال.. أنا سأفصل الوحدة اآلن.. اقطع كل االتصاالت بالھوائی
٠٠

- تم قطع االتصال..
وسرعان ما تم تركیب قطعة الغیار. ثم أمر (ھال) بأن یعید
الكھرباء ویجرى اختبارات الخطأ. كان من العسیر دوما فھم

كیف تفشل إلكترونیات الحالة الصلبة، لكن ھذا كان یحدث
بعد عشر ثوان جاء صوت (ھال):

- الوحدة تعمل بكفاءة..
في ھذا الوقت الوجیز كان قد أجري من االختبارات ما یقوم بھ

جیش من الخبراء
وبعد ربع ساعة عاد (بول) إلى الكبسولة مطمئنا إلى أن ھذا عمل
لن ینجز مرة أخرى.. وكان في ھذا الصدد مخطئا بشكل محزن.

☆ ☆ ☆
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۱۸ - ال�شخ�ص
قال (بول):

- ھل ترید القول إنني قمت بھذا العمل كلھ بال طائل؟
أجاب (باومان)

- یبدو ھذا.. ھذه الوحدة تعمل بكفاءة ال یوجد من سبب للتنبؤ
بالخطأ..

كانت الوحدة التالفة على المنضدة تحت عدسة مكبرة كبیرة..
وكانت مربوطة بجھاز كمبیوتر یجرى علیھا مئات األختبارات
لیظھر مكان العطل على شاشتھ. وكانت نتیجة الفحص أن الوحدة

بحالة طیبة
علی

- وماذا تسستنتج من ھذا؟
- الخطأ من (ھال) ولیس الوحدة.

وعلى كل حال كانا قد استبدال الوحدة، وسیكون القلق من نصیب
شخص آخر حین یعودان إلى األرض.. لكن القلق عاد مع

االتصال الثاني من األرض:
- ال یوجد احتمال إال أن الكمبیوتر الخاص بكم ارتكب خطأ.. ال
یوجد سبب للقلق، لكننا نرى أن تراقبوا أداءه بعنایة. أكرر.. ال
داعي للقلق أسوأ ما یمكن حدوثھ ھو أن نفصل الكمبیوتر إلعادة

دراسة البرنامج. انتھى االتصال
انتظر (بول) أن یرد (ھال) لكن الكمبیوتر لم یحاول أن یدفع

االتھامات عن نفسھ
جلس (باومان) مع (بول) یناقشان رسالة األرض.. كانا یعرفان
أن (ھال) یسمع كل كلمة ویفھمھا، لكنھما كانا مضطرین للكالم
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عنھ بلیاقة.. إن (ھال) زمیل ولیس من المستحب مضایقتھ علیھما
االنتظار حتى التقریر التالي من مراقبة المھمة..

وراحا یتساءالن إن كان (ھال) سیفتح الموضوع بنفسھ أم ال.. لقد
تغیر الجو في السفینة.. ثمة جو من التوتر وأنھ - للمرة األولى -

قد یكون ھناك خطأ ما لم تعد (دیسكفري) سفینة سعیدة.
☆ ☆ ☆

في اآلونة األخیرة، صار من السھل معرفة متى سیبدأ (ھال)
الكالم من تلقاء نفسھ.. فقبل أن یبدأ في إبداء آرائھ الخاصة كنت
تسمع نحنحة إلكترونیة قصیرة.. من الغریب أنھ اكتسب ھذه
العادة في األسابیع الماضیة ثم إنھا صارت مزعجة بالفعل لكنھا

كانت مفیدة.. توجھ المستمعین إلى أنھ سیقول شیئا ال یتوقعونھ
كان (بول) نائما و(باومان) یقرأ في غرفة التحكم، حین أعلن

(ھال):
- احمم.. (دیف).. عندي تقریر لك.

- ماذا لدیك؟
- لدینا مشكلة أخرى مع الوحدة AE - 35.. أتوقع تلفا خالل 72

ساعة..
وضع (باومان) الكتاب الذي في یده ونظر إلى العدسة الكبیرة
التي تتوسط مفاتیح التحكم.. كانت ھذه مجرد عادة نفسیة ألن

(ھال) في الواقع لم یكن ھناك
- ال اصدق ھذا یا (ھال).. ال یمكن أن تتلف وحدتان في یوم

واحد..
- أنا أیضا مندھش یا (دیف)، لكن ھذه الحقیقة..

- لكنك قلت لنا الشيء ذاتھ عن الوحدة السابقة
- أنا متأكد مما أقول.. لو لم تكن الوحدة تالفة فلربما كان النظام

الفرعي كلھ.. أو ربما كان نظامكم في التشخیص
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- وما ھو سبب التلف؟
- لیس من مھامي التشخیص..

- كلنا نرتكب األخطاء یا (ھال)..
- ارتكاب األخطاء أمر أعجز عنھ یا (دیف)

بعد قلیل جاءت صورة مدیر المشروع ذاتھ على الشاشات، وكان
ھذا نادرا.. أدرك رائدا الفضاء على الفور أن ھذا معناه المتاعب

قال المدیر:
- بالفعل بعد بالغكم الثاني، قمنا بإجراء تحلیل للوضع ومن
الواضح أن العیب لیس في الوحدة لكنھ في (ھال).. ھذا یعني أن
علینا مراجعة برنامجھ الذي یحوي خطأ ما.. سنقوم بفصلھ عن
التحكم، وتقوم حاسبات األرض بتولى العملیة ابتداء من الساعة
1200.. أعرف أن تأخر وصول الموجات قد یسبب ربكة، لكنكم

في مرحلة ال یؤثر فیھا بطء التحكم..
ھنا دوى صوت (ھال):

- الحالة صفراء.. الحالة صفراء!
نظر (باومان) في عدم فھم متسائال، فجاء صوت (ھال):

- الوحدة AE - 35 قد توقفت تماما كما توقعت..
ھنا فقط وجد الرجالن أن صورة األرض لم تعد ظاھرة على
الشاشة.. لقد تحرك الھوائي في اتجاه آخر.. أي أن االتصال
باألرض انقطع. ھوی (بول) بقبضتھ على منضدة التحكم لیخرس
صوت اإلنذار ووقف الرجالن یتبادالن النظرات القلقة في

الصمت الذي خیم على المكان
قال (باومان):

- إذن كان (ھال) على حق طیلة الوقت..
ھنا عاد صوت (ھال):

- ترى ھل استعدتم ثقتكم بي؟
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- بالتأكید یا (ھال)..
كان الرجالن یخشیان تركیب الوحدة االحتیاطیة الثالثة.. قبل أن
یعرف ما ھو الخطأ بالضبط وإال احترقت بدورھا.. ھذا مفھوم
حتى على مستوى البیت.. أنت ال تغیر المنصھر المحترق قبل أن

تفھم ما ھو الخطأ في الكھرباء
ومن جدید أعاد (بول) فحص (بیتی) ثم أمر (ھال) بأن یفتح لھا
الباب كان كل شيء یماثل ما رآه في المرة األولى، إال أن الھوائي
لم یكن یتجھ إلى األرض كما ھو مفترض، بل كان یتجھ في اتجاه
غیر مألوف نحو (زحل) الذي ما زال على بعد آالف األمیال.
وتساءل (بول) عما قد یحدث من مشاكل جدیدة لو أنھما نجحا في

بلوغ (زحل)..
قال (بول):

- (ھال).. أدر الضوء عشرین درجة للیسار کی أرى..
ھنا دق جرس إنذار في عقل (باومان).. كان ھناك شيء ما غیر
معتاد.. لیس مرعبا لكنھ غریب.. ثم فھم السبب لقد قام (ھال)

بالعمل لكنھ لم یعلن ذلك كعادتھ كان دائما یعلن أنھ نفذ األمر
كان (بول) مشغوال في فك المسامیر، وفي النھایة انتزع الوحدة

ولوح بھا في وجھ الكون صائحا:
- ھا ھو ذا الوغد الصغیر!

فجأة تحرك شيء ما لفت نظره في ھذه البقعة التي ال حیاة فھا..
نظر إلى ما تحرك فوجد أن كشافات كبسولة الفضاء قد تحركت
مبتعدة. وھنا وبعاطفة أقرب للدھشة منھا إلى الخوف، وجد أن
كبسولة الفضاء (بیتی) تندفع نحوه بسرعة ال تصدق شلھ الرعب

ففقد التحكم في انعكاساتھ.. في اللحظة األخیرة صاح:
- (ھال).. فرملة كاملة!!

وكان ھذا متأخرا جدا
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حتى في الفضاء وبھذه السرعة البطیئة یمكن لالرتطام بالكبسولة
أن یكون قاتال

وسمع (باومان) الصرخة من الرادیو فھب من مكانھ یصرخ:
- ماذا ھنالك یا (فرانك)؟

ال إجابة
رأى شیئا ما یتحرك عبر النافذة الكبرى.. كانت ھذه (بیتي)

تتحرك بأسرع طاقة لدیھا متجھة بعیدا نحو النجوم
- (ھال)! ماذا یجرى؟ فرملة كاملة على (بیتي)!

لكن الكبسولة واصلت رحلتھا، ومن خلفھا كانت تجر شیئا.. لم
یكن ممكنا أن یخطئ بذلة فضاء (بول) وقد فرغت من الضغط

فتحولت إلى فراغ من الداخل
ظل ینادي في رعب كأنما بوسعھ أن یوقظ الموتى:

- (فرانك).. ھل تسمعني؟؟ ھل تسمعني؟ حرك ذراعیك كي
أراك..

ھنا حرك (بول) ذراعھ تجمد (باومان) ھلعا.. من المستحیل أن
یظل (فرانك بول) حیا بعد كل ھذا، لكنھ بالفعل حرك ذراعھ..

ثم عاد لھ المنطق.. لیس ھذا سوى أثر السرعة..
(بیتی) تجر الجثة سریعا فتتحرك الذراعان، مثلما كان القبطان

(أھاب) في قصة (موبي دیك) حین علقت جثتھ على الحوت
وخطر لھ في ھذه اللحظة أن (بول) ربما رأی كوكب (زحل) قبلھ

☆ ☆ ☆
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۱۹- حوار مع هال..
لم یتغیر شيء على ظھر (دیسكفري).. ظلت األجھزة تعمل
بنظام، والطرد المركزي یؤدي عملھ في مقاومة الجاذبیة،
والنائمون نائمون في سالم في قمراتھم، والسفینة تتجھ في ثبات

إلى ھدفھا
ال یذكر (باومان) متى غادر غرفة التحكم، لكنھ أفاق فجأة، لیجد
أنھ جالس ونصف قدح من القھوة الباردة في یده.. كأنھ رجل أفاق
فجأة من كابوس أمامھ كانت واحدة من عدسات عین السمكة التي
یراقب بھا (ھال) كل شيء على السفینة. وكأنما رآھا (باومان)

ألول مرة مشی نحوھا. ھنا تكلم (ھال):
- ھذا محزن بخصوص (فرانك).. ألیس كذلك؟

- بلی..
- أراھن على أنك منھار بسببھ..

- ماذا تتوقع؟
لم یكن قد ابتلع بعد فكرة أن (فرانك) قد قتل عمدا.. ھل كان ھذا
حادثا؟ خلال آخر من برنامج (ھال)؟ ھل قتل (ھال) الرجل؟ ال
مجال لھذا االعتقاد، لكن علیھ أن یفكر فیھ.. ألنھ لو كان حقیقیا
فمعنى ھذا أنھ في خطر داھم.. كما كان یعرف أن التعلیمات
تقضي بأن علیھ في حالة ھالك رفیقھ أن یوقظ واحدا من
النائمین: (وایتھید) الجیولوجی... ثم (کامینسکی) ثم (ھنتر)..

و(ھال) ھو المسئول عن إیقاظ ھؤالء
قال بصوت ثابت:

- (ھال).. أرید التحكم الیدوي في السبات كل الوحدات.
- كلھا یا (دیف)؟

- كلھا..
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- ھل لي أن أذكرك أن المسموح لك بھ ھو واحد فقط؟ اآلخران
لن ینھضا قبل مائة واثنی عشر یوما..

- أعرف ھذا..
- ھل من الضروري ھذا یا (دیف)؟ ال تنس أنني قادر على قیادة

السفینة بالكامل..
للمرة األولى یناقش (ھال) التعلیمات.. ما فات یمكن اعتباره خطأ
إلكترونیا.. لكننا اآلن بصدد تمرد.. كان كل ھذا یحمل طابع

الالواقعیة الممیزة للكوابیس
- ھال.. نفذ ما أقول.. من فضلك..

- أشعر من تحلیل صوتك أنك متوتر یا (دیف).. یمكنك أن تأخذ
بعض حبوب التوتر وتنام قلیال..

- أنا المسئول عن ھذه السفینة وآمرك بالتنفیذ..
- معذرة.. لكن القانون ینص على أنھ في حالة عدم كفاءة الطاقم
یجب أن یتولى الكمبیوتر القیادة، وأنا أرى أنك في حال ال تصلح

للقیادة..
- إذن سأكون مسئوال عن فصلك والتحكم في السفینة بنفسي..

- سیكون ھذا خطأ.. أنا قادر تماما على السیطرة على كل
تفاصیل السفینة وقیادتھا.. ثم إنني متحمس للمھمة راغب في

إنجاحھا.
لكن (ھال) خضع أخیرا وقام بتحویل وحدة التحكم من

(أوتوماتیكي) إلى (یدوي)..
دخل (باومان) إلى حیث یرقد (وایتھید).. لم یكن المكان باردا
جدا لكنھ ارتجف. لم یكن في وجھ الرجل ما یوحي بحیاة.. ربما
بعض انقباضات للحجاب الحاجز تراھا على الشاشة وال تراھا
بعینیك، ثم الحظ أن العالمة الوحیدة على الحیاة ھي أن العالم
النائم قد تكونت لھ لحیة خفیفة في الشھر الذي قضاه نائما. كل ما
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على (باومان) ھو أن یبدأ التشغیل الیدوي ولسوف یعمل برنامج
بنفس بساطة ذلك الذي یتحكم في عملیات الشطف في أیة غسالة

أوتوماتیكیة، لیحقن األدویة الالزمة الستعادة حرارة الجسم.
بعد عشر دقائق یسترد العالم وعیھ، ولكنھ یحتاج إلى یوم كي

یستعید قواه
ھنا حدث شیئان ال یمكن للشخص العادي أن یشعر بھما، لكن
(باومان) بعد كل ھذه الفترة على (دیسكفري) صار قادرا على

الشعور بھما
أوال: تراقصت األضواء لحظیا كأنما حمل قد وضع على الدوائر
الكھربائیة، ثانیا: سمع صوت ھدیر أحد موتورات الكھرباء على
السفینة.. إما أنھ جن وإما أن ھناك شیئا مستحیال یحدث وشعر
ببرد یغمره أقسى من برد الغرفة. إن األبواب العازلة للضغط

تنفتح
☆ ☆ ☆
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۲۰- أر�د أن أعرف..
كان (ھال) یخفي سرا.. السر الحقیقي وراء ھذه الرحلة والذي لم
یعرفھ سواه وثالثة العلماء النائمین كان ھؤالء العلماء ھم الحمولة
الصافیة لـ (دیسكفری) تدریبھم على أخطر مھمة في تاریخ

البشریة.
لكنھم لن یتكلموا عن مھمتھم ھذه طوال ساعات السبات الطویلة

كان سرا ال تستطیع إخفاءه مھما حاولت.. سرا یؤثر في سلوكك
وصوتك ونظرتك للعالم. ولھذا تم اختیار (باومان) و(بول)
للتعامل مع العالم الخارجي والظھور على شاشات البث، ألنھما ال

یعرفان السر حالیا
لكن (ھال) كان یتعذب، وكانت دوائره تعاني.. بین اإلخفاء
والرغبة في إنھاء اإلخفاء. لقد بدأ یرتكب أخطاء لكنھ كمرضى
العصاب ظل ینكر ھذا. لیست ھذه المشكلة الوحیدة فھو قادر على
مواجھتھا كما یستطیع البشر مواجھة العصاب.. لكنھ اآلن صار

مھددا بأن یوقف.. أن یتحول إلى كومة من الالوعي
بالنسبة لـ (ھال) كان معنى ھذا الموت.. فھو لم یتم قط، وال

یصدق أن بوسع المرء أن یصحو ثانیة.
لن یترك أحدا یفعل بھ ھذا.. سیقاوم بال رحمة، ثم یواصل المھمة

التي كلف بھا.. وحیدا..
☆ ☆ ☆

بعد لحظة دوی زئیر عال كأنھ إعصار یقترب، ووجد (باومان)
أن الھواء یوشك أن یعصف بھ..

إن الھواء یفر من السفینة.. برغم أنھ من المستحیل أن یفتح بابا
غرفة قفل الضغط في اللحظة ذاتھا.. حسن.. حسن.. لقد حدث

المستحیل..
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كان كل شيء یھتز من حولھ، وراح كل شيء یطیر.. األوراق..
اآلالت.. وقدر أن أمامھ بضع ثوان یفقد فیھا وعیھ.. اھتزت

األضواء ثم انطفأت وبعد لحظة بدأ مولد الطورائ یعمل..
لقد صار التنفس عسیرا.. البد أن الضغط انخفض إلى رطل أو
اثنین لكل بوصة.. لقد انخفض الصفیر ألن الھواء قد قل ولم یعد

یحمل الصوت.. رئتاه تناضالن كأنما ھو على قمة (إفرست)..
كم من الوقت یستطیع البقاء في جو مفزع؟

یستطیع االحتفاظ بوعیھ خمس عشرة ثانیة، ویمكن أن یظل حیا
لو تم إعادة الضغط السوائل جسده بطریقة منظمة.. إن أطول
فترة تحمل فیھا إنسان التفریغ كانت خمس دقائق.. صحیح إنھ

أصیب بجلطة مخیة نتیجة لسدة ھوائیة، إال أنھ عاش
علیھ أن یجد مكانا آمنا معزول الضغط حاال

أخیرا وجد مخبأ األمان ففتح الباب.. ولربع ثانیة أصابھ الرعب
ألنھ حسبة موصدا.. لكنھ انفتح فألقي بجسمھ وسط الھواء شبھ

المعدوم إلى الداخل.
أغلق الباب علیھ، وكانت ھناك رافعة في السقف، فمد یده

وجذبھا..
تدفق األكسجین المبارك على رئتیھ.. ولوقت طویل وقف یشھق
بینما الضغط یتزاید من حولھ، ثم أغلق الصمام حتى ال ینفد الغاز
ساد الصمت، وشعر بأن أصوات السفینة توقفت.. لقد تعادل
الضغط بین الداخل والخارج وكفت األجسام عن الطیران.. اآلن

كان یعرف ما علیھ أن یفعلھ، فالھواء لن یكفي أكثر من ساعة.
كانت ھناك بذلة فضاء ارتداھا، ثم خرج من المخبأ.. كانت ھناك
إضاءة، وقد اتجھ على ھدیھا إلى قمرات السبات كي یرى ما

یخشاه..
كان أول من فحصة ھو (وایتھید).. وھنا فھم
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أنھ كان مخطئا حین حسب السبات شبیھا بالموت..
کال...كال.. كان ھناك فارق كبیر بین الحالتین، واآلن یعرف أن

(وایتھید) لم یعد في سبات
نفس الشيء مع (کامینسکی) و(ھنتر).. لم یعرفھم قط جیدا ولن

یعرفھم أبدا بعد اآلن.
إنھ وحید في سفینة بال ھواء.. شبھ معطلة.. كل االتصاالت
باألرض مقطوعة.. ال یوجد بشری علی مسافة نصف بلیون

میل..
لكنھ برغم ھذا لیس وحیدا تماما، وعلیھ إذا أراد النجاة أن یظفر
بالوحدة الحقیقیة مشی وسط الھواء المفرغ قاصدا وحدة التحكم
المنطقي للسفینة.. كان المشي صعبا واألرض ملیئة بأجسام
مبعثرة.. أخیرا وصل إلى باب الوحدة الذي لم یره إال بینما كانت

السفینة تحت التصمیم.
لھذا نسي أن ھناك عینا إلكترونیة تراقب الباب، وشعرت بھ

مجسات الحركة على الفور فجاء صوت (ھال) یقول:
- حدث شيء لنظام السالمة الخاص بنا یا (دیف)..

لم یرد (باومان).. كان یعرف أن ما علیھ القیام بھ صعب.. فھناك
ستة نظم كھرباء منفصلة مدعمة بوحدة نظائر مشعة مغلفة بطبقة
واقیة. كال.. لیس األمر بسھولة أن (یشد القابس).. إن (ھال) ھو
الجھاز العصبي للسفینة، وتدمیره یعني أن تتحول إلى حطام.. ال
بد من تدمیر مراكز الذكاء العلیا، واإلبقاء على الجھاز العصبي

التلقائي الذي یحفظ على السفینة سالمتھا.
لم أتخیل قط أن أتحول إلى جراح مخ ھاو، یجری جراحة في

مدار المشتري
مد یده إلى وحدة (التلقیم الرجعى المعرفي) وانتزعھا.. فقال

(ھال):
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- ھیھ.. (دیف).. ماذا تحاول عملھ؟
ثم راح ینزع دوائر لوحة (تدعیم الذاتیة) وسرعان ما راحت
القطع تحلق في الفراغ، لكن كانت ھناك وفرة في البدائل الكثیرة
لھذا العقل وھي خاصیة تحاكي المخ البشري. ھكذا ظل (ھال)

متماسكا.
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- (دیف).. ال أفھم لماذا تفعل ھذا بي؟ إنني أملك حماسا ھائال
للمھمة وأنت تدمرني.. ھكذا سأصیر طفال سأصیر ال شيء.. إن
المطر في أسبانیا یھطل في السھول أساسا.. وثب الثعلب على
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الكلب الكسول.. ھل تعرف أن لوغاریتم 10 ھو
0,16227766016383؟ أول من قام بتركیبي ھو د.
(شاندر) وقد علمنى أن أغني قائال: (دیزی).. (دیزی).. ردي

على.. أنا شبھ مجنون بحبك..
اآلن صار الكالم أبطأ:

- صباح.. الخیر.. یا.. دكتور..... أنا .... (ھال) مستعد.. للدرس
األول........

كان ھذا قاسیا.. إن (باومان) یدمر آخر کائن عاقل في دنیاه..
األمر ال یحتمل.. لكنھ انتزع آخر دائرة وسرعان ما ساد

الصمت..
☆ ☆ ☆
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۲۱ - وح�د..
كسفینة غارقة طفت السفینة وحدھا بال أثر للحیاة ومن حولھا
دائرة من قصاصات الورق ورقائق المعدن والخردة.. ھذا ھو ما
یبدو من السفن الغارقة، لكن في الفضاء ال تغرق السفن.. إنھا

تطفو في مدارھا لألبد..
بعد نصف ساعة خرجت ثالثة أجسام كئیبة ملفوفة في المعدن..
وسرعان ما حلقت في الفضاء مبتعدة، وبعدھا خرجت كبسولة
الفضاء، واتجھت نحو الھوائی لتقوم بإصالحھ.. ودار الھوائي

لیواجھ األرض كأنھ زھرة دوار الشمس ترى الشمس أمامھا
ثم انغلقت أبواب قفل الھواء.. وعادت األنوار إلى النافذة.. إن
(دیسكفري) تعود إلى الحیاة وبالداخل راح (باومان) یخاطب
األرض.. یحتاج إلى ساعة حتى تذھب كلماتھ إلى ھناك، وساعة
أخرى كي یتلقى الرد. من الصعب تخمین ما یمكن أن تقولھ

األرض فیما عدا عبارة: الوداع..
☆ ☆ ☆

كان د. (فلوید) یحاول التماسك وأن یبذل ما یستطیع للرجل
الوحید في الفضاء:

- نھنئك على الطریقة الحكیمة التي تصرفت بھا ونعتقد أننا
نعرف سبب انھیار أعصاب (ھال).. لكننا سنناقش ھذا فیما بعد..

المھم اآلن أن نساعدك على إتمام مھمتك
- اآلن بوسعي أن أخبرك بھدفنا.. الھدف الحقیقي الذي أخفیناه
عن الرأي العام.. كل ما سأقولھ لك یتطلب أقصى درجة من
السریة.. منذ فترة وجدنا في فوھة القمر (تایكو) ھذا الجسم

الصلب األسود الذي جعلنا نعتقد أن ھناك حیاة خارج األرض
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- أغرب شيء بخصوص ھذا الجسم ھو قدمھ. عمره بال شك
ثالثة مالیین سنة.. واألغرب أنھمشع بعد كل ھذا الزمن الذي
كان یفترض بعده أن یكون خامدا.. لقد تمكنت مجساتنا الفضائیة

من تتبع اإلشعاع ووجدناه یتجھ نحو كوكب (زحل)..
- لكن لماذا؟ لماذا یدفن جسم مشع یستمد طاقتھ من الشمس على
عمق ثالثین قدما؟ حاولنا الفھم لكننا نعرف أنھ من المستحیل فھم

كائنات تسبقنا في التقدم بثالثة مالیین سنة
- أسھل النظریات وأكثرھا خطورة ھو أن من دفن ھذا الجسم
الذي یشع حین یتعرض للشمس، كان یرید أن یعرف بدقة اللحظة

التي نخرجھ فیھا أي أنھ نوع من اإلنذار وقد قمنا نحن بتشغیلھ
- ال ندري إن كانت تلك الحضارة موجودة، لكننا نفترض أن
حضارة صنعت آالت تعیش ثالثة مالیین سنة ھي حضارة قادرة
على البقاء.. وبالمثل نفترض أنھم معادون لنا حتى یثبت العكس..
إن كل حضارة بدائیة على كوكبنا لم تصمد على لقائھا األول مع
حضارات أعلى منھا.. وھذا ما یسمیھ العلماء صدمة حضاریة،
ویبدو أن علینا أن نمھد الجنس لبشري لصدمة مماثلة سنحاول أن
نرتب لك برنامجا مختصرا فمھمتك وقد ھلك الباقون أن تستكشف
احتماالت مجموعتنا الشمسیة، وخاصة القمر التابع الثامن لزحل
المسمى (جابیتوس)، والذي یتألق بأضواء غریبة من ثالثمائة
سنة، لكننا بغباء لم نفھم معناھا.. ھذا ھو ھدف رحلتك.. ھناك ما
یؤكد لنا أن الجسم الغامض جاء من ھذا القمر، ال نعرف ما
ستلقاه ھناك.. ال نعرف ما إذا كنت على أقمار (زحل) ستقابل

قوي خیرة أو شریرة.. أو خرائب أقدم من خرائب (طروادة)..
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V- أقمار زحل
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۲۲ - ال�قاء ح�ا.
العمل ھو خیر عالج ألیة صدمة.. وقد كان على عاتق (باومان)
الكثیر من العمل، كان الكثیر من األكسجین قد فقد لكن ما بقي
كان یكفى رجال وحده.. األرض ستتولى عملیة ضبط الحرارة
والضغط بدال من (ھال).. ربما لو اقتصد المؤن یمكنھ أن یبقى
متیقظا بال حاجة إلى السبات حتى تصل النجدة، لكن السؤال لم

یكن ھل یستطیع البقاء متیقظا جسدیا.. كانت المشكلة نفسیة
راح یدرس كل األفالم والصور التي أرسلتھا األرض عن 1-
TMAوبدا لھ أنھ من الممكن أن یعیش حتى تصل (دیسكفري)
إلى (زحل).. وھو ما كانت ستقوم بھ على كل حال سواء كان

حیا أو میتا..
إن زحل كوكب معاد.. ربما أكثر من المشتري، وأقماره العدیدة
متجمدة ثالثمائة درجة تحت الصفر.. فقط قمر واحد ھو (تیتان)

لھ ما یشبھ الغالف الجوي، وھذا كان طبقة من المیثان السام..
ربما كانت المخلوقات التي زرعت الجسم على القمر من خارج
المجموعة الشمسیة ذاتھا.. زوار من النجوم.. وھذا یجعل األمر
مستحیال.. إن. (دیسكفری) التي ھي أسرع سفینة شیدھا اإلنسان
تحتاج إلى 20 ألف سنة كي تبلغ كوكبة القنطورس أقرب
المجامیع الشمسیة.. وحتى لو تطورت وسائل الدفع إلى حد ال
یصدق تظل أقصى سرعة یمكن أن یصل إلیھا الجسم المادي

ویحتفظ بمادیتھ ھي سرعة الضوء..
لكن علماء كثیرین یحتجون بأن نظریة النسبیة ممتازة إال أن بھا
ثغرات.. وحتى لو كان (آینشتاین) غیر قابل للھزیمة فإنھ قابل
لمراوغتھ لھذا راح بعض العلماء یتحدثون عن طرق مختصرة

في الفضاء، وبوابات تقود ألبعاد أخرى
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☆ ☆ ☆
بدأ (باومان) في الثالثة أشھر التالیة یتكیف على الوحدة، حتى إنھ
وجد من العصیر أن یتذكر أي شيء آخر. كان یشعر بأنھ سفیر

خارق للعادة لم یسبق لھ مثیل في الحیاة.
لكنھ بدأ یالحظ تغیرات في سلوكھ البد أن نتوقعھا.. لم یعد یطیق
الصمت إال في أثناء النوم.. كان یرفع صوت مكبرات السفینة إلى

درجة مؤلمة.
استمع إلى الكثیر من محتویات المكتبة السمعیة ثم اتجھ إلى فن
األوبرا.. بالذات األلمانیة واإلیطالیة التي ال یفھم معناھا فال تشتت
تفكیره.. ثم انتقل إلى سماع الموسیقا الكالسیكیة.. وقد وجد السالم

مع موتسارت وباخ..
وھكذا مضت السفینة نحو كوكب زحل، تنبعث منھا موسیقا

(باخ).. الفكر المتجمد لمخ صار ترابا منذ مائتي عام
كان (زحل) للوھلة األولى یبدو مثل المشتري لكن مع التدقیق
تدرك أنھ منبعج إلى درجة التشوه، كما أن الحلقات المحیطة بھ
كانت تجذب عینیك عن الكوكب ذاتھ.. كانت كونا في حد ذاتھ..
بین الحلقة الكبرى والصغرى فجوة.. لكن ھناك نحو خمسین
فجوة أخرى حیث توجد اختالفات واضحة في الھالة المحیطة
بالكوكب. كأنھا لعبة رائعة الجمال ھشة یمكنك اإلعجاب بھا، لكن
ممنوع لمسھا. أنھا بقایا قمر مر جوار زحل ودمرتھ جاذبیتھ..
والجنس البشري محظوظ إذ رأى ھذه الظاھرة التي لن تدوم إال
مالیین السنین أي لمحة بصر في عمر الكون. من الغریب أن
نالحظ الصدفة التي جعلت ھذه الحلقات تولد مع الجنس البشري

في وقت واحد
☆ ☆ ☆
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اآلن كانت (دیسكفري) تدور في مدارات حول الكوكب ومرت
بأقماره: (جابیتوس) و(تیتان) و(ربا) و(دیون) و(تیثیوس)
و(جانوس).. ویبلغ بعض األقمار حجما مروعا.. إن (تیتان)

وحده یماثل في قطره الكوكب (عطارد)..
وإذ راح (باومان) یتفحص الحلقات بالتلسكوب، الحظ أن أكثرھا
ثلجي.. كأنما ھو یجتاز عاصفة جلیدیة تتوھج علیھا الشمس. لقد
بدأ التشوش وانقطع االتصال باألرض من جدید.. لكن (باومان)
لن یالحظ ھذا ألنھ مشغول بنظام فرملة السفینة التي برمجتھا
الحاسبات اآللیة على األرض.. وراحت النفاثات تعمل، فتوھجت
سحب األمونیا والمیثان بضوء لم تره منذ الخلیقة كأنما ھي شمس

تھبط علیھا من غالفھا الجوي.
على (دیسكفري) أن تتم لقاءھا مع القمر (جابیتوس) بعد أسبوعین
وإال ضاعت الفرصة لألبد وذھب كل منھما في مدارین لن یلتقیا
إال بعد سنوات وكان (باومان) یعرف جیدا أنھ لن یكون موجودا

حین یتم ھذا اللقاء الثاني.
☆ ☆ ☆
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۲۳- عيون جاب�توس.
اآلن كان القمر یتحرك في مداره في ضوء النھار الكامل

وإذ دنت منھ (دیسكفری)، بدأ (باومان) یشعر بوسواس مزعج.
لم یذكره قط في محادثاتھ مع مراقبة المھمة.. ألنھم سیعتقدون أنھ
بدأ یخرف. كان یشعر بأن للقمر عینا تنظر لھ وھو یقترب.. عین
بال بؤبؤ كان القمر اآلن في ضعف حجم القمر كما نراه على
األرض، وللمرة األخیرة قامت الذرات المحتضرة في المحركات
بعملھا.. ھذا الصوت أشعر (دیف) بمزیج من الفخر والحزن.. لقد
قامت المحركات بمھمتھا كاملة وحملت اإلنسان من األرض إلى
(زحل).. لكن ھذه آخر مرة تعمل فیھا. لسوف تتحول
(دیسكفري) إلى جسم ال حیاة فیھ سجین الجاذبیة كأی شھاب أو
نیزك. حتى لو جاءت النجدة فلن یكون اقتصادیا أن یعاد ملء
الخزانات.. ستظل (دیسكفري) لألبد معلما أثرا یذكر الناس بأیام

غزو الفضاء األولى
لقد صار (جابیتوس) على بعد خمسین میال، وتحول من ظاھرة
فلكیة إلى أرض حقیقیة یمكن الھبوط فوقھا. اآلن أدت المحركات
واجبھا األخیر وانطفأت.. ودخلت السفینة مدار القمر لقد صارت

(دیسكفری) قمرا صناعیا لقمر حقیقی
☆ ☆ ☆

- أنا اآلن أري تفاصیل (جابیتوس).. ال أعرف حقیقة كنھ ھذه
البقع السوداء.. تبدو لي كأنھا

شرائح من الخبز المقدد المحروق.. وبین الجزر السوداء یوجد
ھذا اللون األبیض.. ال أعرف ما ھو وال أعرف ما فھمتموه من
صور الفیدیو، لكنني أشعر كأنھا مساحات من سائل تبدأ بحدة



5357

وتنتھي بحدة.. ال أدري إذا كان التشبیھ دقیقا لكني أشعر كأنھ
محیط من لبن..

- ھیھ! ثمة شيء غریب أراه بوضوح اآلن یبدو كأنھ نوع من
المباني.. أسود تماما.. صعب أن تتبینھ.. ال نوافذ.. مجرد لوح
رأسي ضخم.. ال بد أن ارتفاعھ میل على األقل حتى أراه من ھذه
المسافة إنھ یذكرني.. بالطبع! إنھ كالشيء الذي كان على القمر..

TMA   -1 ھذا ھو األخ األكبر لـ
☆ ☆ ☆
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٢٤- الحارس
یمكنك أن تطلق علیھ حارس النجوم كان ینتظر ھناك منذ مالیین

السنین على أمل حدوث لقاء.. واآلن انتھى االنتظار
وعلى عالم آخر ولد الذكاء وبدأ یغادر مھده ثمة تجربة قدیمة

توشك على أن تبلغ أكثر لحظاتھا إثارة..
لم یكن من بدءوا تلكم التجربة منذ زمن سحیق بشرا.. لكنھم كانوا
من لحم ودم، وكانوا كلما نظروا إلى الفضاء شعروا بالرھبة
والشغف والتطلع إلى شيء جدید.. فلما امتلكوا القدرة انطلقوا إلى

النجوم
زاروا آالف الكواكب وعرفوا كیف تشتعل شرارة الذكاء لحظا ثم

تنطفئ في أرجاء الكون
ولما كانوا قد عرفوا أنھ ال شيء یعدل العقل في الكون كلھ، فإنھم

تحولوا إلى فالحین..
یبذرون العقل في كل مكان وینتظرون.. وربما یحصدون

بعد رحلة دامت ألف سنة كانت الدیناصورات قد اختفت في
مجموعتنا الشمسیة.. توقف ھؤالء عند الكواكب المتجمدة في

نھایة مجموعتنا الشمسیة..
مروا بالمریخ ثم توقفوا عند األرض ھنا وجدوا عالما یعج

بالحیاة.. وھناك توقفوا یدرسون ویحللون
كانوا یتمتعون بالصبر لكن لیس الخلود.. وكانت بالیین الكواكب
حول بالیین الشموس تنتظر، وھكذا غادروا األرض عالمین أنھم
لن یعودوا ثانیة من ھذا الطریق.. لكنھم تركوا آثارھم على القمر

وعلى أقمار (زحل) کی تراقب ما حدث..
لكن ھؤالء الزوار الذین جاءوا منذ مالیین السنین بدءوا یدخلون
طورا آخر من التطور.. لقد بلغ اللحم والدم آخر مدى لھ،
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وصارت آالت ھؤالء القوم أكثر كفاءة من أجسادھم.. وبدءوا
ینقلون عقولھم وأفكارھم إلى بیوت جدیدة من البالستیك والمعدن.
وھكذا راحوا یسافرون بین النجوم.. لم یعودوا یبنون سفن
الفضاء.. لقد صاروا ھم أنفسھم سفن الفضاء ثم تعلم ھؤالء القوم
كیف یتخلصون من المادة نھائیا ویحولون ذواتھم إلى طاقة.. إلى
أشعة تنتقل عبر الكون لكنھم لم ینسوا كیف بدءوا، وھم یراقبون

تجارب ھؤالء الذین بدءوا بعدھم بمالیین السنین
☆ ☆ ☆

- حتى ھذه اللحظة أرى الشيء بصعوبة ألنھ یتوارى بسرعة
خلف خط األفق.. ھذا محبط.. لن ألحق بھ ثانیة إال بعد شھر

- الھواء یزداد سوءا وقد أصابني الصداع ألن أجھزة تنقیة الھواء
لم تعد تعمل بكفاءة منذ فتح (ھال) أقفال الضغط.. لو استمر
الحال ھكذا سأنزل ألحرر بعض األكسجین من كبسوالت

المالحة..
- لھذا أطلب منكم الموافقة على ھذه الخطة.. سأركب كبسولة
فضاء وأتجھ EVA إلى ھذا الجسم سأحلق فوقھ وربما أنزل
علیھ.. أرجو أن توافقوا.. لقد قطعت من أجل ھذا الشيء بلیونا

من األمیال ولن أفشل بسبب األمیال الستین األخیرة..
راح حارس النجوم یراقب القادم.. كان صانعوه قد أعدوه
لمواجھة أشیاء عدیدة، وكان ھذا الشيء من بینھا.. الزائر القادم
من الشمس الدافئة.. لو كان یشعر فالبد أنھ أحس باإلثارة.. لكنھ

كان قد انتظر ثالثة مالیین عام، ولم یعد یھمھ شيء..
ولو مرت بھ (دیسكفري) ولم تتوقف لما شعر بإحباط.. لقد صنع
كي ینتظر إلى األبد ولكنھ اآلن شعر بالجسم المتجھ نحوه وھناك

في ضوء (زحل) بدأ حارس النجوم یستعید قواه..
☆ ☆ ☆
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.. � ٢٥ - داخل الع��
كان من العسیر اآلن أن تعرف الشمس.. كانت مجرد نجم بعید
أكثر سطوعا من النجوم األخرى ال أكثر ولم تكن تبعث أیة
حرارة.. لقد مد (باومان) یده ووضعھا في طریق األشعة،
ولدھشتھ وجد أنھا خالیة من الدفء.. كأنھ یحاول أن یطلب

الدفء من القمر
حتى لو لم یعد إلى (دیسكفري) فلسوف تظل تؤدی واجبھا، وتنقل
لألرض معلومات عن كل شيء حتى تفسد دوائرھا الكھربیة في
النھایة.. أما لو عاد فال جدوى من ھذا.. لن یتمكن من السبات من
دون كمبیوتر یشرف على العملیة، ولن تكفیھ المؤن وال
األكسجین طیلة أربع سنوات حتى تصل (دیسكفري - 2) إلنقاذه

من األرض
ترى ھل تسمعھ األرض؟ لقد صارت كلماتھ تحتاج إلى ساعة
ونصف بسرعة الضوء کی تصل ھناك وتحتاج إلى مثلھا كي
تعود لھ بدأت النفاثات تنتزعھ من المدار، وبدأ یھبط فوق سطح

(جابیتوس)..
كان الجسم ضخما بالفعل.. لم یر قط جسما على األرض بھذا
الحجم.. وأظھرت أجھزة القیاس أن مقاییسھ تتماشى - كما ھو
الحال مع شبیھة على القمر - مع النسبة الغربیة 1:4:9. وقد
یعني ھذا شیئا، أو ال یعنى، لكن ھذه المقاییس ھي مربعات

األرقام األولى 1و2 و3.. یا لھا من دقة!
- أنا أقترب من الجسم.. من الواضح أن السطح أملس تماما برغم
أنھ من الطبیعي بعد كل ھذه األعوام أن تكون ھناك خدوش أو
آثار للشھب والنیازك الساقطة! ال توجد أبواب كذلك.. برغم أني

تمنیت أن أجد سبیال للدخول
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- لحظة.. ھذا غریب.. إنني أرى
وتوقف عن الكالم.. لم یكن ھذا رعبا ولكنھ ذھول.. لقد صار
للحظة عاجزا عن الوصف كان یقترب من مساحة مستطیلة
صخریة تمثل قمة ھذا الشيء، لكن كأنما بخدعة بصریة ما راح
ھذا الشيء یبتعد عنھ.. ما كان یبدو لعینیھ كسطح، انفتح اآلن
كاشفا عن أعماق ال نھایة لھا.. مجری مستطیل یتحدى قوانین
المنظور.. ألن حجمھ لم یكن یضیق مع المسافة.. ورمشت عین

الجسم الغریب كأنما تضایقت من ذرة غبار کونی دخلت فیھا
ووجد (باومان) الوقت کی یقول للرجال المنتظرین على األرض،

عبارة لن ینسوھا أبدا:
- إن الشیء مجوف.. وآه! رباه! إنھ ملىء بالنجوم!

وانفتحت بوابة النجوم
وفي لحظة أقصر من أن تقاس التف الفضاء حول نفسة..

وعاد (جابیتوس) وحیدا كما كان طیلة ثالثة مالیین من السنین..
وحیدا ماعدا السفینة التي تدور في مداره، مرسلة لصانعیھا

رسائل لن یفھموھا أو یصدقوھا.
☆ ☆ ☆
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٧I- عبر بوابة النجوم....
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ال ۰۰ ٢٦- جراند سن��
لم یكن ھناك إحساس بالحركة، لكنھ كان یھبط نحو تلك النجوم
التي ال تصدق. لم تكن في قلب القمر بالتأكید.. ھذا مستحیل..
تمنى لو كان منح بعض الوقت لدراسة نظریات الفضاء الفائق
Hyperspace والممرات بین األبعاد المختلفة.. بالنسبة لھ لم

تعد ھذه نظریات.. لقد صارت حقائق..
لربما كان ذلك الجسم أجوف.. لربما كان سقفھ مجرد حاجز

وھمی انفتح لیدخل فیھ، لكن إلى أین؟
كان یھوي بسرعة في نفق لو استطاع االحتكام إلى حواسھ لكن

النھایة، البعیدة ظلت نائیة
النجوم تندفع نحوه من المركز بال نھایة كأنما تأتي من معین ال
ینضب.. لكن نھایة النفق ال تقترب، كأنما ھو ثابت والفضاء
ینطلق نحوه سریعا لم یكن الفضاء فقط یتصرف بغرابة، بل
الساعة في تابلوه الكبسولة الفضائیة.. إن الثواني تمضي ببطء
مذھل كأن الزمن نفسھ مقبل على التوقف في النھایة تجمدت

الساعة فعال..
لم یكن خائفا.. كأنھ یجري تلك التجارب في القاعدة، حین جرب

العلماء علیھ عقار الھلوسة لیروا استجاباتھ.
كأنما كبسولة الفضاء تغادر النفق إلى عالم من السحب المكونة

من مالیین النجوم تنیرھا الشمس
فجأة أطاعت النھایة البعیدة للنفق قوانین المنظور وخطر لھ أنھ
عبر من خالل (جابیتوس) وخرج من الناحیة األخرى، لكنھ كان
مخطئا.. ھذا العالم ال عالقة لھ بـ (جابیتوس) وال أى عالم آخر

سمع عنھ بشر
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السماء كانت غریبة.. لم تكن ھناك نجوم وال حتى ظالم.. كان
ھناك بیاض لبني المع یوحي بالالنھائیة.. وتذكر ما سمعھ عن
ظاھرة (االبیضاض) المفزعة في القطب الجنوبي، حین تعجز
عن رؤیة أي شيء إال اللون األبیض (كأنك حبیس في كرة بنج

بونج)، كان ھذا ھو الحال ھنا
ولكن السماء لم تكن فارغة تماما.. كانت ھناك أجسام سوداء
متناثرة فیھا.. وقد جعل ھذا (باومان) یتذكر شیئا مألوفا.. شیئا

اعتبره سخیفا في البدایة، ثم فطن إلى أنھ التفسیر الوحید
ھذه البقع السوداء كانت نجوما.. ھذه السماء ھي صورة سلبیة

(نیجاتیف) لسمائنا
أین ھو؟ ھذا المكان لم یوجد کی یراه بشر.. أراد أن یغلق عینیھ..
كي ینھي كل ھذا البیاض والفراغ من حولھ.. كانت الحرارة
مریحة لكنھ بدأ یرتجف أما األرض من تحتھ فكانت مجموعة من
األشكال الھندسیة الغریبة كأنھا قطع من الغاز األطفال التي تدعي
Jigsaw كأن عمالق یلھو بھا، ثم تركھا فیما عدا ھذا كان عالما

مھجورا..
لكن شیئا ما كان قادما من األفق في البدایة حسبھ مسطحا، لكن
الشيء جاء ومر من تحتھ.. فأدرك أنھ مغزلي الشكل طولھ مئات

األقدام، ربما كان الجسم یدور حول نفسھ بسرعة ال تصدق.
على األقل كان لھ لون.. إن من صنعوه شاركوا اإلنسان ببعض
میولھ على األقل رآه یتجھ إلى واحدة من تلك الفتحات – كالتي

دخل منھا (باومان) - فیغوص فیھا ویختفي..
وعاد إلى (باومان) شعور الوحشة.. لكنھ بدأ یفھم حقیقة ھذا
المكان.. إنھ المحطة التي تنظم انتقاالت ھذا العالم إلى األبعاد
والمجرات األخرى.. إنھ یلعب ھنا دور محطة (جراند سنترال)

على األرض
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☆ ☆ ☆
االن ارتفع (باومان) لیحلق.. وجد نفسھ من جدید وسط النجوم
والفضاء الذي یعرفھ.. لكن شیئا ما قال لھ إنھ على بعد قرون
ضوئیة من األرض.. حتى النجوم التي تلتمع من حولھ لم یرھا

بشري من قبل بالتأكید..
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كل النجوم كانت تحتشد حول مركز براق، تقطعة من حین آلخر
خطوط من الغبار الكونى، بدا لھ المركز كأنھ طریق اللبانة الذي
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نعیش نحن فیھ، وتمنى لو كان ھذا صحیحا.. ھذا لن یكون بعیدا
عن الوطن.. ثم أدرك أن ھذا خاطر طفولي.. إنھ بعید

جدا عن المجموعة الشمسیة بحیث ال یوجد فارق كبیر بین وجوده
في مجرتنا أو أیة مجرة أخرى..

كانت الكبسولة تدور لتریھ مشھدا غریبا كانت شمسنا حمراء أكبر
بمراحل من القمر كما نراه على األرض، واستطاع النظر إلیھا
على راحتھ، مدركا أنھا لیست أكثر سخونة من قطعة فحم إنھا

تموت..
تموت؟ ال.. ھذه شمس تركت وراءھا بھرجة الشباب الناریة،
وقضت بالیین السنین في عوالم األزرق واألخضر والقرمزي..
واآلن استقرت في مرحلة الھدوء الناضج.. لكن ما مرت بھ ال
یمثل واحدا على األلف مما ھو آت.. إن قصة ھذه الشمس لم تبدأ

بعد
كانت الكبسولة تتحرك بقوى ال یدرى كنھھا متجھة إلى ھدف ال

یعرف ما ھو
ورأى ما یبدو کنجم یرتفع إلى السماء، فلما دقق النظر رأى أنھ
شبكة معدنیة.. نسیج عنكبوت معدنی امتأل باألجھزة، لقد رأی
مثل ھذه مرارا لكنھ لم یفھم إال اآلن أنھ لیس نجما بل سفینة

فضاء.. معنی ھذا أن ھذا المكان ھو ساحة انتظار سفن فضاء.
لكنھ إذ دقق البصر أكثر فھم أن ھذه السفن ال تعمل.. إنھا ال
تتحرك، ومعدنھا مليء بالثقوب التي أحدثتھا النیازك.. ھذا یعني

أن ھذا المكان ھو ساحة خردة فضائیة.
وسقط قلبھ في قدمیھ.. واضح أن من بنوا ھذه

الساحة قد ولوا منذ قرون.. لقد سقط في مصیدة فضائیة قدیمة
مازالت تعمل بكفاءة، بینما اختفى صانعوھا من الوجود، انزلقت
قدمھ لتسقط في الشرك لیعبر الكون ویجد نفسھ ھنا، محكوما علیھ
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بالھالك حین ینتھي األكسجین، لكن ال مبرر لدیھ للشكوى.. لقد
رأي من األعاجیب ما یضحي أناس كثیرون بحیاتھم کی یروه..

كان متجھا نحو الشمس اآلن
وأدرك أن حیاتھ لن تنتھي ھنا، ولكن في تلك الشمس الحمراء

التي تتجھ لھا الكبسولة في ثبات..
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۲۷- الجح�م.
اآلن لم یعد أمامھ إال الشمس العمالقة.. ترسل ألسنة من اللھب
إلى السماء ببطء لیس ببطء البد أن سرعة ھذه األلسنة ال تقل عن
ألف میل في الساعة لم یحاول تصور مقیاس ھذه الشمس التي

ستحرقھ..
لقد ھزمتھ ضخامة (المشتري) و(زحل) من قبل لكن كل شيء
ھنا كان أضخم مائة مرة.. كان یتلقی الصور التي یراھا في عقلھ

دون أن یحاول فھمھا
كان یجب أن یشعر بالرعب اآلن، لكن شیئا ما جعلھ ھنا.. كان
یشعر بأن ھناك ذكاء غیر عادي وغیر مرئي یتكفل بحمایتھ.. إنھ
اقترب بما یكفي وكان من المفترض اآلن أن تحرقھ أشعة ھذه
الشمس المحتضرة، لكن حاجزا غیر مرئي یحمیھ مازال ھناك

موضع لألمل.
ھكذا راح یشق طریقھ وسط ألسنة اللھب التي تندفع ألعلى آالف

األمیال.. لكن شیئا لم یحدث لھ.
ھنا یمكن أن توجد المواد الكیماویة.. ھنا النار الحقیقیة.. یمكن
لھذه األشیاء أن توجد ال كشمسنا التي تعیش حالة متواصلة من

االنفجارات الھیدروجینیة..
لكنھ استطاع أن یرى بین النیران أجساما مضیئة تتحرك.. كأنھا
الخرز.. كانت تتحرك بثقة وكأن لھا ھدفا.. وتتقارب لكنھا ال
تصطدم أبدا.. ھل ھذا وھم، أم أن لھذه األشیاء وجودا عاقال؟ إنھا

تعرف أین ھي وإلى أین ھي ذاھبة.. لكنھ لن یعرف أبدا..
☆ ☆ ☆

داخل كبسولتھ كان شيء ما یحمیھ من ظواھر كونیة یمكن أن
تزیلھ من الوجود في أقل من جزء من ألف من الثانیة، وفي األفق
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رأي ضوءا یرتفع، ثم ظھرت شمس قرمزیة متوھجة.. راقت لھ
الفكرة الساخرة أنھ یرى شروق الشمس من على سطح الشمس..
ثم أدرك أن ھذا قزم أبیض.. شمس ال تتجاوز أرضنا في الحجم

لكنھا تفوقھا في الكتلة آالف المرات
فجأة بدأت الرؤیة تھتز.. شعر بأن الظالم یخیم حولھ، وأن طبقات
من شيء كأنھ الزجاج المصنفر تحیط بھ.. بالفعل بدأت

الضوضاء في الخارج تخفت.. ووجد أنھ یطیر ببطء في ظالم
في النھایة سمع صوت ارتطام ناعم كأنما الكبسولة قد ھبطت

على سطح ما..
ثم إن الظالم بدأ یزول.. ونظر حولھ غیر مصدق. وأدرك أنھ
بالتأكید قد جن.. كان قد توقع أي شيء.. أیة معجزة.. لكن السطح
الذي نزلت الكبسولة علیھ كان أرضیة غرفة فندق.. فندق فاخر

یمكن أن یوجد في أي مكان على كوكب األرض!
كان یرى منضدة طعام حولھا دستة من المقاعد ومصباحا ومكتبة
مألى بالمجالت.. ومزھریة بھا زھور.. وعلى الجدار كانت

لوحة لفان جوخ..
راق لھ أن جنونھ منظم برغم كل شيء.. كل شيء في موضعھ
ولم یتغیر شيء حین أدار ظھره.. الشيء الوحید المتناقض ھنا
كان كبسولة الفضاء ذاتھا كان یعرف أن ھذا وھم.. لكنھ كان
حقیقیا كأي شيء آخر عرفھ على األرض.. األرض صلبة.. على

األقل تتحمل ثقل كبسولة الفضاء علیھا.. فلن یسقط من خاللھا
لم یكن واثقا من طبیعة الھواء ھنا.. سنوات الخبرة علمتھ أال یثق
بأي بیئة ال یعرفھا.. لھذا أغلق الخوذة على رأسھ وخرج من

الكبسولة على قدر ما یعرفھ ھذا مجال جاذبیة عادی تماما..
رفع ذراعھ وتركھا تسقط
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كل شيء ال یصدق.. إنھ ھنا یلبس بزة فضاء.. یقف خارج مركبة
فضاء ال تعمل جیدا إال مع نقص الجاذبیة..

مشی كالنائم فلم یختف شيء كما توقع.. كان ھناك ھاتف على
المنضدة فدنا منھ لیقرأ المكتوب علیھ (واشنجتون - دی سی)..
ھنا تنبھ إلى أنھ ال یمكن أن یكون على األرض.. كلمة
(واشنجتون) مكتوبة بحروف زائغة كأنما ھي منقولة من صحیفة.
فتح كتابا یتصفحھ فوجد أن كل صفحاتھ خالیة وأنھ مصنوع من
مادة بیضاء لیست ورقا بالتأكید األدراج أیضا في الكومود لم تكن

قابلة للفتح.. كانت مزیفة.
إذن ھذه خدعة برغم أنھا متقنة جدا.. ثم قدر أنھا لیست خدعة بل
ھي - كما تمنی - نوع من تھدئة روعھ.. إعادة األلفة إلى نفسھ..

لكنھ لن ینزع ثیابھ حتى یتأكد من أن البیئة غیر معادیة..
كانت ھناك خزانة بھا ثیاب.. وأدرك حین لمسھا أنھا مصنوعة
من خامة ھي أقرب إلى الفراء منھا إلى الصوف.. وكان طرازھا

عتیقا جدا
أما الحمام فكان مجھزا جیدا، وسره أنھ لم یكن مزیفا.. والمطبخ

كان بھ موقد كھربی وثالجة..
راح (باومان) یتفحص ھذا لیس بالفضول وحده ولكن من منطلق

الجوع..
كانت الثالجة ملیئة باألطعمة.. لكنھ الحظ أنھ ال یوجد بیض وال
جبن وال لبن.. فقط المعلبات التي كانت البطاقات علیھا مھزوزة

تصعب قراءتھا
قال لنفسھ: من الواضح أن ھذا اختبار.. ھناك من یراقب ردود
فعلی.. فالبد أنني فشلت بالفعل.. ال بد أن منظری سخیف وأنا
بھذه البزة.. یجب أن أنزعھا بحذر فك الخوذة.. وتشمم الھواء من

حولھ على قدر علمھ ھذا ھواء طبیعي تماما
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بدأ ینزع البزة في سرور.. وعلقھا على المشجب في خزانة
الثیاب.. بدت غریبة ھناك، لكن النظام القھري الذي یمیز
(باومان) ككل رواد الفضاء، جعل من المستحیل علیھ أن یلقي بھا

في أي مكان..
أخرج من الثالجة علبة من الحبوب.. من البدایة أدرك أنھا أثقل
من أن یكون محتواھا حبوبا.. بالفعل كانت تحوي مادة زرقاء
أقرب إلى العجین.. وبرغم أنھ أدرك أنھ ال أحد یرید تسمیمھ فإنھ
قضم بحذر، ألنھ من الممكن حدوث أخطاء في شيء معقد مثل

الكیمیاء الحیویة.
كان مذاقھا طیبا.. لكن الطعم كان مراوغا ال یمكنك فھمھ
بسھولة.. لو أغلقت عینك لتخیلت أنھ لحم أو خبز أو فاكھة جافة..
لیس لھ أن یخاف الموت جوعا.. مد یده لیفتح علبة من المیاه
الغازیة، ولدھشتھ وجد أنھا ال تحوي إال تلك المادة الزرقاء.. بعد
ثوان كان قد فتح نصف دستة من العبوات.. واضح أن وجباتھ ھنا

لن تكون متنوعة.. على األقل سیكون ھنالك ماء من الصنبور.
كانت أول جرعة مریعة حتى إنھ بصقھا، ثم فھم األمر.. لیس ھذا
ألن مذاق الماء كریھ ولكن ألنھ بال مذاق على اإلطالق.. ماء
مقطر ال أكثر.. إن ھؤالء القوم ال یریدون المجازفة بصحتھ

استحم وارتدي ثیابا مریحة ثم تمدد في الفراش
یفكر.. ھنا رأي جھاز تلفزیون في السقف مثل الفنادق.. افترض
أوال أنھ دمیة مثلھ مثل الھاتف. ثم قرر أن یجرب.. ضغط زر
التشغیل الموجود على الكومود جواره، فأضیئت الشاشة نھض
كالمحموم یصغي إلى المذیع الذى لم یبال قط بما یقول.. كان
صوتا بشریا وكفى أدار مفتاح اختیار المحطات، وفي الدقائق
الخمس التالیة رأي لقطات من فیلم (ویسترن)، ونشرة أخبار

بالروسیة، ولعبة بالصینیة وحدیثا عن الوضع السیاسي.
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لقد كان البرنامج مختارا من عدة قنوات.. وقد أعطاه شعورا
بالراحة واأللفة لكنھ أكد لھ ما توقعھ كل البرامج تعود إلى
عامین.. ھذا ھو الوقت الذي تم فیھ اكتشاف TMA – 1 على
سطح القمر.. لقد كان الجسم الغامض یسجل كل الموجات التي

تعبر الفضاء..
لقد كان مشغوال أكثر مما تصور العلماء لكن ما أثار دھشتھ أنھ
على إحدى القنوات، رأى ممثال في مسلسل تلفزیوني یتھم حبیبتھ
بالخیانة، وكان الدیكور الذي یتكلمان فیھ ھو بالضبط ھذه الغرفة

التي ینام فیھا
لقد استخلص الغرباء فكرتھم عن الحیاة األرضیة من مسلسالت
التلفزیون، وقد كان لدي (باومان) مبرراتھ کی یشعر من البدایة

أن ھذه الغرفة دیكور تلفزیونی.
ماذا أفعل اآلن؟ كان من العسیر أن ینام في ھذا العالم الغریب،
لكن حكمة الجسد التي ال تخطئ غلبتھ في النھایة.. وأطفأ النور

الكھربی وللمرة األخیرة نام (دیف باومان)..
☆ ☆ ☆
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۲۸- إعادة الص�اغة..
اآلن لم تعد من حاجة إلى غرفة الفندق من حول (باومان).. إال
أن الفراش ظل ھناك كان (دیفید) قلقا في نومھ.. لم یصح ولم ینم

لكنھ لم یكن غائبا عن الوعي.. لقد غزا شیء عقلھ كأنھ الضباب
بدا كأنھ طاف في الفضاء، بینما امتدت من حولھ في كل اتجاه
شبكة من الخیوط أو الخطوط.. علیھا تتحرك بقع من الضوء..

بعضھا ببطء وبعضھا بسرعة مذھلة
ثم تالشت ھذه الخطوط إذ عبر (دیفید) نطاقا من الوعي لم یدخلھ
إنسان من قبل بدا كأن الماضي كلھ یعود.. غرفة الفندق...
الكبسولة.. الجسم الغامض.. لیست المشاھد فقط بل ومذاق

ورائحة كل شيء
كان یتكلم مع (ھال) ویمزح مع (بول).. كان یعود إلى طفولتھ..
خبراتھ وما تعلمھ تنتزع منھ، لكن ال شيء یضیع كل شيء
یوضع في مكان أمین ھناك (دیفید باومان) قد كف عن الوجود،

بینما (دیفید) آخر یحفظ لألبد
وجوه نسیھا أو حسب ذلك عادت تضحك لھ اآلن بدأت معدالت
التراجع تبطيء، وجفت منابع ذاكرتھ، وبدأ بندول الزمن یبطئ
بالتدریج.. حتى جاءتھ لحظات توقف وعلى بعد آالف السنین
الضوئیة، بین نیران نجم مزدوج، فتح طفل رضیع عینیھ..

وبكى..
☆ ☆ ☆

ثم كف عن البكاء حین أدرك أنھ لیس وحیدا كان ھناك جسم
بلوری شفاف مستطیل ینتصب وسط المكان، وظالل غریبة
منومة تتحرك داخلھ ثم راحت األضواء ترقص داخلھ في صخب

بصری..
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حدق الطفل في أعماق الجسم البلوري بعینین تحویان أكثر من
القصد البشري.. یرى لكنھ ال یفھم األلغاز الكامنة بالداخل، كان

المیالد أغرب من كل شيء حدث في الماضي..
ثم ذابت الجدران إلى العدم الذي جاءت منھ، ومن جدید ظھرت
الشمس الحمراء احترقت كبسولة الفضاء وثیاب رجل كان یدعو
نفسھ باسم (دیفید باومان) على الفور، وتالشت آخر روابط

باألرض عائدة إلى ذراتھا األصلیة.
لكن الطفل لم یلحظ ھذا وھو یسبح وسط بیئتھ الجدیدة..

كان مازال بحاجة إلى ھذا الغالف المادي.. إن ھذا الجسد غیر
القابل للتدمیر ھو فكرتھ عن شكلھ.. یعرف أنھ مازال طفال، لذا

سیتنظر حتى یتخذ شكال آخر من المادة..
كان یسبح وسط النیران وقربھ ذلك الجسم الحجري.. الجسم الذي
علمھ الكثیر من األسرار إنھ یرى أمامھ اآلن المجرة.. ویعرف
أن ھناك طرقا عدیدة لالنتقال خاللھا تعلمھا من خبرات ثالثة
مالیین عام.. ینظر للفضاء ویفكر في معنى األبدیة التي تقبع

أمامھ.. ویرتجف.
ثم تذكر أنھ لن یكون وحیدا أبدا

استعاد ثقتھ بنفسھ واندفع عبر المجرة.. أشباح شموس انفجرت إذ
انزلق عبرھا.. الغبار الكونى الذي كان یخشاه صار یضرب

وجھھ كأنھ صفعات جناح غراب على وجھ الشمس..
بدأ لھ درب اللبانة باھتا بالنسبة للمجد الذي عرفھ وسوف یعرفھ
ثانیة. لقد عاد إلى حیث أراد.. في الفضاء الذي یعتبره البشر

حقیقیا
☆ ☆ ☆
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۲۹ - طفل النجوم ۰۰
وأمامھ كانت تلك اللعبة الالمعة التي ال یستطیع طفل نجوم

مقاومتھا.. األرض بما علیھا من بشر.
لقد عاد في الوقت المناسب إلى ذلك الكوكب المزدحم.. لسوف
تدق أجراس اإلنذار وتمسح أجھزة التلسكوب السماوات، ولسوف

ینتھي التاریخ كما عرفھ البشر
من تحتھ رأى حمولة من الموت تتجھ نحوه.. ما كانت طاقتھا
الواھیة لتخیفھ لكنھ كان یرید السماء صافیة.. ركز إرادتھ
فانفجرت الحمولة في صمت، جاعلة نصف الكوكب النائم یرى

ضوء الفجر
ثم توقف.. إنھ اآلن سید األرض لكنھ ال یعرف ماذا یفعل بعد

ھذا..
لكنھ سوف یفكر في شيء ما..

☆ ☆ ☆
����� � ���
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یولیو 1968
 

(تمت بحمد هللا)
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Group Link – لینك االنضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 
 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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6- صعود اإلنسان..
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٧- رحلة خاصة..
8- موعد مداری ٠٠
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١١- مفارقة..
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١٣ - الفجر البطيء..
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٢٨- إعادة الصیاغة..
٢٩ - طفل النجوم ٠٠
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Notes

[←1]
أي متر ونصف ووزنھ خمسة وأربعین كیلومترا.. ھذا یدل على ضآلة حجم العشیرة عامة.
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[←2]
Bull Eye (عین الثور) التعبیر اإلنجلیزي یطلق على منظر دوائر الرمایة اسم
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[←3]
في لمسة خبیئة اختار المؤلف اسم HAL للكمبیوتر باختیار الحروف السابقة في الترتیب األبجدی لـ   

IBM ولسوف نعرف من القصة أن استعمال حروف IBM كان یعرضھ للمالحقة القانونیة
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب
انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
           العدد رقم (48)

 
 
 
 
 

دكتور ج��ل ومس�� ها�د
 

تأل�ف: ر. ل. س��ف�سون
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�

 
 

 

 



5389

المؤلف..
� مع (ر. ل. س��ف�سون) �اتب المغامرة

هذا هو لقاؤنا الثا��
� عظ�م الشهرة.. وقد آثرت أن أع�د ��� نفس الن�ذة

�طا�� ال��
: السا�قة �ما ��

لو أن أحدا حاول أن �ذكر قائمة �أفضل ع�� قصص
� تار�ــــخ األدب، ل�ان من المحتم أن تتضمن القائمة

مغامرات ��
) لـ (ر. ل. س��ف�سون). ولسوف يتكرر األمر � قصة (ج��رة ال���
نا قائمة من خمس قصص، أو ثالث قصص، ولو ذاته لو اخ��
نا قصة واحدة ل�ان هناك احتمال ال �أس �ه أن تكون �� اخ��

..( � (ج��رة ال���

�لنا نعرف أحداث القصة، ل�ننا ال نعرف ش�ئا تق���ا عن
مبتدعها.

ة) عام 1850.. دارس للقانون معتل الصحة � (إدن��
مولود ��

� �ل لحظة �أنه �حت�� اآلن... هذا هو
إ� الحد الذي يو� ��

.. (رو�رت ل��س س��ف�سون) شاعرنا وأدي�نا الشه��
لقد ترك مهنة القانون وتف�غ لألدب، و�ان كث�� األسفار..
� (�ال�فورن�ا) قا�ل من ستكون زوجته، فعاد معها إ�

و��
� ص�ف عام

�� ( � (إسكتلندا) ح�ث كتب رائعته (ج��رة ال���
.1881

� عام 1886 قدم
ولم �كن قد كتب أفضل روا�اته �عد.. ف��

� لنا رائعته (الحالة الغ���ة لدكتور ج��ل ومس�� ها�د)، و�� ال��
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ا.. صارت إحدى �الس�ك�ات أدب الرعب وعلم النفس مع�
وقدمتها الس�نما مرارا �عد وفاته..

� عام 1888 ارتحل إ� (هونولولو).. ثم إ� ج��رة
و��

� ت�� (ساموا) من جزر ج�ل (طارق) ح�ث قدم رواي��ه الشه��
ا � عام 1894 انت� المرض أخ��

(�ات��ونا) و (االختطاف).. و��
� عاما، ظل �ات�نا طوالها ي�تظر �عد �اع دام أر�عة وأر�ع��

� �ل لحظة.
نهايته ��

� هرم�ستون) و�أنما
مات وهو �م� روايته (س�د األسماك ��

ا ح�� �ف�غ من كتابتها.. لقد انتظر ط��ال الموت لم �طق ص��
وهو ذا الوقت قد حان..

� وجداننا، وهو
ل�ن (ر. ل. س��ف�سون) عاش ط��ال جدا ��

� القالئل الذين لم �عد أدب المغامرة �عدهم واحد من الموه����
�ما �ان ق�لهم..

ة (الحالة � اليوم مع تحفته الشه��
� النها�ة نقول إننا نلت��

��
ا � ترجمت كث�� الغ���ة للدكتور (ج��ل) والمس�� (ها�د)، وال��
ا من ش�اب القراء عندهم فكرة عامة � الحظت أن كث�� جدا، ل�ن��
� �د أحدهم أما

عن الموض�ع ل�ن الروا�ة نفسها لم تقع ��
� رأيتها - أنا ع� األقل - فمخت�ة أ��� من الالزم جمات ال�� ال��
جمة � الحظ �� أجدها م�� أو مضط��ة األسلوب، ولم �سعف��
) أو (حل�� مراد)، � � وزن (عمر ع�د الع��ز أم��

بوساطة من هم ��
لهذا رأ�ت أن الجد�د الذي أض�فه هنا هو ترجمتها �أسلوب
� هذا؟ القارئ وحدە

أحاول أن �كون متماس�ا.. فهل أنجح ��
�ستطيع الح�م.
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د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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قائمة �أشهر أعمال (ر. ل. س��ف�سون)..
. � ج��رة ال���

�ات��ونا.
الحالة الغ���ة لـ د. (ج��ل) ومس�� (ها�د).

االختطاف.
رحلة داخل�ة.

دراسات مألوفة لإل�سان وال�تب.
الل�ا�� الع���ة الجد�دة.

األم�� أوتو..
الرجال السعداء.
� �حر الجنوب.

��
قصص وح�ا�ات خ�ال�ة.

الصلوات.

األب دام�ان
عظة مس�ح�ة.

☆ ☆ ☆
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قصة ال�اب
�ان المس�� (أترسون) المحا�� رجال ذا سحنة مكفهرة، ال
� إظهار

ق �اب�سامة أ�دا.. �اردا نح�ال قل�ل ال�الم �طيئا �� ���
� �ان �جلس مع عواطفه، و�رغم هذا �ان لحد ما لط�فا.. وح��
� عي��ه..

ى ما �لتمع �� ء ��� �
اب، �ان �� األصدقاء و�روق له ال��

ء ال �ظهر فقط ع� �
ء لم �جد ط��قه قط إ� �المه. �� �

��
� أفعال ح�اته.

� �عد العشاء، ل�ن �ظهر أ��� ��
وجهه الرا��

ء.. و�ان �حب الم�ح ل�نه �
� �ل ��

�ان صارما مع نفسه ��
�ن عاما. إال أنه �ان �ملك القدرة ع� لم �دخل م�حا منذ ع��
تحمل اآلخ��ن، و�ان �م�ل إ� أن �عاون ال��� الذين ورطتهم

اآلثام.
اعتاد أن �قول:

ە � �ل�� مص��
- أنا أم�ل إ� أسلوب (قاب�ل).. أترك أ��

�ط��قته..

�
ا �� و�ــهذە الصفة �ان من أقل الناس شهرة وأقلهم تأث��
�
حيوات العامة. ولم �كن ع� استعداد لتغي�� ولو طف�ف ��

ط��قته هذە..

� أن النجاح �ان سهال �ال�س�ة للمس�� (أترسون)،
ال جدال ��

ألنه لم �كن من الن�ع الذي �ظهر عواطفه، وح�� أصحا�ه �انوا
يتمتعون مثله بتلك الط�اع ال�س�طة.. إن من سمات الرجل
لهم له القدر، و�ان المحا��

�
المتواضع أن �ق�ل أصدقاءە �ما ش�

ة من هذا الطراز. �ان رفاقه من أقار�ه أو الذين عرفهم لف��
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ط��لة.. و�انت عواطفه نحوهم �الل�الب �� ن��جة لمرور الزمن
ول�س لجدارتهم بها.. ع� هذا المنوال - �ال شك - �انت
� ر�طته �مس�� (ر�شارد إينف�لد) ق���ه ال�ع�د، عظ�م الصداقة ال��
ون حله، معرفة ما � ال�لدة.. و�ان اللغز الذي تم�� كث��

الشهرة ��
� �عضهما، وما �� المواضيع

الذي وجدە هذان الرجالن ��
� نزهات يوم األحد إنهما

كة ب�نهما. قال الذين قا�لوهما �� المش��
� أي موض�ع، و�رح�ان براحة ظاهرة لدي ظهور

ال يت�لمان ��
� �انا �علقان أهم�ة �الغة صديق ثالث. و�رغم هذا فإن الرجل��
انها جوهرة األسب�ع، �ل و�انا يرجئان هات، و�عت�� � ع� هذە ال��

استدعاءات العمل �� ال �قاطعهما أحد.

� ذات مرة قادتهما واحدة من هذە الجوالت إ� شارع جان��
ا ومما �مكن أن � الركن المزدحم من (لندن). �ان الشارع صغ��

��
ە هادئا.. ل�نه �ان مركزا للتجارة المزدهرة ط�لة أ�ام تعت��
� أن

األسب�ع.. و�ان س�ان هذا الم�ان �كسبون ج�دا و�أملون ��
، و�انت واجهات المحالت ت�دو �أنما تدعوك إليها، �حققوا أ���
� يوم األحد برغم

�أنما �� صف من ال�ائعات المب�سمات. ح�� ��
أن الشوارع �انت تداري سحرها وقد خلت من المارة، فإنها
� الغا�ة ع� النق�ض من البيوت ال�ئ��ة

�انت تتألق �أنها نار ��
المجاورة.

� ركن الم�ان ومدخل ساحة وعند هذە
�ان هناك �ا�ان ��

� كئ��ة المنظر.
النقطة �الذات يوجد مدخل مجموعة من الم�ا��

� الطابق
ء إال �ا�ا �� �

� و�ال نوافذ، وال �� �ان ارتفاع المب�� طا�ق��
� السف�، والم�ان �له �حمل عالمات اإلهمال والقذارة ال��

طالت. لم �كن ع� ال�اب الذي امتأل �الخدوش جرس وال
� الذين أشعلوا أعواد ثقابهم ع� مقرعة. و�ان مأوى للم�سكع��
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ألواحه، وأطفال المدارس ج��وا ُمداهم ع� جدرانه، ولمدة ت��و
ع� الج�ل لم ي�د أن هناك من حاول طرد هؤالء الزوار

� أو إصالح ما خ��وە. العشوائي��

�ان مس�� (إينف�لد) والمحا�� �قفان ع� الجهة األخرى من
� مواجهة المدخل رفع األول

� صارا �� ، ول�ن ح�� � الشارع الجان��
عصاە وأشار وقال:

- هل الحظت هذا ال�اب من ق�ل؟
فلما رد مرافقه �اإل�جاب، قال له:

� �قصة عجي�ة للغا�ة. � ذه��
- لقد ارت�ط ��

سأله مس�� (أترسون) وقد تغ�� صوته:

- أحقا؟ ما �ان هذا؟

� نها�ة
- �ان نفس الط��ق.. كنت عائدا لداري من موضع ��

� العالم حوا�� الثالثة من ص�اح يوم شتوي مكفهر.. واقتادت��
� إ� موضع من المدينة لم تكن ترى ف�ه حرف�ا إال

خطوا��
المصابيح. شارع تلو شارع والقوم ن�ام. شارع تلو شارع �لها
�
مضاءة �أنما هو احتفال.. و�لها خال�ة �أنما �� كن�سة. ��

النها�ة �ت �إ�سان ينصت و�نصت و�تحرق شوقا لرؤ�ة رجل
قا �خ� .. األول �ان شا�ا يتجه �� � طة. فجأة رأ�ت شخص�� ��
� الثامنة أو التاسعة تع�� الشارع

واسعة، واآلخر �ان طفلة ��
�أ�ع ما �ستطيع. حسن �ا س�دي.. لقد اندفع �الهما نحو

ء الم��ــــع.. �
اآلخر دون ترت�ب عند المنعطف، وهنا حدث ال��
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لقد داس الرجل بهدوء شد�د ع� جسد الطفلة وتركها ع�
األرض.. لم �كن هناك ما �سمعه، ل�ن المشهد �ان جهنم�ا.
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لم ي�د �� كرجل و�نما �دا طاغوتا مقيتا. ركضت م�عا،
أمسكت هذا الس�د من �اقته وعدت �ه إ� ح�ث �ان هناك
حشد من الناس حول الطفلة الصارخة. �ان هادئا ولم ي�د أ�ة
� أتفصد �العرق. �ان مقاومة.. ل�نه نظر �� نظرة ك��ــهة جعلت��
الناس الذين اح�شدوا هم أ�ة الفتاة.. ثم �عان ما ظهر
� حال

الص�د�� الذي �انوا أرسلوها له. حسن لم تكن الطفلة ��
س�ئة.. �ل �انت أقرب إ� الخوف �ما قال الطب�ب، وهكذا

�مكنك أن تتوقع أن القصة انتهت.

ء غ��ب.. لقد شعرت �المقت لذلك الس�د �
ل�ن حدث ��

� �انت أ�ة عاد�ة. ل�ن من النظرة األو�، وكذا أ�ة الفتاة ال��
موقف الص�د�� �ان عجي�ا.

. � ە سن وال لون مع�� � �ان ص�دل�ا من الطراز المعتاد ال �م��
ء �العواطف �موس�قا ة ق��ة، وم�� � ە) مم�� يتحدث �ل�نة (إدن��
الِقَرب ذاتها. و�ان ينظر مثلنا إ� سجي�نا.. فكنت ترى أن الغث�ان
والشحوب �غل�انه، و�أنما ي��د قتله حاال. عرفت ما �ان �فكر
ف�ه وعرف ما كنت أفكر ف�ه.. و�الطبع لم �كن القتل مطروحا
.. قلنا للرجل إن بوسعنا و�� ن�تنا نا الحل األفضل التا�� لهذا اخ��
ن اسمه أن نصنع فض�حة من هذا الذي حدث، ولسوف �ق��
�العار من أد�� (لندن) إ� أقصاها. لو �ان له أصدقاء ذوو شأن
فلسوف نعمل ع� أن �فقدهم.. وط�لة �المنا المحتدم معه كنا
ن��� ال�ساء �ع�دا عنه ألنهن كّن غاض�ات �الوحوش. لم أر قط
� المنتصف �قف

دائرة تتكون من �ل هذە الوجوە ال�ارهة.. و��
�ر ساخر. خائف نعم.. �مكن أن أقول هذا، � برود ��

الرجل ��
ل�نه يتجاهلنا �أنه الش�طان ذاته.
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قال الرجل:

- لو أردتم أن تق�موا دعوى �س�ب هذا الحادث فال ح�لة
.. ما من س�د مهذب يتم�� فض�حة.. قولوا الرقم الذي ��

ت��دون.

حسن.. لقد طلبنا منه مائة جن�ه أل�ة الفتاة، و�ان يتم�� أن
يتملص ل�ن �ان ال�� �اد�ا علينا، من ثم رضخ لألمر.. و�� أين
تحس�ه ذهب بنا �� �جلب المال، إن لم �كن إ� هذا الم�ان ذي

ال�اب؟

ة جنيهات ذهب�ة أخ�ج مفتاحا، ودخل.. ثم عاد لنا �ع��
وش�ك لحامله موجه إ� م�ف (كو�س)، ووقع الش�ك �اسم ال
أستطيع ذكرە.. برغم أنه من صم�م القصة، ل�نه �ان اسما
ا ما تراە مطبوعا. �ان التوقيع واضحا فقط معروفا ج�دا، وكث��
لو �ان أص�ال، وقد سمحت لنف�� �أن أقول لمن حو�� إن
� الرا�عة

الموض�ع �له مث�� للشكوك.. فالرجل ال �دخل ب�تا ��
� عل�ه توقيع رجل آخر، و�ق�مة مائة

ص�احا و�عود �ش�ك م���
جن�ه. ل�ن الرجل �ان أقرب إ� الهدوء والسخ��ة، وقال لنا:

- ال تقلقوا.. سأ��� مع�م ح�� تفتح المصارف وأ�ف
.. الش�ك بنف��

� الل�ل هناك،
� وأمض�نا �ا�� وهكذا اتجهنا جم�عا إ� شق��

� الص�اح اتجهنا مجموعة واحدة إ� الم�ف. قدمت الش�ك
و��

� أن
� للشك ��

بنف�� وقلت لل�اف إن لدى �ل ما �دعو��
التوقيع م��ف. ل�نهم وجدوا أن الش�ك صحيح تماما.

قال مس�� (أترسون):
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- توت توت توت�
قال مس�� (إينف�لد):

- نعم.. أرى أنك �شعر �ما أشعر �ه.. �� قصة س�ئة.. ألن
هذا الرجل �ان من طراز ال �ستطيع التعامل معه.. رجل ملعون
فعال.. ب�نما الشخص صاحب الش�ك رجل شد�د الل�اقة عظ�م
األهم�ة.. وما �جعل األمر أسوأ أنه واحد من رفاقك الذين
�ف �دفع ماله از ع� ما أحسب.. رجل �� � .. اب�� �عملون الخ��
طلق ع�

�
� ش�ا�ه. ون��جة لهذا أ

ألحد األشق�اء الذين عرفهم ��
ء �

از). برغم أن هذا ال �ف� �ل �� � ذلك الب�ت اسم (ب�ت االب��
�ما تعلم..

هنا سأله مس�� (أترسون) �غتة:

- وال تعرف إن �ان من سحب الش�ك من حسا�ه �ع�ش
هناك؟

أجاب مس�� (إينف�لد):

� الحظت عنوانه.. إنه - م�ان مناسب.. أل�س كذلك؟ ل���
� آخر. � م��ــع سك��

�ع�ش ��

- ولم �سأل قط عن الم�ان ذي ال�اب؟

� أشعر �عدم راحة - ال �ا س�دي.. إن �� م�ال معينا هو أن��
� توج�ه األسئلة و�وم ك ب�� ء مش�� �

نحو توج�ه األسئلة.. ثمة ��
� توجه سؤاال �شعر �أنك رم�ت حجرا.. تجلس الحساب.. وح��
ع� الج�ل وترقب الحجر وهو يتدح�ج ألسفل محر�ا أحجارا
�ة ع� رأس طائر لط�ف (آخر � النها�ة تهوى ال��

أخرى.. و��
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� حد�قته الخلف�ة، وعندها تضطر
من تفكر ف�ه) ب�نما هو ��

األ�ة إ� تغي�� اسمها..

.. �لما �دا األمر غ���ا ال �ا س�دي.. هذە قاعدة �ال�س�ة ��
�لما أحس�ت صنعا �عدم ال�ساؤل.

: قال المحا��
- قاعدة طي�ة جدا..

استطرد مس�� (إينف�لد):

ال.. ال يوجد � .. �دا �صع��ة م�� � درست الم�ان بنف�� - ل���
�اب آخر وما من أحد �دخل أو �خ�ج من هذا ما عدا الس�د
� عنه.. هناك ثالثة نوافذ تطل ع� الساحة الذي حك�ت قص��
� الطابق األول.. النوافذ مغلقة دوما ل�نها نظ�فة غال�ا. وهناك

��
مدخنة ي��عث منها الدخان، فال�د أن هناك من �ع�ش �ه..
� متالصقة متالحمة

و�رغم هذا ل�س األمر مؤكدا ألن الم�ا��
�ح�ث ال �ستطيع أن تعرف م�� ي�دأ واحد و��ت�� األخر..

� صمت، ثم قال مس�� (أترسون):
وم�� االثنان لمدة ��

- (إنف�لد).. إن قاعدتك تلك طي�ة..
أجاب (إنف�لد):

- نعم.. أعتقد هذا.

- ول�ن برغم هذا، هناك ما أر�د معرفته.. أر�د أن أسأل عن
اسم الرجل الذي داس الطفلة..
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- حسن.. ال أرى أي أذى قد ينجم عن هذا.. �ان رجال �حمل
اسم (ها�د)..

- هم م م� وأي ن�ع من الرجال هو؟

ء ك��ه.. لم �
ء ما مق�ض.. �� �

- ل�س من السهل وصفه.. ��
أر قط رجال كرهته إ� هذا الحد، و�رغم هذا ال أعرف الس�ب..
� ال�د أنه مشوە �ش�ل ما.. إنه �ع�� انط�اعا �ال�شوە، برغم أن��

� ال أستطيع وصفه. ل�س األمر ال أعرف ك�ف.. ال �ا س�دي.. إن��
.. � � هذە اللحظة أمام عي��

� أراە �� �س�ب ضعف الذا�رة ألن��

� مس�� (أترسون) من جد�د صامتا ومن الواضح أنه �ان
م��

�ق�م األمور:
- متأ�د من أنه �ان �حمل مفتاحا؟ أعرف أن األمر غ��ب..
والحق�قة �� أن س�ب عدم سؤا�� عن اسم الشخص اآلخر هو
� قصتك عدم دقة فمن الخ�� أن

� أعرفه فعال.. لو �ان �� أن��
تصححها اآلن..

� ضيق:
قال اآلخر ��

� كنت دق�قا إ� درجة .. ل�ن�� �
- �ان �جب أن تحذر��

التحذلق لو ش�ت أن تعت�� األمر كذلك.. إن الرجل �ان معه
مفتاح وأ��� من ذلك.. ما زال المفتاح معه.. رأيته معه منذ

أسب�ع..
� عمق، ولم �قل ش�ئا، فقال الشاب:

تنهد مس�� (أترسون) ��

� خجول من م المرء أال �قول ش�ئا.. إن��
�
- هذا درس آخر ُ�عل

، فدعنا نتفق ع� أال نرجع لهذا الموض�ع ثان�ة.. �
طول لسا��
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: قال المحا��
� ألصافحك واعدا �ذلك �ا (ر��شارد).. .. و�ن�� � - من �ل قل��
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(ها�د).. ال�حث عن مس��
� ومعن��اته � هذە الل�لة عاد مس�� (أترسون) إ� ب�ته العزا��

��
منخفضة.. جلس ي�ناول العشاء دون شه�ة حق�ق�ة. �ان من
عاداته يوم األحد أن �جلس �عد الطعام جوار النار و�عكف ع�
�عض الدراسات الدي��ة، ح�� �دق جرس ال�ن�سة المجاورة عند
ة، عندها �ذهب قانعا هادئا إ� الفراش. إال منتصف الثان�ة ع��
� هذە الل�لة دخل لغرفة العمل، وهناك فتح الخزانة، وأخذ

أنه ��
من أ��� أجزائها خصوص�ة مظروفا موقعا عل�ه �اسم (وص�ة د.

ج��ل).
وجلس مكفهر المزاج ل�درس محتواها.

�انت الوص�ة �خط ال�د ألن مس�� (أترسون) - برغم أنه �ان
� كتابتها. �انت

مسئوال عنها - رفض أن �ع�� أ�ة مساعدة ��
ي ج��ل). ت�تقل �ل أمال�ه إ� � حالة وفاة (ه��

تو�� �أنه ��
� حالة

صد�قه والمستف�د من وص�ته (إدوارد ها�د)، ل�ن هذا ��
ة أ��� من ثالثة أشهر قم��ة. ر لف�� اختفاء د. (ج��ل) غ�� الم��

ع� المدعو (ها�د) وقتها أن �حل محل المدعو (ج��ل)
، ومن دون دفع أ�ة أع�اء أ��� من دفع م�الغ �س�طة دون تأخ��

ل د. (ج��ل). � إلدارة م��

ة ط��لة. �انت � المحا�� لف�� � ع��
ظلت هذە الوص�ة قذى ��

�
تث�� نفورە �محام و�محب للنوا�� المألوفة والعقالن�ة ��

الح�اة. و�ان جهله �ـ (ها�د) مما زاد من مقته للموض�ع. اآلن
فجأة صار �عرف..
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� الخزانة:
قال وهو وضع األوراق ال�غ�ضة ��

- حس�ت أن هذا جنون.. واآلن �دأت أخ�� أن �كون عارا..

و�ذ أن� هذا ارتدى معطفا واسعا، وانطلق قاصدا م�دان
(�افند�ش).. قلعة الطب ح�ث �ستق�ل صد�قه د. (النيون)

� دارە. و�ان قد فكر:
مرضاە ��

- لو �ان هناك شخص �علم، فهو (النيون)..
رحب �ه رئ�س الخدم الوقور فقد �ان �عرفه.

اقتادە ع� الفور إ� قاعة الطعام ح�ث �جلس د. (النيون)
ا�ه. �ان رجال ودوا متأنقا �صحة ج�دة. اب�ض وح�دا مع ��

� رأي مس�� شعرە ق�ل األوان، وله ط�اع صاخ�ة محددة. ح��
(أترسون) وثب من مقعدە ورحب �ه ��لتا �د�ه. �ان لطفه ي�دو

إ� حد ما م�ح�ا ل�نه ي�بع عن عاطفة أص�لة.

م نفسه واألخر، � منذ أ�ام المدرسة. �الهما �ح�� �انا صد�ق��
� ينعم �ل منهما �صح�ة زم�له. واألهم أنهما �انا رجل��

�عد �الم عام، تطرق المحا�� إ� الموض�ع الذي احتل
ە �ش�ل مزعج. تفك��

ي � لدى (ه�� � وأنت أقدم صد�ق�� - اعتقد �ا (النيون) أن��
ج��ل)؟

ضحك د. (النيون):

� ذلك؟
- أتم�� لو كنا أصغر سنا، ل�ن أحس�نا كذلك.. وما ��

ال أراە إال ف�ما ندر اآلن..
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قال مس�� (أترسون):
ك.. - حقا؟ حس�ت ب�ن�ما ر�طة اهتمام مش��

�انت اإلجا�ة:

ة أعوام، ح�� �دأ (ج��ل) - كنا.. ل�ن �ان هذا منذ ع��
� مازلت مهتما �ه من أجل خاطر �ضطرب عقل�ا.. و�رغم أن��
�
، ما �ان �ك�� � رأ�ت منه من الهراء غ�� العل�� الصداقة، فإن��

� (دامون) و(ب�ت�اس) (1). للتف��ق ب��

شعر مس�� (أترسون) ب�عض الراحة لهذە الغض�ة.. وقال
.. �عد قل�ل � أن األمر خط�� لنفسه: مجرد خالف عل�� ال �ع��

وجه السؤال الذي جاء من أجله:

- هل قا�لت قط أحد المستف�دين منه و�د� (ها�د)؟
كرر (النيون) االسم:

- (ها�د)؟ لم أسمع عنه قط..

�ان هذا هو قدر المعلومات الذي حملة المحا�� معه إ�
فراشه الضخم الذي ظل يتقلب عل�ه ح�� �دأت ساعات النهار
الصغرى تنمو. �انت ل�لة �ال راحة لعقله المنهك الذي تحا�ە

األسئلة.

� السادسة ص�احا دقت أجراس ال�ن�سة قرب مسكن
��

� المش�لة. ح�� هذە
مس�� (أترسون).. و�ان مازال �فكر ��

اللحظة �انت المش�لة تح�� جان�ه الفكري أما اآلن فقد راح
خ�اله �عمل �دورە.
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� تغطيها الستائر، � الظلمة جوار النافذة ال��
إذ راح يتقلب ��

� حشد من الصور.
� ذهنه ��

دد �� راحت قصة مس�� (إنف�لد) ت��

�
� مدينة مظلمة ثم يرى شخصا �م��

�ان يرى األضواء ��
� االثنان فإذا

�خفة.. ثم طفلة تركض نحو ب�ت الطب�ب. �لت��
ب الطفلة وم�� غ�� م�ال ��اخها ل�ن ي ��� �اإلعصار ال���
الرجل �ان �ال وجه.. أو له وجه ما ت�اد تتأمله ح�� �ذوب
� نفسه شغف شد�د إ� أن يرى

و�راوغك.. لهذا راح ينمو ��
و�ستوعب وجه ذلك المس�� (ها�د).

� الغموض كعادة
�ان �عتقد أنه لو ث�ت عي��ه عل�ه لتال��

� تتفحصها �عنا�ة. س�فهم � خض�ع األش�اء الغامضة ح��
صاح�ه أو عبوديته و� غرا�ة الوص�ة ع� األقل س�كون هذا

وجها جديرا �الرؤ�ة. وجها جديرا �المقت.

منذ هذا اليوم اعتاد مس�� (أترسون) أن يتص�د النظرات إ�
� الص�اح ق�ل ساعات العمل،

�� . � � الشارع الجان��
ذلك ال�اب ��

� ضوء قمر المدينة
� المساء ��

� �ك�� العمل، و�� ة ح�� وعند الظه��
� �ل األضواء و�ل ساعات العزلة أو الزحام.

�� . � الض�ا��
وقال لنفسه:

- لو �ان هو مس�� (ها�د) فأنا مس�� (س�ك) (2)!

ە. �انت ل�لة حسنة الطقس � النها�ة تل�� الجزاء ع� ص��
��

� � ال ته�� ص، واألضواء ال��
َ
�ال أمطار، والشوارع نظ�فة �أرض َمرق

� ضوءا ثابتا.
تل��

غلقت المتاجر، صارت الشوارع الجان��ة
�
� أ ة ح�� � العا��

��
مقفرة، وساد الصمت ماعدا أصوات المنازل الخافتة وصارت
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أن�اء وصول أي قادم �س�قه بوقت ط��ل.

شعر مس�� (أترسون) �خطوات خف�فة تدنو. و�ان قد اعتاد
� جوالته الل�ل�ة ذلك التأث�� الذي تتعا� ف�ه خطوات شخص

��
ة عن ضوضاء المدينة. ل�ن لم ي�� � ما زال �ع�دا، واضحة مم��

� �النجاح
ء ان��اهه من ق�ل بهذە الحدة، ودفعه شعور خ�� �

��
� الفسحة.

إ� أن يتوارى ��
�ت من نها�ة الشارع. دنت الخطوات، وتعالت إذ اق��
واستطاع المحا�� من م�منه أن �عرف ن�ع الرجل الذي

س�تعامل معه.
�ان صغ�� الحجم �س�ط الث�اب. و�ان منظرە منفرا ح��

ة إ� ال�اب وهو �خ�ج ع� هذە المسافة. ل�نه تقدم م�ا��
مفتاحا من جي�ه �أنه شخص �دنو من دارە الخاصة.

خ�ج مس�� (أترسون) من م�منه ولمس كتفه وقال:

- مس�� (ها�د) ع� ما أظن؟

تراجع مس�� (ها�د) من�مشا وأطلق شه�قا عال�ا، ل�ن ذعرە
� عينه فإنه أجاب

�ان وقت�ا، و�رغم أنه لم ينظر للمحا�� ��
ود: ب��

.. ماذا ت��د؟ - هذا اس��
- أرى أنك داخل.. أنا صديق قد�م للدكتور (ج��ل).. مس��

. � (أترسون) من شارع (جونت).. وخطر �� أنك ر�ما تتعرف��
- لن نجد الدكتور (ج��ل).. فهو ل�س �الدار..
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؟ � ثم فجأة ودون أن ينظر سأل: - ك�ف عرفت��
قال مس�� (أترسون):

- من جهتك.. هال قدمت �� خدمة؟

؟ - ��ل �ور.. ما ��

- هال سمحت �� برؤ�ة وجهك؟

دد ع� مس�� (ها�د)، ثم فجأة رفع رأسه بن�ع من �دا ال��
التحدي ولثوان ت�ادل االثنان النظرات لثوان.

قال مس�� (أترسون):
- اآلن سأعرفك لو قا�لتك ثان�ة.. قد �كون هذا ذا نفع..

قال مس�� (ها�د):
.. �

- ر�ما أفادك كذلك أن تعرف عنوا��
� �� (سوهو).

وأعطاە عنوانا ��
فكر مس�� (أترسون):

� الوص�ة؟
- �ا إل�� الرح�م� أتراە هو اآلخر �فكر ��

� امتنان للعنوان.
ل�نه أ��� أف�ارە لنفسه وغمغم ��

؟ � - واآلن.. ك�ف عرفت��
ف�انت اإلجا�ة:

- عن ط��ق أوصافك..

؟ � - ومن وصف��
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�
. � ك�� - إن لنا أصدقاء مش��

؟ ومن هم؟ � ك�� - أصدقاء مش��
: قال المحا��

- (ج��ل) ع� س��ل المثال.
� غضب:

صاح (ها�د) ��
- لم �قل لك ش�ئا قط.. ما كنت أحس�ك خل�قا �ال�ذب..

قال مس�� (أترسون):
- هلم.. هذە ل�ست �اللغة المناس�ة.

� اللحظة التال�ة �ان قد
� ضحكة وحش�ة، و��

انفجر اآلخر ��
ل. � فتح ال�اب وتوارى داخل الم��

وقف المحا�� برهة �عدما فارقه مس�� (ها�د) شاعرا �عدم
� � الشارع واضعا �دە ع� حاج�ه من ح��

�� �
الراحة. وم�� �م��

� ة عقل�ة شد�دة. �انت المش�لة ال�� � ح��
آلخر �أنه رجل ��

يواجهها من الطراز الذي ال �حل إال ف�ما ندر..

�ان مس�� (ها�د) قص�� القامة شاح�ا، و�ع� انط�اعا
� �مكن ت�ينه. وتعامل مع المحا��

�ال�شوە دون �شوە حق���
� والجرأة.. و�ان صوته م�حوحا مهشما.. �لها �م��ــــج من الج��
از � ر �ل ال�راه�ة واالشم�� �انت صفات ضدە.. ل�نها ال ت��

� شعر بها مس�� (أترسون) تجاهه. والخوف ال��

�
ء �دا�� �

� هللا.. لم ي�د �� الرجل آدم�ا.. �دا �� �� حم�� - فل��
� حم�� � تعكس محتواها ال���ه؟ فل�� ف�ه.. أم هو إشعاع الروح ال��
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.. فإنه لو �ان بوس�� أن أقرأ � هللا �ا ع��زي (ج��ل) المسك��
توقيع الش�طان ع� وجه، فإن أوضح توقيع هو هذا المر�سم

ع� وجه صد�قك الجد�د..

، �ان م��ــع من البيوت العت�قة � عند ركن الشارع الجان��
� عند الناص�ة �ان

ها خال من الس�ان، ل�ن أحدها وهو الثا�� أ���
ف، توقف اء وال�� مسكونا �ال�امل، وع� �ا�ه الذي �دا عل�ه ال��

مس�� (أترسون) ودق. وظهر خادم عجوز.
: سأله المحا��

- هل دكتور (ج��ل) هنا �ا (بول)؟
- سأرى �ا مس�� (أترسون).

وسمح للض�ف �الدخول إ� قاعة واسعة م��حة خف�ضة
� ي�تظر السقف. بها مدفأة كعادة بيوت ال��ف. �انت القاعة ال��
فيها مفضلة لدى صد�قه الطب�ب، وح�� (أترسون) �ان يهوى
� (لندن). ل�ن الل�لة �انت

ال�الم عنها �أ��� الغرف بهجة ��
� دمه.. إن مرأى (ها�د) �ان يثقل ع� روحه. شعر

هناك رعدة ��
� ��بته شعر �التوجس من الظالل

�غث�ان ومقت للح�اة، و��
اقصة �فعل النار. الم��

ە أن د. (ج��ل) � عاد (بول) ل�خ�� شعر �خزي من نفسه ح��
قد رحل.

- ي�دو �� أن س�دك �حمل ثقة �الغة تجاە ذلك المدعو
(ها�د)..

قال (بول):
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- نعم �ا س�دي.. حقا.. لدينا أوامر جم�عا �أن نط�عه..
سأله مس�� (أترسون):

- ال أعتقد أن�� قا�لت مس�� (ها�د) من ق�ل.
أجاب الخادم:

- أوە.. ال �ا س�دي.. هو ال ي�ناول الطعام هنا أ�دا.. حقا ن�اد
.. ل.. إنه �خ�ج و�دخل من المخت�� � � هذا الجزء من الم��

ال نراە ��
- حسن. عمت مساء �ا (بول)..

وعاد المحا�� لدارە �قلب مثقل.. وفكر:

� م�اە
� أنه غارق ��

�� .. عق�� �خ�� � ي ج��ل) المسك�� - (ه��
� القانون اإلل�� قد ال تفر

� ش�ا�ه ل�ن ��
عم�قة.. �ان متهورا ��

��ثامك لأل�د.. ال�د أن األمر كذلك.. شبح خطيئة قد�مة..
�طان عار أخفاە: ل�ن العقاب قادم.. �عد أعوام �س�ت فيها

الذا�رة وتغا�� حب الذات عن الخطأ..

� ماض�ه عن أمور مماثلة.. عن
� خوف ��

وراح �ف�ش ��
عف��ت عل�ة قد ي�ب منها اآلن.. ل�ن ص�اە �ان خال�ا من
األخطاء.. قل�لون من الناس من �ستط�عون تأمل ص�اهم بهذە
الجسارة.. و�رغم هذا �انت هناك مرات هوى فيها إ�
� دنا الحض�ض.. ومرات ارتفع فيها إ� السمو ن��جة اآلثام ال��

منها وتحاشاها..
هنا عاودە �عض األمل:
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- هذا المدعو (ها�د).. لو درسنا ماض�ه لوجدنا خطا�ا
� وأ�ارا سوداء.. أ�ارا لو قورنت �أسوأ ما قارفه المسك��

(ج��ل)، ل�انت كضوء الشمس. األمور ال �مكن أن �ستمر
� أتخ�ل هذا المخلوق ي�سلل �لص إ� هكذا.. أشعر �الرعب ح��
غرفة نوم (ج��ل).. �ا له من منظر تراە عند االس��قاظ�
� هذا� لو أن (ها�د) عرف بوص�ة (ج��ل) فلن �طيق

والخطر ��
� أفعل.. ك�� اث. فقط لو أن (ج��ل) ي�� ا ع� الم�� ص��

وأمام عي��ه رأي بوض�ح شفاف بنود الوص�ة الغ���ة.
 

☆ ☆ ☆
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د. ج��ل �ان مطمئنا..
، و�حظ حسن �الفعل، دعا الطب�ب إ� � �عد أسبوع��
العشاء خمسة أو ستة من أصدقائه القدا�. �لهم أذك�اء حسنو
السمعة، وقد افتعل مس�� (أترسون) أن ي��� �عدما رحل
اآلخرون. لم �كن هذا ترت��ا جد�دا �ل ش�ئا خطط له مرارا من
� ق�ل. وقد جلس د. (ج��ل) أمام النار.. وهو رجل ضخم مت��

� من عمرە، عل�ه مسحة ما�رة � الخمس��
الب��ان، له وجه أملس ��

نوعا ل�ن عل�ه كذلك �ل أمارات الرقة وال�فاءة. و�ان بوسعك
أن ترى من نظراته أنه �حمل مودة مخلصة دافئة للمس��

(أترسون).
قال مس�� (أترسون):

- أردت أن أت�لم معك �ا (ج��ل).. هل تعرف وص�تك تلك؟

�ان بوسع مراقب حذر أن يرى أن الموض�ع غ�� سار ل�ن
الطب�ب تناوله ب�ساطة:

- وا ع��زي (أترسون).. أنت تعس الحظ �عم�ل كهذا، وأنا
� تلك.. ما لم �كن لم أر قط شخصا أ��� انزعاجا �س�ب وصي��
� مد�� العلم المدعو (النيون) هذا �ما �قوله عن هرطق��
العلم�ة.. أعرف أنه رجل ط�ب فال تقطب.. شخص ممتاز أتم��

أن أراە دوما.. ل�نه مد�� علم ضيق األفق برغم هذا..
� (ها�د)..

- ع� �ل حال أنا أ�رر.. لقد كنت أدرس ما��
� عي��ه وقال:

شحب وجه الطب�ب و�دا السواد ��
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- ال أ��� سماع الم��د.. حس�ت أن هذا موض�ع اتفقنا ع�
تجاهله..

- ما سمعته �ان ك��ــها..

� وضع أل�م �ا
.. أنا �� ا.. أنت ال تفهم وض�� - لن �حدث تغي��

� ال �مكن إصالحها �ال�الم.. (أترسون). وهو من األوضاع ال��
قال (أترسون):

.. وال � � وتعرف أنك �ستطيع الثقة �� - (ج��ل).. أنت تعرف��
� أن بوس�� إخراجك مما أنت ف�ه..

�شك ��

� لو احتجت إ� إ�سان .. وثق أن�� � - أعرف هذا �ا صاح��
� أر�د اآلن أن فأنت أول من أفكر ف�ه ع� وجه األرض.. ل���

�ــــح. ك عقلك �س�� ت��

� النها�ة قال وهو
فكر (أترسون) قل�ال وهو يرمق النار. ��

ينهض:
� أنك مص�ب..

- ال أشك ��

� جدا.. أعرف أنك ة مهمة.. الرجل يهم�� - ثمة نقطة أخ��
� �الفعل قا�لته وأنه �ان فظا معك.. هو قال �� ذلك.. ل���
مهتم.. مهتم للغا�ة بهذا الشاب.. ولو اختف�ت �ا (أترسون)
� �أن تتو� أمرە وتعط�ه حقه �امال..

� أرجو أن تعد�� فإن��
.. � ولسوف أز�ــــح عبئا عن �اه�� لو أنك وعدت��

: قال المحا��
� سأح�ه يوما ما.. - ال أستطيع التظاهر �أن��
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- لم أطلب هذا.. فقط طل�ت العدل.. طل�ت أن تجلب له
� ال أعود أنا هنا. حقوقه ح��

أطلق (أترسون) تنه�دة وقال:
- حسن.. أعدك..

 

☆ ☆ ☆
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قض�ة مقتل (�ارو)..
ت (لندن) لج��مة قتل � � 18 أ�ت��ر، اه��

�عد عام تق���ا ��
وحش�ة، �اإلضافة لمنصب القت�ل المهم.

�انت التفاص�ل قل�لة وغ���ة. �انت هناك خادمة تع�ش
�
ل ال ي�عد عن النهر، قد صعدت لفراشها �� � � م��

وحدها ��
� ساعات

ة مساء. و�رغم أن الض�اب لف المدينة �� الحاد�ة ع��
الفجر األو�، فإن �دا�ة الل�ل �انت �ال غيوم و�ان الزقاق الذي

تطل عل�ه نافذة الخادمة �ض�ئه القمر ج�دا.

عة روما�س�ة ألنها جلست ع� صندوق � ي�دو أنها شعرت ب��
� أحالم شاع��ة. وتقول إنها لم �شعر

تحت النافذة وغرقت ��
قط ��ل هذا السالم مع العالم والرجال. ل�نها رأت رجال متقدما
� العمر وس�ما، أش�ب الشعر �دنو من الزقاق. ومن الجهة

��
األخرى اتجه نحوە س�د آخر ض��ل الحجم جدا.. ثم تقارب
الرجالن لل�الم (تحت عي�يها �الض�ط) فانح�� األش�ب وح�ا
� التهذ�ب. و�ن �ان من الواضح أن من أدى

اآلخر �ط��قة غا�ة ��
له هذە التح�ة لم �كن ذا أهم�ة.

أثار دهشتها أن تدرك أن اآلخر �ان من �د�� مس�� (ها�د)
وهو رجل زار س�دها من ق�ل، و�انت تحمل تجاهه نفورا معينا.

� �دە عصا..
�ان �حمل ��

.. و�دا أنه ال يت�لم ع� اإلطالق.. �دا �أنما �سمع بنفاد ص��

ب األرض � غضب ملتهب.. وراح ���
وفجأة انفجر ��
�قدمه.. �أنه مجنون.
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تراجع الس�د إ� الوراء وقد دهش.. هنا فقد (ها�د) �ل
�
� ذاته، وهوى ع� الرجل �عصاە ل�سقط أرضا.. ثم ��

تح�م ��
اللحظة التال�ة - و�جنون كجنون قرد - راح �دوس ضحيته
�ات ح�� ل�سمع بوض�ح صوت �قدم�ه وتحت وا�ل من ال��

تهشم العظام.
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. وعند رؤ�تها هذا المشهد الش�يع غا�ت الخادمة عن الو��

� عادت لوعيها �انت الثان�ة �عد منتصف الل�ل، فطل�ت ح��
�
طة. و�ان القاتل قد رحل من زمن، ل�ن ضحيته �انت �� ال��
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� تم بها القتل وسط الزقاق مشوهة �عنف. و�انت العصا ال��
�
مهشمة من المنتصف برغم أنها من ن�ع نادر صلب، وقد ���

اب. �انت ع� جثة الضح�ة حافظة � � الم��
�� � أحد النصف��

وساعة ذهب�ة، ل�ن ال أوراق إال من مغلف مغلق وعل�ه طابع،
�ان �حمل اسم المس�� (أترسون).

� الص�اح،
� غادر فراشه �� حمل هذا الخطاب إ� الرجل ح��

فلم �كد �سمع التفاص�ل ح�� قال:

- لن أقول ش�ئا إ� أن أرى الجثة.. هذا األمر خطر جدا
. � فأرجو أن ت�تظروا ح�� أ�دل ث�ا��

و�نفس الوجه الجاد التهم إفطارە متعجال ثم ه�ع إ� قسم
طة ح�ث حملوا الجسد. ال��

قال وهو يهز رأسه:

� أن أقول إن هذا س�� (دانفرز - نعم.. أعرفه.. يؤسف��
�ارو)..

صاح الضا�ط متعج�ا:

- �ا إل�� الرح�م� هل هذا ممكن؟
� عي��ه.

�� � � اللحظة التال�ة �دا الفضول المه��
و��

- لسوف �حدث هذا ضجة.. ل�ن ر�ما �ان بوسعك أن
ترشدنا إ� الرجل..

�ان مس�� (أترسون) متخوفا من ذكر اسم (ها�د)، ل�نه ما
. ألنه أهدى بنفسه إن رأي نصف العصا لم �ستطع أن �شك أ���
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هذە العصا منذ أعوام إ� الدكتور (ج��ل).

، فأعتقد أن بوس�� أن آخذ�م إ� � � ع����
- لو أت�تم م�� ��

ب�ته..
�انت التاسعة ص�احا وقد �دأ الض�اب �غمر الشوارع..
� نفس

و�انت مصابيح �� (سوهو) مضاءة وهاجة.. ت�عث ��
� �ابوس.

المحا�� أنه يرى شوارع مدينة عجي�ة ��

� أشد حاالت ال���ة، ونظر إ� مرافقه فشعر
�انت أف�ارە ��

طة، أولئك الذين �مكن أن يهاجموا �الخوف من القانون وال��
فا.. أ��� الناس ��

دنت الع��ة من العنوان فارتفع الض�اب �اشفا عن مطعم..
�ن.. ثم ه�ط � مغ�� ومتجر للبيع �التجزئة.. وأطفال مشعث��
ا �العن�� �عزله عما �ح�ط �ه من حقارة. الض�اب من جد�د ب��ٍّ
ث ي ج��ل) المفضل. لرجل س�� ل صديق (ه�� � �ان هذا هو م��

. � لي�� ر�ــع مليون جن�ه إس��
. �

فتحت لهم ال�اب عجوز وجهها �لون العاج، وشعرها ف��
�رة دارتها بن�ع من النفاق، و�ن �انت مهذ�ة و�انت لها نظرة ��
�
للغا�ة. وقالت لهم إن هذا مسكن مس�� (ها�د) ل�نه ل�س ��
� هذا ألن عاداته غ��

الدار. لقد ان�ف منذ ساعة وال غرا�ة ��
منتظمة، وع� س��ل المثال لقد مر شهران لم ترە فيهما إال ل�لة

أمس.
: قال لها المحا��

ل.. � - حسن.. ل�ننا ن��د تفقد حجرات الم��



5421

� �دأت المرأة توضح أن هذا مستح�ل، قال لها: وح��

ك من هذا الرجل.. إنه المف�ش - من الخ�� أن أخ��
(نيوكومن) من (سكوتالند�ارد)..

�دا �ور ك��ة ع� وجه المرأة وقالت:

� ورطة.. ماذا فعل؟
- أە� هو ��

ت�ادل مس�� (أترسون) والمف�ش النظرات:

- ال ي�دو شخص�ة محب��ة جدا.. واآلن أيتها المرأة الطي�ة
� نلق نظرة ع� الداخل. � وصاح�� دعي��

، � ل �له لم �كن مس�� (ها�د) �ستعمل إال غرفت�� � � الم��
��

� �عنا�ة وترف. �انت األط�اق من الفضة ل�نهما �انتا مفروشت��
ض والب�اضات أن�قة وصورة جم�لة معلقة ع� الجدار، اف��
(أترسون) أنها هد�ة من د. (ج��ل) الذي �ان ذواقة للفنون. ل�ن
الغرف �انت تع�� انط�اعا �التفت�ش.. األدراج مفتوحة
�
ات ع� األرض مفتوحة األدراج، وكومة من الرماد �� والس��

� المف�ش الموقد تو�� �أن مجموعة أوراق قد تم حرقها. وتب��
وسط الرماد كعب دف�� ش��ات.. أما النصف اآلخر من العصا

ف�ان خلف ال�اب.
و�ان المف�ش �شعر برضا �الغ.. قال لـ (أترسون):

- �مكنك االعتماد ع� هذا �ا س�دي.. لقد ظفرت �ه.. ال �د
أنه فقد عقله و�ال ما ترك العصا ودف�� الش��ات هنا.. ل�س علينا

� الم�ف..
إال أن ن�تظرە ��
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� ل�ن هذا الجزء األخ�� لم �كن سهال لهذا الحد، ألن قل�ل��
.. وال أثر � �انوا �عرفونه، وح�� رئ�سة الخدم لم ترە إال مرت��
أل�ته ولم تلتقط له صور فوتوغراف�ة قط، وقد تناقضت
، �ما �حدث مع شهود الع�ان أوصاف من عرفوە �ش�ل مح��
من العامة. فقط أجمع الجميع ع� نقطة واحدة �� ذلك

اإلحساس الغالب �ال�شوە الذي يو� �ه ل�ل من يراە.
 

☆ ☆ ☆
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قصة الخطاب
� وجد مس�� (أترسون) ط��قه �انت ساعة متأخرة ع�ا، ح��
إ� �اب د. (ج��ل). ح�ث أدخله (بول). واقتادە إ� ما �ان
�ــــح. �ان الطب�ب قد ابتاع �عرف عامة �المخت�� أو غرفة ال���
الب�ت من ورثة جراح مرموق، و�ن �انت ميول (ج��ل) �الطبع

�ح�ة. ك�م�ائ�ة أ��� منها ���

� هذا الجزء من
�انت أول مرة �ستق�ل فيها المحا�� ��

مسكن صد�قه، وقد راح يراقب المعدات العت�قة الم�سخة
�فضول.. ونظر حوله �شعور مق�ت من الغرا�ة، وهو �ع�� قاعة
� �العلم، اآلن � امتألت يوم�ا �الطالب الشغوف�� ات ال�� المحا��
�� كئ��ة صموت. المناضد مزدحمة �األجهزة ال��م�ائ�ة،
� السقف.

والضوء ي��ب معتما من ق�ة الزجاج الض�اب�ة ��
� نهايته �اب م�طن �القط�فة الحمراء.

و�انت تقود إ� ممر ��

� مكتب د. (ج��ل). �انت
ع�� هذا ال�اب ليتم استق�اله ��

ة �سدها غرفة واسعة تطل ع� الساحة بثالث نوافذ مغ��
القض�ان الحد�د�ة. و�ان هناك مص�اح ع� رف المدفأة ألن
الض�اب �ان قد �دأ �دخل البيوت ذاتها. وهناك جوار الدفء
جلس د. (ج��ل) وقد �دا عل�ه المرض ال�الغ، ولم ينهض
الستق�ال الزائر. فقط مد له �دا �اردة ورحب �ه �صوت

مختلف.
قال له مس�� (أترسون) �مجرد رح�ل الخادم:

- واآلن.. هل سمعت األخ�ار؟
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هز الطب�ب كتف�ة:
� غرفة الطعام..

� الم�ادين.. سمعتها ��
- �انوا ��خون بها ��

: قال المحا��

- �لمة واحدة.. �ان (�ارو) عم��� وكذا أنت. وأر�د أن أعرف
� هذا الشخص عن

� �� تخ��
ما أفعله.. لست مجنونا �ما �ك��

طة؟ ال��
صاح الطب�ب:

� لن أراە ثان�ة.. لقد - (أترسون).. أقسم �ا�. أقسم �ا� إن��
� هذا العالم.. وهو كذلك

� انتهت �ه �� � �كون عالق��
�� ر�طت ��

� أمان.. أمان �ما �فوق
. أنت ال تعرفه.. إنه �� �

ال ي��د عو��
الوصف..

� ���ة.. لم �حب أسلوب صد�قه المحموم
أص�� المحا�� ��

وقال:

- ت�دو واثقا منه تماما.. وآمل أن تكون محقا �ا� عل�ك. لو
وصل األمر إ� المحا�مة فلسوف ُ�ذكر اسمك..

� اس�شارتك ف�ه. لقد
- واثق تماما.. ل�ن هناك ش�ئا أرغب ��

طة أم ال.. � خطاب ال أعرف إن �ان �جب أن أر�ه لل�� وصل��
� �دك �ا (أترسون) فأنا أثق �ك ثقة

أفّضل أن أترك األمر ��
عظ�مة..

- تخ�� أن يتم الق�ض عل�ه بوساطته؟
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� أهتم �مص�� (ها�د).. لقد فرغت - ال.. ال أستطيع القول إن��
� كشفتها هذە القصة ال���ــهة. � ط�ا�� ال��

منه.. كنت أفكر ��
فكر (أترسون) قل�ال.. �ان �الم صد�قه أنان�ا ل�نه �ە.

� أر الخطاب.. - حسن.. دع��

ع �اسم (إدوارد
ّ
�ان الخطاب مكت��ا �خط غ��ب، وقد ُوق

� أن ال�اتب الذي قا�ل إحسان د.
ها�د)، و�تلخص محتواە ��

(ج��ل) �ما ال �ستحق من اإلساءة، ال ي��د أن يرهق أحدا
�سالمته.. فلد�ة طرق للفرار �عتمد عليها تماما. وقد راق

ا والم نفسه ع� شكوكه السا�قة. الخطاب للمحا�� كث��

- هل معك المظروف؟

- حرقته.. ل�ن لم تكن عل�ه أختام من مكتب ب��د.. لقد تم
ال�سل�م �ال�د.. أر�د منك أن تح�م ع� األمر بنفسك تماما..

.. فقد فقدت الثقة بنف��
: قال المحا��

� األمر.. واآلن �لمة واحدة.. هل (ها�د)
- حسن.. سأفكر ��

وط وص�تك �صدد ذلك االختفاء؟ هو من أم� ��
: أغلق الطب�ب فمه وهز رأسه. فقال المحا��

- كنت أعرف هذا.. �ان يزمع قتلك..

- لقد تلق�ت أ��� من هذا.. تلق�ت درسا.. ر�اە� أي درس
تلقيته �ا (أترسون)��

وغ� وجهه �كف�ه.
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� ط��قه للخروج، توقف المحا�� وت�ادل �عض �لمات مع
و��

(بول). قال له:

م �ال�د اليوم.. فك�ف �ان ش�ل
�
- �المناس�ة.. ثمة خطاب ُسل

الذي سلمة؟

�د.. ومجرد ل�ن (بول) أ� ع� أنه لم ترد خطا�ات إال �ال��
دور�ات.

أثار هذا توجس المحا�� من جد�د.. �التأ��د جاء الخطاب
� المكتب، ومع�� هذا أن أمرە

.. ر�ما كتب �� ع�� �اب المخت��
. �جب أن يؤخذ �جد�ة أ���

� الطرقات ��خون أمام الدار:
�ان �ائعو الصحف ��

- ط�عة خاصة.. اغت�ال مفجع لعضو.. برلمان.

�انت هذە �مثا�ة خط�ة الجنازة لصديق وعم�ل، ولم
�
�ستطع أال �شعر �التوجس من أن �قحم اسم ن��ل آخر ��

دوامة الفض�حة. وقد �دأ �شعر برغ�ة عارمة لطلب النصح. لن
ة ول�ن س�تحا�ل من أجله. �حصل عل�ه م�ا��

�عد هذا �ان جالسا جوار مدفأة دارە مع مس�� (جست)،
رئ�س كت�ته، و�ان الض�اب �خ�م فوق المدينة ح�ث تلتمع
المصابيح �أنها العقيق األحمر. ل�ن الغرفة �انت مليئة �البهجة

ان. وضوء الن��

�ان �أتمن المس�� (جست) ع� أ��� أ�ارە.. و�ان (جست)
ا عن مس�� ا و�عرف (بول)، وقد سمع كث�� �ذهب للطب�ب كث��

� قراءة
ته �� (ها�د).. و�ان رجال ذا رأي صائب �اإلضافة إ� خ��
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الخطوط.. فلو قرأ الخطاب الغ��ب فمن المحتم أن �علق..
وهذا التعليق قد �ش�ل سلوك مس�� (أترسون) �عد هذا.

قال (أترسون):
- موض�ع س�� (دانفرز) هذا محزن حقا..

- نعم �ا س�دي.. لقد س�ب ال�ث�� من المشاعر العامة.. ال�د
أن القاتل �ان مجنونا..

� األمر، ألن عندي هنا وث�قة �خط
- أحب أن أعرف رأ�ك ��

� عمله.. إنها مهمة قب�حة..
�دە.. وال أعرف ما ي����

التمعت عينا (جست) وجلس ل�درس الخطاب �اهتمام.
- ال �ا س�دي.. ل�س مجنونا.. ل�ن هذە �د غ���ة..

� جميع األحوال �اتب غ��ب..
- و��

هنا دخل الخادم حامال مذكرة.
�ساءل ال�اتب:

- هل هذە من د. (ج��ل) �ا س�دي؟ قد عرفت خطة.. هل
ء خاص؟ �

من ��

- فقط دعوة للعشاء.. هل ت��د أن تراها؟
- لحظة واحدة مع الشكر �ا س�دي..

� جن�ا إ� جنب، وقارن المحت��ات ثم ووضع ال�اتب الورقت��
� النها�ة:

قال ��
- شكرا �ا س�دي.. هذە وث�قة مهمة جدا..
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ساد صمت ط��ل ثم �ساءل (أترسون):

- لم قارنتهما �ا (جست)؟
قال ال�اتب:

.. إن ال�دين متماثلتان �
- حسن �ا س�دي.. ثمة �شا�ه اس�ثنا��

ول�ن مع اختالف م�ل ال�تا�ة..
قال (أترسون):

- هذا أمر ط��ف..
- �الفعل هو أمر ط��ف.

� تلك الل�لة، وضع
فلما انفرد مس�� (أترسون) بنفسه ��

� خزانته، وفكر:
المذكرة ��

ي ج��ل) ي��ف رسالة قاتل؟ - ماذا؟ (ه��
� عروقه.

وشعر �الدم �جري �اردا ��
 

☆ ☆ ☆
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حادثة د. (النيون) الغ���ة
مر الزمن، وعرضت آالف الجنيهات جائزة لمن يرشد عن
قاتل س�� (دانفرز) ل�ن مس�� (ها�د) اخت�� �أنما لم يوجد قط.
ت القصص عن قسوة الرجل وح�اته � ماض�ه وان���

تم ال�حث ��
�رة وعالقاته الغ���ة. ل�ن أحدا لم �عرف أين هو اآلن. ال��

� (سوهو) ص�اح الج��مة، ومس��
منذ أن غادر دارە ��

(أترسون) قد �دأ �ش�� من توترە الشد�د و�ــهدأ. لقد تم
القصاص لمقتل س�� (دانفرز) �اختفاء (ها�د)..

�ر فقد �دأ د. (ج��ل) ح�اة جد�دة اآلن وقد زال التأث�� ال��
وخ�ج من عزلته، وجدد العالقات مع أصدقائه.

�ان معروفا �اإلحسان، واآلن اشتهر �التدين.. وقد قام
� سالم تام.

ة. ولمدة شه��ن �ان �ع�ش �� ة كث�� �أعمال خ��
ل د. � � م��

� الثامن من يناير تناول (أترسون) العشاء ��
��

ة.. �ان د. (النيون) هناك وراح (ج��ل) مع مجموعة صغ��
� األ�ام الماض�ة عندما �انوا

المض�ف ينقل عي��ه ب�نهما �ما ��
، لم � ع�� والرابع ع��

� اليوم الثا��
قون. ل�ن �� أصدقاء ال �ف��

�سمح للمحا�� �الدخول، وقال له (بول):
- إن الدكتور معتكف.. وال �قا�ل أحدا.

، فلم �فلح.. و�ان قد اعتاد � الخامس ع��
جرب من جد�د ��

� مما جعله �شعر � الشه��ن الماضي��
أن يرى صد�قه يوم�ا ��

�عدم ارت�اح لهذە الوحدة.
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� اليوم الخامس اتجه إ� دار (النيون).. هناك ع� األقل
��

ُسمح له �الدخول. ل�نه إذ دخل أصابته الصدمة لمرأى التغ��
الذي طرأ ع� وجه الطب�ب، إن شهادة موتة مكت��ة ع� وجهه

بوض�ح.

لقد شحب وجه الرجل المتورد وضمر جلدە. ل�ن هذە لم
تكن المش�لة.. �ل �ان األسوأ هو نظرة الرعب ع� وجه الرجل.

�ان من غ�� المتوقع أن الطب�ب �خ�� الموت، ل�ن هذا ما
�دأ (أترسون) �عتقدە.

ء ال �
- إنه طب�ب وال �د أنه �عرف حالته.. والمعرفة ��

يتحمله..
� عل�ه.

فلما علق ع� المظهر أعلن (النيون) أنه رجل مق��
قال:

� صدمة لن أش�� منها أ�دا.. واألمر لن �ستغرق - أصابت��
� � طب�ة وقد أحب�تها.. أع��

أ��� من أسابيع.. حسن.. �انت ح�ا��
ء �

� أننا لو عرفنا �ل ��
� اعتدت أن أحبها.. أح�انا أفكر �� أن��

لفضلنا الرح�ل..
الحظ (أترسون):

- (ج��ل) م��ض �دورە.. هل رأيته؟
ارتجفت �دا (أترسون) وقال �صوت راجف:

- ال أر�د أن أسمع ش�ئا عن (ج��ل).. لقد انته�ت من هذا
ە ميتا. � من التلميح إ� شخص أعت�� الشخص، وأرجو أن تعفي��
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قال (أترسون):

ء؟ نحن ثالثة أصدقاء قدا� �ا �
- أل�س بوس�� عمل ��

� لنكّون صداقات جد�دة...
(النيون).. لن نجد الوقت ال�ا��

ء �مكن عمله.. اسأله هو.. �
- ال ��

ثم قال (النيون):

- يوما ما �عد أن أموت �ا (أترسون)، سوف تعرف صواب
ك.. لو أردت أن تجلس هذا أو خطأە.. ال أستطيع أن أخ��
� مواضيع أخرى فافعل ذلك.. ل�ن لو أردت ال�الم

ونتحدث ��
حل اآلن.. � فل�� عن هذا الموض�ع اللع��

ما إن عاد (أترسون) إ� دارە ح�� جلس وكتب خطا�ا لـ
له، وموض�ع د. � (ج��ل) �شكو عدم السماح له �دخول م��

(النيون).

� اليوم التا�� وصلته رسالة ط��لة مليئة �العواطف
و��

وأح�انا مائلة للغموض. �انت المشاجرة مع (النيون) غ�� قا�لة
لإلصالح:

� أوافقه ع� أنه من الخ�� - ال ألوم صد�قنا د. (النيون)، ل���
� ثان�ة أ�دا.. من اآلن سأع�ش ح�اة من العزلة التامة

لنا أال نلت��
� صداقتنا. لقد

وهذا ال �جب أن �دهشك أو �جعلك ت�ش�ك ��
جل�ت ع� نف�� عقا�ا ال أستطيع وصفه.. لقد �ت زع�م
� كذلك.. وما أحسب هذە األرض تحوي الخطاة وزع�م المعذب��
موضعا للعذاب واألهوال مجتمعة كهذا.. ول�س بوسعك أن

. � م صم�� تعمل ش�ئا إال أن تح��
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ذهل مس�� (أترسون).. فهو �ان قد حسب السحا�ة مرت
� يو�� �الجنون.. �الفعل.. وهذا التغ�� المفا��

� � أقل من أسبوع��
� فراشه.. و��

�عد أسب�ع رقد د. (النيون) ��
�ان قد مات.

� مألە الحزن فيها، أغلق (أترسون) �اب غرفة �عد الجنازة ال��
مكت�ه، وجالسا هناك ع� ضوء ح��ن لشمعة، ووضع أمامه

مظروفا عل�ه خاتم صد�قه الراحل:

� حالة وفاته يتم
«شخ�� لـ (ج. ج. أترسون) وحدە.. و��

ە دون قراءة..» تدم��
شعر المحا�� �الخوف من قراءة المحتوي:

� هذا صد�قا آخر؟ - لقد دفنت صد�قا اليوم، فماذا لو �لف��

� الداخل وجد مغلقا آخر
� النها�ة حطم الخاتم.. و��

ل�نه ��
كتب عل�ه:

ي ج��ل)..» «ال �فتح إال �عد موت أو اختفاء د. (ه��
ولم �صدق (أترسون) عي��ه.

� الوص�ة
نعم.. االختفاء من جد�د.. نفس ال�لمات �ما ��

� الوص�ة �انت هناك فكرة تأث��
المجنونة السا�قة.. ل�ن ��

(ها�د).. و�ان الغرض واضحا ومخ�فا، ل�ن ما مع�� هذا لو
كت�ته �د (النيون)؟

شعر المحا�� �فضول �الغ.. وود لو يتجاهل التحذيرات
� واإلخالص لصد�قه فه المه�� ق أعماق هذا اللغز، ل�ن �� و�خ��
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� أعماق خزانته.
المتو�� جعالە مضطرا للتنف�ذ. وغاب المغلف ��

�ان الفضول �خنقه وود لو سمح له صد�قه ال�� �ال��ارة..
� الدار، وأن ي��ادل

� الوقت نفسه �ان يرجو أال �جدە ��
ل�نه ��

حوارا مع (بول) ع� ال�اب ح�ث الهواء الطلق وضوء الشمس،
ل العبود�ة االخت�ار�ة هذا. � �دال من دخول م��

ل�ن (بول) لم �كن �ملك أخ�ارا طي�ة.. �انت حالة انعزال
الطب�ب تزداد سوءا.. لم �عد ينام أو �قرأ وصار �ق�� أ���

. � المخت��
الوقت ��

ا واعتادها (أترسون) ح�� إنه صار تكررت هذە التقار�ر كث��
�قلل من ز�اراته ش�ئا فش�ئا.

 

☆ ☆ ☆
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واقعة النافذة
� جولته

� يوم األحد ب�نما مس�� (أترسون) ��
حدث ��

� الشارع
المعهودة مع مس�� (إنف�لد)، أن وجدا أنهما �مش�ان ��

. � الجان��
قال (إنف�لد):

- حسن.. لقد انتهت هذە القصة ع� األقل.. لن نرى مس��
(ها�د) ثان�ة.

قال (أترسون):

� رأيته مرة وشاركتك شعور
تك أ�� - آمل أن ال.. هل أخ��

النفور؟

� ال أعرف أن األمر يتعلق � ظننت أن�� � ح�� � حس�ت�� - وأي غ��
� لمسكن د. ج��ل..

�ال�اب الخل��

- حقا؟ ما دام األمر كذلك دعنا نخط للساحة وننظر ع��
النوافذ.. ألقول لك الحق.. أنا قلق ع� (ج��ل) ال�ا�س.. وح��

وأنا خارج دارە أعتقد أن وجود صديق قد �ف�دە..

� المنتصف
�انت الساحة �اردة رط�ة.. و�انت النافذة ��

نصف مفتوحة.. وجوارها �اسف ال�ال ي�شق الهواء بنهم �أنه
� تعس، استطاع (أترسون) أن يرى د. (ج��ل). سج��

صاح أترسون:
- من؟ (ج��ل)�� أ��د أنك أفضل حاال..
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� ���ة:
أجاب الطب�ب ��

� أسوأ حا�� �ا (أترسون).. لن �ستمر األمر ط��ال
- أنا ��
حمدا �..

ا.. �جب أن تخ�ج ل�جري دمك - أنت تغلق ع� نفسك كث��
.. مس�� (إنف�لد).. د. (ج��ل).. هات .. هذا هو ابن ع�� مث��

ق�عتك وتعال معنا..
تنهد الطب�ب:

- أنت ط�ب جدا.. وأتم�� ذلك ل�ن ال.. ال.. مستح�ل.. ال
� أن الم�ان غ�� أج�.. وأتم�� دعوت�ما إ� الداخل ل�ن يؤسف��

مالئم..

- ال مش�لة.. لعل خ�� ما نفعله أن نقف ح�ث نحن ونت�لم
معك..

- هذا ما كنت ألجازف �طل�ة..

قالها الطب�ب مب�سما.. ثم فجأة تالشت ال�سمة من وجهه
.. � � عروق الرجل��

لتحل محلها نظرة هلع وقنوط جمدت الدم ��
وقد أصابهما الهلع إ� حد أنهما ابتعدا عن النافذة..

.. ح�� � ال �عرفان ك�ف ابتعدا مذعور�ن عن الشارع الجان��
� عي�يهما..

� تماما وثمة رعب �� وقفا وت�ادال نظرة.. �انا شاحب��
قال (أترسون):

- فل�سامحنا هللا.. فل�سامحنا هللا.
.. � فهز (إنف�لد) رأسه وواصال الس�� من جد�د صامت��
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☆ ☆ ☆
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ة الل�لة األخ��
�ان مس�� (أترسون) �جلس جوار المدفأة ذات ل�لة �عد

� ب��ارة من (بول). فصاح: � فو�� العشاء ح��

� هللا �ا (بول).. ماذا جاء �ك هنا؟ حم�� - فل��
ثم نظر نظرة أخرى وقال:

- ماذا وراءك؟ هل الدكتور م��ض؟
قال الرجل:

ء خطأ.. �
- مس�� (أترسون).. ثمة ��

اب.. اآلن خذ راحتك وقل - إذن اجلس.. هاك �أس من ال��
�� ماذا ت��د.

أجاب (بول):

- أنت تعرف ط�اع الطب�ب.. وك�ف �غلق ع� نفسه.. لقد
أغلق مكت�ه ع� نفسه وأنا لم أعد أطيق هذا.. أنا خائف �ا

مس�� (أترسون)..
: قال المحا��

- واآلن أيها الرجل الط�ب.. كن واضحا.. مم تخاف؟
- أنا خائف منذ أسب�ع..

� �ان منظر الرجل يوضح �لماته تماما.. و�اس�ثناء المرة ال��
أعلن فيها عن مخاوفه، لم يرفع رأسه إ� المحا�� قط..
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- لم أعد أتحمل هذا..
ء ال ت��د قوله.. �

- هلم.. أرى أن لد�ك س��ا واضحا.. ثمة ��
فقله..

قال (بول) �صوت خشن:
- أعتقد أن هناك لع�ة قذرة..

� م��ــــج من الخوف والغضب:
صاح المحا�� ��

- لع�ة قذرة؟ أ�ة لع�ة قذرة؟

� وترى
- ال أج� ع� ال�الم �ا س�دي.. ل�نك ستأ��

بنفسك..

�انت إجا�ة (أترسون) الوح�دة أن نهض وجلب ق�عته
والمعطف.. والحظ االرت�اح ال�الغ الذي ظهر ع� وجه الخادم.

�انت ل�لة �اردة من مارس ذات قمر شاحب.

ا و�دا �أنما �� قامت ب�نظ�ف جعلت ال��ــــح ال�الم عس��
المارة من الشوارع المزدحمة عادة. وتم�� (أترسون) لو �ان
� ح�اته برغ�ة كهذە �� يرى

، فهو لم �شعر قط �� هناك ���
�ة.. �ان يتوقع �ارثة. � ال���

إخوته ��

� وصال الم�دان �ان مفعما �الغ�ار وال��ــــح، و�انت ح��
ب الحواجز. هنا تراجع (بول) الذي � الحد�قة ت��

األشجار ��
د القارس ن�ع ق�عته وأخ�ج ة.. و�رغم ال�� �ان يتقدم المس��
مند�ال أحمر مسح �ه حاجب�ه. ل�ن برغم �عته لم تكن هذە
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قطرات عرق المجهود �ل عرق الرعب.. ألن وجهه �ان أب�ض
� ت�لم. وصوته خشنا م�حوحا ح��

- حسن �ا س�دي.. ها نحن ذان.. ول�حفظنا هللا من حدوث
�ارثة..

� �ا (بول).. - آم��
� توجس فجاء صوت من الداخل:

ق�ع الخادم ال�اب ��

- أهذا أنت �ا (بول)؟
- �له ع� ما يرام.. افتحوا..

� دخال �انت الصالة مضاءة، وقد وقف �ل الخدم رجاال ح��
و�ساء �أنهم قطيع من الخراف. عندما رأوا مس�� (أترسون)

ي، و�خت الط�اخة: � �شيج هست��
ل �� � انفجرت مديرة الم��

- ت�ارك هللا� هذا هو مس�� (أترسون) جاء لينقذنا�
� تعاسة:

سأل المحا�� ��

- ماذا؟ هل �ل�م هنا؟ هذا ال �ليق.. س�د�م لن �كون
م�ورا بهذا..

قال (بول):
- �لهم خائف..

، فصاح بها تها لت��� ساد الصمت ورفعت الخادمة عق��
(بول):

� � - اصم��
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� �انه�ار أعصا�ه.
قالها �لهجة ���

� شمعة حاال..
- ناولو��

ثم توسل إ� مس�� (أترسون) �� �لحق �ه، وم�� إ�
الحد�قة الخلف�ة.

- اآلن �ا س�دي.. امش برفق قدر اإلم�ان.. أر�د منك أن
�سمع وال �سمع.. واق�ل نص� �ا س�دي.. لو طلب منك

الدخول �أي ش�ل فال تطعه..

هنا ارتجفت أعصاب مس�� (أترسون) المتوترة ح�� �اد
�سقط أرضا.. ل�نه استجمع شجاعته وم�� وراء رئ�س الخدم

إ� المخت�� وع�� غرفة الجراحة إ� أسفل الدرج.

هنا طلب منه (بول) أن ي�ت� جان�ا و�نصت.. ب�نما راح هو
�دق القط�فة الم�طنة لل�اب.
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مس�� (أترسون) ي��د أن يراك �ا س�دي.
رد عل�ه صوت متذمر من الداخل �قول:
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� ال أستطيع أن أرى أحدا. - قل له إن��
قال (بول):

- شكرا �ا س�دي..

� �دە اقتاد
� صوته.. وآخذا شمعته ��

بن�ع من نغمة الن� ��
مس�� (أترسون) إ� الفناء إ� المطبخ. وقال له:

� مس�� (أترسون) - هل �ان هذا � عي��
- س�دي - ونظر ��

صوت س�دي؟
أجاب المحا�� شاح�ا:

- �دا مختلفا جدا...

- مختلف؟ نعم.. أعتقد هذا.. هل ظللت أخدم هذا الرجل
� صوته؟ ال �ا س�دي.. لقد اغت�ل

�ن عاما �� أنخدع �� ع��
� سمعناە �ستغ�ث ب��ه، أما س�دي.. اغت�ل منذ ثمان�ة أ�ام.. ح��

ء ال �علم �ە إال هللا.. �
الموجود �الداخل ف��

عض مس�� (أترسون) إص�عه:
.. �

- هذە قصة عجي�ة �ا (بول).. قصة غ���ة �ا صد���
ض أن د. (ج��ل) - حسن - قد قتل.. فماذا �دفع القاتل إ� اف��

ال�قاء؟ هذا ال �صمد للمنطق.

� سأنجح - أنت رجل عس�� اإلقناع �ا مس�� (أترسون).. ل���
� مكت�ه

ء – ��خ �� �
� إقناعك.. منذ أسب�ع �ان هو - أو ال��

��
� ل�نه ال �ذكر اسمه.. و�انت من ل�ال ونهارا طل�ا لدواء مع��
� ورقة و�لقيها ع� الدرج..

عادات س�دي أن �كتب ما ي��د ��
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ء إال �عض الورق و�ا�ا موصدا.. �
هذا األسب�ع لم نحصل ع� ��

� ال وح�� الوج�ات تظل �الخارج إ� أن يتمكن من إدخالها ح��
�كون أحد هناك.. وط�لة اليوم يتم إرسا�� إ� متاجر
ال��ماو�ات.. و�لما جل�ت ما طل�ه وجدت ورقة تطلب أن أرجعه
ألنه ل�س �النقاء المطلوب.. هذا الدواء مطلوب �شدة �ا س�دي

أ�ا �ان الغرض منه..

- هل لد�ك واحدة من تلك األوراق؟
� جي�ه وأخ�ج ورقة مجعدة.

مد (بول) �دە ��
فأدناها المحا�� من الشمعة وقرأ:

- د. ج��ل يرسل تح�اته للسادة (ماو).. و�ؤكد لهم أن العينة
ة لم تكن نق�ة أو مالئمة لغرضه.. وهو يرجوهم ال�حث األخ��
عن الم��د من هذە المادة نق�ة، فإن وجدوها يرسلوها إل�ه
حاال.. الت�لفة ل�ست مهمة ألن أهم�ة المادة للدكتور ال �مكن

وصفها..

إ� هنا �ان الخطاب متماس�ا، وفجأة فقد ال�اتب الس�طرة
ع� عواطفه فكتب:

وا ع� �عض المادة القد�مة.. - �ا� عل��م.. اع��
قال مس�� (أترسون):

- هذا خط الدكتور وال مراء..
- �دا �� ش�يها �ه.. ل�ن ما أهم�ة الخط؟ لقد رأيته�

كرر مس�� (أترسون):
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- رأيته؟ حسن؟
قال (بول):

- كذا.. �ان من هذا االتجاە.. جئت لقاعة الجراحة من
ء ما ألن �اب �

الحد�قة.. �دا أنه خ�ج لل�حث عن عقار أو ��
�
� طرف القاعة �ف�ش ��

المكتب �ان مفتوحا.. و�ان هو ��
� وأطلق نوعا من ال�اخ.. وه�ع

� رآ�� الصناديق نظر ألع� ح��
ألع� ح�ث مكت�ه. رأيته لما ال ي��د ع� دق�قة ل�ن شعر رأ��

تصلب.. س�دي.. لو �ان هذا س�دي فلماذا �ضع ع� وجهه
؟ ثم.... � قناعا؟ لو �ان هذا س�دي فلماذا �خ كفأر وجرى م��

هنا صمت الرجل ووضع �دە ع� وجهه.
قال (أترسون):

� �دأت أرى النور.. إن س�دك �ا (أترسون) مصاب - أعتقد أن��
� تعذب و�شوە.. وهذا �ف� تغ�� بواحد من تلك األمراض ال��

صوته والقناع والعزلة وحاجته الملحة للدواء الذي �عتقد أنه
ي �ا خالصه الوح�د، ولندع هللا أال �كون مخطئا� هذا تفس��

(بول).. غ��ب ل�نه متماسك..
قال رئ�س الخدم وقد شحب لونه:

ء لم �كن س�دي.. هذە �� الحق�قة.. س�دي �
- هذا ال��

� الب��ان فارع الطول.. وهذا �ان أقرب لقزم.. رجل مت��
ض فقال (بول): حاول (أترسون) أن �ع��

�ن عاما؟ � ال أعرف س�دي �عد ع��
- هل تعتقد �ا س�دي أ��

� ال أعرف ارتفاع رأسه �ال�س�ة ل�اب المكتب؟ ال �ا أتحسب��
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ء �القناع لم �كن د. (ج��ل).. �علم هللا من �
س�دي.. هذا ال��

� أن �ان، ل�نه ل�س د. (ج��ل).. وأنا أعتقد من س��داء قل��
هناك ج��مة قتل..
: أجاب المحا��

� أن أتحقق.. هذە - (بول).. لو كنت تقول هذا، فمن واج��
� أن أهشم هذا ال�اب.. المذكرة تقول إنه ما زال ح�ا.. من واج��

: من �فعل هذا؟ �
اآلن السؤال الثا��

�انت اإلجا�ة:
- �الطبع أنت وأنا..

: أجاب المحا��

- هذا �الم جم�ل.. ومهما ينجم سأعمل ع� أال تخ�
وظ�فتك.

� قاعة الجراحة، و�مكنك أن تأخذ محراك
- هناك فاس ��

المطبخ لنفسك.

أخذ المحا�� تل�م األداة الفظة ل�ن الثق�لة وتحقق من وزنها
� �دە:

��

� موقف
- هل تعرف �ا (بول) أنك وأنا مقدمان ع� التورط ��

خطر؟
- �مكنك قول هذا �الفعل �ا س�دي..

- إذن �جب أن نكون أ��� �احة ف�النا �فكر ف�ما هو أ���
ء الذي رأيته.. هل تعرفته؟ �

مما �قول.. هذا ال��
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قال (بول):
- لو كنت تقصد هل �ان هذا مس�� (ها�د)، فأنا أقول:
نعم.. لقد �ان له نفس الحجم.. ثم من سواە �ستطيع أن �دخل
ء �ا مس�� (أترسون).. ال �

؟ ول�س هذا �ل �� من �اب المخت��
أعرف إن كنت قا�لت مس�� (ها�د) من ق�ل؟

: قال المحا��
- نعم.. ت�لمت معه مرة..

- إذن تعرف مثلنا أن هناك ش�ئا غ���ا �صدد هذا الرجل..
� عظامك �اردا..

ش�ئا ال يوصف ل�نك �شعر �ه ��
قال مس�� (أترسون):

ء مما تصف.. �
� شعرت ���

ف أ�� - أع��

� رأ�ت الرجل، وأنا - حسن.. لقد شعرت بهذا الشعور ح��
واثق من أن هذا �ان هو نفسه المس�� (ها�د)..

- حسن.. استدع (برادشو)..
: وجاء الخادم إثر استدعائه، شاح�ا عص��ا، فقال المحا��

- تمالك نفسك �ا (برادشو). �ل�م متوتر وأنا أعرف هذا،
ل�ن هدفنا أن نضع نها�ة لهذا �له.. أنا و (بول) سنقتحم ال�اب
� نفس الوقت لو حدث خطأ ما أو

لو سارت األمور �ما �جب.. ��
� أن تتأه�ا حاول المجرم الفرار من الخلف، فعل�ك والص��
ومع�ما زوج من الع�� الثق�لة، وتتخذا موقف�ما عند �اب

. أمام�ما ع�� دقائق لتتخذا موقع��ما.. المخت��
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ورحل (برادشو) فنظر المحا�� إ� ساعته وأخذ عصا
المحراك معه إ� الفناء. �ان القمر قد توارى وساد ظالم دامس.
� صمت ط�لة الوقت ول�ن هذا لم �كن

�انت (لندن) تهمهم ��
�قطع الصمت إال صوت خطوات تذرع أرض المكتب جيئة

وذها�ا.
همس (بول):

� عينات
� تأ�� � ط�لة الل�ل �ا س�دي.. فقط ح��

- س�ظل �م��
�ــــح قل�ال.. إنه الضم�� الم��ض عدو � �س��

من متجر ال��م�ا��
.. هل � أذن�ك.. وقل ��

.. ضع قل�ك �� الراحة.. ول�ن اصغ أ���
هذە خطوات الدكتور؟

تنهد (أترسون).. فالخطوات �انت �الفعل �طيئة تختلف
� تحدث ��را. عن خطوات الطب�ب ال��عة ال��

.. - ذات مرة سمعته ي���

؟ - ي���
- نعم.. �امرأة أو روح ضائعة..

مرت الع�� دقائق، فوقف (أترسون) خلف ال�اب وصاح:
� أطالب برؤ�تك.. - (ج��ل).. إن��

وصمت لحظة ل�ن لم �كن ثمة رد.

� األمر و�جب أن
� أعطيتك إنذارا �اف�ا.. إننا �شك �� - إن��

نراك ولسوف نفعل.. لو لم �كن �ط��قة عادلة ف�ط��قة ك��ــهة..
لو لم �كن �موافقتك ف�القوة الغاشمة�
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هنا صاح الصوت:
- (أترسون)� من فضلك كن شف�قا..

صاح (أترسون):

- آە.. ل�س هذا صوت (ج��ل).. �ل (ها�د).. عل�ك �ال�اب
�ا (بول)�

رفع (بول) الفأس وهوي �ه فارتجت البنا�ة من الصدمة..
ووثب ال�اب ع� مفصالته. صدرت �خة كئ��ة �أنما �� من

. ومن جد�د ارتفع الفأس وتهشمت األلواح.. �
ذعر حيوا��

�ات.. ل�ن الخشب �ان صل�ا أر�ــع مرات هوت فيها ال��
�ة الخامسة تهشم القفل، � ال��

واإلطار من ن�ع ممتاز.. ��
وهوت شظا�ا ال�اب إ� ال�ساط..

تصلب المقتحمان للحظة وتراجعا للوراء.. هنا توجد الغرفة
� المدفأة.. أوراق ع�

� ضوء المص�اح الهادئ.. ونار تتوهج ��
��

� لندن هذە
ها عاد�ة �� منضدة العمل. الم�ان أهدأ م�ان.. �ل أ���

الل�لة لو ش�ت أن تقول ذلك.

�ا منه � وسط الغرفة �ان جسد رجل ما زال ي�تفض.. اق��
��

ع� أطراف أصا�عهم وقل�اە ع� ظهرە فوجدا وجه (إدوارد
ها�د).

�ان مدثرا ب��اب واسعة عل�ه تناسب حجم الطب�ب.. �ان
قد مات ل�ن وجهة ما زال يتحرك ف�ما �ش�ه الح�اة.. ومن
� هواء الغرفة، عرف

� �دە والرائحة ��
الزجاجة المهشمة ��

� منتحر.
(أترسون) أنه �حملق ��
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ا سواء �ال�س�ة لإلنقاذ أو العقاب.. ولم يبق - تأخرنا كث��
أمامنا إال ال�حث عن جثة س�دك..

� �ل م�ان.. �انت الخزانات ال تحتاج إال
و�حث الرجالن ��

إ� نظرة واحدة ألنها �انت مليئة �الغ�ار ولم تفتح من زمن.. أما
� خلفها الجراح العل�ة ف�انت تحوي ال�ث�� من المهمالت ال��
، ل�نهما أدر�ا ما إن فتحاها عدم � � السك��

الذي سبق (ج��ل) ��
جدوى ال�حث، ألن �سيج عنكبوت عت�قا سقط و�ان �سد
� أي م�ان ح�ا أو

المدخل من أعوام. ال أثر للدكتور (ج��ل) ��
ميتا.

ب (بول) أرض الردهة �قدمه وقال: ��
- ال�د أنه مدفون هنا..

� مغلقا وقد سقط و�ان ال�اب الذي �قود إ� الشارع الجان��
المفتاح �ق��ه.. و�ان المفتاح محطما �أنما هناك من داس عل�ه.

� خوف:
وت�ادل الرجالن النظرات ��

- هذا �فوق فه�� �ا (بول).. لنعد إ� المكتب..
� صمت... و�دقة أ��� راحا �ف�شان الغرفة..

عاد الرجالن ��
�
� موض�ع �� ع� منضدة �انت �قا�ا ك�ماو�ات وملح مع��

أط�اق.
قال (بول):

- هذا هو العقار الذي كنت أجل�ه له..
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ء معدا الح�ساء �
.. �ان �ل �� هنا سمعا براد الشاي �غ��

� القدح، و�ان هناك كتاب مفت�ح جوار معدات
الشاي والسكر ��

� طالما أ�دى (ج��ل) الشاي، وجد (أترسون) أنه كتاب دي��
. �

تقديرە له، ل�نه اآلن كتب �الما مليئا �التجد�ف ع� الحوا��
�انت هناك قارورة تغ�� وقد قال (بول):

- هذە القارورة شهدت أش�اء غ���ة..
: قال المحا��

- أش�اء ل�ست أغرب منها.. ترى ماذا �ان (ج��ل) �فعل بها؟
� األوراق، �ان مظروف �حمل اسم مس�� وع� المكتب ب��

(أترسون) �خط الطب�ب نفسه.. فتحه المحا�� فسقطت
ة ع� األرض. مرفقات كث��

� كتب بها أولها �ان وص�ة كت�ت بنفس البنود الغ���ة ال��
الوص�ة منذ ستة أشهر. ل�ن �دال من اسم (ها�د) وجد المحا��

اسم (جاب���ل جون أترسون).

� دهشة إ� (بول) ثم إ� الورقة.. ثم إ�
نظر (أترسون) ��

�ر الم�ت الممدد ع� ال�ساط. ال��
قال:

ة � أ�امه األخ��
�� � - رأ�� �دور.. ما �ان لد�ه س�ب �� �حب��

� رأى اس�� ع� الوص�ة و�ان تلك.. ال�د أن (ها�د) غضب ح��
ها.. بوسعه تدم��

أما الورقة التال�ة ف�انت مذكرة ب�د الطب�ب عليها تار�خها.
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: صاح المحا��

- اوە �ا بول.. لقد �ان ح�ا اليوم� ال �مكن أن يتم التخلص
.. ال�د أنه فر.. ول�ن لم فر؟ منه بهذە ال�عة.. ال �د أنه ��

؟ وم��

- لم ال تقرأ المذكرة �ا س�دي؟
� ره�ة:

قال المحا�� ��
� ال أعرف الس�ب.. � خائف.. �علم هللا أن�� - ل�ن��

وقرب الورقة من عي��ه وراح �قرأ:
«ع��زي أترسون:

� �دك سأ�ون قد توار�ت.. ال أملك
� تقع هذە الورقة �� ح��

� و�ل ظروف هذا الموقف عد�م
اق الحجب ل�ن غ��ز�� اخ��

االسم، تقول �� إن النها�ة أ��دة و�جب أن تكون ��عة.
� � (النيون) �أن �ضعها ب��

� وعد�� «اذهب واقرأ القصة ال��
افات صد�قك التعس غ�� �د�ك.. ولو أردت الم��د فاسمع اع��

الجدير �الصداقة..

ي ج��ل..» ه��
 

� عدة
ا مختوما �� أما المرفق الثالث ف�ان طردا صغ��

مواضع..
� جي�ه وقال:

وضعه المحا�� ��
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- لن أقول ش�ئا. فلو �ان س�دك فر أو مات فع� األقل
ة اآلن وسوف أعود إ� دارى أحافظ ع� سمعته.. إنها العا��
� هدوء، ثم أعود ق�ل منتصف الل�ل

ألطالع هذە األوراق ��
طة.. لنطلب ال��

� خرجا وأغلقا ال�اب.. وغادر المحا�� إ� دارە ل�قرأ القصت��
� فيهما ��من تفس�� هذا اللغز. اللت��

 

☆ ☆ ☆
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ح�ا�ة الدكتور النيون

�
� التاسع من يناير - أي منذ أر�عة أ�ام اآلن - تلق�ت ��

��
� المساء خطا�ا مسجال.. موجها �� �خط زم��� ورفيق دراس��

ي ج��ل). دهشت لهذا ألننا لم نعتد ت�ادل المراسالت (ه��
قط.. لقد قا�لت الرجل وتناولت العشاء معه أمس.. ولم أتصور
ر الط��قة الرسم�ة و�سج�ل الخطاب. زادت � عالقتنا ي��

ش�ئا ��
� ألن الخطاب �ان هكذا: المحت��ات من دهش��

«10 د�سم��
ع��زي (النيون):

، ول��ما اختلفنا حول نقاط �
«أنت واحد من أقدم أصدقا��

� عالقتنا الود�ة. وما
وخ �� � ال أذكر أ�ة �� ، ل��� �

� الما��
علم�ة ��

، ّ فك �عتمدان ع�� من مرة كنت ستقول �� فيها إن ح�اتك أو ��
�
إال وضح�ت ب�دي ال��ى ألساعدك.. واآلن �ا (النيون) ح�ا��

� وعق�� تحت رحمتك.
�� و��

� الل�لة لضعت.. وأعتقد أنك ستحسب �عد هذە «لو خذلت��
ف. �مكنك الح�م � سأطلب ش�ئا مس�ئا لل�� المقدمة أن��

بنفسك

� ارت�اطات الل�لة ح�� لو كنت مطل��ا
«أر�د منك أن تل��

� بهذا الخطاب إ�
اطور.. وأن تأخذ ع��ة أجرة وتأ�� لفحص إم��

دارى. إن رئ�س خد�� (بول) لد�ه أوامرە.. لسوف تجدە
� �انتظارك مع صانع أقفال. �جب أن يتم اقتحام �اب مكت��

وتدخل وحدك. افتح القسم الذي عل�ه حرف E فإن اقتضت
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ورة حطم القفل. ثم خذ الدرج الثالث من أع� ��ل ما ف�ه ال��
� ارت�ا�� ل�نك ستعرف الدرج

من محت��ات. أخ�� أن أخ�� ��
الصحيح من محت��اته:

�عض المساحيق وزجاجة.. أر�د منك أن تأخذ هذا الدرج إ�
ب�تك �م�دان (�افند�ش).. أر�د أن يتم هذا ق�ل منتصف الل�ل
� غرفة

ة �اف�ة. عند منتصف الل�ل أر�د أن تكون وح�دا �� �ف��
االس�شارة الخاصة �ك، ثم �سمح بنفسك �الدخول لرجل
.. من ثم أعطه محت��ات الدرج. هكذا س�قدم لك نفسه �اس��

تكون قد فعلت المطلوب واستحققت تقديري األ�دي.

� أن أقول
«لو أ�رت ع� تفس�� لهذا الذي �حدث، ف�ك��

لك إن هذە األمور �الغة األهم�ة، و�س�ان أحد هذە التفاص�ل
.. � أو دماري العق��

ك �ذنب مو�� مهما �ان غ���ا قد يثقل ضم��
�
ّ وأنا مثقل �عذاب ال �مكن لمخلوق أن يتصورە.. فكر �� �

فكر ��
� �أنه قصة حك�ت وانتهت.. � ين�� عذا�� أن تنف�ذ طل��

صد�قك
. ج. ��
ملحوظة: �عد ما أغلقت هذا الخطاب شعرت بهلع �الغ..
�د ولم �صل الخطاب لك إال غدا.. لهذا � مكتب ال�� ل��ما خذل��
� أي وقت من

� يناس�ك ذلك �� � ال تنفذ المهمة إال ح��
�ا صد���
النهار.»

قرأت هذا الخطاب فت�قنت من أن زم��� مخبول تماما..

.. � ّ أن أفعل ما �طل�ه م�� ل�ن ح�� ي��ت هذا �ال شك فإن ع��
وأي طلب بهذا اإللحاح ال �مكن تجاهله.
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نهضت واستقللت ع��ة (ها�سوم) (3) وانطلقت إ� دار د.
� هناك ومعه نجار وصانع

(ج��ل).. �ان رئ�س الخدم ي�تظر��
أقفال. �ان �اب غرفة (ج��ل) ق��ا والقفل ممتازا.. وأقسم
النجار إنه س�ضطر إ� إحداث تخ��ب كث�� و�اد صانع األقفال

� انفتح ال�اب. ي�أس.. ل�نه �ان حرف�ا �ارعا و�عد ساعت��
أخذت الدرج المتفق عل�ه وعدت �ه إ� م�دان (�افند�ش)..

هناك تفحصت محت��اته.. �انت هناك �عض المساحيق
.. �

ل�ن لم ي�د أنها معدة �عنا�ة ك�م�ا��

لهذا توقعت أنها من إعداد (ج��ل) نفسه.. أما الزجاجة
ف�انت تحوي سائال أحمر �الدم نفاذ الرائحة.. أما ال�ت�ب ف�ان
. وقد � مذكرات بها �عض مالحظات تحت �ل واحدة تار�ــــخ مع��

. الحظت أن التوار�ــــخ تتوقف فجأة منذ عام م��

� تكررت ست � ال�� �انت هناك �لمات تتكرر مثل �لمة مرت��
مرات وسط عدة مئات من المالحظات..

وثمة مالحظة تقول فشل تام������� .. والحق�قة أن فه��
لألمر لم يتحسن.. فهذا سجل تجارب ت�ت�� - ��ل تجارب
�
(ج��ل) - �ال ن��جة عمل�ة. ك�ف ينقذ وجود هذە األش�اء ��

داري سمعة وعقل وح�اة زم��� الطا�ش؟

لماذا لم �جلب هذە األش�اء بنفسه؟ �لما راجعت القصة
� �فت ، و�رغم أن�� � أتعامل مع حالة مرض عق�� شعرت �أن��
� حالة ما إذا وجدت

� قمت �حشو مسد�� �� الخدم للنوم فإن��
� دفاع عن النفس.

نف�� ��



5456

ة ح�� دوت الطرقات ع� فلم تكد الساعة تدق الثان�ة ع��
.. لب�ت النداء فوجدت رجال صغ�� الحجم فسألته: � �ا��

- هل أنت من طرف د. ج��ل؟
: فقال ��

- نعم..

� إال � سمحت له �الدخول لم �طع�� ب�شارة متحفظة، وح��
� نظرة خلفه ع� ظالم الم�دان.. �ان هناك رجل

�عد ما أل��
، فشعرت � � مفتوحت�� طة ل�س �ال�ع�د يتقدم �عي��ه الساهرت�� ��
، و�ذ اقتدت � �أن الرجل متعجل. هذە المقدمات أثارت ر�ب��

. الرجل إ� غرفة االس�شارة ظلت �دي ع� سال��

� لم أرە من ق�ل �ان صغ�� اآلن بوس�� أن أراە بوض�ح فإن��
� �التعب�� ع� وجهه.. ذلك الم��ــــج الحجم، ل�ن أثار رع��
ا ول�س آخرا الغ��ب من القوة العضل�ة الهائلة والهزال. وأخ��

ذلك االضطراب الذي �س��ه القرب منه.

ّ من اللحظة األو� ما �مكن أن �
هذا الرجل الذي أثار ��

نصفه �الفضول المتأفف؛ �ان يرتدي ث�ا�ا �مكنها أن تجعل
الشخص العادي موضعا للسخ��ة.. �انت ث�ا�ا غال�ة الثمن
ل�نها واسعة جدا �ال�س�ة لحجمه.. ال�وال يتد� ع� قدم�ه
وقد ث�� الطرفان لمنعهما من لمس األرض.. وال�اقة واسعة

تغ� كتف�ه.
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.. فقد �ان هناك �
ل�ن هذە المظاهر لم ت�� رغ�ة الضحك ��

. � هذا المخلوق الذي �قف أما��
ء غ�� م��ــــح وغامض �� �

��
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ء عن هذا �
لقد شعرت �فضول عارم �� أعرف �ل ��

الرجل.. موطنه.. تار�خه. ثروته.. هذە المالحظات تحتاج إ�
ة ل�تابتها ل�نها لم �ستغرق أ��� من �ضع ثوان. مساحة كب��

� الواقع.. وصاح:
� ع� نار التوتر ��

�ان ض���

- هل حصلت عليها؟

�ان متلهفا إ� حد أنه وضع �دە ع� ذرا�� وهزها. أ�عدت
. � د��

ودة ثلج�ة �� � أشعر ب�� �دە ال��

� لم أحظ �عد �متعة - لحظة �ا س�دي.. ال ت�س أن��
معرفتك.. اجلس من فضلك..

وجلست ألعط�ه مثاال.. فقال:
.. درج.. أفهم.. � - أستم�حك عذرا �ا د. (النيون).. إن��

�ا قادمة.. وتحسس حلقه فأدركت أنه �قاوم ن��ة هست��

ت إ� الدرج الذي وضعته ع� األرض وقد غطيته أ��
�مالءة.

وثب عل�ه ثم توقف ووضع �دە ع� قل�ه.. سمعت أسنانه
� �ت خائفا �صدد تصطك ووجهه صار مخ�فا، إ� حد أن��

سالمة ح�اته وعقله.

اب�سم اب�سامة خائفة ثم أزاح المالءة.. فما إن رأى
� أجلس المحت��ات ح�� أطلق شهقة ارت�اح �الغة جعلت��

متحجرا. ثم �صوت حاول أن �جعله متماس�ا قال:

- هل لد�ك مخ�ار مدرج؟
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� بهزة
ء من الجهد وأعطيته ما طلب. فشكر�� �

نهضت ���
رأس وقاس �ضع قطرات من المحلول األحمر ثم أضاف
مسحوقا.. �دأ الخل�ط �فور و�تصاعد منه �خار.. ثم هدأ
� راض�ة ثم نظر �� � يرمق المشهد �ع��

التفاعل فراح ض���
فاحصا وقال:

- اآلن.. �� نحل المشا�ل ال�اق�ة.. هال كنت عاقال؟ هل
ات؟ أم أن الفضول � أغادر دارك حامال هذا دون تفس�� ك�� ت��
�س�طر عل�ك؟ فكر ق�ل أن تج�ب ألن األمر س�تم �ما ت��د..
ولسوف ت��� �ما أنت ال أغ�� وال أح�م.. أو تفتح أمامك منطقة
�
جد�دة من المعرفة وطرقا جد�دة للشهرة والقوة.. هنا.. ��
غرفتك.. ولسوف ترى أعج��ة قادرة ع� إفزاع الش�طان ذاته..

قلت بتماسك ل�س عندي:

�
- س�دي.. أنت تت�لم �األلغاز.. ولن �دهشك أن تجد��

� ط��ق الخدمات
� تماد�ت �� .. ل��� أسمعك دون تصديق كب��

� ال أستطيع التوقف ق�ل أن أرى مع�� � ال تفس�� لها، ح�� إن�� ال��
هذا..

- لسوف ترى �ا (النيون).. أنت الذي لم تصدق قط.. أنت
الذي لم تؤمن �الطب الخارق للطب�عة.. أنت الذي سخرت ممن

هم أع� منك علما.. انظر�
ووضع ال�أس ع� شفت�ه ورشف.

� هنا �خ.. تلوى.. �ش�ث �المنضدة.. محملقا �عين��
� وهو �شهق.. وفجأة �دأ ن�ع من التغ�� �طرأ.. �دا �أنما محتقنت��
�
.. و�� ي�تفخ.. صار وجهه دا�نا و�دا �أن مالمحه تذوب وتتغ��



5460

، والتصقت �الحائط.. وارتفعت اللحظة التال�ة وث�ت ع� قد��
� من هذە األعج��ة.. واستحال عق�� رع�ا خالصا �دي لتحمي��

- ر�اە�
كذا �خت مرارا ومرارا..

نحا نصف فاقد الو�� ي�ش�ث ب�د�ه �أنه .. م�� ألنه أما��
ي ج��ل)�� رجل �فيق من الموت، �ان (ه��

جعه ألدونه � الساعة التال�ة ال أستطيع أن أس��
ما قاله �� ��

ع� الورق، فقد رأ�ت ما رأ�ت وسمعت ما سمعت، وتعذ�ت
رو�� منه..

� اآلن �عد أن انت� هذا المشهد، مازلت أ�ساءل إن ل���
� ح��

ت ح�ا�� � كنت أصدقه.. فال أقدر ع� اإلجا�ة.. لقد اه��
� الل�ل

�� � � الس�ات.. وأشنع المخاوف تالحق�� الجذور، وفارق��
والنهار، وأشعر أن أ�ا�� معدودة...

لن أقول إال ش�ئا واحدا �ا (أترسون).. ولو استطعت أن
.. إن المخلوق �

تجعل عقلك �صدقه س�كون هذا أ��� مما �ك��
اف (ج��ل) معروفا � تلك الل�لة �ان �اع��

الذي زحف لداري ��
� �ل ركن من األرض �اعت�ارە

�اسم (ها�د).. وهم ي�حثون عنه ��
قاتل (�ارو)..

النيون
 

☆ ☆ ☆
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تق��ر د. (ج��ل) ال�امل عن القض�ة..
ام ة، أح�� �اح�� وة كب�� � العام --18 مال�ا ل��

ولدت ��
�ف ء �عد �مستق�ل �� �

، و�ان �ل �� �
�ن من رفا�� الح�ماء والخ��

�
. وحقا �انت أسوأ خطا�اي �� ذلك الم�ح الطا�ش �� � متم��

�ن، ل�نه �ان يتعارض ، وهو ما �ان �جلب السعادة ل�ث�� ط�ا��
� مظهر جاد صارم أمام

� أن أشمخ برأ�� وأ�دو ��
�� � مع رغب��

الناس.
� � مت�� الخاصة، وح��

� أخ�� هذا هو الس�ب الذي جعل��
� العالم، �دا �أنما

�لغت سن النضج و�دأت أ�حث عن موضع ��
. و�ان رجال آخرون �علنون عن �

� ح�ا��
أع�ش ازدواجا واضحا ��

� رسمتها هذە النوا�� من ح�اتهم، ل�ن األهداف العل�ا ال��
� أدار�ــها شاعرا �العار. ، جعلت�� لنف��

� قانون الح�اة الصعب، والذي هو
�دأت أفكر �عمق وعناد ��

� � فإن�� � كنت أتعامل �أسل���� أ��� ينابيع التوتر تدفقا. و�رغم أن��
. � � الناحيت��

لم أ�ن منافقا ع� اإلطالق.. كنت صادقا مخلصا ��
� ق والعار، �ما كنت أنا ح�� � � ال��

� انغمست �� كنت أنا ح��
� معالجة األلم والمعاناة. و�ان من المصادفة

كنت أعمل نهارا ��
� العلم�ة أل�� �ضوء ع� هذا الفهم الخاص

أن مجال اهتماما��
� المختلفة. و�دأت أتوصل إ� تلك

� أجزا�� للحرب الدائمة ب��
� الحق�قة.. �ل هو اثنان.

الحق�قة.. أن اإل�سان ل�س واحدا ��
�
� لم تتجاوز هذا المدي. ولسوف �أ��

� ألن معلوما�� أقول اثن��
�عدي من �جدون أن اإل�سان مجموعة من الشخص�ات

المستقلة المتناقضة.
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� العلم�ة، �دأت أفكر - كحلم
ومن األ�ام األو� الهتماما��

� عن �عضهما.. � إم�ان�ة أن أفصل الشخص�ت��
�قظة جم�ل - ��

هكذا تتخلص الح�اة من �ل ما �جعلها ال تطاق.

س�تحرر الجزء الفاسد ل�ع�ش ح�اته �ال لوم من توءمه
.. وال يثقل � ط��قه وعمله الخ��

المستق�م.. و�ستمر المستق�م ��
�ر. من سوء الطالع أن هذين ە ما �فعله توءمه ال�� ضم��

� أذهاننا.
� يتصارعان دوما �� التوءم��

� ع� � ظهر ضوء جان�� � هذە األف�ار، ح��
كنت غارقا ��

� التفاص�ل
� لن أدخل �� . ولس�ب�� الموض�ع من منضدة المخت��

� أرغمت ع� أن أتعلم أن أع�اء � هذا.. أوال ألن��
ا�� العلم�ة الع��

ح�اتنا م��وطة لأل�د إ� عاتقنا، فإن حاولنا الخالص منها �سقط
. علينا من جد�د بثقل أ���

� �انت غ�� مكتملة لألسف.
� أن أ�حا�� � س�ب�� ثان�ا ألن قص��

� � حاولت أن أركب عقارا �فقد القوى ال�� � أن أقول إن��
�ك��

تكون رو�� س�طرتها، ل�س�طر قوى أخرى أعرفها ج�دا وآلفها
.. � رو��

ألنها تع�� عن عنا� أقل سموا ��
ا ق�ل أن أضع هذە النظ��ة محك االخت�ار.. ترددت كث��
� أجازف �الموت ل�ن إغراء ا��شاف ف��د كهذا تغلب علمت أن��

ع� الحذر.

، وابتعت من متجر جملة � كنت قد أعددت وصف��
� � أنه آخر العنا� ال�� ال��ماو�ات ملحا معينا عرفت من تجار��

أر�دها.
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�ت العنا� وراقبتها تفور و�تصاعد
�
� ل�لة مشئومة رك

و��
�ت السائل � انت� الغل�ان �� � أنبوب اخت�ار.. وح��

دخانها ��
�شجاعة عجي�ة.

.. وغث�ان � عظا��
تال هذا ألم عظ�م وشعور �الطحن ��

مم�ت.. ثم �دأت هذە اآلالم تتال�� ��عة، وعدت لنف��
�أنما أعود من سقم شد�د.

ء جد�د ال �مكن وصفه.. �
�� .. � حوا��

ء غ��ب �� �
�ان ��

� أصغر سنا ومن جدته أنه ممتع إ� حد ال يوصف. شعرت �أن��
� رأ�� ومجموعة من الصور

وأخف وزنا.. شعرت �خفة ��
.. ح��ة للروح مجهولة ل�نها غ�� طاهرة.. � خ�ا��

تتالحق ��

� �ت عرفت مع أول شهيق من هذە الح�اة الجد�دة أن��
ي الخاص.. وشعرت ا.. أ�� ع�� مرات.. �ت ع�دا ل�� أ��� ��

.. �
�أنما هذە الفكرة �سكر��

تأملت �دي جذال �طزاجة هذا اإلحساس وهنا الحظت أن
� � مكت��

� صارت أ��� ضالة.. لم تكن هناك وقتها مرآة �� ب�ي��
� جلبتها خص�صا ألدرس ما � اآلن وأنا أ�تب، وال�� � �جان�� �ال��

ات. ّ من تغ�� �طرأ ع��

، من ثم قررت - مفعما �األمل � � داري نائم��
�ان الخدم ��

ت ال�احة � ش��� الجد�د.. ع��
والن� - أن أجرب أق� مدى ��

� أول مخلوق من هذا � عجب أن��
. فكرت �� ب�نما النجوم تنظر ��
الطراز ي��دى لعيونها الساهرة.

� داري..
مش�ت ع�� الردهات غ���ا ��
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� رأ�ت للمرة األول منظر (إدوارد ها�د)..
و�ذ وصلت حجر��

هنا �جب أن أت�لم �ش�ل نظري فقط، فال أقول ما أعرف، �ل ما
أعتقد أنه األ��� احتماال..

� الذي تحولت له اآلن، �ان أقل �ر من طب�ع�� إن الجزء ال��
نموا وأقل عنفوانا من الجزء الط�ب الذي تخلصت منه.. إن
� �ان مخصصا لل�فاح والعمل والفض�لة، لذا

�سعة أعشار ح�ا��
�ر أقل تدر��ا وأقل إنها�ا.. ولهذا ي�دو أن (ها�د) �ان الجانب ال��
صار أقل حجما وأخف وأصغر سنا من (ج��ل). و��نما �ان
ق ع� وجه واحد فإن ال�� �ان مكت��ا بوض�ح ع� الخ�� ���
وجه اآلخر. لقد ترك ال�� ع� هذا الجسد عالمة من ال�شوە

والتحلل.

� المرآة لم أ�ن
و�رغم هذا �لما نظرت لهذا الوجه القبيح ��

ح�ب. هذا أ�ضا �ان أشعر بنفور، �ل �األحرى أشعر بن�ع من ال��
ا وأحاد�ا �ال�س�ة �ا. �دا �� أقوى تعب�� أنا.. �دا �� طب�ع�ا و���

. � ها سحن�� � اعتدت أن أعت�� للسحنة المزدوجة ال��

� أص�� (ها�د) فما من أحد �ج� � ح�� ولقد الحظت أن��
� دون قشع��رة أول�ة غ�� مقصودة.. وقد قدرت اب م�� ع� االق��
.. و�ان أن هذا �س�ب أن ال��� جم�عا خل�ط من ال�� والخ��

ا خالصا. � ال��� �� (ها�د) وحدە ب��

� الثان�ة ت�تظر.. �ان ع� أن أعرف إن كنت قد �انت تج����
ّ أن أهرب ق�ل � �ش�ل ال �مكن استعادته، وع�� فقدت شخصي��

. � وق الشمس من ب�ت لم �عد بي�� ��
�ته.. � فأعددت القدح ثان�ة و�� هرعت إ� مكت��
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ومن جد�د عاد األلم.. وعدت لنف�� �شخص�ة وقامة
ي ج��ل).. ووجه (ه��

ق الط��ق الخطر. � تلك الل�لة وصلت إ� مف��
��

� بروح أ��� ن�ال أو مدفوعا بنوا�ا
لو كنت وجدت ا��شا��

ء مختلفا. �
شهمة، ل�ان �ل ��

لم �كن العقار ش�طانا وال مالئك�ا.. فقط هز �اب سجن
.. ل�خ�ج منه (إدوارد ها�د). ط�ا��

�
ما.. ب�نما �انت رغ�ا�� � السن معروفا مح��

كنت أتقدم ��
� يزداد سوءا يوم�ا.

� ح�ا��
�رة �حق.. وهذ التناقض الخطر �� ��

� �ت ع�دا لها. لم �عد لدي � قواي الجد�دة ح�� إن�� هنا أغرت��
م، وف�سور المح�� ب السائل ألودع فورا جسد ال�� خ�ار إال أن أ��

وأل�س ع�اءة (إدوارد ها�د).

� (سوهو).. ووجدت
ل �� � قمت �فرش و�عداد ذلك الم��

� الوقت ذاته
�� . ل أعرف أنها صموت و�ال ضم�� � لنف�� مديرة م��

ت خد�� أن من �د�� المس�� (ها�د) - وصفته لهم - �ملك أخ��
.. �ل وزرتهم وجعلت من � � بي��

الح��ة ال�املة للت�ف ��
� الثان�ة ش�ئا مألوفا لديهم. شخصي��

ء لـ (ج��ل) �
ثم كت�ت تل�م الوص�ة.. �ح�ث لو حدث ��

� أن أع�ش كـ (ها�د) دونما خسارة مال�ة. وهكذا تحص�ت �مكن��
�ما تصورت، من �ل جانب.. و�دأت أنتفع �الحصانة الجد�دة

. لوض��

ف�ما م�� �ان الناس �ستأجرون قتلة مأجور�ن �قومون
� مأمن.. كنت أول من فعل هذا

�جرائمهم ب�نما سمعتهم ��
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ما، ثم أن�ع هذە األش�اء � وسط الناس مح��
لمتعته الخاصة. أم��

� �حر الح��ة.
�لمحة �� وأغطس ��

� ح�� غ�� موجود� � هذا.. إن��
� أمان �امل.. فكر ��

كنت ��

� ثان�ة.. ومهما فعل (ها�د) ي.. أعط�� � أع�� �اب مخت�� دع��
� المخت�� رجال

فإنه يتال�� ك�قعة �خار ع� مرآة.. ثم تجد ��
ي ج��ل).. ما �سخر من أ�ة شبهة هو (ه�� مح��

� � �حثت عنها �ما قلت �انت منحطة.. وح�� إن الم�ات ال��
� كنت أشعر �دهشة من فسادي.

كنت أعود من إحدى جوال��

ي ج��ل) �ان �قف أح�انا مشدوها من أفعال إن (ه��
� العاد�ة وقد تجاوز (ها�د). ل�ن األمر �ان ال �خضع للقوان��
. �ان (ها�د) وحدە هو المذنب.. ب�نما (ج��ل) مقاي�س الضم��
�ع�ش ح�اته الطي�ة ور�ما �سارع ب�صالح ما أحدثه (ها�د) من

أذى..

� عشتها فأنا ال أعت�� � تفاص�ل الح�اة الشائنة ال��
لن أدخل ��

� كنت مسئوال عنها. أن��

فقط أذكر حادثا عابرا من القسوة نحو طفلة سّ�ب حنق
ّ أحد العاب��ن، وقد اتضح �� ف�ما �عد أنه ق��ب لك.. و�ان ع��
� بهم إ� ال�اب.. ثم

� أن آ��
�� أهدئ المتجمه��ن وأحفظ ح�ا��

أدفع لهم ش��ا �اسم (ج��ل)..

�
� أفلتت من هذا الخطر ��عا إذ فتحت حسا�ا �� ل���

م�ف مختلف �اسم (ها�د) نفسه.. وعن ط��ق إمالة �دي
� هذا. قل�ال للوراء صار هناك توقيع لق����
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ق�ل م�ع س�� (دانفرز) �شه��ن، خرجت طل�ا ل�عض
� ساعة متأخرة..

.. وعدت �� �
مغامرا��

ء غ��ب.. رأ�ت �
� شاعرا ���

� فرا��
� اليوم التا�� صحوت ��

��
� لست الحجرة الفاخرة والستائر ل�ن ش�ئا ظل �قول �� إن��
�� �

ة �� � تلك الغرفة الصغ��
�� �

ح�ث �جب أن أ�ون. �ل إ��
� جسد (ها�د).

(سوهو) ح�ث اعتدت النوم ��

� آلخر أغ�ب � هذا الشعور الغ��ب وأنا من ح��
رحت أفكر ��

� إحدى
� واحدة من ن��ات نعاس الفجر اللذ�ذة، وفجأة ��

��
لحظات ال�قظة نظرت إ� �دي..

ف.. ي ج��ل) �انت ت�دو ك�د مح�� � �� �د (ه�� إن ال�د ال��
� الضوء

� أراها اآلن �� ة ب�ضاء ثابتة مل�حة.. ل�ن ال�د ال�� كب��
األصفر لنهار (لندن) �� �د شاح�ة عليها �قع كث�فة من الشعر.

�انت �د (ها�د).

� شعور غامر
� ظللت أنظر لها نصف دق�قة، �� ال �د أن��

� الرعب.. مفاجئا �أنه ق�ع الصنج �الذهول ق�ل أن يتمل���
الموس�ق�ة. لقد استحال د�� ش�ئا �اردا رقيق القوام.

ي ج��ل) وصحوت حسن.. لقد دخلت إ� الفراش وأنا (ه��
(إدوارد ها�د).. ما تفس�� هذا؟

ثم �م��د من الرعب �ساءلت عن ك�ف�ة عالج هذا..
� المكتب..

�� � � الص�اح، والخدم مت�قظون، وأدو���
كنا ��

.. وأن أع�� الممر �
� خالل الفناء الخل�� و�� رحلة ع�� سلم��

حة. � والم��
الخل��
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؛ ل�ن أي جدوى لهذا إذا �ان ر�ما �ان ممكنا أن أغ�� وج��
؟ � مستح�ال أن أداري تغ�� قام��

ء � ة - تذكرت أن الخدم اعتادوا م�� ثم - شاعرا براحة كب��
ت � ع� قدر اإلم�ان.. وع�� � اآلخر.. ارتد�ت ث�ا��

وذهاب نص��
� هذە

ل ح�ث تراجع (برادشاو) مندهشا من رؤ�ة (ها�د) �� � الم��
� هذە الث�اب الغ���ة.

الساعة و��

و�عد ع�� دقائق �ان د. (ج��ل) قد عاد لمظهرە وجلس
يتظاهر ب�ناول طعام اإلفطار.

� معدومة.. إن هذا الحادث غ�� القا�ل �انت شهي��
�
� السا�قة، �دا �أنما �فقد��

�� � خ��
.. هذا االنع�اس �� للتفس��

� موض�ع وجودي
� عمق ��

� ع� الح�م.. و�دأت أفكر ��
قدر��

المزدوج.

ا وتغذي.. لقد الحظت � كث��
لقد تدرب ذلك الجزء من ذا��

.. و�أنما كنت مؤخرا �أن جسد (ها�د) قد صار أضخم وأ���
� عروقه أ��� سخاء..

� شخص�ته أن الدماء تجري ��
أالحظ وأنا ��

و�دأت أشعر �خطر �أنه لو طال األمر فل��ما اختل توازن
. � شخصي��

� األساس�ة.. ستص�� شخص�ة (ها�د) �� شخصي��

� مرة.. وهكذا لم تكن قوة العقار مطلقة، فقد خذل��
احتجت أح�انا إ� أن أضاعف الجرعة، وأح�انا - برغم خطر
الموت - إ� أن أضاعفه ثالث مرات.. وقد ألقت هذە المرات

�ظاللها ع� رضاي عن النتائج.
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� ضوء هذە التج��ة الص�اح�ة، �دأت أالحظ أنه لو
�� �

إال أ��
� الخالص من جسد (ج��ل)،

� ال�دا�ة ت�من ��
�انت الصع��ة ��

فقد �دأت تتخذ وجهة أخرى.

�
� جز��

ء �ش�� لهذا.. كنت أفقد التح�م �� �
�دأ �ل ��

� األسوأ.. و�ان ع�
� الثا��

� جز��
األفضل واألص�� و�دأت أندمج ��

.. � أن أختار أحد االثن��

كة، ل�ن الخصائص األخرى لم تكن ّ ذا�رة مش�� �
�ان لنص��

مقسمة �ال�ساوي..

(ج��ل) �ان شخص�ة مرك�ة فيها م�ل جشع، وقد شاركت
(ها�د) م�اته ومغامراته.. ل�ن (ها�د) لم �كن �ع�أ �ـ (ج��ل)

ل�نه يتذكرە �ما يتذكر لص الج�ال ال�هف الذي يتوارى ف�ه..
(ج��ل) ف�ه اهتمام األب.. و(ها�د) ف�ه ال م�االة االبن.

� �دأت أن أ�ون (ج��ل) معناە أن أفقد إش�اع الرغ�ات ال��
� ك��ــها محتقرا

� ح�ا��
أش�عها.. وأن أ�ون (ها�د) معناە أن أق��

�ال أصدقاء..

إن الصفقة ال ت�دو عادلة.. ل�ن هناك اعت�ارا آخر.. لو
� الحرمان ط�لة ح�اته، ب�نما

فقدت (ها�د) فإن (ج��ل) س�عا��
لو فقدت (ج��ل) فلن �شعر (ها�د) �فداحة ما فقدە.

ت �ما � اخ�� �ة، ل�ن�� � ضم�� ال���
هذا �اع قد�م جدا ��

.. � � الجزء الخ��ّ م��
س�ختار أ��� رفا��

فضلت الطب�ب المسن غ�� القانع الذي �ح�ط �ه األصدقاء،
وودعت التحرر إ� األ�د.. ودعت الش�اب والخطوات الوثا�ة
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� كنت (ها�د).. � عرفتها ح�� والمتع الخف�ة ال��

� لم أتخل عن قمت بهذا االخت�ار بتحفظ غ�� واع.. ألن��
�
� ظلت جاهزة �� � (سوهو) وال دمرت ث�اب (ها�د) ال��

الغرفة ��
.. � خزان��

ولمدة شه��ن كنت صادق العزم..

� �ق�لها ولمدة شه��ن عشت ح�اة تعوضها تلك المتع ال��
. الضم��

ل�ن مع الزمن �دأ ذعري األول �ضمحل..

� والشوق.. �أنما (ها�د) �قاتل من � آالم الحن�� �دأت تعذب��
داد ح��ته. أجل اس��

�ت وابتلعت
�
، رك �

� النها�ة �عد ساعة من الوهن األخال��
��

العقار.

ة �انت المش�لة أن هذا الش�طان �داخ�� �ان مق�دا لف��
ط��لة، لهذا خ�ج من م�منه يزأر.. كنت أدرك ح�� وأنا آخذ

العقار أن هناك قوة جد�دة ال �مكن كبح جماحها..

� رو�� عاصفة نفاد الص��
ال �د أن هذە القوة �� ما حرك ��
.. � � قا�لت بها األدب الجم لضحي�� ال��

وأقر أمام هللا أنه ما من رجل عاقل �ان س�فقد صوا�ه أمام
� طفل �ت الرجل �ال تعقل �أن�� استفزاز �س�ط كهذا.. لقد ��

�حطم لع�ة.
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� � كنت قد تحررت من �ل غرائز التعقل.. تلك ال�� ل�ن��
� �ان � حال��

نا سوءا ثابتا أمام اإلغراءات. و�� � بها أ���
�م��

� السقوط.. خضو�� لإلغراء ولو �ش�ل �س�ط �ع��

ّ وثارت.. و�لمح ال�� شوهت �
لقد صحت روح الجح�م ��

�ة.. واستغرقت الجسد المس�سلم شاعرا �السعادة لدى �ل ��
� التعب، عندها فقط توقفت شاعرا برعب وقتا ط��ال ح�� غلب��

�ارد..

� قد ضاعت ه�اء، وفررت
إذ زال الض�اب شعرت �أن ح�ا��

من م�ح الج��مة.. أرتعد..

مت ، فركضت إ� ب�ت (سوهو)، وأ�� � لل��
ازدادت شهو��

.. �
� �ل أورا��

ان �� الن��

ها المصابيح، شاعرا برضا � تن�� � الشوارع ال��
ثم انطلقت ��

� المستق�ل.. برغم هذا أ�ع
، أصمم الم��د منها �� � عن ج��م��

الركض مصغ�ا ألصوات خ� من �قتفون أثرى..

�عد قل�ل �ان (ها�د) �دندن أغن�ة ب�نما هو �خلط العقار
� نخب الم�ت.

�ه �� و���
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، � ي ج��ل) ع� ركب��ه دامع العين�� و�عان ما جثا (ه��
� �املة وقتها.. منذ

ورفع �د�ه إ� هللا شا�را.. لقد رأ�ت ح�ا��
� المهن�ة المنكرة

، ثم ح�ا�� � � �د أ��
� مش�ت و�دي �� الطفولة ح��
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� - إ�
للذات، ح�� وصلت - شاعرا �أن هذا �له غ�� حق���

� هذە.. أهوال ل�ل��
كدت أ�خ هلعا..

وحاولت �الدم�ع والدعاء أن أسكت طوفان الصور
� الدعاء �انت .. و��� ّ �

� ت�ثها ��
� راحت ذا�ر�� واألصوات ال��

.. � رو��
الصورة المرع�ة آلثا�� تحملق ��

، تالە شعور �البهجة.. لقد فلما �دأ هذا الت�ك�ت يتال��
.. لقد صار (ها�د) من اآلن مستح�ال سواء أردت � انتهت مش�ل��
� الجزء الط�ب من

ا ع� ال�قاء �� أو لم أرد.. لقد �ت مج��
.. �

ذا��

� تواضع قيود الح�اة الطب�ع�ة.. أوصدت ال�اب
لقد تق�لت ��

الذي اعتدت أن أخ�ج وأدخل منه وهشمت المفتاح..

� اليوم التا�� جاءت أخ�ار أن الجرم شوهد، وأن ذنب
��

(ها�د) واضح للعالم.. وأن القت�ل �ان معروفا عا�� القدر. لم
تكن ج��مة �ل �انت حماقة مأساو�ة.

� �رت لمعرفة هذا.. لقد صار (ج��ل) هو أعتقد أن��
ز أ�ادي .. دع (ها�د) �خ�ج رأسه لثان�ة واحدة ولسوف ت�� � ملج��

القوم �� تق�ض عل�ه وتقتله.

. و�مكن القول �
� المستق�ل أن أتحرر من الما��

أزمعت ��
� نجحت إ� حد ما.

�أمانة إ��

ة من العام األخ�� من أنت تعرف ك�ف �انت الشهور األخ��
.. لقد عملت جاهدا ع� تخف�ف معاناة الناس وأنت �

ح�ا��
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� فعلت ال�ث�� لآلخ��ن وأن أ�ا�� �انت تعرف هذا.. تعرف أن��
هادئة.

� تع�ت من تلك الح�اة الطاهرة النافعة. ال �مكن القول إن��
� كنت برغم هذا � نعمت بها حقا. ل�ن�� وأعتقد �دال من هذا أن��
مثقال �االزدواج�ة، فلما �دأ ند�� السابق �ضعف �دأ الجزء
ة � الف��

، والذي وجد نفسه مك�ال �األصفاد �� � المنحط م��
خ�ص له �االنطالق. ة، �دأ يزأر طال�ا ال�� األخ��

� إح�اء (ها�د).. إن تلك الفكرة �انت
�ال لم أفكر ��
� للجنون.. س�سلم��

�ان األمر يتعلق �شخ�� أنا.. لقد ت�فت كخا�� عادي
�ع�ش خطا�اە �ا، وسهولة سقطت ف��سة اإلغراء.

�
ا �مت�� �� ء.. وأي وعاء مهما �ان واسع� �

هناك نها�ة ل�ل ��
النها�ة..

.. و�دا �� لقد أدى اس�سال�� لل�� إ� إفساد توازن رو��
السقوط طب�ع�ا.. �أنه عودة لأل�ام القد�مة ق�ل أن أ��شف هذا

ال�شف.

�ان يوما صاف�ا من شهر يناير ح�ث ذاب الجل�د تحت
� السماء. و�انت حد�قة (ر�جنت) مفعمة

، ل�ن ال غيوم �� قد��
�أصوات طيور الشتاء وروائح ال��يع.

� داخ�� �لعق
� الشمس ع� مقعد ب�نما الحيوان ��

جلست ��
� قد صار خامال �عد �الت��ة لحم الذا�رة.. والجزء الرو�� م��

ل�نه ال يتحرك.
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� الصادقة .. أقارن ع��م�� � حو�� رحت أقارن نف�� �الجالس��
مع خمولهم..

.. شعرت � ن��ة من تأن�ب الضم�� � هذە اللحظة انتابت��
��

�غث�ان مروع ورجفة عات�ة.. ثم زالت الرجفة و�دأت أالحظ ت�دال
.. الم��د من الجرأة.. احتقار للخطر.. تحرر من � ط�ا��

��
ام.. � االل��

�
� تتد�� �ال ش�ل حول أطرا�� نظرت ألسفل فوجدت أن ث�ا��

الضامرة..
� مجعدة مشعرة.. � ع� ركب�� ال�د ال��
لقد �ت من جد�د (إدوارد ها�د)..

ما محب��ا.. اآلن �ت مطاردا �ال منذ لحظة كنت آمنا مح��
� المشانق.

ب�ت.. وقاتال معروفا تطارد��

�
� تماما.. لقد الحظت �� � ل�نه لم �خذل�� � صوا�� اه��

� الثان�ة أن ط�ا�� مرهفة، مرنة.. ولعل هذا هو الس�ب شخصي��
� عجز (ج��ل) عن االستمرار، تو�� (ها�د) � أنه ح��

��
المسئول�ة..

ها؟ �انت هذە ، فمن أين �� أن أح�� � � مكت��
� �انت �� أدو���

.. �
� ك�� � ب��

� أوشكت معها أن أهشم صد�� المش�لة ال��

، ولو حاولت الدخول من ال�اب لقد أوصدت �اب المخت��
ّ أن � إ� المشنقة.. �ان ع��

� خد�� واقتادو�� الرئ��� ألمسك ��
� (النيون)..

ألجأ لشخص آخر.. وفكرت ��
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ل�ن ك�ف أصل إل�ه؟ ك�ف أصل إ� م�انه؟ وك�ف �� - وأنا
زائر مجهول غ�� م��ــــح - أن أ�شف له عن كشف زم�له

ومنافسه (ج��ل)؟

� األصل�ة، وهو هنا تذكرت أن ش�ئا ��� �� من شخصي��
القدرة ع� ال�تا�ة بنفس الخط.

.. وهكذا صار الط��ق واضحا أما��

� قدر ما استطعت، ورك�ت (ها�سوم) ت�ب ث�ا�� قمت ب��
� شارع (بورتالند).

عابرة.. وانطلقت إ� فندق ��

�ان ش��� مضح�ا برغم أن هذە الث�اب تداري مأساة
� ضحكته. ضغطت ع�

حق�ق�ة، فلم �ستطع السائق أن �خ��
� ففرت ال�سمة من

� ونظرت له بن�ع من الغضب الش�طا��
أسنا��

� ظروف
� أ�ضا.. ألنه ��

وجهه.. وهذا من حسن حظه وح��
أخرى كنت كف�ال �أن أجرە من مقعد السائق ألقتله.

دخلت الخان �سحنة كئ��ة جعلت الموجودين يرتجفون
ي.. � مح��

فرقا.. لم ي��ادلوا نظرة واحدة ��

� لغرفة خاصة.. ح�ث قدموا �� ما
نفذوا أوامري واقتادو��

أ�تب عل�ه.
.. �ان (ها�د) المدافع عن ح�اته مخلوقا جد�دا �ال�س�ة ��

يهزە غضب غ�� عادي.. نهما �� يؤلم اآلخ��ن..

� غض�ه ب�رادة
ل�ن المخلوق �ان برغم هذا عاقال يتح�م ��

� أحدهما لـ (النيون) واآلخر لـ (بول).. وأرسل ق��ة.. كتب خطاب��
� مع تعل�مات صارمة �أن يتم �سج�لهما.. الخطاب��
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� الغرفة الخاصة، �قضم أظفارە.
جلس ط�لة اليوم ��

هناك تناول العشاء وجلس وحدە مع مخاوفه..

� ع��ة أجرة مغطاة تذرع شوارع
� المساء انطلق ��

و��
المدينة..

ال أستطيع القول إن طفل الجح�م هذا �ان ال �ملك أ�ة
ء ف�ه إال الخوف والمقت.. �

�ة.. ال �� صفة ���
� صدرە �العاصفة..

هاتان العاطفتان تضط��ان ��

� شعر أن السائق مرتاب، قام ��ف الع��ة � النها�ة ح��
��

� ع� قدم�ه.. ملفتا للنظر ب��ا�ه الواسعة الغ���ة..
وم��

� الشوارع األقل
� ��عة تطاردە مخاوفه.. يتوارى ��

م��
� تفصله عن منتصف الل�ل.. ازدحاما.. �عد الدقائق ال��

ذات مرة �لمته امرأة.. تعرض عل�ه ع� ما أذكر علب
� وجهها ففرت هلعا..

ثقاب.. ل�مها ��

� ّ رعب صاح�� �
� دار (النيون)، ر�ما أثر ��

� عدت لنف�� �� ح��
نوعا..

.. لم أعد أخ�� المشنقة.. �ل كنت أخ�� ّ تغ�� لقد طرأ ع��
أن أص�� (ها�د) ثان�ة..

�
، و�أنما �� � � حلم سمعت اس�ن�ار (ليون) لتج����

�� � و�أن��
.. نمت �عد إرهاق النهار نوما عم�قا �

حلم عدت لداري وفرا��
� منه.. ة أن تف�ق�� لم �ستطع ح�� ال�واب�س ال�ث��
� كنت منتعشا. � الص�اح نهضت واهنا ل���

و��
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.. ولم أ�س ما زلت أمقت فكرة الوحش الذي ينام داخ��
. � � داري ق���ا من أدو���

� كنت �� مخاطر اليوم الفائت.. ل���

�
� الفسحة �عد اإلفطار أنهل الهواء ال�ارد ��

�� �
كنت أم��

� ال �مكن وصفها � شعرت فجأة بتلك األحاس�س ال�� نهم.. ح��
� �سبق التحول. وال��

� ح�� �دأت من � إال للدخول إ� مكت��
لم أجد الوقت ال�ا��

جد�د أتلوى برغ�ات (ها�د)..

� هذە المرة إ� جرعة مضاعفة �� أعود إ�
احتجت ��

.. نف��

ل�ن لألسف� �عد ست ساعات وأنا جالس أرمق النار، �دأت
اآلالم من جد�د.. واستعملت العقار من جد�د..

� األ�ام التال�ة صار من الصعب جدا، و�معونة
�اختصار ��

العقار فقط، أن أحتفظ �الدكتور (ج��ل)..

�
� أ�ة لحظة.. �ل إذا غفوت قل�ال ��

صار من الممكن ��
� قد �ت (ها�د).. مقعدي أن أنهض غال�ا ألجد أن��

ون��جة لهذە اللعنة المستمرة واألرق الذي ح�مت �ه ع�
، أ��� مما ظننت ممكنا لإل�سان.. �ت �الفعل إ�سانا نف��
� العقل والجسد.. وال

منه�ا أفرغته الح� من محتواە.. واهنا ��
� األخرى..

ء واحد.. الخوف من ذا�� �
�� �

�فكر إال ��
ي�دو أن قوى (ها�د) �انت تنمو ع� حساب (ج��ل)..

و��دو أن كراه�ة مت�ادلة �شأت ب�نهما.
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من ناح�ة (ج��ل) �ان األمر غ����ا، فهو قد رأى �شوە
.. وسوف �موت المخلوق الذي �قاسمه �عض مظاهر الو��

معه.

� (ها�د) ��ل قدراته ع� الح�اة، �اعت�ارە ش�ئا
�ان �فكر ��

ء المخ�ف هو أقرب �
جهنم�ا وغ�� مادي.. واألسوأ أن هذا ال��

إل�ه من صديق أو زوجة.. إنه تحت جلدە.. وهو ي�تظر أ�ة
ز و���حه هو من الصورة.. لحظة �� ي��

ب�نما �ان كرە (ها�د) ألس�اب مختلفة.. �ان مضطرا
لالستعانة �ـ (ج��ل) �� يهرب من المشنقة، و�ان �عرف أنه

مكروە..

.. �خط ال�ذاءات والهرطقات ع� هوامش � لهذا �ان �ع�ث ��
.. ولو لم �كن �خاف � .. �دمر صورة أ�� �

.. �حرق خطا�ا�� � كت��
� معه.. الموت لقتل نفسه �� �قتل��

ل�ن ح�ه للح�اة مذهل..

� خوفه الشد�د من
� �ش�ثه المذهل �الح�اة.. و��

� أفكر �� ح��
� لحظة قنوط أن أقتل نف�� �� أز�له من الوجود..

أن أحاول ��
عندها أشعر نحوە ب�عض الشفقة.

� من الملح الذي لم
� الحق�ق�ة �� أن مخزو�� ل�ن مش�ل��

، �دأ ينفد. � أجددە منذ �دأت تجار��

أرسلت طل�ا للم��د منه وم�ج الخل�ط.. �دأ الفوران.. وع�
�ته ل�نه �ان �ال جدوى.. الفور ��

� نق�ت لندن �لها.. لسوف تعرف من (بول) ك�ف أن��
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� ألعتقد اآلن أن ما ج��ت من �ل هذا �ان �ال جدوى، و�ن��
� ، وهذە الشوائب المجهولة �� ال�� �

ملح أوال �ان غ�� ن��
أنجحت التج��ة..

مر أسب�ع، وهأنذا أن� آخر هذە األوراق تحت تأث�� ما ���
لدي من ملح..

هذە آخر مرة - ما لم تحدث معجزة - �فكر فيها (ج��ل)
� المرآة..

أف�ارە الخاصة أو يرى وجهه ��

، ألنه لو حدث التحول اآلن فلن � لقد وجب أن أن�� قص��
تنجو هذە األوراق من التدم�� إال �معجزة. ألن (ها�د) �أنان�ته

المذهلة س�مزقها �� ممزق.

والحق�قة أن المص�� المظلم الذي �طبق علينا، قد آذاە �ما
.. �

آذا��

� أص�� من جد�د - ولأل�د - �عد نصف ساعة من اآلن ح��
� مقعدي

هذە الشخص�ة ال���ــهة.. أعرف ك�ف سأجلس �ا��ا ��
أو أنهض وأذرع هذە الغرفة (آخر ملجأ �� ع� األرض) جيئة

�صا ألي صوت مهدد من الخارج.. وذها�ا م��

هل �موت (ها�د) ع� المشنقة؟ أم �جد الشجاعة لينقذ
ة؟ � اللحظة األخ��

نفسه ��
هللا وحدە �علم.. أما أنا فال أهتم.. هذە �� لحظة مو��

الحق�ق�ة.. وما س�حدث �عد هذا هو من شأن شخص آخر
سواي.
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، إنما أضع نها�ة لح�اة ذلك �
ا�� اآلن إذ أضع القلم وأن�� اع��

ي ج��ل). التعس (ه��
 

ر. ل. س��ف�سون - 1886
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دكتور ج��ل ومس�� ها�د
 

 

ات غ�� مفهومة قد طرأت ع� د. (ج��ل) الرجل ثمة تغ��
المهذب المحبوب.. لماذا يو�� ��ل ما �ملك للمس�� (ها�د)؟..
لماذا يثق �ذلك الرجل ثقة عم�اء؟. لماذا �عط�ه مفتاح دارە
ە؟.. لماذا ي�س�� ع� جرائمه جم�عا؟.. ومن هو ذلك ومخت��
المس�� (ها�د)؟.. ولماذا ظهر فجأة ل�مأل شوارع (لندن)

الض�اب�ة رع�ا وتوجسا.
 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

قائمة �أشهر أعمال (ر. ل. س��ف�سون)..
قصة ال�اب

(ها�د).. ال�حث عن مس��
د. ج��ل �ان مطمئنا..

قض�ة مقتل (�ارو)..
قصة الخطاب

حادثة د. (النيون) الغ���ة
واقعة النافذة
ة الل�لة األخ��

ح�ا�ة الدكتور النيون
تق��ر د. (ج��ل) ال�امل عن القض�ة..
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Notes

[←1]
� الصداقة والوفاء.. (دامون) قدم نفسه للسجن واإلعدام �دال

ب مثل �� - م��
من صد�قه (ب�ت�اس) إ� أن ين�� هذا األخ�� �عض أعماله.. وقد عاد (ب�ت�اس)

لصد�قه ق�ل اإلعدام �ما وعد..
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[←2]
)، و(س�ك) معناها (ي�حث).. � - هذا لعب �األلفاظ.. فـ (ها�د) معناها (�خت��

و(ها�د أند س�ك) �� لع�ة االستغما�ة عندنا..
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[←3]

� المؤخرة، واسمها �س�ة
� يركب سائقها �� - �� ع��ة �حصان وذات عجلت��

لمصممها (ها�سوم).
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

          العدد رقم (49)
 

 

 

 

 

ح�ا�ات مارك ت��ن
 

�قلم: مارك ت��ن
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
� ال�ت�ب رقـم

ء من التفص�ل عن (مارك ت��ن) �� �
ت�لمنا ���

18 من سلسلة (فانتاز�ا)، وأغلب الظن أن من �قرءون ال�ت�ب
الحـا�� قد قرءوا ال�ت�ب اآلخر؛ ل�ننا – من أجل من جاءوا
متأخ��ن - نحكـى �عض األش�اء عـن أهـم وأعمـق وأظرف أد�اء
أم���ا.. وهذا ال�الم، ل�س من عندي، ول�ن سبق أن قاله األد�ب

األم���� العظ�م (إر�ست ه�منجواى).

�
(صم��ل النجهورن �ل�م�س) هو االسم األص�� لـه.. ولـد ��

� نوفمـ�� عـام 1835، و�عان ما انتقلت
وال�ة (م�سـوري) ��

�
، وتو�� � خلدهـا فـي األدب األم���� أ�ته إ� ق��ة (هان��ال) ال��

� كفاحه المض�� من أجل ة، لي�دأ الص�� � سن العا��
أبوە وهو ��

� أد�ـه ف�مـا �عـد.. وأ���
ال�قاء، وهو ال�فاح الذي رسـم كـل خط ��

� مشوار ح�اته
شخص�ات كت�ه مارسـت الوجود فعال وقا�لها ��

الشاق..

� عامل ط�اعة، ثم استجاب لحلم قد�م طالما عمل الص��
،( � � نهر (المس�س��

راودە، هو أن �عمل ع� قارب �خاري ��
� كتا�ه (الح�اة ع�

و�انت له مع النهر قصة حب خلدها ��
..( � المس�س��

� أثناء الحرب األهل�ة عام 1861، و��
�عد هذا حارب ��

ة لم ي�سها قط: الحرب �� قتل مجموعة من �دورها خ��
�
األغراب الذين ال �شعر نحوهم �أي عداء، ولو قا�لتهم ��

ظروف أخرى لقدمت لهم العون أو طلبته منهم..
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� ج��دة محل�ـة �ـ
� الصحافة ��

�عد انتهاء الحرب عمل ��
(فرجي��ا)، واتخذ اسم (مارك ت��ن) وهو مصطلح �حري معناە

..( � � (المس�س��
) �عود أل�ام المالحة �� � م ع� اثن��

�
(عل

�انت ح�ـاة (مارك ت��ن) سلسلة من المصائب؛ فهو الطفل
المشاغب الذي ال �قول إال ما ي��دە مهمـا كـان قاسـ�ا أو م��را،
لذا ظفر �عداء الجميع.. وهو االقتصادي الفاشل الذي �طاردە
ق فوق � �ل لحظة، وهو ال�ا�س الذي رأى أخاە �ح��

اإلفالس ��
� دقائق �عدها.. ولم تكن

� ال�حر، ح�� إن شعرە شاب ��
سفينة ��

هذە آخر م��� ح�اته.

لقد مات ابنه األول، وتوف�ت أعز بناته، وتوف�ت زوجته
� أد�ه؛ لقد ازداد سخ��ة.. سخ��ة

وكـان لهـذا أثرە العج�ب ��
م��رة قاس�ة، ولسان �صعب إس�اته مهما حاولت، و�رغم هذا
�له �ان (ت��ن) �حتفظ �اآلراء األ�ـ�� �احـة وقسوة لنفسه،
� درجه، وكتا�ا

: كتا�ا �خف�ه �� � � �ل موضـ�ع كتـاب��
و�ان �كتب ��

�عرضه ع� الناس..

ا�د ح�� إنه من ال�تاب القالئل � و�انت شعب�ة (ت��ن) ت��
ى الناس الذين �انوا �قدمون حفالت قراءة جماع�ة، �ش��
� م�ح كب�� ل�صغوا إ� (ت��ن)

التذا�ر لها، فقط �� �جلسوا ��
وهو يتلو ما كت�ه..

.. إن قصصه �� مرآة صادقة شفافة للمجتمع األم����
شفافة إ� درجة أنهـا صـارت عالم�ة، وغدا الناس جم�عا
�ستمتعون �حـق �ـأدب هذا األد�ب العظ�م، مـهـمـا ت�ـاي�ت

ثقافاتهم وألس�تهم..
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� نفس الل�لة -
� (ت��ن)، �عدما رأى - ��

� عام 1910 تو��
و��

) �شق السماء، وهو ذات المذنب الذي شق السماء مذنب (ها��
ل�لة والدته، و�ش�ل مـا كـان (ت��ن) يتوقع و�رجو أن �متد �ه

ة� األجل ح�� يراە مرة ثان�ة وأخ��

د. أحمد خالد توفيق

☆ ☆ ☆
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أهم كتب (مارك ت��ن)..
اس) (1865). - الضفدع الوثاب من مقاطعة (�االف��

- أب��اء �الخارج (1869).

- مغامرات توم ص��ر (1876).

د �الخارج (1880). م���

- األم�� والفق�� (1882).

.(1883) � - الح�اة ع� المس�س��

ي فان (1884). - مغامرات ها�ل��

� �الط الملك آرثر (1889).
- شما�� ��

- نحو خط االستواء (1897).

ج) (1899). - الرجل الذي أفسد (هادل��

- صالة الجندي (1905).
☆ ☆ ☆
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المصـادر:
.(3) � : الخالدون. مطبوعات كتا�� � - د�ل �ارن���

جمة - فؤاد دوارة: هكذا كت�ـوا. الدار الم��ة للتأل�ف وال��
يونيو 1966.

نت. - ش�كة اإلن��

☆ ☆ ☆
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ملحـوظـة:

� �قراءة (مارك ت��ن) �مكن لألصدقاء المهتم��
�ة أن �جدوا أ��� وأهم أعماله ع� عناو�ن � �اإلنجل��

نت التال�ة: اإلن��

h�p://www.ibiblio.org/gutenberg/cgi-
bin/sdb/t9.cgi/ 19.cgi

h�p://www.gutenberg.org/index/by-
author/tw0. html
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ج) الرجل الذي أفسد (هادل��
-1-

ج) أ��� المدن استقامة منذ أعوام ط��لة، �انت (هـادل��
� المنطقة.. وقد حافظت ع� هذە السمعة �ـال تلوث

وأمانة ��
لمدة ثالثة أج�ال. و�انت ال�لدة فخورا بهذە السمعة إ� حد أنها

� المهد.
�انت تعلم األمانة ألج�ال من أطفالها الرضع ��

ظلت اإلغراءات �ع�دة عن هؤالء القوم، مما جعل أمانتهم
تزداد صال�ة وقوة.. و�انت ال�لدان األخرى تغار من هذا
التفـوق.. و�ن راحـت تقـول إن هـذا �له أمـر تـافـه. ل�ـن الجم�ـع
ج) مدينـة غ�� قا�لـة لإلفساد.. وأن قـول أي أجمـع علـى أن (هـادل��
� ج) ح�ـن �فارقها �حثا عن الفرص، �ع�� شاب إنـه مـن (هـادل��

� أي وظ�فة.
قبوله ��

� مضا�قة غ��ب عابر..
ج) �س��ت �� ل�ن حدث أن (هادل��

ج) �انت �لدة مكتف�ة ذات�ا.. ولـم ت�ـال والس�ب هو أن (هادل��
لحظـة �ـ�راء األغراب.. و�ن كـان مـن الح�مـة عمـل اس�ثناء لهذا
�
الغ��ـب �ـالذات؛ ألنـه كـان مـن الطراز الذي �حتفظ �المرارة ��

� ط��قة
قل�ه و�حب االنتقـام، وقد أم�� عاما �امً� �فكر ��

ا من االنتقام.. و�انت أفضل خططه تؤذي ع� األ��� عددا غف��
الناس.. ل�نـه كـان �ـ��ـد خطة تؤذي ال�لدة �لها، فال �فر منها

� النها�ة ظفر �فكرة موفقة..
أحد.. ��

قال لنفسه وهو �ضحك ضحكة ش�طان�ة:
- هذا هو ما سأفعله.. سأفسد أخالق ال�لدة..
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ج).. وصل إ� ب�ـت �عد ستة أشهر، ذهب إ� (هادل��
ة مساء.. �ان �حمل محاسب الم�ف حوا�� الساعة العا��
� لل��خ، ثم ق�ع ال�اب..

حقي�ة يتع�� بها وهو �قطع الفناء الخل��
جاء صوت امرأة �قول:

- تعال..

فتح ال�اب ودخـل ل�ضع حقي�تـه جـوار الموقـد، ثـم قـال
� تقرأ (مؤرخ اإلرسال�ات) جوار المص�اح: للعجوز ال��

؟ �
- هل �� أن أقا�ل زوجك لدق�قة �ا س�د��

� الص�اح..
� (برا�ستون) ولن �عود إال ��

- ال.. إنه ��

- ال مش�لة �ا مـدام.. فقط أر�د أن أترك هذە الحقي�ة
� نجدە.. أنا مجرد المغلقة �األختام ل�عطيها لمال�ها األص�� ح��
� فخر ورضا.. سوف أرحل ولن

� اآلن قد تمت �� غ��ب.. ومهم��
� المذكرة

وح �التفص�ل �� ء م�� �
�سم�� ع�� ثان�ة، و�ل ��

المث�تة ع� الحقي�ة..

� رحل غلبهـا �انت المرأة خائفة من الغ��ب، ل�ن ح��
الفضول ففتحت المذكرة:

- هذە الحقي�ة تحوي عمـالت ذهب�ة وزنها 160 رطً� وأر�ــع
أوق�ات (1)..

هرعت المرأة - م�� (ر�شاردز) - تغلق ال�اب والستائر
وأصغت قل�ال إ� صوت اللصوص ثم عادت تقرأ المذكرة:
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، ل�نـى مـد�ـن لـ (أم���ا) � - أنا غ��ب.. ولسوف أعود إ� وط��
ج) �ما حصلت عل�ه وأنا تحت علمها.. لقـد قدمت �� (هادل��

.. � خدمت��

� كنت مقامرا.. أقول (كنت).. وصلت الق��ة األو� �� أن��
ل�ال جائعا مفلسا.. كنت خجً� من أن أ�سـول، ل��� فعلت ذلك
�ن دوالرا.. �مع�� آخـر � ع��

� الظالم.. و�ان هناك رجل أعطا��
��

� بهـذا المـال قامرت وكونت ثروة و�دأت � الح�اة.. ألن��
أعطا��

ح�اة جد�دة.
� نص�حة خالدة لم أ�سها قط..

�ن دوالرا، أعطا�� ومع الع��
� لن أقامر ثان�ة. ل���

� أر�د أن تجدوە.. وأن �أخذ هذا أنا ال أعرف هذا الرجل، ل���
� إ� أمانة المـال ل��فه أو ي�ـددە أو �دخرە �مـا ي��د.. أنـا مطم��
هذە ال�لدة، وأعرف أن بوس�� الثقة بهـا.. �مكن�م أن تجدوا هذا

� تلك الل�لة..
الرجل عن ط��ق ملحوظـة قالـهـا لـي ��

.. ا�ت�ـوا محت��ات ح أن تجروا التح��ات �ش�ل شخ�� أق��
.. فإذا �

هذە الرسالة ل�ل من تعتقدون أنه الرجل الذي ساعد��
� قالها جاء من �قول إنه هو الرجل، فاسألوە عن الملحوظة ال��
� المظروف داخل الحقي�ة.. لو �انت ��

.. إنها مكت��ة �� ��
الملحوظة ذاتها فالرجل هو.. أما لو فضلتم أن تعلنـوا األمر،

� الج��دة..
وا الرسالة �� فا���

�
� قاعة اجتماعات ال�لدة ��

واطلبوا من المرشح أن �ظهر ��
� يوما من اآلن، و�قدم الثامنة مساء يوم الجمعة �عد ثالث��
جس) - م مسـ�� (ب�� � خطاب مغلـق موجـه إلـى المح��

ملحوظته ��
لو وافق ك��ما ع� المشاركة - ودعوە �حطم األختـام و�فتـــح
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ح م م
ى إن كـانت الملحوظـة صح�حة.. فإن �انت الحقي�ـة، ل��

صح�حـة أعطـوا المـال لصاح�ـه مـع ج��ل شكري..
جلست م�� (ر�شاردز) ترتجف من اإلثارة..

ان.. � هو الرجل المحظوظ.. نحن فقـ�� - فقط لو �ان زو��
ان ومسنان.. فق��

ثم تنهدت وقالت:

- ل�ن ل�س ع��زي (إدوارد) من �فعل هذا.. ل�ـس هو من
�ن دوالرا.. ل�ن هذا مال قمـار.. نقود خطيئة� �ع� غ���ا ع��

ال �ستطيع أن نلمسها.. ال أر�ـد أن أ�ـون �جوارها..
وابتعدت عن الحقي�ة:

- أتم�� لـو جـاء (إدوارد) وأخذها إ� المصـرف.. فلو أن لصا
جاء اآلن.. من المرعب أن أ�ون هنا مع هذە األموال..

ة ل�قول لها: � الحاد�ة ع��
عاد زوجها ��

�ــــح - أنا متعب جدا.. أنا مجرد ع�ـد لرجل آخر.. وهـو مس��
.. � � ب�ته �ل�س خف�ه الدافئ��

��
- أنا ح��نة من أجلك.. ل�ن ع� األقل لدينا اسمنا الط�ب..

.. �المناس�ة.. ما ء.. اغفري �� �
نعم �ا (ماري).. هذا �ل ��

� هذە الحقي�ة؟
الذي ��

حكت له زوجته القصة �املة.. فشعر �الدوار وقال:

- ماذا نفعله؟ هل نجري مخابرات شخص�ة؟ ال.. أعتقد أنه
ال �د من إعالن األمر.. س�جعل هذا �ل القرى األخرى �شعر
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ج).. �جب ة.. ألنـه مـا مـن غ��ب يتـهـور هكـذا إال مـع (هادل�� �الغ��
أن أذهب إ� الج��دة اآلن.

� هنا مع هذە �ا (إدوارد).. ك�� - ال.. ال.. ال ت��

ل�ن زوجها �ان قد ابتعد.. و�عد خطوات قا�ل رئ�س تح��ر
الج��دة فناوله المذكرة..

قال الرجل:
- ر�ما تأخرنا �ا مس�� (ر�شاردز).. ل�ن سأرى..

عاد الرجل لزوجته.. وكـان النـوم مستح�ً� ألن السؤال
�ن دوالرا � ال�لدة �مكن أن �ع� ع��

المـهـم كـان هـو: مـن ��
لغ��ب.. لم تكن هناك إال إجا�ة واحدة:

- �ار��� جودسان.

- الجميع �عرف هذا.. منذ ستة أشهر ح�� اآلن وال�لـدة
أمينة.. تحافظ ع� ممتل�اتها.. �خ�لة..

- هذا هو ما �ان �قوله..
- ولهذا �ان الجميع �كرهه..

- نعم.. ل�نه لم ي�ال.. �ان أفضل رجل مكروە ب�ننا..
جس).. م مس�� (ب�� �اس�ثناء المح��

جس) �ستأهل هذا.. ولن �ح�شد لـه المصلـون - �ان (ب��
جس) ل�سل�م ثان�ة.. ل�ن أل�س غ���ا أن �ختار الغ��ب (ب��

المال؟
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ا مما تعرفه الق��ة.. ل�س - (ماري).. ر�ما �عرفه الغ��ب خ��
الرجل س�ئا..

أصا�ت زوجته الدهشة:
- هراء��

ء �
- أعرف أنه ل�س س�ئا.. ل�ن نقص شعب�ته �عود إلـى ��

ء الذي أحدث �ل هذە الضوضاء.. �
واحد.. ال��

ء غ�� �اف.. �
ء واحد حقا�� �أن هذا ال�� �

�� -
� أنه �ان ب��ئا.

�� - (ماري).. أؤكد ���

.. فك�ف تعرف؟ - ال أصدق هذا ول�س بوس��

ف.. كنت الرجل الوح�د الذي عرف أنه � أن أع�� - �خجل��
� لم أجرؤ.. �ان ال�ـل س�نقلب بريء.. �ان بوس�� إنقاذە ل���

� لهذا.
ضدي.. لم �كن لدّي من الرجولة ما �ك��

فكرت الزوجة قل�ال.. �ان ال�اع م��را ل�نها حسمته
وقالت:

- كنت سأمنعك ع� �ل حـال.. ل�ـن تـرى ك�ف �فكر فينا
اآلن؟

� � أنه �ان بوس�� إنقاذە ح��
- هو؟ هو ال �شك لحظة ��

�انت القصة جد�دة ملته�ة، و�انت ال�لدة ستضعه ع� قض�ب
ي بهذا.. لهـذا توجهت إل�ه قطـار وتطردە (2)، لم �سمح ضم��
ة �اف�ـة ح�� هدأت األمور وأنذرته.. مـن ثـم غـادر ال�لـدة.. ف��

وعاد..
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- لو أن أحدا عرف..

ك ح�� ال - كنت أمـوت رع�ا من هذە الفكرة، ولهذا لم أخـ��
ة أ�قنت أن أحدا لن �شك �فتضح األمر ع� وجهك.. �عد ف��

، و�دأت أشعر �السعادة من أجل ما فعلت. ّ �
��

�
عادا ثان�ة إ� لغز حقي�ة الذهب.. و�دأت المحادثة تعا��

� النها�ة غرق
من وقفات ومقاطعات �س�ب التفك�� العميق.. ��

� التفك�� وتدر�ج�ا �دأ يرتب أف�ارە..
(ر�شاردز) تماما ��

� الصمـت، و�ـدا عدم
� نفس الوقت �انت زوجته غارقة ��

��
الراحة ع� حر�اتها.

�
�� �

فجأة نهض زوجها فاعتمر ق�عته، �أنما هو رجل �م��
ل.. ب�نما جلست زوجتـه مكت��ة و�أنما لم � أثناء النوم، وغادر الم��

� آلخر تغمغم: ل.. ومن ح�� � �شعر قط أنه غادر الم��
ان جدا.. من س�تأذى لـو؟ لن �عرف أحـد ول�ن... - ل�ننا فق��

� م��ــــج من
ثم أفاقت من غيب��تها ونظرت ألع� ثم قالت ��

الرعب وال�ور:

ا.. ر�ما ال.. ر�ما - رحل� ل�ن ل��ما تأخر.. ل��مـا تـأخر كث��
هناك وقت..

ووقفت تفكر وتطبق �ديها وتفكهما.
� حب..

ركعت جوار الحقي�ة وراحت تتحسس جوانبها ��
� .. وكـانت من ح�� � � عي�يها العجوز�ن ال�ا�ست��

ب�نما ظهر ب��ق ��
آلخر تغ�ب عن العالم وتردد من دون انقطاع:
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� بهذا - لو أننا فقط انتظرنا.. لـو انتظرنـا ولـم نـكـن متعجل��
الش�ل..

� الوقت ذاتـه عـاد (كوكس) رئ�س التح��ر لـدارە وأخ��
��

� ال�لدة
زوجته �القصة، واتفقا ع� أنه ال يوجد إال رجـل واحد ��

�ن دوالرا هو (جودسان).. �مكن أن �ع� غ���ا ع��
ظلت الزوجة شاردة قل�ال ثم قالت �أنما ت�لم نفسها:

- ال أحـد �عـرف بهذە القصـة سـوانا.. سـوانا وآل (ر�شاردز)..

�
� زوجته ����ة، ثم نهض ��

خـ�ج الـزوج مـن شـرودە وحملق ��
تردد ونظر لق�عتـه.. ثـم لزوجتـه فـي نـ�ع مـن ال�ساؤل الصامت.
ابتلعت الزوجـة ر�قهـا و�دً� مـن ال�ـالم هزت رأسها.. �عد لحظـة

صـارت وحدها ت�لم نفسها.

اآلن يه�ع (كوكس) و(ر�شاردز) ع�� الشارع المقفر من
.. � � مختلف�� اتجاه��

� ضوء الل�ل
� عند درج مكتب الط�اعة.. و�� تقا�ال الهث��

الخافت قرأ �ل منهما وجه صاح�ه
همس (كوكس):

- ال أحد �علم بهذا سوانا؟
جاء الرد الهامس:

.. وال مخلوق �
�� - وال مخلوق.. ���

.. - ألم يتأخر الوقت ��
، فسـأل (كوكس): � � الدرج، هنا قاطعهما ص��

�انـا �صعدان ��
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)؟ �
- هل هذا أنت �ا (جو��

- نعم �ا س�دي..
ك.. �د.. ال �شحن أي ب��د.. انتظر ح�� أخ�� - ال �شحن ال��

- لقد ذهب �ا س�دي..

- ذهب؟
� ال توصف.. � من خي�ة األمل ال�� � صوته رن��

�ان ��

� لـ (بركستون) و�ل - نعم �ا س�دي.. لقد تغ�� الجدول الزم��
ال�لدان الق���ة..

� لع�� دقائق.. ثم قال (كوكس): لم يت�لم أي الرجل��

- ماذا جعلك تتعجل بهذا الش�ل؟
: �

�انت اإلجا�ة �س�طة �ما �ك��

- اآلن أرى ذلك.. ل�ن لم أفكر قط ح�� فات األوان.. ل�ن
المرة القادمة..

- فلتذهب المرة القادمة للجح�م� لن تتكرر الفرصـة ولو
�عد مليون سنة..

ق الصد�قان دون تح�ة المساء، وجـرا نفسيهما �أنما ثم اف��
هما رجـالن من�ا �فقد حب�ـب.. وفـي كـل ب�ـت وث�ـت الزوجة

صائحة: حسن؟

�
ثم إنها رأت اإلجا�ة ع� وجه زوجها.. من ثم غاصت ��

المقعد شاعرة �األ�.
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� �ل ب�ت دارت مناقشات أ��� خشونة والتها�ا..
و��

قالت م�� (ر�شاردز):

- لو أنك فقط انتظرت.. لو توقفت لتفكر.. ل�ن ال.. ال �د
من أن تجرى إ� مكتـب الجـ��دة وت��� الخ�� للعالم �له..

. � �ال��� - �انت المذكرة تطالب��
- ال.. قالت ت�ف �ش�ل شخ�� لو أردت.

� الصخب الذي ستحدثه القصة،
� فكرت �� - ر�ما.. ل���

ج).. والفخر الذي ستجل�ه لـ (هادل��

- أعرف هذا.. ل�ن لو أنك فقـط توقفـت لتفـكر.. لعرفـت أن
الـرجـل المع�� م�ـت فـي ق�ـرە �ـال ور�ث.

ولما �ان المـال س�ذهب إ� من ي��دە �قـوة.. ولما كـان أحد
لن يتعذب..

� ال��اء فراح الزوج ي�حث عما يهدئها..
ثم انفجرت ��

- لقد �ان هذا مكت��ا أن..

� ي�حث المرء عن مخ�ج ء مكتوب؟ ح�� �
- مكت��ا.. �ل ��

� أنه كتـب لنـا أن نح�� نحـن بهذا المـال؟
لغ�ائه.. لم ال تفكر ��

� تفس�� إرادة السماء؟
ومـن أعطاك الحق ��

ا تجد�ف�ا.. �ان هذا خطأ.. �ان هذا تفس��

� �ا (ماري) أننا تدر�نـا.. حتـى صـارت طب�عة - ل�نك تعرف��
ء يتعلق �

� �كون هناك �� � هذە الق��ة أال ن�ساءل ح��
ثان�ة لنا ��
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�األمانة.. وها نحن أوالء نرى ك�ـف تصدعت هذە األمانة
. �

الصناع�ة عندما برز أول إغراء حق���

- (إدوارد).. أنا مؤمنة أن أمانة هذە ال�لدة متعفنة مثل
.. مثل أمانتك.. إنها �لدة منحطة.. �خ�لـة.. �ال أ�ة فض�لة � أمان��
� مخادعة.. كنت سوى هذە األمانة المزعومة.. أعتـرف لـك �أن��

� دون أن أعرف..
كذا ط�لة ح�ا��

ء ذاته. �
- حسن �ا (ماري).. أنا أشعر �ال��

� النها�ة قالت الزوجة:
وساد الصمت.. ��

- أعرف ف�م تفكر �ا (إدوارد)..
�دا عل�ه الخجل وسمت من ض�ط متل�سا.. فقالت:

ء ذاته.. �
� ال��

- ال مش�لة.. كنت أفكر ��
- ل�كن.. قوليها..

�
- كنت أفكر ماذا لو أن أحـدا خمـن مـحتـوى المذكرة ��

� تحـوى الملحـوظـة التـي قالـهـا (جـودسـان) الحقي�ـة.. تلك ال��
� الص�اح ونضع

للغـ��ب.. سـنقف مراقب�ـن حتـى �فتـح المصـرف ��
الحقي�ـة ف�ـه.. اآلن لندخـل الفراش..

- لننام؟
- �ل لنفكر..

� الوقت ذاته �ان آل (كوكس) قد فرغـا مـن الجـدل، وراحا
��

� قالهـا (جودسان) � محتوى الملحوظة ال��
� عمق ��

�فكران ��
� ألـف دوالر.. � �ساوى أر�ع�� للغ��ب.. الملحوظة ال��
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� ال�لدة مفتوحا ح��
ق �� أما الس�ب الذي جعل مكتب ال��

هذە الساعة، فهو أن مندوب ج��دة (كوكس) كـان �مثل و�الة
(أسوش�تد برس) هنا.. نقصد أنه �مثلها فخ��ا ألنـه لم �كن ينجح
� �لمـة تق�لها الو�الة.. ل�ن � كتا�ة ثالث��

� العام ��
إال أر�ــع مرات ��

هذە المرة �ان األمر �ختلـف.. لقـد أرسلت له الو�الة تقول:
ء.. 1200 �لمة. �

أرسل القصة �املة.. �ل ��
� العالم..

شعر الرجل �أنه أ��� الرجال فخرا ��

� ال �مكن ج) - المدينة ال�� � الص�اح التا�� �ان اسم (هادل��
و��

� الوال�ات المتحدة..
إفسادها - ع� �ل لسان ��

وراح الناس ي�ناقشون حول الغ��ب وحقي�ة الذهب.. وعـن
� الرسالة.

ال�لمات المذكورة ��

☆ ☆ ☆



5511

-2-
ة.. مذهولة.. ج) لتجد نفسها شه�� صحت (هادل��

وخ�ج مواطنوها ال�سعة ع�� األهم يتصافحون..
�ة ازدادت �لمـة � يب�سمون.. و�قولون إن قوام�س اللغة اإلنجل��

ج) �مع�� (ن��ه).. جد�دة �� (هادل��

وا الحقي�ـة.. ثـم �ـدأ ركض الجميع إ� الم�ف ل��
وا الحقي�ة و�كتبوا عنهـا مـن جد�د.. الصحفيون �أتون ل��
والتقطوا الصـور لل�ن�سة وقاعة االجتماعات ح�ث س�تم
االخت�ار.. التقطوا صورا للجميع ح�� (جاك هال�داي) الص�ـاد

�اء.. صديق األطفال وال�الب الضالة.. م�ح الط�اع قل�ل ال���

�ل الوجوە �انت ت�دى رضا حالما.. وسعادة عل��ة ثم �دأ
.. ب�طء شد�د. التغي��

ات.. ما عـدا (جاك هال�داي) ر�ما ما �ان أحد ل�الحظ التغ��
ء.. لقد �دأ �ل�� ملحوظات ضاحكة �

الذي �ان �الحظ �ل ��
�
عن الناس الذين ال ي�ـدون �ذات السعادة �ما �انوا أمس.. ��

ود وا�شغال ال�ال.. النها�ة أعلن أن الناس ي�دو عليهم الهم وال��
� �ل فراش �ان أحد أعالم ال�لدة �قول لزوجته شاردا:

��

� قالها (جودسان)؟ - ترى ما �� الملحوظة ال��
فتهز زوجته رأسها وتقول:

� ذهنك؟ أ�عـد الفكرة
- ال تفعل.. ترى أ�ة أش�اء م��عة ��

عنك �ا� عل�ك..
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�
� الل�لة الثان�ـة والثالثـة.. هنـا ت�ـدأ الزوجات ��

و�تكرر األمر ��
� �قلن اض �صوت أضعف فأضعف.. ثـم تـأ�� الل�لة ال�� االع��

فيها:
.. � - فقط لو استطعنا التخم��

و�وما �عد يوم �انت سخ��ة (هال�داي) ال تطاق.. ل�نها
� لم تعد فيهـا � ال�لدة المهمومة ال��

ة �� �انت الضحكة األخ��
�سمة واحدة..

وهكذا مرت ثالثة أسابيع ولم يبق إال أسب�ع واحد.

�ان هذا يوم الس�ت �عد العشاء.. ل�ن شوارع المدينة �انت
خال�ة �دال من الم�ح وال�سوق.

� � الردهة.. تع�س��
لقد جلـس (ر�شاردز) وزوجته العجوز ��

�فكران.. لقد صارت هذە عادتهما.. لقد ماتت و�س�ت عادتهما
ثرة الراض�ة أو ز�ارة � الح�ا�ة والقراءة وال��

القد�مة ل�ً� ��
ان.. �ل الق��ة تجلس ان.. لم �عد أحد يت�لم أو يزور الج�� الج��

� البيوت.
قلقة صامتة ��

تل�� (ر�شاردز) رسـالة فنظـر لـهـا نظـرة عـابرة.. ثم أل�� بها
ع� المنضـدة وعاد إ� آماله المح�طة.. �عد ثالث سـاعـات
تع�ـت زوجتـه وتأه�ـت للذهاب إ� الفراش دون مسـاء الخ�ـر..

ثم رأت الخطـاب فرمقتـه �ال اهتمـام.

ى ما � سمع صوت ارتطام.. ه�ع ل�� ا ح�� و�ان زوجها جالس�
هناك، ل�ن زوجته صاحت:

.. أنـا سـع�دة جـدا.. اقرأ الخطاب.. اقرأە.. �
� وشـأ�� - دع��
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وفعل.. التهم الخطاب وعقله ي�سارع.. �ان الخطاب من
وال�ة �ع�دة.. و�ان �قول:

- أنا غ��ب �ال�س�ة ل�ما ل�ن هذا ال يهم.. لقد وصلـت
� من المكس�ك، وعرفت بهذە القصة.. أنتما ط�عا ال لوط��
� أعرف.. أنا الوح�ـد الذي تعرفان من قال تلك الملحوظة، ل���

�عرف.
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لقد �ان هذا (جودسان).. لقد عرفتـه ج�دا منذ أعوام.. لقد
� تلك الل�لة وكنت ض�فه حتـى جـاء قطار

مررت �ق��ت�م ��
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�
منتصف الل�ل.. سمعته �ذكـر تلك الملحوظة للغ��ب ��

� زقاق (هال)..
الظالم.. �ان هذا ��

لقد ت�لم (جودسان) عن �لدت�م وعن�م.. وقد ذكر الجميع
ته حسنة نوعا �خصوصهم.. �السوء ف�ما عدا ثالثة �انت ن��

.. هؤالء الثالثة أنـت ء أ��� �
أقول (حسنة نوعا).. ال ��

� يوم ما أد�ت له خدمة عظ�مـة.. و�نـك لم
ضمنهم.. قال إنك ��

ك كهـا لـك ول�� تكن تعرف ق�متها، و�نه لو �ان �ملك ثروة ل��
اللعنة ل�ل الق��ة.

.. ومـن حقـك أن تحصـل ع� إذن أنـت ور�ثـه الشـر��
ج) األمانـة والصـدق، لذا الذهب.. وأنـا أعـهـد ف�كـم آل (هـادل��
سأذكر لـك تلـك الملحوظة وأنا مطمئـن إلـى أنـه لـو لـم تـكـن أنـت،

فـإنك سـت�حث عـن الرجـل المقصـود..

: أنت لم تنحـدر إ� � قالها (جودسان) �� الملحوظة ال��
ار.. اذهب وأصلح نفسك.. مرت�ة األ��

 

هوارد ل. س��ف�سون..
 

صاحت الزوجة:

- آە �ا (إدوارد)� أنا سع�دة جدا.. لقد أردنا هذا. إن المال
لنا.. واآلن أنت حر من (بنكرتـون) وم�فـه.. لـم تعد ع�دا ألحد..

� أط�� فرحا.. أشعر �أن��
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وجلس الزوجان شاع��ن �سعادة لم �ظفرا بهـا منذ أ�ـام
الخط�ة.. فقـد صـارت ح�اتهمـا روت�نـا ثابتا ال يتغ�� ح�� جلب

الغ��ب المال.. وقالت الزوجة:

- أوە.. �م أن هذا حظ حسن أنك أد�ت هذە الخدمـة لـ
.. لـم أح�ـه قـط ل�نـي أح�ـه اآلن.. ومن � (جودسان) المسك��

الجم�ل أنك لم تذكر هذا المعروف قـط أو ت��ا�� �ه..
قال (إدوارد) مرت��ا:

- م م م.. (ماري).. أنت ت��ن..

- كف عن الغمغمة واحك �� �ـا (إدوارد).. ال�ل يؤمـن أنه
� هذە الق��ة، واآلن يتضح �� أن

�انت هناك روح واحدة ك��مة ��
؟ هذە الروح �� أنت.. لماذا ال تقول ��

- ل�ن �ا (ماري).. ال أقدر..

- لماذا ال تقدر؟ لماذا ال تقدر؟
� أقسم أال أت�لم. - ألنه جعل��

� حدة:
نظرت له ��

� بهذا؟
�� - جعلك تقسم؟ لم تخ��

� أ�ذب؟ - وهل تحس�ين��
وضعت �دها ع� رجله وقالت:

ا فل�حمنا هللا من - ال.. ال.. لقد ابتعدنا عن ط�ائعنا كث��
ة تتهاوى من � ح�اتك.. ل�ـن أش�اء كث��

هذا.. أنـت لـم تكذب ��
تحت أقدامنا اآلن..
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�ان (إدوارد) شارد الذهن.. ألن عقله �ان �حاول تذكر أ�ة
خدمة قدمها لـ (جودسان) ع� اإلطالق..

وهكذا ظـال سـاه��ن.. (مـاري) سع�دة مشغولة.. (ر�شاردز)
مشغول ل�نه ل�س سع�دا.

هل سبق له أن أدي خدمة لـ (جودسان)؟ �الطبع.. هنـاك
�لمات (جودسان) نفسـه.. �� الدل�ـل الـذي ال �دحض.. إذن قد

استقرت هذە النقطة.

ل�ن (س��ف�سون) �اتب الرسالة لـم �كـن واثقـا تمـامـا مما إذا
�ان (ر�شاردز) هو من قدم الخدمة.. �ل إن األول واثق من أن
(ر�شاردز) لو لم �كن هو المقصود فلسـوف �ذهب لي�حث عن

. �
مقدمها الحق���

نقطة أخرى: ك�ف ظـل اسـم (ر�شاردز) فـي ذهـن
(س��ف�سون) �ل هذە األعوام ولم �خلطه �اسم آخر؟ هذا
� األمر وجدت أن هذا دل�ل �اف ع� أن

جم�ل.. �لما دققت ��
(ر�شاردز) هو من قدم الخدمة.

� هذە المسألة..
هكذا قرر أن يتخلص من التفك�� ��

ة تلح عل�ه.. �ــــح اآلن.. ل�ن هناك مش�لة أخ�� إنه مس��
�الطبع هو قد قدم خدمـة.. هذا مؤكـد.. ل�ـن مـاذا كـانت

الخدمة؟

�جب أن يتذكر وأال �خلد للنوم ق�ل أن يتذكرها.. لذا فكـر
ء �

وفكر.. لم ي�د له أي احتمال معقوال.. لم ي�د له أي ��
كه له.. �ستحق المال الذي تم�� (جودسان) أن ي��
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� تجعل رجال ممتنا إ� هذا الحد؟ إنقاذ ما ن�ع الخدمة ال��
روحه� ال�د أنه كذلك..

تذكر ك�ف حاول ذات مرة أن �غ�� شخص�ة (جودسان)،
و�م جاهد لهذا.. �دا له أنه حـاول ثالثة أشهر.. ل�ن إذ فكـر ثان�ة

ء.. �
ة شهر.. ثم أسب�ع.. ثم يوم.. ثم ال �� وجد أنها ف��

لقد تذكر اآلن أنه نصح (جودسان) ل�ن األخ�� نصحه �ـأن
�ذهب إ� الجح�م وال يتدخل ف�ما ال �عن�ه..

اح فاشل.. إنه لم ينقذ روح (جودسان).. إذن.. هذا االق��

�عد قل�ل خطرت له فكـرة أخـرى.. هل أنقذ ممتل�ـات
(جودسان)؟ ال.. لم �كن لدى الرجل ممتل�ات..

هل أنقذ ح�اته؟ ال.. و�ال ل�ان تذكرها..

ل�نه ع� الط��ق الصحيح.. إن عقلـه �عمـل �ـأفضل كفاءة
له اآلن..

� من التفك�� المض�� - �ان ينقذ ح�ـاة لذا - خالل ساعت��
(جودسان).. لقد أنقذهـا ��ل الس�ل الممكنة.. وفـي كـل مرة �ان
ينقذ الرجل �ش�ل ج�د، ثم إذ �قنع نفسه �أن هذا حـدث فعـال،

ا �جعـل األمـر مستح�ً�. كـان �قـا�ل تفص�ـال عس��

مثً� �ال�س�ة للغرق، �ان �غطس فـي المـاء و�جـذب
(جودسان) إ� الشط ب�نما جمهور غف�� يهلـل و�صفق.. ل�ن ما
� تصديق أن هذا قد حدث، �انت مجموعة تفاص�ل

إن ي�دأ ��
ز له.. �انت المدينة ستعرف القصة.. و�انت (ماري) مزعجة ت��
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ستعرفها.. �ان س�ذكر �ل التفاص�ل �دً� من أن تكون الذكرى
خدمة عظ�مة لم تكن تعرف ق�متها..

وهنا تذكر أنه ال �ستطيع الس�احة ع� �ل حال..

لحظة.. هناك نقطة تناساها أو �سيها.. ال�ـد مـن أن تكـون
الخدمـة خدمـة عظ�مـة.. ول�نـه لـم �ـعـرف ق�متها.. هذا س�سهل

ال�حث..

وج فتاة حسناء حلوة اسمها � منذ أعوام �اد (جودسان) ي��
(نا��� ه��ت).. ل�ن لس�ب مـا لـم يتم التوافق، ومـاتت الفتاة
� (جودسان) ع��ا.. و�مرور الوقت ا��سـب المرارة واحتقار

و���
ي.. ق�ل موت الفتاة وجـد أهـل ال�لدة أو ظنوا أنهم الج�س ال���
� عروقها.. وخ�ـل لـ (ر�شاردز) أنه هو

�� � وجدوا �عض الدم الزن��
.. وخ�ل إل�ـه أنـه أخـ�� الق��ة.. وأن � من وجد هذا الدم الزن��
ت (جودسان) و�ــهذا نجا من الزواج �الفتاة.. و�ــهذا الق��ة أخـ��
�كـون قـد أسـدى لـه خدمة عظ�مة.. ول�نه لم �عرف ق�متها.. �ل
� الواقع دون أن �عرف أنه أسداها.. ل�ـن (جودسان) عرف

��
� ترك ثروة لمنقـذە.. �ل هذا

وذهب إ� الق�� راض�ا راغ�ا ��
واضح، و�لما فكر ف�ه �دا له أ��� وضوحا..

� أخلد لفراشه �ان �ذكر األمر �أنمـا حـدث وهكذا ح��
أمس.. �ل إن خ�اله صور له (جودسان) �شكرە ع� هذە

الخدمة..

� الوقت ذاته أنفقت (مـاري) ستة آالف دوالر ع� ب�ت
��

جد�د لها، ثم نامت..
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�د �سعة ع�� خطا�ا � ذات الل�لة أوصـل سا�� ال��
��

.. ولم يتماثل مظروفان.. ولم تتماثل � � ال�لدة المرموق�� لمواط��
الخطا�ات �الداخل.. ل�ن الص�غـة كـانت واحـدة.. و�لهـا بتوقيع

(س��ف�سون).. وقد فعل الجميع مـا فـعلـه (ر�شاردز)..

حاولوا تذكر أ�ـة خدمـة قامـوا �ـهـا لـ (جودسان).. ب�نمـا �انت
الزوجات ساهرات ينفقن المال.. لقد أنفقـت الزوجات 130

ألف دوالر معا.

� الص�اح الحظ (هال�داي) رضا الزوجات و�ورهن.. ولم
و��

ا لهذا. �جد تفس��
� عي�يها..

� قا�ل م�� (ول�وكس) الحظ ال�شوة الهادئة �� ح��
فسأل نفسه:

؟ � - هل رزقت قطتها �قط�طت��

ء من هذا.. لقـد الحظ �
وسأل الط�اخ عن هذا، فلم �كن ��
الط�اخ سعادتها و�ن لم �جد لها س��ا.

� رأى السعادة المزدوجة ع� وجه (شاد��� ب�لسون)، وح��
ە أن انه قد ك� رجله.. ل�ن ال�حث أخ�� تأ�د من أن أحد ج��

هذا لم �حدث.

) ف�انت تقول بوض�ح إن � أما السعادة ع� وجه (ش�ل��
حماته ماتت.. ل�ن هذا �ان خطأ آخر.

ة س�تات حسب أما (بنكرتون).. فقد �دا �أنما ع�� ع� ع��
أنها ضاعت.. ل�ن ال.. وهكذا.. وهكذا.

� النها�ة قال (هال�داي) لنفسه:
��
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�
- من المؤكد أن هناك �سعة ع�� مواطنا �حلقون ��

السماء.. ال أعرف الس�ب..

�
�ان هناك بّناء من الوال�ة المجاورة، قد أ�شأ لنفسـه عمـً� ��

هذە الق��ة غ�� الواعدة.. والفتته معلقة منذ أسب�ع.. لم �أته
ز�ون واحد.. و�ان الرجل من الطراز ��ــــع القلق، وقـد نـدم ع�
ت األمور.. لقد جاءت له أنه اختار هذە الق��ة.. ل�ن اآلن تغ��

أ��� من زوجة اليوم تقول له:

.. ل�ن ال تقل ش�ئا ألحد.. نحن � - تعال إ� دارنا يوم االثن��
� البناء..

نفكر ��

� هذە الل�لة كتب الب�ته
ة دعوة ال�ـوم.. �� تل�� إحدى ع��

وطلب أن تفسخ خطبتها مع خطيبها.. قال إنها �ستطيع أن
تظفر �ع��س أع� مقاما �م�ل �امل.

ء جد�د تماما: حفل راقـص جم�ل.. �
�� �

فكّ�ر آل و�لسون ��
ا أحدا �الحق�قة ل�نهما قاال إنهما �فكران.. لو أقمنا هذا لم �خ��

الحفل فلسوف ندعو�م حتما..

وقال الناس �عضهم لل�عض: هذان مجنونـان.. ل�ـس لديهما
� لهذا..

المال ال�ا��

�عض الناس لم �كتفوا فقـط �ـالحلم �اإلنفاق، �ـل أنفقـوا
وا بيوتا، وأثاثا وث�ا�ا وج�ادا.. ثم �دأ ن�ع من القلق فعً�، واش��

ء لم �ستطع (هال�داي) فهمه: �
ع� الوجوە، وهو ��

- قط�طات آل (ول�وكس) لم تمت ألنها لم تولد قـط.. لـم
ء.. �

تنقص الحمـوات.. ولـم �ك� أحـد رجلـه.. لـم �حـدث ��
فماذا استجد؟
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ج�س).. أل�ام م (ب�� �ان هناك رجل آخـر متح�� هو المح��
�دا له أنه �لما ذهب لم�ان �ان الناس �قتفـون أثـرە و�راقبونه..
�
و�لما وجد نفسه وحـدە كـان رجـل �دنو منه ل�دس مظروفا ��

�دە و�قول:
� قاعة االجتماعات مساء الجمعة..

- �فتح ��

� �أنه مذنب.. كـان يتوقع أن �كون هنـاك مـن
ثم �خت��

�طـالب �الحقي�ـة.. و�ن كـان �شـك فـى هـذا ألن (جودسان)
. � مـات، ل�نـه لـم يتوقع أن يوجـد كـل هـؤالء المطالب��

� جاء اليوم المحدد �ان معه �سعة ع�� مظروفا.. وح��

☆ ☆ ☆
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-3-
� المدينة بهذا البهاء من ق�ل..

لم ت�د قاعة االجتماعات ��

� نهايتها �األعالم، ومت�اعدة ع�
لقد تمت تغط�ة المنصة ��

الجدار �انت ز�نـة مـن الرا�ات.. واألعمـدة ملفوفة �األعالم، �ل
هذا إلبهار الغ��اء والصحافة.

�ان الم�ان مزدحما.. تم احتـالل الـ 412 مقعدا مث�تا والـ 68
� المقاعد.. وكذا � الممر ب��

� وضعت �� مقعدا إضاف�ا وال��
وضعت مقاعد ع� الدرجات.. وع� الم�ح تراصت �عض
المقاعد ع� ش�ل حـدوة حصـان، جلـس عليهـا المراسلون

شد�دو األهم�ة والذين جاءوا من �ل صوب..

� ث�اب �اهظة الثمن نوعا، و�ن �دا ع�
�انت ال�ساء ��

�حات �أنما لم �عتـدن � �ل�سنها أنهن غ�� مس��
ال�سوة الال��

هذا.. ور�ما �شأ هذا االنط�اع من عدم اعت�اد ال�لدة ع� رؤ�ة
� ث�اب كهذە من ق�ل..

هاته ال�ساء ��

ة فوق المنصة تم وضع حقي�ة الذهـب ع� منضدة صغ��
ح�ث يراها ال�ل..

راح ال�ل ينظـر لـهـا �اهتمـام مشتعل.. اهتمـام شغوف �س�ل
لعا�ه.. اهتمام كئ�ب ح��ن.. إال أن هناك �سعة ع�� زوجـا
�
� رفق وحـب.. وراح الذكـور منهم يرددون ��

كـانوا ينظرون لها ��
�
� س�شكرون بها التصفيق والتها�� �هم الخطب المرتجلة ال��

� س�تلقونها حاً�.. ال��
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ة من ومن آن آلخر �ان �ل واحد منهم �خ�ج ورقة صغ��
اجع ما بها منعشا ذا�رته.. جي�ه ل��

جس) م (ب�� � نهض المح�� ، ل�ن ح�� �ان هناك �الم كث��
ووضع �دە ع� الحقي�ـة، كـان بوسعه أن �سمع صـوت

الم�كرو�ات و�� تمضغ طعامها.. فقد ساد الم�ان صمت تام.

ج) ح� قصة الحقي�ة الغ���ة.. ثم راح يت�لم عن (هادل��
� عرفت �األمانة والصدق.. وعن أن هذە السمعة �� �حرارة.. ال��

� ال �قّ�م �مال.. مفخرة ال�لدة الوح�دة.. السمعة التـي هـي كـ��
والذي جعلته العنا�ة اإلله�ة أ��� أهم�ة.

اهة غ�� القا�لـة لإلفساد � و�التا�� صـارت ال�لدة رمزا دائما لل��
(تصفيق).

- ومن هذا اليوم إ� يوم الدين، س�كون �ل منكـم مسئوً�
عن نفسه وحارسها.. هل �ق�ل �ل واحد ف��م هذە الثقة

.. ء �خ�� �
الغال�ة؟ (موافقة صاخ�ة).. إذن �ل ��

انقلوا هذە الرسالة ألطفال�م وأطفال أطفال�م.. اليوم نقـاؤ�م
فوق الشبهات.. فتأ�دوا من أن ي��� كذا.. اليوم ل�س ب�ن�م من
� أن �لمس قرشا ال �خصـه.. تأ�دوا مـن أن ي��� األمر

يرغب ��
كذلك.. كونوا ع� هذا الشـرف مق�م�ـن.. (سنفعل� سنفعل�)..
ل�س هذا هو الم�ان المناسب لنقـارن أنفسنا �اآلخ��ن.. �عض
هذە المجتمعات ينظر لنا �غلظة.. إن لهم ط��قهم ولنا ط��قنا..
.. (تصفيق).. لقد انت� �ال�� �ا أصدقاء، � لنكن �ذلك قانع��
اف فصيح لرجل غ��ب عن مجتمعنا �ما وتحت �دي اآلن اع��
� هذا المجتمـع مـن فضـائل.. و�فضله س�عرف العالم لأل�ـد مـن

��
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نحن.. ال أعرف اسم هذا الغ��ب ل��� �اسم�م أعلن له امتناننـا..
وأطلب أن ترفعـوا أصوات�م �التأي�د..

ة ال �أس ت الجدران �الشكر لف�� � � واه�� نهض الجميع مهلل��
بها.

جس) �دە إ� جي�ـه م (ب�� ثم جلس الجميع ومد المح��
وأخ�ج منه قصاصة من ورق..

راح �قرأ ب�طء و�ش�ل مؤثـر علـى ح�ـن راح الجالسون
� �ساوى � ش�ه غيب��ة إ� هذە الوث�قة السح��ة، ال��

�صغون ��
�ل �لمة منها س��كة ذهب.

: أنـت لـم � قلتها للغ��ب المكروب �� - الملحوظة ال��
ار.. اذهب وأصلح نفسك.. تنحدر إ� مرت�ة األ��

ثم قال:

- اآلن سنعرف ما إذا �انت هذە الملحوظة �� نفس تلك
� الحقي�ة.. فإذا ث�ت هذا - وهو كذلك – فسوف

الموجودة ��
تكون هذە الحقي�ة مل�ا لمواطن من مواطن�نا، سوف �ص�� من
� أرجـاء األرض..

ة �� � جعلت �لدتنا شه�� اآلن رمزا للفض�لة ال��
مس�� (ب�لسون)��

� ن��ة من التصفيق، ل�ن ع�
تأهب الجميع لالنفجار ��

ب الجميع.. عكس هذا �دا �أنما الشلل ��

ساد الصمـت العميق لدق�قـة.. ثـم تـعـالت موجـة مـن
الهمسات ع�� الم�ان.. �لها بهذا المع�� تق���ا:
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�ن - (ب�لسون)؟ هلم� هذە خدعة مفضوحـة.. �ع� ع��
دوالرا لغ��ب؟ (ب�لسون)؟

� طرف القاعـة وقف
ثم الحظوا ش�ئا آخـر.. الحظوا أنه ��

(ب�لسون) وقد ح�� رأسـه.. وع� الجانب اآلخـر وقف المحا��
� الوضع ذاته..

(و�لسون) ��
استدار الرجالن وت�ادال النظر.. وسأل (ب�لسون):

- لَم تقف �ا مس�� (و�لسون)؟

ح للجميع � ذلـك.. ر�مـا تتفضـل أنـت و���
- ألن �� الحق ��

لماذا تقف أنت؟
� كت�ت هذە الورقة.. - ��ور �ا س�دي.. ألن��

. - هذا ت���ف وقح� أنا كت�تها بنف��
جس) ل�ص��ه الشلل.. هنا جاء دور (ب��

لقد وقف ينظر نظرة خاو�ـة إلـى أول الرجل�ـن، ثـم لآلخر..
ولم �در ما �فعله.
: قال المحا��

- أنا أسـأل رئ�س الجلسة أن �قرأ االسم الموقـع �ـه ع�
الورقة..

هكذا عاد لرئ�س الجلسة وع�ه، وقرأ االسم:
� ب�لسون).

- (جون أنتو��
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- هكذا� ماذا بوسعك قولـه اآلن؟ وأي اعتذار �مكنك
تقد�مه �� ولهذا االجتماع ع� التدل�س الذي ج��ته اآلن؟

� ألنهمك علنا �السطو ع� - ال اعتذارات �ا س�دي.. و�ن��
ج�س)، واس��دال �سخة وقعت � �انت مع مس�� (ب�� � ال��

مذكر��
� مـا جـاء عليها أنت بها.. ال توجد ط��قة أخرى �مكنك بها تخم��

� األح�اء أعرف � ال�لمات.. .. أنا وحدي من ب�� �
� مذكر��

��

�ان من الممكن أن تحدث فض�حة، وقد الحظ الجميع أن
.. �ان � ال �انوا �دونون هذا �له ��عة �المجان�� � كتاب االخ��

ال�ث�� ��خون (مقعد.. مقعد��)..
جس) �مطرقته وقال: م (ب�� طرق المح��

- دعونا ال ن�س مقتض�ات الل�اقة.. لقـد حـدث خطأ ل�ن
� مظروفا وأنا

ء.. لو �ان مس�� (و�لسون) قد أعطا�� �
هذا �ل ��

.. أذكر اآلن أنه فعل، فهو مازال م��

� جي�ه، وأخ�ج خطا�ا وفتحه.. ثم نظر ف�ه
ثم مد �دە ��

مذهوال قلقا.. ل�ح ب�دە �ط��قة م��ان�ك�ة مندهشة، وحاول أن
�قول ش�ئا ثم اس�سلم فتعالت األصوات:

- قل ش�ئا.. اقرأە�
� أثناء النوم:

لذا �دأ يت�لم �من �س�� ��

: أنـت لـم تنحدر � قلتهـا للغ��ب التعس �� - المالحظة ال��
ار تماما.. اذهب وأصلح نفسك.. إ� مرت�ة األ��

ودوت الص�حات: غ��ب� مذهل� ما مع�� هذا؟
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جس): قال (ب��
- إن عليها توقيع مس�� (و�لسون)�

هنا صاح (و�لسون):
� قد �قت..

- هذا ين� األمر.. كنت أعرف أن مذكر��
قال (ب�لسون):

- �قت؟ سأعلمك ك�ف أنه ال أنت وال أي شخص من
نوعك �مكن أن �جرؤ ع�...

صاح رئ�س الجلسة:
- النظام أيها الس�دان.. النظام� أرجو أن تجلسا�

� ذهول، عندما نهض (تومسون) صـانع
�ان الجميع ��

الق�عات.. �ان يتم�� لو �ان من ال�سعة ع�� محظوظا، ل�ن
رص�دە من تجارة الق�عات لم يؤهله ل�كون مرموقا.. قال:

ح أن �ال الس�دين ع� حـق؟ - س�دي.. هل �� أن أق��
ل��ما قال �الهما ذات ال�لمات للغ��ب...

هنا نهض الد�اغ الذي �ان حاد الط�اع وقال:

� �ل مائة عام.. ل�ـن
�� � - ط�عا.. هذا قد �حدث مرت��

�ن دوالرا لغ��ب� المستح�ل هو أن �ع� أي منهما ع��

وتعا� التصفيق
قال الد�اغ:
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� كـان ء أ��د.. أحد هذين الرجل�� �
- اآلن س�دي هناك ��

�
ق السمع أل�ارە العائل�ة.. ول�س �� يتلصص ع� اآلخر و�س��

� أرى أن �ليهما لمان�ة �سوء.. إن�� ا�� هذا ما �مس الروح ال�� اق��
جدير بهذا.. وأرى أنه لو �ان أحدهمـا قـد سمع اآلخر �ح��

القصة لزوجته، فسوف نعرف هذا اآلن..
جاء صوت �سأل:

- ك�ف؟

- سهل.. �الهما لم �ذكر الملحوظة بنفس ال�لمـات.. كنتم
.. � � الورقت�� ستالحظون هذا لوال المشاجرات ب��

- ما هو الفارق؟

� الحقي�ة لعرفنا
- �لمة (تماما).. فلو أننـا فحصنا الورقة ��

.. (الهـدوء �ا سادة.. الهـدوء).. من من � َمن ِمن هذين الدجال��
هذين المغام��ن.. (النظام �ا سادة.. النظام).. من من هذين
الس�دين (ضحك وتصفيق).. �ستحق أن �كون أول نصاب
� ستص�� جح�ما له من اآلن � مدي�تنا.. ال��

عد�م األمانة ي�شـأ ��
فصاعدا�

.. � � الحقي�ـة وأخ�ج منهـا مظروف�ـن مغلق��
م �دە �� مد المح��

وقال:

- أحد هذين �قول: ال ُ�فحص إال �عد قراءة �ل المطال�ات
� الورقة:

تب ��
�
المقدمة للرئ�س.. اآلخر كتب عل�ه: االخت�ار.. ك

� قالهـا لـي � نصف المالحظـة األول ال��
ال أر�د الدقة ال�املة ��

المحسن.. ألن �المها غ�� مهـم و�سـهل �س�انه.. ل�ن ال�لمات
ة مهمة جـدا.. وما لم �ذكر لك هذە ال�لمات ة األخ�� الخمس ع��
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ة �دقة �مكن�م اعت�ـار المطالب نصا�ا.. لقد �دأ المحسن األخ��
ّ �أن قـال إنه ال �ع�� النصائح إال ف�ما نـدر.. ل�ن نصائحـه إ��
� قالها �� لن أ�ساها عظ�مـة الق�مـة ح�ـن �عطيها.. والنص�حة ال��

ار تماما.. أ�دا: أنـت لـم تنحدر إ� مرت�ة األ��
هنا تعالت األصوات:

- هذا �سوى األمر.. (و�لسون)� (و�لسون)� خط�ـة.. خط�ة�
هنا دق الرئ�س ع� المنضدة وصاح:

� أ�مل�
- نظاما �ا سادة� النظام� دعو��

� عاد الهدوء واصل القراءة.. وح��

.. ألن خطا�ـاك �
- اذهب وأصلح نفسك.. تذكـر �لمـا��

ج).. حاول ستجعلك تموت وتذهب إ� الجح�م أو إ� (هـادل��
أن تختار الخ�ار األول.

ساد صمت عميق.. ثم �دأت سحا�ة مـن الغضب تخ�ـم
.. ثم �دأت السحا�ة تعلو، و�دأ شعور مـن � ع� الجالس��

االبتهاج، �دا �أنما �ان يتوارى �صع��ة عظ�مة..

وح�� الغ��اء والصحفيون رءوسهم، وأخفوا وجوههم
�أ�ديهم، وحاولوا التماسك �قوة ال �مكن وصفها.

� الضحـك، وحتـى المـحـتـرم
ثم فجأة انفجر الجميع ��

.. واعت�� الحضور أنفسهم جس) لم �ستطع التماسك أ��� (ب��
وقد تم إعفاؤهم من الرسم�ات، وقرروا االستمتاع بهذە الم��ة
م إ� أق� حـد.. وكـان ضح�ا ط��ً� لذ�ذا أنـهـاە المح��

جس).. الذي وجد هذە ال�لمات الجادة: (ب��
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- ال جدوى من مداراة الحق�قة.. هذە المسألة عظ�مة
ف �لدتنا.. إنها تصفع سمعتنا.. إن اختالف �� � الخطر.. إنها تع��
� � مس�� (و�لسون) و(ب�لسون) ألمـر خط�� ألنه �ع�� ال�لمات ب��

أن أحـد هذين الس�دين أو �ليهمـا ارتكـب ج��مة �قة..

�ان الرجالن �جلسان معدو�� الح�لة، ل�ن سماع هذە
ال�لمات جعل ال�ه��اء ��ي فيهما، فقال الرئ�س:

- اجلسا..
فأطاعا..

� خطر.. هل أتمـادى فأقول
فيهما معا �� - المش�لة اآلن أن ��

� خطر ال ف�اك منه؟ �الهما لم �ذكر ال�لمـات �الغة
إنهما ��

األهم�ة..
ە، وأضاف: ثم صمت ح�� �ستجمع الصمت تأث��

� أسأل ء كهذا.. إن�� �
- هناك ط��قة واحـدة �حدث بها ��

الس�دين عما إذا �ان ب�نهما تواطؤ؟
ودوى صوت الناس �قولون:

- قد ظفر بهما معا..

لم �كن (ب�لسون) معتادا ع� الطوارئ لذا جلس معدوم
الح�لة، ل�ن (و�لسون) كـان محام�ا.. فهـب شـاح�ا قلقا وقـال:

� ح هذە القض�ة األل�مة. يؤسف�� � أطلب مهلة ح�� أ�� - إن��
أن أقـول مـا سـأقول ألنـه س�س�ب أذى ال �مكـن إصالحه لمس��

متـه. والذي آمنت دوما �أنه (ب�لسون) الذي طالما قّدرته واح��
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ف � �جب أن أت�لـم.. وأع��
�� أقـوى مـن أي إغراء.. ل�ن إنقـاذا ل��

� ورقة االخت�ار..
� قلـت للغ��ب �ل ما ذكر �� ب�عض العار أن��

� الج��دة قررت أن أطالب �حقي�ـة الذهب،
� قرأت الخ�� �� وح��

فهذا حقـي تماما.. �جـب أن تفهموا أن امتنـان الغ��ب لـي ل�لتهـا
لـم �عرف حدودا.. لقد قال �� ل�لتها إنه مستعد �� يرد جم���

� موقف ح�ج كهذا..
�� � � لم أتصور قط أن �ضع�� ألف مرة.. ل���

� هـذا
ء لمجتم�� أمام قومـي.. �� � أردد �لمات ��� �جعل��

ض أن �حوي االجتمـاع ال���ـم؟ كـان هـذا مستح�ً�.. كـان المف��
� �دأت بها �المـي.. لـو كنتـم اخت�ارە فقط ال�لمات المهذ�ة ال��
ء ذاته.. لـن تتوقعوا هذە الخ�انة واإلساءة.. �

مـكـانـي لتوقعتم ال��
� ة األو� ال�� � ال�لمات الخ��ّ لهذا ��ل أمانة كت�ت ع� ورق��

كت � أحدهم ف��
ت�ت�� �ـ (اذهب وأصلـح نفسك..) ثم نادا��

� مظروف..
الورقة ق�ل أن أضعها ��

ثم استدار ونظر ب�طء إ� (ب�لسون) وانتظـر لحظـة ثـم قال:
� كـان مس�� � عدت لمكت�� - أطال��م �أن تالحظوا هـذا.. ح��

.. � (ب�لسون) �غادر �ا��
� لحظة �ان (ب�لسون) ع� قدم�ه ��خ:

��
- هذە كذ�ة.. كذ�ة مش�نة��

قال الرئ�س:
- اجلس.. مس�� (و�لسون) هو الذي يت�لم اآلن..

وشد أصحاب (ب�لسون) الرجل وأجلسـوە.. ب�نمـا قـال
(و�لسون):
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- تل�م �� الحقائق ال�س�طة.. وح�ـن عدت للمكت�ـة �انت
� موضع مختلف.. ل�نـي لـم أعلـق أهم�ـة ع� هذا.. إن

المذكرة ��
احتمال أن �قرأ (ب�لسون) خطا�ات اآلخ��ن أمر لم يرد �� ب�ـال..
� العالم الذي

�فا.. واآلن أنـا الرجل الوح�د �� ألنـه كـان رجً� ��
�ف.. لقد انتهت �ستطيع أن �قول ل�ـم مـحتـوى الورقة �ش�ل ��

.. � �لم��

� العالم مثل خط�ـة ج�دة �قدر ع� إر�ـاك الجهاز
ء �� �

ال ��
العق�� و�فساد عواطف جمهور غ�� مدرب ع� ح�ل الخطا�ة.

وقد جلس (و�لسون) راض�ا عن نفسه ب�نما ارتجت القاعة
�موجات التصفيق..

، ب�نمـا صـرخـوا فـي � وراح األصحاب �صافحونه مهنئ��
(ب�لسون) ولم �سمحوا له ��لمة واحدة.

م: صاح المح��
- ول�ن دعونا �ستمر �ا سادة.. �ستمر..

� النها�ة ساد صمت معقول.. وقال صانع الق�عات:
��

- و�م �ستمر �ا س�دي؟ لم يبق إال �سل�م المال..
وتعالت ص�حات الناس:

- هذا حق.. تقدم �ا (و�لسون).. تقدم..

� (و�لسـون) علـى أعناقهم وتأه�ـوا وحمـل �عـض المتحمس��
لحمـله إ� المنـصـة.. هنـا تعـا�� صـوت الرئ�س:
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- النظام� عودوا لمقاعد�م.. أنتم ت�سون أن هناك ورقة
�جب أن تقرأ...

ثم تذكر فقال:

� أن أقرأ هذە الورقة ق�ل مطالعة �ل
- �س�ت.. ل�س من ح��

المطال�ات..

ثم مد �دە لجي�ه وأخ�ج ورقة.. نظر فيها �عنا�ة.. �ـدا عل�ه
الذهول.. فصاح الناس:

- ماذا هنالك؟ ت�لم..
قال:

: أنت لم تنحدر إلـى مرت�ة � قلتها للغ��ب �� - المالحظة ال��
ار.. اذهب وأصلح نفسـك.. توق�ـع مـسـ�� (بنكرتون) مدير األ��

الم�ف..

تحرر جح�ـم المـ�ح مـن عقـالـه، ح�� أوشك الناس ع�
ال��اء.. والصحفيون لم �عودوا �كتبون إال (ن�ش فراخ) ال �مكن
� هذا العالم.. وهب �لب أفزعته �ل هذە الضوضاء

قراءته ��
فراح ي�بح.

وتصايح الناس:

اهـة�� حتـى لـو لـم نحـص � - نحـن أثـ��اء�� رمـزان لل��
(ب�لسون)�

�� � - �ا لـ (و�لسون) ال�ا�س� لقد �ان ضح�ة لص��
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م �أمر �الصمت، وأخ�ج ورقـة هنا تعا� صوت المح��
جد�دة وراح �قرأ:

.... وأصلح نفسـك.. توقيع مسـ�� � - المالحظة ال��
(ج��جوري بي�س)..

دوت األصوات �اإلعصار:
اهة�� � - أر�عة رموز لل��

� لممر الخـروج، نهض �عض الرجال ال�سعة ع�� متجه��
ل�ن األصوات تعالت:

- أغلقوا األبواب�� لن �غادر أي رجل ن��ه هذە القاعة��
.... وأصـلح نفسـك.. توقيع مسـ�� � - المالحظة ال��

(سانجرز)..
ثم:

.... وأصلح نفسك.. � - المالحظة ال��

- من؟ من؟
- (ن�كوالس وتورث)�

.. � ج) الذي ال يه�� ف (هـادل�� وراح الرجال يرتجلون أغن�ة ل��
� القراءة.. نحن ننال شهرة ال حد لها�

- هلم.. استمر ��

� وقالوا إن هذە المهزلة هنا نهض اثنا ع�� رجً� محتج��
أعدها مه�ج منبوذ.. و�� إهانة ل�ل المجتمع.. �التأ��د �ل هذە

التوق�عات مزورة.
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� هذە
فـون� سنجد أسماء�م �� - اجلسوا واخرسوا� أنتم تع��

األوراق��

نهض (ر�شاردز) ال�ا�س ممس�ا ب�د زوجتـه.. كـان رأسها
ج قال: محن�ا ح�� ال يرى أحد أنها ت��، و�صوت متح��

.. ط�لة ح�اتنا.. �
.. أنتم عرفتمونا ج�دا أنا وامرأ�� �

- أصدقا��
وأحس��م أحب�تمونا..

قاطعه رئ�س الجلسة:
.. هذە المدينة تح��مـا.. �

.. �ل ما تقول حق��� - اسمح ��
م�ما.. تعرف�ما.. تح��

هنا صاح (هال�داي):

- لو �ان هذا صح�حا فل�علن الجميع هذا.. هلموا.. أعلنوا
هذا��

� العجوز�ن وتطايرت نهض الجميع وواجهوا الزوج��
م ال�الم: � الهواء كعاصفة جل�د�ة.. هنا واصل المح��

المناد�ل ��
- ما أردت قوله �ا مس�� (ر�شاردز) أننا نعرف طي�ـة قل�ك..
ل�ن ل�س هذا هو الوقت المناسب لممارسة اإلحسان تجاە
.. أنا أرى قصدك الط�ـب ل�ن ال �مكنك أن تطلب � المخطئ��

الرحمة لهؤالء الرجال..
- ل��� كنت...

�
- أرجو أن تأخذ مقعدك �ـا س�دي.. �جب أن نفحص �ا��

األوراق.. فهـذا أ�سـط عـدل �ال�س�ة للرجال الذين تـم كـشـفهم..
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فمتـى تـم هـذا أعدك �ـأن �سـمـع مـا تـ��ـد قوله..

� أذنها
جلس الزوجان.. وهمس الزوج ��

- مـن المؤسف أن نضطر إ� االنتظـار.. س�كون الـعـار أ��ـر
ح�ـن �ـعـرفـون أننـا كنـا فقـط نتوسـل ألنفسنا��

.... وأصلح نفسك.. توقيع مس�� (رو�رت � - المالحظة ال��
ت�مارش)..

.... وأصلح نفسك.. توقيع مس�� (أوس�ار � - المالحظة ال��
وا�لدر)..

.... وأصلح نفسك.. توقيع مس�� (إل�فالت � - المالحظة ال��
و�كس)...

وهكذا راح اسم �عـد آخـر يت�.. وراح النـاس �قضـون وقتا
. � ممتعا ما عدا ال�سعة ع�� ال�ا�س��

� رعب و�عد األسماء..
وراح (ر�شاردز) ال�ا�س ي�تظر اسمه ��

� ينهض فيها ل��مل �لمته قائً�: اللحظة ال��

� ط��قنـا
ف خطأ.. مضـينا �� - ح�� اللحظـة نـحـن لم نق��

واعتدنا الفقر.. �ـال ولـد �عي�نـا.. لقـد تعرضنـا لإلغراء فزللنا.. اآلن
� هذا الم�ان العـام.. هذە

أنهض وأتوسل ل�م أال �قرأ اس�� ��
.. � � ساخرت�� � أسـمع فيهـا اس�� �لفظ من شفت�� المرة األو� ال��

كونوا رح�م�ـن بنـا واجعلوا عارنا أقل ثقً�..
همست (ماري) له:

- ان��ه.. اسمك هـو القـادم.. لقد قرأ ثمان�ة ع�� اسما..
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� �دە لدق�قة.. ثم قال:
جس) �� م (ب�� �حث المح��
� قرأتها جم�عا.. - ي�دو أن��

� مقعديهمـا وقـد �ادا �فقدان الو�� من
سقط الزوجان ��

ال�ور، وقالت (ماري):

قدت ورقتنا.. ما كنت ألس��دل بهـذا
ُ
- س�حان هللا� لقد ف

ألف حقي�ة ذهب�

ج) والثمان�ة ع�� رمزا ب�نما تعالت األناش�د ألمانة (هادل��
ن��ً� فيها.

ح أن �حّ�ـوا أنظف هنا نهض (ونج�ت) صانع ال�وج واق��
� المدينة.. المواطن المهم الوح�د الذي لم �حاول �قة

رجل ��
المال.. (إدوارد ر�شاردز)..

ح أحدهم أن �كـون و�الفعل ح�اهما الناس �حرارة ثم اق��
(ر�شاردز) هو حا�� ح� المدينة ورمز أمانتها.. ول�قف �قوة

� وجهه..
يتحدى العالم الساخر ��

هنا صاح أحدهم:

- ول�ن.. من �أخذ الحقي�ة إذن؟
صاح صانع ال�وج:

�ن - ط�عا للثمان�ة ع�� رمـزا.. �لهـم أعطـوا الغ��ب ع��
داد الدوالرات مع الفوائد� دوالرا والملحوظة.. من حقهم اس��

م الورقة ال�اق�ة من أوراق الغ��ب: هنا فتح المح��
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� أن تفتحـوا
� أرغب �� - لو لم �ظهر من �طالب، فإن��

�
�� � الحقي�ـة وتعهـدوا �مـا �ـهـا مـن مـال إلـى المواطن�ـن األساسي��

� أفضـل السـ�ل لتقـدم مجتمعكـم
�لدت�م، ل�ستعملوها ��

اهـة التـي � اهـة التـي ال تفسد.. ال�� � والحفـاظ علـى سـمعته �ال��
.. � سـتض�ف أسماؤهم لـهـا ب��قا ال ينط��

ج).. لـم تكـن هنـاك ملحوظة.. � (هـادل�� - ملحوظة: �ا مواط��
.. وال ورقة �عشـ��ن دوالرا.. �ل هذە لم �كن هناك غ��ب فق��

اعات.. دعونـي أحـك ل�ـم القصـة الحق�ق�ة.. اخ��

- لقد مررت ب�لدت�م منذ زمـن ما، وتلق�ت إساءة لـم
� منكـم أستحقها.. أي رجل آخر �ان س�قتل واحدا أو اثن��
� شعرت أن هذا غ�� عادل.. ألن و�عت�� هذا هو العدل، ل���
.. أردت أن � المو�� ال يتعذ�ـون.. وحتـى هـذا مـا كـان ل�شـ�ع��
�
� أجسادهم �ل ��

� هذە ال�لدة.. ل�س ��
أؤذى �ل رجل وامرأة ��

غرورهم..

- لهذا عدت ل�م متخف�ا.. كنتم ص�دا سهً�.. كنتـم
� كنوز�م. مشهور�ن �األمانة و�انت هذە قرة أعين�م.. ك��

الحظت أن�م ت�عدون عن اإلغراء فعرفت من أين أهجم.. إن
�
� لم يتم اخت�ارها �� أضعف مخلوقات هللا �� الفض�لة ال��

ج) التـي ال تفسد.. � �� أن أفسد (هـادل�� النـار.. �انت خط��

أردت أن أصـنـع كـذاب�ـن ولصـوصـا مـن رجـال لـم �كذ�ـوا فـي
ح�اتـهـم ولـم �ـسـرقـوا مل�مـا.. وآمـل أن أسحق غروركـم وأعط�ـكـم
شـهـرة مـن نـ�ع جـد�ـد.. لو كنت قد نجحت فافتحوا الحقي�ة

ج).. وعينوا لجنة الحفاظ ع� سمعة (هادل��
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تصايح الناس:

- افتـحـوا الحقي�ة� فليتقدم الثمان�ة ع�� رمزا� لجنـة الدفاع
ج)�� عن سمعة (هادل��

وفتحوا الحقي�ة فلم �كن فيها إال قطـع مـن الرصـاص..

ح صانع ال�وج أن يتقدم الرموز ل�أخذ �ل منهـم حقـه اق��
من هذا الرصاص..

- (و�لسون).. (و�لسون).. أنت األول�
� غضب:

قال (و�لسون) ��

.. اللعنـة ع� � - اسمحوا �� أن أقول ودون اعتذار عن لغ��
المال��

هنا قال صانع ال�وج:

�ن ح س�دي الرئ�س أن يتقدم الرجـال لـعمـل مـزاد �ع�� - أق��
دوالرا ع� هذە الحقي�ة.. ع� أن �عطـى المـال فعال إ� الرجـل

� هذە ال�لدة.. (إدوارد ر�شاردز)..)
� الوح�د �� األم��

ا�د.. ح�� � و�دأ المزاد.. وتصاعدت اإلثارة ب�نما العطاءات ت��
� دوالرا.. ثم مائة.. وصل الم�لغ.. مدفوعا �التحدي.. إ� خمس��

وهمس (ر�شاردز) لزوجته:

- (مـاري).. هـل نـسـمـح بهـذا؟ إنهـا هـد�ـة شـرف�ـة.. تقـد�ـرا
فنـا.. فهـل أق�لهـا؟ مـاذا نفعـل �ا (ماري)؟ ل��
و�ان الثمن يرتفع ح�� �لغ 250 دوالرا..



5541

قالت الزوجة:

- (إدوارد).. أنا.. ال أعرف.. لقد أفلتنا من إغراء وهـذا إغراء
آخـر.. ل�ـن.. فـكـر فـي األمـر.. ال أحـد �شك..

اآلن صـار ثمـن الحقي�ـة ألفـا.. وهمسـت (مـاري) دامعة:

ان جدا.. ل�ن.. ت�ف - أوە.. فكر �ا (إدوارد).. نحن فق��
أنت �ما �حلو لك�

�ــــح ل�نه عاجز عن اتخاذ وجلس الرجل �ضم�� غ�� مس��
قرار..

هنا نهض غ��ب له مالمح المخ�� الهاوي، وقال:

- مـا مـن أحـد مـن الثمان�ة ع�� يزا�د.. هذا ل�ـس مرض�ا.. ال
ورة الدرام�ة تحتم هذا.. �جب أن �د من أن أغ�� هذا.. إن ال��

وا الحقي�ة.. �عضهم ثرى و�جـب أن �دفع.. �ش��

� المزا�دة.. وصـارت الحقي�ـة لـه عنـد م�لغ
ك �� ثم إنه اش��

1282 دوالرا..
تعا� الهتاف ثم توقف ألن الرجل قد وقف رافعا �دە:

� أهوى الغرائب - أر�د أن أقـول �لمـة وأطلـب معروفا.. إن��
و� اتصـال �ـهـواة العمـالت ع�ـر العـالم، ل�ن لدّي ط��قة - لو
حظ�ت �موافقت�م - أقّ�م بها هذە الحقي�ة �ما �ساوى ثمنها
ذه�ا.. اضمنوا �� موافقتكـم ولسوف أع� �عضا من أر�ا��

لمس�� (ر�شاردز).. الذي أدركنا جم�عا مدى استقامته هذە
ة آالف دوالر، وسوف الل�لة.. س�كون نص��ـه مـن الصفقـة ع��
� استفتاء عام.. فلو حصلت

أعط�ـه المـال ال�ـوم.. فقـط أرغب ��
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ت هذە موافقة.. اسمحوا � عدد أصوات�م العت�� ع� أ��� من ثل��
�� أن أنقش ع� قطـع العملـة الم��فـة هـذە أسـماء الثمان�ـة عشـر

الذين...

تعا� التصفيق.. ب�نما ه�ت الرمـوز تحتج ع� هذە
اإلهانة.. وتهدد �أن..

قال الغ��ب بهدوء:

� ولـم أعـد قط أن
.. أنا أعرف حقو�� �

- أتوسل ل�م أال تهددو��
أخاف من التهد�د..

هنا وجد الدكتور (هارك�س) الفرصة سانحة، و�ان من أث��اء
� � الرجل�� المدينة.. ر�ما األ��� ثراء هو ومدير الم�ف.. وكـان ب��

س�اق محمـوم.. �الهمـا �حب المـال، و�ملك أرضـا �ـال حساب..
انحنـى علـى الغ��ـب وسـألـه همسا:

- ما الثمن الذي تدفعه للحقي�ة؟
� ألف دوالر.. - أر�ع��
�ن.. - سأعط�ك ع��

- ال..
.. � - قل ثالث��

- الثمن هو أر�عون ألف دوالر.. وال مل�م أقل.

� الفندق.. سأقا�لك �ش�ل
� الص�اح ��

�� �
- ل�كن.. سنلت��

منفرد..
ونهض الغ��ب وقال للجمع:
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.. ل��� سأن�ف � - أشكر�م جم�عا ع� الموافقة ع� مطل��
� أرجـو الرئ�س أن �حتفظ �الحقي�ة �� معه ح�� الغد.. اآلن و�ن��

وأن �ع� هذا الم�لغ لمس�� (ر�شاردز)..

ة آالف � الع��
� التاسعة س�خذ الحقي�ة وسأسلمه �ا��

غدا ��
� دارە..

دوالر ��

� صخب.. ثم عادت
ثم ان�ف تار�ا الجمهور ي�ناقشون ��

دد.. األغن�ة ت��

☆ ☆ ☆
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-4-

�
لهما �ان ع� آل (ر�شاردز) أن يتحمـال التهـا�� � � م��

و��
والمجامالت ح�� منتصف الل�ل.. ثم �ق�ا وح�د�ـن.. جلسا

� النها�ة قالت (ماري):
�� .. � � ح��ن�� صامت��

- هل تحس�نا �ستحق اللوم؟

ثم نظرت إ� رزمة المال الموضوعة ع� المنضدة.. لم يرد
� تردد:

(إدوارد)، ثم قال ��

ء �
� أ�دينا ح�لة.. كـان هذا مقدرا لنـا.. �ل ��

- لم تكن ��
�ان...

� الم�ف؟
- هل تنوى ال�قاء ��

- ال..

- �ستق�ل؟
� الص�اح.. نعم..

�� -
- ل�س قرارا حك�ما..

- لم أ�ن أخ�� أن أترك أمـوال النـاس م�� ف�مـا سبق.. أما
اآلن فأنا متعب �ا (ماري).. متعب..

ة � العا��
� التاسعة ص�احا طلب الغ��ب حقي�ته.. و��

��
.. وحصل الغ��ب ع� تحدث معه (هـارك�س) �ش�ل شخ��
خمس ش��ات لحامله.. أحدها �م�لغ 38.500 دوالر وضعه

� مظروف مع مذكرة كتبها ب�دە.
�عد ان�اف (هارك�س) ��
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ة انطلق إ� ب�ت (ر�شاردز).. طرق ال�اب � الحاد�ة ع��
و��

ففتحت له العجوز ال�ـاب.. ناولهـا الش�ك وان�ف دون �لمة..
شهقت المرأة وقالت لنفسها:

- �التأ��د أنا أعرفه.. أمس �دا �� مألوفا �ش�ل ما..

- هل هو الرجل الذي جلب الحقي�ة هنا؟
- أنا واثقة من ذلك..

- إذن هو أ�ضا (س��ف�سون) الم��ف الذي تالعب
�الجميع.. وأعتقـد أنه خدعنـا كذلك.. إن هذا المظـروف ال �مكن
ة آالف دوالر، ح�� �أع� ق�مـة عملة � الع��

أن �حوي �ا��
ممكنة.. ولو �ان �المظروف ش�ك فال جـدوى منـه..

ش�ك �حمل توقيع (س��ف�سون)؟ لقد فررنـا مـن الرجـل
�معجزة أمس وهو مصمم ع� أن يوقع بنا.

هنا صاحت الزوجة:
- أوە �ا (إدوارد)� �ا للسوء�

� �دها، و�خت:
�انت تحمل الش��ات ��

- هلم أحرق هذا الش�ك� ال �جب أن نخضع لإلغراء.. إنها
لع�ة �� �سخر العالم منا� أعطها �� ما دام هذا ل�ـس بوسعك..

و�ان قد دنا من النار فرفع الش�ك �درس التوقيع، هنا صاح:
� �ا (ماري)� هذا الش�ك صحيح� إنـه كـالذهب� - أنقذي��

عل�ه توقيع (هارك�س).. والش�ك لحامله..
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- ول�ن لماذا �ا (إدوارد)؟

- ر�ما �ان الطب�ب ال ي��د أن ين��� الموض�ع.. ول�ن ما
هذە المذكرة؟
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�انت مكت��ة �خط (س��ف�سون) المزعوم.. و�انت تقول:

- أنا رجل خائب األمل.. إن أمانتك أقوى من أي إغراء.. لقد
� أعلـى مـن قـدرك و��ل � كنت مخطئا.. إن�� تصورت العكس ل���
إخالص.. هذە ال�لدة ال �ستحق أن تق�ل حاش�ة ث��ك، وقد
� هذە

راهنت نف�� ع� أن هناك �سعة ع�� رجً� فاسدا ��
ال�لدة.. ل��� خ�ت..

تنهد (إدوارد) وقال:

� تعس - هذە �لمات كت�ت �النار.. �ل وتحرق.. (ماري).. إن��
� �حق.. لو كنت أستحق هذە ال�لمات الجم�لة، وهللا �علـم أن��

� ألف دوالر هذە �ت �األر�ع�� � أستحقهـا يوما ما.. الش�� حس�ت��
الورقة..

� النار..
ثم وضعها ��

م جاءت رسالة فتناولها وفتحها.. كـانت مـن المحـ��
جس): (ب��

� وقـت عس�� وأنقذتـك أنـا أمس.. �ان الثمن
�� � - لقد أنقذت��

� الق��ـة �لهـا �عـرف �م أنت
� قمت بها ممتنا.. ال أحد �� كذ�ة ل���

� أعماقك لن �ستطيع احتـرا�� �س�ب
ن��ل ط�ب.. أعرف أنه ��

، ل��� ع� األقـل أمـل أن تعـرف أننـي رجـل � � أحاطت �� التهمة ال��
ال ي�سـى اإلحسـان.

� النار وقال:
نجا مرة أخرى� ووضع الورقة ��

.. أتم�� لو..
�
- (ماري).. أتم�� لو كنت ميتا

☆ ☆ ☆
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�عـد أ�ـام �دأت االنتخا�ات.. �انت هناك الفتة ع� ش�ل
��، تحمل ع� أحد وجهيهـا ع�ـارة (أنـت لم تنحدر إ� مرت�ـة
األشـرار تمـامـا) وعلـى الوجـه اآلخـر مـن ال�سـر ع�ـارة (اذهـب
�
وأصـلـح نفسـك.. بنكرتـون).. وهكذا اخت�ت الج��مة ��
�
ا، وهكذا أ�ضا �ان الفوز �� شخص واحـد وضحـك النـاس كث��

االنتخا�ات مـن نص�ـب (هاركنج)..

� قد �دأ يهدأ �عد هذە الخطيئـة ل�نهما وكـان ضم�� الزوج��
تعلمـا درسا مهما هو أن الخطيئة تكون مرع�ة إذا �ان هناك

احتمال ولو �س�ط أن ينكشف أمرها.

�انا �ذه�ان إ� ال�ن�سة كـل أحـد ل�سمعا ذات المواعظ
� هذە

للمرة األلف، ح�� فقدت معناها �ال�س�ة لهما.. ل�نهما ��
األ�ـام صـارا �جدان المواعظ تلدغهمـا �االتهامـات.. �أنها موجهة
خص�صا لهؤالء الذين �خفـون خطا�اهم عن النـاس.. ثم �انـا

� مـن شـيء ال �عرفان كنهه ج�دا.. �فـران �عد القداس هار���

جس) من �ع�د فهزا رأسيهما له ل�نه لم ذات مرة قا�ـال (ب��
�جب.. لم يرهمـا، ل�نهمـا كـادا �موتـان قلقا.. ما � هذا الت�ف

وما معناە؟

جس) أن (ر�شاردز) �عرف الدل�ل علـى براءته هل عرف (ب��
ل�نه لم �ج� ع� إعالنه؟

� قـال (أعرف أنـه � الخطاب ساخرة ح��
هل �انت ص�غته ��

)؟ � � أحاطت �� ا�� �س�ب التهمة ال�� � أعماقك لن �ستطيع اح��
��

نعم.. �� �التأ��د ساخرة..
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�
� كت�ناها؟ هل �حتفظ بهـا ليهددنـا �ـهـا �� ثم أين الورقة ال��

وقت ما؟

� منتصف الل�ل تم استدعاء الطب�ب ألن الزوج�ـن ل�سا
و��

� الذي علـى مـا �ـرام.. قال الرجل إن الس�ب هـو الضغط العص��
.. �عد قل�ـل ازدادت األخ�ـار سـوءا.. � اء المفا�� عان�اە �س�ب ال��
� �خرفـان �ـالفعل.. وقالت الممرضات إن (ر�شاردز) إن الزوج��

كـان ي�حث عن مكـان �خ�� ف�ه ش��ا..

أما اليوم فاألخ�ار أسوأ.. لقد أخ�� الرجل الش��ات ح�� ال
� �حثوا عنها لم �جدوها.. لقد اختفت ء، ل�ن ح�� �

�حدث لها ��
تماما.. وقال الم��ض للممرضات:

- دعن الوسائد وشأنها.. ماذا تردن؟
- كنا نحاول..

�� .. - لن تلمسن الش�ك أ�دا.. إنما أرسله الش�طان ��
� إ� الخطيئة، و�الفعل لم �ظهر الش�ك ثان�ة قط.. �دفع��

ل�ن هالوس الرجل تزا�دت، و�دأت الممرضات يت�لمـن
� �الحقي�ـة ل�ن � ال�لدة إن (ر�شاردز) كـان من المطالب��

وق�ل ��
م جس) حماە ولم �قرأ ورقتـه.. تعالت األقاو�ل ل�ن المح�� (ب��
جس) قـال لـهـم إنـه مـن السخف تعليق أهم�ة ع� هلوسة (ب��

رجل سق�م..

ثم تحولت الشكوك إ� إدانة ��حة، وتخلت ال�لدة عن
� أمانة العجوز..

ثقتها الشد�دة ��
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�
� �موتان.. و�� �عد ستة أ�ام جاءت أخ�ار أخرى.. إن الزوج��
جس). � طلـب (ب��

هذە الساعات صفا ذهن (ر�شاردز) فأرسـل ��
جس): قال (ب��

� خلوة..
- أخلوا الغرفة.. أحسب لد�ه ما �قوله ��

� كذا �
ا�� - ال.. أر�د شهودا� أر�د�م جم�عا أن �سمعوا اع��

أمـوت كرجل ال ��لب.. كنـت نظ�فا �ش�ل مصطنـع مـثـل
� جاء.. وقعت أ�ذو�ة � ق�ضة اإلغراء ح��

اآلخ��ن.. ثم سقطت ��
� قدمت له جس) أن�� ر (ب��

�
� الحقي�ة اللعينة.. تذك

�� �
وزعمت ح��

.. تعرفون التهمة �
� وأنقذ�� خدمـة وعرفانا �الجم�ـل، أخ�� طل��

� وحدها
جس) منذ أعوام.. �انت شهاد�� � أحاطت �ـ (ب�� ال��

ئه من التهمة، ل��� جبنـت وتركته يواجه العار.. �ستطيع أن ت��
. � ر.. لقـد ندم ع� إنقاذي وفضح�� ء الم�� �

ثم �عدها فعل ال��
- ال.. أنا أقسم ع� هذا..
.. � - وأنا أسامحك من قل��

.. لقد مات � المحت��
جس) ألذ�� ولم �صل احتجاج (ب��

جس) ال�ـا�س مـرة أخرى. الرجـل دون أن �عرف أنه أذى (ب��

� الل�لة ذاتها ماتت المرأة العجوز.. وجردت ال�لدة من آخر
��

ما �ان �س�� مجدها القد�م..

��� سمح لم �كن الحداد مبهرا ل�نه �ان عم�قا.. و�قـرار ���
ك �ه).. ج) بتغي�� اسمها إ� (ال تحاول معرفتـه فلن أخ�� لـ (هادل��

ولم يبق لها إال خاتمها القد�م.

☆ ☆ ☆
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المخ�� العظ�ـم
الجزء األول

� يرانا الناس ال �جب أن نرتكب الخطأ ح��
1

� فرجي��ا.. والزمـن هو العام
� ال��ف.. ��

المشهد األول هو ��
1880.. كـان هنـاك زوج وسـ�م نح�ـل وشـا�ة ث��ة.. قصـة حـب

مـن أول نظرة وزواج ��ــــع عارضـه �مرارة أبو الفتاة األرمل.

�ن من � السادسة والع��
�ان الع��س هو (جا�وب فولر) ��

العمر، من أ�ة ع��قة ل�ن ال ص�ت لها، هاجرت مـن
(سدجمور) طل�ا لصدقة الملك (ج�مس).. هكذا �قولون..
�
ال�عض �سوء ن�ة وال�عض ألنهم �عتقدون هذا.. العروس ��

ة من عمرها جم�لة، فخور �دمها الن��ل وتحب التاسعة ع��
زوجها الشاب �حرارة.. فمـن أجلـه ضحت برضا أبيهـا وتحملت
ل � .. وغادرت الم�� � عتا�ه، وأصغت ب�خالص لت�بؤاته دون أن ته��

دون أن تنال بر�اته.
ص�اح اليوم التا�� للزفاف، �انت مفاجأة س�ئة ت�تظرها..

لقد أزاح زوجها مالطفاتها جان�ا وقال:

.. هناك ما أر�د قوله لك.. لقد أحب�تك.. كـان.. هذا - اجل��
، �

� �دك.. لم �كن رفضـه سـ�ب حز�� ق�ل أن أسأل أ�اك أن �منح��
.. ال.. ال حاجة �ك لل�ـالم فأنـا أعرف ج�دا ول�ن ما قاله لك ع��
� مراء خائن ما قال.. أعرفه من مصادر موثوق بها.. قال إن��
� قاس �ال رحمة.. � مرسومة ع� وجهـي.. و�ن��

ج�ـان.. و�ن صفا��
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أي رجل آخر �ان س�ذهب لب�ته و�طلـق عل�ه الرصاص ��لب،
� وجدت فكرة أفضـل.. أن أجللـه �العار وأحطم قل�ـه.. ك�ف ل���

� لـك.. سأتزوجك.. ثم... تح� �الص�� هذا؟ عن ط��ق معامل��
فلسوف ت��ن..

ومن هذە اللحظة ولمدة ثالثة أشهر عانت الزوجة الشا�ة
� استطاع عقل زوجها الخالق أن �ل أنواع المهانة والعذاب ال��

ي�تكرها.
� �اءها القـوى جعلها ت��� متاعبهـا سـرا.. ومـن ح�� ل�ن ك��

آلخر �سألها زوجها:

ي أ�اك؟ � لتخ�� - لم ال تذهب��
ثم ي�تكر الم��د من التعذ�ب.. و�سألها.. فتقول:

- لن �عرف من ف�� أ�دا..

و�انت تقول إنها س�تحمل ل�ـن ل�ـس إ� ما ال نها�ة.. �مكنه
أن �قتلها إذا أراد ل�نه لن �حطمها.

: � نها�ة األشهر الثالثة، قال �لهجة تو� �ال��
��

ء إال ش�ئا واحدا. �
- ج��ت �ل ��

� ته�م:
قالت له و�� تكور شفتيها ��

- ج��ه إذن.
� منتصف الل�ل، وقال لها:

� تلك الل�لة نهض ��
��

� وال��� ث�ا�ك..
- انه��
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أطاعت كعادتها دون �الم، فاقتادها إ� مسافة نصف م�ل
من الب�ت، وق�دها إ� شجرة ع� جانب الط��ق و�� ت�خ

�ــها �السوط ع� وجهها وأطلق �ال�ه عليها.. ح�� وتقاوم.. ��
مزقت ث�ابها.
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ثم إنه نادى �ال�ه وقال لزوجته:

�
اك الناس �� - س�جدونك خالل ثالث ساعات من اآلن.. س��

؟ � ... هل �سمع�� .. ولسوف �عم الخ�� � هذا المنظر المه��
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� فيها.. وداعا.. هذە آخر مرة ت��ن��
وابتعد.

� نفسها.. � ب�نها و��� راحت ت��
� حامل منه.. فل�جعله هللا ذكرا� - إن��

أطلق الفالحون �احها، و�مـا هـو طب�عـي ان�شـرت األخ�ار
� ع� شنقه دون � �ل م�ان.. وراح الرجال ي�حثون عنـه عـازم��

��
�
محا�مة، ل�ـن الطـائر كـان قـد هـرب.. وح�ست الزوجة نفسها ��

دار أبيهـا وح�س هو نفسـه معها.

�اؤە.. وكذا قل�ه.. لـذا راح يتال�� يوما �عد لقد تحطم ك��
� أراحه الموت. يوم.. وح�� اب�ته �ت ح��

�عدها �اعت العقار واختفت.

☆ ☆ ☆
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2
� ب�ت متواضـع

� العام 1886 �انت هناك امرأة تع�ش ��
��

�
� (نيو إنجلند)، ال يرافقها إال طفل ��

قرب ق��ة منعزلة ��
الخامسة.

كـانت تقوم �عملها بنفسها، ولـم �شجع أحدا علـى أن
يتعرفها، فلـم �كـن لـهـا مـعـارف.. ولـم �ستطع الخ�ـاز وال الجزار
� �شـيء عنها إال أن وال �ل من تعامل معها أن �خ�� القرو���
اسمها (س��لمان) وطفلها اسمه (أرشـي).. من أين جاءت؟ لم
.. � �ستط�عوا معرفة هذا قط.. ل�نهـم قـالوا إنها تت�لم �الجن��ي��

) ألمه: � يوم قال (أر��
��

- ماما.. هل أنا أختلف عن األطفال اآلخ��ن؟

- حسن.. ال أعتقد هذا.. لم؟

�د قـد مـر.. فقلت � إن كـان سا�� ال�� - هناك طفلة سألت��
� لم أرە قط و�نمـا � منذ م�� رأيته.. فقلت إن�� نعم.. سألت��
.. فلماذا � شممت رائحته ع� الرص�ف.. قالت إننـي أحـمـق غ��

فعلت هذا؟
شحب وجه المرأة وقالت لنفسها:

- إنها عالمة الوالدة (الوحـم).. هد�ـة كـالب الص�د حلت
�ه..

واحتض�ت الغالم �حرارة وقالت:
- لقد اختار هللا ط��قنا.
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.. وراحت أنفاسها �
�انت عيناها تلمعـان �ضـوء وح��

ت�سارع من فرط انفعال.. قالت لنفسها:
ء.. �

- اآلن فهمت ال�.. لقد اتضح �� �ل ��
� حجرها وقالت له:

وأجلسته ��

.. ثـم سـنعود لل�ـالم عن � � قل�ً� ح�� أعود �ا ب��
- انتظر��

األمر..

ذه�ت لحجرتها وأخذت من منضدة تجم�لها �عض األدوات
د أظفار ع� األرض قرب الفراش.. ومقص تحت وأخفتها.. م��
المكتب.. وفتاحة أوراق من العاج تحت خزانـة الث�اب.. ثم

عادت له وقالت:
- هناك �عض أش�اء �س�تها و�ان ع� أن أجلبها..

� �قوم �ما طلب منه.. ثم عاد �األش�اء فسألته: أ�ع الص��

- هل �ان هذا صع�ا �ا ع��زي؟
- �ال �ا أماە.. فقط مش�ت ح�ث مش�ت أنت..

خالل غ�ا�ه �انت قد فتحت �عض ال�تـب ومـررت �دها
ع� صفحـة معينـة مـن كـل كتـاب، وحفظـت الرقـم فـي ذا�رتها..

ثم أعادت ال�تب لم�انها وقالت له:

)... فهل تعرف ماذا �
� أثناء غ�ا�ك �ا (أر��

- قمت �عمل ما ��
�ان؟

� لمسـتها، وفتحها ع� ذات � ل�ح�� ال�تب ال�� جرى الص��
الصفحات.
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� حجرها وقالت:
أخذته األم ��

.. �ش�ل مـا أنـت مختلف عن � - اآلن أج�ب عن سؤالك �ا ب��
� الظالم وأن �شم مـا ال �شمه

اآلخ��ن.. �مكنك أن ترى ��
اآلخرون.. إنك تملك مواهب �لب الص�د.. و�� مواهب جمـة
النفـع ل�ن عل�ك أن ت��� هذا �ا.. فلو عرف النـاس �األمر
وك طفً� غ���ا شاذا... وألطلق عل�ك الص��ـة �افة العت��
� هذا العالم ع� المرء أن �كـون مثل أي واحد آخر

الشتائم.. ��
ة.. لو أراد أال �جلب ع� نفسه االحتقار أو الغ��

� غ�� فهم..
وعدها الطفل ��

وط�لة اليوم ظل عقل المرأة �عد آالف الخطط والمشار�ــــع
ان �رة.. ل�نها أضاءت وجهها �ضوء خاص.. بن�� �لها خارقة ��

جح�م غامضة.. لم تقـدر ع� الجلوس أو القراءة أو النوم..
�ن ط��قة مختلفة.. و�انت تفكر: ج��ت قدرات ابنها �ع��

� أن أحطم .. وج��ت ط�لة هذە السن�� � - لقد حطم قلب أ��
قل�ه عبثا.. اآلن وجدت الس��ل.. وجدت الس��ل..

� خ�م المساء، �ان ش�طان القلق مازال �س��د بها. ح��
� الب�ت..

� تجار�ــها وأخفـت أشـ�اء عد�دة ��
لقد استمرت ��

� أطرت � بهـا.. وكـم كـان فخرە ح��
� الظالم ل�أ��

وأرسلت ابنها ��
ة عن إعجابها. عل�ه والطفته مع��

منذ هذە اللحظة صار للح�اة وجه جد�د.. وقالت لنفسها:

� أن أنتظـر، وأستمتع - إن المستق�ل مأمون.. �مكن��
�االنتظار..
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� أهملتها.. ومن عادت للموس�قا والرسم و�ل الم�اهج ال��
جد�د استعادت م�ات الح�اة.

� راض�ة.. مرت األعوام و�� ترقب نمو الص��

� من قل�ه �ان أ��� من الجزء الصلب.. �ان ل�ن الجزء الل��
هذا عي�ه الوح�د.. ل�نها قدرت أن ه�امه بها س�عوض هذە

النقطة.. �ان �عرف ك�ف �كرە وقد طمأنها هذا قل�ً�..

ا � ) شا�ا ر�اض�ا وس�ما مع�� �
مضت األعوام، وصار (أر��

�كرامتـه.. ��ك رفقته.. ي�دو أ��� من عمرە الـذي هو السادسة
ة.. ع��

ته أمه أن لديها ش�ئا خطرا تقولـه لـه.. قالت ذات ل�لة أخ��
� �� �سـمـع مـا سـتقول، و�� ينفذ الخطة

ا �ما �ك�� إنه صار كب��
.. � رت�تها �ص�� ال��

تـه القصـة الم��رة �فظاعتهـا.. وشـل الفتـى للحظات ثم أخ��
ب�نما قالت:

ء واحد نعوض �ه ما �
- نحن جن���ان.. ول�س لدينا إال ��

حدث.. أن نجدە ونقتله.. نقتله؟ �ال.. الموت راحة.. الموت
تحرر.. الموت معروف وأنا لن أسدى له معروفا.. ال �جب أن

تؤذى شعرة من رأسه.
: قال الف�� �عد تفك��

.. ورغ�اتك �� القانون.. قو�� ما - أنِت �ل العالم �ال�س�ة ��
ع� أن أفعله..

لمعت عيناها �الرضا وقالت:
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� منذ أحد ع�� عاما.. - س��حث عنه.. أعرف أين �خت��
ا.. إنـه �ستخ�ج ال�وارتز � هذا خمس سنوات ومـاال كث��

اقتضـا��
� (دنفـر)

� (كولورادو).. وأحوالـه المـاد�ـة طي�ة.. إنه �ع�ش ��
��

واسمه (جا�وب فولر).. أول مرة ألفظ فيهـا اسمه منذ تلك
� ال ت��.. تذكر� هذا االسم �ان س�كون اسمك لو لم الل�لة ال��
أجن�ك هذا العـار وأه�ك اسما آخر.. س��عدە عن م�انـه..
ستصطادە.. ستطاردە.. س�سمم ح�اتـه.. تملؤهـا �ـأهوال
غامضـة.. تملؤها �التعب والتعاسة.. تجعله �شت� الموت فال
ينالـه.. لن �عرف الراحـة ثان�ة.. لـن يهـدأ �الـه.. لـن ينـام نـومـا

.. � م��حا.. ستطاردە ح�� تحطم قل�ه �ما حطم قلب أ��
.. - أمرك �ا أ��

ء جاهز.. هنا خطاب �
.. �ل �� � - أنا واثقة من هذا أي ب��

.. أنفق �ح��ة.. فال �عوزنـا المال.. ولو �
اعتماد لرص�د م���

احتجت إ� أدوات تنكر فقد أعددتها لك..

وأخرجـت مـن الـدرج �عـض األوراق �لهـا تحمـل هـذە ال�لمات
�اآللة ال�ات�ة:

 

ة آالف دوالر جائزة ع��

ق�ة �ق�م هنا �ش�ل � الوال�ات ال��
�عتقد أن رجً� مطل��ا ��

� عام 1880 ق�د زوجته إ� شجرة ع� الط��ق العام
مؤقت. ��

�ــها �السوط ع� وجهها، وجعل �ال�ه تمزق ث�ابها. ثم ل�ال و��
إنه هرب من ال�الد. إال أن أحد أقار�ــها قد �حـث عنه س�عة ع��
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عاما.. عناو�ن..... والجائزة المذكورة أعالە ستقدم ل�ل من �قدم
عنوان المجرم لمن ي�حث عنه.

 

 

وقالت البنها:

� تجدە وتتعرف رائحتـه.. ستذهب ل�ً� لتلصـق هذا - ح��
اإلعالن ع� ب�ته.. س�كون هذا اإلعالن موض�ع كـالم المنطقة
�لهـا.. أترك له �ضعة أ�ام ح�� ي�يع ممتل�اتـه �سعر معقول..

سنخ��ه �التدر�ــــج.. ح�� �قنط و�موت..
ثم أخرجت أوراقا أخرى كتب عليها:

إ� (جا�وب فولر):

لد�ك.... يوم �� ترتب أمورك. لن �ضا�قك أحـد ح�� ت�ت��
� ..../....../.... و�عدها �جب أن ترحل. ولو �ق�ت

المهلة ��
ح�ث أنت �عد الوقت المذكور، سأعلق ع� �ل جدران المدينة
قصة ج��متك �املة مع األسماء والتوار�ــــخ. لقد جل�ت المـوت

� ما عاناە.
لرجل عجوز وحطمت قل�ه، ولسوف تعا��

 

وقالت البنها:

- ال توقيع.. �جب أن يتل�� هذە ق�ل أن �عرف ب�عالن
� الحال..

الجائزة.. ح�� ال �جن و�غادر الم�ان ��
- لن أ��..

- سوف �طيع األوامر.. هذا أ��د..
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☆ ☆ ☆
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3
من الخطا�ات الموجهة لألم:

دنفر - 3 إب��ل 1897

� ذات الفندق مع (جا�وب فولـر).. شممت
منذ أ�ام أع�ش ��

رائحته، و�وس�� أن أجدە وسط كت��ة مشاة.. لقد دنوت منه
مرارا وسمعته يت�لم.. إنـه �ملك منجما ممتـازا �در عل�ه عائدا

طي�ا.. إال أنه ل�س ث��ا.

إنه رجل م�ح ال ت�دو عل�ه أعوامه الثالثة واألر�عون.. لم
وج قط ثان�ة و�عت�� نفسه أرمـل.. إنه محبوب وله شعب�ة.. � ي��
� �ـدأت � �طالب �حقه، ألن��

� عرو��
و��دو أن الدم األبوي ��

أنجذب إل�ه نوعا.. �ا لغ�اء وعدم معقول�ـة �عض ط�ائعنا..
� الواقع�

ها �� أ���

� ، ل��� � ان ال�رە تنط�� � أصعب و�دأت ن�� لقد صارت مهم��
.. سأقوم �المهمة.. ح�� ولو ذه�ت المتعة فإن الواجب ي���
� أن أتذكر أن من ارتكب هذە الج��مـة و�نه لممـا يث�� حف�ظ��
ت الش��عة لم �قاس من ت�عاتها.. ي�دو أنه تعلم دروسنا وقد تغ��
ء �

.. هو اآلثم ال �شعر ��� شخص�ته، وهو راض عن هذا التغي��
� �ل و�الت الج��مـة علـى رأسك.. ب�نمـا - أنـت الضح�ة - تحمل��

.. فلسوف �حصد نص��ه من العقاب. �
ل�ن ال تقل��

☆ ☆ ☆
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س�لفر جالش 19 مايو:

� منتصف ل�لة 3 أب��ل، و�عد ساعة
قمت ب�لصاق اإلعالن ��

دسست النموذج رقم 2 تحـت �ـاب غرفتـه.. وأنذرتـه �ـأن �غادر
(دنفر) ق�ل منتصف ل�ل الرابع ع�� من الشهر.

� الساه��ن وجـد مـا وضعتـه.. هكذا ي�دو أن أحد الصحفي��
حصل ع� معلومات ق�مة ومأل (المغرفة) �ما �صفون هذا
� مهنته.. وتأ�د من أن أ�ة ج��دة أخرى لن تعرف ما

العمل ��
عرفه، هكذا صدرت الج��دة وع� صفحتها األو� هذە األخ�ار
ب�نط ع��ض مع مقال تحل��� ملتهب، ثم أضافت الصح�فة
ألف دوالر إ� م�افأتنا السا�قة� إن الصحف هنا تعرف ك�ف

تفعل أش�اء ن��لة حينما تكون هناك منفعة ماد�ـة مـن هذا..

� نظرة واضحة ع� ت مقعدي الذي �عطي�� � الص�اح اخ��
��

وجه �ا�ا (فولر)..
� الغرفة..

� أو مائة رجل �� �ان هناك نحو خمسة وس�ع��
و�لـهـم ينـاقش الموض�ع، و�تم�� أن �جد ال�احث الوغـد و�نظف

المدينة من وجودە الملوث.

� �دە،
� وصل (فولر) �ان نموذج طلب الرح�ل مط��ا �� وح��

� األخرى.. لقد و� المـ�ح مـن وجهـه و�دا عجوزا
والج��دة ��

� األش�اء التـي عل�ـه أن �سمعها�
شاح�ا.. ثم فكري اآلن ��

� �صفونـه بنـعـوت مأخوذة لقد سمع أصدقـاءە غ�� المرتـاب��
� �حتفظ من قوام�س الش�طان غ�� المسم�ح بتداولهـا، وال��
الش�طان بها تحت األرض.. واألسوأ أنه �ان �جب أن �قر

االتهامات و�ــهلل لها.
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�ان من الواضح أن شهيته ت�خرت.. فقـط كـان �قرض
، وقال له رجل: � الخ��

� الغرفة معنا، �سمع ما
- من المحتمل جدا أن هذا الق��ب ��

تفكر ف�ه هذە ال�لدة �صدد ذلك الوغد.. أتمنـى هذا..

من المث�� للشفقة أن ترى ك�ف أن (فولر) هب واقفا.. ولم
�عد �حتمل الم��د.

� المكس�ك، و���د بيع �ل
لعدة أ�ام أشاع أنه ابتاع منجما ��

ء والرح�ل إ� هناك �أ�ع ما �مكن، وقال إنه س�أخذ �
��

�
� ش��ات.. ��

�� �
40.000 دوالر وهو ر�ــع الثمن نقدا، وال�ا��

� ألف دوالر. النها�ة �اع بثالث��

كنت أراقب �ل هذا ط�لة الوقت، فما إن تمت الصفقـة
ح�� التصقت �ط��ق (فولر) دون أن أتركه لحظة.. و�عد
� منتصف ل�لة اليوم الحادي ع�� من الشهر، ذه�ت لحجرته ال��

� ذات الردهة، ثم ارتد�ت
� �أر�ــع غرف �� �انت ت�عد عن غرف��

.. � �ـوم مـوحـل مط��
� أ�ـدو كعامل �� � تجعل�� ث�ـاب التنكر ال��

� ش�ه ة و�ا�� � الظـالم �حقي�ـة صغ��
�� �

� حجر��
وجلست ��

� قررت أن الط�� قد �فـر اآلن. مفت�ح.. ألن��

�عد نصف ساعة مـرت امـرأة تحمـل حقي�ـة.. فشممت رائحة
ة.. وت�عتها ألدرك أن هذا (فولر).. لقد تـرك الفندق وم�� � مم��

� شارع غ�� مطروق، تحت أمطار ضع�فـة وظالم دامس، ثم
��

استقل ع��ـة �جرها حصانـان، كـانت ت�تظرە حسب موعد..

اتخذت مقعدي �ال دعوة ع� مؤخرة الع��ة وانطلقنـا مبتعدين..
ثم توقفت الع��ـة عنـد محطة القطار وان�فت..
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جلس (فولر) تحت مظلة فدخلـت وراق�ت ش�اك التذا�ر..
لم ي�تع (فولر) تذا�ر وكذا أنا..

جاء القطار فاستقل ع��ة، ورك�ت أنا ذات الع��ة عنـد
نهايتها وجلست خلفه، فلما ذكر وجهته للمحصل ابتعدت أنا

للوراء �ضعة مقاعد.. ودفعت ثمن تذكرة للم�ان ذاته..
� رقصة..

�� �
ومنذ هذا الوقت ولمدة أسب�ع �ان �أنما �قود��

راح �سافر هنا وهناك.. دائما �اتجاە الغرب، ل�نه لم يرتد ث�ـاب
� ث�اب عامل مث�� وث�ت شار�ا

المرأة قط �عد هذا.. لقد تنكر ��
مستعارا زائفا.. �ان �ارعا وح�� أقرب أصدقائه ما �ان ليتعرفه.

� (مونتانا)..
ا أقام هنا.. أ��� المعسكرات الج�ل�ة توار�ا �� أخ��

ل لعامل � � م��
إن لد�ـه كوخا، وهـو يتجنب المجتمعـات.. أع�ش ��

مناجم.. وهـو مـكـان ال �طـاق.. الفراش.. الطعام.. القذارة.. �ل
ء �

��

� هذا الوقت رأيته مرة.. �مجرد
اآلن لنا هنا أر�عة أسابيع، و��

أن اطمأن�ت ع� أنه استقر، ح�� أبرقت إ� (دنفر) �� ي�قوا
دە.. � ألس��

متا�� عندهم إ� أن آ��
. � لمتاع هنا إال القمصان وقد جل�ت �عضها م�� ال حاجة ��

☆ ☆ ☆
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س�لفر جالش 12 يونيو:

لم تصل قصة (دنفر) إ� هنا.. أنا أعـرف جـل الرجـال ولم
وا لها قط.. ال �د أن فولر �شعر �أمن تام.. �ش��

� لم �عد يب�سم وال يت�لم.. هو الذي �ان ل�ن شد ما تغ��
مولعا �الصح�ة منذ شه��ن، رأيته �م�� عا�سا وقد راحت
الخفة الوثا�ة من خطواته.. وهـو �طلق ع� نفسه اسم (د�ف�د

و�لسون)..

لو لم نضا�قـه س�ظل هنـا أ�ـدا.. ل��� سأضا�قه، و�ن كنت
ال أعرف ك�ف �مكنه أن �كون أتعس من هذا..

� وآ�ـل طعاما سأعود إ� (دنفر) ألنعم �حمـام وأس��دل ث�ا��
.. د متا�� ما.. ثم أس�� مح��

☆ ☆ ☆
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دنفر 19 يونيو:

�فتقدونـه هنـا: و�تمنون أن تكـون أحوالـه طي�ـة فـي
المكس�ك.

ف أننـي أتل�ـا هنـا.. ل�ـن لـو كنـِت مـكـانـي لشـعرِت أع��
.. ّ �الشفقة ع��

، لشعرُت �ما � � قل��
ل�ن لو كنت م�انك ��ل هذە المرارة ��

� الغد.
�شع��ن �ه.. س�خذ قطار الل�ل عائدا ��

☆ ☆ ☆
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دنفر 20 يونيو:
ل�سامحنا هللا� أنا وأ�� نطارد الرجل الخطأ�

لم أنم ط�لة الل�ل.. أنـا اآلن فجرا أنتظر القطار ول�ـم ت�ثاقل
الدقائق.. �م ت�ثاقل�

� إن (جا�وب فولر) هو ابن عم المذنب.. �م كنا أغب�اء ح��
فاتنا أن المذنب ما �ان ل�حتفظ �اسمه �عد هذا العمل

� �
الش�طا��

إن (فولر) (دنفر) أصغر �أر�عة أعوام من اآلخر.. جاء هنـا
وهـو أرمـل عـام 1879.. و�ان هذا ق�ل زواجـك �عام. و�ل الوثائق
ت��ت هذا. أمس تحدثت مع أصدقاء له عرفوە منذ جاء هنا.. لـم
�
� سأع�دە ل�لدتـه ثان�ة وأعوض ما خ�ە �� أقـل شـيئا ل���

منجمه.. ستكون هناك مأد�ة ومـوكـب تحفه المشاعل.. ولـن
� العواطف؟ ر�ما..

� هذا م�الغة �� ينفق أحـد مل�مـا سـواي. �سم��
� لن أعود ص��ا ثان�ة. .. وأن�� � � ص��

فال ت�� �ـا أمـاە أ��

☆ ☆ ☆
 



5570

س�لفر جالش 3 يوليو:
 

أماە.. لقد رحل� رحل �ال أثر�
.. أتمنـى لـو لـم أ�ـن غالما.. لقد زالت الرائحـة لـدى وصو��
�� أتحمـل الصدمـات �ش�ل أفضـل.. الجم�ـع �عتقدون أنه رحـل
غ��ا.. سأرحل الل�لـة.. ال أعرف إ� أين.. ل�ن ال�قاء سا�نا ح�ث

.. أنا هو تعذ�ب ال أ���

� أننـي قد �الطبع منح نفسه اسما وتنكرا جد�دين.. هذا �ع��
� اضطر لتفت�ش �ل ال�رة األرض�ة �حثا عنـه. هل ت��ـن �ا أ�� أن��

� هذا من سخ��ة؟
� ما �� �ت اآلن (اليهودي التائـه)؟ هل تدرك��

كنا قد أعددنا هذا المص�� لواحـد آخر.
.. � �جـب أن أجـدە.. إن لـك عقـً� أفضـل مـن عقلـي فساعدي��

لدى دل�ـل واحـد.. واحـد فقـط.. أنـا أعـرف خطـه.. ولو وضـع
� دفتـر نـزالء فندق، سأعرفه ع� الفور

اسـمـه المـ��ف الجد�د ��
لو رأيته.

 

☆ ☆ ☆
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سان فرا�سسكو 28 يونيو 1898:
 

� ك�ف ف�شت الوال�ات �عنا�ـة مـن (كولورادو) ح�� تعرف��
المح�ط الهادي.. وك�ف كدت أظفر �ه مرة..

� الشارع، وت��عتها إ�
�ان هذا هنا.. أمس.. شممت رائحته ��

�
فندق رخ�ص. كـان هـذا خطأ �اهظا.. فأي �لـب كـان س�تجه ��

.. ل��� جزء من �لب و�مكن أن أت�ف �غ�اء االتجاە العك��
� أتوتر. �ال��� ح��

� أي م�ان
ة أ�ام، وهو ال ي��� �� � هذا الفندق ع��

لقد أقام ��
� كدت ة ط��لة. ما زال �ستعمل االسم الذي �ان �حملـه ح�� ف��
أجدە منذ �سعة أشهر (ج�مس ووكر).. ال �د أنه االسم الذي

� فر من (جالش). اتخذە ح��
إنه رجل �س�ط ال يهوى األسماء الرنانة..

ك عنوانا.. � رحلـة ولـم �ـ��
قالوا �� إنه ارتحـل منذ ساعات ��

ولم �قل إ� أين هو راحل. لم �كن معه من متـاع إال حقي�ة
رخ�صة �حملها دوما..

- عجوز �خ�ل شحيح ولن �س�ب خسارة للفندق.
عجوز؟ أعتقد أنه كذلك اآلن..

� إ� رص�ف الميناء.. أماە.. إن
خرجت أقت�� أثرە فاقتاد��

دخـان القارب ال�خاري الذي أخذە �ان يتال�� من األفـق كنت
� الط��ق العك�� من ال�دا�ة..

سأدخر نصف ساعة لو مش�ت ��
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ال�ا). � (أس��
إن هذە السفينة تتجه إ� (ملبورن) ��

 

☆ ☆ ☆
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وادي األمل �ال�فورن�ا 3 أ�ت��ر عام 1900:
 

� العام هو شـح
.. إن خطا�ا واحدا �� من حقك أن �ش��

. ل�ن ما ع� المرء �كت�ه إن لم �كن لد�ه ما �حك�ه إال �
حق���

الفشل؟

� (ملبورن)، وك�ف �حثت
حك�ت لك ك�ف فقدت الرجل ��

ال�ا �لها. � أس��
عنه ��

�
حسن.. �عد هذا ت�عته إ� الهنـد.. وكـدت أقا�له ��

(بوم�اي).. (�ل�تا).. (روالبندي).. �ل م�ان.. أسبوعا �عد
� ال أظفر � كـل مـرة أ�ـاد ألمسه ل���

أسب�ع.. وشهرا �عد شهر.. ��
�ه أ�دا..

ثم ت�عته إ�.. ال عل�ك.. سأح� هذا �التفص�ل ف�ما �عد.

ت�عتـه إلـى (�ال�فورن�ا).. فالمكس�ك.. ف�ال�فورن�ـا.. أعتقد أنه
ل�س �ع�دا عن (وادي األمل)..

، �
�ت من ال�أس النها�� .. واق�� أنا متعب ح�� الموت �ا أ��

ل�ن عمال المناجم هنا قوم طي�ـون.. وط��قتهم المرحة الطلقة
تنعش المرء وتجعله ي�� متاع�ه.

�
) أو (ه�ل�ار).. �� أع�ش منذ شهر مع ف�� �د� (سا��

�ن من عمرە، واالبن الوح�د ألمه.. مثلـى.. الخامسة والع��
�كتب لها �ل أسب�ع..

إنه ف�� لط�ف ل�ن من ناح�ة الذ�اء �مكنه أن �شعل النـار
� � نهر.. ل�ن ال�ل �ح�ه.. والجلوس معه �شعرك �أنك تأ�ل��

��
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ع�شا وملحا ولحما.. ول�م أشفق ع� (ج�مس ووكر)..

ون إن قلب لقد �ان �حب الصح�ة.. وله أصدقاء كث��
� الجوار..

.. أنظف مـن قلـب كـل من �� � (ه�ل�ار) أنظف من قل��
وهو الصديق الوح�د لوصمة عار المعسكر المدعـو (فلينـت

�ا�نـر).. والرجل الذي ��لمـه (فلنـت) أو �سمح له �ال�الم معه..
: � إحدى المحادثات قال ��

��
.. وهو �صـب �ل متاع�ه عندي.. - (فلينت) ق��ب ��

إن صدرە يوشك ع� االنفجار �ما ف�ه من أ�ار.. ال يوجد
).. ح�اته سلسلة من المشا�ل وقد �

رجل أ��� منه تعاسة �ا (أر��
.. وهو ال �عرف ما �

فقد الشعور �الراحة والسالم.. األعوام تم��
مع�� الحظ الحسن فهو لم ينل قسطا منه قط.. و�قول دوما
� أن �جـرب الجح�م اآلخر.. فقـد سئم هذا الجح�م..

إنه راغب ��

☆ ☆ ☆
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4

�
� �ذكرون الحق�قة العار�ة �� ما من سادة مهذب��

وجود س�دات
� أول أ�ت��ر. وقد أض�ئت زهور

ا �� �ان يوما عطـرا ن��
� الهواء.. وعبق

ان الخ��ف المج�دة، معلقة تتوهج �� الل�الك بن��
� �ل م�ان تجـد الصمت

� الهواء و��
الزهور الموسم�ة يرتفع ��

والهدوء والسالم اإلل��
الوقت هو أ�ت��ر.. 1900.. (وادي األمـل) هـو المـكـان..
الدا). إنه موضع �ع�د � منطقة (إزم��

منجم للفضة �ع�دا ��
.. ولسوف � ء �المعدن الثم�� منعزل.. �عتقد س�انه أنه م��

� من التنق�ب. �عرفون هذا �عد عام أو عام��

� عامل تنج�ـم وامرأة �ال�س�ة للس�ان �حـوى المعسكر مائ��
� �قومون �الغس�ل، ودستة هنود ب�ضاء وطفلها، وعـدة ص�ني��

�ال قب�لة �ل�سون جلد األرانب.

� هنا وال كن�سة وال جرائد. إن المعسكر ال توجد طواح��
، فلم �سمع العالم ش�ئا عن اسمه وم�انه. � � منذ عام�� أ���
هناك تقف الج�ـال شامخة حول مجتمع من األ�واخ، ل�ـس ف�ه
� منتصف

ما �ستحق أن تدعوە ب�تا إال الخان. إن الخان �قع ��
�ون و�لعبون الموقع وهـو ملت�� النـاس ل�ال. هنـاك �لتقـون و���

الدومينو والـ (سفن أب).. ور�ما �لعبون �عض ال�ل�اردو كذلك..

) �قع جن��ا، وهـو أحـدث كـ�خ تم �ان ك�خ (فلي�نت �ك��
بناؤە. �ان الرجل نفسـه شخصا فظا غ�� اجتمـا�� �ال رفقة..
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و�ل من حاول تعّرفه ندم ع� ذلك. ولـم �كـن تار�خه معروفا،
) �عرفه. و�ن زعم ال�عض أن (سا��

ة من عمـرە اسـمه (فتلوك � السادسة ع��
كـان مـعـه شـاب ��

�دا، وقد وجد جونز).. و�ان الشاب �قول إن (فلنت) وجدە ��
أنه من الح�مة أن ي��� مع (فلنت) برغم معاملته القاس�ة له ألن
الف�� �ال أقارب وال أصدقاء.. ع� األقل من أجل الراتب الذي لم

يزد ع� الفاصول�ا واللحم المقدد.
ف�ما عدا هذا لم �كن لد�ه ما �ضاف..

ك حاول الناس أن �ساعدوا (فتلوك) وحاولوا إقناعه ب��
) ل�ن الف�� خاف من الفكرة. (�ا���

) قائً�: ألح عل�ه (�ات را���
.. ال تخف.. لسوف أع�� - اترك األحمق العجوز وتعال م��

�ه..
� دامعا وقال: شكرە الص��

� �الغث�ان �ا
� هذا �شعر��

- ال أجرؤ ع� هذا.. إن التفك�� ��
..( مس�� (را���

لم �فهم القوم هذا الموقف.. لقد استمرت تعاسة الف��
� وقته

أسبوعا �عد أسب�ع. ل�ن لو عرف الناس ك�ف �م��
لفهمـوا.. كـان ي��ـت خـارج ال�ـ�خ �جـ�� جراحـه وكدمـات جسدە
� �قتل بها (فلينت) من دون أن � الط��قة ال��

وكرامته، و�فكر ��
�ق�ض عل�ه.
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� الح�اة، والساعات الوح�دة
�انت هذە م�ته الوح�دة ��

� يتطلع إليها ط�لة اليوم. ال��

� السم.. ل�ن هذا ال �صلـح.. س�عرف المحققون من
فكر ��

أين جل�ه ومن فعل هذا..
� الظهر، ل�ن ر�ما �ان هناك أحدهم ق���ا.

� طلقة ��
فكر ��

�تـه غ�� � طعن الرجل وهو نائم، ال.. ر�ما جاءت ��
فكر ��

موفقة.. وأمسك �ه (فلينت).

� �ل منهـا مخاطرة
� مائة ط��قة، و�لها غ�� صالحة.. ��

فكر ��
أو فرصة أو احتمال الق�ض عل�ه.

ل�نه �ان صبورا.. صبورا �ال نها�ة.. ال دا�� للعجلـة..

� م�ان ما
فلـن �فارق (فلينت) إال جثة هامدة.. إن الحل ��

ولسوف يتحمل األلم واإلهانة ح�� �ظفر �ه.

� م�ان ما توجد ط��قة أ��دة و�ال خطر، وعندها س��دأ
��

بهجة الح�اة� وح�� ذلك الح�ـن سـ�حافظ علـى صـورة الخن�ع
� حق

الخاضـع أمـام القـوم.. ولن �دع أحدا �سمع منـه �لمة سوء ��
معذ�ه.

، ابتاع (فلينت) � ق�ل نهار أ�ت��ر الذي ت�لمنا عنه بيوم��
�عض األش�اء ل�وخه.. جلب صندوقا من الشمع.. وعل�ـة من
� المنجم

ال�ارود ولفة فت�ل.. وقدر (فتلوك) أن أعمال (فلينـت) ��
دنت من ذروتها..

�ان قد رأى التفج�� من ق�ل. ل�نه لم �عاون ف�ه قط..
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� الص�اح حمل االثنان الفت�ل والمثقاب وعلب ال�ارود..
��

كـان ارتفاع المنجم ثمان�ة أقدام، ولهذا �انا �حاجة إ� سلم
. قص��

نزال.. و�ناء ع� األوامر حمل (فتلوك) المثقاب دون أ�ة
تعل�مات عن ط��قة حمله.. وهكذا طار المثقاب من �دە:

� األجرب��� هل هذە ط��قة حمل مثقاب؟ - �ا بن الزن��
التقطه.. قف� سأدبرك��

� الحفرة..
� �صب ال�ارود �� و�دأ الص��

- أحمق��
�ة ق��ة ع� فكه أوقعته أرضا. وهوت ��

- أوال ث�ت الفت�ل.. ثم ضع ال�ارود.. توقـف� توقف هل
اب.. ضع �عض تنوى أن تمأل الحفرة �لها؟ ضع �عض ال��

الح�.. قف.. قف�

وراح �دك الشحنة بنفسه.. وهـو مـا زال �لعن و�نطـق
�ع�ارات التجد�ف �أنه ش�طان. ثم ألنه أشعل الفت�ل وخـ�ج من
� �اردة.. وت�عه (فتلـوك).. ووقفا �ع�دا النفق ثم ابتعد خمس��

ي�تظران.

� الهواء، مع انفجـار
اندفعت سحا�ة من الدخان والصخور ��

�الرعد.. و�عدها انهمر شالل من الصخور. ثم عاد الهدوء.
قال الس�د:

� هذا االنفجار��
- وددت من هللا لو كنت أنت ��
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ونزل الرجالن الفتحة ونظفاها، ثم حفرا ثق�ا آخر..

- �م من الفت�ل تنوى ت�د�ـدە؟ ألـم تتعلم ك�ف تض�ط زمن
االشتعال؟

- نعم �ا س�دي..
ء رأيته.. �

- ال تعرف؟ أنت تفوق أي ��
ثم خ�ج من الفتحة وصاح:

- حسن �ا أحمق� هل س���� هنـا كـل ال�ـوم؟ اقطـع الفت�ل
وأشعله..

� غض�ه حمل السلم وجرى مبتعدا، فأص�ب الف��
ثم إنه ��

� س�نفجر حاال.. � الحفرة ال��
�الهلع وقد وجد نفسه وح�دا ��

تراجع للحائط، وقد أثار الصـوت فزعـه.. وقف عاجزا عن
� السماء وقـد تحول إ�

التفك�� أو العمل.. �عد ثـوان س�ط�� ��
� �ق�ت �ع البوصة ال�� قطع. ثم جاءته فكرة.. جري إ� الفت�ل وانـ��

فوق األرض.. وهكذا نجا..

) إ� الحفرة.. �ان قلقا ال �عد خمس دقائق زحف (�ا���
�فهم.. واختلس النظر إ� داخلها.. هنا فهم مـا حـدث.. أنزل
�
� الحفرة فزحـف الص�ـي نـحـوە بوهـن، كـان غا�ة ��

السلم ��
..( � مظهرە ما زاد من قلق (�ا���

الشحوب و��
� ن�ع من الندم:

�� ( قال (�ا���
- �ان حادثا �ما تعلم.. ال تقل ش�ئا عن هذا ألي واحد..



5580

كنت متحمسا ولم أدر ما أفعله.. أنت ال ت�دو ع� ما يرام..
. ح.. هذا حادث ال أ��� � و�ل ما ت��د واس��

توجه إ� كو��
: قال الف��

� تعلمت ش�ئا جد�دا.. فال تضايق .. ل��� � - لقد أثار رع��
نفسك..

) يتا�عه �عي��ه.. راح (�ا���
ترى هل يت�لم؟ ل�ت االنفجار قتله.

�
�ــــح، �ل راح �عمل.. �� ل�ن الف�� لم ي�تهز الفرصة ل�س��

ات قرب ك�خ حماسة وسعادة.. �انت هناك أجمـة مـن الشج��
� الظلمات العن�دة لهـذە

(فلينت). وكـان جـل عمـل الف�� ��
ء وقال: �

� النها�ة تم �ل ��
� كوخه. ��

� تم ��
األشجار. وال�ا��

� سأخ�� الناس عنه فسأعرف هذا ��عا. � أن��
- لو شك ��

� ما زلت ذلك المعتوە النكرة �ما كنت دوما س�تأ�د من أن��
ل�ن ل�لة �عد غد �� نهايته.. ولن �عرف أحد من قتله وال ك�ـف

� الفكرة بنفسه و�ن هذا لغ��ب..
تم هذا.. لقد أعطا��

☆ ☆ ☆
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5
وجاء اليوم التا�� ورحل..

إنه اآلن منتصف الل�ـل تق���ا، و�عد خمس دقائق ي�ـدأ اليوم
� الخان. رجـال خشنو

الجد�د. المشهد هو غرفة ال�ل�اردو ��
ات وال معاطف.. �لهم � ث�اب خشنة.. �عضهم �س��

المظهر ��
مجتمع حول الموقد أحمر الخدين ي�ع�� الدفء البهيج.

كرات ال�ل�اردو ترتطم.. والرجـال ي�دو عليهـم السـأم
� منتصف العمر،

�� � قب.. هناك عامل مناجم ضخم ال�تف�� وال��
ذو نظرة غ�� ودود.. ينهض و�لف لفـة مـن الفت�ل حـول ذراعه..
�جمع �عض أش�اء خاصة �ه ثم يرحـل دون �لمـة أو تح�ة. إنه

..( (فلنت �ا���
فما إن انغلقت األبواب خلفه ح�� دوى أز�ز ال�الم عنه..

قال الحداد (ج�ك �اركر) (3):

� المواع�د.. �مكنك أن تعرف
- هذا أ��� الرجال انتظاما ��

� تراە يرحل دون أن ينظر لك. ة ح�� الساعة الثان�ة ع��
قال عامل المناجم (بي�� هوز):

.. - وتلك فض�لته الوح�دة ع� قدر عل��
ة: كة النقل الشه�� جسون) موظف (و�لز فارجو) �� قال (ف��

- إنه وصمة لهذا المجتمع.
قال عامل المناجم (هام ساندو�ش):
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اب؟ - هل �ذكر أحد�م أنه دعاە إ� ال��

)؟ - من؟ (فلنت �ا���
اندفع هذا الت�ار من التعل�قات الساخرة من كـل صـوب..

) عامل المناجم: و�عد صمت قال (�ات را���
- إنه للغز ذلك الوغد.. والف�� لغز آخر.. ال أفهم ش�ئا.

قال عامل المناجم (هام ساندو�ش) (4):

- وال أحد �فهم.. ل�ن لو �انا لغ��ن فك�ف تق�م هذا اآلخر؟
ا.. � الغموض كث��

إنه �فوقهما ��
- لك أن تراهن ع� هذا..

وافق الجميع ع� هذا، ما عدا واحدا.. �ان هو الوافد
اب وسـأل عن كنه سون).. لقد دعا الجميع إ� ال�� الجد�د (بي��

الشخص الثالث. أجاب الجميع ع� الفور:
- (أر�� س��لمان)�
سون): �ساءل (بي��

- هل (أر�� س��لمان) لغز حقا؟
جسون): قال موظف (و�لز فارجو) (ف��

- إنه الغموض ذاته.. و�ال�س�ة له �غدو ال�عد الرابع ش�ئا
مفهوما..

جسون) متعلما.. فقد �ان (ف��
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ء.. وكـان �ل واحد �
� سماع �ل ��

سون) يرغب �� وكـان (بي��
مستعدا ل�د القصة.. ل�ن ال�ارمان أ� ع� أن �دعو أحدهم

جسون) ال�الم: اب �الدور.. و�دأ (ف�� اآلخ��ن لل��

.. وهذا �ل ما نعلمه عنه.. ولـن تحصل � - حسن.. هو ص��
ء آخر منـه.. لن تعرف نوا�اە.. �مكنك أن تخمـن.. �

ع� ��
تحـاول ح�� �سود وجهـك وهـو كظ�ـم.. ل�ـن ما الذي تصل إل�ه؟
إال أن له موه�ـة غ���ة سمها موه�ـة أو سحرا.. اختف من أمامه

� أي م�ان ت��د، ولسوف �صل إل�ك و�خرجك من م�انك..
��

- أنت ال تع�� هذا..

� هذا ش�ئا صع�ا أو موه�ة
� أعن�ه.. إنه ال يرى �� - ل���

د أو الظالم أو المطر.. خاصة.. وال ي�ا�� �ال��

- أنت ال تتحدث عن الض�اب؟
- ض�اب؟ إن له عينا تخرق الض�اب �أنها الرصاص..

- إذن هو الش�طان ذاته��
� أحك لك ش�ئا فعله.. � هذا.. واآلن دع��

ون فكروا �� - كث��
ل�لة أول من أمس..

هنا دوت جل�ة �الخارج، وانفتح ال�اب.. ودخـل حشـد
متحمس تتقدمه امرأة المعسكر الب�ضاء الوح�دة، و�� تصيح:

�� �
� لقد ضاعت� �ا� عل��م ساعدو�� � � طفل�� � - طفل��

� �ل صوب..
نجد (أر�� س��لمان) فقد �حثنا ��

قال ال�ارمان:
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� .. لقد طلـب م�� �
- اجل�� �ا م�� (هوجان).. وال تقل��

فراشا منذ ثالث ساعات.. (هام ساندو�ش).. اصعـد وأ�قظه..
� رقم (14)..

إنه ��

�عان ما ه�ط الف�� متأه�ـا.. وسـأل األم عن �عض
التفاص�ل.

- لألسف ل�ست هناك تفاص�ل �ا ع��زي.. ول�ت لدى
� السا�عة مساء.. وح�ـن صعدت

� فراشها ��
تفاص�ل.. أرقدتها ��

للفراش منذ ساعة، لم أجدها.. ذه�ت ل�وخـك فـلـم أجدك
� �ل م�ان.. ل�ن اآلن وجدتك و�

هناك.. ورحت أ�حث عنك ��
.. الحمد.. ولسوف تجدها ��

� ولسوف ألحق �ك..
� ل�وخك �ا س�د�� - حسن.. اذه��

وخ�ج الجم�ـع مـن الحانـة ل�ـدء ال�حـث.. وسـرعان ما �لغوا
ك�خ (هوجان).

) لألم: قال (أر��
� �� مص�احا..

- ها��

وركع ع� األرض الصل�ة متظاهرا �أنـه �فحصهـا.. وقال وهو
�ش�� ب�ص�عه إ� األرض:

- هذا هو در�ــها.. هل ترون؟

ف نظر الرجال وأقنع �عضهـم نفسه �أنـه �ـرى آثارا ب�نما اع��
آخرون �أن األرض ناعمـة ال تظهـر شـيئا علـى اإلطالق.. أو أن

عيونهم ل�ست بهذە الحدة..
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خ�ج (س��لمان) من الغرفة واتجه إ� ال�سار وقال:
.. �

- وجدت أثرها.. ات�عو��
� ولمسافة م�ل ونصف م�� الفتـي وهـو �حمـل المص�اح ب��

األشجار ال�ث�فة ودار دورة ونصـف حـول نفسـه.. ثـم قال لهم
وهو �ش�� إ� جذع شجرة:

.. هل ترون؟ �
- هنا جلست المسكينة �عـد مـا أرهقها الم��

ل�ن أ�ا من الرجال لم �ستطع أن يرى ش�ئا ع� الجـذع
األملس �الصلب.. ل�ن األم الح��نة ركعت وط�عت ق�لة ع�

الجذع، وأعولت:

- ل�ن أين �� إذن؟

� دائرة حول المكـان.. وهـو يرفـع الفانوس
دار (س��لمان) ��

متظاهرا �ال�حث عن آثار.
� ضيق:

ثم قال ��
- حسن.. ال أفهم هذا..
وعاد يتفحص الم�ان:

- �انت هنا.. لم تغادر هذا الم�ان.. هذا أ��د.. هذا لغز.. ال
ە.. أستطيع تفس��

هنا فقدت األم صوابها:
- آە �ا إل� الرح�م�� ثمـة وحـوش طائرة اختطفتها من هنا��

لن أتحمل هذا�
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.. سنجدها.. �
- ال تقل��

أمسكت األم ب�دە ولثمتها وقالت:
- أال �ارك هللا ف�ك �ا (أر�� س��لمان).

جسون): � أذن (ف��
� ته�م ��

سون) �� همس (بي��

� �ل
- تمث�ل�ـة �ـارعـة.. ل�ن مـا كـان �جـب أن �جعلنـا نم��
هذە المسافة.. كـان أي مكـان ق��ـب �ـؤدي الغرض نفسه..

) وهو �ش�� إ� األرض: هنا هتف (أر��

- انظروا جم�عا هنا�� �ان الجواب أمامنا ط�لة الوقت ولم
نرە..

) فلم يروا ش�ئا. �
ونظر الجميع إ� ح�ث أشار (أر��

..( - أحقا ال ترون ش�ئا؟ انظروا.. هـذا هـو أثر (إنجـن ب���
لقد أخذ الطفلة..
هتفت األم:

- رحمتك �ا رب�
� �

- خذوا المص�اح وات�عو��

� �اردة.. ثم اخت�� خلف � األشجار ثالث�� وراح �جرى ب��
� مرتفـع مـن الرمـل.. لحـق �ـه الرجـال فوجدوا كومـة مـن ال�طاط��
� ة.. و��� وأغط�ة الج�اد المكومـة ع� ش�ل خ�مـة هند�ـة صغ��

الفتحات ضوء خافت..
: قال الف��
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- أنت قائدتنا �ا م�� (هوجان).. أنت أولنا..
� وا ما �داخل الخ�مة الهند�ة �ان (إنج�� وم�� الجميع ل��

) جالسا ع� األرض والطفلة نائمـة �جـوارە.. احتض�تها األم ب���
� حرارة ونهم.. وانهمرت الدم�ع من عي�يها.. و�صوت مختنق

��
� مـن العواطف الذي ال �مكن أن يوجد ص�ت ذلك الشالل الثم��

� قلب أيرلندي..
إال ��

:( قال (ب���
ة مساء.. كـانت نائمـة هنـاك متع�ة.. � العا��

- وجدتها ��
دامعة.. ت�كـي.. حملتها لهنا وأطعمتهـا.. كـانت جائعة.. ثم

نامت..

� تأجج عاطفتها وأطلقـت عل�ـه اسـم (مالك
احتض�ته األم ��

الرب)..
� الواحدة والنصف ص�احا عاد الموكب للق��ة مغن�ا:

و��
) لدارە. �

� �عود (جو�� ح��
اب، واستمر السهر ح�� � �المصابيح، �جرعون ال�� ملوح��

الص�اح..

☆ ☆ ☆
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6

�
الجزء الثا��

، �انت اإلثارة تكهرب الق��ة �لها. هناك ع� اليوم التا��
غ��ب ن��ل ك��م المحتد، قد وصل إ� الخان، ووقـع �اسمه

� السجل:
المروع ��

لوك هولمز.. ش��

انتقلت األخ�ـار مـن كـ�خ آلخر.. ألقـوا �ـأدوات الحفـر
�
واح�شدت ال�لدة �لها حول مركز االهتمام. وصاح رجل ��

). وشعر (فتلـوك جونز) شمال الق��ة �األخ�ـار لـ (�ـات را���
�الغث�ان وقال لنفسه:

� ب�نمـا أنا....
لوك)�� �ا له مـن حـظ� أن �أ�� - العم (ش��

ثم قال لنفسه:

- وما المش�لة؟ أي واحد �عرفه �ما أعرفه أنا، �فهـم أنه ال
�ستطيع حل لغز ج��مة إال �عد ما �دبرها أوً�.. و�رتب األدلة..
ثم �ستأجر شخصا يرتكبها له (5).. اآلن لن تكـون هناك أدلة

ء ع� ما يرام.. �
فماذا عساە �فعل؟ ال.. �ل ��

( كنت سأجازف ب�لغاء الخطة.. ل�ن ال.. (فلينـت �ـا���
س�غادر دن�انا هذا المساء..

هنا ظهرت مش�لة أخرى:

لوك) س�كون م�� هذا المساء.. ب�نمـا أنا �حاجة - العم (ش��
� حوا�� الثامنة مساء.. ك�ف أتخلص

� كو��
إ� االنفراد بنف�� ��
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منه؟
ثم وجد الحل:

- سنخ�ج لنـزهـة.. ثـم أتـركـه دق�قـة.. فلن يرى ما سأفعله..
ا هو أن تكون معه ب�نما أنت ترتب ء تضلل �ه مخ�� �

أفضل ��
ء.. هذا هو الحل األصوب.. �

�ل ��
� � اآلن ذاته �ان الط��ق أمام الخـان مسدودا �القرو���

��
� رؤ�ة الرجل العظ�م.. ل�نه لم �غـادر

ي�تظرون و�أملون ��
حجرته.. �عض الرجال �سللوا إ� خزانة الحقائب، وثق�ـوا فيها
ثق��ا اختلسوا منها النظر.. هكذا استطاعوا أن �لقوا نظرة ع�

� العالم.
أعظم مخ�� ��

�
�ان �جلس هناك.. ل�س خرافـة.. ل�س ظـال.. �ل هو حق���

.. مادة مجسمة.. ت�اد تلمسه. ��

جسون) وقال (ف��
- انظر لهذا الرأس� �حق السماء هذا رأس فعً��

وقال الحداد:

� الحم�� من �
.. من هنا �أ�� � من التفك��

- وشح��ه� �أ��
أمثالنا ال �عرفون مع�� �لمة تفك�� أصال..

- وهذە التقطي�ة.. هذا هو التفك�� العم�ـق.. تحـت.. تحت..
� أحشائه.. إنه ع� وشك التوصل

� قامة �� � من عمق أر�ع��
�أ��

ء ما.. �
ل��

- حتما.. وال ت�سوا هذا.. انظر لهذە الجد�ة المخ�فة
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- لقد مات أر�ــع مرات من ق�ل.. ثالث منها �انت موتا
. طب�ع�ا.. سمعت أن رائحته رط�ة �اردة.. �أنه ق��

- شش.. راق�ه� لقد وضع إبهامه ع� طـرف جب�نـه الق��ب،
ە منهك جدا، ولك أن وس�ابته ع� الطرف ال�ع�د.. إن تفك��

تراهن ع� هذا �قم�صك اآلخر..
- اآلن هو ينظر للسماء و�مسح شار�ه ب�طء..

- هل تراە؟ إنه ينهض.. ي�دو أنه ال �جـد الدل�ـل.. لذا..

- انظر له يب�سم� �النمر.. لقد وصل إليها �ا ش�اب� وصل
إليها �التأ��د�

� أ�ـرە أن أ�ون الرجـل الـذي ي�حث - �جب أن أقول هنا إن��
عنه..

، و�ـدأ � جلس (هولمز) إ� النافذة وظهـرە للمتلصص��
�كتب.. فأدار الجواس�س ظهورهم وأشعلوا غالي�نهم ليت�لمـوا

من مخبئهم.
- �ا ش�اب.. ال فائدة من ال�الم.. إن الرجل مذهل..

� - أنـت لـم تقـل قـط �لمـة أحكـم �ـا (و�لز فارجو).. و�ن��
أل�ساءل ماذا �ان س�فعله لو جاء أمس..

) ج�د وال �
ى عمً� علم�ا �اهرا.. (أر�� - �ا� عل�ك.. كنا س��

� ته��ن شأنه.. ل�ن موهبته ن�ع من موه�ة البومة
يرغب أحد ��

.. ال ذ�اء فيهـا.. وال �مكن مقارنتها بهذا الرجل.. �ان ال أ���
س�تجه إ� الس�دة و�سألها:
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�� ذهنـك �شـرد.. مـا جنـس
- مدام.. من فضلك.. ال ت��

اب�تك؟
- أن�� �ا س�دي..

- وعمرها؟
- ستة أعوام �ا س�دي..

�
ة السن.. ضع�فة.. م�الن.. س�نهكها الم�� - أم م م.. صغ��

.. وأسنانها؟ � أ��� من هذا.. سنجدها ع� �عد م�ل��
� الط��ق.

- خمس �ا س�دي.. والسادس ��
- جم�ل.. جم�ل..

- ترون �ا رفاق.. الرجل �جد الدل�ل ف�ما ال نرى نحـن أي
مع�� له.. ثم س�سألها:

- د�انتها؟
- �اثول�ك�ة �ا س�دي..

� قطعة من غطاء الفراش.. شكرا.. من - جم�ل.. ناولي��
الصوف.. صناعة أجن��ة.. همممم.. جم�ل.. و�عضـا من غ�ار

األرض..
- هكذا �ا ش�اب �أخذ هذە األش�اء و�ضعها ع� المنضدة..
لقد حصل ع� �ل ما ي��د من أدلة.. و�روح يرصها علـى
ت�ب ) ثم �ع�د ال�� � �ل مرة (أن��

المنضدة �ش�ل مختلف ��
ت�ب.. (�اثول�ك�ة).. و�عد قل�ل �لتمـع وجهه (ستة) ثم �ع�د ال��

ق.. ثم �قول للحشد: �اب�سامة �أنه ب�ت �ح��
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).. إن - اثنان من�ما.. خذا مصابيح.. اذه�ا لـ (إنجن ب���
� الطفلة هناك.. أما اآلخرون فل�عودوا لبيوتهم و�ناموا.. تص�ح��

ع� خ�� �ا مدام.. تص�حون ع� خ�� �ا سادة..

- هذە �� ط��قته.. فقط العلم.. رجل كهذا ال �مشـى وسط
� األرض.

األشجار ساعة ونصفا ي�حث ��
� عن أنفسهم. وجلس الرجال �فكرون راض��

☆ ☆ ☆
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7
� الثامنة مساء تلك الل�لـة كـان هناك رجـالن �شـقان

��
) فـي ظـالم الغا�ة. �انـا (هولمز) ط��قهما قرب ك�خ (فلينت �ـا���

وابن أخ�ه.
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قال (فتلوك):
- قف هنـا �ـا عمـاە.. ب�نمـا أه�ع إ� ال��خ.. لن أتأخر أ���

من دق�قة..
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. �
اخت�� لدق�قة ثم عاد، وواصل االثنان الم��

� التاسعة مساء �انا قد عادا إ� الخـان. �ان هناك حشد
��

من الناس ي�تظرون أن تقع عيونهم ع� الرجل الخارق للعادة.
ارتفعت أصوات التهل�ل فرد (هولمز) المجاملة �انحناءات

: � مل��ة.. وقال (فتلوك) للمجتمع��

لوك) �عض أعمال �ا سادة.. ل�نه - إن لدى العم (ش��
� �عضكـم ��

� الواحدة أو منتصف الل�ل و�أمل لو ���
س�عود ��

اب.. �شاركه ال��
جسون): صاح (ف��

- �حق السماء إن هذا الرجل دوق �ـا رجـال.. ثـالث تهل�الت
ألعظم رجـل عـاش ع� األرض... ه�ـب هـ�ـب ه�ب��

.. مر�.. أيها النمر�� .. مر�� - مر��
� المب�� �صوت الهتاف.. واه��

� الطابق العلـوى و�ـخ (هولمز) ابن أخ�ـه �ـرفـق قائال:
و��

� هذا االرت�اط؟
�� � - لم ورطت��

� الشعب�ة �ا ع�.. إنهم �حبونك لـو لـم
- أحس�ك ترغب ��

ونك صعلو�ا.. ثم إنك قلت إن اب سوف �عت�� تدعهم إ� ال��
� ل�شغلنا ط�لة الل�ل..

لد�ك من أخ�ار الوطن ما �ك��

ظل وعمه يت�لمان ثالث ساعات �املة.. ثم عند منتصف
الل�ل، نزل (فتلوك) إ� الظالم، ووقف ي�تظر.. �عد خمس دقائق

) م�عا من غرفة ال�ل�اردو. خ�ج (�ا���
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قال الف�� لنفسه:
- قد ظفرت �ه�

وقال للظل المبتعد:
).. أنـت شـتمت أمـي.. ل�كن.. - وداعا لأل�د.. �ا (فلينت �ا���

.. �
ة �ا صد��� لقد انت� األمر اآلن.. أنت تخطو خطواتك األخ��

وعاد للخان، وقال لنفسه:

- ح�� الواحدة ص�احا هناك وقت أمض�ه مع الش�اب.. هذا
مف�د كحجة غ�اب..

وعاد مع (هولمز) إ� غرفة ال�ل�اردو المليئة بوجوە متلهفـة
و�ات و�دأ الم�ح. و�عان ما معج�ة.. طلب الض�ف الم��

تهشم الثلج، و�دأ الغناء.
.. � � ذروته. ح��

� الواحدة وست دقائق �ان الحفل ��
و��
بوم���

ساد الصمت.. ثم زال السحر واندفع الرجال إ� ال�اب:
ء ما انفجر.. �

�� -

� ضوء
� دقائق.. و��

واندفع القوم إ� الوادي.. قطعوا م�ال ��
) القذرة.. ل�ن ال��خ المصابيح وجـدوا أرض ك�خ (فلينت �ا���
ذاته لم �كن هناك.. ال عالمة من أي ن�ع علـى وجـود (فلينت)

ذاته.
ثم صاح أحدهم:

- هو هنا..
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� �اردة، وجدوا كتلة �ال ح�اة �الفعل ع� �عد خمس��
تمثله..

لوك هولمز).. هنا اح�شد القوم حول مركز االهتمـام (ش��
� �موقع الج��مة.. ووسط هذا وقف عمال المناجم مح�ط��
الجمع وقف الرجل الخارق للطب�عة وابن أخ�ه �جوارە �حمل له
�ط.. راح �ق�س ارتفـاع مص�احا. راح �أخذ ق�اس ال��خ ���
.. وحدد إحداث�ات �ة �جفت صغ�� األشجار.. أخذ عينات من ال��
الم�ان �البوصلة، ثم سجل الوقت (ط�قا للمح�ط الهـادي)
. م�� من ال��خ إ� �ساعته ثم صححه ل�عرف الوقت المح��
الجثة وصحح االختالف المـد جذري. وحدد االرتفاع وحرارة

الجو.
� انحناءة فخ�مة: � النها�ة قال وهو ينح��

��

- لقد انته�ت.. فهال عدنا �ا سادة؟

ثم تقدم الجمع إ� الخـان، ب�نمـا النـاس �مشون وراءە
شاع��ن �انبهار من هذا الرجل الخارق.. وراحوا ي�ساءلون عمن

� رأوها اآلن. ألف هذە المأساة ال��
جسون): قال (ف��

- ر�اە� ل�ن من حسن طالعنا أن هذا الرجل معنا اآلن �ا
ش�اب..

قال (هام ساندو�ش):

- هذا حدث القرن.. لسوف يتحدث العالم �له عن هذا،
.. هذا أفضل حظ لمعسكر مستجد.. � ول�م أن تأخذوا �لم��
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سوف ترتفع أسعار مناجمنا..

- �ا جدعان.. أنا لست نادما ع� أنه لـم �كـن هنـا إلنقاذ
ء أ��� وأهم وأ��� علم�ة وثقافة. �

الطفلة.. هذا ��
) هنـا لتعلـم شـيئا مـن ط��قـة عمـل الرجل.. �

- لو �ان (أر��
� األشجار. ل�نه تواري ب��

� �ـوم مـن تلك
) صغ�� السن.. س�تعلم أفضل �� �

- (أر��
األ�ام.

راح الرجال �خمنون من فعلها ل�ن من دون جدوى.. كـان
..( (هل�ار) الصغ�� هو الوح�د ذا العالقة الحم�مة مع (�ا���
) �ان مكروها ل�ن ل�س إ� حد أن �قتلـه أي صحيح أن (�ا���

رجل..

�ان هناك اسم واحد ع� لسان الجميع من ال�دا�ة، ل�ـن لـم
) هـو مـن لفظه: (فتلوك �لفظـه أحـد إال متأخرا جدا، وكـان (را���

جونز)..

ء ذاته ألن لـه مل�ـون حـق �� �قتل �
� ال��

- نعم.. �لنا فكر ��
: � ).. �ل كـان هـذا مـن واج�ـه. ل�ـّن هناك مش�لت�� (فلينت �ا���

أوال ل�س لد�ه ال�ارود.. ثان�ا: لـم �كـن قرب م�ان الحادث..
جسون): قال (ف��

� وقع الحادث.. � غرفة ال�ل�اردو ح��
- �ان ��

� دق�قة
- األمر كذا.. وهذا من حسن حظه.. كنا س�تهمه ��

لوال هذا..
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☆ ☆ ☆
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8
ء إال مـن منضدة من �

تم إخالء قاعة طعام الخان من �ل ��
خشب الصن��ر. ب�نما جلـس (هولمـز) فـي جـالل ومها�ة ع�

مقعد.. ووقف القوم وت�اثف الدخان.

رفع الرجل الخارق �دە طل�ا لم��د من الصمت، ثم �اختصار
أل�� سؤاً� تلو اآلخر، وعلق ع� األج��ة �ـ (م م م).. وهزات
ء عن (فلينت).. ثـم وضع األدلة ع� �

رأس.. من ثم عرف �ل ��
المنضدة وقال:

- لدينـا خـط الطول وخط العرض، وقد تم تصح�حها
مغناط�س�ا.. هذا �حـدد لنـا �دقـة المأساة.. لدينا االرتفـاع
والحرارة ودرجة الرط��ة.. وهذە أش�اء مهمة ألنها تحـدد لنا �دقة

� ل�لة الج��مة..
تأث�� الطقس ع� مزاج القاتل ��

سادت الم�ان عالمات اإلعجاب:
- �حق القد�س (جورج).. إن الرجل لعميق..

.. لدينا حقي�ـة فارغة.. ماذا � - واآلن �سأل الشهود الصامت��
تقول؟ تقول إن ال�قة �� الدافع ال االنتقام.. ماذا تقول أ�ضا؟
� محدود الذ�اء.. ذو ذ�اء متدن.. ألن أي رجل

تقول إن الجا��
متوسط الذ�اء مـا كـان ل��ق (�ا�نـر) الذي لـم �شتهر قط
� غ��ب؟ فلتت�لم الحقي�ـة ثان�ة..

�ح�ازة مال.. ل�ن هل الجا��
هناك هذە القطعة فيها.. افحصوها.. أنت وأنـت ثم أع�دوها ��

من فضل�م.. إنها قطعة من ال�وارتز.. ول�س هناك سوى عرق
� هذا الخليج ي�تج هذا الن�ع من ال�وارتز.. وأنا ال أراە

واحد ��
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� هذا المعدن
� عامل �� وات ع� المائ�� � تنهمر ال�� يوما �ع�دا ح��

النف�س..

�
ساد الم�ح القاعة وراح �ل واحد �صافح جارە والدمـ�ع ��

عي��ه.
عاد (هولمز) �قول:

� كـان محـدود الذ�اء.. ولم
- اآلن نرى ثالث حقائق: الجا��

� �دي جزءا من
�كن غ���ا.. وغرضه هو ال�قة.. اآلن أنا أحمل ��

فت�ـل تف�ح منه رائحة الح��ق.. مـا هـي شهادته؟ �س�نتج مـن
هـذا أن الجـانـي عـامـل منـاجم.

. وأن المتفجرات �انت و�س�نتج أ�ضا أن القتل تم �التفج��
� �دي اآلن عود ثقاب مـن الطراز

جوار ال��خ قرب الط��ق.. و��
� العل�ة.. وجدته ع� �عـد

� تحكه �� الس��دي الذي �شتعل ح��
ستمائة قـدم مـن ال�ـ�خ.. مع�� هذا أن الفت�ل اشتعل من هناك..
� كـان أع� ل�س بوس�� تفس�� هذا

نـا أ�ضا؟ أن الجا�� و�م �خ��
�ـا سـادة.. إن العالمات طف�فـة �ح�ث ال �قدر إال المـران الط��ل
� أؤكد ل�م هذا.. وأنتم تعرفون من ها.. ل�ن�� ة ع� تفس�� والخ��

المجالت البول�س�ة أن �ل سفاح أع�..
ب فخذە: قال (هام ساندو�ش) وهو ���

� لـو كـنـت خمنت
- �حق (جا�سون) هذا صحيح.. فلتلومو��

هذا من ق�ل..
وقال الرجال:

- انظروا لعي��ه� ما من أحد �قدر ع� الفرار منه�
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قال (هولمز):

� لم �فـر.. قطعة
نا أن الجا�� - اآلن قطعة الخشب هذە تخ��

الخشب هذە أصابته ودمه عليها..
: � ثم أظلم وجهه وأشار إ� اتجاە مع��

- ها هو ذا السفاح�
ون صوتا: للحظة تصلب الجميع ثم هتف ع��

- (سا�� ه�ل�ار)؟ ال.. ل�س هو.. هذا حمق..
- ال تتعجلوا �ا سادة.. الحظوا أن الج�ح فوق حاج�ه..

شحب وجه (ه�ل�ار) وراح يتوسل للناس أن �صدقوە،
و�ركض �مينا و�سارا.. ومد �دە لـ (هولمز) وراح يتوسل:
.. � � ح�� � جبه��

- لم أفعل.. لم أفعل.. لقد جرحت ��
صاح (هولمز):

- اعتقله �ا كو�ستا�ل.. فسوف أعلن أمر الق�ض عل�ه..

ددا.. ثم توقف.. ب�نمـا صاح تحرك ال�و�ستا�ل لألمـام م��
(ه�ل�ار):

� هـذا الج�ح.. إن .. قـل لـهـم ك�ـف أصاب�� �
).. أنقذ�� �

- (أر��
.. هذا الخ�� س�قتل أ��

تقدم (س��لمان) إ� األمام وقال:

- نعم سأنقذك.. ال تخف.. ال تهتمـوا �س�ب الج�ح، فهو ال
عالقة له بهذە القصة..
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ثم نظر إ� الجمع وقال:

- سـأسـأل (تـوم جف��س) أن �قف عند هذا ال�ـاب،
وال�و�ستا�ل (هار�س) عند هذا ال�اب.. وسأطلب أال �سمحا

ألحد �الخروج من هنا..
- �المك نفذ.. استمر..

� هنا وسوف تعرفونه حاال.. واآلن أحكـى ل�م
- إن الجا��

المأساة �لها من �دايتها.. لم �كن الدافع هو السطو �ـل االنتقام..
ب لم �كن القاتل محدود الذكـاء.. لم ي�تعد ستمائة قدم.. لم ���
� وجهه �قطعة خشب.. ولم �ح�� معه حقي�ة.. ولم �كن

��
أع�.. و�اس�ثناء هذە األخطاء التافهة، فإن ض�فنا المرموق �ان

ع� حق تماما..

لم �غ�� الض�ـف جلسته الهادئـة علـى ح�ـن واصـل
(س��لمان):

- �ل إن لدى شهودا..
ثم رفع قطعة من السلك وقال:

- هنـاك ط�قة ناعمـة مـن شـحـم الح�ـوان حولها، وشمعة
�م حاً� أين وجدت هذە ق نصفها وعليها عالمات.. سأخ�� اح��
األش�اء.. سأتخ� اآلن عن وضع األدلة معا و�ل األلعاب
�م ب�ساطة ك�ف حدث هذا �ن.. وأخ�� الم�ح�ة لمهنة المخ��

ء المؤسف.. �
ال��

� واالن��اە إ� ك�� ا.. و�� �صل ال�� ك تأث�� ثم صمت �� ي��
الذروة.. ثم أردف:
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- لقد درس السفاح خطته �عنا�ة.. و�انت خطة مح�مـة
� ال�دا�ة وضع عالمات ع� شمعة

تدل ع� عقـل ع�قري.. ��
ع� مسافة بوصـات.. ثـم أشـعلـها وقـدر زمـن اشتعالها.. فوجد أن
اق أر�ــع بوصات منها �حتاج إ� ثالث ساعات.. لقد ج��ت اح��

هذا بنف�� من نصف ساعة..

، �
� ماسك شمعة معد��

�عد هذا وضع القاتل الشمعة ��
� الشمعة ثق�ا �سـلك

وعند عالمة الخمس ساعات صـنع ��
ساخن.. هذا هو السلك الذي رأيتموە وعل�ه الشمع..

) ومعه ق األحراش حول ك�خ (�ا��� �كث�� من الجهد اخ��
� قاعه ثّ�ت حامل الشمعة..

برم�ل دقيق فارغ.. و��

م�ل مـن ثم قاس نحو 35 قدما من الفت�ل، و�� مسافة ال��
م�ل.. هكذا صـار أحد � جانب ال��

ال��خ.. ثم إنه صنع ثق�ا ��
� الشمعة.. وقد

� الثقب ��
) واآلخر �� � ك�خ (�ـا���

� الفت�ل ��
طر��

ط أن �شتعل � الواحدة ص�احا ���
تم التوق�ت ل�شتعل ��

� ال��خ
ط أن �كون هناك �ارود �� � الثامنة مساء.. و���

الشمعة ��
يتصل بنها�ة الفت�ل..

� األشجار و�قا�ا الشمعة ف�ه.. م�ل هناك ب�� �ا ش�اب.. ال��
رأ�ت �ل هذا منذ ساعة ب�نما األستاذ هنا �جمع أدلـة ال عالقة

لها �القصة..
ثم صمت فتنفس الناس �عمق.. وتحررت العضالت مهللة:

� األحراش.. انظروا لـه.. إنـه ل�ـس أحمق �ا
- لهذا �ان ��

أوالد..
هنا قاطعه الرجل الخارق:
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- لقد ظفرنا �قصة خ�ال�ة جم�لة.. جم�لة جدا �ا سادة..
.. � اآلن هل �� أن أسأل هذا الشاب سؤاً� أو اثن��

جسون): قال (ف��
- أعتقد أنه سيوقع �ه اآلن.

قال (هولمز):

- تعال نتفحص هذە القصة الخ�ال�ة �ط��قة منظمة.. ن��ط
�ـه النـدم نحـو قلعة � زحف ثا�ت ال يتقهقر وال �ع��

دل�ال �دل�ل ��
ة.. لن�دأ �ـا الخطأ المبهرجة هذە.. مصنع األحالم لخ�ـال �ال خ��
� الثامنة

شعلت ��
�
ض أن هذە الشمعة أ س�دي أسألك.. هل تف��

مساء أمس.
- نعم �ا س�دي.. حوا�� الثامنة..

- هل �مكنك أن تقول الثامنة �دقة؟
- ال.. ال أستطيع أن أت�لم بهذە الدقة..

� هذا الوقت ل�ـان محتما
- حسن.. لو أن أحدا م�� هناك ��

أن �ق�ض ع� القاتل.. أال ترى هذا؟
- نعم.. أعتقد هذا..

ة.. ء �ال�س�ة للحظة الحا�� �
- شكرا لك.. هذا �ل ��

قال (س��لمان):
� الثامنة والنصف، ل�نـي لـم ألـق السفاح..

- أنا كنت هناك ��
� هذە الحجرة.. وأر�د من�م جم�عا أن تمروا

� أعرف أنه �� ل���
أما�� ح�� أستطيع أن أرى أقدام�م..
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امتأل الجو �اإلثارة.. و�دأ تنف�ذ األمر..

� �ل
انح�� (س��لمان) وراح ينظر ألسفل، محملقا ��

.. مـر �ـه خمسون رجـال �ـال ن��جـة.. سـتون.. س�عون.. �ـدأ � قدم��
� ته�م:

األمـر ي�ـدو سـخ�فا، وقـال الضـ�ـف ��
� نادرو الوجود هذە الل�لة.. - ي�دو أن السفاح��

� الموقف من سخ��ة.. و�ـدأ مـن
�دأ الجميع يرون ما ��

� حر�ات ضاحكـة..
يتقدمون لعرض أقدامهم يرقصون ��

فجأة أمسك (س��لمان) جب�نه وهتف:
- هذا هو السفاح�

صاح الناس:

- ر�اە�� (فتلوك جونز)؟

� ذروة الصخب رفع الض�ف �ـدە آمـرا �ـالصمت. أدت
��

شخص�ته ال�اسحة إ� أن �سود الصمت الم�ان.. ووسط
�اء قائً�: السكون الالهث الذي عم الم�ان، ت�لم الض�ف �ك��

- هذا خطر.. إنـه �حكـم ح�ـاة ب��ئـة.. ب��ئـة فـوق الشبهات..
� أت�لم.. انظروا ك�ف أن حق�قة �س�طة س��دد هذە

اسمعو��
� ط�لة ال�ذ�ة غ�� المسئولة.. �ا سادة هذا الفتـى لـم �فارق عي��

ل�لة أمس..
.. � كـان تـأث�� هذا ق��ا، ونظر النـاس إلـى (س��لمان) م�سائل��

فقال:
- كنت أعرف أن معه واحدا آخر�
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ب من الض�ف ونظر إ� حذائه وقال: واق��

� � أشـعل الشمعة ال�� - أنت كنت معه.. كنت ق���ا منه ح��
فجرت ال�ارود.. �ل واستعمل عل�ة ثقا�ك..

فتح الض�ف فمه ليت�لم فلم تخ�ج ال�لمات:
- هذا.. ه.. هذا جنون..

: قال الف��

م�ل هو ثقاب مكسو � ال��
- عود الثقاب الذي وجدته أنا ��

� الق��ة.. وأنا مستعد
�الشمع من ن�ع ال �مكن أن تجدە ��

� لست من وضعه هناك. فهل أنت � للتأ�د من أن��
لتفت���

مستعد؟
� جي�ه.. ثم شحب وجهه وقال:

راح (هولمز) �ف�ش ��
- أنا أرفض أن أف�ش�

� أذن اآلخر:
ساد الصمت ل�ن �ل واحد راح يهمس ��

.( �
- هذا يوضح األمور.. لقد صار لقمة سائغة لـ (آر��

مـاذا نفعل اآلن؟ مـا مـن أحـد �عـرف.. لقـد كـان موقفا م���ا..
واألهم أنه جاء فجأة فلم تتحمله هذە العقول التـي لم تتعود

المفاج�ت..

ح ال�عض أن يتم تقار�ت الرءوس وراحوا ي�ناقشون.. اق��
) مع إطالق توج�ـه الشكر للقاتل ع� الخالص من (�ـا���
�
�احه.. ل�ـن األ�ـ�� ح�مـة قـالوا إن العقـول المتغطرسة ��

ق ستعت�� هذە فض�حة.. ولسـوف �سخر الجم�ـع مـن ال��
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ا انتصـر رأى األ�ـ�� ح�مة وأعلنوا أن (فتلوك) حمـاقتهم.. أخ��
سوف �سجن و�حا�م..

كـان الناس سعداء النتهاء هذا؛ ألنهم �انوا متلهف�ـن للذهاب
م�ل هنـاك أم ال.. ل�ن وا ما إذا �ان ال�� إ� م�ح الج��مة ل��

المفاج�ت لم ت�ته �عد..

� صمت، وفجأة انفجر
�ان (فتلوك) ط�لة الوقت ي��� ��

� قنوط:
صائحا ��

- ال� ال جدوى� لن أذهب للسجن.. ال أر�د محا�مـة لقـد
.. �

� اآلن وأر�حو��
نـلـت مـا أردت مـن نـحـس وتعاسـة.. اشنقو��

فهذە �� الن��جة ع� كـل حـال.. لقد ح� القصة �أنه �ان
.. وال أعرف ك�ف اس�نتج هذا �له.. لقد قتلت الرجل، و�ان م��
ء ذاتـه لو أنه عومل ��لب.. من �

أي واحـد من�م س�فعل ال��
دون صديق �عينه..

قال (هام ساندو�ش):
- وخدمته ب�خالص برغم هذا..

هنا جاء صوت �سأل:

- هل عرف عمك �ما تن��ه؟
- ال..

- هل أعطاك الثقاب؟
- نعم� ل�نه لم �در �ما أنت��ه.
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- وك�ف جازفت بهذا �له وهو معك؟ أنـت تعـرف أنـه
.. مخ��

� أزرارە �ش�ل مرت�ـك، ثـم قـال �خجل:
تردد الفتـي وع�ث ��

- أنا أعـرف المخ�ـ��ن.. والط��قة المث� لتجعلهـم ال
ء وأنت معهم.. �

�ك�شفون ش�ئا، �� أن تفعل ال��

دوى الضحك محي�ا هذە الح�مة المحل�ة، ل�ن هذا لـم
.. �خفف من ارت�اك الف��

☆ ☆ ☆
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9
مـن خـطـاب لمسـز (سـت�لمان) ال �حمـل تـار�خـا إال

�لمـة (الثالثاء):
� ك�خ خـال.. وتركـوە �انتظار

لقـد ح�سوا (فتلـوك جونز) ��
المحا�مة.

� ال�ـوم التـا�� توجـه عـدد مـنـا مـع (ه�ل�ار) – ع� س��ل
��

الصداقة - وساعدناە ع� دفن ق���ه.

أنهينا عملنا وهنا مر جوارنا رجل غ��ب منهك مغ�� �حمل
� طاردتها حقي�ة، ورأسه مطأطأ.. هنا تعرفت الرائحة� الرائحة ال��
ع�� ال�رة األرض�ة.. �انت كرائحة الجنة �ال�س�ة آلما��

المتالش�ة.
� لحظة كنت �جوارە وع� كتفه وضعت �دا رف�قـة..

و��
ق، و�ذ جاء الش�اب يركضون سقط ع� األرض �أنمـا ضـ��ـه الـ��
� � مرتجفت�� � كف�� ، ومن ب�� � ركع ع� ركب��ه وضم �دين متوسلت��

توسل إ� أن أ�ف عن مالحقته وقال:

لوك هولمز).. ل�ن هللا � ع�� العالم �ـا (ش�� - لقـد طـاردت��
� لم أؤذ إ�سانا قط.. �شهد ع� أن��
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تنا أن الرجل مجنـون.. هذە ن��جـة عم�� �ا نظرة لعي��ـه أخ��
� هذە

أماە� إن سكرات موتك ر�ما ت��ك يوما مـا شعرت �ه ��
اللحظة.



5612

ساعدە الش�اب ع� النهوض، وشعرنا �الشفقة من أجلـه..
وقلنا له أرق وأفضل األش�اء.. وقلت له أن ي��� وال �خـاف. لقد
� أصدقاء اآلن. ولسوف �عنون �ـه.. ولسوف �شنقون أي صار ب��

رجل �حاول إ�ذاءە..

� تحرك الجـانب إن عمال المناجم �كونون �األمهات ح��
� �ن غ�� متعقل�� ون أطفـاً� مسته�� � قل��ــهـم و�صـ��

�� � الجنو��
� تحرك الجانب اآلخر من قل��ــهم. وقد ج��وا �ل ح�لة ح��
لديهم �� �سعدوا قلب الغ��ب �ال جدوى، إ� أن قال رجل

(و�لز فارجو):
لوك هولمز).. فال تقلق.. - إن من يث�� قلقك هو (ش��

- ولماذا�
- ألنه مات من جد�د�

.. هل هذا الرجل �ح� - مات؟ ال تمـ�ح مـع �ـا�س مث��
الصدق؟

قال الرجال �صوت واحد:

� (سان برناردينو).. ب�نما
�� �

- لقـد شنقوە األسب�ع الما��
�ان ي�حث عنك.. حسبوە رجال آخـر.. إنهـم أسـفون ل�نهم ال

�ستط�عون تصحيح الخطأ اآلن..
� األمر:

وقال (هام ساندو�ش) �لهجة من شارك ��
- هم ي�نون له نص�ا تذ�ار�ا اآلن..
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أخذ (ج�مس ووكر) شه�قا عم�قا، ولم �قل ش�ئا ل�ـن عي��ه
ء.. وقد �

�� وجهـه �عض ال�� فقدتا ما فيهما من توحش.. واس��
أخذناە ل�وخنـا وقدمنـا لـه أفضـل عشـاء استطعنا طهوە.

ثم قدمـت لـه أنـا و(هل�ـار) ث�ا�ا جد�دة تماما.. حتـى صنعنا
منه س�دا مسنا.. (مسن) �� ال�لمة المناس�ة.

� منتصف
تناسب ذبوله و��اض شعرە.. برغم أنه ما زال ��

. � العمر لو حس�ت األمر �السن��

� انت� من طعامه.. عـاد لـه جلسنا ندخن ونت�لم، وح��
صوته.. و�دأ �ح� قصتـه ��امل إرادتـه. سأحاول أن أحكيها قدر

اإلم�ان:
 

قصة الرجل الخطأ

�
�دأ األمر كذا: كنـت فـي (دنفر).. فجأة تلق�ت مذكرة تنذر��

� ج��مة م��عة بوجوب الرح�ل، و�ال افتضح أمـرى �صدد ارت�ا��
ق.. � ال��

منذ سنوات ط��لة ��

فهـا.. كـان هذا � لم أق�� كنت أعرف قصة هذە الج��مة، ل���
ابن عم �� �حمل االسم ذاته.. ماذا أفعل؟ �ان الرعب ي�ل�ل
ا جـدا ال يتجـاوز عق�� ولم أدر.. والوقت المسم�ح �� �ه قص��
� � مـن دون محا�مة.. و�العادة ح��

يومـا.. فلـو أذ�ـع الـخـ�� لشنقو��
�عرفون أنهم أخطئـوا س�عتذرون �ما حدث مع مس�� (هولمز)..

لذا قررت أن أبيع ما أملك وأفر ح�� ي�ت�� الموض�ع..
� الج�ال �اسم مستعار..

� الل�ل وعشت ��
فررت ��
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�
� مراقب ط�لة الوقت، و�� .. و�ت أشعر �أن�� �

ازداد قل��
النها�ة �ان ع� أن أس�سلم.

� الل�ل والنهار.. ثم
�� �

كنت مرهقا.. وصارت الشكوك تطارد��
: جاء األسوأ.. ذات ل�لة قالت الهمسات ��

ە وسط � - لن ننجح ألننا ال نراە.. من ثـم لـن �ستطيع تمي��
الزحام..

فقال واحد:

� لوك هولمز).. �مكنه أن �صل خـالل اث�� - إذن نطلب (ش��
ع�� يوما..

� قرأت عن هذا الرجـل.. وعرفت معنـى أن
� أل�� تحطم قل��

� ال تهمد. �قت�� أثرى.. �طاقته ال��
ّ أن أفـر فـي الظالم.. لقد أرسلت األرواح �ستدع�ـه، و�ان ع��
.. و�ان � وضعت فيها ما�� ل�س م�� من متاع إال الحقي�ة ال��

الرجل قد وصل واستطاع أن ي�تبع أثرى..

�
� ع�� العالم ثالثة أعوام ونصف عام �� لقد ظل �الحق��

� الهند.. ل��� كنـت أرى اسمه
ال�ا.. �� � أس��

المح�ط الهادي.. ��
� سجالت الفنادق، و�ان ي�� و�كت�ـه ثم �شط�ه و�كتب

دوما ��
فوقه اسما آخر..

� لـم � أقسم ل�م إن�� ، ل��� �
لقد منح�� أسوأ أوقات ح�ـا��

أمسسه �سوء ال هو وال أي رجل سواە..
 

☆ ☆ ☆
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� الش�اب..
ا �� رت كث��

ّ
�انت هذە نها�ة قصة الرجل، وقد أث

و�ال�س�ة �� �انت �ل �لمة تحرق ثق�ـا فـي قل�ـي إذ تصطدم �ه.

قررنا أن ي��ت الرجل معنا و�كون ض�ف (ه�ل�ار).. أما عـن
�ــــح و�نـال ما �حتاج إل�ه من تغذ�ة ثم نف�� فسأنتظر ح�� �س��

آخذە ع� (دنفر) �� أع�د انتعاش أحواله المال�ة.

� صافح الش�اب الرجل مصافحة عمال المناجم الحارة ال��
. وا الخ�� تهشم العظام، ثم تفرقوا لي���

وعند الفجر نادانا (هام ساندو�ش) ورجـل (و�لز فارجو)
وقاال:

ت � عومل بها قد ان��� - أخ�ار هذا الغ��ب والط��قة ال��
وقد قررنا أن �شنق األستاذ.. ل�ـن ال�و�ستا�ل (هار�س) أحمق

�ف.. هلموا� وقد اتصل �ال��

� الوقت
�ف �� � تمن�ت أن �صل ال�� �دأنا الجري.. ل���

المناسب.. إذ شعرت برغ�ة واه�ة داخلـي فـي أن �شـنق (هولمز)
� سألت �ف ل��� عقا�ا له ع� خطا�ـاي أنـا.. لقد سمعت عن ال��

ع� س��ل االطمئنان:

- هل �مكنه أن يوقف حشدا؟

فا�س) أن - يوقف حشدا؟ �سأل هل �ستطيع (جـاك ف��
� أب�سم.. الخارج السابق ع� القانون يوقف حشدا؟ أنت تجعل��

الذي قتل �سعة ع�� رجال.. هل �ستطيع؟
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�انت ال�خات تتعا� من �ع�د، وازدادت قوة إذ دنونا ع�
ش�ل موجات تتعا�.. اآلن صارت الضوضاء ممـا �صم اآلذان..
) �ـ (هولمز) ل�نه لقد أمسك �عض الفتوات من عصا�ة (دا��
� الم�ان.. فقـط اب�سامة ازدراء ع� شفت�ه،

أ��� الرجـال هـدوءا ��
، فإن قوة �

�طا�� � قل�ه ال��
ولو �ان هناك أي خوف من الموت ��

ع��مته س�طرت عل�ه..
:( قال أحد رجال عصا�ة (دا��

- هلموا للتص��ت �ا رجال.. شنق أم ر� �الرصاص؟
صاح أحد رفاقه:

- ال هذا وال ذاك.. س�عود للح�اة �عد أسب�ع �العادة..
الحرق هو الحل األمثل له..

: � � صائح�� وافق الجميع ع� هذا، واح�شدوا حول السج��
- نعم.. النار.. النار �� تذكرته للعالم اآلخر�

وجروە إ� م��ط الخيول وق�دوە، وكدسوا حوله الحطب
ح�� الخ�.. ل�ن الوجه القوى لم �شحب.

- هاتوا ثقا�ا.. ثقا�ا�

أشعل الرجل ثقا�ـا وداراە من ال��ـح ب�ـدە.. ثم وضعه تحت
قطعة من الخشب.. ساد صمت ره�ب.. لقد اشتعلت قطعة

الخشب لدق�قة.. هنا سمعت صوت حوافر من �ع�د..

ا ل�ن لم ي�د أن أحـدا من � ازداد الصـوت وضوحا.. ازداد تم��
� قد سمعه. الواقف��
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انطفأ الثقاب.. فأشعل الرجل آخر، ومن جد�د ارتفع
� هذە المرة أمسك �الخشب.. ووقف الجـالد

اللهب، ل�نه ��
� �دە..

يراقب المشهد والثقاب ما زال ��

� اللحظة التال�ة دوت
اآلن صار صوت الحوافر �الرعد.. و��

�خة:
�ف�� - ال��

و�عان مـا وصـل، وقد وقف حصانـه علـى قائمت�ـه
� وهتف: الخلفيت��

- تراجعوا أيها الحثالة��

نفذ الجميع إال قائدهم، الذي وقـف فـي ث�ـات و�دە ع�
�ف: مسدسه.. فصاح �ه ال��

- أنزل �دك.. ار�ل النار لتطفئها.. وحرر الغ��ب��

�ف خط�ة ع� ظهر حصانـه. ولم أطاع الرجل.. ثم أل�� ال��
�حاول إضفاء أي ب��ق ع� �لماته �ل قالها �ش�ل مـدروس

مح�م:

) هذا � - أنتم مجموعة لط�فة.. إذ تأتون مع (شاد��� هجـ��
الج�ان فاحش القول، الذي �طلق النار ع� الناس مـن ظهورهم
ء أحتقرە فعال فهو �

ادو).. لو �ان هناك �� ثم �عت�� نفسه (دسب��
الشنق �ال محا�مـة.. هذا عمـل خـال مـن الرجولة أن أرى مائة
�
رجل ع� واحد فقط.. مائة ج�ـان مـن مجتمع ج�ان �دورە، و��

�ف ج�انا آخر.. � �المائة من المـرات �كون ال�� �سع و�سع��
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وصمت قل�ً� �أنمـا �جـ�� الع�ارة و�تلذذ �مذاقهـا علـى
لسانه، ثم أردف:

� فكرة رجل �الغ ج�ان �خـاف مـن - ر�اە� ل�م تفزع��
الجماه�� الغاض�ة�

ونظر إ� األس�� وقال:

- من أنت أيها الغ��ب.. وماذا كنت تفعله؟
لوك هولمز).. ولم أفعل ش�ئا.. - اس�� (ش��

�ف.. ت�لم �حـرارة وقـال إنها �ان أثر االسم مذهال ع� ال��
لوصمة عار ع� ال�الد أن تحدث فض�حة كهذە تحـت علم
ائط، لرجـل ط�قـت شـهرته اآلفـاق واستل�ت النجوم وال��

� أرجاء المعمورة..
قصصه قلوب القراء ��

اعتذر له �صفته �مثـل الوال�ات المتحدة �لها، وانح�� لـ
(هولمز) فـي رشـاقة.. وأعلن أن ال�و�ستا�ل س�كون مسئوال لو

ضا�قه أحد ثان�ة.. ثم استدار للجمع وقال:
- عودوا لجحور�م أيها القذرون�

وكذا فعلوا.. ثم قال:

.. أبق ).. سأتو� قض�تـك بنف�� � � �ا (شادل�� - ات�ع��
� بهذا

سالحك.. فلو جاء ال�ـوم الـذي أخ�� ف�ه أن تم�� ورا��
ء معك، فأنا ج�ان آخر.. �

ال��
..( � وم�� ووراءە (شادل��
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� عدنا إ� كوخنا، وقد دنا وقت اإلفطار.. سمعنا أن ح��
� الل�ل.

(فتلوك) قد فر من مح�سه ��
لم يتأسف أحد لهذا.. دع عمه ي�حث عنه لو أراد هذا..

فالمعسكر ال ي�ا�� �الموض�ع..

☆ ☆ ☆
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10
ة أ�ام �عد ع��

إن (ج�مس ووكر) �خ�� حال اآلن، وعقلـه يتحسـن
كذلك....

سأنطلق معه إ� (دنفر) ص�اح غد..

ة: ب�نما نحن نتحرك هذا الص�اح، همـس �� ملحوظة قص��
(ه�ل�ار):

- أبق هذە األخ�ار �ع�دة عن (ووكر) ح�� تتـأ�ـد مـن أنك لن
� ت�لم عنها، ��ت تلك الج��مة ال��

ُ
تص�ب عقله �أذى، لقد ارت

.. أتعس �
والذي ارتكبهـا ا�ـن عمـه.. لقد دفنـا المـجـرم الحق���

� �ان
).. اسمه الحق��� رجل منذ قرن �امل.. (فلينـت �ـا���

(جا�وب فولر)..
ە.. هكذا ت��ن �ا أماە.. لقد صـار زوجك وأ�ـي فـي قـ��

ح هناك. فدع�ه �س��
 

مارك ت��ن
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ح�ا�ات مارك ت��ن
 

� ال ج) ال�لدة ال�� � القصة األو� نرى ك�ف فسدت (هادل��
��

ف.. ك�ف؟.. (مارك ت��ن) �عرف.. رأس مال لها إال ال��

� القصة الثان�ة نرى الف�� �طارد أ�اە ع�ـر ال�رة األرض�ة
��

لي�تقم.. لماذا؟.. (مارك ت��ن) �عرف
 

 

 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

أهم كتب (مارك ت��ن)..
المصـادر:

ج) الرجل الذي أفسد (هادل��
-2-
-3-
-4-

المخ�� العظ�ـم
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Notes

[←1]
- حوا�� 73 ك�لو جراما.
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[←2]
� من ال�لدة.. و�� ط��قة محب�ة مثلها مثـل � طرد المكروه��

- عادة الغرب ��
القـطـران
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[←3]

ف أن ترجمة هذە المحاورة غ�� أمينة، �س�ب أنها تجـرى �لسان - (أع��
عمال المناجم.. إن حديثهم ممتع ل�ن ترجمته حرف�ا ش�ه مستح�لة..)
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[←4]

�ر).. � ة فخذ الخ�� - مع�� اسمه هو (شط��
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[←5]
.. �

�طا�� - ط�عا هذە سخ��ة (مارك ت��ن) األم���� من (هولمز) رمز الذكـاء ال��
� هذە القصة..

ى �قوم �ـ (بهدلته) �عنف �� و�ما س��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة
، من منطلق � نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

. طب���
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
           العدد رقم (50)

 
 
 
 
 

١٩٨٤ (ج١)
 

�قلم: جورج أورو�ل
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
(مزرعة الحيوانات) روا�ـة مجـدودة الحـظ، فائقـة الشـهرة
� العالم، برغم صغر

�ة �� � �ال�س�ة ل�ـل دارسـي اللغـة اإلنجل��
ا مـن حجم هذا ال�ت�ب.. ب نوع� حجمها الذي �ق��

ا أنهـا رؤ�ة س�اس�ة ج��ئة، تمَّ من قرءوا القصة �عرفون ج�د�
� قالب رمزي ساخر أقرب إ� قصص األطفال، يناقش

وضعها ��
� مزرعة ثارت الحيوانات فيهـا واستولت

ما �مكن أن �حدث ��
ات الحيوانات للحيوانات، و�سود عليها.. ع� اعت�ار أن خ��
.. � شعارات جم�لة مثل (�ل الحيوانات م�سـاو�ة) و(قدمان س��
�
� تولد �� أر�ــع أقدام ج�د).. و���نا (أورو�ل) األنمـاط الثالثة ال��

ا من � عرفناهـا مـرار� الثورات المنت�� والالمنت� والم�سلل.. وال��
� قصصه.. إن الخناز�ر ت�سلل إ�

العظ�م (نج�ب محفوظ) ��
ات � االس��الء ع� خ��

ا تنجح �� السلطة �ذ�ائها الحـاد، وتدر�ج��
� الحيوانات

المزرعة، ب�نما �� ال تكف �األرقام عن إقناع �ا��
.. وال الساذجة �ـأن األمـور تتحسن، وأن عليها أن تعمل أ���

، وال م�� � � ع� قدم��
ندري م�� وال ك�ف تعلمت الخناز�ر الم��

تغ�� الشعار إ� (�ل الحيوانات م�ساو�ة، ل�ن �عضها م�ساو
�( أ���

قدمت دار (أخ�ار اليوم) قصة (مزرعة الحيوانات) من ترجمة
� (كتاب اليوم) رقم 145، مع

األستاذ (ع�د الحم�د ال�اتـب)، ��
مقدمة ط��لة ممتازة عن ال�اتب وفكرە، ولهـذا لـم نـحـاول
� �سيها ترجمتها: فسلسلتنا هذە �مـا قلنـا تحـاول سـّد الثغرات ال��
� الجـدار وال تحاول بناءە من جد�د�

البناءون العظام السا�قون ��
∞∞∞∞∞
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- ( ولد (جورج أورو�ل George Orwell) - أو (أر�ك أرثر �ل��
� الحكومة

ا �� � البنغال �الهند، ألن أ�اە �ان موظف�
عام 1903 ��

ا.. وقد �طان�ـة هنـاك.. و�عد والدته �عام انتقلت األم إ� إنجل�� ال��
� سنٍّ م�كرة، و�ن لم �شعر �م�ل كث�� نحو ح�اة

�دأ ال�تا�ة ��
المدرسة.

طة، � إدارة ال��
عام 1922 سافر (أورو�ل) إ� (بورما) ل�عمـل ��

� عمـل قب�ـح فاستقال من
�طا�� وهناك �دأ �فهم أن االستعمار ال��

ا ح�ث قرر أن �كسب ع�شه من � العمل، وعاد إ� أورو�ا فق��
ال�تا�ة وأطلق ع� نفسه اسم (جورج أورو�ل).. و��� كتا�ه

� بورما - 1934)..
ال�ب�� (أ�ام ��

ا�� وسافر إلس�ان�ا ل�كتب عن ح��ــها مال إ� االتجاە االش��
.. وقد نال من جراء هذا � األهل�ة، و�قاتل مع العمال الماركسي��
م من هـذە الحرب أن �كـرە الشيوع�ة

�
� عنقه.. وقد تعل

ا �� جرح�
ي، وقد كتب عن هذە � ا��ة �مفهومها اإلنجل�� و�فضل االش��
ة (تح�ة ل�اتالون�ا - 1938)، ولسوف نجـد نفـس المقت الف��

� قصصه التال�ة..
للنظم القمع�ة - الشيوع�ة �الذات - ��

�
 لمحطة (�� �� �)، و��

ً
� الحرب العالم�ة الثان�ة عمل مراس�

��
نها�ة الحرب كتب رائعته (مزرعة الحيوانات).. كـانت هذە
القصة فاتحة الخ�� له.. وكـان نجاحه الساحق اآلخـر هو
� العام

ى هذا النجاح الساحق.. و�� (1984)، ل�نه لم �عش ل��
1949 تو�� �الـدرن..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� األدب
ا، وقد تركت عالمـة دائمـة �� ة جدَّ روا�ة اليوم شه��

، .. إنها �خة ضد القمع والحكـم الشمو�� � والس�اسة العالمي��
ا (نعم � توشك ع� أن تتحقق حرف�� و�� مليئة �النبوءات ال��
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� �انت نبوءات وقت كتابتهـا ألن العام 1984 �ان �عد أر�ع��
� أعمـال تال�ة نذكر منها

سنة)، ولسوف �شم رائحتها الق��ة ��
(451 فهرنها�ت - رای برادبوري) و(الرجـل الرا�ض - س��فن
جس) و(عالم جد�د رائع تقالة الم��ان�ك�ـة - آرثر ب�� كينج) و(ال��
) ور�ما ف�لم (النائم) ل- (وودى ال�ـن)، وقد - ألدوس هكس��

� هذە السلسلة �الذات..
� األولـى والثان�ة �� قدمنـا القصت��

ا ع� هذە القصة سوى ما كت�ه الدكتـور ال أجد اليوم تعل�ق�
)1 عام 1991: � (جالل أم��

م مـا «شاهدت قناة CNN األم��ك�ة فوجدت فيهـا مـا �جسِّ
�
� وسائل اإلعالم الحديثة: ال�فـاءة منقطعـة النظ�� ��

أ�رهه ��
ال�ذب، واإللحاح المستمر ع� الناس لحملهـم ع� تصـديق ما
ال �جـب أن �صـدق، وال�ـرود وتضخ�م أتفه األخ�ار �أنها �الغة
� تؤكـد ، ووجوە المذ�ع��

ً
األهم�ـة، وتجاهل األخ�ار المهمـة فع�

�ة �ل �� وجوە من شمع � لسـت أمـام �ائنات ��� شعوري �أن��
ا، و�ستهدف ال اإلعـالم مج سلف� ا لنظام م�� تتحرك شـفاهها ط�ق�

�ل غس�ل المـخ أو �األحرى تل��ثه.
«ل�ن هذا أ�د �� أن ما توقعه (جـورج أورو�ل) قـد تحقق
�ـالفعل.. إنـه حـكـي فـي قصتـه (1984) عن أش�اء مماثلة مما �ان
� وزارة الحق�قة (ما �عادل

�قوم �ه ال�طـل الـذي كـان �عمل ��
وزارة اإلعالم) فقـد كـان عملـه إ�ـدال صورة �أخرى أو اسم �اسم..
ض وجود «لغة �ل إن (أورو�ل) ذهب أ�عد مـن ذلـك فـاف��
جد�دة».. تتعرض فيهـا �عض ال�لمات لتغي�� أساسـي فـي
معناهـا �ح�ـث تق�ـل المتناقضات �أنهـا ممكنة.. تذكرت هذا
Friendly fire (ان صد�قة � سمعت تلك الع�ارة الرائعة (ن�� ح��

ا عن حالة الموت ع� �د عدو.. �� تمي��
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ا إن من مالمح اللغة الجد�دة االختصـار «قال (أورو�ل) أ�ض�
� يراد إخفاء حق�قة � كتا�ة كث�� من ال�لمات، ح��

الشد�د ��
ها ذكر ال�لمات �املة.. فأم���ا اليوم � يث�� لتجنب المشاعر ال��
� أثنـاء

�ستخدم WIAو KIA وMIA للداللة ع� (مقتول ��
� أثنـاء

� أثناء العمل�ات) و(مفقود ��
العمل�ات) و(مجروح ��

ت�ب.. �مـا �ستخدم مصطلح TO لإلشارة إ� العمل�ات) �ال��
(م�ح العمل�ات) �أننا �صدد م�ح�ة لل�سل�ة.

«لقد تعذب صفوة الناس الذين �مل�ون القدرة علـى مشاهدة
ء، �

�ة، ب�نما لم �شعر ال�سطاء ��� � CNN وفهم لغتها اإلنجل��
� قال: إن عامة الناس وهو �ماثل نبوءة (أورو�ل) ح��
وليتار�ا) هم وحدهم الذين �حتفظون �قواهم العقل�ة (ال��
�س�ب عجزهم عـن الفهـم.. لقد �لعـوا كـل شـيء ولـم �لحقهم
ك ر مـن ذلـك.. ألن ما دخل أمعدتهم خ�ج منها دون أن ي�� ال��
ا، و�أنـه ح�ـة ذرة تمر �جسد عصفـور وتغادرە دون أن أثر�

تهضمه..
ة �� شكري للصد�قة السكندر�ة (مـاري فكتـور) ملحوظة أخ��
� � المنتـدى، فالحق�قة أن��

حت ترجمة هذە الروا�ة �� � اق�� ال��
ا� ا برغم أهميتها – الروا�ة ال الصد�قة ط�ع� كنت قد �س�تها تمام�

� منـذ تول�ـت أمر هذە السلسلة.. � ذه��
- و�رغم أنها �انت ��

�
� ال�الم عن الروا�ة، ولنقرأ الروا�ة ذاتهـا التـي سنقدمها ��

�ك��
جزأين، �س�ب أهميتها وصع��ة تلخ�صها..

 

د. أحمد خالد توفيق
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل األول
1

ا من إب��ل، والساعات تدق الواحدة �عـد الظهر..
�
ق �ان يوما م��

�
� اندفع (و�ستون سم�ث) وقد دفن ذقنـه فـي صدرە �� ح��

محاولة لتفادي ال��ــــح العات�ة، عـ�� األ�ـواب الزجاج�ة ل-
)، ل�ن ل�س �ال�عة ال�اف�ـة �� يتفادى الغ�ار � (فكتور�ا ما�ش��

الذي �دخل معه.
�
�انت للردهة رائحة ال�رنب المسلوق واأل�سطة القد�مة، و��

نهايتهـا كـان هناك ملصـق مـلـون ع� الجدار.. �ان عل�ه وجـه
� .. وجـه رجـل فـي الخامسة واألر�ع�� عمـالق عرضـه �فـوق الم��

لـه شـارب أسـود كـث ومالمـح �ـارزة وس�مة.. اتجـه (و�ستون)
ا للدرج فلـم �كـن المصعـد ذا نفع.. فهو لم �كن �عمـل إال نادر�
� ساعات النهار.. فهـذا جـزء مـن

ا الت�ار ال�هر�� منقطع �� وحال��
ت��ـات االقتصاد�ة ل- (أسب�ع المقت). ال��

�ان ارتفاع البنا�ة س�عة أدوار، وقد اضطر (و�ستون) ابن
ا أنفاسه مـن ا إ� الصعود ع� مهل، ملتقط� � عام� التاسعة والثالث��
� �ل طابق كـان يرى الوجـه العمالق ينظر له،

ح�ـن آلخـر.. و��
فقد �انت الصورة معدة �� تالحقـك عيناها حيثما تحركت.

«األخ األ��� يراق�ك».. كذا �ان �قول التعليق تحتها.
داخل البنا�ة �ان هناك صـوت لذ�ذ �قرأ مجموعة من األرقام
تتعلق ر�مـا �حد�د ال�سليح.. جـاء الصـوت مـن صف�حة معدن�ة
مستط�لة �أنهـا مـرآة معتمـة علـى الجـدار األ�من.. إن هذە األداة
� تدعـى (تل�سك��ن) �مكـن تعت�مها ل�ن ما من ط��قة ال��

إلغالقها �ال�امل.

ً ً
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 ت�دو قلـة جسدە
ً

 ض���
ً

تحرك (و�ستون) إ� النوافذ.. نح��
� األوفرول األزرق الذي هو زي الحزب.. �ان شعرە

بوض�ح ��
ا مـن فعل الصابون الرديء ا وجلدە خشـن� أشقر ووجهه أحمر قان��

.. ً
ومو� الحالقة الثلم، و�رد الشتاء الـذي انت� حا�

ا.. � الخارج - ع�� زجاج النافذة المغلق - �دا العالم �ارد�
و��

� �ل م�ان، و�رغم أن الشمس
اب �� ة ت�ع�� ال�� دوامات صغ��

ء �دا �ال لـون.. إال الملصقات.. إن �
�انت ساطعة فإن �ل ��

الرجل كث الشارب �ان ينظر من �ل ركـن.. والتعليق هو « األخ
األ��� يراق�ك »..

� الخارج حلقت هل�ك���� فـوق األسـطح.. حـامت للحظات
و��

طة تتلّصص �أنها ذ�ا�ة زرقاء ثم ابتعدت.. �انت هذە دور�ـة ال��
ع� نوافذ الناس.. لم تكن هذە الدور�ات خطرة ع� �ل حال..

طة األف�ار).. الخطر �ان (��
ومن (التل�سك��ن) �ان الصوت يتحدث عن حد�د ال�سليح
و�نجازات الخطة الثالث�ة التاسعة.. �انت هذە الشاشـة �ستق�ل
 عن رؤ�ته.. ال

ً
أي صوت �صنعه (و�ستون) فـوق الهمس فضـ�

ا مـتـى �ـتـم سـمـاعك ورؤ�تك.. إن معرفة �مكنك أن تعرف أ�ـد�
� �قتحم فيهـا (بول�ـس األف�ار) ب�تك ألمر خاضع اللحظة ال��
للحدس.. وعل�ك أن تحول العادة إ� غ��زة وتق�ـل حق�قة أنك
� �ل وقت، و�ل حركة تقوم بها يتم فحصها ما لم تكن

مراقب ��
� الظالم.

��
إنه ع� �عد ك�لوم�� مـن (وزارة الحق�قة) الشامخة العال�ة فوق

األفق.. مقر عمله.. قال لنفسه:
� المه�ط رقم واحـد.. ثالثة

- « هذە لنـدن.. المدينة األساس�ة ��
أهم محافظات أوش�ان�ا.. »
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(وزارة الحق�قة).. أو (الوق�قة) حسب اللغة الجد�دة.. �انت
ا ا هرم��

�
� األفق.. �انت مب�� عمالق

تختلف عن أي جسم يراە ��
� الهواء.. وع� جدارە

من الخرسانة الب�ضاء �شـمـخ 300 م�� ��
�انت الشعارات الثالثة للحرب:

الحرب �� السالم
الح��ة �� العبود�ة

الجهـل هـو القـوة
ق�ل إن (وزارة الحق�قة) تحـوى ثالثة آالف غرفة فـوق األرض
ومثلها تحتها.. و�ان هناك ثالثة م�ان أخرى مماثلة تمثـل أركـان
� تقبع المدينة متقزمة تحتها.. (وزارة الحق�قة) الحكومة ال��
ف�ه.. و(وزارة المسئولة عـن األخ�ـار والتعل�م والفنون وال��
� تحافظ ع� السالم) المهتمة �الحرب.. و(وزارة الحب) ال��
القانون والنظام، و(وزارة الوفرة) المسئولة عن األمور
االقتصاد�ة، و�اللغة الجد�دة �ان اسم هذە الوزارات (الوق�قة)..

(الوالم).. (الوب).. (الورة)..
ا.. فلـم تـكـن لـهـا أ�ـة نافذة، (وزارة الحب) �انت �� المرع�ة حقَّ
وكـان مـن المستح�ل الوصـول إليهـا إال عـ�� األسالك الشائكة..

وأبراج المراق�ة المسلحة.
ات رسم (و�ستون) ع� وجهه تعب�� التفاؤل، وهو أ�ـ�� التعب��
� هذا

ا حينما تواجـه (التل�سك��ن).. لقـد تـرك الوزارة ��
�
أمان

� المقصف، ب�نما لم �كن
الوقت، وهكذا ض� بوج�ة الغداء ��

� أسـود �جب أن ي�ق�ه إلفطار غد.. تناول من � المطبخ إال خ��
��

ع� الرف زجاجـة مـن سـائل عد�م اللون كتب عل�ه (جـن الن�)
�ــها مرة له رائحـة ز���ـة لزجة.. صب لنفسه مقدار جرعة و��
واحدة �أنما هو دواء.. سالت الدم�ع من عي��ه، فالسائل �ان
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� معدتـه و�ـدأ
�ك.. ل�ن ع� الفور تال�� الح��ق �� كحمـض الني��

�شعر براحة.
تناول لفافة تبغ من عل�ة كتب عليها (تبغ الن�) فأشـعل
واحدة.. ثم دخل إ� غرفة المع�شة ح�ث تناول من منضدة

ا. ا مغلف� � ا صغ�� ة حامل ر�شة وزجاجة ح�� وكتا�� صغ��
� وضعها المعتاد..

� هذە الغرفة ��
لس�ب مـا لـم تكن الشاشة ��

ا عن مجال �انت تواجه النافذة ال الغرفـة.. هكذا �ان �ع�ـد�
الشاشة.. �انت جغراف�ة الغرفة غ�� المعتادة �� ما أو� له

بهذا الذي س�قوم �ه.
ا من القدم ونـ�ع ورقه .. صفحاته مصفرة نوع�

ً
كـان ال�تاب جم��

ا، ل�نه �ان �عرف أن ال�تاب � عام� لم �عد �ستعمل منذ أر�ع��
� أحد أجزاء

� متجر عاد�ات ��
أقـدم مـن هذا.. لقد وجدە ��

المدينة، فشعر برغ�ة ملحة القتنائـه.. إن رجـال الحزب ال �سمح
لهم �ارت�اد المحالت العاد�ة، ل�ن هذە القاعدة لم تكن صارمة..
� وال�سار ثم دخل لي�تاع ال�تاب �دوالر�ن لهذا نظر ذات ال�م��

ونصف..
ا �الذنب، ى ال�تـاب وقـد عـاد �ه شاعر� لم �در وقتهـا لمـاذا اش��

ا. ا مق�م� ح�� صار ال�تاب وسواس�
ا للقانون �ان ينوى أن ي�دأ كتا�ة مذكرات.. لـم �كـن هـذا مخالف�
( � ء مخالف للقانون ألنـه لـم تعد هناك قوان�� �

(لم �كن هناك ��
ا من أن ا��شـاف األمر �عنـي موته. ل�نه �ان متأ�د�

� التوقيع..
� هذا الع� أداة أث��ة ال �ستعمل ح�� ��

�ان القلم ��
�ان �شعر أن هذا الورق األصفر الجم�ل �ستحق أن تكتب عل�ه
.. ولم �كن قـد اعتاد ال�تا�ة ألنه ب��شة ال أن تخدشه �قلم ح��
ء ع� آلة اإلمالء وال�تا�ة، ل�ن هذا �الطبع �ان �

�م� �ل ��
 اآلن..

ً
ًمستح��
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 ق�ل أن �ضع العالمة ع� الورق.. و�خـط صغ�� أخرق
ً

تردد قل�ـ�
كتب:

- « 4 إب��ل.. 1984.. »
ا.. لـم �كـن وتراجع للوراء وقد غمرە إحساس �انعدام الح�لة تمام�
� هذا

�� 
ً

ا مـن أن هذا هـو الـعـام 1984.. فقـد صـار مستح�� واثق��
الزمن تحد�د العام �دقة.

التل�سك��ن اآلن تعزف موس�قا عسـك��ة.. كـان مـن الغ��ب أنه
لم �فقد القدرة ع� التعب�� عن نفسه فحسب، �ـل إنه ��
ا ما �ان يزمع قوله.. منذ أسابيع يتأهب لهذە اللحظة، ولم تمام�
ء غ�� الشجاعة.. �ل ما عل�ه أن ينقل �

�حسب أنه �حتاج إ� ��
� رأسه منذ أعوام.

إ� الورق ذلك الحـوار المنفرد الذي �دور ��
ا. ا إال فراغ الصفحة تمام� � وهو ال ��� ش�ئ�

تمر الثوا��
ا �عـي مـا الـذي �كت�ـه.. � هلع تام، ال ��اد تق����

فجأة �دأ �كتب ��
ة تصعـد وته�ـط فـي الصفحة: كتابتـه الطفول�ـة الصغ��

» الرابع من إب��ل 1984.. ذه�ت للس�نما.. �لها أفالم عن
� يتم الحرب.. �ان هناك ف�لم ج�د عن سفينة مليئة �الالجئ��
� ال�حر المتوسـط.. استمتع النـاس �ـإطالق الرصاص

ها �� تدم��
ع� الرجل ال�دين الذي �حاول الهرب، ب�نما طائرة هل�ك����

تطـاردە.. تراە مـن وجهـة نظر المدفع ثم �مت�� الرجـل �الثقـوب
ا.. ثم غرق �أنما الثقـوب أدخلت و�ستح�ل المـاء مـن حولـه قرم���
� اخت�� تحت الماء.. و�ان الماء ف�ـه.. هلـل الناس وصفقوا ح��
هناك قارب ف�ه امرأة عجوز تمسـك �ـالمجداف وحولها
مجموعة من األطفال.. تحلق الهل�ك���� حـول القارب ف��خ
� صدرها �أنما �حاول أن يتـواري داخلها..

الص�� و�دفن رأسه ��
تحـاول المرأة أن تهدئـه، ل�نها زرقـاء مـن الخـوف �� األخرى..
هنا ألقت الهل�ك���� �قن�لة ع� القارب، فتعا� الوهج وتحول
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القارب إ� أعواد ثقـاب.. هنـا جـاءت لقطـة ممتازة لذراع الطفل
ا � السماء، فال �د أن طائرة هل�ك���� مزودة ��ام��

ترتفع ألع� ��
� تا�عت هذە الذراع.. تعا� التصفيق من � مقدمتها �� ال��

��
وليتار�ا)2 � مقاعد (ال�� مقاعد رجال الحزب، ل�ن امرأة من ب��
راحت ت�خ وتكرر أنه ما �ان عليهم عرض هذا أمام األطفال..
ا.. ال �جب أن يراە األطفال.. ح�� جاء ال �جـب.. ل�ـس صوا��
ا حدث لها.. فال ق�مة � ال أحسب ش�ئ� البول�س وأخذها.. ل���

لرأى العامة.. »
ا ألن أصا�عه تقلصت.. ل�ن كذلك ألنه وتوقف (و�ستون) جزئ��
لم �در ما جعله �سكب �ل هذا الهراء.. وألنه تذكر فجأة
ء الذي جعله �قرر الذهاب إ� الب�ت �

الحادث األهم.. ال��
وال�تا�ة.

� الوزارة..
حدث هذا ص�اح اليوم ��

� إدارة السجالت ح�ث �عمـل..
ا، �� ة ص�اح� �انت الحاد�ة ع��

ا � الوسط أمام الشاشـة العمالقة تأه��
�انوا �جمعون المقاعد ��

� � الوسط ح��
). �ان قد اتخذ م�انه �� � نامج (مقت الدق�قت�� ل��

� إ� القاعة. دخـل شخصان �عرفهمـا �ـالنظر فقط �ش�ل مفا��
ا تجتـاز الردهة.. لم � � �ان �لقاها كث�� واحـد منـهمـا كـان الفتاة ال��
� (إدارة الخ�ال)..

�عرف اسمها ل�ـن كـان �عرف أنها تعمل ��
ا �ان يراها ملوثة ال�د�ـن �ـال��ت و�� ذاه�ة إلصالح إحدى

�
أح�ان

� السا�عة
ما�ينات كتا�ـة القصـص.. فتـاة ر�اض�ة سوداء الشعر ��

�ن من عمرها، ين��� النمش ع� خديها.. وكـان والع��
(و�ستون) قد كرهها �مجرد أن رآها أول مرة.. �ان هذا �س�ب
جـو مـالعـب الهو�� والحمامات ال�اردة ونظافة الدماغ الذي
ت�عثه مـن حولها.. كـان �مقت �ل ال�ساء و�خاصة الشا�ات
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ا للحزب.. ا األ��� تعص�� الجم�الت.. هاته الفت�ات كن دوم�
ي�تلعن الشعارات الدعائ�ة.. إنهن الجاسوسات الهاو�ات..

ا مـن األخ��ات.. ل�ن هذە الفتـاة كـانت توحـى �أنهـا أ�ـثـر خطـر�

� قل�ه الرعب..
قتـه وأوقعت �� لقد نظرت له نظرة ثاق�ة اخ��

وع� الفور �دأت الفكرة تخطـر لـه.. ال �د أنها عم�لة لدى
طة األف�ار).. هذا غ�� محتمل ل�نه ظل �شعر �عدم الراحة. ��)
� دوائر الحزب

 اسمه (أو�را�ان).. وهو عضو ��
ً

اآلخر �ان رج�
ا لدرجة أن (و�ستون) ا ي�دو أنـه مـهـم جـد� الداخل�ة، و�تو� منص��
ال �ملك إال فكرة �اهتة عن حق�قتـه.. وقد سـاد الصمت المكـان
ا لـه وجـه � ا �دنو.. �ان الرجل قص�� ا مهم� عندما رأى الناس عضـو�
� أسل��ه

غل�ظ وحشـى مـ�ح.. و�رغم ش�له المرعب فقد �ان ��
� إعادة ت�ب�ت ع��ناته

ء ما خالب.. �انت له ط��قة معينة �� �
��

ع� أنفـه تو� �ـالتح�� �ش�ل غ��ب.. �انت تذكـرك �ـأحد
ن�الء القرن الثامن ع�� �قـدم صندوق ستعوطه.. ل�ن ما كـان
�جذب (و�ستون) لـه هـو أنـك �شعر �أنـه ل�ـس مخلًصـا للحزب
إ� هذا الحد.. �أنه شخص �مكنك أن تت�لم معه لو اختل�ت �ه

ا عن التل�سك��ن. �عض الوقت �ع�د�
�عد قل�ل تعا� صوت مفـ�ع طاحن من التل�سك��ن، �أنهـا آلة
عمالقة تـدور مـن دون ز�ت.. �انت ضوضاء تجعل أسنانك

تصطك وشعر مؤخرة رأسك ي�تصب.. لقد �دأ ال�رە..
�العادة ظهـر وجـه (إمان��ل جولدشتاين) عدو الشعب ع�
.. كـان � � الجالس�� الشاشة.. ساد الصف�� هنا وهناك ب��
(جولدشتاين) هو المرتد الذي من زمن �ع�د (منذ م�� ؟ ال أحد
) نفسه، �ذكـر) كـان مـن قـادة الحزب، فـي مسـتوى (األخ األ���
� أ�شـطة معاد�ة للنظام، وح�م عل�ه �الموت ل�نه فر

ثم تورط ��
�ش�ل ما.
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ا �عد يوم، ل�ـن مـا مـن مرة لم �ان برنامج المقت �ختلف يوم�
�كن فيها (جولدشتاين) هو المشهد الرئ�س.. كـان هو الخائن

األ��� وأول ملوث لنقاء الحزب.
� م�ان ما �ع�ـش و�فـ�خ تعل�مـاته التخ����ـة.. ر�مـا ع�� ال�حـر..

��
ر�مـا �حم�ـه سادته الذين �دفعون له.. ر�ما - �ما تقول اإلشاعات

� (األوش�ان�ا) ذاتها.
� مخ�أ ��

- هو ��
تقلص حجاب (و�ستون) الحاجز، فمـا كـان �ستطيع أن يرى
ا ا يهود�� وجه (جولدشتاين) دون أن �شـعر �غصـة ألـم.. كـان وجه�
، حوله هالـة مـن شـعر أب�ض، ولح�ـة مدب�ـة �لح�ـة

ً
نح��

الجـدى.. وجـه ذكـي ل�نـه �دعو لالحتقـار.. �ذكرك بوجوە
الخراف..

�ان (جولدشتاين) ينفث سمومه ضـد الحزب.. �مكن ألى طفل
أن �درك مدى سخف هذە السموم، ل�ـن مـن الممكن أن تخدع

ا أقل ذ�اء منك. واحد�
.. يت�لم عن دكتاتور�ة الحزب.. �ان �طالب �ان ��ء لألخ األ���
�السالم مع (إيوراس�ا).. �ح��ة ال�الم.. ح��ة الفكر.. و�ان ��خ
ا أن الثـورة قـد تـمـت خ�انتها.. �ل هذا �قوله �ال انقطاع مدع��
� تحـا�� ط��قة �الم خط�اء الحزب.. لقد �ط��قته الساخرة ال��
ا لل�رە أ��� من (أيوراس�ا) و(إ�ستاس�ا).. ألن �ان موضوع�
، تعقد � � القوت�� � تحارب إحدى هات�� (األوش�ان�ا) كـانت ح��

ا مع األخرى. صلح�
و�رغم أن كـرە (جولدشتاين) كـان �مـارس كـل �ـوم.. فإن أف�ارە
�انت ت��ب �ش�ل غ��ب، والدل�ل ع� هذا أنه مـا مـن �ـوم لـم
طة األفكـار).. يتم ف�ه الق�ض ع� �عض عمالئه بوساطة (��

ا �د� (األخوة) �حاول تدم�� كـان �قـود ج�ش ظـالم واسع�
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الدولة.. �ان هناك �الم كذلك عن كتاب مخ�ف �حـوى �ل
ا هنا وهناك. الهرطقـات، كت�ـه (جولدشتاين) و�تم تناقله ��

�
� الدق�قة التال�ة �لغ المقـت حـد الجنـون.. راح النـاس ي�بون ��

��
� إس�ات الصوت القادم من مقاعدهم و��خون محاول��
الشاشة.. ح�� وجـه (أو�را�ان) الجـامـد �ـدأ �حمر وراحت الفتاة

سوداء الشعر خلف (و�ستون) ت�خ:
- «حلوف� حلوف! »

ب أنف � الشاشة ل���
ا للغة الجد�دة وقذفته �� وتناولت قاموس�

(جولدشتاين).
ا ) ل�ـس كونـك مرغم� � � (مقت الدق�قت��

ء المخ�ف �� �
�ان ال��

ا عن عدم االندماج ف�ـه.. ا تمام� ع� المشاركة، �ل كونك عاجز�
�عان ما تجد نفسك وقد تحولت إلـى مجنون متعطش للدم،
و�رغم هذا فإن الغضـب الـذي �شعر �ـه غضب مجرد.. �مكن
تح��له مـن موض�ع إ� آخـر �أنـه لهب قاذف.. لهذا كـان غضـب

ا ال إلـى (جولدشتاين) �ـل إلـى األخ األ���
�
(و�ستون) يتجه أح�ان

ە ينضم إ� الجمهور والحـزب و(شـرطة األف�ار).. ثم �ان تفك��
، و�رتفـع من حوله، عندهـا كـان �شعر �الولـه نـحـو األخ األ���
ج حام أمام حشـود آس�ا.. و��دو (جولدشتاين) هـذا األخ�� ك��
� النظام..

ا �خرب كـل مـا �� �ر� �� 
ً

برغم وجودە المشكوك ف�ه أص�
�ل إن (و�ستون) استطاع أن �حـول كراهيته لتنصـب ع� الفتاة
ذات الشعر األسود الجالسة خلفه.. ثم استطاع أن �فهم �
كراهيته لها.. �ان �كرهها ألنها شا�ة جم�لة وال �مكن أن تكون

ا. له أ�د�
.. وهنا - لحسن حظ �انت ال�راه�ة ت�نا�� اآلن أ��� فأ���
).. �شار�ه الجميع - ذا�ت الصورة ل�عود وجـه (األخ األ���

ا �القوة والهدوء الغامض. األسود مفعم�
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لم يع أحد ما قاله األخ األ��� ألنها �انت �لمات �شجيع ع�
األرجح.. �لمـات مـمـا �قـال فـي معمعـة الحـرب.. ال تفهمها ل�ن
) وظهر �كف�ك أن تعرف أنها ق�لت.. ثم تال�� وجه (األخ األ���

�حروف سم�كة شعار الحزب:
الحرب �� السالم

الح��ة �� العبود�ة
الجهـل هـو القـوة

ە ) �دا �أنما ما زال ع� الشاشة، و�أن تأث�� ل�ن وجه (األخ األ���
لم �مح من عيون المشاهدين �عد.. وهتفت امرأة و� تمد

�ديها إ� الشاشة:
- « منقذی!! »

ا أنها تص�.. � كفيها و�دا واضح� ثم دفنت رأسها ب��
ثم من صفوف الناس تعالت أصـوات تـردد مـا �ـدا �أنـه أ�شودة

ب����ة متوحشة: ب.. ب.. ب...
�
ب األرض �األقدام.. و�ان (و�ستون) يندمج مع الناس �� مع ��

مشاهدة الف�لم، ل�ن هذە الطقوس الوحش�ة �انت تث�� الرعب
� مـع النـاس.. من المستح�ل أال تفعل � نفسه.. ل�نه �ان �غ��

��
هذا.. أن تفعل مثلما �فعل الناس هذا سلوك غ��زي..

ل�ن عي��ه خذلتاە لحظة.. و�انت هذە اللحظة �اف�ة �� �حدث
ء.. �

ال��
ا يوشك للحظة التقت عينـاە ب- (أو�را�ان).. كـان (أو�را�ـان) واقف�
� جزء مـن الثان�ة تالقت

ع� ت�ب�ت ع��ناته ع� أنفه.. و��
العينان، وفكر (أو�را�ان): نعم� لقد عرف� لقد ت�ادل الرجالن
� رسالة ال مجال للخطأ فيها.. �أن عقليهما مفتوحان �العين��

واألف�ار تخ�ج من عقل واحد لعقل اآلخر..
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�دا �أن (أو�را�ان) �فكر: «نعم أنا معك.. �� نفس الرأي.. أعرف
� صفك.. »

مدى كرهك وتقززك.. ل�ن ال تقلق.. أنا ��
ا كوجه اآلخ��ن. ثم عاد وجه (أو�را�ان) غامض�

ً�ان هذا كـل شـيء، ح�� إن (و�ستون) �ـدأ �شـك إن �ان قد
� نفسه أم�

.. لم تكن من ت�عات لهذا إال أنها تح�� ��
ً

حدث فع�
� أن هناك آخ��ن سواە �عادون الحـزب.. مـن �درى ؟ ل��ما

ما ��
ا.. ل��مـا كـانت هناك مؤامرات ع� طة حق�ق�� �ان ما تقوله ال��

ا. النظام حق�
� ء عن تلك المقا�لة �العين�� �

عاد إ� مقر عمله وقد �� �ل ��
� تلك الوحدة

ا ل�نـه ذو أهم�ـة مـا �� ا تافه�
�
مع (أو�را�ان).. �ان حدث

� �ع�شها المرء. األل�مة ال��
وتوقف (و�ستون) عن ال�تا�ة.. وتجشأ..

أعاد النظر إ� الصفحة.. ا��شف أنه إذ جلـس شـارد الذهـن كـان
� الوقت ذاته.. وكـانت كتا�ـة سـيئة مرت�كة كسا�قتها..

�كتب ��
ة: �ان قلمه الح�� قد كتب ع� الصفحة �حروف كب��

.. « ل�سقط األخ األ���

.. « ل�سقط األخ األ���

.. « ل�سقط األخ األ���

.. « ل�سقط األخ األ���
ا ألن ج��مة ولـم �ستطع إال أن �شعر �الهلع.. �ان هذا غ����
� خطرە عن عمل�ة كتا�ـة

كتا�ة هذە ال�لمات ال �قل ��
ا لتم��ق هذە الصفحات. المذكرات.. ل�نه وجد نفسه مدفوع�

طة لم �فعل هذا ألنـه كـان �عرف أنـه عمـل �ـال جـدوى.. ف��
� �ل األحوال سواء كتب هذە الع�ارات أم لم

األف�ار ستظفر �ه ��
�كتبها.
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ح�� لو لم �كن قد أمسك �القلم أو لم ي�تع الورق، فالن�ة
.. ج��مة ال �مكن مداراتها لأل�د.. ر�ما �اف�ة.. ج��مة التفك��

� النها�ة.
ة.. ر�ما ألعوام ل�نهم س�ظفرون �ك �� تتوارى لف��

ا. � الل�ل دوم�
ا.. االعتقاالت �انت تجرى �� � الل�ل دوم�

�انت ��
� مـن النـوم وال�د الخشنة تهز كتفـك، واألضـواء اإل�قاظ المفا��
� أغلب

�سطع فـي عينـك، والوجـوە الصل�ـة تح�ـط �مهدك.. و��
.. ً

الحاالت ال تكون هناك محا�مات.. فقط أنت تخت�� ل��
اسمك تم رفعه من السجالت و�ل ما قمت �ه قد أز�ل.. لقد

تالش�ت.. ت�خرت.. أ�دت..
 �ال عالمات ترق�م:

ً
�ا.. �دأ �كتب متعج� أصابته الهست��

- « س�طلقون الرصاص عّ� ال أ�ا�� بهذا، س�طلقون علـّى
ا ، هم دائم� ، فل�سقط األخ األ��� الرصاص من ظهري، ال أ�ا��
� ال أهتـم، فل�سقط �طلقون الرصاص ع� مؤخرة العنـق ل���

« .. األخ األ���
� رعب.. هناك من �دق ال�اب.

فجأة تصلب ��
ا كفأر �أمل أن يرحل القادم �عد بهذە ال�عة�� جلس متصل��
محاولة واحدة.. ل�ن ال.. إن الدق يتوا�.. �ان قل�ـه �خفق

. كط�لة، ل�ن وجهه - �فعل العادة - �ان �ال تعب��
 إ� ال�اب.

ً
نهض واتجه متثاق�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
الفصل الثا��

2
إذ وضع �دە ع� المق�ض رأى أنه ترك المفكرة مفتوحة ع�

: المنضدة.. وقد كتب عليها �خط كب��
.. ل�سقط األخ األ���

� هذا المأزق
�ان من الغ�اء أن �فعل هذا.. ل�نه أدرك ح�� وهو ��

أنه ال �ستطيع أن �غلق ال�تاب ف�فسد الصفحات ب�نما الح�� لم
�جف �عد..

هكذا فتح ال�اب ومعه تنفس الصعداء..
�انت امرأة شاح�ة مجعدة الوجه لهـا شعر أشعث تقـف هناك..

قالت �صوت رت�ب:
� سمعتك تدخل.. هال أت�ـت لتل�� - « آە �ا رفيق.. حس�ت أن��

نظرة ع� حوض المطبخ.. فقد سد، و.. »
) ال �انت �� م�� (�ارسونز) زوجـة جـارە.. و�انت �لمة (م��
ض أن تطلـق ع� الجميع لقب � الحزب.. المف��

ا �� تل�� ترحا��
ا مع �عض ال�ساء. (رفيق)، ل�نك �ستعمل اللفظة ال شعور��

ا. � ل�نها ت�دو أ��� سن� � الثالث��
�انت ��

) �ان � كـانت مهـام اإلصـالح هـذە تضا�قـه، ألن (فكتـورى ما�ش��
مجموعة من الشقق القد�مة تمَّ بناؤها عـام 1930، و�� اآلن
� تتهالك.. واإلصالح �عتمد ع� جمع�ات قد تؤجل العمل عام��

. أو أ���
قالت له المرأة:

ا هذا ألن (توم) ل�س هنا.. » - « ط�ع�
�انت شقة آل (�ارسونز) أ��� من شقته وقذرة �ش�ل ما..
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ء مهشم �أنما زار الم�ان حیوان عمالق متوحش.. ث�اب �
�ل ��

ملقاة ع� األرض وكتب مث��ة.. وع� الجدار ملصق عمـالق
ة للبنا�ة �لها. � .. رائحة ال�رنب المسلوق الممـ�� لـألخ األ���

ا ح�� حافتـه �سـائل أخضـر رغوی له كـان حـوض المطبخ مليئ�
رائحة ال�رنب ال���ــهـة.. تفحص (و�ستون) ك�ع الحوض.. �ان
�كرە استعمال �د�ـه و�كرە االنحناء الذي �ان �جعله �سعل..

وقالت الس�دة (�ارسونز):
ل لتـو� األمر.. إنـه �حب هذە � � الم��

ا لو كـان (توم) �� - » ط�ع�
األش�اء.. إن (توم)... »

� منتصفها.
�انت عندها عادة قطع الجمل ��

(�ارسونز) كـان زم�ـل (و�ستون) فـي الـعمـل فـي (وزارة الصـحة)..
ا إلـى حـد الشلل.. كتلة من الحماسة ا غب�� ا �شـط�  �دين��

ً
كـان رجـ�

� الذين ع� ث�اتهم �عتمد � المؤمن�� ا مـن المخلص�� ال�لهاء.. واحد�
� الوزارة ال �حتاج إ� ذ�اء، ل�نـه كـان

الحزب.. و�ان عمله ��
� لجنـة ال��اضات..

ا �� �� متم��
قال لها وهو �ع�ث �الصامولة ع� ال��ع:

ي ؟ » � - « هل لد�ك مفتاح إنجل��
ي ؟ سأرى.. ر�ما األطفال... » � - « مفتاح إنجل��

�ع الشعر اآلدمـى الذي سد از ان�� � فك (و�ستون) ال��ع، و�اشم��
ا الماء يتدفق.. ثم غسل �دە �قـدر ما استطاع وعاد

�
الماسورة تار�

إ� الحجرة األخرى.
ا �قول: ا متوحش�

�
فجأة سمع صوت

- « ارفع �د�ك�!! »
� التاسعة �سلل خلف منضدة و�ــهددە �دم�ة

ا �� �ان هذا ص���
ا.. �الهما �ان �ل�س .. ومعه أختـه األصغر سن� مسدس أتومات���
ث�اب الجواس�س.. رفع (و�ستون) �د�ه فـوق رأسه ول�ن من
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ا إ� حد أنك ال �شعر دون راحـة.. كـان ت�ف الطفل عدوان��
�أنه �لعب..

- « أنت خائن� أنت مجـرم أف�ار� سأقتلك� سأ�خرك�! سأرسلك
إ� مناجم الملح� »

: � ثم راح االثنان يتواث�ان حوله صارخ��
- «خائن� خائن� »

وفكر (و�ستون): من حسن الحظ أن المسدس الذي �حمالنه
ا.. ل�س حق�ق��
قالت له األم:

�ا الشنق.. أنـا مشغولة � لم آخذهمـا ل�� - « إنهما عص��ان ألن��
ا، و(توم) ل�س هنا ل�أخذهما.. » جدَّ

: � زأر الص��
ى الشنق ؟ » - « لماذا ال نذهب ل��

�عض سجناء (أيوراس�ا) الذين اتهموا �جرائم حرب، قد تقرر
� الحد�قة.. وتذكـر (و�ستون) أن هذا مشهد

شنقهم الل�لة ��
مح�ب يتم مرة ع� األقل �ل شهر.

وعاد (و�ستون) إ� شقته.
هناك مر �التل�سك��ن، وجلس إ� المنضدة من جد�د.

�انت الموس�قا من التل�سك��ن قد توقفت، ل�ـن دوى صوت
�
ا �صف القوات الح���ة ��

�
� استمتاع وح�� ب�ان

عسكرى �قرأ ��
� (أ�سالند) وجـزر (فارو). � رست ب�� القلعة العائمة ال��

� ال �د أن األم � الشقي�� وفكر (و�ستون).. مع هذين الطفل��
� هلع.. عام أو عامان ثم يراقب هذان الطفـالن أمهما

تع�ش ��
ا عن عالمات عدم الوالء للنظام.. �ل أطفال ال�ـوم صاروا �حث�
.. �لهم �ع�دون الحزب وكـل مـا �مـت لـه �صلة.. � مرعب��
�
.. �ل عنف �� االستعراضات.. الموس�قا.. ع�ادة األخ األ���
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�
ا �ال�س�ة ا معتاد� ، وقد صار ش�ئ� � األطفال �خ�ج للعالم الخار��
ل�ل من تجاوز الثالث�ـن مـن الـعمـر أن �خـاف أطفالـه..والحق�قة
أن مجلـة (تـا�مز) لـم �ـمـر أسـب�ع إال وت�لمت عن جاسوس (�طل
طة صغ�� �مـا تصـفه المجلـة) سمع ملحوظة مشبوهة فأ�لغ ��

األف�ار عن أب��ه.
ا آخر.. تناول القلـم وراح �فكر ف�ما إذا �ان بوسعه أن �كتـب ش�ئ�

� (أو�را�ان) ثان�ة..
هنا وجد أنه �فكر ��

ح�� �عد ت�ادل النظرات هذا الص�اح لم �ستطع أن �جـزم إن �ان
ا... ا أم عدو� (أو�را�ان) صد�ق�

وصمت الصـوت مـن التل�سك��ن، ودوى صـوت نـفـ�ـر واضح
� خشونة:

� الصـوت فـي هواء السا�ن.. وواصل الصوت ��
عذب ��

- « ان��اە� ان��ـاە مـن فضـل�م� جاءنا اآلن من جبهـة (ماال�ار) ما
� ا.. ومن سلط�� ا مؤزر� � جنوب الهند انت�ت ن��

.. قواتنا �� ���
ا.. اآلن إل��م � �م أن هذا الن� قد قرب نها�ة الحرب كث�� أن أخ��

األخ�ار.. »
فكر (و�ستون).. ال �د من أخ�ار س�ئة.. و�الفعل.. �عد وصف
م��ــــع إل�ادة ج�ش (أوراس�ا) وأرقـام مذهلـة لمـن قتلوا أو أ�وا،
جاء الخ�� �علن أنـه مـن األسب�ع القادم س�تم تخف�ض حصة

ا. �ن جرام� � إ� ع�� الش�كوالته من ثالث��
ثم �دأ التل�سك��ن �قـدم �ش�د (أوشـ�ان�ا.. هـذا مـن أجلك).. ر�مـا
�� �حتفل �الن� المؤزر أو ي�� الناس ما فقدوە من
ا، ل�ـن � وضع (ان��اە) مصـغ��

ش�كوالته.. �ان واج�ـه أن �قف ��
 �ال�س�ة له اآلن..

ً
هـذا كـان مسـتح�ـ�

� منها �ن أو ثالث�� ومن �ع�د سمع دوي انفجار صاروخ.. إن ع��
�سقط ع� (لندن) �ل أسب�ع اآلن..

� م�ـت.. والمستق�ل ال �مكـن تصورە...
ا.. المـا�� كـان وح�ـد�
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�
� صفه ؟

ا �� ا واحـد� �� ا ��� هـن لـه ع� أن هناك �ائن� ء ي�� �
أي ��

وك�ـف يتأ�د من أن س�طرة الحزب لـن تـدوم لأل�د ؟
و�أنما ترد ع� أسئلته رأى الجمل المكت��ة ع� جدار وزارة

الحق�قة:
الحرب �� السـالم

الح��ة �� العبود�ة
الجهـل هـو القـوة

ة نقشت ذات أخ�ج قطعة عملة من جي�ه.. �حـروف صغ��
الع�ارات ع� العملة.. وع� الجانب اآلخر ترى رأس األخ
ء ع� الطوابع وأغلفة ال�تـب وغالف علب �

.. نفس ال�� األ���
ء تمتل�ـه �

ا تراق�ك العينان و�غلفك الصـوت.. ال �� التبغ.. دائم�
ات مكع�ـة داخـل جمجمتك. سـوى �ضعـة س�ت�م��

ا يت�لم عن حقائق لن �سمعها أحد.. ا وح�د� �ان ش�ح�
عاد إ� الورق وكتب:

ا، .. إ� زمن �ان ف�ه الفكر حر� �
- « إ� المستق�ل أو الما��

والرجـال �ختلف �عضهـم عـن ال�عـض، وال �ع�شـون وحدهـم..
إلـى زمـن كـانت ف�ـه الحق�قة موجودة ومـا تـم تحق�قه ال �مكن
هدمه.. من ع� ال�شا�ل ومـن عصـر الوحـدة ومـن عصـر

!3 التفك�� المزدوج الزائـف Doublethink .. تح�ا��
�
لقد انت� أمرە �الفعل �عدما كتب ما كتب.. كذا فكـر.. وفكر ��

� العمل نفسه.. لـذا كتب:
أن ت�عات أي عمل متضمنة ��

- » ج��مة التفك�� ال تع�� الموت.. إنها الموت ذاته.. »
ا ا، �دا من المهـم لـه أن �ظل ح�� ا ميت�

�
اآلن وقد اعت�� نفسه إ�سان

، � �الح�� أطول وقت ممكن.. لقد تلطخ إص�عـان مـن �ـدە ال�م��
� ستفضح أمـرك.. شخص مـا وهذا �الض�ط هو ن�ع التفاص�ل ال��
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اهما و��ساءل عن س�ب فـي الـوزارة (امـرأة علـى األرجـح) س��
انهمـا�ك �ال�تا�ـة فـي وقـت الغداء، ثم �لمح �ذلك لألقسام

المختصة.
دخل الحمام و�عنا�ة غسل الح�� �قطعة الصابون الغامقة

� تج�ح جلدك �الصنفرة. الخشنة ال��
� الدرج.. �انت ح�لـة الشـعرة علـى صفحاتها

أخ�� المفكرة ��
ا، لذا وضع ع� الغالف ذرة غ�ـار �ح�ث ال �د أن واضحة جد�

�سقط لو أن أحدهم فتح هذە المفكرة.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث
3

�ان (و�ستون) �حلم �أمه..
� ة أو الثان�ة عشـرة، ح�� � سن الحاد�ة ع��

ال �د أنه �ان ��
ا �طيئة اختفت أمـه.. �انت امرأة ط��لـة القامـة متخشـ�ة صموت�
 �ضع

ً
الحركة، ولها شعر أشقر رائـع.. أمـا أ�ـوە ف�ان أسمر نح��

ع��نات.
� موضع ما تحتـه وأخته

� تلك اللحظة �ان يرى أمه تجلس ��
��

� ذراعيها.. لم يتذكر أخته ع� اإلطالق إال كرض�عة ة ب�� الصغ��
ا.. ا عم�ق� � ا ف�ما �ش�ه ال�ـ�� أو ق�� .. �انا مع� � صموت واسعة العين��
ء �ان يه�ط ألسفل �استمرار.. �انتا ت��انه وهو �

ل�ن هذا ال��
� الهبوط.. تختف�ان.. وهما تحت،

يراهمـا ل�نهما مستمرتان ��
� عي�يهما.. فقط الفهم لما

ب�نمـا هـو فـوق.. ال يوجد لوم ��
�حدث.. عليهما الموت �� �ع�ش هو..

 ما حدث �عدها، ل�نه �ذكر فقط أنهما لقيتا
ً

ال �ذكر فع�
حتفهما �� �ع�ش هو..

ء ما مـهـم فـي عـالم الواقع، وقد �
� األحالم ي��� منه ��

إن ما نراە ��
ا �ان � عام� أثار دهشة (و�ستون) أنه تذكر أن موت أمـه منذ ثالث��

ا.. ا وغ���� أل�م�
� �انت هنـاك خصوص�ـة إنـه مـوت ي�ت�� إ� الطراز العتيق ح��
وحـب وصداقـة، ح�ـن كـان أفـراد األسـرة يتماسكون من دون

حاجة لمعرفة الس�ب..
� موعد العمل، فنهض من

أصدرت التل�سك��ن ضوضاء عال�ة ��
ا ألن أعضاء الدائرة الخارج�ة للحزب فراشه.. �ان قد نام عار��
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� العام، ب�نما الب�جامة
يتلقون فقط 3000 ك��ون للث�اب ��

ت�لف 600 ك��ون.
ازات الجسد�ة) س��دأ �عد � ارتدى ث�ا�ـه وكـان �عرف أن (االه��
ثالث دقائق.. هنا أصابته ن��ة سعال تص��ه �لما صحا من النوم
جعلت صدرە �خلـو مـن الهـواء، فلم �ستعد أنفاسه إال �عد ما

رقد ع� الفراش �عض الوقت.
دوي صوت امرأة حاد �قول:

- « المجمـوعـة مـن سـن 30 إ� 40.. خذ م�انك من فضلك.. »
نهض ووقف (ان��اە) أمـام التل�سك��ن، ح�ث كـانت امرأة شا�ة
عجفاء ل�نها مفتولة العضالت، ترتدى التون�ـك وحذاءى

التدر�ب.
.. واحد.. اثنان.. ثالثة.. أر�عة� واحد.. � .. مد.. ت�بع حرك�� � - « ث��

اثنان.. ثالثة.. أر�عة� هلمـوا �ـا رفـاق� �عض الحي��ة.. »
ا علـى وجـهـه تعب�� ال�ور، مارس (و�ستون) التم��نات راسـم��

� حاالت التدر�ب.
وهو التعب�� المفضل ��

� حرب ما، ل�ن
� وسعه تذكر وقت لم �كن ف�ه �لدە ��

لم �كن ��
.. ألنـه

ً
ة سـالم مـا ح�ـن كـان طف� مـن الجلـى أنـه كـانت هناك ف��

�ذكـر غـارة ج��ـة �ـدا أنهـا أثـارت ذهـول الجميع.. ر�مـا كـان هذا
).. ال �ذكر الغارة � سقطت القن�لة الذر�ة ع� (کولشس�� ح��
� تمسك ب�دە وهما يهرعان.. يهرعان إ� ل�نه �ذكر �د أب�ه ال��
�
م�ان تحت األرض ع�� درج حلزو�� ال نها�ة له.. ح�� إنهما ��

النها�ة اضطـرا للتوقف اللتقاط األنفـاس.. وأمـه �حركتها ال�طيئة
الحالمة ت��عهمـا �مسافة ط��لـة.. كـانت تحمـل أختـه أو ر�مـا
� النها�ـة وجـد أنـهـم فـي مكـان صاخب

مجموعة من األغط�ـة.. ��
و األنفاق. مزدحم، عرف ف�ما �عد أنه محطة م��
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منذ هذا الوقت استمرت الحرب �ال انقطاع.. و�ن لم تكن ذات
� حـرب

 �ذكر أن (أوش�ان�ا) �انت ��
ً

الحرب إن ش�نا الدقة.. مث�
ء �ذكرە �ش�ل �

مـع (إ�ستاس�ا) ومتحالفة مع (أيوراس�ا).. هـذا ��
غامض..

� حرب مع (أيوراس�ا).. من ثم �� �انت
أما اآلن ف- (أوش�ان�ا) ��

� حـرب مع (أيوراس�ا).. إن عـدو اللحظة �مثل ال��
ا �� دوم�

� أو
� الما��

ا.. ومع�� هذا أن أي اتفـاق معه �� المطلق دوم�
ء مستح�ل.. �

المستق�ل ��
ا حدث ء المف�ع هنا أن الحزب قادر ع� أن �محو ش�ئ� �

ال��
، �أنه لم �كن قط.. هذە الفكرة �انت تفزعـه �

� الما��
�� 

ً
فع�

أ��� من التعذ�ب والموت.. الحزب قال إنه لم �كن قط ع�
ا أن العالقة �انت وفـاق مـع (أيوراسـ�ا).. و(و�ستون) �عـرف ج�ـد�
�
ج�دة منذ أر�ــع سنوات.. ل�ن أين توجد هذە المعلومة ؟ ��

ذهنه هو.. ولو مح�ت هذە المعلومـة مـن سجالت الحزب فإنها
ا.. ستص�� تار�خ�

� �س�طر ع�
مقولة الحزب تقول: - « من �س�طر ع� الما��

« .. �
المستق�ل.. ومـن �س�طر ع� الحا�� �س�طر علـى الما��

� اللغة الجد�دة « الس�طرة ع� الحق�قة
�ان هذا ما س�سمونه ��

» أو « التفك�� المزدوج.. »
وضع ذراع�ه إ� جوارە واست�شق الهواء �عمق.. ب�نمـا هو �فكر
� (التفك�� المزدوج).. أن تعرف الحق�قة ل�نـك ال تطلق إال

��
� الوقت ذاته

�� � � متناقض�� األ�اذ�ب.. أن تتمسك برأي��
� الوقت ذاته

ا.. أن تؤمن أن الد�موقراط�ة وهم و�� وتصدقهما مع�
�
تؤمن أن الحزب هو حارس الد�موقراط�ة.. أن تملك الو�� ال�ا��

� �� ت�� هذە
، ثـم تمـلـك الالو�� ال�ا�� �� تصل إ� حالة الالو��

العمل�ة..
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إن مجرد فهم تعب�� (تفك�� مزدوج) �حتاج هو ذاته إ� تفك��
مزدوج.

ومن جد�د جاء صوت الفتاة:
- « فل�� من منـا �مكنه أن �لمس أصابع قدم�ـه� هلمـوا �ا رفاق..

«
ع الطائرات.. هذا  كتب الحزب تؤكد أن الحزب هو مخ��

ً
مث�

غ�� صحيح.. إنه �ذكر الطائرات منـذ طفولته ر�مـا ق�ـل �شوء
�
ء، فل�س هنـاك دل�ل �� �

هن ع� �� الحزب.. ل�ن هذا ال ي��
 ال �دحض ع� ت���ـف التار�ــــخ إال مرة

ً
� ح�اته دل�ـ�

�دە.. لم ير ��
... � واحدة وذلك ح��

.. فقط أنت ال - « (سم�ث)��� 6079.. نعم أنـت� انحـن أ�ـ��
تحاول.. هذا أفضل.. »

كـان العرق �غمـر جسد (و�ستون) وغل�ـه السـعال ل�نـه تماسك
�� ال �ظهر الضيق..

� قد تفضحك.. ا.. إن خائنة األع�� ال تظهر االمتعاض أ�د�
�
ا.. أنا �� - « هلمـوا �ا رفاق� أنتم ترون أن�� أؤدى ذلك ج�د�

� وعندى أر�عة أطفال و�رغم هذا ال أثنـى التاسعة والثالث��
� �مكنه أن �لمس .. �ل من �قل عن الخامسة واألر�ع�� � ركب��
�
� جبهة (ماال�ـار) وال�حـارة ��

أصابع قدم�ه.. تذكروا أبناءنا ��
� معاناتهم.. هذا أفضل�! »

القلعة العائمة� فكروا ��
� أن �لمس أصابع

كذا واصلت ال�الم ب�نما نجح (و�ستون) ��
� ركب��ه للمرة األو� منذ أعوام.. قدم�ه ب�دە، دون أن يث��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
4

� لم تمنعها التل�سك��ن ذاتها ا تلك التنه�دة العم�قة ال�� مطلق�
لدى �دء �ـوم العمـل، جذب (و�ستون) آلة ال�ـالم المكتـوب
نـحـوە، ونفخ الغ�ار عن مك�� الصـوت فيهـا، ووضع ع��ناته.. ثم

� مكت�ه. ن�ع أر�ــع اسطوانات من الورق مـن األسطوانة ع� �م��
� الم��ــع الذي �عمـل ف�ـه.. هنـاك

�انت هناك ثالث فجـوات ��
ة للقمامة.. لس�ب فجـوة للرسائل وفجـوة للصحـف وفجـوة ك�ـ��
ما �انت هذە الفجوات المخصصة للقمامة تد� (فتحات
عها من فجوة � � ان�� الذا�رة). وقد �دأ يتفحص األوراق ال��
الرسائل.. و�انت �لها مكت��ة �اللغة الجد�دة.. و�انت تحدد
ها لس�ب ما أو - �ما تقول � مجلة (تا�مز) �جـب تغي��

مقاالت ��
اللغة الجد�دة - تق��مهـا.. فالرسالة التال�ة ع� س��ل المثال:

�mes 17.3.84 bb speech malreported Africa
rec�fy

 

� العدد السابع ع�� من مـارس قالت
معناها أن مجلـة (تـا�مز) ��

إن األخ األ��� ت��أ �ـأن جبهـة الهنـد سـتظل هادئة، ل�ن
(أيوراس�ا) ستهجم ع� شمال إف��ق�ا.. أما مـا حـدث فهو أن
(أيوراس�ا) قامت �الهجوم ع� جبهـة الهند وتركت شمال
وري تعد�ل خطاب األخ األ��� �ح�ث إف��ق�ا.. لهذا �ان من ال��
� �ان عل�ه

 �مـا حـدث.. �ال�س�ة للخطاب الثا��
ً

ي�دو أنـه ت��أ فع�
ته (تـا�مز) �صدد التم��ن �� ي�ناسق مع �الم تعد�ل ما ���

الحكومة.
الخطاب الثالث �ان �قول:
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�mes 14.2.84 miniplenty malquoted chocolate
rec�fy

اير أن وزارة الـوفـرة � عدد 14 ف��
ت �� و�ان معناە أن التا�مز ���

وعدت �عدم إنقاص حصة الش�كوالته عام 1984.. و�ان عل�ه
أن ُ�صحح الخ�� ل�قول: إن الحكومة قد تضطر إ� خفض

� إب��ل.
حصة الش�كوالته ��

قام �التصحيح وث�ته إ� �ل عدد من التا�مز تم ذكـرە، ثم ال
� فجوة

ا كوم الرسائل و�ل ور�قـة كتبها، وأل�� هذا �له �� شعور��
المهمالت.. ما إن تتم التصح�حات ح�� �عاد ط�ـع (التا�مز) من
جد�د وتحفظ ال�سخة المصححـة فـي الملفات.. وهذا التعد�ل
ات والملصقات ال �شمل فقـط المـجـالت �ـل ال�تب والمحا��
.. �ل نبوءة للحزب �

ا بيوم �عاد تحد�ث الما�� والصور.. يوم�
�مكن �الدل�ل إث�ات أنها كـانت صح�حة.. فم�� تم هذا صار من
المستح�ل إث�ات العكس.. ح�� الوزارة نفسها لم تزعم لحظة أن

ا للدقة). ما تقوم �ه تزو�ر، و�نما هو (تصحيح طل��
ا.. كـان مجرد اس��دال ل�عض الهراء ل�نه لم �عت�� ما �قـوم تزو�ر�
بهراء آخر.. فال أحد �ع�أ �ما �انت عل�ه المعلومات األساس�ة

ء �دخل عالم الظـالل ح�ث تص�� �
وال أحد �ذكرها.. �ل ��

� أي عام نحن) غ�� مؤكدة.
معلومة (��

� الم��ــع المجاور �ان هناك رجل �د� (تلو�سون).. �ان �عمـل
��

�اهتمام وقـد ألصـق فمـه �مك�� الصوت، و�ـدا �أنما �حاول إ�قاء
ا ب�نـه والتل�سك��ن.. نظر ألع� فالتمعت ع��ناته ما �قول ��

�ق معاد �اتجاە (و�ستون). ب��
لم �كن (و�ستون) �عرف من هو (تولستون).. إن الناس هنا ال
 لم �كن �عرف إال أن المرأة ذات الشعر

ً
ي��ادلون الحـوار.. مث�

�لون القش تحذف من الصحف أسماء الناس الذين ت�خروا،
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اض أنهم لم يوجدوا قط.. و�ان هناك رجل و�التا�� �جب اف��
� صـارت س�ئة، ل�نها �ج�د الشعر �قوم ب�عادة كتا�ة األشعار ال��

� المقتطفات األدب�ة.
لس�ب أو آخر �جب أن تظل ��

� الطابق األع� واألسفل
ولم �كن هذا إال قسـم واحـد، ب�نما ��

اء التحم�ـض �قومون بتغي�� ات العمال والمصورون وخ�� ع��
ون األفالم.. هناك األفران ح�ث يتم الصور.. �ان هناك من �غ��

ء.. �
تدم�� ال�سخ األصل�ة من �ل ��

و�رغم هذا �ان قسم السجالت مجرد جزء من وزارة الحق�قة
المسئولة عن إخراج كـل ف�لـم وكتـاب وج��ـدة وقصـة.. من كتب
التهجئة لألطفال إ� قوام�س اللغـة الجد�دة الضخمة.. و�انت
هنـاك أغـان خاصة يتم تركيبهـا �جهـاز م��ان��� ع� إ�قاعات
� قسم

معينـة، و�انت هناك أفـالم س�نمائ�ة يتم تص��رها ��
� الج�س ال �سمح ألحـد مـن

(بورنوسك).. و�� أفـالم غارقة ��
ة. الحزب �مشاهدتها و�نما تخ�ج للجمهور م�ا��

� العالم،
ء الوح�د الذي �ح�ه �� �

�ان عمل (و�ستون) هو ال��
، ل�ن من آن آلخر �انت هنـاك مهمات صع�ة � صحيح أنه روتي��
ء يرشدك إال معرفتك �م�ادئ �

تجعله ي�� نفسـه.. ح�ث ال ��
ض منك أن تقولـه.. لدرجة أنهم وثقوا �ه �� الحزب ومـا �ف��

� كت�ت �لها �اللغة �صحح مقـاالت التا�مز االفتتاح�ة ال��
الجد�دة.

�انت الرسالة التال�ة تقول:
�mes 3.12.83 repor�ng bb dayorder
doubleplusungoodrefs unpersons rewrite full

wise up sub ante filing
�
و�اللغة القد�مة معناها: ال�الم عن أوامـر األخ األ��� اليوم�ة ��

� الثالث من د�سم�� 1983 غ�� مرض، و�ش�� إ�
عدد تـا�مز ��
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�
أشخاص ال وجود لهم.. أعد الص�اغة واعرض الن��جة ع�

السلطات األع�.
قرأ (و�ستون) المقال المتهـم، فوجـد أن الخطـاب مخصص
المتداح منظمة اسمها FFCC تمـد القلعة العائمة �التبغ.. ثمة
� دوائر الحزب الداخ��

رفيق �د� (وزرس) وهو عضـو �ـارز ��
ا. ا ووسام� ا خاص� تل�� مدح�

�عد ثالثة أشهر اختفت FFCC فجأة �ال أس�اب. وتلطخ اسم
� الصحف..

(وزرس) ورفاقه �العـار ل�ن هذا لم يرد له ذكر ��
� حمالت التطه�� �الت�مر أو

إن األشخاص الذين يتم اعتقالهم ��
ا �ل ا.. فقـط �حدث هذا نادر� جرائم التفك�� ال �حا�مون علن�
ة � حاالت كث��

.. و�� ، ل�نهم ع� األرجح �ختفون �ال تفس�� � عام��
ا – �اس�ثناء � شخص� ال �موتـون.. ع� األقـل �ـعـرف هـو ثالث��
� وقت أو آخر.. ال �عرف ما حدث ل- (وزرس)

أب��ه - اختفوا ��
ا. ل�ن ع�ارة unperson أي (ال شخص) تدل ع� أنه م�ت حتم�

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
5

� المقصف خف�ض السقف تحت األرض، تحرك طـابور الغداء
��

لألمام ب�طء.. �انت الغرفة مليئـة صاخ�ـة.. ومـن ال�اون��
� طرف

� مزعج.. و��
تصاعدت رائحة ال�خنة لها طابع معد��

� الجـدار ح�ث �مكن
.. مجرد فتحة �� الغرفة �ان هناك �ار صغ��
ة س�تات ل�ضع جرعات. � �ع�� اء الج�� ��

قال صوت خلف (و�ستون):
- « هذا هو الرجل الذي أ�حث عنه.. »

استدار فرأى صد�قه (سا�م)، الذي �عمـل فـي قسـم ال�حوث..
�
ر�ما لم تكن (صديق) �� ال�لمة المناس�ة.. ل�س لك أصدقاء ��

ا �اللغـة واللغـة هذە األ�ام �ل (رفاق).. �ان (سـا�م) مختص�
اء الذي �طور اآلن ا من ف��ـق الخ�� الجد�دة.. �ل �ان واحد�
ة من قاموس اللغة الجد�دة.. و�انت له الط�عة الحاد�ة ع��

� ��لمك. � وجهك �عنا�ـة ح��
عينان تف�شـان ��

- « أردت سؤالك إن �انت لد�ك شفرات مو�.. »
قال (و�ستون):

� �ل م�ان.. لم �عد لها وجود.. »
- « لألسف ال.. �حثت ��

ء ما ال �
� �ل وقت يوجد ��

ء ذاته.. ف�� �
ال�ل �سأل عن ال��

�ستطيع متاجر الحزب أن تقدمه.
� ص�ن�ة ملوثة �الشحم من كومـة عنـد �دا�ة تناول �ال الرجل��

الصف.. وسأله (سا�م):
� أمس ؟ » ى شنق السج�� - « هل ذه�ت ل��

ا ع� ما أعتقد.. » - « كنت أعمل.. سأراە مصور�
- « هذا �د�ل غ�� مشبع.. »
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� وجه (و�ستون) �أنما
و�انت عيناە الساخرتـان تف�شـان ��

ى تقوالن: أنا أعرفك.. أفهمك.. أعرف لماذا لم تذهـب ل��
الشنق..

�ان (سا�م) شد�د اإلخالص للنظـام.. يتحدث �حماسة عن
الغارات ع� أرض العدو، وعمل�ات اعتقال مجر� الفكر،

� �درون وزارة الحب.
وعمل�ات الشنق ��

ا: ا عذ�� قال �أنما يتذكر ش�ئ�
ا �فسد األمـر.. � مع�� ا.. أعتقد أن ر�ط القدم�� ا ج�د� - « كـان شنق�
ا.. � النها�ـة �خـ�ج اللسان أزرق المع�

أحب أن أراهـم ير�لـون.. ثم ��
« .. هذا هو الجزء الذي يروق ��

جاء دورهما.. �ان الغداء ع�ارة عن سلطان�ة من ال�خنـة وكتلة
� وقهـوة (الن�) السـوداء وقرص � ومكعب من الج�� خ��

(س�ار�ن).
� طرف المقصف، ح�ث سكب

جلسا علـى منضدة معدن�ة ��
ء.. �دآ �أ�الن �

أحدهم بركة من ال�خنة.. سائل قذر �دا �أنه ال��
وسأل (و�ستون):

- « ك�ف القاموس ؟ »
� النعوت.. عمل خالب.. »

- « يتقدم ب�طء.. أنا أعمل ��
� وقال: ثم أمسك �الخ��

� للغة.. س�كون ع� أمثالك
- « هذا القاموس هو الش�ل النها��

ع تعلم اللغة الجد�دة �ال�امل من جد�د.. أنت تعتقد أننـا نخ��
�لمات جد�دة.. �العكس.. نحـن ندمـر ال�لمـات.. نمحوها.. هذا

�ة ذاتها.. » � القاموس قد وصل إ� عظام اللغة اإلنجل��
� وقال: ثم �دت عيناە حالمت��

ادفات فقط �ل - « جم�ل أن تدمر اللغة.. نحن ال ندمر الم��
ًندمر األضداد كذلك.. ما جدوى �لمة �� مجرد عكس األخرى
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�
 �لمة (ج�د).. ما

ً
� اآلن ذاته.. خذ مث�

؟ ال�لمة تحوى عكسها ��
ء) ؟ (ال ج�د) ستؤدى الغرض ذاته.. إنها �� جدوى �لمـة (س��

ء) ال تمنحك هذا.. ثم لو � أن �لمـة (س�� � ح��
العكس �الض�ط ��

أردت مـا هـو أفضـل مـن (ج�د) فلماذا �ستعمل مجموعـة �لمـات
) تـؤدي مـثـل (ممتـاز) و(رائع).. الخ ؟ إن لفظة (ج�ـد أ���
ان) تع� المع�� أقوى.. ف�مـا �عـد لـن تكـون الغرض.. و(ج�د أ���
ان عن �ل هناك �ل هذە ال�لمات.. ستكون هناك �لمتان تع��

« .. ء.. هل ترى الروعة ؟ هذە أف�ار األخ األ��� �
��

� ضيق:
ثم قال ��

- « أنت ال تؤمن �اللغـة الجد�دة �ا (و�ستون).. ح�� برغم أنك
�ستعملها فإنك تفكر �اللغة القد�مة.. نفس اللغة العت�قـة ��ل

غموضها وعدم دقتها وظالل معانيها.. أنت ال تفهم جمال تدم��
�
ال�لمات.. هـل تـدرك أن اللغة الجد�دة �� اللغة الوح�دة ��

� ينقص عدد مفرداتها �ل عام ؟ أال تفهم أن الهدف ال�ون ال��
� النها�ة ستص�� ج��مة

من اللغة الجد�دة هو تقل�ل التفك�� ؟ ��
التفك�� �ال وجود فع�.. أال يث�� افتتانك أنه حوا�� عام 2050
� لن �كون هناك إ�سان ع� األرض �ستطيع فهم المحادثة ال��

� و��نك اآلن ؟ » تدور بي��
- « ما عدا الـ... »

ثم صمت، ل�ن اآلخر فهم ع� الفور ما �ان ي��د قوله:
� عام 2050 لن

�ة.. عندما �أ�� وليتار�ا ل�ست �ائنات ��� - « ال��
تكون هناك لغة جد�دة ولن تكون هناك أعمـال أدب�ة مثل

� لغة جد�دة.. ح��
) و(ملتون).. س�كونان موجودين �� (شكسب��

.. ك�ف �كـون عنـدك شعار مثل (الح��ة شعارات الحزب س�تغ��
 ؟ س�تغ�� التفك��

ً
عبود�ـة) ب�نما ال يوجـد مـعنـي للح��ة أص�

« .. .. الوالء هو عدم التفك�� � الواقع لن �كـون ثمة تفك��
�له.. ��
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�
فكر (و�ستون) �اقتناع:

ا.. �ـرى بوض�ح ا ما س�ت�خر (سا�م).. فهو ذ�� جد� - « يوم�
و�ت�لـم بوضـ�ح.. الحزب س�تخلص منه.. هذا مكتوب ع�

وجهه.. »
ثم نظر إ� أع� وقال:

- « ها قد جاء آل (�ارسون).. »
).. �ان (�ارسون) وهو �

� (هؤالء الحم�� � �المه له رن��
ء �� �

كـان ��
�
 متوسط الب��ة، و�رغم أنه ��

ً
� المسكن.. رج�

جار (و�ستون) ��
ا�م ع� عنقه وحول � فقد راح الشحم ي�� الخامسة والثالث��
خ�ە، إال أن حر�اتـه كـانت ��عة ص��ان�ة.. �ل �ان هو نفسه

ا �طفل كب�� الحجم. �ع� انط�اع�
ح�اهما ب- (مر� مر�).. وجلس إ� المنضدة ورائحة عرق

ق��ة تف�ح منه.. �انت قدرته ع� العرق مذهلة.
ثم قال ل- (و�ستون):

- » أين الم�لغ الذي �ان عل�ك أن تدفعه �� ؟ »
- « أي م�لغ ؟ »

.. ال �د من �
قالها (و�ستون) وهو يتحسس مالـه �ش�ل تلقا��

� عدد من
اك التطو�� �� اقتطاع نحو ر�ــع رات�ك من أجل االش��

األش�اء العد�دة.. عد�دة إلـى درجـة أنـه مـن المستح�ل أن
ا. تتذكرها جم�ع�

- « من أجل (أسب�ع ال�راه�ة).. صندوق الجهود الذات�ة.. أنا
.. س�كون ل- (فكتور�ا ما�شـن) أ��� � أجمع المال لم��عنا السك��

� �دوالر�ن.. » � الشارع.. أنت وعدت��
عدد من األعالم ��

� فأخذهما (�ارسون) ودونهما قدم له (و�ستون) دوالر�ن م�سخ��
� قل��� الحظ من التعل�م.. � مفكرة �خط رديء �م��

��
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�ته �ك �المقالع.. ثـق أن�� �� �� � - « �المناس�ة.. سمعت أن اب��
من أجل ذلك.. »

ا ألنه لم �ح�� اإلعدام.. » - « أعتقد أنه �ان متضا�ق�
- « أعرف.. أعرف.. هما ش�طانان مؤذ�ان.. ل�ن ت�لم عن
إخالصهما للحزب.. إنهما ال يت�لمـان إال عن الجواس�س
والحـرب.. هل تعرف ما زودوهما �ه ؟ سماعات أذن ت��ـح
 من وضع األذن ع� ثقـب

ً
اق السمع ع�� األبواب �د� اس��

� الط��ق الصحيح� هل
ال�اب� مجرد لع�ة ل�نها تضعهما ��

� رحلة مخ�م ؟ لقد رأت
� �انت �� تعرف ما فعلته الطفلة ح��

ا فاقتفت أثرە مع صد�قتها، ثم أ�لغت عنه السلطات..  غ����
ً

رج�
ا لذا اعتقدت أنه جاسوس من الس�ب هو أن حذاءە �ان غ����
ا ا س�ئ� � األعداء، تم إلقاؤە هناك �المظلـة فـي أرضنـا.. ل�ـس تفك��

� الثامنة.. »
�ال�س�ة لطفلة ��

- » وماذا حدث للرجل ؟ »
� لو... » - « آە.. ال أستطيع معرفة هذا.. ل�ن لن �دهش��

وقام �حركة توحـى �ـالتص��ب.. وطقطق �لسانه �أنما �ع�� عن
انفجار.

- « جم�ل.. »
� اقتضاب، ودون أن يرفع عي��ه عن الورق..

قالها (سا�م) ��
� مرارة:

ووافق (و�ستون) ��
- « جم�ل.. الحق�قة نحن ال نملك ترف المجازفة.. »

هنـا - و�أنمـا ليؤكد هذا - دوى صوت بوق من شاشـة
التل�سك��ن.. وصاح صوت متحمس شاب:

- « أيها الرفاق� ان��اە� لدينـا أخ�ـار ممتـازة ل�م.. لقد فزنا �معركة
اإلنتاج� إن النتائج تؤكد أن معدالت الع�ش قـد ارتفعت ما ال
� كـل مـكـان -من (أوش�ان�ا)

.. و�� �
�قل عن 20% عن العام الما��
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� �
هناك مظاهرات ال �مكن قمعها، ح�ث خ�ج العمال من المصانع
.. وللح�اة الوافرة ال���مة �حملون الفتـات االمتنان لألخ األ���

� منحنا إ�اها.. و�ل��م األرقام.. » ال��
لم �ستطع (و�ستون) الذي غل�ه الملل أن يتابع األرقام، ل�نه

�ان �عرف أنها مجل�ة للرضا..
�انت هناك مظاهرات �شكر األخ األ��� ع� أنه رفع حصـة
ا.. وأمس فقط �ان الخ�� �قول إن حصة الش�كوالتة 20 جرام�
ا.. هل من الممكن أن ي�تلع الش�كوالتة تم تخف�ضها 20 جرام�
�ن ساعة فقط ؟ نعم.. لقد ابتلعوە.. أحد هذا خالل أر�ــع وع��

� هذا العالم ؟
هل هو ال�ائن الوح�د الذي �ملك ذا�رة ��

واإلحصاءات تتدفـق مـن التل�سك��ن.. هنـاك حسـب األرقام ث�اب
ء أ��� عدا �

.. �ل �� .. دخل أ�ـ�� .. كتب أ��� .. طعام أ��� أ���
ا ء ي�ب ألع� ��عة عام� �

الج��مة والجنون والمرض.. �ل ��
�عد عام..

وراح (و�ستون) ينظر حوله إ� المقصف.. هل �انت الح�اة
ا ت�دو هكذا ؟ هل �ان للطعام هذا المذاق ؟ أط�ـاق معوجة دوم�
� لمستها.. رائحة العرق ة األجسام ال�� وجدران م�سخة من ك��
ا مهما والسقف المنخفض.. ال�ل قبيح، ولسوف �ظـل قب�ح�
ل�س.. ح�� لو اس��دل األوفرول األزرق الذي �ل�سه الجميع..

ء �ان من حقك. �
دائًمـا �شـعر �ـأنك خدعت.. حرمـت مـن ��

از من مذاق الطعام الرديء � ل�ن لو كنت �شعر �اشم��
والجوارب الملتصقة والث�اب القذرة، فال�د أنك تملك فكرة عما

ا ما �انت األمور ف�ه مختلفة.. هو ج�د.. ال �د أنك تذكر وقت�
قال (�ارسون) وهو يهز رأسه �ط��قة العل�م �األمور:

ا �التأ��د هذا العام.. �المناس�ة  ج�د�
ً

- « وزارة الوفرة أدت عم�
�ـا (سم�ث) أيها الفتـى العجـوز.. هـل لد�ـك شفرات حالقة
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� إ�اها؟ » تعطي��
- « وال واحدة.. أستعمل نفس الشفرة منذ ستة أسابيع.. »

ا ما س�ت�خر.. س�ت�خر (سا�م).. كـان (و�ستون) �عرف أنه يوم�
ا هو � المناسب للحزب س�ظل ح�� ل�ن (�ارسون) الرجل الغ��

وزوجته..
هنا شعر �من ينظر له �حدة.. �انت فتاة الحزب سوداء الشعر
جالسة ع� المنضدة المجاورة، و�انت تنظر له �قوة، فلما رأت

عي��ه نظرت ل�ع�د.
شعر (و�ستون) �العرق �ح�شد ع� ظهرە.. لمـاذا ت��عه ؟ لماذا
� (عرض المقت) من دون س�ب

تراق�ه ؟ لقد �انت خلفـه ��
�دعوها لذلك، ر�ما ل�سمع ما �قول أو تتـأ�د من أنه ��خ

�الحماسة ال�اف�ة..
د ذهنك.. ال �د من ال �د من أن تفضحك مالمحك ح�ـن ���
� �سمع أخ�ـار الن� من  ح��

ً
تعب�� ينم عن عدم التصديق مثـ�

� اللغة
ا للعقـاب.. �سمونه �� ا �اف�� التل�سك��ن.. س�كون هـذا ذن��

الجد�دة (ج��مة الوجه)..
هنا أطلقت التل�سك��ن صفارة حـادة.. �انت إشارة �العودة

للعمل..
� طابور

هنا نهض الرجال الثالثة لي�دءوا ال�حث عن م�ان ��
�
� دسـها (و�ستون) �� المصعد، وسقطت �قا�ا لفافة التبغ ال��

جي�ه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



5671

الفصل السادس
6
� مذكرته..

�ان (و�ستون) �كتب ��
ب � أن ��خ �سـ�ـل مـن السـ�اب �ـأع� صوته.. ���

ا �� كـان راغ��
� الجدار.. يثـب ع� المنضدة و�ل�� بزجاجة الح�� من

رأسه ��
� تعذ�ه. ء صاخب � ی��ل الذكرى ال�� �

النافذة.. �فعل أي ��
ا ، وهو الذي س�دفعك يوم� � أشد خطر عل�ك هو جهازك العص��
� الشارع منذ

مـا إ� أن تفضح نفسك �حركـة مـا.. لقـد قـا�ل ��
ا.. ا فـي الحزب عمرە 35 عام�  عـادي المظهـر.. عضـو�

ً
أسابيع رجـ�

�ا إ� مسافة أمتـار ح�ـن كـان �حمل حقي�ـة أوراق، وقـد اق��
تقلـص نصـف وجـه الرجـل األ��.. مجرد انتفاضـة �أنهـا غـالق
ا، وقـد فكـر (و�ستون) وقتها: هذا الش�طان ال�ا�س قد �ام��
� نومك..

انت� أمرە.. إن أخطر األخطار قاط�ة هو أن تت�لم ��
ء �حم�ك من ذلك. �

وال ��
ا وج� � ا.. ر�مـا مـا زال م�� وج� � تذکر (�ات��ن) زوجته.. لقد �ان م��

ع� �ل حال.. ع� قدر علمـه لـم تمـت زوجتـه �عد..
�ان الزواج ب�ـن أعضاء األحزاب يتم �موافقة لجنـة.. واللجنة -
ا غ�� مكتوب - ترفض الزواج إذا أحست �ـأن

�
و�ن �ان هذا قانون

ا من االنجذاب أو المودة.. �انت الفكرة � الزواج نوع� ب�ـن طـال��
�� أن تخلو العالقات الزوج�ـة مـن أ�ة م�ة أو مح�ـة.. إن هدف
ء �أطفال لخدمة الحزب، ولهذا الس�ب الزواج فقط هو الم��
وري.. ا غ�� مستحب ل�نه �� ينظـر إلـى الـزواج �اعت�ارە �شاط�

هذە أش�اء لم تكن تقال ل�نها محسوسة..
�انت هناك منظمـات تطـالب �العزو�ـة التامـة للرجـال وال�ساء..

. واألطفال يتم الحصول عليهم �التلقيح الصنا��
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.. ومن الغ��ب ا ال أ��� لقد عـاش مـع (�ات��ن) �سعة ع�� شهر�
ا.. لقد انفصـال مـن دون أطفـال منـذ أحد أنه لم �عد �ذكرها تق����
ا.. كـانت (كـات��ن) فتـاة فارعة القامة شقراء.. لها وجه ع�� عام�
جرىء له مالمح ال�سـر.. وجه ن��ل إ� أن تدرك أنه ما من ن�ل

��من خلفه.
� النـاس

منذ �دا�ة الزواج قرر - ر�ما فقط ألنه عرفها أ��� مـن �ا��
� ح�اته، واأل��� سوق�ة وخواء.

- أنـهـا صـاح�ة أغ�� عقـل قـا�له ��
عقل ال �حوى إال ع�ارات الحزب الدعائ�ة ح�� إنه دللهـا �لقب
 من أن ت�لمـه عن اإلنجاب

ً
ي).. و�د� �ط الصوت ال��� ��)

كـانت تحدثه عن (صنع طفـل) أو (واجبنـا نـحـو الحزب)..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
كتب (و�ستون):

وليتار�ا.. » � ال��
- « لو �ان هناك أمل فهو ��

� � هذە التجمعات ال�ا�سة ال��
وليتار�ا �� األمل ألنه فقط �� ال��

� تدم��
�ش�ل 85% من تعداد (أوش�ان�ا) �مكـن أن تولـد الرغ�ة ��

الحزب.. ال �مكن تدم�� الحزب من الداخل.. ألن أعداءە من
الداخل ال �عرف �عضهم ال�عض.. إن أعضـاء الحزب تطيح �ـهـم
وليتار�ا هو أن تهز نظرة أو همسـة.. ب�نمـا كـل مـا علـى ال��

نفسها.. تتحرر.. ت�خ..
� �ستع�دون وعيهم.. ولن �ستع�دوا وعيهم إال لن يثوروا إال ح��

� يثورون.. ح��
وليتار�ا � كتب الحزب هنـاك زعم أن الحزب هـو مـن حـرر ال��

��
ا و�جلدون، وال�ساء من العبود�ـة.. �ان الرجـال يتضورون جوع�
� مناجم الفحـم (والحق�قة أن ال�ساء مـا

مرغمـات ع� العمل ��
� سن

� مناجم الفحـم)، واألطفـال ي�اعون للمصانع ��
زلن �عملن ��



5673

السادسة.. ل�ـن فـي الوقت نفسـه �قـول كتاب الحزب إن
، و�جب أن �عامل أفرادها معاملة وليتار�ا أقـل مـن ال��� ال��

خاصة وض�عة..
لقد ُترك هؤالء القوم ألنفسهم مثل الماش�ة.. يت�اثرون
و�عملـون.. يولـدون فـي األزقـة.. �ذه�ـون للعمـل فـي السادسة..
.. �موتـون.. � � الثالث��

�ن.. �ش�خون �� � الع��
وجون �� � ون.. ي�� �ك��

. � وكة لشأنها فوق هضاب األرجنت�� كـأنهم قطعان ماشـ�ة م��
من السهل التح�م فيهم ب�عض الشائعات، ل�ن لم �حاول أحد
ة ا عن م�ادئ الحزب.. و�انت غض�اتهم قص�� أن �لقنهم ش�ئ�
وحم�دة العواقب.. ر�ما �س�ب ساعات عمل أطـول أو تخف�ض
ور األعظم لم تكن تمر بهم، فل�س � حصص الطعام، ل�ن ال��

��
ب�نهم من �ملك تل�سك��ن.. �اختصار �انوا تحت مستوى
وليتار�ا والحيوانات الشبهات.. و�مـا تقـول تعل�مـات الحـزب: ال��

سواء..
� واضحة ل�ن

: إن مزا�ا تزو�ر المـا�� �ان مـا ال �فهمه هو التا��
الدافع غ�� مفهوم.. أخ�ج قلمه وكتب:
� ال أفهم لماذا.. » - « أفهم ك�ف.. ل���

وخطر له أن الجنون قد �كون تفرد شخص واحد �فكرة عن
الجميع.. هو وحدە ال �فهم.. إذن هـو مجنـون.. ل�ـن فكرة

ا.. الجنون ال تضا�قه.. ما �فزعه هو أن �كون مخطئ�
ا.. ولسوف � �ساوی خمس� � واثن�� ا ما اثن�� سوف �علن الحزب يوم�
ا ما ألن واج�ه �صدقه الجميع.. من المحتم أن �فعل هذا يوم�
.. مـن أدراك أن � �حتم هذا.. المش�لة أنهم قد �كونون محق��
ا ؟ أو أن قوة الجاذب�ة تعمل ؟ أو أن المجم�ع ل�س خمس�

� ال يتغ�� ؟
الما��
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� واألذن.. هذا هو أمرهم الحزب �أمرك �أن تتجاهل دل�ل الع��
.. وفكر ف�مـا �مكن أن �جادله �ه عضو مثقف من األخ��
الحزب.. الجدل الذي س�ص�ه عل�ه ولن �فهمـه، ولن �قدر ع�

الرد عل�ه.
ل�ن برغم هذا هو محق.. هم مخطئون.. �جب الدفاع عن �ل
� وواضح وسخ�ف.. ال�ديه�ات حق�قة.. العلم

ما هو حق���
.. الصخر صلب والماء سائل، المـادي موجود.. وقوان�نـه ال تتغ��

ء �سقط نحو مركز األرض.. �
و�ل ما ال يوضع ع� ��

� مفكرته كتب:
و��

� � زائـد اثن�� - « الح��ة �� أن تجد الشجاعة �� تكتب أن اثن��
ا.. وما �عد هذا سهل.. » �ساوى أر�ع�

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



5675

الفصل السابع
7

مـن مـكـان مـا فـي نـهـا�ة الممـر، تصـاعدت رائحـة القهوة.. القهـوة
ا.. لنحـو الحق�ق�ـة ال قهـوة (النصـر).. توقـف (و�ستون) ال شعور��
� عـاد إ� عوالـم الطفولة الم�س�ة.. ثم دوى صـوت �ـاب ثـان�ت��

فتالشت الرائحـة فجأة �أنما لم تكن رائحة �ل �� صوت.
�
� يهمل فيهـا أمس�ة �� � ثالثة أسابيع ال��

هذە �� المرة الثان�ة ��
(مركز الجماعة)..

�ن يتـم التحقق هذا عمل أخرق ألنه من المؤكد أن عدد الحا��
ض أن عضو الحزب ل�س لد�ه وقت فراغ، وال منه. من المف��
ض أنـه ح�ـن ال �أ�ل أو � ينـام. من المف�� �كون وحدە إال ح��
. أما أن تمارس � العمل الجما��

�عمل أو ينام �شارك �ش�ل مـا ��
ا - فهو � وح�د�

أي عمل يو�� �الم�ل للوحدة - ح�� لو كـان الم��
ا. ء خطر نوع� �

��
ا والسماء أ��� زرقة مما هو معتاد، ل�ن الل�لة �ان الهواء منعش�

� شوارع (لندن).. لهذا وجد نفسه وقد ضاع ب��
وليتار�ا.. » � ال��

» لو �ان هناك أمل فهو ��
� مذكراته.. اآلن هو ضائع ف�ما

� كتبها �� تذكر هذە ال�لمات ال��
ا محطـة (سانت �انكراس).. شوارع قذرة تملؤها �ان �دعـى قد�م�
الم�اە.. ومن �ل م�ان �خ�ج الناس �أعداد هائلة.. فت�ات
ممتلئات نضارة وع� شفاههن أحمـر شفاە سخ�ف. �ساء

� �صع��ة ي��نك مـا ستكونه الفت�ات �عد ع�� �دينات �مش��
ك ثـم يتفرقون لدى �خة � ال��

سنوات. أطفال حفاة �لعبون ��
� من أمهاتهم.. غض��
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ا.. ر�ما �عض نظرات الفضول ال � ا كب�� لم �كن أحد يول�ـه اهتمام�
.. أ���

�انت امرأتـان تتحدثان ع� ال�اب، فلما مر بهما توقفتا عن
ال�الم ونظرتا له.. لم تكن نظرة خـوف، ول�ن �ما تنظر أنت إ�
� حيوان غ��ب. إن أوفرول الحزب األزرق ل�س من األش�اء ال��

� هذە الشوارع.
�مكن أن تراها ��

لو أن الدور�ات رأتك الستوقفتك.. هل لنا أن نرى أوراقك �ا
رفيق ؟ هل هذا هو الط��ق إ� دارك ؟ م�� تركت عملك ؟ ل�س
� م�ان ما محرم، ل�ن حق�قة أن هذا

�� �
الس�ب هنا أن الم��

الت�ف قد �لفت نظر بول�س األف�ار ف�ما �عد.
� الشارع �له. ودوت �خات الرعـب من �ل

فجأة د�ت الح�اة ��
� بركة

األبواب.. خرجت امرأة من �اب وأمسكت �طفل �لهـو ��
� اللحظة ذاتها ظهر

ماء، ولفت م��ولتها حولـه وعـادت �ـه.. ��
ا �األ�ورديون، وجرى نحو (و�ستون) وهو رجل �ل�س معطف�

� لهفة:
�ش�� للسماء ��

- » �خار�ة� �ص فوق �ا �اشا� قن�لة فوق�� ارقد ��عة�! »
وليتار�ا تطلق اسم (�خار�ـة) ع� القنا�ل لس�ب ما �انت ال��
وليتار�ا الصاروخ�ة. وان�طح (و�ستون) ع� وجهه، إن ال��
� هذە األمور، �أنما لديهم حاسـة سادسة تنذرهم

ا �� محقون دوم�
ق�ل الصوار�ــــخ.

دوی زئ�� جعل اإلف��ز يرتج.. وتطايرت أش�اء مـن فوقه وع�
ظهرە.. وح�ـن أفـاق وجد أنه مغ� �الزجاج من نافذة ق���ة.

. لقد أ�ادت القن�لة مجموعة من البيوت ع� �عد 200 م��
دخان اسود يتصاعد، وع� األرض تناثر القرم�د ب�نمـا اح�شـد
ا أحمر.. عرف أنها �د مبتورة النـاس. ووسط الحطام رأى ش�ئ�

ا �أنما نحتت من الج�س. عند الرسغ.. ب�ضاء تمام�
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ابتعد عن المشهد إ� ح�ث �انت حانة يؤمها العمالء.. ومـن
خـالل أبوابها المتأرجحة �انت تهب روائح البول وال�شارة
والجعة الرديئة. �ان هناك ثالثة رجـال �قفون متالصق�ـن �مسك
ق اآلخران النظر معه. من الواضح أوسطهم �ج��دة، ب�نما �س��

� الج��دة. فما إن دنا ح��
� خ�� مهم ��

ا �� أنهم مندمجون تمام�
تفرق الجمع ف��� رجـالن يتجـادالن �أنهما س�ت�ادالن الل�مات:

� تفهم أنا �قول إ�ه ؟ �قول لك إن ماف�ش - « مش قادر �ا غ��
� األر�عتا�� شهر ا� فاتت.. »

رقم آخرە س�عة كسب ��
- « حصل.. »

� الب�ت ع� األرقام ا� كس�ت
- « ال.. ما حصلش.. أنا دورت ��

.. ما ف�ش س�عات خالص.. » � � س�ت��
��

اير.. » � ف��
- « حصل.. ��

اير دە ي��� جدتك� أنا ��� عارف األرقام �لها.. �ل حاجة - « ف��
واضحة.. »

�انوا يت�لمون عن ال�انص�ب.. ال�انص�ب �جوائزە األسبوع�ة
� يهتم بهـا أفـراد الهائلة هو المناس�ة الرسم�ة الوح�دة ال��
وليتار�ا.. كـان ال�انص�ب هو بهجتهم وحماقتهم ودواؤهم ال��
المسكن. و�ان هناك عدد ال �أس �ه من هؤالء �ع�ش ع� بيع

جداول االحتماالت والنبوءات..
�انت (وزارة الوفرة) هـي مـن �دير هذا ال�انص�ب.. ول�نه �ان
� الوزارة - أن الجوائز تخ�ل�ة. الجوائز

�درك - �أي فرد آخر ��
الصغرى �انت حق�ق�ة أما األرقام الضخمـة ف�انت ألفراد ال
وجود لهم. و�ان من الصعب معرفة هذا مع عدم وجود

اتصاالت.
وليتار�ا.. �لمـا نظر � من ال��

ل�نه �ان يؤمن �أن الخالص س�أ��
ا بهذا..

�
� ازداد إ�مان أ��� إ� هؤالء ال��� الحق�قي��
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� ط��ق متع�ج.. هنا تذكـر أين هو..
�� �

خ�ج من الحانة وم��
، وع� �عد خمـس دقائق إن الزقاق �قود إ� الشارع الرئ���
يوجد متجر العاد�ات الذي ابتاع منـه ال�تـاب الخـاوى الذي
. اتخذە مفكرة. ومن محل ق��ب ابتاع ال��شة وزجاجـة الح��

�انت هناك حانة أخرى �دخلها رجل مسن..
من المعتاد أن �كـون أعضاء الحزب من الش�اب.. ال �ذكـر
ء ق�ل الثورة.. ل�ن هذا الرجل �ذكر �التأ��د، �

أحدهم أي ��
ا �ان العالم أسوأ ؟ و�عرف ك�ف �انت األمور.. هل حق�

ا ح�� ال �جد الوقت �� �خاف، ع�� الشارع. لم تكن هناك م�ع�
وليتار�ا �العادة، ل�نه عمل موانع صارمـة تـحـرم ال�ـالم مـع ال��

غ�� معتـاد إ� حد أنه من الصعب أن �مر دون مالحظة.
فتح ال�اب فشم رائحة الجعة الحادة.. دخل إ� الضج�ـج
فه�طت األصـوات إ� نصف ارتفاعها. مـن وراء ظهـرە �شعر
�الجميع يرمقون األوفرول األزرق. �ان العجوز �قف إ� ال�ـار
�
.. ب�نما اح�شد عدد من القـوم وال�ئوس �� �

ثر مع السا�� ي��
أ�ديهم �صغون للمحادثة.

ا: قال العجوز وهو �فرد كتف�ه مشا�س�
�
- « أنا �ا�لمك �الذوق.. بتقول إن ما ف�ش ع�ار (مقدار) ��

الخمارة القذرة دى ؟ »
� ع� ال�ار وسأل:

مال السا��
- » و��ه المقدار دە إن شاء هللا ؟ »

- « شوفوا الراجل دە.. عامل �� �ارمـان� وهـو مـش عارف �ع��
� الجالون.. الزم

إ�ه مقدار.. المقدار نص ال��ــع.. ف�ـه أر�ــع ت��اع ��
« .. �

�علموك ألف �اء تا��
: �

قال السا��
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.. هو دا ال�� ب�ب�عه.. - « عمري ما سمعت عنه.. ل�� أو نص ل��
«

ات الملعونـة دى وأنا - « ل�ن أنا عاوز مقدار.. ما��ش ف�ه الل��
« .. صغ��

� وهو ينظر لمن حوله:
قال السا��

� ع� الشجر.. » - « لما كنت انت صغ�� كنا احنا عا�ش��
� س�بها دخول دوى الضحك، وت�خرت حالة عدم الراحة ال��
(و�ستون).. ابتعد العجوز محتقـن الوجـه فـاصطدم ب-

(و�ستون)، ل�ن و(�ستون) امسك �ه من ذراعه:
ا ؟ » و�� - « هل �� أن أقدم لك م��

- « إنت ش�لك ابن ناس.. »
� من الجعة سعة نصـف ل�� للواحـد، و�دا أن � قدح��

صب السا��
ال�ل �� وجود (و�ستون). هناك منضدة �مكنـه والعجوز أن
�جلسا إليها لل�الم دون أن �سمعهما أحد. هذا خطر ل�نه ال

� هذە الحانة.
توجد تل�سك��ن ��

قال العجوز:
- » كنت عاوز مقدار.. نص ل�� ما �كفين�ش.. واللـ�� كت�� عل�ا..

ب�خ� المثانة تتم�.. س��ك من التمن.. »
ا.. » � ة منذ كنت صغ�� ات كث�� - « ال�د أنك رأ�ت تغ��

ا: قال الرجل مفكر�
ا.. » ة �انت أحسن.. وأرخص� دە �ان ق�ل الحـرب ط�ع� - « الب��

- « أي حرب ؟ »
� غموض:

قال العجوز ��
� صحتك.. »

- « �ل الحروب.. ��
� حلقه الضيق، راحت تفاحة آدم تأ�� �حركة صعـود وه�ـوط

و��
� مفاجئـة وف�غ القدح.. ذهـب (و�ستون) لل�ـار وجلـب قدح��
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ب ل�� �امل.. آخ��ن، ف�دا أن العجوز �� �المـه عـن ��
.. ال �د أنك تذكر ك�ف كـان الحال ا �كث�� - « أنت أ��� م�� سن�
ق�ل الثورة.. كتب التار�ــــخ تقول إنه ق�ل الحرب كـانت الح�اة
� لندن لـم

ا.. أسوأ أنواع القمع والظلم والفقر.. هنا �� مختلفة تمام�
� لغذائهـم مـن المهد إ� اللحد..

�كـن النـاس �جـدون مـا �ك��
كون المدارس ا و��� نصفهم حفاة.. �انوا �عملون 12 ساعة يوم��
� سن التاسعة.. ب�نمـا كـان الرأسماليون �ما �لقبونهم أث��اء

��
ا.. ء.. لدى الواحد منهم ثالثون خادم� �

أق��اء �مل�ون �ل ��
و�ركبون الس�ارات، و�ل�سون ق�عات عال�ة »

� جنازة أخت
- « ق�عات عال�ة.. أنا ل�ست واحدة مـرة.. �ان دە ��

ا كنت مأجرها.. » .. ط�ع� �
مرا��

- » �انوا سادة األرض.. �انوا �فعلون �ك ما ي��دون.. �شحنونك
�الماش�ة ع� مركب إ� كندا، أو �أمرون �جلدك �سوط �د�
(القطـة ذات الذ�ـول الس�عة).. و�مشـون وحولهم مجموعة من

« .. � لف�� � الخدم الم��
تحمس العجوز فجأة..

لفـون)�� دى �لمـة ما سمعتهـاش مـن زمااان.. » � - « (خـدم م��
� تلك

- « ما أر�د معرفته هو: هل �شعر �ح��ة أ��� مما �ان ��
� ؟

� الما��
األ�ام؟ هل تعامل اليوم �إ�سـان أ��� ممـا كـان ��

� القمـة.. هـل كـان عل�ـك أن تناديهم ب- (س�دي)
هؤالء القوم ��

� �مرون ؟ » �ع الق�عة ح�� وتنح�� وت��
ب العجوز من القدح و�دا �أنما �فكر وقال: ��

ن�طـة لمـا �عـدوا. أنا مـش مقتنع ل�ن - « أ�ـوە.. الزم تلمس ال��
ا.. » عملتها كت�� جد�

- « و�انوا ح�ـن �قا�لونك ع� اإلف��ز �دفعونـك إلـى عرض
الشارع؟ »
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- » حصلت مرة.. قا�لت واحد من دول.. �ان جنتلمـان ش�ك
�ت �صحيح.. قال�� ل�ـه ما توسعش.. قلت له ل�ه ؟ هـو انت اش��
الرص�ف ؟ قال انا حاخلع راسك من م�انها.. قلت له انت �اين
ا حدفنـى تحـت � صدری تق����

�� � عل�ك سكران.. راح مناول��
�
أت���س معدى.. كنت صغ�� وقتهـا وكنت حاد�له واحدة ��

وشه.. »
أص�ب (و�ستون) �خي�ـة أمـل.. هذا الرجـل ال �ملـك ذك��ات إال
مجموعـة مـن التفاص�ل التافهـة.. ر�مـا أن التار�ــــخ الذي �ذكرە

الحزب هو الصحيح..
�

� الما��
.. هل كنت تختـار ح�اتك اآلن أم ح�اتك �� - « أع��

عام 1925 ؟ »
 ثم قال:

ً
فكر الرجل قل��

- « أ��ـد مست�� أقولك اإلجا�ة المعروفة.. إن أنا نف�� أرجع
� والمثانة ش�اب.. الحق�قة صح�� مش تمام.. رك�� بتوجع��

�مـان.. تـالت مـرات لـدورة الم�ـه �ل�ـل حاجـة متع�ة.. »
جلس (و�ستون) جـوار عت�ة النافذة.. ال جدوى مـن االستمرار.
ا إ� كـان س�بتاع الم��د من الجعة، ح�ـن نـهـض الرجل متوجه�

المبولة. لقد �دأت الجعة تؤدي عملها.
� الفارغ.. ولـم �در م�� جلس (و�ستون) يتأمل قدحه الزجا��

خ�ج إ� الشارع ثان�ة..
�ن سنة س�كون سؤال (هل �انت الح�ـاة أفضل أم خالل ع��
ا، ولن �جاب عنه أسوأ ق�ل الثورة ؟) قد غاب عـن الوجـود نهائ��
إ� األ�د. ل�نه اآلن لن �جـاب كذلك، ألن القادر�ن ع� إجابته ال
ء �ال �

�ستط�عون مقارنة عهد �عهد آخر. هم يتذكرون مليون ��
ق�مة. مشاجرة مع صديق.. ال�حث عن منفاخ دراجـة.. التعب��
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علـى وجـه األخـت المتوفاة.. ل�ن الحقائق المهمة خارج مجال
إدرا�هم.. هم �النمل الذي يرى الصغائر وال يرى ال��ائر..

ا، تص�� ادعاءات الحزب �صدد � تضعف الذا�رة تدر�ج�� وح��
ا. ألنه ب�ساطة لم �عد هناك تحسن معدالت الح�اة مقبولة جد�

ا مستوى آخر للح�اة تمكن المقارنة �ه. ولن يوجد أ�د�
� هذە اللحظة توقف قطار أف�ارە..

��
ة مظلمـة. وتذكر الم�ان ع� � شارع ضيق، �ه متاجر صغ��

�ان ��
ى منه المفكرة. الفور.. هذا متجر العاد�ات الذي اش��

وشعر �الخوف.. كـان مـن الحمـق أن ي�تاع ال�تاب من ال�دا�ة،
� التفك��

وقد أقسم أال �دنو من الم�ان ثان�ة. �مجرد أن غرق ��
حملته قدماە ب�رادتها الخاصة إ� هذا الم�ان..

ا. الحظ أنه برغم أن الساعة التاسعة مساء فإن المتجر �ان مغلق�
� الداخـل أ��� منه من

ا �� ولما شعر �أنه س�كون أقـل وضوح�
عم أنه �ان ي�حث � الخارج، فقد دخل. ولو ض�طه أحدهم س��

عن أمواس حالقة.
ا ي�عث رائحـة غ�� ا ز���� �ان صاحب المحل قد أشعل مص�اح�

نظ�فة ل�نها ودود.
 منحنـى الظهر، لـه عينـان طي�تان

ً
، نح�� � � الست��

�� 
ً

�ان رج�
ته القد�مة مما تخبئهما ع��نات سم�كة. و�انت ع��ناته وس��
� األدب أو ر�ما

يوحـى �أنـه مثقـف إ� درجـة مـا. �أنـه رجـل �عمل ��
وليتار�ا. � ال��

ا مـن لغات �ا�� . ولهجته أقل �شـوه�� موس���
قال ع� الفور:

- » تعرفتك ع� اإلف��ز.. أنت من ابتاع كتاب تذكـارات الس�دة
الشا�ة.. ورق جم�ل.. ورق ك��م �ما ندعـوە نـحـن.. لم �عد هناك

ا.. » � عام� ورق كهذا منذ.. فلنقل خمس��
ثم نظر إ� (و�ستون) من فوق إطار ع��ناته وقال:
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ء ؟ �
- « هل هناك ما أقدمه لك ؟ أم فقط ت��د أن ت�حث عن ��

«
ا.. » ا خاص� - « كنت أجول فقط.. ال أر�د ش�ئ�

� ألنه �ما ترى الوضع.. المتجـر خـال.. إن تجـارة
- » هذا ����

العاد�ـات تع�ش أ�امهـا األخ�ـرة.. ال مشـ�� وال �ضاعة.. لقد
� والزجاج وأذابوا المعدن.. لـم أر حامل شمعة حطموا الصي��

ا منذ أعوام.. » نحاس��
ا مـن أ�ـة �ضائع، ماعدا �عض ا خال�� ا جد� � �الفعل �ان المتجر فق��
� ضوء

ء أملس �� �
المهمالت.. ل�ن عي�� (و�ستون) وقعتا ع� ��

المص�اح، فالتقطه.
�انت كتلـة مـن الزجاج محن�ـة فـي أحـد طرفيهـا، ت�ـدو �أنها
الق�ة. �انت ناعمة �أنها ماء المطر سواء من ناح�ة اللون أو
ا كـأنـه زهـرة أو شقائق

�
ء ملفوف �

� قلبها �ان ��
الملمس. و��

النعمان. فقال (و�ستون) �انبهار:
- « ما هذا ؟ »

قال الرجل:
- « هذا مرجان.. ال �د أنه جاء من المح�ط الهندي.. �انوا

� الزجاج.. ال �قل عمرە عن مائة عام.. »
�غمسونه ��

- « هذا جم�ل.. »
قال الرجل وهو �سعل:

- « ما دمت تقـول إنـه راق لـك، فلسوف ��لفك أر�عة دوالرات..
أذكـر ح�ـن كـان ثمـن هـذا ثمان�ـة جنيهـات.. ال أعرف �م �ان
�ساوى هذا ل�نه كـان ال�ث�� مـن المـال.. ل�ن من ي�ا�� �العاد�ات

اليوم ؟ »
� جي�ه.

ء �� �
ع� الفور دفع (و�ستون) أر�عة دوالرات، ودس ال��

و�ان ما أثار إعجا�ه ل�س جمال القطعة �ـل مـا تو� �ه من
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انتماء لزمـن مختلف. الزجـاج ل�س �أي زجاج رآە من ق�ل. ال �د
ا ل�نه ال �حدث � زمن ما.. إنه ثق�ـل جد�

 للورق ��
ً

أنه �ان ثق�
ا ا.. من الم��ب �ال�س�ة لعضـو فـي الحزب أن �حمل ش�ئ� انتفاخ�

كهذا.. �ل ما هو قد�م.. و�التا�� �ل ما هو جم�ل ال �د أن يث��
ال���ة..

ا �الدوالرات األر�عة.. وأدرك (و�ستون) أنه �ان �ان الرجل م�ور�
ا.. ا واحد� س�ق�ل دوالر�ن أو ح�� �ق�ل دوالر�

قال له:
� حجرة أخرى.. دعنا نرها �المص�اح.. »

- » هناك الم��د ��
� ممر ضيق. والحـظ (و�ستون)

وتقدمـه ع�� درجات متهال�ة ��
� دخالها ما زالت مرت�ـة األثاث �أنما تم إعدادها أن الغرفة ال��
لونج جوار � للمع�شة فيها. هناك �ساط ع� األرض وش��
المدفأة.. سـاعة عت�قـة تـدق فـوق حاجز المدفأة.. وتحت النافذة

�ان فراش هائل عل�ه مرت�ته.
قال العجوز:

- « عشت هنا ح�� ماتت امرأتـي.. وأنـا أبيع األثاث قطعة
).. أو س�كون كذلك � قطعة.. هذا فراش جم�ل مـن (الماهوج��

لو أنك استطعت تنظ�فه من البق.. »
ا.. وخطر ل- (و�ستون) أنه برغم فقر الم�ان فإنه �ان ي�دو رح��
ا فقط لو أنه �ستطيع اس�ئجار الم�ان ب�ضعة دوالرات أسبوع��

ج� ع� ذلك.. فكرة مجنونة تخ� عنها ��عة..
ل�ن الغرفة �انت تح�� ف�ـه ذكـرى عذ�ة جم�لة.. �أنمـا سبق له
لونج وجـوار مدفأة.. ال صوت � � ش��

� غرفة كهذە.. ��
أن جلس ��

ثر وال أحد يراق�ك.. فقـط صـوت �ـراد الشاى ودقات الساعة ي��
الودود.

� الغمغمة:
لم �قاوم الرغ�ة ��
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�
- « ال توجد هنا تل�سك��ن� »

قال العجوز:
ا.. لم أحتج لها ع� �ل - « آە.. لم تكن عندي قط.. غال�ة جد�

حال.. »
�
أما ال�تب الموجودة ف�انت هراء.. ي�دو أنه من المستح�ل ��
ا تـم ط�عـه ق�ـل عـام 1960.. ح�� (أوش�ان�ا) �لها أن تجد كتاب��

وليتار�ا.. � أوساط ال��
��

ا: �انت هناك صورة ل�اتدرائ�ة.. فقال الرجل �اسم�
- « ف�ما م�� �انوا �قولون لنـا إن أجراس �ل كن�سـة تقول
ع�ارة منغمة ما.. (برتقال ول�مون).. هذا ما تقوله أجراس (سانت
) تقـول: أنت مدين �� بثالثة � ).. أجراس (سـانـت مـارت�� � �ل�م��

أر�اع الب�س�»
ثر مع العجوز الذي لم �كـن اسمه (و�كـس).. و�ان قد راح ي��
ض أن هذا اسمه من الالفتة ع� المتجر. ل�ـن �ان اسمه اف��
� �ع�ش � الست��

(�شارنجتون).. مسـ�� (�شـارنجتون).. كـان أرمل ��
�
ا. وكـان ط�لة الوقت يرغب �� � عام� � هذا المتجر منذ ثالث��

��
اس��دال االسم ع� الواجهة ل�نه لـم �فعل قط.

(برتقال ول�مـون).. هذا مـا تقولـه أجـراس (سـانت �ل�منت)..
(أنـت مد�ـن لـي بثالثة أر�اع البنـس).. هـذا ما تقوله أجراس

). هذا غ��ب.. � (سانت مارت��
ل�نك تعرف أنك تذكر أجراس (لندن).. (لندن) مفقـودة ضاعت
منك، ل�نها موجودة فـي مكـان مـا.. م�س�ة متنكرة.. ل�نه علـى
�
قـدر مـا �عرف عن نفسـه لـم �سمع قط صـوت أجراس كن�سة ��

ًح�اته.
 أال يراە هذا وهو �ستطلع الشارع أو�

ً
ترك الرجل وابتعد محاو�

ة لتكن ق�ل ان �خ�ج من ال�اب. لقد قرر أن �منح نفسه ف��
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ا.. ق�ل أن �خاطر و�عود إ� هذا المتجر. إن المخاطرة هنا شهر�
اء كراس الخواطر، من دون أن يتأ�د مما إذا �ان أن �عود �عد ��

ا �الثقة� صاحب المتجر جدير�
عها من � ) و��� � نعم س�عود.. س�بتاع صـورة كن�سة (سانت �ل�م��
إطارها، و�عود بها لدارە مخف�ة تحـت ث�ا�ه، فجأة تجمد قل�ه

وسالت أحشاؤە.. هنـاك مـن هـو قـادم مـن �ع�د فوق اإلف��ز.
�انت تلك الفتـاة مـن قسـم الخ�ـال. الفتـاة ذات الشـعر األسود.
� استطاع أن يراها بوض�ح. وقد مشت �ال برغم الضوء الخا��

م�االة �أنها لم ترە قط.
� وم�� غ�� مدرك للحظات شعر �أنه مشلول.. اتجه إ� ال�م��
� االتجاە الخطأ. ع� �ل حال لقد انت�

�� �
للحظة أنه �م��

األمر.
� أنها تتجسس عل�ه. ال �مكن أن تكون الصدفة

ال يوجد شك ��
� نفـس الشارع، ع�

�� �
� هذە األمس�ة �الذات إ� الم��

قادتها ��
�عد م��عات سكن�ة عد�دة من أي موضع �ع�ش ف�ه رجـال
طة األف�ار أو أن تكون الحزب. ال فارق هنـا ب�ـن أن تكـون مـن ��
� أنها تراق�ه. ر�ما رأته �دخل

ا �حركة الفضـول. �ك�� ا هاو�� جاسوس�
الحانة كذلك.

ب � جي�ـه ���
�ان من الصعب أن �مشـى.. إن ثقل الزجاج ��

� معدتـه. إنه �شعر �أنه
فخذە مع �ل خطوة. األسوأ كـان األلم ��

س�موت لـو لـم �جـد دورة م�اە. ل�ـن مـن العس�� أن �جد دورة
ا �الثقل. ا شعور�

�
� هذە المنطقة. ثم و� التقلص تار�

عموم�ة ��
ا عن معرفة ا، فتوقـف (و�ستون) عاجز� ا مسدود�

�
�ان الشارع زقاق

ما �جب عمله. ثم قرر أن يرجع القهقرى وخطر له أن الفتاة
مرت �ه منذ ثالث دقائق، فل��ما �ستطيع اللحاق بها.
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� هذا الركن الهادئ، و�ــهشم رأسها �حجر. ر�ما
سوف �لحق بها ��

� جي�ه لهذا. ل�نـه عـدل عن الفكرة ألن فكرة
�صلح ثقل الزجاج ��

الق�ام �أي مجهود عضلـى �ـدت لـه ال تطاق. ل�س بوسعه الجرى
� العودة الجتماع الحزب ل�م��

�ة. فكر كذلك �� وال توج�ه ��
. ل�ن الوقت تأخر عن �

الل�ل هناك، و�ــهذا �كـون عندە دل�ل ن��
ا.

�
هذا.. كـل مـا �مـكـن عمله هو العودة للب�ت والجلوس هادئ

عاد لشقته عند منتصف الل�ل.
ة والنصف. اتجـه لركنه � الحاد�ة ع��

�انت األنوار تطفأ ��
المنفرد وأخ�ج المفكرة من الدرج. ل�نه لم �فتحها ع� الفور.
�ان هنـاك صـوت أنثـى مـن التل�سك��ن تغ�� أغن�ة وطن�ة. جلس
� غالف ال�تـاب ذي لـون الرخام، محاوً� إ�عاد الصوت

�حدق ��
عن وع�ه.

.. الصـواب هو أن ً
ا ل�ـ�  ل�ق�ضوا عل�ك.. دوم��

ً
إنهم �أتون ل��

ا هنـاك مـن �فعل تقتل نفسك ق�ل أن �ق�ضوا عل�ك.. غالب��
هذا.. ال �د أن أ��� االختفاءات هـي فـي الحق�قـة انتحـار. ل�ن
االنتحار �حتـاج لشجاعة هائلـة فـي عـالم ال �مكن الحصول ف�ه

ع� سالح ناري أو سم ��ــــع.
� تحتاج إل�ه.. �ان بوسعه قتل لشد ما �خذلك جسدك ح��
� لحظات الخطر

الفتاة ذات الشعر األسود لو ت�ف ��عة. ��
� ول�ن ضد جسدە هو. ال ��افح المرء ضد عدو خار��

� غرفة التعذ�ب وفـي قـارب �غـرق، تتال�� �ل
� المعركة و��

��
ء األعظم �

� ت�افح من أجلهـا.. �ص�� الجسد هو ال�� الم�ادئ ال��
الذي �مأل ال�ون. �أن الح�اة كفاح دق�قة �دق�قـة ضـد الجـ�ع أو
س يتألم.. د أو األرق.. كفاح ضـد معـدة �ملؤها الحمض أو �� ال��
ا.. كـان صـوت المرأة ع� فتح المفكرة.. �ان عل�ه أن �دون ش�ئ�
ًالشاشة �لتصق �مخـه �أنـه قطع مهشمة مـن الزجاج. حاول أن
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 من
ً

� (أو�را�ان) الـذي مـن أجـلـه كت�ت المفكرة.. ل�ن �د�
�فكر ��

� �عتقله رجال � ستحدث له ح�� � األمور ال��
هذا راح �فكر ��

طة األف�ار. ��
ا.. المهم أنهـم ق�ـل القتـل (ال أحـد يت�لـم عن ال يهم لو قتلوك فور�
هذە األش�اء ل�ن الجميع �عرفها).. ال �د من أن �حصلـوا ع�
ا للرحمـة.. صوت اف.. الزحف ع� األرض وال�اخ طل�� اع��

العظام المهشمة واألسنان المك�ة والشعر المتجلط �الدم.
لم تتحمل هذا ما دامت النها�ة محتومة ؟ ال أحد �فلت مـن

اف.. الض�ط.. وال أحد �عجز عن االع��
م�� اتهموك �ج��مـة الفكر فمن الُمحتم أن تمـوت فـي تار�ــــخ

ا ؟ .. فلماذا �ظل ذلك الرعب الذي ال �جد�ك نفع� � مع��
حاول �جهد أ��� أن �ستح�� صورة (أو�را�ان)..

- « سوف نلت�� ح�ث ال يوجد ظالم ».. إنه �عرف مع�� هذا..
الم�ان الذي ال ظالم ف�ه هو المستق�ل التخ��� الذي لن يراە

ا.. المرء أ�د�
ل�ن ذلك الصوت من الشاشة �حطم أعصا�ـه فـال �قـدر ع�

استجماع أف�ارە..
� فمـه، فسقط نصـف الت�ـغ علـى لسانه.. غ�ـار

وضـع لفافة تبغ ��
مـر �صعب ان ت�صقه. ووثـب وجـه األخ األ��� إ� ذهنه ثان�ة
 صورة (أو�را�ـان). الوجـه الواثق الحا�� المس�طر.. ل�ن

ً
مس��د�

أ�ـة �لمـات خب�ثة �دار�ــها تحت شار�ه:
 

� السالم
الحرب ��

الحرب �� العبود�ة
الجهـل هـو القـوة
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5690

الفصل الثامن
8

�ان هذا منتصف النهار، وقد ترك (و�ستون) غرفتـه ل�ذهب إ�
الحمام.

�ان هناك شخص قادم إل�ـه مـن نها�ة الردهة ساطعة اإلضاءة.
إنها الفتاة ذات الشعر األسود.. لقد مرت أر�عة أ�ام منذ تلك
، رأى أن � قا�لها فيها خارج متجر العاد�ات. إذ دنا أ�ـ�� الل�لة ال��
� ر�اط.. لم يتعرفها ألن ال��اط �ان

� �انت معلقة �� �دها ال�م��
�لون األوفرول. ال �د أنها حطمت ذراعها و�� تحرك إحدى
المش�االت (�ال�دوسكوب) العمالقة ح�ث يتـم تـأل�ف القصص.

� قسم الخ�ال.
ا �� � �ان هذا الحدث �قع كث��

ت الفتـاة وكـادت �سقط � تع�� �انا ع� مسافة أر�عة أمتار ح��
 ع�

ً
ع� وجهها. دوت �خـة ألـم منها، فال�د أنهـا سقطت فع�

ذراعها..
ا نهضت ع� ركب�يها، ووجهها شاحب، ب�نما فمها أ��� احمرار�
من المعتاد. وث�تت عي�يها عل�ـه وفيهمـا ن�ع من االستعطاف..

أقرب إ� الخوف منها إ� األلم.
� قلب (و�ستون). فأمامه العدو الـذي �ان

تحرك شعور غ��ب ��
ا �حاول قتله. ل�نه كذلـك �ائن �� يتألم.. لقـد تـحـرك غ�����

� جسدە هو..
ل�عينها.. و�أنه شعر �األلم ��

- « هل تأذ�ت ؟ »
.. سأ�ون �خ�� خالل ثان�ة.. » ء.. ذرا�� �

- « ال ��
جعت �عض لونها و�دت ومدت ذراعها الحرة له.. فعاونها.. اس��

أفضل.
ا �ا رفيق.. » - « شكر�
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ء.. �
ثم واصلت ط��قها �أنما لم �قع ��

�انت عادة أال تظهر مشاعرك ع� وجهك، قد تحولت إ�
غ��زة.. �اإلضافة إ� أنهما �انا �قفان أمـام تلسـك��ن ح�ث حدث
ما حدث.. ل�ـن كـان مـن العس�� أال ت�دو ع� الوجه لمحة
ا ما � وضعت ش�ئ� دهشة.. ألنه ب�نما �ان �ساعد الفتاة ولثـان�ت��
ا � ا صغ�� ا.. �ان ش�ئ� � أنها فعلت ذلك عمـد�

� �دە. ال شك ��
��

ا.. وقد دسته فـي �ـدە وهـو �قصـد �اب الحمام.. �ان مسطح�
قطعة من ورق ط��ت ع� ش�ل م��ــع..

ء.. ال �د أنها رسالة ما.. �
إذ وقف ع� المبولة حاول أن �فتح ال��

وقد شعر ب�غراء �� �أخذها إ� إحـدى دورات الم�اە ل�طالعها،
ل�ن هذە ستكون حماقة.. ل�س هناك م�ان تراق�ك ف�ه

التل�سك��ن أ��� من هنا..
� األوراق.. وراح قل�ـه يتواثب إ�

� �ا�� عاد ل�عمل ودس الورقة ب��
.. ال � حلقه.. ومن حسن حظه أن العمـل الـذي كـان ي�تظرە روتي��

� ط��ل.. �حتاج إ� ترك��
 أن تكون الفتـاة تعمل لدى

ً
هناك احتماالن ع� قدر علمـه.. أو�

� الورقة استدعاء
طة األف�ار �ما خاف.. ر�ما �ان المكتوب �� ��

ا �االنتحار.. ا.. أو أمر� أو تهد�د�
ا لم �ستطع التخلص منه..  آخر أ��� توحش�

ً
ل�ن هناك احتما�

ر�ما جاءت هذە المذكرة من منظمة مـا تعمل تحت األرض..
ر�ما األخّوة نفسها.. ر�ما الفتـاة عضو فيها�� �� فكرة غ���ة

ل�نها جالت �ذهنه..
و�رغم أن ذ�اءە قال له إن المذكرة تعنـى المـوت، ل�نـه لم يؤمن
ا.. إذ

�
بهـذا.. وقـد قـاوم ح�� استطاع أن ي��� صوته متماس�

أمسك �مك�� الصوت ل�م� تصح�حاته..
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� الفجوة، وقد مرت ثمـان دقائق.. أصلح
انت� من عمله فألقاە ��

من وضع الع��نات ع� أنفه ثم تناول مجموعـة األعمـال التال�ة..
والقصاصة فوقها.. �انت مكت��ة �خط كب�� ردىء:

أنا أح�ك.
�
لثوان شعر �ذهول عارم.. فلم �ستطع إلقاء دل�ل اإلدانة هذا ��

� فعل هذا لم �قاوم أن �ع�ـد قراءته ثان�ة فتحة المخلفات.. وح��
�� يتأ�د من أن ال�لمات ما زالت هناك.

ا �ق�ة الص�اح..
�
�ان العمل شاق

األصعب �ان أن عل�ه إخفاء عالمات التوتـر مـن علـى وجهه..
� معدته.

�أن النار �شتعل ��
� المقصف المزدحم الحار ن�ع من العذاب.. وتم�� لو

الغداء ��
ينعم �الوحدة، ل�ن النحس قـاد لـه (�ارسون) المعتوە ل�جلس
ثر �جوارە.. رائحـة عرقـه ال���ــهـة تقهـر رائحـة ال�خنة، وقد راح ي��

عن أسب�ع المقت.
ا �صدد نموذج عجينة الورق الذي س�صنعه لرأس �ان متحمس�

ان.. ، وا�ساعه م�� األخ األ���
واألسوأ أن الضوضاء �انت تحجب �لمات (�ارسـون) لهذا �ان
� آلخـر.. وذات مرة رأى (و�ستون) �ستوثق مما �قـول مـن ح��
. �دا أنها لم ترە � � أخ���� � ركن القاعة جالسـة مـع فتـات��

الفتاة ��
ولم ينظر هو �اتجاهها ثان�ة..

�عد الظهر �ان عل�ه عمل دقيق.. هو ت���ف مجموعة من أرقام
اإلنتاج �ح�ث �خ�� اسـم أحـد أعضـاء الدائرة الداخل�ة، وهو

اسم �ان ساطعا واآلن تغط�ه سحا�ة كث�فة.
� أن ي�عد الفتاة عن ذهنه. إنه �حاجة إ�

� نجـح �� ولمدة ساعت��
أن �كون وحدە، ل�ـن مـا زال وقت �فصله عن هذا.. إن لد�ه

� مركز االجتماع.
ا الل�لة �� موعد�
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�
� مـن البنج وهكذا ه�ع إ� االجتماع السخ�ف، ولعب م�ارات��
.. �انت روحـه تتعذب �الملل.. �ان � ب �عض الج�� بونـج، و��
ا وقـد أشـعرته �لمـات (أنـا أح�ـك) �الهلع.. أ�قظت ف�ه خائف�

ا.. � ال�قاء ح��
الرغ�ة ��

ا � الفراش والظالم.. آمن�
ة مساء، �ان �� � الحاد�ة ع��

� النها�ة ��
��

من التل�سك��ن.. هنـا فقـط �مكنك أن تفكـر ع� راحتك..
�انت مش�لة ال �د من حلها.. ك�ف تقا�ل الفتاة ؟ لقد كف عـن
ا ال � أنها تقودە إ� ورطة ما.. لقد �ان ارت�ا�ها واضح�

التفك�� ��
.. لقد أفقدها الرعب صوابها و�� تناوله الورقة. � تخطئه الع��

� تهش�م رأسها �حجر، ل�ـن هـذا انت� اآلن.
منذ أ�ام �ان �فكر ��

ل�ن الخوف �ل الخوف أن تغ�� رأيها لـو لـم يتصـل �ـهـا ��عة.
ا.. �أنك تحـاول تح��ك قطعك وك�ف �لقاها ؟ هذا صعب جد�
�
� وضع (کش مات).. إن التل�سك��ن ��

� الشطرنج ب�نمـا أنـت ��
��

�ل صوب..
� �ل الطرق الممكنة للقائها.. وهو اآلن يتفحص

لقد فكر ��
ا تلو اآلخر، �أنما يرص أدواته ع� منضدة. االحتماالت واحد�

�الطبع اللقاء الذي تم اليوم لن يتكرر.. هو ال �عرف أين تقع
ر الذهاب هناك. � المب�� ول�س لد�ه ما ي��

إدارة الخ�ال ��
ر�ما لو عرف أين �سكن وم�� تغادر العمل لرتب ط��قة للقائها،
� أنه ي�سكع خـارج الوزارة لس�ب م��ب. ل�ن هذا خطر ألنه �ع��

ا - � - وهو ل�ـس �� ا فهذا أمر منته ألن الروت�� لو أرسل لها خطا��
� الحق�قة �ان القل�لـون

�ق�� �فتح جميع المراسالت.. ��
�كتبون خطا�ات. �انت هناك �طاقات ع� ظهرها ع�ارات

عد�دة، ف�ل ما عل�ك هو أن تضع عالمة أمام الع�ارة المناس�ة.
� النها�ـة قرر أن

 عن عنوانها. ��
ً

ثم إنه ال �عرف اسم الفتاة فض�
� منتصف

ا �ان المقصف.. لو استطاع لقاءها �� أ��� م�ان أمن�
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�
ا عن التل�سك��ن ؟ وحدها ؟ والضوضاء تجعل القاعة �ع�د�
� ثان�ة �المهما غ�� مسم�ع.. ر�ما لو أت�حت هذە الظروف ثالث��

ألمكن ت�ادل �لمات ��عة..
� المقصف.. لم تظهر ح�� دوی صف��

ل�نه لم �ستطع لقاءها ��
العودة للعمل..

� �انت مع ثالث فت�ات وتحـت التل�سك��ن
� اليوم الثا��

��
�الض�ط..

ثم لم تظهر لمدة ثالثة أ�ـام.. وقد جعل هذا روحـه وجسدە
�كس�ان درجة غ�� معقولة من الشفاف�ة والحساس�ة، جعلت

ا ال �طاق من التعذ�ب له. �ل صوت أو حركة أو همسة نوع�
ل��ما �خروها.. ل��ما انتحرت.. ل��ما نقلوها إ� الجزء اآلخر من
ت رأيها وقررت أن (أوش�ان�ا).. أ�سط االحتماالت هـو أنها غ��

تتحاشاە..
� اليوم التا�� ظهرت.. لم تكن �دها معلقة، ل�ن ضمـادة �انت

��
تح�ط �معصمها. لم �ستطع الس�طرة ع� نفسه فظـل ينظر لها

ا عن الحائط وحدها. �ضع ثوان. و�انت جالسة �ع�د�
�ان الصف يتحرك ب�طء ل�ن ما إن �لغ (و�ستون) ال�اون�� ح��
 �ان ي�شاجر ألنه لم ينل قرصه مـن الس�ار�ن.

ً
توقف ألن رج�

اآلن حمل الص�ن�ة واتجه نحو الفتاة.. م�� نحوها �أنما األمر
غ�� متعمد.. و�أنه ي�حث عن منضدة ما.. إنها ع� �عد ثالثة

أمتار.. ثان�تان و�صل لها.. هنا دوى صوت من خلفه:
- « (سم�ث)�! »

تظاهر �أنه لم �سمع.. ل�ن الصوت دوى أع�:
- » (سم�ث)� »

ا أشـقر  سخ�ف�
ً

اآلن صار من المستح�ل التجاهل.. �ان رج�
ا إ� الشعر اسمه (و�لشار) ال ��اد �عرفه، ل�نه �دعوە مب�سم�
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م�ان خال �جوارە. �ان من المخاطرة أن يرفض.
ا الوجه السخ�ف.. وتخ�ل (و�ستون) ا مواجه� جلس مب�سم�

� منتصفه.
نفسه �مسك �فأس و�ــهشم الوجه �الض�ط ��

و�عد دقائق امتألت منضدة الفتـاة. ع� األقل هـي قـد رأته فال
�د أنها فهمت اإلشارة.

ا.. � اليوم التا�� جاء م�كر�
��

�انت ع� نفس المنضدة ووحدها من جد�د.. و�ان الرجـل الذي
 ��ــــع الحركة، فما إن استدار (و�ستون)

ً
� الصف نح��

أمامه ��
ح�� رأى أن الرجل يتجه إ� منضدة الفتاة..

ذ�لت آماله ثان�ة.. ل�نه قدر أن الرجل �ع�� بنفسه ولسوف
�ختار منضدة خال�ة.. شعر �الثلج �كسـو قل�ـه.. لـن تكـون من

جدوى إال لو �انت الفتاة وحدها..
هنا دوى صوت ارتطام.. صار الرجل الصغ�� ع� أر�ــع، �عد أن
�رة وقع وطارت الص�ن�ة. نهض وهو يرمق (و�ستون) بنظرة ��

. �أنما �عتقد أنه من جعله يتع��
و�عد خمس ثوان �ان (و�ستون) �جلس إ� منضدة الفتاة وقل�ه

�دق �الرعد.
لم ينظر لها.. لقد راح �ـأ�ل وهو �درك أن ال�الم اآلن مهم ق�ل

 اس��د �ه.
ً

ا هائ� � شخص آخر. ل�ن رع��
أن �أ��

ت رأيها� ت رأيهـا.. �التـأ��د غ�� لقد مر أسب�ع.. فال�د أنها غ��
ول��مـا كـان س�صمت لو لم ير (أم�لفورث).. الشاعر الذي
� القاعة عن منضدة �جلس إليها.

�كسو الشعر أذن�ه.. ي�حث ��
�ان �حب (و�ستون) و�التأ��د س�ختار هذە المنضدة.. هناك

دق�قة للعمل..
�انا �أ�ـالن �خنـة مـن الفاصول�ا �� أقرب إ� السائل، و�صوت
مغمغم �دأ (و�ستون) يت�لم.. لم ينظر أحدهما لآلخر.. راحا
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: يرشفان السائل و���ادالن �لمات �صوت غ�� مع��
� العمل ؟ » ك�� - « م�� ت��

- « السادسة والنصف.. »
� ؟ »

- » وأين نلت��
- » م�دان الن�.. قرب النصب التذ�اري.. »

ء �التل�سك��نات.. » - « م��
- « ال يهم ما دام هناك زحام.. »

- » وهل من عالمة ؟ »
� حشـد مـن النـاس وال تنظر � ب��

- « ال.. ل�ن ال تأت �� ح�� ترا��
« .. � .. فقط ابق �قر�� ��

لم ير (أم�لفورث) (و�ستون) واختار منضدة أخرى.
وهكذا واصل االثنان طعامهما.. فرغت الفتاة فنهضت ب�نمـا ���

(و�ستون) �دخن.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

وصل إ� م�دان الن� ق�ل الوقت المحدد. وقف عند قاعدة
. التمثال لألخ األ���

�عد خمس دقائق من تمام الساعة لم تظهر الفتاة. وشعر
ت رأيها�! �الرعب.. لقد غ��

م�� إ� الطرف الشما�� من الم�دان، وسـرە أن رأى كن�سة
� �انت لهـا أجراس � �انت أجراسها - ح�� (سانت مارتن) ال��

-تقول: أنت مدين �� بثالثة أر�اع..
ثم رأى الفتاة تقف عند قاعدة النصب، تقرأ أو تتظاهر �قراءة
� �ل

ملصق.. �ان من الخطر الدنو منها ألن التل�سك��ن ��
� �ل صوب..

ا.. و�دا أن الجميع يركض �� م�ان.. ل�نه سمع �اخ�
ب أ��� فسمع من �قول: إن قافلة من أ�ى (أيوراس�ا) تمر.. اق��
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ع� الفور ظهرت كتلة سم�كة من الناس شما�� الم�دان..
ووجد (و�ستون) نفسه، هو الذي اعتاد أن �كون عند أطراف أي

ة. زحام، وقد راح �شق ط��قه إ� القلب م�ا��
ا صار ع� مسافة ذراع من الفتاة، ل�ن ب�نه و��نـهـا بروليتاري � أخ��
ا ال عمالق وامرأة ضخمة �� ع� األرجح زوجته، �ش�الن جدار�

اقه من اللحم. �مكن اخ��
� النها�ـة وجـد نفسه

، و�� � � العمالق�� � الردف�� ح�� نفسه �قوة ب��
ا للفتاة و�الهما ينظر إ� الزحام أمامه. �قف مالصق�

كـان طابور ط��ل من الشاحنات �حرسه حراس ذوو وجـوە
� الشاحنات رجال صفر الوجوە نح�لـو األجسـاد

خش��ة. و��
. وجوههم المنغول�ة الح��نة تنظـر مـن � �جلسون متالصق��
� يرتطمون �الشاحنة . فقط ح�� جوانب الشاحنات �ال تعب��
كنت �سمع صوت (�النك �النك) ألن الرجال �انوا مك��

األقدام �أصفاد حد�د�ة.
كـان (و�ستون) �عرف أنهم هنـاك، ل�نـه كـان يراهـم �ش�ل

متقطع.
� المقصـف. �دأت

�انت الفتاة مس�طرة ع� روعها �ما فعلت ��
. مجرد � تتحدث �صوت خال من التعب�� وشفتاها ش�ه ملتصقت��

غمغمة تضيع وسط الصخب.
� ؟ » - « هل �سمع��

- « نعم.. »
- » هل �ستطيع أخذ إجازة ع� األحد ؟ »

- « نعم.. »
ا.. �جب أن تتذكر هذا.. ستذهب إ� محطة - « إذن أصغ ج�د�

(�ادنجتون).. »
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و�دقة عسك��ة راحت تصـف له مسارە.. نصف ساعة �القطار..
منح�� إ� شمال المحطة.. بوا�ـة أحـد قض�انها مفقود.. ممر
� األشجار.. شجرة ع�� م�ج.. زقاق نما العشب ف�ه.. ممر ب��

� رأسها..
ميتة �كسوها الطحلـب.. �أنمـا هنـاك خارطة ��

- « هل �ستطيع تذكر هذا �له ؟ »
- » نعم.. م�� ؟ »

� من ط��ق آخر. »
- « الثالثة �عد الظهر.. ر�ما انتظرت.. س���

- « نعم.. »
- » اآلن ابتعد ع�� ��عة.. »

 �س�ب الزحـام.. كـان النـاس يراق�ـون
ً

ل�ن هذا لم �كن سه�
الشـاحنات.. فـي ال�دا�ـة كـان هنـاك صفـ�ـر و(بوووو).. ثم

تالشـى.. الحق�قة أن العاطفة المس�طرة �انت الفضول..
إن األجانب هـم دوًمـا نـ�ع مـن الحيوانات الغ���ـة.. ال تراهم
هم ما عدا ا إال كسجناء.. وال تراهم ثان�ـة وال تعـرف مص�� حرف��
القالئل الذين �شنقون �مجر� حـرب. اآلخرون �ختفون ع�
ى. اآلن ظهرت وجوە أورو��ة � معسكرات العمل الج��

األرجح ��
ب اآلن من نهايتها.. م�سخة ملتح�ة منهكة. إن القافلة تق��

ا رمادي الشعر.  مسن�
ً

ة رأى رج� � الع��ة األخ��
و��

�
�ان بوسعه أن يرحل اآلن ل�ن الفتـاة مـدت �دها إ� �دە ��

الزحام وضغطت عليها ضغطة ��عة.
ا، ح�� إنه لم �ستغرق هذا أ��� من ع�� ثوان ل�نها �دت دهر�
� الفتاة حفظ �ل تفاص�ل �دها. وخطر له أنه ال �عرف لون عي��

�عد.
.. ل�ن الناس ذوى الشعر األسود تكون عيونهم � ر�ما �انتا ب�يت��

ا. ل�ن من الحمق أن �دير رأسـه لهـا ليتحقق.
�
زرقاء أح�ان

ً
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� � الفتاة �ان يرى عي�� السج��  من عي��
ً

�ان ينظر أمامه.. و�د�
المسن تطالن عل�ه وسط الشعر الرمادي.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع
9

م�� (و�ستون) ع�� الزقاق وسط الظـالل. وعلـى ال�سار �انت
األرض رط�ة تغطيها زهور السوسن. �ـدا �أنما الهواء �لثم
� من مـايو. ومن م�ان ما من قلب

جلدك. �ان هذا اليوم الثا��
الدغل �ان صوت هد�ل الحمام.

ا ا.. ل�ن رحلته �انت سهلة. ل�س ال��ف أ��� أمن� �ان الوقت م�كر�
ات ا ل�ن هناك مك�� من قلب لنـدن. ال توجد تل�سك��ن ط�ع�
� قد تلتقط صوتك وتحلله.. ثـم إنـك تلفت الصوت المخف�ة ال��
� ال��ف وحـدك. ال داعـي لحمـل جـواز السفر

النظر ح�ـن تجول ��
ا تكون هناك

�
� تقل عن 100 �م، ل�ن أح�ان � المسافات ال��

��
� محطات القطار، وهـم �فحصون األوراق و�سألون

دور�ات ��
أسئلة م��كة.

ا ا ال يراق�ـه.. وكـان القطـار مليئ� نظر حوله ليتأ�د من أن أحد�
� ث�اب ص�ف�ة.. والع��ة �الذات ذات المقاعد

وليتار�ا �� �ال��
� يركبها، كـانت مزدحمـة �أ�ة واحدة.. تتكون من الخش��ة ال��
الجدة عد�مة األسنان إ� رضيع عمرە شهر.. وال�ل ذاهب
� ال��ف، �اإلضافة إ� شـراء �عض

لقضاء العطلة مع األصهار ��
حوا �صـراحـة ل- (و�ستون). ال��ـد مـن السـوق السـوداء �ما ��

� الممر الذي وصفته له..
م�� ��

زهور السوسن تحت قدم�ه كث�فة إ� حد أنه من المستح�ل أال
تدوسها. ركع ل�جمع �عضها لتمض�ة الوقت. وكذلك تلب�ة

� تظهر. لشعور غامض أنه �جب أن �قدم لها �عضها ح��
� تجمد لدى سماع صوت من وراء ظهرە.. كـان �شم الرائحة ح��
� ال تخطئها األذن فوق الغص�نات. واصـل جمع الخ�� ال��
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الزهور.. فهذا خ�� ما �مكن عمله.. ل��ما �انت هذە الفتاة،
ا. ول��ما �ان هناك من �قفو أثرە.. مع�� االستدارة أن ي�دو مذن��

هنا هوت �د ع� كتفه.
نظر ألعلـى فـرأى الفتـاة.. �انت تهز رأسـها ب�شـارة واضحة تدل

ا.. ع� أن عل�ه أن ي��� صامت�
ا.. واضـح � األحراش فاتحة ط��ق� ثم إنها راحت �شق ط��قها ب��
� األما�ن الموحلة �أنما ��

أنـهـا مشـت هنـا مـن ق�ـل ألنهـا تتحا��
عادة..

� ال�دء..
ا �الراحة �� راح ي��عها وهو ما زال �مسك �الورد شاعر�

ل�نـه �ـدأ �شعر �التضاؤل.. لـو أنـهـا اسـتدارت ونظرت له لتخلت
عنه..

إن شمس مايو جعلته �شعر �أنه إ�سان م�سخ معدوم العاف�ة..
مخلوق من مخلوقات الغرف المغلقة.. �مأل سخام (لندن) �ل
� ضوء

ثغرات جلدە.. وهـي لـم تـرە قـط فـي مـكـان مفت�ح ��
الشمس..

ات � ت�لمت عنها. أزاحت الشج�� ا وصال إ� الشجرة ال�� � أخ��
ات معزول �ال�امل. � م�ان خال من الشج��

فوجد أنهما ��
قالت له:

- « ها نحن ذان.. »
ثم أردفت:

� الزقاق خش�ة أن �كون هناك مك�� صوت.. ال
- « لم أت�لم ��

� أن
ا ل�ن هذا ممكن.. ثمة فرصة دائمة �� أحسب أن هناك واحد�

� أمان.. »
يتعرف أحد الخناز�ر صوتك.. نحن هنا ��

� غ�اء:
كرر ��

� أمان ؟ »
- « نحن هنا ��
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- « نعم.. انظر إ� األشجار.. ل�ست ب�نها واحدة تصلح إلخفاء
مك�� صوت.. »

عمت من جد�د، صانعة غا�ة �انت �قا�ا أشجار تم قطعها ثم ت��
من الع�دان ل�س من ب�نها ما ي��د ع� قطر معصمك..

قال لها:
� أن�� ح�� هذە اللحظة ال أعرف لـون عي��ك ؟ - « هل تصدق��

«
والحظ أنهما ب�يتان.. ظل خف�ـف مـن البنـى مـع أهـداب دا�نة..

� النظر �� ؟ » .. فهل ما زلت تتحمل�� � - « واآلن أنت ت��ن��
- « نعم.. �سهولة.. »

.. لـي زوجـة لـم أستطع االنفصال � � التاسعة والثالث��
- « أنا ��

.. عنـدى أسـنان مستعارة.. » �
� سا��

عنها.. عنـدي دوال ��
قالت الفتاة:

� هذا.. » - » ال يهم��
�ان ما �شعر �ه هو عدم التصديق والفخر.. لقد أثـار جمالها

وش�ابها خوفه..
- « ما اسمك ؟ »

- « (جول�ا).. أنـا أعـرف اسـمك.. (و�ستون).. (سم�ث).. »
- » ك�ف عرفت هذا ؟ »

.. - « لقـد ت��ـن أننـي أعـرف األمـور أفضـل منـك �ا ع��زی. قل ��
ّ ق�ـل أن أعط�ـك الرسالة ؟ » �

ك�ف كنت تفكر ��
� أن �كذب عليها.. �ل قرر أن �ح� لها األسوأ

لم �شعر برغ�ة ��
ع� س��ل طلب مودتها..

قال لها:
�
� فكرت �� - « كنت أ�رهك.. أردت أن أقتلك.. منذ أسبوع��

طة تهش�م رأسك �حجر.. لقد اعتقدت أن لك عالقة ما ���
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األف�ار.. »
ا لروعـة تنكرها.. ت هذا تقدير� � �ور، وقد اعت��

ضحكت ��
 خطر لك.. »

ً
طة األف�ار.. ال تقـل إن هـذا فع� - » ل�ست ��

- « ل�س هذا �الض�ط.. ل�ن من منظـرك الـعـام.. ر�ما ألنك
.. حس�ت هذا.. � ة.. أنـت تفهم�� ة السن حسنة الصحـة ن�� صغ��

«
� �المها

� الحزب.. نق�ة ��
� عضو مخلص �� - « حس�ت أن��

وعملها.. الفتات.. موا�ب.. ع�ارات دعائ�ة.. ألعـاب.. مخ�مات..
وحس�ت أن�� سأ�لغ عنك �مجـرم أف�ار وأسـ�ب قتلك ؟ »

ات من هذا الطراز ء من هذا القب�ل.. فت�ات كث�� �
- « نعم.. ��

� هذا.. » وأنت تعرف��
قالت:

� هو الس�ب.. » ء اللع�� �
- « هذا ال��

عت نطاق (را�طة أعداء الزواج) الذي ترتد�ه وطوحت �ه � وان��
ا � جيبها وأخرجت لوح�

ا، �حثت �� ا.. ثم �أنما تذكرت ش�ئ� �ع�د�
� وأعطت أحدهمـا ل- من الش�كوالتة.. هشمته إ� نصف��

(و�ستون)..
ا مـن وح�� ق�ل أن يتذوقهـا أدرك أنهـا نـ�ع خـاص جـد�
.. إن ش�كوالتة �

الش�كوالتة.. سـوداء المعة ملفوفـة �ـالورق الف��
الحزب ب��ة سهلة التفتت لها مذاق الدخان المتصاعد من حرق

القمامة، �ما وصفها أحدهم..
� تقدمها له اآلن.. � وقت ما تذوق ش�كوالتة �ال��

ل�نه ��
رائحتها أعادت له ذكرى معينة ال �عرف مـا هـي ل�نها ق��ة

مؤلمة..
سألها:

- « من أين جئت بهذە ؟ »



5704

قالت �ال م�االة:
- « السوق السوداء.. الحق�قة أن�� من هذا الطراز مـن الفت�ات..
� الجواس�س.. أقـوم

ألعب األلعاب.. كنت قائدة مجموعة ��
�
�العمل التطو�� ل- (را�طة أعداء الزواج).. أحمـل الالفتات ��

الموا�ب.. أ�خ مع اآلخ��ن.. هذا هـو الس��ل الوح�د �� تكون
� مأمن.. »

��
� فم (و�ستون)..

�انت أول قطعة من الش�كوالتة قد ذا�ت ��
ل�ن �انت الذكرى تتحرك ع� حدود وع�ه.. �أنهـا شـيء يتحرك

خارج مجال رؤ�ته..
قال لها:

ة أو خمسة ا.. أنـت أصغر م�� �ع�� ة السـن جـد� - « أنـت صـغ��
� رجل مث�� ؟ »

ا.. ماذا �جذ�ك �� ع�� عام�
� العثور ع�

� وجهك.. وقررت أن أجازف.. أنـا �ارعة ��
ء �� �

�� » -
األشخاص الذين ال ي�تمـون.. مـا إن رأيتـك ح�� عرفت أنك

ضدهم.. »
(هم) هذە تع�� الحزب �ما هو واضح.. تع�� الدائرة الداخل�ة
للحزب.. �انت تت�لم عنهم �حقـد ��ــــح جعلـه �شعر �التوتر..

� العالم.
برغم أنه �عرف أنه آمن هنا لو �ان هناك م�ان آمن ��

ما أثار دهشته هو خشونة لغتها.
ض أن أعضاء الحزب ال �سبون.. �ان مـن الج� أنها من المف��
عاجزة عن ال�ـالم عـن الحـزب مـن دون أن �ستعمل اللغة

� األزقة..
المستعملة ��

لم �كرە هذا.. �ان عالمة ع� كرهها للحزب، و�ش�ل ما �دا له
ا. ا ردیئ� ا �أنها عطسة الحصان الذي �شم ت�ن� هـذا صح��

� ظالل األشجار. ال يرفعان صوتهما عن
�انا اآلن �مش�ان ��

مستوى الهمس.
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� األشجار: � �لغا الم�ان ب�� قالت له ح��
- « ال تخ�ج لم�ان مفتـ�ح.. قد �كون هناك من يراقـب.. نحن

ات.. » آمنان إن �قينا خلف الشج��
� ال حصـر لها. ونظر ضوء الشمس كـان يرشح ع�� األوراق ال��

(و�ستون) إ� الحقل وراءها فشعر �صدمـة من األلفة..
ة صنعتها �ان �عرفه.. هذا مر� �مر �ه ط��ق.. وتالل صغ��
اء اللون ة خ�� � موضع ما بركة صغ��

الخلدان.. ال�د أن هناك ��
�سبح فيها األسماك ؟

همس لها:
- » أل�س هناك مجرى ماء قرب هذا الم�ان ؟ »

- « ��. هناك مجرى ماء.. وف�ه سمك كب�� الحجـم �مكنك أن
تراە ع� القاع وهو �حرك ذ�له.. »

غمغم:
« � - « هذا هو ال�لد الذه��

� ؟ » - « ال�لد الذه��
� حلم »

ء.. ذكرى رأيتها �� �
- « ال��

همست له:
- » انظر ؟ »

�ان ط�� مغرد قد ه�ط ع� غصن شجرة دان منهما، ولم
�لحظهما.. فرد جناح�ه وأعادهما لم�انهما �عنا�ة.. ثم راح ي�شد

ا.. أغن�ة جم�لة.. متنوعة ال تكرر نفسها أ�د�
�أن الطائر �ستعرض براعته..

� الطائر ؟ ترى لمن �غ��
لماذا �جلس هنا و�صب ألحانه لال أحد ؟

� م�ان ما ؟
� لمك�� صوت �� ل��ما �ان الط�� �غ��
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�دا �أن غناء الطائر مادة سائلة تتدفق من حوله وتغلفـه.. مثلها
مثل ضوء الشمس..

كـان (و�سـتون) �حـلـم �فسـاد الحـزب.. بتحلـله.. �م أن هذا
جم�ل.. لو أنه استطاع أن �ص�ب الحزب �لـه �الجذام ل�ان هذا

ا.. دع هذا ال��ان العفن يتهاوى.. رائع�
اليوم ال توجد عاطفة واحـدة نق�ة، ألن المقت والخـوف �غلفان

ء.. �
�ل ��

� ل�ن لقاءهما هنا صفعة موجهة للحزب.. إنه ل�ـس لقـاء ب��
.. .. إنه عمل س�ا�� � حب�ب��

 

نها�ة الجزء األول
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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Notes

[←1]
1991 .. ( (العرب ونك�ة ال���ت).. مكت�ة (مدبو��
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[←2]
ا سوى جهدها العض�� لت��عه.. � ال تملك ش�ئ� ة ال�� وليتار�ا �� الط�قات المتدن�ة الفق�� ال��
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[←3]
�ة �عد هذە القصة.. وهذا نموذج مـن � ) دخل اللغة اإلنجل�� Double think.. هذا مصطلح (أورو���

�ة. � نمـاذج عد�دة أضـاف فيها (أورو�ل) مصطلحات جد�دة إ� قوام�س اللغة اإلنجل��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة
، من منطلق � نص�ة)هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

. طب���
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
           العدد رقم (51)

 
 
 
 
 

١٩٨٤ (ج٢)
 

�قلم: جورج أورو�ل
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
� من قصة (١٩٨٤) القصـة فائقـة الشـهرة

هذا هو الجزء الثا��
..( George Orwellجورج أورو�ل) لألد�ب ال�ب�ـر

لقد ت�لمنا عنـه فـي ال�ت�ـب السابق، ومن ال�دي�� أن مـن �قرأ
هـذا الجزء قد قرأ مقدمـة الجزء السابق، ل�ننـا علـى كـل حال

.. نكررە ع� س��ل التذك��
- ( ولد (جورج أورو�ل George Orwell) - أو (أر�ك أرثر �ل��
� الحكومة

ا �� � البنغال �الهند، ألن أ�اە �ان موظف�
عام 1903 ��

ا.. وقد �طان�ـة هنـاك.. و�عد والدته �عام انتقلت األم إ� إنجل�� ال��
� سنٍّ م�كرة، و�ن لم �شعر �م�ل كث�� نحو ح�اة

�دأ ال�تا�ة ��
المدرسة.

طة، � إدارة ال��
عام 1922 سافر (أورو�ل) إ� (بورما) ل�عمـل ��

� عمـل قب�ـح فاستقال من
�طا�� وهناك �دأ �فهم أن االستعمار ال��

ا ح�ث قرر أن �كسب ع�شه من � العمل، وعاد إ� أورو�ا فق��
ال�تا�ة وأطلق ع� نفسه اسم (جورج أورو�ل).. و��� كتا�ه

� بورما - 1934)..
ال�ب�� (أ�ام ��

ا�� وسافر إلس�ان�ا ل�كتب عن ح��ــها مال إ� االتجاە االش��
.. وقد نال من جراء هذا � األهل�ة، و�قاتل مع العمال الماركسي��
م من هـذە الحرب أن �كـرە الشيوع�ة

�
� عنقه.. وقد تعل

ا �� جرح�
ي، وقد كتب عن هذە � ا��ة �مفهومها اإلنجل�� و�فضل االش��
ة (تح�ة ل�اتالون�ا - 1938)، ولسوف نجـد نفـس المقت الف��

� قصصه التال�ة.
للنظم القمع�ة - الشيوع�ة �الذات - ��

�
 لمحطة (�� �� �)، و��

ً
� الحرب العالم�ة الثان�ة عمل مراس�

��
نها�ة الحرب كتب رائعته (مزرعة الحيوانات).. كـانت هذە
القصة فاتحة الخ�� له.. وكـان نجاحه الساحق اآلخـر هو
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� العام
ى هذا النجاح الساحق.. و�� (1984)، ل�نه لم �عش ل��

1949 تو�� �الـدرن..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� األدب
ا، وقد تركت عالمـة دائمـة �� ة جد� روا�ة اليوم شه��

.. .. إنها �خة ضد القمع والحكـم الشمو�� � والس�اسة العالمي��
ا (نعم � توشك ع� أن تتحقق حرف�� و�� مليئة �النبوءات ال��
� �انت نبوءات وقت كتابتهـا ألن العام 1984 �ان �عد أر�ع��

� أعمـال تال�ة نذكر منها
سنة)، ولسوف �شم رائحتها الق��ة ��

(451 فهرنها�ت - رای برادبوري) و(الرجـل الرا�ض - س��فن
جس) و(عالم جد�د رائع تقالة الم��ان�ك�ـة - آرثر ب�� كينج) و(ال��
) ور�ما ف�لم (النائم) لـ (وودى ال�ـن)، وقد قدمنـا - ألدوس هكس��

� هذە السلسلة �الذات..
� األولـى والثان�ة �� القصت��

ا ع� هذە القصة سوى ما كت�ه الدكتـور ال أجد اليوم تعل�ق�
)1 عام 1991: � (جالل أم��

م مـا «شاهدت قناة CNN األم��ك�ة فوجدت فيهـا مـا �جسِّ
�
� وسائل اإلعالم الحديثة: ال�فـاءة منقطعـة النظ�� ��

أ�رهه ��
ال�ذب، واإللحاح المستمر ع� الناس لحملهـم ع� تصـديق ما
ال �جـب أن �صـدق، وال�ـرود وتضخ�م أتفه األخ�ار �أنها �الغة
� تؤكـد ، ووجوە المذ�ع��

ً
األهم�ـة، وتجاهل األخ�ار المهمـة فع�

�ة �ل �� وجوە من شمع � لسـت أمـام �ائنات ��� شعوري �أن��
ا، و�ستهدف ال اإلعـالم مج سلف� ا لنظام م�� تتحرك شـفاهها ط�ق�

�ل غس�ل المـخ أو �األحرى تل��ثه.
«ل�ن هذا أ�د �� أن ما توقعه (جـورج أورو�ل) قـد تحقق
�ـالفعل.. إنـه حـكـي فـي قصتـه (1984) عن أش�اء مماثلة مما �ان
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� وزارة الحق�قة (ما �عادل
�قوم �ه ال�طـل الـذي كـان �عمل ��

وزارة اإلعالم) فقـد كـان عملـه إ�ـدال صورة �أخرى أو اسم �اسم..
ض وجود «لغة �ل إن (أورو�ل) ذهب أ�عد مـن ذلـك فـاف��
جد�دة».. تعرض فيهـا �عض ال�لمات لتغي�� أساسـي فـي معناهـا
� �ح�ـث تق�ـل المتناقضات �أنهـا ممكنة، تذكرت هذا ح��

Friendly fire (ان صد�قة سمعت تلك الع�ارة الرائعة (ن��
ا عن حالة الموت ع� �د عدو......... �� تمي��

ا إن من مالمح اللغة الجد�دة االختصـار «قال (أورو�ل) أ�ض�
� يراد إخفاء حق�قة � كتا�ة كث�� من ال�لمات، ح��

الشد�د ��
ها ذكر ال�لمات �املة.. فأم���ا اليوم � يث�� لتجنب المشاعر ال��
� أثنـاء

�ستخدم WIA KIA وMIA للداللة ع� (مقتول ��
� أثنـاء

� أثناء العمل�ات) و(مفقود ��
العمل�ات) و(مجروح ��

ت�ب.. �مـا �ستخدم مصطلح TO لإلشارة إ� العمل�ات) �ال��
(م�ح العمل�ات) �أننا �صدد م�ح�ة لل�سل�ة.

«لقد تعذب صفوة الناس الذين �مل�ون القدرة علـى مشاهدة
ء، �

�ة، ب�نما لم �شعر ال�سطاء ��� � CNN وفهم لغتها اإلنجل��
� قال: إن عامة الناس وهو �ماثل نبوءة (أورو�ل) ح��
وليتار�ا)، هم وحدهم الذين �حتفظون �قواهم العقل�ة (ال��
�س�ب عجزهم عـن الفهـم.. لقد �لعـوا كـل شـيء ولـم �لحقهم
ك ر مـن ذلـك.. ألن ما دخل أمعدتهم خ�ج منها دون أن ي�� ال��
ا، و�أنـه ح�ـة ذرة تمر �جسد عصفـور وتغادرە دون أن أثر�

تهضمه..»
� من الروا�ة ذاتها.......

� ال�الم عن الروا�ة، ولنقرأ الجـزء الثا��
�ك��

 
 

د. أحمد خالد توفيق
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الفصل العا��
قالت له (جول�ا):

� هنا ثان�ة.. مـن المأمون عامة أن �ستخدم أي
«�مكننا أن نأ��

� �الطبع.. » ، ل�ن ل�س لشهر أو اثن�� � مخ�أ مرت��
ا.. وقد أدرك أنه من ا �قظ� . صار عمل�� �ان سلوكها اآلن قد تغ��
األفضل ترك طقوس ال��ة لها، فقـد كـانت تملـك طب�عة
مراوغة �فتقر إليها (و�ستون).. �ما أنهـا تعـرف �التفص�ل ال��ـف
ات المخ�مات ة كونتهـا مـن ع�� حـول (لندن)، و�� خ��

الجماع�ة السا�قة..
ا غ�ـر الـذي جـاء منه وقادته إ� محطـة مختلفة اختـارت ط��ق�

وقالت له:
- «إ�اك أن تعود أدراجـك مـن نفس الط��ق الذي جئـت منه..»

 ب�نما ي�تظر هو نصف ساعة ق�ل أن
ً

سوف تعود �� أو�
ي��عها..

ا ا �مكن أن �لتق�ا ف�ه �عد أر�عة أ�ام.. كـان شـارع�
�
حددت له م�ان

� �� فق�� ح�ث يوجـد سـوق مزدحم صاخب.. ولسوف تقف
��

�� متظاهرة �ال�حث عن أر�طة حذاء أو خ�ط للتط��ز، ولو
أحست أن الجو آمن فلسوف تتمخط �صوت عاٍل إذ �دنو هو،
ء من الحظ �

و�ال فعل�ه أن �مر بها دون أن يتعرفها.. ل�ـن ���
ا آخر.. �مكن أن يت�لما ر�ــع ساعة وسط الزحام، و�حددا موعد�

قالت له:
� التاسعة والنصف..

- «اآلن �جب أن أرحل.. �جب أن أعود ��
ا�» .. وداع� � ا �ا حبي�� ا؟ واآلن وداع� أل�س هذا مزعج�

� األشجار دون ضوضاء.. و�عان ما توارت ب��



5723

ح�� هذە اللحظة لم �عرف لقبهـا وال عنوانهـا.. ل�ـن ال فارق..
� م�ان مغلق أو ي��ادال أي ن�ع من

فمن المستح�ل أن يتقا�ال ��
ال�الم المكتوب.

� �ل
� الشوارع، ولمدة نصف ساعة ��

ة ط��لة ظال يتقا�الن �� لف��
مرة، و�انا �مش�ان دون أن ينظرا ل�عضهما. و���ادالن ع�ارات
ابهمـا مـن ق، �عان ما تتوقف لدى اق�� ة �أنها ال�� قص��
ا هذا تل�سك��ن أو رؤ�ة زى الحزب.. و�دا أن (جول�ا) تج�د تمام�
� �انت �سميها (ال�الم �التقس�ط)، �ل الن�ع من المحادثات ال��

�انت تج�د ال�الم وشفتاها مغلقتان..
ا �س�ب ا�شغالها �االجتماعات �اإلضافة لهذا �ان وقتها ض�ق�
ال�سائ�ة للحزب، وكتا�ة الفتات أسب�ع المقت، و�انت تقول له
مت �القواعد الصغرى، فمـن � إن هذا مهم للتنكر.. لو أنك ال��

ى. السهل أن تخرق القواعد ال���
� ب�ـت ش�اب مع

�ن، تع�ش �� � السادسة والع��
�انت (جول�ـا)��

� فتاة أخرى (�انت تقـول لـه: دائًمـا أنـا وسط عفن ال�ساء� ثالث��
� تكتب القصص، ل�م أ�رە ال�ساء��) �انت تعمل ع� اآلالت ال��
و�انت تحب هذا العمل ألنها تجد نفسها مع المحر�ات.. منذ أن
ت�دأ الفكرة كتوج�ه لدى إدارة التخط�ـط، ح�� تمر �اللمسات
ة لدى فرقة (إعادة ال�تا�ة)، ل�نهـا لم تكن تحب القراءة.. األخ��
إن ال�تب مجرد سلعة �جب إنتاجها بوفرة مثلها مثل أر�طة

. الحذاء أو المر��
� إدارة األدب اإل�ا�� Pornosec ح�ث

ة �� �ما أنها عملت لف��
� مدرسة

ا مصورة تحمل عناو�ن مثل (ل�لة �� ي�تج الحزب كت��
وليتار�ا الذي �ق�ل البنات).. إلخ.. وهذە �انت ت�اع لش�اب ال��
).. ب�نما الحزب هو �

ا (غ�� قانو�� ا أنه �قرأ ش�ئ� ائها معتقد� ع� ��
المصدر الوح�د لهذە ال�ت��ات، والغ��ـب هنا أن اإلدارة �انت
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تتكـون مـن الفت�ات فقط؛ ألن الحزب �خ�� أن يتأثر الرجال
� يتم إنتاجها هناك. �القاذورات ال��

لم تكن (جول�ا) ذات ميول ثور�ة، ولم تكن تؤمن بوجود أ�ة ثورة
�
ضد الحزب.. فقط �انت ت��د أن �ستمتع �ح�اتها وت��� ح�ة ��

ا ا أزل�� ته ش�ئ� الوقت ذاته.. إنها ولدت تحت س�طرة الحـزب واعت��
ە، فقـط تحاول أن تتحاشاە �ما � تدم��

�السـماء.. ال أمـل ��
يتفادى األرنب �لب الص�د.
- » ك�ف �انت زوجتك؟ »

).. �انت - » �انت.. مثلما تقول اللغة الجد�دة (نق�ة التفك��
ء �مـس الحزب.. لـم تكن تفكـر �

� أي ��
غ�� قادرة ع� التفك�� ��

.. �انت تأخذنـا إلـى حـفـل مـمـل كـل أسب�ع.. �انت تكرهه
ً

أصـ�
من أعماقها ل�نها لم تكف قط عن الذهاب إل�ه ب��ار، وتدعو

ذلك........... »
- « دع�� أخمن.. واجبنا نحو الحزب.. »

ا ا فرد�� �ان الحزب �عارض العالقات العاطف�ة �اعت�ارها �شاط�
�ا، ا.. ثم إن ك�ت العواطف كـان �قـود الناس إ� الهست�� متمرد�
� الحرب..

�ا �سهل تح��لها إ� عدوان�ة.. رغ�ة �� وهذە الهست��
كراه�ة ألعداء الحزب.

�اختصار �ان الحزب �ستغل تلك الطاقة الطب�ع�ة الجامحة
و�حولها لصالحه.. هكذا يهتـم النـاس �ـاألخ األ��� أ�ـ��

� المظاهرات..
و��خون ��

ها، لهذا ء حدث لأل�ة.. إن األ�ة ال �مكن تدم�� �
نفس ال��

ير�� األطفال ع� أن ينقل�ـوا ضـد ذو�ــهـم.. هكـذا تحولت األ�ة
ا..  ونهار�

ً
�ن ل�� إ� أداة تح�طك �المخ��

زوجتـه (�ات��ن) كـانت �التأ��د س��لغ أمـرە لشـرطة األف�ار، فقط
لو لم تكن غب�ة إ� هذا الحد..
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�ــها علقة ساخنة؟ » - « لماذا لم ت��
ء.. » �

- » تمن�ت ذلك ل�ن هذا ما �ان ل�غ�� أي ��
- » ولماذا تأسف إذن ما دام األمر �ال جدوى؟ »

� تمن�ت لو .. ل��� - « أعرف أن الوضع مستح�ل ولن يتغ��
ا.. ما دامت اله��مة أ��دة فإن �عض الهزائم ا إ�جاب�� فعلت ش�ئ�

تكون أفضل من سواها.. »
اف �اله��مـة �ط�عها؛ لم تق�ـل هذە الفكرة.. �انت تكرە االع��
�
� ت�دأ فيهـا أفكـارك �� � اللحظة ال��

ل�نها لم تكن تعرف أنه ��
معارضة الحزب، فإنك تعلـن أنـك قـد صـرت جثة..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



5726

الفصل الحادي ع��
� تقع فوق متجر ة ال�� � الغرفة الصغ��

أدار (و�ستون)عي��ه ��
مس�� (شارنجتون).. جوار النافذة كـان الفراش مغ� �أغط�ة
ممزقة ووسادة عار�ة، راح قل�ـه �قـول لـه: حماقة.. حماقة..
� �مكن أن � �ل الجرائم ال�� حماقة مجان�ة انتحار�ة.. من ب��

يرتكبها عضو الحزب هذە أقلها قا�ل�ة لإلخفاء..
لقد تخلـى لـه (�شـارنجتون)عن الغرفة. إن الفرد�ة والخصوص�ة
ا، � م�ان ت��� ف�ه وح�د�

ا.. الحاجة إ� أن تكون �� � جد� ء ثم�� �
��

ە �ش�ل محتم ا.. و�ان �عرف أنـه �خطـو نـحـو ق��
�
�ان هذا جنون

.. فقط �
أ��ـد، �ما أن رقم 99 �سبق رقم 100.. ال�د من أن �أ��

أنت تحاول أن تؤجله �عض الوقت..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

� العمل، وقد علق
لقد اخت�� (سا�م).. جاء يوم لم �عد ف�ه ��

� اليوم
� اليوم التا�� لم �ذكر أحد اسمه.. و��

قل�لون ع� غ�ا�ه، ��
ى قائمة � قسم السجالت ل��

الثالث اتجه (و�ستون) إ� الردهة ��
الملحوظات، �انت إحدى القوائم تتضمن أسماء لجنة الشطرنج
ا ا فيها.. �انت �ما �� و�ن ق�ت اسم� � �ان (سا�م)عضو� ال��
ا، و�انت هذە �� اإلجا�ة.. (سا�م)قد كف عن الوجود.. �ل واحد�

هو لم يوجد قط..
� متاهات الوزارة ظلت أجهـزة التكي�ف

ا و�� كـان الطقس حار�
� الخارج �انت

تعمل، فاحتفظت الغرف �حرارة معقولة، ول�ن ��
� ساعة الذروة ال

و �� الحرارة حارقة و�انت رائحة أنفاق الم��
تطاق، �انت استعدادات أسب�ع المقت تجرى ع� قدم وساق..
ات.. عروض موا�ب.. لقاءات.. استعراضات عسك��ة.. محا��
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� تكتب..
ف�لم�ة، �ل هذا �جب أن ي�سق من جد�د، األغا��

.. الصور ت��ف.. اإلشاعات ت���
ا أ��� من الالزم.. القنا�ل � المساء �ان الجو محموم�

و��
ا �انت انفجارات الصاروخ�ة تهوى أ��� من المعتاد.. و�ع�د�

صاخ�ة ال �عرف أحد كنهها ول�ن تح�ط بها إشاعات عن�فة..
ثم تأل�ف ال�ش�د الجد�د الخاص �أسب�ع المقت (واسمه �ش�د
المقت) و�ان �أنه دقات ط�ل متوحشة.. مع زئ�� مئـات
� الشوارع، و�ان طفال

� �ه �� األصوات.. �ان الناس مولع��
(�ارسون) �عزفانه ط�لة اليوم، أما (�ارسون) فقد �ان يؤكد أن
) وحدها ستعلق أر�عمـائة متـر مـن األعالم.. �ان � (فكتور�ا ما�شـ��
� اآلن ذاته.. �دق..

� �ل م�ان ��
ا كطائر.. �ان �� ا سع�د� فخور�

� جسدە مئونة ال
.. �شد.. يرتجل.. و�طلق من �ل ث��ة �� ي���

ت�ت� من العرق ك��ه الرائحة.
ا مـن وفـي كـل مكـان ان�شـر ملصق عمالق �مثل جند��
(إيوراس�ا).. ينظر لك بوجهه المغو�� وهو �صوب بندق�ة
� العامة

نـحـوك.. �مكنك أن تراها من أ�ة زاو�ة.. وقد أثر هذا ��
الذين ال ي�الون عامة �المشاعر الوطن�ة.. وساعد ع� هذا أن

القنا�ل �انت �سقط أ��� من الالزم هذە األ�ام..
لهـذا خرجـت المظاهرات الغاض�ـة، وأحرقـت تمـاث�ل

(جولدشتاين)، وأحرقت مئات ال�سخ من ملصق الجندي..
لذا �ان يهرب إ� تلك الغرفة متجر مس�� (�شـارنجتون).. لقد
صارت هذە الغرفة �أنها الملجأ.. إن �لوغها خطر ل�نها �� ذاتهـا

ت�ـدو آمنـة أ�د�ـة.. �أنها عالم حيوانات منقرضـة.. مس��
�
ا، ح�ث �جلس �� ا منقرض� (�شارنجتون) نفسه �ان حيوان��

ا.. و�تعامل ا ع� اإلطالق، وال �خ�ج منه أ�د� متجرە ال ي�يع ش�ئ�
ا.. مع �ضاعته �أنه جامع تحف ول�س تاجر�
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�انت (جول�ا) تل�� (و�ستون) مـن ح�ـن آلخر هنـاك، ف�حلمان
، ولسوف �لتق�ان ح�� ت�ت� � ا �أنهما س�ظالن آمن�� مع�
ح�اتهما.. ل��مـا تمـوت (�ات��ن) زوجته و�معجزة ما يتمكنان من
ان شخص�يهما، ل�ذو�ا ا أو �فران و�غ�� الزواج.. ل��مـا ي�تحـران مع�
� مصنـع و�قض�ان ح�اتهما دون

وليتار�ا).. �عمالن �� وسط (ال��
� الحق�قة ال �مكن

أن �جدهما أحد، �انا �عرفان أن هذا هراء.. ��
الفرار.. وح�� االنتحـار لـن �فعالە ألنهما س�ظالن �ع�شان مـن
�ـوم ل�ـوم �دافع غ��زي �الذي �جعلك تجذب الهواء إ� رئ��ك..

�انت تؤمن أن كـل واحـد �كـرە الحـزب، ل�نـه ال �جـد الشجاعة
ل�علن هـذا، ومـا كـانت تؤمن بوجـود تنظ�ـم مـثـل (األخوة) يرتب
هذە األمـور. كـانت تعتقد أن ال�الم عن (جولدشتاين) وج�شه
تحت األرض مجرد هراء اختلقـه الحزب، وعل�ك أن تتظاهر

�أنك تصدقه.
، � � أثناء عمل�ات اإلعدام العل��

� ال�اخ ��
ا �� � لقد شاركت كث��

ألشخاص ال تعرفهـم ارتكبوا أش�اء ال تؤمن �أنها جرائم.. ل�نها
�انت تقف من الفجر ح�� المساء صارخة �عنف: الموت

للخونة�
� الهتاف ضد

� الجميع �� � اجتماعات المقت �انت ت��
و��

ا عـن الرجـل وال ما قام (جولدشتاين)، برغم أنهـا ال تـعـرف شـيئ�
�ه.. إن الحزب ال ُ�قهر وس�ظل لأل�د.. الثورة الوح�دة ضدە ��

ا.. أن تكف عن طاعة أوامرە ��
 منـه لدعا�ة الحـزب..

ً
� معتقداتها، وأقل قبو�

�انت غ���ة ��
� حدثها ذات مرة عن الحرب ع� (أيوراس�ا) �ان رأيها أنه ال فح��
� الشوارع

� تقتل الناس �� توجد حرب.. القنا�ل الصاروخ�ة ال��
.. � تطلقها حكومة (أوش�ان�ا) ذاتها. فقط لت��� الناس خائف��

هذە فكرة لم تخطر له ب�ال قط..
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� �انت مستعدة لقبول التخار�ف فقط، ألنه ال فارق لديها ب��
ع � قال لها إن الحزب لم �خ�� هراء وهراء آخر.. وقد أدهشها ح��
،

ً
الطائرة.. الطائرة �انت موجودة ق�ل أن يولد.. اندهشت قل��

ع الطائرة ع� �ل ثم �س�ت األمر.. فأ�ة أهم�ـة لمعرفة من اخ��
حال؟

 أثارت غ�ظه ألنها �س�ت أنه منذ أر�عة أعوام كـانت
ً

مث�
(أوش�ان�ا) تحارب (إ�ستاس�ا).. �انت تحسب أنهم �انوا
ا � �حار�ون (أيوراس�ا) منذ األزل.. وقد أدهشه أنها ال ت�ا�� كث��

بتذكر اسم العدو الذي �حار�ونه.
ا أخرى ا لعينـة تلـى ح��� - « ما الفارق؟ نحن نعرف أن هناك ح���

لعينة.. واألخ�ار �لها كذب ع� �ل حال.. »
ء هو حا�� �

ل�نها ال تفهم �شاعة أال �كون هناك ماض. �ل ��
� ا ع� حق.. لقد تّم تزو�ر التار�ــــخ، ول��� ممتد ف�ه الحزب دوم�

.. الدل�ل الوح�د � ز�فتـه بنف�� ال أقدر ع� إث�ات هذا برغم أن��
� عق�� أنا..

هو ��
ء وال تفهم �لمة عن فلسفة الحزب.. �

�انت ال ت�ا�� ���
إن فكرة الحزب ت�ـدو واضحـة ناجحـة مـع الناس الذين ال
�فهمونها.. �مكن جعلهـم �ق�لـون خـرق الحق�قة ألنهـم ال �فهمون
فداحة ما �طلب منهم.. و�عجزهم عن الفهم، �حتفظون
ء ي�تلعونـه.. �

ء فـال يؤذيهم أي �� �
�عقولهم.. �انوا ي�لعون أي ��

ا �أنـه ح�ـة ذرة تخ�ج دون هضم من معدة ك أثر� ألنه ال ي��
عصفور..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� ع��
الفصل الثا��

ا عند ال�قعة � الردهة الط��لة �الوزارة.. و�ان تق����
�� �

�ان �م��
ا أضخم � ناولته فيها (جول�ا) المذكرة، ح�ـن أحـس �أن شخص� ال��
ا من �ان - سعلة منه �م�� وراءە.. أطلق هذا الشخص - أ��
�مقدمة لل�الم �ما هو واضح، فتوقف (و�ستون) واستدار.. �ان

هذا (أو�را�ان)2.
ا لوجـه.. و�دا لـه أن رغبته الوح�دة �� الفرار، ا هما وجه� � أخ��
ا ا �د� وتواثب قل�ه بوحش�ة، ل�ن (أو�را�ان) واصل الم�� واضع�
ا ا للحظة ع� ذراع (و�ستون) �ح�ث صـارا �مش�ان جن�� ودود�
�
ە عن �ا�� � � تم�� لجنب، و�دأ يت�لـم بتلك الط��قة المجاملة ال��

أعضاء الدائرة الداخل�ة للحزب.
ا أن أتحـدث إل�ك. كنـت أقـرأ مقالـة مـن مقاالتك - » وددت دوم�
� (التـا�مز).. أنـت مـهـتـم �اللغة الجد�دة

عن (اللغة الجد�دة) ��
.. أل�س كذلك؟ » �ش�ل أ�اد���

�
ا �� ، ولم أتخصص يوم� .. أنا مجرد هاو� - » ل�س �ش�ل أ�اد���

ك�ب اللغوي.. » ال��
اعـة.. كنت أتحـدث مـع صد�ـق مـن أصدقائك - « ل�نك كت�ته ب��

ة. لقد �س�ت اسمه.. » منذ ف��
خفق قلب (و�ستون).. من الج� أن هذە إشارة إ� (سا�م)..
.. صار (ال شخص).. وأ�ة إشارة لـه قـد ل�ن (سا�م) قد تال��
تكون خطرة �ش�ل مم�ت، هل هذا تلم�ـح مـا؟ وواصل االثنـان
� الردهة، ثم إن (أو�را�ان) أصلـح مـن وضـع ع��ناته بتلك

�� �
الم��

� �ج�دها وأردف: الط��قة الراق�ة ال��
.. هل � � منقرضت�� � مقالك لفظت��

- « الحظت أنك استعملت ��
ة من قاموس (اللغة الجد�دة)؟ » رأ�ت الط�عة العا��
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�
- « ال.. لم نعرف أنه صدر.. ما زلنا �ستعمل الط�عة التاسعة ��

قسم السجالت.. »
� أن - « لم تصدر �عد، ل�ن هناك ط�عات محدودة منها.. �مكن��

أطلعك عليها لو أردت. »
- « �التأ��د.. »

قالها وهو يتحرق لمعرفة إالم �قود هذا..
.. � أي وقت �� تأخذها.. سأعط�ك عنوا��

- « ر�ما تأ�� لداري ��
«

� وضع �سمح ل�ل من يراقب
وقف (أو�را�ان) أمام التل�سك��ن، ��

ا.. ثم
�
ا وورقة وخط عنوان الشاشة أن يرى ما �كت�ه، وأخ�ج قلم�

ناول الور�قة لـ (و�ستون).
.. ل�ـن لـو لـم أ�ـن فـإن خاد� ً

� الب�ت عادة ل��
- « أ�ون ��

س�عط�ك القاموس.. »
� لـم ا �قطعـة الـورق ال��

�
وان�ف ب�نما وقف (و�ستون) ممس�

�
� وقت الحـق تخلص منها ��

�كـن هناك داع إلخفائها، إال أنه ��
إحدى الفتحات المخصصة للمهمالت.

لم �كن هناك مع�� لهذە المحادثة.. �ل من الواضح أنها مفتعلة
ا، ألنه من فقط �� �عرف عنـوان (أو�را�ـان).. وكـان هـذا مهم�

المستح�ل أن تعرف أين �ع�ش أي واحد.
� القاموس.. ل�ن

ا، فل��مـا تـرك له رسالة �� لم �قل الرجل ش�ئ�
ا � � حلم بهـا (و�ستون) كث�� ا: المؤامرة ال�� ا واحد� هناك ش�ئ�

.. �ل إنه ع� حافتها الخارج�ة اآلن..
ً

موجودة فع�
 س�ق�ل دعـوة (أو�را�ان)..

ً
 أم آجـ�

ً
كـان فقـط �ـعـرف أنـه عـاج�

ا.. ر�ما اليوم أو غد�
لقد تحرك من األف�ار إ� ال�لمـات.. واآلن من ال�لمـات إ�
� وزارة الحـب.. هذا محتم

األفعال.. الخطوة �عد هذا ستكون ��
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�
ا.. �أنما ي�تقص من ح�اتك.. لقـد شعر برجفة و�ن �ان مفزع�
تتمل�ه وهو ��لم (أو�را�ان).. �ان �شعر �أنه �خطو إ� رط��ة

ا أن الق�� ي�تظرە. ە، و�ان �عرف دوم� ق��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث ع��
قال لـ (جول�ا):

؟ � قتلت أ�� ؟ ح�� هذە اللحظة كنت أعتقد أن�� � - « هل تعرف��
«

سألته:
- « لماذا قتلتها؟ »

- « لم أقتلها.. ل�س �المع�� المادي؟ »
ة وقتهـا.. لقد اخت�� أ�ـوە ق�ل ذلك ال � الثان�ة ع��

ال �د أنه �ان ��
.. فقط �ذكر الصخب والضوضاء والذعر المتكرر �ذكر منذ م��
و األنفاق.. عصا�ات � م��

من الغارات الج��ة، واالخت�اء ��
الش�اب من ذوى القمصان الموحدة، والطواب�� ع� المخابز،
وطلقات الرصاص المتقطعة من �ع�د.. وأهـم مـن كـل هـذا
ظهر

ُ
� اخت�� أبوە لم ت حق�قة أنه ال يوجـد مـا �كفـى لأل�ل..ح��

ا طـرأ عليهـا، �دا �أنمـا فقدت � أمه أي حزن أو دهشـة.. ول�ن تغ��
ا توقن �حدوثه، ا، و�دا لـ (و�ستون) أنها ت�تظر ش�ئ� حي��تها تمام�
كـانت تقـوم �ـالمطلوب منهـا.. تطهـو وتغسـل وترتـب الفـراش
ا �حركة �طيئة �أنما �� قالب نحت من وتمسح األرض�ة.. دائم�
ا كـانت تجلس لساعات الصلصال يتحرك من تلقاء ذاته، أح�ان��
� صار وجهها كوجـه قرد من فرط � الفراش تع�� �أخته.. ال��

��
ا. ا تضم (و�ستون) إ� صدرها دون أن تقول ش�ئ�

�
الهزال، وأح�ان

� وعاء
ا مـا �� � تحرك ش�ئ� وس�� يتذكر أمه منحن�ة فوق موقد ال���

ا لمـاذا ال يوجد الم��د ا وتكرار� الطعام.. كـان �سألها ب�لحاح مرار�
ا.. و�انت أمه ات صوته وهو ��خ محتج� من الطعام.. �ذكر ن��
ا إلعطائه أ��� من نص��ـه، فقد �انت تؤمن أنه - مستعدة دوم�
، ل�ن مهما أعطته �ان �طلب ا أ��� الولد - �جب أن ينال نص���



5734

ا وأن يتذكر أخته � �ل مرة تذكرە أال �كـون أنان��
الم��د، و��

� � األخ���� السق�مة، ل�ن �ال جدوى، �ان �عرف أنه �جيع االث�ت��
�
� هذا.. �ل �ان �شعر �أن لد�ه الحق ��

ل�ن لم تكن له ح�ـلة ��
� األم عنه �ان �سطو ع� � الوج�ات ح�ـن تغفل ع�� ذلك.. و���

مخزون الطعام ال�ا�س فوق الرف..
ذات مرة �انت هناك حصة ش�كوالته.. ولم تكن هنـاك حصص
� ذلك الشهر، وكـان لـ�ح �ـزن أوقي��ـن يوزع ع� ثالثتهم..

ة �� كث��
فجأة وجد نفسـه �طـالب �القطعـة �لها.. طل�ت منه أمـه أال
ا، و�دأ ال�ث�� من ال�اخ واالحتجاج والمساومة �كـون جشع�
ة تتعلق �أمه �الض�ط �أنها قرد والدمـ�ع.. ب�نمـا أختـه الصغ��

.. � � ح���ت�� � واسعت�� ، وتنظر له �عين�� صغ��
� النها�ة قسمت األم الش�كوالته إ� ثالثة أر�اع أعطته إ�اها،

��
ة ال تعرف كنهها، هنا ور�ــع ألخته.. ظلت أختـه ترمق القطعة لف��
عها مـن �د أخته و�فر من � انقـض (و�ستون)ع� القطعة لي��

الغرفة..
- « (و�ستون)�� عد هنا وأعط الش�كوالته ألختك.. »

� منتصف المسافة ونظر للوراء.. فهمت الطفلة أنها
توقف ��

� بوهن.. هنا للمرة األو� أدرك أن الطفلة ا ف�دأت ت�� سل�ت ش�ئ�
� �دە..

ا ب�نمـا الش�كوالته تذوب �� تمـوت.. أ�ع يركض هار��
ولم ير أمه ثان�ة.. لقد التهم الش�كوالته ف�دأ �شعر ب�عض
الخزى من نفسه.. وراح �جوب الشوارع لساعات ح�� أعادە
ء �

� عاد �انت أمه قد اختفت.. لم �ختف �� الج�ع للب�ت.. وح��
ا إن ا تمام� � الحجرة إال أمه وأخته.. وح�� اليوم ل�ـس متأ�د�

��
�انت أمه قد ماتت أم ال..

من الممكن أن تكون أرسلت لمعسكر للعمـل اإلج�اري.. أما أخته
فل��ما نقلت إ� إحدى مستعمرات األطفال ناق� األهل�ة
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(مرا�ز اإلصالح �ما �سمونها).. أو ر�ما تركوها ح�ث ��
لتموت..

ح� لـ (جول�ا) قصة اختفاء أمه فقالت:
� ذلك الوقت.. �ل األطفال

ا �� � ا صغ�� �ر� � - « أعتقد أنك كنت خ��
خناز�ر.. »

لم �عتقد أن أمه �انت غ�� عاد�ة.. ر�مـا كـانـت مـحـدودة الذ�اء..
� ال ل�ن �ان فيها ن�ع خاص من الن�ـل.. نـ�ع مـن الطهر.. ح��
تملك ما تعط�ه لشخص تح�ـه فـإنك تمنحه الحب فقط.. لقد
ذه�ت آخر قطعة من الش�كوالته، لهذا احتض�ت طفلتها إ�
ا ولم �جلب صدرها.. ال جدوى مـن عمـل كهـذا وال �غ�� ش�ئ�

الم��د من الش�كوالته.. ل�ـن �ـدا من الطب��� لها أن تفعل هذا..
تلك المـرأة فـي القـارب فـي ذلـك الف�لم غطـت الطفل �ذراعهـا..
ء المخ�ف �

وهذا لن �ق�ـه مـن الرصاص أ��� مما تق�ـه ورقة.. ال��
هنـا أن الحـزب اسـتل�ك تقد�ـر المشاعر.. جعلك تدرك أن

العواطف ال ق�مة لها..
� لم �كن الناس �فكرون إال �عواطفهـم، وال ب�نمـا منـذ ج�ل��
ء إال سالمة من �حبون.. عنـاق.. دمعة.. �لمة تهمس �

يهمهم ��
� حد ذاتها..

.. هذە أش�اء لها ق�مة �� � أذن محت��
��

وليتار�ا احتفظوا �عواطفهم.. ل�س لهم والء إال تجـاە ال��
�عضهم.. إنهم أ��� إ�سان�ة ورقة..

�ة.. ب�نما نحن لسنا كذلك.. » وليتار�ا �ائنات ��� - » ال��
قالت (جول�ا):

- « لم ال نكون؟ »
- « ألم �خطر لك أنـه مـن الخـ�� أال ت��نـي ثان�ـة؟ أنـت شا�ة
� ونق�ة.. ولو ابتعدت ع�� اآلن فمن الممكن أن تع��� خمس��

ا أخرى..« عام�
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� األمر.. ل�ن ال.. ال تكن منخفض المعن��ات.. لقد
- « فكرت ��

� ال�قاء ح�ة.. »
�� � برهنت ع� براع��

- « لو ق�ضوا علينا فلن يوجد ما �ستطيع عمله ل�عضنا.. لو
ت�لمت فلسوف �عدمونـك.. ولو عذبونـي ولـم أت�لـم فلسوف
ا.. ا.. ال فارق.. لن �عرف أحدنا إن �ان اآلخر ح�� �عدمونك أ�ض�
فقط علينا أال �خون أحدنا اآلخر برغم أن هذا لن �حدث أي

فارق.. »
ف.. ال ف.. الجميع �ع�� اف فلسـوف نع�� - « لو كنت تع�� االع��

ح�لة لك ألنهم �عذبونك.. »
اف ل�ـس خ�انـة.. أت�لـم عن اف.. االع�� - « ال أع�� االع��
« ..

ً
� أ�ف عن ح�ك فهذە �� الخ�انة فع�

المشاعر.. لو جعلو��
ء، �

- « ل�س بوسعهم هذا.. �مكنهم أن �جعلوك تقـول أي ��
ل�نهم ال �ستط�عون جعلك تؤمن �ه.. لن �صلوا إ� داخلك.. »

� ال تنام.. �مكنهم � شاشات التل�سك��ن �عيونهـا ال��
فكر ��

التجسس عل�ك ل�ن لو احتفظت �عقلك فسوف ت�ت�
عليهم.. برغم براعتهم ل�س بوسعهم معرفة ما تفكر ف�ه.. ال
� (وزارة الحب) ل�ن بوسعك التخم�ـن:

�عـرف أحد ما �جري ��
.. أجهـزة �سجل ردود أفعالك العص��ة.. أرق تعذ�ب.. عقاق��
يرهقك �التدر�ــــج.. إن الحقائق �مكن الحصول عليها.. �مكن
اعتصارها منك، ل�ن ما الفارق؟ ل�س بوسعهم تغي�� مشاعرك،

ألنك أنت نفسك ال �ستطيع مهما حاولت..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع ع��
ا� � ا� فعالها أخ�� � لقد نجحا أخ��

� �قفان فيها ط��لة ناعمة اإلضاءة، وقد تم �انت الغرفة ال��
تعت�م شاشة التل�سك��ن. وال�ساط األزرق الغامق �عط�ك
� نها�ة الغرفة �جلس

� المخمل. و��
ا �أن قدم�ك تغوصان �� شعور�

(أو�را�ان) إ� منضدة وجوارە كومتان من الورق. ولم ��لف
� أدخل الخادم (و�ستون) و(جول�ا).. نفسه �النظر ألع� ح��

� قدرته ع�
�ان قلب (و�ستون) ي��ض �قوة ح�� إنه شك ��

ا..  أخـرق أن �أت�ـا هنـا، وحماقة أن �أت�ا مع�
ً

ال�الم.. كـان عمـ�
� والتق�ا ع� عت�ة � مختلف�� برغم أنهما جاءا مـن ط��ق��

(أو�را�ان)..
ا أن يرى المرء داخل منازل دائرة الحزب �ان من النادر جـد�
الداخل�ة. ح�� المنطقة السكن�ة �انت لها رائحـة غ���ة ��

رائحة الطعام الج�د والط�ـاق الج�د، والخـدم ب��ابهم الب�ضاء
يهرعون من هنا وهناك..

اض.. �ان لقد سمح لهمـا خـادم (أو�را�ان) �الدخول دون اع��
. ا أسود الشعر له وجه �ش�ه الماسة عد�م التعب�� شا��

واقتادهما ع�� ممر له جدران نظ�فـة.. ولم �كن (و�ستون) �ذكر
ا لم ي�سخ من لمس األجساد.. � ح�اته جدار�

أنه رأى ��
كـانت ب�ـن �ـدى (أو�را�ـان) قصاصة ورق �درسـها ب�معان، ولمدة
�ن ثان�ـة لـم يتحرك، ثم جذب آلـة اإلمالء نحوە وأم� رسالة ع��

برطانة الوزارات:
Items One Comna Five Comma Seven Approved"
Stop Sugges�on Contained Item Six Fullwise

doubleplus Ridiculous
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Verging crimethink Cancel Stop Unproceed
" Construc�onwise

� ت�تلـع صـوت الخطوات.. ا لهمـا فـوق السجادة ال�� وم�� متجه�
ا �أنمـا ا من الجو الرس� ل�نـه �ان متجهم� �دا �أنما تخفف نوع�
�كـرە المقاطعة.. هنـا شـعر (و�ستون) �الح�ج.. ع� أي أساس
ض أن (أو�را�ان) متـ�مر ضد الحزب؟ أع� نظرات عيون اف��
اض القاموس.. و�شارات؟ لم �عد بوسـعه أن �د� أنه جاء الق��

� هذە الحالة..
ە �� ألن وجود (جول�ا) ال �مكن تفس��

استدار (أو�را�ان) وضغط ع� زر شاشة التل�سك��ن، فاخت��
الصوت.. هنا لم يتمالك (و�ستون)أن �سأل:

- « أنت.. �ستطيع أن تغلقه؟ »
ا.. إن لنا هذە الم��ة.. » - « نعم �ستطيع أن نغلقه مؤقت�

ء؟ �
�دا أنه ي�تظر من (و�ستون) أن يت�لم.. ل�ن عن أي ��

لقد صارت الغرفة صامتة �المو�� �عد إغالق الشاشـة.. ثم �دا
وجه (أو�را�ان) يتخذ ما �ش�ه االب�سامة.. و�حركته المعتادة أعاد

ت�ب�ت الع��نات ع� أنفه، وقال:
- » هل أقولها أم تفعل أنت؟ »

ء مغلق؟ لقد جئنـا ألننا.... �
- « هل أنت متأ�د من أن هذا ال��

«
وللمرة األو� أدرك غموض دوافعه.. فهـو لـم �كـن �عرف ما ي��د

ا �ال��ف: من (أو�را�ان).. و�ـدأ يت�لـم فكـان مـا قـالـه مليئ�
- » نؤمـن بوجود مؤامرة.. منظمـة ��ة تعمل ضد الحزب..
وأنك متورط معها.. ن��د أن ننضم لـهـا فـنـحـن أعداء الحزب..
نحن مجرما أف�ار.. نحن خائنـان.. أقـول هذا ألننا نضع نفس�نا

تحت رحمتك.. »
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ثم توقف ألن ال�اب من خلفه انفتح.. �ان هذا هو الخادم �حمل
ص�ن�ة عليها زجاجة وكئوس.

قال (أو�را�ان) �ال م�االة:
).. ثم � و�ات هنا �ا (مارت�� ) واحد منا. ضع الم�� � - » (مارت��
ا للعشـر اجلس معنا.. �مكنك أن تكف عن أن تكون خادم�

الدقائق التال�ة.. »
جلس الرجل ع� راحته.. و�رغم هذا لم يتخلص �عد من طابع

الخادم..
رفع (أو�را�ان) �أسه وقال:

ب نخب قائدنا.. (إمان��ل جولدشتاين).. » - « س���
ب (و�ستون) �أسه �لهفة.. وقال: ��

- « إذن هناك شخص مثل (جولدشتاين)؟ »
ا.. » .. ال أعـرف أين �قين� - « نعم.. هنـاك شخص كهـذا.. وهو ��
اع من � ول�س مجرد اخ��

- » والمؤامرة.. التنظ�م؟ هل هو حق���
طة األف�ار)؟ » ��)

- » �ل �� حق.. (األخوة) �ما نناديها.. سأعود لهـذا ف�ما �عد..
«

ثم نظر إ� ساعته وقال:
- « ل�س من الح�مة - ح�� �ال�س�ة ألعضاء دائرة الحزب
الداخل�ة - أن �غلقوا التل�سك��ن أ��� من نصف ساعة.. مـا كـان
ا، وعل��ما أن ترحـال منفصل�ـن.. أنت �ا رف�قة.. ل�مـا أن تأت�ـا مع�
ون دق�قـة .. لدينـا ع��

ً
� أو� حل�� » - وح�� رأسه لـ (جول�ا)- « س��

؟ » لهـذا سـأ�دأ �سـؤالك: مـاذا بوسعك أن تفع��
قال (و�ستون):

- « �ل ما بوسعنا.. »
- « مستعدان للتخ� عن ح�ات��ما؟ »
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- « نعم.. »
- » ترتك�ان عمل�ات تخ��ب قد تقتل مئات األب��اء؟ »

- « نعم.. »
ء �

- » ت��فان.. ��قان.. تخ��ـان عقـول األطفال.. ترتك�ـان أي ��
�خفف من ق�ضة الحزب األخالق�ة؟ »

- « نعم.. »
- « مستعدان لفقد ه��ت�ما.. وأن تع�شـا �ق�ة ح�ات�ما كسقاة أو

� مرفأ؟ »
عمال ��

- « نعم.. »
- « مستعدان لالنفصال عن �عض�ما؟ »

- « ال.. »
كـذا صـاحت (جول�ا).. واستغرق (و�ستون) ال�ث�� مـن الوقت

ح�� �خ�ج مقاطع ردە:
- « ال.. »

:( � قال (أو�را�ان) لـ (مارت��
).. ألق � - « ر�ما �ان من األفضل أن تعود إ� المطبخ �ـا (مـارت��

.. لسوف تراهما ثان�ة أما أنا فال.. » � نظرة ع� هذين الرف�ق��
)، ع� ح�ـن راح � دون �لمـة أو تعب�� ع� وجهه ا�سحب (مارت��
(أو�را�ـان) �جـوب الغرفـة و�ـدە فـي جي�ـه واألخرى تمسك

�الس�جار..
� الظـالم.. ستطيع أوامر ال

- » �جب أن تفهم أنك ستحارب ��
ا يوضح تعرف جدواها وال ممن صدرت.. سوف أرسل لك كتا��

حق�قة المجتمع الذي نع�ش ف�ـه وك�ـف ننـوي هدمه.. فم��
ا من (األخوة).. س�كون عل�ك أن تـردە لنـا قرأته �ت واحد�
ك أن (األخـوة) موجـودة � أن أخ�� ا.. �مكن�� ة يوم� خــالل أر�عة ع��
ا مـا إذا كـانت تضم مائة أم مائة مليون.. ل�نك لن تعرف أ�ـد�
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�
� �ق�ض عل�ـك �� ).. وح�� � االتصـال س�كون عـن ط��ق (مارت��

ف.. ال مفر من هذا.. ل�ن س�كون هناك النها�ـة سـوف تع��
ف �ه.. لن �ستطيع خ�انـة أ�ـ�� مـن عـدد ا مما تع�� القل�ـل جـد�
� مـحـدود من الرجال الذين ال ق�مة لهم.. وحتـى لـو خنت��

ا آخر ذا وجه آخر.. » ا أو شخص� فلسـوف أ�ون وقتها ميت�
ا �ـ (أو�را�ان).. ح�ـن تـرى كتف�ه �ان (و�ستون) اآلن منبهر�
ا برغم هذا، فإنك � جد�

ا والرا�� � ووجهه القبيح جد� الع��ضت��
تعتقد أن هذا شخص ال يهزم..

- « إن األخوة ال �مكن أن تزول ألن أفرادها ال �جتمـعـون تحت
األرض، و�تفاهمون �الشفرة.. ال أحـد منهـم �عـرف إال أقل
القل�ل.. و(جولدشتاين) نفسـه ال �عرف مـن �عمـل معه.. ال
توجد قائمة �األسماء.. وهذا � قـوة (األخـوة) ألنها ل�ست
� �ق�ض عل��ما لن �ساعد�ما ا �المع�� المعروف.. وح�� تنظ�م�
� هذا العالم.. ح�اتنا

أحد.. نحن ال �ساعد أعضاءنا.. نحن مو�� ��
� الغد.. إننا ن��� فكرة.. مجرد فكرة من

الوح�دة الحق�ق�ة �� ��
ج�ل آلخر برغـم أنـف شـرطة األف�ار.. »

ثم نظر لساعته وقال لـ (جول�ا):
- » حان وقت الرح�ل �ا رف�قة.. »

ا وقال: فلما ان�فت، �دا �أنما �� وجودها تمام�
ا لالخت�اء؟ »

�
- « ثمة تفاص�ل مهمة.. أعتقد أن لد�ك م�ان

فح� له (و�ستون)عن الغرفة فوق متجر (�شارنجتون)..
� آلخر.. - « هذا �صلح.. ل�ـن مـن المهم أن تغ�� المكـان مـن ح��

هل لد�ك اسئلة ق�ل رح�لك؟ »
: هة.. ثم سأله (و�ستون) دون تفك�� ساد الصمت ل��

- « هل سمعت ذات مرة أغن�ة تقول: (برتقال ول�مون).. هذا مـا
) تقول: � ). أجراس (سانت مارت�� � تقولـه أجـراس (سانت �ل�م��
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أنت مدين �� بثالثة أر�اع الب�س.. »
� جد�ة است�مل (أو�را�ان) األغن�ة:

��
� أص�� ).. ح�� ؟ هذا ما تقولـه أجـراس (ب��� - « م�� ستدفع ��

ا.. هذا ما تقوله أجراس (شوردي�ش).. » ث���
و�ذ نهض (و�ستون) مد (أو�را�ان) �دە له..

ق�ضته الق��ة هشمت عظـام �ـد (أو���ـان).. فمـا إن ابتعد ح��
ە.. �مد �دە نظر للوراء فأدرك أن (أو�را�ـان) �طردە اآلن من تفك��
� مهمته المهمة

ل�فتـح التل�سك��ن، و�عـد دقـائق س�عود للعمل ��
للحزب..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس ع��
� هو اللفظ ا من التعب، وج�التي�� صار (و�ستون) ج�الت�ن��
المناسب.. �دا أن جسدە ال �حمل فقط رخاوة الج��� �ل
� ا.. �أن الجلـد والـدم واللمـف فـارقوا �ـدە تارك�� وشفافيته أ�ض�

العظام واألعصاب..
� خمسة أ�ام، وكذا فعل �ل

� ساعة �� لقد عمل أ��� من �سع��
� الوزارة. واآلن انت� العمل.. �مكنـه أن �ق�� ست

من �عمل ��
� فراشه. م�� نحو متجر مس��

ا �� � مخبئه و�سع�
ساعات ��

(�شارنجتون) وهو �حمل الحقي�ة الثق�لـة ترتطم بركبته، و�ــها
ال�تاب الذي لم �قرأە برغم أنه حصل عل�ه منذ ستة أ�ام.

�عد ستة أ�ام من الموا�ب.. من الخطـب.. من ال�اخ.. من
الرا�ات.. من الملصقات.. من األفالم.. مـن دق الط�ـول ونفخ
.. من هدير الد�ا�ات.. من زئ�� أ�اب الطائرات.. �عد ستة النف��
أ�ام من هذا، حينما �لغ المقت لـ (أيوراس�ا) حـد الجنون.. لدرجة
، لمزقوهم إ� قطع � أنه لو أمسك الناس �أ�ى (أيوراس�ا) األلف��
. هنا فقط أعلن أن (أوش�ان�ا) ل�ست � ة ق�ل شنقهم العل�� صغ��
� حرب مع (إستاس�ا).. إن

فـي حـرب مـع (أيوراس�ا).. �ل �� ��
(إيوراس�ا) حل�ف..

ة .. لقد �انت مظاهرة حقد كب�� لم �حس أحد بوجـود تغي��
ة لممثل � وصل من �حمل ورقة صغ�� والمشاعر تغ�، ح��
الحزب.. فتحها وقرأ ما فيها ثم أعلن أن هذا الحقد �له موجـه لـ
(أيوراس�ا).. اآلن صارت الالفتات �لهـا خطأ� لقـد تـم وضع
الوجوە الخطأ ع� الالفتات.. هذا تخ��ب متعمد� إن عمالء
(جولدشتاين) هم الس�ب� و�عان ما تمزقت الالفتـات وعادت
الخط�ة.. ل�ن الهدف قد تغ�� هذە المرة.. وما أثار دهشة
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� منتصف الجملة.. لم
(و�ستون) هو أن المتحدث غ�� العدو ��

ا ما.. � يتوقف لحظة أو �ع� تفس��
�
ا �� � حرب مع (إ�ستاس�ا) (أوش�ان�ا) �انت دوم�

(أوش�ان�ا) ��
حرب مع (إ�ستاس�ا).. واآلن صار جزء كب�� مـن ال�تا�ات

� الخمس سنوات الماض�ة �ال جدوى.
الس�اس�ة ��

�
� الوزارة ألنـه مـن المفتـرض أن �خت��

ا �� لقـد صـار العمل مرهق�
�ل حرف كتـب عـن الحرب مع (أيوراس�ا).. إنهم �عملون اآلن
� م�ان العمل،

� شطائر ��
ا، والطعام �قدم لهـم �� ١٨ ساعة يوم��

ة.. وراح (و�ستون) مع قهـوة توزع ع� ع��ات (ترو�) صغ��
�عمل كـالمحموم.. ومـن ح�ـن آلخر �جد كومة هائلة من األوراق
 لالستخدام

ً
ع� مكت�ه ف�عمل �حماسة �� �جعل مكت�ه قا��

ا لم �جرؤ ع� �سم�ة العمل�ة من جد�د.. واألسوأ هـو أن أحد�
.. �

�اسمها الحق���
هن ى أن ي�� �عد إنهاء العمل صار من المستح�ل ع� أي ���
.. ومنح الرجال إجازة

ً
ع� أن الحرب ضد (أيوراس�ا) وقعت فع�

ح�� ص�اح الغد..
هكذا عاد لدارە فاستحم ثم اتجه إ� الغرفـة فـوق متجر مس��

(�شارنجتون) وحقي�ته معه. فتحها وأخ�ج ال�تاب..
ا تجل�د هواة �ال عنوان ع�  مجلد�

ً
ا أسود ثق�� �ان مجلد�

ئة من الجوانب، و�ساقطت �سهولة.. الغالف.. الصفحات مه��
أما العنوان ع� الصفحة األو� ف�قول:

 

نظ��ة وممارسة الح�م الشمو�� بوساطة األقل�ات
�قلم إ�مان��ل جولدشتاين

 

الفصل األول
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الجهل هو القوة
- » منذ �دا�ة التار�ــــخ، ور�ما منذ الع� الحجري الحد�ث،
� العالم إ� ثالث ط�قات: عل�ا ووس� ومتدن�ة.

انقسم الناس ��
ك�ب األسا�� ة ل�ن ال�� لقد قسموا تقس�مات أخرى كث��

ات للمجتمع لم ي��دل قط. ح�� �عد الثورات الهائلة والتغ��
ك�ب �فرض نفسه. �ما أن ا، فقد ظل نفس ال�� الجذر�ة ظاه���
ا ل�أخذ وضع التوازن. » و سكوب) مهمـا تحـرك �عود دوم� (الج��

 

وتوقف (و�ستون) فقط ل�ستوعب حق�قـة أنـه �قـرأ وحدە.. �ال
تل�سك��ن وال من ي�نصت عل�ه من ثقب ال�اب. هواء الص�ف
� لعبهم، إنها

�داعب خد�ه.. من �ع�د �سمع ص�اح األطفـال ��
نعمة.. إنه الخلود..

� موضع
وكشخص �عرف أنه س�قرأ ال�تاب مرة ومرة، فتحه ��

مختلف.. وجد نفسه عند الفصل الثا�� و�دأ �قرأ:
 

�
الفصل الثا��

الحرب �� السالم
 

ا �مكـن الت�بؤ �ه ، أمـر� �ان انقسام العالم إ� ثالث دول عظ��
�ن. خاصة مع امتصاص روس�ا منذ منتصف القرن الع��
�طان�ا.. هكذا ولـدت ألورو�ا، وامتصاص الوال�ات المتحدة ل��
قـوة (إيورس�ا) و(أوش�ان�ا).. و�عان ما ولدت (إ�ستاس�ا)..
� القوى الثالث اعت�اط�ة، وتتأرجح حسب ظروف والحدود ب��
�ن � حـرب دائمة منذ خمس وع��

الحروب. وهذە القوى ��
سنة.. و�ن �انت تمارس فيهـا فظائع ال تختلف عن الحروب
� تصدر القد�مة، ل�ن ينظـر لـهـذە األش�اء ع� أنها طب�ع�ة ح��
� �مارسها الجانب اآلخر. عن جان�ك، ب�نما �� فظائع ح��
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�
والحرب فـي المجتمـع المعا� ال تع�� أ��� من نقص دائم ��

السلع االستهال��ة، أو سقوط قن�لة صاروخ�ة �س�ب �عض
ا.. فال �مكـن قهر الوف�ـات. إن الحروب المعا�ة ال تحسـم شـيئ�
أي مـن القـوى العظ� الثالث ح�� لو اجتمعت القوتان األخ��ان
عليها. (أيوراس�ا) تحميها مساحاتها الشاسعة، و(أوش�ان�ا)
�حميها المح�طـان األطلنطـي والهـادي، و(إ�ستاسـ�ا) �حميهـا
ء �مكن أن تقاتل مـن أجله.. إن �

. ثم إنه ال �� ازدهارها الصنا��
� تجعـل االستهالك واإلنتاج �حر�ان نظم االقتصاد الجد�دة ال��
�عضهما، قد ألغت غل�ان األسواق الذي �ان الس�ب الرئ���

النتهاء الحروب السا�قة. وكـل واحـدة من القوى العظ� تملـك
مـن المـوارد مـا �غنيها عن طلـب موارد خارج حدودها.. لقد صار
هدف الحروب الحا�� هو الوصول إ� وضع أفضل ي�يح لك �دء

حرب أخرى.
عامة العالم أ��� �دائ�ة اليوم مما �ان ق�ل عام 1919.. لقد
تطورت �عض األجهـزة الخاصـة �ـالحرب والشـرطة والتجسس..

ا. ل�ن ال�حث العل�� قد توقف تق����
وة هو الدمـار ذاتـه �ال�س�ة لمجتمع �ان من الواضح أن ازد�اد ال��
� مجتمع �عمل ف�ه �ل فرد

ط��� Hierarchical Society.. ف��
ا �حمـام ا من الساعات، و�ملك ف�ه �ل فرد ب�ت� ا محدود� عدد�
وة �عدل.. ا تتوزع ف�ـه ال�� وثالجة وس�ارة.. �خلق هذا مجتمع�
ة من � � أ�دى نخ�ـة محدودة مم��

ل�ـن القـوة �جب أن تظل ��
األفراد. ل�ن عند التطبيق ال �مكن أن ي��� هذا المجتمع
ة س�تعلم ك�ف تع�� عن نفسها.. ا.. ألن الغالب�ة الفق�� مستقر�
� ممكن ع� أساس الجهل والفقر.

هكذا نجد أن المجتمع الط���
� األعوام ۱۹۲۰ -

�ن �� � القرن الع��
لقد تمت تج��ة هذا الحـل ��

� غ��
١٩٤٠.. تم وقف النمو االقتصادي.. تركت األرا��
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�
ون من العمـل. والهـدف تقل�ـل الوضع مزروعة.. حـرم كث��
�ة، ل�ن هذا �دورە أضعف القوى المسلحة، االقتصـادي لأل���
ة. �انت المش�لة �� ك�ف ت��� عجلـة اضات كث�� وال�� اع��
الصناعة دائرة دون أن ت��د من ثروة الناس. �جب إنتـاج ال�ضائع
ة، ل�ن �جب عدم توز�عها. ال يوجد حل عم� لهذا سوى �ك��

� حروب مستمرة.
الدخول ��

ورة خسارة األرواح.. إن الغرض األهم � �ال�� إن الحرب ال تع��
للحرب هو تدم�� أو حـرق أو تفت�ـت مـواد �مكـن فـي ظروف
أخرى أن ت��د من رفاه�ـة الفـرد. عجلـة الصناعة الح���ة تدور
ا.. �ـل مـن المف�د كذلك أن ت��� ح�� النخ�ة ل�نها ال تف�د أحد�
� وضع أقرب إ� العـوز.. و�مقاي�س �دا�ات القرن

ة �� � المم��
�ن فإنـه حتـى دوائر الحزب الداخل�ة تع�ش ح�اة شاقة. الع��

الحرب تحقق التدم�� المطلوب.. ل�نهـا تحققـه �ش�ل فلس��
ا ثم مقبول.. من الممكن أن تحقق الغرض ذاته لو حفرت حفر�
ردمتها، أو أنتجت �ضائع وأحرقتهـا.. ل�ن هذا �حقق فقـط
الجـانب االقتصـادي مـن المعادلـة وال �حقـق األساس المعنوي

.. �
للمجتمع الط���

و�ال�س�ة لدوائـر الحـزب الداخل�ـة، فـإن أفرادهـا قـد �عرفون أن
� اآلن نفسه

الحرب ظالمة، وقد �عرفون أنها خدعة. ل�نهم ��
ا.. هذە �� يؤمنون �أنها مهمة، وأن (أوش�ان�ا) س�نت� فيها يوم�

مزا�ا (التفك�� المزدوج). �عتقدون أن الحرب ستحسم لصالح
ا عن ط��ـق إنجاز غ�� متوقع أو ا��شاف سالح (أوش�ان�ا) يوم�

جد�د.
لهذا �ظل ال�حث عن سالح جد�ـد هـو نـ�ع التفك�� االبت�اري
� (اللغـة الجد�دة) ال توجد

الخالق الوح�د المسم�ح �ـه.. و��
� �ل ما هو مف�د خاصـة

اجع �� �لمة مثل (علم).. إن العالم ي��
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�
� تجرها الخيول ب�نما الفنـون.. إن األرض تحـرث �المحار�ث ال��
: أن �ك�سح � ال�تب تكتبها اآلالت.. إن الحزب ال ي��د إال ش�ئ��
األرض �لها، وأن �ل�� أ�ـة احتمال�ة للتفك�� المستقل، لهـذا أمـام
الـحـزب مش�لتان: معرفة مـا �فكر ف�ه الناس، والقدرة ع� قتـل

� ثوان دون إعطاء إنذار.
�� � مئات المالي��

إن عالم اليوم هو م��ــــج من عالم نف�� ومحقق.. �ـدرس �دقة
ات الوجوە وط�قات الصـوت واإلشـارات وأثر عقاق�� مع�� تعب��

� ال يهتم إال �ط��قة
�ـا�� � � أو ف��

الحق�قة والتعذ�ب. أو هو ك�م�ا��
از�ل وأما�ن نائ�ة أخرى � أحراش ال��

سلب ح�اة اآلخ��ن. إنهم ��
� القنا�ل النوو�ة واألسلحة البيولوج�ة، واحتماالت

ي�حثون ��
أ�عـد مثـل صنـع عدسات تركز أشعة الشمس ع� �عد آالف
�
، أو اختالق موجات تصادم �� � � الفضاء الخار��

ات �� ال��لو م��
�اطن األرض تولد الزالزل.. إن القوى العظ� �لها تملك القنا�ل
الذر�ة وقـد ألق�ت ال�ث�� منها، ل�ن ثمة اتفاق ع� عدم
استخدامها ألن هذا معناە نها�ة المجتمع الذي نعرفه، وتظل
الحروب تتـم �ش�ل تقل�دي. و�رغم ما �قال فإن الحرب لم ت�لغ
� ي�ادون، إن القوى � �ان المالي�� قط م�انـة الحروب القد�مة ح��
ات�ج�ة واحدة تجمع ب�ـن القتال الثالث تعمل ع� اس��
� الوقت المناسب، للحصول ع� قواعد

والمساومة والخ�انة ��
تحـا� مدينة أو أخرى من مدن الخصوم. ثم توقع اتفاق�ة
ك األعوام تمر ح�� تنام الشكوك. صداقة مع هذا الخصم وت��

ثم تطلق �ل قنا�لها الصاروخ�ة ع� هذا الخصم مرة واحدة..
هذە الخطـة �الطبع أحالم �قظة.. فلم يتم غزو أ�ة أرض للعدو

من ق�ل.
ز حق�قة أخرى لم تقل عالن�ة ل�نها مفهومة، �� الح�اة هنا ت��
� (أوش�ان�ا) الفلسفة

ا.. �� � الدول الثالث المتناحرة متماثلة تمام�
��
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� �
..(Ingsoc إنجسوك) المس�طرة تد�

� (إ�ستاس�ا) تحمل
� أيوراس�ا تد� (ال�لشف�ة الجد�دة).. و��

��
� (أوش�ان�ا) ال

ا معناە (ع�ادة الموت).. و�ل مواطن �� ا ص�ن�� اسم�
ا عن فلسفات الدول األخرى، ل�نه يتعلم أن يزدر�ــها

�
�عرف حرف

ا ب����ة. �اعت�ارها أف�ار�
�

� الما��
.. إن الحروب �� �

لقد تغ�� مفهوم الحرب عن الما��
ا، و�انت تقود الشعوب إ� الحق�قة.. فمهمـا �انت ت�ت� دائم�
قـال الحـا�م إن (2 + 2 = 5) فـإنك ال �ستطيع تصم�م طائرة أو
بندق�ة ما لم تكن (2 + 2 = 4).. وكنت تحتاج إ� معرفة التار�ــــخ
أ��� وفهم ك�ف وصلت األمور إ� هذا الوضع.. ل�ـن منـذ
صارت الحرب مستمرة كفت عن أن تكون خطرة.. ال دا��

لمعرفة الحقائق، وال دا�� لل�فاءة ح�� العسك��ة منها. إن
�
ة قرونها �� � حيوانات مج�� الحرب إذن مجرد ادعاء.. كقتـال ب��

ا. ل�ن برغم أنها ر� وضع ال �سمح لها �ـأن تتصـادم أو تحدث ��
غ�� حق�ق�ة ف�� ذات مع�� إنها تلتهم السلع وتن� المناخ
.. هكذا كفت الحرب عـن �

العق�� الذي يتطل�ه المجتمع الط���
أن تحتفظ �معنـاها القد�م، وهذا هو ما �عن�ه الحزب �مقولته:

الحرب �� السالم..  »
 

وتوقف (و�ستون)عن القراءة إذ سمع انفجار قن�لة صاروخ�ة
ا لم �كن من �ع�د.. لقد فتنـه ال�تـاب برغـم أنـه لـم �قـل له ش�ئ�
�عرفـه مـن ق�ـل.. ل�ن هذا سـرە.. ع� األقل هو قد كتـب مـا كـان
سـ�كت�ه لو أنه استطاع أن ينظـم األف�ار المح�شـدة فـي ذهنـه
علـى شـ�ل �لمـات.. إن أفضل ال�تب - �مـا فهم األمر - �� التـي
ا تخ�ـرك �أش�اء تعرفها.. فقط �� تخ�ج من عقول أ��� ترت���

. وطالقـة فـي التعب��
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هنا سمع صوت خطوات (جول�ا) قادمـة ولـم �كـن قـد قا�لها منذ
أسب�ع.. قال لها:

- « لقد حصلت ع� ال�تاب؟ »
ا؟ » - « حق�

قالتها دون اهتمام..
فتح الفصل األول وراح يواصل ما �ان قد �دأە من ق�ل، ول�ن

�صوت مسم�ع هذە المرة:
 

» هناك ثالث طرق �مكن بها لط�قة حا�مة أن �سقط.. إما أن
�سقط من الخارج، أو تحكـم ح�ًمـا ظـالًمـا �جـعـل المجاميع تثور
عليها، ف�سمح لط�قة وس� ق��ة أن تصـل للح�م، أو ��

� الح�م. هذە
�سقط ألنها فقدت الثقة بنفسها ولـم تـعـد ترغب ��

� �س�طر عليها العوامل ال تعمل منفصلة، والط�قة الحا�مة ال��
� الح�م لأل�د..

ا ت��� �� جم�ع�
الخطر األول ال وجود لـه ألن القوى الثالث م�ساو�ة.. الخطر
� نظري، ألن المجاميع ال تثور من تلقاء نفسها مهما �انت

الثا��
مكبوتة.. لو لم تعطهم ما �قارنون �ه مست��ات ح�اتهم فإنهم لن
ا أنهـم مقموعـون. هكذا �ظـل الخطر األسا�� هو �عرفوا أ�د�
ظهور ط�قة وس� متعطشـة إلـى السلطة.. �التا�� �ستطيع فهم
( . ع� قمة الهرم يوجد (األخ األ��� ترك�ب (أوش�ان�ا) االجتما��
.. �ل نجاح.. �ل ن� عل�.. �ل ا��شاف هو الذي ال �خ��
.. إنه القناع الذي �فضله.. لم �ـرە أحد قط.. إنـه وجـه ال أ���

؛ لهذا ال �مكن أن �موت.. ي�دو �ـه الحزب �ال�س�ة للجماه��
تحت األخ األ��� تجد دائرة الحزب الداخل�ة.. وتعداد أفرادها ال
يتجاوز ٢ ٪ من تعداد (أوش�ان�ا).. �عد هذا تأ�� الدائرة
� - لو شبهنا الدائرة الداخل�ـة �ـالعقل – تمثل الخارج�ة ال��
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األ�دى.. ثم تأ�� المجاميع الضخمة ممـا نصطلـح علـى �سميته �ـ
وليتار�ا).. (ال��

ك�ب � ال��
إنهم �ش�لون 85 ٪ من التعداد، وهم الط�قة الدن�ا ��

.. االجتما��
� الحزب ل�ست وراث�ة.. وا�ـن رجـل الدائرة

ل�ن م�انتك ��
.. هناك ك�ب االجتما�� � أي موضع من ال��

الداخل�ة قد �كون ��
� الدائرة الداخل�ة يهود وزن�ج وهنود من أم���ا الجن���ة.. ال

��
ء ي��ط أعضاء الحزب إال �

توجد مرك��ة.. ال عاصمة.. ال ��
� أ�ـة لحظة وأى

العق�دة. يتعلـم أعضاء الحزب أنهم مراقبون ��
م�ان.. و�تعلمـون أن مـا �ستحق العقاب ل�ـس الج��مة �ل
طة � (أوش�ان�ا) وما تقوم �ه ��

التفك�� فيها.. ال توجد جرائم ��
األف�ار هو معاق�ة من �مكن أن يرتك�ـوا جرائـم يوًمـا مـا.. عل�ك
ا.. واألطفال � أفكـارك �ـل فـي غرائزك الفط��ة أ�ض�

أن تتحكـم ال ��
ا اسـمـه (وقف الج��مـة) �جعلهـم �كـفـون عن يتلقـون تعل�م��
التفك�� �مجـرد أن تخطر لهم أف�ار ��ء للحزب.. هذا ن�ع من
.. هناك �لمـة اسمها �

.. ل�ن الغ�اء وحدە ال �ك�� �
الغ�اء الوا��

.. مع � (أس���ض).. وهو ��ل �لمات اللغة الجد�دة ذات معني��
� للحزب �كون معناها قدرتك ع� تح��ل األسود إ� المعارض��
��ف الحقائق.. ومع أعضاء األحزاب معناهـا قبولـك � أب�ض ل��
اف �أن األسود أب�ض، و�نك لم تعتقد قط �العكس.. هذا لالع��
هو التفك�� المزدوج �مـا �سم�ه اللغة الجد�دة، و�مـا �ان �س�

� الحق�قة)..
� السابق (التح�م ��

��
� اآلن ذاته تؤمن بها..

أن تذكر أ�اذ�ب عامدة و��
فقط �التفك�� المزدوج استطاع الحـزب أن �س�طر، و�ه سوف

� القادمة. » �س�طر آالف السن��
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لم �كن قد عرف ال� �عد.. لقد فهـم (ك�ف) ل�نه لم �فهم
(لماذا).. فقط نظمـت لـه ال�لمـات مـا كـان �عرفه �الفعل. ع�
� أنك مخبول. .. كونك الوح�د ال �ع��

ً
األقل فهم أنه ل�س مخبو�

وسأل (جول�ا):
� لنا يوم لقائنا األول؟ » - « هل تذك��ن الطائر الذي �ان �غ��

- « لم �كـن �غنـى لنـا.. �ـل كـان �غنـى ل�سعد نفسه.. وال ح��
� فحسب.. » هذا.. �ان �غ��

.. الحزب ال �غنـى.. أنـت الم�ت وليتار�ا تغ�� .. ال�� الطيور تغ��
وليتار�ا الغد لو وهم األح�اء.. ل�نك �ستطيع أن �شارك ال��
ا.. هم ي�قون أجسادهم ح�ة وأنت ت��� مخك.. أ�ق�ت مخك ح��

قال لها:
« .. - « نحن المو��

- « أنتما الميتان�! »
� الذي جاء من خلفهما..

�ان هذا هو الصوت المعد��
وث�ا مت�اعدين.. وشعر (و�ستون) �أن أحشاءە تحولت إ�
� (جول�ا) وقد استحال � ع�� جل�د.. �ان يرى الب�اض حول حدق��

وجهها أب�ض..
- « أنتما الميتان� »

شهقت (جول�ا):
- « لقد جاء من وراء تلك الصورة.. »

: �
وجاء الصوت المعد��

- » ا�ق�ـا ح�ـث أنتمـا وال تتحـركـا مـا لـم تـؤمـرا �ذلك.. »
ا� ل�س بوسعهما عمـل شـيء إال ت�ادل � لقـد �ـدأ.. لقد �دأ أخ��
ل ق�ل فوات � النظرات.. لـم �جـل �ذهنيهمـا أن �فرا أو �غـادرا الم��
األوان.. دوى صوت �أنما قفل �ـزاح مـع صوت زجاج يتهشم،

� ع� الجدار لتظهر خلفها (تل�سك��ن). وسقطت الصورة ال��
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�
ا لظهر.. ضعا األ�دى فوق الرأس.. � وسط الغرفة.. ظهـر�

- « قفا ��
ال �لمسن أحد�ما اآلخر.. »

�ان بوسعه أن �منع أسنانه مـن االصط�اك ل�ن ركب��ـه �انتا
تت�فان وحدهما..

جاء صوت أحذ�ـة، و�دا �أنمـا الفناء امتأل �الرجـال.. هناك ما
�جرونه فوق الصخر..

قال (و�ستون):
- « الب�ت محا�.. »

قال الصوت:
- « الب�ت محا�.. »

قالت (جول�ا):
- « أعتقد أن علينا ت�ادل ع�ارات الوداع.. »

قال الصوت:
- » عل��ما ت�ادل ع�ارات الوداع.. »

دخل
�
ء يتهشـم خلف ظهر (و�ستون).. لقـد أ �

هنا جاء صوت ��
 الغرفة،

ً
طرف سلم من النافذة.. �ان هناك من ي�سلق داخـ�

� الدرج. امتألت الغرفة برجال
ودوى صوت أحذ�ة تصعد ��

� ث�ـاب سـوداء وأحذ�ة ذات نعـال معدن�ة..
� المراس �� صل��

� أ�ديهم..
وهراوات ��

�ه.. وقرر (و�ستون) أال يتحرك فال �عطيهم الفرصة لي�دءوا ��
� �احله �ادت �سقطه أرًضـا.. أحد الرجـال ل�م

ل�نه تل�� ر�لة ��
ا (جول�ـا) فـي فـم معدتهـا فسقطت ع� األرض ت�افح طل��
للهـواء.. لـم �ج� (و�ستون) ع� النظر للوراء، ل�نه �ان يرى
� مجال نظرە. وشعر �أنه يتألم مثلها

�ش�ل مـا وجهها األحمر ��
� التنفس من جد�د..

ا.. تفـوق األلـم الرغ�ة العاجلة �� تمام�
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� حمالها من ركب�يها وكتفيهـا خـارج الغرفة �أنها ثم إن رجل��
ك�س.. رأى (و�ستون) وجهها المقلوب وأحمر الخدين ما زال

ع� وجن�يها.. و�انت هذە آخر مرة يراها فيها..
�ه أحد �عد.. أف�ار غ���ـة كـانت تضطرب وقف ي�تظر.. فلم ���
� ذهنه.. مثل ماذا حدث للمس�� (�شـارنجتون)؟ إنه ي��د

��
التبول.. هذا غ��ب.. لقد فعلـهـا مـرة واحدة منذ ثالث ساعات.

ثمة خطوة أخف ع� الدرج.. ودخل مس�� (�شـارنجتون)
الغرفة..

فجأة تغ�� سلوك الرجل.. لقد أشار إ� األرض إ� قطع زجاج
مهشمة وقال ألحد الرجال:

- » اجمع هذە الشظا�ا اآلن. »
Cockney � ا األمر. لقد تالشت لهجـة ال�وك�� فانح�� رجل مط�ع�
العام�ـة مـن كـالم (�شـارنجتون).. هنـا تذكـر (و�ستون) أنه سمع
هذا الصوت �الذات منذ دقائق ع� التل�سك��ن. �ان الرجل
�ل�س ث�ا�ـه ذاتهـا ل�ـن شـعرە األش�ب صار أب�ض. �ما أنه لم �كن
�ل�س ع��ناته. لم �عد ذات الشخص.. لقد استقامت قامتـه ف�دا
أضخـم.. حاج�ـاە صـارا أقل كثافة والتجاع�د تالشـت. حتـى
� الخامسة

األنـف صـار أق�. صار وجهه وجه رجل �قظ ��
. � والثالث��

طة وللمرة األو� أدرك (و�ستون) أنه ينظر إ� واحد من (��
األف�ار).

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس ع��
� وزارة الحب ل�ن ال س��ل

لم �در أين هـو.. محتمـل أنـه ��
� زنزانة عال�ة السقف �ال نوافذ. مصابيح

لالس�يثاق. �ان ��
� ضوء �ارد. وصوت همهمة ي�دو أن لها عالقة

مخف�ة تغرقها ��
بته��ة الهـواء. هناك دكـة �مكن الجلوس عليها، تدور ع�
� الركن مرحاض دون قاعدة خش��ة، وحوله

مح�ط الغرفة، و��
أر�ــع شاشات تل�سك��ن.

�ن � �طنـه جـ�ع أل�ـم مـؤذ، فقد مرت عل�ـه نـحـو أر�ـع وع��
��

 أم
ً

ساعة دون لقمة واحدة، وهو ال �عرف إن �ان الوقت ل��
ا و�ان قد تعلـم ك�ـف �ج�ـد ذلك، ألنك لو ا. جلس سا�ن� نهار�
ا �شدة، وتذكر تحركت ل�خوا ف�ك ع�� التل�سك��ن. كـان جائع�
.. � أن ج�ب األوفرول الذي �ل�سـه ر�مـا �حوى �عض قطع الخ��

� حذر إ� هناك.
ا من هذا، لذا مـد �ـدە �� �ان متأ�د�

صاح صوت من التل�سك��ن:
� الزنزانة� »

- « ٦٠٧٩.. (سم�ث و.)�.. أخ�ج �دك مـن ج�ـ�ك ��
ا.. عاد ل�جلس سا�ن�

� م�ان ال �د أنه سجن عادي..
وە هنا، وضعوە �� ق�ل أن �ح��

، ال �د أنهم من
ً

� زنزانة قذرة بها نحو خمسة ع�� رج�
�ان ��

. وقد � � س�اسي�� ، ل�ـن �عضهـم كـانوا مساج�� � � العادي�� المجرم��
� سجناء الحزب واآلخ��ن.. سجناء الحظ الفارق ال�ب�� ب��
� لم �عبئوا � العادي�� ، ل�ن المجرم�� � � خائف�� الحزب �انوا صموت��
�ـأحد. �انوا �سبون الحراس و�قاتلون من أجل ممتل�اتهم،
�
ا أخفوە �� ا مه��� و�كتبون �ذاءات ع� األرض، و�أ�لون طعام�

أما�ن خف�ة من ث�ابهم.
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من ناح�ة أخرى �ان �عضهم ع� عالقة طي�ـة �الحراس،
و�نادونهم �أسماء تدل�ل، و�عطونهم لفافات التبغ ع�� فتحـة
� � العادي�� ال�اب. إن هذە السجون تمنح أفضل وضع للمجرم��

وخاصة رجال العصا�ات والقتلة. هؤالء �انوا �ش�لون الط�قة
� السجن. أما األعمـال القـذرة ف�قوم بها السجناء

األرستقراط�ة ��
الس�اسيون.

� الجدد: وط�لة الوقت �ان هناك طوفان ال ي�ت�� من المجرم��
مهر�� مخدرات.. تجار سوق سوداء.. لصوص.. و�ان هؤالء
ا.. �انوا �طلقـون � تمام� ا يتجاهلون السجناء الس�اسي�� جم�ع�

. � ن�ع من االحتقار الال م�ا��
عليهم (س�اسة) ��

�ان الس�اسيون �خشـون ال�الم مع أحد، وخاصة ب�ـن �عضهم..
� وتت�لمان عن � تجلسان متالصقت�� إال أنه ذات مرة سمع امرأت��
ء �د� الغرفة (واحد.. صفر.. واحد).. ولم �فهم مع�� هذا.. �

��
ا لم ، والج�ع �شتد �ه.. فإذا ازداد جد� � اآلن هو هنا منذ ساعت��
� الرعب. �ان

� الطعام، فإذا قل األلم راح �فكر ��
�عد �فكر إال ��

يرى بوض�ح تـام مـا س�حدث لـه.. �شـعر �األحذ�ة ذات ال�عوب
ا الرحمة. الحد�د�ة تهشم وجهـه.. وهو يزحـف ع� األرض طال��

� (أو�را�ان).. إن األخوة ال
� (جول�ا).. �ان �فكر ��

لم �فكر قط ��
� أن يرسلوا له

ا إنقاذ رجالها، ل�ن هناك األمل �� تحاول أ�د�
مو�.. س�تم األمر خالل خمس ثوان ق�ـل قدوم الحارس. ل�نه
�ان �عرف أنه لن �ستعملها لو أت�حـت له.. الطب��� أ��� أن
.. ح�� لو �ان التعذ�ب هو تع�ش ح�اتك ع�� دقائق �ع��

النها�ة المحتومة..
� دق�قة معينة �عتقد أن الشمس

راح ي�ساءل عن الوقت اآلن.. ��
� دق�قـة أخـرى �شـعر �ـأن الظالم دامس.

ساطعة �الخارج، و��
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هذا هو الم�ان الذي ال تطفأ ف�ـه األضـواء.. » الم�ان الذي ال
ظالم ف�ه» �ما قال (أو�را�ان)..

� وزارة الحب ال توجد نوافذ.. قد تكون زنزانته مركز المب�� وقد
��

ا تحت � طا�ق� تكون ع� أطرافها.. قد تكـون علـى عمـق ثالث��
� فوقها. األرض أو ثالث��

سمع صـوت حـذاء ثق�ل �م�� �الخارج. انفتح ال�اب المعد��
� مال�س غ��

ا (�النج). وظهر ضا�ط شاب ��
�
ا صوت

�
محدث

ة الجلد الالمع الذي رسم�ة، �دا �أنه يتألق �ال�امل من ك��
يرتد�ه. ووجهه عد�م التعب�� ي�دو كقناع شم�..

� الذي معهم.. دخل من ال�اب وأشار للحراس �� �جلبوا السج��
.. وانغلق ً

فم�� الشاعر (ام�لفورث) إ� داخل الزنزانة متثاق�
ال�اب..

ا ولـم �ـلحـظ (و�ستون) راح الشاعر �ذرع الزنزانة جيئـة وذهاب��
�عد.. �انت عيناە ترمقان السقف ع� ارتفاع م�� من رأس
(و�ستون).. أصابع قدم�ه القذرة الضخمة تطل من فتحات

جور��ه.. �ما أنه لم �حلق ذقنه منذ أ�ام عدة..
قرر (و�ستون) أن �جازف و��لم (أم�لفورث).. ر�ما �كون هو
الرجل الذي �حمل له المو�.. س�جازف برغم ما ستحتج �ه

التل�سك��ن.. قال له:
- » (أم�لفورث).. »

نظر له الرجل هنيهة، ثم قال:
ا؟ » - « آە.. (سم�ث). أنت أ�ض�

- « ِلَم أنت هنا؟ »
ا وقال:

�
جلس ع� الدكة مرت��

- « للحق�قة.. ل�ست هناك سوى تهمـة واحـدة.. أل�س كذلك؟
«
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- » وأنت ارتكبتها؟ »
- « ي�دو ذلك؟ »

ء ما وأردف: �
وضغط �كف�ه ع� صدغ�ه �أنما �حاول تذكر ��

- « هذە األمـور تحـدث.. أتذكر حادثة واحدة، حادثة محتملة..
� نها�ة

�� God كت لفظة كنا نغ�� قصائد (ك�لينج Kipling).. ف��
.. ب�ت شعر.. �انت قاف�ة األب�ات �� Rod فلم أستطع التغي��
�
ة �لمـة بهذە القاف�ة �� هل تعرف أنه ل�س هناك إال اث�تا ع��

ي حددە � �ة �لها؟ هل تتصور أن تـار�ــــخ الشعر اإلنجل�� � اإلنجل��
؟ » �

�ة للقوا�� � افتقار اللغة اإلنجل��
لم �عرف (و�ستون) هذە المعلومة.. ولم ت�د له مهمة.. لذا سأل

الرجل:
- « هل تعرف �م الساعة اآلن؟ »

�دت الدهشة ع� (أم�لفورث)، وقال:
� أو ثالثة.. � هذا.. لقد ق�ضوا عّ�.. ر�ما منذ يوم��

- « لم أفكر ��
� هذا الم�ان.. ال أعرف ك�ف

� النهار والمساء �� ا ب��
�
ال أرى فارق

�مكنك معرفة الوقت؟ »
هنا دوت �خة من التل�سك��ن تطلب منهما الصمت..

عادا �جلسان.. و�ان حجم الشاعر ال�ب�� مما �عوقه عـن
� ا، ومن الخارج جاء صوت قدم�� �ح� الجلوس ع� الدكة مس��

 تتوقف
ً

تذرعان الممر.. فتقلصت أحشاء (و�ستون).. حا�
� دورە..

الخطوات ومع�� هذا أن �أ��
دخل الضا�ط الشاب، و��شارة من �دە إ� (أم�لفورث) قال:

- » غرفة 101.. »
نهض الشاعر ل�مشـى فـي خـرق ب�ـن الحـراس.. بوجـه مشوش

حائر..



5759

� معدة (و�ستون).. �انت
مر ما �دا له كدهر.. وازداد األلم ��

.. الدم وال�اخ.. � ت�نازعه خواطر ست.. ألم معدته.. قطعة خ��
(أو�را�ان).. (جول�ا)، حد المو�.

انفتح ال�اب من جد�د فدخل هواء �حمل رائحة العرق ال�ارد..
ا، �  قص��

ً
ا خا��ة و�وا� �ان القادم هو (�ارسونز) جارە �ل�س ث�ا��

أصاب الذهول (و�ستون) لدرجة أنه �� نفسه:
- » أنت هنا؟ »

نظر لـه (�ارسونز) نظرة خال�ة من الدهشة أو الذهول.. فقط
ا �مـا هو ا عن ال�قاء سا�ن� التعاسة.. �دأ �جوب الم�ان عاجز�
� عي��ه نظرة محملقة �أنما ال �ستطيع كـف نفسه عن

واضح. ��
ء ع� مسافة قص�ة. �

النظر إ� ��
قال (و�ستون):

- « ماذا تفعل هنا؟ »
- « ج��مة تفك�� ! »

� صوته قبول تام لجرمه.. ورعب مضحك مـن
قالها (�ارسونز) و��

أن �لمـة كهذە تنطبق عل�ـه، و�دأ �لح ع� (و�ستون):
؟ لن - « أنت ال تعتقد أنهم س�طلقون الرصاص ع� �ا ف��
ا.. مجرد أف�ار؟ أعرف أنهم �صغون ف ش�ئ� �قتلوك وأنت تق��
ا .. لم أ�ن شا�� �

� هـذا.. ستعرفون تار���
ا.. أنا أثق بهم �� لك ج�د�

� مخلـص.. فعلت ما بوس� ا ل��� .. لست ذك�� � ا ع� ط��ق�� س�ئ�
من أجل الحزب.. سأخ�ج من السجن �عد خمسة أعوام.. شاب
� مرة � لخرو��

� معسكر العمل.. لن �قتلو��
ا �� مث�� س�كون مف�د�

عن النهج.. »
سأله (و�ستون):

؟ »
ً

- « هل أنت مذنب فع�

ً
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ً
- « �الطبع مذنب� ال تحسب أن الحزب �مكن أن �عتقل رج�
ا. إن ج��مة التفك�� خطرة �ـا رجـل.. �مكنها أن �ستو�� عل�ك ب��ئ�
؟ وأنا نائم� كنت � وأنت ال تعرف.. هل تعرف ك�ف أصابت��
� ط�لة الوقت.. � ذه��

أعمل ولم أ�ن أعرف �األش�اء الس�ئة ��
� أثناء النـوم.. هل تعرف ما كنت أقول؟ »

هكذا �دأت أت�لم ��
� اف �أمر مش�� وانخفض صوته �أنما هو شخص مضطر لالع��

للطب�ب:
ا.. تصور هذا� و��نـي .. نعم قلتها مرار� - » ل�سقط األخ األ���
و��نـك أنـا سع�د ألنهـم ق�ضوا علـى ق�ـل أن �سوء األمور.. هل
تعرف ما سأقول لهم؟ سأقول: أشكر�م ع� إنقاذي ق�ل فوات

األوان.. »
- « ومن كشف أمرك؟ »

� الصغرى.. » - قالها بن�ع من الفخر الح��ن - « �انت - « ابن��
.. � ال�ـوم التـا��

طة �� ت�نصت عّ� من ثقب ال�اب.. وأ�لغت ال��
� أنها ذكـاء جـّم مـن ابنـة السا�عة، وأنـا ال أحقـد عليها.. هذا �ع��

ا.. » ر��ت ج�د�
وراح ينظر إ� المرحاض، ثم إنه فتح �واله:

- « سامح�� �ا زم�ل.. فقط ال أستطيع االنتظار.. »
وجلس ع� المرحاض ب�نما غ� (و�ستون)وجهه، ب�نما
.. واتضح �عد � استعمل هذا األول المرحاض بوفرة وتحرر تام��
هذا أن الس�فون ال �عمـل.. هكذا ظلت رائحة الزنزانة ال تطاق

لساعات طوال.
ون.. ورحلوا. � كث�� تم إخالء (�ارسونز) ف�ما �عد.. جاء مساج��

 و�ساء.. أمامـه جلـس رجل �ال
ً

اآلن صار معه ستة أشخاص رجا�
ذقن �أحد القوارض، وقد راحـت عيناە تفحصـان الموجودين

ا أخرى. � وال�سار، ثم تتوار�ان إذا قا�لتا عين� ذات ال�م��
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دخل رجل آخر أثار مرآە الرعب لدى (و�ستون)، فوجهه ه��ل
� الحجـم فيهما

�� �الجمجمة.. وهكذا �دت العينان والفم كب��
ء ما.. جلس الرجل ع� الدكة فلم �

مقت قاتل لشخص ما أو ��
 أمامـه

ً
ينظر إل�ه (و�ستون) ثان�ـة، ل�ن وجـه الرجـل ظـل مـاث�

�
ط�لة الوقت. وهنـا أدرك الحق�قـة التـي فهمها �ل واحد ��

الزنزانة: إن الرجل �موت من الجـ�ع، نهض الرجل الذي ال ذقن
� جي�ه، ثم أخ�ج قطعـة

له، واتجه إ� ركن الزنزانة وراح �ع�ث ��
� وقدمها للرجل ذي وجه الجمجمة. مـن الخ��

جـاء صـوت �صـم اآلذان مـن التل�سك��ن، و�عان ما تراجـع
الرجل، ووضع الرجل ذو رأس الجمجمـة �د�ـه وراء ظهرە، �أنما

�ظهر بوض�ح أنه رفض الهد�ة.
� هذە�! » - « (بومش��د)�� رقم 13/27! ألق �قطعة الخ��

� ع� األرض انفتـح ال�ـاب ال�� الرجل الذي ال ذقن له �الخ��
ودخل الضا�ط الشاب، وخلفه ظهر حارس قص�� القامة له
ذراعان وكتفان هائالن.. وقف أمام الرجل عد�م الذقن، ثـم
� فمـه، طار الرجل

ب�شارة من الضا�ط وجـه ل�مة ش��عة للرجل ��
 ع�

ً
ف من فمه، نهض متحام� � ل�ستقر فوق المرحاض والدم ي��

نفسه فسقطت أسنانه، وجلس وسط الرجال اآلخ��ن وقد �دا
عل�ه الذنب أ��� مما �ان.. وراح �ح�ل عي��ه مـن حولـه �أنما

. � ب المه�� يرى إ� أي مدى احتقرە الناس �عد هذا ال��
انفتح ال�اب وقال الحارس للرجل ذي وجه الجمجمة:

- « غرفة 101.. »
تعالت شهقات، و�ان الرجل �الفعل قد نهض وهتف:

� هناك..
- « أيها الرفيق� أيها الضا�ط� ال �جب عل�ك أن تأخذ��

ء �عد؟ ماذا ت��دون معرفته غ�� هذا؟ قولوا لـي �
ألم أقل �ل ��
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ف.. سأوقع ع� ما ت��دون� ل�ن ف �ـه وسـأع�� مـا ت��دون أن أع��
ل�ست غرفة 101! »

- » غرفة 101.. »
ا من ق�ل.. ا لـم �حس�ه (و�ستون) ممكن�

�
استحال وجـه الرجـل لون

إنه األخ�� �الفعل..
ء لن أفعله.. سأسلم ل�م أي شخص �

- « ل�س هناك من ��
� السادسة مـن

هن �� � وثالث بنات أ��� ت��دون.. إن لدى زوج��
العمـر.. خذوهـن واقتلوهـن أمـامـي لـو أردتـم.. ل�ـن لـ�ـس الغرفة

« !!101
ثم نظر حوله وأشار إ� الرجل الذي ال ذقن له وصاح:

.. أنتم لم �
- « هذا هو من ت��دون� إنه عدو الحزب الحق���

� هشمتم وجهه.. لقد تعطلت التل�سك��ن �سمعوا ما قال ح��
وقتها، ل�نه شتم الحزب� »

كف الحارسان عن اإلمساك �ه فجرى ع�� الغرفة ل�مسك
ب�حدى القوائم المعدن�ة للدكـة، �شـ�ث بهـا وراح �عـوى
�ن كحيوان، جرە الحراس، ل�نه �ش�ث �قـوة مخ�فة، ولمدة ع��

ثان�ة ظال �جذ�انه..
فجأة توقف العـواء، إذ لم �عد لدى الرجـل مـن النفس مـا �ك��

إال لل�ش�ث.. هنـا هشـم حـذاء الحـارس أصا�عـه وجروە ل�قف
ع� قدم�ه.

- « غرفة 101.. »
� دون اتزان وقد عاص رأسه.. وخ�ج

وتم إخراج الرجل وهو �م��
�ل القتال معه.

�
ومر وقت ط��ل.. لو �انوا أخذوا الرجل ذا رأس الجمجمة ��

منتصف الل�ل فهذا هو الص�اح.. ولو �ان الوقت ص�اًحـا فهذا
� ع� األرض ح�ث �� وقد احتاج هو الع� و�انت قطعة الخ��
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�
لقوة إرادة �� ال ينظر لها، ل�ن اآلن تغلب الظمأ ع� الج�ع، إن

فمه جاف ك��ه الرائحة..
راح ينهض و�جلس ألن ألم الجلوس الط��ل �ان ال �طاق.. وراح
�
ا �ان �فكر ��

�
ا �المـو� الحـادة.. وأح�ان � (أو�را�ان) حالم�

�فكر ��
ا � ر�مـا أ��� منـه.. ر�ما ت�خ ألم�

� م�ان ما تعا��
(جول�ا).. �� ��

اآلن.
وقال لنفسه: لو استطعت أن أنقذها �أن �ضاعفوا تعذي�ـي، فهل

أق�ل؟ نعم أق�ل.
ب اآلن.. انفتح ال�اب ودخل (أو�را�ان).. �انت األحذ�ة تق��

نظر (و�ستون)إ� قدم�ه.. إن صدمة المفاجأة أذه�ت عنه �ل
حذر.. وألول مرة منذ أعوام ��� الت�لسك��ن.

ا؟ » - « هل ظفروا �ك أ�ض�
� ته�م ش�ه نادم:

قال (أو�را�ان) ��
� منذ زمن �ع�د.. » - « لقد ظفروا ��

ومن خلفه ظهر حارس ع��ض الصدر �حمل هراوة سـوداء
� �دە.

ط��لة ��
- « أنت تعرف �ا (و�ستون) فال تخدع نفسك.. مـن زمـن �ع�د

أنت تعرف.. »
نعم.. لقد رأى ذلك.. �ان �عرف من ال�دا�ة.. ل�نه لم �كن �ملك
� �د الحارس،

.. �ل ما �ان �فكر ف�ه هو الهراوة �� ا للتفك�� وقت�
� أي مكـان.. ع� حلمـة أذنه.. أع� ذراعه..

� قـد تـهـوى �� وال��
كوعه..

كوعه� وهوى ع� األرض وقد شله األلم، �مسك �كوعـه
وب.. الم��

�ة ا.. من غ�� المفهوم أن �� ء صار لونه أصفر ساطع� �
�ل ��

واحدة تحدث �ل هذا األلم� راح الضـوء الساطع فاستطاع أن
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ء �
ا أن تتحمـل ز�ادة األلم.. �� يرى االث��ـن.. من المستح�ل أ�د�

� وجه األلم ال يوجد
واحد فقط تتمناە مع األلم. أن يتوقف.. ��

أ�طال.. ال أ�طال.. ال أ�طال..
� ا �ذراعـه ال��ى ال��

�
� هذا وهو يتلوى ع� األرض ممس�

فكر ��
صارت عد�مة النفع..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع ع��
ا ء �أنه فراش معسكر.. ف�ما عدا أنه �ان عال�� �

�ان يرقد ع� ��
ا لها �ح�ث ال �مكن تح��كه.. عن األرض ومث�ت�

�ان ضوء أقـوى مـن المعتـاد يه�ط ع� وجهه.. وكـان (أو�را�ان)
� الناح�ة األخرى �ان رجل

�قف إ� جان�ه ينظر له �اهتمام.. و��
ا للحقن تحت الجلد.. ا أب�ض و�حمل محقن� �ل�س معطف�

�م من الوقت ��� هنا؟ ال �عرف.. منذ ق�ضوا عل�ه لـم ير ضوء
النهار وال الظالم..

�ة ع� كوعه �دأ ال�ابوس.. ف�ما �عد فهم أن منذ تل�� أول ��
.. � ا يتعرض له �ل سج�� ا وروت�ن�� ا م�دئ�� هذا لم �كن إال استجوا��
ا.. �م ا، ل�ن التعذ�ب �ان حق�ق�� � النها�ة ش�ل��

اف �� و�ان االع��
ب؟ ال �ستطيع أن ب فيها، و�م من الوقت طال ال�� مرة ��
�ونـه.. ا خمسة أو ستة رجـال ��� يتذكر.. �ان هنالك دوم�

ا.. �الع� أو �األحذ�ة.
�
ا.. �الهراوات أح�ان

�
�الق�ضات أح�ان

ء القا�� الم��ــــع �
ب �ستمر ح�� �شعر �أن ال�� ا �ان ال��

�
أح�ان

ا �انت
�
ل�س الحراس، ول�نه عجز عن أن �فقد وع�ه.. أح�ان

ف ا �ع��
�
ا الرحمـة.. أح�ان ب طال�� أعصا�ه تخونه ف��خ ق�ل ال��

ا �قول لنفسه: سأصمت ح�� �ص��
�
ء، وأح�ان �

�ال تحفظ �أي ��
�ة �الهراوة أت�لم.. ل�ن ل�س � و�� األلم ال �طـاق.. ر�ما �عد ر�لت��

اآلن..
� ا ألنها �انت تض�ـع ب�� ات لإلفاقة ال �ذكرها ج�د� �انت هناك ف��

� ور�ما النوم والغيب��ة. �ذكر وج�ـات من الحساء الساخن والخ��
� معاطف ب�ضاء

�� �  جـادين غ�� متعاطف��
ً

القهوة.. �ذكر رجا�
�ق�سون ن�ضه و�مررون أصا�عهم ع� جسدە للتأ�د من عدم

وجود كسور، ثم �حقنونه �منوم..
ً
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� ث�اب
�� 

ً
ب تقل.. ولم �عد مستج��وە رجا� ات ال�� �دأت ف��

 قصـار القامة
ً

� الحزب.. رجا�
سوداء، ل�نهم صاروا أعضاء ��

ا ا عن�ف� ���� الحر�ات الم� الع��نات. و�انوا ال �عذبونـه تعذي��
ف�ما عدا شـد شـعرە أو صفعه أو منعه من الت�ـول والهدف �ان
� �ان أسئلتهم

تحط�م قدرته ع� الجدل.. ل�ن التعذ�ب الحق���
� �كررونها ط�لة الوقـت، لحصارە و�ر�ا�ه.. ال��عة المتالحقة ال��
� ال��اء

� �ل مرة �ظهرون كذ�ـه ومناقضة نفسه ح�� لينفجر ��
و��

.. � من فرط اإلرهاق العص��
� ه��متـه �مـا لم �ستطع

لقد نجحت هذە االستجوا�ات ��
� النها�ة تحـول إلـى فـم يت�لـم و�ـد توقع..

الهراوات واألحذ�ة، و��
ف.. اف �ـه ق�ل أن �ع��  أن �عرف مـا ي��دون االع��

ً
�ان يهمه أو�

� الحزب، واختالس أمـوال عامة،
�� � ف �اغت�ال أعضاء مهم�� اع��

ف �أنه وتوز�ــــع م�شورات تح��ض�ة، و�قة ا�ار عسك��ة.. اع��
ف �أنه قتـل زوجته برغم أنه منحرف ومعجب �الرأسمال�ة.. اع��
� تنظ�م تحت األرض

ف �أنه عضو �� وهم �عرفون أنها ح�ة.. اع��
�ضم �ل شخص �� �عرفه..

ط�لة االستجواب - برغم أنه لم يرە - كـان �شعر �أن (أو�را�ان)
ء.. هو الذي أطلق �

�ق��ه.. �ان (أو�را�ان) هو من �دير �ل ��
الحراس ع� (و�ستون) وهـو مـن منعهـم مـن قتله.. هو من �سأل

ح اإلجا�ات.. األسئلة و�ق��
.. �ان هو صد�قـه.. وال �ان هو المعذب والمحقق والمحا��
 سمع

ً
�عرف (و�ستون) إن �ان هذا �فعل المخدر أم انه فع�

(أو�را�ان) �قول له:
.. لس�عة أعوام � - « ال تقلق �ا (و�ستون).. أنت تحت حماي��

« ..
ً

أراق�ك، واآلن جاء دوري ألنقذك.. سأجعلك �ام�
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ال �عرف إن �ان هو أم ال.. ل�ن الصوت صوته.. نفـس الصوت
الذي قال: « سوف نلت�� ح�ث ال يوجد ظالم »..

ا ب�ح�ام ب�نمـا (أو�را�ان) ينظـر لـه فـي ن�ع من كـان يرقد مث�ت�
ا �التجاع�د، وخطر له أن الرجل أسن مما األ�.. �ان وجهه مليئ�
� �دە

.. و�ان �مسك �� � � الخمس��
قدر مـن ق�ـل.. ال �د أنه ��

�قرص ل�شغ�ل ال�ه��اء..
قال (أو�را�ان):

- « قلت لك إنه لو التقينا ثان�ة فلسوف �كون ذلك هنا.. »
- « نعم.. »

و�دون إنذار و�مجرد حركة �س�طة من �د (أو�را�ان)، سـرت
ا ألنـه لـم �ـفـهـم ما ا مفزع�� موجـة ألـم فـي جسـدە.. كـان ألم�
ا أم أن ال�ه��اء جعلتـه هنالك.. لم �عرف إن �ان هذا حق�ق��

�شعر �ذلك.. ل�ن جسدە �ان ي�شوە.. مفاصله تتمزق ب�طء..
ا، فإن األسوأ هو شعورە �أن عمـودە برغم أن األلم �ان عات��

 أن �صمت..
ً

الفقرى س�نك�.. ضغط ع� أسنانه محاو�
قال (أو�را�ان):

ا.. لد�ـك صورة - « أنت خائف من حركة أخرى قد تحطم ش�ئ�
ا والسائل �ـنـز مـنـه.. أل�س كذلك ا مهشـم� ا فق��� ح�ة تمثل عمود�

�ا (و�ستون)؟ »
لم �جـب (و�ستون).. هنـا حـرك (أو�را�ان) القرص فزالت موجة

األلم �ما �دأت..
.. �مكنك أن ترى أن األرقام تتدرج ح�� � - « �ان هذا أر�ع��

� أ�ة لحظة أن أؤلمك
� أستطيع �� مائة.. هل لك أن تتذكر أن��

وأل�ة درجة أر�د؟ لو قلت �� أ�اذ�ب أو أ�د�ت ذكـاء أقل
ا.. هل تفهم هذا؟ » فلسوف ت�خ ألم�

- « نعم.. »
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� أسلوب المعلـم �ان (أو�را�ان) يت�لم �أسلوب �جمع ب��
�
ح أ��� مما يرغب �� � ال��

والطب�ب وح�� ال�اهن.. �أنه يرغب ��
العقاب...

- « أنا أتعب نف�� معك �ا (أو�را�ان) ل�نـك �ستحق.. مش�لتك
أن ذا�رتك مختلة، وأنك تتصـور حـدوث أمـور لـم تحدث قط..
ل�ن من حسن الحظ أنك قا�ل للشفاء.. أعـرف ح�� اآلن.. أنك
 ما القوة

ً
.. مث�

ً
تتمسك �مرضك �أنه فض�لة.. دعنا نأخذ مثا�

� تحار�ــها (أوش�ان�ا) اآلن؟ » ال��
� ق�ض عّ� �انت (أوش�ان�ا) تحارب (إ�ستاس�ا) » - » ح��

ا.. أل�س - « نعم.. جم�ل.. و(أوش�ان�ا) تحارب (إ�ستاس�ا) دوم�
كذلك؟»

فتح (و�ستون) فاە ليت�لم ثم آثر الصمـت.. وأ��� عي��ـه ع�
القرص..

- « أذكر أنه ق�ل الق�ض عّ� �أسب�ع �انت الحرب مع
(أيوراس�ا).. وقد استمرت أر�ــع سنوات.. »

فأوقفه (أو�را�ان) ب�دە وقال:
- « مثال آخر.. منذ أعوام كنت تخرف.. اعتقدت أن ثالثة
أعضاء من الحزب هم (جونز) و(آرو�سون) و(رذرفورد) الذين
� أعدموا �س�ب الخ�انة والتخ��ب.. اعتقدت أنهم غ�� مذنب��

افاتهم �انت م��فة.. ثمة ألنك رأ�ت وث�قة تؤكد �ال شك أن اع��
صورة كنت تهلوس �س�بها.. �انت صورة مثل هذە.. »

� �دى (أو�را�ان).. �انت وظهر مستط�ل مقط�ع من صح�فة ب��
صورة فوتوغراف�ـة �ـال شـك.. صورة فوتوغراف�ـة �ال�� وضع �دە
عليها ثم دمرها.. للحظة �انت أمام عي��ه ثم توارت.. ل�نه رآها�

اع الصورة.. � � ان��
ء ولـم �عـد �فكر إال �� �

رآهـا.. �� �ل ��
- » إنها موجودة� »
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قال (أو�را�ان):
- « ال.. »

�
� فتحة مهمالت، فتالشت ��

واتجه إ� ركن الغرفة ل�لقيها ��
وهج اللهب..

ا.. إنها غ�ـار.. لـم توجد قط.. » - « إنها رماد.. ل�ست حتـى رمـاد�
� ذا�رتنا.. أنت تتذكرها� أنا أتذكرها� »

- « ل�نها موجودة ��
هذا هو التفك�� المزدوج.. لـو كـان لد�ـه أمـل فـي أن (أو�را�ان)
ا مـن أن (أو�را�ـان) �سـى �كذب لتحمل األمر، ل�نـه كـان مـتـأ�د�
.. �ـل و�سـى دعوتـه ل�س�انها.. �ل و�� ال�س�ان ً

الصـورة فعـ�
ذاته..

نظر له (أو�را�ان) وقد �دا عل�ـه سـمت المدرس الذي �ال��
األم��ن مع تلم�ذ عن�د ل�نه واعد..

.. قلـهـا مـن فضلك.. �
- « ثمة مقولة للحزب تتحدث عن الما��

«
�
� المستق�ل، ومـن يتح�م ��

� يتح�م ��
� الما��

- « من يتح�م ��
« .. �

� الما��
الحا�� يتح�م ��

کرر (أو�را�ان) ال�لمات:
� المستق�ل.. هل هذا رأ�ك �ا

� يتح�م ��
� الما��

- « مـن يتح�م ��
؟ »

ً
� موجود فع�

(و�ستون)؟ هل الما��
لم �كن (و�ستون) �عرف أ�ة إجا�ة �مكن أن تحم�ه من األلـم

(نعم) أم (ال)؟ �ل إنه هو نفسه لم �كن �عرف ماذا �عتقد..
اب�سم (أو�را�ان) وقال:

�قا �ا (و�ستون).. ح�� هذە � � الميتاف��
ا �� � - « أنت لست خب��

اللحظة لم تفهـم مـا المقصـود �ـالوجود.. سأ�ون أ��� دقة.. هل
� الفضاء؟ هل هناك م�ان أو عالم

� مـوجـود �ش�ل ثا�ت ��
الما��

� �حدث؟ »
من األش�اء الماد�ة، ح�ـث مـا زال الما��
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�
- « ال.. »

؟ » �
- « إذن أين يوجد الما��

� السجالت.. إنه مكتوب.. »
�� « -

� السجالت و......؟ »
�� » -

« .. � ذا�رة ال���
� العقل.. ��

�� » -
� كـل

ا.. نحن - الحزب - نتح�م �� � الذا�رة.. ج�د جد�
�� » -

.. ألسنا �
السجالت وكـل الذك��ات.. إذن نحـن نتحكـم فـي الما��

كذلك؟ »
ا قرص التح�م: صاح (و�ستون) ناس��

- « ل�ن ك�ف تمنعون الناس من تذكر أش�اء؟ هذا غ�� إرادي..
إنه خارج نفسك.. ك�ف �س�طرون ع� الذا�رة؟ أنتم لم

� أنا� »
�س�طروا ع� ذا�ر��

مـن جـد�ـد عـادت ال�امة إ� (أو�را�ان) ووضع �دە ع� قرص
التح�م.

- « ع� العكس.. أنت لم تتح�م ف�ه، لهذا جئت هنـا.. أنت هنا
� ض�ط النفس.. لـم تقدم الخض�ع

� التواضع.. ��
ألنك فشلت ��

.. فقط العقل ً
الذي هو ثمن العقـل.. فضلـت أن تكـون مخبو�

ء موضو� �
م يرى الحق�قـة.. أنـت تعتقد أن الحق�قة �� � المل��

ح � الوجود.. وتعتقد أن الدل�ل ع� الحق�قة ���
خار�� ذا��

ا ما ا أنك ترى ش�ئ� � تضلـل نفسك حاس�� نفسه بنفسه.. وح��
ك أن � أخ�� ض أن الجميع يراە مثلك.. ل�ن دع�� فإنك تف��
� عقل �ل إ�سان..

الحق�قة ل�ست من الخارج، �ل �� موجودة ��
� عقل الحزب الذي هو جم�� وخالد.. ما �عتقد

موجودة فقط ��
.. مستح�ل أن ترى الحق�قة إال إذا �

الحزب أنه حق��� هو حق���
نظـرت مـن خالل عي�� الحزب.. عل�ك أن تتواضـع بنفسـك ق�ـل

أن تتمتع �العقل.. »
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ها.. ك ل�لماته أن تحدث تأث�� وصمت للحظات �أنما ي��
� مذكراتـك؟ الح��ة �� ح��ة أن تعلن

- « هل تذكر ما كت�ت ��
ا؟ » � �ساو�ان أر�ع� � واثن�� اثن��

- « نعم.. »
� وجه (و�ستون) وقال:

أخ�� (أو���ان)إبهامه وفرد �دە ��
ا ترى؟ » - « �م إص�ع�

- « أرى أر�عة أصابع.. »
- « ولو قال الحزب إنها خمسة أصابع.. ف�م عددها؟ »

- « أر�عة.. »
وانتهت �لماته �شهقة ألم.. لقـد صـار مق�اس القرص 55.. غمر

العرق جسدە، وأطلق شهقة ألم عجز معها عن التنفس..
- » �م عددها؟ »

- « أر�عة.. »
اآلن ارتفع المؤ�� إ� 60..

ال �د أن اإلبرة ارتفعت أ��� ل�نـه لـم ينظـر لـهـا.. ظلـت األصابع
ة.. مضط��ـة.. ل�نها �التأ��د أر�عة. � أمام عي��ه.. مه��

- « �م عددها �ا (و�ستون)؟ »
- » خمسة�� خمسة.. خمسة�� »

« !!
- » ال �ا (و�ستون).. أنت تكذب.. ما زلت تعتقد أنها أر�عة.. �م

ا؟ » إص�ع�
ء ت��د.. فقط أوقف األلم.. » �

- « أر�عة.. أر�عة.. أي ��
ا وذراع (أو�را�ان)علـى كتفـه.. �انت فجأة وجد نفسه جالس�
.. �ان يرتجف والدمـع ي�ساب من عي��ه..

ً
قيودە قد ارتخت قل��

.. ً
فال�د أنه فقد الو� قل��

برقة قال (أو�را�ان):



5772

- « أنت ��ء التعلم �ا (و�ستون).. »
� ذلك.. ك�ف أمنع ما تراە عيناي؟ »

- « ال ح�لة �� ��
ا �لها مرة واحدة..

�
ا ثالثة.. أح�ان

�
ا تكون خمسة.. أح�ان

�
- « أح�ان

من الصعب أن تحتفظ �عقلك.. »
وأشـار إ� الرجـل ذي المعطـف األب�ـض الـذي ظـل �ال حركة ط�لة
� (و�ستون) ون�ضـه وأصغـى إلـى الوقت، فتفحص هذا حدق��

صـدرە.. ثـم هـز رأسـه.. فقـال (و�ستون):
- » من جد�د� »

� جسد (و�ستون).. ال �د أن القرص
و�ى األلم من جد�د ��

مضبوط ع� 75 اآلن.. لم �عد �الحـظ إن كـان ��خ أم ال..
و�دأ األلم �ضمحل من جد�د.. وفتح عي��ه..

- « �م عددها �ا (و�ستون)؟ »
- « أر�عة.. أعتقد أن�� أرى أر�عـة.. أحـاول أنـا أراهـا خمسة.. »

؟ »
ً

� �أنك ترى خمسة أم تراها فع� - « ماذا تفضل؟ أن تقنع��
« ..

ً
- « أن أراها فع�

- « مرة أخرى.. »
� � جفن�ـه المنهك�� ي�دو أن اإلبرة صارت ع� 80.. أو 90.. و���

.. تصغـر.. ترقص.. تدور.. وأدرك أنـه مـن ا تك�� �ان يرى �د�
الصعب أن �عدها.. ألنـه مـن الصعـب أن �عرف إن �انت خمسة

أصابع أم أر�عة..
ا أل�ح بها �ا (و�ستون)؟ » - « �م إص�ع�

- « ال أعرف.. ال أعرف.. سوف أمـوت لو أنك فعلتها ثان�ة.. ��ل
أمانة ال أعرف.. »

- « هذا أفضل.. »
� ذراعه، وشعر �دفء م��ــــح �غمـر جسدە.. لقد

انغرست إبرة ��
�� نصـف األلـم.. نظـر فـي امتنـان إلـى (أو�را�ان).. لم �ح�ه قط
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مثل تلك اللحظة.. ل�س فقط ألنه أوقف األلم.. �ل ألن الشعور
القد�م عاودە �أن (أو�را�ـان) �مكـن ال�ـالم مـعـه.. لقد عذ�ـه
سله إ� (أو�را�ـان) إلـى مـا �قـرب الجنون، ومن المؤكد أنه س��

الموت.. ال فـارق.. ل�نهما صد�قان حم�مان. ب�نهما حوار ما..
� تعاطف، وقال:

ونظر له (أو�را�ان) ��
- « هل تعرف أين أنت؟ »

� وزارة الحب.. »
- « ال أعرف.. ر�ما ��

- » ولماذا تحس�نا نجلب الناس هنا؟ »
فوا.. » - » � �ع��

- « ال.. ل�س هذا الس�ب.. حاول ثان�ة.. »
- » � تعاقبوهم.. »

صاح (أو�را�ان):
ناك هنا �� �شف�ك.. �� - « ال� ألم تفهم �عد؟؟ لقد أح��

فتها.. الحزب � اق�� .. ال نع�أ �الجرائم السخ�فة ال��
ً

نجعلك عاق�
ال �ع�أ �األفعال الظاهرة.. األفكـار هـي مـا ن�حث عنه.. نحن ال
هم.. هل تفهم هذا؟ نحن لسنا محا�م ندمر أعداءنا �ل نغ��
� القرون الوس� �انت تحا�م

تفت�ش.. محا�م التفت�ش ��
� الحق�قة �شطته.. ألنه ما من

اإل�سان بتهمة اإللحاد، ل�نها ��
أحد من الذين احرقتهم أ�دى الندم ع� أف�ارە.. »

� والسوفي�ت.. �ن ظهر الشموليون مثـل النـاز��� � القرن الع��
�� «

السوفي�ت حرصوا ع� أن �جـردوا ضحا�اهم من �ل كرامة ق�ـل
.. �انوا ينهكونهـم �التعذ�ـب

ً
هـم أحـد أ�طـا� إعدامهم ح�� ال �عت��

ا للرحمـة.. ء �طلـب منهم.. و�توسلوا طل�� �
فوا �أي �� ح�� �ع��

ء ذاتـه وتـحـول الموتـى إلـى أ�طـال.. �
ل�ن �عد أعوام تكـرر ال��

� افات ال�� لمـاذا؟ ألن �ل واحد �ستطيع أن �درك أن االع��
قدموهـا تحـت التعذ�ب لم تكن صح�حة.. نحن ال نكرر هذا
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ا.. أنت .. نحن نجعله حق�ق�� اف �قال هنا حق��� الخطأ.. �ل اع��
تتوقع أن األج�ال القادمة س�سمع عنك.. ال.. األج�ال القادمة لن
� الفضاء

ا عنك؛ ألننا سنحولك إ� غاز ونلقـى �ـك ��
�
�سمع حرف

� والمستق�ل.. لن تكون قد وجدت
.. سُتم� من الما�� � الخار��

ا.. » أ�د�
فكر (و�ستون):

؟ » � - » إذن لماذا تتعبون أنفس�م بتعذي��
�أنما سمع (أو�را�ان) ما ق�ل، رد ع� (و�ستون):

؟ نحن ال �
� الما��

�� � - « ألم تفهم ما قلته لك عن المحا�م��
� تخضع لنا س�كون هذا ��امل نق�ل الطاعة السلب�ة.. ح��
إرادتك.. نحن ال ندمر المهرطق ما دام �قاومنا. نحن نع�د
�
ا منـا.. نـحـن ال �سمح �ـأي انحراف ح�� �� �شك�له.. نجعلـه واحـد�

الموت.. نطهر العقـل ق�ـل أن ندمـرە.. الوصا�ا الدي��ة تقول: «
أنت لـن ».. السوفي�ت �قولون: » أنت سوف ».. نحن نقول «

� األخ األ���
أنت كذا.. ».. هكذا �مـوت الخونة وهم �فكرون ��

� له.. » ممتن��
ا.. وأدرك (و�ستون) أنه ال �مثل وال �ان صوته قد صار حالم�
ينافق.. �ل هو يؤمن ��ل �لمـة �قولها.. وضا�قه شعورە
� �ل خـاطرة دارت أو

.. إن (أو�را�ان) قد فكر �� �
�االنحطاط الثقا��

ا..
�
� ذهن (و�ستون).. إذن (أو�را�ان) ل�س مجنون

�مكن أن تدور ��
االحتمال األ��� أن (و�ستون) هو المجنون..

- « ال تحسب أنك ستهرب منـا �ا (و�ستون).. نحن سنحطمك
ا.. ثم

�
ك لأل�د.. س�موت كـل شـيء �داخلـك.. ستكون مفرغ ونغ��

نملؤك بنا.. »
ثم أشار للرجل ذي المعطف.. فشعر (و�ستون) �جهـاز ثق�ل

يوضع تحت رأسه..
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- « ثالثة آالف.. »
ا.. هناك ألم � توضعان ع� صدغ�ـه فـأصدر أن�ن� وشعر بوسادت��

ا من األلم.. قادم. ن�ع جد�د تمام�
« .. � � لعي�� - « هذە المرة ال ألم.. فقط أبق عي��ك مث�تت��

هذە المرة حدث انفجار ل�نـه �ـال صـوت.. �التأ��د كـان هنـاك
ضـوء وامض ساطع.. و�رغم أنه �ان �الفعل ع� ظهرە، فإنه
� هذا الوضع. كـان هناك فراغ.. �أنما

�ة ألقته �� شعر �أن ال��
عت من مخه.. � قطعة ان��

.. ما ال�لد الذي تحار�ه (أوش�ان�ا) - « لن �دوم األمر.. اآلن قل ��
من ال�دا�ة؟ »

فكر (و�ستون).. �ان �عرف (أوش�ان�ا) و(أيوراس�ا) و(إ�ستاس�ا)..
ل�ن أيهما �انتـا فـي حـرب.. ال �ذكـر.. �الواقع لم �كن �عرف أن

ا.. هناك ح���
- « ال أذكر.. »

� حرب مع (إ�ستاس�ا).. منذ �دا�ة ح�اتك..
- « أوش�ان�ا �انت ��

منذ تك��ن الحزب.. منذ �دا�ة التار�ــــخ.. هل تذكر هذا اآلن؟ »
- « نعم.. »

ثم مد �دە له وقد ث�� اإلبهام وقال:
؟ »

ً
- « أنت ترى اآلن خمسة أصابع.. هل تراها فع�

- « نعم.. »
� ذهنه و�تحول إ�

اح �قدمه (أو�را�ان) �سد ثغرة �� �ان �ل اق��
حق�قة ال ر�ب فيها..

قال (أو�را�ان):
� مذا�رتك.. أنا �الفعل شخص

- « أنت ع� حق ف�ما كت�ت ��
�مكن التحدث معه.. وأنا أحب ال�الم معك فعقلك ق��ب من
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� عن أي ، ف�ما عدا أنك �الطبع مجنون.. هل ت��د أن �سأل�� عق��
ء؟ » �

��
- « نعم.. ماذا حدث لـ (جول�ا)؟ »

ق �ل خداعها - « لقد خانتك. ��عة فائقة.. فجأة اح��
ها.. هذە حالة تحول �املة.. حالة تصلح وحماقتها وسوء تفك��

للمراجع.. »
- » عذبتموها؟ »

ا وقال: رفع (أو�را�ان)حاج��
؟ » - « السؤال التا��

- « هل األخ األ��� موجود؟ »
- « �الطبع موجود.. إن الحـزب موجـود، واألخ األ��� هو

تجس�م الحزب.. »
- « هل هو موجود �ما أنا موجود؟ »

ا.. » - « أنت لست موجود�
.. ولدت وسوف أموت.. لدى � - « أنا موجود.. أنا واع به����
ا من الفراغ، وال يوجد جسم مادى �� ذراعان وقدمان.. أشغل ح��
.. هل � نفس الوقت.. بهذا المع��

�� � �ستطيع احتـالل نفس الح��
األخ األ��� موجود؟ »

- « ال يهمك هذا.. ل�نه موجود.. »
- « هل (اإلخوة) موجودون؟ »

ا.. ح�� لو أطلقنا �احك وعشـت ح�� - « لن تعرف هذا أ�د�
« .. � ت�لغ ال�سع��

� النها�ة سأل السؤال الذي
راح صدر (و�ستون) �علو و�ــه�ط، و��

: ً
�ان �جب أن يوجهه أو�

� الغرفة رقم 101؟ »
- « ماذا ��
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� الغرفة 101 �ا (و�ستون).. الجميع �عرف..
- « أنت تعرف مـا ��

«
� ذراع

وأشـار للرجل ذي المعطف األب�ض، فغرس اإلبرة ��
� نوم عميق..

(و�ستون).. و�عان ما غرق ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن ع��
قال (أو�را�ان):

� إعادة ضمك لنا.. هنـاك التعلم فالفهم
- « ثمة ثالث مراحل ��

فالقبول.. هذا وقتك �� تدخل المرحلة الثان�ة.. »
�العادة �ان (و�ستون) يرقد ع� ظهـرە.. ل�ـن قـ�ـودە ارتخت
ا.. �مكنـه تحاش�ه لو ا. كذلك لم �عد قرص ال�ه��اء مرع�� نوع�
� ي�دى الغ�اء �ان (أو�را�ان) ا.. فقط ح�� أظهر ذ�اء واضح�
�ستعمله. �م من الوقت امتدت هذە الجلسـات؟ ال �درى.. ر�ما

�ضعة أ�ام أو �ضعة أشهر..
قال (أو�را�ان):

- « وأنت راقد هنا �ساءلت لماذا تضيع وزارة الحب كـل هذا
الجهد والوقت عل�ك.. �مكنك فهـم م��ان�ك�ة المجتمع الذي
�
تع�ش ف�ه ل�ن ل�س دوافعه الخف�ـة.. هل تذكر ح�ـن كت�ت ��

مذكراتك: أنا أفهم (ك�ف) ل�ن ال أفهم (لمـاذا)؟ أنـت قـرأت
؟ »

ً
كتـاب (جولدشتاين).. فهـل كـان ف�ـه شـيء ال تعرفه فع�

سأله (و�ستون):
- » هل قرأته أنت؟ »

- « �ل وكت�تـه.. �التعاون مع آخ��ن.. ال يوجـد كـتـاب فردى �ما
تعلم.. »

؟ » �
- « هل ما ف�ه حق���

- « کوصـف.. نعم.. ل�ن خطتـه كـالم فـارغ.. ترا�م المعرفة..
وليتار�ا لن تثور وليتار�ا.. إزاحة الحزب.. ال�� التن��ر.. ثورة ال��
�
والحزب لن يزول.. ولو �عد ألـف عام.. لتكن هذە نقطة ال�دء ��

ك.. » تفك��
ثم قرب وجهه من (و�ستون) وقال:
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� لسؤالك (لماذا؟).. لماذا ن��د القوة؟ ما دافعنا؟
- « واآلن، نأ��
هلم ت�لم.. »

لم يت�لم (و�ستون) ألن اإلنهاك غل�ه.. هنا عادت الحماسة إ�
(أو�را�ان) الذي خمن ما س�قوله (و�ستون).. س�قول إن الحزب
ال ي��د القـوة لمنفعتـه �ـل لمنفعة الجمـ�ع.. �طلـب القوة ألن
الجماه�� مخلوقات ج�انة ال تتحمل الح��ـة لهـذا �جب أن
�ح�مـهـم مـن هـم أقـوى. إن خ�ار ال�شـ��ة هو الح��ة أو

السعادة.. والغالب�ة تفضل السعادة..
�اد �قـول هذا ح�ـن مـزق األلـم جسـدە.. لقـد حـرك (أو�را�ان)

القرص إ� 35..
ا �ا (و�ستون).. �جب أن تع� إجا�ـة أفضـل.. - « هذا �ان غب��
. ال تهمنا الحـزب �طلـب القـوة لنفسـه وال �عن�نـا خـ�� الجماه��
�
وة وال الرفاه�ة.. فقط ن��د القوة.. نحن نعرف ما ن��د و�� ال��

هذا نتفوق ع� �ل ح�م دكتاتوري سابق.. الناز�ون والشيوعيون
فوا ألنفسهم قط.. زعموا أنهم �وا من أسالي�نا ل�نهم لم �ع�� اق��
ة محدودة إ� أن �حققوا � فيها.. ولف�� �مل�ون القـوة غ�� راغب��
جنتهـم ح�ث الجميع م�ساوون.. نحن ال نفعل كذلك.. نحن
نؤمن أن القوة غا�ة ول�ست وس�لة.. المرء ال �مارس الدكتاتور�ة
�� �شعل ثورة، ل�نه �شعل ثورة �� �مارس الدكتاتور�ة.. هل

؟ » � �دأت تفهم��
�ان (و�ستون) ينظر لوجه (أو�را�ان) المسن المنهك.. هنا قرب

الرجل وجهه منه وقال:
� أتحدث عن القـوة وأشيخ برغـم ذلك.. أال � أن��

- « أنت تفكر ��
تفهم أننا خال�ا.. الجسد ال �مـوت �مـوت خل�ـة.. هل تموت أنت
لو قصصت أظفارك؟ ألـم تتـأمـل مـرة مقولة الحـزب: الح��ة ��
العبود�ة؟ ألـم تـفـكـر أنـهـا �مكن أن تعكس لتكون: العبود�ة ��
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�
الح��ة؟ الفرد وحدە هش قا�ل لله��مة.. الموت هو أ���

� الحزب فس���� لأل�د.. وما
ا �� الهزائم.. ل�نه لـو صـار عضـو�

أعن�ـه �ـالقوة هو الس�طرة ع� العقل ول�س المادة.. إن س�طرتنا
ع� المادة مطلقة.. »

- « ل�ن�م لستم سادة ال�وكب.. ماذا عن (أيوراس�ا)
و(إ�ستاس�ا)؟ »

ا ما.. ولو لم �حدث فإننـا لـن نذكرهم - « ال يهم.. سنغلبهم يوم�
وهكذا فال وجود لهم.. »

� هذا ال�ون.. »
- « اإل�سان مجرد طفل ��

- « �الم فارغ.. عمر ال�ون هـو عمـر وجـودە �ال�س�ة للو��
ى.. » ال���

� - « الصخور مليئة �عظام الديناصورات و(المستودون) ال��
عاشت ق�ل أن يوجد اإل�سان.. »

- « وهل رأ�ت أنت تلك العظام؟ �الطبع ال.. علماء القرن التاسع
ء.. �عد اإل�سان ال �

عوها.. ق�ل اإل�سان ال يوجد �� ع�� اخ��
ء.. » �

ء.. خارج اإل�سان ال يوجد �� �
يوجد ��

� األم�ال عنا.. » - « والنجوم؟ إنها شموس ع� �عد مالي��
ات - « النجـوم؟ ما ق�مة هذە الشعالت ع� �عـد �ضـعة ك�لوم��
� وسعنا ابت�ار علم فلك �د�ل؟ �مكن

منا؟ أتحسب أنه ل�س ��
أن نجعل النجوم ق���ـة أو �ع�دة حسب حاجـة الحزب.. هل

�س�ت التفك�� المزدوج؟ »
ا �القهر.. فاإلجا�ات ال��عة �سحقه رقد (و�ستون)شاعر�

ا.. ل�نه �ان �عرف أنه محق.. سحق�
� عالمنا هو تقدم للحصول ع� م��د من األلم

- « إن التقدم ��
والعذاب.. من دون العذاب ك�ف �س�طر ع� اإل�سان؟
الفالسفة القدا� أسسوا فلسـفاتهم ع� الحب والمساواة، ب�نما
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� عالمنـا لـن تكـون هناك
فلسفتنا تأسست ع� المقت.. ��

عواطف إال الخوف والغضب واالنتصار و�ذالل النفس.. لقد
� قطع عالقة االبن �األب وعالقة الرجل �المرأة.. لن

نجحنا ��
� المستق�ل لن

� زوجته أو ابنه.. ل�ن ��
يثق اإل�سان ثان�ة ��

�حتاج أحد إ� زوجة أو صديق.. لن �كون هناك حب إال حب
.. لن �كون هناك إخالص إال اإلخالص للحزب.. ال األخ األ���
فرحة إال فرحة الن� أمام عدو مهزوم.. لن نحتاج إ� العلم وال
ا  يهشم وجه�

ً
الفن.. لو أردت تخ�ل الغد فتخ�ل حذاء ثق��

ا.. يهشمه لأل�د.. (جولد شتاين) وأعوانـه س�ع�شـون لأل�د.. �� ���
ا موجودین � �شتمهم ون�صق عليهم ونف�ش س�كونون دائم�
.. ل�نك ستفعل مـا هـو أ��� من � عنهم.. أرى انـك �ـدأت تفهم��

� هذا العالم.. »
الفهم.. س�شارك ��

 وقال:
ً

نهض (و�ستون) قل��
- « ال �ستطيع.. »

- « ما الذي ال أستط�عه؟ »
ا ع� المقت والحقد.. لن يتحمل أحد - « لن تؤسس عالم�

ذلك.. سوف يتحلل هذا العالم.. سوف ي�تحر.. »
- « �الم فارغ.. أنت تعتقد أن المقت أصعب من الحـب.. لم ال؟

ولنفرض أن هذا صحيح فما الفارق؟ »
من جد�د تركت �لماته حالة من العجز لـدى (و�ستون).. �ان ال

ي��د الجدل �� ال يتعرض للقرص مرة أخـرى، ل�نـه قال:
ا ما سيهزمك.. الح�اة نفسها ستهزمك.. - « ال أعرف.. ل�ن ش�ئ�

الناس س�نهض وتعرف الحق�قة وتمزق�م.. »
- « هل ترى أي أثر �دل ع� هذا؟ »

- « ال.. ل��� أؤمن �قوة روح اإل�سان.. »
ا؟ »

�
- » وأنت تعت�� نفسك إ�سان
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- « نعم.. »
ا �قسوتنا وخداعنا؟ » - » وتعت�� أنك أع� منا مقام�

- « نعم.. أعت�� نف�� أع�.. »
� � تلك الل�لة ال��

.. إنه صوته ��
ً

ا مسج� هنا سمع (و�ستون) صوت�
ء �ما ف�ه القتل �

زار فيها (أو�را�ان) �ان �عدە �أنه س�فعل أي ��
والتخ��ب من أجل اإلخوة..

قال له (أو�را�ان):
� هذا

- » واآلن قـم من ع� ال��ر.. إذن أنت آخر إ�سـان ��
ي.. سأر�ك مـا صـرت إل�ه.. هلم ان�ع العالم ووارث الضم�� ال���

ث�ا�ك..«
ة � ال �ذكر إن �ان نزعهـا ط�لة تلك الف�� ن�ع (و�ستون) ث�ا�ه ال��
ا �خـرق صفراء م�سخة

�
أم ال.. تحت األوفرول �ان جسدە ملفوف

ا داخل�ـة.. رأى أن هناك مرآة ثالث�ة فدنا ض أنهـا كـانت ث�ا�� �ف��
منها.. وصدرت منه �خة ال إراد�ة..

ا �دنـو مـنـه.. مجرد منظرە مخ�ف ا منحن��  عظ�م��
ً

إنه يرى ه���
ول�ست فقط حق�قة أنه هو �الذات.. الوجـه �ـا�س نح�ل والفـم
مـمصـوص للداخل.. لقد تغ�� وجهـه أ�عـد �مراحـل مما تغ�� هو
� القاذورات توجد ندوب من الداخل.. جسدە قذر م�سخ و���
ا حمراء لجروح.. كتفـاە منحن�ـان لألمـام �ح�ث صار صدرە مقعر�

ا تحت ثقل الجمجمة.. وعنقه من�ن��
ا فماذا عنك - « قلت مرة إن وج�� - كعضو حزب - ي�دو مسن�
� أصابع قدم�ك.. انظر إ� القرحة أنت؟ انظر إ� �ل القذارة ب��
� قدمـك.. هل تعرف أنـك كـ��ـه الرائحة �ال��ش؟ ر�ما

الملته�ة ��
لم تعد تالحظ هذا.. انظر لهزالـك.. بوس�� أن �لت�� إبها��

�ع عنقك كـالجزرة.. � حول عضلة عضدك.. بوس�� أن ان�� وس�اب��

ا منذ جئت إ� هنـا.. �ن ك�لوجرام� لقد فقدت خمسة وع��
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ا؟ � ا �ق�ت لك؟ ع�� فقدت شـعرك �لـه.. افتـح فمك.. �م سن�
ة؟ » إحدى ع��

�ع أحـد القواطع، ثم أل�� �ه ع�� � فم (و�ستون) وان��
ومد �دە ��

الزنزانة..
ا فـإن ما تراە هو .. لـو كنـت أنـت إ�سـان�� - « هذا هو الرجل األخ��

اإل�سان�ة �لها.. واآلن ارتد ث�ا�ك ثان�ة.. »
ارتدى (و�ستون) ث�ا�ه والرثـاء يتمل�ـه علـى مـا وصـل إل�ه
جسدە.. وفجـأة من دون أن �عرف أنه فعلـهـا جلـس ع� األرض
ء قذر �

از.. �� � وراح ي��� �حرقة.. كـان �ـعـرف أنـه يثـ�� االشم��
.. ل�نه لم �ستطع أال �فعل.. نح�ل م�سخ ب��اب ممزقة ي���

- » أنت من فعل هذا بنفسـه �ا (و�ستون) �ـوم اختـرت أن تقف
ء �

�ناك.. وفعلت أنت �ل �� ضد الحزب.. نحن قد أهنـاك.. ��
ا للرحمـة.. وأفش�ت أ�ار �ل ممكن.. تمرغت ع� األرض طل��
ا لم تقم �ه؟ ا آخر واحد� ا.. هل تعرف اندحـار� شخص و�ك�ت ألم�

«
� الدم�ع وقال: نظر له من ب��

- « أنا لم أخن (جول�ا).. »
ا وقال: نظر له (أو�را�ان) مفكر�

- » صحيح.. صحيح.. أنت لم تفعل هذا �الذات.. »
غمر اإلجالل لـ (أو�را�ان) قلب (و�ستون) ثان�ة.. �ا لذ�ائه� �ا
� فهم ما �قال له. لقد ت�لم عنها.. ح�

لذ�ائه� لم �فشل قط ��
عن لقاءاتهما.. خ�انتها للحزب.. تعاملها مع السـوق السوداء..
عنوانها وعاداتها.. ل�نه لم �كف عن حبها.. بهذا هو لم �خنها..

(أو�را�ان) فهم هذا ع� الفور..
.. م�� �طلقون ع� الرصاص؟ » - « قل ��

ً
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.. أنت حالة صع�ة.. ل�ـن ال ً
ا ط��� - « ر�ما استغرق هذا وقت�

تقلـق.. سوف �شـف�ك و�� النها�ـة سـ�طلقون الرصاص عل�ك.. »
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع ع��
ا �عد يوم.. �دأت صحته تتحسن وازداد سمنة يوم�

الزنزانـة كـانت م��حة، ففيها فراش ووسـادة ومقعـد للجلوس
ا جد�دة � وأعطوە ث�ا�� عل�ه.. سمحوا له �االستحمام �ماء دا��
ا نظ�فة. لقد ضمدوا قرحة قدمـه �مرهم ملطف وركبوا له طاقم�

من األسنان الصناع�ة..
الطعام ج�د.. ثالث وج�ات مع لحم فـي الوج�ة الثالثة، �ل إنهم
سمحوا له ذات مرة �عل�ة تبغ، وقد حصل ع� ثقاب من
الحارس الصمـوت.. وقـد حـرص ع� أن �قسـم السجائر ل�دخن

نصف واحدة �عد �ل وج�ة..
ا �الشعور �ـأن قواە تعود � الفراش مستمتع�

راح �م�� الوقت ��
� آلخر يتحسس جسدە ليتأ�د مـن أن عضالته إل�ه.. ومن ح��
�
�� �

.. وراح �جرب الم�� ا أ�ـ�� تزداد استدارة وجلدە �غدو مشـدود�
الزنزانة ع� س��ل ال��اضة..

اآلن فقط �ان �درك سذاجة محاولته لمواجهة الحزب.. س�عة
طة األف�ار تراق�ـه �مـا تراقب الخنفسـة تـحـت أعوام و��
العدسـة.. مـا مـن فـكرة لم �عرفوها.. مـا مـن عمـل لـم �سجلوە..
�ـل إنـهـم أعـادوا الغ�ار األب�ض الموجود ع� غالف مفكرته..
ا ومـا �كـتـب عل�ه.. فأمسك �الورقة � �انوا قد أعطوە قلًمـا صغ��

وكتب عليها �حروف خرقاء:
الح��ة �� العبود�ة

ثم من دون لحظة توقف كتب تحتها هذە ال�لمات:
      5 =2+2                        

.. التار�ــــخ لـم يتغ�� قـط.. ء.. التار�ــــخ قا�ل للتغي�� �
لقد ق�ل �ل ��

(أوش�ان�ا) كـانت دوًمـا فـي حـرب مـع (إ�ستاس�ا).. ما أسهل
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ء ع� ما يرام.. �أنمـا �
األمر.. فقط اس�سلم ولسوف �كون �ل ��

ة ثـم فجأة أدرت ظهرك وس�حت معه.. كنـت تقاوم الت�ـار فـ��
ء.. �

فلم ي��دل ��
إن الغ�اء مهم للمرء مثل الذ�اء.. و�المثل �صعب الوصـول إل�ـه..

.. ر�مـا �عد سوف �عدمونه ل�ن ال توجد ط��قة لمعرفة م��
.. ر�مـا يرسلونه لمعسكر � ع�� دقائق ور�ما �عد ع�� سن��
اعتقال.. ل�نه �ان �عرف أنهـم ق�ـل إعدامـه س�كررون ذات دراما
� ال يت�لم عنها أحد ل�نها االعتقال من جد�د.. التقال�د ال��
مؤكدة، �� أنهم �طلقون عل�ك النـار فجأة.. ع� مؤخرة رأسك

وأنت تم�� من زنزانة إ� زنزانة..
ة ف�ك. تعلم أنـك �� تحتفظ �� فعل�ك ت أش�اء كث�� لقد تغ��
كه أن تدار�ه ح�� عن نفسك.. فقط اعـرف أنه موجـود ل�ن ال ت��
�خ�ج إ� السطح ع� أ�ة صورة ذات اسـم.. ال �جب فقط أن
تفكر �الش�ل الصحيح.. �ـل �شعر �الش�ل الصحيح.. تحلم

�الش�ل الصحيح..
ة � اللحظة األخ��

سوف �طلقون الرصاص. ولسوف تعرف ذلك ��
� هذە اللحظة فقط س�خ�ج �ل

اق الرصاصة لمخك.. �� ق�ل اخ��
المقت للحزب.. �ل ما كنت تخف�ه.. س�عرفون أنهم �سفوا

ا.. عندئذ تكون هذە �� الح��ة.. عقلك ق�ل أن �صلحوە تمام�
�
سمع صوت خطوات ثق�لة خارج الغرفـة، وانفتـح ال�ـاب المعد��

ثم دخل (أو�را�ان) الزنزانة.. خلفـه كـان ضا�ط شم� الوجه
وحراس ب��اب سود..

- « انهض وتعال هنا.. »
� وقال: نهض (و�ستون) فأمسك (أو�را�ان) كتف�ه ب�د�ه الق��ت��

 أحمق.. قـف وانظر
ً

.. �ان هذا عم� � خدا��
- » لقد فكرت ��

».. ��
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�
ثم صارت لهجته أهدأ:

ا.. قل �� وال ا عاطف�� - « أنت تتحسن.. ل�نك ال تحرز تقدم�
؟ » تكذب.. ما مشاعرك الحق�ق�ة نحو األخ األ���

- « أنا.. أ�رهه.. »
ة.. �جب أن - « تكرهه. عظ�م.. إذن جاء وقت الخطوة األخ��

� أن تط�عه.. »
.. ال �ك�� تحب األخ األ���

ثم دفع �ـ (و�ستون) نحو الحراس وقال:
- « غرفة 101.. »

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ون الفصل الع��
هذە الغرفة �انت تحت األرض �عدة أمتار..

� ج��ــها، ل�نـه لـم �ـلحـظ ما �ح�ط � الغرف ال��
�انت أ��� من �ا��

� أمامه، وع� �ل منهما �ه.. �ل ما الحظه هو أن هناك منضدت��
. تم تقي�دە إ� مقعد �ح�ث ال �ستطيع غطاء مـن الجـ�خ األخ��
ء.. ح�� رأسه.. وكـانت هناك وسادة خلف رأسه �

تح��ك ��
ترغمه ع� النظر إ� األمام..

�عد قل�ل انفتح ال�اب ودخل (أو�را�ان)..
� من ق�ل عـن مـحتـوى الغرفة 101 فقلت لـك إنك - « سألت��

� العالم.. »
ء �� �

تعرف اإلجا�ـة.. محتوى الغرفة هو أسوأ ��
ا صنـع مـن السلك.. ثم انفتح ال�اب ودخـل حـارس �حمـل شـيئ�
ا أو عل�ة ال �عـرف.. وخاصـة مـع الوضع الثا�ت الذي �ان

�
صندوق
عل�ه..

� الموت � العالم �ختلف من شخص آلخر.. ب��
ء �� �

- « أسوأ ��
ء �

ا أو ع� خازوق.. �ال�س�ة ل�عض الناس هو ��
�
ا أو غرق

�
حرق

ا.. » �س�ط ور�ما ل�س مميت�
 له مق�ض من

ً
ا مستط�� ء.. كـان جسم� �

اآلن رأى (و�ستون) ال��
أع� لحمله ومقدمته �ش�ه قناع لع�ة الش�ش.. والحظ أن
� �ل

ـا إلـى جزأ�ـن.. وهنـاك مخلوقات �� الشـيء مقسـم طول��
ان.. نصف.. إنها ف��

ان.. » � العالم هو الف��
ء �� �

� حالتك.. أسوأ ��
�� » -

هنا �دأ الرعب �جتاح (و�ستون).. ثـم فهم مع�� أن هذا القفص
ا.. �ش�ه القناع، فشعر �أمعائه �س�ل هلع�

�خ:
- « لن تفعل هذا� ل�س هذا بوسعك� »
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ا..
�
� �ستعملها أح�ان ت�لم (أو�را�ان) �ط��قة ناظر المدرسة ال��

ونظر إ� �ع�د �أنما �خاطب المشاهدين.
ا يتحـدى المـرء األلـم ح�� وهو

�
ا وحدە.. أح�ان - « ل�س األلم �اف��

� �موت.. ل�ن �ال�س�ة ل�ل إ�سان هناك ما يتجـاوز حد الج��
� أن تف�ش � �سقط مـن ج�ـل فل�ـس مـن الج�� والشجاعة.. ح��
ان ن�ع مـن الضغط ال �ستطيع عن ح�ل.. إنها غ��زة.. الف��

تحمله لهذا ستفعل ما نطلب منك.. »
- « ل�ن ما هو؟ ك�ف أفعل ما لم أعرفه؟ »

قال (أو�را�ان):
� هذە ال�قعة من المدينة آ�لة لحوم.. هـل تعرف أن

ان �� - « الف��
� و�ال ظفرت �ـه؟ األم ال تجرؤ ع� ترك رض�عها أ��� من دق�قت��

� م�� تكـون ضحيتها عاجزة.. » إن لديها حاسة خارقة لتب��
وحمـل القفص ل�صـ�ـر علـى �عـد أقـل مـن مـتـر مـن (أو�را�ان)..

- » ضغطت الرافعة األو�.. إن القناع س�ث�ت ع� وجهك �ال
� أضغط الرافعة الثان�ة ينفتـح ال�ـاب.. ستخ�ج هذە مخ�ج.. ح��
� ا ت�دأ �العين��

�
الوحوش الجائعة �أنها طلقات الرصاص.. أح�ان

ق الخدين لتلتهم اللسان.. » ا تخ��
�
وأح�ان

ان تعرف ما هو آت.. رائحتها ا، والف�� ا جد� �ان القناع اآلن ق����
ال���ــهة تز�م أنفه.. فأر عجوز ذو حراشف جـاء مـن ال�الوعات
�قف ع� القض�ان ي�شمم الهواء.. من جد�د اس��د الهلع �ـ

(و�ستون).. إنه معدوم الح�لة أع� �ال عقل..
: قال (أو�را�ان) �أنه �حا��

اطور�ة.. » � اإلم�� � الص��
ا �� ا شائع� - « �ان هذا عقا��

ان إال �أن �ان �فكر �المجنون. ال توجـد ط��قـة تق�ـه مـن الف��
ا آخر ب�نه و��نها.. �� ا ��� �ضع جسد�

هكذا �خ:
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- « افعلوا هذا مع (جول�ا)� افعلوا هذا مع (جول�ا)! ل�س أنا� ال
أ�ا�� بها� مزقوا وجهها حتـى العظـام.. ل�ـس أنا� »

ان.. خـارج حدود ا عن الف�� � ظلمات هائلة �ع�د�
�ان �سقط ��

ا ا �ع�د� ا �ع�د� ال�ون.. إ� الخلجـان مـا ب�ـن النجـوم.. فقط �ع�د�
ا.. �ع�د�

القفص ما زال �المس خدە، ل�نه سمع صوت (�ل�ك) فعرف أن
القفص ُ�غلق وال �فتح..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ون الفصل الواحد والع��
ا، وسقط شعاع شمس ا تق���� �ان مق� (شجرة ال�س�ناء) خال��
ة ع� منضدة مكسوة �الغ�ار.. �انت هذە الساعة الخامسة ع��

الموحشة، ومن شاشة تل�سك��ن خرجت موس�قا معدن�ة.
� � ركنه المعتاد يرمق �أسه الفارغة.. ومن ح��

جلس (و�ستون) ��
آلخر يرمق الوجـه الع��ض ع� الجدار المقا�ل:

األخ األ��� يراق�ك
.. ثم � الن�� � �مأل �أسه �ج��

�ما �قول التعليق.. وجاء السا��
وضع قطرت من زجاجة أخرى لها سدادة.. �ان هذا هو

الس�ار�ن بنكهة القرنفل.. الطلب المخصوص للمق�..
ا مـن وزارة السـالم.. إن ا أن �سمع ب�ان�� راح يرمق الشاشة.. متوقع�
�
األخ�ـار مقلقـة، فج�ـش (أيوراسـ�ا) (إن أوش�ان�ا �انت دوما ��

ا.. ي�دو أن حرب مع أيوراس�ا) يتحرك ��عة مفزعة جن���
�
ال�ونغو �انت م�ح قتـال، وأن (برازف�ل) و(لي��ولدف�ل) ��

خطر. ل�س الخطر هو فقد وسط إف��ق�ا، �ل إن حدود
� خطر..

(أوش�ان�ا) ذاتها ��
لقد ازداد سمنة منذ أطلقوا �احه واستعاد لونـه.. �ل إنه صار
� �مجلة التا�مز والشطرنج، وقد فتح المجلة

ا.. �أت�ه السا�� ورد��
ع� لغز شطرنج.. إنهم �عرفون عاداته..

� آلخر �قدمون له و�اته.. ال يهم.. من ح�� هو لم �عد �عد م��
قصاصة ورق م�سخة عليها أرقام �قولون إنها فاتورته ف�دفعها
 أقرب لل�طالة..

ً
ا.. عم�  مج���

ً
دون تدقيق.. إنه اآلن �مارس عم�

جاء الصوت من التل�سك��ن:
�
� غا�ة األهم�ة ��

- « مطلوب من�م التأهب لسماع أن�اء ��
ا.. » الساعة 30: 15.. أن�اء مهمة جد�
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شعر بتوتر.. مع�� هذا أن هذە األن�اء من الجبهـة، و�� س�ئة
ع� األرجح.. لو س�طرت جحافل (أيوراس�ا) ع� إف��ق�ا �لها

.. معنـى هـذا تدم�� � فمع�� هذا تقس�م (أوش�انا) إ� نصف��
� داخله.. ط�قات عدة ال

الحزب� وتصارعت عدة عواطف ��
ا.. � أيها �ان هو األ��� عمق� ا أن ت�ب�� �مكن ا�د�

� الغ�ار ع� المنضدة وكتب:
ا راح �ع�ث ب�ص�عه �� ال شعور��

=2+2
.. ً

قالت له: لن �صلوا ألعماقك.. ل�نهم وصلوا ألعماقك فع�
قال له (أو�را�ان): ما س�حدث لك هنـا س�ستمر لأل�د.. كـان هذا

ا.. حق�
ا.. لـم �عودوا �خشـونك وال يهتمون لقد قا�لها.. لم �عد هذا خطر�
� � الحد�قة وهو يه�ع �عين��

ا �� ا �ـارد� �ما تفعله اآلن.. كـان يوم��
� ال�دء

ة أمتـار.. لم يتعرفها �� � رآها ع� �عد ع�� ، ح�� � دامعت��
ومر بها دون التفات، ثم استدار و�ـدأ ي��عها.. لم تت�لم.. مشت
ا ع�� األعشاب �أنما �� تحاول التخلص منه.. �ان الطقس �ارد�

وال��ــــح تصفر ع�� الغصون..
ات صوت ال توجد هنا تل�سك��ن، ل�ن هناك �التأ��د مك��

ات.. ل�ن ال يهم.. و�ام��
عرف ما تغ�� فيها.. �ان وجهها أ��� ���ة، وهناك ند�ـة ع�

جبهتها �خفيها شعرها..
� عي�يها نظرة تو��

لم �حاوال ال�الم ولم �لمسها.. فقط رأى ��
�المقت أو االحتقار..

قالت له �جرأة:
- « أنا خنتك.. »

ونظرت له �كراه�ة من جد�د.. وقالت:
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ء ال تط�قه تقول لهم: ال تفعلوا هذا.. �
- « حينما يهددونك ���

ا آخر سواي.. وتقنع نفسك �أنك لم تعن ما قلـت خذوا أحد�
ا.. لحظتها ال ت�ـا� و�نما كنت تخدعهم.. هذا ل�س صح�ح�

كوك وشأنك.. » لحظة �من تحب.. �ل ما ت��د هو أن ي��
كوك وشأنك.. » - « �ل ما ت��د هو أن ي��

ء ذاته.. » �
- « و�عد هذا ال �شعر نحو ذلك الشخص �ال��

و، ونهضت.. فقال لها: ا عن اللحاق �الم�� قالت ش�ئ�
� ثان�ة.. »

- « سنلت��
� ثان�ة.. »

- « نعم.. سنلت��
و، ل�ن الفكرة �ـدت لـه ال تطاق.. لم أراد أن يرافقهـا لمحطة الم��
ا مثل العودة إ� المق�.. فجأة �دا له أ��� األما�ن �كن ي��د ش�ئ�

� نحو المنضدة ورقعة الشطرنج.. جاذب�ة.. �شعر �الحن��
ة من هكذا سمح لنفسه �أن ينفصل عنها وسط مجموعة صغ��
.. ثم نظر � الط��ق العك��

ا �� الناس.. ثم أ�طأ فاستدار متجه�
ا ل�نه لم � ع�� ماش�� � الشارع أ��� من اث��

للوراء.. لم �كن ��
يرها..

ا.. لحظتها ال ت�ا�� لحظة �من تحب.. �ل - « هذا ل�س صح�ح�
كوك وشأنك.. ».. هو لم ي�ال فقط.. �ل تم�� ما ت��د هو أن ي��

أن تكون �� م�انه..
� وزارة

� لجنة فرع�ة من لجنة فرع�ة ��
 ما ��

ً
�ان �عمـل عمـ�

الحق�قة، تراجع الط�عة الجد�دة من قاموس اللغة الجد�دة..
� وضع الفاصلة داخل

�قدم تقار�ر عن أش�اء مثل هل ي����
� لجنة الفاصلة..

األقواس أم خارجها.. �ان هناك أر�عـة مثلـه ��
� �أنه ال ف�� وكـانت هنـاك أ�ـام �جتمعون فيهـا و�نفصلون مع��

يوجد ما �فعلون..
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� دوى � المق�، ح��
ظل يرمق لغز الشطرنج ح�ث جلس ��

� �دوى صوت نف�� عـال �خرق الهـواء.. الن�� ال�ـد مـن ن� ح��
النف�� ق�ل األخ�ـار.. ح�� السقاة توقفـوا وأرهفوا السمع..

اآلن جـاء صـوت مـن التل�سك��ن ل�ن �ان من العس�� ت�ینه وسط
صوت التهل�ل من الخارج.. لقد حدث ما توقعه �الض�ط..
�ة مفاجئة لمؤخرة خطوط أسطول �حرى عمالق قد وجه ��

العدو.. وراحت ع�ارات تدوى مثل:
ات�ج�ة واسعة......... ت�سيق �ـارع........ ه��مة - « عمل�ة اس��
....... الس�طرة ع� إف��ق�ا منكرة...... نصف مليون أس��
� تار�ــــخ

�لها......... الحرب دنت من نهايتها..... أعظم نصـر ��
�ة.. » ال���

راحت قدماە تتحر�ان من تحت المنضدة.. �ان يركض مع
� العمالق الذي �ح�� العالم� � الشارع.. األخ األ���

الجم�ع ��
� حطمت جحافل آس�ا نفسها عليها.. منذ ع�� الصخرة ال��

دقائق �ان ي�ساءل إن �انت األخ�ار من الجبهـة تع�� الن� أم
� وزارة الحب، ل�ن

ة منذ �ان �� ت أش�اء كث�� اله��مة.. لقد تغ��
التغي�� األ��� لم �أت إال اآلن..

ء عن أي �
ف ��ل �� � وزارة الحب.. �ع��

�ان يرى نفسه اآلن ��
� ضوء

�� �
� ممر أب�ض ع��ض �أنما هو �م��

�� �
واحد.. �م��

ق ظهرە.. ا تخ�� � � تمناها كث�� الشمس.. والرصاصة ال��
� سنة .. لقد احتاج إ� أر�ع�� ونظر إ� الوجه الهائل لألخ األ���
� �دار�ــهـا هـذا الشـارب األسود.. أواە �� �عرف ن�ع االب�سامة ال��
ع� سوء الفهم القا�� عد�م الجدوى� أواە ع� المن�� اإلرادي
ا عن الصدر الذي �ح�ك� وتدحرجت دمعتان لهما نكهـة �ع�د�
ء �

ء ع� ما يرام.. �ل �� �
� أنفـه.. ل�ـن كـل �� )علـى جـان�� � (الج��

ع� ما يرام..
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لقد انتهت المعركة.. وانت� ع� نفسه..
.. لقد أحب األخ األ���

 

جورج أورو�ل
1944

 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

الفصل العا��
الفصل الحادي ع��

� ع��
الفصل الثا��

الفصل الثالث ع��
الفصل الرابع ع��

الفصل الخامس ع��
الفصل السادس ع��

الفصل السابع ع��
الفصل الثامن ع��
الفصل التاسع ع��
ون الفصل الع��

ون الفصل الواحد والع��
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Notes

[←1]
1991 ..( (العرب ونك�ة ال���ت).. مكت�ة (مدبو��
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[←2]
أذكر القارئ أن (أو�را�ان) هو عضو الحزب المهم، الذي �شعر (و�ستون) �أن والءە - ر�ما - ل�س

 للحزب.
ً

�ام�
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة
، من منطلق � نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

. طب���
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
           العدد رقم (52)

 
 
 
 
 

� د�ك مو��
 

�قلم: هرمان ملف�ل
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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..المؤلف
هـو أد�ب أم��كـي ارت�ـط اسمه �ال�حر، و�صفة خاصـة �قصته
� صدرت عـام األشـهـر (مـ��ـي د�ـك - MOBY – DICK ) ال��
� األدب األم���� علـى

1851، وانتـي ق�ـل إنـهـا أعظم روا�ة ��
اإلطـالق.. الحق�قـة أن هنـاك ثالثـة كتـاب أم��كي�ـن ارت�طوا

�ال�حر �شدة:
� هو ه�منجواى صاحب (العجوز

األول هو ملف�ل والثا��
وال�حر) الغن�ـة عـن أي تع��ف، والثالث هو بي�� ب�ش� الذي
ارت�ط اسمه �قصص (األعماق) و(فكـان) و(الج��رة)1.. الحق�قة
.. ر�ما أ��� من

ً
، و�لل قدم�ه فع�

ً
� ال�حر فعـ�

أن الثالث توغل ��
� حد

ة �� أي �اتب آخر، ل�نه �ما نعلم ا�ت�� �المغامرة المث��
�ة.. لقد ذاتها.. ب�نما اهتـم (ه�منجـواى) و(ملف�ـل) �ـالنفس ال���

� نفوس أ�طالهما..
ذه�ا إ� ال�حر ل�غوصا ��

ا من � عام� ا إال �عد ثالث�� � د�ك) - نجاح� لم �لق ال�تاب - (مو��
� �ان اسمها ة لملف�ل، وال�� صدورە، إال أن القصة األخرى الشه��

ا وقت صدورها. � ا كب�� (تای�� - 1846) القت نجاح�
� مدينة (ني��ورك) ألسـرة مـن التجار،

ولد (ملف�ل) عام 1819 ��
�
أفلس والدە وجن ومات �ل هذا ب�نما �ان (ملف�ل) الصغ�� ��

ا ة، وقد أصابته الح� القرم��ة فس��ت ضعف� سن الثان�ة ع��
� عدة وظائف ل�ن نهمـه للقراءة

� ��ە، وتنقل (ملف�ل) ��
ا �� دائم�

لم يتوقف قط، والتحق �ال�ح��ة األم��ك�ة، وجاب العالم بهذە
( � �اسم (تـای�� الط��قة، وقد تعرف أ�لة لحوم ال��� المعروف��
ة أثناء عملـه فـي جـزر (مارك�ساس)، وعنهم كتب روا�ة شه��

ا. جد�

ً
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ا ال �أس �ه ، ونالت قسط�
ً

� ب��طان�ا أو�
�� ( � صدرت روايته (تاي��

� (أوموو - 1847) عن تجار�ه
من النجاح، ثم أصدر كتا�ه الثا��

� ب��طان�ا أ���
�ا)، وعامـة كـان نـجـاح (ملف�ل) �� � � جزر (بولين��

��
� وطنه.

من نجاحه ��
� (ماسا�شو�س�س) أطلق عليها

عام 1847 تزوج وابتاع مزرعة ��
اسم (رأس السهم) ل�كـون جـار األد�ب األم���� العظ�م (ناتان��ل
ا هوثورن)، و�� حـد مـا يراهما دارسـو األدب األم���� ثنائ��

متقـارب األف�ار والم�ـول.
� د�ك) �انت الروا�ة تتحدث عن ص�د � كتب ملف�ل (مو�� وح��
، ل�ن (هوثورن) العظ�م الحيتان �التفص�ل و�ش�ل ش�ه مدر��
ا عن � أقنعه �أن �جعل منها ملحمـة رم��ة عم�قة، ال تختلف كث��
المالحم القد�مة، وتحمس (ملف�ل) للفكرة إ� حد أنه �ان
� فوهة بر�ان

� ال�تا�ة و��خ: «أعطو��
� اليوم �له ��

�ق��
ة� ». إن الروا�ـة مليئة �الشعر وف) ألستعملها �مح�� � (ف��
، ودائرة معارف �املة عن والحوار الم��� واألدب ال�سج���
ا من مذكرات �حارة سفن الحيتان، ومقتطفات ط��لة جد�

 شد�د ال�ثافة.
ً

الص�د، إ� حد �جعلها عم�
) و(أوموو).. � علـى كـل حـال خي�ت الروا�ـة أمـل مـن أح�ـوا (تـاي��
.. فالقصة مليئة �الغموض � ولم �فهمها أحد سوى نقاد قل�ل��
� (أهاب) ال�طل هو خل�ط من ي، و�اب�� � والشكسب��

الفلس��
� (ما��ث) والش�طان.. واالسم نفسه هو اسم أحد ملوك ب��
� � التوراة الذي ارتد عن دينـه وراح �ع�د اإلله الوث��

إ�ئ�ل ��
(�عل)، وقد غرق النقـاد فـي تفس�� المقصود �الق�طان.. هل هو
�
رمز لجنون ال�حث عن الذهب؟ هل هو معادل (برومثيوس) ��

�ن؟ األساط�� اإلغ��ق�ة؟ هل هو نذير �دكتاتور�ات القرن الع��
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هل يرمز لمحاولة تحدى اإل�سان لقدرە أو الطب�عة العات�ة؟ أم
ا؟ هو - ب�ساطة - مـجـرد ق�طان �طارد حوت�

إن الف�لم الرائع الذي قدمه (هوستون) عن الروا�ة عام 1956
ا، وقد جعلنـا ن�ساءل عمن �لور غموض الروا�ة المقصود ج�د�

ا: الق�طان أم الحوت؟ � األ��� ��
ا، و�دأت حالته إال أن قصص (ملف�ل) التال�ة لم تلق نجاح�
� الماد�ة والصح�ة تتدهور.. ولـم تتحسن أحواله المال�ـة إال ح��

� (ني��ورك). وتو�� عام 1891
� الجمارك ��

 �مف�ش ��
ً

وجد عم�
ا وصار �ل فلم �لحظ أحد وفاته. واليوم اختلف األمر تمام�
ا قدر هذا ال�اتب � العالم �عرف ج�د�

�ة �� � دارس للغة اإلنجل��
ا ال ا، �ل إن عدد� العظ�م، ومزرعتـه (رأس السهم) صـارت متحف�
� تقرؤها اآلن أعظم - ون هذە الروا�ة ال�� �أس �ه من النقاد �عت��

وأصعب - روا�ة أم��ك�ة ع� اإلطالق..
جمة مليئة �الت�ف، ر�ما إ� أق� حد � أن أقول إن هذە ال��

���
عرفته هذە السلسلة.. مع الحفاظ قدر اإلم�ان ع� انتظام
ال�د، ألن الروا�ة �الغة الطول والتعق�د، وكـل مـن قرأها �لغتها
جمة األصل�ة �عرف مع�� ما أقول. �مع�� آخر: مـن �قرأ هذە ال��
� �المائة مـن روح وأسلوب س�عرف خ�ط القصة مع خمس��
الروا�ة األصل�ة، و�� ل�ست �الصفقة الخا�ة، أما المهتمون
ادة أو قراءة أعمال هذا األد�ب �لغتها األصل�ة ف�مكنهم � �االس��

ء تق���ا: �
ال�دء بهذا الموقع؛ فهو �حوي �ل ��

h�p://www.melville.org
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أهم أعمال ملف�ل:
- تای�� 1846
-  أومو 1847

ن 1849 - الرحلة األو� لردب��
ة الب�ضاء 1850 -  الس��

� د�ك (أو الحوت) 1851 - مو��
1853 � - ال�اتب العمو�� �ارتل��

- خزاف إ�ائ�ل 1855
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصـل األول
� األفق:

�اب ��
 

� (إسماع�ل).. منذ أعوام - ال يهم �م عددها - لـم �كن م�� سم��
� ع� مـال أو كـان م�� أقل القل�ـل منـه، وال شـيء �سته����
ال�ا�سة، فقررت أن أ�حر ع�� العالم، حينمـا أشعر �التجهم حول
� أجد نف�� ، وح�� � رو��

�� ( � أشعر برط��ة (نوفم�� ثغري، وح��
ا أمـام مـخـازن األ�فان وألحق ��ل جنازة أراها، أتوقف تلقائي��
� الجمـ�ح، فأحتاج إ� منع نف�� �القوة من الركض � يتمل��� وح��
� الشوارع، و�طـارة ق�عات الناس من فوق رءوسهم؛ فإن�� أعرف

��
أن الوقت قد حان للعودة إ� ال�حر �أ�ع ما أستطيع.

� شجاعة فلسف�ة أل��
هذا هو �د��� لما فعل (�اطو Cato) 2ف��

ء �
� هذا ��

بنفسه فوق حد س�فه، أما أنا فأركب السفينة، ل�س ��
مدهش.. و�درجة ما �حمل أ��� الرجـال المشاعر ذاتها نحو

المح�ط، و�ن �درجات متفاوتة.
� �ح�طها الثبج اآلن أقدم لك مدينة (مانهاتوس) الساحل�ة ال��
� تأخذك الشوارع أو إ� ال�حر، وسفن التجار، عـن ال�سار وال�م��
�
انظر إ� زحام الناظ��ن إ� المـاء.. تجـّوب المدينة الحالمة ��

ع� س�ت، فماذا ترى؟ ترى اآلالف فوق اآلالف من الرجال
� ث�اب ال�حارة.. �عضهم �جلس فوق الدعامات،

�� � الفان��
. ثـم تـرى � و�عضهم ينظر من فوق أبراج سـفن جاءت من الص��
� إ� � مك�ل�� رجـال ال�ا�سة الذين �طـوون أساب�عهم جالس��
الم�اتب، مسـم��ن علـى المناضد.. ك�ف هذا؟ أين ذه�ت
اء؟ ل�نهم يهرعون إ� ال�حر.. ف�شعر �أنما الحقول الخ��

� بوصلة �ل السفن الواقفة هنا..
�جتذبهم المغناط�س ��

ً
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�
� ع� قدم�ـه.. ولسـوف �قتادك ��

 شـارد الذهن �م��
ً

دع رجـ�
ا.. ا طب�ع�� � يرسم لك منظر� النها�ة إ� ال�حر.. دع أب�ع الرسام��
كز عينا الرا�� مهما �لغت براعته فإنه ال ق�مة للوحة ما لم ت��

الراقد تحت شجرته ع� مجرى الماء..
 من الرمال، فهل كنت �سافر

ً
لو �انت شالالت (ن�اجرا) ج�ا�

� سل�م الجسد سل�م مئات األم�ال لت��ها؟ لماذا �ملك �ل ص��
� أن �ذهب إ� ال�حر؟

الروح تلك الرغ�ة المحمومة ��
� رحلتك األو� بتلك الرجفة الصوف�ة، ح�ـن

ألم �شعر ��
ونك أن سفي�تك ابتعدت عن األرض؟ لماذا ع�د الفـرس �خ��
ا؟ وماذا عن قصة ە اإلغ��ق إله� القدا� ال�حر؟ ولماذا اعت��
� الماء فلم �ستطع

(نرجس Narcissus)؟ الذي فت�ته صورته ��
الظفر بها، من ثم ق�� ع� ح�اته هناك..

� �ل األنهار والمح�طات.. إنها
� نراها �� إنها تلك الصورة ال��

صورة شبح الح�اة الذي ال �مكن اإلمساك �ه.. وهـذا هو مفتاح
ء.. �

�ل ��
، � � عي��

� أذهب لل�حر �لما شعرت �ض�اب �� � أقول إن�� وح��
� ال أر�د أن �فهـم أحـد أن�� أذهـب لل�حر ، فإن�� � تنف��

وع� ��
�مسافر، إن ر�اب السفن �صـابون �ـدوار ال�حـر و�حملون

حقائب، و��شاجرون وال ينعمون بوقتهم دق�قة..
ا وال كومودور وال ط�اًخـا.. إن��

�
� ال أقصد ال�حر ق�طان �ما أن��

أترك (ه�لمان) هذە المناصـب لمن ي��دونها.. �ال�س�ة �� أنا
أمقت كـل الرسم�ات مهمـا كـانت، و�رغم أن مهنة الط�اخ ال
�

� الدجاج.. برغم أنه مـا إن يتم ��
� أ�رە �� �أس بها، فإن��

، و�ضاف ال��د والتوا�ل له، فإنك لن تجد من
ً

الدجاج فع�
. ام أ��� م�� يتحدث عن الدجاج المشوى �اح��
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ا.. برغم أنهم ا �س�ط� ـار� � أقصد ال�حر فأنا أقصدە �ـحَّ ال.. ح��
� � أتواثب من صار� إ� آخر �أن�� � و�جعلون�� � و�زجرون�� �أمرون��

� مايو.
� م�ج ��

جندب ��
�اء � ال�دا�ة ال �شعر ��ور لهذا.. إنـه �مس إحساسك �ال���

��
خاصة لو جئت من أ�ة ع��قة ع� ال�ا�سة.. واألسوأ لو كنت -
ا مما �جعل أطول التالم�ذ ا ر�ف�� � هذا - معلم�

ق�ل أن تتورط ��
ا إن التغي�� لشد�د ل�ن �عان قامة �حنون رءوسهم أمامك، حق�

ما يزول هذا االمتعاض مع الوقت.
� أن أح�� مك�سة وأنظـف سطح السفينة؟ � أن �طلبوا م��

ماذا ��
� عند هللا؟ من منا ل�س

ا�� � ا أو �قلل م��
�
� أقل شأن هل هذا �جعل��

� � الض�ـاط فإن�� .. لهذا مهما طلب م�� وو�خ�� ا؟ قل �� ع�د�
أعرف أن هذا ال �أس �ه.. �لنا عب�ـد �ش�ل أو ��خر سواء ع�
، وعلينـا أن ن��ت ع� أ�تاف �

��� � � أو الميتاف��
المستوى ال�د��

.. �عضنا، ونر��
�اإلضافة لهذا أرى ال�حر برؤ�ة �حار ألنهم �دفعون لل�حـار ثمن
ا، وع� العكس.. المسافرون �دفعون، معاناته للمساف��ن مل�م�
� أن تدفع وأن �دفع لك�� مـن المث�� أن ترى وما أ��� الفرق ب��
ا تؤمن أن المال � المال ممتع، برغم أن الناس جم�ع�

�م أن تقا��
حاب الذي هو س�ب مشا�ل العالم.. غ��ب أن ترى مدى ال��

�سلم �ه أنفسنا إ� الخراب�
ا � لمهنة ال�حار، فهو أن�� أتل�� الهواء نق�� ًأما آخر أس�اب ح��
ا، ب�نما الق�طان أو أم�� ال�حـر يتلقـى هـواءە مستعم� طازج�

�عدما است�شقه ال�حارة.
أما لماذا قررت أن أركب ال�حر هذە المرة ع� سفينة ص�ـد
� س�طرت ، وال�� َّ �

� تتح�م �� حيتان، فهذا �عود إ� �د القدر ال��
، ف�� من �عرف اإلجا�ة ع� األسئلة، �

� ح�ا��
ء �� �

ع� �ل ��



5811

� � �
� أختار هذا الدور � جعلت�� وأعتقد أنها ز��ت �� األس�اب ال��

� الحرة.
ا ط�لة الوقت أن االخت�ـار تـم ب�راد�� �الذات، حاس��

� هذە األس�اب وأهمها فكرة الحوت العظ�م ذاتها.. هذا من ب��
الوحش الهائل الغامض حرك �ل فضول لدى.. ال�حـار القص�ة
� ال �مكن المتوحشة ح�ث �سبح، والمشاهد واألصوات ال��
� ال�حـار الجن���ـة.. إن الرغ�ـة فـي األش�اء ال�ع�دة

وصفها ��
� ال�حـار الممنوعة.. وأه�ط فوق

ا.. أحب أن أ�حر �� � دوم� تعذب��
الجزر المتوحشة.

لهذا رح�ت برحلة ص�د الحيتان.. وانفتحت أبواب سدود العالم
� أعماق رو�� موا�ـب مـن الحيتان،

السحرى، ومنها طفت ��
ا �غ� رأسه �ك�ـود، �أنه ج�ل

�
ا عمالق ووسطها أرى ش�ح�

� الهواء.
جل�دي يرتفع ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
الفصـل الثا��

� الحانة
��
 

� العت�قة ودسستها تحت � حقيب��
�� � ا أو اثن�� وضعت قم�ص�

ا
�
، ثم اتجهت إ� (ك�ـب هـورن) والمح�ـط الهـادي تار� ذرا��

مدينـة (مانهـاتو) الطي�ـة، ووصلـت إلـى (نيو �دفورد).. �انت ل�لة
�د المتجهة إ� � أن سفينة ال�� ، وضا�ق�� � د�سم��

س�ت ��
(نـانتوكت) قد أقلعت.. وأنـه ما من س��ل سوى االنتظار ح��

ء �مت ل- (نانتوكت) �صلة، �
ا ��ل ��

�
يوم االث��ـن، كنـت مفتون

برغم أن (نيو �دفورد) قد احتكرت مهنة ص�د الحيتان، ل�ن
(نانتوكت) ظلت تمثل األصل الساحر لهذە المهنة. إنها الم�ان
� أم���ا. من أين إن لم �كن من

الذي ُعلق ف�ه أول حوت ص�د ��
� قوار�ــهم

(نانتوکت)، خ�ج هؤالء الرجـال الحمـر األصليون ��
ة، ل�ص�دوا إفعوان ال�حر؟ الصغ��

� (�دفورد) ق�ل أن أتجه إ�
اآلن �ان أما�� يوم ول�لتان ��

مقصدى، �انت الل�لة ت�دو كئ��ة مقلقة.. �ـاردة خال�ـة مـن
ا هنا.. تحسست جی�� فلـم � ال أعرف أحد� البهجة، خاصة أن��
أجد إال �عض قطع الفضة.. إذن إ� أين تذهب �ا إسماع�ل؟

� الجنوب.. فأين تم�� الل�لة؟
� الشمال والظالم ��

الجهامة ��
ا.. ا أو غالي�� � الشوارع أتحا�� �ل خان �دا �� فاخر�

مش�ت ��
وهكذا �الغ��زة وجدت أن�� أتجه نحو ال�حر، ح�ث هناك

�التـأ��د أرخص - ما لم تكن أسعد - الحانات.
� �ا للشوارع المخ�فة� كتل من الظالم ال الب�ـوت علـى جان��

الط��ق..
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ا، ورفعت ا شاح�� � النها�ة وصلت قرب الميناء فوجدت ضوء�
��

ا أب�ض ي�بثـق، وقد كتب
�
رأ�� ألرى الفتة عليها رسم �مثل دخان
.( � عليها (حانة زف�� الحوت - بي�� كوف��

)؟ هذا اسم يو� �ال�شاؤم ل�نـه شـائـع فـي (نانتوکت)3.. � (كوف��
) هـذا مـن هنـاك.. وأدركت من فقر الالفتة ل��مـا جـاء (ب�ـ��
� �س� � ذاته أن هذا المكـان رخ�ص، ال��ــــح ال�� والب�ت الخش��
� �قـول

(إيورو�ال�دون) قاس�ة تعصف محدثة صوت عواء �ذكر��
� أن �شاهدها من وراء نافذة قد�م: �ختلف استق�الك لل��ــــح ب��
� أن �شاهدها من وراء � الزجـاج، و��� مغلقة والثلج ع� جان��
� �� عيناك.. هذا صحيح.. أنا ب�ت وعيناى نافذتان.. النافذة ال��

ل�ن ال وقت لهذا ال�الم اآلن.. نحن ذاهبون لص�د الحيتان..
َر ما هذە الحانة..

َ
دعنا نزل الثلج عن أقدامنا المتجمدة ون

ما إن تدخل الحـانة، ح�� تجد ال�ث�� من خشب ال�لوط الذي
�ذكرك �أعمال نحت قد�ـم م��، هناك لوحة ز���ـة �غطيها
الدخـان �عنا�ة، �ح�ث إنك تحتاج ألن تراها عدة مرات، و�سأل
ان عنها إ� أن تصل لفهم ما الموجـود فيها، ع� الجدار الج��
ات الرماح والهراوات، �عضها مزدان �أسنان المواجـه ترى ع��

، ح�� حادة �أنه مشط مـن عـاج، و�عضها مزدان �شعر آد��
ا ي��� لت�ساءل عن أ�ل لحوم ال��� العمالق الذي خ�ج يوم�

الموت �أسلحة كهذە..
هناك عظمة مقوسة عمالقة لحوت تم وضع ال�ـار فيهـا، �أنما
زجاجاته �� أسنان هذا الوحش.. وعدد من ال�حارة الش�ان،
�ح�شدون حول منضدة يتفحصون عينـات مـن الص�د، ف�حثت
� المب�ت عندە.. قال ��

� أرغب �� ته أن�� عن صاحب الخان، وأخ��
إن الم�ان ممت�� �ال�امل.
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اض ع� أن �شارك أحد رماة - « ل�ن.. انتظر.. ل�س عندك اع��
ا لص�د الحيتان، (الح��ون) فراشه.. أل�س كذلك؟ ما دمت ذاهب��

فعل�ك أن تعتاد هذا.. »
قلت له إن�� لم أعتد قط أن أنام مع أحـد فـي فـراش واحد، فإن
ا؛ فهذا يتوقف ع� را�� الح��ون نفسه، لو لم �كن كنت مرغم�

م فراشه. اض فأنا أق�ل مشاركة أي رجل مح�� لد�ه اع��
قال الرجل:

- « ظننت هذا.. هلم اجلس.. عشاء؟ هل ت��د عشاء؟ س�كون
« ..

ً
ا حا� معد�

ً�عد قل�ل نادوا أر�عة رجال منـا إ� الغرفة المجاورة.. كـانت �ـاردة
مثل (أ�سلندا)، ألن صاحب الخـان قـال إنـه ال �ملك ما�
، فعقدنا أزرار ث�ابنا، � للتدفئة.. لم تكن هناك سوى شـمعت��
ا.. ورفعنا لشفاهنا أقداح الشاي الساخن.. ل�ـن الطعام �ان رائع�
ا و�طاطس فقط.. �ل زالب�ة كذلك� ر�اە� زالب�ة ل�س لحم�
للعشاء� والتهـم �حـار شـاب ال�ث�� منها، فقال له صاحب الحانة:

ا.. » � منامك حتم�
ا �� ى �ابوس� - « أيها الشاب.. س��

قلت له:
- « �ا صاحب الخان.. ك�ف ي�دو را�� الح��ون هذا؟ »

ا �الموقف، وقال: �دا � مستمتع�
- «آە.. إنه شاب كـالح الوجـه وال �أ�ل الزالب�ـة.. ال �أ�ل إال

ائح اللحم و�فضلها ن�ئة� » ��
- « �ا للش�طان� وأين هو؟ هل هو معنا هنا؟ »

ا.. » � ق����
- « س�أ��

�دأت أقلـق �صدد را�� الح��ـون (�الح الوجـه) هـذا وقررت أنـه
لـو كـان ع� المب�ت معه، ف�جب أن �دخـل الفراش و�نام ق��.



5815

� مراق�ة
� الل�ـل ��

انت� العشاء فعدنا إ� ال�ار، وأزمعت أن أق��
هؤالء القوم.

،( � � هذە اللحظة وصلت سفينة ص�د حيتـان مـن جـزر (ف���
��

و�ان هذا الخان هو أول موضع �دخلـه �حارتها.. فال عجب أنهم
ادور).. �دوا والجل�د يتخلل ِلَحاهم �أنمـا دب�ة قطب�ـة من (ل��

و�عان ما عمت الضوضاء والصخب..
 أم�ل إ� العزلة، ال ي�دو

ً
� هؤالء ال�حارة رج� ولقد الحظت ب��

.. أثار هذا الرجل �  إ� أن �عكر صفو رفاقه بوجهـه الرص��
ً

م�ا�
�
�� �

ان��ا�� لحظتها، ل�ن ألن األقدار �انت ترتـب أن �كون رف���
. � سأصفه بتفص�ل أ��� السفر، فإن��

 بهذا
ً

�ان طوله ستة أقدام، وله كتفان ن��لتان.. لـم أر رج�
ا التك��ن العض�� مـن ق�ـل.. وجهـه قـاتم ممـا �عطـى أسنانه ب�اض�
، وقد اخت�� وسط � � ت�لـم �شـى �أنـه جنو�� غ�� معتاد، صوته ح��

الزحام، و�دا أن الرجال �فتقدونه فراحوا يتصا�حون:
- « (�ل�نجتون).. أين (�ل�نجتون)؟ »

واآلن تجاوزت الساعة التاسعة وهـدأ هـذا الصخـب.. و�دأت
� أزمعتهـا ق�ـل دخـول ال�حارة.. ال أحد � نف�� ع� الخطـة ال�� أه��
ا آخـر الفـراش.. �ل إنك ال تطيق أن �طيق أن �شارك شخص�
�شارك أخاك فراشه.. ال أعرف الس�ب ل�ن الناس �حبون
� ينامون، وحينما يتعلـق األمر �النـوم مع غ��ب الخصوص�ة ح��
� �لدة غ���ـة.. وهذا الغ��ب �قذف الح��ون،

� حانة غ���ة ��
��

�
ا �� اضك ع� الفكرة.. إن ال�حارة ينامون جم�ع� ا�د اع�� � عندها ي��

� النها�ة لك ك�س نومك وغطاؤك الخاص..
م�ان واحد، ل�ن ��

� النظافة..
وال أحسب أن را�� الح��ون هذا س�كون آ�ة ��

قلت لصاحب الحانة:



5816

� �صدد النـوم مـع را�� ت رأ�� - « �ا صاحب الحانة.. لقد غ��
الح��ون.. سأنام هنا ع� هذە الدكة.. »

ا.. ا ل�ص�� �� فراش� ا خش��� � أن �ح�� لوح�
هنا فكر الرجل ��

اب، وهو مقطب الوجـه  ونظف الل�ح من ال��
ً

أح�� مند��
� �الفعل لم أستطع أن أصل إ� وضع مناسب للنـوم، كقرد.. ل���
� �انت و�ان الهواء ال�ارد ي��ب من النافذة.. ب�نما إحدى الدكت��
أق� من الالزم واألخرى أضيق من الالزم، ورحت أفكر �أنه من
األفضل أن أنتظر ح�� أرى را�� الح��ون هذا.. فل��ما �دا ��

ا.. لط�ف�
ل�ن الساعة �لغت الثان�ـة عشـرة ولـم �ظهـر رامـى الح��ون هذا،
� النوم إ� هذا الحد..

ا يتأخر �� وسألت الرجل عنه.. هل هو دائم�
فضحك ضحكته المكتومة وقال:

ا.. ل�نه ا و�نام م�كر� - «�العكس.. هو طائر م�كر.. �صحو م�كر�
الل�لة ذهب للتجارة.. وال أعرف لماذا �حق السماء قـد تأخر إ�

هذا الحد.. ر�ما ال �ستطيع أن ي�يع رأسه.. »
: � تصاعد غض��

؟ » � تحكيها �� - «ال �ستطيع بيع رأسه؟ ما هذە القصة ال��
ته أنه لن ي��عه هنا.. فالسوق .. وقد أخ��

ً
- « القصة هكذا فع�

مزدحم �ال�ضاعة.. »
صحت:

- « �مـاذا؟ »
� العالم؟ »

ا.. أال ترى ال�ث�� من الرءوس �� - « �الرءوس ط�ع�
« � ة أو أخ�� - « ألن تكف عن المزاح؟ أنا لست معدوم الخ��

� اللون، لو سمعك - « ال أعـرف لونـك ل�ن أؤكد أنك س�نت� ب��
را�� الح��ون تته�م ع� رأسه�! »

 أن أتعقل:
ً

قلت له محاو�
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- » جئت دارك �ا صاحب الخان فعرضت عّ� نصف فراش مع
ء عنـه.. وأن أعرف �

را�� الح��ون هذا.. اآلن أر�د أن أعرف �ل ��
� أمـان معه.. ل�ن ال تردد من فضلك قصة بيع الرأس

هل أ�ون ��
ا.. » � أعتقد أنه مجنون تمام� � تجعل�� هذە ال��

قال الرجل:
- » خط�ة جم�لة �ال�س�ة لشاب مثلك.. ل�ن را�� الح��ـون
الذي حك�ت لك عنه جاء من ال�حار الجن���ة مع مجموعة من
ا ما خال الرءوس المحنطة من (نيوز�الند).. وقد �اعها جم�ع�
� الشارع

ا آدم�ـة �� ا األحد وهو لن ي�يع رءوس� ا.. ل�ن غد� واحد�
�

ب�نما الناس �قصدون ال�ن�سة.. �ان ينوى ذلـك األحد الما��
 خمسة رءوس م��وطة

ً
� منعته من مغادرة الحانـة حام� ل���

�خ�ط �أنها حزمة �صل »
، ل�ن ك�ف هنا فهمت أن الرجل ال �خدع�� أو �سخر م��
� بيع

أتعامل مع را�� ح��ون �ق�� ل�لة الس�ت المقدسة ��
رءوس همج محنطة؟

قال �� صاحب الحانة:
- « إنه فراش واسع.. دع�� أرك إ�اە.. »

�
ا وعي�� ع� ساعة �� دد� � وقفت م�� .. ل��� � وحمل شمعة وتقدم��

: � الركن.. فهتف ��
- « إنه األحد اآلن.. أعتقد أنك لن ترى را�� الح��ون هذە

� م�ان ما.. هلم م� إذن.. »
الل�لة.. ال �د أنه ��

� النها�ة وجدت
� األمـر ثـم ت�عته إ� الطابق العلوي.. ��

فكرت ��
ة �اردة �الحلزون، و�ــها فراش هائل الحجم � غرفة صغ��

�� � أن��
�مكن أن ينام ف�ه أر�عة من رمـاة الح��ـون، وضع � الشمعة ع�

� وان�ف.
� الوقت ذاته �منضدة.. وح�ا��

صندوق �صلح ��
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� الفراش.. ل�س األفخم ل�نه مر
ط��ت اللحاف واندسست ��

�االمتحان ال��ــــع الذي عقدتـه لـه، ف�مـا عـدا هـذا لـم أر أي أثاث
ا، هناك ح��ـون �س�ند إ� نها�ة

�
إال لوحة تمثل رجً� �قتـل حوت

الفراش، ومجموعة من الشص المصنوعة من عظام األسماك،
� هذا الصندوق؟

ل�ن ما الذي يوجد ��
� الفراش وتركت نف�� لعنا�ة هللا..

غصت ��
� لم ال أعرف إن �انت الحش�ة مليئة �قطع الفخار المهشمة ل���
� غفوة خف�فة

ة غ�ت �� � �عد ف�� ة ط��لة، ل��� أستطع النوم لف��
، لوال أن سمعت صوت خطوات ثم � النوم أ���

وكدت أغوص ��
التمع ضوء من ناح�ة ال�اب.

� هللا.. ال �د أن هذا هو را�� الح��ون.. تاجر الرءوس فل�حم��
. الجهن��

� أخـرى، دخل
� �د وذلك الرأس النيوز�لندي ��

 شمعة ��
ً

حام�
ذلك الرجل الحجرة، فلم �لق نظرة ع� الفراش.. إنما راح �فك

� الركن.
ر�اط الحقي�ة الملقاة ��

كنت أتحرق لرؤ�ة وجهـه.. و�عد قل�ل رأيتـه.. ر�ـاە� �ا له من
ة هنا مشهد� �ان لـه لـون مصفر دا�ن رسمت عل�ـه م��عات كب��

�ك فراش ممكن. وهنـاك.. كنـت علـى حـق.. إنـه أسـوأ ��
.. � ق�ضة أ�لـة لـحـوم ال���

تذكرت قصة عن رجل أب�ض وقع ��
وقد رسموا له هذا الوشم.. هذا ال يهم.. ل�ن ماذا عن منظرە
المخ�ف تحت هذا الوشم؟ لم أسمع قـط عن أن الشمس
لوحت وجه رجل أب�ض ل�كسب هذا اللون المصفر الغ��ب..

� ال�حار الجن���ة.
ع� �ل حال أنا لم أ�ن قط ��

رأ�ت الرجـل �مسك �الرأس النيوز�لندي و�ضعـه فـي الحقي�ة، ثم
ء سوى عقدة �

� رأسـه.. ال ��
ن�ع ق�عتـه.. لم �كن هناك شعر ��
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ة فوق جبهتـه.. ف�دت رأسـه �أنها جمجمة �غطيها العفن.. صغ��
ا �لمح ال��. فلو لم �كن �سد الط��ق ب�نـي وال�اب لج��ت هار��

، والجهل هو صنو إن ما أراە من هذا الغ��ـب ل�فـوق فه��
الخوف، أقسم أن�� أخاف الغ��ب �ما أخاف الش�طان ذاته لو

� قلب الل�ل.
�� �

�سلل لحجر��
�دأ ينضو ث�ا�ه فرأ�ت صدرە وظهرە.. نفس الم��عات السوداء
ع� هذە األجزاء المغطاة.. من الواضـح أنـه متوحش ول�س
� ال�حار الجن���ة، إنه تاجر رءوس.. ر�مـا رءوس

صائد حيتان ��
إخوانه أنفسهم.. ر�مـا �ـروق لـه رأ�� كذلك� ر�اە� أال ترى هذە

� �حملها؟ ال�لطة ال��
 أسـود اللون،

ً
� حقي�تـه ثم أخـ�ج تمثا�

مـن جـد�د راح �ع�ث ��
� ا.. ثم رأ�ـت الط��قة ال�� ا محنط�  إف��ق��

ً
� ال�دء طف�

حس�ته ��
�لتمع بها ففهمت أنه وثن.. اتجه إ� المدفأة الخال�ة فوضع هذا
التمثال الصغ�� األحدب ب�ـن مسـاند الحطب، فعرفت أنه �جعل
ا لـه، أخ�ج من حقي�ته �عض ا وث�ي�� من هذا الم�ان مع�ـد�
ال�سك��ت واتجه إ� الصنم.. و�دا �� �أنما هو �قدم �عض
ال�سك��ت لهذا الصنم، ل�ن الوثن لم ي�ال �ما ي�دو ولم �حرك

شفت�ه.
ط�لة هذا الوقت لم �كف عن ترد�د صوت حنجری خف�ض
� أغن�ة وث��ة دي��ة ما، ب�نما هو �حرك وجهه فأدركت أنه �غ��
�أغرب الطرق الممكنة، ثم انتهت هذە الطقوس فحمل الصنم

ث. � حقي�ته غ�� مك��
� إهمال هذە المرة، وأل�� �ه ��

��
اآلن �دا �� بوض�ح أنه أن� طقوسه الغ���ة، وأنه س�دخل
.. رأيتـه ي�ناول � ت�� � اع�� الفراش، فقررت أن أحطم حالة الشلل ال��
ا من الدخان نحو ا كث�ف� � فمـه ثم ينفث سحا��

الغليون ف�دسه ��
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� اللحظة التال�ة انطفأ الضوء وغاص آ�ـل لحوم ال���
ال�اب، و��

� فمه.
� الفراش جواري والغليون ��

��
ا ال أعرف ، قلت ش�ئ� � � الظالم يتحسس��

هنا �خت.. فمد �دە ��
: ما هو ثم وث�ت إ� الجدار، فقال ��

- « من.. الش�طان.. أنت؟ ال تت�لم.. لعنة.. قتلك� »
� الظالم..

وازداد توهج الغليون ف�دأ �لتمع من حو�� ��
« !� �

- « �ا صاحب الخان� �ا� عل�ك� أنقذ��
عاد الرجل �غمغم:

- » تت�لم.. لعنة.. قتلك� »
هنا و� الحمد دخل صاحب الخان الغرفة.. فوث�ت نحوە من

ا:
�
فوق الفراش.. قال �� ضاح�

- «ال تخف.. إن (ك��كونج) لن �مس شعرة من رأسك.. »
� أن را�� ح��ونـك هذا

�� - «كف عن الضحك.. لماذا لم تخ��
؟ » آ�ل لحوم ���

�ة؟ » ا ��� ك أنه ي�يع رءوس� - «حس�تك تعرف.. ألم أخ��
ثم وجه ال�الم للمتوحش:

- « (ك��كونج).. هذا رجل ينام معك.. »
أشار (ك��كونج) نحوى �طرف الغليون وأزاح األغط�ة، وقال:

- « أنت.. تدخل.. تدخل.. »
ء �ان �

فعلهـا بنـ�ع من التهذ�ب.. فوقفت أنظر له.. برغم �ل ��
ا.. ا نظ�ف� آ�ل لحم ��� مهذ��

.. من ى مث�� لماذا أحدثت �ل هذە الضوضاء؟ الرجل ���
األفضل أن تنام مع آ�ـل لحـم ��� عاقل عن شخص متمدين

ثمل..
قلت لصاحب الخان:
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- « قل له أن يتخ� عن هذا الغ�لـون.. من الخطر أن ينام المرء
� فمه.. هذا خطر.. »

والغليون ��
فمـا أن سمع (ك��كونج) الطلب حتـى تـرك الغل�ـون، وقال وهو

� الفراش:
يندس ��

ا منك.. » - «لن ألمس قدم�
قلت:

- « عمت مساء �ا صاحب الخان.. »
� قط..

� ح�ا��
ا لم أذقه �� ا عم�ق� ونمت نوم�

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث
الشارع:

 

� الص�اح وجدت أن (ك��كونج) قد لف ذراعه
� أفقت �� ح��

جت م��عات الوشم � � زوجته، وقد ام�� � حب ومودة كـأن��
حو�� ��

ع� ذراعه �الم��عات ع� اللحاف، ح�� إننـي لـم أتعرف الذراع
� لم إال من ثقلهـا، وحاولت أن أز�ـح ذراعه الوث��ة الثق�لة، ل���
أستطع.. شعرت �الرعب وحاولت إ�قاظـه ف�انت إجابته

الوح�دة هـي الم��ـد مـن الغط�ط..
� المتكرر ونفض نفسه ��لب مبتـل من

� النها�ة استجاب لندا��
��

� الفراش.. وراح �فرك عي��ه �أنما
(نيوفاوندالند) وجلس ��

ا �دأ �فهم فنهض من � � هنا.. أخ�� ي�ساءل عن س�ب مجي��
الفراش وأشار �� �ما معناە أنه - لو أردت - �مكن أن يرتدي ث�ا�ه
ا.. الحق�قـة أن � منفرد� ك �� الحجرة، � أرتدي ث�ا��  و���

ً
أو�

� لديهـم إحسـاس شـد�د �الل�اقة.. أغلـب هـؤالء المتوحش��
� بهذە ولسوف �دهشك أن ترى �م هم مهذ�ـون.. لقد عامل��
� غلظة ورعب.. لقد

� الفراش أنظر له ��
الل�اقة ب�نما كنت أنا ��

 مثل
ً

غلب الفضول أي تهذ�ب لـدى.. أنت ال ترى رج�
(ك��كونج) �ل يوم.

ء آخر.. �
 وق�ل أي ��

ً
�دأ �ل�س ث�ا�ه �ش�ل منتظم.. ق�عته أو�

� و�جاهد ثم �حث عن حذائه.. ثم دخل تحت الفراش وراح ي��
ء لم أفهمه قط.. منذ م�� �جب ع� �

تدى الحذاء، وهو �� ل��
؟ ل�ن � ا عن األع�� � خصوص�ة �ع�د�

اإل�سان أن �ل�س حذاءە ��
� مرحلـة تحـول مـن متوحش إ� شخص

(ك��كونج) �ان ��
ا.. .. لـم �كـن قـد تخـ�ج �عـد وال �مكنك فهم ت�فاته ج�د� متح��
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ا ا لما اهتم �ارتداء حذاء، ولو �ان أقل توحش� � لو �ان أقل تح��
لما دخـل تحت الفراش لي�تعل حذاء�ه.. وقد راح �جوب الغرفة
�مظهرە الغ��ب، ح�� توسلت إل�ه أن ��ع �ارتداء �واله

فاستجاب..
راح �غسل، ال وجهه، ل�ن صدرە وذراع�ه و�د�ه.. ثم أخ�ج
ة الح��ون وفك الغطاء عن قمته، ووقف أمـام المـرآة الصغ��
المهشمة وراح �حك ذقنه ل�حلقهـا برأس الح��ـون.. ف�ما �عد
� عرفت من أي ن�ع صلب ج�د �صنع ازددت دهشة ح��

الح��ون، و�م أن حوافه حادة �ش�ل ال �صدق..
�
ا.. والح��ون �� � النها�ة انتهـى مـن ز��تـه فغادر الحجرة فخـور�

��
�دە �أنه عصا المار�شال�ة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� الطابق السف�� من الحانـة، واستطعت
الء يتجمعون �� � �دأ ال��

ا وأقدر �م �قـى كـل منهـم ع� ال�ا�سة.. ا واحد� هم واحد� � أن أم��
دعانا صاحب الخان إ� اإلفطار فدخلنا قاعة الطعام.. �قولون
� لم أر إن السفر ورؤ�ة العالم �جعالنك أ�ـ�� ثقة �النفس ل���
� �شدة.. األول � أولئك الرجال.. هناك اثنان �انـا مرت�ك��

هذا ��
� جـاب إف��ق�ـا

�ا ع� زحافة تجرها ال�الب، والثا�� جاب س�ب��
� ل�ستا أفضل ت�� � الخ�� وسـط الق�ائل ال�دائ�ـة.. فعرفت أن هات��
ما يتعلم منه المـرء قواعد الل�اقة.. واألغرب هنا أن الصمت �ان
� جا�ت �لف هؤالء الرجال �ش�ل م��ب.. �الب ال�حر هذە ال��
�
� م�اە غ���ة، ال �شعر براحـة ��

العالم، وقتلت مئات الحيتان ��
ا أمر مناس�ة اجتماع�ة تافهة مثـل تناول اإلفطار.. غ��ب حق�

هذە الدب�ة الخجول�
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ر � �ه أن ي�� لما عن (ك��كونج) فال �ستطيع أعظم المعجب��
� األ�ل.. �ل أن

إحضارە الح��ون إ� مائدة اإلفطار، واستعماله ��
ائح اللحم. �ط�ح �ه فوق الرءوس ل�لتقط ��

لن أت�لم عن أسلوب (ك��كونج) وال ك�ف ترك القهوة وال�عك
، وال ك�ـف نهـض �عـد اإلفطـار ل�دخن � ائح اللحم الن�� وا�ت�� ���

� ال�ار، وق�عته لم تفارق رأسه لحظة.
غليونه ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

ت الصالة، ثم عدت إ� الـخـان.. ذه�ت إ� كن�سة ال�لدة فح��
ا جـوار النار وقـد فرد ساق�ه هنـاك وجـدت (ك��كونج) جالس�
ا.. كـان ا و�ن �ان ال �عرف القراءة ط�ع� نحوها.. كـان �مسك كتا��
� دهشة، ثم ي�دأ

ة صفحـة ثـم يتوقف و�شهق �� �عد خمس ع��
ات) من العـد مـن جد�د.. إنـه مندهش من �م (الخمس ع��
� دفت�ه، وأدركت أنـه ال � �حت��ــها هذا ال�تـاب ب�� الصفحات ال��

�الحظ وجـودى علـى اإلطالق..
� عي��ه ألفة

، ورأ�ت ��
ً

ا إ� الحد الذي شعرت �ه أو� لم �كن منفر�
�مكن أن تعتادها..

�
غ��ب أمر هذا المتوحش.. لقد جـاء مـن �ـالد قص�ـة، وهو هنا ��

� قوم غ����ـن عنـه، ل�نـه برغم هذا ينعم �السالم �لد غ���ة ب��
.. تلك الفلسفة الحك�مة الفط��ة لدى هؤالء القـوم �أنهـا النف��
ء �

فلسفة (سقراط) نفسه برغم أن الرجل لم �سمع قط ���
اسمه فلسفة.

� ل�ست � ما دامت صداقة المتمدين��
سأجرب صداقة هذا ال�دا��
سوى تفضل منهم نحوى.

ا وحر�ات تو� �المودة..
�
دنوت منه ورحت أصدر أصوات
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� إن كنت سأشاركه الفراش هذە الل�لة، ورحت أقلـب معه فسأل��
صفحات ال�تاب أحاول أن أفهمه مع�� الصور الموجودة.. ثم
عرضت عل�ه أن ندخن فأخ�ج غليونه ومألە �� �الط�ـاق ورحنا
.. فلو �انت هناك �قا�ا من الجفاء ب�ننا فقد � ن��ادل التدخ��
� النها�ة قـال � إننا �نا

�� .. � االجتما�� ولت مع هذا التدخ��
� و�نه مستعد للموت من أج�� إذا اقتضت الظروف.. لو صد�ق��
، �

ا ل�ان وهج الصداقة هذا أ�ع مما ي����  ر�ف��
ً

�ان هذا رجـ�
� نفسك.. ل�ن هذە القواعد ال تنطبق ع�

وألثار ال���ـة ��
. � ال�دائي��

�عد العشاء دخلنا الغرفة فقدم �� رأسه المحنط هد�ة، ثم أخ�ج
� � م�ساو��� � قطعة فض�ة فقسمها نصف�� من حاج�اته ثالث��

� ودس � �أن فتح جي�� � أحدهما.. كدت أحتـج ل�نه أسكت�� ناول��
ف�ه قطع الفضة.

�
، وشعرت أنه ي���� � صلوات المساء لمعبودە الوث��

ثم انهمك ��
�
أن أشاركه الع�ادة.. ل��� مس�� متد�ـن ولـدت و�شأت ��

� وقت ما قد أجعل
�� � ال�ن�سة المعمدان�ة، وخطر �� أن��

. (ك��كونج) ينضم ل�ن�س��
ثرة ودخلنا الفراش.. ل�ننـا لـم نـخلـد للنـوم ق�ل أن ن��ادل ال��

�عض الوقت..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
قصة ح�اة

 

لم �ستطع النوم و�دا أن النعاس فارقنا �عد قل�ل، وهكذا شعرنا
ء �ظهر �

أن وضع الرقاد آلم ظه��نا.. جلسنا.. إن �ل ��
� شعرنا بنق�ضه.. لهذا لم ندرك ما نحن ف�ه من دفء إال ح��
� أطراف أنوفنـا.. �ـالمثل ال �مكنك أن تغ�ط نفسك ع�

د �� ال��
الراحة ألنه ال مع�� للراحة ما لم تعرف التعب..

� نرى بها أرواحنا.. �أنما الظالم .. و�� الط��قة ال�� � أغمضت عي��
� جزء من � وجودنا ذاتـه.. ب�نما الضوء يناسب ك�اننا الطي��

ا اآلن� هذا .. ووجدت أن تدخينه الغليون قد �كون مناس�� أ���
ا � عـدم المعرفة.. ما �دا �� منفر� � الصداقة و��� هو الفارق ب��

ا اليوم.. ا أمس �دا �� محب�� ك��ــه�
هكذا دخنـا ح�� انعقدت فوقنـا سحا�ة زرقاء �ض�ئهـا المص�اح..

� لـم أفهـم ال�ـالم كـلـه آنذاك إال راح يت�لم عن وطنه.. و�رغم أن��
� أن أعرف القصة � ف�ما �عد اعتدت ل�نته المهشمة، وأمكن�� أن��

مت�املة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�ان (ك��كونـج) مـن أهـا�� (كوكوفوكو).. ج��ـرة جن���ة غ���ة
ل�نها لم ترسم ع� أ�ة خارطة.. �ل األما�ن الحق�ق�ة ال ترسم
� عروقـه

ا.. إن �� ا ب�نمـا عمـه �ان �اهن�
�
ع� الخرائط.. أبوە �ان مل�

.. وذات ا، ل�نـه كـان �حلم ب��ارة العالم المتح�� ا ممتاز� ا مل��� دم��
يوم رست سفينة ع� الشا�� ل�ن �حارتهـا رفضوا أن يركب
� خط مستق�م نحـو

ا وأ�حر �� � ا صغ�� معهم.. لهذا ركـب قار��
نقطة �عـرف أن السفينة ستمر بها..
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من ثم انتظر ح�� مرت �ه السفينة و�ر�لة واحدة أغرق القارب
الذي جاء ف�ه، و�سلق سالسل السفينة وصعـد لسطحها وأقسم
ا، هكـذا اضطـر الق�طان إ� السماح له

�
كها إال ممزق أنـه لـن ي��

�الصعود ل�نه أ�قـاە مـع ال�حـارة.. وهكذا تعلم الف�� ك�ف �كون
صائد حيتان.. �ان يتم�� أن يتعلم ك�ف �جعل قومه أسعد
� أنفسهم �عانون مشا�ل عدة.. وأهنأ ل�نه وجد أن المتمدين��
لقد رأى ك�ف ينفق ال�حـارة رواتبهـم ومـاذا �فعلون، وقرر أن هذا
ور أينما ذهب، وعرفت أنـه مـا زال ء �ال�� العالم عالم شـ�� م��

� السابق. ع� دينـه الوث��
سألته لم ال �عود إ� وطنه، و�ح�� �التت��ــــج مادام أبوە قد مات
ع� األرجح، ل�نه قال إن الوقت لم �حن �عـد.. س�جوب أر�ان
� تعلم ص�د

�� � ته ب�ي�� العالم و�تعلم أ��� و��يع �ضاعته.. أخ��
� أقصد (نانتوكت) لهذا الغرض.. فوافق ع� أن الحيتان، و�ن��
� إ� تلك الج��رة، �ل أن يركب م�� نفس السفينة.. وقد �صحب��
ا، �ما أنه �ان را�� ا ع��ز� � حماس ألنه صار صد�ق�

وافقت ��
�
�� ء عن الحيتان ب�نما خ�� �

ة.. فأنا أجهل �ل �� ح��ون ذا خ��
واسعة �صدد المالحة التجار�ة.

� الص�اح التا�� تخلصت من الرأس المحنط إذ أعطيتـه لحالق
��

ا.. ا.. ودفعت حسا�� وحساب صد��� بنقودە ط�ع� ل�ستعمله قال��
� � و��� � ولدت بي�� وكـان صاحب الخـان مندهًشـا مـن الصداقة ال��
� ح�اها �� عن را�� (ك��كونج) خاصة �عد القصـص المخ�فة ال��

الح��ون.
ثم حملنا حاج�اتنا وركبنا (األشنة) أو القارب الصغ�� الذي يتجه
� دهشة.. ل�س �س�ب

إ� (نانتوکت).. وراح الناس يرقبوننـا ��
� شوارعهم،

(ك��كونج) فهم اعتادوا رؤ�ة أ�لة لحوم ال��� ��
� معه.. ل�ننا لم ن�ال بهم. ول�ن �س�ب رؤ���
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�
سألته عن الس�ب الذي �جعلـه �حمـل الح��ـون مـعـه.. أال يوجد
� سفن ص�د الحيتـان؟ فقال إنـه �حـب ح��ونـه

ح��ون ��
الخاص.. و�ن لهذا الح��ـون عالقة خاصة مع قلوب الحيتان..

إنه �عرفه و�عرف معدنه ولم �خذله قط..
� �لمـا رأ�ت

� تغمر�� ا بتلك ال�شوة ال�� رحنا ننعم برحلتنا شاعر�
� آلخر كجار�ة أمام ال�حر، ب�نما األشنة تح�� رأسها للماء من ح��

السلطان.. أمأل صدري �الهواء..
لم نحتك �أحد من ر�اب القارب، ل�ن (ك��كونج) أمسك ذات
مرة ب�حار أخرق �قلدە من وراء ظهرە.. هنا أدركت أن ساعة هذا
ال�حـار قـد حـانت.. لقد ر� (ك��كونـج) الح��ون الذي �مسك
� الهواء.. ثـم تـركـه �سـقط

�ه، ثم أمسك �ذراع الف�� وطـ�ح �ـه ��
واستدار ل�شـعل غليونـه و�عرض ع� �عض الط�اق.

جرى ال�حار األحمق نحو الق�طان وهو ��خ:
� إن الش�طان هنا� » � .. �اب�� � - « �اب��

قال الق�طان المحنك:
ا �ا س�دي.. لماذا فعلت هذا �ذلك الشاب؟ كـان من - « مرح��

الممكن أن تقتله.. »
� (ك��كونج): سأل��

- «ماذا هو �قول؟ »
« .. - « �قول إنك كدت تقتل الف��

.. (ك��كونج) �قتل - «ال.. ال.. سمكة صغـ�� هـو.. سمكة صغـ��
سمكة صغ�� ال.. حوت كب�� نعم.. »

� النها�ة و�عد رحلة تخللتها �عض المتاعب مع ال�حر، وصلنا
��

إ� (نانتوكت)..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
نانتوکت

 
(نانتوکت)� خذ خارطة وانظر إليها.. تأمل موضعهـا مـن العالم..
ء وراءە.. س�قولون لك �

� �ل م�ان.. مجرد شا�� ال ��
رمال ��

� إنهم �ستوردون األعشاب الش�طان�ة ذاتها.. فال ن�ات مازح��
ينمو هنا، �قولون إن حزمة أعشاب تع�� واحة هنا.. وثالث
اري.. �قولون إنهـم �ل�سون أحذ�ة رمال � ال��

حزمات تع�� نزهة ��
�ش�ه أحذ�ة الجل�د.. �ل هذە م�الغات ل�نها تدلك ع� أن

(نانتوكت) ل�ست (إلينوي)..
، وطار � � همجي�� ا اختطف طفل زوج�� تقول األسطورة إن ���
ا وصال إ� � ا ل�لحقا �ه.. أخ�� فوق المح�ط، فركب الزوجان قار��
هذە الج��رة ح�ث وجدا عش �� ف�ه اله��ل العظ� البنهما،
ا.. هؤالء القوم ال �عرفون � ال�حر أ�د�

� عاشا �� ومن ذلك الح��
ال�ا�سة، و�� �ال�س�ة لهم غ���ة غرابتها ع� رجل القمـر.. إنهم
ال ي�الون بتقل�ات الح�اة ع� ال�ا�سة، وال �خافون الف�ضانات
.. إنهم سادة ال�حر � � يرتجـف مـن هولهـا مالي�ـن الص�ني�� ال��

وأبناؤە أ�د الدهر..
� المرفأ.. و�ان صاحب الخـان

� المساء ه�طت و(ك��كونج) ��
��

( � (ب�دفورد) قد أوصانا �الذهاب إ� ا�ـن عمـه (هوس�ا هو��
��

� (نانتوکت)،
ا مـن خ�� الفنادق �� الذي �ملك - �ما قال - واحـد�

واسمه (ترای بوت) - ومعناها (جرب هذا القدر) - و�ن وصف
 ألفاظ (الم�منة) و(الم��ة) مما س�ب

ً
لنا م�ان الفندق مستعم�

� العثور ع� الم�ان..
لنا ال�ث�� من المشقة ��

� رأ�ت الفندق ألن تصم�مـه مـع األشجار المح�طة �شاءمت ح��
( � ا لهذە األمـور وقتها.. (كوف�� � �المشنقة، وكنت حساس�

�ه ذكر��
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�
� عن��

� (�دفورد) ومشنقة هنا� شعرت بتقلص ��
� أول ل�لة �� ��

��
وأنا أنظر إ� هذا الفندق..

ا ل�ن زوجته كـانت تدير الم�ان لم �كن مس�� (هو�) موجود�
اعة.. وطلبنا المب�ت وعشاء.. ب��

� أن أطلب �عـض لحـم الحوت
ا مما أغرا�� ا ممتاز� قدمت لنا محار�

 �عنا�ـة.. هنـا كـنـت تـأ�ل السمك
ً

ا مت��
�

كذلك.. �ان الطعام لذ�ذ
ز من � �ل الوج�ات ح�� توشك أن ترى عظام السمك ت��

��
� �ان له طعم السمك، وهـو ما لم أجد تحت قم�صك.. ح�� الل��
ا، ح�� رأ�ت �قرة المسـ�� (هو�) ع� الشا�� تأ�ل � له تفس��

�قا�ا األسماك.. أؤكد لك هذا..
فرغنا من العشاء فصعدنا لغرفت�نا، ل�ن المرأة أ�ت ع� أال
ك �صحب (ك��كونج) الح��ون معه ألنه خطر.. إنها ال ت��

ا.. � غرفهم أ�د�
نزالءها ينامون �الح��ون ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

� ال�حث عن سفينة ص�د حيتان مناس�ة،
قض�نا األ�ام التال�ة ��

� اخت�ارە ع� ذلك الصنم (يوجو) الذي �حملـه
و�ان �عتمـد ��

ء.. ل�نه �ان يتعامل معه �حـذر �
� �ل ��

شد برأ�ه �� والذي �س��
�اعت�ارە حسن النوا�ا عامـة، ل�ن ال �مكن أن تثـق ف�ـه �ش�ل

مطلق.
�انت هناك ثالث سفن تتأهب لرحلة مدتها ثالثة أعوام.. (سد
الش�طان).. (حفرة العصفور).. (ب�كـود).. ال أعـرف مصدر اسم
ا - السفينة األو�، ل�ن اسم الثالثة - �ما ال�د أنك تتذكر حتم�
ة من (ماساشوس�س)، انقرضت هو اسم قب�لة هند�ة شه��

اآلن..
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� النها�ة أن (ب�كود) ��
تجسست ع� السفن الثالث ثم قررت ��

ا � أ�حث عنهـا مـن ال�دا�ة.. ال �د أنك رأ�ت سفن� السفينة ال��
ا مثل هذە � هذا الصدد.. لن ترى أ�د�

�� � ة ل�ن خذ �لم�� كث��
ة لها � السفن.. صغ��

السفينة.. �انت من المدرسة القد�مة ��
ش�ل عام �ذكـرك �ـالقدم المقوسة.. اصط�غت �لون األعاص��

� أر�عة المح�طات.. وقد انتص�ت
� واجهتها �� والفصول ال��

� ال�ا�ان، �أنها فقرات ظهر ثالثة
� صنعت �� صـوار�ــها الثالث ال��

ملوك من (كولونا).. أما ظهرها فمجعد مت��ل �أنه الحجر الذي
� (ب�كت

�ري) ح�ث ل�� � �اتدرائ�ة (�ان��
�قصدە الحجاج ��

�Becke) حتفه.. لقد أضافوا إليها �عض لمسات ع��ة
� اطور إثيو�� جعلتها غ���ة.. �انت مزخرفة �العاج �أى إم��

ب��رى.. و�أنها سفينة أ�لـة لحم ال��� �شق ط��قها وسط عظام
أعدائها..

سفينة ن��لة ل�ن فيها لمسة واضحـة مـن الشجن، وكـل األش�اء
الن��لة تع� هذا اإلحساس..

ا عن المسئول هنا، ألطلب منه العمـل اتجهت للمقدمة �حث�
 ت�دو عل�ه أمارات الق�ادة �قف

ً
تحت إمرته.. وجدت رج�

هناك، وقد �دا جسدە العض�� األسمر برغم سنه المتقدمة
، � كجسد أ��� ال�حارة، �اإلضافة إ� تلك التجاع�د حول العين��
و�� ما يتكون �التدر�ــــج �عد أعوام وأعوام من مواجهة ال��ــــح،
� تتقلص �ش�ل دائم، و�ان من مما �جعل العضالت حول العين��
الواضـح أنه من جماعة (ال���كرز Quakers) الدي��ة �أغلب
� أنهم

س�ان هذە الج��رة.. ل�ن ال���كرز هنا �ختلفون ��
مولعون �القتال4.

سألته:
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ـ- « هل هذا ق�طان (ب�كود)؟ »
: � سأل��

ضنا أن هذا ق�طان (ب�كود)، فماذا ت��د منه؟ » - « لو اف��
� اإل�حار.. »

- «كنت أفكر ��
- «كنت؟ كنت؟ أنت لست مـن أهـل (نانتوكت)، فهل سبق لك

السفر �قارب �خاری؟ »
ا عن ص�د الحيتان، ل�نـى سأتعلم - « ال �ا س�د.. وال أعرف ش�ئ�

ة ط��لة ع� السفن التجار�ة و.. » ا لف�� ا.. لقد كنت �حـار� ��ع�
- « اللعنة ع� السفن التجار�ة� سوف أن�ع هذە القدم من ع�
الدفة لو أنـك ت�لمت عن السفن التجار�ة ثان�ـة� لماذا تفكر إذن
ا؟ هل أنت متأ�د من أنك لم � ص�د الحيتان؟ أال ترى هذا م����

��
�
� القرصنة؟ أال تفكر ��

�سط ع� سفي�تك السا�قة أو عملت ��
ذبح ض�اط سفي�تك القادمة؟ »

� كنت أعرف أنه برغم المزاح ، ل��� نف�ت هذە االتهامات ع��
: � األغراب، قال ��

�� 
ً

ا أص��
�
� �المه، �حمل ش�

الواضح ��
- « ت��د معرفة ما هو ص�د الحيتان؟ هل رأ�ت الق�طـان

(أهاب)؟ »
- » ومن هو؟ »

- « ظننت هذا.. حسن.. هو ق�طان هذە السفينة.. »
� أت�لم مع الق�طان.. » - » كنت أحسب��

� أنا والق�طان - « ال.. أنت تت�لم مع الق�طان (ب�ليج).. إن مهم��
(ب�لداد) أن نتأ�د من سالمة هذە السفينة للرحلـة ونزودهـا
ا موظفان.. ا مال�ان للسفينة وجزئ�� �ـالمؤن والرجـال.. نحن جزئ��
ل�ن من الخ�� لك أن تعرف ما هـو أ�ـ�� ق�ل أن ت��ط ح�اتك
�ص�د الحيتان.. لو رأ�ـت الق�طـان (أهاب) لعرفت أنه برجل
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واحدة.. لقد فقدها أيها الشاب.. التهمت.. تهشمت.. أنت ف��
.. فهل أ�حرت من ق�ل؟ » � ناعم الرئت��

� كنت ع� السفن التجار�ة.. » - « سبق أن قلت �ا س�دي إن��
.. هل أنت الرجل � ول�ن قل �� - « قلت لك أال تذكرها أما��
؟ ثم � حلق حوت ��

الذي �مكنه أن �مسك الح��ون و�قذفه ��
عه؟ أجب ��عة� » � �قفز لين��

- « أعتقد هذا �ا س�دي.. »
� أن تراە من هنا؟ »

- « أنت ت��د أن ترى العالم.. أال �ك��
� ص�د الحيتان؛ لذا تمسكت �موقفـى

ا �شدة �� كنت راغ��
� معه.. و�ن بوس�

� النها�ـة إنه س�أخذ��
ته بهذا، فقال �� وأخ��

توقيع األوراق اآلن..
� هذە السفينة، ب�نما �متلك

�� � �ان هو و(ب�لـداد) أ��� مساهم��
ا أو ل�ح ون ما ت��� منها.. ال�عض �ملك ما �ساوى مسمار� كث��
� سفن

خشب.. إن أ��� س�ان الج��رة �س�ثمرون أموالهم ��
� األسهم..

الحيتان �ما �س�ثمر س�ان المدينة أموالهم ��
� رأ�ت (ب�لداد) ت�ينت ف�ه طراز (ال���كر) الذي ال يؤمـن ح��
� المقا�ل �مكن أن

�العنف وال �حارب من �حتل وطنه، ل�نه ��
ا � هذا �عت�� الدين ش�ئ�

�حتل أوطان اآلخ��ن و�ذ�حهم، وهـو ��
�
.. و�ان ال�حارة الذين عملوا معه ��  عن السلوك اليو��

ً
منفص�

ا لم �سب �حارته قط، ل�نـه �ان ش�ا�ه �قولون إنه �ان متدين�
قا�� القلب لدرجة أن أ��� �حارته �انوا �دخلون المس�ش��

� أن ينظر
� ش�ا�ه �ان �ك��

لدى الوصول إ� ال�ا�سـة، وق�ل إنه ��
ء ت�شغل �ه.. مطرقة.. �

لك ل�شعر �العص��ة وت�حث عن أي ��
ء.. �

، أي �� � سك��
ء اسمه �

� مهنة ص�د الحيتان ال يوجد ��
ا أنه �� كنت أعرف ط�ع�

ا من الغن�مة ف�ما �س� (ط�قة).. راتب.. هم �عطونك جزء�
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ا كنـت عد�ـم وهذە الط�قات تندرج حسب أهم�ة دورك.. ط�ع�
� �ال�حر �سمح �� �الحصول ع�

�� ة �الحيتان ل�ن خ�� الخ��
واحد ع� 275 من أر�اح الرحلـة مـهمـا كـانت، دعك مـن اللحم
ا ط�لة ثـالث السنوات، � الذي لن أدفـع عنـه مل�م� ال�قرى والخ��
� مطالعة كتاب

� فوجئت �أن (ب�لداد) - المنهمك �� ل���
� الط�قة الواحدة ع� 777.. هذا الصلوات - أراد أن �عطي��
ا أ��� مما �مكن للد�دان أن تتلفه.. � ش�ئ�

الرجل ال ي��د إعطا��
� تدعو إ� و�رغم هذا هو يردد �صوت عال آ�ات اإلنج�ل ال��

عدم ا�تناز ال�نوز..
� غ�ظ:

صاح الق�طان (ب�ليج) ��
- «ال �ا (ب�لداد).. أنا سأع� هـذا الف�� الط�قة الواحـدة ع�

«..300
� هذە السفينة..

- « تذكر اآلخ��ن الذين �س�ثمرون مالهم ��
هم �طي�ة قل�ك.. » � �ع منهم خ�� األرامل واليتا�� الذين ت��

ى إ� الحد - « �ا للجح�م� لو أن�� ات�عت نصائحك لثقل ضم��
الذي �غرق أ��� السفن وأقواها� »

�
ك مثقوب وسوف �غرق �� � أحسب أن ضم�� - « ال أعرف.. ل���

النها�ة.. »
، فخرجت وأنا أسائل نف�� عما إذا � � الرجل�� احتدم الجدل ب��
�ان من الح�مة أن أتراجع.. ف�دء رحلة تحت هذە اإلدارة

� (ب�ليج) أن��
�� � النها�ـة أخـ��

المتوترة المضط��ـة أمـر مقلـق.. ��
، � ا ع� ثالثمائة.. هنا عرضت عل�ه أن أجلب صاح�� سأنال واحد�

اە.. ا ل�� ە غد� � أن أح�� فطلب م��
ا �ـالعمل الط�ب.. ا مفعم�� � أن هذا �ان ص�اح�

تركتهما وأنا أفكر ��
� لم أر الق�طان الذي سأ�حر معه قط.. عرفت أن ثم تذكرت أن��
الرجل ال �فارق قمرته.. �أنه م��ـض و�ن لـم �كـن كذلك.. إنـه
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ا.. ل�ـن ح�ـن � رجـل غ��ب األطوار غ�� متد�ـن.. ال يت�لم كث��
� الجم�ـع لـه.. إنـه ل�س ك- (ب�ليج) وال (ب�لـداد).. إنـه

يت�لـم �ص��
�ت ال�الب مـن � التوراة.. كفر و��

ا ��
�
(أهـاب) الذي �ان مل�

ا بهذا فالذنب ل�س ذنب الرجـل ل�نـه ذنـب دمـه.. ال تخ�� أحـد�
ا أمـه التـي اختارت له هذا االسم.. إنه رجل ط�ب.. ل�س طي��
ا مثل (ب�لداد) ل�نه ط�ب �طلق الس�اب واللعنات.. لقد متدين�
حة فـي سـاقه المبتـورة.. ا ل�ن هذا �س�ب اآلالم الم�� جـن نوع�

ها ذلك الحوت.. منذ ب��
ح �� القصة: قال (ب�ج�ل) وهو ���

- « من الخ�� لك أن ت�حر مع ق�طان ج�د عكر المزاج، من أن
ء فهم ا وال ��� � ودود.. واآلن وداع� ت�حـر مـع ق�طان س��
وج من امرأة � الق�طـان (أهاب) ألن اسمه ك��ه.. تذكر أنه م��

« ..
ً

طي�ة.. تذكر أن له طف�
تركته وأنا أحمل مشاعر مختلطة نحو الق�طان (أهاب)، ل�ن

العاطفة الغال�ة ع� �انت الته�ب.. الره�ة..
 

∞∞∞∞∞
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الفصل السادس
الص�ام5

 

� الص�ام مـع صنمه.. وقد
ا ��

�
� عدت إ� (ك��كونج) �ان غارق ح��

� � أن علينـا مع�� المس�حي�� م ص�امـه هذا.. ورأ�� قررت أن أح��
� اآلخ��ن وال نتعـا� عليها.. هذا هو أن نق�ـل ع�ـادات الفان��
(ك��كونج) �مارس أغرب أنواع الطقوس مع إلهه (يوجو) هذا..
ح إنـه راض �عتقد أنه �عرف �ل مـا �جـب أن �عرفـه.. دعـه �س��

ا. حمنا هللا جم�ع� فلن تجـدى مجادالتنـا معه.. ول��
اتجهت إ� حجرته وناديته عدة مرات فلم يرد ح�� �دأت أقلق
عل�ه.. اختلست نظرة من ثقب ال�اب، فلم أر إال نها�ة الفراش
ا من الح��ـون � رأ�ـت جزء� ا من الجدار.. و�ن اندهشت ألن�� وجزء�
ل أن �أخذە لحجرته.. واألغرب أن هذا � الـذي رفضت صاح�ة ال��

� الحجرة.
دل�ل ع� أنه ��

، فقالت: تها �شكو�� نزلت ألقا�ل خادمة الغرف، فأخ��
ا كهذا.. لقد قرعت �ا�ـه ألنظف الحجرة فلم - «كنت أخ�� ش�ئ�
ا.. ال.. ال.. قتل� نزف مـخ، مدام� يرد، و�ان ال�اب موصد�

الحجرة�! »
ة حاملة ل.. جاءت هذە األخ�� � وركضت تنادي صاح�ة ال��
� أف�ش دة وزجاجة خل، واندهشت لما رأت�� ا من المس��

�
مرط�ان

ء ��عة.. �
حت لها �ل �� عن ط��قة لتحط�م ال�اب.. ف��

صاحت:
� ر�اە� الشاب التعس س�نتحر� أنا متأ�دة.. - » والح��ون اخت��
هذا حـدث مـن ق�ـل� هـل لـه أخـت؟ هـل تعـرف ما جرى له؟ ر�اە�
� للخطاط .. لمـاذا ال تذهب�� � انتحر ومع�� هذا خراب بي��
� منه أن �كتب �� الفتـة تقـول: ممن�ع االنتحار هنـا مـن وتطلب��
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� الردهة.. ماذا
�� � ا: ممن�ع التدخ�� فضل�م؟ ول�كتـب �ـالمرة أ�ض�

تفعل أيها الشاب؟ »
� ق�ل أن أهشم ال�اب.. قال إنها لن �سمح بتهش�م وأمسكت ��
أبواب دارها.. فلنحضـر صـانع األقفـال.. ل�نـي لـم أ�ال بها

�ت ال�اب �أعنف ما استطعت.. و��
� منتصف

� سالم ��
ا �� انفتح ال�اب فجأة فرأينـا (ك��كونج) جالس�

� وضع القرفصاء والصنم (يوجو) فوق رأسه.. لم
الحجرة.. �ان ��

ا �ال عالمة ع� الح�اة. يتحرك أنملة �ل ظل جالس�
ل: � قالت صاح�ة ال��

� هذا الوضع ط�لة اليوم؟ »
- «ال أحس�ه جلس ��

ا خاصة أن �ل ل�ـن لـم �عرف أحد اإلجا�ة.. و�دا � وضعه مؤلم��
الدالئل تقول إنه ع� هذا الوضع منذ �سع ساعات.. إال أنه لم
� للفت ان��اهه.. من الج� أن

يتحرك ولـم ي�ـال �ـكـل مـحـاوال��
هذا جزء من ص�امـه.. علـى كـل حال تمن�ت أن ي�ت�� هذا
ا.. لحسن الحظ أن هذە المناس�ة ال تحدث إال مرة الوضع ��ع�

�ل عام..
ا أن أجد الص�ام انت�، ل�ن ذه�ت للعشاء ثم عدت متوقع�
� ا مـن أن أخلـد للنوم، ل��� الرجـل لـم يتحرك.. هكـذا لـم أجـد مـفـر�

� المصنوعة من جلد الدب�ة،
�� لم أ�س أن أضع ع� كتف�ه س��

ألن الل�لة ستكون �اردة.
� هذا الوضع..

جاء الص�اح فدخلت حجرته، ألجـد أنـه مـا زال ��
ل�ن ما أن دخل الضوء الحجرة ح�� تم� وراح �حرك مفاصله

المتخش�ة.. وأعلن أن ص�امه انت�.
�مـا قلـت أنـا ال أنكر ع� أي إ�سـان أن �عتنق أي دين ما دام ال
� �دخل األمر �قتـل اآلخ��ن الذين ال يؤمنون �دينه.. ل�ن ح��
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ا لنا، فإن�� أنت� خانة الال معقول و�جعـل مـن هذە األرض تعذي��
ا وأناقشه. بهذا الشخص جان��

رحت أحدثه عن �شأة األد�ان وعن األد�ان المعا�ة السماو�ة..
� هذا الوضع المؤلم ال �ف�د، �ل

وقلت له إن قضاء الل�ل ��
ي�ناقض مع العقل وقواعد الصحة العامة.

� �� �ال م�االة �أنما هو مندهش مـن ضـالل هذا الشاب
راح �ص��

حد�ـث السن.. ثم أعلـن أن موعد اإلفطار قـد حان.. هكذا نزلنا
ا مـن الطعام، ح�� إن صاح�ة إ� قاعة الطعام والتهم ال�ث�� جـد�

الخان لم �ستفد قط من ص�امه..
ثم إننا انطلقنا إ� السفينة (ب�كود)..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

عندما رأى الرجالن (ك��كونج) لـم �كـونـا يتوقعان أن زم��� آ�ل
ا ت��ت أنه تم

�
.. وقد أ�ا ع� التأ�د من أن معه أوراق لحوم ال���

تعم�دە.. ورجح (ب�لداد) أنه لم �عّمد قـط و�ال ألزال الماء �عض
�
اللون األزرق الـذي �لطـخ �شـرته.. قض�ت �عض الوقت ��

إقناعهمـا �ـأن (ك��كونـج) متد�ـن وقد تحرر من تراث أ�لة لحوم
. ال���

هنا �دأ (ب�ليج) �قتنع و�سأل (ك��كونج) عما إذا كـان قد وقف
� مقدمة قارب ص�د حيتان من ق�ل..

��
لم يرد (ك��كونج) و�نما وثب إ� قارب الص�د المعلق إ� جانب

� ركبته وصوب الح��ون، و�خ: السفينة، ثم ث��
� ها ع�� - « ق�طان� هل ترى �قعة قطران هذە ع� ماء؟ اعت��

حوت.. حسن.. إذن� »
ب �قعة القطران �دقة. ثم قذف الح��ون، فطار هذا ل���

- « هنا ق�طان.. حوت كب�� مات� »



5840

هنا صاح (ب�ليج) �طلب األوراق.. ال �د أن �كون رامـى الح��ون
هذا معهم ع� السفينة.

- « سنعط�ك الط�قة (واحد ع� 19).. هذا �فوق ما تقاضاە أي
رامـى ح��ـون مـن ق�ـل.. ل�ـن هـل �عرف ك�ف �كتـب اسمه؟ »

مد (ك��كونج) ذراعه ل�كشف عن وشم هناك �حمله من وطنه،
وحا�اە ع� الورق �القلم..

قال (ب�ليج):
سـة مـن را�� �ع روح سمكة القرش ال�� - « لن نحاول أن ن��

الح��ون هذا.. فرا�� الح��ون ال �ساوي قشة لو فقد روح القرش
ف�ه.. �ان لدينا ف�� هذبناە أ��� من الالزم، فصـار �خاف ع�

اب من الحيتان.. » روحه المعذ�ة، و�دأ �خ�� االق��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصـل السابع
فليتحرك الجميع:

 

مر يومان و�انت هناك حركـة �شطة ع� ظهر (ب�كـود).. لقد تم
عة.. وتم إخطار عة جد�دة و�كرات من ح�ال األ�� ترك�ب أ��

�ات المـوردة أن عليهـا نقـل �ضائعهـا ألنـه ال �عرف أحد م�� ال��
تتحرك السفينة �الض�ط.. ال�ث�� مـن األش�اء �جب إنجازها
� ا عن ال�قال�� والتفك�� فيهـا ق�ـل التحرك.. ثالثة أعوام �ع�د�

والجزار�ن والمصارف واألط�ـاء.. وهذا صحيح �ال�س�ة للسفن
التجار�ة، ل�نـه أ��� صحة �ال�س�ة لسفن ص�د الحيتان ح�ث
ء له قطع غ�ـار مـا �

ء.. �ل �� �
�جب أن يوجد ال�ث�� من �ل ��

ء �
ء معرض ألن يتلف أو �دمـر.. ال �� �

عـدا الق�طـان.. كـل ��
�مكن �س�انه ح�� المخلل وح�� ر�ش ال�تا�ة ع� مكتب

الق�طان.
� األمر

� أفكر �� ة لم أر الق�طان (أهاب) قط، وح�� ط�لة هذە الف��
� رحلة بهـذا الطـول دون أن أرى

أجد من الغ��ب أن أتورط ��
الرجل الذي س�كون الدكتاتور األوحد ط�لة الرحلة.

. � ص�اح اليوم التا��
وعرفنا أن السفينة س�تحرك ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ا.. ا، و�دت لنـا السفينة خال�ة تمام� ا لم نر أحد� لدى وصولنا فجر�

� رأ�ت �عض الرجال �صعدون إليها.. خ�ل �� أن��
� ال�دا�ـة لـم أر هؤالء

� النها�ة صعدنا إ� ظهر السفينة.. ��
��

.. ثـم جـاء أفراد الطاقم مع
ً

الرجال الذين حس�ت أننـي رأيتهـم أو�
ة، ل�ن ظل الق�طان وق الشمس و�دأ نقل اللمسات األخ�� ��

ا. (أهاب) مختف��
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وعند الغروب �دأت استعدادات مغادرة المرفأ.. وجاء (ب�ليج)
افقاننا ط�لة الرحلة.. ء، �أنهما س�� �

فان ع� �ل �� و(ب�لداد) ���
ا ألن هذە و�العادة لم �ظهر الق�طان (أهاب) وهو أمر ل�س غ����
� الرحالت التجار�ة قد ال

أمور �مكن أن تتـم مـن دونـه، وح�� ��
�ظهر الق�طان إال �عد وقت ط��ل من رفع المرساة..

ع� �ل حال �ان (ب�ليج) �قـوم �ـال�اخ والس�اب و�فعل �ل
ر ألوامر من شخص آخر: ء �ح�ث لم �عد م�� �

��
- « هلموا �ا أبناء العزاب� أرفعوا المرساة� الدم والرعد�! ثبوا�! »

ف�قول له (ب�لداد):
- « ال دا�� لل�ذاءات.. هذا لن �جعل األمور أ�ع.. »

ا من فكرة أن أم�� تصل�ت جوار (ك��كونج) وأنا أرتجف رع��
ب ء قوى ��� �

الرحلة مع ر�ان ش�طان كهذا، هنا شعرت ���
� فنظرت للوراء ألجد (ب�ليج) �ستع�د قدمه.. لقد �انت

مؤخر��
� األو�.. هذە ر�ل��

: وصاح �صوت �الزئ��
� ال�ح��ة التجار�ة؟ هلموا�

- « هـل هكذا �جـذ�ـون المرساة ��
� اجذ�ـوا�! أنت �ا ذا حطموا عمود�م الفقري� اجذبوا �ـا حم��

.. وأنت �ا ذا الشارب� » ال�وال األخ��
ا ر�الته �سخاء.. فخطر � أنه قد وراح �م�� هنا وهناك موزع�

اب اليوم.. � ال��
أفرط ��

� برد ال���سماس..
� عرض ال�حر ��

وانطلقت السفينة ��
� ز�نـت والتمعت أضواء النجوم ع� األسنان العاج�ة ال��

السفينة.. و�ان قارب اإلرشاد ي�حر إ� جوارنا..
ا تأهب الرجالن للرح�ل، فـأل�� علينـا الق�طـان (ب�لداد) � أخ��
موعظة.. ينصحنا فيها �عدم استهالك الح��ـون وأن نتأ�د من أن
�
� نرسو �� � ال ي��ب له الماء، وأن نتجنب الزنا ح�� مخزون الج��
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�
الجزر.. ثـم نـزل الرجالن إ� القارب.. و�عان ما ابتعد هذا عن

السفينة..
�خ طائر نورس من فوقنا، فأطلقنا ثالث ص�حات تهل�ل ثم

.. انطلقنا إ� م�اە األطلن��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا عّ� � السفينة، أجد لزام� اآلن وقد �ت و(ك��كونج) ع� م��
أن أصحح لك �عض المفاه�م �صدد مهنة ص�د الحيتان.. من
� المجتمع أن تنظر إ� صائد الحيتان أو قاذف الح��ون

العس�� ��
� أي تعامل رس��

ا عل�ـه �� نظرتك إ� (المهن الحرة)، و�كون لزام�
أن �ض�ف ألوراقه الحروف.S. W. F و�� الحروف األو� مـن
)، وت�دو مهينة إ� حد ما.. ر�ما تعود ع�ـارة (ص�د حيتان العن��
.. نعم نحن جزارون � نا دم���� هذە النظرة إ� كون العالم �عت��
دم��ون ل�ـن لسنا أ��� دم��ة من أي قائد عسكري �منحه
ا لو رأى العـالم نـوط الشجاعة.. وهذا القائد نفسه يرتجف هلع�
زعنفة ذ�ل حـوت العن�ـر تعلو فـوق األمواج.. إذ ما وزن الرعب

ي أمام رعب وهول الطب�عة؟ والهول ال���
ل�ن العالم برغم هذا �كرمنا �ما لم �ـر إ�سـان مـن ق�ـل، ألن �ل
ا � العالم، إنما �شتعل فـي الحق�قة تك��م�

مص�اح وكـل شمعة ��
لنـا� ألسـنـا نـحـن مـن منحها ال��ت الذي تتوهج �ه؟ لقد ا��شفت
� ا لم يرها أحد من ق�ل.. ول��

�
سفن ص�د الحيتان أما�ن وخلجان

�انت السفن التجار�ة تجـوب اآلن أرجاء المح�ط، فعليهـم أن
� استكشفت لهـم كـل يتذكـروا أن سـفن ص�ـد الحيتان �� ال��
� � تعاملت مع المتوحش�� هـذا.. سـفن ص�ـد الحيتان �� ال��

وخاضت معارك ال �جرؤ مستكشـفوك العظـام مـن طـراز (كـوك
� Cooke) وسواهم ع� أن �حلموا بها.. والمغامرات ال��

ً�خصص لها �حـارة (فانكوفر) ستة فصـول �املـة مـن مذكراتهم،
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 �اعت�ارها من
ً

ال �جدها �حارة سفن الحيتان جديرة �الذكر أصـ�
� ح�اتهم. روت��

ال�ا جعلتهـا سـفن الحيتـان مستعمرة حق�ق�ة، وقد نجا قارة أس��
أول المهاج��ن لهـا مـن المـوت جوًعـا �فضـل ال�سك��ت الذي
�طان�ـة �طلـق � ال�� كـه لـهـم سـفن الص�ـد.. وفـي القوان�� �انت ت��
علـى الحـوت لقـب (سـمكة مل��ة).. إن سفينة الحيتان ألهم
�ال�س�ة �� من أ�ة جامعة ب��طان�ة عت�قة، و�ن ذلك الرجل الذي
اصطاد ثالثمائة حوت ألعظـم فـي نظـرى مـن كـل القـادة الغاب��ن

الذ�ـن حا�وا المدن واقتحموها..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن
أهــاب:

 

د القط�ـي، لنتجـه نـحـو الجنوب.. ومع اآلن أفلتنـا مـن ق�ضـة الـ��
د المخ�فة. �ل درجة نتحركها كنا نتحرر أ��� فأ��� من أن�اب ال��
�ان رئ�س ض�اط (ب�كود) هو (ستار�اك).. وهو مـن س�ان
ا يتحمـل الطقس الحار  مخلص�

ً
.. كـان رج� � (نان��كوت) األصلي��

.. جلـدە قاس صلب، وقد � � ساحل ثل��
ا برغم أنه ولد �� ج�د�

� ب��انه، فهـو نـح�ـل
ا جففت �ل مـا هـو زائد �� � ص�ف� عاش ثالث��

ضامر الجسد �أنمـا هـو رمز لمـا عاشـه مـن همـوم وقلق، و�رغم
هذا فإنـه يتمتع �صحـة طي�ة، ف�ان أقرب إ� موم�اء فرعون�ة
� عي��ه كنت ترى األهوال

أعدت للح�اة �عد أج�ال ط��لة، و��
� واجههـا ط�لة ح�اته، فهـو رجل غصت ح�اته �الحركة، ولم ال��
تكن مجرد فصل من ال�لمات، ولم �كن �ستطيع �س�ان زوجتـه
ا: لن أسمح لرجل ال �خاف الشا�ة وابنه، لذا �ان �كرر دوم�

.. الحيتان �أن يركب م��
� ع� الرجال هو سوء تقدير

� أن الخطر الحق��� و�ان بهذا �ع��
� تنجم عن جهل.. ولعلـه كـان �عت�� الخطر، والجرأة ال��

ا من المؤن ع� ظهر السفينة، �جب ا مهم� الشجاعة نوع�
الحفاظ ع� مخزونها وعدم ت�د�دها ه�اء.

� �ان هو (ستاب).. وكـان مـن سـكـان (ک�ب کود)
الضا�ط الثا��

.. مـ�ح ال ي�ا�� �األخطار ع� اإلطالق �أنما �ل األخطار � األصلي��
ة حولت أن�اب مجرد حفل عشاء وال�حارة مدعوون له.. إن الخ��
الموت �ال�س�ة له إ� مقعد م��ــــح.. وكنـت �شعر أن غليونه جزء
� من مالمح وجهه مثل أنفه.. فكـان �ضـع مجموعة من الغالي��

ا ت�ب و�حشوها استعداد� � صف، ثم �دخنهـا �ـال��
المحشوة ��
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� �أن الهواء ملوث وأن للمرة القادمة، والحق�قة أنه من المؤمن��
دخان الط�اق �طهرە.

ا قص�� القامـة �دعـى (فالسك)..  غل�ظ�
ً

الضا�ط الثالث �ان رج�
ال �ملك أي انبهار �ضخامة تلك ال�ائنات.. �ال�س�ة له �انت
ة.. فقط أنت تحتاج إ� ان ال�ب�� الحيتان ال تختلف عن الف��
� الماء.. و�ان

�عض الوقت والتحا�ل إ� أن تظفر بها و�سلقها ��
� ال�حر مجرد نكتة ي�س� بها ف�ما �عد.. إن

�عت�� ثالثة أعوام ��
أصابع اإل�سان تنقسم إ� أصابع مستق�مة وأخـرى قـادرة ع�
االن�ناء، وكـان (فالسك) أقرب إ� إصبع مث�� �جعل الق�ضة

. مح�مة و�تحمل أ���
ا من الق�طـان (أهاب).. لعدة أ�ام �عد ترك (نانتوكت) لم نر ش�ئ�
و�ان الض�اط �خرجـون مـن القمـرة مـن ح�ـن آلخر و��ناو�ون
إصدار األوامر، ل�نك كنت �شعر أنهـم آمرو السفينة الوح�دون.
و�لما صعدت إ� السطح كنت أ�حث عن أي وجـه جد�ـد.. ألن
ا �ال�س�ة عجـزى عن رؤ�ة الق�طان وانعزاله قد تحوال وسواس��

. ��
� � نظرت إ� أسفل فانتابت�� وذات يوم كنت أتو� المراق�ة، ح��

رعدة.. لقد �ان (أهاب) �قف هناك..
لم تكن ثمة عالمة ع� ع�ب جسدى ف�ـه.. وال عالمـة ع�

شفائه من ع�ب..
ونز مـن قالب ال �دت قامته الفارعة �أنما �� منحوتة من ال��
ە.. ومـن من�ت شعرە إ� جانب وجهه ح�� أع� ث�ا�ه �مكن تغي��
ق الذي �مكنك أن ترى عالمة ب�ضاء شاح�ة تذكرك �لسان ال��
ا �جذعها ح�� الجذور.. ال تعرف ب الشجرة من قمتها مرور� ���
َّ منظرە العام �

إن �انت هذە �قا�ا ج�ح أم هو ولد بها.. لقد أثر ��
� خطت عل�ه، ح�� إن�� المكفهر، �اإلضافة إ� تلـك العالمة ال��
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�
لم أفطن إال �عد وقـت ط��ل إ� أن أ��� هذا األثر المتجهم

� �م�� عليها. �عود للقـدم الب�ضاء ال�دائ�ة ال��
لقد خطر �� أن هذە القدم العاج�ة تم صنعهـا مـن عظـام فـك
� ك�ف �قف عند أركـان السفينة، .. وأثار دهش�� حـوت العن��
ح�ث �انت هناك فتحـات عمقهـا نحـو نصـف بوصة، فكـان
�غرس قدمـه العظم�ـة فـي كـل فتحـة منهـا و�قف، ثم يرقب
� ال ال�حـر.. ثمـة نـ�ع مـن التصم�م الـذي ال �قهر والشجاعة ال��
� تلك النظرة الثابتة.. ولم �كن يت�لم ل�ن ض�اطه �انوا

توصف ��
يت�فون �عدم راحـة �ـدل ع� شعورهم الدائم - واألل�م -

بنظرته الم�سلطة.
ا �عزلته تلك.. م� � ا، ولم �عد مل�� � منذ تلك اللحظة �نا نراە كث��
ا ع� الحاجة ل�ن برغم هـذا �ان وجـودە ح�� هذە اللحظة زائـد�

ر�ما �س�ب براعة الض�اط الفائقة.
مرت األ�ـام وصـارت الثل�ج وج�ال الجل�ـد مـن خلفنـا، ومضت
� ذلك الجـو ال���عـي الدائـم المـمـ�ـز للمناطق

(ب�كـود) ��
االستوائ�ة.. إن السن المتقدمـة تح�� بنـوم أقـل �أنمـا طـول
العمـر �قلل ارت�اطك �العدم الش��ه �الموت.. ولهذا تصحو
ور سطح السفينة المدثر �الظلمات، وهذا �ان � الل�� الب�ضاء ل��
ا ح�� إن ز�اراته العابرة �انت � حال (أهاب).. لقد صار �ظهر كث��
ا من اإل�سان�ة من السطح لقمرته.. وعندها كنت �شعر نوع�
ف�ـه.. لم �كن يتخذ وقفتـه المعهودة فوق السطح، ألنه ال �حب
أن �دق �قدمه العاج�ـة فوق رءوس الن�ام.. هذە الدقات لو
سمعوها ألفعمت أحالمهم �ال�واب�س، ولحلموا �أنهم �قضون

� أن�اب أسماك القرش. ب��
و�خ�ج له الضا�ط (ستاب) ف�قول له (أهاب):
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� أ�فانهم.. انزل
.. ح�ث �غفو أمثالك �� ك الل��� - « أال عد لق��

أيها ال�لب� »
� انفعال:

هنا يتصلب (ستاب) للحظة و�نظر للرجل، ثم �قول ��
� - « لم أعتـد أن ��لمنـى أحـد بهذە الط��قة �ا س�دي.. وال �مكن��

القول إن�� أحبها.. »
� أسنانه: ف�صيح (أهاب) ب��

- « توقف�! »
ا، هنا �قول (ستاب): ثم ي�تعد �أنما يتجنب إغراًء ق���

� - « �ال �ا س�دي.. لم أنتـه �عـد.. لن أق�ل بوداعة أن �قال إن��
�لب..»

.. واغرب عن وج��
ً

ا ع�� مرات.. و�غ� - « إذن لندعك حمار�
ق�ل أن أخلص العالم منك� »

�قولها وهو يندفع نحو (ستاب) وقـد �ـدا الهول ع� سحنته
ا.. يه�ط من ال�وة وهو يردد: اجع ال شعور�� ح�� أن (ستاب) ي��

�تـه.. مـاذا � أحد بهذە الط��قة من ق�ل إال و�� - « لم ��لم��
�ه؟ أم تركع أمامـه؟ ال أعرف.. إنه غ��ب تفعل �ا (ستاب)؟ ت��

ا.. �ق�� .. إنـه ال ينام أ�د� �
� ح�ا��

األطوار.. أغرب عجوز عرفته ��
الل�ل ع� السطح.. وماذا �قـول خـادم الغرف عنه؟ �قول إنـه
� عقد..

�جـد أغط�ـة فراشـه مكومة وقد أوشك ع� أن ي��طها ��
والوسادة ساخنة �أنما وضع عليها قالب قرم�د ساخن.. إنه
� ذهنه الم��ض وأي

رجل عجوز ملتهب� أ�ساءل عما �دور ��
� الح�اة

ء �� �
ە.. هـذا عج�ب.. ل�ن �ل �� ء يثقل ضم�� �

��
عج�ب لـو أمعنت التفك�� ف�ه.. (ال تفكر).. تلك �� الوص�ة
.. (نم م�� استطعت).. هذە هـى ة �ال�س�ة �� الحاد�ة ع��
� �ال�لب وع�� مـرات ة.. لقد لقب�� الوص�ـة الثان�ـة ع��
� لو أراد.. من �درى؟ ل��مـا ر�لنـي ولـم �ل�� �الجحش.. ل��ما �ان ل��
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ي �
ألـحـظ هذا.. لقد ا�شغلت �منظر حاجب�ه فلـم ألحـظ.. سـأعود

� األمر.. »
� الص�اح أفكر ��

� الغليون و�� لتدخ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع
علم الحيتان:

 

ا من علم ) عام 1820: ل�س هناك فرع� � � (سكورس�� �قول ال�اب��
ا من علم الحيتان Cetology. وكذا �قول الحيوان أ��� تخ�ط�
).. و�رغم هذا هناك ال�ث�� من (كوفي�ه Cuvier) العظ�م و(هن��
ال�تب عن الحيتان.. ت�لمت عنها التـوراة وكتب عنها (أرسـطو
Aristotle) و(�لينـي) وس�� (تومـاس براون) و(لين�س)

و(ب��سون) و(ب�ل).. وسواهم..
لم �كن واحد من هؤالء صـائد حيتـان أو را�� ح��ون، �اس�ثناء
) إال أنه كرس جهدە لل�تا�ة عن حوت (ج��نالند) � (سكورس��
ة أو المهمـة، ب�نما ال �عرف أحد الذي ال �عت�� من الحيتان ال�ب��
إال القل�ـل عن حوت العن�� Sperm whale.. ولم �قسم أحد
، لهذا أحاول هنا أن أع� فكرة ��عة عن

ً
ا سه� الحيتان تقس�م�

�
ف �� الموض�ع، وال أزعم ال�مـال ألن �ل عمل يزعمه إنما �ع��

الوقت ذاته �امتالئه �األخطاء.
إن الحيتان تختلف عن األسماك �ما قال (لي�يوس)، ألنها ترضع
ا وألنها تملك ، وألن ذ�لها أف�� ول�س رأس�� � أطفالها ودمها دا��

رئة، ب�نما األسماك الرئة لها.
أقسم الحيتان حسب الحجم إ�:

1 - حوت الفوليو: مثال حوت العن�� - حوت ج��نالند - 
 الحوت ذو الزعنفة الظه��ة - الحوت األحدب - الحوت ذو

. � ��� ال�طن ال���
- حوت العن�� هـو أضخـم كـائـن علـى وجـه األرض �ال جدال..
األ��� ره�ة واألهم من الناح�ة التجار�ة.. إن مادة دهن الحوت

� المراهم واإلضاءة.
�Spermace تؤخذ من رأسه و�ستعمل ��
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� أو الحـوت ـا �حـوت ال�ال��
ً
- حوت (ج��نالند) �د� أح�ان

، �ما � الصحيح Right whale.. ومنه �ستخ�ج مادة ال�ال��
�ستخ�ج منه ما �عرف ب��ت الحوت.

� - الحوت ذو الزعنفة الظه��ة هو المسئول عن تلـك النافورة ال��
� ي�بثق الزف�� من ظهرە.. .. ح�� يراها المسافرون ع�� األطلن��
�سهل تعرفه من زعنفته الظه��ة وهو �ائن خجول �كرە الحيتان
األخرى.. و�صنـف مـع حـوت (ج��نالند) ضمن قائمة �� (حيتان

) أو (الحيتان العظم�ة). � ال�ال��
� - الحوت األحدب: ال أحد �عرف عنه ال�ث�� مـا عـدا حدبته ال��

ز فوق مستوى المـاء.. دعـه �مـض فأنـا ال أعرف عنه ال�ث�� وال ت��
أي واحد سواي.

2 - حوت األوكتافو: مثال الجرامبوس Grampus.. والحوت
القاتل..

ا 3 - حوت دیودس�مو: مثال البور�واز Porpoise. ي�دو غ����
ا ال يتجـاوز طولها أر�عة

�
� أن �صدقـوا أن أسـما� لغ�� الدارس��

أقدام �� حيتان، ل�نها الحق�قة.
� هللا من هذا هو اله��ل العام، الذي لن أست�مله.. فل�حفظ��
است�مال أي عمل أقوم �ه� أتركه لسـوای � �ملئوا فراغاته
و�صنفوا �ل حوت جد�د �جدونه ضمن هذە القائمة السهلة..
مثلما ب�� المهندسون مع�د (كولونا) ثم تركوا األعمدة شامخة

ت�تظر من �ضع القرم�د ب�نها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
را�� الح��ون هو رت�ة ال توجد �الطبع ع� أ�ة سفينة أخرى..
� �انت سلطة الق�طـان مقصورة ع� المالحة والعنا�ة

� الما��
و��

� الح��ـون هو المسئول عن كـل
�السفينة، ب�نمـا كـان كب�� قاذ��
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مـهـام ص�د الحيتان، و�ان �دعـى Specksynder و�� لفظة
� (قاطع الدهن). وقد تد�� مستوى قاذف

ألمان�ة معناها الحر��
ا ل�ـن نجاح رحلة ص�د الحيتان �عتمد عل�ه الح��ـون مؤخر�

�ال�امل.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل العا��
سطح السفينة:

 

� ط�اعه.. م�� جاء الشتاء تكـور فـي
ا أشهب �� �ان (أهاب) د��

جـذع شجرة وراح �متص مخال�ـه.. كـذا كـان (أهـاب) �غلق قمرته
ع� نفسه و�متص مخالب ��بتـه الخاصة وهمومه.

ح�ح، � لـم �كـن (أهاب) كث�� التدخـل ل�ـن سـلطته لـم تـكـن ت��
فكـأنـه (�ل�شصـار) ملـك (�ا�ل) أو كـأنه -جالس إ� منضدة
الطعام - أسد �حر ع� شا�� المرجـان األب�ض، �ح�ط �ه
أش�اله.. �ان الض�اط ي�دون �أطفال مـن حول (أهاب) ل�نـه لـم
ا.. �صمت الجم�ـع وتتجه أنظارهم إل�ـه وهـو �كـن متغطرس�
�مسـك سـكينه ل�قطـع الط�ـق الرئ��� ع� العشاء.. ثم �ش�� إ�

(ستار�اك) �� يناوله ط�قه، فيتل�� هذا األخ�� اللحم �من يتل��
ا إذ تحتك

�
ا أن �حدث صوت � حذر متحاش��

صدقـة، و�لوكه ��
سكينه �الطبق.

� ينال - �ح�م كونه أصغر أفراد هذە و�ان (فالسك) المسك��
األ�ة - أقل القل�ل من عظام اللحم، (ود�اب�س) الدجاج..
وأعتقد أنه �ان بوسعه أن �أخذ لنفسه ما ي��د وما كـان (أهاب)
ض، ل�ن (فالسك) لم �ج� ع� هذا.. المش�لة األخرى ل�ع��
كهـا.. �ال�س�ة له �� أنه آخـر مـن ينـادي إ� المائدة وأول مـن ي��
� أضيق وقت ممكن.. �ـل إنـه

هكـذا كـان عل�ـه أن ي�نـاول عشاءە ��
ا إذا ما ا�ت�� (سـتاب) أن ينهض وراءە� تصور هذا� كـان مرغم�
منـذ تر�� (فالسك) لرت�ة ضا�ط لم �عد �عرف إال الجـ�ع.. و�ان

� لأل�د�
�قول: إن السالم والشبع قد هجرا معد��

ا ومـا زال يتم�� أن �قف عند مقدمة السفينة و�جمـش قطع�
ة من لحم ال�قر� هذە �� سخ��ة الح�اة وعب��ة المجد� كب��
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ح�� إن أي �حـار حـاقد لس�ب مـا علـى (فالسك) �كف�ه أن
�قصد القمـرة ل�ختلس نظرة ع�� النافذة إلـى (فالسك) الجالس

ة (أهاب).. � ح��
ا �� خائف�

ت�ب معكوس، ثم �عد انتهـاء طعـام الض�ـاط �غـادرون القمـرة �ـ��
�عاد المفرش ��عة إ� المائدة و�دخل رماة الح��ـون الثالثة..
هنا �ظهر التناقض الره�ـب ب�ـن جـو الرعب الثق�ل الذي خ�م
ع� مائدة الض�اط، ح�� إنهم �خافون الصوت الذي تحدثه
� تغلق، مـع جـو الم�ح والح��ة الذي �سود مائدة فكوكهم ح��
� ال تكف عن رماة الح��ون.. �أ�لون �شه�ة �أنهم سفن الهند ال��
�
ب الخادم وغرس الشوكة �� تحم�ل التوا�ل.. ال �كفون عن ��

ظهرە �أنهـا ح��ون، والف�� ال �كف عن الرجفة من تعامله مع
� الثالثة - و(ك��كونج) من  ثم مع هؤالء المتوحش��

ً
(أهاب) أو�

ا ي�تظر ب�نهم - فإذا اطمأن إ� أن مائدتهـم عـامرة تـوارى مخت�ئ�
ا من رح�لهم.. �ان أحد الثالثة من أصل هندى واآلخـر زنج��
إف��ق�ا.. وهذا األخ�� عمالق إ� حد أنه �ذكرك �ف�ل تم شحنه
من إف��ق�ا.. وكنت ت�ساءل عن الدور الـذي �لع�ه الطعام - مهما
زادت �ميته - مع هذا الجسد الهائل، ل�ن ي�دو أن الف�� �ان
� �أنه

ا، و�ان منخراە الواسعان ينهالن الهواء الن�� ينام ج�د�
ب جوهر ال�ون �له. ي���

� �حدثها ف�ا (ك��كونج) أثنـاء المضغ أما األصوات المخ�فة ال��
� تجعل الح�اة أفضل �ال�س�ة للف�� فلم تكن من األمور ال��

ا أن (ك��كونج) �ان �أ�ل أش�اء ال�ا�س، خاصة وهو �عرف �قين�
� ج��رته.

غ���ة ��
� الثالثة. ا ول�ور الف�� يرحل هؤالء المتوحش�� � أخ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ذات ص�اح �عد اإلفطار، صعد (أهاب) إ� سطح السفينة.. و��
عادة لدى أغلب ال��ابنة �ما �فعل السادة ع� ال�ا�سة �عد
وج�ة �ج��ون �عدها الحد�قة.. �عان ما سمعنا وقـع قدمـه
� اندغمـت العاج�ة وهو �م�� فوق ألواح خشب السقف ال��

ا من أثر خطواته �أنما عالمات جيولوج�ة ع� صخور. جم�ع�
فلو نظرت إ� حاجب�ه لرأ�ـت آثار أقدام أخرى.. آثـار أقدام
� ال تهدأ وال تنام.. �مكـن اآلن أن تـرى �سهولة أن الفكر أف�ارە ال��

�م�� معه إذا م�� و�قف معه إذا وقف.
وهمس (ستاب):

� داخله ينقر الب�ضـة
- « هل ترى �ا (فالسك)؟ ال�تكوت ��

« �
ً

وس�خ�ج حا�
� الحفرة المعتـادة ع�

ا ح�� المساء، ثم غرس قدمه �� ظل صامت�
السطح وطلب من (ستاب) أن �ستد� الجميع..

- » س�دی� »
� دهشة لهذا الطلب الغ��ب، الذي يندر أن

صاح (ستاب) ��
ورة خارقة للعادة.. �طلب ع� السفن إال ل��

ل الناضورج�ة من ع� السار�ة� » � - « الجميع� ولي��
ا اح�شد الجميع �عيون ال تخلو من الرعب، ألنه �دا ش�يه�
� مسـارە المعهـود

�السماء المنذرة �عاصفـة ق���ة.. راح �دور ��
ا ق�عتـه، غ�� م�ال بنظرات الدهشة لدى مح�� الرأس معتمر�

.. � الرجال المجتمع��
لم تطل الدهشة ألنه رفع صوته:

ا �ا رجال؟ »
�
- « ماذا تفعلون لو رأيتم حوت

صاحت األصوات:
« �( � له (أي نتصايح �الخ�� - « نغ��

� صوته:
قال برضا متوحش ��
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�
- « جم�ل� وماذا �عد ذلك؟ »

- « نالحقه.. وشعارنا هو الحوت الم�ت أو القارب� »
� رضـا.. وأص�ب الرجال �دهشـة مـن حماستهم

اب�سم الشيخ ��
لإلجا�ة ع� أسئلة ت�دو �ال جدوى..

.. هل ترون - « �ل�م سمع�� أت�لم عن حوت أب�ض.. انظروا ��
هذە األوق�ة الذهب�ة األس�ان�ة؟ »

� الشمس، وقال:
ول�ح �عملة من ذهب ��

� مطرقتـك �ـا مسـ�� ا.. ناول�� - « إنها قطعة ب- 16 دوالر�
(ستار�اك)..»

ته وهو يت�لم �صوت خف�ـض غ�� � س��
وراح �مسح القطعة ��

� تعمـل داخله.. مسم�ع، �أنما صوت اآلالت الم��ان�ك�ة ال��
اتجه إ� الصار�ة األساس�ة وصاح:

- « من ي�لغ�� من�م عن ظهور حوت أب�ض مجعد الحاجب
� عن حوت أب�ض فـي ظهـرە ثالث ملتوى الفم.. من ي�لغ��

� برؤ�ته ينل هذە األوق�ة �ا أوالدى� »
�� فتحات.. من �خ��

و�دأ ي��ت القطعة للصار�ة �مسمار..
.. انظروا �دقة إ� الم�اە �

�� ا أب�ض فل�خ��
�
- « من ير من�م حوت

الب�ضاء.. »
هنا قال قاذف ح��ون:

- » س�دی.. هذا الحوت األب�ض ال �د أن �كون (مو�� د�ك)� »
صاح (أهاب):

� د�ك)� تعرفون الحوت إذن �ا (تاش)؟ » - « (مو��
سأله أحدهم:

- « هل تخ�ج منه نافورة م�اە عمالقة �اس�دي؟ وهل �حرك
ذ�له حركة غ���ة ق�ل أن �غطس؟ »

وسأله (ك��كونج):
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� ظهرە �ا س�دی؟ �لهـا مغ- ..
- « وهل هناك ال�ث�� من حد�د ��

مغـ..»
قال (أهاب):

� - « مغروسة.. نعم �ا (ك��كونـج).. مغروسة �ش�ل لول��
� ظهرە.. نعم �ا

كفتاحـة الزجاجـة.. أ��� من ح��ون مغروس ��
(�اجو).. إن نافورته عمالقة و��ضـاء �كومـة مـن صـوف
� � د�ك)�� نعم.. (مو�� (نان��كوت) �عـد جـز األغنـام.. إنـه (مو��

د�ك)� »
هنا سأله (ستار�اك):

� � د�ك) �ا س�دي.. ل�ـن هـل كـان (مو�� - « سمعنا عن (مو��
د�ك) هو الذي ب�� رجلك؟ »

صاح (أهاب):
�
� د�ـك) هو الذي أفقد�� ك بهذا؟ نعم �ان (مو�� - « ومن أخ��

� أقف علـى هذە الرجل � د�ك) هو الذي جعل�� .. (مو�� � صار���
العاج�ة.. »

ق قل�ه رمح: ثم �خ من قل�ه �أنما هو وعل اخ��
ا ال نفع � د�ك) الذي جعل م�� �حار� - « أجل� أجل�� هو (مو��
.. أجـل أجـل� سأطاردە حـول (رأس الرجاء الصالح)

ً
ف�ه.. م�سو�

ان الهـالك ق�ل أن أس�سلم، ولهذا وحول (القرن).. ووسط ن��
أ�حرتم �ـا رجـال� �� تالحقوا هذا الحوت ع�� أرجاء األرض إ� أن

ا أسـود.. فمـاذا تقولون؟ ت�دون �� را��� الجأش.. » ينفث دم�
صاح الرجال:

- « أجل.. أجل.. نظر ثاقب ورمح نافذ للحوت األب�ض� »
- « بورك ف��م �ا رجال.. ول�ن لماذا ال ي�دو عل�ك الرضا �ا س�د

(ستار�اك)؟ هل تخ�� الحيتان؟ »
قال (ستار�اك):
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� خرجت - « أنا مستعد لص�د حيتان العالم �ا س�دي.. ل���
.. ��م ي�اع انتقامك �ا �

لص�د الحيتان ول�س لتنف�ذ انتقام ق�طا��
� أسواق (نان��كوت).. االنتقـام

ق�طان؟ إنه لن ي�اع �سعر كب�� ��
مـن وحش أعجم ال �عرف مـا �فعلـه.. هذا ينضوى تحـت لـواء

الجنـون �ـا ق�ـطـان.. ر�مـا تحـت لـواء التجد�ـف فـي إرادة هللا.. »
قال (أهاب):

- « فلتصمت �ا رجل.. أعدك أن تنال ط�قة أقل مما خصص
� لك.. مثلما �ضع الممثلون األقنعة ع� الم�ح، فإن عل�ك ح��

ب القناع لتصل لما وراءە.. والحوت األب�ض هو �ــهم أن ت�� ت��
� الح�اة.. ال تت�لـم عن التجد�ف �ـا

مجرد قناع ل�ل مـا أ�ـرە ��
.. ألنهـا لـو � رجـل.. فلسوف أضـرب الشمس ذاتهـا لـو أهانت��
�ــها.. هذا لعب عادل هنا.. � فأنـا أستطيع �� اسـتطاعت إهـان��
� صف واحـد مـع (أهـاب) ب�نمـا تقـف

هل ترى الرجال؟ �لهم ��
ء قـد دخـل �

ا وسـط اإلعصار.. (يت�لم ع� جنب) �� أنـت وح�ـد�
� منخـرى ومأل صدري بروح الغضب.. إن (ستار�اك) اآلن

��
ا.. » عدوى ولن �فوز عّ� إال لو قاد تمرد�

غمغم (ستار�اك):
ا�! » � هللا.. ل�حفظنا جم�ع� - « ل�حفظ��

� الهواء وناولها أول
اب، فل�ح (أهاب) بها �� جاءوا �قن�نة ال��

ال�حارة وقال:
ب ومررها�� جرعات ط��لة �ا رجال� إنها ساخنة كحافر - « ا��

الش�طان� تقدموا �ا رفاق� »
ا من مغناط�س�ة ذاته.. ثم وراح �لمس الرماح �أنما �منحها جـزء�
طلب من رماة الح��ون أن �ق��وا أسلحتهم منه، وراح �صب

� النها�ات المجوفة ل�ل ح��ون..
اب لهم �� ال��
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- « إن�� أمنح التك��م لرماة الح��ـون كـرام النفس هؤالء.. ال
� � بهذە النصـال.. أم�لوها� أم�لوهـا� المـوت ل- (مو��

تجرحو��
� د�ك)�! نخب ا إن لم نقتل (مو�� د�ك)� فل�متنا هللا جم�ع�

موته� »
�ون وتتصاعد ص�حات الحماس.. وراح الرجال ���

ثم ب�شارة من �د (أهاب) تفرق الجمع، وعاد هو إ� قمرته..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الحادي ع��
الغروب:      

 
ا ينظر للخارج: القمرة..  ..جوار النافذة �جلس (أهاب) وح�د�
ا شاح�ة ووجنات أ��� ا وم�اه� ا عكـر�

�
حيثما أ�حرت أترك خل�� أرق

، �
� السفينة تعوق ط���� ا.. الموجات العظ� ع� جان�� شح���

ها. ل�ن دعها وشأنها.. ألن�� أمر ع��
Lombardy هل التاج الذي أل�سه أثقل ممـا �جـب؟ تاج
� ال الحد�دي.. هو ل�س مـن ذهـب، ل�نـه مـزدان �الح�� ال��
أراها.. إنه �د�� رأ�� �حافته الحـادة ل�نـه رأس صلب ال يتأثر
�سهولة.. هذا الضوء العذب ال �سقط عّ�.. �ل ما هو عذب
� ا ل��� ا عال�� � ال أطيق االستمتاع �ه. ُمنحت فهم� � ألن�� �عذب��

حرمت من أد�� قدرة ع� االستمتاع.
ا.. ا عن�د� � سأجد شخص� ة.. حس�ت أن�� ما �انت مهمة عس��

ل�نهم التفوا حو�� �النمل.. لقد أردت.. وما أردت سأفعله..
.. �

ا.. (ستار�اك) �عتقد هذا.. ل��� ش�طا��
�
� ال�عض مجنون �حسب��

، �
أنا الجنون الذي جن جنونه� النبوءة �انت أننـي سأفقد أطرا��

.. � سأمزق ممز�� � أنا هـي أن��
.. نبوء�� وهأنذا فقدت قد��

� أيتها الطب�عة العات�ة.. لن أقول لك مثل تالم�ذ المدارس: ا�ح��
� حجمك لتهزم�ه.. ال.. أنا مناسب لك، ولسوف

عن شخص ��
� عن � وتتواری.. تعـا� وجر�� أن ت�ني��

�كون عل�ك أن ترك��
� تح�ط �ه القض�ان الحد�د�ة

؟ إن الط��ق إ� هد�� � .. ت�ني�� عز��
� سوف تجرى فوقها رو�.. ال��

منتصف الل�ل عند المقدمة.. �جلس رماة الح��ون وال�حارة..
� � أوضاع مختلفة ب��

ا عن الحراس ��
�
اع األما�� �اشف يرتفع ال��

� كورس.
الرقاد والوقوف، وال�ل ي�شد ��
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ا أيتها ال�سوة األس�ان�ات.. ا أيتها ال�سوة األس�ان�ات.. وداع� وداع�
لقد أصدر الق�طان أوامرە..

أول �حار:
�
�� �

.. هذا يؤذي الهضم.. ات�عو�� � آە �ا ش�اب.. ال تكونوا عاطفي��
الغناء (�غ�� وهم معه)

� �دە منظار مقرب
وقف ق�طاننا ع� السطح و��

يرقب تلك الحيتان العظ�مة..
� قوار��م ولسوف نظفر �أحد هذە الحيتان..

قفوا ��
فتماسكوا �ا رفاق وال تخذلن�م قل���م..

� الحوت..
� ينغرس الح��ون �� ح��

�حار فر��:
ل مرسانا � � ق�ل أن ن�� هلموا �ا ش�اب� دعونا نفز برقصة أو اث�ت��
.. تعال � ساحل (�النكـت).. مـا رأ��م؟ (ب�ب).. (ب�ب) الصغ��

��
ا مع دفك.. ��ع�

ا): ب�ب (نائم�
ال أعرف أين هو..
: ال�حار الفر���

ب ع� �طنك وهز أذن�ك.. هلموا �ارجال ارقصوا� إذن ا��
األقدام.. األقدام�
�حار ا�سلندی:

� ال أعرف ك�ف أرقص ع� هذە األرض الجافة.. معذرة.. ل���
لقد أعتدت الجل�د..

�حار مال�:
وأين الفت�ات؟ من سوى األحمـق ذلك الذي �مسـك �ـدە ال�م��

�ال��ى و�قول لها: ك�ف حالك؟ أر�ـد زمـ�ـالت للرقص� (تكفهر
السماء)..
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�حار هندی:
ا.. إن السماء تنذر �عاصفة.. عة ��ع� �حق (براهما)� س�بتل األ��

ال��ــــح ستعصف بنهر (الجانج)� أنت ت��نـا غض�ك �ا (ش�فا)�
�حار من نان��كوت:
ق؟ ما هذا؟ أتراە ال��

: �
�حار أس�ا��

� �ك�� عن أن�ا�ه� ال.. �ل هو (�اجو) الزن��
�اجو (ي�ب):

ا�لع لسانك �ا ذا الجلد األب�ض وال��د األب�ض�
� (يواجهه):

األس�ا��
� �ا ذا الجسد الضخم والروح الض��لة� سأطعنك من �ل قل��

� اتقـاء العاصفة
ا ألن الرجـال ينهمكون �� (ت�ت� المشادة ��ع�

القادمة)..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� ع��
الفصـل الثا��

� د�ك: مو��
 

� ا مـن هذا الطاقم، و�خت ح�� كنت أنا (إسماع�ل) واحـد�
�خوا.. واتحـد قسـ� مـع قسمهم.. ثمـة شـعور متوحش
� ال ترتوى ت�دو �أنها .. إن ضغينة (أهاب) ال�� �

� أعما��
غامض ��

� أنـا.. وقد سمعت قصة ذلك المخلوق الذي أقسمت ضغين��
وسواي ع� قتله..

� تلك ال�حـار المنعزلة
لزمن ط��ل كـان الحـوت األب�ض �ع�ش ��

هم لـم �عرفوا .. ل�ن أ��� � يرتادها ص�ادو حوت العن�� ال��
ا رآە.. أما من اش��كوا معه فندرة.. بوجودە.. وعـدد ض��ل جد�

و�ان عدم انتظام الرحالت وارت�ادها أما�ن مختلفة، مما �جعل
� ا.. ل�ن األخ�ـار تواردت ب�� � ا عس�� � ال�حارة ش�ئ� تناقل األخ�ار ب��

ا ال
�
� خط عرض مـا وطـول عرض ما، حوت

ال�حارة عن مقا�لتهم ��
اسة. �صدق من ناح�ة الحجم وال��

ا ثـم �ـفـر.. وكـان ال�حارة ال هذا الحوت كـان يهزم مهاجم�ه دائم��
يتحدثون عن هذا الحـوت �ش�ل خاص، ول�ن يتحدثون عن
أهوال مهنة ص�د حوت العن�� عامة.. و�انوا يواجهون هذا
الحـوت �اعت�ارە حـوت عن�� خط�� آخـر، ل�ن هذە المقا�لة
�انت تؤدى إ� كسور وجـراح وأطـراف مبتورة، وهالك إ� أق�

� النها�ة �دأت القصة تكتمل..
درجـات الهـالك.. و��

إن ص�ـادي الحيتـان ل�سـوا معصوم�ـن مـن الخرافـات واإلشاعات
� تم�ـز كـل ال�حـارة، ل�نهـم كذلك األ�ـ�� قا�ل�ة للتعرض ال��
ألهوال ال�حر.. وقد ا��س�ت ح�ا�ات الحوت األب�ض الم��د من
� د�ك) اإلضافات األسطور�ة الطفول�ـة، وهكـذا ا��سب (مو��

ا للطب�عة.
�
ا خارق طا�ع�
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إن ال�ث�� من صائدي الحيتان الذين ال تحمل سفنهم العلـم
ا من ا أسطور�� ونه وحش� ، لم يروا حوت العن�� قط و�عت�� األم����
� كتا�ه إن

وحوش �حر الشمال.. وح�� (كوفي�ه) العظ�م �قـول ��
رؤ�ة حوت العن�� تجعل �ل ال�ائنات ال�ح��ة �ما فيها سمك

ا. القرش ترتجف هلع�
وهكذا اعت�� ال�حارة قذف الح��ون ع� حوت عمالق كهذا
ا من االنتحار.. �أنك تقذفه �غرض اللحاق �األ�د�ة.. ومـن نوع�
� د�ك) �� الوجود.. أي أنك قد تلقاە ضمن الخرافات أن (مو��
� الوقت ذاته.. وال �خلو هذا القول مـن

ع� عدة خطوط طول ��
� حق�قة ألننا نجهل ال�ث�� عن ت�ارات الماء، وال نعرف الس�ل ال��

ق.. ومن �حمل بها هذا الت�ار الحوت من موضع آلخر ��عة ال��
� أق� جنوب

األش�اء الموثوق بها أن هناك حيتان ص�دت ��
� أجسادها ح��ون تـم قذفـه مـن وقت ق��ب

المح�ط الهادي، و��
� (ج��نالند) �أق� الشمال.

��
ا فـي كـل مكـان، ف�ان من � د�ك) موجـود� هكذا تم اعت�ـار (مو��
� �ل زمان.. أي أنه

ا �� وە موجود� السهل ع� ال�حارة أن �عت��
� غرست ف�ـه لـم �ستطع قتله.. دعك من خالد.. وكـل الرماح ال��
منظرە غ�� المألوف �جب�نه العـا�� األب�ض �الثلج، والحد�ة ع�

ظهرە.
� تـم وصفها استه ال�� ە الواضح و�� ە �حق فهو �� � أما ما �م��
ا تطاردە السفينة ف�فر منهـا وقد �دت عل�ه �ل

�
ا.. أح�ان � كث��

�
عالمات الرعب، وفجأة �ستدير ليواجههـا ف�قلبهـا أو �جرها ��

االتجاە المعا�س.
�ان هناك قارب �طاردە وقد استقله ق�طان - لـم �كـن سـوى
� الحوت، هنا استدار هذا

 ي��د غرسه ��
ً

(أهاب) - �حمل نص�
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األخ�� و�فكه الش��ه �المنجل قضم قدم (أهاب)، �أنما �حصد
� الم�ج..

العشب ��
، مع � � �ل ح��

� ذهن (أهاب) �طاردە ��
ومن يومها عاش الحوت ��

ح أذهانهم.. � �ع�ش �عض الرجال و�� ال ت�� تلك الرؤى ال��
� تلتهمهم.. ف�ع�شون بنصف قلب ونصف رئـة.. تلك الرؤى ال��

صنع لها القدماء تمثال الش�طان وع�دوە، ل�ن (أهاب) لم �ع�د
� شخص الحوت المق�ت.. لقد حشد

هذە الرؤى �ل حشدها ��
� حد�ـة ذلك

�ل ال�راه�ة وشـرور العالم من عهد (آدم) ��
الحـوت.. وح�ـن خـ�ج لهـذە الرحلة لم يتوقع أحد أن غرضه
الوح�د �ان تدم�� الحوت.. وانطلقت روحه المجنونة لتص�ب

الطاقم �له �العدوى، ح�� أن رغبته صارت رغبتهم.
ء �

� الحوت تث�� الرعب، ل�ن ال��
ة �� �انت هناك أش�اء كث��

� أ��� من سواە �ان لونه األب�ض، وألن�� لعاجز الذي أثار رع��
� أغلـب

عن تفس�� �ال�� �ش�ل واضح.. برغم أن اللون األب�ض ��
األش�اء �عكس الجمـال، �مـا هـو الحـال مـع الآل�� وأف�ال (س�ام)
، وعذر�ـة وطهر � ال توجـد إال فـي �ـالط مل�� الب�ضاء ال��

� عقائد عدة..
العروس، وهو رمز القوة والتفوق ��

ا عندي، م�� ا شد�د� ا رع��
�
برغم هذا يث�� اللون األب�ض أح�ان

� والقرش األب�ـض.. ما � ارت�ط برمز مخ�ف.. تأمل الدب القط��
انه إن لم �كن اللون األب�ض؟ إن ارت�اط اللون الرعب الذي يث��
اسة لهو � � �ائن يتمتع بهذە ال��

األب�ض �الطهر ثم وجودە ��
هذا التوجس والرعب.. إن هذا التناقض لمخ�ف.. إن قداس
� ال�ن�سة الرومان�ة ي�دأ �ع�ـارة (ركي��رام إترنام) - أي

المو�� ��
الراحة األ�د�ة - فال�د أن ا�س�اب القرش ونعومته هما س�ب

إطالق اسم (رکيوم) عل�ه..
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصـل الثالث ع��
الخارطة:

 

اصغوا� هل سمعت هذە الضوضاء �ا (�ا�ا�و)؟
� منتصف ورد�ة الل�ل، وضـوء القمر ال �أس �ه،

�ان هذا ��
� نطاق ممتد و���ادلون نقل دلو مـن المـاء مـن

وال�حارة �قفون ��
) هذە ال�لمات �

� وسط هذا قـال أحدهـم و�دعـى (أر��
�ـد ل�د، و��

لجارە..
- « شش� هل سمعت هذە الضوضاء �ا (�ا�ا�و)؟ »

)؟ خذ الدلو� » - « أ�ة ضوضاء تع�� �ا (أر��
- « تحت هذە الفتحات.. �أنها سعة.. �� ذي ثان�ة� �أنما ثالثة

ن�ام يتقلبون� »
� �طنك� هلم �ا رفيق السفينة�

- « �ل هو عشاؤك يتحرك ��
كف عن الهذ�ان.. »

ء لم �
� �طن السفينة.. ��

ء �� �
� متأ�د من وجود �� - « ل�ن��

�ظهر ع� السطح قط.. أحسـب الق�طان �عرف األمر، فقد
سمعت (ستاب) و(فالسك) يت�لمان عنه.. »

- « ل�كن.. الدلو�! »
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

لو أنك رأ�ت (أهاب) �عدما أوضح هدف الرحلة لل�حـارة، لرأيته
ل إ� قمرته، ف�خ�ج مـن خزانتـه لفائف خرائط مجعدة، � ي��
و�فردها ع� المنضدة.. ثم �درسها �عنا�ة.. وقـد أفعمـت
.. �مسارات رحالت سا�قة خرجـت مـن أجـل حـوت العن��
 غ���ة

ً
� ف�ل�� ع� وجهـه ظال� المص�اح المعلق �السالسل يه��
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ا، ب�نما �د لحاجب�ه، ف�أنما �دە ترسم ع� الخارطة خطوط�
أخرى خف�ة ترسم خارطة أخرى ع� جب�نه.

لم تكن تلك أول ل�لة �خ�ج فيها خرائطه.. فقد اعتاد هذا �ل
ا منه ا ميئوس� ل�لة.. �ال�س�ة لمن �جهل عادات الحيتان، ي�دو أمر�
� المح�طات األر�عة، ل�ن ل�س �ال�س�ة ا �عينه ب�� أن تطارد حوت�
ل- (أهاب).. فهو �عرف ت�ارات الماء، وأما�ن توافر طعام حوت
، ومواسم ص�دە عند خطوط الطول المختلفة.. برغم أن العن��
الحيتان تغ�� عاداتها ل�نها - �غ��زة ال تخ�� أو سمه ذ�اًء ال
� طرق �ح��ة معينة �طلقون عليها اسم

�� �
�فشل - تم��

ض فيهـا (األوردة)، ومن ثم �مكن ل- (أهـاب) أن �جـد نقطـة �ع��
طـ��ق الحـوت.. سـوف تص�� اإلم�ان�ـات احتماالت..

واالحتماالت سوف تص�� حقائق..
� د�ك) � خواطر االنتقام اللذ�ذة و�تخ�ل (مو��

�غرق (أهاب) ��
� النها�ة

جاع قواە.. ينام الرجل �� مل�� ع� السطح �حاول اس��
وقد تقلصت ق�ضته، و�صحو وقد سال الدم مـن كفه �فعل

أصا�عه..
حمك هللا أيهـا الق�طان العجوز� أنت مثل (برومثيوس) ل��
� الص�اح ل�مـزق ك�دك..

� ال�� ��
� �ل ل�لة، ثـم �ـأ��

تتعذب ��
ال�� الذي صنعته من أف�ارك الخاصة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� كسل فوق
� ع� يوم حار رطب، �ان ال�حارة يتمددون ��

��
ظهر المركب أو �حملقـون فـي المـاء.. وكنـت أنـا و(ك��كونج)
ة الس�ف) لقار�نـا.. و�دا �أن �ل �حار ن�سج مـا �سمونه (حص��
غارق منهمـك فـي ذاتـه.. فكـأن�� أخ�ـط �سیج قدرى الخاص

ب�دی..
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� صوت غ��ب.. عال.. ال �مت لألرض � أفزع�� � ح�� كنا منهمك��
�صلة ح�� إن�� وقفت أحملق ألرى مصدرە.. كـان هذا قاذف
الح��ون الهندي (تاش��جو).. �ان �قـف فـوق الصار�ة وقد فرد
� �طلقها ذراع�ه وهو ال �كف عن ال�اخ.. إنها ذات ال�خة ال��
� هذا � كرئ�� � �ل م�ان، ل�ن ال �د من رئت��

ص�ادو الحيتان ��
� تراە فوق رأسك �شعر الهندي لتك�سب هذا التأث�� الف��د.. ح��

�أنما عراف قد�م �ستكشف قدرە..
- « إنها تنفث �خارها هناك� تنفخ�! »

- « أين؟ »
� مدرسـة من الحيتان� » � - «عكس اتجاە ال��ــــح� ع� �عد م�ل��

، إن حوت العن�� ينفث �خارە �الساعة �دقـة زمن�ة �املة ال تتغ��
� سواها.. ه�ع و�ــهذا �عرف ص�ادو الحيتان هذە المخلوقات ب��
الخادم ل�خ�� (أهاب) وهو ينظر لساعته ل�حدد الوقت

�الض�ط.
اآلن تتحرك السفينة عكس ال��ــــح.. و�علن (ناشـت�جو) أن
الحيتان قد ه�طت �اتجاە ال��ــــح.. وتوقعنـا فـي ثقة أن نقا�ل
� ط��قنا، ألن حيتان العن�� تلجأ لهذا األسلوب المخادع

الحوت ��
� اتجـاە ثم ت�دل وضعهـا �ال�امل و��

ا.. ته�ط ورأسها �� � كث��
تحت الماء.. وهكذا تم إنزال الهندي من ب�ج المراق�ة، و�عداد
ة المتدل�ـة مـن جوانـب السفينة، وراحت القوارب الصغ��
طواقمها المتحمسة تمسك �جوانبها.. كـأنهم القراصنة يتأهبون
لالنقضاض ع� سفينة العدو.. ل�ـن وسط هذا الحمـاس كـان
ال�ل ينظـر إلـى (أهـاب) الـذي تجمعت حوله خمسة أش�اح

�ش�لت من الهواء.
�انت األش�اح تقـف جـوار القـارب وتفك ح�الـه.. هـذا القارب
ا، برغم أنـه كـان �دعـى (قـارب الق�طان).. أما كـان �عت�� زائـد�
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� الظالم �ش�ل
الشخص الواقف جوارە ف�انت له سن تلمـع ��

، وقد تدثر ب��اب سوداء مـن القطن، وع� رأسه عمامة �
ش�طا��

�خ�ج منها شعر أسود كث�ف يتد� ع� كتف�ه وظهرە.. وجـوارە
� ا منه، ولـهـم لـون أصفـر نمـرى �م�� رفاقه الذين هم أقل سواد�

، و�عضهم رجـال ب�ـض ي�ـدو � �عض سـ�ان (مان�ال) األصلي��
� �حار الش�طان.

كـأنـهم العمالء ال��ون الموثوق بهم ��
�
� صـاح (أهاب) �� � رعب ع� ح��

وقفنا نرمق هذە المجموعة ��
قائدهم ذي العمامة:

- « مستعدون �ا (فداء هللا)؟ »
- « مستعدون.. »

- « إذن انزلوا �القارب.. هل �سمعون؟ »
.. ف�عان مـا وثـب الرجـال �خفة �ان هذا صوته الش��ه �الزئ��
ش�طان�ة إ� القـوارب، وأصـدر (أهـاب) أوامرە �أن نن��� ع�

سطح السفينة لنغ�� أ��� مساحة من الماء.
لقد �ان هؤالء الرجال المخ�فـون علـى السـفينة مـن ال�دا�ة.. هم
) من ق�ـل، وأخـ�� �ـه مصدر الصوت الغ��ب الذي سمعه (أر��

(�ا�ا�و). إنهـم سـافروا ع� ظهر السفينة خلسة �ا س�دى..
صاح (ستاب) وهو �مسك �دفة القارب:

- « هلموا.. هلموا.. هلموا �ا رجـال.. لـم ال تحطمـون عظام
�ت هذە.. هذە � ال��� ظهور�م؟ إالم تنظرون؟ ال تهتموا �ش�اط��
� تجلب ألف جن�ه.. سارعوا إ� ز�ت الحوت �ة ال�� �� ال��
عون مجاد�ف�م � .. ثالث تهل�الت �ا رجال� لم ال تن�� �قدح ذه��
ء ما �ا �الب� ه�ا.. هكذا �

من م�انها؟ عضوا �أسنان�م ع� ��
هكذا� ل�أخذ�م الش�طان �ـا مجموعة من األوغاد� أنتم نائمون
ا.. اجذ�ـوا الح�ال ولتخ�ج تغطون.. اجذبوا الح�ـال وحطمـوا ش�ئ�
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� عيون�م من محاجرها� فل�خ�ج �ل من�م مطواة و�دسها ب��
أسنانه.. »

� مخاط�ة الطـاقم.. �مـ�ج ب�ـن ال�لمات
�انت هذە ط��قته ��

المضحكة والغضب.. وقـد قـام �حسـاب الغضـب �عنا�ة ��
�ض�ف مذاق التوا�ل إ� الضحك..

� الش�ل � من رؤ�ة هؤالء الرجال غ���� و�ان ال�حارة متوجس��
وسطهم.. لماذا أخفاهم (أهاب) عن العيون �ل هذا الوقت؟؟
) كـان �عرف وجودهم، وأن �

ا لحق�قة أن (أر�� ل�نهم ارتاحوا نوع�
ا ولـم �فزعـه منظرهم.. (ستاب) لم ي�د مندهش��

أما عن نف�� فتذكرت أولئك األشخاص الذين رأيتهـم فجر يوم
الرح�ـل �صعدون إ� (ب�كـود)، ثـم تـواروا عن نظری..

ل مع الرجال إ� القارب، و�تخـذ م�انه هناك.. � رأ�ت (أهاب) ي��
ف�ما �عد عرفت أنه أعد هذا القـارب �ش�ل خاص ودعم أرض�ته
ل � لتتحمل قدمه الخش��ة فال تتهشم.. من غ�� المعتـاد أن ي��
الق�طـان بنفسـه إلـى قـارب ص�ـد الحيتان، ل�ـن (أهاب) كـان
.. ا ع� أن يرى �عينـه وعن كثب مقتل حيتان العن�� مصمم�
ارتفعت ال�د الممدودة ثم ظلـت ثابتـة فـي الـهـواء.. علـى ح�ـن

ارتفعت خمسـة المجاد�ف.. وصاح (ستار�اك):
- » فلتقف �ا (ك��كونج) وتراقب الموقف� »

� آ�ل ال��� ينظر إ� ال�حر ح�ث غاصت
فنهض صد���

الحيتان..
ا ور�انه وع� مسافة غ�� �ع�دة �ان قارب (فالسك) �قف سا�ن�
� ال يتجـاوز ا�ساعها �قف �استهتار عند المقدمة المرتفعة، وال��
� كف اإل�سان.. ل�ن هذا لم يرق له لهذا طلب مـن (داجو) الزن��

ب أ��� و�منحه كتفه لي�سلق عل�ه.. أن �ق��
- « هذە أفضل وأقوى من أ�ة صار�ة �ا س�دي.. »
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ا.. » �ن قدم� .. و�ن تمن�ت لو أنك أطـول �ع�� � - » رائع �ا صاح��
.. إن التوازن المدهش لصائد � وصعد ع� كت�� العمالق الزن��
� قار�ه مهما �انت حالة ال�حر ألمر يث�� ذهـول مـن لـم

الحيتان ��
 من را��ـه،

ً
� العمالق ي�دو أ�ـ�� عظمة ون�� �عتـدە.. و�ان الزن��

� �ل لحظة ل�حفظ توازن (فالسك).
وهـو ي�ـدل وضعه ��

ساد الصمت وفجأة �خ الهندي:
- « هناك� هناك� ها �� ذي الحيتان� »

وانطلقت أر�عـة القـوارب تطـارد تلك ال�قعة مـن فقاقيع الهواء
.. ل�نها �انت تفوقهم �عة. ونافورة الزف��

� قار�ه.. ول�ن ال
كنا �سمع ما �قوله (أهاب) ل�حارته الصفر ��

� أمة متدينـة.. فقط �مكن أن
�مكن أن أقوله هنـا ألننا نع�ش ��

تقال هذە ال�لمـات ألسماك القرش المتعطشة للدماء.. وكنـت
تـرى (أهـاب) وقـد �دا حاج�اە �اإلعصـار وصارت عيناە حمراو�ن

�الدم..
� س�اق هذا ال �جب أن �كون لل�حـارة مـن أعضـاء إال اآلذان، وال

��
� ترى أطراف إال األذرع.. والمشهد أسطوري يث�� القشع��رة ح��
القوارب �سابق ال��ــــح، واألمـواج ترتفع ح�� لتوشك ع� أن
، ومـن �ع�د ت�تظر (ب�كـود) شامخة � �شطر القوارب نصف��
ء �ماثل هذا �

مهي�ة ب�نمـا القـوارب ت�تعد عنها ��عة.. ال ��
ا � ح�اته ال �مكن أن �حدث شعور�

وح�� لقـاء الرجل �ـأول شبح ��
كهذا..

لم �عد الزف�� �قعة واحـدة �ـل صـارت مجموعـة مـن النافورات
المتفرقة.. إن الحيتان تتفـرق ومعهـا تفرقـت قوار�نا.. ومعها

�دأت نذر العاصفة القادمة.
صاح (ستار�اك):

- « تلك حدبته.. هلم� أعطه إ�اە� »
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قالها ل- (ك��كونج) فتصلب ووقف ي�تظر.. ثم دوى صوت
ء �

� المؤخرة.. وراح ��
مندفع من رمحه، وحدثت فو�� عارمة ��

يتلوى من تحتنا �أنما هو زلزال.. وفر الحوت الذي جرحه
الح��ون فحسب، لم يتأذ القارب برغم أنه غرق �الماء.. وهكذا
عاد من انقلب منـا إل�ه ووجدنا المجاد�ف.. ازداد عواء ال��ــــح
و�دأت العاصفة، ورحنا نلـ�ح للقوارب األخـرى مـن دون جدوى..
ه�ط علينا الظالم وا�فهر الجو، هكذا لم �جد (ستار�اك) إال أن
� من الماء ف�خ�ج المص�اح.. يوقدە و�ناوله ل-

�مزق الغطـاء الوا��
ا لغوث القوارب األخرى. (ك��كونـج) ل�قف �ـه و�لـ�ح طل��

� الفجـر كـان المص�اح الخـاوي يرقد
ل�ن الل�ل مر علينا، و��

ا علـى قـاع القـارب، وال أثـر للسـفينة علـى اإلطالق.. مهشم�
فجأة تصلب (ك��كونج) وراح �سمع.. هنا من الض�ـاب برزت لنا
�
ا �� السفينة مندفعة ع� مسافة ال تتجاوز طولهـا، فوث�نا جم�ع�

الماء..
لقد عادت القوارب �لهـا للسفينة مـا عـدا قار�نـا، وقد حسبونا
ا عنـا.. ورأينا السفينة غرقنـا ل�نهم ظلوا �ج��ون المنطقة �حث�
كب فوقه من تقلب قار�نا ثم تمر �ه.. هكذا عدنـا ن�حـث عنه ل��

جد�د..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصـل الرابع ع��
تــاون هـو:

 

ء مثـل ص�ـد الحيتـان �علمـك أن ت�بنـى فلسـفة خاصة، �
ال ��

تجعلك تنظر إ� �ل �ارثة تحل �ك ع� أنهـا جـزء مـن دعا�ة
ة.. مهمـا حـل �ـك فهو جزء مـن النكتة.. وقد تعلمت عمل�ة كب��
أن أنظر بهذە الط��قـة إلـى رحـلـة (ب�كود) �لها والحوت األب�ض

العظ�م الذي �ان هدفنا.
ا: � إ� سطح السفينة، فصحت وأنا مبتل تمام�

لقد جرو��
ا؟ » � الط�ب.. هل هذا �حدث دائم�

- « (ك��كونج) �ا رف���
� أن هذە األش�اء تحدث أغلب الوقت.. ففهمت �ال م�االة أفهم��
أن خ�� ما أفعله اآلن هو أن أنزل إ� قاع السفينة وأ�تب

. � وصي��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

د�س) ثم ثغر (ر�و دي انطلقنا من جزر (أزور) إ� (ك�ب دى ف��
ال �النا) فـأرض (كـارول) التـي تقـع جن��ـي (سانت ه�النة)..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
� لم تكن ثمة أحداث غ���ة، ما عدا تلك النافورة من الماء ال��

� ضوء
� منتصف الل�ل ��

رآها الرجل ذو العمامة أ��� من مرة ��
ا.. � المـاء �عنا�ة فال نرى ش�ئ�

ل القوارب ون�حث �� � القمر.. وكنـا نـ��
نا منها.. تكررت هذە الظاهرة العجي�ة أ��� من مرة ح�� تط��

إال أننا �دأنا ندنو من (رأس الرجاء الصالح) وهاجمتنـا العواصف
ة له.. � القاس�ة المم��
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رأس الرجاء الصالح.. أ�ذا �سمونك؟ أم أنت رأس العذاب (ک�ب
ا؟ تحلق فوقنـا أرواح معذ�ة تورمنتوتو) �ما �انوا �سمونك قد�م�
اتخذت ش�ل طيور ال�حر، ومن حولنا أسماك ال هدف لها وال

مرفأ..
كنا ن��ط أنفسنا �ما �ش�ه الح�ـال إ� حاجز السفينة، ب�نمـا
تتقاذفنا األمواج، و�ان (أهاب) �� ع� أن �قف معنـا وقد

� التج��ف الذي صنعه لنفسه، وح��
غرس ساقه العظم�ة ��

� أ�ة راحة.
ا �� �ــــح الطب�عة لم �كن راغ�� � �س�� ح��

اب من (ال��ب) �انت هناك سفينة ص�د.. إن (الجام وعنـد االق��
� أي قاموس، ل�ـن اآلالف

GAM) لفظة ال وجود لها ��
� سفین�� �ستعملونها.. لنقل إن معناها: اللقاء االجتما�� ب��
، ت��ادالن التح�ـات ثـم قـوارب ال��ارة.. و�لت�� ص�د حيتان أو أ���

ا الض�اط ع� الق�طانان ع� ظهر سفينة منهمـا، ب�نما �لت�� كب��
أخرى.

ل�ـن (أهاب) لـم �عـن ب��ادل ال�ـالم مـع طاقم السفينة األخرى،
� الناح�ة

�� �
وهو سلوك غ��ب �ال�س�ة لسفن ص�د حيتـان تلت��

� �لد غ���ة
ا لك �� األخرى من ال�رة األرض�ة.. إنك ال تل�� مواطن�

�
دون أن تهز رأسك �التح�ة ع� أقل تقدير، أما هذا التجاهل ��

ە. هذە األصقاع فأمر ال �مكن تفس��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

إن رأس الرجاء الصالح والماء من حوله أقرب إ�� ط��ق ��ــــع
تقا�ل ف�ه �ل أنواع المساف��ن.. وقد قا�لنا سفينة ص�د حيتان
.. وقد أعطتنا � ��� � اسمها (تاون هـو)، وأغلب طاقمـهـا مـن البولين��
� � ال- Gam القص�� الذي تـم �عض المعلومـات عن (مو��

��
د�ك)..



5876

ة ��ة لم ت�لغ أسماع الق�طان (أهاب) �انت هناك قصة قص��
وال ق�طـان (تاون هو) نفسه.. لقد ح�اهـا أحـد ال�حارة الب�ض ل-
ا.. ل�ن ال�حار الهندي (تاش��جو) مع توص�ـة شـد�دة ب��قائهـا ��
� � القصة ح��

� نومه إ� حد أنه لم �ستطع إخفاء �ا��
ا �� � ت�لم كث��

اس��قظ..
�انت تلك السفينة قد ابتعدت عن (نان��كوت) �مسافة ط��لة،
� الحظ ال�حارة أنها تحتجز �م�ات ماء أ��� مـن الالزم، ح��
ا أدى ل��ب ضوا أن سمكة س�ف قد أحدثت فيها ثق�� واف��
 ع� �ل

ً
المـاء.. ل�نهم لم �جدوا مكـان ال��ب وقـد كـان ض���

حال، لذا واصلوا رحلتهم.
ا �عد يوم.. لم يواتهم الحظ الحسن ألن ال��ب �دأ يزداد يوم�

هكذا قرر الق�طان أال �جازف أ��� وأن يتوقف عند أقرب مرفأ
لي�حث عن مصدر ال��ب و�صلحه.. و�ن لم �شعر �القلق ألن
 أشداء �مكنهم ن�ح أ�ة م�اە.. و�ن

ً
معه مضخات ممتازة ورجا�

ا. ح تحتاج إ� نحو ساعة يوم�� � صارت عمل�ة ال��
) �ان �

� ل�ن أحد الض�اط و�د� (راد�� �ان الرجال مرهق��
اطور (شارلمان) لو أن � قرارة نفسـه أنـه اإلم��

يت�ف و�شعر ��
أمه �انت أم (شارلمان)، وقد قرر أن يرغـم أحـد ال�حارة األق��اء
و�د� (س��ل�ات) ع� طاعـة أوامـرە مهما �انت مهينة.. لهذا
� العرق �لتقط أنفاسه وأمرە �أن �قوم

اتجه نحوە وهو غارق ��
ب�نظ�ف سطح السفينة.. إن تنظ�ف سطح السفينة عمل معتاد
ح � �مارسه ال�حارة ر�ما ق�ل أن �غسلوا وجوههم، ل�ن عمل�ة ال��
هنا �انت تحتاج إ� أقوى الرجال، و�ان من الطب��� أن �قع
عبء النظافة ع� الضعفاء.. �اإلضافة إ� أن االستفزاز فـي

ا.. هكذا رفض ال�حار أمر الضا�ط.. األمـر كـان واضح�
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أعاد الضا�ط إصدار أمرە وهو �ل�ح �مطرقة.. فا�ت�� ال�حار �أن
نظر له وقال:

- « س�دي.. أنا لن أنظف سطح السفينة.. وأرجو أن ت�عد هذە
المطرقة.. »

من جد�د كرر الضا�ط األمـر وهـو �ـلـ�ح �المطرقة تحت أسنان
ا ع� األلـف مـن (ل��مان)، ل�ن هذا األخ�� لم يتحرك واحـد�
البوصة، وقال إنه غ�� مسئول لـو أن هذە المطرقة لمست خدە

مجرد لمسة..
ل�ن األحمق �ان قد اخت�� لقدرە، وقد لمس خد ال�حـار
ف من � � اللحظة التال�ة �ان ع� األرض والـدم ي��

�المطرقة.. و��
فمه.. واتجه ال�حار لمقدمة السفينة ل�ن انقض عل�ه ثالثة
ض�اط وأر�عة من رماة الح��ون.. هنا لحق �ه زمالؤە واثنـان مـن
اسة والولع ) �ما �سميهم، وهـم قـوم شد�دو ال�� � (القنالي��

�القتـال.. وسـرعان مـا تكـومـت أجساد الض�اط عند المقدمة..
خ�ج الق�طان وحاول أن �سدد �عض الطعنات برمح ص�د
الحيتان، و�خ �طالب ض�اطـه �ـالق�ض ع� ذلك الوغد
وش�ه.. ل�ن (س��ل�ات) ورفاقه المتمردين �انوا أق��اء ونجحوا

اس عند المقدمة.. � اتخاذ م��
��

- « أخرجوا من هنا أيها السفاحون القتلة� »
� جلبهمـا لـه المض�ف.. كـذا صـاح الق�طان وهو �ل�ح �مسدسـ��
ل�نـه أدرك أنه لو قتـل (س��ل�ات) لقام أعنـف تمرد ممكن ع�

ظهر سفي�ته.
اسه: صاح (س��ل�ات) من وراء م��

ي.. - « لم �كن خطأنا �ل خطأە.. قلت لـه أال �خز الجاموس ال��
� .. وأقسم أن��

ً
طل�ت منه أن ي�عد المطرقة ع�� ل�نه �ان طف�

ا ع� خدە القذر.. عدنا �ـا ق�ـطـان أال تحـاول هشمت إص�ع�
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جلدنـا أو عقابنـا ولسوف نص�� رجـالك.. فقـط عاملنا معاملة
الئقة.. »

ء� » �
� لن أعد ��� - « اخرجوا ��

لوا إ� � � النها�ة اتفق الق�طان ع� أن �خرجـوا مـن مـكـانـهم و���
��

� التمـرد، لهذا أقنع الرجـال أن
ا �� القاع.. ولم �كن (س��ل�ات) راغ��

ا للدماء.. واتجه للقاع ومعه الرجـال ينفذوا هذا األمر حقن�
ا. � عن القرار �أنهم دب�ة تدخل كهف� � غ�� راض�� يزمجرون غاضب��
 ع� ال�ـاب الذي يؤدي

ً
 ثق��

ً
ع� الفـور وضـع الق�طان قفـ�

� حراسـة ط�لة الل�ل خش�ة أن يتمكن أحد للقاع، ثم ع��
المتمردين من الهرب..

� الص�اح قدموا للسجناء الطعام وال�سك��ت وطلـب منهم
��

الق�طان أن �خرجـوا للعمـل، ل�نهم رفضوا.. وتكرر هذا ثالثة أ�ام
�املة.. فـي ال�ـوم الرا�ـع أعلـن أر�عـة متمردين الت��ة وغادروا
� لحق بهـم آخرون لم يتحملوا الجو العطن

� اليوم الثا��
القاع.. ��

�الداخل مع الطعام الرديء، فلم يبق إال ثالثة رجال..
).. وقـد راح الق�طان � �انوا (س��ل�ات) ومعه اثنـان مـن (القنـالي��
�سألهم �سخ��ة إن �انوا مستعدين للت��ة.. فقد (س��ل�ات)
صوا�ه �فعل الج�ع والظالم وتراجع رفاقه وسخ��ة الق�طان،
 سكينه الحادة

ً
لهذا أعلن لرف�ق�ه أنه س�غادر السجن حام�

و�حاول االس��الء ع� السفينة.. �ان الرجالن �شار�انه األف�ار
ذاتها.

� أغ�� وقد اتخذ قرارە �صدد الغد، تحرك دم الخ�انة إال أنه ح��
، وقررا أن �سلماە للق�طان.. � � القنالي�� � الرجل��

��
� رضـاە وصفحه ق�داە أثناء نومه، ثم خرجا إ� الق�طـان طالب��

فقد ق�ضا ع� الخائن..
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.. � � الرجل�� هنـا أ� الق�طان ع� أن �عاقب الثالثة.. ولم �ست��
( � ا ثـم أوسع (القنالي�� ر�طهم ض�اطـه أمـام ع�ـون ال�حارة جم�ع�

ا �سوطه ح�� آلمته ذراعه.. جلد�
جاء دور (سـت�ل�ات) واتجـه الق�طـان نـحـوە، ل�ن هذا األخ�� قال

: � له وهو ينظر له نظرة كنصل السك��
- « لو لمس�� هذا السوط فسوف تموت� أعدك بهذا� »

� سخ��ة، ل�ن (س��ل�ات) همس لـه ب�ضع
ضحك الق�طان ��

�لمـات لـم ي�ب�نـهـا أحـد.. هنـا امتقع وجـه الق�طـان وقال:
- « ل�كن.. لقد أعفيته من الجلد.. هلموا فكوا قيودە� »

) الضا�ط المغرور �
اتجه الض�اط لتنف�ذ أمر الق�طان، ل�ن (راد��

�ع السوط.. كـان قـد شـ�� من الج�ح الذي ذا الرأس المضمد ان��
س��ه له (س��ل�ات)، ورأى المشهد فقـرر أن �فعل بنفسه ما

عجز عنه الق�طان..
- « أنت ج�ان�! »

قالها (س��ل�ات) فقال الضا�ط:
- « ر�ما أنا كذلك.. ل�ن خذ هذە.. »

 لس�ب ما، ثم نفذ عمل�ة الجلد..
ً

تردد قل��
� النها�ة تحرر ثالثة الرجال وعادت المضخة تعمل..

��
ا هـو أنهم لم �صـدروا أي ص�اح ا صامت� إال أن ال�حارة نفذوا انتقام�
ا.. هكذا ظلت السفينة عاجزة عـن اصط�اد

�
لدى رؤ�تهم حوت

الحيتـان.. و�الطبع لـم �سـتطع ال�حـارة (القنـاليون) أن �ختلطوا
بزمالئهم، لذا تم وضعهـم فـي مح�س خاص من أجل سالمتهم..

� قرارة نفسه أزمع (س��ل�ات) أن ي�تقم..
و��

) �غفو ع� سطح السفينة جـوار قارب �
�ان �عرف أن (راد��

ص�د.. و��نـه و��ـن القـارب فجـوة ل�ـس تحتهـا إال ال�حر.. قدر أن
ًالوقت األ�سب هو الثان�ة �عد منتصف الل�ل لتنف�ـذ انتقامـه..
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 وتأهب.. ل�ـن األقدار شاءت أن
ً

أعـد كـرة حد�د�ـة ثق�لـة وح�ـ�
يتم االنتقام من دون أن تتلوث �دە بهذە الج��مة الشنعاء..

ا.. إنه
�
ا أب�ض عمالق

�
ا.. حوت

�
� أن هناك حوت لقد أعلن الناضور��

� د�ك)� (مو��
ترك ال�حارة ما �انوا �قومون �ه وتم إعداد قارب نزل ف�ه رماة
) و(س��ل�ات).. وانطلق القـارب �طارد اللون �

الح��ون، و(راد��
األب�ض الرغوى فوق الماء.. فجأة ارتطم القارب �سلسلة صخور
ا.. هوى فوق ظهر مغمورة فطـار منـه الضا�ط الذي �ان واقف�
� هذە اللحظة

الحوت الزلق ب�نمـا اعتدل القارب من جد�د.. و��
 فوق خا�ة الحوت إ� ال�حر، وهو �قف

ً
رأوا الضا�ط محمو�

ا أن ي�ب من فوق الحوت، وسط نافورة ال�خار �حاول جاهد�
� اللحظة التال�ة انقض عل�ه �فك�ه.. ثم

� د�ك) رآە و�� ل�ن (مو��
غاص �ه إ� األعماق.

� أسنانه.. ) ب�� �عد ثوان برز رأس الحوت وقطعة من ث�اب (راد��
ا وفر. حاولت أر�عة القوارب مطاردته ل�نه تحاشاها جم�ع�

)، وهناك � استطاع (س��ل�ات) �كث�� من الحظ أن �صل (تاهي��
�انت سفينة تتأهب للعودة إ� فر�سا.. ال نعرف ما هو مص��

� (نانتكوت) ما زالت تنظر
�� ( �

(س��ل�ات)، ل�ن أرملة (راد��
لل�حر �ل ل�لة متوقعة أن �ع�د لها �قا�ا زوجهـا.. أمـا ق�طان
(تاون هو) فقد وصل إ� ج��رة �عمرها المتوحشون ح�ث

) ل�ح�� � استطاع أن ي�دأ إصالح سفي�ته ثم ذهب إ� (تاهي��
نجدة وهكذا استطاع أن ي�حر �سفي�ته من جد�د.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصـل الخامس ع��
ا:

�
ستاب �قتل حوت

 

وصلت السفينة منطقة مليئة �ال- Brit و�� غذاء الحـوت
 من

ً
الصحيح (حوت ج��نالند).. ف�دا لنا �أنما نحن نع�� حق�

ا من الحوت � رأينا حشـود�
� اليوم الثا��

.. و�� � القمح األصفر الذه��
.. � أمنت ع� نفسها هجمات ص�ـادي حوت العن�� الصحيح ال��
� أفواههـا..

و�ان الن�ـات الغ��ب �لتصق بتلك الستائر العجي�ة ��
ومن هذە الوحوش �صدر صوت غ��ب و�� تفصـل س�قان
الن�ات.. لهذا الس�ب �طلـق ال�حـارة ع� هذا الموضـع اسـم
از�ل).. ال �مكن أن تصدق وأنـت تـرى تلك الحيتـان (ضفـاف ال��
ا سـوداء.. األصعـب أن تصـدق أن هـذە ال�تـل إنهـا ل�سـت صخـور�
الضخمة فيها أي قدر من الح�اة �الذي تجـدە فـي جـواد أو �لب.

� ح�ث ج��ـرة (جاوة)..
�� كنـا نتجه �استمرار إ� الشمال ال��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
�ن من ا، وقد أثار ذهولنا ألن ال�ث�� � ذات مساء رأينا ح�ار�

��
 إنه (مو�� د�ك) وتـم

ً
ال�حارة لـم �ـروە مـن ق�ـل، وقد ق�ل أو�

إنـزال قوارب للحاق �ـه و�الطبع قـاد (أهـاب) القارب األول.. ثم
اتضح أنه ح�ار.. ل�ن أحدنا لم �ستطع �س�ان هذە ال�تلـة
� تغطس تحت الماء ثم تخ�ج.. الشفافة الهالم�ة العمالقة ال��
وقال ال�عض إن قوارب ص�د قل�لـة عاشت لتح� هذە المواجهة

ف�ما �عد..
نا مقاومـة النوم من ا، ولم �ستطع أ��� ا رطي�� �ان اليوم التا�� حار�
فعل الطقس ورتا�ة ال�حـر الهـادئ أمامنا.. فهذا الموضـع مـن
المح�ط الهنـدى ل�ـس مـمـا �مكـن وصفـه �الح�اة.. �ان هذا دورى

ً
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ا مع هذا  وذها��
ً
�� أتو� المراق�ـة.. ورحـت أتأرجح ب�طء جيئة

.. �أن الطقـس الخامل، وهكذا شعرت �أن وع�� ي��ب م��
رو�� تغادر جسدی ذاته و�ن ظل الجسد يتأرجح �أنه البندول..
فجأة رأ�ـت مـا �ـ�ـدو كفقاقيع أمـام جفنـي المغمض�ـن.. وعدت
لوع�� فجأة �شعور �أنه الصدمـة.. و�ا للعجب� هناك ع� �عـد
� الماء، �أنه �ارجة ح���ة

ق��ـب مـن سفي�تنا حـوت عن�� يتلـوى ��
� ضوء الشمس �أنه مرآة.. �أنه عجوز

مقل��ة.. ظهرە يتألق ��
ا، ل�ن هذا الغليون أيها الحوت ال�ا�س هو

�
ا غليون � مدخن��

�� �س��
.. غليونك األخ��

وفجأة و�أنما هو سحر اس��قظت سفي�تنا �لهـا، ودوت
الص�حات من أفواە الرجال، مع صوت (أهاب):

� اتجاە ال��ــــح.. »
- « إ� القوارب.. إ�حار ��

و��دو أن الحوت شعر �الصخب، فما أن نزلت القوارب إ� الماء
ح�� اتجه عكس ال��ــــح، بهـدوء غ��ب وأقـل قـدر ممكن من
حر�ات الس�احة.. و��دو أن (أهاب) شعر �ـأن الحوت ل�س
ا فأصدر أوامرە �عدم استعمال المجـاد�ف، وعدم ال�الم إال خائف�

ا. همس�
� الهواء ثم غاص �أنه

ا �� � قدم� رفـع الحـوث ذ�لـه العمالق أر�ع��
ب�ج يتوارى..

ة راحـة.. ل�ن هنا فقط أشعل (ستاب) غليونه وقد ضمن ف��
الحوت ارتفع من جد�د و�دأ يتجه لقار�ه �ـالذات.. لقد صار
ء عـن مطارد�ـه اآلن.. وانتهت �

ا أن الحوت �عرف �ل �� واضح�
تعل�مات الصمت..

ة نحو قارب (ستاب).. إن رأس لقد �ان الحوت يندفع م�ا��
ا، لهـذا �ستعمل هذا حوت العن�� هو أ��� أجزائه خفـة وتج��ف�
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الجزء عندما يندفع ��عة.. و�خرجـه مـن تحت الماء أ��� من
سواە..

صاح (ستاب) والدخان �خ�ج من شدق�ه:
- « حركوا القارب �ا رجـال.. ال تخافوا.. خذوا وقتكـم ول�ن
� (الخ�ار) هو ال�لمـة الصح�حة.. � حركوە ��عة� كونوا هادئ��

� ذاتها.. » فقـط حركوا القـارب �أنه الجح�م والش�اط��
أطلق را�� الح��ون الهندي ص�حـة حـرب.. ب�نمـا راح �ل �حار

�جدف �أق� ما استطاع..
« !� - « ک�� � ی ی ��

� مجلسه �أنـه نمر
�انت هذە من (داجو) الذي راح يتقلب ��

� قفص..
حب�س ��

- « �اال.. کولو�! »
هكذا قال (ك��كونج) �أنما �طبق أسنانه ع� قطعة لحـم شه�ة.

وانطلق القارب إ� أن أطلق (ستاب) ع�ارة التح�ة:
- « أعطه إ�اها �ا (تاش��جو)� »

ي.. فهو �جب ع� را�� الح��ون أن �خرق حدود التحمل ال���
� الوقت نفسـه عل�ـه أن ��خ

�جدف �أعنف ما �ستطيع و��
�أق� ما �ستطيع.. وفجأة وسط هذا اإلع�اء �سمع الع�ارة
(أعطه إ�اها) من ثم �ضطر إ� التص��ب، و�جب أن تكون رميته

ا.. ا وق��ة جد� دق�قة جد�
وانطلق الح��ون:
- » تقهقروا�! »

� اللحظة ذاتها انطلق شـيء ساخن فـوق معصـم كـل منهم..
و��

� �دي إنه الح�ل السحري الذي ي��ط الح��ون، ينطلق من ب��
(ستاب).. إن األمر �ش�ه أن تمسك �س�ف العدو ذي الحد�ـن
اع النصل منك.. � مـن نصلـه.. وهذا العدو �حاول ط�لة الوقت ان��
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- « �للوا الح�ل�! »
� ال�حار الم�لف بهذا، فمأل ق�عته مـن مـاء

هكذا صاح (ستاب) ��
ال�حر وراح �سك�ه فوق الح�ـل.. وراح القـارب ينطلق وسط الماء

الذي �غ� �أنه سمكة قرش.
ا �أنه وتر (هارب).. و�ش�ث ا قاس�� لقد صار الح�ل اآلن مشدود�
� م�انه �� ال ُ�قذف إ� الم�اە الثائرة، و�دا لنا أننا

�ل رجـل ��
ا.. فقد �ان الحوت �جذبنا خلفه نا األطلن�� والهادي مع� ع��

�قوة وصاح (ستاب):
- « شدوا الح�ل� شدوا الح�ل� »

� القارب
ف�دأت األ�دي تجذب الح�ل، وث�ت (ستاب) قدم�ه ��

ا تلو اآلخر ع� السمكة.. لقـد �ـدأ المـد األحمر ثم راح �طلق رمح�
�خ�ج من �ل جوانب الوحش العمالق، ولم �عد جسدە �سبح
� اآلن ذاته خرجـت من الحوت

� الدم.. و��
� الماء المالح �ل ��

��
سحا�ة تلو أخرى من الزف�� الحـار.. الشمس تلتمع ع� هذە

ا أحمر. سل إ� الوجوە ب��ق� كة الحمراء ف�� ال��
�
� دنا القارب أ��� من الحوت تقدم (ستاب) وغرس رمحه �� ح��

خ� الحوت، وراح �غرس أ��� فأ��� و�حركه �أنه ي�حث
�الداخل عن ساعة ذهب�ة ابتلعها الحـوت مـن ق�ل.. ل�ن هذە

الساعة �انت �� الح�اة الداخل�ة للحوت.
هنا انت� جزء الهدوء لت�دأ المرحلة المرع�ة المعروفة ب-

(اله�اج).. لقـد ثـار الوحـش وأحـاط نفسـه �دوامـة م��عة.. ح��
إن القارب حاول �أ�ة ط��قة االبتعاد عن هذا الظالم إ� ضوء

النهار.
ا وراحت نفاثات من الدم األحمر تخ�ج منـه وهـو يتلـوى �مين�

ا.. لقد تفجر قل�ه� � ا.. ثم همدت حركته أخ�� و�سار�
قال (داجو):
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- « لقد مات �ا مس�� (ستاب).. »
� انته�ا� » - « نعم.. �ال الغليون��

قالها (ستاب) وأف�غ غليونـه فـي المـاء وراح يراقـب الجثة
� أوجدها.. العمالقة ال��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
�دأت عمل�ة جر جثة الحوت بوساطة ثالثة قوارب إ�
ا ومائة  لهم ست وثالثون ذراع�

ً
السفينة.. كنا ثمان�ة ع�� رج�

ا.. ل�ن هذە المهمة استغرقت ساعات.. وثمانون إص�ع�
جاء الظالم ل�ن أضواء (ب�كـود) راحت ترشدنا.. وراقبنـا (أهاب)
إ� أن أصدر أمرە المعتاد ب��ط الحوت إ� جـانب السفينة، ثم
انطلق إ� قمرته فلم نرە إ� الص�اح.. �ان ثمة ن�ع من اإلح�اط
� سلوكه �أنمـا مـرأى هذا الوحش الم�ت ذكرە بواج�ه نحو

��
� د�ك).. (مو��

�دأ إنزال الهلب من السفينة ل�ن ل�س للرسو ول�ن ل��ـط الجثة
إ� جانب السفينة..

ا بنصـرە.. وقد وع� عكس (أهاب) ال�ئ�ب �ان (ستاب) مزهو�
� (داجو):

صاح ��
�حة لحم� انزل �ـا (داجـو) وهـات � قطعة �حة لحم� �� �� » -

لحم منه.. »
ء من الص�د ق�ل معرفة ما �

لم �كن مـن عـادة ال�حارة التهـام ��
( � � الرحلة �عد هـذا، ل�ن هؤالء ال�حـارة من (نانتك��

س�حدث ��
� �جزء خاص مـن لحم الحوت عند أ��� طرف�ه �انوا مولع��
�حة وطهيها، ا.. وهكذا عند منتصف الل�ل تم قطع ال�� تحد��

وجلس (ستاب) �لتهم عشاءە..
ل�ن (سـتاب) لم �كن الوح�د الذي مثل �جثـة الحـوت ل�لتها،
فقد جاء آالف مـن أسماك القرش اجتذبتها رائحة الدم وراحت
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ب جدار تحاول الظفر ب�عض الدهـن.. وكـانت زعانفها ت��
� القاع.. وراح كـل منهـا

�� � السفينة ع� �عد أمتـار مـن النـائم��
�قضـم مـن جسد الحـوت مـا �صـل حجمه إ� رأس اإل�سان.

هكذا تح�شد هذە الوحوش �أنها �الب تحوم حـول مـائدة عليها
.. إن لم تكن قد رأ�ت هذا المشهد فأنت ال لحم أحمر ش��

� وال عن ع�دة الش�طان. ا عن الش�اط�� تعرف ش�ئ�
: � ا الطا�� الزن�� صاح (ستاب) مناد��

� هذا اللحم ناضج أ��� من الالزم� لحـم الحـوت - « أيها الطا��
ا.. هل ترى أسماك القـرش هذە؟ إنها تفضل �جب أن �كون صل��
ا.. لماذا ال تذهب لهـا وتعظها.. قـل لـهـا إن ا ن�ئ� اللحـم صل��
الضا�ط (ستاب) �سمح لهـا �مـلء �طونها ل�ن من دون ضوضاء�

قل لها أن تكف عن ضـرب ذيولها �حاجز السفينة.. »
ء المص�اح �

ا و�تجه إ� حاجز السفينة و��� ينح�� الطا�� مط�ع�
ل�أمر أسماك القرش �عدم إحداث ضوضاء.. ثم �عود للضا�ط

: ً
قائ�

ا تص�� للمواعظ.. - « هذە الوحوش القذرة ال تملك روح�
س�ستمرون ح�� تمت�� َمِعُدهم، وَمِعُدهم ال قاع لها.. »

- « أوافقك ع� هذا.. واآلن نعود لموض�ع اللحم.. كـم عمرك؟
«

� س�دي.. » - » نحو ال�سع��
- « إذن أنت أمض�ت نحو قرن ع� األرض ولما تتعلـم �عد ك�ف
�ط� لحـم الحـوت؟ أرى أنـه �جـب أن تولـد مـن جد�د لتتعلم
ا نقطـع الحـوت.. تأ�د من من أن ك�ف تطهو لحم الحوت.. غد�
تقـف جـوارى وتأخذ �عض لحـم الضلـ�ع.. اس�بق �عض أطراف
� ق�ل .. واآلن انصـرف وال ت�س أن تنح�� الزعانف لتخللها ��

االن�اف.. »
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصـل السادس ع��
و�وام: قصة ج��

 

من المرعب أن تـرى مـا تفعلـه أسماك القرش �جثـث الحيتان
� العادة تك�� ست ساعات

المعلقة إ� سفن الص�د.. إذ ��
، وهكذا �ان ع� الرجـال أن ليتحول الحوت إ� ه��ل عظ��
�خرجوا إ� السطح؛ ل�طعنـوا هذە الوحـوش �الرماح.. ف�انوا
�سددون الرماح إ� رأس سمكة القرش، و�� الجزء الوح�د فيها
� الذي ي�دو ذا عقل مفكر.. هنا ت�ـدأ المذابح الحق�ق�ة ح��

تنقض أسماك القرش ال�اق�ة ع� السمكة الميتة.. �ل إن هذە
� تفتقر إ� جهاز عص�� �شعر �األلم ال تتورع عن األسماك ال��
أن ت�ثنـي علـى نفسـها وتلتهم أحشاءها الخاصة.. وهكذا فإن ما
ا، هو م��ــــج من األحشاء �خ�ج مـن ال�طن المفتوحـة �ص�� معقد�

األصل�ة واألحشاء �عد التهامها..
� تموت السمكة؛ ألنها تتمتع �ح�ـاة ل�ن الحذر مطلوب ح��
ا فكـاد خاصة بها، وقد أخرجنا أحد القروش إ� السطح ميت�

� حاول فتح فكها.. �قضم �د (ك��كونج) ح��
ا مـن �خرق قاعدة عدم �انت تلك ل�لة الس�ت، ولن تجـد أ�ـد�
العمل يوم (السا�ات Sabbath) مثل صائدي الحيتان.. لقـد

تحول �ل �حار ع� (ب�كود) إ� جزار.. وراح ال�ل �عمل.
يتم رفع الحوت إ� جانب السفينة، ثم يتـم عمـل قطـع ش�ه
� جسد السفينة وتم�ل مستدير و�دخل خطاف ف�ـه.. هنـا �ــ��
�
و�شعر أن �ل مسمار فيها �حاول الفرار، مثل ب�ت عتيق ��

� النها�ة �ستقر الحـوت ع� ظهر السفينة فيتعا�
عاصفة.. و��

التهل�ل.. ثم ي�دأ تقش�� الدهـن مـن حـول جسد الحوت �أنه
برتقالة.
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ائح من جسد الحـوت، و���لون يتقدم حملة السيوف لتقطيع ��
ما �دعوە ب- (ال�طان�ة).. وهو تعب�� موفق ألنـه �لف الحوت
ا ا.. ك�ف �ان حوت (ج��نالند) س�ع�ش لو لم �كن مزود� تمام�
� بهذە ال�طان�ة الدافئة الم��حة؟ ال ت�س أنه حيوان يتمتع برئت��

.. � وله دم دا��
ا أال فلتتعلم أيها اإل�سان من الحوت� تجعل نفسك �ارد�
ا حار الدماء وسط ثل�ج ا عند خط االستواء، ودفيئ� �ح� مس��

الشمال.
اع رأس الحوت، و�� عمل�ة جراح�ة �الغـة التعق�د تحتاج � يتم ان��
� ال�حر ووزنه ي�لغ

إ� براعة غ�� عاد�ة.. ثم يتم إلقاء الرأس ��
ثلث وزن الحوت.

اع المواد المف�دة مـن الحـوت، فيتم دفعه � ت�ت� عمل�ة ان��
ا ولم ي�ته �عد.. هكذا ت�دأ

�
� الماء.. ما زال جسدە عمالق

ل�سقط ��
جنازته الغ���ة ح�ث ت�تظرە أسماك القرش وط�ـور ال�حر.
قروش ال�حـر - والسماء �لهـا سـوداء اللـون �أنها تل�س الحـداد -
� ح�اته، أما اآلن

�لـهـا لم تكن ع� استعداد لتقـد�ـم العـون لـه ��
� حماسة.

ف�� قادمة إ� مأد�ة الجنازة ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

رأينا سفينة غ���ة لص�د الحيتان تتقدمنا �مسافة �صعـب
اللحاق بها، لهذا أطلقنا إشارات ضوئ�ة لعلها ترانا.. �جـب أن
أقول هنا إن سفن ص�د الحيتان لها شفرتها الخاصة مثل سفن
ال�ح��ة العسك��ة.. هكذا �عـرف ر�ابنة سفن الص�ـد �عضهم

دون عناء وع� مسافة ط��لة.
و�وام) من � انطلقت إشارات السفينة الغ���ة عرفنا أنها (ج�� ح��
(نـان��كوت).. ونزل قارب منهـا اتجه نحونا.. أمـر (ستار�اك)
ب�نزال سلم ل�صعد الق�طان عل�ه إ� سفي�تنا، ل�ن را�ب القارب



5890

أشار �ما معناە أال دا�� لذلك.. وعرفنا أن و�اء أصاب السفينة
وأن ق�طانها (مايهو) �خ�� أن ينقل ال��اء لنا.. ل�ن هذا لم �منع

استعمال المجاد�ف �� تظل السفينة ع� �عد �اردات منا.
� ال �قطعه إال الم�ج الذي ي�اعد � السفي�ت�� هكذا دار االتصال ب��
� آلخر.. و�ان الرجل الذي �مسك � مـن ح�� � السفي�ت�� ب��
�المجداف ض��ل الحجـم أشقر �مأل النمش وجهـه، وغ��ب
المنظر ح�� �ال�س�ة لمهنة الحيتـان الخشنة، وقد تذكرە
ا عنـه، واسمه (ستار�اك) ع� الفور.. �ان قد سمع قصص�

(جاب���ل)..
� (نان��كوت) - و��ت� إ� جماعة دي��ة

هذا الرجل �ان �ع�ش ��
و�وام) ضمن �حارتها.. فلما مخبولة.. ق�لته السفينة (ج��
ا أجـادە �شدة هو التظاهر تحركت السفينة راح �مثل دور�
�التصوف والورع، �أنه �ملك شفاف�ة خاصة، �ل اعتقد أنه
� عقول

رئ�س المالئكة.. وقد أثرت ط��قته الشاردة الغ���ة ��
ا ما من القداسة..

�
ال�حارة ح�� إنهم �دءوا يرون ف�ه لون

أما الق�طان ال�ا�س فلم �عرف ك�ف يتخلص منه.. لقد حاول أن
� أول ميناء، ل�ن الرجل أخ�ج زجاجة فيهـا ماء مقدس ما،

له �� � ي��
ا �حارتها �ال��ل والثبور.. هكذا وراح يرشه ع� السفينة مهدد�
اتجه ال�حـارة المؤمنون �الخرافات إ� الق�طان وقالوا له إنه لو

نفذ تهد�دە فلن ي��� �حار واحد ع� ظهر السفينة..
لما ان��� ال��اء ف�مـا �عـد، راح يؤكـد لل�حـارة أنـه - ال��اء - تحت
أمرە، وأنه �ستطيع القضاء عل�ـه لـو أنـهـم أسعدوە.. هكذا علت
لفون لـه �ـل أوشكوا ع� ع�ادته.. هذە � م�انته وراح ال�حارة ي��

ا.. أش�اء ت�دو غ���ة ل�نها حق�ق�ة تمام�
نعود اآلن ل- (ب�كود)..

قال (أهاب) للق�طان (مايهو) الواقف ع� ظهر سفي�ته:
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- « أنا ال أخاف و�اء�م.. تعال إ� السطح.. هل رأيتم الحوت
األب�ض؟ »

قال (جاب���ل):
س من ا� اح��

�
ا غارق � قار�ك.. فكر ف�ه مقل���

- « فكر.. فكر ��
الذ�ل�«

تجاهل الق�طان ذلك المخبول الواقف جوارە، وراح �ح� - مع
� د�ك).. لقد ال�ث�� من المقاطعة - قصة السفينة مع (مو��
� د�ك) �عد اإل�حار.. وراح (جـاب���ل) ينصح سمعوا عن (مو��

ا. الق�طان �عدم التعرض لهذا الحوت ألنه إله ال���كـرز متجسد�
� د�ك) فأ� (ما�) � قا�لت هذە السفينة (مو�� �عد عام��
الضا�ط ع� أن �ظفر �ه، و�المثل لم يرد الق�طان للضا�ط أن

ف.. ينال وحدە هذا ال��
) وأر�عة رجال.. و�عد عدة هكذا تم إنزال قارب ف�ه (ما��
� الوقـت ذاتـه علـى

� جسدە.. ��
مناورات تمكن من غرس رمح ��

ظهر السفينة كـان (جاب���ل) �ـأ�� �حركـات غ���ة و�ستمطر
اللعنات ع� هؤالء ال�فـرة الذين ي��دون قتل إلهه..

� ظهر جسم عمالق أب�ض � القارب، ح��
�ان (ما�) �قف ��

� صدور ال�حارة
فر.. ول�حت�س الهـواء �� � � الهواء ل��

ووثب ��
ا.. جم�ع�

� الهواء، ورسم جسدە
� اللحظة التال�ة طار الضا�ط التعس ��

��
� ال�حر.. لم �صـب �حار واحد

ا أثناء الهبوط.. ثم غاص �� قوس�
ولم يتأذ قارب.. هذا الحادث ع� العمـوم هـو أ��� الحوادث

� مهنة ص�د الحيتان..
ا �� شيوع�

ل�ن هذا الحادث الم��ــــع زاد من تأث�� (جـاب���ل) وسط ال�حـارة..
 من حق�قة

ً
وقرر ال�حارة أنه ت��أ �ما س�حدث ور�ما س��ه.. �د�
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أنه ذكر نبوءة عامة قد تصدق وقد تخ�ـب.. هكذا صار
ا ع� ظهر السفينة.. ا حق�ق�� (جاب���ل) رع��

قال (أهاب) وقد انتهت القصة:
- « أنا مصمم ع� ص�د هذا الحوت.. »

هنا أشار له (جاب���ل) ب�صبع واحدة وراح يردد:
� ال�افر المجدف الذي غرق� فكر� تحت�! »

- « فكر ��
هنا تذكر (أهاب) أن معه خطا�ات موجهة إلـى أحـد ض�اط
ا من و�وام).. إن �ل سفينة ص�د تحمـل عدد� السفينة (ج��
الخطا�ات الموجهة لعدة سفن، ووصـول هـذە الخطا�ات �عتمد
ع� احتمال لقاء السفينة وسط المح�طات األر�عة.. لهذا ال

� أو ثالثة. تصل �عض الخطا�ات، و�عضها �صل �عـد عام��
� القمـرة.. ح�ث ال

ا �� جاء (ستار�اك) �الخطاب الذي �ان متوار��
� ثم قرأ (أهاب) المدون �صل إل�ه أحد، وفتح المظروف �سك��

ع� الخطاب �صوت عال:
و�وام).. هذا خط أنثوى ).. سفينة (ج�� - « الس�د (هارولد ما��

�ال مراء.. امرأة الرجل �ما أعتقد.. وهو قد مات� »
- « ال�ا�س.. ل�ن دع�� آخذ الخطاب ع� �ل حال.. »

مد (أهـاب) �ـدە برمح ث�ت الخطاب ع� طرفه ليناوله الق�طان
� �د

دون أن �دنو منه أ��� من الالزم، ل�ن الخطاب سقط ��
(جاب���ل) فأطلق ص�حة ف�ح، وغرس ف�ه مديته ثم قذف
�المد�ـة والخطـاب إ� سفي�تنا مـن جـد�ـد.. هكذا استقر

الخطاب عند قد�� (أهاب)..
« �

ً
� نفس الط��ق حا�

- » احتفظ �ه� فأنت ذاهب ��
وأصدر تعل�ماته لل�حـارة كـى ي�تعـدوا �السـفينة عـن سفي�تنا

فأطاعوە �ال تردد..
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصـل السابع ع��
ا: ا صح�ح�

�
ستاب وفالسك �قتالن حوت

 

�جب أن أقول هنـا إننـا ظللنـا ط�لة الوقت نعلـق رأس حوت
العن�� ع� جانب (ب�كود).. ل�س لدينا وقت للعنا�ـة �ه، ل�ننـا
ندعو هللا أن تتحمله الخطاط�ف.. كنا نری ال�ث�� من الحيتان
� هذە الم�اە، ولـم �كـن اصط�اد هذە ال�ائنات قل�لـة

الصح�حة ��
� خطـة (ب�كـود)

الشـأن ممـا يهمنـا، �مـا أن ص�دها لم �كن ��
.. ل�ن الق�طـان أمـر �اصط�اد حـوت صح�ـح، وهكـذا ه�ـط

ً
أصـ�

� قارب..
(سـتاب) و(فالسك) ��

توارى القار�ان وراء األفق ومرت �ضع دقائق.. ثم رأينا أن أحد
ا �جـرە ا وقـد �ـدا أن حوت�� � يندفع نحو سفي�تنا م�ع� القار���
خلفه.. دنا الوحش منا إ� حد ال �صدق، ثم غاص فجـأة وسط

اضطراب عظ�م.. وتوارى تحت مقدمة السفينة..
: � � القار���

صاح رجال السفينة ��
- « اقطعوا الح�ل� اقطعوا الح�ل� »

� مق�الن ع� االصطدام المروع �جانب فقد �دا �أن القـار���
السفينة..

ا مـن الح�ل، لهذا أرخ�ا  �افي��
ً

� �انـا �مل�ان طو� ل�ن القار���
الم��د للحوت..

�انت تلك لحظات �الغة التوتـر، وفجأة مـر الح�ـل تحـت مقدمة
ج�ج �عنف.. ثم خ�ج السفينة.. فاضط��ت السفينة وراحت ت��
الحـوت مـن تحـت المـاء ودار دورة �املـة حـول سفي�تنا والقار�ان

يتعلقان �ه..
� الحوت، وأطلق � ح�� إنهما صارا إ� جان�� ق� القار�ان الح�ل��
(فالسك) رمحه فأجاب عل�ه (ستاب) برمح آخر، وانطلقت
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، تالحق قطرة � �انت تطارد �قا�ا حوت العن�� أسماك القرش ال��
�قطرة الدم الطازج الجد�د..

� النها�ة انقلب الحوت ع� ظهرە وتحول إ� جثة..
��

�طاە إ� جانب السفينة.. راح القار�ان �جران الحوت ل��
قال (ستاب):

ا وجسد - « ل�ن من الخطر أن ن��ط رأس حـوت عن�� معلق�
حوت صحيح إ� جانب السفينة.. هذا خطر.. (فداء هللا) �قول

إن هذا خطر، وأحس�ه �عرف ما �قول.. »
قال (فالسك):

� الظالم فأرتجف
� ألنظر إ� وجهه �� - « فل�غرق هذا الرجل� إن��

� أن هذا هو الش�طان ذاته.. ال �د أنه
ا.. ال شك عندي �� رع��

� موجود معنا ألن الرجل العجوز �شت� قتل ذلك الحـوت (مو��
د�ك)، و��دو أنه أجرى صفقة ما مع الش�طان.. س�عط�ه روحه
ا من هذا القب�ل مقا�ل أن �قتـل لـه (فداء هللا) الحوت.. » أو ش�ئ�

قال (ستاب):
- « إنه ينام �حذائه.. ول�س معه غل�ـون.. ل��� ذات مرة رأ�ت

� حلقات� »
الدخان �خ�ج من فمه ��

� جي�ـه أو تحـت
� ذ�لـه ��

- « إنه الش�طان.. وأراهـن أنه �خ��
ث�ا�ـه.. ل�ـن هـل تعتقـد أنـه سـ�خطف الق�طـان (أهاب)؟ »

� سأراق�ه و�ن رأ�ت ما ي��ب - « سوف تعرف هذا.. ل���
سأمسك �ه مـن قذالـه وأقـول لـه: ان�ف �ـا (�عل��ول) وال
� جي�ه وأخ�ج ذ�له، ثـم أجرە إ�

تحدث ضوضاء.. سأمد �دي ��
ا ح�� ينقطع.. » رافعة المر� وأش�عه شد�

- « وماذا تفعل ب�ا�� الذ�ل؟ »
ان �مجرد عودتنا.. » - « أفعـل �ـه؟ سأب�عه ع� أنه سـوط للث��
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وهكذا تم رفع الحوت، و�عد قل�ل علق رأسه من الجانب اآلخر..
، أما اآلن فإنها �انت السفينة مائلة �س�ب رأس حوت العن��
� تثقل توازنت و�ن صارت تحت ضغط هائل.. هكذا األف�ار ال��
رءوسنا.. تم�ـل مـن جـهـة �أفكـار ومـن جهـة أخـرى �أف�ار، فلو أنك
تحررت من هذە المعتقدات الثابتة لمض�ت برأسك أ��� خفة..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصـل الثامن ع��
� رأس الحوت:

��
 

حدث حادث غ��ب ب�نما نحن نف�غ ال��ت من رأس حـوت
العن�� المعلق ع� سفي�تنا.. ر�ما استه�� (تاش��جو) - ذلـك
� الهندي المتوحش - فتخلت ق�ضته عن ح�ـال الخطاط�ف ال��

تعلق الرأس، ب�نمـا هـو �قف فوقه.. أو ر�ما �ان الم�ان الذي
ا.. ال نعرف �الض�ط.. ما نعرفه هـو أن (تاش��جو) �قف عل�ه زلق�
.. و�عان ما � ب��

ال�ا�س هوى ورأسه ألسفل، �أنـه دلـو �ـهـوى ��
� الجزء المحتوى

اخت�� عن عيوننـا داخل تج��ف الرأس ذاته� ��
Heidelburgh ع� ال��ت والذي �طلـق عل�ه ال�حارة اسم

..Tun
صاح (داجو) الذي استعاد وع�ه ��عة:

- «رجل سقط من ع� السطح� »
ا ل�قف عل�ه � يه�ط �ه.. ب�نما راح الرأس الم�ت وطلب دلو�
يتأرجح �أنما اس��دت �ه فكرة ما، والحق�قة أن هذە �انت

محاوالت الهندي للخروج..
� هذە اللحظة ولرعب الجميع دوى صـوت مـع انقطاع الح�ل

��
� يتعلق بها الـرأس، ومال الرأس الذي ي��ط أحد الخطاط�ف ال��
�ــها.. المعلق فتأرجحت السفينة �أنما ج�ل جل�د خ�� قد ��
ا ع�

�
� الذي صار �حمـل الـرأس �ال�امل موش�

و�دا الح�ـل ال�ـا��
االنقطاع..

ا �ش�ث (داجو) �الح�ل، ح�� إذا هوى الرأس ظل (داجو) معلق�
�الح�ل.. وقام ب�نزال الدلو ألسفل ح�� يتمسك �ـه الهندى

الحب�س �الداخل.
صاح (ستاب):
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- « �ا� عل�ك توقف� ماذا تفعلـه؟ هـل تقوم بتعبئـة خرطوش؟
لو هوى هذا الدلو الحد�دى ع� رأسه لقتلـه� توقف� »

� ال�حـر.. وتأرجحت
� اللحظة التال�ة هوت ال�تلة العمالقة ��

��
ا.. وطـار (داجو) المتأرجح من � السفينة �أنمـا تعلـن تحررهـا أخـ��
ە ال�� نحو � ق��

الح�ـل فـوق الرءوس ب�نمـا غـاص (تاشنجو) ��
أعماق المح�ط�

فجأة لمحنا خ�ال إ�سان عـار �قـف فـوق الحافة.. و�عد ثان�ة �ان
 س�فه.. لينقذ

ً
� الشجاع (ك��كونج) ي�ب إ� الماء حام�

صد���
الهندي.. وتصل�ت العيون ع� الماء ت�حث عن أثر للغ��ق أو

الغطاس..
ا تخ�ج � الفضـاء.. نظرنا فرأينـا �ـد�

فجأة صاح (داجو) المعلق ��
.. من ال�حر األزرق �أنها �د تخ�ج من العشب فوق ق��

� اللحظة التال�ة رأينا (ك��كونج) �سبح ب�ـد و�ـاألخرى �مسك
و��

�شعر الهندي..
ك�ف أنقذە؟ لقـد سبح ح�� �لغ الرأس ثم طعنه �الس�ف
ل�حدث ف�ه فتحة دائ��ة.. وأل�� �الس�ف ومد �دە إ� أن التفـت
حـول شـعر الهنـدي.. وهكـذا تمـت والدة الهنـدى - �الض�ط والدة
� أحدثهـا (ك��كونج) الشـجاع.. متع�ة - مـن خـالل الفتحة ال��
وهنـا درس ال �جـب أن ن�سـاە: التول�د فن �جب أن يتعلمه

الرجـل مثله مثل المال�مة والم�ارزة والتجد�ف..
ل�ن لماذا غرق الرأس ونحن نحس�ه أقل كثافة من جسـد
الحوت ذاته؟ الجواب سهل.. وهو أن أ��� األ�سجة الخف�فة
اعها من الرأس فلم تبق إال األجزاء األثقل من � قل�لة ال�ثافة تم ان��
الماء.. ولو لم �خ�ج (تاشنجو) ل�انت ميتة غ���ة.. �ان س�دفن
� بنها�ة �عض

� قدس أقداس الحوت.. هذا �ذكر��
و�كفن ��

� �م�لون أ��� من الالزم ع� � (أوهايو) ح��
ص�ادي العسل ��
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�
لقون إ� أسفل و�دفنون � ، هنا ي�� جذع الشجرة لجمع عسل أ���

� العسل لأل�د..
��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصـل التاسع ع��
:( � ج�� ب�كود تل�� السفينة (ف��

 

ا لنا أن نقا�ل السفينة (يونجفراو Jungfrau) من �ان مقدر�
(ب��من)..

� - وهم األلمـان
� الما��

لقد صار خ�� ص�ادي الحيتان ��
� هذە المهنة، ل�نك قد

ا ��
�
والهولنديون - أقل الشعوب شأن

تقا�ل �عضهم عند خطوط عرض وطـول غ���ة، ولس�ب مـا
ا وقف عل�ـه �انت (يونجفراو) متحمسة للقائنا فأنزلت قار��
ا لـم نفـهـم ما � �ـدە شـيئ�

ا سفي�تنا، و�ان �حمل �� ق�طانها قاصد�
ح (ستارك) أن �كـون مـا �حملـه هـو أداة تزو�د هو.. ثم اق��
المصابيح �ال��ت.. ي�دو أن هذا الق�طان جاء �شحذ منا �عض
ء غ�� مفهـوم �ال�س�ة لسفن ص�د حيتان �

ال��ت، وهو ��
� هذە

ء متوقع �� �
المفروض أنها مليئة �ال��ت، ل�ن �ل ��

المهنة.
� وصل الرجل ورحب �ه (أهاب) عرفنا أن (ستارك) �ان ع� ح��
حق، وأن السفينة (بونجفراو) لم تكن عليها قطرة ز�ت واحدة

� العذراء) �لغتنا.. ج�� � (ف�� وهذا ما يناسب اسمها الذي �ع��
ما �اد الرجل �غـادر سفي�تنا ح�� تعالت الص�حـات مـن
� مـوضـ�ع ال��ت

� أن هناك حيتان، هكذا �� األلمـا�� السفي�ت��
وانطلق مع رجالـه �طاردون الحيتان، ولحقنـا نحـن بهـم.. فلم
� أن �س�قنا األلمـان (صنـاديق ال��د) - �ما �سميهم

نرغب قط ��
.. (فالسك) - إ� هذا الص�د الوف��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
�ش�ل ش�ه ج��رة (ملقـة) الممتـدة جن��ـي شـرق (بورما) أق�
( جنوب آس�ا.. ومنهـا تمتـد جـزر (جـاوة) و(سومطرة) و(�ا��
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� هذا السور
ال�ا.. و�� ا �صل آس�ا �أس�� � �ش�ل سور� و(ت�مور) ال��

هـا السفن.. إن هذە الجزر غن�ة إ� حـد ال توجـد ثـغـرات تع��
�صـدق �ـالتوا�ل والذهب لهذا ي�دو �أن السور خلق لحما�ة

. � هذە ال�نـوز مـن جشع العالم الغر��
�انت (ب�كود) اآلن تجوب هذە األصقاع، و�ان (أهاب) ي�توى
 ح�ث تعج الم�اە

ً
الوصول إ� �حر (جاوة) ثم يتجه شما�

، ح�� �صل إ� ال�ا�ان مع �دا�ة موسم الص�د.. �حيتان العن��
� �حـر �عرف أنه يرتادە،

� د�ك) �� �ان �ش�ل ما ينوى مقا�لة (مو��
ا أن يرسو ع� � فصل �عرف أنه �ظهر ف�ه.. ل�ن أال ينوى أ�د�

و��
ب األرض؟ إن الطاقم �حتاج إ� الماء.. ثالث سنوات من ��
� (نان��كوت).. هناك سفن ارتحلـت مـن

الماء الذي ادخروە ��
ا.. ب�نمـا سـفينة ص�د الحيتـان � وعادت مرار� (ني��ورك) إ� الص��
ا إال �حـارة مثلهـم.. ولـو قـلـت ا ولم �لق �حارتهـا أناس� لـم تـر أرض�
لـهـم إن طوفان (نـ�ح) قـد حـدث ثان�ـة، لقـالوا لـك: ال مش�لة..

� الفلك �الفعل�
نحن ��

ع�� خط األفق ترى مئات النافورات تحي�ك.. إن نـافورة الزف��
الخاصة �حوت العن�� مستق�مة ثخينة مندفعة لألمام، ع�
.. � � م�ساو��� � تنقسم إ� فرع�� عكس نافورة الحوت الصحيح ال��
� قوار�ــهم �لوحون �سالحهم، و�تصا�حون

�جلس رماة الح��ـون ��
ل �عد.. من �درى؟ ل��ما كـان (م��ـى د�ـك) � ب�نما القارب لم ي��
� حفل تت��ــــج

وسط هذا الحشد �أنه الف�ل األب�ـض المقدس ��
� (س�ام)..

��
فجأة سمعنا ضوضاء من ورائنا.. نظرنا فوجدنا نافورة أخرى
ت��عنا ل�نها ال �ش�ه نافورة الحوت.. �ل �� مستمرة ال تنقطع،

ونظر (أهاب) �منظارە المقرب إ� المشهد ثم صاح:
عة �الماء.. هناك قراصنة من الماليو ي��عوننا� » - « �للوا األ��
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وانطلقت (ب�كود) �أق� �عتها تطارد الوحوش التـي أمامنا،
� تطاردنا.. فلم �كن لهؤالء القراصنة دور وتفر من الوحوش ال��
إال دور السوط الذي �لهبنا و�جعلنـا نضاعف من �عتنا.. لقد
ألهب هذا حماس (أهاب).. فل��مـا هـو ماض إ� انتقامـه اآلن
� للدم، � الظامئ�� ب�نمـا تحي�ه جوقة من القراصنة المتوحش��
وتهلل لـه وهـو �مضـى إلـى المشهد الذي طالمـا حـلـم �ـه.. صـار

حاج�اە كشا�� مـن الرمل األسود �عد عاصفة..
� ألن الحيتـان قـد �دأت � الحق�قة �ان قاذفو الح��ـون قلق��

��
تفـر مـن سفي�تنا.. أ��� من فرحتهـم �ـأن سفي�تنا قـد أحرزت

السبق ع� مطاردينا القراصنة.
ا، فتم إنزال القوارب.. وشعرت بها � ل�ن الحيتان أ�طأت أخ��

اصـة والزف�� الحيتان بتلك الحاسة المذهلة لديهـا.. فوقفت م��
�خ�ج منها �أنها حراب مشهرة.. برغم هذا مـا أن اندفعنـا وسطها
ح�� �دت معدومة الح�لـة إلـى حـد يثـ�� الشفقة.. هكذا تت�ف
�ل المخلوقات ح�ـن توجـد فـي قطيع.. األغنـام التـي يهاجمها
ذئـب �مكنهـا مجتمعـة أن تق�� عل�ه، ل�نها تتفرق وتفر.. وكـذا
� �شب � م�ح ح��

� قطيع ��
� �ح�شدون �� �فعل الناس ح��

احمون و�ــهشمون �عضهم.. � ح��ق.. إنهم �جرون و���
صوب (ك��كونج) رمـحـه وأطلقـه علـى أحـد الحيتـان، فراح هذا
ا يتلوى.. واندفع نحو حشد الحيتان، وهـي حركـة متوقعة دائم�
ا ل�نها خطرة.. أع� أصم يندفع الحوت ونحن وراءە �شـق در���
ا وسـط الم�ـاە.. ل�ـن (ك��كونج) يتماسك و��ش�ث أب�ـض فـائر�

. � �الح�ل، ب�نمـا (سـتار�اك) ال �فارق المجداف��
�ان الرجال �قذفون ع� الحيتان قطعة معينة من الخشب
اع هندي قد�م.. إنـك ال ت��ت إ� الح��ون.. هذە القطعة اخ��

تقا�ل حيتان العن�� إال �صع��ة، فلو قا�لتها عل�ك أن تقتـل أ���
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ا �ما هو الحال اآلن فعل�ك أن � عدد منها.. أما إذا �ان ذلك عس��
.. �

� تجد الوقت ال�ا�� تضع عالمة عليها، لتصطادها ف�ما �عد ح��
ا راح الحوت �جرنا إ� وسط الحيتان األخرى.. و�دأنا ا فش�ئ� ش�ئ�
�شعر �الخطر ألن هناك دوائر متداخلـة مـن هـذە الحيتان، �أنها
� الدائرة المرك��ة �انت األ�قار

جدار مح�م �ح�ط بنا.. ��
واألغنـام لهذا القطيع.. �مع�� آخـر اإلنـاث واألطفال.. وهذا
� ت�سطها هـذە المخلوقات ع� األفراد �دلك ع� الحما�ة ال��

األضعف..
ة وال تخاف.. ول�م مـن مرة دنا هذە الصغار �انت معدومة الخ��
أحدهـا نحـو قار�نـا ل�لمسه �أنفه �أنه �لب مدلل، وقد ر�ت
ا لـم �ج� ع� قذف ح��ون (ك��كونـج) رأس أحدها.. ل�ـن أحـد�

عليها..
ا ال �مكـن �س�انه.. نظرنا إ� أسفل ع�� الماء الشفاف فرأينا منظر�
� أغـرب حضانة �مكن أن تراها.. �عض

� �الصغار �� األمهات تعن��
� �أنهن ع� وشك

ات أ��� من الالزم مما ��� � األمهات كن مكت��
الوالدة..

� وضع عالمات
� الدائرة الخارج�ة �انت القوارب منهمكة ��

و��
�ـة الح��ون، فثار ا تل�� ��

�
ع� الحيتـان.. هنـا حـدث أن حوت

وماج.. و�انت الن��جة �� أن ذ�لـه تعلـق �الح�ل ولم �ستطع
� �ل

ب �� التحـرر.. انتا�ـه هـلـع خرافـي وألـم ال يوصف وراح ���
� وذات ال�سار.. ا برفاقه ذات ال�م�� اتجاە ع� غ�� هدى، مط�ح�
وحدثت فو�� عارمة و�دأت الحيتان تفر منه إ� تلك الدائرة

� ح�سنا فيها.. الداخل�ة ال��
� رعب:

صاح (ستار�اك) ��
- « إ� المجاد�ف� إ� المجاد�ف� أنقذوا أرواح�م� �ـا اللـه� قفـوا

ب�! » �ـا رجـال� أعد ح��ونـك �ـا (ك��كونـج).. اضـرب� ا��
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� ب�نهما مضيق.. � جسدين عمالق�� ا ب�� �ان القارب اآلن محشور�
فاستطعنا المرور.. كررنا المحاولة ع�� أضيق األما�ن حتـى
اسـتطعنا �معجـزة أن نخ�ج إ� الدائـرة الخارج�ـة.. برغـم أن

الحيتـان المندفعـة كـانت تمـر بنـا ��عة..
ا �سـرعة ال تصدق.. واح�شد ال�ب من جد�د ثـم انطلـق هار���
� وضعت عليها ولم يبق لنـا إال أن نحاول ص�د �عض الحيتان ال��
العالمة، أو أن نعود �حـوت اصطـادە (فالسك).. ع� األقل نضع
� حالة ما إذا س�قتنا سفينة أخرى

عل�ه عالمة ت��ت مل�ي�نـا لـه ��
إل�ه..

ت َ ُ ��
�
هن ع� ما �قوله ص�ادو الحيتان: �لما ك هذا الموقف ي��

� علمناها لـم نظفر إال الحيتـان قـل الصـ�د.. ح�� الحيتان ال��
بواحد منها، أما الحيتان ال�اق�ة فظفرت بها سفينة أخرى..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



5905

ون الفصـل الع��
ب�كود تل�� (برعم الوردة):

 

� �دأت األنوف ع� ة.. ح�� مر أسبوعان �عد المغامرة األخ��
� ال�حر.

(ب�كود) �شم رائحة ك��ــهة ��
ح عتها أنها ��� من �ع�د رأينا سفينة واقفة ي�دو من منظر أ��
، وأدركنـا مـن الرائحة أنها ا.. �انت تحمل العلم الفر��� حوت��
تتعامل مع حوت مما �سم�ه ال�حارة blasted whale أى
� � ال�حر ولـم �قتـل.. �مكنك أن تتخ�ل الرائحة ال��

حـوت مـات ��
تحدثها كتلة اللحم الهائلـة هذە.. أسوأ من رائحة مدينة آشور�ة

�ــهـا الطـاعون، وس�انها عاجزون عن دفن موتاهم.. ��
ال يوجد ص�اد حيتان �عرف عمله �مكن أن يهتم �حيتـان كهذە،

ء.. �
ا.. أو ز�تهـا ردىء ال �صلح ل�� ألنها خال�ة من ال��ت تمام�

� لحم
� غرسها �� نظر (ستاب) إ� الحوت فرأى آثار سكينه ال��

� سخ��ة:
هذا الحوت قرب الذ�ل.. قال ��

� ال � صغار.. ش�اط�� � ش�اط�� - « كنت أعرف أن هؤالء الفر�سي��
ا عن الص�د.. و�ل ما �حصلون عل�ه من ز�ت ال �عرفون ش�ئ�
� إلشعال فت�ل مص�اح الق�طـان.. فلنخ�ج ق�عة ونجمـع لهـم

�ك��
صدقة من ال��ت الـذي �ستطيع االستغناء عنه.. إننا لو ح�كنا
الصار�ة لحصلنا ع� ز�ت أ��� مما س�حصلون عل�ه من هذا
.. � هذا الحوت.. العن��

ء أهم �� �
الحوت.. ل�ن.. ر�ما هناك ��

هذا �ستحق المشقة.. »
ب أ��� من هؤالء القوم.. طلب إعداد القارب ونزل ف�ه ل�ق��

واستطاع أن يرى ما كتب ع� السفينة: (بوتو دي روز) أي
(برعم الوردة).. هذا االسم الشاعري لهذە السفينة ك��ــهة
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اب أ��� من السفينة مما جعله اآلن الرائحة.. اضطر إ� االق��
أقرب ما �كون للحوت الم�ت.. وصاح:

�ة؟ » � - « �ا �حـارة (بوتو دي روز)� هـل منـكـم مـن يتكـلم اإلنجل��
- « نعم.. »

�ان هذا صوت رجل اتضح أنه كب�� الض�اط..
ا أب�ض؟ » - « هل رأيتم حوت�

- « أي حوت أب�ض؟ »
� د�ك.. » - « مو��

ء كهذا قط.. » �
- « لم �سمع عن ��

� (أهاب):
هكذا عاد القارب إ� سفي�تنا.. وصاح ��

ء �ا س�دی.. » - « ال ��
عند سماع هذە ال�لمات عاد (أهاب) إ� قمرته.. وعاد القارب
� ك�س وهو

إ� السفينة ل�جد (ستاب) أن الضا�ط �ضع أنفه ��
�عمل فسأله:

- « ماذا أصاب أنفك؟ هل تحطم؟ »
� �ال أنف.. » - « ليته تحطم أو ليت��

ا عن - « إن الهواء هنـا جم�ـل.. �أنه آت من حد�قة� ل�ن �ع�د�
المزاح، ال أعتقد أن�م ستظفرون �قطرة ز�ت من هذا الحوت.. »
- « أعـرف مثلك ل�ن الق�طان ال �صدق هذا.. ف�� أول رحلة
�حنـا من هذە ە لعله �صدقـك، ف�� له.. تعال إ� سفي�تنا لتخ��

المهمة القذرة.. »
�ان ال�حارة �عملون ع� ظهر السفينة، وهم �سدون أنوفهـم..
�عضهـم كـان �دخن الغليون ح�� تمأل رائحتـه خ�اش�مهم.. �انوا
�عتقدون أن هذە الرائحة تجلب الطاعون.. والحظ (ستاب) أن
� يتـم .. المـادة الثمينة ال�� ا ع� السفينة لم يت�لم عن العن�� أحد�
ًاستخراجها مـن حيتـان العنـ�� السق�مة.. و�ان طب�ب السفينة
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 ض��ل
ً

ا ألن الق�طان لـم �صـغ له.. خ�ج الق�طان و�ان رجـ� حانق�
ا.. فتو� الفر��� األول مهمة الحجـم كـث الشارب متأنق�

جمة.. ال��
- « ماذا أقول له؟ »

 وال يو� �الثقة، و�ن كنت ال
ً

- « ك�دا�ة قل له إنه ي�دو طف�
� هذە األمور.. قل إننا قا�لنـا أمـس سفينة مات

ا �� أصلح ح�م�
ق�طانها وعدد من ض�اطها و�حارتها �س�ب ح� أصابتهم من
التعامل مع حوت م�ت.. قل لـه كذلك إنـه ال ي�دو �� أ��� كفاءة

لق�ادة هذە السفينة من قرد (�ابون).. »
ا �شدة.. جم �عض هذا ال�الم للق�طان ف�دا مهتم� نقل الم��

واتجه إ� ال�حارة ل�أمرهم �فك الخطاط�ف عن الحوت..
- « قل له كذلك إن�� تالع�ت �ه وخدعته.. »

ب �عض (البوردو).. » - « إنه �شكرك و�دعوك لقمرته ل��
� قار�ـه.. و�دأت السفينة

ل�ن (ستاب) أ� ع� الرح�ل، ونزل ��
ا ات�ج�� ا اس�� الفر�س�ة ت�تعد.. ثم دنت (ب�كود)، واتخذت موضع�
� قارب (سـتاب) والسفينة الفر�س�ة، ح�� ال ت�� ما �فعله ب��

(ستاب)..
� جسد الحـوت

ا وصنع فتحة �� هنا فقط أخ�ج (ستاب) س�ف�
الم�ت، خلف الزعنفة الجان��ة.. وراح يوسع الفتحـة مـن فوق
األضلـع.. راح يواصل عملـه وقـد �ـدأت خي�ـة األمـل ت�دو عل�ه

خاصة والرائحة ال تطاق..
وفجأة تصاعدت رائحة طي�ة خافتة �ادت تق�� ع� رائحة

العفن..
- « ظفرت �ه� ظفرت �ه� »

� الفر��� ء أقرب إ� الج�� �
� الفتحة ل�خ�ج ���

ومد ذراع�ه ��
� للغا�ة.. ء عطرى الرائحة ز��� �

الدسم ذي الثقوب (روكفور).. ��
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� �
ا ا ذهب�� .. �ساوي جنيه� � األزرق واألصفر.. إنه العنـ�� لونه ط�ف ب��

.. لقد حصل (ستاب) ع� ال�ث�� ل�ل أوق�ة لدى أي ص�د��
، �أمرە �العودة ول��مـا وجـد أ��� لوال �خات (أهاب) نافذ الص��

و�ال تركتهم السفينة ورحلت..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ون الفصـل الحادي والع��
رجل وذراع:

 

� جمعها جلسنا ع� سطح السفينة وسط تلك المادة الثمينة ال��
� كتل و�ان علينا أن نعت�ها

لنا (ستاب).. �انت متجمدة ��
لتعود إ� الحالة السائلة.. أ�ة نعومة� أ�ة رائحة طي�ة� هناك إذ
ا من الهموم أنظر إ� السماء الزرقاء، جلست ع� السطح خال��
� ال تقل عذو�ة عن أزهار وقد امتألت خ�اش�� بتلك الرائحة ال��

البنفسج، �ـدأت أفهـم مـا ق�ـل عن أن العن�� يهدئ األعصاب..
اضغط.. اضغط.. وأفكر.. لقـد صـارت رحلتنا وقسمنا الخاص
ء يهمنـي إال هذە �

ا.. لم �عد �� ا قص�� ا غابر� �الحوت األب�ض ش�ئ�
المادة الساحرة.. و�دأ ن�ع من الخ�ل ي��ب إ� نف�� �عد ما
� هذا العمل.. ح�� إننـى رحت اضغط أ�دي

أمض�ت النهار �له ��
�ة� لماذا نضيع وقتنا � ال���

�� �
� عيونهم.. �ا إخو��

� وأنظر ��
رفا��

� الخالفات والضغائن والحسد؟ فلنعت� الم��د من حب��ات
��

�
العن�� هـذە.. فلنعت� ال�ـون نفسه.. لنضع الح�اة نفسها ��

.. وعاء من العن��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
ا.. ا ب��طان�� ا �حمل علم� ا قار�� صاح (أهاب) محي��

- « أيتها السفينة.. هل رأيتم الحوت األب�ض؟ »
�ان (أهاب) �ضع �د�ه ع� فمـه �أنهـا ال�ـوق، وقد أظهر قدمه
� قارب إ�

العاج�ة بوض�ح للق�طان الغ��ب الذي جاء ��
ته، ط�ب الخصال،  لوحت الشمس ���

ً
سفي�تنا.. و�ان رج�

ا يتد� من خلفه. ته خال�� حسن المظهر.. و�ن �ان أحد ��� س��
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كشف الرجل �مه عن قطعة من عظام الحوت الب�ضاء ت�ت�
�قطعة خش��ة �المطرقة، وقال:

- » هل رأ�ت هذا؟ »
� اندفاع:

صاح (أهاب) ��
� قارب.. استعدوا لإلنزال� »

- « رجل ��
ا مع �عض الرجـال، و�عان � أقل من دق�قة �ان قد ركب قار��

و��
� ال�حر نحو الغ��ب..

ما تقدموا ��
هنا تذكر (أهاب) أنه منذ فقـد رجله لم �صعد قط إ� أ�ة سفينة
اعة شد�دة من رجال أخرى غ�� سفي�ته.. و�ان هذا يتم ب��
ا ك�ف ي�سلق من قار�ه (ب�كود).. إن أي صائد حيتان �عرف ج�د�
ا اآلن مـع إ� جانب سفينة.. ل�ن (أهاب) س�جد األمر صع��
أمـواج ترتفع إ� عنان السماء ثـم ته�ط إ� أعماق األرض، و�رجل
� � الط��قة ال��

واحدة شعر (أهاب) �أنه رجل بر أخرق �فكر ��
�صعد بها إ� هذە السفينة.

قام ضا�طان ع� السفينة الغ���ة ب�نزال سلم من الح�ـال، ولم
 �ساق واحدة لن �ستطيع �سلقه.. هنـا فـهـم

ً
�خطر لهما أن رج�

الق�طان المش�لة، ومن حسن الحظ أن السفينة �انت تعلق
ا ، لذا أنزلوا الخطاف الـذي صار اآلن نظ�ف� � ا من يوم أو اثن�� حوت�
� تج��ف

ا.. فهـم (أهـاب) األمـر فـأدخل فخذە السل�مة ��
�
جاف

� الح�ل الذي يتد� منه الخطاف..
الخطاف ثم �ش�ث ب�د�ه ��

فرفعوە برفق إ� ظهر السفينة.
رحب �ه الق�طان �ذراعه العاج�ة، ولمس القدم العاج�ـة �ذراعه

�أنما هما س�فان يتقاطعان، وقال:
اجع وقدم ال ا.. ذراع ال ت�� - « آی آی.. لنصـافح العظـام مـع��
تجرى.. منذ م�� رأ�ت الحـوت األب�ض؟ رأيتـه ع� خط األفق

هنا منذ موسم واحد.. »
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- « وسل�ك هذە الذراع.. أل�س كذلك؟ »
- « ��.. �انت أول مرة أجوب فيها هذە الم�اە.. لـم أ�ن أعرف
ا.. ا عـن الحـوت األب�ض.. وجدنـا هنـا أر�عة حيتان فأنزلنا قار�� ش�ئ�
ا.. راح �دور بنا ك حق�ق�� ا ل�نه كـان جـواد س�� اصطدنا حوت�
و�دور.. وفجـأة من أعماق ال�حـر برز حوت أب�ض عمالق امتأل

�التجاع�د والجروح� »
شهق (أهاب) واحت�ست أنفاسه:

- « إنه هو� إنه هو� والح��ون �خ�ج جوار زعنفتـه.. هذا
« � الح��ون ��

.. لقد أراد أن �قطع الح�ل الذي نمسك �ه.. »
ً

- « اهدأ قل��
- « نعم.. نعم.. هذە عادتـه� أعرف هذا.. �� �حرر رف�قه.. »

� �ا ق�طان.. وقد
� ح�ا��

- « �ان هذا أن�ل وأضخم حوت عرفته ��
قذفته �الح��ون.. ل�ن.. ر�اە.. لقد ارتفع الن�ل العمالق وهوى
.. مجرد شظا�ا.. لم أدر ما أفعل � ع� قار�� فشطرە نصف��
فتمسكت �طرف الح��ون ال�ارز من جسدە.. هنا غاص الوحـش

� �مزق ذرا� ح��
�اندفاعة واحدة وشعرت �الح��ون الثا��

المعصم.. ول�ن.. د (بنجر) جـراح السفينة �مكن أن �ست�مل
القصة.. »

� أدب، فلمـا أشـار له
ا �ص�� للمحادثة �� �ان الدكتور واقف�

الق�طان انح�� وأ�مل القصة:
ا.. وقد حاولت ما بوس�.. » ا ش��ع� - « �ان جرح�

قال الق�طان:
�نا ال�ث�� من (الـروم)، ح�� إنـه لم �كن يرى - « حاول ال�ث�� و��
ا.. �ا لك من ا.. ل�نـه قاس حق� � الثالثة ص�اح�

�� � � �فارق�� أمامه ح��
�لب� إن�� أفضل الموت ب�د�ك ع� الح�اة ب�دى وغد آخر.. »
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ا إنقاذ � - « ��ف النظر عن الملحوظة، فإن�� حاولت كث��
الج�ح.. ل�نه تفاقم وصـار لونـه أسـود.. هكذا قمـت �الب�� ل�ن
هذە الذراع العاج�ة.. ال.. لم أصنعهـا فـهـى تخالف م�ادئ
الطب.. نجار السفينة هو من صنعها ال أنا.. وهذە المطرقة

صنعها �� يهشم بها رأس أحدهم.. »
قال الق�طان:

� المهنة؟ يوم
�ر.. هل يوجد (بنجر) آخر مثلك �� � - « أيها الخ��

تموت ال �جب دفنك �ل �جب أن يتم تخل�لك.. فأنت نادر
الوجود.. »

: سألهما (أهاب) نافذ الص��
- « وماذا �عد هذا؟ ألم تلق الحوت ثان�ة؟ »

� لم أحاول مواجهته.. أل�ست ذراع واحـدة .. ل��� � - « مرت��
�اف�ة؟ ماذا أفعل لو فقدت هذە الذراع؟ ال حيتان ب�ضاء من

جد�د.. »
صاح (أهاب):

- » و�� أين �ان الحوت يتجه؟ »
ق.. ول�ن هل ق�طان�م مجنون؟ » - « إ� ال��

ا وجه هذا السؤال ل- (فداء هللا)، ل�ن هذا األخ�� رفع إص�ع�
لشفته ب�نما �ان (أهاب) يتجه إ� القارب..

و�عد دقائق �ان القارب ي�تعد �قودە الفلي�ي�يون..
� تح�ة، ل�ن (أهاب) لـم �شـعر بها ألنه

�طا�� أرسل الق�طان ال��
�طان�ة ووجهـه شـطر (ب�كود).. أع� ظهرە للسفينة ال��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ون � والع��
الفصل الثا��

قدم (أهاب):
 

�طان�ة � غادر بها (أهاب) تلك السفينة ال�� لم تكن الط��قة ال��
تنم عن غلظـة مـن جان�ـه.. لقد تلقـت سـاقه العاج�ة صدمة
� نـزل إ� قار�ه، ثم التوت مرة أخرى شد�دة �ادت تهشمها ح��
�عنف ح�� إنه لم �عد يثق بهـا برغم أن منظرها لم ي��دل

�ال�س�ة للناظ��ن.
و�رغم ما �ان ي�دو عل�ه من استهتار وعنف فإن (أهاب) �ان
يو� هذە الساق أهم�ـة عظ�.. ق�ـل إ�حار السفينة (ب�كود)
قت أسفل وجدوە فاقد الرشد وقد تهشمت هذە الساق واخ��
أ ا � ي�� ا جھ�د� �طنـه �ش�ل مروع، ح�� إن األمر اقتضـى جهـد�
هذا الج�ح الش�يع.. ل�نه لم يندهش وقدر أن المصائب األصل�ة
ال �د أن تنجب مصائب أخرى.. وأن األفراح قد ال ت��عها ذر�ة
من صلبهـا، ب�نما اآلالم ال �د أن تنجب ساللة ت��عها إ� األ�د�ة،

.. وما وراء الق��
ل�ن (أهاب) حرص ع� أن يزود نفسه �سـاق جد�دة، وطلب
، �� �صنع من ال�حارة أن ي�تقوا له أفضل عظام حوت العن��

ا له.
�
منها نجار السفينة ساق

ى) وتأملت اإل�سان.. � أقمـار (المش�� ا ب�� �ح� لو أنك جلست مس��
�ة �لها � عظمته و�ؤسه.. ل�ن لو أخذت ال���

ل�دا لك أعج��ة ��
� ال قطعة واحدة، ل�دت لـك مجموعة من ال�سخ الم�شابهة ال��
ورة لها.. و�رغم أنه متواضع قل�ل الشأن فإن نجار سفينة ��

(ب�كود) لم �كن له ش��ه ع� اإلطالق..
�ان ��ل نجارى السفن �مارس عدة أعمال فرع�ة لمهنته
� آالف المهمات الم��ان�ك�ة التـي ال �د

ا �� األصل�ة.. �ان متمرس�
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� رحلة تقرب من أر�عة أعوام..
أن تتطلبها سفينة بهذا الحجم ��

ا لط�� ا.. �صـنـع مـن عظام الحـوت قفص� ا معوج�
�
�صلح مجداف

ا ل�جعله
�
ا سم�� د مسمار� غ��ب ي��د ال�حارة االحتفاظ �ه.. ي��

ا لمعصم ا ملطف�
�
.. �صنع دهان � أرفع، �ح�ث �صلح لغرض مع��

ا من � أن �ل�س قرط�
.. هنـاك �ـحـار يرغب �� � ملتو ألحد المجدف��

سه و���د �� �
� من ألم ��

عظام القرش.. هنـاك �ـحـار �عا��
اقتالعه.. وهو يتعامل مع �ل هذە األش�اء �الم�االة غ���ة..

ا �ال�امل، فال�د أن مخه - لو �ان عندە واحد -قد  �دو��
ً

�ان رج�
� تصلح لعدة سـال إ� أصا�عه.. �ان �ش�ه تلك المـدى ال��

ا فقط عل�ك أن تختار ما ت��دە منها.. أغراض مع�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

� اليوم التا�� و�ما �� العادة، جرى غسل سطح السفينة �ماء
��

ال�حر، ل�ن �م�ة ال��ت �انت أ��� من الالزم وأثار هذا قلق
� برام�ل ال��ت، وقد اجتمع (أهاب)

ا �� ���� � ال�حارة، ألنه �ع��
ب- (ستار�اك) لمناقشة هذا الموض�ع..

� �قع ب�نهـا ) ال�� �
�انت (ب�كود) تدنو من (فرموزا) وجزر (�ا��

� إ� المح�ط الهادي.. أحـد المخارج االستوائ�ة من م�اە الص��
لهذا �ان (أهاب) �جلس أمـام خارطـة لألرخب�ل، وخارطة أخرى
..( ق�ة لل�ا�ـان.. (ن�فـون) و(ما�سـمای) و(س�کو�� للسـواحل ال��
وكـان العجـوز المذهل �مسك �مطواة، وقد قطب حاجب�ه وراح
� اهتمام، ب�نما ظهرە لل�اب.. سمع خطـوات مـن

�ـدرس المسار ��
خلفه فقال من دون أن �لتفت:

- « إ� السطح.. اذهب� »
� ال��ت.. �جب أن

- « جئت أ�لغك �ا س�دي بوجود ��ب ��
نتوقف إلصالحه.. »



5915

ا مـن أجـل برام�ل - « ونحن ع� سواحل ال�ا�ان؟ نضيع أسبوع�
مثق��ة؟

� يوم واحد من ال��ت ما
- « ال ح�لة لنا س�دي.. و�ال فقدنا ��

احتجنا لعام � نجمعه.. »
�
ء �الثقوب� ثقوب �� - «دعه ي��ب� ارحل� أنا نف�� م��
�
� الخاصة.. وك�ف آمل �� � ال أتوقف �� أصلح ثقو�� ثقوب.. ل���

� هذە الح�اة المألى �العواصف لن
أن أصلحهـا لـو وجدتها؟ ��

م�م برام�ل ز�ت� » أتوقف ل��
- « وماذا س�قول مالك السفينة �ا س�دي؟ »

- « مالك.. مـالك� دعهم �قفوا ع� الشا�� و�ولولوا �لما ه�ت
� أقل لك إن ي.. دع�� عاصفـة.. أنـت تهتـم �ـالمالك كـأنهم ضم��

ي هنا ع� هذە السفينة.. » ضم��
« .. � ؟ إن�� � - « ل�ن س�دى.. هل �سمح �� �أن أقدم رأ��

هنا مد (أهاب) �دە إلـى غـدارة موضوعـة جـوارە، وص��ــها إ�
رأس (ستار�اك) وقال:

� ال�ون.. أما ع� ظهر السفينة فل�س
- « هناك إله واحد ��

هناك إال س�د واحد �أمر ف�طاع هو الق�طان.. »
فلو أنك رأ�ت عي�� الضا�ط لحس�ت أنه تل�� الطلقة �الفعل،

ل�نه استعاد صوا�ه.. واتجه ل�اب القمرة وقال:
� ولم ته�� �ا ق�طان.. لن أنصحك �ـأن تأخذ - « أنـت أخجلت��
� أنصحك �أن تأخذ الحذر � ألن هذا س�ضح�ك.. ل��� الحذر م��

من (أهاب).. حاذر من نفسك أيها الشيخ.. »
 وغمغم:

ً
�عد رح�له فكر (أهاب) قل��

.. تحذر (أهاب) مـن (أهاب)..
ً

- « ل�نك رجل شجاع �ـارع فع�
هذا ال�الم له مع�� ما.. »
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ثم أصدر أوامـرە برفع الخطاط�ف الصغـرى، توطئـة لفحص
موضع ��ب ال��ت..

ال نعرف س�ب هذا.. ر�مـا ألنـه كـان �حتفـظ ب�عـض الضم��
� داخله، ور�ما ألنه لم يرد أن �دب خـالف ب�نه وأ��� المه��

ضا�ط ع� سفي�ته..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



5917

ون الفصل الثالث والع��
تابوت ك��كونج:

 

� برام�ل ال��ت حديثة العهد، لذا صار
لم �جد الرجال أي ثقب ��

ان إ� ضوء �حثهم أعمق، ونزلـوا إلـى قـاع السفينة �طردون الف��
� ولحم � خ��ن السفينة من خ��

الشمس.. وراحوا �خرجون ما ��
ا. إ� السطح ل�جدوا ألنفسهم ط��ق�

� (ك��كونـج) �الح�
�ان هذا هو الوقت الذي أص�ب ف�ه صد���

� �ادت تقودە إ� نهايته.. �جب أن أذكر�م هنا أن مهنة ال��
� تكسب فيها ع�شك مـن دون عمل، الحيتان ل�ست �المهنة ال��
� المهنـة زادت مسئول�اتك، ما لم تكـن أنـت

و�لما ارتق�ت ��
الق�طـان ذاتـه.. �ان (ك��كونج) رامـى ح��ون عل�ه تحمل �ل
ل إ� � مخاطر الحوت الغاضب، و�اإلضافة لهذا �ان عل�ه أن ي��
أعمق الظلمات ليتحقق من حـال الخ��ن.. كنت �ستطيع أن تراە
هنـاك فـي قـاع السـفينة يزحف �جسدە الموشوم وسط
.. ومـع كـل العرق � قاع ب��

قشة �� القاذورات، �أنـه سـحل�ة م��
� النها�ة

د شد�د.. و�� � ي�دو أنه أص�ب ب�� الذي خ�ج مـن المسك��
ا من بوا�ة الموت. ا جد� � فراشه دان��

رقد ��
هزل جسدە فلم يبق إال الجلد الموشوم، ل�نك كنـت تـرى أن
� المـاء

ا وفيهمـا ب��ـق غ��ـب.. مثـل الدوائر �� عي��ـه تزدادان ا�ساع�
�ت من نهايتهـا ازدادت ا�ساعا، �انت عيناە التـي �لمـا اق��
ت�سعان �أنما هما �اب األ�د�ة.. ظـالل غ���ة ع� وجهه ب�نما

. ال�حر يهّز فراشه برفق وهو يتجه إ� مثواە األخ��
ا.. كـان قـد سـمع أن ا غ���� و�ذ شعر �دنو نهايته طلب مطل��
� (نـانتوكت) �دفنـون فـي قـوارب ص�د، وذكرە

ص�ادي الحيتان ��
� قوارب سوداء

هذا �قومه الذين �انوا �دفنـون موتاهم ��
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حلون فيهـا إلـى جـزر النجـوم.. وقد تم�� أال معتقدين أنهم س��
� فراش نومـه �مـا هـي العادة.. وقد طلب ال�حارة من

�دفن ��
. نجار السفينة أن ينفـذ رغ�ة المحت��

اتجه النجار إ� مرقد (ك��كونج) وأخذ ق�اساته �عنا�ة، ثم عاد
لمنضدة العمل و�دأ �قطع الخشب..

� حسم أن �أتوا �ه
ء قد تم.. فطلب �� �

سمع (ك��كونج) أن ال��
ا، وألننا نعرف أنهم لن

�
�ن �كونون طغاة أح�ان إل�ه.. إن المحت��

�ضا�قونا �عد اآلن فإننا نط�عهم �ال مناقشة..
طلب (ك��كونج) وضع الح��ون داخـل التابوت غ��ب الش�ل،
اب عند موضع قدم�ه ووسادة تحت ثم وضعوا �عض ال��
وا له الصنم (يوجو) ثم قرر أن يرقد الرأس.. وأ� ع� أن �ح��

� ذراع�ه. � التابوت ل�ج��ه وقد وضع الصنم ب��
��

ة التال�ة �دأ (ك��كونج) يتحسن ح�� إن صندوق النجار � الف��
��

لم �عد ذا نفع، و�لما أ�دى أحدهم دهشته لهذا التحسن قال
وع الموت �عض الوقت، ألنه تذكـر أن (ك��كونج) إنه أجل م��
عل�ه أش�اء مهمة ال �مكن أن ينجزها إال ع� ال�ا�سة.. كـان
يؤمن �أنه إذا قرر المرء أال �مـوت فـال توجد قوة �ستطيع قتله ما

عدا الحيتان �الطبع..
� الرجل المتح�� والمتوحش.. األول �حتاج هنا فارق كب�� ب��
� �حتاج إ� نصف يوم.. �دأ

إ� أ�ام من النقاهة ب�نما الثا��
اهة غ�� مسبوقة، ثم صار �خ�ج إ� (ك��كونج) �ـأ�ل ���
السطح.. وخالل أ�ام حمل الح��ون من جد�د ونزل إ� القارب..
ا الحت�اجاته.. ونحت عل�ه

�
أما عن تابوته فقد صنع منه مخزن

 غ���ة استوحاها من وشم جسدە.. هذا الوشم رسمه أحد
ً

أش�ا�
� ج��رته �ح� �ـه قصة خلق السموات واألرض.. وهو

عرا��
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كتاب ق�م ل�ن المش�لة أنه ال �ستطيع قراءته برغـم أن قل�ه
.. �خفق جوارە.. ولسوف يرحل معه إ� الق��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كنا نع�� ال�حـار ال�ا�ان�ة ونل�� سفن الص�د.. المح�ط هادئ
ا �غ��ك �االس�سالم والتـأمل.. الجلد الناعم الجم�ل �غ��ك تمام�
�

� أر��
�أن ت�� النمر القابع تحته.. و�شعر المرء �شـعور نها��

� روحك ح�� �شعر �أن
�� �

� ال�حر.. �ل هذا �لت��
ء �الثقة �� م��

ا.. ا واحد� الحق�قة والوهم �ختلطان ل�صنعا ش�ئ�
ا إ� ال�حر من جانب قار�ه، و�قول: �قف (ستار�اك) ناظر�

� � عي��
� ال �مكن اس��عابها� �ما يراها العاشـق �� - » الروعة ال��

� عن أسنانك �ا أسماك القرش.. فل�طردن عروسه.. ال تحدثي��
اإل�مان الحق�قة، ول�طردن الخ�ـال الذك��ـات.. إن�� أنظر للماء

فأؤمن.. »
لم �طل بنا الوقت ح�� قا�لنا السفينة (األعزب) القادمـة من
(نانتكونت).. واستطعنا أن نرى فك الحوت المعلق ع�

� تزدان بها.. صار�تها واألعالم ال��
� تعقب انتهاء الص�د، ة الم�ح ال�� � ف��

�انت هذە السفينة ��
عتها إ� الوطن.. �ما ة ق�ل أن تتجـه أ�� و�انت تقوم �جولـة أخ��
� م�اە لم

�� 
ً

عرفنا ف�ما �عد فإن حظ هذە السفينة �ان مذه�
تظفر فيها سفن أخرى �سـمكة واحدة.. وقد تخلت هذە
� لسفن أخرى، السفينة عن أطنان من مخزونها من اللحم والخ��

.. � ا لحملها الثم��
�
�� توفر م�ان

وقد اندهشنا لما وجدنا أن الطا�� قد مأل موقدە �دهن الحـوت
ء ع� �

ورماة الح��ـون ملئوا حرابهـم بهذە المـادة.. كـل ��
� بنطال الق�طان، نوا ف�ه المادة الثمينة ما عدا جي�� � السفينة اخ��
ا عن رضاە العظ�م، من � فقد ادخرهمـا ل�ضع �د�ه فيهما مع��
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مقدمة السفينة �سمع صوت الطبول، وترى الفت�ات �لون
افقن �ا) ل�� � � مـن جزر (بولين�� � ج��

ال��تون يرقصن، وهن الال��
ال�حارة.

ا، وتـوازت ا مكفهـر� �المثل وقف (أهاب) ع� سطح سفي�تنا كئ�ب��
السفي�تان فكنت �سمع التهل�ل من واحدة منهما ألجـل األش�اء
� مرت، والتوجـس مـن األخـرى علـى األش�اء القادمة، وصاح ال��

ا بزجاجة: �حار م�ح ملوح�
- « تعالوا لسفي�تنا.. »
ف�انت إجا�ة (أهاب):

- « هل رأيتم الحوت األب�ض؟ »
- « ال.. سمعنا عنه ولم نصدق.. تعالوا إ� سفي�تنا.. »

� من الجزر، تعالوا لنا - « ل�س �القدر الذي يتذكرە.. فقدنا رجل��
�ع السواد من حاجب�ك.. » ولسوف ن��

صاح (أهاب):
- « أنتم عائدون إ� الوطن �سفينة مليئة.. وأنـا أبتعـد عن الوطن

� ط��قنا.. »
� ط��ق�م واتركونا ��

�سفينة خاو�ة.. فامضوا ��
وهكذا مضت سفينة مع ال��ــــح ومضت سفينة عكـس ال��ــــح،
ووقف رجال (ب�كود) ينظرون �ح�ة وحسد إ� السفينة
(األعزب).. وع� حاجز السفينة مد (أهاب) �دە إ� جي�ـه
فأخ�ج قارورة مليئة �الرمل.. تخلص منهـا ووقف يرمقها.. إن

هذە القارورة كـانت تحـوى رمـال (نان��كوت)..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ون الفصـل الرابع والع��
المسدس:

 

� م�انه المعتـاد �حسب خط
ع� سطح السفينة وقف (أهاب) ��

الطول الذي تتحرك ف�ه (ب�كود) اآلن.. ثم رفع وجهه نحو قرص
الشمس وهتف:

� أ�ـن أنـا ��ل دقة، �ن�� - « أيها الق�طان الشامخ القدير.. أنت تخ��
� � أين (مو�� �ن�� � إخ�ـاري أ�ـن سـأ�ون.. لـم تخ�� ل�نك ال �ستط�ع��

د�ك).. �ا لك من لع�ة حمقاء ي�س� بها الق�اطنة� ل�نك ال
� أين ستكون ذرة ملح � أنـت فيهـا.. ال تعرف�� � إال ال�قعة ال�� تعرف��

ا.. » أو ح�ة رمل غد�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� عتها، فح�� ا مزق أ�� مساء ذلك اليوم واجهت (ب�كود) إعصار�
ق.. جاء الظالم زأرت األرض والسماء وشطرهما ال��

ى أي خراب ا ينظر مع �ل التماعـة برق، ل�� و�ان (ستار�اك) واقف�
� راح (ستاب) �أمر جد�د حل �معدات السفينة.. ع� ح��
ا ء ع� ظهرها.. لقد ارتفع ال�حر عال�� �

الرجال ب�ح�ام ر�ط �ل ��
وهـوى ع� السفينة ثم تركهـا ي��ب المـاء منها �الغ��ال..

ق. عة تح�� و�دأت األ��
صاح (ستار�اك):

ق.. من ح�ث يرغب الق�طان أن � من ال��
- « هذە ال��ــــح تأ��

� د�ك).. ل�ن هذە ال��ــــح ذاتها �مكن أن �قودنا للظفر ب- (مو��
تحملنا ألوطاننا لو أعطيناها ظهرنا.. »

� (أهاب) �صوت �حاول أن �خرق الرعد:
وهتف ��

�رة - « إن السماء ضدك أيها العجوز.. فلتكف� إنها رحلة ��
�
.. دعنا نعد لوطننـا ما دام ذلك �� �دأت �ال�� واستمرت �ال��
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وسعنا، ولن�دأ رحلة أفضل من هذە.. »
ق: ف�صيح (أهاب) وهو ينظر إ� ألسنة ال��

- « أيتها القوة العم�اء� أنا قادر مثلك.. أنـت تص�ب�ننـي �الع�
� وأنا أتفحم.. » .. أنت تحرقين�� �

وأنا أتحسس ط����
� رعب، فصارت هواجس الضا�ط

سمع الطاقم ما �قال ��
هواجسهم وتعالت �خة تمرد خافتة.. هنا التقط (أهـاب)
الح��ون الخاص الذي أعدە لدى حداد السفينة ولـ�ح �ـه كشعلة
وسط صفوفهم.. وأقسم أن �مزق أول رجل يتخ� عن الح�ال..

وصاح ب�نما هم يتقهقرون:
- « إن قسم�م �أن تصطادوا الحوت األب�ض �ق�دكـم �مـا

« .. �
� وح�ا�� � ورو�� ورئ�� � أقسمت �قل�� .. إن�� �

�ق�د��
� ذروة العاصفة راحـت الدفـة تتلـوى �عنف، ح�� إن الرجل

��
� هذا

المسئول عنها طار أ��� من مرة ل�صطدم �السطح.. ��
� جنون

الن�ع من العواصـف �مكن أن ترى إبرة البوصلة تدور ��
ا. ا و��ا�� ذها��

هدأت العاصفة �عد منتصف الل�ـل بثالث ساعات، ح��
عة أخرى �مكن للسفينة أن استطاع ال�حارة ترك�ب ثالثة أ��
ء من الدقة، وأمكن المسئول عن الدفـة أن �

تتحرك بها ���
�حركها.

ە �ما استجد من تطورات، نزل (ستار�اك) إ� قمرة (أهاب) ل�خ��
� أي وقت

ًو�ان الرجل قد أوصـى ض�اطـه ب��الغـه �المستجدات ��
�ن ساعة.. كـان المص�اح المعلق يتأرجح مرس� من األر�ــع والع��
� الرجل النائم.. الغدارة  كئ��ـة ع� الغرفة وع� حاج��

ً
ظـال�

المحشـوة تلتمـع بوض�ح إذ اس�ندت إ� الجدار.. لدى رؤ�تها
ا ذا�ت �ف� �رة ل- (ستار�اك)، ل�ن الرجل �ان �� خطرت فكرة ��

.. � ما �� الفكرة ��عة إ� حد أنه لم ي�ب��



5923

�
- « لماذا ال تأخذ المسدس؟ إنه محشو.. عل�ه آثار �ـارود.. هو
ە �الس�ب الذي ص��ه من ق�ل نحو رأسك.. ل�ن ال.. فلتخ��
ە أن ال��ــــح صارت معتدلة.. ل�ن جئت من أجله.. جئت تخ��
� د�ك) فقط.. ألم �حـاول الرجل معتدلة لمن؟ معتدلة ل- (مو��
�
قتلك �ذات السالح؟ ألم �حاول قتـل كـل الطاقم ح�ـن م�� ��
هذە العواصف يتحسس ط��قه؟ من أجل االنتقـام الشخ��

 إ� النها�ة معه.. طاعة عم�اء ألوامـر عم�اء..
ً

ا �ام� �جر طاقم�
ل�ـن هـل مـن ط��قـة لمنعـه؟ ط��قـة قانون�ة؟ ر�ما �سجنه؟ ل�ن

ا.. س�كون أ��� لو ق�دناە وك�لناە �األصفاد ل�ان المنظر مروع�
ا مـن نمـر حب�س ولـن يتحمل أحد غض�ه وعواءە.. ول�ن لو خطر�
� عن القوان�ـن.. قتلتـه.. فقط لمسة للزنـاد.. ومح�ط �امل �فصل��
و�ع�ـش (ستار�اك) ل�حتضن زوجتـه وابنـه مـن جد�د.. آە �ا

(ماری) (ماری).. ولدى.. ولدى�! »
هنا قال الرجل النائم:

� د�ك)� قد ظفرت �ك�! » - « (مو��
هنا تخ� (ستار�اك) عن الفكرة.. غادر القمـرة واتجـه للسطح

 منه لي�لغه �ال��ــــح الموات�ة..
ً

ل �د� � وأمر (ستاب) أن ي��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�
ە �� � الص�اح الم�كر ه�ع مراقب البوصلة إ� الق�طان ل�خ��

��
ا: ق.. صاح (أهاب) مغض�� رعب أن السفينة تتجه لل��

� الص�اح ال�ا�ر والشمس مـن ورائنا
- « هل تهذي؟ نحن ��

ق؟ » و�رغم هذا تزعم أننا نتجه لل��
ق، ب�نما ل�ن البوصلة أظهرت بوض�ح أن السفينة تتجه لل��
� ا ح�� � الواقع �قـول إنها تتجـه للغـرب، وقد ضحك (أهاب) كث��

فهم ما هنالك:
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- «لقد تأثرت البوصلة �شحنة اإلعصار.. لقد رأ�ت هذا من
ق�ل.. »

قال (ستار�اك):
ا كهذا مـن ق�ل.. » - « �ما تقول �ـا س�دي و�ن كنـت لـم أر ش�ئ�

� العواصف العات�ة تحـدث أش�اء كهـذە، حتـى إن المعدن
��

� تمسك بهـا الممغنط ال �عود أ��� ق�مـة مـن إبرة الح�ا�ة ال��
� تص�ـب هـذە الظاهرة بوصلة واحدة فإنها امـرأة عجـوز.. وح��
تص�ب �ل بوصالت السفينة.. ل�ـن (أهاب) ع� �ل حال درس
ا، وهكـذا مـا اح إ� أن البوصلة معكوسة تمام� اتجاە الشمس واس��
زال بوسعه االستفادة منها.. وأصدر تعل�ماته �مواصلة الرحلـة،
اض ألن خوفهـم مـن (أهـاب) كـان فلم �جرؤ أحـد ع� االع��
أعظـم مـن خوفهم من تصار�ف القدر.. و�ن �ان (أهاب) نفسه
�عرف أن اإل�حار ببوصلة مقل��ة أمر ال �د أن يث�� الهلع عنـد

. ي التط�� � �الخرافات كث�� ال�حارة المؤمن��
لهذا قام ب�عداد قض�ب من حد�د طرقـه �عنا�ـة حـتـى ا��سب
مغناط�س�ة خاصة �ه، ثم علقه من ح�ل �ح�ث صار �عمل
� وهو يوشك كبوصلة، وعرض الن��جة ع� ال�حارة المذهول��

ا.. ع� أن �ط�� تيه�
تها ببوصلتها الغ���ة متجهة نحو خط وواصلت (ب�كـود) مس��

االستواء..
� ظلمات المح�ط ال�ث�فة، دوت �خـة عال�ة �أنما

عند الفجر ��
� التار�ــــخ.. وقـد أص�ب ال�حـارة �الذعر

�� � �� �ل أرواح المعذب��
لدى سماعها وأ�ـد ال�عـض أنهـا �خة عرا�س ال�حر، ب�نما أ�د
� هذە

ا �� أقدم ال�حـارة أنها �خـة الرجال الذين غرقوا حديث�
وە بهذە القصة، األصقاع.. فلما صحا (أهاب) من نومه أخ��
.. وقـال إن الجزر ال�ع�دة �� مأوى ل�الب ال�حر

ً
فضحك ط���
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�
� فقدت أطفالها، لذا �ستقر هناك وتطلق �خاتها العال�ة ال��
الش�يهة ��اخ اإل�سان.. ل�ن هذا التفس�� لـم �سعد ال�حارة،
ة نحو �الب ال�حر بنظراتها ألنهم جم�عا �حملون مشاعر متط��

�ة.. ش�ه ال���
� الماء.. ال �عرف أحد الس�ب

وعند الفجر التا�� سقط رجل ��
فل��ما نهض من نومه وهو لم �فق �عد.. فقط سمع ال�حارة
� المح�ط ح�ث سقط.. رموا له �قارب

الصـوت ورأوا الفقاقيع ��
� المح�ط.. هكذا ر�طـوا

ا �� ، ل�ن الرجل تواري تمام� النجاة الصغ��
� ال�خات وفقد هذا الرجـل.. و�ان عليهم أن �جدوا قارب ب��
� تابوت (ك��كونج) ل�كون قارب

نجاة آخر.. هكذا فكـر الجميع ��
النجاة الجد�د..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ون الفصـل الخامس والع��
ب�كود تل�� راش�ل:

 

� عرض ال�حر، و�ان �حارتها
قا�لت (ب�كـود) السفينة (راش�ل) ��

ا ع� ظهرها.. ثمـة جـو مـن التوجس العام والتوتر �قفـون جم�ع�
ا س�ئة.. وصاح ا �أن (راش�ل) تحمل أخ�ار� ممـا أعطانا انط�اع�

(أهاب) كعادته:
- « ألم تروا الحوت األب�ض؟ »

ب منا: � قار�ه المق��
قال الق�طان ��

- « ��.. أمس� »
� أعماقه، وهنـا كـان القارب قد

ح�س (أهـاب) صـوت الفرحـة ��
التصـق ب- (ب�كـود) وتـم ت�ب�تـه �السالسل، ثم �سلق الق�طـان
� الق�طان ع� رجل �عرفه

إ� ظهـر سفي�تنا.. وتعرف (أهاب) ��
� لهفة:

من (نانتوكت) ل�نهمـا لـم ي��ادال التح�ة.. فقط سأله ��
- « رأيتموە.. لم تقتلوە؟ لم تقتلوە؟ ك�ف �ان؟ »

ي�دو أن القوارب �انت تطارد مجموعة من الحيتان عند ع�
أمس.. وقد ابتعدت أر�عة أم�ال عن سفي�تنا، عندما رفع حوت
أب�ض عمالق رأسـه من الم�اە الزرقاء.. و��دو أن القارب األول
تمكن من ت�ب�ته �ح��ون.. توارى القـارب األول من ثم تم إنزال
قارب احت�ا�� را�ـع مـن السفينة.. وكـان هو األ�ع، وقد راح
�قت�� أثر الحوت والقارب الذي أوقع �ه.. لم ير إال �قعة من
ء.. وقد قدر ال�حارة أن الحوت هرب وهو �

فقاقيع الماء ثم ال ��
ا.. �جر مطارد�ه �ما �حدث دائم�

� �انت ت�حـث عن جاء المساء والتقطت السفينة قوار�ــهـا ال��
ا عال�ة و�لفت ال�حـارة �التناوب القارب األول.. ثم أشعلت نار�
ع� مراق�ـة ال�حـر.. و�دأت ترتاد المكـان الـذي اخت�� ف�ه قار�ــها
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المفقود.. ل�ن النهار طلع عليهـا دون أن تجد أد�� أثر للقارب
� ال�حث

المفقود.. و�ان مطلب الق�طان هو أن تعاونه (ب�كود) ��
عن القارب المفقود عن ط��ق مسح خطوط متواز�ة �الت�ادل

مع سفي�ته..
همس (ستار�اك) ل- (ستاب):

� القارب
ء.. أعتقد أن أحد الموجودين �� �

- « أراهنك ع� ��
� ء ثم�� �

المفقود �ل�س معطف الق�طان أو ساعته أو أي ��
دە.. إذ من يتصـور أن تضيع �خصه.. والق�طان �جن �� �س��
� ذروة

� ال�حث عن قارب مفقود، وذلك ��
سفي�تا ص�د وقتهما ��

موسم الص�د؟ »
ا، وراح يتوسل ل- (أهاب): �ان الق�طان شاح��

� - « أتوسل إل�ك.. أعرف أنك ستق�ل.. فقط ثمان�ة وأر�ع��
ساعة وسأدفع لك �سخاء.. »

قال (ستار�اك):
� هذا القارب.. »

- « األمر أهم من هذا.. ال�د أن ابنه ��
� القارب المفقود.. لم �قل هذا إال �عد

�الفعل �ان ابن الق�طان ��
ة من عمرە، أحسن � الثان�ة ع��

إلحاح من (أهاب).. و�ان الف�� ��
أ�ـوە ت���تـه، ل�نـه �كـل حـزم وخشونة رجل من (نانتكوت) صمم

� قارب..
ا �ل أهوال مهنة ص�د الحيتان �� أن �علمه م�كر�

ل�ن (أهاب) �ان �ص�� دون أد�� تعب�� ع� وجهه �أنه تمثال..
: ً
وقال له الق�طان متوس�

- « لن أم�� ق�ل أن تق�ل.. افعل �� مـا كنـت تتوقع أن أفعله
� دارە

ا.. هو طفـل آمن �� � ظرف ماثل.. أنا أعرف أن لك ابن�
لك ��

ل�ن.. »
« .. - « ک��

قالها (أهاب):
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).. أنا لن أفعل ما تطل�ه.. فل�سامح�� هللا - « ق�طان (جاردي��
� �ل لحظة.. مس�� (ستار�اك).. �عد ثالث

ا �� ا ثمين� ل��� أفقد وقت�
دقائق أنذر �ل الغ��اء ع� سفي�تنا ثم تحرك علـى الفور.. »

 لدق�قة..
ً

) مذهـو� ا (جاردي��
�
وان�ف بوجه جامد إ� قمرته، تار�

ل إ� قار�ه.. � ثم أ�ع إ� جانب السفينة لي��
قت السفي�تان.. اآلن �مكنك أن تعرف � و�عد قل�ل اف��
ال�اخ الل�لـى.. لقد �انت �� السفينة (راش�ل) ت�� أطفالها

الذين لم �عودوا كذلك..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� عي��ه أثارت
ا.. نظرة م��عة �� � من هذە اللحظة تغ�� (أهاب) كث��

هلع مرافقه الدائم (فداء هللا).. إن المطاردة تدنو من نهايتها..
� وهذە السفينة قا�لت أمس معذ�ة.. ممزقة.. إنها ال�قعة ال��

ي�ت�� فيها ال�اع.. ومن هذە اللحظة لـم �عد ال�حارة �صعدون
وا (أهاب) �ـذرع الم�ان �ساقه العاج�ة لسطح السفينة إال ل��
�
ا.. كـل مـا ي��ـدە مـن القمرة �أت�ه ح�ث هو.. �أ�ل �� جيئة وذها��

الهواء الطلق..
مرت ثالثة أ�ام من دون أخ�ار �عد لقاء (راش�ل) الث��.. لذا �دأ
� �حارته وتوقع أنهم �خدعونه.. �دأ �شك

(أهاب) �فقد ثقته ��
.. وقـرر أن يرى الحوت � � الجميع ما عدا رماة الح��ون الوث�ي��

��
بنفسه وأن �كون هو الفائز �قطعة العملة..

ا للواقع إ� عندما قا�لنا السفينة (ال�ور) �ـدا لنـا االسم مخالف�
ا وقد حد مروع.. لقـد كـان جـانب كب�� من السفينة محطم�

ة، و�دا ه��ل لما �ان قارب ص�د من ق�ل.. �ساقطت ألواح كث��
- « هل رأيتم الحوت األب�ض؟ »

- « انظر بنفسك.. »
قالها الق�طان مقعر الخدين وهو �ش�� إ� الحطام..
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- « هل قتلتوە؟ »
- «لم �صنع �عد الح��ون الذي �ستطيع هذا.. »

ا وصاح: ل�ح (أهاب) �الح��ون الذي صنعه خص�ص�
- « لم �صنع �عد� راقبوا �ا رجـال (نان��كوت) هذا الح��ـون الذي
صنعتـه مـن الـدم والعاصفـة.. لسوف أغرسه خلـف زعنفته ح�ث

�شعر الحوت الملعون �الح�اة أ��� من أي موضع آخر.. »
قال الق�طان اآلخر:

- « أنا أص� من أجلك أيها العجوز.. لقد دفنـت ال�ـوم خمسـة
رجـال �انوا أح�اء أمـس.. و�لهـم دفنـوا ق�ـل أن �موتوا.. إن
هـم.. فقط هنـاك رجـل واحـد ندفنـه سفي�تك اآلن �سبح فوق ق��

� ال�حر� »
اآلن.. هلمـوا �ـالل�ح واستعدوا لرمـى الجسد ��

صاح (أهاب):
- « ابتعدوا� »

وأسـرعت (ب�كـود) لت�تعـد ل�نهـا لـم تكـن �ال�عة ال�اف�ة.. لقد
تدح�ج الجسد إ� الماء، فتطـا�ـر الـرذاذ ل�غرق جانب (ب�كود)

�ذلك العماد الره�ب..
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ون الفصـل السادس والع��
المطاردة:

 

عند المساء خـ�ج (أهاب) إ� السطح.. �شمم الجـو قل�ً� ثـم
أعلـن أنـه �شم رائحـة حـوت بهذا االتجاە.. لـم يندهش �حـار لهذا
� رائحة حـوت العن�� ع� مسافة ط��لة، ة تم�� ألن األنوف الخب��

وهكذا تم تغي�� اتجاە السفينة..
� للجميع أن هناك جسم طو� �شق الم�اە من عند الفجر تب��

�ع�د..
� �صفعات عن�فة، ح�� إنهم جری (داجو) ليوقظ الرجال النائم��

خرجوا من دون أن يرتدوا ث�ابهم.
وصاح (أهاب) وهو ينظر للسماء:

- « ماذا ترى؟ »
جاءە الرد من الصار�ة:

ء �ا س�دی.. » - « ال ��
وساد الصمت ثم �عد قل�ل صاح الرجل:

� د�ك)�! » .. إنه (مو�� � - « هنا أراە.. سنام مثل ج�ل ثل��
وا الحوت الشه�� الذي قضـوا �ل جرى الرجال إ� السطح ل��
هذا الوقت �طاردونه.. من هذا ال�عد �ان الحوت ع� �عد م�ل

ە المنتظمة.. ا.. ترى حدبته الب�ضاء ونافورة زف�� تق����
.. إن القدر ادخـر قطعة

ً
؟ ال أحـد.. أنـا رأيته أو�

ً
- « مـن رآە أو�

.. إنه ينفخ� إنه ينفخ� إنه ينفخ�! » العملة ��
قالها وهو يتابع زف�� الحوت، ثم أردف:

- « ل�ستعد ثالثة قوارب �ا مس�� (ستار�اك).. لتبق أنت ع�
� قب السفينة.. تمسك �عجلة الق�ادة.. هلـم.. أنزل�� السطح ول��

�ا مس�� (ستار�اك).. ألسفل.. ��عة.. ��عة.. »
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صاح (ستاب):
- « إنه ي�تعد �ا س�دي.. ال �مكن أن �كون رآنا.. »

- « القوارب.. القوارب� »
واندفعت القوارب �لهـا مـا عـدا قـارب (ستار�اك) نحـو الهدف..
� عينـي (فـداء هللا) وهو �ضغط ع� أسنانه..

ب��ق الموت ظهر ��
ال�حر هادئ �أنما وضع فوقـه �سـاط سـم�ك، والص�ـاد الملهـوف

يتقـدم نـحـو ف��سـتـه غـ�� المرتا�ة..
يتقدم السنام األب�ـض وحوله ين�� ال��ـد.. �شـق اللـون األزرق..
ز رمح مغروس حد�ـث.. طيور ال�حر تحوم ومن هذە الحد�ة ي��
حول الحوت، ومـن آن آلخر يه�ط أحـد الطيور فوق طرف

الرمح..
ا عن فك�ه وفجأة رفع العمالق األب�ض رأسه من الماء �اشف�
، و�ل جماله وهي�تـه ثـم غـاص لألعمـاق، وراحت الطيور � الم��ع��

� الماء..
تحوم حول م�انه الذي خال ��

� حزم:
وقفت ثالثة القوارب ت�تظر.. وقال (أهاب) ��

- « ساعة.. »
� محج��ــهما مع حلقات المـاء.. صاح

وراحت عيناە تدوران ��
الهندي:

- « الطيور.. »
� اح�شدت هنا نظر (أهاب) إ� الماء و�� الطيور الب�ضاء ال��
ته الطيور � � تعجز عن ت�ينه، م�� حول القارب.. ما �انت الع��
� األعماق ال يتجاوز حجمها حجم

ا، ورأى �قعة ب�ضاء �� فور�
النمس.. و�ذا بها ترتفع وتك�� وتك�� ح�� رأى األسنان الالمعة..
ب من السطح.. و��عة غ�� (أهاب) � د�ك) �ق�� �ان هذا (مو��
ا عن دوامة المـوت، وأمـر (فداء هللا) �أن اتجاە القارب �ع�د�
ي��ادل األما�ن معه.. �انت خطتـه تـهـدف إ� أن �ستق�ل رأس
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� ال تخ�� لم الحـوت لـدى خروجه، ل�ن الحـوت �غ��زته ال��
�صعد �ما أراد (أهاب)، �ل صعد �ش�ل مائل، وقد استل�� علـى
ظهـرە كسـمكة قرش، وأط�قت أسنانه ع� أحد المجاد�ف..
وصار اللون األب�ـض اللؤلؤي داخل فمه ع� �عد أمتار من رأس

(أهاب).
ا لـم �ستطع أن ، ل�ـن أحـد� � � هذا الوضع الخط�� راح القارب يه��

��
ا.. هنا أطبق الف�ان ع� يرم�ه �الح��ون وهو تحت القارب تمام�
.. و�ان (أهاب) � ا.. فا�شطر إ� نصف�� � منتصفه تمام�

القارب ��
الذي أطار الجنـون صوا�ـه وهـو يرى نفسه من جد�د تحت

رحمـة عدوە األ�دى، قد فطـن لن�ة الحوت..
� الماء، ب�نما

ل�ن تأخر األمر و�عان ما وجد الطاقم نفسه ��
ا رأسه فوق األمواج.. ووجد � تراخ رافع�

الحوت �دور حولهم ��
ا �مؤخرة القارب، ل�ـن عاجز عن معاونة (فداء هللا) نفسه م�ش�ث�
ا ع� الطفو.. � الس�احة و�ن �ان قادر�

ا �� ق�طانه الذي �جد ع��
أما القوارب األخرى السل�مة فلم �ستطع الدنـو أ��� �س�ب
� صنعها الحوت حول ضحا�اە.. هكذا ظلت الدوامـات الهائلة ال��

� �ان مركزها رأس العجوز.. ع� مح�ط الدائرة ال��
� السفينة:

وسط الدوامات أخ�ج (أهاب) رأسه وصاح ��
- « تقدموا� ا�عدوا الحوت عن هنا� »

تقدمت السفينة منهم فاضطر الحـوت إ� االبتعاد عن
ضحا�اە.. وهكذا استطاع قارب (ستاب) أن ين�شل (أهاب) �عد

ا، ل�نه صاح برغم هذا: ما انتهت قواە الجسد�ة تمام�
- « الح��ون.. هل هو سل�م؟ »

قال (ستاب):
- » نعم س�دی.. »

ا؟ » - » والرجال.. هل فقدنا أحد�
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.. أر�عة.. خمسة.. � ا.. اثن�� - « �انوا خمسة �ا س�دي.. أرى واحد�
�لهم سل�م �ا س�دی.. »

و�عان ما التقطت (ب�كـود) الرجـال و�قا�ـا القـارب المشطور، ثم
� مطاردة الحوت..

�دأت ��
� تلك الل�لة..

ولم ينم (أهاب) ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

ە، ا ينفث زف��
�
�عد يوم �امل صاح مراقب الصارى أنه يرى حوت

فقال (ستاب):
- « هلم انفخ رئ��ك أيها الحـوت.. فال مهرب لك.. إن خصمك

المجنون قد جاء ل�لحق �ك.. ولن يرحمك� »
�
� الرجال وصاروا أ��� رغ�ة �� �انت ح� الحماس قد تفشت ب��

، � ا ذاب مع ال�اق�� ا أو خائف� دد� الظفر بهذا الحوت.. من �ان م��
ا.. تالشت �ل  واحد�

ً
 �ل صاروا رج�

ً
� رج� فلم �عودوا ثالث��

ا.. ح�� أجزاء السفينة المختلفة من وا واحـد� الفوارق ب�نهـم ل�ص��
� كتلة واحدة..

حد�د وخشب ونحاس انصهرت ��
� د�ك) للعيون.. ل�س بنافورة الزف�� ول�ن ومـن �ع�ـد �ـرز (مو��
بتلك الظاهرة الغ���ة: الوثب مـن المـاء.. �أ�ع ما �مكن �شق
حوت العن�� ط��قه من األعماق إ� الهواء.. ينفجر بر�ان من
� هذە

.. و�� الفقاقيع و�راە الناس ع� �عد س�عة أم�ال أو أ���
اللحظة ت�دو األمواج �أنهـا معرفته، و�شعر �أنه يتحداك

ا.. شخص��
قال (أهاب):

ة إ� الشمس، فساعتك - » نعـم.. نعم.. ثب وث�تك األخ��
� �دي.. إ� القوارب جم�عا�! »

وح��ونك ��
ا (ستار�اك): نزل إ� قار�ه وصاح مناد��
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� متناولها�
- « السفينة لك اآلن.. ابتعد عن القـوارب ل�ـن ا�ـق ��

«
� قل��ــها،

� د�ك) نحو القوارب ليوقع الرعب �� هنا اندفع (مو��
و�أنمـا �كـرە أال �كون هو ال�ادئ �أ�ة هجمـة.. واستعد (أهاب)
ا لرأس وهو أسلوب شائع �ستغل أن عي�� الحـوت لمواجهته رأس�
� القوارب

جان�يتـان.. و�دا أن الحوت ي��ـد تدم�� �ل شظ�ة ��
� انغرست ف�ه.. ل�ـن القـوارب تفادتـه برغم �ل الح��ونات ال��

اعـة ال تصـدق وال �مل�ها إال ص�ادو (نان��كوت).. ب��
ل�ن الحوت وقد ت�اثرت الح�ـال مـن حوله راح �دور و�دور ح��

انقل�ت �ل القوارب واصطدمت ب�عضها فلم يبق إال قارب
(أهاب) الذي ظل ي�ش�ث �ه �ح�ـل، مـن ثـم اندفـع الحـوت
� الهواء ثم انقلب �من ف�ه وفر الحوت..

لألعماق فطار القارب ��
تم إنقاذ الرجال وقد امتلئوا �ال�دمات والسحجات ل�ن لم �مـت
أحـد.. تهشمت رجـل (أهاب) العاج�ة، ل�نـه وقـف ع� سطح

السفينة وقد تركزت عل�ه العيون.. صاح وهو ينظر إ� ال�حر:
- « لن �ستطيع ال�حر وال الحيتان أن �خدشوا (أهاب).. إ� أين

اتجه الحوت؟ »
- « �اتجاە ال��ــــح �ا س�دی.. »

ـــ- « إذن �اتجاهـه.. أخرجـوا القـوارب االحت�اط�ـة.. ما أق� أن
�ضطر ق�طان مث� الصطحاب هذا الرفيق الذي ال خ�� ف�ه� »

- » س�دی؟ »
- « أت�لم عن جسدي الذي ال خ�� ف�ه.. أر�د عصا أتو�أ عليها..

هذا الرمح �صلح.. ول�ن أين هو؟ مستح�ل.. »
.. هنا فهموا عم يتحدث.. (فداء هللا).. لقد اخت��

- « ا�حثوا عنه� ف�شوا السطح.. ال �مكن أن �كـون قـد مات..
مستح�ل� »
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� السفينة، ثـم عـاد (ستاب) ل�خـ�� الق�طان أنه ال
�حث الرجال ��

� عقد
وجود ل- (فداء هللا).. من الجلـى أن الرجل قد تورط ��

الح�ل الخاص �قارب (أهـاب).. فقد رآە وهو �حاول التحرر..
صاح (ستار�اك):

- « �ا إل�� القدير� أنت لن تمسك �الحوت أيها العجوز.. إن هذا
الذي تقوم �ه ألسوأ مـن جنـون الش�طان.. يومـان من المطاردة
�ر �ع منك ثان�ة وظلـك ال�� � تتهشم القوارب.. قدمك تن�� ولمرت��
.. هل ستواصل مطاردة هذە السمكة القاتلة ح�� �مـوت �

�خت��
آخـر رجـل منـا؟ هل ستجرنا خلفها إ� عوالم الجح�م؟ من

التجد�ف أن نحاول اصط�ادها ثان�ة.. »
قال (أهاب):

� موضـ�ع
ا حس�ت أن�� أم�ـل لـك.. ل�ن �� - « (ستار�اك).. مؤخر�

� وال الحـوت هـذا أرى وجهـك كراحـة �ـدى.. خـواء �ال شـفت��
مالمـح.. (أهـاب) هـو (أهـاب) أ�د الدهـر.. هـذا الـذي نـقـوم �ـه قـد
� األعوام ق�ل أن يوجد هذا أج��نا له (بروفة) منذ مالي��
ا مبتـور �� القدر.. أنفذ أوامرە.. أنـت تـرى عجوز� المح�ط.. أنا ��
السـاق.. هذا جسد (أهاب)، ل�ن روح (أهاب) تجـرى فـوق ألـف

ساق.. »
ثم قال لنفسه:

� - « النبوءات� الن�ـوءات� مـا حاجة األقدار للنبوءات؟ ح��
� ال�الم تت�لم وال تع� تلم�حات كتلم�حـات العجائز..

ترغب ��
 ثم أت�عه أنا.. ل�ن

ً
حل أو� لقد رحل (فداء هللا) وقد ت��أ �أنه س��

.. هكذا قـال فما مع�� هذا؟ » ال�د من أن �عود ق�ل رح���
ومـر الل�ـل والرجـال منهمكـون فـي إعـداد القـوارب االحت�اط�ـة،

والنجـار منهمـك فـي صنـع سـاق جد�ـدة ل- (أهاب)..
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ون الفصـل السابع والع��
اليوم الثالث:

 

� اليوم الثالث اندفعت القوارب للهجوم، ل�ن الحـوت الذي
��

أثارت جنونـه كـل الجراح والرماح المغروسة ف�ه، هجم ع�
ها.. ل�نـه لـم �ـمـس قارب (أهاب).. القوارب.. ومرة أخرى �ع��

�ان الحوت �سبح �قرب (داجـو) و(ك��كونج).. هنا دوت �خة
ا �الح�ال، �ان نصف عال�ة.. فإ� ظهر الحـوت، م��وًطـا مـرار�
الجسد الممزق ل- (فداء هللا).. لقد عقدته الح�ال ح�ث هو
أمس، وقد تصل�ت عيناە الجاحظتان ع� (أهاب) فسقط

الح��ون من �دە..
- « (فـداء هللا)�� لقد خدعت أراك من جد�د.. وكنـت قد رحلت
.. ل�ـن هـذە القوارب لم تعد � قلتهـا �� ا.. هذە �� الن�ـوءة ال�� ً�ع�د�
تصلـح �ـا رجـال.. خذوهـا للسـفينة وأصلحوها.. أنتـم لسـتم رجـا�

آخ��ـن.. أنتـم ذراعـای وساقای.. »
وهكذا اندفع القارب إ� جوار الحـوت، ب�نمـا أسـماك القرش

، فهتف (أهاب): � تطارد االثن��
- « لن نعرف إن �انت األسماك جاءت للظفر �الحوت أم

(أهاب).. »
وهكذا استمرت المطاردة، و�دا أن الحوت ال �الحـظ مـن 
 �طاردونه، أو أن �اع ثالثة األ�ام قد أوهـن قـواە.. كـان (أهاب)
� �خار زف�� الحـوت.. أخـ�ج الق�طـان ح��ونـه وفـرد ذراع�ـه

ا ��
�
غارق

وطـ�ح �ظهـرە للـوراء ثـم رمـى �الح��ون �أقوى ما استطاع إ�
داخل الحوت ال���ه.

لم يتعب الحوت نفسه �العض، و�نما �حركة واحدة قلب
القارب، و�عان ما وجد (أهاب) نفسـه فـي المـاء مـن جد�د..
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ونظـر الحـوت إلـى السـفينة.. أدرك أنهـا مصـدر كـل مشا�له،
..مـن ثم اتجه نحوها ��عة ً

ا أضخم وأ��� ن�ـ� و�دت له عدو�
والماء ي�ناثر من حول فك�ه..

و�خ �حارة القارب:
- « الحوت� السفينة�! »

ورأى (سـتار�اك) الهـول القـادم وسـمع الصـراخ.. فصاح:
ة، ال تد� (ستار�اك) - « الحوت� �ا �ل قوى الهواء الخ��
� هل هذە نها�ة �ل � إ� عجلة الق�ادة �ـا حم�� � �مت..احتض�ي��
؟ (أهاب).. تعال ل�� عملك� أيها �

؟ هل �� نها�ة إ�ما�� �
صلوا��

� لك� لقد انتهت الحوت المك�� عن أن�ا�ـه أنـا أ��� عن أن�ا��
الرحلة �ال�س�ة لنا� » وتحول الجزء الـذي صدمـه الحـوت إلـى
فوضـى مـن شـظا�ا الخشـب والح��ون والح�ال.. ب�نما الحـوت
�دور حول السفينة.. يو� منظرە �ال�ث�� من تصف�ة الحسـاب
واالنتقام ال��ــــع وال�� األ�دى.. هشم الم�منة فتهاوى الرجال،
وسقط رماة الح��ـون ورءوسـهم تتـأرجح علـى أعناقهم الغل�ظـة..
وغاص الحوت تحت السفينة ل�خ�ج ع� مق��ة من قـارب

(أهاب)..
صاح (أهاب):

- « هل كتب عل�ك أيتها السفينة العظ�مة أن تغر�� وأنـا �ع�د
عنك؟ هل أحرم من المجد الذي يناله أحقر الق�اطنـة؟ أيهـا
� ح�اة منعزلة� تعال أيهـا الحـوت الذي �دمر

المـوت المنعزل ��
.. سوف أغرس الرمح ح�� آخر نفس لدى.. من �

ل�نه ال �قهر��
.. » وأطلق الح��ون، فطار � ومق�� سأغرس رم�� أعماق قل��
الحوت لألمام ��عة وقد تمسك �ه الح�ل.. انح�� (أهاب)
�
ل�حرر الح�ـل ل�نـه التـف عل�ـه.. التف حول عنقه فطار ��
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صمت �ما �فعل الخناقون األتراك �ضحا�اهم.. وعرف الطاقم
أنه لن �عود..

و�عان ما توارى الح�ل وسط الماء..
� القارب الوح�د وع�ه، فراحوا

و�عد دقائق عاد للطاقم ��
ي�ساءلون:

- « السفينة� �حق السماء أين السفينة؟ »
ا وجدوا ش�حها ال�اهت وقد أ�قـى المـاء صار�تها فحسب.. � أخ��

� ث�تها (أهاب) بنفسه ع� الصار�ة و�� يرى الرجال الرا�ة ال��
تغوص إ� األعماق، �أنها الش�طان الذي تقول األساط�� إنه لن
ا من الجنة معه.. و�دأت يهوى إ� الجح�م إال �عد ما ��ق جزء�
ب الموضع الذي �انت ف�ـه السفينة.. مثلما �انت األمواج ت��

ا منذ خمسة آالف عام. تفعل دوم�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

قد انتهت الدراما فلماذا �م�� أحد خطوة أخرى لألمام؟
ا قد نجا من الحطام.. وألنـه �عـد هـالك (فداء ألن هناك واحد�
هللا) كنت أنا من اختارە القدر ل�جـدف مكـان الرجـل الشاغر..
و�اد التف��ــــغ الناجم عن غرق السفينة �متصنـى، ودخلت تلك
الدوامـة المغلقة.. هنا و�معجزة ما وجدت التابوت الذي اتخذناە

قارب نجاة �طفو جواری..
 ول�لة �املة.. ورحـت أسبح

ً
ا �ام� � هذا التابوت يوم�

قض�ت ��
�
، �أنهـا م�ممة.. و�� �

� أسماك القرش التـي لـم تحـاول إ�ذا�� ب��
ا.. �انت � � أخ�� ا �دنـو و�دنـو ح�� ان�شل�� اع� � رأ�ت ��

اليوم الثا��
ا عن أطفالها � �انت تجول ال�حر �حث� هذە السفينة (راش�ل) ال��

ا آخر. ، فلـم تجـد إال ي��م� � الضائع��
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مان ملف�ل ه��
ماسا�شوس�س - 1851

 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

أهم أعمال ملف�ل:
الفصـل األول

�
الفصـل الثا��

الفصل الثالث
الفصل الرابع

الفصل الخامس
الفصل السادس

الفصـل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع

الفصل العا��
الفصل الحادي ع��

� ع��
الفصـل الثا��

الفصـل الثالث ع��
الفصـل الرابع ع��

الفصـل الخامس ع��
الفصـل السادس ع��

الفصـل السابع ع��
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الفصـل الثامن ع��
الفصـل التاسع ع��
ون الفصـل الع��

ون الفصـل الحادي والع��
ون � والع��

الفصل الثا��
ون الفصل الثالث والع��
ون الفصـل الرابع والع��

ون الفصـل الخامس والع��
ون الفصـل السادس والع��

ون الفصـل السابع والع��
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Notes

[←1]
) الثالث مون أننا قدمنـا روا�ات (ب�ش�� �الحظ قراؤنا المخ��

س). � هذە السلسة.. و(ف�ان) اشتهرت �اسم (الفك المف��
��
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[←2]
ا ب- (األصغر). �ان من خصوم (يوليوس ق��)

�
� �لقبونه أح�ان

مارکوس بورس�اس �اطو: قائد روما��
وانتحر لدى ه��مته..
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[←3]
�ة.. � � اإلنجل��

� Coffin معناها (تابوت) �� کوف��
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[←4]
جماعة دي��ة من أت�اع (جورج فوكس) اشتهرت �حبها للسالم إ� حد م�لغ ف�ه، وهذا م�من الغرا�ة
ون) وس�ب � � مهنة دم��ة كص�د الحيتان هنا.. اسم الجماعة معناە (المه��

� أن �عمل �عض أفرادها ��
��

ازهم الدائم أثناء الصالة.. � هذا االسم الغ��ب هو اه��
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[←5]
� الذي �مارسه (ك��كونج).. � الحق�قة �ستعمل ال�اتب لفظ (رمضان) للداللة ع� الص�ام الوث��

��
وهذا ل�س عن سوء ن�ة ع� األرجح، �ـل �ـدل ع� جهل ال�اتب �الد�انات األخرى..
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

 

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

          العدد رقم (53)
 

 

 

� أرض غ���ة ج١
غ��ب ��

 

�قلم: رو�رت هاينالين
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف
(رو�رت هاينالين Heinlein) �اتب خ�ال عل�� أم���� ولد
� (م�سوري) عام 1907، وتو�� عام 1988، �عت�� هو

��
و(أز�موف Asimov) و(آرثر �الرك Clarke) الزوا�ا الثالث
� . وقد فاز �جائزة (هوجو) ال�� �

لمثلث أدب الخ�ال العل�� الرا��
تقدم ألفضل قصص العام عن قصصه (نجم مزدوج - 1956)
� أرض غ���ة - 1962)

و(دور�ة النجوم 1960) و(غ��ب ��
و(القمر عش�قة فظة - 1967).

ت أول قصة له (خط الح�اة) عام 1939، و�ان أجرە ���
� دوالرا. ومن يومها كتب �غزارة اضطرته إ� اختالق عنها س�ع��

عدد من األسماء المستعارة؛ ألن المجالت ما �انت لتق�ل ���
� العدد ذاته.

� للمؤلف نفسه �� قصت��

�انت كتا�اته تمتاز �الخصائص الثالث األساس�ة ألدب
: ح��ات مصممة ج�دا  وشخص�ات ح�ة.. وجدل الخ�ال العل��
ة، مما مكنه من م�ج عل�� ج�د. و�ان يتمتع �دقة علم�ة كب��

العلم �الخ�ال �جرعات مختلفة..

: إدخال علوم لم من أهم إضافاته ألدب الخ�ال العل��
تناقش من ق�ل، مثل: اإلدارة، والس�اسة، واالقتصاد، واللغ��ات،
والوراثة، وما وراء علم النفس.. وهكذا صارت أعماله �ذرة
. وتعتمد قصصه �لها � أدب الخ�ال العل��

الموجة الجد�دة ��
ع� الحوار (مقاطع ط��لة جدا منه) أ��� من ال�د، فتت�لم

شخص�اته ك��� ال كشخص�ات خ�ال�ة.
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�ان نجاحه ساحقا منذ ال�دا�ة ومنذ ��� قصته األو�، وقد
� خطة تد� (تار�ــــخ المستق�ل). وجاهد �� �جعل

دّون أف�ارە ��
. المستق�ل ذا مصداق�ة �الحا��

من الناح�ة الصح�ة �ان معتل الصحة، يتمتع �قائمة أمراض
� أثناء الحرب

منها الدرن الذي أدى إلعفائه من ال�ح��ة. عمل ��
. و�انت � تصم�م �ذالت تتحمل الضغط العا��

العالم�ة الثان�ة ��
� ال�ح��ة،

ا �� ا حق�ق�ا له؛ ألنها �انت مالزم� زوجته الثان�ة مكس��
ة �ال��م�اء الحي��ة. تت�لم سبع لغات، وخب��

� 1948 و1962 كتب قصص خ�ال عل�� � العام�� ب��
� نقطة اس��عاد أ�ة

� إال �� للش�اب، ال تختلف عن كتا�اته لل�الغ��
� دائما. و�انت لهجة تلم�حات ج�س�ة، وجعله األ�طال مراهق��
� تلك ال�ت��ات، ل�ن من دون أن �فسد القصة

المعلم عال�ة ��
� الوقت ذاته قدم (هاينالين) عناو�ن مهمة مثل (سادة

ذاتها. ��
� إ� الص�ف - 1957) و(النجم

الد�� - 1951) و(ال�اب المف��
المزدوج - 1956).

تحولت قصته (تلم�ذ الفضاء - 1948) إ� مسلسل
، ومن قصته (الصاروخ جال�ليو - 1947) خ�ج الف�لم �

تل�ف��و��
�
ون �� ف علماء كث�� الشه�� (الهدف القمر - 1950) الذي اع��

ناسا NASA �أنه جعلهم �ختارون هذە المهنة، ولهذا كرمته
ناسا. هناك عد�د من األفالم الس�نمائ�ة جاءت من كت�ه، أق��ــها

� م� منذ ثالثة أعوام.
لنا هو (ال�وكب األحمر) الذي ُعرض ��

ح قراء مجلة، خ�ال � عام 1949 وع� س��ل الدعا�ة، اق��
��

ها المجلة، واتصل رئ�س ة أسماء لقصص ت��� عل�� شه��
التح��ر �ه طال�ا أن �كتب قصه خ�ال عل��  ��ف النظر عن
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موضوعها  �كون اسمها (الخليج).. هكذا جلس مع زوجته
� األحداث �األسلوب المعروف �ـ (عاصفة الدماغ). هنا

�فكران ��
� تقد�م �سخة خ�ال عل�� من شخص�ة

فكرت زوجته ��
).. �طل (كتاب األدغال).. (موج��

ته ى ر�َّ ي الذي ر�ته الحيوانات.. ماذا عن ��� الطفل ال���
�ائنات فضائ�ة؟ تجاهل ال�اتب ال�ب�� الفكرة وقتها وكتب عن
� مفكرته عدة أعوام..

ء مختلف تماما، و�ن ظلت الفكرة �� �
��

Stranger in a أرض غ���ة �
هكذا ولدت قصة (غ��ب ��

Strange land) عام 1962. ولسوف تكون هذە القصة أهم
.. � ء عن العالم الغر�� �

قصصه وأفضلها، لقد ناقش فيها �ل ��
�
�� � ون أنها نتاج طب��� الضطراب المجتمع الغر�� و�عتقد كث��

� هذە
� وجدوا قدوتهم �� الس�ينات.. ل�ن الغ��ب أن الهي��

.. � القصة، وعاملوها �أنها كتاب دي��

�قال عن هذە القصة: إنها دستور الثقافة المضادة.. و�نه من
ب منها � دون أن ي��� � العالم الغر��

الصعب أن �ع�ش المرء ��
ش�ئا ح�� لو لم �كن قد قرأها قط؛ ألن الهواء نفسه �ف�ح بها،
�ة منها � وقد أضافت القصة مصطلحات جد�دة للغة اإلنجل��
Grok، و�� لفظة م��خ�ة أصً� �مع�� (الفهم الشامل)، �ل إن
هناك كنا�س أق�مت �اسم (كن�سة �ل العوالم) ن��جة لصدور
� أن تحوى قصته أ�ة

هذە الروا�ة، ع� أن (هاينالين) نفسه ين��
� إجا�ات تقدم للعقول ال�سولة، إنما �� مليئة �األسئلة ال��

تدعونا إ� أن نفكر، ��� أن نعلم أن هذە القصة �� األع� مب�عا
. � تار�ــــخ أدب الخ�ال العل��

��
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World- ابتكر (هاينالين) كذلك مفهوم (العالم �أسطورة
� خ�ال مؤلف

as-Myth) الذي يتصور أن �ل كون هو فكرة ��
� قصته (رقم الوحش - 1980) جعل أ�طال

� كون آخر. و��
��

� قصصه المختلفة �لتقون، �ل �قا�لون أ�طال قصص لمؤلف��
� تع�� � كتاب (القطة ال��

آخ��ن، �ما ناقش هذە الفكرة ��
الجدران - 1985).

�ان (هاينالين) أول �اتب خ�ال عل�� عاش �ال�امل من
�
قلمه، وأول �اتب خ�ال عل�� وضع هذا الن�ع من األدب ��

� هذە السلسلة.
قوائم أع� المب�عات، واليوم نلقاە ألول مرة ��

د. أحمد خالد توفيق

☆ ☆ ☆
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الجزء األول

عن أصله المختلط

-1-
 

� �د�
� �دايته، �ان هناك م����

� �ان العالم �� ذات مرة ح��
� ما��ل سم�ث) حق�ق�ا مثله �مثل (سم�ث).. �ان (فالنت��

ائب، ل�نه �ان �س�جا وحدە. ال��

ا) (1) إ� الم��ــــخ، ع� أساس أن تم اخت�ار أول حملة من (ت��
� هذا

� الفضاء هو اإل�سان ذاته، و��
الخطر األ��� ع� اإل�سان ��

�ة الوقت الم�كر - ثمان�ة أعوام من تأس�س أول مستعمرة ���
� مدارات

� ال�وا�ب �انت تتم �� ع� (لونا) - فإن أ�ة رحلة ب��
رت��ة لها ش�ل القطع الناقص مزدوج التماس.. 258 يوما من
ء نفسه للرج�ع، �اإلضافة إ� 455 يوما �

ا) إ� الم��ــــخ، وال�� (ت��
� ع� الم��ــــخ، ب�نما ال�وك�ان يزحفان لموضعيهما التق���ي��

� التماس، وهو
اللذين �سمحان برسم مدار القطع الناقص ثنا��

� ثالثة أعوام أرض�ة. ما �ع��

�انت الرحلة ط��لة جدا ومحفوفة �المخاطر، و�ان ع�
ود � � الطائر المعروف �اسم (الم�عوث) أن ي��

التابوت ال�دا��
�الوقود من محطة فضائ�ة، و�ان عل�ه �� يتمكن من العودة أال
� أثناء الهبوط ع� الم��ــــخ، وأن �جد الماء من أجل

يتهشم ��
خزانات التفاعل، وأن �جد نوعا من الطعام ع� الم��ــــخ، وأال

� آالف التفاص�ل األخرى.
�حدث خلل ��
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.. ثمان�ة ل�ن الخطر المادي �ان أقل من الخطر النف��
� �القردة ثالثة أعوام.. �ان عليهم أن يتحملوا احم�� � � م�� ��� ���
�عضهم أفضل مما �فعل ال��� عامة، وقد ث�ت من تجارب
سا�قة أن الطاقم المكون من الذكور فقط ل�س مستقرا
اجتماع�ا، لهذا تقرر أن �كون هناك أر�عة أزواج ع� السفينة
ة) تحلل القدرات المطل��ة �حد أق�.. وقد راحت جامعة (إدن��
، مع إجراء اخت�ار ت�افؤ، � للرحلة لدى عدد هائل من المتطوع��
� (ما��ل برانت) هو المالح، و��دو أن هناك من �ان ال�اب��
� المؤسسة �� �جد رف�قة للسفر.. وقد راحت أجهزة

ساعدە ��
ال�ا الحاسب اآل�� ت�حث �عنا�ة، وهذا �ف� سفرە إ� أس��
ل�طلب الزواج من دكتورة (و���ف��د ك��رن)، و�� عا�س لها

� العمر ب�سعة أعوام.
وجه �ش�ه الحصان، و�س�قه ��

ات، و�ن �ان �ان الطاقم �ملك مجموعة مت�املة من الخ��
ة � األسابيع األخ��

� أثناء التدر�ب المكثف ��
ها قد ا�ُ�سب �� أ���

� األمزجة.. ر�ما
�� � ق�ل اإلطالق، �اإلضافة لهذا �انوا متوافق��

� أ��� من الالزم. متوافق��

� الجزء
� الموعد المحدد �ال مشا�ل، و��

أقلعت (الم�عوث) ��
األول من الرحلة �انت رسائلها اليوم�ة ُتلتقط �ال ع�، و�دا أن
الطاقم سع�د و�صحة ج�دة، �ان و�اء القراع العس�� هو أسوأ
ء اضطر د. (سم�ث) للتعامل معه، ولم �حتج أحد من �

��
الف��ق لتعا�� العقاق�� المضادة للغث�ان.

� مدار
ثم وصلت (الم�عوث) إ� المدار الذي تتوقف عندە ��

، ثم �
� المسح الفوتوغرا��

�� � القمر (ف��وس)، وأمضت أسبوع��
� (برانت) رسالة �الراديو: أرسل �اب��
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- سوف نجرب الهبوط الساعة 1200 بتوق�ت ج��ن�ش
..( غدا.. جنوب (ل��اس سو��

ولم تصل أ�ة رسالة أخرى �عد هذا.

☆ ☆ ☆
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مر ر�ــع قرن آخر إ� أن زار ال��� الم��ــــخ ثان�ة، �عد ستة
أعوام من صمت (الم�عوث)، تم إرسال مس�� يوجه �الالسل��

) تموله الجمع�ة الجغراف�ة والجمع�ة � �ال ط�ار، اسمه (زوم��
ة انتظار معينة ثم عاد، الفل��ة الدول�ة، وقد اتخذ مدارا لف��

� عالما غ�� رحب لل��� � أرسلها المس�� ُتب��ّ و�انت الصور ال��
) أظهر بوض�ح أن القنوات � ع� اإلطالق، إال أن المس�� (زوم��
، وثمة ما � ع� سطح الم��ــــخ، تم حفرها �عمل هند�� مع��
سلون حملة أخرى ي�دو كخرائب مدن، و�التأ��د �ان ال��� س��

لو لم ت�شب الحرب العالم�ة الثالثة.

� انطلقت �عد هذا � أن الحملة ال��
أفاد هذا التطور األخ�� ��

� ة المالح�� ا، �طاقم �له من خ�� � �انت أفضل كفاءة وتجه��
.( الذكور انطلقت الرحلة، وه�طت المرك�ة عند (ل��اس سو��

�انت المرك�ة ت�عث إشاراتها لألرض يوم�ا، إال أن ثالث
، �انت رسائل �انت جديرة �ما هو أ��� من االهتمام العل��

الرسالة األو� تقول:

- «وجدنا السفينة (الم�عوث).. ال أح�اء..»
� هزت العالم �انت تقول: الرسالة الثان�ة ال��

- «الم��ــــخ مسكون..»
أما الثالثة فتقول:
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- «تصحيح الرسالة 105-23.. هناك ناج واحد من
(الم�عوث) (2).»

 

☆ ☆ ☆
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�
� (و�ل�ام فان ترومب) رجال يتمتع �حس إ�سا�� �ان ال�اب��

عال. وقد أبرق �قول:

.. أ�رر.. المسافر الذي م�� ال �جب - إن المسافر الذي م��
� الصاخب.. أعدوا وسائل أن يتعرض لضغوط االستق�ال الشع��

مواصالت أحاد�ة الجاذب�ة.. ومحفة وخدمة إسعاف وحرسا..

وأرسل طب�ب السفينة د. (نلسون) للتأ�د من نقل (ما��ل
، وحمايته بوساطة رجال �

سم�ث) �لطف ع� فراش ما��
) ع� المحفة �ان وز�ر العلوم � ال�ح��ة، حينما تم وضع (فالنت��

�قول مشا�سا:

� أن سلطتك ع� ما �ان ح�� اللحظة - من المفهوم �ا �اب��
� طلب رعا�ة طب�ة غ�� معتادة، أو

حملة علم�ة، تعط�ك الحق ��
�
� شئون إدار��

� اآلن ال أفهم لماذا تتدخل �� طلب حراسة، ل���
� مهم للعلم.. الخاصة.. إن (سم�ث) ك��

- أعتقد هذا �ا س�دي..

- إذن لماذا؟

ثم قطع �لمته، واستدار إ� وز�ر السالم واألمن العسكري
وقال:

- (د�ف�د).. هال أصدرت أوامرك لهؤالء القوم؟ ال �مكن أن
وفسور (كن�دى) والدكتور ك المرء أشخاصا من وزن ال�� ي��

(أو�اج�ما) ي�تظرون.. هذا ل�س ع� س��ل الح� ط�عا.
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، ل�ن هذا هز رأسه: � نظر الوز�ر م�سائً� إ� ال�اب��
- ال �ا س�دي..

؟ � - لماذا �ا �اب��

(سم�ث) ل�س ع� ما يرام.. لم �جرب من ق�ل مجاً� أحادي
� ونصفا.. وعضالته لم الجاذب�ة.. إنه يزن اآلن أ��� مما �ان مرت��
، وع� األرجح س�كون الجهد ء أر�� �

تعتد هذا.. لم �عتد أي ��
ا عل�ه.. �حق أجراس الجح�م أنا نف�� متعب �ا سادة، كب��

� ولدت ع� هذا ال�وكب.. برغم أن��

� أن �كون خشنا، وقد قدر أنه ح�� الوز�ر لن قرر ال�اب��
�ستطيع أن �كون فظا مع قائد أول رحلة أرض�ة تصل إ�

الم��ــــخ. هكذا قال �عص��ة:

�ا؟ - أال ت��ان أنه ل�س ���
.. � - ف� لنا �ا �اب��

، ل�نه ل�س �ا.. إنه �ائن ذ�� �حمل جينات ال��� - ل�س ���
� قا�لناە فيها �ا.. وح�� اللحظة ال�� � أ��� منه ���

�ا.. إنه م���� ���
ا قط.. �حسب نفسه م��خ�ا و�شعر لم �كن قد رأى ���
.. لقد ر�اە ج�س �ختلف �ال�امل عنا.. إنه إ�سان � �الم��خي��
� �الب�ئة.. لو أردتم أن تدفعوە للجنون

�الجينات، ل�نه م����
� الرءوس.. ال تمنحوە فرصة

وا علماء�م منتف�� فأح��
تقالة. ال تعطوە فرصة �� �عتاد للتحسن.. اعت�وە ك��

� هذا.. مس�ش�� المجان��
ساد الصمت ح�� قال وز�ر العلوم:
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� وسائل اإلعالم لعم الشغب.. الناس
- لو لم �ظهر ��

ي�تظرون أن نعرض عليهم �ائنات م��خ�ة، فإن لم نفعل �ان
علينا أن ن��ــهم هذا ال (سم�ث)..

: � قال ال�اب��
ون.. - ال جدوى من عرضه، ولن �حب الناس ما س��
� أنك �شعر �أنك تتعامل مع � التفاهم مع الم��خي��

المش�لة ��
اضا ل�نك ال تتل�� إجا�ات كذلك. صدى.. ال تل�� اع��

- مش�لة لغ��ة؟ ر�ما �ان عل�ك أن تح�� عالم لغ��اتك..
لقد �س�ت اسمه.. أو هو ي�تظر �الخارج؟

- (محمود) �ا س�دي.. ال.. (محمود) ل�س ع� ما يرام..
� �س�ط.. انه�ار عص��

.. � �ص�� �خ�� - دوار الفضاء؟ إذن هاته ح��

� محاولة ال�قاء
� هذا الوقت منهم�ا تماما ��

�ان (سم�ث) ��
ع� ق�د الح�اة، �ان جسدە مضغوطا ليناسب الفضاء غ��

� هذا الم�ان.. وقد أراحته نوعا نعومة المأوى الذي
المعقول ��

وضعه ف�ه هؤالء اآلخرون؛ لهذا وجه مستواە الثالث إ� ن�ضه
وتنفسه، لقد الحظ أنه �ستهلك قواە وأن رئ��ه تعان�ان، ون�ضه

ي�سارع، وأن حرارة الجو تخنقه.

� الدق�قة، وصار تنفسه
�ن �� � ه�ط ��عة قل�ه إ� ع�� ح��

غ�� محسوس، ض�طهما ع� هذا المعدل، وراح يراقب نفسه،
� ع� الحرس.

ثم �دأ يركز المستوى الثا��
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� هذا
من أين ي�دأ؟ منذ ترك الوطن؟ أم منذ وجد نفسه ��

الفضاء المهشم؟ لقد هوجم فجأة �األضواء واألصوات لدى
الوصول، وهو �شعر بهذا ثان�ة، �ألم ال يوصف، �عود �ذا�رته
للوراء.. ق�ل التئام الج�ح الذي أحس �ه يوم أدرك أنه �ختلف

� العش.. �عود لذكرى العش ذاته.
عن إخوته ��

لم �كن أي من أف�ارە يتعامل برموز األرض.. �ان قد تعلم
�ة، ل�نه �ستعملها �صع��ة �أنه رجل هندي، � �عض اإلنجل��
�ة �ما � ، �ان �ستعمل اإلنجل�� �حاول التفاهم بها مع رجل تر��
جمة �ل رمز، لقد يتعامل المرء مع كتاب شفرة، مجهدا نفسه ل��

. ا جدا عن ثقافة ال��� � كث�� اختلفت ثقافة الم��خي��

� الغرفة المجاورة �ان هناك طب�ب مق�م �د� (تاديوس)
��

�لعب (ال���بج) مع (توم مي�شوم) الممرض و�ان (تاديوس)
� ع� أوراق ات، وعين�� � واحدة إ� العدادات والمؤ�� ينظر �ع��
� رأى ضوءا ينذرە �أن �عة الن�ض قد ه�طت اللعب، لهذا ح��
� الدق�قة فإنه أل�� �األوراق وجرى إ�

من 90 إ� أقل من 20 ��
الغرفة والممرض خلفه..

� وقد �دا �الم�ت، أطلق
� الفراش الما��

�ان (سم�ث) �طفو ��
(تاديوس) س�ة وهتف:

- اطلب دكتور (نلسون)..

ه�ع الممرض خارجا.. ب�نما تفحص الطب�ب المق�م الم��ض
ا جاء طب�ب أ��� سنا �م�� �عنا�ة، و�ن حاول أال �لمسه، أخ��

، � � الفضاء الخار��
ة ط��لة �� � لرجل ق�� ف�� �ذلك الخرق المم��

وسأله:
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- حسن �ا دكتور؟

� �ا - لقد ه�ط ن�ضه وتنفسه وحرارته فجأة منذ دق�قت��
س�دي..

- وماذا فعلت له؟
ء �ا س�دي.. تعل�ماتك.. �

- ال ��
- أحس�ت صنعا..

وتفحص (سم�ث) ثان�ة، ثم قال:
� لو جد جد�د..

�� - أخ��

وغادر الم�ان، فصاح الطب�ب المق�م محتجا، ل�ن (نلسون)
قال له:

� هذە الحالة ست
.. لقد رأ�ت هذا الم��ض �� � خ �ا ب�� - اس��

� ش�ئا. � أثناء العودة.. هذا ال �ع��
مرات ��

، سأله ورفع ذراع الم��ض ال�م�� وتركها، فظلت ح�ث ��
(تاديوس):

- هل هو (�اتالي��� Catalepsy)؟

ا ال تجعله كذلك.. ال َدم�
َ
- سمه ما ت��د.. إن �سم�ة الذ�ل ق

� هذە الحالة..
ء معتاد �� �

تقلق ال يوجد ��

شعر (سم�ث) ب��ارة األط�اء، ل�نه فهم أن نوا�اهم حم�دة
.(3)
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�دأ ن�ضه وتنفسه �عودان للمستوى العادي، وقد شعر
ء ط��ل األقدام �ان يه�ط �

� الغرفة معه، ��
بوجود �ائن �� ��

� ابتهاج،
من السقف و�دور حول نفسه، وقد راق�ه (سم�ث) ��

و�ساءل إن �ان هذا ش�ً� من أش�ال أفراح اإل�سان.

� العمر الذي �ساعد
هنا دخل د. (آرثر) الطب�ب المتقدم ��

(تاديوس) وقال:

.. ك�ف الحال؟ - ص�اح الخ��

� ذهنه.. �ان �عرف أن الجملة األو�
أدار (سم�ث) السؤال ��

� �مكن الرد أو عدم الرد عليها، أما ن�ع من األصوات الش�ل�ة، ال��
� ذهنه.

الجملة األخرى ف�انت تحمل أ��� من ترجمة ��

شعر �عدم الراحة المعتاد مع تلك ال�ائنات، ل�نه حاول أن
�فرد جسدە وقال:

.. - أنا �خ��

� اإلفطار؟
- د. (نلسون) س�كون هنا خالل دق�قة.. هل لك ��

ة، ل�نه لم � الجملة األخ��
�ان (سم�ث) �فهم الرموز ��

�صدق أنه سمع ما سمع، �ان �عرف أنه ن�ع من الطعام
� اإلفطار).. هل مع��

(إفطار)، ل�نه لم �عرف ك�ف (�كون له ��
هذا أنه قد يتم اخت�ارە لاللتهام؟ لم يتصور قط أن �ح�� بهذا

ف ال�ب�� بهذە ال�عة.. ال��

جاء د. (نلسون) وفحصه، ثم سأل عما إذا �انت هناك حركة
مع��ة، ف�انت اإلجا�ة ال..
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، ثم ناولوە � ناولوە سلطان�ة طعام وأطعموە ملعقة أو اث�ت��
الملعقة ل�أ�ل بنفسه، وقد أشعرە هذا �الفخر؛ ألنه أول عمل

�قوم �ه منذ جاء هنا..

.. ثم قاموا ب�فراغ اآلن �ان عل�ه أن �جلس و�نهض.. �م��
الفراش من الماء قل�ال؛ ل�جرب جسدە الضغط.. ع� �ل حال

�ان يثق �الدكتور (نلسون).

ء �ان وجهه �
�انوا قد قصوا شعرە وشار�ه.. ل�ن أهم ��

� �ان الخا�� من التعب�� الش��ه بوجه طفل، �عي��ه اللت��
، جرب أن �م�� خطوة.. � � ال�سع��

يناسبهما أ��� وجه عجوز ��
قة طفول�ة، فصفق .. ثم توقف واب�سم اب�سامة م�� � خطوت��

(نلسون):
- ولد ط�ب�

فجأة سقط، فاستطاع الطب��ان �معجزة أن ينقذاە ق�ل أن
، لذا القوا األم��ن �� � يهوى أرضا، و�ان قد اتخذ وضع الجن��

�ع�داە إ� الفراش. وقال (نلسون):

- حسن.. ستكرر هذا ع�ا وغدا.. ثم ن�دأ التم��نات �ش�ل
� األشجار �القرد. فال منتظم.. �عد ثالثة أشهر س�تأرجح ب��
� �فيق علمه استخدام الحمام ول�كن توجد مش�لة معه.. ح��

الممرض معك.. ال أر�دە أن �سقط أرضا..

جاء موعد الغداء فأ�ل (ما��ل) وحدە.. هنا دنا منه العامل
� أذنه:

ل�حمل الص�ن�ة، وهمس ��

- اسمع.. لدى لك صفقة سمينة.. فرصة لتحصل ع� مال
. كث��
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- مال؟ ما هو (مال)؟

لس - دعك من الفلسفة.. سأت�لم ��عة.. أنا أمثل مجلة (ب��
� ألفا مقا�ل أن تخصنا �قصتك.. ز).. سوف ندفع لك ست�� في���
�ل ما عل�ك أن تج�ب عن أسئلة، وهم س�صنعون من اإلجا�ات

.. مقاً�.. ه�ا وقع هنا ألن الم�لغ م��
ثم ناوله ورقة، فتفحصها (سم�ث) وأمسكها �المقلوب..

�ة؟ � - �ا هللا� أال تعرف ك�ف تقرأ اإلنجل��
- ال أعرف..

- حسن.. سأقرؤها عل�ك، و�عدها ت�صم ب�بهامك وأشهد أنا
� أمنح الحقوق � ما��ل سم�ث) أن�� ع� ذلك.. أقر أنا (فالنت��

ز)، �� ت��� لس في��� � الحق�ق�ة لج��دة (ب�� ال�املة لقص��
� الم��ــــخ).

� تحت اسم (كنت سجينا �� قص��
- أيها العامل.

�ان هذا هو د. (ف��م) الذي وقف ع� ال�اب، فأخ�� العامل
� جي�ه ونهض.

الورقة ��

- ما الذي كنت تتلوە من ورقة؟
ء.. �

- ال ��

وهكذا خ�ج الرجالن، ولنصف ساعة ظل (سم�ث) ينظر
للسقف.. ل�ن برغم الجهد الذي �ذله، لم �ستطع أن �فهم

الموض�ع ع� اإلطالق.
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☆ ☆ ☆
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� أن �قا�ل صد�قته الممرضة
طلب (بن �ا�ستون) الصح��

الحسناء (ج�ل بوردمان) �ع�دا عن المركز.. (ج�ل) ممرضة
اە، وقد أثار فضولها فضول�ة �سللت ذات مرة إ� (سم�ث) ل��
� ح�اته.. لم �حو لقاؤها مع (ما��ل)

أن تعرف أنه لم ير امرأة ��
أي جد�د ف�ما عدا براءته الشد�دة، وقد �دا لها أقرب إ� طفل.

تم لقاء (�ا�ستون) مع (ج�ل) �ع�دا عن المركز.. هذا هو
�
� وممرضة ��

الط��ق الوح�د لعدم إثارة الشبهات.. فلقاء صح��
.. إن �ليهما �جلب الشبهة � ال�ث�� هذە الظروف من ال�تمان �ع��
ع� اآلخر.. �أن أحدهما مصاب �الجذام أو هما معا.. وعرفت
أنه ي��د منها أن تجلب له �عض معلومات عن ذلك القادم من

الم��ــــخ.. وقال لها:

� أنه هو ور�ث - هذا ال (سم�ث) مهم جدا.. أنت ال تعرف��
الم��ــــخ�

� دهشة:
قالت ��

� ثملت �ا (بن).. أستطيع أن أقسم إنك قلت إن - ال �د أن��
هذا الغ��ب �ملك كوكب الم��ــــخ�

�ك - إنه �مل�ه فعال.. لقد حافظ ع� اإلقامة ف�ه �ال ��
ة المطل��ة قانون�ا.. (سم�ث) هو ملك الم��ــــخ.. رئ�سه.. للف��
الهيئة المدن�ة الوح�دة ف�ه.. لقد جاء إ� األرض ل�ن حقه ما

� الم��ــــخ..
زال محفوظا ��
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- مذهل..

ون �ـ (سم�ث) ومعرفة � لماذا يهتم كث�� - اآلن أنت تفهم��
من هو، ومن أين جاء.. ولماذا ت�س�� عل�ه اإلدارة.. إنه كذلك
� إ�قائه

، لهذا هو مزدوج الج�س�ة.. ط��قتهم �� مواطن أم����
�ع�دا عن االتصاالت غ�� قانون�ة، ل�نه ال �عرف حقوقه.. واآلن

� �� �مقا�لته؟ هل �سمح��

.. ما كنت أعرف هذە التفاص�ل.. لو �انوا - لقد أثرت هل��
� غرفته..

� هذا الص�اح وأنا �� قد أمسكوا ��

� زنزانة م�طنة مع
- ما �انوا ليؤذونك.. فقط �ضعونك ��

�د �ل � ال��
شهادة جنون من ستة أط�اء.. ور�ما سمحوا لك بتل��

ا.. ر�ما هو ا علم�� � .. هذا الرجل مهم جدا؛ ألنه �مثل ك�� � عام��
أ��� أهم�ة من (نيوتن) و(أي�شتاين) و(ك�لر) لو خلطتهم معا..

� الج�س الوح�د العاقل الذي قا�لناە ح�� ثم هو سف�� ب�ننا و���
� ع� ال�سلل؟ اليوم.. هل أنت واثقة من أنك لن �ساعدي��

- �الطبع ال.. سوف ألتحق �الدير..

� مسكنه ثم عاد لها حامً� جسما �ش�ه
دخل غرفة ��

� حجمه وش�له، وقال:
الس�جار ��

- ع� �ل حال ما كنت أل�لفك بهذا العمل الخطر.. ل�ن
� زرع أداة التنصت هذە؟ هل تق�ل��

� أخاف دخول تلك الحجرة ثان�ة. - ل���

� حمار.. ألصقيها �ال�الس�� إ�
.. إن لهذە األداة أذ�� - ال دا��

جدار أ�ة غرفة مالصقة.. استعم�� القفازات ق�ل لمسها ألنها
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محرمة قانونا.. ال تد� أحدا �مسك �ك و�� معك..

� طلبها أض�ئت الغرفة، فقد جاءت س�ارة التا��� اآلل�ة ال��
� الموعد.. قالت له:

��

� ع� أن أع�ش ح�اة الج��مة
- أنت رائع �ا (بن).. �ساعد��

� كنت أتوق لها.. ر�ما أق�ل الزواج منك لو كررت عرضك.. ال��
- العرض مفت�ح دائما..

 

☆ ☆ ☆
 

ة.. دخلت ع� لم تكن عمل�ة غرس أداة التنصت عس��
� الغرفة المجاورة، وث�تت األداة فوق رف، ب�نما ��

الم��ض ��
ثر مع الم��ض ك�ف أن العامالت ال ينظفن ج�دا وظلت ت��
�سجل ما �دور �الغرفة �ضعة أ�ام، و�انت ترسل ما يتم �سج�له
عت الجهاز واتجهت إ� شقته.. �انت � يوم�ا إ� (بن).. ثم ان��
� � جيبها.. �ادت تت�لم ح��

�شعر أن جهاز التنصت �حرق ثغرة ��
� أذنها:

قا�لت (بن) الذي �انت تح�ه فعً�، ل�نه همس ��

- ال تقو�� ش�ئا.. ال أسماء وال معلومات.. من المحتمل أن
. أ�ون مراق�ا أنا نف��

اقتادها لغرفة الجلوس، و�دون �لمة ناولته الجهاز.. أدرك
أنها تتخ� عن المهمة، ل�نه لم �قل ش�ئا.. فقط ناولها ط�عة

المساء من ج��دة (بوست).. وقال لها:
� أن تقرئيها ب�نما أغ�سل.. - هل رأ�ت الج��دة؟ ر�ما تحب��
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وأشار إ� عمود.. وها �� ذي أدركت أن هذا هو العمود
� الج��دة..

ذائع الص�ت الذي �كت�ه ��
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عش الغراب
�قلم بن �ا�ستون

 

ء �
�� �

ك �� �عرف الجميع أن الزنزانات والمس�شف�ات �ش��
� أقل واحد.. �الهما تصعب مغادرته.. وأح�انا ما �كون السج��
� من الم��ض، �مكن أن �ستد� عزلة عن العالم الخار��
� محام�ه، و�مكن أن �طلب شهودا عدوً�، و�مكن أن السج��
�طالب �اإلعالن عن س�ب سجنه habeas corpus (4).. ل�ن
� فقط الفتة (ممن�ع ال��ارة)،

� حالة م��ض المس�ش�� تك��
��

�طلب تعل�قها أحد أط�اء القب�لة، �� �غ�ب م��ض المس�ش��
� غ�اهب ال�س�ان أ��� من (الرجل ذو القناع الحد�دي).

��

�
�ستطيع أقارب الم��ض أن يزوروە، ل�ن هذا الرجل الم����

ل�س له أقارب.. لم تكن لطاقم (الم�عوث) نكد الحظ روا�ط مع
� أقارب يرعون مصالحه، فإن

األرض، ولو �ان للرجل الم����
) قد � (مثل �ات��م الحا�� � الصحفي�� عدة آالف من المحقق��

� العثور عليهم.
فشلوا ��

؟ من أمر بوضع حرس مسلح �
من يت�لم �اسم الرجل الم����

� العام.. ما المرض المعدي من حوله؟ أنا أسألك �ا س�دي األم��
� منه هذا ال�ا�س ح�� �منع الجميع من مجرد رؤ�ته؟

الذي �عا��
إن ال�الم عن (اإلجهاد العام) ال �قنع أحدا و�ال استطاعت
.. هل هذا � ا من الحرس المسلح�� ممرضة أن تؤدي العمل خ��
؟ المرض اقتصادي الطابع؟ أو فلنقل �ش�ل أرّق: هل هو س�ا��
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راحت (ج�ل) تقلب الج��دة، ف�� لم تكن تهتم بهذە
� حجرها

التعق�دات الس�اس�ة.. عاد (بن) من الداخل، ووضع ��
� التقطتها أجهزة التجسس، وقد أشار إ� تف��غا لألصوات ال��
).. إ� أن �

األصوات �اسم (الصوت األول) أو (الصوت الثا��
، و�انت أغلب ال�سج�الت �ال ق�مة � �عرف أسماء المت�لم��
ك أن (سم�ث) يتم إطعامه أو تحم�مه، و�ل هذا سوى أنها تخ��

اف من أسماە (بن) �اسم د. (نلسون). تحت إ��
: فجأة جاء �سج�ل غ��ب من نوعه.. و�ان �ما ���

د. نلسون: هناك من ي��د لقاءك �ا (سم�ث)..

سم�ث: من هو؟
نا. د. نلسون: إنه كب��

�م.. أر�د أن أتعلم وأن أنمو.. سم�ث: جم�ل أن أقا�ل كب��

� الحق�قة هو سيوجه لك أسئلة �مساعدة
د. نلسون: ��

جم صد�قك. (محمود) الم��
. سم�ث: أنا ال أستطيع أن أعلم ال�ب��

د. نلسون: ال تقلق بهذا الصدد.
� العام. �ظهر صوت جد�د واضح أنه صوت األم��

نا �ا (سم�ث).. س�تحدث معك.. د. نلسون: هذا هو كب��

؟ � العام: هل س�فهم �ال�� األم��

د. نلسون: نعم.. ل�ن أنصحك �أن �ستعمل �لمات وح�دة
المقطع قدر اإلم�ان..
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� وحدي ك�� � أن ت��
� العام: حسن.. واآلن أنا أرغب �� األم��

معه..

د. نلسون: ال �مكن �ا س�دي.. إن األخالق الطب�ة تمنع أن
. � � غ�ا��

�� �
يتم استجواب م����

� العام: أنا ال أفهم هذا الهراء عن األخالق الطب�ة.. أنا األم��
محام وسأت�لم �محام.. هل طلب منك الم��ض أن تع�� �ه؟

هل أعطاك تف��ضا رسم�ا لعالجه؟
د. نلسون: ال �ا س�دي..

اض ع� انفرادي �ه.. � العام: إذن ل�س من حقك االع�� األم��
د. نلسون: ل�ن �ا س�دي..

� ض أن�� � العام: ال تأخذ الموض�ع بهذا الش�ل.. لنف�� األم��
ها؟ الق��ب الوح�د له اآلن.. هل تمنع األم من االنفراد �صغ��

� أن
� أرغب �� د. نلسون: ال �ا س�دي.. سأغادر الغرفة، ل���

ي.. �سند مهمة العالج لشخص غ��

� العام: لن أعت�� هذا القرار نهائ�ا، ولسوف نناقشه األم��
ف�ما �عد.

� العام انفرد �الم��ض. تخفت الضوضاء و��دو أن األم��

� العام: هل تج�د ال�تا�ة؟ ال؟ إذن �مكنك أن ت�صم األم��
ع� ورقة..

سم�ث: ال أفهم �ا س�دي.
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.. لنضع � ء مع�� �
� العام: أر�د أن تعلن عدم امتال�ك ل�� األم��

األمر بهذا الش�ل: أنت ال تملك الم��ــــخ..

سم�ث: ال أفهم �ا س�دي

� ال�قاء هنا.. أل�س كذلك؟
� العام: أنت راغب �� األم��

� ال��ار إ� هنا. سم�ث: ال أعرف.. لقد أرسل��
(صوت غ��ب �أنه ضفدع أم���� �قاتل �ل�ا)..

� العام: اللعنة� �ان عليهم أن �علموە الم��د من األم��
.. ال تقلق �صدد التفاص�ل.. فقط هات � �ة.. اسمع �ا ب�� � اإلنجل��
إبهامك؛ ألضع �صمتك أسفل هذە الورقة.. ال تخف لن أؤذ�ك�

دكتور� دكتور (نلسون)�
طب�ب آخر: دكتور (نلسون) ل�س هنا �ا س�دي.. لقد رحل..

قال إنك أخذت الحالة منه.
� العام: هو قال هذا؟ اللعنة عل�ه� هلم ال تقف هكذا� األم��
ء ما� �

أال ترى أن الف�� �موت؟ أعطه تنفسا صناع�ا أو احقنه ���

ء �ا س�دي.. فقط �
الطب�ب اآلخر: ال أعتقد أن علينا عمل ��

دعه ح�� �فيق وحدە.. هذا ما �قوله د. (نلسون)..
� العام: سحقا لدكتور (نلسون)� األم��

سم�ث: ال أفهم �ا س�دي.

هنا جاء (بن) حامً� الم��د من ال�سج�الت.. ول�نه لم
�عرضها عليها.. فقط سألها:

- جائعة؟
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- أموت جوعا..
ء يؤ�ل.. �

- إذن لنخ�ج ونظفر ���

( � الخارج صعد ع� السطح، واستوقف س�ارة (تا���
و��

طائرة كتب عليها (�الت�مور)، ورك�اها.. قالت له:

- لماذا لم تطلب س�ارة تا��� من شقتك؟

.. إن �� � - لو كنت أنا أراقب الحكومة، فمن الوارد أن تراقب��
) مفخخا �� أمر وارد، ل�ن التا��� احتماالت أن يرسلوا (تا���

.. من الصعب أن يتحسبوا �
ته �ش�ل عشوا�� الذي نرك�ه قد اخ��

و�ضعوا ف�ه أجهزة تنصت..
� رعب:

قالت ��
- (بن).. أنت ال تعتقد أن...

ء.. صحيح أن واجب المعارضة هو أن �
- أنا أتوقع �ل ��

�ة حساسة تعارض، ل�ن هذا الموض�ع مهم.. لقد وجه مقا�� ��
للحكومة.. اتهمتها �أنها تحتجز سجينا س�اس�ا �دون وجه حق..
أنا أعت�� الحكومة �ائنا ح�ا و��ل �ائن �� لديها غ��زة عم�اء
تدفعها للح�اة.. هاجميها ولسوف ترد �عنف.. وهذە المرة أنا

�ة ق��ة للحكومة.. وجهت ��

� موقف كهذا.. �ال�س�ة لها �ان
لم تكن تتصور نفسها ��

.. و�� � � الج�س�� أعنف ما مر بها هو حرب العصا�ات المرحة ب��
� مهنتها �ممرضة، ل�نها لم تتخ�ل

قد رأت ال�ث�� من العنف ��
قط أن يوجه هذا العنف لها.

قال لها:
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- لو ساءت األمور أ��� من الالزم، فال ت�� اسم (ج��ال
شو).. إنه الرجل الذي �عرف ك�ف �ساعدنا.. ه��

 

☆ ☆ ☆
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-5-
 

� ما��ل �ان (بن �ا�ستون) قد أعد عدته لل�سلل إ� (فالنت��
سم�ث)..

الحق�قة أن أحداثا معينة جعلته يتخذ هذا القرار.. لقد ظهر
� العام.. وقد شكر الحكومة ع� ) ع� الشاشة مع األم�� � (فالنت��
جهودها و�ان ودودا.. لم تكن هناك سوى مش�لة واحدة �� أنه
ل�س هو� نعم إنه ل�س هو� نعم.. استطاعت (ج�ل) أن تدرك

هذا، برغم أنها لم تر (ما��ل) إال مرة واحدة..

� وجهه الطفو�� الغ��ب.. لقد تم فإنها لم تكن لتخ�� تمي��
اخت�ار ممثل �شبهه ليواجه اإلعالم.

أدرك (بن �ا�ستون) أن وراء هذە الخدعة الحكوم�ة �ا ما..
إما أن (ما��ل) قد مات.. ر�ما قتل، وهو حل ال �أس �ه؛ ألن
�� � مع�� موته من دون ورثة، هو أن ترث الحكومة ثروته، ال��

كوكب الم��ــــخ �ال�امل.. و�ما أن الحكومة نقلته إ� م�ان لن يرى
ف�ه النور أ�دا.. وهنا فقط قرر أن ي�سلل لمقا�لة (ما��ل).. لن
.. ً

ا عد� �كون وحدە هذە المرة، �ل س�صحب محام�ا وشاهد�
ولسوف يواجه الحراس �حق�قة أن منعهم له ج��مة �عاقب
� من عليها القانون؛ ألنه ل�س من حق الحكومة منع الصحفي��

. � المس�ش��
مقا�لة م��ض ��

�ان محظوظا؛ ألنه أقنع (ج�مس أول�فر �افند�ش) �أن
�كون شاهدە.. �انت للرجل م�انة عظ�مة إ� حد أن األمر لن
�حتاج إ� محام.. لقد شهد أمام المحا�م العل�ا الف�درال�ة عدة
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� �ل مرات، و�قال إن رأسه �حوي وصا�ا ال تقدر �ال�الي��
�ليونات.. �ان �ل�س األب�ض من ذقنه إ� أخمص قدم�ه �ما ال��
ر منظرە (بن) بتمثال الح��ة.. إن الشهود

�
تق�� مهنته، وقد ذك

� هذا العالم، وهم أشخاص يتمتعون
العدول مهنة خاصة ��

�ذا�رة فوتوغراف�ة، ولديهم قوى نفس�ة معينة.. لقد ناقش (بن)
األمر مع المحا�� أوال، ثم اتجها لمقا�لة الشاهد العدل.. و�ما

تق�� القواعد لم يناقشا معه ما يتوقعان أن يراە..

أوصلتهم س�ارة األجرة إ� مركز (ب�ث�دا)، ح�ث أخ�ج (بن)
� مقا�لة المدير.. سألته إن

ة، وقال إنه راغب �� �طاقته للسكرت��
ف �أن ال.. قالت: �ان عندە موعد، فاع��

- إذن أخ�� أن فرصتك محدودة جدا.. ما �� مهنتك؟
قال �صوت عال ل�سمعه الجميع:

- فقط قو�� له إن (�ا�ستون) صاحب (عش الغراب) هنا
� ما��ل ومعه شاهد عدل ومحام، وهو هنا الستجواب (فالنت��

� من الم��ــــخ..
سم�ث) الرجل اآل��

�
أصابها الذهول للحظة، ثم استعادت توازنها، وطل�ت منه ��

برود أن �جلس..

� النها�ة عادت مل�ة الجل�د الجالسة خلف المكتب
��

وأعلنت:
ك��ست) س�قا�لك. - مس�� (ب��

� العام.. مهمته � مع األم�� �ان �عرف أنه أحد الحم�� العامل��
التخلص من الزوار، لذا قال:
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� � العام نفسه.. أنا هنا أمثل الصحافة ومائ�� - أر�د األم��
مليون قارئ.. لو لم �كن بوس�� مقا�لته، أرجو أن تعلنوا هذا
�صوت عال، وقولوا �� سلطت�م القانون�ة للرفض.. إن هناك
� التل�ف��ون المجسم

إشاعات ق��ة تقول إن الرجل الذي ظهر ��
أمس �ان زائفا..

هكذا اضطروا إ� أن �سمحوا له �الدخول مع رف�ق�ه..
� النها�ة �لغوا غرفة

اجتازوا مجموعة من البوا�ات والحرس.. ��
�
معتمة اإلضاءة، ونصحهم الطب�ب المعالج (تانر) �أال �فرطوا ��

األسئلة، ح�� ال �دخل الف�� حالة �شنج.

ا.. �سهل ع� رجل الشارع أن �حسبها - �� ل�ست �ع�
ء �ختلف.. �

�عا، ل�نها ��

)؟ - هل �� ن��ات (ال�اتالي���
- ال أعرف..

ودنا (�ا�ستون) من الفراش، ل�جد أن هناك رجً� شاح�ا
� الجلد

، وقد غطس نصف جسدە �� �
� فراش ما��

�طفو هناك ��
.. وقد نظر لهم، ل�نه لم �قل ش�ئا.. وظل وجهه ال�الس����

.. خال�ا من التعب��

�
ع� قدر علم (بن) �ان هذا الرجل ذاته الذي رآە ��

التل�ف��ون المجسم أمس.. وقّدر أن (ج�ل) الع��زة بنوا�اها
� تهمة �ش��ه سمعة، قد تؤدي �ه إ�

الحسنة قد ورطته ��
اإلفالس..

� ما��ل سم�ث)؟ - هل أنت (فالنت��



5984

- ح�� اآلن..

- الرجل من الم��ــــخ؟
- ح�� اآلن..

� التل�ف��ون المجسم أمس؟
- وهل كنت ��

هنا تدخل الطب�ب:
- ال أحس�ه �فهم مع�� ال�لمة..

ثم سأل (ما��ل):

� العام أمس؟ - (ما��ل).. هل تذكر ما فعلته مع األم��
: �

قال الوجه الم����
ة.. تؤلم.. - أضواء كث��

قال (�ا�ستون):

- فهمت.. هل �عاملونك ج�دا هنا �ا (ما��ل)؟
- نعم..

؟ - هل �مكنك أن تم��
- عضالت ضع�فة..

وا لك كرس�ا متحر�ا، - حسن.. سأعمل ع� أن �ح��
ولسوف تخ�ج وتذهب إ� أي م�ان ت��د.. ألست رجً� حرا؟

� عص��ة:
قال الطب�ب ��

.. �
� أمر م����

- ال أسمح لك �التدخل ��
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�
�ان (�ا�ستون) �فكر �عمق.. من الج�� أن (ج�ل) �انت
ء ما خطأ، ل�نه ال �

مخطئة.. ل�ن ال.. لم تكن مخطئة.. ثمة ��
�ستطيع ت�ينه.

� العام �ضعة أسئلة مثً� - (ما��ل).. أمس وجه لك األم��
� الفت�ات ع� األرض.. م�� رأ�ت فت�ات ع�

سألك عن رأ�ك ��
األرض؟

اختفت االب�سامة من ع� وجه الم��ض.. شخصت عيناە
� ركب��ه إ� صدرە وح�� ، وث�� � ألع�، ثم اتخذ الوضع الجني��

رأسه وث�� ذراع�ه.
صاح الطب�ب وهو يتحسس معصم الم��ض:

- فلتخرجوا من هنا�
قال (�ا�ستون):

� ع� �ل حال.. ل�ن �� سؤاً� واحدا - نعم.. كنا خارج��
لك.. الف�� مسجون هنا، فك�ف وم�� رأى فت�ات؟

- هل تم�ح؟ رأي ممرضات وفت�ات.
- ل�ن ع� قدر عل�� ال يتعامل معه إال ممرضون رجال.

والفت�ات ممنوعات منعا �اتا من الدخول هنا..

- ال تكن سخ�فا.. أنت رأ�ت فتاة معه أمس ع� شاشة
التل�ف��ون المجسم..

هكذا صمت (�ا�ستون) وسمح لهم �اقت�ادە إ� الخارج.
: � الخارج قال له المحا��

��
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� العام س�قاض�ك ما دمت لم ت��� - ال أعتقد أن األم��
ش�ئا.. ل�ن ال �د من دل�ل قوى إذا أردت أن تتعامل مع

إشاعات..
قال (�ا�ستون):

- ك�ف لنا أن نعرف أن هذا هو (ما��ل سم�ث) نفسه؟

- هه؟

ء إال تأ��د الطب�ب و�لمته �
� فراش.. ال ��

- نحن رأينا رجً� ��
� ال ال �ساوى ش�ئا.. إن مهنة هؤالء القوم �� اإلن�ار.. ثم أن��
..( أحس�ه طب��ا أصً�؛ فهو لم ي�د فاهما لمصطلح (�اتالي���

ء ي��د أن هذا هو رجل الم��ــــخ؟ �
هل رأيتم أو سمعتم أي ��

أعلن الشاهد العدل أنه ي��د االن�اف، ما دامت مهمته
انتهت، ل�نه قال لـ (�ا�ستون):

� قدم�ه..
ء كنت أتم�� لو الحظته.. (ال�اللوهات) �� �

- ثمة ��
� (مجلة الشهود).. لو �ان هذا

�� �حث عن هذا الموض�ع ��
الف�� م��خ�ا لوجدت حالة قدم�ه تدل ع� ذلك، ما دام لم

�ل�س أحذي�نا قط، والجاذب�ة هناك ثلث جاذب�تنا..

� بهذا؟ �جب أن نعود إ�
�� - �ا للش�طان� لماذا لم تخ��

.. المس�ش��

� ما دمت � أن�� - ألن هذا ال يتفق مع ح�اد الشهود.. و�ؤسف��
قد ذكرت لك هذا، لم أعد صالحا كشاهد عدل.. �جب أن تجد

ى.. غ��
قال المحا�� وهو ين�ف مع الشاهد:
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� أ�سط الحلول.. أعتقد أن الرجل الذي رأيناە هو
- فكر ��

فعال رجل الم��ــــخ...
� راح (�ا�ستون) �فكر.. ل�س الرج�ع للمس�ش�� سهً�.. مرت��

� يوم واحد.. لن �ستطيع اجت�از الحرس ح�� لو تنكر كعامل
��

أو ممرض.. ول�ن ماذا عن طب�ب؟ د. (نلسون).. طب�ب
� إن �ان هذا هو السفينة.. هو الوح�د الذي �ستطيع تمي��

(ما��ل سم�ث) أم ال..

اتصل من التا��� �دكتور (نلسون)، ل�ن هذا األخ�� لم
� مناقشة الموض�ع ع�

�عطه فرصة.. الرجل لم �كن راغ�ا ��
اإلطالق.

�
جرب االتصال �عدة جهات، و�ان يزداد عص��ة وعدوان�ة ��

�ل مرة.. �ان هذا خطأ فادحا؛ ألن س�ارة التا��� األوتومات�ك�ة
شعرت �ذلك، و��دو أنها تلقت تعل�مات من جهة عل�ا ما؛ ألن
أبوابها انغلقت عل�ه.. وانقطع االتصال �أ�ة جهة.. ثم انطلقت

. �ه إ� جهة مجهولة.. أما هو فلم �عرف إال أنه فقد الو��
 

☆ ☆ ☆
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�انت (ج�ل) قلقة؛ ألن (�ا�ستون) لم يتصل بها ط�لة هذا
ة.. سألت عنه الوقت، وقد �ان رجً� ال تفوته التفاص�ل الصغ��

� الج��دة، فلم تجد من �عرف م�انه.. اتجهت إ� المس�ش��
��

و�دأت تمارس عملها..

�ان أحد األط�اء �جلس أمام شاشة يراقب عليها م��ضة
� فراشها، وقد اندهشت (ج�ل) من �ل

مسنة.. م��ضة ترقد ��
هذا االهتمام �حالة مستقرة أصً�..

غلبها الفضول األنثوي فقررت أن تل�� نظرة ع� العجوز
الحظت أن مفتاحها الذي �فتح �ل األقفال ال �فتح هذا القفل
ك المرقاب، �الذات، وهكذا تحا�لت ح�� أقنعت الطب�ب ب��
ع� أن تتو� �� المراق�ة، وحصلت ع� مفتاح الطب�ب
و�سللت إ� الحجرة.. لم �كن هناك ما ي��ب.. إال أنها ا��شفت
أن هناك حجرة جان��ة.. قررت أن تل�� نظرة داخلها.. ف�انت
� تعرفهما ج�دا.. إنه الرجل � ب���ت�� � عين��

المفاجأة أنها تحدق ��
القادم من الم��ــــخ نفسه�

� الملفق
ء مفهوما.. اللقاء التل�ف��و�� �

لقد صار �ل ��
والمفتاح الذي ال �فتح هذە الحجرة �الذات، والطب�ب المق�م
الذي يراقب ��ل هذا االهتمام حالة ال خطر منها.. لقد نقلوا
، � (ما��ل) إ� هذە الحجرة الجان��ة؛ ل�خفوە عن الفضولي��

واستخدموا العجوز الم��ضة كستار..
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وشعرت �الخطر.. وتذكرت �ل ما ق�ل لها عن أهم�ة
حة � خ�الها صورة ع��ة الم��

وخطورة هذە المعلومات.. رأت ��
تغادر المس�ش�� ل�ال وفيها جثتان ال جثة واحدة...

� وقال: ��ت�� نظر لها �عي��ه ال��
.. أنا أعرفك. �

- أنت أ��
أرغمت نفسها ع� االب�سام، وقالت:

- أنت تحقق تقدما.. أل�س كذلك؟ أنت تزداد قوة.. ل�ن
ّ أن أرحل اآلن.. لقد توقفت ألقول مرح�ا.. ع��

هنا تغ�� تعب�� وجهه إ� الذعر، وصاح:
- ال ترحل�

ّ أن أرحل. - ل�ن ع��
أضاف بثقة مأساو�ة:

- هل آذ�ت شعورك؟ لم أعرف هذا..
- ال.. ال.. ل�ن �جب أن أرحل.. و��عة..

قال �لهجة تق����ة، و�ال تعب�� ع� وجهه:
. �

� معك �ا أ��
- خذ��

. � .. من فضلك ال تخ�� أحدا أنك قا�لت�� � - ال �مكن��
- ال أخ�� أحدا أن أخا الماء �ان هنا؟ حسن.. سأ�ون طي�ا..

لن أخ�� أحدا..
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نظرت إ� ال�اب فأدركت أنه عولج �ح�ث ال �فتح القفل
�
�مفتاح (ال�اس).. إن �ل أبواب المس�شف�ات خاصة ��

الحمامات �سمح للم��ض ب�غالق ال�اب ع� نفسه، ل�نها
�سمح كذلك �فتح ال�اب من الخارج �مفتاح (ال�اس)، لو صار

� حالة ال �سمح له �الخروج.
الم��ض ��

� اقتحم الطب�ب � الوقت المناسب، ح��
خرجت من الغرفة ��

المق�م غرفة الم��ضة، وصاح مغض�ا:

- أين كنت أيتها الممرضة؟ قلت لك أن تظ�� أمام المرقاب
.. وال تتحر��

- لقد تحركت الم��ضة فدخلت �� أتفقدها.. ل�ست هذە
� ع� � تطوعت بهذا.. فلو كنت تلوم�� ، ل��� � الم��ضة مسئولي��

ف العام. العنا�ة بها، �مكننا أن �سأل الم��
- هه؟ ال.. ا��� الموض�ع.. فقط ال تت�ل�� عن هذا..

� لن � �ها: لن أت�لم.. �مكنك أن تراهن ع� أن��
قالت ��

أت�لم.. ول�ن ماذا أفعل �عد هذا؟ �ا ل�ت (بن) موجود.. هل هو
ك � وجدانها: (بن) لن ي��

ا�د �� � � �ان ي�� ي�ناول الغداء؟ ل�ن ال�ق��
ها ب�ت�جة مقا�لته للرجل من الم��ــــخ.. ال�لدة من دون أن �خ��

� ح�اة �ل إ�سان لحظة �كون عل�ه فيها أن �ضع
هناك ��

ح�اته وم�اس�ه مقا�ل هدف غ�� مؤكد.. ومن يرفض هذا
.. وقد قا�لت (ج�ل التحدي �كن مجرد طفل كب�� ال أ���
بوردمان) تحديها الخاص الساعة 3:47 مساء و�� تقنع أحد
الزوار �أنه ال �ستطيع اصطحاب �لب لغرفة الم��ض ح�� لو

�ان األمن قد سمح له بهذا..
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� جالسا �عد ان�اف (ج�ل).. �ان سع�دا؛
�ان الرجل الم����

ألن (أخاە) وعدە �أن �عود.. �ان بوسعه أن ي�تظر وال �فعل
ش�ئا، ر�ما لعدة أعوام لو اقت�� األمر.. ما �ان الم��خيون
ل�فهموا ع�ارات مثل (الوقت متأخر أ��� مما تظن)؛ ألنها ال
مع�� لها �ال�س�ة لهم، وال ع�ارات من قب�ل (العجلة تجلب

ح للسمكة ك�ف �سبح.. ء مفهوم، �أنك ��� �
الخطأ)؛ ألنها ��

لما انفتح ال�اب ثان�ة ودخلت (ج�ل) أصابته الدهشة؛ ألنه
لم يتوقع أن ال�اب هو �اب.. ل�نه فهم هذا ��عا.. وترك نفسه
� ظروف

� �حسها �لما قا�ل أخوة الماء أو - �� لمشاعر الراحة ال��
خاصة - ال��ار. ناولته (ج�ل) لفافة، وقالت له:

- ال�س هذە� ��عة�

فلما وجدته ينظر لها �ال فهم، اضطرت ألن �ساعدە.. �ان
�ع ث�ا�ه وتضع تلك الث�اب عل�ه.. �ان �ل�س جل�اب عليها أن ت��
�ع هذە الث�اب اآلن، ل�ن .. �ان بوسعه أن ي�� � مس�ش�� وخف��
� ت��دها (ج�ل).. وقد راق له الجلد الم��ف ل�س �ال�عة ال��
ك له فرصة الذي شدته (ج�ل) حول رجل�ه، ل�نها لم ت��
اإلعجاب.. لقد أل�سته ث�اب الممرضة ��عة.. لم تكن هذە
الث�اب تخصها، �ل تخص ممرضة أ��� حجما.. لم �كن
الحذاءان بهذە السهولة؛ ألنهما ض�قان �ما أنه ظل �جد
� هذە الجاذب�ة.. ثم أل�سته (ال�اب)، وقالت إن

ا �� الوقوف عس��
، ل�ن من الممكن قبول هذا الطول.. ولم �فهم ما شعرە قص��
ت��د، وقرر أن �ط�ل شعرە اآلن، ل�ن وجد أن الوقت غ�� �اف

لهذا..
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ّ ال�الم، فال تت�لم أنت أ�دا.. - واآلن لنمض.. س�كون ع��
فقط لو كنت تعرف أ�ة صلوات فلتتلها�

- صلوات؟
- ال عل�ك.. فقط تعال وال تت�لم..

واقتادته من �دە ع�� الردهة.. فلم ي�د أن أحدا �الحظ..
� رؤى لم �ستطع أن يركز عليها أو

وغرق (ما��ل سم�ث) ��
�فهمها.. م�� وراءها و�اد يتع�� لو لم تمسك �ه.. أخذته إ�
� �أس عن تا��� طائر، ب�نما

المصعد فالسطح.. �انت ت�حث ��
� لم يرها منذ غادر � استمتاع ولهفة إ� السماء ال��

هو ينظر ��
الم��ــــخ.. سماء (واشنطن) الزرقاء الصاف�ة ع� غ�� العادة..
المش�لة �� أن موعد ان�اف الممرضات فات منذ ر�ــع ساعة،
.. هنا تط�ع مراقب السطح   و�التا�� لم تعد هناك س�ارات تا���
وقد عرفها  �أن �منحها س�ارة تا�� استدعاها للدكتور

(في�س)..
� لهفة:

قالت له ��

� ورطة.. هذە ابنة ع� (مادج)، وقد
- شكرا لك.. فأنا ��

� الحنجرة.. �جب أن آخذها للب�ت حاً�..
أص��ت �التهاب ��

، وضغط ع� األزرار طال�ا شفرة ب�ت أوقف س�ارة التا���
� �عرفها، ثم تن� ل�سمح لهما �الركوب. (ج�ل) ال��

، وأراد أن يوجه لـ (أخ الماء) رسالة � التا���
جلس (سم�ث) ��

جمها، شكر، ل�نه اس��عد أ��� اإلجا�ات؛ ألنه ال �عرف ك�ف ي��
� النها�ة راقت له ع�ارة ال �أس بها:

و��
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� عش واحد.
- فلينم ب�ضنا ��

� خي�ة أمل أنها لم تفهم.. أ��� من مرة أثار ارت�اك
والحظ ��

أو خوف الناس، ب�نما �ان هدفه هو أن ي�عث فيهم شعور
االندماج.. جرب من جد�د:

ك. ّ ُعشُّ � وُع��
ّ ك ُع�� - ُعشُّ

اب�سمت (ج�ل) هذە المرة، وقالت:

� أفهمك ج�دا، ل�ن هذا أرق - ع��زي.. لست واثقة من أن��
عرض تلقيته منذ زمن.. ول�ن فلت�تظر قل�ً�، ألننا غارقان ح��

� المتاعب.
اآلذان ��

ء �فهمه �
لم �فهم �ل ما قالته سوى أمر االنتظار، وهو ��

� وراح �ستمتع �مشاهدة العالم من الجو،
�� �ديه�ا.. لذا اس��

ب من ء لم يتح له من ق�ل. أدركت هنا أن التا��� �ق�� �
وهو ��

شقتها. لم تكن تعرف ش�ئا عن أسال�ب البول�س، ل�نها عرفت
�قينا أن هذا هو آخر م�ان يناسبها أن تكون ف�ه. سوف �جد
البول�س �صماتها، ولسوف �جدون من �شهد ع� أنها �انت
؛ لمعرفة أين هناك، ول��ما �ان بوسعهم تف��ــــغ رحلة التا���
ذه�ت �الض�ط؛ لهذا ضغطت ع� األزرار لتمحو وجهتها
، �ط ذا�رة التا��� السا�قة.. لم تعرف إن �ان هذا �مسح ��

ل�نها لن تجازف.

أصدرت أوامرها للتا��� �� يتجه إ� شقة (بن).. �انت
تعرف الشفرة الخاصة �فتح ال�اب، ل�نه لدهشتها لم �ستجب..
ها بها� هكذا قررت أن تنادى لقد غ��ّ (بن) الشفرة ولم �خ��

ة لعله �كون �الداخل: م�ا��
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- (بن).. هذە أنا (ج�ل)�

� �ور أن هذە �� الشفرة
لدهشتها انفتح ال�اب.. وأدركت ��

الجد�دة�

�
ة جدا �� دخل (سم�ث) وراءها، وقد �دا أن هناك أش�اء كث��

شقة (بن) ال �ستطيع اس��عابها فورا. و�انت النافذة أول ما لفت
ض أنها واحدة من نظرە، ل�نه لم �عرف أنها نافذة، �ل اف��
� � وطنه.. ال�د أن فنانا عظ�ما ب��

� �ان يراها �� الصور الح�ة ال��
هؤالء القوم هو الذي رسم هذە الصورة المتحركة. ع� األرض

�ان هناك عشب صنا�� جم�ل �ستعمله (بن) كد�كور.

؟ �
- لماذا أنت مهموم �ا أ��

� دهشة.. الرضيع ال�ا�س ال �درك مجرد وجود
نظرت له ��

ء.. �� ال تعرف �الض�ط �م قانونا �
ء خطأ.. ال �عرف أي �� �

��
خرقته، ل�نها تعرف أنها اصطدمت ب�رادة القوم ال��ار..

الرؤساء.. الذين �أخذون القرارات.

� الث�اب كقطة
�ع ث�ا�ه فلم �ستطع، وتورط �� حاول أن ي��

� �كرة خ�ط.. هكذا اضطرت ألن �ساعدە.. �انت
ة �� صغ��

ممرضة، وقد اعتادت رائحة القذارة، ل�نها  �ممرضة  �انت
تعشق الماء والصابون.. و�ان من الواضح أنه �حاجة للحمام،
ت ق�ل أن تعط�ه �عض ث�اب (بن).. مألت له المغطس واخت��
ل.. هذا ماء.. أخوە �طلب منه � حرارة الماء، ثم طل�ت منه أن ي��
ف العظ�م.. � العالم نال هذا ال��

طقوس الماء.. ما من أحد ��
و�رغم أنه لم �عتد الماء، فإنه �ان �عرف الحق�قة: أخوە ال

�خ�� أ�دا..
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� المغطس.. هنا أثار رعبها أنه غاب �ل�ة تحت
غاص ��

الماء.. مدت �دها ترفع رأسه فوجدت أنه سا�ن �الجثة.. ال هو
لم �غرق.. ال أحد �غرق بهذە ال�عة.. هنا فتح عي��ه..

؟ - هل أنت �خ��
.. �

- �خ�� �ا أ��

�ــها، ثم مد ثم مد �دە المكورة وتناول جرعة من الماء و��
� دهشة:

�دە لها.. صاحت ��
�ه أ�ضا� ب ماء استحمامك� أنا لن أ�� - ه�ه� ال ���

ته �الج�ع، مما جعلها تلمس شفتيها �الماء.. ثم أصابتها ح��
� عص��ة:

قالت له ��

- هل أنت راض؟ لو أردت كوب ماء سأجل�ه لك، ل�ن ال
.. تضيع وقتا أ���

ت له الث�اب الجافة.. و��نما هو ف�غ من حمامه، فأح��
�ستعد الرتدائها، دوى الصوت من الخارج:

- افتح ال�اب�

أصابها الهلع.. هلع لم �شعر �ه منذ توقف قلب الم��ضة
أثناء تلك الجراحة.. هل بهذە ال�عة؟ إذن هم �عرفون أن أحدا
هنا.. ل�ن هل هم متأ�دون من وجودها؟ ال �د أن التا���

� قد و�� بها.. اللع��
اتجهت إ� الصالة وهتفت:

- من؟
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- افت�� �اسم القانون�

طة؟ - أي قانون؟ هال رحلت ق�ل أن أ�لغ ال��

طة.. هل أنت (ج�ل بوردمان)؟ - نحن ال��

وق�ل أن تج�ب رأت دائرة من الحمرة حول قفل ال�اب.. ثم
.. � تحول األحمر إ� األب�ض.. وانفتح ال�اب لتجد أمامها رجل��

تراجعت للوراء وصاحت:

- أين أمر التفت�ش؟؟؟ أر�د أن أرى أوراق�ما، و�ال أ�لغت
طة بهذا االعتداء.. ال��

: � أزاحها أحدهما جان�ا، و�ان �فوقها ضخامة مرت��

�
ة.. نحن ن��دە هو.. ال تضا�قينا و�� - نحن ال ن��دك �ا صغ��

هذە الحالة ل��ما ت�فنا معك برفق.
ودخل أحدهما إ� الحمام، ثم جاء صوته:

- إنه هنا..

ثم خ�ج وهو �قتاد (سم�ث) وذراعه خلف ظهرە، وحاولت
ض، فصفعها الرجل األول الذي �ان �د� (ج�ل) أن تع��
(جو�سون). �ان هذا خطأ قاتً� منه أن �صفعها أمام (سم�ث)..
� وهن،

ح�� هذە اللحظة �ان (سم�ث) ود�عا مسالما �قاوم ��
�

�أنه �لب �حاول التملص من صاح�ه الذي يرغمه ع� الم��
فوق العشب. ل�نه وقد رأى أخا الماء ُ�صفع، تملص وحرر

نفسه، ثم مد �دە إ� (جو�سون).
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� أي م�ان.. لم
فجأة لم �عد (جو�سون) هناك.. لم �عد ��

تعد الغرفة تحت��ه.. فقط �قا�ا العشب ح�ث �انت قدماە
تان.. ونظرت (ج�ل) إ� الفضاء الذي �ان ف�ه، وشعرت ال�ب��

.. �أنها موشكة ع� فقدان الو��

� فمه ثم أغلقه.. وسأل �خشونة وهو ينظر
فتح الرجل الثا��

إ� (ج�ل) ال إ� (سم�ث):

- ماذا فعلت �ه؟ ما �� هذە الح�لة؟ هل هو �اب مص�دة أم
ماذا؟

- ال أعرف..
أخ�ج مسدسا من جي�ه وص��ه نحوها:

.. � هنا ب�نما أخذە م��
.. ا��� - ال تحاو�� ح�لة كهذە م��

 

رأى (سم�ث) الرعب ع� وجه (ج�ل).. و�ان قد رأى السالح
الناري من ق�ل.. هذە �� لحظة التحرك.. لحظة أن �جد التأمل
فعال الزما من أجل النمو.. لقد علمه ال��ار القدا� ج�دا.. مد

� اللحظة التال�ة لم �عد هذا األخ�� هناك..
�دە نحو الرجل، و��

ثم استدار (سم�ث) إ� أخ�ه.. �انت تغ�� وجهها وت�خ..
� �غطيها شعر �أنه أخطأ، ومن ثم انزلق ب�طء إ� األرض ال��

.. � � ش�ل جن��
العشب، وتكور ع� نفسه ��

� خطر..
ء ف�ما عدا أن هناك م��ضا �� �

�س�ت (ج�ل) �ل ��
ركعت جوارە وتحسست ن�ضه فلم �شعر �ه.. لم �شعر بوجود
تنفس.. ألصقت أذنها �صدرە، فخ�ل إليها أنها �سمع (الب
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�ة �ة كسول تليها �� ة لخفق القلب.. ل�ن ��� � داب) المم��
أخرى �عد خمس ثوان.. ذكرها هذا بتفاعالت (اال�سحاب
ات � محا��

 بهذا العمق قط ح�� ��
ً
).. ل�نها لم تر ِسَنة �

االنطوا��
.. سمعت عن �عض فقراء الهنود التخدير �التن��م المغناط���

� حالة كهذە..
الذين �ستط�عون الدخول ��

حاولت أن توقظه ��ل ش�ل ممكن.. ح�� العصب الحساس
� كوعه لم �ستجب.

��

ة �انت تخص هكذا دخلت غرفة النوم، وانتقت حقي�ة كب��
(بن).. الحظت أن الحقي�ة بها منامة وم�شفة وأش�اء أخرى
� لسفر فورى خارج

� �عدها الصح�� تو�� �أنها الحقي�ة ال��
المدينة.. �دل هذا ع� أن (بن) لم �سافر.. �كث�� من الجهد
� أن تدس جسد (سم�ث) النح�ل الخف�ف داخل

نجحت ��
الحقي�ة، ثم راحت تدفعها دفعا ع� العجالت نحو ال�اب.

ان �قف هناك ورأى الحقي�ة العمالقة �ان أحد الج��
فسألها:

� هذە الحقي�ة؟
- ه�ه �ا أختاە.. ماذا ��

- جثة..
قال مغمغما:

- نعم.. �الفعل.. إن من �سأل سؤاً� سخ�فا ينل إجا�ة
سخ�فة..

☆ ☆ ☆
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�
الجزء الثا��

عن إرثه المخالف للطب�عة
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� حالته المعتادة، �ان
�ان ال�وكب الثالث من (سول) (5) ��

� خمس عل�ه اليوم 230,000 ألف شخص أ��� من ال�ارحة، و���
ت��ليونات أر�� �انت هذە ال��ادة طف�فة ال تالحظ.

� عام االتحاد تناول جناب عظمته (جوزف إ. دوجالس) أم��
العال�� للوال�ات الحرة (6) إفطارە المكون من (األومل�ت)،
� تعاسة: لماذا ال �حق للمرء الحصول ع� قدح قهوة

و�ساءل ��
� أعدها م هذە األ�ام؟ أمامه �انت صحف الص�اح ال�� مح��
� ��ــــع.. تتدفق عل�ه

.. و�ان لد�ه ماسح ضو�� ً
الن��تجيون ل��

ال�لمات �لما نظر بهذا االتجاە. ل�نه اآلن لم �كن �قرأ، �ل
� رئ�سته ع�� المائدة. يتحا�� عي��

� لم تكن تقرأ، ل�ن لديها طرقها لمعرفة سألته زوجته ال��
المعلومات:

ء �قلقك.. وأنا لم أرق�ك وأهدهدك �
- (جوز�ف).. ثمة ��

� سنة �ال مقا�ل.. أعرف وأغسل جوار�ك لمدة خمس وثالث��
� ذهنك.

ء �� �
� �كون هناك �� ح��

ة، و�ساءل: ك�ف قادته إ� توقيع هذا العقد � ح��
نظر لها ��

ته؟ القصة أنه �ان غ�� القا�ل للفسخ معها منذ �انت سكرت��
� ذلك الفندق، لذا تزوجها ��

�حاجة لضغط نفقات اإلقامة ��
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.. ط�عا قصتها �انت � � غرفة واحدة �دً� من غرفت��
�ق�ما ��

ا، وهو لم �كن �ملك الشجاعة �� �عارض الروا�ة تختلف كث��
الرسم�ة عن لقائهما.

� هذا؟ .. ول�ن لماذا تقول�� � - لم أنم ج�دا أمس �ا حب�ب��

)؟ .. ترى ماذا جل�ه لك (براد�� - حدس األن��
- لقد فقدنا ذلك الم�سول (سم�ث)..

- الرجل من الم��ــــخ؟ هذا غ��ب� ك�ف فقدتموە؟

تنكر �امرأة� والمش�لة �� أننا ال �ستطيع أن نعلن رسم�ا أننا
فقدناە..

�
- �جب أن تجدوە.. ق�ل أن �جدە منافسوك الس�اسيون ��

).. لو احتجتم إ� قتله فاقتلوە� تذكر أنه ل�س �
�� (االئتالف ال��

مواطنا ع� اإلطالق.. ول�ن.. لن أضيع الص�اح �له أناقش
ال�ديه�ات معك.. انته من إفطارك، وامسح هذا الب�ض عن

شفت�ك..

ان�فت وجلس هو وحدە �فكر.. لم �كن ل�سمح ألحد
ب��ذاء ذلك الشاب من الم��ــــخ.. نعم هو مزعج، ل�نه شاب وديع
لط�ف، ولو رأته (أج�س) - الزوجة  لحرك فيها روح األمومة..
ل�ن هل �� لديها؟ ت�ا� �ل ال�ساء لديهن غ��زة األمومة.. العلم
ون).. � قالب (إ�فيتا ب��

برهن ع� هذا.. �انت زوجته تع�ش ��
فته �أن �سم�ه تتظاهر �أنها صنعت ذلك الرجل الذي ��
(زوجها).. و�انت تؤمن أن ع� الرجال أن �حموا العالم.. وع�

ال�ساء أن �ح�من الرجال..
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☆ ☆ ☆
 

� أمور ال تعرف
ب�نما �انت م�� (دوجالس) تت�لم �ح��ة ��

� العلوم
عنها إال القل�ل، �ان (ج��ال هارشو) (7).. دكتوراە ��

فا ومؤلفا خارقا للعادة.. وكذلك � الطب، وذواقة م��
ودكتوراە ��

� حمام
هو فل�سوف �شاؤ�� محدث neopessimist يتمدد ��

� (بوكونوس)، �حك الشعر الرمادي ال�ث ع�
� ب�ته ��

الس�احة ��
�
اته الثالث الال�� � حمام الس�احة �انت سكرت��

صدرە، جوارە ��
� ال�فاءة والجمال، وجوارە �ان م�كروفون صغ�� �جمعن ب��

� مكت�ه.. �انت هذە ط��قته إلعطاء
يتصل �جهاز اإلمالء ��

ال. � � العادة �ان �فضل االستعانة ��ات�ة اخ��
مذكرات، ل�نه ��
صاح ينادي:

- أول الصف�
قالت الفتاە (آن):

� سأتو� األمر.. - ل�س هذا دوري، ل���

� الب�ت
كن يت�لمن معه �ح��ة ور�ما بوقاحة.. �ل الخدم ��

�انوا كذلك.

�
و�عان ما خرجت من حمام الس�احة، وجففت �ديها ��

م�شفة هناك، ثم راحت تص�� له. لم تكن محتاجة إ� ال�تا�ة؛
ألن ذا�رتها فوتوغراف�ة.. قال لها:

.. عن قطة ت�سلل إ� دار - لدى قصة ممتازة خطرت ��
د والج�ع �اإلضافة إ� ع�ادة �حثا عن الدفء.. إنها �شعر �ال��
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أن لها مخل�ا مهشما..

- ما اسم ال�اتب الذي أستخدمه؟

� ع�
- م م م� فل�ستعمل (مو� وادزورث) ثان�ة.. ولتطل��

.. القصة (المعلف اآلخر).. وت�دأ القصة �ما ���

� �دأت و�دأ �ح�� وهو يرقب �اهتمام ورضا الدم�ع ال��
ت�ساب من عي�يها..

ة � القصة األخرى مع السكرت��
�ان ع� وشك ال�دء ��

� جاء صوت مك�� الصوت �قول: �ام)، ح�� (م��
� ت��د أن تراك.. ومعها جثة. - ثمة امرأة ع� ال�اب الخار��

� األمر، ثم قال:
فكر قل�ً� ��

- جم�لة؟
- نعم..

؟ - إذن لماذا تضيع الوقت؟ لم ال ترسلها ��

ب.. وداخل الس�ارة �انت ة تق�� �انت هناك س�ارة صغ��
(ج�ل)، وجوارها شاب �قود الس�ارة..

قال (ج��ال):

- ول�ن أين الجثة؟
قالت (ج�ل):

- ال جثة.. لقد سمعت من (بن) أنك..
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.. ثم غطت وجهها ب�دها، و�دأت ت���
� بها، ثم اتجه إ� الس�ارة.. اته أن �عن�� هدأها وأمر سكرت��

� رفعها وقال:
�انت هناك �طان�ة ع� المقعد الخل��

- هناك جثة فعً�.. حرارة هذا الف�� أقل من حرارة الجو..
التصلب غ�� معتاد..

� ع� إخراجه من هذا المقعد..
- ل�س ميتا.. فقط ساعد��

: ، وراح �ص�� أخ�ج السماعة ووضعها ع� صدر الف��

- أخ�� أنك مخطئة.. إنه م�ت فعً�.. �ا �� من قرد (�ابون)
.. الدرج � � غرف��

.. هاتوا �� حقنة من الدواء �� � إنه �� � غ��
األ��..

� رعب:
قالت (ج�ل) ��

- ال.. ال م�شطات للقلب �ا س�دي.. آسفة فأنا ممرضة
فقط، ل�ن أعرف الحالة ج�دا..

� لست إلها.. ومنذ ع�� � سنة عرفت أن�� - م م.. منذ أر�ع��
� لست (أ�قراط) كذلك.. ماذا ت��ن أن نفعل؟ سنوات عرفت أن��

، وراحت تدل�ه برفق.. وراحت تهمس: جلست جوار الف��
. �

- هلم.. أفق.. أنا (ج�ل) أخوك الما��

لدهشة الطب�ب �دأ الجسد يتحرك.. تحرك الصدر.. ثم
أطلق تنه�دة عظ�مة وفتح عي��ه.. نظر لـ (ج�ل) واب�سم
اب�سامته الطفول�ة. وهكذا �عد قل�ل تمكن (ج��ال) من أن �ضع
ته (ج�ل) �أنها قادمة من طرف � الفراش.. فقط أخ��

�� � الم��ض��
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(بن �ا�ستون)، وأنه قال لها إن بوسعها الثقة �ـ (ج��ال).. (بن)
�
ا �طاردها.. ثم راحت �� ء يؤكد أن د�� �

مختف اآلن، و�ل ��
ة النعاس الم��ــــح، فاب�سم الطب�ب.. ما زالت هناك أمور مث��
� هذە الح�اة، �دً� من الملل الرمادي الذي �كسو �ل

شائقة ��
ء. �

��
هتف الشاب الذي جاء مع (ج�ل):

- هل هذا فعال هو الف�� من الم��ــــخ؟

- فلتدع هللا أال �كون هو.. ألنه لو �ان هو وعرفوا عالقتنا
�الموض�ع، فلسوف �ستج��وننا �مشعل نار..

�عد نوم هادئ م��ــــح، صحت (ج�ل) من نومها، فأدركت أنها
� �ان نظ�فة تل�س ث�ا�ا جد�دة، واضح أنها تخص تلك الفتاة ال��
ة األخرى (دور�اس) �ام). و�انت السكرت�� الطب�ب يناديها (م��

�كو). متكورة ع� مقعد ت�سج (ال��

رأت (ج�ل) فاب�سمت لها. جاء الطب�ب �اسما �دعوها إ�
ة إنها ال � ح��

العشاء، وسألها عما إذا �ان الف�� �أ�ل، فقالت ��
تعرف..

ى إن �ان ي��د أن �أ�ل أم ال.. أو نرسل له - ال عل�ك.. س��
� حر �فعل ما ي��د.. إ� أن � بي��

ص�ن�ة إ� غرفته.. �ل شخص ��
ّ � الشارع.. وأ�ون شا�را لو أطلقت ع��

ي فأقذف �ه �� أفقد ص��
(ج��ال) فقط �ال لقب (دكتور).. �المناس�ة.. ماذا يهمك من
؟ هل تحب�نه؟ إنه ف�� وأنت فتاة، وهذا ترت�ب أمر هذا الف��

جم�ل �ما ت��ن..
� دهشة، وقالت:

نظرت له ��
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� خطر
، وأن ح�اته �� � - ال.. فقط �دا لـ (بن) أن الف�� سج��

لذا قررت أن أنقذە.. قال (بن) مرة إنك الشخص الذي �ستطيع
استعادة حقوقه.

�ــــح لالهتمام من غ�� س�ب.. ت�دين �� - هم م م.. ال أس��
فتاة طب�ع�ة تعمل غددها ج�دا.. ال �د أن الموض�ع يتعلق
�الف�� أو (بن).. ال �د للمرء من أن يتفهم دوافعه ج�دا.. وهكذا

ا.. ا صائ�� يتخذ قرر�
فكرت قل�ً�، ولم تدر ما تقول.. فقال لها:

.. أنا ال أ�ا�� لحظة - �ال�س�ة لما �عتقدە (بن) فهو مخ��
� الم��ــــخ،

.. ال أعتقد أن له حقا �� �الدفاع عن حقوق هذا الف��
، ولو �ان الف�� سع�د الحظ � وأعتقد أن هكذا �له هراء محام��

عوا منه هذە الحقوق.. لن أدافع عن حقوقه.. � الن��
- آسفة.. إذن �جب أن أرحل..

.. �ال�س�ة للدفاع عن حقوق ف�� من - أنت أسأت فه��
� ذرة.. ل�ن �ال�س�ة لم��ض وض�ف

�� � الم��ــــخ، فاألمر ال �عني��
ة ي��د.. ، فاألمر �ختلف.. �مكنه أن ي��� هنا أ�ة ف�� � � بي��

��
�ان (ج��ال) من الطراز الذي يؤمن �أن معظم ال���

صالحون للقم�ص عد�م األ�مام، والصدمات ال�ه���ة،
فانا) من زمن وحمامات الماء ال�ارد. وقد تعلم أن �صل إ� (ال��
� من الوجود �أنه أحد فقراء

� �ته فتال��
�ع�د.. غاص ��

الهنود..

ته (دور�اس) فلما اخت�� بنفسه �عد العشاء نادي سكرت��
وقال لها:



6006

� كنت طف�ل�ا عد�م النفع والق�مة ط�لة � أن�� - تعرف��
ة.. � عاما األخ�� الخمسة والثالث��
ء �عرفه الجميع.. �

- هذا ��

� منه � دلوا من الماء ال�ارد وأل�� �ه فوق (دوك)، واطل��
- ها��

�ح�� �� جهاز تل�ف��ون مجسم.. �جب أن أتابع األخ�ار أوال
� هذا

�� � � اس��دال �لب ��ل العامل��
� أفكر جد�ا �� فأوال.. إن��

الب�ت.. ثم أطلق الرصاص ع� ال�لب.. لو لم �ستطع (دوك)
.. و��دأ ��

� تدب�� جهاز تل�ف��ون، فل�حدد اتجاها �غادر �ه م��
� ف�ه.

الم��
ثم تذكر ش�ئا فقال لها:

ة.. اختاري لل�ات�ة اسما ي�ت�� �حرف a.. مثل - القصة األخ��
(أنج�ال).. هذا يو� للقارئ �أن جسم صاح�ه االسم جم�ل..

ن الخ�ال.. � ي�ت�� اسمهن �حرف a.. ي��
الفت�ات الال��

� غ�ظ:
قالت له ��

..a تقول هذا ب�نما ال توجد واحدة منا ي�ت�� اسمها �حرف -
�ا لك من قملة�

� �� عالمة � الفوض��ة ال��
� هذە الل�لة �شعر برغ�ة ��

�ان ��
� النظام و�تحداە..

ب رأسه �� .. أن ��� الم�الد ألي أم����

�عث ف�ه هذا �شوة لم �شعر بها من ق�ل ط�لة ح�اته
 

☆ ☆ ☆
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ع� كوكب الم��ــــخ لم تكن الح�اة خال�ة من العمل، �ان
ع� الس�ان أن �عنوا �كوكبهم، هناك ن�اتات �جب أن تعرف
، و�جب أن � م�� وأين تنمو، الحور�ات �جب أن �جمعن و�خص��
�جمع الب�ض الناتج، و�تم التفك�� ف�ه والتع�د له؛ ح�� ينضج.
�انت �ل الحور�ات إناثا، أما ال�الغون ف�انوا ذكورا، هذە أش�اء
� يوم�ا، هه مرت�� � مهمة ل�نها ال تختلف عن أخذك ال�لب لت��
ل�ست هذە ح�اتك.. ل�ن لو رآها واحد من الم��ــــخ لحسبها

كذلك، ولحسب أنك تعمل ع�دا لل�لب.

� للح�اة الواع�ة، ل�نهما � ش�ل�� �ان �ل من ال��� والم��خي��
� تح�م � �ام�� االختالف، إن قطب�ة (رجل امرأة) ال�� سل�ا س��ل��
، ال �مكن أن توجد ع� الم��ــــخ ولم �كن الزواج ح�اة ال���
� �سفن رون األرضي��

�
محتمً�، �ان ال��ار ضخام األجساد �ذك

عة عمالقة.. و�انوا قل��� الحركة، ل�نهم �انوا �ش��� تحت أ��
، الحور�ات كن كرات سمينة مغطاة �الفراء.. ولم �كن التفك��
� صحف، ل�انت ء �حدث تق���ا، فلو �ان لدى الم��خي�� �

��
� جدا، إال أنه مؤخرا حدث � �افيت��

� �ل قرن أر��
ط�عتان ��

� لقاء
ش�ئان مهمان، لم �كن الم��خيون يرون ش�ئا جد�دا ��

األجناس األخرى، فقد حدث هذا من ق�ل ولسوف �حدث
ثان�ة، عندما يتم اس��عاب الج�س اآلخر (حوا�� ألف سنة

أرض�ة) �مكن وقتها اتخاذ قرار مناسب.

ما حدث هذە المرة هو أن القدماء ال��ار قرروا أن يرسلوا
(الرجل) ل�فهم كنه ال�وكب الثالث، ثم وجهوا ان��اههم إ�
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أش�اء أ��� أهم�ة مثل الفنون، و�انت فنون هؤالء نوعا من
العواطف واالنفعاالت المح�شدة معا، سمها شعرا أو موس�قا ال
� األح�اء � ينقسم إ� جزأين: فن ال�الغ�� يهم، �ان فن الم��خي��
و�ان أقرب إ� التطرف وال�دائ�ة، وفن القدماء ال��ار الذي �ان
ات معينة صارت لها أهم�ة محافظا ومعقدا، و�انت هناك خ��
ش�ه دي��ة عندهم �عد �ل هذە القرون، مثً� ذكرى معرفتهم
لس�ان ال�وكب الخامس، وك�ف دمروهم ثم ع�دوهم �عد هذا،
� فلم يبق لهم من أثر إال �عض ال���ك�ات، �ان هناك عمل ف��

�مثل هذە الذكرى، ل�ن الفنان الذي صنعه (تحلل).. انهمك
د ط��ً�، و(تحلل) ح�� إنه صار من � ال��

�عمله ف�� نفسه ��
المستح�ل التهام جثته..

� ما��ل سم�ث) ال �شغل وع� ال�وكب الثالث �ان (فالنت��
ذهنه بهذە األمور، ل�نه �عرفها �ما �عرف أي تلم�ذ عندنا قصة
تدم�� (طروادة Troy) وهبوط الحجاج ع� صخرة (�ال�ماوث
Plymouth)، �ان قد تل�� تعل�ما خارقا �فوق �ل رفاقه.. فقد
أراد القدماء ال��ار معرفة ال�م الذي �مكن أن يتعلمه هذا
ە أن � (ج��ال)، الذي أخ��

الغ��ب، لقد وجد أخا ماء عظ�ما ��
بوسعه معرفة ال�ث�� عن هذا العالم لو تعلم القراءة، لذا كّرس
ك يوما �امال لتعلم القراءة �مساعدة (ج�ل)، لقد اضطرە هذا ل��
� حمام الس�احة، و�� متعة ال توصف �اإلضافة إ� ما

الس�احة ��
تمنحه من �شوة دي��ة، �ان ذا قدرة خارقة ع� ال�قاء تحت م�اە
�
ات ال �مكن تصد�قها، و�ان �ق�� الل�ل �� حوض المغطس لف��

�طان�ة ��عة ال تصدق، �ال�س�ة له لم تصفح الموسوعة ال��
.. ولم �

� ال�تب حق���
ء �� �

�كن هناك ما �د� (خ�ال).. �ل ��
�ستطع قط تصور أن (روميو وجول�ت) ال وجود لهما.. �ل �ان
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، و�ان ) �� كتب تار�ــــخ ال أ��� يتصور أن م�ح�ات (شكسب��
� (ق�اسه) �أن

� فضول.. ل�نه لم �فكر قط ��
(ج��ال) يراق�ه ��

�جرى عل�ه دراسة �األرقام والمنحن�ات.. �ان (ج��ال) �ملك
تواضع العلماء، وقد وجد أنه من السخف أن تق�س ش�ئا وأنت

ء عن هذا الذي تق�سه. �
ال تعرف أي ��

لماذا لم �أت رجال الحكومة هنا؟ هل هم أغب�اء إ� حد
؟ وخطر عدم قدرتهم ع� اقتفاء أثر فتاة تجر رجال فاقد الو��

له أنهم ر�ما يراقبون ب�ته اآلن� وقد ضا�قته هذە الفكرة�

الحكومة ثالثة أر�اعها تطفل ور�عها غ�اء.. ل�ن اإل�سان ال
�ستطيع االستغناء عن الحكومة إال لو استطاع االستغناء عن

م�انه الغل�ظ، ثم أين ذهب ذلك األحمق (�ا�ستون)؟
� ال�حث عنه، ل�نه أقنعها �غ�اء الفكرة..

�انت الفتاة تفكر ��
� �مخ�� خاص و�� ال تملك ماً�؟ ك�ف �ستع��

، خاصة مع مفهومه �ان (ج��ال) قد �دأ �حب الف��
– (discorpora�on فقدان االتحاد) الم�سامح ال�س�ط عن
�
ته أنك ستطهوە للعشاء لشكرك �� �ما �س� الموت - فلو أخ��

ف، وهذا �ختلف عن مفهوم (غ��زة الموت) حرارة ع� هذا ال��
الفرو�دي وعن كون الح�اة ال تطاق، �ل هو أقرب لتعب��
(س��ف�سون): سع�دا عشت وسع�دا أموت.. وأسلم نف��

. ي�دو أن (ما��ل) �عرف فعال ما يت�لم عنه. � حامال وصي��

فقط �ان يث�� غ�ظه محاولة (ج�ل) تعل�م الف�� اإلت�ك�ت
وقواعد السلوك.. و�ان �قول لها:
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؟ لماذا تعلمينه ق�م - لماذا ت��ن ع� إفساد هذا الف��
الط�قة المتوسطة ال�ئ��ة؟ هذا الف�� جاء من ثقافة مختلفة،
� تح��له إ� �سخة ك��ون من �ل واحد آخر من وأنت تحاول��
ء ع� هذا ال�وكب ال�ا�س.. لماذا ال �

الذين يوافقون ع� �ل ��
تعلمينه أ�ضا ك�ف �حمل حقي�ة أوراق و�شعر �الخجل لو لم

�حملها؟
� خجل:

قالت له (ج�ل) ��
- أنا مدينة لك، ول�ن..

� وقحة
.. وال تحاو�� أن تكو�� - ال.. أنت لست مدينة ��

مث�؛ ألن هذا �حتاج إ� سنوات من المران.. لو �دأت �شع��ن
�أنك مدينة �� النتقلت إ� الشعور �االمتنان.. وهذە ��

�� الف�� �عض
�
� ال�امل� عل

الخطوة األو� نحو االنه�ار األخال��
السلوك�ات، ل�ن احر�� ع� أن �حتفظ �طابع السخ��ة منها.

- حسن.. ال أعتقد أنه �ملك ذرة من روح السخ��ة..

� األمّ��ن من ارتداء ث�ا�ه،
) من غرفته، وهو �عا�� � جاء (فالنت��

� ر�ط الحذاء، فسأله (ج��ال) عما تعلمه
وقد أخفق عدة مرات ��

اليوم..

� الماء.. (دور�اس) �فهم الماء.. الماء
- تعلمت القفز ��

�عشقه..
).. (دور�اس) �� ول�ست (هو).. ��) -

ة: � ح��
� ما��ل) �� �ساءل (فالنت��
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( � قاموس (و�س��
).. إذن ما قرأته خطأ.. لقد جاء �� ��) -

نجف�لد ماسا�شوس�س) أن � (س��
الط�عة الثالثة المطبوعة ��

� استعمال الضمائر..
الج�س الذكرى يتضمن الج�س األنثوي ��

� قانون تعاقد (هاجوورث) الط�عة الخامسة.. ش��اغو..
و��

� صفحة 1012 �قول...
إلينوي.. 1978 ��

صاح (ج��ال):

�ة ال ف�ك.. �مكن أن � � اللغة اإلنجل��
.. المش�لة �� - ك��

يتضمن الج�س الذكرى الج�س األنثوي لو تحدثت عن
� تت�لم عن شخص �عينه.. (دور�اس) مجموعة، ل�ن ل�س ح��

�� ال هو.. وماذا تعلمت أ�ضا؟
.. �

� ل��ط حذا�� - تعلمت ط��قت��

- حسن.. واآلن أر�د منك ش�ئا.. أنا لم أطل�ك من غرفتك
لن��ادل هذە ال�لمات..

�ان ي��د أن �عرف منه ش�ئا سمعه من (ج�ل) ولم �صدقه..
�مع�� أدق �ان �صدقها، ل�نه لم �صدق الواقعة.. إن الناس
� شقة (بن)

� اختف�ا �� � آلخر.. لقد قالت إن الرجل�� تحلم من ح��
� أثناء تلك المواجهة مع (ما��ل).. فك�ف حدث هذا؟

��
�ان األمر صع�ا �العادة.. ألن (ما��ل) لم �كن �فهم مع��

)، فهو لم �كن (الرجالن اللذان هاجماە �عد فرارە من المس�ش��
ا؛ ألنه .. و�ان الجدال معه عس�� � المس�ش��

�عرف أنه �ان ��
.. � � ع� نفسه و�أخذ الوضع الجني�� � أ�ة لحظة �أن ي�ث��

يهدد ��
� النها�ة فهم المطلوب فقال:

و��
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- الرجل �ان يهاجم أخا الماء.. ما قمت �ه �ان سهً� جدا..
أسهل �كث�� من عقد ر�اط الحذاء..

ء؟ �
- هل �مكنك أن تكرر ما قمت �ه مع هذا ال��

وأشار إ� صندوق �حوي زجاجة (براندي) ش�ه فارغة،
ف�ساءل (ما��ل):

- ال أعرف �ا (ج��ال).. ال �د �� أوً� من أن أقتنع أن هذا
ء ل�س صح�حا.. وأنه ما �ان �جب أن يوجد.. �

ال��

� ك�ف - �الفعل هو كذلك.. ل�س صح�حا.. واآلن أر���
تخف�ه؟

� الهواء،
حملت (ج�ل) الصندوق ورفعته �حركة تمث�ل�ة ��

وقالت لـ (ما��ل):

- انظر� أنا سأحطم �ه رأس (ج��ال).. سوف أؤذى (ج��ال)
لو لم تتدخل أنت..

� اللحظة التال�ة
وهوت �الصندوق ع� رأس (ج��ال).. و��

�خ (ج��ال):

� عل�ه� هل رأ�ت ما جرى �ا � لم أث�ت عي�� - ت�ا� لقد اخت��
(آن)؟

� �انت ق�ل هذا تمارس عملها ة ال�� قالت (آن) السكرت��
كشاهدة عدل:

- لم �ختف ع� الفور، ول�ن �التدر�ــــج.. من ح�ث جلست
�دا �� أنه ين�مش ��عة.. ��عة.. �أنما هو ي�تعد ل�نه لم
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�خ�ج من الغرفة.

- وأين ذهب؟
- هذا �ل ما أستطيع قوله..

- أين ذهب �ا (ما��ل)؟
ة: � ح��

قال (ما��ل) ��

� أع�� بها.. ر�ما - آسف �ا (ج��ال).. أنا ال أجد ال�لمات ال��
�طان�ة أستطيع أن أع�� لك.. لو انته�ت من الموسوعة ال��

- وما هو المدي الذي �مكن ف�ه أن �كون هذا السالح
� كنت ض أن�� � حمام الس�احة؟ لنف��

� كنت �� ض أن�� مؤثرا؟ لنف��
ع� الجانب اآلخر من الط��ق.. هل �ستطيع ممارسة ح�لتك

هذە؟
قال (ما��ل):

- (ج��ال).. األمر ال يتعلق �المسافة وال الرؤ�ة.. األمر يتعلق
ء.. أنا أحتاج إ� أن �

�المعرفة.. عل�ك أن �ستوعب Grok ال��
أرى �� أستوعب.. ل�ن القدا� ال��ار ال �حتاجون إ� الرؤ�ة..

إنهم �ستوعبون..

- لو �ان وز�ر الدفاع هنا، ألعلن أنك سالح �ي شد�د
الخطورة، ولصادرك فورا�

�ان (ما��ل) �شعر �خجل شد�د.. ولدهشة الرجل قال إنه
.. فهو لم �عتد أن �ضيع الطعام بهذە � نادم ع� اختفاء الرجل��

ال�ساطة�
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تناول (ج��ال) منفضة تبغ ثق�لة وناولها لـ (ج�ل)، وطلب
�ه بها، فقالت (ج�ل): منها أن تتظاهر ���

نا أخوي ماء - أعتقد أنك �س�ب ارت�ا�ا لـ (ما��ل).. فهو �عت��
ب أحدنا اآلخر غامض �ال�س�ة له.. له.. وهذا الت�ف.. أن ���
ض أن تحقق لجنة ) تماما.. المف�� �

إنه ت�ف (غ�� م����
(ال�شاطات غ�� الم��خ�ة) (8) ف�ه�

رفع (ج��ال) �دە ألع� وقال لـ (ما��ل):

� الهواء وسوف �سقط
- ل�كن.. سأقذف هذە المنفضة ��

.. ما لم توقف أنت ذلك.. � � ور�ما تقتل�� .. سوف تدمي�� ع� رأ��

� وفعل ذلك.. فهوت المنفضة من عل.. راح �قاوم الغ��زة ال��
� اللحظة

تدفعه لتحاشيها ق�ل أن تحدث أذى �الغا لرأسه، ��
� الهواء.. سأل (آن)

التال�ة لم تهو المنفضة، و�نما ظلت معلقة ��
ة: السكرت��

- ماذا ت��ن؟
قالت �لهجة الشاهد العدل التق����ة:

ء ي��طها للسقف.. �
� الهواء، وال ��

- لم تختف.. �� معلقة ��
نظر لـ (ما��ل) وسأله:

- لماذا لم تختف هذە؟

.. طل�ت أن (أوقف ذلك) وقد �
- ألنك لم تطلب أن تخت��

فعلت هذا..
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تذكر (ج��ال) أن الف�� يتعامل مع ال�لمات حرف�ا.. عل�ه أن
ات مثل (اختف من � لغته معه، مثً� تعب��

�كون أ��� حذرا ��
) أو (لم ال �سقط ميتا؟).. قد �س�ب �ارثة هنا� طلب من أما��

الف�� أن �خ�� المنفضة فقال:

- ال أستطيع.. رأسك لم �عد تحتها، لهذا ال أستوعب الخطأ
� وجودها..

��

لها؟ � - هل بوسعك أن ت��
- نعم..

� الهواء، فنظر للف�� �دهشة
ول�ن المنفضة ظلت معلقة ��

وقال:

لها؟ � - ما �ك؟ هل تع�ت؟ لماذا لم ت��
قالت (ج�ل):

- (ج��ال).. أنت سألته إن �ان �ستطيع إنزال المنفضة ولم
تأمرە ب�نزالها.. لهذا أجاب (نعم)..

شعر �الضعة، وكرر األمر بوض�ح هذە المرة:
- ل�كن.. من فضلك أنزل المنفضة..

و��طء انزلقت المنفضة من أع� لته�ط برقة فوق
.. ال المنضدة.. جرى يتفحصها فلم �جد فيها ش�ئا غ�� طب���

� ت���نها.
�� �اردة وال ساخنة، مجرد منفضة قب�حة بولغ ��

: قال (ج��ال) للف��
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ء الذي �ان �
- هل تعرف ما هو المسدس؟ إنه ذلك ال��

الرجالن �سددانه نحو (ج�ل).. ماذا ستفعل لو رأ�ت أحدا
�سدد مسدسا نحو (ج�ل)؟

- لن أ�دد الطعام ثان�ة؟

- نعم.. لو كنت ت��د أن تفهم األمر بهذە الصورة.. أر�دك أن
ك الطعام صالحا لأل�ل� ك الرجل.. ت�� تخ�� المسدس وت��

� (ج��ال) أر�د أن
� تفقد اتحادك �ا أ�� - نعم.. نعم ح��

آ�لك.. وأنا أح�ك وأجلك مع �ل قضمة.. ح�� ت�ت�� وأستوع�ك
تماما..

قاوم (ج��ال) شعور الغث�ان، وقال:
- شكرا �ا (ما��ل).

 

☆ ☆ ☆
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، � ��ة الثعاب�� � طفولته �ان مولعا ب��
�ان (ج��ال) قلقا.. ��

وقد ظفر ذات مرة بثع�ان غ�� ضار هو (الثع�ان القرمزي)..
وهو مخلوق رائع الجمال، وقد احتفظ �ه ور�اە وعرضه ع�
، وك�ف ال تعضه � الضيوف.. و�ان �ج�د فن التعامل مع الثعاب��
� - ح�� غ�� السامة منها مزعجة �ما �أن�ابها؛ ألن عضة الثعاب��
اء .. إال أنه عرض هذە المجموعة ذات مرة ع� أحد خ�� �

�ك��
ە أن هذا الثع�ان ل�س ، ف�اد الرجل �فقد وع�ه، أخ�� � الثعاب��
ثع�انا قرم��ا، �ل هو (ثع�ان المرجان).. ال���را األم��ك�ة.. أخطر
� من حق�قة أنه ال

� السامة.. الخطر هنا �ان �أ�� أنواع الثعاب��
�عرف مدى خطورة هذا ال�ائن، �ان �ستطيع قتله ب�ساطة �ما
�خمش القط ذراع طفل، هذا ينطبق ع� (ما��ل).. إنه ي�دو
ود�عا �الحمل، وأقرب إ� طفل أخرق ال �عرف ش�ئا.. ل�ن لو لم
� أ�ة لحظة.. خاصة

يثق �ك ثقة �املة فإنه قد ينقلب عل�ك ��
، ولسوف � لو شعر أن من أمامه �حاول إ�ذاء أحد إخوانه المائي��

�قتل هذا الخصم، ثم ي�دى أسفه (ألنه أضاع الطعام).. ال أ���
وال أقل..

أما عن موض�ع الطعام هذا، فهو لم �ستطع أن �جد ف�ه
ش�ئا شاذا.. لو �حثنا عن أجدادنا لوجدنا ب�نهم حتما من مارس
أ�ل لحم ال��� يوما، وهذا ب�ساطة ألن �ل شعوب األرض
مارست هذا الطقس قد�ما.. سواء �ان أصلك إف��ق�ا أو أورو��ا
أو هند�ا أحمر.. و�ان (ج��ال) يؤمن أن ما �منعه من التهام جارە



6018

السمج - الذي �عتدى ع� ممتل�اته - وما �منع هذا الجار من
. ة الحضارة ال أ��� � ثالجته هو ق��

وضعه ��

.. متح�� ع� الط��قة الم��خ�ة ل�ن (ما��ل) متح��
و�ال�س�ة له �عد أ�ل اآلخ��ن طقسا شد�د السمو واألهم�ة.. إن
� �موت عندما �قرر أن �موت.. هكذا.. مثلما تغمض أنت

الم����
�حهما، وهنا �جتمع إخوانه حوله ل�أ�لوە وهم �عددون عي��ك ل��

دة عل�ه. م�ثرە، ب�نما هم �ضعون المس��
 

☆ ☆ ☆
 

� زارها (جل�فر � أرض (البوتا LAPUTA) الطائرة ال��
��

Gulliver) �ان �ل رجل مهم �م�� ومعه خادم �د�
� س�دە

ب فم أو أذ�� (�ل�منول) أو (الضارب)، مهمته �� أن ���
�مثانة مجففة، �لما رأى أن ع� س�دە أن يت�لم أو ينصت، ومن
دون هذا الخادم �ستح�ل أن تظفر �اهتمام أي س�د من
ە ال�عض خ�ال�ا - �مارس (البوتا)، ما زال هذا التقل�د - الذي اعت��
� القرن

�� � ع� نطاق واسع اليوم، ل�ن األشخاص المهم��
�ن ال يرافقهم (ضارب)، و�نما يرافقهم من �طلق عليهم الع��
(المساعدون التنف�ذيون) و(موظفو االستق�ال) و(سكرتار�ة
الصحافة).. إلخ.. قد تختلف المسم�ات ل�ن مهمتهم واحدة
).. مهمة �ل منهم منع أي اتصال من العالم � تجعلهم (ضار���
� �ـ (الرجل العظ�م).. و�كون هناك دوما صمام أمان ع�ارة الخار��
عن أشخاص �مكنهم الوصول للرجل العظ�م من دون المرور
، � ، هؤالء األشخاص �ح�طون أنفسهم كذلك �الضار��� � �الضار���
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ا أن تصل إليهم �دورك، وهكذا يتكون من �ح�ث �ص�� عس��
�مكنهم عبور الحصار حول هذا الشخص، وتتكون ش�كة

شد�دة التعق�د.

قال دارسو قصة (جل�فر) إن (البوتا) حتما �� الم��ــــخ؛ ألن
وصفها �الض�ط هو وصف الطبق الطائر، ل�ن هذا غ�� صحيح؛
� لم �كن � ح��

�� ، � ألن أهل (البوتا) �انوا �عرفون نظام الضار���
. لو أن م��خ�ا أراد أن يتأمل � ء كهذا واردا لدى الم��خي�� �

��
� آخر أن يتحدث

فلد�ه �ل الوقت ل�فعل ذلك.. ولو أراد م����
معه فعل�ه أن ي�تظر شهورا أو أعواما أو ر�ما لأل�د.. هناك ال

دا�� للعجلة أو ال��ع.
� العام.. �ان (ج��ال) �عرف هذا وهو �حاول االتصال �األم��
ا، لذا حاول أن � له من العمر ل�س كث��

�ان �عرف أن ما ���
�ستمتع �ه.. و�ان �حرص ع� أن تمر �ل لحظة �ال خوف و�ال
(Diogenes � أمل.. أراد لنفسه عشا أ��� من برم�ل (ديوج��
ل�نه أصغر من ق� (ق��الي خان Kubla).. لهذا ظل صابرا،
.. برغم أن اسمه ب�نما سكرت�� �حوله إ� سكرت�� ثم إ� سكرت��
� العام، ل�نهم كذلك لم �ان مهما.. هكذا لم �صلوە �األم��
�ج�وا ع� التخلص منه، و�ان �عرف أنه لو ذكر (الرجل من
الم��ــــخ) لتم االتصال فورا، ل�نه �ان �عتقد أن ح�اة (�ا�ستون)
�
� خطر؛ لذا �جب عدم اللعب بهذە النقطة الحساسة.. ��

��
النها�ة ظهر ع� شاشة الهاتف وجه رجل عرف ع� الفور أنه

.. �� ��
� �امة:

�� �� قال ال��
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- د. (ج��ال).. أر�د معرفة الس�ب الذي ت��د الحد�ث مع
� العام ألجله. األم��

� منها تتقا�� رات�ك.. ائب ال�� .. أنا أدفع ال�� � - اسمع �ا ب��
� موظف أش�ه ب�قرة ذات مخ فراشة إ� ومنذ الص�اح �حول��
موظف آخر.. ل�س من شأنك أن تعرف لماذا أر�د ال�الم مع
� �من هو أع� � العام.. و�ن لم تكن لد�ك سلطة فصل�� األم��

سلطة منك��
.. - د. (ج��ال).. أرجو أن تج�ب عن سؤا��

- لماذا؟ ال �د �� من أن أعرف أس�ا�ك وأرى ه��تك.. ح��
� حالة

� عمل�ات المداهمة تتم هذە اإلجراءات، فهل أنت ��
��

مداهمة؟

شو).. تتحدث �ش).. وأنت د. (ج��ال ه�� - أنا أد� (هاي��
من...

- هل استغرقتم �ل هذا الوقت ألجل ذلك؟ �مكن ألي
.. لو ذه�ت أل�ة مكت�ة أو �

� وعنوا��
شخص معرفة رقم هات��

فتحت أ�ة ج��دة لعرفت من أنا.. هل تقرأ؟

واحتدم النقاش، ثم أغلق السماعة، وقرر أنه أل�� �الطعم
ع� األقل..

 

☆ ☆ ☆
 



6021

�
قت الس�ارة الطائرة األو� حول الب�ت، ثم �دأت ته�ط ��

�
حل

� الحد�قة جوار حمام الس�احة.. أما األخرى فراحت
فسحة ��

تحوم حول الب�ت ب�طء وع� ارتفاع منخفض.. �انت الس�ارات
� تمثل االتحاد. �ان : ال�رة ال�� الطائرة سوداء وعليها شعار رس��
ته (آن) �أن ترتدي ع�اءة (ج��ال) يتوقع هذا؛ لذا أمر سكرت��

الشاهد العدل، وأن تتابع �ل تفاص�ل المحادثة..

�
اندفع (ج��ال) نحو الس�ارة األو� متوث�ا للقتال، وصاح ��

الرجل.
ات وردي.. - أ�عد هذە ال�ومة القذرة عن شج��

سأله الرجل:
شو؟ م�� إذن تفت�ش هنا.. - ج��ال ه��

� ازدراء وقال:
هنا فقط عرف (ج��ال) الرجل.. فنظر له ��

�ش) أم أنك احتجت ألن - أنت؟ هل ولدت غب�ا �ا (هاي��
� المدرسة؟ ومنذ م�� تعلم هذا الجحش الذي جاء

تتعلم هذا ��
� معك؟ ان؟ ص�اح اليوم؟ منذ م�الم�� �ك إ� هنا الط��

ود إ� رجاله، وقال: التفت الرجل ب��
- أ�عدوا الطائرة عن الزهور.. كونوا أ��� حذرا �ا رجال.

ار.. واآلن قدم - هذا ال �عف��م من طلب التع��ض عن األ��
�� نفسك وه��تك بوض�ح ونظام.. فأنا ال أعرفك.. ت�دو ��

� ع� الهاتف اليوم، ل�ن هذا ال ي��ت �األحمق الذي �ان ��لم��
� إ� أن ت��ت العكس..

ش�ئا.. أنا أتهمك �التعدي ع� ممتل�ا��
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ولسوف أستعمل �ل ما لدي من قوة لطردك خالل ثالث
دقائق..

- ال أنصح بهذا..

- هنا �ص�� ما تقومون �ه هجوما منظما �أسلحة قاتلة، لو
�ان هذا الذي تحمله �غالك أسلحة.. لسوف ي�ت�� األمر �أن

� �ا زم�ل. أستعمل جلدك ممسحة أمام �ا��
- ل�كن.. سنفعل األمر �ط��قتك..

� طلب منها (ج��ال) أن تل�س روب ووقف أمام (آن) - ال��
الشاهد العدل - وذكر اسمه ورت�ته ورقمه.. وكذا فعل �ل
شو) و(ج�ل) رجاله.. �انت معه أوامر �ض�ط �ل من (ج��ال ه��
� ما��ل سم�ث).. والط��ف أن (ج�ل) متهمة �خطف و(فالنت��

) فمتهم �الفرار من البول�س.. � )، أما (فالنت�� � (فالنت��
� استمتاع:

قال (ج��ال) ��

- أل�س هذا غ���ا؟ خطف أم هرب؟ ومم هرب؟ �أ�ة تهمة؟
.. - ك�ف �� أن أعرف؟ إنه هارب وك��

� ما��ل سم�ث) �سبح تحت م�اە الحوض إ� ما �ان (فالنت��
تحت ل�ح الغطس  �ما أمرە (ج��ال) عندما رأى الطائرات  وهو
� �ذلك، وقال له أن

.. لقد أمرە أخوە الما�� � ال �عرف أنه مخت��
�
ي��� ح�� تأ�� (ج�ل) وهذا �اف.. هكذا تكور حول نفسه ��

، وأخ�ج الهواء من رئ��ه، وث�� لسانه للخلف ل�سد � وضع الجن��
حلقومه، وخفض معدالت ن�ضه.. هكذا صار �ال�س�ة لنا ميتا،
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ل�نه لم (�فقد اتحادە) �عد، ومازال قادرا ع� أن �ع�د �شغ�ل
نفسه لدى الحاجة لذلك..

� مش�لة ما.. ل�نه ال �ستطيع
�� � �ان �شعر �أن إخوته المائي��

أن �خالف أمر أخ�ه (ج��ال).. (ج��ال) أمرە أن ي��� تحت
� تتحمل أ��� من �ة الرخوة ال�� الماء.. هذا نموذج للغة ال���
.. (ج��ال) أمرە �ال�قاء هنا، ل�ن هل أمرە �أن �ظل مع مع��
� هذە الحالة �مكنه أن ينفذ األمر حرف�ا �أن

جسدە؟ ال.. و��
ى� ي��� جسدە تحت الماء و�خ�ج هو ل��

ا ل�ن ل�س وحدە.. �ان هناك دوما واحد من لقد فعلها كث��
ف ع� العمل�ة، إال أنه �ان �عرف أنه ال��ار القدا� معه ���
��ــــع التعلم، هكذا غادر جسدە �عدما أل�� نظرة ع� �ل جزء

� أمان وأنه س�جدە سل�ما عندما �عود..
ف�ه؛ ليتأ�د من أنه ��

�ان أول ما رآە هو س�ارة طائرة تقف فوق العشب.. أل�س
هذا هو الخطأ ذاته؟ األ��� خطأ أن (ج��ال) �ان يركض نحو
� مع

رجل.. وهو غاضب جدا.. غاضب إ� حد لو مارسه م����
� االثنان فورا.

� آخر لتال��
م����

ة (دور�اس).. و�انت خائفة.. قرب الرجال �انت السكرت��
� (ج��ال).. أما

�ام) و�انت هادئة تضع ثقتها �� جوارها �انت (م��
� صورة غ���ة.. صورة

(آن) ف�انت تل�س رو�ا ط��ال وعقلها ��
ء لم �ستطع �

ذكرته �عقول ال��ار القدماء ع� الم��ــــخ، وهو ��
فهمه..

ب من الماء، وهنا رآها ت�خ وأحد هؤالء رأى (ج�ل) تق��
ء خطأ �

الرجال �الحقها.. �ان الرجل �حمل سالحا، وهذا ��
آخر.. �ان قد وعد (ج��ال) �أال �ضيع الطعام، ل�نه كذلك لم
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م م ع
� ورطة؛ لذا تخلص من الرجل الذي

يتحمل أن يرى أخا الماء ��
يهاجمها..

أخ�ج الرجال اآلخرون أسلحتهم وقد انتابهم غضب وذعر
؛ لذا �ان عل�ه أن �لحقهم �من سبق.. � غ�� مسبوق��

� حذر.. وفهم أنها مليئة �األش�اء
راح يتفقد الطائرة ��

الخاطئة.. لهذا أخفاها �دورها.

� حالة ه�اج.. (دور�اس) ت���
�ان الجميع من أصدقائه ��

و(ج�ل) تحتضنها وتهدئها.. لقد ذهب الخطأ..

�ان �خ�� أن �لومه (ج��ال)؛ ألنه ترك الحوض دون إذن؛
لذا عاد إ� الماء وقد شعر �أن مهمته انتهت.. �ان جسدە هناك

سل�ما �ما تركه، لذا عاد إل�ه..

� تأمل وتوق�� الرجال الذين
� الوقت ��

�ان يتم�� أن �ق��
تخلص منهم، ل�نه شعر �ـ (ج�ل) تدنو منه تحت الماء، أخ�ج
لسانه من حلقه وتأهب لالس��قاظ عالما أن أخاە (ج�ل) ال
�ستطيع ال�قاء تحت الماء ط��ً�، فلما دنت منه وضع �د�ه ع�
ء تعلمه مؤخرا ولم �فهمه قط.. ل�نه �

� وجهها.. هذا �� جان��
اعتادە..

 

☆ ☆ ☆
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-10-
 

لم ي�تظر (ج��ال) ح�� تخ�ج (ج�ل) طفلها المزعج من
� جاءته ملهوفة: �ام) ال�� تحت الماء.. ونادي (م��

- س�دي.. أنا..

�ام).. �عد أسب�ع سوف نجلس حول (آن)، - اخر�� �ا (م��
�
� هذە اللحظة س�أ��

ونطلب منها أن تف� لنا ما رأيناە.. ل�ن ��
�ل واحد مع ابن خالته إلينا.. ولسوف �سقط الصحفيون من
جرى �عض الم�المات.. هل أنت

�
فوق األشجار؛ لذا �جب أن أ

� نحتاج إليها؟ � ال �ص�� لها نفع ح�� طراز المرأة ال��

ّف عن استفزازي.. هذا الموقف �جعل أي واحد
�
- ك

�ا.. هست��

انطلق إ� مكت�ه و� خلفه.. �ان �عرف أوً� أن ما حدث
� ما��ل سم�ث) و�ن �ان لم يرە خارج الماء.. حدث �فعل (فالنت��
� العام (دوجالس) صار �ما �ان �عرف أن االتصال �األم��
ق حصار السكرتار�ة من حوله؟ ور�ا، ل�ن ك�ف؟ ك�ف �خ�� ��
ي) مدير الش��ات الذي يتعامل معه.. هكذا � � (توم ما���

فكر ��
� � وسأله عن ك�ف�ة االتصال �األم��

طل�ه ع� الهاتف المر��
العام.. فقال الرجل:

- أنا شخص�ة معروفة ومهمة، لهذا ال �طول األمر.. �قوم
.. ثالثة بتح���� إ� السكرت�� الخاص وهو �ص�� لموضو��
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� ال أر�دە هو.. أر�د ال�الم مع (دوجالس) شخص�ا.. - ل���
� الموض�ع الذي لن أ�ح

ل��ما �ان السكرت�� نفسه متورطا ��
�ه..

- مستح�ل.. ما لم �قتنع السكرت�� الخاص �أهم�ة األمر، من
.. � � موعدا �عد يوم�� ثم �عطي��

ض أنك ت��د لقاء (دوجالس) فورا وشخص�ا.. - ل�ن لنف��

- مستح�ل.. أح�انا - لو �ان األمر حساسا جدا - أهدد �أن
� العام.. أوغر صدر الش�كة ع� األم��

- إذن افعل هذا اآلن.

- مستح�ل.. ال �مكن أن أفعل هذا لشخص آخر.. ل�س
� ال أر�د.. فقط أنا ال أستطيع.. الموض�ع أن��

- حسن �ا (توم).. لن ألوى ذراعك.. ل�ن من الرجل الذي
� العام م�� أراد؟ �ملك السلطة لالتصال �األم��

- ال أحد �ا (ج��ال)..
� فراغ�

- اللعنة� ال أحد �ع�ش ��

ك �معلومة.. ل�ن لو ���ت منك فلسوف - حسن.. سأخ��
� العام تؤمن �علم أقطع حلقك �أحد كت�ك.. إن زوجة األم��
ا �عرافة الفلك.. ولها س�طرة ش�ه تامة ع� زوجها.. إنها تثق كث��
ان).. ف.. ي.. ز.. ا.. ن.. ت.. �مكنك � تد� مدام (أل�ساندرا ف��

أن تتصل بهذە العرافة، ول��ما احتجت إ� أن ترشوها..
- شكرا.. أنت أسد�ت �� عالما من الخدمات��
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ووضع السماعة ثم طلب رقما آخر، �عدما قام ب�شغ�ل
� هذە المرة ظهر وجه

جهاز �ش��ه الم�المات.. والغ��ب أنه ��
ان) ع� الشاشة ع� الفور و�ال إ�طاء.. � مدام (ف��

رأته فهتفت:

- (ج��ال)� أيها الوغد العجوز� أين كنت؟

� مش�لة،
� �قتفون أثرى.. أنا �� )� إن المهرج�� مخت�ئا �ا (ب���

� أنهم
� العام اآلن وحاً�.. الح�� � إال أن أقا�ل األم��

ولن ينقذ��
� سوف ي�تل �الماء.. هناك � �الطوب، وأي شخص �قر�� �قذفون��
� أ�ة لحظة.. أنا خائف من

أمر ف�درا�� �ض��� ولسوف �أتون ��
.. لقد �ت � � �حملون إليها المعتقل�� تلك الغرفة الخلف�ة ال��
أ��� سنا من الذهاب إ� الغرفة الخلف�ة.. ما أر�دە هو رقم

� العام.. رقم واحد.. هاتف يرد عل�ه األم��
 

هكذا وعدته �الت�ف وأغلقت الخط.

☆ ☆ ☆
 

ة أن الم��د من الدور�ات الطائرة قادمة إ� صاحت السكرت��
الب�ت، فصاح (ج��ال):

- أغلقوا األبواب�� (ج�ل) ليبق (ما��ل) معك وال يتحرك إال
�
ب�ذنك.. (ما��ل).. ابق مع (ج�ل).. ال تق�دي ح��ته لو �دءوا ��

إطالق الرصاص ح�� ال ُ�قتل أحدنا.. ل�ن مسلسل اختفاء رجال
طة هذا �جب أن يتوقف.. ال��
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هنا دوى جرس الهاتف، وظهر ع� الشاشة وجه �قول:
� العام س�كون معك حاً�.. - د. (ج��ال).. إن األم��

� العام لقد فعلتها (ب��) ال�ارعة� و�عد ثوان ظهر وجه األم��
نفسه ع� الشاشة..

� ألمر مهم.. ه�ا ت�لم..
- د. (ج��ال).. عرفت أنك ت��د��

 

☆ ☆ ☆
 

� هدوء:
قال ج��ال ��

� محا�� الرجل من � العام.. الواقع أن�� - حسن �ا س�دي األم��
الم��ــــخ�

- ماذا؟
ّ �
� ما��ل سم�ث).. ر�ما تفكر �� - نعم.. أنا محا�� (فالنت��

ّ عن الم��ــــخ.. كسف�� فع��
� اإل�وادور اآلن..

- ال �د أنك جننت.. رجل الم��ــــخ هو ��

- س�دي.. ال أحد �سمع هذە المحادثة، وأنت تعرف �ما
�
� اإل�وادور، وأن اللقاء التل�ف��و��

أعرف أن رجل الم��ــــخ ل�س ��
، �

�ان م��فا.. الرجل حصل ع� ح��ته من سجنه غ�� القانو��
ء آخر فهو �

ك ��� ولسوف �حتفظ بها.. ولو �ان أحدهم أخ��
كذاب.. لهذا طل�ت لقاءك �ش�ل خاص..

هنا دوى صوت عال من أسفل فقال (ج��ال):
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� هذە اللحظة �الذات.. رجال الجستابو الخاصون �ك..
�� -

.. واآلن هل �سوى هذا � هؤالء ال�لطج�ة.. �قتحمون بي��
الموض�ع �ش�ل ودي هادئ، أم نتصادم أمام المح�مة العل�ا مع

�ل الفضائح الناتجة عن هذا؟

� العام �الما هامسا مع شخص �جوارە، ثم عاد ت�ادل األم��
�قول:

- أؤكد لك أنه ال علم �� �ق�ام رجال العمل�ات الخاصة
�مالحقتك..

ا ل�ظهر فيها (ما��ل) و(آن) ثم أدار (ج��ال) ال�ام��
و(ج�ل).. لم �قدم (آن)، ل�ن رو�ــها األب�ض �دا واضحا ع�

ات: مهنتها.. وأمر السكرت��
- افتحوا ال�اب ودعوهم �دخلوا.. تعال هنا أيها الرق�ب..

�
�ان ضا�ط العمل�ات الخاصة قد خل الغرفة وسالحه ��

�دە، فاستدار ينادي الم�جور.. فلما دخل هذا األخ�� الغرفة
هتف �ه (ج��ال):

� العام ع� الشاشة.. - تعال و�لم األم��
ء من هذا.. أنت تحت االعتقال.. �

- ال ��
ثم رأى الشاشة فأصا�ه الذهول.. تصلب وأدى التح�ة..

فسأله (دوجالس):
- االسم والرت�ة..
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أعلن الم�جور ب�اناته.. وقال إنه جاء ي�حث عن مجموعة
سا�قة جاءت هنا ل�عض االعتقاالت، ل�ن أحدا من أفرادها لم
شو) م�سائً�، � العام إ� (ه�� �عد أو يتصل بهم.. هنا نظر األم��

فقال:

- لست مسئوً� عن رجالك، ولست م���ة م�لفة �سالمتهم،
ل�ن مما رأيته من ذ�اء هؤالء أعتقد أنهم ضلوا الط��ق.. إنهم
� مغطس الحمام.. وأنا أطالب

�ر �� � عاجزون عن العثور ع� خ��
�أن أرى طلب الض�ط الذي معهم..

� ارت�اك:
قال الم�جور ��

- س�دي.. هناك أمر ض�ط.. عدة أوامر.. ل�نها �انت مع
.. ��ش) وهو قد اخت�� الضا�ط (هاي��

قال (دوجالس) ع� الشاشة مغض�ا:

- ماذا؟ تقتحم ب�ت هذا المواطن من دون أمر ض�ط؟ عد
� أمرك..

� الحجز ح�� أنظر ��
طة وضع نفسك �� إ� قسم ال��

واآلن ان�اف..

� العام.. سوف �سقط وهكذا دارت المفاوضات مع األم��
� المقا�ل س�تم مفاوضات..

أوامر اعتقال أصدقائنا، و��
مفاوضات أ� (ج��ال) ع� أن تكون علن�ة تغطيها الش�كة
� يتعامل معها.. وكذلك أ� ع� اإلفراج عن (�ا�ستون).. لم ال��

� العام ع� علم �م�ان (�ا�ستون)، ل�نه �ان �أ�� ي�د األم��
� مشاغب وعمودە

ب��ار أن �ح�� المفاوضات، فهو صح��
مزعج دائما.
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- س�دي.. قلت من قل�ل إن رجالك عاجزون.. كنت منفعً�
� مؤمن �كفاءتهم.. لو �لفتهم ، ل��� � �س�ب اقتحامهم بي��
�ال�حث الجدي عن (�ا�ستون) فلسوف �جدونه أو �جدون

جثته خالل ساعات..
 

☆ ☆ ☆
 

هكذا �دأ رجال الصحافة واإلعالم يتوافدون ع� الب�ت،
� حال من الرضا التام عن النفس.. لقد ر�ــح

و�ان (ج��ال) ��
� العام ي�لغه أنهم وجدوا المعركة.. ولم �ل�ث أن اتصل �ه األم��

(بن �ا�ستون)..

� أنه مدمن خمر؟
�� - لماذا لم تخ��

- ماذا؟
� (سون��ا)..

� حد�قة عامة ��
- لقد وجدوە وح�دا ��

ب.. �قولون إن حالته مزر�ة.. ي�دو أنه �ان �مر بن��ة ��
ذقنه غ�� حل�قة.. ث�ا�ه قذرة.. رائحته �العفن.. ل�نه قادم إل�ك
حاً� ع� ظهر سهم طائر.. س�كون عل�ك أن تعطينا إ�صاً�

�استالمه..
ء.. �

- شكرا لك س�دي.. شكرا ع� �ل ��

�عد قل�ل وصلت طائرة تقل (�ا�ستون).. �الفعل �انت
حالته مزر�ة.. وقد ه�ع (ج��ال) �حتضنه، وسأله عما حدث

له.. فقال (�ا�ستون):
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ب خمرا.. - أنا ثمل.. ل�ن.. ل�ن لم أ��

- إذن ماذا حدث؟
- ال أعرف..

�عد قل�ل تم إفراغ معدة (�ا�ستون).. لم �كن فيها إال
ال�حول وعصارة معد�ة.. ال طعام.. وحقنه (ج��ال) �عقار
�خلصه من أثر ال�حول، ثم جعلوە �غ�سل وجلبوا له ث�ا�ا

� و�أ�ل طعاما خف�فا. ب الل�� نظ�فة.. ثم جلس ���

حاولوا أن �عرفوا منه ما حدث، ل�ن �ال�س�ة له لم �كن
لألسب�ع األخ�� وجود..

� س�ارة أجرة.. �عد هذا ال
�� � � فقدت وع�� - ال أذكر إال أن��

ء.. �انت هناك مزرعة وس�دة.. �انوا �
أستطيع أن أقسم ع� ��

� حالة أقرب
� أفيق ��

� النها�ة جعلو��
� ط�لة الوقت.. و�� �خدرون��

إ� الثمل.. ل�ن.. �الفعل ال أذكر ما حدث..
قال (ج��ال) مهدئا من روعه:

.. و�ان بوس�� أن أراهن ع� عكس - دعك من هذا.. أنت ��
هذا.. سوف �قوم (دوجالس) �ما نطل�ه منه، و�حب ذلك..

� نوم عميق،
� فراشه �غط ��

و�عد قل�ل �ان (�ا�ستون) ��
. � � الدا�� ب ك��ا من الل�� �عدما ��

ء ذاته.. لقد �ان يوما �
�ان (ج��ال) نفسه �حاجة إ� ال��

ط��ً�، ما �ان يتم�� أن �فوته، ل�نه ال يتم�� أن يتكرر أ�دا..
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☆ ☆ ☆
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� اليوم التا�� ق�� (�ا�ستون) وقته �ستع�د قواە و�عرف
��

ب من (ما��ل) تفاص�ل ما فاته من (ج�ل).. وللمرة األو� �ق��
إ� هذا الحد.. �ان الشعور الغالب عل�ه نحو (ما��ل) غامضا،
ة ب�ساطة.. إن تقارب (ج�ل) مع الرجل القادم و�ن قّدر أنه الغ��
� هذە المرة أدرك أنه يرغب

من الم��ــــخ لم �كن م��حا له.. و��
وج (ج�ل)، وقد طلب منها هذا �ال إ�طاء و�ال أ�ة � � أن ي��

فعال ��
� األمر.. فقالت له:

نغمة مازحة ��
- أرجوك �ا (بن)..

� � قادر ع� اإلنفاق.. ولدى عمل ج�د.. صح�� - ولم ال؟ إن��
� ملئوا د�� بها طي�ة أو ستكون كذلك.. عقاق�� الحق�قة ال��
� أح�ك..

ول.. و�ن �انت لم تزل تماما �عد، لذا أصارحك �أ�� � س��
هل أنا أ��� سنا مما �جب؟ هل أنا أقل مما �جب؟

� ح�ج:
قالت ��

- (بن).. أرجوك ال تعقد األمور.. فقط لدي.. مسئول�ات
اآلن..

ا �ل حاول أن �عزي نفسه �أن الف�� من الم��ــــخ ل�س منافس�
وج ممرضة أو طب��ة أن �ق�ل � هو م��ض.. ع� �ل من ي��
.. وقد ق�ل طقوس الماء من (ما��ل) اهتمامها األمو�� �المر��
� (ما��ل) ش�ئا �جعلك تح�ه

� رضا وترح�ب.. ولم ينكر أن ��
��

منذ اللحظة األو�.. وتتم�� أن ترعاە لأل�د.
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� اختفاء (بن)..
�ان (ج��ال) �عرف أن (دوجالس) متورط ��

ر�ما تم األمر �أمر منه، ول��ما أعد العدة لقتله.. ل�ن قد صار
عل�ه اآلن أن ي�نا� هذا و�تأهب للمفاوضات المرتق�ة.. ثم إنه
ب متهما �عنف، طة �� ال �ستطيع إث�ات ذلك.. لو أن رجل ��
فهناك فرصة ال �أس بها، ل�ن مدير األمن نفسه ال �عرف ش�ئا

عن هذا، ولم �قرە.. وقد قال لـ (بن):

- أعتقد أن الس�ب الوح�د ل�قائك ح�ا هو أن (دوجالس) لم
يرد قتلك، و�ال لجففوك مما لد�ك من معلومات، ثم تخلصوا
� المرحاض..

منك �جهد ال ي��د ع� التخلص من فأر م�ت ��
لماذا لم �فعلوا هذا؟ ألن رئ�سهم لم يرد ذلك وهم لم ي��دوا

المخاطرة �مناصبهم..
 

☆ ☆ ☆
 

.. ه�طت طائرة الوفد ة من ص�اح اليوم التا�� � العا��
��

شو) خارج الق� المفوض عن الم��ــــخ الذي نظمه (ج��ال ه��
التنف�ذي.. ولم �كن المطالب الساذج �عرش الم��ــــخ (ما��ل
ان سم�ث) قلقا �صدد الرحلة.. لقد استمتع ��ل لحظة من الط��
تان (دور�اس) �أنه تحت سطح الماء.. وقد راحت السكرت��
� يرى ء يراە.. �انت المرة األو� ال�� �

حان له �ل �� �ان) ��� و(م��
فيها مدنا و�ستوعب كوكب األرض �دقة.. ألن هذە الفرصة لم
� المس�ش�� ح�� وصل شقة (بن).. ثم ب�ت

تتح له منذ �ان ��
(ج��ال) الذي تح�ط �ه األسوار.. وقد رأى (واشنطن) من الجو
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فقّدر أن عمرها قرنان.. هذا هو الوقت الذي تتحلل ف�ه المدن
وتتحول إ� تراب.. إن المدن �ما �عرفها هو ل�ست إال ب�ضة.

ه�طت الطائرة خارج الق�، وطلب الحراس من (ج��ال)
واآلخ��ن أن يتجهوا إ� قاعة جان��ة ح�� �دأ المؤتمر.. ل�ن
� تعج (ج��ال) أ� ع� أن �دخلوا قاعة المؤتمرات ال��
� حاً�.. و�انت فكرته �� أنه ي��د أن يرى الجميع �الصحفي��
� (ما��ل)، و�لتقطوا له ال�ث�� من الصور، ق�ل أن ينفرد �ه األم��

العام.. �لما �انت هناك ضجة إعالم�ة �ان هذا أفضل..

ما إن رأى الصحفيون (ما��ل) ح�� حا�وە.. وقد سبق أن
قال له (ج��ال) إن ال��� يت�فون أح�انا ت�فات ش�ه
� أن �سألوە عما إذا �ان �فهم مجنونة.. حاول �عض الصحفي��
مع�� �لمة (وراثة) و(مل��ة)، ل�نه �ان �عرف أن عل�ه أال �د��

.. لذا �ان يردد غي�ا صفحات �املة من تع��ف برأي م�ا��
المل��ة من كتب القانون، بنفس دقة ورتا�ة وملل أحد أساتذة

القانون ال��ار..

�انت الضوضاء قد �دأت تخ�ف (ما��ل)، لوال أنه رأى أن
.. فجأة رأى شخصا �دخل القاعة � � غ�� خائف�� إخوته المائي��

عرفه ع� الفور فصاح:
� د. (محمود)�

- أ��

وراح يت�لم �حرارة و�ال توقف �اللغة الم��خ�ة.. لحق �ه كب��
� �ة ال�� � ووقفا معا يت�لمان بتلك اللغة غ�� ال��� جم�� الم��

تتخللها أصوات �ش�ه صوت خرت�ت ينطح ع��ة لورى.. تحمل
الصحفيون قل�ً�، ثم سألوا (محمود) عما �قوله.. نظر لهم

واب�سم وقال �لهجة أ�سفورد�ة:
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م
� ال�الم قل�ً� ألفهم� أما

- أ��� الوقت أطلب منه أن يتمهل ��
ء.. �

�� �
� المحادثة فشخ�� تماما وال يهم�م ��

�ا��

لم �حب (ج��ال) (محمود)؛ ألنه �دا ع� قدر من التصنع
ە صد�قا، إذن هو صديق ح�� والتأنق الزائد.. ل�ن (ما��ل) �عت��
�
ي��ت العكس، ب�نما رأى (محمود) أن (ج��ال) غ�� مهندم ور���
� ناقصو العلم وغ�� نوعا.. و�ان يؤمن أن �ل العلماء األم��كي��

�ن.. ل�ن (ما��ل) قدم له �ل هؤالء �اعت�ارهم إخوته متح��
وعل�ه أن �ق�ل هذا.. لقد رأى الم��ــــخ وعرف ما �عن�ه الم��خيون
�العالقات الشخص�ة.. هذە �ديه�ات هناك ال عالقة لها �الهراء

ء الواحد �ش�ه �عضها).. �
� �ش�ه ال�� � عن (األش�اء ال��

األر��

اته.. وقدمت له (ج�ل) نفسها شو) سكرت�� قدم له (ه��
..( �

�الم��خ�ة مستعملة ذات الط�قات الصوت�ة للفظة (أخ ما��
فح�اها بنفس اللغة، و�انت هذە واحدة من �سعة أصوات
م��خ�ة �ستعملها �كفاءة، والس�ب هو أنها �سمعها عدة مرات
يوم�ا.. ص�ت (ج�ل) ك��ا من الماء من دورق ع� المنضدة

ورشفت منه رشفة، ثم ناولته لـ (محمود) وقالت:
� هو عشك..

- ع��

رشف رشفة، ثم ناول ال�وب لـ (ج��ال) الذي رشف رشفة
أخرى وقال:

- دعك ال تظمأ �عد اآلن أ�دا..
� ق��ت ال�وب من شفتيها.. ثم ناول ال�وب لـ (دور�اس) ال��

وقالت لـ (ج��ال):
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- هل تعرف ج�دا أهم�ة هذە الطقوس لـ (ما��ل) ومن ثم
لنا؟

�ت.. - ط�عا و�ال ما ��
هكذا رشفت رشفة وقالت وقد دمعت عيناها:

�تك عم�قة.. الماء.. الح�اة.. أخونا.. ل�كن عشك - لتكن ��
.. ع��

�ام).. راقب (محمود) هذە الطقوس ثم ناولت ال�وب لـ (م��
� رضا؛ ألن (ما��ل) �حبها.. و�ن �انت �شعرە بن�ع من الوث��ة

��
وتوكول �طلب من (محمود) أن �لما رآها.. هنا جاء رئ�س ال��
� العام �جلس عند طرف المائدة �ما هو محدد له؛ ألن األم��
�
آت حاً�.. ل�ن هذا رفض وأ� ع� أن �جلس جوار أخ�ه الما��

(ما��ل)..
وتوكول: قال (ج��ال) لرئ�س ال��

� د. (محمود) س�جلس حيثما أراد..
.. صد��� � - اسمع �ا ب��

شو) و�ن لم تكن وتوكولك.. أنا د. (ج��ال ه�� وال شأن له ب��
� تحملها.. تعرف اس�� فإن بوسعك تم��ق هذە القائمة ال��

� العام ل�كون - �جب ع� د. (محمود) أن �جلس خلف األم��
جمة.. هذە المائدة مخصصة للوزراء وك�ار قادرا ع� ال��

القضاة..

ح�ح.. �ل إنه هدد � �ان من الواضح أن (ج��ال) لن ي��
�الرح�ل، ومع�� هذا ب�ساطة أن �فقد الرجل منص�ه.. هكذا

اس�سلم لما �قوله (ج��ال)..
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وتوكول.. �ان رتب (ج��ال) �عض التفاص�ل مع مدير ال��
م الذي لفقه �أنه علم الم��ــــخ جوار (ما��ل)،

�
ي��د أن يوضع الَعل

� للم��ــــخ.. ط�عا �ان هذا اللحن وأن تعزف الفرقة السالم الوط��
ملفقا �دورە ال �عدو النغمات األو� من مقطوعة أرض�ة ��

ة). (ال�وا�ب الع��

� العام رئ�س وهكذا أعلن الحاجب وصول الس�د األم��
الوال�ات المتحدة.. مد (ج��ال) �دە ي��ه (ما��ل) للنهوض ع�
� دخل (دوجالس) القاعة واتخذ مقعدە عند طرف المائدة، ح��
هنا �لمسة أخرى من �دە جعل (ج��ال) (ما��ل) �جلس..
� العام ورجل الم��ــــخ جلسا ق�ل أن �جلس الن��جة �� أن األم��
� القاعة.. �ان (ج��ال) ي��د أن �ع� لقاء

أي واحد آخر ��
(ما��ل) مع (دوجالس) طابع لقاء ِنّدين.. وحينما عزفت الفرقة
� للم��ــــخ) هب (ج��ال) واقفا المقطوعة الزائفة (السالم الوط��
�
ام، فهب (دوجالس) �دورە.. وهكذا نهض �ل واحد �� � اح��

��
.. �

� الم���� اما لهذا الرمز الوط�� القاعة اح��

رحب (دوجالس) �ـ (ما��ل) و�ن لم يتضح من �لماته ما إذا
ا للم��ــــخ أم مجرد سائح عائد لألرض.. �ان �عت�� (ما��ل) سف��

ووقف (ما��ل) �دورە فت�لم �الم��خ�ة ثم ترجم ما قال:
� عام اتحاد الدول الحرة ل�وكب األرض.. - س�دي أم��

ثم عاد يت�لم �الم��خ�ة:

- �شكرك ع� حفاوتك بنا.. نحن نجلب لك تح�ات القدا�
ع� كوكب الم��ــــخ..
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�انت هذە فكرة (ج�ل).. ت�د�ل اللغات أثناء الخطاب، وقد
� ع� خط�ة خال�ة من المع�� طا�عا

راقت لـ (ج��ال)؛ ألنها تض��
..( مؤثرا �أنها أو�را لـ (فاج��

� العام �عدما انتهت المراسم: قال (ج��ال) لألم��

- س�دي.. إن أمام (ما��ل) ال�ث�� ليتعلمه هنا، ألنه ال �عرف
� المل��ة.. أنا رجل شيخ وال يوجد أما�� وقت ال�ث�� عن قوان��
ط��ل �� أعلمه.. لهذا �طلب منك (ما��ل) رسم�ا أن تق�ل أن

تكون محام�ه وتتو� أمال�ه�
� العام وقال: �دا الذهول ع� األم��

- هذا طلب صعب �ا دكتور..

أعرف �ا س�دي.. قلت له إنك أ��� الرجال ا�شغاً� ع� ظهر
األرض، ل�ن هذا لم يؤثر ف�ه.. ي�دو أنه ع� الم��ــــخ، �لما ازداد
� أن أسألك.. .. لقد طلب م�� انهماك الرجل توقع منه الناس أ���
وهو ال يتوقع إجا�ة اآلن.. وهذە عادة م��خ�ة أخرى: هم ال
يتعجلون أ�دا.. �ما أنهم ال �طلبون عقودا وتوك�الت.. هذە
: م�� وثقوا ف�ك فعلوا هذا ألق� � نقطة أخرى لدى الم��خي��
� العام �ل هو موجه لك مدى.. وهذا الرجل ل�س موجها لألم��
ة خدمتك فإن من .. أي أنه ح�� �عد انتهاء ف�� �ش�ل شخ��
� حالة عدم قبولك س�كون

� �عد ال عالقة له �الموض�ع.. و��
�أ��

ّ أن أعهد �الموض�ع للس�د (بن �ا�ستون).. ع��
� العام مرت��ا، لذا قال: �ان األم��

� حاً�.. ل�ن هل هذە رغبتك فعً� �ا - لن أع� إجاب��
(ما��ل)؟
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�ان (ما��ل) معدا لهذا السؤال، لذا وقف وقال �صوت عال
واضح:

- نعم �ا س�دي.. أرجوك أن تق�ل

وطالت المناقشات ح�� شعر (ج��ال) أنه مرهق، لذا طلب
� العام قرارە. إنهاء هذا اللقاء إ� أن يتخذ األم��

 

☆ ☆ ☆
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� الفندق الذي اختارە (ج��ال) عشوائ�ا - ح�� ال تكون ف�ه
��

� (محمود) أجهزة تنصت... دارت مناقشات ط��لة ب�نه و���
ا.. � �ستعملها (ما��ل) كث�� حول مع�� �لمة Grok ال��

ة: � ح��
قال (محمود) ��

حها ل�ت�ت مجلدا - إنها �لمة غامضة.. لو أردت أن أ��
�
�امً�، و�رغم هذا لن أتمكن أ�دا من ذلك.. إنها تضم معا��
� الفهم الشامل واالحتواء.. أنت تعرف أنه من العس�� ع� غر��

أن �فهم القرآن ج�دا ما لم �لم �الع���ة ج�دا.. مهما �انت
جمة ج�دة، فال �د لك كذلك من أن تملك ثقافة وخلف�ات ال��
�ة كنت � ع���ة لتفهم حق الفهم.. عندما تعلمت اإلنجل��
أستعملها ج�دا، ل�ن ظل جزء منها غامضا �ال�س�ة �� إ� أن
ة، وتعلمت جزءا من خلفيت�م الثقاف�ة.. � الغرب ف��

عشت ��
لهذا من الصعب علينا أن نفهم لفظة Grok ما لم �كن جزء منا

ب)� فظة ف�� تع�� (���
�
جمة الدق�قة لل م��خ�ا.. لو أردت ال��

� دهشة:
هتف (ج��ال) ��

ب وهو - لم �مارس (ما��ل) قط ش�ئا له عالقة �ال��
�ستعمل هذە اللفظة..

� المحادثة:
هنا تدخل (ما��ل) ��
ب.. - Grok �� ال��

قال (محمود):
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- من العس�� أن تفهم العالقة.. ل�نها تحمل مع�� ��ب
الفهم إ� داخلك.. اللفظة أ�ضا تع�� الحب الشد�د وتع��

� أن �كرهك فعال مالم �ستوع�ك،
المقت.. ال �ستطيع الم����

� هذە الحالة فإنه كذلك �ح�ك ب�نما هو �كرهك.. لقد فهم
و��

الم��خيون منذ زمن ما احتجنا نحن إ� قرون لفهمه: ال �مكنك
أن تالحظ ش�ئا دون أن تتأثر �ه أنت نفسك.. ال �مكنك أن
� قمت �فرمك وصنعت منك تكون مالحظا محا�دا.. ولو أن��
� قد قمت �عمل�ة Grok لك، وال يهم هنا من �خنة وأ�لتك، فإن��

الذي أ�ل اآلخر .
هنا تدخل (ما��ل) ثان�ة:

� (محمود)..
- معك حق.. أنت إله �ا أ��

هنا هز (محمود) رأسه وقال لـ (ج��ال):

� فلن نظفر من هذە المناقشة - هل فهمت؟ لسنا م��خي��
إال �التجد�ف وال�فر.. لن نفهمهم أ�دا..

هنا سأل (بن) (ج��ال) عن الس�ب الذي جعله �طلب من
(دوجالس) أن �دير أمور الف�� المال�ة.. قال (ج��ال):

- �جب أن �عرف الجميع أن (ما��ل) ال �ملك أمال�ه.. ولو
وة تكون مسئول�ة (دوجالس) �ال�امل.. مات (ما��ل) فإن ال��
.. لقد جردته من ثروته، ولو � لحما�ة ح�اة الف�� هذە �� ط��ق��

استطعت لجردته من أ�ة أهم�ة س�اس�ة..

اء الشد�د �ارثة (ما��ل) ال ي�ا�� �المال ولسوف �عوقه.. ال��
خاصة لو لم تكن أنت مخلصا للمال تكرس ح�اتك لجمعه.. أنا
لست من هذا الطراز، وال أ�ا�� (�جمع المال) و�نما أنا مهتم
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� �� من عمر
� ما ���

، وأن أق�� �
(ب�نفاقه).. أر�د أن أترك وشأ��

� ال�سول الفارغة.. (دوجالس) كذلك ال ي�ا��
أمارس ح�ا��

�المال.. إنه يهتم فقط �القوة الس�اس�ة و�� نغمة ال �ستطيع
� سماعها.

أذ��
 

☆ ☆ ☆
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الجزء الثالث
عن تعل�مه العج�ب

-13-
 

� مجرة حلزون�ة قرب نجم �د� (سول)، راح
عند أحد طر��

،(nova نوفا) نجم آخر ق��ب �مر بتحوالت �ارث�ة ليتحول إ�
ولسوف ت��دى عظمة المشهد ع� كوكب الم��ــــخ خالل 729
عاما أو 1370 عاما أرض�ا.. وقد قال ال��ار للصغار إن هذا
الحادث مف�د، ل�نهم لم �كفوا عن مناقشة الحادث ف�ما ب�نهم،
ة أدت لهالك ال�وكب الخامس.. ��ل ما ف�ه من تطورات خط��
ون أرض�ا الذين جاءوا ع� السفينة و�ان االثنان وع��
(شامبيون) والذين �قوا ع� الم��ــــخ، �مارسون ح�اتهم �ش�ل
� ب�ئة معاد�ة، و�ن لم تكن أسوأ من قارة (أنتاركت��ا) ع�

عادي ��
� األرض.. وقد مات أحدهم �ما �عتقد أنه (تحطم قلب) أو (حن��

للوطن)، وقد التف حوله الم��خيون �مجدونه ثم أعادوە إ�
.. و��ف النظر عن تلك الحادثة ظل األرضيون ح�ث ي�ت��

�مارسون ح�اة طب�ع�ة.

�دأت الصحافة تفقد اهتمامها �ـ (ما��ل)، وقد كف عن أن
�
�كون مصدرا متجددا لألخ�ار.. وقد حرص (ج��ال) ع� أن ُي���

طة ال��ة �حا�ون .. و�ن ظل رجال ال�� ع� خصوص�ة الف��
ب�ته.. وحرص (ج��ال) كذلك ع� أن تمر الم�المات الهاتف�ة

بوس�لة انتقائ�ة �سمح لعدد محدود جدا منها �الوصول.
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ة الخطا�ات، دعك �د ف�ان مش�لة حق�ق�ة �س�ب ك�� أما ال��
�د وأحدث � مكتب ال��

من أن أحد الطرود انفجر ق�ل الموعد ��
اء المفرقعات �ل � أن �فحص خ��

فو�� عامة.. فكر (ج��ال) ��
� الطرود ق�ل فتحها، ثم وجد أن (ما��ل) �ستطيع عن �عد تمي��

� ع�
ء خطأ).. هكذا �ان �جعلها تخت�� �

� (بها �� الطرود ال��
الفور، ووجد (ج��ال) أن هذا أفضل من فتح الطرود تحت الماء

أو تص��رها �األشعة الس�ن�ة.

�عض الخطا�ات �انت عروض زواج، و�عضها �ان ج��ئا
�حوي ما هو أ��� من صور ��حة، وقد قالت (ج�ل) لـ

(ج��ال) إنها س�تخلص من هذە الخطا�ات �ما فيها.
فقال وهو يتأمل إحدى الصور:

� عرفت من هن ف أن�� - فتاة جم�لة ل�ن ال �د من أن أع��
أفضل.. هل الخطاب موجه لك أم له؟

- له ط�عا..

- إذن ل�س من حقك أن تعد�� خطا�ا موجها له ما دمت
� هذا الب�ت �ما

.. لن �ظل �� لست أمه.. لسوف �ك�� الف��
ات (نوتردام).. ال �د له � مخت��

�حفظون الحيوانات المعقمة ��
� �ما ف�ه من قذارة.. سوف �خ�ج من أن يواجه العالم الخار��
للعالم ولسوف �قا�ل �ات�ة الخطاب أو شق�قتها التوأم.. سوف
� � أو س�ع�� .. أنا أعرف أنه س�ع�ش �عدي.. ر�ما ست�� يرى ال�ث��

عاما، فلن ي��� هذا المهد مفتوحا له لأل�د.. �جب أن يتخذ
� ق�ضة أول مائة امرأة تعجب

قراراته بنفسه إذا أردنا أال �سقط ��
�ه..



6047

الحق�قة أن (ما��ل) لم �كن �فهم الجمال األنثوي قط،
و�ال�س�ة له �ان يهتم �المرأة نفس اهتمامه �فراشة غ���ة.. عن
جمال الوجوە �ان يرى أن (ج��ال) له أجمل وجه ممكن.. أما

ال�ساء فلهن وجوە �شعر �أنها لم تكتمل �عد، و�لها م�شابهة..

اء الهدا�ا لمن � الذي تعلمه (ما��ل) �ان ��
ال�شاط الثا��

� تفتق عنها عقل (ج��ال) �حب.. �انت هذە �� الط��قة ال��
لتعل�م (ما��ل) الق�مة الحق�ق�ة للمال.. لقد احتاج إ� جهد
ح للف�� مع�� المال، وك�ف أن الدوالرات ل�ست جھ�د �� ���

مجرد أوراق ملونة جم�لة المنظر..
 

☆ ☆ ☆
 

بناء ع� دعوة من الس�ناتور (بون)، اضطر (ج��ال)
ات و(ج�ل) إ� اصطحاب (ما��ل) إ� جماعة والسكرت��
)، و�� جماعة دي��ة غ���ة األطوار، تتمتع بنفوذ هائل (فوس��
� ال�الد، ولهذا �ان من العس�� مناص�تها العداء.. ل�ن (ج��ال)

��
� �ە.. فهم يزعمون أنهم يت�لمون مع السماء

�ان �سخر منها ��
هاتف�ا، و�عتقدون أنهم احتكروا الحق�قة وو�الؤها الوح�دون،
) هو رئ�س �ما أنهم يؤمنون �أن مؤسس الجماعة (فوس��
المالئكة وقد نزل من السماء وتجسد.. و�ان (ج��ال) �عرف أن
� من دعوة (ما��ل).. �ما أن (ما��ل) هو لهذە الجماعة هدف��
� العالم �اعت�ارە �متلك كوك�ا �أ�مله فهم ي��دون

أغ�� رجل ��
� هذا ن�ا

ماله.. وهم كذلك ي��دون ضمه لجماعتهم.. ألن ��
عظ�ما لهم..
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� �دە، واقتادهم
هناك قا�لهم الس�ناتور (بون) والس�جار ��

إ� قاعة داخل�ة فاخرة كتب ع� �ابها: ممن�ع دخول الخطاة..
هذا �عن�ك أنت��

� ال�دا�ة، ثم عرفت
�انت هناك موس�قا لم ت�ب�نها (ج�ل) ��

أنها موس�قا (األجراس المجلجلة) و�ن تمت إضافة طبول
كونغول�ة إليها.

) ال�اهن العجوز للجماعة �انوا �حتفظون �جثة (فوس��
، وقد جلس ع� عرش محنطة، محفوظة �ش�ل يو�� �أنه ��
عال.. و�ان (ما��ل) متوترا ط�لة الوقت.. دنا من (ج�ل) وهمس

� أذنها �الم��خ�ة:
��

- هل هذا واحد قد�م؟
� �دأت تج�دها: ردت عل�ه �اللغة ال��

ونهم ع� الم��ــــخ.. - ال �ا (ما��ل).. ل�س �ما تعت��
- هناك خطأ هنا.. أشعر �ال�ث�� من الخطأ..

سألها (بون):
ة؟ ماذا �ان سؤالك �ا مس�� - ماذا �قول أيتها الس�دة الصغ��

(سم�ث)؟

ء �ا س�دي.. هل �� أن أخ�ج من هنا؟ أوشك ع� �
- ال ��

.. فقدان الو��
� �ان هناك ضوء يتحرك ع� الوجه الم�ت، ل�ع�� العين��

ب��قا و��دو الوجه �أنه يتحرك.. قال (بون):
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- هذا هو ما �شع��ن �ه أول مرة.. ألنك �شع��ن �خطا�اك..
ا ما آ�� � العالم.. كث��

�عد هذا تص�� هذە القاعة أجمل م�ان ��
.. �

هنا ألدخن س�جارا وأتأمل �لما شعرت �انخفاض معن��ا��

☆ ☆ ☆
�ان ما �قلق (ج�ل) هو عدم ارت�اح (ما��ل) للم�ان، وخافت
� إعدامهم أو ما هو أسوأ.. ل�ن

ء ي�س�ب �� �
أن �قدم ع� ��

(ما��ل) �ان �شعر �خي�ة أمل.. لقد توقع أن هذا (واحد قد�م)
فا��شف أنه ل�س سوى طعام فاسد.. األسوأ هو لقب (الس�دة
ة) الذي يناديها �ه (بون).. وقد قال لها (ج��ال) ف�ما الصغ��
� وجهه؟ إنه ي��د

�� �
�عد: ما دام اللقب �غ�ظك فلماذا لم ت�ص��

(ما��ل)، لهذا هو مضطر للتعامل معنا �لطف وتهذ�ب.

ض ط��قهم حارسان ب��اب اتجهوا نحو المالذ، فاع��
مزركشة �حمالن الحراب.. فقال (بون) إن هؤالء ضيوفه..
وهكذا ظهر حاجب متأنق ودعاهم إ� مقصورة تطل ع�
م�ح.. و�� مقصورة م��حة جدا بها مقاعد قا�لة للض�ط،

ومنفضات تبغ ومناضد عليها مختلف المرط�ات..

� مع وع� الم�ح وقف �اهن شاب �خاطب الجالس��
: اإل�قاع الموس���

� الش�طان
- هلموا� حّر�وا مؤخرات�م.. هل ت��دون أن �أ��

ف�جد�م ن�اما؟�

� ش�ل ثع�ان ط��ل يزحف ع��
ل الراقصون أنفسهم ��

�
ش�

القاعة، وراحت األقدام تق�ع األرض مع اإل�قاع، وشعرت (ج�ل)
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بن�ع من الطرب، لهذا ودت لو تنضم لهذا الثع�ان الط��ل �انوا
�غنون:

- نحن سعداء..

- لماذا؟
) �حبنا� - ألن (فوس��

وقف الرجل من جد�د وقال:
� � تصنع (خ�� - أول �ش�د لنا تموله مخابز (مانا) ال��

المالئكة).. رغ�ف المح�ة ووجه زع�منا ال�اسم ع� �ل مغلف..
).. ول�قد ا ومعه حلوى (فوس�� فل�ذهب طفلك إ� المدرسة غد�

�ل رغ�ف خاطئا آخر إ� النور..
و�دأ اإل�شاد، وراح الثع�ان يتلوى من جد�د..

� (الوجوە السع�دة مرتفعة) تموله متاجر
ال�ش�د الثا��

(داتل�اوم) ح�ث ي�سوق الناجون من الخطيئة.. يوجد قسم
ف عل�ه أخت ناج�ة.. خاص لألطفال ���

�ل هذا أثار دهشة (ما��ل)، ل�ن اإل�قاع والمؤثرات أشعرته
ب�ثارة ال حد لها.

�ان هذا �اف�ا �ال�س�ة لـ (ج��ال) الذي قرر أن ين�ف مع
رفاقه، ل�ن (بون) �دا غ�� مصدق.. من المستح�ل أن ترحل من
) شخص�ا.. إنه �انتظار�م.. دون أن تقا�ل (ال�اهن األ���
� نفق.. و�عد دقائق �انوا ي�تظرون

واقتادهم إ� مصعد صغ�� ��
.. � بهو كب��

الرجل ��
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) ال�اهن � انفتح ال�اب ودخل رجل قص�� القامة هو (د�ج��
� الطقوس

� العرق؛ ألنه شارك ��
األ��� للجماعة، و�ان غارقا ��

السا�قة.. تذكرە (ج��ال) ع� الفور و�ن �دا �أنه �ان أطول قامة
�فعل خداع األضواء.. ولم �منع نفسه من الشعور �أنه تاجر
س�ارات مستعملة �اب�سامته المداهنة الجاهزة.. �انت هناك

منضدة تراصت عليها الوج�ات، فراح (ج��ال) �أ�ل بنهم.

) العظ�م راح ال�اهن األ��� �عرض عليهم �عض آثار (فوس��
� مشاهدة هذە األش�اء،

� واجهة زجاج�ة.. انهمك الجميع ��
��

وراق لـ (ج��ال) تعب�� االستهجان الذي ظهر ع� وجه (ج�ل)،
ل�نها تحاول مداراته.. هنا الحظ أن ال�اهن األ��� و(ما��ل)

اختف�ا.
قال (بون) مطمئنا:

.. � ة للزوار المهم�� - ال تقلق.. هناك غرفة جان��ة صغ��
قالت (ج�ل) همسا:

- (ج��ال).. ال أحب هذا.. ي�دو أنهم قد رتبوا أن ينفرد
ال�اهن األ��� �ـ (ما��ل)..

� من هذا.. - أنا ع� �ق��

- لم ال ندخل ونأخذە؟ أعتقد أنهم �حاولون ضمه
لعق�دتهم..

ة: � ع� شط�� قال (ج��ال) وهو �ضع �عض المايون��

- لو حاولوا ضمه لعق�دتهم النت� األمر وقد ضمهم
ء م��كة حقا.. أما أنا فلن �

لعق�دته.. إن نظرته الغ���ة ل�ل ��
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�
أترك هذە الوج�ة المجان�ة، و�ال لما استحققت أن أ�ون ��

اتحاد ال�تاب..

طال االنتظار و�دأت (ج�ل) تقلق.. لذا اتجهت إ� �اب
الغرفة وحاولت فتحه، لتك�شف أنه مغلق ب�ح�ام.

قال (ج��ال) لـ (بون):
- أرجو أن �سمح لنا �االن�اف..

ال توجد وس�لة لالتصال �ال�اهن األ��� إال هاتف�ا.. لو كنتم
م��ن؟

- نحن كذلك..

ة، هنا وفر عليهم (ما��ل) الح�ج، إذ خ�ج من الغرفة الصغ��
وع� وجهه تعب�� أثار رعب (ج�ل).. أدرك (ج��ال) أن ال�اهن
� لها.. فقال

� الغرفة، و�نما ان�ف من �اب خل��
األ��� ل�س ��

(بون):

.. أن ين�ف �ال وداع.. �قول - هذە عادة لدى ال�اهن األ���
إن �لمات الوداع ال تض�ف ش�ئا إ� بهجة الح�اة.. �المناس�ة
س�ارة التا��� ت�تظر�م عند نها�ة الممر.. هذا سيوفر عل��م

ع�� دقائق ثمينة..

ة، وان�فوا ال �لوون ع� شكروە ع� هذە التج��ة المث��
ء �

��
 

☆ ☆ ☆
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لم يت�لم (ما��ل) ولم �جب عن أ�ة أسئلة.. فقط قال إنه
�حاجة إ� �عض الوقت ح�� �ستوعب.

� رعب:
هتفت (ج�ل) ��

- (ج��ال).. ك�ف ينجو هؤالء القوم �فعلتهم؟

- أ�ة فعلة؟
.. � - هذە ل�ست دار ع�ادة.. إنها مس�ش�� مجان��

( � - �العكس.. هذە �� العق�دة الجد�دة.. ما فعله (د�ج��
و(بون) هو أنهما استعمال آالف الح�ل العت�قة، ودهناها �لون
�س).. � �س).. ول�س �أي (ب�� � � (الب��

معا� براق، وهكذا صارا ��
� رأيناها ما �� إنه �در ماً� طائً�.. إن هذە الرقصة الثع�ان�ة ال��

إال تط��ر لرقصات الهنود الحمر من أجل المطر.. �ل ما أتمناە
أال أع�ش ح�� أرى نجاحهما المطلق، �أن تفرض الدولة هذە
العق�دة ع� الجميع.. (هتلر) �دأ ب�ضاعة أقل.. لم �كن لد�ه ما
ي��عه سوى ال�رە.. إن ال�رە ي�يع ج�دا.. ل�ن الحب كذلك

أفضل مب�عا (9).
 

☆ ☆ ☆
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.. �ان � � الوضع الجني��
� غرفته تكور (ما��ل) ع� نفسه ��

��
�عرف أن (ج�ل) ال تحب أن �فعل هذا، ل�نه ع� األقل �فعله
�ع�دا عن العيون.. �ان �حاجة إ� أن �فهم �ل ما سمعه اليوم..
�حاجة إ� أن يتأمل.. لم �ستطع قط فهم مصطلحات مثل

(دين) وما إ� ذلك.. و�ان �حاجة إ� التأمل وحدە..
�عد ساعات نهض من الفراش وغادر الغرفة.

� (ج�ل) لم ينم �عد.. و�ە هذا..
وجد أخاە الما��

�
حت (ج�ل) أن تح�� له عشاء.. هناك دجاجة �اردة �� اق��
� الخارج، ف�� ل�لة شتاء دافئة تعت��

الثالجة، �مكنه أن �أ�لها ��
�
ص�فا م�كرا، وهو ما �سمونه (الص�ف الهندي).. هكذا جلسا ��

فة يرمقان السماء.. ال��
هتفت و�� �ش�� إ� نجم �ع�د:

- (ما��ل).. هل هذا الضوء هو الم��ــــخ؟
- هو الم��ــــخ..

- ماذا �فعلون هناك اآلن؟
فكر قل�ً�، ثم قال:

� الناح�ة
مون الن�اتات النمو.. ب�نما ��

�
؟ �عل � - الجانب الجنو��

� لم �قتلها حر الص�ف إ�
األخرى ينقلون الحور�ات الال��

األعشاش..

� للوطن؟ - ع��زي (ما��ل).. هل �شعر �الحن��
أمسك ب�دها وقال:
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� � للوطن.. ل��� � ال�دء كنت أشعر �كث�� من الحن��
- نعم.. ��

ب... � لن أ�ون وح�دا.. إننا.. أعرف هذا.. نق��
اآلن أعرف أ��

 

☆ ☆ ☆
 

� جاء (ما��ل) لـ (ج��ال) وهو وهكذا جاء اليوم المحتوم ح��
ە أنهما قررا الرح�ل اليوم.. ي�ناول إفطارە �خ��

غ� (ج��ال) وجهه �الم�شقة �ال داع؛ ل�داري لمحة خي�ة
أمل، ثم قال:

حل معك؟ .. من س�� - تت�لم �ص�غة المث��
ء.. �

� �ل �� م��
�
� �حاجة إليها ف�� تعل .. إن�� - (ج�ل) تأ�� م��

ثم إنها �دأت تت�لم الم��خ�ة.. لهذا أرجو أن �سمح ��
، وما زلت �اصطحابها.. أعرف أن العالم ما زال غامضا �ال�س�ة ��
.. و�ال اصطح�ت (دوك) أو أرتكب أخطاء.. لهذا (ج�ل) مهمة ��

.. �
(الرى) ال�ستا��

هل تع�� أن �� الخ�ار؟
- ط�عا �ا (ج��ال).. �لنا �عرف هذا..

� أي وقت..
- ل�ن الب�ت مفت�ح لك.. �مكنك العودة ��

� � - أعرف هذا �ا أ��

- هه؟
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� � استوع�ت أنك أ�� � الم��خ�ة، ل���
ال توجد لفظة (أب) ��

وأبو (ج�ل)..
نظر (ج��ال) إ� (ج�ل) وقال:

- ل�كن.. ل�ن كونا حذر�ن..
- سنفعل..

وفارقا الم�ان ق�ل أن �فارق هو مائدة الطعام.

☆ ☆ ☆
نها�ة الجزء األول
☆ ☆ ☆
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� أرض غ��ب
غ��ب ��

 

� ما��ل سم�ث).. الرجل القادم من الم��ــــخ.. هذا هو (فالنت��
� دن�ا مفعمة �التعق�دات..

� عالم متوحش.. الساذج ��
يء �� ال��

ما ال �عرفه هو أنه - قانونا - المالك الوح�د ل�وكب الم��ــــخ،
وما ال �عرفه ال��� هو أنه س�غ�� وجه األرض.. �فلسفته
� ال ترى العالم �ما الغ���ة.. �قواە غ�� المعهودة.. �سذاجته ال��

نراە...

� تار�ــــخ أدب
(رو�رت هاينالين) وأع� القصص مب�عا ��

الخ�ال العل�� �له..
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القناة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف

الجزء األول
عن أصله المختلط

-1-
-2-
-3-
-4-

عش الغراب
-5-
-6-

�
الجزء الثا��

عن إرثه المخالف للطب�عة
-7-
-8-
-9-

-10-
-11-
-12-

الجزء الثالث
عن تعل�مه العج�ب
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-13-
-14-

نها�ة الجزء األول
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Notes

[←1]
- ُ�ستعمل هذا االسم للداللة ع� األرض..
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[←2]

- لن نعرف ال�ث�� مما حدث هنالك.. فقط سنعرف أن (ما��ل) هو ابن
طب�ب السفينة الذي ر�اە الم��خيون �عد هالك ال�عثة.
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[←3]

، �
- استعملت ترجمة (�فهم / �ستوعب) للتعب�� عن فعل Grok الم����

� هذە القصة، و�� ترجمة غ�� دق�قة، ل�نها المخ�ج
ا جدا �� والذي يتكرر كث��

. لفظة Grok تع�� الفهم ال�امل مـن دون استعمال المنطق، الوح�د الممكن ��
ء (ل�ستوع�ه). � والذي قد �صل إ� التهام ال��
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[←4]
وا � معناها �الالت�ن�ة (أظهروا الجثة).. أي (أخ��

� القانون الروما��
- قاعدة ��

المتهم بتهمته أو أطلقوا �احه فورا).
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[←5]
- يتحدث عن كوكب األرض ط�عا.



6067

[←6]
- أي أنه حا�م العالم.
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[←7]
- أغلب األسماء هنا لها داللـة رم��ة تفتح مجاً� للجدل.. (ج��ـال) معناها (أبو

الجميع)..
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[←8]
� - �سخر ال�اتب هنا من (لجنة ال�شاط المعادي ألم���ا Un-american ال��
� وأساتذة � قضت ع� مستق�ل آالف األد�اء والفنان�� )، وال�� �

أ�شأها (م�ار��
الجامعة بتهمة الشيوع�ة، ولمجرد أنهم يت�لمون �لغة تختلف عن اللغة الرسم�ة

للحكومة األم��ك�ة.
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[←9]

� هذا الجزء مناقشة ط��لة جدا - وج��ئة جدا - عن األد�ان �ما فيها
�� -

� هذە السلسلة.
اإلسالم والمس�ح�ة.. وقد حذفتها غ�� آسف ألن م�انها ل�س ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب

انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

          العدد رقم (54)
 

 

 

 

 

� أرض غ���ة ج٢
غ��ب ��

 

�قلم: رو�رت هايتالين
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�

 

المؤلف..
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� أرض
� واألخ�� من روا�ة (غ��ب ��

هذا هو الجزء الثا��
� لم أقسمها بهذا الش�ل اعت�اطا، ول�ن غ���ة)، والحق�قة أن��
، وتف�ە حق�قة � الجزأين كب�� ألن النقاد �جدون أن الفارق ب��

� كتابتهما.. أن ع�� سنوات تفصل ب��

ي�ت�� الجزء األول �ال�ل�غ ومغادرة الطفل الساذج (ما��ل)
� عن مواجهة

لب�ت أب�ه الرو�� (ج��ال)، ب�نما �ح� الجزء الثا��
، وتك��نه نوعا من الفلسفة / � (ما��ل) ال�الغ للعالم الخار��
� � تتحدى المجتمع األم���� ��ل عاداته وتقال�دە، ال�� العق�دة ال��

رة. يء م��فة أو – ع� األقل - غ�� م�� يراها رجل الم��ــــخ ال��
وهذا الجزء أ��� جرأة من الناح�ة الفلسف�ة والثيولوج�ة
� أمارس دور الرق�ب �حماس.. لست أفضل والحس�ة مما جعل��
من �لعب هذا الدور، ل��� متمسك �الطابع األ�ى لهذە
ال�ت��ات �الذات ح�� لو اضطررت لحذف صفحات �املة من
ط أال أفسد الس�اق أو المع�� العام للقصة. ��� ، النص األص��
الحظ ع�ارة (ترجمة و�عداد) ع� الغالف ال �لمة (ترجمة)
فقط.. أي أننا هنا نتعامل مع حالة خاصة جدا. لنتذكر اآلن ما
قلناە عن (رو�رت هاينالين Heinlein) �اتب الخ�ال العل��

� (م�سوري) عام 1907، وتو�� عام 1988.
األم���� الذي ولد ��

و�عت�� هو و(أز�موف Asimov) و(آرثر �الرك Clarke) الزوا�ا
. فاز �جائزة (هوجو) �

الثالث لمثلث أدب الخ�ال العل�� الرا��
� تقدم ألفضل قصص العام عن قصصه (نجم مزدوج - ال��
� أرض غ���ة -

1956) و(دور�ة النجوم - 1960) و(غ��ب ��
1962) و(القمر عش�قة قاس�ة - 1967).

ت أول قصة له (خط الح�اة) عام 1939، و�ان أجرە ���
� دوالرا. ومن يومها كتب �غزارة اضطرته إ� اختالق عنها س�ع��



6076

عدد من األسماء المستعارة؛ ألن المجالت ما �انت لتق�ل ���
� العدد ذاته.

� لنفس المؤلف �� قصت��

�انت كتا�اته تمتاز �الخصائص الثالث األساس�ة ألدب
: ح��ات مصممة ج�دا شخص�ات ح�ة وجدل الخ�ال العل��
ة، مما مكنه من م�ج عل�� ج�د. و�ان يتمتع �دقة علم�ة كب��

العلم �الخ�ال �جرعات مختلفة..

من أهم إضافاته ألدب الخ�ال العل�� إدخال علوم لم
تناقش من ق�ل مثل اإلدارة والس�اسة واالقتصاد واللغ��ات
والوراثة وما وراء علم النفس.. وهكذا صارت أعماله �ذرة الموجة
. وتعتمد قصصه �لها ع� � أدب الخ�ال العل��

الجد�دة ��
الحوار (مقاطع ط��لة جدا منه) أ��� من ال�د، فتت�لم

شخص�اته ك��� ال كشخص�ات خ�ال�ة.

�ان نجاحه ساحقا منذ ال�دا�ة ومنذ ��� قصته األو� وقد
� خطة تد� (تار�ــــخ المستق�ل) وجاهد �� �جعل

دون أف�ارە ��
. المستق�ل ذا مصداق�ة �الحا��

من الناح�ة الصح�ة �ان معتل الصحة يتمتع �قائمة
أمراض، منها الدرن الذي أدى إلعفائه من ال�ح��ة. عمل أثناء
� تصم�م �ذالت تتحمل الضغط العا��

الحرب العالم�ة الثان�ة ��
�
ا �� ا حق�ق�ا له؛ ألنها �انت مالزم� و�انت زوجته الثان�ة مكس��
� ة �ال��م�اء الحي��ة ب�� ال�ح��ة، تت�لم سبع لغات، وخب��

1948 1962 كتب قصص خ�ال عل�� للش�اب، ال � العام��
� نقطة اس��عاد أ�ة تلم�حات

� إال �� تختلف عن كتا�اته لل�الغ��
� دائما. و�انت لهجة المعلم ج�س�ة وجعله األ�طال مراهق��
�
� تلك ال�ت��ات ل�ن من دون أن �فسد القصة ذاتها. ��

عال�ة ��
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الوقت ذاته قدم (هاينالين) عناو�ن مهمة مثل (سادة الد� -
� إ� الص�ف - 1957) و(النجم المزدوج

1951) و(ال�اب المف��
.(1956 -

تحولت قصته (تلم�ذ الفضاء - 1948) إ� مسلسل
، ومن قصته (الصاروخ جال�ليو - 1947) خ�ج الف�لم �

تل�ف��و��
�
ون �� ف علماء كث�� الشه�� (الهدف القمر - 1950) الذي اع��

ناسا NASA �أنه جعلهم �ختارون هذە المهنة، ولهذا كرمته
ناسا. هناك عد�د من األفالم الس�نمائ�ة جاءت من كت�ه، أق��ــها

� م� منذ ثالثة أعوام.
لنا هو (ال�وكب األحمر) الذي عرض ��

ح قراء مجلة خ�ال � العام 1949 وع� س��ل الدعا�ة، اق��
��

ها المجلة واتصل رئ�س ة عدة أسماء لقصص ت��� عل�� شه��
التح��ر �ه طال�ا أن �كتب قصة خ�ال عل�� - ��ف النظر عن

موضوعها - �كون اسمها (الخليج)..

� األحداث �األسلوب
هكذا جلس مع زوجته �فكران ��

� تقد�م �سخة
المعروف �ـ (عاصفة الدماغ). هنا فكرت زوجته ��

خ�ال عل�� من شخص�ة (موج�� Maugli).. �طل (كتاب
ي ي الذي ر�ته الحيوانات.. ماذا عن ��� األدغال).. الطفل ال���
ر�ته �ائنات فضائ�ة؟ تجاهل ال�اتب ال�ب�� الفكرة وقتها وكتب
� مفكرته عدة

ء مختلف تماما، و�ن ظلت الفكرة �� �
عن ��

Stranger in أرض غ���ة �
أعوام.. هكذا ولدت قصة (غ��ب ��

a Strange land) عام 1962. ولسوف تكون هذە القصة أهم
.. � ء عن العالم الغر�� �

قصصه وأفضلها، لقد ناقش فيها �ل ��
�
�� � ون أنها نتاج طب��� الضطراب المجتمع الغر�� و�عتقد كث��
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� هذە
� وجدوا قدوتهم �� الس�ينات.. ل�ن الغ��ب أن الهي��

.. � القصة، وعاملوها �أنها كتاب دي��

�قال عن هذە القصة: إنها دستور الثقافة المضادة.. و�نه
ب منها � دون أن ي��� � العالم الغر��

من الصعب أن �ع�ش المرء ��
ش�ئا ح�� لو لم �كن قد قرأها قط؛ ألن الهواء نفسه �ف�ح بها،
�ة منها � وقد أضافت القصة مصطلحات جد�دة للغة اإلنجل��
Grok، و�� لفظة م��خ�ة أصً� �مع�� (الفهم الشامل
ء �

ب، ور�ما التهام ال�� واالس��عاب الذي �صل إ� حد ال���
� قد �قولون أثناء الحوار الذي ت��د فهمه..) ح�� إن الغ��ي��

العادي:

Gork it -

�ل إن هناك كنا�س أق�مت �اسم (كن�سة �ل العوالم)
� أن

ن��جة لصدور هذە الروا�ة، ع� أن (هاينالين) نفسه ين��
تحوي قصته أ�ة إجا�ات تقدم للعقول ال�سولة، إنما �� مليئة
� أن نعلم أن هذە القصة

� تدعونا إ� أن نفكر، ��� �األسئلة ال��
� تار�ــــخ أدب الخ�ال العل�� ع� االطالق..

�� األع� مب�عا ��

World- ابتكر (هاينالين) كذلك مفهوم (العالم �أسطورة
� خ�ال مؤلف

as-Myth) الذي يتصور أن �ل كون هو فكرة ��
� قصته (رقم الوحش 1980) جعل أ�طال

� كون آخر. و��
��

� قصصه المختلفة �لتقون، �ل �قا�لون أ�طال قصص لمؤلف��
� تع�� � كتاب (القطة ال��

آخ��ن، �ما ناقش هذە الفكرة ��
الجدران - 1985).

�ان (هاينالين) أول �اتب خ�ال عل�� عاش �ال�امل من
�
قلمه، وأول �اتب خ�ال عل�� وضع هذا الن�ع من األدب ��
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� ع ع �
� من

� الجزء الثا��
قوائم أع� المب�عات، واليوم نلقاە ألول مرة ��

هذە القصة.

د. أحمد خالد توفيق

☆ ☆ ☆
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-1-
 

� ذات المدن. نفس
�ان له ذات طابع ال�رنفاالت المعتادة ��

المذاق لحلوى (غزل البنات) ونفس الجوالت، ب�نما حاولت
تلك المال�� س�ئة السمعة أن تحتفظ �درجة من التحفظ
� الوقت ذاته �ستلب

� المحل�ة، و�� واالعتدال تتفق مع القوان��
� �ول ال�� � الرواد نقودهم سواء �عجلة الحظ أو مضارب الب��

تص��ــها نحو هدف ما..

ا كذلك.. لم �كن ف�ه � واحد) تقل�د��
ة �� و�ان عرض (ع��

قارئ أف�ار، ل�ن �ان ف�ه ساحر.. لم تكن ف�ه امرأة ملتح�ة، ل�ن
�ان ف�ه نصف امرأة نصف رجل. لم �كن ف�ه �الع سيوف، ل�ن
�ان ف�ه آ�ل نار. و�دال من الرجل الموشوم �انت هناك امرأة
�ن دوالرا لمن �جد موشومة، و�ان العرض �قدم جائزة ع��
بوصة م��عة واحدة تحت عنقها خال�ة من الوشم� و�انت المرأة
� آلخر ملتفة �ح�ة (بوا ) تقف من ح�� � تد� م�� (�ايو�س�� ال��

� �ان).
Boa) عا�ة تد� (ها��

�اإلضافة لهذا لم تكن اإلضاءة ممتازة، مما جعل العثور ع�
ك ش�ئا هذە البوصة الم��عة مستح�ً�. ل�ن المرأة لم ت��
�
للصدفة؛ ألنها �انت تملك مع زوجها الراحل ستوديو للوشم ��

(سان �درو) لعدة أعوام، وقد قضت أعواما ط��لة تض�ف
الوشم لجسمها ح�� لم �عد ثمة م�ان للم��د.

.. أي ق�ل الساحر �ان عرضها هو العرض ق�ل األخ��
الدكتور (أبوللو) الذي ي�دأ عرضه �أن �مرر ع� الجمهور دستة
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اقة الواسعة، و�طلب منهم أن يتأ�دوا من الحلقات المعدن�ة ال��
�أنفسهم من أن الحلقات مصمتة ناعمة. ثم ي��ــهم ك�ف أن
الحلقات تداخلت. أح�انا �ان �ضع عصاە السح��ة تحت إ�طه
و�جعل مساعدته تناوله �عض الب�ض ثم �قذف نصف دستة
� الهواء. ل�ن أحدا لم �كن ي�ا�� �ه ألن األنظار �انت تتجه

منه ��
إ� مساعدته، برغم أن ث�ابها �انت أ��� اح�شاما من أ���

المتفرجات، هكذا ظل عدد الب�ض �قل و�قل ح�� صار واحدة،
من ثم هتف الرجل: إن الب�ض �ص�� أقل شحا عاما �عد عام.

: � أح�انا يزعم أنه �قرأ األف�ار ف�قول ألحد الش�اب الجالس��

� لست ساحرا � أن��
.. أنا أعرف ما تفكر ف�ه.. تفكر �� � «�ا ب��
حق�ق�ا.. وأنت محق لهذا و�ستحق جائزة..»

� ق�ل أن يتلقفه
ثم �قذف للف�� �دوالر.. ل�ن هذا �خت��

س .. ف�قذف له الساحر �دوالر آخر، و�نصحه �أن �ح�� الف��
ء، ف�قول �

هذە المرة. �عد هذا تهمس له المساعدة ���
� النوم، و�ش�� إ� فراش

) ترغب �� � للجمهور: إن مدام (مرل��
لتتمدد عل�ه.. و�قول:

- إنها اآلن نائمة.. لقد لعب النعاس برأسها ح�� صارت
 غطيناها إذن؟ فال �جدر �س�دة

ّ
خف�فة.. خف�فة تماما.. ه�
مة أن تنام أمام العيون. مح��

، ل�ضعوا المالءة فوقها � و�نهض ثالثة رجال متحمس��
لتغطيها �ال�امل من رأسها ح�� أخمص قدمها..

� وسط الجماه�� اللع�ة بهمس مسم�ع: ح ص�� هنا ���
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- �� ل�ست تحت المالءة اآلن.. حينما وضعوا الغطاء عليها
.. وما تحت األغط�ة اآلن مجرد انزلقت �� إ� جب سف��
� اللحظة ذاتها ين�مش

ه��ل.. ثم سوف �جذب الغطاء و��
.. إنها لع�ة م��ان�ك�ة �مكن أن يؤديها أي واحد. �

اله��ل و�خت��
تجاهله د. (أبوللو) وقال:

).. أع�. � ارتف�� أ��� �ا مدام (مرل��

من ثم راح الجسد المغ� �المالءات يرتفع نحو ستة أقدام
عوا � � أن ي�� فوق خش�ة الم�ح. طلب د. (أبوللو) من المتطوع��

الغطاء وقال:
- �� لم تعد �حاجة له اآلن.. إنها نائمة ع� السحب..

ماذا؟ تقول إنها لم تعد �حاجة لألغط�ة اآلن ألنها ثق�لة.
: � �قول الص��

� اله��ل.. إنه مث�ت �قض�ب إ� أسفل.
- هنا �خت��

جذب الساحر طرف المالءة فوجد الناس أنهم ينظرون إ�
) و�� ما زالت تطفو ومازالت غاف�ة.. � مدام (مرل��

هب الناس �ح�طون �خش�ة الم�ح من �ل الجهات،
وسألوا الغالم:

- إذن أين هذا القض�ب؟
: � � من غ�� �ق�� قال الص��

- �جب أن تنظر ح�ث ال ي��دك الساحر أن تنظر.. هكذا
�ضعون هذە األضواء لتع� عي��ك..
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قال الساحر:
� �

� �دك.. انه��
ة النائمة.. ها�� - هذا �اف أيتها األم��

.. �
انه��

ول إ� خش�ة الم�ح. � وساعدها ع� النهوض فال��

؛ � و�كون العرض قد انت� ب�نما أنوار الخ�مة الرئ�سة تنط��
� فك

� الص�اح، وقد �دأ عمال الفراشة ��
حل �� ألن العرض س��

� الخلقة األوتاد عن الخ�ام الجان��ة. أما مؤدو الفقرات من غ����
� فلسوف �ظفرون ب�عض ساعات النوم. والممثل��

� المدير والمالك ومقدم العروض إ� تلك
�عد قل�ل �أ��

الخ�مة المعتمة �عدما تأ�د من رح�ل المشاهدين جم�عا.
و�قول للساحر:

ء لك. �
).. م�� �� � - ال تذهب �ا (سمي��

ثم يناوله مظروفا مغلقا �أخذە الساحر دون أن �فتحه
و�ض�ف المدير:

، ل�نك وزوجتك لن تذه�ا معنا ك بهذا �ا ف�� - أ�رە أن أخ��
إ� (�ادو�اە).
- أعرف.

ّ أن .. ل�ن ع�� - حسن.. ال تأخذ األمور ع� محمل شخ��
� العرض.. سوف �س��دل �فقرتك عرضا لقارئ أف�ار

أفكر ��
وعرافة تمارس قراءة الجماجم phrenology.. أنت تعرف أننا
).. هل � كنا نج��ك، ولم نتفق ع� است�مال الموسم.. (سمي��

� نص�حة؟ قل ال لو لم ترد هذا..
ترغب ��
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- �ل أر�د سماع نص�حتك.

)... إن ح�لك ممتازة.. �ل إن �عضها أدار � - حسن �ا (سمي��
.. ل�ن الح�ل ال�ارعة ال تصنع ساحرا.. المش�لة �� أنك رأ��
� األمر حقا.. أنت تت�ف �ممثل كرنفال، ل�نك

لست مندمجا ��
ال تملك فكرة عما �جعل األحمق أحمق، الساحر الحق �ستطيع
أن �جعل (ال��اين) �فتحون أفواههم.. أنا لم أر من �مارس طفو

اعة، ل�نها ال تث�� األجساد levita�on بهذا القدر من ال��
حماس الناس. أنا ع� س��ل المثال ال أستطيع أن ألتقط ر�ــع
� من � الهواء.. �ل ال أستطيع أن آ�ل �الشوكة والسك��

دوالر ��
ء الوح�د المهم.. أعرف �

.. ل��� أعرف ال�� دون أن أج�ح ف��
المشاهدين.. أعرف ما �شتهونه سواء عرفوا هذا أم لم �عرفوە..
هذە �� مهنة االستعراض سواء كنت رجل س�اسة أو واعظا
دي��ا أو ساحرا.. إن المشاهد ي��د الدم والمال والج�س.. لألسف
� أو � الس�ا���

نحن ال نمنحه دما �اف�ا ما لم يرتكب أحد قاذ��
� أن

آ��� النار خطأ قاتً�.. ال نمنحه المال ل�ننا نمنحه أمً� ��
�ظفر �ه.. ال نعط�ه الج�س ل�ننا نعط�ه وعدا �أن يرى ش�ئا ما..
� الواقع ل�ننا نع�دە لدارە سع�دا.. ماذا

ء �� �
هكذا ال �ظفر ���

ي��د األحمق غ�� هذا؟ ي��د الغموض.. ي��د أن �حسب العالم
� م�انا روما�س�ا ب�نما هو ل�س كذلك.. المشاهد �عرف أن اللع��
ح�لك زائفة، ل�نه ي��د أن �عتقد أنها حق�ق�ة.. وعل�ك أن

�ساعدە ع� ذلك.. ل�نك تفتقر إ� هذە الموه�ة

- حسن �ا (ت�م).. ك�ف أقنعه �ذلك؟

ء ال أستطيع تعل�مه لك.. عل�ك أن �
- �حق السماء هذا ��

تتعلمه بنفسك.. مثً� أنت تطلق ع� نفسك (الرجل من
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الم��ــــخ).. لن �صدق أحد هذا ألنهم جم�عا رأوا الرجل من
.. ح�� لو كنت �شبهه فلن �صدق الم��ــــخ.. أنا عرفته بنف��
.. �أنك تطلق � هذا ال�رنفال الحق��

أحد أن رجل الم��ــــخ �مّثل ��
ع� �الع الس�ف عندنا لقب (رئ�س الوال�ات المتحدة)..
المشاهد ي��د أن ينخدع، ل�نه لن �سمح لك ب�هانة القدر

الض��ل من الذ�اء الذي �مل�ه.
وغادر الخ�مة..

) من فتحة هنا جاءت المرأة الموشومة (�ات��ش�ا �ايو�س��
الخ�مة الخلف�ة وهتفت:

- �ا ش�اب.. هل حقا تخلص (ت�م) من فقرت�ما؟

� ع� �ل حال �ا (�ات).. إن (ت�م) ع� حق.. أنا - كنا راحل��
ة االستعراض.

�
�

�
ال أملك َمل

� � سأفتقد�ما.. لقد كنتما �مثا�ة ابن�� - هذا ال �منع من أن��
.. ��

ح الساحر الذي هو (ما��ل) أن �صحبها و(ج�ل) إ� اق��
وب ع� س��ل الوداع.. وتو� هو الق�ادة.. المدينة لتناول م��
ون�ة. ة خال�ة من إشارات المرور اإلل��� �انت تلك مدينة صغ��
� المط�ات، و�انت (ج�ل) وقد قاد الس�ارة �دقة غ�� عاد�ة ب��
تعرف ك�ف أن (ما��ل) �ملك إحساس�ا ممتدا �الزمن �ح�ث
� الهواء �ال�عة

�ستطيع تخ� المط�ات وقذف الب�ض ��
� ال�طيئة. لم �شعر بهذە السعادة قط إ� أن قا�لته.. �� ال��
�
ظلت تحت طغ�ان الساعة والزمن منذ �انت تلم�ذة ��

. � عملها �المس�ش��
المدرسة، ثم صارت تحت طغ�ان أ��� ��
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� اإلحساس �الزمن.. فلم �كن
� ال�رنفال �قت��

ولم �كن عملها ��
� اليوم. ولم

مطل��ا منها إال أن تقف وت�دو جم�لة عدة مرات ��
�كن (ما��ل) ي�ا�� إن أ�ل مرة أو ست مرات يوم�ا.. لقد التحقا
�أ��� من كرنفال، ف�دا لها أن عالم ال�رنفال مغلق ومعزول عن

، وقد راق هذا لها. � األلم الخار��

لقد �ّدل (ما��ل) مالمحه نوعا، وزاد من تجاع�د وجهه،
�اإلضافة إ� أنهما �انا �قصدان أما�ن ال يتوقع أحد أن يرى رجل
� سالم. وقد تكفل

� جعلهما �ع�شان ��
الم��ــــخ فيها. هذا ساهم ��

�
(ج��ال) بتلفيق قصة تغ� هذا االختفاء، وهكذا قرأت ��

الصحف ذات يوم إن الرجل من الم��ــــخ قد ذهب إ� الت�ت.
� مدينة ما،

ل�ن هذا (الت�ت) لم �كن إال (مش��ات هانك) ��
� هذا

ح�ث �عمل (ما��ل) غاسل أط�اق و�� ساق�ة. وظال ��
� الص�اح �انا �جلسان

العمل أسبوعا، ثم انتقال لمدينة أخرى. و��
� المكت�ة؛ ألن (ما��ل) ا��شف تلك الحق�قة الرائعة أن

��
(ج��ال) لم �كن �ملك �ل ال�تب ع� وجه األرض. و�ان
� �كون فيها مغطس ماء (ما��ل) ح��صا ع� اخت�ار الفنادق ال��

؛ ألنه ح��ص ع� طقوس الماء. كب��

�انت (�ات��ش�ا) - المرأة الموشومة - من أت�اع كن�سة
� صالحان لينضما إ� تلك )، و�انت تؤمن أن الشاب�� (فوس��
الجماعة الدي��ة العجي�ة. �ل إنها �انت تحتفظ تحت ذقنها
ە كب�� المالئكة. ثمة وشم ) الذي تعت�� بوشم �مثل م�الد (فوس��
� أطلق خا�� صغ�� من المدرسة �مثل معجزته األو� ح��
، فأمسك بهذا العصفور القت�ل الرصاص ع� عصفور صغ��

ومسح عل�ه فطار.
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قالت لهما:

) �عرف أنه رجل مقدس - لم �كن كب�� المالئكة (فوس��
ح�� سن المراهقة.. برغم أنه قام �معجزات عد�دة ق�ل هذا..

�ان وشم المرأة �عجب (ما��ل).. فقد �ان �عطيها طا�عا
.. بهذا �انت تختلف � خاصا، ور�ما �جعلها أقرب إ� الم��خي��
عن ذلك التماثل الممل لل��� اآلخ��ن. أما (ج�ل) ف�انت تعتقد
أن المرأة �انت ستكون أجمل لو لم تحول نفسها إ� قصة
(كوم�كس) ح�ة.. ل�ن هذا ع� األقل مصدر رزق لها، ولسوف
�ظل كذلك إ� أن تص�� عجوزا قب�حة ال �ع�ا أحد �النظر لها

انت) هو الذي رسم ذلك الوشم عليها. ح�� لو �ان (رم��

� خ�متهما.. إذ رفع
قام (ما��ل) �عرض سحري صغ�� ��

المرأة عن األرض.. مما أصابها �الذهول.. �انت متأ�دة من أنه
لم �ستعمل أ�ة ح�لة، لذا اعتقدت أنه مالك آخر.. ل�ن (ما��ل)
ف لها �أنه الرجل من الم��ــــخ.. وقد ق�لت المرأة هذە اع��
ە (�احثا عن الحق�قة) مثلما الحق�قة، ل�نها أ�ت ع� أن تعت��

� ش�ا�ه.
�� ( �ان (فوس��

� قالت له (ج�ل) عن ط��ق توارد الخواطر و�� الط��قة ال��
تعلمتها للتفاهم معه:

((ما��ل).. نحن �حاجة إ� �أس من الماء)

(؟؟؟؟؟؟؟؟)

(نعم)

(أخو ماء.. صديق)
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� الهواء
هكذا نفذ (ما��ل) ما تقول.. ارتفع �أس من الماء ��

واتجه تحت الص�بور ثم حلق إ� �د (ما��ل).. و�انت (�ات��ش�ا)
تراقب هذا دون �الم.. لقد تجاوزت اآلن حد الدهشة.

قالت لها (ج�ل):
� بنا وأننا نثق �ك.. � أنك تثق�� .. إنه �ع�� �

- هذا طقس م����
�اء دوما اآلن و�� األ�د.. إنه طقس �الغ األهم�ة وم�� تم وأننا ��
فال �مكن أن �خرق.. ل�ن ل�س عل�ك أن �شاركينا طقوس الماء
) هذە ولن ولسوف نظل أصدقاء.. نحن ال نؤمن �جماعة (فوس��
� عن الحق�قة �ما �نا �احث�� ننضم لها أ�دا، ل�ن بوسعك أن تعت��

ت��دين.
قال (ما��ل):

حت لك األمر �الم��خ�ة، ل�ن لو �ان لد�ك - أتم�� لو ��
.. ب الماء معنا فال تفع�� � �منعك من �� أي س�ب نف�� أو دي��

�ت (ج�ل) جرعة من الماء وقالت: وافقت المرأة ف��
- نحن نزداد ق��ا.

� وقال: ثم ناولته لـ (ما��ل) الذي نظر للمرأت��

ب جرعة ثم ناول ال�أس لـ .. و�� �
- أشكرك ع� الماء �ا أ��

�تك (�ات��ش�ا) وقال: (�ات).. انا أعط�ك ماء الح�اة.. لتكن ��
عم�قة أ�دا.

�ت المرأة الماء و�� �شكرهما.. هكذا صارت أخاهما و��
. �

الما��
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إذ انغلق �اب جناحهما وقد رحلت (�ات��ش�ا) قالت (ج�ل):

- واآلن �ا (ما��ل)؟
- سوف نرحل �ا (ج�ل).. �المناس�ة أنت قرأت علم النفس..

أل�س كذلك؟
.. ل�ن ل�س �سعة قراءاتك أنت.. � - ��.. أثناء تدر���

؟ � � ما يرمز إل�ه الوشم والثعاب�� - هل تعرف��
- أعرف..

- إذن اجم�� حاج�اتك واختاري الثوب الذي ت��دين،
� لدينا.. وسوف أتخلص من المهمالت ال��

� ء أو اثن�� �
� أخذ ��

� حزن أنها ترغب ��
�انت (ج�ل) تعتقد ��

من حاج�اتها، ل�ن (ما��ل) �ان �فضل أن �سافرا ول�س معهما
� عليهما. إال الث�اب ال��

- س�خذ الثوب األزرق..

من ثم طفا الثوب نحوها ثم م�� حذاءان يناس�ان اللون
ذاته، وانتظرا ح�� وضعت قدميها فيهما.

قالت له وقد تذكرت ش�ئا:

� آلخر �ما أفعل ّ أسماء تدل�ل من ح�� �م أتم�� لو تطلق ع��
معك.
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- ل�كن.. ول�ن أ�ة أسماء تدل�ل؟
ق�لته ��عة وقالت:

- أوە.. (ما�ك).. أنت ألذ وألطف إ�سان قا�لته وأ��� مخلوق
� معا� ال تهتم �أسماء التدل�ل.. فقط يث�� الغ�ظ ع� ال�وكب��

� آلخر.. � (األخ األصغر) من ح�� سم��
� األصغر.

- حسن �ا أ��
- واآلن هلم بنا.. سأدفع الفوات�� أوً�.

وهكذا اتجها إ� المحطة ورك�ا أول حافلة متجهة إ� أي
� (الس ف�جاس) ح�ث جرب (ما��ل) �ل

ة ظهرا �� م�ان. �عد ف��
�
� عملت (ج�ل) كفتاة استعراض �� � ال�از�نو، ع� ح��

األلعاب ��
(�ا�ل الغرب). ولم تكن �ستطيع أن ترقص أو تغ�� لذا �ان
العمل الذي تقوم �ه كفتاة �ارعة الجمال هو أن تقف و�� تضع
ع� رأسها ق�عة ال تناسبها وتب�سم. وقد أثار دهشتها أنها تحب
� هو أن (ما��ل) ال �فهم

هذا ثم أدركت أن الس�ب الحق���
ء الوح�د الذي �

الجمال األنثوي وال �قّدرە، لذا �ان هذا هو ال��
لم �قدمه لها.

�
أما عن (ما��ل) ف�ان ح��صا ع� أال ي��ــح ط�لة الوقت ��

(�از�نو) واحد، و�ما علمته (ج�ل) �ان ي��ــح �ضعة آالف ثم
ي�سحب ق�ل أن �لفت األنظار. ثم وجد عمال �مدير لع�ة ح�ث
� محاوً� فهم Grok غ��زة � مراق�ة الالعب��

� الوقت ��
راح �م��

. �ان القمار، وقد أدرك أنها ن�ع من الشهوة ال تخلو من إثم كب��
أداؤە طب�ع�ا ل�نه �ان �كرە لمس أي إ�سان ل�س أخا ماء له.
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�انت قد جعلته ي��د من خشونة مالمح وجهه ليتخلص من
ذلك الوجه الطفو�� ش�ه األنثوي المث�� لل���ة.

إال أن (ج�ل) �انت مضط��ة ألن (ما��ل) عامة لم �كن
ة عليها، وقد سألته عما س�فعله إذا تحرش بها �فهم مع�� الغ��

أحد المشاهدين، فقال دون أن يب�سم:
.. �

- أعتقد أنه سوف �خت��

� أنك لن تفعل - م م م� أنا أدرك ذلك أ�ضا.. ل�نك وعدت��
� أ�خ ورة القصوى.. إال لو سمعت�� ش�ئا كهذا ثان�ة إال لل��

� مش�لة حق�ق�ة..
�� � وأقاوم ودخلت عق�� لتدرك أن��

ة �ما نعرفه ل�نها لم �ستطع أن تجعله �فهم مع�� الغ��
نحن، و�رغم أن المحاورة دارت �الم��خ�ة ألن تلك اللغة أ���

� التعب�� عن المشاعر.. إال أنها عاجزة عن التعب�� عن
دقة ��

المفاه�م.

وأثناء العرض راح (ما��ل) �سليها �ح�لة أخرى، �� أن ينقل
لها ما يراە وما �فكر ف�ه �ل واحد من الجماه�� نحوها.. وقد
� يراها الناس عن أثار دهشتها أن ترى مدى اختالف الصورة ال��

تخ�لها �� لنفسها..

� مدينة وأخرى. وقد راح �طالع �عض هكذا راحا ي�نقالن ب��
ال�تب الدي��ة مثل القرآن والتوراة واإلنج�ل �ما قرأ كتاب
� والط��ق وكتاب (المورمون المو�� وكتاب الغصن الذه��
Mormon) وال�اما سوت Sutra - Kama وح�� المذاهب

.( العجي�ة مثل (كتاب قانون كراو��
� ال�تب: قال لها ذات يوم وهو جالس ب��
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�ا.. أنا � الحق�قة أنا لست ���
- أنا ال أستوعب �ا (ج�ل).. ��

� الم��ــــخ
.. نحن �� � � له ش�ل غ��ب �ختلف عن الم��خي��

م����
نا �عض األسئلة �س�ش�� ال��ار ال نعرف األد�ان وحينما تح��
� الم��ــــخ �شعر �أننا نموت �ل�ة

القدا�.. هل الس�ب هو أننا ��
�ة.. ؟ أنت ��� حت �� �� 

ّ
ء ي��� منا؟ ه� �

إذ نموت؟ ال ��
قالت له �اسمة:

�ا �امً�.. ثم إنك تفهم مع�� األ�د�ة ك ��� - أوال أنا أعت��
والح�اة �عد الموت.. أنت ال تموت ول�ن (تفقد اتحادك).. أنت

� لن أموت.. � هذا المفهوم. سوف أفارق هذا الجسد ل��� علمت��
قال لها:

- سوف أ�لك يوم تفقدين اتحادك.. ما لم أفقد اتحادي
أوال..

ثم أضاف:

- قرأت ال�ث�� مما عرفه علماؤ�م.. و�� أش�اء �دائ�ة عرفتها
�
� العش.. ل�ن هذا ل�س ما أر�د.. ال �مكن أن تعر��

وأنا �عد ��
� عدد ح�ات رمالها.. عند�م

كنه الصحراء �مجرد أن تعر��
فالسفة مثل (�انط Kant) وهم �حاولون الوصول للحق�قة عن
هم (مطاردي ط��ق استخدام اس�نتاجاتهم الخاصة.. هؤالء أعت��

ذيولهم)..
ثم أضاف:

.. ذات مرة كنت أعاملك - لم أفهم قط لماذا �ضحك ال���
� ح�� خفت عل�ك.. لم � وتضحك�� �لطف فوجدتك تضحك��
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� أتعلم الضحك قط.. ل�نك �س�ته أ�ضا.. �دً� من أن تجعلي��
أرض�ا �ت أنت م��خ�ة..

- لو كنت قد ضحكت ل�نت الحظت هذا.. ع� �ل حال
ما أرغب ف�ه حال�ا هو أن نزور حد�قة الحيوان..

- لك هذا..

- أر�د أن أتحدث إ� الِجمال وأسألها عما �ضا�قها.. ل��ما
�انت الجمال �� (ال��ار القدا�) الحق�قيون هنا..

هكذا اتجها إ� حد�قة (جولدن ج�ت).. �ان الطقس �اردا
د إذا ل�ن (ج�ل) تعلمت من (ما��ل) أن بوسعها أال �شعر �ال��
� نوعا. إال أنها لم ترد هذا، ل�نهما دخال إ� ب�ت القردة ألنه دا��
لم تحب ب�ت القردة.. فقد �انت تلك الحيوانات تحمل مالمح

�ة إ� درجة ت�عث اال�تئاب. ش�ه ���

أح�ت ب�ت األسود أ��� ألن هذە الوحوش �انت متغطرسة
� أ��� ثقة �النفس، وهذا الجمال الم�سلط لنمور البنغال ال��

� ال تقدر مك�فات تطل األدغال من عيونها، وتلك الرائحة ال��
ء ذاته �ال�س�ة لب�ت �

الهواء ع� إزالتها. أما (ما��ل) فشعر �ال��
الزواحف ألنه ذكرە �كوكب الم��ــــخ والقوم الذين ر�وە.

و�ان (ما��ل) قد فقد صوا�ه حينما رأى حد�قة الحيوان أول
مرة و�اد �طلق �اح الحيوانات �لها لوال أن (ج�ل) أقنعته �أن
هذە الحيوانات قد تموت، ألنها غ�� مؤهلة لتحمل المناخ الذي
ستخ�ج له. ثم أقنعته أن القض�ان مخصصة لحما�ة الحيوانات

. من ال���
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� متجاهلة الفتات (ال
راحت (ج�ل) تل�� �الفول السودا��

تطعم الحيوانات). ألقت بواحدة لقرد متوسط الحجم، وق�ل أن
�ه يتلقفها وثب عل�ه ذكر أضخم حجما ف�ق الفول منه و��

أ�ضا. ولم �حاول القرد صغ�� الحجم أن �لحق �معذ�ه.

� حزن.. هنا نهض القرد األصغر حجما
راح (ما��ل) يرق�ه ��

و�حث عن قرد أصغر منه، وأعطاە علقة ساخنة أسوأ مما تلقاها
خاء. هو، و�عد هذا �دا عل�ه االس��

هنا فقط ط�ح (ما��ل) برأسه للوراء وانطلق �ضحك
�صوت عال.. و�ال س�طرة ع� نفسه. راح �شهق طل�ا للهواء
والدم�ع ت�ساقط من عي��ه. ثم سقط ع� األرض من فرط

الضحك.
- توقف �ا (ما�ك)�

وه�ع أحد الحراس �سألها:
؟ ي�دو �أنه مصاب بن��ة.. �

- هل أساعدك �ا س�د��

- ال.. �ل نعم.. ن��د س�ارة أجرة.. �جب أن أخرجه من هنا
فهو ل�س ع� ما يرام.

�عد ثوان �انت تركب س�ارة طائرة مع (ما��ل). و�عان ما
. نزعت ث�ا�ه وفركت عي��ه � جرته لشقتهما وهو ما زال يه��

وقالت:
.. ا�سحب لو كنت ت��د هذا.. � - خذ راحتك �ا حبي��

.. � الصغ��
- أنا �خ�� �ا أ��



6096

.. - ل�نك أثرت هل��

.. أنا � الصغ��
- أنا أفهم grok ال��� اآلن.. أفهمهم �ا أ��

� كنت غ�� قادر ع� فهمها.. اآلن أعرف ال�لمات �لها ل���
.. أعرف لَم �ضحكون.. أفهمها.. أفهم الن�ات.. أفهم ال���
ء الوح�د الذي �

�ضحكون ألنهم يتألمون جدا.. ألن هذا هو ال��
يوقف األلم..

ة: � ح��
قالت له ��

.. فأنا ال أفهم.. � ال أنت�� لل��� - ي�دو أن��

ت مع هذە األش�اء فصارت مسلمات .. لقد ك�� � - �ل تفهم��
�عد عن ال�الب فلم �ستطع أن �ص��

�
لد�ك.. أنا ت���ت ��لب أ

�
� أ�� كسادته ولم �ستطع قط أن �ص�� �ل�ا.. لذا علم��

.. اليوم � (ج��ال) وأنت قمت �الدور األ��� (محمود) وعلم��
� الم��ــــخ لم نكن نضحك ألن �ل األش�اء

تخرجت وضحكت.. ��
ونها مضحكة ال تحدث أو ال ُ�سمح لها �أن تحدث.. � تعت�� ال��

� حذر:
سألته ��

� ء مضحك؟ �ان القرد ال�ب�� منحطا.. وكذلك تب�� �
- أي ��

أن الصغ�� منحط..

� أثارت � قفص واحد �ل األش�اء ال��
- نعم.. لقد رأ�ت ��

.. فشعرت فجأة �أن األلم عظ�م � لقو��
� منذ عود�� دهش��

وضحكت..
- ل�ن الناس ال تضحك إال لمشهد لط�ف..



6097

� العرض الراقص لط�فا، ل�ن أحدا لم
- �ان مظهر الفت�ات ��

� ع� األرض، �ضحك.. لقد ضحكوا حينما سقط أحد الممثل��
وهذا لم �كن مشهدا لط�فا.. أر�د أن تح� �� �عض الن�ات..

� أثارت ضح�ك وسأرى إن كنت أفهم.. أ��� الن�ات ال��

� حس�تها ظ��فة يوما �ال عبثا راحت تح� له الن�ات ال��
� الل�ل نهضت فرأت أنه

جدوى.. وهكذا شعرت �القنوط.. و��
�قف خلف النافذة يرمق المدينة..

؟) �
(هل من مشا�ل �ا أ��

قال لها:

- ال أفهم لماذا �جب أن �كونوا تعساء.. ألم ومرض وج�ع
ء من هذا �له.. إنها حماقة كحماقة �

وحروب.. ال دا�� ل��
القردة..

� شخص. ل�س بوسعك - هذە المدينة بها خمسة �الي��
.. � إنقاذ خمسة �الي��
� أ�ساءل... - إن��

 

☆ ☆ ☆
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الجزء الرابع
عن مهنته المخ��ة

-17-
 

ة �ان (ج��ال) �شعر �الملل.. هناك أخ�ار � اآلونة األخ��
��

ة عن (ما��ل) مؤخرا ل�نها مح�طة جم�عا. �ان (ما��ل) كث��
و(ج�ل) يزورانه من آن آلخر.. ل�ن ز�اراتهما �دأت تنقطع. عرف
أن (ما��ل) �مساعدة (دوجالس) قد التحق �القوات المسلحة
� الج�ش �عد

تحت اسم مستعار هو (جونز). وقد أن� ح�اته ��
ثالثة أسابيع حينما وجه �عد التدر�ب أسئلة محرجة عن جدوى
القوة والعنف، وقال إن مش�لة ز�ادة تعداد الس�ان �مكن حلها
. وعرض أن �ج��وا أي سالح ي��دون عن ط��ق أ�ل لحوم ال���
�
هن لهم أن القوة ال تجدى مع شخص يتح�م ج�دا �� عل�ه لي��

نفسه. ل�نهم لم �ق�لوا عرضه وطردوە من الج�ش. قال له
� من أمام

(دوجالس) إن هناك شهود ع�ان رأوا أسلحة تخت��
� نهايته إن المجند

.. و�قول التق��ر �� المجند (جونز) �ال تفس��
، � االلتحام القتا��

�ملك �عض المواهب ل�نه فاشل تماما ��
� من هالوس عظمة لذا رأى

وذ�اءە محدود تماما، �ما إنه �عا��
التق��ر أن �طرد من الج�ش، �ال معاش وال أ�ة مزا�ا.

وقد عرف (ج��ال) أن (ما��ل) عاد للب�ت سع�دا ألنه بر
. برغم �

بوعدە الذي قطعه لـ (ج�ل) �أال �جعل أي واحد �خت��
أنه لو �ان حرا من هذا الوعد لجعل العالم م�انا أفضل. وقد
وافقه (ج��ال) ع� هذا الرأي ألنه �ان �ملك قائمة (أفضل وهو



6099

م�ت) الخاصة �ه. إال أن (ما��ل) قد نال �عض الم�ح برغم هذا،
ال ومساعدوە � استعراض عسكري فقد الج��

� اليوم األخ�� و��
ف��

�او�لهم فجأة، أما الرق�ب الذي يرافق (ما��ل) فقد سقط ع�
وجهه حينما التصق حذاؤە �األرض.

وري لـ (ما��ل) ألن الف�� �مر �ان (ج��ال) يؤمن أن هذا ��
� �حالة طفولة متأخرة، ل�ن أن �� اسمه (الموقر د. فالنت��

ما��ل سم�ث) مؤسس ورا�� جماعة (�ل العوالم) الدي��ة� ر�اە�
ء.. واألسوأ أن (ما��ل) �قول إنه استو� �

هذا �فوق �ل ��
� (ج��ال).. ال �ذكر (ج��ال) الفكرة من مناقشة دارت ب�نه و���
� الموض�ع ألن

تلك المناقشة ل�نه ال �س��عد أن �كون قد ت�لم ��
هذە آراؤە فعً�.

�ام) ة (م�� صحا (ج��ال) من خواطرە ع� صوت السكرت��
� الحد�قة..

ە أن ع��ة ته�ط �� تخ��

� �� البندق�ة.. لقد أقسمت أن أطلق الرصاص ع�
- ها��

أول ع��ة دور�ة ته�ط فوق حوض الورد..
- ل�نها ته�ط فوق العشب و�� ل�ست ع��ة دور�ة..

� المرة
- إذن قو�� له أن �كرر المحاولة.. فلسوف أص��ه ��

القادمة..
- هذا (بن �ا�ستون)..

ب �ا (بن)؟ كه �ع�ش.. هذە المرة.. ماذا ��� - هو؟ إذن سن��
ء �ا (ج��ال).. فقط أر�د أن نتحدث �ش�ل منفرد.. �

- ال ��
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هكذا اتجه الرجالن إ� مكتب (ج��ال) �الطابق العلوي ع��
� �� (بن) ع� أن �سميها تماث�ل و�� ممر �عج �التماث�ل ال��

(ج��ال) ع� �سميتها (نحت).

�
�ان (�ا�ستون) عازفا عن ال�الم �أنما هو �جد صع��ة ��

� �عض المشا�ل ألن
ە (ج��ال) إنه �عا�� �دء الموض�ع.. هنا أخ��

�ام) تزوجت وحامل.. ومن هذا الرجل السع�د؟ ته (م�� سكرت��

- أل�س األمر واضحا؟ أنه ذلك الرجل ناعم القول.. أخونا
�
� ما دام �� � بي��

� (محمود).. قلت له إنه �جب أن �ع�ش ��
الما��

� أنوي الع�ش؟ هذا ال�لد، فاب�سم الوغد وقال: وأين تحسب��
� هذا الب�ت.. ال �أس..

� دعوته منذ زمن لإلقامة لأل�د �� ي�دو أن��
ع� األقل سأظفر منها ب�عض العمل.. إنها تدرس الع���ة ��عة
ء �

ك ��� محمومة �� تصلح لهذا الدور.. �المناس�ة أنا لم أخ��
تك �� حرصت ع� أن تظهر أعنف عالمات َ َ ح�� إذا أخ��
الدهشة ع� وجهك.. المش�لة أن هذا الب�ت يزداد فو�� منذ
ات ّ أن أفقد سكرت�� أفقدت (ج�ل) (ما��ل) توازنه. وصار ع��
ء �

ممتازات وأطفاً�.. ثم رحل (دوك) الذي �ان �قوم ��ل ��
تق���ا..

� حامت حول (ما��ل) - إذن أنت تعتقد أن (ج�ل) �� ال��
ح�� ظفرت �ه؟ أنت ال تعرف ك�ف �عمل عقلها.

.. � أعرف ك�ف �عمل عق�� أنا نف�� - لست متأ�دا من أن��
� صح�فة واسعة االن�شار.. أتم��

و�رغم هذا �عطونك عمودا ��
� أن �عود (ما��ل) هنا و��� هذە الجماعة الدي��ة الغامضة ال��

كونها..
قال (�ا�ستون):
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- م م.. الحق�قة �ا (ج��ال) إنه ال �فعل هذا �الض�ط.. لقد
جئت لتوي من هناك..

؟ �
�� - لماذا لم تخ��

� الح�اة.. ثم أردت أن
� �م�س�ك �� � التغ��

- ألنك كنت راغ�ا ��
ثر.. لقد عدت من تغط�ة مؤتمر (ك�ب تاون) فقررت ت��
.. أال �مكنك أن تتصل �ـ �

ز�ارتهما.. ل�ن ما رأيته أثار قل��
(دوجالس) من أجل وقف هذا ال�شاط؟

هز (ج��ال) رأسه وقال:

ء.. لن أفعل.. واآلن قل �� ماذا �فعل (ما��ل)؟ �
- ق�ل أي ��

.. إن (ما��ل) يثق ��ل ما تقوله - لو رأ�ت لحاولت منعه م��
أنت، وال �سأل عن قراراتك �ل ال �فهمها أصال.. إنه ينفق م�الغ

اثه.. طائلة من م��
قال (ج��ال):

- �العكس.. الف�� لم �سحب مل�ما مما �مل�ه منذ عام.. إن
ف ع� ثروته �ما تعلم.. ول�ن ما �شاط (دوجالس) هو الم��

� كونها؟ هذە الجماعة الدي��ة ال��

- �� ل�ست جماعة دي��ة �الض�ط.. �ل �� أقرب إ�
مدرسة لغات..

- كرر ما قلته..
- مدرسة لغات تعلم اللغة الم��خ�ة..
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- اسمع �ا (بن).. �ال�س�ة للقانون دار الع�ادة �� دار ع�ادة
طالما قال ال�عض إنها مهمة إل�مانهم وطقوس ع�ادتهم.. هناك

.. � � (الماليو) ال يرى فيها الغ��ب مثلنا إال مأوى للثعاب��
معا�د ��

� كذلك حرف�ا ورم��ا.. ل�ن ما � الثعاب�� - (ما��ل) ير��
الحدود هنا؟

- دار الع�ادة حسب القانون ال تطلب أتعا�ا لقراءة الطالع أو
طرد األرواح.. ل�نها تتق�ل اله�ات.. أح�انا تتكفل العادة بتح��ل
� لست �ة ممنوعة قانونا ل��� � ال��� اله�ات إ� أتعاب.. القراب��
متأ�دا مما إذا �انت ال تمارس ع� (أرض األحرار ووطن
الشجعان) (1) هذا.. ل�ن هل �مارس (ما��ل) ش�ئا قد يودي �ه

إ� السجن أو المشنقة؟
) ك�ف �فلت من أي موقف.. - ر�ما يتعلم من ات�اع (فوس��

.. � ل�ن المشا�ل قد تمس إخوته المائي��

ّ أن استعد للمشا�ل؟ هل �جب أن أحشو � أن ع�� - هل تع��
؟ �� �السم تحس�ا الحتمال اعتقا�� ��

- إن أعضاء الدائرة الداخل�ة �عرفون ك�ف �فقدون اتحادهم
ب�رادتهم الخاصة فال دا�� للسموم.. إن الم�ان الذي أ�شأە
ة ة وغرف صغ�� ات كب�� (ما��ل) هو متاهة بها قاعة محا��
ات للقاءات وغرف للمع�شة.. ال�ث�� منها.. �انت هناك �ام��
� لو أن فرقة اقتحام داهمت وأبواب تفتح أوتومات�ك�ا.. صدق��
الم�ان ما استطاعت الوصول إ� الداخل.. تصور أن هناك أناسا
ل غ��ب األطوار.. هنا تجد نفسك أمام � � م��

�حسبونك تع�ش ��



6103

ء من هذا �
امرأة موشومة تلتف �أف�.. ي�دو أنها �اهنة أو ��

القب�ل واسمها (�ات��ش�ا).
- آە.. نعم.. (ج�ل) حكت �� عنها..

� أخا ماء لها.. قالت كذلك إنها - قالت إنها ستجعل م��
تتم�� أن �حنطوها حينما تموت ل�ظل وشمها لأل�د تح�ة لـ

(جورج)..

- (جورج)؟

.. ل�نها تتحدث عنه �أنما هو غادر الب�ت - زوجها المتو��
و�ا. ة لي�تاع م�� ة قص�� لف��
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�انت ز�ارة (�ا�ستون) لجماعة (ما��ل) ز�ارة عجي�ة حقا..
لقد اقتادته تلك المرأة (�ات��ش�ا) و�� تضع الثع�ان حولها إ�
� �أن هناك أوع�ة مليئة �المال.. ة، ح�ث فو�� حجرة مع�شة كب��
�انت تحوي م�الغ تفوق تصورە، وقد رأى ورقة عليها ثالثة
أصفار ملقاة ع� األرض ب�همال.. لم �ستطع الفهم فقالت له

المرأة:

� العش
�� � � حالة ما إذا قرر أحد المق�م��

- هذا المال هنا ��
الخروج وال�سوق، �أخذ ما ي��د من مال..

� أنه �ق�ض ع� رزمة أوراق و�خ�ج؟ بهذە - هل تعن��
ال�ساطة؟

- ل�س ب�ننا من ي��د ماً� أ��� من حاجته.. وما الدا��
لل�قة ما دام المال مل�نا جم�عا؟ �ل إنه مل�ك أنت أ�ضا ما

دمت أخا ماء لنا..

- وماذا عن اللصوص؟
- لقد زارنا �عضهم ل�ن (ما��ل) تكفل بهم..

طة؟ � أنه أسلمهم لل�� - هل تعن��

- ال.. لقد جعلهم.. �ختفون.. �عد هذا أصلح (دوك) الفجوة
� شقتك �ـ (واشنجتون)

� صنعوها.. سمعت أن عندك �� ال��
سجادة �ش�ه العشب.. (ما��ل) ح� لنا عنها.. هل �سمح ��

ب��ارتك يوما ألم�� عليها. أنام عليها؟
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..( �
- �التأ��د �ا (�ا��

�
قالها وهو يتذكر ما قاله (ما��ل) عن شيوع�ة المال ��

الم��ــــخ.. ال �د أن هذە األوع�ة المليئة �المال هنا تمثل مرحلة
العبور من شيوع�ة الم��ــــخ إ� رأسمال�ة األرض.

سألها:

� العش اآلن؟
- و�م من�م ��

ا ع� مشاركة أخوة قالها وهو خائف من أن �جد نفسه مج��
�ن فرضوا عل�ه برغمه، ل�نها قالت: كث��

.. أنا و(ج�ل) �اهنتان � أخمن.. حال�ا هناك اثنا ع�� - دع��
حنا للناس أن هذا ال يتعارض ندرس اللغة الم��خ�ة هنا.. وقد ��

مع إ�مانهم..

�انت تل�س ث��ا ط��ً� أب�ض ال �ختلف عن رداء الشهود
� تمثل �سع العدول، ف�ما عدا أن عل�ه عالمة (�ل العوالم) ال��

دوائر متداخلة، مع شمس فوق قلبها. وعرضت عل�ه أن �ح��
ة (ما��ل) فم�� معها ع�� ردهة ط��لة إ� قاعة واسعة.. محا��
ات وشعار (�ل ل�ن ال محراب وال مذبح. فقط منصة للمحا��
العوالم) ع� الجدار.. و�انت هناك امرأة ت�دو كـ (ج�ل) و�ذات

.. �انت تد� (دون أردان).. جمالها، ل�نها لم تكن ��

�دأ (ما��ل) يت�لم بهدوء، ولم �كن يرتدى ث�ا�ا خاصة.. �ان
يت�لم �أنه �ائع س�ارات مستعملة �ارع.. �ان �ح� �عض الن�ات
.. أ��� ما ت�لم عنه �ان �

و�عض القصص ذات المغزى األخال��
� وحدة الوجود Pantheism.. �ان من ضمن القصص ال��
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� قا�لت وسط ح�اها تلك القصة القد�مة عن دودة األرض ال��
؟ � وجين�� � �ة دودة أرض أخرى فقالت لها: ما أجملك� هل ت�� ال��

� طرفك اآلخر� فقالت الدودة األخرى: أتزوجك؟ إن��
وسأل (�ا�ستون) (ج��ال) عند هذا الجزء:

- هل سمعت هذە القصة من ق�ل؟
- سمعتها؟ أنا الذي كتبها�

- لم أعرف، أن القصة قد�مة لهذە الدرجة.. �انت فكرة
� تقا�ل مخلوقا آخر رجال أو امرأة أو قطة (ما��ل) �� إنك ح��

� الحق�قة تقا�ل طرفك اآلخر..
فأنت ��

قال (ج��ال):

م وال�ان�س��ة.. هذا � � فلسفة السولي�س�� - هذا الخلط ب��
ء و�خ�� أ�ة حق�قة.. المش�لة أنه �

الخل�ط �مكن أن �ف� أي ��
كحلوى غزل البنات.. مذاق �ال مادة.. �أنك تجد حً� للقصة

� ع� األرض وا��شف أنه �ان �حلم.. �أن تكتب: وسقط الص��

واصل (�ا�ستون) �د القصة، فقال إن (ما��ل) اتجه إ�
غرفة أخرى، تضم أولئك الذين ترقوا إ� الدائرة السا�عة من
�سع الدوائر.. قال إن (ما��ل) �دا أ��� حدة وطوً�، و�نه �ان
� (ما��ل) �انتا يرتدي ع�اءة ط��لة.. �قسم (�ا�ستون) أن عي��
تتوهجان.. هذە المرة �انت هناك موس�قا مخ�فة ل�نها تجعلك
� الرقص، ول�س بوسعك أن تعرف ما �ان �دور ألنهم

ترغب ��
�انوا �غنون �الم��خ�ة.

- وهل �ل األمر مجرد مجموعة حم�� ي��ادلون ال�اخ؟
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قال (�ا�ستون) إن األمر لم �كن كذلك.. �انوا يتهامسون ثم
وفة عدة مرات ق�ل هذا. يتعا� الصوت �أنهم قاموا بهذە ال��

قال (ج��ال):

� Apollonian).. هادئ
- هذا هو األسلوب (األبوللو��

ن، ل�نه �مكن أن يتحول إ� األسلوب (الديون��� � وم��
� أ�ة لحظة.. أنا أرى

Dionysian) الصاخب المنفلت ��
� لعملة واحدة.. أ�مل.. � وجه�� األسل����

قال (�ا�ستون) إن األضواء �انت خافتة، ل�ن (ما��ل) راح
ك، وال�د � س��

ة المبهرة �أنه حاو �� يؤدي �عض الفقرات الصغ��
، ألن أسدا ظهر فجأة أن هذا الف�� �ج�د التن��م المغناط���
ان حوله. لم �كن خاء، ب�نما �لعب حمالن صغ�� � اس��

وهو ينام ��
األسد �فعل إال التثاؤب.. ل�ن هذا �ان وهما ط�عا..

- لماذا ت� ع� أنه وهم؟

- فقط حاولت أن أ�ون مالحظا ذك�ا.. وقد جلست أراقب
� استمتاع، ب�نما (ما��ل) �جرب �عض ح�ل رفع

هذا �له ��
األجساد. أعتقد أنه يتعامل مع صور تلف��ون�ة مجسمة.. ثم

انطفأت األضواء وعادت، وهذە المرة �انت (ج�ل) هناك..
ومع �لمات (ما��ل) �ان لون ث��ــها يتغ�� مع �ل �لمة..

� دفء:
دنت من (بن �ا�ستون) وقالت له ��
ا.. - أيها الع��ز.. لقد افتقدتك كث��

قال لها:
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ا.. أحس�ه قادرا اآلن ع� أن ي�يع - لقد تقدم (ما��ل) كث��
.. � أحذ�ة للثعاب��

- أنا متأ�دة من أنه �ستطيع ل�نه لن �فعل ألن هذا خطأ..

� ال تحتاج لهذا.. نحن �حاجة إ� أن تكون معنا هنا.. الثعاب��
أفهم grok أنك �حاجة إ� �عض الوقت للفهم.. ر�ما �عد

� أ�رر السؤال نفسه.. أسبوع��
.. فأنا مشغول جدا.. � - لن أ�ون هنا �عد أسبوع��

قالت له:
� لألمور..

- ل�س هذا مع�دا ألن هذا يناقض المفهوم الم����
نحن ال نحاول إنقاذ أرواح الناس ألننا نؤمن �أن األرواح ال
تضيع.. ما نقدمه هنا هو الحق�قة.. نعرضها ع� الناس وال
نطلب منهم أن �صدقوها.. نحن نقدم الحق�قة العمل�ة المف�دة
.. عمل�ة لدرجة تجعل من الحرب والج�ع � �أنها رغ�ف من الخ��
والعنف أش�اء ال دا�� لها.. ل�ن ال �د أوال من تعلم اللغة
� األمر.. الموس�قار ال �مكنه

الم��خ�ة.. هذا هو الجزء الصعب ��
�ة.. ل�ن (ما��ل) ل�س � كتا�ة س�مفون�ة �استعمال اللغة اإلنجل��
ات.. وهكذا يزداد � منهم الع��

متعجال.. إنه يرى المئات لي�ت��
� � هذا العش.. و�وما ما س�كون �عضنا متدر���

عدد األت�اع ��
ج�دا �ح�ث �ص�� بوسعهم الخروج و�دء أعشاشهم الخاصة..

و�ــهذا ت�دأ كرة الجل�د..

هنا جاءت المرأة األخرى (دون) وقدمت له ط�قا ف�ه طعام
العشاء.. ضا�قه أنها جلست جوارە ال أمامه ألنها �انت �ارعة

الجمال.
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قالت المرأة:

� ج�دا �عد.. مثً� نحن هنا نأ�ل ب�نما (ما��ل) - لسنا مدر���
�ن ساعة، ولن �أ�ل طالما هناك من �حتاج لم �أ�ل منذ ع��

إل�ه..
هنا قالت (ج�ل):

� جسد�ا من � و(دون) �نا م�شابهت�� - هل الحظت أن��
ح�ث المقاي�س والوزن والطول؟ �مساعدة (ما��ل) �نا
� ولسوف ن��� كذلك.. لقد جاء هذا ن��جة أننا نقوم ش�يهت��

� ذات األمور..
�ذات األش�اء ونفكر ��

قال (ج��ال):
ا.. � كث�� - حقا لقد تغ�� الص��

قال (�ا�ستون):
ە ص��ا �عد اليوم �ا (ج��ال).. - ال أعت��

 

☆ ☆ ☆
 

� أين هو.. وال ك�ف ق�� صحا (بن) من نومه عاجزا عن تب��
ته معدته أن وقتا ط��ً� قد مر منذ موعد ل�لته.. فقط أخ��

اإلفطار.

� هناك �ـ (دوك) الذي �ان خادم اتجه إ� المطبخ ففو��
�
� الوقت ذاته حارس ب�ته وال�ستا��

(ج��ال).. وهو ��
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.. والم��ان���
احتضنه (دوك) �أنه دب ثم صفعه ع� ظهرە وهتف:

- (بن).. وجهك ي��ــــح العيون المتقرحة.. جم�ل أن أراك�
ك�ف تحب أن تأ�ل الب�ض؟

؟ - وهل أنت الطا��

- فقط حينما ال أجد من يؤدي �� هذا الدور �ما هو الحال
اآلن.. �لنا نمارس الط�� هنا.. ح�� (ما��ل).. ل�ن (ما��ل) أسوأ

� العالم..
طاە ��

� طبق.
ثم �دأ �ك� الب�ض ��

قال له (بن):

.. وماذا - تول أنت أمر التوست والقهوة.. سأ�مل الط��
؟ تفعل هنا �ا (دوك) إ� جوار الط��

ء �ما تعلم.. أتعلم اللغة ��� � - سأ�ون �اهنا يوما ما.. ل���
الم��خ�ة وأصلح ما �فسد هنا..

- ال �د أن هذا مجهود كب�� مع م�ان بهذا الحجم..
- سوف تندهش لو رأ�ت مدى قلة العمل المطلوب منك..
�
إن (ما��ل) �عالج مشا�ل الس�ا�ة.. ل�ن ٩٠٪ من األجهزة ��

� المطبخ..
هذا الب�ت منح�ة ��

جلسا �أ�الن، هنا سأله (دوك):

- أنت �اق معنا.. أل�س كذلك �ا (بن)؟
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� ذلك.. - ال أعرف ك�ف �مكن��

- ال تقلق.. سوف تعود.. ال تتخذ قرارات ق�ل طقوس الماء
الل�لة.. أنت تعرف أننا من الدائرة األو�..

- دائرة أو�؟

- الذين صاروا إخوة ماء لـ (ما��ل) من دون أن �حتاجوا
لتعلم الم��خ�ة.. هناك من تعلموا الم��خ�ة وصاروا �فكرون
� � جنت العش متأخرا ل�ن ال حاجة �� بها.. أنا متأخر عنهم ألن��

إ� تعلم الم��خ�ة ع� �ل حال..

هنا دخلت (ج�ل) المطبخ فحّ�ت (بن).. وأشارت إ� أدوات
� الجو ل�ستقر أمامه.. قال لها منبهرا:

طعام فارتفعت ��
� من هذە الح�ل.. - ي�دو أنك تعلمت ش�ئا أو ش�ئ��

� دهشة:
قالت ��

� هذا العش.
- أنا؟ ال.. أنا مجرد ب�ضة ��

- وك�ف فعلت هذا؟

ء ثم تفهم �
همست �ه �الم��خ�ة.. أوال �جب أن تفهم ال��

ما ت��د له أن �كون.. (ما��ل).. نحن هنا�

دخل (ما��ل) المطبخ واتجه نجو (بن) فصافحه.. ثم أوقفه
ع� قدم�ه وهتف:

- جم�ل أن أراك �ا (بن).
- وأنا م�ور بوجودي هنا..
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غمك ع� ال�قاء معنا.. ماذا عن - ونحن سنلوي ذراعك ل��
؟ ثالثة أ�ام ال أ���

- أنا مشغول جدا �ا (ما��ل)..

ى.. الجميع هنا متحمس من أجل الحفل الذي - س��
سنق�مه لك الل�لة..

� رآە بها أمس.. ل�نه ال �ان (ما��ل) �ل�س ذات الحلة ال��
�ل�س حذاء وقد جلس ع� أر�كة وجذب (بن) ل�جلس جوارە.

وقال:

- أنا مدين لك أنت و(ج��ال) و(ج�ل) أ��� من أي شخص
ع� هذا ال�وكب، و�رغم هذا أنت هنا منذ أمس ولم أستطع إال

أن أرحب �ك اآلن.. ت�دو �� مكتمل الل�اقة.

�دأ (ما��ل) يت�لم عن تفاص�ل حفل الل�لة.. تفاص�ل
� �ما �انت غامضة.. ي�دو األمر �أنه ن�ع من االحتفال ش�ه الدي��

الق�ائل القد�مة تفعل.. و�دأ (بن) �شعر �قلق عارم..
هذا الجو العام ال ي��حه �ل يث�� توترە.

ال �عرف م�� وال ك�ف شعر �أنه موشك ع� فقدان التح�م
� معدته..

��
وال �عرف ما فعله �عد ذلك.. �ان يركض نحو ال�اب.

 

☆ ☆ ☆
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قال (ج��ال):

- ماذا فعلت عندئذ؟

- ه��ت فورا.. من دون أن ألفظ �لمة الوداع ح�� كدت
� أنبوب االرتداد.. أنت تعرف تلك األناب�ب..

أقتل نف�� ��
- �ل ال أعرفها..

� فأنت تغوص - ما لم تض�طها ع� مستوى ارتفاع مع��
� لم أغص �ل سقطت من ع� ارتفاع عندما تقفز عليها.. ل���
� قمت ��خر خطأ �� �دأ ستة طوابق.. ل�ن حينما حس�ت أن��

اع.. أنبوب الغاز يه�ط ب�طء.. ال �د أن (ما��ل) طور هذا االخ��
� �لها..

� ح�ا��
- لن أستعمل إال الدرج العادي أو المصعد ��

- الشخص الوح�د المسئول عن السالمة هناك هو (دوك)
و�ال�س�ة له �ل ما �قوله (ما��ل) مقدس.. (ج��ال).. أنا أرى أن
هذا الم�ان مندفع �له نحو �ارثة �س�ب رجل واحد.. (ما��ل)..

� هذا �له؟
- �اختصار.. ماذا �س�ب لك المغص ��

� غرفة مع�شتك؟
- هل تق�ل هذا المجتمع العج�ب ��

� �ل � غرفة مع�ش��
- القض�ة هنا �� أن هذا ال �حدث ��

� ب�ته وهو حر.. فما شأننا نحن؟ حينما
�حدث عند (ما��ل) ��

تدخل ب�ت رجل فعل�ك أن تق�ل أسلوب إدارته للدار. هذا قانون
.. ثم إن رد فعلك �ان �طيئا.. أنت عال�� للسلوك المتح��
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زرتهم وجلست معهم ثم خرجت لتقول إنك لم تحب ما رأ�ت..
� �ان عل�ك أن تعلن هذا النفور منذ اللحظة األو� � رأ��

��
لدخولك، ال أن ت�تظر ح�� �ستمتع بوقتك ثم تعلن هذا.. وأرى
� نفورك من هذا �له، ل��� أرى أن خطأ (ما��ل) هو أنه لم ي�ب��

.. � أنه �حمل نقطة ضعف، �� ثقته ��ل إخوته المائي��
قال (�ا�ستون):

� أي وقت.. �قول (ما��ل) إنك
- �قولون إنهم يرحبون �ك ��

ما زلت تحمل �عض الطهر..
قال (ج��ال):

� أحتفظ �أي طهر مزعوم �عد عقود - لألسف ال أعتقد أن��
� ماء اإلخوة هذا

�� � من ال�اع والتلوث �الحضارة.. ح�� لو نقع��
.. أي ى انع�اسه الشخ�� فلن أص�� نظ�فا.. (ما��ل) ينظر �� ف��
� الحق�قة ال ألعب معه إال دور المرآة.. ل�ن ال غ�ار عندي

�� � أن��
.. ع� ما �قوم �ه الف��

- هل تعتقد هذا؟

- تذكر أن (ما��ل) ل�س مثلنا.. إنه رجل الم��ــــخ.. أي أنه لم
� أن نغ�� وجهة نظرە

ي�دأ ذات ال�دا�ة مثلنا، وهكذا ال أمل ��
وا العالم.. لقد حدثت أش�اء للح�اة.. ل�ن هؤالء الفت�ة لن �غ��
� �ل مرة �ان العالم �صاب �ح�اك شد�د �أنما

كهذە من ق�ل و��
أنت لسعته �حمض.. �ل مجموعة ناشئة القت معاملة مماثلة..
� �ل هذە الطقوس ومنها

� أجد رائحة س�سك����ة �� �ل أن��
طقوس (األرض األم) هذە.. وهو ش��ه إ� حد ما �مجتمع
�
(أون�دا Oneida) الذي أ�شأە المهاجرون األم��كيون األوائل ��
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).. �لهم �دأ �الط��قة ذاتها.. آمال عظ�.. أف�ار � (وسكو�س��
عال�ة.. الحب �دً� من الحرب.. ثم الفشل المحتوم.. ح�� القوم
� اإلسك�مو ق�ل أن نختلط بهم �انت لهم مجتمعاتهم

��
الخاصة.. ح�� أنهم �انوا أقرب إ� (رجال من الم��ــــخ) هم

وسات والزنا.. ت ب�نهم الف�� أنفسهم، ثم جئنا نحن فان���
� أن أ�ون إسك�مو.. شكرا لك.

- ال أرغب ��

� �الغث�ان.. ل�ن � الفاسد �ص�ب�� - وال أنا.. إن السمك الن��
برغم هذا و�رغم عدم االستحمام فإن الجميع قالوا إن اإلسك�مو
أسعد ناس عرفتهم األرض.. ق�ل هذا كنت قلقا ع� (ما��ل)
� السن ال �منح

� اليوم قلق ع� الجميع.. إن التقدم �� ل���
الح�مة، ل�نه �منحك رؤ�ة واسعة لألمور.

- أنت ع�قري إذ �شعر �القلق فقط.. أما أنا فأشعر أن �ل
هذا خطأ.. و(ما��ل) يؤمن �أنه �علم الحق�قة �ما عرفها من

(ال��ار القدا�).

- (ال��ار القدا�).. ما زلت أشعر �أن هؤالء القوم ل�سوا
� تقدم للخناز�ر.. إن أسوأ الخطاة أ��� من فضالت المطبخ ال��
از الناس.. ل�ن � طرا هو ذلك الذي �ستخدم الدين أداة الب��
� هؤالء (ال��ار القدا�) ع� كوكب الم��ــــخ.. إنه

(ما��ل) يثق ��
از أحد، �ل �حاول نقل أف�ارە مستعمً� أسال�ب � ال �حاول اب��
مألوفة �ما قلت لك، وح�� عروض الحواة هذە.. ماذا أعرفه عن
� ل�س مجرد

هذە األمور؟ ما أعرفه أنا هو أن الو�� �ذا��
مجموعة من األحماض األمي��ة متحدة معا� ل��� آخذ عل�ك
أنك قض�ت معهم هذا الوقت ولم تحاول فهمهم.. أنت تحب
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(ج�ل) ل�نك لم تكرس لها الوقت الذي تكرسه لس�ا�� فاسد..
دادك حينما خطفوك.. ل�س ع�� الجهد الذي �ذلته �� الس��

- وماذا ترى؟

.. لن �لوموك ع� - أرى أن تعود لهم وتحاول فهمهم أ���
، �ل سوف �ستق�لونك �أذرع مفتوحة.. أراهنك � رح�لك المفا��

� دوالر..
ع� هذا �أل��

� دوالر لـ حساب
�ن ساعة حّول (بن) أل�� و�عد أر�ــع وع��

. �
(ج��ال) الم���

 

☆ ☆ ☆
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-20-
الجزء الخامس

عن قدرە السع�د
 

وصل ال��ار القدا� ع� الم��ــــخ إ� حل لمش�لة ع��صة
� الوقت ذاته و�ال استعجال �سوا أمر

تتعلق �الجمال�ات، و��
الف�خ الغ��ب الذي أعادوە إ� أهله وعالمه األص�� ألنه لم �عد
ذا أهم�ة لهم. وقد قرروا �ش�ل جم�� أنه �دأ التق�� وال�حث

�ما �لزم تلك الحاجة الفن�ة لتدم�� األرض يوما ما. ل�ن ال�ث��
. �

من االنتظار حت�� ق�ل أن �صلوا لقرارهم النها��

ع� األرض غمرت الف�ضانات (�اما�ورا) �س�ب �شاط
ا. فتكت الموجة �ـ زلزا�� ي�عد عن (هو�شو) �ـ 280 ك�لوم��
13000 �سمة وحملت طفال رض�عا إ� أع� تمثال (بوذا) ح�ث
وجدە الره�ان ف�ما �عد. وقد عاش هذا الطفل 97 عاما �عد تلك
� أودت �أ�ته األرض�ة، أما هو فلم ينجب ولم �خلف ال�ارثة ال��
ذر�ة. والتحقت الدوقة (س�ن��ا) �الدير محدثة جل�ة إعالم�ة
ى، ل�نها تركته �عد ثالثة أ�ام. أما السكرت�� العام (دوجالس) ك��
فقد أصا�ه الفالج مما جعله عاجزا عن استعمال ذراعه ال��ى

ل�نه ظل قادرا ع� مواصلة عمله.

) فقد ه�طت � أما سفينة الفضاء االستكشاف�ة (ماري ج��
� (كولورادو) إ� أقل

ع� كوكب (�لوتو)، وه�طت حرارة الجو ��
اير. وظهرت �عض فضائح الفساد المتعلقة � ف��

معدل لها ��
� الجنوب. وقد قال المد�

ب�عض الجماعات الدي��ة العجي�ة ��
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ء.. و�نه �حاجة ألق� دعم من �
العام إنه ال �ستطيع عمل ��

السلطات الدي��ة هناك، فقالوا له:
- سوف تنال الدعم الذي ت��دە..

ء من هذا.. �
شو) �عرف ��� � الشمال لم �كن (ج��ال ه��

و��
و�رغم م�ادئه فإنه �دأ �خضع لتأث�� ذلك العقار الما�ر: معرفة
� خدمة صحف�ة تمدە �األخ�ار عن (ما��ل)

ك �� األخ�ار. لقد اش��
�
ل�نه اضطر �عد هذا إ� أن �طلب وضع تل�ف��ون مجسم ��

� آلخر مكت�ه.. ر�اە� لماذا ال يرسل له هؤالء الفت�ة خطا�ا من ح��
�دً� من تركه ف��سة ال�ساؤالت..

قال �صوت عال:
- أول الصف�

سمع (آن) قادمة ل�نه واصل النظر إ� خارج النافذة ح�ث
، ثم قال: الجل�د، وحوض الس�احة الخا��

� المناطق
ة �� - (آن).. ابتا�� لنا ج��رة مرجان�ة صغ��

�ــــح.. االستوائ�ة واحر�� ع� بيع هذا ال��

ء آخر؟ �
- ل�كن �ا ر�س.. هل من ��

- فقط تأ�دي من عقد اإل�جار ق�ل أن نع�د هذا الم�ان
.. � ما ��� للهنود... فأنا ال أطيق الفنادق.. ا�ت��

ثم �دأ �مليها:

� فؤادي..
� إ� الشتاء قد صار جل�دا �� - الحن��

.. � تم تحط�مها تد�� رو�� شظا�ا المواثيق ال��
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� غا�ت من زمن، ت�قينا �ع�دا.. وأط�اف ال�شوة ال��

الندوب واألوتار الممزقة و�قا�ا األطراف المبتورة..

قان، ب�نما الضوء فيهما �خبو.. وعيناي اللتان تح��

�لها ال تض�ف ش�ئا إ� آالم االنتظار هنا وحدي.

أضواء الح� ت�حث عن وجهك الحب�ب..

.. � رأ��
وما زالت أذناي الممزقتان ترجعان صوتك ��

ّ وقد دنا الموت.. ال أهاب الظلمة المق�لة ع��

ل��� أهاب الموت ألن معناە فقدك..
ثم أضاف:

- هكذا. وقعيها �اسم (ل��زا م. أل�وت).. واجع�� الو�الة
ترسلها إ� مجلة (توجزر�س).. حال�ا �� ال �ساوى ش�ئا ل�نها
�
ستكون ثمينة ف�ما �عد.. أرسليها لوك��� وتأ�دي من أنها ست��

.. هذە مش�لة األعمال األدب�ة �لها.. العمل الج�د � بت�ال�ف دف��
�حقق أع� سعر له حينما �ص�� دفع أتعاب المؤلف مستح�ال..

الح�اة األدب�ة� أن تحك فراء القط ح�� �صدر ه��را�
� ته�م:

ة �� قالت السكرت��

� ال �شفق عل�ه أحد لذا �شفق هو ع� - (ج��ال) المسك��
نفسه..

� ال أنال منكن أي سخ��ة فحسب.. لست مندهشا من أن��
عمل هنا..
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- ل�ست سخ��ة �ا ر�س.. فقط ال�س الحذاء �عرف أين
تتألم أصابع قدمه..

� هذە. العنوان: واحدة للط��ق.. - أعتذر.. واآلن ا�ت��

� عقدة المشنقة..
«ثمة سلوى ��

� الفأس..
وراحة ��

.. ل�ن السم ي��ــــح أعصا�ك أ���

� طلقة المسدس وجهاز التعذ�ب..
هناك نها�ة ��

ل�ن السم �عط�ك تلك النها�ة المحب�ة..

� عبوات جاهزة..
� �ملك السالم ��

إن أقرب ك�م�ا��

� ساحة ال�ن�سة..
قد تجد الراحة ��

ل�ن قد �منحك إ�اها السم الذي �صفه لك دجال ك��م...

.. و�خة (آي).. ور�لة �ال�عب.. � �صوت أن��

..
�
� صارخا

� الموت بهدوء أو �أ��
�أ��

ل�ن أفضل ط��قة للموت �� قدح تقدمه لك �د صديق..»
� قلق:

قالت (آن) ��

- (ج��ال).. هل معدتك مضط��ة؟
- دوما..

- إ� أ�ة ج��دة أرسل هذە؟
- إ� (ني��وركر)..
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فضونها.. - س��

- �ل س�ق�لونها.. إنها قص�دة م��ضة سق�مة ولسوف تروق
لهم..

- �اإلضافة لهذا الوزن الشعرى مختل..

ە و�ال أصا�ه - نعم.. ال �د من أن تع� النا�� ما �غ��
�ــها اإلح�اط.. �عد ما ي�بول ع� القص�دة سوف �حبها و�ش��
ة �ف ق�ل مولدك �ف�� منك.. لقد ظللت أتجنب العمل ال��
ي اب�تك � هذا اآلن.. �المناس�ة لماذا لم تح�� ط��لة فلن تعلمي��

) معك؟ � الرض�عة (آ��

- إنها مع (دور�اس) اآلن تع�� بها.. ال أر�دها أن �سمع ما
تقوله أنت ح�� ال تفسد أخالقها، فأنت ذو تأث�� مفسد

�أف�ارك.. �اإلضافة لهذا ستكف عن العمل وتلعب معها..

- هل لد�ك ط��قة أفضل لملء الساعات الخاو�ة؟

ة.. ولهذا سوف تصاب - أنا أالحظ أنك ال ت�تج منذ ف��
.. أجلس أنا و(دور�اس) نقضم أظفارنا �انتظار �اإلمساك الرو��
� حماس.. ل�ن غال�ا

أن تصيح أنت: أول الصف.. من ثم ن�ب ��
ما يتضح أن هذا إنذار زائف..

ثم أضافت:

- أنت تخدع نفسك.. �لنا نعرف أن (ما��ل) �ستطيع
� تقرؤها العنا�ة بنفسه.. أنت قلق �شأنه.. �ل هذە الصحف ال��

ات األخ�ار.. عنه و���

� عدت لقراءة الصحف؟ - ك�ف عرفت أن��
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- �ا ر�س ال �د من أن يتخلص أحد من القمامة.. هل
حس�ت أن (الري) ال �ج�د القراءة؟ لو كنت قلقا �صدد خادمك

سل لـ (ما��ل) �� �ع�دە لك. السابق (دوك) فل��

ء �
� مرارة إنه لن �جرؤ ع� ذلك.. ثم خطر له ��

قال لها ��
مؤلم فقال:

� تعملن عندي ألن (ما��ل) طلب منكن هذا؟ - هل ما زل��

- نحن هنا ألننا نحب العمل هنا.. (ج��ال).. أح�انا أتم�� لو
�ك ع� مؤخرتك.. هل كنَت صغ�� السن �ما �سمح �� ���

؟ ن�� �ال��
�
�مكن أن أ

وت) �ام) سافرت مع زوجها إ� (ب�� ل�نه �ان �فكر.. (م��
وأنج�ت طفلة اسمها (فاطمة م�ش�ل) (2).. فهل هذا تعب�� عن
إخالصها لـ (ما��ل) أم أنه زوجها (محمود) يرسل تح�ة لصد�قه

المخلص؟
. �� �

- أنت ال تص��

� هذە الخواطر ح�� تفقد اتحادك ل�ن من
سوف تظل ��

دون كرامة.. سوف تفقد صفاء ذهنك �التدر�ــــج.. لم ال تذهب
� من الدواء الذي � الص�دل�ة وتأخذ حبت��

إ� الدرج التاسع ��
تب عل�ه (Lethe) - نهر ال�س�ان -.. ر�ما �انت ح�ة واحدة

�
ك

�اف�ة

- ال حاجة �ك إ� قراءة الصحف ألننا نعرف (ما��ل) ق�ل
أن �عرفوە هم.. ل�ن لن يؤذي أحد (ما��ل).. لو أنك زرت العش

ورأ�ت ما رأيناە..
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� أحد.. ولم �طلب م�� (ما��ل) هذا. - لم �دع��

- لم �دعنا أحد ل�ننا ذهبنا.. ال أحد ُ�د� ل��ارة دارە
� هنا.. ل�نك

الخاصة.. مثلما ال �حتاج (ما��ل) إ� دعوة �� �أ��
تخدع نفسك �ا (ج��ال).. أنت مكتئب اليوم ألن (ما��ل) قد

اعُتقل، ل�ن هذا حدث أ��� من..
- اعتقل؟ لم أسمع بهذا من ق�ل� ماذا �جرى هنا..

- (ج��ال).. (بن) لم يتصل طال�ا العون.. هذا �اف.. لقد
� ال�رنفال.. ل�نهم ال

� الج�ش.. ��
اعتقل (ما��ل) مرارا.. ��

ء وهو ال يؤذي أحدا، لذا �طلقون �
�ستط�عون أن �دينوە ���

�احه ع� الفور..

- وما التهمة هذە المرة؟
- الهراء المعتاد.. النصب.. إ�شاء جمع�ة غ�� مقننة..
استضافة صغار السن فاقدي األهل�ة. ال تقلق.. �عد سلسلة
اتهامات سوف �سقط التهم و�زداد الزحام حول الدائرة

الخارج�ة..

- هل تعتقدين أن (ما��ل) ي�سج هذە التهم حول نفسه؟
� عي�يها نظرة لم يرها من ق�ل:

� دهشة ورأى ��
نظرت له ��

- (ما��ل) لم �كذب قط �ا ر�س..

- لم أت�لم عن ال�ذب.. ل�ن بوسعه أن ي�سج إشاعات حول
� المحا�م..

نفسه مما ال �مكن إث�اته ��

- هل تحسب (ما��ل) �فعل هذا؟
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- ال أعرف.. فقط أعرف أن أسوأ ط��قة لل�ذب �� أن تقول
� الوقت المناسب ثم �سكت..

القدر المطلوب من الحق�قة ��
� أنه ال �ستطيع العنا�ة ع� �ل سأ�� الموض�ع إ� أن ي�ب��

بنفسه.. هل ما زلت (أول الصف)؟

) تحت ذقنك مع ترد�د � � (آ�� - لو كففت عن خنق ابن��
ها اآلن ع�ارات سخ�فة مثل (كو��� كو).. فإن بوس�� أن أح��

وأواصل العمل معك و�ال أ�قظت (دور�اس) من نومها.

).. سوف أردد ع�ارات سخ�فة جد�دة تماما هذە � � (آ��
- ها��

المرة..

وضع الطفلة ع� حجرە، ح�� �دأت الطفلة تب�سم.. هنا
�دأ �م� ع� أمها:

ي افرشام) .. �ان (ه�� �
العنوان هو (البنات �األوالد).. ا�د��

الرابع يؤمن أن البنات نوعان.. ن�ع موجود أمامه ون�ع ل�س
� كذلك.. � ي�ق�� كذلك.. و�ان �فضل الطراز األخ�� خاصة ح��

� أعمل؟
فقرة جد�دة.. �ان.. ماذا ت��د �حق الجح�م؟ أال ترا��

قال (الري) الخادم:
- س�دي..

- اخ�ج من هنا..
قت جمع�ة (ما��ل) الدي��ة� - س�دي.. لقد اح��

اندفع االثنان �ال نظام إ� غرفة (الري).. و(آن) تحمل
طفلتها.. ومن �ع�د هرعت (دور�اس) وقد أ�قظها الصخب..
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- «.. منتصف ل�لة أمس.. ما ترونه هو المدخل الرئ�س
لمع�د الجماعة �ما �دا �عد االنفجار.. هنا مراسل�م من ش�كة
ة أخ�ار الص�اح.. واآلن لحظة مع هذا ��� �

(نيوورلد) ��
اإلعالن..»

هنا غاب مشهد االنفجار لتظهر ر�ة ب�ت جم�لة..
صاح (ج��ال):

اع السخ�ف وأدخله إ� - ت�ا �ا (الري).. فك هذا االخ��
المكتب.. (دور�اس).. اتص�� �ـ (بن)..

- أنت تعرف أن البنا�ة هناك ل�س بها هاتف..

� إن طة.. ال.. المد�� العام.. تقول�� � رئ�س ال�� - إذن، اطل��
� السجن؟

(ما��ل) �ان ��
- نعم..

- أتم�� أن �كون ما زال ف�ه ومعه ال�اقون.

� غرفة المكتب �ان الهاتف �دق ب�لحاح.. �اد (ج��ال)
و��

�ع القا�س ثم قرر أن يرد.. ي��
�ان هذا (بن �ا�ستون) الذي ظهر ع� الشاشة:

- مرح�ا �ا (ج��ال)..

- (بن)� ماذا حدث؟

ء �
- أعرف أنك عرفت األخ�ار لذا اتصلت ألر�حك.. �ل ��

تحت الس�طرة..
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- هل تأذى أحد؟
ك.. - ال أحد.. (ما��ل) ي��د أن أخ��

- ال أحد؟ لقد �دا األمر..

- اسمع �ا (ج��ال).. ال �د من أن أجرى م�المات أخرى
فلست أنت الوح�د القلق، ل�ن (ما��ل) طلب أن أهاتفك أوال..

- حسن.. سأصمت..

- لم يتأذ أحد.. مليونان من الدوالرات لخسائر غ�� مؤمن
� النها�ة

ق �� ء �ح�� �
عليها.. �ان الم�ان ضد الح��ق ل�ن أي ��

� والدينام�ت.. لو استعملت �م�ة �اف�ة من الجازول��
� حاال..

- س���

- (ما��ل) �قول لك أال تقلق.. لو أردت أن تأ�� فلتفعل
ول�ن فقط كرحلة ترف�ه.. لقد أشعل أحدهم النار ب�نما المب��
� محراب داخ��

نا �ان معتقً�.. و�عضنا �ان �� خال ألن أ���
ب الماء.. لقد متنا جم�عا.. ي��ادل طقوس ��

- ماذا؟

- �لنا تم تص��فنا مو�� أو مفقودين.. لم ير رجال الحكومة
شخصا ح�ا �غادر البنا�ة من أي مخ�ج..

- هل �� ح�لة الساحر من جد�د؟

� ترت�ب هذە األمور.. لن
- إن (ما��ل) له ط��قته الخاصة ��

أناقش هذە األمور ع�� الهاتف..

� السجن؟
- تقول إنه ما زال ��
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- نعم.. لو جئت هنا فال تقصد المع�د ألنه مغلق.. لقد
ك أين نحن ولن أطل�ك من � هذە المدينة.. لن أخ��

انت� أمرنا ��
ورة لهذا فلتأت هناك ثان�ة.. لو أردت أن تأ�� وأنا ال أرى ��

�ش�ل طب��� ونحن سنجدك..
ثم أظلمت الشاشة..

� غ�ظ:
قال (ج��ال) ��

ة جدا.. استد�� �� س�ارة - توقعت هذا.. تلك اللع�ة خط��
ة.. (آن) أجرة �ا (دور�اس) وأنت �ا (الري) أعد �� حقي�ة صغ��
ي �� �ل المال السائل هنا، انت� من تغذ�ة طفلتك ثم أح��

وع� (الري) أن �قصد المدينة غدا ل�ح�� �عض المال..
قالت (آن):

- ل�ن �ا ر�س.. نحن جم�عا ذاهبون..
� فمك.. ل�س هذا زمن حق التص��ت لل�ساء..

- أغل��
� والطفلة ح�� أعود أنا.. (الري).. س���� هنا وتح� الس�دت��
� المع�د هذە المدينة صارت خط مواجهة.. إن هناك را�طا ب��
هناك وهذا الب�ت.. (الري).. شغل اإلضاءة ط�لة الل�ل وكهرب
� أن تضع الجميع

� إطالق النار.. وال ت��اطأ ��
دد �� السور.. ال ت��

ورة.. � القبو عند ال��
��

� جناحه وجاء
�عد نصف ساعة �ان (ج��ال) وحدە ��

ە أن س�ارة األجرة قد وصلت (الري) �خ��
- أنا آت..
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� نظرة ع� تمثال Carya�d (امرأة تقف كعمود �حمل
وأل��

� دارە.. فامتألت عيناە دموعا
السقف) من التماث�ل العد�دة ��

وقال:

- لقد حاولت أيتها الشا�ة.. أل�س كذلك؟ ل�ن العمود �ان
ثق�ال عل�ك.. ثق�ال ع� الجميع.

ثم لمس �د التمثال واستدار مبتعدا..
 

☆ ☆ ☆
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-21-
 

�انت رحلته س�ئة.. وقد فعل التا��� األوتومات��� �ل ما
� الهواء ثم اتجه إ�

توقعه (ج��ال) منه، فحدثت له مشا�ل ��
�
الص�انة من تلقاء نفسه. وهكذا وجد (ج��ال) نفسه ��

(ني��ورك) �ع�دا عن الم�ان الذي أرادە. وتأخر عن الموعد الذي
قررە عدة ساعات وتعامل مع غ��اء (وهو ما �كرهه) وأرغم ع�

.( مشاهدة التل�ف��ون المجسم (وهو ما كرهه أ���

� التل�ف��ون أسقفا �شن ح��ا شعواء مقدسة
ل�نه رأى ��

� - �ع�� (ما��ل) ط�عا - ورأى مشاهد عد�دة
ع� الش�طا��

للبنا�ة مما جعله مندهشا ألن أحدا نجا من هذا.. و�ان رأى
المعلق أن (ما��ل) �الذات هو المسئول عما حدث.

�
� نها�ة الرحلة وقف (ج��ال) يرمق أشجار النخ�ل ��

هكذا ��
� ما زالت ت�دو له �ال��ش، ومن خلفها المح�ط الذي األفق ال��
رآە كتلة قذرة غ�� متماسكة من الماء. وقد تلوث �قشور

�ة. الج��ب فروت والفضالت ال���
� زي رس�� وقال:

دنا منه رجل ��

- تا��� �ا س�دي؟
- نعم..

�انت خطته �� أن �جد غرفة فندق، ثم يتصل �الصحافة
ا. هكذا � ست��� خ�� مجيئه. هذە م��ة مهمة ل�ونك شه�� ال��

سوف �جدە (بن) �سهوله.
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اقتادە الف�� نحو ع��ة تا��� صفراء ثم وضع حقي�ة
(ج��ال) داخلها وقال:

- أمنحك الماء..
هتف (ج��ال):

- هه؟ دعك ال تظمأ أ�دا

� فندق ع�
و�عان ما انطلقت س�ارة األجرة قاصدة شقة ��

، وه�طت ع� مه�ط غ�� الذي �ستعمله نزالء الفندق. الشا��
وأخذ السائق حقائب (ج��ال) واقتادە للداخل وقال:

- ما �ان بوسعك أن تمر ع�� الرواق.. ألن هناك ال�ث�� من
� ال���را المتوترة عص��ا.. لو أردت الخروج للشارع اسأل ثعاب��

أحدهم أوال.. أنا أد� (ت�م)..
شو).. - (ج��ال ه��

� (ج��ال).. من هذا الط��ق..
- أعرف �ا أ��

ودخال جناح فندق فاخرا واسعا.. واقت�د (ج��ال) إ� غرفة
نوم ذات حمام. ووضع (ت�م) حقائب (ج��ال) ع� األرض ب�نما

وجد هذا ال�ث�� من زجاجات الماء وال�ئوس.

جاءت امرأة تحمل صحفة عليها شطائر. وأدرك (ج��ال) أن
ما ترتد�ه هو الزي الرس�� للفندق. اب�سمت له وقالت:

ب �عمق ودعك ال تظمأ أ�دا.. �ا أخانا. - ا��
ثم فتحت الم�اە لتمأل المغطس وسألته:

- هل ت��د ش�ئا آخر �ا (ج��ال)؟
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- أنا؟؟ ال.. ال.. سأنظف نف�� ثم أستعد.. هل (بن
�ا�ستون) هنا؟

� االستحمام أوال.. اس��
غب �� - نعم.. ل�نه قال إنك س��

..( �
(�ا��

)؟ � رسمت عليها قصة ح�اة (فوس�� - المرأة الموشومة ال��
هزت رأسها أن نعم وغادرت الم�ان.

راح (ج��ال) �ستحم م��ال عرق وغ�ار السفر. جعله الماء
� رؤ�ة (بن) ��عة. �حث

� النوم، ل�نه �ان راغ�ا ��
� يرغب �� الدا��

ا وصندً�.. �دا  قص��
ً

� أعدها (الري) وانت�� بنطا� � الث�اب ال��
��

�أنه طائر نادر سقط عل�ه دلو طالء.. وقد �دت بوض�ح ساقاە
المشعرتان النح�لتان.. ل�نه كف عن القلق ع� منظرە منذ

عقود.. فقط يتذكرە �لما اضطر لمغادرة دارە إ� المح�مة..

اتجه إ� بهو الفندق الذي �ان م��حا، ل�ن ف�ه ذلك الطابع
� ل�ل الفنادق.. �ان �عض الناس المفتقر للخصوص�ة المم��
� ح�اته فلما

�قفون حول جهاز تلف��ون مجسم.. أ��� واحد رآە ��
رآە (بن) جاء إل�ه هاتفا:
- مرح�ا (ج��ال)..

�
- مرح�ا (بن).. ما الموقف؟ هل (ما��ل) ما زال ��

السجن..؟
� معك.. - ال.. لقد خ�ج فور أن أنه�ت م�الم��

- آە.. �انتظار المحا�مة.. هل دفع كفالة؟
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اب�سم (بن) وقال:
- �ال �ا (ج��ال).. لم �طلقوا �احه ول�نه هرب�

- �ا للسخف� اآلن صارت القض�ة أعقد �سع مرات�

ك هذە المدينة و�ن - ال تعّقد األمور.. قلت لك إننا سن��
� عداد المفقودين.

نا �� أ���

- سوف �سلمونه من وال�ة أخرى.. أين هو؟

�
و ع� نفسه �� � � من هنا، ل�نه م�� - إنه ع� �عد غرفت��

التأمل.. لو أردت أن نناد�ه فهذا ممكن..

ل�ن (ج��ال) رأى أن هذا غ�� الئق.. �ش�ه أن يزعجه
� تلك السنات ثم

� �غرق �� أحدهم أثناء كتا�ة قصة.. إن الص��
�فيق منها وقد (فهم ال�ل�ات).. �مكن االنتظار لوقتها.. إن

� ب�ات شتوي..
إزعاجه اآلن �ش�ه إزعاج دب ��

ته (آن) تضحك فجلس جوارها فجأة رأى أمامه سكرت��
وهتف:

� هنا �حق الجح�م؟ � أن أسأل ماذا تفعل��
- هل من ح��

ء.. ال تكن �
- مرح�ا �ا ر�س.. أفعل ما تفعله أنت.. ال ��

ثق�ال �ا (ج��ال) ألننا لم تنفذ أوامرك.. هذا الم�ان �خصنا
� حال عص��ة منعتنا من مجادلتك، لذا انتظرنا

مثلك.. كنت ��
ح�� رحلت أنت ولحقنا �ك.. واآلن اسمع ما �قال عنا.. �قول
�ف إنه س�طردنا خارج المدينة.. أنا لم أطرد من مدينة من ال��
.. ترى هل �ضعونك ع� قض�ب قطار ق�ل.. ال �د أن هذا مث��

� (3)؟
أم تضطر للم��
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� الروح�ة؟ أر�د أن وتوكول هنا.. وأين ابن�� - ال أعرف ال��
أراها..

) تع�� بها.. �
- فورا.. ل�نها وجدت م���ة كذلك.. إن (�ا��

� ت�دو منهمكة وسط هؤالء.. ) �� الوح�دة ال�� �
�انت (�ا��

وقد لحقت بهما وقالت:

.. أضعهم هناك � � غرف��
�ن �� - معذرة.. إن لدّي أطفاً� كث��

� �ان) عليهم�
�� تتعود (ها��

�
� ذعر ما تعن�ه.. إن ثع�ان البوا هناك ��

�عد قل�ل أدرك ��
المهد مع األطفال�

:( �
قالت له (�ا��

ى األطفال وتراها.. داعبها قل�ً� - تعال أيها األب (ج��ال) ل��
� المرة القادمة..

�� Grok ح�� تعتادك وتفهمك

� المهد الذي تحول إ� عش داعب (ج��ال) طفلته ثم
��

� ح�اته. وقد
الثع�ان الذي رأى أنه أجمل (بوا) عا�ة رآها ��

) ع� امتال�ها هذا الحيوان رائع الجمال. هنا هتفت �
حسد (�ا��

) و�� تتفقد حفاضة طفل: �
(�ا��

ل أحد
�
� �لما �ل

�� � �ان)؟ إنها تخ��
� �ا (ها�� ��� - لماذا لم تخ��

ء ط�عا ألنها �ال �دين، �
األطفال حفاضته.. ال �ستطيع عمل ��

ل�نها �سند األطفال برأسها �لما أوشكوا ع� السقوط من
� طفل �لل نفسه..

المهد.. ل�نها ال ترى ش�ئا خطأ ��

- أفهم.. ومن الطفلة األخرى؟
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ك أحد؟ - إنها (فاطمة م�ش�ل).. ألم �خ��
وت).. � (ب��

- إذن هما هنا؟ كنت أعرف أنهما ��

� ما.. �ل األما�ن ت�شا�ه عندي فأنا لقد عادا من �لد أجن��
لم أغادر ال�الد قط..

� ذراع�ه وراح طل�ت منه أن �ع�� �الطفلة األو� فحملها ب��
� ال�ون، ثم حمل األخرى وفعل

ها ك�ف أنها أجمل فتاة �� �خ��
� وقد صدقته الطفلتان ع� � المرت��

ء ذاته.. �ان صادقا �� �
ال��

� ما �قول.. � �ل مرة �ان �ع��
الفور.. طالما قال هذا للفت�ات و��

�أن هذە حق�قة عل�ا ال عالقة لها �المنطق..
�ام) ح�� وضعت �دها ع� �طنه وهتفت: ما إن قا�ل (م��

� ع� أنهم �حسنون - مرح�ا �ا ر�س.. معذرة. كنت أطم��
�
تغذيتك.. ع� فكرة أنا حامل.. لقد اتصل بنا (ما��ل) ��
�
وت) وأخ�� (محمود) �ذلك، وطلب منا أن نلحق �ه.. �� (ب��

اليوم التا�� طلب (محمود) من الجامعة إجازة أو استقالة. أي
ء.. وها نحن ذان هنا.. �

��

- وماذا تفعالن؟

- نعمل.. نعمل عمال شاقا �ا ر�س.. إن (محمود) �عد مع
(ما��ل) أول قاموس للغة الم��خ�ة..

.. ؟ ال �د أن هذا عس�� �
ي / م���� � - قاموس إنجل��

�ام) وهتفت: �دت الصدمة ع� (م��
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ء كهذا قط.. إن �
؟ ال.. إنه مستح�ل.. لم يوجد �� - عس��

.. إنهما قد � � العمل هو السكرتار�ة.. أطبع ما �طلبون م��
دوري ��

� اآلن �ا ر�س؟ كونا أ�جد�ة تتكون من 81 صوتا.. هل ستحب��

ح (بن �ا�ستون) أن �قصدا م�انا أ��� هدوءا.. هكذا اق��
.. � صغ�� اتجها إ� ممر جان��

قال (ج��ال):
- ي�دو أن�م �س�طرون ع� الفندق �ال�امل..

ە.. أر�عة أجنحة.. السكرتار�ة.. الجناح الرئا�� - أ���
.. ال �مكن الوصول لها إال عن ط��ق المه�ط الخاص بنا والمل��

أو ممر ل�س صح�ا جدا.. أحس�ك تلق�ت إنذارا �صددە؟

� م�ان عام كهذا؟
طة �� - نعم.. ل�ن ك�ف تتحاشون ال��

�مكن لخدم الفندق وحدهم أن �فضحوا أمر�م..

- الخدم ال �صلون هنا.. لقد ابتاع (ما��ل) هذا الفندق ع��
سلسلة من اإلجراءات الوهم�ة.. وقد أعطاە (دوجالس) المال
الذي طل�ه دون أن �سأل عن الس�ب.. إن (دوجالس) لم �عد
) ع� عمودي � � �القدر ذاته منذ استو� (ك�لجال�� �كره��
.. إن الفندق اس�ثمار � ، ل�ن (دوجالس) ما زال ال يثق �� �

الصح��
بريء و�جلب ماً�.. ل�ن مال�ه ع� األوراق هو واحد من أعضاء
الدائرة التاسعة ال��ة.. �طلب المالك أن ي��� هذا الطابق
، من ثم ال �جرؤ المدير ع� � �ال�امل لضيوفه الخصوصي��
اض.. إنه �حب عمله و���د الحفاظ عل�ه.. دعك من أن االع��
(ما��ل) �دفع له أ��� مما �ستحق.. إنه مخ�أ مناسب ح�� �قرر

(ما��ل) إ� أين �ذهب �عد هذا..
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� السجن حينما وقع االنفجار..
- ل�نه �ان ��

� حالة
� السجن و��

- أە.. �ان هناك ولم �كن.. جسدە �ان ��
ا�سحاب.. ل�نه �ان معنا.. هل تفهم؟

- ال.. ال أستوعب.

- حينما وقع االنفجار أنقذنا وجاء بنا هنا، ثم عاد لينقذ
� �ستحق اإلنقاذ.. لن تفهم.. ر�ما لو كنت ة ال�� األش�اء الصغ��

معنا لفهمت..
ة ع� وجه (ج��ال) فقال: ثم رأى نظرة الح��

� ذلك �ا (ج��ال)؟
- االنتقال ع�� المسافات.. ما الصعب ��

هذە ل�ست معجزات ما لم �كن الراديو نفسه معجزة.. أنا ال
ون�ات ب�معان.. � سأفهمه لو رحت أدرس اإلل��� أفهم الراديو ل���
� الموض�ع هو تعلم اللغة

ل�ست هذە معجزات.. الصعب ��
المناس�ة..

- وهل تنقل أنت األش�اء عن �عد؟

�� ( �
- أنا؟ ال.. هذا ل�س ضمن مناهج الحضانة.. (�ا��

� لسنا � تعلمت االنتقال عن �عد �سهولة.. صدق�� الوح�دة ال��
� أتخ� عنه.. فقط أردت � هنا أن�� �حاجة إ� (ما��ل).. ال أع��

القول إن بوسع أي منا أن �ص�� (الرجل من الم��ــــخ)..
- �دأت أفهم..

- مثل النار.. �انت دائما موجودة ل�ن رجً� جعل اآلخ��ن
�عرفونها.. (ما��ل) هو (برومثيوس rometheus).. ل�نه مجرد

. رجل مثلنا �عرف ال�ث��
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فكر (ج��ال) وقال:
- (برومثيوس) دفع ثمنا �اهظا �س�ب تعل�مه النار للناس..

�ن ساعة �ل يوم �علمنا - و(ما��ل) كذلك �ق�� أر�عا وع��
ق. ك�ف نلهو �الثقاب من دون أن نح��

� �ان الناس �أتون و�رحلون ط�لة الوقت.. �انوا صامت��
يتحركون �خفة وصمت.. �أنهم يؤدون أدوارا مرسومة لهم..
ء ما.. الجراح ال�ارع؟ ح�ث �

وخطر لـ (ج��ال) أن هذا �ذكرە ���
ال توجد حركة واحدة زائدة أو مفاجئة؟ ثم تذكر ش�ئا منذ عدة

أعوام..

� تجوب � حينما �انت الصوار�ــــخ ال��م�ائ�ة �� ال��
� الما��

��
ا تنازل�ا.. اآلن �ذكر ذات الفضاء، سنحت له فرصة أن يرى عد�
خ�ة ل�ن الم�سقة األصوات الخف�ضة وردود الفعل المس��
ب العد من نهايته. لَم هم �عنا�ة. نفس التوقع القلق إذ �ق��
سعداء هكذا؟ لقد ُهدم مقرهم ل�نهم سعداء �أطفال ل�لة

ال���سماس.

أما ما الحظه فعً� فهو أجمل وأ�ثف شالل من الشعر
� ح�اته، و�ان ع� رأس شا�ة جاءت وت�لمت مع

األسود رآە ��
أحدهم، ثم ابتعدت.

قال له (بن) وقد الحظ نظرته:

- هذە (روث).. ال�اهنة الجد�دة.. �انت �� وزوجها ي�شئان
.. ي�دو أن األ�ة �لها � � الساحل الغر��

جمع�ة جد�دة فرع�ة ��
.. �

� الما��
� عشاء ال���سماس ��

� هنا مثلما �ان �حدث ��
ستلت��
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� نظرة عل�ك�
�المناس�ة �� قد جاءت �ق��ك خص�صا �� تل��

إنهم معجبون �ك ل�نهم �خافونك نوعا.

؟ � - �خافون��

- نعم.. (ما��ل) قال لهم إنك الرجل القادر ع� الفهم
Grok من دون أن تتعلم الم��خ�ة.. لهذا �حسبونك تقرأ
األف�ار.. ي�دو أنهم �حسبونك تلتهم األطفال واألرض ترتج
حينما تزأر.. يتمنون أن تناديهم ل�نهم لن �أتوا من تلقاء
أنفسهم.. �عرفون أنك الرجل الوح�د الذي �قف أمامه (ما��ل)

ام و�طلق عل�ه (س�دي).. �اح��
- لحظة.. هناك شخص أر�دە.. (ج�ل).. (ج�ل�).

� تردد وقالت:
استدارت المرأة ��

- حسن.. أنا (دون) ل�ن شكرا لك..
ثم دنت منه وركعت ع� رك�ة واحدة ولثمت �دە قائلة:
ب منك ح�� األعماق. � (ج��ال).. نرحب �ك و��� - أ��

�ع �دە منها وقال: ان��

� واجل�� معنا.. فلن��ادل
.. انه�� � - �ا� عل�ك �ا طفل��

الماء..
- حسن أيها األب..

� ال أحب أن أعامل ى الجميع أن�� � (ج��ال).. أخ�� - ونادي��
.. من �مجذوم.. أر�د أن أنادي (ج��ال) وأن أ�ون أخا ماء ال أ���

ام س�ضطر لل�قاء �عد المدرسة grok؟ � �اح�� �عامل��
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قال (بن):

- إنهم �شاهدون التل�ف��ون المجسم اآلن.. لقد هدم
(ما��ل) سجن الوال�ة ليهرب.. هم اتهموە ��ل تهمة عرفها
القانون �اس�ثناء االعتداء ع� تمثال الح��ة.. لهذا قرر أن
ونها معجزات.. لقد � �عت�� �منحهم �عض األش�اء المذهلة ال��
� سجن الوال�ة من م�انه،

�ع �ل �اب و�ل قض�ب حد�دي �� ان��
طة من ث�ابهم وسالحهم.. الس�ب األول هو أنه وجرد رجال ال��
� هو أن (ما��ل) �كرە سجن أي

أراد أن �شغلهم.. الس�ب الثا��
� هذا..

إ�سان ألي س�ب �ان.. يرى ال�ث�� من الخطأ ��

- وك�ف �انت استجا�ة السلطات؟

� و���د.. وقد طلب العون من
- العمدة هناك وهو ير��

القوات الف�درال�ة وناله.. هناك قوات قادمة للوال�ة ل�ن (ما��ل)
�
لن يتوا�� عن تج��د هؤالء من أسلحتهم وث�ابهم ق�ل أن �خ��

ع��اتهم من الوجود..
هنا دخل د. (محمود) القاعة..

� مرارة:
قال له (ج��ال) ��

� هذا
- �ان بوسعك ع� األقل أن تتفضل ب�خ�اري �أنك ��

� ض�افة
� الروح�ة للمرة األو� �� ال�لد، �دً� من أن أقا�ل ابن��

ثع�ان.
� عجلة لعينة.

- أوە �ا (ج��ال).. دائما أنت ��
قال (ج��ال):

وري أن.. � �كون من ال�� � س��
�� -
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هنا توقف وقد وضعت �دان ع� عي��ه من الخلف وقال
صوت أنثوى:

- خمن من؟
- (�عل��ول)..
- خمن ثان�ة..

� عن هذا وتعا� لتجل�� �جواري..
- (ج�ل�ان)� ك��

.. � - نعم �ا أ��
وواصل ال�الم مع (محمود):

� �غدو �ل ص�اح جوهرة ثمينة ألنك � س��
- كنت أقول إنه ��

قد ال ترى المساء أ�دا.. لهذا �جب أن تكون متعجً�.. وأنتما
� الروح�ة (فاطمة م�ش�ل) لذا �ان � رؤ�ة ابن�� كدتما تحرمان��

ش��� س�عود ل�طارد�ما لأل�د.
قالت (ج�ل):

- لماذا تت�لم عن الموت �ا ر�س؟ لست ق���ا منه �عد.

.. �عدها أفقد - أنا أضع ثالث سنوات كحد أق� ��
اتحادي ع� الط��قة الم��خ�ة أو أموت ع� الط��قة األرض�ة

الفظة..
وع� مائدة العشاء �ان من الغ��ب ع� (ج��ال) أن �ل�� د.
(نلسون) نفسه.. الطب�ب الذي �ان يتابع حالة (ما��ل) منذ جاء
إ� األرض.. وقد وجدە �ستعمل نفس المصطلحات و�دعو



6141

ب الماء.. ودار �أس من الماء ع� المائدة.. لت�ادل طقوس ��
ب منه �ل واحد جرعة ثم يناوله لجارە. ���

�انت الفتاة ع� �سارە قل�لة ال�الم، ل�ن الرجل إ� �مينه
�ان ثرثارا، و�ان ك��م المحتد مثقفا وهما صفتان �قدرهما
(ج��ال) لو لم تؤد�ا إ� خلق ب�غاء مغرورة.. قال الرجل الذي

�ان �د� (سام):

- سوف �حار�وننا ��ل قسوة.. ال يوجد مجتمع مهما �لغ
� الحق�قة

تحررە �ق�ل أن يتم تحد�ه �ال عقاب.. ونحن ��
� المل��ة.. ء ح�� قوان�� �

نتحدى �ل ��

- ح�� المل��ة؟

- لو اقتنع �م�ادئنا أي مدير م�ف فلسوف �فلس
� عمله.. تصور ما �حل �السوق لو

الم�ف، ولن �عود هو ��
عرف المساهمون ما س�حل �األسهم �الض�ط من ارتفاع أو
انخفاض؟ ماذا س�حل بوسائل المواصالت حينما تص�� وس�لة
� التعل�م.. ك�ف تعلم

االنتقال �� النقل عن �عد؟ �ل فكر ��
� المرض من

ص��ا �عرف أفضل منك؟ ماذا عن الطب يوم �خت��
العالم؟ ماذا عن تعل�م الن�اتات؟ أن تتعلم األعشاب أال تنمو..

ماذا ي��� من مهنة الفالحة؟
ثم تذكر ش�ئا فأضاف:

� كنت مصا�ا �ال�طان حينما جئت هنا؟ - هل تعرف أن��

- ماذا؟
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� ألجرى - لم أ�ن أعرف.. ل�ن (ما��ل) فهم هذا وأرسل��
�عض األشعات ألتأ�د.. ثم رحنا نتعامل معه معا.. العالج
�
.. الطب ال��ري �طلق ع� هذا اسم (الشفاء التلقا�� الرو��

� شف�ت.. spontaneous remission) ومع�� هذا أن��
قال (ج��ال):

- من المعروف طب�ا أن �عض أنواع ال�طان �ش�� تلقائ�ا،
وال نعرف س��ا لذلك..

�
- أنا أعرف لماذا ش�� هذا.. كنت قد �دأت أتعلم التح�م ��

جسدي.. أصلحت الخطأ �معاونة (ما��ل).. اآلن أستطيع عمل
؟ � هذا من دون عونه.. هل ت��د أن أوقف لك قل��
- ال شكرا.. لقد رأ�ت هذا مع (ما��ل) مرارا..

- أشعر أنك تفهم ال�ث�� برغم ما تقول.. أ�ساءل عما لد�ك
لتعلمنا إ�اە لو أنك تعلمت الم��خ�ة.

ء فعً�.. أنا مجرد رجل مسن.. �
- ال ��

- أنت ال تحتاج إ� تدر�ب من أي ن�ع.. ما لم ترد أن تمسح
� من ع� وجهك من دون م�شفة.. وهو ما ال صلصة الس�اجي��

أحس�ك تواقا له..
�عد العشاء نهض الرجالن قاصدين غرفة أ��� هدوءا.

وقال (سام):

- كنت أقول إن �ل هذە المتاعب متوقعة، وعلينا انتظار
الم��د ق�ل أن نغ�� قسما أ��� من الرأي العام ليتحملنا.. ل�ن
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(ما��ل) ال يتعجل األمر.. سوف نغلق مع�د (�ل العوالم)
ونذهب لم�ان آخر ل�شّ�د (طائفة اإل�مان الواحد).. ح��

.. لقد �دأ (ما��ل) هنا �طردونا ثان�ة.. ثم نفتتح مع�د الهرم األ���
منذ عام. و�ان غ�� متأ�د من هذا الذي �قوم �ه، و�معاونة ثالث
�اهنات.. من ثم صار العش صل�ا. و�وما ما سنص�� أقوى.. هل
أنت متعب؟ هل ت��د أن أجعلك غ�� مرهق أم تفضل أن تذهب
للنوم؟ لو لم تفعل أل�قاك إخوتنا ط�لة الل�ل يت�لمون.. تعرف

أننا ال نظفر �قسط �اف من النوم..
� ساعات من النوم..

� أفضل الفراش، وثما�� - أعتقد أن��
سوف أقا�ل اإلخوة اآلخ��ن غدا..

) إ� غرفة نومه وه�أت له المالءات من �
هكذا اقتادته (�ا��

و�ات جوار الفراش.. دون أن تلمسها، ثم أعدت له �عض الم��
) ع� قدر من الخ�ال ل�نها لط�فة.. �ان �

وقد قدر أن (�ا��
هم (ملح �فضل الناس الذين ع� قدر من الخ�ال.. �عت��
األرض).. إنها ع� �ل حال الدل�ل ال�� ع� أن المرء ال �جب أن
� � علمها الص�� �كون عاقً� �� ينعم �القدرات الم��خ�ة ال��

للجميع..

� ألنه �� ذلك فقد �ان قال لها أن تقّ�ل اب�ت�ه الروحيت��
مرهقا..

� �ان)..
� �� ع� الثع�ان الع��ز (ها�� - وار���

قالت له:

- سأفعل ذلك.. إنه �فهمك �ا (ج��ال) و�عرف أنك تحب
.. � الثعاب��
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قرر أن �حلق ذقنه ح�� ال �ضطر لذلك ق�ل اإلفطار ثم
ء �قرؤە ألنه �

أح�م غلق ال�اب وأطفا نور الحجرة.. �حث عن ��
�ان قد أدمن هذە الرذ�لة فلم �جد، ولم �حب أن �خ�ج ثان�ة

عج أحدهم.. هكذا أطفأ نور الفراش.. � ل��
 

☆ ☆ ☆
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-22-
 

�حا.. ومنذ أعوام � الص�اح منتعشا مس��
نهض (ج��ال) ��

� � تلك اللحظات السوداء ب��
ط��لة لم �شعر �أنه رائق ال�ال ��

االس��قاظ وأول قدح من القهوة.. حينما �ان �عزى نفسه �أن
الغد قد �كون أفضل.

�ع شعرة ب�ضاء � المرآة، ثم مد �دە وان��
راح يرقب نفسه ��

من صدرە، غ�� م�ال �شعرات أخرى عد�دة هناك.. ثم �دأ
يتأهب للقاء العالم.

حينما خ�ج من الحجرة وجد (ج�ل) هناك.. قالت له:
- أيها الع��ز (ج��ال).. نحن نح�ك..

�ان الم�ان �ف�ح برائحة حماس وترقب ال تخ�� عل�ه.. ر�ما
لم �شعر بهذا الشعور من ق�ل إال حينما �ان طفً� ي�تظر موكب

ك، حينما صاح أحدهم: الس��
- ها �� ذي األف�ال�

را له ألنه ال نفس الشعور �شعر �ه اآلن.. ل�نه ال يرى م��
يوجد موكب أصً�..

قالت له (ج�ل):
� حالة انزواء ل�نه س�عود منها ل�ستق�لك.

- (ما��ل) ��

ال�ل م�شغل اآلن ألن (ما��ل) �حاول �سج�ل أصوات
� الذي �حلم �ه.. أنا قمت �جزء من إعداد

القاموس الم����
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� �قوم د. (محمود) بتح��ل األصوات إ� القاموس ع� ح��
� ا�سح�ت فقط ألقول �ة �مكن تقل�دها، ع� أن�� � حروف إنجل��

.. لك ص�اح الخ��

ع� مائدة اإلفطار وجد ب�ضا وعص�� برتقال ف�دأ �أ�ل،
و�ان ع� وشك االن�اف حينما رأى أمامه رجل الم��ــــخ..

و�عان ما احتضنه هذا األخ�� وق�له:
� (ج��ال)� - أ��

حرر (ج��ال) نفسه �لطف من العناق وقال:

.. اجلس وتناول إفطارك ولسوف أجلس � - ا��� �ا ب��
�جوارك..

- لم آت طل�ا للطعام �ل جئت من أجلك أنت.. تعال نجد
م�انا نت�لم ف�ه..

وانتح�ا جان�ا فجلب (ما��ل) ألب�ه مقعدا م��حا، ب�نما تمدد
� الغرفة رجل وامرأة �عان ما تر�ا

هو ع� أر�كة أمامه.. و�ان ��
� صمت وت�سيق تام.. وهكذا صارا وح�دين ف�ما

لهما الم�ان ��
اب راح ُ�قَدم لـ (ج��ال) من دون ساق.. وخطر له أن عدا أن ال��
التح��ك عن �عد الذي �مارسه هؤالء القوم يوفر الوقت
و�ات الروح�ة ألنه يراها مجرد والمال.. �ان (ما��ل) �كرە الم��
.. �

ط��قة لممارسة (فقدان االتحاد) من دون فقدان اتحاد حق���
ء ذاته �ش�ل أفضل عن ط��ق اال�سحاب الذي �

وهو �فعل ال��
� آلخر.. وهو أرخص كذلك� �مارسه من ح��

سأله (ج��ال):
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عات لهذە الجماعة.. - سمعت أنك تجمع الت��
قال (ما��ل):

� � الحق�قة �ان المال دوما أ��� مما نحتاج إل�ه.. ل���
�� -

ء �
أجعل الناس �دفعون ألن الناس ال تنظر �جد�ة أ�دا إ� أي ��

ال تدفع ماال للحصول عل�ه..
- هذا صحيح..

� ال�رنفال.. نحن ال���
- أنا أفهم ال��ائن منذ كنت أعمل ��

نحتاج لوقت ط��ل وجهد كب�� ق�ل أن نتل�� منحة مجان�ة
� العادة ال أطالب الناس بهذا ق�ل أن

ونقدرها حق قدرها.. ��
�صلوا إ� الدائرة السادسة.. هنا فقط يتعلمون ك�ف �ق�لون

و�أخذون. إن القبول أصعب �كث�� من العطاء.
قال (ج��ال):

.. أظنك �جب أن تكتب كتا�ا عن � - هم من �ا ب��
.. س�كولوج�ة ال���

- فعلت.. ل�نه �الم��خ�ة.. �ل اضطررت �� أصل إ� ال���
.. أ�شأت جماعة � أن أتظاهر �أن ما أقدمه لهم ذو طابع دي��
دي��ة ��ة والحق�قة أن ما أعلمه لهم ال عالقة له �الدين.. إنه

محاولة لجعلهم �فكرون �الم��خ�ة..

� أرى أن هناك ما �ضا�قك برغم �ل ما ترسمه من - ل���
سعادة..

� �دە:
قال (ما��ل) وهو يتأمل �أس الماء الذي ��
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ى الوح�د الذي أعرف أنه قادر ع� أن - نعم.. أنت ال���
� Grok.. إن (ج�ل) �ستطيع ل�ن لو كنت أتألم فإنها �ستوعب��

.. .. لهذا أ�رە أن أشاركها آال�� تتألم م��
: � التفك��

و�دا غارقا ��

اف مهم للمرء.. ال�اثول�ك عرفوا هذا وفهموە وكونوا - االع��
) أدخلوا نظام اف.. جماعة (فوس�� نظاما �امال �قوم ع� االع��
ء كهذا هنا.. إن �

اف.. أنا كذلك �حاجة إ� إدخال �� االع��
� .. لقد ج��ت ذلك.. عند الم��خي�� �

الطي�ة وحدها ال تك��
ء ذاته.. ل�س هذا هو الحال هنا.. مثال �

الطي�ة والح�مة هما ال��
�
عندما قا�لت (ج�ل) �انت طي�ة ل�نها �انت مضط��ة ��

� أنا نف�� كنت مضط��ا.. ل�ن
أعماقها، وقد كدت أدمرها أل��

ء الوح�د الذي �
ء نادر ع� هذا ال�وكب هو ال�� �

ها وهو �� ص��
.. ال �د من ح�مة �اردة قاس�ة �

.. الطي�ة وحدها ال تك�� �
أنقذ��

.. .. الطي�ة �ال ح�مة تؤدي حتما إ� ال�� للطي�ة �� تحقق الخ��
ف لك.. .. لهذا أر�دك.. لهذا أر�د أن أع�� � لهذا طلبتك هنا �ا أ��

- �ا� عل�ك �ا (ما��ل) ال تصنع ف�لما س�نمائ�ا من هذا..
فقط قل �� ما �ضا�قك ولسوف نجد حال..

ثم فكر قل�ً�:

- هل ضا�قك تدم�� مقر الجماعة؟ أنت ثرى و�مكنك بناء
بنا�ة أخرى..

- �ال.. البتة..

- هه؟



6149

- لقد �ان المع�د مفكرة امتألت �ل صفحاتها.. اآلن حان
اء مفكرة أخرى �دً� من ال�تا�ة ع� ما سبق.. لقد وقت ��
أفادتنا النار.. ومن وجهة نظر دعائ�ة فإن ما تم ملفت للنظر إ�
� هو حد أنه س�ف�دنا ع� المدى ال�ع�د.. ل�ن ما أر�د قوله �ا أ��

� جاسوس� �ن أن�� � األخ�� � اليوم��
� عرفت �� أن��

- ماذا؟ أوضح �المك..
� � هنا للتجسس ع� قو��

- لل��ار القدا�.. لقد أرسلو��
� األمر ثم قال:

فكر (ج��ال) ��

- (ما��ل).. أعرف أنك ع�قري وأن لد�ك قوى ال أمل�ها ولم
أرها قط، ل�ن �مكن أن �كون المرء ع�ق��ا و�رغم هذا يهلوس..

ح أوال.. هل تعرف ك�ف تعمل أقمار � أ�� - أعرف.. دع��
� �ستعملها قوى األمن؟ � ال��

المسح الفضا��
- ال.

- أع�� الخطة العامة.. هذە األقمار تدور حول ال�رة
األرض�ة وتلتقط المعلومات وتخزنها.. عند نقطة �عينها �سكب
.. تعرف أننا نته.. هذا ما تم م�� � � السماو�ة �ل ما اخ�� هذە الع��

.. �
� العش �ستعمل التلي�ا��

��
� وجودە..

رغمت ع� أن أصدق ��
�
- أ

- ع� فكرة هذە المحادثة خاصة ب�ننا، ولن �حاول أحد من
� هذا

الموجودين قراءة أف�ارك. ل�كن.. أنا مجرد ب�ضة ��
� �� � الموض�ع ب�نما ال��ار القدا� أساتذة.. لقد ظلوا م��وط��

� ثم ضغطوا ع� زنادي فانطلق س�ل
� حرا.. تجاهلو��

و�ن تركو��
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من �ل ما رأ�ت وسمعت وعرفت إ� سجالتهم.. ال أع�� أنهم
�ط.. فقط صنعوا �سخة منه.. ثم قطعوا االتصال مسحوا ال��

فلم أستطع ح�� االحتجاج.
- هذا غ��ب.. ي�دو �� أنهم استعملوك �قسوة..

- ل�س �مقاي�سهم.. كنت سأق�ل هذا �حماس تطوعا لو
عرفت �ه ق�ل تر�� الم��ــــخ، ل�نهم لم ي��دوا �� أن أعرف.. أرادوا

أن أفهم Grok �ال تدخل منهم..

� ونصف، ء ط�لة عام�� �
- ح�� لو كنت قد نقلت لهم �ل ��

فما خطر هذا؟ ماذا حدث؟ وما أهميته؟

ء عن ق�ام شع�ه بتدم�� �
هنا ح� له (ما��ل) �ل ��

ال�وكب الخامس من (سول) لتح��له إ� ك��ك�ات (4).

- حسن �ا (ج��ال)؟
.. - ال أعرف.. هذا ي�دو �األساط��

- (ج��ال).. تدم�� ال�وكب الخامس من (سول) دقيق
وف Vesuvius) عند�م وهو مدون � تار�خ�ا �انفجار بر�ان (ف��

.. بتفص�ل أ���

- هل تع�� أن القدا� ال��ار ينوون معاملة األرض �المثل؟
� ال أبتلع هذا.. اسمح �� أن أقول إن��

- لماذا �ا (ج��ال)؟ ال تحتاج إال إ� فهم �س�ط لقواعد
� أفعلها مرارا.. � رأيت�� �اء وك�ف�ة تماسك المادة. أش�اء �ال�� � الف��
ة ل�نها �سمح �أال � قلب ال�وكب.. كب��

ت مساحة �� مثال لو اخ��
�كون األمر مؤلما.. أستوعبها أوال ثم..
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وتال�� تعب�� وجهه وانقل�ت عيناە ألع�.. فهتف (ج��ال):

- ه�ه� توقف� ال أعرف إن كنت �ستطيع أم ال ل�ن �التأ��د
� أن تحاول�

ال أرغب ��
.. - لن أفعل هذا، فأنا ���

- جم�ل.. واآلخرون؟
- ال��ار القدا� يرون هذا نوعا من الفن.. نوعا من الجمال..

. أنت تت�لم عن هؤالء ال��ار القدا� ب�ساطة � - اسمع �ا ب��
� ال أبتلع هذا.. ك�ف ان.. ل��� �أنما أنت تت�لم عن �لب الج��

ي�دون �الض�ط؟

� ال�الغ
� الم���� .. ف�ما عدا أن الفارق ب�� �

- مثل أي م����
والصغ�� كب�� جدا.. السؤال نفسه سخ�ف.. ل�ن لنفرض أنك
شهدت موت صديق لك، ثم جاءك يت�لم و�جلس معك.. هل

تؤمن عندئذ �األش�اح؟
� أنا.

- أؤمن �األش�اح أو �جنو��

� أن األش�اح �� الفئة - حسن.. ع� الم��ــــخ نرى رأي الع��
� س�ان ال�وكب.. واألح�اء ال دور لهم إال األهم واأل��� عددا ب��

خدمة ال��ار القدا�..

- ل�كن.. لن أجادلك.. أنت تخ�� إذن أن �دمرنا قومك؟

- �دمروننا أو �قومون �غزونا ثقاف�ا ل�جعلوا منا �سخة
� فهم �عضنا

منهم.. �ال�س�ة لهم نحن قوم معوقون.. فشلنا ��
ال�عض.. حرو�نا وأمراضنا وقسوتنا.. �ل هذا عته �ال�س�ة لهم..
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نا س�كون نوعا من القتل الرح�م.. ل�ن لو تم �ال�س�ة لهم تدم��
.. ر�ما خمسة هذا فلن �حدث ق�ل خمسمائة عام كحد أد��

آالف سنة..
- هذا وقت كث�� جدا �� يتوصل المحلفون إ� قرار..
- الم��خيون ال يتعجلون ب�نما ال��� متعجلون دوما..

.. لو ظل اإل�سان �عد خمسة آالف عام � - إذن ال تقلق �ا ب��
ء.. �

انه فل�س بوس�� أنا أو أنت عمل �� عاجزا عن مقاومة ج��

طة طائرة ته�ط من � هذە اللحظة رأى (ج��ال) ع��ة ��
��

� لحظة ق�ل أن تلمس
النافذة ع� سطح الفندق، ثم تالشت ��

السطح.. سأل (ما��ل):

- هل ثمة مش�لة؟

� وجودي هنا ل�ن قائدها لم
- ال تقلق.. هم فقط يرتابون ��

� ال�دا�ة �انت (ج�ل) تخاف هذا
� لي�لغ عنا.. ��

�جد الوقت ال�ا��
الذي أفعله ق�ل أن تفهمه �دقة.. ال �مكن قتل اإل�سان.. ما أقوم

� الم�اراة.
�ه �ش�ه إخراج الح�م لالعب ارتكب خطأ ��

- �م رجً� اضطررت إلخراجه من الم�اراة ح�� تفر من
السجن؟

.. ر�ما 150 شخصا.. ر�ما.. لم أحاول العد.. - عدد كب��

.. �
�� � تعام�� وهذا �ح��

� اضطررت للقسوة �� � أخ�� أن�� ل���
.. �

� الذين ت�عو��
أخ�� أن أ�ون س��ت تعاسة إخو��

- ك�ف؟
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- هم متفائلون.. �شعرون �السعادة و�عرفون ذلك.. و�م
�حبون �عضهم ال�عض.. �حسبون األمر مسألة وقت إ� أن
ى لنفس درجة الجمال.. لقد �س�ت أن �صل �ل الج�س ال���
.. لقد ارتك�ت هذا الخطأ عدة مرات وكنت � ال��� ل�سوا م��خي��
.. المنطق الذي يتعامل �ه الم��خيون ال �عمل أصحح نف��

هنا.. المفاه�م مختلفة لذا النتائج مختلفة..

مثً� ال أفهم.. إذا جاع الناس فلماذا ال �ق�ل �عضهم أن
ُ�ذ�حوا ل�أ�لهم اآلخرون؟ ع� الم��ــــخ هذا مفهوم وواضح.. �ل
ف.. مثً� ال أفهم لماذا تعنون �األطفال هكذا.. لو �انت هو ��
الطفلتان ع� الم��ــــخ لتم إلقاؤهما خارج الب�ت لتع�شا أو
تموتا.. �سع من �ل ع�� حور�ات تموت.. هذا ما لم أفهمه ع�
األرض.. ع� الم��ــــخ ال ي�نافس ال�الغون أ�دا ب�نما هنا ع�

األرض ي�نافسون.
هنا أدخل (دوك) رأسه وقال:

- (ما��ل).. هل تراقب الخارج؟ هناك زحام حول الفندق..
وافقه (ما��ل):

- أعرف.. قل لآلخ��ن إن االنتظار لم ي�ته �عد..
ثم عاد يواصل �المه:

� لقبول حق�قة
- أح�انا أعتقد أن الفهم ال�امل س�قود��

.. فقط من أجل الغ��لة � ال��� �جب أن �ظلوا تعساء متحار���
.. �

�� .. �جب أن تخ�� � � ال �د أن �مر بها �ل ج�س.. قل �� �ا أ�� ال��

؟ � ال أخ�� - من األحمق الذي قال لك �ا (ما��ل) أن��
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� �ل مرة
ء وجدت لد�ك اإلجا�ة.. و�� �

- �لما سألتك عن ��
يتضح أن رأ�ك صائب..

ك ��عة.. هذا ال يتفق مع السلوك - أنت تفقد ص��
� أقل لك إن هذە .. أنت ج��ت مع عدد قل�ل، ودع�� �

الم����
أ��� مجموعة ��� سع�دة متمتعة �الصحة عرفتها.. فقط أنتظر

ح�� �ص�� أت�اعك �اآلالف وعندها دعنا نناقش األمر ثان�ة..
 

☆ ☆ ☆
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� انطلق (ج��ال) ورجل الم��ــــخ نحو غرفة المع�شة ال��
يتوسطها التل�ف��ون المجسم العمالق. �ان العش �له هناك

يراق�ه. وقال:
� الفهم ال�امل..

- هم قادمون.. اآلن �أ��

وتزا�د جو التوقع المتحمس الذي شعر �ه (ج��ال) منذ
جاء هنا.. قال (ما��ل):

ّ ب��اب مناس�ة.. - حان الوقت.. إ��
قال (ج��ال) لـ (ما��ل) وهو يرقب الشاشة:

.. هذە المجموعة من الدهماء ت�دو �� قب�حة.. هل � - �ا ب��
ترى من المناسب أن تخ�ج لتتفاهم معهم؟

� ولسوف أذهب للقائهم..
و�� - حتما.. لقد جاءوا ل��

وراحت الث�اب توضع عل�ه �مساعدة ال�سوة غ��
ور�ة ألن �ل قطعة ث�اب �انت تعرف ألين ور�ة.. غ�� ال�� ال��

تذهب �الض�ط.

- هذە العمل�ة لها مزا�اها وعليها مسئول�اتها.. �جب أن
�ظهر نجم العرض للمشاهدين.. هل تفهم؟ ز�ائن ال�رنفال

يتوقعون هذا.
- لم أثق قط �الدهماء..
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( - هم �احثون عن الحق�قة.. نعم �عضهم من أت�اع (فوس��
؟ ال � � قادر ع� الس�طرة ع� الجميع.. أين ق�ع�� ّ ل��� وحاقد ع��

ة من دون ق�عة.. � شمس الظه��
�� �

أستطيع الم��
وانزلقت ق�عة فوق رأسه فقال:

- كذا.. هل أ�دو حسن المظهر؟
�ان �ل�س اآلن �ذلة ب�ضاء وحذاءين ي�سقان معها..
�اإلضافة إ� كوف�ة أن�قة. أما (آن) فوضعت ع�اءة الشهود

العدول مما جعلها ت�دو وقورا..

ك ل�ل أجزاء الفندق.. واتجه اتجه الجميع إ� الرواق المش��
� فا�هة، (ما��ل) إ� منضدة عليها دورق ماء وأ�واب وسك��

�ه.. وقال: فصب لنفسه �عض الماء و��
- الخطا�ة عمل �جلب الظمأ..

� وقطع تفاحة.. خ�ل لـ وناول الدورق لـ (آن) ثم تناول السك��
(ج��ال) أن (ما��ل) قطع إص�عه ل�ن ان��اهه �ش�ت حينما
ب منه جرعة وقد شعر �أن حلقه جاف وصل ال�وب له.. ��

فعً�..
أمسك (ما��ل) ب�دە واب�سم:

.. � - كف عن القلق.. أراك خالل دقائق �ا أ��
وخرجوا عاب��ن ممر ال���را الحارسة.

أما (ج��ال) فقد عاد إ� ح�ث �ان ال�اقون بناء ع� أوامر
(ما��ل).. وراح يراقب الشاشة.
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طة �ان هناك زحام من الدهماء يتقاتلون مع رجال ال��
.. �انت هناك �خات ل�ن أ��� ما الذين ال �حملون إال الع��

سمعه هو ضوضاء فحسب.
و�ساءل أحد المشاهدين:

- أين هم اآلن؟
:( �

قالت (�ا��

- �عضهم وصل إ� الردهة اآلن.. لقد رأوا (ما��ل) والتقط
ال�عض صورا..

� فخور:
ثم ظهر ع� الشاشة مراسل صح��

- هنا الش�كة الدول�ة NWNW.. لقد عرفنا اآلن أن الرجل
� مدينة (سان �طرسبورج)

من الم��ــــخ قد خ�ج من مخبئه هنا ��
.. ي�دو أن � تحوي �ل ما �جعلك تغ�� الجم�لة.. المدينة ال��
(سم�ث) ينوى االس�سالم للسلطات.. لقد فر أمس من السجن
.. ل�ن ي�دو أن � مستعمً� متفجرات ق��ة أمدە �ه أت�اعه المجان��
طة حول المدينة منعه من مغادرتها.. واآلن إعالن نطاق ال��

نامج.. �س�ط من را�� هذا ال��

..NWNW شكرا وع�د سع�د �ا من �شاهدون ش�كة
:( �

قالت (�ا��
� - إنهم قادمون من ال�اب األما��

ومن جد�د عاد صوت المذيع:
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- من فندق (جوهرة الخليج) الذي ال تعت�� إدارته مسئولة
طة �ما قال ت��ــــح عن هذا الهارب، وقد تعاونت مع رجال ال��
طة (د�ف�س).. نل�� اآلن �عض األضواء ع� ح�اة لمدير ال��

ذلك الرجل، ب�نما نحن �انتظار ما س�حدث..
وراحت لقطات من ح�اة (ما��ل) تتوا� ع� الشاشة..
لقطات من اللقاء الزائف الذي أجروە معه.. لقطات من لقائه مع

السكرت�� العام..

)؟ �
- هل ت��ن ش�ئا �ا (�ا��

� أع� الدرج.. والناس ع� �عد مائة �اردة..
- (ما��ل) ��

(دوك) �لتقط �عض الصور..
ومن جد�د عاد صوت المذيع:

ة لم �مر بها من ق�ل.. لقد - هذا الجمع الرائع يواجه خ��
عوملت قوان�نهم �ازدراء وعومل رجال أمنهم �قسوة.. أت�اع هذا
المسيخ الدجال لم �ألوا جهدا �� �فر قائدهم من ق�ضة

ء أن �حدث.. �
العدالة.. �مكن ألي ��

إنه يتجه نحو الناس..

�ان (دوك) و(آن) �مش�ان خلفه.. ب�نما (ما��ل) �دنو من
ا مواجهة ح�� صار �الحجم الطب��� ع� شاشة �ام��

� نفس الغرفة مع إخوة الماء..
التل�ف��ون، و�أنه ��

وقف مواجها الجماه�� وصاح:

؟ �
- هل ناديتمو��
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فأجابته زمجرة..

وسطعت الشمس ملق�ة ضوءا ذهب�ا عل�ه.. �ان جم�ً�
جماً� جعل قلب أب�ه (ج��ال) ينق�ض.. لو �ان (ما��ل أنجلو
� لم Michelangelo) هنا، لصمم ع� أن �سجله لألج�ال ال��

تولد �عد..
قال (ما��ل):

ى.. � أنا ��� - انظروا ��
: � هنا انقطعت الصورة لتظهر مجموعة من الراقصات �غن��

- هلموا �ا س�دات.. صابون (الح�ا�ب) يرفق �أ�د�كن ل�ن
�ط� تأ�دن من االحتفاظ �ال��

ثم عاد اإلرسال..
- عل�ك اللعنة�

�
ب (ما��ل) �� كذا انطلق نصف قالب من القرم�د ل���

الضل�ع.. فاستدار لقاذف الحجر وقال:

- ل�س بوسعك إال أن تلعن نفسك.. ولن �ستطيع الهرب من
نفسك..

- أيها الهرطيق�

�ه فوق الحاجب األ��.. فانفجر الدم وطار حجر ل���
منه.. قال (ما��ل):

ب نفسك.. � فأنت ت�� ��� - حينما ت��
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هنا هوت الم��د من الحجارة..

- أنا أمنح�م ماء الح�اة فال حاجة ��م إ� أن تكرهوا
� سالم وحب معا..

�عض�م.. ع�شوا ��

� فمه.. ل�نه ظل يرسم
ا فأصابته صخرة �� نظر إ� ال�ام��

� ع� شفت�ه.. اب�سامة حن��
�وا أ��� من �عض.. �ت�م عم�قة.. اق�� - فلتكن ��

هنا جاء اإلعالن:

«كهف (�او�نجا).. النادي الل��� الذي �حوي ه�اب (لوس
ادە طازجا �ل ل�لة.. راقصات أنج�ل�س) الذي تم است��

ات..» مث��
- اشنقوە �ال محا�مة�

هنا انطلقت بندق�ة ذات ع�ار ثق�ل جوار (ما��ل) فأص��ت
ذراعه ال�م�� عند ال��ع وسقطت.. تدحرجت ع� األرض وكفها

ألع� �أنما هو يوجه دعوة..
)�� لتطلق من مسافة أقرب� �

- أعطه األخرى �ا (شور��
وانطلق حجر آخر ليهشم رأس (ما��ل)...

�ت (ما��ل) ثم دوى طلق آخر تلته طلقتان.. األو� ��
فوق القلب وهشمت الضلع السادس فوق عظمة القص..

نحا مب�سما لألمام وواصل � م��
ل�ن (ما��ل) واصل الم��

ال�الم �ال عجلة:
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� اإل�سان.. لو استطعت الس�طرة ع� نفسك
- المش�لة ��

ء.. �
لفعلت �ل ��

- هلموا �ا رجال ننه األمر�
و�عان ما انقض الرجال عل�ه.. �الق�ضات والحجارة..

فاألقدام.. إ� أن صاح أحدهم:
� � - تراجعوا �� �سكب فوقه الجازول��

�نا وجه الرجل من الم��ــــخ.. �ان ب ل�� ا تق�� �انت ال�ام��
يب�سم.. ومن جد�د قال:

- أنا أح��م..
ثم فقد اتحادە الجسدي..

 

☆ ☆ ☆
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� ت�ج�ل:
�� ( �

ازداد الدخان كثافة فقالت (�ا��
اح� - جم�ل.. لقد اس��

: � وقال أحد الواقف��
- �ط��قة تليق �ه.. لقد انت� الف�� �ط��قة تليق �ه..

ة لإلخوة.. هل هو الوح�د الذي شعر � ح��
نظر (ج��ال) ��

.. � ة (دور�اس) �انت هادئة جافة العين�� ء؟ ح�� السكرت�� �
�أي ��

:( �
قالت (�ا��

- ستعود (آن) و(دوك) اآلن ع�� الرواق.. �جب أن أعد
الغداء اآلن..

هنا أوقفها (ج��ال):

� ما �ان (ما��ل) ي�ت��ه؟ ).. هل تعرف�� �
- (�ا��

�دت عليها الدهشة وقالت:

ء.. لقد �
- ماذا؟ �الطبع ال �ا (ج��ال).. لم �عرف أحدنا ���

جاءت لحظة ال�مال..
قالت له (ج�ل):

- (ج��ال) �ا أ�انا.. أرجوك أن تصمت و�ستوعب لحظة
ال�مال هذە..
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- ل�نه تركها واتجه �ال�ف�ف إ� حجرته.. أغلق ال�اب خلفه
وانح�� ع� الفراش.. �ا ولدى� �ا ولدى� لقد �ان لد�ه ال�ث��

� مت �دال منه.. مما �ع�ش ألجله.. ليت��

لقد ترك الت�س العجوز (ج��ال) الف�� �قود نفسه إ� نها�ة
.. اس�شهاد ل�نه ل�س اس�شهادا ع� �ال جدوى وال مع��
اإلطالق.. �ان بوسع (ما��ل) أن �ع� هؤالء القوم ش�ئا ماد�ا
مف�دا.. ل�ن ما جدوى أن �عطيهم الحق�قة؟ من ي��د الحق�قة؟

جت � ضحك لهذە الدعا�ة ثم ��� ثم ضحك.. ع� خد�ه ام��
دم�ع الضحك مع دم�ع الحزن..

ء �
ء الذي �ان �حتفظ �ه.. ال�� �

� الحقي�ة عن ال��
�حث ��

الذي أ�قاە هناك منذ أص�ب (دوجالس) �الفالج.. اآلن هو
�حتاج لعالج وقد قدر أن ثالثة أقراص �اف�ة.. ابتلعها مع �عض

الماء ثم رقد ع� الفراش..
�دأ األلم يزول..

ومن مسافة �ع�دة جاءە الصوت:
- (ج��ال)..

.. � - أنا نائم.. ال تضا�ق��
.. � - (ج��ال).. أ��

- ما��ل؟
- انهض.. فلم �أت أوان اال�تمال �عد..
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هكذا نهض (ج��ال) وسمح لنفسه أن �قاد إ� الحمام..
ء.. �

سمح لرأسه �أن يوضع ع� الحوض.. وسمح لنفسه �أن ���
.. شكرا. � - شكرا �ا ب��

و��طء ارتدى ث�ا�ا أ��� نظافة.. وخ�ج إ� الرواق ل�لحق
. � �ال�اق��

) هناك فقالت له: �
�انت (�ا��

- هل ت��د أن ت�ناول الغداء؟
- نعم.. من فضلك.

� المطبخ.. هناك �ان نحو
وهكذا دعته إ� اللحاق بها ��

�ن من أخوة الماء �أ�لون و��نهم (دوك) الذي قال له: ع��

�ن - مرح�ا �ا ر�س.. لقد طل�ت حافلة هوائ�ة ت�سع لع��
� حد�قة ب�تك..

شخصا.. سوف نه�ط بها ��

لم �قاوم (ج��ال).. فهو �عرف أن هذا �ع�� أنه لن ينام
اض.. � دارە ثان�ة، ل�نه لم �ستطع االع��

وحدە ��

� إ� - ل�س جم�عنا.. سيوصلنا (ت�م) ثم �أخذ ال�اق��
..( �� ) س�تجهان إ� (نيوج�� � (تكساس).. (ب�ات��س) و(سف��

وسأله (دوك):

- س�دي.. م�� �سمح لنا �أن نمأل حمام الس�احة من
جد�د؟

قال (ج��ال):
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- نحن ال نملؤە ق�ل األول من إب��ل �ل عام.. ل�ن بوجود
� أي وقت..

السخان الجد�د �مكن أن نمألە ��
:( �

وسألت إحداهن (�ا��

ة؟ - هل تعتقدين أن ثعاب�نك تتحمل قبوا نظ�فا دافئا لف��
ونظر (ج��ال) إ� (دون) وقال لها:

� ع� اآللة ال�ات�ة؟ - هل تكتب��
- نعم..

ة عندي إ� أن أجد لك وظ�فة ي نفسك سكرت�� إذن اعت��
� م�ان ما..

�اهنة عظ� ��
وساهما قال (ج��ال) لـ (دوك):

- لقد خدعُت (ما��ل).. �ان يراهن ع� أنه س�ع�ش �عدى
� عشاء (ع�د الشكر).. �ل ر�ما أنا الذي

� صنفا أساس�ا �� و�قدم��
ُخدعت.. فلن أحصل منه ع� ق�مة الرهان أ�دا..

- أنت كس�ت من دون جائزة..

� ب وهو مندهش من حالة السلوى ال�� وراح (ج��ال) ���
�مر بها.. ل�م �دا له (ما��ل) ب��ئا يوم جاء ب�ته.. متلهفا ع�
إرضاء اآلخ��ن.. ثم صار ذا قوة ج�ارة و�رغم هذا لم �فقد براءته

المالئك�ة لحظة..

..I grok .. � اآلن أفهمك �ا ب��
جلس �لتهم الغداء ب�نما قال (سام):
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- كنت أت�لم مع (روث) عن المستق�ل.. ما دمنا أ�شأنا
وعا ناجحا فال يوجد س�ب إل�قافه ح�� إن مات صاحب م��
العمل.. كنا نت�لم عن إ�شاء مقر جد�د وال�حث عن آخ��ن..
ل�ن علينا جمع المال من جد�د.. وال�ث�� منه فاألمر ال يتعلق

ب�عادة فتح (كشك جرائد)..
قال (ج��ال):

- المال ل�س مش�لة..

- ك�ف؟
.. �

� أقوله �أخ ما�� - �محام ال �جب أن أقول هذا.. ل���
ى ح ل�م ف�ما �عد.. أما اآلن �ا (آن).. عل�ك أن �ش�� سأ��
� قتلوا فيها (ما��ل).. وحولها دائرة قطرها مائة المنطقة ال��

قدم..

- ل�ن هذا جزء من ملك الحكومة.. مائة �اردة معناها أن
�ستو� ع� جزء من الشارع..

. - ال تجاد��
- ال أجادل.. فقط أعط�ك الحقائق..

ون اتجاە الط��ق.. سوف ألوى - س�ب�عون.. ولسوف �غ��
ذراعهم عن ط��ق (دوجالس).. سوف ندفن (ما��ل) هناك
� من قتلوە

.. و�وما ما س�أ�� طة ع� حراسة هذا الق�� ونرغم ال��
ە.. لي�كوا ع� ق��

� تركها لهم.. هم عن ثروة (ما��ل) وعن الوص�ة ال�� ثم أخ��
ا ح�� �عد خصم من هذە اللحظة صار �ل واحد منهم مليون��
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ائب.. ثم سألهم: ال��

؟ حل.. هل تم دفع الفوات�� - واآلن فل��
� لطف:

قال (بن) ��
- (ج��ال).. �س�ت أننا نملك هذا الفندق�

طة.. ع� �ل حال �انت المدينة ولم �ضا�قهم رجال ال��
ا.. �لها قد هدأت أخ��

و�عان ما �انت الطائرة تنطلق..

� الذهاب
� الطائرة أخ�� (محمود) �خطته.. �ان راغ�ا ��

و��
إ� الم��ــــخ لتعلم اللغة من من�عها.. ع� أن ي�ت�� قاموس

(محمود) خالل عام من هذە اللحظة.
قال (محمود):

� اللغة
- إن ذا�رة (آن) الفوتوغراف�ة جعلتها تتقدم جدا ��

ا فال حاجة الم��خ�ة أ��� مما تتصور أنت.. سوف �ساعدك كث��
.. وع السفر هذا.. فقط اجلس مع (آن) أ��� �ك إ� م��

قال له (ج��ال):
� فأنا أر�د أن أعمل. - جم�ل.. واآلن اترك��

ثم نادى �صوت عال:
- أول الصف..

ة (دور�اس) فقال لها: جاءته السكرت��

� العمل؟
�� � - هل ترغب��
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- نعم.. أنا �حال ممتازة..

� �د�
- إذن ن�دأ.. م�ح�ة تل�ف��ون�ة.. العنوان هو (م����

سم�ث).. المقدمة: لقطة زوم ع� كوكب الم��ــــخ.. تتابع
لقطات ال ينقطع.. ثم لقطة مق��ة: داخل سفينة فضاء.. م��ضة

�ة ترقد ع�.. ���
 

☆ ☆ ☆
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-25-
 

لم �صدر قرار االتهام ضد ال�وكب الثالث من (سول) قط.
� العلم إ� هذا

لم �كن ال��ار القدا� ع� ال�وكب الرابع مطل��
. � األفق �ال���

الحد، و�ش�ل ما �انوا ض���

� وقت ما
استخدموا منطقهم العظ�م، وقرروا أنهم ��

� تلك ال�ائنات العجول
س�جدون حتما دل�ً� ع� وجود خطأ ��

القلقة المشاغ�ة ع� ال�وكب الثالث. خطأ �ستوجب الغ��لة،
�مجرد أن يتم اس��عابهم والتع�د لهم وكرههم. ل�ن إ� أن �صلوا

لهذا القرار، فإنه من غ�� المحتمل أن �قرر ال��ار القدا� تدم��
هذا الج�س العج�ب المعقد. إن الخطر ض��ل إ� حد أن
� عن ال�وكب الثالث لن �ض�عوا جزءا من الدهر المسئول��

لتفاد�ه.

رو�رت هاينالين

1962
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( �
� أرض غ���ة (الجزء الثا��

غ��ب ��
� ما��ل سم�ث).. الرجل القادم من الم��ــــخ.. هذا هو (فالنت��
� دن�ا مفعمة �التعق�دات..

� عالم متوحش.. الساذج ��
ىء �� ال��

ما ال �عرفه هو أنه - قانونا - المالك الوح�د ل�وكب الم��ــــخ، وما
ال �عرفه ال��� هو أنه س�غ�� وجه األرض.. �فلسفته الغ���ة..

� ال ترى العالم �ما نراە.. �قواە غ�� المعهودة.. �سذاجته ال��

� تار�ــــخ أدب
(رو�رت هاينالين) وأع� القصص مب�عا ��

الخ�ال العل�� �له..
 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القناة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

-1-
-16-

الجزء الرابع
عن مهنته المخ��ة

-17-
-18-
-19-
-20-

الجزء الخامس
عن قدرە السع�د

-21-
-22-
-23-
-24-
-25-
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Notes

[←1]
. � األم���� - يته�م ع� ال�ش�د الوط��
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[←2]
- م�ش�ل وما��ل وم�خائ�ل وم�ج�ل هم االسم ذاته..



6176

[←3]
- تقصد أسلوب الطرد من مدن الغرب قد�ما: قطران ور�ش، ثم يوضع المطرود

ع� قض�ب قطار �حملونه عل�ه إ� خارج المدينة..
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[←4]
- لم اخت� ش�ئا.. هكذا القصة تتحدث عن موض�ع تدم�� هذا ال�وكب

.. (سول) �� الشمس ط�عا.. � تلم�حات ال أ���
(ألغراض جمال�ة فن�ة) ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة
، من منطلق � نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

. طب���
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
           العدد رقم (55)

 
 
 
 
 

ح�ا�ات أندرسن
 

�قلم: هانز ك��س��ان أندرسن
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
� جزء من

مهما �انت ج�س�تك أو ثقافتك، فال�د أنك تحمل ��
Hans خال�ا عقلك �عًضـا مـن إ�داعـات (هـانز ك��س��ان أندرسـن
Chris�an Andersen.) هل شعرت يوًمـا مـا �ـأنك (ال�طـة
ا) اطور عار تمام� ة القب�حـة)؟ هـل سـمعت تعب�ـر (اإلم�� الصغ��
اف بها؟ هل عندما �علن أحدهـم حق�قـة �خ�� النـاس االع��
ة)؟ إذن أنت رأ�ت ف�لم الرسوم المتحركة (عروس ال�حر الصغ��

قد دخلت ذلك العالم الساحر دون أن تعرف.
لقد ترجمت القصص الخ�ال�ة لهذا الع�قري إ� أ��� مـن 80
لغة، وقد استلهمت منها م�ح�ات وعروض �ال�ـه وأفالم

س�نمائ�ة..
�ات�نا الع�قري دانمار�� الج�س�ة ولد عام 1805 ألب متعلم

ا، وأم تعمل غسالة. وقد فتحت هذە األم غ�� �عمـل إس�اف��
اث � ع� عالم ال�� � الص�� المتعلمة المؤمنة �الخرافات عي��
�
. ف�مـا �عـد لق�ت هذە األم نهايتها �س�ب اإلفراط �� � الشع��

. تل�� (أندرسن) أقل � �ة للفقراء المسن�� � دار خ��
ال�حول ��

القل�ل من التعل�م �اإلضافة إ� مشا�له النفس�ة �س�ب طوله
ا. وكـان �صـاب � ومالمحه األنث��ة نوع� المفرط وعي��ه المتقار�ت��
ا ع� أنها ا خاطئ� بن��ـات ه�اج�ـة شـخصها األط�اء �شخ�ص�

�ع.
، فقد اصطح�ـه أ�ـوە إ� المسارح

ً
�انت عالقته �أب�ه حم�مة فع�

وحكـى لـه (ألف ل�لة ول�لة) وكـان �صنـع لـه عرا�س ووسائل
� تلك اللحظات

� مذكراته: «��
�سل�ة مختلفة. �قول (أندرسن) ��

ا �س�ب ا دوم� ا.. هو الذي �ان مح�ط� � سع�د� فقط كنت أرى أ��
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العمل ال�دوي الذي ال �ـراە يناس�ه. لقد استول�ت عل�ه �ال�امل
« .. لنف��

�عد وفاة أب�ه اضطر ألن �عمل ل�عول نفسه. انتقل إ�
ة من عمرە، ح�ث عمل � الرا�عة ع��

(ك��نهاجن) العاصمة ��
ونه فتاة متخف�ة. ا وتحمل سخ��ة أقرانه الذين �انوا �عت�� حرف��
� المسارح، فقـد كـان

مـارس �عض الوقت مهنة الغناء والرقص ��
� العام ١٨٢٢ �دأ �قدم أعماله

له صـوت (س��رانو) جم�ل. و��
� جامعة

� العام ۱۸۲۷ حصل ع� منحة للدراسة ��
األدب�ة.. ��

� الحب.. و�انت فتاة رق�قة
ة وقع �� � هذە الف��

(ك��نهاجن). ��
اسمها (ر�بورج ف��ت) �ادلته الحب، ثم ـ �العـادة ـ �عـان ما
تزوجـت أول ع��س مناسب.. وحينما مـات عام ١٨٧٥ وجدوا
� ا �ضم رسالة كت�تهـا لـه منـذ نـحـو خمس�� ا جلد�� حـول عنقه ك�س�

وج (أندرسن) قط. � ا. �المناس�ة لم ي�� عام�
�انت أو� أعماله الناجحة �� (رحلة ع� األقدام مـن قناة
� من ج��رة أمـاج�� خالل األعوام من

�� هولمان إ� الطرف ال��
١٨٢٨ إ� ١٨٢٩)! نعم.. ال يوجد خطأ.. هذا هو اسم العمل

� ج��دة..
ا �� � ول�س خ��

.. ا وكتـب أ��� ا جـد� � ثم قدم لنا روايته (المرتجل). وقد سافر كث��
ى � فر�سا، وذهب إ� ألمان�ا ل��

قا�ل (فكتور هوجو) و(�لزاك) ��
ا

�
ا �اعت�ارە تلم�ذ � إنجل��

�� ( � (جوته) ل�نه لم �قا�له، وقا�ل (د�ك��
) العظ�م استلهم منه ف�ما � ا �أستاذە. من الغ��ب أن (د�ك�� منبهر�
�ة).. �ما نرى �عد أعماله (األجراس) و(ترن�مة ال���سماس الن��

� قصص (أوس�ار وا�لد) « األم��
�صمات (أندرسن) واضحة ��

السع�د » و«ال�ل�ـل والـوردة» أي أنه أضاف ألساتذته أ��� مما
أضافوا له..
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ء الذي منحه �
إن قصص (أندرسن) الخ�ال�ة لألطفال �� ال��

شهرته، و�ــها اتخذ م�انه إ� جوار األخ��ن (ج��م) و(ل��س
� تلك

هم من سحرة األطفال، وقد قدم لنا �� �ارول) وغ��
� فلسف�ة عم�قة

ا أخ�� وراءە معا�� ا م�سط� القصص أسل���
ا متنكرة، وهـو مـا �ختلـف عـن قصـص األطفال الوعظ�ة ودروس�
� �ل مرة: إن أدب

المعتادة. وسـوف نالحظ الدرس المعتـاد ��
� الواقع. إن

ء �� �
األطفال والشـعر متقار�ان أو همـا نفس ال��

 لقصص األخ��ن (ج��م) و(ألف ل�لة
ً

ت است�ما� قصصه اعت��
� 156 قصـة ح�اها (أندرسن) �انت هناك ١٢ ول�لة) ل�ن من ب��
، وهذا ل�س الحـال مـع األخ��ن � اث الشع�� قصـة فقـط مـن ال��
�
(ج��ـم) اللذين اتهمهما النقاد �عدم األصالة. وسوف نالحظ ��

�ل قصصه أن األطفال والمنبوذين يت�لمون الحق�قة وهم
ا، لذا قـدم ا جد� ا وتعس� � ا. �ان (أندرسن) فق�� صوت العقل مجسم�

� تصل إ� السعادة �عد طول شقاء. ا تلك النماذج ال�� لنا غال��
إن أ��� قصصه ت�ت�� نها�ات سع�دة �اس�ثناء نمـاذج قاس�ة مثل

ة). و��دو أنه ظـل حـتـى نها�ة ح�اته �عت�� (�ائعة الثقاب الصغ��
ة القب�حة). نفسه (ال�طة الصغ��

هذا د�دن الع�اقرة الذين تدخل ُعقد ص�اهم المصهر لتتحول
إ� ذهب ي��� لأل�د �عد رح�لهم.

د. أحمد خالد توفيق
∞∞∞∞∞
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� �معرفة الم��د عن (هانز ك��س��ان أندرسن) للمهتم��
ح هذا الموقع ع� �ة، أق�� � وقراءة معظم أعماله �اإلنجل��

نت: ش�كة اإلن��
h�p://falcon.jmu.edu/~ramseyil/andersen.htm

والمهم كذلك أنه �حوي روا�ط لمواقع أخرى عد�دة.
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اطور الجد�دة ث�اب اإلم��
 

اطور مولع للغا�ة �الث�اب منذ أعـوام عد�دة �ان هناك إم��
الجد�دة؛ ح�� إنه أنفق �ل ماله ع� الث�اب. لم يهتم البتة
�جنودە ولم ي�ال �الذهاب إ� الم�ح أو الص�د. فقط �ان
� ت��ـح لـه أن �عرض ث�ا�ه الجد�دة. و�انت �ختار المناس�ات ال��
لد�ه حلة مختلفة ل�ل ساعة من اليوم، و�ما اعتدنا أن نقول عن
� المجلس»، �ان �قال عن

اطور آخر: « إنه �� أي ملك أو إم��
� خزانة الث�اب. »

اطور: « إنه �جلس �� هذا اإلم��
� �انت عاصمة ة ال�� مر الزمن السع�د ع� المدينة ال�ب��
اطور�ته، و�ان الغ��اء �أتـون كـل �ـوم إ� ال�الط.. وذات يوم إم��
، وأعلنـا أنهما � ظهر محتاالن �طلقان ع� نفسيهما �ساج��
�ج�دان �سج ث�اب �اهرة الجمال متقنة التصام�م.. وأن الث�اب
� ي�سجانها تمتاز �أنها شفافة ال يراها إال من �ان غ�� صالح ال��

ا إ� درجة تفوق الوصف. لمنص�ه، أو �ان ساذج�
اطور: فكر اإلم��

ـ  « ال�د أن هذە الث�اب رائعة� لو �انت عندى حلـة كهذە
� الذين ال �صلحون لمنصبهم. � أن أعرف الموظف�� ألمكن��
� الحك�م من األحمق� �جب أن ي�سجوا �� هذا � أن أم�� وألمكن��

« .
ً

ال�سيج حا�
وأمر �أن �منح ال�ساجان م�الغ هائلة من المال �� ي�دءا العمل

. ً
حا�

� العمل �انهمـاك
عا �� � و�� نصب ال�ساجان المدع�ان نول��

ء.. طل�ا �
� الحق�قة لم �كونا �فعالن أي ��

شد�د، برغم أنهما ��
أرق أنواع الح��ر وأن�� خيوط من ذهب، ف�انـا �ضعان هذە
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� ع� ظه��ــهما، ثم يواصـالن ال�سج ح�� � الحقي�ت��
األش�اء ��

.. ً
ساعة متأخرة ل��

اطور لنفسه: قال اإلم��
« . � ث�ا��

� معرفة ما قام �ه ال�ساجان ��
- « أرغب ��

�عد قل�ل شعر �الح�ج حينما تذكر أن المغفل أو الشخص غ��
الجدير �منص�ه ال يرى هذا ال�سيج. و� يتأ�د قرر أنـه لن �خ�
ا آخر يتحرى ا لو جرب بنفسه، ل�نه فضـل أن يرسل شخص� ش�ئ�

� وما �قومان �ه من عمل. له عن ال�ساج��
� المدينة قد سمعوا عن تلك الخاص�ـة الف��دة

كـان الجميع ��
للث�اب، وتم�� كـل واحـد أن �ـرى مـدى حـ�مة أو مدى جهل

انه. ج��
� النها�ة �عد تدبر ط��ل:

اطور �� قال اإلم��
.. سوف �كون � ـ  « سأرسل وز�ري المخلص العجوز إ� ال�ساج��
أفضل من يرى الث�اب.. إنه رجـل عـاقل ذ�� وال �مكن أن �كون

هناك شخص جدير �منص�ه أ��� منه. »
هكذا ذهب الوز�ر المخلص إ� القاعة ح�ث �ان المحتاالن

. � � الفارغ�� �عمالن ��ل قوتهما، ع� النول��
فكر العجوز وهو �فتح عي��ه عن آخرهما:

« . � ا ع� هذ�ـن النول�� ـ  « ما مع�� هذا؟ ال أرى خ�ًطـا واحـد�
ل�نه لم �علن عن أف�ارە �صوت عال.

، ثـم سأالە عما � طلـب منـه النصا�ـان أن يتكـرم �ـالدنو من النول��
إذا �ان التصم�ـم �ـروق لـه، وعن رأ�ـه فـي األلوان. قاال هذا وهمـا
� ونظر ل�نه لم ير ان إ� النول الفارغ. نظر الوز�ر المسك�� �ش��
ء. �

، لس�ب �س�ط هو أنه لم �كن هناك �� � ا ع� النول�� ش�ئ�
وفكر ثان�ة:

ً
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؟ لـم أحسب نف�� هكذا
ً

ـ  « هل من المعقول أن أ�ون مغف�
قط.. وال �جب أن �عرف أحد هذە الحق�قة اآلن.. إذن أنا ال
� ف �أن�� .. هذا ال �جب أن �قال كذلك.. لن أع�� � أصلح لمنص��

لم أر القماش. »
ا �أنه ما زال �عمل: � متظاهر� �ساءل أحد النصاب��

- « حسن �ا س�دى الـوز�ـر؟ لـم تقـل ما إذا �ان القمـاش يروق
لك. »

أجاب الوز�ر العجوز وهو ينظر للنول ع�� ع��ناته:
اطور �ال تأخ�� ـ  « آە إنه رائع.. التصم�م واأللوان.. سأخ�� اإلم��

�م �� ث�اب رائعة� »
قال المحتاالن:

� لك. » - « سوف نكون ممتن��
ثم راحا �صفان األلوان وتصام�م الث�اب المرتق�ة. وراح الوز�ر
العجوز �ص�� �ان��اە لما �قوالن ع� أساس أن �قول هذا ال�الم
اطور، ثم طلب النصا�ان الم��د من الح��ـر والذهب لإلم��
� حقي�تيهما.

الست�مال ما �دءاە. ل�نهما وضعا �ل ما ناالە ��
. � وواصال العمل �ذات ال�د أمام النول��

ى ما حققه ا آخر مـن �ـالطـه ل�� اطور اآلن ضا�ط� أرسل اإلم��
الرجالن، وليتأ�د من قرب انتهاء الث�اب، وقد فعل الرجالن مع
ا � فلم ير ش�ئ� ص النول�� هذا الس�د ما فعالە مع الوز�ر، لقد تفحَّ

إال إطارات فارغة.
� وهما �قومـان �ذات

اطـور الثا�� سأل النصا�ان م�عوث اإلم��
الحر�ات:

� عي��ك �مـا �ـدت لس�دى الوز�ر؟
- »هل ت�دو الث�اب جم�لة ��

«
فكر الم�عوث:
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ـ « أنا �التا��د لست أحمق.. ل�ن من الج�� أننـى غ�� مناسب
� الط�ب الم��ـح.. ال �جب أن �عرف أحـد بهذا. » لمنص��

� ال يراها، و�طرى ألوانها وتصم�مها. هكذا راح �متدح الث�اب ال��
اطور لدى عودته: وقال لإلم��

اطور�ة � �عدها ال�سـاجـان �ا صاحب الجاللة اإلم�� - « الث�اب ال��
رائعة. »

� طلـب راحت المدينة �لها تت�لم عن الث�اب الرائعة ال��
اطور أن ت�سج له ع� حسا�ه. اإلم��

ا إ� أن يرى الث�اب ال�اهظة،
�
اطور نفسه مشوق اآلن صار اإلم��

ا �عدد من و�� ما زالت ع� النول. ذهب إ� هناك مصح���
ض�اط ال�الط المختار�ن ب�نهم الس�دان اللذان أعج�ا �الث�اب.
اطور ح�� راحـا �عمالن �كد فمـا إن شعر المحتاالن �قدوم االم��

� النول.
ا �� ا واحد� . برغم أنهما لم �مررا خ�ط� أ���

: � قال أحد الضا�ط��
ا؟ لو تفضلت �ا موالى �النظر إل�ه.. �ا له ـ  « أل�س العمل رائع�

من تصم�م مذهل� �ا لأللوان المج�دة� »
وأشارا إ� األطر الفارغة. ألنهما حس�ا أن الجم�ـع قادرون ع�

رؤ�ة هذا العمل المتقن.
اطور لنفسه: قال اإلم��

ا� هذە مسألة فظ�عة� أنا رجل ساذج - « ك�ف هذا؟ ال أرى ش�ئ�
ا؟ هذا أسوأ مـا �مكن أن �حدث.. آە اطور� أو ال أصلح أل�ون إم��

إن الث�اب رائعة� »
و�صوت عال قال:

� ال�امل� »
ـ  « إنها قد ظفرت �استحسا��

ف تحـت أ�ـة ظـروف �أنه لم ير مـا ونظر إ� النول الفـارغ. لن �ع��
رآە الضا�طان وامتدحـاە. جـاهد �ل رجـال الحاش�ة وحاولوا أن
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ا ع� النول، ل�نهم لم يروا إال ما رآە اآلخرون، ل�نهم يروا ش�ئ�
� عجب:

صاحوا ��
- « �ا للجمال� »

ا جد�دة من هذا القمـاش المذهل ونصحوا جاللته �أن �صنع ث�ا��
� �ل م�ان:

من أجل الموكب القادم. ودوي ��
- »رائع� خالب� ممتاز� »

� الرضا العام وقـدم
اطور �� وانتاب الم�ح الجميع.. وشارك اإلم��

� �� �ضعـاە فـي عروتيهما، �ما منحهما �ط الفروس�ة للمحتال�� ��
لقب (الس�دان ال�ساجان).

ق�� النصا�ان الل�لة �لها ق�ـل موعد الموكب، وأوقـدا ستة ع��
اطور ا �� يرى الجميع مـدة لهفتهما إلنهاء ث�اب اإلم�� مص�اح�

الجد�دة.
فعاە عن النول، وقصـا الهـواء تظاهرا �أنهما �لفان الثوب ل��

� النها�ة صاحا:
�مقصيهما وخاطا الثوب ب�برة �ال خ�ط. و��

اطور الجد�دة جاهزة� » ـ  « ث�اب اإلم��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

، فرفع � اطور مـع ك�ـار �الطه إ� ال�ساج�� اآلن جاء اإلم��
ا. وقاال: النصا�ان أذرعهما �أنما �حمالن ش�ئ�

ـ  « هو ذا �وال جاللت�م. هو ذا الوشـاح.. �� ذي الع�اءة.. إن
الثوب خف�ف ك�سيج عنكبوت.. قد يتصور المرء أنه ال �ضع

ا فوقه ول�ن هذە م��ة هذا الثوب الرقيق. » ث���
قال رجال ال�الط برغم أن أحدهم لم ير هذا الثوب الخالب:

ـ  « نعم.. �الفعل. »
ـ  « لو تفضلتم جاللت�م �خلع ث�ا��م.. سوف نضع الث�اب

الجد�دة عل�ك أمام المرآة.. »
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اطور ث�ا�ه وتظاهر المحتاالن �أنهما �كسوانه من ثم ن�ع اإلم��
اطور من جانب آلخر أمام المرآة. �الث�اب، والتفت اإلم��

صاح الجميع:
� الث�اب الجد�دة، وكـم تناس��م� �ا

ـ  « ما أروع مظهر جاللت�م ��
له من تصم�م.. �ا لها من ألوان� إنها ث�اب مل��ة �حق. »

قال رئ�س المراسم:
� الموكب �انتظار�م. »

� ستظلل جاللت�م �� ـ  « إن المظلة ال��
اطور: قال اإلم��

� الجد�دة مناس�ة؟ » ـ « أنا متأهب.. هل ث�ا��
قالها وهو �دور حول المرآة �أنما هو يتفحص الث�اب �دقة.

انح�� الوص�فان اللذان �انا س�حمالن حاش�ة جاللته ع�
� الع�اءة، وتظاهرا �أنهمـا �حمالن

األرض، �أنما هما يرفعان طر��
ا، فما �ان أحدهما ل�كشف عن غ�ائه أو عدم أهليته ش�ئ�

لمنص�ه.
اطور تحت مظلته العال�ة وسط الموكب، ع�� شوارع م�� اإلم��

ا.. العاصمة ووقف الناس جم�ع�
� النوافذ:

و�خ من ��
اطورنا الجد�دة� لشد ما يتد� هذا ـ  « آە� ما أجمل ث�اب إم��

� روعة! »
الوشاح ��

اف �أنـه لـم �ـر هـذە الث�اب، �اختصار لم �ج� أحد ع� االع��
� أو غ�ـر جـد�ـر ف بهـذا العتـرف كذلك �أنه غ�� ألنـه لـو اع��
اطور ما أحدثته هذە الث�اب �منص�ه. لم �حدث أي ثوب لإلم��

غ�� المرئ�ة.
: قال طفل صغ��

ا� » اطور ال �ل�س ش�ئ� ـ « ل�ن اإلم��
صاح أبوە:
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اءة� » - « أصغوا لصوت ال��
و�عان ما تهامس الناس �ما قاله الطفل.

� النها�ة صاح الناس:
��

ا� » - « ل�نه ال �ل�س ش�ئ�
اطور �الغ�ظ.. ألنـه كـان �عرف أن النـاس محقـون، شعر اإلم��
ا ل�نـه قـرر أن الموكب �جب أن �ستمر� و�ذل الوص�فان جهد�
� الواقع لم تكن

أ��� �� ي�دو أنهما �حمالن حاش�ته، برغم أنه ��
هناك ع�اءة �مس�ان بها.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مر�� الخناز�ر
ا ة جد� �ان هناك أم�� فق�� لد�ه ممل�ة. و�انت ممل�تـه صغ��

� للزواج، وقد �ان األم�� �صبو لهذا.
ة �ما �ك�� ل�نها �انت كب��

اطور:  « هل �ان من الفظاظة �م�ان أن �قول البنـة اإلم��
ا و�انت هناك � � لك؟، ل�نه فعل ذلك؛ ألنه �ان شه�� تأخذين��
ا لك » ل�ن ة �مكن أن تج�ب �الموافقة، وتقول: « شكر� مائة أم��

ة. دعنا �سمع ِ�َم أجابته تلك األم��
استمع�

، �انت هناك شجرة ورد.. الح�ا�ة أنه ح�ث دفن والد األم��
شجرة ورد رائعة الجمال تزهر مرة �ل خمسة أعوام، وعندها ال
تزهر إال وردة واحدة.. ل�ن أ�ة وردة�� �انت رائحتها رائعـة لدرجة
ها �ان ي�� همومه وآالمه. و�اإلضافة لهذا أن �ل من �شـم عب��
�ان لدى األم�� عندل�ب �مكنه الغنـاء �ط��قة �شعر معها �أن

� حنجرته.
�ل األلحان العذ�ة تح�شد ��

لهذا �ان ع� األم�� أن يتخ� عن شجرة الورد والعندل�ب.. و�ان
� و�رسلهما إليها. ت�� � كب�� � فض�ت�� � علبت��

عل�ه أن �ضعهما ��
ة ى، ب�نمـا األم�� � القاعة ال���

اطور أن �جل�ا إل�ه �� طلب اإلم��
� تلعب لع�ة (ال��ارة) مع س�دات ال�الط.. فلما رأت العلبت��

� جذل.
والهدا�ا فيهما صفقت ��

قالت:
ة� » ـ  « آە لو لم تكن هذە إال قطة صغ��

ل�ن شجرة الورد بوردتها الجم�لة ظهرت للع�ان.
صاحت �ل س�دات ال�الط:

ـ  « آە���� ما أجمل صنعها� »
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اطور: قال اإلم��
- « �� أ��� من جم�لة.. إنها فاتنة! »

ة لمستها و�دا �أنها موشكة ع� ال��اء. ل�ن األم��
ـ  « يع �ا �ا�ا� إنها غ�� مصنوعة ع� اإلطالق.. إنها طب�ع�ة� »

اطور: قال اإلم��
� العل�ة األخرى ق�ل أن نتضايق.. »

ـ  « دعينا نر ما ��
ا لم � �صوت رخ�م ح�� إن أحـد� من ثم خ�ج العندل�ب وغ��

ا عنه. � ال�دا�ة أن �قول ش�ئ�
�ستطع ��

هتفت الس�دات:
ب� شارمان� » - « س����

فهن كن معتادات الحد�ث �الفر�س�ة.. وقال فارس عجوز:
� �الصندوق الموس��� الذي �ان عند

ـ  « هذا العندل�ب �ذكر��
اطورتنا رحمها هللا، إنها نفس النغمات ونفس األداء� » إم��

اطور: قال اإلم��
ـ  « نعم.. نعم.. »

ة: و��� كطفل عندما تذكر زوجته، فقالت األم��
ا » ا حق�ق�� ـ  « ما زلت آمل أال �كون طائر�

قال من جلبوە:
« .. ـ  « �ل هو طائر حق���

ة: قالت األم��
« .. ـ  « إذن دعوە �ط��

. ثم أ�ت ب��ار أن ترى األم��
� واألسـود � الب�� ل�نه لم �فقد حماسه.. صبغ وجهـه �ـاللون��

وجذب القل�سوة ع� أذن�ه، ثم طرق �ابها. وقال:
�
�� 

ً
اطور.. هل �� أن أجـد عم� - »نهارك سع�د �ا س�دي اإلم��

ق�ك؟ »
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اطور: قال اإلم��
� �الخناز�ر ألن لدينا ال�ث�� منها.. » ا.. أر�د من �ع�� ـ « نعم حق�

اطور�ة)، � وظ�فة (راعـي الخـنـاز�ر اإلم��
� األم�� �� وهكذا تم تعي��

ة الخناز�ر. وهنـاك راح ة جـوار حظ�� وصـارت له غرفة قذرة صغ��
ا � �مضـى ال�ـوم �لـه �عمـل، وعند المساء صنع وعاء ط� صغ��
ة من حوله، وحينما �ان اإلناء �غلـى ا صغ�� . وعلـق أجراس�

ً
جم�ـ�

كـانت األجراس تدق �ط��قة خال�ة، وتعزف اللحن القد�م:
ء ضاع.. ضاع.. ضاع.. » �

).. �ل �� � � (أوجست��
»واع��ز��

واألغرب أن من �ضع إص�عـه فـي دخـان الوعاء، كـان �شم ع�
� المدينة. �ان

الفور رائحة الطعام الذي �ط� ع� �ل موقد ��
ا عن الوردة. هذا �ما ترى �ختلف تمام�

� سمعت � هذا الط��ق وح��
ة مشت �� تصادف اآلن أن األم��

اللحن، وقفت متصل�ـة و�دا عليها ال�ور. ألنها �انت تج�د
).. �انت تلك �� المقطوعة الوح�دة � � أوجست��

عزف (واع��ز��
� �ستطيع عزفها و�ان هذا ب�صبع واحدة. ال��

ة: قالت األم��
��ة� .. ال�د أن مر�� الخناز�ر هذا حسن ال�� � - « هذە مقطوع��

ًادخلوا وسلوە عن ثمن هذە اآللة.. »
من ثم �جب أن تدخل إحـدى �ساء ال�الط إل�ه، ل�ن ال�ـد أو�

ا، وسألته: ا خش��� � قدميها خف�
من أن تضع ��

ـ  « ماذا ت��د مقا�ل وعاء الط�؟ »
قال مر�� الخناز�ر:

ة.. » ـ  « س�خذ ع�� ق�الت من األم��
ا.. » - « آە.. حق�

ـ « لن أتخ� عنه بثمن أقل من هذا.. »
ة: قالت األم��
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ـ « إنه لشخص وقح� »
ثم واصلت ط��قها، ل�ـن مـا إن ابتعـدت حـتـى رنـت األجراس

�صوت عذب:
ء ضاع.. ضاع.. ضاع.. » �

).. �ل �� � � (أوجست��
»واع��ز��

ة: قالت األم��
- « انتظری.. سل�ه إن �ان �ق�ل ع�� ق�الت من س�دات

ال�الط.. »
قال مر�� الخناز�ر:

« .. ة أو أحتفظ بوعاء الط�� ا.. ع�� ق�الت من األم�� ـ  « ال شكر�
ة: قالت األم��

� أما�� ح�� ال يرانا أحد؟ » ـ  « هذا لن �كون.. ل�ن هال وقف��
هكذا وقفت س�دات ال�الط أمامها وفردن ث�ابهن، وهكذا نال

المر�� ع�� ق�الت.
. .. لقد ظل الوعاء �غ� ط�لة الل�ل وال�ـوم التا��

ً
�ان هذا جم��

� المدينة، مـن دار حاجب
هكذا عرفا ما �ط� ع� �ل نـار ��

، وراحـت �سـاء ال�الط يرقصن و�صفقن. �
الملك إ� ب�ت اإلس�ا��

ا للعشاء...
�
ـ  « نـحـن اآلن نعـرف مـن لد�ه حسـاء ومـن أعد كع�

ا.. ما أمتع هذا� » من س�طهو (ال�ستليتة) ومن س�طهو ب�ض�
ا لم �عرف عنه إال أنه أما مر�� الخناز�ر ـ أع�� األم�� ألن أحد�
� النها�ة صنع

ا دون عمل. �� مر�� خنـاز�ر ـ فلـم يتـرك يوم�
� (شخش�خة) حينما تهزها �سمع �ل موس�قا الفالس والجيج ال��

سمعها الناس منذ خلق العالم.
ة حينما مرت �الم�ان: قالت األم��

ـ  « هـذا رائع� لـم أسـمـع قـط موس�قا بهذا الجمال.. ادخلن
واسألنه عن ثمن هذە األداة ل�ن تذكرن: ال م��د من الق�الت.. »

� دخلت ل�سأل قائلة لها: عادت المرأة ال��
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�
ة� » - « ي��د مائة ق�لة من األم��

ة: قالت األم��
- « أحس�ه ل�س ��امل قواە العقل�ة.. »

ثم واصلت ط��قها، ل�ن ما أن ابتعدت ح�� توقفت وقالت:
اطور.. قلـن لـه إن ـ  « ع� المرء أن �شجع الفن.. فأنا ابنة اإلم��

� من س�دات ال�الط.. »
بوسعه أخذ ع�� ق�الت م�� وال�ا��

قلن:
ـ  « آە.. ل�ننا ال نحب هذا البتة.. »

سألتهن:
ـ  « ف�م تغمغمن؟ لو استطعت أنا أن أق�له فهذا بوسعكن..

ء.. » �
تذكرن أنكن مدينات �� ��ل ��

لهذا اضطرت ال�سوة إ� الدخول.
: قال المر��

ة و�ال فلتبق �ل واحدة ق�التها لنفسها.. ـ  « مائة ق�لة من األم��
«

قالت لل�سوة:
ـ « قفن من حولنا.. »

ومن جد�د تكرر ما حدث.
اطور: قال اإلم��

ة الخناز�ر؟ » ـ « ما � هذا الزحام حول حظ��
فة صدفة، وفرك عي��ه ووضع ع��ناته. �ان قد خ�ج من ال��

ـ « إنهن �ساء ال�الط.. سأذهب ألرى ما هنالك.. »
� ��عة، و�انت ال�سوة منهم�ات

فما إن وصل إ� الساحة م��
�عّد الق�الت ح�� يتأ�دن من أمانة الصفقة ح�� إنهن لم �شعرن

�قدوم الملك. لقد وقف ع� أطراف أصابع قدم�ه.
وحينما رأى ما �دور صاح:
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ـ « ما هذا؟ »
ة �خّفه، ب�نما مر�� الخناز�ر يتل�� الق�لة وصفع أذن األم��

. � السادسة والثمان��
اطور وصاح: جن جنون اإلم��

- « ابتعدا� »
ة ومر�� الخناز�ر من المدينة. وطرد األم��

ة و�كت فانهمر المطر: وقفت األم��
- « واح�تاە� �ا �� من مخلوقة تعسـة� لو تزوجت فقط ذلك

« � � األم�� الوس�م� �ا لتعاس��
ًدخل مر�� الخناز�ر وراء شجرة، وأزال األلوان عن وجهه
�ة، ف�ـدا ن��� وتخلص من ث�ا�ه القذرة، ثم خـ�ج ب��ا�ـه األم��

� له. ة لم �ستطع أال تنح�� ح�� إن األم��
قال لها:

ـ  « جئت �� أحقر من شأنك.. لن تظفـرى �ـأم�� ك��م.. فأنت لم
�ستط��� معرفة الق�مة الحق�ق�ة للوردة وال العندل�ب.. ل�نك
رض�ت أن تق�� مر�� خناز�ر مـن أجـل ألعـاب تافهة �ال ق�مة..

لقد نلت جزاءك.. »
� وجهها.

ة وأوصد �اب ق�ە �� ثم عاد لممل�ته الصغ��
: اآلن صار بوسعها أن تغ��

ء ضاع.. ضـاع.. ضاع�! » �
).. �ل �� � � (أوجست��

ـ  « واع��ز��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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األم�ـرة الحق�ق�ة
ة، ل�ـن كـان عليهـا أن تكون وج أم�� � �ان هناك أم�� تم�� أن ي��
�
ة حق�ق�ة. سافر ع�� العالم ي�حث عن تلـك الس�دة، ل�ن �� أم��

ات ات كث�� ا ع� غ�� ما يرام. لقد قا�ل أم�� �ل مرة �ان �جد ش�ئ�
ل�نه لم �ستطع قط أن �حـدد مـا إذا كن حق�ق�ات. فـي كـل مـرة
� النها�ة عـاد لق�ە

ا خطأ هنا أو هنـاك �صددهن، و�� �جد ش�ئ�
ة حق�ق�ة لتكون  أن �قا�ل أم��

ً
ا ألنه �ان يتمنـى فع� مح�ط�

زوجته.
ق وانهمر ذات ل�لة ه�ت عاصفة مخ�فة، ودوى الرعـد مـع الـ��
ا. المطر من السماء �الطوفان. �اإلضافة لهـذا كـان الظالم دامس�
فجأة دوت طرقات عن�فة ع� ال�اب، فاتجه أبو األم�� نفسه ـ

الملك العجوز - ل�فتح ال�اب.
� حالة مؤس�ة وسط

ة تقف ع� ال�اب. �انت �� �انت تلك أم��
األمطار وال��ــــح والمـاء ي�ساقط مـن شـعرها، وقد التصقت ث�ابها

ة حق�ق�ة. �جسدها. وقالت إنها أم��
فكرت المل�ة العجوز:

« �
ً

ى هذا حا� - »حسن.. س��
�
إال إنها لم تفصح عما �انت ت�تـ��ه، ل�نها دخلت غرفة النـوم ��

صمت، ورفعت كـل األغط�ـة عـن الفـراش، ووضعت ثالث ح�ات
�ن مرت�ة واحدة فوق من ال�ازالء ع� الحش�ة، ثم وضعت ع��
�ن وسادة محشوة األخرى ع� ح�ات ال�ازالء، ووضعت ع��

�ال��ش فوق المراتب.
� ل�لتها ع� هذا الفراش.

ة أن تق�� إن ع� األم��
� الص�اح سألوها عن ل�لتها، فأجا�ت:

��

�
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ا.. لم أ�د أغلق عي�� ط�لة الل�ل. ال ا حق� ا س�ئ� ـ  « آە� �ان نوم�
ء صلب.. لقـد امتأل �

أعرف ما يوجد تح�� ل��� شعرت ���
ا� » � � هذا كث��

جسدي �األزرق واألسود.. لقد آذا��
ة حق�ق�ة. ألنها شعرت �الح�ات ا أن الفتاة أم�� اآلن صار واضح�
ة �ن وسادة. ال �مكن إال ألم�� �ن مرت�ة والع�� الثالث ع�� الع��

حق�ق�ة أن تملك هذا الحس المرهف �األلم.
ة حق�ق�ة. ، وقد اقتنع �أنها أم�� ن��جة لهذا تزوجها األم��

� خزانة للغرائب ح�ـث مـا زال
وتم وضع ثالث ح�ات ال�ازالء ��

بوسعك أن تراها ما لم تكن قد ضاعت.
ألم تكن هذە الفتاة رق�قة �حق وحقيق؟

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الحـذاء األحمر
ة جم�لة رق�قة، ل�نها �انت مرغمة ع� �انت هناك فتاة صغ��
ة للغا�ة. � الص�ف، فقد �انت فق��

�� � أن تجرى حاف�ة القدم��
�ن مما �ان �جعل � كب�� � الشتاء �انت تل�س حذاءين خش�ي��

و��
ا �حق. مش� قدميها أحم��ن.. و�ان هذا خطر�

� وسط الق��ة �انت تع�ش الس�دة اإلس�اف�ة العجـوز. �انت
��

ا من األحذ�ـة مـن قطع�� تجلس وتخ�ط ـ ع� قدر وسعها ـ زوج�
قماش أحمـر قد�ـم، وكـان منظرهمـا �فتقـر للمهارة، ل�نها �انت
ة. و�ان اسم الفتاة فكرة ك��مة. �انت تصنعهما للفتـاة الصغ��

ة (�ار�ن). الصغ��
يوم أن دفنت أمها تلقت الفتاة الحذاء األحمر، فارتدتـه ألول
ا للحداد ل�ن لم �كن لديها سـواە، وقد مشت مرة. لم �كن مناس��

. � خلف النعش وقدماها �ال جور���
ة قد�مة تجلـس �ـهـا س�دة ضخمة، فجأة ظهرت ع��ة كب��

ونظرت إ� الفتـاة وشعرت �الشـفقة عليهـا، فقـالت للقس:
ة. أنا سوف أت�ناها! » ـ  « هات �� هذە الفتاة الصغ��

وقد حس�ت (�ار�ن) أن هذا حدث �س�ب الحذاء األحمر، ل�ن
الس�دة العجوز رأت أنه �شع. إال أن (�ار�ن) نفسـها �انت نظ�فة
حسنة الهندام، وكـان عليها أن تتعلم القراءة والتط��ز، وقال

ء صغ�� لط�ف ل�ن المرآة قالت لها: �
الناس إنها ��

- « أنت لست لط�فة فحسب.. أنت جم�لة! »
ة اآلن �انت المل�ة مسافرة ع� الط��ق، و�انت اب�تها الصغ��
ة.. اندفـع النـاس نـحـو القلعة وكـانت معها، و�انت هذە االبنة أم��
�
ة فـي ثـوب أب�ض جم�ل �� (كـار�ن) هنـاك إذ وقفت األم��
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النافذة، وجعلت ال�ل يرونها. لم تكن تل�س ع�اءة ط��لة وال
. �انـا �التا��د � � رائع�� ا.. ل�نهـا كـانت ت�تعل حذاءين مغ��ي�� تاج�
أروع �مراحـل مـن هـذ�ـن اللذين صنعتهما اإلس�اف�ة لـ (كـار�ن). ال

� العالم �مكن مقارنته بهما.
ء �� �

��
� سن مناس�ة للعمـاد. لديها ث�اب

لقـد صـارت (�ار�ن) اآلن ��
�ة جد�دة وسوف تظفر �حذاء جد�د. لقد أخذت اإلس�اف�ة ال��
�
لها و�� � � م��

. تـم هذا �� � ت�� � المدينة ق�اس قدميهـا الصغ��
��

ة فيها أحذ�ة أن�قة. غرفتها ح�ث توجد صناديق زجاج�ـة كب��
ا لهذا لم ا ل�ن الس�دة العجوز لم تكن ترى ج�د� �ل هذا �ان رائع�

تهتم بهذە األش�اء.
ة تل�سه. �ا وسط األحذ�ة �ان حذاء أحمر �الذي �انت األم��
ا البنـة كونت ل�ن لجماله� قالت اإلس�اف�ة إنه �ان مخصص�

ا. الق�اس لم �كن صح�ح�
قالت الس�دة العجوز:

�ق �دل ع� ذلك! » .. هذا ال�� ـ  « ال�د أن هذا جلد أص��
قالت (�ار�ن):

ـ  « نعم.. �لمع� »
اء الحـذاء ل�ـن العجـوز لم تعرف ا وتم �� و�ان الق�اس صح�ح�
ا عن لونه األحمـر، و�ال ما �انت ل�سمح لـ (�ار�ن) �الذهاب ش�ئ�
ا �حذاء أحمر إ� العماد. ل�ن هذا ما حدث. راح الناس جم�ع�
ينظرون إ� قدميها. وحينما دخلـت مـن �اب المذبح إ� ال�ن�سة
�دا لهـا كـأن تلك األش�ال القد�مـة ع� القبور، وصـور الوعـاظ
القدامـي وزوجـاتهم ذوات المعاطف الط��لة السود، ينظرون

� ث�ات.
لقدميها ��

وضع القس �دە ع� رأسها وت�لم عن العماد المقدس وميثاق
الرب، وأصدر األرغن نغمة ح��نة رنانة. هنـا غنـى األطفال
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�صوتهم العذب، وغ�� الم�شدون ك�ار السن، ل�ن (�ار�ن)
� حذائها األحمر.

�انت تفكر فقط ��
ة سمعت الس�دة العجوز من الجميع أن الحذاء �ان �عد الظه��
أحمر، فقالت إن هذا خطأ كب�� مـن (كـار�ن)، و�ن هذا مـا كـان
� ال�ن�سة إال حذاء

� المستق�ل أال تل�س ��
ليناسبها وعليها ��

ا.. أسود�
� ال�ن�سة، ونظرت

يوم األحد التا�� �انت هناك مراسم تناول ��
� النها�ـة انتعلت الحذاء

(�ار�ن) للحذاء األسود ثم األحمر.. و��
األحمر.

� جالل ب�نمـا (كـار�ن) والس�دة العجوز
راحت الشمس تتألق ��

ا هناك. � � الممر وسط حقـل القمـح.. كـان الغ�ـار كث��
�مش�ان ��

وع� �اب ال�ن�سة وقف جنـدى عجـوز �مسك �ع�از، ولـه لح�ة
 الس�دة

ً
ط��لة رائعة لونها أحمـر أ��� منـه أب�ـض، وانح�� سائ�

العجـوز إن �انت �سمح له ب�نف�ـض حذاءيها. فمدت (�ار�ن)
ة. قدمها الصغ��

قال الجندي:
� قدم�ك

ـ « انظرى ما أجمل حذاء الرقـص هذا� إنـه ثـا�ت ��
« ! � حينما ترقص��

ووضع �دە ع� أسفل حذائها.
أعطته الس�دة العجوز حسنة ودخلت ال�ن�سة مع (�ار�ن).

� ال�ن�سة ينظرون إ� حذاءى (�ار�ن) األحم��ن،
راح �ل الناس ��

فع ال�ـأس إ� شفتيها �ان عقلها و�ذ وقفت أمام المحراب ل��
 �حذائها األحمر. �س�ت أن ت�شـد تران�مها و�س�ت أن

ً
م�شغ�
تص�.

خ�ج الجميع من ال�ن�سة ورك�ـت العجـوز ع��تهـا، ورفعت
كب �عدها حينما قال الجندي: (�ار�ن) قدمها ل��



6204

- « انظرى ما أجمل حذاءى الرقص هذين� »
فلم �ستطع (�ار�ن) المقاومة.. وجدت نفسـها ترقص �أن
الحـذاء له س�طرة ع� قدميهـا. رقصـت حـول ركن ال�ن�سة، ولم
�ستطع االن�اف ح�� اضطر الحوذي إ� أن يركض و�مسك
� النها�ة

� الع��ة. ل�ن قدميها ظلتا ترقصان.. ��
بها، ووضعها ��

خلعت الحذاء فعاد لقدميها السالم.
� الب�ت، ل�ن (�ار�ن) لـم �ستطع إ�عاد

� خزانة ��
وضع الحذاءان ��

عي�يها عنهما.
. �ان ال�د أن يتم مرضت الس�دة العجوز، وق�ل إنها لن �ش��
تم��ضها ورعايتها، و�انت (�ار�ن) خ�ـر مـن �صلح لهذا. ل�ن أق�م
� المدينة دع�ت له (�ار�ن). نظرت إ�

حفل راقص كب�� ��
� لن �ش�� ونظرت إلـى الحذاء األحمر وقررت أن العجوز ال��
األمر لن �كـون خطيئـة، هكذا انتعلت الحذاء األحمر وذه�ت إ�

الحفل.
� �ان الحذاء يرقص إ� ل�ن �لما أرادت أن ترقص إ� ال�م��
، فإذا أرادت أن � ال�سار، وحينما تتجه لل�سار يتجه الحذاء لل�م��
تجتاز القاعة م�� الحذاء للخلف، إ� الشارع، وخارج بوا�ة

� الغا�ة ال�ئ��ة.
المدينة. وهكذا اضطرت أن ترقص ��

وفجأة أض�ئـت األشجار.. وخطـر لـهـا أن هـذا القمـر �التأ��د. ل�ن
�ان هذا الجندي العجـوز �لحيتـه الحمراء. لقد وقف هنالك وهز

رأسه وقال:
- « انظرى.. ما أجمله من حذاء راقص� »

أصابها الرعب وأرادت أن تط�ح �الحذاء األحمر، ل�نـه تمسك
�
�قدمها. ورقصت.. �جب أن ترقص.. وسط الحقول و��

� الل�ل والنهار. و�ان
� ضوء الشمس.. ��

المروج.. تحت المطر و��

ً
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 ل�ن المو�� لم
ً

� �احة ال�ن�سة ل��
ا أنها رقصت �� األ��� فزع�

�شـاركوها الرقص. �ان لديهم ما هو أفضل ل�فعلوە.
�ــــح ع� ق�� فق�� ح�ث تنمو أعشاب تمنت لو جلست، ل�س��
(حش�شة الشتاء). ل�نها لم تنل الراحة وال السالم. وحينما دنت
ا �قف هناك. كـان �ل�س ع�اءة ط��لة

�
من �اب ال�ن�سة رأت مال�

ب�ضاء وله جناحان �متدان من كتف�ه إ� األرض. �ان وجهه
� �دە س�ف ع��ض براق.

ا و�� ا جاد� صارم�
� حذائـك األحمر ح��

� » ـ كـذا قـال لـهـا ـ  « �� ً- « سـوف ترقص��
ى ه��� د� ح�� يتغضن جلـدك وتص�� �ك الشحوب وال�� �ع��
� من �اب ل�اب وح�ث �ع�ش األطفال ا� سوف ترقص�� عظم��
المغـرورون التافهون تطرق�ـن األ�ـواب، ف�سمعونك و�رتجفون�

« ! � سوف ترقص��
�خت (�ار�ن):

- « الرحمة� »
ل�نها لم �سمع رد المالك، ألن الحذاء حملها إ� الحقول وع��

الطرق والجسور، وط�لة الوقت �ان عليها أن ترقص.
ا. من الداخـل سمعت ذات ص�اح رقصت أمام �اب تعرفه ج�د�
ترن�مة، وخ�ج تابوت م��ن �الزهور. عندها عرفت أن العجوز قد
ا. ل�نها ظلت ترقص ط�لة الل�ل ماتت وشعرت �أنهـا منبوذة تمام�
ال�ئ�ب. حملها الحذاء فوق الصخور فتمزق جلدهـا ونزفت.
ا. هنا �ان �ع�ش الجالد � ا صغ�� رقصت ع�� الم�ج ح�� �لغت ب�ت�

�ما تعرف، وقد قرعت �أصا�عها ع� النافذة، وصاحت:
ـ  « اخ�ج� فأنا ال أستطيع الدخـول.. أنا مرغمة علـى الرقص.. »

قال الجالد:
� من أنـا؟ أنـا أط�ـح �ـرءوس األشق�اء ض أنك ال تعرف�� ـ  « اف��

« .. �فأ��
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�
قالت (�ار�ن):

.. هكذا لن أستطيع الت��ة عن خطا�اى� ل�ن ـ  « ال تقطع رأ��
� الحذاء األحمر� »

اقطع قد�� ��
فت له �خطا�اها، فقطع الجـالد ساقيها �الحذاءين واع��
� نحو � راحتا ترقصان �الحذاءين متجهت�� األحم��ن، ل�ن الساق��

أعماق الغا�ة.
� ان�م ال�� � وع�از�ن، وعلمها ال�� � خش�يت�� نحت للفتاة ساق��

� تحمل الفأس واتجهت نحو ي�شدها المجرمون فق�لت �دە ال��
الم�ج.
قالت:

- « لقد عان�ت ال�ث�� �س�ب هذا الحذاء األحمر، اآلن سأذهب
� الناس.. »

إ� ال�ن�سة ح�ث يرا��
�ت راح الحذاء وأ�عت نحـو �ـاب ال�ن�سة، ل�ن حينما اق��

األحمر يرقص أمامها. فأصابها الهلع وعادت.
ا م��رة، ل�ن حينما جاء ظلت تعسة ط�لة األسب�ع و�كت دموع�

األحد من جد�د قالت:
ا.. أؤمن أن�� طي�ة �أى � - « حسن.. اآلن قد عان�ت وقاومت كث��

ا� » � ال�ن�سة، وترفع رأسها عال��
واحدة أخرى تجلس ��

ب مـن �ـاب ال�ن�سة ح�� اتجهت �شجاعة، ل�نها لم تكد تق��
رأت الحذاء يرقص أمامها، فأصابها الهلع وعـادت، وندمت ع�

ذن��ــها من قلبها.
ذه�ت إ� ب�ت ال�اهن وطل�ت أن �ق�لوها خادمة. وقالت إنها
ا، ولسوف تقوم �أي عمل بوسعها. لـم تهتـم ستكون مف�دة جد�
. رقت لها � �ـالراتب فقط أرادت مـأوى وأن تكـون مـع أنـاس طيب��
زوجـة ال�اهن فأخذتهـا للخدمـة فكـانت �ش�طة ذك�ة. و�انت
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تجلس سا�نة تص�� �لما قرأ ال�اهن ال�تاب المقدس مساًء،
وأحبها �ل األطفال.

األحـد التـا�� عندما استعدت األ�ة للذهـاب إلـى ال�ن�سة،
� الذهاب معهم. ل�نها نظرت لع�از�ــها

سألوها إن �انت ترغب ��
� لم ت�سع قط إال � عي�يها. دخلت غرفتها ال��

� ح�ة والدم�ع ��
��

لفراش ومقعد. جلست ممسكة �كتاب الصلوات وراحت تقرأ
. حملت ال��ــــح أنغام األرغن لها فرفعت رأسها �ا��ة �عقل ت��

وقالت:
« .. ـ  « آە �ا رب.. ساعد��

قت الشمس وأمامهـا وقـف المـالك ب��ا�ـه الب�ـض. ذلك الذي أ��
 علـى �ـاب ال�ن�سة. ل�نـه لـم �ـحـمـل الس�ف �ل حمل

ً
رأتـه ل�ـ�

 ازدان �األزهار. مـس السقف �الغصن
ً

ا أخ�� جم�� غصن�
� الموضع الذي لمس ف�ه الجدار.

�� � فـارتفع. وتألق نجـم ذه��
مس الجدران فا�سعت ورأت األرغن الذي �ان �عزف وصـور
� مقاعد م�طنة وأ�شد

الوعاظ وزوجاتهم. لقد جلـس الحشد ��
الجميع من كتب صلواتهـم. لقد جاءت ال�ن�سة نفسها للفتاة
� غرفتها الض�قة، أو ذه�ت �� إ� ال�ن�سة. جلست

ال�ا�سة ��
ان�م ورفعوا رءوسهم أومئوا لها مع أ�ة ال�اهن وحينما انتهت ال��

وقالوا:
ـ « أحس�ت إذ جئت.. »

قالت:
ـ « �ل �� رحمة من هللا� »

ا. ودخل ا ناعم� ودوت نغمات األرغن، وتعا� صوت األطفال عذ��
ا إ� ح�ـث جلست. امتأل قلبها ضوء الشمس من النافذة دافئ�
بنور الشمس والسالم والحبور ح�� إنه تحطم. طارت روحهـا

تلحق �الض�اء وهناك لم �سألها أحـد عن الحذاء األحمر.
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ة �ائعة الثقاب الصغ��
ا �ش�ل ش�يع �ان الجو.. لقد �ساقط الجل�د.. و�ان الظالم �ارد�
د � وسط هذا ال��

� العام. و��
ش�ه دامس.. والل�لة آخر ل�لة ��

ة، عار�ة الرأس حاف�ة ة فق�� � الشارع فتاة صغ��
والظالم مضت ��

لها.. هذا حق.. � � عندمـا غـادرت م�� . �انت تل�س خف�� � القدم��
ا ألنهما �انا �خصان أمها. �انا �ن جـد� ل�ن ما فائدتهما؟ �انا كب��

ا وقد فقدتهما المخلوقة التعسة و�� تم�� ع�� �ن جد� كب��
. � � م�عت�� الشارع �س�ب ع��ت��

لم تجد الخف األول أما اآلخر فقد تلقفه م�سكع وجـرى �ـه.
ا لطفل لـو رزق بواحـد يوًمـا مـا. لذا مشت فكر أنه س�صلح مهد�
د. � احمرتا وازرقتا من ال�� � اللت�� ة �قدميها العار�ت�� الفتاة الصغ��
� م��ولة قد�مة، وتحمل حزمة منها

�انت تحمل �عض الثقاب ��
ا ط�لة اليوم، ولـم �عطها أحد ر�ــع � �دها. لم �ش�� أحد ش�ئ�

��
ا. ب�س واحد�

ا.. صورة مجسمة ا وجوع�� انحنت ع� نفسها ترتجف برد�
ة� لألسف.. �ا للمسكينة الصغ��

� تجاع�د
غطت رقائق الجل�د شعرها األشقر الذي �ان ينحدر ��

� هذا اآلن. من النوافذ
جم�لة حول عنقهـا. ل�نها لم تفكر ��

ء وثمة راحة لذ�ذة تذكرك �ـاإلوز المشوى.. �
�انت الشم�ع ت��

� هذا.
ألن هذا �ان رأس السنة.. نعم.. فكرت ��

، جلست وان�مشت ز أحدهما لألمام أ��� � ي�� ل�� � � م�� � ركن ب��
و��

ا. � عليها ل�نها ازدادت برد� ت�� ع� نفسها. ضمت قدميها الصغ��
ولم تج� ع� العودة للب�ت، ألنها لم تبع أي ثقاب ولم تحصل
� الب�ت �ارد كذلك؛

�ــها أبوها والجو �� ع� ر�ــع بنـس. سوف ���
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ء سوى السقف فوقها.. السقف الذي تصفر �
ألنه ما من ��

ە، برغم أنهم سدوا الشقوق الواسعة �القش. ال��ــــح ع��
د. ر�ما �قدر تـان قد فقدتا اإلحساس من ال�� �انت �داها الصغ��
لهب ثقـاب ع� إعطائها �عض الراحة، فقط لو تجا�ت ع� أن
� أناملها �ه.. � الحائط وتد��

ا مـن الحزمة وتحكه �� تأخذ واحـد�
ا.. سح�ت واحد�

ا ا دافئ� ا المع� اقه� �ان له�� (ر�شت�).. �ا للمتعة� و�ا لروعة اح��
�الشمعة، و�� تضع �دها عل�ه. وللحظة خ�ل إليها أنها تجلس
اق. لقد الته�ت النار أمام موقد كب�� حد�دی مزدان �النحاس ال��
ا.. ومدت الفتاة قدميها لتدفئهما كذلك، ل�ن ا سح��� � معط�ة تأث��

� �دها.
اللهب انطفأ.. وتال�� الموقـد. لم يبق إال �قا�ا الثقاب ��

ا.. و�ذ سقط نـورە � الجدار فالتهب متوهج�
ا آخر �� حكت عود�

ا �الخمار.. ح�� أمكنها أن تـرى ما
�
ع� الجدار �دا الجدار شفاف

شف أب�ض �الثلج، عل�ه �داخل الغرفة، وع� المنضدة �ان ��
طاقم مائدة مـن الخـزف، واإلوزة المش��ة يتصاعد منهـا ال�خار،
قوق المجفف. أما األهـم فهو أن اإلوزة و�� محشوة �التفاح وال��
�
�� � وث�ت من الطبق، وركضت ع� األرض �شوكة وسك��

صدرها، ح�� وصلت إ� الفتاة ال�ا�سة. هنا انطفأ الثقاب، ولم
ا آخـر.. اآلن �عد سوى الجدار الرطب السم�ك.. أشعلت عـود�
�� واقفـة تـحـت أجمـل شـجرة ك��سماس. �انت أ��� وأجمل من

� واجهة محل التاجر.
أ�ة شجرة رأتها من ق�ل ��

، مع صـور مبهرة آالف األضواء تلتمع ع� الغصون الخ��
� نوافذ المتجر تنظر لها. مدت الفتاة

� �انت تراها �� األلوان �ال��
�ديها نحوها حينما انطفأ العود.

هنا ارتفعت أضواء شجرة ع�د الم�الد ألع� وأع�.. ورأتها
ا من النار. ا أثر� � السماء.. سقط أحدها راسم�

�النجوم ��
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�
ة: قالت الفتاة الصغ��

- « أحدهم قد مات.. »
� ماتت منـذ زمن ألن جدتها ـ الشخص الوح�د الذي أحبتـه ـ وال��

ا تصعد إ� �ارئها إذا هوى نجم. قالت لها إن روح�
ا آخـر �ـالجدار، ومـن جد�د رأت الضـوء.. وهناك حكت عـود�
�انت تقف جدتها.. متألقة المعة.. وع� وجهها تعب�� حب

فائق..
ة: صاحت الصغ��

� � �لما انطفأ العود.. تختف�� � معك� أنت ترحل�� � خذي�� �
ـ  « جد��

.. �اإلوزة المش��ة الشه�ة.. كشجرة ع�د الم�الد � �الفرن الدا��
الفاتنة.. »

ت حزمة األعواد ��عة ع� الجدار، ألنهـا أرادت أن
�
وحك

ا �ق مبهر أ��� سطوع� �س���� جدتها معها. توهجت األعواد ب��
ة، فلم تر جدتها من ق�ل أ��� بهاء وال طوً�. من الظه��
� ألع�. ألع�.. فوق ة وحلقتا سع�دت�� احتض�ت الجدة الصغ��

د والج�ع والخوف.. لقد لحقتا �خالقهما.. ال��
� الركن.. جلست الفتاة ال�ا�سة

� ساعة الفجر ال�اردة، و��
ل�ن ��

� وفم �اسم منحن�ة ع� الجدار، وقد ماتت �خدين متوردت��
� آخر ل�لة من العام المن�م. متصل�ة متخش�ة

متجمدة ��
قت حزمة منها. � اح�� جلست الطفلة هناك �أعواد ثقابها، ال��

وقال الناس:
� نفسها.. » ـ « أرادت أن تد��

� رأتها.. ولم �حلم أحد � األش�اء الجم�لة ال��
ولم �شك أحد ��

� دخلت بها ـ مع جدتها ـ م�اهج عام جد�د. �الروعة ال��
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الصـ�� الش��
منذ زمن �ع�د عاش شاعر عجوز.. شاعر عجوز ط�ـب القلـب.
� غرفتـه، حينمـا هـ�ـت عاصفة م��عة

�ان �جلس ذات ل�لة ��
ا �الدفء �الخارج، و�ساقط المطـر مـن السماء ل�نـه جلس شاعر�
� ركن المدفأة ح�ث تتوهـج النار و�صدر التفاح

والراحة ��
ا أثناء ش�ه. هس�س�

قال الشاعر المسن الط�ب:
ـ « هؤالء الذين ال سقف فوق رءوسـهم سوف ي�تلون ح��

الجلود..»
فجأة صاح طفل وقف ي��� ع� ال�اب:

ـ  « آە.. دع�� أدخل� أنا بردان.. أنا مبتل� »
ا الدخول، ب�نما المطر ينهمر وال��ــــح قالها وهو �ق�ع ال�اب طال��

تجعل النوافذ تتخ�ط.
- « �ا للصغ�� ال�ا�س� »

� صغ�� عار قالها الشاعر وه�ع �فتح ال�اب. هناك وقف ص��
ا � الط��ل، وكـان يرجف برد� ا وقد انثال الماء من شعرە الذه�� تمام�
� العاصفة

 فلسوف يهلك ��
ً

ولو لم �دخل الغرفة الدافئة حا�
المخ�فة.

ـ  « �ا للصغ�� ال�ا�س� »
قالها الشاعر العجوز وهو �أخذ الص�� من �دە، وقال له:

� سوف أعط�ك ً
- « تعال.. تعال.. سوف أع�ـدك للح�ـاة حـا�

اب والتفاح المشوى فأنت طفل ساحر �حق.. » ال��
، وكـان � � المع�� .. عيناە �انتا كنجم�� ً

� كذلك فع� و�ان الص��
� موجات جم�لة برغم �لله، ف�دا �الض�ط �مالك

شعرە يتلوى ��
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برغم شح��ه الشد�د وقد راح جسدە يرتجف. �ان هناك قوس
� �دە، ل�ن المطر أتلفه.

صغ�� لط�ف ��
أجلس الشاعر نفسه �جوار مدفأته ووضع الصغ�� ع� حجرە،
ا واعتصـر المـاء مـن شـعرە ودفأ �د�ـه فـي �د�ـه. وأعـد لـه شـرا��
قص حول دافًئـا.. ثـم أفـاق الص�ـى وتـورد خـداە.. ونهض ل��

الشاعر العجوز.
قال الشاعر:

ـ  « أنت شاب لط�ف.. ما اسمك؟ »
: � أجاب الص��

؟ هذا قو� حسـن التص��ب... � ـ  « اس� (كي���د)1.. أال تعرف��
ا ع�� أؤكد لك هذا.. أنظر� الجـو �صفو والقمـر �لتمع صاف��

النوافذ..»
قال الشاعر:

« ..
ً

- « ل�ن قوسك قد تلف فع�
: � قال الص��

ا.. »
�
- « �ان هذا محزن

� �د�ه وتفحصـه: ـ « أوە.. لقد جـف ثـان�ـة.. وتنـاول القـوس ب��
ا.. سأج��ه.. » ولـم يتضـرر.. الـوتـر مشـدود تمـام�

�
ا ع� الشـاعر العجوز �� ثم ثنـى رأسـه وصـوب.. وأطلـق سـهم�

قل�ه. وضحك وقال:
ـ  « ترى أن القوس لم يتلف.. »

ا.. ثم جرى �ع�د�
� إذ �طلق السهم ع� الشاعر العجـوز الذي �ا للف�� الش��
� غرفته الدافئة. والذي عاملـه برقـة والذي أعطاە

استضافه ��
ا.. ا شه�� ا وتفاح� ا دافئ� ا�� ��

�
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ا.. ق قل�ـه حق� رقد الشاعر ع� األرض و��؛ ألن السهم اخ��
قال:

- « أف� ما أش�� (كي���د) هذا� سأح�� ل�ل األطفـال عنه ح��
ا.. ألنه لن �جلب لهم إال األسـى وألم القلب.. » ال �لعبوا معه أ�د�
أخذ �ل األطفال الذين سمعوا القصة حذرهم من (كي���د)،
ا.. حينما �عود طل�ة الجامعة من ل�نه سخر منهم ألنه �ان ما�ر�
� معطف أسود وكتاب تحت إ�طه.

ات �جرى جوارهم �� المحا��
ا من المستح�ل عليهم أن �عرفوە. ثم فجأة �صـوب سـهم�
لصدورهم، وحينما تعود الفت�ات من الدرس �كون خلفهن. إنه

� الشمعدان ال�ب��
� الم�ح �جلس ��

ي�بع الناس دوًمـا.. و��
ا.. ثم �عان مـا ق �اللهب من ثم �حس�ه الناس له�� و�ح��
� حدائق القصـر وخلـف

ء آخر. إنه �م�ح �� �
�ك�شفون أنه ��

� القلب
األسوار العال�ة. نعم.. لقد أصاب أ�اك وأمك ذات مرة ��

انك.. ة.. سلهما فقط وسوف �خ�� م�ا��
ء بوسعك أن تعمله.. إنه �

.. هذا ال�ي���د.. ال �� � ش�� إنه ص��
ا.. فقط فكر فـي أنـه صـوب سهامه ذات يركض خلف الجميع أ�د�
مرة إ� قلب جدتك� �ان هذا منذ زمن سحيق.. ل�نها لن ت��
� ل�نك اآلن تعرفه وتعرف كذلك ا.. أف� (كي���د) الش�� هذا أ�د�

ء السلوك� �م هو س��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



6216

ال�اقة المستعارة
ذات مرة �ان هناك س�د مهذب ال �ملك إال مشط شعر
و(لب�سة) لألحذ�ة ذات الرق�ة، ل�ـن كـانت لد�ـه أفضـل �اقات
� العالم، وعن واحدة من تلك ال�اقات س�سمع قص�نا

مستعارة ��
اآلن.

� الزواج، وتصادف
ا ح�� إن ال�اقة �دأت تفكر �� �ان الطقس �ارد�

أن تم غسلها مع ر�طة ساق.
قالت ال�اقة:

ا بهذە الرقـة مـن ق�ـل.. ناعمة وأن�قة.. هل �� ـ  « �ال.. لم أر ش�ئ�
أن أعرف اسمك؟ »
قالت ر�طة الساق:

ـ  « هذا لن أقوله.. »
سألته ال�اقة:

ـ  « أين تع�ش؟ »
 متواضعة، ورأت أن هـذا سؤال

ً
ل�ن ر�طة الساق �انت خجو�

غ��ب.
قالت ال�اقة:

� .. أرى أنك تصلح�� ـ « أنت مشد �التأ��د.. أي أنك مشد داخ��
« .. �

لالستعمال وال��نة �ا ع��ز��
قالت ر�طة الساق:

- « سأشكرك لو كففت عـن ال�ـالم م�. فأنا ال أرى مناس�ة
لذلك..»

قالت ال�اقة:
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ـ  « نعم.. عندما �كون شخص جم�ٌل مثلك.. هذە مناس�ة
�اف�ة.. »

قالت ر�طة الساق:
.. أتوسل لك.. أنت ت�دو مثل هؤالء الرجال.. » � ـ  « ال تدن م��

ـ  « أنا أ�ًضـا رجـل مـهـذب راٍق.. عنـدى لب�سـة أحذ�ـة ومشط.. »
ا؛ ألنها �انت أش�اء تخص س�دە، ل�نه ل�ن هذا لم �كن حق�ق��

�ان ي�الغ.
قالت ر�طة الساق:

.. أنا لم أعتد هذا.. » � ـ  « ال تدن م��
ـ « �ا لك من مح�شمة.. »

قالتها ال�اقة، ثم حملوها إ� حوض الغس�ل.. تمت ت�ش�تها
� الشمس، ثم تم وضعها ع� �طان�ة

وعلقت ع� ظهر مقعد ��
ال�� وجاءت المكواة الحد�د�ة. صاحت ال�اقة:

� األرملة الع��زة� أشعر �الحر� أنـا
� الع��زة� س�د��

- « س�د��
« � َّ �

ا ��
�
� حرق � أن�نـي.. سوف تحدث�� .. أشعر �أن�� أتغ��

قالت المكواة:
- »خرقة� »

� فخـر.. ألنهـا تصـورت نفسـها قاطرة تم��
ومشـت فـوق ال�اقة ��

ع� الخط الحد�دي وتجر الع��ات.
�انت ال�اقة من�عجة عند حافتها، لذا جاء مقص عمالق ل�قطع
�
ا منها فقالت ال�اقة: « أوە� أنت تصلح لتكون خ�� راقص �� جزء�

� فرد ساق�ك.. هذا أفضل أداء رأيته.. ال أحد
األو�را.. ما أبرعك ��
�مكنه تقل�دك.. »

قال المقص:
ـ  « أعرف هذا.. »
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ا.. �ل ما لدى هو س�د مهذب
�
- « �ستحق أن تكون �ارون

ا كذلك� »
�
ولب�سة ومشط.. لو كنت �ارون

ا.. هنا قطعها المقص ألنه �ان متضا�ق�
قالت ال�اقة:

- « �جب أن أسأل المشط... من المدهش قدرتك ع� الحفاظ
� الخط�ة قط؟ »

ع� أسنانك �ا آ�سة.. ألم تفكري ��
قال المشط:

� هذا.. أنا مخط��ة للب�سة األحن�ة� »
ا.. ثق �� - « ط�ع�

هتفت ال�اقة:
- « مخط��ة� »

هكذا لم �عد هناك من �طلب �دها. لذا شعر �الضيق.
� مصنـع

مر وقت ط��ل ثم ذه�ت ال�اقة لصندوق الخرق ��
ا ة وقد وضعت الخرق الخشنة مع� الورق. هناك �انت خرق كث��

� الم�اهاة.
ا. صمت الجميع ل�ن ال�اقة استمرت �� والناعمة مع�

قالت ال�اقة:
� سالم..

ـ  « لدى عدد هائل من الحب��ات.. ال �مكن أن أع�ش ��
ا.. كـان عل��م أن ترو�� ا مهذ�� ا س�د� صحيح أننـي كـنـت دوم�

ا.. لقد ا ناعم� ا رق�ق� � األول.. �انت مشد� ا ح�� وقتها.. لن أ�� أ�د�
� �انت هناك أرملة � حوض ماء من أج��

ألقت بنفسها ��
� تركتهـا ح�� اسود لونها ثان�ة، توهجت من حرارة العاطفة ل���
� مشط شعر.. و�انت هناك راقصة أو�را حادة الط�اع� لقد أحب��
�
وقد فقد أسنانه من عذاب الفؤاد.. نعم.. رأ�ت هذە األش�اء ��

� ح��ن من أجل ر�طة الساق.. أع�� المشد الذي .. ل�ن�� �
ح�ا��

ى.. أر�د أن � الماء مـن أج�.. هذا عبء ع� ضم��
أل�� بنفسه ��

ا أب�ض.. »
�
أص�� ورق
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وهكذا صار.. تحولت �ل الخرق إ� ورق أب�ض. ل�ـن ال�اقة
صارت هذا الورق األب�ض الجم�ل الذي تراە هنا، والذي ط�عت
ا. علينـا أن نتعلم أال نت�ف � عل�ه هذە القصة، ألنها ت�اهت كث��

بهذە الط��قة، فل��ما انت� بنا األمـر إ� صندوق الخرق ونص��
ا أب�ض، ثم تط�ـع قصـة ح�اتنا عليها �أدق أ�ارها. مثلما

�
ورق

حدث لهذە ال�اقة.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� ��� شجرة ال��
� لط�فة جم�لة، �ان موضعها ��� وسط األحراش وقفت شجرة ��
� مـن هواء عل�ل..

ا �سطع الشمس عل�ه، مع ما �ك��  حق�
ً

جم��
� وصن��ر، ل�نها ��� ا.. أشجار �� وحولها �انت رف�قات أ��� حجم�

ا لو تص�� شجرة �الغة. � تمنت كث��
لم تهتم �الشمس الساطعة، ولم تهتـم �أطفـال األ�ـواخ إذ �جرون
ى. �ان � الغا�ة �جمعون التـوت ال��

ثرون وهم �� حولها، و���
ا �ـالتوت، و�جلسون حول ا مليئ�� � إب��ق� األطفال �أتون حامل��

الشجرة و�قولون:
ة� » � صغ�� ��� ـ  « ما أجملها� �ا لها من شجرة ��

ل�ن �ان هذا �الذات ما ال تطيق الشجرة سماعه�
ا ال �أس �ه.. و�عد عام آخر صارت أطول.. إن �عد عام نمت قدر�

� �مكن معرفة عمرها من أغصانها. ��� أشجار ال��
تنهدت وقالت:

ة �األخ��ات� عندها كنت أفـرد ـ  « آە لو كنت شجرة كب��
� � أعشاشـها ب�� � ألرى العالم الواسع� ول�انت الطيور تب��

غصو��
� فخامة �األخ��ات� »

� يهب ال�س�م أنث�� �� ، وح�� �
غصو��

لم تمنحها الشمس وال الطيور وال السحب الحمـر التـي حركها
الص�اح والل�ل فوقها.. لم �منحها هذا أ�ة سعادة.

ا، و��ب � الشتاء عندما �كسو الجل�د األرض �أ�� أرنب واث��
��

�
فوق الشجرة، آە� هذا �ان �ضا�قها �شدة. ل�ن مر شتاءان، و��
ت الشجرة �ح�ث اضطر األرنب للدوران من حولها. الثالث ك��

فكرت الشجرة:
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�
ء �� �

.. وأشيخ وأستط�ل.. هذا هو أجمـل �� ـ  « أنا أ��� وأ���
العالم.. »

ة، ا من األشجار ال�ب�� � الخ��ف جاء الحطابون وقطعوا �عض�
��

ة ترتجف �لما وكـان هذا �حدث �ل عام. و�انت الشجرة الصغ��
رأت هذا المنظر، ألن األشجار العمالقة الرائعة �انت تهوى
ا وقعقعة، ثم تقطع األغصان فت�دو األشجار ا محدثة صخ�� أرض�

عار�ة ط��لة �صعب تعرفها. ثم تجرها الخيول من الغا�ة.
؟ إالم ست�ن؟ � إ� أين تذه��

� الخ��ف حينما تأ�� ط�ـور السنونو وط�ـور اللقلق �سألهم
و��

الشجرة:
ـ  « أال تعرفون ألين أخذن؟ ألم تلقوهن؟ »

ا عن هذا، أما اللقلق فقد هز ل�ن السنونو لم �كن �عرف ش�ئ�
ا وقال: رأسه مفكر�

ا مـن م� ورأ�ت - »حسن.. أعتقد أن�� أعرف.. كنت أط�� عـائـد�
ا عد�دة، وعليها صوار عظ�مة.. وأعتقد أنـه كـانت لها سفن�
�
.. �� أن أهنئك فـإن هـذە األشجار ارتفعت �� � ��� رائحة ال��

السماء بروعة حق�ق�ة� »
� ألحلـق ع�� ال�حر� ل�ن ك�ف

ة �ما �ك�� ـ  « آە.. لو كنت كب��
� الحق�قة؟ »

ي�دو ال�حر ��
قال اللقلق:

ا.. » � ا كب�� ح هذا �ستغرق وقت� ـ  « إن ��
ا. ومع هذە ال�لمات حلق �ع�د�

قالت أشعة الشمس:
- « فلت�ته�� بنموك.. فلت�ته�� بنمـوك الحث�ث.. والح�اة

� تتحرك ف�ك�! » الطازجة ال��
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ولثمـت ال��ـح الشجرة، وذرف النـدي دموعـه عليهـا، ل�ن شجرة
� لم تفهم هذا. ��� ال��

ة، و�� ة كث�� عندما جاء ال���سماس قطعت أشجار صغ��
� هذە. �انت هذە ��� � حجم أو عمر شجرة ال��

ات �انت �� شج��
األشجار األجمـل وقـد حوفـظ علـى أغصانهـا ووضعت ع�

ع��ات وسحبتها الخيول خارج الغا�ة.
سألت الشجرة:

.. �ل ـ  « إ� أين �� ذاه�ة؟ هذە األشجار ل�ست أطول م��
هناك واحدة أق�.. ولمـاذا �حتفظـن �غصونهن؟ إ� أين؟ »

: شقشقت العصاف��
ـ  « نحن نعلم.. نحن نعلم� قد اختلسنا النظر ع�� النوافذ� نحن
.. إن أعظم مجد وأروع بهاء ي�تظرهن� قد � نعرف ألين ذه��
� وسط غرفة

اختلسنا النظر ع�� النوافذ، ورأيناهن مزروعات ��
ن �أروع األش�اء.. تفاح مذهـب وكعك الزنجب�ل دافئة وقد ت��َّ

واأللعاب ومئات األضواء� »
- « و�عدها؟ »

كذا سألت الشجرة و�� ترتجف.
 �درجة ال تقارن� »

ً
ـ  « لم نر أ��� من هذا.. �ان جم��

� بهجة:
صاحت الشجرة ��

- « ليت�� أح�� بهذا االخت�ـار.. إنـه أجمـل مـن ع�ـور ال�حر.. �ا
� أخذن

� تن��� �األخ��ات الال��
� أنا اآلن ط��لة وغصو�� � لعذا��

� تلك
.. لي�نـي أجـد نف�� �� � .. ل�ت الع��ة تحمل�� �

العام الما��
ء �

ء أروع.. �� �
الغرفة الدافئة ذات البهاء� وعندهـا س�حدث ��

؟ �
؟ ل�م أتعذب� ماذا دها�� �

أجمل من هذا �لـه و�ال فلماذا ز�نو��
« � أنا لم أعد أعرف نف��

قال الهواء وأشعة الشمس:
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ـ  « ابته�� بوجودنا� ابته�� �ش�ا�ك الغض� »
اء ل�ن الشجرة لـم ت�تهـج.. لقـد نمـت ونمت.. وصـارت خ��

ط�لة الشتاء والص�ف.. وقال من رأوها:
ـ  « ما أجملها شجرة� »

� قطعت.. لقد � ال���سماس �انت من أوائل الشجرات ال��
و��

ا.. فسقطت ع� األرض متنهدة.. ق الفأس لحاءها عم�ق� اخ��
�
شعرت �أنما �� قد فقدت الو�.. لـم �ستطع التفك�� ��

السعادة؛ ألنها حزنت لفراق موطنها.. عرفت أنها لن ترى
زم�التها الع��زات وال الغصون واألزهار حولها.. وال ح�� الطيور�

ا ع� اإلطالق. لم �كن الرح�ل محب��
� فناء مع األخ��ات، وسمعت

استعادت وعيها حينما تم إنزالها ��
 �قول:

ً
رج�

ـ  « هذە رائعة� ال حاجة بنا لألخ��ات.. »
� ط�لسان فخ�م وحمالها إ� مرسم واسع. �انت

وجاء خادمان ��
� كـانت مزه��تان

هناك صور ع� الجدران وقرب الموقد الخز��
لونج كب�� وأر�كة مكسوة � رسمت عليهما أسود. �ان هناك ش��

�الح��ر ومناضد عليها كتب صور وألعاب..
ء �الرمال.. ل�ـن لـم �خمن أحد � أص�ص م��

وتم ت�ب�ت الشجرة ��
ا �قماش أخضـر. ماذا س�حدث؟ أنه أص�ص؛ ألنه �ان مزركش�

� وس�دات يزخرفونها، وع� غصونها ث�تـوا ش�كة إن الخادم��
مليئة �الس�ا�ر.. وع� غصون أخـرى ث�تـوا التفـاح المذهب
�
ًوالجوز �أنهـا ن�تـت هنـاك. ثم علقـوا الدمـى ب�ـن األوراق و��

.. مذه�
ً

. كـان هذا مذه� � ا من القصدير الذه�� القمة ث�توا نجم�
�ما �فوق الوصف�

ا: قالوا جم�ع�
- « هذە الل�لة� ل�م س�تألق هذە الل�لة� »
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فكرت الشجرة:
� الل�ل� لو �شتعل الشم�ع� أ�ساءل عمـا س�حدث..

ـ « آە لو �أ��
ب العصاف�� � ر�ما ت�� �

ا�� ر�ما تأ�� األشجار األخرى من الغا�ة ل��
ع� زجاج النوافذ.. أ�ساءل إن كنـت سأغرس جذوري هنا وأقف

ا م��نة� » شتاء وص�ف�
�انت تعرف ال�ث�� عن الموض�ع، ل�نها �انت نافدة الصـ�� ح��

آلمها ظهرها.. وهذا �ش�ه الصداع �ال�س�ة لنا.
أشعلت الشم�ع.. �ـا للوهـج� �ا للعظمـة�� وارتجفت الشجرة ح��

إن أحد الفروع اشتعل �النار.
�خت الشا�ات:

- « الغوث� الغوث� »
� النار ��عة. ورحن �طف��

هكذا لم تج� الشجرة ع� االرتجاف.. �انت قلقة خش�ة أن
ا من روعتها.. هنا انفتح ال�اب الدوار واندفع حشد من تفقد ش�ئ�
، ثم �دءوا

ً
األطفال �أنهم ي��دون تدم�� الشجرة. وصمتوا قل��

� ال�اخ ح�� ردد الم�ان �له �اخهم، ورقصوا حول النار
��

وأخذ �ل منهم هد�ة تلو أخرى.
فكرت الشجرة:

ـ  « ماذا يزمعون؟ ماذا س�حدث اآلن؟ »
� الواحد تلو اآلخر، وراح واحد تلو آخر هنا �دأت األضواء تنط��
�سطو ع� الشجرة. لقد انهالوا عليها �عنف ح�� أن أغصانها
ا فـي األرض النهارت، راح األطفال طقطقـت.. ولـو لـم ت��ـت ج�ـد�
يرقصون �ألعابهم ولـم ينظـر أحـد للشجرة �اس�ثناء الم���ة
� األغصـان فقط لتتأ�د إن �انت هناك � زحفت ب�� العجوز ال��

ت�نة أو تفاحة م�س�ة.
صاح األطفال:
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- « قصة� قصة� »
ا نحو الشجرة. جلس تحتها وقال:  �دين�

ً
وشدوا رج�

� � الظل و�وسع الشجرة أن �سمع معنـا.. ل���
ـ  « اآلن نحن ��

( سأح� فقط قصـة واحـدة.. ماذا ت��دون؟ قصـة (هم�� دم��
الـذي هـوي مـن فـوق الـدرج و�رغم هـذا عـاد للعرش، وتـزوج

األم�ـرة أم قصـة (إ�ف�ـدي أف�دى)؟
..( � (إ�ف�دى أف�دى) وال�عض (هم�� دم�� صاح ال�عض طالب��

� نفسها:
دوى ال�اخ، ل�ن الشجرة ظلت صامتة وفكرت ��

ء ع� اإلطالق؟ » �
� أي �� ـ  « هل ل�س مطلوٌب م��

) الذي سقط ثـم صعد إ� ح� لهم الرجل قصـة (هم�� دم��
ة. صفق األطفال وصاحوا: العرش وتزوج األم��

- « هلم.. استمر.. استمر.. »
أرادوا سماع قصة (إ�ف�دى أف�ـدى) ل�ن الرجل ا�ت�� �قصة
). وقفت الشجرة سا�نة تفكر؛ فالطيور لم تحك لها (هم�� دم��
) هـوى مـن ء كهذا قط، قالت لنفسها: إن (هم�ـي دم�� �

عن ��
ة.. نعم.. ال�د أن فـوق الدرج و�رغم هذا عـاد للعـرش وتزوج األم��
الح�اة هكذا.. صدقت األمر؛ ألن الرجل الذي �ان �ح�� القصـة

�ن �األنوار واأللعاب والفا�هة. � ا، وتمنت ثان�ة أن ت�� كـان وس�م�
قالت لنفسها:

) ثان�ة ور�ما قصة (إ�ف�دى ا سأسمع قصة (هم�� دم�� ـ « غد�
أف�دى) كذلك.. »

� الص�اح جاء الخادم والخادمة، فقالت لنفسها:
��

ـ  « ستعود الروعة من جد�د� »
ل�نهما سح�اها خارج الغرفة، وع�� الدرج إ� ركـن مظلم ح�ث ال

ضوء تر�اها.
فكرت الشجرة:
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ـ  « ما مع�� هذا؟ ماذا أفعـل هنـا؟ ماذا سأسمع اآلن؟ »
� أحـالم ال�قظة. و�ان عندها م�سع

وانحنت ع� الجدار تائهة ��
� أحـد.

من الوقت لهذا، ألن األ�ام والشهور مـرت دون أن �أ��
ة ا �ان هذا ل�ضع �عض الحقائب ال�ب�� � وحينما جاء أحدهم أخ��
ا. � ركـن. هكذا وقفت الشجرة مخت�ئـة و�دت �أنها �س�ت تمام�

��
فكرت:

ـ « إنه الشتاء اآلن.. األرض صل�ة �غطيها الثلج.. ال �ستطيع
� ال��يع.. ما أعمق

� هنـا حـتـى �أ��
النـاس غر�� اآلن.. لذا وضعو��

ء� فقط لو لـم �كـن كـل �
هم� ما أط�ب ال��� برغم �ل �� تفك��

هذا الظالم هنا.. و�ل هذە الوحدة� ال يوجد ح�� أرنب برى..

والغا�ات جم�لة حينمـا �غطيها الثلج.. وحينما ي�ب األرنب..
� لم أحب هذا وقتها.. » .. ل��� �

نعم.. ح�� لو وثـب فو��
، أخ�ج رأسه من جحرە، ثم سك��ك.. سك��ك� صوت فأر صغ��

.. �شمموا الشجرة وعبثـوا �أغصانها. جاء آخر صغ��
قال الفأر:

� ��� - « برد شد�د.. لهذا س�كون ال�قاء هنا أفضل.. شجرة ��
عجوز.. أل�س كذلك؟ »

قالت الشجرة:
« .. ون أسن م�� ا.. هناك كث�� ـ  « أنا لست عجوز�

سألها الفأر:
ـ  « من أين جئت؟ وماذا بوسعك عمله؟ »

� للغا�ة... �انا فضولي��
�نا عن أجمل �قاع األرض.. هل ذه�ت هناك؟ هل رأ�ت - « أخ��
� ع� أرفف؟ و�علقون لحم مخزن الطعام ح�ث �ضعون الج��
الفخذ من أع�.. وح�ث يرقص المرء ع� شم�ع الشحم..

ا؟ » �� ا مكت��  و�خ�ج �دين�
ً

الم�ان الذي �دخلـه المـرء نح��
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قالت الشجرة:
� أعرف الغا�ـة ح�ـث �سطع ا كهذا.. ل��� ـ  « ال أعرف موضع�

الشمس وتغرد الطيور.. »
ا كهذا.. وقاال لها: ان ش�ئ� ثم حكـت عن ش�ابها فلـم �سمع الف��

ا.. ما أ��� ما رأ�ت وما أسعدك� » ـ  « حق�
قالت الشجرة:

� الحق�قة �انت تلك أ�ام سعد.. »
ـ  « أنا؟ ��

وحكت لهم قصة ال���سماس وك�ف ز�نوهـا �الشم�ع فقـال فأر:
� العجوز� » ��� ـ « �ا لك من محظوظة �ا شجرة ال��

� عنفوان
ا� لقد جئت هذا الشتاء فقط.. أنا �� ـ « أنا لست عجوز�

.. �ل إن�� أق� من عمرى.. » � ش�ا��
� الل�لة التال�ة جاء الفأران مع أر�عة آخ��ن ل�سمعوا ح�ا�اتها.

و��
ف�لما حكت أ��� �لما تذكرت نفسها و�ـدا لهـا أن تلك األ�ام

ا.. �انت سع�دة حق�
) سقط ع� الدرج ـ  « ل�نها ستعود.. ستعود.. (هام�� دام��

ة� » ل�نه تزوج األم��
سألها الفأر:

)؟ » ـ  « من هو (هام�� دام��
فحكت له القصة �لها؛ ألنها تذكر �ل حرف فيها، ووثـب الفأر
� الل�لة التال�ة جاء فأران جد�دان.

سعادة إ� قمة الشجرة، و��
و�ـوم األحـد جـاء اثنان آخران ل�نهمـا قـاال إن القصة ل�ست
ة، و�دأت ترى أن القصة ان الصغ�� مسل�ة. وقد ضايق هذا الف��

ل�ست مسل�ة إ� هذا الحد.
ان: سألتها الف��

� قصة أخرى؟ » - »هل تعرف��
أجا�ت الشجرة:
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� لم أعرف مدى .. ل��� � أسعد ل�ا��
- « فقط هذە.. سمعتها ��

سعاد�� وقتها.. »
� قصة عن شم�ع الشحم ولحم ا.. أال تعرف�� ـ  « قصة غب�ة جد�

�ر المقدد؟ أل�ست لد�ك قصص عن مخزن الطعام؟ » � الخ��
- « ال.. »

- « إذن الوداع.. »
� النها�ة

ان، وح�� الفأر الصغ�� ابتعد كذلك �� وان�فت الف��
فتنهدت الشجرة:

ة ان الصغ�� ء كنت مستمتعة حينمـا كـانت الف�� �
- « برغم �ل ��

� سأسـ� نف�� ج�دا عندما تلتف حو� انت� هذا اآلن.. ل�ن��
أعود للح�اة.. »

ل�ن م�� �حدث هذا؟
� ذلك الركـن، ورفعت

ذات ص�اح جاء كـٌم مـن النـاس �عملون ��
الحقائب وجذبوهـا للخارج وقذفـوا �ـهـا �عنف إ� األرض. ل�ن

 جرها نحو الدرج ح�ث �سطع الشمس.
ً

رج�
هنا فكرت:

ـ  « اآلن تعود الح�اة السع�دة من جد�د.. »
� الفناء..

� وأشعة الشمس األو�.. إنها اآلن ��
شعرت �الهواء الن��

ء مر ��عة.. �
�ل ��

� الفناء حد�قـة
ة من حولها، لقد �ان �� �انت هناك حركة كث��

اب��ن. و�ان ة عطرة فوق ال�� و�لها أزهار، و�انت األزهار ن��
ا وطيور السنونو تحلق وتقول: ال��زفون مزهر�

� قد جاء� » ـ  « ك��ر ف�ت.. زو��
� لم تفهم ما �قال. قالت لنفسها: ��� ل�ن شجرة ال��

- « اآلن سأستمتع �الح�اة.. »
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وفـردت غصونهـا.. ل�ـن واح�تاە� كـانت جم�ًعـا مصفرة ذا�لة..
ا فيها � ما زال معلق� � األعشاب والنجم الذه�� � ركن ب��

�انت ��
� الشمس.

�لمع ��
� الفناء �ان �عض األطفال �لعبون، وهـم مـن الذين �انوا

و��
يرقصون حول الشجرة، وقد �تهم رؤ�تها. جرى أحدهم

واقتطع النجمة الذهب�ة منها. وقال:
ا بهذە الشجرة القب�حة العجوز! » - »انظروا ما ظل معلق�

قالها وهو �دوس ع� األغصان فراحت تتقصف تحت قدم�ه.
� الركن المظلـم تذكرت

ورأت الشجرة حالها، فودت لو ظلت ��
ان � شجرة ع�د الم�الد الجم�لة، والف��

� الغا�ة و��
ص�اها ��

.( � أصغت سـع�دة لقصـة (هام�� دام�� ة ال�� الصغ��
قالت الشجرة المسكينة:

� ابتهجت حينمـا كـانت هناك - « انت� هذا.. إنـه مـاض� ليت��
فرصة لذلك.. ل�ن اآلن.. إنه ماض� »

ة، ح�� صارت � ل�قطع الشجرة إ� قطع صغ�� � الجناي�� وجاء ص��
، ا تحـت نـار القدر النحا�� كومة �املة هنـاك. واشتعلت ج�د�

وتنهدت �عمق. ف�انت �ل تنه�دة كطلقة نار.
� الفناء، وقد ل�س أحدهم ع� صدرە النجم

لعب األطفال ��
� ح�اتها. ع� �ل حال.. لقد

� الذي �ان فخر الشجرة �� الذه��
انت� األمر.. ذه�ت الشجرة، وانتهت القصة. فكـل قصة ال�د أن

ا ما. ت�ت� يوم�
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحـالم (تاك) الصغ��
� الحق�قة لـم �كـن اسمه

�� .. آە.. نعم� �ان هذا (تاك) الصغ��
(تاك) ل�نه االسم الذي أطلقه ع� نفسه ق�ل أن يتعلم ال�الم،
� بهذا (�شارلز). �كف�ك أن تعرف هذا. �ان عل�ه أن و�ان �ع��
� �انت أصغر منه، و�ان �درس كذلك � �أخته (أوجستا) ال�� �ع��

ا. ل�ن هذين األم��ن ال �صلحان مع�
� حجرة، وهو �غنـى

� الصغ�� �جلس �أخته �� � المسك�� �ان الص��
� �عرفهـا ومـن آن آلخر �ل�� نظرة ع� كتاب � ال��

لهـا األغا��
� الص�اح التا�� �كون عل�ه أن يتذكر

الجغراف�ا المفت�ح أمامـه. و��
ا، وأن �عرف عنها �ل ما هو ممكن. � (ز�الند) غي��

�ل المدن ��
ة اآلن عادت أمه؛ فقد �انت �الخارج، وأخذت (أوجسـتا) الصغ��
� لهفـة حتـى

� ذراعيهـا. جرى (تاك) إ� النافذة وراح �قرأ �� ب��
كـادت عيناە تتلفـان. لقد �ان الظـالم �شتد و�شتد ل�ن أمه لم

اء شمع. � ل��
تملك ما �ك��

قالت األم و�� تنظر خارج النافذة:
� ط��قها.. ال�ا�سة ال تكـاد

ـ  « �� ذي الغسالة العجوز ��
�ستطيع جر نفسها.. وعليها أن تجر الدلو من النافورة. كـن ف��

ا �ا (تا�) وساعد العجوز.. هال فعلت ذلك؟ » طی��
� عاد كـان الظـالم ا وعاونها، ل�ن ح�� لذا جرى (تاك) ��ع�
� ضوء.. عل�ه اآلن أن �أوى للفـراش

ا، ولم �كن هناك أمل �� دامس�
� درس

الذي �ان مجرد حش�ة مقل��ة. رقد ف�ه وهو �فكر ��
� (ز�الند)2 و�ل مـا قـالـه لـه أستاذە. كـان عل�ه أن �قرأ

الجغراف�ا و��
الدرس ثان�ة ل�ن هذا مستح�ل �ما تعرف.
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وضع ال�تاب تحت الوسادة؛ ألنه سمع أن هذە ط��قة ممتازة
لحفظ الدروس، ل�ن ل�س بوسع المرء االعتماد عليها �ل�ة.
هناك رقد وفكر وفكر.. ثـم نـام ل�نـه لـم �ـنـم.. �ـدا �أنمـا الغسالة

� وتقول: العجوز تنظر له �عي�يها الحان�ت��
� ولذا ـ « إنها لخطيئة أن تجهل درسك ص�اح غد. لقد ساعدت��

� �ل وقت. »
سأساعدك.. وس�عاونك هللا ��

وفجأة �دأ ال�تاب تحت وسادته �حدث صوت خدش وكشط.
(ك�كری �� �لوك �لوك�).. �انت هذە دجاجة عجـوز جاءت

)3. وقالت: � زاحفة، و�انت من (كيو��
ـ  « أنا دجاجة (كيوج�ة).. »

� لم � وقعت هناك، وال�� وحكت ال�ث�� عن الم�ان والمعركة ال��
تكن �ستحق ال�الم عنها.

- « ک���لدی کرا�لدی �الم� »
ا من خشب.. التمثال ء ع� األرض.. �ان هذا طائر� �

وسقط ��
ا � (براستو). و�ان فخور�

� م�ار�ات الرما�ة ��
الذي �ستعملونه ��

بنفسه وقال:
« .. � - « (ثوفالدسن)4 جاری.. إن �ا�ه جوار �ا��

ا.. فجأة وجد أنه ع� ظهر حصان، راح ل�ن (تاك) لم �عد نائم�
�عدو �أق� �عة.. �ان هناك فارس �ضع ر�شة المعة و�ل�س
ا فاخرة، �حمله أمامه ع� حصانه، و�نطلق ع�� الغا�ات نحو ث�ا��
ة مليئة مدينة (بوردنجبورج)5 القد�مة. و�انت مدينة كب��
�الح�اة. �انت األبراج ترتفـع مـن قلعـة المـلـك، وتألقت شم�ع
� الداخل �ان الرقص والغناء، و�ان

عد�دة من �ل النوافذ، و��
ف الشا�ات ذوات الملك (فالد�مـار) يرقص مع وص�فات ال��

الث�اب الفاخرة. جـاء الص�اح اآلن، فما إن بزغت الشمس ح��
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تفتتت المدينة وق� الملك.. وهوت األبراج فلم يبق إال ب�ج
ة، وجاء ة صغ�� واحد ح�ث �انت القلعة. صارت ال�لـدة فق��

� كتبهم وقالوا: التالم�ذ حامل��
ـ  « هناك ٢٠٠٠ �سمة.. »

.. ا؛ ألنه لم يبق ال�ث�� ل�ن هذا لم �كن صح�ح�
� الوقت ذاته

ا �أنـه كـان �حلم، ل�نه �� � فراشه شاعر�
�� ( ورقد (تا��

ا.. وشعر �من �قف جوارە. �شعر �أن هذا لم �كن حلم�
صاح أحدهم:

« � ) الصغ�� .. (تا�� ) الصغ�� - « (تا��
ا صغ�� الحجم ي�دو كضا�ط �حرى، ل�نـه لم �كن �ان هذا �حار�

كذلك.
� من (كورسور)6.. إنها �لدة �دأ شأنها �علو.. مدينة

- « تح�ا��
�

� الما��
مليئة �الحي��ة فيها سفن �خار�ة وع��ات مساف��ن.. ��

ا
�
ا.. إن لدى طرق ها الناس قب�حة ل�ن هذا لم �عد صح�ح� اعت��

� هـذا
ا، وهو �� ا مرح� ا ذك�� ��عة وحدائق.. وقد أنج�ت شاعر�

�ختلف عن الشعراء.. ذات مرة أردت أن أجهز سفينة تجوب
.. أضف لهذا � لم أفعل.. برغم أن هذا �ان بوس�� العالم، ل���

ا.. أشـم تلـك الزهور العطرة جوار البوا�ة.. » أن�� أشـم ج�د�
نظر (تاك) فرأى ال�ث�� من األحمر واألخ�� أمام عي��ه، ل�ن ما
ا من خشب جوار إن زال ارت�اك األلوان، ح�� رأى منحدر�
الساحل وفوقه كن�سة رائعة قد�مة لها برجان مدب�ـان عال�ان.
وع�� المرتفعات اندفعت نافورات تقذف الماء �غزارة.. وجوارها
ا علـى رأسه الشـائب. �ان هذا ا ذهب�� جلس ملك قد�م �ل�س تاج�
هو الملك (هروار)7 قرب مدينـة (رو�سك�لدە) �ما �سميها اآلن.
وفوق المنحدر م�� كـل مـلـوك ومل�ات الدانمرك نحو ال�ن�سة،
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ا. لقد م�شا�� األ�ـدي وراح األرغـن �عزف والنافورة تصدر حف�ف�
ء.. �

ء وسمع �ل �� �
رأى (تاك) الصغ�� �ل ��

قال الملك (هروار):
« .. ��� ـ « ال ت�س المجلس ال���

�
ء.. ألين؟ �دا له �أنما المرء قد قلـب صفحة �� �

ثم اخت�� �ل ��
)8 ح�ث � كتـاب. اآلن تقف فالحـة عجـوز جـاءت مـن (سور��
ا ع� ا رماد�� ا قطن�� ر� � � السوق. �انت ترتدى م��

ينمو العشب ��
ا.. ال�د أن السماء �انت تمطر..  جد�

ً
رأسها و�ان مبت�

قالت
« ..

ً
- « هو كذلك فع�

ج).. وحكت له ا ممتعة من كوم�د�ات (هول�� وحكت له قصص�
عن (فالد�مـار) و(أ�سـالون)، ثـم فـجـأة ان�مشـت وراح رأسها
ا. وقالت (كروك�) ثم عادت امرأة يتأرجح وفجأة صارت ضفدع�

ا.. عجوز�
قالت:

.. .. مط�� ـ  « ع� المرء أن �ل�س ما يناسب الطقس.. إنه مط��
مدین�� �ش�ه زجاجة �دخلها المرء من عنقها.. وعل�ك أن
� �ان لدى أفضل سمك،

� الما��
تغادرها من عنقها ثان�ة� ��

� قاع الزجاجـة،
واآلن صار عندي ص��ة متوردو الخدود ��

�ة واليونان�ة.. كروك� » يتعلمون الح�مة واللغات الع��
� أرض موحلة

�ان �المها �ذكرك بنقيق الضفادع، و�أنك تم�� ��
�
�حذاء ذي عنق.. نفس اإل�قاع الرت�ب ح�� أن (تاك) غرق ��

النعاس وال لوم عل�ه.
ا ـ أو ل�كن ما �كون - ف�ه أختـه (أوجستا) ل�ن أثناء نومه رأى حلم�
�عي�يها الزرقاو�ن وشعرها األشقر المجعد صـارت فتاة فارعة
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ان.. واآلن �انت � فقد وسعها الط�� حسناء و�رغم أنها �ال جناح��
ات الزرق. تحلق فـوق (ز�الند). فوق الغا�ات الخ�� وال�ح��

)؟ كوك آ دودل دو.. الد�كـة تط�� ـ  « هل �سمع الد�ك �ا (تا��
ا� لن .. كب�� جد� )� س�كون عندك فناء مزرعة كب�� � من (كيو��
ا  ث���

ً
�شعر �ج�ع وال ظمأ.. سوف تجوب العالم.. ستكون رج�

لك شأنه �أنه ب�ج الملك (فالد�مار)، وسوف � فع م�� ا.. س�� سع�د�
يزدان �التماث�ل الرخام�ة مثلمـا فـي (براستو). أنت تفهم ما

أعن�ه.. سوف �جوب اسمك العالم.. »
قال الملك (هروار):

.. عندها سوف �كـون �المك ��� ـ  « ال ت�س المجلس ال���
ك، � ق��

� النها�ة ��
.. وحينمـا تغ�ب �� ) الصغ�� ا �ا (تا�� حك�م�

سوف تنعم بنوم هادئ.. »
قال (تاك) وهو �صحو:

� (سورو)..   »
- « �أن�� أصحو ��

جع تفاص�ل ا وقد صار من الصعب عل�ه أن �س��
�
ق ا م�� �ان يوم�

ا.. فالمرء ال �عرف ما قد �جل�ه حلمه. ل�ن هذا لم �كن مهم�
الغد. ومن الفراش وثب وقد صار فجأة يتذكر الدرس. ظهر رأس

الغسالة العجـوز مـن ال�ـاب وهـزت رأسها �مودة له وقالت:
 �ا طف�� الجم�ل لعونك.. فل�حقـق لك

ً
ا ج��� ا.. شكر� ـ  « شكر�
هللا أحالمك الحب��ة� »

لم �در (تاك) الصغ�� قط ما حلم �ه، ل�ن هللا تعا� �علم.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الظــــــل
� الحارة� هنـاك �ص�� لون

� األرا��
ا �� إنمـا تحـرق الشمس حق�

قون ا �ح�� � األ��� حر�
� األرا��

.. أجل.. و�� � ا �الماهوج�� الناس ب���
ا. ل�ن اآلن قـد جـاء رجـل مثقـف مـن أرض �اردة وا زنوج� ل�ص��
�
� الحارة. وقد حسب أنه �ستطيع أن �ع�ش �ما ��

ا األرا�� قاصـد�
. وطنه، ل�ن اتضح أنـه مخ��

� ـ أن ي��� داخـل الدور.. �ان عل�ه ـ ��ل األشخاص الحساس��
الش�ش واألبواب مغلقة ط�لـة ال�ـوم.. ف�دا �أنمـا الب�ت �له نائم

أو ال أحد ف�ه.
�ان الشارع الضيق ذو البيوت العال�ة مصمًمـا �ح�ـث �سقط
ا ضوء الشمس عل�ه من الص�اح ح�� المساء، ولم �كن ممكن�

تحمله.
ا و��دو أنـه �ارع.. �ان الرجل المثقف القادم من ال�الد ال�ـاردة شا��
� الفرن الموقد فصار ضامر الجسد. ح�� إن ظله

وقد جلس ��
ان�مش ألن الشمس أثرت ف�ه. فلم �ستعد عافيته إال قرب

الغروب عندما تغ�ب الشمس.
فة ل�ل نافذة، و�خـ�ج �ل � الدافئة توجد ��

� تلك األرا��
��

فات. ألنه ال�د للمـرء مـن هـواء حتـى لو كـان قـد � ال��
الناس ��

� واآلخ��ن � واإلس�افي�� 9. خ�ج �ل الحالق�� � اعتـاد لـون الماهوج��
من متاجرهم ووضعوا المناضد والمقاعد وأشعلوا الشم�ع..

نعم.. أ�ـ�� مـن ألـف ضـوء يتوهج. ب�نما يت�لم أحدهم و�غ��
آخر. �م�� الناس وتدق أجراس ال�نا�س، وتم�� ال�غال
محدثـة صـوت (دينجل دينجـل دونج)، ألنها �� األخرى �انت
� تعلـق األجراس. أطفـال الشوارع ��خون و��خون.. قاذف��
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�
� حملة الجثة وال�سو غطاء الرأس ��

ة، ثم �أ�� مفرقعاتهم الصغ��
ان�م. ثم تتعا� جل�ة الع��ات جنازة مارة، وهم ي�شدون ال��

ا �الحي��ة. � الحق�قة �ان الشارع مفعم�
المسافرة.. نعم.. ��

، �ان � ل المواجه لذلك الذي �ق�م ف�ه األجن�� � � ذلك الم��
فقط ��

ا. ل�ن �ان أحدهم �سكن هناك، ألنه �انت هناك السكون تام�
� ضوء الشمس. ل�ن ما �ان

ا �� فة و�انت تنمو ج�د� � ال��
أزهار ��

ا. بوسعها أن تنمو لو لم �قم أحـد ب��ــهـا.. فال�د أن هناك أحد�
� ساعة متأخرة من الل�ـل ل�ـن كـان الب�ت

�ان ال�اب �فتح ��
ا. ع� األقل �ال�س�ة للغرفة األمام�ة. أضف لهذا �الداخل مظلم�
� المثقف أن هذا أنك �سمع صوت الموس�قا.. وخطـر لألجن��
� األرض

ء �� �
رائع.. ل�ن ل��ما تخ�ل ما �سمعه.. كـان �حب �ل ��

الدافئـة فقـط لـو لـم تكـن هنـاك شمس. قال صاحب الب�ت الذي
� الب�ت المواجـه. لـم

�ق�م ف�ه األجن�ـي إنـه ال �عرف من �ع�ش ��
ا هناك، و�ال�س�ة له �ان يرى أن الموس�قا �ـر أحـد شـخص�

مزعجة �حق.
ا �جلس هناك، و�تدرب ع� مقطوعـة موس�ق�ة ـ  « �أن شخص�
ا نفس المقطوعة.. إنـه �قـول: سوف ل�س بوسعه إجادتها.. دائم�

أج�دها� ل�نه ال �ستطيع مهمـا أطـال العزف.. »
فة مفتوحة، فارتفع ذات ل�لة صحا الغ��ب.. �ان قد نام وال��
ا جاء من ب�ت ا غامض� الستار �فعل ال��ــــح وخ�ل إل�ه أن وهج�
جارە، وأض�ئت األزهار �الشم�ع �ألوان مبهرة، ووسطها وقفت
ء �دورها. لقد آذى الضوء عي��ه عذراء رق�قة رش�قة �أنها ت��

. ً
فع�

فتح عي��ـه �قـوة.. نعم.. إنـه مت�قظ.. بوث�ـة واحـدة صار ع�
األرض وزحف خلف الستار ل�ن العذراء �انت قد اختفت.. لم
ا. ة �ما �انت دوم� � م�انها ن��

تعد األزهار �سطع ل�نها ظلت ��
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�
ا ومن الداخل �انت الموس�قا �ان ال�اب المواجه له مفتوح�
� �س�بها. � األف�ار البه�جة ال��

ناعمة مبهجة.. �مكنك أن تذوب ��
ا.. �ان هذا سحر�

من �ع�ش هناك؟ أين المدخل الرئ�س؟
� الغرفة من

فة، والضوء يتوهج �� � ال��
ذات ل�لة جلس الغ��ب ��

خلفه. لذا �ان من الطب��� أن �سقط ظلـه علـى جـدار جـارە.
� األزهـار فـي الشـرفة وحينما تحرك تحرك الظل نعم.. إنـه �ـراە ب��

�ما �� العادة.
قال لنفسه:

ء الوح�د الحـي الـذي �مكن أن تراە �
ـ « أعتقد أن ظ�� هو ال��

� األزهـار.. إن ال�اب نصف هناك.. ما أجمل جلسته العاقلة ب��
ا واسع الح�لـة ل�سلل إ� الحجرة مفتـ�ح.. لـو كـان الظـل مـا�ر�
� �ما رآە.. هلم� كن ذا نفع.. واسد ��

�� � نظرة ثم �عود ل�خ��
ل�ل��

هذە الخدمة� »
ا: وأردف مازح�

ا وادخل.. ألن تفعل؟ » ـ  « كن ك��م�
ثم هز رأسه للظل فهز الظل رأسه.. قال:

« ..
ً

- « حسن.. ادخل إذن.. ل�ن ال تبق ط���
فة الجار.. واستدار ثم نهض الغ��ب فنهض ظله ع� ��

فاستدار الظل..
فة ا نظر �عنا�ة لرأى أن الظل دخل مـن �ـاب ال�� ل�ن لو أن أحد�
نصف المـوارب �مجرد أن دخل الغ��ب غرفتـه، وترك الستار

�سقط خلفه.
� الص�اح التا�� خ�ج الرجـل المثقف ل�ح��� القهـوة و�قرأ

��
الصحف.

� الشمس فقال:
خ�ج ��
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�
ـ  « ماذا جرى؟ ل�س �� ظل� لقد ذهب �الفعل ل�لـة أمس ولم

ا� » �عد� هذا متعب حق�
ضا�قه هذا.. ل�س ألن الظل ذهب ول�ن ألن هناك قصـة عن
� وطنه �عرفها ال�ل ولو عاد لوطنه وح�اها

رجل �ال ظل10.. ��
العتقد النـاس أنـه �قلد تلك القصـة.. لهـذا لـن �ستطيع أن

�حكيها وهذا قرار حك�م..
فة وتأ�د أن الضوء خلفه ألنـه توقع أن � المساء خ�ج إ� ال��

��
الظل س��حث عن س�دە، ل�ن هذا لم �جذ�ه. لم �عد هناك أي

ظل.. قال:
ـ  « إحم.. إحم.. »
ل�ن هذا لم �جد.

ء �
� الدافئـة ينمـو كـل ��

� األرا��
�ان هذا يث�� الغ�ظ، ل�ن ��

ا �دأ  جد�د�
ً

��عة.. و�عد ثمان�ة أ�ام الحظ لفرحتـه أن ظـ�
�ظهر. خالل ثالثة أسابيع صار له ظل معقـول.. ولدى عودته إ�

الشمال تضخم ظله وازداد ح�� صار أ��� من ال�فا�ة.
� الح�اة

�� �
ا عما هو حق��� عاد الرجل المثقف للوطن وكتب كت��

وعما هو جم�ل وعما هو ط�ب. ومرت أ�ـام فـأعوام.. نعم..
ة مرت �ه. أعوام كث��

� غرفته عندما سمع طرقات لط�فة ع�
ذات ل�لة �ان وحدە ��

ال�اب.
قال:

- « تعـال� »
ل�ن لم �دخل أحد.. لـذا فتـح ال�اب وأمامـه وقـف رجـل نح�ل
ا �شدة فال�د أنه س�د ا. و�ان متأنق� للغا�ة ح�� �دا منظرە غ����

مهذب. فسأله:
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ف ال�الم؟ » ـ  « مع من أح�� ���
قال الرجل:

.. لقد صار � � أنك لن تعرف��
� هذا.. فكرت ��

- »نعم.. فكرت ��
لدى جسد وع� ث�اب ولحم. أال تعرف ظلك القد�م؟ ال�د أنك
ا.. لقد صارت األمور ع� ما يرام منذ كنت حس�ت�� لن أعود أ�د�
؟ لو � ى ح���� معك.. لقد أحس�ت �� الح�اة.. فهـل لـى أن أش��

ا فهو بوس�.. » �ان هذا ممكن�
� السلسلة الذهب�ة المح�طة �عنقه.. ل�س هذا

ووضع �دە ��
فحسب.. إن أصا�عه ازدانت �لـهـا �ـالخواتم الماس�ة و�لها أص�.

قال الرجل المثقف:
.. ما معنـى هذا �له؟ » � ـ  « �ال.. ال أستطيع الخالص من دهش��

قال الظل:
ا.. وأنا ا عاد�� ء المعتاد.. ل�نك لست شخص� �

ـ  « هو ل�س �ال��
، فما إن وجدت بوس�� استكشـاف العالم � أت�عك منذ طفول��
وحدى فعلت ذلك.. وددت أن أراك مرة ق�ل أن تمـوت.. أردت
كذلك أن أرى هذە األرض ثان�ة ألننـا جم�ًعـا نـحـب وطننا األم..
� � فإن�� ا لح���� ا.. لـو كنت ت��ـد ثمن�  جد�د�

ً
أعرف أن لد�ك ظـ�

� �ه..» ت�� سأشكرك لو أخ��
قال الرجل المثقف:

� ظـل المرء
ا؟ لم أتصـور قـط أن �أ�� ـ  « هل األمر كذلك حق�

ل�قا�له..»
قال الظل:

� ال أحـب أي نـ�ع مـن الديون.. » ـ « قـل كـم ع� أن أدفـع ألن��
قال الرجل المثقف:

ـ  « ك�ف تت�لم كذا؟ أي دين تت�لم عنه؟ كن ع� راحتك..
� أن أعرف �طالعك الحسن فاجلس، واحك �� مـا حـدث

����
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� �
� األرض الدافئة.. »

لك، وما رأيته عند جارنا هناك ��
جلس الظل وقال:

� أال تخ��
ء.. ل�ن عل�ك أن تعد�� �

- « حسن.. سأح� لك �ل ��
� �حاجة ا هنـا أننـي كـنـت ظـلـك.. أنـا أنـوى أن أخطـب ألن�� أحد�

أل�ة..»
قال الرجل المثقف:

ا �حق�قتك.. أعدك ور�اط � بهذا الصدد، فلن أخ�� أحد� ـ  « اطم��
الرجل �لمته.. »

قال الظل:
ـ « ال�لمة ظل.. و�ما يت�لم الظل تت�لم.. »

.. كـان �ل�س ً
�ان مـن المدهش أن ترى ألى حـد صـار رج�

ا ذا رق�ة، وق�عة �مكن ث�يها. أضف لهذا أنه السواد وحذاًء واسع�
ا وسلسلة ذهب�ة، وخواتم ماس�ة.. أجل.. �ان �ان �حمل أختام�

ا لذا �دا �اإل�سان. الظل �ل�س ج�د�
« .. �

ك �مغامرا�� - « سوف أخ��
قالها الظل وجلس وأراح حذاءە الصق�ل ع� ذراع ظل الرجل
المثقف الجد�د، الذي تمـدد عند قدم�ه ��لب (�ـودل). �ان هذا
ا ح�� �سمع �دل ع� الغرور، وقد ظل الظل ع� األرض صامت�

ء.. تم�� أن �عـرف ط��قـة التحرر وك�ف �شق در�ه ل�ص�� �
�ل ��

س�د نفسه.
قال الظل:

ـ  « هل تعرف من �ان �ع�ش أمامنا؟ �انت أ��� المخلوقات
روعـة.. �انت �� (اإللهام)� لقد �ق�ـت هنـاك ثالثـة أسابيع �انت

�أنها ثالثة آالف عام وقرأت �ل ما هو مكتوب أو مؤلف.. مع��
ء� » �

� رأ�ت وعرفت �ل �� هذا أن��
صاح الرجل المثقف:
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ى.. � المدن ال���
- »(اإللهام)� نعم. نعم.. إنهـا تع�ش منعزلة ��

�
.. لقـد وقفت �� � (اإللهام).. رأيتها للحظة ثم �سلل النـوم إ� عي��
�
فة وأضاءت مثل الفجـر (أورورا).. هلم أ�مل.. أنت كنت �� ال��

فة ثم دخلـت الحجرة وعندها.. » ال��
قال الظل:

� الغرفة المؤد�ة للغرفة األساس�ة.. أنت ال
ـ  « وعندها �ت ��

ا من الشفق.. ترى إال هذە الغرفة. هناك ال ضوء ل�ن ترى نوع�
� مواجهـة ال�ـاب اآلخـر �فصلهما ممر ط��ل من

وال�اب مفت�ح ��
، ة للق�ت حت�� الغرف والصالونات.. لو ذه�ت إ� العذراء م�ا��

 أفكر.. »
ً

ا وت���ت قل�� � كنت حذر� ل���
ـ  « وماذا رأ�ت عندئذ؟ »

ء ولسوف أح� لك، ل�ن.. أتم�� أال ترفع �
ـ  « رأ�ت �ل ��

� الحد�ث م�، وأن �ستعمل الضم�� You.. (األلقاب)
ال�لفة ��

� الح�اة و�ل ما لدي من مال11 »
خاصة مع ما �لغته من مركز ��

قال الرجل المثقف:
ا.. �� عادة قد�مة لدى.. أنت محق ولسوف ـ  « أستم�حك عذر�

أتذكر هذا.. ل�ن عل�ك اآلن أن تحكـي لـي كـل مـا رأ�ت.. »
قال الظل:

ء.. » �
ء.. فأنا رأ�ت وعرفت �ل �� �

ـ  « �ل ��
سأله المثقف:

؟ » � الصالون األخ��
ـ  « ك�ف �ان األمر ��

� الصالون
ة �ل وقفت �� ء �ان هناك.. لم أدخل م�ا�� �

ـ  « �ل ��
ء� » �

� رأ�ت وعرفت �ل �� � ضوء الشفق.. ل���
األول ��

ـ  « وماذا رأ�ت؟ هل رأ�ت أ�طال المالحـم يتصارعون هناك؟
هل رأ�ت األطفال �لع�ـون هنـاك و�حكـون عـن أحالمهم؟ »
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ء.. لو أنك كنـت هنـاك لما �ت �
� رأ�ت �ل �� ـ  « قلت لك إن��

ا� تعلمت أن أرى داخ�� وأن أفهم �� ا.. ل�ننـى صـرت ��� �� ���
ق خصائ� المتأصلة.. حينمـا كنـت معـك و�انت الشمس ���
ا.. ا جد� �� � ضوء القمر كنت مم��

ا.. و�� أو تغرب، كنت أص�� عظ�م�
.. لقد �ت � � تلك الغرفة أدركت طب�ع��

�� � أ��� منك.. ل�ن��
�

� األرا��
ا ل�نك لم تكن وقتها �� � خرجت من هناك ناضج�

ً
رج�

� حالة ح�ج من أن أم�� �ما أنا..
الدافئـة.. ووجدت نف�� ��

كنت �حاجة إ� حذاءين وث�اب.. إ� �ل الطالء اآلد�� الذي
� – وهذا لن تكت�ـه أو

.. اتخذت ط���� ً
�جعل اإل�سان مقبو�

ا ـ إ� �ائعـة ال�عك وتوار�ت خلفها.. لم تدر المرأة ��ل تحك�ه أ�د�
�
� الظالم ألول مرة وج��ت ��

هذا الذي تخف�ـه وراءها. خرجت ��
� ضوء القمر.. استطلت ع� الجدران، وهذا �دغدغ

الشوارع ��
الظهر �ط��قة ممتعة� ج��ت واختلست النظر ع�� النوافذ،
ى أن يراە� ورأ�ت ما لم يرە أحـد قـط.. ومـا ال �ـجـب ألحد غ��
الحق أن هذا العالم خس�س� رأ�ت ما لم يرە إ�سان ل�ن رأ�ت ما
� ا.. ل��� يتم�� �ل إ�سان أن يراە� لو كت�ت صح�فة لراجت جد�

� المدينة.
ة لألشخاص أنفسهم، فعم الذعر الناس �� كت�ت م�ا��

�
خافوا م�� �شدة و�رغم هذا أولعـوا �ـي.. األسات�ذ جعلو��

ا جد�دة.. دار صك العملة ا.. والخ�اطون فصلوا لـي ث�ا��
�
أستاذ

، وقالت ال�سوة إن�� وس�م� من ثم أصدرت عملة تحمل صور��
�
صـرت الرجل الذي أنـا عل�ـه.. اآلن أقرؤك السالم.. أنا أع�ش ��

� الب�ت. »
ة أ��� �� � األ�ام المط��

الجانب المشمس من الشارع و��
من ثم رحل الظل، فقال الرجل المثقف:

ا للطب�عة� »
�
- « �ان هذا خارق

ومرت أعوام ثم عاد الظل، وسأله:
ـ « ك�ف الحال؟ »
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قال الرجل المثقف:
ا ال ـ « واح�تاە� أنا أ�تب عن الحق والخ�� والجمال ل�ن أحد�

ي�ا�� �سماع هذە األش�اء.. أنا قانط أتألم من هذا.. »
قال الظل:

ا وهـذا مـا أتـوق إل�ه.. أنت � ال أفعل هذا.. لقد �ت �دين� ـ  « ل���
ال تفهم هذا العالم.. سوف �ص��ك �السقم.. �جب أن �سافر..
أنـا أنـوى السفر هذا الص�ف فهل تـأ�� م�؟ هل تق�ل أن تكون

رفيق سفری كظل؟ سوف أدفع نفقات السفر �لها.. »
قال الرجل المثقف:

« � � � هذا س�� ـ  « ال.. هذا كث��
قال الظل:

ـ « هكذا حال العالم �له� »
ثم رحل.. ل�ن الرجل المثقـف كـان فـي حـال ال �حسد عليها..

�ان �شعر �الحزن والعذاب.. و�ان �المه عن الحق والخ��
�
� أل��� الناس إال مـا تعن�ـه األزهار لل�قرة� �� والجمال ال �ع��

النها�ة أصا�ه السقم وقال له أصحا�ه:
« �

ً
ـ « أنت ت�دو �الظل فع�
وارتجف الرجل المثقف..

قال له الظل إذ جاء يزورە:
ا ـ  « �جب أن تذهب لم�ان ف�ـه مـاء.. س�خذك م� إ�رام�
لصداقتنا.. سوف أدفع الت�ال�ف، وا�تـب مـا تـراە أنـت فل��ما راق
.. �

� ال تنمو �مـا ي���� ا أر�د االس�شفاء �الماء فلحي�� .. أنا أ�ض� ��
ا.. » وهذا مرض آخر.. فالمرء �جب أن �كون ملتح��

ا هكذا سافرا.. الظل صار الس�د والس�د صار الظل.. رك�ا مع�
ا.. وحيثما �انت الشمس حرص الظل ع� أن �كون ومش�ا مع�
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ا ألنه � � هذا كث��
ح�ث يوجد س�دە.. ولم �فكر الرجل المثقف ��

ا.. لذا قال ذات يوم للظل:  ط�ب القلب ودود�
ً

�ان رج�
ب نخب الصداقة الذي � أن ��� ـ  « ما رأ�ك �ما أننا �نا رف�ق��

ي�يح �� أن أخاط�ك �ال تفخ�م12.. »
ـ  « أحس�ت القول.. ل�ن هناك ط�ائع غ���ة للناس.. �عضهم ال
اە السقم.. �عضهم يرتجف �طيق أن �لمس ورقة رماد�ة و�ال اع��
.. هكذا أشعر أنا �لما � لدى سماع صوت ظفر ع� ل�ح زجا��
ا � �دون تفخ�م.. أشعر �أنما أنا أنضغط أرض� سمعتك تخاطب��
�اء.. ألعود لما كنته معك.. هذا مجرد إحساس ول�س مسألة ك��
� �ال تفخ�م، ل�ن �مكن أن

ال أستطيع أن أسمح لك �منادا��
أناد�ك �ال تفخ�م و�ــهذا ننجز نصف المهمة.. »

ا ع� تحمله.. ا للرجـل المثقف ل�نـه كـان مرغم� �دا األمـر غ����
ون، وصال إ� م�ان االس�شفاء �المـاء ح�ـث كـان غ��ـاء كث��
ة متضا�قة مـن حـدة ��ها.. وقد الحظت أن و��نهم �انت أم��

الغ��ب الذي وصل �ختلف عن �ل الناس:
� أعرف الس�ب ـ  « جاء هنا لتنمـو لحيتـه �مـا �قولون، ل���

« ..
ً

.. إنه ال �ملك ظ� �
الحق���

هة. � � محادثة مع الس�د الغ��ـب أثنـاء ال��
لذا دخلت ع� الفور ��

و�ما أنها ابنة ملـك فمـا كـان لهـا أن تتوقف عنـد أمور تافهة.
قالت:

ـ  « هل شكواك أنه ال ظل لك؟ »
قال الظل:

� �ش�ل ملحوظ� كـانت شكواك أنك ـ  « ال�د أن سموك تتحسن��
.. ت��ن بوض�ح أ��� من الالزم.. ل�ن هذا المرض قد ش��

 غ�� معتاد.. أال ت��ن هذا الـذي �م��
ً

� �� أن �� ظ� مش�ل��
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ًم�؟ الناس العاديون لهم ظل عادي ل�نـي ال أحـب ما هو
 �ما ت��ن.. هذا ��لف ما�

ً
معتاد.. لهذا منحت هذا الظل ظ�

« � � ل�نه �منح�� التم��
ة: فكرت األم��

�
ا؟ هذە الحمامات �� األفضل �� ـ  « ماذا؟ هل شف�ت حق�

� ع�ي �ان الماء ذا قدرات خارقة، ل��� لن أترك هذا
العالم.. ��

ا.. أنـا معج�ة بهذا الغ��ب.. ل�ت لحيته ال الم�ان ألنـه صـار مسل��
تنمو ألن هذا معناە أن �فارقنا� »

� غرفة الرقص.. �انت
ا �� ة والظل مع� � المساء رقصت األم��

��
� الرقص..

ا كهذا �� خف�فة ل�نه �ان أخـف.. لـم تـر قـط رف�ق�
ته من أين جاءت، و�ان �عرف �لدها. لقـد زارە ورأى �ل أخ��
ها �أدق األ�ار ح�� أصابها الذهول. ال�د أنه أح�م ء.. أخ�� �

��
�
رجل ع� ظهر األرض�� لـذا ح�ـن رقصا ثان�ة �انت قد وقعت ��

قانه.. رقصـا مـن ح�ه. وقد الحظ الظل هذا ألن عي�يها �ادتا تخ��
ا وكـادت تصارحه �حبها، ل�نها �انت متحفظة. �انت جد�ـد مع��

� القوم الذين سوف تح�مهم.
� �لدها ومل�ها.. و��

تفكر ��
قالت لنفسها:

اعة.. هذا ج�د.. ل�ن هل ـ « هو رجل حك�م.. وهو يرقص ب��
معلوماته ق��ة؟ ال�د من اخت�ار هذا� »

� خطرت لها.. لذا �دأت ع� مراحل �سأله عن أصعب األمور ال��
ف�دا تعب�� غ��ب ع� وجه الظل.

سألته:
ـ  « أال �ستطيع اإلجا�ة؟ »

� أن ظلـى الواقف ع�
.. أثق ��

ً
ـ «  إنها ت�ت� لما تعلمته طف�

ال�اب هناك �ستطيع أن �جي�ك.. »
ة: قالت األم��
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ا� » ـ  « ظلك؟ إن هذا ل�كون رائع�
قال الظل:

ا من أنه �ستطيع، ل�ن أظن هذا.. لقد ت�ع�� ـ « لست واثق�
.. ل�ن اسم�� �� ب��داء ملحوظة �

ا ط��لة وسـمع محادثا�� أعوام�
ة.. إنه فخور �قدرته ع� أن ي�نكر �إ�سان.. لذا �ا سمو األم��
�جب عل�ـه أن �عـامل �إ�سـان کـی �ستطيع اإلجا�ة ع�

أسئلتك.. »
ة: قالت األم��

- « آە.. أنا أحب هذا.. »
لذا اتجهت نحو الرجل المثقف و�لمتـه عـن الشـمس والقمر
� العالم األح�اء منهم واألموات.. وقد أجاب �ح�مة

وعن النـاس ��
وحصافة.

فكرت:
�  بهذە الح�مة� ستكون نعمـة لشع��

ً
ـ « �ا للرجل الذي �ملك ظ�

ا� سوف أفعل هذا� » لو فزت �ه زوج�
ا ح�� تعود إ� �عان ما تم االتفاق ل�ـن قررا إ�قاء األمر ��

ممل�تها.
قال الظل:

ـ  « ال أحد.. ح�� ظ�� »
� األمر.. وقال لصد�قه المتعلم:

و�ان �فكر ��
.. لقد �لغت ذروة القوة والسعادة.. لذا � - « اسمع �ا صاح��
� الق� وتركب

ا �� ا لك.. سوف تع�ش م� أ�د� ا خاص� سأفعل ش�ئ�
ة آالف جن�ـه �ل عام.. ل�ن � الع��ة المل��ة، وتنـال ع��

م�� ��
ا أنـك رجـل.. و�لما . ال تقل أ�د�

ً
ك ال�ل ظـ� عل�ك أن تق�ل أن �عت��

، � الشـرفة س�كون عل�ك أن ترقد عند قد��
� الشمس ��

جلست ��
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�ما �فعل الظـل� أنا سوف أتزوج ابنة الملك ولسوف �عقد
الزواج الل�لة� »

قال الرجل المثقف:
ا� لن أفعله� مع�� هذا أنك تخدع ا جد� ـ « �ال� لقد ذه�ت �ع�د�
ة كذلك.. سأخ�� الناس �كـل شـيء.. أنك ظل ا �أ�مله واألم�� �لد�

ا لتخدعهم� » وأن�� رجل وأنك تل�س ث�ا��
قال الظل:

ـ « لن �صدقك أحد.. تعقل و�ال ناد�ت الحرس� »
قال الرجل المثقف:

ة.. » ـ « سوف أذهب إ� األم��
قال الظل:

ـ  « �ل أنا سأذهب أوً�، وعندها تذهب أنت للسجن! »
وجه.. � ة ست�� � ع� هذا ألنهـم �عرفـون أن األم�� و�انوا مرغم��

ة إذ جاء الظل لغرفتها: قالت األم��
ء هذە الل�لة ب�نمـا إجراءات �

ـ  « أنت ترتجف.. هل حدث ��
الزفاف جاهزة؟ »

قال الظل:
ـ  « قد عشت ح�� أرى أق� ما �مكن للمرء أن �ـراە� فقط
.. لقد جن ظ� وهو .. إن عقل هذا الظل ال يتحمل ال�ث�� تخ���

.. و�عتقد ـ تصورى هـذا ـ أننـى أنا ظله� » �عتقد أنه ���
ة: قالت األم��

ـ  « م��ــــع� ل�نه معزول.. أل�س كذلك؟ »
« .. ـ  « ال أعتقد أنه س�ش��

- « �ا للظل ال�ا�س� إنه تعس الحظ.. �خ�ل إلـى أنـه من الواجب
�ــــح.. » � عل�ه بهدوء ل�س��

علينا أن نق��
قال الظل:
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ا.. » ا مخلص� ـ  « هذا صعب �التأ��د.. ألنه �ان خادم�
ة: وتنهد.. فقالت األم��

ـ « أنت شخص ن��ل� »
� المساء ودوت المدافع بوم بوم�

أض�ئت المدينة �لها ��
� وخرجت ً

واستعرض الجنود أسلحتهم.. هذا هو الزواج فع�
فة لتل�� (هورااااااااااااااە) أخرى.. ة والظل إ� ال�� األم��

ا من هذا ألنهم �انوا قـد قضوا لم �سمع الرجل المثقف ش�ئ�
عل�ه.

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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األسـرة السع�دة
� هذە ال�الد �� �حق ورقة لو وضعها المرء

أ��� ورقة شجرة ��
� المطر ل�انت

أمامه ل�دت �م�دعة، ولو وضعتها ع� رأسك ��
دوك) الشو�� ا.. إن ن�ات (الب�� ة جد� مف�دة �المظلة، ألنها كب��

الذي ي��ت هذە الورقة ال ينمـو وحـدە، إنمـا ح�ـث وجـدت ن�تـة
وجـدت أخ��ات.. إنه رائع.. وهذە الروعـة �لها طعام للقواقع..
القواقع الب�ض التـي كـان عل�ـة القـوم قد�ًما �أ�لونها و�قولون:  «
هم هم.. ما ألذها .. ألنهم ».. ألنهم �انوا �حسبون طعمها
ا.. هذە القواقـع كـانت تتغذى ع� أوراق الن�ات، ولهذا �ان شه��

دوك). الناس ي�ذرون �ذور (الب��
اآلن هناك ب�ـت صاحب الع��ـة ح�ـث لـم �عـد أحـد �ـأ�ل القواقع،
�
دوك) لـم ينقرض. لقد نما �� لذا انقرضت هذە ل�ـن ن�ـات (الب��

� �ل الممرات، ولم �قدر أحد ع� الس�طرة عل�ه..
�ل م�ان و��

دوك) ولوال شجرة تفاح هنا أو هنـاك لمـا �انت غا�ـة مـن (الب��
دوك) وهنـاك ا أن هذە حد�قة. �انت هذە غا�ـة (الب�� اعتقدت أ�د�

. � م�� � مح�� عـاش آخـر قوقع��
�ن لم �كونا ع� علـم �عمرهما.. فقـط �عرفـان أنهـم كـانوا كث��
وأنهم �انوا من أ�ة جاءت من أرض أجن��ـة، وأنه من أجلهم
زرعت الغا�ة. لم �خرجا منها قط ل�نهما �عرفان أن هناك أش�اء
 هنـاك ب�ـت صاحب الع��ة.. هناك �انوا

ً
� العالم. مث�

أخرى ��
.. ل�ن ُ�سلقون ح�� �سـود لونهم ثـم يوضعون ع� طبق ف��
ماذا �عد هذا؟ لم �عـرف أحـد.. �ـل لـم �عـرف أحـد ك�ف �كـون
� طبق، ل�ن ق�ل إن هذا جم�ـل

شـعور مـن ُ�سـلق و�وضع ��
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. لم تعطهم الخنافس وال الضفادع وال د�دان األرض وأقرب للر��
. � طبق ف��

إجا�ـة ألن أحدها لم ُ�سلق و�وضع ��
�ان القوقعان األب�ضان العجوزان هما الوح�دان من ذوى
� العالم الذي �عرفانـه. لقد زرعت الغا�ـة مـن أجلهما

الحي��ة ��
� طبق

وتم �ش�د ب�ت الع��ة ليتاح لهما أن �سلقا و�وضعا ��
. ف��

� وحدة وسعادة.. ولـم �كـن لديهمـا أطفال،
اآلن �انا �ع�شان ��

ا.. ل�ن الصغ�� لم ينم ألنـه كـان من أ�ة ا عاد�� فت�ن�ا قوقع�
عاد�ة. إال أن العجوز�ن – خاصة الس�دة قوقعةـ اعتقدا أنهمـا
ى �ـ��ـان نمـوە.. وطل�ـت األم مـن األب أن يتحسس القوقع ل��

بنفسه.. فعل هذا ووجد أنها محقة.
ة شد�دة. ذات يوم ه�ت عاصفة مط��

قال األب قوقع:
ب أوراق األشجار �عنف� » - « اسم� ك�ف ت��

قالت األم قوقعة:
ـ  « هناك كذلك قطرات مطر.. اآلن ينهمر المطـر فـوق الساق..
س�بتل الم�ان هنـا.. أنـا سع�دة ب�ي�نا الجم�ـل وخاصة أن هناك
ا للصغ�� كذلك� لقد رزقنا �ما هو أ��� من أي مخلوق آخر.. ب�ت�
أال ترى أننـا أنـاس مـهـمـون؟ لقد رزقنا ب��ت منذ والدتنا وقد
زرعت غا�ة (البوردوك) مـن أجلنا.. أر�د أن أعرف ألي مدى تمتد

وماذا وراءها�»
قال األب قوقع:

ء.. ال يوجد م�ان أفضـل مـن هـذا ول�س لدى ما �
ـ  « ال يوجد ��

أتمناە� »
قالت الس�دة:
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� أن أذهب لب�ت الع��ة، أسلق
� ما زلت أرغب �� ـ  « نعم.. ل���

.. �ل أجدادنا مروا بهـذا.. ال�ـد أن هناك � طبق ف��
وأوضع ��

� األمر.. أؤكد لك� »
ا �� ا عظ�م� ش�ئ�

قال األب قوقع:
دوك) ا.. أو أن ن�اتات (ال�� - « ال�د أن ب�ت الع��ة قد تهاوى خرا��

ا والصغ�� غطته.. ال �جب أن نتعجل هذا.. أنت متعجلة دوم�
�دأ �ك�سب ط�اعك.. ألم �كن يزحف ع� تلك السـاق منذ ثالثة

� أشعر �الصداع إذ أ�حث عنه.. » أ�ام؟ إن��
قالت األم:

ـ  « ال �جب أن ت��خه.. إنه يزحف �حرص وسوف �منحنا ال�ث��
� األمر؟؟؟ مـن أ�ـن نأ�� له بزوجة؟

من البهجة.. ل�ن ألم تفكر ��
� قلب غا�ة

� م�ان ما ��
� أن يوجـد مـن هـم مثلنا ��

ألم تفكر ��
دوك)؟ » (ال��
قال العجوز:

ة ـ  « قواقع سود.. أج� ع� قول هذا.. هناك قواقع سود كث��
�ال دار.. ل�نها منحطة مغرورة.. إال إننا �مكن أن ندفع للنمل �
ء �

� وال�سار �أنه ي�حث عن �� ي�حث لنا.. إنه �جرى ذات ال�م��
« � ا عن قوقعة تناسب الصغ�� ما، ول��ما �عرف ش�ئ�

قالت نملة:
ـ « أنا أعرف واحدة.. األ��� فتنـة� ل�ن أخ�� أال ننجح ألنها

مل�ة�»
قال العجوز:

ـ  « ال مش�لة.. ل�ن هل لديها ب�ت؟ »
قالت النملة:

ـ  « لديها ق�� أجمل ق� نمل وف�ه س�عمائة ممر� »
قالت القوقعة األم:
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� ما
� كومة نمل.. لو لم تعر��

ا لك� إن اب�نا لن �سكن �� ـ « شكر�
هو خ�� من هذا فلسوف ن�لف بهذا ال�عوض األب�ض.. إنه �ط��

� الشمس والمطر... إنه �عرف الغا�ة �لها من الداخل
ا و�� �ع�د�

والخارج..»
قال ال�عوض األب�ض:

ـ  « لدينا زوجة له.. ع� �عد مائة خطوة من خطـوات ال��� من
ة من عنب الثعلب.. � ب�تها، ع� شج��

ة �� هنا توجد قوقعة صغ��
وج ل�نها موجودة ع� �عد مائة � ا من أن ت�� إنها وح�دة وأ��� سن�

« � خطوة من خطوات ال���
قال العجوزان:

دوك) �املة و�� ال - « حسن.. دعها تأت له.. إن لد�ه غا�ة (ب��
ة.. » تملك إال شج��

هكذا ذهب ال�عوض والتقط اآل�سة قوقعة. استغرق وصولها
ا، ل�ن �ان من الجم�ل أن ترى أنها من نفس الفص�لة. أسبوع�

وهكذا تم االحتفال �الزفاف. وأضاءت ست د�دان أرض نفسها
ا ألن العجوز�ن لم ا جـد� قدر ما استطاعت. و�ان الحفل هادئ��
يتحمال ال�ث�� من الصخب، إال أن الس�دة قوقعة ألقت خط�ة
ا.. وقدم جم�لة. لم �ستطع األب قوقع أن يت�لم ألنـه كـان متأثر�
� العالم،

ا، ثم قال لهما إن هذە الغا�ة أجمـل شـيء ��
�
اث لهما م��

و�نهما لـو تزوجا وت�اثرا ألمكن ألطفالهمـا أن �دخلـوا ب�ت الع��ة
� أط�ـاق فض�ة. �عد هذە الخط�ة

ح�ث �سلقون و�وضعون ��
� ح�م زحف العجـوزان إ� ب�تهمـا ولـم �خرجا. لقد ناما ع� ح��
الشا�ان الغا�ة و�انت لهمـا ذر�ة عظ�مة ل�نهما لم �سلقا.. ولم
.. من هذا اس�نتجا أن ب�ت الع��ة تهاوى � طبق ف��

يوضعا ��
ضا أن األمر ى انقرض ولم �جادل أحد لذا اف�� وأن الج�س ال���

كذلك.
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ب األوراق ل�حدث صوت الطبول من أجلهما، إن المطر ���
ا من أجلهما.. و�انا

�
دوك) لون والشمس �سطع لتكسب غا�ة (ال��

ا ألنها �انت كذلك ا.. �انت �ل األ�ة سع�دة جد� سع�دين جـد�
ا. حق�

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قصــة أم
ها مكت��ة خائفة عل�ه من المـوت� �ان جلست األم مع صغ��
� وهن مـن آن آلخر،

ا، وعيناە مغلقتان و�ان �جذب نفسه �� شاح��
ا �أنما هو ي�نهد.. فراحت األم ا عم�ق� � آلخر �أخذ شه�ق� ومن ح��

. تنظر �أ� إ� المخلوق الصغ��
ثم دوت طرقة ع� ال�اب. ومنه دخل رجل عجوز فق�� �لتف
�غطاء ظهـر جـواد ألنه ي�عث الدفء، و�ان الرجـل �حاجة إل�ه
ء خارج األبواب �ان �

ألن هذا �ان موسم الشتاء ال�ارد. �ل ��
مغ� �الثلج والجل�د وه�ت ال��ـح ح�� توشك أن تمزق

الوجوە..
ا ونام الطفل للحظة، نهضت المرأة وص�ت إذ ارتجف الرجل برد�
� وعاء ووضعته ع� الموقد لتدفئـه.. جلس

اب �� �عض ال��
ها وهو العجوز وهز المهد، فجلست المرأة تتفحص صغ��

ة. �سحب أنفاسه �قوة. ورفعت �دە الصغ��
قالت للرجل:

� لن أستطيع إنقاذە؟ إن الرب س��ق�ه �� » ـ  « هل تحسب��
�ان العجـوز هـو المـوت ذاتـه، وقد هز رأسه �شـ�ل غ��ـب �مـا
مـعنـاە نعم أو ال. فنظرت المرأة إ� حجرهـا وجرى الدمع ع�
خديها.. ثقل رأسها ف�� لم تغلق عي�يها منذ ثالثة أ�ام.. اآلن

ا.  وارتجفت برد�
ٌ
نامت ل�ن للحظـة �عدها اس��قظت مجفلة

قالت:
ـ « ما هذا؟ »

� �ل اتجاە ل�ن العجوز �ان قد رحل. و�ان طفلها قد
ونظرت ��

� الركن
رحل كذلك.. لقد أخذە معه� وراحت الساعة العت�قة ��
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تطن وتطن.. سقط جزء ثق�ل منها ع� األرض فتوقفت.
ها. لها ت�خ مناد�ة صغ�� � جرت األم ال�ا�سة خارج م��

� ث�اب سود ط��لة وقالت:
هناك وسط الجل�د جلست امرأة ��

.. � غرفتك، وقد رأيته �جرى مع طفلك الصغ��
ـ « �ان الموت ��

ا ما أخذ� » إنه أ�ع من ال��ــــح وهو ال �ع�د أ�د�
قالت األم:

� أي ط��ق ذهب.. قو� � الط��ق وسوف
ـ  « فقط قو�� �� ��

أجدە� »
قالت المرأة ذات الث�اب السود:

�
� �ل األغا�� ك �جب أن ت�شـدي�� ـ  أنا أعرف.. ل�ن ق�ل أن أخ��

� غن�تها لطفلك.. أنا أحبها.. أنا الل�ل ولقد سمعتها من ق�ل ال��
« � � � عي��ك وأنت تغن��

ولمحت الدمع ��
قالت األم:

.. �جب أن أجد � ا.. ل�ن ال توقفي�� ا.. جم�ع� ـ « سأغنيها جم�ع�
« � طف��

ا.. مـن ثـم صفقـت األم ب�ديهـا وغنت ل�ن الل�ـل وقـف صامت�
ال�ث�� ومعه ال�ث�� من الدم�ع.. ثم قال الل�ل:

ا إ� غا�ات الصن��ر المظلمـة.. هنـاك رأ�ت ـ  « اتج� �مين�
الموت �ذهب مع طفلك.. »

� قلـب الغـا�ة، ولم تعد تعرف أ�ـن تذهب..
تقاطعت الطرق ��

هناك وقفت شجرة شـوك ال تجد عليها ورقة وال زهرة، و�ان هذا
ا لذا �انت هناك رقائق ثلج ع� غصونها. الشتاء �ارد�

قالت األم:
؟ » ـ  « ألم ترى الموت �مر من هنا مع طف��

قالت شجرة الشوك:
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.. أنا � ك أي ط��ق سلك مـا لـم تدفئـي قل�� ـ  « ��.. ل�ن لن أخ��
د وسوف أص�� قالب ثلج! » أموت من ال��

ضمت األم شجرة الشوك إ� صدرها �قوة، حتـى ت�عث فيها
ة ل�ن ق الشوك لحمهـا فسـال الـدم �قطرات كب�� الدفء.. واخ��
ا طازجـة، ون�تت منها األزهار. � ا خ��

�
شجرة الشـوك أن�تت أوراق

تها شجرة الشوك ا مـن ثـم أخ�� كـان قلـب األم الح��نـة دافئ��
�الط��ق.

ة، ح�ث لم �كـن قـارب وال سفينة.. �انت ة كب�� وصلت إ� �ح��
� لحملها.. ولـم تكن ضحلة �ما

متجمدة �ال�امل ل�س �ما �ك��
ة.. �ان هذا ب ال�ح�� � لخوضها.. من ثم ركعت ل���

�ك��
ى ل�ن األم الح��نة توقعت معجزة برغم  �ال�س�ة ل���

ً
مستح��

هذا.
قالت و�� ت��:

؟ » جع طف�� ـ « أوە.. ما الذي لن أعط�ه �� أس��
� ة ح�� صارتا لؤلؤت�� � ال�ح��

.. غاصت عيناها �� و�كت أ���
.. ل�ن الماء حملهما ألع�.. ووجدت المرأة أنها تط�� � ثمي�ت��

فوق األمواج إ� الجانب اآلخر ح�ث �ان ب�ت غ��ـب ع��ض ال
.. ا �الغا�ـات وال�هوف، أم أنه مب��  مليئ�

ً
�عـرف المـرء إن كـان ج�ـ�

ل�ن ال�ا�سة لم ترە ألن عي�يها تلفتا من ال��اء.
و�ساءلت:

؟ » ـ  « أين أجد الموت الذي اختطف طف��
قالت الحانوت�ة العجوز الم�لفة برعا�ة ص��ة ن�اتات الموت:

ـ « لم �أت �عد.. ك�ف وصلت هنا ومن ساعدك؟ »
قالت:

� مثله.. أين � ألرجو أن ترحمي�� � هللا.. إنه رح�م و�ن��
ـ « ساعد��

؟ » أجد طف��
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�
قالت العجوز:

ة هذە الل�لة.. ـ  « ال أعـرف.. لقد ذ�لت زهور وأشجار كث��
� أن �ل إ�سان له ن�تة عمرە، س�عود الموت ل�ع�د زرعها.. تعرف��
وهذە الن�اتات لهـا قلـوب ت��ض.. ا�ح�� عن قلب طفلك ل��ما

تك �مـا �جب أن تعرف�ه؟ » � لو أخ�� عرفته.. ل�ن ماذا تعطين��
قالت األم الح��نة:

� سأذهب لنها�ة العالم مـن أجلك� » ء.. ل��� �
ـ  « ل�س لدى ��
قالت العجوز:

� شعرك
ء هناك.. ل�ن بوسعك إعطـا�� �

ـ  « ال.. ل�س لدى ��
 منه،

ً
� شعری األب�ض �د� األسود الط��ل.. أنا أح�ه� سوف تنال��

و�� ل�ست صفقة خا�ة.. »
قالت:

ء آخر أه�ه لك؟ » �
ـ  « هل من ��

وأعطتها شعرها األسود الجم�ل وأخذت شـعر المـرأة األب�ض
�الثلج.

هكذا دخلتا ص��ة ن�اتات الموت ح�ث تنمو الن�اتات �ش�ل
غ��ب ع� �عضها.. هناك �انت ن�اتات الحدق�ة تقف تحت
أجراس زجاج�ة، وهناك ن�ات عود الصل�ب سم�ك الساق،
وكث�� من ن�اتات الماء.. �عضها ن�� و�عضها نصف م��ض.
� تلتف ع� �عضها.. ثـم كـانت أشجار نخ�ـل جم�لة �انت الثعاب��
و�لوط ون�ات أذن الحمل.. �ل زهرة و�ل ن�ات �ان له اسمه..
�ة.. ما زال القلب ال�شـرى �ع�ش.. هذا �ل منها �انت ح�اة ���

� (ج��نالند).. إلخ..
� وذاك �� � الص��

��
دنت األم المذعورة من الن�اتات فسمعت صوت دقـات القلب

� عرفت قلب ابنها. � المالي�� ى، ومن ب�� ال���
صاحت:
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ـ  « هذا هو� »
ومدت �ديها إ� زعفرانة م��ضة معلقة إ� جنب.

قالت العجوز:
ـ  « ال تلم� الزهرة� ل�ن ق�� هنا، وحينما �عود المـوت ـ وأنا
ء �

� ال�� �انتظارە - ال تدع�ه �قطـف الزهرة. هدد�ـه �ـأنك ستفعل��
ذاته �األخ��ات� سوف �خاف� إنـه مسئول عنها وال �سمح ألحد

�قطفها ما لم �أمر هو �ذلك.. »
فجأة ه�ت ر�ــــح �اردة فعرفت األم ال�ف�فة أن الموت قد جاء.

قال:
؟ » � ـ  « ك�ف جئت هنا؟ وك�ف س�قت��

قالت:
ـ  « أنا أم.. »

ة، ل�نها اعت�ت � إ� الزهرة الصغ�� مد الموت �د�ه الط��لت��
.. وقال لها: � � �ديها فسقطتا عاجزت��

�د�ه.. نفخ ��
« .. ء �� �

ـ  « ال �مكنك عمل ��
ـ  « الرب �ستطيع.. »

� � غرة مدت �دها وأمسكت بزهرت�� ا.. ثم ع� ح�� � و�كت كث��
� وصاحت: جم�لت��

.. ألن�� �ا�سة� » � � الزهرت�� - « سأمزق هات��
صاح الموت:

� إنك تعسة.. ل�نك ت��دين جعل ـ  « ال تلمسيهما� أنت تقول��
« ! � � تعست�� � أخرت�� أم��

ـ « أم أخرى� »
.. � قالتها ثم أطلقت الزهرت��

قال الموت:
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ة.. لـم أعلم أنها ـ  « إل�ك عينك ثان�ة.. لقد ان�شلتها من ال�ح��
ا من ذي ق�ل. انظرى إلـى ال�ـ��

�
لك.. خذيهما. إنها اآلن أ��� لمعان

� اللت�ـن عدلـت عـن ك �اسـم الزهرت�� العم�قـة �ق��ـك.. سأخ��
� ما كنت قطفهمـا، ولسـوف ت��ـن ح�اتيهما.. وسوف تعرف��

ستدم��ن.. »
� نعمـة لل��� ، فرأت ك�ف صارت إحدى الزهرت�� نظرت إ� الب��

ا ا وشقاًء ورع�� وسعادة تمأل �ل م�ان، وك�ـف صـارت األخرى ألم�
ا.. د� و���

قال الموت:
- « �لتاهما إرادة هللا.. »

سألته:
- « أيتهما الزهرة السع�دة وأيتهما الزهرة تعسة الحظ؟ »

قال الموت:
ك أن إحداهما �انت � أخ�� ك �ه.. ل�ن دعي�� ـ  « هذا لن أخ��
تمثل مستق�ل ابنك.. إن هذە الزهرة هـي ابنـك وأنـت رأ�ت

مستق�له! »
� رعب:

�خت ��
ىء من �ل هذە التعاسة� � ال�� � ارحم اب�� ؟ قل �� ـ « أيهما طف��

� ا�س �ل ما فعلته� » خذە معك.. ا�س دمو��
قال الموت:

ـ « ال أفهمك.. هل ت��دين استعادة طفلك أم آخذە إ� هناك
؟ » � ح�ث ال تعرف��

ا وسقطت ع� ركب�يها، ودعت هللا: �ت األم كفيها مع� ��
ـ « إن إرادتك �� األ��� ح�مة �ا هللا� فلتكن مش�ئتك� »

� حجرها، مـن ثـم أخـذ المـوت طفلهـا وانطلق إ�
وحنت رأسـها ��
عالم مجهول.
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ـاز
ّ
الضفدع القف

قرر برغوث ونطاط غ�ط وضفدع قفاز أن يروا أيهم �قفز أع�،
ى االحتفـال. �انوا ولهذا دعوا العالم �لـه وكـل شـخص آخـر ل��

� الحجرة.
ا �� قفاز�ن مشهور�ن �مـا �قـول الجم�ـع إذ التقوا مع�

قال الملك:
ە.. إذ ل�س من المس� أال � لمن ي�ب أع� من غ�� ـ « سأقدم ابن��

تكون هناك م�افأة للقفز.. »
. �ان لـه أسلوب �ـارع وقـد انح�� � غوث أول الواثب�� �ان ال��

 كـان فـي عروقه، وقد
ً

، ألن دًمـا ن��ـ� � للمشاهدين ع� الجانب��
. اعتاد مجتمعات ال��� وهذا له تأث�� كب��

ا ا وارتـدى ز�� ثم جاء نطاط الحقل.. �ان أثقل ل�نه �ان متأنق�
أخ�� �مل�ه منذ م�الدە، وقال إنه ي�ت�� إ� أ�ة م��ة ع��قة،
ء عظ�م. المش�لة � �شأ فيها �ان ُينظر له ک�� � الدار ال��

و�نه ��
� ب�ت من الورق المقوى

 من الحقل ووضع ��
ً

�� أنه جلب حا�
� مـن ورق اللعب �ح�ث �انت الصور ارتفاعه ثالثة طوابق. ب��

تتجه للداخل. وقد اقتطعت النوافذ من جسم (مل�ة القلوب).
قـال:

� ظلت ـ « أنا أغ�� �صوت حسن.. والستة عشـر نطاط حقل ال��
ا مـن ورق اللعب، تصفر منذ طفولتها، لم ينل واحد منها ب�ت��

« .. وقد هزلت �س�ب غ�ظها لسماع صو��
غوث ونطاط الحقـل نفسيهما، واعتقـد �الهما أن هكذا قدم ال��

ة. لد�ه الحق للزواج �األم��
ا ل�ن الناس قـدروا أنـه �طمـح لما هو لم �قل الضفدع القفاز ش�ئ�
ف �أن الضفدع ، وحينما �شممه �لب األ�ة �أنفه اع�� أ���
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القفاز من أ�ة ك��مة.
أما المس�شار العجوز فقـال إن الضفدع عراف موهوب ألنك
ا �ستطيع إذا رأ�ت ظهرە أن تعرف إن �ان الطقـس س�كون س�ئ�
.. وهذا ما ال تجدە ح�� ع� ظهـر الرجل الذي �كتب

ً
أم معتد�

التق��م ذاته.
ا: قال الملك متعج��

� مع ذلك.. » ا.. ل�ن �� رأ�� ـ  « لن أقول ش�ئ�
ا لم ا ح�� إن أحد� غوث عال�� اآلن جاء وقت االمتحان، ووثب ال��

ا. ير أين ذهب، وحسبوا أنه لم ي�ب قـط.. كـان هـذا مهين�
� وجه

وثب نطاط الحقل نصف هذە المسافة، ل�نـه وثب ��
الملك الذي وصف ما حدث �أنه ت�ف غ�� مهذب.

 شارد الذهن، ح��
ً

ا ط��� ا وقت� وقف الضفدع النطاط سا�ن�
اعتقد ال�ل أنه لن ي�ب.

قال �لب األ�ة:
ا.. » ـ  « فقط آمل أنه ل�س م��ض�

� �انت ة ال�� هنا.. بوب� بوث�ة جان��ة صار ع� حجر األم��
. ا ع� مقعد ذه�� تجلس ق����

هنا قال الملك:
.. لذا أعت�� هذە أع� قفزة � ء أعلـى مـن ابن�� �

ـ  « ل�س من ��
حدثت.. إن المرء �جب أن ي�دى حسن الفهم، وقد أظهر

ا.. إنه شجاع مثقف.. » الضفدع أنه �فهم حق�
ة. هكذا فاز �األم��

غوث: قال ال��
� ـ « األمر عندي س�ان.. لقد فاز الضفدع القفاز ر�ما.. إال أن��

� هذا العالم..
� قلما �ل�� جائزته �� ا، ل�ن التم�� كنت األع� وث��
� الحسن.. » الناس ال تنظر إال إ� المظهر الخار��
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�
غوث ال�الد ل�عمل مع األجانب.. و�قال إنـه قتل. ثم غادر ال��

�
اء وفكـر �� � الخارج ع� ضفة خ��

وجلس نطاط الحقل ��
شئون الدن�ا. ثم قال:

ء.. هذا ما يهتم �ه �
ـ  « نعم. إن المظهر الحسـن هـو كـل ��

الناس..»
� ر�ما تكون � أغن�تـه الح��نـة التـي منهـا عرفنـا قصتـه وال�� و�دأ �غ��

. ا برغم أنها موجودة هنـا وقـد ط�عت �الح�� �اذ�ة تمام�
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شجرة الـورد
د. �ان قد خ�ج وقدماە � صغ�� أص�ب �ال�� ذات مرة عاش ص��
ا.

�
ا ال �عرف الس�ب ألن الطقس �ان جاف مبتلتان برغم أن أحد�

لذا نزعت أمـه ث�ا�ـه ووضعتـه فـي الفـراش وجل�ت إناء الشاي
� هذە اللحظة جاء العجوز اللط�ف الذي

ا منه. �� لتعد له �عض�
وج ولم يرزق � ا.. ألنه لم ي�� � الطابق العلوي وح�د�

�ع�ش ��
ا، وكـان �عـرف ال�ث�� ا جم� �أطفال.. ل�نه �ان �حب األطفال ح��

من القصـص الخ�ال�ـة الممتعة.
: � قالت أم الص��

ب الشاي.. و�عدها قد �سمع قصة خ�ال�ة.. » ـ  « ا��
قال العجوز:

ـ  « ل�ت عندى الجد�د ألحك�ه.. ل�ن ك�ف �لل الص�� قدم�ه؟
«

قالت األم:
ـ  « هذا هو ما ال �ستطيع أحد فهمه.. »

: � سأل الص��
ـ  « هل سأسمع قصة خ�ال�ة؟ »

� أر�د أن أعرف عمق المزراب .. ألن�� � ت�� ـ « نعم.. ل�ن لو أخ��
� الشارع وأنت ذاهب إ� المدرسة.. »

ە �� الذي تع��
قال الطفل:

�
� ذي العنق.. ل�ن �عدها ال�د أن أنزل ��

- « �صل الرتفاع حذا��
حفرة عم�قة.. »

قال العجوز:
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ك �قصة ل�ن ـ  « هلم� من هنا ابتلت قدماك� اآلن �جب أن أخ��
ل�ست عندى قصص أخرى.. »

: قال الص��
ا.. تقول أ�� إن كـل مـا تنظر له - « �مكن أن تؤلف واحدة فور�
� �ل

�مكن أن �ص�� قصة.. و�نك �ستطيع العثور ع� قصة ��
ء.. » �

��
ـ  « نعم.. ل�ن هذە القصص ال تصلح.. القصص الج�دة توجد
من تلقاء نفسها.. إنهـا تـدق ع� جب�نـي وتقول: ها نحن أوالء! »

: � سأله الص��
ا؟ » ـ  « ألن تدق قصة ق����

اد وص�ت � ال��
فضحكت أمه ووضعت �عض أوراق الورود ��

فوقها الماء المغ�.
ا� » ـ « أرجوك أن تقول �� ش�ئ�

قال الرجل:
- « فقط لو أن القصص الخ�ال�ـة تـأ�� برضاها، ل�نها مغرورة
� براد

� هناك واحدة �� متعجرفة.. ل�ن لحظة� وجدتها� أصغ ��
الشاي� »

� إ� براد الشاي.. ارتفع الغطاء أ�ـ�� فأ��� و�دت نظر الص��
� �ل

ة، وخرجت منها أغصـان راحـت تن��� �� الورود ب�ضاء ن��
جانب وتنمو.. �انت شجرة ورد جم�لة رائعة وقـد أزاحت
ة �انـت ها� و�ا للرائحـة� ووسـط الشج�� ا. ما أن�� الستائر جان��
امـرأة عجـوز ودود فـي ثـوب غ��ب. كـان أخضـر كـأوراق الشـجرة
ة، ح�� ال �ستطيع معرفة هل �� وطـرزت عل�ـه زهور كب��

طب�ع�ـة أم مرسومة.
: � سأل الص��

ـ « ما اسم هذە المرأة؟ »
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قال العجوز:
ـ  « اإلغ��ق والرومان �طلقون عليها (در�اد)13 ل�ننا ال نفهم
� األ�واخ الجد�ـدة �14طلقون عليها

هذا.. الذين �ع�شون ��
(الم���ـة العجـوز).. وهـي مـن �ـجـب أن تهتم �ه.. واآلن أصغ

وانظر إ� شجرة الزهور..
�
»هناك أشجار مماثلة موجودة قرب األ�واخ الجد�دة تنمـو ��

، وتحتها جلس عصـر �ـوم عجـوزان ينعمان فناء تعس صغ��
�أروع ضوء شمس.. �حار عجـوز عجوز.. وزوجتـه العجوز

العجوز..
� كـان ألحفادهما أوالد.. وسوف �حتفالن ق��ً�ـا �ـالع�د الخمس��

لزواجهما.. ل�نهما عجزا عن تذكر التار�ــــخ.. نظرت الجدة
� الشجرة وقالت:

� تع�ش �� العجوز ال��
ـ « أنا أعرف التار�ــــخ.. »

� �األسفل لم �سمعاها ألنهما �انا يت�لمان � الجالس�� ل�ن الزوج��
عن زمن ماض.

قال ال�حار العجوز:
ا؟ ك�ـف كنا نلعب �ن جـد� ـ  « نعم.. أال تتذك��ن عندما كنا صغ��

ونركض؟ �ان هذا الفناء ذاته.. وقد صنعنا حد�قة هنا.. »
قالت زوجته العجوز:

ا.. لقد سقينا عقـل الن�ـات و�انت ـ  « ��.. أتذكر هذا ج�د�
، ثم واحدة منها شجرة ورد.. وقد خرجت منها أغصان خ��
.. � � نجلس تحتها نحن الش�خ�� نمت منها الشجرة العمالقة ال��

«
قال:
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� � الركن كـان دلـو مـاء كنت أجعل قوار��
- « أ��د.. وهناك ��

ة �سبح ف�ه.. » الصغ��
: قالت ��

ا. ثم عمدنا.. لقد  ذهبنا للمدرسة لنتعلـم شـيئ�
ً

ا.. ل�ن أو� ـ  « حق�
ج المستدير ح�ث وقفنا ننظر إ� ا إ� ال�� �كينا، ل�نا ذهبنا ع��
ج) ح�ث �ان الملك والمل�ة (ك��نهاجن)، ثم إ� (فردر�كسب��

� قار�ــهما الرائع.. »
ي�حران ��

� ج��ت رحالت أفضل من هذە �عد ذلك.. » ـ  « ل���
قالت:

ـ « نعم.. ول�م من مرة �ك�ت من أجلك.. حس�تك مـت ورحلت،
� قاع المح�ط. �م من ل�لة صحوت فيها ألرى ما

أو أنك ترقد ��
ا ل�نـك لم تأت � ت كث�� ت.. وقد تغ�� إذا �انت ال��ــــح قد تغ��
، و�ان

ً
قط.. أذكر ذات ل�لة �ان المطر ينهمر فيها سيو�

الالجئون �قفون ع� أبواب الب�ت الذي كنت أؤدى ف�ـه
� رسالة.. �انت منك�

�د وأعطا�� الخدمة.. هنا جاء سا�� ال��
� أرض دفيئة

فتحتها وقرأت.. �ك�ت وضحكت� فيهـا قرأت أنك ��
.. ال�د أنها أرض م�اركـة� وحك�ت � � ح�ث تنمو أشجار ال��
ء والمطر ينهمر. هنا جاء شخص �

.. قرأت �ل �� ال�ث��
« .. احتضن��

ا.. � ـ  « نعم.. ل�نك وجهت له ل�مة ع� أذنه ح�� أصـدرت صف��
«

ـ  « لم أعرف أن هذا أنت.. لقد وصلـت مـع خطـا�ك، وكنت
ا وما زلت.. حول عنقك �ان مند�ل أصفـر ط��ل.. ا جد� وس�م�

ا� » ا أن�ق� وق�عة جد�دة.. كنت ج��ئ�
قال لها:
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- « �عدها تزوجنا.. هل تذك��ن؟؟ ورزقنا �أول طفل لنا ثم
) و(ك��س��ان).. » (ماري) و(ن�كوالس) و(بي��

، وكنا نل�� الحب من � م��  مح��
ً

وا رجا� وا ل�ص�� ـ « نعم وقد ك��
�ل اتجاە. »

- « وأطفالهم رزقوا �أطفال.. »
ـ  « نعم.. هم أحفادنا.. �لهم قوة وعاف�ة.. »

ـ  « اليوم �الذات هو الذكرى الخمسون للزواج.. »
� ألصقـت رأسها ة �انت من الجدة العجوز ال�� هذە الع�ارة األخ��
هما بهذا. ت�ادال ، فحس�ا أن الجار هو من أخ�� � � االثن�� ب��
النظرات ثم أمسك كـل ب�ـد رف�قـه.. �عد قل�ـل جـاء أطفالهما
وأحفادهما، ألنهم �انوا �عرفون أن هذە ذكـرى الزواج الخمسون.
� الشمس الموشكة

أرسلت شجرة الـورد رائحة عط��ـة ق��ة ��
� ف�د�ا متوردي ع� الغروب. سقطت أشعتها ع� وج�� الزوج��
ا ا رائع�� الخدين. ورقص أصغر األحفاد حولهما، وأعلن أن ش�ئ�
ا بوج�ة من ال�طاطس سـيتم الل�لـة.. سوف �ظفرون جم�ع�

الساخنة. هزت الجدة رأسها وصاح الزوج: مر�� »
� الذي �ان �ص�� لهذە القصة: قال الص��

ـ  « ل�ن هذە ل�ست قصة خ�ال�ة.. »
قال الراوي:

- « األسا�� هنا أن تفهمها.. فل�سأل الجدة.. »
قالت الم���ة:

- « ل�ست قصة خ�ال�ة.. إنها حق�قة.. أفضل القصـص الخ�ال�ة
�شأت من الحقائق.. ولـو لـم �كـن ذلـك كذلك لمـا نمت شجرة

الورد هذە من براد الشاي.. »
ثم رفعت الصغ�� من الفراش ووضعته ع� صدرها، والتفت
�
� مسكن ��

ًحولها أغصان شجرة الورد المفعمة �الورود. جلسا ��
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� �
� وفجأة صارت الم���ة ً

الهواء، فحلق بهما.. �ان هذا جم��
العجوز عذراء جم�لة شا�ة، ل�ن ث��ــها ظـل ذات الثوب األخ��

� شعرها
بزهورە الب�ض. ع� صدرها �انت زهـرة حق�ق�ة و��

� تحب المتم�ج إ�ل�ل من زهور. �انت عيناها زرقاو�ن جم�لت��
� السن ذاتها

.. كـان �الهما �� النظر إليهما، وقد ق�لت الف��
� الحد�قة

� �د مش�ا إ� التكعي�ة ��
ا �� ء ذاته. �د� �

و�شعران �ال��
�ن الجم�لة. قرب الممر �انت عصا األب م��وطة ف�دت للصغ��
اق �أنهـا ح�ـة. ما إن مروا �جوارها حتـى تحـول مق�ضها ال��
المستدير إلـى رأس حصـان �صهل، ومعرفة سوداء ط��لة تتطاير
� ال�س�م، ومنهـا خرجت أر�ــع أقدام رق�قة ل�نها ق��ـة. �ان

��
� الزقاق.

ا، ومعه انطلقوا يركضون ��  ق���
ً

الحيوان جم��
: � وصاح الص��

� كنا فيها � ننطلق نحـو القلعة ال��
ً

- « مر��� نحن ننطلق أم�ا�
« � �

العام الما��
� ـ �ما وانطلقوا ع�� الم�ج المعشوشب، ب�نما العذراء الرق�قـة ال��

نعرف ـ ل�ست إال الم���ة العجوز تصيح:
� ال��ف.. أال ترى ب�ت المزرعة هنـاك؟ وهناك

ـ  « اآلن نحن ��
شجرة الورد جوارە.. والد�ك ين�ش األرض من أجل الدجاج..
� � اآلن نحـن قـرب ال�ن�سة.. إنها تقع هناك ب�� أنظر ك�ف ي��خ��

أشجار ال�لوط.. هذا هو دكـان الـحـداد ح�ث �شتعل النار..
وح�ـث الرجـال أنصاف العراة �دقون �مطارقهم ح�� يتطاير

ا�! » ا �ع�د� ر.. �ع�د� ال��
� حد�قة جان��ة، ورسما

ا.. �عد هذا لع�ا �� � �ل هذا حق� رأى الص��
عا براعم ورد من شعرها ثم � ة ع� األرض وان�� حد�قة صغ��
. � � زرعهـا العجـوزان حينمـا �انا طفل�� زرعاها، فنمت كتلك ال��
� طفولتهما ل�نهما لم

� ال�د �ما فعل العجوزان ��
مش�ا وال�د ��
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� �
ج).. لقد لفت العذراء ج المستدير أو (فردر�كسب�� �مش�ا إ� ال��

ا فـوق (الدانمرك) �لها. ذراعها حـول الص�ـي ثـم طـارا �ع�ـد�
�
جاء ال��يع فالص�ف، ثم جاء الخ��ف، وانعكسـت ألـف صورة ��

ا: « لن ت�� . و�انت الفتاة تتغ�� لـه دوم� � � الص�� قلب وعي��
ة.. » انهمـا كـانت رائحـة عذ�ة تفـ�ح من الشج�� هذا.. وط�لة ط��

قالت له:
� ال��يع� »

ـ  « الم�ان جم�ل هنا ��
ة.. ح�ث أعشاب � غا�ة من الزان �دأت تك�� �الخ��

ووقفا ��
(الودراف) ت�عث ع�قها عند أقدامهما.. والزهـور الحمر تتألق

ة. وسط الخ��
قالت له:

� الص�ف� »
ـ  « الم�ان جم�ل هنا ��

� شهدت زمن الفروس�ة الغابر، وح�ث وحلقت فوق القالع ال��
� م�اە القنال.. وح�ث �سبح

تنعكس الجدران الحمر والحصون ��
� الحقول �ان

ال�جع. اختلست النظر إ� األزقة الجان��ة و��
� الخنادق �انت الزهور الحمر والصفر

القمح يتم�ج �ال�حر. و��
ا، وفاحت � ا كب�� تنمـو. وعندمـا جـاء المساء ارتفع القمـر مستدير�

� المروج.
رائحة عذ�ة مـن أ�ـوام القش ��

قالت له:
� الخ��ف� »

ـ  « الم�ان جم�ل هنا ��
، وجاءت ال�الب وهنا ا��ست الغا�ة �اللون األحمر واألخ��
�ة تحلق فوق النصب تتواثب، وجاءت أ�اب من الطيور ال��
عة ب�ض. ا تغط�ه سفن ذات أ�� الحجرى.. �ان ال�حر أزرق غامق�
ا � قصص� وجاء ص��ة وعجـائز.. الص��ـة غنـوا ب�نما العجائز حك��
خ�ال�ـة. �انت تلك القصص تح� عن جن�ات الج�ال

.. � والعراف��
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قالت له:
� الشتاء� »

ـ « الم�ان جم�ل هنا ��
فتغطت األشجار �الثلج ف�دت كشعب مرجان�ة ب�ض.. وتهشـم
� السماء نجـم هـاو تـلـو آخـر..

الثلج تحت األقدام، و�دا ��
� ال��ف تعا� صوت

� الغرفة. و��
وأض�ئت شجرة ال���سماس ��

� غرفة الفالح، وهجم األطفال ع� ال�عـك المخبوز
ال�مان ��

ا. ح�� أفقر الص��ة قال: حديث�
� الشتاء� »

ـ « الم�ان جم�ل هنا ��
.. ً

نعم.. �ان جم��
ء وظلت شجرة الورد ت�عث عطرها، ونما �

وقد أرته الفتاة �ل ��
ى العالم �له. �ذهب إ� ا ولسوف �ذهب ل�� ، ل�ص�� شا�� � الص��
. ل�ن لحظة رح�له � � الحارة ح�ث تنمـو أشجار ال��

األرا��
أخذت الفتاة برعم وردة من صدرها وأعطتـه إ�اە لي�ق�ه معه.
� صفحات كتاب الصلوات. فإذا فتح ال�تـاب أثناء فوضعه ب��
سفرە كـان �فتحـه ح�ث توجـد الـوردة. و�لمـا نظـر لـهـا أ�ـ�� �لمـا
� صـارت أنضـر. �أنهـا نضـارة المروج الدانمرك�ة مجسدة، و���

ة تنظر له �عي�يها أوراق الوردة كـان �ـرى العذراء الصغ��
الزرقاو�ن.
همست:

� الشتاء والص�ف وال���ـع والخ��ف.. »
ـ « المكـان جم�ـل هنا ��

ثم حلقت ألف رؤ�ا أمام عي��ه..
ا.. وقد جلس مع ا عجوز� هكذا مرت أعوام عد�دة وقد صار ش�خ�
� ال�د �مـا فعل الجد

زوجته تحت الشجرة المزهرة. ال�د ��
. � األ�ام الخوا��

� األ�واخ الجد�دة.. وت�لما �ما فعال ��
والجدة ��

ة .. جلست العذراء الصغ�� � ت�لمـا عـن ذكرى زواجهما الخمسـ��
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� شعرها فوق الشجرة
� الزرقاو�ن و�راعـم الورد �� ذات العين��

وقالت:
- « اليوم هو الذكرى الخمسون.. »

� ال�دا�ة تألقتا
� ولثمتهما.. �� ثم من شعرها أخرجت وردت��

� � وضعتهما ع� رأ�� الش�خ�� �الفضة ثم �الذهب وح��
. هكذا جلسا �ملك ومل�ة تحت � تحولت �ل وردة إ� تاج ذه��
الشجرة العطرة، وح� الرجل لزوجتـه قصـة الم���ة العجـوز �ما
ا. وخ�ـل لـهمـا إنـهـا �ش�ه قصة ح�اتهما.. واألجزاء ُحك�ت له ص���

ا. � � راقت لهما كث�� ا �� ال�� � �انت أ��� شبه� ال��
قالت العذراء ع� الشجرة:

- « ال�عض �طلق ع�َّ (الم���ة العجوز) وال�عض �طلق ع�
� الحق�قة اس� هو (الذكرى).. أنا من �جلس

اسم (ر�اد).. ل�ن ��
.. أنا أتذكر و�وس� أن أح� � تك�� وتك�� � هذە الشجرة ال��

��
أش�اء.. ترى هل ما زالت لدى زهور �اق�ة؟ »

ا �ما � فتح العجـوز كتاب صلواته.. هناك �ان برعم الوردة ن��
وضع من ق�ل. وأغمض العجوزان عي�يهما و�انت تلك نها�ة

القصة.
� فراشه ولم �در إن �ان هـذا حلًمـا أم ال، أو ما إذا

�� � رقد الص��
�ان قد أص�� لقصـة. كـان �ـراد الشاي علـى المنضدة ل�ن لم
� ط��قه

تخ�ج منه شجرة ورد. والعجوز الذي �ان �ح�� �ان ��
للخروج من ال�اب وقد فعل..

: قال الص��
ـ « ما أروع هذا� أماە� لقد زرت ال�لدان الدافئة.. »

قالت أمه:
ـ  « كنت ألعتقد هذا لـو شـ��ت مثلك قدح�ـن مـن شـای الورد..

هذا �اف �� يرتاد المرء ال�لدان الدافئة.. »
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�
د. وقالت: � األغط�ة ب�ح�ام، ح�� ال ي��

ولفته ��
ا ب�نما أنا أجلس هنا أتناقش معه حول ا طي�� - « لقد نمت نوم�

هذە القصة.. هل �� قصة عاد�ة أم خ�ال�ة.. »
ـ « وأين الم���ة العجوز؟ »

قالت األم:
اد.. وقد تظل هناك.. » � ال��

ـ  « ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ال�طـة القب�حـة

� � ال��ف، وقد تكـوم القمـح الذه��
�� 

ً
ا جم�� �ان الطقس ص�ف��

والشوفان األخ�� وأعواد القـش فـي أ�ـوام فـي الم�ج ف�دت
ثر �اللغة � و��� جم�لة. اللقلق �م�� ع� ساق�ه الط��لت��

� ال��ف متعة �حق..
� تعلمهـا مـن أمـه. �ان الس�� �� الم��ة ال��

� �قعة مشمسة �ان ب�ت مزرعة جم�ـل جـوار نهر عميق،
و��

 �ستطيع
ً

دوك) عال�ة ح�� أن طف� ل نمت أوراق (ال�� � وجوار الم��
� هذا المخ�أ الم��ــــح جلست �طـة

االخت�اء تحت ورقة منها. و��
� عشها ترقـب أفراخهـا �فقسـون. �انت قد �دأت تمـل العمل�ة

��
� الخروج، ولـم �كـن يزورهـا أحـد، ألن

�� � ألن الصغار �انوا �طيئ��
� النهر ع� �سلق الضفة الزلقة،

ال�ـط كـان �فضـل الس�احة ��
ثرة.. دوك �غرض ال�� للجلوس معها تحت أوراق الب��

ة ثم أخرى لتقول: « ب�ب ومـن كـل ب�ضـة خرجت �طة صغ��
ا ب�ب »  قالت األم:  « كواك »، من ثم راح الصغار جم�ع�
�قولون « كواك »  مثلها، وراحوا ينظرون حولهم إ� أوراق

الشجرة العمالقة. سمحت لهم أمهم �النظر ألن اللون األخ��
. � مف�د للعين��

قال ال�ط الصغ�� وهو �قـارن العالم الواسع الذي خ�ج إل�ه
�الم�ان الضيق داخل الب�ضة:

ـ « ما أجمل العالم� »
قالت األم:

ـ  « هل تحسـبون هذا هو العالم �له؟ انتظروا ح�� تروا
الحد�قة.. إنها تمتد ح�� حقـل الخـورى، ل�نـي لـم أج� قط
ع� قطع هذە المسافة.. هل خ�ج الجميع؟ ال ل�س �عد.. ما
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زالت أ�ـ�� ب�ضـة لـم تفقس �عد، وأنـا قـد تع�ت.. ترى �م من
الوقت �لزمها؟ »

ـ  « ك�ف حالك؟ »
سألتها �طة عجوز جاءت ل��ارتها فقالت:

- « ب�ضة واحدة لم تفقس �عد.. ل�ن انظرى لهؤالء.. أل�سوا
أجمـل �ائنات �مكن أن ت��ــها؟ �شبهون أ�اهم �شـدة و�ن كنت

حانقة عل�ه ألنه لم �أت ل�سأل ع�� قط.. »
قالت ال�طة العجوز:

� أنهـا ب�ضـة
� لم تفقس.. ال شك لدى �� � أر الب�ضة ال�� ـ « دعي��

� �الرقاد ع� ب�ض كهذا.. و�ذلت
.. ذات مرة أغـرو�� د�ك رو��

� أر.. نعم.. إنها جهدي مع الذر�ة ل�نها ظلت تخـاف الماء.. دعي��
� واتركيهـا ح�ـث هـي واذه�ـي .. خذى نص�ح�� ب�ضة د�ك رو��

لتعلمـى األطفـال الس�احة.. »
ا ط��لـة فال فارق � سأرقد عليها.. لقد انتظرت أ�ام� ـ « أعتقد أن��

� الم��د من الوقت.. »
��

ـ  « �ما ت��دين.. »
.. « ب�ب � النها�ة فقست الب�ضـة وخ�ج منهـا كـائن صغ��

��
� دهشة وقالت:

ا.. وقد نظرت له ال�طـة �� ا قب�ح� � ب�ب».. �ان كب��
ا
�
ا د�� ا وال �ش�ه اآلخ��ن.. أ�ساءل إن �ان حق� - « إنه كب�� جد�

ى.. س�خذە للماء وأرى إن �ان س�سبح.. » ا.. س�� روم��
� اليوم التا�� �انت الشمس مبهجة، لذا أخذت األم أطفالها إ� 

��
الماء، ووث�ت ف�ه ثم صاحت:  « كواك كواك »، مـن ثـم وثب
ا تلو اآلخـر.. غطسـت الرءوس تحت الماء، ال�ط الصغ�� واحد�
اعة وأرجلـهـم تجـدف مـن ل�نهم ارتفعوا ثان�ة و�دءوا �س�حون ب��
تحت الماء، و�انت ال�طـة القب�حة �سبح معهم �السهولة ذاتها..

قالت األم:
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� استعمال قدم�ه..
ا. ما أبرعه �� ا روم��

�
ـ « آە.. إذن هو ل�س د��

ا لو نظـرت لـه �عنا�ـة.. كواك كواك� ا جد� � وهو ل�س قب�ح� إنه اب��
� تعالوا م� ألعرف�م لصفـوة مجتمع المزرعة.. ل�ن أ�قوا �قر��

ء خذوا الحذر من القط.. تذكروا أن تت�فوا �أدب �
وق�ل �ل ��

وأن تحنوا رءوس�م أمام ال��ار.. هذە ال�طة هناك �� أ�رمنا
� عروقها.. أال ترون العلم األحمـر

ا �جرى �� ا أس�ان�� ا.. إن دم� محتد�
ا � أل�ة �طة.. مع�� هذا أن أحد�

ف حق��� ا لقدمها؟ هـذا �� م��وط�
� المهذب.. ال�طة المهذ�ة ال ت�نـي

ال ي��د فقدها.. تعلموا الم��
� األصابع مثلما �فعل أبوها وتفعل أصـابع رجلها.. �ل تفتح ما ب��

أمها.. احنوا رءوس�م وقولوا: كواك.. »
فعل ال�ط �ما طل�ت ل�ن ال�طة الراق�ة قالت:

- « انظروا� هنا ساللة أخرى �أنما ل�س لدينا ما �كفـى منهم�
وما أغرب مظهر هذا.. ال ن��دە هنا� »

� عنقها.
ثم طارت وعضت ال�طة القب�حة ��

قالت األم:
ا� » ـ  « دع�ه.. إنه لم يؤذ أحد�

قالت ال�طة الحقود:
- »أجل.. ل�نه كب�� وقبيح.. لذا �جب إ�عادە.. »

ـ  « ل�نه مهذب و�سبح �ش�ل ممتاز.. أما عن حجمه فالس�ب
� الب�ضة أطول من الالزم.. »

أنه ظل ��
� خرجت ، ل�ن ال�طـة القب�حة ال�� � �دأ ال�ـط يندمـج مـع ال�ـاق��
متأخرة من الب�ضـة ظلت تتل�� السخ��ة وتدفـع وتعض.. ل�س

من ال�ط فقط �ل من �ل الدواجن.
ا� » - »إنه كب�� جد�

ا فقـد نفخ نفسه اطور� أما الد�ك الرو�� الذي �ان �عت�� نفسه إم��
اع، وطار نحو ال�ط وقد احمر رأسه غضً�ـا حـتـى لـم كسفينة ���
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ا �عد � الصغ�� ألين �ذهب.. لقـد ساءت حالته يوم� �ـدر المسك��
يوم. حتـى إخوتـه وأخواتـه لـم �عاملوە برقة، و�انوا �قولون له:

ـ  « أنت مخلوق قبيح.. ل�ت القط �ظفر �ك� »
� تطعم ال�ط وقالت أمه إنها تتم�� لو لم يولد. ح�� الفتاة ال��

ر�لته �حذائها.
قال لنفسه:

� ألن�� قبيح.. » ـ  « إنهم �خافون��
ا �ع�ش ف�ه �ط ا.. ح�� �لغ مس�نقع� وأغمض عي��ه وطار مبتعد�

ا.
�
ا محزون

�
برى.. هناك ق�� ل�لته منه�

ا � الص�اح صحا ال�ط فالتفوا حوله.. �ذل جهـدە ل�كون مهذ��
��

ل�ن ال�ط قال له:
� الزواج من

ـ « أنت شد�د القبح.. ل�ن هذا ال يهم ما لم ترغب ��
واحدة من أ�تنا.. »

� الزواج قط، ل�نـه فقـط أراد اإلذن �ال�قاء
� لم �فكر �� � �ا للمسك��

ب الماء من المس�نقع. �عد أ�ام جاءت إوزتان � األغصان و�� ب��
ا.. وقالت له واحدة منهما: � حق� تان إل�ه.. و�انتا وقحت�� صغ��

ـ « اسمع.. أنت قبيح إ� درجة أننا معجبتان �ك.. هال أت�ت
ا؟ هناك مس�نقع �ق��نـا سـوف تجـد �ـه ا مـهـاجر� معنـا وصـرت طـ�ـر�
ى الجم�ل، وهـي فرصتك لتظفر بزوجة برغم �عض اإلوز ال��

ق�حك.. »
بوب بوب�

، وتلـون الماء � � الهواء فسقطت اإلوزتان مي�ت��
دوى الصوت ��

ى من األحراش. جاء �الدم. بوب بوب� فحلق �ل اإلوز ال��
الصوت من �ل صوب ألن الص�ادين حا�وا المس�نقع
و�عضهم جلس ع� غصون األشجار.. وارتفع الدخـان األزرق

� حا�ته �الب الص�د. فوق المس�نقع ع� ح��
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ل�م أثاروا رعب ال�طة المسكينة� أخفت رأسها تحـت جناحها،
� � اللحظة ذاتها مر �لب عمالق أمامها.. �ان ف�اە مفتوح��

و��
ولسانه يتد� وعيناە تلمعان �ش�ل مخ�ف. �شمم ال�طة �أنفه

ثم واصل الركض دون أن �لمسها..
قالت ال�طة و�� ت�نهد:

« � � �القبح� ح�� ال�لب لم �ـرض �ـأن �عض��
ـ  « آە.. ما أسعد��

دد.. وقد وظلت ثابتة سا�نة تص�� ألصوات الطلقات ت��
انتظرت ساعات ط��لة ح�� �عدما ساد الهدوء؛ ألنها لم تج�
ا فرت من المس�نقع فقـط لتواجـه عاصفة � ع� الحركة. أخ��
عات�ة.. ظلت تقذفه، و�� ال تقدر ع� مقاومتها ح�� جاء
 ع� السقوط..

ً
ا �ا�ًسـا ي�دو آ�� � النها�ة �لغت كوخ�

المساء. ��
� م�انه هو أنه لم �قرر الجانب الذي �سقط عل�ه.

وما ي�ق�ه ��
جلست جوار ال�اب المغلق ترتجف من العاصفة.. ثم الحظ أن

ة تحت ال�اب �سمح له �الدخول. هناك فتحة كب��
� ال��خ امرأة وقط ودجاجة. �انت المرأة تطلق ع�

�ان �ع�ش ��
ا.. �ج�د رفـع ظهـرە و�فر ا حق� القط « اب�� ».. و�ان القط محب��
� اتجاە خطأ.. أما الدجاجة

ر من فرائه لو فركته �� و�طلق ال��
ا.. � و�ان ب�ضها طي�� ة الساق�� ف�انت قص��

� الص�اح ا��شفوا أمر الزائر فقر القط ونقت الدجاجـة. قالت
��

المرأة:
ـ  « ماذا هناك؟ »

� رأت ال�طة ا لـذا ح�� وتفحصت الغرفة ل�ن نظرهـا كـان ضع�ف�
ة �دينة وقالت: حس�تها �طة كب��

ا ألننـى أشت� ب�ض ـ  « �ا لـهـا مـن جـائزة� أرجو أال �كـون ذكـر�
ال�ط.. س�نتظر ونرى.. »
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� موضع االمتحان ثالثة أسابيع، ل�نها لم
لهذا وضعت ال�طة ��

ا: « نحن والعالم » �مع�� ت�ـض. وكـان القـط والمـرأة �قـوالن دوم�
ان نفسيهما نصـف العالم.. أنهما �انا �عت��

� الركن منخفضة المعن��ات حتـى جاء
هكذا جلست ال�طـة ��

� الماء ح�� إنها لم
� الس�احة ��

النهار. وشعرت برغ�ة عارمة ��
�ستطع إال أن تخ�� الدجاجة.

قالت الدجاجة:
� ـ  « �ا لها من فكرة سخ�فة.. ل�س لد�ك ما تعمل�ـن لـذا تض�ع��

� التخ�ـل.. لـو كـان بوسعك أن تقرى أو ت���� لذه�ت
الوقت ��

هذە األوهام.. »
ـ  « ل�نه شعور ممتع� »

.. اسأ�� القط فهو أح�م ح�ـوان عرفتـه.. اسأل�ه
ً

- « ممتع فع�
.. اسأ�� صاحب�نـا العجوز.. � إن كـان �حب أن �سبح ولـن أقـول رأ��

هل تحس�ينها تحب الس�احة أو تـدع الماء �مس رأسها؟ »
« .. � ـ « أنت ال تفهمين��

ـ  « أنا ال أفهمك؟ ومن �فهمك؟ هل أنت أب�ع من القط أو
� عن هذا �ا طفلة واحمدي اللـه علـى أننـا

العجوز؟ ك��
� غرفة دافئة �مكنك التعلم فيهـا؟

�� � استق�لناك هنا.. أال تع�ش��
ل�نك ثرثارة وصحبتك غ�� محب�ة.. لهذا أنصحك لمصلحتك أن

� أقرب وقت ممكن.. »
ت���� وتقرى �القط ��

قالت ال�طة:
ـ  « أظن أن ع� مواجهة العالم من جد�د.. »

- « نعم.. افع�� ذلك.. »
هكذا فارقت ال�طـة ال�ـ�خ، و�عان مـا وجـدت المـاء الذي
� الحيوانات تحاشتها. وجاء

�ستطيع الس�احة ف�ه، ل�ن �ا��
الخ��ف.. اصفرت األوراق ثم صارت �لون الذهب ثم جاء الشتاء
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ل�ط�� بها، ووقف الغراب ع� الشجر �صيح « كروك كروك »..
� منظرە لجعلك ترتجف.

�ك��
� لم تر ال�طة مثلها. ذات يوم جاء �ب من الطيور الجم�لة ال��
ا وقد راح يث�� أعناقه ب�نما ال��ـش الجم�ـل �ـتـألق �ان هذا �جع�
�لونـه األب�ـض. �انوا �فـردون أجنحتهـم و�طلقون ص�حة ثم

�حلقون نحو أقطار دافئة ع�� ال�حر.
� شعرت ال�طـة �شعور غ��ب وهـي تـرى هـذە الط�ـور الجم�لة ال��

ال تعرف اسمها.. وجدت نفسها ترفع رأسـها وتطلق ص�حة أثارت
ذعرها �� نفسها.. لقد شعرت نـحـو هذە الطيور �أغرب شعور

أحسته من ق�ل.
�ا للطائر التعس� �ان س�ق�ل ح�اته مع ال�ـط لـو أعطاە أد��

�شجيع.
د، وصـار عل�ه أن �سبح ب��ار فـي المـاء ل�منعه من ازداد ال��
التجمد، ل�ـن فـي كـل ل�لـة كـانت المسـاحة المخصصة للس�احة
� الماء و�دأ

� النها�ـة غل�ـه التعب فتوقف ��
تضيق وتضيق. ��

الثلج �ح�ط �ه.
� الص�اح مـر مـزارع ورأى مـا حـدث.. فهشم الثلـج �حذائه

��
ة للدار إ� زوجتـه. أعاد الدفء � وحمل ال�طـة الصغ�� الخش��
الح�اة لل�طة ل�ن حينما أراد األطفال اللعب معه خاف أن
� الغرفة. صفقت

�� � � و�ع�� الل�� � وعاء الل��
يؤذوە. طار فسقط ��

المرأة �كفيها فأفزعه هذا وطـار إ� برم�ل ال��د ثم إ� إناء
� صار بها� الدقيق. �ا للحالة ال��

صاح االطفال وضحكـوا وحاولوا اإلمساك �ه ل�نـه اسـتطاع
ا ففـر منـه المخلوق التعس فقط لیتواری الهـرب. �ان ال�اب موار��
� الشتاء

�� � � الثلـج. لو حك�ـت مـا مـر بهـذا المسك��
� األشجار �� ب��

�
القا�� لغمر�� األ�. ل�ـن ح�ـن انت� وجد نفسه ذات ر�يع ��
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� �
مس�نقع. شعر �الشمس الدافئة وسمع غناء ال�ل�ل. شعر

� السماء.
�جناح�ه �ك�س�ان قـوة وهو �حركهما و�رتفع ��

ة ق�ل أن �عرف ك�ف. �انت � حد�قة كب��
طار ح�� وجد نفسه ��

�
ء رائع الجمال �� �

� ذروة نضجها و�دا �ل ��
أشجار التفاح ��

ة ال��يع الم�كر. ن��
ومن أجمة ق���ة جاءت �جعات ب�ض �سبح فـوق المـاء األملس.

تذكرت ال�طة هذە الطيور الجم�لة وقالت لنفسها:
� - « سأسبح إ� هذە الطيور المل��ة ولسوف �قتلن�� ألن��
�
قب�حة.. ل�ن هذا ال يهم.. من األفضل أن �قتلننـي من أن ينقر��

� تطعم الدواجن.. » � الدجاج وتدفع�� الفتاة ال�� ��� ال�ط و���
س�حت نحو ال�جع فالتف حولها.. قالت لهم:

« .. - « اقتلن��
�
وغطست برأسها تحت الماء وانتظرت الموت.. ل�ن مـاذا رأت ��

صفحة الماء؟ لم تعد �طـة قب�حة منبوذة.. إنها �جعة رائعة
� مزرعة ألمر ال يناس�ه إن �ان قد

� الطائر �� �� الجمال.. أن ي��
خ�ج من ب�ضة �جعة. إنه اآلن م�ور ل�ل ما عاشه من حزن
ومعاناة، ألن هذا جعله �قـدر أ��� الجمـال المح�ط �ه. لقد سبح
هم، و�عد ال�جع حول القادم الجد�د ودغدغوا رأسه �مناق��
قل�ل وصل �عض األطفال إ� الحد�قة فراحوا �لقون �ال�عك

� الماء، وصاح أصغرهم:
والخرز ��

ـ  « انظروا� هناك واحدة جد�دة� »
وا آ�اءهم وقالوا: وجروا ل�خ��

ة السن.. » ـ  « ال�جعة الجد�دة �� األجمل.. جم�لة صغ��
شعرت ال�طـة �الخجـل فدارت رأسها تحت جناحها ألنها لم
تعرف ما تفعله.. �انت سع�دة ل�نهـا غ�ـر مغـرورة ع� اإلطالق..
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� العالم...
كـانت قب�حـة منبوذة واآلن �قولون إنهـا أجمـل طائر ��

هكذا رفعت رأسها وأطلقت �خـة:
ـ  « لم أتوقع هذە السعادة قط حينما كنت �طة قب�حة� »

 

هانز ك��س��ان أندرسن
(توار�ــــخ متفرقة)

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

اطور الجد�دة ث�اب اإلم��
مر�� الخناز�ر

األم�ـرة الحق�ق�ة
الحـذاء األحمر

ة �ائعة الثقاب الصغ��
الصـ�� الش��

ال�اقة المستعارة
� ��� شجرة ال��

أحـالم (تاك) الصغ��
الظــــــل

األسـرة السع�دة
قصــة أم

ـاز
ّ
الضفدع القف
شجرة الـورد

ال�طـة القب�حـة
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Notes

[←1]
� الحب و�ذا

� األساط�� اليونان�ة أن  « كي���د »  ـ هو إله الحب ـ إن ر� القلـب �سهم ذه�� وقع ��
��

رماە �سهم رصا�� كرە أول من يراە.
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[←2]
ا سم�ت (نيوز�لندا) �س�ة لها.. ز�الند أ��� جزر الدانمرك وفيها تقع العاصمة (ك��نهاجن).. ط�ع�
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[←3]
�طان�ة الغاز�ة � القوات ال�� ). وقعت معركة هناك عام 1807 ب�� � � �لدة ع� خليج (كيو��   كيو��
� الدنمرك�ة تعب�� (أن ترى

) �ش�ه �� � والج�ش الدنمر�� غ�� المنظم. وتعب�� (رؤ�ة دجاجة من كيو��
� كف�ك وترفعه! � أن تضم رأسه ب�� �ة، وهو ما �ع�� � � اإلنجل��

الطفل لندن) ��
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[←4]
.. نحات دنمر� شه��
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[←5]
� عهد الملك المذكور، ثم لم يبق منها إال ب�ج.

ال�لدة حق�ق�ة و�انت فيها قلعة عظ�مة ��
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[←6]ً
ا)، ألنهم �انوا ي�تظرون فيها ط��� مدينة ساحل�ة اعتاد المسافرون أن �طلقوا عليها (أ��� المدن ألقا��

اع السفن ال�خار�ة� ح�� تهب ر�ــــح موات�ة، و�ان هذا ق�ل اخ��
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[←7]
، وفيها �ان يوًمـا مـا كـانت رو�سلندە �� عاصمة الدائمـرك.. دفن فيهـا كـل مـلـوك الدانمرك القدا��

��� �جتمعون. أعضاء المجلس ال���
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[←8]
( ج) كـاتب ساخر دانمر� �ش�ه (مولي�� ات، (هول�� ة هادئة تح�ط بها الغا�ات وال�ح�� مدينة صغ��

� �شأ فيها مدرسة ألبناء الن�الء. عند الفر�سي��
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[←9]
ء الرق�ـق الجم�ل.. �

) ال�� � � لفظة (ماهوج�� � الدانمرك�ة العام�ة تع��
��
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[←10]
� م� روا�ة األستاذ فت� غانم

هناك قصة لل�اتب (بي�� شل�م�ل) اسمها (رجل �ال ظل).. عندنا ��
ا� ا ط�ع� (الرجل الذي فقد ظله) و�ن �ان موضوعها مختلف�
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[←11]
�ة، ل�نه مألوف لدى من �عرفون الفر�س�ة واأللمان�ة � � الع���ة واإلنجل��

الفارق ال يتضح ��
�ة؛ فالضم�� you �ستعمل عنـد � جم تق��ب الصـورة لقارئ اإلنجل�� والدانمرك�ـة.. إلخ.. وقد حاول الم��
. وعادة الدانمرك�ـن � � األصدقاء الحم�م�� وجـود �لفة وص�غة رسم�ة، أما الضم�� thou ف�ستعمل ب��
ا Thoubrothers أي أنهما لن �ستعمال الص�غة اب ثم �قررا أن �ص�� أن ي��ادل الصد�قان ال��

الرسم�ة ب�نهما �عد اليوم..
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[←12]
راجع الهامش السابق..
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[←13]
حور�ة الغا�ة.
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[←14]
صف من البيوت تخصص لل�حارة �� ك��نهاجن.
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة
، من منطلق � نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف،
�
ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� الذي �حتاج أ��� من غ��

�ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة
وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل

. طب���
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب
           العدد رقم (56)

 
 
 
 
 

الستار
 

�
�قلم: أجاثا ك��س��

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.
سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب

� مختلف صنوفه..
�� ، العال��

من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..
من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..

.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��
ق إ� الغرب.. ومن ال��

و�� الحضارة..
و�ل�ك..

�����
�� � �� ��

��
 .�
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�صعب ع� المرء أن �قدم للمرة األو� قصة
للقراء ال يرسمها الفنان األستاذ (إسماع�ل
ف ع� ت�س�قها األستاذ د�اب) وال ���
�
) �ما ينادونه �� (ص��� عبود) - عم (ص���

المؤسسة – خاصة أنها المرة األو� منذ
وضعت قد�� هنا، ل�ن هذە سنة الح�اة
حم هللا ولسوف، �ستمر أردنا أم لم نرد.. ل��
الفق�دين الع����ن و�رحمنا يوم �قول الرسام
� نف�� أن أرسم غالف قصة

الجد�د: �حز ��
لم �كتبها فالن أو فالن....
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المؤلف..

� كنت قد قررت اال أترجم أي عمل آخر لل�ات�ة (أجاثا ک��س��
�
�� ( �

Agatha Chris�e) �عدما ترجمت قصة (الغ��م الخ��
� أعتقد أن �ل حرف كت�ته المؤلفة قد ال�ت�ب رقم 38، ألن��

ترجم للع���ـة..
�طان�ة ) كعينة ألدب هذە ال�ات�ة ال�� فقط ترجمت (الغ��م الخ��
ا هـو الدكتـور (محمـد ا ع��ز� ا سور�� وا�تف�ت �ذلك. إال أن صد�ق�
� بتقد�م القصة الحال�ة ألهميتها، ح�ث فـراس صالح�ة) أقنع��
، � �موت فيها (بوارو) المخـ�� األسطوري ال�لج��� إنها القصة ال��
� لم أقرأهـا قط إنما قرأت ما كتب وقد اندهش لما عرف أن��
�
�د من سور�ا مع ما �� �ة �ال�� � عنها؛ لذا أرسل �� ال�سخة اإلنجل��

ا و�ن �انت ذلك من ت�لفة، وقد وجدت أن القصـة ممتعـة حق�
محزنة ذات جو مق�ض. ف�ما �عد وجدتها م�شورة ع� ش�كة

� هو: � موقع كندى أ�شأە طالب صي��
نت �� اإلن��

h�p: //www. cs. ualberta.
/ca/~xianchen/cnajs/curtain
�ة �املة ألشهر كتب � ا إنجل�� والموقع مهم ألنه �قدم نصوص�

..( � (ك��س��
من جد�د أ�رر شكري لمحمد فراس وأهد�ه هذا ال�ت�ب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
) أ�قونة � � ال�ت�ب السابق، تعت�� (أجاثا ك��س��

�ما قلت ��
، وقد احتلت بثقـة ذات الموضع الذي ب��طان�ة لألدب البول���

..(Doyle كونان دو�ل) احتله من ق�ل
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قصصها جديرة �حق أن تكتبهـا سـ�دة، ف�� خال�ة من الدم
، �

والعنف والجنـس ل�نهـا محشـوة �العقـل واالس�نتاج المنط��
� والقتلة.. إن قتلة � القصة مهذب راق ح�� السفاح��

و�ل من ��
ا � ها ذكـاًء وتح�� �ة وأ��� ) من أر�� العينات ال��� � (ك��س��
) �مع�� أنها ال وثقافة� و�� تع� من ق�مـة (ال�د) أو (الح��
ا �ال�عـد األد�ـي قـدر اهتمـامـهـا �ـ (ماذا س�حدث �عد � تهتم كث��
� هذا �ش�ه مواطنتها (داف�� دو مور��ه

هذا؟)، و�� ��
� هذە السلسلة 1. إال

� قا�لناهـا �� (Maurier du Daphne ال��
أنها لم تتخلص من الم�ل الف�كتوري القد�م لجعل الروا�ة
( � � هذا شأن (د�ك��

ا للشخص�ات الممتعة).. شأنها �� ا ث��� (معرض�
) وسواهما.. و(برون��

) مليون �سخة، و�لغات � �ة �اعت قصص (ك��س�� � �اإلنجل��
� المب�عات - فـي

ا آخر، فلم يتفوق عليها ��
�
أخرى �اعت مليون

. وعامـة ما زالت صورة المواطن ع�ها ـ إال اإلنج�ـل وشكسب��
و وهو �طالع � العالم �� الرجل الذي ي�تظر الم��

ي �� � اإلنجل��
ء آخر.. �

) �ارًهـا أن �قطـع اندماجه �� � روا�ة لـ (أجاثا ك��س��
�طان�ا، و��ل � (تورکوي) ب��

) عام ١٨٩٠ �� � ولدت (ك��س��
ة ولزمت الفراش مما جعلها � الواقع مرضت لف��

ال�تاب ال��ار ��
� العام ۱٩١٤

تجرب كتا�ة القصص ع� س��ل ال�سل�ة. و��
) الذي منـه أخـذت اسمها. � تزوجت ال�ولون�ل (أرش��الد ك��س��
ة: و�عد طالقهما تزوجت عالم آثـار هـو مصدر الدعا�ة الشه��

� � أ��� � العمر اهتم �� �لما تقدم ��
ق ومن عالم هذا الزوج أغرمت (أجاثا) �األسفار وحضـارة ال��

� م� الفرعون�ة.
وكت�ت روا�ة بول�س�ة �املة ��
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ة سموم من الدرجة األو� ألنها �انت ) خب�� � (أجاثا ك��س��
ف ع� السموم أثناء الحرب، ولهذا تعد أ��� ال�تاب ممرضة ���

� القتل.
 للسموم ��

ً
� استعما� البول�سي��

� قصة
ولد (هركيول بوارو (Poirot Hercule عام ١٩٢٠ ��

جمون أن � اعتـاد الم�� � ستا�لز).. و�� ال��
(القض�ة الغامضة ��

جموها �ـ (القتل له أسال�ب) �أنهم ي�سـون أن Styles هو ي��
اسم الق�� وسوف نالحظ أن (هاس�نجز) �ش�� لهذە القصة
ا �اعت�ارها ذكرى غال�ـة، ومـن يومها لم �كف (بوارو) عن � كث��

� 33 روا�ة. وقد انبهر القراء بهذا المخ��
�� � قهر المجرم��

�ة � ال�لج��� المت�خ�� ال�د�ـن الذي �� ع� ال�الم �اإلنجل��
ا، وال �كف عن الفخر �خال�ا ا علـى أنـه �ليغ جـد� الرديئـة مصـر�
� (هاس�نجز) صديق عمرە، مخـه الرماد�ـة. قصصه �حكيها �اب��
والذي ي��عه ��لب أل�ف.. إن (هاس�نجز) �مثل درة لـ (بوارو)
ألنه ي��ه ك�ف �فكر الرجل العادي متوسط الذ�اء، و�التا��

�عرف ك�ف ي��د القاتل من الناس أن �فكروا. �اختصار
� �جب أال �فكر بها� (هاس�نجز) �خ�� (بوارو) �الط��قة ال��

قدمت (أجاثا) لنا كذلك العا�س الذك�ـة (مـس مـار�ل) وخب��
المشا�ل العاطف�ة (�اركر �اين).

) ۷۹ روا�ـة وعـدة مسـرح�ات منهـا (مص�دة � كت�ت (ك��س��
� لندن عام ١٩٥٢ وما زالـت تعرض

� �دأ تقد�مها �� ان) ال�� الف��
� ح�� اآلن ح�� �عد وفاة المؤلفـة عـام ١٩٧٦! و�� الم�ح�ة ال��
جو المشاهدين أن �كتموا ال�.. و�� � نهايتهـا ل��

�خ�ج �طلها ��
ا ألنها وقفت � ) مليون�� � � جعلت حف�د (ک��س�� ا الم�ح�ة ال�� أ�ض�

أر�احهـا عل�ه�
جمة قط، ل�ن ال توجد � لم أر القصة الحال�ة م�� � أن أقول إن��

���
� �ما تم ترجمته، لذا إذا كنـت قد رأيتها

�� قاعدة ب�انات تخ��
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�
� أرجو أن � (مور�تان�ا) فإن��

جمة من دار (السفرجل) �� م��
� � �سامح��

ا.. اآلن دعنا نطالع القصة مع�
د. أحمد خالد توفيق

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-1-
ة غابرة أو جاع خ�� من ذا الذي لم �شعر �غصة مفاجئة لدى اس��

الشعور �عاطفة قد�مة؟
- «لقد فعلت هذا من ق�ل..»

لماذا تحرك هذە ال�لمات المرء بهذا العمق؟
� القطـار أرقب

هذا هو السؤال الذي وجهته لنف�� إذ جلست ��
� الخارج. منـذ م�� قطعت الرحلـة ذاتها؟ كنت

مناظر (إسكس) ��
� تلك الحرب

� قد انت�.. جرحـت ��
� ح�ا��

أشعر �أن أفضل ما ��
� أزالت آثارها حرب أخرى ، وال�� � ال حرب سواها �ال�س�ة �� ال��

ا.. أ��� �أس�
عام 1916 �دا للشاب (آرثر هاس�نجز) أنـه قـد �لغ النضج.
� �دايتها. كنت

� �انت ��
ولشد ما كنت قا� التفك�� ألن ح�ـا��

�
� لم أعرف ذلك للقاء الرجل الذي س�غ�� ح�ا�� ا برغم أن�� مسافر�
�
ا لإلقامة عند صد��� � الواقع كنت ذاه��

و�ع�د �شك�لها. ��
القد�م (جون �افند�ش) الذي تزوجـت أمـه للمرة الثان�ة

ا اسمه (ستا�لز). ا ر�ف�� وامتل�ت ب�ت�
� ج��مة قتل غامضـة..

� مندفع إ� التورط ��
ولم أ�ن أعرف أ��

� مع ذلك الرجل الغ��ب صغ�� الحجم
� (ستا�لز) لقا��

و�ان ��
� (�لج��ا).

كيول بوارو) الذي قا�لته أول مرة �� (ه��
� إذ رأ�ت هذا الرجل �شار�ه ا م�لغ دهش�� لشد ما أتذكر ج�د�
كيول بوارو)� منـذ تلك األ�ام � شارع الق��ة. (ه��

نح �� الضخم ي��
� �لها.. وخالل

ە ح�ـا�� ظـل أعز صد�ـق لـي.. لقد ش�ل تأث��
.. أصدق وأعذب رفيق �مكن أن �ظفر � � له قا�لت زوج�� صحب��

�ه أي رجل.
ا دون أن تمر � �مـا تمنت دوم� � تراب األرجنت��

اآلن �� ترقد ��
ا �الغ  وح�د�

ً
�عذاب الش�خوخة. ل�نها خلفت وراءها رج�
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التعاسة.
� من جد�د� لقد

آە.. لو �ان بوس�� أن أعود للوراء وأع�ش ح�ا��
�ان (سـتا�لز) ذاته قد �اعـه آل (�افند�ش).. لقد مات (جون
�افند�ش) ل�ن زوجته (مارى) ذلك ال�ائن الفاتن (الملغز) �انت
� (د�فو�شاير). أما (لورا�س) فكـان �ع�ش مع

ح�ة وتع�ش ��
� �ل

ات �� ات.. تغ�� زوجته وأطفالـه فـي جنـوب إف��ق�ا.. تغ��
م�ان..

ا إ� ا ��� �ما هـو لشدة الغرا�ة.. لقد كنت ذاه�� ا واحد� ل�ن ش�ئ�
(ستا�لز) ألل�� (بوارو)..

لشد ما ذهلت لدى تل�� خطا�ه من (ستا�لز).. كنت لم أر
ا. وقد صدمت عندما رأيته آخر � القد�م منذ عام تق����

صد���
ا �اد �قعدە التهاب المفاصل.  مسن�

ً
مرة.. لقد صار رج�

� خطا�ه:
قال ��

ـ « أال �دهشك �ا صاح�� أن ترى العنوان الذي أ�تب منه؟ إنه
�
�ع�د الذك��ات القد�مة.. أال ترى هذا؟ أنا ال�ـوم هنا ��

(ستا�لز).. إنه ما �طلقون عل�ه (ب�ت ض�افة) �ديرە أحد
� ا.. فقـط زوجته �� ال�� �طانيون جـد� كولون�التك الشي�خ ال��

تجعـل للمكـان ق�مـة.. إنها مديرة �ارعة ل�ن لسانها الذع �الخل
� ال�ث�� منه. لو �ان األمر أمرى

� �عا�� وال�ولون�ل المسك��
ا�  فأس�

ً
لذه�ت لها حام�

� الصحف فتمن�ت لو عدت ثان�ة إ� ذلك
» رأ�ت إعالنهما ��

� هذا ال�لد. إن المـرء ل�شج�ه أن
الم�ان الذي �ان أول ب�ت �� ��
� هذە. � س��

�� �
�ستع�د الما��

ا �حمـل رت�ـة �ارون، هو صديق تصور أن�� قا�لت هنـا سـ�د�
) هنا لقضاء � � استقدام آل (فران�ل��

لمخدوم اب�تك. إنه يرغب ��
ا � أن أجل�ك لنكـون مع�

الص�ف.. وأنا �دوري فكرت ��
�
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�
ا.. لذا عل�ك أن تصل �ا ا جد� enfamille.. س�كون هذا طي��
ع��زی (هاس�نجز) �أق� �عة.. لقد طل�ت لـك غرفة ذات
حمام (لقد تقدم ستا�لز القد�م الع��ز عمـا كـان).. وقد رت�ت

ا) مع زوجـة ال�ولون�ل. ا marché bon tres (رخ�ص جد� سعر�
) وع��زتك (جود�ث) منذ أ�ـام وقد تم � لقد وصل آل (فران�ل��

ء.. أ�ع.. �
ترت�ب �ل ��

«المخلص هركيول بوارو» 
ـا، وقـد وجـدت نفسـي أسـتج�ب �ال معارضة. كـان الـعـرض مغ���
� ال�ح��ة واآلخر

لم تكن لدى ارت�اطات.. وأوالدي �ان أحدهم ��
، وابن�� (ج��س) � ا و�دير مزرعـة مـاشـ�ـة فـي األرجنت�� وج� � م��
� � الهند. أما (جود�ث) ف�انت ابن��

ا و�� معه �� تزوجت جند��
ا أ��� من إخوتها و�ن كنت لم أفهمهـا قط. �انت � أحب�تها �� ال��
� ا تحب أن تتو� أمرها بنفسها مما ضا�ق��

�
طفلة غامضة صموت

ا.
�
أح�ان

ا و�انت تقول �� إن هذا ال �عـود لقلة � أ��� تفهم� �انت زوج��
� ل�نها مرغمة ع� ذلك. ل�نها �انت تقلق ع� ثقتها ��
ة �انت عن�فة مركزة، وكـان تحفظها (جود�ث) ألن مشاعر األخ��
�
الفطرى �جعلها �ال أي صمام أمـان. كـان عقلها هو األذ�� ��

. نالت � التعل�م الجام��
أ�تنا، وقد نفذنـا لهـا رغبتها ��

ة لطب�ب ال��الور�وس منذ عام ثم حصلت ع� وظ�فة سكرت��
� ال�حث العل�� الخاص �طـب المناطق الحارة. وكنت

منهمك ��
� أنها � عملهـا ال �ع��

أ�ساءل عمـا إذا كـان إخـالص (جود�ث) ��
. � � أطم�� � العمل جعل��

تح�ه، ل�ن انهما�ها الجاد ��
، ل�نها لم تكن من � �انت (جود�ث) ع� مـا أعتقد مغرمة ��
الطراز الذي �ظهر عواطفه، و�انت ت�تقد �حدة ما تطلق عل�ه
� � ا �س�ب ابن�� أف�اري العت�قة العاطف�ة. ��احة كنت أتوتر نوع�
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�
� لدى دخول القطار محطة (ستا�لز).. ع�

هنا قوطعت تأمال��
األقل لم تتغ�� هذە.. مـا زالت قا�عة وسط الحقول �ال س�ب

ظاهر لوجودها.
ا.. محطة � ت كث�� قت س�ارة األجرة ال�لدة أدركت أنها تغ�� إذ اخ��

ول.. دار س�نما.. عدة حانـات.. ل�ـن مـا إن �لغنا (ستا�لز) ح�� ب��
اجع.. لم يتغ�� المم�� وال الب�ت ذاته.. و�دا أن �دأ الزمن ي��

الب�ت �حاجة ماسة للطالء.
� المرة األو� رأ�ت ش�ل امرأة ينح�� ع� أحواض الزرع..

و�ما ��
�ة. ثـم استقام الش�ل ودنـا منـى فضحكت من �� � فأفلت قل��
� هوارد) ال�ش�طة. .. فما أشد اختالف هذە عن (إ�ف�ل�� نف��
�انت هذە امرأة مسنة لها شعر مجعد أب�ض وافر وخدان

متوردان وعينان زرقاوان �اردتان..
: � سألت��

� (هاس�نجز) �التأ��د.. أل�س كذلك؟ إن �دى - « �اب��
� رؤ�تك.. ما

م�سختان فال أقدر ع� مصافحتك ل�ـن �سعد��
� هذا أ��� ما سمعنا عنك� أنا مسـز (لوت��ل).. ابتعت أنـا وزو��
� ن��ة جنون وما زلنا نحاول االنتفاع �ه.. لم أتصور

الم�ان ��
نف�� صاح�ة فندق قط� »

ة المرأة العجوز اللط�فـة لمحت صال�ة ع� أن�� خلف ق��
كحجر الصوان. و�رغم أن ل�نتها �انت ذات طابع إيرلنـدى

ا فإنها لم تكن إيرلند�ة.. �ان هذا مجرد تصنع.
�
أح�ان

� فقالت:
سألتها عن صد���

.. لشد ما ظل ي�تظرك.. آسفة � - « آە.. مس�� (بوارو) المسك��
أنا �شدة من أجله.. »

�ع قفاز�ــها. وأردفت: ل و�� ت�� � � نحو الم��
کنا نم��
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مها - « واب�تك الحسناء كذلك �ـا لـهـا مـن فتـاة لط�فـة.. �لنا نح��
�شدة.. ل�ن�� من طـراز عتيق �ما تعرف، وأرى أنها خطيئـة وعـار
�ــــح األرانب واالنحناء فوق ��� �

أن تم�� فتـاة مثلها وقتها ��
� �ان �جب أن تذهب إ� الحفالت وترقص مع مجهر.. �� ال��

الش�اب.. »
سألتها:

� الخارج؟ »
- « أين (جود�ث)؟ هل �� ��

نظرت �� نظرة طفول�ة وقالت:
� نها�ة

� ذلك السجن الض�ـق هنـاك ��
- « الفتاة المسكينة� إنها ��

.. لد�ـه أ�وام من � ) م�� � الحد�قة.. لقد استأجرە د. (فران�ل��
� أحب ان واألرانـب.. لست متأ�دة من أن�� خناز�ر (غي��ا) والف��

« � � � (هاس�نجز).. هو ذا زو�� �ل هذا الجو العل�� �ا �اب��
 ط��ـل القامة

ً
�ان ال�ولون�ل قد جاء من ركن الب�ت.. �ان رج�

 له وجه م�ت.. له عينـان زرقاوان وقـد اعتاد جذب
ً

ا نح�� مسن�
. و�انت لـه ط��قـة عص��ة غامضة: شار�ه األب�ض الصغ��

� دق�قة؟ هه؟ » - « أت�ت �قطار الخامسة.. وأر�ع��
قالت م�� (لوت��ل):

� �ط��قة أخرى؟ ومـا أهم�ـة هذا ع� �ل
ـ « وك�ف �سعه أن �أ��

�
حال؟ خذە للطابق العلـوى وأرە غرفتـه.. و�عدها ر�ما يرغب ��

الذهاب إ� مس�� (بوارو).. »
قال مس�� (لوت��ل):

- « ل�كن.. تعـال م�.. اعتقد أنهم.. هه؟ نقلـوا متاعك؟ »
 رمادي الشعر نح�ل

ً
ومش�ت وراءە نحو ال�اب.. فقا�لنا رج�

� �د�ه منظار مقرب.. �ان له وجه
ا نحونا و�� الب��ان مندفع�

ء من اللعثمة: �
�� �

ا.. وقال �� طفو�� و�ان �ع�ج نوع�
..» � ـ « هناك زوج من الطيور تعشش عند شجر الجم��
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قال �� ال�ولون�ل:
ا �الطيور..

�
ـ « هذا (س��فن نورتون). رجل لط�ف و�ن �ان مجنون

«
� البهو ذاته �ان رجل ضخم للغا�ة �قف جوار المنضـدة..

و��
و�ان من الواضح أنه ف�غ من م�المة هاتف�ة.. فقـد نظر ألع�

وقال:
�  منهم ب�ـن حصان��

ً
� أو أر�ط �� - « أتم�� أن أشنق �ل المقاول��

ل�مزقـاە.. اللعنـة عليهـم ال ينجـزون أي شـيء بنجاح.. »
ا ح�� أننا لم نتمالك إال أن نضحك.. وشعرت

�
�ان غض�ه مضح�

�انجذاب إل�ه من اللحظة األو�. كـان حسن المظهر برغم أنه
� الهواء الطلق.. س�د

.. و��دو أنه عاش ح�اته �� � تجاوز الخمس��
� صارت نادرة.. مستق�م ي من المدرسة القد�مة ال�� � إنجل��

��ــــح �عشق ح�اة الخالء و�وسعه أن �صدر األوامر.
ا عندما عرفت أن اسمه س�� (و�ل�ام ب��د � ولم أندهش كث��
ا � الهند ح�ث أحـرز نجاح�

�ارنجتون).. �ان �ح�م مقاطعة ��
: ا.. قال �� �ارز�

ا.. واب�تك اللط�فة هنا � ـ « إن صد�قك ال�لج��� يت�لم عنك كث��
كذلك..»

قلت:
.. إنها تعتقد أن وجـود أب��ن � تت�لم ع�� ـ « ال أعتقد أن ابن��

للمرء مهانة حق�ق�ة� »
ضحك وقال:

.. اب�تك جم�لة � هذا ع� �ل حال ألنه ال أطفال ��
- « ال أعا��

ل�نها عال�ة الثقافة �ش�ل ش�يع.. وهذا مقلق »
والتقط الهاتف وقال:
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ـ « أرجو أال تتضايق �ا (لوت��ل) إذا مـا �ـدأت �� الس�اب.. فأنا
لست �الرجل الصبور.. »

قال (لوت��ل):
- « فلتعن بهم »

� إ� أع� نحـو جنـاح الب�ت األ�� ففهمت أن (بوارو)
واقتـاد��

ات.. الحظت أن � القد�مة. �انت هنـاك تغي��
اختار �� حجر��

ا أ��� من الحجرات الواسعة العت�قة تم تقس�مها لتصنع عدد�
� لـم تتغ�� ما عدا دخول الماء ة.. ل�ن غرف�� الغرف الصغ��
ح �� ال�ولون�ل أن � الغرفة وقد ��

الساخن وال�ارد.. �ان متا�� ��
� هناك عندما دوت � الغرفة المقا�لة. كـاد �صحب��

(بوارو) ��
ص�حة عال�ة تقول (جورج)..

� ركضت إ� الغرفة المقا�لة وقرعت ال�اب ب�نمـا ن�ضـات قل��
ت�سارع..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



6315

-2-
� مثل رؤ�ة االنه�ار الـذي �جل�ه � رأ��

ء �حزن النفس �� �
ال ��

� ال�ا�س.. لقد أقعدە التهـاب
� العمر. �ا لصد���

التقدم ��
� مقعد متحرك.. أمـا جسدە الممت��

المفاصل لـذا كـان يتحرك ��
فقد تهاوى.. إنه اآلن رجل نح�ل له وجه مجعد.. صحيح أن
شـار�ـه وشـعرە ظـال حال�� السـواد إال أننـي ما كنت ألج�ح شعورە
� تكون فيها �أن أقول له إن هـذا خطأ.. إنها اللحظة األل�مة ال��
ا �أنـه وضـع ص�غة الشعر واضحة للجميع. لقد �ـد التـأث�� م�ح��
جمـة وصبغ شفته العل�ـا ل�س� األطفال. فقط عي��ه ظلتا �ما

هما..
ـ « آە.. وا صاح�� (هاس�نجز)� وا صاح�� (هاس�نجز)� »

� �حرارة كعادته.. ثم أرجـع رأسـه للوراء انحن�ت له فاحتضن��
.. � وراح يتفحص��

� والقامة المفرودة.. ال�ساء � الع��ض�� - « نفس ال�تف��
�  �ك؟ » femmes les.. هل ما زلن �عج��

ا �ا بوارو.. �جب أن.. » - « حق�
ات و�ت�لمن معك �منت� ـ « حينما تأ�� لك الفت�ات الصغ��
� � اللطف، ف�� النها�ة.. إنهن �قلن ألنفسهن: �ا للعجـوز المسك��
ء م��ـع.. ل�نك �ا �

�جب أن نكون لط�فات معه.. هذا ��
ا).. ل�ن (هاس�نجز) jeune encore étes vous (ما زلت شا��

الفرص ما زالت متاحة أمامك. »
� الضحك وسألته عن حاله فقال:

انفجرت ��
- « أنا؟ أنا حطام.. خراب.. من رحمة هللا أننـي مـا زلت أستطيع
إطعام نف�� و�ال ألطعمونـي كـالرضيع.. ل�ن برغم هذا ما زال

ا.. » الداخل سل�م�
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� العالم »
- « نعم �التأ��د.. أروع قلب ��

- « ال أتحدث عن القلب.. أتحدث عن المـخ �ا ع��زی.. فهو ما
زال �عمل بروعة »

ا من أن مخه لم يتغ�� من جهة التواضع.. ع� األقل كنت واثق�
قلت له إن الم�ان يث�� لدى ذك��ات ع��زة لذا قصدته.. �لما
.. وأعتقد أن �

جاع المـا�� � اس��
� العمر انتاب�نا الرغ�ة ��

تقدمنا ��
: لد�ه ذات األس�اب، فقال ��

ـ « ال أهتم بهذە األمور ذرة.. ت�لم عن نفسك.. أما عن وصو��
ا ا ج��ح� إ� (ستا�لز) أول مرة فتج��ة أل�مـة محزنة.. كنت الجئ�
ا من وطنـي أطلـب الصدقة فـي �لـد غ��ب.. ولم أتصور هار��
� سأجد السعادة فيها.. إن � وأن�� ا ستص�� وط�� ساعتها أن إنجل��
ا وقتها، ل�ن لو ا: �ا لها من أ�ام� كنت شا�� الناس يرددون دوم�
ا ع� اإلطالق.. أنت رجعت �ذا�رتك لوجدت أنك لم تكن سع�د�
ت��د أن تعرف لماذا جئت هنا؟ لقد جئت هنا �� أق�ض ع�

قاتل� »
. � ذهول للحظة وحس�ت أنه �خدع��

نظرت له ��
ا؟ » ـ « هل تع�� هذا حق�

�
� طل�ت مجيئك؟ إن أطرا�� - « �الطبع.. و�ال لماذا تحسب��

ا.. لهذا احتجت إ� (هاس�نجز) واهنة ل�ن عق�� مازال سل�م�
� م� �ال�س�ة لألجزاء ال�شطة من هذە الحملة.. أنا وأنـت الثم��

�ا (هاس�نجز) سنقوم �الص�د ثان�ة »
احتجت ل�عض الوقت �� أتأ�د من أنه جاد.. برغم غرا�ة ما قال

� للشك.
لم �كن هناك ما �دعو��
قال �اب�سامة �س�طة:

- « ع� األقل أنت مقتنع.. »
ا غ�� متوقع.. »

�
ـ « ل�ن.. �دا �� هذا م�ان
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�
- « تعتقد هذا؟ »

ـ « لم أر �ل الناس �عد »
- « من قا�لت؟ »

ا.. ا مهذ��  �د� (نورتون).. ي�دو شا��
ً

- « فقط آل (لوت��ل) ورج�
و(ب��د �ارنجتون) الذي �جب أن أقول إن�� أعجب �ه »

هز (بوارو) رأسه وقال:
- « حسن.. سأقول لك هـذا.. ح�� �عـد ما ترى �ا�� الموجودين

 �مـا هـو اآلن.. »
ً

س�ظل ما قلتـه لـك ي�دو مستح��
ا هنا؟ » ـ « من أ�ض�

� تع�� �م�� (فران�ل�ـن).. ).. والممرضة ال�� � - « آل (فران�ل��
� واب�تك (جود�ث).. ثـم رجـل �ـدعـى (ألرتون).. ن�ع من فات��

� تد� مس (کول).. » � الخامسة والثالث��
ال�ساء... وامرأة ��

- « وأحدهم قاتل؟ »
� هذا الصندوق � وتعال ن�دأ من ال�دا�ة.. ناول�� ـ « اهدأ �ا صاح��

من ع� المكتب.. حسن.. اآلن المفتاح.. »
و�ذ فتح صندوق الرسائل أخ�ج منه حزمة من األوراق

وقصاصات الصحف.
- « �مكنك أن تدرس هذە ع� مهل �ا (هاس�نجز).. لن أضا�قك
ح �قصاصات الصحف ألنها مجرد أخ�ار عن م�س حدثت.. أق��

 من الملخص الذي أعددته.. »
ً

أن تكون فكرتك أو�
.. �

�دأت أقرأ واالهتمام �غمر��
قض�ة أ. إثرنجتون:

(ليونارد إثرنجتون) شخص�ة ال ��.. يتعا� المخدرات و�دمن
الخمر.. شخص�ة ساد�ة غ���ة األطوار. زوجتـه جذا�ـة تعسة
�ــــح أن معه. تو�� الرجـل ب�سمم غذائـى �مـا ي�دو. أث�ت ال���
اؤە منذ الموت حدث �فعل الزرنيخ ومصدرە مب�د أعشاب تم ��
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ة. تم اعتقال الزوجة ووجهت لها تهمـة القتل. التهمة ف��
الموجهة لها أساسها عدم وجود مش��ه ف�ـه آخر. �ان التعاطف
ا أثناء المحا�مة �س�ب سوء سمعة زوجها.. وقد �دا معها شد�د�
� � النها�ة أطلق �احها. �عد عام��

ا معهـا.. �� � متعاطف�
القا��

ة من الدواء المنوم. توف�ت إثـر تناولهـا جرعة كب��
قض�ة ب. شار�لس:

ا. ترعاها ابنة أخيهـا (ف��دا ا شد�د� عا�س عجوز عاجزة تعا�� ألم�
فت . اع�� � �الی). ماتت اآل�سة (شارل�س) إثر جرعة من المورف��
ابنة أخيهـا �الخطأ وقالت إن عـذاب عمتها �ان ال �طاق مما
طة إن هذا الت�ف اضطرها إلعطائهـا جرعة عال�ة. قالت ال��

ا ل�ن األدلة �انت غ�� �اف�ة. �ان متعمد�
قض�ة ج. ر�جس:

� أن زوجته تخونه مع
(إدوارد ر�جس).. عامل زرا�.. شك ��

مستأجر �د� (بن ك��ــــج). تم العثور ع� (ك��ــــج) والزوجة
� �الرصاص. الطلقات من سالح (ر�جس). سلم (ر�جس) مقتول��
نفسـه للشـرطة وقـال إنـه ال �س��عد أن �كون فعلها ل�نه ال
�ذكر.. ح�م عل�ه �اإلعدام ثم تم تخف�ف الح�م إ� السجن

مدى الح�اة.
القض�ة د. براد�:

) �ان ع� عالقة �فتاة وا��شفت زوجته هذا، (دي��ك براد��
فهددت �قتلـه.. �عد هذا مات (براد�) �س�ان�د البوتاسيوم الذي
اب الجعة الخاص �ه. ق�ـض ع� الزوجـة وحو�مت �� �

وضع ��
فت وأدينـت وشنقت. بتهمة القتـل. اع��

القض�ة ه. ل�شف�لد:
� الدار ال �سمح

(ماتيو ل�شف�لد) الطاغ�ة العجوز. أر�ــع بنات ��
�ة لهن �أ�ة متعة أو مال.. ذات ل�لة أثناء عودتـه للـدار تل�� ��
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طة ى (مارج��ت) نفسها لل�� ع� رأسه.. سلمت اب�ته ال���
بتهمة قتل أبيها. قالت إنها فعلت هذا �� تتمكن أخواتها مـن
الح�اة ق�ل فوات األوان. ترك القت�ل ثروة وتم إ�داع (مارج��ت)

مصحة (برودمور) لجنونهـا ل�نها ماتت �عد ذلك.
� النها�ة وضعت األوراق ونظرت إ�

� دهشة و��
واصلت القراءة ��

بوارو.. فقال:
؟ » - « حسن �ا صد���

).. كـانـت الـزوجـة رائعة الجمال » - « أذكـر قض�ة (براد��
ا فقلت: هز (بوارو) رأسه موافق�

ح �� مع�� هذا �له.. هذە خمس جرائم - « ل�ن عل�ك أن ���
� أما�ن مختلفة وط�قات مختلفة.. هل هناك ما

قتل حدثت ��
�جمع هذە القضا�ا؟ »

قال (بوارو):
� �ل من هذە الجرائـم لـم تـكـن هنـاك أ�ة شكوك حق�ق�ة� »

�� » -
- « ال أعتقد أن�� أفهمك »

 م�� (أثرنجتون) أطلق �احها.. ل�ـن كـل الناس �انوا
ً

- « مث�
� من أنها قتلت زوجها.. (ف��دا كـالی) لم تتهم ل�ن واثق��
� أنها فعلتهـا.. (ر�جس) قال إنه ال �ذكر قتل

الجميع �ان يثق ��
� كونه فعل هذا.. ابنة (ل�شف�لد)

زوجته ل�ن لم �شك أحد ��
� �ل حالة لم �كن هناك

فت.. هكذا تـرى �ا (هاس�نجز) أنه �� اع��
� شخص�ة الفاعل»

أي شك ��
قط�ت وقلت:

ـ « نعم.. ل�ن ال أرى ما يث�� اهتمامك هنا »
قال (بوارو):

� القصة لم أصل له �عد.. سأحاول أن أ�ـون
ـ « هناك جزء ��

ا �د� (س).. ض أن هناك شخص� ا ف�مـا أقـول.. لنف�� دق�ًقـا جـد�



6320

� أ�ة ج��مة من
لم �كن هناك دافع واضح لدى (س) للقتل ��

� م�ل لدى � إحدى القضا�ـا كـان (س) ع� �عد مائ��
هذە.. ��

ا لـ (إثرنجتون).. ا حم�م� وق�ع الج��مة.. ل�ن (س) كـان صد�ق�
� ذات ق��ة (ر�جس).. (س) �ان �عرف م��

(س) عاش ��
� الشارع.. وكـان

).. لدى صورة لـ (س) مع (ف��دا �الي) �� (براد��
قرب الب�ت الذي مات ف�ه (ل�شف�لد) العجوز.. ما رأ�ك؟ »

نظرت له وقلت:
- « هذا أ�ثـر مـن الـالزم.. ال �مكن أن تف� الصدفة هذا.. »

ضته؟ أن (س) هو القاتل؟ إذن ض ما اف�� ـ « إذن أنت تف��
� الب�ت معنا� »

لنمض خطوة لألمام.. إن (س) ��
� (ستا�لز)؟ »

ـ « هنا؟ ��
ـ « نعم.. ومع�� هذا أن ج��مة قتل ستحدث هنا عما ق��ب� »

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نظرت لـ (بوارو) وصحت:

ـ « ال.. لن �حدث هذا.. أنت ستمنعه »
� حب وقال:

نظر �� ��
� أن الثقة ال .. يؤسف�� � � المخلص� لشد ما تثق ��

ـ « �ا صد���
تنطبق ع� موقفنا هذا.. فكـر فـي األمـر.. �مكن للمرء أن �ق�ـض

عـلـى قـاتل ل�ن ك�ف �ستطيع أن �منـع ج��مة قتل؟ »
ـ « ر�ما.. لو عرفت ق�ل أن.. »

� الحق�قة.. أن تنذر الضح�ة
- « أال تفهم؟ هناك ثالث طرق ��

ا ألنه من الصعب إقناع الناس � لتح� نفسها.. هذا ال ينجح كث��
ا ع� ح�اتهم من شخص ق��ـب ع��ز.. الط��قة �أن هناك خطر�
الثان�ة أن تنذر القاتل.. لو مات فالن فلسوف تكون أنت المتهم
� ومنك وع� و�شنق.. ل�ن القاتل مغرور و�عتقـد أنـه أذ� م��
� األرجح سيواصل خطته.. لقد ج��ت إنذار القاتل مرت��

ا ع� � م�.. و�انت الن��جة أن القاتل ظـل م��
إحداهما ��

القتـل.. الط��قة الثالثة تحتاج إ� ذروة الع�ق��ـة.. أن تخمـن متـى
� اللحظة النفس�ة

�ة و�ستعد إل�قافها �� وك�ـف سـوف تـهـوى ال��
المناس�ة.. �جب أن تق�ض ع� القاتل ق�ل أن تتلوث �داە، ل�ن
.. ل��ما أ�ون � حينما تتضح ن�ته.. هذە أصعب الطرق �ا صاح��

ا ل�ن ل�س إ� هذا الحد » مغرور�
- « إذن الط��قة األو� �� األسهل »

� ال - « نعم ل�نها تحتاج إ� أن تعرف الضح�ة.. أال تفهم أن��
� هذە أعرف من ستكون الضح�ة؟ �جب أن نجد الرا�ط ب��

� ال أعرفه.. » الجرائم.. ل���
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رحت أفكر.. المال؟ االنتقام؟ تذكرت قصة قتل عدد من
� والقاتل �ان الضحا�ا اتضح أن الرا�ط ب�نهم أنهم �انوا محلف��

 أدانوە..
ً

رج�
- « ومن هو الس�د (س)؟ »

« .. �
ـ « هذا لن أقوله �ا صد���

- « وِلَم ال؟ »
التمعت عيناە، وقال:

.. مـا زال وجهك �ع�� عن ـ « ألنك �ا (هاس�نجز) الع��ز لم تتغ��
أف�ارك، وأنا ال أر�د أن تجلس أمام مس�� (س) وفمك مفت�ح

� وجه قاتل »
ووجهك �قول: أنا أحدق ��

هنا دق ال�اب ثم انفتح ودخلت ابن�� (جود�ث)..
� ال أج�د الوصف.. �� � ل��� أحب أن أصف (جود�ث) ابن��

فارعة القامة ولها حاج�ان مستق�مان أسـودان وخـدان محب�ان..
جادة قاس�ة النقد..

� ف�� ل�ست مـن هـذا الطـراز، ل�نهـا اب�سمت لـم تأت لتق�ل��
وقالت:

« � ا أ�� ـ « مرح��
أدركت من اب�سامتها أنها برغم عدم حبها إلظهار عواطفها

. � م�ورة لرؤ���
قال (بوارو):

- « إن�� أصف ألب�ك رداءة الط� هنا.. »
ـ « هل هو بهذا السوء؟ »

ء كهذا.. ي�دو أنـك ال تفك��ن إال �
ـ « ما �ان لك أن �سأ�� عن ��

.. � � أناب�ب االخت�ار.. إص�عك األوسط ملـوث �أزرق المي��ل��
��

� معدته »
ل�ن زوجك س�تضايق لو لم تفكري ��

ـ « لن �كون �� زوج »
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�
ء.. » �

- « س�كون لك.. الزواج ق�ل �ل ��
ونظر �� وقال:

ا ما ستفهم مدى ح�مة الشي�خ.. » ـ « يوم�
 فارع الطول

ً
).. �ان رج� � هنـا دق ال�اب ثان�ة ودخـل د. (فران�ل��

، لـه فك قوى الشك�مة وشعر � � الخامسة والثالث��
�ارز العظام ��

ا.. لقد
�
� خرق

� ح�ا��
أحمر.. �ان أ��� الرجال الذين قا�لتهم ��

اصطدم �مقعد (بوارو) فقال �ال ان��اە:
ـ « أرجو المعذرة »

كدت أضحـك ل�ن (جود�ث) ظلت صارمـة صامتـة. وقالت له:
« .. � ـ « أنت تذكر أ��

� عص��ة ومد �دە ل�قول �ارت�اك:
نظر �� ��

- « �الطبع.. �الطبع.. ك�ف حالك؟ سمعت أنك قادم.. »
ثم نظر لها وقال:

ائح؟ » ـ « هل ت��ن أن نعد الم��د من تلك ال��
« � � ال�الم مع أ��

ـ « �ال.. أنا أرغب ��
فجأة اب�سم واحمر وجهه وقال:

ا �شدة � األمـور �قـوة.. لهذا أ�دو أنان��
ـ « أنا آسف.. أنا أستغرق ��

وال أستطيع االعتذار.. »
ا: دقت الساعة فنظر لها مذعور�

ـ « �ا إل� الرح�م� هـل الوقت متأخر لهذە الدرجـة؟ لقد وعدت
(�ار�را) �أن أقرأ لها ق�ل العشاء »

ا ل�صدم ال�اب أثناء خروجه. واندفع خارج�
قالت (جود�ث):

ـ « هذا غ�اء.. لو أرادت تلك المرأة من �قرأ لها فممرضتها قادرة
ع� ذلك.. ��احة كنت سأ�رە أي شخص �قرأ �� �صوت

عال.. إنها امرأة شد�دة الغ�اء.. »
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قال (بوارو):
« �

�� - « أنا أختلف معك �ا صغ��
- « إنها ال تقرأ إال ال�تب الرخ�صة وال تهتم �ما �عملـه زوجها..
إنها ال تفعل إال ال�الم عن حالتها الصح�ة مع أي شخص
�ستمع.. �� امرأة تمارس أنوثتها �شدة.. تهـدل �الحمام وتقر
� ع� شا�لتها أيها العم

�القطط.. أحس�ك تحب ال�ساء الال��
كيول).. » (ه��

قلت أنا:
ات وروس�ات.. » ـ « �العكس.. �حبهن ث��ات مت�خ��

قالت (جود�ث) �اسمة:
« 

ً
- « أنتما شخصان مسل�ان فع�

ا فدخـل خـادم له وجه ال�قـرة ل�دفع � ا صغ�� دق (بوارو) جرس�
�س) الـذي حـل محل خادمه المقعد.. كـان هـذا هـو خـادمه (ك��
القد�ـم (جـورج).. لقد طلب هذا األخ�� أن �سافر للعنا�ة �أب�ه

� (بوارو).
�� الم��ض �ما أخ��

� ق�ل العشاء. � ألستحم وأ�دل ث�ا��
هرعت أنا إ� حجر��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ا �أن الح�اة لم تعـد واقع�ة. مرة أو � المساء شاعر�

نزلت للعشاء ��
� سألت نفسـي عمـا إذا كـان (�ـوارو) تخ�ل القصة �لها. إن مرت��
العجوز الع��ز يؤكد أن عقله ما زال �عمل �كفاءة، ل�ن هل هو

؟
ً

كذلك فع�
لقد ق�� ح�اته �لهـا �ف�ش عن الجرائم، فهل �دهشنا أنه قرب
النها�ة راح يتخ�ل وجود الجرائم ح�ث ال وجود لها؟ لقد قرأ
مجموعة من األخ�ار وتخ�ل وجود ظل وه�� خلفهـا.. لقد
.. العامل أطلـق الرصاص ع�

ً
قتلت م�� (إثرنجتون) زوجها فع�

.. زوجة غيور تخلصت � زوجته.. فتاة سممت عمتهـا �ـالمورف��
فت بهـا.. � اع�� من زوجها.. وعا�س مجنونة نفذت الج��مة ال��

�اختصار هذە الجرائـم هـي �الض�ط ما ت�دو عل�ه�!
ق�ل العشـاء تـم تقد�مـي إلـى مـس (كـول) والم�جـور (ألرتـون)..
� الثالثة

�انت األو� امرأة فارعـة القامـة وس�مة التقاطيع ��
� أوائل

ا �� والثالث�ـن.. ل�نـي كرهـت الم�جـور �السل�قة. �ان وس�م�
األر�عينات ع��ض ال�تف�ـن برونزي الوجه �ل ما �قوله ذو
�
.. و�انت االنتفاخات تحت عي��ـه �شـى ب��اف �� � معني��
� الملذات، �مـا كـان مـن الواضـح أنـه نـاجـح مـع ال�ساء. وضا�ق��

أن الحظت أن (جود�ث) تم�ل إ� صحبته. لماذا �كون أسوأ
ا ع� إثارة شغف ألطف ال�ساء؟ �ان هذا ا دوم� الرجـال قادر�
ة رجـال �مكن أن ا ال أجد له إجا�ة.. �سعة من ع��  أ�د��

ً
سؤا�

ا مـن عشـر �سـاء كن ع� يؤكدوا أن (ألرتون) متعفن.. ل�ن �سع�
� ح�ه..

استعداد للوق�ع ��
� الوجـوە.. لـو كـان (بوارو) ع�

جلست ع� مائدة العشاء أنظر ��
� هنـا قـاتل.. ور�مـا مجنون كذلك.. فمن هو؟ حـق فـأحد الجالس��
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ددە وضعفه.. (نورتون) الرجل ا ل�س ال�ولون�ل (لوت��ل) ب�� ًط�ع�
ا.. ي�دو �� رج� ا؟ هذا ي�دو صع�� ا مق��� الذي �ان �حمل منظـار�
ا �فتقر للفعال�ـة.. ل�ن ال ننكر أن أ��� القتلة رجاٌل ال شأن لط�ف�
� كنت أعت�� عشـق لهم، وقد قتلوا لهـذا الس�ب �الذات.. إال أن��
الرجـل للطيور والطب�عة عالمة ع� سالمة شخص�ته وصحتها..
� شه�� محبوب

(ب��د �ارنجتون)؟ غ�� وارد.. فهو رجل ر�ا��
..( � ذائع الص�ت.. وكذا لم أش��ه �ـ (فران�ل��

إذن ماذا عن (ألرتون)؟ رجـل قـذر لـو �حثـت عـن واحد.. ن�ع
الرجل الذي �مكن أن �سلخ جدته.. ولـو قتل فلن �فعل هذا إال

لل��ــح..
� مس

صحيح أن (بوارو) لم �قل قط إن (س) رجل.. فكرت ��
(کول) �احتمال.. حر�اتها قلقة ومن الج� أنها عص��ة.. جم�لة
�رات.. ل�نها برغم هذا ت�دو طب�ع�ة �ما ل�ن �الساحرات ال��
) موجودة ألنها �انت ت�ناول � .. ولـم تكن م�� (فران�ل�� �

�ك��
� غرفتها..

الطعام ��
�عد العشاء وقفت أنظر خارج النافذة فشعرت �ـ (جود�ث)

فة.. � إ� ال�� تتأ�ط ذرا�� وتخ�ج ��
: قالت ��

� ألنك لم تحاول قط أن �س�طر ع� ح�اتنا.. ـ « أنا م�ورة �ا أ��
� ل�س من العدل أن �س�طر الشي�خ ع� الش�اب المتمتع��

� ل�م.. نحن كذلك.. ل�نها أنان�ة �القوة.. نحن ن�دو أناني��
كونا نع�ش ح�اتنا.. » حم�دة.. �ل ما نطل�ه هو أن ت��

قلت لها:
� الحق�قة كنـت أتم�� أن أتدخـل فـي كـل تفاص�ل ح�اتك �ا

�� » -
، ل�ن أمك لم �سمح �ذلك.. » �

�� صغ��
قالت:
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ـ « لقد عرفت قصة ما.. عن رجل فظ عجوز.. وحينما جرؤت
إ�سانة ما ع� قطع العقدة لتحرر االشخاص الذين أحبتهم،
ء �مكن أن �فعلـه �

اتهموها �الجنون.. جنون؟ �ان هذا أعقل ��
إ�سان.. وأشجعه� »

.. أين منذ وقت ل�س �القص�� سمعت � شعرت �خوف مفا��
�لمات كهذە؟

قلت �حدة:
؟ » � ـ « (جود�ث).. عن أ�ة قض�ة تت�لم��

).. عجوز �د� � - « آە.. ال أحد.. �عض أصدقاء آل (فران�ل��
ا ل�نـه حـرم بناتـه إلـى درجـة الج�ع.. �ان (ل�شف�لد).. �ان ث���

« .. � ا ل�ن ل�س �ما �ك�� �المع�� الط��
�
مجنون

ى؟ » - « وقتلته اب�ته ال���
ون هذە ج��مـة قتل، ل�نها ـ « آە.. ي�دو أنك قرأت عنهـا؟ �عت��
طة.. �ال أس�اب شخص�ة.. لقد سلمت (مارج��ت) نفسها لل��

ا » �انت شجاعة جد�
طة؟ » ـ « شجاعة القتل أم شجاعة �سل�م النفس لل��

ـ « �الهما.. »
)؟ » � ا.. وما رأى مس�� (فران�ل�� � جد�

ـ « هذا �سعد��
ـ « يرى أن العجوز استحق هذا.. �عـض النـاس �ستحقون أن

« .. � �قتلوا �ا أ��
ـ « ال أحب أن تت�ل� بهذە الط��قة �ا (جود�ث).. »

- « ل�كن.. دعنا ننه الموض�ع هنا.. لدى رسالة من م��
� غرفتها.. »

).. إنها ت��د أن تراك �� � (فران�ل��
ء للعشاء » � � أن المرض منعها من الم�� .. يؤسف�� �

ـ « هذا ����
.. فقـط هـي تحـب أن تحدث ضجة حول نفسها.. » - « �� �خ��

�الفعل �فتقر الش�اب إ�� الشفقة..
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� من � الثالث��

) إال مـرة مـن ق�ـل.. �انت �� � لم ألق م�� (فران�ل��
طراز (المادونا) �ما �جب أن أصفها.. عينان ب�يتان واسعتان
وشعر مفروق عند المنتصف وجلدها شفاف هش. �انت راقدة
) و(ب��د � � الفراش مس�ندة إ� الوسائد.. و�ان (فران�ل��

��
�ارنجتون) هناك �ح�سون القهـوة.. مدت �� �دها وقالت:

ا � (هاس�نجز).. س�كون هذا لط�ف� � �قدومك �ا �اب��
ـ « ما أسعد��

� العمل »
لـ (جود�ث).. لقد أرهقت نفسها ��

وتنهدت وأردفت:
ا ما مع�� السقم.. أقدم لك ـ « أحسدها.. إنها ال تعرف حق�
الممرضة (ك��فن).. الطي�ة م� إ� درجـة ش��عة ش��عة.. ال

� كطفل رضيع » أعرف ما بوس� عمله مـن دونـهـا.. تعامل��
�انت الممرضة امرأة حسنة المظهر لها شعر أحمر.. ولهـا �دان
ب�ضاوان ط��لتان تختلفان عن أ�دى الممرضات.. وأردفت م��

:( � (فران�ل��
ـ « إن (جورج) �عذب اب�تك ال�ا�سة �كـل مـا ��لفها �ه.. إنه

 نخاس عب�د.. أال ترى هذا �ا (جورج)؟ »
ً

نخاس عب�د.. فع�
� جي�ـه فالتفت

� النافذة �صفر و�ع�ث �العمالت ��
�ان واقَفا ��

: ً
سائ�

- « ماذا؟ »
ـ « كنت أقول إنـك ترهـق (جود�ث) المسكينة �ش�ل مخجل..

اآلن أبوها هنا ونحن لن �سمح لك �الم��د »
�
) الق��ة.. لـذا نظر لنا �� � لم �كن المزاح مـن صـفات د. (فران�ل��

قلق وغمغم:
ا » � لو �ان هذا صح�ح� ��� - « �جب أن تخ��
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قالت (جود�ث):
ـ « هم فقط �مزحون.. �المناس�ة كنت أر�د سؤالك عن ص�غة

« .. � �حة الثان�ة ال�� ال��
� حماس:

قال ��
- « نعم.. نعم.. لنذهب إ� المخت�� ونر.. »

و�عان ما غادرا الغرفـة.. هنا قالت الممرضة فجـأة و�ال رضا:
ـ « أعتقد أن النخـاس هـو مس (هاس�نجز).. ع� ما أظن »

) وقالت: � تنهدت م�� (فران�ل��
� ـ « أنا اشعر �عدم ال�فاءة.. �ان ع� أن أهتم أ��� �عمل زو��

ان وخناز�ر � ال أستطيع.. األمر �له (مقرف).. �ل هذە الف�� ل���
غي��ا.. يع� »

دنا منها (ب��د) وأمسك ب�دها وقال:
ى �ا (�ار�را).. ما زلت أذكـر ح�ـك للطيور - « أنت لم تتغ��

والحيوانات الجم�لة.. »
� هذا ا شـ�ـه أنثــى وقـد أدهش�� ا حاني�� �ان وجهـه قـد ا��سب طا�ع�

ا �الرجولـة.. ونظـر لـي وقال:  مفعم�
ً

ألنه كـان رجـ�
« .. � - « (�ار�را) وأنا صد�قا لعب قد�م��

قالت �� مف�ة:
�
ـ « أه�� �انوا �ع�شون هنـا.. وكـان (و�ل�ام) �أ�� ل��ارة عمه ��

ب�ته الق��ب.. وقد علم�� لعب الجولف.. هل أ�� هذا؟ »
قال لها:

ا ومازال...كـل مـا استطعت عمله �ح� - « �ان ذلك الب�ت ��
إضافة �عض المقاعد.. ل�نه �حاجة إ� امرأة ت�عث ف�ه الح�اة..

«
� ت�س�قه »

� وأعاونك ��
ـ « أنا مستعدة ألن آ��

ثم تمن�نـا لـهـا ل�لـة هادئة وان�فنـا.. قـال لـى سـ�� (�ارنجتون):
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ة.. إن�� � السا�عة ع��
- « لن تتصور أ�ة امرأة لط�فة �انت ��

� ا وكنت قد عدت من (بورما) ح�ث توف�ت زوج�� ها سن� أ���
ا.. إال أنها هناك.. ال تتضايق لو قلت لك إن�� همـت بهـا ح��
).. ال تعتقد أنها ز�جة سع�دة.. أنا أعرف أن � تزوجت (فران�ل��
هذا س�ب سقمها.. الرجل ال �فهمها ع� اإلطالق و�� حساسة

ا.. » جد�
دهشت ألن ينجذب رجل مثله لها.. ف�� مجرد �ائن م��ض و�ن
ء � صندوق ش�كوالته.. هو رجل م��

�انت جم�لة �أنها ملفوفة ��
� من ال�ساء.. ل�ن �الح�اة ال أحس�ه �طيق هذا الطراز العصا��
� مثل (ب��د) � ش�ابها، ومع الرجـال المثالي��

ال�د أنها �انت فاتنـة ��
ت��� االنط�اعات األو� لأل�د..

� فراشه.. قلت له:
اتجهت لـ (بوارو) فوجدته ��

� �مك..
� إ�قاء األوراق ��

ا لك �ا (بوارو) ولعادتك �� ـ « سحق�
� من هو (س).. » ظللت ط�لة العشاء أحاول تخم��

- « حسن.. ومن فكرت ف�ه؟ »
ا؟ » � إذا كنت محق�

�� - « وهل تخ��
- « �الطبع ال.. »

� (نورتون) »
- « فكرت ��

لم ي��دل وجهه.. فقلت:
ء �ش�� إل�ه.. فقط �ان أقل الموجودين جاذب�ة �

- « ال يوجد ��
.. ثم هناك (ألرتون).. ال أعرف ما تراە ال�ساء ف�ه.. » ��

� �حب �عض ـ « الخطر.. االحتماالت.. �ل إ�سان �ا صاح��
�
� ح�اته.. ال�عض �قرأ عنها.. ال�عض �جدها ��

توا�ل الخطر ��
� نموذج النمر.. المخالب

الس�نما.. ال�ساء �جدن الخطر ��
م الذي �صلح المغلقة.. الخ�انة.. ب�نما يتجاهلن الرجل المح��

ا » زوج�
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قلت له:
« .. �

ا من �المك عن انفالت لسا�� ـ « إن�� متضايق جد�
قال:

- « ل�س هذا هو الس�ب الوح�د �ا (هاس�نجز).. ألـم تفهم �عد
� �ا ع��زي أن معرفة القاتل قد تكون خطـرة؟ ألـم تفهم أن��

مشغول �سالمتك؟ »
نظرت له مفت�ح الفم.. ح�� هذە اللحظـة لـم أفكـر فـي هذە
 واسع الح�لة استطاع

ً
النقطة قط.. ل�نها حق�ق�ة.. لو أن قات�

� �ـأن هنـاك مـن �قفو أثرە، فإنه أن ينفذ خمس جرائم و�فر، فو��
ا. قد �ش�ل خطر�

� حدة:
قلت ��

� خطر �ا (بوارو) »
- « إذن فأنت نفسك ��

أ�� �حركة ازدراء سمحت بها إعاقته وقال:
� الو�� م� .. ثم أل�س �ل�� � حما�ة نف�� - « اعتدت هذا.. �مكن��

� المخلص (هاس�نجز)؟ »
؟ صد��� � هنا ل�حمي��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ترکت (بوارو) وه�طت إ� الطابق األسفل وقل�ـي �عت�ە األلم..

� من دون (بوارو)..
 ال أتخ�ل ح�ا��

ً
فع�

� القاعة وقد دع�ت
�انت هناك جولة (ب��دج) حاسمة ��

للمشاركة.. جلست مع (نورتـون) وال�ولون�ـل ومـسـز (لوت��ل).
� أدركت أن وجود زوجته ا ل��� ا س�ئ� لم �كن ال�ولون�ل الع��
ا.. لـذا كـانت أخطاؤە تتضاعف.. �انت �� الع�ة �جعله عص���
�ارعة ل�ن اللعب معها ال �� النفس.. و�انت تتجاهل القواعد
�
إذا �ان خصمها ال �الحظ.. وت� ع� التمسك بها إذا �انت ��

� �د من �لعب ضدها..
صالحها.. وتختلس النظر إ� األوراق ��

�اختصار �انت تلعب للفوز..
و�دأت أفهم ما قصدە (بوارو) �أن لسانها حاد �الخل.. ألنها
�
ا �لما أخطأ، وقد فقدت �ل تح�م �� �انت تلوم زوجها علن�

نفسها.. وهكذا شعرت �الراحة عندما انتهت الجولة..
نهضت و(نورتون) فوجدته قد أطلق العنان لمشاعرە:

� أن أرى الف�� العجوز ا �ا (هاس�نجز).. �ضـا�ق�� ـ « �ان هذا م��ع�
� يتل�� بها هذا� لـم يهان بهذە الط��قة.. و�ـا للط��قة الخنـ�ع ال��

� الهند »
ي�ـق داخلـه ال�ث�� من المحارب العجوز ��

طل�ت منه الصمـت ألن صوتـه ارتفع ح�� خش�ت أن �سمعه
ال�ولون�ل العجوز.

قلت له:
ا ما » ـ « سوف أفهم لو أنه رفع عليها الفأس يوم�

هز (نورتون) رأسه.
� هذا الخنـ�ع.. و�ظل �جذب

ـ « لن �فعل.. سوف �ستمر ��
� التابوت.. »

شار�ه ح�� �غ�ب ��
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توقفنـا وقد الحظت أن ال�اب المؤدي للحد�قـة مفتـ�ح والهواء
يهب منه. فسألت:

ا بنا أن نغلقه؟ » - « أل�س ح���
ـ « أ... ال أظن الجميع قد عاد من الخارج.. »

هنا �سلل الشك إ� رأ�� فسألت:
ـ « من �الخارج؟ »

ـ « اب�تك ع� ما أعتقد.. و.. أ.. (ألرتون) »
� جاءت �عد ته عاد�ة، ل�ن المعلومة ال�� حاول أن �جعل ن��
ا. (جود�ث) و(ألرتون).. � مـع (�ـوارو) جعلت�� عص��� محـادث��
) الرق�قة الذك�ة.. لن �خدعها رجل كهذا.. سوف ترى � (جودي��

أعماقه �ال شك.
� نف�� ل�نـي لـم أسـتطع النـوم وظللت هكذا حاولت أن أطم��
أتقلب من جانب آلخر.. فهكذا �حـدث مـع مـخـاوف الل�ل.. �ل
ء يتضخم.. لو أن زوجتـى كـانت ح�ـة.. كنت أعتمد ع� �

��
� ت���ة األطفال.. ومن دونها أشعر �العجز �ش�ل مث��

نصائحها ��
للشفقة..

� النها�ة أضأت النور وجلست.. �جب أن أنام..
��

� ع� النـوم، وفكـرت فـي أن (بوارو) عندە
ء �ساعد�� �

أحتاج ل��
ء كهذا.. �

��
ا.. من المخجل أن أوقظ دد� ت الممر إ� غرفته ووقفـت م�� ع��
.. كـان �

� العجـوز.. هنا سمعت خطـوات فنظـرت خل�� الص��
ا مـن المـمـر نـحـوى.. كـان الظالم ش�ه دامس ولم (ألرتـون) قادم��
.. ثـم ت�ينـت أنـه يب�سم لنفسـه ولـم � � وجهه إال عندما دنا م�� أتب��

أحـب هـذە االب�سامة علـى اإلطالق.
نظر �� ورفع حاجب�ه. وقال:

ا؟ » ا (هاس�نجز).. هل ما زلت مت�قظ� ـ « مرح��



6335

ـ « لم أستطع النوم »
« � ـ « لدى ما �ساعدك... فقط ات�ع��

� دراسة
.. كنت أرغب �� � � �انت جوار غرف�� ت�عته لغرفته ال��

. عالم هذا الرجل أ���
: قال ��

ا خاصة إذا كنت أمارس ـ « لست ممن �دخلـون الفراش م�كر�
ال��اضة.. هناك ل�ال رائعة ال أحب تض��عها� »

وضحك فلم أحب ضحكته ع� اإلطالق.
: ً
أخ�ج عل�ة أقراص من الخزانة وناولها �� قائ�

ا طي�ة - « صنف ممتاز.. س�نام مثل ل�ح خشب وتحلم أحالم�
�ل).. » كذلك.. اسمه التجاري (سالمب��

ا.. هل يتعا� المخدرات كذلك؟ نظرت له مفكر�
- « هل هو خطر؟ »

ب � تق�� - « فقط لو زدت الجرعة.. إنه من ال�ار��تيورات ال��
جرعتها السامة من جرعتها العالج�ة.. »

�انت حماقة م�� ل��� برغ�� قلت له:
ـ « هل تعرف (إثرنجتون)؟ »

� عي��ه وتغ��
ا ما.. لقد ظهر الحذر �� � قرعت جرس�

هنا أدركت أ��
صوته وهو �قول:

.. �ان يتعا� المخدرات ل�نه �الغ � ـ « آە.. نعم.. الف�� المسك��
� ذلك.. زوجته �انت محظوظة فلو لم يتعاطف معها

��
المحلفون لشنقت»

: � ثم سأل��
- « هل كنت تعرفه؟ »

- « ال.. »
�دا ال �عرف ك�ف �ستمر ثم أن� األمر �ضحكة خف�فة..



6336

- « شاب لط�ف.. ل�س �ـالض�ط شخص�ة مناس�ة للتدر�س
ا »

�
ا أح�ان ا ج�د� �مدرسة األحد.. ل�نه �ان رف�ق�

. و�ذ رقدت وأطفأت األنوار � شكرته ع� األقراص وعدت لغرف��
�ساءلت عما إذا كنت ت�فت �حمق.

خطر �� أن (ألرتـون) هو نفسه (س) وقد جعلتـه �درك بوض�ح
. � رأ��

ما �دور ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ا.. � (ستا�لز) ي�ـدو مضط���

� أمض�تها �� ال �د أن �دي لأل�ام ال��
� إذ أتذكرها أتذكرها كسلسلة من المحادثات. من ال�لمات فإن��
 أدركت مدی عجز

ً
. أو� � ال وع��

الموح�ة حفرت نفسها ��
(بوارو) الجسدى.. وعرفت أن دوري يوشك ع� أن أ�ون عي��

(بوارو) وأذن�ه.
�
ة (ستوديو) �� ) إ� غرفة صغ�� � �عد وصو�� أخذ�� (فران�ل��
� ف هنا واآلن أن�� � أع�� ها ألغراض علم�ـة. دع�� � الحد�قة تم تجه��

، لذا لو حاولت ال�ـالم عـن تجـارب د. ال أتمتع �عقل عل��
(فران�ل�ـن) ألخطـأت واستحققت سخ��ة من �فهمون هذە

األمور.
) كـانت ع� �عض � ع� قدر عل�� كجاهل، فإن تجارب (فران�ل��
venenosum(اال�ـار�) القل��دات المستخلصة مـن �ـازالء
ح �� األمر مستعملة Physos�gma.. حاولت (جود�ث) أن ���
�ن. �انت هذە � واإلي����ن والجي�س�� وس��جم�� � �لمات مثل الف��
ا �ال�س�ة � وقـد أثـرت سخ��تها عندما سألتها عن نفع هذا ألغـاز�

�ة.. ال يوجد سؤال أسخف من هذا ألي عالم.. �له لل���
ع� �ل حال فهمت أن �عض ق�ائل غرب إف��ق�ا تملـك مناعة
ضد مرض غامض قاتل �دعـى حسـب مـا أذكـر (جوردان�ت�س
Jordani�s).. �ان هنـاك مـن �دعـى (جوردان) �حث ف�ـه
� المناطق

ا ل�نـه �ص�ب الب�ض �� �حمـاس.. كـان مرًضـا نـادر�
الحارة ون��جته قاتلة.

�ة � (جود�ث) أن هدف ال�حث العل�� ل�س إفـادة ال��� أفهمت��
ائح �ل توسيع قاعدة معلوماتها. وهكذا رأ�ت �عض الصور وال��

ثم فررت إ� الهواء الطلق.
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) �قول لـ (بوارو): � �ان د. (فران�ل��
- « هذە ال�ازالء غ���ـة الشـأن.. ق�ائل غرب إف��ق�ا تؤمن بها.. أو
ئ.. �انت تؤمن بها.. �ستعملونها أداة لتفرقة المذنب من ال��
� من أنها تقتلهم لو �انوا إنهم �مضغون هذە الحبوب واثق��
� وال تؤثر فيهـم لـو كـانوا أب��اء.. هناك نوعان من هذە مذنب��
الحبوب ال �مكنك أن تالحظ الفـارق ب�نهما.. الن�ع األول �ـه
ا ل�ن مع � �حت��ــهما أ�ض�

.. الن�ع الثا�� � وس��جم�� � اإلي����ـن والف��
� �أ�له

.. هذا الن�ع الثا�� � قل��د ثالث �عادل تـأث�� هذين السم��
ا.. � طقس �ى.. وهكذا ال �صابون �ـالجوردان�ت�س أ�ـد�

ال�هنة ��
هذە المـادة الثالثة لها تأث�� خارق ع� العضالت ل�نها ال �س�ب
ا.. ل�ن لألسف القل��د غ�� مستقر.. لهذا أي أذى.. هذا مث�� جد�

� هناك » أنا أبيع رو�� مقا�ل أن أجرى تجار��
قال (بوارو):

� غا�ة
� لتكون �� ا.. �انت مهن�� اع مف�د �� جد� ـ « هذا االخ��

ء ك�ازالء �اال�ار أخت�� �ـه الصدق �
السهولة لو �ان عندي ��

وال�ذب.. »
:( � قال د. (فران�ل��

اءة واإلثـم؟ مفهوم - « إن مش�لتك ال ت�ت� هنا.. ما �� ال��
ًهذين يتغ�� من زمن آلخر.. مع�� هذا أنه ال وجود لهما.. ما
ض أن رج� اءة أو اإلثـم.. لنف�� �ستطيع ق�اسه هو الشعور �ال��
ا.. ا أو قواد� ا أو مراب�� �عتقد أن لد�ه الحق اإلل� ل�قتل دكتاتور�
ا.. ل�نـه �عت�� هذا  إجرام��

ً
هكذا يرتكب مـا ي�دو لـك أنـت عمـ�

ا.. مـاذا بوسـع ال�ازالء أن تعمل؟ »  مقدس��
ً

عم�
قلت له:

امن مع القتل.. » � - « ل�ن الشعور �الذنب ي��
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ي ـ « هناك ال�ث�� من الناس أتم�� لو قتلتهم ولـن ي�قينـي ضم��
� أن 80% من ال��� �جب التخلص

ا الل�ل �عدهـا.. فكر�� ساهر�
منهم.. ولسوف تكون الح�اة أفضل �دونهم »

ا عن نفسه. وان�ف وهو �صفر راض��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�عد تردد قررت أن أنصح (جود�ث) �صدد (ألرتون). كنت
أعرف أنها فتاة عاقلة ال تنجذب �سهولة لرجل مثل (ألرتون)..
� قل�ـي. لألسف ي�ـدو أن�� ��عت.. ما من ل��� أردت أن �طم��

: ء �مقته الش�اب قدر نص�حة األب��ن.. وقد قالت �� �
��

؟ » ـ « ما هذا؟ تحذير أبوى من الذئب ال�ب��
ـ « ال �ا (جود�ث).. ال.. »

- « أفهم من هذا أنك ال تطيق الم�جور »
ـ « �الفعل.. وأحس�ك كذلك.. ال أعتقد أنه طا�عك »

؟ » � ـ « وما هو طا��� �ا أ��
ارت�كت.. فقالت:

ا �ال�س�ة لل�ساء و�الطبع ـ « الحق�قة أنه رجل مسل.. جذاب جد�
ت �ما � ك�� � أال تـدرك إن�� ال يراە الرجال كذلك.. ��احة �ا أ��
� أمور

؟ إن تدخـل اآل�اء الالم�ا�� �� � بنف��
� �� أتولـى ح�ـا��

�ك��
ا ل�ن � � �صـدد األهل.. أنا أح�ك كث�� أوالدهـم هـو مـا �ضا�ق��

« .. �
� �� ح�ا��

ح�ا��
� لم أستطع الرد وان�فت ع� الفور. ا ح�� أن�� آلم�� �المهـا جـد�
كنـت شـارد الذهن عندما سمعت صوت ممرضة م��

: ) تقول �� � (فران�ل��
� (هاس�نجز) » ا مقا�ل أف�ارك �ا �اب�� ـ « أدفع ب�س�

، وكـانت ط��قتها
ً

�انت الممرضة (ك��فن) شا�ة جم�لة فع�
أقرب إ� الت�سط ورفع ال�لفة ل�نها �انت ذك�ـة لط�فـة. ودار
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: ) وزوجتـه فقـالت �� � الحد�ث عن د. (فران�ل��
ء عن عمله.. هو رجل ذ� �

ـ « إن زوجته ال تعرف أي ��
«.. � مسك��

؟ » � ـ « مسك��
ا.. ال � - « نعم.. الزواج من المرأة الخطـأ.. لقد رأ�ت هذا كث��

« .. � � الزوج�� ك ب�� ء مش�� �
يوجد ��

ا.. ل�ن هل ا بها �شدة.. و�رعاها ج�د� - « ل�نه ي�دو مهتم�
تعتقدين أنها �ساومه �مرضها؟ »

ضحكت وقالت:
ـ « �ل ما ت��دە س�ادتها يتحقق.. �عـض ال�سوة كذلك.. ما إن
� � ع� ظهورهن و�مرضن.. أو �ص�� �عارضهن أحد ح�� �ستلق��

بن��ة عص��ة »
.. أل�س كذلك؟ »

ً
ـ « ل�نها م��ضة فع�

ود: نظرت �� ثم قالت ب��
ـ « نعم.. �� كذلك »

هنا جاء (ب��د �ارنجتون).. �مـا هـو معتـاد شخص�ة �شطة ت��ل
ا مـن تلـك الشخص�ات الق��ة � ط��قك.. كـان واحـد�

أ�ة مخاوف ��
� �شع الم�ح والتفاهم.. المندفعة ال��

.. ص�اح الخ�� أيتهـا الممرضة.. أين م�� � ـ « ص�اح الخ�� �ا �اب��
)؟ » � (فران�ل��

� الحد�قة
�� ( � ـ « ص�اح الخ�� �ا س�� (و�ل�ام).. م�� (فران�ل��

تحت أشجار الزان قرب المخت�� »
؟ �ا له من رجل� لو �انت عندى � المخت��

ـ « والدكتور ��
 من النظر

ً
ة حسناء مثل (جود�ث) لظللت أنظر لهـا �د� سكرت��

إ� خناز�ر غي��ا »
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� تكرهها (جود�ث) ل�نها �انت هذە �الض�ط ن�ع الدعا�ات ال��
راقت للممرضة.

� ب�ته ال��فـي المدعو
� لجولة معه ��

ثم إن س�� (و�ل�ام) دعا��
(ناتون) فق�لت ع� الفور.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ا فحسب �ل ا.. ل�س ألن الجـو كـان صحـو� استمتعت بيو� حق�
ألن الرجل �ان صح�ة ممتعة.. �انت شخص�ة الرجل
�
ا �ال�لدان والناس.. حكـي لـي عن أ�امه �� � مغناط�س�ة و�ان خب��

ق إف��ق�ا.. الهند وعن ق�ائل ��
� (�ـوارو).. �ان � ال�الم عن صاح��

أحب�ت كذلك ط��قته ��
ا مـن أجـل تدهور صحته ل�نه لم ي�د .. وكـان ح��ن��

ً
مه فعـ� �ح��

ا مـن قدراته العقل�ة.. عالمة شفقة عل�ه.. واألهم أنه �ان متأ�د�
ض أن مخ الرجل يتدهور لمجرد أن جسمه ـ « خطأ فادح أن تف��
زاو.. أنا ال أجرؤ ع� ارت�اب ج��مـة فـي وجودە ل�س �س��ه
� ال أج�ـد تخط�ـط األمور.. سـوف أرتكب فحسب، �ل ألن��
� �ل م�ان..

ا تدل عّ� �� الج��مـة وحـى ساعتها.. سوف أترك آثار�
لحسن الحظ أن�� لسـت من الطراز الذي يرتكب الجرائم..
ا .. كنت أرى دوم� � الشخص الوح�د الذي �مكن أن أقتله هو المب��

�ن �جب أن �عدموا �الرصاص » � أن المب��
ا �مقـت االختالط

�
�ان الب�ت �خص عمـه.. و�ان الرجل ناسـ�

.. وقد تر�� س�� (و�ل�ام) هنا مع أخ�ه أ�ام المدرسة.. لم �ال���
. لهذا وجد ورثته أنهم وج العم وأنفق ع�� ثروته ال أ��� � ي��

ا. أغن�اء جد�
راح �ح� � مأساته الخاصة.. الزوجة الشا�ة الجم�لة المليئة
ا ماتوا �الحي��ة، ل�ـن تـار�ــــخ أ�تها ملوث.. �ل أفراد أ�تها تق����
من إدمان الخمر.. و�عان ما أصابتها تلك اللعنة.. و�عان ما
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ماتت �عد الزواج �عام واحد ميتـة مدم�� ال�حول. لم �لمها ألنـه
وج � ا معها.. و�عد موتها قرر أال ي�� ض أن الوراثة لع�ت دور� اف��

ثان�ة.. أو �ما قال:
ا.. » ـ « المرء �شعر �أمان أ��� عندما �كون وح�د�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



6343

-8-
ا ا مزعًجـا مـع ذلـك الشعور �أنك ت�تظر ش�ئ� مرت األ�ام.. �ان وقت�
ء ع� اإلطالق. �انت هناك محادثات عابرة، �

ما. لم �حدث ��
فلـو تمكنـا مـن جمـع هـذە الملحوظـات الستطعنا أن نعـرف
ء كنت أع� �

�� ان��ا� ل�� ا.. فقـط (�ـوارو) هـو الـذي اس�� شـيئ�
عنه.

.. لم �كن هذا كنت أشكو لـ (بوارو) إخفاءە �عض الحقائق ع��
� نفاد

� اعتدت أن أعرف قدر ما �عرف.. لـ�ح �ذراعه �� عدً� ألن��
ص�� وقال:

.. ل�ست هذە ط��قة
ً

.. هذا ل�س عد� � - « معك حق �ا صاح��
للعب.. ل�ن لتق�ل هذا.. إنها ل�ست لع�ـة.. أنـت تضيع الوقت
�له تخمن شخص�ة (س) وما من أجل هذا طلبتك هنا.. ال
� أعرف اإلجا�ة.. ل�ن سؤا�� وما أر�د

تتعب نفسك بهذا أل��
� ا �لع�ة تخم�� معرفته هو من الضح�ة التال�ة؟ ل�ـس األمر متعلق�

�ة » �ل ب�نقاذ ح�اة ���
ا. نظرت له مبهوت�

� لم أدركه » ا.. أعرف هذا ل��� - « حق�
ـ « إذن أدركه اآلن.. قل �� إذن.. من الذي س�موت؟ »

� غ�اء وقلت:
نظرت له ��

ـ « ال أملك أ�ة فكرة »
- « إذن لماذا أنت هنا؟ »

� األمر وقلت:
عدت أفكر ��

� (س) والضح�ة.. فلو قلت �� من هو - « حتما هناك عالقة ب��
(س).. »
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ـ « ألم تفهم �عد أن هذا جزء من تقن�ة (س)؟ �جب أن تتوارى
أ�ة عالقة له �القت�ل.. لن نجد أ�ة عالقة. أؤكد لك هذا »

� بهذا الب�ت؟ - « وماذا يؤكد لك أن القت�ل س�كون من القاطن��
«

: � نفاد ص��
قال ��

�
� توافدوا ع� �قعة ما �� � الح��ي�� ـ « ر�اە.. لو أن �ل المراسل��

ا �حوم أورو�ا.. فما مع�� هذا؟ معناە الحرب� لو رأ�ت ���
فهناك جثة.. لو رأ�ت األط�اء يتوافدون ع� �لدة ما فهناك

مؤتمر ط�� »
� �المه. ثم قلت:

فكرت ��
� الحرب� » ا ال �ع�� ا واحد� - « ل�كن.. ل�ن مراسً� ح����

- « �الطبع.. ل�ن ج��مة قتل واحدة تع�� ج��مة قتل.. »
�
هذا ال يُن�ر.. ل�ن ح�� القتل له إجازات.. ر�ما �ان (س) ��

.. ً
ستا�لز لمجرد أن �ستجم قل��

قال �� (بوارو):
- « المش�لة أن عقلك كسول.. هلم.. أنت لست �الغ�اء الذي
�
� ذكرتهـا لـك لوجدت أنه �� تتظاهر �ه.. لو الحظت الحاالت ال��

�ل مرة �ان هناك متهم جاهز.. هناك دافع للج��مة.. هناك من
�مكن تفس�� الج��مة �اتهامه »

ا تنطبق عل�ه هذە .. ع� أن أجد شخص� هنا فهمت مدى حم��
وط.. ال��

: قال ��
- « En finاآلن اذهب وتجسس.. لد�ك أذنان سل�متان لد�ك

ركبتان �مكن أن ت�ث��ا لتنظر من ثقوب األبواب »
ـ « أنا لن أنظر من ثقوب األبواب »
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ي ولسوف � - « ل�كن.. إذن لتظل كنموذج للجنتلمان اإلنجل��
�ة.. أنـا ي أهم من الح�اة ال��� � فك اإلنجل�� �قتل أحدهم. ��
ت�س) الخـادم.. ال داعـي الستعمال خال�ا أفـهـم.. اطلـب لـي (ك��

مخك الرماد�ة ألنه من الواضح أنه ال وجود لها.. »
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� الحد�قة عندمـا دنـت منـى مـس (كول)
ا �� ا شـارد� كنت جالس�

� عن أف�اري فقلـت لـهـا إن�� كنـت أتأمل وجلست جواری.. سألت��
� الواقع �ل

ا.. �� ).. لقـد �ـدا لـي الرجـل تعس� � د. (فران�ل��
الموجودين هنـا تعسـاء �ش�ل أو ��خر.. �لنا جئنا إ� (ستا�لز)

�شعور رماد�ة وقلـوب رماد�ة..
: ثر عن الموجودين.. وفجأة قالت �� رحنا ن��

- « أنا ملوثة.. هل تعرف هذا؟ »
ة.. لماذا استعملت هذا التعب�� �الذات؟ � ح��

نظرت لها ��
قالت:

ـ « أنت ال تعرف اس�.. »
- « �ل أعرفه.. »

.. إن اس�� .. �ان هذا اسم أ�� �
ـ « (کول) ل�س اس� الحق���

� هو (ل�شف�لد)� »
الحق���

ا �ش�ل غامض..
�
للحظة لم أستوعب هذا.. �ـدا � االسم مألوف

ثم تذكرت:
- « (ماتيو ل�شف�لد).. »

هزت رأسها وقالت:
ا.. منعنـا مـن � طاغ�ة وم��ض� ـ « أرى أنك تعرف الموض�ع.. �ان أ��
ا.. كنـا سجينات.. ثم.. أ�ـة ح�ـاة طب�ع�ـة.. لـم �عطنـا مل�م�

« .. .. .. .. شق�ق�� شق�ق��
ـ « أرجوك ال �ستمرى.. أعرف القصة �لها.. إنها مؤلمة لك »
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).. هذا ال � ـ « ل�نك ال تعرف.. ل�س بوسعك أن تعرف.. (ما��
� فت.. ل��� طة وأنها اع�� �صدق.. أعرف أنـهـا سلمت نفسها لل��

ال أصدق هذا� لم �حدث هذا �مـا قـالت.. ما �انت لتفعل هذا..
« ..( � ل�ست (ما��

� لم أقلها.. لم �أت الوقت .. ل��� � وارتجفت ال�لمات ع� شف��
الذي أستطيع ف�ه أن أقول:

) لم تفعلها.. » � - « أنت محقة.. (ما��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فة حينما قال (نورتون) إنه �شـعر �الظمأ.. � ال��

�� � كنا جالس��
� حماس:

قال ال�ولون�ل (لوت��ل) ��
اب �ا ش�اب؟ علـى حساب المحل � كوب من ال��

- « هل ل�ـم ��
«

فة الذي جلسنا شكرناە وق�لنا فدخل إ� الب�ت.. وكـان جـزء ال��
ف�ـه خـارج نافذة غرفة الطعـام التـي كـانت مفتوحة.. سمعنا
ال�ولون�ل �الداخل.. فتح الخزانة وصوت فتاحة الزجاجات.. ثم

: جاء صوت م�� (لوت��ل) الحـاد العا��
ـ « ماذا تفعل �ا (جورج)؟! »

انخفض صـوته إ� غمغمـة.. فقـط سـمعنا �لمة هنـا أو هناك.. ثم
جاء صوتها الناقم:

ا من هذا.. ك�ف تتصور أن نكسب من هذا - « لن تفعل ش�ئ�
و�ات هنا اب؟ �ل الم�� الم�ان إذا دعوت �ل شخص لل��

ا.. �جب أن أع�� � سوف تفلس غد�
�جب دفع ثمنها.. من دو��

� هذە �ك كطفل.. ل�س لد�ك عقل ع� اإلطالق.. هلم ناول��
الزجاجة� »

من جد�د سمعنا غمغمة احتجاج. فعاد صوتها:
ء.. هذە الزجاجة عائدة للخزانة ولسـوف أغلق �

ـ « ال أ�ا�� ���
الخزانة �المفتاح »

ـ « أنت تتمادين �ا (ديزي).. لن أق�ل هذا.. »
- « لن تق�ل؟ ومن أنت؟ أحب أن أعرف.. من الذي �دير هذا

الب�ت؟»
�
�عد دقائق خ�ج لنـا ال�ولون�ل.. �دا �أنـه شـاخ �ضعة أعوام ��

هذە الدقائق. لم �كن ب�ننـا مـن لـم �شـعر �أ� لـه.. ولـم �كـن
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ب�ننـا اآلن مـن ال يرغـب فـي قـتـل مسـز (لوت��ل). ل�س من حق
ا آخر..

�
� إ�سان إ�سان أن يه��

اب قد نفد » ـ « آسف �ا ش�اب.. ي�دو أن ال��
كنا �شعر �عدم الراحة.. وقد قال (نورتـون) ع� الفور إن
� مواضيع ال

ا ق�ل العشاء، ثم اندمج �� اب لن �كون مف�د� ال��
را�ط ب�نها.. أمـا (كـارنجتون) فراح �ح� قصة ممتعة من أ�ام
الحرب.. قصة عن جنـدى أخطـأ وأطلق الرصاص ع� أخ�ه..
ا
�
 �ارًعـا ممتع الحد�ث.. ف�ما عدا أنه ي�� أح�ان

ً
�ان �حق رج�

ا ق�لت له علـى أنـهـا حدثـت لـه.. ح�� لـو كـان قـائل و�ح� قصص�
القصـة �جلس جوارە� ل�نه �عد قل�ل غادرنا ل�قوم �عمل ما..

� األفق ب�ـن األشجار..
فجأة توتر (لوت��ل).. راح �حدق �عينه ��

ثم مد �دە يتحسس بندقيته وغمغم:
� موضـع مناسب.. »

ـ « أرنـب �أ�ـل السـ�اج.. لحظة.. إنـه ��
� هذە اللحظة

وصوب البندق�ة وهو جالس وضغط الزناد.. ��
سمعنا دوى الطلقة ثم �خـة امـرأة.. ورأ�ـت ال�ولون�ل �ل��

� ذعر:
البندق�ة وقد شحب وجهه.. وقال ��

- « (دیزی)�! »
� منتصف الط��ق إ� مصدر ال�خـة

� هذە اللحظة ��
كنت ��

ومـن خـلفـى (نورتـون).. هنـاك كـانت مسـز (لوت��ل).. �انت را�عة
ة، و�ان ألنها �انت تع�� بواحـدة مـن أشجار الفا�هة الصغ��
 كون ال�ولون�ل لم يرها ول�نه

ً
العشب عالً�ـا حـتـى �ـدا لـي معقو�

ا.. لقد نفذت � الحركة فقط.. كذلك �ان الضـوء مخادع� تب��
ف. � الطلقة إ� كتفها و�انت ت��

نظرت إ� (نورتـون) فرأيتـه �س�ند إ� شجرة وقـد اخ�� لونه
ا: ء.. قال معتذر� �

�أنما موشك ع� ال��
ـ « ال أتحمل الدم.. »
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فقلت له �حدة:
) أو الممرضة » � ـ « إذن أ�ع لتح�� د. (فران�ل��

 فراحت �ط��قة عمل�ة تحاول وقـف الدم،
ً

جاءت الممرضة أو�
ثم جاء الطب�ب فأدخال م�� (لوت��ل) فراشـها.. وضمدا الج�ح..

سألته:
؟ » ـ « ك�ف ��

.. لقد تفادت الرصاصة أي عضو حيوى.. ل�ن أين - « �خ��
� أسوأ حال.. ال �د أنـه �حتاج إ�

الف�� العجوز؟ أعتقـد أنه ��
العنا�ة أ��� منها »

� غرفة الجلوس وقد ا��� وجهـه �اللون
وجدنا ال�ولون�ل ��

ا.. ا تمام� األزرق و�دا تائه�
سألنا:

؟ » - « (دیزی).. ك�ف ��
ـ « �خ�� �ا کولون�ل.. »

ا �أ�ل - « ال أعرف ك�ف ارتك�ت هذا الخطأ.. حس�ت أرن��
الس�اج.. هل �� أن أراها؟ »

ـ « ل�س اآلن.. إن الممرضة معها.. »
فة فوجدت (جود�ث) و(ألرتون) عائدين من خرجت إ� ال��
الخارج �ضح�ان و�انت �س�ند برأسها ع� كتفه.. وعرفـت من
(جود�ث) أنهما التق�ا لتوهما خارج الب�ت.. ف�� لم تكن معه
� برغم هذا شعرت �غضـب شـد�د خاصة �عد منذ ال�دا�ة.. ل���
ته �القصة � أ��� أن (ألرتـون) �عدما أخ�� الحادث...والذي ضا�ق��

أخذ الموض�ع كنكتة ط��فة..
ـ « هذا ما �ستحقه العجوز المشا�سـة.. أحسب الف�� العجوز

ا » فعلها عامد�
ـ « ال تعتمد ع� هذا.. »
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.. � نف��
� شعرت ب�عض الشك �� ا ل��� وان�فت مغض��

وصعدت إ� حجرة (بوارو) فقرعت �ا�ه..
ا
�
�ان قد سمع مـن الخـادم مـا حـدث.. ل�نـه كـان مشتاق

للتفاص�ل..
� أن

�� هنـا دق ال�ـاب مـن جد�د.. �انت هذە �� الممرضـة تخ��
� ع� زوجها.. م�� (لوت��ل) استعادت وعيها و�� ت��د أن تطم��
ل�ن الممرضة ال تعرف أين هو.. هكذا طل�ت اإلذن مـن (�ـوارو)

ا �ما تركناە.. واتجهت إلـى ح�ـث كـان ال�ولون�ل �قف شاح��
أخذته من ذراعه إ� غرفة زوجته.. كـان �لهث �ش�ل واضح
فأدركت أن الصدمة �انت عن�فة �ما توقع الدكتور.. دققت

ال�اب ثم دخلنا..
�انت الس�دة ت�دو م��ضة �حق.. شاح�ة هشة مغمضة

� رأتنا وقالت �صوت م�ح�ح: .. وقد فتحتهما ح�� � العين��
- « (جورج).. »

تحركت ذراعها الحرة نحوە.. خطا لألمام وأمسك ب�دهـا
� عي��ه مع ال�ث�� من الندم.. هنا شعرت

الهشة...رأ�ت الدمع ��
ا ��ل

�
�الخجل من �ل أف�ارنا الش��عة السا�قة.. �ان هذا حادث

ا �ـال�ث�� من الراحة.. تأ��د.. وقد غـادرت الغرفـة شـاعـر�
سمعت صوت جرس العشاء.. لقد �س�نا مرور الوقت.. فقط

� الثا�ت.. � جدوله الزم��
ا �� الطا�� ظل مستمر�

( � لم �ح�� ال�ولون�ل العشاء، ل�ـن الغ��ب أن مسـز (فران�ل��
�
� وردى، و�دت ��

� الطابق السف�� جذا�ـة فـي ثـوب مسا��
�انت ��

ا.. صحـة طي�ـة.. و�ن �دا زوجها متعكـر المزاج شارد�
�عد العشاء صعدت إ� غرفة (بوارو) من جد�د..

� الضوء الخافت الذي �عثه
ا �� �ان ال�ولون�ل هناك جالس�

. و�دا �� أنه ��لم نفسـه أ��� مما ��لـم مص�اح كهر�� صغ��
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�
� تنمرت (بوارو). �ان �ح�� عن ح�ـه القـد�م لـ (ديزي) تلك ال��

مع مرور األعوام.
.. والحظت �

ء كعاد�� �
فلما غادر الغرفة، حك�ت لـ (بوارو) �ل ��

� عي��ه.. �دا �� �أنما هو ن�ع من
� دهشة تلك النظرة الغ���ة ��

��
التحفظ ال أفهم س��ه.. �أنما ي�تظر أن أرى بنف�.. أرى أي

ء �الض�ط؟ �
��

� فكرة عجي�ة.. لو أن م�� (لوت��ل)
� فرا��

ثم خطرت �� ��
� الحـوادث األخرى.. سوف

مـاتت لصارت هـذە حادثـة ك�ـا��
�عتقد الجميع أنها �انت مقصودة ل�ـن لـن �ستطيع أحـد إث�ـات

ا �ش�ل رس�.
�
ذلـك.. سوف �عت�� الموضـ�ع حادث

� أن ال�ولون�ل لـم �صب م�� ل�ن هذا �عنـى كذلك.. �عنـي.. �ع��
(لوت��ل) و�نما أصابها (س).. ومع�� هـذا.. إنه أمر غ�� معقول
ل�نه محتمل.. أو هو غ�� محتمل ل�نه ممكن.. .. معناە أن
� اللحظة

القاتل انتظر ح�� �طلق ال�ولون�ل بندقيته ثم أطلق ��
ذاتها لي�دو األمر �أنها طلقة واحدة.. وعندها لن �سمع صوت

طلقته إال كصدى..
� أن أس�نتجه.. أعتقد أن هذا ما �ان (بوارو) ي�تظر م��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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( � فة وقد تركتنـا مسـز (فران�ل�� � ال��

�� � كنت و(بوارو) جالس��
�
منذ لحظات.. �انت تت�لم عن زوجها وك�ف �غرق نفسه ��

العمل من أجل تلك ال�ازالء.. قالت إنها تتم�� لو ماتت �� ال
� ح�اته ألنها

تعطله عن عمله.. إنها م��ضة وتعرف أنها عق�ة ��
ا.. ا مهين� تعت�� المرض ش�ئ�

قلت لـ (بوارو) �عد ان�افها:
�
ا درام�ة ط�لة الوقت.. �� ـ « هذە المرأة اعتادت أن تمثل أدوار�
�
� لم �فهمها أحد.. ثم �� يوم �� الزوجة المهَملة �فتح الم�م ال��

 ع�
ً

� تمقت أن تكون حم� يوم �� المرأة المضح�ة بنفسها ال��
� تقـف خلف زوجها من تحب.. ال�ـوم تلعب دور الزوجة ال��
� ا.. ثم إن�� ال�طل.. المش�لة �� أن �ل أدوارهـا م�ـالغ فيها نوع�

ء) �صوت �
اعتدت أن هؤالء الذين يت�لمون عن (إنهاء �ل ��

ء » �
ة ال ي�توون عمل أي �� ال�طة المحت��

� (بوارو): سأل��
- « هل تعتقد أنها حمقاء؟ »

- «ع� األقل ل�ست خارقة الذ�اء.. »
ـ « �� فقط ل�ست طرازك »

ـ « وما هو طرازی؟ »
قال فجأة:

- « أغمض عي��ك وفمك وانظر ما تأ�� �ه الجن�ات لك »
� هذە اللحظ رأ�ت الممرضة تركض نحو الم�ان الذي �انت

��
) وتقول لنا: � ف�ه الس�دة لتلتقط قفاز م�� (فران�ل��

ا ما.. » - « ال�د لها من أن ت�� ش�ئ�
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) �انت مـن الطراز المهمـل الذي ال�د � الحق�قة أن م�� (فران�ل��
� كـل مكـان تواجـد ف�ـه، تاركـة لآلخ��ن أن �ع�دوە

ا �� أن ي�� ش�ئ�
لها.. و��دو أنها �انت تفخر �ذلك ألنها �انت تقول: « إن ��

 �الغ��ال.. »
ً

عق�
رحت أراقب الممرضة و�� ت�تعد �جسمها الرشيق المتوازن

� ضيق:
وقلت ��

« .. ـ « ال�د أنها سئمت هذا العمل.. ف�� ال تع�� �م��ض حق���
هنا قال (بوارو) وهو �غمض عي��ه:

- « شعر أسمر محمر »
 �ان للممرضة شعر أسـمر محمر..

ً
� غ�� فهم.. فع�

نظرت له ��
� هذا الوقت �الذات..

ل�نـي لـم أفهم لماذا اختار هذا التعليق ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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۔11۔
� (بوارو) ع� ذلك اليوم: سأل��

- « هل هناك ما �ضا�قك mon ami؟ »
� شعرت �أنه ل�س من ح�� أن أضـايق (بوارو)

هززت رأ�� أل��
� قا�لت (نورتـون) أمـس بهذە المش�لة الشخص�ة.. القصة �� أن��
� �ل�اقة عن عالقة (جود�ـث) �ـ (ألرتون).. أدركت أنه فسأل��
� من أن ت�شأ عالقة ما ب�نها وذلك المخادع.. لقد �انت

�حذر��
� ح�اة (ألرتـون) قصـة مش�نة.. قصـة عـن فتاة واثقة من

هناك ��
نفسها.. مستقلة استعمل (ألرتون) تقن�اته معها ثم تخ� عنها.
ونال).. وت�ت� القصـة �الفتاة ت�تحر �جرعة زائدة من (الف��
ا �ـ (جود�ث).. الن�ع المثقـف والمفـ�ع أن الفتـاة كـانت ش�يهة جد�
� عندما �فقدن قلبهن �فقدنه ب�أس

المستقل.. الفت�ات الال��
قلما تعرفه الفت�ات الخف�فات التافهات..

لم �كن من جدوى من مصارحة (بوارو) فلسوف تتل��
(جود�ث) نصائحه �ما تتل�� نصائح ال��ار المزعجة..

� (ستا�لز) صع�ة.. �جب أن أل�� ب�عض
�انت أ�ا�� التال�ة ��

ا ما �خ�م عل�ه.. ل�س فقط من اللوم ع� الق� ذاته، ألن ش�ح�
� �ل الحا�� كذلك.. شبح القتل �جثم فوقه ط�لة

الما��
الوقت..

خ�� من فكرت ف�ه �ان (ألرتون).. ومن الواضح أن (جود�ث)
تح�ه هو �الذات�

� �عد الغداء وقال: زاد همو�� أن (�ارنجتون) انفرد ��
ح أن تقـول �لمة أو .. ل�ن أق�� ً

ـ « أعرف أن هذا ي�دو تدخـ�
ا.. � الب�تك عن هذا المدعو (ألرتون).. إن سمعته س�ئة جد� �لمت��

و��دو �� أنها تم�ل إل�ه »
ً
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 لهؤالء القوم الذين ال أطفال لهـم..
ً

ل�م ي�دو األمر سه�
� هنا لعرفت ما �جب أن �قال ومـا أنصحها� لو �انت زوج��

�جب عمله..
.. ك�ـف أخ�� � راق �� أن أتجاهل األمر ثم أدركت أن هذا ج��

ة فارعة الطول؟ � الصغ�� ابن��
� الحد�قة.. وهناك أدركت أن القرار

اتجهت إ� ب�ت الورود ��
خ�ج من �دى ألن (جود�ث) �انت هنـاك وحدهـا.. لم أر قط
ا �دل ع� التعاسة ع� وجهها �الذي رأيته اآلن.. لقد زال � تعب��

ا.. قناع الثقة فلم يبق إال الضعف واضح�
� إ� أن �ت �جوارها.. .. فقلت: لم �شعر ��

ا » � � كث��
- « �ا� عل�ك �ا (جود�ث) ال تتضا���

استدارت �� وقالت:
ا.. » ؟ لم أسمعك قادم� � - « أ��

� للمحادثات العاد�ة أدركت أنه من الخطر الجس�م أن تعود ��
اليوم�ة، فقلت:

� ال تتوق�� أننـي أع� ال�صـر.. هو ال �ستحق هذا
�� ـ « �ا صغ��
« .. � صدقي��

� برود وقالت:
نظرت �� ��

ا تعتقد أنك تعرف ما تت�لم عنه؟ » ـ « هل حق�
ا.. ما � جد� � هذا الرجل ل�ن هذا س�� ـ « أعرف.. أنت تحب��
وج.. ولـن ي�قـى مـن هذە � جدوى هذە العالقة؟ إنه رجل م��

العالقة إال الفشل وكراه�ة النفس »
اب�سمت وقالت:

� العالم
ء �� �

ـ « ما أ�لغ ما تقول� أال ترى هذا؟ إنه �ستحق �ل ��
�ال�س�ة �� »

ـ « أرجوك أال تقو�� هذا.. »
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�
� تنمر:

قالت ��
� الخاصة.. و�ن�� ألطال�ك �ـأال تتدخل

.. ح�ا�� �
- « هذە ح�ا��

فيها.. »
ا لتمـر.. �أنهـا جن�ـة منتقمة.. ونهضت و�حـزم دفعتنـى جانب��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ا معدوم الح�لة لمدة ر�ــع ساعة.. كنت ا هناك تائه� ظللت جالس�
.. ف�ما �

ا�ث كول) و(نورتون) ووجدا�� � هناك حينما جاءت (إل��
�
.. لقد أدر�ا أننـي لست �� � م�� �عد أدركت أنهما �انا ك��م��

� الطب�ع�ة ل�نهمـا تجن�ا اإلشارة لذلك �ك�اسة.. و�انا �ح�ان حال��
ا ب��ة ب�نما راح ا�ث) أزهار� � � (إل�� � معهمـا وأرت��

الطب�عة لذا أخذا��
ح �� أنواع الطيور.. هو ���

كنت أعرف أن الرجال الذين يراقبون الطيور يرون كذلك ال�ث��
ا يتعلق �ـ ا ما.. ش�ئ� من األش�اء.. وأدركت أن (نورتون) رأى ش�ئ�

(جود�ث) و(ألرتـون) وهـو �حرص ع� أال أعرفه..
حاولت ال�الم مع (جود�ث) أ��� من مرة.. حك�ت لها تار�ــــخ

ا: � ل�نها �انت تقول دائم� (ألرتون) المش��
� ولسوف

.. هذە ح�ا�� � ـ « أنا لم أتوقع أنه مالك قط.. اسمع �ا أ��
« .. أفعل ما أر�د بها ولن �ستطيع أن تمنع��

� علـى اإلطالق..
�انت مفتونـة.. وكنـت أنـا فـي أتعـس حـاال��

هكذا �دأ تصم��� ينمو..
�ل ما أحتاج إل�ه هو الشجاعة.. الشجاعة والعقل..

�عد العشاء رأ�ت (جود�ث) تتجه لركن الحد�قة، ثم اتجه
� االتجاە ذاتـه.. هكذا أنه�ـت مـا كنـت أقوله واتجهت

(ألرتون) ��
إ� هناك.

شعر (نورتون) ب�ی�� فجذب ذرا�� وقال:
ـ « اسمع.. ل�س هذا بوسعك.. »

ـ « أستطيع وسأفعل� »
.. أما وقد �لغ األمـر هـذا فـال يوجـد ما تعمله.. � - « ال �ا صاح��

أعرف أنك توشك ع� الجنـون ل�ن عل�ك أن تق�ل اله��مة.. »
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� كنت أعرف ما هو أفضل.. ودنوت من الركن لم أعارضه ل���
الذي توار�ا خلفه هنا سمعت صوت (ألرتون) �قول:

� الع��زة.. سوف
ـ « لقد استقررنا ع� هذە النقطـة �ـا فتا��

� ذاهب إ� (أ�س��ش) تقصدين المدينة الل�لة وأنا سأقول إن��
� مـن لنـدن قائلة إنك لن تقدرى ق�� لل�قاء مع صد�ـق.. سوف ت��
�
� ذلك العشاء الساحر �� ع� الـعـودة.. مـن سـ�خمن أنـك ت�ناول��

؟ لن تند�» � شق��
جذب (نورتون) ��� لن�تعد فاستدرت.. وضحكت لـدى رؤ�ة
� فـي الحق�قة � اس�سلمت.. ل��� وجهه القلق.. تظاهرت �أن��

كنت قد اتخذت قراري.. قلت له:
� ال أستطيع الس�طرة ـ « ال تقلق.. لقد انت� األمر وفهمت أن��

« �
ع� ح�اة أبنا��

�دت عل�ه الراحة.. ولم ي�تا�ه أي شك �صدد ما أنت��ه..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� أن�� عملت مع (بوارو) �ل هذە األعوام.. هكذا
من حسن ح��

كنت أعرف �الض�ط مـا �جـب عملـه.. لـن �قـا�ل (ألرتـون)
ا.. ا.. لـن �ذهب (ألرتـون) ألى م�ان غد� � لندن غد�

(جود�ث) ��
األمر �س�ط إ� درجة السخف..

�ن.. ثم اتجهت لغرفة � وأخذت زجاجـة األسب��
ذه�ت لحجر��

� الخزانة..
�ل) �� (ألرتون) إ� الحمام.. �انت أقراص (السـالمب��

� هما الجرعة المقررة.. ثمان�ة سوف تقوم �الخدعـة.. إن قرص��
هو نفسه قال إن الجرعة السامة ل�ست عال�ة.. واب�سمت

.. لنف��
ا ع� �دى وفتحت الزجاجـة.. ثـم أفرغت  ورق��

ً
لففت مند��

�ن. ووضعت ثمان�ة أقراص األقراص.. إن لها ذات حجم األسب��
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�ل ح�� �دت �ما �انت � الزجاجة ثم مألتها �السلومب��
�ن �� أسب��
من ق�ل..

� وأعددت �عـض الشـراب.. لـن يرفـض (ألرتون) أن عدت لغرف��
اب فذا�ت.. � ال��

ا.. ج��ت أن أذ�ب األقراص �� ب �أس� ���
� ع� ا، ل�نـى أعددت خط�� ا �س�ط� ا مـر� صحيح أن لهـا طعم��
أساس أن أ�دأ �صـب كـأس �� عندمـا �دخل (ألرتـون).. مـن ثـم

ا آخر.. أنـاولـه ال�ـأس الـذي فـي �ـدي وأصب لنف�� واحد�
� ق�ل أن اآلن ع� أن أنتظر.. سوف أحتاج لساعة أو ساعت��

ا. � �عود ألنه يتأخر كث��
� أن

�� هنـا دق ال�ـاب فـأجفلت.. كـان هـذا خـادم (�ـوارو) �خ��
ا� .. (�ـوارو)� لقد �س�ته تمام� األخ�� �سأل ع��

: � هكذا اتجهت لغرفته.. فصاح لدى رؤ���
« .. - « Eh bien.. إذن تخل�ت ع��

� خجل وقلت إن تغ�� الطقس هو الس�ب.. �ان
اعتذرت له ��

ب كوب �امل من الش�كوالته � ع� �� � وأرغم�� ا ع� عال�� م��
الساخنة الدسمة المحالة �السكر..

ـ « هذا �ساعد األعصاب �ما تعلم� »
� وأ�ق�ت ال�اب � الجدل ثم عدت إ� غرف��

�ت � ال أفرط �� ��
ا.. سوف أشعر �قدوم الرجل �التأ��د.. رحت أزجـى الوقت موار��

: � � زوج��
�ال�تا�ة وأنا أفكر ��

.. �جب أن أنقذها.. » � ـ « أنا مضطر لهذا �ا حب�ب��
.. � � حماي��

لقد تركت (جود�ث) ��
وهكذا جلست أنتظر.. .. ..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� كتا�ة ذروة نق�ضة An�climax، خاصة عندما

ثمة مش�لة ��
� جلست هناك أنتظر تكون مهينة للمرء. الحق�قة �� أن��

� النعاس� (ألرتون) فغلب��
� القلق ا.. وقـد أرهق�� ا ألن نو�� ال�ارحـة كـان س�ئ� هذا ل�س غ����
ا كـان الس�ب فقـد نمـت وحينما صحوت .. أ�� � والجهد العص��
، ومذاق ا ع� نف�� �انت الطيور تغرد وكنت أنـا هنـاك من�مش�

.. � ف��
ك��ه ��

از والقلق.. ثم شعرت �الراحة.. من � ة واالشم�� شعرت �الح��
الذي كتب: « عش للغد تجد أن أسود أ�امك قد انت�.. »؟؟
ا.. م�لودرام�ة خال�ة وما أصدق هذا� اآلن أدرك �م كنت مخطئ�

من التعقل.. لقد انت��ت قتل إ�سان آخر..
اب أما�� فنهضت وسكبته من النافذة.. كنت وجدت �أس ال��
تـه ��ل ا لذا اتجهت إل�ـه وأخ�� أعرف أن (بوارو) �صحو م�كر�

ا.. � � كث�� ف أن هذا أراح�� ء.. �جب أن أع�� �
��

: قال ��
� بهذا؟ »

�� ـ « ولماذا لم تأت �� ال�ارحة وتخ��
� خجل:

قلت ��
ـ « ح�� ال تحاول من� »

ا
�
� رؤ�تك مشنوق

� أرغب ��
- « �الطبع كنت سأمنعك.. هل ترا��

من أجل وغد مثل م�جور (ألرتون)؟ »
ـ « ما �ان ل�ق�ض ع�.. لقد مسحت �ل ال�صمات عن الزجاجة

«
ـ « هذا ما �عتقدە كـل القتلة.. ع� األقل �انت عنـدك عقليتهم.
� أن خطتك لم تكن بهـذا اإلح�ام..

ك �ا صد��� ل�ن دع�� أخ��
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ا.. �انوا س�فحصون زجاجة لقد مسحت �صماتك و�صماته مع�
ا عن ال�صمات.. لو �ان الم�جور ابتلع األقراص الدواء �حث�
ا أو ع� س��ل الخطأ فلماذا مسح �صماته هـو نفسه عن انتحار�
�ن.. الزجاجة؟ من ثم �حللون الزجاجة و�جدون أقراص األس��
هنـا �عرفون أن هناك من �شاجر مع اب�تـه �س�ب عالقتها �ـ
(ألرتـون).. سوف �شهد (نورتون) و(�ارلنجتون) �ذلك.. هنا
.. ور�ما الشعور � تكون أنت قد وصلت ذروة تحملـك العص��
طة عن�د صلب.. بتأن�ب الضم�� كذلك.. و�ظهـر مف�ش ��
فة أو من ثقب ال�اب دعك من أن �كون أحدهـم رآك من ال��

وأنت �س��دل األقراص »
قلت:

ء.. ال تنكر أن جـو هذا الب�ت �
- « ع� �ل حال لم �حدث ��

م��وء.. إنه يو�� �القتل.. »
ة.. » وس قتل؟ ر�ما.. هذە نظ��ة مث�� - « ف��

- « واآلن قـل لـي مـا �جـب عمله �صــــدد (جود�ث) و(ألرتون).. »
.. هذە �� الط��قة المث� لتقل�ل � ا صدق�� ـ « ال تعمـل شـيئ�
.. لست قوى الشخص�ة �

ار.. ال تتصور أنك �ـارع �ما �ك�� األ��
� �� تفرض شخص�تك ع� هذين.. إن (ألرتون) قد اعتاد

�ما �ك��
� العاج��ن.. ور�ما �ستمتع بهذا كنكتة ال�الم مع اآل�اء الغاضب��
لط�فة.. (جود�ث) ال �مكن تهد�دها.. ل�ن �مكن أن تثق بها.. لو

كنت م�انك لوثقت بها.. أنا معجب بها »
� عدم فهم وقلت:

نظرت له ��
� أخاف عليها » ـ « أنا معجب بها كذلك ل���

ـ « أنا كذلك أخاف عليها.. ل�ن ل�س لذات األس�اب.. إن الوقت
�م�� والخطر قادم »

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كنـت أعـرف مثل (�ـوارو) أن الخطر ق��ب.. ل�نـى شعرت براحة
� هذا

جع �لماته « لو كنت م�انك لوثقـت بها.. ».. و�� وأنا أس��
اليوم أدركت أن (جود�ث) تراجعت عن عزمها الذهاب إ�
اح.. � الواقع أنا لم أسمعها قط توافق ع� هذا االق��

لندن.. ��
اآلن أتذكر هذا..

� هذا الص�اح تواصل محاوالتها المعتادة
�� ( � �انت م�� (فران�ل��

لجعل نفسها ال تطاق.. طل�ت زجاجـات مـن المـاء الساخن
� أعصابها..

ا �� ا حول القلب.. آالم� � آالم�
وراحت تعلن أنها تعا��

نظرت للجميع حو�� فوجدت أنه ال يوجـد واحد مهتم �األمر..
� أن �فحصها طب�ب

وقد سألها زوجها عما إذا �انت ترغب ��
المقاطعة فرفضت هذا، مـن ثـم مـ�ج لـهـا �عـض المسكنات وعاد

ە.. إ� مخت��
:( � قالت �� الممرضة (فران�ل��

- « هو �عرف �الطبع أنه ال مش�لة »
سألتها:

؟ »
ً

- « هل تعتقدين أنه ال مش�لة فع�
� تحب أن - « حرارتها ون�ضها طب�ع�ان.. نفس المشا�ل ال��
� من .. تحب أن تـرى الجم�ـع مشغول�� هـا حـول نفسها ال أ��� تث��

ـا وأنـا أجـرى وراءها.. »
�
أجلها.. ترى زوجها منهمك

� �كرههن الخدم
) من طراز ال�ساء الال�� � �انت م�� (فران�ل��

والممرضات �الفطرة.. ألنهن س�ئات المعاملة. أمـا مس��
ا ي�دو �الطفل الذي و�ختـه أمه.. والس�ب (�ارنجتون) فكـان قلق��
أن الس�دة ذه�ت معه أمس النتقـاء �عض الستائر والمفروشات

لب�ته.. وهو �خ�� أن �كـون قـد أرهقها..
ل�م استعدت تفاص�ل هذا اليوم ف�ما �عد أ��� من مرة.. ل�م
� أم �دت �حثت عن حادث م��.. هل �ان الجميع طب�عي��
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ع� �عضهم معالم التوتر؟
سـأحـاول أن أذكـر لـك مـا �جـب ذكـرە عـن كـل شخص�ة.

�ال�س�ة لـ (�ارنجتون) كـان �شعر �الذنب ألنـه �شـعر �أنه س�ب
)، لذا نزل إ� ال�لـدة وابتاع لها �عض � إرهاق م�� (فران�ل��
الش�كوالته، وهذە عادت �ما �� ألنها ال تطيق الش�كوالته..

� غرفة الجلوس، ورحنا نأ�ل منها.
هكذا جلس م�� و(نورتون) ��

(نورتون) �ان شارد الذهن ولعدة مرات تقاطع حاج�ـاە �أنما
� الخارج

. و�� ا �الش�كوالته وقد أ�ل منهـا ال�ث�� �فكر. �ان مغرم�
�دأ المطر ينهمر، فشعرنا براحة.

ا�ث كول) تلعب � ة، وقد راحـت (إل�� (بوارو) لحق بنا عند الظه��
) و(جود�ث) من � ا عاد (فران�ل�� � الواحدة ظهر�

له الب�انو. ��
ا عن المطر الذي . قلت ع� ما أذكر ش�ئ� � الحد�قة مرهق��

س�ك� ���ة الجو.
: قال ��

ـ « نعم.. ال�د من لحظة ما تنك� فيها األش�اء.. »
ب وأدركت أنـه ال يت�لم عن الجـو.. و�ط��قته الخرقـاء ��
صندوق الش�كوالته فأوقعها ع� األرض.. نظر إ� الصندوق

وقال له �أنما �عتذر:
- « أنا آسف »

ا.. سـأله (نورتون) إن
�
� ظروف أخـرى كـان هـذا ل�كون مضح�

و��
ا فقال: �ان نهارە متع��

� خطأ. هناك ط��قة ـ « ال.. ال.. فقط ا��شفت أن ط��ق��
مخت�ة سهلة إلنهاء األمور.. »

� و�ردد: وراح يه��
- « ط��قة سهلة إلنهاء األمور »

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ا �ش�ل � الص�اح فقد �ان الع� مبهج�
�� � برغم أننا كنا عص�ي��

� أفضل حال
غ�� متوقع.. ولحقت بنا م�� (لوت��ل).. �انت ��

قة �ع�دة عن مواضيع الخل تلك.. �انت ت�تقد وقد �دت م��
� أن أراهما سع�دين هكـذا.

زوجها ل�ن �ط��قة لط�فة.. وقد ���
لقد �دا ال�ولون�ل أصغر وكـان �شد شار�ه �درجة اقل..

� (نورتـون) ومس الحظت كذلك أن عالقة روح�ة ما ولدت ب��
وج قط وهـي مـا زالت امرأة جم�لة بوسعها أن � (كول).. إنه لم ي��
ا �سعد أي رجل.. تذكرت هنا أنهما قض�ا أغلب الوقت مع�

ي�حثان عن األزهار النادرة و�راق�ان الطيور..
�الفعل �� ت�دو أ��� سعادة ورضا عما �انته و�� تح� �� عن
� الشعور �الخطر والتوتر من

طفولتها التعسة. وفجأة عاود��
ا.. جو (ستا�لز) ذاته خطر.. اآلن الم�ان.. ال.. ل�س الم�ان آمن�

� هذا الشعور وأشـعر معـه �ـالتعب والش�خوخة.
�عاود��

( � جاءت (جود�ـث) مهمومـة الوجـه وقـالت إن مسـز (فران�ل��
�شعر بتحسن وت��د منا أن نصعد لغرفتها..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 �ائًنـا شـد�د التقلـب.. لقـد جعلت

ً
) فعـ� � �انت م�� (فران�ل��

ح�اتنا ال تطـاق ط�لـة ال�ـوم، واآلن صارت العذو�ة نفسها. كنا
�ــــح ق�ل العشاء �لنا حولها �اس�ثناء (بوارو) الذي اعتاد أن �س��
� (إ�س���ش) وال�ولون�ل وزوجته اللذين

و(ألرتون) الذي �ان ��
.. وجلست الس�دة تعد لنا القهـوة � الطابق السف��

�ق�ا ��
ا �جانبهـا ثـم وضعت قـدح زوجها ع� بنفسـها.. فوضعت قدح�

 منا قدحه.
�

المكتب. وناولت ��
�انت رائحة القهوة عطرة تعبق الجو.. وجلست أحاول حل
�
ال�لمات المتقاطعـة فـي الج��ـدة علـى ح�ـن وقفـت (جود�ث) ��

فة ترقب السماء.. ال��
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فجأة صاحت:
ـ « ثمة نجم يهوى� »

هنا ه�ع الجميع للخارج ليتمنـوا أمن�ـة.. لمـاذا ألحـق بهم؟ ل�س
لدى ما أتمناە.. فقط كنت أتذكـر.. أتذكر ل�لـة استوائ�ة صاف�ة..
�
نقيق الضفادع.. نجم هاو واستدرت ألرى (س�ندرز) ورا��

� ذرا� کـی تـری النجـوم وتتمنـى أمن�ـة.. وشعرت أن فحملتهـا ب��
.. لذا � قرقران �الدمع و�أن ال�لمات المتقاطعة ته�� عينـي تـ��
ا عن مجلـد ألعمـال شكسب�� �� ال يرى نهضت إلـى المكتب �حث�

أحـد دمو�..
� الطابق السف�

شكرنا الس�دة ع� القهوة وغادرنا غرفتها.. ��
� سعادة فقلت له:

رأ�ت (نورتون) �صفر ��
ا عن نفسك الل�لة » - « ت�دو راض��

قال:
« ..

ً
- « فع�

ا لم أفعله وطالما تمن�ته » - « لقد فعلت ش�ئ�
ا مع (جود�ث).. وحينما ذه�ت إ� غرفة (�ـوارو) وجدته جالس�

نظر �� واب�سم وقال:
- « لقد صممت (جود�ث) ع� أن �سامحك.. »

� �ذراعيها ا ل�نها اتجهت نحوى وطوقت�� �دا �� هذا غ����
.. وقالت: � وق�لت��

� �جب ان تطلب السماح.. لقد عرفت .. أنا ال�� � « آسفة �ا أ��
اآلن ما �جب أن أفعله »

� (بوارو): وغادرت الغرفة.. هنا سأل��
- « ماذا حدث هذا اليوم؟ »

قلت:
ا » ء ط�لة اليوم وال الل�ل أ�ض� �

ـ « لم �حدث أي ��
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�
� الل�لة ذاتها مرضت الس�دة

�انت ملحوظة غ�� حك�مة. ألنه ��
.. و�عد �ـوم آخر لفظت � ا واستدعوا لها طب�ب�� ) جد� � (فران�ل��

ة. أنفاسها األخ��
واحتجنا إ� يوم آخر �� نعرف أن موتهـا تـم بوساطة عقار

..( � وس��جم�� � (الف��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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۔ 14 ۔
� أح�� � ال��

� ح�ا��
، و�� المرة الثان�ة �� � �دأ التحقيق �عد يوم��

� هذا الموضع من العالم.
ا �� فيها تحق�ق�

 فـي منتصف العمـر ذا كفاءة.. له نظرة
ً

�� رجـ� �ان الطب�ب ال��
متنمرة وأسلوب جـاف فـي ال�ـالم. ظهر أن الموت جاء ن��جة
) و�عض قل��دات �ازالء � وس��جم�� � ال�سمم �عقـار (الف��

(�اال�ار).
� السا�عة � الل�لة السا�قة ب��

� وقت ما ��
ال �د أن السم تم تناوله ��

مسـاء ومنتصف الل�ـل. لقد �ان الشـاهد الثـانـي هـو د. (فران�ل�ـن)
ە فوجد زجاجـة � مخت��

الـذي أوضـح أنـه فـحـص المحال�ل ��
تحتـوى قل��دات �ازالء (�اال�ار) وقد امتألت �الماء.. ل�س

بوسعه تحد�د م�� حدث هذا..
ا والمفتـاح فـي جي�ه.. ا دائم� قال الرجـل إن المخت�� �ان مغلق�

مساعدته مس (هاس�نجز) معها �سخة أخرى..
ول�س بوسع أحد أن �دخل ما لم �أخذ المفتاح منه أو منها، قال
إنه لم �جلب معه قط أي محلول إ� الب�ت، و�نه مـن المستح�ل

أن تكون تعاطته �ط��ق الخطأ.
قال إن زوجته لم �شـك قـط مـن مرض عضوى، ل�نها �انت
ا. إال أنها �انت فـي حـال طي�ة ل�لة ا مزاج�� ا وتقل�� � ا�تئا��

تعا��
الحادث. وقال إن زوجتـه لـم تـكـن مـن الطراز الذي ي�تحر. هذا

. � رأ�ه الشخ�� والط��
ا. �عد هذا تم استجواب الممرضة. وقالت نفس األش�اء تق����

) آخر مرة؟ » � - « م�� رأ�ت م�� (فران�ل��
� �ت �عض الل�� ة والنصف.. أعددت لها الفراش و�� � العا��

ـ « ��
�ن » � ثم طل�ت أسب�� الدا��
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- « وك�ف �انت وقتها؟ »
فكرت للحظة ثم قالت:

� حالة مـن الحماس..
- « �المعتـاد.. ال.. أعتقـد أنـهـا �انت ��

� االنتحـار ت�ـدو هكذا.. ر�ما �انت
�مكن أن �جعلها التفك�� ��

�شعر �م �� ن��لة �طلة.. إنهـا كـانت تعت�� نفسها عق�ة أمام
زوجها.. »

ا �مكن أن ي�تحر؟ » �نها شخص� - « وهل تعت��
فكرت من جد�د ثم قالت:

نة ع� اإلطالق.. » � ـ « نعـم وال.. فـي الـواقـع كـانـت غ�ـر م��
ا، ألنـه قـال إن الس�دة أما شهادة (بوارو) فقد اثارت االهتمام حق�
ة، و�انت تتحدث ط�لة � أ�امها األخ��

) �انت مكت��ة �� � (فران�ل��
الوقت عن حاجتها (إ� إنهاء األمـور ب�دها)..

سأله المحقق:
ا » - « تعتقد أنها تناولت هذا العقار عمد�

- « نعم.. »
؟ » ـ « هل رأيتها ذات مرة تغادر المخت��

ـ « نعم.. »
� �دها؟ »

ء �� �
ـ « هل �ان هناك ��

� �دها.. »
ة �� ـ « نعم.. �انت تمسك �قارورة صغ��

ـ « وهل أظهرت أي ارت�اك لدى رؤ�تك؟ »
ء » �

� وهذا �ل �� - « نعم.. بهتت لرؤ���
- اقتنع المحقق �عد شهادة (بوارو) ـ وهو رجل ل�لماته ثقل كب��
� ن��ات من اال�تئاب وكـانت تؤمن �أنها

�أن الفق�دة �انت تعا��
� ط��ق زوجها.. كونها أخذت القارورة من

م��ضة وأنها عق�ة ��
� المخت�� لدل�ـل ع� ن�تها تدم�� نفسـها.. صحيح أن القارورة ال��

أخذت السم فيها لم تظهر قط، ل�ن من الممكن أن الس�دة
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أخذتهـا مـن خزانة الحمام ثـم أعادتها هناك �عد غسلها، هكذا تم
اتخاذ القرار �أن الس�دة �خعت نفسها إثر مرورها �حالة عقل�ة

غ�� مستقرة..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� غرفة (بوارو).. �ان شد�د اإلرهاق
�عد نصف ساعة كنت ��

� الفراش.. فمـا أن ان�ف األخ�� ح��
وقد وضعه الخادم ��

انفجرت:
( � ا �ا (بوارو)؟ إنك رأ�ت مسـز (فران�ل�� - « هل �ان هذا صح�ح�

� �دها؟ »
تغادر المخت�� وقارورة ��

شاعت ع� شفت�ه �سمة خف�فة وقال:
ـ « ألم تلحظ هذا؟ »

ء كهذا.. ول�س بوس�� أن �
ـ « نعم.. ال �مكن أن أقسم ع� ��

أث�ت العكس.. والسؤال هنا هو: هل تت�لم الحق؟ »
؟ أين ذهب إ�مانك �

ض أن�� أ�ذب �ا صد��� ـ « إذن تف��
؟ » � األسطوري ��

� تردد:
قلت ��

- « حسـن.. ال أعتقـد أنـك �مكـن أن ترتكـب الحنـث �القسم.. »
قال ب�ساطة:

� للمح�مة.. » ا.. فأنا لم أؤد ال�م�� - « ل�س حنث�
- « إذن �� كذ�ة »

ل�ح ب�دە وقال:
.. فال دا�� للتكرار » � - « ما قد ق�ل ق�ل �ا صاح��

� ال أصدق.. وال أفهم.. أنت تعرف أنها �انت تت�لم عن - « ل���
ا من أمزجتها المتقل�ة.. أنت لم إنهاء ح�اتهـا ل�ـن هـذا كـان واحد�

توضح هذا للمحقق »
- « ر�ما لم أرد هذا.. »
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وا القض�ة انتحارا؟ » - « أردت أن �عت��
- « �الطبع أردت هذا.. »

ـ « وأنت ال ترى أنها انتحار؟ »
- « نعم �ا (هاس�نجز).. أعتقد أنها قتلت.. »

- « إذن لماذا تجعلهم �غلقون القض�ة؟ »
ـ « هذا ما أر�دە �الض�ط.. خذ �لم�� أن هذە ج��مـة قتل عمد..
هكذا أغلقت القض�ة ل�نـى أنـا وأنـت سنجرى تح��اتنا تحت

ا ما نل�� الق�ض ع� الس�د (س) » األرض �الخلدان.. و��ع�
� هذە األثناء؟ »

- « وماذا لو قتل واحد آخر ��
هز رأسه وقال:

ا ا أو عرف ش�ئ� ـ « ال أعتقـد هـذا.. ما لم �كن أحدهـم قـد رأى ش�ئ�
«

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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۔15۔
� � األ�ام ال��

� وقعت �� تختلط األمور عّ� �صدد األحداث ال��
ها ال�ث�� من � ح�� ا الجنازة ال�� تلت التحقيق. �انت هناك ط�ع�
�س) �قول � إنه .. و�عدها فوجئت �الخادم (ك�� � الفضولي��

�عتقد أن (�ـوارو) مصاب �مـا �شـ�ه ن��ـة قلب�ة..
ج��ت إ� ح�ث �ان (بوارو) الذي أنكـر هذا االحتمـال �شدة..
وقد اندهشت لهذا.. �ان �ما عرفته شد�د القلق ع� صحته..
�لف ملفحـة حول عنقه و�تجنب ت�ارات الهواء، وال �حب أن
ت�تـل قدمـاە. « ح�� ال أصـاب �ـ fluxion de poitrine (التهاب
 فهو

ً
رئوى) » �ما اعتـاد أن �قـول.. أمـا اآلن وهو م��ض فع�

.. إنه خائف
ً

يرفض اس�شارة طب�ب.. ولعل هذا هو الس�ب فعـ�
اف �خطـورة حالته.. من االع��

ـ « اآللة mon ami قد استهل�ت نفسها.. لقد طل�ت رأى أط�اء
�ن فال منفعة من رأى آخر.. ول�س بوسـع المرء أن يركب كث��

ا مثل الس�ارات » ا جد�د�
�
محر�

.. فاب�سم وقال: � � قل��
شعرت �غصة أل�مة ��

ة �ـا (هاس�نجز).. ل�نها أفضلها كذلك ألن � األخ�� ـ « هذە قضي��
ام ألنه استطاع .. إنه جدير �االح�� ً

تقن�ة (س) هذا عال�ة فع�
كيول بوارو).. » حتـى اللحظـة أن يهزمنـى أنـا (هـ��

قلت له:
- « فقط لو �انت صحتك أفضل.. »

ا: �انت هذە �� الع�ارة الخطأ ألنه انفجر غاض��
- « للمرة األلف أقول لك إن األمر ال �حتاج لقوة جسد�ة.. �ل

ما ع� هو أن أفكر.. عق� �عمل �ذات ال�فاءة »
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� أن عقلـه لـم �عـد �ذات
� كنت أفكر �� � إذ عدت لغرف�� إال أن��

ال�عة.. لقد �ادت م�� (لوت��ل) تمـوت ومـاتت م��
ء.. �

.. وماذا نفعله نحن؟ ال ��
ً

) فع� � (فران�ل��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� اليوم التا�� وافق ع� أن يراە طب�ب..
�ان الغ��ب أن (بوارو) ��

� ا.. صحيح أنه طب�ب ل��� )� �دا �� هذا غ���� � ح د. (فران�ل�� واق��
� كنت أشعر �أنـه .. ثـم إن�� أعتقـد أنـه أقرب إ� ال�حث العل��
ا �ة.. ر�ما �ان هذا مف�د� ل�ـس أفضـل مـن يهتـم �المعانـاة ال���

. لل�حث العل�� ل�نه ال يناسب المر��
) ع� أن �فحص (�ـوارو) ل�نـه أنذرنا منذ � وافق د. (فران�ل��

ال�دا�ة �أنه قد �حتاج لمشـورة ممارس عـام.. هكذا انتظرت ح��
ف�غ من فحصـه واقتدتـه إلـى غرفـة جان��ة وأغلقت ال�اب وسألته

�لهفة:
- « إذن؟ »
ا: قال مفكر�

« 
ً

� فع� - « إنه رجل متم��
� أت�لم عن صحته.. » ـ « هذا ال شك ف�ه ل���

- « صحته؟ »
ا.. �أن األمر لم �خطر له ب�ال.. ثم قال: و�دا مندهش�

ا� » - « صحته؟ صحته (معفنة) ط�ع�
اف�ة ع� اإلطالق للتعب�� عن رأ�ه.. لم تكن هذە ط��قة اح��

: و�رغم هـذا كـانت (جود�ـث) تؤكـد أنـه طب�ـب مرموق.. قال ��
ا؟ إن أ��� الناس ال ي��دون أن �عرفـوا.. ـ « هل ت��د أن تعرف حق�
ا مـا � ا و�عـض الطمأن�نـة.. وكث�� ي��دون أن تصـف لـهـم شـرا��

�شـفون ل�ـن ل�ـس فـي حالـة (بوارو).. »
� ب�نما أردف: شعرت بتلك ال�د تعت� قل��

�
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�
ا.. وما � ط��قه للمـوت.. و��عة جد�

ـ « نعم.. إن صد�قك ��
ك لوال أنه طلب ذلك.. » كنت ألخ��

- « إذن هو �عرف »
ا.. ل�نه فقط يتم�� أن تتأخر النها�ة �عض - « �عرف تمام�

ا ي��د الفراغ منه.. هل تعرف ما هو؟ » الوقت ح�� ين� أمر�
ـ « نعم.. »

 إن �ان �عرف ما نحن �صددە..
ً

ونظرت له م�سائ�
ـ « هل يوجد ما �مكن عمله؟ »

ات لو شعر �أن ء.. هناك معه أمبوالت من األم�ل ني�� �
ـ « ال ��

�ة.. ام للح�اة ال��� الن��ة قادمة.. إنـه �حمل ال�ث�� من االح��
أل�س كذلك؟ »

ا.. �دت �� الملحوظة غ���ة ل�نها صح�حة. فهززت رأ�� موافق�
:( � أضاف د. (فران�ل��

ام� » � هذا أختلف معه.. فأنا ال أحمل هذا االح��
�� » -

ا فاب�سم وقال: نظرت له مندهش�
� أن ا ال محالة فما الفارق ب�� ـ « هذا حق.. ما دام الموت قادم�

؟ »
ً

 أم آج�
ً

� عاج�
�أ��

ا؟ » ـ « إذن لماذا �حق السماء �ت طب���
ة) ال تتعلق فقط بتفادي النها�ة.. �ل ـ « �ا ع��زي.. (الدك��
ء �

� الح�اة.. مـوت فـدم2 ل�س خسارة �ل هو �� تتعلق بتحس��
ط�ب.. ل�ن لـو تمكنت من ت�ش�ط غـدة معينـة مثـل الدرق�ة

ا » تح�ل الفدم إ� شخص سل�م فهذا مهم جد�
� �أنـه ل�س د. مت �احة الرجل، و�ن لم أتخل عن قناع�� اح��
�
) من سأستدع�ه عندما أصاب �اإلنفلونزا. قال �� �� � (فران�ل��

ا �الثقة والرجولة: ثقة وقد �دا مفعم�



6374

� الوزارة.. هل تعرف؟ ما زالت تلـك الوظ�فة - « لقد اتصلت ��
« � �

ا الست�مال أ�حا�� � إف��ق�ا.. سـوف أسـافـر فـور�
شاغرة.. ��

� عدم تصديق:
صحت ��

- « بهذە ال�عة؟ »
ة أ�ـام مـن وفاتها..؟.. ا؟ تقصد �عد ع�� ـ « ما الذي تجدە ��ع�
� من قيودي؟

ا؟ لماذا ال أعـتـرف �ـأن موتها حرر�� لماذا أد� ش�ئ�
ا عندما قا�لتها ألنها �انت فتاة �ارعة الجمال.. كنت أه�م بها ح��
� لها.. ال�د أن�� خي�ت أملها فأنا وخالل عام كنت قد فقدت ح��
.. أما اآلن فقد ا أ��� مخلـوق أنـانـي فـظ.. �انت تتوقع م�� ح��

« .. تحسن ح��
ا من الرجال الذين ماتت � ا أن كث�� صدم�� هذا.. أعرف ط�ع�

ا.. افه هذا �ان وقح� زوجاتهم ل�سوا محط� القلوب.. ل�ـن اع��
سألته:

ـ « أال تؤثر ف�ك فكرة أنها انتحرت؟ »
� � فالموض�ع ال يهم�� ـ « ال أعتقد أنها انتحرت.. ل�ن لو أردت رأ��

ع� اإلطالق.. هل تفهم؟ »
لم أفهم.. ولم أحب ما قال ع� اإلطالق..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
� لم أتصـور لحظة أن (بوارو) قد �فشل �� �جب أن أوضـح أن��

مواجهته مع (س).. لقد اعتدت نجاحه.. ل�ـن (بوارو) ذاته هو
� نف�� هذە المرة..

الذي �ذر الشك ��
كنت قد اتجهت لغرفته ق�ل العشاء، وال أعرف ك�ف جاء

« .. ا حدث �� � أذكر ع�ارته: « لو أن ش�ئ� الموض�ع، ل���
ء.. ال �مكن أن �

هكذا احتججت �صوت عال.. لـن �حدث ��
ء.. �

�حدث ��
قال:

).. ل�ننا ال نعـرف � ا لما قال د. (فران�ل�� ـ « إذن أنت لم تصغ ج�د�
ا �ما يناسب  فلن �كون هذا ��ع�

ً
ا.. ح�� إذا مـت حـا� �قين��

مس�� (س).. »
لم أفهم فقلت:

- « هه؟ »
ـ « إن مس�� (س) شد�د الذ�اء.. وقد �قرر أن يتخلص م�� ح��

� إال �ضعـة أ�ام.. » إذا �ان يتوقع أن هذا لن �قدم نهاي��
ة: � ح��

قلت ��
ـ « ول�ن.. »

� تتو� الق�ادة أع� رت�ة ـ « عندما �سقط ال�ولون�ل �ا صاح��
من �عدە »

ا » � الظالم تمام�
�� � ـ « وك�ف؟ إن��

ـ « لقد رت�ت هذا.. »
ودق ب�دە ع� حقي�ة �جوارە وقال:

� ت��دها هنا.. » - « سوف تجد �ل األدلة ال��
اعـة.. لم ال تقول لـي مـا �جـب أن أعرفه؟ » ـ « ال تتظاهر �ال��
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�
.. إن حق�قة أنك ال تعرف مـا أعرفه �ساعد�� �

ـ « ال �ا صد���
� �د

� لم أ�تب لك معلومات واضحة ح�� ال تقع �� ا.. ثم إن�� � كث��
ا.. » (س) و�نمـا تـركـت مالحظـات لـن �ستخلص منها ش�ئ�

ـ « أنا ال أفهم س�ب التفاف أف�ارك بهذا الش�ل �ا (�ـوارو)..
ا » � ء عس�� �

تحب أن تجعل �ل ��
قال �لهجة أخشاها:

ـ « سوف تعرف الحق�قة وعندها لن ��ك هذا.. ولسوف
تقول: إجذبوا الستار من فضل�م.. »

ء سوف �حدث ال محالـة.. �
ء مقلق.. نذیر ��� �

� لهجته ��
�ان ��

�
ا �� ء ال أحـب معرفتـه، ول�ن برغم هذا أنـا أعرفه ج�د� �

��
.. �

أعما��
تخلصت من هذا الشعور واتجهت إ� العشاء..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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۔ 17۔
ا.. لقد انضمت لنا مسـز (لوت��ـل) �ان العشاء ذا جـو بهيج نوع�
ثان�ـة وقـد حـاولت جهدهـا أن تصطنع اللهجـة اإليرلند�ة.. �ان
� ث�اب عاد�ة،

ا وللمرة األولـى أرى الممرضة �� ) مرح� � (فران�ل��
.. و�عـد � ا وقد تخلـت عـن تحفظهـا المه�� ف�دت �� جذا�ة جد�

�دج. حت مسـز (لوت��ل) لعب ال�� العشـاء اقـ��
ى (بوارو) � التاسعة والنصف أعلن (نورتون) أنه س�صعد ل��

��
الذي استدعاە لس�ب ال أعرفه.. فقررت أن أصعد معه.. و�عد
قل�ل نزلت.. اتجه (كـارنجتون) للنافذة وفتحها فدوى صوت

الرعد.. هناك عاصفـة قادمة و�ن �انت لـم ت�لغنا �عد..
ة وال��ــع.. ولم أذهـب لـ (بوارو) � الحاد�ة ع��

�� �
صعدت لفرا��

.. � � أردت إ�عـاد (ستا�لز) عن ذه�� ألنه نام ع� األرجح. ثم إن��
أردت أن أنام وأنام..

� صـوت ما.. كنت ع� وشك الغ�اب عن الو�� عندما أوقظ��
ظننت أنها طرقة ع� ال�اب.. فناد�ت:

- « أدخل »
ل�ن لم يرد أحد.. أضأت النور ونهضت.. ألق�ت نظرة ع�
ا من الحمـام نـحـو حجرته.. ثم الردهة فرأ�ت (نورتون) قادم�

� ال�اب..
سمعته �دير المفتاح ��

لمـاذا أغلق ال�اب؟ هل هذە عادته؟ هل طلـب منـه (�ـوارو)
هـذا؟ وتذكرت ك�ـف أن مفتاح �ـاب غرفـة (بوارو) اخت�� منذ

أ�ام..
�
ا �التوتر الـذي زادت منـه العاصفة.. �� رقدت فـي الفـراش شـاعر�
.. ثم عدت للفراش ونمت.. � النها�ة نهضت وأغلقت �اب غرف��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� الفراش وأثار
ا �� ق�ل اإلفطار اتجهت لغرفة (�ـوارو).. كـان راقد�

ذعرى مدى السقم الذي �دا عل�ه. سألته:
- « ك�ف حالك أيها الص�� العجوز؟ »

� إرهاق وقال:
اب�سم ��

ا » .. ما زلت موجود� ا �ا صاح�� ـ « ما زلت موجود�
ا؟ » ا مهم� ـ « وماذا عن ل�لة أمس؟ هل قال لك (نورتون) ش�ئ�

ا ثم أجاب:  مفكر�
ً

نظر �� ط���
ك.. ر�مـا ا �ا (هاس�نجز) إن �ان �جب أن أخ�� - « لست متأ�د�

ا وهو يراقب الطيور » � مع� .. لقد رأى الرجل اثن�� ء فه�� ���
قلت ��عة:

- « (جود�ث) و(ألرتون).. »
ء ـ « ال.. ل�س (جود�ث) و(ألرتـون).. ألم أقل لـك إنك س���

؟ أنت رجل أحادى الفكر » فه��
« .. - « آسف.. إذن قل ��

ا.. هناك ال�ث�� مما �جب أن أفكـر ف�ه » ك غد� ـ « سوف أخ��
- « هل هو مف�د؟ »

 انتهت.. ل�ن هناك
ً

.. فع� � ـ « لقد انتهت القض�ة �ا صاح��
�عض األجزاء �جب تجم�عها.. اذهب لإلفطار وأرسـل ��

�س) الخادم.. » (ك��
فعلت �ما طلب ورحت أ�حث عن (نورتـون).. كنت أمـوت
 لمعرفة ما قاله لـ (بوارو).. ل��� كذلك كنت غ�� سع�د..

ً
فضـو�

.. � إن افتقـار �لمـات (�ـوارو) للرضـا أقلق��
لم �� ع� ال��ة؟ لم هو ح��ن لهذا الحد؟

لم �كن (نورتون) ع� مائدة اإلفطار؛ لذا خرجت إ� الحد�قة..
ا  �عد العاصفة.. والحظت أن المطر �ان عن�ف�

ً
�ان الهواء عل��

� الحد�قة فشعرت برغ�ـة ملحـة ألن
أمـس.. كـان (�ارنجتون) ��
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�
أصارحـه �أسـراري.. إن (بوارو) �ما هو واضح أضعف من أن

يتو� القض�ـة ب�نما هذا الرجل م�ح �الثقة والدفء والقوة..
تثاءب وقال:

- « أین (نورتون)؟ »
ـ « ال أحسـ�ـه صـحـا مـن النـوم �عـد.. هذا الش�طان ال�سول.. »

ـ « هل تحسبهم قد �سوا أن ينادوە؟ »
ـ « لنصعد ونر.. »

�
ودخلنا.. �انت الخادمة و�� فتاة ي�دو عليها الغ�اء تقـف ��

الممر. قالت لنا إن مس�� (نورتـون) لـم �ـرد عندما دقت �ا�ه �ان
ا وشعرت بتوجس ك��ه.. �ا�ه موصد�

ا: دققت ال�اب �عنف مناد��
- « (نورتون). (نورتون).. اس��قظ� »

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
حينما أدركنا أنه لن يرد أحد، �حثنا عن ال�ولون�ل.. أص�� لنا
� � وراح �جذب شار�ه.. ل�ن زوجته ال�� � عي��ه الرماديت��

والقلق ��
اعتادت اتخاذ القرارات الحاسمة قالت:

- « �جب أن نفتح هذا ال�اب �أ�ة ط��قة »
� (ستا�لز).. وخلف

ا يتحطم �� � شهدت �ا��
� ح�ا��

وللمرة الثان�ة ��
� المرة األو�: عنف أف�� إ� الموت..

ال�اب �ان ما وجدته ��
� �دە �ان مسدس

� الفراش ب��اب النوم.. و��
�ان (نورتون) ��

.. مجرد لع�ة.. ل�نها قادرة ع� الق�ام �عملها. و�ان ثمة صغ��
�
ا.. �ذكر��

�
� منتصف جبهتـه. وللحظـة �ـدا لـي هـذا مألوف

ثقب ��
ا من أن أتذكر.. ا.. ل�نـي كنـت أ�ـ�� تع�� ء قد�م جد� �

���
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ما إن وصلت إ� غرفة (بوارو) ورأى وج�� ح�� �ساءل:
ـ « ماذا حدث؟ »
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ـ « (نورتون) مات� »
� إنهاك:

وحك�ت له القصة ثم قلت ��
ا ـ « �قولون إنه انتحار.. ماذا �مكنهم قوله؟ ال�اب �ان موصـد�
مـن الداخل والنوافذ مغلقة.. والمفتاح كـان فـي جي�ه.. دعك من

� رأيتـه أمس �دخل حجرتـه و�غلق ال�اب » أن��
ـ « هل أنت متأ�د من أنه هو؟ »

� ت�ينت منامته المضحكة وشعرە ا ل��� ـ « �ان الم�ان مظلم�
� السخ�ف » المم��

.. ـ « ل�نك لم تكن تف�ش عن منامـة �ل عن إ�سان �ا صاح��
دعك من أن أي إ�سان �ستطيع أن �جعـل شـعرە مثله.. »

� دهشة:
نظرت له ��

ح أنه لم �كن (نورتون)؟ » - « هل تق��
ك غ�� .. فقط تضا�قت من تفس�� � ء �ا صاح�� �

ح أي �� ـ « لم أق��
.. ل�ن ال أظن هذا ممكًنـا ألن كـل الرجال هنا فارعو العل��

الطول.. ال �مكنك أن ت��ف الطول.. »
ـ « ل�نك ال تصدق أنه أطلق الرصاص ع� نفسه؟ »

ـ « ال.. أنا متأ�د من أنه قتل.. »
ا.. (نورتون) قتل.. والغرض هو جعله ا مش�ت� � الدرج حائر�

ونزلت ��
�
ا آخـر �مـا �عرفـه.. لهذا فاآلخر �� ال يت�لم.. ل�نه أخ�� شخص�

خطر كذلك.. وهو كذلك �ال ح�لة عاجز..
�ان ع� أن أت��أ بهذا..

(بوارو): «!Cher ami » وأنا أغادر الغرفة.. لقد قال ��
�انت هذە آخر �لمات أسمعها منه..

ألنه حينما عاد (كورت�س) لس�دە.. �ان س�دە قد مات..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لقد مات (بوارو) ومعـه مـات جزء مهم من (آرثر هاس�نجز)..

سأعط�ك الحقائق العار�ة �ال به�ج.
�قولون إنه مات ألس�اب طب�ع�ة. أي أنـه مـات بن��ة قلب�ة.
�ت لـم تكن جوار فراشه.. ولس�ب ما ي�دو أن أمبوالت األم�ـل نـ��

ا؟ أم هناك من أخفاها عمدا؟ هل �ان هذا سهو�
.. لقـد قـتـل و(نورتون) أرفض أن أصدق أنـه مـات �ش�ل طب���

� م�ع (نورتون) اعت��
) قتلت.. التحقيق �� � قتل وم�� (فران�ل��

ا برغم أن الطب�ب قال إنه من الغ��ب أن �طلق إ�سان انتحار�
الرصاص ع� منتصف جبهته هذا هو الشك الوح�د، ف�ما عدا
ا.. و�ان قد خ� �عض ا مزمن� � صداع�

هذا �ان (نورتون) �عا��
ا.. � االس�ثمار مؤخر�

المال ��
� م�ارزتـه مـع (�ـوارو).. وهكذا اتجهت لغرفة

لقد فاز (س) ��
.. هنـا � � تركها �� وعدت إ� غرف�� (بوارو) وأخذت الحقي�ة ال��
� صدمـة.. إن ملفـات قض�ة (س) قد اختفت. فإما أن أصـابت��
(�ـوارو) تخلـص مـن هذە األوراق (وهذا مس��عد) و�ما ان (س)

فعلها.
� الحقي�ـة أش�اء أخرى.. �سخة من م�ح�ة شكسب��

�انت ��
(عط�ل).. الط�عة الرخ�صة.. وكـانت هنـاك م�ح�ة (جـون
فرجوسون) �قلـم (جـون إرف�ـن).. و�انت هناك عالمة ع�
� تركها �� (�ـوارو) وال أجـد لهـا الفصل الثالث. إذن هنا األدلة ال��
أي معنـى. ال توجـد عالمـات أو شـفرة ��ة.. قـرأت الفصل
الثالث مــن الم�ح�ة ح�ث المشهد المؤثـر إذ �جلـس (�لو��

ا عن الرجل الذي جون) و��ت�� �خروج الشاب (فرجسون) �حث�
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أساء ألخته. مشهد عظ�م ل�ن ال أعتقد أن (بوارو) تركـه � �
� األدب�ة! أحسن ذائق��

فجأة سقطت قصاصة ورق من الم�ح�ة فوجدت عليها ع�ارة
�خط (بوارو): « ت�لم مع خاد� (جورج).. »

هذا قد �كون ذا شأن.. �جب أن أ�حث عن (جـورج) خـادم
 �جـب أن أفـ�غ مـن الواجب المحزن

ً
(�ـوارو) السابق.. ل�ن أو�

ا، .. لقد �انت هنـا أول �قعـة وطأها ع� أرض إنجل�� �
نحـو صد���

وهنا �جب أن �دفن.
� � تلك اآلونة، وقد ساعدت��

�انت (جود�ث) ك��مة م� للغا�ة ��
ت��ات. � �ل ال��

��
ا�ث كول) فلم أشعر أنها متأثرة لهذا الحـد بوفاة � أما عن (إل��

(نورتون)..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا مع نعم �جب أن أقول هذا.. لقد انتهت الجنازة. كنت جالس�
ا للمستق�ل، عندما قالت: (جود�ث) أحاول أن أرسم خطط�

ـ « ل�ن �ا ع��زي.. أنا لن أ�ون هنا.. »
- « هنا؟ »

ا.. لم أرد أن أجعل األمور أصعب �ال�س�ة � إنجل��
ـ « لن أ�ون ��

لك، ل�ن �جب أن تعرف اآلن.. أنا ذاه�ـة إلـى إف��ق�ا مع د.
« ( � (فران�ل��

هنا انفجرت فيهـا.. هذا ل�س بوسعها... سوف �ك�� الق�ل
ء، وأن �

ا وزوجته ح�ـة �� � إنجل��
والقال.. أن تكون مساعدته ��

�سافر معه إ� إف��ق�ـا شـيء آخـر. هـذا مستح�ل ولسوف أمنعه.
ظلت �سمع�� �عض الوقت ثم قالت �اسمة:

- « ل�ن �ا ع��زي أنا لسـت ذاهـب �مساعدة لـه.. أنـا ذاه�ة
كزوجته� »
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� تلق�ت لطمة، وقلت: شعرت �أن��
- « ول�ن (ألرتون).. »

�دا عليها أنها ت�س� بهذا وقالت:
ء من هـذا.. فقط أردت أن أتر�ك تفكر �ما �حلو لك » �

- « ال ��
) و(جود�ـث).. هل تفهم ما � ).. (فران�ل�� � (جود�ث) و(فران�ل��

� وقتها؟ � ذه��
�ان �دور ��

ود إن الحيوات � �دها.. (جود�ث) تقول ب��
(جود�ث) بزجاجة ��

غ�� ذات الق�مة �جب أن تفسح الط��ق للحيوات األهم..
� أحب�تها.. ال.. ل�س (جود�ـث).. ممكن أن �كون (جود�ث) ال��
(فران�ل�ـن).. فهو رجل غ��ب األطوار قاس.. لو قرر أن �قتل

لفعلها..
� ذلك

) فلماذا؟ ماذا قال له �� � (بوارو) أراد أن �فحصه (فران�ل��
ة ) الصغ�� الص�اح؟ ل�ن ل�س (جود�ـث).. ل�ست (جودی��

الجادة.. وتذكرت (بوارو) وهو �قول: إجذبوا الستار.
وهنا خطر �� خاطر آخر؟ هل تكون القصة �لهـا �صدد (س)
� هنا وأراقب

كة؟ هل لفـق (�ـوارو) �ل هذا ألنه أراد أن آ�� مف��
ء؟.. ل�لتها �دت �

(جود�ث)؟ وقصة (عط�ل).. هل تف� �ل ��
� قلبها..

�� (جود�ث) و�أنها تحمل الموت ��
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-19-
أ�تب هذا مـن (إ�س�بورن).. لقد جئت إ� (إ�س�بورن) ألقا�ل
(جورج) خادم (بوارو) السابق.. لقد ظل معه عدة أعوام، و�ان

يتمتع �ال�فاءة والواقع�ة.
تـه �موضـ�ع (�ـوارو).. فت�ف �ما حسن.. جئت ألراە وأخ��
ا � لـ (جورج) أن يت�ف. أصا�ه الضيق والغم.. وحاول جاهد�

ي����
أن يتحمل.

سألته:
؟ » ك معك رسالة �� ـ « ألم ي��

قال ع� الفور:
ك رسائل.. » - « لك �ا س�دی؟ نعم لم ي��

�
ا.. لذا قلت �� � الدهشة وعاودت السؤال ل�نه �ان محدد� أصابت��

النها�ة:
.. ل�م كنت أتم�� لو أنـك كنـت �جان�ـه ح�� � ـ « إذن �� غلط��

النها�ة »
ا �ا س�دي » - « تمن�ت ذلك أ�ض�

ى أ�اك الم��ض.. » - « ل�ن �ان �جب أن تأ�� ل��
� دهشة ثم قال:

نظر �� ��
- « معذرة �ا س�دي.. لم أفهم ما تت�لم عنه.. »

ـ « ألم تطلب من (بوارو) إجازة؟ »
.. ال ا �ا س�دی.. �ل مس�� (بوارو) هو مـن طلـب رح��� - « عفو�
ا.. » � الحق�

� عن خدمتـه.. �ان االتفاق أنه س�ع�د�� � أنه �ف�� أع��
ـ « ل�ن لماذا �ا (جورج)؟ لماذا؟ »
ـ « ال أستطيع القول �ا س�دی.. »

- « ألم �سأله؟ »
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- « نعم �ا س�دى.. لـم أعتقد أن هذا مـن حقـى.. إن مس��
(بوارو) رجل �ارع مهذب.. »

�ن، فقلت: تذكرت أناقة (بوارو) وشار��ه الشه��
.. هل �ان �ص�غهما � ـ « رجل مهذب متـأنق.. وكـان شـار�اە رائع��

مثل شعرە؟ »
ـ « �ان الس�د (بوارو) �صبغ شار��ه ل�ن ل�س شعرە.. »

- « هراء.. لقـد كـان أسـود كـالغراب.. �دا �أنمـا هـو �ضع جمة..
ا ع� اإلطالق.. » لم �كن طب�ع��

� ح�ج وقال:
سعل (جورج) ��

.. لقد �ساقط شعرە ً
- « معذرة �ا س�دي.. �انت جمـة فع�

ا.. » �الجملة مؤخر�
�دا �� أنه من الغ��ب أن �عرف خادم عن س�دە أ��� من أعز

أصدقائه.
ا؟ فكـر �ـا رجـل.. فكر.. » - « ل�ن ألم تفهم لماذا أرسلك �ع�د�

.. � التفك��
ا �� ل�ن �ان من الواضح أنه ل�س �ارع�

�س) » - « أعتقد �ا س�دي أنه أراد أن �ستخدم (ك��
�س)؟ » - « ولماذا �ستخدم (ك��

.. معذرة.. لم ي�د - « ال أعرف �ا س�دي.. عندما رأيته لم ي�د ��
� ال أحس�ه من الطراز ا ل��� �� من عينة �ارعة الذ�اء.. �ان ق���
� مصحة عقل�ة ع� ما

�� 
ً

الذي �فضله مس�� (بوارو).. �ان عام�
أظن.. »

� �س)؟ هل ترك�� ت�س)� أتراە هو (ك�� � ذهول.. (ك��
نظرت له ��

ا عن مس�� (س) ب�نما مس�� (س) (بوارو) أمشط الضيوف �حث�
ا ع� اإلطالق؟ لم �كن ض�ف�

ألم أقرأ مرة أن مر�� المصحات العقل�ة �عودون لـهـا مرة أخرى
.. رجل �مكن أن �قتل � ل�عملوا فيها؟ رجل غ��ب األطوار غ��
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�
� عقله..

لس�ب ملتو ��
�س)؟ (ك��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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خاتمـة
�
� آرثر هاس�نجز: هذا النص جاء إ� حوز�� [ ملحوظة كتبها �اب��

 من
ً

� (�ـوارو). تلق�ت اتصا�
�عد أر�عة أشهر من موت صد���

ا
�
� أوراق

� �طلبون أن أذهب لمكتبهـم. وهناك ناولو�� كة محام�� ��
كتبها عم�لهم مس�� (هرکیول بوارو) ]:

.. وقد �
� الع��ز.. ال �د أن أر�عة أشهر قد مرت ع� وفا��

« صد���
ا ف�ما إذا �ان ع� أن أ�تب ما سأ�ت�ه هنا أم ال. ثم � ت كث�� اح��
قررت أنه ال�د من أن �عرف أحد تفاص�ل قض�ة (ستا�لز)
الثان�ة. �ما خش�ت أن تصل أنت إ� أ��� االس�نتاجات منافاة
� أقل لك mon amiإنه من للمنطق وتؤذى نفسك. ل�ن دع��
ض أن تكون وصلت إ� الحق�قة.. إن لد�ك ما �لزمك.. المف��

فلـو لـم تفعل فهذا ألنك تملك طب�عة ساذجة جم�لة.
ع� األقل �جب أن تعرف من قتل (نورتون) حتـى لـو كنت لم

).. هذا س�كون صدمة لك.. � تعرف �عد من قتـل (�ار�را فران�ل��
أل�دأ من ال�دا�ة تعرف أن�� أرسلت أستدع�ك.. قلت إن��
�
� أردت أن تكون أذ�� ا.. قلت إن�� أر�دك.. �ان هذا صح�ح�

ا.. ل�ن ل�س �ما تفهمه� . لقد ا �ان صح�ح� .. هذا أ�ض� � وعي��
أردت أن �سمع ما أر�د أن �سمعه وترى ما أر�د أن تراە..

� � �أن�� � تقد�م القض�ة.. اتهمت��
�� 

ً
� لم أ�ن عاد� شكوت من أن��

ا �جب أن ك �شخص�ة (س).. هذا صحيح.. �ان هذا ش�ئ� لم أخ��
أفعله.. وسوف تعرف الس�ب ف�ما �عد..

اآلن دعنا نتفحص حالة (س).. لقد أر�تك ملخصات القضا�ا..
تك أن كـل قضـ�ـة صممت �ح�ث ي�دو أن المتهم هو الذي وأخ��
ارتكب الج��مة بنفسه، وأنه لم �كـن مـن حل آخر. ثم انتقلت
� م�ح �ل ج��مة. هكذا

إ� النقطة األهم و�� أن (س) كـان ��
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ا.. قلت إن (س) ا مع� ا وخاطئ�
�
وث�ت أنت إ� اس�نتاج كـان صادق

ارتكب �ل الجرائم.. ل�ن مال�سات �ل قض�ة �انت تدل ع� أن
� �ل مرة.

المتهم كـان هـو الوح�د القادر ع� ارت�اب القض�ة ��
كة من طة أو �� ا �قوات ال�� ما عمل (س) إن لم �كن مرت�ط�
؟ ل�س بوسع شخص عادي أن يرت�ط � � الجنائي�� المحام��

�خمس جرائم قتل.. هذا ال �حدث �ما تعلم�
� ال إذن نحن هنا أمام حالة من التفاعل المحفز.. تفاعل مادت��
�
� وجـود مـادة ثالثة.. وهذە المادة الثالثة ال �شارك ��

�حدث إال ��
.. هذا هو الوضع.. معناە أنه حيثما وجد (س) التفاعل وال تتغ��

تمت الجرائـم.. ل�نـه لـم �شارك فيها وهو وضع فائق للوصف�
� العمل�ـة قـد قـا�لت �ـالفعل المجرم

� نها�ة ح�ا��
رأ�ت أننـي ��

ال�امل.. القاتل الذي ال �مكن أن تدينه �القتل. هذا مذهل ل�نه
ا.. مـن هنـا تجـد أول دل�ل تركتـه لك.. مسـرح�ة ل�س جد�د�
(عط�ـل Othello).. هنـا نجـد أصـل (س) �ش�ل �ارع.. (�اجو
(Desdemona د�دمونه) هـو القاتل ال�امل.. إن مـوت (lago
فهمـا (�اجو).. ل�نـه و(عط�ل) همـا فـي الواقع ج��متا قتل اق��
�م) �قـى خـارج الدائـرة ال تمسسه الظنـون.. هنـا وجـد (شكسب��
� مش�لة.. ل�ـى �كشـف (�اجو) لجأ إ�

العظ�م أنه وضع نفسه ��
أسخف األدوات.. المند�ل.. هذە لمسة ال تتفق مع أسلوب

(�اجو) و�شعر المرء أنه ال �مكن أن يرتكبهـا..
� الفصل الثالث من م�ح�ة

نفس التقن�ة العال�ة تجدها ��
(جـون فرجسون Ferguson John).. ح�ــث �غـرى (�لو��

� قتله. إنها قطعة
جون) اآلخ��ن �قتل الرجل الذي يرغب هو ��

. �جـب أن تدرك �ا (هس�نجز) أن �ل جم�لة من اإل�حاء النف��
إ�سان هو قاتل محتمل.. ومـن وقت آلخر ت�شأ لدى اإل�سان

� القتل).. إن لـم تكن (إرادة القتل)..
(الرغ�ة ��
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�
� حتـى �ان

�م مرة سمعت الناس �قولون: « لقد أثارت حن��
بوس�� أن أقتلها� »؟

ا.. ا.. ذهنك وقتهـا �كـون صافي�� �ل هذە المقوالت صـادقة حرف��
ل�نـك ال تفعـل ألن إرادتـك ال ترتفـع لمسـتوى رغبتك.. فـي

 �قول لقط:
ً

ا، وقد رأ�ـت طف� األطفال ال تعمل الفرملة ج�د�
ا و�ال هشمت رأسك وقتلتك » - « ابق سا�ن�

 �فعل ذلك.. ثم �ص��ه الهلع �عد هذا عندمـا �ـدرك أن
ً

وفع�
ح�اة القط لن تعود..

ا.. و�رغم هذا �ان الطفل �حب القط جد�
هذە �� تقن�ـة (س) العال�ة.. ال يو�� �الرغ�ـة �ـل يهدم المقاومة
الحضار�ة.. هذا فـن أجـادە �ـالمران.. إنه �عرف الجملة السح��ة

ا ع� �قعة واهنة� ا ترا�م�� � تضع ضغط� ال��
ء.. ل�س �

�� �
هذا ممكن.. �ل يتم من دون أن �شك الضح�ـة ��

ء أقـوى. وأخطـر.. إنه حفز القوى �
ا.. إنه �� ا مغناط�س�� تن��م�

 من أن ترأ�ه..
ً

�ة �� توسع الصدع �د� ال���
ال �د أنك تفهم هـذا �ـا (هاس�نجز) فقد حدث معك.. حينما
ت�لمت عن ج��مة قادمـة لـم أ�ن أتحدث عن نفس الج��مة..

.. � تكب واندهشـت أنـت من ثق�� � قلت إن ج��مـة س�� ل���
� أنا� تكب بوساط�� الس�ب أن هذە الج��مة �انت س��

.. هذا غ��ب.. هذا مضحك.. هذا ش�يع� أنا الذي نعم �ا صاح��
ال أوافق ع� القتل أن� ح�ا�� �ه.. هناك جان�ان للموضـ�ع:
عملـي هـو أن أح� األب��اء. وأن أمنـع القتـل.. (س) ال �مكن أن
� ا.. كنت أعرف ما �جب عمله ل��� �مسـه القـانون.. إنـه آمـن تمام�

لم أج� ع� ذلك.
�
ا أرغب �� هنا حدثت المحاولة مع م�� (لوت��ل).. كنت فضول��

ا.. كـان أن أعـرف مـا إذا �ان م�لك للسهل مـن األمـور مستمر�
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كذلك.. �ـدأت أنـت �الشـك الخف�ـف فـي (نورتـون).. وكنـت
 ع� هذا

ً
مـحـًقـا.. كـان (نورتـون) هو الرجل.. ل�نك لم تملك دل��

الشك..
ا المرأة ق��ة الشخص�ة.. ي�دو أنـه لم ينل قط �ان (نورتون) ابن�
ا � اآلخ��ن.. �ان �ع�ج نوع�

فرصة إلظهار شخص�ته أو التأث�� ��
�
� ألعاب المدرسة.. �ما إنهم سخروا منه ��

لهذا لم �شارك ��
ا.. هذا الحادث ا ميت� المدرسة ألنه أص�ب �الغث�ان إذ رأى أرن��
� نفسه.. �ان �مقت الدم

وال�ـد قـد أحـدث ند�ـة عم�قـة ��
والعنف..

ا.. ا ج��ئ� � أنـه صـمـم علـى االنتقام عن ط��ق أن �ص�� قاس�� � رأ��
��

ا.. إنه �ص�� � الناس م�كر�
وأعتقد أنه ا��شف قدرته ع� التأث�� ��

ا.. ا و��دو متعاطف� ج�د�
أدرك �م أن هذا سهل.. فقط �ستعمل ال�لمات الصح�حة و�مد
ق أمن�اتهم .. �جـب أن تفهـم ال�شـر.. تخ�� �

الناس �الحافز ال�ا��
وأحالمهم.

هذا هو (نورتون) الذي جعل الناس �قتنعون �عمـل أش�اء ال
�حبون عملها أو �عتقدون أنهم ال �حبون عملها..

ا ورة.. �انت نوع� .. ح�� صـارت �� لقد نمت هوايته أ��� فأ���
. ومثل أي � � والمورف�� من المخدرات ال �ختلف عن ال�و�اي��
ا للمخدرات.. أنا متأ�د من أن مدمن �ان عل�ه أن �جد مصدر�

هناك حاالت أ��� من تلك الخمس.
�
� �لدة آل (ر�جز).. و��

ا �� �ان �عرف (أثرنجتون).. وق�� ص�ف�
ء �

رحلة قا�ل الفتاة (ف��دا كـالى) وأقنعهـا �أن موت عمتها ��
ف المادي.. �ان كذلك صديق ط�ب.. راحة للعمة وح�ـاة مـن الـ��
� صورة

) رأت نفسها �� � آل (ل�شـفلد) و�ذ ت�لمـت معـه (ما��
ال�طلة مخلصة إخواتها..
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( � � (ستا�لز).. عرفت أنه الت�� آل (فران�ل��
� للقصة ��

اآلن نأ��
فشممت الخطر.. ال �مكن أن تنمو ن�تة إال إذا �انت فيها �ذرة..
ا هو � نفس (عط�ل) الشك وغال��

� قصة (عط�ل) نجد ��
��

ة لقائد شه�� صحيح أن حب (د�دمونة) لـه هـو حب صغ��
ول�س ذلك الحب المتوازن نحوە كرجل.

ا للرجل.. �ل االحتماالت� �ان � جد� ) مناسب�� � �ان آل (فران�ل��
) �حب (جود�ث).. � بوسعك �ا (هاس�نجز) أن تدرك أن (فران�ل��
ا.. هذە أش�اء � عدم النظـر لـهـا أ�د�

و�� تح�ه. فظاظته وط��قته ��
� حبها ح�� أذن�ه.

ا ��
�
ك أنه �ان غارق تخ��

) رجل مستق�م وهذا الطراز من الناس يتمسك � ل�ن (فران�ل��
بزوجتـه للنها�ة.. و��دو أن (جود�ث) حس�تك فهمت حق�قة
مشاعرها.. شخص�تها ال تتحمل أي ن�ع مـن الشفقة.. هذا �ش�ه
� (ألرتـون).. قررت أن

لمس ج�ح عار.. ثم وجدت أنك تفكـر ��
�ك تعتقـد هـذا فهـذا ي��حها.. تـ��

�انت تعرف �الض�ط أي رجـل هـو (ألرتـون).. لقـد �سلت �ـه
ء نحـوە.. هنـا أدرك (نورتون) االحتماالت �

ل�نهـا لـم �شـعر ���
) ل�ن هذا األخ�� من � ). �دأ �ـ (فران�ل�� � � (فران�ل��

� ثال��
القائمة ��

الناس الذين �مل�ون مناعة تامة ضد أمثال (نورتـون).. إن لـه
 أب�ض وأسود فقط..

ً
عق�

� ذهنها
ا.. لقد راح (نورتون) يزرع �� �انت (جود�ث) أسهل نوع�

أن من حق اإل�سان الخالص من الذين ال جدوى منهم.. وراح
ا ل�نهم ال �قـول لـهـا ع�ارات مثل: « هذا مـا �قولـه الش�اب جم�ع�

ا.. » .. الخ. �فعلونه أ�د�
ما أشد هشاشة هؤالء الش�اب� ما أسهل ما ينجرفون إ� قبول

التحد�ات برغم أنهم ينكرون هذا..
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( � لو رحلـت (�ـار�را) لصـار الط��ق مفتوًحـا أمـام (فران�ل��
ا لـم �قل هذا.. لـم ُ�فتح الموض�ع قط و(جود�ث).. ل�ـن أحـد�

ألن (جود�ث) لو شعرت بهذا لت�فت �عدوان�ة..
� (لوت��ل)..

� الوقت ذاته �دأ �فكر ��
��

�دج حينما �ان (نورتـون) يت�لم تذكر أول مرة لع�ت فيها ال��
�صوت عال وخش�ت أنت أن �سمعه ال�ولون�ـل �الطبع �ان

ي��د أن �سمعه ال�ولون�ل�
� النها�ة نجح األمر.. تم تحت أنفـك �ـا (هاس�نجز) ومن دون

��
أن تعرف ك�ف.. تذكر ما حدث.. (نورتون) شعر �الظمأ من ثم
اب.. هنا �قع المشهد المحتوم.. هب ال�ولون�ل �ح�� ل�م ال��
ا لم �قع.. ل�نه ي�شاجر مع زوجتـه.. �خ�ج.. يتظاهر �أن ش�ئ�

� هذا.. (�ارنجتون) �ان �ستطيع االدعاء بنجاح أ���
�فشل ��

ألنـه مـن طراز الرجـال الذين يروقون لك.. مغرور تافه�
، مع هنا تجتمـع مالحظات (نورتـون) العابرة مع الجـو النف��
شعورە �اإلهانة أمام رفاقه، مع إدرا�ـه أنهم �عرفون أنه ج�ان لن
� ح�اها (كـارنجتـون) عـن �قـاوم تحرشات زوجته.. مع الح�ا�ة ال��
المجنـد الـذي أطـلق الرصاص ع� أخ�ـه.. هـذە القصـة ح�اها
(نورتون) لـ (�ارنجتون) من ق�ـل ل�ن هذا األخ�� استعملها

لنفسـه �ما �� العادة�
� هذە اللحظة ت�دو زوجته أمامه و�� تع�� �الزرع.. هكذا يرفع

��
البندق�ة و�ص��ــهـا نحو زوجتـه.. سوف ي�دو كحادث..

سأر�ــهم.. سأر�ــهم.. سوف تموت�
ل�نه لم �صبها.. عن نف�� أعتقد أنه أخطأ التص��ب ألنه أراد
ا.. ثم تحطمت اللعنـة.. إنها زوجتـه الحب��ة برغم �ل ذلك غ�����

ء.. �
��
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.. � � دورك� لقد استكشـف كـل جوانب عقلـك �ـا صاح��
ثـم �ـأ��

(ألرتون) هو طراز الرجال الذ�ـن تكرهـهـم �الفطرة.. هذا ن�ع
الرجال الذين تؤمـن �ـأنهم �جـب أن �ختفوا.. �ح� لك (نورتون)
� انتحرت عندما تخ� عنهـا.. وهذا قصة حق�ق�ة عنه.. الفتاة ال��
يناس�ك.. هذا الرجل هو الوغد.. المفسد.. الذي �دمر الفت�ات

و�دفعهن لالنتحار�
� ولسوف

ت�لمت مع (جود�ث) فقالت ما هو متوقع: هذە ح�ا��
.. وهكذا تجـد أنـه ركــز الهجوم عل�ك.. ح�ك أع�شها �مـا يروق ��
الب�تـك.. شعورك �المسئول�ة.. شعورك �العجز لغ�اب زوجتـك..

دعـك مـن مـقـت األب الفطري للرجل الذي س�أخذ اب�ته منه..
أنـت تق�ـل األمـور �ـال تدق�ـق.. لقـد قـررت فجـأة أن (ألرتون) �ان
يتحدث مع (جود�ث) �صدد السفر إ� (لندن) برغم أنـك لـم
ت � (ألنها غ��

� اليوم الثا��
تـرهـا معـه.. لم �سمعها تت�لـم و�رت ��

رأيها)..
ا تضايق ل�ونـه حرم ل�ن لو الحظت لوجـدت أن هناك شخص�
� هذا اليوم.. الممرضة (ك��فن).. إن (ألرتون) ل�س

من السفر ��
�الطراز الذي �كتفـى �ـامرأة واحـدة.. و(نورتون) �عـرف هـذا.. لهـذا
� نفسك.. وعندما �سمع ما �قوله (ألرتـون)

�غرس الشكوك ��
ا ق�ل أن تك�شف أن المرأة ل�ست (جود�ث)� �جذ�ك �ع�ـد�

ا ال تنام ل�ـن مـن حسـن طـالعـك �ا (هاس�نجز) أن لـك صـد�ق�
خال�ا عقله.. أنت ت�ساءل لماذا �فـت (جـورج) وجئت برجل
ة.. لمـاذا؟ لمـاذا لـم يرعنـى طب�ب أنا الذي كنت أقل ذ�اء وخ��

أر� صح�� �دقة؟
ا �ق�ل هل تفهم لماذا كنت �حاجة لك هنا؟ كنـت أر�ـد شخص�
ا �عرف � لم أرد شخص�

ما أقول �ال مناقشة.. �فت (جورج) أل��
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� اصطنع ا.. كـان (جورج) س�درك أن�� ا تمام� � لم أعد عاجز� أن��
العجز.. هل تفهم؟

� تلك الل�لة
� �ع�ج.. و��

ا.. �ان بوس�� الم�� لم أ�ن مقعد�
ا ثم رأيتك تدخل إ� غرفة (ألرتـون).. وأنا أفهمك سمعتك قادم�
ا لذا دق جرس إنذار لدى. أرسلت الخـادم �ستدع�ك ج�د�
ب كوب ك�ـ�� مـن الش�كوالته. إن لدى � وأرغمتك ع� �� لغرف��

أنا اآلخر �عض األقراص المنومة.. لذا نمت أنت.. نمت ح��
الص�اح ثم أفقت وعدت لصوا�ـك وأصا�ك الذعر مما كنت

ت�توى عمله.
� أمان اآلن..

لقد �ت ��
ورة اإل�اع.. فاآلخرون ل�سوا مثلك.. أنت ��� �

�� ل�ن هذا أخ��
ىء �ف.. أيها ال�� .. أنت أيها الع��ز النقـى.. أيها ال��

ً
لست قات�

(هاس�نجز)�
).. مهما �انت أفكـارك فـال أحس�ك � اآلن جاء دور (�ار�را فران�ل��

)� نعم.. فعلتها� � خمنـت الحق�قـة.. أنـت قتلـت (�ـار�را فران�ل��
ألـم �سأل نفسك قط عن س�ب قدوم هذە الس�دة إلـى
ا وال ي�يح عالقات اجتماع�ة.. ب�نما ا راق��

�
(ستا�لز)؟ إنه ل�س م�ان

) ع�� � �� ت�حث عن الراحـة والطـعـام الج�ـد. تزوجـت (فران�ل��
ا إال لدى � ا ل�نها أدركت أنـه لن �كون شه�� أساس أنه س�كون المع�
� �طب المناطق الحارة.. ولن �ذكر اسمه إال دستة من المختص��
� ا.. لن �سمع عنه العالم الخار�� � المجـالت المتخصصـة جد�

��
ولن �كون ثروة.

� (�ارنجتون) ل�ق�م هنا.. إنه رجل ثرى ولد�ـه ض�عة.. و�ان
ثم �أ��

�حبها �جنون.. ول�س من الطراز الـذي ينصحها �الطالق.. هكذا
ت�تقل وزوجها إ� هنا.. لو مـات (فران�ل�ـن) لصـارت زوجـة

(كـارنجتون) وانتهـت مشا�لها..
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ء مـن �
إن �المها المستمر عن افتتانها بزوجها ي�دو ع� ��

االفتعـال.. ثـم قولهـا إنـهـا تخ�� أن �قتـل نفسـه بتجار�ه.. �ان
ا �ـا (هاس�نجز).. لقد �انت تعد العدة لقتل زوجها األمر واضح�
)� ولسوف �قال إن ما حدث �ان غلطة.. � وس��جم�� �الـ (ف���

ا أنـه لن يؤذ�ه ل�نه آذاە.. ب القل��د حاس�� لقد ��
�انت تخ�� أن ت�تظر أ��� و�ال أفلـت (كـارنجتون).. إن
� ثاق�ة �ال�س�ة للرجـال األث��اء.. الممرضة �ارعة الجمال ولها ع��
ا.. �جب �أ�ع وقت أن لذا �ان ع� (�ار�را) أن تت�ف ��ع�

تتحول إ� أرملة رق�قة ح��نة...
ا ل�ازالء (�اال�ار)؟ لقد ام� � أحمل اح�� � أن�� هل تعلم �ا صاح��
دعت�م الس�دة لغرفتها وأعدت ل�م القهوة.. قهوتها �مـا قلت ��

�انت �جوارهـا وقهوة زوجها ع� المكتـب.. ثم تظهر النجوم
فة ما عداك ح�ث جلست مع �لماتك و�خ�ج ال�ل لل��
المتقاطعة. حاولت إخفاء عواطفك فنهضـت إلـى المكتب
، ثم عادوا فاختلط األمر � شكسب��

ء �� �
ا �ال�حث عن �� متظاهر�

. � � وضعت فيها الف�سوس��جم�� �ت القهوة ال�� ع� الس�دة و��
� أعدتها زوجته لنفسها. ب زوجها القهوة اللذ�ذة ال�� و��

.. ولو ا ع� إث�ـات �ال�� � �ما ترى �ا (هاس�نجز) لم أ�ـن قـادر� ل���
ا إلـى طة أن الس�دة لم ت�تحر التجـه الظـن تلقائي�� اعتقدت ال��
� ع�

� شهاد��
(فران�ل�ـن) و(جود�ـث).. وهكـذا ضغطت ��

� االنتحار.. �ان هذا بوس�.. �ل كنت الوح�د
موض�ع رغبتها ��

� جرائم القتل.
القادر ع� ذلك.. فأنا رجل خب�� ��

� لم �سعدك.. ل�نك لم تقدر الخطر. ر�ما
الحظت أن شهاد��

تقدرە اآلن و�عاودك الخاطر �أف� ت�سلل إ� أفكـارك وتقول: «
ماذا لو أن (جود�ث).. .. ..؟ »

ً
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 شعر بتعاسة �الغة ألنه أدمن االتهام والخوف
ً

ل�ن هناك رج�
ومطاردات القانون.. لقد فشلت عمليتـا قتل رتـب لهمـا.. لـذا راح
�لمـح لـك �أنه رأى ما ال تعرفه.. وأنـه ال ي��د أن تعرف �حال ما

رآە.
شعرت �الخطر.. ألنـه مـن الممكـن أن �لمـح �أش�اء أخرى..
.. أرسلت خاد�� �دعوە �

وهكذا سع�ت إ� أن �ح�� لحجر��
إ�..

� هاجمتـه �عنف �ان ع� وشك أن �ح� قصته �ط��قتـه ل���
ا ا.. لقـد جلس مت�لف� وصارحتـه �كـل مـا أعتقدە.. لـم ينكر ش�ئ�

� عمـا سأفعله �صدد هذە النظ��ة؟ االب�سام. ثم سأل��
ا: ك�ف؟ الخنجر

�
� سأنفذ ف�ه ح�م اإلعدام.. قال ضاح� قلت إن��

أم �أس السم؟
قلـت لـه إن �أس السـم هـو األسـهل.. ثـم قدمـت لـه الش�كوالته..
ب هو ب أنـا من قدحه و��� ط أن أ�� ا إنه ال �مانع ��� قال �اسم�

.. فوافقت ع� الفور.. من قد��
� الش�كوالته �لها..

ا منومة �� � الحق�قة كنت قد أذ�ت أقراص�
��

� �مكن � الجرعة ال��
ة لذا ال تؤثر �� وأنا أتعا�� هذە األقراص �ك��

� (نورتـون).. لـذا �ـدأ العقار يؤدي عمله معه.. أما أنا
أن تؤثر ��

( � كن�� فلم أتأثر خاصة مع جرعة من المقوى الذي �حوي (الس��
وعمله �عكس عمل المنوم..

اآلن نام الرجل فحملته إ� مقعدى المتحرك وهذا سهل، ثم
� الجدار.. ح�ـث أضع

� �غطيها الستار �� دفعته إ� ال�وة ال��
ا.. المقعد دائم�

وحينمـا هـدأ كـل شـيء دفعت (نورتـون) �المقعد إلـى حجرته.. لو
ا مستعار�ن. لذا ارتد�ت الحظت لوجدت أن�� أضـع جمـة وشـار��
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منامة (نورتـون) ورفعت شعرى الرمادي ألع�.. وخرجت للردهة
وقرعت �ا�ك..

ا لغرفتـه من خرجت وأنت نائم للردهة لتجد (نورتون) عائد�
الحمام..

� الفراش ثم أطلقت
� حجرته أل�سته ث�ـاب نومـه وأرقدته ��

��
الرصاص عل�ه �المسدس الصغ�� الذي ابتعتـه مـن الخارج.. ثم
� جي�ه وغادرت الحجرة وأغلقتها من الخارج

وضعت المفتاح ��
ب�سخة من المفتاح حصلت عليها منذ زمن.. ثم دفعت المقعد

.. �
ا لحجر�� عائد�

� التنف�ذ و�ل هذا التخط�ط لذا ال أحسب أننـي لقد أتعب��
ا.. � سأتحمل كث��

ء أخـ�ـر �جـب ذكـرە: جرائم (نورتون) �انت متقنة �
فقط هناك ��

� فلم تكن كذلك.. لم أرد لها ذلك.. أما ج��م��
ا
�
�انت الط��قة األسهل أن يتم القتل �ش�ل واضح.. لنقل حادث

.. وكنـت سـأعتذر ب�نمـا �قولون: هذا �س�ب مسدسـى الصغ��
األ�لـه العجـوز.. لـم �ـدرك أن المسدس محشو..

� فعلت هذا هو أن�� أت��ـض.. نعـم أت��ض�� كنت
� كو��

الس�ب ��
أحاول أن أعط�ـك كـل مـا �لزم � تعرف الحق�قة.. كنـت أحـاول
�
�� � ت غرف�� أن ألعـب �شـرف.. لـو تقص�ـت لعرفت أن�� غ��

(ستا�لز) وأن مفتـا�� قـد فقد.. لو سألت نفسـك: مـن �مكـن أن
�فتـح غرفـة (نورتون) ثم �غادرها �سهولة مع أن المفتـاح فـي
ج�ـب (نورتون)؟ اإلجا�ـة هـي (هرك�ـول �ـوارو) الذي لد�ـه

مفتاحان إلحدى الغرف..
� � الردهة لـم �كـن (نورتـون).. ل�نك سألت��

لمحت لك أن الرجل ��
ا ألوحـي لـك � ا كب�� ء.. لقد �ذلـت جهـد� �

ح أي �� � ال أق�� فقلت إن��
�أنـه (نورتـون) فلـن أوحـى �العكس..
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�عد هذا أثرت مش�لة الطول.. �ل الرجال هنا أطول مـن
 أقصـر مـن (نورتون)..

ً
.. ل�ـن هنـاك رجـ� (نورتون).. �كث��

(�ـوارو). ومن السهل أن �ط�ـل المـرء نفسه �انتعال حذاء ذي
كعب عال..

لقد أ�عدت (جورج) فلماذا؟
قصة (عط�ـل) �انت ستو�� لـك �ـ (نورتون) فمـن قتل (نورتون)؟
ى ف�� ول�� �النظام والتماثل.. لـم أستطع أن � ال��� أمـا غلط��

أطلق الرصاص ع� صدغه.. �ان هذا س�جعل المنظر غ��
متماثل.. لـذا ص��ـت إلـى منتصف رأسـه �الض�ط..

) و(جود�ث) خمنا � ا؟ أعتقد أن (فران�ل�� ماذا هناك أ�ض�
اك بها.. الحق�قة.. ل�نهما لن �خ��

ات �ن ولسوف تلدغهمـا الح�� سوف �ع�شـان سع�دين فق��
االستوائ�ة و�صا�ان �كـل األمـراض، ل�ن �ل إ�سان لد�ـه فكرته

الخاصة عن الح�اة السع�دة..
؟ � ف من أجلك.. هل ت��د رأ�� � � ي�� أما أنت �ا (هاس�نجز) فقل��
ا�ث � ا�ث كول).. التـي � (أل�� � ا وا�حث عن (أل�� خذ قطار�
).. قل � ها أنك كدت تفعل مـا فعلتـه أختها (ما�� ل�شف�لد).. أخ��
� ألبيهـا كـان صديق األ�ة (�اجو)..

لها إن القاتل الحق���
(نورتون)..

من الصعب أن ترفض امرأة مثلها �ش�ابها وجمالها الح�ـاة ألنها
ا.. � ال�ساء نوع� � ما زلت تف�� (موصومة).. وأنت �ا صاح��

ا أم ال.. ال أعتقد ر� � ألقوله؟ ال أعرف إن كـان مـا فعلتـه مـ��
ماذا ���

أن من حق ��� تنف�ذ القانون ب�د�ـه.. ل�ـن من وجهة نظر
أخرى.. أنا القانون�!

لقد أنقذت حيوات ب��ئة عدة �قت�� (نورتون).. ل�ـن برغم هذا..
ا من نف�� � ال أعرف.. كنت واثق� � أن��

ال أعرف.. ومن حسن ح��
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� � �
: « ال � اآلن أت�لم بتواضـع وأقول كطفل صغ�� � ل���

ط�لة ح�ا��
أعرف »

�ت من جوار .. لقد أ�عدت أمبوالت األم�ل ن�� � ا �ا صاح�� وداع�
� رحمته .. أفضل أن أسلم نف�� إللهـي ال���ـم.. ولتحل �� �

فرا��
أو عقا�ه الذي أتم�� أال �طول..

.. أول قنص لنـا �ان هنا.. � لن نق�ض ع� القتلة ثان�ة �ا صاح��
ا طي�ة.. وآخر قنص� �انت أ�ام�

(نها�ة ما كت�ه بوارو)..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

.. �ان �جب أن أنه�ت القراءة.. ال أصدق هذا �له.. ل�نه حق���
� رأ�ت ثقـب الرصاصـة المنتظـم أعرف.. �ان ع� أن أعرف ح��

فـي منتصف جبهـة (نورتـون).. غ��ب.. لقد أدركت هذا اآلن..
� � خطرت ب�ا�� ذلك اليوم.. �� أن العالمة ع� جب�� الفكرة ال��

(نورتون) �انت �ش�ه وصمة (قاب�ل).
 

�
أجاثا ك��س��

1975
(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-

-10-
۔11۔
- 12 -
- 13 -

۔ 14 ۔
۔15۔
-16-

۔ 17۔
-18-
-19-

خاتمـة
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Notes

[←1]
ال�ت�ب رقم 30 وعنوانه (ال ت�تظري اآلن)..
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[←2]
�
� نقص إفراز الغدة الدرق�ة منذ مولدە.. عامة �ستعمل ��

الفدم Cre�n هو الشخص الذي �عا��
� ب�ت الشعر الشه�� (صفة الطلول �الغة الفدم).. ومعناە (وصف

الع���ة �مع�� (معتوە).. �ما ��
�( � � الشعر عمل جدير �المعتوه��

األطالل ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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�لمه مهمة:
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

         العدد رقم (57)
 

 

 

 

قصص من أز�موف
 

قصة: إيزاك أز�موف
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
االسـم ذو رن�ـن روسـي واضح، وهذا صحيح من ناح�ة
المولد، ل�ن الرجـل أم��كـي الج�س�ة. ترى صورته بتلك
� الرأس ف�شعر أنـه واحـد مـن علماء السوالف العمالقة ع� جان��

ع�ي التن��ر والعقـل.
هذا هو (إ�ـزاك أز�مـوف Isaac Asimov).. اسم �ح��

� أدب الخ�ال العل�� وعالم ال�حث العل��
ام خاص �� �اح��

� نقا�ل فيها عالما يهوى كذلك.. ل�ست هذە المرة األو� ال��
. كتا�ة الخ�ال العل��

(أز�مـوف) كـاتب خ�ال عل�� �عت�� هو و(هاينالين) و (آرثر
.. هناك - �

�الرك) الزوا�ا الثالث لمثلث أدب الخ�ال العل�� الرا��
ط�عا - كّتاب �الغو األهم�ة خـارج الوال�ات المتحـدة، مثـل
(Stanislaw Lem ستا�سالف ل�م) األسطورة البولند�ـة
�ة مناس�ة � سأحاول تقد�مـهـم �مجرد العثور ع� ترجمة إنجل��

ألعمالهم.

يرى (أز�مـوف) أن أفضل ط��قة لنطق اسمه �ش�ل صحيح
.H مـع تجـاهل حروف الـ (Has Him off) أن تقرأ ع�ارة ��
�ة عندما دّون اسمه، � وهذا �س�ب أن أ�اە لم �كن �عرف اإلنجل��
ة تحمل عنوان.. فجاء حرف Z خطأ. �ل إنه كتـب قصـة قص��
»..� �ما ترى نحن نكرر الخطأ � «انطق اس� �حرف الس��

الشائع ذاته هنا�

� العام
� (روس�ا) عام 1920 و��

ولد الرجل ألسـرة يهود�ة ��
1923 هاجر أبواە إ� الوال�ات المتحدة، وأقامـا عـددا من متاجر
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� هذە المتاجر وجد (أز�مـوف) تلـك
). و�� � � �� (برو�ل��

الحلـوى ��
، فتحمس المجـالت السح��ة التـي تتحدث عن الخ�ال العل��

لهذا الن�ع من األدب وكتب أول قصة له عام 1939.

�ش�ت الحرب العالم�ة الثان�ة فعمـل �احثا ك�م�ائ�ا أثناءها
� ال��م�اء الحي��ة. ثـم

� العام 1948 نال درجة الدكتوراە ��
و��

� جامعة (بوسطون) وتف�غ لل�تا�ة عام
التحق بهيئة التدر�س ��

� العام 1970 عاد
1958، ل�نه نال درجة أستاذ عام 1979. و��

�
�� �

� مواضيع عدة، وقد تو��
إ� مانهاتن ل�عاود ال�تا�ة ��

(ني��ورك) عام 1992 �س�ب داء اإل�دز ال���ل الذي أصا�ه أثناء
� عام 1983.

عمل�ة نقل دم ��

� كتبها الرجل، فقـد ال أحد �عرف �الض�ط عدد ال�تب ال��
فشلت �ل محاوالت ت�بع كتا�اته، ل�نهـا �التأ��د ت��و ع�
� ساعات متواصلة ط�لـة

الخمسمائة. لقـد كـان �كتـب ثما��
األسب�ع و��عة جهنم�ة، ح�� اشتهر �لقب (اآللة ال�ات�ـة

�ة). ال���

نذكر مـن أشهر كت�ـه (أنـا.. الرو�وت) ـ وهو الف�لـم الذي
� م� مؤخرا ـ و(كهوف الصلب) و(دل�ـل أز�موف إ�

ُعرض ��
� سنة) التوراة) و (قدوم الل�ل) و(ثالث�ة التأس�س) و(رجل المائ��
ت ة ذات�ـة ��� � السماء) و(اآللهـة أنفسهم) مع س��

و(الحصاة ��
�عـد وفاته �� (لقد كـانت ح�ـاة طي�ـة). رأى (أز�موف) ف�لم
� مرحلة المونتاج فكتب قصـة بنفس االسم..

(رحلة خ�ال�ة) ��
� األسواق ق�ل عرض الف�لم �ستة أشهر

ل�ن القصـة ظهرت ��
�ن �عتقدون أنه صاحب قصة الف�لم، والحق�قة مما جعـل ال�ث��
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ا من ناح�ة المنطق أنه لم �حب الف�لم قط؛ ألنه وجدە هش�
العلمـي.

� سنة Bicentennial Man) – تجدها قصة (رجل المائ��
جمة هنا - تحولت إ� ف�لم شه�� �طولة (رو�ن و�ل�امز) م��
ل�ة، ثم �ـدأ � �ح� عن الرو�وت الذي تم إعدادە لألعمال الم��
� عام. هذە من �ا و�حتاج هذا منـه إلـى مـائ�� �حـاول أن �ص�� ���
الت�مات المحب�ة لدى (أز�موف): مشـاعر الرو�ـوت.. ومـن

الغ��ب أنه - �مـا �قـول النقـاد - �ج�ـد التعب�� عن الرو�وت أ���
� �اردين مما �ج�د التعامل مع ال��� الذين �ظهرهم مسطح��
�الثلج، ولعل هذا من عيوب أد�ه المعروفة.. والقصـة مـن جـد�ـد
� فلك (ب�نوك�ـو) الذي يتوق إ� أن �ص�� طفال من لحم

تدور ��
Brian لـ (برا�ان ألد�س ( ودم، وتذكرنا �قصة (ذ�اء صنا��
ج) Aldiss) التـي تحولت �دورها لف�لم شه�� من إخراج (س��ل��
� أ��� أعماله �مقت فكرة الرو�وت

لسوف نالحظ أن (أز�موف) ��
� ، وقد وضع قوان�� � استهل�ها كتاب الخ�ال العل�� المؤذي ال��

� تقرؤها ع� الغالف األخ�� من ة جدا وال�� (الرو�وت�ات) الشه��
� أ��� من قصة.

هذا ال�ت�ب، واستخدمها ��

ان؛ �ان غ��ب األطوار �أ��� الع�اقرة، فقـد كـان �ـخـاف الط��
لذا لم �سافر إال أقل القل�ل.. وكـان �خاف الحقن �شدة (من
المؤ�� أن نهايته جاءت �س�ب نقل الدم فعال).. �ما فشل
� الس�احة وركوب الدراجـات، ولـم �كـن يؤمن �الد�انة

تماما ��
ا �أصله اليهودي ع� س��ل االنتماء ال � اليهود�ة ل�نه �ان مع��
. �انت عالقته �ـ (آرثر كـالرك) حم�مة، ح�ث أصـر كـل مـن أ���
� ال�ون،

� ع� أن اآلخر هو أفضل كـاتب خ�ال عل�� �� الرجل��
� أفضل �اتب�

ب�نما احتفظ لنفسه �لقب ثا��
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� �معرفة ما هو أ��� عن هذا ال�ـاتب، �ال�س�ة للمهتم��
�مكنهم دخول الصفحة التال�ة:

h�p://www.asimovonline.com/asimov_home_
page.html

ء عنه تق���ا.. إنه �اتب مهم، جدير �أن �
ف�� تحوي �ل ��

. نعرف عنه أ���

د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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ان (1) عف��ت طوله س�ت�م��

� � مؤتمر أد�ـي منـذ أعوام عد�دة وأدهش��
قا�لت (جورج) ��

� منتصف
تعب�� الطهر والصدق المر�سم ع� وجهـه الـذي هو ��

العمر. �ان من طراز الناس الذين تختارهم �� تعهد لهم
�حافظتك ل�حتفظوا بها عندما تقرر الس�احة.

�
� وح�ا��

� تظهر ع� خلف�ات روا�ا�� � مـن صوري ال�� عرف��
ا طي�ا عن ذ�ائه. � أ�ـّون رأي�� � كـم �حـب قص�� مما جعل��

�� وأخ��
: قال ��

نت).. - اس�� (جورج بي��
قلت مكررا االسم ألتذكرە:

نت).. اسم غ�� معتاد.. - (بي��

.. وأرستقرا�� جدا.. أنا من �سل (كـانوت) وهو - دانمار��
.. جدي �ان � القرن الحادي ع��

ا �� ملك دانمار�� غزا إنجل��
ابنه.. وقد ولد (ع� الجانب الخطأ من ال�طان�ة) �الطبع..

ء ال�دي�� ف�ما �قول. �
وافقته وأنا ال أفهم ما ال��

- س�� (�انوت) �س�ة ألب�ه وحينمـا عرضـوە ع� الملك قال:
؟ فرد رجل ال�الط المسئول عن الطفل: ل�س � هل هذا هو ور���
.. هكذا سماە �� �الض�ط.. أمه �� الغسالة وهو ابن غ�� ��
ە الزمن الملك: (بي�� �انوت).. وقد ورثت أنا هذا االسم و�ن غ��ّ

نت).. إ� (بي��
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� الغداء؟ - هل �شارك��

قلتهـا وأنـا أش�� إ� المطعـم الفـاخر الق��ـب، الـذي ال يرتادە
ة. � إال أصحاب المحافظ المكت��

: قال ��
- أال تعتقد أنه مبه�ج نوعا؟ إن المطعم ع� الجانب اآلخر..

.. �
- كن ض���
هنا قال:

� المطعم األول من جد�د أرى أن جـّوە
� إذ أفكر �� - ل���

�� م��ــــح.. فلنذهب إل�ه..
� م��

وهكذا جلسنا هناك، و��نما نحن ن�ناول الطبق الرئ�س، قال
(جورج):

�انوت) �ان له ا�ـن سماە (سـ��ن).. وهو اسم - جدي (بي��
..( � � الع� الحا�� ينطق االسم (سف��

دانمار�� جم�ل.. ��
- أعرف هذا..

قطب (جورج) قل�ً�، وقال:

- ال دا�� الستعراض معلوماتك أيها العجوز... فأنـا أق�ل
حق�قة أن لد�ك �عض �قا�ا المعلومات..

شعرت �االرت�اك، وقلت:
- آسف..

اب، ثم قال: حرك �دە �أنما �غفر �� وطلب �عض ال��
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كنوت) �ان �حـب الشـا�ات ��ل أ�ته.. و�ان - (س��ن بي��
موفقا معهن مثلنا جم�عا. و�لمـا فارقتـه فتـاة كـانت تهز رأسها،
وتقول: �ا له من (أرش�ماج)� هل تعرف مع�� (أرش�ماج

archimage)؟

� ال أعرف ح�� ال أستعرض كذ�ت عل�ـه وتظاهرت �أن��
� ارت�اح:

� ثان�ة، فقال وهو ي�نهد ��
معلوما��

- األرش�ماج هو كب�� السحرة.. لقد درس (س��ن) الفنون
الغامضة والطالسم.. و�ان بوسعك وقتها أن تجـرب هذا �له؛ لذا
راح �ف�ش عن ط��قـة سح��ة تجعل ال�ساء يت�فن �أناقة
ولطف جدي��ن �األنوثة، و���ذن التنمـر والسوق�ة.. لهذا �ان
�حاجة إ� عون العفار�ت. وكـان �عرف ك�ف �ستدعيهم �حرق
� �سيها ات الحلوة ثم ينادي تلك األسماء ال�� أنواع من الشج��

الناس..

- وهل �ان هذا ينجح؟

- �الطبع كـان ينجح.. لقـد صـارت لد�ـه حشـود مـن عفار�ت
� ع�ە كـانت لهـن

�عملون من أجله.. كـان �شكو من أن ال�ساء ��
عقـول �غـال.. وكن �قا�لن �المه عن كونه حف�د ملك بتعل�قات
� �ستد�� � وجدت كتاب وصفاته ال��

� الص�ف المـا��
مش�نة.. ��

�ة صارت أطالً�، ل�نها � � قلعة إنجل��
بها العفار�ت.. وجدتـه ��

�ـة � � ال�تـاب ب�نجل��
ء �ان �� �

� يوما ما.. �ل ��
�انت تخص أ���

عت�قـة (األنجلوسا�سون�ة) �ما تعلم..
، فقلت: هذە المرة لم أتحمل أ���

- أنت تم�ح..
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� عجرفة، وقال:
نظر �� ��

.. إنـه كتاب - لم تظـن هـذا؟ لقـد ج��ت الوصفات بنف��
أص�ل..

- وظفرت �عف��ت؟
- ط�عا..

ته: وأشار إ� ج�ب س��

- هنا؟

مد (جورج) �دە إ� الج�ب وراح ي�حث.. �ـدا أنـه �ف�ش عن
� ضيق:

ء، ثم قال �� �
��

- لقد رحل.. ل�ن ال �مكنك أن تلومـه.. لقد أم�� ل�لة أمس
؛ ألنه �ان مهتما بهذا المؤتمر.. وقد جعلته �ذوق �عض م��
اب �قطارة و��دو أنـه أح�ـه.. أح�ـه جدا ألنه �اد ي�شاجر مع ال��
� نوم عميق لحسن

� ال�ار وراح �سبها.. ثـم غاب ��
تلك الب�غاء ��

� الص�اح.. ولعله ارتحل إ� ب�ته
الحظ.. ال�ـوم �ـدا مرهقا ��

�ــــح.. ل�س��
هل يتوقع أن أصدق هذا �له؟ قلت له مشا�سا:

تك؟ � ج�ب س��
- ت��د القول إنك تحتفظ �عف��ت ��

إن �عة فهمك لألمور تث�� اإلعجاب..

- وما طوله؟
ان.. - س�ت�م��
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ا جدا. - ل�ن هذا �جعله صغ��

- �ما قال القدماء: عف��ت صغ�� خ�� مـن ال عف��ت ع�
� سخ��ة رفاقـه ألنه

اإلطالق.. اسمه (عزاز�ل)، وأعتقد أنه �عا��
� � قوته.. ل�نـه يرفـض استعمالها ل�جعل�� ح��ص ع� أن ي����

ث��ا.. �قول إن قواە ال �ستخدم إال لخدمـة اآلخ��ن..
- هلـم �ـا (جورج).. �التأ��د ل�سـت هـذە فلسـفة جهنم..

وضع إص�عا ع� شفته، وقال:
.. ام عن وطنه و�صفه �التح�� - ال تقل هذا.. إنه يت�لم �اح��
� الروح�ـة (جون�ـ�� بن) (2).. أرى مـن خـذ عنـدك قصـة ابن��

نظرتـك أنـك شغوف �معرفـة القصـة ولسوف أحكيها لك..
☆ ☆ ☆

� السنة الثان�ة من
�� � �انت (جونب�� بن) طال�ة واسعة العين��

ال�ل�ة ح�ث وقعت القصة.. فتـاة طاهرة تهـوى ف��ـق كرة السلة
� ط���� القامة.. وكـان الف�� الذي الذي �عج �فت�ة وس�م��
� هو (ل�اندر تومسون).. فارع الطـول لـه

اختصته به�امها الن��
�ـدان ضخمتان تلتفـان ب�حكـام حـول كـرة السلة.. و�ان مركز

� صفوف المشجعات.
هتافها و�شج�عها عندما تجلس ��

� مظهري الط�ب
.. و�انت ��ل الفت�ات تجد �� �انت تح� ��

� �الذات ما يو�� �الثقة. المع��

�
- آە �ا عماە� �ل ما أر�دە هو أن �ص�� أعظم العب سلة ��

العالم، مع ب�ت صغ�� وحد�قة تمتد إ� أ�عد ما �ستطيع
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� مرت�ة أ�جد�ا ال��.. أر�د طاقما من الخدم.. وأن تكون ث�ا��
حسب أ�ام األسب�ع.. وحسب �ل شهر من العام و...

� رقة:
قاطعتها ��

� خطتـك هـذە.. (ل�اندر) ل�س العب
� ثمة خطأ ��

- �ا ع��ز��
سلة �ارعا لهذا الحد.. وال يتوقع أحد أن �ظفر �عقود م��حة..

� حزن:
قالت ��

- هذا غ�� عادل.. لماذا ال �كون الع�ا رائعا؟

�
- ألن ال�ون �عمل بهذە الط��قة.. و�ال ل�ان بوسعك ت�د��
�
� سمسار أسهم �� � ال�الد، أو تح��

�حب أفضل العب كرة سلة ��
�ت) �كون ع� علم �أ�ار المعامالت المال�ة... (وول س��

� أحب (ل�اندر) نفسه.. أح�انا � هذا، ل���
- �الواقع فكرت ��

: هل المال مهم لهذە الدرجة؟� أرمقه، وأقول لنف��

�
ء هناك عف��ت ط�ب القلب �� �

� األمر.. �عد �ل ��
فكرت ��

�ن.. � الصغ�� � مساعدة القلب��
.. �التأ��د سوف يرغب �� � جي��

.. �
� �� (عزاز�ـل) �عدمـا اسـتدعيته �اسـم القـوة الحق���

أص��
ك �ـه.. أال �مكنك أن تقدر هذە اآلداب؟ ل�نه أص�� ال.. لن أخ��

ء �
.. ي�دو أننـي جررته لعالمنا من �� �

ل�ال�� �ال تعاطف حق���
�� عندهم؛ ألنه �ان ملتفا �م�شفة و�ان

�ش�ه الحمام ال��
: � � النها�ة سأل��

يرتجف.. ��

- ما �� كرة السلة؟ هل �� كرة �شـ�ـه السـلة؟ لو �ان األمر
كذلك فما �� السلة؟
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: � � اهتمام، ثم سأل��
�� �

ح له وهو �ص�� رحت أ��

- هل �مكن أن أرى م�اراة كرة سلة؟
� تذكرة..

- �التأ��د.. هناك م�اراة الل�لـة.. (ل�اندر) أعطـا��

� الوقت.. أما اآلن ف�جـب أن � عندما �ح��
- جم�ل.. ناد��
أن� (ال��مجيج)..

� . من األش�اء ال�� ��
� الحمام ال�� أعتقد أن هذا المصطلح �ع��

� أن يهتم أحد أ��� من الالزم �أمورە التافهة.. هذا تضا�ق��
� ي��د منك ش�ئا.. أعتقد أنه ي��د

� أيها العجوز �أن السا��
�ذكر��

. � أن �عط�ك فاتورة الحساب، فلتأخذها منه �� أواصل قص��

اصطح�ت العف��ت إ� م�اراة كرة السلة، ح�ث ظل يراقبها
.. لحسن الحظ أن أحدا لم ير المشهد �

�� من أع� ج�ب س��
فقد �ان أحمر اللون له قرنان.. لم أ�ن أفهـم كـرة السلة ج�دا لذا

تركت لـ (عزاز�ل) أن يتابع ما �جرى أمامه.
قال �� �عدما انتهت الم�اراة:

- من الواضح �� �عد ما رأيته من لعـب هؤالء األشخاص
� الذين يتمتعون �ال�الهة والخرق، أن هناك إثارة معينة الممل��

تنجم من مرور ال�رة ع�� الطوق..
- نعم.. نعم.. �الض�ط..

- عندها �ص�� هذا الف�� الذي �شمله �عنايتك ث��ا لو
� �ل مرة؟ ال �د من تغي��

استطاع تم��ر ال�رة من الطوق ��
انع�اساته وقدرات عضالته و... هذا ممكن.. �ل هو قد تم
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� كـل مرة �قذف
فعال... سوف �ص�ب (ل�اندر) هـذا الطوق ��

فيها ال�رة..

� إثارة شد�دة ورحت أنتظر الم�اراة التال�ة.. لـم أخ�� انتابت��
� أردت أن تفاجأ وكنت ع� حق.. ء ط�عا.. ثم إن�� �

��� ( (جوني��
لقد فوجئت �ما فوجئت أنا..

ا.. لقد جاء يوم الم�اراة أخ��

دسف�ل تك) �لعب ضد اعة (ن�� ف��ق �لي�نا محدود ال��
عمالقة (�ابون كولدج) وال�ل يتوقع أن تكون ملحمة.

رحت أراقب (ل�اندر) ف�دا �� مرت��ا غ�� قادر ع� إمسـاك
ت �ح�ث لم �عد قادرا ع� ال�رة.. ي�دو أن انع�اساته تغ��
ء.. ثم �دا أنه س�طر ع� نفسه وأل�� �ال�رة �

الس�طرة ع� ��
� الطوق�

� الهواء مسافة ط��لة جدا ل�سقط ��
فطارت ��

ة �أنه � ح��
دوى الهتاف ب�نما راح (ل�اندر) ينظر للطوق ��

ي�ساءل عما حدث فعال..

تكرر األمر مرارا وتكرارا.. و�دا أن أحدا ال يرى (ل�اندر) وهو
�صوب.. وجن جنون الجمهور تماما.

� .. ص�حات االستهجان تصاعدت ب�� هنا �دأت الفو��
اب مـع الجمهور من مشج�� (�ابون) وتطايرت علب ال��

� �س�ت أن أخـ�� الشتائم.. ثم حدثت مش�لة أخرى �� أن��
� ل�ستا (عزاز�ل) - وحس�ت هذا مفهوما �ال�ديهـة ـ أن السلت��
.. إحداهما �انت سلة الض�ف واألخرى �انت سلة � مماثلت��

المض�ف.. وأن �ل العب �صوب لسلته المناس�ة..



6421

� أقرب له.. هكذا راح (ل�اندر) �صوب ال�رة إ� أي السلت��
اضات المدرب الذي أغرق اللعاب وقد ظل �فعل هـذا برغم اع��
فمـه وهـو ��خ.. ووجد نفسه مضطرا لطـردە لألسف، و��
ألنهم اضطروە إلخراج أصا�عه مـن حلـق (ل�اندر) �� يتمكنوا من

إخراجه من الملعب..

�
أمـا (ل�اندر) فلم �عد هو نفسـه مـرة أخـرى.. أغرق أحزانه ��

، ) أ��� � الدراسة برغم هذا تعلقت �ه (جوني��
اب.. وغرق �� ال��

وقالت:
� - إنه �حاجة ��

وجه �عد التخ�ج، ب�نما هوى هو إ� � ء لت�� �
وضحت ��ل ��

�اء.. � � الف��
الحض�ض، وتلطخ بوصمة ال �مكن محوها: دكتوراە ��

� العـام
� ألف دوالر �� أعرف اليوم أنه �حصل ع� ست��

�اء، و�تحدثون عنه �مرشح محتمل لجائزة ن��ل. � و�درس الف��

) ال �شكو حظها العـاثر ل�نها مخلصة لمثلها األع� (جوني��
الذي تهاوى.. ولم تصدر منها �لمـة أو حركـة تـدل ع� خي�ة
� � ال�طل األول�م��

. إنها تفكر �� أملها، ل�نها لن تخدع أ�اها الرو��
�
� ب�تها ال����

الم�لل �الغار الذي لن �كون لها أ�ـدا.. تفكر ��
ء �الخدم. الواسع الم��
.. � - هذە �� قص��

.. �� �
� جلبها السا�� قالها (جورج) وهو �جمع الفكة ال��

وأضاف:
كت له �قش�شا طي�ا.. - لو كنت م�انك ل��
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كذا فعلت أنا ب�نما (جورج) يب�سم و�رحل.

.. مـا فكرت ف�ـه هـو أن � � ضاعت م�� � الفكة ال��
لم أفكر ��

(جورج) ظفـر بوج�ة مجان�ة ب�نمـا ظـفـرت أنـا �قصـة �مكن أن
، فتجلب �� من المـال أضعاف ثمن �

أحكيها ع� أنها من تأل���
هذە الوج�ة.

� آلخر. � الواقع أزمعت أن أدعوە للعشاء من ح��
��

☆ ☆ ☆

 



6423

إحساس �القـوة

�
اعتاد (جيهان شومان) التعامل مع الرجال ذوي النفوذ ��

� ل�نه طور
كوكب األرض الذي أرهقته الحروب. �ان مجرد مد��

� الحروب، و�ان
برامج �مبيوتر من أع� طراز �ستخدم ��

ته ال (وا�در) �فمه الصغ�� و��� االت �صغون له.. الج�� الج��
� � لوحها الفضاء، ورجـل ال�ونجرس (برانـت) �خد�ه الناعم�� ال��

. � وعي��ه الصافيت��

مج من الدرجـة أما (شومان) المتأنق ط��ل القامة والم��
األو�، فقد �ان يواجههم �ال ته�ب، و�قول:

- هذا �ا سادة هو (مايرون أوب)..
� هدوء:

قال رجل ال�ونجرس ��

- ذو الموه�ة الخارقة الذي ا��شفته أنت �الصدفة؟
وتفحص الشاب الذي �ش�ه رأسه األصلع الب�ضة �فضول..
ب قط من رجل � توتر، فهو لم �ق��

هنا تقلصت أصابع الشاب ��
� فقـ�� متوسط عظ�م إ� هذە الدرجة من ق�ـل. �ان مجرد ف��
�ن، � � ي�تقـون بها المتم�� � اجت�از �ل االخت�ارات ال��

الذ�اء فشل ��
وقنـع �ـأن �صـ�� ضمـن العمالـة غـ�� ال�ارعة. فقط �انت هوايته
مج العظ�م له، وجعلته �حدث �ل تلك �� مـا لفت نظر الم��

هذە الضوضاء.
ال (وا�در): قال ج��

- أنا أجد أن جو الغموض هذا طفو�� نوعا..
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قال (شومان):

ء الذي �
- سوف تغ�� رأ�ك خالل لحظـة.. ل�س هذا �ال��

نكشفه أمام وافد جد�د.. (أوب)�

� ذكر بها االسـم، ل�نه � الط��قة ال��
�انت هناك لهجة آمرة ��

� ض��ل الشأن. مجا عظ�ما يت�لم مع ف�� �ان م��

� س�عة؟
- (أوب).. �م �ساوى �سعة ��

، ثم � � عي��ه الشاحبت��
تردد (أوب) للحظة وتألق الحماس ��

قال:
.. � - ثالثة وست��

، وقال: � رفع رجل ال�ونجرس حاجب�ه ال�ث�ف��

- هل هذا صحيح؟
- تأ�د بنفسك �ا س�دي..

أخ�ج رجل ال�ونجرس ال�مبيوتر الصغ�� الخاص �ـه ووضعه
ع� راحة �دە، ثم ضغط األزرار، وقال:

� جئ�نا بها؟ مجرد ساحر؟ - هل هذە �� الموه�ة ال��

ء �ا س�دي.. (أوب) �حفظ �عض �
- ل�س هذا �ل ��

العمل�ات و�مكنه أن �ج��ــها ع� الورق..

؟ �
- �مبيوتر ور��

اح ال �اق�� - ال �ا س�دي.. مجرد ورقة.. هل يتكرم علينا الج��
رقم؟
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.. - س�عة ع��

- والس�د رجل ال�ونجرس؟
�ن.. - ثالثة وع��

� �ا (أوب)، واعـرض ع� ب هذين الرقم�� - جم�ل.. ا��
الس�دين ك�ف تفعلها..

ا من جي�ـه وقطعـة ورق وتجعد أخ�ج (أوب) قلما صغ��
جب�نـه وهـو �جرى الحسا�ات ع� قطعـة الـورق. فطلب منه

ال الورقة وتأملها، ثم قال: الج��

- ي�دو هذا �أنه رقم 17..
قال عضو ال�ونجرس:

- نعم.. ي�دو مثله.. ل�ن بوسع أي شخص أن ي�سـخ هذە
الرسوم من ع� شاشة ال�مبيوتر.. أعتقد أن بوس�� أن أرسم

(17) أنا نف�� ح�� من دون تدر�ب..
ود: قال (شومان) ب��

- لو سمحتمـا بتـرك (أوب) يواصـل حسـا�اته أيها الس�دان..
� النها�ة قال:

واصل (أوب) العمل و�داە ترتجفان، و��

- اإلجا�ة �� ٣٩١.
ال ال�مبيوتر وأعاد الحساب، ثم هتف: أخ�ج الج��

- �حق (جودفرى) هذا صحيح.. ول�ن ك�ف؟
- لقد حسبها �ا س�دي..
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ء آخر. �
ء والورق �� �

- هراء� ال�مبيوتر ��
ح ك�ف فعلها: راح الرجل ���

�ن.. � ثالثة.. الناتج �ان واحدا وع��
�ت س�عة �� - أوً�: ��

- وك�ف عرفت هذا؟
� ب الرقم�� � لل�مبيوتـر وجـدت أن حاصل ��

- من مالحظـا��
�ن.. ون.. �عد هذا أضفت االث��ـن إ� الع�� هو دائما واحد وع��

�ن؟ - ولماذا إ� الع��

ح األمر، ل�ن هذە �� - ال �د من هذا.. ال أعرف ك�ـف أ��
الط��قة..

☆ ☆ ☆

� مقعدە، ورسم علـى
� منه�ا ��

جلس رئ�س االتحاد األر��
�

وجـهـه الحسـاس اب�سـامة ح��نـة. إن الحـرب (الدن�اب�ة) ال تم��
ع� ما يرام �عد �دايتها الق��ة، وقـد ساد االس��اء األرض ن��جة
ها. ر�ما �شعر العدو ع� كوكب (دي��ـب) �الشـعور ذاتـه. تع��

واآلن �سـمعه عضـو ال�ونجرس هذا الهراء.. قال للرجل:
- الحسـاب دون آلة حاسـ�ة هـو تناقض مصـطلحات ��ــــح..

� هب عضو ال�ونجرس �عرض عل�ه �عض المهارات ال��
تعلمها من (أوب).. ف�دأ الرئ�س يهتم:

م هذا صعب؟
�
- هل تعل

- احتاج م�� إ� أسب�ع.
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- ال أنكر أنها لع�ة مسل�ة ل�ن ما نفعها؟

ء، ل�نها تمهد �
- ما نفع طفل ول�د �ا س�دي؟ حال�ا �� ال ��

الط��ق يومـا مـا للتحرر من اآلالت.. هذە الحـرب (الدن�اب�ة) ��
حرب �مبيوتر ضد آخر.. نطور نظام دفاع ف�طورون أفضل
منه.. ن�تكر �مبيوتر ف�أتون بواحـد أفضـل.. هذا االتزان لن ي�ت�
أ�دا.. ل�ن لدينا اآلن ما �مكن أن نتجاوزهم �ـه.. ذ�اء اإل�سان
مج (شومان) �قول إنه ال يوجد ما �صنعه جح كفتنـا.. المـ�� س��
ي.. فقط ال�مبيوتر �حقق هذا ال�مبيوتر و�عجـز عنه المخ ال���
وع أطلق � أطلب دعم اإلدارة إل�شاء م�� � جزء مـن الثان�ة.. إن��

��
.. ي�دو أن أجهزة وع الرقم) لو سمحت �� عل�ه اسم (م��
� �ان �صنعها اإل�سان... هذا �الطبع ق�ل أن

� الما��
ال�مبيوتر ��

يوجد ال�مبيوتر الفائق الذي صنعه �مبيوتر آخر.. وعمل�ـة
� قمت بها أمامك ل�ست سوى تقل�د لمـا �صنعه ب ال�� ال��
ال�مبيوتر.. �لما حّسّنا مـن ذ�اء اإل�سان استطاع الحزب أن

� ينفقها ع� ال�مبيوتر. �س�ثمر �ل الم�الغ الطائلة ال��

� عقول ال�شـر؟
- وما الذي �ضمن �� أال �دب الخلل ��

� كـل مـرة.. فمن �ضمـن أن
� ذات اإلجا�ة �� ال�مبيوتر �عطي��

�فعل اإل�سان هذا؟

- ألن ال�مبيوتر لم �كن موجودا ط�لة الوقت.. لقـد صنع
ال��� الس�ك الحد�د�ة والطرق من دون �مبيوتر..

� عن الفنون المندثرة؟ - الفنون المندثرة� هل ست�لم��

- لست متحمسا لهـا.. ل�ن ال ننكر أن اإل�سان كـان �أ�ل
الحبوب ق�ل ظهور الحبوب المزروعـة فـي سـائل
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�
hydroponics، و�التا�� فمن الممكـن أنـه كـان �ـزرع الحبوب ��

�ة.. ال��

�ـة مـا � ال��
- ال أعرف.. لن أصـدق أن الحبوب �مكن أن تزرع ��

ب؟ لـم أر ذلك �عينـي.. ومـاذا بوسـع�م غـ�� ال��
�ة.. - هناك القسمة.. هناك استعمال العالمة الع��

�دت الدهشة ع� الرئ�س، وقال:

ب ل�ـن موض�ع - عالمـة عشـ��ة� لم أنبهـر كـثـ�ـرا �ـال��
�ة هذا� وماذا أ�ضا؟ العالمة الع��

قال (شومان):

� الط��ـق
ك أننا �� - ما زال األمر �ا ل�ن �جب أن أخ��

ب جدا من للحصول ع� م��عات األرقام� �قول (أوب) إنه اق��
� فهم ط��قة

� فلن تجد عسـرا ��
حل المعضلة.. وأنت رجل ر�ا��

العمل هذە..

� ركن الم�ان.. لم �عد فن�ا �الطبع، �ل
�ان (أوب) �قف ��

وع �كسب رات�ا عال�ا، ل�ن أحد هؤالء السـادة صار ضمن الم��
لـم �عامله ع� قدم المساواة قـط.. لـم �سمحوا ألنفسهم

�اعت�ارە مثلهـم وهـو كذلـك لـم �ج� ع� ظـن كهذا.. �ان غ��
مرتاح معهم �ما �انوا هم معه..

ال: قال الج��

- حلمنا هو سفينة �ال �مبيوتر �ا سادة.. هذە سوف ت�لفنا
ُخمس وقت البناء وُع�� الت�لفة.. وهناك ما هو أد�.. القذ�فة

�ة�� ال���
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ال: � قال الج�� ، ع� ح�� � � الجالس�� سادت ضوضاء ب��

- ح�� هذە اللحظة مش�لتنا �� أن القذائف محدودة الذ�اء
�جب أن �كون ال�مبيوتر الذي يوجهها ضخما، وهذا �ـؤدى
الصطدامها بوسائل الدفاع �سهولة... حرب القذائف �لغت
مداهـا �ال�س�ة لنا والعدو لحسن الحظ... ل�ن التح�م �الذ�اء

ى �جعل القذائف أخف وزنا وأذ� وأرشق حركة.. مع�� ال���
هذە الم��ة لنا هو الن�.. �ما �جب أال ن�� ش�ئا: اإل�سان

رخ�ص الثمن �مكن االستغناء عنه أ��� من ال�مبيوتر..

�
� (أوب) لـم ي�تظر.. لقـد كتب �� قال أ��� من هذا، ل�ن الف��

� خلفها وراءە: المذكرة ال��

� تطلقون عليها اليوم - عندما �دأت دراسة ال��اض�ات ال��
اسم graphi�cs، لم تكن إال هوا�ة.. وجدتها �سل�ة مف�دة
�
وع الرقمـي) فكرت �� � (الم��

ور�اضة عقل�ة.. وحينما فكرتم ��
� أراها .. ل��� أن الـ graphi�cs سـوف �ستخدم لمصلحـة ال���

لن �ستخدم إال للموت والدمار.
� نحو نفسه وسقط ميتا. وتي�� ثم صوب نازع االستقطاب ال��

ە ب�نمـا ألق�ت موعظة عن عظمـة وقف الرجال ع� ق��
مج (شـومان) رأسه مع اآلخ��ن ل�نه لم ا��شافه. وخفض الم��
� عملـه ولـم �عـد أحد �حتاج إل�ه. لقد يتأثر ��لمـة. لقد أنجز الف��
ابتكـر الـ graphi�cs ل�نها قادرة اليوم ع� االستمرار بنفسـها..

�ة ممكنة. إ� أن تص�� القذائف ال���

63 = 7 x 9
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� بهذا.. ال�مبيوتر اآلن هو
�� وال أحتاج إ� �مبيوتر �� �خ��

.. رأ��
وقد منحته هذە الفكرة إحساسا مدهشا �القوة.

☆ ☆ ☆
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� فازوا بها
المتعة ال��

�
� تلك الل�لة ��

� مفكرتها ��
) كت�ت عن هذا �� � ح�� (مار��

� تحمل تار�ــــخ 17 مايو 2155 كت�ت: الصفحة ال��
) كتا�ا حق�ق�ا اليوم� - لقد وجد (تو��

�ان كتا�ا عت�قا جدا.. جدها حكـى أنـه حينمـا كـان طفً�
ە أبوە أن القصص �انت تطبع ع� ورق. أخ��

� اصفرت وتجعدت.. و�ان من الممتـع أن قل�ا الصفحات ال��
� تتحرك بهـا علـى الشاشة. تقرأ �لمات ثابتة �دال من الط��قة ال��
وحينما �انا �عودان للصفحة السا�قة �انا �جـدان ذات ال�لمات

�ما قرآها أول مرة.
:( قال (تو��

- �اە.. �ا للخسارة.. حينما ت�ت�� من ال�تاب �جـب أن
� ال�تـب.. ولن تتخلص منه.. شاشة التلف��ون ت�سع لمالي��

نتخلص منها أ�دا..

ة من عمرها، ولم تر ال�ث�� من � الحاد�ة ع��
�� ( � �انت (مار��

)؛ لذا سألته: ال�تب المرئ�ة مثل (تو��

- أين وجدته؟
� العل�ة..

� ب�تنا.. ��
�� -

قالها دون أن يرفع عينه؛ ألنه �ان �قرأ..

- وما موضوعه؟
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- المدرسة..
- وما الذي �مكن قوله عن المدرسـة؟ أنـا أ�ـرە المدرسة..

.. إن المعلم �انت تكرە المدرسة دوما ل�نها اآلن تكرهها أ���
� النها�ـة اضطرت أمها

اآل�� �عطيهـا االخت�ار تلو اآلخـر، و��
الستدعاء مف�ش المقاطعة.

ا له وجـه أحمر، ولد�ـه عـدة � �ان رجً� صغ�� الحجم مكت��
�املة من أدوات االتصال. اب�سم لها وناولها تفاحة، ثم ف�ك
) أال �ستطيع إعادة تجم�عه، ل�نه تمكن � المعلم. تمنت (مار��
من ذلك �عد ساعة من العمل. عاد المعلم أسـود ضخما قب�حا
ة عليها تظهر الدروس. أ��� ما �انت تكرهه هو له شاشة كب��
ل�ة.. �ان عليها أن � � تدخـل منهـا الواج�ـات الم�� تلك الفتحة ال��
�
تقدمها ع� ش�ل �طاقات مثق�ة تعلمت استخدامها و�� ��

سن السادسة، و�ان المعلم اآل�� �حسب الدرجة فورا.
قال المف�ش ألمها:

ة �ا م�� (جونز).. أعتقد أن الجزء - ل�س خطأ الصغ��
المختص �الجغراف�ا �ان مس�نا أ��� من الالزم.. هذە األش�اء

تحدث أح�انا.. لقد قمت ب��طاء �عته ليناسب مستوى ع��
سنوات.. إن مستوى تحص�لها ال �أس �ه..

) فشعرت �خي�ة أمل. � ور�ت ع� رأس (مار��

لقد تمنت أن �خلصوها من المعلم، فقد أخذوا ذات مـرة
) لمدة شهر �امل، ألن القسم الخاص �التار�ــــخ قد معلم (تو��

تلف �ل�ة.
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:( قالت لـ (تو��

- لماذا �كتب أحد عن المدرسة؟
نظر لها ب���ة، وقال:

- ألنها ل�ست �مدارسنا �ا غب�ة.. هذە مـدارس مـن الطراز
الذي �ان سائدا منذ مئات األعوام.. منذ قرون..

ة بتمهل. ونطق الع�ارة األخ��

� هذا الزمن.. ل�ن �ان
- حسن.. ال أعرف نوع�ة مدارسهم ��

لديهم معلمون ع� �ل حال..
- �الطبع كـان عندهـم مـعلـم. ل�نـه ل�ـس �ـالمعلم المعتاد..

�ا� �ان ���

� أ��ّ ل��� أن �كون معلما؟ ��� -
... ��

� - حسن.. �ان �ح� للتالم�ذ أش�اء و��لفهم بواجـب م��
- اإل�سان ل�س بهذا الذ�اء..

.. � �عرف قدر ما �عرفه معل�� - �ل هو كذلك.. أ��
- مستح�ل..

- أراهنك ع� ذلك..
لم تكن مستعدة للجدل، فقالت:

.. � � داري ل�علم��
- ال أر�د رجال غ���ا ��

) ضحكة صارخة، وقال: ضحك (تو��



6434

� دارك.. �انت هنـاك بنا�ة
- لم �كن المعلمـون �ع�شون ��

�ذهب لها التالم�ذ.

ء ذاته جم�عا؟ �
- و�ان التالم�ذ يتعلمون ال��

� نفس السن..
- �الطبع.. لو �انوا ��

ل�ـن أمـي تقـول إن ع� المعلم أن �غ�ـر طـ��قتـه
لتناسب ذ�اء �ل تلم�ذ ع� حدة..

� مـا أقـول فـال تقرئـي ال�تاب.. � هذا.. لـو لـم تح�� - ال يهم��
- لم أقل هذا..

�انت ت��د أن تقرأ عن هذە المدارس العجي�ة..
ولم �كونا قد انته�ا من نصف ال�تاب، عندما صاحت األم:

)� المدرسة� � - (مار��
:( � هتفت (مار��

- ل�س �عد �ا أماە..
) كذلك. - �ل اآلن.. ور�ما �ان هذا موعد (تو��

:( سألت (تو��

- هل بوس�� أن أقرأ ال�تاب معك؟
- ر�ما..

قالها وهو ي�تعد وال�تاب تحت إ�طـه.. ب�نما ذه�ت �� إ�
غرفة الدرس.. �انت �جوار غرفة نومها وكـان المعلم اآل��
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ي�تظرها. �انت نفس الساعة يوم�ا عدا الس�ت واألحد؛ ألن أمها
� ذات

ات يتعلمن أفضـل لـو تعلمن �� قالت لها إن الفت�ات الصغ��
الساعة.

أض�ئت الشاشة وعليها ظهرت ع�ـارة: درس ر�اض�ات اليوم
� الفتحة�

عن جمع ال�سور.. أرجو أن تدخ�� واجب أمـس ��

) هذا و�� ت�نهد. �انت تفكـر فـي كـل المدارس � فعلت (ما��
العت�قة، عندما �ان جد جدهـا طفً�. عندمـا كـان الص��ة
� نها�ة ال�ـوم.

� الفناء و�عودون معا للب�ت ��
��خون و�لعبون ��

ا والتالم�ـذ يتلقون المعلومات ذاتها حينمـا كـان المدرسون ���
�� معا..

� و�مكنهم ال�الم عن الواجب الم��

�ان المعلم اآل�� �كتب ع� الشاشة: حينما نض�ف 1/2 إ�
ال�� 1/4......

) تفكر ك�ف أن التالم�ذ أحبوا المدرسة حتما � و�انت (مار��
� فازوا بها. � المتعة ال��

� تلك األ�ام.. �انت تفكر ��
��

☆ ☆ ☆
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� عـام
رجل المائ��

-1-
:( � قال (أندرو مارت��

- شكرا..

دم له.. لم ي�د شخصا �ا�سا ل�نه
ُ
وجلس ع� المقعد الذي ق

�ان كذلك فعال.
ء؛ ألن وجهه �ان خاو�ا. �

�الواقع لم ي�د عل�ه أي ��

� عي��ه. �ان
�اس�ثناء الحزن الذي �خ�ل إل�ك أنك تراە ��

، ووجهه �ان خال�ا من الشعر.. أما � شعرە رق�قا أقرب للون الب��
ث�ا�ه ف�انت عت�قة الطراز ولها لون مخم�� قرمزي.

أمامه ع� النضـد كـان �جلـس الجراح، ولوحة االسم أمامـه
�
تحمـل قائمـة مـن الحروف واألرقام، لـم ي�ـال �ـهـا (أندرو). �ك��

أن تناد�ه (دكتور).

- م�� تجرى الجراحة �ا دكتور؟

� �ستعملها ام الذي ال يتحول إ� ال�� بنعومة و�نغمة االح��
الرو�وت حينما �خاطب إ�سانا.. قال الجراح:

� أفهم �ا س�دي علـى مـن سـتجرى هذە - لست موقنا أن��
الجراحة...

و�دت نظرة من العناد المؤدب ع� وجه الجراح، لـو أن
بوسع رو�وت مثله صنع من الصلب الذي ال �صدأ أن يرسم ع�
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وجهه هذا التعب�� أو أي تعب�� آخر.

.. إذ وضعت � ) �درس �د الرو�وت ال�م�� � راح (أندرو مارت��
سا�نة ع� المنضدة. �انت األصابع ط��لة تتخذ منحن�ات فن�ة
�سهل أن تتصور م�ضعا يوضع فيها ل�ص�� جزءا منها.. ال
أخطاء.. ال رجفات.. �ان ال��� قد أعدوا رو�وتات �الغة
، ل�ن ورة للذ�اء االصطنا�� التخصص، ح�� إنه لم تعد من ��

� حالة الجراح �ان األمر �ختلف ط�عا.
��

سأله (أندرو):

- ألم تتمن قط أن تكون رجال؟

�
تردد الرو�وت قل�ال، �أنه من الصعب أن �ضـع السـؤال ��

ون�ة، ثم قال: مسارات عقله البوز���
� مجرد رو�وت �ا س�دي.. - ل���

- أال �شعر �أن فرصتك أفضل لو �ت رجً�؟

� ما كنت أل�ون جراحا أفضـل �ا س�دي، مـا لـم أ�ن - ل���
(رو�وت) أ��� تقدما..

� آمرك فتمتثل لما أقول؟ - أال �ضا�قك أن��

� طل�اتك.. لو كـانت � �ا س�دي أن أل��
- �ل هذا �سعد��

ى آخـر فـلـن أط�عها.. أوامـرك تـؤدي إ� إ�ذائك أو إ�ذاء أي ���
اآلن من سأجري عل�ه هذە الجراحة؟

ّ أنا.. - ع��
- .. ل�ن هذا مستح�ل... إنها جراحة مؤذ�ة..
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قال (أندرو) بهدوء:
- هذا ال يهم.

ي.. - ل�س بوس�� أن أس�ب األذى ألي ���
قال (أندرو):

� رو�وت أنا اآلخر� - �ال�س�ة إل�سان هذا صحيح.. ل�ن��
☆ ☆ ☆
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-2-

�
) أقرب إ� الرو�وت عندمـا تـم تص��عه �� � كـان (أندرو مارت��

� الب�ـت الـذي ُجلب إل�ـه ل�ـؤدي
ال�دا�ة. وقد مارس عمله ج�دا ��

ل�ة، فـي زمـن كـان ف�ـه الرو�وت ش�ئا نادرا. � األعمال الم��

� الب�ت.. الس�د والس�دة واآل�سة واآل�سة
�ان هناك أر�عة ��

ة... �ان �عرف األسماء ل�ن لم �ستعملها قط.. الس�د الصغ��
؛ ألن هذا �ان ).. رقمـه كـان NDR ل�نه ��� � الد مارت�� كـان (ج��
ة �� أول مـن نـاداە (أندرو)؛ منذ زمن سحيق.. اآل�سة الصغ��
ة.. لقد ألنها لم �ستطع استعمال الحروف. اآل�سة الصغ��
� عاما وماتت منذ دهر. حاول أن �دعوها (مدام)، عاشـت �سع��

ل�نها رفضت..
�ان عل�ـه أن �قـوم �ـدور الخـادم والتـا�ـع ووص�ـف الس�دات..
ا عن عمله؛ ألنهما و�ان محب��ا.. لقد عطلته الس�دة واآل�سة كث��

� اللعب معه�
�انتا ترغ�ان ��

� أن تنظف الب�ت.. هذا ل�س أمرا..
- �ا�ا قال إنه يرغب ��
ل�ننا نأمرك �اللعب معنا..

ا؛ ألنه لم �جد �لمـة �ان مولعا بهما.. وقد اعت�� هذا ولع�
� يوم من األ�ـام جـّرب أن �صنع (دال�ة)

أخرى تع�� عن األمر. ��
ة، وقد رآها السـ�د وانبهر بها ة للس�دة الصغ�� خش��ة صغ��
� أدوات نحت وقطعة من

� ال�ـوم الثا��
ا.. هكذا أح�� له �� كث��

الخشب، ومن هذا اليوم لم �عد عملـه أن �ع�� �المائدة، �ل أن
�قرأ كتالوجات األثاث و�صنع نماذج مشابهة لما يراە.

- هذە نماذج مذهلة �ا (أندرو)..
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� أستمتع �صنعها �ا س�دي.. - إن��

- �ستمتع؟

� ��ي بنعومـة.. سمعت�م �ستعملون
- إنها تجعل دوائر م��

� أستمتع �ا � مواضـع تمـاثل مـا أشـعر �ه.. إن��
�لمـة (�ستمتع) ��

س�دي..
☆ ☆ ☆
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-3-
) (أنـدرو) إلـى مكـاتب را�طـة الوال�ات � الد مارت�� أخذ (ج��
� الجمع�ة

. �صفته عضـوا �� � المتحدة للرو�وت والرجـال اآللي��
اء � ترت�ب مقا�لة مع كب�� الخ��

�ع�ة لم �الق متاعب �� ال���
� للرو�وت. �ان منص�ه هذا هو ما أّهله المتالك رو�وت النفسي��

� أ�ام ندرة الرو�وتات هذە.
أصال ��

� � وقتها، ل�نه مع ترا�م السن��
لم �كن (أندرو) �فهم هذا ��

� ضوئه الصحيح.
استطاع أن يتذكر هذا المشهد و�راە ��

ا�د، � ) بتقطي�ـة ت�� أص�� الخب�� النف�� (مرتـون ما�س��
واستطاع أ��� من مرة أن �منع أصا�عـه مـن أن تـدق ع� المائدة.
� ل�ن �مكنك أن تخمـن أنه أصغر سنا مما �ان مجعد الجب��

ي�دو عل�ه.

ح هذا - الرو�وت�ات ل�ست فنا مكتمً�.. ال أستطيع ��
ون�ة شد�دة التعق�د، �ح�ث �التفص�ل، ل�ن المسارات البوز���
� � القوان��

ال ت�يح لنا إال حلوال تق����ة. ل�ننا ال نق�ـل أي تالعب ��
الثالثة.. سوف �س��دل لك هذا الرو�وت �التأ��د..

قال الس�د:

- �العكس.. موض�ع فشله غ�� مطروح.. إنه يؤدي عمله
�ش�ل ممتاز.. المش�لة �� أنه ينحت الخشب �ش�ل ممتاز وال

.. إنه �صنع فنا.. إنه خالق فعال.. � �كرر الش�ل ذاته مرت��

ـحـت عليهـا منظر ملعب ف�ه
ُ
وناوله قطعة من الخشـب ن

أوالد و�نات تم نحتهم �دقة عال�ة برغم صغر حجمهم..
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)، وقال: لم �صدق (ما�س��
� مساراته..

ء �� �
- هو صنع هذا؟ إنها الصدفة.. ��

- هل �مكنك تكرار هذا الع�ب؟
ء كهذا قط. �

- ال أعتقد.. لم �ذكر ��

� قط أن �كون (أندرو) هو النمـوذج - ج�د.. ال �ضا�ق��
الوح�د..

داد هذا الرو�وت � اس��
غب �� كة س�� � أعتقـد أن ال�� - ل�ن��

لتدرسه..
اوة مفاجئة: �� �

قال الس�د، ��
- مستح�ل� ا�س الموض�ع..

واستدار لـ (أندرو) قائً�:
- لنعد للب�ت اآلن..

☆ ☆ ☆
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�
�انت اآل�سة مشغولة �عالقاتها العاطف�ـة وغ�� موجـودة ��

� مألت أفق ة �� ال�� ل أ��� الوقت. ل�ن اآل�سة الصغ�� � الم��
(أندرو) اآلن.. لم ت�س قط أن أول قطعة خشب نحتهـا كـانت
لها.. وقد احتفظت بهـا فـي سلسـلـة حـول عنقهـا. وكـانت تلـوم
أ�اهـا علـى التخ�� عـن أعمـال (أندرو).. �انت تطال�ه �أن ي��عها

لمن ي��دها.
�انت هناك رحلة أخرى لمحا�� الس�د.

� هذا �ا (جون)؟
- ما رأ�ك ��

�ان المحا�� هو (جون فاينجولد).. و�ان رجً� أش�ب ذا
وش الذي أعطاە إ�اە الس�د، وقال: �طن سمينة.. نظر إ� ال��

- جم�ل.. ل�نـي سمعت عن الموض�ع. أل�س هذا نحتا
صنعه الرو�وت الذي �عمل عندك؟

ء مثل هذا �ا (جون)؟ �
- �م تدفع ثمنا ل��

- ال أعرف.. لست من جام�� هذە األش�اء..

ّ 250 دوالرا لهذا؟ - هل تصدق أنه قد ُعرض ع��

لقد صنـع (أندرو) مقاعد ب�عت �خمسمائة دوالر.. لـدّي
� الم�ف من منتجات (أندرو)..

مائتا ألف دوالر ��
الد).. اء �ا (ج�� - ر�اە� إنه �قودك إ� ال��

� حساب �اسمه..
- نصف ثري.. فنصف الم�لغ ��
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- الرو�وت؟
- نعم.. وأر�د معرفة إن �ان هذا قانون�ا..

�دا أن المحا�� �فكر �عمق، ثم قال:

- أم.. ال توجد سوابق لهذا.. هل �مكنه التوقيع؟

ء آخر؟ �
- نعـم.. �مكنـه كتـا�ـة اسـمـه.. فهل هناك ��

� � �اسمه ل��� - �مكننا أن نعـد قّ�ما يتعامل مع العالم الخار��
ض أحد ء كهذا.. لو اع�� �

ض ع� �� ال أعتقد أن هناك من س�ع��
فل�قم دعوى..

- وهل تق�ل التعامل مع دعوى كهذە؟
- نعم.. مقا�ل مقدم أتعاب ط�عا..

- �م؟
ء كهذا. �

�� -

� وش الخش�� وأشار إ� ال��
- هذا عادل..

ضحك (فينجولد) ونظر إ� الرو�وت، وقال:

- (أندرو).. هل أنت م�ور المتال�ك المال؟
- نعم �ا س�دي..

- وماذا تنوى عمله بها؟
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- سأدفع ثمن األش�اء �ا س�دي.. هكذا أوفر ع� الس�د دفع
األثمان ال�اهظة..

☆ ☆ ☆
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�انت الحاجة ملحة لذلك.. �انت ت�لفة اإلصالح عال�ة، وقد
ظهرت مود�الت رو�وتات أحدث، فراح الس�د يتأ�د من أن
(أنـدرو) �ح�� ��ل تط��ر جد�د. �ل هذا تـم علـى حساب
(أندرو) الذي أ� ع� هذا. فقـط لـم �ـمـس أحـد مساراته

ون�ة، �ما طلب الس�د. البوز���
قال له:

- المود�الت الجد�دة ل�ست رائعة مثلك.. إنها ال �ساوى
ش�ئا. لقد صارت المسارات العقل�ة أ��� إتقانا.. هذە الرو�وتات
الجد�دة ال تنحـرف، �ل تفعـل ما طلب منها فحسب.. أنا

أفضلك عنها..
- شكرا �ا س�دي..

) أن أع�دك لـه؟ �سع - هل تعرف �م مرة طلب م�� (ما�س��
مرات.. اآلن قد تقاعد فل��ما أظفر ب�عض الراحة..

اآلن قد شاخ الس�د وشاب شعرە، ب�نمـا ازداد (أندرو) بهاء..
� (ني��ورك). اآل�سة

� أورو�ا، واآل�سة صـارت شاعرة ��
الس�دة ��

ة تزوجت وتق�ـم فـي الجـوار. الصغ��

وحينما أنج�ت ابنها - الس�د الصغ�� - سمحت لـ (أنـدرو)
�أن �مسك الزجاجة و�رضعه.

اآلن شعر (أندرو) أن س�دە وقد ظفـر �حف�د لن �جـد مطل�ه
التا�� غ�� عادل.
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- س�دي.. �ان كرما منك أن سمحت �� ب�نفاق مـا�� �ما
أر�د..

- �ان هذا مالك �ا (أندرو)..

- ب�رادتك �ـا س�دي.. فمـا كـان القانون ل�منعك مـن اس��قائه
�له لك..

� �ارت�اب الخطأ. - القانون لن �غ����

ائب والمستقطعات، فأنا أملك اآلن ستمائة - برغم �ل ال��
ألف دوالر..

- أعرف �ا (أندرو)..
� ترك هذا الم�لغ لك..

أرغب ��
- وأنا ال أر�دە �ا (أندرو)..

� أنا أر�ـد أن أبتاع � ء تمنحه �� �ا س�دي.. ح���� �
- مقا�ل ��

� �ا س�دي� ح����
☆ ☆ ☆
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لم �كن األمر سهً� ألن وجه الس�د احمر، وقال:

- �حق السماء�
ثم استدار وابتعد.

� عاما � عادت �ه.. لمدة ثالث�� ة �� ال�� �انت اآل�سة الصغ��
لم يتح�ج أحد من ال�الم أمام (أندرو).. سواء تعلـق �ه األمر أم ال

فقد �ان مجرد رو�وت.
.. لماذا تعت�� هذە مسألة شخص�ة؟ س�ظل هنا.. � - أ��
.. ي��د أن �

س�ظل مخلصا لك.. �ل ما ي��دە هو ش�ل لف��
ە حرا.. هل هذا صعـب؟ ألـم �ستحق هذا؟ لقد ظل يت�لم نعت��

� هذا الموض�ع عدة أعوام
م�� ��

- هل فعل هذا؟

- نعم.. ل�نـه كـان يؤجل فتح الموضع ح�� ال يؤذ�ك.. وقد
طل�ت منه فتح الموض�ع..

- ل�نه ال �عرف مع�� الح��ة. إنه مجرد رو�وت..

� المكت�ـة.. ال
.. لقـد قـرأ كـل كتـاب �� � - أنت ال تعرفه �ا أ��

� ال أعرف ما �دور �داخلـك أ�ضا.. أعرف ما �دور �داخله، ل���
قال الس�د مغض�ا:

- القانون لن �ق�ل هذا.. انظر هنا�
� صوته:

ووجه �المه لـ (أندرو).. �خشونة متعمدة ��
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.. لـو أخـذت هـذا الموض�ع �
- لن أحررك إال �شـكـل قـانو��

� أمـر
للمحا�م فلـن يرفض طل�ك فحسب، �ـل سـينظر القانون ��

� ال�سب.. فهـل
مـالك.. س�قولون إن الرو�وت ل�ـس لـه الحق ��

هـذا الـهـراء �سـتأهل خسـران مالك؟
قال (أندرو):

- الح��ة ال تقدر �مال �ا س�دي.. ح�� فرصة الح��ة
.. �ستحق أن أخ� ما��

☆ ☆ ☆
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ي�دو أن المح�مة �دورها �انت م�الة، ألن الح��ة ال تقـدر
�مال، لهذا ترى أن الرو�وت ال �مكن أن ينـال ح��تـه �أي ثمن

مهما عظم.

و�ان ما قررە المد�� الذي �مثل هؤالء الذين رفعوا دعوى
: ضد التحرر �ما ���

- لفظة (ح��ة) ال مع�� لها حينما تطبق ع� رو�وت.. فقط
اإل�سان �مكن تح��رە..

كررها عدة مرات ب�طء و�دە تدق ع� المنضدة مع
ال�لمات.

� ال�الم ن�ا�ة عن الرو�وت.
ة الحق �� طل�ت اآل�سة الصغ��

نود�ت �اسمها ال�امل، الذي لم �سمعه (أندرو) من ق�ل..
..( �

� �شار�� ب (أماندا لورا مارت�� - فلتق��

- شكرا سعادت�م.. لست محام�ة وال أعرف الط��قة المث�
� وتتجـاهلوا ال�لمات..

.. ل�ن آمل أن تصغوا للمعا�� للتعب��

فلنفهم أوال مع�� الح��ة �ال�س�ة لـ (أندرو). لقـد مر ع�
) أمرا قد ال � ون عاما منذ أعطاە أي فـرد مـن آل (مارت�� األقل ع��
ء؛ ألنه مجرد آلة �

ي��حه.. برغم أن بوسعنا أن نأمرە �أي ��
ة ط��لة وكسب نمل�ها.. ل�ن لمـاذا نفعل وهو قد خدمنا لف��

ا من أجلنا؟ ماال كث��
� ال�ث�� لـه.. - إطالق �احه مجرد لعب �ال�لمات ل�نه �ع��

ء.. �
ء، وال ��لفنا أي �� �

سوف يه�ه �ل ��
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� �دارى اب�سامة، وقال:
للحظات �دا أن القا��

)، والحق�قة أنه ال �
- أفهم وجهة نظرك �ا س�دة (�شار��

توجد سا�قة بهذا الصدد.. فقط هناك الفرض�ة القائلـة �أن
� أت�لم اإل�سان فقـط هـو القادر ع� االستمتاع �الح��ـة. دعي��

مع الرو�وت نفسه..

�انت هذە أول مرة يت�لم فيها (أنـدرو) أمـام مح�مـة. و��دو
�ة. ة صوته ال��� � اندهش من ن��

أن القا��

- لمــاذا تـ��ـد الـحـ��ـة �ـا (أنـدرو)؟ وف�ـم يهمـك هذا؟
سأله (أندرو):

� أن تكون ع�دا سعادت�م؟
- هل ترغب ��

ء تمنحك إ�اە الح��ة؟ �
- ل�نك لست ع�دا. فأي ��

- لقد ق�ل هنـا إن اإل�سان فقـط هـو مـن �ستطيع أن �كون
� الح��ة فقط هو من �ستطيع أن

حرا.. أنا أقول إن من يرغب ��
�كون حرا.. وأنا أرغب سعادت�م.

� �صدر ح�مه:
�انت هذە الع�ارة �� ما جعل القا��

� المح�مة ترى أن الح��ة حق لمن �ملك القدرات العقل�ة ال��
ت�يح له فهم معناها..

☆ ☆ ☆
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ظل الس�د متضا�قا وقد أشعر صوته الخشن (أنـدرو) �أنه

ع� وشك االنفجار.

.. س�خذە فقط لو أنك لم �ستطع � - ال أر�د مالك اللع��
الشعور �الح��ة �أ�ة ط��قة أخرى.. مـن اآلن بوسـعك اخت�ار ما
� ما تفعله.. لن أعط�ك أوامر ف�ما عـدا هـذا: افعـل ما تحب.. ل���
زلت مسئوال عنك.. هذا جزء من ح�م المح�مة.. أتم�� أن تفهم

هذا..
قال (أندرو):

- أل�س ال��� مق�دين �القـانـون �ا س�دي برغم أنـهـم أحرار؟
- لن أجادل..

ا �عد قالها الس�د وغادر الغرفة، ولم �عد (أندرو) يراە كث��
هذا.

� الب�ت الصغ�� الذي صنع له.
اە �� ة ل�� جاءت اآل�سة الصغ��

� �الطبع لم �كن لـه مط�ـخ وال حمـام. كـان مكونا من غرفت��
واحدة منهما مكت�ة.. وواحدة ع�ارة عن خل�ط من مخزن
ة وعمـل �جد ح�� سدد وورشة. لقد تل�� (أندرو) عقودا كث��

ل وصار مل�ه. � ت�ال�ف الم��

.. كـال� جـاءە (جورج)� إنه حتـى جـاءە ذات �ـوم السـ�د الصغ��
أ� ع� هذا �عد جلسة المح�مة، وقـال إن الحر ال ينادي أحدا

..( �اسم (الس�د الصغ��
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� (جورج) �ما أناد�ك (أندرو)..
- ناد��

.. �انت اآل�سة ە أن الس�د �حت�� �ان (جورج) هنا ل�خ��
ة هناك، ل�ن الس�د أراد أن يرى (أندرو) كذلك. الصغ��

�ان صوته ما زال ق��ا برغم إنه عاجز عن الحركة. راح �قاوم
فع رأسه. ل��

.. أنا لست معوقا.. أنا فقط �
- (أندرو).. ال �ساعدو��

� أن أراك حرا.. أردت ان تعرف هذا..
... �سعد�� أحت��

لم �در (أندرو) ما �قول، فهو لم �كن قـط جـوار ��ر
�ة للتوقف عن .. ل�نه أدرك أن هذە �� الط��قة ال��� محت��
العمل. إنه تج��د إج�اري من القدرة ع� األداء. لم �عرف ما

�قول، ل�نه لم �ستطع أن �قف صامتا سا�نا.
ة: حينما انت� األمر، قالت له اآل�سة الصغ��

- ر�ما لم �كن ودودا معك قرب النها�ة �ـا (أندرو)، ل�نه �ان
� التحرر منه..

مسنا وقد آلمه أن ترغب ��
قال (أندرو):

ة.. - ما كنت ألتحرر من دونه أيتها اآل�سة الصغ��
☆ ☆ ☆
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فقط �عد وفاة الس�د �دأ (أندرو) �ل�س الث�اب.. جـرب
�او�ل قد�مـة أوً�. وكـان (جورج) قـد تـزوج وصـار محام�ا. لقد
كة (فاينجولد).. أمـا المـحـا�� العجوز ف�ان قد شاخ التحق ���
كة � النها�ة صار اسم ال��

ومات ل�ن زوجته واصلت العمل. ��
)، وقد ظلت كذلك ح�� �عدما تقاعدت � (فاينجولد ومارت��

االبنة.

حاول (جورج) أال يب�سم وهو يرى (أندرو) �حـاول ارتداء
ال�او�ل للمرة األو�. ل�ن (أندرو) رأى االب�سامة بوض�ح. علمه
(جورج) ك�ف �ستعمل الشحنة اإلستات�ك�ة ل�فتح ال�او�ل ثم
�سحبها ع� أسفل جسدە.. أراە ذلك ع� �او�له ل�ن (أندرو)

قدر أنه �حتاج لوقت �� �ج�ـد هذە الحركة اال�س�اب�ة.

� �او�ل �ا (أندرو) ما دام جسدك �عمل
- ل�ن لماذا ترغب ��

د أو الخجل.. �كفـاءة؟ أنـت لسـت قلقـا �صـدد الـ��
هنا أجاب (أندرو):

- أل�ست أجساد ال��� تعمل �كفاءة كذلك؟ ول�نهـم �غطون
أجسادهم؟

- للدفء.. للنظافة.. للحما�ة.. لل��نة.. �ل هذا ال ينطبق
عل�ك..

� مختلف.. - أشعر �العرى دون ث�اب �ا (جورج).. أشعر �أن��

�
� الرو�وتات ع� األرض اآلن.. �� - مختلـف؟ هناك مالي��

هذە المنطقة �الذات حسب التعداد هناك نفس عدد ال�شـر من
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الرو�وتات.. وال يرتدي أي منها ث�ا�ا..

�دأ (أندرو) برغم هذا �ض�ف ث�ا�ا لخزانته. ر�ما كـان حرا
نامج الذي يرغمه ع� اإلصغاء � داخلـه كـان ذلك ال��

ل�ن ��
.. وأي عالمة انتقـاد كـانت تؤخـرە عـدة أشهر. �ان �حرص لل���

ة وهو �ضع ال�ث�� من الث�اب. مثً� ع� أال تراە اآل�سة الصغ��
� إحدى ز�اراته قال له (جورج)، محزونا:

��

�ع�ة � �ا (أندرو).. سوف أذهب للهيئة ال��� - لقـد ظـفـرت ��
العام القادم.. تقـول إن الحف�د س�كون �الجد.. أنا أع�� هـذا..
� أفتقد �ع�ة.. إن�� � الهيئة ال���

سأ�ون مثل الس�د الذي �ان ��
هذا الوحش العجوز اآلن.. آە لو كـان ح�ا..

ظل (أندرو) يتذكر هذە المحادثة.. كـان �شعر بنقص قدراته
ا منذ جاء ت اللغة كث�� اللغ��ة عندما يت�لم مع (جورج). لقد تغ��
هذا الب�ت مزودا �قاموسه اللغوي الخاص. كـان (جورج)
�ستعمل لغة عام�ة تختلف عن لغة الس�د. لمـاذا �س� الس�د

وحشا ما دامت هذە اللفظة ال تناس�ه �التأ��د؟

ح�� كت�ه لم �ساعدە كث�ـرا ألنها �انت قد�مـة، وكـانت تت�لم
� النها�ة قرر أن �جد ال�تـب المناس�ة..

عن نحت الخشب.. ��
س�ذهب للمدينة و��حث عن المكت�ة.

ارتدى ث�ا�ا �املة، وم�� نحو مائة قدم �ع�دا عن الب�ت
ق�ل أن �شعر �مقاومة عن�فة ترغمه ع� التوقف. حـاول ت�د�ل

دوائرە، ل�ن هذا لم �غ�� ش�ئا.
عاد للب�ت وع� قطعة ورق كتب:
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- ذه�ت إ� المكت�ة..
� م�ان ظاهر أمام منضدة العمل.

ووضعها ��
☆ ☆ ☆
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لم �ستطع (أنـدرو) أن �ذهـب للمكت�ـة قـط �ـالمع��

الصحيح.

�ان قد درس الخارطة وعرف الط��ق، ل�نه ال �عرف ك�ف
ت�دو. �انت عالمات الط��ق ال �ش�ه المرسومة ع� الخارطة

� النها�ة قرر أنه ضل الط��ـق ع� األرجح.
مما �ان ي��كه. ��

مر برو�وت حقل ل�نه قرر أال �سأله. ومرت �ه س�ارة ل�نه
لم يتوقف.

ددا أي أنـه وقـف �ـال حـراك؛ ألنه رأى ع�� الحقل وقف م��
. � � قادم�� إ�سان��

� استدار نحوهما، فاتجها نحوە.. �دت عليهما السمات ال��
�ن؟ � الع��

.. ر�ما �� � .. �انـا شاب�� ة عند ال��� ر�طها (أندرو) �الح��
� عمر ال��� � تخم��

لم �كن قط �ارعا ��

- هل �مكن أن تصفـا �� الط��ق لمكت�ـة ال�لـدة أيهـا الس�دان؟
قال الف�� الط��ل، الذي أضافت ق�عته طوً� لقامته:

- إنه رو�وت..
� واألنف الذي �ش�ه ال�صلة: � الثق�ل�� قال اآلخر، ذو الجفن��

- إنه �ل�س ث�ا�ا..
سأله الف�� الط��ل:

- هل أنت رو�وت (مارتن)؟ الذي صار حرا؟



6458

) �ا س�دي.. � - أنا (أندرو مارت��

- إذن ان�ع هذە الث�اب، الرو�وت ال �ل�س ث�ا�ـا.. إن هذا
مقرف�

تردد (مارتن).. فهو لم �سمع هذە اللهجة من ق�ـل ح�� إن
دوائرە �دأت تختل لحظ�ا.

كرر الف�� الط��ل األمر:
- ه�ا.. ان�ع ث�ا�ك..

ب�طء نفذ (أندرو) األمر، وقال ذو األنف:
- إن لم تكن تخص أحدا ف�� لنا..

قال الط��ل لـ (أندرو):
- قف ع� رأسك..

- الرأس ال �صلح لـ...
- هذا أمر.. لو لم تعرف ك�ف حاول..

تردد (أندرو) ثم انح�� ووضـع رأسه ع� األرض..
حاول رفع قدم�ه فلم �ستطع.

قال الف�� الط��ل:

- بوسعنا أن نف�كه.. هل ف�كت (رو�وت) ق�ل هذا؟

كنا نفعل؟ - هل ي��

- ك�ف �ستطيع منعنا؟
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ما �ان (أندرو) ل�قدر ع� منعهم لو أمروە �ذلك؛ ألن
� �علو ع� القانون الثالث.. طاعة ال�شـر أهـم من

القانون الثا��
الحفاظ ع� سالمته.. وما �ان ل�قدر ع� مقاومتهم من دون أن

يؤذيهما.. وهذا س�خرق القانون األول.
م�� الط��ل نحوە ودفعه �قدمه، وقال:
- إنه ثق�ل.. نحتاج آلالت لننجز المهمة.

- �مكننا أن نأمرە �أن �فك نفسه.. س�كون مسل�ا أن نراە
�جرب..

قال الط��ل مفكرا:
- نعم.. ل�ن لن�عدە عن الط��ق؛ ح�� ال يرانا أحد..

�انا قد تأخرا فعً�.. لقد جاء شخص فعً�، وكـان هـو
(جورج)..

رآە (أندرو) قادما ع� ال�عد.. وتم�� أن �ش�� له ل�ن آخر
أمر تلقاە �ان (استلق هنا)..

�ان (جورج) �جرى اآلن... وقد تراجع الشـا�ان ب�نما هتف
� قلق:

هو ��

ء خطأ؟ �
- أندرو.. هل ثمة ��

أجاب (أندرو):
- �خ�� �ا (جورج)..

- إذن قف.. أين ذه�ت ث�ا�ك؟
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سأله الشاب الط��ل:

- هل هذا هو الرو�وت الخاص �ك؟
استدار (جورج) �حدة، وقال:

- هو ال �خص أحدا.. ماذا �جرى هنا؟

�ع ث�ا�ه.. ماذا �عن�ـك هـذا إن لم � أدب أن ي��
- طلبنا منه ��

تكن تمل�ه؟
قال (أندرو):

� إ� م�ان � �ش�ل ما.. �انـا س�نقالن��
- �ان هدفهما أن �ف��ا��

.. هادئ، و�طل�ان م�� أن أف�ك نف��
� وارتجف فكه. نظر (جورج) إ� الشاب��

اجع الشا�ان �ل �انا يب�سمان. وقال الط��ل: لم ي��

- ماذا ستفعله �ا أحمق؟ هل ستهاجمنا؟
قال (جورج):

� 75 عاما.. إنه
- ال.. لن أفعل.. هذا الرو�وت ظـل مـع أ���

�عرفنـا و�قدرنـا أ��� من أي شخص آخـر..

� وتن��ان قت�.. سأطلب منه الدفـاع ە أن�ما تهددان�� سأخ��
.. هل تعلمان ما س�حدث؟ � ع��

تراجع الشا�ان وقد �دا عليهما عدم الراحة.
قال (جورج):
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.. فهـال تحركت � � خطر من هذين الشاب��
- (أندرو)... أنا ��

إلنقاذي؟
نهض (أندرو) فلم ي�تظر الشا�ان.. لقد ركضا فار�ن.

- هلم �ا (أندرو).. اهدأ..

�ان (جورج) قد تجاوز سن مواجهـة شـاب واحـد، فماذا عن
؟ � اثن��

- ما كنت ألهاجمهما �ا (جورج).. لقـد رأ�ـت أنـهمـا ال
يهاجمانك..

- لم أمرك �مهاجمتهما.. قلـت لـك أن تنهض.. وقـد تكفل
.. �

خوفهما �ال�ا��

- ك�ف �خافان الرو�وت؟
- هذا مرض لدى ال��� ال عالج له.. ل�ـن دعـك مـن هذا..

مـاذا تفعلـه هنـا؟ كنـت علـى وشـك ال�حـث عـن هل�ك����
� الذهـاب

أستأجرها حينما وجدتك هنـا.. ك�ف فكرت ��
� ت��دها.. للمكت�ـة؟ بوس�� أن أجلـب لـك ال�تـب ال��

.. عن العالم.. عـن - أردت أن أعرف معلومات عن ال���
الرو�وتـات.. أر�ـد أن أ�تـب كـتـاب تـار�ـخ عـن الرو�وتات..

� تح� عن تار�ــــخ ء �الرو�وتات وال�تب ال�� - ل�ن العالم م��
الرو�وتات.

�ة تعلـم مؤخرا أن هز (أندرو) رأسه و�� حركـة ���
�ستخدمها:
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- ل�س تار�ــــخ الرو�وتات فحسـب �ـا جـورج.. تـار�ــــخ الرو�وتات
�ما كت�ه رو�وت....

. ارتفع حاج�ا (جورج) ولم �قل ش�ئا كرد م�ا��
☆ ☆ ☆

 



6463

-11-
، ل�ن � ة قد تجاوزت الثالثة والثمان�� �انت اآل�سة الصغ��
ش�ئا لم ي��دل فيها من ناح�ة القوة والعزم. و�انت �ش�� �ع�ازها

أ��� مما �انت تتو�أ عل�ه.
ا عندما سمعت ما جرى لـ (أندرو)، وقالت: غض�ت كث��

- (جورج).. لو أنـك ثرى فإن هذا �س�ب مواهب (أندرو)..
إن المال الذي حققه هو أساس �ل مـا نملك.. لقد قدم
االستمرار�ة لهذە األ�ة.. ولن أترك أحدا �عاملـه كدم�ة

(بزم�لك)

؟ - ماذا ت��دين أن أفعله �ا أ��

- أنت محام.. أال تفهم هذا؟ سوف ترغم السلطات
�ع�ة ع� تع��ف حقوق الرو�وت.. وخـذ كـل شـيء إ� ال���
المح�مة العالم�ة.. سوف أراقب �ا (جورج) ولن أق�ل ته��ا من

الواجب..

ض�ة �انت جادة.. و�عان ما وجد أن ما �دأە كوس�لة ل��
الس�دة المسنة صـار قض�ة ذات أهم�ة قانون�ة �الغة. �ما أنـه
ات�ج�ة، ) وضـع االس�� � كة (فاينجولد) و(مـارت�� شـ��ك أ��� ل��
ل�نـه تـرك مـهمـة التنف�ـذ للشـ�اب و�صفـة خاصة البنه (بول)،
ة تناقش الذي صـار عضـوا فـي الشـركة.. وصارت اآل�سة الصغ��

التفاص�ل كـل �ـوم مـع (أندرو). و�انت له آراء مهمة:

� �انـا �خش�ان
- قال �� (جورج) أن هذين اللذين هاجما��

ا.. فهل ت��ن .. مع�� هذا أن المح�مة لن تتحمس �� كث�� ال���
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أن ن�دأ أوال بتغي�� الرأي العام عن الرو�وت؟
هكذا قرر (جورج) أن يتو� هذا الجزء المتعلق �الرأي العام..
وساعدە ع� ذلك أنـه لـم �كـن يتو� منص�ا رسم�ا.. وقد ترك

� �ل م�ان..
البنه عمل المح�مة وراح �حا�� ��

� المؤتمر السنوي
�� � ذات مرة وجه �المه للصحفي��

� قائال: للمحرر�ن العالمي��

� أن نطلب الطاعـة من
- لو �ان بوسعنا ط�قا للقانون الثا��

ى �ملك قوة مخ�فة �س�طر بها ع� الرو�وت، فإن �ل ���
� يتفوق ع� األول،

الرو�وت.. أي رو�وت.. و�مـا أن القانون الثـا��
فإن �ل إ�سان �مكنه أن �غلب قـانون الطاعة ع� قانون حما�ة
الذات... �مكنه أن �أمر الرو�وت بتدم�� نفسه ألي س�ب أو �ال

س�ب..

- هل هذا عدل؟ هل نحن نعامل الحيوان �ذات الط��قة؟
الرو�وت ل�س حيوانا... إنه �فكر و�ت�لـم مـعنـا و�م�ح.. هل
نعاملهم �أصدقاء ثم ال نمنحهم �عـض ثمار هذە الصداقة؟ إن
القوة العظ�مة �جب أن توجد مع مسئول�ة عظ�مـة.. و�ذا كـان
� تحدد له تعامله مع اإل�سان، فهل من الرو�وت لد�ه ثالثة قوان��

ال�ث�� أن نطالب اإل�سان ب�نف�ذ قانون واحد؟

أخ�ـرا نجحت الحملة وتم تم��ر قـانون �حرم استخدام
القانون لجعـل الرو�وت يؤذي نفسـه. �انت العق��ات غ�� �اف�ة
�عات ف�ان يوم ل�نها �انت �دا�ة.. أما آخر ما حدث لهذە ال���

ة. توف�ت اآل�سة الصغ��
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لم تكن تلك صدفة.. لقد قاومت اآل�سة و�ش�ثت �الح�اة
إ� أن سمعت �لمة الن�.. �انت آخر اب�سامة لها لـ (أندرو).

وآخر �لماتها �انت:
- لقد كنت طي�ا معنا �ا (أندرو)..

� وقف ابنها وأبنـاء ابنها وماتت و�دها تمسك ب�دە.. ع� ح��
مة منهما.. ع� مسافة مح��

☆ ☆ ☆
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انتظر (أندرو) �ص�� ب�نما الرو�وت الم�لف �االستق�ال
. استعمل الرو�وت صندوق المحادثة يتوارى �المكتب الداخ��
الهولوجراف�ة ل�نه ارت�ك �التأ��د؛ الضطرارە للتفاهم مع رو�وت

آخر ول�س مع إ�سان.
� النظرة.

جاء أحدهم للغرفة لينظر له، فلم �حاول تحا��

) و�ان مندهشا أو هذا مـا فهمه (أندرو) من � جاء (بول مارت��
تعب�� وجهه. �ان الرجل �ضع الما��اج الثق�ل الذي تحتمـه
. ولم يرق هـذا لـ (أندرو).. وكـان قد الحظ � الموضة ل�ال الج�س��
� ال��� لم �عد �ضا�قه. �ل صار بوسعه

ء �� �
اضه ع� �� أن اع��

ء الذي ضا�قه. �
أن �كتب عن هذا ال��

� تركتك ت�تظر.. كـان هناك - هلم �ا (أندرو).. آسف ألن��
ء أردت أن أنه�ه.. �

��
- لو كنت م�شغً� �ا (بول) فلسوف أنتظر..

نظر (بول) إ� الظالل المتحركة ع� القرص المعلق ع�
الحائط، وقال:

- بوس�� أن أجد �عض الوقت. هل جئت وحدك؟
- استأجرت (أوتومات���ل)..

- وهل من مش�لة ما؟
� أمان.

�� �
- ال أتوقع مشا�ل.. إن حقو��
� قلق، وقال:

نظر له (بول) ��
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�
- ل�نك لو أ�رت ع� ارتداء الث�اب ط�لة الوقت فلسوف
� ش�� أنواع المشا�ل.. �مـا حـدث لـك أول مرة.. ما أخ�ار

تقع ��
كتا�ك؟

- دنوت من النها�ة.. النا�� م�ور �ذلك..
- جم�ل..

- ال أحس�ه معج�ا �ال�تاب نفسه، �ل �فكـرة أن (رو�وت)
هو �ات�ه.. ل�ن لندعه ينجح ألي س�ب فنجاحه �عنـي المـال،

وأنا �حاجة للمال..
� تركت لك...

- جد��

ة �انت سخ�ة.. وأعرف أن بوس�� االعتماد - اآل�سة الصغ��
� �حاجة لل�تاب ألقوم �الخطوة ، ل��� �

ع� األ�ة لمساعد��
التال�ة...

- أ�ة خطوة تال�ة؟
� - أر�د مقا�لة رئ�س اتحاد الرو�وتات والناس اآللي��

األم��كـي.. حـاولت تحد�د موعـد، ل�نـى عجـزت عـن الوصول
� كتا�ة ال�تاب، لذا

إل�ه ح�� اآلن.. إن االتحاد لـم يتعاون م�� ��
أنا لست مندهشا..

اب�سم (بول)، وقال:

� المعركة
- التعاون آخر ما ت�تظرە منهم.. هم لم �عاونونا ��

ة والس�ب واضح.. أعط الرو�وتات حقوقا دستور�ة، األخ��
ائها.. ولسوف �عزف الناس عن ��
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.. - ل�ن بوسعك أن تتصل بهم لتحد�د موعد ��
- لست أ��� شعب�ة عندهم منك �ا (أندرو)..

� �حسـن فـرص ترو�ــــج الرو�وتات..
- �مكنك أن تـزعـم أن لقـا��

- ل�ن أال تكون هذە كذ�ة؟

- ��.. وأنا غ�� قادر ع� ال�ذب.. لهذا أطلب منك أن
تتصل أنت بهم..

- ل�س بوسعك أن تكذب ل�ن �مكنك أن تلـح علـى �� أ�ذب
�ة مع الوقت �ا (أندرو)� أنا� أنت تزداد ���

☆ ☆ ☆
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ما �ان تدب�� المقا�لة سهً�.. ح�� مع أهم�ـة اسـم (بول)
� تمت لم ي�د (سم�ث رو�ر�سون) – حف�د ضة. وح�� المف��
مؤسس االتحاد ـ سـع�دا.. فقـد كـان ع� وشك التقاعد، وقد
ضا�قـه ط�لة ح�اته المهن�ة هذا ال�ـالم عـن حقـوق الرو�وت.

� آلخر. وقـد راح يرمـق (أندرو) �عدوان�ـة خف�فـة مـن ح��
�دأ (أندرو) المحادثة:

) من هذە تون ما�س�� - س�دي.. منذ قرن م�� قال �� (م��
ون معقدة � مسـارات البوز���

� تتح�م �� الرا�طة أن ال��اض�ات ال��
جدا، �ح�ث ال �سمح إال �حلول تق����ة.. لهذا لم يتم الت�بؤ

� ال�املة..
�قدرا��

� برود:
قال المدير، ��

- �ان هذا منذ قرن.. رو�وتاتنا مصنوعة �دقـة ال�ـوم وتؤدى
�الض�ط العمـل الـذي صممـت لـه... ل�ـس مـن المستحب أن

يرتجل الرو�وت..

.. مرنـة قا�لـة - إذن لم �عد أحد �صنع رو�وتات مث��
للتك�ف؟
- ال...

- أنا أقدم (رو�وت) �ملك القدرة ع� الت�ف منفردا.

�ن - األقدم حال�ا واألقدم لأل�د.. �عد العام الخامس والع��
دهم و�س��دل بهـم نعت�� �ل رو�وت عد�م النفع.. �س��
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مود�الت حديثة..
ء من السخ��ة: �

قال (بول)، ���

- �ل رو�ـوت غ�� مف�ـد �عـد العـام العشـ��ن.. (أندرو) هو
االس�ثناء الوح�د..

واصل (أندرو) النهج الذي رسمه لنفسه:

� أن أنـال �عض
� أقـدم (رو�وت).. أل�س من ح�� - �ما أن��

المعاملة الخاصة؟

كة، ولـو كـان - �العكس.. إن اختالفك مصـدر ح�ج لل��
دادك لفعلنا.. بوسعنا اس��

.. أنـا حـر اآلن.. وأطالب �
- لهذا جئتك ��امل إراد��

.. �اس��دا��

� دهشة وذهول، ثم ساد
نظر له (سم�ث رو�ر�سون) ��

صمـت.. ووجـد (أنـدرو) نفسـه �حـدق فـي صـورة هولوجراف�ة
) راع�ة �ل الرو�وتات. كـان � ع� الجدار تمثل (سوزان �الف��

� عام. �عرفهـا مـن قـراءاته عنها، و�عرف أنها توف�ت منذ مائ��
� النها�ة قال (سم�ث):

��

- ك�ف أس��دلك؟ لو اس��دلتك كـرو�وت فك�ف �� أن
أمنحك الرو�وت الجد�د �اعت�ـارك مال�ـه، مـا دامـت عمل�ـة

� توقفك عن الوجود؟ الت�د�ل تع��
تدخل (بول):
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ون�ة �� ذاته.. - ل�س هذا صع�ا.. إن دوائر (أنـدرو) البوز���
وال �مكن ت�د�لها إال والن��جة �� خلـق رو�ـوت جد�د.. المخ
� هو (أندرو) المالك.. كـل جـزء آخر �مكن ت�د�له دون

و�� البوز���
� أن

المس �شخص�ة المالك.. �مع�� آخر (أندرو) يرغب ��
�حصـل عقلـه علـى جـسـد آخـر جد�د..

قال (أندرو)، بهدوء:

- نعم.. لقد صنعتم أندرو�دات.. أل�س كذلك؟. رو�وتات لها
ذات ش�ل ال��� وذات ملمس الجلد..

� أي م�ان
- نعم.. وقد عملت �كفاءة.. ال يوجد فيها معدن ��

عدا العقل.. ل�نها صل�ة �أنها معدن�ة..

� السوق؟
- مدهش.. و�م منها ��

- وال واحد� �انت �اهظة الثمن وأث�تت دراسات ال�س��ق
�ة أ��� من الالزم.. ق�ل؛ ألنها ت�دو ���

ٌ
أنها لن ت

�دا (أندرو) منفعً� جدا:
- إذن أنا أطلب أن أص�� أندرو�د..

� ذهول:
هتف (بول)، ��

- �ا إل�� الرح�م�
تصلب (رو�ر�سون)، وقال:

- مستح�ل تماما..
- ولماذا؟ أنا مستعد لدفع أ�ة نفقات..
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- نحن ال نصنع أندرو�ـدات.. هـذا ضـد الس�اسـة العامة..
قال (بول):

� أمام قض�ـة - ال يوجد قانون �منع هذا.. وهذا �ضع��
واضحة.. من حق مو��� �اعت�ارە شخصا حرا أن �حصل ع�
كة ت�يح هذا ل�ـل رو�وت يتجـاوز 25 اس��دال رو�وت ألن ال��
� أن مو��� يتل�� إهانة ومن حقه سنة من الخدمة.. رفض�م �ع��
� أن�م لن تحبوا هذە المقاضاة ألن الجمهور أن �قاض��م.. رأ��
� حينما �ان الناس

ل�س مولعا ��م.. ر�مـا �عود هذا أل�ام الما��
�ات � ال��

�خافون الرو�وت، أو ألن النـاس �ط�عهـم ال يثقون ��
�ة العمالقة.. ال��

احمر وجه المدير، وقال:
- أنت تحاول...

ء.. لو رفضت فهـذا اخت�ارك ولسـوف �
- ال أرغمك علـى ��

نرحـل مـن دون أن نقـول �لمـة أخـرى.. ل�ننـا سنقاض�ك ولسوف
�
ك مسئوال عن �ل دائرة �� � سأعت�� ترانا ن��ــح.. دعـك مـن أن��
.. فلـو تـأثر �عمل�ـة الت�د�ل هذە سأ�ذل مـا بوس�� �� عقل مو���

أحـرك الرأي العـام ضد�م.. هل توافق �ا (أندرو)؟

تردد (أندرو) وهـو �شعر أن األمر �حتاج إ� موافقتـه ع�
ى، ل�ن ل�س أذى ماد�ا.. ل�س از وتهد�د �ائن ��� � ال�ذب واالب��

أذى ماد�ا..
� النها�ة قال:

��
- نعم..
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☆ ☆ ☆
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شعر (أندرو) �أن تركي�ه �عاد من جد�د.. وأل�ام عدة.. لم
دد �صدد أ�سط األفعال. وكـاد (بول) �عد �عرف ذاتـه وراح ي��

�جن:
- لقد آذوك �ا (أندرو).. سوف نقاضيهم�

ف�ان (أندرو) �قول:
ء مثل.. مثل.. �

هن عن �� - لن تفلح.. لن �ستطيع أ�دا أن ت��

- مثل اإل�ذاء؟
- لم.. لم تتم قط.. قط جراحة كهذە..

ل�ن (أندرو) كـان �شعر �عقله الداخ�� و�عـرف أنـه لـم
�مس.. فقط احتاج لستة أشهر �� �ستع�د توافقـه العض��

.. واحتاج لقضاء ساعات أمام المرآة.. � العص��

ي فعال� وجهه متصلب وحر�اته متمهلة للغا�ة، وتفتقر ���
� هذا ف�ما �عد، أما اآلن فهو

.. ر�ما �أ�� لل��ان الالم�ا�� لل���
ع� األقل قادر ع� ارتداء ث�ا�ه دون المنظر السخ�ف لوجه

� �طل منها.
معد��

قال لـ (بول):

� كفنان.. ثم
- سأعود إ� العمل.. لقد قض�ت �دا�ة ح�ا��

� أن أص�� عالم رو�وتات
�ت مؤرخا.. اآلن أرغب ��

..robotolgist

ا نفس�ا للرو�وتات؟ - هل تقصد خب��
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.. �ـل الجسد المتصل بهذا المخ.. �
و�� - ل�س المخ البوز���

� هذا أن تكون مختص رو�وتات robo�cist؟ - أال �ع��

.. أنا �
- ال.. مختص الرو�وتات �عمل ع� الجسد المعد��

� الوح�د الذي �مل�ه.. �ا عض��ا، أعرف أن�� سأدرس جسدا ���

- ل�ن هذا �ضيق حقـل عملك.. مع�� هذا أن تعكـف ع�
دراسة نفسك..

- ي�دو هذا..

راح (أندرو) �درس من ال�دا�ة فهو لم �كن �عرف ش�ئا عن
ة ع� المكت�ات.. دد �ك�� ي وال عن العلم.. صار ي�� الجسد ال���

ح�ث �ان �جلس لساعات ومظهرە طب��� جدا..
ە كذلك. ل، ونمـا مـخـتـ�� � � غرفة ألحقهـا �ـالم��

ا �� ب�� مخت��
ذات يوم جاءە (بول) ل�قول:

- من المحزن أنك لم تعد مؤرخا للرو�وتات.. إن رو�وتات
الوال�ات المتحدة ستخضع لس�اسة جد�دة تماما..

�ان قد شاخ، وقد اس��دلوا �عي��ه خال�ا ���ة.
سأله (أندرو):

- ماذا فعلوا؟

- �صنعون �مبيوترات مرك��ة عمالقة تتصـل مـن أي م�ان
اوح ب�ـن 12 إ� ألـف �مبيوتر عن ط��ـق الموجات �عدد ي��
ة. لم تعد هناك عقـول للرو�وت ل�نهـم مجرد أطراف لمخ القص��

عمالق �ع�د..
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- هل هذا �جعلهم أ��� كفاءة؟

� أن - (سم�ث رو�ر�سون) وضع هذە الس�اسة ق�ل موته ورأ��
كة قررت أال تصنع رو�وتات هذا رد فعل معاد تجاهك.. ال��
� س�بتها أنت.. لقد فصلوا المـخ عن �س�ب لها المشا�ل ال��
� أي

� جسد أفضل، والجسد ال �فكر ��
العقل.. المخ ال �أمل ��

ك ع� تار�ــــخ ء.. من المذهل أن يتصور المـرء تأث�� �
��

الرو�وتات.. أنت من أدخل م�دأ حقوق الرو�وتات وتصم�مك
ع� جسد أندرو�د س�ب فصل المخ عن الجسد..

فكر (أندرو) ثم قال:

� النها�ة س�صنعون عقً� واحدا ج�ارا �س�طر
- أعتقد أنهم ��

� سلة واحدة وهذا خطر.. ل�س
ع� �ل الرو�وتات.. �ل الب�ض ��

صح�حا ع� اإلطالق..
قال (بول):

- ع� �ل حال هذا التغي�� قد �حتاج إ� قرن �امل.. أنا لن
� سـأرى العـام القادم.. � الحق�قـة ال أعتقـد أن��

أراە.. ��
صاح (أندرو):

- (بول)��
فهز هذا كتف�ه، وقال:

- ال��� فانون.. نحن لسنا مثلك.. ل�ـن مـا �جـب أن تعرفه
... � � وصي��

).. �ل ما أمل�ه أتركه لك �� � � آخر آل (مارت�� هو أن��
� أمان من الناح�ة االقتصاد�ة.

سوف تكون ��
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برغم �ل هذا الزمن لم �ستطع (أندرو) قط أن يهضم موت
.( � آل (مارت��

- دعنا ال نتجادل.. فاألمور ستص�� كذلك... مـاذا تنـوى
عمله اآلن؟

- أصمم نظاما �سمح لألندرو�دات �أن تحصل ع� الطاقة
من الها�دروك��ونات...
رفع (بول) حاجب�ه:

- هل تع�� أن تأ�ل وت�نفس؟
- نعم..

� هذا االتجاە؟
- منذ م�� تتحرك ��

اق ا تمكنت من تصم�م غرفة اح�� - منذ زمن.. ل�نـى أخ��
للحصول ع� الطاقة..

☆ ☆ ☆
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مع موت ابن حف�د الس�د، شعر (أندرو) �أنـه مكشـوف

لعالم معاد، وهذا جعله أ��� تصم�ما ع� ما انتواە..

ل�نه لم �كن وحدە تماما؛ ألن اإل�سان �موت ل�ن شـركة
(فاينجولد ومارتان) تع�ش.. إنها خالدة �الرو�وت ذاته.

كة تعل�ماتها وقد ظلت ت��عها �ال روح. وظل �انت لل��
كة الرو�وتات وحـدە.. لقد زارهـا مـرة (أندرو) ث��ا.. ل�نـه زار ��
مـع الس�د ومـرة مـع (جورج) ومـرة مـع (بول).. هذە المرة ��

الثالثة ل�نه يزورها وحدە..

ا.. لقد تحولت األرض نفسها إ� ما كة كث�� لقد ت�دلت ال��
�ش�ه الحد�قة وتعداد ال��� قد ث�ت عنـد �ليون �سمة.. أما
الرو�وتات فعددها مماثل لذلك، و�ن �ان أقـل مـن ثلثها �ملك

عقً�.

� ماجد�سكو).. أسمر الشعر مدير األ�حـاث كـان (ألف��
ة له لح�ة مدب�ة، وال �ل�س فوق الخ� إال حزام الصدر وال���

الذي صار موضة.
صافح (ماجد�سكو) زائرە، وقال:

- أعرفك ط�عا وسع�د لرؤ�تك.. أنت منتج ممتاز ومن
المؤسف أن المرحوم (رو�ر�سون) لـم �كـن �م�ـل لـك، و�ال

ألنجزنا عمال مهما معا..
- ما زال بوسعنا ذلك..



6479

- لألسف ال.. الرو�وتات س�تم إرسالها للفضـاء، ومن يبق
منها هنا س�كون �ال عقل..

� رو�وت وأنا �اق ع� األرض.. - ل�ن��

- نعم.. ل�ن ل�س هناك من هم مثلك.. ماذا بوس�� أن
أقدمه لك؟

�
� مصـدر عضوي للطاقة.. ولدي خطـة تق��

- أرغب ��
�أن...

سمع (ماجد�سكو) الخطـة.. و�دا متصل�ا مهتمـا ثـم قال:

� أن ت��� �ما .. تج����ة.. رأ�� ات عظ�� - هذا �ستد�� تغي��
أنت وال تجرب..

لم �كن وجه (أندرو) �ظهر انفعاالته ل�ن صوته �دا نافذ
الص�� إذ، قال:

- سـ�ـدى.. أنـت ال تفهـم أنـه ل�ـس لـد�ـك الخ�ـار إال االستجا�ة
.. إن الحاجة إلطالة عمر اإل�سان �ـأدوات صناع�ة ملحة � لمطل��
� � قمـت بتصم�مها.. �مكن�� اآلن.. وال يوجد أفضل من تلك ال��

.. أدوات صناع�ة تع��ض�ة لإل�سان مشتقة � ك�� أن أنتجها ع�� ��
من المستخدمة للرو�وت.. سوف يؤثر هذا ع� مب�عات�م.. لو
ق�لتم أن تجـروا العمل�ـة لـي فلسوف أمنح�م حقوق استغالل
اع.. لن أوقع العقد األسا�� إال �عد العمل�ة و�عد مرور االخ��

وقت يؤكد �� أنها ناجحة..
�دا الذهول ع� الرجل، وقال:

- لسُت من �قرر هذا.. إنه قرار االتحاد..
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� االنتظار لوقت معقول.. ل�ن فقط لوقت معقول.. - �مكن��

� رضا أن (بول) نفسه ما �ان ليؤدي هذا �ش�ل
وفكر ��

أفضل.
☆ ☆ ☆
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�عد وقت معقول نجحت الجراحة..

وقال (ماجد�سكو):

- كنُت ضد إجراء الجراحة �ا (أندرو) ل�ن ل�س لألس�اب
� تظن.. كنت سأرحب �الجراحة لـو تمـت علـى شخص آخر؛ ال��

ون�ة.. � كنت قلقا ع� دوائر مخك البوز���
أل��

- كنت واثقا من براعت�م.. إن بوس�� أن آ�ل اآلن.

ب ز�ت ال��تون فهو �ضمن تنظ�ف غرف - �مكنك ��
حنا لك.. اق.. �ما �� االح��

.. أنا أصمم أداة تتعامل مع الطعام - ر�ما أهتم �ما هو أ���
الصلب الذي توجد �ه مواد غ�� قا�لة للهضم.. مواد �جب

التخلص منها..
ج.. - إذن سوف تحتاج إ� ��

- أو ما �ماثله..

ج؟ - وما الذي �ماثل ال��
ء.. �

- �ل ��

- جهاز تناس�� كذلك؟
- جسدي لوحة قماش أرسم عليها...

انتظر (ماجد�سكو) أن ين�� الجملة، فلمـا لـم �فعـل أ�ملها
له:
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- ترسم عليها رجً�؟ أنت ال تفهم �ا (أندرو).. أنـت أ�مل من
اإل�سان.. ل�نك �دأت االنحدار منذ قررت أن تص�� عض��ا..

لماذا تلعب الم��د من األلعاب مع جسدك؟
لم يرد (أندرو).

جاء التك��م.. وق�ل عض��ة عدد من الجمع�ات المثقفـة،
�
ومنها جمع�ة اختصت �العلم الذي ابتكرە. علم الرو�وتات.. و��

كة الرو�وتات. ع�د م�الدە رقم 150 أق�م حفل تك��م له ���

� الرا�عة
ح�� (ماجد�سكو) الحفـل مـع تقاعدە.. لقـد كـان ��

� ، وس�ب �قائـه ح�ـا هـو تلك األجهـزة التع��ض�ة ال�� � وال�سع��
. ووصل العشاء لذروته عندما رفع � تؤدي عمل ال��د وال�ليت��

� صحة الرو�وت.
الرجل �أسه ��

�انت أعصـاب وجـه (أندرو) قد تطورت إ� حد أنـه �ستطيع
. ل�نه ظل سلب�ا ط�لة االحتفاالت. ا ش�ه آد�� أن يرسم تعب��

لم �حب فكرة أن عمرە 150 عاما..
☆ ☆ ☆
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� تلت هذا الحفل، �ان القمر قد صار أش�ه � العقود ال��

��
� مدنه

ء عدا الجاذب�ة.. و�� �
� �ل ��

�األرض من األرض نفسها، ��
� هائل. وقد ق�� (أندرو)

التحت أرض�ة �ان هناك تعداد س�ا��
ع� القمر خمسة أعوام �طـور األجهزة التع��ض�ة لت�ناسب

والجاذب�ة الض��لة.

� صـارت رت��ة هادئة �المقارنة، وزار م�اتب عاد لألرض ال��
.( � (فينجولد ومارت��

كة: دهش (س�مون د�لونج) المدير الحا�� لل��

- كنا نتوقع قدومك �ا (أندرو) ل�ن ل�س ق�ل األسب�ع
القادم..

� من ي.. علـى القمـر كنـت مسئوً� عن ف��ق �ح�� - نفد ص��
� � �أن�� �ن عالما و�انوا �ط�عوننـي �ـال مناقشـة و�عاملون�� ع��

إ�سان.. فلماذا ال أعت�� إ�سانا؟

..De facto أنت إ�سان �ح�م األمر الواقع -

..De jur أر�د أن أعامل �إ�سان �ح�م القانون -
� حذر:

قال الرجل ��

- هذە �� المش�لة.. مهمـا كـنـت ت�ـدو �شـ��ا فأنت لست
كذلك..

�ا.. لـدى أعضاء تع��ض�ـة �ش�ه تلك � أ�دو ��� - ولمه؟؟ إن��
�
ا وعلم�ا �� �ن، وقد ساهمت فن�� الموجودة لدى أناس كث��



6484

�ة.. فماذا أفعل ثان�ة؟ الثقافة ال���

�عا دول�ا.. وأنا ال أعتقد أن هذا - أعتقد أن هذا يتطلب ���
س�حدث.. ل�ن �جب أن تخاطب رئ�س لجنـة العلـوم والتقن�ة..

تب لنا هذا اللقاء.. - إذن فل��

لم يتصور (أندرو) قط أن ُ�صدر أمرا إل�سان.. ل�نـه اعتاد
هذا ع� القمر ع� �ل حال.

☆ ☆ ☆
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�� �
ق آس�ا تدعـى (��� �ان رئ�س اللجنـة امـرأة مـن جنـوب ��

�
سنج)، و�انت ث�ابها الشفافة تجعلها ت�دو �أنهـا ملفوفة ��

ال�الس��ك. قالت له:

�ة �املة، ل�ن ما �� � حقـوق ���
- أنا متعاطفة مع رغبتك ��

� ترغب فيها وال تمل�ها؟ الحقوق ال��
قال (أندرو):

� أي وقت...
� الح�اة.. الرو�وت �مكن تفك�كه ��

�� �
- مثل ح��

� أي وقت.
- اإل�سان �مكن إعدامه ��

- اإلعدام ��� محا�مة.. أما تفك�ك الرو�وت فال �حتاج إ�
� �لمة رجل مسئول..

محا�مة.. تك��

ات وجهه المتصل�ة تخونه، برغم أنه أراد أال و�دأت تعب��
�ظهر أ�ة عالمة ع� التوسل:

- لقد تمن�ت أن أ�ون رجال ع� مدى ستة أج�ال مـن
.. ال���

� عطف، وقالت:
نظرت له ��

ك واحدا.. �مكنهم تم��ر ��� أن �عت�� - �مكن للمجلس ال���
�ا.. ل�ـن رجـال المجلس قانون �عت�� تمثاً� من صخر �أننا ���

��� ولسوف ت��� دوما تلك اللمسة من الشك ف�ك.

- ح�� اآلن؟
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�ة.. ل�نهم - أنت قدمت �ل ما �جعلك �ستحق جائزة ال���
س�خافون أن �ضعوا سا�قة مؤذ�ة.

- أ�ة سا�قة؟ أنا الرو�وت الوح�ـد الحـر.. لن �كـون هناك
آخرون.. أ�دا..

�
ا�� - أ�دا.. �لمـة ط��لة جدا... أنـا أق�ـل أن أمنحـك اع��

ي، ل�ن أؤكد لك أن أ�ا من أعضاء المجلـس لن يوافق.. ك���
ء.. �

�� �
أطلب منك أال تأمل ��

� مقعدها، وفكرت:
ثم جلست ��

- �ل قد تخطر لل�عض فكرة لحل المش�لة �� تفك��ك.. قد
�جدون أن هذە أسهل وس�لة لحل المش�لة القانون�ة.. أر�دك أن

� هذا ج�دا..
تفكر ��

وقف (أندرو)، وقال �حزم:

�
- وماذا عن تقن�ات األعضاء الصناع�ة؟ هذە فكر��

�ال�امل..

� ذلك.. �ل ر�ما
- قد ي�دو هذا قاس�ا.. ل�نهم لن �فكروا ��

جعلوها نقطة ضدك.. س�قولون إنها مؤامرة تهدف إ� تح��ل
ال��� إ� رو�وتات. أنـت لـم تصـر قـط مركز حملة مقـت
� أؤكد لك أنك لن تتحمل مـا س�حدث.. وهنـاك .. دع�� س�ا��
� �ما

ون س�صدقون ما س�قال. (أندرو).. دع ح�اتك تم�� كث��
.. ��

؟ � � �جان�� - لو قررت أن أخوض الحرب، فهل تكون��
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- لو شعرت أن هذا ال�اع يهدد مستق��� الس�ا�� فلسوف
أتخ� عنك. أنا أحاول أن أ�ون أمينة معك..

- شكرا لك.. لن أطلب الم��د.. سأخوض هذا ال�اع ح��
النها�ة، مهما �انت الت�عات.. ولن أطلب منك عونا إال �قدر ما

� منحه.. �ستط�ع��
☆ ☆ ☆
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( � ة.. لقد استعملت (فينجولـد ومـارت�� لم تكن ح��ا م�ا��

س�اسة الص�� والنفس الط��ل، وقد قال (أندرو) إن لد�ه ال�ث��
ى تض�يق مجال ال�اع. كة ال��� منهما.. ثم حاولت ال��

قاموا �حملة تدعو لعدم سداد الديون ألي شخص له قلـب
�ع عنه آدميتـه. صنا�� �اعت�ار أن هذا �جعله (رو�وت) و���

� �ل خطوة، ل�نهم
اعة وخ�وها �� لقد خاضوا المعركة ب��

� ا. ثـم عـارضوە مستأنف�� ضمنوا أن الموض�ع صـار واردا وشه��
أمام المح�مة الدول�ة.

� الدوالرات. استغرق هذا أعواما ومالي��

، شعر (دي لونج) �ـأنهم أحرزوا وحينما صـدر القرار األخ��
ە (أندرو). ن�ا فاق ما خ�وە، وأقام حفال ح��

).. أوال: أث�تنا أنه مهما �ان � � �ا (مارت�� - لقد حققنـا ش�ئ��
�ا.. ى فإنـه �ظـل ��� � الجسد ال���

عدد األعضاء الصناع�ة ��
اوة مع�� أن تكون إ�سانا.. ثان�ا: جعلنا الرأي العام يناقش ���

ي؟ � ك��� فون �� - وهل تظن أنهم س�ع��
�دا عدم الراحة ع� (دي لونج)، وقال:

� أن أ�ون متفائً�.. ي��� الوضع الذي اتخذوە - ال �مكن��
مق�اسا لآلدم�ة.. اإل�سان له مخ عضوي والرو�وت له مخ

� واإلي��ديوم.. ال تتضايق �ـا (أنـدرو).. � من ال�الت��
و�� بوز���

ل�ن هذە نقطة ال �ستطيع إرغام المح�مة ع� قبولها.
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- وماذا نفعل؟

- جرب.. إن رئ�س المجلس س�كون معنـا وغال�ا رئ�س
الجمهور�ة.. إن فرص�نا ض��لة، ل�ن ال �د من أن تقامر لو كنت

م�ا..
- لن أس�سلم أ�دا..

☆ ☆ ☆
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ا ممـا كـانت �انت عضـو ال�ونجرس (�� س�نج) أ��� سن�
عندما قا�لها (أندرو) أول مرة.. وامتأل شعرها �الش�ب ووجهها
� �انت �التجاع�د، أما (أندرو) ف�انت ث�ا�ـه أقرب إ� الموضة ال��

سائدة عندما ارتدى الث�اب أول مرة منذ قرن.
قالت له:

ة ل�ن أؤكد - لقد �ذلنا وسعنا �ا (أندرو).. سنحاول مرة أخ��
لك أن اله��مة مؤكدة. وسوف نتخ� عن األمر.. �ل جهودي لـم

تقـدم لـي سـوى خسـارة أ��ـدة فـي الحملـة االنتخاب�ة القادمة..
قال لها:

� ع�� لو ... لقد قلت إنك س�تخل�� � - أعرف وهذا �ضا�ق��
؟ وصلت األمور لهذا فلم لم تفع��

� لحظة ما �دا �� أن التخ�� عنك ثمن
�� .. - فكر المرء يتغ��

��� منذ � المجلس ال���
ال أقدر ع� دفعه.. ع� �ل حال أنا ��

ر�ــع قرن، وهذا �اف..

� تع��ف المخ.. هل �مكننا أن ن�تعـد عن
- المش�لة �� ��

ء قادر ع� التفك�� �
مكونات المخ؟ لنقل إن المخ هـو أي ��

��ف النظر عن تركي�ه؟

.. مخ اإل�سان ال.. �ال�س�ة - لن �صلح.. مخك صنعه ال���
� أن ي��� ع� مسافة من الرو�وت تظل هذە

ألي إ�سان يرغب ��
االختالفات جدارا من صلب ارتفاعـه م�ـل وسمكه م�ل..
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� النها�ة
�ان �عرف منذ زمن أن األمور قد تصل لهذا.. و��

س�ص�� القرار للجراح.

.. وهذا معناە أنه رو�وت �
لقد وجد واحدا �ارعا �ما �ك��

� هذا.. سـواء من
ى �� جراح؛ ألنه �صعب أن تثق �جراح ���

ناح�ة ال�فاءة أو صدق الع��مة.

لم �كن الجراح �ستطيع إجراء الجراحـة ع� إ�سان، لهذا قرر
(أندرو) أن ي��ــــح الجراح و���ــــح القاعدة األو� للرو�وتات �أن

ە: �خ��
- أنا رو�وت مثلك..

ثم قال �حزم، و��ل ما تعلمه من قدرة ع� التعب�� عن
نفسه:

- أمرك أن تجرى �� الجراحة..

و�ما أن القانون األول لم �عد له وجود، فإن أمرا �ع� بهذا
� هو

ي، جعل القانون الثا�� الحزم من واحد له هذا المظهر ال���
العامل هنا.

☆ ☆ ☆
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�ان الشعور �الوهن الذي شعر �ه (أندرو) تخ�ل�ا.. لقد ش��
من الجراحة.. إال أنه اس�ند إلـى الجـدار مـحـاوً� أال يث��

الفضول.. سوف ي�دو مظهرە ملفتا لو جلس.
قالت له (�� س�نج):

� هذا األسب�ع �ا (أندرو).. لم أستطع
- التص��ت األخ�� �أ��

تأج�له.. سوف نخ� �ا (أندرو).

� الوقت الذي � التأج�ل.. لقد منحت��
اعتك �� � ل�� - أنا مم��

أردته.. لقد قامرت..
سألته �اهتمام:

؟ - أ�ة مقامرة تع��

� (فاينجولد).. كنت
ك وال الناس �� - ما كـان بوس�� أن أخ��

.. لو �ان المخ هو الموضـ�ع فال أحد �ع�أ � أعرف أنهم س�منعون��
�مادة صنعه وال تركي�ـه مـا دامـت خـال�ـاە تمـوت.. ال �د أن
تموت.. ال �د أن تف�� الشخص�ة مهما �ان الجسـد سل�ما.. لقد
، و�مكنهـا أن ت��� قرونا.. هذا هو � ظلت دوائري البوزترون�ة قرن��
العائق. ال��� �مكنهم أن يتحملـوا (رو�وت) خالدا ل�نهم ال

�ا أ�دا. ��� �
يتحملون وجود إ�سان خالد.. لهـذا لن �جعلو��

سألته:

- ماذا تحاول قوله �ا (أندرو)؟
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- لقد أزلت المش�لة.. اآلن تم ترت�ب أن ت�سحب القـوى من
ون�ة ب�طء. دوائري البوز���

لم ي�د أي تعب�� ع� وجهها المجعد للحظة.. ثم تقلصت
شفتاها:

- هل تع�� أنك رت�ت موتك؟ ل�ن هذا مستح�ل.. هذا
ينقض القانون الثالث..

.. �
ت ب�ـن مـوت جسدي ومـوت إلها�� ورغ�ا�� - ال.. لقد اخ��

لو تركت جسدي �ح�ا مقا�ل موت ما هو أهـم.. فهذا ينقض
القانون الثالث..

مدت �دها تعت� ذراعه، وهتفت:
- (أندرو).. هذا لن �صلح.. أعد الوضـع لمـا كـان عل�ه..

.. لم �عد لدي إال عام أح�ا - مستح�ل.. لقد حدث أذى كث��
. � كي�� � ل�� ف�ه.. سأرى الع�د المائت��

- أنـت أحمـق �ـا (أندرو).. األمـر لـم �كـن �ستحق هذا..

�ة فهو �ستحق.. لـو لـم �جلبها - لو جلب �� هذا ال���
.. وهذا �ستحق كذلك. � فلسوف ين� عذا��

هنا فعلت (�� سنج) ش�ئا أثار دهشتها، �� نفسها..
.. لقد �دأت ت���

☆ ☆ ☆
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�ان غ���ا أن ترى ك�ف أشعل هذا الفعـل خ�ـال العالم.. لقد
�ا.. و�انت التضح�ة أقوى من ق�ـل (أندرو) المـوت �� �ص�� ���

أن يتم ن�ذها.

. و�ان ع� رئ�س � ة للع�د المائت�� تم إعداد المراسم األخ��
العالم أن يوقع ع� األمر و�جعل رغ�ة الناس قانونا. سوف تذاع

المراسم وت�ث إ� المستعمرات القم��ة والم��ــــخ ذاته.
. �

� مقعد متحرك؛ ألنه لم �عد �قدر ع� الم��
�ان (أندرو) ��
قال الرئ�س:

� عاما احتفلنا �ك �اعت�ارك الرو�وت الذي �لغ - منذ خمس��
� عام.. 150 عاما.. اليوم نحتفل �مائ��

اب�سم (أندرو)، ومد �دە �صافح الرئ�س..
☆ ☆ ☆
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� الفراش.. راح �حـاول

� وهو راقد ��
راحت أف�ارە تتال��

استجماعها.. إنه اآلن رجل.. رجل�
ود أن تكون هذە آخر فكرة لد�ه، وأن �موت بها..

� حزن. اآلخرون
فتح عي��ه آلخر مرة فرأى (�� سنج) ت�تظر ��

�انوا هناك، ل�نـهـم �ـدوا كظالل... فقط �انت �� واضحة أمام
الخلف�ة الرماد�ة.

� وهن.
مد لها �دە ��

.. ل�ن فكـرة واحدة �انت صورتهـا تخ�ـو ب�نمـا أفكـارە تتال��
ء. �

جاءته ق�ل أن يتوقف �ل ��
ة.. - اآل�سة الصغ��

قالها �صوت خافت ال �مكن ألحد أن �سمعه.

[تمت]
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ه�ـوط الل�ـل (3)
�غ إال ل�لة واحدة �ل ألف عام.. لو �انت النجوم ال ت��

فك�ف لل��� أن يتوارثوا ع�� األج�ال ذكرى مدينة الرب؟

(إمرسون)
☆ ☆ ☆

مط (أتون 77) (4) رئ�س جامعة (سارو) شفة سف�
مون 762) � الشاب مغض�ا، ل�ن (ث��

� الصح��
عدوان�ة، وحدق ��

� ش�ا�ه عندما �ان عمـودە واسع الص�ـت
تجاهل هذا الغضب.. ��

ة، �ان � �فتقر للخ��
� ذهن مراسل صح��

مجرد فكرة مجنونة ��
مختصا �المقا�الت (المستح�لة).

�لفه هذا كدمـات وعظاما مهشمة، ل�نـه كذلك منحـه
ود والثقة �النفس؛ لذا تجاهل ال�ـد رص�دا ال ينفد من ال��
الممدودة نحـوە وراح ي�تظر ح�� ي�ت� الرئ�س المسن ع�

غض�ه.

علماء الفلك غ���ـو األطـوار ع� كـل حـال، ولو كـانت
� ش�ئا، فإن (أتون) هذا �ن تع�� � الشه��ن األخ��

ت�فات (أتـون) ��
هو أغرب الجميع.

قال العالم الذي لم تفارقه براعته اللفظ�ة:

� �� بهذا
- س�دي.. إنك لتظهر ضغينة جهنم�ة؛ إذ تأ��

اح الصفيق.. االق��



6497

� أجـش الصوت، هنـا تدخـل (ب�نـاي 25) المصـور التلسكو��
، وقال: � �عد ما �لل �طرف لسانه شفت�ه الجافت��

ء... �
- ل�ن س�دي.. �عد �ل ��

استدار له الرئ�س ورفع حاج�ا أب�ض، وقال:

ض أنك جل�ت هذا الرجل هنا - (ب�ناي).. ال تتدخل.. سأف��
� لن أتحمل الم��د من العص�ان اآلن. ب��ة حسنة.. ل���

قال (ثرمون):
.. � � أ�مل �ال�� أيها الرئ�س (أتون) فإن�� - لو تركت��

�
ر مـا تكت�ه �� ء تقوله ي�� �

- ال أصدق أيهـا الشـاب أن أي ��
سة ضدي عامودك اليو�� ط�لة شه��ن.. لقد تزعمت حملة ��
� لم � محاولتنـا إلقناع العالم بتفادي ال�ارثة ال��

�� ، �
وضـد أصدقا��

�عد ممكنا تفاديهـا اآلن.. لقد �ذلت ما بوسعك �� تجعلنـا محـط
� صفاقتك �ان �جب أن �فكر ق�ل أن

السخ��ة.. ح�� شخص ��
� �ل � تغط�ة ما س�حدث.. من ب��

� �� طال�ـا مساعدته ��
�أ��

الناس.. أنت��

وأل�� (أتون) �الج��دة ع� األرض واتجه إ� النافذة وقد
عقد �د�ه خلف ظهرە. ونظر للسماء ح�ث (جامـا) أ��� شموس
ة. و�ان �عرف أنه لن ال�وكب الست سطوعا يتألق للمرة األخ��

يراە مرة أخرى كرجل عاقل.
ثم قال:

- انتظر.. سأعط�ك قصتك..
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� فأشار له خارج النافذة، وقال:
دنا منه الصح��

� الشموس السـت لـم يبق إال (ب�تا).. هل تراە؟ - من ب��

� األفق فعً�. وقد
لم �كن للجواب أهم�ة ألن (ب�تا) كـان ��

�
� �عدما مات (جامـا). �ان (ب�تا) ��

أغرق المنظـر �ضـوء أرجوا��
� هذە اللحظة �ان

نقطة األوج وأصغر من أي وقت سابق، و��
�س�طر ع� سماء (الجاش) وحدە. لقد صار (ب�تا) القزم األحمر

وح�دا.. وح�دا تماما..
قال (أتون):

- خالل أر�ــع ساعات ت�ت�� الحضارة �ما عرفناها..
� جهامة، وقال:

واب�سم ��
- ا��� هذا.. لن تجد وقتا ح�� �قرأە قارئ واحد�

من جد�د حـاول (ب�نـاي) أن يت�لم فأسكته الرئ�ـس، فتململ
� المرصد الذين ظلـوا فـي حالة من

�� � خمسة األعضاء ال�اق��
الح�اد الحذر.

: �
قال الصح��

� أن أ��� هنا أراقب ما س�حدث كشاهد
- ما �� المش�لة ��

ع�ـان؟ لو صـح تخمينـك فـلـن �ـؤذى وجودي أحـدا.. ألن عامودي
ء فعل�ك أن تتوقع السخ��ة أو ما �

لن �كتـب.. لـو لـم �حدث ��
هو أسوأ.. من األفضل أن تتو� السخ��ة أ�د صد�قة..

خنفر (أتون) وقال:

- هل تع�� �د�ك �ع�ارة (أ�د صد�قة)؟
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�
- �الطبع� لقد منحت�م دوما م��ة الشك برغم أن مقـاال��

�انت حادة.. إن الناس تصدم عندما تجد أن العلماء يت�لمـون
�ـذات لسـان العراف�ـن: إن نها�ـة العـالم ق���ـة.. هـذا �ضا�قهم...

قاطعه (أتون):

.. الحقائق �� الحقائق.. هناك � ء من هذا �ا ب�� �
- ال ��

.. لقد جردناها من غموضها.. دع الجمهور حقائق وراء األساط��
�غضب...

- وماذا عن الغد؟
- لن �كون هناك غد�

ض جدً� أن هناك غدا.. سوف ت�شأ عواقب - فلنف��
.. � � الشه��ن الماضي��

�س) �� � ة.. لقد تدهور (الب�� خط��
� موض�ع نها�ة العالم هذا ل�نهم

المس�ثمرون ال يثقون تماما ��
�فضلون أن ي�قوا أموالهم ح�� ت�ت�� هذە األزمة.. ح�� موضات
، ال��يع تأخرت إ� أن يتضح األمر.. لـو انت� األمر ع� خ��
� - أن لقالوا إنه لو استطاع حم�� مثل�م ـ واغفر �� وقاح��
�فسدوا اقتصاد ال�وكب م�� أرادوا، عن ط��ق نبوءات مخبولة،
� �ل م�ان

ر �� فإن ع� ال�وكب أن �منعهـم.. سـوف يتطاير ال��
�ا س�دي..

حه أنت وقتها؟ - وماذا تق��

- األمر لن �كون سهال... سأحاول أن أظهركـم �مجموعة من
المخاب�ل.. سأجعل الناس �ضحكون عل�كـم، و�ــهـذا ي�سون أن
�غضبوا عل��م.. سـوف �حـل الضحـك محـل الغضب.. بوس�� أن

أفعل هذا، ل�ن �ل ما ي��دە ناشـري هو قصة ح��ة..
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هنا تدخل (ب�ناي):

� عملنا
� الشهر الما��

- س�دي.. إن معه �ل الحق.. ��
� المليون أن نكـون

ء إال احتمال واحد �� �
حساب �ل ��

.. �جب أن نعد لهذا االحتمال.. � مخطئ��

غمغم الرجال موافق�ـن و�ـدا (أتـون) كرجـل وجـد فـمـه مليئا
�مذاق مر ل�نه ال �ستطيع الخالص منه.

ء �
� المسئول عن �ل �� - �مكنك ال�قاء هنا ل�ن تذكر أن��

� أتوقـع كـل � عمودك فإن��
هنا.. و�رغم آرائك الوقحة ��

ام.. المسئول�ة و�ل االح��
�انت �داە خلف ظهرە ورأسه مندفعا لألمام وهو يت�لم..

و�ان ليت�لم لأل�د لوال دخول صوت جد�د..
- مرح�ا�

.. وا�سع ثغر القـادم �ان صوتا من نغمة الت�نور العا��
قة: � ضحكة م��

الجد�د ��

- ما هذا الجو الش��ه �المشـرحة؟ آمـل أن أحدكـم لـم �فقد
أعصا�ه..

� رعب، وقال بتعاسة:
نظر (أتون) ��

�ن)؟ ظن�تك س�نتظر - ماذا تفعل هنـا �حـق السماء �ا (ش��
� المخ�أ..

��

�ن) وأل�� �جسدە القص�� ال�دين ع� مقعد، ضحك (ش��
وقال:
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- ل�ذهب المخ�ـأ للجح�م� لقد أثار مللـي.. أردت أن أ�ون
� �ح� هنا ح�ث األمور ساخنة.. أر�د أن أرى تلك النجـوم ال��
عنها ال�هنـة.. دعـك مـن أن العـالم النفسـي ال �ساوي ش�ئا لو قبع

� المخ�أ..
��

� لهجة أ��� تعقً�:
وأضاف ��

- الهواء �ارد �الخارج.. �مكن لل��ــــح أن تجعل أنفـك يتجمد..
ء مف�د �

لم �عد (ب�تا) �ع� أي دفء.. ول�س بوس�� عمل ��
� �دين.. مائة رطل أثقل من الوزن المطلوب أل�ون م�افحا.. ألن��
��ة األطفال.. فلمـاذا أثقل عليهم �فم � ال أصلح ل�� �ما أن��

جد�د؟
سأله (ثرمون):

- وما هو المخ�أ؟
�ن) �الحظ المراسل للمرة األو�، فقال: �دا أن (ش��

- ومن أنت �ا ذا الشعر األحمر؟
قال (أتون):

.. أحس�ك تعرفه �
- هـذا ثرمـون 762.. المراسل الصح��

ج�دا�
�ن): قال (ش��

- المخ�أ هو م�ان وضعنا ف�ه أفراد أ�نا.. ال�عض من
الخارج.. العدد ال�� حوا�� 300.. ل�ن ثالثة أر�اعه �ساء
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ى وال �سمح ، و�شتعل المدن ال��� وأطفال.. عندما �جن ال���
الب�ئة �الح�اة..
قال (أتون):

- األهم أن عندهم سجالتنا ما عدا ما س�سجله اليوم..

� حول المنضدة �لعبون الشـطرنج �ان الرجـال جالس��
التعددي.. هنا دنا (ثرمون) من (أتون) وقال له:

.. لدى أسئلة أر�د � - لنقصد م�انا آخر ال نزعج ف�ه ال�اق��
طرحها.

�ن) تحمس قطب عالم الفلك العجوز وحـدە ل�ن (ش��
وقال:

�
� عن خطتك �� - �الطبع.. ال�الم مف�د.. �ان (أتـون) ��لم��

� أتابع حالة فشل نبوءاتنا، وقد وجدت �المك منطق�ا.. إن��
عمودك وأحب ما تكت�ه..

� �انت تتمتع �مقاعد أ��� وانتقل الرجال للغرفة المجاورة ال��
نعومة، وستائر حمراء ب�نمـا أضـواء (ب�تا) الط���ـة ت�سلل

للداخل.. مما جعل التأث�� �أنه دم جاف.
قال (ثرمون):

ء مقا�ل �عض الضوء األب�ض لثوان.. أتم�� �
- سأدفع أي ��

� السماء..
لو �ان (جاما) أو (دلتا) ��

قال (أتون):
- أرجو أن �سأل ألن الوقت محدود جدا..
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� (ثرمون) لألمام، وعقد �د�ه ع� صدرە، وقال: انح��

حوا �� األمر بوض�ح؟ - هال �مكن�م أن ���
انفجر ف�ه (أتون):

- هل تع�� أنك كنت تقصفنا بهذە السخ��ة من دون أن
تعرف ما نحاول أن نقوله؟

� رأسه، وقال:
� تواضع هز الصح��

��

- ل�س بهذا السوء �ا س�دي.. إن لدى فكرة عامـة.. تقولون
إن الظالم س�عم ال�وكب خالل ساعات و�ن ال��� س�جنون.. ما

أر�دە اآلن هو السند العل�� وراء هذا..
�ن): قال (ش��

- ح�� لو �ان (أتـون) �ملك المزاج الرائق لذلك، فلسوف
� �مطرك �أرقام ومعادالت ال تعرف لها رأسا من ذ�ل.. لو سألت��

تك بوجهة نظر الرجل العادي.. ألخ��
قال (ثرمون):

- حسن.. أنا أسألك..

- أنت تعرف قطعا أن تار�ــــخ الحضارة فوق (الجـاش) له
صفة دور�ة.. دور�ة�

- أعرف.. هذە �� النظ��ة األث��ة الحال�ة... هل ق�لتموها
كحق�قة؟

- نوعا.. لقد وجدنا آثـار �سع حضارات هنا.. �لها �لغت
� ذروة ثقافتها.. ولـم �ستطع أحد

ان �� الذروة ثم دمرت �فعل الن��
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نا �ما ء من مرا�زها الثقاف�ة ل�خ�� �
أن �عرف الس�ب.. لم يبق ��

حدث..
- أرى.. استمر..

ات �عضها أقرب للخ�ال.. ال�عض قال - �انت هناك تفس��
ات دور�ة. وال�عض قال إن � ف��

إنه �ان هناك مطر ناري ��
� آلخـر.. ل�ـن هنـاك نظ��ة شد�دة (الجاش) �ع�� شمسا من ح��

االختالف عـن هـذە، وقـد دامـت لقـرون ط��لة..
� كتبهم..

� �حتفظ بها ال�هنة �� - تع�� (أسطورة النجوم) ال��

- �الض�ط.. �قول ال�هنة إن كوكـب (الجـاش) �دخل كهفا
عمالقا �لما مر عل�ه 2500 عام.. فتخت�� الشموس و�سود
الظالم �ل العالم.. ثم تظهر النجـوم �سلب الرجـال أرواحهم
� صنعوها.. كهم وحوشا مخبولة، و�دمرون الحضـارة ال�� وت��
.. ل�ن هذە �

� صو�� �الطبع �خلطون هذا �أش�اء ذات طابع دي��
�� الفكرة األساس�ة..

�ن) شه�قا عم�قا، ثم قال: ساد صمت عميق أخذ ف�ه (ش��
. �

- اآلن نصل لنظ��ة االنجذاب ال�و��

� هذە اللحظة خنفر (أتون) وغادر الغرفة، ف�ساءل
��

�ن): � عما هنالك.. قال (ش��
الصح��

ء.. اثنان من الرجال تأخرا عن موعدهمـا.. وهو �
- ال ��

� المخ�أ اآلن..
�حاجة ل�ل الطاقم ألن الغالب�ة ��

- أنت ال تعتقد أنهما فرا.. أل�س كذلك؟
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- من؟ (فارو) و(ي�موت)؟ �الطبع ال.. ل�ن لو لم �ظهرا
خالل ساعة لواجهتنا �عض المشا�ل..

ثم نهض فجأة، وقال:

- ول�ن ماذا تعرفه عن االنجذاب؟

ء.. ف�ما عدا أنها نظ��ة حديثة.. ر�اض�ـات صع�ة �
- ال ��

� (الجاش)..
ح�� أنه ال �فهمها إال اثنا ع�� رجً� ��

� جملة
- �الم فارغ� بوس�� أن أعط�ك �ل ال��اض�ات ��

�
� �ل األجسام �� واحدة.. النظ��ة تقول: إن هناك قوة جذا�ة ب��

ال�ون.. و�� ت�ناسب مع كتلتيهما مقسومة ع� م��ـع المسافة
ب�نهما.. (5)

ء؟ �
- هذا �ل ��

ء؟ لقد احتجنا لـ 400 سنة �� نطورها.. �
- �ل ��

- ولم؟ ي�دو األمر �س�طا.

�
� إلهاما.. منذ ا��شـف (جينو��

� العظ� ال تأ�� - ألن القوان��
41) أن (الجاش) �دور حول الشمس (ألفا) ول�س العكس، ظل
العلماء �درسون حركة الشموس الست وظلت المعلومات تجمع
�ن وتطور وتعدل وت�دل.. �انت مهمـة ش�طان�ة.. ومنذ ع��
عاما أمكننا إث�ات أن الشـموس الست تتحرك ط�قا لنظ��ة

التجاذب.. هكذا نصل للنقطة المهمة.

� العقد األخ�� ق�اس حركة (الجـاش) حـول (ألفا)، فلـم
تم ��

ت�سق مع المدار الذي الحظناە.. إما أن القانون لم �عد صالحا
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أو هناك عامل آخر ال نعرفه.. تع�� علماء الفلك لعام �امل، وقد
� االتصال �ال�هنـة..

ح �ل منهم نظ��ة. ح�� فكر (أتون) �� اق��
زع�مهم (سور 5) �ان �عرف معلومات سهلت المهمة..

ء مثـل �
� غ�ـر م�� .. ماذا لو �ان هناك جسم كوك��

(الجـاش)؟ مـا كـان ل�سطع إال �انع�اس الضـوء.. فلـو تكّون فقط
.. �

� السماء غ�� مر��
من الصخور السود؛ لجعله وهج الشموس ��

صّفر (ثرمون):
- �ا لها من فكرة مجنونة�

ض أنه - تحسب هذە فكرة مجنونة؟ إذن اسمع هذە.. لنف��
�دور حول (الجاش) �ط��قة تفسـر �ـالض�ط انحراف مـدار
ض هذا الجسم (الجاش)؟ هل تعرف ما س�حدث؟ أح�انا �ع��
الشمس.. من ثم �حدث الخسوف.. هذا الجسم سوف �كون
س�عة أضعاف القطر الظاهري لـ (ب�تا) من ثم �حـدث الخسوف
و�ستمر نصـف �ـوم.. هذا الخسوف �حدث �لمـا مر 2049

عاما..
� خي�ة أمل:

قال (ثرمون) ��

؟ � - وهذە �� قص��
هز العالم النف�� رأسه، وقال:

ها.. أوال الخسوف الذي س��دأ خالل ر�ــع ساعة.. ثم
�
- �� �ل

� عام.. ثم ر�ما تظهر تلك النجوم الغامضة.. ثم �عم
إظالم كو��

الجنون وت�ت�� الدورة.. لقد حاولنا إقناع (الجاش) ع� مدى
�
� لنـا.. علـى كـل حـال إن وثائقنا �� شه��ن.. لم �كن قرنان �افي��
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المخ�أ.. وعندما تأ�� الدورة التال�ة ر�ما �صدق ال��� القصة
و�تأهبون لها..

ت الستائر ع� النوافذ؛ إذ انح�� (ثرمون) �طـل ع� � اه��
الخارج... ثم استدار فجأة ل�قول:

� الظلمة �دفع للجنون؟
ء �� �

- وأي ��
�ن) لنفسه، وقال: اب�سم (ش��

- هل ج��ت الظالم من ق�ل أيها الشاب؟
اس�ند الصح�� ع� الجدار، وفكر:

.. إنها.. ال ضوء.. مثـل ال�هوف. - ال... ل��� أعرف ما ��

هل دخلت كهفا من ق�ل؟
- �الطبع ال�

� خرجت مذعـورا.. ، ل��� �
- أنا ج��ت األسب�ع الما��

لقد توغلت ح�� صار ثغر ال�هف �اهتا �ح�طه السواد.. لـم
� أن يركض بهذە ال�عة.

� وز��
أحسب بوسع رجل ��

- ما كنت ألجرى �ما فعلت أنت..
�ن)، وقال: نظر له (ش��

- ال تقل �الما أ��� منك.. أتحداك أن تجذب الستار..

� هذا؟ لدينا أر�ــع أو خمس شموس.. ر�ما �ان
- وما الغ��ب ��

من الم��ــــح أن نخفض اإلضاءة قل�ً�..
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�ن) إ� الستار األحمر ال�ث�ف فأسدله ع� اتجه (ش��
لق ع� � النافذة.. أصدرت الحلقات المعدن�ة هس�سا، و�� ت��

ء دا�ن.. �
القض�ب ثم امتألت الحجرة ���

ددة ع� األرض ثـم دوي صوت خطوات (ثرمون) الم��
توقفت.. وقال:

- ال أراك �ا س�دي..

- تحسس ط��قك..
�ان المحرر �لهث اآلن �صوت خشن.. وقال:

ء.. �
- ال أرى أي ��

- ماذا كنت تتوقع؟ اآلن تعال واجلس..
دوى صوت خطوات.. ثم صوت من �جلس إ� مقعد..

مون): وجاء صوت (ث��
.. - أنا.. أنا.. �خ��

- هل أحب�ت هذا الشعور؟

�
.. أشعر برغ�ة �� ّ - شعرت �أن الجدران.. الجدران تطبق ع��

.. ل�ن الشعور ل�س بهذا السوء.. لم أفقد أن أدفعها �ع�دا ع��
.. عق��

- اآلن افتح الستائر من جد�د..

ا دوى صوت الستار وهو مد (ثرمون) �دە يتحسس.. أخ��
لق فوق الحلقـات ودخل الضوء األحمر الغرفة.. وأطلق � ي��

(ثرمون) ص�حة ف�ح وهو يرى الشمس...



6509

�ن): قال (ش��
- �ان هذا نموذجا للظالم..

- �مكن تحمله..
- أنت تعتقد هـذا.. الطفل يولد ولد�ه ثالثة مخاوف غ����ة:
الخوف من السقوط.. الخـوف مـن األصـوات العال�ة.. والخوف
� وصفتها �أنها خوف من أن من الظالم.. أنت ج��ت الحالة ال��
وف���ا) تنغلق الجدران عل�ـك.. اسمها العل�� هو (�لوس��
claustrophobia.. غ�ـاب الضوء يرت�ط �السجن داخـل أما�ن
ض�قـة... لـو اسـتمر المؤثر �حدث ما �سم�ه �ـالت�ب�ت

� للجنون..
ة دق�قة تك�� .. خمـس ع�� � وفو�� ال�لوس��

� (ثرمون) وساد الصمت، ثم قال: تجعد جب��
- ال أحسب األمور بهذا السوء..

- �ل أنت خائف من أن تصدق.. انظر من النافذة..
: صدع (ثرمون) �األمر، فقال الخب�� النف��

� �ل م�ان.. ال ضـوء.. األشـجار.. الحقول..
- تخ�ل الظالم ��

ء أسود� هل تتصور؟ �
السماء.. �ل ��
- أتخ�ل..

�ن) المنضدة �ق�ضته وصاح �غضب: ب (ش�� ��

- أنت تكذب��� مخك لم �عّد لفهـم هـذا، �مـا أنـه لـم �عّد
� فلسوف

ء الحق��� �
� ال��

� �أ�� لفهم الالنها�ة أو األ�د�ة.. ح��
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تفقد قدراتك العقل�ة �ش�ل دائم.. و�ش�ل غ�� قا�ل لإلصالح..
ا لـن تكـون هنـاك مدينـة سـل�مة فـي (الجاش).. غـد�

� السماء فما
- ما زلت ال أفهم.. ح�� لو لم توجد شـمس ��

خطر هذا ع� المدن؟ هل سنفجرها؟
�ن) وقال: غضب (ش��

ء ستفكر ف�ه؟.. اللعنـة �
� الظالم فما أول ��

- لو كنت ��
�
عل�ك.. ما الذي ستطالب �ه �ل غ��زة لد�ك؟ ستفكر ��

� الضوء�
الضوء� ��

- حسن..

- وك�ف تحصل ع� الضوء من دون شمس؟
- ال أعرف..

ء الوح�د الذي تمنحك �
.. الحرارة ل�ست ال�� - �النار �ا مس��

النار إ�اە.. ألم تر ح��ق غا�ات من ق�ل؟ سوف �حرقون �ل
ء� �

��

وتالقت الع�ـون كـأن الموض�ع مسألة شخص�ة تتعلـق
� النها�ة انهزم (ثرمون) وخفض عي��ه..

ام.. �� �االح��
�ن): سمعا صوتا من وراء ال�اب فقال (ش��

- أعتقد أن هـذا (فـارو) و(ي�موت).. تعال نعرف س�ب
تأخرهما..

- ل�كن..
قالها (ثرمون)، وهو �أخذ شه�قا عم�قا..
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�انت الغرفة صاخ�ة، تعج برجال الطاقم �ح�شدون حـول
� الوقت ذاته �جي�ان عن خل�ط من

عان ث�ابهما و�� � � ي�� رجل��
األسئلة ينهال عليهما.

� غضب:
�� � اندفع (أتون) ع�� الزحام، وواجه القادم��

� نصف ساعة ق�ل نها�ة الموعد؟ أين
- هل تفهمان أنـه ���

كنتما؟

د �الخارج جلس (فارو) �فرك �د�ه، وقد احمـر خـداە من ال��
وقال:

- (ي�موت) وأنا فرغنا من تج��ة مجنونة قمنا بها وحدنـا..
أردنا أن نرى ما إذا �ان بوسعنا تقل�د الظـالم والنجوم لنأخذ

فكرة عن مظهرها..
� عينـي (أتون):

تعا� لغط حـائر مـن القـوم، ونظرة اهتمام ��
ء كهذا من ق�ل.. �

- لم �كن هناك �الم عن ��
قال (فارو):

- الفكرة جاءتنا منذ زمن. �ان (ي�موت) �عرف ب�تا مـن طابق
� ال�لدة لـه سقف �ش�ه الق�ة، وكـان ُ�ستعمل �متحف..

واحـد ��
� الذي لن تعود له ق�مة ص�اح

لقد ابتعناە من حسابنا الم���
غد.. وقد فرشـنا الب�ت �القط�فـة السوداء من أسفله ألعالە ��

� السقف وغطينا الثقوب
�ص�� كـالظالم... ثـم صنعنا ثق��ا ��

برقائق معدن�ة تنفتـح لـدى تح��ك محـول.. هكذا صـار بوسعنا
� من أن �قودنا التأث�� الحصول ع� تـأث�� النجوم.. كنا خائف��

�ن).. خطر لنا أنه لو تحملنـا التج��ـة للجنون.. حسب �الم (ش��
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.. و�مكننـا أن �
فلسـوف نك�سب مناعة ضد الخطر الحق���

نجعـل اآلخ��ن �مرون �ذات التج��ة.. ل�ـن األمـور لـم �سـر �مـا
توقعنا..

- لماذا؟ ماذا حدث؟

� الظالم وحاولنا أن نعتادە وهو شعور مرعب
- جلسنا ��

فعال.. ثم فتحنا المحول فتألق السطح فوقنا ��الف األضواء
ة.. الصغ��

- ثم؟

ء.. مجرد سطح مثقوب.. ال يوجد تأث�� �
- ثم لم �حدث ��

برغم أننا ج��نا التج��ة مرارا..

�ن) الذي جلس � نحو (ش�� ساد الصمت، ونظرت األع��
فاتحا فمه.

� ارت�اح:
�ان (ثرمون) أول من ت�لم.. و�ان �ضحك ��

�ن)؟ - تعرف ما �عن�ه هذا �ال�س�ة لنظ��تك �لها �ا (ش��
�ن) رافعا �دە: قال (ش��
� أفكر..

- لحظة.. دعو��

فجأة دوى صـوت معدنـي مـن أع�، فنهض (ب�ناي) وانطلق
�صعد الدرجات، وهو �صيح:

- ماذا �حق السماء؟

� نظرة ع� اللوحات الفوتوغراف�ة
استغرق األمر لحظة ل�ل��

� فوقها، ثم انقض ع� المتطفل وأط�ـق ب�دە والرجل المنح��
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ع� حنجرته.. و�عان ما لحق �ه ال�اقون.. ودفن الدخ�ل تحت
. � ثقل ستة رجال غاضب��

لحق بهم (أتون) فقال الهثا:
- أطلقوا �احه..

أنهضوا الغ��ب الالهـث الذي تمزقت ث�ا�ـه.. كـانت لـه لح�ة
� حدة وهتف:

صفراء ملتفة ع� ط��قة ال�هنة، فهزە (ب�ناي) ��

- حسن أيها الفأر.. ماذا ت��د من هذە األلواح؟
قال ال�اهن:

- لم آت من أجلها.. هذا مجرد حادث..
ب من ال�اهن: هتف (أتون) وهو �ق��

- أنت (الت�مر).. أل�س كذلك؟
انح�� الدخ�ل وأشار إ� عالمة ع� حرقفه، وقال:

أنا (الت�مر 25).. معاون من الط�قة الثالثـة لصفائـه.. (سور
..(5

.. أل�س �
� األسب�ع الما��

- وكنت مع صفائه حينما زار��
كذلك؟ وماذا ت��د؟

� إ�اە ��امل إرادتك.. ء مما �مكنك أن تمنح�� �
ال ��

- هل هناك آخرون قادمون؟
- لن أج�ب عن هذا السؤال..



6514

نظر (أتون) لساعته وقال:

؟ لقد � - لقد أنه�ت دوري من الصفقة فمـاذا ي��ـد سـ�دك م��
� كذلك � ألشكر�م ع� هذا، ل��� علمت من�م �عض األ�ار و�ن��

. � إث�ات صحة عق�دت�م �ش�ل عل��
أقوم �دوري ��

� تصلب، وقال:
انح�� الرجل ��

- عق�دتنا ال تحتاج إ� إث�ـات.. شكرا لك.. أنـت برهنت ع�
أن عق�دتنـا ال لزوم لها.. قلـت إن الظـالم والنجـوم ظواهر

طب�ع�ة ال دخل لها �دي�نا.. وهذا كفر ��ــــح..

؟ الحقائق موجودة.. فهل أنكرها؟ � - وما ذن��
- محاولتك لجمع الحقائق بوساطة أجهزت�م الش�طان�ة..
� أفضح � الذي جعل��

� نادم ع� خر�� هذا تخ��ب لعق�دتنا.. و�ن��
نف�� ق�ل أن أدمر �ل أجهزت�م..

التفت (أتون) للرجال حوله، وقال:
طة (سارو).. - فل�طلب أحد�م ��

� ضيق:
�ن) �� صاح (ش��

- ت�ا �ا (أتون).. ال وقت لهذا.. دع هذا الف�� هنا، ولسوف
ف أال �ضا�قنا إ� أن �غ�ب ضوء (ب�تا).. �عط�ك وعد ��

قال ال�اهن:

� أعد�م أن أتلـف أجهزت�م ف فإن�� - لو �ان األمر يتعلق �ال��
ف فمن األفضل .. لـو كنت ت��د �لمـة �� � أول فرصة تتاح ��

��
.. طة �� أن تطلب ال��
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�ن): قال له (ش��

ك �ما ننـوى عملـه أنـا وهذا - أنت رجل صلب حقا.. سأخ��
�
�ـا ثـم �سجنك �� الشاب الوس�م عند النافذة.. سنوسـعك ��

ة الخسوف.. خزانة مغلقة ط�لة ف��
قال ال�اهن:

.. أنا أعرف هذا.. سوف تجنـون ولن �
- وط�عا لن تخرجـا��

� أحد.. هو الج�ع إذن أو االختناق.. ل�ننـي لـن أعط��م �خرج��
.. هذە مسألة م�دأ.. � �لم��

�ن) �مـارس �ل أسال�ب �ان الضغط النف�� شد�دا.. (ش��
، خاصة أن الرجل � �ج�دها كعالم نف�� الضغط النف�� ال��
�
�عتقد أنه لو لم ير النجوم فروحه هال�ة.. هكذا خضع ��

ء. �
النها�ة وأع� �لمته �أنه لن �حاول تخ��ب ��

هنا صاح (ثرمون) وهو �ش�� إ� السماء شاحب الوجه:
- انظر لهذا��

� رعب إ� ح�ث أشار..
نظر الجميع ��

� جانب منه�
لقد �ان (ب�تا) مكسورا ��

� ا�ساع ظفر ال�د، ل�نهـا �ـدت عمالقة
�انت الظلمة ��

�ال�س�ة لمن يراقبون.

� هلع، ثم انطلق �ل رجل ألداء
للحظة راقبوا ما �دور ��

مهمته المرسومة.. ال وقت للعاطفـة.. إنهـم علمـاء لديهم ما
�قومون �ه..
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�ن) (ثرمـون) من النافذة وابتعـدا علـى أطراف جذب (ش��
أصا�عهما وهو �قول:

- (أتون) غاضب.. لذا ابتعد عنه.. لقد فقد متا�عة �دا�ة
� ط��قه

الظاهرة ن��جة هذە المشادة مـع (الت�مـر).. ولـو وقفـت ��
ألل�� �ك من النافذة..

ر�ك
� دهشة:

�ن) �� جلس (ثرمون) فنظر له (ش��
- �ا للش�طان� أنت ترتجف �ا رجل�

� ع� ما يرام.. - هه؟ ال اشعر �أن��
ولعق شفته السف� الجافة. وأردف:

� ح�� دق�قـة فاتت..
� أعما��

- أنا لم أصـدق هذا الهراء ��
.. � � لحظة أستجمع فيها أعصا�� أعط��

هل لد�ك أ�ة؟

� م�ل.. ال
- تع�� المخ�أ؟ لدى أخت ل�نها ع� �عد أل��

أعرف ح�� عنوانها �دقة..

- وماذا عنك أنت؟

� م�لف �مهمة.. ولسـوف
- أصغ �� �ا س�د.. أنا صح��

: ك�ف احتفظ ال�هنة �ذكرى مـا س�حدث أنفذها.. واآلن قل ��
� �ل دورة؟

ما دام الجميع �جنون ��
�ن): قال (ش��
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- لن �جن الجميع... هناك األطفال أقل من ست سنوات..
هؤالء لديهـم فكـرة واه�ة عن العالم، وسوف يتحملـون ما
س�حدث.. هناك المعتوهون.. هنـاك الفالحون محـدودو الذ�اء..
مـن ذك��ات هؤالء يتكون كتـاب ال�هنـة الـذي يؤمنـون �ـه.. وهو
كتاب �عتمـد علـى شـهادة آخـر مـن �صلحون شهودا.. وقد تم

.. � تنق�حه ج�ال �عد ج�ل.. هل تذكر التج��ة ال��

ثم قطع حديثه ألن (أتون) دخل الم�ان ووجهـه �حمـل ال�ث��
من الهلع.

- ماذا حدث؟
شّدە (أتون) إ� جانب، وقال له همسا:

- لقد تلق�ت رسالة ع� الخط الخاص من المخ�أ.
� رعب:

�ن) �� سأله (ش��

� مش�لة؟
- هل هم ��

- ل�سوا هم.. لقد أغلقوا ع� أنفسهم وسوف �ظلـون هناك
ح�� �عد غد.. ل�ن المدينة.. لقد صارت مجزرة.. ل�س بوسعك

أن تصدق..

- كنت تتوقع ذلك فما الذي...؟

- أنت ال تفهم.. ال�هنة ثائرون وهم �حركون النـاس ضـد
المرصـد... و�عدونهـم �ـالنع�م الدائـم.. �عدونهـم �الخالص و�ل

�ن)؟ ء... ماذا سنفعل �ا (ش�� �
��

�ن) وراح يرمق حذاءە.. وقال: أطرق (ش��
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- نفعل؟.. ال يوجد ما نفعله.. سوف �حتاجون لوقـت ��
�جمعوا عص�ـة معقولـة.. وسـوف �حتـاجون لوقـت ل�صلوا لنا،
فنحن ع� �عد خمسة أم�ـال مـن المدينـة لندع هللا أن يتم

ا�تمال الخسوف ق�ل هذا..

اآلن لم �عـد مـن (ب�تا) إال النصـف... �دا األمر �أنـه جفن
�ن) شاعرا �أنه عاجز � العالم. جلس (ش�� عمالق ينغلق ع� ع��
عن التنفس... دس إص�عا تحـت �اقتـه وحاول التنفس ثم سأل

(ثرمون):

� التنفس؟
- هل تال�� صع��ة ��

- ال..

.. إن صع��ة التنفس أو� عالمات � ء �ص�ب�� �
- إذن.. �دأ ال��
وف���ا).. (ال�لوس��

هنا دخل (ب�ناي) وطلب أن �سمحا له �الجلوس.. لقـد أعد
ا ول�س لد�ه ما �عمله ح�� اال�تمـال.. ثم نظر إ� ال�اهن ال�ام��

ا مـن �مـه وراح �قرأ ف�ه.. سألهما: الذي أخـ�ج كت��ا صغ��

- هذا الفأر ال ُ�حدث مشا�ل؟
�ن) و�نما عاد �سأل: لم يرد (ش��

� صع��ة تنفس�ة �ا (ب�ناي)؟
- هل تعا��

�شمم هذا األخ�� الجو، وقال:
� تنقل�ـان للداخل.. ء.. ما أشعر �ه هو أن عي�� �

- ال أشعر ���
الرؤ�ة مضط��ة والطقس �ارد..
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قال (ثرمون):

� هذا.. أشـعـر كـأن قدمـي شحنتا ع��
- برد فعال.. ال وهم ��

� شاحنة مثلجة
ال�الد ��

قال (ب�ناي):
� ال�ون شموس أخرى..

� أنه قد توجد ��
- أح�انا أفكر ��

وهذە الشموس تقع �ع�دا جدا عنا.. ر�ما ع� �عد سنوات
� قرأت ال�ث�� من تلك ضوئ�ة عدة.. ر�ما عددها دستة.. ي�دو أن��
القصص الخ�ال�ة.. هذە الشموس سوف تكون مجرد نقاط و��

ع� هذا ال�عد.. أثناء الخسوف سوف تص�� هذە الشموس
مرئ�ة؛ ألنه ما من ضوء شمس �خفيها.. ال�هنة يت�لمون عن
� ال�ون لهذا

� منها، وهذە م�الغة ع� األرجح.. ال م�ان �� مالي��
الزحام ما لم تمس هذە الشموس �عضها..

�ن) �اهتمام، وقال: أص�� له (ش��

- لقد لمست ش�ئا مهما �ا (ب�ناي)... أنت تعرف أن عقولنا
ال �ستوعب أعدادا أ��� من خمسة.. أ��� من هذا ال ي��� إال
� منها لدى مفهوم (عد�د).. بهـذا تصـ�� دسـتة نجـوم مالي��

ال�هنة....

� أن تكون هناك شمس واحدة �دور
- �ل أفكر أح�انا ��

حولها كوكب واحد.. هنا ��ي قواعد االنجذاب �سهولة..

ال �د أن س�ان كوكب كهذا وصلوا لقواعد االنجذاب ق�ل
اع التلسكوب.. ل�ن المش�لة مع شمس واحدة أن هذا اخ��
� مـن ضـوء وحرارة.. لو دار حول نفسـه

ال�وكـب لن ينال ما �ك��
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� الظالم...ال �مكن أن تتصـور �شـوء ح�اة
لق�� نصف اليوم ��

تعتمد �ل�ة ع� الضوء ع� هذا ال�وكب....
�ن) مقاطعا: هنا صاح (ش��

- (أتون) جلب الضوء..

ونظروا �ارت�اح إ� الرئ�س الذي دخل حامً� دستة من
�ن) القض�ـان طـول الواحـد قـدم وسمكه بوصـة، وطلـب مـن (ش��
أن �عاونه. هكذا راح الرجالن ي�بتـان القض�ـان إ� أما�ن

� الجدار.
مخصصة لذلك ��

�ن) ثقا�ا مضحك الش�ل ثـم ناوله و�تقد�س غ��ب حك (ش��
لـ (أتون).. فراح هذا �شعل أع� �ل قض�ب.

�دأ اللهب يتوهج �عد تردد.. وعم االبتهاج الم�ان.

� الغرفة، فصار ظالمها ضوءا
هكذا اشتعلت ست شعالت ��

أصفر.

اقص �اعثة ظالً� �ان الضوء خاب�ا وراحت الشعالت ت��
� الضوء األصفر �عد

سكرى متأرجحة. �ان هناك سحر ما ��
، وح�� (الت�مـر) رفع عينه عن � ضوء (ب�تا) المحت��

ساعات ��
� دهشة.

كتا�ه ��

� �دە ع� أحد األعواد غ�� م�ال �السناج �ن) �د�� راح (ش��
الذي راح يتصاعد منه، وقال لنفسه:

- جم�ل.. جم�ل.. لم أدرك مـن ق�ـل كـم أن األصفر لون
جم�ل..
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� دهشة.. وسـأل �شك:
ل�ن (ثرمون) ظل ي�شمم الرائحة ��

- ما هذە األش�اء؟
�ن): قال (ش��

- خشب..
ء.. �

- ال.. إن هذە النار تخ�ج من ال ��
- هذا هـو جـمـال األمـر.. هذا هو الضوء الصنا�� �حق..
� المخ�أ.. كـل مـا عل�ك هو أن

ها �� صنعنا منها مئات ل�ن أ���
.. �

� شحم حيوا��
تأخذ الن�اتات ال�ح��ة وتجففها ثم تغمسها ��

ق الشحم ب�طء.. ثم �شعل فيها النار ف�ح��
هذە الشم�ع س�شتعل نصف ساعة �ال توقف.. ع�ق��ة..

� جامعة (سارو)..
أل�س كذلك؟ ابتكرها أحد ش�ابنا ��

جلس (الت�مر) تحت أحد هذە األضواء وواصل القراءة..
وهو يتحرك مع إ�قاع ال�لمات.

وواصـل (ثرمـون) كتا�ـة ملحوظـات فـي مقالـه الـذي سي���
� هذا ح�� �� تق���ا أن

� ج��دة (سارو).. �ان منهم�ا ��
غدا ��

السماء ا��ست لونا أحمر مرع�ا، �أنها ثمرة بنجر عمالقة. وازداد
الهواء كثافة �ش�ل مـا.. ��ب الغسق للغرفة ف�دت دوائر
اق اللهب حول الشعالت أ��� تحد�دا.. فقـط مع صوت اح��
� انهماك أن �عمل.

الخشب ورائحته. ثمـة ظـل لشـخص �حاول ��

�ان (ثرمون) هو أول مـن شـعر بهذا الصخب.. تلك
الضوضاء غ�� المنتظمة، الخافتة �ح�ث �مكن أن تمر �ال تعليق

� الق�ة.
لوال الصمت ��
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جلس الرجل واس��دل مفكرته. نهض وشق ط��قـه ب�ـن
األجهزة إ� النافذة.

تمزق الصمت عندما دوت �خة الرعب:
�ن)�� - (ش��

توقف العمل، وركض العالم النف�� إ� جوارە ع� الفور ثم
� مقعدە

لحق بهما (أتون).. ح�� (ي�موت 70) الذي �ان معلقا ��
خلف عدسة السوالروسكوب توقف ونظر ألسفل.

ة قة تل�� نظرة أخ�� � الخارج صار (ب�تا) مجرد شظ�ة مح��
��

�
� �اتجاە المدينة ��

�� قانطة ع� (الجاش). ضاع األفق ال��
الظالم، وصار الدرب األحمر من (سارو) إ� المرصد خطا تح�ط
�ه طرق خش��ة فقدت أشجارە فرديتها وصارت سورا متجا�سا

واحدا.

ل�ن الط��ق العام نفسه هو ما أثار االن��اە.. فعل�ـه ظهرت
ظالل أخرى منذرة �ال��ل.

وخ: � صوت م��
�خ (أتون) ��

� من المدينة� لقد وصلوا� - المجان��
�ن): �ساءل (ش��

� من وقت ع� اال�تمال؟
- �م ���

ة دق�قة.. ل�نهم س�كونون هنـا خـالل خمس.. - خمس ع��
- ال تهتم.. دع الرجال �عملون.. هذا الم�ان �ش�ه القلعة..
فقط راقب ال�اهن الشاب هنـا احت�اطا... وأنـت �ا (ثرمون) تعال
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.. م��

�ن) الم�ان ومعه (ثرمـون). امتدت درجات السلم وغادر (ش��
�
� حلقـات حـول الـعـامود المركـزي لتتوارى ��

أمامهمـا تـدور ��
ظلمات مخ�فة.

حملهما االندفاع إ� أسفل �ح�ث توارت الق�ة من فوقهما..
�ن) وتحسس صدرە... جحظت عيناە وأطلـق سعلة فتوقف (ش��

جافة..
- ال أستطيع.. التنفس... انـزل.. بنفسـك... أغلـق األبواب..

هنا اندفع (ثرمون) ألسفل ثم توقف:

- هال انتظرت لحظة؟

�ان �لهث هو نفسه.. الهـواء ثق�ل �دخل و�خـ�ج مـن رئ��ه
� عقله وهو

�أنه د�س السكر (الموالس)... وشـعر �ذعر �دب ��
يتصور نفسه �شق ط��قه للظالم تحته..

�
�� � �ان خائفا من الظالم، لذا راح �صعد الدرجات اث�ت��

المرة ح�� وصل إ� الق�ـة فـأخذ أحـد المشاعل.. واندفع عائدا
إ� الدرج واللهب يتطاير من المشعل ورائحة الدخـان تع�

عي��ه، ل�نه أوشك ع� تقب�ل المشعل ط��ا..

رفع المشعل وجذب العالم النف�� المرتجف مـن كـوعـه،
ل وسط دائرة الضوء... � وراح ي��

�ن): ثم همس لـ (ش��
- بوسعك سماعهم �الخارج..
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�ان هناك صوت خيول.. �خات �ال صوت.

ل�نه �ان محقا.. المرصد �ش�ه القلعـة.. بنـي مـن أجـل
الصال�ة والد�مومـة ال مـن أجـل الجمـال.. النوافذ تحميهـا قض�ـان
� الخرسانة.. الجـدران غل�ظـة ال �مكن أن يهزها

سم�كة غائرة ��
زلزال..

أغلق (ثرمـون) المزال�ـج فـأصدرت صـوت (�النـج) و��
تنغلق.

� �ان عد�م النفع
ل�ن مزالج ال�اب الخل��

- ال�د أن (الت�مر) دخل من هنا..
: � نفاد ص��

صاح (ثرمون) ��

- ال تبق هنا� هات األثاث �سد �ه ال�اب، وأ�عد هذا الدخان
.. � عن عي��

اسا دفع المنضدة الثق�لـة خلـف ال�ـاب وسـرعان مـا صنـع م��
�فتقر للجمال ل�نه شد�د الصال�ة.

�ات الق�ضات العار�ة ع� ال�اب.. من م�ان ما �سمعان ��

� ذهنها ش�ئان: الخالص
هذە العصا�ة جاءت مـن (سارو) و��

عن ط��ق تدم�� المرصد.. والخوف المجنـون الذي شلهم ح�ث
هم.

� السالح أو الع��ات أو حتـى ال�حث
ال وقت لديهم للتفك�� ��

عن قائد.. لقد جاءوا ع� أقدامهم و�حاولون تدم�� المرصد
�أ�ديهم العار�ة..
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ومن فوق رءوسهم تال�� آخر ق�ـس لـهـب مـن (ب�تا) تار�ا
.. �

� �دا��
�ة لم �عد لديها إال ذعر حيوا�� ���

همس (ثرمون):
- لنعد إ� الق�ة..

� م�انه.. ال�ل �لتـف حـول
� الق�ة لم �عد من أحد ��

��
� صوت منهك.

ات و(ب�ناي) �ع� تعل�ماته �� ال�ام��

- أنا اآلن أصور (ب�تا) ق�ـل وضـع اال�تمـال.. ثم أغ�� ل�ح
ا واحدة.. التع��ض.. �ل واحد من�م مسئول عن �ام��

غمغموا �الموافقة..

� اللقطات فهذا �ضيع الوقت.. ال - ال ت�حثوا عن تحس��
.. و�ذا �

� لقطة واحدة.. واحد �ك��
�� � تحاولوا تص��ر نجم��

ا.. شعرتم �أن�م ستفقدون الو�� اتركوا ال�ام��
�ن) لصاح�ه: وع� ال�اب همس (ش��

� لـ (أتون) فأنا ال أراە.
- خذ��

�انت الرؤ�ة صع�ة فعـال.. فعلماء الفلك صاروا مجرد أش�اح
اقصة، والمشاعل صارت مجرد �قع صفراء. م��

�ن) �دە يتلمس الم�ان وهو �صيح: مد (ش��
- (أتون)�

�
�ش�ل ما شق (ثرمون) ط��قه ع�� الغرفة.. أغمـض عي��ه ��

الظالم وأغمض عقله عن الذعر.
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�ن) واصطدم �ـالجدار وهو لم ي�ال بهمـا أحـد.. تع�� (ش��
�صيح:

- (أتون)�
شعر ب�د راجفة تحتضنه، وتقول:

�ن)؟ - هذا أنت �ا (ش��
- نعم.. ال تخف من الدهماء.. الم�ان س�تماسك ضدهم..

نهض ال�اهن (الت�مر) وقد تقلص وجهه من ال�أس.. لقد
عت منـه � أع� �لمته فال �مكن التملص منها.. ل�ن ال�لمة ان��

ولم �عطها طواع�ة.. سوف تأ�� النجوم اآلن��
ال �ستطيع التحمل..

نظر (ب�ناي) إ� آخر ضوء من (ب�تا)..

� لحم ق�ضتـه من
هنا اتخذ (الت�مر) قرارە وغرس أظفارە ��

فرط التصم�م.

ء أمامه إال الظالل.. فجـأة �
نحا.. ال �� م�� �المجنون م��

شعر �مـن يثـب عل�ـه وسقط ع� األرض وأظفـار ت�ش�ث
� صدر المعتدى..

�حلقه.. ث�� ركب��ه ودفنهما �قوة ��
� أنهض و�ال قتلتك� - دع��

�خ (ثرمون) واأللم �عم�ه:
- أيها الفأر الخائن��
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هنا �ان آخر خ�ط من ضوء الشمس قد توارى.. وسمعوا
�ن)، ثم ساد ة من (ب�ناى) و�خة غ���ة من (ش�� شهقة أخ��

الصمت.. وارتخت الق�ضة ع� �د (الت�مر)..

�ن) مـن وجـه ال�اهن ونظـر لـه فـي ضـوء المشاعل دنا (ش��
� ، فرأى النظرة الخاو�ـة والرغـوة علـى شفت�ه واألن�� � الخـا��

� الخافت من حنجرته.
الحيوا��

استدار لينظر إ� السواد المخ�ف خارج النافذة..
� الظلمة التمعت النجوم��

و��

ل�ست كنجوم األرض الخافتـة، �ـل كـان (الجـاش) �قع وسط
حزمة نجم�ة كث�فة.

نهض (ثرمون) ع� قدم�ه.. �ل عضالته ت�تفـض مـن الذعر
والخوف الذي ال �حتمل..

إنه �جن اآلن.. هو �عرف هذا.. ل�ن �قعة تعقل �داخلـه
اق ظلمات الذعر األسود.. ت�افح الخ��

من المرعب أن تجن وأنت تعرف هذا.. خالل لحظات
�
سوف �ظل جسدك هنا ماد�ا، ل�ن وع�ك سوف �غ�ب ��

الظالم..
د... النها�ة. إنه الظالم.. ال��

جدران ال�ون تنطبق عل�ه لتهشمه.. وشعر �مـن �ح�ـو ع�
أر�ــع ثم يتع�� �ه..

نهض �احثا عن الضوء.. و�خ:
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- ضوء��
.. وسمعه �قول: � م�ان ما �ان (أتون) ي���

و��

- نجوم.. نجوم� لم نكن نعرف ش�ئا ع� اإلطالق حس�نا
� ال�ون عددا �اف�ا.. ما �ان بوسعنا أن نعرف..

ستة نجوم ��

� هذە اللحظـة كـانت النجـوم غ�� الم�ال�ة تل�� آالف
��

� األفق �اتجاە مدينـة (سارو) �ـدأ ضوء
األضواء ق��ــهم.. و��

.. يزداد قوة.. قرمزي �ك��
لم �كن هذا ضوء شمس..

�ان الل�ل الط��ل قادما من جد�د..

1941
☆ ☆ ☆
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المنطـق
� �لماته لتأ��دها: �اعد (ج��جوري �اول) ب��
- منذ أسب�ع واحد صنعتك أنا و(دونوفان)..

. � � شك وجذب طرف شار�ه الب��
وتجعد حاج�اە ��

� غرفة الض�اط �القاعدة الشمس�ة رقم 5
�ان الجو هادئا ��

ف�ما عدا صوت جهاز توج�ه األشعة تحتهم.

جلس الرو�وت QT-1 �ال حراك (6).. الصفائح المغط�ـة لـه
� تمثـل عي��ه ثابتـة تلتمع والخال�ا ال�هرومغناط�س�ة الحمر ال��

ع� رجل األرض الجالس ع� الناح�ة األخرى من المنضدة.

قـاوم (�ـاول) ن��ة عص��ة.. إن هذە الرو�وتات لهـا عقول
ون�ـة فـي عقولها سلفا وتم خاصـة.. تـم حسـاب المسـارات البوز���
حذف �ل احتماالت المقت أو الغضب منها.. إال أن مود�الت
ء �

QT-1 �انت األو� من نوعها، وهذا أولها.. لذا �مكن ألي ��
أن �حدث.

� ال ودة ال�� � النها�ة ت�لم الرو�وت.. كـان صـوته �حمـل الـ��
��

. وقال: �
تفرقها عن حاجز معد��

- هل تدرك خطورة ع�ارة كهذە �ا (�اول)؟
قال (�اول):

ف أن ذا�رتك نمت من ).. أنت تع�� �
ك �ا (كيو�� ء ما غ�� �

�� -
ح لـك السـ�ب أنا و(دونوفان) فراغ مطلق منذ أسب�ع.. سأ��

ركبناك من قطع شحنت لنا..
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ة.. وقال: �ة تو�� �الح�� � حركة ���
) ألصا�عه �� �

نظر (كيو��

ا أفضل من هذا؟ أن � أن هناك �القطع تفس�� - �دهش��
� أنت ي�دو �� مستح�ال.. تصنع��

ضحك الرجل، وقال:

- لمه؟

� سأستخدم المنطق، ولسوف أصـل - سمه حدسا.. ل�ن��
للحق�قة..

جلس (�أول) ع� طرف المنضدة شاعرا �شفقة نحو هذە
� تمارس عملها هنا. � الرو�وتات ال��

اآللة.. لم تكن ك�ا��
) فشعر بها �اردة، وقال: �

وضع �دە ع� كتف (كيو��

ح لك.. أنت أول رو�وت �شـعر �فضـول - سأحاول أن أ��
� لفهم العالم �الخارج.. تعال

تجاە وجودە.. وأنت ذ�� �ما �ك��
.. م��

وضغط زرا فانفتح جزء من الجدار ل�كشف السماء التـي
تناثرت فيها النجوم.

قال الرجل:

- �ل واحدة من هذە ال�قع المض�ئة شمس ع� مسافة
�ع�دة جدا منا.. مـن أحـد ال�وا�ب جئـت أنـا و(دونوفان) وعملنا

سلها إ� كوكبنا.. هنا أن نجمع أشعة النجوم ل��
:( �

سأله (كيو��

ء منها؟ � - أ�ة �قعة ضوء تزعمان الم��



6531

�حث (�اول) ثم قال:
.. � من ال��� .. �سميها األرض وعليها خمسة �الي�� - هذە ��

األرض العجوز الطي�ة�
ح �� من أين جئت.. - ل�نك لم ���

- األمر سهل.. عندما أق�مت هذە المحطات �انت تدار
ون�ة جعلت .. إال أن الحر والعواصف اإلل��� بوساطة ال���
� هذە

الح�اة هنا شاقة.. تم اس��دال الرو�وت �ال��� فلم �عد ��
.. أنت أع� � المحطات إال المديرون.. �ل محطة تحتاج إ� اثن��

نموذج رو�وت ح�� اليوم، ولو أظهرت براعة فلن نحتاج إ� ���
هنا �عد اليوم..

ثم اتجه ل�أخذ تفاحة و�قضمها.. فقال له الرو�وت:

� سأصدق هذە الح�ا�ة الخراف�ة غ�� - هل تعتقد أن��
؟ � المعقولة؟ ماذا تحسب��

� غضب غادر الم�ان مارا �ـ (دونوفان) ثم اخت�� متجاهال
و��

نظرات الدهشة من خلفه.
قال (دونوفان):

- ماذا تعتقدە قطعة الخردة هذە؟
قال (�اول):

- ال �صدق أننـا صنعناە وال �صدق أن هناك نجوما وال
كوا�ب..

- ر�اە� معنا رو�وت مخبول ع� هذە المحطة....
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- قال إنه س�حاول معرفة الحق�قة بنفسه..

� بهذە اللهجة مرة أخرى فلسوف أط�� هذا - ل�ن لو �لم��
الرأس المدهون �ال�روم من فوق كتف�ه.

 

☆ ☆ ☆
 

ز منهـا الخـس ة ي�� ة كب�� �ان (دونوفان) �قضم شط��
والطماطم عندما دق الرو�وت ال�اب سائال عن (�اول)..

- إنه �جمع المعلومات.. فنحن متجهون نحو عاصفة..
 

هنـا دخـل (�ـاول) وهـو �حمـل ورقا ب�ان�ا.. فقـال لـه الرو�وت
� دهشة:

� ال�الم معهما.. قال (�ـاول) ��
إنه يرغب ��

- ل�كن.. اجلس.. ل�س هذا المقعد فله رجل مكسورة وأنت
لست خف�ف الوزن..

قال الرو�وت:

� أفكر.. وتوصلت لهذە � السا�ق�� - لقد قض�ت اليوم��
� أفكر� الحق�قة.. أنا موجود ألن��

قال (�اول):
- أە جم�ل� (د��ارت Descartes) الرو�وت....

� ي�ساقطان من �ساءل (دونوفان) والطماطم وفتات الخ��
فمه:
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- من هو (د��ارت)؟
هنا واصل الرو�وت ال�الم:

.. ما س�ب وجودي؟ - هنا جاء السؤال التا��
قال (دونوفان) وهو �كور ق�ضته:

� سأف�ك ��ل �ور.. - لو لم تحب ذلك فإن��
ضة وقال: � إ�ماءة مع��

مد الرو�وت �د�ه ��

- ال أق�ل أسلوب ال�سلط هنا.. �جب ع� الفرض�ة أن
�دعمها المنطق و�ال لصـارت �ال ق�مـة.. و�نه ل�خالف �ل

.. �
ض أن�ما صنعتما�� المنطق أن نف��

: � ص��
سأله (�اول) ��

- ولماذا؟

- انظرا لنفس��ما.. ال أ��� الته�م ل�ن�ما رخـوان ط��ـان
� صنعتما منها لينة ال تتحمل ش�ئا.. تعتمدان ع� والمادة ال��
الطاقة المن�عثة من األ�سدة غ�� المتقنـة لمـواد عض��ة.. ومن
� الحرارة أو الرط��ة

� غيب��ة، وأي تغ�� ��
� آلخر تدخالن �� ح��

�جعل�ما عاج��ن.. أنتما �د�ل مؤقت.. أمـا أنـا فـأمتص ال�ه��اء
� تحمل أ�ة درجة والطاقـة وأستغلها �كفـاءة ١٠٠٪.. و�مكن��
حرارة.. هـذە حقائق.. وهنـاك حق�قة أخرى �� أنه ما من �ائن

�� �قدر ع� صنع كـائن أر�� منه...هذا يهدم منطق�ما تماما..
وثب (دونوفان) ع� قدم�ه وقال:
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- حسن.. �ا �ـن الحد�د الخام� إن لم نصنعك نحـن فمن
صنعك؟

) رأسه موافقا وقال: �
هز (كيو��

� - جم�ل �ا (دونوفان).. سؤال مهـم.. �التأ��د مـن صنع��
ك لنـا إال احتمـاً� واحدا... ما هو أ��� إتقانـا منـى، وهذا ال ي��

� هذە المحطة؟
مركز اهتمامنا هنا ��

التفت (دونوفان) لصاح�ه، وقال:

- أراهن أن قطعة الصفيح هذە تت�لم عن محول الطاقة
ذاته..

- �ل أت�لم عن الس�د..
� دهشة فواصل ال�الم:

نظرا له ��

- الس�د خلق ال��� أوً�.. وهم أضعف األنواع.. ثم خلق
الرو�وت.. من هذە اللحظة أنا أخدم الس�د..

� غ�ظ:
صاح (�اول) ��

- سوف تؤدي عملك هنا �ما طلب منك.. سوف تع��
�محول الطاقة ولـو لـم �قنعنـا أداؤك فسوف نف��ك.. اآلن �جب
أن ترحل.. خذ معك هذە المعلومات وتأ�د من أنها مرت�ة

حسب األرش�ف.

) الملفات وان�ف.. ب�نما جلس (دونوفان) �
أخذ (كيو��

يتحسس شعرە، وقال:
- هـذا الـرو�ـوت مخ�ـول تماما، ولسـوف �جلب لنا المتاعب..
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قال (�اول):

- المش�لة �� أننا مق�لون ع� عاصفة شمس�ة وال وقت
ل معه إ� غرفـة المـحـول وتراق�ه ج�دا.. � للجنـون.. أرجو أن ت��

� هذا اللوز.. - ل�كن.. ل�ن ناول��

والتقط ال��س الذي ألقـي لـه وركب المصعـد.. وفـي النها�ة
�ان ذلك الممر الضيق الذي �قـود لغرفة المحرك العمالقة.
�انت المولدات العمالقة تتحرك ومن األناب�ب ع� ش�ل حرف
� تهز المحطـة �لها. رأى ش�ل L جاءت الضوضاء الخف�ضة ال��
، يراقب مجموعة من �

) الالمع عند األنبوب الم���� (كيو��
ء �

الرو�وت �عملون. فجأة التمـع الضـوء ودوى صوت ��
يتهشم.. لقد انك� أنبوب الم��ــــخ�

ورأى (دونوفان) الرو�وتات �سقطون ع� األرض �ال حراك..

�خ وجرى إ� الدرج الضيق، وهجم عليهم وقد صار
وجهه �لون شعرە األحمر وراح ��خ:

- ماذا جرى؟ تولوا أمر هذا األنبوب أيها الحم�� معدومـو
دد.. المخ� لو لم تصلحوە فلسوف أحرق عقول�م �الت�ار الم��

) الوح�د الذي ظل �
لم يتحرك رو�وت واحد.. ح�� (كيو��

ع� قدم�ه لم يتحرك.
قال أقرب الرو�وتات:

) هو رسوله� �
- ما من س�د إال الس�د.. و(كيو��

- هه؟
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�ن زوجا من العيون تنظر لـه.. وت��ه (دونوفان) إ� ع��
�ن صوتا تقول: وع��

) هو رسوله� �
- ما من س�د إال الس�د.. و(كيو��

:( �
قال (كيو��

� �ط�عـون مـن هـو أع� سلطة منك اآلن�
� أن زمال�� - يؤسف��

- فل�ذهبوا للجح�م�� سأسوى األمر معك ف�مـا �عد ومع
هذە الحيوانات اآلل�ة اآلن�

) رأسه، وقال: �
هز (كيو��

- معذرة.. أنت ال تفهم.. لقد وعظت هذە الرو�وتات و��
اآلن تعرف الحق�قة..

- �جب أن تعرف الحق�قة... ل�س هناك سوى واحد �ع�
األوامر� واآلن ابتعد من هنا..

- أنا ال أطيع إال الس�د..

ا�د.. عيون الرو�وتات تزداد � �دا أن هناك جوا من التوتر الم��
احمرارا وقد تصلبوا جم�عا

.. إن الرو�وتات ال �شعر �الغضب ل�ن ) أ��� �
دنا منه (كيو��

) �ان مخ�فا �الفعل �
(كيو��

- آسف �ا (دونوفان).. ل�نك لن تظل هنا �عد اآلن.. من
هذە اللحظة أنت و(�اول) ممنوعـان مـن دخـول غرفة التح�م أو

المحر�ات..
� اللحظة التال�ة ث�ت رو�وتان �دي (دونوفان) إ� جن��ه..

و��
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لم �جد فرصة ل�قول ش�ئا ب�نما هو �حمل إ� الخارج..
☆ ☆ ☆

راح (�اول) �ذرع الغرفة المغلقة جيئة وذها�ا وقـال لـ
� عص��ة:

(دونوفان) ��

- لماذا سخرت منهم عند هذا األنبوب؟
قال (دونوفان):

.. � مـع قطعة خردة قمت بتجم�عها بنف��
- لن أرا�� �لمـا��

� غرفة الض�اط ورو�وتـان �حرسـان ال�اب..
- ل�ن هـأنتذا ��

هل تعرف ما س�حل بنا لو عدنا إ� القاعدة؟
- ال..

ء.. �
- فقط مناجم الفحم أو اإلصالح�ة.. هذا �ل ��

- عم تت�لم؟

حمنا ة لشعاع األرض.. فل�� - العاصفة القادمة تتجه م�ا��
�( �

هللا.. لن �كون هناك من يواجهها إال (كيو��
وثب (دونوفان) إ� ال�اب ل�فتحه فاصطدم �ذراع رو�وت.

� حزم:
قال له ��

- الرسول �أمر�ما �الهدوء.. من فضل�ما..

) قادما من ودفعه للوراء فطـار (دونوفان). هنا رأ�ا (كيو��
نها�ة الممر ودخل ال�اب �عد ما أشار للحراس.

هنا صاح ف�ه (دونوفان) الهثا:
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- لقد طالت هذە المهزلة� سوف تدفع الثمن�
قال بهدوء:

- أرجو أال تغض�ا.. أنتما فقدتما وظ�فت�ما..

؟ � - ماذا تع��

�
�� ف خدمة الس�د �� .. لقـد صـار �� �

- منذ لحظـة خل��
اآلن.. وقد زال س�ب وجود�ما الوح�د..

قال (�اول) �مرارة:

- إذن ماذا ت�تظر منا اآلن؟

ة �أنه �فكر وفجأة ارتفعت ذراعاە لتمسك ظل صامتا لف��
بهما وتق��ــهما نحوە.

- أنا أح��ما.. أنتما مخلوقات دن�ا ال تملك قدرات منطق�ة..
� أم�ل ل�ما.. لقد خدمتما الس�د ج�دا.. لقد انت� عمل�مـا ل�ن��
� سوف �قدم لذا لن توجدا أ��� من هذا، ل�ن ح�� ذلك الح��

ل�ما الطعام والمأوى..
� غ�ظ:

غادر القاعة فصاح (دنوفان) ��

� ال يتوقع ونقطع دوائرە.. حمض - �جب أن نهاجمه ح��
� مفاصله..

�ك �� ني��
قال (�اول):

�
ب والحمـض �� �ك تق�� - ال تكن أحمق.. هل تحس�ه سي��

�دك؟ وهل تتوقع أن الرو�وتات اآلخ��ن لن �مزقونا؟ �جب أن
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نناقشـه.. �جب أن نقنعه ب�عادتنـا لغرفة التحكـم خالل 48 ساعة
و�ال طه�ت إوزتنا�

قال (دونوفان):

� رو�وتا آخر أمام عي��ه.. ول�� وجهه - إذن دعنا نقنعه.. فلن��
عندما يرانا نفعلها�

ا�سعت اب�سامة (�اول)..
☆ ☆ ☆

� ال�وا�ب تحرم وجود رو�وتات ذك�ـة علـى �انت قوان��
ال�وا�ب المسكونة، وهـذا كـان �حتم أن ترسل الرو�وتات إ�
المحطات الفضائ�ة ع� ش�ل قطع مف�كـة.. وهـي عمل�ة معقدة
لم �ستوعبها (دنووفان) و(�اول) إال وهما ي�ن�ان رو�وت أمام
عينـي الرو�وت (كيوتـي).. توقـف (�اول) عن العمل فلم يبق إال
).. لقد ظل هذا األخ�� يراقب �

ت�ب�ت الرأس، ونظر إ� (كيو��
. العمل ثالث ساعات �ال حراك و�ال تعب��

ة �انت � ال��ت �لتقط كرة صغ��
فتح (�اول) عبوة ومد �دە ��

و�� �حوي للرو�وت �� أعقد ما صنعه اإل�سان.. إنه مخ بوز���
�
ما �مكن �ش�يهه بتعل�م ما ق�ـل الـوالدة، وقد قام ب�ث�يته ��

� الجمجمة.. ثـم أغلـق المعدن األزرق
تج��ف مخصص لذلك ��

� للضوء.. � الحساست�� عل�ه. تم ت�ب�ت العين��

انتظر الرو�وت وهج الفولت العا�� لينهض ووضع (�ـاول)
�دە ع� المحول.

).. انظر ج�دا� �
- اآلن ل�� هذا �ا (كيو��
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وحرك المحول فان�عث الوهج.. نهض الرو�وت يتأرجح
ددا: � النها�ة خ�ج صوته مشوها م��

� مش�ة خرقاء.. ��
و�م��

- أر�د أن أ�دأ العمل.. إ� أين أذهب؟
ك �ما �جب عمله.. - إ� أسفل.. سوف نخ��

هكذا غادر الرو�وت الم�ان..
) وقال: �

نظر (�اول) إ� (كيو��

- واآلن؟ هل تصدق أننا صنعناك؟
- ال�

نظرا له �ذهول فواصل ال�الم:

- أنتما لم تفعال إال جمع قطع صنعت مـن ق�ـل.. لقد فعلتما
هذا ج�دا ل�ن�ما لم تصنعا القطع.. القطع صنعها الس�د..

� جنون:
صاح (دونوفان) ��

� المكت�ة؟
- هذە القطع جاءت من األرض.. أال تقـرأ ال�تب ��

ألم تفهم القصة �لها؟

� - المكت�ة ال تقول ش�ئا.. أنـا كـائن ذو منطق.. �مكن��
اس�ن�اط الحقائق.. أنتم �ائنـات مـحـدودة التفك�� تحتـاج لمـن
� عـالم

ها �الحقائق ل�ن هذا ال �عي��ما.. هناك م�سع �� �خ��
� جدل آخر مع�ما..

� لن أدخل �� ء.. ل��� �
الس�د ل�ل ��

وغادر الم�ان..
قال (�اول):
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- هلم ننم �ا (دونوفان).. لقد اس�سلمت..
قال (دونوفان) �صوت �ال��اء:

ء؟ �
- ك�ف نقنع هذا ال��

- إنه رو�وت متمسك �المنطق.. هذە �� المش�لة.. �مكنك
ء لو �انت عندك المسلمات الصح�حة. �

هن ع� أي �� أن ت��
لدينـا مسلماتنا ولد�ه مسلماته.. والمش�لة أن العاصفة قادمـة

ا.. سوف �سمع ال�ث�� من الموس�قا.. ت�ا ال أستطيع النوم� غد�
- وال أنا..

�عد 12 ساعة لم �كونا قد ناما، وجاءت العاصفة م�كرا عن
� توتر وزال الـدم تماما عن

موعدها.. ووقف الرجالن ي�تظران ��
وجه (دونوفان) المتورد..

� ظروف أخرى �ان �مكن أن ي�دو المشهد جم�ً�
��

ونات تتدفق ��عة الضوء تصطدم �األناب�ب وتتفجر ع� إل���
ش�ل شظا�ا من ضوء مبهر.. و�دا عمود الطاقة ثابتا ل�ـن
� المجردة. أي انحراف � �انا �عرفـان أال ق�مـة لرؤ�ة الع�� الرجل��
� لتح��ك الشعاع

قدرە واحد ع� مائة من الم�ل�� ثان�ة �ك��
ل�حول آالف األم�ال الم��عة من األرض إ� خراب.

ء سوى س�دە. �
و�س�طر ع� هذا �له رو�وت ال ي�ا�� �أي ��

مرت ساعات. ثم انتهت العاصفة.

�
� النعاس، ب�نما راح (�اول) يرمقه ��

غاب (دونوفان) ��
حسد.. وشعر وهو جالس �أنه فعال ك�ان متدن ال ق�مـة له وقد

انت� ع�ە.
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) حامً� �عض األوراق وقال له: �
هنا دخل (كيو��

- ال ت�دو ع� ما يرام.. هل ت��د إلقاء نظرة ع� �سج�الت
اليوم؟

شعر (�اول) �أن هذە حركة �قصد بها التودد.. نـ�ع مـن
االعتذار عن التخلص منهما.. تناول األوراق وراح �قلبها �ال
اث... وفجأة رأى ش�ئا.. حدق وحدق من جد�ـد ثم وثب ع� ا���

قدم�ه فسقطت منه �ق�ة التخط�طات ع� األرض.
وصاح:

- (دونوفان).. (دونوفان)��
ومد �دە يهز صاح�ه فنهض هذا..

- لقد احتفظ ب��اتها��
� حمراو�ن: قال (دونوفان) وهو ينظر لألوراق �عين��

� البؤرة.. أ�ق�ـت الشـعاع موجها نحو
- لقد فعلتهـا.. أ�قيتها ��

المحطة األرض�ة..
:( �

قال (كيو��
- أ�ة بؤرة؟ لم أفعل إال أن نفذت أوامر الس�د..

وغادر الم�ان فنظر (دونوفان) إ� (�اول):

- وماذا ستفعل؟
ء.. هو فقط برهن ع� أنه �ستطيع الس�طرة ج�دا.. �

- ال ��
لـم أر أحـدا يتعـامل مـع عاصفـة شمس�ة بهـذە الدقة..
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- وماذا عن �المه المخبول عن الس�د؟

- هل س�طر ع� المحطة؟ نعم؟ إذن ف�م تعن�نـا معتقداته
الخاصة؟

☆ ☆ ☆

ته الفضائ�ة الخف�فة: قال (�اول) وهو ��افح داخل س��

� من - س�كون عمً� �س�طا.. سوف نح�� للمحطة نموذج��
� �عمـل خـالل أسب�ع، �� �سمح

� تلقا��
QT ونعدهما �غالق ذا��

لهما بتعلم هذا ال�الم عن الس�د من كيو�� ذاته.. ثم ننقلهما
لمحطة أخرى..

قال (دونوفان) وهو �فك مقدمة الخوذة:

- فلتخرس ولنخ�ج من هنا.. إن من س�حلون محلنـا
ي�تظرون.. ولن أشعر براحة ح�� أرى األرض وأشعر بها تحت

.... قد��

انفتح ال�اب فكتـم (دونوفان) س�ة وأعاد غلق مقدمـة الخوذة
)؟ �

واستدار نحو (كيو��
دنا الرو�وت منهما و�صوت ف�ه أسف قال:

- راحالن؟
هز (�اول) رأسه وقال:

� آخرون �دً� منا..
- س�أ��

ا عم�قا وقال: أطلق الرو�وت زف��
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.. توقعته ل�ن... �
- انتهت مهمت�ما وجاء وقت التحلل النها��

فلتكن أوامر الس�د..
آلمت لهجته (�اول) فقال:

).. نحن ذاه�ـان لـألرض ول�س �
- احتفظ �شفقتك �ا (كيو��

.. �
للتحلل النها��

قال:

- من الخ�� أن�ما تفكران بهذە الط��قة.. اآلن أفهـم ح�مـة
األوهام.. لـن أحـاول إقناع�مـا �ـالعكس حتـى لـو استطعت..

ثم ابتعد �أنه صورة من األ�.

� جاءت �ال�دالء ترسو �الخارج، وح�اهمـا �انت السفينة ال��
� ك�اسة. دخـل (دونوفـان) غرفة الق�ادة لي�سلم

(فران�س مولر) ��
المفاتيح من (سام إ�فانز).

سأل (�اول):

ك�ف حال األرض؟
�ان سؤاً� تقل�د�ا فتل�� اإلجا�ة التقل�د�ة:

- ما زالت تدور..
ثم ارتدى القفاز وسأل:

- ك�ف هو هذا الرو�وت الجد�د؟ فأللعن لو تركتـه �مسك
�أجهزة التح�م..
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صمت (�اول) ق�ل أن يت�لم.. وتفقد الرو�� الفخـور الواقف
عة سعادة �الغة. � أمامه، وشعر ب��

- الرو�وت ممتاز.. ال تضايق نفسك �أجهزة التح�م.
وضحك وأ�ع إ� السفينة.

� هذە المحطة.....
سوف �ظل (مولر) عدة أسابيع ��

(تمت �حمد هللا)
قصـص مـن أز�ـمـوف

� الرو�وت�ات: قوان��

� أذى إ�سان
1. ع� الرو�وت أال يؤذي إ�سانا أو ي�س�ب ��

عن ط��ق اإلهمال.

2. ع� الرو�وت أن ينفذ أوامر اإل�سان ما لم يتعارض هذا
مع القانون األول.

3ـ ع� الرو�وت أن �ح� وجودە ما دام هذا الوجود ال
. �

� األول والثا�� يتعارض مع القانون��
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

ان () عف��ت طوله س�ت�م��
إحساس �القـوة

� فازوا بها
المتعة ال��

� عـام
رجل المائ��

ه�ـوط الل�ـل ()
المنطـق
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Notes

[←1]
� ال تمت ألدب الخ�ال العلمـي �صلة، ل�نها � ال�ت�ب ال��

- �� القصة الوح�دة ��
ط��قة فكرهت أن أتجاهلها..
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[←2]
- اب�ته الروح�ـة أي اب�ته �العمـاد.. ل�ست اب�ته فعـال إنمـا تـم اخت�ارە أ�ا روح�ا لها

أثناء عمادها.
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[←3]
- لنالحظ التا�� لفهم القصة: هذا ال�وكب المدعو (الجاش) لد�ه عدة شموس
.. لنفس اع الضوء الصنا�� لهذا لم ير الظالم قط، ولهذا لم �حتج س�انه إ� اخ��

ء عن النجوم. �
الس�ب ال �عرف أحد ع� هذا ال�وكب أي ��
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[←4]
� هذە القصة، فأتون هو إله الشمس عنـد الفراعنة

- األسماء ذات إ�حاء خاص ��
� آخر الزمان).

والت�مـر هـو تنـ��ـع ع� Late �mer أي (الذي �أ��
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[←5]

� (الجـاش) ولسنا ع� األرض!
� (نيوتن).. ل�ننا �� � الواقع هذە �� قوان��

�� -
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[←6]

� الوقت ذاته اسـم تدل�ل
) وهو �� �

- بهذا س�نطق اسم الرو�وت (كيو��
.( معناە (اللط�ف الصغ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

          العدد رقم (58)
 

 

 

 

�� المكت�ة ��
 

تأل�ف: س��فن كينج
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�

 



6559

المؤلف..
(س��فن كينج (Stephen King مـن جد�ـد� هـل مـا زلنـا
� هذە السلسلة

�حاجة إ� معرفة س��فن كنج �عد ما قدمناە ��
ثالث مرات؟ �شعر �عض قراء هذە السلسلة �الذات أنـه صـار
فـردا مـن األسـرة، والحق�قة �� أن هذا ال�اتب هو عم�د كتـاب
�
الرعب المعا��ن وأهمهم، وقد صار اسمه ماركة مسجلة تك��

�
م �� رؤ�تها �� ت�تاع ال�تاب أو �شاهد الف�لم. و�ن �ان لم �قدَّ

الس�نما �ش�ل موفق ح�� اليوم، مما جعله �جرب كتا�ة
� �عض األفالم و�خ�ج �عضها.

الس�نار�و بنفسه، �ل و�ظهر ��
) األم��ك�ـة عـام 1947.. مع�� � � (بورتالند) بوال�ة (م��

ولد ��
� سن السا�عة كتب أو�

� اليوم، و�� ب من الست�� هذا أنه �ق��
�
قصصه وعشـق أفـالم رعـب الخمس�ن�ات ��ل مراهق أم���� ��

الواقع، س�نما مس�خ الخمس�ن�ات تركت أثرها لدى كـل مـن
ف مهنة الرعب هناك. احـ��

�ـة وراح �جـرب كتا�ـة قصص � عمل مدرسا للغـة اإلنجل��
� القمامة غال�ا وكـاد يتخلـص مـن

مرع�ة، �ان يتخلص منها ��
قصـة اسـمها (كـارى) لوال أن اس�نقذتها زوجتـه مـن صندوق
، ف�انت المفاجأة أنها القمامة وأرسلتها إ� إحدى دور ال���
ها 2500 دوالر.. هكذا قرر أن يتف�غ لألدب �لت، ونال عن ���

ُ
ق

� عام 1976 �قرر (برا�ان دي �المـا) المخـ�ج العظ�م تقد�مها
و��

� ف�لم، ومـن ذلـك الح�ـن ت��ــع اسم (كينج) ع� عرش الرعـب
��

� عالمنا اليوم.
حـه قـط.. ولعلـه أ��� األد�اء شهرة وثراء �� ولـم ي��
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أصدر (كينج) العد�د والعد�د مـن القصص والدراسات ح��
إن مالحقة عناو�نه مستح�لة فعً�، وعالمه يزداد تعق�دا ح��

ة (الساحر والزجـاج � فهم أعمـالـه األخ��
� �ت أجـد ع�ا �� إن��

ع� س��ل المثال).. لقـد أصـدر مجموعـات قصص�ـة تحـت اسـم
ة الط��لـة) و(أرفـع) مسـتعار هو(�ا�مـان)، منها (المس��
و(المنظمون) و(الهارب) و(أشغال ط��ق).. و�قـال إن س�ب هذا
هو خش�ة النا�� من أال �ستوعب السوق �ل إ�داعات هذا

الشالل المتدفق.

� جدا.. فهـو �ـهـوى ح�اة األ� المتوسطة عالم (كينج) مم��
ة خـارج المـدن.. مـن النادر أن تقرأ له قصة � ال�لدان الصغ��

��
( � ى.. غال�ا م�ح األحداث هو وال�ة (م�� � مدينة ك��

تدور ��
مسقط رأسه.. هنـاك �لدة هادئـة �حل بها ال�� الذي هو
انع�اس لنفـوس س�انها.. ووحوش كنج متنوعة ث��ة �صعب أن
تلم بها جم�عا.. إنه من الذين احتفظوا �خطوط اتصال مفتوحة

مع مخاوف طفولتهم، وهو �ستع�دها �سهولة تامة.

من األش�اء المهمة كذلك لدى (كينج) عمق ثقافتـه وولعه
ە أدي�ـا عـا�� المستوى قرر أن �ــــح الشخص�ات ولهذا نعت�� ب���
ف هذا الفـن �ـالذات، و�ــهـذا أضـاف رق�ـا واضحا ألدب �ح��
الرعـب، وقـد قـدم عـدة دراسات تحلل الخلف�ة الس�كولوج�ة
ألدب الرعب منها (عن ال�تا�ة) وهو مقال ط��ل جدا عن
تقن�ات ال�تا�ة للرعب. قل�لـون هـم كتـاب الرعـب الذ�ـن حـاولوا
حوا أساليبهم و�فهموها.. لعـل أهمهم (الفكرافت أن ���
ا مقالـه عـن (الرعب � كث��

�Lovecra) العظ�م، الذي أفاد��
� هذە السلسلة.

� األدب) والذي قـد أترجمـه يوما ما ��
�� �

الخورا��
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القصة الحال�ة �� من مجموعة (كينج) (الرا�عة �عد
منتصف الل�ل)، و�� من المجموعات الناجحة جـدا.. مش�لة
جم عنوانـا مشـهورا لـه، مثـل (تألق) أو (كينج) أنه بوسعك أن ت��
) أو (�اري) أو (هو) أو (صائد األحالم) ل�نك تصطدم � (ك��ست��
دم عن الروا�ة ج�ـدا؛ لهذا

ُ
�أن الناس تحفـظ الف�لم الـذي ق

� أعتقد أن شهرتها محدودة و�ن �ان ت هذە القصة ال�� اخ��
ناقدوها يرونها ج�دة جدا، وأنا أشاركهم هذا الرأي �التأ��د..
وري الذي � ال��ــع األخ�� من القصة ب�عض الحذف ال��

قمت ��
لم يتلف جـودة القصـة أو هذا ما آملـه.. إنه الخ�ـار القـا��

جمها كذلك، المعتاد: اترك القصة �ما كتبها (كينج) ل�ن ال ت��
ح�� ال تتحمل مسئول�ة كهذە.. أو احذف منها �ح�مة وقدمها
لقارئ الع���ة الذي من الخسارة أال �قرأها أنا أختـار دوما الحل

، فما رأ�ك أنت؟ �
الثا��

د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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تمه�د من (س��فن كينج):
� الص�اح الذي �دأت ف�ه هذە القصة، كنـت أجلس إ�

��
� للطابق � (أو�ـن). لقد صعدت زوج�� مائدة اإلفطار مع اب��
العلوي �� �ستحم وتل�س ث�ابهـا، وتم إعـداد حاج�ات الساعة
السا�عة الحي��ة من ب�ض مق�� والج��دة. �ان (و�الرد سكوت)
� �ل أسب�ع �ح�� �� عن عجوز من

� خمس مرات ��
الذي يزور��

اس�ا) �لغت العام الرابع �عد المائة. مجرد ص�اح آخر عند (ن��
(كينج)..

� (أو�ن) إن كنت سأذهب إ� المركز التجـاري ال�ـوم، سأل��
.. ال أذكر ألن هناك كتا�ا ي��ـد أن أحضـرە لـه لتق��ـر مدر��
� المتجر

� ال تجدها �� ال�تاب اآلن ل�نـه مـن طـراز تلـك ال�تب ال��
� ء لع�� �

أ�دا.. إنه دائما لم �عـد �طبع أو س�عاد ط�عه أو أي ��
آخر.

نصحته أن �جرب المكت�ة المحل�ة، ف�� ج�ـدة.. كنت واثقا
� الجتذاب � ل�نهما �انتا �افيت�� من أنه لديهم.. قال �� �لمت��

: .. قال �� ان��ا��
طة المكت�ة. �� -

�
أزحت الج��دة جان�ـا وضغطـت علـى زر إس�ات الصوت ��

جهاز التل�ف��ون. وطل�ت من (أو�ن) أن يتفضل بتكرار ما قال.
طة قال �عد تردد إنه ال ي��د الذهاب للمكت�ة ألنه �خاف ��

المكت�ة..
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طة المكت�ة... كـانت ء اسمه �� �
قلت له إنه ال يوجد ��

� ال وع�ك.. لقد سمعها من
� تتوارى �� قصة من تلك القصص ال��

عمتـه عندمـا كـان فـي السـا�عة وسـهل الخداع، و��دو أنها لم
تفارقه من حينها؟�

كنـت أذكـر قصـة مماثلـة مـن طفولتـي عـن الرجـال األق��اء
� وقتها.. هذا

الذين �أتون لب�تك لو لم ترجع ال�تب المستعارة ��
.. ل�ـن مـاذا لـو لـم تجـد ال�ـتـب المستعارة عندما �ح�ط �ك � س��
هؤالء؟ ماذا س�فعلون �ك؟ ك�ف س�عوضون ال�تب

المفقودة؟�

� األ�ـام التال�ة،
طة المكت�ة �� �� �

هكذا وجدت نف�� أفكر ��
وهكذا ولدت القصة التـي سـتطالعها اآلن.. هكذا ت�دأ القصص
�� المكت�ة)، ل�ـن لـم تـكـن عندي .. لقد سم�ت القصة (�� م��
� ال�دا�ة خطر �� أن تكون قصة

أد�� فكرة عن مسار القصة. ��
مضحكـة.. الفكرة ذاتها مضحكة.. أال ترى هذا؟

هنا الحظت ش�ئا كنت أعرفه منذ زمـن، هو أن ال�تـا�ـة نـ�ع
.. من ثم ت��عث مخاوف الطفولة �

مـن التن��م المغناط��� الذا��
� كنت تحسب أنك �س�تها وتعود مفزعة �ما �انت.. ال��

.. لم ال؟ إنها المكـان الوح�د � � طفول��
كنت أحب المكت�ة ��

� فق�� مث�� أن �قرأ مـا ي��د من كتب، الذي �ستطيع ف�ه ص��
� كذلـك كنـت أهابها.. كنت أهاب أن ت أدركت أن�� � إذ ك�� ل���
� ركن مظلم

أضل ط��قـي ب�ـن أ�ـوام ال�تـب.. أهاب أن أ�� ��
أل��� سجينا ط�لة الل�ل.. أهاب أمينة المكت�ة �شعرها األزرق
.. عندمـا تمـس � � القـط خـلـف ع��ناتهـا وفمها عد�م الشفت�� وعي��
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�ـدك ب�دها ال�اردة ط��لة األظفـار قائلة: ش ش ش، لو �س�ت
أين أنت وت�لمت �صوت عال..

طة المكت�ة.. نعم. كنت أخاف ��

).. انت� الم�ح �عد � هنا حدث �� ما حدث لـقصـة (ك��ست��
� صفحة، و�دأت القصة تتحـول لرعـب صارخ يرتاد أما�ن ثالث��
ء.. لقد وجدت �

ا وال أعرف عنها أي �� مظلمة زرتها كث��
الشخص الذي كنت أ�حث عنه أيها القارئ وحاولت أن أصـورە
ا ألن �دّي �انتا ترتجفان وأنا أحاول لك، ل�نـي لـم أوفـق كث��

ذلك..
☆ ☆ ☆
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الفصل األول
الخط�ـة
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1
ء كـان غلطـة العـب �

ف�مـا �ـعـد قـرر (سـام ب��ـل) أن �ل ��
� اح�سـاء الخمـر فـي الوقـت

األ�ـرو�ـات األحمـق.. لـو لـم �فرط ��
� أن

� هـذە المش�لة. ل�ـس سـ�ـئـا �مـا �ك��
الخطـأ لمـا وقـع (سام) ��

� فـوقـه
الح�ـاة �شـ�ـه جـسـرا ضـ�ـقـا فـوق هـاو�ـة، وعلينا أن نم��

.. أح�ــانا �دفعنـا � ل�ـن لـ�ـس �مـا �كـ�� � األع�ـن. هـذا س�� معصو��
أحـدهـم كذلك.. ل�ن هذا حدث ف�مـا �عـد.. فق�ل أن �ظهر

�� المكت�ـة كـان هنـاك العـب األ�ـرو�ات الثمـل.. ��
☆ ☆ ☆
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2
� الشهر هو يوم

� مدينة (جانكشان) �ان آخر جمعة ��
��

� شهر مارس من عام
� قاعة (الروتاري) المحل�ة. و��

الخطب ��
1990 �ان أعضاء نادي الروتـاري س�سمعون (جو) المدهش..

ك الجوال. العب األ�رو�ات صاحب الس��

دق جرس الهاتف ع� مكتب (سام ب��ل) للعقارات
� الرا�عـة وخمـس دقـائـق مـن عصـر الخم�س، فرفع

والـتأمينات ��
(سام) السماعة ألنـه مدير المكتـب وموظفه الوح�د. لم �كن ث��ا
ل�نه سع�د.. وقد اعتـاد أن �خ�� الناس أنـه لـم �قتـن

(المرس�دس) �عد ل�ـن س�ارته الفورد تؤدي عملها ج�دا..
- (سام).. هنا (ك��ــــج).. العب األ�رو�ـات قـد دق عنقه�

- ماذا؟ -
. � - أنت سمعت.. العب األ�رو�ات دق عنقه اللع��

فكر (سام) �عض الوقت، ثم قال:

- هل مات؟

� المس�ش�� وقد التف
- ال.. ل�ن ر�ما دنا من ذلك.. إنه ��

) إن العب ون رطال من الج�س حول عنقه.. قـال �� (ب��� ع��
� حفلة الص�اح (المات�ن�ـه) ثمـال كظ��ـان..

األ�رو�ات جاءە ��
حاول أن �جـرى شـقل�ة خلف�ة فهوى خارج الش�كة ع� عنقه..

. � � مقاعد المتفرج��
قال إنه سمع صوت تهشم العنق وهو ��

- أخ�
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- لست مندهشا ع� �ل حال.. (جو) المدهش؟ أي اسم
ك؟ إن الموقف كقطعة من القاذورات فوق هذا لالعب س��

� الحفل..
� المقدد.. لن �كون هناك خط�ب �� الخ��

� الرا�عة وترك آلـة الرد ع�
تم�� (سام) لو كـان قـد ان�ف ��

. الم�المات تعمـل.. كـان هـذا س�عط�ه �عض الوقت للتفك��
ل�ن (ك��ــــج) واصل الضغط عل�ه:
- فكرنا أنك قد تأ�� لتمأل الفراغ..

؟ ال أستطيع عمل شقل�ة واحدة و... � - ماذا تع��

� ح�اة ال�لدات
- �ل تت�لم عن أهم�ة األعمال المستقلة ��

ة.. (سام).. أنا لست فقط رئ�س لجنة الخطا�ة.. �ل أنا الصغ��
) وكف (�ارل) عن حضور � اللجنة ذاتها منذ رحل (كي��
� لتكون

االجتماعات.. (سام) أنـا �حاجة لعونك.. �جـب أن تأ��
�
خط�ب الحفـل غـدا.. ل�س لدي سوى خمسة أشخاص أثق ��

قدرتهم ع� إلقاء خطاب.

� ال أفعل ذلك أبيع � وح�� - ل�ن عم�� هو كتا�ة وثائق التأم��
المزارع.. معظم الناس �جدون عم�� ممـال ومن ال �جدونه ممال

ا للغث�ان. �جدونه مث��
� إ�ار:

ل�ن (ك��ــــج) �ان متأه�ا للقتل، لذا قال ��

� �عد العشاء ولن يتذكر - أنت تعرف أنهم س�كونون ثمل��
واحد منهم حرفا مما تقول.. فقط أر�ـد أحمـق �قـف و�ت�لم

. نصف ساعة وقد انتخبتك.. أنت مدين ��
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- حسن.. حسن.. لم ال نن� المحادثة؟ ال �د من كتا�ة
خط�ة.

� السادسة والخط�ة
- ا�تب ما ت��د.. ل�ن تذكر أن العشاء ��

� السا�عة والنصف.
��

�
�ان من الحمض �صعد �� ووضع السماعة وهو �شعر ب��

� �انت هادئة منذ خمس دقائق.. معدته.. المعدة ال��
☆ ☆ ☆
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3
لم �ذهب (سام) هذە الل�لة للعـب البولينج �مـا كـان ي�توي،
�ل أغلق مكت�ـه عل�ـه.. وجلس ع� المكتب وأمامه ثالثة أقالم
رصاص ومفكرة وعل�ة ت�ـغ، ون�ع قا�س الهاتف.. ثم كتب

العنوان:

« � ة شـ��ان الح�ـاة لألم��كي�� «األعمـال فـي المـدن الصغ��

قرأ االسم �صوت عال فراق له.. ال.. ر�ما لم يرق له ل�ن
�مكنه تحمله ع� �ل حال. و�دأ �كتب..
☆ ☆ ☆
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4
� المطفأة

ف�غ (سام) من تالوة خطا�ه فدفن لفافة التبغ ��
:( � ونظر م�سائال إ� (ناعو�� هج��

- ما رأ�ك؟

�ا).. و�� مدينة ع� ) شا�ة حسناء من (بروف�� �انت (ناعو��
� ب�ـت

� (جانكشـان).. هنـاك �انت تع�ش �� �عد أر�عة أم�ال غر��
اهنون فـي أ�ـل للسقوط مـع أم آ�لـة للسقوط �دورهـا. وكـان المـ��
اهنون حـول أيهما س�سـقط أوال: الب�ـت أم األم.. المدينـة ي��
ال �ارعـة تمر ع� أ��� من عم�ـل تجاري لتكتب � و�انت �ات�ة اخ��

خطا�اته.
قال لها:

- ال تخ�� من الحق�قة..

ل�نه �ان �عتقد أن الخط�ـة ج�دة فعً�.. وقـد �ـدأ يتضايق
من فكرة أن الجميع س�كونون ثمل�ـن ولـن يهتموا �ما �قول..

� أراها.. لنقل.. - �العكس.. أعتقد أنها خط�ة ممتعة.. ل���
جافة..

� هذە
�ان هو مرهقا ألنه سهر ح�� الواحدة ص�احا ��

حة: الخط�ة فقالت مق��
.. كتب فيها.. � - اذهب للمكت�ة وا�حث عن كتاب أو اثن��

لنقل.. ن�ات مثً� أو أشعارا وطن�ة أم��ك�ة..
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� معدتـه.. األمـر �ـدأ ي��د ع� الحد.. هل
شعر بتقلص ��

� نادي (روتاري)؟ إنه لم �قصد
�جرى �حوثا من أجل خط�ة ��

المكت�ة قط..

ء عـن الن�ات المناس�ة للخطب؟ �
- هـل المكت�ـة فيهـا ��

- �التأ��د ستجد ش�ئا كهذا..

راح �فكر. و�دأت الفكرة تروق له.. �عض توا�ل ع� الخط�ة
ر�ما تحسنها ور�مـا تدفعه الرت�اد المكت�ة �عد أعوام من التجاهل
السع�د.. ع� �ل حال المكت�ـة �� المكت�ة.. �مكن دوما أن

�سأل أمينـة المكت�ـة عمـا ت��د..
قالت له الفتاة:

� ولن - ل�ن �مكن تركها �ما �� فع� األقل س�كونون ثمل��
�سمعوا ش�ئا..

� المكت�ة..
� ما �عد الغداء ��

ل�نه �ان قد قرر أن �م��
☆ ☆ ☆
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�
الفصل الثا��
المكت�ـة
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1

�
�ان (سام) قد مر ع� المكت�ة مئات المرات خالل ح�اته ��

� ينظـر لها فعً�، وقد أدرك ال�لدة، ل�ن هذە �� المرة األو� ال��
ش�ئا غ���ا هو أنه �كرهها �مجرد النظر.. النوافذ ض�قة وال�اب
غ��ب الش�ل مع السقف.. �ل هذا جعل مدخل المكت�ـة ي�دو
�
�� �

� للم�ا�� كوجـه (رو�وت) حجري مقطب.. هذا طـراز مم��
(أ�ـوا) وقد أطلق ع� هذا الطراز اسم (الغرب القبيح)..

ر ء ي�� �
.. ال �� � ل�نها مجرد مكت�ة.. ل�ست أقب�ة المس�نطق��

� فمـه قرصا معالجا
� شعر بها فجأة، من ثم دس �� الحموضة ال��

� نادي روتاري متواضع
لها.. أنت قد وافقت ع� إلقاء خطـاب ��

ول�ست األمم المتحـدة.. فلماذا ال ت�� األمـر وتـعـود للمكتـب؟
كـان �مقـت اجتماعات الروتاري و�سخر منها، ل�نها �انت تمتاز
�أنها الم�ان الذي �سمح �عمـل عالقات.. عالقات مع أشخاص

�مكنهم أن �منحـوك ثالثة مالي�ـن �م�المـة هاتف�ة.. لهـذا تح��
االجتمـاعات �ـوم الجمعة.. ولهذا يهتـم (ك��ـج) �األمـر.. ألنك
�
ترغـب فـي أن �الحظك هؤالء الذين �حركون األمور و�ــهزونها ��

ال�لـدة.

� ل�ن �عضهم لن �سكر.. وع� األرجح س�كون الجميع ثمل��
س�كون هؤالء الذين لن �سكروا هم األشخاص الذين يهمك

رأيهم ف�ك.

� بنا�ة ل�نه الحظ ش�ئا غ���ا.. ال توجد ن�اتات ع� جـان��
المكت�ـة.. ل�ـن مـا مع�� هذا؟ �سلق الدرجـات ووقف أمام

ال�اب..
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�دا له الم�ان مهجورا.. ق�ض ع� المق�ض وراهن نفسه ع�
ء ما �

أنه س�كون مغلقا.. ال �د أنهم �غلقون ع� الجمعة.. ��
أراحـه فـي هـذە الفكرة.. ل�ـن المق�ض تزح�ح ووجد (سام) نفسه
� وسط

�دخل إ� قاعـة لها أرض�ة ع� ش�ل الشطرنج. و��
المدخل وجد حامال �حمل الفتة، تقول:

الصـمت!
فقـط الصـمت.. ول�ـس (الصـمـت مـن ذهـب) أو (الهدوء من

فضلك)..

، وأن �
� الصف الرابع االبتدا��

� هذە اللحظة أنه ��
شعر ��

� تـوتـر متوقعا
المعلمة تناد�ه ل�سأله مسألة صع�ـة.. نظر حولـه ��

قدوم أمينـة مكت�ـة س�ئة الطبع لـتـرى من هذا األحمق. كف عن
.. زمـن ط��ـل �فصلـك عـن الصـف الرا�ـع � � األر�ع��

الذعر.. أنت ��
. � االبتدائـي �ا صاح��

� قلق متجها إ� المدخل.. �انت هناك كرات زجاج�ة
�� �

م��
، ل�نها لم تكن مضاءة.. �انت اإلضاءة تتد� من السقف العا��
� يوم مشمس �مكن

� تطـالن ع� السماء.. و�� تأ�� من نافذت��
لهما أن تجعال الم�ان به�جا.. ل�ن يوم الجمعة هذا �ان معتم

اإلضاءة.

شعر �أنه دخل عالما ال ي�ت�� له.. عالما ال ي�ت�� لهذا الذي
�عرفه و�ح�ـه أح�انا و�مقتـه أح�انا.. ل�نـه �أخذە كقض�ة مسلم

بها.. الصمت ثق�ل �ال�طان�ة �ارد �الثلج..

هناك كتب تغ�� كـل الجـدران وساللم مـن الطـراز الذي
ة االستعارة يتحرك ع� عجالت مطاط�ة.. وثمـة الفتة تحدد ف��
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�س�عة أ�ام..

ة ع� المنضدة، فلم ي�د ا م�كروف�لم صغ�� �انت هناك �ام��
ة تقول أن هناك رجال أو امرأة.. �انت هناك الفتة اسم صغ��
(لورتز).. ل�ـن ال يوجـد مس�� أو مـس (لورتز) هنا.. شعر بتوتر
وتم�� لو �ان قد عاد إ� مكت�ه.. تذكر أغن�ة قد�مة من طفولته
تقول: ال صخب وال م�ح.. لقد �دأ اجتماع ال���كرز(1)! لو

أظهرت أسنانك أو لسانك فعل�ك دفع غرامة..

م�� إ� نها�ة الممر فوجد �ا�ا عل�ه الفتة تقول: «كتب
األطفال». �ان ال�اب مغلقا وعل�ه صورة تظهر (ذات الرداء
األحمر) تواجه ذئ�ا �ل�س ث�اب الجدة.. وكـان الهلع ع� وجه
� الذئب.. الصورة �لها تو�� �أن

الفتاة ب�نما ال��د �س�ل من شد��
النها�ات السع�دة ل�ل القصص الخ�ال�ة مجرد كذ�ة. فتح ال�اب

فزالت �ل مخاوفه..

� أبوە وهو صغ�� السـن وكـانت أمـه عاملـة فلم �كن
لقد تو��

يراها إال أ�ام األحد تق���ا.. و�ان �ذهب إ� المكت�ـة.. اآلن
� واأللم.. � م��ــــج مـن الحن��

�ستع�د هذە المشاعر ��

إنه عالم مضاء �ش�ل مبهر.. أضواء فلورس�ت مـن السقف
ة تراصت إليها مقاعد مناس�ة لألطفـال. تطل ع� مناضد صغ��
.. لو حاولوا الجلوس � ��� � هذا العالم �ص�� ال��ـار غ��اء ح��

��
لرفعوا المناضد ع� ركبهم.. سوف يهشمون جماجمهم لو
� ركن الم�ان. السقف منخفض

�وا مـن نـافورة الماء �� انحنوا ل���
أ��� مما ي��ـح ال��ار ل�ن ل�س إ� درجة أن �خنق األطفال.
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ال توجد كتب كئ��ة التجل�د ول�ن توجد صفوف من
اقة الصارخة. هنا �ص�� د. (س��س Seuss) مل�ا األلـوان ال��
وتص�� (جودي �لوم Blume) مل�ـة.. �ستع�د الشعور القد�م

�أن ال�تب تتوسل لك �� تمسك بها.. تفتحها..

هناك صورة ل�لـب لط�ف ع� الجدار كت�ت تحتها أصدق
حقائق الح�اة: من الصعب أن تكون طي�ـا.. نظر (سـام) إ�
ال�سار فرأى صـورة جعلت ال�سمة تموت ع� شفت�ه.. صـورة
س�ارة سـوداء تندفـع ��عة خـارج بنا�ة مدرسـة ومـن وراء نافذتهـا
�طـل وجه طفل مذعور ��خ.. ووراء عجلة الق�ادة خ�ـال مظلم

لرجل كب�� مخ�ف.. وتحت الصورة كت�ت ع�ارة:
- ال تق�ل توص�لة من الغ��اء�

�الطبع ع� األطفال أال �ق�لوا توص�لة مـن الغ��اء، و�جب أن
يتعلمـوا هذا بوض�ح.. ل�ن هل هذە �� الط��قة المث�
لتعل�مهم هذا؟� كـم طـفـل ق�� أسبوعا من ال�واب�س �فضل

هذە الصورة�

� مذعور�ن �قـف أمامهمـا �انت هناك صورة أخرى لطفل��
�ن رجـل �ل�س معطفـا وق�عة.. ال �د أن طولـه ال �قل عن م��
�
.. عينا الرجل تتوهجان �� � ب�نما ظله �سقط عمالقا ع� الطفل��

� �دە.. والع�ارة تحت الصورة
ظل ق�عته ب�نما هو �مسك شارة ��

تقول:
� موعدها.

�� المكت�ة� أعد ال�تب �� س من �� - اح��
فجأة� سمع صوتا من خلفه �قول:

- مرح�ا �ك..
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� المكت�ة الذي هكذا استدار ��عة متأه�ا للقتال مع تن��
قرر الظهور اآلن..

☆ ☆ ☆
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2
� الخامسة

ة �� � .. فقط امرأة مكت�� � لم �كن هناك تن��
ة عليهـا كتب، � ذات شعر أب�ض، تدفع ع��ة صغ�� والخمس��

وقالت:

؟ �
ك مس�� (ب��ام) �م�ا�� .. هل أخ�� - أحس�ك ت�حث ع��

- لم أر أحدا قط.
� هذا فـي �ـوم الجمعة. - إذن ال�د أنه ذهب لب�ته.. ال �دهش��
� ل�ك�س المكت�ة و�قرأ الج��دة.. فهـو الفّراش.. ل�نك

إنه �أ��
تعرف �م أن جرائد الجمعة ه��لة�

- أعتقد أنك أمينة المكت�ة؟ مس (لورتز)؟
.. هذە لعبتك� � - وأنت (سام ب��لز)؟ العقارات والتأم��
� أنك لم تلق أحدنـا.. نـحـن اثنان فقط هنا ألن العمدة قد يؤسف��
� وقت خروج

خفض نفقات المكت�ة.. فقط نص�� ثالثة ��
هم إخالصا. المدارس؛ ألن األطفال هم أهـم عمالئنا وأ���

ح لها مش�لته.. إن خط�ـب الحفل قد حطـم عنقه �دأ ���
وعل�ـه هـو أن �ل�� خط�ـة الروتـاري الل�لـة.. �انت تص�� له
�اهتمام ل�نه لم �ستطع أن يرتاح لها.. �ان هذا غ���ا �ال�س�ة
�س مثلـه يتـعـامل �حرارة (و�ن �ان �سطح�ة) مع �ل � لرجـل �ـ��

الناس.
.. ال �� � � تقوم �االخ�� - كت�ت الخط�ة وقرأتها تلك الفتاة ال��

و...
) ع� ما أظن.. � - (ناعو�� هج��
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- هل تعرفينها؟

- نعم.. تأ�� لتأخذ ال�تب الروما�س�ة من عنـدي.. تقول إنها
ة الوح�دة ألمها ل�ن أعتقد أنها تقرؤها بنفسها.. إنها السكرت��

� تت�لـم عنها.. هنـا و��دو أنها الشا�ة ال��

) لها عينا مـن �قرأ اب�سم لهذە المعلومة.. إن (ناعو��
القصص الروما�س�ة �ا ع� �ل حال.

ّ أن أض�ف لها ) ترى أن الخط�ة جافة وأن ع�� - (ناعو��
ش�ئا من كتاب ما..

- إذن أعتقـد أنـك ت�حـث عـن كـتـاب (رف�ـق الخط�اء)..

- هل ف�ه ن�ات؟
- فقط ۳۰۰ منها..

ثم أمسكت ب�دە تقتادە إ� الخارج، قائلة:

- من هنا �ا (سام).. سوف ت�ت�� مشا�لك حاً�.. فقط آمل
أن تزور مكت�تنـا �ش�ل طب��� �عد هذا من دون حاجة إ�

ة ل�نها ممتازة. � �ل مرة.. إنها صغ��
مش�لة ��

واقتادته إ� القاعة الواسعة ال�ئ��ـة فأضاءت عدة مفاتيح
ل�غمر ضوء مبهج الم�ان.

.. إن الجو �كون كئ��ا من دون أضواء هنا، ل�ن �
- ال تؤاخذ��

العمدة �حدث صخ�ـا حـول ت�لفـة ال�ه��ـاء عندنا.. �مكنك أن
تتخ�ل ذلك.
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� الرفوف عن ال�تـاب.. وقـف (سام) ودخلت لتف�ش ب��
� الصف

� معاقب �� � الصف الرابع.. ص��
شاعرا �أنه ما زال ��

الرابع لذا ال �ستطيع اللعـب مـع أصحا�ه.. األغرب أن المكت�ة
خال�ة تماما.. لم يتوقـع أن تكون مزدحمة ل�نه توقع ع� األقل
أن يرى رجً� ع� المعاش يتصفح ج��دة.. ح�� مس�� (ب�كـام)
قـد ف�غ من الج��دة وعاد للدار.. ألن جرائد الجمعة تكون ه��لة

�ما تعلم.

غ��ب أنه لم �حـب هـذە المرأة اللط�فة قط.. ل�نه �عرف أن
� رآها.. أنت لست مستعدا لتحب أي الس�ب هو الملصقات ال��

� مكت�ة أطفال..
شخص �علق ملصقات كهذە ��

نظر للجـدار فوجـد ع�ـارة مقت�سة من (إمرسون) تقول: لو
أردت أن تـرى ك�ف �عامل الرجل زوجتـه وأطفاله فل�� ك�ف

�عامل كت�ه.

ض أن الرجل �عـامل زوجته لم ترق له الع�ارة ألنه �ان �ف��
وأطفالـه أفضـل قل�ـال مـن ال�تـب.. مهمـا كـان األمر..

هنا عادت مس (لورتز)، وقالت و�� تب�سم:
� وجدت ضالتك. - أعتقد أن��

� الحق�قة لم �حب اب�سامتها، ثم عـرف أن الس�ب هو أن
��

عي�يها ال تب�سمان أ�دا.

، أحدهمـا كـان (رف�ـق الخط�ـاء) واآلخر �ان � وناولتـه كتـاب��
).. ال�تـاب األخـ�ـر قـامت � (أ��� األشعار شعب�ة لدى األم��كي��
�ل) تزعم أنها وضعت أصا�عها � �اخت�ـار أشـعارە امـرأة تدعـى (ه��
� شك، فقالت المرأة:

. نظر لل�تاب �� � ع� ن�ض ح�ـاة األم��كي��
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.. مثً� � - نعم.. ت�دو عت�قة الطراز ل�نها كتب ممتازة صدق��
� الذا�رة ـ فيها فصل صفحة 65 من هذا ال�تاب ـ إن لم تخ��
.. إن � �عنوان (اإللهـام).. وهـو مخصص للخط�ـاء المبتدئ��
ة مـن الشـعر سـوف تلتصق �ذهن الناس ح�� لو مقطوعة صغ��
� الفصل الثالث خطة للحصول ع�

.. سوف تجد �� � �انوا ثمل��
اهتمـام مستمع�ك.. تلي�نهم.. ثم تنع�مهم.. ثم الس�طرة عليهم..

قال (سام) لنفسه: ي�دو هذا كت��ا لتعل�م ز�ر ال�ساء
(الج�جولو).. ل�نه قال لها:

، وهأنذا � - فقط أنا أ�ساءل.. جئت هذە المكت�ة لغرض مع��
�
قد ظفرت �ما أر�د �الض�ط.. �م مرة �مكن أن �حدث هذا ��

� ت��دينها �عنف من الح�اة؟ كـم مـرة ظفرت �قطع اللحم ال��
الجزار؟

- سأعت�� هذە مجاملة..
- إنها كذلك..

- أخ�� أن هـذا لـن �غ�� حق�قـة أنـك مـد�ـن �� �دوالر�ن..

- لماذا؟

- هذە ت�ال�ف استخراج �طاقة استعارة لل��ـار ل�نها صالحة
� س�تا.. هل �� صفقة؟ لمدة ثالثة أعوام.. والتجد�د �خمس��

.. - ت�دو كذلك ��
� من هنا لنن�� اإلجراءات.. - إذن ات�ع��

☆ ☆ ☆
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� طلبتها منه، فقالت له: مأل الب�انات ال��

وجا. � - �ان �جب أن تكون م��
وجا؟� � � لست م�� - ومن قال لك أن��

وجة.. ال يوجد � � غ�� م�� � عرفت بها أن�� - نفس الط��قة ال��
� اإلصبع الثالث األ��� واآلن دوالران من فضلك.

ء �� �
��

ثم استخرجت له �طاقة ذات لون برتقا�� فـاقع ووقعت
�اسـمـهـا تحـت ب�اناتـه.. الحـظ أن اسـمها األول (أرد�ل�ا).. �دا له

اسما جم�ً� وغ�� مألوف.
قالت له، و�� تصور ال�طاقة ع� جهاز الم�كروف�لم:

- �مكنك االحتفاظ �ال�تب ألسب�ع واحد.. ألنهـا مـن قسم
� تطلب (المراجع).. هذا قسم ابتكرته بنف�� لل�تب ال��

� ق�ل السادس من إب��ل. ب�لحاح.. تأ�د من إرجاع ال�تاب��

� وفجأة خ�ل إل�ه أنه يرى ش�ئا عجي�ا.. للحظة �دا �أن عي��
� عي�يها، وقالت

�� � (أورد�ل�ا لورتز) تلمعان.. �أن هناك عملت��
�اسمة:

� أثرك.
�� المكت�ة �� - و�ال اضطررت إلرسال ��

☆ ☆ ☆
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       للحظة تالقت عيناهما فخ�ـل لـ (سام) أنـه �ـرى (أرد�ل�ا
ء جذاب أو ناعم فيها. فكر �

لورتز) الحق�ق�ة، فلم �كن هناك ��
� أن هذە المرأة خطرة ثم اس��عد الفكرة، وقد ف�ها �الجو

��
ال�ئ�ب وتوترە �صدد الخط�ة.

ع� ال�اب قال لها:

� غرفة قراءة
- ثمة ملحوظة �صدد تلك الملصقات المعلقة ��

األطفال..

�� المكت�ة و(سام) الساذج؟ هكذا �سم�ه - آە.. تع�� ��
األطفال ألنه ساذج وركب الس�ارة مع شخص غ��ب.

- هذە الصور.. ت�دو �� مفزعة خاصة حينما يراهـا األطفال..

؟ لست أنت أول من انتقد ل�نها فعالة.. أال ترى هـذا م��
هذە الصور.. لست أول شخص �ـالـغ لـم ينجب أطفاال ي�دى هذا

التعليق.

�انت لهجتها تو� �اللوم.. �أنه حصل ع� ما ي��د ثم قرر
� إدارة المكت�ة..

أن ي�س� �انتقاد ط��قتها ��
أردفت المرأة:

� األطفال من رواد المكت�ة العام - لقد أج��نا استفتاء ب��
.. هـذا جزء مهـم مـن عملنـا.. اتضح أن الف�لم المفضل �

الما��
� شارع إلـم - 5) وأفضل فرقة غنائ�ـة

لدى األطفال هو (�ابوس ��
تدعـى (المسدسـات واألزهار).. أفضل قصة قرءوها كـانت تد�
(أغن�ـة ال�جعة).. قصة مرع�ـة كتبهـا رجـل �د� (رو�رت
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م�امون).. هذە القصـة قرأ الص��ـة كـل �سخة منها ح�� تحولت
� إ� خرقة.. وح�� ال�سخة التـي قمـت بتجل�دها �قها ص��

�ر.. ��
ثم ضمت شفتيها، وقالت:

� شارع إلم).. وال
- عن نف�� لم أر أي جـزء مـن (�ا�ـوس ��

�مكن أن أقرأ قصـة لـ (م�امون) أو (س��فن كينج) أو (ف س
� نعلقهـا تأت�نـا أندروز).. هل تفهـم مـا أرمـي إل�ه؟ الملصقات ال��
ائب.. أي .. وهذا �موله دافعـو ال�� مـن مجمـع المكت�ات القو��

.. � � منك وم��
إنه �أ��

�
�ان (سام) ينقل ساقا �دل ساق.. ومـا كـان ل�حـب أن �م��

ة عن ح��ة االخت�ار، ل�ن ما �ان متأ�دا � لمحا��
الع� �ص��

منه هو أنه �مقـت (أرد�ل�ـا لـورتـز) أ��� فأ��� �ل دق�قة.

- هناك لجنة بها أطفال تختار لنا الملصقات.. هل �دأت
تفهم؟

�� المكت�ة و(سام) الساذج ألنها - نعم. األطفال اختـاروا ��
ملصقات مرع�ة.

- �الض�ط..
صافحها، وقال:

- أرجو أال أ�ـون تجـاوزت حدودي.. أنت لست متضا�قة
. � م��

مدت �دها تلمس �دها، وقالت:
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- ع� اإلطالق..
ثم أشارت ب�صبع مكسوة �الطالء �عنا�ة إ� ال�تـب وقالت:

�� - تذكر.. أسب�ع واحـد �ـا (سام).. ال أحب أن أرسل ��
� أثرك.

المكت�ة ��
واب�سمت..
قال (سام):

- وأنا كذلك ال أحب..
☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث
خط�ة (سام)
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1
( � �ان نجاح الخط�ة ساحقا.. لقـد �ـدأ ب�حدى قصـص (التلي��
� كتاب (رفيق الخط�اء).. و�ان قد اختـار قصـة عـن ب�ـع طعـام

��
ة.. وأن� مجمـد لإلسك�مو.. ثـم ألـقـى مقطوعة شع��ة قص��

�المه قائً�:

ة مثل � �لدة صغ��
- حاولت أن أعط��م �عض أس�اب عم�� ��

ي� (جانكشـان).. فإن لم تقنعكـم فـأنـا فـي مش�لة ك��

.. وكـان دوت ضح�ات من القلوب مع رائحة أ�خرة ال��س��
عرقه �س�ل �غزارة ل�نـه �شعر �الرضا عن نفسـه و�ـدأ �عتقد أنه
قد ينجـو مـن هذا.. لم ين�ف أحد ولم �لق أحدهم �طعامه..

هناك ص�حة استهجان واحدة، ل�نها �انت حم�دة..
قال لهم:

� المدن ت�يع أش�اءها
ي �� � أن المتاجر ال���

- ال شك ��
�أسعار أرخص منـا.. �ـل �منحونـك م�انـا مجان�ا توقف ف�ه

س�ارتك.. ل�ـن هنـاك شاعرا �د� (ما��ل سب��) قال:
. � هذا العالم �� ما له مع��

�ة �� فقـط اللمسـة ال���
لمسة �دك أو �دي..

إنها أ��� أهم�ة للقلب المرتجف من المأوى والطعـام
اب. وال��

� ال �دوم إال يوما. ألن المـأوى يزول م�� انتهت الل�لـة.. والخـ��
� روحك لأل�د..

�� � ل�ن لمسة ال�د تغ��
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فما أن انت� ح�� كـان التصف�ـق �صـم اآلذان.. وراح يتعا�..
قال لنفسه إنـه مـا شـ��وە.. �انوا س�صفقون بنفس الط��قة لو
ء سخ�ف.. فجأة� رأي الناس ينهضون، فقال لنفسه �

قلت أي ��
إنهم متلهفون ع� االن�اف، ل�نه رأى (ك��ــــج) �شـ�ـر لـه
� لهم.. نهض �المذهول غ�� مصدق ففـهـم.. ي��د منه أن ينح��

فوجدهم �صفقون له فعً�.

وهتف (ك��ــــج) وهو �حرك �دي (سام) �المضخة ألع�
وأسفل.

- هذا عظ�م.. لو عرفت منذ ال�دا�ة أنك موهوب هكذا
لحجزت لك الدور األول.. مـن أ�ـن �سخت هذە الخط�ة؟

. �
- لم أ�سخها.. إنها من تأل���

�
راح الجميع �صافحونـه ح�� شـعر �أنـه الطلم�ـة الوح�دة ��

� موسم الجفاف.
المدينة ��

� � � منذ عام�� � هذا النادي اللع��
- أفضل خط�ة سمعتها ��

☆ ☆ ☆
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2
� الص�اح عاد لعالم األح�اء �معدة متقلصة من فرط

��
اب.. لقد فتح �اب ب�ته �معجزة؛ ألنه وجد �دال من مفتاح ال��
واحد وقفل واحد ثالثة مفاتيح وأر�عة أقفـال.. وقد ن�ع ث�ا�ه

ء.. �
� الفراش غ�� عالم �أي ��

وارت�� ��

� الحمام تحت الدش ال�ـارد، ثم ارتـدي ث�ا�ه.. وأدار
وقف ��

� ال�دا�ة جاء صوت امرأة.. أين
�ط آلة الرد ع� الم�المات. �� ��

سمعه من ق�ل؟
- أهال �ا سام.. سمعت خطبتـك و�انت رائعة.. أنا فخور �ك.

؟ ال لقد �انت تلك المرأة (لورتز).. ك�ف حصلت ع� رق��
� �طاقة استعارة المكت�ة..

�د أنه كت�ه ��
- تأ�د من إعادة ال�تب ق�ل السادس من إب��ل.

ثم انتهت الم�المة.
قال (سام):

- أنت إ�سانة ك��ــهة.
� المقدد. ثم اتجه للمطبخ ل�عد لنفسه �عض الخ��

) �عد أسب�ع ناولهـا مظروفا سم��ا عندما عادت (ناعو��
�ن دوالرا.. نظرت له فتحته فوجدت �طاقة شكر مع ع��

م�سائلة، فقال:

- هذا ع� س��ل الشكر.. أنت من أعطـانـي فكـرة الذهاب
� ناجحة �حق.. للمكت�ة.. و�فضلك �انت خطب��
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اجع: قالت، و�� تنظر لل�ـاب لتتـأ�د مـن أن بوسعها ال��
. - أنا ال أر�د هذا.. لقد �ان ذلك عم��

� � �مائ�� � وكت�ت وثائق تأم�� ل�� � � �عت م�� � أن�� - أال تفهم��
دوالر منذ ألق�ت هذە الخط�ة اللعينة؟ لو لم تأخذي هذا

� أتعس حال.
الم�لغ ل�ت ��

كـان قـد حـاول التقرب لها عام 1988 ل�نها أفلتـت من
اعة وحنكة.. قالت إن الس�ب ل�س أنه ال يروق لها، عروضه ب��
� أي وقت.. �عض

ول�ن ألنها ال تتصور أ�ة عالقة ب�نهما ��
. � .. صدق�� حها �ـا (سـام) ل�ن ل�س بوس�� األش�اء ال �مكن ��

ض�ه، ل�ن شعر �أنها م�ورة، وقالت هكذا أخذت الم�لغ ل��
له:

�
- ل�كن.. اآلن وقد أخـذت المـال فهل �مكننا أن نت�لـم ��

موض�ع آخر؟
عقـد �د�ـه خلف رأسه ونظر إ� السقف مفكـرا، وقال:

� هذە الخط�ة
- إنه الحظ.. ح�ـن طلـب منـي (ك��ــــج) أن أل��

كنت ع� وشك قتله.
قالت:

حت عل�ك ز�ارة - أنت أسعد حظا مما تظن.. عندما اق��
المكت�ة �س�ت أنها تغلـق ع� الجمعة.. ل�نـك وجدتها

مفتوحة.. ال �د أن مس�� (برا�س) �ان �طالع ج��دته هناك.
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� (ب��ام).. الفراش الذي يهوي - (برا�س)؟ ال �د أنك تعن��
قراءة الصحف؟

نظرت له، وقالت:

.. أنا فعً� � - (ب��ام) الوح�د الذي أعرفه مات منذ عام��
� المكت�ة. أتحدث عن مس�� (برا�س) أم��

� منتصف
- لم أر إال مس (لورتز).. وهـي امـرأة ممتلئة ��

العمر.
، وقالت: � نظرت له نظرة ذات مع��
- مس (لورتز)؟ هذا غ��ب.. إنها...

، ل�ن الحظ �لعـب ألعا�ا ت ال�ث�� لو أنها أ�ملت �المها لغ��
� هذە اللحظة �الذات دق

غ���ة.. هذا ما فكر ف�ـه ف�ما �عد.. ف��
جرس الهاتف..

�
ت إ�فرسون) األب الرو�� ل�ـل رجـال القانون �� �ان هذا (ب��

ى.. المركز � ك�� �لدة (جانكشان).. �ان يتحدث عن صفقة تأم��
� �دايته، ل�نك تعرف إ� أي حد

� الجد�د الذي ما زال �� الط��
�مكن أن ي�سع..

ء عن �
) �ان قد ��� �ل �� � عاد لـ (ناعو�� هكذا ح��

(لورتز).. هـذە الصفقـة ضخمـة، و�مكـن أن تضعه خلف عجلة
� �حلم بها. ق�ادة المرس�دس ال��

) تعرف ج�ـدا مـن هـي (أرد�ل�ـا لورتز) وقد �انت (ناعو��
حس�ت (سام) �عرف كذلك.. لقـد كـانت المرأة صاح�ة أسوأ
�ن عاما.. ر�ما منذ الحرب العالم�ة � (جانكشان) منذ ع��

قصة ��
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الثان�ة.. حينمـا عـاد الف�� (موج�س) إ� دارە من المح�ط
الهادي، وقتـل أ�ته ق�ل أن �صوب السالح إ� رأسه و�فجرە..
).. ولـم تعرف أن لقـد فعلها (إ�ـرا موج�س) ق�ل ع� (ناعو��

قض�ة (أرد�ل�ا) حدثت ق�ل قدوم (سام) إلـي ال�لدة.

لقد �س�ت األمر وراحت تفكـر مـا إذا �انت س�تناول (الزان�ا)
أم شواء ع� العشاء.. وهكذا راح (سام) �م�� عليها الخطا�ات
� ثم دعاها إ� الغداء فرفضت؛ ألنها �جب أن تعـود ألمها ال��

�دأت صحتهـا تتدهور هذە األ�ام.. هكـذا لـم يت�لـم أحـد عن
(أرد�ل�ا) ذلـك اليوم..

☆ ☆ ☆
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الفصل الرابع
ال�تب المفقودة
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1
� أ�ام السـ�ت

ما �ان (سام) من هواة وج�ة اإلفطار، غ�� أنه ��
، ف�س��قظ متأخرا � مـن ح�ـن آلخـر كـان �شـت�� أن �غـ�� الروت��
ثم يتجه إ� مطعم (ما�ينـا) ل�ح�� ب�فطـار دسـم مـن اللحـم
� بتقل�ب

والب�ـض ب�نمـا �قـرأ الصح�فة.. �قرؤها فعال وال �كت��
صفحاتها..

.. السابع من إب��ل.. � الص�اح التا��
�� � وقد اتبع هذا الروت��

�ان الجو صحوا رائقا �مثل �دقة �دا�ة ال��يع.

�ان قد ف�غ من اإلفطـار وعـاد إ� دارە ل�جـد أن هنـاك رسائل
�ط فسـمـع صـوت ع� آلـة الـرد ع� الم�المـات.. أدار ال��

(أرد�ل�ـا) الـذي ال �مكـن أن تخطئه، �قول:

� - (سام).. لقد خاب أم�� ف�ك.. لم ترجع ال�تب ال��
استعرتها�

- اللعنـة�
ە ط�لة األسب�ع و�تواثب ع� لسانه.. ء �ح�� �

�ان هناك ��
ال�تب.. ال �د أنها وجدتـه ذلك الجلف الفظ الذي أرادته أن
�كون.. هو يتحذلق و�صدر أح�امـه حول أ�ة صور تصلح
لمكت�ة الطفل وأيهـا ال �صلح.. المهم اآلن أن �عرف إن �انت قد
وضعت لسانها السل�ط ع� آلة الرد أم أنها تؤجل هذا ح�� تراە

وجها لوجه.
- لقد توقعت ما هو أفضل من ناحيتك �ا (سام)..
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� �د�ـه وأذناە � الدار وحدە ولفافة التبغ ب��
وجد أنه واقف ��

.. من جد�د �
� الصف الرا�ـع االبتدا��

محمرتـان.. لقـد عـاد ص��ا ��
عاد صوت المرأة:

.. فقط � ة ح�� يوم اإلثن�� - لقد قررت أن أمدد لك الف��
�� المكت�ة �ا (سام).. .. وتذكر �� � تجنب إغضا��

قال لها:

�
�� - قد�مة �ا صغ��

ل�ن الم�المة �انت قد انتهت وكذلك انغلـق جـهـاز
ال�سج�ل..

☆ ☆ ☆
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2
أشعل (سام) لفافة تبغ وراح �فكر.. ر�مـا ي�ـدو ت�فه أقرب
، ل�نه س�ن�� مش�لته مع مس (لورتز) �اإلضافة إ� أنه � إ� الج��

�حمل عدالة ال �أس بها.
ء مع (أرد�ل�ا).. �

) وعل�ه أن �فعل ذات ال�� لقد �افـأ (ناعو��
� دف�� أوراقه:

جلس إ� مكت�ه و�دأ �كتب ��

ع��زي مس (لورتز)

.. هـذ اعتذار صادق ألن � أعتذر عـن تـأخ�� إعـادة ال�تـاب��
، أرجـو قبول هذا � � إعداد خطا��

ال�تب �انت ذات نفع عظ�م ��
. �

ا عن امتنا�� � تعب��
، وال�ا�� � الم�لغ تع��ضا عن تأخ�� ال�تاب��

سام ب��لز.
 

 

 

 

 

 

� المكت�ـة) ثـم عدل عن هذا ) إ� (كتـا�� � كـاد �عـّدل (ال�تـاب��
ألن المرأة تت�ف �ط��قة (أنـا الدولة والدولة أنا) ح�� لو �انت
�ن دوالرا من حافظته الدولة �� المكت�ة.. وضع ورقة �ع��
ها وث�تهـا �د�ـوس إ� الورقة.. ثم راح �فكر.. ع� األرجح ستعت��

رشوة وتجـن..
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ع�� �ل حال لن �قدم لها المال شخص�ا ألنها ستكون حـادة
� ب��اط مطـا�� و�ضـع المذكرة والمال معه.. س�حزم ال�تـاب��
� ال�لدة دون أن �ح�� برؤ�ة (أرد�ل�ـا)

ب�نهما.. إن له ستة أعوام ��
ء مـن الحظ أال يراها ستة أعوام أخري. �

لذا �مكن ���

� المكتب.. دخل
.. هما ل�سا �� � راح ي�حث عن ال�تاب��

��� ف�ديو ومظروفا.. المطبخ فوجد ��
راح �حك رأسه م�سائً�..

� فلم �جدهما.. اآلن �دأ �شعر �شعور
صعد إ� الطابق الثا��

� للغا�ة.. س��
☆ ☆ ☆

 

 

 



6599

3
.. لقد �

� الحر�� عندما جاءت الثالثة ع�ا �ان �غ�� �المع��
� يوم س�ت

� الب�ت ح�� ال�رار.. وهو ذا قـد أم��
ف�ش �ل ركن ��

� �ـال جـدوى. تذكر أمه عندما �انت جم�ل ي�حث عـن كتـاب��
ء فال تقلب الم�ان �حثا �

تقول له: لو عجزت عن العثور ع� ��
عنه.. اجلس وفكر.

... لقد �ط الذك��ات منذ استعار ال�تاب ح�� جع �� راح �س��
�
و�� ا بي�� � � الط��ق ع�ج ع� (سام) ل�أ�ل بي��

عاد إ� المكتب و��
.. � ة �ع�ـش الغراب أ�لها ع� مكت�ه وهو يتصفح ال�تاب�� وفط��
� عاد ا ع� ال�تاب.. وح�� � ء من البي�� �

وراح �حاول أال �سقط ��
.. ثم جاء (ك��ــــج) � لدارە مساًء أخذ معه الخط�ة ال ال�تاب��

ليوصله إ� ومن الحفل..

� دوار الخمر Hangover.. لـم �ذهب
الس�ت ضاع �له ��

� تلقـى م�المات للمكتـب �ـوم األحد.. هذا مؤكـد.. يوم اإلثن��
� غادر المكتـب �ان �حمل حقي�ة هاتف�ة �� �دا�ة نجاحاته وح��

� األخرى.. �ان ينوي إعادتها لوال أن تل��
� �د وال�تب ��

أوراقه ��
� ز�ارة.. عندما

دعوة عشاء من صديق ألن ابنة أخ�ه �انت ��
ة يتحول �ل إ�سان إ� خاط�ة.. عندما � �لدة صغ��

تكون ع��ا ��
ء عن ال�تب.. �

عـاد لب�ته �ان قد ��� �ل ��

� �شعر بها الناس عندما شعر �موجة أمل عابرة �ال��
ء �اف�ة �� يوجد.. ر�ما تركت �

� ال��
�عتقدون أن رغبتهم ��

� الس�ارة.. ل�ن ال.. اآلن �ذكر أنه فتح �اب شقته و�انت
ال�تب ��

� الخ�ال ذلك الصنـدوق مـن الـورق � �دە.. ثم رأي �ع��
ال�تب ��

ك ف�ه المخلفات.. المقـوي فـي المط�ـخ.. الصندوق الذي ي��



6600

� تنظف الب�ـت ز) ال�� اتجه للهاتف وطلب (ماري فاس��
ص�اح �ل ثالثاء.. �انت من األشخاص المذعور�ن الذين

ا. يتوقعون ال�� دوما م�� طلبتهم هاتف��

- هل ثمة خطأ �ا (سام)؟

� تلك الش�طانة � س��حث ع�� نعم.. نعم.. �عد ص�اح اإلثن��
.. � المكت�ة. غال�ا حاملة صلي�ا ومجموعة مسام��

� تعمل �� ال��

- ال ال يوجد خطأ. فقط كنت أ�حث عن مجموعة من
األوراق الناقصة.. وحس�ت أن (د�ف) أخذها.

� تلك العل�ة
كه �� ء ت�� �

- أنت تعرف أنـه �ـأخذ �ل ��
ء خطأ؟ أنت لم �سأل �

المصنوعة من ورق مقوي.. هل هناك ��
عن هذا الصندوق قط.

استغرق ال�ث�� من الوقت ل�قنع المرأة أنه ال توجد �ارثة
� النها�ة وضع السماعة وجلـس منهارا.

هنالك.. و��

(د�ف) قد جاء لجمـع الصحف القد�مـة كعادته أول أسب�ع
� دون أن �عرف. �مكنه أن من �ل شهر، و��دو أنه أخـذ ال�تـاب��
يتخ�ل ما حدث لهما اآلن.. لقد صارا ورق ط�اعـة تـم تدو�ـرە.. إن
(د�ـف) كـان مدمنـا لل�حول.. ولما لـم �ستطع الحفاظ ع�
� جمع مخلفات الناس.. �خلصهم من

وظ�فة، راح �عمل ��
الصحف القد�مة. ثم �حملها إ� مركز إعادة تدو�ر المخلفـات

الذي �سكن �جوارە مع دستة ممن هم مثله..
ظل للحظات �فكر.. ثم نهض متجها إ� س�ارته..

☆ ☆ ☆
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الفصل الخامس
شارع الزاو�ة
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1
ال�د أن نوا�ا من كتب الالفتة �انت طي�ة ل�ن هجاءە �ان

س�ئا.. �انت الالفتة المث�تة جوار السكة الحد�د�ـة تقـول:

شارع الزاو�ة. ولما لم تكن هناك زوا�ـا ع� ط��ـق السكة
: شارع المالئكة.. � الحد�د�ة، فقد قدر أن �اتب الالفتة كـان �ع��
� �عود � لفظة angel و angle.. �ان هذا المب�� وقد خلط ب��

� (جانكشـان).. لقد أز�لت أ���
أل�ام �انت هناك سكة حد�د�ة ��

القض�ـان وتـم فـك التح��الت ب�د الناس الذين صار هذا
مأواهم..

�
وصل هناك ع�ا و�ان �س�م خف�ف ي�عث الرجفة ��

� تحمل اسم أوصاله.. ومـن �ع�د �سمع صوت ��ر الالفتة ال��
دين فقد كـان أب�ض � لألمام والخلف. أمـا ملجأ الم�� المدينة ته��

اللون ف�مـا سـبق ل�نه اآلن صار رماد�ا.

�ان حظه سع�دا إذ وجد (د�ف).. �ان �جلس هنـاك مع
ة من الورق المقوي، � �حـاوالن أن يرسما ع� قطع كب�� صد�ق��
� الحضانة �حـاوالن رسم شجرة �� �ظفرا

و�أنهما تلم�ذان ��
بنجمة من المعلمة.

- مرح�ا (د�ف)..

نظر (د�ف) ألع� ورسم اب�سامة أظهرت مـا �قـي من
أسنانه، ثم هتف:

- مرح�ا مس�� (ب��لز).. ه�ه �ا رفاق� رحبوا �المس�� (ب��لز)..
إنه محام�
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- هل معك ر�ــع؟
: � قال (سام) وهو ينظر إ� الرجل��
� الحق�قة أنا أتاجر �العقارات..

�� -

نم �أغن�ـة �ذيئـة فتجاهلـه (سام) وسأل �ن ي�� راح أحـد السك��
.. � (د�ف) عن ال�تاب��

� - أنا آسف.. لم أر أ�ة كتب.. صدق��
- أنا أصدقك �ا (د�ف)..

� نادي الروتـاري
فكر (سام) ف�ما إذا �ان هؤالء القوم ��

�عرفـون بوجـود مخلوقات كهـذە؟ �عرفـون بوجـود (شارع
الزاو�ة)؟ وماذا �قول الشاعر (سب�� ما��ل) الذي اقت�س منه
� �ة ال�� القص�دة لو رأي هؤالء؟ هـل كـان يت�لـم عن (اللمسة ال���

� العالم)؟
ء �� �

�� أهم ��

� لمركز إعادة تدو�ر المخلفات؟ - هل أخذت األوراق من بي��
- نعم س�دي.

� يرسم عليها فرأي (سام) صورة وأدار (د�ف) الورقة ال��
المرأة تمسك �قطعة دجاج محمر.. من الغ��ب أنها �انت صورة
ج�دة.. هذا الرجل �ملك الموه�ـة �ال شك.. وتحت الصورة
� عشاء ال�ن�سة المنهج�ة من أجل الذين ال مأوي

كتب (شارك ��
لهم)..

قال (د�ف) مف�ا:
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� أر�� أ�اد�م�ة فنون
� نلت منحة �املة للدراسة �� � ش�ا��

�� -
� األول.. إنها الخمر.. هكذا �ت

� ص��
� رس�ت �� � فر�سا.. ل���

��
ضائعا �ال أمل وال ب�ت.

- هل هذە المرأة حق�ق�ة؟
ا�سعت اب�سامة (د�ف)، وقال:

- هذە (سارة).. فتـاة ممتازة.. لوالها ألغلـق هذا الم�ان منذ
خمسة أعوام.. إنهـا تجـد المـال الـذي �منعهم من هدم هذا
عون �المال (مالئكة) ل�نها �� .. إنها تطلـق ع� مـن يت�� � المب��

.. وقد سمينا الشارع تك��ما لها.. �
المالك الحق���

ثم دخـل مـع رف�ق�ه إ� البنا�ة المتهدمة لمشاهدة حلقة
..(Star trek رحلة النجم)

☆ ☆ ☆
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2
�اد (سام) �صل لس�ارته.. ثم قرر أن �عود إ� مركز إعادة
� ع�� األرض العش��ة وهو يرقب قطارات

تدو�ر المخلفات. م��
ال�ضاعة ت�تعد متجهة نحو (أوماها).. كـان مـرأى قطارات
ال�ضاعـة �شعرە �الوحشـة ط�لـة ح�اته لس�ب ال �عرفه.. ل�نه

.. اآلن �شعر بوحدة أ���

�ان الم�ان مغلقا فقرر العـودة لس�ارته عندمـا وجـد ش�ئا
� �لتقطه فوجـدە غـالف كتاب (أ��� مألوفا ع� األرض. انح��

القصائد شعب�ة لدي األم��كي�ـن).. وعل�ـه خاتم المكت�ة.. هذا
� الصندوق، ثم ��� أمرە

هو ما حدث.. لقد وضع ال�تـاب ��
ووضع عل�ه ال�ث�� من الصحـف.. جاء (د�ف) ونقل الصندوق

إ� هنا.. وهكذا لم يبق من ال�تاب إال هذا الغالف..

ة �جب أل�� �الـغـالف ع� األرض.. اآلن لد�ـه مهمـة عس��
الق�ام بها.. هناك غراب �جب أن �لتهمـه للعشاء�

☆ ☆ ☆
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الفصل السادس
المكت�ـة
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1
� ط��قه للمكت�ة تذكر حق�قة لم �فكر فيها مـن ق�ـل.. لقد

��
� وفقدهمـا.. كـل مـا عل�ـه هـو دفـع ثمنهما.. وخطر استعار كتـاب��
� الصف الرابع

�� � � جعله �فكر كص��
له أن (أرد�ل�ا) نجحت ��

� كتا�ا فإنه ين�مش ع� نفسه أ��� مما توقـع.. عندمـا �فقـد الص��
�� مكت�ـة.. هو شخص �� المكت�ة.. ال يوجد �� خوفا من ��
� أهم�ة

وقراط�ة ت�الغ �� �الغ و�عرف هذا.. ال يوجد إال موظفة ب��
ائب مثلـه هـم ال�لب الذي يهز نفسها وت�� أن داف�� ال��

الذ�ل ال العكس..
� منتصف المسافة..

�ان متجها نحو المكت�ة عندما توقف ��
� �انت تلتهـم الدجاج و�دت لقد زارته رؤ�ا معينة.. تلك المرأة ال��

..( � � الصورة التـي رسمها (د�ف).. إنها (ناعو�� ه�ج��
مألوفة ��

☆ ☆ ☆
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2
، � � جلدي�� علـي �ـاب المكت�ـة مـر �فت��ـن �ل�سـان جـا�يت��

ولحق �ال�اب ق�ل أن ينغلق..

� دخل الردهة، ف�ان أول مـا أثـار دهشـته أن تلـك اللوحة ال��
تقول: (الصمـت) قد اختفـت وصـارت م�انها صورة لـ (توماس
ج�فرسون) مع ع�ـارة لـه تقول: ال أستطيع الح�اة من دون

كتب..

ّ انط�اعه عن المكت�ة �ال�امل.. هذە الع�ارة تمنحك هذا غ��
قب وال�ور.. �شعرك �ما �شـعر �ه الجائع عندما نوعا من ال��

�صل الطعام.
فجأة تصلب (سام)، وقد رأي ما رآە..

ات.. �انت اإلضاءة ساطعة.. ل�ن هذا �ان جزءا مـن التغي��
إن السقف منخفض ولم تعد هنـاك تلـك الساللم الشـامخة
المتحركة.. المجـالت موضوعـة �ط��قة مغ��ة ع� منضدة
جم�لة الش�ل.. اختفـت الفتة: (اإلعارة س�عة أ�ام فقط) لتحل
م�انهـا الفتـة تقول: (اقرأ ال�تب األفضل مب�عا لتظفر �المتعة)..

اختفت النوافذ العل��ة وحل محلهـا سـقف مـودرن معلق..

راح النـاس ينظـرون لـ (سـام) فـي حـ�ـرة و�عضهم ضحك خف�ة..
� ذهول

ء ألنـه كـان ينظر للسقف �� �
ل�ن (سام) لم �شعر ���

ح�ث وقـف وسـط القاعة الرئ�سة..
مـاذا فـي ذلـك؟ لقد رك�ـوا سـقفا متحركـا وأجـروا تجد�دات..
المرأة لم تقل هذا.. ل�ـن لمـاذا تقـول لـك؟ أنت لست عم�ال
ات مهما أو منتظما.. ل�ـن برغـم هـذا ال �صدق أن �ل هذە التغي��
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� هذا لثان�ة ثـم
� المكت�ة الخطأ� فكر ��

� أسب�ع.. أنت ��
تمت ��

تراجـع كـمـا يثـب القط فـوق ظـل.. ال �مكن أن �ش�د ال�لدة
.. دعك من أنه لن �ضل الط��ق. � مكت�ت��

� المكت�ة كف عما �قوم �ه وراح
هنا فطن إ� أن �ل واحد ��

ينظر له.. هكذا اتجه لرف المجالت وانت�� عددا من (أم���ا
اليوم) وراح �قلب ف�ه �اهتمام مفتعل.

عندمـا �س�ه النـاس تـرك المجلـة واتجـه إ� قسـم األطفال..
� لحظـة رعبهـا، �ـل

ع� ال�اب لم �جد (ذات الرداء األحمر) ��
� بركة

وجـد أوالد أخـي (دونالد دك) �المايوهات �س�حون ��
كتب.

� � ركن المكـان وجد ف��
.. و�� ء تغ�� �

�الداخل وجد أن �ل ��
وفتاة من طل�ة ال�ل�ات ينظران له �دهشة. قال لنفسه: كن
حذرا.. ال.. كن طب�ع�ا.. لقـد �ـدأ الجميع ينظر له اآلن �اعت�ارە

نصف مجنون..
� أدب:

هكذا سألهما ��
- أنا أ�حث عن أمينة المكت�ة..

� هنا مساء الس�ت.
- لألسف مس�� (برا�س) ال �أ��

) من ق�ل، فعاد �سأل: تذكر ما قالته (ناعو��
- أ�حث عمن تد�� مس (أرد�ل�ا لورتز)..

� أدب:
قالت الفتاة ��

- ال�د أنك ع� خطأ.. ال أحد هنا �د�� (لورد)..
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- (لورتز)..

� أن �� ع� أنه قا�لهـا
�دت عليهما الدهشة، و�ان يرغب ��
هنـا منـذ ثمان�ة أ�ام، ل�نه عدل عن هذا.

هكذا رسم اب�سامة ع� شفت�ه، وقال:
� أمر بيوم من تلك األ�ام. .. إن�� �

سامحا��
- �الفعل..

� مجنونا.. ل�ـن هـل تعرف؟ قالتها الفتاة ففكر: إنها تحسب��
أنا ال ألومها ع� ذلك.

قال �اسما:
- أنا (سام ب��لز)..

ومد �دە �صافحهما فمدت الفتاة �دها له، وقالت:

�جان).. وهذا (توم ستانفود).. أنا و(توم) ندرس - (س�ث�ا ب��
� �ل�ـة (شا�لتون).. أنا أعمل هنا منذ ثالثة مواسم دراس�ة.

��

- وهذا السقف المعلق هنا منذ زمن؟
- ال أعرف أن هذا اسمه.. ل�ن.. نعم.. هو هنا منذ أت�ت أنا..

: � هنا قال الف��
� لتقا�ل مس�� � �ـوم اإلثن��

- نحن نغلق غدا.. �مكنك أن تأ��
(برا�س).

- �الفعل سأفعل هذا..
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- كنا نتم�� لو �ستطيع مساعدتك..
- أنا أ�ضا تمن�ت هذا..

☆ ☆ ☆
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3
�ان �خ�� ح�� ركب الس�ارة.. هنـا تخلـت عنـه كـل عضالته
واضطر للتمسك �سقف الس�ارة �� ال �سقط ع� األرض..
وتهالك خلف عجلة الق�ادة وراح ي�نفس �صع��ة متوقعا أن
.. مـاذا �حدث هنـا؟ �شـعر �أنـه فـي حلقـة مـن �فقد الو��
لنج Serling) القد�م (منطقة الشفق).. ل�ن مسلسل (رود سـ��

الغموض �فقـد أ�ة متعة له عندما يتعلق األمر �ك.

ء ي�دو �
الناس تدخـل وتخـ�ج إ� ومـن المكت�ـة وكـل ��

ا. طب�ع��

� ضوء الشمس ستجد منطقا لهذا
ا �� .. غد� كف عن التفك��

� األمر ط�لة الل�ل..
�له.. أدار محـرك الس�ارة ل�نـه ظـل �ـفكـر ��

 

☆ ☆ ☆
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الفصل السابع
أهـوال الل�ـل
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1
وقف مذعورا أمـام جـهـاز الرد ع� الم�المـات هناك م�المة
.. � مسجلة فهل �� منها؟ من الصف الرابع إ� مس�ش�� المجان��
�ط فسمع (جو هذا هو ط��قـه.. تمـالك أعصا�ه وأدار ال��
المدهش) �شكرە ع� ق�امه �الخط�ة �دال منه، و�خ�ـرە أن عنقه

التوى ولم يهشم.. ثم يهد�ه مجموعة من التذا�ر المجان�ة.

� �ط وهذا �ع�� مع�� هذا أن م�المـة (جو) قد مسحت ال��
.. ل�ن ماذا عن أن آخر أثر ي��ت أن المرأة موجـودة قـد اخت��
�ارن�ه المكت�ة؟ أال �حمل توقيع المرأة؟ هنا تذكر أنه لن �جدە

� كتاب (أ��� القصائد شعب�ة).
ألنه �ان قد وضعه ��

ا فلسوف �حدث هذا.. هو لم �جن.. ل�ن لو لم �جد تفس��
هكذا جلس ووضع �دە ع� رأسه.. وشعر ب�دا�ات الصداع..

☆ ☆ ☆
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� أن ت��ل

�ان �سخن ع� الموقد عل�ة من الحساء أمً� ��
..( � ).. (ه�ج�� � الصداع عنه، عندما خطرت �ذهنه (ناعو�� ه�ج��
� رسمها (د�ف).. و�ساءل عما إذا � �ش�ه اللوحة ال�� الفتاة ال��

�انت لـهـا ح�ـاة ��ة تحت اسم (سارة)..

) �ـدا أنها تعرف (أرد�ل�ا).. لقـد �ـدأت ال�الم عنها (ناعو��
� رأسه

عندما دق جرس الهاتف.. هذا مؤكد.. هناك ثقب ��
� ف�ه أش�اء وت�تظر ح�� �سمع صوت الـ

�مكنك أن تل��
(س�الش)..

حاول االتصال بها ل�ن أمها غ�� الودود قالت له إنها
ك مذكرات لها � ال�ن�سة غدا.. ال ت��

�الخارج.. و�نها ستكون ��
� سأنام اآلن وال أستطيع ال�تـا�ة �س�ب التهاب المفاصل..

أل��

تناول الحساء ثم قرر أن ينام.. كـان �حاجة إ� رحلة لعالم
ال�س�ان.

ل�ن النوم لـم �ـأت.. كـان �شعر �أنه موشك ع� فقدان
� الس�نما رجً�

عقله، وقد أثارت هذە النقطة رع�ه.. �ان �ـرى ��
� سأفقد عق�� : ي�دو أن�� �مسك برأسه، و�قول للطب�ب النف��
� �ا دكتور.. هكذا �ان �حسب فقدان العقل والصداع ش�ئ��

.. � متقار���

لم �كن األمر كذلك.. �ل هو أقرب إ� أن تمـد �ـدك لتهرش
جزءا من جسمك فتجـد �دال منه ورما �طان�ا ضخما.

� تحسن ء.. موض�ع (سارة) ال�� �
� �ل ��

لقد �دأ �شك ��
� أعماله..

).. النمـو المذهل �� � الحق�قة (ناعو��
للمنبوذين و�� ��
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� �
هل �ل هذە تهيؤات؟�

�
.. لقـد راح �فكر �� �عد منتصف الل�ل ساءت األمـور أ���

� الخزانة أو تحت الفراش.. رآها
(أرد�ل�ا لورتز).. يتصورها ��

تضحـك فـي الظـالم وشـعرها مفكوك حول كتفيهـا �أنـه جمـة
مفزعـة.. تمـد �دهـا ط��لة األظفـار نـحـوە.. تصور ك�ف ستص��

) لو أنها �دأت تهمس له.. عظامـه (ج���

�� أنت أضعت ال�تب �ا (سام) فلم �عد لـدي إال ��
المكت�ة.

ء المص�اح �جوار �
هنا صار النوم مستح�ال.. مد �دە ���

الفراش.

ال تقلق.. فلـن تل�ث أن تـري شـر�� المكت�ـة.. ور�مـا الوحش
� الهلوسة �ال�س�ة

(جورجـو) كذلك.. لـم ال؟؟ ال توجـد مشا�ل ��
لشخص تخ�ل ز�ارة �املـة للمكت�ة ومقا�لة مع امرأة ال وجود

لها.

�حث عن أقراص منوم فلم �جد لذا قرر أن يرتجل.. سخن
� ع� الموقـد ثـم ص�ـه فـي كـأس وأضـاف له �عض �عـض الل��
� األفالم. ذاق رشـفـة مـن السـائل ال���ـه ثـم

اندي �مـا رأي �� ال��
ألقـاە فـي الحـوض.. الساعة الواحـدة صـ�احا.. مـا زال الوقـت
�� طـ��ً� ح�� الص�اح.. وقـت ط��ـل مـن تـخ�ـل (أرد�ل�ـا) و��

� ب�ـن أسنانهما.. أو سهام.. المكت�ـة ي�سلقان الـدرج والسـ�ا���
سهام ط��لـة سـود.. لمـاذا سهام؟ ال �عرف..

قال لنفسه إنه ال ي��د أن �عرف.. وعاد للفراش.
☆ ☆ ☆
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3
ترك المص�اح مضاء ف�دد هذا �عض مخاوفه.. وقدر أنه قد

ا. ينام ق�ل أن �ف�� ال�ون أخ��

ال �د أن ش�ئا مما رآە حدث فعً�.. ل�ست �لها هالوس ما لم
� زنزانة

، أل�س القم�ص وأرقد �� � � مس�ش�� المجان��
أ�ن اآلن ��

. �
� فرا��

� هنا �� م�طنة، وأتخ�ل أن��

�
� هذا أن هناك آخ��ن �� ) سمعت عن (لورتز).. مع�� (ناعو��

� (شا�لتون) ول�ن ك�ار
ال�لدة سمعوا عنها.. ل�س الطل�ة ��

. � المواطن��
عند هذە النقطة ع�� الحاجز الواهـي ب�ـن النـوم والصحوة..

� ال�واب�س.
وغرق ��

�ع أغط�ة � العرق وقـد ان��
عندمـا صـحـا مـن النـوم كـان غارقا ��

الفراش جم�عا من موضعهـا.. وكـانت الساعة جوار الفراش تقول
� حاجته..

45: 5.. كـان رأسه يؤلمـه �شدة.. نهض للحمام وق��
ثم عاد للفراش ورقد �انتظار انتهاء تأث�� ال�ابوس.

☆ ☆ ☆
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الفصل الثامن
شارع الزاو�ـة



6620

1
ة.. ولم يندهش � منتصف الثان�ة ع��

وصل لشارع الزاو�ة ��
) الدا�سون الزرقاء تقف هناك. وقف خلفها لرؤ�ة س�ارة (ناعو��
دون مأوي، ودق � يتخذها الم�� واتجه إ� البنا�ة العت�قة ال��
ال�اب.. فلما لم يرد أحد عل�ه.. فتحه.. �ان الم�ان خال�ا ما لم

�عت�� الهاتف ع� الجدار أثاثا.

�ان أول �اب ع� ال�سار مفتوحـا وقـد كـتـب عل�ـه: (أصدقاء
ب�ل �دخلون من هنـا)� وتحتها الفتـة أخـرى �دت سخ�فة �ال

� �ال�س�ة لـ (سام).. �انت تقول: مع��
- الوقت �ستغرق وقتا�

�ان ال�اب �طل ع� غرفة رئ�سة بها أر�كة ومقاعد محطمة
تم إصالح �عضها �الـ (سلوت�ب)..

� شاعرا �أنه متطفل.. رائحـة الم�ان
واصل (سام) الم��

ك��ــهة ح�� قدر أن شخصا مـات هنـا منـذ زمن أو أن شخصا
س�موت ق���ا. �ان هناك مطبخ عتيق �ه حـوض صـدئ.. وثالجـة
متداع�ـة.. ومـن النـافذة الخلف�ة رأي حد�قة ال �أس بها.. ال

تحوي ال�ث�� ل�ن س�ان شارع الزاو�ة اعتنوا بها..

�
�ان هناك نحـو نصـف دسـتـة مـن سـ�ان الشـارع �جلسون ��

( � (ناعو�� � تلك الحد�قة.. استطاع أن �م��
مقاعد هناك ��

) و(رودلف).. ثم � اللذين قا�لهمـا أمس (لو�� و(د�ف) والرجل��
ت إ�فرسون).. أدرك أنـه �ـرى معهم أ��� محا�� ال�لدة ثراء (ب��
) رجـل الم�ف الـذي لـم �ح�� خطبتـه فـي � و(إلمـر �اسك��
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نادي الروتاري ل�نه اتصل �ه يهنئه ف�مـا �عد.. وهـب ال�س�م
� �قف خلفها (سام).. � تح�ط �النافذة ال�� �ط�� الستائر ال��

ي ال�لدة �اسم ) مع سك�� �ل هذا غ��ب.. أن تجلس (ناعو��
مستعار.. وأن يرى أغ�� رجـل مصـارف وأغ�� محام هنا كذلك..

�ل هذا ي�دو �أنه حلم.

اء طال�ا ال�لمة؛ فسمح له ة خ�� وقف رجل �ل�س س��
(رودلف) �ذلك:

- اس�� (جون).. وأنا مدمن كحول.

تراجع (سام) عن النافذة وقد �دأ �شعر �أنـه ل�ـس متطفً�
فقط �ل هو جاسوس كذلك.. واضح أن هذە جلسة عالج
� � تعالج المدمن�� جما�� لجمع�ة AA (مدمنون مجهولون) ال��

� الواقع هنا..
� اجتماع لل�ن�سة ل�نها ��

�ا.. أمها تعتقد أنها ��
ك�ـف كنـت أسـتطيع معرفة أنها مدمنة كحول تحاول الشفاء؟
هل أنـا أقـرأ األف�ار؟ ر�ما لهذا تحاشت �ل عروضه للتقرب منها؛

� أن �عرف.
ألنها تخ��

� هذا أن رجل الم�ف والمحا�� �عان�ـان ذات وهل �ع��
� المش�لة الخطرة؟ هو فقط �عرف ش�ئا واحـدا إن حرف A �ع��

� �مكن أن � أن الرجل�� Anonymous (مجهول).. وهذا �ع��
�سحقاە لو عرفـا أنـه عـرف.. وهمـا قـادران ع� تدم�� أعماله

� هذە ال�لـدة..
الصاعدة ��

�جب أن يرحـل فـورا.. هو ال يرغب البتـة فـي التنصت ع�
هؤالء القوم.. وال معرفة الم��د..
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هكذا اتجه إ� �اب الخروج، وكتب مذكرة لـ (د�ف):
(د�ف).. مررت عل�ك �الصدفة فلم أجد أحدا. حس�ت أنه
� �صدد امرأة تد�� (أرد�ل�ا لورتز).. أر�د

بوسعك أن �ساعد��
ء عنها.. هال اتصلت هذە الل�لة؟ رق�� هو �

معرفة �ل ��
5558699.. شكرا.

� مظـروف ووضعـه فـوق جهـاز التل�ف��ون..
وضع الورقة ��

� ترك ر�ــع دوالر ثمن الم�المة مع المظروف ل�نه عدل
فكر ��

ها (د�ف) إهانة. عن ذلك ح�� ال �عت��
وعاد إ� س�ارته م�ورا ألن أحدا لم يرە..

☆ ☆ ☆
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2
عند الع� تغلب إرهاق ال�ارحة ع� (سام) ف�دأ ينعـس ع�
�ول) مملـة، عندما دق جرس � األر�كـة وهـو �شـاهد م�اراة (ب��

الهاتف؛ فنهض شاعرا �عدم االتزان..
�ان هذا (د�ف) �سأله:

ء عن تلك المرأة؟ �
- ألم تقل إنك ت��د معرفة ��

قالها �ال تمه�د.. و�ان صوته يرتجف �أنمـا فقـد الس�طرة
ع� نفسه.

- ل�س من مصلحتك مجرد التفك�� فيها��

� (سام) ع� الفور.. ما شأن هذە المرأة؟ زال النعاس عن ع��
الناس يتعاملون معها إمـا �أنها الش�طان أو �أنهم لم �سمعوا

عنها قط.. من �� �الض�ط؟

ساد صمت ط��ل ح�� كـان ل�عتقد أن الخـط قطـع لوال
صوت تنفس (د�ف) المهشم المتعب.

عاد العجوز يت�لم:

- مس�� (ب��لز).. أنـت كنـت طي�ا م�� وكـذلـك اآلخرون الذين
� ع� ال�قاء ح�ا برغم أننـي غ�� واثـق ممـا إذا كنت أر�ـد

ساعدو��
� لك أال تت�لم عنها م�� وال مع أي واحد آخر. ذلك.. نص�ح��

- هذا ي�دو تهد�دا.

�
- ال.. ل�س كذلك.. أنا أفعل ما كنت سأفعله لو رأيتك تم��

نحـو �ـ�� والعشـب نـام �ح�ث ال تـرى قدم�ك.. ال تت�لم عنها ودع
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المو�� مو�� �ما هم�

ء �
دع المو�� مو�� �ما هم.. لم ي�� هذا دهشته.. �ل ��

ء �
�اس�ثناء الرسالة ع� آلـة الرد ع� الم�المات �دل ع� ال��

� عالم األح�اء.. هو وحـدە مـن ب�ـن
ذاته: (أرد�ل�ا لورتز) ل�ست ��

األح�اء تحدث معها.. ال.. �ل أجرى صفقة معها ودفع لها
دوالر�ن..

ل�ن هذا ال �منـع مـن أن �ص�� جلدە كجلد اإلوزة، وأن ��ي
� عمودە الفقري.

قشع��رة ع� الط��ق ال��ــــع األب�ض ��

- هل مع�� هذا أنها ميتة؟
�ان صوت (د�ف) أقرب للجنون اآلن:

- ال أر�د ال�الم عن هذا �ا مس�� (ب��لز).. أرجوك��

� ما
قال (سام) لنفسـه: دعـه فـي حالـه.. أال ترى أنـه �عا��

�كف�ه من متاعب؟
هنا تذكر ش�ئا آخر فسأل الرجل:

� المكت�ة ملصقا �مثل طفً� خائفا ��خ من زجاج
- رأ�ت ��

� الرسم ع� الفور.. فهل..؟
س�ارة.. لقد عرفت أسل��ك ��

�خ الرجل:

�
- ا�س الموض�ع� أرجوك أن ت�� الموض�ع فلـم �كن ��

ء�� �
�دي ��

وابتعدت �خاته؛ إذ أخذ أحدهم السماعة منه، ثم جاء
) تقول: � صوت (ناعو�� ه�ج��
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- دعه وشأنه.. أال �ستطيع أن ترحمـه أيها الرجل المخ�ف؟
). أنا.. - (ناعو��

� �كرهانك.. - ما دمت هنا فاس�� (سـارة).. ل�ـن كـال االسم��
� مكت�ك ما حي�ت�

ولن أضع قد�� ��
قال لها، وأعصا�ه تفارقه:

) مـا دمـت ال ت��دين �� � للمكت�ة �ا (ناعو�� - لماذا أرسلتي��
أن ألقاها؟ لماذا؟

دوت شهقة من الطرف اآلخر.. ثم وضعت السماعة..

� المكتـب ح�� التاسعة والنصـف �ـدون اسما تلو
هكذا ظل ��

� كتب فيهـا خطاب الروتاري. إن اآلخر ع� نفس المفكرة ال��
�
�� �

ة ط��لة ل�نـهـا لـم تعد كذلك.. �أنه أم�� ستة أعوام ف��
. ي��ـد مـن �ج�ب عن أسئلته بوض�ح ال�لدة يوما واحدا ال أ�ـ��

. �
�صـدد (أرد�ل�ـا لورتز).. ل�نه ال �جد صد�قا حم�ما �ما �ك��

لم تكن (أرد�ل�ا) ش�حا فحسب.. �انت ش�حا داخـل شبح..

فالمكت�ـة لـم تكن ذات المكت�ة.. كـان األمـر �السفر ع�� الزمن..
لقد دخل المكت�ة العت�قة �مـا �انت منذ أعوام وهذا �ف�

غرابتها.
☆ ☆ ☆
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الفصل التاسع
�� المكت�ة ��

 

� الص�اح جاءتـه فكرة تحت
�ان نومه هادئا �ـال كواب�س، و��

�ــــح جسـدك، � توات�ك حينما �س�� (الدش) من طراز األف�ار ال��
ل�ـن عقلـك لـم �ـفـق �عـد ل�شـغله القاذورات اليوم�ة. لم تكن
المكت�ة �� الم�ان األوحـد للمعلومات خاصة إذا �انت

معلومات محل�ة..
- الج��دة الرسم�ة�

و�خ ووضع رأسه تحت الماء ل�غسل الصابون..

ب القهـوة و�دأ �كتب � الطابق السف�� ���
خالل دقائق �ان ��

� القائمة:
��

1ـ من �� أرد�ل�ا لورتز؟

2ـ ماذا فعلته أرد�ل�ا لورتز؟

؟ صور؟ 3. هل جددت مكت�ة المدينة؟ م��
هنا دق جرس ال�اب فنظر للساعة.. إنها الثامنة والنصف..
ة موعد القهوة.. �حث عن عملة � العا��

سوف �قصد الج��دة ��
� ب�نما

� جي�ه من أجل �ائع الصحف، واتجه لل�اب الخل��
��

الجرس �دق ثان�ة..
� الـ.....

- أنا قادم �ا (ك�ث)� ال تحدث ثق�ا ��
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ء أ��� من (ك�ث) من خالل النافذة �
ل�نه وجد أنه ينظر ل��

المغطاة �الستار الخاصة �ال�اب. شعر �قشع��رة.. ال حاجة له
لرؤ�ة الوجه فح�� مـن هنـا �ـدرك الش�ل العام للواقـف �الخارج..
والمعطف.. نـ�ع �ـدە عـن المق�ض ل�نـه تـأخر ألن اللسان غـادر
القفـل.. وفـي اللحظة التال�ـة دفع القادم ال�ـاب ل�فتحـه. وهنـا

�� المكت�ة. سـقط (سام) للوراء ودخل ��

� �ـدە �انت
� العالم.. و��

دخل ب�طء �أن عندە �ل الوقت ��
الج��دة.

جئتك �الج��دة.. كنت سأدفع للولـد �قش�شا ل�نـه خاف
وجري..

.. تراجع � �ان صوته �ع�دا �أنه يت�لم من وراء حاجز زجا��
. (سام) وقال لنفسه: أنا أتخ�ل هذا.. هذا �ابوس مخ�ف ال أ���

ل�نه لم �كن �ابوسا.. �ان مخ�فا ل�نه ل�س �ابوسا.

�� المكت�ة اضطر ألن �ان سقف ب�ت (سام) عال�ا ل�ن ��
�ن.. �ان جلدە أب�ض � هذا أن طوله يتجـاوز م�� � رأسه.. مع�� �ح��
ووجهه جامدا �دل ع� أنه ال �فهم الحـب وال الرحمة.. عيناە
� عملة ثقبتهما طلقات الرصاص.. واألسوأ أن أقرب لقطع��
(سام) �ان �ذكر انه رأي هذا الوجه.. هناك ند�ة ع� حاجز
.. السهم األسود.. (ر. ل. � األنـف تمتد لمـا تـحـت العين��
س��ف�سون).. مـا الـذي ذكرە بهذە القصة؟ رائحة ال��سوس

هذە.. من أين جاءت؟
�� �صوت عميق: قال ال��

.. �� .. فأنا �� � - تعال م�� �ا ب��
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� الملصق أو لعله هو بنفسه.. و�عان ما
إنه �ش�ه الرجل ��

�لـل (سام) �واله.. ل�ن هذا �ـدا �ـال أهم�ة.. المهم أن (سام)
� مؤخرة وع�ه �حاول جاهدا أن

�عرف هذا الوجه.. �اب ��
اجع.. ين�مش ع� نفسه.. لم ينفتـح.. ل�ن ال وقـت لهذا.. إنه ي��
� الهرب.. مستح�ل.. نظر لألرض ودعـا اللـه أن يرفع رأسه

�فكر ��
. ف�جد الشخص قد م��

� - انظر ��
- ال..

� معطفه
�� �دە �� .. مد ال�� � ذعر.. و���

�خ (سام) ��
� ت�دو كنجمة متعددة وأخـ�ج ملفـا جلد�ا.. التمعت شارته ال��

� ضوء الص�اح:
الرءوس ��

- لد�ك كتا�ان �خصان المكت�ة.
- لقد فقدتهما�

.. لم �ستطع ال�ذب ع� الرجل.. لقد �ان قالها وهو ي���
�له قوة.. �له سطوة.. �ان �له قاض�ا وجالدا.

- أنا.. أنا..
- ال أر�د سماع أعذارك.

ومد �دە لج�ب معطفه وأخ�ج سكينا لها نصل ط��ـل حاد،
وقد عرفها (سام) ع� الفور.. إنهـا فتاحـة صناديق.. هناك واحدة

� الوال�ات المتحدة..
� �ل مكت�ة ��

منها ��
- سأمهلك ح�� المساء..
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� حنجرتـه.. وانحـدرت قطرة دم
�� � وانغرس طرف السك��

� لمعطف الرجل.. هناك.. ثم عادت السك��

ء �
- عندما أعود فمن األفضل أن تجـد مـا فقدتـه.. وهناك ��

� أراق�ك.. آخر.. أنت �سأل أسئلة.. ال تفعل هذا.. تذكر أن��
- لن أفعل.. لن أفعل..

استدار الرجل ولم �لق أ�ة نظرة ع� (سام).. تـوارى ع��
ضوء الشمس ولم �لق نظرة أخرى ع� (سام).. الحظ (سام)

ش�ئا مرع�ا.. الرجل ال ظل له.

� غلق ال�اب ل�ـن قـواە تخلـت عنـه وغاب عن
فكر (سام) ��

. الو��
☆ ☆ ☆
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الفصل العا��

� ت�ب الزم�� �ال��
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1
سألته موظفة االستق�ال:

- هل �� أن أساعدك؟
وأعادت النظر إ� الرجل الذي دنا منها.. فقـال لـهـا (سام):

- أر�د أن أراجع �عض ال�سخ القد�مة من الج��دة الرسم�ة..

.. هل أنت ع� ما يرام؟ أنت - هـذا ممكن ل�ـن اسـمح ��
شاحب جدا..

د.. - ر�ما أنا ع� وشك اإلصا�ة ب��

� الصح�فـة ل�ـن وجهـك كـان مختلفا.. أنا
- رأ�ت صورتك ��

(دور�ن مكج�ل)..

ة تصافحـه.. واقتادته إ� ال�ـدروم ح�ث � ومدت �دا مكت��
حة ثالثة أجهزة م�كروف�لم.. شعر �أن المكـان �شـ�ه الم��
وكذلك �ان اسمه فعً�.. كـان كـل ظـل يث�� هلعه ثم تذكر أن

�� المكت�ة ال ظل له.. هكـذا هـدأ قل�ال.. ��
قالت و�� �ش�� إ� الجهاز:

.. لو أردت ش�ئا � ت�ب الزم�� - هكذا يتحـرك الم�كروف�لم �ال��
.. � فاطلب��

وصعدت الدرج فقاوم رغ�ة عات�ة �� �لحق بها.. برغم
حداثة المكـان فـقـد كـان مجرد مكت�ـة أخـرى مـن مكت�ات مدينة

حة).. (جانكشـان) اللعينـة، و�انوا �طلقـون عليها اسم (الم��
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�� طلـب منـه أال �سأل أسئلة، وهو قد فعل هـذا.. لم ال��
�سـأل.. فهـل �عت�ـر مجيئـه لـهنـا إخـالً� �االتفـاق؟

☆ ☆ ☆
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2
       �ان عل�ه أن �ختار تار�خا �سبق 1984 أي ق�ل قدومه
لل�لدة، ألنه لو تمت تجد�دات للمكت�ة �عد هذا التار�ــــخ
.. �ن سنة ع� األ��� لالحظها.. ر�ما عل�ه أن ي�حث ق�ل ع��
السقف لـم ي�ـد منظرە أقدم من هذا.. فقط لو استطاع أن �ضيق
� ما حدث ص�اح اليوم ، ل�نه ال �ستطيع التفك�� النطـاق أ���
أفسد قدرات عقله �مـا تفسد ال�قع الشمس�ة اإلرسال

. �
التل�ف��و��

� أول مجموعة من الم�كروف�لم وقام ب�شغ�ل الجهاز،
انت��

� السا�عة أن �قـوم بها، ل�نه كـان
و�� عمل�ة �مكن لطفل ��

� أن أول مـا قـرأە كـان أعداد إب��ل 1981 مـن مرت��ا.. فو��
تها �الذات؟ وع�� الج��دة.. هل هذە صدفة؟ لماذا اخ��

الصفحة األو�� قرأ �خط أحمر أن أ�ة مكت�ة (جانكشان) تذكر
� �أن ع�د المكت�ة �متد من 6 إب��ل إ� 13 إب��ل� المواطن��

.. ع� �ل حال استطاع أن ر�مـا انتقـي هـذا السجل �ال و��
� المكت�ة (برا�س) وخلفـه المكت�ة.. كـان السقف يري صورة أم��
المعلق مث�تـا.. مع�� هذا أن التجد�دات تمت ق�ـل عـام 1981..
� المكت�ة � نها�ة العدد مقاال مهما ألم��

ولحسن حظه وجد ��
(برا�س) عن تار�ــــخ المكت�ة خالل مائة عام.. راح �قرأ المقال
�لهفـة ل�ن ال.. لم ير اسم (أرد�ل�ا لورتـز).. ل�نـه وجـد أن تار�ــــخ
تجد�د المكت�ة هو العام 1970.. �انت هناك امـرأة �اسـلة تولـت
أمـر المكت�ـة �عـد أ�ـام ال�سـاد االقتصادي ح�� عام 1951 ثـم
).. �عد هـذا �سلم (برا�ـس) المكت�ـة عـام � توالهـا مـن �ـدعـى (الف��
1964.. هناك ثغرة ما.. ثغرة لم ي�سها الرجل ول�ن تجاهلها..
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مـن الممكن أن نتصور أن هناك امـرأة اسمها (أرد�ل�ا) تولت أمر
).. لقد فعلت مـا جعل (برا�ـس) يتحا�� � المكت�ة �عد (الف��

ذكرها برغم ولعه الشد�د �التفاص�ل..
ال �د أنـهـا قتلـت.. هـذا هـو الشـيء الوح�ـد الـذي..

وفجأة ه�طت �د ع� كتف (سام)..
☆ ☆ ☆
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3
لو صـ�خ ألثـار هلعهـا ل�ـنـه لـم �فعل.. فقـط خـ�ج الهواء من
صدرە �أنـه أوكورديون داس عل�ـه ف�ـل.. نظر للوراء وقد شعر

..( � �أن أعضاءە لينـة �المكرونة، فقط ل�جد (ناعو�� هج��

- (سام)؟ هل هذا أنت؟

اقص، وأدرك أنه حاول أن �قول ش�ئا ل�ن الغرفة راحـت تـ��
س�فقد وع�ـه.. �انت تنظـر لـه برعـب ال يوصف، وتردد:

- ماذا دهاك؟
اجع: ثم و�� ت��

- ذه�ت للمكتب فقالوا �� إنهـم �عتقدون أنـك هنـا.. أردت
أن أعتذر لك.. فكرت أنك كنت ت�س�� ع� (د�ف) ل�نه قال إن

هذا ال �صدر عنك.. و�نك كنت دوما لط�فا معه..
ثم فكرت قل�ً� وقالت:

- (سام).. أحسب أن عل�ك أن تفهـم شـيئا عنـي وعن
(د�ف).. أحس�ك تعـرف موض�ع (د�ف) ل�ـن �صددي أنا..

� (شارع
� أعرف.. لقد رأيتـك مـن النافذة �� - أعتقد أن��

الزاو�ة)..

- نعم.. فهمت. ل�ن ماذا حدث لشعرك؟

ة من حقي�تها ل�نه �ان شعري؟ �انت تخ�ج له مرآة صغ��
قد خمن ما هنالك ق�ل أن يراە.. منذ الثامنة والنصف ص�اح

اليوم صار شعرە �له أب�ض..
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☆ ☆ ☆
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4
� س�ارتها الدا�سون أثناء العودة من المكت�ة سألته عما

��
�
دهاە.. إن شعرە لـم ي��ـض فقـط �ـل ي�ـدو كـأن وجهه تقدم ��

�ن عاما.. قال لها: العمر ع��

� ما أقول - ما أر�د معرفته هو من �� (أرد�ل�ا لورتز).. أع��
فعال..

أوقفت الس�ارة وقالت و�� تنظر له:

- إذن أنت لم تكن تم�ح؟
- لم أ�ن أم�ح..

- ل�ن هذە المرأة ميتة..
� عنها.. � أر�د معرفة ما تعرف�� - أعرف هذا �ما أعرف أن��

أدارت المحرك وقالت:

� السا�عة عندما ماتت.. معظم ما
.. كنت �� - ال أعرف ال�ث��

أعرفه سمعته من ثرثرة الناس.. �انت ت�ت�� إ� ال�ن�سة
ونها لم ��ا) ل�ن أ�� ال تت�لـم عنها.. �عت�� � (بروف��

المعمدان�ة ��
توجد قط.

قال لها:

� مقاله عن المكت�ـة الذي
- هذا ما فعله مس�� (برا�س) ��

كنت أطالعه عندما وضعت �ـدك ع� كتفـي، وأخذت ١٢ عاما
.. �

من ح�ا��
قالت له:
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- كـانـوا يت�لمون عنهـا فـي مجموعـة (المدمن المجهول)..
� ال�لدة حوا�� عام 57 أو 56..

لقد ظهرت ��

) فجأة �عد � � المكت�ة.. ثم مات المدير (الف��
عملت ��

.. ن��ة قلب�ة أو فالج.. لذا تولـت (أرد�ل�ـا لورتز) الوظ�فة.. � عام��
� �قولون إنها �انت ج�دة ح�� فعلت ما فعلته.. لقد قتلت طفل��

ثم انتحرت.. عام 1960 فقد طفالن و�حثوا عنهما. لم �فكـر
�
� ذلك اليوم.. وجدوهما ��

� المكت�ـة ألنها �انت مغلقة ��
أحـد ��

� اليوم التا�� إذ جاء موعد فتحها فلم تفتح.. هنـاك
المكت�ة ��

� سقف المكت�ـة.. لقد صعدت �� ع� أحـد الساللم
نوافذ ��

العمالقة هناك وعلقـت ح�ـال فـي نافذة وشنقت نفسها �عد ما
. � قتلت الطفل��

- فهمت.. وك�ف قتلتهما؟

- ال أعرف.. لـم �قـل أحـد ش�ئا عن هذا. ل�ن ال �د أن المنظر
�ان �شعا..

- �التأ��د..

- واآلن ماذا حدث لك؟
- أوال أر�د أن أقا�ل (د�ف)..

� المأوي
- أنا آسفة لما حدث أمس. سأ�حث عن (د�ف) ��

ل�نك لن تضا�قه.
. ).. إنه جزء مما حدث �� - (ناعو��

- مستح�ل.
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�ان قالتها بنغمة (دعنا نن�� المناقشة).. وأضافت وهمـا �ق��
من (شارع الزاو�ة):

- حاول أن تفهم األمر.. لو عاد (د�ف) لتعا�� ال�ـحـول
لمـات.. تذكر هذا.. ال أعرف إن �ان أهـل األرض قادر�ن ع� فهم

ما أقول.

� بهذا؟ - أهل األرض؟ ماذا تعن��

�ون الخمر وال توجد عندهـم مشا�ل - الناس الذين ال ���
�صدد المخدرات أو األقراص المهدئة أو أدو�ة السعال.. الناس

القادرون ع� إصدار األح�ام..
قال لها:

� �� كتا�ان فقدتهمـا وقد انته�ا وسط هذە - أما أنا فمش�ل��
�� �� � المخلفات.. ولو لم �ظهرا ق�ل منتصف الل�ل لظفر ��

� أل�سها. ة ال�� � الس�� المكت�ة.. عندها أس��عد أن ت���� م��
☆ ☆ ☆
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5
� شارع الزاو�ة قا�ال (د�ف).. وحينما ت�لـم كـان ينظر لـ

��
� ذهول.

(سام) ��
قال لهما:

.. الخمر قضت ع� بنك��ا�� وك�دي.. � - لقد دنت نهاي��
� س�خذ إجازة أ�د�ة ق���ا.. فقط أعرف أن هناك ومن الواضح أن��
ذك��ات معينة عشتها، وهذە الذك��ات تتعلق �امرأة اسمها
.. ثم � � �دروم قل��

(أرد�ل�ا لورتز).. لقد خ�ـأت هذە الذك��ات ��
أغلقت �ا�ا عليها ثم أح�مـت إغالق ال�اب �الحد�د وألق�ت
� فوقه أغط�ـة لتدار�ـه.. أردت أن أ��� تلك المرأة وما جعلت��

. هل تعرف هذا؟ � � مش�لة �ا صاح��
أصنعه لها.. ل�نك ��

قال (سام):
- أعرف..

- تعرف ل�نك ال تتصور أ�دا مدى الورطة.. لهـذا �جب أن
� ذلك.. أمـس تذكرت وجهها وك�ف

� أرغب �� أت�لم ول�س ألن��
ة، وك�ف تغ�� فمها.. تذكرت تغ� بتلك الخيوط الصغ��

.. رائحتها.. هذە القذارة �جب أن ت�ت��

وارتفع صوته الغاضب إ� درجة ال�اخ.. ثم نظر لـ (سام)
وقال:

ء �ا �
ح لك ل�ن �جب أوال أن تح�� �� �ل �� - سوف أ��

مس�� (ب��لز) فال تغفل ش�ئا..
� (سام) فقط. ط.. سوف تنادي�� - سأفعل ل�ن ���
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- لك هذا �ا (سام)..
ء �ذلـك األ�ـرو�ـات األحمق..... �

- حسـن.. لقـد �دأ �ل ��
☆ ☆ ☆
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6
لم يتصـور (سام) أن القصة بهذا الطول، و�انت عينا
� القصة.. ح�� عندما �لغ جزء

) ت�سعان �لما م�� �� (ناعو��
ملصق (ذات الرداء األحمر) قال (د�ف):

- هذا هو الملصق الوح�د الذي لم أرسـمـه، ل�نها �انت
معج�ة �ه �ش�ل خاص.

�� المكت�ة.. واصل (سام) ال�د ح�� �لغ الجزء الخاص ���
هنا انهارت قواە و�ـدا موش�ا ع� ال��اء وراح يرتجف.

:( قال لـ (ناعو��

� كوب من الماء؟
- هل �� ��
- ط�عا..

وق�ل أن تذهب لتح�� الماء من داخل البنا�ة لثمتـه ع�
� � أذنه ��لمت��

، وهمست �� � � ناعمت�� خدە.. �انت شفتاها دافئت��
: � مقدست��

- أنا أصدقك.
☆ ☆ ☆
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7
ب جرعة      أمسك (سام) كوب الماء ب�د�ه �� ال ي�سكب.. و��

ة ثم سأل (د�ف): كب��

� أنت أ�ضا؟ - هل تصدق��
- نعم..

قالها (د�ف) �لهجة من ف�غ مـن أمـر مـا.. وأدرك (سام) أنه
صادق فهو قد عرف (أرد�ل�ا) وواضح من وجهه أنها لم تكن

معرفة طي�ة..

�� المكت�ة الذي رسمته لها كـان �ـال نـدوب ع� �� -
وجهه.. أنت أضفت هذە الند�ـة مـن ذك��ـاتك الخاصة وهذا
�� المكت�ة.. أما النجمة متعددة � أن عندك نموذجا ل�� �ع��
� المكت�ـة.. اسمها (صل�ـب

الرءوس �ما �سميها، فقد رأيتها ��
مالطـة) وكـان الفرسـان الصلي�يون �ضعونهـا ع� صدورهـم أ�ـام
ض أنـه كـان لـهـا تـأث�� سـحري.. واآلن الحمـالت الصلي��ة.. المف��
.. لم أحكها من ق�ـل قط ولن أحكيها � � أحك لك قص�� � دع�� �ا ب��

� أت�لم. ثان�ة أ�دا.. لذا دع��
☆ ☆ ☆

 



6644

الفصل الحادي ع��
قصـة د�ـف
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1
� أوائـل

لم أ�ن (د�ف دن�ان) السك�� منذ ولدت.. ��
الخمس�نات �ان هناك (د�ـف دونكـان) ال�س�ط الـذي �ح�ه
� ذات نادي الروتـاري الذي خط�ت أنت

الناس.. كنت عضوا ��
ف�ه.. ولم ال؟ كنت رساما وخطاطا.. كنـت مـا �سمونه هذە األ�ام
رساما جراف�ك�ـا ل�ـن وقتها �ان اس�� رسام إعالنات.. لم أ�ن قد
� درست.. ج��ت ورس�ت ل�ن قلت لنف�� إن هناك فنان��

� AA عن األشخاص
�ن لم �ظفروا �شهادات.. يتحدثون �� كث��

� المستق�ل وهكذا
� وساقا ��

� الما��
الذين �ضعون ساقا ��

.. ل�ن ل�س بوس�� أن أمنع نف�� من يبولون ع� الحا��
� اختلفت قل�ً�..

التفك�� لو أن ح�ا��

.. �ان هذا عندمـا � وج و�ان دخ�� �كفي�� � كنت ق��ا وغ�� م��
جـاءت (أرد�ل�ا لورتز) لل�لـدة.. لـم تكن �مـا رأيتها أنت أمينة
�
مكت�ة عجوزا.. كـان شـعرها أشقر و�انت جم�لة.. و�ان الرجال ��

�ا �الحقونها.. أعرف أنهم اليوم �قولون: عرفت منذ بروف��
ال�دا�ة أن ش�ئا ع� غ�� ما يرام �ح�ط بتلك المرأة (لورتز).. ل�ـن
أؤكد لك أن األمر مختلف.. �انوا �حومـون حولهـا �الذ�اب.. وقد
ظفرت بوظ�فة المكت�ـة �عـد قدومهـا �شهر.. �اإلضافة لهـذا
كـانـت تـدرس لألطفـال فـي مدارس األحد.. ال أعرف مـاذا كـانت
تـدرس وال أحـب أن أعرفه اآلن ل�نه لم �كن اإلنج�ل �التأ��د..

برغم هذا �ان األطفال �حبونها..

� كنت هنا التقت عيناي بهـا.. ر�مـا لـن تصـدق مـا أقـول ل���
� مسطحة مثل مكواتك الحد�د�ة شا�ا وس�ما وقتها. و�انت �ط��

�ا (سارة)..
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� ب�ت جوار ال�ن�سة و�ان �حاجـة لطـالء من
�انت �سكن ��

ّ أن أقوم بهذا العمل. �انت � وعرضت ع�� الخارج.. هكذا قا�لت��
تل�س ث�ا�ا مح�شمة تناسب امرأة عجوزا ل�ن لم أقل إن عي�يها

.. لـم تـكـن عيناها كذلك. � �انتا كذلك.. ال �ا صـاح��
) وقال: ثم نظر (د�ف) لـ (ناعو��

� ق�ل هذا الجزء.. إن القصة
- ر�ما �ان عل�ك أن تن���

س�سوء �عد قل�ل..
لمست كتفه وقالت:

- استمر �ا (د�ف)..

� ع� �اب هكذا ان�فت معها لدارها تار�ا �ل الش�اب واقف��
.. لم �عرفوا كـم هم محظوظون� لم � ال�ن�سة ينفخون و�سبون��
�
�� � � الفورد وانطلقنا.. تخ�ل شاب��

تكن لديها س�ارة فركبنـا سـ�ار��
� ظهر يوم من أ�ام الص�ف وسط مل�ـون فـدان

ط��ق (ترومـان) ��
� الط��ق.. صـوت القمـح � ع� جان�� مـن قمح العم (سام) الذه��
الغ��ب برغم أنه ال يوجـد �س�م.. جـدي كـان �قول إن هذا

صوت القمح إذ ينمو.

توقفت بناء ع� طلبهـا ألنـهـا صـاحت وهـي �شـ�� �اتجاە
: هذا هو الب�ت.. هل تراە؟ � مع��

هكذا نزلت معها.. فوجئت �أنها تركض وسط صفوف القمح
ل�نها لم تج�ح ولم تؤذ عـودا.. ج��ت وراءها فوجدتها اختفت..
� ذلك االتجاە

� تقـول: هنا.. ج��ت ��
هنا سمعت صوتها من خل��

غ�� م�ال بتدم�� القمح.. العم (سام) لن �فتقد هذە األعواد ولن
.. � � من ال�م�� �الحظ وجودها.. فقط ألجدها اختفت وتنادي��
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هكذا رحت أجري �مينا و�سارا �حثا عنها �المجنون.. و�انت
ان ب�نما �� لـم تظهـر ثـم تـتـواري.. وأنـا أدوس أعواد القمـح �الث��

ترهـق ولـم يتمزق ث��ــهـا قـط..
� النها�ة وجدتها أما�� وقالت:

و��
- أين أنت؟ أنا أنتظرك هنا منذ زمن..
☆ ☆ ☆
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2
� ��أس ط��لـة فيهـا شـفاط وورقة      مش�نا لب�تها.. وهناك جاءت��

ة.. �ت جرعة كب�� نعناع.. �ان الطقس حارا ف��
� سخ��ة:

� فقالت �� .. أ�د�ت انزعا�� ت�ا� �ان هذا و�س��

- ر�ما تفضل �عض الشاي المثلج؟

� منتصف اليوم.. ل�ن منذ
ب الخمر خاصة �� لم أ�ن أ��

� �ل وقت تق���ا..
�ــها و�� ذلك اليوم �ت أ��

) للمكت�ة.. � هكذا رحت أع�� ب�يتها ب�نما عّينهـا مسـ�� (الف��
وكنت أمر عليها هناك �لما وجدت فرصة.

� ) �لم�� � � وجدت ال�ث�� من الفرص ألن مس�� (الف�� ي�دو أن��
��احة عن ذلك، هكـذا وعدتـه �ـأن أطلـي المكت�ة من الداخل
ع� س��ل الرشوة، كنت واقعا تحت سحر امرأة لم تكن ع�

اإلطالق امرأة..

أذكر ك�ف علقت ملصـق (ذات الرداء األحمـر) ق�ـل وفاة
�ه الملصق ) �شهر.. لقد اقتادت طفً� مذعورا ل�� � مس�� (الف��
ء المخ�ـف لـذات الرداء �

ثم سألته: هل تعرف لماذا �حدث ال��
� � وقتها.. �ان هذا الص��

األحمر؟ ألنهـا لـم ترجـع كـتـب المكت�ـة ��
� حرب في�نـام.. ورأ�ت

هو (مال�وم) الذي قتل �عد أعوام ��
�� �

� عي��ه، وهو ينظر �� �أنه �قول: ساعد��
الرعب ��

) لم �حب الملصق وقد الحظ ك�ف �خافـه � مس�� (الف��
�
� مناقشة معها حوله.. لم أسمع ما ق�ل أل��

األطفال.. لذا دخل ��
كنت ع� السقالة فوق والصوت �ان س�ئا ل�نـه قـال إن هذا
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الملصق �خ�ف األطفال.. ر�مـا �شـوە األطفال، وت�لمت �� عن
� النها�ة

أن هذا �ساعد ع� تهذ�ب (العنا� الشاذة).. ��
�ع الملصق. اضطرت ل��

�
� �ضا�قه �� ل�لتها �انت غاض�ة وعص��ة كنمر ظل ص��

ق، وفمها �دا قفصه �العصا. عينـاهـا حمـراوان كـأن مخهـا قـد اح��
�أنه �حاول أن �خ�ج من وجهها.

.. هنا. ال أعرف ك�ف أصف � قلت لها إن الموض�ع تافه ه��
� الثان�ة التال�ة �انت

� ثان�ة �انت تقف قرب ال�اب و��
هذا.. ��

فوقـي.. عيناها حمراوان وفمها متـدل �ش�ل ال �صدق.. وصار
شعرها ط��ال إ� فخذيها وقالت:

. � - كف عن ال�الم أيها السك�� اللع��

�انت أعما�� تنهار ولم أعد أفـي �مواع�دي.. ل�ـن لـم يت�لم
� سلة

� المهن�ة ذه�ت إ� الجح�م �� أحـد عنـي وعنهـا.. سمع��
ء. �

وات ل�ن لم �مس سمعتها �� مش��

) وق�ل إنهـا ن��ة قلب�ة � � مس�� (الف��
�عد هذا �أسب�ع تو��

� كنت أعرف ما هو أفضل. ل���
لقد قالت �� وأنا ثمل:

� سأتو� أمرە �ا (د�ف).. لقد �� �األطفال - قلت لك أن��
من الذعر..

� أراە من تحت الماء.. عندها رأ�ت و�دأ وجهها يتغ�� �أن��
� حمراو�ن �ال أهداب وفما ال �غط�ه � رأ�ت عين�� ش�ئا.. �أن��
لحم.. �ل ط�قـات مـن مـادة مـا.. تتحرك لحظة ثم عادت الرؤ�ا
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� قلب
صاف�ـة.. عادت (أرد�ل�ا) مـن جد�د.. تصور هل�� وأنا ��

الظالم وسط ال��ـف ح�ث لن �سمعك أحد ت�خ..
: قالت، وقد رأت هل��

- ال تقلق.. لن تري هذا ثان�ـة مـا دمـت سـتكون ولدا طي�ا.. ما
دمت ستفعل ما أطلب منك.. الل�لـة أنـا سع�دة لرح�ل األحمق..

سوف أتو� منص�ه..

( � امـا لذكـري مس�� الف�� ظلت المكت�ة مغلقة أسبوعا (اح��
ثم افتتحتها و�ان أول ما علقته هو ملصـق ذات الرداء األحمر..

� رسم ملصقات جد�دة.. �عد هذا طل�ت م��
ثم ارتجف (د�ف) وقال:

� قـاومت ل�ن ال.. لقد قمت من - كنت أحب أن أقول إن��
� أجلها �أعمال م��عة ال أذكرها �لها.. إنها �الث�ـاب القد�مة ال��

ع بها �� ال تراها ثان�ة.. فعلت أش�اء م��عة ل�ن جزءا من تت��
� فعل هذا ألنـه ي��دە.. ل�نـي لـم أقتل.. لم أقتل وهذا هو

ذا��
� ح�ا.. ولهذا فـررت منها.. ل�نها ء الوح�د الذي ي�قي�� �

ال��
.. الجزء الط�ب منها.. احتفظـت معها �جزء من رو��

☆ ☆ ☆
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3
� ذات مرة أن أرسم طفـً� دهمتـه سـ�ارة (فسوت)      طل�ت م��
� إرجاع

جسدە �األسفلت، وتحت الرسم ع�ارة تقول: ألنه تأخر ��
ال�تب� رسمت رسما �ار��اتور�ا مضح�ا وعرضته عليها فنظرت

�� نظرة مخ�فة وقالت:

- ل�س هذا ما أردت �ا (د�ف).. أر�ـد واقع�ـة.. أر�د لألطفال
أن �خافوا ال أن �ضحكوا.. إنهم �ضحكون �ما ف�ه ال�فا�ة ع�

�ل حال.. أر�د ال�ث�� من الدم��

.. و�ان ما حصلت عل�ـه رسما � � بي��
هكذا جلست أرسم ��

مروعا لطفل طار حذاءاە، وانت�� مخه �ال��د ع� األسفلت.
�
� دهمته هو ذات الشخص الذي يتكرر �� سائق الس�ارة ال��
معظـم مـا رسمت من ملصقات. جـاء األطفال للمكت�ة ف�ان تأث��

�� المكت�ـة الصورة درام�ا، و�كت فتاة لدى رؤ�تها. رسمت ��
� إجـازة �صطاد السمك

فـي أ�ـثـر مـن صورة.. هناك صورة تمثله ��
ل�ن الطعم الذي �ستعمله هو طفل.. رسمته �ضغط ع� أزرار
� صاروخ، وقد ق�د طفل إ� جسم هذا الصاروخ،

تتح�م ��
� المكت�ـة، ل�ـن تـأ�ـد

وتحتهـا كت�ت: اقرأ كـل شـيء عن العلوم ��
مـن إرجاع ال�تـب فـي وقتها�

ل رعب.. ل�ـن هل � لقد حولت أنا و�� المكت�ة إ� مـ��
تعرف؟ ظل األطفال �عودون ولـم يت�لمـوا قـط.. عنـدمـا كـان
� ثوان وال يري اآل�اء إال

اآل�اء �أتـون �انت �س��دل الملصقات ��
مس (لورتـز) الرق�قـة تجلس وسط دائرة وتح�� لألطفال ح�ا�ات
ة وح�ـة ال�ازالء.. �خ�ج اآل�اء فتعود لتح�� قصصا عن األم��
ة تجري عليها �عض التعد�الت مرع�ة.. قصصا خ�ال�ة شه��
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�
لتجعلهـا مرع�ة.. و�ان األطفال �حبونها برغم هـذا.. الظلمـة ��

� ذواتهم.. هل تفهم هذا؟
� �الظلمة ��

ذاتها �انت تلت��

هنا تذكر (سام) ولعه �قصة ذي اللح�ة الزرقاء.. األطفال
�كرهون الظلمة ل�نها تجذبهم.

وا وهم كـانت أرد�ل�ا تح�� هذە القصص للصغار.. وقـد ك��
� � ومحام�� � أعمق مخاوفهم.. صـاروا محاسب��

�حملونها ��
� ل�نهم لم ي�سوا مـا كـانت (أرد�ل�ا) تحك�ـه، ولعلهـم ومهندس��

قصـوا هذە القصص علـى أوالدهم.

«هكذا عادت الدب�ة إ� ال��خ لتجد أن الفتاة الشق�ة أ�لت
عشاءهم.. هكذا انقضوا عليها والتهموها من قدميها ح�� تظل
ح�ة ت�خ للنها�ة.. لم يبق إال رأسها فأخذوە إ� المطبخ
.. ثم التهمـوا مخها ع� اإلفطار.. وقالوا � الماء المغ��

ووضعوە ��
� ت�ات ون�ات وخلفوا

إنه من أش� ما �مكـن.. وهكذا عاشوا ��
ص��ان و�نات..»

☆ ☆ ☆
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4
� � وال�قال�� � �ل المزارع��

      �ان (سام) �فكر.. �فكر ��
� المكت�ة ثم

� الذين �انوا يوما �صغون لـ (أرد�ل�ا) �� والمحاسب��
وا و�سوا هذا.. ل�نهم عندما تهب العاصفة أو عندما ينامون ك��
و�رون ال�واب�س، فإنهم يتحولـون إ� ص��ة مذعور�ن �جلسون
� المكت�ـة فـي دائـرة حول أرد�ل�ا و�صغون.. ال �د أن �ال منهم

��
� �سلق رأس الفتاة وتلتهم مخها.. �حمل داخله ذكرى الدب�ة ال��

لقد تركت المرأة لل�لدة تركة من ال�واب�س ال��ة..
واصل (د�ف) قصته:

� �ل مرة �ان أحد األطفال �صاب �انه�ار.. عندها �انت
��

� إ� الحمام.. ام مقاعدهم ثم تأخذ الص�� � تطلب من اآلخ��ن ال��
ا �األزهار.. ثم تواصل � ن�� دقائق ثم تعود، وقد عاد الص��

ال�د.

ة.. ال �د أن هناك �ا حول هذا.. ي�دو �� كنت أشعر �ح��
�أنها �انت تح�� القصة المرع�ة �انتظار هذە اللحظة �الذات..
هكذا انتظرت ح�� جاء يوم أص�ب ف�ه أحـد األطفال �حالة من
الرعب أثناء ح�ا�ـة ص�غتهـا المعدلة لقصة (هانز وج��تل)

فاقتادته إ� الحمام..

دنوت من �اب الحمام المفت�ح واختلست النظـر فـلـم أر
� ع� تنورتها، ش�ئا ألن ظهرها كـان لـي.. فقـط كـانت �ـدا الص��
وسمعت صوت امتصاص.. دنوت أ�ـ�� فوجدت أنها ال �مكن أن
� ألن عي�يهما � ال �� وال الص��

.. ال �مكن أن ترا�� � �شعر ��
مغمضتان.. دنوت أ��� فأ��� ونظرت.. فوجئت �أنها تلصق
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�ا.. �ان أقرب إ� الوجـه وجهها بوجه الطفل.. لـم �عد وجهها ���
).. لقد استطالت مالمحها ولم تعد � الـذي رأيتـه ق�ل وفاة (الف��
لها شفتان.. فقط صار هناك لون أحمر �حدد أحمر الشفاە
الذي �انت تضعه.. وجههـا تحـول �لـه إ� مـا �ش�ه الممص..
و�ان هذا الممص �خ�ج إ� وجه الطفـل.. لقد �انت (أرد�ل�ا)

� الطفل�� تمتص ش�ئا من عي��

نظر (سام) إ� (د�ف) مذهوً� و�ساءل عما إذا �ان الرجل
ء آخر.. ل�نه �

ء وهذا الذي �قوله �� �
قد فقد عقله؟ األش�اح ��

� عينـي الرجـل فقال لنفسه: لو �ان �خرف فهو ال
رأي الصدق ��

�عرف هذا..
قال (د�ف):

� الطفل - �انت تمتص دموعه.. �ان رأسها �متصها من عي��
� ف�دت �� �أنها لحم وهو ي��ض �القلب.. أمـا دمـ�ع الص��
ب).. لقد ذائب.. و�� تواصل هذا الصوت الذي �قول (سل��

ب خوفه.. لقد جعلته ماد�ا.. �انت ���
سأله (سام):

- ت��د القول إن (أرد�ل�ا) كـانت نوعا من مصا�� الدماء..
هه؟

- أعتقد هذا.. �ل القصص عن مصا�� الدماء صح�حة
ء من �

ل�نهم ال �مصـون الـدم.. أعتقد أنها امتصـت ذات ال��
).. إنه ل�ـس الـدم.. إنـه الخوف.. � مس�� (الف��

☆ ☆ ☆
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      كنت أراها تواصل االمتصاص ح��صـة ع� كـل قطرة، وقد
استطال هذا الجزء الذي تمتـص �ـه.. عرفت أن الوقت حان ��

� الحمام من ق�ـل أ��� من خمس
أرجع ��عة.. هـي لـم تتأخر ��

� حتما... لـم � وعندها تقتل�� دقائق. لو صحت من غيب��تها لرأت��
� قادر ع� العودة ��عة.. وقد اصطدمت ب�اب أحسب أن��

الحمام.. ج��ت لقاعة المكت�ة نصف مجنون�
.. � ك�� قررت أن أفر من المكت�ة لأل�د، ثم وجدت أنها لن ت��
� أ�ـدا.. هكذا فعلت � رأ�ـت مـا رأ�ت ولسوف تالحق�� ستعرف أن��
� وهـو أن عدت لقاعة المكت�ة، فلم تلمس

� ح�ا��
ء �� �

أصعب ��
�
�� � � ح�� �انت قد عادت ومعها الص�� � المقعد ثان�ت��

مؤخر��
خ�� حال...

� للقصة، وعندما انتهت القصة
جلست مـع األطفال أص��

ب.. ب.. وحتـي ال�ـوم مـا زلـت أ�� ب.. أ�� رحت أ��
☆ ☆ ☆
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ا ال �عود للزمن ال �د أن أر�عة أشهر مرت.. عندما تص�� سك��
معنـي وال تـري الفصـول إال مـن خـالل زجاجة.. فقط قالت ��

� قط: � ب�تها ألنها لم تأت بي��
ذات ل�لة وكنا ��

ّ النوم من جد�د.. - أشعر �النعاس �ا (د�ف).. ي�دو أن ع��
.. لقد ل�ن عندما أنـام لأل�د هذە المرة �جب أن تكون م��

أغرمت �ك..
ارتجفت رع�ا وقد فهمت ما تعن�ه ل�نها قالت ضاحكة:

- ال أت�لم عن الموت �ل عـن النـوم.. ل�ـن عل�ـك أوال أن تأ�ل
مما آ�له�

� عن � فهمت ورأ�ت. ثم راحت �سأل�� ولم تفهم أن��
؟ إنهـم س�ئون ال � � فيهـم؟ مـن السـ��

األطفـال.. مـن الشـ��
�ستحقون الح�اة� إنهم مخ��ون.. فظون �ع�دون ال�تب وقد

امتألت �الرسوم.. مـن تعتقـد أنـه �ستحق الموت �ا (د�ف)؟

�ان هذا هو الوقت الذي قررت ف�ه أن أفـر.. ح�� لو احتاج
. األمر إ� قتل نف��

.. شعرها صـار خشـنا وجلدهـا امتـً� �البثور.. �انت تتغ��
: ة.. قالت �� وفمهـا صـار مقل��ا للداخـل وعل�ـه خ�ـوط صغ��

.. ات طب�ع�ة �لما قرب وقـت نو�� - ال تقلق.. هذە التغ��
�جب أن تقرر ��عا ما إذا كنت س�نام م�� أم ترفض.. عندها
� ألن�� األمر معـك الل�لة �ط��قة ناعمة �ال ألم..

�� �جب أن تخ��



6658

كنت ال أصدق أن هذە رائحة فم ول�ست طعـام كـالب
ة � أر�د ف�� � أن أ�ون معها ل���

� راغب �� فسد.. وقلت لها أن��
ألحزم أمري.. فوافقت.

مدت شفتيها من هذە المسافة الط��لة لتلثم خـدي..
فتماسكت �� ال أ�خ.

وضحك (د�ف) ضحكـة منهكـة لـم ي�سها (سـام) لأل�د �عد
هذا.. وقال:

� منـذ تلك اللحظة
� أعمـا��

� ما زلت أصـ�خ �� - ال يهم.. إن��
ح�� اليوم�
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� تماما.. هل تذكر      كنت قد انقطعت عن العالم الخار��
�
� نادي الروتاري �ا سام؟ حسن.. ��

� كنت �� عندما قلت لك إن��
� حالة تجعل مـن العس�� أن �عهدوا ��

عام 1960 �ت ��
ون الشارع �� � ف�ع�� ب�نظ�ف مبولة النادي نفسها.. الناس يرون��

. ال يت�لموا م��
� كنت سأرحل معها لعالمها لو لم �ك�شفوا أمرها. أعتقد أن��

� (سام) لألمام سائً�: انح��

- من الذين ا��شفوا؟

�ف (نورمان) لم �كن �ف (جون �اور).. إن ال�� - نائب ال��
�ف �ساوي ش�ئا.. �ان جمهور�ا وهو الدل�ل الحـي ع� أن ال��
� وال ي�تخب.. فقـد فـاز �أغلب�ة ساحقة ل�نه �ان �جب أن �ع��
.. ل�ن �ان � نجاحه هو � قطعة من القاذورات �حجم �غل��
� سن

�ف �� احتفاظه بنائب ذ�� �ارع.. لقد مات نائب ال��
� وق�ل إنها ن��ـة قلب�ة.. ال أصدق هذا.. ل�ست سوى ن��ة الثالث��
) من ق�ل.. �� قتلته.. �ان هناك ثالثـة � � أصا�ت (الف�� قلب�ة �ال��

.. � المكت�ة اليوم التا��
أطفال �جب أن �موتوا ��

نظر له (سام) وقال لنفسه إنه لو �ان هذا الرجل قد رأي ما
. � عاما، فإنه قد تحمـل مـا ال يتحمله ��� رآە ط�لة ثالث��

- طفالن اختصت بهما نفسها.. أما الطفلة الثالثة فقد
ارتك�ت خطأ عندما سلطت الضوء عليهـا وكـانت ت��ـد الظالم..
� ع� أن أ�ون

وقد خصصت �� أرد�ل�ا هذە الطفلة �� �ساعد��
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معها.. �انت هذە نص��ـي أنـا.. الطفلة �انت (تا��� �اور) ابنة
�ف نائب ال��

) غ�� مصدقة: هتفت (ناعو��

� تح�� جلسات ) ال�� - هل تم�ح.. أنت تت�لم عن (تا���
AA معنا؟

قال (د�ف):

ون للمكت�ة �عالجون - معظم األطفال الذين �انوا �ح��
� AA من إدمان ال�حول.. عام 1960 كدت أقتل (تا���

اليوم ��
� الموض�ع..

�ت من هـذا جـدا ول�ـت هـذا أسوأ ما �� �اور).. اق��
☆ ☆ ☆
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اب .. �انت قد منعتنـي مـن االق�� � حكته �� ��

        أ��� ما ���
� مـن ز�ارة ب�تها ق�ل من المكت�ة منعا للق�ل والقال، �ما منعت��

منتصف الل�ل..

أذكر تلك الل�لة ج�دا ألنها لم تكن ناعسة كعهدي األخ��
� المكـان رائحتها

، تدور �ال توقف �� بها.. �انت عص��ة غض��
تز�م األنفاس وعيناها �انتا حمراو�ن �شـعان، ولم أ�ن أتخ�ل
ء �ش�ه ال��ت ي�ساقط �

هذا ألن اللـون انعكس ع� ذراعـي.. و��
� جلدها مغلفة �غشاء رقيق..

قطرات منها.. ورأ�ت أن �ل ث��ة ��
�أن جلدها قـد صار له جلد.. هل ت��د أن �سمع ش�ئا مضح�ا؟
اب من آلة صنع (غزل �لمـا دخلت مدينة مالە أخاف االق��
� تلـك الل�لة.. لقد

� �مـا رأيتـه ع� جلدها ��
البنـات) ألنـه �ذكر��

قات حول نفسها.. �انت �انت ت�سج ش�ئا �ش�ه ما ت�سجه ال��
نقة. تصنع ��

ب الجدران �ق�ضتهـا فتهشمها.. ر�مـا تهشم كـانت ت��
.. مـا كنـت أراە وأسمعه �ش�ه قطة العظام كذلك، ل�نها ال ت�ا��

أن�� غاض�ة.
- (جون �اور)���

ثم �انت تل�م الجدار�

اض - (جون �اور)� سوف تـرى.. أنـت لـن تـجـرؤ ع� اع��
� �

ط����
ل�ن لو رأ�ت وجهها لرأ�ـت م��جا من الغضـب مـع الخـوف..

� القلق.. فقـد كـان نـائب المأمور ذك�ا شجاعا.
ومعها الحق ��
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� فقالت: هنا رأت��
ب ش�ئا.. - (د�ف).. تعال ل���

.. �انت �انت �شت�� قت�� �ال شك.. ل�نها �انت �حاجة إ��
�� ل�نها ت��د أن ت��د قتـل (تا�سـي �ـاور).. كـانت ت��ـد قتـل ال��

�عرف أن اب�ته ماتت أوال..

� مرة بتهمة السكر، � إن كنت أعرفه فقلت إنه اعتقل�� سألت��
وأعتقد أنه رجل شد�د المراس.. فقالت:

.. أراد أن �
� عن شهادا�� - هـذا الوغـد جاء المكت�ـة ال�ـوم وسأل��

� سوف ألقنه � هنـا.. أين ت���ت.. ل���
�عرف أين كنت ق�ل أن آ��

درسا..

ل�نها �انت خائفة.. لقد اختـار أسوأ وقـت لتوج�ـه أسئلة لها
ا. ألنها �انت موشكة ع� الس�ات.. وهـذا �ضعفها كث��

:( سألت (ناعو��

�ف �شك؟ - ما الذي جعل نائب ال��

� �ما �فعل - ال أعرف.. ف�� لم تكن تجعلهم شاحب��
� األفالم، ل�ـن برغـم هـذا كـانوا �فقدون ش�ئا

مصاصو الدماء ��
�
ما.. (جون �اور) الحظ هذا أو أحس �ه.. جاء المكت�ة ول�س ��
ء ل�نه نظر لها ب���ة، و�� �انت تفقد صوابها م�� �

ذهنه ��
نظر لها أحد ب���ة..

اها الجميع.. س�كون ا ل�� � المكت�ة غد�
قالت �� إنها ستكون ��

�ف ألخطف الطفلة، وأقطع ّ أن أ�سلل إ� ب�ت نائب ال�� ع��
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اها أبوها.. ظللت صامتـا وكـان حنجرتهـا ثـم أتركهـا ح�ث �� ل��
. ء أقوله �ان س�طيح برأ�� �

هـذا لمصلحتـي ألن أي ��

�
� ح�� �أ�� � أن أخطف الفتاة ص�احا ع� أن أخت�� طل�ت م��

.. �
ّ ق�ـل ذلـك فلـن �ستطيع مساعد�� المساء ألنـه لـو ق�ـض ع��

ا.. تب أن يتواجـد طفالن آخـران فـي المكت�ـة غد� وقالت إنها س��
� و�� قد متنا ل�ننا لن نكون وح�ـن �جدوننـا س�حسبون أن��

كذلك..

� و�انت � رحلت ص�احا قالت �� أال أخذلهـا و�ال قتلت�� ح��
� �� ميتة.. ميت��

� لن أتحمل أن أراها مـرة أخرى.. هكذا رحلت وقد عرفت أن��
� كنت عاجزا عن مخالفة � إ�ذاء (تا�سـي �ـاور) ل���

لم أ�ن راغ�ا ��
� قادر ع� التنف�ذ.. أوامر (أرد�ل�ا).. �ان �ل ما أفكر ف�ه هو أن��

سوف أمـزق حنجرتها ��عة ولن تدرك ما حدث لها..
و�حث (د�ف) عن (�اندانا) فـي جي�ـه أخرجهـا وتمخط فيها..

ثم واصل ال�الم:

- كنـت أمـر جـوار المتجر ال�ب�� عندما نظرت للزجاج فرأ�ت
.. توقفت وأغمضت � أ�واما مكومـة مـن جثث األطفال الصارخ��
� ثـم فتحتهـا.. ال.. �انت دمـى وضعها صاحب المتجر عي��
� هذە اللحظة

للعرض.. من جد�د شعرت �أنها جثث أطفال.. ��
� �أن الوقت لم

�� صل�ت.. شعرت �ـأن هذە رسالة من هللا تخ��
�ضـع �عـد..

�
حتـي لـو لـم أفلـت مـن (أرد�ل�ـا) فمـا زال بوسـ�� أال أغوص ��

الحفرة معها.. هكذا اتجهت ل�اب�نـة هـاتف عنـد متجـر (ب�جلـي
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� ف�� وطل�ت نقطة
�ن �� و�جلـي)، ودسسـت حج��ـن صغ��

ّ هو (�اور) نفسه.. ارتجفـت ذعرا طة.. كـان مـن رد ع�� ال��
� غ���ا �س�ب

وكدت أغلـق الخط، ثم ت�لمت و�ان صو��
الحج��ن.. قلت له: أ�عد اب�تك عن ال�لدة، ولو كنت تجد لها

ق�مـة فأ�عدها عن المكت�ة.. ثم وضعت السماعة.. كنـت أتم��
� لو �ق�ت أ��� لو قلت أ��� ل�نـه �ان عدوان�ا، وشعرت �أن��

ء سوى خطر �
� ع�� خط الهـاتف.. اآلن لم أعد أرى أي ��

لرآ��
� المرآب من ق�ل؟ كنت أنا

ا �� أرد�ل�ا.. هل رأ�ت طائرا محبوس�
� �ل اتجاە �ذات الط��قة.. ثم اتجهت لرص�ف

أجـري مذعورا ��
.. � � �امل�� المحطة ح�ث توار�ت تحت مقعد ط��ل ونمت يوم��
� تلك الرحلـة

�� � � الذي عشته عام�� ي�دو أن الضغط العص��
� النها�ة.. �أن عق�� قـد قرر أن

�� � الممتعة لجهنم قد اس��د ��
�ع القـا�س ل�عض الوقت.. وح�ـن شعرت �ما �شعر �ه �عد ي��

� عق�� هذە المرة..
س لك.. �انت هناك فجوة ل�نها �� اع �� � ان��

خرجـت مـن هنـاك ووقفـت أمـام �ـائـع الصحـف.. عرفت أن
طة ال�لدة تف�ش عـن ّ نـائمـا.. �مـا عرفت أن �� يوم�ـن مـرا ع��
� بن��ة قلب�ة.. لم ت�د

� مفقودين.. وأن نائب المأمور تو�� طفل��
� تهما فار�ن ألنهما �انا شقي�� � �ل اعت�� الج��دة قلقـا علـى الطفل��

� عرفت أنهما ماتا وأن جثة أرد�ل�ا معهما.. وهذا �حق.. ع� أن��
، � � الطفل��

� اليوم ذاته.. لس�ب ما �انت ت��د ح�ـا��
ما وجدوە ��

� تمأل � عن الس�ب.. ر�ما تفعل �ما تفعل الدب�ة ال�� وال �سأل��
) وأنقذت �طونهـا ق�ـل الب�ات الشتوي.. لقد أنقذت (تا���

� ذلك أي عزاء..
� لم أر �� نف�� ل���

� � ت�لمـت.. ال �د أنها �حثت ع�� أعرف أن أرد�ل�ا عرفت أن��
� ش�ه غيب��ة فال�د أنها

� كنت �� ء.. ل��� �
� ترى �ل �� �عينها ال��
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� فأنا غ�� قادر ع� عجزت عن العثور ع� روحـي.. لو وجدت��
� انتقاما.. �ان وقتها ض�قا والتحـول تخ�ل مـا كـانت ستفعله ��

� االنتقام جاءت من جد�د..
قـد �ـدأ.. ل�ـن فرصتها ��

نظر له (سام) مندهشا:

؟ � - ماذا تع��

� المكت�ة.. وأنـا مـن نقـل ال�تـب من دارك إ�
- أنت قا�لتها ��

� � لتقتل��
تدو�ر المخلفات.. ال �د من را�ـط هنـا.. إنها ت��د��

وسوف تفعل ذلك، ل�نها قد ت��دك لتلعب معها الدور الذي
لعبته أنا�

هتف (سام) ساخرا:

.. ل�ن اآلن.. �� ل�ست �
� الما��

- ر�ما �انت قن�لة جمال ��
�� � طرازي صدق��
قال (د�ف):

- ي�دو أنك ال تفهـم.. �� ال ت��د عالقة معـك �ا (سام).. �ل
ت��د أن تكون أنت�

☆ ☆ ☆
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9
� ذهول:

قال (سام) ��
- انتظر هنا لحظة..

وج � - �ل انتظر أنت.. أنت مناسب لها جدا ألنك غ�� م��
� ال�لدة.

�� المكت�ة وتعرفنـي وال أصدقاء لك �� وتؤمن ���
قال (سام):

� ال�لدة هما
- أما هذە فال.. لقد صار �� صد�قان ع��زان ��

أنت و(سارة)..
واصل الرجل:

- أعتقد أنها ستف�غ منك �ل ما �جعلك (سام)، �ما �فعل
� (الهال��ن).. ثم تل�سك �الرداء.. من

�� ( � � بثمـرة (ال�قط�� الص��
؟ أنا مؤمن أنها �انت تل�س جلد امرأة حق�ق�ة أين جاءت ��
اسمها (أرد�ل�ا لورتز) كـانت تع�ـش فـي (أ�ـوا) أو (م�ـن).. اآلن
� �لدة

سـوف يتحرك (سام ب��لز) ل�نه لن �كون هو.. س�ظهر ��
أخرى و�جذب ان��اە األطفال.. سـوف �حبونـه ل�نهم س�خافونه

�القدر ذاته.
� مكت�ة� - و�الطبع س�كون أم��

☆ ☆ ☆
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� ع��
الفصل الثا��

إ�� (دو موان) جوا
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1
نظر (سام) لساعته فدهش لمـا وجـد أنـهـا الثالثـة ع�ا..
�ق�ت �سع ساعات ع� منتصف الل�ل، وهو آخر موعد حددە

�� المكت�ة. فسأل (د�ف): له ��

- ماذا أفعـل �ـا (د�ف)؟ أ�حث عن ق�� (أورد�ل�ا) وأغمد وتدا
� قلبها؟

��
- فكرة ممتازة.. ل�ن الس�دة قد تم حرق جثتها�

) و�� تضع �دها � خي�ـة أمـل وقـالت (ناعو��
شهق سام ��

ع� كتفه:

- مهما �ان ما ستفعله فلن تفعله وحدك.. ال ت�س أننا
صد�قاك.

قال لها:
- ال أعرف ما �جب عمله ما لم أفر ط�عا.

قال (د�ف):

�
� الق�ادة ثـم تجدها �انتظارك ��

� ط�لة الل�ل ��
- سوف تم��

نها�ة الرحلـة.. هناك حـل أ�سط.. ثمـة م�ان �د�� متجر (ب�ل)
� وسع شخص مساعدتك فهم

� (دو مـوان).. لو �ان ��
لل�تب ��

قادرون هناك..
قالت (سارة) و�� تغادر الم�ان:

- سوف أتصل بهم أوال ألتأ�د ق�ل أن نقطع المسافة �ال
طائل..
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فكر (سام) قل�ً� فقال (د�ف):

- ال وقت للذهاب �الس�ارة.. س�كون عل�ك و(سارة) أن
��ا).. (سومز) لد�ـه طائرة (نافاهو) � (بروف��

تقصـدا المطار ��
ة و�مكن أن �أخذ�مـا إ� (دو موان) و�عود ��ما حوا�� صغ��

التاسعة مساء.. سوف �قول ل�مـا إنـه كـان �جـب أن تحجـزا مـن
ق�ـل.. و�نـه ال �ستطيع.. قوال له إن (د�ف دون�ان) هو من

�ول. � أرسل�ما و�ن الوقت قد حان لدفع ديون الب��

- وما مع�� هذا؟

- ال شأن لك.. فقط سوف يوصل�ما، وعندما �عود ��مـا ال
تأت�ـا هنـا.. ارك�ـا الس�ارة إ� ال�لـدة.. إلـى المكت�ة.

قال (سام):

- أنا م�ور �صداقت�ما �ـا (د�ف).. ل�ـن �ـجـب أن أتو� أمر
� عندما أ�قظتها من نف�� من هنا.. لقد �ان الخطأ خط��

جد�د..
اعت� (د�ف) ذراعه وقال:

- إذن أنت لم �سمع ما أقول.. لم �كن هذا خطئـي وال
خطأك.. ل�ن عل�ك أن ت��� مع (سارة).. (سارة) اآلن تعرف �ل
ك من �عرف �ها ح�ا.. ة لن ت�� ء عن أرد�ل�ا وهذە األخ�� �

��
لهـذا تذكـر.. لو أردت أن تح�� (سارة) فعل�ك أن تكف عن لعب

دور ال�طل.
ثم أضاف:
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�� المكت�ة ء آخر.. �جب أن تتذكر من هو �� �
- ثمة ��

الخاص �ك.. �جب أن تتذكـر مـن عرفتـه فـي ح�اتك و�حمل
ا. ذات الوجه.. هذا س�ف�دك كث��

☆ ☆ ☆
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2
        سأل (د�ف) (سارة):

� الثامنة مساء؟
- هل ما زالت المكت�ة تغلق ��

- هذا صحيح..

� الخامسة.. ولسوف ألقا�ما عنـد �ـاب
- إذن سأذهب هناك ��

الشـحن ب�ـن الثامنـة والتاسـعة.. واآلن الحقا �ـ (سومز) ��عـة
ألن النهـار أوشـك علـى االنتهـاء..

قالت له (سارة):
- شكرا ع� ما حك�ت لنا..

� هذا ع� �ل حال.. - لقد أراح��

مد (سام) �دە ل�صافحه ثم فكر ف�ما هو أفضل.. احتضنه
�حرارة..
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3
� الحقل خلـف دارە.. و�ان

        وجد (سام) و(سارة) (سومز) ��
ة �شعرك � لـه عينـان غاض�تان و��� � الست��

رجال فارع الطول ��
�أنـه نـال نص��ـه مـن شـمس الص�ف مع أن ال��يع لم ي�ته �عد..

�ا تقـف ف�ـه �دا المكـان حقً� لـ (سام) ل�نـه رأي ط��قا م��
ة.. مـن ثـم أدرك أن هذا هو مطار طـائرة (نافاهو) صـغ��
��ا) الذي ت�لم عنه (د�ف).. مطـار فـي حقـل ل�ـس ف�ـه (بروف��

سـوي ممـر واحـد م�سـخ �التـراب.
قال (سومز) عندما سمع طلبهما:

�
- مسـتح�ل أن أق�ـل.. عنـدي خمسون هكتـارا �جـب حرثهـا ��

� منذ أ�ام..
ا�� .. �ان �جب أن تخ�� حق��

قال له (سام) ما قاله (د�ف).. ع� الرجل أن �دفع ديون
ب (سـام) ثم هـدأ �ول.. �دا ع� الرجل أنه موشك ع� �� � الب��
ا�تـور لي�عـدە عن الط��ق، وطلب منهما أن �قفـا واتجه إ� ال��
جـوار الطائرة.. وأن �أخذا الحـذر مـن روث الماش�ة ح�� ال

يتلـوث حذاءهما..

ل�ن ما إن ابتعد ح�� �س�ا أ�ـن يوجـد روث الماش�ة والوحل،
�
� القذارة إ� حد أنهما انفجرا ��

و�عان ما وجدا أنهما غرقا ��
الضحك.

� الطائرة مرع�ـة فعال.. وخطر
�انت الرحلـة خلـف (سومز) ��

لـ (سام) أنهما سيهزمان (أرد�ل�ـا) �ط��قة لم تخطـر لـهـا ب�ـال مـن
ق�ـل.. سوف تتال�� جثتاهما لت�ناثرا فوق حقول قمح (أيوا)..
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� مطار
�ن دق�قة انحدرت الطائرة لته�ط �� � الرا�عة وع��

و��
ول � المقاطعـة فـي (دي مـوان).. وسـاعد (سومز) (سـارة) ع� ال��
ة وهـو �ـري خـدي الفتـاة المتورد�ـن من الطائرة.. شعر (سـام) �غ��

وحماسها �عد رحلتها األو� �الطائرة.. وقالت و�� ته�ط:
- رائع.. رائع�
قال (سومز):

- �الفعل مـا زلت أراە كذلك.. هذا أفضـل مـن قضاء الع�
.. ل�س هناك مشهد � اع �لي�� � ا�تور الذي يوشك ع� ان�� ع� ال��

أجمـل مـن رؤ�ـة وجـه فتـاة شا�ة �عد أول رحلة �الطائرة لها..
قال (سام):

- نحن ذاه�ان إ� م�ان �د� متجر (ب�ل) لل�تب فهم
� لنا.. �حتفظون �كتاب��
� ذهول:

نظر لهما ��

�
- أعرف متجر (ب�ل).. ل�ن ما أر�د فهمه هو: لقد جعلتما��

� مكت�ة؟
�� � أط�� فوق الوال�ة �لها من أجل كتاب��

� جي�ه وقال:
ثم دس �د�ه ��

- ع� �ل حال كنت مدينا لـ (د�ف) بهذا منذ ع�� سنوات..
تذكرا أنـه �جب أن أعود لـ (جانكشـان) ��عة ق�ل أن يهطل

المطر ألن هناك منطقة ينخفض فيها الضغط الجوي.
☆ ☆ ☆
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4
�ان متجر (ب�ل) �ش�ه الجرن وهو ي�تصب ع� قمـة الشارع
ي. � مرا�ز ال�سوق ال���

� توجد �� نق�ضا ل�ل متاجر ال�تب ال��
) إ� الموظف الم�لف �خدمة العمالء.. قالت ومشت (ناعو��

..( � للموظف إن اسمها (ناعو�� هج��
- لقد اتصلت �ك من ق�ل..

قال الموظف:

.. األول � � خلفه وأخ�ج كتاب�� - نعم.. ومد �دە إ� األدراج ال��
� كـان (أ��� األشعار شعب�ة لدي

كـان (رفيق الخط�اء) والثا��
� ح�اته قط مثل هذە

�� � ).. لـم �� (سـام) برؤ�ة كتاب�� � األم��كي��
اعهما من �د الموظف � � ان��

اللحظة، وقاوم رغ�ة ق��ة ��
ل�حتضنهما.

قال الموظف:
- كتاب الشعر سهل.. ل�ن (رفيق الخط�اء) صعب جدا..

� تحتفظ ب�سخة منه مـن هنا ح�� مكت�تنا �� الوح�دة ال��
(دنفر)..

�ن دوالرا.. لذا هتـف (سام) � خمسة وع�� و�ان ثمن ال�تاب��
وهما �غادران المتجر:

- ال أصدق� ال أصدق أن األمر بهذە ال�ساطة.
واتجها إ� المطار ح�ث �ان (سومز) �ع�� �طائرته..

☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث ع��
�� المكت�ة ��
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1
ء عن دين �

� ط��ق العودة ح� لهما (سومز) �ل ��
��        

ب من �ول.. لقد �ان له ابن مصاب ��طان الدم وقد اق�� � الب��
�ول.. ل�ن الص�ـي � النها�ة، وأمرە األط�اء �ـأال �حضـر م�ار�ات الب��
كـان �عشق اللع�ـة.. لهذا جاءە (د�ف) الذي �ان صديق أب�ـه
.. لم �صدق الرجل ما قام �ه � وقـال إنـه س�جلب له أشهر الالعب��
ة أ�ام (د�ف) ولم يتصور أنه بهذە الموه�ة.. لقـد سـهر ع��
�ول.. رسـمهم � � الف��ق القو�� ع� كرات الب�� يرسـم وجـوە الع��
� الف��ق

�دقـة وفـن.. ل�ـس هـذا فحسب.. �ل جعل �ل العب ��
يوقع تحـت صورته.. هكذا جاء لفراش الطفل الم��ض وسكب
ال�ـرات أمامه فلم �صدق الطفل عي��ه.. لم �ـرە أ�ـوە سع�دا بهذا
� األ�ام التال�ة ساءت حالته أ��� ل�نه ظل

الش�ل من ق�ل.. ��
ة. �حتضن ك�س ال�رات ح�� اللحظة األخ��

قال (سومز) وهو �جفف دمعه:

� ال�لدة
.. �عد هذا �سخرون منه �� � (د�ف) فعل هذا الب��

و�طلقون عل�ه (د�ف) القذر.. لو سمعت أحدهم �قول هذا لـ...

وشعر (سام) �الخجل ألنه �ان �ستعمل ذلك اللقب ق�ل أن
�عرف (د�ف) ج�دا.

) لألرض تحتهـا فـرأت الس�ارات اللع�ة تقطع نظرت (ناعو��
ط��ق (أيوا) الغ���ة.. نظرت لـ (سام) ل�ش�� له نحو المنظر ل�نها
� سالم.. �ـل هـو يتعذب من

وجدته نائما.. ال.. ل�س نائما ��
المعاناة.. مـدت �دها ل�تفه فسمعته �قول �صوت طفل:

� مش�لة �ا س�دي؟
- هل أنا ��
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�� المكت�ـة.. ال.. لن توقظه.. آسفة أدركت أنه اآلن �قا�ل ��
�ا (سام).. �جب أن تخوض التج��ة �املة.. فقط حاول أن

تتذكـر مـن هـو عندما �س��قظ �ا (سام).. حاول أن تتذكر.
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2
� المنام رأي (سام) أنه هو ذات الرداء األحمر.. هذە المرة

��
� الغا�ة

�� �
هو (سام) الصغ�� األب�ض.. إنـه �حمل سلة و�م��

� الب�ت �عد
ء �� �

ل�ن السلة خال�ة من الطعام ألنه ال يوجد ��
� السلة كتـاب �حمل عنوان (السهم األسـود) لـ

وفاة أب�ـه.. �ان ��
� جي�ـه حلـوى ال��سوس

(ر. ل. س��ف�سون).. و�ان قد قـرأە.. ��
ومذاقها �مأل لعا�ه.

لـم �كـن ذاه�ا لب�ـت الجـدة �ـل للمكت�ـة العامـة فـي (سانت
�ع ل��س).. و�ان عل�ه أن ��ع ألن ال�تاب قـد تأخر. حاول أن ي��
) خارج هذە ال�رة نفسه من ال�ابوس ل�نه لم �ستطع.. (ناعو��
المشئومة.. ل�نه ال �قـدر ع� اللحاق بها.. �سمع هدير محرك

(النافاهو) ل�نـه ال �ستطيع العودة من الحلم..

� طفولتك
�� مكت�ـة �� ال تحاول الخروج �ا (سام).. هناك ��

و�جب أن تراە.. �جب.. لو أردت أن تنقذ (سارة) من (أرد�ل�ا)..

�� المكت�ة.. ل�س شاح�ا إنه �جتاز المكت�ة.. �مر جوار ��
ل�نك ال ترى عي��ه ألنه �ضع ع��نات سـوداء.. هناك ند�ة تكسو

أنفه وتمتد تحت عي��ه.
�� المكت�ة.. �ل هو الذئب� س.. هذا ل�س �� اح��

ض ل�ن (سام) الصغ�� األب�ض ال �سمع.. إن الرجل �ع��
� ل�سأله: ط��قه ثم ينح��

.. هل قرأت هذا ال�تاب؟ - أهال �ا ف��
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ء �المعارك.. كت�ـه رجل �د� - نعم.. إنه كتاب جم�ل م��
(س��ف�سون).. رجل مات �الدرن.

؟ �
تان هكذا �ا جد�� لم عيناك كب��

ة استعارة كتا�ك؟ - هل انتهت ف��
- فقط أر�عة أ�ام �ا س�دي..

� الرجل أ��� و�قول: ينح��
.. �� المكت�ة.. تعال م�� - أنا ��

حاول الهرب.. ل�ن ال.. هذا الرجل �مثل السلطة..

� �ل م�ان.
الحكومة.. أنت ال �ستطيع الفرار من الحكومة ف�� ��

�
�د الرجل تلتف حول (سام).. �دە ق��ة جدا.. هل أنا ��

مش�لة �ا س�دي؟ �قولهـا أمـً� أال �قول الرجـل نعم.. نعم.. أنت
� مش�لة..

��

�� �قتـادە إ� الغا�ـة �جوار المكت�ـة.. عندمـا �ـأمرك ال��
ء فعل�ك أن تمتثل.. يهزە �عنـف �� �خرس.. سوف أطلب �

���
ها �م أنـت شـ��ر.. أرجوك ال تفعل.. سأدفع الغرامة� أمك وأخ��

�ه و�ر�له ح�� �س�ل الدم من �� المكت�ة �صفعه و��� ��
�ه.. �صفعه.. ال�د أن (سام) لم �عد (سام) �ه.. ��� فمه.. ���

الصغ�� األب�ض �ل صار (سام) األحمر.

(سام) ي��� و�قول: س�دي.. هل دفعت الغرامة؟ هل هذا
�اف؟ هل استوف�ت حقك؟
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�تك من � أشفقت عل�ك.. لو تكرر هذا لعدت و�� - ال.. ل���
� أراك هنا أ�دا �ا بنـي.. فهمت؟ جد�د.. ال تدع��

�� ل�ن العذاب لـم ي�تـه.. سوف �ظل (سـام) �ـرى ��
� السحب

� �ل مكـان.. لو نظر للسماء لرأى وجهه ��
المكت�ة ��

ملت��ا مشوها..

�� � وعدهم ل�� - ال ت�س.. عندما ي�� األوالد الس�ئ��
المكت�ة أقتلهم�

�حاول (سام) أن ي��� �ال جدوى.. سوف �حتـاج إ� أعوام
ء.. ولن �دخل المكت�ة.. لن �

ح�� �جـد الدمـ�ع لي��� ع� أي ��
�دخل أ�ة مكت�ة لأل�د.

� كـل لحظة..
� �ل م�ان.. يراە ��

�� المكت�ة موجود و�� ��

� �ل كواب�سه ح�� و�ن ��� (سام)
سوف �طاردە لأل�د ��

� قـد ُصفـح
القصة.. سوف �ظل (سام) �سأل فـي قلـق: أترا��

� استوف�ت الغرامـة �ـا س�دي؟
؟ أترا�� � ع��

فتكون اإلجا�ة أ�دا �� ال.. ل�س �عد..
☆ ☆ ☆
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الفصل الرابع ع��
المكت�ـة
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1
�ا) � الحقل الذي �سم�ه (د�ف) (مطار بروف��

       �ان الهبوط ��
) مدت �دها برغم مرع�ا.. وانتفض (سـام) مذعـورا ل�ـن (ناعو��
الحزام لتضعها ع� كتفه.. �انت ت�تظر هذە اللحظة.. �انت قد
� لحظات ه�اجهم

�� AA �
�ن �� هدأت من روع س�ارى كث��

� وتعرف ما �جب عمله. العص��
)� �ا له من �ابوس�� - (ناعو��

و�دأ المطر ينهمر ع� جسم الطائرة �مـا توقـع (سومز)
� الم�كروفون

الذي �ان �عوي ��
سألت (سام):

�� مكت�تك؟ �� المكت�ة؟ �� - هل �ان هذا ��
- نعم..

- وهل عرفت من هو؟
�عد صمت ط��ل قال:

- نعم..
☆ ☆ ☆
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2
       �انت السا�عة وال��ــع اآلن.. والمطر ينهمر �غزارة.. عرض
ة ب القهوة والتهام فط�� عليهما (سومز) أن �دخـال دارە ل��
� إ�ار إن األمر مهم.. �جب أن

) قالت �� تفاح، ل�ن (ناعو��
يرحال فورا.

� ط��ق العودة وهو �فكر قلقا
�� ( قاد (سام) س�ارة (ناعو��

� (د�ف)، ل�ن الخروج عن الط��ق وقلـب الس�ارة لم تكن
��

الط��قة المث� إل�داء االهتمام.. المطر غ��ر والمساحات ال
اقص. تقدر ع� التعامل معه، دعـك مـن أن ال�شافات �دأت ت��

� الثامنة.
- ال أعتقد أننا سنكون هناك ��

- حاول جهدك �ا (سام)..

�
� الساعة.. واستمر ��

ة أم�ال �� لقد صارا يتحر�ان ��عة ع��
الق�ادة �حذر ح�� دخال المدينة.. كـان ينظر لها �طرف عينه،
فدهش ألنه لم �درك جمالها من ق�ل.. لقد تودد لهـا مـن ق�ـل
�
ل�ـن لـم �فعل ذلك ألنها راقت له.. �ل ألنها �انت وح�دة و��

ة �جب أن يتـوددوا ل�عـض.. � �لدة صغ��
ة.. العزاب �� �لدة صغ��

أما اليوم فهو يراها حقا.. �جدها جم�لة حقا..
أما �� ف�انت تنظر له..

لم تعد نظرته خائفة.. ي�دو لها �أنه إ�سان أت�حت لـه فرصة
العودة ألسوأ كواب�سه مدججا �السالح هذە المرة.. هذا وجه

�مكن أن تح�ه.
قال لها:
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..( - أر�د التوقف عند متجر (ب�ج�� و�ج��
- هل تجد الوقت مناس�ا لهذا؟ وقتنا ضيق..

ء �الغ األهم�ة.. �
- هناك ��

ثم ترجل ورأته يتجه ل�اب�نة هاتف.. ال �د أنهـا ذات �اب�نة
�ف �طلب منه إ�عاد � اتصل منها (د�ف) بنائب ال�� الهاتف ال��

اب�تـه.. هذە الم�المة لم تقتل أرد�ل�ـا ل�نها أ�عدتها.
 

� ال�اب�نة والنور �ضاء..
(سام) �قف ��

ة.. فتحها فوجد أنها � األرض ح�� �جـد لفافة صغ��
ي�حث ��

خاصة �حلوى ال��سوس.. هنا سمع صـوت بوق الس�ارة الذي
� جي�ه وغادر

ضغطت عل�ه الفتاة �ستدع�ه، فـدس الورقة ��
ال�اب�نة.

☆ ☆ ☆
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3
) �أنـه شـاب جمـدوە عام � (و�ج�� ب�ج��

        �دا العامل ��
�ط 1969 ثم ذو�وە هذا األسب�ع.. شعرە ط��ل م��ـوط ���
وعيناە توح�ـان �ـالمخدرات.. وتحـت م��ولـة العمل �ان قم�صه

مشجرا مليئا �أزهار زاه�ة.

�
ة إ� (سام) وهو يتجه إلـى الحامل لي�ت�� � ح��

نظر الف�� ��
� استمتاع:

عشـ��ن ك�سـا مـن حلـوي ال��سوس.. وسأله ��

- هل أنت واثق من أن هذە ال�م�ة تكف�ك �ا (جدع)؟ هناك
� المخزن.. أعرف ك�ف �شعر المرء عندما يتوق إ�

صندوقان ��
ة. أ�ة تصب��

� متعجل..
- هذا �اف فاحس�ه �� أل��

ثم مد �دە والتقط (أستك) مطاط�ا وجـدە جـوار آلـة
الحساب فلفـه حـول معصمـه.. تدلـي األسـتك رخـوا �السوار.. ثم

نقد الف�� ثمن ال��سوس.
- هذە األش�اء �انت أرخص عندما كنت طفً�..

- نعم.. التضخم �شفط ال�ل �ا جدع.. هل تحب هذا
ال��سوس؟

- ال.. إنه هد�ة لشخص ما.. أنا أ�رە طعمه.

�انت هناك نظرة ع� وجه (سـام) وهو �لفظ هذە ال�لمات
�
اجع خطوة.. وقرر (سام) أن �دس الحلوى �� جعلت الف�� ي��

جي��ه ثم �عود إ� الس�ارة..
☆ ☆ ☆
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4
) الس�ارة إ� المكت�ة.. ب�نما أخ�ج (سام)        قادت (ناعو��
� من ك�سهما. �ل هذە الضوضاء مـن أجـل كتـاب انت� ال�تاب��
عهـدە.. ل�ـن ل�سـت هـذە القصـة �الض�ط.. لم �كن لل�تب دور

� القصة قط.
��

� �األستك المطا�� ثم دس ورقة �خمسة لف ال�تاب��
، فسألته الفتاة: � � ال�تاب�� دوالرات ب��

- ما هذا؟

.. وغرامـة تعود لمرة � - غرامة التأخ�� عن هذين ال�تـاب��
. � � طفول��

قد�مة.. كتاب قد�م لم أرجعه ��

ثم فتح أحـد أ��اس الحلوى وشمها �عمق.. شـعر �الرائحة
� معدته �أنها ل�مة.. توقع أن

ت��ب إ� منخ��ه ثم تتكور ��
� األ��اس

�ف�غ معدته ل�ن هذا لم �حدث.. ثم �ـدأ �ف�غ �ـا��
) �الس�ارة وهتفت: و�كومـهـا فـي حجـرە.. هنـا توقفت (ناعو��

- (سام).. ماذا تفعل �ا� عل�ك؟
وألنه لم �كن �عرف ما �فعله قال:

- لو �ان الخوف هو اللحم الـذي تأ�لـه (أرد�ل�ا) فإن نق�ض
الخوف هو سمها..

- أنا متأ�دة من أن نق�ض الخـوف ل�ـس حـلـوى ال��سوس..

� القصص
؟ مصاصو الدمـاء �� � - من قال هذا؟ ك�ف تعرف��

� األمن ء.. سلب�� �
� �ل �� �� المكت�ـة سـلب�� تقتلهم الصل�ان.. ��
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� كنت أحبها.. كنت واألصدقاء والحب. هذە من األش�اء ال��
أحب ال��سوس.. اآلن ال أستطيع تحمل رائحته..

ثم راح �دعك قض�ان ال��سـوس ب�ـن �د�ـه حـتـى حولهـا
لعجينـة مقززة.. اللون األسود لـوث �د�ـه ل�نه استمر.. اآلن
حا رجل مختل عقل�ا �ان �ا م�� �ه �� يتذكر طفولته وك�ـف ��
.. برغم هذا (سـام) محظوظ ألن هذا المجنـون �� �د�� أنه ��

كـان �مكن أن �فتك �ه.
من �ع�د يري مكت�ة ال�لدة.. ب�نما تقول الفتاة:

- أعتقـد أن نق�ـض الخـوف هـو الصـدق واإل�مـان..
فكر قل�ً� ثم قال:

- ل�س س�ئا.. ح�� لو لم �صلحا فمـن الخـ�� أن �كونا
كذلك.. لقد وصلنا�

☆ ☆ ☆
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5
� الظالم والمطر يرق�ـان آخـر مـن �ـغـادرون المكت�ة..

        وقفا ��
رأى مس�� (برا�س) �غادر المكت�ة و�ركـب س�ارته (اإلم�اال) ورأي
� قا�لهـا عندما جاء للمرة الثان�ة.. ثم ساد الفتـاة (س�ث�ا) ال��

الصمت.

).. سـواهما والمكت�ة ور�ما لـم �عـد مـن أحـد سـواە و(ناعو��
(أرد�ل�ا)..

المطر �شتــد ومـعـه ال��ـح.. لدرجـة أن الس�ارة الدا�سون
.. وهوى غصن شجرة محدثا صخ�ا، فقالت الفتاة: � راحت ته��

- ر�اە�
- أنا نف�� لست مفتونا بهذا الجو..

أضواء الصوديوم ترسل ضوءا غ���ـا كئ��ـا فـي الظالم.. مع
�� المكت�ة اآلن ى �� تأث�� المطر وال��ــــح. وشعر (سام) �أنـه س��

من وراء الزجاج:
.. �� .. فأنا �� � - تعال م�� �ا ب��

هوي غصن آخر ثق�ل.. ف�خت الفتاة وجاو�تها ال��ــــح
�ال�اخ.

ز لهما قرب ال�ـاب الخلفـي للمكت�ة، فجأة رأي (د�ف) ي��
� أسوأ حال.. قال

و�ان �ل�ح �ذراع�ه وقد امتقع وجهه و�دا ��
(سام):

).. (د�ف) هناك.. - (ناعو��
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قالت و�� تفتح �اب الس�ارة:
� أسوأ حال�

- �ا للهول� ي�دو ��

ل�ن ال�اب انغلق �فعل ال��ــــح فدفعتـه �كتفها ل�سقط ع�
� عاصفتـه الخاصة حول رأسها..

� الماء وشعرها يرقص ��
األرض ��

من أين جاءت هذە العاصفة العات�ة؟ إنها عاصفة أرد�ل�ا ع�
األرجح.

غادر (سام) الس�ارة �دورە، ثـم تـذكـر أنـه �حمـل ال��سوس
د ل�ن ل�س ال�تـب.. هكـذا عـاد وجـاهد ح�� فتح ال�اب واس��

ال��س.. هنا شعر �أن الضوء ي��دل..

أضواء الشارع ذات الصوديوم ت�دلت لتص�� أضواء
فلورس�ت عت�قة.. ت�دل ش�ل المكت�ة وصـارت محاطة ب��ات

الصفصاف..

مرح�ا �العام 1960.. كذا فكر (سام).. ونظر إ� ح�ث �ان
(د�ف) ��خ:

�� المكت�ة� إنه - إنه الرجل الذي وصـفته �ا (سـام).. ��
هنا..

� اللحظة التال�ـة برزت �ـد وضعـت ع� كـتـف (د�ف)
��

وشدته إ� الداخل.

) وجذبها إ� بنا�ة المكت�ـة، أمسك (سام) �معصم (ناعو��
فما أن دخال ح�� انغلق ال�اب �فعل ال��ـح خلفهما..

☆ ☆ ☆
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6
� م�ان معتم.. ل�س مظلما ل�نـه معتـم.. و�انت

         �انوا اآلن ��
�
� ظالً� خافتة.. ��

� المكت�ـة تل�� هناك أ�اجورة ع� منضدة أم��
� وضع

�� المكت�ة ممس�ا �عنق (د�ف) �� ركن القاعة �قـف ��
� (نلسون) الذي �منعه من الحركة، وقد صارت قدماە مرتفعت��

ثالث بوصـات عن األرض..
�ا خطوة و�ال هشمت عنقه �الدجاجة.. - ال تق��

� أنه لم �كن له
اقص ع� الجدار، وفكر (سام) �� �ان ظله ي��

�� أ��� واقع�ة ظل مـن ق�ـل.. ما مع�� هذا؟ ر�مـا صـار ال��
� �� هو أرد�ل�ا وهو الرجل الذي �قود الس�ارة ال�� اآلن.. إن ال��

� أقنعة .. فقط ي�دل الوجوە �ما ي�دل الص�� � خطفت الص��
الهال��ن..

دنا منه (سام) خطوة وقال:

ب؟ - هل نصدق أنك س��ق�ه ح�ا لو لم نق��
�� خطوة لدهشة (سام) وهتف: تراجع ال��

- أنا أنذرك��
.. فلننه األمر� - إن مش�لتك ل�ست معه �ل م��

- ل�كن�

�� جسد (د�ف) إ� الجدار فهوى �أنه ك�س وط�ح ال��
غس�ل.. حاول أن يتال�� الصدمـة �ـال حمـاس ل�نـه ارتطم �مطفأة
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الح��ق وسـمع (سام) صـوت تهشم العظام ال�ئ�ب.. سقط
(د�ف) وسقطت المطفأة العمالقة فوقه..

- (د�ف)��

�� ) وهرعت نحو الرجل فقط ل�مسك �� �خت (ناعو��
�
المكت�ة �ذراعها.. وللحظة توارى وجهه وراء شعرها بند��

اللون.. �أنه �لثم مؤخر عنقها.. ثم أ�عـد وجهه عنها وسعل..

�� التقط (سام) كتا�ا ثق�ال من جان�ه وألقـاە فـي وجـه ��
� وجهه ف�خ غض�ا..

ب الرجل �� المكت�ة.. طار ال�تاب ل���
) وركضت نحو أحد الرفوف المرتفعة.. تحررت منه (ناعو��

وصلت إ� (د�ف) فتمسكت �ه..
قال (سام):

- مش�لتك ل�ست معها �� األخرى..
- �ان �جب أن أقتلك أوً�..

� نحـو (سام)
� أسودين �أنه خلد.. وم�� صارت عيناە ثقب��

محدثا صوت احت�اك غ���ا ع� األرض.. نظر (سام) لألرض
فوجد أن معطف الرجـل يزحف ع� األرض خلفه.. لقد صار

أق���
� وصاح: ل�ح �ال�تاب��

- هذان كتا�اك� خذهما� ومعهما الغرامة..�
صاح الرجل:

� اللذين أخذتهما�� - �ال.. هذان ل�سا ال�تاب��
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� فـي وجـه الرجـل فـهشـم نظارتـه.. ط�ح (سـام) �ال�تـاب��

ومكـان العي��ـن رأي فجـوة سـوداء مقيتـة امتألت �ال�سيج..
نقته الخاصة.. قال وتذكر �لمات(د�ف) عـن أن الرجـل �صنع ��
� لذا لم ترها �� ��� � الرجل الذي �� لنفسه: أنـا لـم أر عي��

األخرى� لقـد �ـدأ الرجل الذي جاء من ملصق (د�ـف) ومـن
ذك��ـات (سام) األل�مة يتحول إ� قزم..

وجه ر�لة للرجل ور�لة أخرى.. مـن أجـل األطفـال الذين
.. �تهم أنت والذين التهمتهم �� ��

ثم مد �دە �مسـك �ـه مـن المعطـف فـأدرك أنـه ل�ـس معطفا..
إنه جلد رخو واسـع لـه مـلمـس ك�ـس الشـاي المستعمل.. جذب

� رعب وأطلـق �خـة..
�دە ��

وفجأة سمع ضحكة امرأة تدوي:
- تأخرت �ا (سـام).. تـأخـرت� لقـد عـادت (أرد�ل�ا)��

ت بنا�ة المكت�ة.. ثم انطفأت األنوار� � واه��
☆ ☆ ☆
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7
       ساد الظالم ووسطه �انت ضحكة (أرد�ل�ا) تدوي.. جرى
� �انت را�عة جوار (د�ف) ووجهها شاحب ) ال�� نحو (ناعو��

ممتقع.. فقالت له:
- أظن أنه �موت �ا (سام)..

جا والدم �ان هذا واضحا وصدر الرجل �علو و�ــه�ط متح��
� هذە اللحظـة طـار كـتـاب عمـالق هـو الحجـم

ف من رأسه.. �� � ي��
ال��ـ�� مـن قـاموس أ�سفورد نحوهما، فارتم�ا ع� األرض ب�نما

ارتطم ال�تاب الـذي يزن س�عة أرطال �الجدار.

وخلف خزانة ال�تب المقل��ة �دا أن ش�ئا مـا يتكـون.. ش�ئا
عمالقا يتخذ ش�ً� وهيئة..

همست الفتاة:
- عل�ك بها �ا (سام).. عل�ك بها�

قال وهو ينهض نحو المكت�ة:
- سأحاول.. سأحاول.

☆ ☆ ☆
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8
أفزعته الرائحة.. رائحة الالفندر ممزوجة برائحة ال�تب

العت�قة.

اجتاز المسافة نحو المكت�ة وهو �عت� كرة حلوى
ة � وسط مئـات ال�تـب الم�ع��

� �دە �عص��ة.. �م��
ال��سوس ��

هنا وهناك.. �سمع صوت قدم�ه ع� مشمع األرض�ة.

� لتظفري � فلتخر�� - أ�ـن أنـت �ا (أرد�ـل�ـا)؟ لـو كـنـت ت��دين��
. � ��

سقطت فوقه كومة من ال�تب من أع� فتملص ل�فلت..
هنا سقطت مجموعة أخرى وسمعها تضحك.. ما حدث �عد
هذا لم يتعمدە (سام) ألنه تع�� وأوقع ج�ـال مـن ال�تـب.. عندما

سمع �اخها أدرك أن الج�ـل سـقط فوقها �الذات.

نظـر إ� مصـدر الصـراخ فـرأى (أرد�ل�ـا) الحق�ق�ـة.. �الفعـل
، ل�ن هـذا هـو الشـ�ه الوح�د ب�نها � كـانـت شـقراء زرقـاء العين��
.. ف�ما عدا هذا �انت مسخا مخ�فا ضخما ف�ه ش�ه مقزز وال���
� أحاطت �الخنفسة.. و�ان المسخ �حاول التحرر من ال�تب ال��
�ه و��خ.. ل�ن (سام) لـم �شعر برعب.. ع� األقل هو يراها

اآلن حق�قـة فلم تعد مجرد أسطورة مخ�فة.

ء �ش�ه خرطوم الف�ـل فت�اعدت �
� برز �� � العين�� ومن ب��

العينان لتفسحا م�انا له.. خ�ج ذلـك الممـص الط��ل يتلمس
ط��قـه ح�� لـمـس (سام).. أجفـل األخ�� وقد أدرك قوة هذا

ء. �
ال��
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شعر �دوار وللحظة شعر أنه من الخ�� لـه أن �قـف ثابتا
ء �حدث.. �

و�دع ال��

� جسدە لم
�ـدا كـأن ال�ـائـن �لـه يتحـول لذلك الممـص.. �ـا��

.. برغم �عد ذا نفع وصـار يتد� من وراء األن�ـوب اللح�� ال�ب��
ء �ان هذا لط�فـا.. سوف �متص وجودە �له.. س�أخذ �ل �

�ل ��
ما هو (سام) إ� داخله..

ء �
ء بتحسس وجهه.. �� �

ركع (سام) ع� ركب��ه ل�سمح لل��
ء �متصه.. �

ا.. ل�ن ال�� �س�ل من جانب عي��ـه.. ل�س دموع�

الغرامة قد دفعت.. الغرامة قد دفعت.. لـم تعـد مدينة ��
ء.. �

���

� �مسك �الممص.. �ان � ف�ه من قوة مد �دە ال�م��
�ما ت���

� الجلد، ل�نه تمسك �ه وقال:
ملمسه ش��عا �س�ب وخزات ��

- جل�ت لك هد�ة أيتها القذرة.. جلبتها م�� ط�لـة الط��ق
من (سانت ل��س) لهنا.. إل�ك�

ا � طرف الممـص.. ذات مـرة رأي أوالد�
وغرس كرة ال��سوس ��

�سـدون �الصلصـال شـا�مان س�ارة صديق لهم ف�ادت الس�ارة
ء ذاته. �

تنفجر.. لقد فعل ال��

ء التملص ل�ن (سام) تمسك �قـوة.. ووجد لرع�ه �
حاول ال��

ء ي�تفخ و��تفخ.. كـرة شـا�� مكسوة �الشعر. �
أن ال��

عرف (سام) ما س�حدث وغ�� وجهه..

� �ل صوب وغ� الـدم
�م�ات هائلة من اللحم انفجرت ��

ذراعـي (سـام) وصـدرە. صـ�خ مـن ال�شـوة والتقزز.. ب�نما عادت
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أضواء الطوارئ تن�� الم�ان.

� الخـارج سكنت العاصفـة وراح مطـر هـادئ ي�ساب ع�
و��

السقف..

ء وزحـف إ� ح�ث �انت �
� ال تق��ان ع� �� نهض ع� ساق��

) تجلـس جـوار (د�ف).. الحظ أن مطفأة الح��ق معلقة (ناعو��
� م�انها �ما �انت و�ن �ان مق�ضها مرسوما بوض�ح ع� خد

��
(د�ف)..

قال (د�ف) �صوت م�ح�ح:
- لم �كن هذا س�ئا..

فهتفت الفتاة و�� تنهض:
- سأطلب اإلسعاف..

ل�ن (د�ف) اعت� �دها ليوقفها وقال:

.. تعال ك بها �ا ف�� - ل�س �عد.. هناك أش�اء �جب أن أخ��
. � هنا �قر��

وقرب فمه من أذن (سام) وهمس:
- إنها ت�تظر.. تذكر.. �� ت�تظر..

- ماذا؟
ل�ن (د�ف) لم يرد.. ظل ينظر نحو (سام).. ع�� (سام)..
� ذعر أنها ستطلب اإلسعاف حاً�، ل�نهـا نظـرت

وهتفت الفتاة ��
لوجـه (د�ـف) فـرأت أن إحـدى حدقت�ه قد ضاقت ح�� صارت

كـرأس دبوس واألخرى ا�سعت عن آخرها.
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.. وضعت �دە ع� خدها وأغمضت عينه.. ركع �دأت ت���
(سام) متألما جوارها وطوق خ�ها..
☆ ☆ ☆
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الفصل الخامس ع��
شارع الزاو�ة
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1
� الفراش

       لم ينم (سام) ل�لتها وال الل�لة التال�ة لها.. رقد ��
وكـل األنوار مضـاءة.. وراح يتذكـر �لمـات (د�ف): إنها ت�تظر..

و�دأ �عتقد أنه �فهم ما أراد العجوز قوله..
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2
� (شـارع الزاو�ة) ح�ـث حفل

�انت الجنازة هادئة.. و��
، تناثر أصدقاء (د�ـف) �أ�لون و�ت�لمـون عنه و�ضحكون.. � التأب��

ء.. ب�نهم م�� �
من الواضح أنهم �انوا �حبونه برغم �ل ��

� جي�ه.. كـان �عت� قطعة من حلوى ال��سوس
(سام) و�داە ��

و�كورها.

) من المكت�ـة وأجـرى اتصاً� لقد فر (سام) و(ناعو��
طة.. ووضع السماعة ق�ل أن �سألوە مـن �كون.. وجد �ال��
� المكت�ة ل�ن �ل عالمات العنف قد

البول�س جثة (د�ف) ��
ض الجميع أنـه مجرد حادث.. حادث سقوط زالت.. وهكذا اف��
.. ال �د أنه دار حول المكت�ة فوجد �مكن أن �حدث ألي سك��
� الظالم فاصطدم �مطفأة الح��ق.. نها�ة

�ابها مفتوًحـا.. م�� ��
� دم

�� لـم �جـد نقطـة كحـول �� القصة.. صحيح أن الطب ال��
ض أن السك�� �جب الرجـل ل�ـن هـذا لـم �غ�� ش�ئا.. النـاس تف��

. أن �موت كسك��

ت النـاس أنها لم تكن (سارة) ضمن الموجودين.. أخـ��
�
� الم�ان الذي �عرفه (سام).. خطـر لـه أنها قد تكون ��

ستكون ��
المكت�ة ل�نه اس��عد هذا..

� رآهـا فيها عندما � الحد�قة ال��
ال.. ستكون ع� األرجح ��

..AA انت تح�� اجتماع�

�
� نحوها.. �انت غا�ة ��

وجدها هناك تقف وح�دة فم��
الشحوب وقالت له:
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- هذا ش�يع �ا (سام).. لم أعد أستطيع النـوم وال األ�ل..

اب.. � ال��
�� � .. واألسوأ هـو رغب�� �

ذك��ات ش��عة تطارد��
� للمـرة األو�..

جلسات AA لم تعد تف�د��
قال لها:

� أنها ت�تظر.. وال �د أن تأ�ل.. - هذا س�سعدها.. أنت تعرف��
انظري لهذا..

� وجهها فأجفلت.. نظرت لمحتوى �دە فرأت
ثم فتح �دە ��

� كراه�ة:
كرة ال��سوس الحمراء.. قالت ��

- تخلص من هذە�
� عي�يها..

و�دت نظرة معدن�ة ��
�� المكت�ـة �ـدا �أنـه �لصـق وجهه بها. عندما أمسك بها ��
ثم أطلق �احها وسـعل.. ك�ـف كـانت (أرد�ل�ا) ت�تقل من
� المكت�ة �دا

شخص آلخر؟ عندما أحاط (سام) خ�ها ب�دە ��
... متخش�ا غ��ب الملمس.. إنها ت�تظر.. (د�ف) �ان �عرف أ���

قال لها (سام):
- أنا أح�ك �ا سارة.. أوجه �ال�� لك ال لها..

� وهن:
قالت و�� تتحسس شعرها ��

. ل�ن ر�مـا كـان مـن األفضل أن � - نعم.. أعرف أنك تحب��
تتعلم أال تفعل.

- هل حقا ت��دين أن أرحل؟
هنا انفجرت �ا��ة:
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.. أنا �
- (سام).. أرجوك.. ال أعرف مـا حـل �ـي.. ساعد��

خائفة�
ء ش��ه �الممص.. �

ثم فجأة تكـورت شفتها العل�ا لتتحول ل��
وقالت:

- اذهـب للجح�ـم �ـا (سـام ب��ـلـز).. اذهـب للجح�ـم��
أمسك �كتفها وقال:

- لو نظرت للوراء لرأ�ت قطار ال�ضاعة الذاهب إ�� أوماها..
سوف �مر أمامك.. أر�د أن تنظـري لـه ب��ات..

قالت �ا��ة:

� تحته وسـوف �عتقد - ل�كن �ا (سام).. بوسعك أن تدفع��
الناس أننـي انتحرت.. �ل الناس رأوا أننـي لـم أعد ع� ما يرام..

ء.. �
سوف �صدقون �ل ��

- ال أ�لمك عن االنتحار �ا حمقاء.. فقط أر�د أن تنظري
.. � �� �

للقطار وتث��

استدارت ب�نما القطار �مر من �ع�د قادما نحوها.. فرفع
ء هناك وسط لحم �

الشعر عن مؤخرة عنقها.. ورأي ذلك ال��
عنقها.. �ان �عرف أن جذع المخ ي�ـدأ تحت ذلك الموضع
ء الذي �ش�ه الج��� والمغ� �

فتقلصت معدته.. ذلك ال��
ب�سيج العنكبوت، والذي ي��ض مع ن�ضات قلبها..

- هل ت��ن أرقام الع��ات �ا (سارة)؟
- نعم.
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- اقرئيها �صوت عال.

� جي�ه ثـم
ومد �دە �صنع عجينة من ال��سوس الذي �ان ��

� مؤخرة عنقها..
أخرجها، وألصقها �ذلك الورم المخ�ف ��

- خمسة.. ستة.. س�عة..
� التصقـت �السم.. �ع العجينة ال�� ومن جد�د مد �دە وراح ين��
� مؤخرة عنـق

سم (أرد�ل�ا).. خ�ج الشـيء ملتصقا �العجينة، و��
(سـارة) رأي ثالثة ثقوب ال ت��ـد ع� حجم رأس دبوس.. لقد
� �دە وهنـاك فقاعة

و�� ل�ن ل�س �عد.. كرة ال��سوس تتلوي ��
تحـاول الخروج منها..

اتجه لقض�ب القطار وألصق العجينة.. وابتعـد وهـو يهمس:
- وداعا أرد�ل�ا�

� اللحظة التال�ة اندفعت فوق العجينة الملتصقة
و��

� �ش�ل قطار الساعة 2:20 إ� �القض�ب أطنان الحد�د ال��
أوماها..

التصقت �ه (سارة) وقد صارت م��جـا مـن الرضا واالرت�اح
� اتجاهه..

ب�نما القطار ي�تعد وشعرها �ط�� ��

- هـل تحررت حقا �ا (سـام)؟
- نعم تحررت.. لقـد دفعت - غرامتك�

- هال عدنا للداخل ح�� ال �قلق أصدقاؤك؟
- �مكن أن �كونوا أصدقاءك �ا (سام) لو أردت هذا..
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� ذراع.
مد �دە لها وعادا إ� الداخل.. ذراعا ��

 

س��فن كينـج

(تمت �حمد هللا)
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�� المكت�ة ��
� مكت�ة مدينة (جانكشان)... سوف نحسن

مرح�ا �ك ��
استق�الك و�ستخ�ج لك �طاقة استعارة، ونجد لك ذلك ال�تاب
الذي أضناك ال�حث عنه �الذات.. ل�ن تذكر من فضلك: ال�ـد
مـن إرجـاعـه خـالل أسـ�ـ�ع.. ال أعـذار وال مجامالت.. فإذا لم �عد
� الوقت المحدد فإن لنا طرقا غ���ة �عض

ال�تاب المستعار ��
� التعامل معك.. طرقا لن تحبها أ�دا..�

ء �� �
ال��
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Group Link – لينك االنضمام إ� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


6711

الفهرس..
المؤلف..

تمه�د من (س��فن كينج):
الفصل األول
�
الفصل الثا��

الفصل الثالث
الفصل الرابع

الفصل الخامس
الفصل السادس

الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع

الفصل العا��
الفصل الحادي ع��

� ع��
الفصل الثا��

الفصل الثالث ع��
الفصل الرابع ع��

الفصل الخامس ع��
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Notes

[←1]

- جماعة دي��ة أم��ك�ة أ�شأها (جـورج فوكس) وكـانت تنـادي �السالم، إال
� ازهم المتكرر أثناء الصالة منحهم هذا االسم الذي �ع�� � أن طابع اه��

ون). � (المه��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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�لمه مهمة:

هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

          العدد رقم (59)
 

 

 

 

� هولو أسطورة س�ل��
 

تأل�ف: واشــــــنجتون إرفنـج
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
واشــــــنجتون إرفنـج Washington Irving أد�ب أم��كـي
� هولو) ، عـرف �قص��ه (ر�ب فان و�ن�ل) و(أسطورة سلي�� شـه��
� ني��ورك عـام ۱۷۸٩ و�ان له أحد

� نقدمهما لك هنا. ولد �� اللت��
� أعج�ا �جورج ع�� أخا. �ان أ�ـواە مـهـاجـ��ن أسكتلندي��
، لذا اتخذا هذا االسم واشنجتون �طل االستقالل األم����
ح البنهمـا، و�قـال فـي قصـة أخـرى أن واشنجتون هو الذي اقـ��
�
� طفولته ل�ن رسخت ��

اسـمـه علـى األب��ـن.. وشغف �القراءة ��
ذهنه �ش�ل خاص قصتا (رو��سون کروزو) و(سند�اد المالح).

كـان (واشنجتون إرفنـج) هو أول أم��كـي علـى اإلطالق
�كسب ع�شه �ال�امل من قلمه، �اإلضافة لهذا �ان رحالة

ا� ا د�لوماس�� ا معمار�� ومصمم�

� الصحف وكسب �عض الشهرة، إال أن مأسـاة
�دأ ال�تا�ة ��

� سن
شـخص�ة ألمـت �ـه عندمـا توف�ـت خطي�تـه (مـات�لدا) ��

وج ط�لة � ة، وهذا هو الس�ب الذي جعله ال ي�� الثامنة ع��
ح�اته، ولم يت�لم عنها قط.. برغم أن صورتها �انت تالحقه

ط�لة الوقت..

� ارت�اد
ا من وقته �� � ا كب�� ا �السفر لذا خصص جزء� �ان مولع�

� العام ۱۸۰۹ قدم لنـا حكـا�ـات ساخرة عن الجال�ة
أورو�ا. و��

� ني��ورك، وابتكـر شخص�ة مضحكة تد� (د�در�ش
الهولند�ة ��

� ني��ورك..
ض أنه عالم هولنـدي �ق�م �� ن�ك��وكر) المف��

ا الط��ـف أن مصطلح (ن�ك��وكرKnickerbocker) صار رمز�
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� األول، �مـا �كـنـى �ـه أي أم��كـي لج�ـل ال�تـاب األم��كي��
�ك�شف أن أصول أ�ته هولند�ة.

�دج قـدم لنـا واشـنجتون مجموعـة قصص�ـة تدعـى (ب��س��
هـول).. ثـم تـالهـا �مجموعـة (كتـاب السك�شات) الذي �دا تأثرە
واضًحـا �ـالقصص الشعب�ة األلمان�ـة، �مـا فـي قصتـي (ر�ـب فـان
� هولو). والحق�قة �� أن إرفنـج اعتـرف و�نكـل) و(أسطورة سلي��
أ�ثـر مـن مـرة �أن موهبته القصص�ة ضع�فة، فال �ستطيع خلق
 إذا تذكرنا أن

ً
ا قات� ء، وهو ل�س عي�� �

ح�ا�ة �ال�امل من ال ��
� شكسب�� نفسه لم �قدم أ�ة قصة أص�لة. قصة (أسطورة سلي��

 فـى ف�لم
ً

ى حـا� � قدمت مع ت�ف كب�� �ما س�� هولو) �� ال��
تون) عن الفـارس مقطـ�ع الـرأس الذي الرعـب الشه�� ل-(ت�م ب��
� هولو)، و�� �المناس�ة منطقة � مقاطعة (سلي��

�خ�ف الناس ��
� نهر هدسـون قـرب ني��ورك. هذە القصة مشتقة حق�ق�ة جنو��
� (�ارل موزو�س).. وقد أنتج أو���ت عنهـا �اسم

عن قصة لأللما��
(الفـارس مقط�ع الرأس)..

�عد هذا توالـت أعمالـه مثـل (كولومبوس ۱۸۲۸) و(غزو
� �الغ الدقة. مع

غرناطة ١٨٢٩).. و�لها تعتمد ع� �حـث تار���
� أورو�ا

الوقت صار خ�� سف�� للوال�ات المتحدة ال�افعة ��
والعالم، إذ أح�ه األورو�يون واألس�ان �ش�ل خاص؛ ولهـذا عينه
� أس�ان�ا. كـان

ا للوال�ات المتحدة �� ا فعل�� � الرئ�س األم���� سف��
ا ل�ات�ـة فرانك�شتاين (ماری ش�ل�). وعندمـا زار ا حم�م� صد�ق�
� العظ�م أم���ا طلب لقاءە ألنهما �انـا ي��ادالن �شارلز د�ك��
المراسلة �انتظام، وأل�� خطاً�ـا شـكر ف�ـه واشنجتون ع�

� روا�اته.
مساندته له ��
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ة سـمّ�ه (جـورج واشـنجـتـون)، � العام ١٨٥٥ �دأ كتا�ة س��
��

� محمـد -ص� هللا عل�ه وسلم ا عن الن�� ا مهم� �مـا كـتـب كـتـا��
-هو (محمد وأت�اعه).

تو�� واشنجتون إرفنـج فـی ۲۸ نوفمـ�� عـام ١٨٥٩، و�انت
� لل�لة

آخـر �لمـة قالهـا ق�ـل أن ينام ل�ـً�: « ع� أن أرتب وساد��
� الص�اح لم ينهض من

�� . «�� أخرى مرهقة.. ل�ت هذا �له ي�ت��
� هولو) ة (سلي�� � مق��

.. ودفن ��
ً

النوم.. �ان �ل هذا انت� فع�
� ني��ورك، �أنـه اخـتـار أن �كون

الخاصة �ال�ن�سة الهولند�ة ��
� دارت فيها أهم قصصه. � ال�لدة ال��

ە �� ق��

د. أحمد خالد توفيق

∞∞∞∞∞
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الش�طان وتوم ووكر..
علـى �عـد أم�ـال قل�لـة مـن بوسـطـون فـى ماسا�شوس�س، ثمة
�
� قلب ال��ف، و��ت�� ��

مدخل ضيق يتلوى عدة أم�ال ��
مس�نقع كث�ف األشجار. ع� جانب هذا المدخل يوجد �ستان
جم�ل، وع� الجانب اآلخر ترتفع األرض �حدة عن حافـة المـاء

ل�ش�ل تلـة عال�ة تناثرت عليها أشجار �لوط عمالقة عجوز.

تح� القصص الغابرة أنـه تحـت واحـدة مـن هـذە األشجار
� عظ�ـم دفنـه القرصـان (ك�د). لقد �ان العمالقة يوجـد كـ��
� قارب إ� قمة التل. و�ان

�� 
ً

المدخـل �سـهل جلـب المـال ل�ـ�
ارتفاع المكـان ي�يح نظرة شاملة تتأ�د بها أنه ما من شخص
يراقـب مـا �ـحـدث، ب�نما �انت األشجار عالمات ممتازة �سهل

� ثان�ة.. العثور ع� موضع ال���

تض�ف القصص أن الش�طان �شـرف علـى تخبئـة المال،
و�عت�� ذلك مسئوليته الخاصة.. علـى كـل حـال من المعروف أنه
ا. مهما �فعل ذلك مع ال�نـوز �لـهـا خاصة إذا �ان مصدرها إجرام��
�
داد ثروته ألنه اعتقل �� �ان األمر لم �عد (ك�د) قط الس��

ا ل�شنق بتهمة القرصنة. بوسطون �عد هذا، وسيق إ� إنجل��

حـوا� العـام ۱۷۲۷ عنـدمـا اجـتـاحـت الـزالزل (نيو إنجلنـد)،
كـان �ع�ش شاب فق�� تعس �دعـى (تـوم ووكر). �انت له زوجـة
تعسة مثلـه وقـد �لغ منهمـا الفقـر م�لغ أنهمـا كـانـا �خـدعان
� �ل ما تقدر ع� وضع �دها عل�ه، وكـانت �عضهمـا.. �انت تخ��
��ق ب�ضـة الدجاجـة �مجرد نزولهـا.. كـان زوجهـا يراقبهـا
�حـرص ل�عرف مـا تدار�ـه عنـه، ول�ـم مـن معارك �ش�ت ب�نهما

كة. انـه مل��ـة مش�� �س�ب مـا �انـا �عت��
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� ب�ت �ا�س يو� منظرە �الج�ع. ومن مدخنة
�انا �ع�شان ��

ًالب�ت لم �خ�ج دخـان قـط.. وع� �ابهمـا لم يتوقف مسافر قط.
�ان حصان تعس �ـارز األضالع �أنها قض�ان المشواة ير� حقـ�
ًتغ� ف�ـه ط�قـة واهنة من الطحلب حواف الصخور
ـا �ان �طل برأسه من فوق السور متوس�

ً
ة.. أح�ان �� الم��

لعابري الس��ل �أنه �طلب من ينقذە من أرض المجاعة تلك.

سة الط�ـاع عال�ة �انت امرأة (تـوم) سل�طة اللسان ��
ا أثناء حرب ، و�ان صوتهـا ُ�سـمع دوم� � الصوت ق��ة الذراع��
ا عالمات تدل

�
ال�لمات مع زوجها، وكنت ترى ع� وجهـه أح�ان

ع� أن المعركـة لـم تـكـن �الم�ة فحسـب. ل�ـن لـم �ج� أحـد
ا قـط علـى التدخـل ب�نهما.. فقط �فر من �سمع المشـادات مهنئ�

ا -ع� عزو�ته. نفسـه -إذا �ان ع���

ذات يوم اتجـه (تـوم) إ� م�ان �ع�د عن الـدار، فسلك ما
ا ع�� المس�نقع. و�كـل الطرق المخت�ة ا مخت�� ە ممر� اعت��
ا. كـانت ن�ـاتـات الصن��ر والشوكران تغ� ا عق�م� كـانت اخت�ـار�
�
ا �� ا، مما جعله مظلم� � قدم� المس�نقع و�عضها �ارتفاع �سع��
� ا �الحفر ال�� � المنطقة. �ان مليئ�

وسط النهـر ومـأوى ل�ل البوم ��
�
غطتها األعشاب والطحالب مما �خدع المسافر و�جعله �قع ��
� الوحل األسود، �ما �انت هناك برك را�دة ح�ث تع�ش ثعاب��

الماء ب�نما ترقد جذوع الصن��ر نصـف متعفنـة نصف غارقة
�أنها تماسيح غاف�ة..

� راح (تـوم) �ستكشـف ط��قـه وسـط الغا�ـة المخادعة، ب��
غصون األشجار الم�شا�كة.. ومن آن آلخر يث�� رع�ه �اخ
�
(مالك الح��ن) أو ص�اح �طـة ب��ة تنهض مـن بركـة ق���ة. ��
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� قلب المس�نقع �أنها ش�ه
ا صل�ة تتوغل �� النها�ة �لغ أرض�

ج��رة.

�انت هذە األرض من قالع الهنود الحص�نـة أثنـاء قتالهم مع
وە ال �قهر وداروا ف�ه ا اعت�� المستعم��ن، هنا أ�شئوا حصن�
ء من الحصن القد�ـم مـا عدا �

أطفالهم و�ساءهم، لم يبق ��
� تح�ط بها. �عض الجسـور التـي غـاصت لمستوى األرض ال��
وقد غطتها الن�اتات ال�ث�فـة التـي ي�نـاقض لونـهـا مـع لـون

الصن��ـر والشوكران الدا�ن المح�ط �ه.

�لغ (توم ووكر) الحصن القد�ـم فـي وقـت الغ�شة، فتوقف
هناك ل�لتقط أنفاسه. مـا كـان أحـد سـواە ل�قـف هنا ألن الناس
� تتوارد اعتادوا أن �كرهوا هذە ال�قعة، �س�ب القصص ال��
حولها منذ زمـن حـروب الهنود، ح�ث قالت اإلشاعات أن الهنود
�انوا �ق�مون صلواتهـم هنا و�قدمون األضح�ات لألرواح
�رة. ل�ن (تـوم وكر) لم �كن �الرجل الذي �شغل �اله �أ�ة ال��

مخاوف من أي ن�ع.

�
اح ع� جذع شجرة ساقطة �عض الوقت وهو �ص�� اس��

لص�اح ضفادع األشجار، و�ع�ث �عصاە فـي كومة تراب أمامه..
ء �

فب�نما هو �فعل ذلك شارد الذهن اصطدمت عصـاە ���
صـلب. أزاح كومة الن�اتـات ف�ا للعجب لقد وجد جمجمة

مهشمة استقر فيهـا فـأس هندی.

وأظهر الصدأ ع� نصل الفأس أن زمنا قد مر منذ وجهت
� هذا الم�ان

�ة الموت تلك. �انت لحظة عراك مفزعة تم �� ��
منذ أعوام.

ر�ل الجمجمة ل�سقط الغ�ار عنها وقال:
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- « أف� »
هنا دوى صوت أجش:

� حالها�! »
- « دع الجمجمة ��

ة ا �جلـس أمامه م�ا��
�
 أسمر عمالق

ً
رفـع تـوم عي��ه فرأى رج�

ع� جذع شجرة مقطوعـة. أصا�ـه الذهول ألنه لم �سمع الرجل
ا أو ب �ما أصابته الدهشة ألنه وجد أن الرجل لم �كن زنج�� �ق��
ا و�لف حول جسدە ا خشن� ا هند�� ـا كـان الرجل �ل�س ز�� ا. حق� هند��
ا أحمر، ل�ن وجهه ل�س أسود ول�س لـه لـون النـحـاس ل�نه حزام�
ان � الن�� ات ط��لة ب�� دا�ن ملوث �السخام، �أنه �ق�� ف��
� �ل

وأدوات الحدادة. �ان له شعر أسود خشـن ي�تصب ��
� �دە.

ا �� الجهات، و�ان �حمل فأس�

وللحظـات ظـل �ـحـدق عا�ًسـا فـي (تـوم) �عي��ـن حمراو�ن
. � ت�� كب��

ثم قال �صوت عميق خف�ض:

؟ » � أر��
- « ماذا تفعل ��

قال (توم):

.. إنها أرض -« هذە لم تعد أرضك �ما أنها ل�ست أر��
(د�كون ب�بودی).. »

قال الغ��ب:

- « فل�لـعـن (د�كـون ب��ـودى).. سـوف تلحق �ـه اللعنة ما لم
ى انـه.. انظـر أيهـا الشـاب لـ�� يهتم �خطا�اە أ��� و��س خطا�ـا ج��
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ك�ـف �صـ�ـر (د�كـون ب�بودی).. »

نظر (توم) إ� ح�ث أشار الغ��ب فرأى واحدة من األشجار
� القلـب، ح�� أنها توشك ع�

العمالقة مورقة ل�نها متعفنة ��
السقوط مع أول ر�ــــح. وع� غصن الشجرة كتب اسم (د�كون
ب�بودی). نظر حوله فوجد أن �ل األشجار العمالقة تحمل
� جلس عليهـا � المستعمرة، وأن تلك ال��

�� � أسماء رجال مهم��
تحمـل اسـم (کران�ش�لد) وهو رجل ثرى ذو نفوذ �ستعرض
ا إنه جمع ثروته عن ط��ـق ثروتـه �ط��قة سوق�ة. و�قال ��

� البورصة.
المضار�ة ��

� انتصار:
قال الرجل األسمر وهو يزمجر ��

- « إنه متأهب للحرق� �ما ترى لدى خ��ن ممتاز من
الخشب للشتاء.. »

قال (توم):

- « ل�ن �أي حق تقطع خشب (د�كون ب�بودی)؟ »
قال اآلخر:

� ق�ل أن �ضع - « حق وضع ال�د.. هذە األرض �انت تخص��
واحد من ج�س�م األب�ض قدمه عليها.. »

-« وهل �� أن أتجا� وأسأل عن اسمك؟ »

� �عض
- « أوە.. إن �� أسماء عدة.. أنا الص�اد المتوحش ��

� هذە األصقاع
� �لدان أخرى.. ��

ال�لدان، والحفار األسود ��
�طلقون ع� (الحطاب األسود).. من أج� خصص الرجال
الحمر هذە ال�قعـة ومـن ح�ـن آلخر ضحوا برجل أب�ض.. ولما
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�ان ج�س�م األب�ض قد أ�اد الرجال الحمـر، فأنا أ�س� برعا�ة
المهرطق�ـن وتجار العب�د وساحرات (س�لم).. »

� ث�ات:
قال (توم) ��

عرف ب��ل�س.. »
ُ
ا فأنت كذلك ت - « لو لم أ�ن مخطئ�

هز الرجل رأسه وقال:

� خدمتك.. »
�� » -

�انت تلك �دا�ة المقا�لة حسب القصة القد�مة، برغم أنها
ض أن لقاء مألوفة لدرجة تدفع للشك. من الطب��� أن تف��
� هذا الم�ان المقفر ال �د أن يهز

شخص عج�ب كهذا ��
أعصا�ك، ل�ـن (تـوم) كـان قـوى الشك�مة ال �خـاف �سهولة،
و�انت ح�اتـه مـع زوجتـه سـل�طة اللسان كف�لة �جعله ال �خاف

الش�طان.

ُ�ح� أنه �عد هذە المقا�لة دارت ب�نهمـا محـادثـة ط��لة
ە الرجل األسمر �المـال � ط��ق عودة (تـوم) لـدارە.. أخـ��

دافئة ��
� (ك�د) تحت أشجار ال�لوط قرب الوف�� الذي دفنـه كـاب��
المس�نقع. �ل هذا المال تحـت أمرە وس�طرته.. عرض ع�
ا نـحـوە، ل�ن ال �ـد (تـوم) أن �منحه هذا المـال ألنـه أظهر لطف��

وط معينة. مـن تحق�ـق ��

وط �سهولة برغم أن (توم) لم �مكن اس�نتاج هذە ال��
ا ة ألن (توم) طلب وقت� �علنها قط.. ال �د أنها �انت عس��
، وهو لم �كن �الرجل الذي يهتم �التفاهـات ما دام المـال للتفك��

فـي مـرأى عينـه. عنـد حافـة المس�نقع توقف الرجل.
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سأله (توم):

- « ما دل��� ع� أن ما قلته صحيح؟ »

« .. - « هذا هو توق���
� � (تـوم).. ثـم تواری ب�� قالها الرجل وألصق إص�عه �جب��

األشجار ال�ث�فة و�دا �ما خ�ل ل-(توم) أنـه يه�ط و�ــه�ط
� األرض.

ا �� و�ــه�ط.. ح�� تواري تمام�

حينما �لغ توم دارە وجد عالمة اإلصبع المشتعل ع�
جب�نه، وقد صار من المستح�ل محوها.

تـه �ـه زوجتـه هـو وفـاة (أ�سـالوم کراون�ش�لد) أول مـا أخ��
� الصحف مع الع�ارة

ى.. لقد أعلن هذا �� مضارب البورصة ال��
� إ�ائ�ل » . المعتادة: « ال�ـوم هلـك رجـل عظ�م من ب��

� أعدت � قطعها صد�قه وال�� تذکر (توم) الشجرة ال��
للحرق.. فقال لزوجته:

؟ » ق هذا اللص.. من ي�ا�� - « فل�ح��
ا. اآلن أدرك أن �ل ما رآە وسمعه لم �كن وهم�

ا � ا للثقة بزوجتـه، ل�ن هذا ال� كـان عس�� لم �كن مستعد�
هـا �ـه. اشتعل جشـعها لـدى سـماع موض�ع الذهب لـذا أخ��
وأ�ت ع� أن ينفذ زوجهـا شـروط الرجل الغ��ب.. و�رغم أن
ا عن ب�ـع روحه للش�طان، إال أنه لم �كن توم لم �كن ممتنع�
ا ألن �عمـل هـذا لمجرد مجاملة زوجتـه. لهـذا أ�ـدى مستعد�
ة ل�ن توم التمنـع لمجـرد المخالفة. ودارت ب�نهما مشاجرات كث��

ا علـى أال �ظفـر �اللعنـة األ�د�ـة لمجـرد أن يرضيها. ظل مصـر�
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هكذا قررت أن تتو� �� أمر الصفقـة، فإذا فـازت بها أخذت
المال �له لنفسها.

ا، لذا انطلقت كـانـت مـن طـراز زوجها الذي ال �خاف ش�ئ�
� نها�ة اليوم. غا�ت عدة ساعات وعندما

نحو الحصن الهندي ��
�
� إجا�اتها. ت�لمت عن رجـل قا�لته ��

عادت �انت متحفظة ��
ا ولم يتفق معها ع� ا عبوس� وقت الغسق.. ل�نـه كـان متجهم�
ضائه �عرض خاص ل�نها لم ء.. قررت أن تذهب ثان�ة الس�� �

��
تحدد مـا هو..

رها � � الل�لة التال�ة انطلقت للمس�نقع وقد حشت م��
��

�أش�اء، وظـل تـوم ي�تظر و��تظـر �ـال جـدوى.. جـاء منتصف
ة فالمساء ل�نها لم الل�ل ل�نها لم تظهر..عاد الص�ـاح فـالظه��
تعد. �دأ تـوم �قلـق علـى سـالمتها خاصة أنها أخذت معها إناء
ء له ق�مـة مـا. مـر �ـوم آخر �

الشاى الف�� والمالعق و�ل ��
ا لـم �سمع عنها و�ومـان �ـال زوجة.. �ع�ارة أخرى نقول إن أحـد�

ثان�ة.

ون زعموا ها؟ هـذا ال �عرفـه أحـد.. هنـاك كث�� مـاذا كـان مص��
.. � � اختلطت ع� المؤرخ�� أنهم �عرفون.. و�� من الحقائق ال��
� بركـة وحـل، وقال

زعم ال�عض أنهـا ضـلـت ط��قها وسقطت ��
� قسوة أنها ه��ت �غن�متهـا الثمينة.. وقال آخرون إن

آخرون ��
المضلل اقتادها إ� مس�نقع وجدوا ق�عتها �سبح فوقه. وللتأ��د
ا من ا ع� كتف�ـه شوهد خارج�  أسمر �حمل فأس�

ً
ق�ل إن رج�

ر، وقد �دا عل�ه � � م��
� �دە حزمة ملفوفة ��

المس�نقع و��
االنتصار.
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أقرب القصص لالحتمال�ة تقول إن (توم ووكر) قلق عليها
� الحصن الهندي، وقد راح �ف�ش

لدرجة أنه راح ي�حث عنها ��
الم�ان ال�ئ�ب ط�لـة ع� ص�ف حـار ل�ن ال زوجة.. ناداها
� النداء طائر (مالك الح��ن) ا ل�نها لم �سمع.. فقط ل�� مرار�

ا.. وحلق صارخ�

� ضوء الغروب إذ راح ال�ـوم ينعق، شد ان��اهه
عند األفق و��

تحليق الغ��ـان فـوق ج�فـة عنـد شـجرة �و.. دقق النظر فرأى
حزمة معلقة من أحـد غصـون الشجرة �قف جوارها �� هائل

�أنما �حرسها.

ر زوجته، فال�د أنه �حـوى تلك � ا وقد عرف أنه م�� وثب فرح�
ا نفسه: � أخذتها من الب�ت. وقال مع��� ال�نوز ال��

- « فلنأخذ ممتل�اتنـا.. ولسوف نتعلم ك�ـف نـع�ـش من دون
المرأة.. »

� ظالل
ا �� إذ م�� للشجرة، فرد ال�� جناح�ه وطـار صارخ�

ر وفتحـه ل�ـن �ا للح�ة� لم �جد � الغا�ة. أمسـك تـوم �ـالم��
ا.. ا وك�د� �الحزمة إال قل��

هذا هو �ل ما �قـى مـن زوجـة تـوم �مـا تقـول أ��� القصص
القد�مة مصداق�ة. ال �د أنها حاولت مساومة الرجل األسـود كـمـا
سة �مكن أن تكـون كـانت �سـاوم زوجها، و�رغـم أن المرأة ال��
� تلك المـرة. و��دو

ا �� ا للش�طان إال أن حظها لم �كن حسن� صنـو�
اسة ألنه �انت هناك ق�ضات من الشعر أنـهـا مـاتت �ذات ال��
عتها من الحطاب. وكـان تـوم �عرف براعـة زوجته � ي�دو أنها ان��

ة، لذا هز كتف�ه وقال لنفسه: عن خ��
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ا.. » � - « ر�اە.. ال �د أن الش�طان العجوز عا�� كث��

عزی توم نفسه عن فقد ماله وزوجته، وشعر بنـ�ع من
ا. أراد أن يوطد

�
االمتنان للحطاب األسود الذي قدم له معروف

معرفته �ه أ��� ل�نـه لـم ينجح. إن الش�طان خجول ال �مـا
يتصور �عض النـاس.. وال �أ�� عندما تنـادى اسمه بهذە

ا من الن��جة. ال�ساطة.. ألنه ال �لعب إال عندما �كون متأ�د�

، ة ط��لة عندمـا الته�ـت لـهـفـة تـوم �فعـل التأخ�� �عد ف��
، قا�ل الرجل � ء �ق��ـه مـن ال��� �

ا لق�ـول أي �� وصـار مستعد�
� ث�اب الحطاب المعتادة، وهـو �دندن نغمـة

األسمر ذات ل�لة ��
مـا. أص�� لعرض تـوم �ال م�االة ثم واصل دندنة نغمته.

ط واحد إال أن توم استطاع �عد وقت أن �قنعه.. هناك ��
ط الوح�د الذي �حقق �ه ا، وهو ال�� لن نذكرە ل�ننا نفهمه ج�د�
ا عن عدة الش�طان رغ�ات ضحا�ـاە. ل�ـن (تـوم) �ان ممتنع�
وط أخرى. لقد أ� الش�طان ع� أن المال الذي �جدە المرء ��
عن ط��قـه ال �د أن �كرس لخدمتـه.. لهذا أ� ع� أن �س�ثمر
� التجارة السوداء.. �مع�� آخـر كـان عل�ه أن �ملك

(تـوم) ماله ��
ء �

� �ل ��
ا �� سفينة لتجارة العب�د. ل�ن توم رفض هذا.. كـان س�ئ�

ل�ن الش�طان نفسـه مـا كـان ل�قنعه �أن �ص�� تاجر عب�د.

ا لهـذا، لـم �صـر إذ وجد الش�طان أن تـوم ل�ـس متحمس�
ح عل�ـه أن �عمـل مرابً�ـا.. إن الش�طان �حب ز�ادة عل�ـه.. اق��
ض �ن. لـم �ع�� � � و�نظر لهم �اعت�ـارهم رجاله المم�� عدد المراب��

تـوم ع� هذا ألن هذا يناسب ذوقه.
قال الرجل األسمر:
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� بوسطن الشهر القادم.. »
- « سوف تفتح متجر سمسار ��

ا لو أردت.. » -« �مكن أن أ�دأ غد�

ا.. » - « سـوف تقـرض المـال مقا�ل فائدة ر���ة ٢٪ شه���
هتف توم:

- « ر�اە� �ل سأطلب %4 »

- « سوف تقود التجار لإلفالس و �ستو� ع� الصكوك
العقار�ة.. »

� حماس:
صاح توم ��

« .....- �
- « سوف أرسل �التجار إ� ال��

قال الش�طان:

� عن ما�� إذن.. م�� ت��دە؟ » - « أنت المرا��

- « هذە الل�لة.. »

-« تم! »
هكذا تصافح الرجالن وعقدا صفقتهما..

� بوسطون،
� مكت�ه للمحاس�ة ��

�عد أ�ام جلس توم ووكر ��
ت سمعته كرجـل جـاهز المـال �قرضه ب�س�ة ر�ــح وقد ان���
) عندما ان��� ال�ساد عال�ة. يتذكر الجميع أ�ـام الحـا�م (�ل���
ومألت ال�ـالد فوات�� الحكومة غ�� المدفوعة. �ان جنـون بنـاء
� �ج��ون ال�ـالد

المـدن قـد أصاب الناس، وراح سما�ة األرا��
�خرائط تح� عن مدن وكنوز ال �عرف أحـد م�انها.. �اختصار
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�ش�ت الح� �درجـة مروعة، وراح الجميع �حلم بتك��ن
ء.. �انت الن��جـة المعتادة �� أن الحمـى �

وات من ال �� ال��
راحـت، ووجدت ال�ـالد نفسها تئـن تحـت وطـأة مـا أنفقتـه، ومـر

النـاس �مـا �مكـن �سميته ب-(أوقات عص��ة).

� بوسطن.. امتـأل
ا �� � هذا الوقت �الذات صـار (تـوم) مراب��

��
� والسما�ة �ـا�ـه �ـالعمالء.. المغام��ن وذوى الحاجة.. المضار���
.. �اختصـار �ل من �ان �حلم �المال ه�ع إ� تـوم. وقد � الحالم��
وطه اعة دور (الصد�ـق عنـد الشـدة). و�انت �� لعـب تـوم ب��
� صع��تها مع حاجـة الطـالب.. لهـذا كـان �عت�

ت�ناسب ��
عمالءە ب�طء ثم �خرجهم من عندە وقد جفـوا كقطعة اإلسفنج.

ا ا واسع� � لنفسه ب�ت� هكذا راح �كوم المال ونمت ثروته. ب��
، ل�نـه تـرك أ�ـثـرە �ـال أثـاث ع� س��ل ال�خـل. ع� س��ل الت�ـا��
� تجرها �انت ع� شفا �ـل إنـه اقت�� ع��ـة فـاخرة ل�ـن الخيول ال��
ا. كنـت �سمع ��ر العجالت غ�� المشحمة الموت جوع�

� ق�ضته.
� �عت�ها �� � ال�� � المسا��� ف�شعر أنها أرواح المدين��

ات هذا العالم لذا �ـدأ إال أن توم �دأ �قلق.. لقد فاز �خ��
� � الصفقة ال��

�قلق ع� العالم اآلخر.. راح �فكـر فـي نـدم ��
أجراها، وراح �فكـر فـي سـب�ل لخـداع الش�طان والتالعب

وط. �ال��

دد ع� ال�ن�سة و�ص� �صـوت عـال كـأن الجنـة �مكن �ـدأ ي��
�
� الدين �ما هو م�شدد ��

ا �� . �ان م�شـدد� � ا��سابها �قـوة الرئت��
انه �حرص، �أنه �ان �عتقد أن أ�ة أمـور المـال، وكـان يراقـب ج��
� الجنة. �ـل إنـه راح �طـالب

خطيئـة عندهـم تضاف لرص�دە هو ��
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ب�عادة تقال�د إعدام ال���كرز.. �اختصـار صـار تـوم رديء
السمعة مثل ثروته.

ا أن الش�طان س�طالب و�رغم هذا �لـه كـان تـوم �ـدرك �قين�
ا ع�  فـي ج�ـب معطفه، وواحد�

ً
�حقوقه.. لذا راح �حمـل إنج�ـ�

� ا ح�� � مكتب المحاس�ة.. وقد شوهد �قرأ ف�ـه مـرار�
ش�ل لفافة ��

�دخل الناس لالتفـاق معه. عندها �ضع ع��ناته ع� اللفافة
� إجراء صفقات ال��ا.

ل�حـدد مـكـان توقفه ثم ي�دأ ��

� أواخر ح�اتـه، فلمـا شـعر �قرب
قالوا إن توم �دأ �جن ��

� وضع
ا ودفنه �� نهايتـه ابتـاع لحصانـه حـدوات جد�دة وسـرج�

� هذە
ا ع� عقب و�� مقلوب. ألنه تصور أن العالم س�نقلب رأس�

ا للركوب. ع� �ل � وضع صحيح متأه��
الحالة س�جد حصانـه ��

حال هذە القصة تخار�ف عجائز فلو �ان قد قام بهذا الت�ف
�د �ما تقص علينا القصة ف�ما ��: � ا من ال�� ل�ان نوع�

ذات عصـر حـار كـانـت عاصفة رعـد�ـة قـادمـة، فجلـس تـوم
فـي مكت�ـه �ـردائه الهنـدى الح��ري، وكـان علـى وشـك أن �خـرب
ب�ـت مـضـارب تعـس الحـظ.. توسـل لـه سـمـسـار األراضـي ال�ـا�س
أن �منحه �ضعة أشهر من ال�ساهل. ل�ن توم رفض أن �مهل

ا آخر. الف�� يوم�
: �

قال سمسار األرا��

« .. �
- « سوف �خرب ب�ت أ���

قال (توم):

�
- « اإلحسان ي�ـدأ �ـالمرء نفسه.. وع� أن أعنـى بنف�� ��

هذە األ�ام القاس�ة.. »
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قال المضارب:

« .. - « ل�نك نلت ال�ث�� من المال م��
ە وقال: فقد توم ص��

� الش�طان لو كنت قد حصلت منـك علـى ر�ــع
- « فل�أخذ��

ب�س..»
ى مـن هناك.. هنا دوت ثالث دقات ع� ال�ـاب.. فوثب ل��
� نفاد

 أسود �مسك لجام حصان أسود ير�ل �أقدامه ��
ً

رأى رج�
. ص��

قال الرجل:

- « تعال �ا (توم)� »

ان�مـش تـوم ل�ـن �عـد فـوات األوان.. فلـم �سبق لخا�� أن
� غرة مثله.. لقد أخذە الرجـل األسود �خفة �أنه أخذ ع� ح��
طفل فوق ظهر الحصـان ثـم انطلـق يرمـح وسـط العاصفـة
الرعد�ـة. وضـع الموظفـون أقالمهم خلـف آذانهـم وهـم �حملقـون
�
ا رحـل تـوم وث��ه األب�ض يتطاير �� � المشهد مـن النوافذ. �ع�ـد�

��
ال��ــــح، وحوافر الجـواد تطلـق الشـرر �لمـا لمسـت األرض. و�ان

. الرجل األسود قد اخت��

هز مواطنو بوسطون الطيبون رءوسـهم، ل�نهـم �انوا قد
اعتادوا الساحرات والعفـار�ت منـذ أقـاموا مستعمرتهم تلـك، لهذا
� أوص�اء ع� ثروة تـوم لم �صبهم الهلع �ما تتوقـع. تم تعي��
ا.. كـل صناد�قـه المليئة �الذهب وجدوهـا ل�نـهـم لـم �ـجـدوا ش�ئ�

ً



6734

ً
� اإلسط�ل �ان ه�كـالن عظم�ـان �د�

مليئـة ب�شارة الخشب.. و��
ا.. مـن جـواد�ه.. واحتـرق ب�تـه فـي ال�ـوم التـا�� وصار رمـاد�

تلك �انت نها�ة توم ووكر وثروته الحرام.. فل�حفـظ �ل
� هذە القصة عن ظهر قلب. المراب��

� صدق هذە القصة، فما زال بوسـعك أن ترى
ال �شك أحد ��

� القرصان � استخ�ج منها ك�� تحت شجرة ال�لوط الحفرة ال��
� الل�ا�� العاصفـة أن ترى قرب الحصن

ك�د.. ما زال بوسعك ��
ا من ح��ر ا ع� ظهر حصان �ل�س ث��� ا غامض� الهندي شخص�
دد � المعذ�ة. وما زالت القصـة ت�� هندى.. فال �د أنهـا روح المرا��
� نيو إنجلنـد

ة أقرب للمثل، �سمعها ح�� اليوم �� � مقولة شه��
��

: (الش�طان وتوم ووكر). ��

1824

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



6735

الـزوجـة
ء الثم�ـن لـو قارنتهـا �

« إن كنوز األعماق ل�ست �ال��
�الم�اهج الخف�ة لرجل �حت��ه حب امرأة.. إن�� ألشـم رائحة
�ات حينما أدنو من الب�ت، فما أط�ب العطر الذي �ف�ح من ال��

الزواج� العطر الذي ال تفوقه أزهـار البنفسج.. »

م�دلتـون

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



6736

�م من مرة علقت فيها ع� الث�ات والجلـد اللذين تقاوم بهما
� تحطم ات ال�� ات الحظ و�وف القـدر.. تلك الع�� ال�ساء ع��
� الغ�ـار، ي�دو أنها �ستد� كـل قـوى

روح الرجال وتمرغهم ��
الجنـس النـاعم وتهـب شخص�اتهن قوة وجرأة ح�� لي�لغـن م�لـغ
� النفس أ�ـثـر مـن أن تـرى فتـاة رق�قـة

ء يؤثر �� �
السـمو. ال ��

اعتادت الضعف واالعتماد ع� اآلخ��ـن وقـد صـارت �� عون
� وقت الشدة، تقـاوم �ـحـزم �ل صنوف المحن

ومالذ زوجها ��
الم��رة.

�
� تعتمد ع� الرجل �� نعمة من هللا �� تلك المرأة ال��

� ساعات الشـدة..
ساعاته السع�دة، وتص�� مأواە وسكناە ��

تلتـف �ال�رمـة حـول ط�اعه الخشنة وتح� رأسه من السقوط،
. وتضم قل�ه ال�س��

ا � امتلك أ�ة ترا�طـت �عاطفة � صد�ق� ذات مرة كنت أه��
ق��ة، فقال �حماس:

-« ل�س �� أن آمل لك ف�ما هو أفضل من أن تظفر بزوجة
ا شاركوك ثراءك، ولو لم تكن كذلك وأطفال.. لو كنت ث���
وج إذا ألم �ـه سـوء � خففوا عنك.. لقد الحظت أن الرجل الم��
ا ألنه الحظ، أقدر من الرجل العزب ع� استعادة م�انته.. جزئ��
ور�ات الح�اة لهؤالء األح�اء متأقلم ع� ال�فـاح �س�ب ��
معدو�� الح�لة الذين �عتمدون عل�ه.. واألهم أن هنـاك مـن
امه �النفس تتجـدد مـن �خفـف عنـه معاناته.. إن ثقته واح��
�
� الخارج، فإن ��

حق�قـة أنه مهما �انت الح�اة مذلة قاس�ة ��
ا �مكن أن �جـد ف�ـه �عـض الحـب و�عـامل �ملـك.. ب�تـه مكـان��
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ب�نما الرجل العزب �مكن أن يتهدم �سـرعة كب�ت يتهاوى ألن
ا لم �سكن ف�ه.. » أحد�

ا ة كنـت شاهد� ل�ة صغ�� � هذە الخواطر تع�د للذهن قصة م��
) فتـاة جم�لة ذك�ـة ت��ت ��

� � الحم�م (ل��
عليها. لقد تزوج صد���

�
.. ل�ن صد��� �

�ط��قة ع��ة. لـم تكـن تملـك ثروة.. هذا حق���
ء جم�ل وغ��ـب.. وقـد قـال �

ا و�ان �حلـم �أن ي��ــهـا كـل �� �ان ث���
:« سوف تكون ح�اتها كقصة خ�ال�ة من قصص الجن�ات » ��

تناغمت اختالفات شـخص�تيهما.. كـان روما�� الطابع
ا و�انت هـي مفعمـة �الح�ـاة والبهجـة. ولقـد الحظت مرار�
اإلعجـاب الصامت الذي يرمقهـا �ـه، وك�ف وسط اإلعجاب بها
�انت عيناها �ستديران له �أنها ال تطلب القبول واإلعجاب إال
� تنح�� ع� ذراعه ل�س�ند �ان عودها الرقيق عندە، وح��
ي�ناقض �ش�ل جم�ل مع قامته الرجول�ة الفارعة. �انت ترمقه
�م��ــــج من الفخر الرقيق.. لم �حدث من ق�ل أن انطلق زوجان
� المزهر مثلما حدث لهذين � درب الزواج المت�ا��

شا�ان ��
. � الزوج��

� أن جـازف �ض�عتـه فـي مضار�ات �ان من سوء حظ صاح��
ى، ولم �كن قد مر ع� زواجه أ��� مـن أشهر ح�� انهالت ك��
عل�ـه ال�ـوارث وسلسلة مـن سـوء الحظ، ففقد الض�عة ووجد
ة أ��� ال� لنفسه وواجـه الح�ـاة � وضع ش�ه معـدم. لف��

نفسه ��
ا ال ي�ت�� ل�ن �قلـب محطـم وسحنة مكفهرة، وصارت ح�اته ألم�
أ��� ما آلمه هو حاجته إ� إ�قاء اب�سامته أمام امرأته. فما كـان
ل�قـدر علـى أن يؤذيهـا بهـذە األخ�ـار. إال أنهـا استطاعت أن ترى
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ا ما ع� غ�� مـا �ـرام.. لـم بنظرة الحب الثاق�ة أن هناك ش�ئ�
تنـخـدع �محاوالتـه السـق�مة السخ�فة للتظاهر �ال�ور.

حاولت جاهدة ��ل ما تملك من قدرات أن تع�دە لجـادة
�
السعادة، ل�ن ما نجحت ف�ه هو أن غرست السهم أ��� ��

روحه. ف�لما رأى حبها له �لما تعذب أ��� لفكرة أنـه س�جعلها
معدمة عما ق��ب.. إن �� إال برهة وتخت�� هذە ال�سمة عن
ًهذا الوجه، وتفنـى األغن�ـة، وسوف تثقل الهموم هذا القلب
� هذا الصدر، فيهوى ألسفل مثق�

السع�د الذي �خفق �خفة ��
بهموم وتعاسة العالم.

� صوت قـانط. فلما انت�
� وح� �� موقفه ��

ذات مرة جاء��
سألته:

- « هل زوجتك تعرف بهذا.. »
� دم�ع غاض�ة، وصاح:

فانفجر ��

- « �ا� عل�ك.. لو كنت �شفق ع� �أي ش�ل فال تذكر
� للجنون.. » .. إن التفك�� فيها هو الذي �دفع�� � زوج��

قلت:

.. ل�ـس بوسعك
ً

- « ولم ال؟ سوف تعرف هذا عاجً� أو آج�
ا.. ل��ما عرفت األمـر �ش�ل أق� مما لو عرفته إ�قاء األمر ��
منك، ألن رقة مـن نحبهم تخفـف عنا أع�� الدوامات.. أضف
لهذا أنك تحـرم نفسـك مـن لطفها ورفقها �ك.. �ل إنك تهدد
� تجمع القلـوب ب�عضها: عالقة الفكر الرا�طة الوح�دة ال��
ا والعواطف غ�� المتحفظة.. إذ �عان ما تدرك �� أن ش�ئ�
� ال �ق�ل التحفظات.. إننا �شعر

�ضا�قك ب�نما الحب الحق���
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�قلـة الق�مة واإلهانة عندما ال �سمح لنا �معرفة أحـزان مـن
نحب.. »

.. ل�ـن أ�ـة ضـ��ـة سـوف أوجههـا ألحالم � - « �ا صاح��
ها أن زوجها مستق�لها� سوف أهوى بروحهـا إ� األرض إذ أخ��
هـا أن عليها أن ت�سـى كـل مـ�ـاهج الح�ـاة � أخ�� ً

صار م�سو�
� الفقر وال�س�ان..  

األن�قـة، وكـل مسـرات المجتمع، لتغ�ـب م�� ��
� جذبتها من عالمها الذي �ان بوسعها أن تحلق ف�ه ها أن�� أخ��
� ونبع ا ل�ـل ع�� لأل�د ناعمة �التألق والسعادة، عندمـا كـانـت نـور�
� إعجـاب كـل قلـب.. ك�ف �مكنها أن تتحمـل الفقر؟ �� ال��

� �انت ف.. ك�ـف لـهـا أن تتحمل اإلهمال و�� ال�� ت��ت ع� ال��
معبودة المجتمعات؟ سوف �حطم هذا قلبها.. »

�
كته ي�ساب.. ألن األ� �جد راحته �� رأ�ت أن حزنه �ليغ ف��

ال�لمات. فلما انتهت هذە الن��ة وعاد لصمته ال�ئ�ب عدت
� أن �خ�� زوجته

أطرق الموض�ع �لطف.. وألححت عل�ـه ��
� حزن ل�ن �اإل�جاب.

�الموقف. هز رأسه ��

وري أن تعرف و�ــهذا تتخذ الخطوات الالزمة - « من ال��
ة، �جـب أن تغـ�� أسلوب ح�اتك.. ال لمواجهة الظروف المتغ��
� سعادتك ع�

تدع هذا يؤلمك.. أنا أعرف أنك لـم تعتمد قط ��
�
المظاهر.. لد�ـك أصدقاء.. أصدقاء مخلصون لن تنحدر ��
نظرهـم لـو أن منظرك أقل بهرجة.. ولست �حاجة لق� ��

تنعم �الح�اة مع ماری»
صاح:

� زر��ـة مكشوفة�
� أن أنعم �الح�اة معها ولو �� - « �مكن��

اب.. � وأنا معها أن أتحمل االنحدار فـي الفقر وال�� �مكن��
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ي �
فلي�اركها هللا »

� حزن ره�ف.
و�� وغاب ��

أمسكت ب�دە �حرارة وقلت:
ء معك.. �

.. سوف تفعل �� ذات ال�� - « صدق�� �ا صاح��
ا لفخرها وانتصارها.. سوف �ستد� هذا �ل س�كون هذا مصدر�
� طب�عتها.. ولسوف ��ها أن تعرف أنها

�ل الطاقات ال�امنة ��
� ضوء

� قلـب �ل امرأة توجد نار ر�ان�ة تتوارى ��
تح�ك لذاتك.. ��

اء.. مـا مـن رجل � ساعات ال��
ف.. ل�نها تتوهج و�شتعل �� ال��

� كنفه.. ما مـن رجـل �عرف أي مالك
�� � �عرف حق�قة المرأة ال��

ن��ل �� ح�� �جرب معهـا مـحـن هذا العالم المضطرمة.. »

� استطاع أن
ى و�الغـة �لمـا�� � صدق تعب��

ء �� �
�ان هناك ��

�
). كنت أعـرف أي تأث�� أحدثته �� ��

� �ستو� ع� مخ�لة (ل��
نفسه، فرحت أقنعه �أن �عود لدارە و�تحرر من أع�اء قل�ه

المثقل.

� شعرت �عض القلـق ف برغم ما قلتـه فـإن�� �جب أن أع��
�صدد الن��جـة.. مـن �ستطيع االعتمـاد علـى تماسك إ�سان �انت
� الم�ات؟ ر�مـا تتمرد روحها ح�اته ح�� هذە اللحظة جولة ب��
� المظلم الذي صارت تـراە فجاة المرحـة علـى طـ��ـق الفقر المه��
� أمامها.. إن الفقر واإلفالس �ائنان غ���ان ع� هذە الط�قة ال��

جاءت منها..

� الص�ـاح التا�� من
�� ( ��

� �اختصار لم أستطع أن أقا�ل (ل��
دون توجس. لقد أف�� لها ال�.

؟ » - « وك�ف تلقت الخ��
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- « �أنها مالك� �دا �أن هذا ي��ــــح عقلها، ألنها طوقت��
ة؟ �ا ة األخ�� � الف��

� إن �ان هذا س�ب تعاس�� �� �ذراعيهـا وسـألت��
للفتاة المسكينة� إنها ال تتصـور قدر التغي�� الذي سوف �طرأ
� صورة مجردة.. فقط

ا عن الفقر إال �� ع� ح�اتنا.. ال تعرف ش�ئ�
� الشعر.. لم �شعر �الحرمـان �عد، وال �شعر �أنها

قرأت عنـه ��
�
تفتقد مظاهر البهرجة.. فقط عندمـا نجـرب الحرمـان الحق���

« .. �
واإلذالل س�كون هذا هو االمتحان الحق���

قلت له:

- « ل�ن �ما أنك قمت �العمل األصعب فمن الخ�� أن �عرف
ا.. ل�نها تعاسة .. قد �كون كشف ال� مؤلم� العالم �له �الخ��
� �ل لحظة.. ل�س ما

 من انتظارها ��
ً

ا �د� واحدة ت�ت� ��ع�
� عقل �ح�ج الرجل المفلس هـو الفقر ول�ـن االدعاء. ال�اع ب��
ا أمـام � متغطرس وج�ـب خـاو.. فلتملك الشجاعة �� تظهر فق��

النـاس.. جـرد الفقر من لدغته.. »

) متأهب لهذە النقطـة.. فلـم �كـن �حتفظ ��
� وجدت أن (ل��

�اء زائفة بهذا الصدد.. �ك��

� ك�خ
� ذات أمس�ة، وكـان قـد �ـاع ب�تـه وسكن ��

�عد أ�ام زار��
. وقد ق�� يومه �شحن

ً
� ال��ف ي�عد عن المدينـة أم�ا�

�س�ط ��
ما ��� عنـدە مـن أثـاث ع� ال��خ. لقـد �ـاع كـل شـيء ما عدا
(الـهـارب) الخاص بزوجته.. لم �ستطع بيع هذا ألنه يرت�ط بها
�شدة و�قصة حبهما.. من أعذب لحظات زواجـه تلـك اللحظات

� �ان ينحنـى فيهـا عل�ـه و�ص�� لغنائها العذب.. ال��
ء.. �

� ط��قه لل��خ ح�ث �انت زوجتـه ترتـب كـل ��
�ان ��

ا �معرفة تطورات ح�اته الزوج�ـة، وقد طل�ت أن كنت مهتم�
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أصح�ه لدارە �ما أنها �انت ل�لة معتدلة الطقس.

� تأمل
ا �فعل مجهود النهار و�ذ م�� لل��خ غرق ��

�
�ان منه�

كئ�ب.
ا: قال متنهد�

- »�ا (ماري) المسكينة� »
سألته:

ء؟ » �
- « ماذا عنها؟ هل حدث لها ��

: قال وهو �ل�� ع� نظرة نافدة الص��

�
؟ أن تكدح �� � ك�خ حق��

� عليها أن �سجن �� -« هل من اله��
مسكنها الجد�د الوضيع زرى الهيئة؟ »

؟ » - « وهل أنضجها هذا التغ��

- « نضج؟ ل�ست إال قطعة من العذو�ة والم�ح.. ي�دو ��
� أفضل حاالتها المعن��ة منذ عرفتهـا.. إنها �ل الحب

أنها ��
والحنان والراحة »

صحت:
ا.. - « فتاة جديرة �اإلعجاب.. وأنت تعت�� نفسك مسكين�
.. لم تعرف من ق�ل �م � اء من ق�ل �ا صاح�� أنت لم تكن بهذا ال��

أن هذە الفتاة ممتازة �ال حدود.. »

.. عندها � ال��خ ي�ت��
- « آە.. ل�ن ل�ت اللقاء الذي س�تم ��

سأشعر �الراحة.. ل�ن هذا أول يوم لـهـا مـع المعاناة الحق�ق�ة..
� ترت�ـب ذلـك المتـاع المزري.. للمرة األو�

هذا أول يوم تقض�ه ��
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� ب�ـت
، وللمرة األو� تجد نفسها �� ��

� تجهـد فـي الـعمـل المـ��
وري.. ال �د أنها ء �� �

ء مبه�ج �ل من أي �� �
خـال من أي ��

� مستق�ل الفقر الذي ستواجهه »
تجلس اآلن منهكة تفكر ��

اض، ا حـتـى أننـي لـم أسـتطع االع��  جـد�
ً

كـان كـالمـه مـعقـو�
� صمت.

ومش�نا ��

انحرفنا من الط��ق الرئ�س إ� زقاق ضيق، تح�ط �ه
ا من العزلة. ورأينـا ال��خ.. كـان ا عام� األشجار ح�� لتعط�ه جو�
ا �ال�س�ة لمـا تتخ�لـه القصائد الرع��ة، ل�ن برغم ا تمـام�� متواضع��
هذا �انت له لمحـة ر�ف�ـة جم�لة. الحظت كذلك عدة أصص
مـن األزهار وضعت �ش�ل أنيق حول ال�اب والنافذة الزجاج�ة.
، و�ذ دنونا سمعنا صوت موس�قا فأمسك وكـان هنـاك �اب صغ��
� ، وصمتنا وأصغينا.. �ان هذا صـوت (مارى) �غ�� �) �ذرا�� � (ل��

� �ساطتها، ولطالما أغرم زوجها بهذە الط��قة.
�ط��قة مؤثرة ��

.. ثم دخل ل�ص�� �ش�ل � ذرا��
شعرت ب�دە ترتجف ��

ا ع� األرض المكسوة �الح�،
�
أوضح.. أصدرت قدماە صوت

ونظر لنا وجه قس�م من النافذة ثم توارى..

سمعنا صوت خطوات وهرعت (مـاري) تلقانـا وقـد ارتدت
� شعرها.. لم أرها قط بهذە

ا، وهناك أزهار �� ا أب�ض أن�ق� ا ر�ف�� ث���
النضارة وتلك السعادة..

: ّ �
صاحت ��

� أنك أت�ت.. لقـد ظللت
- « واع��زی (جورج).. �سعد��

� الزقاق خلف
أرتق�ـك.. لقد أعددت مـائدة تحـت شـجرة ��
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� أعرف أنك
ال��خ، وجمعت �عض الشل�ك (الفراولة) الشه�ة أل��

ء رائع هنا.. » �
مغرم بهـا.. ولدينـا قشـدة ممتازة.. �ل ��

� وجهه �حب..
وتأ�طت ذراع زوجها، ونظرت ��

ا، وضمهـا لصـدرە وعجز عن � تمام� �� المسك��
� لقد هزم ل��

ال�الم.. و�ن تدافعت الدم�ع لعي��ه. وف�ما �عد قال �� إنه برغم
أن أمورە انتعشت ف�ما �عد فإنه لم �عش قط لحظة من

السعادة الخالصة مثل هذە.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أسطورة سلي�� هولـو
� أوراق المرحوم (د�در�ش وجدت هذە القصة ب��

ن�ك��وكر):

� قلب واحد من تلك التجاو�ف الفس�حة الواقعة ع�
��

� لهدسون، ح�ث ي�سع النهر الذي أطلق عل�ه
�� الساحل ال��

المالحون الهولنديون (نا�ـان زى)، وح�ث �انوا �حصافة �طوون
اعهم و�طلبون عون القد�س (ن�كوالس). ��

ى ون تلك ال�قعة، توجد مدينـة أو مرفأ ح�� عندمـا �ع��
ج) ل�نـه �س� ع� األ��� ��� � �طلق عل�ه ال�عض اسم (ج����

ا (المدينة القطران�ة). ق�ل لنا إن هذا االسم أطلقته قد�ًمـا شيوع�
� ال��ـف المجاور، �س�ب عادة أزواجهن أن

ر�ات البيوت ��
� أ�ام السوق.

� حانة الق��ة ��
ي�سكعوا ��

ا مـن هـذە المعلومة ل�كن األمر كذلـك.. فأنـا لسـت مـتـأ�ـد�
ا للدقة واألمانة. � أسجلها فحسب توخ�� ل�ن��

، � ع� مسافة غ�� �ع�دة من الق��ة، ر�ما ع� �عد م�ل��
� التالل العال�ة، وهو مـن أ��� أما�ن العالم يوجـد واد صغ�� ب��
� لجعلك

ە له خ��ر �ك�� ا. هناك جدول صغ�� �مر ع�� هدوء�
ا آخر إال دقات نقار الخشب �خرق تنعس.. فال تجد صوت�

� آلخر. الصمت من ح��

�
� قمت �ـأول حملة ص�د سناجب �� � مراهق��

�� � أتذكر أن��
�ستان من أشجار الجوز �ظلل جانب ذلك الوادي. كنت قد
� حطمت � ال�� � صوت طلقة بندقي�� ا وأثار دهش�� دخلته ع��
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الصمت المقدس وطال صوتها وتردد بوساطة األصداء
.. � الغض��

ا �مـأوى أتـوارى ف�ه عن العالم وتفاهاته، لو أن�� حلمت يوم�
ا أفضل من � المضط��ة، فال أعرف موضع�

ا عن ح�ا�� وأحلم �ع�د�
هذا الوادي.

�س�ب هذا الهدوء الخامل للم�ان، وطب�عـة س�انه الذين
� الهولند�ة األو�، أطلق ع� ينحدرون مـن أصـول المستوطن��
� هولو) أي (الوادي النعسان).. هذا الم�ان المنعزل اسم (سلي��
� هولو)1.. ي�دو أن هناك وأطلق ع� س�انه اسم (ص��ة سلی��
ء و�غزو جو الم�ان. ق�ل �

ا �س�طر ع� �ل ��  حالم�
ً

ا خام� � تأث��
� أ�ام المستعمرة األو�.

�� �
إن الم�ان مسحور �فعل طب�ب ألمـا��

ا �ان �حتفظ بتعاو�ذە هنا ا أو ساحر� ا هند�� قـال آخرون إن زع�م�
ق�ل أن �ك�شف الس�د (هندر�ك هدسون) الم�ان.

المؤكد أن المكـان مـا زال �حتفـظ ب�عـض القـوى السح��ة
� �س�طر ع� عقول ال�سطاء، مما �جعلهم �مشـون فـي حالـة ال��

حلـم �قظـة مسـتمر. إنهـم يؤمنون �كـل الخـوارق و�مـرون �ـال�ث��
� الهواء.

مـن الـرؤى و�رون مناظر غ���ة و�سمعون موس�قا ��

ة تعـج �قصـص محل�ـة و�قـاع مـسـكونة و��مان إن الجـ��
�الخرافات.. هنا تط�� الن�ازك و�سقط النجـوم أ��� من أي م�ان
� ال�الد.. و��دو أن ال�واب�س تعشق هذە المنطقة كذلك.

آخر ��

إال أن الروح المس�طرة ع� هذە ال�قعة المسحورة �� شبح
ا.. �قـال إنـه شـبح جندي من المرتزقة �ال رأس �مت� حصان��
أطـارت قذ�فة مدفـع رأسـه فـي معركـة مجهولـة أثنـاء حـرب
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� الظالم ع�
� يرونه ينطلق �� االستقالل. و�قـال إن ال��في��

� الوادي
حصانـه �أنما �حمله جناحا ال��ــــح، وهو ال �ظهر فقط ��

�ـل يرتاد الطرق المجاورة، خاصـة قرب كن�سـة ل�سـت �ع�دة عن
هنا..

� مصـادر
يزعم �عض الثقاة الذين يتحرون الدقـة ��

معلومـاتهم أن جسـد المحـارب مدفـون فـي فنـاء ال�ن�سة..
� �حث أ�دى عن

�� 
ً

و�زعمون أن الفارس �ـزور موقع المعركة ل��
رأسه.

� �ع�� بها الوادي �أنه إعصـار منتصف و�قال إن ال�عة ال��
� العودة إ� فناء ال�ن�سة ق�ل

الل�ل تعود ل�ونه تأخر و�رغب ��
الفجر.

� �قعة
�� � � أله�ت خ�ـال القصاص�� هذا هو ملخص القصة ال��

� ال�الد.. ح�ث
الظالل هذە.. والقصة ُتح� جوار كـل مدفأة ��

�طلقون ع� الشبح اسم (فـارس سلی�� هولو مقط�ع الرأس)..

� أح� عنها ل�ست من المالحظ أن الظواهر ال���ة ال��
� ال و�� أي

، ل�نها �ستقر �� � مقصورة ع� الس�ان األصلي��
ة من الوقت. مهما �لغت درجـة ت�بههـم شخص �ق�م هناك لف��

ق�ـل دخـول هـذە المنطقـة الناعسة، فال �د أن �ع�ث بهم التأث��
السحرى مـع الوقت و�رون األحالم والرؤى..

� هذە الود�ان
إن�� ألذكر هذە ال�قعة اآلمنـة �ـالخ�� ألنه ��

الهولند�ة الهادئة الواقعة ع� تخوم ني��ورك، ظلت العادات
ات ثابتة وسط طوفـان الهجرة الذي ال �كـف عن إحداث تغ��

� هذا ال�لد القلق.. إنـه �مر بها فال �الحظه أحد.
متوال�ة ��
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إنهم أقرب إ� �قاع المـاء الـهـادئ المجاورة لت�ـار ��ــــع..
� ظالل

ا عد�دة قد مرت ع� منذ مش�ت �� و�رغم أن أعوام�
� هولو) الناعسـة، فـإن�� أل�ساءل عما إذا كنت سأرى تلك (سـلي��

� ظاللها.
األشجار ونفس األسـر الغاف�ة ��

� حق�ـة �ع�ـدة مـن تار�ــــخ
� هذا الموضع من الطب�عة و��

��
ا -عاش رجل فاضل اسمه (إ�شبود � عام� أم���ا - حوا�� ثالث��
� هولو) �غرض تعل�م أطفال � (سلي��

ة مؤقتة �� ك��ن)، عاش لف��
المنطقة. كـان مـن سـ�ان (كونكت�كـت) األصلي�ـن، وهـي مدينـة
طالمـا أمـدت االتحاد األم���� برواد الفكر �ما أمدته برواد
� الحـدود الغا�ات.. إنهـا تصـدر كـل عـام أبناءهـا مـن حـطـا��

. � والمعلم��

و�ان لقب (ك��ن) ال يناسب شخصه.. كـان فـارع الطول
 من �م�ه ح��

ً
� وله �دان تتدل�ان أم�ا� ل�نه نح�ل ضيق ال�تف��

.. وكنت �شعر أن مظهرە ال يتفق مع �عضـه. � تصلحا جاروف��
اوان ا ولـه أذنان عمالقتان وعينان خ�� ا مسطح� � �ان رأسه صغ��
زجاجيتـان، ولـه أنـف غ��ب ح�� لي�دو �أنه ذلك الد�ك الذي
�قف ع� مغـزل ل�حدد اتجاە ال��ــــح. إن تراە �م�� جوار الج�ل
� �ـوم عاصف وث�ا�ه تتطاير من خلفه، فل��ما حس�ته مجاعـة

��
ه�طت ع� األرض أو فزاعة فرت من حقل قمح.

ة من ألواح �انت مدرسته بنا�ة وطيئة بها غرفة واحدة كب��
الخشب، وقد غط�ت النوافذ �أوراق مـن ال�تـب القد�مة. وكـان
� أوقات العطلة �ط��قة ت�يح للص أن �دخـل �سهولة

�غلقها ��
� الفرار. و�� فكرة غ���ة خطرت للمهندس

ا �� ل�نـه س�جد ع��
المعماري (يوشـت فان هاوتن)..
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� منطقة مقفرة ل�نها جم�لة، أسـفـل تـل
�انت المدرسة تقع ��

تكسوە الغا�ات وثمـة نـهـ�ـر �جـرى ق��ــهـا وشجرة بتوال هائلة
الحجم إ� جانبها. من هنا �مكن أن �سمع صوت غمغمـة
� يوم ص�ف خمول، ف�أنه أز�ز

التالم�ذ وهم �طالعون كت�ـهـم ��
� خل�ة.

النحل ��

� آلخر صوت الس�د اآلمـر �لهجة �قاطع هذا الصوت من ح��
تهد�د أو أمر.. أو صوت عصاە المرعب وهو �الحق أحد
� ع� ط��ق المعرفـة المزهر. الحق�قة أنـه التالم�ذ الم�سكع��
ا الح�مة � ذهنه دوم�

 �� الضمـ�� وكـان �حمل ��
ً

كـان رج�
الذهب�ة: « تـخـل عـن العصا �فسد الطفل ».. و�التأ��د لم

�فسد أي واحد مـن تالم�ذە.

علـى كـل حـال لـم أتصـورە قـط كواحـد مـن نـظـار المدارس
القساة الذين �جدون سعادة ف�ما �قومون �ـه، �ل ع� العكس
� و�رفع العبء عن ظهور الضعفاء من �ان �طبق العدالة بتمي��
طال�ه، و�ضعه ع� األق��اء منهم. وكـان ي��ـع عقا�ـه دوًمـا �ـأن
�طمئـن الص�ـى المراهق �أنه س�تذكر هذا العقاب و�شكرە عل�ه.

وحينما �انت ساعات المدرسة ت�ت�، �ان هو رفيق لعب
� ع� اإلجازات �ان يوصل

ا.. و�� وصاحب األوالد األ��� سن�
ا لبيوتهم خاصة من لهم أخوات جم�الت أو لهم الصغار سن�

أمهات طي�ات �حتفظن ب�عض ما لذ وطاب.

� الحق�قة �ان عل�ه أن �حتفظ �عالقات طي�ـة مـع تالم�ذە،
��

، وال ��اد �فـي �احت�اجاته اليوم�ة
ً

ألن دخل المدرسة �ان قل��
ا و�رغم نحوله �انت له قدرة ثع�ان ه� .. فقد �ان �� � من الخ��
� هذە األصقاع �ان

ا لعادة ال��ف �� (األنا�وندا) ع� ال�لع. وط�ق�
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� بيوت الص��ة الذين �علمهم. �ل �ان �د�
�د� للطعام ��

ا لمدة أسب�ع، فكـان �ذهب هناك وقد جمـع كـل
�
لإلقامة أح�ان

. � � مند�ل قط��
ممتل�اته الدني��ة ��

� ال�سطاء ا ع� جيوب ال��في�� � ا كب�� لم �كن هذا �س�ب عبئ�
وا مصار�ف المدرسة مرهقة والناظر عالـة عليهم، ح�� لو اعت��

. ً
ا ومقبو� فقد �ان �عرف ك�ف �كون مف�د�

� أعمال الفالحة السهلة، و�كوم
�� � كـان �ساعد الفالح��

معهم القش و�صلح األسـوار و�ـأخذ الخ�ـول للماء، و�قود األ�قـار
مـن مراعيهـا، و�قطع األخشاب للمدفئة.

�
�اء الذي يتعامل �ه �� ا �ل ال��� �ان كذلك ي��ــــح جان��

ا �ط��قـة مدهشة. �ان ة.. المدرسة.. و�ص�� لط�ف� ممل�ته الصغ��
ا �كسـب رضـا األمهات عن ط��ق تدل�ـل أطفالهن، وخصوص�

أصغرهم.

ا ع� حجرە أو و�ما �فعل األسد مع الحمل، �ان �ضـع ص���
يهز مهد رض�ـع �قدمه عدة ساعات متواصلة. �اإلضافة لمواه�ه
ة األخرى �ان �قود الص��ة أثناء غنـاء المزام�� فينال شلنات كث��

براقة.

و�ان �حب أ�ام اآلحـاد أن �جلس أمام ال�ن�سة مع ف��ق من
�ع سعف المجد � أن ين��

ا �� الص��ة المختار�ن، ح�ث ينجح تمام�
من خوري ال�ن�سة. و�ان صوته هو األع� أثنـاء الغناء، وكنت
� ص�اح أحد

� ر�ما ع� مسافة نصف م�ل �� �سمع تهدجـه المم��
هادئ..
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� هكذا �م��ــــج من المراوغة والتحا�ل استطاع هـذا المر��
الفاضل أن �ع�ش..

ة، �اعت�ارە � الج��
�ان الناظر ذا ق�مة ما �ال�س�ة للفت�ات ��

، � ا ذا ذائقة عال�ة و�ختلف عن عشاق ال��ف الخشن��  مهذ��
ً

رج�
�
ونه الشخص الوح�ـد الذي ��� خوري ال�ن�سة �� و�انوا �عت��

العلم.

�
ا ع� موائد الشاي �� لهذا �ان ظهورە �س�ب اضطرا��

المزارع.. ومن أجله �انت توضع صحون إضاف�ة من الحلوى
وال�عك أو ظهور براد شای ف�� �الصدفة.

لهذا �ان رجلنا ينعم �اب�سامات كـل آ�سات ال��ف. ولهذا
� ساحة ال�ن�سة و�جمـع لهـن العنـب مـن

�ان �ظهر ب�نهن ��
� تلتـف حـول األشجار، و�سّمع عن ظهر قلب �ة ال�� ال�ـروم ال��
�ل المكتوب ع� شواهد الق�ـور ل�سليتهن. أو �م�� اله��نـي
كة ب�نما تم�� الخجوالت منهن مـع �ب منهـن علـى ضفاف ال��
� مؤخرة الموكـب، و�حسـدن مـن تفوقهـن ذكـاء

� وداعة ��
��

وجرأة..

�انت ح�اته مليئة �الحركة مـن مـكـان آلخـر لـذا كـان مجلة
ا من الشائعات والق�ل والقـال مـن ب�ت لب�ت.. �� متنقلة تحوى ك��
نه � النفوس. و�انت ال�سوة �عت��

ولهذا �ان مرآە ي�عث الرضا ��
 واسع العلم خ�� العالم، وكـان �فهم كتاب (كوتون ماثر)2

ً
رج�

� نيو إنجلند) الذي �ان يؤمن �أ��� ما
المدعو (تار�ــــخ السحر ��

كتب ف�ه.
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ا من السذاجة والخ�ث.. وكـانت له � الواقع �ان خل�ط�
��

شه�ة مذهلة ل�ل ما هو غ�� عادي وقدرة عجي�ة ع� هضمه،
� هذە ال�قعة المسحورة. لم

وقد نمت الموهبتان ن��جة ح�اته ��
تكن هناك قصة غ���ـة أ�ـ�� مـن الالزم ع� مل�ة تصد�قه.. و�ان
� ع� العشب

مما ��ە �عد انتهاء ساعات الدرس أن �ستل��
المح�ط ب�نا�ـة المدرسة و�درس �دقة ح�ا�ات (ماثر) القد�مة
المخ�فة ح�� �جعل الغسق الصفحة مجـرد ض�اب أمام عي��ه.
ا ب�ت الفالح الذي يؤو�ه، ق المس�نقع والغا�ـة قاصد� ثم �خ��
� هذە الساعة

ب�نما �داعب خ�اله �ل صوت من الطب�عة ��
المسحورة. ص�حة ضفدع األشجار ونذير العاصفة ونعيق
� أعشاشها.. وذ�اب

البومة.. وصوت أجنحة الطيور الخائفة ��
ء �قوة ح�ث يوجد ظالم، �ل هذا �ان يث�� �

النار الذي ���
توترە.. وعندمـا تـأ�� خنفسة حمقاء محلقة نحو وجهه فإن
ا أن ساحرة تضع � �ان يوشك ع� االس�سالم معتقد� المسك��

عالمتها عل�ه.

�انت ط��قته الوح�دة للشعور �الحما�ة �� أن �غنـى مزام��
داود، فكـان أناس الق��ة الطيبون يرتجفـون وهم جالسون ع�
نم �صوت أخنف ع�� الهض�ة عت�ات بيوتهم إذ �سمعونه ي��

ال�ع�دة.

من المصادر األخرى لمتعه المفزعة �ان أن �م�� ل�ا��
الشتاء الط��لة مع العجائز الهولند�ات إذ �جلسن �طرزن جوار
النار، مع تفاح �شـوى ع� المدفأة.. و�ص�� لقصصهن عن
ات المسكونة األش�اح والعفار�ت. عن البيوت المسكونة وال�ح��
والجـداول المسكونة والغا�ـات المسكونة.. و�خاصـة قصـص
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الفرسـان مقطو�� الرءوس أو (مرتزق هولو الرا�ض) �ما كن
�سمينه.

�ـالمثل كـان �سـعدهن �قصصـه عـن السـاحرات والعالمات
� عرفتها أ�ام (كونكت�كت) األو�. المقلقة واألصوات ال��
هن بتفاص�ل عن الن�ـازك الهاو�ـة و�الحق�قة المفجعة أن و�خـ��
� نصف ح�اتهن مقل��ات العالم �دور حول نفسه، وأنهن �قض��

ألسفل�

ع� أنه مهما �لغت متعة هذە االجتماعات فإن هذە المهمة
� الظالم.. �م من أش�اح

�انت ت��دد أثناء رحلة العودة لب�ته ��
ض ط��قه وسط الضـوء الش��� الغامض لل�ل مخ�فة �انت تع��
الشتاء� �م من ضوء غ��ب جاء مـن نـافذة ال �عرف م�انها� �م
ض ط��قه �أنه من مرة أثار هلعه جذع شجرة كساها الثلج اع��
ا من صوت خطواته � مالءة�� ل�ـم ارتجف ذعر�

عف��ت ملتف ��
ة الجل�د� ع� ق��

�خ�� النظر إ� ما وراء كتفه ح�� ال �ـرى كينونة غ���ة
تدنو منه ..

ا أن هذا هو ول�م أثار هلعه صوت ال��ــــح من خلفه معتقد�
� غزوة مـن غزواتـه الل�ل�ة�

(مرتزق هولو الرا�ض) ��
� الظالم..

�ل هذە �انت مخاوف ل�ل�ة.. أش�اح عقل �م�� ��
�
� ح�اتـه ورأى الش�طان ��

و�رغم أنه رأى ال�ث�� من األش�اح ��
ا.. ور جم�ع� أ��� من ش�ل، إال أن ضوء النهار �ان ين�� هذە ال��
و�ان بوسعه أن ينعم �ح�اته برغم الش�طان و�ل مخلوقاتـه، لـو
� من األش�اح ا ع� الفان�� ض ط��قه �ائن أشد خطر� لـم �ع��

والعفار�ت و�ل ج�س الساحرات.. هذا ال�ائن �ان امرأة..
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� �ح�شدن ل�لة األحـد كـل أسب�ع
� طال�ات الموس�قا الال�� ب��

، كـانت (�ات��نا فان تاسل).. � تعل�مات إ�شـاد المزام�� �� يتلق��
ة ة ن�� � الثامنة ع��

االبنة الوح�دة لمزارع هولنـدي ثرى. �انت ��
� �ستان أبيها.

متوردة الخدين �أنها خوخة ��

وتها، فقـد �انت شهرتها واسعة ل�س لحسنها فقط �ل ل��
� الطـراز العتيق والموضة � ث��ــها الذي �جمع ب��

ا �� كـانت غنوج�
�ن �ذهب خالص جلبته جدة جدتها من � الحديثة، و�انت ت��

(سار)..

ا نـحـو الج�س ا مرهف�� �ان (إ�شبود ك��ن) �ملـك قلً�ـا سـاذج�
اآلخر، فال عجب أن الحسناء راقـت لـه علـى الفور.. خاصة �عد

ما زار ب�ت أبيها..

ا لفـالح طلق كـان (�التوس فـان تاسل) العجـوز نموذج�
لط�ـف الط�اع راض عن الدن�ا، ل�نـه لـم يرسل عي��ه أو عقله قط

خارج حدود مزرعته.

ا بها.. وكـان حصنه �قع ا عن ثروته ل�نه ل�س فخور� �ان راض��
اء ع� ضفاف نهر (هدسون) فـي واحـد مـن تلك األما�ن الخ��
� يولع بها الفالحون الهولنديون. كـانت شجرة دردار الظل�لة ال��
ترسل ظاللهـا فـوق الب�ت، وع� مستوى منخفض منـه نـافورة
تتصاعد منها الم�اە العذ�ة، وجـوار الب�ـت كـان مخزن حبوب
� �حاجات كن�سة �املـة.. وقـد �ـدا أن �ل �اب

�مكنه أن ���
ونافذة ف�ه يوشك ع� االنفجـار �كنـوز المزرعة. و�انت آلة

الدر�س تعمـل �ـال انقطـاع مـن الص�ـاح للمساء..

ا مـن الحمـام ومـن اإلوز األب�ض � آلخر ترى صفوف�� من ح��
� بركة ق���ة، والد�كة الروم�ـة تجول ع�� فناء

�الثلج �سبح ��
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� ح ج
المزرعة. ب�نما يتململ دجاج (غي��ا) �أنـه حشـد مـن زوجـات
� مـلـوالت.. وعلـى �ـاب الجـرن �قف د�ك عمالق بتلك الوقفة ال��

� غرور ورضـا
�� م��ــــج من زوج ومحارب وس�د مهذب يؤذن ��

� كرم نفس �
عـن النفس.. ثم ينادى زوجاته وأطفاله ��

� ا��شفها. �ستمتعوا �اللقمة ال��

اء، � الفاضل �س�ل وهو ينظر ل�ل هذا ال�� �ان لعاب المر��
ا وقد امتألت �طنه �السجق، �ر يراە مش��� � وراح يتخ�ل �ل خ��
، � ووضعت تفاحة فـي فمـه، والحمـام قـد أخلد للنوم وغ� �الخ��
� األط�اق وسط ال�ث�� من عص�دة

ا �� �ح� اوج مس�� � وال�ط ي��
ال�صل..

�ان (إ�شبود ك��ن) يتخ�ل هذا �له، و�ان �قلـب عي��ه
� �ة وحقول القمـح والشع�� و�سات�� � المروج ال��

او�ن �� الخ��
� الوقت ذاته يرتجف

الفا�هـة التـي تح�ـط ب��ـت (فـان تاسل).. و��
ث �ل هذا. �حلم بتح��ل �ل هذە � س�� ا لآل�سة ال�� قل�ـه حن�ن�
�ة.. وتخ�ل ع��ـة � ال��

� األرا��
وات إ� مال يتم اس�ثمارە �� ال��

تجلس عليها �ات��نا مع أطفالها ب�نما يتقدم هـو الركـب �جواد
ا كنت�� أو تن�� أو �علم هللا أين� مطهم قاصد�

� ا مفروًشـا علـى ط��قـة المستوطن��
�
ف � دخل الب�ت رآە م�� ح��

ا �عد ب�م�انات هائلة... ل�ـن ء �ان ث��� �
� األوائل.. �ل �� الهولندي��

� الس��ل للفوز �ابنة
سالمه النف�� تالشـى ولـم �عد �فكر إال ��

� ط��قه
� �انت �� � ال نظ�� لها.. ل�ن الصعاب ال�� (فـان تاسل) ال��

� واجهت فـارس األساط�� الـذي لـم تـكـن �انت تفوق تلك ال��
هم من � وغ�� لد�ه مشا�ل إال مواجهة العمالقة والسحرة والتنـان��
الخصوم سه�� اله��مـة، وكـان عل�ـه اجت�از بوا�ات من الحد�د
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والنحاس ح�� �صل للقلعة، ح�ث سجنت حب�بتـه.. �ل هذا
� �قطع بها المـرء كعكة رأس السنة.. و�الطبع حققه �السهولة ال��
أعطتـه الحسناء موافقتهـا كشـيء مفروغ منـه. �ال�سـ�ة ل-
(إ�شبود) �ان عل�ه أن �صل لحسنائه ع�� غا�ة مـن الدالل
� الصع��ة والتعق�ـد، وعل�ه أن يواجه

ا غا�ة �� وات �� دائم� � وال��
� الذين �حاولون � من لحم ودم. كـل المعجب�� � حق�قي�� منافس��
اقتحام قلبها و�راقبون �عضهم ال�عض �حذر.. و�مكن أن يتحدوا

� أ�ة لحظـة إذا ظهر منافس جد�د.
��

هم شـناعة واحـد �دعـى (إبراهام) أو ب�ـن هـؤالء كـان أ�ـ��
حسب االختصار الهولنـدي (�ـروم فـان برونـت).. �طـل ال��ـف
� مرن الـذي تـدوى أخ�ـار قوتـه و�طوالته.. �ان ع��ض ال�تف��
الجسد لـه شـعر أسود قص�� مجعد، وله مظهر ضاحك
ا � متعجرف جعل النـاس �طلقون عل�ـه (�ـروم بونـز).. كـان شـه��
� الفروس�ة �س�طر ع� الحصـان �أنـه مـن التتار.. �ان

اعته �� ب��
� �ل

� �ل س�اق خيول و�ل مصارعة د�كة، وهو الفائز ��
الرابح ��

� أي وقت للمشاجرة أو
ا �� مشاجرة �قوته الجسد�ة. كـان متأه��

� الن�ة، و�ان ثمة ن�ع من الظرف حفالت السمر ل�نه لم �كن س��
� خشونته. معـه ثالثة أو أر�عـة مـن األت�ـاع الذ�ـن يتخذونه

��
ا عن أ�ة فرصة للشجار أو ا لهم.. و�ج��ون ال��ف �حث� نموذج�

الم�ح.

ە �قل�سوة صوف�ة يتد� منها ذ�ل ثعلب � د كنت تم�� � ال��
و��

يراها الناس من �عد. و�ان بوسعك أن �سمع حوافر خيولـهـم
 وهـم يتصا�حون �أنهم ركـب مـن (الـدون

ً
خـارج المزرعـة ل�ـ�

ك�شوتات).. ف�انت ال�سوة �صحـون مـن نومهـن و��تظرن ح��
�خفـت الضج�ـج ف�قلن:
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- « آە.. هذا (بروم بونز) وعصابته� »

ان ينظـرون لـه �م��ـج مـن الره�ـة واإلعجاب وكـان الجـ��
� الـجـوار �انوا يهزون

وحسن الن�ة.. وعندما تحدث أ�ة عركة ��
الرءوس و�ؤكدون أن (�ـروم بونز) طرف فيها.

ة بتوددە األخرق الفـظ، اختص هذا الرجل (�ات��نا) لف��
و�رغم أن مالطفاته �انت أقرب إ� مالطفات دب، ل�ن �ان

ا.. ا أنها لم تخذل آماله تمام� �قال همس�

�� � �الطبع �انت مالطفاته وعروضه إشـارات للمنافس��
ا إ� س�اج مزرعـة (فـان اجعوا، ولما رأى النـاس حصانه م�ج� �ـ��
� ل�لـة أحـد، أدركوا �ما ال �ق�ـل الشـك أن س�دە �طارح

تـاسـل) ��
� قنـوط وانطلقـوا للحـرب فـي

الفتاة الغـرام.. فان�ف الحالمون ��
جبهات أخرى.

كـان هـذا هـو الخصـم الره�ـب الـذي �جـب علـى (إ�شابود) أن
 أشجع منـه كـان

ً
يواجهه.. و�النظر إ� الموقف نجد أن رج�

 أعقل منه �ان س�ي�س.. ل�نـه كـان
ً

� من المنافسة، ورجـ� س�ج��
ا ع� االنحنـاء ا مـن المرونة والمثابرة وكـان قـادر� �ط�عه خل�ط��
ا. ينحنـى مـع الضغط ل�ن إذ يزول هـذا ل�نـه ال ينك� أ�د�

�ستق�م و�شمخ برأسه.

� الم�دان بوضـ�ح أمـام منافسه،
�ان من الجنون أن �قف ��

� هدوء وخلسـة.. و�صفته مدرس غناء
لهـذا راح �دبر خططه ��

راح يزور المزرعة �انتظام، و�ن لم �ش�ل له األبوان مش�لة ألن
ا �حب اب�ته ر�ما أ��� من غل�ـونه،  �س�ط�

ً
(فان تاسل) �ان رج�

�
و�ان �سمح الب�ته �ح��تها. و�ان لدى زوجته أع�اء �اف�ة ��

أعمـال الب�ت والعنا�ة �الدواجن، و�انت تقول إن اإلوز والدجـاج
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ج
�ائنات حمقاء ال�د من مراقبتها، ب�نما الفت�ات �ائنـات عاقلة
�مكنها العنا�ة بنفسها. لهـذا كـان (إ�شـابود) �أخذ راحته عند
� وقت الغسق تلك الساعة

شجرة الدردار أو �م�� مع الفتاة ��
المفضلة لدى العشاق.

� ال أعرف ك�ف �فوزون �قلوب ال�ساء، فلطالما ف أن�� أع��
ا جديرة �اإلعجـاب. ي�دو أن ل�ل امرأة ت هذە األمور ألغـاز� اعت��
ا أو نقطة ضعف، و�عضهن لهن ألـف طـ��ـق.. من الممتع �ا��
 أن

ً
ا أن تصل إ� الطراز األول ل�ـن المث�� لإلعجـاب فعـ� دائم�

، ألن الرجل �جد عل�ـه وقتها أن �دافع عن �
تحتفـظ �ـالطراز الثا��

� قلعتـه الحص�نة. إن الرجل الذي �س�طر
�ل �اب وكـل نـافذة ��

ع� قلب امرأة لعوب لهو �طل �مع�� ال�لمة.

� ط�اعه لذا �ان
ا من الفروس�ة �� �ان (بروم بونز) �ملك نوع�

ا، و�دخـل معركة الفوز �الحسناء ع� ��ە أن �ح�ل األمـور ح���
ط��قة الفرسان ال�س�طة.. القتال، ل�ن (إ�شابود) �ان �درك قوة
ك هذا مـن منافسه الهائلة �ح�ث ال �دخل مواجهة معه.. لم ي��
سـب�ل للمواجهـة لـدى (�ـروم) إال عـن ط��ـق المقـالب الص��ان�ة
� �مارسها مع عصابتـه. سدوا مدخنـة المدرسة لتمـأل السخ�فة ال��

ء.. ح�� �
 وقلبوا �ل ��

ً
المكـان �الدخـان.. اقتحمـوا المدرسة ل��

� أن �ل ساحرات ال�الد اجتمعن هنا حسب المـدرس المسك��
. ً
ل��

األسوأ أن (بروم) سخر من خصمه أمـام حسـنائه، وعلم �ل�ه
. أن ينقض عل�ه أثناء درس إ�شاد المزام��

� مقعدە
�� 

ً
� ع� خ��ف جم�ل، جلـس (إ�شابود) متأم�

و��
المعتـاد وفـي �ـدە مقرعـة.. رمـز قوتـه االس��داد�ة. الرعـب األزلـى
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� صادرهـا مثـل تفاحـة قضـم للخطـاة. وأمامـه الممنوعات ال��
�ة ألن � ودوامات.. ي�دو أنه قام �مهمة تطه�� نصفهـا و�نادق فل��
� الصف.. فجأة قطـع هـذا الهدوء دخول

ا �� الصمـت كـان سائد�
� صغ�� �ل�س ق�عة مهلهلة، و�ان �حمل دعوة لحضور حفل زن��
� دار (فـان تاسل).. سلمه إ�اها ثم انطلق �جري

هذە الل�لة ��
ا و�له فخر �أهميته. مبتعد�

ساد الصخب واله�ج الصف الهـادئ.. عكـف ال�ـل ع� إنهاء
 من أن توضع ع� األرفف

ً
دروسه ��عة وطارت ال�تـب �د�

وانقل�ت المنـاضد وزجاجـات الحـ�� وأطلق �اح الطل�ة ق�ل
� بتحررهم � فرح�� الموعد �ساعة. فخرجـوا يتصا�حون مهلل��

الم�كر.

� الحمام ينفض أفضل
ق�� إ�شابود نصف ساعة إضاف�ة ��

�
� مرآة مهشمة معلقة ��

� الواقع و�تجمل ��
ة عندە الوح�دة �� س��

، لذا �
بنا�ة المدرسة. أراد الظهور أمـام فتاته كفـارس حق���

ا مـن فـالح هولنـدی عجوز غضوب اسمه (هانز استعار حصان��
).. هكـذا انطلـق فـي عظمـة كـأنـه فـارس ي�حـث عـن فـان ر���
المغامرات. أجـد ع� أن أصـف متـاع هـذا الفـارس العظ�ـم لـذا
أقول إن الحصان الذي كـان يرك�ـه كـان حصان محراث مكسور
 له رأس �ش�ه المطرقة وله ع�ـن فقـدت قرن�تهـا..

ً
الساق.. ه���

. وكـان �حمـل اسـم � أما األخـرى فـكـان فيها ب��ق الش�اط��
ا.. لقد �ان المفضل لدى (ال�ارود) فال �د أن تار�خـه كـان نار��
� الركوب، فال �د أنه �ث

� الطبع �� ) الذي �ان س�� س�دە (فان ر���
� الحيوان. لقـد كـان ف�ه من روح الش�طان

�عض هذە الروح ��
� ال��ف.

ا �� أ��� من أي حصان آخـر أصغر سن�
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زان ا لهذا الحصان.. �ان مرفقـاە ي�� �ان (إ�شابود) مناس��
�أنهما نطاطا غ�ط.. و�ان �ل�ح �السوط �أنـه صولجان، و�ذ
. ب�نما � ركض الحصـان �ـدا كـأن ذراع�ـه أقـرب لرفرفة الجناح��
ع�اءة (إ�شابود) تط�� وراءە ح�� ت�لغ ذ�ل الحصان.. �ان هذا
) وهو منظر قلما تـراە هو المنظر الذي غادر �ه مزرعة (فان ر���

� ضوء النهار.
��

ا مـن اللون  �ما قلنا، و�انت الحقول خل�ط��
ً

ا جم�� �ان يوم�
� واألخ�� الذي اعتدنا أن ن��طه �مع�� الوفرة.. جعل هذا الذه��
المشهد (إ�شابود) �حلم �الزالب�ـة المليئة �ال��د والمدهونة

ة ذات الغمازات. �العسل من �د (�ات��نـا فـان تاسل) الصغ��

� المساء، وقد ازدانت �األزهار ع�
وصل إ� المزرعة ��

� � التفاخر، و�ان عـدد مـن ال��في��
�� � � المسن�� ط��قة الفالح��

هناك �أناقتهم ال��ف�ة المبهرجة. ل�ـن (بروم بونز) �ان ملك
س (دير الحفل.. فقـد جـاء للحفـل ع� جـوادە المطهم ال��
د�فل) وهو مخلوق �شبهه مفعـم �الهمة وسوء الطبع، فال
ا �الخيول الخب�ثة �ج� أحد ع� التعامل معه سواە. �ان مولع�
� ع� عنقه، ألنه كـان �عت�� الخيول � تجعل الرا�ب ال �طم�� ال��

المط�عة غ�� جديرة �الفرسان.

ل (فان � � رآها �طلنـا عنـدما دخل إلـى م�� لن أصف الم�اهج ال��
تاسل).. �ل الحسناوات الممتلئات ب��ابهن الحمر والب�ض،
والشاي الذي �قدم مع حلـوى شـه�ة ال تعرف أ�ارها إال ر�ات
البيوت الهولند�ات. كعك زنجب�ل وكعـك �العسل وكعك
ائح اللحم المدخن �البندق ثـم فط�� التفاح وفط�� الخ�خ، و��
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دعك من السمك والدجاج المشوى. دعك من الوعاء ال�ب��
� هواء القاعة..

الذي يرسـل أ�خرته الودود ��

أحتاج إ� كث�� من الوقت واألنفاس �� أصف هذە المأد�ة
. من حسن � �ما �ستحق، ب�نمـا أنـا متلهف ع� است�مال قص��
حظ (إ�شابود) أنـه لـم �كـن ض�ـق الوقت مثل راوي قصته، لذا

أع� �ل طبق حقه.

ا حسن الط�ـاع مـمـن ي�سع قل�ـهـم عندمـا ا �س�ط� �ان شخص�
�ـأ�لون الطعام الط�ب، مثلمـا �ـحـدث آلخ��ـن عندمـا �عـاقرون
اب. لم �ستطع أن �منـع نفسـه أثناء األ�ل من النظر حوله، ال��
ا ما هو س�د �ل هذا المشهد � احتمال أن �ص�� يوم�

وراح �فكر ��
ف المبه�ج. المـ��

ك ف�ـه مب�� المدرسة العتيق، � اليوم الذي ي��
وراح �فكر ��

) و�ل ال�خالء الذين أحسنوا إل�ه و�طـرد و�تخلص من (فان ر���
�( كـل مـعلـم �جرؤ علـى أن يناد�ـه ب-(زم���

� ضيوفه بوجـه جعلـه الرضـا �ان (فـان تاسل) �م�� ب��
�ة ع� ال�تف ثـم � بهز رأسـه و��

والمـ�ح كـأنـه ال�ـدر. وكـان �كت��
�دعوهم ألن (�خدمـوا أنفسهم و�أخذوا راحتهم).

ثـم تـعـالـى صـوت الموس�قا مـن الصـالـة تدعـو الموجودين
ة ا الج�� ا أش�ب ظـل قائد أوركس�� للرقص، و�ان العازف زنج��

� براعة ح��
لنصف قرن. انطلـق (إ�شابود) يرقص و�تطـ�ح ��

ا أولئك الذين جاءوا من القرى صار محط إعجـاب الزن�ج جم�ع�
ا من الوجوە السود تنظر �انبهار للمشهد المجاورة، وش�لوا هرم�
ا مـن األسـنان الب�ـض الالمعة من من النوافذ، مظه��ن صفوف��
ا ب�نما أذن ألذن. ك�ف لجالد الص��ة هذا أن �كون أقل مرح�
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ا �شتعل � ركن وح�د�
فات�ته ترقص معه؟ وقد جلس (بروم) ��

ا. ة و�مد� غ��

ثم إن (إ�شابود) وقد انتهـي الرقـص جلـس مـع الرجال األ���
ا الذين جلسوا �دخنون و�ت�لمون عن الحـرب.. فقد �انت سن�
هذە المنطقة من أغ�� المناطق و�التا�� كـانـت مـأوى ل�ـل
الفار�ن من الحرب ورعاة ال�قر. و�انت ذك��ات الحرب قد
ابتعدت �ما �سمح ل�ـل واحد منهم أن �ض�ف من خ�االته

. ً
الخاصـة علـى قصتـه و�ع�د �دها �عد أن �ص�� �ط�

ا جـوار قصـص األش�اح ل�ن هذە القصـص لـم تكن تعد ش�ئ�
� ال��ف،

ا �� التال�ة.. إن األش�اح ال تجد فرصة طي�ـة أو �شج�ع�
ە و�قرر ش�حه الخروج من الق�� ل الم�ت إ� ق�� � ألنه ما إن ي��

ل�خ�ف األح�اء ح�� �جد أن من �عرفونه قد رحلوا ألرض
ا �عرفه.. ل�ن قصص األش�اح تزدهر أخرى.. لهذا ال �جد شخص�

ا. � الهولند�ة ح�ث ال يرتحل الناس إال نادر�
� هذە األرا��

��
� هولو).. إال أن أهم األس�اب �ان قرب المنطقـة مـن (سلي��
� الناس.

� هذە ال�قعة ينفث األحـالم واألوهام ��
ء معد �� �

ثمة ��
� هذا الحفل لذا راحـوا

� هولو) �� ون مـن (سلي�� �ان هناك كث��
� تدوى حول الشجرة العت�قة.. �حكون عن أصـوات النح�ب ال��
ا � �سكن واد�� ال�عض ت�لـم عن المرأة ذات الثوب األب�ض ال��
� (صخرة الغراب). و�� ت��� فـي وقـت العواصف

�� 
ً

ا منعز� � صغ��
الثلج�ة ألنها ماتت وسط الجل�د.

إال أن أ�ـ�� القصـص دار حـول الفـارس مقطـ�ع الرأس.. والذي
� ال�ن�سة.

 جـوار شواهد القبور ��
ً

�سمعونه يركض �جـوادە ل�ـ�
وقد ح� عنـه (بروفر) العجوز الذي لم �كن يؤمن �األش�اح،
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� هولو)، وقد راح �طاردە ع�� ا من (سلي�� ل�نه قا�ل الفارس عائد�
الغا�ات والمس�نقعات، ح�� �لغ الج�.. هنا استحال الفارس
كة � ال��

ا وأل�� ب-(بروفر) العجوز ��  عظم��
ً

مقط�ع الرأس ه���
ا صوت رعد.

�
ثم طار فوق قمم األشجار محدث

�انـت لـدى (بروم بونـز) قصـة أ��� غرا�ة ثالث مرات.. لقد
ا فقـد راح ە مهرج�� � منتصف الل�ل ولمـا كـان �عت��

قا�ل الفارس ��
ي�سابق معه، ل�ـن الفـارس اخت�� �حصانه �أنه نار انطفأت.

حك�ت هذە القصص بتلك النغمة الخف�ضة الخافتة التـي
� � ال�� يت�لـم �ـهـا الرجـال فـي الظـالم، مـع سـحنات المستمع��

ت��دى للحظة �لما جذب أحدهم أنفـاس غليونه.. هذا �له أثر
ع� (إ�شابود) الذي حكـى لـهـم مقتطفات من مؤلفه الذي ال

�قدر �مال (ماثر).

� الع��ات،
انت� المـ�ح ف�دأ الفالحون �جمعون عائالتهم ��

ة كنت �سمعهم وهم ي�تعدون ع�� التالل ال�ع�دة.. صـوت ولف��
الفت�ات �ضحكـن مـع حوافـر الخ�ـل �خفت و�خفت ح��

�غ�ب..

تأخر (إ�شابود) وحـدە كعادة عشاق ال��ف.. � ي��ادل
�لمات هامسة مع مل�كته، موقًنـا أنـه اآلن ع� الط��ق الصحيح

للنجاح.

� ال � هذە المحادثة ألن��
ال أستطيع أن أقول ��احة ما ق�ل ��

ا خطأ قد حدث، ألنه رحل ولم أعرف.. فقط أخ�� أن ش�ئ�
.. ً

ا ط��� �مض وقت�



6764

�ا لهؤالء ال�سوة� هـل كـانت الفتـاة تتالعـب �ـه ممارسة ح�لها
اللعوب؟ هل �ان تلطفهـا معـه مجـرد وس�لة للوصول إ� قلـب

منافسه؟ هللا وحدە �علـم.. ل�س أنا�

ا ا أو �سار� �ل ما أعرفه أن (إ�شابود) رحل دون أن ينظر �مين�
اء الذي �ان �حلم �ه.. اتجه لإلسط�ل و��ضع ر�الت من إ� ال��
القلب أ�قظ جوادە من ح�ث �ان ينـام �حلم �ج�ال من القمح

س�م. وود�ان من ال��

تلك �انت أ��� ساعات الل�ل المسحورة عندمـا عـاد
� ترتفع فوق (مدينة القطران) ا التالل ال�� (إ�شابود) لب�ته عابر�

ا عصـر ال�ـوم. كـانت ساعة كئ��ة مثله.. هـا سع�د� � ع�� وال��

� هذە الساعة �ان بوسعه سماع ن�ـاح ال�الب مـن الضفة
��

ك فقط �م هو ا �خ�� األخرى لنهر (هدسون)، ل�نـه خـافـت جـد�
� آلخر �صحو . من ح�� �ع�د عن هذا الرف�ـق المخلص لل���
� أذن�ه. لم تكن

غراب صدفة و�صيح ل�نه �ان كصوت الحلم ��
ق��ه عالمات ع� الح�اة، ف�ما عدا صوت نطاط غ�ط أو

ضفـدع مـن مس�نقع ق��ب.

�
احم �� � � سمعها مساء لت�� اآلن جاءته �ل قصص األش�اح ال��

� السحاب.
ذهنه. ازداد الل�ل حل�ـة و�ـدا كـأن النجـوم تغوص ��

ب من الم�ان لم �شـعر قط �الوحدة لهذا الحد دعك من أنه اق��
الذي دارت ف�ه أ��� قصص األش�اح، فهنـا شـجرة تيول�ب عال�ـة
ت�ـدو كعالمة. �انت غصونها غل�ظة ح�� لتصلح جذوًعـا
ألشجار أخرى، و�انت هناك قصة عن (أندر�ه) التعس الذي
اعتقل عندها فأطلق عليها الفالحون اسم (شجرة م�جور
ام، من أندر�ه)، و�ان الفالحون يرمقونها �م��ـج مـن التط�� واالح��
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ناح�ة شفقة علـى مـا حـدث لضحيتها ذي الحظ العاثر، ومن
ناح�ة أخرى �س�ب القصص الرهي�ة المرت�طة بها.

إذ دنا (إ�شابود) من هذە الشجرة المخ�فة، �دأ �صفر..
.. و�ذ دنـا أ�ـثـر وخ�ل له أن هناك من �ج�ب عن هذا الصف��
ا أب�ض يتدلـى مـن ب�ـن الغصون.. توقف وكف خ�ـل لـه أن ش�ئ�
ق فتعرى �ه ال�� .. لمـا دنـا أ�ـ�� رأى أن هذا م�ان �� عن الصف��

الخشب األب�ض.

ا فاصطكت أسنانه.. ل�ن لم �كـن هذا سوی فجأة سمع أن�ن�
� سالم

غصن �حتك �ـ�خر إذ يؤرجحهما ال�س�م.. ع�� الشجرة ��
ل�ن مخاوف أخرى �انت ت�تظرە.

ا ق الط��ق عابر� � �ـاردة كـان جـدول صغ�� �خ�� ع� �عد مائ��
).. وقد إ� مجرى صغ�� �طلقون عل�ـه اسـم (مس�نقع و���
ا فوق هـذا الـجـدول.. وضعت �ضعة ألواح خش��ة لتكون ج��
علـى جـانب الط��ق ح�ث �دخل الجدول المس�نقع توجد
 موجسـة.. فـي هـذا المـكـان �ـالض�ط

ً
أشجار �لوط تل�� ظال�

� هذە الظـالل تواري رجـال الحرس
اعتقـل (أندر�ـه) التعس.. و��

� الذين اعتقلوە، منذ ذلك الوقت اعت�� هذا الجدول
�طا�� ال��

ا و�ان التالم�ذ �خافون عبورە �عد حلول الظالم.
�
مسكون

إذ مـر �ـالجدول اتخذ قرارە وركـل الحصـان فـي ضلوعه،
 من االندفاع

ً
واندفع لعبور الجدول ل�ن الحيوان المشاغب �د�

لألمـام تـحـرك جانً�ـا وجـرى نحـو السور.

ر�له (إ�شابود) نافد الص�� �قدمه األخرى ل�ن هذا �ان �ال
جدوى.. لقد اندفع الجواد إ� جانب الط��ق وسط غا�ة كث�فـة
�ات لضل�ع (ال�ارود) مـن األحراش.. راح الناظر يوجـه ال��
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ع ح
العجوز الذي اندفع لألمام، ثم توقف عند الج� فجأة حتـى

كـاد يوقع را��ه ع� رأسه.

ا ع� جـانب هنا سمعت أذنا (إ�شابود) الحساستان صوت�
ا.. لـم ا �ارز� ا مشـوه�

�
ا عمالق � ظل األ�كـة رأى ش�ئ�

الج�.. و��
� الظالم.. �أنه وحش

ا �� �ص� ء ل�نـه �ـدا م�� �
يتحرك هذا ال��

عمالق يوشك ع� االنقضاض..

ا.. ماذا �فعل؟ هـل �ستدير انتصب شعر المعلم رع��
� النجـاة مـن شبح؟

و�ــهرب؟ تأخر الوقت.. ثم ما فرصته ��
عف��ت �مكنه ركوب جنا�� ال��ــــح..

استجمع شجاعته وصاح:

- « من أنت؟ »
لم يتلق إجا�ة. أعاد السؤال �صوت خائف، ل�ن ال إجا�ة.

أغمض عينـه وأخذ ي�شـد أحـد المزام�� �حمـاس ال شعوری،
هنا تحرك ذلك الظل المخ�ـف. ووثب إ� منتصف الط��ق.

و�رغم أن الظلمة �انت حال�ـة، إال أنه �مكن إدراك ش�ل هذا
ا يركب ع� صهوة حصان أسود

�
ا عمالق المجهول. �دا فارس�

ضخم، لم ي�د عالمة تدل ع� العدوان�ة وال ع� الصداقة..
� ع� جانب الط��ـق جوار (�ارود) الذي �دأ

فقط ظل �م��
ي�ت� ع� ذعرە.

� مغامرة (بروم بونز) مع المرتزق الرا�ـض
�ان إ�شابود �فكر ��

لـذا حـاول أن �حـث جـوادە علـى االبتعاد، ل�ن الغ��ب زاد من
�
�عة حصانه ل�الحقه.. أ�طأ إ�شابود �عة حصانه �� ي��� ��
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ء.. �دأ قل�ه ي��ض �عنف وحاول �
الخلف، ففعل اآلخر نفس ال��

� �ان ي�شدها ل�ن لسانه الجاف التصق أن �ستع�د المزام�� ال��
�سقف فمه.

� صمت هذا الرفيق العن�د. �عان
ء مخ�ف �� �

�ان هناك ��
ا مرتفعة جعلت خ�ال صاح�ه ما اتضح األمر.. لقد صعد أرض�
ا أمام السماء، شل الرعب إ�شابود إذ رأى أن هذا ي�دو واضح�
ا الفارس �ال رأس�� وازداد ذعرە عندما رأى أن الرأس �ان معلق�

أمامه ع� ال�ج�

صار ذعرە أقرب لل�أس، وأمطر الحصـان �ـالر�الت ع� أمل
الفرار ��عة ل�ن الشبح لـحـق �ـه.. هكذا انطلقا وسط األشجار
ا عندما �دوسـان عليها.. وطارت ع�اءة ر� واألحجار تطلق ��
� أن �جعله

�� 
ً

� الهواء وهو منحن ع� رأس حصانه أم�
إ�شابود ��

��ع.

� هولو)، ل�ن �انا قد وصال الط��ق الذي �قود إ� (سلي��
(�ارود) الذي �دا �أنـه ملبوس دار دورة عكس�ة وه�ط التل من
ناح�ة ال�سار. هذا الط��ق �قـود إ� ال�ن�سة.. و�مر �منطقة

تك�� فيها قصص األش�اح.

�
أع� هذا الت�ف األحمـق مـن الحصـان �ـعـض التفوق ��

الس�اق لرا��ـه، ل�ن إذ ه�ط التـل شـعر �ال�ج �سقط من
تحته.. حاول أن �مسكه من الرمانة �ال جدوى.. استطاع أن
ينقذ نفسه �أن �حتضـن عنـق (�ارود) إذ هوى ال�ج لـألرض..

وسـمع حوافـر حصان مطاردە تدوس عل�ه.

للحظـة أصـا�ـه الـرعـب مـن (فـان ر��ـر) ألن هـذا هـو سـ�ج
األحـد الخـاص �ـه.. ل�ن ال وقـت لهـذە المخـاوف. إن الشـبح
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ح
�الحقـه وهـو را�ـب غ�ـر مـاهـر عل�ـه �ـذل مجهـود ل�ظـل علـى

ظهـر الحصان.

ته أن ج� ال�ن�سـة ق��ب.. وقد � األشجار أخ�� رأى فتحة ب��
ا �لمـع فـي الجـدول فعرف أنـه لـم �خطـئ.. رأى ا فض�� رأى نجم�
جـدران ال�ن�سـة تلمـع تحـت األشجار، وتذكر المكـان الـذي

تـوارى ف�ـه منـافس (بروم بونز)..
«  لو �لغت الج� لنجوت.. »- 

هنا سمع الجواد األسود �لهث و�صهل جوار أذنـه.. �ل
� أضلعه ب الحصان ب�� تخ�ل أنه �شعر �سخونة أنفاسه. ��
�ـة أخـرى فـانطلق (ال�ارود) العجـوز نحو الج�.. وركض فوق ��
ى إن كـان مـطـاردە ألواح الخشب. هنـا نظـر إ�شابود إ� الوراء ل��
ان. هنـا رأى العف��ت يرتفـع فـي ركـا�ـه س�خت�� وسط الن��

و�وشك ع� قذف رأسه عل�ه..
� القذ�فة الم��عـة ل�ـن تـأخر الوقت..

حاول إ�شابود تحا��
اب.. و�عان ما ابتعد � ال��

�ت رأسه فطـار ل�سقط �� لقد ��
(ال�ارود) والرا�ب الشبح �أنهما العاصفة.

� الص�اح التا�� وجدوا الحصان من دون �جه، واللجـام
��

تـحـت قدم�ه. وكـان �ـأ�ل العشـب عنـد �ـوا�ـة س�دە.
جاءت ساعة العشاء ل�ن لم �ظهر إ�شابود.

اح�شد األطفال عند المدرسة وراحوا �مشون ع� الجدول
) �شعر �القلق ع� مص�� ل�ن ال ناظر هنالك.. �ـدأ (فـان ر���

� و�جه، وخرجت مجموعة لل�حث عنه.. ع� إ�شابود المسك��
� الوحل

جانب الط��ق الذي �قـود لل�ن�سة وجدوا ال�ج ��
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�ة، وت��عوهـا إلـى الج�.. ثم � ال��
وحوافـر الحصـان عم�قة ��

ا أسـود.. هنـاك وجـدوا وا الضفة ح�ث �جرى الماء عم�ق�� ع��
ق�عـة إ�شابود التعـس. وجوارهـا وجـدوا قرعـة مهشمة.

تم تفت�ش الجدول ل�ن لم �جدوا جثة الناظر. و�منفذ
� تحـوى �ل ممتل�اته ) �جرد الحزمة ال�� لوص�ته قام (فان ر���
� مـن � ونصف وزوج�� الدني��ة. �انت تتكون من قم�ص��
الجوارب ال�ال�ة وزوج قد�ـم مـن الث�ـاب الداخل�ة القطن�ة

ومو� صدئة وكتاب مزام�� م�ء �الصفحات المط��ة.

أما عن كتب المعلم ف�انت مل��ة عامة �اس�ثناء كتاب
(ماثر) عن الساحرات. وكتـاب عن تفس�� األحـالم وجدوا ف�ه

� ابنة (فان ت�سل).
محاوالت فاشلة ل�تا�ة قص�دة غزل ��

) الذي صمم ع� أال يرسل هذە األش�اء أحرقها (فـان ر���
� �دعة القراءة

أطفاله للمدارس ثان�ة، ألنه لم ير أي خ�� ��
ء.. �

وال�تا�ـة تلـك والدل�ل أن النـاظـر لـم �كـن �ملك أي ��

� ال�ن�سة
يوم األحد التـالـي كـان هناك ال�ث�� من النقاش ��

�
حول اختفاء الناظر الغامض.. تناثرت األقاو�ل واإلشاعات ��

ال�ن�سة وعند الج� وعند ال�قعـة التـي وجدوا فيها القرعة.

ا أخـرى مماثلـة فـهـزوا الـرءوس واس�نتجوا أن تذكروا قصص��
المرتزق الرا�ض قد حمل إ�شابود معه.

ا غ�� مدين ألحـد لـذا لـم �ـرهـق أحـد نفسه �التفك�� �ان ع���
� ناظر أ��� من هـذا.. تم نقل المدرسة لمكـان آخـر وتم تعي��

جد�د لها.
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ا زار ني��ورك �عـد هـذا �أعوام وعرفنـا صحيح أن فالًحـا عجـوز�
ا.. وأنه ترك منـه هـذە المغامرة. وقـد أعلـن أن إ�شابود ما زال ح��
ا من الشبح ومن (فـان ر��ـر).. وألن حب�بتـه تخلت عنـه

�
ال�لد خوف

� الوقت ذاته راح
فجـأة.. انتقل لم�ان آخر وافتتح مدرسة و��

�درس القانون..

أمـا (بروم بونز) ف�عد رح�ل منافسه استطاع أن �أخذ
ة إ� مذبح ال�ن�سة، و�دا أنـه �عرف تفاص�ل (�ات��نا) الن��
ة عن قصة إ�شابود، وكـان �ضحك من قل�ه �لما ذكر كث��
�ن �عتقدون أنه �عرف عن موض�ع القرعة.. مما جعل كث��

الموض�ع أ�ـ�� مـمـا اخـتـار أن �حك�ه.

الـزوجـات الـ��ـف�ـات العجـائز هـن ع� �ل حال خ�ـر مـن
�حـ�م ع� هـذە األمـور، وما زلـن يؤكـدن أن روح إ�شابود
اختطفتهـا قـوى خارقة، وما زالـت هذە القصـة محب�ة لل�د

ان فـي ل�ـا�� الشتاء. حـول الن��

ازدادت هالة التط�� المح�طة �الج� ولهذا -ر�ما - تم تغي��
ة، �ح�ث تصل لل�ن�سة عن ط��ق � السنوات األخ��

الط��ق ��
الطاحونة.

تهاوت المدرسة المهجورة، وق�ل إن شبح الناظر التعس
� ل�لة

ا لب�ته �� � المحراث إنه �ان عائد� �سكنها.. و�قول ص��
نم عن �عد �مزمور ح��ـن وسـط ص�ف، عندما سمع إ�شابود ي��

� هولو). الـهـدوء الناعس ل-(سلي��

1819

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ر�ب فان و�نكـل..
� أوراق المرحوم (د�در�ش ن�ك��وكر)، وجدت هذە القصة ب��
�
�� � ا بتار�ــــخ الهولندي�� وهو س�د مسن من ني��ورك �ان مهتم�

. ل�ن � المقاطعة، وط�اع المنحدر�ن مـن مستعم��ــها األصلي��
دراساته التار�خ�ة لم تعتمـد ع� ال�تـب قـدر مـا اعتمدت ع�
� هذا الموض�ع األث�� لد�ه، ب�نما

الناس، ألن ال�تـب شح�حة ��
، و�صفة خاصة � � المحلي�� ا ال �قدر �مال لدى المواطن�� �� وجد ك��

. �
� �عرفن ال�ث�� عن هـذا الموضـ�ع التار���

زوجـاتهم، الال��

� ب�تها
لهذا �ان إذا وجد أ�ة هولند�ة أص�لة مستكينة ��

ها � وارفة، فإنه �عت�� � منخفض السقف تحت شجرة جم��
ال����

حزمة من الوثائق المهمة و�درسها �حماس دودة ال�تب.

� عهد
�انت ن��جة هذە ال�حوث �� تأر�ــــخ المقاطعة ��

� والذي ط�عه �عـد أعـوام. كـانت هناك آراء الح�ام الهولندي��
ته الرئ�سة � مختلفة حول الق�مة األدب�ة لهذا التأر�ــــخ.. �انت م��
� ال�دا�ة، ل�نها صارت اآلن

� شكوا فيها �� �� الدقة.. الدقة ال��
ة ل�تب التار�ــــخ حق�قة راسخة.. وقد انضمت هذە الس��

ا ذا مرجع�ة ال شك ف�ه. �اعت�ارها كتا��

ة، لذا ال ة قص�� تو�� الس�د العجوز �عـد �شـر هـذا الـعمـل �فـ��
� سأس�ب أذى لو قلت إنه �ان من األفضل له لو أعتقد أن��
ء أفضل، مثل األشغال الشاقة ع� س��ل �

استغل وقتـه فـي ��
المثال. ل�نـه علـى كـل حـال مارس هوايته �ما أراد، و�رغم أنـهـا
ان، وأحزنـت �عـض ت الغ�ـار فـي ع�ـون الج�� مـن ح�ـن آلخر ن��
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از، إال أن الناس � أصدقائه الذين �ان �حمل نحوهـم أعمـق االعـ��
ا).. � أسف أ��� منـه غض��

يتذكرون أخطاءە (��

�ن ممـن يهتم المرء � ذكراە فإن ال�ث��
مهما �ان رأي النقاد ��

برأيهم �حملون له مشاعر اإلعزاز، خاصـة �عض خ�ازى ال�عك
الذين �لغ بهم الحماس أن حفروا صورته ع� كعك العام
الجد�د، و�ــهذا منحـوە فرصـة الخلود.. وهذا �ش�ه أن تنقش

صورتك ع� م�دال�ـة وترلو أو ر�ــع ب�س المل�ة آن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� نهر (هدسون) يتذكـر ج�ـال
ال �د أن �ل من قام برحلة ��

� و�مكنك أن
(�ا�سك�ل).. إنهـا فـ�ع مـشـوە مـن مرتفعـات األ�اال��

تتا�عها ع� مجرى النهر �أنها تحرس ال��ف المجاور. إن �ل
� اليوم

� الطقس.. �ل �ل ساعة ��
� الفصول.. �ل تغي�� ��

تغي�� ��
� أش�ال هذە المرتفعات.. وتنظر لها الزوجـات

ا ما �� � تحدث تغ��
ات (مقاي�س جو) ممتازة. حينما الطي�ات ع� أنها �اروم��
� وترسم حدودها

� األزرق واألرجوا�� �ستقر الطقس تتدثر �اللون��
ع� السماء الصاف�ة، ل�ن حينما تخت�� السحب تتكثف فوقها
أ�خرة رماد�ة ع� القمـم تتوهج مع أشعة الشمس الغا�ة لت�دو

�أنها ت�جان مجد.

أسفل هذە المرتفعـات قـد �لمـح المسافر الدخـان الخف�ف
� األشجار، ي��عث مـن ق��ـة تلتمـع أسـقفها فـي ضـوء الشمس ب��
ا ة قد�مـة جـد� � السماء.. إنـهـا قـ��ـة صغ��

ح�ث �ذوب األفق ��
� األ�ام األو� مـن عهد (بي��

أسسها المستعمرون الهولنديون ��
حمه هللا -وهناك منازل معـدودة للس�ان انت) - ل�� � ست��ف��
� ب��ـت مـن قرم�د أصفـر جـاء مـن هولنـدا ولـه نـوافـذ األصلي��
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� ت�ن�أ م�شا�كة وواجهات من الجملـون عليها الد�كـة الـدوارة ال��
�الطقس.

� � واحـد مـن هذە الب�ـوت (ال��
� هذە الق��ة �الذات و��

��
ف �أن الزمن أ�الها) عندما �انت ال�الد مـن أمالك ملك أع��
ب��طان�ا العظ�، عاش رجل �س�ط طلـق السجا�ا �د� (ر�ـب

� أ�ام (بي��
فـان ونكـل).. كـان مـن (آل ون�ل) الذين طار ص�تهم ��

� حصـار حصن
انت) المليئـة �الفروس�ة، ورافقوە �� � ست��ف��

(ك��س�ينا). ل�نه ورث القل�ل من مجد أجدادە العسكرى.. وقد
ا ا طي�� سبق أن قلت إنه رجل �س�ط طلق السجا�ا، و�ان جار�
� ة �� ال�� ا �الدجاجة. وال �د أن الخصلة األخ�� ا مط�ع� وزوج�

أ�س�ته هذە الشعب�ة، ألن الرجال الذين �ظهرون الخن�ع
�
� الخارج هم الذين �س�طر عليهـم زوجة متنمرة ��

والطي�ة ��
الب�ت. �ال شـك تص�� ط�اعهم لينـة قا�لة للطـرق مـن فـرط

ل�ـة القاسـي. هذە �� مزا�ـا الصـ�� � ح�اتهم فـي نـار فـرن الح�ـاة الم��
الط��ـل والمعاناة..

سة بركة من هذا المفهوم تصـ�� الزوجة المشا�سة ال��
كة حق�ق�ة، و�ــهذا المع�� قد ظفر (ر�ب فان و�ن�ل) �ال��

مضاعفة ثالث مرات.

�القطع كـانت زوجـات المنطقـة �مـلـن لـه وفـي كـل مشاجرة
� اللوم ع� مدام (فان و�ن�ل). له كن �لق��

ب.. كذلك �ان أطفال الق��ة يتصـا�حون فرًحـا عندمـا �ق��
ون كـان �ساعدهم فـي اللـهـو و�صنـع ألـعـابهم و�علمهم ك�ف �ط��
ا الطائرات الورق�ة وك�ف �قذفـون ال��، و�ان �حكـى لـهـم قصص�

ممتعة عن العفار�ت والهنود..
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� الق��ة �ان �حاط �مجموعة منهم، يتعلقون
و�لما م�� ��

�ظهرە و�لع�ـون ألـف ح�لـة عل�ـه �ـال عـقـاب، ولم �كن �لب واحد
� الق��ة �لها.

ي�بح عل�ه ��

�انت غلطة (ر�ب) العظ�� �� نفورە من أي ن�ع من العمل
ا الم��ـح. لـم �كـن هـذا عن كسـل أو عـوز لالجتهاد، ألنه كـان قـادر�
ا ثق�ل �أنه رمح ع� الجلوس ع� صخرة رط�ة حامً� قض���
ى و�صطاد طـول اليوم دون شكوى.. ح�� لو لم �جد سمكة ت��
� أصعب عمـل

واحـدة. لـم �أب قط معاونة أي جار ح�� ��
عون أغلفـة القمـح الهندي � � الذ�ـن �ـ�� مـمـكـن، وكـان أ�ع ال��في��
�
ا حج��ة، و�انت �سوة الق��ة يرسلنه �� أو ي�نون س�اج�

� عمله.
مأمور�اتهن وكـل مـا ال يرغب أزواجـهـن األقل مجاملة ��

�اختصار �ان (ر�ب) يؤدى عمل الجميع ما عدا عمله هو نفسه،
ا مستح�لة. وكـان �جـد أداء واج�ات األ�ة و�دارة مزرعته أمور�

ا، و�انت أسوأ � مزرعتـه ل�ـس مـف�ـد�
� الواقع قال إن العمل ��

��
� ال��ف �له. �ل ما �خصها �ان خطأ وسوف �ظل

قطعة أرض ��
ا وأ�قـارە تضـل خطأ �الرغم منه. �انت أسوارە �سقط دوم�
�
ط��قهـا، أو تدخـل علـى ال�رنب.. و�ان العشب ينمو أ�ع ��

� المكـان
مزرعته من أي مكـان آخـر. و�انت األمطار تتجمع ��

ا اط� الـذي �كون عل�ه الق�ام �عمـل ف�ـه. وراحـت مزرعتـه تـزول ق��
خلف آخر ح�� لم �عد لد�ه سوى �عض القمح الهندي

والطماطم.

ا
�
� �أنمـا ل�سوا مل� ى الث�اب متوحش�� ا م�ع�� كـان أطفاله أ�ض�

ألحد، و�دا أن ابنه (ر�ب) المراهق سوف يرث الط�اع ذاتها �ما
ا زوًجـا يرث ث�اب أب�ه. كنت تراە �م�� �المهر خلـف أمـه، ال�س�
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ة وقد اضطر أن �مسكها ب�دە �ما مـن �او�الت أب�ـه القص��
. � الجو المط��

تفعل الس�دات الراق�ات �ذ�ل ث��ــهن ��
� ا مـن الفان�� علـى كـل حـال كـان (ر�ـب فـان ونكـل) واحـد�

السعداء ذوى الميول الحمقاء الذ�ـن �ـأخذون العالم ب�ساطة،
� األب�ض أو األسمر �أقل مئونة من التفك�� أو و�أ�لون الخ��
المشا�ل، و�فضل أن �ج�ع ومعه قرش ع� أن �عمل للحصول
ع� جن�ـه. فلـو تـرك وشأنه لمرت ح�اته �سهولة تامة، ل�ن
زوجتـه ظلـت تلومـه علـى كسـله والم�االتـه والخـراب الـذي �جل�ـه
ة والمساء �عمل لسانها �ال انقطاع، لأل�ة.. ط�لة النهار والظه��

ل�ة. � ا من ال�الغة الم�� ء �فعله أو �قوله �سـ�ب إعصـار� �
و�ل ��

ات وقـد � الرد ع� هذە المحا��
�انت له ط��قة واحدة ��

ة االستعمال. �� أن يهـز كتف�ه ورأسه وال صـار �ج�دهـا مـن ك��
 مـن الس�اب

ً
ء.. كـان هـذا �جعـل زوجتـه تطلـق وا�ـ� �

�قول أي ��
ممـا �جعلـه �شـتاق الخروج من الب�ت. الم�ان الوح�د الذي

. ً
�خص هذا الزوج الخن�ع فع�

ء األسا�� الذي �خص (ر�ـب) فـي الـدار �ل�ـه �
�ان ال��

�
�� � تهمـا رف�ق�� (وولف) الخن�ع مثل س�دە، ألن المدام اعت��

�رة �اعت�ارە س�ب ال�الهة، و�انت تنظر ل-(وولف) نظرة ��
ضالل س�دە.

�
�� �

ا �أفضل ح�ـوان م�� ا شجاع� م� ا مح�� � الحق�قة �ان �ل��
��

الغا�ة، ل�ن أ�ة شجاعة �مكن أن تتحمـل األهوال األ�د�ة للسان
المرأة السل�ط؟

�اؤە و�لمـس ذ�له ما إن �دخل (ولف) الب�ت ح�� يتهاوى ك��
ا وهو ينظر نظرات � فخذ�ه، و��سلل خائف� األرض أو يتكور ب��
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جان��ة خائفة للس�دة (فان ون�ل) و�مجرد أن تتحرك مك�سة
�ط�� لل�اب وهو ي�بح.

ة الزواج، مع ساعت أ�ام (ر�ب فان ون�ل) إذ تقدمت �ه ف��
ء �

طبع حاد ال �ـرق �مرور الوقت، واللسان السل�ط هو ال��
ة االستعمال. الوح�د الذي يزداد قوة �ك��

�ان �س� نفسه عندما �طرد من الب�ت �أن �قصد النـادي
� مقعد أمام

الدائم للح�ماء وفالسفة الق��ة، الذي �ان �جتمع ��
ة تعود أل�ام جاللة الملك (جورج) الثالث. هناك حانة صغ��
� يوم ص�ف خمـول ي��ادلون اإلشاعات عن

� الظل ��
�جلسون ��

ء. ل�ن �
ا ناعسة ال مع�� لها عن ال �� الق��ة أو �حكون قصص�

� �انت تدور من األمر �ان �ستحق لـو سمعت المناقشات ال��
� أ�ديهم ج��دة سقطت من مسافر..

� آلخر حينمـا تقع �� ح��

�انوا �صغون للمكتوب إذ �قرؤە (دي��ك فان بومل) ناظر
�
المدرسة، وهو رجل رشيق مثقف ال �ستوقفه أضخم �لمة ��

ى �عد وقوعها القاموس. و�انوا �علقون ع� األحداث ال���
�أشهر عدة.

�ان (ن�كوالس ف�در) ي�سق آراء هذە الزمرة، وهو �ط��رك
� �جلس ع� �ابها من الص�اح ح�� الق��ة وصاحب الحانة ال��

� ظل
المساء.. فقـط يتحرك �ح�ث يتفـادي الشمس و���� ��

ان الساعة من وضع الشجرة العمالقة �ح�ث �عرف الج��
مقعدە، �أنها مزولة.

صح�ـح أنـه لـم �كـن يت�لم إال ف�مـا نـدر، ل�نـه كـان �دخن
غليونـه �ـال انقطاع. وكـان أت�اعه (وكـل رجـل عظ�ـم لـه أت�اع)

�فهمونه و�عرفون ك�ـف �ظفـرون ��رائه.
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� حدة و�طلق
ا ال يروق له �دخن غليونه �� �ان إذا سمع ش�ئ�

� ل�ن إذا �ە مـا سـمع �دأ يزفر الدخـان �ـهـدوء نفثات غض��
وتلذذ.. أو �سحب الغل�ـون مـن فمـه و�دع الدخان العطر �لتف

حول أنفه.

� مأمن
� هذە القلعة الحص�نة لم �كن (ر�ب) التعـس ��

ح�� ��
سة.. �انت تنقض علـى الجلسة الهادئة وتدعو مـن زوجته ال��
ع� الموجودين �الخراب التـام. وح�� هذا الرجـل المـه�ـب
(ن�كوالس ف�ـدر) لـم �كـن �مأمن من لسانها السل�ط و�انت

ة �أنـه �شجع زوجها ع� ال�سل. تتهمـه م�ا��

تملـك ال�ـأس (ر�ـب) ال�ا�س وكـان مه��ـه الوح�ـد للفرار من
� الغا�ة.

عمل المزرعة وتذمر زوجته أن �أخذ بندقيته و�جول ��
هناك قـد �جلس ع� جذع شجرة و�قاسم (وولف) محت��ات

� االضطهاد والمعاناة:
ە زم�ً� �� حافظته.. فقد �ان �عت��

.. س�دتك تعذ�ـك.. ل�ـن ال تقلق �ا � - « �ا (وولف) المسك��
ا لن تحتاج لصديق �قـف جوارك.. » .. ما دمت ح�� � صاح��

فكـان (وولف) يهـز ذ�لـه و�نظـر �ـحـزن لوجـه صاح�ه، ولو
�انت ال�الب �شعر �الشفقة فأنا واثق مـن أنه �ان ي�ادل صاح�ه

المجاملة من أعماق قل�ه.

ذات يوم خ���� جم�ل، �سلق (ر�ب) وهو ال �شعر إ� جزء
من أع� أجزاء مرتفعات (�ا�سك�ل). كـان ي��� ص�د السناجب
ا ا طلقات بندقيته. الهث� ا ومرار� كعادتـه وقـد ردد الصمـت مـرار�
ة تغطيها ـا أل�� بنفسـه وقـت الع� ع� هض�ة صغ��

�
منهك

� األشجار � تت�ج أع� المنحدر. ومن فتحة ب�� أعشاب الج�ـال ال��
ا �الغا�ات. ع� ال�عد رأى �ان يرى ال��ف ع� �عد م�ل محاط�
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� صمت ع�� در�ه السحرى
نهر (هدسون) العظ�م يتحرك ��

الصامت ب�نما تنعكس سحا�ة أرجوان�ة هنا وهنـا.. غاف�ـة ع�
� الزرقة.

�� �
� النها�ة تتال��

� ثم �� صدرە الزجا��

ا.. وقد ا مقفـر� .. ب���
ً

ا منعز� ا عم�ق� ع� الجانب اآلخر رأى واد��
امتأل قاعه ب�قا�ا الصخور الهاو�ة. تض�ئه �صع��ة أشعة
الشمس.. رقد (ر�ب) �عض الوقت يرمق المشهد و�ان الل�ل
ب والج�ال تل�� ظاللها الزرقاء فوق الود�ان. رأى أن الظالم �ق��
س�حل ق�ل أن ي�لغ الق��ة. وتنهد لما أدرك أنه س�عود إ� أهوال

المدام (فان ون�ل).
ا ينادي من �ع�د:

�
ول سمع صوت � إذ أوشك ع� ال��

- « (ر�ب فان ون�ل).. (ر�ب فان ون�ل)�! »

� أنه
ا �حلق فوق الج�ل. فكـر �� نظر حوله فلم ير إال غرا��

دد ع�� يتخ�ل، واستدار ليه�ط، ل�ن سمع ذات الص�حة ت��
الج�ال:

- « (ر�ب فان ون�ل).. (ر�ب فان ون�ل)�! »
ا.. � نفس اللحظـة قـوس (وولف) ظهرە، وأطلـق عواء خف�ض�

��
� ذعر إ� الوادي. شعر (ر�ــب) بتوجـس خفـي ونظـر

وراح ينظر ��
ء غامض ي�سلق الصخور �

فـي ره�ـة إلـى هـذا االتجاە.. �ان ��
ء ثق�ل ع� كتفه. دهش إذ رأى �

وقد انح�� ظهرە من ثقل ��
ان ض أن هـذا واحد من الج�� � هذا الم�ان القفر، ل�نه اف��

ا �� � ���
�حاجة لعونه فتوقف �� �منحه العون.

ا ا من غرا�ة مظهرە. �ان ش�خ� إذ دنا الغ��ب أ��� ظل مندهش�
قص�� القامة قوى الب��ان له شعر كث ولح�ة خطها الش�ب
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وث�ا�ـه كـانت علـى الطراز الهولنـدي العتيق، و�ان ع� كتفه
ء �الخمر.. أشار ل-(ر�ب) �� �ساعدە برم�ل صغ�� ي�دو أنه م��

� حمله.
��

� هـذا الوجـه الجد�د، فقـد ساعدە
برغم خجلـه وشـكه ��

(ر�ب) �خفته المعهودة وجلس الرجالن ع� حافة أخدود �انت
ا.. و�ذ نزال �ان (ر�ب) �سمع من �ع�د تجرى ف�ه السيول قد�م�
�
صوت جلجلة أجراس �أنها قادمة من وهـد �ع�د. توقف ل�ص��

�
� آلخر �� � تحدث من ح�� ثم فكر أن هذە إحدى االنه�ارات ال��

ا من�سطة تح�ط بها الهضاب العال�ة. و�ذ مرا �الوهد �لغا أرض�
ا صخور عمود�ة فوقها أشجار ت��� غصونهـا فـلـم �ـ��ـا إال جزء�

من السماء وسحب المساء الالمعة.

.. األول �ان � ط�لة هذا الوقت ظـل (ر�ب) ورف�قـه صـامت��
ي�ساءل عن مغزى حمل برم�ل خمر إ� أع� هذە الهض�ة
� المجهول جعله

ء غامض �� �
المتوحشة، ل�ن �ان هناك ��

�شعر �الره�ة.

هنا �دأت عجائب أخرى تظهر نفسها، ففـوق أرض مست��ة
� المنظر �لعبون لع�ة األوتاد ال�سعة. كـان عدد من األفراد غ����

ا همج�ة عت�قة الطراز.. و�عضهم كـان �انوا �ل�سون ث�ا��
هم � حزامه وأ���

ا �� ة، و�عضهم �حمل مد�� �ل�س صدر�ات قص��
ة.. وهـو منظـر �ش�ه منظر الدل�ل. كـان �ل�س �او�ل قص��

ة.. أحدهم �ان ذا لح�ة عمالقة � ا �انت متم�� سماتهم أ�ض�
. واحد آخر �ـدا وجهـه � ت�� � صغ�� �رت�� � � خ�� ووجه ع��ض وعين��
�أنما ال �حـوى إال األنـف.. وعل�ـه ق�ـعـة رغ�ف�ـة المنظر ب�ضاء

�السكر و�تد� منها ذ�ل د�ك أحمر..
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.. ل�� مختلفة األلوان واألحجـام. و�دا أن � �لهم �انوا ملتح��
ا لوحـت الشمس سحنته.. ا سمين� أحدهم هو القائد.. كـان ش�خ�
وكـان �ل�ـس ق�عـة عال�ـة مـ��نـة �ال��ش وله جـورب أحمـر وحذاء

عا�� الرق�ة م��ـن �الزهور.

� بهو
ذكرت المجموعة (ر�ب) �الصور الفالمنك�ة القد�مـة ��

(دومینـى فـان شـ�ـك) خـورى ال�لدة. والتـي جلبها من هولندا
عندما أ�ش�ت المستعمرة.

ا ل-(ر�ب) هو أن هؤالء القوم �سلون أنفسهم إال ما �دا غ����
أن وجوههـم شـد�دة ال�امة واحتفظـوا �صمت غ��ب، �ح�ث
� ح�اتـه. ال صـوت إال

�انوا أ��� مجموعة مرحـة ���ـة رآها ��
دد ع�� صـوت ال�رات التـي �قذفونها فتحدث صوت أجراس ت��

ال��ـف كـلـه �أنها عواصف رعد�ة.

إذ دنا (ر�ـب) ومرافقـه منـهـم، كفـوا عـن اللـعـب وراحوا
�ق يرمقونه بنظرة ثابتة كـأنهم التماث�ل.. بوجـوە �الحـة فاقدة ال��

ح�� إن قل�ـه اعتصـر واصطكـت قدماە..

ة ثـم طـلـب منـه �اإلشارة أن � قنـائـن كب��
م�ل �� أف�غ مرافقه ال��

�
�ون الخمر �� � خوف ب�نما هم ���

ينضم للمجموعة، أطاع ��
صمت ثم �عودون للعبهم.

�ـدأ خـوف (ر�ب) ورهبتـه يتالش�ان، �ـل خـاطر عندما لم تكن
ا هناك نظرات مص��ـة نـحـوە �ـأن �ـذوق الشـراب.. وجـدە شـبيه�
و�ات الهولند�ـة الممتازة. �ان �ط�عه من الطراز شـد�د �الم��
الظمـأ لـذا كـرر الجرعة. جرعة تلت أخرى و�دأت قواە تتخ�
�
� رأسه و�ـدا رأسـه يتـهـاوى وغاب ��

عنـه.. شعر �عي��ـه �سـ�حان ��
س�ات عميق.
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� رأى عندها اء ال�� إذ صحا وجد نفسه ع� الهض�ة الخ��
ا. �انت ا مشمس� الرجل المسن. فرك عي��ه فقـد كـان ص�اح��
ا � السماء مت�سم�

� الغصون والعقاب �حلق �� الطيور �شقشق ب��
. هواء التالل الن��

فكر (ر�ب):

- « �التأ��د لم أنم هنا ط�لة الل�ل.. »
ً

وتذكر ما رآە ق�ـل النـوم.. الرجل الغ��ب الذي �حمـل برم�ـ�
� تلعب والوهـد والمخ�ـأ ب�ـن الصخـور.. والمجموعة العجي�ة ال��

لع�ة األوتاد ال�سعة.. القارورة.

- « تلك القارورة.. تلك القارورة اللعينـة�� مـاذا سأقول
للمدام (فان ون�ل) ألف�؟ »

ا عن بندقيتـه ل�ـن �ـدً� من السالح النظ�ف ونظر حوله �حث�
المدهون �ال��ت وجـد بندق�ة عت�قـة جـوارە.. وقد غ� الصدأ
� قد � أن هؤالء المهرج��

الماسورة وسقط ت��اسها.. �دأ �شـك ��
لعبوا ح�لة عل�ه.. خـدروە �الخمر و�قوا سالحه.

ا أو لقد اخت�� (وولف) كذلك ل�ن ر�مـا كـان �ـطـارد سنجا��
طائر حجل.. صفر يناد�ه وصاح �اسمه ل�ن �ال جدوى.. رددت

األصداء الصف�� وال�اخ ل�ـن لـم �ظهر �لب..

قرر أن يزور موقع حفـل أمـس �� �طالب ��ل�ـه و�ندقيته. إذ
نهض ل�م�� وجد أنه متصلب المفاصل �فتقر لل�اقته

المعتادة..
فكر (ر�ب):
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.. و�ذا �ان هذا الحفل � - « هذە األ�ة الج�ل�ة ال تناسب��
� مع المدام (فان

� ف��سة الروماتزم فلسوف �كون لقـا�� ك�� سي��
ا » ون�ل) رائع�

وجد األخدود الذي �سلقه مع مرافقه ل�لة أمس ل�ن لشدة
ە. يتواثب من صخرة دهشته �ان نه�� ج��� يتدفق اآلن ع��
ألخرى و�مأل األخدود �الضوضاء. قرر أن ي�سلق جان�ه وراح
� شجر الغار وأغصان البتوال.. و�ان �شق ط��قه العس�� ب��
� تلتف من شجرة ألخرى.. و�ش�ل �ش��ك �غصون ال�روم ال��

ش�كة �سد در�ه.
ل ف�ـه الوهـد إلـى الـوادي.. � عن �عد �لغ الموضع الذي ي��
ا ال �مكن ل�نـه لـم �جـد فتـحـة. �انت الصخـور �شـ�ل جدار�

اقه، ومـن فوقـه كـان المـاء يتدفق ل�حدث رغوة كث�فة. اخ��
.. � هنا توقف (ر�ب فان ون�ل) المسك��

من جد�د صفر ونادي �ل�ه فلم �جب عل�ه إال نع�ب
الغ��ان و�� تحلق حول شجرة جافة تقف جوار جـرف تغمرە
الشمس. كـانت الغ��ـان �شـعر �األمـان فـي تحل�قها، ف�دا أنها

ة هذا ال�ا�س.. تنظر لح��

ماذا �فعل؟ إن النهار يرحل وهو �شعر �الج�ع ألن هذا
موعد إفطارە..

أحزنه التخ�� عن سالحه و�ل�ـه وكـان �ـخـاف لقـاء زوجتـه،
ا وسـط التالل.. لهذا حمل ل�ن ل�س من العقل أن �موت جوع�
ء �األ� والحزن البندق�ة العت�قة الصدئة ع� كتفه، و�قلب م��

ا لدارە. نزل متجه�
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ا منهم.. وهذا أثـار ا لم �عرف واحد� إذ دنا من الق��ة قا�ل أناس�
ا �كـل س�ان ال��ف. � دهشته ألنه �ان �حسب نفسه خب��

� ألفها.. �انت ث�ابهم غ���ة كذلك.. موضة تختلف عن ال��
� دهشة و�لمـا نظـروا له حكوا ذقونـهـم..

راحـوا ينظرون له ��
ا.. تكرار هذە اإلشـارة أثـار ان��ـاە (ر�ـب) فتحسس ذقنه ال شعور��

إذا �ه �جد أن لحيته طولهـا قدم�

�ان قد �لغ حدود الق��ة، فراح حشد أطفـال غ��اء �جرون
� ون للحيتـه الرماد�ة، وكذلك ال�الب ال�� وراءە و�ص�حون و�ش��

ا منها.. لقد راحت ت��ـح عل�ه.. لم �عرف أ��
ة ومزدحمة.. ت الق��ة �لها.. �انت كب�� لقد تغ��

هنـاك ب�ـوت لـم �ـرهـا قـط.. أسماء غ���ـة علـى األ�ـواب..
وجـوە غ���ـة فـي النوافذ.. كـل شـيء غ��ب.. لقد تخ� عنه عقله

ا.. وراح ي�ساءل إن �ان هو أو العالم حوله مسحور�

�التأ��د �� ق��تـه �مـا تركهـا.. هنـاك مرتفعـات (�ا�سك�ل)
، كـل تلـة ح�ث تركها.. وقد شعر وهنا �جرى نهر هدسون الف��

�ذهول �الغ:

« .. - « تلك القن�نـة ل�لـة أمـس.. ال �ـد أنـهـا أطـارت صوا��
�صع��ة وجـد طـ��ـق دارە، فدنـا منـه فـي ره�ـة صامتة..

� أ�ة لحظة..
ا أن �سمع �اخ المدام (فـان ون�ل) �� متوقع�

وجد الب�ت قد تدا�� والسقف قـد هـوى والنوافـذ محطمة
عة مـن مفصالتهـا.. �لـب جـائع �ش�ه (وولف) �قف � واألبواب من��
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هناك.. ناداە (ر�ب) �اسمه ل�ن ال�لب زمجر وك�� عن أن�ا�ه ثم
ابتعد.

ا: قال (ر�ب) متنهد�

« .. - »ح�� �ل�� ذاته قد �سا��

دخل الب�ت الذي �انت مدام (فان ون�ل) تحافظ عل�ه
ا.. هذا قهر ا مهجــور� ا إذا أردنا قول الحق�قة.. �ان خال�� منظم�
مخاوفـه الزوج�ـة فناداهـا. نـادى زوجتـه وأطفالـه.. فـرددت الغرف

الخال�ـة صـوتـه ثـم سـاد الصمت..

أ�ع نحـو ملجئه القد�ـم.. حانة الق��ـة.. ل�نهـا �انت قد
اختفت..

ة �عضها �انت هناك بنا�ة من الخشب م�انها ولها نوافذ كب��
تهشم وتم إصالحه �الق�عات والتنورات.. وفوق ال�اب الفتة

تقول:

فنـدق االتحاد

جوناثان دوليتل

� �انت تظلل الحانة الهولند�ة �ان و�دً� من األشجار ال��
ء ي�دو كع�اءة حمراء.. ومنهـا �

هناك قض�ب عال ع� قمته ��
ائط.. يرفرف علـم عل�ـه حشـد مـن النجـوم وال��

� �انت ا غ�� مفهوم.. لقد عرف العالمـة ال�� �ان �ل هذا غ����
� سـالم

عليها صورة الملك (جورج) الذي �ان �دخن غليونه ��
� �دە �دل

ا �� .. لقد كـان �حمـل س�ف� تحتـه، ل�نـه كـان قـد تغ��
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ة، وتحتهـا كتـب �حـروف الصـولجان، والرأس ز�ن �ق�عة مت�خ��
ال واشنطن). ة (الج�� كب��

�ان هناك �العادة حشد من الناس عند ال�اب ل�ـن لـم �عرف
� . صـاروا مشغول�� أحدهم.. �دا �أن طبع الناس ذاته تغ��

� الصدور.. �حث عن
 من النعاس وصـوت ال�لغم ��

ً
� �د� صاخب��

الحك�م (ن�كوالس ف�ـدر) بوجهـه الع��ض وذقنه المزدوجة
 من ال�لمات..

ً
وغليونه الط��ل الذي �طلـق سحب الدخـان �ـد�

أو (فـان بومـل) الناظر الذي �طالع محت��ات ج��دة عت�قة..

�دً� من هذا �ان شاب نح�ل صفراوي الهيئة امتألت جي��ه
� �الم�شورات �ل�� خط�ـة ملته�ـة عـن حقـوق المواطن��

واالنتخا�ات وأعضاء ال�ونجرس والح��ـة و(�ـانكرز ه�ل).. �انت
هذە رطانـة �اللغة ال�ا�ل�ـة �ال�س�ة ل-(فان ون�ل) الحائر..

�ان منظر (ر�ب) �لحيتـه الشائ�ة و�ندقيته الصدئـة وج�ش
� �الحانة.. من ال�ساء والص��ـة وراءە ممـا �جـذب ان��اە الس�اسي��

التفوا حوله يرمقونه من رأسه لقدم�ه �فضول عظ�م..
جذ�ه الخط�ب ودفعه ل�قف إ� جان�ه ثم سأله:

-« أي جانب انتخبته؟ »

� غ�اء مطلـق.. هنا جذ�ـه شـاب قص�� القامـة
نظر له (ر�ب) ��

� أذنه:
مـن ذراعـه وهزە ل�قـف علـى أطـراف أصا�عه وسأل ��

؟ » - « هل أنت اتحادي أم د�مقرا��
لم �فهم (ر�ب) هذا السؤال..
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هنـا شـق الزحـام رجـل معتد بنفسـه عل�ـم ببواطـن األمور،
� وال�سار ثم وقـف أمـام (ر�ـب ا الناس �كوع�ه ذات ال�م�� دافع�
ة ق روحه، وسأله بن�� فـان ون�ل) ونظـر لـه نظـرة كـادت تخ��

صارمة:

- « ك�ف جاء االنتخا�ات ب�ندق�ة ع� كتفه ورعاع من
� الق��ة؟ »

ا �� خلفه؟ هل ي��د أن �حدث شغ��
ا: صاح (ر�ب) خائف�

.. من س�ان الم�ان - »واح�تاە �ا سادة� أنا رجل هادئ فق��
.. فل�حفظه هللا.. » � ومن رعا�ا الملك المخلص��

: � هنا دوى ال�اخ من الواقف��
.. � �طان�ا� جاسوس� ال�� �طان�ا� محب ل�� - « محب ل��

اطردوە� تخلصوا منه.. »

�كث�� من الع� استطاع الرجل ذو الق�عة أن �ع�ـد الهـدوء،
وقد تجعد حاج�اە أ��� عشـر مـرات، ومـن جد�ـد سـأل المتهم

المجهول عن س�ب مجيئه.. مـن �سأل عنه؟

ا عن ا ل�ـن جـاء �حث� ر� طمأنه الرجل ال�ا�س أنه ال ي��� ��
ان الذين �انوا �مل�ون الحانة. �عض الج��

- « ومن هم؟ قل أسماءهم.. »
فكر (ر�ب) قل�ً� ثم سأل:

- « أين (ن�كوالس ف�در)؟ »
� صوت حاد:

للحظات ساد الصمت، ثم أجاب عجوز ��
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- « (ن�كوالس ف�ـدر)؟ لقد مات منذ 18 عاما�! �ان هناك
� فناء ال�ن�سة �قص قصتـه ل�ـن هذا قد ذهب

شاهد ق�� ��
وت��ل كذلك »

)؟ » - « أين (بروم دو���

� �دايتها.. �قول ال�عض أنه قتـل أثناء
- « ذهب للحرب ��

� عاصفة
قصف (ستور� ب���ت).. آخرون �قولون إنه غرق ��

).. ال أعرف.. المهم أنه لم �عد قط.. » �
عنـد (أنف أنطو��

- « وأين الناظر (فان بومل)؟ »

�
ا.. وهـو اآلن �� ا عظ�م� - « ذهب للحـرب كذلك وكـان قـائد�

ال�ونجرس.. »

تدا� قلب (ر�ب) إذ سمع هذە األن�اء الس�ئة عن ب�تـه
� العالم. أدهشـتـه كـل إجا�ة ��ل هذە

وأصدقائه.. إنـه وح�د ��
� ب���ت ولم

المواضيع التـي ال �فهمهـا: الحـرب ال�ونجرس ستو��
� �أس:

�ملك شجاعة �� �سـأل عن أصدقاء آخ��ن.. ل�نه صاح ��

- « هل �عرف أحد�م هنا (ر�ب فان ون�ل)؟ »
صاح اثنان أو ثالثة:

- « أوە.. (ر�ب فان و�ن�ل)� لو أردت الدقة فهذا ابنه �س�ند
ع� الشجرة.. »

نظر (ر�ب فـان ونكـل) فرأى صورة أخرى دق�قـة مـنـه �ـوم
ا نفـس ال�سل و�التأ��د نفس الث�اب الرثة. �سلق الج�ـل.. غال��
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�
� أتعس حال.. �ـدأ �شـك ��

�� � اآلن �ان الرجل المسك��
ته سأله الرجل � وسط ح��

ا آخر. و�� حق�قته وما إذا �ان شخص�
المعتد بنفسه عمن هو وما اسمه..

صاح وقد (غلب حمارە):
.. ال.. � - « هللا أعلم.. لست أنا.. أنا شخص آخر.. هذا اب��
� الج�ـال

.. كنت نف�� أمس ل�ـن نمـت �� � هذا شخص ل�س ث�ا��
ت.. ال أعرف اس� ء.. وأنا تغ�� �

وقـد �دلـوا سـال�� وتغ�� �ل ��
وال من أنا.. »

�ـدأ الواقفـون ي��ادلون النظرات، وهزوا الـرءوس وغمزوا
ورة ل�عضهم ودقوا �أصا�عهم ع� الج�اە. وتعا� همس عن ��
أخذ السالح منه لمنع العجـوز مـن ارت�اب مص��ة.. هنا ا�سحب

الرجل المتأنق دون إ�طاء.

قت � هذە اللحظـة الحرجـة ظـهـرت امـرأة مل�حـة واخ��
��

� �ديها طفـل الزحام لتل�� نظرة ع� الرجل أش�ب اللح�ة. �ان ب��
.. وقد أصا�ـه الـهـلـع مـن منظرە فراح ��خ. ممت��

قالت:

- « اصمت �ا (ر�ب).. اصمت �ا أحمق.. العجـوز لن
يؤذ�ك..»

ا مـن الذك��ات أ�قظ اسـم الطفل وانط�اع أمـه وصوتـهـا قـطـار�
� عقله، فسألها:

��

- « ما اسمك أيتها المرأة الطي�ة؟ »

« ..( - « (جود�ث جاردن��



6790

- « واسم أب�ك؟ »

� �د� (ر�ب فان ون�ل).. ل�ن هذا �ان -« آە.. �ان المسك��
ا حينما ترك الب�ت �سالحه.. ولم �سمع عنـه مـن �ن عام� منذ ع��
حينها.. جـاء �ل�ـه مـن دونـه.. ال نعرف إن �ان أطلق الرصاص
ع� نفسه أم اختطفه الهنود.. ال أحد �عرف.. كنت طفلة

وقتذاك.. »

لم �كن لدى (ر�ب) إال سؤال واحد �سأله ل�نه سأله
ا: متلعثم�

- « أين أمك؟ »

اي�نها .. انفجـر أحـد �� - « أوە.. لقد ماتت �عد وقت قص��
� ن��ـة انفعـال لـدى أحـد �ـقـالـي (ن�ـو إنجلند).. »

��
ع� األقل �ان هذا الجزء مما ي��ــــح النفس..

لم �ستطع الرجل أن يتمالك نفسه أ��� فأمسك �اب�تـه
وطفلها وعانقهما وصاح:

- « أنا أبوك� الذي �ان (ر�ب فان ون�ل) الشـاب� هو (ر�ب
فان ون�ل) العجوز اآلن.. هل �عرف أحدكـم (ر�ب فان ون�ل)

التعس؟ »

نح مـن وسط � ح�� خرجت عجـوز تـ�� وقف ال�ل مندهش��
� وجهه

الزحام، ووضعت �دها ع� حاجبها وظلت تحـدق ��
للحظات ثم هتفت:

- « �التأ��د� هذا هو (ر�ب فان ون�ل)�� إنه هو نفسه�
� دارك ثان�ـة �ـا جـارى العجـوز.. أين كنت ط�لة

ا �ك �� مرح��
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ا؟ » �ن عام� ع��

ا �انت �ال�س�ة لـه ل�ـلـة �ن عام� ح� (ر�ب) قصته ألن الع��
ان وهـو �حكيهـا، و�عضهم راح �غمز واحـدة.. حـدق ف�ـه الج��
� خدە.. أما الرجل المعتد بنفسه الذي

لجارە أو �ضع لسانه ��
شعر �أن الخطر زال فقد عـاد للحقل، ولوى طر�� فمه وراح يهز

� رءوسهم. رأسه.. هكذا هز �ل الواقف��

�
ب �� تقرر أخذ رأى العجوز (فاندردونك) الذي شوهد �ق��

ا من الط��ق. �ان حف�د مؤرخ �حمل االسم ذاته، كتب واحد�
أقدم التقاو�م للمقاطعة.

) أقدم س�ان الق��ة و�حفـظ كـل تـار�ــــخ وتقال�د �ان (بي��
ة. الج��

ا.. نظر ل-(ر�ب) �عض الوقت، وأ�د قصتـه �ش�ل مقنـع جد�
� أن هذا حق.. لقد قال سلفه المؤرخ أن مرتفعات أ�د للواقف��

ا ��ائنات غ���ة.. (�ا�سك�ل) �انت مسكونة دوم�

وأ�د أن (هندر�ك هدسون) العظ�م الذي ا��شـف المقاطعة
ا، ع� �ن عام� ـا مـع طاقمـه كـل ع��  ل�ل��

ً
والنهـر �ق�م احتفـا�

� س��ل ز�ارة مسـ�ح أمجـادە.. و�حرس النهر والمدينة العظ� ال��
تحمل اسمه. قـال إن أ�اە رآهم ذات مـرة فـي ث�ابهم الهولند�ة
� واد �ـالج�ل.. و�نـه

القد�مة، �لعبون لع�ة األوتاد ال�سعة ��
سمعهم ذات ل�لة ص�ف �أنهم أصوات الرعد ال�ع�دة.

لنخت�: نقول إن المجموعـة تفرقـت وعـادت لموض�ع
االنتخا�ات األ��� أهم�ة. أخذت ابنة (ر�ب) أ�اها للدار ل�ع�ش
ا وفالح �دين لط�ف هو معها، و�ان عندها ب�ت أن�ـق مؤثث ج�د�
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زوجها.. تذكر (ر�ب) أنـه �ان أحد الص��ة الذين ي�سلقون
ظهرە..

� ل�عمل ا فقد ع�� أما عن ابن (ر�ب) وور�ثه الذي �شبهه تمام�
ء إال ما �

� لعدم عمل أي ��
� المزرعة، ل�نه أظهر م�له الورا��

��
ا. يهمه شخص��

استعاد (ر�ب) عاداته القد�مة وجوالته، و�عان ما وجد
� ل�ن حالهم �انت مزر�ة �س�ب مفعول

ا من رفاق الما�� عدد�
الزمن.. وقرر أن �كون صداقات ب�ـن األج�ال الصاعدة الذين

صاروا �م�لون له ��عة.

� � الب�ت، و�ما أنه �لغ السن ال��
ولما لم �كن لد�ه ما �فعله ��

 وال �الم، فقـد عاد ل�جلس أمام
ً

�مكن للمرء أن �كون كسـو�
ا ع� الزمن القد�م وە من ح�ماء الق��ة وشاهد� الحانة، واعت��

(ق�ل الحرب).

� الق�ل والقال أو �فهم
مر وقـت ط��ـل ق�ـل أن يندمج ��

� جرت أثناء س�اته، ك�ف وقعت حرب استقالل الغرائب ال��
ا العجـوز، وأنه لم �عد من وك�ف تحرر ال�لد من س�طرة إنجل��
رعا�ا جاللة الملك (جورج الثالث) �ـل هو مواطن حر للوال�ات

المتحدة.

� الواقع، ولـم تؤثر ف�ه
لـم �كـن (ر�ـب) ي�ا�� �الس�اسة ��

ات الوال�ات.. ل�ن �ان هناك ن�ع واحد من قصص تغ��
ا.. هذا هو (حكومـة التنورات).. لحسن � � منه كث��

االس��داد عا��
� مص�دة الزواج، وصار بوسعه

الحظ انت� هذا ولم �عد عنقه ��
أن �خ�ج و�دخـل مـتـى أراد من دون التهد�د االس��دادي للمدام

(فان ون�ل).
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�لما ذكر اسمها �ان يهز رأسـه وكتف�ه و�نظر ألع�. وهـو
ە �االس�سالم لقـدرە أو فرحة الخالص. انط�ـاع كـان �مكن تفس��
اعتاد أن �ح� قصته ل�ل غ��ب �صل لفندق مس��

(دولیتل)، وقد لوحظ أنه �ان �غ�� �عض النقاط �لمـا ح�
�
�� . � الغالب ألنه اس��قظ مـن وقت قص��

القصة، وهذا يرجع ��
النها�ة استقر ع� القصة �ما حكيتهـا أنـا.. ومـا مـن طـفـل أو امرأة

إال و�حفظها عن ظهـر قلب..

ا �ش�ك ال�عض فيها و��ون ع� أن (ر�ـب) �ان
�
أح�ان

ا. إال أن ا للشجار دوم� �خرف، وهذە النقطة �انت تجعله متأه��
� �عطون القصة حقها �ال اس�ثناء، وح�� اليوم الس�ان الهولندي��
� ع� ص�ـف عنـد (كـا�سـك�ل) إال

ال �سمعون عاصفة رعد�ـة ��
وقـالوا إن (فردر�ـك هدسـون) ورجلـه �لع�ـون لع�ـة األوتـاد

ال�سعة.

� المنطقة حينمـا �سوء
�� � و�تمنـي كـل األزواج الخنوع��

� قن�نة
األمور معهم أن �جدوا شـ��ة تمنحهـم �عـض الراحة ��

(ر�ب فان ون�ل).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ملحـوظـة:
�ما �مكن للمرء أن �عتقـد، فـان القصة السا�قة قد استوحاها
اطور ة عـن اإلم�� مس�� (ن�كر بوكـر) مـن خرافـة ألمان�ـة صغ��
فردر�ك روز�ـارت وج�ـل (ك�فـهـاوزر).. إال أن المذكرة الملحقة

�القصة تؤكـد أنها حق�قة مطلقة �ما �قول �أسل��ه الصادق:

�ن، -ر�ما ت�دو قصة (ر�ب فان ونكـل) ال تصدق لدى كث��
� أصدقها �ال�امل ألن�� أعرف تلـك ال�قاع المجاورة ل���
لمستوطناتنا الهولند�ة، وأعرف أن �ل أنواع الغرائب تحدث
� القرى المح�طة

ا غ���ة أ��� من هذە �� فيها. لقد سمعت قصص�
بنهر هدسون، و�لهـا موثقة ال �سمح �الشك.

، وآخر مرة رأيته لقد تحدثت مع (ر�ب فان ون�ل) بنف��
�
ا ل�نـه عـاقل و�المـه م�سق �� ا جـد� ا عجـوز�  مهي��

ً
فيهـا كـان رج�

�ل النقاط.. لهذا ال أعتقد أن أي شخص ذی ضم�� �مكن أن
�
يرفض هذا، دعك من أن�� رأ�ت شهادة عن الواقعة أخذت ��

� نفسه. لهذا فالقصـة
المح�مـة وختمت �الصل�ب ب�د القا��

فـوق أ�ـة شبهات.

د. ن�كر بوكر
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تعق�ـب:
المالحظات التال�ة هـي مذكرات كتبها مس�� (ن�كر بوكر):

ج) أو (�ا�سك�ل) منطقة تعج إن مرتفعات (�ا�سب��
� ونهـا مسـكن األرواح ال�� �القصص الخراف�ة. كـان الهنود �عت��

� ترسل فصول � الطقس والشمس والسحب. و�� ال��
تتح�م ��

ة. الص�ف الطي�ة والفق��

ا هند�ة �انت تح�مها �� أمـهـم.. كـانت تع�ش ق�ل إن روح�
� الص�اح والمساء..

� أع� قمة و�انت تفتح األبواب وتغلقها ��
��

�انت تعلق األقمار الجد�ـدة فـي السماء وتقطع القد�مة لتصنع
� وقت الجفاف �انوا �ستعطفونها فت�سج سحب

منها النجـوم. ��
السماء من �سيج العنك�ـوت ونـدى الص�ـاح لتصنـع نـدف قطـن
� الـهـواء ح�� تذيبهـا الشمس..

وتقذفها فوق المرتفعات لتطفو ��
هكذا تهطل األمطار فينمـو العشب وتنضج الفا�هة و�ستط�ل

� الساعة.
القمح بوصة ��

.. ا متعفنـة سـوداء �الح�� أما إذا تضا�قت فكـانت ترسل سح��
ثم تنفجر السحب فتغرق الود�ان�

�قـول الهنود إنـه فـي الزمـن الغـا�ـر كـانت هنـاك (مان�تو) أو
روح تجـول فـي مرتفعـات (�ا�سك�ل) وتتلذذ �جلب المصائب
ا تتخـذ ش�ل دب أو فهد أو غزال وتأخذ

�
ع� الهنود الحمر. أح�ان

الص�ـاد فـي رحلـة مرهقة مضللة ع�� الغا�ات، ثم تنفجر صائحة:
كه وحدە وسط إعصار مدمر.. هو هو� وت��
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� أ�عد
ا.. إنهـا صـخـرة عمالقة �� مـا زال مسكن المـان�تو موجـود�

�ـة، و�طلقون موضع من التالل تلتف حولهـا ال�ـروم واألزهـار ال��
عليهـا اسـم (صخـرة الحد�قة). عند أسفلها بركة �ع�ش فيها
مالك الح��ن، وع� السطح أزهار سوسن ينـام فوقهـا ثـع�ـان
المـاء. �ان الهنود يهابون هذا الم�ان �شدة ح�� إن أج�

الص�ادين لم �كن ي�بع ف��سته هنا..

ق الغا�ـة حـتـى صخرة ذات مرة ضـل ص�ـاد ط��قـه واخ��
�ع � تجاو�ف الشجر. ان��

ا من الق�ع �� الحد�قة، ح�ث رأى عدد�
واحدة منها ل�نهـا سـقطت منـه ب�ـن الصخور فثـار طوفان أغرقـه
أسـفل الوهد. وتنـاثرت أشالؤە ب�نما واصل الطوفان ط��قه إ�
�
نهر هدسون وهو يتدفق ح�� يومنا هذا.. وهو المجرى المـا��

الذي �طلقون عل�ه (�اترز ک�ل).

إيرفنج واشنجتون
 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

الش�طان وتوم ووكر..
الـزوجـة

أسطورة سلي�� هولـو
ر�ب فان و�نكـل..

ملحـوظـة:
تعق�ـب:
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Notes

[←1]
Hollow  لها عدة معان منها الثقب والفراغ والوادي والتج��ف.. أعتقد أن (الـوادي) أق��ـهـا للمـراد

جم.. هنا.. عامـة لـم أترجـم االسـم ألن األسماء ال ت��
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[←2]
� الموض�ع.

ة �� ا شه�� ا منهن، �ما أن له كت�� � ا كب�� � وقد قتل عدد� اء ص�د الساحرات المعروف�� من خ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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�لمه مهمة:

هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

         العدد رقم (60)
 

 

 

 

�ارم�لال
 

�دان لو فانو تأل�ف: ��
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�

 



6805

المؤلف..
شـ��ـدان لـو فـانـو Sheridan Le Fanu أد�ب أيرلنـدى
ات كرائد قصة فكتـورى نـال شهرة ساحقة فـى فـتـرة مـن الف��
األش�اح الحديثة، ثم لم �عـد أحـد �قرؤە ألس�اب سوف نت�لم
ل � عنها حاً�. اشتهر �قصصه (الخال س�الس - ١٨٦٤) و(الم��
المجاور لفناء ال�ن�سة ١٨٦٣) ع� أن قصته األشهر ��
� نقدمها لك هنا.. و�� قصة مصا�� (كـارم�ال Carmilla) ال��

� ق�ل إنهـا ألـهمـت الدماء األهم، و�قال إنها األفضـل كذلك، وال��
(ستوكر) �قصـة (درا�يوال).. علـى األقـل كـانـت مـن مصادرە

األساس�ة..

) أل�ة ث��ة وأب مـن رجال � � (د�ل��
ولد الرجل عام ١٨١٤ ��

) وتخ�ج فيها عام 1837، � � �ل�ة (ترن��
ك.. درس القانون �� اال�ل��

� العام 1845 قدم قصته األو� (الد�ك والمرساة).. و�ان
و��

شد�د اإلعجـاب �ـأدب (وال�� سكوت). لـم �مارس المحاماة قط
� عالم الصحافة. كـان ضد انفصال إيرلنـدا عن

ل�نه انهمـك ��
� مقاالته، ب�نما لم تكشف قصصه

ا ل�ـن هـذا كـان �ظهر �� إنجل��
قط عن ميوله الس�اس�ة.

تزوج عام ١٨٤٤ ورزق �أر�عة أطفال.. و�عد وفاة زوجته
) �س�ب �

صار أم�ل إ� العزلة ح�� أطلق عل�ه اسم (األم�� الخ��
عزلته وانطوائه وعادات كتابتـه الل�ل�ـة.. كـان �كتـب من منتصف
� عن �مينـه و�سارە، ولـم �كـن ا �شمعت�� الل�ل ح�� الفجر مستعين�
�كتب إال فـي الفـراش.. توفـى عـام ۱۸۷۳ و�س�ت أ��� أعماله،
� الخارج إ� أدب الرعـب ع�

و�عود هذا للنظرة العامة حتـى ��
. �

ا من األدب اإل�سا��
�
أنه أقل شأن
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�ان هذا ح�� عام ١٩٢٣ عندما قدم الناقد (م. ج�مس)
مجموعة قصص لـه تـحـت عنـوان (ح�ا�ات الغموض).. عنـدئذ

تـذكـر الـعـالم أهم�ـة هـذا األد�ـب وخ�الـه الخصب..

ات، منها � قصصه تق�ل عدة تفس��
األحداث الغ���ة ��

األش�اح ومنها الهالوس النفس�ة أو المجازات اللغ��ة. هنـاك
) عن قس �طاردە شبح قرد قصة له اسمها (الشاي األخ��
� لحظات الصالة يثـب القرد

ا.. ح�� �� و�جعل ح�اته جح�م�
� النها�ة ي�تحر القس، ل�ن ي���

ل�غ�� صفحـات اإلنج�ـل. ��
ا أم أن هـذە هالوس س�بها السؤال عما إذا �ان الشبح حق�ق��
ب ة شاع �� � تلك الف��

�ه.. �� الشاي األخ�� الذي اعتاد القس ��
ا مـا. هكـذا ون أنـه �حوي مخدر� الشاي األخ�� الذي اعتقد كث��
�ن ل�ختـار ب�نهما: الطب��� والخارق ك للقـارئ تفسـ�� كـان �ـ��
ة للطب�عة. و�ان مـن عاداتـه كذلك أن �ستخدم قصصه القص��
السا�قة كنـواة لروا�اتـه.. إن روا�ـة (مس�� جاست�س هار�وتل)
ة قد�مة له اسمها (وصف ل�عض االضطرا�ات �انت قصة قص��

..( � شارع أونج��
الغ���ة ��

ة ل�ن من غ�� أشـ�اح تح� قصة العم (س�الس) ح�ا�ة مث��
�ر � توف�ت أمها، و�حاول الوصـي ال�� عن الفتاة الشا�ة (مود) ال��

وتها..  ل�ظفر ب��
ً

وج فعـ� � عليها (س�الس) أن يزوجها ابنه الم��

� كتبها عام ۱۸٧٢، نری صداقة � قصـة (�ارم�لال) ال��
و��

، تدرك واحدة منهما أن صد�قتهـا الحب��ة �� � � فتات�� حم�مة ب��
.. � �اال) عاشـت منـذ مئات السن�� مصاصـة دمـاء اسمها (م��
� عادات مصاص الدمـاء تختلف هنـا عـن التقال�د المحفوظة ال��

تعلمناها من شخص�ة درا�يوال. ع� س��ل المثال �م��
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� الشمس. تحتفظ القصة �ال�ث�� من جو
مصاصو الدماء هنا ��

ة لـم تتم الغموض ح�� �عد الخاتمة (سوف تجد أن أسئلة كث��
� ترتدي األسود؟ من هو اإلجا�ة عنها.. مـن المـرأة الغامضة ال��
؟ إلـخ.. إلخ)..

ً
كة فع� � مش�� الس�د الشاحب؟ هـل رؤى الفتات��

ا.. � حد ذاته �ع� العمل ثراء شع���
ل�ن هذا الغموض ساحر ��

هذە القصة المحظوظة قدمتها الس�نما العالم�ة مرات
�طان�ة المختصة كة (هامر Hammer) ال�� عد�دة، وقدمتها ��
� أفـالم الرعب عدة مرات ف�ما عرف ب- (ثالث�ة �ار�شتاين)..

��
ها (إنج��د ب�ت) لم ولن � قامت ب�طولة أ��� هذە األفالم ال��
� م� لما فيها من حس�ة شد�دة، وع� كـل حـال

تعرض ��
� الس�نما العالم�ة خرجت

�مكـن القول إن �ل مصاصة دماء ��
ا لذا ة جد� مـن ع�اءة روا�ة (�ارم�لال) هذە.. القصة األصل�ة قص��

جمة حرف�ة.. �مكن اعت�ار هذە ال��

� �معرفة الم��د عن (لـو فـانو)، نقـدم هـذا الموقع للمهتم��
�ة: � � الذي �ستخدم اإلنجل��

ال�ا�ا��

h�p://www.lang.nagoyau.ac.jp/~matsuoka/Fa
nu.html

وهو موقع �قودك ل�ل ما ذكر عن هذا األد�ب ع� ش�كة
ا.. نت، مع ال�ث�� من أعماله ط�ع� اإلن��

د. أحمد خالد توفيق

∞∞∞∞∞
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مقدمة..
ع� ورقة مرفقة �النص التا�� كتب د. (ه�س�ليوس) مذكرة
مدققـة مصح��ة �مراجـع �حثه العل�� ف�ما يتعلـق �الموض�ع

الغ��ب الذي �طرحه النص.

لقد تعامل مع موض�ع الدراسة الغامض �فطنته وثقافته
، و�ش�ل م�ا�� موجز. ولسوف �ش�ل هذە الدراسة � المعهودت��

مجرد جزء من معرفة هذا الرجل المدهش.

� هذا ال�تاب �� أث�� شغف سواد
و�ذ أ��� هذە القصة ��

� ا إلـى جهـود الس�دة الفاضلة ال�� � ال أض�ف ش�ئ� الناس، فإن��
ـا مـن آراء ا قررت أال أعرض هنـا أ�� تح� القصة.. ولهذا أ�ض�
�
� توصل إليها �� ا من النتائج ال�� الطب�ب المثقف أو أستخ�ج ش�ئ�

ا من أعمق أ�ار موض�ع �صفه �أنه (ع� األرجـح يتضمـن �عض�
وجودنا المزدوج وأطوارە الوس�طة).

ا وقـد وجـدت هـذە الورقة أن أع�ـد فتـح كنت ح��ص�
� استمد مراسالت د. (ه�س�ليوس) مع إ�سانة �ارعة ذك�ـة كـال��
ة � الف��

� عرفـت لألسف أنها توف�ـت �� منها معلوماته. إال أن��
السا�قة..

ا للقصـة التـي �ان بوسعها ع� األرجـح أن تض�ف ش�ئ�
� الصفحات التال�ة، خاصة أنها حكتها بهذە الدقة

تحكيها ��
وهذە األمانة.
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الفصل األول
رعب م�كر

� قلعة برغم أننـا لسـنا �القوم
�ا)1 نع�ش �� � مقاطعة (شت��

��
� هذە ال�قعة من العالم

األث��اء ع� اإلطالق، إن أقل الدخل ��
� العام كف�لة

�حقق لك الرغد، وثمانمائة أو �سعمائة جن�ه ��
بتحقيق المعجزات..

� لم أر ا برغم أن�� ا ب��طان�� ا وأنا أحمل اسم� � ب��طان�� �ان أ��
� هذە ال�قعة المنعزلة ال�دائ�ة ح�ث �ل

ا قط.. ل�ن هنا �� إنجل��
ء رخ�ص الثمن، ال أتصـور ك�ـف �ض�ـف الم��د من المال �

��
ا لرفاهي�نا وراحتنا. ش�ئ�

ى هذە � الحكومة النمساو�ة ثم تقاعد واش��
� �عمل �� �ان أ��

اإلقطاع�ة والعقارات الموجودة بها.. �انت صفقة.

 وال عزلـة.. إن أرضنـا تقـف ع�
ً

ء أ��� جما� �
ما �ان هناك ��

�قعة مرتفعة من الدغل، والط��ق العتيق الضيق �مر أمام ج�
� تحت هذا

� �لها.. والخندق الما��
� ح�ا��

متحرك لم أرە يرتفع ��
الج� �سبح ف�ه ال�جع، وع� سطحه �طفـو السوسن األب�ض.

ة، وفوق هذا �لـه ت�ـدو القلعـة بواجهتهـا ذات النوافـذ ال�ث��
وأبراجها القوط�ة. وتطل ع� ساحة مفتوحـة جم�لة من الغا�ة،
� ينحدر ج� قو�� الطابع �الط��ق نحو األحراش. وع� ال�م��

قلت لك: إن هذا م�ان مقفر.. عل�ك أن تح�م ع� مقدار
. فلو نظرت من �اب الرواق إ� الط��ق لوجدت أن الغا�ة صد��
 للشمال. أقـرب

ً
� عشـر م�ـ� � واث��  لل�م��

ً
تمتد خمسة ع�� م��

ق��ة مسكونة ع� �عد س�عة أم�ال إ� الشمال. أقرب قلعة ذات
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�ن � ت�عد ع�� ال (ش��لزدورف) ال�� أهم�ة تار�خ�ة �� قلعة الج��
. �  إ� ال�م��

ً
م��

قلت (أقرب ق��ة مسكونة)؛ ألن هناك ع� �عد ثالثة أم�ال
ة �ال سقف، فيها القبور ا ق��ة متهدمة بها كن�سة صغ�� غ���
المتحللة آلل (�ار�شتاين) الذين انقرضت أسـرتهم، والذين �انوا

�مل�ون الق� الخرب الذي �طـل مـن ب�ـن األحراش ع� ال�لدة.

ف�ما يتعلـق �س�ب هجر هذە ال�قعة الح��نـة، فهنـاك
� مرة أخرى.

أسطورة سوف أحكيها لك ��

ة التـي تع�ش ال �د اآلن أن أح� لك عن المجموعة الصغ��
�
� الذين �ع�شون �� � قلعتنـا.. لن أحصـى الخـدم وال التا�ع��

��
� أط�ـب إ�سان غرف ملحقة �القلعة.. أصـغ واندهش� هنـاك أ��
� التاسعة

ع� وجه األرض ل�نـه قـد تقـدم فـي العمـر.. وأنـا ��
.. لقد مرت ثمان�ة أعوام منذ ذلك ة عندما وقعت قص�� ع��
� القلعة.. لقد توف�ت أ�� � نمثـل كـل سا��� .. أنا وأ�� � الح��

� ل�ن تولـت أمـرى م���ـة طي�ـة ظلـت م� � طفول��
النمساو�ة ��

. ال أذكـر مـتـى لـم �كـن وجهها الممت�� العطـوف � ط�لة طفول��
. ا مـن ذک��ا�� جزء�

� ودون).. من موال�د (برن).. وقد عوض�� �ان اسمها مـدام (ب��
� ال أذكرهـا.. كـانت هذە المرأة �� الثالثة حنانها عن فقـد أمـي ال��
ع� مائدة عشائنا.. و�انت هنـاك آ�سة را�عة �� مدمواز�ل (دي
) �� ما �طلقون عل�ه مساعدة م���ة، و�انت تج�د � ال فونت��
�ة �� ال ن�ساها، � � نت�لم اإلنجل�� الفر�س�ة واأللمان�ة. كنـت أنـا وأ��
ومن قب�ـل الوطن�ة.. الناتج �ان ب�ج (�ا�ل) اعتاد الغ��اء أن

�ضحكوا منه..
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�انت هناك كذلك ثالث آ�سات من نفس عمري يزرننا من
ا.

�
� آلخر وكنت أرد لهن ال��ارات أح�ان ح��
� وح�دة. أؤكد لك هذا..

�انت ح�ا��

ا، �مـا لـك أن تخمـن �انت م���تای �س�طران عّ� تمام�
ء ترغب �

معاملتهما لفتاة مدللة �سمح لها أبوها �عمل أي ��
ف�ه.

� نف�� ال
ا �� ا رهي�� � أحدثت انط�اع�

� ح�ا��
أول حادثة ��

�
� حدثت �� �� أستطيع �س�انه، و�انت من أوائل األش�اء ال��

. سوف يرى ال�عض أنها تافهة �ح�ث ال �ستأهل الذكر �
ح�ا��

ا أهميتها. ا فش�ئ� هنا. ل�نهم س�فهمون ش�ئ�

�انت غرفة الحضانة �ما �طلقون عليها برغم أن�� كنـت
� الطابق العلوي من القلعة ولها

ة �� أحتلها وحدى غرفة كب��
سقف مائل من خشب ال�لوط..

� السادسة عندما صحوت ذات ل�لة
� كنت �� ال �د أن��

. لم أر الم���ة.. ما كنت �
� فرا��

ونظرت حو�� للغرفة وأنا ��
� الذين لم �سمعوا � كنت من األطفال المحظوظ�� خائفة ألن��
� تجعلنا نغ� رءوسنا قصص األش�اح و�ل هذە الح�ا�ات ال��
اقص ضوء شمعة في�دو عمـود ا، أو ي�� عندما �صدر ال�اب ��ر�

ال��ر �أنه يتحرك..

� شعرت �اإلهمال و�دأت أئن، عندمـا فقط تضا�قت ألن��
ا رائع الجمال ينظر �� من جانب � وجه� رأ�ت لشدة دهش��
الفراش.. �ان وجـه شا�ة تركع و�داها تحت غطاء ال��ر..
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� نحوها داع�ـت شعرى ثم رقدت جواري ع� الفراش وجذبت��
و�� تب�سم..

شعرت فجأة �الراحة وعدت للنـوم.. إال أننـى صحـوت شاعرة
� اللحظة ذاتها ف�خت

قتا صدري �عمق �� � اخ�� �أن إبرت��
�صوت عال..

تراجعت الس�دة وعيناها عّ� ثم نزلت إ� األرض و�ـدا �
أنها توارت تحت الفراش..

.. �
اآلن شعرت �الخوف ألول مرة.. �خت ��ل قو��

ل ومساعدة الم���ة.. وسـمعن � جاءت الم���ة ومدبرة الم��
، و�رغـم أن�� كنـت طفلة � قص�� فاستخففن بها وقمن بتهدئ��
فقد الحظت أن وجوههن شاح�ة من فرط القلق ورأيتهـن ينظرن
تحت الفراش.. و�ف�شن الغرفة وخزان الث�اب.. قالت مدبرة

ل للم���ة: � الم��

� الفراش.. أحدهـم رقد
- « ض�� �دك ع� هذا المنخفض ��

ا » هنا.. الم�ان ما زال دافئ�

أتذكر أن الم���ة ر��ت عّ� وتفحصت ثالثتهن صدری وقلن
ا مما حكيته قد وقع.. إنه ال توجد عالمة ع� أن ش�ئ�

ظلت ال�سوة الثالث ساهرات جواري ط�لة اليوم، ومنذ
ة.. � ح�� �لغت الرا�عة ع�� � غرف��

ذلـك اليوم ظلت واحدة م�� ��
ا.. �عد هذە الحادثة �ت عص��ة، وطلبوا �� طب���

ا.. و�ان �أ�� �� أذكر وجهه ال�ئ�ب الذي شوهه الجدري نوع�
� الدواء الذي كنت �الطبع أ�رهه.. ا �عد يوم ل�عطي�� يوم�
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�
� ووقف جوار الفراش ثم راح يت�لـم �� أذكر ك�ف جاء أ��

م�ح.. ك�ف سأل الممرضة عن أش�اء وهـو �ضحك، وك�ف ر�ت
ع� كت�� وقال �� أال أخاف ألن هذا مجرد حلم ال �مكن أن

. � يؤذي��

� كنت أعرف أن ز�ارة تلك الس�دة لم
ح.. أل�� � لم أس�� ل���

ا.. تكن حلم�

 ونامت
ً

� جاءت ل�� قالت �� مساعدة الم���ة إنها �� ال��
جوارى، و�ن�� �التأ��د كنت نائمـة فـلـم أعرفها، ل�ن هذا التفس��

. لم يرق ��

 �ل�س ث�اب �اهن جاء
ً

ا جل�� أذكر ذلك اليوم أن ش�خ�
ا.. ا لط�ف� ، وراح يت�لم معهما.. �ان وجهه عذ�� � � مع الم���ت�� لغرف��

قال �� إنهم س�صلون وطلب أن أمسك ب�دە وأقول معه:

- » رب اسمع �ل صلواتنا من أجل �س�ع.. »

� ظللت أرددە لنفسـي عـدة أعوام أعتقد أن هذا ما قاله ألن��
� الم���ة. �ما طل�ت م��

ركع ومعه ثالث ال�سوة وص� �صوت عال.. لقد �س�ت
� ذا�رتـى �أنها

ال�ث�� �عد هذا ل�ن هذە الذك��ـات س���� ح�ة ��
صور من حلم أو هلوسة..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
الفصل الثا��

ض�ف
ء غ��ب ح�� إنه �قتضـى كـل ما �

ك ��� اآلن سـوف أخ��
لد�ك من قدرة ع� التصديق..

ا فقط �ل إنه حق�قة كنت شاهد ع�ان عليها.. ل�س حق�ق��

�
� أن أتم�� معه �� � أ�� �انت ل�لة ص�ف جم�لة وطلب م��

� وصفتها لك والواقعة أمام قلعتنا.. تلك الغا�ة ال��
� ونحن ن�دأ جولتنا: قال أ��

� أتمناها.. ال (ش��لزدورف) �ال�عة ال�� - » لن �لحق بنا ج��
«

� الغد.
ا ل��ارتنا ل�ضعة أسابيع وكنا ن�تظرە �� ال قادم� �ان الج��

� لم أرها �ان س�جلب معه ابنة أخ�ه المدمواز�ل (راينفلت) ال��
قط، ل�ن سمعت أنها فتاة فاتنة، وقد وعدت نف� بوقت
ة � أحال�� ف��

ط�ب معها. شعرت ب�ح�اط ألن هذە ال��ارة ظلت ��
ط��لة

- « وم�� �أ�� إذن؟ »

- « أج� ع� القول إن هذا ل�س ق�ل الخ��ف. شهران من
� المدمواز�ل

� ألنك لم تعر��
اآلن.. و�ن�� لسع�د �ا ع��ز��

(راينفلت) قط »
سألته �فضول:

- » ولماذا؟ »
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ك � لم أخ�� - « ألن الشا�ة المسكينة قد ماتت.. �س�ت أن��
� ذلك اليوم »

ال �� � م� عندما تلق�ت رسالة الج��
ل�نك لم تكو��

� خطاب سابق منذ ستة
ال �� شعرت �صدمة.. لقد ذكر الج��

.. ل�ن لم �كن هناك ما �دعو أسابيع أنها ل�ست �خ�� �ما يتم��
� أن �حدث هذا.

للتفك�� ��

ال.. » - « هذا هو خطاب الج��

ا �درجـة عال�ة � الخطاب.. �دا �� الخطاب مكت��� قالها وناول��
من االرت�اك..

جلسنا ع� مقعد تحت أشجار ال��زفون و�انت الشمس
� األفق، وقد راح النهر الذي �جرى

تغرب �جاللها خلف أجمة ��
. �

جوار دارنا �عكس لون السماء األرجوا��

ا شـد�د الـوطء وفـي �عـض ال عجيب�� �ان خطاب الج��
.. � مواضعه شد�د التناقض.. قرأتـه مرت�ـن و�صـوت عـال أل��

ال صوا�ه.. ضت أن الحزن أفقد الج�� واف��
قال الخطاب:

� األ�ـام
ا.. �� � همت بها ح�� � الع��زة ال�� - » فقدت طفل��

تا) الحب��ة لم أستطع ال�تا�ة لك.. ق�ل ة من مرض (ب�� األخ��
ذلك لم أدرك مدى الخطر.. لقد فقدتها واآلن أدرك �عد فوات
� سالم و�ـراءة علـى رجـاء الق�امة.. الش�طان

األوان.. لقـد مـاتت ��
� فعـل هـذا �لـه.. حس�ت أن�� أستض�ف الذي خـان ض�اف��
. ل�ن ر�اە� كنت أحمق� أحمد � لطفل�� اءة صد�ق�� الح�ـور وال��

� ماتت من دون أن تدرك س�ب معاناتها.. هللا أن طفل��
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ە.. سوف أ�ـرس مـا �قـى مـن أ�ـا�� القتفاء أثر الوحـش وتدم��
� الوقـت الحا�� ال يوجد

�� .. �
ق�ل إن بوس�� تحقيق غر��

.. �ص�ص ضوء يهدی��

� اآلن فأنـا مشـتت.. فمـا أن
ال أستطيع استجماع �لما��

� إ� أستع�د قوای ح�� أ�رس وق�� للتحقيق الذي قد �صل ��
ا، ولو أنك � ظللت ح�� (في�نا).. سوف أقا�لك �عد شه��ن لـو أن��
ك �مـا ال أجرؤ ع� كتابته ع� الورق .. ولسوف أخ�� سمحت ��

اآلن..

� الع��ز »
ا وصّل من أج�� �ا صد��� وداع�

بهذە ال�لمات انتهت الرسالة الغ���ـة.. و�رغم أننـي لـم ألق
(برتا راينفلت) قط فإن عي�� امتألتا �الدم�ع.

�انت الشمس قد غ��ت وجـاء الغسق إذ أعدت خطـاب
. � ال أل�� الج��

�انت أمس�ة صاف�ة، وقد مش�نا ن�ناقش حول مع�� هذە
ا�طة. وكنا ع� �عد م�ل من الط��ق الرسالة العن�فة غ�� الم��
ا. عند الج� الذي �ع�� أمام القلعة.. و�ان القمر �سطع المع�
� ) اللت�� � ودون) ومدمواز�ل (دي ال فونت�� المعلق قا�لنا مدام (ب��

خرجتا لالستمتاع �ضوء القمر.

ناهـا أمـام عيوننـا اآلن.. نـرى الط��ق � ع�� �انت الفرجة ال��
�متد إ� ج� جم�ل ق��ه تقف قلعة �انت تحرسه فـي
.. وخلـف القلعـة مرتفـع تغط�ـه األشـجار ومجموعة من �

المـا��
� تلتف عليها أغصان الل�الب. ب�نمـا ط�قة رف�عـة مـن الصخور ال��
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الض�اب ترتفع �أنها تغلف ال�عـد �غاللة رق�قة، و�ان بوسعنا أن
� ضـوء القمر.

نرى النهر يتألق ��

ا �الشجن �عدما ما من منظر أ��� روعة، ل�نـه �ـدا �� مفعم�
� صمت..

سمعت. ووقفت وأ�� نرمق المشهد ��

� منتصف العمر
ودون) �دينة روما�س�ة �� �انت مدام (ب��

� �ان تت�لم وت�نهـد �شـاعـ��ة.. أمـا مدمواز�ل (دي ال فون��ـن) ال��
ا �السحر وأسـرار مـا وراء الطب�عة، فقـد قالـت ا مهتم� أبوها ألمان��
ا ا روح�� إنه عنـدمـا �سـطع القمـر بهذە القوة فإن هناك �شاط�
ا.. إنـه �ـؤثر ع� األحـالم وع� حالتنـا العقل�ـة ولـه أثـر مـادي أ��د�

واضـح علـى ح�اتنـا..

� سفينة تجار�ة نام
قالت لنا إن ابن عمها الذي �ان �عمل ��

� ضوء
ع� ظهـرە ذات ل�لة مماثلة ع� ظهر السفينة ووجهه ��

�
ا �خدشه ��  عجـوز�

ً
� الحلـم رجـ�

القمر، ثم صحا وقد رأى ��
خدە.. فإذا �مالمحه �شوهت �فظاعة ولم �ستعد سحنته

طب�عتها ثان�ة.
: � قال أ��

� اال�تئاب�ة الل�لة.. »
- « إن�� أمر ب�حدى حاال��

ومرت لحظة صمت راح يردد فيها ع�ارات من شكسب��
�ة، ثم قال: � الذي �حافظ لنا ع� لغتنا اإلنجل��

.. إنها تض�ينـي �حق.. � � الحق�قة ال أعرف � تعاس��
�� « -

ب منا.. ل�ن ال أعرف مصدرها.. أشعر �أن تعاسة عظ�مـة تق��
� هذا »

ا �� ال دور� لعل لخطاب الج��
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� هذە اللحظة سمعنا صوت حوافر خ�ل وعجالت ع��ـة
��

ع� الط��ق..

� ال�دا�ة ظهر فارسان
وع� الفور رأينا مصدر الصوت.. ��

ا الج� ثم ع��ة تجرها أر�عة خيول.. ثم تالها فارسان.. وع��

�دا لنا أنها ع��ة شخص ذى شأن.. وقد رحنا نراقب هذا
� شغف..

المشهد غ�� المألوف ��

لقد صار المشهد أ��� إثارة ألنه ما أن تجـاوزت الع��ة الج�
المنحدر ح�� أص�ب أحد الفرسان �الذعر ونقل ذعرە لمـن

معـه.. وع� الفور انطلـق الركب يركـض �سـرعة محمومة ع��
الط��ق نحونا.. و��عة اإلعصار..

� وزادت إثارة المشهد تلك ال�خات األنث��ة الط��لة ال��
ان�عثت من نافذة الع��ة.

نا ا ب�نمـا ع�� � صامت� � فضـول ورعـب وظـل أ��
تقدمنا لألمام ��

نحن عن ذعرنا.. ل�ن توترنا لم �طـل.. إذ أن هناك ع� الط��ق
الذي مشوا عل�ه شجرة ز�زفون هائلة الحجم، وع� الجانب
� صار اآلخر صل�ب صخرى عمالق.. فما إن رأته الخيول ال��
ا ح�� انحرفت �ح�ث صارت العجالت ع� جذور عدوها مفزع�
� وأدرت شجرة ال��زفون.. عرفـت مـا س�حدث وأغمضت عي��
� ذات اللحظة سمعت �خات

رأ�� عاجزة عن رؤ�ة هـذا.. ��
. � الم���ت��

ا.. جـوادان �انـا ع� ا مروع� � فرأ�ت مشهد� فتح الفضول عي��
�
األرض والعـ��ة مقل��ة ع� جانبهـا، وعجلتان مـن عجالتها ��
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الهواء. �ان الرجـال ي��لون الحطـام ب�نمـا س�دة ت�دو ذات سلطة
 إ� عي�يها.

ً
تقف وقد تعانق كفاها.. ومـن ح�ـن آلخر ترفع مند��

، وقد ة �دت �� ومن �اب الع��ة رفعوا جسد س�دة صغ��
خلت من الح�اة..

ا � الع��ز �ان �قف اآلن �الفعل جوار الس�دة األ��� سن� أ��
� �دە.. �ما هو واضح �عرض مساعدته. لـم ي�ـد أن

وق�عته ��
� ة ال�� ء سوى الفتاة الصغ�� �

الس�دة سمعته أو رأت أي ��
وضعوها ع� ضفة الخندق.

دنوت فرأ�ت أن الفتاة مصدومة ل�نها �التأ��د لم تمـت..
� قالت إنهـا � أنامله ع� ن�ضها، وطمأن الس�دة ال�� وقد وضع أ��

أم الفتـاة.. إن الن�ـض خـافت غـ�� منتظـم ل�نـه محسوس..

ضمت الس�دة �ديها ونظرت للسماء �أنها تع�� عن امتنانها،
ثم عادت لطا�عها الدرا�� الم��� الذي أعتقد أنه طب�عة لـدى

�عض الناس.

ە امرأة جم�لة �ال�س�ة لسنها.. فارعة �انت ما �مكن أن تعت��
الطول ل�نها ل�ست نح�لة.. ترتدى المخمل األسود.. شاح�ة لها

سحنة آمرة..
سمعتها تقول:

� رحلة ح�اة أو
� ولدت للبؤس والشقاء؟ هأنذا ��

- » أترا��
موت.. ومع�� أن أفقد ساعة هو أن أفقـد كـل شـيء.. لن �ستع�د
� صحتها ق�ل وقت ط��ل.. ال أج� ع� التأخر.. �جب طفل��
� تفصلنا عن أقرب ق��ة �ا س�دي؟ أن أتركها.. ما المسافة ال��
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� أو ح�� أسمع عنها ثالثة
�جب أن أتركهـا هنـاك فلـن أر ع��ز��

أشهر »
� أذنه:

� من معطفه وهمست �� جذ�ت أ��

ا.. » .. سلها أن ت��� معنا.. س�كون هذا رائع� � - « أ��
� �صوت عال: قال أ��

- « لو أن المدام وثقت �ـأن تتـرك طفلتهـا لعنا�ة ابن��
ودون).. وسمحت �� �أن أستض�فها ح�� وم���تها مدام (ب��

� بها  منهـا علينـا.. ولسـوف نع��
ً

تعود، فإن هذا س�كون تفض�
� وضعتها فينا.. » ��ل ما �ستحقه الثقة ال��

ود: �� �
قالت المرأة ��

- « هذا ل�س بوس� �ا س�دی.. هذا عبء ع� كرمك
وفروس�تك »

� الوقت الذي
- « �ل هو ع� العكس كرم عظ�م �أت�نا ��

احتجنا إل�ه ف�ه.. لقد أح�طت ابن�� �س�ب سوء حظ أدى
لفشل ز�ارة �انت تتوقع منها سعادة جمة.. إن أقرب ق��ة �ع�دة
ا ول�س بهـا مكـان �ل�ـق �ـاب�تك.. ول�س بوسعك جعلها �سافر جد�

أ�ة مسافة دون أن تتعرض للخطر.. »
.. شد�د الجـالل.. � � تلك المرأة شد�د التم��

ء �� �
�ان هناك ��

�شعرك �أنها شخص نو حي��ة ��ف النظر عن فخامة ع��تها.

� هذا الوقت عادت الع��ة لوضعها وتم ر�ط الخيول من
��

جد�د.
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ألقت الس�دة نظرة خال�ـة مـن العاطفـة علـى اب�تهـا، ت�ناقض
� إشارة مع ما يتوقعه المرء من �دا�ة المشهد، ثم أشارت أل��
ا عن مسمعنا.. ح�ث وقفت تهمس له خف�فة وانتحـت �ـه �ع�د�

بوجه صارم �ختلف عن ذلك الذي �انت تت�لم �ه.

�
، �ما كنـت أرغب �شـدة �� � لم �لحظ التغي�� دهشت ألن أ��

� أذنه بهذە الجد�ة.
معرفة ما �قال ��

انتهت خالل ثالث دقائق فمشت �ضع خطـوات إ� ح�ـث
� أذنهـا �ضـع �لمات

�انت اب�تها راقدة، وركعت جوارها لتهمس ��
كة وق�لتها ع� عجـل، ثم صعدت إ� ع��تها.. �أنها تمنحها ال��

فرقع الحوذ�ـان �سـوطيهما فـانطلقت الخيول م�عة.. ي�بع
� المؤخرة.

الع��ة هذان الفارسان ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث
نحن نقارن الذك��ات

� � الغا�ات ال��
راقبنا �عيوننا الع��ة ح�� غا�ت عن ��نا ��

� الل�ل الصامت.
غمرها الض�ـاب.. وتالشـى صـوت الحوافر ��

ا سوى ء يؤكد لنا أن المغامرة لم تكن وهم� �
لم يبق من ��

� استطاعت أن تجلس وفتحت عي�يها. لم أر وجهها الفتاة ال��
ا �قول: ا عذ�� ألنه �ان ينظر للجهة األخرى وسمعت صوت�

- « أين ماما؟ »

ا � ودون) الطي�ة وهدأت من روعها. أخـ�� أجابتها المدام (ب��
ا لم �صب �دأت الفتاة تفهم وتتذكر ما حدث، و�ها أن أحد�
�أذى.. و�ذ عرفت أن أمها رحلت وتركتها هنا، ح�� تعود �عد

ثالثة أشهر �دأت ت��..

كنت ع� وشـك التدخـل عندما وضعت مدمواز�ل (دی ال
، وقالت: ) �دها ع� ذرا�� � فونت��

� المرة حتـى ال �ص�بها
.. �كفيها شخص واحـد �� � �� - « ال تق��

الذعر »

ا ع� حصان؛ ل�ح�� الطب�ب � خادم� � الوقت ذاته أرسل أ��
��

، وتم إعداد غرفة للس�دة الشا�ة. � الذي �ع�ش ع� �عد فرسخ��

ة ذات أر�ــع نوافذ تطـل �انت غرفة المع�شة عندنا غرفة كب��
ع� الخندق والج� المعلق ومشهد الغا�ة الذي وصفتـه.
كـانت م�طنة �خشب ال�لوط والمقاعد مغطاة �القط�فة
الحمراء.. ب�نما �كسو الجدران �سيج من ال�نفاە تح�ط �ه
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ة.. هنا كنا ن�ناول الشاي ألن أ�ـي كـان �� إطارات مذه�ـة كب��
و�ات � �انتظـام مـع القهوة والم�� و�نا الوط�� ع� أن ن�ناول م��

األخرى.

� تلك الل�لة نت�لم عن مغامرة المساء، و�انت
هناك جلسنا ��

� نوم عميق..
الغ���ة قد دخلت الفراش فغا�ت ��

قالت المدام:

� ذات
.. و�� �� �

� ح�ا��
- « هذە الفتاة أجمل مخلوقة رأيتها ��

سنك.. وما أجمل صوتها� »
�ساءلت المدمواز�ل:

� الع��ة �عد أن أعادوا تق��مها؟ امرأة لم
- « هل رأيتم امرأة ��

تغادر الع��ة قط �ل ا�تفت �النظر من النافذة؟ »
ال. لم نر امرأة كهذە..

وصفت لنا امرأة مخ�فة تل�س السواد وتضع ع� رأسها ما
�ش�ه العمامة.. لها عينان واسعتان المعتان لم تكفا عـن النظر

من النافذة..

- « هل الحظتم ش�ل الخدم المخ�ف؟ »
� الذي دخل الغرفة: قال أ��

- » نعم.. قب�حو الوجه لهم سحنة آثمة.. أرجو أال ��قوا
الس�دة ال�ا�سـة فـي األحـراش.. ل�نـهـم �ـارعون برغـم هذا.. »

نا �القصـة �لها عندما ة ستخ�� - « آمل أن الس�دة الصغ��
ا.. » تصحو غد�
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- » ال أحسبها فاعلة »

قالهـا أ�ـي �اب�سامة غامضة وهزة رأس، �أنـه �عـرف أ��� مما
�قول.

عندمـا انفردت �ـه سألته عما قالتـه لـه الس�دة عندمـا انتحت
ا، فلم �قتض األمر ال�ث�� من الضغط عل�ه.. �ه جان��

: � قال أ��

- « �انت محرجة ألنها ستضا�قنا �اب�تها، وقالت إن اب�تها
ا ال هشة حساسة ل�نها ال تصاب بن��ات.. و�نها عاقلـة جد�

تتوهم أش�اء� »

ورة له� » - « ما أغرب هذا ال�الم� ال ��

ا �ان رأ�ك فهذا ما قالته.. وأضافت أن اب�تها لـن تلفظ - « أ��
ا عن حق�قتهـم.. واضـح أنها تج�د الفر�س�ة.. أدعو هللا أال

�
حرف

� الفتاة.. »  أحمـق �استضاف��
ً

أ�ـون قـد ��عت أو ارتك�ـت عمـ�

�ال�س�ة �� كنت مشتاقة لل�الم معهـا مـا إن �سمح �
الطب�ب �ذلك..

� المدن، ال �مكن�م تصـور لـذة تعرف
أنتم �ـا مـن تع�شون ��

� تح�ط بنا. شخص جد�د وسط العزلة ال��

� كنت عاجزة عن ا ل��� � الواحدة ص�اح�
جاء الطب�ب ��

النوم..

ا مطمئنة عن الفتاة، وقال إنها �خ�� حال.. ال قال لنا أخ�ار�
� أن أراها اآلن لو أردت.. هكذا طل�ت مقا�لتهـا

مش�لة ��
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� أنها موافقـة
�� � �انت ترافقها تخ�� فخرجت �� الخادمة ال��

ا.. تمام�
� أجمـل غرفـة فـي القلعة..

كـانت ض�فتنـا ترقـد علـى فـراش ��
قطع من المخمل ولوحات فـي كـل ركـن.. وجـوار الفراش شم�ع..

�انت جالسة وجمالها المذهل �ح�ط �ـه ثوب نوم ح��ری مو��
�األزهار.

� أدنو من الفراش ثم أخرس، وأتراجـع ل�ن ما الذي جعل��
للخلف؟ سأقول لك..

، والذي ظل � � طفول��
�� 

ً
� ل��

لقد رأ�ت ذات الوجه الذي زار��
ا.. � الرعب أعوام� � �لهم��

� ذا�ر��
ا �� ثابت�

ء �الشجن.. نفس الوجه الجم�ل.. وعل�ه ذات التعب�� الم��

ل�ن �عان ما تحول هذا إ� اب�سامة معرفة لط�فة.. ساد
الصمت، ثم قالت:

� أحال��
ا رأ�ت وجهـك �� � ع�� عام� - » �ا للروعة� منـذ اث��

« � وظل �سكن فيها منذ ذلك الح��
تغل�ت ع� شعور الرعب، وقلت:

� رؤ�ا حق�ق�ة.. »
ا رأ�ت وجهك �� � ع�� عام� - » ومنذ اث��

ا ازدادت اب�سامتها نعومة.. لقد ذهب �ل ما حس�ته غ����
تهـا كـم أن قدومها قد فيها.. عاد �� االطمئنان ورح�ت بها.. أخ��

جلب لنا السعادة..

ً
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 ��ل الوح�دين ل�ن
ً

أمسكت ب�دها وأنـا أت�لـم.. كنت خجـو�
� طلقة اللسان �ل ج��ئة.. لمعت عيناها ونظرت الموقف جعل��

�� واحمر وجهها..
جلست جوارها، فقالت:

 منا
�

ك برؤ�ـاي �صددك.. مـن الغ��ب أن �� - « �جب أن أخ��
رأت األخـرى بهـذا الوضـ�ح.. كنـت طفلـة فـي السادسة من عمري
� غرفة تختلف عن

�� � وصحوت من نوم متقلب ألجد أن��
غرفتـى.. بهـا خـزانـات ث�ـاب وأدراج ومقاعد.. �انت األ�ة خال�ة
� الغرفة سواي.. نظرت حو� فراق � شمعدان

وال أحد ��
. وزحفت تحت فراش �� أ�لغ النافذة ل�ـن مـا � حد�دی ذو فرع��
إن خرجـت مـن تحتـه ح�� سمعت ��اء.. نظرت ألع� ب�نما أنا
، رأيتك أنت.. �التأ��د أنت.. �مـا أراك اآلن.. فتاة � �عد ع� ركب��
.. رأيتـك �مـا � � وعي��ـن زرقاو�ن واسعت�� جم�لة ذات شعر ذه��
� جمـالك فصعدت إ� الفراش ألطوقك �ذرا��

أراك اآلن.. قهر��
وأعتقد أننا نمنا ع� الفـور.. فجـأة صحوت ع� �خـة.. كنـت
� الرعـب ووث�ت إ� األرض.. .. أصاب�� � أنـت جالسة ت�خ��
� فقدت الو�، ل�ن عندما صحوت من جد�د و�خ�ل �� أن��
.. � � ثان�ة.. لـم أ�س وجهك منذ ذلك الح�� � غرفة حضان��

كنت ��
«

، فراحت الفتاة تص�� لها �
اآلن جاء دوري �� أح� ذك��ا��

مندهشة..
قالت:

- « ال أدرى من منا أجدر �الخوف من األخرى.. لو أنك
� � الرعـب منـك.. ل�ن والحـال كـذا فإن��  ألصاب��

ً
كنت أقـل جـمـا�
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� �
ا.. كـأن قدرنا �ان أن نكون � ع�� عام� أشعر أننا تعارفنا منذ اث��
� منذ طفولتنا.. لم أظفر �أصدقاء قـط فهل �مكن أن صد�قت��

نكون كذلك؟ »
� لهفة.

ونظرت �� عيناها السوداوان ��

كنت أشعر �انجذاب نحوها �الفعل.. خالط هذا نـ�ع مـن
النفور.. ل�ن االنجذاب �ان هو األقوى..

ا من الوهن واإلرهاق ي�اغتها فقلت لها مساء شعرت �أن نوع�
� االن�اف ��عة.. وقلت لها:

الخ�� وأخذت ��

- « الطب�ب يرى أنه من الح�مة أن تجلس خادمة معك
« ..

ً
� هذە الخادمة فع� الل�لة.. سوف تحب��

ا عندما � ال أستطيع النوم أ�د� - » هذا لط�ف من�م.. ل���
ا.. ل��� برغم

�
.. ال أر�د عون � الغرفة م��

�كون هناك شخص ��
، فقد ُ�ق ب�تنـا ذات مرة وقتل

ً
هذا أخاف اللصوص فع�

.. صارت هذە عادة.. أعتقد
ً

� عّ� ل��
خادمان.. لذا أغلق حجر��

� ثقب ال�اب.. »
ا �� أن�� أرى مفتاح�

: �
� أذ��

� وهمست �� ثم عانقت��

.. من الصعب أن أتر�ك ل�ننا �
- » عمت مساء �ا ع��ز��

ا.. » � غد�
سنلت��

.. � الوسادة وراحت عيناها تتا�عان��
وغاصت ��

� � أظهرتهـا نحـوى.. برغم أن�� ا �العاطفة الحارة ال�� � تأثرت كث��
ال أستحقها..
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وجاء اليوم التا�� والتقينا.. �ان جمالها �ما رأيتـه كـامً�.. إنها
. و�التأ��د �س�ت تلك الذكرى المرع�ة، �

� ح�ا��
أجمل من رأ�ت ��

ا، � فت أنهـا عاشـت ذكرى مماثلة، لذا ضحكنا كث�� ا اع�� و�� أ�ض�
جع أوهامنا السا�قة. ونحن �س��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
ة عاداتها.. ونزهة قص��

.. قلت ل�م إن�� فتنت بها.. ل�ن �عض أش�اء منها لم ترق ��

�انت أطول قامة من المتوسط المعتاد لل�ساء. كـانت نح�لـة
حلوة الشمائل، ف�ما عدا أن حر�اتها �انت متثاقلة �طيئـة..
� مظهرها يو� �قلة ال�فاءة، فقـد �انت

ء �� �
ا.. ال �� �طيئة جد�

 لونه
ً

ا وط��� ا ث��� مالمحها جم�لة متناسقة، و�ان شعرها رائع�
� دا�ن جم�ل ف�ه لمسة من ذهب.. ب��

� غرفتهـا كـانت تجلس ع� مقعدها وتت�لم �صـوت عذب
و��

خافت.. ر�اە� لو كنت أعرف�

ا  �انت متحفظة دوم�
ً

.. مث� قلت إن هناك أش�اء لم ترق ��
ف �صدد نفسها وأمها وأ�تها وكـل مـا يتعلـق �ـهـا.. �جـب أن أع��
م نص�حة الس�دة � كنت أفتقر للح�مـة.. �ان ع� أن أح�� أن��
.. ل�ن الفضول عاطفة ال � � قالتها أل�� ذات الرداء المخم�� ال��
ت�ل وال تمل، ما من فتاة تحتمل أال ُيروى هذا الفضول.. ما
ا لمعرفته؟ هل �� ال

�
� �ما كنت أتحرق شوق

�� � أن تخ��
ر �� ال��
؟ � تثق ��

�
�� ا مـمـا تخ�� لم ال تثـق �ـي وقـد وعدتهـا أننـي لـن أف�� حرف��

�ه ل�ائن أر�� ي�نفس؟

�ان لديها برود يتجـاوز سنها، فـي اب�سامتها وفـي رفضها أن
تمنح�� �ص�ص نور..
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ال أستطيع القول إننا �شاجرنا �صدد هذا.. و�ان من سوء
الخلـق أن ألح عليهـا ل�ـن لـم �كـن هـذا بوس�.. كـل مـا سمحت
�� �معرفتـه ثالثة أش�اء: اسمها (كـارم�لال).. أ�تها ع��قة ن��لة..

ا.. لها �قع غ��� � م��
� �اسم أ�تها وال شعار ن�التها وال ح�� �لدهم..

�� لم تخ��

.. فقط رحت ألمـح ومـرة أو � � ضا�قتها �أسئل��
ال تتوقع أ��

.. ل�نـي كنـت أفشـل فـي كـل � سألتها �ش�ل م�ا�� اث�ت��
الظروف.. ل�نها �انت تصاحب امتناعها هذا بن�ع من الحزن

ّ �ح�ث لم أ�ن أتضايق منها.. �
� و�ظهار ثقتها ��

الرا��
� وال �سأ�� عنـى.. فقـط ث�� � نفسك �ا حب�ب�� - « ال تتع��

« .. ��

� ، وكـانت تعانق�� �انت �لماتها ومخاوفها غامضة �ال�س�ة ��
� ال أجد � التحرر منها ل���

� آلخر فأشعر برغ�ة غ���ة �� من ح��
القوة.. �انت �لماتهـا ت�ـدو ألذ�� �أنها أغن�ـة مهـد و�انت تجعـل

.. � ت�عد ذراعيها ع�� مقـاوم�� شـ�ـه نعاس.. ال أفيق منه إال ح��

� كنت أدرك أن ح�ـي لـهـا �صل ثمة شعور مبهـم �ـالنفور ل���
لدرجـة اله�ام، مـع مـقـت شـد�د.. أعـرف أن هـذا تناقض ل�ن ل�س

ح مشاعرى �لغة أوضح. بوس�� أن أ��

اآلن �عد ع�� سنوات أ�تب هذا و�دى ترتجف إذ أتذكر
� كنت أمر بها وال أدرك كنهها.. أش�اء كهذە أتذكرها األحداث ال��
� ح�اتنا

.. أعتقد أن �� � � تفاص�ل قص��
�صع��ة برغم وض�ح �ا��

ا عاطف�ة صاخ�ة تص�� وسط الذك��ات األخرى �اهتة ش�ه
�
أحداث

م�س�ة.
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�انت تمسك ب�دى وتقول:

ا .. وأنـا وأنـت سـنكون واحد� �� � .. سوف تكون�� - « أنت ��
لأل�د.. »

تان ع� عي�يها، تاركة � مقعدها و�داها الصغ��
ثم �سقط ��

إ�اى أرتجف..
وكنت أسألها:

- » هل نحن ق���تان؟ ماذا تقصدين؟ أنـا ال أعرفك وال
� بهذە الط��قة » أعرف نف�� حينما تت�لم��

لم أستطع قط أن أ�ون نظ��ة مرض�ة �صدد هذە اللحظات
الغ���ة.. ال أستطيع أن أف�ها �الخداع أو �شدة الحب..

ترى هل تزورها لحظات جنـون ن��جـة إلهمـال أمهـا المتعمد
� كتاب

لها؟ أم أن هذە لع�ة من ألعاب التخفـى التـي قـرأت عنها ��
قد�م؟

ا تخ�� فـي ثـوب فتـاة وجـاء ب�تنـا ا عاشق� ماذا لو أن ولد�
�مساعدة تلك المغامرة ال�ارعة المسنة؟ ل�ـن كـانت هناك أش�اء
ا تت�ف كفتـاة.. ة تدحض هذە الفرض�ة.. �انت فتاة تمام�� كث��

� عن الرجال.
و�انت واهنة �ش�ل ي�ناقض مع فكر��

� نواح أخرى �انت ط�اعها غ���ة.. ل�س �ال�س�ة لس�دة
��

� من أمثالنا.. �انت مدن�ة مثلك، ل�نها كذلك �ال�س�ة لل��في��
ا.. ثم ا.. ل�س ق�ل الواحدة ظهر� ا جد� تصحو من نومها متأخر�
� نزهة.. عندها

ت�ناول الش�كوالته الساخنة وال تأ�ل.. ثم نخ�ج ��
�انت تظهر التعب ��عة وتعود للقلعة أو تجلس ع� أحد
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� من �قهرە التعب ��عة
� ح�ا��

� األشجار. لم أر �� المقاعد ب��
مثلها.

ف �ه عقلها، ألنها �انت ا ال �ع�� ا خالص� ا جسد�� �ان هذا تع��
تت�لم �طالقة وذ�اؤها ال يهن لحظة.

جلسنا هناك ذات ع� فمرت بنا جنازة.. �انت جنازة فتـاة
جم�لة شا�ة.. ابنة أحد حراس الغا�ة عرفتها.. و�ان أبوها
ا إذ �انت � �م�� وراء تابوت اب�ته وقد تحطم قل�ـه تمام� المسك��

اب�ته الوح�دة.

� ال�ش�د الجنائزي الذي
ا�� وشاركت �� وقفت �� أظهر اح��

� صاحب�� بن�ع من الخشونة فاستدرت ا، هنا هزت�� �دا �� عذ��
� جفاء:

لها. قالت ��

� مدى �شاز هذا اللحن؟ » - « أال �سمع��
قلت لها:

- « �ل أعتقد أنه عذب.. »

�
، وخش�ت أن �سمعنا الناس �� � وكنت متضا�قة من مقاطع��

الموكب المار أمامنا. عدت للغناء فقالت (�ارم�لال):

� أن دينـي ودينـك .. ثم ك�ف تعرف�� � أذ�� - « أنت تثقب��
متماثالن؟ إن طقوس�م ال تروق �� وأنـا أ�ـرە الجنـازات.. لماذا؟
سوف تموتون.. ال�ل س�موت.. وال�ل س�كون أ��� سعادة

عندما �فعل ذلك� »

� أنها ستدفن اليوم.. » - « تعرف��
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« .. .. وال أعرف من �� � ؟ ال أ�ا�� �الفالح�� �� » -

.. ومـن لحظتها � ا منذ أسبوع�� - « �� فتـاة �ا�سة رأت ش�ح�
تحت�� ح�� ل�لة أمس »

- « ال تت�ل�� عن األش�اح.. فلن أنام الل�ل لو فعلت »

- « أتم�� أال �كون هذا و�اء قادًمـا.. لقـد مـاتت زوجـة مر��
ا أمسك �حنجرتها الخناز�ر منذ أسب�ع.. وقد اعتقدت أن ش�ئ�
و�� نائمـة وكـاد �خنقهـا.. �قـول �ا�ا إن هـذە الرؤى �سبق

األو�ئة.. »

- « لحسن الحظ أنها ماتت ولن تؤذي آذاننا �أناش�دها
الجنائ��ة ال�شاز.. هل� اجل� جواری وامس� ب�دی..

« .. . اضغ�� أ��� اضغ��

� للحظة.. لقد ار�ـد ثـم احمر فجأة مر بوجهها تغي�� أثار رع��
�ش�ل مروع.. وقط�ت وزمـت شـفتيها.. ثـم راحـت ترتجف �أنها
مصا�ة �المالر�ا.. �دا �أن �ل طاقاتها حشدت لمقاومة ن��ة،
� النها�ة �دا أنها تهدأ وأن

وسمعت �خة �ع�ـدة مـن شفتيها.. و��
�ا زالت. ن��ة الهست��

ثم قالت:

- « هذە �� ن��جة خنق ال��� �أغان جنائ��ة� »

� ت�لمـت �انت هذە أول مرة أرى فيها عالمات الوهن ال��
عنها أمها.. أول مرة أراها تت�ف بهذە الط��قة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



6834

� النافذة الموجودة �غرفة المع�شة
ذات مرة كنا نقف ��

ا.. كـان �ـزور القلعة ا أعرفه ج�د� � فنائنا م�سكع�
عندما رأ�ت ��

� العام. �ان أحدب له مالمح معينة تصاحب هذا
�� � مرت��

ال�شوە.. وكـان يرتـدى ق�عة مدب�ة و�ضحك ضحكـة ع��ضة
، � ا وصندوق�� ا سح��� تظهر ناب�ه.. ومن خلفه �ان �جـر فانوس�
� أحدهمـا سـالمندر2 واآلخـر �ـه وحش ملفق صنعه

أعرف أن ��
من قطع من القردة والب�غاوات وخ�طها �عنا�ة.. ومـن حزامـه
ة �ستعملها فـي عروض الحواة.. و�� جوارە تتد� أش�اء كث��

�ل�ه.

توقف المشعوذ عند منتصف الج� ون�ع ق�عته وانح�� لنا
�
ا وراح �عزف ��

�
ا �الفر�س�ة.. ثم أخ�ج �مان  ش�ئ�

ً
ام قائ� � اح��

��
ا برغم ن�اح ال�لب..

�
� أنفجر ضح� �شاط وحي��ة ح�� جعل��

دنا من نافذتنا، و�دأ �عرض علينا �ضاعته السح��ة مـن
ت (�ارم�لال) تع��ذة وكذا تعاو�ذ لصـد الشـرور عنـا.. فاش��

فعلت أنا..

�ان ينظر لنا.. لحظة شعرت أن عينه السوداء تحملـق فينا
ا أثار فضوله.. ثم مد �دە �فتـح حقي�ة بتدقيق �أن هناك ش�ئ�

جلد�ة مليئة �غرائب األدوات المعدن�ة..

- « فل�أخذ هللا هذا ال�لب� » ثم وجه ال�الم �� « أنـا أج�ـد
ة فـن عالج األسنان.. إن ض�فتك � ضمن أش�اء كث��

�ا س�د��
�
ال���مة �ما أرى لها أن�اب ط��لة حادة.. حادة �اإلبرة.. بنظر��

ة �ما الثاق�ة أرى هذا.. ها ها�� فإن �ان يؤذى الس�دة الصغ��
ا.. هذا دى و�البتـي.. ألجعله غ�� مد�ـب ثلم� أعتقد فهأنذا.. �م��

.. هل تجرأت؟ هل تجاوزت حدودی؟ » لو سمحت ��
�
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ا و�� ت�سحب من ة غاض�ة جد� �الفعل �دا أن الس�دة الصغ��
النافذة.

� حنق:
قالت ��

؟ أ�ـن أ�ـوك ل�أخذ � - « ك�ف �جرؤ هذا المشعوذ ع� إهان��
� هنا ل��ط هذا النصاب إ� شجرة وأمر �جلدە، ؟ لو �ان أ�� �ح��

ثم وسمه �شعار القلعة� »
ثم �دأت تهدأ فجأة..

نا أن � المساء �انت معن��اته منخفضة.. أخ��
�� � عندما عاد أ��

�
هناك حالة وفاة أخرى كسا�قاتها.. لقد مرضت أخـت فـالح ��

إقطاعيته ومن الواضح أنها قد قار�ت النها�ة.
: � قال أ��

- « �ل هذە الوف�ات أس�ابها طب�ع�ة.. هؤالء البؤساء
ينقلون عدوى الخرافات ل�عضهم من ثم يتخ�ل �ل منهم ذات
انه.. ع� �ل حـال نـحـن ب�ـن أ�ادي هللا � رآها ج�� صور الرعب ال��
ء مكروە �مكن أن �ص�بنا إال ما كتب لنا.. إنه خلقنا �

وما من ��
وهو يرعانا.. »

� الشا�ة: قالت صد�ق��
� طب��.. - « خلق؟ هذا المرض الذي يهاجم الفالح��
� األرض والسماء �عمل

ء �أ�� منها.. �ل ما �� �
الطب�عة� �ل ��

� الطب�عة.. أل�س كذلك؟ » و�وجد حسب قوان��
� من دون أن يرد عليها: قال أ��
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� الطب�ب اليوم.. أر�د أن أعرف ما �فكر ف�ه..
- « سوف �أ��

«
قالت (�ارم�لال):

� قط »
- « األط�اء لم �ف�دو��

- « هل كنت م��ضة؟ »

� ا.. أ��� مما تتصور.. أص�ت �ذات الـداء ل��� - « م��ضة جدَّ
ء ما عدا األلم والوهن.. » �

�س�ت �ل ��

� دراسة
�� � وطوقت خ�ى وغادرنا الغرفة ب�نما انهمك أ��

�عض األوراق ع� المكتب.

� ساعة متأخرة واجتمـع مـع أ�ـي �عـض
جاء الطب�ب ��

ا � �حلق وجهه ل�ص�� ناعم� � الست��
ا ��  �ارع�

ً
الوقت.. �ان رج�

.. � ا ع� أ�� �ال�قطينة.. وعندما غادرا �ان ال�ور �اد��
قال الطب�ب:

- « ع� �ل حال ال ت�س أن الح�اة والموت أمـران غامضـان
ا » ال نعرف عنهما ش�ئ�

� وان�فا.. لم أعرف وقتهـا مـا �عن�ه الطب�ب.. ل�ـن أحسب��
فهمت اآلن..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
�شا�ه مدهش

� تلك الل�لة وصـل من (جرا�س) ابن منظف الصـور وهو
��

يركب ع��ـة �جرها حصان، عليهـا صناديق امتألت �الصور..
عندما �صل زائر من (جرا�س) كنا نلتف حولـه ل�سمع آخر

األخ�ار.

 و�سمعن منـه األخ�ار وهو
ً

�انت الخادمات �ستق�لنه أو�
ا �المطرقة �لتهم العشاء، ثـم نقا�لـه نـحـن وهـو فـي المـمـر مسـلح�
� �مسك �قائمـة بها أرقام الصور واإلزم�ل ل�علق الصور.. ب�نما أ��

� أخذها الرجل لينظفها. ال��

� فتور.. ب�نمـا راحت
�انت (�ارم�لال) جالسة ترقب المشهد ��

� أرسلناها له لتجد�دهـا تعلـق واحـدة تلـو أخرى. إن الصور ال��
� دارنا

أ�� نمساو�ة مـن أصـل مـجـرى و�انت أ�ـ�� الصور ��
تخصها.. ال أعتقد أن الصور �انت جم�لـة ل�نها �التأ��د �انت
ا.. �عضها كنت أراە ألول مرة �عد التجد�د ألن قد�مة جد�

الدخان والغ�ار �ان �حجبها..
: � قال أ��

- « ثمة صورة لـم أجدها �عد.. ع� ركنها تجد اسمها..
(مارشا �ار�شتاین).. بتار�ــــخ ١٦٩٨.. »

ة ش�ه م��عة �ـال إطـار.. تذكرت الصورة.. �انت صورة صغ��
ا منها.. � ش�ئ� ل�نها �انت مغطاة �السواد �ح�ث ال تم��
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� ن�ع من الفخر وعرضها علينا...
أخرجها منظف اللوحات ��

�انت مذهلة.. �انت الجمال �عينـه� كـانت �سخة أخرى من
(�ارم�لال)�

� دهشة:
صحت ��

�
� إنها لمعجزة� هأنت ذي ح�ـة �� �

- » (�ارم�لال) �ا ع��ز��
هذە الصورة.. أل�ست جم�لة �ا �ا�ا؟ ح�� تلك الوحمـة فوق

حنجرتها!»
، وقال: � ضحك أ��

- « �الفعل هو �شا�ه مدهش.. »

� �ا �ا�ا؟ » � غرف��
- « هال سمحت �� بتعل�قها ��

« .. - « �الطبع �ا ع��ز��

لم ي�د ع� (�ارم�لال) أي تقدير لهذە المحادثة.. و�ـدا �أنها
� تأمل..

� مقعدها تنظر �� ��
خ�ة �� لم �سمعها.. �انت مس��

� ن�ع من االن�شاء.
واب�سمت ��

أعدت قراءة االسم:

�اال) كونت�سة (�ار�شتاين).. إن - « ل�س (مارشا).. إنه (م��
� أنت�� لهم » أ�� من �سل (�ار�شتاين).. أي إن��

قالت الفتاة:

ا.. هل ما زال هناك - « آە. وأنا منهم.. ل�نه �سب قد�م جد�
أح�اء ب�نهم؟ »
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� الحروب األهل�ة ع� قدر
- « ال أحد.. لقد فنت األ�ة ��

.. ل�ن خرائب قلعتهم ع� �عد ثالثة أم�ال من هنا » عل��
� تراخ:

قالت ��

- » رائع� ل�ن انظري إ� ضوء القمر� �م هو جم�ـل� ما رأ�ك
� أن نقوم �جولة ل�شاهد الط��ق والنهر؟ »

��

� جئ�نا فيها » - « إنها مثل الل�لة ال��
� صمت مش�نا ع�� الج�..

ا.. و�� نهضت وخرجنا مع�

.. هل أنت سع�دة �ذلك؟ » � - « إذن تذك��ن ل�لة مجي��
قالتها �صوت �الهمس.. فقلت:

« .. �
ا �ا ع��ز�� - « م�ورة جد�

؟ » � � غرفتك ألنها �شبه��
- « وقد طل�ت أن تعل�� الصورة ��

وأراحت رأسها ع� كت�� فقلت لها:

ا �ا (كـارم�لال).. لو حك�ت لـي قصتك - « أنت روما�س�ة جد�
� تخفينها لوجدنا أنها مليئة �الروما�س�ة.. ال �د أن هناك ال��

� ح�اتك.. »
ة �� قصة حب كب��

تك أنـت� إن�� ا قط.. لو أحب�ـت الخ�� - » لم أحب أحد�
.. فأنا أح�ك� » � من أج�� أع�ش ف�ك.. ولسوف تموت��

� رعب..
تراجعت عنها ��

�انت تنظر �� بوجه خال من �ل تعب�� و�ل لون..
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- « هل أنت �خ�� �ا (�ارم�لال)؟ ي�دو �� أنـك موشكة ع�
« .. فقدان الو��

- « نعم.. أنا كذلك.. سوف أستع�د صح�� �عد قل�ل.. فقط
دعينا نعد »

وع� ال�اب قالت:

ة ع� األرجح ة.. إنها المرة األخ�� - « دعينا نلق نظرة أخ��
� أرى فها ضوء القمر معك » ال��

� من أن تكون أص��ت �ذلك ال��اء الغامض �دأ الرعب ي�تاب��
، ومرت � أنها �خ�� الذي �غزو ال�الد من حولنا. ل�نها طمأنت��
� � تص�ب�� الل�لة من دون أن تص�بها ن��ات االفتتان تلك ال��

�الرعب..
ء جعل أف�اري تتخـذ منح�� �

� تلك الل�لة ��
ل�ن حدث ��

ء جعل خمولها الملحوظ يتحول �
ا.. و��دو أن هذا ال�� جد�د�

لن�ع من ال�شاط العابر..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس
رعب غ��ب

� غرفة المع�شة، رحنا نح��� القهـوة
عندما اجتمعنا ��

� ل�ن (�ارم�لال) لم �شارك.. ثـم رحنـا والش�كوالته مع الم���ت��
� ل�ظفر �ما �سم�ه (طبق الشاى). نلعب الورق.. وجاء أ��

انتهت اللع�ة فجلـس أ�ـي جـوار �ارم�لال ع� األر�كـة وسألها
ا عن أمها منذ وصولها. عما إذا �انت سمعت أخ�ار�

- « ال.. »
� غموض:

سألها عن عنوان مناسب للمراسلة.. فأجا�ت ��

� الرح�ـل.. أنتم
� كنت أفكر �� - « ال أستطيع أن أج�ب.. ل�ن��

ا مض�افون وقد س��ت ل�م متاعب جمـة.. أعتقد أن ودودون جد�
ا فأنـا أعرف أين �مكن أن بوس�� أن آخذ ع��ة وأ�حـث عنـهـا غـد�

�م » تكون ل�ن ل�س بوس�� أن أخ��

ء كهذا.. لن أسمح برح�لك إال �
�� �

- « ال �جب أن تفكري ��
� تكرمت �الموافقة ع� تر�ك هنا ح�� تحت رعا�ة أمك ال��

ا�د ذلك ال��اء الغ��ب الذي �غزو � تعود.. ل�ن هذە الل�لة ي��
ة خاصة مع افتقارى ة، و�ن�� ألشعر �مسئول�ة خط�� الج��

� لن أسمح برح�لـك مـن دون توج�ـه م�ا�� لنصائح أمـك.. ل���
منها.. »

� ح�اء:
أجا�ت و�� تب�سم ��

ا لك ألف مرة �ا س�دى ع� كرم ض�افتك.. لـم - « شكر�
� رفقة

� ق�ك الجم�ل.. ��
أشعر قط �السعادة �ما شعرت بها ��
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اب�تك الع��زة »
ثم إنه نهض و�ط��قته القد�مة الفخمة لثم �دها.

� لغرفتها، وجلست أثرثر معها ق�ل
رافقت (�ارم�لال) كعاد��
أن تدخل الفراش، ثم تركتها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا.. لم أرهـا أ�ساءل إن �انت ض�فتنا الجم�لة ال تص� أ�د�
ل ح�� ت�ت�� صلـوات أ�تنا.. � � الص�اح لـم تكـن تـ��

را�عة قط و��
� أي

ولم تح�� قط صالة المساء معنا. لم أسمعها قط تت�لم ��
� هذا .. لو كنـت أعـرف العالم أ��� لمـا أثار دهش�� � ء دي�� �

��
التجاهل.

� معد�ة؛ لذا ا��س�ت من �ارم�لال إن ط�اع الناس العص�ي��
.. وتعلمت منها ال�حـث ال��ــــع

ً
عادة إغالق غرفة النوم عّ� ل��

. � � �� أتأ�د من عدم وجود سفاح مخت��
� حجر��

��

.. تلـك عـادة � � غرف��
هكذا كنت أخلد للنوم مع ضوء ��

� سالم..
�� � �صعب أن أتخلص منها.. هكذا بوس�� أن أنال راح��

ق الجدران الصخ��ة، و�سخر من األقفال. ل�ن ال�واب�س تخ��

ە � تلك الل�لة.. ال أستطيع أن أعت��
ا �� ا مخ�ف� رأ�ت حلم�

.. كنت أرى �
� فرا��

� و�� � غرف��
�� � � كنت مدركة أن��

ا أل�� �ابوس�
 ثم

ً
� كنـهـه أو� � الفراش.. لـم أتب��

ا أسود يتحرك عند قد�� �� ش�ئ�
ء � أدركت أنه ي�دو كقطة سوداء عمالقة.. �انت تـروح وت��
� قفص.. لم

� الوحوش الحب�سة �� �ر الذي �م�� �ذلك القلق ال��
ا.. أستطع ال�اخ ل��� كنت مذعورة ط�ع�
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.. ح�� لم أعد أرى إال عي��ه.. ثم �ان �دنو م�� أ��� فأ���
ق ، ثم شعرت �ألم إذ اخ�� صعد إ� الفراش وعيناە قرب وج��

نا�اە المت�اعدان بوصة صدري..

ء الغرفة.. رأ�ـت خ�ال �
صحوت صارخة ألجد أن الشمعة ت��

� ثوب أسـود واسع وشعرها
أن�� تقف عنـد قـدم ال��ر.. �انت ��

.. لم ت�د منها �غ� كتفيهـا.. مـا كـانت الصخرة لتقـف ب��ات أ���
أ�ة عالمة ع� التنفس..

ب من ال�اب.. ال�اب ينفتح و�� تع�� وفجأة �دا أنها تق��
منه..

، ف�ان أول مـا خـطـر �� أن � ع� التفك��
استعدت قدر��

.. ج��ت لل�اب ففوجئـت �ـه �ارم�لال �انت تلعب ح�لة م��
ا �ما هو من الداخل.. موصد�

� الرعب.. خفت أن أفتحه وأصاب��
� ح�� الص�اح.. � وتدثرت �أغطي��

دخلت فرا��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع
االنحـدار

ح مدى الرعب الذي أذكـر �ه ال جدوى من محاولة أن أ��
ا �الذي تخلفه ا لحظ�� تلك الل�لة ح�� اليوم. لم �كن رع��
ال�واب�س إنما هو رعب ينمو مع الزمن، و�دا �أنما يتصل

. � شهدت ذلك الظهور الش��� �الغرفة ال��

� لم � اليوم التا�� أن أتحمل لحظـة وحـدة، ل���
لم أستطع ��

. � �ما يثقل ع� رو�� أخ�� �ا�ا.. ا�تف�ت �أن أخ�� الم���ت��

ودون) شعرت ضحكت المدمواز�ل ل�ن أعتقد أن مدام (ب��
�قلق.

قالت المدمواز�ل:

- « �المناس�ة.. إن ممر شجر ال��زفون وراء نافذة غرفة
�ارم�لال مسكون� »

قالت المدام:

- « �الم فارغ� من قال هذا؟ »

� عند بوا�ة الفناء ق�ـل ) قال إنه جاء مرت�� � - » (مارت��
وق، فرأى نفس الشبح األنثوى �مشـى فـي طـ��ـق أشجار ال��
� أحمق

� ح�ا��
ا وهو �حكـى �.. لـم أر �� ال��زفون.. �ان خائفا جد�

ا مثله.. » خائف�
قلت:
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- « ال تقو�� هذا ل�ارم�لال.. ف�� ترى هذا الممـر مـن نافذتها
ا » و�� أ��� م�� جبن�

ا هذا اليوم. �انت تح� عن جاءت (�ارم�لال) متأخرة نوع�
� غرفة

ا أسود �النمر ال�ب�� ��  إذ رأت ش�ئ�
ً

�ابوس داهمها ل��
� نومها، وأنه انقض عليها ل�نها أمسكت بتلك التع��ذة ال��

تها من األحدب ووضعتها تحت الوسادة، فاخت�� ذلك اش��
ء. �

ال��
� غرفة المع�شة..

� مزه��ة ��
�� �

كنت قد تركت تع��ذ��

�
� ألنام �� اليوم ال أذكر �الض�ط ك�ف استجمعت شجاع��
�
� قمت ب�ث��ت التع��ذة ع� وسـاد�� � ثان�ة وحدى.. ل��� غرف��

ونمت �ما لم أنم من ق�ل..

ا �ال مـرت الل�لة التال�ة ع� خ�� كذلك.. �ان نو�� عم�ق��
� صحوت شاعرة �أ� وشجن و�ن لم �كن هذا أحالم.. ل���

ا.. ا س�ئ� شعور�

حك�ت ل�ارم�لال القصة فقالت إنها لم تر كواب�س ��
األخرى..

� اعتقادك؟ مم صنعت هذە التع��ذة؟ »
- « ما س�ب هذا ��

داء ا للـ��
�
� �عمل ت��اق � عقار مع��

- « ال�د أنها غمست ��
(المالر�ا).. »3

- « أي أنه يؤثر ع� الجسد فقط؟ »

� مـن قطعة جلـد لها ا.. ال �مكن أن تخاف الش�اط�� - « ط�ع�
ء �مكن �

� الموضـ�ع.. �ل ��
رائحة الص�دل�ات.. ال يوجد سحر ��
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ە �أس�اب طب�ع�ة » تفس��

ا ثـم أصـحـو � أنام فيهـا ج�د� هكذا تعددت تلك الل�ا�� ال��
�شعور شجن غ��ب. �ـدأت فكرة الغوص ألسفل �ستحوذ عّ�
� أموت.. وق�لت هذە الفكرة ب�طء شد�د.. و�دأت أشعر �أن��

ح�� لو �انت ح��نة فقد شعرت رو� �عذو�تها..

ظلت �ارم�لال لط�فة م�، و�ن ازدادت لحظات توددها
الغ���ة نحوى..

ال أعرف ك�ف حدث هذا، ل��� كنت تحـت وطـأة أغرب
مرض كتب لشخص فان أن يراە.. كنت مفتونة �ه ح�� �دأ ن�ع
ا ح�� صبغ �ل من الرعب �خالطه.. �ان هذا الشعور يزداد عمق�

.. �
ح�ا��

� فوهة (أفرنـوس
� عندها رحت أه�ط �� �دأت النقطة ال��

� ال أذكر منها إال
Averno)4 .. و�دأت أحالم غامضة تزور��

القل�ل..

لقد مرت ثالثة أسابيع ع� �دا�ة هذا التدهور، وقد صار
.. �

� عن معانا�� منظري اآلن ين��
ا.. � �السواد.. وشح�ت جد� � محاطت�� صارت عینای واسعت��
� عما إذا كنت �خ�� فكنت أ� �عناد ع� أن�� � �سأل�� راح أ��

ا.. ا فقـد كـان �دنـي سل�م� كذلك.. و�ش�ل مـا كـان هذا صح�ح��
.. � أحتفظ بها لنف�� فقط تلك األوهام ال��

ال أعتقد أنه ذلك الـداء الذي أطلق عل�ه الفالحون هنا اسم
� م��ضة منذ ثالثة أسابيع ب�نما الداء ال (أو��� oupire) ألن��
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ك ضحيته ح�ة أ��� من ثالث ل�ال. ي��
� ل�شف غ��ب.

ا قاد�� سأح�� لك اآلن حلم�

ا و�رغم هـذا كـان ا ناعم�
�
� الظالم صوت

ذات ل�لة سمعت ��
: « أمك تحذرك من السفاح.. » ا �قول �� ش��ع�

�
� هذە اللحظة أض�ئت الغرفة �ش�ل ما، ورأ�ت �ارم�لال ��

و��
ثوب نومها األب�ض، وقد اغ�سلت من قمة رأسها حتـى أخمص

� الدم�
قدميها ��

نهضت صارخة وقد حس�تها قتلت، و�ل ما أذكـرە �عد هذا
� الردهة أ�خ.

�� � هو وقف��

ا فلما هرعت الم���تـان لـي مـن غرفتيهما، وأضاءتا مص�اح�
رأيتا مظهری فهمتا..

أ�رت ع� ق�ع �ـاب �ارم�لال.. رحنـا نـدق ال�ـاب وننادی �ال
جدوى..

� ، ألن ال�ـاب موصد من الداخل.. عدنا لغرف�� � ازداد رع��
� ل�سمع هذا الصوت ألن غرفته ورحنا ندق الجرس.. ما �ان أ��
�ع�دة.. وما �انت واحدة منـا تج� ع� قطع الممرات الرهي�ة

الواصلة إ� غرفته..

ا فواصلنـا نـداء ا وخف� جاء الخـدم وكنت قد ارتد�ت رو��
(�ارم�لال) �ال جدوى..

طل�ت من الرجال اغتصاب القفـل.. ففعلوا ذلك ب�نمـا رفعنا
أضواءنا عال�ة ع� ال�اب..
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انفتح ال�اب فرأينـا الغرفة بوضـ�ح.. لـم تـكـن هنـاك إجا�ة..
ء �ان مرتً�ـا �مـا تركتها عندما ودعتها مساء.. ل�ن �

كـل ��
(�ارم�لال) قد اختفت..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن
ال�حـث

ا عندما وجدنا أن الغرفة غ�� مقل��ة.. وخطر �دأنا نهدأ نوع�
للمدمواز�ل أن �ارم�لال صحت خائفة ع� صوت الدقات ع�
ال�اب فتوارت تحت الفراش أو خلف ستار.. �الطبع لن تخ�ج ما

لم ين�ف كب�� الخدم ورجاله..

رحنا نناديها من جد�د وقد ازداد رعبنا.. توسلت ل�ارم�لال إن
�انت تلعب لع�ة سخ�فة أن تقطعها ألن رعبنا شد�د..

� الغرفة.. هذا غ��ب؟ هل
اآلن كنت مقتنعة أنها ل�ست ��

� ق�ـل إنـهـا تمـأل ا من تلك الممرات ال�� ا ��� تراها ا��شفت ممر�
ا.. القلعة؟.. إن �ان االمر كذا فلسوف يتضح ��ع�

� غرفة
ا ففضلت أن أم�� �ق�ة الل�ل �� �انت الرا�عة ص�اح�

المدام..

�
� اليوم التا�� وتم تفت�ش �ل ركن ��

ا �� �ان القلق عام�
ا ف�ما ة.. وراح �فكر قلق� � ن�ح ال�ح��

� �فكر �� القلعة.. ح�� �دأ أ��
�قول لألم المسكينة لدى عودتها..

� الذهول � الساعة الواحدة صعدت لغرفة �ارم�لال؛ فأصاب��
��

� �ان � �ن� لم أصدق عي�� � ألنها �انت هناك تجلس إ� منضدة ال��
ب.. � صمت � أق��

الرعب ع� وجهها وأشارت �� ��

� �ور وعانقتها وق�لتها، ودققت الجرس
ج��ت نحوها ��

.. � مناد�ة أ��

- « أين كنت أيتها الع��زة؟ لقد قتلنا القلق عل�ك »
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قالت:

- « ل�لة ال�ارحة �انت ل�لة العجائب »

« � � - « ا��

ا كنت نائمة وراء ال�اب الموصـد.. لم � الثان�ة ص�اح�
�� « -

� صحوت اآلن ألجد نف�� ع� ء.. ل��� �
�� � أحلم ولم �قلق��

ا.. ك�ف حدث هذا دون أن األر�كة.. وجدت �اب غرف�� محطم�
أس��قظ؟ ال �د أن الضوضاء �انت عال�ـة.. ك�ـف لـم أصح أنا

� ال�س�م ذاته� » � يوقظ�� ال��

� والخدم الغرفة، وغرقت �ارم�لال فـي �حـر من هنا دخل أ��
.. لم �كن لديها أي تفس�� الختفائها، وما قالته �

األسئلة والتها��
�ان أقل تفس�� معقول..

ا فرأ�ـت كـارم�لال تحدجـه بنظرة � �ذرع الغرفة مفكر� راح أ��
ط��لة سوداء..

اقتادها إ� األر�كة وجلس جوارها، وقال:

؟ »
ً

� �أن أسألك سؤا�
- « هال سمحت � �ا ع��ز��

قالت:

� - « ومن لد�ـه الحـق أ��� منـك؟ سـل مـا ت��د.. ل�ن قص��
ء آخر.. سل ما ت��د ل�ن �

ة والظالم.. ال أعرف أي �� �� الح��
� وضعتها ماما.. » تذكر الحدود ال��

� � الع��زة.. ال أر�د التطرق للمواضيع ال�� - « �الطبع �ا طفل��
ترغب أمك أال نطرقها.. إن أعجب ما حدث ل�لة أمـس هو أنك
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.. وهذا حدث عت من فراشك وغرفتك دون أن �س��ق�� � ان��
ك والنوافذ موصدة واألبواب مغلقة من الداخل.. سوف أخ��

« ..
ً

� ل�ن ال�د من سؤال أو� بنظ����

� ع��مة خائرة، ب�نما ح�ست
خفضت �ارم�لال رأسها ��

أنفا�� أنا والم���ة..

ا ما؟ » � نومك يوم�
�� � - « سؤا�� هو: هل ق�ل لك أنك تمش��

- « منذ كنت طفلة لم �حدث هذا.. »

� طفولتك؟ »
- « ل�نك مش�ت ��

� بهذا.. » ت�� - « نعم.. م���ة عجوز أخ��
: � اب�سم أ��

� نومـك ومش�ت
- « حسن.. هذا ما جرى.. نهضت ��

وفتحت ال�اب وأخذت المفتاح معك.. ومش�ت إ� واحـدة من
� هذا الطابق.. ع� �ل حال هناك

�ن �� الحجرات الخمس والع��
ال�ث�� من الحجرات وخزانات الث�اب وكثـ�� مـن قطع األثاث
.. هل فهمت

ً
ا �ام� � أسبوع�

الثق�لة.. تفت�ش هذا الق� �قت��
ما أر�د قوله؟ »

أجا�ت:

ء.. » �
- « فهمت.. ل�ن ل�س �ل ��

سألته:

� غرفة
- « ل�ن ك�ف تف� �ا �ا�ـا أن نجدها ع� األر�كة ��

� ف�شناها �عنا�ة؟ » النوم ال��
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� النها�ة
- « جاءتها �عدما ف�شناها و�انت �عد نائمـة.. ��

ا ودهشت لما حدث لها أ��� من أي شخص اس��قظت تلقائ��
آخر.. أتم�� لو �ان تفس�� �ل األلغـاز بهذا الوض�ح والنقاء مثل

لغزك �ا (�ارم�لال). »
ثم ضحك وأردف:

- « �جب أن نكون سعداء ألن التفس�� ال �شمل التخدير أو
ء �خ�ـف �ا �

اقتحام األبواب أو اللصوص أو الساحرات.. ال ��
�ارم�لال.. لن نقلق ع� سالمتنا »

ً
ء أ��� جما� �

� ذروة حسنها.. لم �كن ��
�انت �ارم�لال ��

� �ان .. وأعتقد أن أ��
ً

� تلك اللحظة.. وهنهـا زادها جما�
منها ��

.. � جمالها وجما�� ا ب�� � ذهنه ��
�قارن ��

ع� �ل حال انتهت المحنة وعادت السعادة لنا..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع
الطب�ـب

� الغرفة، رتب
لما �انت �ارم�لال ترفض وجود خادمة معها ��

� أن ينام خادم خارج �ابها ح�� ال تحاول مرة أخرى أن تجول أ��
من دون أن �ق�ض عليها ع� �اب غرفتها.

، ولم �كن �
ا�� � الص�اح جـاء الطب�ب ل��

مرت الل�لة هادئة، و��
� بهذا..

�� � قد أخ�� أ��

اصطحبت�� المدام إ� المكت�ة وهناك �ان الطب�ب صغ��
الحجم �شعرە األب�ض وع��ناته - والذي ت�لمت عنه من ق�ل -

. �
ي�تظر��

حك�ت له قص�� ف�دت الخطورة والجد�ة ع� مالمحه.. كنا
� إحدى النوافذ يواجه أحدنا اآلخر.. حينما انته�ت أراح

�� � واقف��
كتف�ـه ع� الجدار وث�ت عي��ه عّ� �اهتمام ف�ه لمسة رعب..

. � ى أ�� �عد دق�قة تفك�� طلب من الم���ة أن تقودە ل��
ا: � ع� الفور، وقال �اسم� جاء أ��

- « أتوقع أن تقول �� �ا دكتور إن�� أحمق عجوز ألن��
جلبتك هنا.. أتم�� هذا »

ل�ن اب�سامته ت�خرت إذ أومأ له الطب�ب بوجه ال هزل ف�ه.

انفرد �الطب�ب وت�لما �عض الوقت.. �دا �� أنه موض�ع جاد
مث�� للجدل..
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ق مـن ا نح�� �انت الغرفة واسعة وقد وقفت أنا والمدام �ع�د�
ا.. � �لمة واحدة ألن الصوت �ان خف�ض� الفضول.. لم نم��

.. � التفك��
ا ��

�
ا غارق �عد دق�قـة نظـر أ�ـي للغرفة. كـان شـاح��

ا. وأعتقد أنه �ان مذعور�
: قال ��

�
.. تعا�� هنـا.. مـدام.. نـحـن لـن نزعجك �� - » لورا �ا ع��ز��

ة التال�ة » الف��

�
� �التأ��د لـم أشعر أ�� دنوت منهما خائفة.. كنت واهنة ل���

م��ضة..
� وهو ينظر للطب�ب: قال أ��

- « هذا غ��ب فعال.. (لورا).. تعا� هنا �ا ع��ز�� و�ل�� د.
قتا � اخ�� ج).. واستع�دي ذك��ـاتك.. قلـت إن هناك إبرت�� (س��ل��
� زارك فيها أول �ابوس.. هل � الل�لة ال��

جلدك قرب العنق ��
هناك ندوب �اق�ة؟ »

أج�ت:

ا.. »
�
- « بتات

؟ » � ت لنا إ� م�ان دخول اإلبرت�� - « هال أ��
أج�ت:

� �قل�ل.. هنا »
- » تحت حل��
قال الطب�ب:
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ى موضع � أن �كشف لنـا �ا�ا هذا الثوب ل��
- « لن تمان�� ��

اإلصا�ة »
� تحت عن�� ثم صاح: أنزل �ا�ا الثوب بوصت��

« �
ً

� الرب� إن األمر كذلك فع� - » فلي�ارك��
� لهجة انتصار كئ�ب:

قال الطب�ب ��

- » تراە �عي��ك اآلن� »
: � �دأ الذعر ي�تاب��

- » عم تت�لمان؟ »

� حجم طـرف
� ماعدا �قعة زرقاء ��

ء �ا ع��ز�� �
- « ال ��

إص�عك.. واآلن.. »
� �سأله: ثم استدار أل��

- « السؤال المهم هو: ماذا علينا عمله؟ »
ثم نادى المدام وقال لها:

ة أ�عد ما تكون عن الصحـة.. لن � الصغ�� - « أرى أن صد�ق��
ا ل�ن ال �د من ات�اع خطوات معينـة سـوف �س�ب هذا خطر�
� الوقت ذاته ال �سم� (لمس) لـورا �ـأن تكون

حها لـك.. و�� أ��
وح�دة لحظة واحدة.. هذا هو أهم توج�ه لك.. »

� حماسة ولهفة.
وعدته المدام ��

: � هنا سأله أ��
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- » �جب أن أعرف رأ�ك �صـدد م��ضـة أخـرى �ش�ه
، ل�نهـا ذات الن�ع.. إنها أعراضها أعراض ابن�� �ش�ل أخف �كث��
تلك الشا�ة ض�فتنا.. ل�نـك تقـول إنـك سـتمر من هنـا مسـاء فمن
األفضل أن ت�ناول عشـاءك معنـا.. ولسوف تراها ف�� ال تصحو

ا.. » من النوم إال ع��
قال الطب�ب:

� السا�عة مساء.. »
� هنا ��

ا.. س��� - « شكر�

� الط��ق
� مع الطب�ب، ورأيتهمـا �مش�ان �� هكذا غادر أ��

� محادثة مهمـة
وع�� الخندق.. ومن الواضح أنهما غارقان ��

ا.. جد�

ا نحـو  غ����
ً

لم �عد الطب�ب.. رأيته �مت� حصانه راحـ�
الغا�ة..

ل � �د القادم من (در�نفلد) ي�� � الوقت ذاته رأ�ت سا�� ال��
��

� الخطا�ات. حمولته و�ناول أ��

كنت منهمكة مع المـدام نحـاول تخم�ـن مـا لّمـح لـه أ�ـي
والطب�ب..

�ما حكت �� المدام ف�ما �عد، فإنها شعرت �أن الطب�ب
�ان �خ�� أن أصاب بن��ة مفاجئة.. ولو لم �كن هناك من

� فل��ما هل�ت أو آذ�ت نف�� �شدة. يراقب��

� أن المقصـود مـن � هذا وتصورت رحمة �أعصا�� لم �دهش��
هذا من� من إرهاق نف�� �ال��اضة أو التهام فا�هة غ�� ناضجة

ض أال �عملها الش�اب. � �ف�� ا ال�� � ش�ئ� أو عمل أي من الخمس��
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� وهو �مسك �خطاب وقال: �عد نصف ساعة جاء أ��

ال (ش��لزدورف).. �ان - » هذا الخطاب تأخر.. إنـه مـن ج��
ا.. » ض أن �كون هنا أمس ل�نه قد �صل اليوم أو غد� المف��

ا كعادته عندما � �دى، ل�نه لم ي�د م�ور�
وضع الخطاب ��

ال. �العكس �ـدا �أنـه يتمنـى أن � ض�ف �ح�ه �شدة مثل الج��
�أ��

� ذهنه ال
ا �ان �� � ال�حر األحمر.. أعتقد أن ش�ئ�

�غرق الرجل ��
ي��د أن �فصح عنه..

� عي��ه وقلت:
وضعت �دي ع� �دە ونظرت ��

حت �؟ » - « �ا�ا.. هال ��
(ملس) ع� شعرى وقال:

- « ر�ما.. »

ا؟ » � م��ضة جد�
- » هل الطب�ب �عتقد أ��

- « �ال.. �عتقد أنه لو اتخذنا خطوات صح�حة فلسوف
« � �ستع�دين صحتك.. خالل يوم أو اثن��

ثم أردف �جفاف:
ا آخر.. ال اختـار وقت� - » تمن�ت لو أن صد�قنا الط�ـب الج��

� �خ�� عندما �ستق�لينه »
كنت أتم�� أن تكو��

- » ماذا �قول الطب�ب ع�� �الض�ط؟ »

� �األسئلة.. » ء.. عل�ك أال ترهقي�� �
- « ال ��



6858

.. فلما رأى أن�� جرحت، �
� ح�ا��

� ضيق لم أرە عل�ه ��
قالها ��

� وأضاف: ق�ل��

�
ء.. �� �

.. هذا �ل �� � ء خالل يوم�� �
� �ل �� - » سوف تعرف��

� نفسك �األسئلة »
اآلن ذاته ال تره��

ة حول مع�� � الح��
وغادر الغرفة. ل�نه عاد ق�ل أن أغرق ��

� أنه ذاهب إ� قلعة (�ار�شتاين) وأنه
�� هذا �له.. لقد عـاد ل�خ��

ة.. � الثان�ة ع��
طلب أن �عدوا الع��ة للرح�ل ��

�
عّ� أنا والمدام أن نرافقه.. ي��د أن �قا�ل القس المسئول ��

هذە المنطقة الجم�لة.. عندما تصحو �ارم�لال سوف ت��عنـا مع
هة خل��ـة.. ح�ـث ن�ناول � المدمواز�ل ومعهمـا مـا �صلح ل��

� خرائب القلعة.
طعامنا ��

ة كنت مستعدة.. فما أن انطلقنـا فـي رحلتنا � الثان�ة ع��
��

ا ح�� ن�لغ .. ثم غ��� ا لنقطع الج� القو�� ح�� انحرفنا �مين�
الق��ة المهجورة وأطالل قلعة (�ار�شتاين).

لم �كن هناك أجمل من هذا المنظر.. ل�ن تعرجات الط��ق
ا ما تخرجك عن مسارك، ف�لتف حول منخفضـات ومناظر � كث��

ش�� رائعة الجمال..
ال.. � نقطة من تلك النقاط فوجئنا �صد�قنا القد�م الج��

��

ا نحونا ع� صهوة جواد، و�انت حقائب سفرە �ان قادم�
� ع��ة مستأجرة..

ت��عه ��

ال وت�ادلنا التح�ات، و�عد إقناع �س�ط ق�ـل أن ترجل الج��
� ع���نا.. وعـاد حصانـه مـع خادمه إ�

�أخذ المقعد الخـا�� ��
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القلعة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



6860

الفصل العا��
محـروم

ت ة غ�� ة أشهر ل�ن هذە الف�� لم نكن قد رأيناە منذ ع��
ا و�دا أن ال���ة والقلـق قـد حال � ش�له �أنها أعوام.. نحل كث��

� مالمحه. محل الهدوء الذي �ان �م��

�ق قتـان صـارتـا تلمـعـان ب�� عيناە الزرقاوان الغامقتـان المخ��
. � حازم تحت حاجب�ه ال�ث��

لم �كن هذا هو التغ�� الذي �س��ه الحزن فقط.. ي�دو أن
� هذا..

ا �� ل�عض العواطف الغاض�ة دور�

ة عن الثكـل الـذي �عان�ه �دأ يت�لم �ط��قته العسك��ة الم�ا��
� ن��ة غضب عن (الفنون

�عد وفاة طفلته.. فجـأة انفجـر ��
ا ا أ��� منه ح��ن� � سقطت ضح�ة لها. و�ان غاض�� الش�طان�ة) ال��
وهو ي�ساءل عن س�ب ص�� السماء ع� هذە الممارسات

�رة الشهوان�ة. ال��

ا قد حدث، ا جد� ا غ���� � قد فهم ع� الفور أن ش�ئ� �ان أ��
.. يوضـح س�ب فسأله - إن لم يؤلمه هذا - أن يوضح �المه أ���

� �ستعملها.. هذە اللغة العن�فة ال��
ال: قال الج��

« .. � - « �مكن أن أح� ل�نك لن تصدق��

- « ولم ال؟ »
ا: قال مشا�س�
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- « ألنك ال تصدق إال ما يتفق مـع معتقداتك األو�.. كنت
� ال�دا�ة ثم تعلمت »

مثلك ��
: � قال أ��

.. أنا لست متصلب الرأى �ما تظن.. أنا أعرف أنك � - « ج����
هان عل�ه؛ لذا اس�نتاجاتك ء إال إذا وجدت ال�� �

�� �
ال تعتقد ��

ا.. » دق�قة جد�

�
ال وقد �دا أنه مرتـاب �ش�ل واضـح �� � إ� الج�� هنا نظر أ��
�
ال هذا.. كـان ينظر �� قواە العقل�ة. لحسن الحظ لم �لحظ الج��

� تمتد أمامنا. ���ة إ� حدود الغا�ة ال��
قال:

- « هل أنت ذاهب إ� خرائب (�ار�شتاين)؟ هذە مصادفة
� هناك لنفحصها.. ثمـة

ممتازة.. كنت سأطلب منك أن تأخذ��
� رؤ�ته.. كن�سة قد�مة.. أل�س كذلك؟ بها مقابر

ء أرغب �� �
��

هذە األ�ة المنقرضة؟ »
: � قال أ��

.. هل تنوى المطال�ة بهذا العقار؟ » - « هذا مث��

ال لم �ضحك ولم ي�ـد أ�ـة � م�ح.. ل�ن الج��
� هذا �� قال أ��

ا ا جد� عالمة ع� أنه سمع دعا�ـة صديق.. ع� العكـس �ـدا صارم�
ا �ستفزە.. ور�ما أقرب إ� التوحش.. �أن هناك ش�ئ�

قال:

ً ً
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ً
ا هنا.. عم� � ّ  خ��

ً
- « أنا أنوى �عون هللا أن أحقق عم�

�ــــح أرضنـا مـن وحـوش، و�جعل األب��اء ينامون �� أّ�تهم فال س��
� ك بها �ا صاح�� �خشون االعتداء.. ثمة أش�اء غ���ة سأخ��

و�انت غ���ة �ال�س�ة �� منذ �ضعة أشهر »
� اهتمام وخوف..

� عدم تصديق �ل ��
� ل�س �� نظر له أ��

قال:

- » ب�ت (�ار�شتاین) انقرض منذ زمن ط��ل.. مائة عـام ع�
� �انت منهم ل�ن االسم واللقب انقرضا.. القلعة األقل.. زوج��
هدمت والق��ة هجرت.. مرت أعوام منذ خـ�ج آخـر دخان من
ت�ب م ب�� � � حينـه ل�ننـا اآلن سنل��

مدخنة هناك.. سأح� لك ��
األحداث..

� جمالهـا
.. ما من مخلوق �� � .. طفل�� � - « أنت رأ�ت ابن��

ونضارتها »
: � قال أ��

� رأيتها آخر مرة �انت لط�فة - « نعم.. المسكينة.. ح��
�ة ا.. ولقد حزنـت فـوق التصد�ـق عندمـا عرفـت �ـخـ�� ال�� جد�

� وجهت لك » ال��
� الجندي العجوز، وقال: � عي��

اح�شدت الدم�ع ��

- » نحن صد�قان قد�مان وأنا أعرف أنك ستحزن من
� �الض�ط ألن�� لم أرزق .. أنت تعرف أنها ل�ست ابن�� أج��
�أطفال ل�نـي وّ� عليها.. إن ما ��� لـي مـن أعوام ع� األرض
ى � إسداء خدمة للج�س ال���

� �عون هللا أرغب �� لن �طول، ل���
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ق�ل أن أمـوت.. أر�د أن أصـب انتقا�� علـى مـن سـلبوا الفتاة
� ر�يع ش�ابها.. »

ح�اتها ��
: � قال أ��

ء.. أر�د أن أسمع.. » �
- « أنت وعدت �قص �ل ��

كنـا قـد �لغنـا نقطة ط��ق (درو�شتال) الذي جاء منـه
ال، والـذي يتفـ�ع مـن الط��ـق الـذي نقصـد �ـه (�ار�شتاین). الج��

ال �� قلق: سأل الج��

- « �م ن�عد عن الخرائب؟ »
: � قال أ��

� برعت - « نحو نصف فرسخ. واآلن دعنا �سمع القصة ال��
� �ش��قنا لسماعها »

��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الحادي ع��
القصـة

ال يرتب أف�ارە، و�ـدأ �عد لحظات من الصمت راح الج��
�ح� واحدة من أغرب ما سمعت من قصص.

� الوقـت
� الع��زة �انت تتطلع �شوق ل��ارت�م.. و�� - « طفل��

ذاتـه تلقينـا دعـوة مـن صد�قـى القد�ـم ال�ونـت (�ارلسفلد)..
وقلعته ع� �عد ستة فراسـخ مـن قلـعـة (�ار�شتاین).. �انت
ض�افتـه لنـا كض�افة الملـوك.. كـأن عندە مص�اح (عالء الدين)

ينفذ له ما �شت� من أحالم..
� ي�دأ حزنـي منهـا هـي ل�لـة حفل تنكرى رائع.. » الل�لة ال��
�انت األرض مفتوحة واألشجار م��نة �المصابيح.. مع عرض
ألعاب نار�ة لم ترە �ار�س نفسها.. والموس�قا� تعرفان أن
� موس�قا �سـتلب الوعـى� أعظـم آالت موس�ق�ة الموس�قا ضع��

� أورو�ا..
� �مكن أن تجدهم �� وأعظم عازف��

 إ� روما�س�ة
ً

شعرت وأنا أسمع وأنظر �أن�� أحمـل حمـ�
. ش�ا��

� عندما انتهت األلعاب النار�ة، و�دأ الحفل. عدنا للغرف ال��
.. � فتحوها للراقص��

ا.. وكنـت أنـا النكرة الوح�دة ا جد� ا أرستقراط�� �ان حشد�
هناك..

ا، � غا�ة الجمـال.. لـم تكن تضـع قناع�
� الع��زة �� و�انت طفل��

وقد أض�� حماسها و�ورها فتنة ع� مالمحها..
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ا، �انت هناك شا�ة ي�دو أنها ذات شأن متأنقـة وتضـع قناع�
وتراقب طفل�� �اهتمام فائق..

� أ��� مـن مـكـان.. وكـانت ترافقها
لقد قا�لتهـا هذە األمس�ة ��

س�دة مقنعة �دورها، فاخرة الث�اب.. وقد �دا أنها عظ�مة الشأن
ترافق الفتاة كوص�فة.

� أ��� إن ا لعرفت ب�ق�� ة لم ترتد قناع� لو أن الفتاة الصغ��
�انت تراقب طفل�� أم ال.. اآلن أنا متأ�د من أنهـا كـانت تراقبها.

�ــــح قل�ً� � المسكينة ترقص و�س�� ا و�انت طفل��
�
دخلنا صالون

ع� مقعد قرب ال�اب، فدنت الس�دتان اللتان ذكرتهما، ووقفـت
ا وجلست جوار واحدة جواری ب�نما جذ�ت األخرى مقعد�

. � طفل��

� �اسـ� مستف�دة من قناعها استدارت الس�دة نحوى ونادت��
و�ط��قة صديق قد�م.. ثم �دأت محادثة م� أثارت فضو�

�شدة.

� المح�مة أو منازل
� فيها. �� تحدثت عن مواقف عدة قا�لت��

�
ا معينة �س�تها، ل�نها �انت ت�تظر ��

�
ة.. وتذكرت أحداث شه��

عق�� معلقة �انتظار لمستها لتصحو..

.. ل�نها تملصت من  لمعرفة من ��
ً

�ت أ��� فضو�
�
� ح�ا��

ة �� ا كث�� اعة و�ش�ل لبق.. إنها تعرف أمور� � ب��
محاوال��

� إذ�اء
ە.. و�انت �� تجد لذة غ�� عاد�ة �� �ش�ل ال �مكن تفس��

� حدس وآخر. � أتخ�ط ب�� � رؤ���
�� .. فضو��

� تطلق عليها أمها اسم � الوقت ذاته �انت الفتاة الشا�ة ال��
��

(م�الر�ا) - وهو اسم عج�ب - قد استطاعت �سهولة و�راعة أن
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.. � ا مع طفل�� ت�دأ حديث�

.. كـانت ا �� قالت مقدمة نفسها إن أمها معرفة قد�مة جد�
� �منحها للنـاس القنـاع.. �لمتهـا كصد�قة تت�لم بتلك الجرأة ال��

وأطرت ث��ــها وأطرت جمالها..

� قاعـة الرقص.. كـانت
راحت �سليها �دعا�ات عن الناس ��

� ا مفعمة �الحي��ة م�� أرادت.. هكذا صارتـا صد�قت�� ذك�ة جد�
ا..  ملحوظ�

ً
�عد قل�ل وأنزلت الفتاة قناعها مظهرة جما�

.. كـانت مالمحهـا جم�لة � لم أر وجههـا مـن ق�ـل وكـذا طفل��
 ح�� أنه �ان من العس�� أال �شعر �االنجذاب..

ً
فع�

� حب �عضهما.. ومن
� والغ���ة قد وقعتا �� �دا �� أن طفل��

النظرة األو�..
�دأت أوجه �عض أسئلة للس�دة.. قلت لها:

� فهل هذا غ�� �اف؟ اآلن هل �مكـن أن ت�� - « أنت ح��
نتعادل وأن �سم�� �� �أن أن�ع قناعك؟ »

أجا�ت:

 من هذا؟ تطلب من س�دة أن
ً

- « هل يوجد طلب أقل تعق�
؟ � ت�نازل عن م��ة تمنحها التفوق؟�.. ثـم مـن قـال إنـك س�تعرف��

« .. األعوام تغ�� ال�ث��
ضحكت ضحكة فيها شجن، وقلت:

- « �ما ت��ن. »
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- « �ل �ما �قول لنا الفالسفة.. وك�ف تضمن أن مـرأى
وج� س�ساعدك؟ »

- « �جب أن أجرب.. ل�ن ال جدوى من التظاهر �أنك امرأة
عجوز.. معالم جسدك تخونك »

� ورأيتك.. (م�الر�ا) هناك - « برغم هذا �� أعوام منذ رأيت��
� رأى من

ة السن.. ح�� �� .. ال �مكن إذن أن أ�ون صغ�� �� ابن��
علمهم الزمن ال�سـامح.. ال أحـب أن تقارن وج�� �ما تذكـرە عنـي.

ا لـذا ل�س لد�ك ما ت�ادل �ه.. » ثم إنك ال تضع قناع��

� القناع.. » � - « أطالب عطفك أن ت��

- « وأنا أضم عطفك لعط�� �� ي��� القناع ح�ث هو »

- « ع� األقل هل أنت فر�س�ة أم ألمان�ة؟ فأنت تج�دين
« � اللغت��

- « لن أ�ح بهذا.. أعتقد أنها ط��قة تدفع�� بها لل�الم.. »

ا ا.. وأنها غال�� لم أعرف وقتها أن هذە المحادثة معدة سلف�
ا.. � تدر�ت عليها كث��

هنا قاطعها س�د مهذب �ل�س األسود.. فقط ال �ع�ـ�ه إال أن
.. � المو��

وجهه هو الشحوب �عينه.. شحوب لم أرە إال ��
� رقة وتهذ�ب، وقال:

لم يب�سم ل�نه انح�� ��

ها �لمـات � ال�ونت�سة �أن أخ��
- « هال سمحت �� س�د��

قل�لة سوف تهمها �شدة؟ »
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� أن أحفظ لها مقعدها نظرت له المرأة ثم طل�ت م��
ونهضت مع الرجل. �انت تت�لم �جد�ة تامة مع ذلك الرجل ثم

. � الزحام ولم أعد أعرف أين ��
توارت ��

� أن أنضم
� شخص�ة الس�دة.. وفكرت �� ظللت أحاول تخم��

� طفلتـي والفتـاة.. هكذا سوف أظفر �اسمها للمناقشة ب��
وعنوانها وعقاراتها..

ل�نها عادت ق�ل أن �حدث هذا، وقال الخدم إن ع��تها
جاءت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� ع��
الفصل الثا��

التمـاس
قالت �� الس�دة إن اب�تها تتعا�� من حادث ركوب حصان أثر
� أال تفـارق اب�تها ل�نها

ع� أعصابهـا �شـدة.. الس�دة ترغب ��
مرت�طة برحلـة شد�دة الخطر تتعلق �الموت والح�اة..

� سأعرف التفاص�ل ف�مـا �عـد ل�ـن لـ�ـس اآلن.. قالت �� إن��
�ل ما طلبته م�� �ان أن أع�� �اب�تها.. لقد أحس�ت اللعب

.. � �حر فروسی��
وألقت نفسها �ال�امل ��

� � الوقت ذاته و��حدى تصار�ف القدر، جاءت طفل��
��

حت أن أدعـو صاحبتهـا (م�الر�ا) جوارى و�صـوت خف�ـض اق��
وق لهـا �التأ��د.. ل��ارتنـا.. وخطـر لـى أن هـذا س��

� ظروف أخرى كنت سأطلب منها أن ت�تظر إ� أن نعرف
��

.. ع� األقـل مـن هـم.. ل�ـن لـم �كـن عنـدى وقـت للتفك��

ان � جمال الفتاة الشا�ة الذي ال �قاوم، مع ن��
لقد قهر��

� تطلق األصل ال���م.. لهذا وافقت وق�لـت أن أع�� �الشا�ة ال��
عليها أمها اسم (م�الر�ا)..

ا
�
أومأت الس�دة الب�تها ثم راحت تح� لها ك�ف أن ظروف

ة.. � هذە الف��
� بها �� � سأع�� قه��ة تضطرها للرح�ل وأن��

، ثم رحلـت � ثم همست ��لمـات الب�تها وق�لتها مرت��
�صحبها الس�د الشاحب ب�ذلته السوداء..

قالت (م�الر�ا):
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� الغرفة المجاورة نافذة.. أر�د أن أودع مـامـا هنـاك
�� « -

وأرسل لها ق�لة.. »

� النافذة، فرأينـا
هكذا وافقنا.. دخلنا الغرفة معها ووقفنا ��

ع��ة أن�قة �ح�ط بها السعاة والخدم واألت�اع.. الرجـل المتأنق
�ضع ع�اءة ع� كت�� الس�دة و�رفع ال��ـود ل�غ� رأسها..

و�دأت الع��ة تتحرك..
: قلت لنف��

- « لقد رحلت� »
وللمرة األو� منذ وافقت �دأت أفهم حماقة ما فعلت..

� حزن:
قالت الشا�ة ��

- « لم تنظر لفوق قط� »
قلت:

- « لقد نزعت قناعها لذا لـم تـرد أن تكشف وجهها.. وما �ان
� النافذة »

بوسعها أن تعرف أنك ��
.. تنهدت ونظرت ��

� ندمت ع� كرم  لدرجة أن�� أسفت ألن��
ً

�ان جمالها مذه�
الض�افة.. وصممت ع� أن أعوضهـا عـن الجفـاء الواضح الذي

� ال�دا�ة..
استق�لتها �ه ��

طل�ت الفتاتـان منـى أن نعود إ� ح�ـث كـانت الفرقـة
الموس�ق�ة �جرى اس��دالها..
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ء تنا ��المها الم��
�
صارت صلة م�الر�ا بنا وط�دة.. وسل

فة.. � ال��
�الحي��ة وقصصها عن القوم العظام الذين رأيناهم ��

�ت أم�ل لها أ��� فأ��� �ل دق�قة.. �انت ثرثرتها مسل�ة
ة ال �أس بها.. .. أنا الذي ابتعدت عن العالم ف��

ً
فع�

وأدركت أنها ستمنح الح�اة لتلك األمس�ات الوح�دة ال�ئ��ـة
� دارنا..

��

� األفق.. �ان
لم ي�ته الحفل ح�� صارت شمس الص�اح ��

الدوق ال�ب�� �حب أن يرقص ح�� هذە اللحظة، ح�� ال
�ستطيع المخلصون له أن يرحلوا أو �خلدوا للفراش..

� طفلتـي عـن مـكـان � صالون مزدحم عندمـا سـألت��
كنا ��

(م�الر�ا)..
كنت أحسبها معها وتصورت �� أنها م�..

من الواضح أننا فقدناها..

�
� للعثور عليهـا.. وخش�ت أن ترت�ـك ��

فشلت �ل محاوال��
ض أننا أناس آخرون.. محاولة ال�حث عنا فتف��

اآلن اتضح � بوض�ح مدى الحماقـة التـي ارتكبتهـا عندما
استضفت هذە اآل�سة.. ب�نما ال أعرف إال اسمها.

ا بوعود ال أعرف س�ب اإل�ار عليها ل�نها وكنت مق�د�
تحتـم أال أسأل.. �ما �ان من السخف أن أسأل الناس عن اآل�سة

.. � رحلت منذ وقت قص�� � �� ابنة ال�ونت�سة ال�� ال��
جاء الص�اح، عندما قررت أن أتخ� عن ال�حث.. وح��

ا عنها.. � لم نعرف ش�ئ�
الثان�ة من اليوم الثا��
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� هذا الوقت دق خادم علـى �ـاب ابنة أخ�� ل�قول إن س�دة
��

ها عن م�ان ا طل�ت منه �جد�ة، أن �خ�� ة قلقة جد� صغ��
�
ال (ش��لزدورف) واب�ته الشا�ة، الذي تركتها أمها �� الج��

عنايته..

لم �كن هناك شك.. صد�قتنا الشا�ة قد ظهرت، ولي�نا
� ً
فقدناها فع�

� العثـور
� قصـة تف� بهـا ك�ـف فشلت �� حكت لطفل��

علينا..

ل � � ساعة متأخرة - �ما تقول - دخلت غرفة نوم مدبرة الم��
��

�ا�سة من العثور علينا..

 ل�نه جعلها �ستع�د قواها
ً

.. ط���
ً

ا ط��� هناك نامت نوم�
من جد�د �عد إرهاق الحفل..

� هذا اليوم جاءت (م�الر�ا) الب�ت معنا..
��

ة.. � الصغ��
� ظفرت برف�ـق رائـع كهذا لفتـا��

ا أل�� وكنت م�ور�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث ع��
الحّطـاب

لـم �ـخـل األمـر مـن ع�ـوب.. ففـي المقام األول كـانت (م�الر�ا)
.. ولم �شكو من كسل شد�د.. الوهن الذي تال مرضها األخ��

تخ�ج من غرفتها قط ق�ل الع�..

ا تغلق غرفتهـا مـن الداخـل، وتدس �اإلضافة لهذا �انت دوم�
�
ا ��

�
� أنـهـا لـم تـكـن فـي غرفتها أح�ان

� القفل.. وال شك ��
المفتاح ��

الص�اح ال�ا�ر.

�
� الضوء الرمادي الشاحب للص�ـاح كنـا نراها تم��

ا ��
�
أح�ان

ق، وت�دو �أنها غ�� واع�ة. � األشجار متجهة لل�� ب��

� نومها.. ل�ن هذا لم �ف�
�� �

� هذا أعتقد أنها تم�� جعل��
� القفل من الداخل..

لغز مغادرتها لغرفتها تاركة المفتاح ��
.. � القلق �صدد أمر عاجل خط�� ة انتاب�� وسط هذە الح��

� تفقد جمالها وصحتها.. و�ان هذا �ش�ل لقد �دأت طفل��
غامض مخ�ف ح�� أن الذعر س�طر عّ�..

� ال�دا�ة �انت تزورها أحالم مرع�ة، ثم �ما تخ�لت �دأت
��

ا ت�ـدو ا وأح�ان��
�
تزورها أط�اف أو أش�اح تمثل (م�الر�ا) أح�ان

كوحوش.. وهذە الوحوش تجوب غرفة النوم حول الفراش..

�عد هذا تأ�� األحاس�س.. أحاس�س غ�� سارة ل�نها ذات
طابع خاص..

� صدرها..
�� � �ش�ه األمر �ما قالت ��ان ت�ار ثل��
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قـان صدرها تحت � تخ�� � مرات أخرى �انت �شعر ب�برت��
��

العنق �قل�ل.. ف�دب ف�ه ألم حاد..
.. ا �انت �شعر �االختناق ثم تغ�ب عن الو��

�
أح�ان

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ال العجوز ع� حدة، ألننا كنت أسمع �ل �لمة �قولها الج��
� الط��ق.. � هذە اللحظة كنا نم�� ع� ال�أل الذي �متد لجـان��

��
وأنت تدنو من الق��ة التـي لـم تـر دخـان مدخنـة منذ نصف قرن..

� شعرت بها وأنا أسمع � مدى الغرا�ة ال�� ا �مكنك تخم�� ط�ع�
� �الض�ط.. �ل إنه ذكـر عادات كنـت ح�� � تمر �� األعراض ال��

هذە اللحظة أحسبها خاصة �ض�فتنا (�ارم�لال)..

� األشجار، فرأينـا أننـا تـحـت مداخـن وأسقف
انفتحت ثغرة ��

الق��ة المخ��ة.. و�قا�ا القلعة المتداع�ة حولها أشجار عمالقة..

- « وهنا �ان �ق�م آل (�ار�شتاين)� »

ى ع� الق��ـة.. رأى ال وهـو �طل من نافذة ك�� قالها الج��
الغا�ة الممتدة �حدودها المتعرجة..

واصل ال�الم:

- « �انت أ�ة ك��ــهة.. وهنـا كـانت تكتب يوم�ات ملطخـة
�الدم.. ل�ن من الغ��ب �عد الموت أن يواصلوا تل��ث الج�س

ى �الشهوات الفظ�عة.. هنا �انت كن�ستهم.. تحت.. » ال���

وأشار إ� جدران عظ�مة لبنا�ة قوط�ة، المشهد الذي تراە
ا.. وسط األشجار ال�ث�فة جزئ��
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وأضاف:
� قطع األشجار..

- « أسمع فأس حطاب.. إنه منهمك ��
نا �ق�� أعتقد أنه �مكن أن �منحنا ما ن��د من معلومات.. �خ��

�اال) كونت�سة �ار�شتاين.. هؤالء الفالحون �حافظون ع� (م��
تقال�د األ� العظ�مة.. ب�نما أ�ار هؤالء تف�� ب�ـن األغن�اء

وتف�� األ�ة نفسها.. »
: � قال أ��

.. � � بي��
�اال) كونت�سة �ار�شتاين �� - « لدينا صورة ل- (م��

هل ت��د أن تراها؟ »

.. وما
ً

� رأيتها فع�
.. أنا أؤمن أ�� �

� وقت آخر �ا صد���
�� « -

� نحن � استكشاف ال�ن�سة ال��
�� � � للقدوم لك هو رغب�� دفع��

ذاهبون لها.. »
: � � دهشة قال أ��

��

�اال)؟ لقد ماتت منذ قرن� » - « ماذا؟ ترى ال�ونت�سة (م��
ال: قال الج��

� تعتقدها.. » - « ل�ست ميتة للدرجة ال��
� وهو ينظر له و�ذات درجة الشك السا�قة: أجاب أ��

� �شدة »
�� - « أنت تح��

ا من ا �الحقد والغ�ظ، ل�نه �ان خال�� ال مليئ� �ان �الم الج��
الهلوسة أو الخفة..

ال: مررنا تحت أقواس ال�ن�سة القوط�ة وقال الج��
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� األ�ام ال�اق�ة �� ع�
�� � ء واحـد يهم�� �

- « ��� أما� ��
� قادر عل�ه األرض.. أن أنزل بهـا االنتقـام الذي أحمد هللا ع� أن��

«
: � � دهشة سأله أ��

��

- « عن أي انتقام تت�لم؟ »

� الهواء
� وحش�ة ورفع ق�ضته ��

أجـاب وقد احمر وجهـه ��
�أنه �مسك �مق�ض فأس:

- » أن نقطع رأس الوحش�! »
� ذهول:

�� � صاح أ��

- » ماذا؟ »

- « نط�� رأسها� »

ە؟ » - « نط��

ء �مكـن أن �مزق �
ة أو رفش أو أي �� - « نعم.. �فأس قص��

حلقها القاتل.. سوف �سمع »
، وقال:

ً
ثم راح يرتجف انفعا�

- « هذە العارضة الخش��ة تصلح �مقعد.. إن اب�تك مرهقة
فدعها تجلس، وأنا سأن�� قص�� المخ�فة �عد �ضع جمل.. »

�ان قالب الخشب المل�� وسط العشب الذي �غ�� إف��ز
� الوقت ذاته

� أن أجلس عل�ه.. ��
ا ��� ال�ن�سة �ش�ل مقعـد�

ال الحطاب الذي �ان يرفع �عض األغصان المس�ندة نادي الج��
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إ� الجدران القد�مة.. وقـد وقـف الرجـل قـوى الب��ان أمامنا
� �دە..

والفأس ��

ء عن هذە اآلثار.. ل�نـه قـال إن �
نا ��� لم �ستطع أن �خ��

� ب�ت القس ع� �عـد
ا �� ا للغا�ة �ق�م حال�� ا قد�م� هناك حارس�

نا ��ل أثر من آثار آل (�ار�شتاين).. ، و�وسعه أن �خ�� � م�ل��

ا قال إنه س�جل�ه لنا خالل نصف ساعة لو أننا أقرضناە جواد�
من ج�ادنا..

� الرجل: سأل أ��

- « هل أنت مسئول عن هذە الغا�ة منذ زمن؟ »
قال الرجل �لهجته العام�ة:

� من ق�لـي.. .. وكذلك أ�� �
- « أنا حطاب هنا ط�لة ح�ا��

وهكذا لعدة أج�ال.. بوس�� أن أر�كـم الب�ـت الـذي كـان األجداد
� الق��ة »

�ع�شون ف�ه ��
ال: سأله الج��

- « لماذا صارت الق��ة مهجورة؟؟ »

- « لقد هاجمتها األش�اح العائدة من القبور �ا س�دي.. �ان
الناس �الحقون أ��� هذە األش�اح إ� قبورهـا ثـم يتخلصون منها
� �الس�ل المعتـادة.. قطع الرأس.. الوتد.. الحرق، ل�ن قرو���

« 
ً

�ن ماتوا أو� كث��
وأردف:
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- « �عد هذا �انت ال�ث�� من القبور تفتح.. و�حرم مصاصو
ا.. سمع أحـد السادة أ تمام� الدماء من وجودهم. ل�ن الق��ة لم ت��
ا فيها ا من هنا هذە األمور، و�ان �ارع� من (مورف�ا) و�ان مسافر�
� وطنه؛ لذا عرض علينا أن �خلص الق��ة من

�أ��� الناس ��
معذبيها..

: اختار ل�لة ساطعة القمر » فعل ذلك ع� النحو التا��
ة.. هكذا صار و�سلق ب�ج ال�ن�سة �عد غروب الشمس م�ا��
بوسعه أن يرى فناء ال�ن�سة تحته �ما نراە نحن من هذە
ە النافذة.. ظل يراقب ح�� رأى مصاص الدماء �خ�ج من ق��
ا فيهـا.. ثم يتجه إ�

�
� �ان ملفوف و�ضع جـوارە قطعة ال�فن ال��

الق��ة ليهاجم س�انها..

» رأى الغ��ب هذا �لـه فـنـزل مـن �ـ�ج ال�ن�سة وأخـذ قطعة
ج.. ال�فن وعاد بها إ� قمة ال��

» حينما عاد مصاص الدماء من جولته افتقد قطعة
ج. � الذي رآە ع� قمة ال��

� المورا��
� توحش ��

القماش. و�خ ��
فتحداە هذا األخ�� �� �صعد له و�أخذ ال�فن..

ق�ل مصاص الدماء التحدى، و�دأ ي�سلق ب�ج ال�ن�سة.. فلما
� أخـ�ج هـذا س�فه وشطر جمجمـة مصاص

وصل إ� المورا��
، فسقط هذا األخ�� ع� فنـاء ال�ن�سة.. وهكذا � الدماء إ� نصف��
�
ا �� � وأخذ الجثـة ألها�� الق��ة الذين غرسوا وتد�

نزل المورا��
قلبها وأحرقوها.. »

� حصـل ع� موافقة رأس العائلـة ع�
» هذا الن��ل المورا��

�اال) كونت�سة �ار�شتاين. وقد فعل هذا ح�� أن أن ي��ل ق�� (م��
ا.. » م�ان الق�� قد �� تمام�
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� لهفة:
ال �� سأله الج��

ت إ� موضعه؟ » - « هال أ��
فهز رجل الغا�ات رأسه واب�سم، وقال:

- « ما من �ائن �� �ستطيع إخ�ارك اليوم.. �قولون كذلك
ا ال �عرف هذا �دقة.. » �ع من هنا ل�ن أحد� إن جسدها ان��

�ان وقت ط��ل قد مر.. لذا ان�ف الرجل، ب�نما �قينـا
ال الغ���ة. �سمع �ا�� قصة الج��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع ع��
اللقـاء

ال: واصل الج��

� أن
� تتدهور.. فشل الطب�ب الذي فحصها �� - �دأت طفل��

 لمرضها..
ً

ا معقو� �جد س���

ا ح عمل (كو�سولتو).. هكذا استدعينا طب��� رأى ذعري فاق��
ا ا من (جرا�س).. مرت عدة أ�ام ق�ل أن �صل.. �ان طب��� نابه�

ا و�تمتع �الثقافة.. �ارع�

� المسكينة.. ثم ا�سح�ا إ� المكتب فحص الرجالن طفل��
، �

� الغرفة المالصقة أنتظر سماع استدعا��
للمناقشة.. كنت ��

فسمعت صوتيهما يرتفعان �ش�ل حاد أ��� مما تقتض�ه مناقشـة
فلسف�ة..

عندما قرعت ال�اب ودخلت، وجدت الطب�ب العجـوز مـن
ا ع� رأ�ه، ب�نمـا الشـاب زم�لـه ي�تقـد النظ��ة (جرا�س) م��

، تصاحبها ضح�ات ثق�لة. �سخ��ة ال تخ��
ل�ن هذە المشاحنة انتهت �مجرد دخو�..

قال الطب�ب األول:

- « زم��� المثقف يرى أنك �حاجة إ� مشعوذ ال طب�ب »
قال الطب�ب العجوز من (جرا�س) وهو غ�� راض:

�
.. سوف أجرب وجهة نظري �صدد الحالة �� - « سامح��

.. �
� وعل�� لـن ينفعا��

.. أخ�� أن مهار�� � وقت آخر ع� ط��ق��
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ا عل�ك ح ش�ئ� ف أن أق�� ل�ن ق�ل أن أرحل سـوف أمنح نف� ��
«

و�دا �أنه �فكر، ثم جلس إ� منضدة وراح �كتب..

�
� هذا ال�و�سلتو ح�ث كنت.. هكذا خرجت �� لقد ترك��

الحقول شارد الذهن..

إال أنه �عد ع�� دقائق لـحـق �ـي ذلـك الطب�ب مـن
(جرا�س).. اعتذر �� ألنه اقت�� أثرى، ل�نه ال �ستطيع أن يرحل

�ضم�� سل�م ما لم ي��ادل م� �ضع �لمات..

.. مـا مـن مـرض طب��� �س�ب ذات قال إنه ال �خ��
ا. ل�ن ي��� من ح�اة الفتاة ب جد� العالمات.. و�ن الموت قد اق��
يوم أو يومان.. لو توقفت الن��ات القاتلة فل��مـا أمـكـن للفتاة
استعادة قواها.. ل�ن هجمة أخرى سوف تطفـئ آخـر وهج

ح�اة.. وهذا الوهج ع� وشك النفاد ع� �ل حال.
سألته:

� تت�لم عنها؟ » - « ما نوع�ة الن��ات ال��
� �د�ك.. � أضعها ب�� � المذكرة ال��

ء �� �
حت �ل �� �� » -

� وجودە.. ال
�� � ط أن �ستد� أقرب رجل دين وتفتح خطا�� ���

تطالعه إال عندما �كون معك.. و�ال فسوف �سته�� �ه برغم أنها
مسألة ح�اة أو موت.. »

ا لذا قررت أن أقرأ وهكذا ان�ف.. �ان ال�اهن متغي��
.. الخطاب بنف��



6882

، ل�ن ما أ��� � � وقت آخر أو حالة أخرى ل��ما أثار سخ����
��

� �سل�ها النـاس كـأمل أخ�� عندما دروب الدجل والشعوذة ال��
تقفل الطرق العاد�ة، وتكون ح�اة شخص ع��ز ع� المحك؟

ا من خطاب الطب�ب ء أ��� سـخف� �
سوف تقول إنه ال ��

المثقف..
. � �ان يرشحه �عنا�ة لمس�ش�� المجان��

لقد قال إن الم��ضة �شكو من ز�ارات مصاص دماء�

� الحق�قـة موضع
� تصفهـا جـوار حلقهـا �� �� إن الثقوب ال��

ان مصـا� الدماء.. دعك من � � ط��ل�ـن حـادين �مـ�� غرس نـاب��
� وصفها العلم �أنها شفتا � ال�� العالمة الحمـراء المح�طة �الثقب��
ا مع قصص سا�قة الش�طان.. وكـل عرض لدى الفتـاة ي�سق تمام�

لحاالت مشابهة..

كنت �ط��� ال أق�ل وجود هذە األمـور.. ل�نـي كنـت فـي
� الورقة من تعل�مات..

� وأنا أنفذ ما ��
أتعس حاال��

� تفتح � غرفة ت�د�ل الث�اب المظلمة ال��
أخف�ت نف�� ��

ب�اب ع� غرفة الفتاة.. و�انت شمعة �شتعل فيهـا.. وظللت
� النوم..

أنتظر ح�� غا�ت ��
وقفت أنتظر جوار ال�اب والس�ف جواري ع� منضـدة..

ح�� تجاوزت الساعة الواحدة..

ا غ�� محدد يزحف عنـد قـدم
�
ا أسـود عمالق رأ�ت جسم�

الفراش، ثم ي�سلق ح�� حنجرة الفتاة ثم �دأ ي�تفخ. و�تحول إ�
كتلة نا�ضة..
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للحظات تحولت إ� تمثال.. ثم وث�ت إ� الس�ف..

تقلص ذلك المخلوق األسود نحو قدم الفراش ثم زحف
عليهـا.. وفجأة رأ�ت (م�الر�ا) تقف هنـاك صـورة مـن الرعب

اسة.. وال��
� رأيتها عند ال�اب.. � ل���

�تها �س��� ��
� الذعر فإذا بها قـد رحلت� ضـ��ـت مـن جـد�ـد وقـد تمل���

� إ� شظا�ا عندما اصطدم �ال�اب..
تهشم س���

� تلك الل�لة الرهي�ة..
ال أستطيع أن أصف لك ما حدث ��

لقد اس��قظ الب�ت �له وراح يتحرك.. لقد ذهب شـبح (م�الر�ا)
ل�ن ضحيتها �انت تتال�� ��عة..

وق�ل الفجر ماتت..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ا.. ال العجوز متوتر� �ان الج��

 وراح �طالع األسماء ع�
ً

� قل�� لم نت�لم معه وابتعد أ��
ال فاس�ند إ� شواهد القبور.. ثم دلف إ� �اب كن�سة. أما الج��

جدار وراح �جفف عي��ه و��نهد �حرارة..
� أن أسمع أصوات (�ارم�لال) والمدام قادمة..

���
ثم زالت األصوات..

� ترت�ط � هذە العزلة، و�عد سماع هذە القصة الغ���ة، ال��
��

اب بهؤالء المو�� ك��� المحتد الذين اختلطت �قا�اهم �ال��
والل�الب من حولنا، و�ل حادثـة منهـا ترت�ط بهذە القض�ة
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ة � تح�ط بها الخ�� � هذە ال�قعة المسكونة ال��
الغامضة، و��

ال�ث�فة.. �دأ الذعر �ستو� ع�..
� قد�� وأنا أرمق هذا المشهد..

�� � غاص قل��

ال ترمقان األرض إذ انح�� و�داە ع� قاعدة �انت عينا الج��
أثر مهشم..

� وتحـت مـدخـل �ـاب تعتل�ـه واحـدة مـن تلـك الش�اط��
القوط�ـة الشـائـهـة التـي يهـواهـا المزاج القو�� المولع �الرعب

ا.. رأ�ـت فـي سـرور الوجـه الجم�ـل ل�ارم�لال. والتهكـم مع��
كدت أنهض وأت�لـم، ورددت علـى اب�سامتها بهـزة رأس..

� هذە اللحظة التقط العجوز �جوارى فـأس الحطـاب
��

وهجم عليها.. فما أن رأته ح�� زحف تعب�� متوحش ع�
وجهها..

ا و�� ت�ب إ� الخلف.. ا مرع�� ا لحظ�� � �ان تعب��

وق�ل أن أ�خ هـوى عليها ��ل قوته، ل�نها تملصت ثم
أمسكت �ه �ق�ضتها الرق�قـة مـن معصمـه.. حـاول أن �حرر

ذراعه للحظة ل�ن الفأس هوى ع� األرض واختفـت الفتـاة..

ترنح إ� الجدار وشعرە األب�ض منتصب والعرق ي�لـل وجهه
�أنما �ان ع� شفا الموت..

� ثوان فال أذكر إال المـدام تقـف أمـا�� و��
ء �� �

حدث �ل ��
تكرر �ال انقطاع:

- « أين المدمواز�ل �ارم�لال؟ »
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قلت لها:

- « ال أعرف.. ر�ما هناك.. »
ت إ� ال�اب الذي دخلته: وأ��

« .. � - « منذ دق�قة أو دق�قت��

� الممـر منـذ دخلت المدمواز�ـل كـارم�لال ولم
� أقف �� - « ل���

تخ�ج من عندي.. »
ثم �دأت تنادي �ارم�لال من خالل �ل �اب و�ل نافذة..

ال: سألنا الج��

- « هل �س� نفسها �ارم�لال؟ »

- « نعم.. »

�اال) ا م�الر�ا.. و�� ذات المرأة التـي كـانت (م�� - « و�� أ�ض�
كونت�سة �ار�شتاين.. فلتفـارقوا هـذە األرض الملعونة �أ�ع ما
� ب�ت ال�اهن ح�� نعود ل�م.. اذهبوا..

�ستط�عون.. ا�قوا ��
فل��ما لن تروا �ارم�لال ثان�ة� »

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس ع��
المحا�مة واإلعدام

ب�نما هو يت�لم ظهر رجل من أغرب من رأ�ت ودخل مـن
ال�اب الذي دخلت منه (�ارم�لال) وخرجت..

ا �ل�س األسود، �ان وجهه  ضيق الصدر منحن��
ً

�ان ط���
أسمر امتأل �أخاد�د عم�قة.. وع� رأسه ق�عة ع��ضة غ���ـة
المنظر.. وع� عي��ه ع��نات مذه�ة، ووجهه ينظر للسماء

ا أخرى.
�
ا ولألرض أح�ان

�
أح�ان

� دهشة:
ال �� صاح الج��

- » الرجل نفسه�!!! »
و�دا عل�ه �ور واضح..

� �لقائك أيها ال�ارون الع��ز�� لـم أحلـم �لقائك
- « ما أسعد��

بهذە ال�عة »

ثـم جـذب الرجـل مـن سـاعدە وقدمـه أل�ـى.. وأجـرى التعـارف
�شـ�ل رسـمـى ثـم دخلـوا فـي محـادثـة جـادة حم�مة..

تناول الغ��ب لفافة ورق من جي�ه وفردها ع� سطح ق��
ق��ب.

ا تخ�ل�ـة � أصا�عـه رسـم �ـه خطوط� كـان مـعـه قلم رصاص ب��
� نقطـة وأخرى ع� الورق، فاس�نتجت أنهـا تصم�م كرو�� ب��

� نحن فيها.. للبنا�ة ال��
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صـاحـب هـذا الشـ�ح كـمـا لـي أن أسم�ه �قراءة مـن كتـاب
م�سـخ صـغ�ـر تـالصـقت ال�تا�ة ع� صـفـحـاته الصـفر..

� كنت أقف فيها، � أمام ال�قعة ال�� مش�ا ع�� الممر الجان��
� النها�ة وقفـا

ثران ثم �دأا �ق�سان المسافات �الخطوات و�� ي��
ا.. � جدار� مواجه��

عـان المـالط � عان الل�الب الذي �ح�ط �ه و�ن�� � راحا ي��
� النها�ـة تـأ�دا مـن وجود

�عصيهما.. �كحتـان هنا وهناك.. ��
قرص رخا� عل�ه كتا�ة محفورة..

ا عل�ه شـعار
�
ا عمالق �معاونة الحطاب الذي عاد رأينا نقش�

ن�الة.

كـاال) كونت�سـة �ــــح (م�� ا من �� ي�دو أنـه كـان جـزء�
(�ار�شتاین)..

ال �ما �دا �� ممن �صلون، ل�نه ضم �د�ـه لم �كن الج��
للسماء �أنه �شكر هللا..

سمعته �قول:

ا ا س�كون القوم�س�� هنا.. وس�تم تنف�ذ الحكـم ط�ق� - » غد�
للقانون.. »

ثم استدار للرجل المسن ذي الع��نات ذهب�ة اإلطار وهـز
كتف�ه �قوة وحرارة، وقال:

ا أن - » ك�ف �� أن أشكرك �ا �ـارون؟ ك�ـف لنـا جم�ع�
�شكرك؟ سوف تنقذ هذە المنطقـة مـن و�ـاء ظـل �طـارد س�انها
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ط�لة قرن �امل.. إن العدو المخ�ـف والحمـد للـه قـد تم تحد�د
م�انه.. »

ال.. ا وت�عنا الج�� � الغ��ب جان�� اقتاد أ��

� ل�حكـى عرفت أنهم اتجهـوا لم�ان �ع�د عن السامع��
� من وقت آلخر أثنـاء سـرد القصة..

.. ورأيتهم �حدقون �� � قص��
.. و�ذ أخذ�� من ال�ن�سة قال: � � ولثم�� مرة ومرت�� دنا م�� أ��

- « جاء وقت العودة.. ل�ن أرى أن علينـا أن نضـم
ا من هنا، ونقنعـه �أن لمجموعتنا القس الط�ب الذي �ع�ش ق����

� القلعة »
�لحق بنا ��

هذە المرة نجحنا وكنت م�ورة �حـق برغم أن التعـب اس��د
� لدى عودتنا للب�ت.. ��

ا ل�ارم�لال.. لم ا عندما لم أجد أثر� � صارت رع��
ل�ن سعاد��

� ال�ن�سة
أ�ن �عد قد فهمت مع�� المشهد الذي رأيته ��
.. ا ع�� � أن ي�ق�ه �ع�د� المهدمة وقدرت أنه � ي��د أ��

اختفاء �ارم�لال جعل المشهد ي�ـدو فـي ذا�رتـي أ�ـ�� شناعة..

�
ت��ات اس�ثنائ�ة.. خادمتان والمـدام �� هذە الل�لة �انت ال��

.. ب�نمـا القـس وأ�ـي فـي غرفـة الث�ـاب المالصقة.. و�ان � غرف��
القس قد �دأ الل�لة �طقوس معينة لم أفهم فحواها أ��� مما

. � أثناء نو�� � قصد بها حماي�� فهمت �ل هذە اإلجراءات ال��
�عد أ�ام فهمت هذا �له..
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�
�جب أن أقول إن اختفاء �ارم�لال صاح�ـه انتهـاء مـعـانـا��

الل�ل�ة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� �ال شك أنت قد سمعت تلك القصة الخراف�ة المفزعة ال��
�
�ا) و(مورف�ا) و(سـ�ل��ا) والصـرب وح�� �� � (ست��

�حكونها ��
روس�ا..

� تتحدث عن مصا�� الدماء.. القصة ال��

ح�� لو جمعت شهادات الناس �كـل دقـة وحـرص، أمـام
لجان ال ح� لها، و�ل لجنة منها اخت�� أعضاؤها ع� أساس
الذ�اء وال�فاءة، فإن من العس�� أو ش�ه المستح�ل أن تنكر

وجود ما �د� (مصاص الدماء)..

�ال�س�ة �� لم أسمع أ�ة نظ��ات عمـا رأيتـه وسمعته بنف�،
� ر�ف ال�الد.

�اس�ثناء ما يؤمن �ه عامة الناس ��

� اليوم التا�� دارت الطقوس الرسم�ة فـي كن�سـة
��

(�ار�شتاین)..

ال ذلك � أ�� والج�� �اال) فم�� تم فتح ق�� ال�ونت�سة (م��
الوجه الغادر رائع الجمال..

ا منذ جنازتها ل�ن مالمحها تحمـل دفء مائة وخمسون عام�
الح�اة.. عيناهـا مفتوحتان وال رائحـة عفـن ت��عـث منها..

قام طب��ان �فحص الجثة فأعلنا الحق�قة المروعة أن هناك
ا �مكن اإلحساس �ه.. األطراف �انت لينة ا وكذا تنفس� ا خافت� ن�ض�
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ا.. ب�نما امتأل التابوت الرصا�� �الدم لعمق والجلد �ان ط���
ست بوصات وقد رقد الجسد ف�ه.

هكذا ا�تملت �ل عالمات وأدلة مص الدماء..

ا للممارسات القد�مة، وتم إ�الج تم استخراج الجسد ط�ق�
� قلب مصاص الدماء الذي أطلق �خة حادة تثقب

وتد ��
� �أنها تفلت من شخص �� لحظة االحتضار.. األذن��
ثم تم قطع الرأس فانفجر الدم من م�ان القطع..

مت ء علـى كـوم مـن الخشـب وأ�� �
�عد هذا تـم وضـع كـل ��

� النهر..
ف�ه النار.. ثم أل�� الرماد ��

� لم تؤرق المنطقة ب��ارات مصـا� الدماء.. ومن ذلك الح��

لدى أ�� �سخة من القرار المل�� وعل�ه توقيع كـل مـن شهدوا
� وصف تلك

هذە األحداث.. وقد اعتمدت ع� هذە الورقة ��
األحداث.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس ع��
الخالصـة

� أ�تـب هـذا ال�الم ب��اطة جأش ل�نـى ال
أنتم تعتقدون أ��

� األمر إال وارتجفت..
أفكر ��

ء سوى رغبت�م الصادقة المتكررة �� أجلس �
�� � لم �دفع��

� لمدة أشـهر، وألقت �ظـل مـن رعب وأح� قصة مزقت أعصا��
ال يوصف س�ظل برغم مرور أعوام ع� تحررى �جعل ل�ا��

وأ�ا�� مرع�ة، و�جعل وحد�� رهي�ة.

ا عن ال�ارون الجذاب الغ��ـب دعو�� أح� ل�ـم شـيئ�
ته والذي استطاع أن �جد (فوردنبورج) الذي نحن مدينون لخ��

�اال).. ق�� (م��

� (جرا�س) ع� دخل ض��ل هو �ل ما ��� له
�ان �ع�ش ��

� موض�ع
�ة، وقد كرس نفسه للتحقيق �� من أمالك أ�ته ال��

مص الدماء الموثق..

� الموض�ع مثل
�انت تحت �د�ه �ل المراجع المهمة ��

ا�ليبوس).. إلخ.. (ماج�ا بوس�يوما).. (فل�جون دی م��
.. � � أقرضها أل�� ال أذكر إال مجموعة محدودة من العناو�ن ال��
� تم فيهـا �ـالفعل تنف�ذ اإلعدام �حق وقد درس �ل الحاالت ال��
ا حاالت

�
مصاص دماء، هكذا توصل إ� قواعد تحكـم أح�ان

مصا�� الدماء هذە.

 أذكر �المناس�ة أن اللـون الشـاحب الم�ـت الـذي
ً

مث�
� الق��

� هو خ�ـال م��.. إنهـم ي�ـدون �� ي�سبونه لهذە الش�اط��
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� المجتمعات �أنهم أصحاء..
و��

� الضوء تجـد كـل العالمات المماثلة
حينما ترى تواب�تهم ��

� حالة ال�ونت�سة (�ار�شتاين)..
� وجدناها �� لتلك ال��

أما عن ك�ف�ة مغادرة القبور والعودة لها دون أن �ظهر خلل
ە.. �ة أو غطاء التابوت فأمر ال �مكن تفس�� � ال��

��

�
إن طب�عة مصاص الدماء الثنائ�ة �حافظ عليها �قاؤە ��

ء الذي �
الق�� ط�لة النهار.. ب�نما الج�ع الم��ــــع للدماء هو ال��

�جعله �صحو من نومه..
ا �س��د �مصاص الدمـاء شـهوة ق��ـة كشـهوة الحب..

�
أح�ان

ا � � �حثه عنهم �ظهر ص��
� لذا �� وهذە الشهوة تتعلق �أناس معين��

ا إال إذا حصل ع� ا.. وهو ال يتوقف أ�د� ا متقن�
�
ال ينفد وتكت��

غرضه.. و�ال إذا امتص الح�ـاة مـن ضحيته المشتهاة..

ل�نـه لهذا الغرض وع� ط��قة الذواقة �ط�ـل عـذاب ضحيته
ب من هدفه.. ا و�ؤجل متعة القتل.. و�زداد لـذة �لما اق�� عمد�

ا.. لقد كنت أنا حالة خاصة جد�

ا إن لـم �كـن اسمها �اال) مرت�طـة �ـأن تتخذ اسم� �انت (م��
� فع� األقل يتكـون مـن ذات الحروف �ـال ز�ادة أو

الحق���
نقصان..

اسم (�ارم�لال) حقق هذا وكذا اسم (م�الر�ا)..

� أو حكـي أ�ـى لل�ـارون (فوردن�ـورج) الـذي أقـام مـعنـا أسبوع��
�
� ومصاص الدماء ��

ثالثة �عد قتل (�ارم�لال) قصة الس�د المورا��
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� وجد بها كن�سة (�ار�شتاين)، ثم سأل ال�ارون عن الط��قة ال��
�اال) المخت�� منذ قرن.. ق�� (م��

اتخذت مالمح ال�ارون العجي�ة ش�ل اب�سامة غامضة ونظر
� جراب ع��ناته، وقال:

ألسفل، وراح �ع�ث ��
- « لدى مجالت وكتب عد�دة كتبها هذا الرجل المرموق..
� قام بها إ� ها غرا�ة �ح� ف�ه عن تلك ال��ارة ال�� وأ���

(�ار�شتاين).. إن التقال�د ت��دل مع الوقت �ما تعرف..

� تلك ال�قعة وألنه
» ق�ل إنه من ن�الء مورف�ا ألنه عاش ��

�ا) � الحق�قـة كـان مـن سـ�ان (ست��
ن��ل األصـل.. ل�نه ��

� ش�ا�ه كـان الحب�ـب المفضـل واأل��� حرارة
�� .. � األصلي��

ا ال
�
�اال) الحسناء.. وقد س�ب له موتها حزن لل�ونت�سة (م��

يوصف..

ا لقانون » من عادة مصا�� الدماء أن يت�اثروا ل�ن ط�ق�
ش�طا�� صارم.. تصـور منطقة خال�ة منهم. فك�ف ي�ـدأ األمر

وك�ف يتضاعف؟
ك.. شخص مـا شـ��ر أو مذنـب �قتـل نفسه.. » سوف أخ��
� ظروف معينة يتحول إ� مصـاص دمـاء.. يزور هذا

المنتحر ��
ال��ان الناس أثناء نومهـم ف�موتـون و�تحولون �ش�ل محتوم إ�

.. � الق��
مصا�� دماء ��

� استحوذ عليهـا أحـد تلـك �اال ال�� » هذا ما حدث مع م��
� (فوردنبورج) الذي ما زلت أحمـل لق�ـه قـد

.. إن سل�� � الش�اط��
.. ا��شـف هـذا وا��شـف أ�ـثـر منـه خـالل �حثـه المض��



6894

» من ضمن ما اس�نتجه أن تهمـة مـص الدمـاء سـوف تتجه
�
ا �� عاجً� أو آجً� نحو ال�ونت�سة الميتـة التـي كـان يه�ـم بها ح��

ح�اتها..

» أصا�ه الهلع من أن ت�تهك حرمة رفاتها �فض�حة تنف�ذ
ح�م اإلعدام �عد الموت.. لم يتحمل هذە الفكرة سواء �انت

ال�ونت�سة ب��ئة أم ال..

» ترك ورقة غ���ة �قول فيها إن مصاص الدم إذ يتخ� عن
طب�عته الثنائ�ة، �قذف �ـه إلـى ح�ـاة �ع�ـدة أ�ـ�� شناعة.. وقد

�اال) من هذا.. اختار أن ينقذ حب�بته (م��

» قام برحلة هنا وتظاهر �أنه تخلص من �قا�اها وأغلق
جع مشاهد ح�اتـه ف�دأ ها.. ل�ن حينما تقدم �ه العمر اس�� ق��

فه.. و�دأ الرعب �ستحوذ عل�ه.. �درك ما اق��
� ع� �ل�غ ذات ال�قعة.. � ساعدت�� » وضع العالمات ال��
ء �

� مارسها.. ولـو كـان ينـوى الق�ـام ��� ف �الخد�عـة ال�� واع��
أ�عد من هذا فقد حرمه الموت منه »

ة.. ومن ضمن ما قاله ال�ارون: � أمور كث��
ت�لمنا ��

�اال الرق�قة - « من عالمات مصاص الدماء قوة �دە.. �ـد م��
ال حينما أراد قد أط�قت �مص�دة من الصلب ع� ساعد الج��
�
�� 

ً
ك هذە ال�د تنم�� �ــها �الفأس.. �اإلضافة لهذا ت�� أن ���

� منه.. »
الطرف الذي تمسك �ه �صعب أن �شـ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
� رحلة إ� إ�طال�ا..

�� � � أ��
� ال��يع التا�� أخذ��

��
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ا ظللنا �ع�دين عن الوطن نحو العـام. لقد استغرقنا وقت�
ط��ً� ح�� توارت ذك��ات هذە األحداث.. ل�ن (كـارم�لال) ما

� �أش�ال غامضة متنوعة..
زالت تجد ط��قها إ� ذا�ر��

ا ذلك
�
ا �� تلك الفتاة اللعوب الخاملة الجم�لة، وأح�ان

�
أح�ان

� ال�ن�سة المهجورة..
الوحش المتلوي الذي رأيته ��

� أتخ�ل ف�ه أن�� أسمع صـوت ا تولد من حلم �داعب��
�
وأح�ان

خطوات (�ارم�لال) الرق�قة ع� �اب غرفة المع�شة.

�دان لو فانو ��

۱۸۷۲

(تمــــت �حمد هللا وتوف�قه)
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..
مقدمة..

الفصل األول
رعب م�كر
�
الفصل الثا��

ض�ف
الفصل الثالث

نحن نقارن الذك��ات
الفصل الرابع

ة عاداتها.. ونزهة قص��
الفصل الخامس

�شا�ه مدهش
الفصل السادس

رعب غ��ب
الفصل السابع

االنحـدار
الفصل الثامن

ال�حـث
الفصل التاسع

الطب�ـب
الفصل العا��

محـروم
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الفصل الحادي ع��
القصـة

� ع��
الفصل الثا��

التمـاس
الفصل الثالث ع��

الحّطـاب
الفصل الرابع ع��

اللقـاء
الفصل الخامس ع��
المحا�مة واإلعدام

الفصل السادس ع��
الخالصـة
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Notes

[←1]

� النمسا..
مقاطعة ��
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[←2]
ن�ع من الضفادع..
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[←3]
ضت الفتاة أن � ذلك الزمن �انت أ�ة ح� تعت�� مالر�ا.. �ل �ان أي مرض �عت�� مالر�ا.. و�الطبع اف��

��
� تراها ناجمة عن هذا المرض.. ال�واب�س ال��
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[←4]
.. المراد هنا أنها موشكة ع� ها اإلغ��ق مدخل العالم السف�� � اليونان كئ��ة الش�ل؛ لذا اعت��

فوهة ��
الموت..



6904



6905

ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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�لمه مهمة:
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


6907

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

          العدد رقم (61)
 

 

 

 

محا�� الشوارع
 

تأل�ف: چون ج��شان
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
� من ق�ل هنا.. مرة التقينا (چون ج��شام Grisham) مرت��
مع تحفته (صانع األمطار) ومـرة مع (العم�ل)، وتعد القصتان
مـن أ�ـ�� مـا �شـر فـي هـذە السلسلة فوزا ب�عجاب القارئ
ر القارئ أن (ج��شام) أد�ب أم���� مـال

�
واستحسانه.. نذك

� عالم المحاماة والقضا�ا، وهو بهذا �حذو حذو
للتخصص ��

ی أد�ب شه�� آخر هو (إيرل ستان�� جاردنر) صاحب (ب��
ماسون)..

� أرك�سـاس عـام 1955 ألب مزارع قطن، وقد
ولد ج��شام ��

� هذا الوقت
� عام 1967.. �� استقرت أ�ته جوار المس�سي��

تق���ا �دأ الشاب �قرأ بنهم، خاصة أعمال أد�ب أم���ا العظ�ـم
(شتاي�ب�ك Steinbeck)، و�ن لم �طمح لألدب قط، فقد �ان
�ول عظ�ما.. ذلك الطمـ�ح الذي � �عتقد أنه خلق ل�كـون العب ب��
تخ� عنـه فـي م�اراة عن�فـة جعلتـه �ـدرك قدراتـه �ـالض�ط. درس
المحاس�ة وتخ�ج عام 1977. التحق �مدرسة القانون عام

ة. 1981 ح�ث عمل �المحاماة لف��

ة تحكـى فـي المح�مة اضطر ذات مرة لسماع طفلة صغ��
قصة اعتداء تعرضت له.. هنـا خـطـر لـه أن يتخ�ل الوضع
� لو أن الفتاة �انت زنج�ة، ولـو أن االعتداء تم ع� �د

القانو��
مجموعـة مـن ال�لطج�ـة الب�ـض المتعص��ـن ذوي األعنـاق الحمـر
� دورا ال �أس �ـه؛ ألن

Red necks.. هنـا �لعب التعصب العر��
ا، وهذا فرصـة نجاة المجرم األب�ض عال�ة إذا �ان المحلفون ب�ض�
ما �دفع أ�ـا الطفـلـة لتنف�ذ العدالة ب�دە.. هكـذا ولدت قصة
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� لـم تـلـق اهتماما �ذكر، فلم يبع (وقت للقتل) عام 1987، وال��
منها إال ألف �سخة..

ل�نه �عدما قدمهـا للنا�� الوح�د الذي ق�لها، �دأ قصة ثان�ة
ة إ� الصف األول كة). وقد قفزت هذە القصة المث�� اسمها (ال��
�ات تها منه إحدى �� � أع� المب�عات، وعام 1991 اش��

��
� �ستمائة ألف دوالر.

اإلنتاج الس�نما��

كة) تحكـى عـن مـحـام شـاب يتعلـم الـدرس �الط��قة (ال��
� تمنحها الصع�ة: ال أحـد �قـدم ش�ئا مجانا، وكـل هـذە المزا�ا ال��
FBI الـ � � ورطة مخ�فة ب��

ى تضعه �� كة المحاماة ال��� إ�اە ��
والماف�ا الغاض�ة.. برغم أن الف�لم الذي قدمه (توم كروز) نجـح
� هذا النجـاح، و�التا�� راجت روا�ـة

جـدا فـإن الروا�ة س�قته ��
(وقت للقتل) ورآها النقاد للمرة األو�..

�
�دأ ج��شام �قدم عمال واحدا تق���ا �ل عام، وت�ـدت ��

أعماله ثقافته القانون�ة مع فهمه للجنـوب األم���� وعالم
� الذي قدم لنا من ق�ل أدي�ا عظ�ما هو (مارك ت��ن).. المس�سي��

قدم �عد هذا (العم�ل) و(الغرفة) و(المحلف الهارب)
�ك) و(محا�� الشوارع) و(ملف و(صانع األمطار) و(ال��

ال�جعـة) و(الشهادة) و(مقاعد الشمس)..
�ول الـذي لـم ي�سـه قط. � ة ت�ت�� لعـالم الب�� القصـة األخ��
� (صانع األمطار) � هذە السلسلة قص��

و�ذكـر القـارئ أننا قدمنا ��
و(العم�ل).

هناك ت�مة محب�ة لـ (ج��شام) �� ال�طـل الفرد الوح�د
�ات الضع�ف الذي يواجه ك�انا ضخما مرع�ا.. الماف�ا أو ��
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� أو االستخ�ارات المرك��ة.. المحامـاة العمالقـة أو شـر�ات التـأم��
حجم روا�اته ضخم مما يروق للقارئ األم���� الذي ال ينظر

ة الحجم.. �جد�ة لروا�ـة صغ��

� ال�سعي��ات)،
نال ج��شام لقب (أفضل ال�تاب مب�عا ��

و�ل عنوان جد�د له هو ف�لم جاهز للتص��ر، و�عت�� حال�ا أ���
�ة �عـد (س��فن كنج).. � ال�تـاب شعب�ة لدى قارئ اإلنجل��

�
� و�� � أ��� من ب�ت جوار المس�سي��

�ع�ش ج��شام ��
أ�سفورد وفرجي��ا، ولد�ه ابنان.. امتاز أد�ه �أنه يتحا�� الج�س
والعنـف وال�ـذاءات، وهـو لـم �ـخـف للحظـة صدمتـه مـن كـل هـذە

األش�اء التـي �قحمهـا كـتـاب الس�نار�و ع� قصصه..

د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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واحد
دخل الرجل ذو الحذاء المطا�� ط��ل العنق المصعد
� ال�دا�ة.. برغـم هـذا شممت رائحـة التبغ

� لم أرە �� ، ل��� �
خل��

� الشارع �ـال صـابون. كنا وح�دين
والخمر الرخ�صة والح�اة ��

ب�نما المصعد �صعد ألع�، و�ذ نظرت ألسفل رأ�ت الحذاءين..
.. معطف مطر يتد� ح�� ركب��ه، � �ن م�سخ�� أسـودين كب��
وتحتـه ط�قـات مـن ث�ـاب م�سخة جعلته ي�دو أقـرب لل�دانة.
� شـتاء واشنطن �ل�س

ل�نها ل�ست �دانـة فرط التغذ�ة، ف��
الناس الذين ال ب�ت لهم �ل ما �مل�ون.

� العمر، وقد شاب نصف شعرە ولحيته
�ان أسود متقدما ��

� وهو فهو لم �قصهما أو �غسلهما منذ أعوام. كـان يتجاهل��
ينظر أمامه ع�� نظارة شمس سم�كة ح�� �ساءلت عن س�ب

اهتما�� �ه.

لم �كن ي�ت�� هنا. ل�ست هذە بنايته وال مصعدە.. �ل
� هذە �عملون �الساعة ك�� �� �

� الطوابق الثمان�ة ��
�� � المحام��

و�تقاضون أجورا مـا زلت أراها فادحة �عد س�عة أعوام. مجرد
� وسط

د.. هذا �حدث ط�لة الوقت �� م�سكع جاء من ال��
واشنطن.

� الطابق السادس توقفنا، وللمرة األو� الحظت أنه لم
��

�طلب رقم أي طابق.. لقد �ان �قت�� أثرى.. خرجـت م�عا فما
) ح�� � كة (در�ـك وسـ���� إن مش�ت ع�� البهو الرخا�� الفاخر ل��

. � المصعد ال ينظر ��
اختلست نظـرة للخلـف ألراە ما زال ��
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حي�نـي مـدام (د�في�ه) موظفة االستق�ال �ط��قتهـا الموح�ة
�االزدراء، فقلت لها:

� المصعد.. - راق��

- لمه؟

� األمن ور�ما �عـض - م�سكع.. ر�ما وجب أن تطل��
المطهرات..

، و�س�ت الرجل ذا �
� ع� كت��

وابتعدت واضعا معط��
.. لدي مقا�الت ال ت�ت�� ط�لة الع�، وكنت الحذاء المطا��
� عندما سمعت

�� ) سكرت�� ع� وشك أن أقـول شـيئا لـ (بو��
الطلقة األو�.

�
�انت مدام (د�في�ه) تقف خلف مكتبهـا متصل�ة تحـدق ��

ماسورة ط��لة لمسدس �حملـه صد�قنـا م�سكع الشارع. كنت
أول من دنا منها لذا صوب المسدس �ل�اقة نحوي فتصل�ت

�دوري.

كنت قد رأ�ـت مـا �كـفـى مـن أفالم ألعرف مـا �جـب عمله؛
لذا قلت وأنا أرفع �دي:

- ال تطلق النار..
� هدوء:

غمغم ��
- اخرس..

: �
فجأة �خ أحدهم من خل��

- إن معه مسدسا�
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� لألبواب
� الخلف�ة.. و�ذ جرى رفا��

ثم تالشت األصوات ��
الخلف�ـة كـاد �عضهـم يثـب مـن النوافذ. عـن �ساري يوجد �اب
� � عمالق �قود لقاعة اجتماعات فيها اآلن ثمان�ة محام�� خش��

هم � ال �خافون ش�ئا.. �ان أ��� .. ثمان�ة محام�� �
مـن قسـم التقا��

)، ما إن فتح ال�اب صائحا: صال�ة طور��ـدا عدوان�ا اسمه (راف��

- ماذا �حق الجح�م؟
:( ح�� اتجهت ماسورة المسدس نحوە.. صاح (راف��

- دع هذا المسدس...

ق السقف خالل جـزء من الثان�ة انطلقت طلقة أخرى تخ��
) فجعلتـه �ـدرك أنـه فـان.. فوق رأس (رافـ��

أشار �� الرجل فدخلت قاعة االجتماعات، و�انت مـدام
(د�في�ه) ترتجف وقد مزقها الرعب.

� الـهـواء ��
� ورفع المسدس ��

أغلق الم�سكع ال�اب خل��
� من إ�داء إعجابهم �ه.. �انت رائحة ال�ارود يتمكن �ل المحام��

أقوى من رائحة حامل المسدس..
قـال الرجـل وهـو �ستعمل مسدسـه كحجـة إقناع ق��ة:

- قفوا أمام الجدار..
، وقال: ثم وضعه جوار رأ��

- أغلق األبواب..

وكذا فعلت
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، ولم ت�در �لمة منـي وأنا � لم ت�در �لمة عن ثمان�ة المحام��
أنفذ األمر ثم التفت له.. لس�ب ما تذكرت جرائم إطـالق
� ساعة الغداء

�د، عندما �عود موظف �� � مكتب ال��
الرصاص ��

ل�طلق الرصاص ع� خمسة ع�� من زمالئه.. تذكرت المذابح
� هذە الحوادث

� مطاعم الوج�ات ال��عة.. �ل من ماتوا ��
��

.. ب�نما نحن حفنة من � � صالح�� �انوا أطفاال أو مواطن��
� � المحام��

� جـوار الحائط ثم ب�شارات من مسدسه أوقف المحام��
.. ماذا ي��د؟ لم أر عي��ه �س�ب نظـارات الشمس ل�نه التفت ��
.. ن�ع معطفه و�عنا�ـة وضعه ع� المنضدة.. ثم � �ان يرى عي��
اء سم�كة.. سم�كة ة صوف�ة خ�� ن�ع الط�قة الثان�ة.. سـ��
لس�ب واضح هو أن هناك حول خ�ە حزمة من عصـي حمـر..

� غ�� المدر�ة أن هذا دينام�ت. وأدركت عي��

� الملونـة مـن و�لـى أصابع هناك أسالك تجـرى �الس�اجي��
ء. �

� ب�ث��ت �ل ��
�ط (شكرتون) ف�� الدينام�ت، ب�نما قام ��

- أرجو�م الهدوء..

قالها �لهجة األستاذ الص�ـور.. وقد جعلنـي هـدوءە أفقد
� جي�ه فأخ�ج مطواة وحزمـة ح�ال.. ثم نظر

.. مد �دە �� � أعصا��
للوجوە المذعورة، وقال:

- ال أر�د أن أؤذى أحدا..

�ان من الجم�ل أن �سمع هذا ل�ـن مـن العس�� أن تأخذە
. �جد�ة.. هنا عاد المسدس ��

- أنت.. ار�طهم..



6915

.. تقدم نحو الرجل وقال: ) قد ا�ت�� �ان (راف��

. ماذا ت��د �الض�ط؟ � - اسمع �ا صاح��

انطلقت الرصاصة الثالثة فوق رأسه.. �دت كطلقة مدفع
� م�ان ما من البهو �خت إحداهن..

و��
قال الم�سكع:

..( � � �ـ (صاح��
- ال تناد��

) من القاموس.. � وع� الفور تم اس��عاد لفظة (صاح��
� �ت تق���ا زع�م الرهائن: وسألته شاعرا �أن��

- �م أناد�ك؟  
..( � �ـ (مس��

- ناد��

وناسب الجميع هـذا اللقب.. هنا دق جرس الهاتف فرفع
السماعة ب�دە ال��ى ب�نمـا ال�م�� تصوب المسدس نحو
) ل�كون ك�ش نا (راف�� ). لو أن لنـا حـق االنتخاب الخ�� (راف��

الفداء األول.

:(1) ( قال (مس��
- نعم..

� �أن أحكـم ق�دهم.
� الح�ل وأمر�� ثم وضع السماعة وناول��

�ح�ث ترت�ط معاصمهم.. فعلت ذلك وأنا أحاول جهدي أال
� الذ�ـن أقودهـم إلـى نهايتهم.. حاولت أن أ���

أنظر لوجـوە زمال��
الق�د مرخ�ا قدر اإلم�ان..
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�ان (ماالمود) ي�نفس �صع��ة، و�عرق �غزارة، فقد �ان
نا سنا وقـد مـر عامـان منـذ ن��تـه القلب�ة األو�.. نظرت لـ أ���
� هـذە المجمـوعـة.. كـان مـن

�� �
� الوح�د الحق���

(نو�سو) صد���
� د�س).. زواجـه نـاجح

� 32 عاما وزوجتانـا مـن (برو�� نفس س��
�
� يوشك ع� االنتهاء.. تالقـت عينـانـا وفكـر كـل منا �� ب�نمـا زوا��

� لم أنجب.. أطفاله.. كنت سع�د الحظ ألن��

) أن أسدل الستائر دوت ال��نة األو� فطلب م�� (مس��
طة خال�ة ع� النوافذ.. نظرت لساحة االنتظار فرأ�ت س�ارة ��

� البنا�ة فعً�.
طييها �� فتحت أبوابها، فال�د أن ��

☆ ☆ ☆

) لديها � كة (در�ك وس���� حسب آخر إحصاء، ال�د أن ��
� � البنا�ة ال��

� واشنطن ��
800 محـام حــول العالم، ونصفهم ��

..( يهددها (مس��

ە أن الرجل مسلح و�حمل � أن أتصل �ال��س وأخ�� طلب م��
دستة من أصابع الدينام�ت. اتصلت �ـ (رودلف) مدير قس��

ونقلت له الرسالة وأضفت:
- أرجو أن تنفذ ما �طل�ه..

- وما الذي �طل�ه؟
- ال أعرف..

) �المسدس لت�ت�� المحادثة. ثم راح �ع�ث هنا ل�ح (مس��
�سلك أحمر من األسالك المح�طة �خ�ە:

ء. �
� أن أجذ�ه و��ت�� كـل ��

- هذا السلك األحمر.. �ك��
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سألته:

- لم تفعل ذلك؟

- ال أر�د.. ل�ن لم ال أفعله؟

دهشت من ط��قة أدائه الرت��ـة المنهج�ـة.. كـل مقطع
�ح�� بنفس المعاملـة.. إنـه حال�ا م�سكع ل�ـن ال�د أنه رأى أ�اما

أفضل.

ة �انت الواحـدة والثلث فأنـا مـحـام أع�ـش �السـاعة ومرت ف��
ة دق�قة.. لم أصدق صمت محطمة لألعصاب مدتها أر�ــع ع��
أننا سنموت. ال ي�دو �� أن هناك دافعا أو س��ا لقتلنا.. أعرف
� �قينا أن أحدنا لم �لقه مـن ق�ل.. هذە �الض�ط �� المذ�حة ال��

ة القادمة، ثم ي�دأ ال�عض � الف��
س�ستو� ع� اهتمـام اإلعالم ��

� تأل�ف نكت المحا�� الم�ـت.. �ان بوس�� أن أرى عنـاو�ن
��

� عجزت عن تصديق أن هذا س�حدث فعً�. الصحف، ل���
:( � (مس�� فجأة سأل��

� الغداء؟
- ماذا تناولت ��

- تناولت دجاجا مش��ا..

- وحدك؟
- �ال.. �ان م�� صديق..

- و�م �لفت�ما هذە الوج�ة؟
- ثالثون دوالرا..

لم �حب هذا.. هز رأسه، وقال:
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- ثالثون دوالرا؟ لفردين؟

� الثمان�ة، ودعـوت اللـه أن �كذبوا لو أنه ثم نظر إ� المحام��
� هذە المجموعة، وثالثون

سألهم.. هناك (كروش) ممتازة ��
دوالرا ال تكفيهم فاتحا للشه�ة..

- هل تعرف ما أ�لته أنا؟
- ال..

�
.. حساء مجا�� � � أحد المال��

- أ�لت حساء ومقرمشات ��
� � أن ظفرت �ه.. �مكنك أن تطعم مائة من أمثا�� بثالث��

���
دوالرا.. هل تعرف هذا؟

. � � جد�ـة كـأ�� ت�ينـت فـجـأة حجـم خطيئ��
هززت رأ�� ��

ل�ح �مسدسه، وقال:
- اجمع �ل المحافظ والساعات والمجوهرات..

- هل �� أن أسأل لماذا؟
- ال..

� ع� المنضدة ثم رحت � وساع�� هكذا وضعت حافظ��
� أن أتصل برئ��� ثان�ـة فرد .. طلب م�� �

� جيوب رفا��
أف�ش ��

� مكت�ه
� أن أتخ�ل قـائد (السوات) �قف �� (رودلف) فورا.. �مكن��

اآلن..

ة ألضعها خارج �ان الرجل ي��د أن أحمل حقي�ة سوداء كب��
، وهذا ما طلبتـه من �

القاعة ثم أعود وأغلق ال�اب خل��
� مـن جد�د: (رودلف).. ونفذت ما قاله ثم عدت له.. سأل��
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؟ �
- �م من المال كس�ت العام الما��

� ارت�اك:
قلت ��

� أتذكر.. - انتظر.. دع��
- ال تكذب�

ون ألفا... - مائة وع��
�دا أن هذا لم يرق له �دورە، فعاد �سأل:

؟ - و�م أنفقت منه ع� أعمال الخ��
.. � تتو� شئون اإلنفـاق والفوات�� � أتذكر.. زوج�� - آە.. دع��

��ة الدخل الخاصة ��م؟ - ومن �دفع ��

ائب الخاصة بنا - هذا تتوالە إدارة ال��

� هذە البنا�ة؟
- هل �� ��

- نعم..
ائـب لـكـل شخص هنا.. � �ـهـم.. أر�د سجل ال�� - إذن أوصل��

� أنهما يوش�ان ع� � وجه اثن��
نظرت لوجوههم، ورأ�ت ��

قول: هلم أطلق الرصاص علينا فهذا أفضل..

، ) صوب المسدس ع� رأ�� � ترددت ألن (مس�� ال�د أن��
وصاح:

- افعل ذلك اآلن�
ددا، ح�� �خت ف�ه: اتصلت �ـ (رودلف) الذي �دا م��
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ائـب آخر عام - افعل ذلك اآلن..�.. أرسلها �� �الفا�س.. ��
فحسب..

� أن � الركن �انتظار األرقام، خائف��
ورحنا نراقب آلة الفا�س ��

) لو تأخر وصـول نـمـوذج 1040 الخاص �قتلنـا (مس��
ائب.. �ال��

☆ ☆ ☆
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اثـنـــان
) قد قام بتعي�نـي كـكـاتب حسـا�ات للمجموعة، �ما أن (مس��
جلست ح�ث أشار �� �المسدس وأمسكت �الفا�سات.. �ان
� وظهرهم للجدار اآلن وقد �دا � قد وقفـوا مـدة ساعت��

رفا��
عليهم اإلرهاق والتعاسة..

:( � (مس�� سأل��

- أنت أوال.. ما اسمك؟
� أدب:

أج�ت ��
-  ما��ل بروك..

؟ �
- �م من المال كس�ت العام الما��

ائب.. ون ألفا ق�ل ال�� - قلت لك.. مائة وع��

؟ - و�م أنفقت منه ع� أعمال الخ��

ائب كنت واثقـا مـن قدرتـي علـى ال�ـذب.. لسـت محـاسـب ��
) حصلت ع� 31 ألف دوالر � (�ل�� ل�ن بوس�� خداعه.. زوج��
كطب��ة جراحة مق�مة؛ لذا �دا دخلنا ال��� عال�ا.. و�عد دفع
�
) و��جار الشقة الجم�لة �� ائب ومصار�ف دراسة (�ل�� ال��
�
� الشهر اس�ثمرنا 21 ألف دوالر ��

(جورجتاون) 2400 دوالر ��
ك.. حساب مش��

.. وكنت أتخ�ل رجـال (السوات) � ص��
) ي�تظر �� �ان (مس��

يزحفون هنا وهناك و��سلقون األشجار، و�فعلون �ل األمور
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� جمجمته
� الس�نما.. ومهمتهم وضع رصاصـة ��

� نراها �� ال��
ء.. �

و�رغم هذا ال ي�دو أنه مهتم ألي ��
لقد تأهب للموت واس�سلم لقدرە.. وهذا ال ينطبق علينا.

قلت له:

� لهيئـة (الط��ق عت �ألف دوالر لجامعة (ي�ل) وألف�� - ت��
المتحد) المحل�ة..

- �م دفعت للفقراء؟
.. - (الط��ق المتحد) تتخذ ما تراە مناس�ا ألعمـال الخ��
ائب.. �الطبع أ��� هذا الم�لغ ودفعت 25 ألف دوالر ك��

�ذهب للخدمات الطب�ة واألطفال معدومـي األهل�ة.

- وهل فعلت هذا عن ط�ب خاطر؟
- لم أشك..

ط�عا كنت أ�ذب.

- هل شعرت �الج�ع من ق�ل؟

� هللا �ـرد �ليغ، لذا �ان �حب اإلجا�ات ال�س�طة ولم يرزق��
قلت:

- ال..

� الجل�د؟ أنـت تكسب ال�ث�� ل�ـن جشعك
- هل نمت ��

� الشارع.
� �عض الفكة �� �منعك من أن تعطي��

� اآلخ��ن:
ول�ح �المسدس ��



6923

� وأنا أ�سول.. تنفقـون ع� قهوت�م - أنتم جم�عا.. تتجاهلون��
. أ��� مما أنفقه ع� طعا��

هم نظرت إ� هؤالء األوغاد فلم �كن منظرهـم محب�ـا.. أ���
� الخارج.. لقـد

ينظر لقدم�ه.. وتخ�لت ما �دبرە (السوات) اآلن ��
) وصـالت الـهـاتف.. ال ي��د ال�الم مع أحد وال نـ�ع (مس��

� هذە القاعة..
المفاوضة.. إن جمهورە الوح�د هنا ��

؟ - َمن ِمن هؤالء �كسب أ���

قل�ت األوراق ح�� وجدت أوراق (ماالمود).. �انت المرة
� يتاح �� فيهـا إدراك الحجـم الحق�قـي لنجاح هذا األو� ال��
� ألف � ذلك سعادة.. كـان �كسب خمس��

� لم أجد �� الزم�ل، ل���
� نحلم بها � الشهر مـن الشـركة، وم�افأته الثان��ة ال��

دوالر ��
جم�عا خمسمائة ألف..

- �م من هذا المال أعط�ت الفقراء والج�اع؟
قال (ماالمود):

� منحنـا ال�ث�� للفقراء ونحن سع�دان - ال أذكر.. ل��� وزوج��
بهذا.

) أن أدون كشفا �اسـم كـل واحـد وجوارە ما � (مس�� طلب م��
حصل عل�ه و�م أع� الفقراء.. استغرق هذا وقتا ال �أس �ه،

� قدرت أنه من الخ�� �� أال أتعجل.. ول���

لم يهدد �قتل رهينـة �ل ساعة، ولـم �طلـب إطـالق رفاقه من
� الواقع..

ء �� �
السجن.. ال ي��د أي ��
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� أن زم��� (�اري نو�سو) �كسب أحد ع�� ألفا أ��� ضا�ق��
.. سوف نناقش هذا ف�ما �عد. م��

.. اإلنفاق العام ١٢٠ ألفا.. � - المجم�ع حوا�� ثالثة مالي��
� غ�ظ:

قال ��

- ال أر�د معرفة اإلنفاق العام.. المـال الـذي تنفقونـه أنتم
ا والمحافل اليهود�ة واألند�ة.. أر�د األث��اء الب�ض ع� األوركس��
� هذە المدينة ب�نما

معرفة �م أنفقتم ع� الطعام للج�اع.. ��
� ينام أطفال ج�اع ��خون و��كون من تحققون المالي��

السغب.. �م �فتم عليهم؟
.. إن.. - ل�س �ش�ل م�ا��

؟ وماذا عن الع�ادات الشعب�ة � - اخرس� وماذا عن المال��
� لها األط�اء ل�عالجوا الفقراء مجانا؟

� �أ�� ال��

ء.. ر�ما أنظر لألوراق �
) �أنما بوس�� عمـل �� نظر �� (راف��

ثم أصيح:

عنا بنصف مليون دوالر للع�ادات - اللعنة� انظر� لقد ت��
الشعب�ة وحساء الفقراء�

�
) أذكـى مـمـا �ـ�ـدو، وأنـا ال أرغب �� ل�ن ل�س أنا.. إن (مسـ��

أن أموت رم�ا �الرصاص..
� نحو النافذة ونظر إ� الخارج، ثم قال �ال م�االة:

م��
� �ل م�ان، وس�ارات إسعاف..

طة �� �� -
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ن) ثم ��� هذا �لـه وعـاد لنـا ليوجـه مسدسـه نـحـو (كولب��
و�سأله:

- �م أنفقت ع� الع�ادات؟
ء.. �

- ال ��

) لم �طلق قالها وأغمض عي��ه متأه�ا لل��اء.. ل�ن (مس��
عل�ه الرصاص �ل وجه المسدس نحـو (نـوزو) وسأله ذات
� واحدا تلو اآلخر مكررا ذات السؤال السـؤال.. مر ع� الواقف��

) �ما تمن�نا.. ل�نه لم �طلق الرصاص ع� (راف��
ء للفقـراء.. أنتـم أنـاس تعساء.. �

� وال �� - ثالثة مالي��
☆ ☆ ☆

� أن أتصل برئ��� وأطلب
عند الع� قال إنه جائع.. أمر��

� الحساء
حساء من إرسال�ة الميثودست، فهم �ضعون ��

� المطاعم..
، والخ�ـز ل�س تالفا ك�ـا�� اوات أ��� خ��

�ساءل (رودلف) ع�� مك�� الصوت:

- هل المطاعم المجان�ة تقوم بتوص�ل الطل�ات؟
ة.. � لع��

- فقط افعل هذا �ا (رودلف).. هـات مـا �ك��

طة �دخلون � �ال�� � محاط�� � المتأنق�� وتخ�لت المحام��
� ع� سلطان�ات مطعم اإلرسال�ة وسط الفقراء المنكب��

� ز�ادة. ة طل�ات.. خ�� الحساء.. ع��

سمعنا صوت الهل�ك���� من جد�د.. ما ن�ع االقتحام الذي
؟ ر�ما �� هنا إلخالء �خططون له والذي يتضمن هل�ك����
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الجر�..
ة ثم صاح: ظل (أمس��د) يتلوى لف��

.. ل�ن ال�د �� من أن.. من أن أذهب معذرة �ا مس��
للتوال�ت.

- توال�ت؟ ما هو التوال�ت؟
.. - أر�د أن أت�ـول �ا س�دي.. ال أستطيع ال�قـاء أ���

� ركن
) حوله ح�� وجد مزه��ة من الخزف �� نظر (مس��

� �أن أفك ق�د (أمس��د) ثـم نـ�ع األزهار منها،
الغرفة، فأمر��

وقال:
- التوال�ت هناك..

�
هكذا أدار (أمس��د) ظهرە لنا وتبول ب�نما نحن ننظر ��

) أن أحمل المنضدة أنـا و(أمس��د) � (مس��
األرض.. ثم أمر��

� �الجلوس القرفصاء عليها.. لنضعها جوار النافذة وأمر المحام��
لم أعرف الس�ب.. ل�نـى قـدرت أنـه ي��د أن �صنعوا �أجسادهم
ستارا ضد القناصة.. أعتقد أنه رأى �عضهم ع� سطح البنا�ة

المقا�لة وهذا ما عرفته ف�ما �عد.

، ألنه ا�ت�� �الجلوس � الشارع تعلم الص��
ال�د أن الح�اة ��

والتحديق فينا من خلف ع��ناته السود..
فجأة قال:

� طردهم
- أنتم ال تتجاهلون الفقراء فقط.. �ـل �ساعدون ��

� الشوارع..
من بيوتهم و�لقائهم ��
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ء �شته�ه. �
.. �مكنه أن يتهمنا �أي �� � هززنا رأسنا موافق��

) أن أنذر ا فدق ال�اب.. قال �� (مس�� جاء الطعام أخ��
طة أنه س�قتل واحدا منا لو رأى أي شخص خارج الغرفة، ال��

حت هذا لـ (رودلف).. وقد ��
) أمر (أمس��د) �ـأن �فتـح ال�ـاب ب�طء.. ثم إن (مس��

ة.. رأ�ت أر�عة انفتح ال�اب ورأ�ت الطعام ع� ع��ـة صغ��
.. �ساءلنا عما إذا �ان � ة من الحساء وك�سـا مليئـا �الخ�� أوع�ة كب��

ب، ل�ننا لم نعرف اإلجا�ة قط. ء ُ��� �
هناك ��

� الهواء..
لقد دوت طلقة ��

طة يتوارى خلف خـوان جـوار مكتـب مدام �ان قناص ��
(دفي�ه) وقد ظفر �مجال التص��ب الواضح الذي أرادە.. حينمـا
) ل��ــع ثان�ة انحنـى (أمس��د) ل�أخذ الحساء ظـهـر رأس (مس��

فأطارە القناص..

) ع� األرض �ـال �لمـة.. وسـرعان ما تغ� سقط (مس��
� أص�ت و�خت.. ووثب س�عة وجهـي �ـالدم.. حس�ت��
قة.. � من ع� المنضدة وهـم �عـوون ��الب مح�� المحام��
� أنتظر انفجـار الدينام�ت.. رفعت رأ�� وسقطت ع� ركب��

) آلخـر مـرة ع� السجادة الثمينة و�داە إ� جوارە، فرأ�ت (مس��
� ع� �ل�غ السلك األحمر. غ�� قادرت��

سة فجأة امتألت الردهة �فت�ة (السـوات) �خوذاتهـم ال��
وواق�ات الرصاص.. حملونا إ� المصاعد..

: �
سألو��
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- هل أص�ت؟

� طب�ب
�� لم أعرف.. �ان رأ�� مغ� �الدم وسائل ل�ج، أخ��

. ف�ما �عد أنه السائل النخا�� الشو��
☆ ☆ ☆
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ثالثة
� الطابق األول �انت الزوجات واألصدقاء ي�تظرون.. دوت

��
�خات الف�ح إذ رأونا..

� القبو..
�وم �� � � إ� الجمـان��

وكنت مغ� �الدم لذا أخذو��
� لـم �كن �ستعمله كتنا تمل�ه ل�ن أحدا من المحام�� �انت ��
ألننا مشغولون جدا، ومن المؤكد أن من �ستعمله س��لف

�الم��د من العمل..

، فأقنعتهم أن � � األط�اء الذين ل�ست ب�نهم زوج��
حا���

خوا.. ما أردتـه فعً� �ان حماما.. هذا الدم ل�س د�.. هكذا اس��
)؟ لقد ظللت تحت تهد�د السالح ست ساعات أين (�ل��

ء؟ � � معلقة، ل�نها ال تقدر ع� الم��
وح�ا��

�ان الحمام دافئا ط��ً�، وغسلت شعري عدة مرات ثم
� �عد وقفت وتركت قطرات الماء تنحدر دهرا.. عدت لمكت��
( � (بو��

�� � فجـاءت سكرت�� �وم ب��ا�� � اس��دال ث�اب جمـان��
: � � عي�يها.. كنت �حاجـة لرؤ�ة هذا فعال.. وسألت��

والدم�ع ��

؟ - هل أنت �خ��
- أعتقد هذا..

، وقال: � � الردهة فاحتضن��
� (رودلف) �� قا�ل��

- أهنئك.
� حققت إنجازا. �أن��

ا.. - ال أحد ي�تظر منك عمً� غد�
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: �
) و�� تضع المعطف ع� كت�� قالت (بو��

- هناك صحفيون �الخارج.

نعم.. صحفيون� و�ا لها من قصة لإلعالم� ل�ن لم تعد
هناك قصة.. لو أن األمور سارت �ما توقعنا لدوت طلقة ثم
�
انفجـار وتتطاير األذرع والس�قان من النوافذ مع ال�ث ال�� ��

ة التاسعة. ���
- سوف أوصلك للب�ت..

� �ما �جب أن أعمله..
�� � �شدة أن أجد من �خ��

���

� الركن أرقب
.. ووقفت �� � �ان هواء الل�ل �اردا عذ�ا آلم رئ��

( .. س�ارة إسعاف تقف �انتظار جثة (مس�� ك الدائر أما�� الس��
�ال شك..

� � أنا �� أنا ��
� وصل�ت صالة شكر. أغمضت عي��
☆ ☆ ☆

:( ا.. قلت لـ (بو�� � الس�ارة ت�لمت أخ��
��

- لم �كن ينوى قتلنا.
، فقالت: �

) لسماع صو�� �ت (بو��

- وماذا �ان �فعله إذن؟
- ال أعرف..

- وماذا طلب؟
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- لم �قل قط.. من الغ��ب أن تدر�� أننـا قض�نا عدة ساعات
.. ن��ادل النظرات ال أ���

طة ط�عا.. - أنت ال تلوم رجال ال��
� �أن أ�تب لهم خطا�ات شكر. - ال.. ذك����

� (جورج تاون) وقد ترجلت من الس�ارة شا�را
�� � �انت شق��

) لم تعد �عد. ).. ورفعت رأ�� للنوافذ فأدركت أن (�ل�� (بو��

) �عد أسب�ع من انتقا�� إ� واشنطن.. كنـت قـد قا�لت (�ل��
كة غن�ة ووظ�فـة ممتازة.. قض�ت عا�� � (ي�ل).. ��

تخرجت ��
ة ساعة يوم�ا ستة أ�ام أسبوع�ا، وكنت األول أعمل خمس ع��

) يوم األحد.. أقا�ل (�ل��
خطر لنا أنه لو تزوجنا لوجدنا وقتا أفضل معا.. وتم الزواج..
� األسب�ع.. �دأت تمل �عدي

� ساعة �� ثم عدت ألعمل �سع��
� العمل شح�حة والم�اف�ت عال�ـة

عنهـا وال ألومها، ل�ن الفرص ��
� العام.. الفوات�� أهم من الزوجات السع�دات..

قـد ت�لغ مليونا ��
الطالق شائع جدا عندنا..

) ذروة تعاستها و�دأت ت�شاجر.. �عد عام �لغت (�ل��

( كة.. قررت (�ل�� � ال��
ا�د �� � � ت�� العمل يزداد صع��ة.. فرص��

� � النها�ة �ت أنا و�� مدم��
� مدرسة الطـب.. ��

أن تدرس ��
عمـل.. كففنا عن الشجار و�نا ال نرى �عضنا.. لحسن الحظ

أننا لم ننجب..

) ألول مرة � أر�د (�ل�� إذ دخلت الشقة المظلمة شعرت �أن��
منذ أعوام.. أنت تواجه الموت فتحتاج إ� أن تح�� عنه.. أن
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وك أنهم يهتمون.. �حتاج لك أحد.. أن �خ��
�عد قل�ل سمعتها ع� ال�اب.. فتحته وصاحت:

- ما��ل..
: �

� �اهتمام حق��� ثم سألت��

؟ - هل أنت �خ��

.. أين كنت؟ - �خ��
.. � المس�ش��

�� -
- �الطبع.. �ان يو�� س�ئا..

ء.. �
- أعرف �ل ��

- إذن أين كنت �حق الجح�م؟
.. � المس�ش��

�� -

� ق�ضـة مجنـون لمـدة سـت سـاعـات
- آە.. �سع رهائن ��

.. �ـا لـي مـن شخص فظ� � المس�ش��
وأنـت ��

ود: جلست جواري ع� األر�كة، وقالت ب��

، � المس�ش��
ء.. أرغمـونـا علـى ال�قـاء �� � - لم أستطع الم��

فقـد سمعنا عن موض�ع الرهائن.. �ان هناك احتمال أن تحـدث
إصا�ـات.. هـذا وضـع إج�ـاري.. ومـا كـان بوس�� أن أسـاعدك لـو

جـئـت مكت�ك..

� ش�ه
اب.. ثم جلست جواري �� ذه�ت للمطبخ وعادت ���

� �دء
الظالم.. ألننا لم نكن نمارس االتصـال فقد وجدنـا صع��ة ��
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المحادثة..

� ال�الم عن ذلك؟
- هل ترغب ��

- ال. ل�س اآلن..

�الفعل لم أ�ن أرغب.. لقد �دأت الحبوب المهدئـة التـي
) وك�ف �ان هادئا برغم أنه � (مس��

أعطونيها تعمل.. فكرت ��
�حمل مسدسا و�طوق خ�ە �الدينام�ت..

لم �كن �ضا�قه الصمت..
الصمت هو ما أر�د وغدا أت�لم..

☆ ☆ ☆
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أر�عـة
� الرا�عة من ص�اح اليوم التا�� وأنـا أشـم رائحة

صحوت ��
� الذعر ).. أصاب�� ذلك السائل الذي سال ع� أن�� من مخ (مس��
) �انت � األر�كة ح�� سمعت من يتحرك.. (�ل��

وانتفضت ��
غاف�ة ع� المقعد �جواري..

� نعومة:
قالت ��

ء تمام.. مجرد �ابوس.. �
- �ل ��

- هال جل�ت �� �عض الماء؟

ذه�ت إ� المطبخ.. وجلسنا نت�لـم نـحـو سـاعة.. حك�ت لها
� األعوام

� ان��اە.. لـم نـكـن نت�لم تق���ا ��
�� �

ء وظلت تص�� �
�ل ��

ة.. األخ��

� السا�عة؛ لذا طهونا اإلفطـار معا
�انت تقوم �المرور ��

.. أخ�ـار السادسة � المطبخ أمـام التلف��ون الصغ��
وتناولناە ��

) �ان اسمه (د�فون ص�احا تح� عـن درامـا الرهـائن. (مس��
� في�نـام لـه

.. مـحـارب سابق �� � � الخامسة واألر�ع��
هاردي).. ��

ة.. ال أ�ة.. ال يوجد حافز واضح.. صح�فـة سوابق صغ��

ة الج��ة اير، وقد توقعت ال��� � ع�� من ف��
� الثا��

كنا ��
( � (�ل�� � دق�قـة قـادت�� � السادسة وأر�ع��

سقوط ثل�ج ع�ا.. ��
�
�س�ارتها إ� المكتـب، ولـم أندهش عندما وجدت س�ار��

(الل�ساس) تقف وسط العد�د من الس�ارات، فساحة االنتظار
� المكتب..

ال تخلو أ�ـدا. لدينا أناس ينامون ��
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، واتجهت إ� � دخلت البنا�ة فحي�ت ضا��� األمن الجالس��
) أمس.. لماذا أحد المصاعد.. ذلك الذي استقللته مع (مس��
�
كتنا �الذات؟ لماذا أنـا �ـالذات؟ ك�ف اجتاز موظ�� اختار ��

األمن؟ لماذا الطابق السادس؟

ثم لماذا فعل ذلك؟ هل ر�ط نفسه �الدينام�ت لمجرد أن
� األث��اء ع� �خلـهـم؟ كـان بوسعه أن �جد �لـوم �عض المحام��

اهة.. قوما أغ�� وأ��� ��
توقف المصعد فخرجت منه...

ء.. حتـى السجادة �
فتحت �اب قاعة االجتماعات.. ال أثر ل��

) قد تم اس��دالها بواحـدة أفضل.. وقـد � مات فوقهـا (مس�� ال��
�
تـم دهـان الجـدران �ط�قـة طـالء طازجة.. ح�� ثقب الرصاصة ��

. السقف اخت��
لقد أنفقوا ماً� ل�لة أمس ح�� �ص�� الحادث �أنه لـم �كن..
وماذا كنت أتوقع؟ نص�ا تذ�ار�ا؟ كومـة ورود جلبها زمالء

؟ � ) من الم�سكع�� (مس��
� �سخة من (واشنطن بوست) ففتحتها.. وجدت ع� مكت��
عرفت من المقال المكتـوب عن الحادث �عض أش�اء..
الدينام�ت لم �كن كذلك.. كـان ع� مك�سة تـم طالؤها

وقطعها لت�دو �الدينام�ت.. المسدس م�وق.

� المعلومات مصدرها من �د� (موردخاي ج��ن) وهـو
�ا��

� الشارع 14 قرب
�� Law clinic محـام مـن الع�ادة القانون�ة

� مشتل تعل��� ثم
) �عمـل كساع �� �ل).. كـان (مسـ�� (لوجـان سـ��

فصل من عمله �غرض تخف�ض اإلنفاق.. دخل السجن �ضعة
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� من
� الشارع.. طرد �ح�م قانو��

أشهر لل�قة ثم قذف ��
كة القانون مستودع كـان ينـام ف�ـه ل�س من الصعب معرفة ��

� واشنطن.
�ات �� � آالف ال�� � تتو� قضا�ا كهذە ب�� ال��

لم تعلق الصح�فة ع� الخ�� أ��� من هذا.. لو مات
ة جدا. حمدا � أن المحامون ال�سعة األث��اء ل�انت قصة مث��
� أطـالع الصح�فـة.. األمر ل�س كذلك.. أنا اآلن أجلس ع� مكت��

..( حة إ� جوار جثة (مس�� كـان ممكنـا أن أ�ـون فـي الم��
☆ ☆ ☆

) �عد قل�ل �اب�سامة ع��ضة وط�ـق من جاءت (بو��
� ال�سعة.. لو تغ�ب � الحق�قة جاء �ل المحام��

الحلوى.. ��
أحدهم ل�انت عالمة ع� الضعف..

ة كة حوا�� ع�� � ال��
جاءت م�المة من آرثر.. لدينا ��

� اسمه.. �ان (آرثر
(آرثرات) ل�نه الرجل الذي ال �حتاج لذكر �ا��

مه ونعجب �اء.. المدير التنف�ذي.. رجل نح�� جا�وب) ك�ـ�� ال��
�ه، وقد �لمتـه ثـالث مرات ال أ��� خالل س�عة أعوام..

� �طـل.. وقد طلب � ح�� شعرت �أن��
� ع� ر�اطة جأ��

هنأ��
�ط � العاشـرة.. ي��ـد أن �سجل إفادتنا ع� ��

أن �قا�ل الرهائن ��
ف�ديو..

- ولماذا؟
� وهو �قول: كـان صوتـه حـادا �المو� برغم أعوامـه الثمـان��

- نرى أنها فكرة طي�ة.. نعتقد أن أ�ته ستحاول مقاضاة
طة منا الدفاع عنهم.. طة.. ولسوف �طلب رجال ال�� رجال ال��
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حمدا �.. أين كنا سنكون من دون دعاو قضائ�ة؟

� لم رحت أحاول أن أعمل.. أما�� كومة من الملفـات.. ل���
� �مثل الح�اة ء.. لم �عد مكت�� �

أستطع.. لقد تغ�� �ل ��
والموت..

� حس�ت أن بوس�� أن أهز لقد رأ�ت الموت. ومن سذاج��
� العاد�ة.

� وأواصل ح�ا��
كت��

) إن لدي مهمة �جب � الرح�ل.. قلـت لـ (بو��
كنت راغ�ا ��

� �اجتماع (آرثر).. الق�ـام �ـهـا.. ذكرت��

ة أفكـر لو لم � وشغلت السخان وجلست ف��
استقللت س�ار��

ألحـق �االجتماع لتضـايق آرثر.. ال أحـد �ـفـوت اجتماعا مع آرثـر..
ال �أس.. هذە فرصـة نـادرة الرت�اب الحماقات.. فأنا تحت تأث��

الصدمة، وسوف �كون ع� آرثر أن �ق�ل هذا..
☆ ☆ ☆

� الجو والعاصفـة قادمـة.. مررت
�انت السحب تتأهب ��

�م�سول ع� قارعة الط��ق ف�ساءلت إن كـان �عرف (د�فون
هاردي)..

�ل) ح�� وجـدت الع�ـادة � نحو (لوجان س��
قدت س�ار��

� الشارع 14.. �انت بنا�ة من ثالثة طوابق ب��ت
القانون�ة ��

�القرم�د األحمر.. بنا�ة فكتور�ة رأت أ�اما أفضل.. كـان ال�اب
مفتوحا فمددت �دي للمق�ض ودلفت إ� عالم آخر..

�ان هذا مكتب محاماة، ل�نـه �ختلف عن الرخـام
).. �انت هناك أر�عة م�اتب � كة (در�ك وس���� �� �

�� � والماهوج��
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معدن�ـة عليهـا ملفات.. و�ان هناك رف مخصص للملفات �س�ند
إ� جـدار.. عمر الهواتـف وم�سقات ال�لمات يتجاوز ع��

سنوات..

سة تطبع ع� آلة �ات�ة �انت هناك امرأة (هس�ان�ة) (2) ��
: � سألت��

- هل ت��د ش�ئا؟

� مكت�نا
ة �� �ان هذا تحد�ا أ��� منه سؤاً�.. ولـو أن سكرت��

تعاملت هكذا لطردت. اسمها (صوف�ا مندوزا) �ما عرفت من
االسم ع� مكتبها.. سألتها عمن �د� (موردخاي ج��ن)..

� الخمس�ن�ات له لح�ة
�ان (ج��ن) رجً� أسود �دينا ��

� �صوت �الرعد: رماد�ة وع��نات مستديرة.. سأل��

- ك�ف أساعدك؟

- (د�فون هاردي)

ة، ثم أشـار �� إلـى مكت�ـه.. �ان نظر �� لوهلة، ثم للسكرت��
هذا المكتب غرفة ض�قة ت�ناثر فيها الملفات ع� األرض..

كة، وقلت: ناولته �طاقة ال��

- جئت �السالم.. لقد �ادت رصاصة مس�� (هاردي) تفتك
.. � ��

- هل كنت هناك؟

�
وأخذ شه�قا عم�قا وزال العبوس عن وجهـه.. دعا��
� � جي��

للجلوس ع� المقعد الوح�ـد، فجلست وأنـا أدس �ـدى ��
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.. أنا الذي �دأت فعلـّي أن أ�دأ ال�ـالم.. ل�نه هو الذي �
معط��

قال أوً�:
- أعتقد أن يومك �ان عص��ا..

� الج��دة لذا جئت..
- ل�س كيوم (هاردي).. قرأت اسمك ��
. � - لست متأ�دا مما هو مطلوب م��

فع قض�ـة؟ لـو كـان األمر كذلك - هل تعتقد أن أ�ته س��
فل��ما وجب أن أن�ف.

� أن أحدث �عض الضوضاء.. ال�د أن - ال أ�ة له.. �مكن��
�� الذي قتله �ان أب�ض.. ر�ما استطعت الحصول ع� ال��
� عن ال�سل�ة،

�عض المال من ال�لد�ة، ل�ن هذە ل�ست فكر��
� مـن مشا�ل.. واآلن هل هذا س�ب فا� �علم أن عندي ما �كفي��

قدومك؟

� ص�احا فلم .. لقد ذه�ت لمكت�� - ال أعرف س�ب قدو��
أستطع أن أعمل وهأنذا..

ثم سألته:

- أين هو اآلن؟

حة المدينة.. سوف �عدون له جنازة ع� س��ل - م��
الصدقة..

- هل �ان مصا�ا �اإل�دز؟

- لماذا �سأل؟
- ألن دمه تناثر ع� وج�� لحظة م�عه..
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.. - �ال.. لم �كن مصا�ا �اإل�دز ع� قدر عل��

هنـا دخـل المكتـب رجل ملتح رسمت علـى وجـهـه عالمات
المحا�� الذي �حاول أن ينقذ العالم.. عرفت ف�ما �عد أن اسمه

(أبراهام).. لـم �حـفـل (ج��ـن) بتقد��� له، وقال:
� مفتوحة.. - الجل�د قادم. �جب أن نتأ�د من أن كـل المال��

، وقال: ثم التفت ��

- هل هذا �ل ما جئت من أجله؟ االطمئنان ع� الدم؟

- �ال.. أر�د أن أعرف لم فعل ذلك؟

�
- �ان مختل العقل ��ل هؤالء الذين �مضون ح�اتهم ��

� الخمـر، و�طردهم رجال
�� � د غارق�� � ال��

الشوارع و�نامون ��
� مستودع مهجور

طة.. ال�د أن تجـن.. كـان (هاري) �ق�م �� ال��
كة اسمها اتخذە قواد سابق مـأوى لمـن ال ب�ت له.. ثـم جـاءت ��
(ر�فر أوكـس) استطاعت الحصول ع� هذا المستودع وطردت

من ف�ه.

� مثلت (ر�فر � �� ال�� ك�� - وهناك احتمال ال �أس �ـه أن ��
أوكس)..

دين - نعم.. �قولون إن الطرد تم دون إخطار مجموعة الم���
هذە.. وهم �انوا �دفعون إ�جارا.. أي إنهم �انوا مستأج��ن ولم

� بوضع ال�د.. �كونوا مق�م��

- وأين هذا المستودع؟
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- لم �عد هناك مستودع.. لقد سووە �األرض األسب�ع
.. �

الما��
ونظر لساعته. حقا أخذت من وقته أ��� من الالزم..

� �دورها. � تجاهلت�� غادرت المكتب وتجاهلت (صوف�ا) ال��
� ت�تظر وعليها جل�د سمكه بوصة..

� الخارج �انت س�ار��
و��

☆ ☆ ☆
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خمسـة
؛ لذا رحـت أجوب �

� س�ار��
كنت أشعر �الدفء والراحة ��

� شوارع المدينة وسط الثلج المنهمر، ال أعرف أين أذهب.. ل���
ل.. � � العودة للم��

لم أرغب ��

� أن (آرثر) �سأل ع�� وكذا
�� ) تخ�� � (بو�� اتصلت ��

� عنـد الطب�ب
.. قلت لها إ�� (رودلف).. ال�ل ي�حث ع��

- هل هذا صحيح؟
- ممكن..

� الرا�عة مساء �انت المدينة ش�ه خال�ة والسماء مظلمة..
��
 

� رجل األمن أن أ���
�� كة، ح�ث أخ�� اتجهت إ� ال��

� الثالثة �س�ب الطقس
� قد عادوا لبيوتهم �� � والموظف�� المحام��

� وفتحـت جـهـاز ال�مبيوتر .. رك�ت المصعد إ� مكت�� � اللع��
أتفقد ب�انات عمالئنا.

�
كة (ر�فر أوكس) قد تأسست عام 1977 ومقرها �� �انت ��

�الند).. كـان محاميها عندنا هو (ب��دن (ه�جرستاون م��
� الطابق الرابع

� العقارات ��
�شا�س).. اسم أعرفه.. إنه �عمل ��

� (دوك) وتخ�ج
من هذە البنا�ة وعمـرە 44 عاما.. درس القانون ��

كة ع� المستودع ج).. وجـدت ب�انات اس��الء ال�� � (جست��
��

الـذي أعـرف أن مـن ب�ـن سـ�انه مسـ�� (هاردي).. الرجل الذي
� الذين طردوە.. أخذ األمر �ش�ل شخ�� وقرر عقاب المحام��
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� � العقارات ولس�ب مـا كنـا نـعتـ�� المختص��
لـم أ�ـن أفهـم ��

� مجال
� التخصصات.. كنـت أنا أعمل ��

بها أقل شأنا مـن �ـا��
� هذە

ائب، وهو مجال معقد ل�نه �ل�� أفضل التقدير �� ال��
�
� أن �عملوا �� كة.. لهذا لم أفهم لماذا �فضل �عض المحام�� ال��

العقارات.

اتجهت إ� الطابق الرابع و�حثت عن (�شا�س) الذي �دا ��
� �ـأن أتصل أوال وأحدد

وتوكول �ق�� مشغوال جـدا.. كـان ال��
موعدا، وهذا لم �جعل مزاجه أ��� صفاء.

�ان هناك موظف يتابع حدي�نـا �اهتمـام و�ن تظـاهر �أنه
� �عض الملفات

�ف�ش ��

سألته عن موض�ع طـرد (هاردي) ف�دا عص��ا.. أدركت ع�
الفور أنهم ت�بهوا لالسم وال�د أنهم درسـوا الملف ج�دا هذا

: الص�اح.. قال ��
- �انوا س�انا بوضع ال�د..

- هل أنت متأ�د؟ هل �� أن أرى ملف القض�ة؟

�
- ال.. هذا ل�س من شأنك.. وأنا مشغول جدا لذا أستأذنك ��

الرح�ل..
اب�سمت له وان�فت.

عندما مررت جوار الموظف، سمعته �قـول �صـوت واضح ال
شك ف�ه:

- �ا له من جحش�
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يت�لم عن رئ�سه.. إذن هناك سـ�ـب مـا �دعوهـم إلخفاء ملف
قض�ة الطرد.. ما هو؟

☆ ☆ ☆

) حول أينـا أ�ـ�� أهم�ة.. � و(�ل�� �ان هناك �اع دائم بي��
؟ �� �انت تملك ال�ث�� من الطم�ح.. تحلم الجراح أم المحا��
� �لجأ � العالم.. الجراحة ال��

�أن تكون أعظم جراح أعصاب ��
ء. �

� �ل ��
إليها الرجال عندما �فشلون ��

� شـركتنا �حصل
�ك.. �� أما أنا فكنت أحلم �مرت�ة ال��

� العام.. فلو حققت
�� � �ك ع� مليون دوالر ر�مـا مليون�� ال��

� ، فمع�� هـذا أن أما�� نحو ثالث�� � � سن الخامسة والثالث��
هذا ��

اء ورغد الع�ش.. هـذا هـو الـحـلـم الـذي كـان ي�قينـا عاما من ال��
فـي م�ات�نـا ل�ـً� ونـهـارا..

� (موردخاي ج��ن).. �النا درس القانون و�النا
كنت أفكر ��

� ع� ابتالع منافسيهم
� أساعد عمال�� مر �ذات االخت�ار، ل�ن��

ح�� �ض�فوا الم��د من األصفـار لحسابهم، ب�نما هو �ساعد
دين ع� العثور ع� مـأوى وطعـام.. الم���

� لمـاذا )، إذ اتصلت �سأل�� � من خواطري (�ل�� هنا أخرجت��
� كنت مشغوال.. و�� .. قلت لهـا إن�� � المس�ش��

لم أمر عليها ��
ح�لة أخرى ب�ننا.. �ل طرف يتظاهر �أنه شد�د االنهماك.

هذە ل�لة أخرى قد فسدت.
☆ ☆ ☆
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ستة

�
) نرشف القهـوة �� ا توقف الجل�د، وكنت و(�ل�� أخ��

� ضوء الشمس الساطعة،
المطبخ.. كنت أطالع الج��دة ��

ة وعرفت أن المطار الدو�� صـار مفتوحـا للطائرات �عد ف��
توقف..

قلت لها:
- فلنذهب إ� فلور�دا..

- اآلن؟

- أو البهاما.. �مكن أن نكون هناك ق�ل الع�.. أنا لن أعمل
لعدة أ�ام..

- لماذا؟

كتنا ال�ـد لمـن �ـنـهـار أن �ظفر ب�جازة �� �
� أنهار.. و�� - ألن��

�ضعة أ�ام..
قالت:

- ال أستطيع..

وهكذا انت� الموض�ع.. �انت مجرد نزوة.. وكنت أعرف
ة ارت�اطاتها.. لـم تكن لتـأ�� م�� فـي كـل الظـروف.. إنهـا ك��
ات والمـرور والجراحات.. ح�اة طب�ب مق�م مـحـا�ة �المحـا��

طم�ح

ق ، ولم ن��ادل �لمة ونحن نخ�� أوصلتها إ� المس�ش��
الشوارع المغطاة �الثلج.. قلت لها �لهجة األمر الواقع:
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- سوف أسافر إ� ممف�س �ضعة أ�ام.
قالت �ال اهتمام:

- حقا؟

- أر�د رؤ�ة أبوّي.. لقد مر عـام وأنـا لسـت فـي حال �سمح ��
�العمل.

� إذن. - اتصل ��

قالتهـا وفتحـت ال�ـاب وخـرجـت.. ال �لمـات وداع وال حرارة ال
ق�الت.

ء.. أ�رە أن أخ�� أ�� بهذا. �
لقد انت� �ل ��

☆ ☆ ☆

� أواخر الس�ي��ات من العمر، ل�نهما �صحـة
�ان أبواي ��

� أع�
� لنع�ش ��

طي�ة.. لقد عمال �جد وادخرا من المال ما �ك��
� وطن��ـن �ح�ان � محافظ�� الط�قة المتوسطة.. �انا صلب��

� منـذ ثالثة أعوام..
� �س�ب طالق أ�� �عضهما.. و�انا ح��ن��

� � ال�ل�ة.. �عد طفل��
� أطالنطا تزوج حب�بته ��

�ان محام�ا ��
. � فسد الزواج وحصلت �� ع� حضانة الطفل��

ها استأجرت س�ارة من مطار ممف�س، واتصلـت �ـأ�� ألخ��
. �قدو��

، وقالت: � � ح�� عانقت�� ما إن رأت��
- ت�دو متع�ا..
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و�� تحيتها المعتادة..
- شكرا �ا أماە.. وأنت ت�دين رائعة..

و�انت كذلك فعً�.

� � ونـحـن نرشـف الشـاي المثلـج فـي ال�ـ�خ الخش�� سألت��
�الحد�قة:

)؟ أنتمـا ال تتصالن بنـا أ�ـدا.. لـم أسمع صوتها منذ - أ�ـن (�ل��
شه��ن.

- �خ�� �ا أماە.. �النا سع�د و�صحة طي�ة وتعمـل �ال
توقف..

� أمان؟
- هل �� ��

، � المس�ش��
� واشنطن.. إنهـا تق�ـم ��

� أمان �أي شخص ��
�� -

� تلك المدينة..
� أن هذا أفضـل مكـان يوجـد ف�ـه المرء �� ورأ��

- هل تمض�ان وقتا �اف�ا معا؟
- ل�س تماما..

: � � عي�يها، وسألت��
�دا قلق األمهات ��

- هل هناك متاعب؟
- نعم..

- تأ�دت من هذا.. �التأ��د أنت ال �س� للطالق.. هل
ج��ت اس�شارة خب�� زواج؟ لماذا ال تع� زواجـك فرصة؟

- أحاول �ا أ�� ل�ن هذا ل�س سهال..
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- والس�ب؟

.. أعمل � � منفصل�� � ط��ق��
ء.. شخصان �مش�ان �� �

- ال ��
� ال�اق�ة.. � األسب�ع و�� تعمل الثمان��

� ساعة �� س�ع��
ء.. �

- المال ل�س �ل ��
� عي�يها.. كنت أعرف ما تفكر ف�ه..

ورأ�ت الدمع يتجمع ��
� فشً� لها.. حاولت أن اثنان فشال.. �انت تعت�� فشل زوا��
).. لو �انت قد أبتعد عن الموض�ع �ـأن أحكـى لـهـا قصة (مس��

� صحف (ممف�س) فقد فاتها أن تقرأها..
ت �� ���

☆ ☆ ☆

� ملعب الجولف:
� هذا المساء، ونحن �� قلت أل��

. � كة �ا أ�� - لقد سئمت هذە ال��
: � قال أ��

� عالم الواقع.. هل تحسب الرجـل الذي �عمل
- مرح�ا �ك ��

� مصنع غ�� منهك مما �قوم �ـه؟ ع� األقل أنت
ع� مك�س ��
تكون ثروة..

ب ال�رة، وقال: ثم ��

� تغي�� مهنتك؟
- هل تفكر ��

- ر�ما..

- وماذا تعمل إذن؟
- ال أعرف.. الوقت م�كر لهذا..
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ارا؟ - إذن ك�ف تعرف إن �ان العشب أ��� اخ��

م
�
ا.. لقد عل كنت أهاب هذا الرجل ذا الشعر األب�ض كث��

.. �كونـا ثـروة و�نعما �ح�اتيهما � ا ق���� اب��ه أن ��افحا وأن �ص��
ع� الط��قة األم��ك�ة..

قات مفكرا:
� الخدمة العامة..

- أفكر ��

- ما هذا �حق الجح�م؟

- مع�� هذا أن تعمل لخدمة الناس دون أن تحصل ع�
ثروة..

قذف ال�رة من جد�د.. ل�نها �انت رم�ة س�ئة ألن اهتمامه
�ش�ت، وقال:

- أ�رە أن أراك تفسد مهنـة طي�ـة �ـا بنـي.. لقـد عملت �جد
ة راحة �ع�دة عن لتصل إ� ما أنت ف�ه.. أعتقد أنك �حاجـة لف��

ء.. �
العمل، وهذا �ل ��

ا �� ال � مطعم فاخر، و�ذلنا جهدا كب��
دعوتهما للعشاء ��

� واألحفاد الذين لن ي��اهم.. نت�لم عن الحادث وزوا��
و�وم الجمعة ظهرا رحلت ق�ل موعـد الطائرة �ـأر�ــع ساعات..

� واشنطن..
� المرت�كة ��

متجها إ� ح�ا��
☆ ☆ ☆
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س�عة
�الطبع �انت الشقة خال�ة عندما عدت مساء الجمعة.. ل�ن
) ذه�ت أل�تها �انت هناك مذكرة ع� نضد المطبخ.. إن (�ل��
. لم تقل الس�ب، �

� دا�س) ل�ضعة أ�ام مقتد�ـة �خطوا��
� (برو��

��
.. �

ل�نها طل�ت أن أتصـل �ـهـا لدى عود��

� وقت العشاء، فعرفت أنهـا �خ�� وسوف
اتصلت �أب��ــها ��

تعود ع� األحد.

� ) تح� ألب��ــها ذات القصة المؤسفة ال�� أعتقد أن (�ل��
� – سوف نجلس أزعجُت أبوّي بها يوما ما - ع� األرجح االثن��
ء انت�.. �

ف �أن �ل �� � المطبخ ونناقش األمر ونع��
معا ��

سوف نتحدث عن مستق�لنا منفصل�ـن.. أعرف ما سأقول
�الض�ط.

� ما زال الجل�د �كسوها.. كنت � المدينة ال��
�� �

خرجت أم��
، فقد �ان � � الثان�ة والثالث��

�� � ة العمـل.. برغم أن�� مرهقا مـن كـ��
� مرهـق ولـم أعد طازجا �ما كنت يوم ع� أن أعـتـرف �أن��

.. � تخر��

� � جي��
ة، وضعتها �� ودة لذا ابتعت شط�� �ان الجو شد�د ال��

� الظالم وح�دا
�� �

.. أشعلت نارا، وتناولت عشا�� � وعدت لشق��
� أمس�ات كهذە كنـت أجـد لنف�� العذر �� أذهب

جدا.. ��
� سوف � لن �حـدث أي فارق هناك.. مكت�� كة.. ل�ن غ�ا�� لل��

� الش�ان. �حتلـه خـالل دقائق أي واحد من صف المحام��

. �ان هذا (موردخاي � � التاسعة دق جرس الهاتف فأفزع��
��

ج��ن) �صيح:



6951

- هل أنت مشغول؟

- ال.. ل�س تماما.. ماذا هناك؟

- الجل�د ينهمر ونحن �حاجة أل�د عاملة هنا.. هل لد�ك
؟ نحن �حاجة لمن �ساعدنا.. المطبخ ساعات تمنحها ��

ومطاعم الحساء مزدحمة، ول�س لدى متطوعون �كفون..
� مؤهل لذلك.. - ال أعتقد أن��

؟ �
� ب��د الفول السودا�� - هل بوسعك أن تدهن الخ��

- أعتقد هذا..

� ة م��عـات من مكت�� - إذن أنت مؤهل.. نحن ع� �عد ع��
� عند تقاطع الشارع 13 مع (إقل�دس).. هنـاك كن�سة ع� ال�م��

� القبو.
اسمها (نزر).. نحن ��

�انت هذە منطقة خطرة.. ال�د من سالح.. ترى هل �حمل
� الفاخرة؟

� وأنا ال.. ماذا عن س�ار�� واحـدا؟ ل�نـه زن��
� �خفق: � قلت له وقل�� ل���

�ن دق�قة. - سوف أ�ون عندك �عد ع��

� �طاقـة االئتمان عت مـن حـافظ�� � ارتد�ت ث�ا�ا رخ�صة وان��
ة قد�مـة ملوثة �القهوة ، ثم وجدت عندي سـ�� � و�ل ما هو ثم��
ة واق�ـة مـن الرصاص.. والطـالء ارتديتهـا. لشـد مـا أحتاج إ� س��

د ح�� شعرت ب�ثارة عظ�مة. ل�ـن مـا إن خرجت إ� ال��
☆ ☆ ☆
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ت المدخل � .. اج�� �
وجدت ال�ن�سة وم�انا أوقف ف�ه س�ار��

إ� عالم الذين ال ب�ت لهم..
� القبو..

� الذهول من عدد الفقراء المح�شدين �� أصاب��
� مجموعـات

�عضهم يرقد ع� األرض، و�عضهم �لتف ��
.. ال�عض �ـأ�ل ع� موائد ة.. �ل بوصة م��عة احتلها ��� صغ��

� والتفاح.. ط��لة.. كـان المتطوعون �مـررون ال�طاط��

المطبخ �عج �الحركة واستطعت أن أرى (موردخاي) �صب
�
� أ�واب ورق�ة، ب�نما ي�تظر طابور من ال��� ��

عص�� الفا�هة ��
جت روائح � ص�� ع� المـوائـد.. �انت الغرفة دافئـة وقد ام��

الط�� لتصنع خل�طا ل�س منفرا.

� الث��ـن مـن ُ�ّ (موردخاي) لدى رؤ�تـي، وقدم��
� أب�ض، � أن أحمـل ص�ن�ـة مـن خـ�� .. ثم طلب م�� � المتطوع��

وقال:

دة � هنـاك ضع مس�� دة ومايون�� - عنـدك سجق هنا ومس��
�حة سجق � علـى نصفها.. �� علـى نصـف الشطائر ومـايون��
.. مـن وقـت آلخر اصنـع دستة شـطائر ب��ـد الفـول � �حتا خـ�� و��

.. مفهوم؟ �
السـودا��

.. � واخت��
� ع� كت�� ��� ثم ��

دون �قفون �انتظـار دورهـم.. كـل واحـد �أخذ �ان الم���
�
ة، ثـم تفاحـة.. و�� سلطان�ة حساء وملعقة خش��ة.. نصف شط��

النها�ة ك��ا من عص�� التفـاح.. وجوە ال تفارق الطعام.

� فمهم
�انوا �أ�لون ب�طء الس��قاء مذاق الطعام ودفئه ��

أطول وقت.
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، ومـن �عنـي �الموقد.. � المطبخ �ان هناك من �قطع الخ��
��

ح�� هذە اللحظة أنا رجل الشطائر الوح�د.
قلت لـ (موردخاي):
� ل�س طازجا. - الخ��

� ق��ب.. هل لك ع �ه مخ�� � كذلك.. يت��
- نعم.. وهو مجا��

ة؟ � شط��
��

. �
- شكرا.. تناولت عشا��

- ما أول �لمة تتدا� إ� ذهنك؟
- ال جدوى..

- هذا متوقع.. ل�نك سوف تعتاد هذا وتتغلب عل�ه..

- �م من الناس �ق�مون هنا؟

- ال أحد.. إنه مجرد مأوى لتقد�م الطعام، ل�ـن ال�ن�سة
� وقت العواصف..

تفتحه ��

- إذن أين �ق�م هؤالء؟

� م�ان
- �عضهم - وهم المحظوظون - �سكنون بوضع ال�د ��

� الحدائق أو الشوارع أو محطات
هم ينامون �� قد�مة.. ل�ن أ���

الحافالت.. ل�ن هذا مستح�ل الل�لة.

� المدينة؟
- و�م عدد الذين ال ب�ت لهم ��

- سؤال ج�د ألنه من الصعب أن تحصيهم... أغلب الظن
ة آالف.. أنهم ع��
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� هذا الوقت رحل أحـد
� ليواصل العمل، و�� ثم ترك��

� �� تقطيع � عن عمل الحساء؛ لذا وجدت مهم�� المسئول��
الجزر وال�رفس جـوار واحدة من المتطوعات تد� مس
(دول�) �انت تراقب عم�� ��امة، وقد قالت �� أ��� من مرة

ة.. إن قطع ال�رفس كب��
سألتها:

- ألم تعتادي �عد رؤ�ة هؤالء القوم؟
� م�شفة:

قالت، و�� تمسح �دها ��

، ل�ن � - لن أعتاد أ�دا �ا ع��زي، ما زال المشهد �حطم قل��
المثل �قول: سـع�د هو الرجل الذي �طعم الفقراء..

ثم قل�ت الحساء، وقالت:
- الدجاج جاهز لك..

- وما مع�� هذا؟

�
- معناە أن عل�ك أن ترفعه عن الموقد وتصب الحساء ��

�ع العظام عن الدجاج. إناء، ثم ت��

�ع العظام �استعمال ط��قتها، ل�ن �ان هناك فن خاص ل��
قت وامتألت �الفقاقيع حينما انته�ت. أنام�� اح��

�
� ق�ـو كن�سة ��

؟ هنا �� �
� رفا��

ماذا أفعله هنا؟ وماذا لو رآ��
�قعة خطرة من واشنطن.. وسط الذين ال ب�ـت لـهـم.. فقط
� قد ضاعت لأل�د ع� األرجح، ومن

كنت أعرف أن س�ار��
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المستح�ل أن أخـ�ج اآلن مـن دون (موردخاي).. ف�� أب�ض ثرى
� هذا الم�ان هو دعوة للسطو أو االعتداء..

��

إنها الثالثة ص�اح الس�ت وقد وجب أن أرحل.. م�� م��
�
.. �انت س�ار�� � � ع� مجي��

� الشارع، وشكر��
(موردخاي) ��

ح�ث تركتها، وقد غطاها الم��د من الثلج..
� وأنا أبتعد. وقف الرجل جوار ال�ن�سة يرقب��

☆ ☆ ☆
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ثمان�ة
� �ـ

) منذ لقا�� � كة (در�ك وس���� �� �
لم أعمل ساعة واحدة ��

ا ستة أ�ام � ساعات يوم��
) يوم الثالثاء.. كنت أحصل ثما�� (مس��

� � تحص�ل الساعات كنت أم�� اثن��
� األسب�ع.. فإذا تأخرت ��

��
ة ساعة األحد.. ع��

� غرفة نو�� ص�اح الس�ت.. ال
كنت اآلن أرمق السقف ��

أستطيع وال أر�د الذهاب للعمـل.. األوراق الورد�ـة الخاصة
، واالجتماعات.. � ) ع� مكت�� � تضعها (بو�� �م�المات الهاتف ال��
� ثرة والق�ل والقـال.. مـع (ك�ـف حالك؟) من هؤالء القلق�� وال��

كة تملك �ليون دوالر تقا�� .. ثـم الـعمـل نفسه.. �� � ع� سالم��
أخرى..

ف اآلن أننـي لـم أحـب عم�� قط.. كـان مـجـرد وس�لة.. أع��

أرغمـت نف�� علـى مـغـادرة الفـراش والوقـوف تحـت الـدوش،
ثـم أفطـرت ب�عـض ال�رواسـان والقهـوة..

.. (بروس) �
كة وع� الفور قا�لت أحد زمال�� وصلت إ� ال��

ء ما دخل المصعد وقال �� �جد�ة: �
��

- ك�ف حالك؟

.. وأنت؟ - �خ��

.. وصعدت إ� الطابق �
� الطابق الثا��

� رحل ��
لحسن ح��

� مقعدي الجلدي.. عددت
�� �

�� � ألس�� الذي يوجد ف�ه مكت��
.. � � وصلت�� � 39 مذكرة ورد�ـة تـحـوي الم�المات ال�� ع� مكت��
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� حالة جنون..
ا و�ان �� من الواضح أن (رودلف) اتصل كث��

�( خمنت هذا من خط (بو��
� سالم..

�� �
ل�ذهبوا إ� الجح�م.. أر�د أوال أن أن� قهو��

كنت أفعل هذا عندمـا ظـهـر (رودلـف).. ال�د أن الجواس�س
أ�لغوە..

جلس ووضع ساقا ع� ساق، ثم قال:
- مرح�ا..

- مرح�ا �ا (رودي)..
� وجهه، و�نما (رودلف)..

لم أقل له قط (رودي) ��
� دون أي تعاطف: سأل��

- أين كنت؟
� ممف�س..

�� -

- ممف�س؟

- نعم.. أردت أن أرى أبوّي.. ثم إن طب�ب األ�ة النف��
. � � يوم�� هناك.. أراد أن �الحظ��

كة �ستطيع م�� � ال�ذب.. إن ال�� كنت أ�ذب ولم �ضـا�ق��
� حالة �سمح ��

شاءت أن تكون خشنة �ل قاس�ة، وأنا لست ��
� لوم (رودلف)..

بتل��
- �ان عل�ك أن ت�لغ أحدا..

� �عد قل�ل قال: � خشونة، ل��� كنـت أعرف أنه س�ل��
قالها ��
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؟ - هل أنت �خ��
.. � �خ�� - الطب�ب النف�� قال إن��

ە .. سوف يتصل �أحد المدي��ـن ل�خ�� � اب�سم ثم غادر مكت��
كة قد عاد إ� �جه.. أن فارس ال��

ظللت ع� المكتب ساعة أل�مة، أحاول أن أفهم ش�ئا من
� النها�ة غادرت المكـان.. فررت دون أن

القصاصات هنـاك.. ��
�ق�ض ع� أحد.

☆ ☆ ☆

� (ماسا�شوس�س)
توقفـت أمـام ص�دل�ـة تعطـى تخف�ضـات ��

ة.. حفاضـات لألطفال وحلوى وث�ا�ا.. لم وابتعت أش�اء كث��
� هذە

� دوالر �ما شعرت �� � ب�نفـاق مائ��
� ح�ا��

أستمتع ��
اللحظة..

توقفت عند ال�ن�سة غ�� شاعر �الخوف �ما كنت أمـس
� الس�ارة؛ ألنـى لو مش�ت

ء �� �
� ما زلت خائفا.. تركت �ل �� ل���

.. مثل (�ا�ا ن��ل) ل�دأت مظاهرة من حو��

اوات ) وأشارت إ� كومـة مـن الخ�� رح�ـت �ـي مـس (دو��
�ع.. وقفت أسـاعدها ح�� ظهر � �جب أن تن�� والجلود ال��

� تالقت عينانا اب�سم.. (موردخاي)، وح��

وقفت معه نقدم الطعام ع� الموائـد.. كـان صـب الحساء
� كراه�ة.. ضع

ا ولسوف يرمقك الطـاعم �� ا.. ضع حساء كث�� فن�
.. � اإلناء ال�ب��

ا أ�ثـر، و�عان ما لن تجـد سوى الحساء �� خ��
�ان (موردخاي) قد أجاد هذا الفن إ� درجة ال�مال.. و�ان يوزع
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االهتمـام و�رحـب �ـالجميع، ف�ان ال�عض يرد التح�ة وال�عض ال
يرفع رأسه عن طعامه..

ة ازدادت صفوف الج�اع، وظهر متطوعون من عند الظه��
ح�ث ال تدري.

عندما �دأت الصفوف تقـل، مأل كـل منـا سـلطان�ة حساء
� المطبخ جوار الحوض.. وقـال �� موردخاي:

ووقفنا نأ�لها ��

دون ال يهدؤون.. �حبون التنقل من م�ان آلخر - الم��
� وأما�ن مفضلة وأصدقاء شوارع.. ولديهم طقوس وروت��

� جولة.. �انت س�ارته الـ (توروس)
� إ� الخروج ��

ثـم دعـا��
� (الل�ساس).. فقال وهو �ش�� لها:

تقف خلف س�ار��

� هذە ال�قعة من المدينـة.. لو كنت
- هذە لن ت��� ط��ً� ��

� م�ادلتها
� وقتا أطول هنا فعل�ك أن تفكر ��

تنوي أن تم��
بواحدة أصغر..

وانطلقنـا فـي سـ�ارته.. خـالل لحظـات أدركـت أن (موردخاي)
سائق ش�يع، وحاولت أن أر�ط حزام مقعدي ل�نه �ان محطما..
ة قذرة.. � ع�� شوارع لـم أرهـا مـن ق�ل.. شوارع ض�قة فق��

اقتاد��
�ل ركن له قصـة.. �ل شارع له تار�ــــخ.. �عرف �ل م�سكع

و�عرف �ل رجل دين.

� درس فيها وعمـل ل�ـً�.. أرانـي � مدرسة القانون ال��
أرا��

� �قفـون ف�ـه. ابنه الثالث و��� المـكـان الـذي كـان �اعـة اله��
(�اسيوس) مات هنـا علـى جـانب الط��ق..
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� أن أمر معه ع� مكت�ه ليتفقد ب��دە، وقـال وهو طلب م��
�دخل الم�ان الرطب المعتم:

.. �ان هذا عندما كنا �
� الما��

�� � - �ان عندنا �سعة محام��
نتل�� منحة الحكومة. اليوم لم نعد نتلقـى مل�ما �فضل
� الحكومة.. �ل عام نفقد محام�ا �س�ب تخف�ض

�� � الجمهور���
ان�ة.. ال أعتقد أننا سنكون موجودين �عد خمسة أعوام.. � الم��

د شد�دا فسألته: �ان ال��

- هل �س�ت دفع فاتورة التدفئة؟
� أ�ام العطلة؛ ألن هذا يوفر المال..

- ر�ما.. نحن ال نعمل ��
� هذا الم�ان. د أو تد�� ومن المستح�ل أن ت��

� ظللـت أسـألـه عـن ك، ل��� � إ� ال��
كنـت أشعر �أنه �قود��

� هذە المؤسسات..
�� � عمـل المحام��

: قال ��

دين ال �عرفون حقوقهم، هنا - أغلـب هـؤالء القـوم الم��
وقرا�� مت�اسـل �كون دور المحا�� أن يتصـل �موظـف ب��
لي��خـه.. �كـون لـهـذا مفعـول السحر. منـذ شهر ذهـب أحـد
عمالئنـا إلـى مركـز التأمينات االجتماع�ـة لتقد�ـم طـلـب.. مجـرد
� من عمرە، وظهرە يؤلمـه �شدة.. � الست��

.. إنه �� � عمـل روتي��
هكذا �كـون حـالك عندمـا تنـام علـى الصخـور واألغصان لع��

� النها�ـة أدخلوە.. انتظر ساعة أخرى
� و�� سنوات.. انتظر ساعت��

ة سل�طة اللسان.. لقـد � طابور ح�� واجه سكرت��
ثم وقف ��

� النها�ـة انصـرف مـن دون أن ينجـز
أهانتـه وانتقدت رائحتـه. و��

� فاتصلت �ـهـم لقد ألق�ـت عليهـم موعظـة هنـاك.. ش�ئا.. اتصل ��
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ة ة والمد�ـر ومد�ـر المدير.. حتـى أرغمت السكرت�� علـى السـكرت��
، واالعتذار ثـم أنـهـت أوراقـه.. هكذا ع� الوقوف أمـام مو���
� المختص �الشـوارع..

تكـون العدالة.. هذا هو العمل القانو��
كرامة اإل�سان..

وقراط�ة، و�انت فكرته عن عمل المحاماة لم �كن �طيق الب��
�� ال�اخ والزمجرة.

� الشوارع �اعت�ارهم � ت�ت�� �لها �محام�� وواصل قصصه ال��
دين هـم المنتصـرون وكنـت أفهـم أنـه �مهـد األخ�ـار، والم��

األرضـ�ـة لمـا سـ�طل�ه �عد ذلك..
☆ ☆ ☆
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�سعة
) عرفت أن أخاهـا أصـ�ـب �ـداء عندما عادت (�ل��
(هودجك�ـن) (3) لـذا اجتمعت األسـرة فـي (بروفـى د�س)..
أصغ�ت لها تح� عن عطلة نها�ة األسب�ع وصدمة األخ�ار
وك�ف �كوا.. إن أ�تها أ�ة دمـ�ع وأحضان.. وقد اندهشت

� معها.. ألنها لم تطلب��
. سوف ي�دأ العالج حاال واألمل كب��

�ها أن تعود للب�ت وأن تل�� �حملها ع� �اهل أحـد. �ان
� امتـألت �الندوب ح�� لم أعد األمـر شـ�ه روما��� برغم أن��
قادرا أن أ�ون عاطف�ا.. أ�د�ـت جز�� �س�ب األخ�ار، وقلت

ع�ارات مناس�ة، فلم �كن هذا ما توقعت وال ما أردت

كنت قد أعددت نف�� لمشادة عن�فة، �عدها �ستعد
� مزاج �سمح �أي ن�ع

� لم أ�ن ��
لمواجهة األمر �شجاعة.. أل��

من العاطفة..

قالت �� إننـي أ�ـدو مرهقا فكدت أشكرها.. ظللت صامتا
�
ء عن ح�ا�� �

تـهـا �ـكـل �� ح�� انتهت ثم �دأنا نت�لـم عنـى.. أخ��
. � � المال��

�متط�ع ��

أثار هذا دهشتها.. لم أعد نفس الشخص الذي كنتـه منذ
أسابيع، ولم تكن متأ�دة إن �انت تحب هذا الجد�د أ��� من

القد�م.. أنا نف�� غ�� متأ�د.
☆ ☆ ☆
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عشـرة
) مدمنـا عمـل، فلـم نـكـن �حاجـة الستعمال � و(�ل�� �مـا أن��
� حينمـا نواجه أسبوعا �امً� من�ه ليوقظنا، خاصة ص��حة االثن��
من التحد�ـات.. صحونـا فـي الخامسة وتناولنا اإلفطار ثم انطلقنا

� أن �كون أول من يرحل.
� ط��قينا، و�النا يرغب ��

��

دي � م��� � و��� � للمكتب أزمعت أن أضع حاجزا بي��
� ط����

��
الشارع.. سأجد وقتا للعمل التطو�� وأحـافظ ع� صداقة
� إعداد

(موردخاي)، ول��مـا مـررت مـن وقـت آلخر للمساعدة ��
.. � � منص��

وج�ات الج�اع.. سوف أ�ون مف�دا للفقراء أ��� وأنا ��
أ��� �كث�� مما أف�دهم لو �ت محا�� فقراء آخر.

� �حاجة إ� �ـوم طوله � للمكتب شعرت �أن��
إذ قدت س�ار��

ا .. لقـد تأثر عم�� كث�� 48 ساعة �� أتمكن من استعادة جدو��
ة السا�قة، وال ي�ب من هذا القطار الم�ع إال أحمق. � الف��

��
..( رك�ت مصعدا مختلفا هذە المرة، محاوً� أن أ�� (مس��

�
� ق�ل السادسة ص�احا.. شاعرا �أن عود�� لقد اتجهت لمكت��

� أعرف أنها
�ت) أل�� ء جم�ـل.. �دأت بتفقد ج��دة (وول س�� �

��
لن تت�لم عن س�ان الشوارع..

� وجدت مظروفـا مـن المـان�ال.. الطراز الذي ع� مكت��
� منه.. ولم �كن عل�ه أي ب�انات األمر � المالي�� ك�� �ستعمل ��

.. � الذي أثار ر�ب��
فتحـت المـلـف فوجـدت ورقـة مـن أوراق شـركتنا الرسم�ة..
وفيها قائمة أسماء الذين تم طردهم من ذلك المستودع.. و�ان
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االسم الرابع هو (د�فون هاردي)..
� نها�ة الورقـة كتـب مرسل الرسالة المجهول:

��

«الطرد �ان خطأ قانون�ا..»

ة واضـح أنـه حـاول �ـهـا أال يتـم تعرفه لو كتبها �حـروف كب��
� عرضت الورقة ع� خب�� خطوط. أن��

) فحي�تهـا �أنه ال قت الشمس وسمعت صوت (بو�� أ��
توجد مشا�ل..

�ان الص�اح مزدحمـا �ـالمؤتمرات والمقا�الت، وقد أد�ت
� ال أذكر حرفا مما ق�ل.. وقد �دأت عم�� �كفاءة برغم أن��

. � العص��ة تتال�� الشكوك �صدد حال��

�
.. قال إن السماء تمطر �� ّ � ع�� � ل�طم�� � أ�� اتصل ��

� ما .. �ە أن�� ّ � الب�ت قلق�ـن ع��
(ممف�س) و�نه جالس مع أ�� ��

وة وأ�حث عن الم��د. كة، أصنـع ال�� � ال��
زلت ��

� (وارنر) من أطالنطا.. �ان فارق السن ب�ننا قد
� أ�� اتصل ��

، و�ان محام�ا مهما �عمل �الساعة؛ � � طفول��
جعلنا مت�اعدين ��

لذا أدركت أن المحادثة مخت�ة..
: قال ��

�
� األخ�ار.. أعرف ما �شعر �ـه.. عندما كنا �� - سمعت من أ��

� العمل العام
مدرسة الحقوق سألونا عمن يرغبون منا ��

� �نا جم�عا ال ن��د إال فتحمسنا جم�عا.. �عد التخ�ج �س�ت��
� كتنا �سـمـح لـك �ـاث�� � ج��ت العمـل العام ألن �� المـال.. ل�ن��
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ء لم �
ع�� شهرا إجـازة تمارس فيها ذلك؛ ثم تعود لتجد �ل ��

.. يتغ��

�ا لك من ع�قري� هذا هو الحل� اثنا ع�� شهرا أعمل فيها
. � �ما �� ، ثم أعود ألجد وظ�ف�� ما �حلو ��

ة، وكدت ُتقتل.. هذە نقطة - أنت تعرضت لصدمة كب��
مهمة �جب أن تلعب عليها.. قل إنك �حاجة لعام �ستجمع ف�ه

كة.. نفسك.. �عدها تعود لهذە ال��
�ان شخص�ة ق��ة تعرف ما ت��د، ولم �خ� جداً� قط..
� مطعـم فـاخر مع (رودلف)

وهكذا ودعته، ثم تناولت الغداء ��
وعم�ل ف�مـا �د� �ـ (غداء عمل).. ومع�� هذا أنه ال خمور، وأن
العم�ل س�دفع لنا �الساعة ألننا س�ناقش قض�ته أثناء الغداء..
� الساعة أما أنا فأتقا�� 300..

(رودلف) يتقا�� 400 دوالر ��
كة � أي إن العم�ل دفع 1400 دوالر.. ال�� استغرق الغداء ساعت��
تدفع ثمن غدائنا ل�نها �ش�ل ما ستض�ف الثمن ع� فاتورة

العم�ل..

� الخامسة ع�ا استطعت أن أ�ون وح�دا للمـرة األو�،
��

ففتحت المظروف..

� هذە األوراق.. إنه
يتكرر اسم (�شا�س) أ��� من مرة ��

� تق���ا من مكت�ه عندما سألته عن قض�ة
المحا�� الذي طرد��

الطرد.. مفتـا�� للحل هو الموظف الذي �ان يتابع المحادثة،
والذي وصف (�شا�س) �أنه جحش..

أج��ت �عض م�المات ح�� توصلت إ� أن اسـم الموظف
كة.. هو (هكتور �الما).. قررت أن أقا�له ل�ن خـارج ال��
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☆ ☆ ☆

� مطعم ق��ب، وقد
� (موردخاي) إ� العشاء معه ��

دعا��
وافقت �عدما أ�د �� أن الطعام ل�س حساء.

: قال ��
تون) تتضخم.. - قصة آل (ب��

ة الماض�ة، فما � الف��
� كنـت فـي كـهـف �� - آسف.. تعرف أن��

هذا الموض�ع؟

دون وأمهم وجدوا ى.. أر�عة أطفـال م�� - قض�ة صحف�ة ك��
� س�ارة ي�يتـون فيهـا قـرب (�اب�تول هول).. هناك ح�ث

مي��ـن ��
� ستقذف أمهات أ��� إ� الشارع.. �خططون لإلصالحات ال��
� لحضور جنازة هذا جم�ل. لقد اتصلت �مجموعة من الناشط��
ة هؤالء البؤساء.. سوف تصور الصحافة أر�عة تواب�ت صغ��

ا لألم.. س�كون هذا رائعا. وتابوتا كب��
� أن موتهم لم �مر ه�اء.. - هذا �ع��

� أتوقع ش�ئا وراء أ�ة دعـوة للغداء أو �مـا أننـي مـحـام فـإن��
العشاء.. وقد رحت أ�ساءل عما ي��د.

� فوجئت �عد ذلك عندما عرفت من أسماء المو�� أن ل�ن��
� من ك�� األطفال وأمـهـم كـانـوا مـن هـؤالء الذ�ـن طردتهـم ��
� المظروف الغامض.. ال

المستودع، والذين وجدت أسماءهم ��
كة.. وهو � ال��

� أعرفه �ح�م عم�� �� �مكن أن أعلن هذا؛ ألن��
ن��جة ثقة العم�ل بنا..

قال �� (موردخاي) ما كنت أتوقعه:
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�
� ع�� ساعات ��

- نحن �حاجة لمحام جد�د �م��
األسب�ع.. نحتاج لمحام �جلب لنا �عض المال ألن المؤسسة

تنهار.. �قاؤنا �عتمد ع� ذلك..

- وما �� جوانب هذە الوظ�فة؟

- محاماة الشوارع.. أنت رأ�ـت الـعمـل عنـدي.. (صوف�ا)
متنمرة و(أبراهام) جحش.. ال��ائن رائحتهـم ك��ــهة..

- و�م تدفعون؟

� العام.. أنت متعلـم وس�م
� ألفا �� - �مكن أن أعدك بثالث��

تج�د كسب النـاس و�ل هذا الهراء؛ لذا أعتقد أنك قادر ع�
جلب �عض المال..

� كنت خائفا.. لقد فتح �� �ا�ا كنت أتوقع هذا العرض.. ل���
كنت أخ�� أن أجتازە.

: قال ��

- أنت ال تفعل هذا من أجل المال ع� �ل حال.. �ل تفعله
من أجل روحك..

� ساهرا ط�لة الل�ل.. هل بوس�� أن أرحل � أ�قت�� رو�� �� ال��
)؟ � كة (در�ك وس���� من ��

.. �ل ما � � الواقع مع�� رح��� أن أقـول الـوداع للمالي��
��

حلمت �ه سوف �ص�� ذك��ات �اهتة..

ر�ما �ان الوقت مناس�ا.. لقد فشل زواجـي وحـان الوقت
ات الدرام�ة ع� �ل الجبهات.. ل�عض التغ��
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☆ ☆ ☆
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أحـد عشـر
� م��ض ال�ـوم..  أعتقـد أنـهـا اإلنفلونزا.. كة أن�� أ�لغت ال��

� الحلق
) �انت ت��د تفاص�ل.. ح� أم احتقـان �� ل�ن (بو��

أم صداع؟ أم �ل ما سبق؟ ال يهم.. سوف تمأل نموذجا ترسله لـ
� هذە األمـور.

(رودلف) �ما �� العادة ��

.. �انت � كـان (رودلف مايرز) قـد صـار شـ��كـا فـي سـن الثالث��
ك زوجاته الثالث المحاماة �� �ل ح�اتـه �مـا �مكن أن تخ��
السا�قات.. ولو استمرت ح�اتـه �ما �خطط لـهـا فلسوف �صــر
�ك عـامل.. وف�ما عدا هـذا كـان كـل شـيء �لمسـه أقـدم ��

يتحـول إلـى �ارثة..
� مكت�ـه.. و�ان أ���

� السادسة مساء ��
� انتظاري ��

�ان ��
: � قد ان�فوا.. أغلقت ال�اب، وجلست أمامه، فقال �� العامل��

- حس�ت أنك م��ض..
قلت:

- أنا راحل �ا (رودلف).
� �انت تعت�.

قلتها �شجاعة ل�ن معد��
، وقال: � أزاح ال�تب جان�ا وأعاد غطاء قلمه الثم��

- أنا مصغ..

كة محاماة معن�ة - أنا راحل.. لدى عرض �العمل لدى ��
�الشئون العامة..
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��ا خالل ثالثة - ال تكن غب�ا �ا (ما��ل).. لسوف تص�� ��
أعوام..

- أنا لست غب�ا.. فقط تلق�ت عرضا ال �أس �ه..

- ال �مكن أن تنهار لمجرد حادث كهذا.. لم �فعل واحد من
الرهائن مثلك.

� الخاص..
- هذا من حسن الحظ.. ل�ن هذا شأ��

دين لو أردت ل�ن عد.. - خذ إجازة لشهر.. اعمل مع الم��
هذا أسوأ وقت للرح�ل.

� �ا (رودلف).. هذا - ال أر�ـد أن تكـون هنـاك شـ�كـة أمـان تح��
�فقد األمر متعتـه..

)؟ - وماذا عن (�ل��

لم �كن �عرفها، وهو ع� �ل حـال آخـر مـن �صلـح مس�شار
كة. � ال��

زواج ��
.. أنا راحل الجمعة.. - ستكون �خ��

أغمض عينه، وتنفس �عمق.. ثم قال:
- ال أصدق ما أسمعه.

� لم أرد أن تكون آخر من �علم..
ها، أل�� ) أخ�� اتصلت �ـ (بو��

� و�دأت أسمع ثم ابتعت �عض الطعام التا�الندي، وعـدت لشق��
مقاطع دوري الذي سأؤد�ه..

☆ ☆ ☆
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) فـن تجاهل �عضنـا �دال من مع األعوام تعلمت أنا و(�ل��
الشجار.

ة و�انت قد تناولت عشاءها م�كرا، لذا �انت الساعة العا��
� مقعدينـا

ذه�ت إ� المدفأة وأوقدت النار، ثم جلسنا ��
.. �عد دقائق، قلت لها: � المفضل��

- �جب أن نت�لم..
سألت �ال م�االة:

- ماذا هنالك؟
..( � � ترك (در�ك وس����

- أفكر ��

- حقا؟
ودها.. فأردفت: وأعج�ت ب��

� هذە المؤسسات
- أنا متأهب لتغي�ـر.. فجأة صار العمل ��

ء �ساعد النـاس.. لقد حك�ت �
.. أر�د عمل �� الضخمة ممال ��

. � لك عن (موردخـاي ج��ـن).. الوظ�فة عندە، وسوف أ�دأ االثن��

؟ إذن أنت اتخذت قرارك �الفعل دون أن تطلب � - االثن��
.. � رأ��

.. �انت س�طرتها � عينها ثم تال��
للحظة لمع الغضب ��

ع� نفسها مذهلة..

- هل �� أن أعرف تأث�� هذا ع� دخلنا؟
� العام.

- سيؤثر.. الراتب ثالثون ألف دوالر ��
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� أنا.. - ثالثون ألفا؟ هذا أقل من رات��

� ال�الد �انت تؤكد عندما دخلـت عالم
��ل طالب مجنون ��

�ة.. �لنا كذبنا أو الطب أنها ال ت��د المال.. ت��د أن �ساعد ال���
لم نفهم أنفسنا.

�انت ترمق النار و��دو أنها تع�د الحسا�ات.. إ�جـار الشقة
� الشهر وهـي شـقة ممتـازة فاخرة.. ل�ننا ال نق�م

٢٤٠٠ دوالر ��
فيها تق���ا..

ما زلت مندهشا من قلة ما ادخرنـاە مـن مـال خـالل ست
سنوات.. �ان المال ي�دو �ال نها�ة.

قالت:
- أنا متع�ة..

وأفرغت �أسها، ونهضت إ� غرفة النوم..

�ا لتأثرها� خطر �� أننـا لـم نـعـد نمـلـك قـدرا مـن الضغينة
�سمح �مشاجرة طي�ة..

� جننـت، ل�نها لم �ستطع أن ت�تقـد القد�س �التأ��د تحسب��
� الموقد، ونمت ع�

الذي �تـه.. وضعت ل�ح خشب آخر ��
األر�كة.

☆ ☆ ☆
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اثنـا عـشـر
� إل�ه (رودلف) قـدم �� عرض

ع� الغداء الفاخر الذي دعا��
كة إجازة لمدة سنة أمارس � ال�� ، وهو أن تمنح�� �

كة الس�� ال��
فيها محاماة الشوارع �مـا أر�د.. مقا�ل نفس األجر الذي �مكن
�
كتنا من أن �سهم �� �ة.. ال�د ل�� أن أنالـه مـن المؤسسة الخ��

إنقاذ الج�اع �دورها، و�عـد سنة أعود لها وقد أعـدت شحن
. �

�طار�ا��

�ان العرض سخ�ا و�الطبع من العس�� أن أرفضـه لـذا طل�ت
كة 750 ألف دوالر، � حققت لل��

. فـي الـعـام المـا�� مهلة للتفك��
� هذە القاعة الفاخرة، وأص�� لخططهم

� لأل�ل �� لذا �دعون��
.. � لالحتفاظ ��

� المكت�ـة �الطابق الثالث..
قا�لت (هكتور) �اتب المحا�� ��

ء.. �ع�دا �
ة ح�� ال �شعر (�شا�س) ��� لم أرد أن أقا�له م�ا��

ء آخر.. �
ات األمن وأي �� عن �ام��
: سألته �ش�ل م�ا��

؟ � - هل أنت من وضع ذلك الملف ع� مكت��

لم �كن هناك وقت لأللعاب.. نظر �� وتلفت حوله �أنما
هناك قناصة �طاردونه:

- أي ملف؟

�
�� � كة (ر�فر أوكس) الخاص �طرد المق�م�� - ملف ��

المستودع..
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ة، � ح��
� فظل ينظر �� ��

لم �كن �عرف مدى معلوما��
فسألته:

- أين الملف؟
راح �قلب ال�تاب الذي �حمله �أنما هو مشغول جدا، وقال:

� مكت�ه..
- (�شا�س) �حتفظ ��ل الملفات ��

�نا اآلن نت�لم همسا.. �الفعل لو رآنـا أحـد اآلن لقدر أننا
�صدد أمر م��ب.

� الملف؟
- وما الموجود ��

- لدى زوجة وأر�عة أطفال، ولست أ��� أن أطرد.. أنت
كة وال يهمك األمر.. ك ال�� ست��

األن�اء ت�تقل هنا ��عا.. ترى من الذي نقل الن�أ ل�ل
كة؟ هل (رودلف)؟ ال��
- أر�د هذا الملف..

- ل�س عندي.. لو أردت أن تحصل عل�ه فعل�ك أن ��قه..

- جم�ل.. وك�ف أجد المفتاح؟
.. - ل�س م��

- إذن من أين جئت �قائمة أسماء المطرودين؟
� عدم فهم، ثم قال:

نظر �� ��
- ال أعرف ما تت�لم عنه.. أنت مخبول تماما.
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وابتعد.. توقعت أن يتوقف ل�نه ابتعد.. ابتعد ح�� غادر
المكت�ة.

☆ ☆ ☆

ء أتركه �
أغلقت ال�اب ورحت أرمق الغرفة.. أب�سم ل�ل ��

� �ل لحظة أشعر �أن الضغط يزول.. لن أعمل ثان�ة
، و�� �

خل��
� األسب�ع

.. لن أعمـل 80 ساعة �� �
والساعة تلتف حول حل��

� فرصة � 85.. ال كواب�س �صدد أن تفوت��
خش�ة أن �عمل زمال��

ت � اخ�� ته أن�� ��ا.. اتصلت �ـ (موردخاي) وأخ�� أن أص�� ��
.. ّ العمـل معه، فضحك وتندر ع� تدب�� ط��قة لإلنفاق ع��

) جالسة إ� عندما عدت للـدار فـي السادسـة وجـدت (�ل��
منضدة المطبخ، وأمامها كومة من األوراق وآلة حاس�ة وأوراق

حسا�ات ال�مبيوتر..
� برود:

قالت �� ��

ح الطالق ع� أساس االختالفات غ�� القا�لـة - أق��
� وجه �عض..

للتق��ب.. نحن ال ن�شاجر وال نل�ح �أصا�عنا ��
ل�ننا متفقان ع� أن زواجنا انت�.

وانتظرت أن أقول ش�ئا.. ماذا عساي أقـول �عد هذا؟ ما
بوس�� هو أن أ�ون �اردا مثلها.. قلت لها:

- �التأ��د..

.. لقد طل�ت رأي � � الطالق أ��� م��
� أنها ترغب �� و�ن ضا�ق��

محام كذلك لمعرفة ما لها وما عليها..
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� قد � إ� رأى محام؟ هل تعتقدين أن�� - ولماذا تحتاج��
أخدعك؟

- أر�د أن أشعر �الحما�ة.. أنت محام لذا أر�ـد أن �كون م��
محام.. األمر �س�ط..

ثم قدمت �� الحرز (أ): ب�ان �ممتل�اتنا.. والحـرز (ب):
� أنها لـم تقسم حة لتقس�م هذە األمالك.. وأدهش�� ط��قة مق��

.. مناصفة �ل اختصت نفسها �الجانب األ���
- هذا التقس�م ل�س عادال..

� ثقة:
قالت ��

� لست الشخص الذي �مـر �أزمة .. ألن�� - وهذا طب���
منتصف العمـر.. أنـت ت��د أن تجـن.. هـذا حقك.. ل�ن ال تتوقع

م�� أن أتضور جوعا.

. ال أستطيع تمن�ت أن أ�خ وأ�شاجر، ل�ن هذا ل�س بوس��
.. أي طـالق هذا؟ طالق معقم أن أقذف األش�اء.. ولن ن���

غ��ب..

الحرز (ح): �ان قائمـة دق�قة لمحت��ات الب�ـت المناشف
وأغط�ة الفراش.. قلت لها:

ء ت��دينه. �
- خذي �ل ��

كنت أحتفظ بهذە األش�اء ل�س للـذة االقتنـاء �ـل عن كراه�ة
لفكرة نقلها.
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سوف نوقع وث�قة انفصال.. و�عد ستة أشهر نذهـب إ�
المح�مة لنن�� ال��جة رسم�ا.

� وخـرجـت أمشـى فـي شـوارع (جورج تاون)..
أخـذت معط��

.. األمور تتحرك ء بهذا الش�ل الدرا�� �
م�سائال ك�ـف تغ�� �ل ��

�أ�ع مما أستطيع أن أوقفها.
☆ ☆ ☆
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ثالث عشـر
كة ذلك العرض الذي قدمه � ال��

ى �� لم تق�ل الـرءوس ال���
ة، وقد خافوا (رودلف) �من�� إجازة لمدة عام، ف�� سا�قة خط��

أن تنهال عليهم المطال�ات �معاملة مماثلة.

� وقتئذ، فقد �ت مطلقا � ذه��
ل�ن لم �كن هذا الموض�ع ��

� عن ووح�دا و�ـال ب�ت كذلك.. سوف أب�ـع الس�ارة ألستغ��
� الشهر.. وقض�ت أ��� الص�اح

قسطها الذي ي�لغ 480 دوالرا ��
أ�حث عن شقة جد�دة.. لألسف �انت أرخصها ت�لف ۱۱۰۰
� الشهر، وهذا سعر أع� �كث�� من قدرات محا��

دوالر ��
شوارع..

كة ظهرا وجدت مظروفا آخـر مـن المان�ال عندما عدت لل��
� ومعهما مذكرة .. �ان المظروف �حوي مفتاح�� � ع� مكت��
� لخزائـة الملفات.

تقول: المفتاح األول لمكتب (�شا�س).. الثا��
كة ألن الدرج تـحـت النافذة.. ا�سـخ الملفات ثم أعدها لل��

(�شا�س) مـن النـ�ع كث�� ال���ة..

) فجأة كعادتها، ال قرعات ع� ال�اب وال هنا ظهرت (بو��
صوت، و�نما تظهر فجأة كشبح.. �انت قد عملت م�� أر�ــع
سنوات، ولم تكن عالقتنا لص�قة لهـذا الحد.. �عان ما يتم

� م�ان آخر..
تعي�نها ��

لـم أدر إن كـانت الحظـت المظـروف أم ال، ل�نهـا �شاغلت
� صندوق�ـن مـن الـورق المقوى.. و�ساءلت عن

�� �
بوضع حاج�ا��

� أمام الذي وضع المظروف.. ك�ـف استطاع أن �مر لمكت��
سمعها و��ها؟



6979

أغلقت ال�اب ورحت أتأمل المظـروف ألقرر ما �جـب عمله
ضت أش�اء: أوال: أن المفتـاح صحيح.. ثان�ا: �ه.. كنت قد اف��
� المكتـب فعال.. را�عا: بوس��

هذا ل�س مقل�ا.. ثالثا: الملف ��
� وقت

�قته دون أن �ق�ض ع�.. خامسا: �مكن �سخه ��
.. سادسا: �مكن إعادته.. سا�عا: ـ واألهم ـ من الواضح أن قص��
ف�ه دل�ـً� �ارث�ا.. �ل هذا سهل ل�ـن �سـخـه هـو التحدي
كتنا ملف تقـل صفحاته عن مائة، �� �

.. ال يوجد �� �
الحق���

ة ومع�� هذا أن ع� أن أقـف أمـام آلة تص��ر المس�ندات لف��
� ال �صورون و�نمـا ط��لة معرضا لالنكشـاف.. ثـم إن المحام��
ات.. وآلة التص��ر معقدة عال�ة التقن�ة تفعل ذلك السكرت��
جاهزة �� تنح�� فيها الورقة لحظة ضغط الـزر فتكون
الفض�حة، دعك من أنها مزودة �عداد �سمح �خروج فاتورة

للعم�ل..
كة �الملف.. وهذە ج��مة.. �جب أن أخ�ج من ال��

� الرا�عة، وقـد شمرت
ع� �ل حال دخلت قسم العقارات ��

ا هناك.. �ان ، وم�� كومة ملفات �أن لدي عمً� خط�� ���
(�شا�س) هناك و�ا�ه موارب ب�نما صوته �دوي ع�� الهاتف.. لم
�
ات أمن تراقب من أع�.. مـن ذا الذي �فكر �� تكن هناك �ام��

ء مـن قسـم العقارات؟ �
�قة ��

� � الخامسة فابتعت شطائر، واتجهت لمكت��
غادرت ��

الجد�د.
☆ ☆ ☆

� ��� � �انوا هناك.. وقـد خـ�ج (موردخاي) مرح�ا ل��
�ا�� ��

� نصف حجم هذا الذي غادرته، وهناك
� الجد�د.. �ان �� مكت��
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خزانة ملفات جوار الجدار.. لم �كن هنـاك هاتف.. هناك آلة
تص��ر مس�ندات مـن طـراز الثمان�ن�ات العتيق. ل�ست فيها

� السا�قة. ك�� بهرجة آالت ��

: إن � (موردخاي) حلقة بها ثالثة مفاتيح، وقال �� ناول��
� م�� أردت.. ل�ن..

بوس�� أن آ��

- كن حذرا.. أوقف س�ارتك أمام ال�اب �الض�ط.. امش لها
��عة، ثم أغلق ال�اب عل�ك فورا�

، فقال: � � عي��
ال�د أن الخوف �دا ��

- سوف تعتاد هذا.. كن ذك�ا.
� أحد.. .. لـم يتحرش �� �

� السادسة والنصف عدت لس�ار��
��

.. ر�مـا �ان بوس�� أن أع�ش �
لم أتلق رصاصة ولم تخدش س�ار��

� هذا العالم..
��

☆ ☆ ☆

كة.. لو ة دق�قة للعودة إ� ال�� استغرقت إحدى ع��
ضنا أن �سخ الملفـات �ستغرق نصف ساعة.. إذن س�ظل اف��

الملف خارج الخزانة ساعة �املة..

� � الثامنة مساء عدت لقسم العقارات متظاهرا �أن��
��

� مكتب (�شا�س) ثم تفقدت
مشغول جدا.. لم �كن هناك أحد ��

ات.. �ل الم�اتب وقرعت األبواب.. �حثت عن ال�ام��

فتحـت مكتـب (�شـا�س).. ووقفـت فـي الظـالم ال أعرف إن
ء النـور أم ال.. لو مر شخص �البنا�ة فمن �

كـان بوس�� أن أ��
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� أي مكتب.. ثم إن الظالم دامس،
العس�� أن �حدد الضوء ��

ول�س م�� كشاف.
� الملفـات ح�� أغلقت ال�اب وأضـأت األنـوار.. �حثت ب��

وجدت دستة منها �لها تحمـل عنـوان (ر�فر أوكس).. (�شا�س)
ته منظمان. وسكرت��

� ملف غل�ظ.. أردت أن أتأ�د من أنـه الملف
�دأت أف�ش ��

المطلوب.
� الممر:

فجأة سمعت صوت رجل �صيح ��
- ه�ه�

وث�ت داخل جلدي.. ثم جاء صوت رجل آخر و�ـدأت
محادثة.. محادثة عن كرة السلة.

a

� من مطـاط وأطفأت النور.. ثـم جلست مش�ت لل�ـاب �قدم��
� أخ�ج من ال�اب

ع� أر�كة (�شا�س) لمدة ع�� دقائق.. لو رأو��
�
ء ضدي.. إن غدا يو�� األخ�� �� �

والملف ل�س م�� فال ��
. � � والملف م�� ف�� نهاي��

كة ع� �ل حال، أما لو رأو�� ال��
�دأت األصـوات تخفـت، فـأغلقت الـدرج وأخـذت الملف..

سبع دقائق.. ثمان.. �سع.

فتحت ال�اب ونظرت ع�� الردهة.. ال أحد.. مش�ت خارجا
. � طب��� من المنطقة، والملف م�� وأنـا أتظاهر �أن��

- ه�ه�
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� فاستدرت ع�� المنعطف، وحصلت
سمعت صوتا من خل��

.. � � فرأ�ت رجـال �ـحـاول اللحاق ��
ع� لمحة مما �جـرى خل��

وجدت مكت�ا مفتوحا فدخلته ع� الفور..

ة، فمش�ت ب�ـن األرفـف حـتـى وجدت �ا�ا �انت مكت�ة صغ��
�قود للناح�ة األخرى.

وجـدت مخرجـا ودرجـات تـه�ـط ألسـفل فرحـت أركض..
� �ـال معطف.. الطقس �ارد �الخارج لدرجة

�لغت الطابق األر��
التجمد.. فركضت إ� الس�ارة..

☆ ☆ ☆

لماذا ج��ت من ذلك الشخص؟ هو لم يرنـي أغـادر مكتب
� نداءە وأثرثـر معه.. ولو أراد أن (�شا�س).. �ان بوس�� أن أل��
� بهذە

؟ لماذا نادا�� � يرى الملف ل�فته مازحا.. ترى هل عرف��
؟ � الط��قة لو عرف��

. �
ع� �ل حال قدت س�ار��

ّ أن أعرف أن هناك عمل�ـة ته��ب �ان من المستح�ل ع��
مخدرات قد ض�طتهـا الشـرطة، وأن شـرط�ا أص�ب �الرصـاص،
وأن س�ارة (جاجوار) خاصـة بتاجر المخدرات تندفع ع�� الشارع

.. الثامن ع��

�ان الضوء األخ�� �سمح �� �المرور ل�ن الفت�ـة الذين
�� لم ي�الوا �قواعد المرور، وفجـأة لمحـت أصابوا ال��
� من

الجـاجوار �أنهـا ط�ـف ثم انتفخ ك�ـس الـهـواء الوا��
. حينما استعدت رشدي �ان ال�اب األ�� � وج��

الصدمات ��
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ّ ع�� الزجـاج المحطم.. �
� ووجوە سود تحـدق ��

�ضغط ع� كت��
. سمعت صفارات إنذار ثـم غ�ت عن الو��

� إن �ان بوس�� � حزام األمـان عنـي، وسأل�� فك أحـد المسعف��
. �

الم��
قلت وأنا أجلس ع� حافة المحفة:

.. - أنا �خ��

� لس�ارة اإلسعاف رأ�ت (الجاجوار) مقل��ة
و�ذ حملو��

� مركز
طة والنـاس.. أخذونـي إلـى الطوارئ �� �ح�ط بهـا رجـال ال��

� وقت مـا
� �المسكنات.. صحوت ��

(جورج واشنجتون)، وحقنو��
) تنام ع� مقعد جوار الفراش.. مـن الل�ـل ألجـد (�ل��

☆ ☆ ☆
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أر�ـع عشـر
) ق�ل الفجر، وقالت �� مذكرة لط�فة جوار رحلت (�ل��
�
، و�نها ستعود �� الفراش إن عليها الق�ام �المرور الص�ا��

� لن منتصف النهـار.. لقد ت�لمـت مـع األط�اء ومن المحتمل أن��
.. لن � � متحاب�� � متعاطف�� أموت.. هكذا ظهرنا أمام النـاس زوج��

يتخ�ل أحد أننا نن�� إجراءات الطالق.
ة.. � شوارع واشنطن الفق��

مرح�ا �ك ��

� هذا الركن من المدينة �عد الظالم
الحق�قة: �ان تواجدي ��

معناە االنتحار.

� عند النفس وذرا�� زرقاء منتفخة، ورأ�ت ضلو�� تؤلم��
.. ء خط�� �

� المرآة وقد صارت له مالمح جد�دة.. ال ��
وج�� ��

ول �ل هذا ع� نها�ة األسب�ع.. � س��

جل�ت �� الممرضة �عـض األقراص فرفضتهـا.. ال أر�د
� أر�د أن أحتفظ �ذهن صاف.. أج��ت �عض مسكنات ألن��
� إدارة المرور أن الس�ارات

ة �� االتصاالت فعرفـت مـن سكرت��
� الشمال

� ط��ق (راسكو) ��
المحطمـة تنقـل إلـى أرض خالء ��

.. هكذا اتصلت �ـ (موردخاي) ألسأله عن ط��قة العثور � الغر��
.. � ع� س�ارة محطمة.. وعد �أنه س��حث و�تصل ��

� الذي سمح �� ) فتحدثت مع طبي�� عند الظهر جاءت (�ل��
� �س�ارتها للب�ت ح�ث �الرح�ل، و�عان مـا كـانت توصل��

أعدت �� حساء طماطم ثم ان�فت عائدة لعملها.
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� عن ط��ق (موردخاي) فاتجهت إ�
عرفت م�ان س�ار��

هناك بوسـاطة س�ارة أجـرة قمت �اس�ئجارها هاتف�ا.. عرفت
الس�ارة (الل�ساس) عندما وقفت خلف السلك الشائك أرمق
الس�ارات المحطمـة المكومـة فـوق �عضها. لقد أطـار التصادم

جانبها األ��.. قال �� السائق عندما رأى المشهد:
- أنت رجل محظوظ فعً�.

ل�ننـا لـم �ستطع الدخـول.. �ان هناك مكتـب ل�نـه مغلق،
�ر ثق�ل.. هكذا طل�ت منه الذهاب إ� � والبوا�ات مغلقة �ج��

كة لتأج�� الس�ارات. ��

) �اعت�ارنا زوجا عدت لـداري ألتناول آخر وج�ـة لـي مـع (�ل��
: � وزوجة.. قدمت �� الطعام ثم سألت��

- هل تعرف من �د� (هكتور �الما)؟
ابتلعت الطعام �صع��ة، ثم سألتها:

- ما شأنه؟

- اتصل �ك عدة مرات.. من هو؟
� ورطة.

ّ أن أعاونه.. إنـه �� كة �ان ع�� � ال��
- موظف ��

� تقاطع
- هذا أ��د.. إنه ي��ـد لقاءك فـي �ـار �د� (ناتان) ��

شار�� (إس) و(إم) التاسعة مساء..

- ولماذا �ار؟

- لم �قل.. هل هذا م��ب؟
� ل��� واصلت األ�ـل �� أ�ـدو طب�ع�ا أمامها. تالشت شهي��
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☆ ☆ ☆

� ألن إ�جـاد م�ان
� شارع (إم) مـن دون س�ار��

مش�ت ��
� إ� إل�قاف س�ارة مستح�ل مساء الجمعة، دعك من حاج��

. �
تح��ك عضال��

� أ�اذ�ب
� هذا اللقاء إال المتاعب.. فكرت �� ال �مكن أن �ع��

� وأ�اذ�ب أبرر بها األ�اذ�ب.. من الممكن أن
أبرر بها ت�فا��

�كون (هكتـور) �حمل أجهزة تنصت اآلن.. سوف أص�� وال
أت�لم..

�ان ال�ار نصف خال وقد جئت ق�ل موعدي �ع�� دقائق،
�
� حرارة �أنه لم ير��

�� � .. وثب وصافح�� �
ل�نه �ان هناك ي�تظر��

� إ� الجلوس..
من ق�ل.. ودعا��

- ماذا حدث لوجهك؟
- ق�لت ك�س هواء..

- نعم.. سمعت عن الحادث.. ي�دو أن اآلخـر قـد مات.. تاجر
مخدرات هو. أل�س كذلك؟

.. ��� -

� المحادثة تح�مـا كـامً� وأن ردودە
والحظت أنه يتح�م ��

�ه �� �
� عما أرغب �� � فسأل��

.. جـاء السـا�� � تأ�� أ�ع من أسئل��
فطل�ت قهوة سادة.. هنا شعرت �قدمه تر�ل قد�� تحـت
� ب�ننا ل�حجبنا عن الرؤ�ة رأ�ت

المنضـدة.. وعندمـا وقـف السا��
(هكتور) يرفع س�ابته و�ش�� إ� صدرە..
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إذن هو �حمل جهـاز تنصت وهم يراقبونـه كذلك.. هذا
�ف� تحيته الحارة �أننا لم نلتق قط..

: قال ��

� قسم العقارات.. ال�ـد أنـك قـا�لت (برادن
- أنا كـاتب ��

�شا�س) محامينـا.. لقد التقينـا مـرة عـابرة عندما زرت مكت�ه منذ
أسب�ع..

- هذا صحيح..
� مراقب فمن الخ�� أال أت�لم إال �مقـدار.. ثم أضفت: �ما أن��

� الحق�قة أذكر الموقف ل�ن ال أذكر وجهك..
�� -

. نحن غمرت وجهه اب�سامة خف�فة ولمست قدمه قد��
نرقص ع� اللحن ذاته.

- سـ�ب لقائنا هو أن هناك ملفا فقد من مكتـب (�شا�س)..

- وهل أنا المتهم؟

- ال.. ل�نهم �ش�بهون �ك.. إنه نفس الملف الذي طلبته من
كة تحقق مع �ل شخص (�شا�س) وكدت ت�شاجر �س��ه.. ال��

�مكن أن �خطر ب�الها..
- إذن ال عالقة �� �األمر، فال �مكن أن أسـرق ملفا من زم�ل.

- هل تق�ل أن تخضع لجهاز كشف ال�ذب؟

� ط�عا.. قلتهـا وأنـا أعرف أنه ال توجـد قـوة علـى األرض ترغم��
ع� الخض�ع لجهاز كشف ال�ذب.
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- هم كذلك �أخذون ال�صمات..

� علـى مفتـاح النـور والخزانة و.. �ل
لم �خطر �� هذا.. �صما��

ء.. ع� �ل حال قررت أن أ�ون عن�فا، لذا قلت: �
��

ء فلتفعل.. اذهب �
��� � - ال أحب ط��قتك.. لو كنت تتهم��

ء.. هذە ج��مة �قة.. إذن �
هم ��ل �� طة وأخ�� إ� رجـال ال��

من واج�ك أن تق�ض ع� السارق..
قال:

� مكت�ك.. ثمـة شخص قال
- هناك كذلك ملف وجدناە ��

� لخزانة (�شا�س)� لك إنه أرسل لك مفتاح��
�انت آثاري ت�سع.. لقد تدر�ت �� أ�ون محام�ا ال لصا..
� الرسالة و��دو أن الموض�ع أعقد مما تصورت.. لقـد وصلت��
كة ت��د الملف �ما ف�ه.. و�� تعرف �قينا ع� �ل حال.. ال��

� من أخذە.. أن��
: � � االن�اف فسأل��

�� � نهضت معلنا ني��

� تجتاز اخت�ار كشف ال�ذب؟ - م��
- سوف أتصل �ك.

☆ ☆ ☆
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خمـس عشـر
) تمكنت �� �د� (بو�� عن ط��ق عالقات (موردخاي) و��
� ألقوها فيها.. � تلك الساحة ال��

�� �
ا من الوصول إ� س�ار�� أخ��

دخلت إ� الحطام و�حثت عن الملف.. لم أجدە للحظة مرع�ة،
ثـم مـددت �دي تحت المقعد األما�� فوجدته.. وضعته تحت

إ��� �أنه من ذهب.
�� الذي �حرس الس�ارات المحطمة، قال: قال �� ال��

.. - تعال م��

� الداخل دون مواصفات المظروف والمكتوب عل�ـه
و��

� أخذت مظروفا بهذە �دقة.. لد�ه اآلن �ل ما ي��ت إن��
.. آثاري تزداد ا�ساعا.. �

المواصفات من حطام س�ار��
لم �كن (موردخاي) �عرف عن الملف إال أنه مهم..

- قاومت ذلك ح�� � كنت متلهفا ع� تصفح الملف ل���
� الجد�دة. � شق��

أص�� وحدي ��
☆ ☆ ☆

�
كـانـت شـركة (ر�فر أوكـس) ت�تـاع كـل العقـارات الرخ�صة ��

كة م���ة �� TAG كة المنطقة المتهال�ـة مـن المدينة.. وكـانت ��
ي) الذي � �ديرها من �د� (تلهان جن��

غ�� مسجلة �ش�ل قانو��
�صفه الملف �أنه قواد سابق ق�ض عل�ه مرت�ـن مـن ق�ـل.. أمثالـه
�
اله الج��مة قرر أن يتاجر �� � � هذە المدينة.. �عد اع��

ون �� كث��
العقارات والس�ارات المستعملة. �دأ ي�تاع العقارات المهجورة

و�ؤجرها.. الملفات تظهر أر�عة ع�� عقارا ملك هذا الرجل.
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كة (ر�فر أوكس) حينما احتاجت � ط��ق الرجل ���
هنا �لت��

�د لمساحات إضاف�ة.. وقد أسندت مهمة الحصول هيئة ال��
كة (ر�فر أوكس).. وهناك عقد مرفق �مليون ع� أرض إ� ��
ط دوالر ونصف مضمونة الدفع سن��ا لمدة ٢٠ عاما.. ���

� ق�ـل 1 مارس و�ال اعت�� االتفاق ملغ�ا..
توقيع العقد النها��

كة (ر�فر أوكـس) للعمـل.. ابتاعت أر�ــع ع� الفور انطلقت ��
� المنطقة قرب المستودع الـذي �ع�ش ف�ه أولئك

مل��ات ��
ب األول من مارس فلم �عد �اق�ا إال أسب�ع.. الالجئون. لقد اق��

اآلن أفهـم لـمـاذا ا��شـف (�شا�س) اختفاء الملـف بهذە
ال�عة.. لقد �ان يتعامل معه يوما بيوم..

� �م�لـغ غ�� مذكور
� يوليو الما��

ت TAG المستودع �� اش��
� ألف ته منهـا شـركة (ر�فر أوكس) �مائ�� � األوراق.. ثم اشـ��

��
دوالر ق�ل تنف�ذ ح�م الطرد �أر�عة أ�ام..

كنت قد فرشت األوراق ع� األرض ورحت أدرس �ل ورقة،
ة توطئة إلعادتها إ� � مذكرة صغ��

وأقـوم بتدو�ـن مـا فيهـا ��
ء مرتب ومفهرس �دقة �ما �

موضعها الدق�ـق مـن المـلـف.. �ل ��
� � ثالث��

كة ح�ث �ل وث�قة ال �مكن العثور عليها �� � ال��
علمونا ��

ثان�ـة ال ق�مة لها..

كة خاصة توجـه طة و(فتوات) من �� �مساعدة رجل ��
(هكتور �الما) إ� المستودع إلخالله ممن ف�ه.. كـان هذا �حتاج
إ� شجاعة غ�� عاد�ة، و�ما كتب (هكتور): «�انت األم تنام
ع� األرض مـع أطفالها األر�عة ومنهم رضيع.. قاتلت رجـل

� النها�ة استطعنا إخراجها..»
طة و�� ال��
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�انت قائمة المطرودين حوا�� س�عة عشـر �اس�ثناء
.. � � وضعها ذلك المجهول ع� مكت�� األطفال.. نفس القائمة ال��
ت هؤالء كة اعت�� لم تكن هناك إخطارات �الطرد؛ ألن ال��

� بوضع ال�د، وواضعو ال�د ال حقوق لهم. � أو مق�م�� م�سلل��

هذا الملف م�وق.. والسارق أحمق ألن األدلـة ضـدە تتكوم
كة � عندما التحقت �ال��

� هذە اللحظة.. لقد أخذوا �صما��
��

� خزانة (�شا�س).. �ل
ولن �كون صع�ـا مضاهاتهـا �ال�صمات ��

أنا أعرف أن هذا تم..

؟ ترى هل حصلوا ع� أمر �اعتقا��
☆ ☆ ☆
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سـت عشـر
كة ء مكت�ـي فـي �� �

�� �
� الجد�د �ش�ه �� لـم �كـن مكت��

ة �التأ��د ).. المكتب نفسه ع�ارة عن منضدة صغ�� � (س����
ابتاعوها من مدرسة قد�مة.. لها ثالثة أدراج ل�نها تفتح
�صع��ة.. المقعد من الطراز الذي �ستأجرونه للحفالت، وال
�مت �صلة لمقعدي القد�ـم الجلدي الـدوار الم��ــــح.. جـدران

الغرفة �حاجـة إلـى طالء، والتدفئة س�ئة جدا.

، ف�ساءلت عما إذا �انت دوت دقة ع� ال�اب أثارت هل��
� إ� هنـا.. نظرت ع�� الزجاج عصا�ات الشـارع قد الحقت��
المصنفر لل�اب فرأ�ت مالمح مألوفة.. إنـه (�اري نو�سو)
� القد�م.. كـان يرتجف و�تـوق للدخول إ� األمان

صد���
�الداخل.

فتحت له ال�اب، فدخل وهو �صيح:
- �ا له من وكر�

ي�دو أن األمر �دا له مسل�ا.. ن�ع قفاز�ه وم�� إ� ح�ث
أر�كة (صوف�ا).. قلت له:

- نحن ن��� مصار�فنا منخفضة �� نأخذ معنا كـل المال
للب�ت.

قال وهو مستمتع ��ل هذا:

- أنت جننت �ال شك.. هل �دأت �سمع أصواتا؟

- هل جئت هنا �� تقول �� هذا ال�الم؟
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� عـن الطـالق ثم ماذا حدث ) و�لمت�� - لقد اتصلت �ـ (�ل��
لوجهك؟

� قاطعته سائً� إن كـان يرغـب فـي قهـوة.. وددت أال �صحب��
إ� المطبخ ألن هـذا مشـهد ال �جـب أن يراە.. وجدت قدحا
فغسلته ومألته �القهوة و��عة عدت له.. �ان يتفحص الحجرة

: ثم قال ��

� مدرسة القانون؟
- هل هذا ما كنت تحلم �ه ��

� جد�ة و�رغم قسوة الفكرة
وفجأة انت� المزاح.. نظر �� ��

� �ساءلت عما إذا �ان �حمل جهاز تنصت هو اآلخر.. فإن��
بوسعهم هذا وهو لن يتط�ع لهذە المهمـة ل�نهم قادرون ع�

إج�ارە.. لقد �ت العدو اآلن.
- هنـاك مـلـف مـهـم مفقـود �ـا (ما��ل) والجميع �ش�� نحوك..

كة؟ - هل أرسلتك ال��
- ط�عا ال..

صدقته.. فنحن صد�قان منذ سبع سنوات برغم أننـا كنا
أ��� ا�شغاً� من أن نمارس الصداقة فعً�.

واصل ال�الم:

).. أنت قا�لت (�شا�س) وطل�ت - الملف يتعلق �ـ (مس��
� �ل م�ان

الملف.. ثـم شوهدت ت�سكع قـرب مكت�ـه.. �صماتك ��
� الغرفة والخزانة.. أنت أخـذت الملف �ا (ما��ل)..

��

- ماذا تعرفه عن هذا الملف؟
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) وأنـك أخذته.. �الب - ال أعرف ش�ئا إال أنه يتعلـق �ـ (مس��
ى ت�حث عنك، وقد حّرمـوا علينا االتصال �ك.. أنا كة ال��� ال��

هنا برغم أوامرهم..
- لن أ�� �ك ع� �ل حال.

ء �مكن �
- اسمع �ا (ما��ل).. أنا متأ�د من أن �ل ��

كة وأجعلهم إصالحه.. أعـد المـلـف وسـوف أقـا�ل مد�ـري ال��
� نلعب �صفحون في�سـون.. ثـم آخـذ إجـازة معك لمدة أسبوع��

فيهما الت�س ونعود �أن ش�ئا لم �كن.

- هل أنت متأ�د من أنهم لم يرسلوك لتقول �� هذا؟
- ال وأقسم ع� هذا..

� أن تكون محام�ا - إذن هذە الفكرة ال تصلح.. هناك فارق ب��
وأن تكون �ائعة هوى تتقا�� أجرهـا �الساعة.. لقد دخلنا هذە
المهنة ألننا حس�نا القانون ق�مة عظ�.. �مكنك محار�ة فساد
� وقتها.. فلماذا ال نعود �ما المجتمع �له �القانون.. كنا مثالي��

كنا؟
- أقساط المسكن�

� �ال .. من حسن الحظ أن�� - لم أطالب بتجن�دك م��
أطفال.. لدّي ترف أن أ�ون �طً� �عض الوقت.

راح ينظر إ� جهاز التدفئـة وهـو �ـأمل أن ي�عـث �عض
الحرارة، ثم قال:

� - ال �مكنك االحتفاظ بهذا الملف �ا (ما��ل).. إنهـم مجان��
� ال� و�عامل ���ة

�الجح�م.. من حق العم�ل أن ي��� ملفه ��
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تامة، ومع�� هذا أنهم س�قاضونك.

.. إن هذا الملف خطر � كة ما تخ�ە أ��� م�� - لدى ال��
عليهم.

� دهشـة فـهـو فعً� ال �عـرف محتـوى الملف، ثم
نظر �� ��

قال:

- ح�� لو �ان هذا صح�حا فل�س بوسعك استعمال ملف
� غرفة

� المح�مة.. ر�ما أستطيع أن أرتب لك لقاء ��
م�وق ��

موصدة مع (آرثر).. نوعا من الهدنة..

�
د �� - فات وقت ذلك.. هناك أناس تجمدوا من ال��

الطرقات..

�
ثم قررت تغي�� موض�ع الحد�ث فدعوته إ� جولة ��

المكتب.
� � أن أتصـل �ـه مـن ح�� قنا �عد قل�ل طلب م�� وعندما اف��

آلخر، فأ�دت له ذلك..
☆ ☆ ☆
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سـ�ـع عشـر
� الص�اح ذه�ـت مـع (موردخاي) إ� الملجأ المدعو (ب�ت

��
دين الذين ي��دون السامري)، ح�ث قا�لت طوفانـا مـن الم��
.. .. أغلبهـم قـال آسفا إنه ال �ستطيع أن �دفع �� �

رأ�ـي القـانو��
معظم القضا�ا تتعلق بتوقف اإلعانات الحكوم�ة أو بونات
كتها ش��ا لم التغذ�ـة أو موظفـة تركت العمل وأرسلت لها ��
�صلها ألنها �ال عنوان.. رجل أدمنـت زوجته المخدرات
� أود تقب�ل فت ال�غاء وقادته إ� اإلفالس.. قصص جعلت�� فاح��

) اآلن. قدم (�ل��

لم أتصور هذا ال�م من العمل �اعت�اري محا�� شوارع،
� مما وكنت قد ارتد�ت ث�ا�ا غ�� مهندمـة وكففت عن حلـق لحي��
راق لـ (موردخاي).. أنا اآلن محا�� شوارع فال يهم مظهري.. ومن
� اعتدت إدمـان العمل لذا لم �ش�ل �� هذا ال�م � أن��

حسن ح��
ال�ب�� من القضا�ا مش�لة..

عند الظهر عدت إ� مكتب (موردخاي). وجدْت ��
(صوف�ا) جـهـاز هـاتف �عمـل.. �ان تحت كومة من الملفات،
( � كة (س���� فقمت بتوص�له و�ان أول ما فعلته أن اتصلت ���

طال�ا االتصال �ـ (هكتـور �المـا)..

ة أنتظر ع� السماعة، ثم جاء صوت خشن � السكرت�� أ�قت��
�قول:

- أنا (برادن �شا�س).. هل �� أن أساعدك؟
� ��عة وتمال�ت نف�� وقلت:

ت صو�� غ��
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- أنا صديق قد�م لـ (هكتور �الما) من أ�ام المدرسة.. هل ��
أن أ�لمه؟

� �ساطة:
قال ��

- (هكتور �الما) لم �عد �عمل هنا.

( وضعت السماعة ورأ�� �ـدور.. فكرت أن أتصـل �ـ (بو��
.. ر�ما لو طل�ت � السا�قة ألتأ�د من صحة هذا الخ��

�� سكرت��
(�ارى) أو (رودلف).. ثم تذكرت أن هؤالء جم�عا لم �عودوا

.. لقد رحلت.. لقد �ت العدو.. �
أصدقا��

كة غب�ـة �ح�ث تفصل (�المـا).. أعتقد أنها لم أعتقد أن ال��
نقلته إ� ف�ع آخر �ع�د براتب أع�.. هكذا تضمن صمته

� الوقت ذاته..
وتتخلص منه ��

لم أ�ن متلهفا ع� العودة لداري الجد�دة �عد انتهاء
العمـل.. غرفـة نـوم �ـال فـراش.. مط�ـخ �ـال ثالجة.. تلف��ون �ال
� تقول إن القانون حب��ة غيور �ا�ل.. إن المقولة القد�مة ال��

� الح�اة.
صادقة م�� جدا.. فلم �عد القانون إال �ل ما أمل�ه ��

� منطقة
ان�فت (صوف�ا) م�كرا كعادتها ألنها تع�ش ��

� خطرة و�� تفضل أن تغلق األبواب عليها ل�ال وقد نصح��
(موردخاي) �أال أتأخر.. أوقف الس�ارة ق���ا.. �جب أن نكون

ء.. �
� عند االن�اف.. امـش ��عة.. راقب �ل �� اثن��

wasp نحن سعداء بوجـودك.. كنا �حاجة إ� رجل أب�ض -
هنا.

ف أن أ�ون رمزا.. - إذن �� ال��
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☆ ☆ ☆

طة ح�� الواحدة ص�احا ثم هجموا كرجال انتظر رجال ال��
) وقتا ال�وماندوز، ودقوا ال�اب �عنف.. ولم تجد (�ل��
الستجماع أف�ارها.. وضعت ش�ئا ع� منامتها ب�نما هم

يوشكون ع� تهش�م ال�اب.
طة�� �� -

� ذعر ب�نمـا اقتحمـه أر�عة رجال،
فتحت ال�اب وتراجعت ��

�
.. و�انوا يت�فون �أن ح�اة إ�سان �� اثنان منهم �الزي الرس��

خطر.. وصاح بها أحدهم:
� - تراج��

و�انت عاجزة عن ال�ـالم.. قـال قـائدهم المـالزم (جاسكو)
وهو �خ�ج أوراقا من جي�ه:

- هل أنت (�ل�� بروك)؟
وهو �مثل (كولومبو) �ط��ق س�ئة.. فهزت رأسها أن نعم..

- أين (ما��ل بروك)؟
- لم �عد �ع�ش هنا..

�ان من المستح�ل أن �صدق الرجل هذا؛ لذا أخـ�ج ورقة
وقال:

نر) استخرجه الساعة � � (ك��
- م�� إذن تفت�ش من القا��

الخامسة �عد الظهر..
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�
اها، �أنها �مكن أن �ستوعب ما فيها �� ورفع األوراق ل��

ساعة كهذە..

- عم ت�حثون؟
� األوراق..

- هذا ��
واندفع الرجال �ف�شون الشقة.

� ذلك الوقت.. منذ جئت
�� � � شق��

كنت نائما ع� األرض ��
� ع� هذە الشقة آ�ل قل�ال وأنام أقـل.. ل��� أحمـد هللا ع� أن��
� سأجد األقـل أمـلـك جـدرانـا وسـقفا وتدفئـة ومهنة وأعرف أن��

طعام غد.. هذا �ختلف عن البؤساء الذين أعمل لهم.

) تقول دق جرس الهاتف المحمول فرفعته ألسمع (�ل��
همسا:

طة �ف�شون الدار. - (ما��ل) رجال ال��

- ماذا؟
- معهم إذن تفت�ش.. و�قولون إنهم ي�حثون عن ملف..

- سأ�ون عندك خالل ع�� دقائق..

� تحت االستحواذ، وكـان
هكذا اندفعت إ� الشقة �أ��
(جاسكو) أول من قا�لت.. فصحت:

- أنا (ما��ل بروك).. مـن أنتـم �حـق الجح�م؟ أر�د أن أرى
أوراق�م..

�
أخ�ج الشارة من جي�ه ورفعها ألتمكن من رؤ�تها.. قلت ��

تحد:
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�
- (الري جاسكو).. أنت أول مـن سأرفع عل�ه قض�ة ��

ة ص�اح غد.. من معك؟ العا��
:( قالت (�ل��

� غرفة النوم اآلن..
- معه ثالثة وهم ��

ط�ا ع� أر�ــع ينظر تحـت الفراش دخلت غرفة النوم ألجد ��
فصحت ف�ه:

� أوراقك أيها األحمق..
- أر��

أخ�ج شارته فنظرت فيها، وقلت:
. �

- (دار�ل �الرك).. المتهم الثا��
� برود:

قال ��
.. �

- ل�س بوسعك مقاضا��

�
.. سوف أطلـب منـك تع��ضا �� � ال�ب�� � أيها الص�� - ج����

، وسوف أ�سبها.. �
المح�مة �مليون دوالر للتفت�ش غ�� القانو��

عندها سأجعلك �شهر إفالسك..

ا الف�ديو لتصـور المشهد، ) أن تح�� �ام�� وطل�ت من (�ل��
ثم قلت لهم:

- سوف تحا�مون وتطردون من الخدمة، غال�ا �ال معاش..
ت�م .. ومن أعطا�م اإلذن س�حا�م.. �� أخ�� �

التفت�ش غ�� قانو��
� ال أع�ش هنـا و�رغم هذا واصلتم التفت�ش.. عند هذە أن��
.. �ان عل��م التوقف �

النقطة صار ما تقومون �ه غ�� قانو��
ل�ن�م لم تقاوموا لذة الع�ث �الممتل�ات الشخص�ة لآلخ��ن..
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.. أنا محـام فال�د � تظاهروا �الالم�االة، ل�نهم �انوا خائف��
� أعرف ما أت�لـم عنـه.. لـم أ�ـن كذلك ل�نـي �دوت مقنعا.. أن��

� رف�ـع للغا�ة.
كنت أمشـى فـوق جل�ـد قـانو��

� (جاسكو): سأل��

- أين الملف؟
� ال أع�ش هنا ولهذا سوف أقاض��م..

- الملف ل�س هنا أل��
واآلن لم ال تن�فون؟

- ط�لة الوقت �قاضوننا فال مش�لة هناك.
.. ) تصورهم فلم �ج�وا علـى قـول مـا هو أ��� و�انت (�ل��
و�عان ما �انوا يتجهون إ� ال�ـاب.. وغمغم أحدهم �صوت
� �ل

� الذين يتدخلون �� خف�ض �ع�ـارات سـ�اب ضد المحام��
ء.. �

��

) ترشف القهوة وقد وقفت أقرأ إذن التفت�ش ب�نما (�ل��
استعادت برودهـا.. لن تظهـر أمـا�� �مظهـر الضعف أ�دا، وأ�دا

لن تظهر �� أنها �حاجة إ�..

- هل ستقاضيهم فعال؟
- ال.. ل�نهم لن �عودوا ثان�ة..

- وما موض�ع هذا الملف؟
.. - قصة ط��لة ��

كنت أعرف أنها غ�� مهتمة.. فقط ت��د االطمئنـان إ� أنهم
لن �عودوا.. سألتها:
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؟ � تهم �م�ان إقام�� - هل أخ��
- أنا ال أعرف م�ان إقامتك�

وان�فت �ـال �لمـة أخـرى أو أ�ـة لمسـة توحـى �االهتمام..
و�ان هذا ما ت��دە �الض�ط.

☆ ☆ ☆
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� عشـر
ثما��

ت (موردخاي) �القصـة �لهـا موض�ع الملف � الص�اح أخـ��
��

� �سمعها ألول مرة.. تم�� أن �صفنـي و�ل هذە التفاص�ل ال��
�ـالجحش ل�ن عالقتـي �ـه لـم ت�لغ هذا الحد..

� لم أجد ح�� هذە اللحظة الس�ب الذي �جعل قلت له إن��
الملف مهما لهذە الدرجـة.. ل��� كونت نظ��ـة معقولة �� أن
دين من المستودع برغم أنهم � السا�قة طردت هؤالء الم�� ك�� ��
� الشهر.. �انوا مستأج��ن لهم

�دفعون إ�جارا قدرە مائة دوالر ��
�افة حقوق المستأجر القانون�ة، ل�نها عاملتهم كواض�� �د..
والس�ب هو أنه ال وقت لإلجراءات القانون�ة ألن الصفقة توشك
ع� الض�اع من (ر�فر أوكس).. هناك ورقة معينة ت��ت أن
� (�شا�س) عرف أن هؤالء القوم مستأجرون ول�سوا م�سلل��

� الملف.. الس�ب: هو حاجة
للعقار، ل�نه أخفاها.. ولم �ضعها ��

كة الماسة إ� االس��الء ع� المستودع ق�ل فوات األوان. ال��
قال (موردخاي):

� ـ �ع� أما�ن لهؤالء - المالك السابق للعقار ـ ذلك ال�لط��
ء عنهم �

البؤساء و�أخذ منهم إ�جارا، ل�نه ال ي�لغ الحكومة ���
.. هذا � ء.. هكذا تعاملهم الحكومة �م�سلل�� �

م ��� � �� ال �ل��
�حدث ط�لة الوقت..

�ان من رأ�ه أن علينا اآلن أن نضع خطة مح�مـة لو استطعنا
� السا�قة للمح�مة، ل�ـانت ك�� أن نجر (ر�فر أوكـس) و��

دين المحا�مـة صاخ�ـة، وسـوف تع�ـد اهتمام اإلعالم �الم��
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� (�اري نو�سو) وطل�ـت
عندما �ت وحدي اتصلت �صد���

� عنـد تقـاطـع شـار�� (ك) و(كونكت��ات).. منـه أن �قا�ل��
- سأ�ون عندك �عد ساعة..

- �ل اآلن أو ا�س األمر..

لم أرد أن أمنح هؤالء الص��ـة وقتـا لرسم خطـة.. ال أر�د
منحهم وقتا لدس أجهزة تنصت كذلك..

� مق� (بنجلر).. سأنتظرك.. وتعـال وحدك..
- أنا ��

- أنت �شاهد ال�ث�� من األفالم مؤخرا..

� ذلك المق� الصغ��
�عد ع�� دقائق كنا نجلس ��

المزدحم، نح��� القهوة الساخنة ونراقب زحام المرور سألته:

- لماذا طلب التفت�ش؟

جاعه.. هذا �س�ط أين تع�ش - إنه ملفنا ونحن ن��د اس��
اآلن؟

ضحكت ساخرا �ما معناە (ما هذا الذ�اء؟).. ثم قلت:

- أمر االعتقال �صدر �عد أمر التفت�ش.. هل هذا هو
الس�نار�و المتوقع؟

قال:

.. أنت - اسمع �ا (ما��ل).. فلن�دأ من منطلق أنك مخ��
أخذت ش�ئا ل�س لك وهذە �قة.. األمر �س�ط �ما ترى.. أنـا
� ما زلت أعمـل لـدى الشـركة فال تتوقع أن صـد�قـك ل���
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� هذا الموقف ال أنا.. هذە ل�ست
أساعدك.. أنت من وضعنا ��

لع�ة �ا (ما��ل) ومن الممكن أن تؤذي نفسك..

ى.. هذا الملف ي��ـت أنه ارتكب
َ
- (�شا�س) أ�ضا قد يؤذ

ة �ال أوامر �اعتقا�� خطأ مهن�ا جس�ما.. ما أطل�ه هو هدنة لف��
.. �

أو تفت���

� المقا�ل؟
- وماذا تقدم ��

كة �محتوى الملف.. - أال أضايق ال��
� القهوة، وقال:

ابتلع �ا��

- لسُت مؤهال إلجراء صفقات.. أسـتطيع فقط أن أنقل
كة ت��د ال�الم معك.. رسالتك هذە.. أنت تتوهم أن ال��

�العكس.. هـم غاضبون جـدا وال ي��دون أي تعامل معك.
قلت وأنا أغادر المق�:

- هدنة لمدة أسب�ع..
☆ ☆ ☆

كة عندما وصلت �انت المرأة الشا�ة جالسة جوار �اب ال��
� � درجـة التجمد.. ما إن رأت��

هناك ص��حـة األر�عاء.. الحرارة ��
ح�� وث�ت وهتفت:

- مرح�ا.. هل أنت محام؟
- نعم..

؟ - لمن هم مث��
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- �التأ��د.

وفتحت ال�اب وسمحت لها �الدخول.. أعددت قهـوة
� المطبخ فقدمته لها.

ووجدت �عض (الدونات) ��

- ما اسمك؟
.( � - (رو��

)؟ � � �ا (رو�� - وأين تع�ش��
- هنا وهناك.

� مخبولة � واألر�ع�� � الثالث�� �انت تل�س ث�ا�ا رخ�صة.. ب��
نوعا ونح�لة جدا..

- كنـت أع�ـش فـي مـأوى ثـم طـردت.. وجـدت لنف�� س�ارة..

- هل عندك س�ارة؟
. �

� المقعد الخل��
- ال أقودها.. أنام ��

قدمـت لـهـا القهوة ودعوتها إ� المكتـب.. جلسـت منحن�ة
� ح�اتها.. ثم

� تلمسه �� ء دا�� �
ع� كوب القهوة �أنه آخر ��

�دأت تقول:

.. لقد أخذوە � السادسة ع��
ا�س).. إنه �� .. (ت�� � - إنه اب��

.. رجال الملجأ.. � م��

� شقة
ة، و�انـا �ع�شـان �� � العا��

ا�س) �� منذ أعوام �ان (ت��
ة.. ق�ض عليها لبيع المخدرات وسجنت أر�عة أشهر.. صغ��
ا�س) ل�ع�ش مع أختها.. ثـم خرجت من السجن ذهب (ت��
ل�ع�شـا فـي الشـارع و�نامـا فـي الس�ارات.. �ش�ل ما استطاعت أن
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� المدرسة.. �اعت المخدرات و�اعت جسدها.. فعلـت
ت�ق�ه ��

�
� المدرسة.. ��

� ث�اب معقولة و��
ء لت�ق�ه ش�عان و�� �

كـل ��
لحظة �أس ذه�ت أل�ة عملت عندها منذ زمن.. آل (روالند)..
ا�س) � الشهر لـو سـمحا لـ (ت��

� دوالرا �� قالت إنها ستدفع خمس��
�الح�اة عندهما.. وافق الزوجان �عد تردد وسمحا لها ب��ارته
.. صار ابنها نظ�فا سل�م �  مساء �ل يوم.. �انا أناسا طيب��

ً
ساعة

الجسد و�ها هذا.. إ� أن تم اعتقالها بتهمة الدعارة هذە
المرة..

عندما خرجـت كـانت حامً�.. عندما أنجبتـه أخـذت الحكومة
الرضيع ألن أمه مدمنة مخدرات.. ثـم وجـدت أن آل (روالند)
ضدها.. (ترا�س) ضدها.. ثم جاءها رجل �حمل أوراقا وقال إن
ا�س).. سوف ي�بناە آل المدينة �� التـي س�تو� أمر (ت��

(روالند) فقد ق�� معهما ثالث سنوات..
.. أر�د أن أراە فقد افتقدته جدا.. �انت ت���

ا�س) �صحة ج�دة دافئـا ي�ناول أستطيع أن أتصـور (ت��
� اإلفطار ع� المائدة و�سمع دروس اإلس�ان�ة.. ب�نما عم�ل��

ّ أن أس� لجمعهما من � الجح�م.. وع��
ش�ه مجنونة تع�ش ��

جد�د..
قلت لها:

ا�س) إ� أن �شـفـي مـن تـأث�� المخدرات.. �جب - لـن تـري (ت��
� إ� مصحة.. أن تذه��

ء عن المخدرات� مـن أ�ـن تحصل �
شد مـا أجـهـل �ل ��

عليها؟ �م جرعة؟ �م من الوقت تحتاج إ� أن �ش�� من عادة
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قاتلة كهذە؟
� الخارج..

هنا سمعت (صوف�ا) ت�خ ��
خرجت ألرى ما هنالك، فوجدت المالزم (جاسكو) قد عاد..
طة.. كـان (موردخاي) هذە المرة �ان معه خمسة رجال ��
هناك، وهو رجل ال �ستطيع أن �خفـض صوته أو �كف عن

الضوضاء.. وسمعته �قول:

- ماذا �حق الجح�م؟
� سخ��ة:

نظر �� (جاسكو)، وقال ��
.. - لم ترفع علينا قض�ة �ما هددت.. و�ل هذا ال�الم ال�ب��
ء الذي عنـدك وسوف نن�� هذا �

نحن هنا لنف�ش.. هات ال��
اإلزعاج.

قلت:
- الملف ل�س هنا.. أنت تضيع وقتك.

- ل�ن من واجبنا أن نض�عه.

�
) أن ترحل، واختل�ت �ـ (موردخاي) �� � طل�ت من (رو��

طة إ� هنا.. ء ال�� � � م��
� �س��ت �� مكت�ه.. كنت محرجا ألن��

: � فسأل��

- هل معك �سخة من هذا الملف؟ لم ال تعطيهـم األصل؟

اف منـى �ال�قة.. ثـم إنهم �عرفون - ال أستطيع.. هـذا اع��
� �سخته. �قينا أن��
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� رجال
�ان الجو يزداد توترا �الخارج.. (صوف�ا) ت�خ ��

ب طة، و(جاسكو) ��خ فيها.. األمـر يتجاوز ال�لمات ل�ق�� ال��
جدا من حدود االعتداء الجسدي.

ة ألن تفت�ش مكتب محاماة �ختلف عن � ح��
طة �� رجال ال��

ء �الس�ارى. تفت�ش �ار م��
طة: قال (موردخاي) لرجال ال��

- لنتفق.. أوال: سوف ت�حثون عن ملف�م ل�ننا لـن نفتح أي
ملف ألن هذا تعد ع� أ�ار العمالء..

� ورحـت أخـ�ج ملفا تلو وافق (جاسكو) فأخذتهم إ� مكت��
آخر من الدرج، وأضعه تحـت أنـف (جاسكو)..

� هذە اللحظة اتجه (موردخاي) للهاتف وأجرى م�المـة ثم
��

قال لـ (جاسكو) �لهجة انتصار:
� الذي أعطاك إذن التفت�ش..

- م�المة لك.. هذا هو القا��
� تردد كـأن صاحبهـا مجذوم..

تناول (جاسكو) السماعة ��
�
وأص�� قل�ال ثم طلب من رجاله إنهاء التفت�ش.. ت�اطأ الرجال ��

� النها�ة..
المغادرة.. ل�نهم رحلوا ��

، ثم واعتذرت لـ (موردخاي) و(صوف�ا) عن �ل هذە الفو��
. � � مكت��

اعتكفت ��
☆ ☆ ☆
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�سـع عشـر
).. �انت �انتظـاري عنـد ال�اب � قهوة من جد�د مع (رو��
وعج�ت ألنها منتعشة بهذا الش�ل.. ك�ف �كـون المرء منتعشا

� لس�ارة مهجورة؟
� المقعد الخل��

�عد نوم عدة ساعات ��

- هل ما زال عندك �عض الدونات؟
- سأرى ذلك..

لقد صارت عادة.. ودخلت المطبخ فأعددت القهـوة، ولم
أجد سوى �عض الدونات الذي صار صل�ا ل�ن لـم �كن هناك
) غدا.. � اء �عضه لو جاءت (رو�� ە. كت�ت أذكر نف�� ��� غ��

وكنت أعرف أنها ستفعل..
سألتها:

- هل (عملت دماغ) ل�لة أمس؟

� أسأل هذە األسئلة و�ــهذە اللغـة، ل�نها هزت واندهشت ألن��
رأسها، وقالت:

- نعم.. �ل ل�لة أفعل ذلك..

ء �
� أن ألومها، فأنـا لـم أفعل �عد أي �� � ني��

لم �كن ��
�ساعدها.

) لل�ساء، و�� بنا�ة من � إ� مركز (ناعو��
أخذتها �س�ار��

� السا�عة ص�احا
.. �فتحونـه �� � الشارع العا��

أر�عة طوابق ��
� ال ب�ت لهن..

و�قدم الحمامات والطعام والث�اب لل�سوة الال��
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ددن ع� المركز، وقد رح�ت بها ) ممـن ي�� � عرفت أن (رو��
صد�قاتها هناك.

ت�لمت مع المديرة، و�� شا�ة جذا�ـة نح�لة تد� (م�جان)..
ء.. نصف �

) مـن المخدرات ق�ل أي �� � �جب أن تتخلص (رو��
هن مدمنات.. ثلث ال�سوة هنـاك مـختـالت عقل�ـا وأ���
) ع� قدر علـم المديرة � الموجودات مصا�ات �اإل�دز، ل�ن (رو��

لـم تـكـن مصا�ـة �مرض معد..
� � المدخـل �غن��

وعندما رحلت �انت ال�سوة مح�شدات ��
�صوت عال.

☆ ☆ ☆

قرعـت �ـاب آل (�المـا) الذي عرفتـه مـن دل�ـل الهاتف، فجاء
� عدة صوت امرأة �سأل عمـن �ـال�ـاب.. كنـت قد سّمعت خط��
� أستطيع أن مرات ط�لة الط��ق إ� (بت�سدا) ل�ن لم أقتنع �أن��

ا.. أ�ون مقنع�
قلت:

- جئت أ�حث عن (هكتور �الما)..

- لم ت��دە؟
- أنا مدين له ب�عض المال؛ لذا جئت أردە له.

ان عدوان��ـن �الطب�عة.. � كنـت أخـذ المال لصار الج�� لو أن��
هذە ح�لة ال �أس بها.. ل�ن المرأة قالت:

- لقد رحل من هنا.
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� إ� أين؟ - أعرف أنه رحل.. ل�ن هل تعرف��
- ال..

�دا �� أن اإلجا�ة �� (نعم) ل�نهـا كـانت قد غا�ت فـي ظـالل
� ل�ن ال إجا�ة.. شقتها وأوصدت ال�ـاب.. قرعـت الـجـرس مرت��
� الجهة األخـرى، ففتـح ��

درت حول البنا�ة وقرعت جرسا ��
� عما � فمه وسأل�� ) جان�� � ال�ـاب رجـل فـي عمـري لوث (المايون��
أر�د.. إنها لثامنة والظـالم قـد ه�ـط، وأنـا أضـا�قـه فـي وقـت

العشاء.. كررت قصة (بوب س��ف�س).. ل�نه قال إنه ال �عرفه.

- وهل زوجتك تعرف زوجته؟
- ال..

استدرت مبتعدا ألقا�ل رجل أمن �حمل هراوة، و�دق بها
� عما � الس�نما.. سأل��

طة �� ع� راحـة �ـدە �مـا �فعـل رجـال ال��
أر�د، فقلت له:

.. ء ع�� �
- أ�حث عن شخص ما.. وأ�عد هذا ال��

� المنطقة..
ان �أن هناك م�سلال �� - تلقينا شكوى من الج��

�جب أن ت�تعد..
هكذا تركته ورحلت.

� الجد�ـدة.. إن اس�� ع� لـم أ�ن متحمسا للعودة إ� شق��
طة إ� أن � م�ان ما، ولن يتأخر رجال ال��

أجهزة ال�مبيوتر ��
� الجد�د.. أعرف أنهـم س�نفذون غارتهم ل�ال �جدوا بي��
� طابور المـوت مك�ـال

�� � . �قودوننـي �أن�� ل�ستمتعوا ب�فزا��
� إ� المخفر ح�ث �األصفاد إلـى سـ�ارة الدور�ة.. ثم �قتادون��
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فا.. لـن �ـجـدوا مـا هـو أ�ون األب�ض الوح�د هناك.. أن�قا م��
وا ك�ف � زنزانة مليئة �ال�لطج�ة الزن�ج ل��

�� �
أفضـل من إلقـا��

.. هاتفـا خل��ا أتصل �ه � . لهذا كنت أحمل ش�ئ�� أدافع عن نف��
� دوالر لدفع كفالة.. ر�مـا �ـ (موردخاي) فور اعتقـالـي، ومائ��

� الحجز
� الخروج �دال مـن المب�ت ��

أنجـح ��

�
�� �

عدت إ� المكتب وطل�ت من (صوف�ا) أن �ساعد��
� مثلها وع� األرجح

العثور ع� (هكتـور �المـا).. إنه هس�ا��
سوف تعرف ك�ف تجدە.. تركتها تجـرى م�الماتها ف�انت ت�دأ
� �ش�ه الشجار.. �ة ثم ت�تقل إ� اإلس�ان�ة ال�� � الم�المة �اإلنجل��

� لتقول: تركتها لمدة ساعة ثـم إذا بها تق�ع �ا��

� ش��اغو.. هل ت��د أن أ�حـث عن
- لقد رحل.. إنه ��

العنوان؟
� ذهول وقلت:

نظرت لها ��

- ول�ن ك�ف استطعت أن..؟
� كن�ستهم.

- ال �سأل.. صديق �عرف صد�قا ��

� إذن هو �اثول��� ع� األرجح.. هـل ت��ـد
إنه هس�ا��

العنوان؟ أستطيع أن أقودك إ� الط��ق ل�ن األمـر لـن �كون
سهال.

ّ لقد �حثْت لمدة ساعة ثم وجدْت العنـوان، فوفرت ع��
د.. � ال��

سماجة رجال األمن والدق ع� األبواب ط�لة الل�ل ��

� ناطحة سحاب بها مصاعد
� ش��اغو �قع ��

كة �� إن ف�ع ال��
.. � ونافورات وأما�ن لل�سوق.. لقد ذه�ـت هناك مرت��
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إنه الم�ان األمثل إلخفاء (هكتور �الما)..
☆ ☆ ☆
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عشـرون
طة وقد شعر دين إحساس غ�� عادي برجال ال�� لدى الم��

طة المتخف�ة قرب مكت�نا وأخ�� ذلك الرجل بوجود س�ارة ال��
ء �

ت �دورها (موردخاي).. لم أدر أنا ��� (صوف�ا) �ذلك.. أخـ��
� محادثة ع� الهاتف..

من ذلك ألنـي كنـت منهم�ا ��
لما انته�ت قالت �� (صوف�ا):

طة �الخارج.. ع� األرجح جاءوا للظفر - هناك س�ارة ��
�ك..

وقال (موردخاي):
- ال�د أنهم حصلوا ع� أمر اعتقال..

� غ�� مهتم.. �انت المش�لة �� أن تظاهرت �الث�ات و�أن��
�
�� � هـذە ل�لة الجمعة ومع�� هذا أنـه ال مفر من قضاء ل�ل��

الحجز.. الف�� األب�ض األن�ـق مـع الحثالة �الداخل.. ح�� لو
� الذي أصدر الح�م فلن ي�ا�� أحد

اتصل (موردخاي) �القا��
.. هناك مائتا محام �عتقلون �ل ل�لة.. � �مش�ل��

) عندما واجهت (جاسكو) كنـت أنـا المحا�� � شقة (�ل��
��

�
طلق اللسان قوى الحجـة.. �قذف التهد�دات و�ط�ح األسئلة ��

� يوم
�� المذعور. لم أتصور قط أنه س�أ�� وجه (جاسكو) ال��

� ف�ه هذا الرجل. �عتقل��

� ينوي أن يرميها لقد دخل المكتب منت�ا حامً� أوراقه ال��
، وقال لـ (صوف�ا): � وج��

��
- أر�د مس�� (بروكس)..
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� �اسما، وقلت: خرجت من مكت��

- مرح�ا (جاسكو).. أمـا زلـت ت�حث عن ذلك الملف؟
- ل�س اليوم�

� خشونة:
سأله (موردخاي) ��

- أنا محام�ه.. فهل معك إذن �اعتقاله؟
- نعم..

مش�ت نحوە قائال:
- ه�ا بنا..

أخ�ج أحد مساعد�ه زوجا من األصفاد وك�ل ذرا�� لظهري
�المعدن ال�ارد.. �ان الق�د ض�قا أو ع� األقل أضيق مما

توقعت.. قال (موردخاي):
طة.. - سوف أح�� مو��� بنف�� لمركز ال��

ال.. نحن سنوفر عل�ك هذە المشقة.
- إذن سأت�ع�م..

وخرجنا إ� الردهة ح�ـث كـان ثالثة من عمالئنـا ي�تظرون،
� الس�ارة

� ذهول.. كنـت أتـوق إ� االخت�اء ��
فراحوا ينظرون �� ��

� إلـى جـوار (جاسكو) وأنا
� المقعد الخل��

��عة.. هكذا غصت ��
. ال أرى مـا أما��

قال (جاسكو):
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- �ا لمض�عة الوقت� هناك مائة ج��مة قتل وألف تاجر
� �ل ناص�ة، ل�ن علينا أن نضيع

مخدرات وحادث اعتداء ��
وقتنا معك.

.. - إذن أطلق �ا��
- لو �ان األمر ب�دي لفعلت. ل�ن المد�� العام يتل��

ضغطا..

كة ال تنـوى تض�يع وقتهـا مـع رجال هذا مفهـوم.. ال��
� مناقشة قانون�ـة مـع المد�� العام

طة، و�نما تدخل �� ال��
إلقناعه �القض�ـة.. ال يهـم.. (مـارتن لوثر كنج) دخل السجن..
أناس مهمون مشاه�� دخلوا السجن وك�لوا �األصفاد.. هناك
� (ممف�س).. ممثلون

قاض ينفذ ح�ما �أشغال شاقة م��دة ��
� أو �خالفون وأ�طال ر�اضة ق�ض عليهم وهم يه��ون ال�و�اي��

المرور..

ا ال م��د من � هذا.. لقد تم األمر أخـ��
ثمة ن�ع من الراحة ��

.. ال م��د من القلق ل��� برغم هذا خائف.. �
الفرار والنظر خل��

� زنزانة
.. ر�ما أوضع �� � قد يتأخر دفع ال�فالة إ� األحد أو االثن��

مع أناس قذر�ن..

خاء وهو ما وجدته مستح�ً� وأنا جالس ع� حاولت االس��
�دي..

� ��لـب ضال.. ال
كنت تائها أثناء اقت�ادي، و(جاسكو) �قتاد��

تنظر لهؤالء الناس.. عمل�ة جرد متاعك.. ال�صمات.. التص��ر..
ا�د وسوف �كون الحجز مزدحما.. � الل�ـل يزحـف والج��مة ت��
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� (جاسكو) إ� ممر ط��ل وقض�ان ثم �اب
� النها�ة اقتاد��

��
.. �

حد�دي ينغلق خل��

.. عددت �ان زمالء الزنزانة �لهم من السـود األصغر سنا�
أر�عة.. الخامس �ان راقـدا.. �لـهـم ينظـر لـي وأنـا أ�حث عن مكـان
أجلس ف�ه �ح�ث ال ألمس أ�ـا منهم.. والحظت أن ال�اب ع�ارة
� الزنزانة المقا�لة يروننا بوض�ح.. لم

عن قض�ان مما جعل من ��
�كن هذا هو الوقت المناسب �� تكون أب�ض..

، نهض شاب وم�� نحـوي ووقـف جواري ثـم ركـل قد��
وقال:

- جا��ت جم�ل�
هذە �� النها�ة إذن.. لذا قلت شكرا.

محاوال أال أ�دو ساخرا أو مستفزا. إنه رشـ�ـق قـوى الب��ة..
ي�دو أنه ق�� ح�اته �لهـا فـي شـجار الشوارع، وهو �حـاول أن
�ستعرض شجاعته أمام رفاقـه.. لن �ظفر �ف��سة أ��� سهولة

� مهما حاول. م��
. �

� ح�ا��
- لم أل�س (جا��ت) أن�قا كهذا ��

قال أحد الرجال:
- الجدع �قول إنك تل�س (جا��ت) جم�ً�..

ضه؟ ماذا ي��د أن - وأنا قلت له شكرا.. هل ي��د أن �ق��
أفعل؟

- لو أهديته له ل�ان هذا أ�سب..
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؛ لذا نزعـت الجا��ت اآلن ا�تملت دائرة الحصـار مـن حـو��
وناولته لهم..

- هل �� هد�ة؟
- �� ما ش�ت..

�ت رأ�� فجعلتـه �صطدم �� � �انت ر�لـة عن�فة تلك ال��
، ومن جد�د عاد السؤال: �

�الجدار خل��

- هل �� هد�ة؟
- نعم..

- شكرا �ا رجل..

� فلم أر .. خفضت عي�� � �عد دقائق ظهر آخر ووقف يراقب��
.. ثم قال: � إال قدم�ه العار�ت��

- حذاء جم�ل..

من دون �لمة مددت �دي ونزعت الحذاء.. ماذا عن الل�ل
إذن؟ ك�ف س�نام ول�س هنا إال فراشـان؟ ماذا عن استعمال

� الداخل�ة؟ ب الماء؟ ماذا عن قم��� وث�ا�� المرحاض و��

� (موردخاي) الذي أن� إجراءات
� هذە اللحظة أنقذ��

��
ة آالف دوالر دفعت منها ألفا � �انت ع�� ال�فالة ��عة.. كفال��

� الخارج كـانت (صوف�ا) �انتظاري..
ووقعت األوراق.. و��

- أين حذاؤك؟
� � - أعطيته هد�ة ألحد المساج��
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، و�عان ما كنا نغادر �
� وحذا��

�� عاد أحد الحراس �� �س��
هذا الم�ان الره�ب.

☆ ☆ ☆
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ون واحـد وع��
� تحتل �ل الصحـف مـع قصـة مؤثرة

� الص�اح �انت صور��
��

� كة ال�� عن المحا�� الذي خان األمانة و�ق ملفا من ال��
در�ته.. أعتقد أن الجميع �حفظ وج�� اآلن.

�
) الخالص من المخدرات برغم إقامتها �� � لم �ستطع (رو��

� عن فكرة ال �ـأس بها.. أخذتها )؛ لذا تفتق ذه�� ملجأ (ناعو��
ة مجاورة للمدينة ودفعت � �لدة صغ��

� إ� (موت�ل) ��
�س�ار��

� � ال�� إ�جارها وثمـن طعامها، ثم تركتهـا هناك.. �انت هذە خط��
.( رت�تها مع (م�جان).. تلـك المديرة الفاتنة لملجأ (ناعو��

) فمن المستح�ل أن تحصل ع� � ح�� لو أرادت (رو��
� عليها فوجدتها � هذا الم�ان.. واتصلت بها ألطم��

مخدرات ��
لم تغادر غرفتها، �ل ظلت �شاهد التلف��ون وتأ�ل �ال انقطاع..

�ن ساعة ذه�ت آلخذها فوجدتها ترتدى ث�ا�ا �عد أر�ــع وع��
� الطابق السف��

جد�دة وقد استحمت.. �انت غرفتها ��
� صائحة: فخرجت را�ضة نحوي واحتض�ت��

�ن ساعة� - أنا نظ�فة� لم ألمس المخدرات منذ أر�ــع وع��

� إ� ملجأ (م�جـان).. هناك عقـدوا لها
عدت بها �س�ار��

�ن ساعة ا.. قالت �� (م�جـان) إن أول أر�ــع وع�� احتفاال صغ��
� �ستحق التهنئة.. �� األصعب و�� ال��

ب القهوة ونخطط ما � الحد�قة ���
وجلست مع (م�جان) ��

(AA) أن تح�� كذلـك جلسات الـ ( � �عد ذلك.. �جب ع� (رو��
.. ل�ن (م�جـان) لم تكن متفائلة، ألن تجار � � �ساعد المدمن�� ال��
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) أن تعود للشارع � � �ل م�ان ولن تل�ث (رو��
المخدرات ��

والتعا�� من جد�د.. هذا �حدث �ل يوم..

� ذاهب إ� ش��اغو لل�حث عن �انت المش�لة �� أن��
(هكتور �الما).. هكذا اتفقنا ع� أن تأخذها (م�جان) إ� موت�ل
.. �عدهـا نخطط ما � دها ص�اح االثن�� � و�س�� آخر ع� حسا��
� ف�ه ستة أشهر

�جب عمله.. ر�ما أخذناها إ� مركز تأه�ل تم��
من العمل والرقا�ة الطب�ة.

� مكتبهـا.. �انت عيناها
دعتنـي (م�جـان) إ� تناول الغداء ��

ترقصان �أنما تطل�ـان منـى أن أوافق.. وقد وافقت.
☆ ☆ ☆

) �الدرجة األو� شاع��ن � � (در�ك وس����
�سافر المحامون ��

� فنادق ذات أر�عة نجوم.. إن
�أنهم �ستحقون هذا، و�ق�مون ��

العمالء �دفعون �ل هذە النفقات.

� آخر لحظة.. أغلقت
� الطائرة تم حجزە ��

ل�ن مقعدي ��
� المؤخرات الفخور

� وحاولت أال أفكر �� � لمدة ساعت�� عي��
.. �ان �

� الما��
� الدرجة األو� ح�ث كنت أجلس ��

الجالسة ��
� ال أغادر ال�لـدة سفري هـذا خرقا لقانون ال�فالة الذي �حتم أن��

.. ، ل�ـن (موردخاي) أ�د أن هذا غ�� خط�� �
مـن دون إذن القا��

كة �� �
ال يوجد لدّي أي عنوان لـ (�الما).. ولـو لـم أجـدە ��

. � � الس��
) هنا فهذا ح�� � (در�ك وس����

.. � � ش��اغو �عمـل �ـه 106 محام��
�� ( � ف�ع (در�ك وس����

قسم العقارات �عمل �ه 18 محام�ا..
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ابتعت ج��دة أخ�� بها وج�� ورحـت أراقـب مـدخـل
المصاعد.. �انت السا�عة والنصف ص�احا أي إن هذا وقت

.. � وصول الموظف��

� الثامنة والثلث دخل (هكتور �الما) البنا�ة.. م�عا يه�ع
��

كة إ� هنا إ� المصعد.. إنه هو.. �الفعل �ما توقعت نقلتـه ال��
� منتصف الل�ل �� تتمكن من رشوته ومراقبته وتهد�دە.

��

� التاسعة وصعدت إ� ح�ث قسم
رك�ت المصعد ��

� موظفة االستق�ال �السؤال عمن
العقارات.. وق�ل أن ت�ادر��

� أشعر
، وسألتها عن الحمـام أل�� أر�د وضعت �دي ع� ف��

ء.. هكذا لـم �ستطع إال أن �ش�� �� �
�الغث�ان وموشك ع� ال��

إ� الحمـام. وعنـدما غادرته كنت قد �ت داخل قسم العقارات
فعال..

وجدت مكتب (هكتـور �المـا) ع� الفور، فدخلـت وأغلقتـه
� ح�� رفع كف�ـه كـأنـه يواجه مسدسا، وهتف:

.. ما إن رآ�� �
خل��

- ماذا �حق الجح�م؟

- مرح�ا (هكتور).. ك�ف حال ش��اغو؟

- ماذا تفعل هنا؟

- �مكن أن أوجه لك ذات السؤال.. نحن سوف نرفع دعوى
كة (ر�فر أوكس) لصالح هؤالء الذين طردوا قضائ�ة اليوم ضد ��

من المستودع وهم مستأجرون قانونا..

أنت كنـت تعـرف هـذا عندما نفذت أمر اإلخالء.. هل تذكر
طة؟ لقد وجدوها ميتة متجمدة � قاومت رجال ال�� تلك األم ال��
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�
� الشارع �عد ذلك.. هناك مذكرة �انت ��

� س�ارة ��
مع أطفالها ��

� أر�د اعها.. الملف عندي ل��� � الملف ت��ت هذا وقد تم ان��
� المذكـرة فلن أطل�ك للشهادة.. وأنت المذكرة.. لو أعطيت��
) و�التا�� � كة (در�ك وس���� تعرف أن الشهادة سوف تغرق ��

ال�ـد مـن طـردك ما سأفعله أنا هو أن أستعمل المذكرة من دون
� الموض�ع. لن أذكر مصادري..

إقحامك ��

- ومن قال لك إن المذكرة عندي؟

- أنا واثق مـن أنـك �سختها لتدافع بها عن نفسك إذا
ادلهمت األمور.. أنت أذ� من أال تفعل..

� أعرف �قينا أن (هكتور) لن �كذب ألنه من وضع ع� مكت��
.. أعرف هذا.. � أسماء المطرودين والمفتاح��

ا. إن لد�ه روحا وضم��

.. هل تعرف هذا؟ � - إنهم سوف �طردون��

- ع� األرجح س�فعلون.. ل�ن ستكون لدينا قض�ة ممتازة
نرفعهـا عليهـم.. أنا سأقوم �ذلك ولن أتقا�� منك مل�ما..

فكر قل�ً�، ثم قال:
� عند الظهر أمام نافورة الماء أمام البنا�ة. - قا�ل��

☆ ☆ ☆

من النافورة اتجهنا إ� (جراند أفي�يو) ح�ث مطعم ببوف�ه
� مظروفا، وقال: � الطابور ناول��

مفت�ح.. ونحن ��
.. � - لدى أر�عة أطفال.. من فضلك احم��
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وق�ل أن أت�لم �ان قـد غـادر المطعم.. �اقـة معطفه تغ�
ا تق���ا.. أذن�ه وهو يوشك ع� الركض فار�

رك�ت س�ارة أجرة وفتحت المظروف.. هنـا ح�ـث ال �عرف
� أن أدرس المذكرة ج�دا.. �انت هناك � �مكن��

مخلوق �م�ا��
مذكرة من (�الما) موجهة لـ (�شا�س) تقـول إنه ذهب إ�
المستودع يوم 27 يناير، ومعه حارس مسلح اسمه (ج�ف ما�ل)
� التاسعة والنصف

كة أمن (روك ك��ك).. ذهب هناك �� من ��
وغادر �عد ثالث ساعات..

� الطابق الثالث وجد حوا�� 11 شقة من الخشب �أبواب
��

من �الس��ك.. سمع ��اء طفل فدق أحد األبواب لتفتح له امرأة
هـا إنـه جاء ل�خ�� البنا�ة تحمل رض�عا ومعهـا ثالثة أطفـال.. أخ��
�د ل�نها أ�ت ع� أنها استأجرت الشقة كة ال�� ألنها ب�عت ل��
� يوم 15من �ل شهر ل�أخذ اإل�جار.. ال

) �أ�� �
ممـن �د� (جو��

) هذا.. ل�نها عرضت ورقة م�سخة �
أوراق.. �ل تعاملها مع (جو��
عليها إ�صال استالم الم�لغ.

هذە الورقة قام (هكتور) ب�سخها وألحقها �المذكرة.. لم �كن
اض أو المناقشة، ل�نـه أع� رؤساءە ح�ال � االع��

�ملك الحق ��
ط��ال ل�شنقوا �ه أنفسهم..

� حالة ما إذا تم
قمت ب�رسال فا�س �ـالمذكرة لـ (موردخاي) ��

� هذا المظروف.. اعتقا�� أو �ق م��
☆ ☆ ☆
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ون اثنان وع��
عندما قا�لت (موردخاي) �ان �حمل �� مظروفا رسم�ا
أعرف �الض�ط ما ف�ه.. لقد �ان من ثالث صفحات أعدهـا
�
) ل�ـن �مكـن - تلخ�صها �� � � (در�ك وس����

� األعزاء ��
أصدقا��

فقرة واحدة:
كة.. �جب إما أن: �ر الذي �ق ملفا من ال�� أنا الولد ال��
(1): أشطب من سجل المهنة �ش�ل دائم أو (2): أوقف عن

عمل المحاماة عدة أعوام أو (3): أؤنب علنا..

كة ت��د الدم هذا اس�ندت إ� جدار شاعرا �الدوار.. ال��
ة تعمل مثل مث�التها �س�اسة (ال أ�ى).. كة كب�� واضح.. ��
� ة مالي�� � سأقاضيهم غدا وأطالبهم �ع�� ل�نهم ال �عرفون أن��

� الشارع..
تون) الذين طردتهم فماتوا �� ار �ـ (آل ب�� �س�ب اإل��

� من لقد استطاع (موردخاي) ترت�ب القض�ة عن ط��ق تعي��
� - لتكون

� المجتمع المد��
تد� (و�لما ف�الن) - و�� ناشطة ��

، �ما أن األ�ة ال أقارب لها وال أحد �
قّ�مة للمطال�ـة �الحق المد��

�عرف أ�ا األطفال األر�عة إن �ان لهم أب واحـد.. �الطبع سـوف
ة �المائة من التع��ض، وهو م�لغ مضحك فقد نتقا�� ع��

� ال��ــح..
جرت العادة ع� 40٪ ل�ننا لم نكن ن���
☆ ☆ ☆

� لم أعد ) ألن�� � مررت ع� الموت�ل الذي تق�م ف�ه (رو��
� دوالرا �ل ل�لة.. أستطيع مواصلة اإلنفاق عليها �معدل أر�ع��
قرعت ال�اب عدة مرات فلم يرد أحد.. نزلت لالستق�ال فعرفت

أن أحدا لم يرها تغادر.. هذا غ��ب..
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صعد م�� موظف االستق�ال الذي لم �سعدە أن �ستخدم
فندقه الجم�ل �مصحة لإلقالع عن المخدرات.. ق�ع ال�ـاب مرارا

ثم فتح ال�اب فلم نجد أحدا..

أين عساها قد ذه�ت؟ إن المخدرات مغناط�س �شـدها
للشارع �ل مرة..

.. لست قلقا � ها بهذا ثم عدت لمكت�� اتصلت �ـ (م�جان) أخ��
.. عندي ع� � � الشارع أ��� م��

عليها.. إنها قادرة ع� الح�اة ��
�ل حال أمور أهم �� القض�ـة التـي ننوي رفعها.. لو لم تطرد
�
كة (ر�فر أوكس) تلك األم وأطفالها األر�عة لما عاشوا �� ��

الشارع، و�التا�� لما ماتوا بردا.. هذا منطق واضح سهل وال�د أن
� الشارع وس�كون

�جدە المحلفون كذلك.. ألق �أم وأطفالها ��
عل�ك تحمـل الت�عات لو حدث لهم مكروە..

المش�لة �� الملف.. سوف تطلـب منـي الشـركة تقد�م
اف � حد ذاته اع��

، وسوف أفعل وهذا �� �
الملف للقا��

. � �الج��مة.. قد أفقد مهن��
.. � �انت خطة (موردخاي) �� تجاهل القض�ة تماما لحماي��

..( � �مكن أن �عقد صلحا مـع (در�ـك وسـ����

ي�نازلون عن �قة الملف مقا�ل الملف ذاتـه وعـدم اإلساءة
�اء تعتمد كة عظ�مة ال��� �� ( � كة (در�ك وسـ���� السمهم.. إن ��
� ال��ار هذە.. إنهم ع� سمعتها الحسنة.. أعرف عقدة المحام��
� قرارة أنفسهم �الذنب ألنهم �حصلون ع� �ل هذە

�شعرون ��
ارا أمـام ء �ظهرهم قساة أو أ�� �

الم�اسب.. من ثم �كرهون أي ��
� قدما..

المجتمع.. ل��� كنت م�ا ع� الم��
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� هـو صديق
، و�ان �انتظارنا صح�� �

أنهينا إجراءات التقا��
(أبراهام) أعطيناە تق��را واف�ا عن موض�ع القض�ة.. هذە القض�ة
وق للجميع وسوف �حـاول الجميع الخالص من المسئول�ة س��

� األث��اء. عن ط��ق إلقائهـا ع� �اهل مجموعة من المحام��
� السا�قة وأعرف ك�ف اجتمعوا ع� ��� ك�� أنا أفهم مزاج ��

� للصحافة لم��د من
، وك�ـف أهـدوا صور�� ّ قصة الق�ض ع��

� أفهمهم وأعرف ك�ف
ء ذاته أل�� �

.. اآلن أفعل ال�� اإلهانة ��
�فكرون..

كتنا سوف تصدر صحف الغـد وفيهـا صـورة مديري ��
�ط��قة مهينة.. وسوف توجـه لـهـم االتهامات علنا.. أستطيع أن
كة وقد سادها الوجـوم والصمت، فال�د أن دار أتخ�ل ال��

مناس�ات المو�� أ��� مرحا من هذا..

.. دعهم يتعذ�ـون قل�ال �
لقد قرروا الهجوم ع� أوردة عن��

إذن.
☆ ☆ ☆
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ون ثالث وع��
� نزهة �الس�ارة.. لم

خرجت مع (م�جان) مديرة الملجأ ��
� �عض

)، ل�نها �انت فرصة �� نم�� � نتوقع قط أن نقا�ل (رو��
الوقت معا..
: قالت ��

.. ال �مكن أن تتوقع أ�دا � ء مع المدمن�� �
- لقد رأ�ت �ل ��

سلوكهم.. فقط عندمـا �ظفـر أحـدهـم �عمـل ومسكن نحمد هللا
� هذە

.. إن الود�ان أ��� من الج�ال �� ثم ن�تظر المدمن التا��
الح�اة..

- أال �شع��ن �القنوط؟
� هن شخص�ات ق��ة. ج�� .. أ��� � - أتعلم األمل من ز�ائ��

ن الح�اة وح�دات �ال أ�ة فرصة، ل�نهن �ستطعن الح�اة.. يتع��
� المحاولة..

ط�لة الوقت ل�ن �ستمررن ��

� المنطقة وتفحصنا �عض الس�ارات المحطمة، ثم
درنا ��

� ) عذرا طي�ا �جعل�� � � أعدتها إ� الملجأ.. لقد صارت (رو�� إن��
أرى (م�جان) �استمرار.

☆ ☆ ☆

� إ� �ن دق�قة عندما وصلـت مـع محام�� �انت التاسعة وع��
� وسط

ي) مركـز القضا�ـا المدن�ة والجنائ�ة �� بنا�ة (كـارل مول��
ال�لـد.. لـم أ�ـن هنـالك قـط ل�ن (موردخاي) �ان �عرف الط��ق.

داخل الم�ان �ان حد�قة حيوان.. هناك ردهة مليئة �أناس
� الغرفة 114 �الطابق

� �ل م�ان.. ��
� وقاعات محا�مة �� قلق��
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� أول
.. و�ان اس�� �� �

م (نورمان كزنر) القا�� األول �ان المح��
� و�انت القاعة خال�ة..

� الصف الثا��
(الرول). دخلنا فجلست ��

� من �قول:
سمعت من خل��

- مرح�ا �ا (ما��ل)..

).. �ان ومن معه نظرت للخلف فوجدت زم��� القد�م (راف��
� �ل مراحل

� التواجـد ��
�مثلون الضح�ة من ثم �ان لهم الحق ��

اسة )؟ إنه األ��� �� تقد��� للمحا�مة� ل�ن لماذا جاء (رافـ��
، ووجودە ال�ـد أن �س�ب �� الذعر.. �

ودناءة من كـل زمال��

� فلحقت �ه، ح�ث
� (موردخاي) لغرفة القا��

نادا��
�
� (كزنر) ��

� ودعانا للجلوس.. �ان القا��
صافحت القا��

� ع� أقل تقدير.. لح�ة شـائ�ة وعينـان ب�يتـان تحرقانك الس�ع��
� منذ أعوام. عندما يت�لم.. و�ان �عرف محام��

: قال ��

كة ممتازة لديها محامون كتك منذ زمن.. �� - أعرف ��
ممتازون، وهم �در�ونهم ج�دا.

كنت أشعر �عدم راحة ل�ونه �طري ضحا�اي لهذا الحد..

ض - هذە قض�ة غ�� معتادة إ� درجة مدهشة.. ل�ن لنف��
.. عندها �مكن أن ض أنك رددته �� أنك أخذت هذا الملف ولنف��

� دوالر ونن�� األمـر كجنحة.. أق�م ثمنـه �مـائ��
- وماذا لو لم أردە؟ أتحدث للعلم فقط.
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- عندئذ تزداد ق�مته �ال�س�ة لنا، وسوف تكـون محا�مة
� فلسوف بتهمة السطو.. لو استطاع المدعـى إقنـاع المحلف��

� أن أحكـم عل�ـك.. ولو صدر ح�م سوف تل�� �ص�� من واج��
رخصة محاماتك..

ّ � أدرك أن ح�مـه ع�� وازدادت تجاع�د جبهته مما جعل��
� أن أتحاشاە. ء �جدر �� �

��

�
� التخاذ قرار وهكذا غادرنا غرفتـه لنجلس �� منحنا أسبوع��

قاعة المح�مة من جد�د..
� س�ارة (موردخاي) ونحن عائدان سألته:

��

- واآلن أيها المس�شار ما رأ�ك؟

- ما زال أمامنا أسبوعان.. دعنا ال نتعجل األمور ولنفكر
�حرص.

) طال�ا � كة (در�ك وس���� فور عودتنا للمكتب، اتصلت ���
ال�ـالم مـع (�شا�س).. �ـالطبع انتحلـت اسـما مستعارا.. ل�ن

� إجازة.. إجازة ال تعرف م�� �عود منها.
ة قالت �� إنه �� السكرت��

� ج�دا.. إجازة ال تعرف موعد العودة منها ك�� كنت أعرف. ��
� ب�ساطة أنهم طردوك.. هذا ما حدث إذن.. لقـد ت�ف �ع��
(�شا�س) علـى مسـئوليته وقـام ب�خالء المستودع ممـن ف�ـه، وهو
كة بهذا.. وعندما �عرف �قينـا أنـهـم مستأجرون.. لم �خ�� ال��
اتضح األمر وجد أنه عاجز عن تفس�� موقفـه.. لقد جلـب ال��ال
كة وس�ب لها مش�لة وفض�حـة مـع عمالئها. لو أنه ع� ال��
اتخذ اإلجراءات القانون�ـة ألعطـى المستأج��ن إنذارا لمدة شهر،
كة (ر�فر أوكس).. ل�ن ومعنـى مـرور شـهر ض�اع الصفقة من ��
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.. �انت � رح�ل الشتاء القا�� � الوقت ذاته �ان �ع��
هذا ��

الشوارع ستكون أ��� رفقا بهؤالء البؤساء.

� وت��د،
كة تر�� � ال��

ى �� � أن أتخ�ل الق�ادات ال��� �مكن��
وتجتمـع لتقرر إعطـاء (�شـا�س) إجـازة مفتوحة.. ر�مـا منـحـوە

م�افأة ال �أس بهـا ل�نهـم تخلصوا منه ع� �ل حال.
☆ ☆ ☆

�ان عضو ال�ونجرس جمهور�ا من (إند�انا) �د�
كهولدر).. و�ان �حب الركض ل�ال حول (�اب�تول هول).. تم (ب��
إطالق النار عل�ه يوم األر�عاء أثناء ركضه وح�دا.. �ان �ل�س بزة
تدر�ب �ال جيوب، ف�ان جل�ا أنـه ال �حمل ش�ئا ثمينا.. ي�دو أن

ال�قة لم تكن هدفا.
قت الطلقة ذراعه وكتفه وتوقفت ق�ـل الـعنـق �قل�ل.. اخ��
� أسود من الطراز وقد وصف أحد الشهود المعتـدى �أنـه زن��
، � د.. نجا عضو ال�ونجرس �عـد جراحة استغرقت ساعت�� الم���
و�انت هذە أول مرة منذ ردح من الزمـن �طلـق فيهـا الرصـاص ع�
عضـو كونجرس.. �عضهم تعرض العتداء و�ان هذا ي�يح له
� معدالت األمـن، و�الطبع إلقاء التهمة

ال�الم عن الج��مة وتد��
ع� الحزب اآلخر.

طة ينظفـون شـوارع واشنطن من �ل هكذا خ�ج رجال ال��
� تم اعتقالهم. شخص �ال ب�ت.. �ل الم�سول��

�
فـي ال�ـوم التا�� خ�ج عضـو ال�ونجرس ليواجـه الصحافة ��

مشهد م��� تم إخراجـه ج�دا.. كـان ع� مقعد متحرك وأر�طـة
.. فقـط �ـدأ يت�لـم عـن الشـاش تح�ط �عنقه، ثـم أعلـن أنـه �خ��
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الج��مـة فـي واشنطن.. سـوف �كرس ح�اتـه مـن هـذە اللحظـة
� الشوارع..

الستعادة األمن ��

طة، الذين هكذا سقط عبء مروع ع� �اهل رجال ال��
� السجون أو

دين �� واصلوا حمالت االعتقال ل�ال.. مع إلقاء الم��
نقلهم �الماش�ة إ� أما�ن أخرى..

☆ ☆ ☆
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ون أر�ــع وع��
، �شه�ة � � ص�اح االثن�� ) ثان�ة أمام مكت�� � ظهرت (رو��
مفتوحة للقهوة وال�عك.. �ـدا �� أنـهـا منتعشة وأنـه ال أثر

للمخدرات ع� وجهها.. اقتدتها للداخل:

؟ � - ك�ف حالك وأين كنت تع�ش��
.. �

� س�ار��
�� -

� أن الشتاء راحل.. سوف أوصلـك إ� ملجأ
- نعم.. ����

.( (ناعو��

� الموت�ل وسـر رح�لها
كنت أتم�� أن أسألها عن إقامتها ��

� رأ�ت أن أتجاهل هذا أفضـل.. ص�ـ�ـت لها القهوة ب�نما عنه، ل���
�� تقرض ال�عك �ال توقف �الفأر.

أوصلتها إ� الملجأ وت�ادلت �عض �لمات الغـزل مـع
(م�جان) ثم عدت للمكتب ح�ث �دأ الزحام.

� العمل عندما اقتحمت (صوف�ا) الغرفة.. �ما
كنت منهم�ا ��

� ذات الوقت الذي قرعته ف�ه..
أن ال�اب ال ينغلق فقد دخلت ��

ء آخر.. �
و�الطبع لم تكن �ستعمل ألفاظ (مـن فضلك) أو أي ��

: القلم خلف أذنها وع��ناتها مرفوعة، وقالت ��

- أين قائمة المطرودين من المستودع؟
ناولتها القائمة.. فتفحصتها ثم هتفت:

� � د�س).. إنه �جلس �الخارج م�� - وجدتها� رقم ۸.. (مارك��
� ل�لتـه أمام الب�ت األب�ض

عوە من ح�ث �ان �م�� � لقد ان��
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�س�ب حادث االعتداء ع� عضـو ال�ونجرس.. اليوم يوم
حظك�

ا.. ) كث�� ) فوجدتـه �ش�ه (مس�� � خرجت معها ألرى (مارك��
ج��ت ألخ�� (موردخاي) �� يتو� األمر بنفسه.

قال (موردخاي) ونحن نقف أمام الرجل:

� مستودع عند
- نحن نتو� قض�ة أناس �انوا �ق�مون ��

تقاطع شار�� (فلور�دا) و(ني��ورك) (4).
- كنت أع�ش هناك.. قض�ت ثالثة أشهر..

)؟ �
- وكنت تدفع اإل�جار لرجل �د� (جو��

- نعم..

� قض�ة طلب تع��ض ألننا نرى أن
نحن ن��د أن نمثلك ��

.. سوف تحصل ع� ال�ث�� من المال.. �
طردك �ان غ�� قانو��

عندما انفردت مع (موردخاي) قلت له إن علينا أن نحصل
ء.. سوف نعد �

ع� شهادة هذا الرجـل ق�ـل أن �حدث له ��
شهادة موقعة �شهد عليها (صوف�ا).. سألته إن �ان لد�ـه جهـاز
�اس�ت فأ�د أن لد�ـه واحـدا ل�نـه ال �عرف أين.. مع�� هذا أنه

ا ف�ديو فقال: ال.. � ال�حث.. سألته عن �ام��
س�ق�� شهرا ��

.. فقط أ�قـه هنا وسأعود � ا الخاصة �� - إذن سأح�� ال�ام��
خالل 45 دق�قة�

- لن �ذهب ألي م�ان..
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اض ) طال�ـا اق�� � الشارع واتصلت �ـ (�ل��
هرعت أركض ��

� الصالة ح�ث تركتها.. إنها لم
ا الف�ديو.. قالت �� إنها �� �ام��

ء مـن البهجة.. بوس�� أن أدخل �
��� �

تغ�� األقفـال.. هذا أشعر��
وأخ�ج م�� أردت..

� مكتـب داخلـي، و�دأت التص��ر
�� ( � هكذا أجلسنا (مارك��

� آخ��ن � استج��ه (موردخاي). �ان �عرف م�ان اثن�� ع� ح��
من المطرودين، وقد قررنا أن نق�ـم دعوى منفصلة ل�ل منهم.

) دق جرس الهاتف.. سمعت من � عندما ان�ف (مارك��
�سأل عن (موردخاي).. سألته من هو قال:

�( � - آرثر جا���س من (در�ك وس����

� طل�ت منه االنتظـار وهرعت إ� � يتوقف ل��� �اد قل��
� ك�� �� �

ە أن (آرثر جا���س) أهـم رأس �� مكتب (موردخاي) ألخ��
السا�قة ع� الهاتف.

�
دارت الم�المة.. وعرفت أنهم ي��دون لقاء (موردخاي) ��

� وكنت أتوقع هذا..
كة غدا مـن أجـل �س��ة.. لـم �طل�ـوا لـقـا�� ال��

عندما انتهت الم�المة سألته عما إذا �ان �عتقد أنهم خائفون..
قال �اسما:

- ط�عا خائفون.. نـحـن لـم ن�ـدأ علـى اإلطـالق وهاهم أوالء
�طلبون �س��ة.. إن األمور تتحسن.

☆ ☆ ☆
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ون خمس وع��
ە ف�ما �عد ح� �� (موردخاي) تفاص�ل اللقاء الذي لم �ح��
� ال�دء لم

كة (ر�فر أوكس).. �� ) ومحا�� �� سوي (آرثر) و(رافـ��
، فهو ال ي�� ش�ئا و�ل التفاص�ل � � الثمان��

�صدق أن (آرثر) ��
� ذهنه.. قدموا قهوة ممتازة مع ال�عك، و�لموە عن �س��ة ألن

��
كة تضا�قت من الحملة الصحف�ة عليها.. أوضحوا أن ال��
كة وت�ف �ش�ل منفرد لهذا عوقب (�شا�س) كذب ع� ال��

�الطرد.. لم �ستقل ل�نه طرد.

سألهم (موردخاي) عما إذا �انوا رأوا المذكرة التـي لم �ضعها
� الملف ف�دت عليهم الدهشة.. أخـ�ج مـن حقي�ته صورة

��
� ت��ت أن األم الميتـة كـانت تدفع اإل�جار.. قال إن المذكرة ال��
قض�ته واضحة وسوف �فهمها المحلفون ج�دا، خاصة أنـه
� من السود �� يتعاطفوا مع سـ�حرص ع� انتقـاء محلف��

المطرودين..

عرضوا عل�ه دفع خمسمائة دوالر ل�ـل مـتـوف.. ل�نه قال إن
هذا ال ��اد �قارب الم�لغ المطلوب.. لن يرض�ه إال دفع مليون

.. � � خمسة مالي�� دوالر ل�ـل مـتـوف، وهذا �ع��

كة �س��ة موض�ع �قة الملف، ل�ن �ال�س�ة �� عرضت ال��
� كن�ع من العقاب � �امل�� � عن العمـل عـام��

ط أن يتم وق�� ���
الواضح..

.. طلبوا كذلك أال ي��ب ط�عا لم �كن هذا واردا �ال�س�ة ��
ء آخر إ� الصحف، فقال لهم (موردخاي) إنـهـم مـن �ـدأ �

��
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ء عن �
عمل�ات ال���ب هذە.. لقـد أ�لغـوا الصحف ��ل ��

. � اعتقا�� و�قة الملف، وهذا �جعلنا م�ساو���

� �عد رح�ل الجميع أتأمل الجدار وأفكر.. لو � غرف��
جلست ��

ء إ� �
كة ال�س��ة وعاد �ل �� � سلمت الملف لق�لت ال�� أن��

.. �ال�س�ة لهم أنا � موضعه الصحيح.. أعرف �م هـم �كرهون��
(يهوذا) الذي �ق معلومات تخصهـم وهو �عمل معهم ثم راح

يهددهم بها..

� دخل (موردخاي) فأل�� بنفسه ع� مقعد من المقاعد ال��
اغ�ث) (5) �ستة دوالرات، وقال: ابتعتها من (سوق ال��

� مح�مته
� �ل األطراف ��

� (دي أور�و) ي��د أن تلت��
- القا��

كة.. أنا.. أنت.. هم.. هل غدا من أجل مناقشة قض�تك ضد ال��
تعرفه؟

- ال أذكر االسم..

�
� و�حـب أن ��خ �� �ف وعص�� - هو رجـل صـارم.. ��

.. إنه ي��د �س��ة القض�ة ��عة ألنه ي��د أن �كون � المحام��
(رول) قضا�ـاە خال�ا.. كـل قـاض �حب هذا ألنـه �عط�ـه وقتـا أ�ـ��

� مقعد
للعب الجولف.. إنـه ي��د أن تكون هناك غدا.. تجلس ��

.. وأن تجلب معك الملف.. �التأ��د.. � المحلف��
� مح�مته..

- ال صحافة.. ال عدسات.. إنه �كرە هذە األمور ��
بوسعه أن �غلق الملف لـو تضايق منك.. ع� فكرة.. س�كون
ي) الذي كـان �ملك المستودع هناك.. وهو ذلك القواد (جان��
� وأعتقد أنه متضايق من أنك

� حق��� شخص غ�� م��ــــح.. �لط��
� القصة..

أقحمته ��
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- هل �عرف أنه س�جتاز جهاز كشف عن السالح ع� �اب
المح�مة؟

- غال�ا..

- وما هو الصواب ألفعلـه �ـا (موردخاي)؟ لقد فقدت الرؤ�ة
الصائ�ة.

- أنت أخذت الملف من أجل عمـل خـ�ـر.. لـم تنـو �قته..
� �دنـا.. �مكن

�ف هو ل�نه ما زال �قة.. األمـر ما زال �� عمل ��
أن أتصـل �ـ (آرثر) أقـول لـه أن �سقط �ل االتهامات مقا�ل أن
�سقط �ل االتهامـات من جان�نا.. هذە قطعة كعك تل�� له..
وهذە القض�ة لـن تحـدث أي فـارق مـعـي.. األسـرة مـاتت فعـال.. ال
أقارب لهم ي�تفعون �التع��ض.. �اختصار ال لـزوم للقض�ة

أصال..
- الصحافة ستمزق لحمنا..

- وهل تعتقد أن هؤالء البؤساء الذين �أتون لنـا ي�الون لحظة
�ما تقول الصحافة؟

قلت له:

- وماذا أ�ون قد حققت من �ل هذا؟ هـم ينـجـون �فعلتهم،
� قتل أ�ة.. و�ل هذا �� أحتفظ برخصة

برغم أنهم �س�بوا ��
ممارسة المهنة؟

كنت أعرف أنه �لعب م�� دور محا�� الش�طان و�قـول ما ال
يؤمن �ه.. هو ال ي��د من هذە القض�ة ماال.. �ل ما ي��دە هو
محا�مة صاخ�ة �سلط عليهـا األضواء و�تذكر الناس حقوق
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� �ل األحوال..
دين.. ل�سـت المحا�مـة قصاصا �� هـؤالء الم��

أح�انا �� منابر وعظ..
☆ ☆ ☆
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ون ست وع��
� مـن بنـا�ـة

� الطابق الثا��
�انت قاعة محا�مة (دي أور�و) ��

� تناقش ي) ال�� � � (ك��
ي).. إنها ق���ـة مـن قاعـة القا�� (كـارل مول��

فيهـا قض�ـة الشـركة ضدي.. عمل�ة معقدة جدا..

� صممت أال ندخل القاعة ق�ل لم نتأخر عن الموعد ل���
ي) الذي ال ) و(آرثر) و(جـان�� الوقت ح�� ال أواجه نظرات (راف��

أتم�� أن أنفـرد معـه فـي مكـان واحـد.

، ب�نما جلـس � اتخذت مقعدي وسط مقاعد المحلف��
كة ومنهم � مقعد االدعاء.. وجلس محامو ال��

(موردخاي) ��
� من محام�ه.. ي) واثن�� ) ـ إ� جوار (جـان�� ثالثة من رهائن (مس��
كنت أتوقع أن هذا األخ�� �اعت�ارە قـوادا �ل�ـس ال�ث�ـر مـن
الخواتم وث�ا�ا مزركشة، ل�نـه كـان �ل�س �دلـة أن�قـة و�ـدا أ�ـثـر
.. و�ان هنـاك اثنـان مـن مـحـامـي شـركة (ر�فر � أنـاقـة مـن المحام��

أوكس)..

؟ �لهم ) هنا.. فمـاذا حدث �� ثالثة من رهائن (مس��
احتفظوا �عقولهم ب�نمـا جننـت أنـا.. لمـاذا لع�ـت دور األخت

الهشة؟
� واتخذ مقعدە.. قال لنا:

� الواحدة �الض�ط دخل القا��
��

.. - مساء الخ��

د�ك) ثم أصلح من وضع الم�كروفون وطلـب مـن مسـ�� (ب��
د�ك هـذا هـو حارس أمن. ثم قال: أن �غلق ال�اب.. مس�� ب��

� أن �ل األطراف هنا.. - عرفت من سكرتار���
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� مجرد سفاح �ساء آخر..
ونظر �� �أ��

� هذە
- ل�كن واضـحـا أنـه لـن ُينقـل للصحافة أي حرف �قال ��

الجلسة.. هل هذا مفهوم؟

� و�ن كنـت من نظر �� الجميع، فكدت أقف ألذكرهم أن��
وا �ة فإنهم هم من وجه الل�مة األو� عندما ��� وجه أعنف ��
� أوقع ع� إقرار � الصحف.. هنا مرت موظفة لتجعل��

�� �
صور��

�عدم كشف أ�ار هذە الجلسة.. وقعت ب�نما رجال (در�ك
) يراجعون فقرات إقرارهم �حثا عن ثغرات ما.. هكذا � وس����

تدر�نا جم�عا.

� (موردخاي) لل�ـالم خالل خمس دقائق.. نهض
دعا القا��

� جي��ـه و�ـال مذكرات، وراح يت�لـم.. منت� الثقة
هذا و�داە ��

والشعور �الراحة..

كته فأقر منذ ال�دا�ـة �ـأن �عد هذا نهض (آرثر) �دافع عن ��
عمل�ة اإلخـالء �انت خطـأ.. ل�نـه اتـهـم العاصفة.. واتهم أم
� أي ملجأ أو تذهب

األطفـال ذاتهـا �أنـه كـان بوسعها أن ت��ت ��
لتع�ش عنـد أمـهـا.. �ش�ل ما �� مسئولة عمـا حـدث لها
وأطفالها.. هذە آخـر مـرة �ستطيع فيهـا أن يوجه اتهامه ألم ميتـة،
تهم � المرة القادمة س�كون هنـاك محلفـون لـون ���

ألنه ��
مختلف.. وعندها لن �ج� أي محـام فـي العالم ع� اتهام أم

زنج�ة ميتة �المسئول�ة عـن موتها هذا..
نهض (موردخاي) وقال:

ل�س بوسع هؤالء القوم الحصول ع� مسكن �سهولة �ا
دين. أنـتـم طردتموهم للشارع س�دي، لذا نطلق عليهـم م��
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وهناك ماتوا.. هذە �� الحقائق.. س�كون من دوا�� �وري
فع قضا�ا أخـرى مـن .. واألهم أننا س�� � مناقشتها مع المحلف��

أجـل كـل مـن تـم طردهم من المستودع..

�
�الطبع ارتجف (آرثر) لفكرة أن ينطلق (موردخاي) طل�قا ��

ته.. �ان �ارعـا ولـو كـان � لهم لون ��� قاعة المح�مة أمام محلف��
األمر ب�دي ألعطيتـه شـ�ـ�ا ع� ب�اض..

� أن أنـاولـه المـلـف، فأخرجـه (موردخاي)
طلـب منـى القـا��

� الذي راح �قلـب صفحاته ثم سأل
من حقي�ته وناوله للقا��

(آرثر):

� ال�س��ة؟
- لقـد عـاد مـلـفـكـم.. فهـل أنتـم راغ�ـون ��

� ذلك
� النقاط فنحن راغبون ��

- لو استقررنا ع� �ا��
سعادت�م..

- وماذا عن مس�� (بروك)؟
� ذلك.

�الطبع أرغب ��
: �

� القا�� سأل��

- هل تعت�� نفسك مسئوال عن �قة الملف؟
� وقفت وقلت: لم أ�ن قد أعددت ما أقول ل���

مك �شدة ومازلت.. لقد - مس�� (جا���س).. كنت أح��
أخطأت عندما أخذت الملف وقد تمن�ت ألـف مـرة لـو لـم أفعل..
كنت أ�حث عن معلومـات اعتقدت أنكـم تخفونها، ل�ن ال عذر

كة وعم�لك.. � ألعتذر لك وال�� ، و�ن�� ��
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.. ف�مـا �عـد قـال لـي (موردخاي) � وجلست دون أن أرفع عي��
اف المتواضع قد رفع درجـة حرارة القاعـة �ضـع إن هذا االع��

درجـات �عدمـا �لغـت درجـة التجمـد.

� أن يتحدث ع� انفراد مع �ل منا، وطلب
هنا طلب القا��

� غرفته أنا و(موردخاي).. ثم قا�ل (آرثر).. �عد هذا
أن أقا�له ��

استدعانا لقاعة المحا�مة، وقال:

) ستدفع � كة (در�ك وسـ���� - آخر ما توصلنا إل�ه هو أن ��
� مع وقف المس�� (بروك) عن ممارسة المهنة لمدة ثالثة مالي��

عام..
صاح (موردخاي) وهو �حمل حقي�ته:

� أطلب اإلذن �االن�اف - إذن نحن نضيع وقتنا.. إن��
سعادت�م..

� ضيق:
�� �

قال القا��
- إذنك معك..

هكذا غادر (موردخاي) القاعة وأنا معه..
☆ ☆ ☆
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ون سبع وع��
� أستعد للرح�ل.. ل�ن من جد�د استدعانا

� س�ار��
كنت ��

� الخلوي، فضحك
� لقاعة المحا�مة عن ط��ق هات��

القا��
(موردخاي) وهرعنا إ� قاعة المحا�مة ح�ث �انت الجلسة

� عندما رآنا:
مستمرة.. قال القا��

ب من �س��ة.. - نحن نق��

كة (ر�فر أوكـس) قـررا التدخـل.. ر�مـا �� � خطر �� أن محام��
اك فـي الم�لـغ المدفـ�ع كتع��ض.. ال أعرف �الض�ط ما �االش��

دار �عد رح�لنـا ل�ـن مناورة (موردخاي) �انت ناجحة �التأ��د..

� دوالر كتع��ض ما تم االتفاق عل�ه هو خمسة مالي��
اقب جوانب مقسطة.. و�ما أن األ�ة هل�ت فإن المح�مة س��
� عن

إنفاق هذا الم�لغ، أما �ال�س�ة �� فقد تم االتفاق ع� وق��
العمل مدة �سعة أشهر..

� صفحة واحدة ومررته
ة قد كت�ت االتفاق �� �انت السكرت��

علينا ليوقع �ل منا عل�ه..
☆ ☆ ☆

� هذە
� نالها مكت�نا �� كـان م�لغ الخمسمائة ألف دوالر ال��

الصفقـة واعدا �حـق.. نحتاج إ� أجهزة هاتف و�مبيوتر.. دعـك
� أر�احه

� الم�ف لتك��
� الم�لغ ��

مـن أن (موردخاي) سيودع �ـا��
.. لقد لسداد روات�نـا، ل�ـن األمر ما زال �حتاج إ� جهد كب��
هل�ت األ�ة فال�د من أن نجد أ�ا األطفال.. فإن �ان قد هلك

علينا أن نجد ورثته..
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� فوجئت ذات ص�اح �ـ (آرثر) وقد جاء إ� مكت�نا ع� أن��
كته استعادت وجلس ع� المقعد الرخ�ص إ�اە.. قال �� إن ��
ل�اقتهـا وعادت لتحص�ل المـال، ل�نه ما زال عاجزا عن النوم..
� وفكرة ذلك الخطأ الذي ارتك�ه موظف ب من الثمـان�� إنه �ق��

ە.. �ن ال �فارق تفك�� � موت أشخاص كث��
عندە و�س�ب ��

�حا ع� ي ل�ـس مس�� .. ل�ـن ضم�� � أدنـو مـن القـ�� - إن��
اإلطالق..

.. ذاك الج�ل الذي � إن (آرثر) من ج�ل قد�م من المحام��
اعت�� ممارسة األخالق جزءا من المحاماة.. وما فعله م�� �ان

جزءا من هذا الم�دأ..

.. سوف ي�تدب لنا محام�ا واحدا حت عل�ه الحل التا�� اق��
دين.. � قضا�ا الم��

من محامي�ه األث��اء �ل أسب�ع ل�عمل ��
� هذا

د واحد فقط �� وع� هذا المحا�� أن �حل قض�ة م��
األسب�ع.. إن لد�ه ثمانمائة محام فلـن يؤثر هذا ع� مجرى
العمل، وأنـا غ�ـر قـادر علـى ممارسة المحاماة لمدة �سعة أشهر..
إذن هـذا حـل عادل ي��ــــح العبء عن �اهله و�وفر لـ (موردخاي)

� عندە.. من �سد نقص المحام��
راقت له الفكرة ووعد �أن ي�دأ تنف�ذها..

- سوف تحتاج إ� �اتب محام �ارع.. وأنا أرشح (هكتور
�الما)

�دا أنه لم �سمع االسم قط، فقلت:

- إنه مساعد (�شا�س) الذي نفاە إ� (ش��اغو) �� ال �كون
� منتصف الل�ـل وأعتقد أن ح�اته �لها

شاهدا خطرا.. لقد نقل ��
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� واشنطن.. ال�ـد مـن إعادته إ� هنا.
هنا ��

- فهمت..
� � قضـاء أسبوع��

) قد نجحت �� � � هذا الوقت �انت (رو��
��

من دون مخدرات، و�دا أنـهـا قـادرة علـى االمتناع نهائ�ا.. ارتدت
. ث�ا�ا نظ�فة و�دأت ح�اتها تتغ��

� تتوطد �ـ (م�جان) مديرة الملجأ و�دا واضحا و�انت عالق��
وج عما ق��ب.. � أننا سن��

� شه��ن�
�� �

ت ح�ا�� شد ما تغ��

) وكنت � كة (در�ك وسـ���� �� �
منذ شه��ن كنت أعمل ��

وجا من امرأة أخرى، و�انت �� طمـوحـات أخرى تماما.. اليوم � م��
� �ال�امل

ت�دلت ح�ا��
� مـا زال �حدث��

ال دا�� لل�الم عن المستق�ل.. فالمـا��
 

جون ج��شام
 

(تمت �حمد هللا وتوف�قه)
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محا�� الشوارع
ء، وتدرك �

� ح�اة �ل منا لحظة �عينها ينقلب فيها �ل ��
��

�
أن ما كنت تقاتل من أجله ال ق�مة له.. و�انت هذە اللحظة ��

انتظار (ما��ل بروك) عندما تعرض لالحتجاز هو وثمان�ة من
ى.. ق�لها �ان محام�ا شا�ا طموحا، كة محاماة ك�� �� �

رفاقه ��
و�عدها صار محا�� شوارع مشغوال �الذين ال ب�ت لهم.. ق�لها
ونه حصانهم الرابح، و�عدها �ان رؤساؤە �فخرون �ه و�عت��

صاروا ألد أعدائه..
 

 

 



7049

 



7050

 

Group Link – لينك االنضمام إ� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

واحد
اثـنـــان
ثالثة
أر�عـة

خمسـة
ستة

س�عة
ثمان�ة
�سعة
عشـرة

أحـد عشـر
اثنـا عـشـر

ثالث عشـر
أر�ـع عشـر

خمـس عشـر
سـت عشـر
سـ�ـع عشـر
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� عشـر
ثما��

�سـع عشـر
عشـرون

ون واحـد وع��
ون اثنان وع��
ون ثالث وع��
ون أر�ــع وع��

ون خمس وع��
ون ست وع��
ون سبع وع��

محا�� الشوارع
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Notes

[←1]
) ألنه ال �عرف اسما ض أن اسم الرجـل هـو (مس�� - هذە سخ��ة ط�عا.. لقد اف��

آخر.
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[←2]
- ذات جذور إس�ان�ة من أم���ا الجن���ة.



7055

[←3]
- ن�ع من ال�طان الل�مفاوي.
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[←4]
� واشنطن - �اعت�ارها

- �ما هو واضح ط�لة الروا�ة، �ستعمل أسماء الوال�ات ��
العاصمة - ل�نها أسماء شوارع..
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[←5]
- تعب�� عا�� عن سوق األش�اء المستعملة.
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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�لمه مهمة:
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

          العدد رقم (62)
 

 

 

 

 

قاعة المرا�ا
 

�
تأل�ف: روجر ز�ال��

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.
سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب

� مختلف صنوفه..
�� ، العال��

من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..
من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..

.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��
ق إ� الغرب.. ومن ال��

و�� الحضارة..
و�ل�ك..

�����
�� � �� ��

��
 .�
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المؤلف..
(روجر ز�ال�� Zelany Roger) وجه آخر شه�� مـن كـتـاب
� هذە السلسلة،

ا �عد اآلخر �� الخ�ـال العل�� الذين نقا�لهم واحد�
ر � وهدفنا أن ندرك أن الخ�ال العل�� ل�س �له سيوف ل��
ا من اطور�ـات شـ��رة ورو�وتـات ثرثارة.. إنه ن�ع راق جد� و�م��
، ل�ن هذا ال�ت�ـب ا للتفك��  خص��

ً
األدب �مكن أن �قدم لنا مجا�

�الذات ال ي�ت� ألدب الخ�ال العلمـي �ـل ألدب األسطورة، �ما
.

ً
سنعرف حا�

� أوهايو �الوال�ات المتحدة عام 1937، ألب
�� ( �

ولد (ز�ال��
� أدب الخ�ال

من أصل بولندي.. وقد قدم عالمات مهمة ��
� الس�ينات والس�عينات، واعت�� � حقب�� العل�� ح�� أن اسمه �م��

� هذا الن�ع من األدب.
�� (new wave الموجة الجد�دة) رائـد

ت أول قصة له عـام 1962 ومنذ ذلك الح�ـن ��� أ��� من ���
ة.. ا و150 قصة قص�� 50 كتا��

من أشهر أعماله (س�د الض�اء 1967) و(هذا الخالد 1966)
و(مخلوقات الضوء والظالم 1969) و(ال�ـوم نختـار الوجـوە)
) و�� مجموعات قصـص � الرمال) و(يوم�ات أم��

و(أبواب ��
ونها (أو�را صابون ة متصلة نقدم لك �عضها اليوم. و�عت�� قص��
(soap bubble opera أو�را صابون) ..(ق�ة فلسف�ة� � ميتاف��
تع�� أن أحداثهـا ال تكف عن التوالد وشخص�اتها ال تكف عن
� رغوة الصابون �لمـا مـاتت لتحـدث

ال�اع، �ما تمـد �ـدك ��
الم��د من الفقاقيع..

اشتهر �اهتمامه بنفس�ة شخص�اته �اإلضافة للعنا�ة
� والفكري. وأسل��ه �ع�� الحد الفاصل الشد�دة �المحتوى األد��
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ة له ع� ب�ـن الخ�ال العل�� والفانتاز�ا، ولهذا تعتمد قصص كث��
األساط�� أو الد�انات القد�مة..

�
إن قصته (س�د الض�اء) تعتمد ع� األساط�� الهند�ة.. و��

ا ع� المعتقدات الدي��ة � (مخلوقات الضوء والظالم) �عتمد كث��
� القط) تعتمد ع� د�انـة هنـود (النافاهو).. الفرعون�ة. ب�نما (ع��
� نقدمهـا ال�ـوم متـأثرة �ـال�ث�� مـن أساط�� الشـمال وقص�نا ال��

وأساط�� (ال�لت)..

� كت�ه الحظها قراؤە
كة �� هناك ثالثة أش�اء مش��

ا.. المنحن�ات غ�� � المتحمسون: ال�طل المزع�ع الذي �فشل كث��
المتوقعة.. االستعمال المفرط للغنائ�ة والتور�ات األدب�ة.. هناك
� قصة اليوم أن

� �ل قصصه.. تالحظ ��
ا أب مفقود يتكرر �� دائم�

ا (كورو�ن) �ف�ش عن أب�ه المفقود ق�ل أن �ص�� هو نفسه أ��
ا.. مفقود�

 هو
ً

� قصصه.. مث�
� �التج��ب �� ) من المولع�� �

�ان (ز�ال��
� الرمال)

� قصته (أبواب ��
ا ألسلوب (فالش فورورد) �� � �لجأ كث��

ح�ث ي�دأ �ل فصل �مشهد خط�� ال نعرف م�� حدث، ثـم
� قصته (عالمات الط��ق)

� قادت له.. �� �عـود لتذكـر األحداث ال��
يتحدث عن ط��ق ��ــــع ي��ط �ل األزمنة والعوالم.. و�ل فصـل
� �حمـل رقـم (واحد) �دل ع� الراوي نفسه، ب�نما الفصول ال��

ا �كتب
�
تحمل رقم (اثنان) تدل ع� الشخص�ات الثان��ة.. أح�ان

ة تعت�� خلف�ة إلحدى شخص�ات روا�ة سا�قة له.. قصة قص��

ة منها ست من جوائز (هوجو) المخصصة نال جوائز كث��
، و�ان يؤمن أن كتاب الخ�ال العلمـي ألدب الخ�ال العل��
�
ا لتتابع األحداث الممكنة.. �� يتعاملون مع الناس واألش�اء ط�ق�
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، وع� األرجـح � وننا فالسفة دي�ي�� القرون الوس� �انوا س�عت��
� � نا �اعت�ارهم مهرطق�� كـانوا س�حرقون أ���

ا مع الس�نما فلـم تقـدم لـه إال قصتـه ) س�ئ� �
�ان حظ (ز�ال��

(زقاق اللعنـة) ولعل هذا �عـود إلـى تعق�ـد عالمـه وامتالئـه
�التور�ات األدب�ة..

� � عام 1995 �س�ب مرض ال�طان، ل�ن األدب الغر��
تو��

س�ظل �ذكر أعماله، ولسوف نذكرهـا نـحـن �عـد قـراءة هـذا
ال�تاب.

د. أحمد خالد توفيق
∞∞∞∞∞
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ق�ل أن تقرأ..
ق�ل أن تقرأ هذە القصة �جب أن تفهم �عض األش�اء ح�� ال
ا.. هذە مجموعة من القصص التـي �طلق �شعر �أنك تطالع لغز�
)، و�� قصص من عالم شد�د التعق�د عليها (قصص أم��
ت هذە � (س�د الخواتم).. وقد ���

�� ( � �ذكرك �عوالم (تول���
، لهذا ال � األجزاء وأجزاء سا�قة عليها دون مراعاة ترت�ب مع��
ا عن ذك��ات لم تمـر �ـك قط، وتح� تندهش إن وجدت �الم�
�� ( ) وابنـه (مرل�ـن).. (أم�� عن مغامرات (كورو�ـن) أمـ�� (أمـ��

� أخذت منهـا كـل مـدن األرض طا�عها، و�ل المدينة الخالدة ال��
مدن العالم �� ظالل �اهتة لتلك المدينة العظ�..

� سلسلة
�� ( تعامل (جون ب�تانكورت) مع ذات عوالم (أم��

) ألنهم �
قصص خاصة �ه، و�ن �ان هذا قد ضايق ورثة (ز�ال��

ا.. ) �عد رح�لـه أ�ـد� �قولون إنه أو� أال يتعامل أحد مع (أم��
ل�ن الحق�قة أنه ترك السلسلة ناقصة وهناك ثغرات عد�دة فيها

�ن �المحاولة.. وأسئلة لم تتم اإلجا�ة عنها، مما �غرى ال�ث��

تتعامل السلسلة مع مفهوم العوالم المواز�ة.. هناك عالمـان
) وهو عالم النظام.. وممل�ة الفو�� Chaos.. مـن هما (أم��
ون) قادرون ع� التنقل ب�ـن �حملون الدم المل�� أبناء (أو���
�
 ال�ارود ال �شتعل ��

ً
. �ل عالم له قوان�نه الخاصة.. مثـ� � العالم��

) لهذا يتعاملون �السيوف.. وهناك خل�ط عج�ب من (أم��
 �مكنـك شـراء سـحا�� كنتا�� المقل�ـة، وهـم

ً
العوالم.. مث�

يت�لمون عن أفران الم�كرو�ف.. إلخ..

محور القصة هو أ�ة متفسخة بها �سعة أمراء وأر�ـع
).. ال أحد يثق �اآلخر و�ل شخص مهمـوم بنفسه ات لـ (أم�� أمـ��
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فقط.. �ل أم�� من هؤالء لد�ه قوى خارقة للطب�عة..
.. � هذە القصص �ما قلنا هناك عالم النظام وعالم الفو��

��
� ما �د� �الـ (لوجـراس)..

يرمز لألول ما �د� �ـ (النمط) والثا��
� �مكن لمن �م�� فيهـا أن �جـوب و�الهما أقرب إ� المتاهة ال��
عالم الظالل.. التعامل مع (لوجراس) شد�د الصع��ة وقد يؤدى
�ك إ� فقد قواك العقل�ة.. �جب أن نذكر أن حارس (النمط)
) ب�نما (سوهوى) هو حارس اللوجراس � وصانعه هو (دورك��

وصانعه..

ت�دأ الحلقة األو� من هذا العمل ش�ه الملح� �ـ (كورو�ن)
الذي وصل إ� األرض فاقد الذا�رة وق�� عليها عـدة أعوام..
�
 قتلـه مـن ثـم ي�ـدأ ��

ً
هناك �لحق �ـه أحـد أفراد أ�ته محاو�

� إحدى مس�شف�ات ني��ورك ل�عرف
استعادة ذا�رته، و�فيق ��

� من هو.. �عرف أن لد�ه ��ل أفراد أ�ته القدرة ع� االنتقال ب��
) وعالم الظالل وعالم الفو�� عن ط��ق استخدام أوراق (أم��
لعب سح��ة trumps ت�يح لهم التخاطب والسفر.. كـل واحـد
مـن األ�ة �مكنه التخاطب مع واحـد آخـر عـن طـ��ـق اإلمساك
� اللقاء فإنه يتم بهذە الط��قـة..

بورقته، أما إذا رغب الطرفان ��
ون).. ثم �ستع�د (كورو�ن) ذا�رتـه و�حل لغز اختفاء أب�ـه (أو���

ا. � عالم الفو�� ل�ص�� لغز�
�� �

يتال��

) ابن (كورو�ن) الـذي � � مع (مرل��
ت�دأ مغامرات الج�ل الثا��

)، واألهم أنـه ي�حث عن أس�اب اختفاء أب�ه، وعن حق�قة (أم��
ي��د معرفة من الذي ي��د قتله �لما جاء اليوم الثالثون من إب��ل
) من جهة أب�ه وأم�� الفو�� من �ل عام.. لقد صار أم�� (أم��
.. خاصة وأن �ل � وراثة عرش الفو��

جهة أمه. هو ال يرغب ��
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� أن ألمه (دارا) وأخ�ه
ور�ث س�قه قد هلك، وهو �شك ��

� هذا..
ا �� (ماندور) دور�

هناك شخص�ة مهمة أخرى �� (لوك) ابن (براند) الذي �ان
أخا (كورو�ن).. وهو ملك (�اشفا).. أمه �� المل�ة (جا�ا)..

� عشـرة كـتـب
�� ( �

� ح�اها (ز�ال�� مغامرات هذين الج�ل��
اسمها (كتب أمـ�� العظ�مة). �عد هذا راح �ع�ـد سـرد �عض
ة جمعها تحت اسم (َمن � قصص قص��

األحداث بتفاص�ل أ��� ��
من الجنة).. (المن) األو� مأخوذة من (المـن والسلوى)، و��

ت�ب � نقدمها لك هنا.. وسوف تالحظ أن ال�� المجموعة ال��
غ��ب وأن األحداث المتأخرة وقعت ق�ل األحداث المتقدمة،

) المتداخل.. مع تعدد الرواة، ل�ن هذا هو عالم (أم��

)، و�� عام 1987 تم عمل لع�ة �مبيوتر عن عوالم (أمـ��
) نفسه بتصم�مها.. �ما أنها ألهمـت �

لع�ة تفاعل�ة قام (ز�ال��
سلسلة من ال�ت��ات اسمها (اخ�� أنت مغامرتك) ع� غرار ما
قدمتـه المؤسسة الع���ة الحديثـة فـي قصـة (فـي كـهـوف

دراجوسان)..

∞∞∞∞∞
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مقدمة: ورقة الهالك�
�ان األمر سهً� للغا�ة..

منح�� ثم استدارة ثم تقهقر، و�عدها وجد نفسه أمـام جـدار
مائل.. رفع رأسه فرأى العمود.. هكذا �دأ ال�سلق..

.. لقـد قـهـرە شعور الدوار وقرب فقدان ً
لم �عد األمر سه�

.. �أنه ي�سلق أع� أغصان شجرة عمالقة.. و�عـد قل�ـل الو��
�دأت عيناە تتألمان والصور تزدوج وتتأرجح..

� عي��ه.. إ� أن
ا فجأة شك �� حينما صار الط��ـق مست���

أ�دت له عيناە الحق�قة.. هناك ممران �ختار ب�نهما..

� �ل منهما.. �دا أن صوت الموس�قا
انح�� وأطل برأسه ��

� الممر األ��.. من ثم م�� وراءە..
ا �� الخافت أ��� ارتفاع�

اآلن �ـدأ طـ��ـقـه يرتفع و�نحـدر.. �سـلق أ�ـثـر.. استمر ال�ـرق
ا.. ا واإلظالم أ�ـ�� ظالم� واإلظـالم.. فقط صـار ال�ـرق أ�ثـر تألق�

وذلك الشعور الذي لم �فارقه �الحركة الخارج�ة.. �دا �أن
أرض�ة النفق تم�ج تحت قدم�ه، والجدران �أنها تنق�ض

.. �
وترت��

تع�� وسقط.. ثم تع�� ثان�ة..
� ا �ل هو ترك�� .. وأدرك أنه ل�س لحن� �دأ الصوت يتعـا� أ���

� للضوضاء..
عشوا��

�سلق ونزل.. ضاق الممر ح�� �دأ يزحف..
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� نفـق..
�دأ �شعر �أنما هو �دور حول نفسه، أو �سقط ��

ق جمجمته.. وجعله الضوء �شعر �مسام�� من األلم تخ��

ا؟ �دأ يهلوس بوجوە وأش�ال. ول�ن هل �� هالوس حق�

� ذراعه ال��ى.. كـم مـن الوقت
شعر �أول ن�ضة واه�ة ��

وهو يتحرك؟

ف.. �ال ألـم �ـنـزف مـن دستة خدوش � تمزقت ث�ا�ه و�دأ ي��
وتمزقات..

أصم أذنه، ضحك مجنون لـم يتوقف إال عندما أدرك أن هذە
ضح�اته هو..

ا.. �عرف أنه �جب أال يتوقف.. �عرف أن صار التفك�� مؤلم�
� صغ�� عل�ه أال �ستدير.. �عرف أنه ال �جب أن يتخذ أي منح��

�خفت الصوت ف�ه..
فقط فكرة واحدة تلح عل�ه: استمر..

ا و�ل حركة �أنها تتم تحت الماء.. تتطلب أ�ـ�� إنه يزداد �طئ�
من الجهد العادي..

ا.. ومـن جد�ـد شـعر �ـأن تصاعد الدخـان فـراح �شقه دهر�
حر�اته صارت أسهل..

وحينمـا خـ�ج ولعا�ـه �س�ل والدم ي�ساب منـه علـى الجـانب
� ع� ك�� � ع� ال�� اآلخر من الغرفة، �انت عيناە غ�� قادرت��

الجسم الصغ�� المعتم الواقف أمامه.
قال له:
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- أنت أحمق..

احتاج ل�عض الوقت ح�� �فهم ال�لمات.. ومن حولـه رفـرف
؟)..

ً
الظالم �األجنحة (أم �� أجنحة فع�

ا �عد ع� اخت�ـار الـ - أحمق محظـوظ.. لـم أعت�ـرك قـادر�
(لوجراس)..

أغمض عي��ه.. وتراقصت أمام عي��ـه صـورة الـدرب الذي
� ال�س�م..

قطعه.. ك�سيج عنكبوت يتطاير ��

ا أو ا.. أو مرآة.. أو �أس� - أنت أحمق ألنك لم تحمل سكين�
عصا سح��ة تنفـذ �ـهـا سـحرك.. كـل مـا أراە هو ح�ل.. كـان

عل�ك االنتظار ح�� تفهم أ��� أو تكون أقوى.. ما رأ�ك؟

رفع جسدە عن األرض وتراقص ضوء مجنون أمـام عي��ـه
وقال:

- لقد حان الوقت.. أنا جاهز..
� - وح�ل�.. �ا لحظ الحم��

وتألق ح�ل �لتف اآلن حول عنقه..
حينما أطلق �احه سعل الش�ل المظلم وهز رأسه:

ا؟ هل - ر�ما كنت تعرف ما تفعلـه.. هل حان الوقت حق�
ن��ت الرح�ل؟

- نعم..

ه�طت ع�اءة سوداء ع� كتف�ه وسمع الماء يرتطم �جوانب
قارورة..



7071

- هنا..
� الح�ل..

ب تال�� إذ ��
قال �عد عدة جرعات:

ا لك �ا عماە.. - شكر�
هز الش�ل األسود رأسه، وقال:
- متهور.. مثل أب�ك �الض�ط..

∞∞∞∞∞
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( � اودل والج�سـل (�حكيها مرل�� ال��
� رأيتها � غرفة مظلمة ألجد أما�� س�دة ال أذكر أن��

صحوت ��
اوان وكـانت من ق�ل.. �ان لها شعر أسود ط��ل وعينـان خ��
.. ضحكت فرأ�ت أن لها أسنان مصـاص � عظمتا وجن�يها عاليت��
ا علـى شفتيها لـذا �دا لـي مـن الوقاحـة أن دمـاء.. لـم أر دم��

ا عن ج�ح.. أتحسس عن�� �حث�
: قالت ��

..( � - مّر وقت ط��ل �ا (مرل��
.. � - مدام.. أنت فاجأت��

ء مألوف �
� �ال�حر.. �ان هناك �� نظرت لعي�يهـا العم�قت��

�ش�ل مخ�ف ل�ن ال أعرف كنهه..
- حاول أن تتذكر من أنا..

- أنا؟.. (راندا)؟
قالت مب�سمة:

�ــــح.. كنا � ال��
- ح�ك األول.. عندمـا كـنـت لـي هناك ��

� �لع�ان ل�ننا أحب�نا هذا.. طفل��
قلت:

� أراك ثان�ة �عدمـا وجـدت تلـك - لن أ�ساك.. لـم أحسب��
� أن أب��ك لن �سمحا لـك �ـاللعب م�

�� المذكرة منك تخ��
ثان�ة.. �انا �حس�ان�� مصاص دماء..
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.. إن قواك ) وأرض الفو�� - �ان لهما الحـق �ـا أمـ�� (أمـ��
السح��ة هذە..

نظرت لوجهها.. لنابيها.. وقلت:
- هذا غ��ب �ال�س�ة أل�ة من مصا�� الدماء..

- نحـن لسـنـا مصـا�� دماء.. نحـن آخـر الشـراودلنج
� الظالل من

shroudlings.. لم يبق منا إال خمس أ� تع�ش ��
..( هنا ح�� (أم��

� ارت�اك:
قلت ��

اودلنج.. � ال أملك أد�� فكرة عن كنه ال�� - معذرة.. ل���
قالت �عد قل�ل:

ا - كنت سأندهش لو كنت تملك فكرة.. فنحن ظللنا ج�س�
ا ط�لة عمرنا.. ���

وفتحت فكـهـا فرأ�ت أن أن�ابهـا تتقلـص لتعـود أسـنـانـا شـ�ـه
طب�ع�ة وأردفت:

� أوقات االنفعال ح�� لو لم تكن لها عالقة
- إنها تظهر ��

�التغذ�ة..

- إذن أنت �ستعملينها �ما �ستعملها مصاص الدماء؟
قالت:

- أو الغ�الن.. إن لحمهم أ��� سخاء من دمهم..

- هم؟
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- هؤالء الذين نظفر بهم..
سألتها:

- ومن هؤالء؟

هم �ختفـون - الذين س�ص�� العالم أفضل من دونهم.. أ���
.. ا منهم ي��� � ب�ساطة ل�ن كث��

. هززت رأ��
اودلنج.. أنا ال أفهم.. - �ا س�دة ال��

ء �ما نحب.. نحن قوم ال �مكن اإلمساك � - نذهب ون��
ف ال تفهمونه.. �اء.. نع�ش �ميثاق �� بهم.. قوم شد�دو ال���

ح�� من ي�حثون عنا ال �عرفون أين �جدوننا..
� ��ل هذا.. �ن�� - برغم هذا تخ��

- كنت أراق�ك ط�لة ح�اتك وعرفت أنك أهل للثقة..

؟ ك�ف؟ �
- راقبت�� ط�لة ح�ا��

ل�ننا تناءينا.. وعندما كررت عليها السؤال �عد قل�ل، قالت:

.. �ل �
� مرآتك.. أراق�ك وأنت ال ترا��

- أنا الظل الذي تراە ��
ء �ح�ه.. حيوان أل�ف أو م�ان أو هوا�ة.. أنت �

واحد منا له ��
.. � ء الخاص �� �

كنت ال��

؟ � - ولماذا عدت �� �ا (راندا) �عد �ل هذە السن��
أ�عدت عي�يها..

ثم قالت �عد وهلة:
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جاع طفولتنا �� � اس��
ا، وقد رغ�ت �� - ر�ما أنت ستموت ق����

(وا�لدوود)..

ا؟ أنا أع�ش مع الخطر.. ال أنكر هـذا.. لقد - أموت ق����
ا ل�ن لدى حماة أق��اء وأنا أقوى مما �ت من العرش جد� اق��

�حسبون..

- �ما قلت كنـت أراق�ك.. ال أشـك فـي قـوتـك وقـد رأيتـك
�ستعمل تعاو�ذ عد�دة، و�عضها ال أفهمه..

- هل أنت ساحرة؟
هزت رأسها، وقالت:

�
- معرف�� بهذە األمور واسعة ل�نها أ�اد�م�ة.. نظ��ة.. قو��

ء آخر.. �
�� �

��
سألتها:

- أين؟
أشارت إ� جداری فنظرت.. ثم سألتها:

- ال أفهم؟!
قالت و�� �ش�� للمص�اح:

- هل لك أن تقل�ه؟
ففعلت..

- اآلن قّ��ه من المرآة..
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� ب�ـت
ء �� �

�انت المرآة مظلمة، ل�ن كذلك �ان �ل ��
.. لـم �كـن �ـهـا انع�اس � ت قضاء ل�ل�� ض�افـة (ماندور) ح�ث اخ��

ء �ستأهل المالحظة.. �
ء أو أي �� �

أي ��
قالت:

� الب�ت..
- لقد أغلقتها �عد دخو�� هنا.. وكذا �ل مرآة ��

- جئت هنا من المرآة؟
� عالم المرا�ا..

- نعم.. أنا أع�ش ��

- وأ�تك وأر�ــع األ� األخرى؟
- �لنا نع�ش خلف حدود االنع�اس..

- وهكذا �ساف��ن من م�ان آلخر؟
- نعم..

- لمراق�ة حيواناتك األل�فة والتهام من ال تحب�نهم؟
- نعم..

مش�ت للفراش وجلست ع� حافته، وقلت:
- أنت مخ�فة �ا (راندا)..
وأمسكت ب�دها، وقلت:

ء.. ليتـك جئت من ق�ل.. �
- من الجم�ـل أن أراك برغـم كـل ��

- فعلت هذا.. �استعمال تعاو�ذ النوم الخاصة بنا..
.. � - ليتك أ�قظت��
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� هذە المرحلـة مـن ح�ـاتك
- تمن�ت لو �ق�ت معك، ل�ن ��

أنت مجل�ة للخطر..

- ي�دو هذا.. ل�ن لماذا جئت اآلن؟
- لقد ان��� الخطر.. إنه �ح�ط بنا اآلن..

- حس�ت أن الخطر تضاءل.. لقد انت�ت ع� محاوالت
(دارا) و(ماندور) للس�طرة ع�..

� التخط�ط..
- ل�نهما مستمران ��

� متأهب - هذە طب�عتهما.. �عرفان أن�� جدير بهما.. وأن��
لهما.. هناك ستة ي�نافسون ع� العرش.. أنا رقم واحد.. ل�ن

ا.. ون.. هنـاك واحـد سـابع ال أعـرف عنـه ش�ئ� ظهر مدعون كث��
قالت:

� بركة
- هناك واحد مختف ال أعرف اسمه.. ل�نك رأيته ��

ا ذا (سوهوى).. أعـرف شـ�له.. وأعـرف أن (مـاندور) �ـراە خصم�
ثقل.. ل�ن أعتقد كذلك أنه �خ�� (ماندور)..

� عالم المرا�ا؟
- هل �ع�ش ��

- نعم.. ل�نه ال �عرف بوجودنا.. لقد عرف ذلك العالم
�صدفة ال تصدق.. وقد وجدها فرصة لنقله إ� أي موضع
ء دون أن �ك�شف أمرە.. لقد تجنب قو�� أن �

ى �ل �� ي��د.. ل��
�عرف �أمرنا.. ل�نه خصم مرعب..

- نعم.. �مكنه أن يرى و�سمع ع�� أ�ة مرآة.. �مكنه أن �خ�ج
� أن أفهم � خطورته.. ها.. �مكن�� منها و�قتل ثم �فر ع��
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.. � ازداد الل�ل برودة وا�سعت عينا (راندا).. �دأت أرتدى ث�ا��
: قالت ��

ا � ش�ئ�
- نعم.. افعل ذلك.. لقد جلب هذا الشخص الخ��

ا لعالمنا اآلمن.. لقد ع�� ع� (ج�سل).. مقيت�

- وما الج�سل؟

نا. كنا نحس�ه انقرض منذ زمـن. لقـد �اد - �ائن من أساط��
اودلنج.. إنه وحش.. ي��د ال��

ت الغرفة إ� المـرآة .. ع�� �
� وحملت س���

ارتد�ت حذا��
د.. ووضعت �دى أمام سوادها.. نعم.. �� مصدر ال��

سألتها:

- هل أغلقت �ل المرا�ا هنا؟

� قد أرسل الج�سـل ع�� المرآة ل�قتل �سعة
- الغ��م الخ��

� ط��قه اآلن نحـو العاشـر: أنت..
� ع� العرش.. وهو �� منافس��

- فهمت.. وهل بوسعه تحط�م القفل؟

د.. يتوارى � هذا.. إنه �جلـب معـه الـ��
- ال أعرف.. لم أفكر ��

خلف المرآة وهو �عرف أنك هنا..

- ك�ف ي�دو؟

� لهـا أرجـل مخلب�ة عد�دة.. طولـه - كسمكة ذات جناح��
ة أقدام.. نحو ع��

- ولو سمحنا له �الدخول؟
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- سوف يهاجمك..

- ولو دخلنا المرآة؟
- سوف يهاجمك..

� أي جانب من المرآة �كون أقوى؟
- و��

- �الهما ع� ما أظن..

� نظرة عل�ه؟
- حسن.. هل �مكن أن نجتاز مرآة أخرى ونل��

- ر�ما..
- إذن فلنجرب.. ه�ا بنا..

ونهضت ووضعت ع� كتفيها ع�اءة حمراء، ثم ت�عتنـي ع��
� الحق�قة ع� �عد أم�ال..

جدار إ� غرفة أخرى �� ��

��ل ن�الء ممل�ة الفو�� يؤمن (ماندور) �أن �جعل مسكنه
ة ع� الجدار.. � أما�ن عدة.. �انت هناك مرآة كب��

ا �� متناثر�
.. �انت هناك ساعة ع� وشك أن تدق.. فسح�ت س���

قالت:
- لم نعرف أن هذە موجودة..

� نمـت فيهـا.. ا�� - نحن ع� �عد أم�ال من الغرفة ال��
.. عالقات الفراغ ب�عضها.. هل��

قالت:

. حسب التقال�د لم ينجح أحـد قـط فـي
ً

- ع� أن أنذرك أو�
ا.. وال السحر نفسه.. (الج�سل)  س�ف�

ً
قتل (ج�سل) مستعم�
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قـادر ع� امتصاص التعاو�ذ والقوى وأن يتحمل أعنف
الجروح..

احات؟ - هل من اق��
- حار�ه.. طاردە.. اسجنه.. هذا أفضل من محاولة قتله..

� مش�لة فال تتور� فيها..
- حسن.. ل�ن لو وقعت ��

لم تت�لم.. فقط أخذت �دى ودخلـت المرآة.. إذ ت�عتهـا
�ـدأت الساعة تدق �ال انتظام..

�انت داخل المرآة �سخة من الغرفة الخارج�ة ل�نها
� (راندا) أل�عد جزء من االنع�اس لل�سار ثم مقل��ة.. اقتادت��

دارت حول الركن.

� ال ي�دو أيهـا ا من األبراج والمسا�ن الفاخرة ال��
�
�لغنا م�ان

.. و�دا الهواء يتم�ج �خطوط متعرجـة.. مـدت �دها إ� ا ��
�
مألوف

� شـارع ملتو
� معها.. خرجنا �� أحدها وخطت إ� الداخل وأخذت��

�ه م�ان متأرجحة.
قلت لها:

ا ع� التحذير.. - شكر�
ضغطت ع� �دى وقالت:

.. �
- ل�س هذا من أجلك فقط.. �ل من أجل أ���

- أعرف..

- لم أ�ن ألفعل هذا لو لم أتوقع أن لد�ك فرصة ضـد
� تذكرت الشـيء.. لو لم أتوقع هذا ال�تف�ت �أن أحذرك.. ل���
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.. �دوت � (وا�لدوود) عندما وعدت �أن تكون �ط��
ا هناك �� يوم�

ا..  حق�ق��
ً

�� �ط�

اب�سمت إذ تذكرت ذلك اليوم ال�ئ�ب.. كنـت أنـا وهـي نقرأ
� ال�طولة فاقتدتها للخارج �ــــح.. غلبت�� � ال��

قصص الفروس�ة ��
لنقف وسط مقابر أشخاص لـم أسمع عنهـم مـن ق�ـل.. (دن�س
كولت) و(ر�مـو و�ل�امز) و(جـن جونت) وأقسمت أن أ�ـون
� الحال �

.. وتمن�ت لو ظهر �� خطر �� � �طلها لأل�د إذا طلبت��
ء.. �

� قل�ه من أجلها.. ل�ن لم �حدث ��
أرت�� ��

تحركنا لألمام و�� تعد األبواب.. وتوقفت عند السابع..

�
- هذا هو.. هذا ال�اب �قودنا إ� الموضع خلف المرآة ��

حجرتك..
أطلقت �دها وتقدمتها.

قلت:
- حسن.. جاء الوقت..

� الممـرات وتقدمت.. ل�ن الج�سل وفّر عّ� عناء ال�حث ب��
. ألنه ظهر أما��

.. وله � ة أقدام وع� قدر عل�� �ان �ال عين�� طوله �ان ع��
�ط أخ�� ا وهناك �� ته رأسه.. �ان ورد�� أهداب فوق ما اعت��

� اتجاە واحد.. و�انت أهدا�ـه ترتفع عن األرض
�ع�� جسدە ��

ج.. ثم استدارت نحوى.. � ثالثة أقدام وتم��

تحتها �ان لها فم عمالق كفم سمك القرش �فتح و�غلق
ا �س�ل من هذە الفتحة لي�لـل ا، و�ان سائل أخ�� ي�دو سام� مرار�
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األرض �سائل ذی �خار.

� �� وقد فعل.. درست حرکتـه.. انتظرت
انتظرت ح�� �أ��

ا � وضع استعداد منتظر�
�� �

ح�� دار حول نفسـه ورفعت س���
هجمته.. وتذكرت التعاو�ذ..

�تـه بتع��ذة والس�ف.. وفـي كـل مـرة �ـزداد هجم ع�َّ ف��
� متاهات

الهواء برودة حول فمه.. �أنه يهضم ال� و�دخله ��
الخفوت..

�تـه بتع��ـذة (القـوى فـاقدة وحينما توقف عن التدفق ��
الرشد).. توقف وث�ت ع� وضعه وراح الدخان يتصاعد منه..

�ته �النصل.. هذە المرة انقضضت عل�ه و��
اجعت.. ء ف�� �

رن كصوت الجرس ل�ن لم �حدث ��
قلت:

� ش�ل برد قارس..
- �أنه �لتهم التعاو�ذ و�خرجها ��

قالت (راندا):
- هذا ما الحظه اآلخرون..

ونحن نت�لـم ارتفع رأسه المخ�ف وانقض علـى.. أولجـت
.. طـرت � � حلقه ب�نما أذرعه المخلب�ة تحاول الظفر ��

�� �
س���

ء يتهشم.. لـم ي�ـق مـن �
للخلف إذ أغلق فاە وسمعت صوت ��

� إال المق�ض..
س���

�ت المخلوق �قـوة �انت بوا�ات (س���ارد) مفتوحة ف��
ا.. طازجة من عالم الظالل.. من جد�د تجمد وصار الجو �ارد�
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� �ل مرة �لتهم
، و�ان �� كنت أنزف من ألف ج�ح صغ��

� عالم الظالل فوجدت
الهجمـة و�زداد برودة.. مددت �دي ��

� الهواء ودائـرة فـي
�� 

ً
ا آخـر.. مددت �دى ورسمت مستط�� س�ف�

.. �
ا �امل إراد�� مـركـزە ومددت �دى فيها مستجمع�

�عد لحظة شعرت �االتصال..

�
� أشعر �ك ل�ن ال أراك.. أنا أحارب من أجل ح�ـا�� � - أ��

وح�اة آخ��ن.. تعال �� إن استطعت..
� ال أقدر ع� اجت�از الحجب.. - أنا أحاول ل�ن ي�دو أن��

ا� - ت��

عاد الج�سل يهجم.. حاولت أن أ��� ورقة اللعب سل�مة
ل�نها راحت �شحب..

� � - أ��
- تماسك..

� ورحل.. قالها أ��

اودلنج تراجعت ونظرت إ� (راندا).. �انت دستة من ال��
تح�ط بها.. �لهم �ل�سون األب�ض أو األحمر.. و�دءوا ي�شدون
ا �أنها موس�قا تص����ة للمعركة.. �دا أن هذە ا كئ��� �ش�د�
ء ما من زمن �

��� � الموس�قا ت��� حركة الج�سل.. وذكرت��
سحيق..

� حلـم
أرجعت رأ�� وأطلقت �خة سمعتها ذات مرة ��

قد�ـم لم أ�سه..
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.. ظهر صد���

جما) المعادلة الح�ة من عدة � (ك��
ظهر - أو ظهرت - صد���

.. فقط ا أم أن�� ا مما إذا �ان أو �انت ذكر� زوا�ا.. لست متأ�د�
� الطفولة مع (جل�ت) و(ج��ل).

�� �
راقبتـه يتجمع.. �ان صد���

ال�د أن (راندا) تذكرت هذە ال�ينونة ألنها شهقت.
.. جما) حولها ع� س��ل التح�ة ثم جاء �� التف (ك��

� للعب.. لقد
�.. منـذ زمن سحيق لـم تدعو�� �

- أصدقا��
افتقدنا�م..

اودلنج فقلت: �دأ الج�سل �ستع�د قواە أمام أغن�ة ال��

ا مـا لـم - هذە ل�ست لع�ة.. هذا الوحش س�دمرنا جم�ع�
نقهرە..

ء �� معادلة.. مش�لة �
- إذن ال�د من حل المعضلة.. �ل ��
�اء ال�م.. قلت لك هذا من ق�ل.. � � ف��

��
- نعم.. من فضلك حاول..

ب �ه ح�� ال أش�ت � لم أ�� ا ل��� � مستعد�
أ�ق�ت س���

اودلنج.. .. وكذا تراجع ال�� � صاح��
جما): قال (ك��

- توازن مم�ت.. إن له معادلة ح�اة قاتلة.. حاول أن تمنعه
�لعبتك اآلن..

دد.. اودلنج ت�� � ال��
�ته بتع��ذة جد�دة.. وعادت أغا�� ��
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جما) �قول: عاد (ك��

� ظروف موات�ة.. إنـه س�ف
ە �� - هناك سالح قادر ع� تدم��

اب مع (لوك).. � �ار كنت تعاقر ف�ه ال��
متع�ج معلق ��

قلت:

- س�ف (فور�ال)؟ هل �قدر ع� قتله؟
� ظروف موات�ة..

� �ل مرة ��
- قطعة ��

- والظروف الموات�ة؟
- حللت هذە المعضلة..

� عالم
ا �� ا �ع�د� ا ثم مددت �دي �ع�د� � �ع�د�

ألق�ت �س���
الظالل.. احتجت لجهد جه�د �� أجد ما أر�د.. استعنت �قـوى
� النها�ة وجدت س�ف (فور�ال)

(الس���ارد) �� أفعل ذلك.. و��
� �دي..

��
� وقال: جما) أوقف�� �ت �اتجاە الج�سل ل�ن (ك�� ��

- ل�س هذا هو الس��ل..

- إذن ما هو؟
- نحتاج إ� تعد�ل معادلة المرآة..

. �
- أر��

جمـا.. انتص�ت جدران من المرا�ا حو�� وحول الج�سل وك��
ل�ن (راندا) ظلت خارجها.. وجاءت االنع�اسات نحونا من �ل

صوب..
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- هكذا.. ل�ن حاول أال تجعله �مس الجدران..

�ت الج�سل �الس�ف.. ومن جد�د صدر منه صوت ��
ا..

�
�الجرس وظل هادئ
جما): قال (ك��

- ال.. دع الجل�د الذي �ح�ط �ه �ذوب..

ا ع� انتظرت ح�� عاد إ� الحركة.. �مع�� أنـه صـار قـادر�
ء سهل.. ومن خارج المرا�ا أسمع صوت �

.. ال �� � مهاجم��
الغناء..

�ت رأسه استعاد الج�سل قواە �أ�ع مما توقعت.. و��
� �ل اتجاە..

ف�ـدا �أنه ينقسم إ� صور رف�عة تط�� ��
� �ل مرة..

ب ب�نما رقائق تط�� من جان�ه �� عدت أ��

حينما التصـق �أحد الجدران انقضضت عل�ـه �س��� ورحـت
أعمل التم��ق والطعن..

ل�نه لم �مت.. ظللت أمزق ف�ه ح�� لم يبق سوى طـرف
.. ى أما�� مـن ذ�له يتلوَّ

قلت:

جما.. لقد تخلصنا مـن أ��� أجزائـه ل�ـن هـل لـك أن - ك��
تراجع المعادلة؟ أر�د أن أخلـق (ج�سل) آخر كهذا.. ج�سل

سه.. �عود لمن أرسل هذا و�ف��
جما): قال (ك��

ة؟ - ر�ما.. أظنك لهذا الغرض تركت هذە القطعة األخ��
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- أعتقد هذا..

وتم األمر �ما أردت.. لقد نهض الج�سل الجد�د أسود اللون
� �اح� كقط.. وتوقف الغناء..

وراح �حك رأسه ��
قلت له:

- لت�حث عن الشخص الخ�� وتع�د له الرسالة..
.. ا �جسدە واخت�� رسم قوس�

سألت�� راندا:

- ماذا فعلت؟
ء.. قالت: �

فحك�ت لها �ل ��

ك الخ�� ألد عدو له.. سوف �ضاعف جهودە - سوف �عت��
ضدك لو عاش..

� عالمك
- جم�ل.. أنا أشت� المواجهـة.. إنـه �شعر �األمان ��
� له ج�سل ال �م�ح ي��� الص�د..

ا م�� �أ�� ولن �عرف أ�د�
.. - هذا حق.. لقد �ت �ط��

فجأة من ال م�ان هوى مخلب ع� الس�ف.. ورأ�ت
ا �قول:

�
قصاص�� ورق.. وسمعت صوت

� �ل مرة �ا
- أنـت �ستع�� هـذا الس�ف وال تدفع ثمنه ��

ا.. إن الساعة أو أي جزء منها ��لف ).. عل�ك 40 دوالر� � (مرل��
�ن.. ع��
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�
� صورة قط.. فمددت �دي ��

�ان المخلب قد ا�تمل ��
� ذات

� وأخرجت الثمن المطلوب، فأخذە القط وتال�� �� جي��
اودلنج �ختفون.. الوقت الذي �دأ ف�ه ال��

وسمعت الصوت �قول:
ا وأح�� معك (لوك).. - العمل معك ط�ب.. عد ��ع�

جما) وقال: دنا م�� (ك��

- أين اآلخرون؟ جل�ت وج��ل؟

ء �
� الدغل.. لو قا�لتـه قـل لـه إن ال��

- ترکت (جل�ت) ��
� الساخن و�سمع ب م� الل�� .. سوف ��� � الضخم لم �لتهم��

الم��د من القصص.. (ج��ل) عند ع� (سوهوى) ف�مـا أظن..

ا ال ت��.. �جب أن نلتقـى - آە.. س�د ال��ــــح.. �انت أ�ام�
.. �

ا ع� استدعا�� ثان�ة.. شكر�
ثم اخت�� �اآلخ��ن..

� (راندا): سألت��

- ماذا اآلن؟

� م�؟ - سأعود لداری.. هل تأت��
هزت رأسها فمش�نا ع�� ال�اب السابع وفكت قفل المرآة..

.. كنت أعرف أنها ستكون قد رحلت عندما أصحو من نو��

∞∞∞∞∞
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ح�ا�ة ال�ائع (�حكيهـا لـوك)
ة ط��لة. � كهف ال�لور ف��

�� ( � � قررت أن أترك (مرل�� � أن��
���

�ت ��� أنه لم يبق ط�لة الوقت. إذ قاطعت المحادثـة �ـأن ��
كوب الشاي المثلج وصحت:

ا� لقد سكبته� - ت��
� �دي السل�مة.

وقل�ت ورقة الهالك ��
� ال أ�ا�� �ما �ظهرە.. غا�ة الخردة.. رسم جم�ل هو برغم أن��
) �فرد ال�روت ووجهها ألسفل.. ثم سح�ت � لهذا تركت (مرل��
.. �ل ال�روت تقود إ� ا.. �ان الغرض هو اإلر�اك ال أ��� واحد�
� المقام

أما�ن ق���ة من كهف ال�لور.. وهذا هو س�ب وجودها ��
) إ� ال�هـف ح�ث ينذرنـي � األول. غرضها �ان اجتذاب (مرل��
� أن أه�ع هناك نظـام إنذار من ال�لور األزرق. �انت خط��

وأسجنه.

لألسف لم أع الرسالة عندما سحب ورقة (أ�ـي الـهـول) ل�فـر
.. لقد عطلت سمومها العص��ة إشارة مهمة مـن جهـازە من أ��
� أفسدت فيها خططه �ال قصد.. .. مرة من المرات ال�� � العص��
ء منذ �

) هناك وقد تغ�� �ل �� � هذا ال يهم ع� �ل حال.. (مرل��
هذە اللحظة..

- لوك� �ا أحمق�

سمعت الصوت ل�ن غا�ة الخردة �انت قد صارت ق���ة
.. وكنت أفر ق�ل أن �فهـم (النمط) أن ما �س�ل عل�ـه ل�ـس م��

. ا و�نما هو د�� شـا��
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� أشجار (أسنان الم�شار) وأحواض الزرع زاه�ـة مش�ت ب��
األلوان المليئة �الزجاجات المهشمة.. �دأت أركض والدم �س�ل

ا لتضم�دها.. من ك�� ال��ى الدام�ة.. لم أجد وقت�

� أفاق (النمط) من الصدمة، أدرك أنه غ�� مصاب، كـان ح��
ع� وشك أن �سمح �الظالل من أج�.

�انت جدران ال�هف ال�لوري قادرة ع� وقف أ�ة ظاهرة
.. � اقبون�� فـوق طب�ع�ة.. وخمنت أنهم س��

� ومـا زال .. مـا زلـت �كـامل ل�اق�� �
زدت من �عة خطوا��

بوس� الركض.. أمر �الس�ارات الصدئة وسوست األ�ة وال�الط
ا.. المهشم.. ع�� ممرات من الرماد وأغط�ة الزجاجات.. مت�به�

أنتظر.. أنتظر أن �دور العالم.. أنتظر أن �قـول (النمط): لقد
ظفرت �ك�

درت حول منح�� ونظرت إ� اللون األزرق من �ع�د.. انتهت
� منحدر.. و�دأت غا�ة أقرب إ�

غا�ة الخردة فجأة إذ ه�طت ��
الطب�عة. سمعت صوت الطيور وأنا أمر وسمعت أز�ز
ات.. �انت السماء مل�دة �الغيوم ولم أشعر �ال��ــــح وال الح��

حرارة الجو..

ال�د أن اآلخ��ن قد نجوا.. ال�د أنهم نجحوا.. ال�د أنهم
ابتعدوا عن الخطر اآلن.. ر�ما �جلسون و�أ�لون و�تمازحون

اآلن..

.. أردت أن أرى وابتلعت س�ة لم أطلقها ح�� أدخر أنفا��
إ� أي حد احتفظـت �ـ�خر طاقـة عنـدى، لذا أ�عت المشـى

واحتفظت بهذە ال�عة..
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� األرض والهواء �ما �دا �� هدير رعـد.. ر�مـا أعدائـي ته��
 هدير

ً
، ور�ما هو فع� � � غضب ألنهم ظفروا ��

يزمجرون ��
الرعد..

� اللحظة التال�ة توقفت �� ال أصطدم �الجدار ال�لوري..
��

� و�ـدأ مطـر ركعت ع� �دى وقد�� ورئتای تعمـالن �منفاخ��
.. تركت لطخات دم ع� الصخر �

ا �عر�� خف�ف ينهمر.. مختلط�
ل�ن سوف ي��لها المطر ��عة..

.. ً
�لغت القمة فاندفعت ع� أر�ــع ودخلت �قد�� أو�

� الداخل المظلم برغم وجود سلم.. لم أشعر �األمان
وسقطت ��

� الزرقة المظلمة ألهث.. وحينما استجمعت
إال عندما وقفت ��

أنفا�� حاولت أن أضحك.. لقد فعلتها.. لقد ه��ت من
(النمط)..

ب الجدران.. هذا نصـر ب فخذى وأ�� � الغرفة أ��
مش�ت ��

ش� المذاق..

اب و�ات فانتق�ت زجاجة �� اتجهت إ� خزانة الم��
وجرعت منها.. و�حثت عن كهف جان�� ما زال �ه ک�س نوم
� � مع (النمط).. �انت حب�ب�� فجلست ف�ـه ورحت أستع�د تج����

.( � (ناد�ا) رائعة.. وكذا (مرل��

�ساءلت عما إذا �ان (النمط) �حمل �� ضغينة.. �م �جب
أن �مر ق�ل أن �ص�� من ح�� التقدم دون خش�ة؟ ال س��ل

لمعرفة هذا وهذا من سوء الحظ..

ع� �ل حال ال�د أن (النمط) لد�ـه مـا �شغله ول�ـس خـا��
�ون).. أل�س الذهن كهؤالء الناس الذين �ع�شون جـوارە.. (العمـ��
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كذلك؟

.. كذا قررت.. عندما سوف أستعمل تع��ذة أ�دل بها ش���
أرحل من هنا س�كون �� شعر أسود ولح�ـة وعينـان رماديتـان

.. ً
ووجنتان عاليتان.. سأ�دو أطول وأ��� نحو�

� ب��اب سود.. �جب أن أستعمل تع��ذة ق��ـة سأ�دل ث�ا��
عم�قة.

نهضت أ�حث عن طعام، فوجدت �عض اللحـم ال�قرى
� العل�ة �استعمال تع��ذة المعلـب وال�سك��ت.. قمت ب�سخ��
ا لقواعد الم�ان.. الجـدران تحجب

�
ة.. لم �كن هذا خرق صغ��

� جاءت م�� وعملت
التأث�� مـن الدخول أو الخروج ل�ن تع��ذ��

�الداخل..

) و(كورال).. مهما �ان ما � � (ناد�ا) و(مرل��
ا �� رحت آ�ل مفكر�

� صالحهم.. أما أنا فسأ��� هنا ح�� �ش��
حل بهم فالوقت ��

�دى..

� �ال�س�ة لـه؟ � (النمط)؟ ما أهمي��
ل�ن إ� أ�ة درجة ي��د��

� األصغر.. قاتل أحـد � منظورە؟ ملك العالم الذه��
�� � وما ق�م��

ە يوًمـا.. ل�ـن (النمط) أمـراء (أمـ�ـر).. ابن الرجل الذي أراد تدمـ��
.. � � أع�ش ح�� اليوم دون أن ي�تقم م�� ألفعال أ�� ترك��

).. ل��ما أنا � ي�دو أن الش�ل ال يهتم إال �ـ (كورال).. ثم (مرل��
� لن أخ�ج من هنا �ال تنكر.. � الحذر.. ل���

أ�الغ ��

أنه�ت األ�ل.. ل�ن م�� أخ�ج؟ �دأت أتثاءب و�ـدا لـي ك�ـس
ق ثم جاء الرعد.. ا.. التمع ال�� النوم مغ���
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ا إذن أضع الخطط.. زحفت داخل ال��س وخـالل ا.. غد� غد�
دق�قة كنت قد غ�ت عن العالم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�
ال أعرف �م من الوقت نمت.. حينما نهضت جلت ��

الم�ان ع� س��ل األمـن ثـم قمـت ب�عض التدر��ـات ال��اض�ـة..
ثـم التهمت إفطاري..

 وقد �دأت �دى تلتئم.. هكذا
ً

� أفضل حا� شعرت �أن��
جلست أرمق الحائط لساعات.. ما أفضل ما �مكن عمله؟

.. �مكن أن �
�مكن أن أذهب إ� (�اشفا) وأ�حـث عن رفا��

� وأستق� عما حدث.. الموض�ع موض�ع أول��ات. ما هو أخت��
ء �جب أن أقـوم �ـه؟ جاء وقت الغداء فأ�لت ثـم �

أهم ��
ج�ـة � أمسكت �الورق والقلم ورحت أحاول رسم وجه س�دة مـا ل��

الوقت..
ا.. عندما جاء موعد العشاء كنت أعرف ما ع� عمله غد�

� الص�اح التا�� صنعت لنف�� مرآة علـى أحـد الجـدران
��

ت ش��� إ� ش�ل ط��ل نح�ل.. وأس�غت ع� الملساء وغ��
وج�� مالمح تذكرك بوجه ال��.. ونظرت لوج�� ورأ�ـت أنـه
� أقرب

ا جد�دة �� . �جب أن أجد ث�ا�� � ج�د.. ثم �دلت ش�ل ث�ا��
� �دا�ة اليوم ألرى إن �ان عم�� س�تحمل

فرصة.. فعلت هذا ��
� اليوم.. ولهذا قررت أن أنام ف�ه..

�ا��
ا أخذت المفكرة من جد�د وراجعـت مـا قمـت �ـه أمـس. ع��

� الص�اح أخرجت مجموعة أوراق اللعب وتصفحتها ح��
��

.. لقد أ�قيتها ألس�اب � �لغت تلك الورقة الح��نة: ورقة أ��
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عاطف�ة ول�س لنفعها.. �ـدا �ـالض�ط �مـا أذكـرە.. ل�نـي لـم أ�حث
ء الذي �علقه إ� جان�ه. �

عن الورقة للذكرى �ل ألرى ال��

� ع� (و�روندل) النصل السحرى.. تذكـرت مـا ث�ت عي��
� (ج��واندير) إل�ه �عد ) �ه عن ك�ف استد� أ�� � � (مرل��

�� أخ��
).. �انت هناك عالقة خاصة ب�نه وهذا فرارە من كهوف (أم��

السالح..

اآلن أ�ع الس� وقد الحت مغامرات جد�دة، فمن المف�ـد
� قد مات فإن أن أحمل السالح المناسب.. برغم أن أ��
� ا عن االتصال �ـأ�� � كنت عاجز� (و�رونـدل) �� �ش�ل ما.. ول��

.. �
� أن أجد سالحه.. ر�مـا فـي مكـان مـا مـن عـالم الفو�� ف�مكن��

ركزت عق� عل�ه وناديته..

ء ما.. وحينما لمست موضع السالح ع� �
شعرت ���

ا.. ال�طاقة �دا أن م�انها صار �ارد�
.. � ا يراقب�� ثم شعرت �ذ�اء غ��ب موجود�

� نعومة:
قلت ��

- و�روندل..
جاء الرد:

- �ابن الوسم..
- �ل سم�� (لوك)..

ساد الصمت ثم جاء الرد:
- لوك..
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تقدمت وجذبته نحوى.. فجـاء غمد الس�ف م�.. أمسكت
�النصل ورفعته فا�ساب كذهـب ذائـب.. ج��ت أن أطعن �ـه..

� مكتمل.. شعرت �أن�� ع� حق.. شعرت �أن��
ا.. - شكر�

� رسمتها.. فتحت المفكرة ح�� �لغت رسم الس�دة ال��
� تدل ع� عمق الفكرة المس�طرة � عي�يها وال��

النظرة التائهة ��
عليها..

.. وشعرت �عد دقائق شعرت �الصفحة �اردة تحت أنام��
كـأن الرسم يتحرك.

جاء صوت المرأة �سأل:

- نعم؟
قلت:

�
� أن تعر��

� أرغب ��
.. مهما �ان فهمك لألمـر فـإ�� �

- �ا موال��
� �دلت مظهری.. كنت آمل أن.. أن��

قالت:

ا عرفتك.. صـار اسمك (جاللتك) اآلن. أنت - (لوك).. ط�ع�
� مش�لة..

��
- �الفعل..

�
مدت � �دها فمـددت �دي وأمسكت بها.. هكذا �ت ��
�
� ونزعت س��� مرسمها.. خطوت لألمام وجثوت ع� ركب��

فقدمته لها.. وعن �عد كنت أسمع أصوات ال��� والدق..
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: قالت ��
ا من الشاي م�.. ب قدح� - انهض.. تعال ا��

� الركن.. نزعت م��ولتهـا
نهضت وت�عتها إ� منضدة ��

الم�سخة وعلقتها ع� مشجب، و�ذ راحـت تعـد الشـاى رحـت
� أرجاء القاعة. واقع�ة..

أراقب ج�ش التماث�ل الذي تناثر ��
�ة.. جم�لة.. شاذة.. تأث��

�انت تعد التماث�ل من الصلصال ل�ن هناك نماذج من
الصخر..

ا عن لما جلست جواری مدت �دها تتلمس �دى ال��ى �حث�
� إ�اە.. الخاتم الذي أعطت��

قلت:
- نعم.. أنا أدرك ق�مة حما�ة المل�ة..

- برغم أنك اليوم ملك من �لد صديق لنا..

) تعرف �التفاص�ل التـي كنـت - ال أحسب أن ممل�ة (أم��
�
� رخائها، ما لم تكو��

� �مكن أن تؤثر �� ا أو أحطت بها.. وال��
�
طرف

ا.. ) مؤخر� � اتصلت �ـ (مرل��
قالت:

) لم �ظهر.. لو �انت عندك أخ�ـار مهمـة فمـن � - (مرل��
األفضل أن تمنحها لـ (راندوم).. هو ل�س هنا اآلن ل�ن بوس��

االتصال �ه..
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.. �اعت�اری قاتل أخ�ه، � � أو يثق �� - �ال.. أعرف أنه ال �حب��
).. أعرف أنه يتم�� وصديق الرجل الذي أقسم ع� تدم�� (أمـ��

ا ما ل�ن ا.. أعتقد أن عّ� �س��ة األمور معه يوم� � ميت��
أن يرا��

ل�س اليوم.. المعلومات تتجاوز الس�اسة المحل�ة، و�� �شمل
) وقاعات الفو�� و(النمط) و(لوجراس).. (أم��

- هل أنت جاد؟

�
- �التأ��د.. أعرف أنه س�ص�� لك.. ثمة أمور مهمة ��

المستق�ل الق��ب..
قالت و� ترفع القدح:

- قل �..

� ذلك المواجهة
)، �ما �� � حك�ت لها �ل ما قصه عّ� (مرل��

 و�عدها
ً

� إ� كهف ال�لـور.. فرغنـا مـن إب��ـق الشـای کـام� ورحل��
.. � جلسنا صامت��

� النها�ة تنهدت.. أشارت لتمثال يتد� من السقف،
��

وقالت:
- هذا هو (اللسان)..

ة الحجم ث�ابهـا ت المرسم إ� الجدار األ�من.. صغ�� ثم ع��
� �صل لمنتصف ظهرها..

اء ولها شعر كس�نا�� رماد�ة وخ��
 وراحت تدفعه

ً
مررت �دها ع� تمثال هناك، ثم انتقت تمثا�

إلـى منتصف القاعة..
نهضت ع� الفور..
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.. �
� أفعل هذا �ا موال�� - دعي��

هزت رأسها وقالت:

.. هذا التمثال - سم�� (ف�ال).. ال.. �جب أن أضعه بنف��
اسمه (الذا�رة)..

ا له  رف�ع�
ً

وضعته تحت تمثال اللسان، ثم انتقت تمثا�
� الناح�ة الجن���ـة مـن تمثـال

شـفتان مت�اعدتـان وضعتـه ��
اللسـان. وقالت:

- هذا هو تمثال (الشهوة)..
ثم اختارت تمثال س�دة تمد �دها ال��ى.. وقالت:

- هذا هو تمثال المجازفة..
، وقالت: �  مفت�ح الذراع��

ً
ق وضعت تمثا� و�� ال��

- القلب..
ا: ثم تمثاً� آخر ملتح��

- العقل..

 �مثل س�دة ترفع ذراعها ال
ً

� اتجاە آخر وضعت تمثا�
و��

�ة.. وقالت: تـدرى هل للتح�ة أم لتوج�ه ��
- الحظ..

� بتماث�ل ج��رة (ع�د � دائرة ذكرت��
هكذا تراصت التماث�ل ��

الفصح)..
- هات مقعدين وضعهما هنا وهناك..
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� نحو الجنوب وال�سار.. فعلـت �مـا �انت �ش�� إ� موضع��
.. وقالت: � المقعد الشما��

أشارت فجلست ��
- أصمت اآلن..

� حجرها.. ثم سألت:
وظلت صامتة و�داها ��

- ماذا يهدد السالم؟

�دا �� �أن تمثال (الصمت) هو الذي يت�لم برغـم أن الصـوت
خ�ج من (اللسان):

- إعادة توز�ــــع القوى القد�مة..

- ك�ف؟
أجاب تمثال (المجازفة):

ا..
�
ا صار معروف - ما �ان مخت�ئ�

) وال�الط متورطون؟ - هل (أم��
أجا�ت (الشهوة):

- نعم..

؟ - منذ م��
أجا�ت (الذا�رة):

..( - من ق�ل أن توجد (أم��

- وعددهم؟
.. - أحد ع��
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شحب وج� ل��� احتفظت �الصمت..

- ماذا ي��دون؟
قالت الشهوة:

- العودة أل�ام المجد..

- هل هذا بوسعهم؟
ة): قالت (ال�ص��

- نعم..

- ومن أين أ�دأ؟
قال لها العقل:

- اسأ�� الحراس..

- وما مدى الخطر؟
قالت المجازفة:

.. ً
- �دأ �الفعل.. والخطر موجود فع�

هنا توقفنا وقد سمعنا صوت شـيء �سقط.. �ان هذا س���
� ركن القاعة، فقلت:

وغمدە ح�ث تركتهما ��
.. �

- هذا س���
- سمه�

� واسمه (و�روندل).. - �ان س�ف أ��
قالت:
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ء يتعلق �سالحه.. �
- أعرف.. هذا الرجل (لوك).. هناك ��

و�ن كنت ال أعرف قصته..
قالت الذا�رة:

� ذات الزمن..
- إنهما مرت�طان.. لقد وجدا �ال��ف�ة ذاتها ��

- هل ي�حث (لوك) عن الحراس؟
قال القلب:

- �جب أن �جرب..

- و�ن فشل؟
ب منا وهو �عرف اإلجا�ة. - هناك أم�� �ق��

- ومن هو؟

� تحرر.. إنه �حمل زهرة فض�ة و�حمل الس�ف - سج��
اآلخر..

: � رفعت (ف�ال) رأسها.. وسألت��

- هل من أسئلة؟
� لن أتل�� إجا�ة لو سألت إن كنا سنفوز.. - نعم.. ل���

ضحك (الحظ) إذ نهضت (ف�ال).
ساعدتها ع� إرجاع التماث�ل لموضعها.. ثم جلسنا وسألتها:

- هل أ�حث عن الحراس؟
أجا�ت:
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) وأخته - هناك حارس.. ر�مـا اثنـان.. أمـ�� مـن أمـراء (أم��
ا وقد قاما ع� حراسة جزء من � اخت�ار��

اختارا لنفسيهما من��
هذە القوة.. من المف�د أن تتأ�د من أنهمـا مـا زاال حي�ـن يؤد�ان

عملهما..

- من�� اخت�اری؟ لمه؟
- أس�اب شخص�ة..

- إذن ك�ف نجدهما؟
- هناك ورقة لعب را�حة..

ا �ه عدة أدراج، فأخرجت منه
�
ونهضت وفتحت صندوق

.. عليها رجل عت ورقة وقدمتها �� � مجموعة أوراق لعب.. ان��
نح�ل لـه شعر �لون الصدأ.. وقالت:

- اسمه (دل��ن)..

� أن أ�حث عنه وأسأله إن �ان �حتفظ �مـا �جـب - وتتوقع��
أن �حتفظ �ه؟

قالت �:

ە ).. ل�ـن أخـ�� - قل له ع� الفور إنك لسـت مـن (أمـ��
ب�س�ك..

قلت لها:
- نعم..

� ت�لمت معه من ق�ل وأنـا أطلـب ها أن�� � أن أخ��
ولم أرغب ��

).. لقد رفض ع� �ل حال، ل�نـى ال � ضد (أم�� � حر��
حلفاء ��
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� هذا..
� أن أقحم (ف�ال) ��

أرغب ��
- سوف أجرب..

سوف أقا�له حاً�.. وعملت ع� أن يتم اتصال ب�ننا..
د ثم شعرت بوجود شخص. أوً� شعرت �ال��

- من هذا؟
ا وح�اة.. سمعت السؤال ق�ل أن يتخذ الش�ل عمق�

أج�ت وأنا أشعر �ال�طاقة تدب فيها الح�اة:

- أنا (لوك ر�نارد) الذي �عرف ع� األرجـح �ـ (ر�نالدو).. ملك
�
(�اشفا) و��الور�وس إدارة األعمال من جامعة (�ال�فورن�ا) ��

..(�� (ب��
ا.. ا وال ودود� وتالقت عينانا.. لم ي�د عدوان��

- أردت أن أعرف إن كنت ما زلت تحتفظ �الـ (س���ارد)

� هذا الموض�ع وك�ف �لغ
- (لوك ر�نارد).. ما دورك ��

علمك؟
أج�ت:

� ي�ت�.. أعرف أن األمر س�كون ) ل�ن أ�� - أنا ال أنت�� لـ (أم��
� �الط

ا هنا ألن (مرل�ـن) ا�ـن (كورو�ن) ي��ـد وراثـة العرش �� مهم�
.. الفو��

أجاب (دل��ن):

).. من أبوك؟ � - أعرف (مرل��
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- األم�� (براند)..

- ومن أمك؟

- الس�دة (جا�ا).. مل�ة (�اشفا) السا�قة.. هل �مكن أن
نت�لم عن موضوعنا؟
- ال .. ال �مكن..

ومد �دە ل�قطع االتصال فصحت:

- انتظر� هل عندك فرن م�كروو�ف؟  
تردد وقال:

- مـاذا؟

� دقائق.. لـدى
- إنها أداة �الصندوق �مكنها ط� وج�ة ��

�
� عالم الظل.. تصحو ��

تع��ذة تجعل هذە األش�اء تعمل ��
ا إ� ك�ولة من التونة الساخنة التـي

�
منتصف الل�ل مشتاق

يتصاعد منها ال�خار.. تأخذ واحدة من الثالجـة وتضعهـا ف�ـه.. ما
� أن �سأل.. إنها صندوق آخر ف�ـه شـتاء

�� الثالجة؟ ���
أ�دى.. �مكنك أن تخـزن الطعام فيها.. بوس�� أن أح�� لك
واحدة منها.. أنت ال ت��د ال�الم عن (الس���ارد)، ل�كـن.. أنـا
اعات �سعر � األعمال.. �مكن أن أوفر لك هذە االخ��

أت�لم ��
ا آخـر ول�س هذا �فوق أي واحد آخر.. ثق أنك لن تجـد مـورد�

آخر ما بوس� تقد�مه..
- آسف..

صحت وهو �قطع االتصال:
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- عد هنا�

ل�ن صورته عادت ثنائ�ة األ�عاد وعادت لدرجة حرارة
الغرفة..

قلت لـ (ف�ال):
ء.. �

اء �� �� �
- أنا آسف.. أردت أن أقنعه ل�نه لم �كن ي���

� و��نك لم أتوقع أن ت�ق�ه �ل هذا الوقت.. ل�ـن أ�ـاد - بي��
.. ا �ك إ� أن ذكرت أمك.. عندها �دأ يتغ�� أقطع أنه �ان مهتم�

� هذا.. ل�ن أفضل أن أجرب مرة أخرى.. - ال �دهش��
- �مكنك االنتظار هنا من أجل......

- من أجل (كورو�ن)؟

- سوف تكون أول من �جرب الغرف الجد�دة.. لقد أج��نا
� (النمط) و(لوجـراس).. ة ب�� ة منذ المواجهة األخ�� ات كث�� تغي��
سوف أستد� خادًمـا �ساعدك ع� االستقرار.. هنـاك مـن
س�ناد�ك لتناول العشاء معـى �ـعـد قل�ـل، وسـوف نت�لـم فـي

الفنون..
- هذا رائع..

� إل�ه هذا �له. ي�دو أن الصـورة س�تغ��
و�ساءلت عما �ف��

�ش�ل مذهل من جد�د.
� أن (دل��ـن) لـم �ـهـتـم �ـالم�كروو�ف علـى كـل حـال..

���
ا.. ة حق� �انت تع��ذة استحضار هذا األخ�� عس��

∞∞∞∞∞
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( � ح�ا�ة الح�ـل (�حكيها ح�ل مرل��
ا إ� فراش.. لقد ل�س من الممتع أن تجد نفسك مق�د�
، ع� أننـى � نف��

دخلـت طور الظهور واالختفاء �ال تح�م ��
� ع� التخاطر..

� أستع�د قدر�� شعرت �أن��

ظلت قدراتـي علـى الحـس مـوجـودة منـذ �ـدأت رحلتـى مـع
� صدمت عندما عدت لـهـذا � عالم الظالل.. ل���

�� ( � (مرل��
الواقع. اآلن أش�� ب�طء برغم أن �عض األحاس�س كـانت أ�طأ

. �
ها.. واحتجت لوقت أطول من الالزم �� أفك عقد�� من غ��

) وأمـ�� ) س�د (أمـ�� � ) الح�ل الخاص �ـ (مرل�� أنا (فا���
� د�ار (براند) أم��

� ظروف طب�ع�ة ��
�� � ك�� .. ما �ان لي�� الفو��

ة.. ، ل�نه �ان تحت تأث�� تع��ذة صغ�� ) المتو�� (أم��

إال أن (مرل�ـن) م�ـال لـ (برانـد) الذي �عرف أ�ًضـا �ـاسـم (لوك)
�س�ب صحبتهما الط��لة.. ال�د أنه تخلص من التع��ذة اآلن،

� حالة مرت�كة..
�� � ل�ن هذا ترك��

لم أحب االنتظار وسط �ل عمل�ات البناء والتجد�د هذە..
ر�ما يتخلصون من الفراش وأنا م��وط �ه..

( � .. ع� األقل لم �ستعمل (مرل�� �
فرغت من فك عقد��

� فكها
�� � .. ل�نها �انت عقدة مح�مة أتعبت�� � ر���

السحر ��
ء.. �

برغم �ل ��
ا للفرار لـو ظـهـر نـاقلو األثـاث.. انزلقت إ� األرض مستعد�
 عن � ذلك

ً
) م�سائ� � خرجت من غرفة (براند) إ� غرفة (مرل��

الخاتم الذي وجدە وارتداە.. (الس���ارد)..
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�ان من الواضح أنه يتمتع �قوى عظ� و�ستمدها من
مصادر.. إن له طب�عة �الس�ف المدعو (و�رونـدل) برغم أنهما

.. �ختلفان �ال�س�ة لعيون ال���

ت الغرفة.. بوس�� أن أتحرك �أف� لو أردت.. ال أقدر ع��
� �� أن عّ� ع� الحركـة �مـا �فعل ال�اقون.. �انت مش�ل��
ء، لهذا ال �عرف �

� �ل ��
� ال��ة ��

ام �س�اسة األ�ة �� � االل��
ون بوجودی. کث��

لذات الس�ب ال أعـرف أمـا�ن سكنهم �اس�ثناء (مرل�ـن)
( � و(براند) و(راندام) و (ف�ـال).. اتجهـت نـحـو مـكـان إقامـة (مارت��
وانزلقـت تـحـت ال�ـاب. �انت هناك ملصقات لنـجـوم الروك ع�
الجدران دعك من السماعات المتصلة �مشغل أقراص مدمجة

سحرى.. ل�نه لم �كن هناك لألسف..

ا عن صوت مألوف.. أنظـر تحت � الردهة �حث�
�� �

رحت أم��
األبواب.. وفجأة سمعت (فلورا) تصيح من وراء �اب:

.. �
- أوە �ا أ��

� هـذا االتجـاە ف�� من القالئل الذين �دركـون
زحفت ��

وجـودی..

ا ل�نـي مـررت من تحتـه لغرفة مزخرفـة، كـان �ابهـا مـوصـد�
ا �مادة الصقـة مـا.. زحفت ا مهشم� و�انت �� هناك تصلح ظفر�

ا �حالة الخفاء ولففت نف�� حول �احلها.. نحوها محتفظ�

؟ � ).. هل �سمعين�� � ).. صديق (مرل�� ا.. أنا (فا��� مرح��
�عد لحظة صمت قالت:

ً
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.. ماذا حدث؟ ماذا ت��د؟    فا���
ً

- أه�

.. و(مرل�ـن) تحـت تـأث�� � حت لها أن الجميع تخلوا ع�� ��
.. أر�د االتصال �ه. أر�د أن أعود أللتـف �

تع��ذة جعلته ي�سا��
حول معصمه.

قالت:

- سأجرب مع ورقة اللعب الخاصة �ـه.. ل�ـن لـو كـان فـي
�الط الفو�� فلن أتمكن من االتصال �ه..

ا وسمعتها تقلب أوراق اللعب.. وقالت �عد فتحت درج�
قل�ل:

- معذرة.. ال أستطيع االتصال �ه..

قلت لها إن�� شا�ر ع� المحاولة.
: � سألت��

)؟   � - م�� انفصلت عن (مرل��
� قاعة الظالم..

�ان هذا يوم التقت القوى ��

- وما �� خططك؟

).. إن الخطر �ح�ط �ه وأنـا حسـاس � أر�د العودة إ� (مرل��
لهذە األمور..

قالت:
- ل�كن.. سأجد ط��قة، ل�ن قد أحتاج إ� �ضعة أ�ام..

قلت لها إن�� سأنتظر فل�س لدى الخ�ار..
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.. � - أرحب ب�قائك م� ح�� ذلك الح��

وجدت منضدة م��حة فالتففت حول واحدة من أرجلها،
.. ا ألن�� لم أفقد وع�� � حالة سكون.. ل�س هذا نوم�

ودخلت ��
� حالة التفك�� التقل�دي.. فقط ادخرت

ل�نـى كذلك لم أدخل ��
ا هناك... فقط وع�� ح�� �حتاج له أحد. ال أعرف �م لبثت ملتف�
� غرفة

� قاعة الجلوس أسمع تنفس (فلورا) ��
كنت وحدى ��

مجاورة..

فجأة �خت.. هذە المرة ف�كت نف�� وزحفت نحو
غرفتها..

ا �قول:
�
هنا سمعت صوت

- آسف.. أنا مطارد وال حل أما�� سوى أن أدخل �ال دعوة..
سمعتها �سأله:

- من أنت؟
قال:

� مرآتك منذ زمن.. أنـا مغرم �ك..
�� � - أنا ساحر.. كنت أخت��
- إذن أنت مجرد �صاص�

- ال.. فقط أعتقد أنك امرأة �ارعة الجمـال وأنـا أحـب أن
أراك..

قالت:
- �انت هناك طرق عد�دة للتعارف..
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.. �
- ل�ن هذا �ان س�دمر ح�ا��

وج؟ � - إذن أنت م��
ب.. ح.. أنا أشعر �ه �ق�� - أسوأ من هذا.. فقط ال وقت لل��

- ما هو؟

ا ل�نه انت� عل�ـه ا ل�قتل ساحر� - الج�سل.. أرسلت واحد�
� أثرى.. ال أعرف ك�ف أدمـرە ولسوف �خ�ج من

ا �� وأرسل واحد�
 ل�فتـك بنـا.. هل لد��م هنـا �طـل طمـ�ح للظفـر بوسام

ً
المرآة حا�

شجاعة؟
- ال أظن.. آسفة..

هنا �دأت المرأة �سود.. ف�خ:

- إنه آت�  

، � ا �ش�ه الدودة �ال عين��
�
ء.. �ان عمالق �

� أن أرى ال�� أمكن��
ة.. كـان طـول اإل�سان ل�ن لـه فـم قرش وأرجـً� عد�دة قص��

� وأسود اللون.. مرت��
قالت (فلورا):

- هل تع�� أنه س�قتحم المرآة و�ــهاجمنا؟
- نعم..

� نحوە.. سوف أ�سلق ح�� أ�لغ قلت لـ (فلورا) أن تل�� ��
حلقه..

قالت:
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ء آخر.. �
- ال �أس.. وهناك ��

- ما هو؟
�خت:

- النجدة� النجدة�
ا مـن سطح المرآة الف�� ففكت�� ء يزحـف خارج�� �

�دأ ال��
ء.. لـم �كـن لـه عنـق �

� ع� ال�� (فلورا) من �احلها وألقت ��
.. � اعت�ته تحت الفم و�دأت أضيق نف�� � ل���

حق���

واصلت �� االستغاثة، ومن م�ان ما سمعت صوت خطوات
ثق�لة.

� ل�ن عنق المخلوق �ان �المطاط.. أح�مت ق�ض��

�ان الساحر ع� وشك مغادرة الغرفة حينمـا انفتـح ال�ـاب
وظهر (لوك) أحمر الشعر.. وقال:

- (فلورا)..

ثم رأى الج�سل فجرد س�فه.. كنت اآلن أشعر �الس�ف
يتألق �ضوء غ��ب وأدركت هنا أنه لم �كن مجرد س�ف عادي.

� (فلـورا) والج�سـل.. وسـمعت السـاحر وقف (لوك) ب��
ي�ساءل:

- ما هذا الس�ف؟
أجاب (لوك):

- اسمه (و�روندل)  
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- وأنت؟
- أنا (لوك) أو (ر�نالدو) ملك (�اشفا)..

- ومن أبوك؟
..( - (براند).. (أم�� أم��

قال الساحر وهو يتجه إ� ال�اب:

ء بهذا السالح.. مـرە �ـأن �سحب �
- بوسعك تدم�� ال��

الطاقة وأنت �ستعمله..

- لماذا؟
ا.. - ألنه ل�س س�ف�

- ما هو إذن؟
نظر الساحر إ� الج�سل الذي يتقدم نحونا، وقال:
- آسف.. الوقت ضيق.. �جب أن أجد مرآة أخرى..

وأدركت أنـه �غ�ظ (لوك) ألن بوسـعه اإلجا�ـة، فهـذا لـن
ا.. �ستغرق إال ثان�ة لو أراد ال�الم حق�

ف�كت نف�� ��عة ألن (لوك) �ان �ط�ح �س�فه ولـم تـكـن
� أن أقطع.. ال أعرف ما س�حدث لو أن هذا جرى

لدي رغ�ة ��
� مث� ا حك�مت�� � الح�ـل أن تعقدا لتص�� �.. هل �مكن لقطع��

� هذە العمل�ة؟
� سأدمر �� أنا؟ أم أن��

�ة.. ه��ت ع� األرض ق�ل أن تهوى ال��
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� اللحظة ذاتها وهو يتلوى..
وسقط جزء من رأس الج�سل ��

ء ��ل قوتها �
ا وهوت �ه ع� رأس ال�� التقطت (فلورا) مقعد�

� اللحظة ذاتها شطر (لوك) الوحش
برغم ظفرها المكسور.. ��

إ� شط��ن..
زحفت نحو �احل (لوك) األقرب �� والتففت حوله..

- هل �سمع�� �ا (لوك)؟

- من أنت؟
..( � - أنا ح�ل (مرل��

ب منه.. فسـال سـائل � �انت تق�� ب مؤخرة الوحش ال�� ��
� قطعة تحاول أن تنقض عل�ه..

مقزز منه.. وتحا��
 �س�فه هذا..

ً
ا �ام� قلت له إن بوسعه أن يهزم عالم�

ب قطعة أخرى فتالشت وسط اللهب األزرق.. وصاح: ��
- فلورا� تراج��

قال وهو يواصل الهجوم:

- إن�� أنت� عل�ه� ل�ن ال أعرف لماذا �عمل الس�ف بهـذە
الط��قة..

ا.. قلت له إنه ل�س س�ف�

- إذن ما هو؟
ا �ان هو (الس���ارد).. ق�ل أن �ص�� هذا س�ف�

)؟ � - س���ارد؟ مثل الخاتم الذي وجدە (مرل��
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�الض�ط..
� الج�سل..

�عان ما تخلص من �ا��

- �جب أن أ�حث عن ذلك الساحر اآلن و�ن كنت أعتقـد أنـه
� أقرب مرآة..

توارى ��

ا.. ل�ن ما اسمه؟ أعتقد هذا أ�ض�
لم �قل..

اب�سمت له (فلورا) إذ انطلق لل�حث عن الساحر. ل�ن هذا
األخ�� لم �ظهر..

قلت له إن الساحر غادر المرآة، ل�ن هـل توجد ط��قة لمنع
هذا ال�صاص من ال�سلل إ� مرا�ا (فلورا) مرة أخرى؟

قال (لوك):

- أعتقد أن هذا ممكن.. وماذا عنك؟
..( � � العودة إ� (مرل��

أرغب ��

� �ـالط
- ر�ما �ان بوسعنا إرسالك بورق اللعب ما لم �كن ��

الفو�� �ما أعتقد.. ر�ما أجرب استخدام الس�ف..
: � ثم سأل��

- ماذا تعتقد أنه �دور هنا؟
قلت له:

ء مرعب وخطر.. ال�ث�� من الدم والرعد والموت لنا �
�� -

ا.. جم�ع�
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قال (لوك):
ء المعتاد.. �

- أوە� ال��
أجبته: �الض�ط.

∞∞∞∞∞
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الحصان األزرق والج�ال الراقصة (�حكيها كورو�ن)
� اآل�ار المشتعلة.. ثم ه��ت من أش�اح

قض�ت ل�لة ��
ن) عندما ).. قتلت زع�مة (ش�� � الدخان ع�� مرتفعات (أرت��
� قمم الج�ال، تحت مطر أخ�� ينهمر من طـارد�� جنودها ب��

سماء �لون اإلردواز.

� ت�شـد � الغ�ار، ال�� � تعج �ش�اط�� مض�ت ع�� الود�ان ال��
ا ما منها.. � �انت يوم� أناش�د ح��نة عن الصخور ال��

س (شاسك) الحصان األزرق � ال��
� النها�ة توقف حصا��

��
القادم من ممل�ة الفو�� وأطل ع� الرمال القرم��ة.

سألته:

- ما الخطب؟
أجاب:

- �جب أن نع�� هذە الرمال � ن�لغ الج�ال الراقصة..

- وما طول هذە الرحلة؟
أجاب:

- أ��� ما ت��� من اليوم.. إن الط��ق أضيق ما �كـون هنـا..
لسوف ن�لغ الج�ال �أنفسنا ل�ن علينا أن نع�� أ��� ال�قاع

ا.. �شاط�
رفعت ق��ة السوائل وهززتها، وقلت:

- األمـر �ستحق.. المهم أال ي�لغ رقـص الج�ـال درجـة الزلزال..
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) عـن � الشق العظ�م الذي �فصل (أم��
- ال.. ل�ن هناك ��

ممل�ة الفو�� يوجد �شاط طب��� ح�ث �لتق�ان..

ا عن عواصف الظل.. ي�دو األمر كذلك.. هناك - لست غ����
قناها ��عة �دً� من أن عاصفة ظل دائمة.. ل��� أفضل لو اخ��

نخ�م هنا..  
قال:

� قادر ع� � �ا لورد (كورو�ن) أن�� ت�� تك يوم اخ�� - أخ��
� الل�ل أتحول

حملك أ�عد مما �ستطيع أ�ة دا�ة أخرى.. ل�ن ��
إ� أف� ال تتحرك.. أص�� صخرة صل�ة، �ـاردة كقلـب ش�طان..

� عند الفجر.. وأذوب وأستع�د حي����
قلت له:

،( � � �أمانة �ما قال (مرل�� - نعم.. أذكر هذا.. لقد خدمت��
ا.. فل��ما �ان من الح�مة أن ن��ت هنا الل�لة ونع�� غد�

- م�� جاء الل�ل لم �عد يهم أين نم�� ل�لتنا، فلسوف
� �ل م�ان.. ترجل اآلن وفك ال�ج وان�ع

يرقص الظل حولنا ��
الر�اب.. فل��ما أتحور أنا..

سألته وأنا أثب إ� األرض:

- تتحور إ� ماذا؟

� لو تحورت إ� سحل�ة لواجهت هذە الصحـراء - أعتقد أن��
�ش�ل أفضل..

ا �ا (شاسك).. لتكن سحل�ة.. ا.. لتكن كفؤ� �ح� - لتكن مس��
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رفعت عنه ما �حمله.. من الجم�ل أن �شعر �الح��ة ثان�ة..

لقد تحول إ� سحل�ة زرقـاء، فصـار �ـالغ ال�عة وال يتعب
ع� اإلطالق.. لقد ع�� بنا الرمال وضوء الشمس موجـود.. وقد
توقفت أنظر إ� الط��ق الصاعد إ� الج�ـال، فقـال فـي صوت

: �الصف��

� أي م�ان هنا.. ما
- �ما قلت لك �مكن أن تجدنا الظالل ��

زلت أملك من القوة ما �سمح لنا �الم�� ساعة أو أ��� ق�ل أن
�ــــح ونأ�ل.. ما خ�ارك؟ نخ�م و�س��

قلت له:
- امض..

ا غ�� ت األشجار ش�لها أمـام عينـي وكـان الـدرب متعرج� غ��
منتظم �ش�ل �جلب الجنون.. و�ان يتغ�� تحت أقدامنا..

� � وترحل.. جل�د ي��عـه هـواء حـار.. ثم أزهـار تن��
الفصول تأ��
�قدوم ال��يع..

.. ثم �  معدني��
ً

ا ��عة وأبراًجـا ورجـا�
�
ا طرق

�
كنا نرى أح�ان

� لحظات.. ثم تتال�� الرقصة ونعود لنقطع
يزول هذا �له ��

� الج�ال..
مجرد درب ��

� منطقة مغطاة قرب قمة ج�ل..
� النها�ة أقمنا معسكرنا ��

��
اح�شدت السحب ب�نما نحن نلتهم طعامنا.. وسمعنا الرعـد مـن

�ع�د..

حول (شاسك) نفسـه إلـى أفعوان عظ�ـم مجنح والتـف ع�
. نفسه قر��



7121

إذ سقطت أو� قطرات المطر، قلت له:
- عمت مساء �ا (شاسك)..

قال بنعومة:
- وأنت �ا (كورو�ن)..

� ونمت ع� الفور.. رقدت ع� ظهري وأغمضت عي��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� صحوت ع� �ل حال ع� صوت �م نمت؟ ال أعرف.. ل���
الرعد �دوى.. �دا �أنه فوق رأ�� �الض�ط.

�
وجدت نف�� أجلس وأحاول الوصول إ� س���

(جرا�ساوندير) الذي أغرقـه المـاء.. وق�ل أن تمـوت الظالل..
� لم ا ل��� ا مفقود� .. �دا أن هناك ش�ئ� هززت رأ�� وجلست أص��

أدر ما هو..
جاء ضوء ساطع مع ومضة برق. وسمعت الرعد �دوى.

رحت أنتظر الم��د.. ل�ن لم �أت إال الصمت.. الصمت..

أخرجت رأ�� من الخ�مة.. لقد توقف المطر.. فهمت ما هو
مفقود.. إنه صوت ارتطام القطرات..

تصل�ت عيناي ع� ب��ق من خلف القمة التال�ة.. ل�ست
� ور�طت الع�اءة حول

حذا�� وفارقت المأوى.. علقت س���
ء يتحرك �

� م�ان كهذا �عت�� أي ��
. �جب أن أتق�.. �� عن��

.. ً
ا محتم� خطر�

ً
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.. شققت ً
لمست (شاسك) فوجدته كقطعة حجر فع�

� إ� ح�ث �ان الدرب. �ان مـا زال هناك برغـم أنـه صـار
ط����

ا فوضعت قد� عل�ه وصعدت.. ض�ق�
�دا أن مصدر الضوء الذي أقصدە يتحرك �ش�ل طف�ـف..
وع� ال�عـد �ـدا أن�� أسمع صوت هطول المطر.. ر�مـا كـان

�سقط ع� الجهة األخرى من القمة.

� موضع ل�س
إذ تقدمت اقتنعت أن العاصفة تهب ��

� أن أسمع صوت ر�اح الص�اح وسط انهمار �ال�ع�د.. �مكن��
المطر..

� ضوء ساطع مـن وراء القمـة.. ومعه دوى فجأة استوقف��
� أذنـي أعتقد

� هذا الوقت والـدوى ��
الرعـد.. توقفت للحظة.. و��

� سمعت صوت ضح�ات مدو�ة. أن��

�صع��ة استطعت �ل�غ القمة.. ع� الفور ه�ت ع� ال��ـح
� وعقدتها من األمام

حاملة ال�ث�� من الرط��ة.. أغلقت ع�اء��
ب�نما أتقدم لألمام..

�ضع خطـوات ثم رأ�ت فجوة عن �ساري.. �انت تض�ئها
أنوار مستديرة..

�ان اثنان �داخلها.. أحدهما �جلس ع� األرض واآلخـر كـان
ء ي��طه أو �حمله.. �

� الهواء، �ال ��
ا �� ا مقل��� معلق�

ت أ��� الطرق المتوار�ة وتقدمت نحوهما.. اخ��
فقدتهما أ��� الوقت ألن الط��ق الذي مش�ت ف�ه أخذ��

�ت عندمـا كـف وسط أشجار كث�فة. ل��� أدركت فجأة أن�� اق��
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المطر عن الهطول ولم أعد أشعر �ال��ــــح..
� السا�نة إلعصار.. � دخلت الع�� �أن��

� األشجار إ� . وأنـا أختلس النظر ب�� � واصلت زح�� ع� �ط��
العجوز�ن.. �انا يراق�ـان مكع�ات ال مرئ�ـة للع�ـة ثالث�ـة األ�عاد..

قطع ع� رقعة ع� األرض ب�نهما..

�ان الجالس ع� األرض أحدب.. �ان يب�سم وقد عرفته ع�
الفـور.. �ان هذا (دورك�ـن �ـار�من) سل�� األسطوري وقـد عرفته
� والح�مـة والقوى ال�ون�ـة.. إنه من ع� الفور.. امتأل �السن��
) و(النمط) وأوراق اللعب.. لألسف شعرت خالل صنع (أم��

ا.. � األعوام الماض�ة أنه مخبول نوع�
تعام�� معه ��

ا.. ) قد أ�د �� أن الرجل ش�� ل�نـي لـم أ�ـن متـأ�د� � �ان (مرل��

إن هؤالء العظماء �متازون بنـ�ع مـن المنطق غ�� التقل�دي..
ا.. ي�دو أن األمور هكذا دوم�

.. انح�� لألمام وحرك قطعة �� الرجل اآلخر �ان ظهرە ��
� الذي �طلقـون

ا �الب�دق.. إنها تمثـل وحـش الفو�� أقرب شبه�
عل�ه (مالك النار)..

ق من جد�د ودوى الرعد � تمت الحركة التمع ال�� ح��
وشعرت �قشع��رة..

) لألمـام وحـرك واحـدة مـن قطعـه، وتد� الـ � انح�� (دورك��
ق والرعد.. (و�فرن).. من جد�د دوى ال��

الحظت أن وح�د القرن (اليون�كورن) �قـف فـي مكـان المـلـك
..( � (أم��

).. �مثل الق� �� � � قطع (دورك�� ب��
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أما قطعة الملك لدى منافسه فكـانت ع� ش�ل أفعـوان
واقـف هو (الثل�ان).. ق� ملك عالم الفو�� العظ�م الش��ه

�المسلة..
) قطعة وهو �ضحك، وقال: � حرك خصم (دورك��

- (ماندور)..
ي�دو أنه �حسب نفسه صانع ملوك ومحرك د�..

) قطعة، وقال: � ق حرك (دورك�� �عدما دوى الرعد وال��
- کورو�ن..

- قد تحرر من جد�د..

� أنه
� س�اق مع قدرە.. أشك ��

- نعم.. ل�نه ال �عرف أنه ��
س�عود ��عة إلـى أمـ�� ل�دخـل قاعـة المرا�ـا.. و�ـدون مساعدة

المرا�ا ما مدى فعاليته؟
) ورفع عي��ه.. � واب�سم (دورك��

ة، ثم قال: للحظة شعرت �أنه ينظر �� م�ا��

ا �ا (سوهوى).. لقد - أعتقد أن هذا الوقت مناسب جد�
� (ر��ما).. أتم�� لو

ة من ذا�رته وأنا أتنقل �� وجدت أجزاء كث��
� �ل مرة أعطيناە فيها أقل من قدرە..

ا من الذهب �� نلت قدر�
سأله اآلخر:

- ما جدوى هذا لك؟
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وضحك الرجالن ودار (سوهوى) حول نفسـه عكـس عقـارب
الساعة 90 درجة..

ا � الهواء ومـال لألمـام حتـى صـار مواز��
�� ( � ارتفع (دورك��

لألرض.. وراح ينظر إ� الل�ح..
مد (سوهوى) �دە لقطعة ذات ش�ل أنثوى، وسحبها..

ومن جد�د حرك مالك النار..

) حـرك قطعتـه.. لذا دوى � ا ل�ن (دورك�� راح الهواء يتأجج نار�
ق.. الرعد وسطع ال��

ا لـم أت�ينـه.. فكـان رد (سوهوى) ع� ) ش�ئ� � قال (دورك��
االسم هو:

� - ل�نها من مخلوقات عالم الفو��
� ذلك؟ ال توجد قواعد تمنع هذا.. دورك..

- وما ��
قال (سوهوی):

- أر�د أن أدرس الموقف �عض الوقت..
:( � قال (دورك��

- خذە معك.. هاته مساء غد..

- أنا مشغول.. ر�ما الل�لة التال�ة؟

.. ر�ما �عد ثالث ل�ال؟
ً

- سأ�ون مشغو�
- ل�كن.. ح�� ذلك الوقت..
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- عمت مساء..

ق الذي ت� هذا.. وشعرت �صمم للحظات � ال��
أعما��
ط��لة..

� صفت الرؤ�ة رأ�ت أن فجأة شعرت �ال��ــــح والمطر.. وح��
الفجوة خال�ة..

تراجعت إ� معسكري الذي عاد له المطر..

� الفجـر وتناولت اإلفطار ب�نمـا انتظرت أن يتحرك
نهضت ��

(شاسك).. ولم ت�د �� أحداث الل�لة كحلم..
قلت لـ (شاسك) ف�ما �عد:

- هل تعرف مع�� (رحلة الجح�م)؟
أجاب:

� أق�
- سمعت عنها.. ط��قة ��ة للسفر مسافات هائلة ��

ا ع� ).. �قال إنها خطرة وتؤثر سلب�� وقت.. �ستعملها آل (أم��
القدرات العقل�ة للخيول األص�لة..

ا.. - أعرف أنك مستقر نفس�ا وعقل��

ا لك.. لماذا العجلة؟ - ول�ن.. شكر�
قلت:

- أنـت نمـت أثناء عرض ممتـاز.. واآلن ع� أن ألحـق
.. � المرا�ا ق�ل أن تتال��

�مجموعة من االنع�اسات ��
ا.. ور�� - لو �ان هذا ��
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.. فلتنهض ولتغد � - نحن نطارد القدر الذه�ـي �ـا صـاح��
ا..

�
حصان

∞∞∞∞∞
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قـاعـة المـرا�ـا (�حكيهـا كـورو�ن)
ا.. لم �لحظ أحدنا أي تغي�� إ� أن نصب لنـا ستة رجـال �مين�
� الج�ال الراقصة، أنـا و(شاسك) وقد

كنا قد أمض�نا الل�ل ��
) و(سوهوی). � � (دورک�� نا اللع�ة العجي�ة ب�� ح��

كنت أسمع أش�اء غ���ـة عمـا �حدث للذين �مضـون الل�ـل
ا
�
ا، وكنت منه� هناك، ل�ن لم �كن لدى الخ�ار.. �ان الجو عاصف�

ا
�
فلم أتابع اللع�ة برغم أنهم �انوا يت�لمون ع�� �اعت�ـاري طرف

فيها..

� األزرق (شاسك) منطقة الظـل
ت أنا وحصا�� � الص�اح ع��

��
) عن عالم الظالل.. � تفصل (أم�� ال��

� الط��ق نهض رجـالن � حزام الصخور ع� جان�� من ب��
وص��ا قوسيهما نحونا.. ثم ظهر اثنـان أمامنا.. كـان أحدهما
�
ا �ال شك إذا وضعت ��

�
ا جم�ل الش�ل م�وق �حمل س�ف�

االعت�ـار مهنة الرجل الواضحة..
قال حامل الس�ف:

- توقف ولن نؤذ�ك..
جـذ�ـت اللجـام.. عنـدمـا يتعلق األمـر �المـال فأنـا اآلن مفلس..

قال القائد:

� كسب الع�ش شاقة؛ لذا �ستو� ع� أي
- إن ط��قتنا ��

ء نقدر عل�ه.. �
��

قلت لهم:
ً
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ا.. �عض الناس  مفلس�
ً

ك رج� - ل�ست فكرة طي�ة أن ت��
�حملون الضغائن..

هم ال يرحلون من هنا.. - أ���
- ي�دو هذا كح�م �الموت..

لم �علق، وقال:
.. دعنا نرە..

ً
- س�فك هذا ي�دو جم��

- ال أراها فكرة طي�ة..

- لماذا؟
- لو سحبته من غمدە ل�انت نهايتك..
ا: ا و�سار� ضحك.. وقال وهو ينظر �مين�

- �مكن أن نأخذە من جثتك..
- ر�ما..

ە.. - فل��
ا.. - لو كنت م��

وسح�ت س��� (جرا�ساوندير).. وا�سعت ع�ـون الرجـال
ا يتجه نحـو عنـق الرجـل.. خ�ج س�فه وهم يرونه يرسم قوس�
� عنقه، وهوى س�فه ع� (شاسـك)

ب�نما س��� �شق ط��قه ��
ا.. � لم تؤذ�ا أحد� �ت�� ومزق كتفه.. ل�ن ال��

� الرجال: سأل��
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- هل أنت ساحر؟
� ذراعه، ل�نه لم �حدث أي أذى..

� ط��قه ��
لقد شق س���

- لست �الساحر الذي �فعل أش�اء كهذە.. وأنت؟

- ال.. ماذا �حدث هنا؟
أعدت (جرا�ساوندير) إ� غمدە، وقلت:

ا آخر.. - واآلن اذهبوا لتضا�قوا شخص�
وجذ�ت اللجام ف�خ الرجل:

- أسقطوە�

� سهامهم.. وطـارت أر�ــع القذائف أطلق الرجـال ع� الجانب��
ع�� جسد (شاسك) لتص�ب الرجال ع� الجانب اآلخر..

�ـة لـم تـحـدث � المعتـدى األول �السـ�ف ل�ن ال�� ضـ����
ا.. ش�ئ�

وانطلق (شـاسـك) �جـرى وتجاهلنـا شـتـائمـهـم ونـحـن ن�تعد..
قلت:

� وضع غ��ب..
- من الواضح أننا ��

قال (شاسك):

- كنت أحس�ك ت�حث عن المتاعب.. ع� �ل حـال أرى أن
اع التع��ذة قد حان.. � وقت ان��

ا� هذا يؤلم..   - ت��
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� حالة غ�� ماد�ة..
- إنه أفضل من أن ت��� ��

� ذلك اليوم.. لـم
ا آخر �� � الركوب فلم نلق أحد�

استمررنا ��
� ونمت.. لمـاذا

� ع�اء��
أشعر �الصخر تح�� إال عندما تدثرت ��

أشعر بها وال أشعر �النصال والسهام؟
تثاء�ت وتمددت..

ا ثم انطلقنا.. �ان (شاسك) فرغت من االغ�سال ص�اح�
: � � الج�ال.. وقد سأل��

ا ع� الركوب �� معتاد�

)؟ - ماذا تنوى عمله م�� �لغنا (أم��

- لم أقرر �عـد.. كنـت أجـول.. و�ن�� لسع�د �مصاح�ة حصان
مثلك..

ف �� �ا لورد (كورو�ن).. - ال��

مررنا �ظل تلو ظل.. تراجعت الشمس وغطت السحب
� أ�ة أحالم..

� المساء قض�نا ل�لتنا ولم تزر��
السماء الجم�لة.. و��

� اليوم التا�� وج��ت �ل ط��ق مختصـر
ا �� تحركنـا م�كر�

�ق� رحلتنـا عـ�� ممل�ة الظالل.. �ان من الجم�ل أن أعود
�ــــح لهم.. لقو�� برغم أن (شاسك) ال �س��

� الج�ال، ومـاء ي�ساقط فـوق منـحـدر،
مررنا بنار �شتعل ��

� المساء شعرت �المقاومة.. تلك المقاومة التـي �حسـها المرء
و��

� �قعة
).. قض�نا ل�لتنا �� عندما �دخل منطقة الظالل قرب (أم��

�ان الط��ق األسود �جرى فيها..
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� تقدمنـا ب�ـطء.. ل�ـن ازدادت الظـالل السـود..
� ال�ـوم الثـــا��

��
�
� سمعت بوق الص�د الخاص �ـه �دّوى �� لم أر (جول�ان) ل���

.. ً
�ت من الوطـن فع� .. لقد اق�� � الل�ل.. شعرت �الحن��

ا.. لقـد وق وأعددت لنفسـي شـا�� � الص�اح نهضت ق�ل ال��
��

ا من الخص��ة.. أطعمت (شاسك) ب جد� نفدت المؤن ل�ننا نق��
�عض التفاح وطل�ت منه أن �ستع�د صورة الحصان �دً� من

� اتخذها.. ش�ل السحل�ة الزرقاء ال��
: قال ��

- سوف تحتاج إ� حصان ج�د �ا لـورد (كورو�ن) و�ن��
ألتط�ع لهذە الوظ�فة..

ا.. � حق� .. فأنت متم�� � ف�� - هذا ���

).. وهناك قنا أرض (أم�� ) ثم اخ�� �سلقنا مرتفعات (�لوف��
� إسط�ل ج�د.. وودعته..

تركت (شاسك) ��

ا غائًمـا والـهـواء ال�ارد ا رطي�� توجهت إ� الق�.. �ان هذا يوم�
يهب من جهة ال�حر..

� دخلت عن ط��ق المطبخ ح�ث �انوا �عملون.. لم �عرف��
ا.. � لست غ���� أحد برغم أنهم الحظوا دون شك أن��

�
� إن كنت أرغب ��

ام.. سـألو�� � �اح��
ع� األقل ردوا تح�ا��

� فأج�ت بنعم.. طل�ت دجاجـة وزجاجـة طعام يرسـل لغرف��
( ة الطهاة و�� امرأة حمراء الشعر تد� (�ل�� .. راحت كب�� عص��

.. � عنا�ة، و�خاصة الوردة الفض�ـة علـى ع�اء��
�� � تتفحص��
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� لحظتها.. أردت أن أستمتع لم أرد اإلعالن عن ه����
� الحظت أن الممر إ� الغرف مسدود �ـأدوات �العودة.. ل���

النجارة ل�ـن ال يوجد عمال..

درت حـول المطبخ ألدخـل مـن ال�ـاب الرئ�س.. �انت هنـاك
عمل�ة إصالح �الخارج.. و�حثت ح�� وجدت م�ان سك�� وكـدت

� شخص ضخم أحمر الشعر.. أدخل لوال أن لحق ��
صاح:

- (کورو�ن).. ماذا تفعل هنا؟
ب رأ�ـت أنـه ينظر �� �اهتمـام.. �ادلتـه النظـرة.. وقلت: إذ اق��

ف.. � نلت ال�� - ال أحسب��

- هلم �ا (كورو�ن).. ألست أنـت مـن أش�اح (النمط)؟
) ح� � عنهم.. � (مرل��

، وقلت: شمرت الث�اب عن معص��
� أنزف..

� ولسوف تجد�� - اجرح��

� اهتمام.. ح�� حس�ته س�جرب.. ثم
ظل يرمق ساعدي ��

قال:
- ل�كن.. مجرد خدش من أجل أغراض األمن..

- ما زلت ال أعرف مع من أت�لم..
، وقال: انح��
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ا أدعـى �ـاسـم
�
- آسف.. أنا (لوك) مـن (�اشفا).. أح�ان

� �ان (ر�نالدو) األول.. لو كنت أنت من تزعم فأنا ابن أخ�ـك.. أ��
أخاك (براند)..

� �� ال�شا�ه.. مددت له �دى، وقلت: تفحصته فتب��
- ه�ا..

- هل أنت جاد؟
ا.. - جد�

.. ثم طعن ساعدی � � عي��
ا من حزامـه ونظر �� سحب سكين�

ا حدث ل�نه غ�� متوقع ء.. أع�� أن ش�ئ� �
�طرفها فلم �حدث ��

وال مستحب..

قه � لح�� ثم اخ��
لقد غاص طرف سكينه نصف بوصة ��

�ال�امل �ال قطرة دم..
جرب من جد�د �ال جدوى.. قال:

ا لتوهجـت ل�ن ال أرى - اللعنة.. ال أفهم.. لو كنت ش�ح�
عالمة عل�ك..

سألته:

- هل �� أن أستع�� هذا النصل؟
ا.. - ط�ع�

� معص�� نحو ثالثة أر�اع البوصة، مـن ثـم
أولجت المد�ة ��

ان�ثق الدم.. فقال:
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� اللعنة.. ما مع�� هذا؟ - فلتحل ��

� الج�ـال
� حينمـا أمض�ت الل�ل �� - هذە تع��ذة أصابت��

الراقصة..

ا.. ال أعرف ف ل�نـى سـمعت قصص� - هم م.. لـم أنـل هذا ال��
� المقدمـة.. لو

�� � س��ل الخالص من هذە اللعنة.. إن غرف��
تكرمـت �ـالقدوم م� ل�حثنا عن حل لهذە المعضلة.. لقد

� وأ�� (جا�ا).. درست السحر مع أ��
اب.. � دجاجة وزجاجة ��

� هنا وفيها ت�تظر��
- �ل حجر��

.. ً
دعنا نجر ال�شخ�ص هنا أو�

اب�سم، وقال:

- أفضل عرض تلقيته منذ زمن.. ل�ن �جب أن أجلب �عض
.. � األش�اء من غرف��

- ل�كن.. سأوصلك إ� هناك..

ا عن مفتاح.. ثم � جي�ه �حث�
اتجهنا إ� غرفته فراح �ف�ش ��

توقف وقال:
- كورو�ن..

- ماذا؟
أشار إ� الممر، وقال:

- حامال الشم�ع هذان اللذان لهمـا رأس ال���را.. إنهما من
ونز ع� ما أظن..   ال��

ا.. وماذا عنهما؟ - غال��



7136

- كنت أحسبهما مجرد زخارف..
- هما كذلك..

ا.. - اآلن أعتقد أن ب�نهما ممر�
.. � ء ينادي�� �

كنت قد �دأت أشعر �الحق�قة وأن هذا ال��
مش�ت نحوە..

سأل�� (لوك):

- ماذا هنالك؟

� وتذهب.. إنها تجلب رسالة غامضة
- قاعة المرا�ا.. إنهـا تـأ��

للشخص الذي تناد�ه..

- هل تنادينا معا أم تناد�ك أنت فحسب �ا (لوك)؟
� السابق..

� �ما �انت تفعل �� - ال أعرف.. أشعر أنها تنادي��
ا �ك م� فل��ما وجدت فيها ما يهمك.. ل�ن مرح��

ا؟ � اجتازاها مع� - هل سمعت عن اثن��
ا.. - ال.. ل�ن هناك مرة أو� دوم�

كـانـت الشـم�ع تتوهـج ع� الجدران، والجدران تتوهـج �مرا�ا
ال ح� لهـا معلقة عليهـا.. خطـوت لألمـام وت�عنـى (لوك)..

�انت أطر المرا�ا متنوعة األشـ�ال.. مشـ�ت وأنـا أالحـظ
محتوى كـل منهـا.. قلـت لـ (لوك) أن �حذو حذوى.. فجـأة

ا: تصلب (لوك) وتوقف ونظر لل�سار، وقال صارخ�
- أمـاە�
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� مرآة
�ان هناك انع�اس امرأة جم�لة ذات شعر أحمر ��

�ح�ط بها إطار أخ�� ع� ش�ل أفعوان.. �انت تب�سم وقالت:
ء الصحيح وأخذت العرش.. �

� أنك قمت �ال��
- �سعد��

سألها:

ا؟ � هذا حق� - هل تعن��
أجا�ت:
- نعم..

.. ظن�تك أردته لنفسك.. � - ظن�تك ستغضب��

.. مـادام عرش �
- ج��ت.. ل�ن أهل (�اشفا) لم �حبو��

� م�ورة.. (�اشفا) مع أ�تنا فعل�ك أن تعرف أن��
� �ا أماە.. سأتذكر ذلك..

- هذا ����
استدار �� إذ اختفـت، واب�سـامة سـاخـرة خف�فـة علـى شفت�ه:
ء فعلتـه.. �

� توافق فيها ع� �� - هذە من المرات النادرة ال��
ل�ن.. ما مدى صدق هذە الرؤى؟ ما الذي رأيناە؟ هل �ان هذا

؟
ً

 منها فع�
ً

اتصا�
قلت:

- �� حق�قة.. إنها أش�اء حق�ق�ة برغم إنها ��ال�ة غ���ة..
هذا ما أعرفه..

ون).. � (أو��� � رأ�ت شبح أ�� من مرآة ذهب�ة اإلطار ع� �مي��
فتقدمت خطوة..
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قال:

ا - کورو�ن.. كنت أنت المفضل لدى ل�نـك كنـت تـجـد دائم�
الس��ل لتخ�ب أم�.. ال �جب أن ��لمـك المـرء كطفل �عد هذە
� للفخر..

األعوام.. لقد قمت �االخت�ار و�عض اخت�اراتك تدعو��
ا..   كنت شجاع�

ا لك س�دي.. - شكر�
.. ً

ء حا� �
- أر�د منك عمل ��

- وما هو؟
- أخ�ج خنجرك واطعن (لوك)�

�ت..
�
تصل

قال (لوك):
ا.. ا �محاولتك إث�ات أنك لست ش�ح� - ر�ما �ان هذا ش�يه�

قلت:
ا.. ال ق�مة لهذا عندي.. � ال أ�ا�� لو كنت ش�ح� - ل���

ون): تدخل (أو���
- ل�س هذا.. هذا أمر مختلف..

- ما هو؟
ون): أجاب (أو���

- من األسهل أن ترى من أن تقول..
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هز (لوك) كتفه، وقال:
.. - فلتطعن ذرا��

- ل�كن.. ل�� ك�ف أن الرؤ�ة خ�� من ال�الم..

� ط��ل الرق�ة، فشمر
سح�ت الخنجر الرفيع من حذا��

ساعدە وطعنته طعنة خف�فة..
� لحمه �أن الذراع من دخان..

مر سال�� ��
صاح (لوك):

ا.. هذا معد�   - ت��
ون): قال (أو���

ا.. - ال.. إن لهذا مع�� خاص�
سأل (لوك):

- ومع�� هذا؟

- هال سح�ت س�فك من فضلك؟ هنا -

ا.. صـدر منـه � هز (لوك) رأسه واستل س�فا ذهب�ا مم��

اقص.. هنا رأ�ـت أن � القاعة ت��
صوت جعل �ل الشم�ع ��

هذا س�ف أ�� (براند).. (و�روندل)..
قلت:

- لم أر هذا منذ زمن..

�ت (كورو�ن) �س�فك؟ - لوك.. هال ��
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.. صـوب س�فه � دهشة.. فهززت رأ��
نظر �� (لوك) ��
فت.. � ب ذرا� ف�� و��

قال الصوت:
- دورك �ا (كورو�ن)..

ج � ا امـ�� � سح�ت س��� (جرا�ساوندير) فأصدر صوتا مم��
�صوت س�ف (لوك)..

ب (لوك).. - ا��

. رأ�ت جرحا �
�ت ظهر �دە �س��� هز (لوك) رأسه ف��

� لغمـدە �
وتعـالت الضـوضـاء مـن سـ�فينا.. أعدت س���

�صمت..
قال (لوك):

� ال أعرف ما هو.. � م�ان ما.. ل���
- هناك درس ��
ون): قال (أو���

- هذان الس�فان أخ وأخت.. وهما مسحوران.. لهما �..
فلتقل �ا (کورو�ن)..

- هو � خط�� �ا س�دی..
- جاء الوقت لمعرفته.. قل له...

قلت:

� �انت هناك مجموعة من الخواتم
� الما��

- ل�كن.. ��
� ت�ب�ت أرجاء ممل�ة الظالل..

�ستعمل ��
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قال (لوك):
) �ل�س (الس���ارد).. � - أعرف هذە الخواتم.. (مرل��

قلت له:

- حقا.. هذە الخواتم لها القدرة ع� امتصاص مصـادر القوة
� الظالل.. و�� مختلفة.. خواتمنـا صـارت سيوفا.. و�� لهذا

��
قاتلة..

ون): قال (أو���

- هذا حق.. مهما �ان ال�اع الذي ي�تظرك والجانب الذي
تحارب ف�ه، فأنت �حاجة لحما�ة خارقة ضد قوى رجل غ��ـب

األطوار مثل (جورت).
سألت:

ل�ن ك�ف تزول هذە الحما�ة؟ وك�ف �ستع�د نفاذي�نا؟
أجاب:

- لن أقول.. ل�ن ال�د أن هنـاك مـن �قـدر علـى إخ�ـارك ومهمـا
حـدث ف�ـركـاتـي - التـي لـم تـعـد �ساوى شـيئا – أهبها ل�ما..

انحن�نا له شا���ن وابتعدنا...
قلت:

�
- هذا رائع.. �� أقل من ساعة هنا وهأنذا قد انغمست ��

.( غموض (أم��
هز (لوك) رأسه.. وقال:
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. �
- ي�دو �� أن ممل�ـة الفو�� و(�اشـفا) س�ئتان �مـا �ك��

ات من � خفة ونحن نواصل ط��قنا وسط ع��
ضحكت ��

ء ثم رأينا وجها مألوفا �
برك الضوء.. ل�ضع خطوات لم �حدث ��

� مرآة ب�ضاو�ة إ� �ساري.
��

قالت:
- (کورو�ن).. أ�ة سعادة�

- دارا�
قالت:

� أقوى من أي شخص يتم�� أن يراك
- ي�دو أن قوة إراد��

سق�ما.. لذا �جب أن أنقل لك أسعد األخ�ار..

؟ - وما ��
� �

- أرى واحدا من�مـا يرقـد وقـد مزقه س�ف اآلخـر.. ما أسعد��
قلت لها:

- ل�ست لدى الن�ة لقتل هذا الرجل.
قالت:

- هذا جمال األمر.. ال�د لواحد من�مـا أن �قتـل اآلخر ��
� فقدها.. �ستع�د صفة النفاذ�ة ال��

قال (لوك):

� سـأجـد طـ��قـة أخـرى.. أ�� (جا�ا) ساحرة - شكرا.. ل���
�ارعة..
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�دا ضحكها �أنه يهشم واحدة من المرا�ا، وقالت:

.. لقد عرفت ما عرفتـه عـن ط��ق - (جا�ا).. إنها من خد��
اق السمع ع�.. �� ال تفتقر إ� الموه�ة ل�نها لم تتلق اس��

تدر��ا �امً� قط..
قال (لوك):

� أ�مل تعل�مه.. - أ��
راحت تنظر إ� (لوك) و�دا أن ال�ور �فارق وجهها..

قالت:

- ل�كن.. سأن�� هذا النقاش معك.. أنا ال أحمل ضغائن
ضدك لذا آمل أن أراك منت�ا..

قال:

� محار�ة ع�� ال�د من شخص
- شكرا.. ل�ست لدى الرغ�ة ��

�قدر ع� رفع هذە التع��ذة..
قالت:

� هذا الوضع.. سوف ترغمك
- األدوات نفسها وضعتك ��

.. � ع� القتال.. إنها أقوى من سحر الفان��
- شكرا ع� النص�حة..

� استجا�ة غ�� متوقعـة.. ثـم
وغمز لـهـا فـاحمر وجهها ��

رحلت..
قلت:
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- ال أحب ما سارت إل�ه األمور..

- وال أنا.. هل بوسعنا أن �ستدير ونعود؟
هززت رأ�:

ء �متصك.. �
- هذا ال��

مش�نا ع�� خطوات جوار نماذج مذهلة للمرا�ا، و�عض
المرا�ا العت�قة المحطمة..

�انت هناك واحدة صفراء اإلطار �جانب (لوك).. �انت
عليها نقوش ص�ن�ة محفورة.. هنـا تصلبنـا فـي ط��قنا ألننـي

� المتو�� (إر�ك)..
سمعت صوت أ��

قال �ضحكة مدو�ة:
�ما.. �مكـن اآلن أن أرى أرض القتال ب�ن�ما.. - أرى مص��

.. لو سمعت ضح�ا وأنـت �
س�كون األمر مسل�ا �ا أ��

.. تحتضـر فاعلم أنه ضح��
قلت:

� سالم.
- كنت دوما تج�د المزاح.. �المناس�ة أرجو أن ترقد ��

، وقال: تفحص وج��
- أخ مجنون..

.. وأشاح بوجهه ع��
� (إر�ك): ثم سأل��
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ة؟ � ة وج�� هل هذا هو (لوك) الذي نصب مل�ا هنا لف��
.. هززت رأ��

� م��نة �أزهـار
زت �د نح�لة من إطـار مـرآة معد�� تقدمنا ف��

صدئة..

� أراها � سأرى المرأة ال�� توقفت.. وقد عرفت �ش�ل ما أن��
اآلن..

قلت:
(د�در)�

فأجا�ت برقة:
- (کورو�ن)�

� ما حدث منذ مش�نا هنا؟ - هل تعرف��
هزت رأسها..

؟ �
- �م منه هراء و�م منه حق���

- ال أعرف وال أحسب اآلخ��ن �عرفون

- شكرا لك.. وماذا اآلن؟
- لو أمسكت �ذراع رف�قك لصار االنتقال سهال..

- أي انتقال؟

ل�س بوسعك ترك هذە الحجرة ب�رادتك.. سوف تحمـل
ة إ� أرض القتال.. م�ا��
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؟ � � هذا �ا حب�ب�� - أنت ستفعل��
- ل�س لدى الخ�ار..

هززت رأ�� وأمسكت �ذراع (لوك) وسألته:

- ماذا تظن؟

- أرى أن علينا أن نذهب �ال مقاومة. ل�ن م�� عرفنا من
المسئول عن هذا فتكنا �ه..

قلت:
ك.. (د�در).. قودي الط��ق.. - أنا معجب �ط��قة تفك��

- ال أشعر براحة بهذا الصدد �ا (كورو�ن)..

- لو لم �كن لدينا الخ�ار فأي فارق هناك؟ تقد�� الط��ق �ا
.. تقد�.. س�د��

هزت رأسها وأمسكت ب�دى..
�دأ العالم �دور من حولنا..

اب ودجاجة.. هناك من �دين �� بزجاجة ��

� األشجار تحـت ضـوء � فجوة ب��
� راقد �� وصحوت ألجد أن��

� ولم أتحـرك.. ال �جب أن القمر.. أ�ق�ت عي�� نصف مغمضت��
.. ف ب�قظ�� أع��

� � ال�م�� ب�طء نظرت حو�� فلم أر (د�در).. من جانب عي��
رأ�ت ما �ش�ه نار معسكر �جتمع حولها �عض القوم..

نظرت لل�سار فلمحت (لوك).. ل�ن لم ي�د أحد من حوله.
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همست له:

- هل أنت مت�قظ؟
- نعم..

قلت وأنا أنهض:

� ر�ما - ال أحد �ق��نا.. ف�ما عدا ال�عض حول النار ع� ال�م��
وجدنا ط��قا للخروج.. أو ر�ما نحن سجينان..

� الهواء، �أنه �ق�ـس اتجـاە
وضع إص�عا ع� فمه ثم رفعه ��

ال��ــــح وقال:
� موقف نحتاج ف�ه إ� االستمرار..

- أعتقد أننا ��

- ح�� الموت؟
أجاب:

- ال أعرف.. ل�ن أعتقد أننا ال �ستطيع الفرار.
وقف ع� قدم�ه..

قلت له:
ء أنا سع�د �معرفتك.. �

- برغم �ل ��

� قطعة عملة؟
- أنا كذلك.. هل ت��د أن نل��

ى - لو (ملك) سوف نرحل من هنا.. لـو (كتا�ـة) ننهـض ل��
حق�قة هذە القصة..

� جي�ه، وأخ�ج ر�ــع دوالر.. فقلت له:
ومد �دە ��
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- تولَّ أنت األمر..
قذف العملة ثم سقطنا معا ع� ركب�ينا.. قال:

- كتا�ة..
- إذن دعنا ننهض..

� إ� النار.. أعاد العملة لجي�ه ثم نهضنا متجه��
� هدوء:

قال ��
- فقط دستة من الرجال.. �مكن أن نهزمهم..

- ال ي�دون �� معادين..
- هذا حق..

هززت رأ�� إذ وقفنا أمامهم و�لمتهم �لغة (التاري):
) وهذا (ر�نالدو).. ملك (�اشفا).. - أنا (كورو�ن) من (أم��

هل هناك من ي�تظرنا هنا؟

�ان عجوز �جلس أمام النار �ع�ث فيها �عصـا.. نهض
وانح�� وقال:

- اس� ر�س.. ونحن الشهود..
سأله (لوك):

- لمن؟

.. أحدهمـا � � �ل�سان ع�اءت�� - ال نعرف أسماءهم.. كـانـا اثن��
اب ق�ـل ال�ـدء.. امـرأة.. سـوف نقدم ل�مـا الطعام وال��
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قلت له:
- نعـم.. لقـد تخل�ـت عـن وج�ـة مـن أجـل هـذا.. فلتطعمنا..

قال (لوك):
- وأنا كذلك..

ا�ا.. ا و�� � جلب الرجل وأت�اعه لحما وتفاحا وجبنا وخ��
إذ أ�لنا سألت (ر�س):

� �ك�ف�ة األمور؟
�� - هل لك أن تخ��

�الطبع.. إذا أ�لتما ومش�تما إ� جوار النار فلسوف تأ�� ل�ما
التعل�مات..

.. وقلت: ضحكت وهززت كت��
- حسن..

أنه�ت العشاء ونظرت إ� (لوك) فوجدته يب�سم.
قال (لوك):

- فلنغن أوال.. دعنا نعطيهم عرضا مدته ع�� دقائق..
- هذا ي�دو مناس�ا..

وضعنا ط�قينا ثم نهضنا خلف النار وسألته:

- مستعد؟
ا.. - ط�ع�
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سحبنا سـالحينا وتراجعنـا وت�ادلنـا التح�ـة.. حينمـا �ـدأت
الموس�قا ضحكنا.. فجأة وجدت نف�� أهاجم.. برغم أن�� كنـت
أنوي انتظـار الهجمـة وأن اتفاداهـا �ـأق� قـوة.. �انت حركة

��عة برغم أنها غ�� متعمدة..
صحت:

ء �
.. هناك �� .. لقد أفلت األمر م�� �

�ا�� - لوك.. تفاد ��
غ��ب �حدث..

قال وهو يوجه �� هجمة عن�فة:
- أعرف.. لم أرد هذا..

�ته.. تراجع ب�نما تفاد�ت ��
قال:

- ل�س س�ئا..

� �دي.. فجـأة عـدت أ�ـارز دون
ء مفكوك �� �

وشعرت ���
س�طرة ع� قوای..

.. لـو لـم أ�ـن � � حانق نوعا وهذا أثار رع�� فجأة شعرت �أن��
� هجمة أخرى.. و�دأت أشعر �الخوف � ل�اغتت��

�را �ما �ك�� ��
فعً�..

قلت له:

، فأنـا ال - لوك.. لو �ان ما �حدث لك مماثً� لما �حدث ��
أحب هذا االستعراض..

- وال أنا..
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� نظرت ع�� النـار.. �ان هناك شـخصان �ل�سـان ع�ـاءت��
، و�ن كـان هنـاك ب�اض � � وسط اآلخ��ن.. لـم �كونا ضخم�� واقف��

.. � ع�اءة أق��ــهما ��
��

قلت:
- لدينا الم��د من المشاهدين..

نظر (لوك) إ� الوراء.. فعل ذلك �صع��ة ومنعت نف�� مـن
� عدنا للقتال هز الهـجـوم عل�ـه - بنذالة إذ فعل ذلك - وح��

رأسه.. وقال:
هما.. ي�دو أن األمر جاد أ��� مما تصورت.. � - ال أم��

راحت نصالنا تصطدم.. وأح�انـا كـان أحدنـا �لقـى تـح�ـة مـن
المشاهدين..

d
قال (لوك):

� أن نج�ح �عضنـا.. ثم �سقط ع� األرض ون�تظر
- ما رأ�ك ��

ح�مهـم علـى مـا تـم؟ فلن�تظـر حـتـى �دنـو مـنـا أحـد هذين..
قلت له:

- ل�كن.. لو استطعت أن تعرى كتفك فلسوف أطعنـه فـي
خط الوسط.. فلنعطهم ال�ث�� من المشاهد الش��عة ق�ل أن

ء سهل.. �
�سقط ل�ن لنقت� ع� الذراع.. أي ��

امن أسل��نا..   � - ل�كن. ول�كن ال��
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واصلنا القتال.. كنت أزداد �عة.. إنها مجرد لع�ة ع� �ل
حال..

فجـأة قـام جسـدى �حـركـة لـم أردها.. وا�سعت عينا (لوك) إذ
� (جرا�ساوندير) كتفه فسال الدم.. �عـد لحظـات

ق س��� اخ��
� الحي��ة..

ق س�فه (و�رو�ندل) أعضا�� اخ��
قال (لوك):

).. اسمع.. لو أنك ظللت ح�ا ومت أنـا � - آسف �ا (مرل��
فلتعلم أن هناك ال�ث�� من الجنون �ح�ط �مرا�ا هذە القلعة..
ق�ـل قدومك بيوم حار�ت أنـا و(فلورا) مخلوقـا جـاء مـن المرآة..
وهناك ساحر غ��ب �عشـق (فلورا).. ال أحد �عرف اسمه ل�ن له
) تعكس عالقة �ممل�ة الفوضـى �مـا أعتقـد.. هـل �ـدأت (أمـ��

الظالل للمرة األو�؟
هنا جاء صوت مألوف �قول:

- مرح�ا.. أنجزت المهمة..
وقال صوت آخر:

۔ حقا..

�ان هذان هما الملتفـان �الع�اءة.. أحدهمـا كـان (فيونـا)
واآلخر �ان (ماندور)..

قالت (فيونا):
- مهما �انت الن��جة، مساء الخ�� أيها األم�� الجم�ل..
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� ل�ن
حاولت النهوض وكذا فعل (لوك).. حاولت رفع س���

لم أستطع..

ف... � صار العالم معتما وراحت سوائل جسدى الحي��ة ت��
سمعتها تقول:

� �ما تظن.. �ان هذا.. - (کورو�ن).. لسنا مذنب��

� هذا؟ ؟ هل ستقول�� � - لمصلح��

� لم أستعمل لعنـة قلتهـا ق�ـل أن �ظلـم الـعـالـم.. وأدركت أن��
.. ليت�� � الموت الخاصة ��

∞∞∞∞∞

� فراش
) ألجد (لوك) �� � (أمـ��

� مستوصف ��
صحوت ��

مجاور.. �ان �النا يتل�� تنق�طا ور�د�ا..
قالت (فلورا):
- ستع�شان..

� �دي وقالت:
و�انت تق�س الن�ض ��

- هل �� أن أعرف قص���ما؟
سألها (لوك):

� القاعة؟ لم تروا قاعة المرا�ا؟
- هل وجدونا ��
- هذا صحيح..

قلت:
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- ال أر�د أن أذكر أ�ة أسماء..
قال (لوك):

� طفولتك؟
ا �� - کورو�ن.. هـل كـنـت تـرى قـاعـة المـرا�ا كث��

قلت:
- ال..

قالت (فلورا):

- وال أنا.. فقط منذ أعوام ق���ة صارت �شطة بهذا الش�ل
�أن الم�ان �صحو..

سألها (لوك):

- الم�ان؟
� هذە القصة..

- �أن هناك الع�ا جد�دا ��
:.. �

� أحشا��
سألتها وأنا أشعر �ألم ��

- من؟
قالت:

- القلعة ذاتها �التأ��د.
 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام إ� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

ق�ل أن تقرأ..
مقدمة: ورقة الهالك�

( � اودل والج�سـل (�حكيها مرل�� ال��
ح�ا�ة ال�ائع (�حكيهـا لـوك)

( � ح�ا�ة الح�ـل (�حكيها ح�ل مرل��
الحصان األزرق والج�ال الراقصة (�حكيها كورو�ن)

قـاعـة المـرا�ـا (�حكيهـا كـورو�ن)
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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�لمه مهمة:
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

        العدد رقم (63)
 

 

 

 

 

جوهرة النجوم الس�عة
 

تأل�ف: برام ستوكر
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
� مـع (برام ستوكر Bram stoker) �اتب

هذا هـو لقاؤنا الثـا��
� العالم.

الرعب األشهر ��

ال �ذكر هذا االسم إال وتثـب إ� الذهن روايته المحظوظـة
� كتبهـا عـام 1897، إال أن سـتوكر فـي الواقع لم (درا�يوال) ال��
ي�تكر شخص�ة ال�ونت مصاص الدماء من فراغ، �ل س�قه
� م�ح�ة من فصل

(دوما) الفر��� بتقد�م ذات الشخص�ة ��
واحد، وقد قام ستوكر �م�ج الم�ا Lamia اإلغ��ق�ة ول�ل�ث
�دان لـو فـانـو) (1)، � كتبها (�� �ة وروا�ة �ارم�ال ال�� Lilith الع��
� است�� معلوماتـه عنـهـا مـن � ال��

مع شخص�ة فالد الواال��
ى). وهو جلساته مع جاسوس مجرى اسمه (أرمينوس فامب��

� شخص�ة فان هلسنج عدو درا�يوال العت�د.
الذي خلدە ��

ق �مـا قلنـا مـن ق�ـل فـإن الرعـب القوطـي هـو رعـب الـ��
� � الم�شـح�� � األطوار الغامض�� والشمعدانات وال�ونتات غ����

�السواد.. هو رعب القصور العت�قة والنفوس المعقدة
�
� �فقدن وعيهن ع�� مرات ��

وال�ونت�سات الشاح�ات الال��
� تدل ع� الساعة.. لغ��ا �شأت ال�لمة من لفظة Gothic ال��
� تدور فيها هذە القصص، و�ان � ال��

� الم�ا�� طراز مـن البنـاء �م��
� قصته

�� (Walpol هوراس والبول) أول من اصطك ال�لمة
� هذە

� سوف تقرؤها يوما - ب�ذن هللا - �� (قلعة أوترانتـو) ال��
السلسلة �اعت�ارها أول قصة رعب قو�� ع� اإلطالق..

اعة.. هنا هذا هو الجو الذي س�طر (ستوكر) ع� أدواته ب��
�جب أن نوضح ش�ئا: هناك قصص شد�دة اإلح�ام عن السفر
ع�� الزمن، خاصة مع كتا�ات (أز�موف) و(برادبورى) وأمثالهما،
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) قد قتلت � �ما أن أفالما مثل: (العودة للمستق�ل) و(المف��
الفكرة قتـً� واستكشـفت �ل جوانبها، ل�ن �ظل (ه. ج. و�لز)
هـو أول من كتب عن آلة الزمن و (هو �سبق حائز تفض�ال)..
اع الهاتف مثً�.. �التأ��د ال ء ينطبق ع� اخ�� �

نفس ال��
�ستطيع (جراهام �ل) مبتكـر الهاتف أن �ستعمل تلك األجهزة
ع أول � نراها مع الش�اب اليوم، ل�ن �ظل هو مخ�� المعقدة وال��

هاتف..

� قد نجدهـا ء ذاته ينطبق ع� قصص (ستوكر) ال�� �
وال��

ء من السذاجة، ل�ـن مـن دونـهـا لمـا جـاءت قصـص �
ال�ـوم ع� ��

مصا�� الدماء الحديثة وال ظهرت �ات�ة مثل (آن را�س)..

� ولد
إبراهـام سـتـوكـر أو برام ستوكر هو �اتب م��� ب��طا��

� جامعتها..
� د�لن وتخ�ج ��

� عام 1912. �شأ ��
عام 1845 وتو��

ة أعوام �مخ�ج م��� ثم اتجـه إلـى لنـدن عام 1876 ق�� ع��
� إدارة م�ح ل�سيوم ثم تف�غ لل�تا�ة.

ل�شارك ��

ان) ة (ع��ن الدودة الب�ضاء) و(مدفن الف�� من قصصه الشه��
و(جوهرة النجوم الس�عة) و(ممر الثع�ان) و(ض�ـف درا�يوال)

. و�لها خلدت اسمه كواحد من أعمدة الرعب القو��

لما �انت قصة (درا�يوال) قد ترجمت مرارا - وكـانت
ترجماتها موفقة جدا - فقد تجن�تها، وقدمت من ق�ل (ع��ـن
� أشهر قصـة لـه:

� هذە المرة فأقدم ثا��
الـدودة الب�ضاء) (2)، أما ��

(جوهرة النجـوم الس�عة)، ومن ع�اءتها خرجت �ل موم�اء
� تار�ــــخ الس�نما.. �دءا �موم�اء

فرعون�ة ملفوفة �األر�طة ��
كة � لعب دورها (�ارلوف)، مرورا �موم�اء �� (يون�فرسال) ال��
� ف�لم (دمـاء مـن تـابوت الموم�اء) المخ�ف، وانتهاء

(هامر) ��
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� ف�لم (برندان ف��زر) الشه��
�� CGI موم�ـاء المؤثرات الخاصة�

الذي شهدناە مؤخرا.. و�ــهـذا �كـون (سـتوكر) هـو الـذي أدخـل
مفهو�� مصاص الدماء والموم�اء معا إ� عالم الرعب..

من المهم أن نعرف أن هذە القصة (فكتور�ة) جدا مليئة
�الحوار المنمق المرهق لقارئ اليوم، وقد قمت بتخف�فه علـى
ت عام 1903 �عد (درا�يوال) �ستة أعوام، ل�ن كـل حـال. ���
�ن وجدوا أن نهايتهـا شـن�عة أ��� مما يتحمـل القـارئ النا��
الف�كتوري المتحفظ (مرهف الحس)؛ لذا أرغمـوا (ستوكر) ع�
كتا�ة نها�ة أخرى مب��ة، و�قال أح�انا إن هذە النها�ة الجد�دة
كتبها كـاتب آخـر �عد وفاة (ستوكر) �خمسة أعـوام. سـوف تجـد

� نها�ة القصة ولك أن تقرر أيهما أفضل...
� معا �� النهايت��

د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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الفصل 1
استدعاء ل���

� استطعت �صع��ة تصديق أنه ء حق�ق�ا ح�� أن�� �
�دا �ل ��

ء متوقع �
حدث من ق�ل.. و�رغم هذا �دا �ل ما �حدث �أنه ��

� تلعب بهـا الذا�رة ح�لهـا سـواء للخ�� أو هذە �� الط��قة ال��
.. لل�ور أو األلم.. للصـالح أو لل��ل.. لذا تجد أن الح�اة لل��

ا.. � قـد صـار أ�د��
� الما��

لها مذاق حلو ومر معا، وما حدث ��

من جد�د كف القارب الخف�ف عن شق الم�اە ال�سـول
� سة إ� الظالل ال�� وانزلق خارجا مـن ضـوء شمس يوليو ال��
� القارب المتأرجح و��

ألقتهـا غصون الصفصاف.. أقف أنا ��
تجلس صامتة تح� نفسها �أصابع أن�قة من األغصان المرتدة..

� تحت مظلـة � والذه�� ومن جد�د �دا الماء خل�طا من الب��
مـن أخ�� شفاف.. ب�نما �دت الضفتان �الزمرد.. ومن جد�د
� الظل ب�نما صخب الطب�عة ي�س�نا صخـب العـالم

جلسنا ��
بهمومـه وأفراحه..

ومن جد�د �س�ت الفتاة تحفظها، وراحـت تح� �� �ط��قـة
� ح�اتها الجد�دة من وحـدة.. وضعُت ح�مـة

حالمة ما تعان�ه ��
� األمـر إنما

� لدي عند قدميها، وقد �دا أنه ال دور �� �� األعوام ال��
.. أنا أنفذ ما ُ�م� ع�َّ

� طالسم
� الضائعة؛ ألنه ��

ومن جد�د تضاعفت الثوا��
.. ل�نهـا تحتفـظ ج الموجـودات وتجـدد ذاتهـا.. تتغ�� � األحـالم تم��

�كينونتها.. وهكذا تدور الذك��ات وتدور أثناء النوم..
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� هذا العالم.. حتـى سـكون
ي�دو �� أنه ما من راحة مطلقة ��

األحـالم فـي الل�ـل ي�ـددە هد�ـر االنه�ارات، وصـوت الف�ضـان
� الجرس القادم من مكـان مـا.. مهما �ان هذا الم�اغت، ورن��
.. فجأة انفتحت أبواب النوم ع� � الصوت فهو ي�دد سحر جن��
� س�ب هذە األصوات المزعجة.. هنـاك

م�اعيها، وعرفْت أذ��
من �دق �ال توقف ع� �اب ب�ت أحدهم..

) ع� األصوات � م�� � �شارع (ج�� � مسك��
كنت قد اعتدت ��

ا.. ل�ن هذە الضوضاء �انت مستمرة العابرة، ولم أهتم بها كث��
عن�دة �صعب تجاهلها.. إنها أصوات �صدرهـا عقـل ذ�� وثمـة

.. لهذا غادرت الفراش.. حاجة ملحة وراء هذا العقل الذ��

� �ش�ل غ��زي.. إنها الثالثة ص�احا.. �ان من نظرت لساع��
� أنا.. ومن الواضح كذلـك ب ع� �اب بي�� الواضح أن هذا ال��
� ونزلت إ� د.. ارتد�ت الروب والخف�� أنه ما من أحـد مستفيق ل��

ال�اب..

ا أن�قا ال �كـف عـن دق الجـرس فتحت ال�اب فوجـدت سا�س�
� ح��

ب ال�اب �األخرى.. ما إن رآ�� ، ب�نما يواصل �� � ال�هر��
توقفت الجل�ة، ولمسْت �دە حافـة ق�عتـه �حركة ال شـعور�ة،
� رسالة أخرجهـا مـن جي�ه، و�انت ع��ة أن�قة و�ال�د األخـرى ناول��
طة �سلط مص�احـه ع� ال�اب تقف أمام ال�اب.. وثمة رجل ��

وقد شّدت الضوضاء ان��اهه..

- آسف �ا س�دي ع� اإلزعاج.. ل�ن أوامري �انت تق�� �أن
أدق الجرس إ� أن يرد أحـد.. هل مس�� (مال�ولم روس) �ع�ش

هنا؟
- أنا (مال�ولم روس).
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م
- إذن هذا الخطاب لك �ا س�دي.

� محام لدى � فضول.. �ما أن��
تناولت الخطاب منه ��

� آلخر، ل�ن ات غ���ة من ح�� المحـا�م العل�ا فقد �انت �� خ��
هذە �انت أغ��ــها.. وار�ت ال�اب ودخلت إ� الصالة ألتفحص
� �الداخل.. �ان �خط امـرأة وقد �دأت � الضوء ال�هر��

الخطاب ��
� دون أ�ة ص�غة مخاط�ة. ع� الفور ت�لم��

� أردت ذلك، وأعتقد أنك � لو أن��
«قلَت إنك س�ساعد��

� ورطة مخ�فة وال أعرف ممن
كنـَت جادا ف�ما قلت.. أنا اآلن ��

� ل�نه ما زال ح�ا والحمد أطلب العون.. هناك من حاول قتل أ��
..�

.. «تعال فورا لو �ان هذا بوسعك واغفر ��

« �
«مارج��ت ت��لو��

� أنا.. أنا�... عندما حلمـت �ـهـا لـم �كـن إذن �� استعانت ��
هذا مجرد حلم �س�ط..

قلت للسا�س:
- انتظر�.. سألحق �ك.

� و�عان ما خالل دقائق كنت قد اغ�سلت وارتد�ت ث�ا��
�انت الخيول تحملنا ع�� الطرقات.. وسألت السـا�س ونـحـن فـي

، فقال: الط��ق عن س�ب استدعاء الس�دة ��

� حجرته
- ال أعرف �ا س�دي.. فقط هـم وجـدوا الس�د ��

� رأسه.. مس
� الدم، وثمة جـ�ح ��

فاقد الرشد والمالءات غارقة ��
) �� من وجدە. �

(ت��لو��
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أوقفت الع��ـة ل�خ�ج و�جلـس جـوار الحـوذي ورحـت أقلـب
.. هناك ال�ث�� مما أر�د معرفتـه، ل�ـن مـن الل�اقة � القصـة فـي ذه��

) ال من خدمها.. �
ء من مس (ت��لو�� �

أن أعرف �ل ��

نجتون) فتوقفت الع��ة أمام ب�ت � وصلنا إ� ط��ق ق� (ك��
� ضوء الفجر الشاحب أدركت

عظ�ـم ع� �سار الط��ق، وح�� ��
فخامته.

� مس (ت��لونـي) ولـم تـكـن علـى مـا عهدته فيهـا مـن قا�لت��
خجل.. �دت �س�طر ع� �ل ما حولها �ش�ل راق.. برغم هذا

طة. �انت شاح�ة �الثلج. �ان الخدم جم�عا هناك ورجال ��
� وع� وجهها اب�سامة تعكس االرت�اح، وقالت: صافحت��

. �
- عرفت أنك ستأ��

وشعرت �أن �دهـا تـذوب فـي �ـدى.. كـان هـذا اس�سـالما ال
.. و�رغم أننـي لـم أفهـم سـ�ـب مـا شعرُت �ـه مـن شعور�ا ��

قشع��رة فقد عرفته ف�ما �عد.
طة، ل�نه قال: �انت ع� وشك تقد��� لمف�ش ال��

نحن متعارفان �ا آ�سة.. ال أعرف إن �ان مس�� (روس)
� قض�ة (بركستون

� ل�ـن كـان لـي شـرف العمل معه ��
�ذكر��

ك���نج)..

- �الطبع أذكر أيها المف�ش.. وددت لو سمحت �� �االنفراد
) �عض الوقت، فأنا أعتقد أن�م سمعتم ما عندهـا �

�مس (ت��لو��
�الفعل.
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ومش�ت معها إ� حجرة تطل ع� الحد�قة فأغلقت ال�ـاب
، وسألتها: �

خل��
� مهما �ان تافها. - قو�� �� �ل ما تعرف��

قالت:

- اس��قظت ع� صوت ال أعـرف كنهـه.. فجـأة وجدت
، وقد � � تقع جـوار غرفة أ�� � �دق �عنـف.. غرف�� نف�� �قظـة وقل��
� غرفته ألنه �عمل لساعات متأخرة جدا..

اعتدت سماع حركته ��
ج��ت مرة أن أنصحه �عدم السهر ولم أ�ررها.. عندما يت�لـم أ�ـي
ود وأدب �ص�� مخ�فا.. أستطيع تحملـه أفضـل عندما �غضب �ـ��
� سمعت و�ثور.. ذه�ت ل�اب غرفته فلم أسمع أي ضجة.. ل���
� الظالم خائفة.. خائفة من

صوت جر غ��ب.. وقفت هناك ��
ماذا؟.. ال أدري�

� سمعت فتحت ال�اب قل�ال فوجدت الظالم دامسا ل���
صوت التنفس الثق�ل.. دخلت الغرفة وأضأت النـور.. كـان
ة �ما �دل ع� أن أ�ـي كـان قـد الـفـراش خال�ا ل�ن المالءات م�ع��
ة.. � وسط ال��ر �قعة حمراء كب��

دخـل الفراش.. �انت ��
� ع� جان�ه األ�من وذراعه األخرى تحته �أن جسدە وجـدت أ��
� كومة.. وكـانت بركـة دم من حولـه.. دم أحمـر

� هناك ��
قد أل��

ة �منامته.. ال�م المـع مخ�ف.. �ان راقدا جوار الخزانة ال�ب��
األ�� ممزق ل�كشف عـن ذراعه.. واللحـم مـمـزق حـول سوار

� حول معصمه.. لم أعرف قط أنه �ل�س هذە األش�اء.. ذه��

ف حتـى � � خفت أن ي��
� طلب العـون أل��

لم أضيع لحظـة ��
ل مسـز � المـوت.. رفعنـا أ�� إ� األر�كة وراحـت مدبرة الم��
� احتفظت ب��اتها - تف�ش عن مصدر الدم.. �ـدا (جرانت) - ال��
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م �
واضحا أن مصدرە �� الذراع.. �ان هناك ج�ح. ج�ح غ�� منتظم
� ول�نـه شـق.. لهذا ر�طـت مـسـز (جرانت) �الذي تحدثـه السك��

ف.. � الج�ح �مند�ل وعقدته �عنا�ة فتوقف ال��

� وح�دة وال أعرف طة، وشعرت �ـأن�� طل�ت الطب�ب وال��
أحدا، ففكرت ف�ك.. تذكرت عرضك ال���م لـي فـي ذلـك القـارب

تحت أشجار الصفصاف؛ لذا أرسلت لك السا�س فورا..
نظرت لها ولم أرد أن أصارحها �ما أشعر �ه، ل�نها فهمت..

� ثم انحدرتا واحمر خداها.. فقد التقت عيناها �عي��
طة، قال �� المف�ش: عندما خرجنا إ� رجال ال��

- لقد طلبنا مف�شا من (سكوتالند�ارد).. الرق�ب (دو).. أنت
� (هوكستون).

تذكرە �ا س�دي من قض�ة ال�سمم ��

- أذكرە ج�دا.. ول�ـم أط��ـت ذ�اءە.. إن له عقـال �عمـل
اعة.. ب��

� القاعة.. �ان شا�ا
دق جرس ال�اب و�عد دق�قة ظهر رجل ��

. � ع��ض �دل ع� عمق التفك�� له مالمح ال�� وله جب��
:( �

قدمته لنا مس (ت��لو��
).. مس�� (روس).. المف�ش (دوالن).. - د. (و�شس��

انحن�نـا ل�عض و�عان مـا �ـدأ عمله.. راح �ضمد الج�ح
�عنا�ة، ثم سأل اآل�سة:

- هل �مكن أن ن��ل هذا السوار؟
� خجل:

احمر وجهها، وقالت ��
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، وال أعرف � - ال أدرى.. لقد جئت مؤخرا فقط ألع�ش مع أ��
إن �ان هذا �ضا�قه أم ال..

قال الطب�ب

كه، ل�ن ل��ما احتجنا إ� إزالته ف�ما �عد.. ر�ما - ل�كن.. فلن��
.. هو ذو أهم�ة معينة ما دام يتد� منه هذا المفتاح الصغ��

ة وراح يتفحص السوار ثم ناولـه وتناول من جي�ه عدسة مك��
لـ (دوالن).. وقال:

- تفحصه بنفسك.. هذا ل�س سوارا عاد�ا.. الذهب وضع
خرف ثالث حلقات من الصلب.. واضح أن هذا السـوار ل�ـس � ل��

للخلع �سهولة..

انح�� المف�ش ل�جثو ع� ركب��ه و�فحص السوار �عنا�ة
ت للفتاة �� تتفحصه، � مفكرته.. وأ��

ودون �عض األش�اء ��
اجعت قائلة: ف��

� أن أراە لعرضه ع� بنفسه..
� يرغب �� - ال.. لو �ان أ��

ء �
و�ان الخجل والضيق واضحا عليها ألنها ال تعرف أي ��

� أن�� - أو أ�ة عن أبيها، و�ن قدرت أنها م�ورة ألنه ما من ع��
� هذە

ع�ـن أ��� مالحظة وذ�اء من عيون الرجال - تراها ��
اللحظة.

هنا دق ال�اب من جد�د..
☆ ☆ ☆

 



7172

الفصـل 2
تعل�مـات غ���ـة

اتجه المف�ش (نوالن) لل�اب ل�فتحـه، و�ان �ط��قة طب�ع�ـة
ء هنا.. انفتح ال�اب فدخـل شـاب حليق �

قد تو� مسئول�ة �ل ��
الذقن ط��ل القامة له عينـان ��عتا الحركة، صافحه المفتـش
�حرارة. �ان هذا هو الرق�ب (دو) رجل سكوتالند�ارد الذي

استدعوە.. والذي راح �ص�� لتفاص�ل القصة �ان��اە.

ثم إنه طلب من الطب�ب أن �كتب تفاص�ل ما رأە �دقة،
و�ح�ث �ستطيع أن �سلم التق��ر لرؤسائه.

قال الطب�ب:

- ال يوجد ما �منع من أن أ�تب التق��ر اآلن.. فقـط هنـاك
ر غ�ـاب نقاط ال�د من أن تالحظها.. ال توجد جروح �الرأس ت��
ض أنه تحـت تـأث�� مخـدر مـا.. ّ أن أف�� الم��ض عن وع�ه.. ع��
� ال أجد عالمات المخدرات - ع� هذا االحتمال مس��عد ألن��
� أعرفها - وهذا ع� �ل حال عس�� ألن رائحة األقل ال��
الموم�اوات تمأل المكـان.. عطـور م��ة وقـار وناردين وصمغ
ء الذي سّ�ب هذا موجودة �

وط�ـب.. ر�ما �انت رائحـة ال��
ضمن هذە العطور..

قال المف�ش

� س��ت ج�ح - ع� األقل �ان بوسعنا أن نجد األداة ال��
المعصم.
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� أن �كون األب قـد جـ�ح نفسـه وهـو تـحـت تـأث��
فكرت أنا ��

� الخزانة ق�ل أن �فقد وع�ه.
العقار.. ول��ما أخ�� السالح ��

قال المف�ش:

.. إن الدم �لوث ذراعـه - هذا مستح�ل أو ع� األقل عس��
تماما، ب�نما ال توجد قطرة دم واحدة ع� الخزانة..

قال الطب�ب:

- أرى أنه ال�د من ممرضة تع�� �ـه، وأنـا أعـرف واحـدة
ها.. عل�ك �ـا مـس ح أن ت�قوا معه إ� أن أح�� � أق�� مناس�ة، ل���

) أو م�� (جرانت) �ال�قاء هنا جوارە إ� أن أعود.. �
(ت��لو��

سأل الرق�ب (دو) المف�ش ق�ل ان�افه عائدا لقسم
طة: ال��

� قسمك؟
� را�ت) ��

- هل (جو��

� أن �كون معك؟
- نعم.. هل ترغب ��

هز (دو) رأسه أن نعم، فقال هذا:
- سأطلب منه أن �لحق �ك فورا وأن يتل�� التعل�مات منك..

) أن �سمح له بتفت�ش �
طلب المف�ش من مس (ت��لو��

مكتـب أبيها لعل ف�ه ش�ئا مهما، ولدهشته وافقت ع� الفـور..
راح �ع�ث هنا وهناك ثم أخ�ج خطا�ا، وقال لها:

- هذا خطاب لك�
� لهفة:

قالت ��
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� �حتفظ �ه� - خطاب �� وأ��

وفتحته.. رحت أرقب وجهها و�� تقـرأ.. كنـت أرقـب وجـه
� الوقت ذاته.. عندما انتهت من القراءة كنـت أحمـل

المف�ش ��
، ومن ضمن شكوك المفتـش كـان ذلـك � � قل��

ش�ا ق��ا أ�قيته ��
) ذاتها. �

� مس (ت��لو��
الشك نفسه.. الشك ��

� �دها و��
� والخطاب �� لدقائق أ�قت عي�يها منخفضت��

ء من عدم �
تفكـر �عمق.. ثم ناولت الخطاب للمف�ش ���

الرضا..

� وجهه ثم أعادە لها.. هنا
ء �� �

� دون أن ي��دل �� قرأە مرت��
� الخطاب ومسحة من حمرة الخجل ع� وجهها. ناولت��

تناولت الخطاب شاعرا ��ور لهذە الثقة.. و�دأت أقرأ:
� الع��زة: ابن��

�
ي هذا الخطاب تعل�مات مطلقة ال تناقش، �� «أر�د أن تعت��

� غرفة نومـي
.. لو لم أ�ن �� ء غ�� متوقع �� �

حالة ما حدث ��
� هناك لحظة اطالعك ع� هذا الخطاب، فعل�ك أن تنقلي��

� هناك.. فورا.. ح�� لو كنت جثة هامدة فعل�ك أن تنقلي��

� وأعـود إلصـدار «من هذە اللحظة، وح�� أستع�د وع��
� وحدي لحظة واحدة.. كي�� ، أو ح�� أدفن، فعل�ك أال ت�� �

تعل�ما��
منذ الغروب ح�� الشـروق �جب أن �كون هناك شخصان ع�
.. و�جب أن تكون هناك ممرضة مدر�ة � الغرفة م��

األقل ��
� �دقة.. تالحظ حال��
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�
� وجوكس) لديهما تعل�مات واضحة �� � (مارف�� «إن محام��

� - �ما أنه ال أقـارب لنا - �أن � أنصحك �ا ابن�� .. ل��� �
حالة مو��

� الـدار.. قد �كون هذا الصديق
تجدي صد�قا مخلصا �ق�م ��

، ل�ن ال�د أن �كون معه مراقب آخر من الج�س ذكرا أو أن��
المختلف..

«لو كنت قد جرحـت أو مرضـت �ـا (مارج��ت) فلـن تـكـون
، وأنا هنا � ء من غرف�� �

هذە حادثة عارضة.. ال �جب نقل ��
ء ح�ث هو. �

أتحدث عن التحف.. ال�د من ترك �ل ��

) س�نفذ �ل � ء أو مـال فـإن مس�� (مارف�� �
لو احتجت إ� ��

ء.. �
��

« �
«أب�ل ت��لو��

 

� أن � لدى قراءة هذە السطور.. صديق�... �مكن�� ارتجف قل��
� غ��ـب � وقت الضيق برغم أن��

أ�ون هو.. ألم تطلب عو��
ة � حفل راقص ومحادثة قص��

�ال�س�ة لها تق���ا؟.. مجرد لقاء ��
� قارب..

��
لهذا ناولتها الخطاب، وقلت:

� أن أقـوم بهذە
� أرغب �الفعل �� .. ل��� - أرجو أن تغفري ��

المهمة معك..
احمر وجهها، وقالت:

� أن أ�ون أنان�ة..
� ال أرغب �� � �التأ��د، ل���

- وهذا س����
أعرف أنك مشغول..
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� الل�ل
- سوف أعرف ك�ف أدبر شئون عم�� �ح�ث أق��

هنا.

� سأتو� األمـر،
هنا قال الرق�ـب (دو) إنـه راض عن كو��

وطلب أن أ��� هنا إ� أن يتوجه إ� سكوتالند�ارد ألنه س��حث
� تغلق � فتح خزانة األب ال��

كة الخزائن �� �ساعدە �� عن ��
�مفتاح وأرقام ��ة..

� نظرة شعرت ).. �ادلت�� �
جلست وحدي مع مس (ت��لو��

� هذە ع� أن أ�ون مل�ا. فّضل جلس��
�
� أ �عدها �أن��

�انت الغرفة غ���ة فعً�.. �� حجرة نوم م��حة مرت�ة �عنا�ة
ل�نها مليئة بتلك التحف الم��ة القد�مة.. �انت الغرفة هائلة

الحجم لذا ا�سعت لل�ث�� من هذە األش�اء.

( دوى جرس ال�اب، و�عد قل�ـل دخـل علينـا د. (و�شسـ��
� ث�اب الممرضات.. وقال لنا:

ومعه امرأة شا�ة ��
..( �

� فقد وجدتها ع� الفور.. مس (ت��لو��
- �ان الحظ حل���

ها �� ذي مس (كن�دي)..
☆ ☆ ☆
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الفصـل 3
المراقبون

� ت�ادلت بها الشابتان النظرات.. � الط��قة ال�� أثارت دهش��
ات � انفعاالت وتعب��

� أن أدقق النظر �� � علمت�� و��دو أن مهن��
� تماما.. �انت مس وجـوە اآلخ��ن. �انت الفتـاتـان متناقضت��
� اال�ساع

� شد�د�� � رائعت�� ) رش�قة سمراء ذات عين�� �
(ت��لو��

� مرآة
� �مخمـل أسـود.. النظر فيهمـا ش��ه �النظر �� ناعمت��

سوداء.. م��ــــج من الضعف والقوة النا�عة من الروح فقط..

ع� النق�ض �انت الممرضة (كن�دي) ممتلئة قل�ال.. ق��ة
تان قادرتان.. لونهـا �شـ�ـه لـون أوراق الب��ـة لـهـا �ـدان كب��
الخ��ف.. تلتمـع عيناها الب�يتان الذهب�تان وسط جلـد مـلـيء

�النمش.. جبهتها مليئة �التعقل والح�مة.

) �� يرسلوا لـي � � شارع (جرم��
�� � عند الع� اتصلت �مسك��

� وأوراقـي.. ذه�ـت للمح�مـة وعـدت لب�ـت � وكت�� ث�ـا��
ة � السادسة مساء فوجدتهم اختاروا �� غرفة كب��

نجتون) �� � (ك��
جوار غرفة الم��ض.

لم نرتب أمور المراق�ة لتلك الل�لـة.. أوت الممرضة للفراش
ألنها �انت تعمل ط�لة اليوم ع� أن تعود لنـا عنـد منتصـف
) ظـل معـنـا ح�� العشاء ألنه س�تناوله هنا.. الل�ـل.. د. (و�شس��

� الحجرة مع الرق�ب (دو)..
وظلت م�� (جرانت) ��

) عندما دخلنا غرفة أمها: �
سأل الطب�ب مس (ت��لو��

ل؟... � � هذا الم��
- هل لد��م أ�ة حيوانات ذات مخالب ��

� ساعد أب�ك؟
حيوان �مكن أن �كون قد أحدث هذە الجروح ��
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اب�سمت اب�سامة ح��نة، وقالت:

� لـم �كـن �حـب أي ن�ع من الحيوانات.. ح�� ق�� - ال.. أ��
��ة ممن�ع من دخول هذە الغرفة. الوديع حسن ال��

هنا سمعنا صوت خـدش ع� مق�ض ال�اب، فلمعت عيناها
واتجهت لتفتح ال�اب، قائلة:

.. إنه �قف ع� قائمت�ـه - هذا هو (س�لفيو) الع��ز.. ق��
، و�خدش المق�ض م�� أراد الدخول.. � الخلفيت��

وحملت القط وعادت �ه لنا.. �ان حيوانا رائعا �حق.. قط
فار�� (شا�ش�ال) رمادي ي�دو أنه ك��م المحتد.. وله مخالب

عظ�مة..

فجأة انتا�ه الذعر فأطلق مـواء مفاجئا ووثب إ� األرض
وركض إ� منضدة منخفضـة فـي ركـن الغرفة، عليها وضعت

موم�اء حيوان.. و�دأ يزمجر.

عادت لتحمله فحاول المقاومة ل�ن من دون عض أو خمـش
فقد �دا واضحا أنه �حبها.

.. قل مساء الخ�� �.. لقد حنثت �عهدك مع أ�� �
أيها الش��

� للسادة واخ�ج من غرفة أ��

�
ومدت كف القط �� �أنما ألصافحها.. هنا الحظت أن ��
�
كفـه س�عة أصابع.. برغم أنه �ان هادئا �قر فقد غرس مخل�ا ��

.. فصحت: �
ك��

- �اە�.. إنها �المو��
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) منا، وقال وهو �فحص مخالب القط: دنا د. (و�شس��
- أوە��

وكنت أسمع أنفاسه الم�سارعة.. اتجـه للمكتب فمـزق قطعة
من الورق ال�شـاف ووضعها تحـت كـف القط وضغط.. تملـص
القـط وأخـ�ج مخال�ه، وكـان هـذا هـو مـا ي��دە الطب�ب ألن

المخالب مزقت ورقة ال�شاف..

مد الطب�ب �دە وفك الضمادة عن ساعد األب.. هناك
كـانت الجروح واضحة حمراء.. قرب ورقـة ال�شـاف منها..
� انتصار.. �انت اآلثار واحدة ع� الساعد وورقة

واب�سم ��
. ال�شاف�.. لم �عد أحد �حاجة لم��د من التفس��

) قائلة: �
ساد الصمت الذي قطعته مس (ت��لو��

- ل�ن (س�لفيو) لم �كن هنا أمس�

- هل أنت متأ�دة؟

- متأ�دة ل�ن أخ�� أن إث�ات هذا صعـب.. إنـه ينـام فـي سـلة
� السلة ووضعت

� وضعته �� ، وأنا متأ�دة مـن أن�� �
� حجر��

��
� الوضع ذاته.. دعك من أن �اب

� الص�اح �ان ��
�طان�ته عل�ه.. ��

.. � � �ان موصدا عندما غادرتها أمس وكـذا �اب حجرة أ��
حجر��

عندما فتحت ال�اب �انت اإلصا�ات قد تمت..
: فقال الطب�ب �عد تفك��

- الح�م �عد المداولة: مس�� (س�لفيو) بريء، ونحـن نعتذر
له..
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ثم قرر تغي�� الموض�ع، فقال:

- رأيناە يتوتر عندما رأى موم�اء هذا الحيوان.. هل يتوتر مع
ل؟ � � �عج بها الم�� �ل الموم�اوات ال��

- ال.. ور�ما �ان الس�ب أن هذە موم�اء قط..
� اهتمام:

قال الطب�ب ��

� أن �سم�� ��
� ألرغب �� - هذە موم�اء معت�� بهـا.. و�ن��

� تج��ـة، ل�نـه لـن �ـكـون المعتدى
�استعمال مس�� (س�لفيو) ��
عل�ه، �ل س�كون المعتدى..

- ال أفهم..

- أر�د أن أعرف ما س�قوم �ه نحو هذە الموم�اء لو ُسمح له
�ذلك.. سـوف نقـوم �عمل�ـة اس��دال لهـذە المـوم�ـاء.. من ثم
نعرف هل (س�لفيو) �كرە �ل موم�اوات القطط أم هذە �الذات.

هنا جاءت الممرضة إ� الحجرة.. س�دة ق��ة الشخص�ة
� � الس�طرة ع� الهواجس ال��

� دخولها ��
مس�طرة، ساعد��

� جو الغرفة المث�� للتوجس.
�� � غمرت��

كنـت قـد �ـدأت أس�شـعر نوعـا مـن المـخـاوف �حـوم حـول
الم��ض، ح�� صار جزءا منها.. ل�ن دخول هذە الس�دة أعاد له
حجمه الطب��� �م��ض تع�� �ه.. و�عان ما فقدت الغرفة ما

ّ من رعب. �
ت�عثه ��

ء الوح�د الذي احتفظ برع�ه �ان رائحة الموم�اء.. �
ل�ن ال��

� ال �دخله الهواء � إناء زجا��
لو أنك وضعت موم�اء فرعون�ة ��

ض أن أر�عة آالف فإن رائحتها ستظل تز�م أنفك.. برغم أنـه ُ�ف��
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ء.. تلك الروائح خـالدة �
سنة كف�لة �أن ت��ل رائحة أي ��

وأ�ارها مجهولة لنا �ال�امل.. لقد أجهدت خ�ا�� وأتع�ت
� �حق.. أعصـا��

ل وقصدت ص�دل�ـة � قررت أن أفعل ش�ئا؛ لذا غادرت الم��
ق���ة ألبتاع جهاز است�شاق مما �ستعمله مر�� ال��و.

) أن يتواجـد �
�ان الطب�ب قد ان�ف ورت�ت مس (ت��لو��

�
� حجرة الم��ض.. لذا جلست ع� أر�كـة ��

دوما رجل وامرأة ��
� ق�ـل منتصف الل�ل.. � وطل�ت من أحد الخدم أن ينـادي��

حجر��
� النوم.

و�عان ما غ�ت ��
عندما صحوت احتجت ل�عض الوقت �� أعرف أين أنا..
� النـوم ل�عض الوقت.. اتجهت لغرفة الم��ض فوجـدت

أفاد��
الممرضة جالسة ع� الفراش هادئة مت�قظة، وع�� الغرفـة
� الظل.. لم يتحرك إال عندما دنوت منه، فقـال

�جلس المف�ش ��
� همس متعب:

��
- �له تمام.. لم أنم..

.. �
ء ال لزوم له مـا لـم �كـن �شعر �أنه غ�� حق��� �

وهو ��
� السادسة

ته أن بوسعه أن �خلد للنوم ح�� أوقظه �� أخ��
ص�احا..

: اتجه لل�اب ثم مال يهمس ��

.. لن أشعر بهـذا - إن نو�� خف�ف وأحتفظ �المسدس م��
الخمول إذا ابتعدت عن رائحة الموم�اء هذە.
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إذن هو كذلك جرب تأث�� تلك الرائحة الذي �س�ب
الخمول�

ة � حجرهـا جـرة عطـر صغ��
الحظت أن الممرضة تضع ��

مثق�ة.. ال�د أنها شعرت ب�عض ما شعرت �ه.. اتجهـت لـذات
، وذلك �� ال تالحظ جـهـاز � الظـل ح�ث ظهرها ��

المقعد ��
� واتخذت

االست�شاق الذي أحمله.. وقد قمـت ب�ث�يته ع� أن��
وضعا م��حا..

� الرائحة الفرعون�ة..
ّ وأنا أفكر. أفكر �� مر وقت ط��ل ع��

حقا ال أدري إن كنت نمت أم ال.. لع�� لمحت ش�ئا ولع�� لم
أفعل.

ء هادئ �
ظهر الممرضة �� و�� هادئة سا�نة.. �ل ��

سا�ن.. �أن المشهد ال ي�ت�� لعالم الواقع.. الضوء خافت جدا
�
جدا.. فقط غطاء األ�اجورة األخضـر لـه لـون �اقوتة تتألأل ��

ضوء القمر.

خ�ـل �� أن هناك صوتا خافتـا كـمـواء قط.. صـوت معدنـي
ب معدنا.. �معدن ���

.. فجأة عدت لحوا��
� مسم�� وغمر الضوء الحجرة..

لقد دوت �خة ��

صوت طلقات مسدس.. واحـدة.. اث�تـان.. ودخـان أب�ـض
�مأل الغرفة

عندما استعدت الرؤ�ة كدت أ�خ أنا نف�� من هول ما
رأ�ت..
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الفصـل 4
المحاولة الثان�ة

�ان المشهد الذي رأيته مفزعا �أنـه حـلـم داخـل حلـم.. كـانت
الغرفة �ما �انت إال أن الظالل اختفت وسط عد�د من

األضواء..

جوار الفراش الفارغ تجلس الممرضة �ما رأيتهـا آخـر مـرة،
وتلك الوسادة خلف ظهرها لت�ق�ـه مستق�ما ل�ن عنقهـا
� ن��ة �ع�ـة.. لـم �كـن هنـاك تعب�� ع�

متصلـب �أنها ��
وجهها..

� ي�نفس ل�نهـا ال ء.. �انت مجرد وجود سل�� �
ال رعب.. ال ��

ت�� ش�ئا من العالم حولها.

ة كـأن جسد النـائـم قـد جـر مـن فوقهـا �انت المالءات م�ع��
� ضمد بها الطب�ب الذراع.. وع� األرض �عض الضمادات ال��
� ذات الموضع الذي وجدناە أمس جوار

�لها موجودة ��
الخزانة.. ل�ن هناك ش�ئا مخ�فا جد�دا..

ثمة محاولة لقطع الذراع عند المعصم ألخـذ ذلك السـوار..
� (كوكري) من ذلك الطراز الذي �حارب �ه رجال هنـاك سك��
عت ح�ـث � � ج�ال الهند.. ال�د أنها ان��

الق�ائل (الجور�اس) ��
�انت معلقة ع� الجدار.. ل�ن عمل�ة القطع توقفت فلـم يتمزق

ف �غزارة. � الذراع ل�ن اللحم تمزق، و�ان الدم ي��

) تجثو وقد غرقت ث�ابهـا فـي �
جوار األب �انت مس (ت��لو��

الدم.. ووسط الغرفة �ان الرق�ب (دو) �ع�د حشو مسدسه..
، و�دأ ش�ه واع لما �دور حوله.. � �انت عيناە حمراو�ن ثق�لت��
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� �ل م�ان �ان الخدم �حملون األضواء..
و��

) ح�� �خت ووقفت �ش�� �
ما إن دنوت من مس (ت��لو��

� �ـدوت مرع�ا �جهـاز التنفس ع� وجهـى .. اآلن أفهـم أن�� ��
� هذە اإلضاءة..

وشعرى منت�� و��

ا فوجدنا مهمتنا األو� �� أن نوقف الدم المتدفق ت�بهنا أخ��
� ع� أن � ألنه دل��

من ذراع األب.. و�رغم خطورة األمر فقد ���
.. الرجل ��

لم �مر درس أمس دون جدوى، و�عان ما كنـا نـلـف ر�اطا
ضاغطا حول ذراع الرجل ب�نما ه�ع خـادم ل�ح�� الطب�ب..

فلما اطمأننا إ� حال الرجل أولينا ان��اهنا للممرضة..

�انت م�� (جرانت) قد أخـذت س�دتها لت�دل ث�ابها وتغسل
) �انت أهدأ.. ل�نها �

�ديها.. وحينما عادت لنا مس (ت��لو��
وجهـت �� ال�الم ع� الفور:

� خطر� حس�تك ساهرا تراقب..
�� � - كنَت نائما ب�نما أ��

� لومها عدالة تؤلم.
شعرت ��
قلت لها:

� هذە الحجرة..
ء ما أ��� من مجرد النعاس �� �

- هناك ��
ول��ما لو لم أتخذ الح�طة ل�ت مثل الممرضة هنا..

نظرْت إ� الممرضة، ثم قالت:
.. إنه الخوف والتوتر فلم أقصد أن أ�ون فظـة.. � - سامح��

� �ل لحظة..
� خائفة مما قد �حدث �� إن��
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�
- ال تعتذري.. أنا كنت م�لفا �الحراسة ونمت.. ال شك ��

� لم أتعمد ذلك وقاومتـه.. ر�ما نفهم هذا.. ل�ن أقـول بوضـ�ح أن��
الس�ب ف�ما �عد.. ول�ن أود لو فهمت ما مر �ك.

قالت:

�
�� � ء تق���ا.. صحوت من نو�� شاعرة أن أ�� �

- نفس ال��
خطر.. ج��ت إ� حجرته و�انت مظلمة.. ثم استطعت أن أراە

� للحظات.. � فقدت صوا�� ع� األرض جوار الخزانة.. ال�د أن��

� مسدسه �ذهن
هنا نظرت إ� الرق�ب الذي �ان �ع�ث ��

مش�ت:

- وأنت أيها الرق�ب.. ما الذي أطلقت الرصاص عل�ه؟
نظر حوله، ثم قال:

- أال ترى أنه من األفضل أن ين�ف الخدم لعملهم؟ س�كون
هذا أفضل لل�الم..

ت للخدم �� ين�فوا.. فلما رحل آخرهم واصـل الرق�ـب أ��
ال�الم:

� .. وأعتقد أن�� �
- دخلت للنوم والمسدس تحت وساد��

صحوت ع� �خة.. �ان رأ�� مثقً� �فعل اإلرهاق.. هرعت
للحجرة ف�انت مظلمة ما عدا الضوء القادم من الخارج ع��
) ع� األرض جوار أبيها و�� �

النافذة.. �انت مس (ت��لو��
� � المنام وال�قظة خّ�ل �� أن ش�ئا يتحرك بي�� ت�خ.. هنا ب��
ء.. �

� ع� ال�� والنافذة.. ومن دون تفك�� أطلقت الرصاص مرت��

ء؟ �
- وما هو هذا ال��
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� أستجوب شهود � الموقف �أن��
كنت أشعر �ألفة ��

المح�مة.
ء ل�ن ل�سـت عندي أد�� �

- ال أعرف.. شعرت بوجود ��
فكرة عن كنهه..

� اتجاە اإلطالق..
� الغرفة ��

�� � رحت أ�حث عن الرصاصت��
واحدة منهما هشمت زجاج خزانة فيها �عض تلك التحف
الغ���ة، ومن الزجاج المهشم ان�عثت تلك الرائحة العط��ة
�أقوى ما �كون.. هذا هو مصدرها إذن.. الحظت أن التحف
� ش�ل دائري حـول تمثـال �مثـل إلها له رأس صقر، ل�ن

اصة �� م��
. الظروف لـم �سمح �� �التدقيق أ���

� أن ضوء الفجر الخـافت �سلل أزحت الستائر فأثار دهش��
ل�غمـر الغرفة.. من الصعب أن أصف �م �دت الحجـرة مخ�فة
� هذا الضوء الشاحب الرمـادي.. إن النافذة شمال�ة لـذا لـم

��
� ال تراها إال �دخـل إال اللون الرمادي دون لمسة اللون الوردي ال��

ء من نعومة الل�ل وال من نضارة النهار.. �
ق.. ال �� تجـاە ال��

ء إذ رأى وجوهنا.. انكب ع� �
جاء الطب�ب ولم �سأل عن ��

الج�ح وقد ار�سمت عالمات الخطورة ع� وجهه.. لم يت�لم إال
�عد ما تم تضم�د الج�ح.. سأل:

- ماذا عن الممرضة (كن�دي)؟

� الثان�ة ص�احـا عندما
- ال أدرى.. وجدتهـا ع� هذا الوضع ��

� لم نحركها.. ح�� طلقات دخلت الغرفة، ومنذ ذلك الح��
مسدس الرق�ب لم توقظها..

فكر قل�ال، ثم قال:
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- أرى أن تنقل الممرضة لغرفة أخرى..

) تعل�ماتها لم�� (جرانت) �� تعد �
أصدرت مس (ت��لو��

� �حمالن الممرضة.. غرفة مناس�ة و�ستد� رجل��

عاد الطب�ب �عد فحص الم��ضة ل�قول إنـه �ـرى أن هذە
الغيب��ـة شـبيهة �غيب��ـة األب.. ل�ـن الممرضـة تتحسـن
واستجابتها تزداد، وقد قل تخشب عضالتها.. ومن المرجح أن

تفيق.

)؟ �
- وك�ـف.. - سـألته - ال نجـد تخشـ�ـا لـدى المسـ�� (ت��لو��

ة وسوف نحتاج إ� أ�ام - ال أعرف الس�ب.. إن الحالة مح��
ح�� نفهم ما حدث فعال..

�ان يوما ط��ً� مرهقا..

ل�ن حالة مس (كن�دي) تتحسن �استمرار، وقـد �ـدت أقرب
للنوم منها إ� الغيب��ة.. وقد جاء الطب�ب �ممرض��ـن واحـدة

..( �
لتع�� �مس (كن�دي) واألخرى لتع�� �مس�� (ت��لو��

رت�نـا نظاما مح�ما للسهر، �ح�ث �كون هناك مـن يراقـب
، وهكذا ال ي�سلل النعاس إ� أحدهـم مـن دون علـم � المراقب��
) أن ي�تاع جهاز است�شاق �الذي اآلخ��ن.. طلب د. (و�شس��

استعملته أمس وكذا مس (جرانت)..
� غا�ة التوتر والتوجس..

وجاء الل�ل.. جاء ونحن ��
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الفصل 5
تعل�مات أ��� غرا�ة

ء �
� ألجد �ل �� ة والنصف خرجُت من غرف�� � الحاد�ة ع��

��
� غرفة الم��ض.. الممرضة تجلـس جـوار الفراش

ع� ما يرام ��
والطب�ب ع� األر�كة مت�بها، و�ن �دا مضح�ا �جهاز االست�شاق

� الص�اح..
� نهض، وقال إنه س�عود ��

ع� وجهه.. فلما رآ��

جاء الرق�ـب ل�أخذ المقعد الذي �ان �حتلـه الطب�ب، وظلت
� الثان�ـة

� آلخر. �� � نظرة ع� الغرفة من ح��
� أنا أن أل�� مهم��

� �دها ل�سلم
) وجهاز االست�شاق �� �

ة جاءت مس (ت��لو�� ع��
مهمة المراق�ة وكذا فعلت أنا ب�نما نهض الرق�ب والممرضة..

) مت�قظة.. �
� النعاس قط، وكذا ظلت مس (ت��لو�� لم �غلب��

� شعور دقت الساعة معلنة الثان�ة ص�احا، هنا دهم��
غ��ب.. استطعت أن أرى من حركة مس (ت��لونـي) أنها �شعر
� �دق �عنف.. وشعرت �خوف.. ء غ��ب �دورها.. �دأ قل�� �

���
.. � �أن هناك من دخل الغرفة معنا، و�أن هناك ذ�اء ما �قر��

. مددت �دي ألصطدم �فراء �
ء �خدش سا�� �

ثمة ��
(س�لفيو).. أطلق فح�حا وخدش �دي.. شعرت �الدم �س�ل ع�
) أ�ضا نهضـْت.. كـان صـدرهـا �علو �

�دي فنهضُت.. مس (تـ��ـلـو��
.. �انت � � انفعال.. وحينما لمستها لم ي�د أنها الحظت��

و�ــه�ط ��
� أمامها �أنما تدفع خطرا.. �داها ممتدت��

لم �كن هناك وقت أض�عه.. أخذتها تحت ذرا�� وركضت
إ� الردهة صارخا:
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- النجدة�

ان والخدم وم�� (جرانت).. وضعُت ع� الفور ظهر المخ��
ة وعدت للغرفة.. أضأت � ذرا�� هذە األخ�� ) ب�� �

مس (ت��لو��
� و�ان هذا هو الوقت المناسب، فجـوار الخزانة النور ال�هر��
� كـان مسـ�� (ت��لونـي) وذراعه � السا�قت�� � الل�لت��

ح�ث وجدناە ��
المضمدة مكشوفة..

جوارە �انت مد�ـة فرعون�ة �ش�ه ورقـة الشـجر.. وكـانت
� األرض ح�ث �انت السجادة الملوثة �الدماء ف�ما

مغروسة ��
سبق..

ف�شت أنـا والرق�ب (دو) الغرفة فلـم نـجـد مـا ي��ب، ب�نما
تعاون الخدم ع� إعادة الم��ض إ� الفراش.. عادت مـس

: ) لتهمس �� �
(ت��لو��

.. ال أعرف الس�ب � ع� وشك فقدان الو�� - شعرت �أن��
ل��� كنت مذعورة..

ثم نظرت ل�دي، وهتفت:
- ل�نك ج��ــــح�

حقا كنت قد �س�ت الخدش الذي أحدثه القـط فـي �ـدي..
وسمعتها تقول:

� � � ذراع أ��
�� � - ل�نها ذات الجروح ال��

ثم نظرت إ� أبيها وعقدت جب�نها، وقالت:
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) �ارع ذ�� ل�نه - أال ترى أن نطلب (كو�سلتو)؟ د. (و�شس��
حد�ث السن، ومـن الواضح أن حالـة أ�ـي تـحـ�ـرە.. ل��ما �ان

هناك أناس قد درسوا الموض�ع �ش�ل أعمق..

� عمـا حـدث �ـالض�ط ).. وسأل�� هنا وصل د. (و�شس��
)، وقال: �

فحك�ت له �ل تفص�ل.. هنا التفت إ� مس (ت��لو��
- أرى أن نطلب مشورة أط�اء آخ��ن..

�ان هذا ما ترغب ف�ه؛ لذا وافقت ع� الفور مما أثار
دهشـته.. ثم سألته:

ح اسما معينا؟ َمن أ�فأ طب�ـب فـي لنـدن لـهـذە - هل تق��
المهمة؟

ورة.. إن طب�ب المخ يولد طب�ب مخ � لندن �ال��
- ل�س ��

وال �مكن أن تصنع�ه.. �عد هذا �حسن موهبته �الدراسة..

� ل�نـه جـراح..
) ال�ا�ا�� �

أفضل طب�ب أعرفه حال�ا هو (شيو��
فّضل طب��ـا

�
� أ هناك (�سامرفست) و(فنلـو) من �ار�س.. ل���

اسمه (ف��ر) من (كنجز كولدج) هو من أفضل من عرفت
وأقدرهم ع� م�ج النظ��ة �العمل.. ومن المؤسف أنه س�فقد

� العمر..
براعته مع تقدمه ��

� الص�اح.. هل هو (س�د) أم (دكتور)؟
- إذن علينا �ه ��

- لنـدعـه ســر (ج�مس ف��ر). سـوف أذهـب له بنف��
ص�احا.

ثم نظر ل�دي، وقال:
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- ل��ما �ان ع� أن أضمـد �ـدك.. إن جروح الحيوان قد تكون
خطرة..

ة و�قارنها �قطعة ال�شاف وراح يتفحص �دي �عدسة مك��
� تحمل مخالب (س�لفيو).. ال��

ة ص�احا استعادت الممرضة (كن�دي) قواها وصـار � العا��
��

بوسعها أن تجلس وتت�لم.. ل�ن ذا�رتها ظلت مختلطة �صدد ما
حدث ال�ارحة..

ة جاء س�� (ج�مس ف��ـر).. �ان رجً� �جلب � الحاد�ة ع��
��

ام واالن��اە. االح��

ء �التصم�م وحاج�اە �انت عيناە الخارقتان وفمه الم��
العظ�مـان أش�اء تفرض الطاعة ع� الفور.

دخل حجرة الم��ض فق�� وقتا ط��ال هناك، ثـم فـحـص
� غرفة المكتـب

الممرضة (كن�دي).. �عد هذا انفرد �الطب�ب ��
� مناقشة حام�ة.

�� � وتعا� صوت الرجل��

ء �أنه �
�عد قل�ل خرجا.. وجه س�� (ج�مس) ال �دل ع� ��

) شاحب الوجه. � الهول.. ي��عه د. (و�شس�� وجه أ��

�
�� ( �ان س�� (ج�مس) موافقا ع� أسلوب د. (و�شس��

العالج، ل�نه طلب ب�لحاح أن ينقل الم��ض من الحجرة أو تنقـل
الموم�اوات خارجها؛ ألن هذە ب�ئة غ�� صح�ة.. ح�� لو كـانت
هذە رغ�ة الم��ض ذاته.. من العس�� أن نح�ط الم��ض بهذە

األش�اء الش��عة و��نفس الهواء المن�عث منها.. لقد رأينـا تـأث��
هذە الرائحة ع� أعصاب الناس.
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ط ولن أعود إ� هنـا مـا لـم �ـتـم - أنا أ� ع� هذا ال��
.. لم �أت �عد اليوم - �ما أتم�� - الذي ي��ادل ف�ـه � تحقيق مطل��
� ومس�ش�� سانت توماس م�انيهما.. شكرا ل�م

�طا�� المتحف ال��
وأرجو أن تنفذوا ما طل�ت..

:( لما تال�� صوت حوافر خيول ع��ته قال د. (و�شس��

- أنا موافق تماما ع� ما قال.. ل�نِك أدرى �ظروف أب�ك
ومدى أهم�ة ما طل�ه منك.

:( �
قالت مس (ت��لو��

) المحا�� أسأله إن �ان � - سوف أ�تب خطا�ا لمس�� (مـارف��
. � بوس�� عدم تنف�ذ مطلب أ��

هكذا كت�ت الخطاب وأرسلته.. ومرت ساعة من الزمن، إ�
) المحا�� إ� الدار. � أن وصل مس�� (مارف��

�
، ل�نها قالت له �� � فتح الموض�ع أما��

لم �كن راغ�ا ��
تصم�م:

- مس�� (روس) �عرف عن الموض�ع قدر ما أعرفه أنـا.. إنه
� أر�دە أن �كون ع� علم ��ل التفاص�ل. صديق جد�د ل���

: قال المحا��

) واضحة.. ممنـ�ع نقلـه مـن �
- تعل�مات المس�� (ت��لو��

ء من محت��اتهـا.. �
الغرفـة مـا دام ح�ا وممنـ�ع نقل أي ��

� أؤكد لـك التعل�مات ق��ة وال �مكن أن تجد فيها ثغرات.. دعي��
� لم أر وص�ة بهذا الوض�ح من ق�ل، وح�� أنا ال أقدر ع� أن��
� �عض فقراتها.. آمل أن تفه�� هذا وتفه�� أننـي

ال�ساهل ��



7194

� � مقدوري... إن أ�اك لد�ه أس�ا�ه ال��
ء �� �

� عمل أي ��
أرغب ��

.. آسف أن أضا�قك ل�ن ال مفر من هذا.. سأ�تب لم �كشفها ��
� � وعنوان النادي ح�ث أتواجد ل�ال.. �مكنك طل�� لك عنوان بي��

� أي وقت..
��

وصافحنا وان�ف.

هنا دخلت مس (جرانت) الغرفة وقد �دا القلق ع� وجهها
وقالت:

- � � أن أقـول �ا آ�سة إن الخـدم - �لـهـم مـا عـدا اثن�� - يؤسف��
� األمر،

ل اليوم.. وقد ناقشهم رئ�س الخدم �� � ي��دون ترك الم��
وهم ي��دون أن �سووا الحساب اليوم ح�� لو تنازلوا عن

�عضه.. المهم أنهم ي��دون الرح�ل اليوم..

- ما الس�ب؟

- ال س�ب �ا آ�سـة.. ل�ن الخادمة المسئولة عن الطابق
العلوي تقول إنهم �عتقدون أن الب�ت مسكون..

�ان األحرى أن نضحك ل�ننا لم نفعل.. �دا �� �أن أف�اري
ء.. �انت هناك �

صار لهـا صـوت.. ل�ـن لـم �كـن هـذا كـل ��
خاطرة أ��� سوادا وجهامـة ت��د اإلفصاح عن نفسـها ل�نهـا ال

�ستطيع..
☆ ☆ ☆
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الفصـل 6
خسارة المسافر

) روعهـا ��عة فقـالت للمسـز �
استعادت مـس (ت��لو��

(جرانت):

� وس�ب - ل�كن.. دعيهم يرحلوا.. لقد �انوا خدما مخلص��
رح�لهم ل�س معتادا.. أما من س��قون فادف�� لهم ضعف راتبهم.

� �قدم �انت مديرة الب�ت متضا�قة من الط��قة المهينة ال��
بهـا الخدم إنذارهم.. وقد شعرت �أن هذا غ�� عادل �عد

� �لقونها هنا.. المعاملة الطي�ة ال��
:( �

قالت مس (ت��لو��

ة مرض - لن ن�حث عن خدم آخ��ن.. لن يزورنـا أحـد فـي فـ��
.. فليبق � أ�� هذە؛ لذا �مكننا أن نع�ش مع عدد الخـدم ال�اق��
ك مـن الخدم ع� � ال أعت�� � ـ برغم أن�� ثالثة فقط.. ولتعل�� أن��

اإلطالق ـ سأدفع لك ضعف الراتب �اآلخ��ن.
غادرت المرأة الم�ان، وسمعتها تهمس و�� تن�ف:

- ال عجب أن �كون الب�ت كقصـر الملك إن �انـت سـ�دته
ة� أم��

ة� نعم.. هذە الفكرة راقت �� وتذكرت ك�ف رأيتها أول أم��
� م�دان (ب�لج��ف).. مل�ـة.. فارعة

� ذلك الحفل الراقص ��
مرة ��

الطول نح�لـة تتما�ل وتتمـ�ج �السوسن أو اللوتـس. شعرت
�الره�ة والهي�ـة تجاههـا فـلـم أدرك �م �� ظ��فـة طلقة الط�اع إال

� النهر.
عندما جمعنا ذلك القارب ��
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☆ ☆ ☆

� السهر ألن
�� ( �

.. لم تنضم لنـا مس (ت��لو�� مرت الل�لة �خ��
� حاجة إ� نعاس

� قمة اإلرهاق و�انت ��
� صار �� جهازها العص��

عميق �ع�دا عن هذە األحداث..

لم يتحرك الم��ض ط�لة الل�ـل، ولوال تنفسـه وارتفاع صدرە
ّد من رخام.

ُ
لحس�ته ق

) وقد أعاد لها �
� الثامنة ص�احا لحقت بنا مس (ت��لو��

و��
� النـوم نضارتها.. عاد ن�ع من اللون إ� خديها اللذين �انـا شـاحب��

�ش�ل مف�ع ي�ناقض مع حاجبيها األسودين وشفتيها
الحمراو�ن.. أصلحْت الوسادة تحت رأس أبيها برقة حركت

مشاعري..
نمت نوما طي�ا وتناولت طعام الغداء.

� صوت رجـل لحـ�ح مزعج يت�لـم مـع خـادم اسـمـه استوقف��
(مور�س) ع� ال�اب.. �ان (مور�س) خادما عاد�ا ثم تر�� �عد

رح�ل اآلخ��ن إ� رئ�س خدم.

� ما �قول الرجل ألنه �ان يت�لم �صع��ة استطعت تمي��
�صـوت عال واندفاع:

).. ما جـدوى أن �
- أقول لك إنه �جب أن أرى مس�� (ت��لو��

� التاسعة والثان�ة عشـرة والثالثة
� ال أستطيع؟ جئتك �� تقول إن��

� � الفراش و�نه ال �قـا�ل أحـدا.. دع��
� �ل مرة تقول �� إنه ��

و��
) إذن.. �

ألق مس (ت��لو��
- ال أستطيع أن أزعجها..
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- �ل ال�د أن تزعجها.. ال�د من أن تزعج أحـدا.. لقـد تحملت
ال�ث�� من الخدم الذين ال �مل�ـون سـوى �لمـة (ال).. زرت بيوتا
�دا �� أن دخول القبور أسهل مـن دخـولـهـا، و�دا �� أن س�انها

.. فهـل تـرك مس�� مو�� كس�ان القبور.. لم أعد أتحمل أ���
) تعل�مات واضحة �عدم السماح �� �الدخول؟ �

(ت��لو��
� تهذ�ب:

أجاب الخادم ��

ّ أن أنفذها.. ر�ما لو - آسف س�دي.. إن لدّي أوامري وع��
..( �

ك رسالة لمس (ت��لو�� رأ�ت أن ت��
�انت اإلجا�ة أ��� هدوءا:

- أيها الرجل الط�ب. ال مش�لة �� معك شخص�ا.. ل�ـن
الوقت ضيق وال �مكن أن أضيع دق�قـة.. وأعـرف أن سـ�دك
.. ر�اە� � مائة مرة لو عرف � هذا التأخ�� س�كون غاض�ا أ��� م��
� هذا الب�ت؟ أو شخص ذو

أال يوجد شخص عاقل أ�لمه ��
سلطة إن لم �كن عاقً�؟

� صدق الرجل ولهفته.. هكذا
هكذا لم �عد هناك شك ��

قلـت للخادم:
) أن هناك رجال ي��د رؤ�تها ب�لحاح.. �

- أخ�� مس (ت��لو��
� الرجل وأنا أقتادە إ� المدخل: سأل��

؟ - شكرا لك.. هل أنت السكرت��
- ال.. أنا صديق األ�ة..
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- لك الشكر إذن.. اس�� هو (كور�ك).. وددت لو أعطيتك
�طاقة ل�نهم ال �ستعملون ال�طاقات من ح�ث جئت.

�ان رجً� قص�� القامة ممتلئا.. تجعد جلدە �شدة مما دلنـي
ع� أنه �ان �دينا ثم فقد ال�ث�� من اللحم والشحم.. لونه يو��

ق األقصـى.. وفكرت � المناطق الحـارة أو ال��
�الشمس.. ر�ما ��

� أنه رجل مناسب للصحراء.
��

ا و�ن ) فالحظت أنه دهـش كث�� �
جاءت مس (ت��لو��

� نف�� أن أعرف ف�ما �عـد سـ�ب � و��� تماسك.. قررت ف�ما بي��
هذە الدهشة..

) للرجل: �
قالت مس (ت��لو��

.. إنه � - أعتقد أنك ال تملك فكرة عن مدى خطورة حالة أ��
� � غيب��ة منذ ثالثة أ�ام، وأنا ال أعرف إال القل�ـل عنـه ألن��

��
جئت هنا ألق�م معه منذ عام.. �مكنك ال�ـالم أمـام مس��

.. � (بروس) فأنا أعط�ه �امل ثق��
� تردد.. قال:

�دأ الرجل يت�لم ��

�
� الفنون ودكتوراە ��

� كور�ك).. ماجست�� �� - اس�� (يوج��
�دج.. دكتوراە لغات � الجراحة من �م��

القانون ودكتوراە أخرى ��
� �دا�ة

ق�ة من �ار�س.. �� من جامعة لندن.. دكتوراە لغات ��
� � حب علم الم��ات.. ال�د أن جعرانـا قـد لدغ��

� وقعت ��
ح�ا��

.. قا�لت أ�اك � رحـت أنـزل المقابر الفرعون�ة وتعلمت ال�ثـ�� ألن��
الذي �ان �جرى �عض األ�حاث ومن حينها لم يبق �� ال�ث��

ألتمناە.. مـا مـن عـالم م��ات مجنـون يتم�� رئ�سا أفضل من
أب�ك�
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� مصـر مـن أجـل أب�ك.. وأغلـب ما
قمت �حمالت عد�دة ��

.. ول�ن هل أنت واثقـة �
لد�ه من تحف حصل عل�ه عن ط����

� فعال؟ من أنه ال �قدر ع� مقا�ل��
�اء: � ك��

نهضت، وقالت ��
ى بنفسك. - تعال ل��

ت�عها الرجـل إ� غرفة الم��ض وأنا خلفهما.. �ان المس��
� الفراش �مالمحه الق��ة اآلمرة.. ما �ان المنظـر

�� ( �
(ت��لو��

ليو�� �ال�أس لهذا الحد لـو كـان وجها عاد�ا، ل�ن رؤ�ة هذا
الرجل المس�طر قوى الشخص�ة عاجزا كـانت توحـي �ـالخراب

العظ�م.

ادلهم وجه مس�� (كور�ك) و�دا عل�ه الضيق.. ثم استحالت
نظرته إ� نظرة تصم�م، وأشار �عينه للممرضة مس (كن�دي)
� نظرت لس�دتها م�سائلة ثم غادرت الم�ان وأوصدت ال�ـاب ال��

وراءها
قال لنا:

؟ - أر�د معرفة القصة �املة.. ك�ف �دأت وم��

حك�ـت لـه مـا أعرفه.. لـم �ـتـحـرك أثناء سماع القصـة ل�ـن
ونزي إ� صلب.. وقال عندما انته�ت: �معجزة تحول وجهه ال��

ء �
) �ان �عرف ما �فعله وقد أعد ل�ل �� �

- مس�� (ت��لو��
عدته.

قلت:
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� خطته و�ال لمـا رقـد
- ل�س تماما.. هناك نقطة ضعف ��

أمامنا اآلن..
:( �

سألته مس (ت��لو��

- هل لد�ك تفس�� لما حدث؟ وما س��ه؟
قال ع� الفور:

ء �
� سأفعل أي �� - ال.. ال أعرف ل��� أخمـن.. صدقي��

. � هذە الحالة أواجه واج�ا أ���
�� � بوس�� �� أساعدك، ل���

- أي واجب؟
- الصمت�

وانغلق فمه �أنه مص�دة من الصلب.
) قائلة: �

ساد الصمت من جد�د ح�� قطعته مس (ت��لو��

� ما ء الملح الذي جئـت مـن أجلـه وطل�ت مقا�ل�� �
- مـا ال��

؟ � دمت لم تلق أ��
ب المقعد الذي �ان �س�ند إل�ه، وصاح: ��

� � ل��� ء.. رأيته ف�س�ت مهم�� �
- ر�اە� لقد �س�ت �ل ��

� عاجز اآلن عن طلب معونته ورأ�ه، ب�نما الوقت �فلت مـن ب��
.. � قد خ�ت ال�ث�� ء، ل��� �

ك �ل �� أ�دينا.. ل�س بوس�� أن أخ��
� استمرت ثالثة أعـوام كـانت ناجحـة.. وجدت ما � ال�� مهم��
�حثت عنه وعدت �ه للوطـن.. وجدت كنـوزا عظ�مـة الق�مـة،
ووصلت إ� لندن أمس.. ل�ن عندمـا صـحـوت هـذا الص�اح
� �قت.. �قت �ط��قة غامضة فمـا مـن أحـد فـي وجدت أن��
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� كـان لـهـا �ـاب واحـد أح�مت لنـدن �عرف مـا أحملـه.. غرف��
� الطابق الخامس وما �ان بوسع أحد

� �انت �� غلقه.. غرف��
� فارغـة هذا دخولها من النافذة.. و�رغم هذا وجدت حقيب��
� ذه�ت إ� م� للتنق�ب عنها.. الص�اح.. ولت المصابيح ال��

�حثت.. تع�ت.. واآلن..
و�دا أنه موشك ع� االنه�ار.. ثم أضاف:

- واحد من المصابيح من ذهب.. أخ�� أن �دمرە اللـص ألنه
ال �عرف ق�مته.. أخ�� أن �ذي�ه.

: � � ثقة أدهشت��
�� ( �

قالت مس (ت��لو��
- ال تخف.. لن �دمرها أحد�

؟ � - وك�ف تعرف��

- ال أعرف ك�ف عرفت.. فقط أعرف ذلك� �أنه �ق�ـن فـي
� �

د� ط�لة ح�ا��
☆ ☆ ☆
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الفصل 7
العثور ع� المصابيح

ت الرق�ب (دو) ب�عض قصـة هـذا �ش�ل غ�� رس�� أخـ��
� إ�قائهـا سـرا.. ولذات

المسافر، والس�ب أن الرجل �ان يرغب ��
الس�ب قال �� (دو) إن رأ�ه مجرد رأى عام ألنه لو أردنا اتخاذ

إجراءات رسم�ة فال�د من إ�الغ سكوتالند�ارد.

وقد استجوب الرق�ب المسافر، فلم �عطه األخ�� إال أقل
ق.. اعة ال�د أنه تعلمها من �ازارات ال�� التفاص�ل ب��

سأله الرق�ب:

- السؤال هو.. هل من �ق هذە األش�اء �عرف ق�متها أم
س�قوم �صهرها؟

أي شخص له رأس ع� كتف�ـة سوف �عرف ق�مة هذە
األش�اء العال�ة.

ض أن مـن قـام بهذا ل�س مجرد خادمة - إذن لنا أن نف��
فندق.. هذا شخص �عرف ما ي��د.. ل�نك سوف تندهش عندما

� تمت بها ال�قة عندما نكشفها� تعرف السهولة ال��
� حرارة وعص��ة:

قال (كور�ك) ��

� هذە
ء سهل �� �

� الط�ب.. ل�س هناك ��
- اصغ هنا �ا صد���

ال�قة.. النوافذ �انت مغلقة وال�اب موصدا �المزالج.. لـم أغادر
الغرفة ل�ً�... و�ان آخر ما قمت �ه ق�ل النوم هو التأ�د من
� هذا فأنت رجل �ـارع

ي. لو أنك وجدت �قة �س�طة �� � ك��
. � فعال.. رجل قادر ع� إعادة ما �ق م��
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تقرر أن �ق�� المس�� (كور�ك) �ضعة أ�ام معنا، وقض�نا
� اليوم نفحص محت��ات الب�ت، وقد ا��س�ت القصـة ضـوءا

�ا��
جد�دا �عد ما ح�اە لنا مس�� (كور�ك).. اآلن فقط فهمت أي
� �ح��ه هذا الب�ت.. وقد تناثرت ف�ه الموم�اوات وقطع ك��
� المكتب.. ع�

� غرفة النوم.. ��
النحت وأ��� من جعران.. ��

الدرج.
� سذاجة:

قالت �� (مارج��ت) ��
� لم أنظر قط لهذە اآلثار �اهتمام من ق�ل.. - لن تصدق أن��
� لها..

أخذتها كقض�ة مسلمة.. اليوم أشعر �اهتمام عميق �شد��
ر�ما هو دم المستكشف الـذي أخذتـه مـن أ�ـي قـد �ـدأ �علن عن

نفسه..

هكذا قض�نا اليوم �ستكشف اآلثـار وقررنا أن نفحصها
� �ش�ل مسلسل دقيق.. لم تكن (مارج��ت) �السذاجة ال��

� نفسها.. إن العام الذي قضته مع أبيها جعلها تعرف
تعتقدها ��

ال�ث�� عن هذە ال�نوز..
ع� أن أهـم التواب�ت �انت تلك الثالثـة فـي غرفـة مسـ��

)... اثنان �انا من حجر أسود من الرخام النـاري.. الثالث �
(ت��لو��

� المصفر.. وهنا � الب��
�ان مختلفا.. �ان له لون العقيق ال�ما��

وهنـاك �قـع ش�ه شفافة.. وع� التابوت آالف النقوش
وغل�ف�ـة �لـون أزرق غامق.. كـان ذا منحن�ـات ناعمـة جم�لة، اله��

وطوله حوا�� ع�� أقدام..
- ال�د أن هذا التابوت مخصص لعمالق�

قالت:
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- أو لعمالقة�
ثم أضافت:

� ال�الم عن هذا التابوت.. لقـد شـد
� قط �� - لم يرغب أ��

� �القصة يوما ما
�� ان��ا�� من ال�دا�ة.. سألته فقال إنه س�خ��

ولسوف تكون قصة ممتعة.. لو عشت.. لو عشت� شعرت
�ذعر لتكرارە لفظة الموت وقررت أال أسأله ثان�ة..

�ان �المها قد أل�� ع� اللغز ضوءين جد�دين.. األول هو
� هو أنه �ان

� موته وذلك األثر.. الثا�� ) ر�ط ب�� �
أن مس�� (ت��لو��

يتوقع ش�ئا �صددە لم �جرؤ ع� الت��ــــح �ه ح�� الب�ته..

جوار التابوت �انت هناك منضدة رائعة الجمال عليها عل�ة
كب من رقائق من الصخر ال�لوري، وسط أحزمة من الذهب ت��
األحمر.. ر�ما �دت العل�ة من طراز ع�ي ل�ن مـا حوتـه كـان
� ترتكز عليها �ـد العكس.. �داخلها �انت وسادة مـن قماش ذه��
� حالة ممتازة كحالتهـا

.. ط��لة دق�قة �� موم�اء.. �د امرأة ��
.. � عندما أمسك بها المحنط منذ آالف السن��

�ان الجلد �لون العاج.. أما الملفت للنظـر فهو أن بها س�عة
ها، وقد تم تل��ن هذا �� �أنما تم ب�� أصابع.. أع� المعصم م��
الموضع �لون أحمر غامق.. �ما �ان �جوارها جعران من

الزمرد...

� المهمة.. سألته عنها فوعد �أن - �انت هذە من أ�ار أ��
ء ف�ما �عد.. لو عاش� �

ح �� �ل �� ���

� أثاث
�انت حجرتها من طراز حد�ث �ختلف عن �ا��

الب�ـت.. الواقـع أن الرجـل لـم �شـأ أن تنـام اب�تـه فـي جـو المـوت
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والموم�اوات المخ�م ع� الب�ت.. هناك وجدت ذلك ال�ومود
العتيق من طراز (نا�ليون).. مـددت �ـدى أتحسـس الـدرج
ب معدنا.. سألتها عن مع�� هذا فسمعت صوتا �أنه معدن ���

فقالت إنها ال تدري..

- ر�ما هم الخدم �ستعملون هذا الدرج.. ال أرى �أسـا مـن
فتحه.

� �ـدق انحن�نـا ع� الدرج وفتحنـاە وألقينـا نظـرة.. �ان قل��
�المطرقة.. خش�نا أن نمـس شـيئا.. ل�ننـا استطعنا أن نـرى
� الدرج بوض�ح تام� وللحظة خش�نا أن

المصابيح الموجودة ��
ء.. �

� أي ��
نفكر ��

� هذە اللحظة ظهر مس�� (كور�ك) مع المفتـش علـى �ـاب
��

المخدع، فلما رآنا دخل من دون حذر، وهو �صيح:

ء هنـا ما �
).. �ل �� �

ددت متا�� �ا مس (ت��لو�� - لقد اس��
... ... ... ... � عدا المصابيح ط�عا.. المصابيح ال��

ثم توقفت عيناە ع� الدرج المفت�ح..
أطلق ص�حة دهشة و�ور.. وانح�� يتفحص هذە األش�اء..
� �دە مص�احا مص�احا �أنما ��

راح �لهث وهو �حملها ��
حب�بته.. والصوت المن�عث منه �ان أقرب لقط �قر..

أطلق الرق�ب تنه�دة عال�ة، فنظرت له..
� �ان ظهرها لنا.. ) ال�� �

� مس (ت��لو��
رأيته �حدق ��

☆ ☆ ☆
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الفصل 8
الحاجة إ� المعرفة

� هدوء، وصوته �خرق الصمـت �أنـه لحن
قال الرق�ب (دو) ��

� معزوفة:
�شاز ��

� �قت منك؟ - هل أنت واثق من أن هذە �� المصابيح ال��
� ثقة:

قال الرجل ��
� العالم �له�

- �التأ��د� ال �مكن أن توجد مصابيح كهذە ��

- ومن أدراك أن هذە المصابيح ل�ست ف��دة؟ ر�مـا هنـاك
)؟ �

� المتحف الم�ي أو �انت عند مس�� (ت��لو��
�سخة منها ��

ال جد�د تحت الشمس �ما تعرف.. ر�ما �انت هذە �� األصل�ة
� �انت عندك م��فة.. هل لد�ك عالمة تؤكد؟ وال��

�
هنا ثار غضـب مس�� (كور�ك) و��� تحفظه وانفجر ��

ا�طة حشد من الجمل غ�� الم��

؟ �الم فارغ� لقد ضممتها إ� �
- �سخ؟ متحف ب��طا��

� الصحراء وكنت أ�لمها ق�ـل النـوم وح�ـن
صدري ثالثة أشهر ��

ة.. حفظـت كـل ال�قظة.. أمض�ت ساعات أفحصها �عدسة مك��
� قارب

� رع وأوز���س �� نقش و�ل حفر عليها.. (�ا) تقف ب��
� أي م�ان؟

� النوم� هل رأ�ت هذا المشهد �� المو�� حاملة ع��
ثم �دأ يهدأ، فقال:

. �
- أرجو أن تغفر �� ثور��

قال الرق�ب:
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.. فقط � من �ال�� - �العكس.. أنا أحب أن أرى الناس غاضب��
� تفاص�ل عن عندما �غضب الناس تعرف الحق�قة.. لقد أعطيت��
ة تفوق �ل ما قلته �� من ق�ل.. � الدق�قة األخ��

هذە المصابيح ��
� م�ح:

، وسأل �� نظر مس�� (كور�ك) ��

ددتما هذە المصابيح؟ - ك�ف اس��
� ارت�اك:

قلت ��
دها� - لم �س��

- ك�ف؟ لقد كنتما تقفان تحملقان فيها.

ح أن �سأل الخـدم - هذا ما حدث فعً�... وجدناها�� وأق��
لمعرفة ك�ف جاءت هنا.

� درج
ء وضعوە �� �

استج��نا الخدم واحدا �عد اآلخر عن ��
المخدع، ل�ن لم تكن لدى أحدهم أدنـى فكـرة عمـا نت�لـم عنـه..

� خزانة لها مفتاحـان..
ع� �ل حال وضعنا المصابيح ��

.. � � درج خاص ��
مفتـاح صار م�� واآلخر أخفيته ��

) ومعه عندما انتهت هذە األحداث وصل د. (و�شس��
صندوق فتحه أمامنا فوجدنا �ه موم�اء قط.. �انت هذە ��

� أراد أن �ج��ــها من ق�ل ع� القط (س�لفيو). التج��ة ال��

لقد تم اس��دال هذە الموم�اء الحديثة �الموم�اء الفرعون�ة
ثم جلبنا (س�لفيو)..

�انت المفاجأة �� أن القط لم ي�د أد�� اهتمام �الموم�اء
الجد�دة..
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� لهجة انتصار:
قال الطب�ب ��

- توقعت هذا�
:( �

سألته مس (ت��لو��

- وما معناە؟

ا، ل�ن الرق�ب �ان رأ�ه أن الحادث تافه.. ل�ـن لم نجد تفس��
ما عندە لم ي�ته عند هذا الحد.

� لـي �شكوكه..
� المساء ل�ف��

�� � لقد دق �اب غرف��
) الوصـول لـه �

� م�ان �ستطيع مس (ت��لو��
المصابيح موجودة ��

� أمس..
� الطابق األر��

� أي وقت.. لقد سمع نافذة تفتح ��
��

� � �ل حوادث االعتداء ال��
) �انت موجودة �� �

مـس (ت��لو��
� �ل مرة..

شهدناها من ق�ل.. إنها موجودة دائما ��

كنت أص�� له وأنا أشعر �درجة عال�ة من التوجس
� حبهـا اآلن.. أردت أن أع�ـر

� غارق �� والخوف.. كنت أعرف أن��
� الوقت ذاته كنت أرفضها �قوة.

�� � عن شكو�� ل���

� ع� وج�� ط�لة �انت عينا المف�ش المحنك مسلطت��
الوقت..

�صع��ة قلت له:

- ماذا ت��د قوله؟
قال:

- أر�د القول إن المصابيح لم ��ق ع� اإلطالق.. هنـاك من
�
ل وتم �سل�مها عن ط��ـق نـافذة �� � جاء بها من الفندق إ� الم��
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�.. �
الطابق األر��

ى.. ل�س هذا هو االس�نتاج الذي أخشاە. شعرت براحة ك��

- ومن فعل هذا؟
- ال أستطيع أن أح�م.. ر�ما مس�� (كور�ك) نفسه..

( �
- إذن أنت تعت�� الرجل نصا�ا كذا�ا تعاون مع مس (ت��لو��

ع� تلفيق هذە القصة لس�ب أو آخر؟

- تلك �لمات قاس�ة �ا مس�� (روس).. لـم أ�ـن أحـب أن
� متـأ�ـد مـمـا أقـوله �صدد مس�� ) ل��� �

� مس (ت��لو��
أشـك ��

� الب�ت ��ل ما ف�ـه مـن كـنـوز.
(كور�ك)... ال أحب �قاءە ��

� سأتمكن من مراقبتـه الم��ة الوح�دة لهذا الوضع هو أن��
� و��نك. وط�عا ال دا�� ألن أقول إن الموضع � بي��

☆ ☆ ☆
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الفصل 9
وادي الساحرة

) عـن �
� (كور�ك) كتا�ـا مـن مكت�ـة مس�� (ت��لو��

أعطا��
� ع� فهم ما �حدث هنا،

� قال إنه س�ساعد��
التار�ــــخ الفرعو��

وقد وضع عالمات ع� �عض الصفحات �� ال أضطر لقراءة
ال�تاب �له.. لذا قررت أن أخذە م�� أثناء السهر، ووضعتـه ع�
المنضدة جوار األ�اجورة.. أملت الغطاء �ح�ث �سمح �� برؤ�ة

الغرفة والممرضة الساهرة م��

منذ الصفحة األو� �دا ال�تاب ذا أهم�ة.. فالغالف �قـول
دام عـام 1650.. ال�تا�ة �الهولند�ة وهناك من � أمس��

إنـه طبع ��
� جعل فهم المكتوب

�ة �لمة ل�لمـة �ش�ل حر�� � ترجمه لإلنجل��
� ش�ل الحروف العت�قة، ل�نـى مع ا.. دعك من صع��ة تب�� عس��

� المكتوب.. الوقت �دأت أ��سب القدرة ع� تمي��

� الظالم
� ألتفحص الغرفة الغارقة �� كنت أقـرأ ثم أرفـع عي��

�
والصمت، ثم أعود إلـى صفحات ال�تاب، و�ان لهذا أثرە ��

. � (زغللة) عي��

�ان مؤلف ال�تاب �د� (ن�كوالس فان هيون)، �قول إنه
� استكشاف

� �م� ح�� أنه ذهب إليها وق�� أ��� عمرە �� افت��
� ال�تاب ح�� رحت أرفع

معا�دها وقبورها.. فما إن توغلت ��
� من آن آلخر ألرى إن �انت الممرضة تحركت.. لقد �دأت عي��

. � أشعر �أن هناك شخصا �قر��

�
�� � منطقة تقع ��

واصلت القراءة عن مغامرة المؤلف ��
أسوان:
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�
قا وغ��ا.. كنت أرغب �� - «قرب المساء �لغنا واد�ا �متد ��

� رفضوا ذلك ب��ار ألننا لن نتمكن من عبورە ل�ن الفالح��
� النها�ـة

العبور أ�دا ق�ل الل�ل.. ولم �قدموا س��ا لخوفهم.. ��
فوا أن هذا وادي الساحرة ح�ث ال �مكن أن ي��ت أحـد اع��

. ل�لتـه.. قالوا هذا ولم �عطوا تفاص�ل أ���

� الص�اح ت�ددت مخاوفهم فحكوا أن ساحرا أو ساحرة
��»

� - حسب �المهم – � السن�� � مالي�� �ان �ع�ش هنا منذ مالي��
نا الوادي الحظت أنهم يتعمـدون أن وقد دفن هنا.. و�ذ ع��
.. قالوا إن الس�ب أن ذراع الساحرة ط��لة ومـن الخطر �

�س�قو��
� مجموعة..

أن تكـون آخر واحد ��

� نها�ة الط��ق وجـدت جـدارا صخ��ـا امـتـأل �ـالنقوش
��»

� �انوا عص�ي�ـن جـدا صممت ع� أن أستكشـفـه ل�ـن الفالح��
وخش�ت أن أفقدهم.. �عد عبور الوادي قا�لت ش�خا �دو�ا
�د� (أبو صم) وهـو مـن ال�ـدو الذين ال يؤمنون �الخرافـات مـثـل
.. لذا صممت ع� أن أعود الستكشاف هذا الجدار مع � الم����

رجاله..

«فشلت �ل جهودي ل�سلق الصخرة ألنها ملساء تماما �ما
�ان من المستح�ل غزوهـا مـن أع�؛ لذا قررت أن أتد� �الح�ال

� وجودها..
ة اعتقدت �� فوقها �حثا عن فتحة مق��

«�الفعل وجدت فتحـة تـم سـدها �حجر ك�ــر عل�ـه نـقـوش
وغل�ف�ة.. وقد تمكنت من تحط�مهـا �استعمال ما م�� من ه��
.. ق�� لم �مس، ف�ه ممـر أدوات.. هكذا وجدت نف�� داخل ق��

�قود لغرفة الموم�اء..
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� ورجالن، وتعاونوا ع� رفع غطاء � الشيخ العر�� «لحق ��
التابوت الذي وجدناە.. داخل التابوت �انت موم�اء امرأة
ملفوفة �الشاش وقد قدرت أنها من مرت�ة عال�ة.. فوق صدرها
�انت �د غ�� ملفوفة �األر�طة.. وهو وضع غ��ب غ�� معتـاد..
كـان لون الذراع �العاج واألظفار سل�مة �أن الموم�اء دفنت ل�لة

أمس.. �انت لينة تتحرك..

«األغرب أن تلـك ال�ـد كـانت ذات س�عة أصـابع.. شـعرت
.. � � ظلت هنـا آالف السن�� �قشع��رة إذ ألمس هذە ال�د ال��
ة.. �اقوتة مذهلة وتحت ال�د ـ �أنما تحرسها ـ �انت �اقوتة كب��
� حجمها وألوانها.. األغرب أن الضوء �ان ي��عث منهـا مـن

��
س�عة نجوم.. �أنها محبوسة �داخلها.

«�انت هناك أوع�ة �ان���ة مما تحفظ فيها أحشاء الموم�اء،
وقد رأينا �عضها فأ� الرجال ع� إفراغها ألنهم حسبوا ما فيها
ا آخـر، ل�ن خـاب سعيهم ألنها �انت مليئة �ال��ت الذي � ك��

ە ع� األرض.. سكبوا أ���

� ة، ألن�� � الذعر وقررت أن أفر اآلن من المق�� «فجأة انتاب��
� ق�� مجهول ع�

�� � � الصحراء مع رجال غ��اء، وألن��
كنت ��

ء لو حدث �� �
ارتفاع مائة قدم ح�ث لـن �عرف أحد ع�� أي ��

مكروە..

ة مع الشيخ علـى ح�ـن تأخر الرجـال لس�ب ال «غادرت المق��
ت قدم أحدهم وسقط مـن أدر�ه.. �عد قل�ـل لـحقـوا بنـا فتع��

أع� ومات ع� الفور...

�
ة �عنا�ة ع� أمل أن أرجـع لـهـا �ـومـا مـا �� «أغلقت المق��

� الخارج رح�ت ألول مرة �الشمس الحارقة
ظروف أفضل.. و��
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ج �
د ، وأردت أن أعود ألس�� � �ددت مخاوف وظالم ورط��ة الق�� ال��
� من رجالـه � الذي هلك، ل�ن الشيخ أرسل اثن�� جثة المسك��

للق�ام بهذە المهمة..

نا أن � ل�خ�� � المساء أقمنا معسكرا.. لحق بنا أحد الرجل��
��»

أسد صحراء قد فتك �صاح�ه.. وأنـه دفن القت�ل فـي مكـان ال
تع�ث �ه الض�اع وال بنات آوى.

� الحظت أنـه �عرض ع� رفاقـه شـيئا ينظـرون لـه «ل���
ء هو �د �

ب�عجاب و�ك�ار.. دنوت منهم أ��� فعرفت أن هذا ال��
� وجدنـاهـا.. لقـد وجـدهـا فـوق جثة صاح�ه الذي الموم�اء ال��
سقط مـن فـوق المرتفع.. ال�د أن القت�ل �قها خلسة وأنـا
مشغول مع الشيخ.. من المؤكد أنها لم تجلب له الحظ

الحسن..

� مؤرقا أخ�� الغـدر.. فهؤالء القوم �مكن أن «قض�ت ل�ل��
� أ�ة لحظة.. خ�أت ال�اقوتـة فـي �ـدي

� تحت رحمتهم ��
�ضعو��

� النعاس.. � النها�ة غلب��
�� أتمكن من النوم.. و��

.. �ان «صحوت ع� شمس الص�اح فجلست ونظرت حو��
المعسكر خال�ا والنار قد خمدت.. لم �عد من أحد حو�� إال
.. �ان راقدا ع� ظهرە ميتـا وجـهـه شـ�ـه أسـود � ذلك الشيخ العر��

� السماء..
وعيناە تحدقان ��

«من الج�� أنه خنق ألن هناك عالمات أصابع حمـر ع�
عنقه.. �التحد�د س�عة أصـا�ـع.. مـن الواضح أن السحر

� هذە الصحراء المفتوحة
واللعنـات موجودة ح�� ��
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«سقطت ال�اقوتة مـن �ـدى التـي أط�قت عليها ط�لة الل�ل،
فوق فم الجثة.. هنا خرجت دفقة دم من فم الرجـل حـتـى �ـدا أن
� �دە خنجرا فعرفت أنـه كـان

ال�اقوتة ستضيع.. ووجدت ��
� معجزة ما. � أثناء نو�� لوال أن أنقذت�� موش�ا ع� الفتك ��

«استعدت ال�اقوتة ملوثة �الدم وفررت من هذا المكـان
� الصحراء ح�� وجدت �عون هللا

الره�ب، ومش�ت وحدي ��
حت لديهم.. .. وقد اس�� قافلـة مـن األعراب تعسكر جوار ب��

«ال أعرف ما صار �صدد �د الموم�اء وال من أخذوها.. ال�ـد
أن قب�لة صحراو�ة ما �ستعملها كتع��ذة للقوة.

«ف�ما �عد فحصت ال�اقوتـة وحـاولت فهـم مـا نقـش عليها..
وقد �ان ما رسم عليها هو...»

� أشعر أ�ـثـر مـن � القراءة، ل�ن التوتر جعل��
كنت منهم�ا ��

مرة برؤ�ة ظل كب�� �أنه ل�د فوق الصفحات.. ثم عرفت أنه ظل
� هذا، فلو لم أ�ن

الغطاء المح�ط �المصـ�اح.. ل�ن ال عجب ��
� وصفها (فان ه��ن) موجودة م�� اآلن مخطئا فإن ذات ال�د ال��

� ذات الحجرة..
��

تأ�دت من أن الممرضة مت�قظة، فمما ي��ــــح النفس أن
تعرف أن هناك شخصا ح�ا �ق��ك أثناء قراءة هذە القصص.

فجأة رأ�ت �دا حق�ق�ـة فـوق صفحات ال�تـاب.. هذە المـرة
� هـذا.. �ـد أعرفهـا وأحب�تهـا.. نعم.. لقد أحب�ت �د مس

ال شك ��
�
) حقا، و�انت اآلن تقـف جواري.. أغلقت ال�تاب �� �

(ت��لو��
عجلة، فقالت:
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� غيب��ة أنـت
.. حس�تك قد رحت �� �

- جئت �� أ�دأ سهر��
اآلخر..

قلت وأنا أداري ال�تاب:

- ال مش�لة.. هذا كتاب استعرته من مكت�ة أب�ك وسوف
ء �ما هو.. �

� أن �ظل �ل ��
أع�دە.. أعرف رغبته ��

� �� أخ�� ال�تاب
وطل�ت منها اإلذن وهرعت لحجر��

هناك..

ذه�ـت الممرضـة لتخلـد للنـوم فجلسـت وحـدى مـع مـس
� وجـودهـا.. وهذە المـرة

).. لم أ�ـن �حـاجـة إ� كتـاب �� �
(ت��لو��

لـم نت�لـم قـط عن الموم�اوات وال ال�ـدو وال ال�ـهـوف.. أعرف
�قينا أن �دها ل�ست ذات س�عة أصابع والس�ب أنها �ستقر اآلن

� �دي..
��

☆ ☆ ☆

) إنه ذاهب إ� (إ�سو�ش) � الص�اح قال د. (و�شس��
��

� القطار وهو ذاهب إ� هناك.
وطلب م�� ال�تاب ل�طالعه ��

� أي م�ان.. أنـا
� لم أجدە �� ە ل��� � ألح�� صعدت لغرف��

ة هناك.. هذا غ��ب.. � تركته ع� المنضدة الصغ�� مـتـأ�د من أن��
لم �كن منظر ال�تاب ل�جذب ان��اە أي خـادم ل�قته.. هكذا

عدت ألخ�� اآلخ��ن �اختفائه.
قال مس�� (كور�ك) عندما عرف القصة:

� ال�تاب ما يث�� االهتمام
- ع� �ل حال ال تقلق.. ال يوجد ��

�عد هذا، ولمـدة قرن�ـن لـم �حـل أحـد لغز هذە ال�اقوتة.. ل�ن
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� حفزت ال�تاب �ل�� علينـا أسئلة مهمـة، وهذە األسئلة �� ال��
) وأنا ع� محاولة حلهـا.. والتقينـا عنـد هذە �

أمثال (ت��لو��
�
ق�ة، أما أنا فأفضل منه �� � اللغات ال��

النقطة، فهو حجة ��
�
ا �� دام و�ذلت جهدا كب�� لغات الشمال.. ذه�ت إ� أمس��
�
ال�حث عن أ�ة كنوز تركها ذلك المستكشف الهولندي.. ��

متجـر قد�ـم وجدت تلك ال�اقوتة ذات النجوم الس�عة وعليها
� عالمـه الناعس

وغل�ف�ة.. لم �كن صاحب المتجر �� نقوش ه��
، � ء عن أهم�ة هذە التحفة إال أنها حجر ثم�� �

�عرف أي ��
) الذي تعرف �

ى للمس�� (ت��لو�� � أش�� � مليئة ألن�� و�انت جيو��
�التـأ��د كـم هـو ثرى.. هكذا ابتعت ال�اقوتة وعدت إ� لندن
وقل�ـي مفعـم �الحمـاس وال�ور.. وضعنا الجوهـرة فـي خزانـة
) وانطلقنا �ستكشف �عد ما تأ�دنا من صدق �

مسـ�� (ت��لو��
� ال�تاب..

القصة ��
☆ ☆ ☆
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الفصـل 10
ق�ـر مل�ـة

) قد انتهت وصارت م� � � هذا الوقت �انـت ثـورة (عرا��
��

.. هكـذا سـافرنا إلـى هناك، ولم � م�انـا مأمونا للمساف��ن اإلنجل��
) ممن �خافون ح�� �دأت أعت�� نف�� ج�انا �

�كن مس�� (ت��لو��
�المقارنة �ه..

وجد مجموعة من األعراب؛ منهم واحـد عرفنا أن بوسعنا أن
..(3) � نثق �ه.. أو ع� األقل �شك ف�ه �قدر أقل من ال�اق��

، و�ن � �طاني�� وحصلنا ع� موافقة السلطات الموال�ة لل��
� الصحراء..

احتجنا لل�ث�� من الرشوة.. ثم �دأنا رحلتنا ��

� أسـوان إ� أن وجدنـا واد�ا �ش�ه هذا الذي
�دأنا ال�حث ��

وصفه (فان هيون).. وجدنا ذلك الجرف الصخري، ل�ـن األ�ار
ت (فان ه��ن) لم تعد مستغلقة علينا اليوم.. استطعنا � ح�� ال��
� قرنا.. كهنة معادون لو قراءة مـا كت�ـه كهنـة طي�ـة منذ خمس��

�ان �� أن أقول هذا.. فقد �انت ال�لمات تقول:

� اآللهـة مـن دون دعـاء.. فقـد أهـانهم الذي ال اسم
«هاهنـا تـأ��

لـه ولسوف �ظل وح�دا لأل�د.. ال تدن و�ال صعقك انتقامهم..»

لم �عد أحد �قدر ع� قراءة المكتوب، ل�ن صدى التهد�ـد
ظـل ح�ا ع�� القرون، فلم �ج� واحد من األه�� ع� الدنو من
� معنا، فهـم .. ولم نج� ع� ترجمة المكتـوب للقادم�� هذا الق��
� �حذرنا ال�هنة منها، فهم و�ن �انوا ال يؤمنون بتلك اآللهة ال��
.. ومن السهل أن يتخلوا عن و التط�� مؤمنون �الخرافات كث��

المهمة و�فرون..
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صنعنا درجات من الخشب تعت� الصخرة، وصعدنا إ�
� �سد ال�هف موضوعة �ش�ل أخرق ح�ث وجدنا الصخرة ال��
.. اضطررنا لدفعها للداخل �� نتمكن و�ن أ�قاها وزنها ح�ث ��

من الدخول..

) ومعنـا مصابيح عدة �
هكذا نزلت الق�ـر أنـا ومس�� (ت��لو��

رحنا ن�بتها ونحن نتوغل.. �ان هذا من أجمـل مـا رأته أعي�نـا من
� ح�اة سا�نه و�أوامرە.

قبور.. ال�د أنه أعد ��

� نطلق عليها اسم (ال�الطة التذ�ار�ـة) وع� القطعة ال��
وغل�ف�ة تقول: وجدنا نقوشا �اله��

ا.. مل�ة م� وابنة (أن��ف) ملك الشمال والجنوب.. - ت��

ثم راحت ال�تا�ة تح� قصة مل�ها.. �ان تاجا الشمال
ء غ�� �

� ق�� مل�ة م��ة وهذا ��
�� ( والجنـوب (اله�جت والد��

� م� القد�مة أن هذا التاج �ل�سه
معتـاد.. �ان هناك عرف ��

ملك فقط..

لك أن تتصور ذهولنا وسط �ل هذە العظمة.. خاصة أننا
� ندرك ��� � نرى هذە األش�اء، ل�ننا أول ��� ��� لسنا أول ���

معناها منذ خمسة آالف سنة..
ة منقوشا �كثافة و�ل النقوش �لون أخ�� �ان سقف المق��

مزرق، وقد نزل (ت��لونـي) أوال.. �الداخل وجدنـا تابوتـا مـن حجر
).. �ما وصفـه �

� غرفة مس�� (ت��لو��
أصفر هو الذي رأيتـه أنـت ��

(فان ه��ن) �الض�ط.. �الطبع �ان المشهد أقل إثارة مما وجدە
.. (فان ه��ن) ل�ن �ان هناك مشهد أثار رعبنا ولم يرە هذا األخ��
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� نها�ة ذراع المل�ة - ح�ث ب�� الساعد - �ان هناك دم
ف��

جاف��

�أنها نزفت ح�� الموت� وقد سال الدم وأغرق اللفافات �أنه
الصدأ..

�
هنا �ان الدل�ل ع� صدق الراوي.. �التا�� لم أعد أشك ��

� قصته.. مثل األصابع الس�عة ع� حنجرة الشيخ..
�ا��

.. � اآلن لن أثقل عل�ك بتفـاص�ل ال تـهـم سـوى األ�اد�مي��
ا) �� الحاد�ـة سأح�� لك ما يهمك فقط.. �انت المل�ة (ت��
� القرن التاسع � ساللة ملـوك من طي�ـة تواجـدت ب��

ة �� ع��
�ن ق�ـل الم�الد.. �انت االبنـة �ن والخامس والع�� والع��
� صغرها فأغرى هذا

الوح�دة ألبيها (أن��ف).. مات أبوها ��
ال�هنة �أن ينفذوا مؤامرتهم لالس��الء ع� الحكـم.. ل�ن الملك
�ان قد تحسب لهذا؛ لذا ضمن الب�ته والء الج�ش، وعلمها علـم
� النصوص وأح�ـت ال�ـهـان وسحرهم، �ح�ث �شأت الفتاة ب��
� ا من النقوش ال�� الفنون.. من المدهش أن تعرف أن جزءا كب��

رأيناها صنعتها بنفسها..

لقد درست السحر األسود وصـار بوسعها أن �س�طر علـى
العقـل وقدرات اإلرادة والنـوم وال�قظـة.. وقـد جعلـت ال�هنـة
لونها الق�� لمدة شهر، ثم عادت �عد هذا � � تابوت و���

�ضعونها ��
لت��ت أنها أقوى من الموت.

ة توجـد رسـوم تمثل كوك�ـة نـجـوم � �ل جزء من المق��
��

المحراث. ي�دو أنها �ش�ل ما �انت ت��ط نفسها بهذە ال�وك�ة..
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ء خط�� لـو كنـت �
�ان ال�هنة ينوون محو اسمها، وهذا ��

م��ا قد�ما ألنه �حرمك نهائ�ا من العالم اآلخر.. و�انت ��
� أرض

تعرف هذا؛ لذا قررت أن ت�عث ثان�ة �عد زمن �ع�د ��
.. تحـت كوك�ة النجـوم التـي ح�مـت م�الدهـا.. شمال�ة أ���
ك �دها غ�� ملفوفة وفيها الجوهرة، �ح�ث حرصت ع� أن ت��
�مكنها الحركة لو شعرت بهواء طلق.. �ما فهمنا فإنها قررت أن
تتحول إ� ش�ل نج�� وتتجمع جزءا �جزء ح�� تص�� �� من

جد�د.

� التابوت �ان صندوق حجري ذو س�عة
عند قدميها ��

..( �
� غرفة مس�� (ت��لو��

جوانب هو الذي رأيته ��

� وادي الساحرة أ�اما ح�� �سخنـا كـل مـا وجدناە
لقد ظللنا ��

ع� الجدران.. وعندما رحلنا أخذنا عدة أش�اء من ب�نها تـابوت
الموم�اء ذاته.. �انت عمل�ة النقـل صع�ة، و�ان الخطر دائما

� لنا. � الل�ل من العصا�ات وهؤالء ال�دو المرافق��
خاصة ��

� الل�ل داهمتنا عاصفة سموم من تلك العواصف العن�فة
��

� الصحراء.. هرب ال�عـض ب�نمـا حاولنـا أن
� تهاجم الناس �� ال��

نتماسك ونصمد.

� الص�اح جمعنا حاج�اتنا.. وجدنا التابوت الذي �انت ف�ـه
��

الموم�اء ل�ن لم نجدها.. �حثنا.. حفرنا الرمـال �ـال جدوى..
: �

� أذ��
) وهمس �� �

� الل�ل نهض (ت��لو��
ل�ن ��

ة� ال �سأل عن الس�ب ح�� ال �س�ب - سنعود إ� المق��
الشكوك.. فقط نفذ ما أقول.

ثم همس:
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- سنجد الموم�اء هناك� تأ�د من هذا.

هكذا قررنا العودة ولم يرق هذا للعرب وحدثت احت�ا�ات
) أننـا مرغمـان علـى العـودة �

ة.. مـن ثـم وجـدت ومس�� (ت��لو�� كث��
� المعسكر ثالثة

وحدنا إ� الوادي و�ن وعد الشيخ �أن ي�تظرنا ��
أ�ام..

ة أثناء غ�ابنا، فقـد كـان �دا واضحا أن هناك من دخل المق��
الح�ل يتد� داخل الق�� من الفتحة العل��ة� ت�ادلنا النظرات ولم

نت�لم..

ة.. هنـا خـطـر �� أن هذە مص�دة مح�مـة لو أن نزلنا إ� المق��
، و�انت الفكـرة مرع�ة ل�ن � أحدهم قطع الح�ل لدفننا هنا حي��

ء قد تأخر.. �
وقت عمل ��

دخلنا قاعة الدفن، و�انت خاو�ة موحشة �س�ب غ�اب
� التابوت العظ�م.. ما جعلها موحشة أ��� هو موم�اء المل�ة ال��

وجدناها ملقاة ع� األرض� وجوار األشالء �ان ثالثة من العرب
الذين تركونا.. �انوا مو�� اسودت وجوههم وتلطخـت ث�ـا�ـهم
�الدم الـذي نـزف من أفواههم وأنوفهم.. وع� حلق �ل منهم أثر

�ـد ذات س�عة أصابع.

�خنا وتماسكنا.. ألن ما هو أ��� شناعة �ان تلك ال�د التـي
استقرت ع� صدر الموم�اء.. �ـد لـهـا لـون العاج ولها س�عة

أصابع�
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الفصـل 11
�ات النهوض من السُّ

� نقل الموم�اء..
لما استعدنا روعنـا لـم نض�ـع أي وقت ��

ة وعدنا إ� معسكرنا ح�ـث كـان ي�تظرنـا نقلناهـا خـارج المق��
� علـى الرح�ـل. سـألنا مرافقونا.. لدهش�نا وجدناهم موشك��
� االتفاق وأن ثالثة أ�ام قد

الشيخ فقال إنه أن� المطلوب منه ��
� تركنا..

ر رغبته �� مرت.. حس�ته �اذ�ا ي��

�
ة الثـا�� وصلنا القاهرة وهناك تذكرنا أن تار�ــــخ دخولنـا المق��

. لقد مرت � �ان 3 أ�ت��ر 1884.. لن أ�� التار�ــــخ لس�ب مع��
� الموم�اء وأشالء

ة ثالثة أ�ام �املة ونحن نحدق �� � المق��
علينا ��

اللصوص�

من القاهرة قصدنا اإلسكندر�ة ح�ث �ان علينا أن نركب
سفينة إ� مارس�ل�ا.. ومـن هنـاك �القطـار إ� لنـدن.. ل�ـن كـانت
) مـاتت و�� �

نا أن مس (ت��لو�� � اإلسكندر�ة برق�ة تخ��
ت�تظرنا ��

تضع طفلة.. �� (مارج��ت)..

) ل��ع إلـى الوطـن، �
هكذا انفصل ع�� مس�� (ت��لو��

ولحقت أنا �ه حامال المتاع والموم�اء.. لقد شاب شعر الرجل،
ق�ة لم أرە �ضحك مرة واحدة.. ومنذ تل�� ال��

� الحب �انت عالقته �اب�ته (مارج��ت) مرك�ة تجمع ب��
الذي ي�لغ درجة الع�ادة، والشعور �أنهـا سـ�ب موت أمها..

� لحظة معينة هو:
� الذي أخفاە ل�نه أعلن عنه ��

ء الثا�� �
ال��

ا)� - إنها ال �ش�ه أمها.. �ش�ه صور تلك المل�ة (ت��
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�� �ع�دا، ولم أرها مرة أخـرى قـط ح�� ثم أرسل الطفلة لت��
هذا اليوم الذي جئت ف�ه للب�ت.

� دراسة ما
� العمل، وقد ق�� وقته ��

قرر أن �غرق همومه ��
� ت�س�قه..

حصل عل�ه و��

) تقول إن � ال�اقوتـة لـن �
�انت خالصة دراسات (ت��لو��

� وضع خاص وسـط مـا �مـاثل نـجـوم
يتضح إال عندما توضع ��

كوك�ة المحراث.. أي أنه �جب أن تح�ط بهـا سـ�عة مصـادر
ضوئ�ة تعمل عمل النجوم.. وقد ج��نا هذا �عدة مصابيح �ـال
� أن هناك نوعا من المصابيح

�� ( �
جدوى، من ثم فكر (ت��لو��

ا) تقوم بهذە المهمة �الذات.. اصطنعتها المل�ة (ت��

ة من جد�د �حثا عن تلـك هكذا عدت إ� مصـر و�� المق��
المصابيح الغامضة، و�ان هناك �داب خفـى لـم نفطـن لـه فـي
� وجدت جثة لص حاول فتحه ومات رحت المرة األو�، ل���

� النها�ة وجدت المصابيح عند تاجر عاد�ات..
أنقب أعواما، و��

اء أش�اء �لها تحمل شعار الرب (هاتور)، وقد اضطررت ل��
ة من ذلك التاجر ألخ�� اهتما�� الخاص بهذە األش�اء، كث��
وعدت بها ملهوفا إ� لندن �عد غ�اب ثالثة أعوام عن الوطن

ألجد الوضع �ما تراە..
قال مس�� (كور�ك) وهو ين� قصته:

- أنت اآلن تعرف ما أعرفه عن القصة، ولك أن تحدد القـدر
..( �

الذي �مكن أن تعرفه مس (ت��لو��
) �قول: �

هنا سمعنا صوت مس (ت��لو��
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� له؟ - عم تت�لمان؟ وما هو ذلك ال� الذي تناقشان معرف��
☆ ☆ ☆

عجزت عن ال�الم فقالت:
.. � ء ق�ل أن �ش�� أ�� �

- ال تتعب نفسك.. ال أود سماع أي ��

ثم أعلنت أنها ستخ�ج إ� الحد�قة قل�ً� �� ت�تعش مـن جـو
الب�ت المسموم.

� غرفة الم��ض وقد ان�فت الممرضة من
جلست وحدي ��

أجل �عض شأنها، ورحت أتأمل فـي كـل مـا فـات ومـا قـالـه لـي
مس�� (كور�ك).

هنا سمعت صوتا غ���ا.. صوتا ال معنـى لـه ل�ـنـه �ـدا �لـحـن
.. �

� أذ��
عذب ��

لقد �ان الرجل الم��ض يت�لم�

- من أنت؟ ماذا تعمل هنا؟

لم يتخ�ل أحدنـا أن �فيق الرجل و�س�طر ع� حواسه بهذە
السهولة�

 

رددت �ط��قة ش�ه آل�ة:
- اس�� (روس).. وأنا م�لف �العنا�ة �ك..

؟ � ؟ لماذا تع�� �� � - تع�� ��
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ثم استقرت عيناە ع� الضمـادة ع� معصمه فالتمعتا.. ثم
صار أقل عدوان�ة، وقال:

- هل أنت طب�ب؟
� هدوء:

قلت ��
- ال..

واب�سمت.. هنا سأل وقد استعاد دكتاتور�ته:

- لست طب��ا؟ إذن ما الذي تفعله هنا؟

� هنا.. لقد طلب�نـي اب�تك - أنا محام ل�ن ل�ست هذە صف��
� � صد�قـا وطل�ت م�� ت�� تلت.. �عد هذا اعت��

ُ
عندما حس�تك قد ق

العنا�ة �ك..

لـم �كـن �ـالرجل كث�� ال�الم، وقد أدركـت أنـه ق�ـل وجودي
��عة.. ر�ما �انت لد�ه أس�ا�ه.

- هل حس�تم ذلك أمس؟
- �ل منذ أر�عة أ�ام..�

: �دا عل�ه الذهول، ثم قال ��

- أغلق ال�اب.. ال أر�د أن أقا�ل أحدا أو أ�لم أحدا ق�ل أن
أعرف منك �التفص�ل ما حدث..

� هذا
اتجهـت لغلق ال�اب وأنـا أشعر �الراحة.. �ل واحد ��

. �
� �ش�ل اس�ثنا�� الب�ت �عامل��

- هلم..
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� ، و�الطبع لم أحك ش�ئا عن ح�� � هكذا رحت أح� له قص��
) ال (مارج��ت) اآلن، وال �

� صار اسمها مس (ت��لو�� الب�ته ال��
قصة (كور�ك) التـي لـم أقـل عنـهـا سـوى إن الرجل أضـاع �عض
� الب�ت.. �ل هذا وهـو يرمقنـي بنظراته

المصابيح ووجدها ��
� �انوا

الفاحصـة للروح ط�لة الوقت.. وتذكرت أن أصدقا��
� أواجه � �القوة.. �جب أال أضعف أمام هذا الرجل.. إن�� �صفون��

اآلن لحظة صع�ة �حق....
� النها�ة قال �� �اب�سامة مطمئنة:

��

- (مال�ولم روس).. سمعت عنك ال�ث�� كجنتلمـان شجاع
� لها صديق.. � أن ابن��

�ف.. ���� و��

� هنـا تـواثـب قل�ـي، فقد ر�حت أول خطـوة فـي الفـوز �ـأ��
(مارج��ت)..

وفهمت من ال�الم أنه � لمعرفة أن اب�ته �انت خائفة
جزعـة عل�ه.. لقد �ان �حب أمها حقا، وح�ه لها هو حب البنة

زوجتـه أ��� مما هو حب الب�ته..

� قل�ـي.. للحظات
�دأ جو من (الحموة) يولد و��عث األمل ��

� أن � كزوج اب�ته فعً�.. وعندما طلب م�� شعرت �أنه ��لم��
أستد�� له (كور�ك) حاال وأال أ�لغ اب�ته ع� الفور ح�� ال

: � � صوته ينادي�� تصدم، هرعت إ� ال�اب.. هنا استوقف��
- مس�� (روس).

) الرسم�ة �عد توقفت وقد تضا�قت ألنه عاد لص�غة (مس��
: � (مال�ولم) عدة مرات.. عدت له فقال ��

ما نادا��
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� أنك - أفهم من �ل هذا الحماس الذي تتحدث �ه عن ابن��
� وقت ق��ب؟

�� � تنوي طلب �دها م��

.. ط�عا �عـد فتـرة مناس�ة � - �القطـع� �انت هذە ني��
ة أ��� ممـا كنـت أحلم ة األخ�� � الف��

�ت منها �� مة.. لقد اق�� مح��
� ـ من ناح�ة اب�تك ع� األقل ما زلت � أن��

�� � أؤكد لك ��� �ه ل���
ء بهذا الصدد.. إن الظروف �

� أي ��
مجرد صديق، ولم أفاتحها ��

لم تكن �سمح ع� �ل حال..

- إذن أطلـب منـك أال تفتـح المـوضـ�ع معها، ألن الوقت ضيق
� مواضيع أخرى.

وأنا �حاجة إ� التفك�� ��
- أعدك بهذا �ا س�دي.

.. راح ) قد شـ�� �
ت (كور�ك) �أن مس�� (ت��لو�� خرجت وأخ��

يرقص �المجنون.. أما (مارج��ت) فجلست ع� أقرب مقعـد
� ع� الفـور: .. أخ�ـرت الـرق�ـب (دو) فسأل�� وراحت ت���

- ما �� قصته عن االعتداء األول عل�ه؟ لقـد كـان فـي غيب��ة
.. �

عندما وقع االعتداء الثا��

ء عن االعتداء األول.. لم أسأل األب �
كنت قد �س�ت �ل ��

عنه، ل�ن الغ��زة المهن�ة لدى الرجل �انت ق��ة فعً�.. وكـان
رأ�ه إن فرحة عودة الرجل للو�� سوف ت�س�نا جم�عا ال�حث

� لما حدث.
عن تفس�� منط��

نادى األب (مارج��ت) فهرعت إ� حجرته غ�� مصدقة..

� ذرا�� أبيها، ثم انغلق �ان آخر ما رأيته هو منظرهـا ب��
ال�اب عليهما..
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☆ ☆ ☆
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الفصـل 12
الوحمـة

� � الق���� � خواطري �صدد هذين المخلوق��
كنت غارقا ��

اللذين لم �جدا الفرصة قط ليتقار�ا.. كـان كـل منهما �حاجة إ�
� مسـ��

أن �شـعر �اهتمـام اآلخـر، عندمـا انفتـح ال�ـاب ونـادا��
) �لهجة آمرة: �

(ت��لو��

- تعال �ا مس�� (بروس)

نهضت متوجسا من هذە اللهجة الرسم�ة، فأغلق ال�اب
� وقال الب�ته:

خل��

- هذا الرجل عرف ال�ث�� جدا عن الموض�ع فلم �عد أمامنـا
إال أن نتوقف هنا ونطلب منه أن يرحل، أو أن ت��ه ساعدك..

.. هنا � تردد كشفت (مارج��ت) عن ساعدها وق��ته م��
��

أجفلت مما رأ�ت.. فع� معصمها �ان خط أحمر متع�ج تتد�
منه نقط حمر �أنها قطرات دم�

الغ��ب أنها �دت فخورا برغم ما ج�لت عل�ه من نكران
.. � عي�يها والمسلطة ع� رو��

الذات.. برغم النار المتقدة ��
�اء مل�ة من عصور غابرة ولدت �� �اء.. ك�� كـانت تف�ض ك��

تكون األو� واألعظم..
� أبوها: سأل��

- ماذا تراە؟
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لم أرد ��لمـات.. فقـط أمسكت ب�د (مـارج��ت) ولثمـت
معصمها.. لمحت شبح اب�سامة ع� شفتيها �أنها تحلم.

قال األب:

� نظرة ع� تلك
- اآلن هـات �� مفتـاح الخـزانـة �� أل��

المصابيح..
) ألجلب له المفاتيح. � هكذا هرعت إ� (شا��ي ل��

) ومس�� (كور�ك) وكـان عشاء تناولنا العشاء مع د. (و�شس��
مرحا �طب�عة الحال.. و�عدە قال �� األب:

� ب�تك.. فـأنـا �ـحـاجـة للـهـدوء
� ل�لتـك ��

- أرى أن تم��
ك �الم��د.. .. غدا أخ�� � والحد�ث مع ابن��

ك الب�ت �عد تلك األ�ام ل��� فهمت كنت أشعر �ضيق ل��
متها. إرادته واح��

� أي وقت ت��د.. لو أردت تناول اإلفطار معنا
- تعال م�كرا ��

فلتأت..

� والقلق
ولم أنم تلك الل�لة.. السعادة علـى جـانب من فرا��

ع� الجانب اآلخر.. وجاء الفجر م�عا مندفعا.. فهرعت إ�
دار (مارج��ت) ألتناول اإلفطار مع األ�ة.

قال األب لما ف�غ من اإلفطار:

ة أعتقد أنها � إجراء تج��ة علم�ة خط��
- أنـا راغب ��

� لست طل�ـق الـ�ـد �ة، ل��� ستض�ف ال�ث�� لفهمنا لل�ون ولل���
.. أشعر أن هناك خطرا ال �أس �ه عليها.. � � وجود ابن��

��
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نهضت (مارج��ت) واحتض�ت أ�اها، وقالت:

.. إن أ�� لم تطلب منك ال�قـاء جـوارها حينما قمـت � - أ��
� حرب.. لقد

بتلك الرحلة الخطرة لم�، خاصة وال�الد �انت ��
تركتك تذهب �ما أردت برغم خوفها عل�ك.. والدل�ل هو هذا.

ومدت معصمها �� نرى ذلك الخط الش��ه �الند�ة، وقالت:

- ابنة أمها ستفعل ما �انت أمها ستفعل.. معا سوف نجتاز
هذا الخطر أو معا سوف نفشل.

، وقد نهضـت شعرت �أنها مل�ـة أ��� من أي وقت م��
وأمسكت ب�دها، وقلت:

� هذا
).. أنـا واب�تك شخص واحـد �� �

- مس�� (ت��لو��
الموض�ع..

).. �ـدا مـن �عد قل�ل جاء مس�� (كور�ك) ود. (و�شس��
مالمحهما أنهما مق�ـالن ع� أمر خط�� �حـق.. واجتمعنـا فـي

) الذي نظر للطب�ب، وقال: �
غرفة المكتب حول مس�� (ت��لو��

- أنت اآلن تعرف من مس�� (كور�ك) قدر ما نعرف، فهل
أنت مستعد لخوض هذە التج��ة؟

قال الطب�ب:

- أنا مهتم �شدة بهذە القصة الغامضـة.. وأنـا رجـل علـم مهتـم
� وح�ـد �ـال أ�ة.. �مكنـك االعتماد �ـالظواهر الغ���ة، �ما أن��

. ّ ع��
:( �

قال مس�� (ت��لو��
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� نحن �صددها �� معرفة ما إذا �ان هناك - التج��ة ال��
� السحر القد�م.. ال توجد ظروف أفضل من

ء من الصواب �� �
��

� هذا..
هذە لالخت�ار.. عن نف�� أنا مؤمن �أن هناك حق�قة ��

ء ل�ست التـوراة كتا�ا خراف�ا، و�� تتحـدث عـن أن �
�عد �ل ��

� ك�د السماء �أمر رجـل، وأن حمـارا ت�لـم.
الشمس توقفت ��

ا) ظلت مجهولة �ال�س�ة ل�ـل مـن كـتـب عـن هذە المل�ة (ت��
، ل�نها �انت ساحرة.. وما دامت ساحرة فإن �

التار�ــــخ الفرعو��
� ش�طانها؟

لها ش�طانا Familiar �التأ��د.. فهل فكر أحد�م ��
هنا هتف الطب�ب:

- القط� موم�اء القط�
)، وقال: �

اب�سم مس�� (ت��لو��

ء يؤكد أن ش�طانهـا كـان القط الذي تم �
- نعـم.. �ل ��

� ذات التابوت معها..
ها �ل �� � ق��

تحن�طه ودفنه معها.. ل�س ��
.. هو ذات القط الذي مزق معص��

هتفت (مارج��ت):
� بريء.. حمدا �� - إذن (س�لفيو) المسك��

- واضح أن هذە المرأة �انت تتمتع �حدس خارق للعادة..
ال�د أنها نظرت إ� الشمال وفت�تها نجوم كوك�ة المحراث
تها � اعت�� الس�عة.. هكذا ولدت جوهرة النجوم الس�عة ال��
� ح�اتها وال

طلسم ح�اتها.. رقم س�عة �ان الرقم السحري ��
� قدمها.. لقد ولدت مع

� �دها وس�عة ��
غـرو.. س�عة أصابع ��

� الشهر السابع من السنة، و�انت ر�تها ��
ف�ضان الن�ـل ��
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� جمعت المكر والح�مة.. لو ط�قنا التق��م (هـاتور) ال��
الم�الدي فالشهر السابع ي�دأ عندما �كون نصل المحراث فـوق
طي�ـة.. تذكروا أن الفراعنة �لغوا م�لغا �فوق علمنـا فـي علـوم
� مع�د ال�رنك.. هنا

عـدة، ومنها الفلـك والصوت�ات المذهلة ��
� قدميهـا والـذي له ة ب�� � المق��

نفحص الصندوق الذي وجدناە ��
ك سـقط �ـوم � س�عة جوانب، والذي أعتقـد أنـه صـنـع مـن نـ��
مولدهـا.. هـذا الصندوق غ�� قا�ل للفتح ألنه مغلق من الداخل،
.. فك�ف انغلق؟ وماذا �ح��ه؟ أعتقـد أنـه �حـوى أ�ارا عظ��
ر�ما �� أ�ار عرفها الفراعنة وتُمتُّ �صلة لس�طرتهم ع�
األعشاب.. ر�ما عرفوا وصفات سح��ة ال نعرفها، ولها قدرة
� نمت ثالثة أ�ام �املة ومن ق�ل سح��ة ع� التن��م.. تذكروا أن��

ة دون أن �شعر.. � المق��
مرت علينا ثالثة أ�ام ��

ء لعودتها للح�اة.. وع� عكس �
�انت المل�ة تعد �ل ��

� أن تعود �لحمها ودمها..
العق�دة الدي��ة وقتها، �انت تأمل ��

وهـو مـا أثار غ�ظ ال�هنة.. الحظوا أن أوعيتها ال�ان���ة خال�ة..
�ع قط، ومخها لم يتم تف��غه �ما �� أعتقد أن أحشاءها لم ت��

العادة..

ة خال�ا مع أن العادة لماذا تركت الممـر الـذي �قـود للمق��
جرت ع� أن يتم ملؤە �ـالح�؟ ألنهـا كـانت تـأمل أن تغادر
� صورة امرأة جد�دة وأرادت أن �كون الط��ق مفتوحا..

الق�� ��
� وصفها (فان ه��ن) لتتمكن لنفس الس�ب وضعت السلسلة ال��

ة إ� أع� الجرف الصخري.. من �سلق المق��

☆ ☆ ☆
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الفصل 13
ا) غرض المل�ة (ت��

� - اآلن ماذا عن الجوهرة؟ هناك �لمات معينة عند الم����
ق�ل إنها �لمات ��ة أو (ح��او)، قادرة ع� استدعاء أر�اب
العالم السف�� والعلـوي.. إن جوهرة النجوم الس�عة منقوشـة
� وعليهـا تلـك (الح�كـاو).. ول�ـن � موضـع��

وغل�ف�ة �� �اله��
وا �أنفس�م.. انتظروا ل��

� صغ�� ، ثم عاد �صندوق ذه�� � وغاب لمدة دق�قة أو اث�ت��
ع� وسادة من ساتان أب�ض �انت �اقوتة عظ�مة الحجـم وقـد
تمت ص�اغتها ع� ش�ل جعران.. و�انت س�عة نجـوم تلتمـع
وسط اللون األحمر المبهر.. �الفعل لها ش�ل المحراث.. هنـاك
تع��ذتان.. واحدة تقول (الحب) و�� �ستعمل الستدعاء أر�اب
) و�ستعمل الستدعاء أر�ـاب الـعـالم العالم العلـوى، و(الص��

. السف��

( �
قال مس�� (ت��لو��

� تابوتها ت�تظر متذرعة
- إذن �� ظلت �ل هذە القرون ��

، منتظرة (الحب) ) الذي �ستد� أر�اب العالم السف�� (�الص��
.. � ألجرأ اس�نتاج ��

الذي �ستد� أر�اب العالم العلوي.. هنا نأ��
هذە الهجمـة علـّي كـان الغرض منهـا فتـح الخزانة و�خـراج جوهرة
.. إن حضورها النج�� كروح أو � النجوم الس�عة للعالم الخار��
(�ا) ال �قدر ع� إخراج الجوهرة من الداخـل ألن الجوهـرة ذات
وجـود مـادي قـوى.. هكذا استعملت المل�ـة حضورها النج��

وقوة ش�طانها - موم�اء القط - للحصول ع� المفتاح.. أنا أ�ضا
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ة ط��لة �� أجد الظـروف المالئمة لفتح تذرعت �الص�� ف��
الصندوق و�عادة المل�ة للح�اة..

سألته (مارج��ت):

؟ .. ألم �كـن الفراعنة يؤمنون �ال�عث مرة واحدة ال أ��� � - أ��
� عدة عصور؟

أم أنهم آمنوا بتكرار ال�عث ��

� عقائد الفراعنة.. ل�ن ب�نهم مـن
- إن هو إال �عث واحد ��

� عالمنا هذا..
اعتقدوا �ال�عث ��

� عي�يها، و�� تنظر إ� األفق
قالت وقد لمعت الدم�ع ��

�أنها تحلم:

ء عـدا �
� امتل�ت �ل �� - أفهم هذە المرأة المسكينة ال��

� ج��ته الحب.. ما من أحد �فهمها إال امرأة.. أعرف الشعور ألن��
من ق�ل.. هذە المل�ة �انت أع� مما حولها.. أع� مـن زمنها..

�دا الرضا ع� األب، وانتظر ح�� هدأت عواطـف اب�ته، ثم
قال:

- اآلن دعونا نت�لم عن ذلك الصندوق الحجري.. أنا مقتنـع
ة نجهلها �أنه ينفتح ط�قا لط��قة ضوئ�ة ما.. هناك حقائق كث��
.. خالل السنوات � عن الضوء واعتقادي أنها أرض �كر لل�احث��
� � إلرسـال المك�شـف��

ة عرفنا عن الضوء مـا كـان �ك�� األخ��
.. أشعة (رونتجن).. الرادون.. أشعة � للمحرقة منذ قرن��
� له قوى

(ب�كور�ل).. الراديوم.. �مكن القول إن �ل مصدر ضو��
� تختلف عن نـار الفحم خاصة �ه.. نحن نالحظ أن نار ال�اراف��
� أوع�ة

� ال��ت الموجود ��
أو نار ز�ت الحوت.. هنا فكرت ��

ا) ال�ان���ـة.. هذە األوع�ـة لـم تصنـع لالحتفاظ المل�ـة (ت��
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�أحشـائها �ل لغرض مـا.. لقد فحصت هذە األوع�ة وجدت أن
هذا ز�ت خشب األرز.. هنـا خـطـر �� أنـه مسـتخدم لملء
ة المصابيح.. أنت تعرف أن ز�ت خشب األرز �ان �ستعمل �ك��
� طقوس الفراعنة وله خاص�ة انكسار ف��دة.. نحن �ستعمله

��
� المجهر إلعطاء رؤ�ة أفضل.. لقد مألت مص�احا وأشعلته

��
ووضعته جوار الصندوق.. �ان التأث�� مبهـرا وقـد �ـدا �أن
� الصندوق يتألق من الداخل، ب�نما �ان تأث�� الضوء ال�هر��

محدودا.. لقد طل�ت �م�ات أخـرى من هذا ال��ت.. وسوف
نري..

قال الطب�ب:

� فتح الصندوق بهذە الط��قة أال
- لنفرض أننا فعال نجحنا ��

م) الفتح ف�ما �عد؟ � يتلف هذا (م��ان��
ة. � أش�اء أخرى كث��

�ان شكه هذا ما دفعنا إ� التفك�� ��
☆ ☆ ☆



7237

الفصل 14
ال�هـف

� �عضـها..
� �عض األح�ـان و�طيئـا ��

مـر بنـا الـوقـت.. م�عا ��
� التجـ��ـة المق�لة ��ل ما فيها مـن غمـوض، شـاعـرا

كنـت أفكر ��
�حمـاقـة من �عـرضـون أنفسـهم لخطـر كـهـذا.. كـل شـيء غامـض

وري� جـدا.. كـل شـيء غ�� ��

ح�� لـو نجحـت هـذە التج��ة فمـا جـدواها؟ وأ�ة متاعب لن
�س�بها؟ مـاذا س�حدث لو عرف النـاس أن أ�ـواب ب�ـت المـوت
ل�ست موصـدة لأل�د؟ وأن المـو�� قد �عودون للح�اة؟ مـا تـأث�ـر
نجـاح هـذە التجـ��ـة ع� معتقداتنـا الدي��ة؟ هل تع�� هـذە
التجـ��ـة وجـود قـوى عل�ـا أخـرى غ�ـر التـي آمنت بهـا المسـ�ح�ـة
� هـذا فرضـ�ة مـفـزعـة لـدرجـة أن ثمـان�ـة عشـر قـرنا؟ سـوف �ع��

المرء ال �ج� ع� التفك�� فيها.

مـا الـذي رأە الشاعر (ملتـون) �عي��ه ال�ف�فت�ـن فـي ضـوء
اإللهام الشعري؟

� لهذا كففت عن التفك�� ورحت �ان الموض�ع أ��� م��
� ص�� ما �سفر عنه األمور.. احتفظت (مارج��ت)

أنتظر ��
� الرجال �التوتر

بهدوئها وقد حسدتها ع� هذا، و�ن ا�سم �ا��
والعص��ة..

� مكت�ه.. وقـد
�� ( �

� ذلك المساء اجتمع بنا مس�� (ت��لو��
��

أرهفت السمع لما س�قول:

- لقد توصلت إ� أنه �� ينجـح مـا أطلق عل�ه (تج���نـا
� ى) فإن علينا أن ننعزل.. ننعزل �ال�امل.. ل�ـس لـ�ـوم أو اثن�� ال���
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� هذە
ء عس�� التحقيق �� �

�ل ألي وقت نحتاج إل�ه.. هذا ��
ى ح�ث تقتحـم خلوتـك برق�ـات.. خطـا�ـات المدينة ال���
طة ع� هذا المكـان كز عيون ال�� مسجلة.. �اإلضافة لهذا ت��
ة الماض�ة.. أضف لهذا أن الـخـدم الذين � الف��

�عد ما حدث ��
� البيوت

تركوا العمل سوف يت�لمون.. وسوف �عرف الخـدم ��
المجاورة �األمر، و�عدها سوف ي��ب األمر إ� الصحافة.
� فكـرت فـي � العزلـة ومـن حسـن الحـظ أن��

�جب أن نفكر ��
� (كورنوول) الستق�ال

�� � الموض�ع منذ زمن، وقد أعددت بي��
� وضعتها هنا.. إنه مضاء �ال�ه��اء ومعزول تماما.. التحف ال��
وهو �قف فوق جرف صخري خلف تل منـحـدر فـال �مكن رؤ�تـه
ء �

) أن �عـد كـل �� � إال من ال�حر.. لقد رت�ت مع المحا�� (مـارف��
للنقل.. هناك قطار مخصص لنا سوف ينطلق ل�ً�، وقد أعد لنا
عددا من الع��ات والرجـال لنقل متاعنـا إلـى (�ادنجتون).. سوف
ن�دأ حزم أمتعتنا اليوم و�جب أن نكون مستعدين مساء غد..
م�� (جرانت) سوف ترتب رح�ل الخـدم إ� (ك�ل�ـون).. إن
الـخـدم الـذ�ـن �قـوا مخلصـون لنـا �شـدة، وهذا �عود لمعاملة

(مارج��ت) الحسنة لهم.

هكذا �دأنـا الـعمـل.. كـانت هنـاك حاو�ات عمالقة مدعمـة
ء الذي �

 جوار ال��
�

� الب�ت، ��
�الخشب ووضعناها ��

ستحت��ه.. ال أحد �ستطيع أن يتخ�ل �م الجهد الذي �قتض�ه
اف مس�� ء تم تحت إ�� �

عمل كهذا الـذي قمنا �ه.. �ل ��
ء.. �

) الذي �ان �مسك �قائمة �سجل فيها موضع �ل �� �
(ت��لو��

.. انت� العمـل تمـامـا فـي وقـت العشـاء فـي ال�ـوم التـا��
و�عان ما جاء موكب الع��ات ق�ل منتصف الل�ل �قل�ل.. تـم
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ء، وقد جبنا الب�ت الذي تحول إ� فو�� �عد رح�ـل �
نقل �ل ��

� �ل غرفة أ�وام من الغ�ار والقش والقاذورات..
الخدم.. ��

) هو أن فتـح الخزانـة وأخ�ج �
ء قـام �ـه مس�� (ت��لو�� �

آخر ��
� جي�ه.. قالت له

منها جوهرة النجوم الس�عة ووضعها ��
(مارج��ت) مشجعة:

.. ستمر رحلتنا �سالسة.. ما دام جسدها � - ال تخف �ا أ��
النج�� �حوم حولنا ف�� تعرف.. ولسوف تغمرنا �حمايتهـا مـا

دامت تعرف مهمتنا�
وركبنا س�ارة أجرة إ� (�ادنجتون)..

� المحطة، ب�نما ركبنا نحن ع��ـات
ء �� �

تم تحم�ل �ل ��
نـوم.. وما إن تحرك القطار ح�� نعمت بنوم هادئ.. شعرت
�ش�ل ما أن ما قالته (مارج��ت) �شأن عدم حدوث مشا�ل له
مع�� ما.. و�ن كنت عرفت ف�ما �عد س�ب كونها متأ�دة لهذا

الحد...

برغم هذا �انت هناك إشارة مقلقة لم �شعر بها ألننـا كنـا
�
نا أحـد عمـال القطار أن القطـار كـان �� � الص�اح أخ��

ن�اما.. ��
� (دول�ش) و(ت�جنماوث) عندما أوقفتـه إشارة تحذ�ـر ط��قـه ب��
مـن شخص وقف ع� القض�ب �ل�ح �مص�اح.. وقد وجد
�ة السائق انه�ارا أرض�ا أمام القطار.. لقد تهاوى جزء من ال��
الحمراء ع� جانب الط��ق ل�نه لم ي�لغ القض�ان.. وهكذا

... واصل السائق ط��قه متضا�قا من التأخ��

� التاسعة مساء.. لم ن�تظر لمراق�ة
سون) �� وصلنا (وس��

� �انوا رجاال أ�فاء، وانطلقنـا عمل�ة تحم�ل الع��ات ألن القائم��



7240

�ع��ات تجرها الخيول إ� (ك�ليون)..

�
�ان الب�ت ع�ارة عن بناء صخري رمادي عظ�م يتألأل ��

ضوء القمر.. و�ان �قف فوق جرف صخري �طل ع� أمواج
ال�حر..

من الداخل �ان الب�ت نظ�فا م�سقا ألن الخدم س�قونا
واعتنـوا �ه، وقد اغ�سلنا من وعثاء السفر و�دلنا ث�ابنا.

� قاعة طعام جن���ة ب�نمـا صـوت األمواج ال
تناولنا العشاء ��

� ) إ� غرفة مكت�ـه ال�� �
�كف عن الهدير.. ثم دعانا مس�� (ت��لو��

� ب�ت (لندن)، ثم
ة �ش�ه �الض�ط خزانته �� �انت فيها خزانة كب��

� جي�ه عن الجوهرة.. �دا عل�ه القلق وغمغم:
راح ي�حث ��

ء خطأ قد حدث.. �
- ر�اە.. ت�دو مختلفة. أرجو أال �كون ��

التففنا حوله نحن الرجال، ب�نما وقفت (مارج��ت) هادئة
� عي�يها �أنهـا ال تعرف أو

�أنها تمثال.. �انت هناك نظرة �ع�دة ��
ت�ا�� �ما �حدث حولها..

) عن الجوهرة، ثم سقط ع� المقعد، وقال �
�حث (ت��لو��

�صوت خشن:
- ر�اە� لقد اختفت� ومن دونها ال ق�مة للتج��ة العظ��

هنا أفاقت (مارج��ت)، فقالت:
.. � � غرفتك �ا أ��

- ر�ما سقطت من جي�ك ��

اندفعنا �ال �الم إ� الحجرة المجاورة ثم ه�طت الراحة
علينا.. هناك ع� منضدة �انت جوهرة النجوم الس�عة.. تلتمـع
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كـأن النجوم حب�سة فيها..

) الجوهرة إ� الحجرة �
و�عان مـا حمـل مس�� (ت��لو��

� الخزانة.. وتنفس الصعداء..
المجاورة وألقاها ��

ء ووضع �
ت�ب �ل �� هنا �دأت الع��ات تصـل.. وقمنـا �ـ��

� أما�نها.
التحف ��

) أن �
� الص�اح ـ �عـد لـ�ـلـة هـادئة - أعلن مس�� (ت��لو��

و��
الخدم س�عودون إ� لندن هذە الل�لة مع م�� (جرانت)..

� مكت�ه �عد هذا قال:
�� ( �

لما انفرد بنا مس�� (ت��لو��

ء هنـاك � نحتفظ �ه منذ ثالثمائة عام، �قسم �
ق�ل أي ��

الناس أن ي�قوە �ا وهذا قسم لم �حنث �ـه أحـد قـط؛ لذا
أطال��م �أن تقسموا �� أن �ظل هذا ال� �� ال�تمان..

أقسمنا له �ما أراد، فأردف:

� هذا الب�ت.. كهف طب��� تحت الب�ـت تـم
هناك كهف ��

ة من التار�ــــخ.. � ف��
� الته��ب ��

ا.. ثم استعمل �� است�ماله صناع��
وغادر القاعة �ضع دقائق ثم عاد وطلب منا أن ن��عه..

�ان هناك تمثال لمالك تمت إزاحته �ع�دا، وخلفه �انت
فتحـة حال�ة الظالم.. ورأينا �دا�ة درج.. مش�نا خلف مض�فنا
� سلمة ملتفة فلم �كن الداخل مظلما تماما.. و�عد خمس��
� كهف عظ�م.. �انت هناك �كرة معلقة أع�

وجدنا أننا ��
ة.. المكـان �ـدا أنها (و�ش) �ستعمل إلنزال أو رفع أثقال كب��
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وط هذە تها.. أؤمن أنها تحقق �� � اخ�� تلك �� ال�قعة ال��
هـا الحجري.. � ق��

التج��ة ونـحـن هنـا معزولـون �المل�ة نفسها ��
لو نجحت التج��ة فنحن نقدم للعلم الحد�ث ق�سا من نور ال
ينفد من العلوم القد�مة، أما لو فشلنا فلسوف �فنـى سـر

محاولتنا معنا..

) شه�قا عم�قا، ثم �صـوت أ��� مرحـا �
أخذ مس�� (ت��لو��

وأ��� تصم�ما قال:
- واآلن لن�دأ..

� أما�ن حددها لنا (ت��لونـي) التابوت وأش�اء
رحنا نرص ��

ت ا).. كنت أشعر �أن (مارج��ت) تغ�� ة (ت�� أخرى من مق��
نوعا.. أرى فيها نوعا من التصم�م والقسوة وقد تقلصت شفتها
� ش�ل خط رفيع لم أرە من ق�ل.. رحـت فـي سـرى أتم�� أن

��
تعود �ما �انت وأن تفشل هذە التج��ة ��عة..

:( �
� النها�ة قال مس�� (ت��لو��

��

� االنتظار ح�� اللحظة
� موضعه.. فقط ���

ء �� �
- �ل ��

المناس�ة.
) أن يت�لم أوً�: صمتنا جم�عا، ثم قرر د. (و�شس��

� لها؟ - ما �� اللحظة المناس�ة؟ هل لد�ك تخ�ل تق����
� يوم 31 يوليو..

- لقد فكرت ��

- هل �� أن أعرف الس�ب؟
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- ألن المل�ة �انت ستختار لعودتها الشهر الذي �س�طر
.. (رع).. رب الشمس.. إنـه عل�ه إله مسئول عن إح�اء المو��
� الص�اح �أنه �كرر معجزة ال�عث.. إنها اختارت

ينهض ��
� �دايته مع 25 يوليو ـ لذا

لعودتهـا الشهر الرابع ـ وهو يتوافق ��
� اليوم السابع.. أي الموافق 31 يوليو

توقعت أن تنهض ��
بتق��منا.

� ذلـك ال�ـوم
هكذا صار علينا أن ن�تظـر يوم�ـن حتـى �ـأ��

الموعود.
☆ ☆ ☆
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الفصل 15
درس الـ (�ا)

� تلك األ�ام كنت قلقا.. قلقا علـى (مارج��ت)� لـم �كـن
��

� حبهـا وال أخالقها وال رقتها.. كنت أشك
� أشـك �� الس�ب أن��

. فيها ��

� لحظات �عينهـا كنت أشعر أن
�انت (مارج��ت) تتغ�ـر� ��

� رك�ت معها ذلـك القـارب.. هذە (مارج��ت) أخرى غ�� ال��
� عي�يهـا ذ�اء

ء، و�� �
ود ول�نها تتابع �ل �� ة ال�� (مارج��ت) كث��

� منها.. ثم تثوب لرشدها فتقول �� �الما عذ�ا
مخ�ف ينفر��

�الذي اعتادت قولـه، ل�نهـا ت�ـدو مختلفة تماما.. �أنها �سّمع
بروفة م�ح�ة مكت��ة لها..

� من هذە التجـارب �ـدأت أتغ�� تجاههـا �عد مرة أو اث�ت��
وراحت عالقتنا تزداد برودا.. �اس�ثناء لحظات نادرة أدرك فيهـا

� لها. أنها استعادت شخص�تها.. هذە اللحظات �� ما أ��� ح��
كنت أتم�� أن أصارح أحدا �أف�اري، ل�ن من تصارح؟ ح��

أبيها �ستح�ل أن �سمع لك.. لذا ا�تف�ت �الص�� واألمل.. وقـد
� ؛ لذا راحت تحـاول أن تظل �قر�� � شعرْت �� بتغ�� من جه��

� �
� الما��

أ��� ساعات اليوم، وهو ذات ما كنت أفعله أنا ��

�
� أردت أن أفكر، وهناك �� � المسـاء ألن��

خرجـت وحـدى ��
الظالم أطلقت العنان لشكو�� التـي أخفيتها عن نف�� �ل هذە

ة.. �انت الن��جة مروعة ل�نها منطق�ة جدا. الف��

� ذات الوقت الذي �ان أبوها
(مارج��ت) ولدت ألم ميتة ��

� أسوان �فحص موم�اء مل�ـة ساحرة.. مل�ة ق�ل إنها
فيها ��
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قادرة ع� التحرر من قيود المـادة لتمارس االنتقال النجمـي..
� لندن وأسوان ـ قادرة ع� التأث�� هذا جعلها ـ برغم المسافة ب��

ع� األم والطفلة معا..

لقد ماتت األم وطفلتهـا� الروح حلت �الجسد الصغ�� الم�ت
لي�دأ ح�اته..

� حق�ق�ة، فإن بوسع الـ لو �انت عق�دة الـ (�ا) عند الم����
(كـا) والـ (خـو) أن �حر�ا أي جسـد �حـالن �ـه.. هكـذا ال تكون
(مارج��ت) شخصا ع� اإلطالق، �ل مجرد طور من أطوار

ا). المل�ة (ت��

ك�ف أصدق هذا ال�الم؟ أصدق أنه ال توجد (مارج��ت)،
� قرنا؟ برغـم �ل مجـرد صـورة تحوي روح امرأة ماتت منذ أر�ع��
هذا صارت الصورة أوضح اآلن.. تذكر أن (كور�ك) قال إن
(مارج��ت) �ش�ه المل�ة.. ال أصدق أن األم (توحمت) ع�

صورة المل�ة ف�� لم ترها ق�ل أن تموت.

لماذا اخت�� كتاب (فان هيون) الذي قرأت ف�ه عن جوهرة
النجوم الس�عة؟

� مخدعها؟
لماذا وجدنا المصابيح ��

� (مارج��ت)؟
ماذا عن شكوك الرق�ـب (دو) والطب�ب ��

ء عما �
ولماذا تت�لم (مارج��ت) بهذە الثقة �أنها تعرف �ل ��

ا)؟ � عقل المل�ة (ت��
�دور ��

ذات مرة قلت لها وأبيها:
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� حالة ما لم
- أل�س من الح�مة أن نتخذ �ل احت�اط ممكن ��

تحب المل�ة أن نع�دها للح�اة؟

�انت إجا�ة (مارج��ت) ��عة، إذ قالت و�أنها تأه�ت من
ق�ل:

� �فعل �الض�ط و��ل جوانحه ما أرادتـه - ل�نها موافقة� أ��
المل�ة�

� الصحراء
- الظروف تختلف.. لقد أعدت تج��تها لتتم ��

� أنها قد ال تحـب مـا نقـوم �ـه، عندها
� �لدها.. الح��

المنعزلة و��
� قتل �سعة أشخاص

�جب أال ن�� أنها قتلت أو �س��ت ��
حسب ما نعرفه.. �مكنها أن تكون قاس�ة إذا أرادت..

:( �
قال مس�� (ت��لو��

� تج��تها، ل�ن
، ال أنكر أن المل�ة أرادت العزلة �� � - �ا صاح��

ها.. هذا صار مستح�ال �عد ما فتح الهولندي (فان ه��ن) ق��
� هذا أنا أحاول

�التا�� لم أ�ن أنا من اقتحم خلوتها وال ذنب �� ��
االستفادة من خ�ط أحـداث لم أ�ن ال�ادئ ف�ه.. ولقد قمت
ء �أحسن ما �كون، فإن �ان ثمة خطأ فهـو �

ب�عداد �ل ��
� تركتها. أر�د للتج��ـة لعجزي عن فهم جزء من الشفرات ال��

العظ� أن تنجح مثلها �الض�ط..
☆ ☆ ☆

 

أخلدنا للنوم استعدادا لل�لة الغد.. ستكون ل�لة مقلقة وقد
د قوانا.. س�كون النهار كذلك مليئا ) أن �س�� �

أراد مس�� (ت��لو��
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ء �ح�ث ال تفشل التج��ـة �
�العمل، ألننـا �جـب أن نعد �ل ��

ن��جة ثغرات �س�ناها.

� الواقع
أعددنا كذلك العدة لطلب العون لو احتجنا إل�ـه.. ��

� لندن أثناء غيب��ـة مسـ��
�انت مخاوفنا هنا أقل ممـا كـانت ��

..( �
(ت��لو��

ا) ألنه لو �ان األمر �ما نتوقع، فإن كنت أقل خوفا من (ت��
ما نفعله هو أن نحقق إرادتهـا.. مـا كنـت أخشـاە هـو حـالـة
(مارج��ت).. لو �ان صح�حا أنها تحمل شخص�ة مزدوجة،
فماذا عساە �حدث لـو صـارت الشخص�تان ش�ئا واحدا؟ هذە
الفكرة �انت تدفعنـي للجنـون، ولـم �عزنـي فـي شـيء كـون
� وهو

ء أنا�� �
(مارج��ت) هادئة وكون أبيها مطمئنا.. إن الحب ��

� الضوء. ء �قف ب�نه و��� �
�ل�� ظال أسود ع� أي ��

� أسمع صوت عقارب الساعة وهـي تـدور.. أرى �دا �� أن��
ك�ف �ستح�ل الظالم للون الرماد ثم �ستح�ل الرماد إ� ضوء..

� الردهة، وكنـا قـد رت�نا أن
.. ومش�ت �� �

نهضت من فرا��
�ظل �اب �ل منا موار�ا ح�� �مكن سماع أي صـوت مـن داخـل

الغرفة أو خارجها..

� سالم �ما عرفت من صوت أنفاسهم،
�� � �ان الجميع نائم��

� أن هذە الل�لة المرع�ـة قـد مـرت.. نزلـت إلـى ح�ـث
وقد ���

� الماء ال�ارد �عض الوقت ��
ال�حر وأنـا أنـتـوى أن أسبح ��

استع�د نف�� القد�مة من جد�د..

ق صا�غة الصخور �لون وقفت أرمق الشمس و�� ���
ء من قلق ألن الضوء �ان ساطعا �

الذهب برغم هذا شعرت ���
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أ��� من الالزم، وهو ما ينذر �قدوم عاصفة..
� من الخلف...

هنا شعرت ب�د ع� كت��

استدرت فوجدت (مارج��ت).. (مارج��ت) متألقة �مجـد
.. (مارج��ت) القد�مـة �ال � شمس الص�اح� (مارج��ت) حب�ب��

ها. ء �غ�� �
��

� المرتفعات، �ـدا �� أن
ة �� ل�ن إذ عدنـا �عد جولة قص��
ال���ة والقلق واألمل ما زالوا �انتظاري..

( �
تناولنا اإلفطار ثم عدنا إ� ال�هف ح�ث �ان مس�� (ت��لو��

ح لنـا �انت ء.. �انت معه أوراق يراجعها، و�ما �� �
يرتب �ل ��

� وادي
� �سخها مع (كور�ك) �� هذە األوراق تحوي النقوش ال��

� م�...
الساحرة ��

� الورق.. مثً� سوف ترقد الموم�اء
ح لنا أش�اء لم تكن �� ��

ق وقدمها للغرب لتتل�� ت�ارات األرض �ح�ث �كون رأسها لل��
� أن القوة المستخدمة نـ�ع مـن الطاقـة الطب�ع�ة.. هذا �ع��
� رسمها لوضـع المغناط�س�ة.. ثم عرض علينا الخرائط ال��
، فطل�ت منـه (مـارج��ت) أن النقوش والتابوت داخل الق��

ها الرسوم لتدرسها. �ع��

، �ح�ث أتأ�د من أن �ل � - لقد زودت الب�ت �الت�ار ال�هر��
� مـن مـولـد�ـن �عمالن

ركـن مـضـاء �استمرار.. إن الت�ار ال�ه��ـي �أ��
بوساطة أمواج ال�حر.. هكذا نتأ�د من أن أي خطأ لن �حدث
� تتم فيها التج��ة.. ع� قدر (4).. اآلن علينا تحد�د الساعة ال��

ما أعرف فإن �ل الساعات ت�شا�ه، ل�ن �جب أال ن�� أننا
ء �

نتعامل مع عقل مدقق.. عقـل امـرأة تؤمن �السحر و�أن �ل ��
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.. نحن نعرف أن ، فعلينا أن نفكر �دقة أ��� له مع�� مخ��
� الرقم س�عة

ت��ات.. فكر كذلك �� � ال��
للغروب دورا مهما ��

المهم �ال�س�ة لها.. من هذا �مكن أن نقدر أنها الساعة السا�عة
� الثامنة، فإن لنا

� (كورنوول) ��
�عد الغروب.. و�ما أنها تغرب ��

ض أن الساعة المختارة �� الثالثة ص�احا� أن نف��

الحظت شحوب وجه الرجال والصمت الذي ساد الم�ان
�عد هذە ال�لمـات.. الشخص الوح�ـد الـذي ظـل �مـا هـو كـان
� �دا أنها م�ورة جدا.. وقد تعلم أبوها لس�ب ما (مارج��ت) ال��

أن �ورها عالمة ع� دقة اس�نتاجاته.
لقـد �ـدا لـي تحد�د الساعة بهذە الدقـة كـأنـه صـوت القـدر..
� هذا الموقف اآلن أفهم ك�ف �شعر الرجل

حينما أفكر ��
المحكـوم عل�ه �سماع ساعة التنف�ذ.. ال تراجع اآلن..

� حالة
مألنا المصابيح �ال��ت وتأ�دنا من أن الفتائل ��

طي�ة..

�انت الساعة الرا�عة فجلسنا لتناول غداء متأخر.. ثم
حت ع� (مارج��ت) أن تنام �عض الوقت �� تقاوم إرهاق اق��

الل�لة..

تناولنا الشاي �عد االس��قاظ فلحقت بنا (مارج��ت)،
وقالت ألبيها:

- لقد رحت أدرس تلك الرسوم وما قلته لنـا ال�ـوم.. وأرى أن
من الممكن أن تكون هناك قراءة أخرى�

� قلق:
سألها ��
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؟ - وما ��

- عند الغروب تدخل الـ (�ا) إلـى الـ (آب).. أي أن الـروح
وق.. أي أن هذە الل�لة تدخل القلب.. ولن تغادرە إال مع ال��
� الذي ال �ستطيع

� قلبها. قلبها الفا��
تظل صورة المل�ة الحرة ��

ترك �قا�ا الموم�اء.. حينما تلمس الشمس المـاء - أي وقت
ق الغروب - ستكف المل�ة عن التواجد ��ائن واع، إ� أن ���
الشمس ثان�ـة.. مـا لـم �ستدعها التج��ة العظمـى.. أي أننـا
� مأمن منها وقت التج��ة ألنها ستكون مجرد جثة

سنكون ��
�ا�سة معدومة الح�لة..

� عي�يها أثر الدم�ع.. ل�ن
واستدارت لت�تعد ورأ�ت للحظة ��

� بوجهه أ�اها لم يرق لهذە الدم�ع.. �ان �ص�� ��امة ذكرت��
عندما �ان تحت تأث�� الغيب��ة..

� للراحة �عض الوقت، عندمـا طـرق (كور�ك) عدت لغرف��
� ال�هف حاً�.

) ي��دنا �� �
ال�اب وقال �� إن مس�� (ت��لو��

�
هرعت إ� هناك، ولحقت بنا (مارج��ت) وقطها ��

حضنها.. حينمـا رأى القـط عـدوە القـد�ـم ـ مـوم�ـاء القـط ـ حـاول
ل ل�نها أح�مت الس�طرة عل�ه... � أن ي��

� فوجدتها الثامنة.. نظرت لساع��
قال األب:

ا) ق�لت � حقا �ا (مارج��ت) أن المل�ة (ت�� - هل تؤمن��
ب�رادتها أن تظل مجرد موم�اء �ال ح�لة إ� أن تتم التج��ة؟

�عد صمت قالت (مارج��ت):
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- نعم.
.. ح�� ء فيها قـد تغ�� �

الحظت أن صوتها ونظراتها و�ل ��
القط الحظ هذا فتملص من ذراعيها.. وللغرا�ة لم يهاجم موم�اء
القط �ل ان�مش خائفا ثم زحف ع� سا�� ومسح نفسه مصدرا

ة للشفقة.. (م�او) مث��

ا) لحاولت إث�ات هذە التج��ة - إذن لو كنت أنت المل�ة (ت��
مهما حدث؟

� ث�ات:
قالت ��

- نعم.. �أ�ة ط��قة..
ء مهم ل�ننا ال نفهم كنهه.. �

ماذا �جرى هنا؟ ثمة ��

) إ� الجهة الغ���ـة ومـزق سـتارا �حجـب اتجـه (ت��لو��
النافذة.. هب الهواء ال�ارد ومعه �دا مشهد الغروب.. أشار إ�
� ماء ال�حر، وقال �صوت لن

ح�ث �انت الشمس تغطس ��
أ�ساە ح�� الممات:

� لو اضطررت للتخ�� عن ش�طانك فهل - اختاري.. ت�ل��
اجع قد فات� ؟ لو غا�ت الشمس نهائ�ا �كون أوان ال�� � تق�ل��

ء.. �
ا) لتخل�ت عن �ل �� � م�ان (ت��

- متأ�دة.. لو كنت ��
هذە الل�لة لألر�اب فقط..

ووقفت جوار موم�اء القط....

غا�ت الشمس وسقط الظـل ال�ـارد علـى وجوهنـا.. هنا
استعادت �ل لطفها ورقتها، وقالت:
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ى ل�لـة .. تـرى هـل نع�ـش لـ�� � - لقد غ��ت الشمس �ا أ��
� أخرى؟ لقد جاءت ل�لة الل�ا��

☆ ☆ ☆
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الفصل 16
التج��ة العظ�

من الغ��ب أن ترى مـدى مـا �لغه تصد�قنا للقصة، وقبولنا
ل�الم (مارج��ت) �أمر مسلم �ه..

) ع� إنزال منضدة من خشب �
لقد تعاوننا مع مس�� (ت��لو��

�
ال�لوط إ� ال�هف.. وضعناها تحت مجموعـة مـن األضواء ��

وسط ال�هف.. نظرت لها (مارج��ت) �عض الوقـت ثـم شـحب
وجهها، و�صوت متوتر سألت:

؟ � - ماذا ستفعله �ا أ��

- سـأفك مـوم�ـاء القـط.. المل�ـة (ت�ـرا) لن تحتاج إ� ش�طانها
� خطر.

الل�لة.. لو أنها احتاجت إل�ه فلسوف نكون ��

� (س�لفيو).. ك�ف �كون شعوري لو �انت
- فقط أفكر ��

� ستفك من أر�طتها� موم�اؤە �� ال��
� تتقلص..

) مقصا وم�ضعا.. شعرت �معد�� �
أح�� (ت��لو��

اە هـذا ال�هف عندمـا �مـر منتصف هذە �دا�ة عملنا.. ماذا س��
� الخارج ي��د شعور الوحشة.. واألمواج

الل�ل؟ صوت ال��ــــح ��
ب الشط �أنها النذير.. ل�ننا �دأنا فك الموم�اء. ت��

�ان عدد األر�طة خ�ال�ا.. وقد تم لصقها �الصمغ والقار..
ا رأينا الح�ـوان .. أخ�� تصاعد غ�ـار أحمـر عـذب حواسنا أ���
جالسا أمامنـا وكـانت أسنانه ومخال�ـه سل�مة.. وكـانت عينـاە
� ل�ن وجهه لم �كن مفزعـا �مـا توقعت.. �ان ضخما مغمضت��
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.. و�لما نظرنا له أ��� �دأنا �شعر �الرعب.. فهنا �أنه نمر صغ��
تجد الدل�ل ع� أن مخاوفنا حق�ق�ة..

�ان فمه ملطخا �دم جاف�

) عدسة وراح �فحص مخالب المخلوق، أخ�ج د. (و�شس��
ثم قال:

� �دە س�عة أصابع�
�ما توقعت.. ��

) المخلوق واتجه لل�اب، فصاحت حمل (ت��لو��
(مارج��ت):

.. قد يؤذ�ك� إ� أين أنت ذاهب؟ � - خذ الحذر �ا أ��

.. إن النار قادرة ع� القضاء ع� أي � - إ� المطبخ �ا ب�ي��
خطر.. ح�� الجسد النج�� ال يتجسد من رماد..

أطلقت شهقة و�دأت ت�� فكدت ألحق بها، ل�نهـا أشارت
�� �� ابتعد:

.. �ا للحيوان � اذهب مع اآلخ��ن للمطبخ.. قد �حتاج لك أ��
� قط المل�ة المفضل� هذە ج��مة قتل� � المسك��

� المطبخ �انت هناك كومـة مـن األخشاب.. أشعل مس��
��

� لحظـات صـار الجسد
) النـار فيهـا وأل�� جسد القط.. �� �

(ت��لو��
كتلة سوداء وسط اللهب وامتألت الحجرة برائحة الشعر
المحروق.. مـواد التحن�ط صـارت وقودا �دورها و�عان ما

اشتعلت.
ا)� لقد تال�� ش�طان المل�ة (ت��
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� كـانت جالسـة فـي الظـالم.. عدنـا إلـى (مارج��ت) ال��
وسألتنا:

- ماذا سنفعل اآلن؟
قال األب:

ا)� - سوف نفك األر�طة عن المل�ة (ت��
دنت منه، وهمست:

.. أنت لن تفعل هذا.. �ل�م رجال وهذا الضوء �كشف � - أ��
� هذا الم�ان..

.. امرأة.. وحدها.. �� � ء.. تصور �ا أ�� �
�ل ��

ر�ت ع� كتفها مواس�ا، وقال:

� �ل موم�اء.. لقد ظلت ميتة خمسة - ل�ست امرأة �ا ب�ي��
آالف سنة�

- المرأة �� المرأة ح�� لو �عد خمسة آالف قرن.. ثم إنك
تقول إنها س�نهض.. إذن �� ل�ست ميتة فعال..

- هذە ل�ست م�ة �ل �� تج��ة مروعة قد تغ�� وجه
ال�ون.. وهناك أخطار داهمة قد تمس �ل شخص هنا.. نحـن ال

نلعب �ل �صدد مسألة شد�دة الخطر..
ق�لته، وقالت:

ها إهانة عظ�مة لمل�ة � و�ن كنت أعت�� - افعل ما تراە �ا أ��
وامرأة..

هكذا تعاوننـا علـى فتـح التابوت وأخرجنا الموم�اء.. كـانت
� نقلها إ� المنضدة

ط��لة القامة ع��ضة ثق�لة.. ل�ننا نجحنا ��
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ة جدا.. و�رغم هذا �انت � فك األر�طة.. �انت كث��
و�دأنا ��

� أرهب حاالته وهو
ي الذي �دا �� تكشف عن الجسد ال���

ء سواە.. �
مغ�.. �ان ما نراە هو الموت وال ��

ا و�ان الطب�ـب �ان المستكشفان قد قاما بهذا العمل كث��
� أنا المحا�� وقفت شـاعرا �ـحـكـم عمله معتادا هذە األمور، ل���
� العمل�ة، ل�ن كومـة

از.. لم أتدخل �� � �العـار واأللم واالشم��
األر�طـة راحت تتجمع ع� األرض عال�ة مهولة..

�ة العاد�ة، لقد �دأ حجم الموم�اء ين�مش إ� المقاي�س ال���
�ع آخر األر�طة اآلن.. ثم نظر الب�ته، وقال: و�ان األب ي��

.. المل�ة ترتدى رو�ا� �
- ال تقل��

� ثوب ح��ري
� ح�� الذقن �� �انت المل�ة مدثرة من القدم��

� أنه أفخم ن�ع من الح��ر رأته عيوننا.. وقد ضم إ�
ال شك ��

� �حل�ة من ذهب، �ما �انت تح�ط �الجسد العنق والقدم��
حزمـة من الجواهر.. حزمة ت�دو من وهجها �أنها نجوم حب�سة.

نظرت (مارج��ت) إ� المشهد، ثم وقفت وقالت �لهجة
العل�م:

- هذا ل�س كفنا.. لم �قصد �ه تغط�ـة المـوت.. إنـه ثـوب
زفاف�

) الثوب وعرفـت مـن تـالحـق أنفاسـه أنـه �
تفحص (ت��لو��

مندهش، ثم قال:

- �الفعل هذا ل�س كفنا.. إنه ال �لتف حول الجسد �ل وضع
فوقه..
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ء بهذا الجمال �
� �د�ه.. �� � رفق ب��

ومد �دە �حمل الثوب ��
ال �مكن التعامل معه إال �حذر.

ووقفنا ننظر إ� المل�ة رائعة الحسن الراقدة أمامنا مجـردة..
لم �كن هذا �ش�ه الموت �أي حال.. �ان أقرب إ� تمثـال مـن
ء من ان�مـاش الموم�اوات �

عاج نحته (برا�س��لس).. ال ��
�
وجفافها.. اللحـم ممت�� محتفظ بنعومته ومسامه.. هنا ـ ��

م��ــــج من غضب وح�اء - ألقت (مارج��ت) الثوب ع� الجسد
العاري ح�� لم يبق منه مكشوفا إال الوجه.

�اء، وأهداب تـرقـد فـوق الخدين.. شعر ء �ال��� أنـف م��
� شبهها الشد�د مع (مارج��ت) أسود كجنا�� غراب. لقد أذهل��

� أته�أ لهذا.. برغم أن �لمات (كور�ك) السا�قة جعلت��
) فهرعت (مارج��ت) �ساعدە.. قال لها: �

هنا انهار (ت��لو��
� � - أشعر �أن هذە جثتك �ا طفل��

� قال: � الخارج، ع� ح��
ودوت العاصفة �عنف ��

� التحن�ط.. هذە ل�ست �أ�ة
- �جب معرفة ط��قتهـا ��

ط��قـة أعرفها، ولم يتم إفراغ األحشاء.. إن األوردة ممتلئة ل�س
ء آخر.. هل �كون القـوم وقتـهـا قـد تعلمـوا حقن �

�الدم ل�ن ���
؟ � األوردة �شمع ال�اراف��

� المكت�ة متوت��ن، فقد �ق�ت ساعتان ع�
رحنا ن�تظـر ��

موعد التج��ة.. الساعة السا�عة �عد الغروب أي الثالثة ص�احا..

� غرفة أبيها، وعندمـا دقت الساعة
احت (مارج��ت) �� اس��

الثان�ة ص�احـا �ـدا أننـا نـف�ـق مـن غيب��ـة.. أعددنـا أجـهـزة
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� قدرنا أننا سنكون �حاجة لها لو ان�عث غاز سام االست�شاق ال��
� موضعها الصحيح فـوق صدرها..

ما.. وضعنا ال�د المبتورة ��
تحتهـا كـانت جوهـرة النجـوم السـ�عة، التـي جلبهـا مـسـ��

� الضوء
) من الخزانة.. �دت �أنها تتألق �ال توقف �� �

(ت��لو��
.. � ال�هر��

وضعنا أجهزة االست�شاق وجلسنا �ما اتفقنـا.. كنـت أقـف
جوار محول ال�ه��اء ألظلم األنوار أو أشغلها حسب أوامر مس��

)، و�انت أوامرە �� مرع�ة وتحذيرە أخطر.. قال إن موت �
(ت��لو��

ا�� حرف�ا بتعل�ماته.. � أحدنا قد �حدث �س�ب عدم ال��

) و(كور�ـك) التأ�د من إضـاءة �
�ان ع� مس�� (ت��لو��

� عند قدم
المصابيح ال����ة.. ول�قف األول عند رأس والثا��

التابوت.

( �
�ان مرور الدقائق ال�اق�ة مرع�ا.. إذ وقف مس�� (ت��لو��

� الحروب
�� � � �دە �أنه مدفع��

ينظر لساعته والثقاب ��
الغابرة...

. ثالثا� � ثم دق الجرس.. مرة.. مرت��

.. لقد � اشتعلت فتائل المصابيح وأطفأت النور ال�هر��
ء ي��دل.. �

اتخذت الغرفة ش�ً� مرع�ا و�دا �أن �ل ��

� فعل وانتظرنا وقل��نا تخفق.. ع� األقل أعرف أن قل��
ذلك.. مصار�ــــع النوافذ ترجها العاصفة �أن ش�ئا �الخارج �حاول

الدخول.. �أن الزمن توقف.
فجأة دوى صوت �االنفجار وانفتح الصندوق الحجري..
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ال شك ف�ما �حدث اآلن.. تحرك الغطاء للجانب ثـم �ـدأ
يرتفع ب�طء.. ومن الصندوق �دأ �خار يتصاعد متجها نحو
التابوت.. لم أستطع معرفة الرائحة �س�ب جهاز االست�شاق

� خمنت أن له رائحة نفاذة غ���ة. ل���

لم أعد أدرى إن �ان الصندوق يتألق أم هـو التابوت.. وكـان
الدخان يزداد كثافة متجها نحو الموم�اء.

�ت � كنت �ع�دا، وودت لـو اق��
لم أستطع فهم ما �حدث أل��

.. �� ( �
� تذكرت تحذير مس�� (ت��لو�� ألرى ل���

ا�د ح�� �دت �� �أنها شخص �� غاضب.. � العاصفة ت��
� �انتا خ�ل �� أن ش�ئا أب�ض يرتفع من التابوت، ل�ن عي��

� من الوهج األب�ض فلم أثق بهما البتة.. منهكت��

ء �ش�ه الض�ـاب ووسطه أرى تلك الجوهرة.. والضـوء �
��

�سبح من هذا الض�اب إ� الصندوق.. إنها معجزة الضوء�

هنا �انت العاصفة قد انت�ت، و�عان ما اندفع ت�ـار مـن
الهواء ل�فتح م�اع النافذة و�رتطم �الجدار، ثم انطفأت

. المصابيح �لها وت�دد الض�اب األخ��
�ـدأ دخـان أسود يتصاعد من الصندوق.. ازداد كثافة ح��

) لـ �
ة.. أشار مس�� (ت��لو�� � ال�هف �له عس��

صارت الرؤ�ة ��
(كور�ك) فأ�ع �حاول إغالق الم�اع من جد�د..

� جـوار مـحـول ال�ه��اء كـان
كنت أتم�� أن أساعد ل�ن مكـا��

ى لو استمر هذا أ��� أهم�ـة.. سوف �كون للضـوء أهم�ة ك��
الجح�م.
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ا�د.. و��دو أن أضـواء الصنـدوق تضعـف �ال � إن الظـالم �ـ��
ة.. توقف.. �ما أن المصابيح �انت تلفظ أنفاسها األخ��

ا�د.. والرائحة تمزق أنوفنا وعيوننا.. � الض�اب ي��

ثم �دأت أرى ش�ئا يتحرك من موضع التابوت.. استطعت أن
ا. أرى لمحة من اللون األب�ض.. وساد الظالم أخ��

�ان هذا هو الوقت المناسب لل�الم، فقلت �صوت عال:

)؟ �
ـ هل أع�د األضواء �ا مس�� (ت��لو��

ال إجا�ة

).. سوف أع�د الضوء.. لو لم تمنعنـي من �
- مس�� (ت��لو��

ذلك..

لم تكن هناك إجا�ة لذا شغلت المحـول.. ل�ن الضوء
� لم �عد� ثمة خطأ جس�م هنا� ال�هر��

� لم أر ش�ئا.. انطلقت قاصدا الدرج ألعرف الس�ب، ل���
كـان الظالم دامسا..

�
ت �� � تع�� مش�ت ع�� الغرفة إ� ح�ث (مارج��ت) ل���
�
جسد ع� األرض.. شعرت من ث��ــها أنها امـرأة.. سقط قل�ـي ��

� �دي
.. (مارج��ت) فاقدة الو�� أو ميتـة.. رفعت الجسد �� قد��

ا وجـدت ومش�ت ح�� اصطدمت �جدار.. ثم إ� مم�� وأخ��
� ال � عواطفـي ممـا جعل�� درجات سلم. وصعدت الدرج تحرك��

أشعر بثقل هذا الجسد الع��ز الذي أحمله..
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أرقدت الجسد ع� أرض الصالة وهرعت لغرفة (مارج��ت)
ح�ث أعرف أن هناك أعواد ثقاب.. أشعلت ثقا�ا وشعرت

� أرى النور من جد�د. ��ور ألن��

� وعدت للردهة �حثا عن مارج��ت.. ل�ـن أشعلت شمعت��
جسدها لم �كن هناك�

ا) ع� األرض.. فقط �ان ثوب العروس الخـاص �المل�ة (ت��
وح�ث �ان القلب وجدت جوهرة النجوم الس�عة..

شعرت �غث�ان ورعب ال اسم له.

� �دي.. وضعت جهاز
عدت إ� ال�هف والشمعتان ��

.. وجدتهم جم�عا ح�ث �
االست�شـاق ع� ف�� و�حثت عن رفا��

تركتهـم..

� السقف �ع�ـون شـاخصة
ممددين ع� األرض �حدقون ��

مـن الذعر..

� عي�يها
(مارج��ت) غطت وجهها ب�ديها ل�ن نظرة الهلع ��

� أناملها.. � �انت ت�دو ب�� الزجاجيت��

فتحت م�اع النافذة ألسمح للهواء �الدخول.. �انت
العاصفة تخمد ��عة �ما �دأت..

لقد أنهت عملها�
� ألنقذهم ل�ن �ال جدوى..

حاولت ما أستطيع مع رفا��

، انت� � هذا الب�ت المقفر �ع�دا عن عون ال���
هنا ��
الهالك..
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� لم أضطر لتحمل عذاب األمل.. ومن رحمة هللا أن��
 

برام ستوكر 1903
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� ط�عة عام 1912
� ظهرت ��

النها�ة الثان�ة ال��
� صارت فيها الساعة الثان�ة (ت�دأ من اللحظة ال��

(
�
ص�احا

�دا أن صوت دقات الساعة معلنة الثان�ة ص�احا قد أنعشنا
� أحاطت بنا قد زالت فجأة.. جم�عا.. �أن �ل الظالل ال��

� �شاط و�قظة.... أعددنـا أجـهـزة
�دأنـا نـمـارس مهماتنـا ��

� قدرنا أننا سنكون �حاجة لها لو ان�عث غـاز سـام االست�شاق ال��
� غرفة األب،

ا) إ� أر�كـة �� ما.. ثم إننا نقلنا موم�اء المل�ـة (ت��
وغطيناها �مالءة �ح�ث لـو نهضت �كفيها االنزالق من تحتها.

� م�انهـا علـى صـدر الموم�اء،
وضعنـا ال�ـد المقطوعة ��

) من �
� جلبها مس�� (ت��لو�� وتحتها جوهرة النجوم الس�عة، ال��

.. � � الضوء ال�هر��
الخزانة.. �دت �أنها تتألق �ال توقف ��

كـان مشـهدا غ���ا أن ترى هذە المجموعـة مـن الرجـال
� �حملون هذا الجسد الذي ي�دو كتمثـال مـن عـاج.. الصامت��

وضعناە ع� األر�كة.

� (مارج��ت) والموم�اء قـد أثـار ذهولنـا، خاصة �ان الش�ه ب��
مع شحوب (مارج��ت) الشد�د..

� وعندما لم يبق من الوقت إال القل�ل طل�ت (مارج��ت) م��
� �ـ (س�لفيو).. جاء إليهـا وهـو �قـر فاحتض�تـه إلـى صدرها..

أن نأ��
أغلقت �اب الغرفة وراءنـا شاعرا �شـعور مق�ـض �النها�ة.. لن

تكون هناك عودة..
� رت�ناها.. وضعنا أجهزة االست�شاق، واتخذنا أما�ننا ال��
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ب قل��نا.. دوت دقات الساعة ف�دا أنها ت��
. ثالثا� � مرة.. مرت��

.. لقد � اشتعلت فتائل المصابيح وأطفأت النور ال�هر��
ء ي��دل... �

اتخذت الغرفة ش�ً� مرع�ا و�دا �أن �ل ��

� فعل وانتظرنا وقل��نا تخفق.. ع� األقل أعرف أن قل��
ذلك.. أرى ثوب (مارج��ت) األب�ض وحدە وسط الظالم وأرى
) الم��ــع �

أجهـزة االست�شاق ع� األنوف.. أرى فك مس�� (ت��لو��
� (س�لفيو) ووجه (كور�ك) الحليق.. وع�� الغرفة أرى عي��

.. � كزمردت��

اآلن صار الضوء أ��� ث�اتا.. و�دا �أنه يتغ�� من األزرق إ�
األب�ض الشفاف..

فجأة دوى صوت �االنفجار وانفتح الصندوق الحجري..

ال شك ف�ما �حدث اآلن.. تحرك الغطاء للجانب ثـم �ـدأ
يرتفع ب�طء.. ومـن الصندوق �دأ �خار يتصاعد متجها نحو

التابوت لم أستطع شم الرائحة �س�ب جهاز االست�شاق ل���
خمنت أن لـه رائحة نفاذة غ���ة ازداد الدخان كثافة فلم أعد

) وال (مارج��ت).. �
أرى (ت��لو��

والحظت أن المصابيح أوشكت ع� االنطفاء.. هذا غ��ب
ة أق� مما توقعنا. � ف��

ال�د أنها اس�نفدت وقودها ��

� �ل لحظة أن أسمع األمـر
انتظرت وانتظرت.. متوقعا ��

ء من هذا.. �
ب�ضاءة النور ل�ن ال ��
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وما زال الدخان يتصاعد �كثافة من التابوت.. ب�نما
ة.. المصابيح تلفظ أنفاسها األخ��

أسمع صوت مواء (س�لفيو) المث�� للشفقة وأرى لمحات من
� عليها الوصف....

� فاق قل�� ثوب (مارج��ت) ال��

.. ثم تال�� آخر ق�ـس �
� سا��

شعرت �ـ (س�لفيو) يتمسح ��
من الضـوء، فلم يبق إال ب�اض خف�ـف حـول ستائر النافذة..

نزعت جهاز االست�شاق، وصحت:

)؟ �
هل أع�د األضواء �ا مس�� (ت��لو��

ال إجا�ة.

� من ).. سوف أع�د الضوء.. لو لم تمنع�� �
- مس�� (ت��لو��

ذلك..

� ع�� الغرفة سمعت صوت (مارج��ت) يت�لـم ال إجا�ة، ل���
� رقة وعذو�ة �أنه الجرس:

��
- نعم �ا(مال�ولم)..

حركت المحول فعادت األضواء.. ل�نها �انت مجرد جزر
ضوئ�ة وسط �حر من الظالم.. ج��ت نحو (مارج��ت) مهتد�ا
، � � �دي، ولقد أدركت لهف��

بث��ــها األب�ض واعت�ت �دها ��
فقالت:

.. - أنا �خ��

- الحمد �.. ل�ن أين اآلخرون؟ تعا�� نفتح النوافذ ل�خ�ج
هذا الدخان..
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� ط��قة ناعسة:
� قالت �� لدهش��

- س�كونون ع� ما يرام ولن �ص�بهم أذى.
لم أسألها عن مصدر اس�نتاجها وفتحت النوافذ وال�ـاب..
�عان ما �دأ الدخان األسود �خ�ج من النوافذ و�دأت أرى
) ع� ظهرە.. وع� معالم الغرفة جوار األر�كة �ان د. (و�شس��
) و(كور�ـك).. �

الجهة األخرى من التابوت رقـد مسـ�� (ت��لو��
� أنه برغم فقدانهم الو�� �انوا ي�نفسون �صع��ة..

و���

� � حالة من االضطراب ول�نها ساعدت��
(مارج��ت) �انت ��

.. � ع� حمل أبيها إ� جوار نافذة من النوافذ.. وكذا فعلنا �ال�اق��

، واآلن وقد � �� إعادتهم للو�� ح�� اللحظـة �انت مش�ل��
�دءوا �ف�قون �دأت أ�ساءل عما صار إل�ه مص�� هذە التج��ة..

�ان الصندوق مفتوحا وقد �دا واضحا أنه مقسم من
الداخل، ل�ن �ل محت��اته تحولت إ� سناج أسود.. كذا �ان

� الغرفة تحول إ� سناج ل�ج..
ء �� �

التابوت.. �ل ��

�انت المالءة ع� األر�كـة �مـا هـي ل�نـهـا أز�حت جان�ـا �مـا
�فعل المرء عندما �غادر الفراش..

ا)� ل�ن ال أثر للمل�ة (ت��
� (مارج��ت)، وهمست لها:

وضعت �دي ع� كت��

.. أنت كنت ق���ة ورأ�ت �ل - ماذا حدث للمل�ة؟ قو�� ��
ء.. �

��
� نعومة:

قالت ��
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ء �مكن أن أراە.. ظلت عيناي ع� األر�كة �
- لم �كن هناك ��

ح�� ازداد الدخان كثافة.. شعرت �حركة ق���ة منـى وخطر �� أن
� تخل�ت عن � أنها المل�ـة تم��

)، ثم فكرت �� هذا د. (و�شس��
(س�لفيو) وال أعرف أين ذهب..

� ث��ــها فحملته
�أنما يرد عليها جاء(س�لفيو) ومسح نفسه ��

� ذراعيها. ب��
) لوع�ه و�عدە مس�� (كور�ك).. �

عندما عاد مس�� (ت��لو��
رحنا نف�ش الغرفة �عنا�ة.. لـم نجـد إال �عض الغ�ـار لـه رائحـة
� تضعها غ���ة تذكرك �الموت.. ع� األر�كة �انت الجوهرة ال��

� شعرها.
المل�ة ��

ف�ما عدا هذا لم نعرف قط ما حدث.. ل�ن ش�ئا واحدا
جعلنـا نرجح تدم�� الموم�اء.. إن الغ�ار الذي وجدناە هو ذاته

الغ�ـار الذي ت��� �عد عمل�ة حرق موم�اء القط
☆ ☆ ☆

� الخ��ف تزوجت (مارج��ت)..
��

� �انت المل�ة � حفل الزفاف ذات الجواهر ال��
وقد ارتدت ��

� شعرها.. وع� صدرها ارتدت قالدة من ذهب تحمل
تضعها ��

جوهرة النجوم الس�عة.. �انت الشمس تلتمع عليها فتتألق �أنمـا
ت��ض �الح�اة.

� المل�ة العظ�مة ولطالما ت�لمنا عنها..
اعتدنا أن نفكر ��

� ح��ن ألن المل�ة لم تخط لعالم جد�د وح�اة � أن�� قلت لزوج��
� عي�يها تلك

� �دي، و�دت �� � �ديها ب�� جد�دة، فوضعت زوج��
النظرة الحالمة، وقالت:
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- ال تحزن من أجلها� مـن �ـدرى؟ ل��مـا وجـدت ال�ور الذي
�
�انت ت�حث عنه.. الحب والص�� هما س�ب سعادة ال�ـون.. ��

.. لقـد حلمـت حلمها، وهذا .. فـي الحـا�� �
� الما��

هذا العالم.. ��
هو �ل ما �طمح له أي واحد فينا

برام ستوكر 1912
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جوهرة النجوم الس�عة:

ا) تعرف أن ال�هنة س�حار�ونها وس�حاولون �انت المل�ة (ت��
محو اسمها؛ لذا قررت أن تتعلم أساليبهم وأن تمارس السحر
ا) خمسة األسود �� تعود للح�اة يوما ما.. دفنت موم�اء (ت��
� األحمق الذي

�طا�� آالف سنة، ثم ظهر ذلك المستكشف ال��
قرر أال ي�ا�� بهذا �له.. أحمق لدرجة أال يهتم �حق�قة أن اب�ته
�ش�ه المل�ة �ش�ل م��ب�.. �كفينا هذا ولندع س�د الرعب

القو�� (برام ستوكر) �ح� لنا القصة بنفسه..
 

 

 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام إ� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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Notes

[←1]

� هذە السلسلة �الذات.
مت �� دِّ

ُ
- ق
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[←2]

- ال�ت�ب رقم 32.
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[←3]

- اعتاد القارئ ع� �ل حال عن��ة (ستوكر) وكراهيته لألفارقة والعرب..
�
� (ع��ن الدودة الب�ضاء)، وقلنا إنه كتب قصته ��

وقد قرأنا من هذا ال�ث�� ��
�طان�ة.. اطور�ة ال�� ذروة ع� اإلم��
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[←4]
� الب�ت

� ع� القصة، ووجودە ��
اعا ول�دا �� � �ان اخ�� - الحظ أن الت�ار ال�هر��

� اإلعداد.
اء الشد�د والدقة �� � م��جا من ال�� �ع��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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�لمه مهمة:

هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

        العدد رقم (64)
 

 

 

 

 

� � ل���� مغامرات أرس��
 

تأل�ف: مور�س ل�الن
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
لوك هولمز)؟ � (ش��

� الرا��
�طا�� من هو عكس المخ�� ال��

( � )� ي�دو أن (ل���� � � ل���� ا هـو اللـص الفر��� الراقـي (أرس�� ط�ع�
�طان�ة السائدة؛ ُولد ع� س��ل التحـدى الفر��� للثقافة ال��
� فـاللص الع�قري قادر ع� أن �ح�� المخ�� الع�قري، وأن �ف��

� عدة قصص الت�� االثنان ضد
ا.. و�� القراء بنفس القدر تق����

.. ً
�عضهما فع�

�� لل���ـن هـو األد�ب الفر��� مور�ـس ل�ـالن األب ال��
� عام 1941..

Maurice Leblanc الذي ولد عام 1864 وتو��

� (رو�ن) �ـ
و�ان (ل�الن) ابن مالك سفن ثرى، ولد ��

� فر�سا وألمان�ا و��طال�ا.. ي�دو أن
ا �� (نورماندي) وتل�� تعل�م�

ا � ا كب�� � صع�ة أو مملة ألن عدد� � العالم الغر��
دراسة القانون ��

فوا األدب.. هذا ما من األد�اء تخلـوا عن دراسة القانون ل�ح��
�
فعله �ات�نا عندما ترك الدراسة ل�حرر صفحات الحوادث ��

ا أولها روا�ة (امرأة �عض الصحف ال�ار�س�ة، و�كتب قصص�
ا �ذكر.. كـان � �انت دراسة نفس�ة لم تحقق نجاح� 1887) ال��

)، ل�ن هذا األخ�� � فر��� هو (جوستاف فل���� ا �غـول أد�� متأثر�
ب�ساطة لم �كن من الممكن تقل�دە..

� Arsene Lupin- الذي ال � ل���� ثم ولدت شخص�ة أرس��
أعرف ح�� اليوم لماذا ال ينطق (ل��ان) �ما أفهم قواعد النطق

..(1905 – � � ل���� � الروا�ة األو� (اعتقال أرس��
الفر�س�ة - ��

: � � ل���� � مصدر آخر قرأت أن الروا�ة األو� �� (أرس��
��

� كتب ال�اتب اللص الجنتلمان - 1907).. ومنذ ذلك الح��
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).. وحقق شهرته للمرة � ا منها 21 روا�ة �طلها (ل����
�
� عنوان ست��

األو�..

� شد�د الذ�اء والظرف، قد
) اللص المهذب الرا�� � (ل����

ا.. إنه خب�� تنكر �ن عام� س�طر ع� كتا�ات (ل�الن) خمسة وع��
�
� هود �� ، �ل هو أقرب لرو��� �

وجرائمـه ل�ست ذات طابع أنا��
نواح عدة.. عدواە الدائمان هما المف�شان (جورشار) و
) مستو� من شخص�ة الفوضـوى � (جان�مـار).. و�قـال إن (ل����
الفر��� (مار�و جا�وب) الذي حو�م عام 1905.. �ما ق�ل إن
�
ابو) �� � شخص�ة الجنتلمان اللص الذي قدمه (م��

ا �� لها جذور�
).. إن هذا الن�ع من �

ا مـن ح�اة نوراستا�� م�ح�ة (21 يوم�
� الحق�قة ـ �ان

� تعج �اللصوص الظرفاء - الن�الء �� القصص ال��
- Picaresque ا تحت اسم الب��ارسك � األدب قد�م�

�صنف ��
� �مت �القرا�ة لعالم

الروا�ة االحت�ال�ة ـ وهو فن ذو أصل أس�ا��
.. � � األدب العر��

قصص (الشّطار) ��
..( � ا �ـ (ل���� ع� أن هناك أدلة تقول إن (ل�الن) لم �كن فخور�
ا) وقد شعر �أنه �قـدم ا حق�ق�� ە (أد�� �ان �صبو إ� تقد�م ما �عت��
� األدب ال�ف.. �ما �ان �صبو إ� تقد�م

) ألنه فشل �� � (ل����
ا ذات شخص�ة ناجحة أخرى، ل�نه لم �ستطع.. هذە �� تق����

لوك هولمز).. عقدة (كونان دو�ل) مع (ش��

� يتهم من أفضل قصص (ل�الن) قصة (813 - 1910) ال��
.. �

طة لمعرفة القاتل الحق��� ) �القتل، ل�نه �قود ال�� � فيها (ل����

� من الخ�ال العل�� همـا � مهم�� ع� أن (ل�الن) قـدم عمل��
(العيون الثالث - 1919) و (الحادث الره�ب ـ 1920) ح�ث

ا.. � فر�سا و�نجل�� يؤدي زلزال إ� تك��ن أرض ب��
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ات األعمال الس�نمائ�ة � ع��
لقد قدمت القصص ��

� بتقد�م مغامرات � ال�ا�ان ألهمت الفنان��
والتلف��ون�ة، و��

ون هذا اللص الظ��ف � م� عرف ال�ث��
). و�� � حف�دة (ل����

� �شعب�ة قد تفوق شعب�ة (هولمز)، ل�ن هناك ال�ث��
الذي ح��

� ترجمة قصصه إ� الع���ة، وقد الحظ
من الخلط والتلف�ـق ��

ة للقد�س ا كث�� األد�ب الراحل (صـالح طنطاوي) أن هناك قصص�
) �اسم ال�طل � و(رو�امبول) تتم ترجمتها مع اس��دال (ل����
: ع� � ع�ە األص��

�� ( � ؛ لهذا قد تقا�ل (ل���� األص��
� ع�

ات والم�ارزات ون�الء فر�سا، وقد تقا�له �� � المارك��
منظمات الجاسوس�ة والم�كروف�لم والغواصات والطائرات.

� م��ف�
الن�ع األول فقط هو األص�� وال�ا��

د. أحمد خالد توفيق

∞∞∞∞∞
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.. ١- ابنة المليون��
) القاعات العظ�مـة فـي قصـر دوقات أغرقت شمس (س�تم��
اس) العتيق، مض�ئة �أشعتها المبهجة تحف العصور (شارم��
ون � أولئك الذين ال �ع�� الغابرة، مع لمسات من ذوق ك��ه �م��

ق�مة إال للمال..

اطور�ة � إ� األثاث الذي �عود ع�ە لإلم�� أعاد الضوء الذه��
ا من مجدە القد�م.. وأضاء صف الصور المعلقة ع� األو� جزء�
اس) المو�� منهم واألح�اء.. � ي�دو فيهـا آل (شارم�� الجدار ال��
وانعكس ع� درع حد�دي براق وأل�� أضواء �اهتة ع� درع
برونزي.. ثم سقط ع� السجاج�د مما أض�� ع� القاعة

ا من األلوان..
�
مهرجان

� �ل الروائع المتناثرة، �ان وجه الفتاة الجالسة ل�ن من ب��
تكتب أمام النافذة هو األروع واألجمل..

ا.. �ان لجلدها ذات لون الخزف ا رق�ق�  هش�
ً

�ان جما�
ا.. إن � لون أ��� األزهار شح��� القد�م، وع� خديها الشاحب��
او�ن � عي�يها الخ�� ا ب�� عاشـق الجمال �ان س�قف حائر�
� أو فمها الحساس.. ل�نه �التأ��د �ان س�تضايق من المعشوقت��

جـو الحـزن ال�ادي ع� وجهها.. وتلك المعاناة الواضحة..

�ان هناك حول وجهها إطار من شعر ناعم يتخلله الذهب
ح�ث ترقرقت أشعة الشمس، ب�نما خصالت مجعدة عص�ة

اقص ع� جبهتها.. علـى التمش�ط ت��

� �دها
�انت تدون العناو�ن ع� مجموعة من المظار�ف و��

ال��ى قائمة أسماء ط��لة.. ف�لما انتهت من مظروف دست
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ف�ه �طاقة دعوة للزفاف عليها:

ف �دعوت�م إلـى حـفـل زفاف ) ي��� � «الس�د (جورنای مارت��
اس)..» ) إ� الدوق (شارم�� � اب�ته (جرم��

ا تلو اآلخر وتض�فه إ� كومة المظار�ف
�
�انت تكتب مظروف

فة �صيح: المعدة لإلرسال جوارها.. هنا جاء صوت من ال��

- « (سون�ا)� (سون�ا)� »
جاء صوت الفتاة �قول:

؟ » � - « نعم �ا مدمواز�ل جرم��
صاح الصوت المشا�س الخشن ع� األذن:

� الشاي.. هال فعلت هذا؟ » - « شاي� اطل��
قالت (سون�ا):

« .. � - « حسن �ا مدمواز�ل جرم��

ا.. هناك وقفت  �ق�ع جرس�
ً

ونهضت إ� المدفأة ل�شـد ح�ـ�
لحظات وأعادت زهرة سقطت من المزه��ة.. هنـا دخـل خـادم
� األجراس.. الصوت الغرفة.. فقالت له �صوت ساحر �ش�ه رن��
ا من ممثالت الذي لم تمنحه الطب�عة إال لعدد محدود جد�

الم�ح العظ�مات:

- « هال جل�ت الشاي من فضلك �ا (ألف��د)؟  »

- « ل�م �ا آ�سة؟ »

- « أر�عة.. ما لم �كن س�دك قد عاد.. »
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- « ال.. لم �عد.. لقد ذهب إ� (ر�ـن) للغداء.. لن �عود ق�ل
ساعة أخرى.. »

- « والدوق؟ ألم �عد �عد؟ »

- « نعم لم �عد �عد �ا آ�سة.. »
وهمَّ �االن�اف ل�نها صاحت:

ء من أجل رحلة �ار�س؟ هل �
- « لحظة.. هل حزمت �ل ��

ا؟ » تأه�ت الخادمات جم�ع�

ا � لست واثق� .. ل��� �
- « �ال�س�ة للخدم أنا متأ�د �ا س�د��

ا أ��� مما �ستغرقه ف�ما يتعلق �الخادمات، فهن �ستغرقن وقت�
نحن.. »

- « قل لهن أن ��عن.. »

ان�ف (ألفرد) فعادت إ� المنضدة.. هنا جاء الصـوت
الخشن من جد�د:

- « ألن ت�ت�� من هذە ال�طاقات �ا (سون�ا)؟  »

فة داخلة إ� ) من ال�� � � جورنای مارت�� وظهرت (جرم��
القاعة..

ب الت�س ) تحمل م�� � � (جورنای مارت�� �انت ور�ثة مالي��
وقد احمر خداها من جهد اللعب، و�انت فتاة حسناء مبهرجة
األلوان.. النق�ـض ال�امل لجمـال (سون�ا) الرقيق الشاحب.. �ان

من الواضح أنها ق��ة عن�دة المراس..
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،( � جاءت الصد�قتان اللتان �انتا تلع�ـان التنـس مـع (جرم��
� جوت��ه) فارعة الطول السمراء المتجهمة و(مـاري وهما (ج��

ة القامة اللط�فة العاطف�ة. بولي�ـه) قص��
سألت (ماری):

- « هل �ل هذە �طاقات دعوة للزفاف؟ »
) مقط�ة: � قالت (جرم��

«  ..v نعم.. ولم نصل �عد لحرف » -
� فخر:

ثم قالت ��

� إ� دارها لحفل � دعت�� - « مدام (ر�ل���ه) ابنة خالة خطي��
� عّ� أن .. هناك قدمت �� نصف �ار�س.. �ار�س ال�� �

�� ع� ��
� قاعات داري.. »

ونها �� � س�� ا.. �ار�س ال�� أعرفها ج�د�
:( � قالت (ج��

�ن دوقـة - « ل�ننـا لـن نـعـود صـالـحت�ـن لـك ح�ـن تصـ��
اس).. » (شارم��

- « ال ت�� �ا (سون�ا) (فول�جل�س) رقم 33 شارع
الجامعة.. ول�ن انتظري.. ال�د أن أعرف إن �انت دوقة

� أم ثالثة.. » ا أم اثن�� (فول�جل�ـس) ستأخذ صلي��
�ساءلت الصد�قتان:

- « ما مع�� هذا؟ »

� الدعوة معنـاە دعوة لل�ن�سة.. صلي�ـان
- « صل�ب واحد ��

معناهما دعوة إلفطار حفل زفاف.. ثالثة صل�ان معناها الدعوة
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�
� سأرسلها �� � عـدد الصل�ان ال��

لحفل الزفاف نفسه.. ما رأ��ما ��
دعوة دوقة (ل�جل�س)؟ »

:( � قالت (ج��
.. � � أنا.. لو كنت م�انك لطل�ت رأی خطي�� - « ال �سألي��

فال�د أنه أدرى بهذە التعق�دات.. »

� (جاك)؟ إنه ال ي�ا�� لحظـة بهذە األمـور.. كـان - « خطي��
ا منذ سـ�ـع سـنوات، عندمـا قـام برحلـة للقطـب ا تمام� مختلف�

� لمجرد لذة االستعراض.. » الجنو��

- « واليوم؟ »

- « اليوم لم �عد �ط�ـق الرسم�ات والمجتمعات.. إنه رز�ن
� مجتمع مع الوز�ر اآلن ا اليوم �أنه قاض.. تصوري أن أ�� تمام�

�صدد منح وسام لزوج اب�ته المق�ل؟ »

) نفسه1؟ » � وسام (لجيون دون�� - « هل تعن��
� � ) للناس ال�سطاء العادي�� .. (اللج�ـون دون�� �

- « �ا ع��ز��
إنه ال �ليق �دوق� »

هنا دخل (ألفرد) حامً� ص�ن�ة الشاي ووضعها ع� منضدة
ة جوار سون�ا.. صغ��

) �شعر �أهم�ة قصوى لدرجة أنها لم �ستطع � �انت (جرم��
ا.. ثم توقفـت أمـام الجلوس.. راحت تذرع الغرفة جيئة وذها��

تمثال صغ�� ع� الب�انو، وسألت:

- « ما هذا؟ من أ�� بهذا التمثال الصغ�� هنا؟   »
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ء من دهشة: �
�� �

قالت (سون�ا) ��

- « �ان هنا منذ ال�دا�ة..  »
:( � �ساءلت (جرم��

� الحد�قة �ا (ألفرد)؟ »
- « هل دخلت هنا ب�نما كنا ��

« .. �
- « ال �ا س�د��

ا.. التماث�ل ال تتحرك من تلقاء نفسها.. » - « هذا غ��ب جد�

وقف الجميع يرمق التمثـال فـي دهشة �أنمـا هـم يتوقعون أن
يتحرك أمام عيونهم من جد�د..

�ن الشاي و�تحدثن عن حفل الزفاف ثم إنهن جلسن ���
� تلقيها

�� ( � � �دأت (جرم�� المق�ل وما س�ل�سنه، والهدا�ا ال��
ا لم يتصل من �ار�س ) متذمرة ألن أحد� � .. �انت (جرم�� ً

فع�
ومع�� هذا أنه لم تصلها هدا�ا اليوم.. �انت تت�ف كطفل

�ن.. � الثالثة والع��
� جسد فتاة ناضجة ��

مدلل يتخذ سكنه ��
) ترد: � دق جرس الهاتف فاندفعت (جرم��

)؟ �ل أنت (ف�كتوار).. هل ا.. هل هذا أنت �ا (بي�� - « مرح��
وصلتك هدا�ا؟ جم�ل.. ما نوعها؟ ماذا؟ فتاحة خطا�ات؟
فتاحـة أخـرى� �ـا للقـرف� ممـن جـاءت؟ ال�ونت�سة (رودلف)

ی)؟ » و�ارون (دی فال��
ا: ثم التفتت للفت�ات، وقالت وصوتها يرتجف تيه�

ا.. قالدة من اللؤلؤ� » - « آە �ا بنات.. هناك قالدة أ�ض�
ثم وضعت السماعة وعادت مقط�ة، وقالت:
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� قالئد من اللؤلؤ ب�نما .. أصدقاء �ا�ا يهدون�� � - « هـذا مش��
� أنا يرسلون �� فتاحات خطا�ات� »

أصدقا��
:( � قالت (ج��

ا - « �مناس�ة مدام (ر�ل���ه)، هل تعرف�ـن أنـهـا تمـوت قلق�
اليوم؟ إن ابنها �خوض م�ارزة.. »

سألت (سون�ا):

- « مع من؟  »
قالت (ماری):

- « ال نعرف.. لقد وصلها خطاب �ذلك منذ قل�ل..  »
:( � قالت (جرم��

- « أنا مطمئنة ع� (ر�ل���ه).. إنه م�ارز ال ُ�شق له غ�ار.. »

ل�ن (سـون�ا) لم ت�ـد مطمئنة مثلها، و�دت نظرة قلق ع�
:( � وجهها.. هنا سألت (ج��

- « ألم �كن آل (ر�ل���ه) هم س�ب معرفتك �الدوق؟ »

�
- « ��.. لقد التقينا هنا أول مرة.. لو لم يرغب (جـاك) ��
� ، ولو لم �كن أ�� � بيع هذا الق� لتم��ل حملة القطب الجنو��
اء ق� عتيق، فل��مـا مـا كنـا التقينـا ولمـا كنـت ألص�� �� �

ا �� راغ��
اس) �عد شهر من اآلن.. لقد دعا (جاك) أ�ـى دوقة (شارم��
� ح�ـي.. هكذا رت�ت األقدار �ل

لقضـاء ثالثة أسابيع هنا.. ووقع ��
ء.. وقد وافقت عل�ه.. » �

��
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ة ة.. كنت صغ�� � السادسة ع��
- « ل�نك كنت وقتها ��

ا.. » جد�

� تلك السن تعرف الفتاة مع�� �لمة (دوق).. لقد
- « ح�� ��

ء إ� �
ا ع� الزواج لـذا تم تأج�ل �ل �� ة جد� � صغ�� � أن�� رأي أ��

« .. � � عودة (جاك) من القطب الجنو�� ح��

�ن.. زهرة العمر.. » � الثالثة والع��
- « أنت اليوم ��

ة � لف�� - « لقد انقطعت أخ�ـار الـدوق مـن القطب الجنو��
ط��لة، وق�ل إنه مات.. �انت هذە �ارثة حق�ق�ة.. فجأة منذ
ستة أشهر عادت خطا�اته وعرفنا أنه عائد� �عد سبع سنوات
من االنتظار� كنت ع� وشك الزواج من رجل آخر.. مجرد

�ارون.. »
� دهشة:

�� ( � صاحت (ج��

؟ » �
- « هل هذا حق���

قالت (ماری):

وج ابن خالـة الـدوق.. ال�ـارون � � هذا؟ �انت ست�� - « أال تعرف��
ا.. » (دی ر�ل���ه).. لم تكن ز�جة موفقة جد�

:( � قالت (جرم��

- « لو مات الدوق النتقلت ثروته وألقا�ه إ� ور�ثـه ال�ـارون.. 
«  .. ما �ان ل�حدث فارق كب��

) معلنة أن وقت الرح�ل قد حان، وسألتها: � نهضت (ج��

ا؟ » - « هل ما زلت تن��ن الرح�ل إ� �ار�س غد�
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- « نعم.. »

) و(ماري) �عد ال�ث�� من الق�الت � هكذا رحلت (ج��
) لـ (سون�ا)، � واألحضـان.. فما أن رحلتا ح�� التفتت (جرم��

وقالت:

� إنهما صعلوكتان� » � � الفتات�� - « ل�م أمقت هات��
قالت (سون�ا):

- « إنهما ظ��فتان.. »

ا لـي.. و�ن �ان معهما - « ظ��فتان؟ إنهما تتحرقـان حسد�
� ذلك.. »

الحق ��
� إحدى المرا�ا المعلقة..

� إعجاب ��
ووقفت تتأمل نفسها ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢- وصول آل (شارول�ه)

�
ة عا�فة ع� كتا�ة الدعوات ووضعها �� ظلت (سون�ا) لف��

� الغرفة.. تطالع مجلـة.. تقرر
) تدور �� � المظار�ف، ب�نما (جرم��

هذا أو ذاك.. فقط لتنهض �عد ثان�ة لتصلح لوحـة علـى
الحائط.. و�سأل مائة سؤال تافه ال �ستحق اإلجا�ة عنه.. ب�نما

ط�لة الوقت ترتفع كومة المظار�ف..
: ً
انفتح ال�اب وظهر (ألفرد) قائ�

� مقا�لتك �ا آ�سة.. »
- « س�دان يرغ�ان ��

:( � صاحت (جرم��

- « آە.. آل (دو بوى).. دعهما �دخالن.. »

- « لم �ذكـرا اسـميهما ع� كـل حـال.. وهل من تعل�مات لـ
� �ار�س �ا آ�سة؟ إننا س�تحرك اآلن �القطار ألن

(ف�كتوار) ��
ا.. هكذا المسافة ط��لة.. لن نصل هناك ق�ل التاسعة ص�اح�
� مساء غد.. � إلعداد المنـزل لك عندما تصل��

نجد الوقت ال�ا��
« ..

ً
� ط��قه للمحطة فع�

ء واألثاث الثق�ل �� �
لقد حزمنا �ل ��

شكرته واتجهت لتجلس ع� المقعد المجاور للنافذة..
� الفتنة � وضع تمت دراسته �عنا�ة �الغة ل�جمع ب��

تجلس ��
والعظمة..

أرجعت رأسها للخلف �� وضـع فـاتن وفتحت عي�يها.. هنا
� دهشة:

قالت ��

- « لم هذا؟ »
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سألتها (سون�ا) دون أن ترفع عي�يها عما تكت�ه:

- « لم ماذا؟ »
أشارت ألحد م�ا�� النافذة، وقالت:

طع.. »
ُ
- « لقد اخت�� أحد ألواح النافذة الزجاج�ة.. �أنه ق

.. �
� صنعها الل�ح المخت�� � الفجوة ال��

وحدقت الفتاتان ��

- « ألم ت��ــها من ق�ل.. »

- « نعم.. ال�د أن الزجاج المحطم سقط للخارج.. »

� الخامسة
هنا دخل رجالن أحدهما قص�� ممت�� ��

، أحمر الوجه أصلع الرأس له عينان ال تكفان عن � والخمس��
.. خلفـه شاب نح�ل أسمر.. � � أخ���� الفرار من لقـاء أي عين��
� �أنهما

ء ��� �
و�رغم االختالف الواضح ب�نهما فقد �ان �ل ��

أب وابنه..

� ن�ع من الدهشة.. هذان لم �كونا آل
�� ( � نهضت (جرم��
(دو بوى) أصدقاءها..

، وقال: ا وانح�� دنا منها الرجل األ��� سن�

- « أنا الس�د (شارول�ه).. منتـج خـمـور متقاعد.. صاحب
.. لقد جئنا هذا الص�اح.. » � � (ر���ه).. أقدم ل�ما اب��

أراض ��
سألت (سون�ا):

- « هل أطلب الشاي؟ »
) �حدة: � فهمست (جرم��
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- « ال� »
ثم سألت األب:

- « وما هو هدف هذە ال��ارة؟ »

- « جئنا لنقا�ل أ�ـاك.. ل�ننا عرفنـا أنه غ�� موجود.. لـم 
�ستطع أن نحرم أنفسنا من م�ة لقائك..  »

ة.. � ح��
ت�ادلت الفتاتان النظرات ��

قال الشاب وهو �جلس:

« � � - « �ا له من ق� من�ف �ا أ��
قال األب:

.. هو كذلك..  » � - « هو كذلك �ا ب��

� صديري � فتح��
� الرجل للوراء، ودس إص�ع�ه ��

�� واس��
�ذلتـه، وقال:

� الج��دة عن أن مسيو (مارتن)
- « قرأنا ذلـك اإلعالن ��

�
ا �� � يرغب دوم� � بيع س�ارته ذات المحرك.. و�ان اب��

يرغب ��
� ع��ة �محرك.. ع��ة ال �جرها حصان.. �قال إنها تعادل ست��

� قوتها.. »
ا ��

�
حصان

:( � قالت (جرم��

ـا ل�نها
ً
- « لدينا �الفعل ع��ة �محرك قوتها ستون حصان

� �ستعملها ح�� اليوم.. ل�ن هناك س�ارة ل�ست للبيع وما زال أ��
أخرى قوة مائة حصان.. »
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� ألبوم الصور عن صورة الس�ارة قوة
ثم نهضت ت�حث ��

مائة حصان الخاصة �األ�ة.. فمـا كـادت الفتاتان تديران
ظه��ــهما ح�� خرجت �د الشاب (شارول�ه) ��عة لسان
الح��اء لتطبق ع� التمثال الصغ�� الموض�ع ع� المدفأة

� جي�ه..
وتدسه ��

، و�رغم هذا الحظ ما � �ان (شارول�ه) األب يراقب الفتات��
� غ�ظ:

قام �ه ابنه، فقال ��

- « أعدە لم�انه �ا أحمق� »
ا.. فعاد األب �قول: نظر له الشاب شذر�

- « عل�ك اللعنة� أعدە� »
هكذا عاد التمثال لموضعه �ذات ال�عة..

عادت الفتاة �الصورة فث�ت األب نظارة من طراز (ب�س ن�ـه)
الذي �ضغط ع� األنف وتفحص الصورة، ثم قال:

ا لها؟  » - « مناس�ة.. �م تطلبون ثمن�

- « ال عالقة �� بهذە األمور.. �مكن�مـا طلـب أ�ـي وهـو
س�ناقش األمر مع�ما.. »

نهض مسيو (شارول�ه) وشكرها ع� الوقت.. وقال إنـه
س�تصل �األب..

� النافذة ت�ساءل:
�� ( � لما ان�ف وقفت (جرم��

- « أ�ة مخلوقات تلك؟� أنا مندهشة �س�ب ل�ح الزجاج
المفقـود هذا.. ومندهشة ألن (جاك) تأخر برغم أنـه قـال إنه آت
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� الرا�عة والنصف والخامسة.. » ب��

- « ل�نها لم ت� الخامسة �عد.. »

� هذە � وقتك؟ لم ال تنه�� - « نعم.. ول�ن لماذا تض�ع��
الدعوات؟»

ا.. » - « لقد انتهت تق����

« .. ا.. هل�� ا تختلف عن تمام� - « تق����

ا عن � عادت (سون�ا) للمنضدة وقد احمر وجههـا قل�ً� تعب��
) معها.. �عد ثالث سنوات من العمل مع � تأث�� فظاظة (جرم��

ات.. فلم تعد تنفعل.. ) صارت ملمة �ط�اع المليون�� � (جرم��
: � النافذة ترمق الط��ق الخا��

ووقفت ��

ا.. » � ا تأخر الدوق كث�� - « حق�
قالت (سون�ا):

- « سمعت أنه س�مر ع� آل (رزلي�ه).. من الغ��ب أن
عالقته لم ت��دل مع ال�ارون (دی رزلي�ه) برغم موض�ع الزواج

السابق هذا.. »

� حفل، وقد
- « من قال هذا؟؟؟ لقد رأيتهما ي�شاجران ��
� الفظاظة.. »

ت�ادال ع�ارات الوداع �ط��قة غا�ة ��
� رعب:

هنا �دا التوتر ع� وجه (سون�ا) و�خت ��

� �خوضها مسيو (دی رزلي�ه) - « الم�ارزة� الم�ارزة ال��
اآلن�»
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) وقد ت�دل وجهها: � هنا هتفت (جرم��

� أن الطرف اآلخر للم�ارزة هو - « ماذا؟ أنت ال تظن��
الدوق.. (جاك) نفسه�! »

� األمر، وصاحت:
ثم فكرت ��

ا.. �ل هو مؤكد� » - « ل�ن.. هذا محتمل جد�
صاحت (سون�ا):

ء له�  » �
- « هذا فظيع� تخ��� أن �حدث ��

� فخر:
�� ( � قالت (جرم��

- « برغم هذا.. فمن أج�� أنا ي�ارز الدوق غ��مه..  »

ًل�ن (سون�ا) �انت تنظر لـهـا مـن دون أن تراها، و�ان وجهها
ا ن���

�
) تط�� �فكرة أن دوق � ا �الورق.. �انت (جرم�� شاح��

.. هذا �ان �فوق أ��� أحالمها �خـوض م�ارزة من أجلها ��
ا.. جموح�

� رعب:
قالت (سون�ا) ��

ا ال �شق له ا من سادة الس�ف.. م�ارز� - « إنه ي�ارز س�د�
ء �مكن عمله.. » �

غ�ـار.. أنت قلت هذا بنفسك.. وال ��

�
� المرآة ��

) لم �سمعها.. �انت تنظر لصورتها �� � ل�ن (جرم��
إعجاب..

� لهفة.. فجأة
اتجهت (سون�ا) للنافذة وراحت تنظر ��

صاحت مناد�ة:
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).. تعا� وانظري� هناك فارس قادم�  � - « مدمواز�ل (جرم��
« 

- « نعم.. ول�م �جرى ��عة� »

- « إنه هو.. الدوق�! »

- « هل أنِت واثقة؟ »

- « �التأ��د� »
� رضا:

�� ( � قالت (جرم��

� وقت مناسب للشاي� �عرف كـم
- « حسن.. لقد جاء ��

أمقت االنتظار.. »

ورأته (سون�ا) و�� ترتجـف يرمـح �ـجـوادە ع�� المنـحـدر
� تقفان فيها.. فة ال�� الواصل إ� ال��

∞∞∞∞∞
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( � ٣- ط��قة (ل����
� اس��دت بهـا، تراجعت (سون�ا) �س�ب مشاعر الذعر ال��
فاس�ندت ع� منضدة الشاي و�� تلهث ��عة، محاولة أن
جل ثم تداري دم�ع االرت�اح. فلم تر الدوق يركض �حصانه و���
� عي�يها عندما جاء

�سلم اللجام إ� السا�س.. و�انت الدم�ع ��
الدوق إ� النافذة.

� صوت م�ح رنان:
صاح ��

� القل�ل من القشدة
، فأنا أرغب �� - « لو �ان هذا الشاي ��

وثالثة قوالب من السكر.. »
� ساعته، وقال:

ونظر ��

- « الخامسة �الض�ط.. هذا ج�د.. »
� افتتان..

) فلثمها �� � وانح�� وأمسك ب�د (جرم��
لو �ان قد خاض م�ارزة فال توجد عالمات علـى ذلك..
� الشاي وواجب

كـانت الالم�االة تغمرە �أنه رجل ال �فكر إال ��
الل�اقة.. ناولته (سون�ا) قدح الشاي و�دها ترتجف ح�� أن

� الفنجان..
الملعقة راحت ترن ��
:( � سألته (جرم��

� م�ارزة؟ »
- « هل كنت ��
� دهشة:

قال ��

- « ماذا؟ هل عرفِت؟ »
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� قلق:
سألته (سون�ا) ��

ا؟ » - « معال�ك لست ج��ح�
ا: قال �اسم�

- « وال خدش� »
� خشونة:

�� ( � هنا قالت (جرم��

- « هال تكرمِت �العودة ل�طاقات الدعوة هذە �ا (سون�ا)؟ »
ثم سألته:

؟ » � م�ارزة من أج��
- « هل كنت ��

� ن�ع من السخ��ة الخف�فة مما أثار غ�ظها:
سألها ��

- « هل �ان هذا �سعدِك؟ »

- « نعم.. ل�ن أعتقد اآلن أنك لم تقاتل من أج�.. »

ا.. كنت متعكر المزاج وقال (رزلي�ه) - « �ان الس�ب طفول��
« .. � ا ضا�ق�� ش�ئ�

� إح�اط:
قالت ��

- « إذن لم أ�ن أنا الس�ب.. وما دمت لست الس�ب فمـا
كـان األمر ل�ستحق م�ارزة.. »
� م��د من السخ��ة:

قال ��

تلت �س�ب
ُ
� ق - « نعم.. ل�ن لو مت لقال �ل واحد إن��

 �ما ت��ن.. »
ً

).. هذا س�كون جم�� � اآل�سة (جرم��
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- « وماذا عن (رزلي�ه)؟ »

� الفراش ستة أشهر قادمة� »
� سوف �ظل �� � - « المسك��

� م�ح..
وضحك ��

�انت (سون�ا) تختلس له النظر من وراء ظهـر مخدومتها..

� تتغ�� مـع كـل �لمة �قولهـا.. �انت تلتهم مالمحه الحساسة ال��
:( � لقد أخ�ج عل�ة مغ���ة من جي�ه، وفتحها قائً� لـ (جرم��

- « منذ أسابيع لم أقدم لك هد�ة.. »
ومن العل�ة أخ�ج قالدة فيها لؤلؤة، وناولها لها فصاحت:

- « �ا للروعة� »

� إعجـاب.. ل�ـن
ارتدتها ووقفـت أمـام مـرآة تتأمل نفسها ��

ا ا.. لم �ضف جمالها ش�ئ� التأث�� لو أردنا ال�احة لم �كن محب��
ا.. لجمال اللؤلؤة.. هذا ما الحظته (سون�ا) والدوق مع�

نظر الدوق لعنق (سون�ا) األب�ض فالتقت عيناهما واحمر
وجهها..

ء ذاته.. �انت هذە اللؤلؤة لتكـون �
� ال��

عرفت أنه �فكر ��
.. أجمل لو ارتدتها ��

� تعدهـا (سـون�ا)، ثم أ�دى دهشته من كومة الدعوات ال��
: ً
ا لـ (ج��ــــج Grieg) قائ� وطلب منها أن تعزف ع� الب�انو لحن�

ا.. ال أحد �قدر ع� - « سمعتك تعزفينه ال�ارحة. �ان رائع�
عزف (ج��ــــج) مثلك.. »

:( � قالت (جرم��
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- « معذرة �ا (جاك).. ل�ن المدمواز�ل لديها ما �شغلها.. »

- « خمس دقائق.. أتوسل لك.. »

- « ل�كن.. ل�ن هناك أش�اء �جب أن نت�لم فيها.. »

؟ » - « ما ��

- « اتصلت (فكتوار) من �ار�س لتقول إننا تلقينا هد�ة ��
ة.. » فتاحة خطا�ات ومح��

� م�ح أفزعهما:
صاح الدوق ��

- « مر��! »

- « أنت تت�ف �األطفال.. أقـول لـك فتاحـة خطا�ات
فتهلـل.. ي�دو أنك ال تقدر ق�مة األش�اء.. أل�س بوسعك أن

ء؟ » �
ا �صدد أي �� تكـون جـاد�

� أورو�ا.. »
- « أحسب نف�� أ��� الرجال جد�ة ��

� إ� أن أ�رهك.. » � السخ��ة سوف تدفع��
- « ط��قتك ��

«  � - « أرجو أن تؤج�� هذا إ� ما �عد الزواج �ا ع��ز��
ثم راح يتأمل اللوحات المعلقة ألسالفه.. وقال:

- « من الغ��ب أن�م أ�قيتـم كـل هذە الصور المملـة ونزعتـم
� عن الجدار.. »

صور��
� دهشة، وقالت:

�� ( � نظرت له (جرم��

ناك بهذا �ا (جاك) منذ ثالث سنوات؟ كـل - « ل�ننا أخ��
صحف �ار�س كت�ت عن الموض�ع.. »
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� � القطب الجنو��
� �ماذا؟ لقد كنت وقتها ��

تمو�� - « أخ��
ا عن أي أخ�ار.. » �ع�د�

- « لقد ُ�قت اللوحة الخاصة �ك� »

- « �قت؟ ك�ف؟ »

- « سأر�ك.. »

� �انت اللوحـة معلقة ثم أزاحت الستار �اشفة عن ال�قعة ال��
عليها.. وع� الجدار �انت هناك ع�ارة مكت��ة �الط�شور

األزرق:
� � ل���� أرس��
ا، فقالت (سون�ا): كرر االسم مفكر�

ء ذاته..  » �
- « هذا توق�عه.. إنه دائًما �فعل ال��

�ساءل الدوق:

- « ل�ن من هو؟  »
: � نفاد ص��

�� ( � �ساءلت (جرم��
� ؟ �التأ��د أنت تعرف من هو (أرس�� � � ل���� - « أرس��

� فر�سا.. لقد
).. اللص األ��� غرا�ة أطوار. األ��� جرأة �� � ل����

طة ط�لة ع�� سنوات.. لقـد تغلب ع� (جان�مـار) ح�� ال��
� الع�قرى2.. �اختصار هو 

�طا�� ز) المخ�� ال�� و(هولملك ش��
«  .. لصنا القو��

- « وك�ف ي�دو؟ »
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- « ال أحد �ملك أد�� فكرة.. إنه س�د التنكـر وقـد تناول
�طان�ة ذاتها.. » � السفارة ال��

�� � العشاء مرت��

- « وك�ف عرفوا أنه فعل ذلك ما دام ال أحد �عرفه؟  »

� المرة الثان�ة ومعـه كـل مجوهرات زوجة
- « ألنه اخت�� ��

.. م�ان المجوهرات ترك �طاقته وع�ارة تقول: هذە السف��
ل�ست �قة �ل �� تع��ض.. فأنتم قد أخذتم منا مجموعة

(واالس).. »
� حماس:

قالت (سون�ا) ��

- « وقض�ة م�ف (دارای).. لقـد كـان مدير الم�ف
) �السطو � � الفقراء لنفسه.. قام (ل���� �ستلب أموال المودع��
ع� ب�ت الرجل وجردە من �ل مل�م، ثم قام بتوز�ــــع ما �قه

علـى عمـالء الم�ف الفقراء.. »

- « ل�ن�ما ال تتحدثان عن لص.. �ل عن محسن محب
« � لل���

ثم فكر الدوق قل�ً�، وقال:

� ـ ��ف
� األمر لوجدنا أن �قته لصور��

- « لو فكرنا ��
النظر عن جمال مالم� ـ لم تكن لتصلح ضمن أعمال هذا

اللص ال�ارع.. »
:( � قالت (جرم��

ضت أنها �قها من أجل جمال منظرك فأنت - « لو اف��
« .. � مخطـئ.. الحق�قة أنه �ق �ل مقت��ات أ��
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� دهشة ثم جلس، وقال:
نظر لها ��

- « �ق مقت��ات أب�ك؟ ل�ن أ�اك �حرسها أفضل مما
�حرسـون م�ف فر�سا.. »

- « نعم.. لهذا استحقت ال�قة� »

�ك من داخل الب�ت� » ض أنه استعان ��� - « أف��

- « نعم.. »

- « ومن هو؟ »

� نفسه� » - « أ��

ا.. » - « أنا ال أفهم ش�ئ�
:( � قالت (جرم��

« .. � � الخطاب الذي وصل أ��
.. (سون�ا).. ها�� - « اص��

نهضت (سون�ا) إ� مكتب فاخر من طراز (ش�بندال) �قف
� من األثاث اإل�طـا�� وهو ذوق متناقض �ذكرك � قطعت�� ب��
�محـالت العاد�ات.. �ان تناقض قطع األثاث ـ برغم جمالها ـ

ا من جمالها.. �شعرك �أن �ل قطعة �ستلب جارتها ش�ئ�

ا من الدرج وناولته للدوق ففتحه ل�قرأ.. �ان أخرجت خطا��
ا.. خط رجل �عرف �الض�ط ما ي��د قوله، ا منمق� الخط غ����

و�قوله �اقتصاد ودقة..

« ..س�دى..
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ض أنك ع� .. ل��� أف�� � اغفر �� أن أ�تب لمن ال �عرف��
� غرفة

األقل تعرف اس�.. هناك �ضع لوحـات لـ (جي�سبورو) ��
ا ال حد له.. هناك لوحات لـ (ج��ا) تروق مع�شتك تمنح�� �ور�
�
ء معجب �التاج الذي ابتعته �� �

� ق�ل �ل �� �� كذلك.. ل���
).. التاج الـذي كـانت ون�� � (ف�� المزاد المقام ع� تحف المارك��
ە هذا التـاج مـن ة (دو الم�ال).. خاصة مع ما يث�� تل�سه األم��
ذك��ات �عضها أل�م �ال�س�ة لشاعر �عشق التار�ــــخ لذا أتوسل
لك �ا س�دي أن تحزم هذە التحف وترسلها �� ـ مع دفع
مصار�ف الشحن ـ و�ال اضطررت إ� أن آخذها بنف� مساء

الخم�س السابع من أغسطس.

« أرجو أن تغفر �� ما أس��ه من إزعاج..

المخلص

» � � ل���� أرس��

� أرجو أن ، فإن�� � »ملحوظة: �ما أن الصور �ال غطاء زجا��
ا.. أعرف أن جمـال تقوم بهذە الخدمة �� وت��ت لها زجاج�
ا لدى رؤ�تها من وراء زجاج، ل�ن �جب علينا � الصورة ينقص كث��
أن نق�ل التنازل عن �عض بهجتنا من أجل خلود هذە األعمال

الفن�ة.. هذا ما تطالبنا فر�سا �ه.. »
ضحك الدوق من قل�ه وقال:

ا.. ال�د أن أ�اك ضحك من قل�ه.. » - « هذا ظ��ف جد�

- « ضحك؟ ليتك رأ�ت وجهه ساعتئذ.. »
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.. � - « ل�ن ل�س إ� درجة أن يرسل هذە التحف لعنوان ل����
«

طة وطلب - « ال.. ل�ن إ� درجة أنه ذهب إ� رئ�س ال��
طة.. وقد وزع الرجـل رأ�ـه.. زودە الرجل �ع��ف وستة رجال ��
ا رجالـه لحراسة اللوحات، و�ان االتفاق أن �صلـوا �القطـار متـأخر�
ة أخلدنا � الحاد�ة ع��

حتـى ال �حسب اللصوص حسابهم.. و��
للنوم مع وعـد للع��ف �أننا لن نتحرك لو اش��ك رجالـه مـع
ة ط��لة ل�ن عندما فعلت ذلك اللصوص.. لم أستطع النوم لف��
� و(سون�ا) وهرعنا � الص�اح أ�قظت أ��

ا.. ��  جـد�
ً

نمـت ط��ـ�
لغرفة المع�شة.. ثم.. »

- « ثم ماذا؟ »
ء� �

- « اخت�� �ل ��

ة؟ » - « وح�� تاج األم��

� م�ف فر�سا.. »
� خزانة ��

- ال.. هذا �ان ��

طة أم - « وك�ـف فعـل هـذا؟ هـل خـدر العـ��ف ورجال ال��
قتلهم؟ »

طة.. كـان - « ع��ف؟ لم �كن هناك ع��ف وال رجال ��
طة فـي حـانـة قـرب ).. لقد توقف رجال ال�� � الع��ف هو (ل����
�
�� � � الص�اح وجدهـم أحـد الفالح��

ا.. �� �وا ش�ئ� المحطة ل���
� �ألواح الخشب.. ال �عرف � عن الو�� نائم�� الغا�ة غائب��
اب، ل�نه �ذكر � ال��

صاحب الخان من وم�� دس لهم المنوم ��
أن را�ب س�ارة �محرك توقف وأصـر علـى دعـوة الجنود
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� س�ارته.. من الواضـح
اب.. �عد هذا أ� ع� اصطحابهم �� لل��

أنـه حملـهـم إ� الدغل وألقاهم هناك.. »
� انبهار:

قال الدوق ��

- « ما أبرعه من رجل� »

- « والمش�لة أنه ع� األرجح �ق��نا اآلن� »

- « ماذا؟ »

- « أنا ال أم�ح.. هناك أش�اء غ���ة تحدث.. هناك من نقـل
هذا التمثال الصغ�� من موضعه ل�ضعه فوق الب�انو، و�رغم هذا

لم �مسسه أحد.. هناك من ن�ع ل�ح زجاج من هذە النافذة� »
قال الدوق:

- « �ا للش�طان� »

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٤- الدوق يتدخل
نهض الدوق إ� النافذة وتفقد الزجاج المحطم، والعشـب

ثـم عاد للغرفة قائً�:

�ع من .. هذا الل�ح لم يتهشم �ل ان�� ً
- « هذا غ��ب فع�

موضعه، و�ال لوجدنا الزجاج ع� العشب.. �جب إنذار أب�ك
اقب كنوزە.. » ل��

ة.. » � الج��
�� ( � � ل���� - « قلت لك إن (أرس��

ا: قال لها �اسم�

) رجل �ارع.. ل�كن.. ل�نـه ل�ـس اللـص � � ل���� - « (أرس��
� فر�سا.. »

األوحد ��

� أعرف أنه هو.. » - « ل���

- « حاشا � أن أعارضك.. إن حدس األن�� هو حدس
.. ال �مكن أن �شك ف�ه.. » األن��

� مقا�لتها..
) أن س�دين يرغ�ان �� � هنا ظهر خادم ي�لغ (جرم��

)؟ » � م�� - « هل تفتح ال�اب بنفسك �ا (ف��

- « نعم �ا آ�سة.. لم �عد هناك سواى ل�قوم بهذا.. �ل
.. هل أسمح � الخدم قد اتجهوا للمحطة فلم يبق سواى وزوج��

للس�دين �الدخول؟ »

سمحت له �ذلك، وهنا فوجئت ع� ال�اب ��ل (شارول�ه)
مـن جد�د.. األب واالبن �حي�انها.. ل�ـن معهمـا كـان شـاب ثالث..

أشار له األب، وقال:
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.. إنه �ملك ص�دل�ة.. » �
� الثا�� - « اب��

:( � قالت (جرم��

� لم �عد �عد.. » - « معذرة �ا سادة.. ل�ن أ��

ل�ن الرجل جلس مع اب��ه، وقد �دا عليهم سمت القوم
ة من هذا � ح��

�� ( � ة ط��لة.. �انت (جرم�� الذين جاءوا لي�قوا ف��
االقتحام، ل�ن الخادم جاء �ض�ف جد�د اتضح أنه ابن الرجل

الثالث�
� فخر:

قال األب ��

� الثالث (برنار).. وهو الذي س�دير ال�ار.. » - « هذا اب��

من جد�د عاد الخادم ل�ن ل�علن قدوم الس�د.. هكذا
) الصعداء وطل�ت من الرجال أن �صحبوها � تنفست (جرم��
للقاء أبيها لمناقشة سعر الس�ارة.. تأخر االبن الثالث (برنار)
� القاعة، ثم �خفة النمر

ليتأمل إحدى التحف الموضوعة ��
أخفاها..

: � هنا وثب الدوق ��عة ع�� القاعة ل�مسك �ذراع الف��

� الشاب� »
- « �ال.. لن تفعل هذا �ا صد���

صاح الف�� وهو �حاول التملص من ق�ضته:

- « لن أفعل ماذا؟ »

- « أنت �قت عل�ة س�جار.. »

ء من هذا.. » �
- « ال ��
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، وفتـش ف�ـه � ال�اسك�ت الذي �حمله الف��
مد الدوق �دە ��

ثـم أخ�ج عل�ة الس�جار.. ووضعهـا أمـام عي��ه.. أص�ـب الفتـى
�الهلع و�دا �أن عي��ه ستغادران المحج��ن:

- « �ا.. �انت غلـ.. غلطة.. »

، وثناهـا ل�خ�ج منها � �اقة معطف الف��
هنا مد الدوق �دە ��
العل�ة المغ���ة، وقال:

- « هل هذە كذلك غلطة؟ »
ا وراح يتوسل: هنا ركع الف�� ع� ركب��ه �ا���

« � ا بهذا� اغفر �� � ال تخ�� أحد� - « اغفر ��

.. وراح ي���

� أطراف
ة، وهو �ع�ث �� � احتقار وح��

وقف الدوق ينظر له ��
ق.. شار�ه.. ثم �دا فجأة �أنه توصل إ� القرار السل�م ��عة ال��

«  .. - « ل�كن.. واآلن اغرب عن وج��
وأل�� �ه خارج القاعة..

ثم أغلق ال�اب ونظر إ� (سون�ا).. وقال:

- « هذا الف�� تجاوز الحد.. هل رأ�ت؟ أمام عيوننا� والقالدة
كذلك.. �انت لتغدو خسارة فادحة لو �قها بهذە السهولة.. »

ء من اإلعجاب والرقة.. �
� نظرته �ان ��

ثم نظر لها.. ��
ساد الصمت، ثم سألها:

- « أنت غ�� سع�دة هنا ع� اإلطالق. أل�س كذلك؟  »
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� ارت�اك، وقالت:
نظرت له ��

- « أنا؟ لم؟ »

ء �
� عي��ك.. ف�ك ��

- « هذا الشحوب وتلك النظرة ��
� حمايتـه.. هل أنت وح�ـدة �ـال

� �الطفل الذي أرغب ��
�ذكر��

أهـل وال أصدقاء؟ »

- « نعم.. »

.. روس�ا.. » - « ال أت�لم عن فر�سا.. �ل عن �لدك األص��

�ا وأنـا طفلـة.. فرت  � س�ب��
ا ومات �� � �ان ثور�� - « ال أحد.. أ��

«  .. � � سن عام��
أ�� إ� فر�سا وماتت وأنا ��

- « ال�د أن هذا صعب.. »
� الموض�ع ـ وال �سخر م��

ء �� �
ا.. ل�ن أسوأ �� - « ل�س تمام�

ا.. ال تمسك �مظروف ـ هو الشعور �أنك ال تتل�� خطا�ات أ�د�
عل�ه خط شخص يهتم �ك وتعرفه.. »

) صائحة: � هنا انفتح ال�اب لتدخل (جرم��

 � - « أنت مستح�لة �ا سون�ا� قلت لك أن تحم�� حقيب��
� الجلد�ة�  » الجلد�ة.. واآلن أفتح الدرج فماذا أجد؟ حقيب��

� ح�ج:
قالت (سون�ا) ��

- « آسفة.. »

� ضيوف هذا الب�ت.. أنت ا ب�نك و���
�
- « ال أرى فارق
الالم�االة مجسمة.. »
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قال الدوق:

« ..( �  �ا (جرم��
ً

� لهجتك قل��
- « أرجو أن تخف��

هنا قالت له:

� االهتمام
� �ا (جاك).. إن لك عـادة معينة ��

- « ال تؤاخذ��
ا مـن �شئون الب�ت.. منذ جئت أنت وأنا عاجزة عن أن آمر أي��

ء.. » خد� ���

ثم غادرت الغرفة وصفقت ال�اب خلفها..

ب الدوق من سون�ا، و�حركة ��عة �ال تفك�� أمسك هنا اق��
�

ب�دها وق�لها.. عصفت بوجهها موجة من اللون الوردي فتال��
اللون األب�ض منـه.. وقفت للحظـة �أنمـا قـدت مـن صـخـر،

ووضعت �دها ع� قلبها..

ثم �خطوات م�عة ركضت إ� ال�اب.. توقفـت هنـاك..
استدارت ونظرت له..

ثم اختفت..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� ٥- خطاب من ل����

�
� الحد�قة.. ��

�� � وقف الدوق ينظر إ� ثالثة المجتمع��
هل �دین ) وهو رجل م�� � الوسط �ان المسيو (جورنای مارت��
ضخم.. له ذات احمرار وجه مسيو (شارول�ه)، و�ن ضاعف هذا
� آل ا للدوق أن للرجل عي�� التأث�� ب�اض سالفت�ه.. وما �دا غ����
� ح�� أن من ال �عرفهما قد �حسبهما (شارول�ه) المتقار�ت��

.. � ق��ب��
�ان المليون�� �صيح و�ش�ح �ذراع�ه.. وسمعه الدوق �قول:

- « هذا أقل ثمن أق�له.. فإما أن تدفعه أو ت�� الموض�ع..
«

- « ل�نه ثمن �اهظ.. »

ا آخر ي�يع س�ارة قوة مائة - « �اهظ؟ أتم�� أن أقا�ل شخص�
حصان بثمانمائة جن�ه.. مستح�ل �ا س�دی.. أنا أقدم لك س�ارة

� 1300 جن�ه مقا�ل 800.. هذا مخجل� » رائعة �لفت��

- « السعر غال.. »

- « ل�ن ال �مكن أن تت�لم من دون أن تجرب الع��ة.. »

واستدار إ� سائقه الذي وقـف يتابع المحادثة وأمرە أن �قـل
وا قدرات الس�ارة.. ثم أضاف: هؤالء السادة إ� المحطة ل��

- « هلموا �ا سادة.. ج��وا الس�ارة.. إ� اللقاء.. إ� اللقاء�
افعل ما �طلبون منك �ا (جان).. »
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هكذا ابتعد آل (شارول�ه) مع (جان) وقد �دا عليهم
اال�تئاب �أنهم �الب جلدت �الس�اط.. فلما ابتعدوا استدار

المليون�� لخط�ب اب�ته وضحك، وقال:

- « سوف ي�تاعون الس�ارة.. لقد ظفرت بهم�  »
قال الدوق �اب�سامة خافتة ساخرة:

�س..  » � � مجال الب��
� أي ن� لك �� - « لن �دهش��

ا ـا محشـو�
ً
- « الس�ارة عمرها أر�ــع سنوات وال �ساوى غليون

�التبغ.. ثمانمائة جن�ه �� اس�ثمار من الدرجة األو�.. »

فة ومنها إ� القاعـة التـي �ـدأ الظـالم عاد الرجـالن إ� ال��
ا.. ا خافت� � �عثا فيها نور� �غمرها، من ثم أشعل الخادم مص�اح��

: قال المليون��

� مع الوز�ر.. سوف يوقع
� عن ن��جة لقا�� - « لم �سأل��

ا.. اعت�� أنك نلت الوسام.. » المرسوم غد�

� رضا.. فرد
ا �� � مع� قالها المليون�� وهو �فرك �د�ه السمي�ت��

الدوق �ال م�االة:

- « �ا لل�ور� »

ت مذكرات جـدك - « �عد هذا الوسام �مكنك ـ وقد ���
� االنضمام أل�اد�م�ة

وقمـت �حملة استكشاف�ة ـ أن تفكر ��
العلوم.. »

ا.. » - « ل�ن ال مؤهالت لدى �سمح �أن أ�ون أ�اد�م��
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� أن �كون زوج ابن��
- « ال مؤهالت؟ أنت دوق� وأنا أرغب ��

� األ�اد�م�ة
ا �� ) وأن �كون عضو� ا ع� (اللجيون دو ن�� حائز�

الفر�س�ة.. »
) الخادم الغرفة حامً� رسالة.. � م�� هنا دخل (ف��

أخذ المليون�� الرسالة وتأمل الخط عليها �عنا�ة، ثم هتف:

- « ر�اە� »
� مقعدە:

سأله الدوق وهو ي�ب ��

- « ماذا؟ »

- « الخط� الخط� إنه نفس الخط� »

� مقعدە.. هنا دوى صـوت
قالها المليون�� وأل�� بنفسه ��

� الـهـواء إذ انهار
ان �� � تط�� التحطم ورأى الـدوق �د�ـن وساق��

المقعد تحت ثقل المليون�� ال�دين، ثم دوى صـوت آخر إذ
هوى الرجل ع� األرض..

تعا� ضحك الدوق إذ فقد الس�طرة ع� نفسه، وأمسك
�ذراع المليون�� وساعدە ع� أن ينهض �سهولة أظهرت أن

عضالته من فوالذ..

- « هلم انهض.. هذا سخف� ك�ف تقول إن هذا نفس 
الخط؟  »

؟ » - « هو نفس الخط؟ ك�ف �� أن أخ��

� السطور، � جنون وجرى �عي��ه ب��
وفتح الخطاب ��

، وقال: وا�سعت عيناە أ��� فأ���
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- « اسمع..

« س�دی..

� �دأت �فضلك تك��نها منذ ثالثة � الفن�ة ال�� « إن مجموع��
أعوام ال تحتوى إال لوحة واحدة لـ (ف�السك��ز) وواحـدة لـ

..( � انت) وثالثة لـ (رو��� (رم��

� ب�تك ب�ار�س،
« ولما �ان لد�ك الم��د من هذە التحف ��

� أزمـع أن أنقلها لمل�ي�� ولما �ان من العار أن ت��� عندك، فإن��
ا.. ا ص�اح� غد�

المخلص

« � � ل���� أرس��
قال الدوق:

- « إنه (يهم�ك)�  »
: قال المليون��

.. هناك حاش�ة للرسالة تقول: �جب أن تفهم أنه - « اص��
ة (دى الم�ال) ط�لة الثالثة �ما إنك ما زلت تحتفظ بتاج األم��
� أنتهز الفرصة ألطلب منك �سل��� هذە التحفة.. األعوام، فإن��

«
ثم صاح المليون�� وهو يتحسس �اقته:

- « اللص� النصاب� إن�� أختنق�  »

و�دا من لون وجهه األسود وسقوطه ع� األر�كة أنه �قول
الحق�قة.. صاح الدوق:
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)� إ� �كوب من الماء� س�دك م��ض�  » � م�� - « (ف��

وفك �اقة المليون�� وراح �ـهـوى علـى وجـهـه �مروحة �انت
) ففتحت (سون�ا) � معلقة ع� الجدار.. جاءت (سون�ا) و(جرم��
� قذف الـدوق كوب ت �عض النوشادر، ع� ح�� الخزانة وأح��

.. � وجه المليون��
الماء الذي جاء �ه الخادم ��

ا ل�مسك �الخادم، و�سأله: استعاد األخ�� روعه فنهض م�ع�

- « هذا الخطاب.. من جل�ه لك؟ »

� �� مـن � صندوق الخطـا�ـات �الحد�قة.. زوج��
- « �ان ��

جل�ه.. »

- « نفس ما حدث منذ ثالثة أعوام� �ا لل�ارثة� �ا لل�ارثة�   »
قال الدوق:

- « انظر إ� تار�ــــخ الخطاب.. لقد كتب اليوم.. األحد الثالث
« .. من س�تم��

- « نعم.. وما مع�� هذا؟ »

ا لمنع ا �اف�� - « إما أن هذا الخطاب خدعة، و�ما أن لدينا وقت�
« ..

ً
السطو.. اتصل ب�ار�س حا�

� هذا الوقت
ل�ن �انت هناك مش�لة.. الهاتف ال �عمل ��

المتأخر من اليوم، واليوم األحد ح�ث ال يوجد تلغراف 3..

ا وهو �حسب
�
ساد الصمت وراح المليون�� يتص�ب عرق

� �معجزة
ا أن �أ�� � لهفة إ� الدوق متوقع�

خسارته.. ثم راح ينظر ��
ما..
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فجأة صاح الدوق:

- « وجدتها� �م الساعة اآلن؟ »

( � م�� ).. ح�� (ف�� � � ساعته وكذا فعلت (جرم��
نظر الدوق ��

الخادم راح ��افح ح�� أخ�ج من جي�ه ساعة ال تختلف عن ثمرة
لفـت مـن فضـة.. وتوصل الجميع برغم اختالف سـاعاتهم أن

الوقت �ضع دقائق �عد السا�عة..
قال الدوق:

� - « سوف آخذ س�ارة وأه�ع إ� �ار�س.. هكذا أ�لغهـا مـا ب��
� �� أ�لغ

� الوقت ال�ا�� ا وهذا �عطي�� الثان�ة والثالثة ص�اح�
طة ق�ل أن تتم ال�قة.. » ال��

واندفع خارج القاعة، فقال المليون�� الب�ته:
.. خطي�ك رجل واسع الح�لة �ا (جرم�ـن).. - « مر�.. مر��
� تجارة العقارات..

ا �� من المؤسف أنه دوق.. كـان س�كون �ارع�
� سأذهب �ار�س كذلك وآخذك م�.. لن أتر�ك هنا فل��ما ل���

� تج��ة حظه مع ق�ى ثان�ة.. »
�فكـر ذلك الوغد ��

� أن نصل ق�ل الخـدم.. تصور أن - « ل�ن مع�� هذا �ا أ��
� قلب الل�ل.. »

نصل إ� الق� الخا�� غ�� المرتب ��

- « �الم فارغ.. ه�ا استعدى وها�� مفاتیح ق� �ار�س �ا
(سون�ا).. »

قالت (سون�ا):

� مكت�ك.. »
- « إنها ��
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ا ومعه الفتاتان.. هكذا اندفع المليون�� خارج�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٦- آل شارول�ه من جد�د
، ح�� برز رأس كب�� أ�ة (شارول�ه) ما إن توارى المليون��
من النافذة.. تفقـد القاعـة الخاو�ـة وصّفـر بنعومـة ثـم دخـل..

.. و�عان ما لحق �ه أوالدە و(جان) سائق المليون��

، � أمر (شارول�ه) (جان) السائق �أن يراقـب ال�اب الخار��
وأمر (برنار) ابنه �أن يراقب مدخل غرفة الجلوس.. ب�نما قام
�
) و(ل��س) �فتـح كـل األدراج الموجـودة �� الرجل ومعه (بي��

� غ�ظ:
القاعة وتفت�شها.. و�ان (جان) السائق يردد ��

� إنذار الضحا�ـا
- « فقط لو لم تكن هذە العادة الس�ئة ��

� �ار�س..
ق�ـل ال�قة� �ان من الممكن أن تتم ال�قة �سهولة ��

«
قال مسيو (شارول�ه):

ء �الم�اتب� أر�د تلك - « أي مكتب منها؟ الم�ان م��
المفاتيح..»

قال (برنار):

- « هذە الخزانة الخش��ة �الق�ضة النحاس�ة فيها.. هذا هو
المكتب.. »

ْم تقل هذا من ال�دا�ة؟ »
�
- « ِلَم ل

) وهو ا.. جـاء ابنه (بي�� وجرب فتح المكتب ل�نه �ان مغلق�
�حمل عتلة.. ث�تها أع� ال�اب ثم هشم الخشب واس�سلم

ا: القفـل القد�م.. راح (شارول�ه) �ف�ش األدراج هامس�
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- « ��عة.. ق�ل أن �عود ذلك الوغد ال�دين�  »
� الدرج السابع �انت مجموعة من المفاتيح اختطفها..

��
) ثم ركض إ� النافذة، وكـان عه (بي�� � أغلق الدرج وال�اب الذي ان��

أوالدە و(جان) قد س�قوە ع� �ل حال.

لم �كن قد اجتاز النافذة �عـد عنـدما انفتح ال�اب ودخل
مسيو (جورنای).. فرأی ظهر الرجل الذي يهم �الفرار.. صاح

ع� الفور:

« �( � م�� )� (ف�� � م�� - « لص� (ف��

�
ا �� وجرى نحوە فاصطدم �المقعد المهشم، وهوى أرض�
ا: منظـر مث�� للشفقة.. ل�نه جلس ع� األرض وراح ��خ مرار�

اس)� » )� (شارم�� � م�� اس)� (ف�� )� (شارم�� � م�� - « (ف��

� ذعر �أنه يتوقع أن �عود اللص ل�قطع
فة �� وهو ينظر لل��

حلقه..

ا وهو �ل�س معطف ق�ادة الس�ارات والق�عـة جاء الدوق ج���
ع� رأسه، وقال:

؟ » - « هل نادیت��

- « ناديتك؟ �ل �خت� اللصوص هنا فعً�.. »
رفع الدوق حاجب�ه، وقال:

- « األعصاب� األعصاب.. »

- « فلتذهب األعصاب للجح�م� لقد رأيته �ما أراك� »
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قال الدوق:

�
) فال أرى مـا ��� �� � � (فرم��

- « ع� �ل حال لو كنت تثق ��
أن �سهر هنا للحراسة ومعه بندق�ة.. ر�ما أصاب سـاق أحـد
� ال أحب تر�ك وحدك مع هؤالء األوغاد من ثم �فر ال�اقون، ل���

) هنا.. » � (جرم��
- « وال أنا� لذا لن أجازف.. سوف نذهب إ� �ار�س حاً�..
( � م�� ) و(جان) �قـاتالن هؤالء األوغاد.. (ف�� � م�� ك (ف�� معك.. ون��

� الس�عينات.. »
جندی سابق وقد حارب ��

قال الدوق:

) و(إيرما) ب�نما أركـب � � أنت مع (جرم��
- « ل�كن.. سوف تأ��

أنا الس�ارة األخرى مع (سون�ا).. »

)، و��عة عرفتا �عـض مـا حـدث � جاءت (سون�ا) مع (جرم��
ة، فاتجهت األو� إ� المكتب لتخ�ج المفاتيح، ة األخ�� � الف��

��
هنـا ا��شفت أن هناك من ع�ث �األدراج.. برغم هذا وجدت
�
� م�انها مما جعل المليون�� �عتقد أنه فاجأ اللص ��

المفاتيح ��
الوقت المناسب..

ذهب المليون�� ل�ل�س معطف ركوب الس�ارة.. هنا دوى
ا.. الرعـد وانهمر المطر مدرار�

  : � غ�ظ ونفاد ص��
�� ( � صاحت (جرم��

- « هذا ما �ان ينقصنا� سوف تص�� الطرقات مس�نقًعا..  »
� سخ��ة:

قال الدوق ��
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� عمل�اته إ� � الواقع تمن�ت لو يؤجل هذا الل����
�� » -

ا.. ل�ن هذا المطر س�جعل الوقـت الذي �كون ف�ه الجو صحو�
الغ�ـار �ستقر ع� األقل.. »

� دهشة:
هنا عاد المليون�� وقد استعد للرح�ل.. قال الدوق ��

؟ هل يتوقع أن نذهب � - « لماذا لم �أت (جان) �الس�ارت��
للجراج تحت هذا المطر؟ »

فة ونادي المليون�� ل�قف هناك: ثم فتح �اب ال��

ا.. » ا جهور��
�
- « تعال ونادە أنت فإن لك صوت

� دهشة وهز كتف�ه.. وقال:
نظر له حموە ��

ء آخر..  » �
�� �

ء عندما ترغب �� �
- « أنت ال ت�ا�� ���

- « ولماذا أفعل؟ هلم أيها الشاب العجوز.. ناد�  »
فة: � ال��

صاح المليون�� �أع� صوته وقد وقف ��

» �( � م�� - « (جان)� (ف��
ل�نه لم يتلق إجا�ة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٧- �قة الس�ارات
ا وراح المطر ينهمر ع� وجهيهما.. �ان الظالم دامس�

« �( � م�� - « (جان)� (ف��
� قلق:

ال إجا�ة إال الصدى.. استدار إ� الدوق، وقال ��

- « أين هما �حق السماء؟ »

- « ال أدرى.. ر�ما علينا أن نذهب ونجدهما بنفس�نا..  »

� هذا الظالم ووسط �ل هؤالء اللصوص؟  »
- ماذا؟ ��

) �دنو أ�ـثـر فـأ��� � - « لو لم نفعل فال أحد س�فعل.. و(ل����
من لوحاتك.. هلم� »

هكذا م�� الرجالن نحو اإلسط�الت.. وهناك دخـل
المليون�� ال�اب وأل�� نظرة.. ثم صاح:

« !� - « ال��ل ��

ف�دً� من الس�ارات الثالث، �انت هناك س�ارة واحدة.. ذات
مائة الحصان.. �انت س�ارة س�اق �مقعدين فقط وعليهما جلس

..( � م�� (جان) و(ف��
: �خ المليون��

- « ماذا تفعالن هنا أيها ال�ل�ان ال�سوالن؟ »

لم ينطق الرجالن ولم يتحر�ا.. التمـع ضوء المص�اح ع�
عيونهما الثابتة المحملقة..
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قرب الدوق المص�اح من الس�ارة، هنا اتضح األمر.. �انا
.. أخ�ج الدوق مطواة من جي�ـه � � وم�مم�� � كدجاجت�� م��وط��
) ون�ع �مامته ف�صق وسعل، ب�نما � م�� فتحها ومزق ح�ال (ف��

تو� المليون�� أمر (جان)..
:( � م�� زأر (ف��

« � � - « �ان هؤالء آل (شارول�ه).. هؤالء األوغاد المالع��
وقال (جان):

- « هاجمونا من الخلف.. »

« .. � - « ثم فروا �الس�ارت��
قال الدوق وقد ت�دلت لهجته الساخرة إ� جد�ة مطلقة:

- « هذا �غ�� �ل الخطط.. عّ� اآلن أن أ�ع إلـى �ـار�س
بهذە الس�ارة.. »

- « �� قطعة من الخردة.. لن تنجح.. »
- « �ل �جب أن أنجح.. ع� �ل حال المسافة مائتا م�ل..
� حقل مـا ثـم

�� � كون الس�ارت�� أعتقد أن هؤالء األوغاد سي��
�عودون، فالغرض من هذە الخطوة منعك من الوصول إ�

�ار�س.. »
: قال المليون��

� الق�.. فلن أم�� ل�لتـي ف�ـه ولـو دفعوا �
كنا �� - « لن ت��

ا.. سوف تذهـب أنـت بهذە الس�ارة ب�نما نذهـب نـحـن
�
مليون

ل�ار�س �القطار.. »
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ا.. » ة ساعة؟� أنت لست جاد� - « القطار؟ اث�تا ع��

ا.. » - « �ل أنا جاد تمام�

) �خطته.. �انت تمقت السفر �القطار � واتجه ل�قنع (جرم��
ل�نـه استطاع إقناعها �موهبته الخاصة.. عن ط��ق صوته

.. العا��

ثم إنه اتجه إ� الدرج ل�خ�ج كت�ب مواع�د القطارات وراح
ح األوراق.. ثم هتف: يتصفَّ

� التاسعة إال ال��ــع.. »
- « الحمد �.. هناك واحد ��

- « وك�ف نصل للمحطة من دون س�ارة؟  »

هنا تذكر أن هناك ع��ة متاع �جرها حصان.. سوف �ذهبون
بها للمحطـة وسوف �قودها المليون�� بنفسه.. ثم أعلـن أنـه ال
� هذا القطار؛ لذا عليهم أن �أ�لوا وج�ـة

توجد ع��ة طعام ��
طي�ة، وأن �حولوا �عض األطعمة معهم..

هكذا هرعت (سون�ا) و(إيرما) إلعداد �عض األومل�ت.. فتـح
الدوق ال�اب لـ (سون�ا) وانح�� لها، فقالت له �صوت هامس:

�
ا.. أ�رە فكرة أن تقود س�ارة م�عة إ� �ار�س �� - « كن حذر�

هذا الجو.. أرجوك.. »

�
)، و�عان مـا كـان �� � هز رأسه لهـا ثـم ودع حماە و(جرم��

الس�ارة.. وتعا� صوت المحرك ثم �دأ �خفت و�خفت عندما
غاب عن العيون..
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� المطبخ، عندمـا جـاء (جـان)
�دءوا تناول وج�ـة �ـاردة ��

) قد ر�ط الحصـان إ� � م�� هم أن (ف�� � �دە ل�خ��
والبندق�ة ��

الع��ة.. �سلق المليون�� الع��ة ل�جلس خلف المقود، وقال إنه
� (جـان) �مقت الع��ات ذات المحرك.. ثم نظر إ� الخـادم��

� ع� ال�اب، وقال: ) الواقف�� � م�� و(ف��

- « الب�ت مسئوليت�ما �ما ف�ـه مـن كنـوز.. �شجعا �ا �ط�
فر�سا� »

هكذا وجد الرجالن نفسيهما وح�دين �عد رح�ل الع��ة..
ودا ب�عض البنادق، ثم اتجها إ� � اتجها لخزانة السالح � ي��
ة شه�ة وحمل هذا � خمر وفط�� المطبخ.. �سلح (جان) بزجاج��
�له إ� غرفة الجلوس.. ثم عاد للردهة لي�ت�� رزمة من

المجالت.. وأغلق ال�اب ع� نفسه..
ا.. ) وحدە والرعب �س��د �ـه.. �ان الظالم دامس� � م�� ظل (ف��
ثم سمع صوت خطوات من المطبخ فه�ع إ� هناك.. �انت
زوجتـه تعد له طعام العشاء.. ح� لها المأزق الذي وجد نفسه

ف�ه، قالت له:

- « إذن أغلق �اب المطبخ �المفتاح علينا.. اللصوص لـن
ي�ـالوا �المطبخ.. »

� وعدت الس�د �حما�ة كنوز ق�ە.. » - « ل���

- دع الس�د �عن �كنوزە بنفسـه.. ل�س لد�ك سوى حلق
 أغلق

ً
واحد وأنا ال أنوي أن أفقدە.. اجلس و�ل عشاءك، ل�ن أو�

هذا ال�اب.. »
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أغلق ال�اب �المفتاح وجلس �أ�ل.. �انت شهيته طي�ة ل�نه
لم �ستمتع �الوج�ة، و�ان �ص�� �دقة لصوت أي ع�ث �الخارج
ء هنا ل�نه �

أو فتح للنوافذ، برغم أنه لم �كن ل�سمع أي ��
واصل اإلنصات.. و��دو أن الرعب جعل حلقه �جف؛ لذا راح

اب.. ا تلو آخـر من ال�� �ج�ع �أس�

� أشعل �عد العشاء نهضت لتغسل الصحون ع� ح��
غليونـه.. ي�دو أن الطعام أعاد له شجاعته؛ ألنه �دأ فجأة يت�لم
عن واج�ـه نحو س�دە.. عن قسمه أن �موت دون كنوز الق�..

� منهم.. عن مقتـه الشد�د للصوص خاصة ال�ار�سي��

ح م�انه.. ي�دو أن دفء المطبخ أغراە برغم هذا �له لم ي��
�ال�قاء ح�ث هو.. هكذا راح �صف لزوجته الط��قة المتوحشة
� قتل الرابع

� س�قتل بها أول ثالثة لصوص، و�ان قد �دأ �� ال��
.. � عندما دوت طرقة عن�فة ع� ال�اب الخار��

� رعب و�الهمـا
هكذا تصلب.. فمه مفت�ح.. ينظر لزوجته ��

عاجز عن ال�الم..

.. ف�انت �ل طرقة تعالت الطرقات ومعها �اخ �الزئ��
.. تجعل أسنانه تصطك أ���

استمر هذا خمس دقائق ق�ل أن �غمر الفهم وجه مدام
..( � م�� (ف��

- « أعتقد أنه الس�د.. »
� رعب:

همس ��

- « الس�د؟ »
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� لحظة ففتح �اب المطبخ وركض إلـى
واستعاد شجاعته ��

�ـاب الق�.. فتحه وع� المدخـل رأى المليون�� و(سون�ا)
..( � و(إيرما) و(جرم��
: صاح المليون��

ا - « ماذا كنت تفعل �حـق الجح�م؟ لماذا ت�قينـي واقف��
تـحـت المطر؟ »

:( � م�� تلعثم (ف��

- « لـ.. لـ.. لصوص.. حس�ت�م من اللصوص..  »

ا؟ » - « لصوص؟ هل أ�دو لك لص�

� هذە اللحظة لـم �كـن ي�دو �لـص.. كـان ي�دو
الحق�قة أنه ��

( � كثور أسطوري غاضب.. وقد دخل إ� الب�ت ووراءە (جرم��
� ألقت �معطفها، وقالت ألبيها: ال��

� التاسعة
ا �� - « ال أفهم.. لماذا لم �ستوثق من أن هناك قطار�

�
إال ال��ــع؟.. أنا لن أذهـب ألى م�ان الل�ـلة.. ال توجد قوة ��

� ع� ركوب قطار منتصف الل�ل.. » العالم ترغم��
: قال المليون��

.. أ�ـن جـدول مواع�د  � - « لو أمرتك �الذهاب فسوف تذهب��
� هذا؟  » القطارات اللع��

و�حث عن الدل�ل حتـى وجـدە.. ثم نظر لغالفـه فـرأى أنـه
مخصص لشهر يونيو من عام 1903!

:( � هتفت (جرم��
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- « هذا ال �صدق� ال�د أنه من مقالب (جاك)..  »

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٨- الدوق �صل
طة �جدرانه المغسولة ا، وقد �دا قسم ال�� �ان النهار كئ���
.. وقد جلس رجـال � ا إال مـن صـور المطل���� ا تمام� من المطر عار��
�
طة ي�ثاءبون �عـد ما مرت ن��تج�ة الل�ل �ال عمل، و�انوا �� ال��

انتظار من �أ�� ل�أخذ م�انهم..

� الشارع ضوضاء س�ارة �محرك.. توقفـت أمـام
فجأة دوت ��

طة، فاستدارت عيون المف�ش ورفاقه إ� ال�ـاب �اب قسـم ال��
� ترقب كسول..

��

� معطف وق�عة ل�قف ع� ال�اب.. وقال إنـه جـاء
جاء شاب ��

ن�ا�ة عن المليون�� (جورنای مارتن) ألن هذا األخ�� تل�� رسالة
..( � � ل���� من (أرس��

�
) ح�� وثب المف�ش من مقعدە.. و�� � ما أن ذكر اسم (ل����

� مألى �الحماس.. لحظة صاروا مت�قظ��

� أخرجها من جي�ه تحت المعطف ناولهم الدوق الرسالة ال��
نظر لها المف�ش، ثم قال:

- « نعم.. أعرف الخط.. »
ا: ثم راح �قرأ مردد�

- « نعم.. نعم.. هذا أسل��ه المعتاد.. »

- « ال وقت نض�عه.. �ان من المفروض أن أ�ون هنـا منـذ
ا.. » .. أخ�� أننا تأخرنا جد� �

ساعات ل�ن عطً� أخر��
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طة �انت س�ارة س�اق مغطاة �الوحل.. خارج قسم ال��
وحـل أحمر.. وحل أسود.. وحل رمادي.. �دا �أنها جاءت �عينات

� فر�سا..
�ة �� من �ل أنواع ال��

�
ركب المف�ش جوار الدوق، واندفعت الس�ارة ب�طء ��

طة �الركض جوارها.. علـى كـل حـال الشارع.. ل�سمح لرج�� ��
ا.. مـا كـان بوسعها أن ��ع ألن عجلتها الخلف�ة قد ثق�ت تمام�

ء �
ە �� � ل (جورنای مارتن) الفاخر الذي ال �م�� � وصلوا إ� م��

� بيوت مماثلة.. �انت �ل النوافذ مغلقة �ال أ�ة � م�انه هذا ب��
��

عالمة ع� الح�اة أو أن أحدهم �ع�ش هنا..

أخ�ج الدوق المفاتيح من جي�ـه وجـرب فتح ال�اب، ل�نـه لـم
ا آخـر �ال جدوى.. تناول منه المف�ش �ستجب.. جـرب مفتاح�

المفاتيح وج��ــها بنفسه.. لم ينفتح ال�اب..
قال الدوق:

� المفاتيح الخطأ.. ل�ن.. انتظـر.. لقد
- « واضـح أنـهـم أعطـو��

( � فهمت.. لقد تم اس��دال المفاتيح� لقـد حسب مسيو (مارت��
أنه ض�ط اللص ق�ل أن ��ق المفاتيح.. الحق�قة أنـه كـان قـد

« ..
ً

�قها فع�

راح المف�ش �ق�ع ال�اب.. وأمر رجل�ه �أن �ج��ا ال�اب
.. قال الدوق: �

الخل��

� �الب�ت، ومديرة ب�ت اسمها - « هناك بواب كذلك �ع��
« .. � (فكتـوار).. وهناك خدم.. لندع هللا أال نجدهم مذبوح��

قال المف�ش:
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� �ـأذى ).. لن �كونوا مصاب�� � - « ل�س هذا أسلوب (ل����
�الغ..»

- « إذن دعنا نحطم ال�اب.. سوف أتحمل المسئول�ة ال�املة
عن هذا.. »

هكذا أمر المف�ش ـ الذي �دت عل�ه أمارات الراحة.. أحد
،� � ذهب ال�� رجاله �أن �جلب صانع األقفال.. وع� ح��
ا �أنه لم �قض

�
اس�ند الدوق إ� الجدار وراح �دخن.. �ان هادئ
� ط��ق وعر..

طـوال ل�لتـه �قـود س�ارة متهال�ة ��

ا أن �فتـح القفـل �ال ا وحـاول جـاهد� � جـاء صـانع األقفـال أخـ��
جدوى.. قال إنه �حتاج إ� نحو ساعة ل�فعل ذلك، ل�ن من
الممكن أن �حطم خشب ال�اب اآلن.. ع� الفور منحـه الـدوق

موافقته ع� مسئوليته.. هكذا �دل الرجل معداته وراح ي���
ا فيها.. � ال�اب.. فجوة �ان القفل مث�ت�

فجوة م��عة ��
أخ�ج المف�ش مسدسه ودخل.. ووراءە الدوق..

طة ا؛ لذا فتـح أحد رجال ال�� �ان الظالم �الداخل دامس�
� موضعه ومـا

ء �� �
مصار�ــــع النافذة ل�دخل الضوء.. �ان �ل ��

مـن عالمات ع� حدوث اقتحام..

طة غرفة جان��ة ثم �حثوا عن البواب.. دخل أحد رجال ال��
عاد ل�قول:

- « مق�د وم�مم الفم.. هو وزوجته� »

ركض الدوق إ� الطابق العلـوى ��عة.. وفتح �اب غرفة
الجلوس.. ثم �سّمر ع� ال�اب..

�
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ا.. ا جد� لقد وصل متأخر�

� حالة فو�� شد�دة.. المقاعد مقل��ـة وثمـة
�انت الغرفة ��

�قع فاتحة ع� الجدران ح�ث �انت أفضل صور المليون��
وعة.. و�انت هناك � معلقـة.. أما مصار�ــــع النوافذ ف�انت م��
منضدة لعب ورق يتد� نصفها خارج إحدى النوافذ.. و�ان

هناك سلم �س�ند إ� إطار النافذة..

ه�ع الدوق والمف�ش ينظران من خاللها.. لم �كن هناك
أحـد.. لقد فر اللصوص ع�� الحد�قة فالسـور إلـى بنـا�ـة مـجـاورة

.. � � ع� ال�م�� تحت اإل�شاء ثم منها إ� ممر جان��

نظر الدوق إ� مواضع الصور الخال�ة ع� الجدران، ثم
هتف:

- « انظر� »
ة اسم: � م�ان اللوحة رأى الرجالن �حروف كب��

��
� � ل���� أرس��

قال المف�ش:

شار) اآلن.. ل�ن �جب أن أحضـر - « تلك مهمة (ج��
« ..

ً
ا لفحص م�ح الج��مة أو� � قوم�سي��

� خادمة أن توقظ س�دها
وأمسك �الهاتف وراح ��خ ��

كها ح�� تأ�د من أنها فعلت وأ�لغته �الج��مة، ثم اآلن.. فلم ي��
� فلم ير ما ي��ب.. ح�� ال�صمات لم �جدها.. راح �ف�ش الغرفت��

ل: � راح المف�ش ينادي مديرة الم��
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- « فكتوار� فكتوار� »
�ال جدوى..

راحوا �فتحون الغرف واحدة تلو أخـرى.. المفتـش �فحص
�
� ورجالـه �ف�شون الغرف ع� ال�سار.. �� الغرف ع� ال�م��

النها�ـة وجـدوا غرفة فيها فراش غ�� ممهد فاس�نتجوا أنهـا غرفتها
وأنها �انت تنام هنا..

قال المف�ش:

�كة للصوص.. » � أنها �انت ��
- « أنا أشك ��

قال الدوق:

� أن المسيو (مارتن) يثق بها ثقة عم�اء.. »
- « معلوما��

- « لن �فعل ثان�ة.. الخدم موضـع الثقة هم الذين �خونون
سادتهم.. »

ا غ�� استمر ال�حث، ف�دا أن اللصوص لم ��قوا ش�ئ�
� �الطابق العلوي، ولم تظهر (فكتوار)، أما البواب فال الغرفت��
�عرف غ�� أنه هوجم وزوجته أثناء النوم.. ق�دا و�ّمما.. ولـم

.. � �قـدرا ع� وصف المهاجم��

قال المف�ش إنه س�طلب المخ�� (فورمری).. هنا قال الدوق
شار) أ��� ألن هذا إنـه سمع المليون�� �قول إنه يثق �المخ�� (ج��
) كراه�ة التح��م، وسوف �الحقه ��ل ما � األخ�� �كرە (ل����
شار) �ستطيع من جهد.. اتصـل المفتـش �ـالمخفر فوجد أن (ج��

ا �التا�� ل�س هناك سوى (فورمری).. غ�� متاح حال��
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- « وم�� تتوقع وصوله؟  »

.. �حب
ً

- « ل�س ق�ل ساعة.. ال�د من أن ي�ناول إفطارە أو�
ا ق�ل التحقيق.. » أن �فطر ج�د�

قال الدوق:
ا.. � أتضور جوع� � �أن�� - « اإلفطار� فكرة ممتازة.. اآلن ذكرت��
� ترك

� المف�ش، ل�ن ال أرغب ��
أر�ـد الظفر بوج�ة ق�ل أن �أ��

الب�ت.. »

ا هكذا ذهب إ� البواب ونقـدە ماً�، فه�ع هـذا لي�تاع له ش�ئ�
�فطر �ه..

ا � اآلن ذاته صعد الدوق إ� الحمام ح�ث أخذ حمام�
��

ا.. عاد البواب �الطعام وأعد له وج�ة طي�ة التهمها منعش�
� طلب الحالق ل�حلق له ذقنه.. ثم إنه اختار

�شغف، ثم أرسل ��
ا راح أفضـل أر�كـة فـي غرفة الجلوس وأشعل لنفسه س�جار�

ذ..
ّ

� تلذ
�دخنه ��

سمع طرقة ع� ال�اب.. فعرف أن القادم هو مسيو
(فورمری)..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٩- (فومرى) ي�دأ التحقيق
ا، لـه ا متـورد� � ا قص�� دخل المف�ش الغرفة.. �ان رجً� �دين�
شـعر منتصب فوق رأسه ح�� �دا كفرشاة ث�اب ع��ضة.. و��دو
أنـه كـان �عتقد أن فرشاة األسنان قد وجدت لتعطينا فكرة عما
�جب أن �كون عل�ه شارب الرجال.. لذا حرص ع� أن ي�دو

شار�ه كذلك..

ا�س).. ثـم سـأل � المف�ش ودوق (شارم�� تم التعارف ب��
طة: (فورمری) مف�ش ال��

- « هل هذا هو م�ح الج��مة؟  »

ـا أخـرى مـسـت سـوى
ً
- « نعم س�دي.. ال ي�دو أن هناك غرف

.. ل�ننا ال �ستطيع الح�م ق�ل قدوم مسيو � � الجلوس هات�� غرف��
).. ر�ما هناك مجوهرات قد �قت من غرف النوم.. » � (مارت��

قال الدوق:

ة،  - « أخ�� أن مسيو (مارتن) لن �كون قادًرا ع� ذلك لف��
ا�س) إ�  � غا�ة اإلنهاك �عد رحلتـه مـن (شـارم��

ألنـه س�كون ��
� هذە الغرفة..  »

هنا.. ع� �ل حال �انت �ل تحفه الق�مة ��
قال (فورمری):

ا بها �شدة �ا س�دي الدوق.. » - « أرى أنك كنت مولع�

ـا لـي ألنها
�
- « الواقع نعم.. اعتدت أن أعت�� هذە التحف مل�

� �عضهـا � أنـه كـان س�منح��
�انت تخص حمـای.. وال شك ��

�مناس�ة الزفاف.. »
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ة.. ل�ننا سوف �ستع�د هذە ة.. خسارة كب�� - « خسارة كب��
�
ا �� التحـف.. تأ�د من هذا.. فقط أرجو أال تكـون لمسـت شـيئ�

« .. � الغرفت��

و�الطبع لم �كن من أثر لـ (فكتوار).. ال توجد آثار مقاومة
�ك للصوص.. اض أنها �� مما دعا المف�ش إ� اف��

قال الدوق:

� العادة؟ »
�اء �� ) �عمل مع �� � - « هل (ل����

� دهشة:
قال المف�ش ��

)؟.. » � )؟ لماذا (ل���� � - « (ل����

ا منه ثم هناك توق�عه - « معذرة.. لقد تل�� حموى خطا��
هنا.. »

)� لقد سئمت هذا االسم.. يزجـون � ).. (ل���� � - « (ل����
� أ�ة ج��مة.. هذان الخطا�ان قد �كونان مزور�ن.. إن

�اسمه ��
أسال�ب الرجل صارت معروفة.. عندما �ق�ـد ضحا�اە �ستعمل
ا.. ثم شعارە (أنا آخذ إذن أنا موجـود)

�
 زرق

ً
�مامة صفراء وح�ا�

ع� �طاقة من الورق المقوى.. صدقنـي أنـا أم�ـل إ� االعتقاد �أن
� ارتك�ـوا هذە ال�قة و���دون �ش��ت ان��اهنا ا عادي�� لصوص�

« ..( � ب�لصاق التهمة �ـ (ل����

ء، �ما ف�ه قصة آل شارول�ه ومحاولة �
ح� له الدوق �ل ��

اء الع��ة، ثم �سلل أحد اللصوص للقاعة وفرارە �عد ما �ـدل ��
المفاتيح..

ثم �دأ التحقيق..
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لم تكن هناك أ�ة عالمـات ذات أهم�ة سوى أثر حذاء أب�ض
ع� األرض.. من الواضح أن أحد اللصـوص تركـه.. لقد أزال
المعتدون �ل آثار أقدامهم، ل�ن أثـر القـدم هذا سقط فوقه
كتاب ع� ال�ساط، من ثم لم يرە هؤالء.. ومع�� أنه أب�ض أن
� أرض مغطاة �الج�س.. هذا �ش�� إلـى أنـهـم

�� �
اللـص �ان �م��

.. � ب�ت تحت اإل�شاء مجاور لب�ت المليون��
كـانوا يتوارون ��

ء �
� ملتح أي �� لم �كن لدى البواب وهو عجوز س�ي��

�ض�فـه سوى أنه تعرض للهجوم أثناء نومه، وأن الهجـوم كـان
ا أن أسوأ مـا فـي ا.. وأضافت زوجته و�� ملتح�ة مثله تق���� عن�ف�
� هؤالء

األمـر �ان ال�مامـة ألنها منعتهـا مـن إ�ـداء رأيهـا ال��ــــح ��
األوغاد� وقد التحق االثنان �الخدمة منذ عام..

سأل المف�ش البواب:

ء؟ أ�ة مقاومة أو جسد ُ�جر �
- « ألم �سمع صوت أي ��

ع� األرض؟ »

- « ��.. �ان هنـاك كث�ـر مـن الضوضاء ل�نها قادمة من
الطابق العلوي.. »

� من ق�ل.. » - « عرفت من األوراق أنك اعتقلت مرت��
قال البواب العجوز:

� أقـول إن - « ما دمت قلـت هـذا �ا س�دي فلـن أنـكرە.. ل���
« .. � ف�� اعتقا�� �ان مما ���

- « ك�ف؟ »
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� خدمـة
� كنت �� � المرة األو� اعتقلت لمـدة �ـوم، ألن��

�� » -
اب العام� كـان � الشارع: إ� اإل��

س�د مهذب ووقفت أهتف ��
� األول من مايو.. �ان الس�د الذي أخدمه هو المسيو

هذا ��
(جنل�س) القائد الشيو�� ال�ارز.. »

- « والمرة الثان�ة؟ »
� الشارع: المـوت لأل�قـار�

� وقفت أهتف �� - « اعتقلت ألن��
وكنت أت�لم عن البول�س �ا س�دي� كنت أعمـل لـدى المسـيو

(بو� رابوتان) نائب الملك� »

- « ال ي�دو �� أن آراءك الس�اس�ة ثابتة.. مـرة تهتـف مـع
� ومرة مع أت�اع الملك.. » الشيوعي��

- « أنا مخلص لس�دي دائًما وأتب�� أي رأي ي�بناە�  »
طلب منه المف�ش أن ين�ف مع زوجته، فلما اختف�ا قال:

ا - « هذان األحمقان �قوالن الصدق.. ما لم أ�ن مخطئ�
ا.. » جد�

� حادث السطو الغامض..
وعاد يواصل التحقيق ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� التحقيق
١٠- (جورشار) �ساعد ��

� غرفة نوم
ا أطول من الالزم �� ق�� المف�ش (فورمرى) وقت�

� م�ح الج��مة، وقد خ�ب
ا أطول مما قضاە �� (فكتوار).. وقت�

ل قد قتلت، ل�نه � أمله أنه ال توجد �قع دم تو�� �أن مدبرة الم��
عزى نفسه �احتمال أن �كون اللصوص خنقوها ثم تخلصوا من

جثتها..

�
ا �فكرة أن �كون الـدوق معـه وأن يرى براعته �� �ان سع�د�

االس�نتاج.. لهـذا راح يت�ف ��لب ص�د مدرب، �ل إنه كـان
. �صدر ضوضاء أ���

ل المطر ت��تها لي�حث عن
�
� �ل نزل المف�ش إ� الحد�قة ال��

.. آثار أقدام، ومن الغ��ب أنه لم �جد ال�ث��
ام.. � اح��

طة �� هنا جاء رجل إ� الب�ت ل�حي�ه رجال ال��

.. له فم � � والخمس�� � األر�ع�� �ان رجً� عادي المنظر ب��
عد�م المنظر وأنف عادى وشعر عادي وأذنـان عاديتـان.. ع�
ا عاد�ة.. فقـط كـانت عيناە همـا رأسه ق�عة عاد�ة و�ل�س ث�ا��
ا تقتحمه ء الوح�د الذي أنقذ وجهه من أن �كون عاد�� �

ال��
� روح

ا غ�� م��ــــح �� كـان انط�اع� � ت�� � �قظت�� .. �انتا ذكيت�� � الع��
ة.. مـن تقعان عل�ه.. �أنه ينظر لروحهم م�ا��

طة (جورشار).. رئ�س قسم � ال��
�ان هذا هو كب�� مف���

) اللدود.. � � ل���� طة �ار�س وعدو (آرس�� �� �
التحرى ��

� تمت ال�قة طة إ� غرفة الجلوس ال�� اقتادە رجال ال��
فيها، فطلب أن �غلقوا ال�اب عل�ه فال �فتحوە إال للمف�ش
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(فورمری).. وطلب أن �خطروا المف�ش فورمری �قدومه..

- « ال تزعجهم.. فأنا غ�� ذي أهم�ة.. »

- « ک�ف �ا س�دی؟ »

- « فعً� أنا غ�� ذي أهم�ة.. القض�ة قض�ة المفتـش
فورمـری، وما أنا إال مساعد له.. »

فما أن انغلق ال�اب عل�ه ح�� دب ف�ه ال�شاط، وراح
� الغرفة.. �فحص مواضع اللوحات وأثر

ء �� �
�فحص �ل ��

� ).. قـاس المسافة ب�� � القدم األب�ض ع� األرض.. توقيع (ل����
أثر القدم والنافذة، فلم ي�د عل�ه الرضـا.. وقـف �ـطـل مـن النافذة
مقطب الوجـه.. الغ��ب أنه �ان عندما �فكر �عمق تفقد عيناە

ان أقرب للغ�اء.. ب��قهما وتص��

ب � عنا�ة، واق��
ة وراح �فحص السجادة �� أخ�ج عدسة مك��

من المدفأة، ثم �دأ ن�ع من االب�سامة ي��ب إ� وجهه.. �أنـه
قد �دأ �فهم..

� التفك�� عندما تعالت أصـوات مـن الخـارج
ا �عمق ��

�
�ان غارق

وسمع صوت أقـدام.. اتجه إ� النافذة ورفع رجله وانزلق ع�
السلم المس�ند لها إ� خارج القاعة..

� مقا�لة وجه مألوف.. هنا دخل ثالثة الرجال القاعة متوقع��
دهشوا ألنه ال يوجد أحد هنا..

طة الواقف ع� ال�اب: قال رجل ال��

« .. - « لقد تركته هنا.. ل�نه اخت��
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قال المف�ش فورمری:

� الحد�قة.. إنه
- « ال شك أنه نزل ع� السلم لي�حث ��

ر ع�
ّ
�كـرر نفس ما فعلناە ق�ل قدومه و�ان بوسعه أن يوف

نفسه العناء �أن �عرف منا ما عرفناە.. »
قال الدوق:

ا لم نرە نحن.. » - « عساە �جد ش�ئ�
� ضيق، وقال:

نظر له المف�ش فورمري ��

- « هذا �ع�د عن االحتمال �ا س�دي.. ال تتصور �م أن عمل
� مستعد طة ي�لغ �قدرتك ع� المالحظـة حـد ال�مـال.. إن�� ال��

� مالحظته� » ء فاتت�� �
اللتهام أي ��

� سخ��ة:
وانفجر �ضحك، فقال الدوق ��

ا�   » ة جد� - « هذە ستكون قضمة كب��
قال المف�ش:

- « المش�لة مع (جورشار) �� ذلك الوسواس الذي �عان�ـه
) وهذا � ).. لم �عد يرى وراء أ�ة ج��مة إال (ل���� � �س�ب (ل����
) قط.. �ال�س�ة �� � ا.. لهذا لم �ق�ض ع� (ل���� ە تمام� �شل تفك��

).. (فكتـوار) � أرى أنها ج��مة سطو عاد�ة انتحلت أسلوب (ل����
متعاونة مع اللصوص وهذە �� �دا�ة الخ�ط.. سوف نجدها مـن

ثم تحل القض�ة �لها.. »

هنا ظهر المف�ش (جورشار) مـن النافذة وأل�� التح�ـة علـى
الجميع..
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صاح المف�ش (فورمری):

- « ماذا كنت تفعل ع� هذا السلم خارج النافذة؟  »

ا � أحب أن أسمع ما �قال عنـى عندمـا أ�ـون م�لف� - « أص��
�قض�ة ما� »

ل داخل الغرفة وصافح الدوق.. وتم التعارف.. ثم ترجَّ

� الذين جاءوا انفتح ال�اب ودخل (بونافنت) أحد المف�ش��
� �دە �انت قطعة ممزقة من ثوب..

طة، و��  مـن مركز ال��
ً

أو�
وقال:

.. تقـول زوجـة ال�ـواب إنها - « وجدت هذە ع� حافة الب��
قطعة من ث�اب (فكتوار)� »

قال (فورمری):

- « هذا هو ما كنت أخشاە.. ال�د أن نفتـش الب�� ونجـد مـن
حها لو اضطررنا لذلك.. » � �غوص فيها أو ن��

� جد�ة:
هنا قال (جورشار) ��

.. هل � ا إ� تفت�ش الب�� �ا صاح�� - « ال أحس�ك مضطر�
� هذا الب�ت؟ »

يوجد قط أو �لب ��

ونظر إ� الدوق �اعت�ارە �عرف أفضل عن هذا الب�ت، فقـال
الدوق:

- « نعم.. هناك قط. رأ�ت واحًدا ع� �اب البواب..  »

« .. - « إذن هو القط من أخذ الخرقة إ� حافة الب��



7347

� عص��ة:
صاح (فورمري) ��

- « ل�ن هذا سخف.. نحن نت�لم عن ج��مة قتل وأنـت
تت�لـم عن القطط؟ »

- « ال أعتقد أن (فكتوار) قتلت.. »

- « وهذا االختفاء؟ ك�ف تف�ە؟ »

� أرى أنـهـا لـم - « لو �انت اختفت لمـا حـاولت التفس�� ل���
تـخـتـف كذلك� »

� عص��ة:
ود وتهذ�ب.. هنا صاح فورمري �� �ان يت�لم ب��

؟ هل تعنـي أنـك - « لم تختف؟ هل تع�� أنك تعرف أين ��
رأيتها؟ »

- « �التأ��د.. وقد رأيتها منذ خمس إ� ست دقائق�  »

- « اللعنة� أنت لم تفارق الغرفة�  »

- « برغم هذا رأيتها� »
هنا صاح (فورمری):

- « إذن ت�لم� »

ا ع� األر�كة.. وكـان االستفزاز قد جعل حالته
�
ثم سقط منه�

� غا�ة السوء..
��

� �سد مدخلها، م�� (جورشار) إ� المدفأة وأزاح المقاعد ال��
� �سدها.. �انت المجمرة الحد�د�ة ثم أزاح الش�كة المعدن�ة ال��
ا، وهناك مرت�ة ع� أرض � تضم الفحم قد أز�حت جان�� ال��
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� منتصف العمر وع� فمهـا �مامة
المدفأة.. فوقها امرأة ��

صفراء، وقد ق�دت �داها وقدماها �ح�ال زرق..
قال (جورشار):

� سالم..  »
- « إنها تنام ��

 وشمه، وقال:
ً

وانح�� والتقط مند��

� أيها 
� المند�ل.. ساعد��

- « �لوروفورم.. ما زالت رائحته ��
المف�ش وأنت �ا (بونافنت).. من الواضح أنها ثق�لة الوزن..  »

وتعاون الرجال ع� حمل الحش�ة خارج المدفأة.. �ان هذا
ا ألن المرأة �انت ثق�لـة فعـال.. عندمـا انتـهـوا اسـتعاد مرهق�
ا وراحـت (فورمرى) أنفاسه المتقطعة، ل�ن وجهه ازداد احمرار�

عيناە ترقصان �ال توقف، �أنهما خارج س�طرته.. وصاح:

- « أنت لم تنظر داخل المدفأة قط �ا (بونافنت)�  »
: قال المف�ش الصغ��

- « ال �ا س�دی� »

- « �انت هذە غلطة ال تغتفر� ك�ف للمرء أن �عمـل مـع
� مثل�م؟ ك�ف �ان � أن أراها؟ » � مهمل�� مرءوس��

� هدوء:
قال (جورشار) ��

- « �ان هذا بوسعك لو مش�ت ع� أر�ــع� »

- « ع� أر�ــع؟ »

- « نعم.. ع� أر�ــع �ان بوسعك أن ترى كعبيها..  »
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ح�ح منذ �دء الص�ف.. » � - « تلك الش�كة ي�دو أنها لم ت��

 � ) �� أال تثق �المظهر الخار�� � - « القاعدة األو� مع (ل����
ء.. » �

 ألي ��

« � � - « ل����
.. ثم قرر أن �صمت وعضَّ ع� شفته السف��

طة ع� حمل المرأة إ� غرفة نوم هكذا تعاون رجال ال��
جد�دة.. وذلك إ� أن تفيق من تأث�� ال�لوروفورم.. وقال

(فورمری):

� حّل من جد�د.. »
- « اآلن نع�د التفك�� ��

� تفك�� عميق، علـى ح�ـن
وعقد ذراع�ه ع� صدرە وغاب ��

� صمت..
راح الدوق و(جورشار) يرمقانه ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١١- األ�ة تصل
طلب الـدوق من المفتـش (جورشـار) أن �سمح له �مراق�ة
�
� ال�حث.. وم�� الرجالن ��

ة لالهتمام �� ط��قته المث��
ا �أنهما صقر �م�� مع خلد.. � تمام� الحد�قة.. �انا متناقض��
المحـارب والعامل.. الدوق �ط��قته الساخرة ومالمحه ال�قظة
، وعضالته الحد�د�ة، والمف�ش �ط��قته وط�اع الم�ارز الخب��
ا من عواطفه الخمول وصوته الم�ح�ح، وعجزە عن أن �ظهر أ��
.. نظرة � � العي��ـن كـان الرجالن متماثل��

ع� مالمحه.. فقط ��
ء.. �

المالحظ المدقق الـذي ال �فوته ��
ر األول..

�
).. خب�� التنك � هناك راح المف�ش �ح� له عن (ل����

) هو � لقد سمع منه قصة آل (شارول�ه)؛ لذا رجح أن �كون (ل����
المسيو (شارول�ه) نفسه.. هـذا الرجل ي�نكر فال �مكنك أن

ا.. تعرفه.. إنه �ل�س و�فكر �الشخص الذي �قلدە تمام�

� هذە العمل�ة ال�د أنه استعان �عدد كب�� من اللصوص،
��

ومن الممكن أن �كون قد لعب دور أ��� من شخص�ة.. مثً� قد
..( � �كون هو ذاته من خدم مسيو (مارت��

قال الدوق:

- « من الصعب أن �لعب دور (شارول�ه) ودور خادم مًعا.. 
« 

ا إنه (شارول�ه).. تلك نقطة للنقاش فقط.. - « لم أقل �قين�
� � �قة س�ارات.. تصور �المناس�ة أن��

ال أعتقد أنه �ضيع وقته ��
ا ��الف الفرن�ات ع� س��ل الرشوة من �ساء تلق�ت عروض�
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�ة الن��لة.. فقـط كـي أسمح لهـن فاتنات.. �ساء من ط�قتك ال��
� أو تعرفه.. » �مقا�لة ل����

.. ال�ساء ال يتوقفن للتفك�� لحظة إذا  � - « هذا ال �دهش��
تعلق األمر �أحد أ�طالهن.. وماذا عنك؟  »

ا ) متورط� � - « ل�ت هذا بوس�� لو استطعت أن أجـد (ل����
� الحـب مـع امـرأة لتغ�� األمر� ع� فكرة لقـد ق�ض عل�ـه

��
� واستطاع الهرب� » المف�ش (جان�مار) مرت��
عاد الرجالن إ� الب�ت وجلسا �دخنان..

فـي هـذە اللحظـة انفتـح ال�ـاب واقتحـم المكـان مـسـيو
� خلفهـا السـطو فكـّور ).. رأى الفو�� ال�� � (جورنای مارت��

� الهواء، وصاح:
ق�ض��ه ��

- « األوغاد� »
� ال��اء..

� �جسدە ع� أر�كة و�نفجر ��
ثم ركض ل�ل��

: � نفاد ص��
�� ( � قالت (جرم��

- « هال كففت عن ال��اء �ا �ا�ا؟؟ صوتك خشن كصوت 
الغراب�  »

ثم التفتت إ� الدوق، وقالت:

- « أعتقد أن نكتتك �صدد مواع�د القطـار كـانت سخ�فة 
� الل�ل وأنت 

فعً� �ا (جاك).. أن ترسلنا تحت المطر للمحطة ��
� التاسعة إال ال��ــع.. هذا مخجل..  »

تعرف أنه ما من قطار ��
� دهشة:

قال لها الدوق ��
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�
� عنه.. ألم �كن هناك قطار �� - « ال أعرف ما تت�لم��

التاسعة إال ال��ــع؟ »

ا.. » ا جد� - « نعم.. دل�ل القطارات �ان قد�م�

- « ال ت�دو �� نكتة.. ع� األقل ل�س ن�ع النكت الـذي 
� الدرج ولم �خطر �� أن أتفقد 

أفضلـه.. لقد �ان الدل�ل ��
تار�خه..  »

هنا انفجر المليون�� ��خ و�ندب حظـه، وكـان ��اؤە �مزق
ن�اط القلوب..

«  � �
- « إنه الخراب� لوحا��

قال المف�ش (فورمری):
- « سوف نع�د لوحاتك.. هذا وعد.. فقط أعطنـا الوقت..
ة (دى الم�ال).. إن ع� األقل لم �مس التاج الخاص �األم��
الخزانـة الموجودة هنا لم تمس ونحن نعرف أنك تحتفظ �ه

فيها.. »
: قال المليون��

� الخزانة؟ أنا أحتفـظ �ـه فـي غرفة
- « ومن قال إن التاج ��

نو�.. »
ا: قال الدوق �اسم�

- « نحن متأ�دون من أن اللصوص لم �مسوا غرف النوم.. 
« 

ا من جي�ه: قال المليون�� وهو �خ�ج مفتاح�
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� غرفة
ء.. الخزانة �� �

- « هذا يهدئ من رو�� �عض ال��
� � هذە الخزانة ال��

النوم لـهـا مفتاحان. أحدهما هـذا واآلخر ��
أمام�م.. »

� ال��اء من جد�د:
ثم انفجر ��

� الجم�لة� االس�ثمار
.. لوحا�� �

- « ل�نهم �قوا لوحا��
« � .. خ��وا بی�� �

األمثـل� �قو��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� يرسل برق�ة ١٢- ل����
� جلبها خطيبهـا لهـا غـ�ـر ) أن القالدة ال�� � ا��شفت (جرم��
موجودة.. هكذا ساد االرت�اك خاصة و�� �انت تعتقد أنها معه

� رحلته ل�ار�س..
��

مري) عما إذا �انت أش�اء قد �قت منهـا سألها المف�ش (ف��
مـن ق�ل، فقالت إنها اعتادت اختفاء أش�ائها منذ ثالثة أعوام

ا.. تق����
شار) أنه س�قوم بتفت�ش الجميع.. هكذا أعلن المف�ش (ج��
�
�� ( � وتم استدعاء (إيرما) و(سون�ا) وكـل مـن كـان مـع (جرم��

�ار�س..

هنا اتجه الدوق نحو معطف (سون�ا) الموض�ع ع� األر�كة
ء �

، وتحسس الج�ب.. شعر ��� وتظاهر �أنه يوشك ع� التع��
�ارز وسط ث��ات المعطف.. هكذا مد �دە �خفة وتناول هذا

� جي�ه..
ء ودسه �� �

ال��

شار) لـ (سـون�ا) إنـه آسـف ل�ـن ال�ـد مـن تفت�ش قال (ج��
حقي�تها ومعطفها..

قال الدوق:

- « �مكنك أن �س��عد (سون�ا) من المش��ه بهم.. »
شار): سأله (ج��

� خدمة المدمواز�ل؟ »
- « منذ م�� �� ��

:( � قالت (جرم��
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- « منذ ثالثة أعوام.. »

- « أي منذ الوقت الذي راحت ف�ه أش�اؤك تخت�� �ال
« � تفس��

� حالة شد�دة من العص��ة ب�نما هم
�انت (سون�ا) ��

�ف�شون حقي�تها.. وعندما أمسكوا �المعطف لتفت�شه قال لها
الدوق:

« .. �
� �ا (سون�ا) فال تقل�� - « هذا مجرد إجراء روتي��

ل�نها �انت شاح�ة �الورقة موشكة ع� اإلغماء، ح�� عندما
ء.. �

أسفر التفت�ش عن ال ��
ِقد من الب�ت..

ُ
ء آخر ف �

هكذا انتقل الرجـال لل�حث عن ��
ء �

� جي�ـه وأخ�ج ال��
� القاعة.. مد �دە ��

و��� الدوق وحدە ��
� � معطف (سون�ا).. �ان هذا هو القالدة ال��

الذي وجدە ��
..( � أهداها لـ (جرم��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�
، ثم قال ��

ً
عادت (سون�ا) إ� القاعة فنظر لها الدوق ط���

دهشة:

- « أنت.. لصة؟ »
ثم نظر إ� ال�اب، وقال:

- « أرجو أال تت�ل�� م� ثان�ة.. �ما أرجو أال ت��� هنا.. »
صاحت:

َّ صار مرع�ا..  » �
- « ال�د أن رأ�ك ��
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� صوتك.. إن (جوشـار) ل�س �أ�لـه
- « أرجو أن تخف��

وأعتقد أنه �شك ف�ك فعًلا..  »

ام الشخص الوح�د الذي � ذلك؟ لقد فقدت اح��
- « وما ��

ا.. » ام� حملت له اح��

- « ر�ما �كون من األفضل أن نؤجل ال�الم إ� أن.. »
- « ال� ال�د من ال�الم اآلن� ال أعرف ك�ف أت�لـم.. ر�ـاە� ر�اە�
هذە الجرم�ـن تملـك كـل شـيء.. أمـا�� أعطيتـهـا القـالدة و�ت
بها.. لذا أخذتها منها.. أخذتها.. ولو استطعت ألخـذت ثروتها

�لها.. ل�م أ�رهها� نعم.. »
� �ل همـا تلمـعـان �غضـب وحشـى.. لم تعد عيناهـا رق�قت��

ا �المقت.. ا مليئ� وصوتها صار خشن�

� الموض�ع.. لهذا أ�رهها� نعم.. ل�ست
- « لو لم تكن أنت ��

ة.. هذە المرة األو�.. لقد �قتها من ق�ل.. لعلها المرة العا��
نعم أنا لصة� »

- ثم خفضت عي�يها، وقالت:

ء قط.. إ� �
- « ل�ن منذ التقت عينانا لم أ�ق منها أي ��

أن رأيتك تعطيها تلك القالدة فلم أتحمل.. »
� رعب:

قال الدوق ��

- « �ا للطفلة المسكينة� »

� العالم مـن ق�ـل؟
ا �� - « اسمع.. هل ج��ت أن تكون وح�د�

ة؟ كنت أتضور لدى � هذە المدينة ال�ب��
هل ج��ت أن تج�ع ��
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� هذا العالم
� المتاجر.. �انت هناك ط��قة واحدة ��

�� � رؤ�ـة الخ��
� لم أفعلها.. ال لم أفعلها.. فضلت أن للحصول ع� المال ل���
أ�ق.. �ـدا � هذا أ��� أخالق�ة.. اضطررت لل�قة �� أ��� امرأة

�فة.. » ��

ق، و�عدها ثم راحت تضحك ضحكة ش�طان�ة لروح تح��
.. نظر لها نظـرة مفعمة � كفيها وراحت ت���

دفنت وجهها ��
� ال �عرفها وال�امنة تحت �الشفقة والفهم.. هذە �� �ار�س ال��

السطح..
سمع صوت خطوات فهتف بها:

� دموعك� �جـب أن
� للغرفة األخرى وجف��

- « ��عة� ارك��
� متماسكة� »

تكو��

�انت سون�ا مدر�ة منذ زمن ع� إخفاء مشاعرها؛ لذا
استعاد وجهها رونقه ع� الفور.. اتجهت لتجلس ع� أر�كة

ا.. علـى ح�ـن وقف الدوق �شعل س�جار�
� هنا انفتح ال�اب وظهر (جورشار) ونظر لهما �عين��

ا:
�
، فسأله الدوق ضاح� � فضوليت��

- « حسن أيها المف�ش.. آمل أن اللصوص لم ��قوا التاج�  
«

- « التاج �خ�� معال�ك.. »
ثم استدار لـ (سون�ا) ل�قول لها:

ك �أنه ل�س بوسعك الخروج.. ال - « كنت أ�حث عنك ألخ��
ا لو ذه�ت لغرفتك، وسوف ترسل أحـد س�خ�ج.. سأ�ون شا�ر�
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لك وج�اتك هناك.. »

لما ان�فت جلس الدوق وحدە وع� وجهه عالمات
التفك�� العميق..

فجـأة دوى صـوت زئ�� وحشـى واقتحـم الحجـرة المسـيو
� �دە برق�ة، وصاح:

) و�� � (جورنای مارت��

ها - « �� ذي برق�ة� برق�ة من الوغد نفسه� لقد أح��
�د.. » � مكتب ال��

عامل ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� ع� الوفاء بوعدى �صدد
أعتذر �شدة عن عدم قدر��

�
� أ�اش�ا.. أرجو أن تعدە �� ��

التاج، فقد �ان عندي موعد ��
ة إال ال��ــع والثان�ة � الثان�ة ع�� غرفتك الل�لة فسوف أ�قه ب��

ة. ع��

ب�خالص
� � ل���� أرس��

قال المف�ش (فومری):

ق�ة لو سمحت..  » - « هات ال��
، ثم قال: � ق�ة مرت�� وقرأ ال��

ة... (جورشار) ا..إنها القشة األخ�� - « هذا ي��د األمور تعق�د�
ا ع� عقب ء رأس� �

) وسوف �قلـب كـل �� � � ل���� مجنون �ـ (أرس��
� � أن (جورشار) أحمق.. لو �ان (أرس�� ق�ة.. رأ�� �س�ب هذە ال��

�
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ء من �قة التاج والب�ت �
ـا لمـا منعه �� ) هنا ل�لة أمس حق� � ل����

خال.. إذن لم �كن هو.. »

� القاعة ل�خ�ج منها
هنا انفتحت الخزانة الموجودة ��

(جورشار) وهو �قول:

� هذا الطراز من
- « لن تتصور مدى وض�ح سماع الصوت ��

ا.. » الخزائن� �انوا �قولون إن جدرانها سم�كة جد�

� ذعر:  
هتف (فورمری) ��

- « ل�ن ك�ف خرجت منها؟ »

« ..
ً

- « �صع��ة.. لم �كن هذا سه�

- « وك�ف دخلتها؟ »

- « من ظهرها� أضعف نقاط هذە الخزائن هو ظهرها، وقد
� ظهرهـا لـم نرهـا.. هكذا أخـذوا ما

قام اللصوص �عمل فتحة ��
فيها دون أن �فتحوها� »

- « هل المفتاح الذي �فتح خزانة غرفة النوم موجود فيها؟
«

اب�سم المف�ش، وقال:

ا أفضـل من - « ال.. لقد �قوە.. ل�نهم تركوا لك هد�ـة.. ش�ئ�
المفتاح.. »

؟ » - « وما ��

.. ل�ن ها �� ذي � � أن أطلب منك التخم�� - « �مكن��
هديتك..  »
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ة كتب عليها �خط واضح: وناوله �طاقة صغ��
� � ل���� أرس��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٣- غلطة فكتـوار
�عد الغداء الفاخر الذي أظهر أن المليون�� فقد شهيته
� قد انبهرا �ـالجو المل�� � الجمهور��� ا، �دا أن المف�ش�� تمام�

ء.. مهما �انت آراء المرء الس�اس�ة فإن �
المس�طر ع� �ل ��

� النفس، ولم �منع (جورشار) نفسه من الفخر
للمل��ة هي�ة ��

ألن هذا الدوق الن��ل منبهر �أدائه �مف�ش بول�س..

ل � � لم ينقلوا أثاث الم�� أث�تت تح��ات (جورشار) أن السارق��
ع�� النافذة �ما حاولوا اإل�حاء �ذلك، �ل رفعـوا الم�قات ع��

.. ل المجاور الخـا�� � � الجدار إ� الم��
� ثغرة ��

المدفأة لينقلوها ��
� ذلك الب�ت تحت اإل�شاء.. �صمـة

�� � لم �كن هناك أحد مخت��
ا.. لـو كـانـوا قـد لوثـوا الحذاء الملوثة �الج�� وضعوهـا عمـد�
أحذيتهم �الج�� لما استطاعوا إزالة �ل اآلثار من ال�ساط بهذە

ال�ساطة..

- « هذە ح�لة لخـداع المخ�ـ��ن متـوسـ� الذ�اء مثـل
(فورمری).. »

لقد دخل اللصوص حسب نظ��تـه مـن �ـاب الب�ـت األمـا��
وغادروە عن ط��ق هذە الفتحة..

- « ما جعل ا��شاف األمر يتأخر هو أننـا لـم نتوقع أن تكون
هناك فتحة بهذا الحجم.. ال�د أنهـم رسموا خطتهـم منـذ زمن،

� الب�ت.. »
ا ��

�
�� وال�د أن لديهم ��

� شك:
قال الدوق ��

� (فكتوار) �شدة..  »
- « األ�ة تثق ��
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� خطورة:
قال (جورشار) ��

) كذلك� » � - « ور�ما (ل����

� حالة �الغة السوء.. لقد اعت�� أن التاج �ق
�ان المليون�� ��

) وعد ��قته فهو م�وق من اآلن.. � .. ما دام (ل����
ً

فع�

أ� المف�ش (جورشار) ع� إجراء استجواب آخر لـ
ض عل�ه الدوق �شدة (ف�� مجرد طفلة)، (سون�ا)، وهو ما اع��
� لم ا.. إن تلك ال�قات السا�قة ال�� ل�ـن (جورشار) �ان م��

ها ت�دو له ذات أهم�ة.. �عرف تفس��

لم �جد الدوق أي وقت سوى ألن ينصح (سون�ا) �ـأن تتجلـد
وتمسك أعصابها..

هكذا تـم االستجواب فـي غـ�ـر حضـور الـدوق.. وعندمـا انت�
ء واحد �

ا ��� خرجت الفتاة ترتجف، أما (جورشار) ف�دا مقتنع�
..( � هو أن الفتاة ال تمت �صلة لـ (ل����

� السا�عة والنصف مساء،
خ�ج (جورشار) ع� أن �عود ��

ومر اليوم �ال أحداث، ل�نه تأخر عن موعدە مما جعل
ا.. ا وغادر الب�ت مغض�� � غ�ظ� (فورمری) يتم��

ا أعلـن للـدوق أن القض�ـة صـارت � عندما جاء (جوشار) أخ��
ا له، وأنه ع�ـن رجـاً� أذك�اء ل�ساعدوە.. أو ع� األقل

�
�ال�امل مل�

� التحقيق..
� رجاً� �عرفون أسل��ه �� ع��

قال له الدوق:

� لـدى الخروج.. �قولون إنـك لـم تعط - « رجالك �ضا�قون��
أي تعل�مات �خروج أحد.. »
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. ال أستطيع أن أع� - « أرجـو مـن معال�ـك أن تغفر ��
اس�ثناءات و�ال طالب بها الجميع.. ل�ن �ال�س�ة لمعال�ك أعتقد

أن هذە �اف�ة.. »
وأخ�ج �طاقة تحمل اسمه، وكتب عليها:

- « أرجو أن �سمحوا لمعال�ه �الخروج والدخول م�� أراد.. 
« 

هنا دخل الغرفة (بونافينت):

ا.. » ل إ� وعيها تمام� � - « لقد عادت مدبرة الم��
قال (جورشار):

« .. - « جم�ل.. هاتها ��

وجلس الدوق ع� مقعد م��ــــح ب�نما وقف المف�ش جوار
المدفأة.. قال المف�ش:

� هذە القصة.. »
- « ع� األقل هناك شخص واحد برىء ��

- « من هو؟ »

- « المف�ش (فورمری).. »

هنا انفتح ال�اب ودخلت (فكتوار).. �انت امرأة حسنة
القسمات. ضخمة متوردة.. لها عينان ب�يتـان ال ي�دو أن نومها

� عملها..
الط��ل أضاع ب��قهما.. �دت امرأة ر�ف�ة ق��ة �ارعة ��

سألها المف�ش:

- « هل عرفت �م عدد الذين هاجموك؟  »
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� �ل أرجاء الب�ت..
- « دستة منهم.. جيوش� �انوا �النحل ��

رأيتهم من أع� وهم �ملئون الم�ان، وع� عت�ة هذا ال�اب وثب
� وهو �كتم أنفا�� �� ال أحدهم ع�َّ من الخلف و�اد �خنق��

« .. �
� ح�ا��

أ�خ.. �انوا أقبح مجموعة رأيتها ��

- « هل رأ�ت وجوههم؟ »

ت تلك الوجوە..  » � � ول�م وددت لو م�� - « ال.. �انوا ملثم��
�ــــح، ثم سألها: طلب منها الجلوس ل�س��

�
� الطابق العلوي مـن الطراز الـذي لـه نـافذة ��

- « غرفتك ��
السقف.. ألم �سم� جل�ة من فوق السطح.. »

- « نعم.. ك�ف �� أن أسمع ذلك؟ ما سمعته �ان من
« .. الطابق السف��

- « وهل ق�دوك عند العت�ة أم هنا؟ »

� هنا..  »
- « ق�ضوا عّ� عند العت�ة ودفعو��

نظر لحجمها الضخم، وقال:

- « أحسب هذا لم �كن عمل رجل واحد..  »

- « تأ�د من هذا.. احتاج األمر ألر�عة رجال.. »

- « وماذا �ان اآلخرون �فعلون؟ »

اع اللوحات عن الجدار و�خراجها � � ان��
�� � - « �انوا م�شغل��

من النافذة.. »
لمعت عينا (جورشار) ونظر إ� الدوق..
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- « هل �ان هناك رجل يناول اللوحات آلخر ع� السلم؟ »

ل بنفسه الدرجات..  » � - « ال.. �ان ي��

- « متأ�دة؟ »

- « نعم.. لماذا أ�ذب أيها المف�ش؟ »

غ�� أن الدوق رأى أو� عالمات عدم الراحة ع� وجهها..
قال لها المف�ش:

� �انت �سد - « أرجو أن توضحـى لـي موضع الش�كة ال��
المدفأة وقتها.. لقد وضعوك خلفهـا.. أر�د أن ترس� � موضعها
� تفص�ل الث�اب �الط�شور ع� األرض... سمعت أنك تمارس��

لهذا ال�د أن معك قطعة ط�شور.. »
مدت �دها لجيبها ثم توقفت، وهتفت:

؟ ل�س م�� ط�شور.. » - « نعم.. م�.. ل�ن.. ال.. ماذا دها��

ا، �حركة قاس�ة أمسك �معصمها وأعت�ە ح�� �خت ألم�
� جيبها وأخ�ج قطعة من الط�شور األزرق..

ثم مد �دە ��
صاحت:

� هذا؟.. أال �مكن للمرأة أن تحمل قطعة 
- « ما المش�لة ��

طة تقا�له؟  » � جيبها دون أن �ضا�قها �ل رجل ��
ط�شور ��

نادي (بونافينت) وطلب منه أن �ح�� ع��ة السجن و�نقل
� دهشة:

� أمرها.. صاحت ��
فيها هذە المرأة إ� أن يتو� القا��

ا.. ل�ست ج��مة أن أحمل قطعة � لم أفعل ش�ئ� - « ل���
ط�شور�»
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� س�قرر هذا.. »
- « القا��

طة.. � عي��ه، ثم خرجت مع رجل ال��
� ث�ات ��

نظرت له ��

∞ ∞ ∞ ∞
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١٤- فـرار سون�ا
� سخ��ة:

قال المف�ش ��

- « هذە واحدة ممن هم فوق الشكوك �ال�س�ة لـ
(فورمرى).. »

- « ما دور الط�شور هنا؟ »

ً- « إنه أزرق.. نفس اللون الذي كتب �ه التوقيع ع�
الجدار.. أضف لهذا ت�بهها فجأة إ� غلطتها، تدرك أن هذا فع�

هو نفس الط�شور.. »
قال الدوق:

ا طي�ة.. » ء تملك روح� �
- « أشعر أنها برغم �ل ��

� ا��سبها: ة الساخرة ال�� هز المف�ش كتف�ه، وقال �الخ��

�
- « السجون تغصُّ �ذوى األرواح الطي�ة.. إنهم �قعون ��

�رة.. » ق�ض�نا أ��� �كث�� من ذوى األرواح ال��

هنا دخل المف�ش الصغ�� (بونافينت) وأضاف معلومة
ة: صغ��

- « لم يتضح أن هناك من رأى س�ارة أثاث أو نقل تقـف أمـام
 �ل�س معطف ركوب �خ�ج

ً
� رأى رج� الب�ت، ل�ن أحد ال�ناس��

ا.. �ان �دخن وأل�� �س�جارته � الخامسة ص�اح�
من هذا الب�ت ��

ثم ركب س�ارة حمـراء وان�ف.. عندما التقط ال�نـاس لفافة
التبغ ل�دخنها وجد أنها (مرس�دس).. تبغ م�ی.. »

� دهشة:
هتف الدوق ��
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- « مرس�دس� نفس ن�ع سجائری� »
سأله المف�ش:

اس)..  » � (شارم��
ا تملك مخزوًنا منها �� - « أنت ط�ع�

� �ل م�ان و�ل درج.. »
- « هناك علب منها ��

اس) معنا..  » � أن اللص جاء من (شارم�� - « هذا ي��د نظ����

- « هل تتهم آل (شارول�ه) إذن؟ »

ا من هذا.. ع� أن هناك مهمـة ثق�لـة �ـجـب - « لست متأ�د�
الق�ام بها �� أن �ستد� اآل�سة (سون�ا) من غرفتها.. قل لها أن

تجلب ق�عتها ومعطفها.. »
ثم أشار إ� (بونافينت)، وقال:

� � نفس الع��ة ال��
نقل إ� السجن ��

ُ
- « اعمل ع� أن ت

س�نقل (فكتوار).. »
صاح الدوق غ�� مصدق:

« � � - « أنت لن تعتقل هذە الطفلة. هذا مش��

- « لألسف هذا ما �جب عمله.. لقد استج��ناها �ما قلت
�
لك و�انت قصتها مليئة �التناقض.. لـو لـم أعتقلهـا فأنـا أق� ��

عم�.. »

ثم أخ�ج ورقة من جي�ه، نظـر لـهـا الـدوق �عض الوقت ثم
شحب وجهه..

� هدوء:
قال ��
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- « سوف أستدعيها من غرفتها.. »

صعد الدرج إ� غرفة (سون�ا) ودق ال�اب.. فتحت له الفتاة
� عي�يها:

ممتقعة الوجه فقال لها دون أن ينظر ��

-  « (جورشار) حصل ع� أمر �اعتقالك�  »
� صوت خائف:

صاحت (سون�ا) ��

- « إذن انت� أمرى�  »

- « �ال لم ي�ته. �جب أن تفرى اآلن.. »

ثم إنه أخ�ج �طاقة أخرى تحمل اسم (جورشار) واتجه إ�
� أعطاە إ�اها منضدة وجلس، وأخ�ج �طاقة السماح ال��
(جورشـار) و�دقة مذهلة كتب ع� ال�طاقة بنفس خط

المف�ش:

« اسمحوا لأل�سة (ك���شنوف) �المرور

ج. جورشار.. »

�انت (سون�ا) تقف جوارە تلهث من التوتر والخوف، فقال
لها:

- « �جب أن تغادرى الب�ت حاً�.. فقط اعرضـي ال�طاقة
ع� المخ�� ع� ال�اب.. »

- « ل�ن هـذا جنـون.. عنـدمـا �عـرف (جورشار) ما فعلتـه
وموض�ع هذە ال�طاقة فسوف.. »

؟   » � - « ال وقت لهذا.. إ� أين ستذهب��
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- « فندق صغ�� قرب (ستار).. ال أذكر االسم ل�ـن رقـم
الهاتف هو 555.. »

له لو لم يتصل �ـهـا ح�� � دون الرقم ثم طلب منها أن تأ�� لم��
� نعومة:

السا�عة والنصف من ص�اح غد.. قالت ��

« � - « �م أنك ط�ب م��
فتح لها ال�اب، وقال �صوت عال:

� إ� س�ارة أجرة �ا - « هل أنت متأ�دة من أنك لن تحتا��
آ�سة؟ »

قالت:

ا الهتمام معال�ك.. » - « ال.. شكر�
وغادرت الب�ت من ال�اب الرئ�س..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٥- الدوق ي���
ظل الدوق �ص�� ح�� تالشـى صـوت خطواتها، ثم اتجه إ�
ا.. غ�� م�ال ع� اإلطالق مقعد م��ــــح جلس عل�ه، أشعل س�جار�

�عودة المف�ش..

عاد المف�ش ل�طلـب مـن (بو�سافنت) أن �جلـب اآل�سة، ولـم
� الدوق.. قال (بونافنت): ترق له ال�سمة الساخرة ع� شف��

- « اآل�سة قد رحلت �ا س�دی.. »

- « ماذا؟ ماذا تعن�ه؟ »

- « رحلت �ا س�دی.. »

- « ومن تركها ترحل؟ »

- « الرجال ع� ال�اب.. »

ا.. وأمـام طة ج��� نادي (جورشار) الرجال فجاء له رجال ��
غض�ة المف�ش قاال:

- « ل�ن �ان معها ت��ــــح الخروج �خطك..  »

- « �خ�؟ �حق السماء هذا تزو�ر� »

ا عن ضوء.. نظر إ� الدوق ا �عض الوقت �حث� ثم أطرق مفكر�
الذي جلس �دخن هادئ ال�ال، �أنما هو يراە للمرة األو�.. ثـم

قال:

- « تلك الطفلة المسكينة �ما �سميها، قد فرت مستعملة
ا.. » ت��ــــح خروج م��ف�
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قال الدوق:

.. وآسف ألن�� ال أتعاطف �
- « �حق السماء.. هـذا ����

معك..»
قال المف�ش:

- « السؤال المهم هو ك�ف ظفرت بهذا الت��ــــح؟ »

� ث�ات �البومة، ف�ادله النظرات غ��
نظر له الدوق ��

� حلقه فابتلع
�حة.. شعر (جورشار) �أن هناك غصة �� المس��

�صوت مسم�ع ثـم سأل (بونافنت):

- « ع� األقل أرسلت (فكتوار) للسجن؟ »

� الس�ارة األو�.. »
- « نعم �ا س�دي.. ��

- « أ�ة س�ارة أو�؟.. »

� أخذتها للسجن.. » - « الس�ارة ال��

� سجن؟ »
� أن هناك س�ار�� - « هل تع��

- « نعم �ا س�دی.. »

- « �ا للجح�م� وهل عرفت من هو سائق الس�ارة األو�
� ركبتها (فكتوار)؟ » ال��

- « ال �ا س�دى. أعتقد أنهم مستجدون.. »
- « �ا لك من أحمق� العنا�ة �الدجاج.. هذا ما تصلح له�
� س�ارة سجن م��فة.. س�ارة

لقد أرسلتم (فكتوار) للسجن ��
� �مه� ل�ن ك�ف

)� الوغد� ال�ـد مـن ورقة �خفيها �� � تخص (ل����
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� ال�الم
ة وأنها س�تع�� �� � العا��

عرف؟ ك�ف عرف أنها ستفيق ��
� سأرسلها للسجن؟ لم �غادر أحـد الب�ت.. هنـاك ��ب وأن��
للمعلومات.. ال أعرف من أين.. ل�ن هو ذا الوغد جاهز �س�ارة
�� � � اللحظـة التـي أمـرت فيها �اعتقال (فكتـوار)� مش�ل��

م��فة ��
� أعمل مع �لهاء.. لو �ان هؤالء الرجال �مل�ون ذ�اء الرجل أن��
� منذ زمن.. هنـاك شعار واحد � ق�ض��

�� ( � العادي لسقط (ل����
للمف�ش ال�فء.. وهذا الشعار يتلخص فـي �لمـة واحدة: شك�

ء و�ل شخص.. » �
� �ل ��

شك ��
أمر رجاله �أن �ع�دوا تفت�ش غرفة نوم (فكتوار)..

ا، وقال وهو يناوله  كتا��
ً

�عد قل�ل جاء أحد الرجال حام�
للمف�ش:

� غرفتها.. هناك صورة موضوعة
- « ثمة كتاب صالة ��

ف�ه..»
مد المف�ش �دە وفحص الصورة، ثم هتف:

- « �ا للعجب� »

�انت الصورة ذات عمر ال �قل عن ع�� سنوات، وتظهر
ة � السا�عة ع��

� ث�اب األحد األن�قة.. جوارها ف�� ��
(فكتوار) ��

ة.. ث�تـت عينـا (جورشـار) علـى وجـه الفتـى وقرب أو الثامنة ع��
الصورة من وجهه.. ثم رفع عي��ه وراح يتأمل الدوق..

الحظ الدوق هذە النظرات فشعر �عص��ة، من ثم دنا منه
� ضيق:

.. قال الدوق �� (جورشار) أ���
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- « ماذا هنالك؟ هل ر�طة عن�� م��وطة �ش�ل غ��
صحيح؟ »

ء.. » �
ء.. ال �� �

- « ال ��
ا.. وعاد يتفحص الصورة مقط��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
) للدوق: � قالت (جرم��

).. ينوى أن � � ل�لته فـي فـنـدق (ر���
� ينوى أن �ق�� - « أ��

� معه ألنـه �مقت فكرة أن أم�� الل�ل هنـا.. يتوقع أن
�أخذ��

) ��ل رجاله.. ال أصدق أن �فعل هذا مع �ل رجال � يهجم (ل����
طة هنا.. » ال��

هكذا تأه�ت للرح�ل وارتدت ع�اءتها وكذا فعل أبوها..
ا ول�ست وقا�ل أبوها المف�ش والدوق فقال إنه ال �ضمـن شـيئ�
) لو جاء لن �جد التاج ألنه � لد�ـه أ�ـة نـ�ـة للمب�ت هنا، ل�ن (ل����

أخذە معه.

� �حملها.. وأشار إ� الحقي�ة ال��
قال الدوق:

- « هل أنت واثق من أن هذا مـأمون؟ تـأخذە مـن وسـط كـل
.. طة هنـا.. هذا �ضعه تحت خطر كب�� الخزائن ورجال ال��
� غرفة نومـك ولـم �قـل أ�ـة

) طلب أن ت�قـى لـه التـاج �� � (ل����
غرفة نوم؟ »

قال المف�ش:
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) المعروفة أن �دفعك � - « معال�ه محق.. من س�اسات (ل����
�ع التاج من �ل الحما�ة المح�طة �ه إ� للفرار من الب�ت.. وأن ت��

� وضع سهل.. »
ح�ث تكون ��

هنا طلب المليون�� االنفراد �الدوق..
أخذە إ� غرفة داخل�ة وسأله عما إذا �ان يثق �ـ (جورشـار)..
� �ل إ�سان من حوله.. قـال الـدوق إنـه ال يرى

فهو قد �دأ �شك ��
� المفتـش الـذي أظهـر براعـة واضحـة ح��

ا للشك �� داع��
اللحظة..

مـا كـاد الرجالن ينفـردان و�غلقان ال�اب خلفهمـا حـتـى وثـب
) وأخ�ج تلك الصورة وعرضها عليها قائً�: � (جورشار) إ� (جرم��

� تلك الصورة؟  »
� أحًدا �� - « هل تعرف��

� ملل، وقالت:
نظرت للصورة ��

ا.. �صعب ت��ـن شـيء.. ال أعتقد أننـى - « إنها قد�مـة جـد�
أعرف المرأة.. »

؟ أال تجدين ف�ه ش�ًها من الدوق؟  » - « ل�ن ماذا عن الف��
تأملت الصورة، ثم قالت:

- « ��. ي�دو �الدوق.. ع� األقل اآلن.. ل�نه ال ي�دو مثله
ا.. هناك تلـك � �ما �ان منذ ع�� سنوات.. لقد تغ�� الدوق كث��
، وهناك مرضـه الـذي �ــ�س � الرحلة المرع�ة للقطب الجنو��

� (مونتف�ديو).. برغم هذا ش��
األط�اء من شفائه.. �ان هذا ��

وهو �خ�� �ما ترى.. »
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هنـا عـاد المليون�� والـدوق إ� الغرفة.. فوضـع المليون��
حقي�ته ع� المنضدة وفتحها وأخ�ج التاج.. التف الجميع حولـه

ينظرون له..
، وقال: تنهد المليون��

ا؟ » - « أل�س رائع�
ثم قال لـ (جورشار):

ا �ا مسيو  � - « لقد قررت أن أعهد لك �التاج شخ��
ض ع� هذا؟  » (جورشـار).. أعتقد أنك لن تع��

ا �ا س�دي.. هذا �الض�ط ما كنت أتم�� أن أطل�ه.. »
�
- « بتات

- « إذن عمت مساء �ا مسيو (جورشار).. »
قال الدوق:

� مع�مـا.. أنـا �حاجـة إلـى
� س��� - « لقد �دأت أعتقد أن��

النـوم.. عمت مساء �ا مسيو (جورشار).. »
صاح (جورشار):

- « أنت لن ترحل أ�ًضا �ا س�دي الدوق.. هل أنت خائف؟  
«

� تحد ساخر واضح.. من ثم فرد الـدوق
ة �� قال الع�ارة األخ��

كتف�ه ونفش صدرە، وقال:

- « أنت قد وجدت الط��قة المث� لجع� أ��� هنا�  »
) �ط��قتها ال��حة: � هنا صاحت (جرم��
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- « أنت لن تقضـى اللـ�ـل هنا� الحظ أنـك لـم تـنـم ل�ـلـة أمـس
وظللت تقود الس�ارة ع� طرق وعرة.. مـن الثامنـة مسـاء حـتـى
� حالة �سمح لك

ا.. مع�� هذا أنك لن تكون �� السادسة ص�اح�
� هذا الحفل..

ا.. �ار�س �لها ستكون �� ة غد� �حضور حفل األم��
«

� منتصف الل�ل
ء �� �

.. سوف ي�ت�� �ل �� - « سأ�ون �خ��
�عدها أنام �ما أر�د.. »

طة قد استوقفوا س�ارة أجرة، فتح � الخارج �ان رجال ال��
و��

) وانحنـى ل�لثم �دها.. ثم ح�ـا حماە الذي � م�� الدوق ال�ـاب لـ (ج��
ة للشفقة: قال �ط��قة مث��

� مرة أخرى.. » � بي��
� لن أب�ت �� - « أشعر أن��

ورحلت الس�ارة.. هنا عاد إ� الداخل وسأل المف�ش:

� غرفة نوم مسيو (مارتن) أم 
�� ( � - « هل ترى أن ن�تظر (ل����

� قاعة المع�شة؟  »
��

) س�توقع أن �ظـل التـاج � - « المع�شة.. ال أعتقد أن (ل����
ح�ث هو.. »

� القاعة المذكورة، وأشعل لفافة ت�ـغ
هكذا جلس الدوق ��

وتثاءب.. أخ�ج ساعته ونظر لها، ثم قال:

ون دق�قة.. » - « ع��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٦- الـدوق يرحـل
لحق (جورشـار) �ـالدوق فـي الغرفـة، فالحـظ أن أعصا�ـه

متوترة.. قال له:

- « عمل�ة تث�� األعصاب.. أل�س كذلك؟ »

- « ��� �� كذلك.. »

� الثامنة مساء لتصل
ا�س) �� - « عرفت أنك غادرت (شارم��

ا.. أو أنك ا.. ال�د أن س�ارتك لم تكن ق��ة جد� � السادسة ص�اح�
��

تعرضت لعطل فظيع.. »

� ثالث ساعات.. ال أج�د - « فعً�.. هذا العطل �لف��
� أعرف عن المحر�ات ما �عرفه �عض من ا، ل��� الم��ان��ا جد�

« .. � أمهر الحرفي��

- « إذن لم �ساعدك أحد.. »

ك �� السائق، و�ان ) لم يرد أن ي�� � - « ال.. مسيو (مارت��
� لفافة تبغ؟ 

ا ألنها �انت الثان�ة ص�اًحا.. هل لك �� الط��ق خال��
« 

ا، نهض المف�ش ل�أخذ لفافة من عل�ة الدوق وتفحصها ج�د�
ثم قال:

- « �ل هذا غ��ب.. لفافة التبغ المرس�دس.. الرجل الذي
� غرفة (فكتوار).. »

�ل�س معطف ق�ادة. الصورة ��
جم.. ا ال �حتاج إ� م�� � صوته واضح�

اآلن �ان االتهام ��
�اء: � غضب وك��

نهض الدوق من مقعدە، وصاح ��
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- « أيها المف�ش� أنت ثمل� »
وحمل معطفه وق�عته واتجه لل�ـاب فاستوقفه المفتـش..

ا.. وقال له وهو يرتجف:
�
كـان اآلن شاحب الوجه يتص�ب عرق

.. �جب � أن تكون م��
- « أنت ال تفهم.. معال�ك.. أرغب ��

� أعتذر �شدة فلست ع� ما يرام.. » أال ترحل.. إن��
� برود:

قال الدوق ��

- « هذا واضح.. »

وعاد الدوق إ� الجلوس، ب�نما قال المفتـش بنفس الط��قة
المضط��ة الغ���ة:

«  .. - « معال�ك.. تعال نتأ�د من أن التاج �خ��

ا إعجا�ه �جمالـه.. ب�نمـا وأخ�ج التـاج وراح يتفحصه م�د��
� دهشة.. ثم سأل المف�ش الرجل:

الدوق ينظر له ��

- « أال يث�� االنتظار مللك؟ »

� ل�لتـي مـع ذلـك الوغـد الـذي
ا.. من الممتع أن أق�� - « بتات�

�م ط�لة ع�� سنوات.. » ح��

طة ع� جاء (بونافنت) لي�لغ المفتـش أن هناك رج�� ��
� �ل غرفة

، مع رجل �� �
� ع� ال�اب الخل�� ال�اب األما�� ورجل��

� �ل طابق.. أما
.. وهناك ثالثة رجال �� من غرف الطابق السف��

ل المجاور فهناك دستة رجال.. � الم��

نظر المف�ش لوجه الدوق، فلم ير أ�ة عالمة ع� تغ��
التعب�� الهادئ عل�ه..
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- « لو حاول أي واحـد دخـول ال�ـ�ـت فـاعتقلوە.. لو اقت�� 
األمر أطلقوا الرصاص عل�ه.. تلك أوامرى.. أ�لغها للجميع..  »

غادر الرجل الغرفة، فقال الدوق:

- « �ا� عل�ك.. هذە قلعة� »

- « �ل �� قلعة أ��� مما يتصور معال�ك.. ال �مكن أن 
) هنا ما لم �سقط من السقف أو �كون أحدنا..  » � �دخـل (ل����

ا.. � وضحك الرجالن كث��
نهض الدوق وتثاءب وتناول معطفه وق�عته، فقال المف�ش:

- « إ� أين؟ »

)؟ » � - « سأذهب ألنام.. هل ما زلت تتوقع أن ترى (ل����

اە.. » اە معال�ك.. س�� - « س��

: « إنه هنا �الفعل �ا س�دی..   »
ً

ثم خفض صوته قائ�

- « هنا؟ هل هو واحد من رجالك؟ »

- ال أعرف.. ال أعتقد ذلك ل�نـى مـتـأ�د مـن أنـه موجـود.. إنها
قلعة وهـو �حتاج إ� شجاعة الش�طان �� �قتحمها.. ل�نه �جب

ء.. » �
ء �� ينال �ل �� �

أن �جازف ��ل ��

� صـوت المف�ش تحـد واضح.. ل�نه تحـد ال �جرؤ ع�
�ان ��

اإلعالن عن نفسه.. فقط �انت عيناە تحرقان وجه الدوق..

هكذا ظل الرجالن ي��ادالن نظرات التحدى للحظات.. فجأة
� أعصابهما..

�ـدا الرجالن �أنهما م�ارزان فقدا التح�م ��
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قال المف�ش:
� النها�ة محدود الذ�اء..

- « مهما �ان مستوى اللص فهو ��
� �ل�� ما هو أ��� من ق�مته الحق�قة.. » وأنا أرى أن هذا الل����

قال الدوق وقد استعاد اب�سامته، �ط��قة الم�ارز الذي
يتحسس نصل س�فه ق�ل أن �غمدە:

ا.. مثً� �قة ل�لة - « برغم هذا قام �أعمال ل�ست س�ئة جد�
.. هذا �

�طا�� أمس.. و�قة وزارة المال�ة.. �قة المتحف ال��
الرجل ل�س س�ئا ع� اإلطالق.. »

قال (جورشار):

� اد�  - « ل�ن هناك مرة أفضل.. ال ت�س أن تذكر المرة ال��
اس)�   » فيها أنه دوق (شارم��

- « هل فعل ذلك؟.. »

« � .. �ل أوشك ع� الزواج من ابنة مليون�� - « وأ���

اب�سم الدوق اب�سامة خف�فة، وقال

- « هذا هو ما �طلقون عل�ه (زواج المنفعة).. »

طة، �دً� � قسم ال��
ا �األصفاد �� � الل�ل مق�د�

- « أن �ق��
ا ا �اف�� ا؟ أل�س انتقام� .. أل�س هذا مهين� من أن �ح�� حفل األم��
� هذە مجـرد � األحمق؟ �ال�س�ة لل���� لـ (جورشـار) المسك��

ا؟ » مضا�قة.. �ال�س�ة للدوق �� �ارثة.. أال ترى هذا مسل��
هنا نهض الدوق، وقال:

- « هل انته�ت؟ »
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- « هل انته�ت أنت؟ »

اس) وال أضع أي ا.. أنا دوق (شارم�� - « أنا أجد �ل هذا مسل��
قناع.. »

« ..( � - « �ل أنت (ل����

- برهن عن هذە النظ��ة.. »

- « سوف أفعل.. »

ا ولتكن مضحكة �ار�س - « هلم.. اجعل من نفسك جحش�
).. نـاد � اس) ع� أنه (ل���� �لها.. الرجل الذي اعتقل دوق (شارم��
� �دي.. ل�س لد�ك دل�ل واحـد ضـدى..

رجالك وضع األصفاد ��
وال دل�ل.. لقد �ان (فورمری) ع� حق عندما قال إن ذكر اسم
ب عقارب الساعة مـن منتصف ) �ط�� صوا�ـك.. اآلن تق�� � (ل����

« .. الل�ل.. وأعصا�ك تتوتر أ��� فأ���

فجأة �خ:  « ان��اە� »
فأجفل المف�ش.. ضحك الدوق، وقال:

� غا�ة التوتر.. ترى من �ملك الشجاعة
- « إن أعصا�ك ��

لمواجهة ما س�حدث؟.. ما ال�د أن �حدث؟ »

ا.. شخص�ته صارت آمرة مس�طرة �ان صوته اآلن مرع��
ومخ�فة.. لم �عد �مت �صلة لهذا المازح المت�خ�� القد�م..

- « تذكر أنه �لما ازدادت ترت��اتك ازدادت فداحة اله��مـة
عندما ينهـار كـل هـذا البناء.. عندها فقط ي�ت�.. تذكر أنه
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ا من النصـر.. لـم ال تعتقلنـي مـا � �ل مرة كنت فيها ق����
قهـرك ��

« .. � � ل���� ا أن�� دمـت تعرف �قين�
أخ�ج المف�ش األصفاد من جي�ه، وقال:

� من هذا.. » - « ال أدرى ما �منع��

- « �ق�ت ثالث دقائق.. سوف �ختفـى التـاج ولـن تق�ض ع�
.. أنت تعرف هذا لذا أنت خائف.. » � ل����

ا.. هتف المف�ش: � جي�ه وأخ�ج مسدس�
ثم مد �دە ��

- « آە. ال.. »

ا آخـر.. كـان يرتجف وعينـاە �لـون وأخ�ج من جي�ه مسدس��
الدم، وقد غمر العرق جبهته..

قال الدوق وهو �ع�د المسدس لجي�ه:

� استعمال
- « ال أعرف ما الس�ب.. أنت تركت �� الح��ة ��
).. إنه س�ظهر �عد دق�قة.. » � السالح إذا ظهر (ل����

- أ�ة حركة سوف أف�غ ف�ك هذا المسدس..  »

اس).. ومع�� هذا أنـك - « افعل.. أنا أد� دوق (شارم��
ا.. ��� من الزمن خمسون ثان�ة.. » س�سجن غد�

� ي��ادالن النظرات.. والساعة ت�دو وقف الرجـالن متصلب��
�أنها ال تتحرك..

عندما دقت دقتها األو� تصلب الرجالن.. تصل�ا ح��
انتهت الدقات..



7384

قال المف�ش:

� ر�حت؟ - « انت� األمر.. التاج ما زال هنا.. �مكن القول إن��
«

قال الدوق �ضحكة لط�فة:

- « ر�ما نعم.. ر�ما ال.. أال تالحظ أن التاج صار خف�ف
� الحقي�ة مجرد تقل�د للتاج

� أن التاج ��
الوزن؟ ألم تفكر ��

؟ » األص��
هنا �خ (جورشار):

- « (بونافنت).. تعال هنا� »

� اندفع رجال وارت� ع� المقعد خائر القوى ع� ح��
طة إ� الغرفة.. قال الدوق: ال��

- « لقد �ق التاج �ا سادة� »
� تعالت ص�حات الدهشة والعجـب.. وغادر الغرفة، ع� ح��
ا �عد هذا التوتر من ثم غ�� وجهه كـان المف�ش قد انهار تمام�
وراح ي�شج.. عندما أفاق سأل الرجال عن الدوق.. قالوا له إنه

رحل..
وثب ع� قدم�ه، و�خ:

« ..
ً

ل� اق�ضوا عل�ه حا� � كوە �غادر هذا الم�� - « ال ت��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� �عـود ١٧- ل����
� �ار�س، وقف مسيو

اس) الفاخر �� � ق� الدوق (شارم��
��

(شارول�ه) ينظر ع�� ستائر النافذة إ� الشارع.. لشد ما ت�ـدل
ا ي الذي زار المليون�� مع أبنائـه.. كـان أ�ـ�� شح��� عن التاجر ال��
ا ولـم �كـن لـه شـارب.. و�انت ث�ا�ـه أقـرب إ� ث�اب وأقـل تـورد�

الخدم..

خلفه �انت (فكتوار) تقف متوترة.. وع� �اب الغرفة �ان
� قلق و�� تنظر

ابنه (برنار).. �انت (فكتوار) تفرك �ديها ��
للساعة:

- « السا�عة.. أين عساە �كون؟ »
قال (برنار):

- « خ�� ما نفعله هو أن نذهب.. »

- « ال.. سوف �عود.. أنا واثقة من ذلك.. ترى هل مـا زال
؟..  » � الرجالن اللذان �ل�سان ث�اًبا مدن�ة واقف��

قال (شارول�ه):

� من النافذة.. » �� - « نعم.. ومن الخ�� أال تق��
.. تصلبوا �أنما تحولوا لحجارة.. هنا دق جرس ال�اب األما��

� وخ�ج منه الدوق، ل�ـن شـد مـا تغ�� تح �اب المصعد الجان��
ُ
ف

ا .. �ان شاح�� عن الرجل األنيق الذي خ�ج من ب�ت المليون��
ا ع� اإلغماء، والوحـل �غمرە من قدم�ه ألع�

�
ا موش� مرهق�

ا وقد سلخ أحد كف�ه.. ل�نه راح وع� � رأسـه.. و�ان أحد �م�ه م��
ا.. � القاعة ط���

يرقص ��
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صاحت (فكتوار):

- « إنه الس�د� هل أنت مصاب؟ »
:( � � ل���� قال (أرس��

- « ال.. »

( � هنا دق الجرس من جد�د.. فتصلب الجميع، ل�ن (ل����
قال للخادم:

- « هلم افتح ال�اب �ا (شارول�ه).. ل�ن ل�س ��عة..
.. هل ً

(برنار).. أغلق خزانة ال�تب.. (فكتـوار).. اخت�ئـى حـا�
ت��دين لنا الخراب؟ »

� ضغط (برنار) ع� زر، ثم ه�ع إ� غرفة نومه، ع� ح��
فتحركت المكت�ة ب�طء لتغ� فتحة المصعد..

� األقفال المفتوحة
ع� ال�اب راح (شارول�ه) �ع�ث ��

� ع� الجهة األخرى قد نفد.. راح �الفعل، ب�نمـا صـ�� الواقف��
� وقت م�كر كهذا..

�طلـب منهم االنتظار ما داموا جاءوا ��
�� آخر.. هنا انفتح ال�اب �عنف، واقتحمه (بونافنت) و��
�� متجهم الوجه �حرس � وقف �� اندفعـا للداخل، ع� ح��

ال�اب..

، وهو �صيح:   � طي�� جری (شارول�ه) خلف ال��

- « إ� أين العزم؟ ما �ل هذا؟ إن معال�ه لم �صح من النـوم
�عد.. »

ا منا ط�لة الل�ل�  » - « لم �صح؟.. س�دك يركض فار�
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) �المنامـة � انفتح �اب غرفة النوم وعلـى �ـا�ـه وقف (ل����
� .. وقد �دا وجهـه المرهق وشعرە المنكوش مناسب�� � والخف��

لرجل اس��قظ لتوە من النوم..

- « ماذا �جري هنا؟ »
ة، ثم قال أحدهما: � ذهول وح��

ط�ان �� نظر له ال��

- « معذرة لمعال�ك.. ال�د أن هناك غلطة ما.. »

- « أنا متأ�د من أنها غلطة.. لقد عرفت�مـا.. أنتمـا تعمالن مع
(جورشار).. (جورشار) هو من س�دفع الثمن.. �مكن�مـا

االن�اف..»

هكذا اقتادهما (شارول�ه) لل�اب وقد �دت عليهم س�ماء
� الشارع..

ب �السوط.. و�عان ما �انا �� ال�لـب الذي ��

ـا علـى
�
) نفسـه وحـدە حـتـى سـقط منهك � فمـا أن وجـد (ل����

األر�كة.. ركضت (فكتـوار) نحوە وراحـت تفرك �د�ـه.. ثـم
� (شارول�ه):

صاحت مذعورة ��

- « هات له �عض اإلفطار.. إنه موشك ع� فقدان وع�ه مـن
اإلرهاق والج�ع.. »

قال لها وعيناە مغمضتان:

.. مرة عندما �دلـت التـاج تـحـت � ا مرت�� - « كدت أموت ذعر�
� غرفة نومـه مساء أمس

� المليون�� ال�دين عندما زرته �� عي��
األول.. وعندما رأيتـك تعتقل�ـن أنـت و(سون�ا).. برغـم هـذا �ق�ت
� � النها�ة فقدت أعصا��

�� � ا (جورشار).. ل��� ح�� النها�ة متحد��
ة و�دً� من أن أحتفظ بهدو�� کدوق ج��ـت كـاللصوص.. ع��
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ا من الل�لـة التـي قـدت فيها
�
� أثرى.. وكنت منه�

منهم �انوا ��
� أن

ا ق�ل أن أ�ـدأ.. لدرجة أننـي فـكـرت �� الس�ارة؛ لذا كنت منته��
) ألن� هذا �له.. ثم قررت أن أمنـح نف�� � � نهر (الس��

أثب ��
� النها�ـة �ـدا أننـي قـادر علـى أن أس�قهم..

.. و�� � دق�قـة.. دق�قت��

»وجدت نف� خارج �ار�س.. ال أعرف أين.. كنت أشت�
ا لدفع مائة ألف فرانك من أجل ساعة نوم.. النوم.. كنت مستعد�

�عد حوا�� ساعة عدت إ� �ار�س ومش�ت ومش�ت ح��
� (فكتوار)� �ا لها

� ألركب المصعد.. آە �ا ع��ز�� وصلـت إ� بي��
من مهنة شاقة�»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٨- قطع خطوط الهاتف
قالت له (ف�كتوار):

� أقـوم �ـهـا.. - « ما زلت ال أفهم لماذا أقوم بهذە األعمال ال��
إن اللصوص�ة مهنـة لـن تقودك ألى شـيء.. ال أعـرف لمـاذا

أط�عك.. ر�ما ألن�� أح�ك.. »
قال لها وهو �لتهم اإلفطار �شه�ة غ�� عاد�ة:

- « وأنا كذلك أح�ك �ا ع��زتـي فـكتـوار.. ر�ـاە� كنـت أمـوت
� إعداد الب�ض� ص�ـي الم��د

ء مثل هذە الط��قة �� �
ا.. ال �� جوع�

من القهوة.. »

- « أ�ساءل عما ستقوله أمك المسكينة لو عرفت ما �ت
إل�ه..»

ا إن�� أر�د - « ال أظنها س�ندهش.. كنت أقول لها دوم�
� عاملها بها.. » معاق�ة المجتمع ع� الط��قة ال��

- « ح�� وأنت طفل كنت تث�� دهش�نا.. ال�ـد أنـك ارتك�ت
� سن السا�عة.. »

أو� �قاتك ��

- « لم أ�ق إال السكر.. »

�ن � الثامنة والع��
.. اآلن أنت �� � - « �دأت �السكر ثم المر��

ولم تتوقف لحظـة.. صحيح أنك ��ق من األث��اء القسـاة
وتع� الفقراء.. ل�ن.. »

- « لقد درست الطب والقانون.. مثلت ودرسـت
� ا.. ل��� ا م��ف�

�
طة.. ثم �ت دوق (الج�جو�سو).. عملت مع ال��
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لم أستمتع قط إال عندما مارست السطو.. لـم أجـد التن�ع
ا ا أو فنان�� ا عظ�م� واإلثارة إال فيهـا.. ع� المرء إذا لم �صـر جند��

ا� » ا عظ�م� عظ�ما أن �ص�� لص�

�
ا للقائها �� ثم أعلن أنه �جب أن يتصل �ـ (سون�ا) تمه�د�

الفندق.. �ما اتفقا أمس..
فع األط�اق: صاح (شارول�ه) الذي �ان قد دخل ل��

ك واضح..  » - « ال تذهب.. هذا ��
:( � قال (ل����

اك من اآلن � ذلك؟ لن تكون هناك سوى ال��
- « وما ��

.. ل�ـن ك بنف�� � أن أذهب ألتفحص هذا ال��
ا. أرغب �� فصاعد�

ا هنا ثـق أنـهـم لو �انوا �مل�ون الدل�ل القوى عّ� ل�انوا جم�ع�
ط�ان للو�� اآلن.. ما زالوا غ�� متأ�دين لهذا لم �صمد ال��

 ل�سا متأ�دين مما إذا كـان
ً

ص�اح اليوم.. �انا �طاردان رجـ�
� ث�اب النوم.. »

ا �� � أقا�لهما غاض�� � فإذا �� الـدوق أم ال.. طرقا �ا��
ثم أشار إ� الجدار، وقال:

� خزانة داخل هذا الجدار تجد التاج.. واألهـم أنـك
�� » -

اس) األص�.. » تجـد شهادة موت دوق (شارم��

ثم جاء �حقي�ة ومفتاح، وفتح الخزانة ال��ة وأخ�ج التاج
ة.. � حافظة صغ��

منها وكذا مجموعة من األوراق دسها ��

- « أنا م�ور ألن شهادة الوفاة م�.. لو وقعت فـي �ـد
اس).. أنا � �قتل الدوق (شارم�� (جورشار) األ�له فال أر�د أن يتهم��

« .. �
� ح�ا��

ا ��
�
لم أقتل مخلوق
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قالت (فكتوار):

- « الحق�قة أنك كنت تح�ه.. أي شخص يرا�ما �ان
س�عتقد أن�ما أخوان �س�ب �شا�ه المالمح.. �ان هذا عندما
سطوت ع� المليون�� أول مرة منذ ثالث سنوات، ولمحت
� المالمح.. قلت �� ال�د من

الصورة المعلقة وال�شا�ه الشد�د ��
� عمل�ة ما.. »

أن �ستخدم هذا الش�ه ��
ا ع� الموت..

�
- « �حثت عن الدوق ح�� وجدته موش�

� كرهت أن �موت معه اسـم أ�ته العظ�م.. عن�ـت �ـه.. ل�ن��
ولـم أتـردد.. �ت أنا الدوق.. »

� ل�حلق ذقنه..
ثم نهض لي�دل ث�ا�ه وأمر (شارول�ه) �أن �أ��

لما توارى قال (شارول�ه) لـ (فكتوار):

- « أعتقد أن خ�� ما نفعله هو أن نحزم حاج�اتنا و�ستعد 
للرح�ل، فقد دنت هذە اللع�ة من نهايتها..  »

� العودة إ� ال��ف.. »
- « أتم�� ذلك.. أنا أرغب �شدة ��

..( � وذهب (شارول�ه) ل�حلق ذقن (ل����

� الدرج ل�فتحه.. هنا
ل �� � فجأة دوت دقة ع� ال�اب فه�ع ي��

� ث�اب
وجد نفسه أمام (بونافنت) نفسه.. المف�ش (بونافنت) ��

) الذي ق�� ف�ه المليون�� واب�ته � � فندق (ر���
ساع �عمل ��

ا.. وتظاهر ا وشار�ه مفضوح�
�
ل�لتهما.. �ان تنكرە مضح�

(شارول�ه) �صع��ة �أنه لم يتعرفه..
قال له (شارول�ه) �لهجة رئ�س خدم:
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- « ماذا ت��د؟ »

ا�س).. ل�نـي لـن - « أحمل رسالة شخص�ة للدوق (شـارم��
أسلمها إال له.. هكذا تق�� التعل�مات.. »

، وقف �فكر ف�ما إذا �ان � أدخله (شارول�ه) لغرفة التدخ��
�ة عن�فة علـى من األفضل ال�قاء معه أم تركه.. هنا دوت ��

كه ح�ث هو.. ما إن خ�ج ح�� .. هكذا اضطر ل�� � ال�ـاب الخار��
وثب (بونافنت) ��عة وأخ�ج (قصافة) و�عان ما كـان قـد

وجـد سلك الهاتف وقطعه..

� جي�ه
ثم وقعت عيناە ع� حافظة األوراق، فدسها ��

� انفتح فيها ال�اب وظهر � اللحظة ال��
ق، �� الداخ�� ��عة ال��

..( � (ل����

- « ماذا ت��د؟ »

) إنـه � ا�س)، فقال (ل���� قال إن معه رسالة لدوق (شارم��
�
هو.. وأخذ الرسالة ثم أمـرە أن ي�تظر فلعله س�عود ب�جا�ة.. ��

ا ع� ا ألنـه لـم �ـجـد أحـد� ذات اللحظـة عـاد (شارول�ه) مغضب��
ال�اب..

� الضحك:
فتح الدوق الرسالة وقرأها ثم انفجر ��

س�دی:

� مسيو (جورشار) �كـل شـيء عنـك، وكنـت قـد
�� لقد أخ��

ح�مت عل�ك من عالقتك �ـ (سون�ا).. الرجل الذي �م�ل للصة
ك بهما: ان أخ�� ا.. لدى خ�� ال�د أن �كون نصا��

ا�س) منذ ثالثة أعوام.. : موت دوق (شارم��
ً

أو�
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� لالرت�اط بور�ثه الوح�د المسيو (دى رزلي�ه) الذي ا: ني�� ثان��
س�نال اللقب.

مدمواز�ل (جورنای مارتن)

كت�ت الخطاب وص�فتها إيرما
ا:

�
) الخطاب وقال ضاح� � طالع (ل����

� ال�تا�ة� تعال �ا (شارول�ه) وا�تـب
- « إن أسل��ــها رك�ك ��

ما أمل�ه عل�ك.. »

- « أنا؟ »

� أوساط األث��اء.. هلـم
- « نعم.. ي�دو أن هذە �� العادة ��

ا�تب التا�.. »

جلس (شارول�ه) ع� منضدة ال�تا�ة وتنهـد فـي عمـق.. ثـم
:( � راح �كتب ما �مل�ه عل�ه (ل����

: آ�س��

ا، ولسوف �كون � ��ع�
� ق��ة لهذا سأستع�د قو�� إن ب�ي��

� أن أرسل هد�ة الزفاف لمدام (دي رزلي�ه) القادمة.
ب�م�ا��

ا�س) دوق (شارم��

( � � ل���� كتب الخطاب خادمه (أرس��
 

سمع (بونافنت) ال�الم فراح ينظر إ� (شارول�ه) فـي دهشة
وته�ب..
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� مظروف وناوله
ف�غ (شارول�ه) من ال�تا�ة فدس الخطاب ��

ا للرح�ل.. للخادم.. نهض بونافنت متهيئ�

� ل�ضع �دە الق��ة تحت � اللحظة التال�ة وثب ل����
��

حنجرته و�ضغط، و�قول له:

عت عنقك.. (شارول�ه).. تعال وخذ � - « لو تحركت الن��
� من ث�اب هذا اللص.. »

حافظة أورا��

.. هنا مد (شارول�ه) �دە وأخ�ج الحافظة مـن ث�اب السا��
:( � قال (ل����

- « هذا هو ما �طلقون عل�ه (ج�جو�سو) أيها الشاب.. 
علمـه لتالم�ذك�  »

� ركن الحجرة وتناول الحافظة ليتأ�د من أن
ثم قذف �ه ��

أوراقها سل�مة..

- « قل لس�دك (جورشار) إنه لو أراد إطالق الرصاص
فل�فعل هذا بنفسه.. »

استدار (بونافنت)، وقد كسا الغضب المجنون وجهه،
وقال:

- « سوف �كون هنا خالل ع�� دقائق� »

ا ع� المعلومات.. » - « شكر�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١٩- الصفقة
) رجاله و(فكتوار) ��عة إ� القاعة، وقال لهم: � دعا (ل����

 ومعه أمر الق�ض عّ�.. ال�د
ً

� (جورشار) حـا�
- « سوف �أ��

ل � أن ترحلوا اآلن عن ط��ق المصعد ثـم المخ�ج الرس�� ألن الم��
طة.. » مطوق برجال ال��

� المصعد، ف�ما قالت
لون �� � ه�ع الرجال ي��حون المكت�ة و���

له (فكتوار):

- « لم ال تأ�� معنا؟ »

 �
- « ثمة أمور ال�د من الق�ام بها.. لو لم أتصـل �ـ (سون�ا) ��

� فكـى  فندقها فلسوف تأ�� هنا.. أي إنها ستضع نفسها ب��
(جورشار).. ال�د من االتصال بها.. أنا ال أعرف الفندق..  »
ا: ثم رفع سماعة الهاتف إ� أذنه وراح �ضغط الزر مرار�

حت هذە الخطة � أمس فاق�� - « ترى أي جنون حل ��
ا.. ماذا أصاب هذە اآللة الغب�ة؟ ال�د أن الحمقاء؟ ال أسمع صوت�

أجدها.. ال�د..»
ثم رفع اآللة ونظر ل�جد أن األسالك مقطوعة:

- « ها� لقد لعبوا لع�ـة سلك الهاتف م�.. (جورشار)! 
�ر� » �  الخ��

توسلت له (فكتوار):

ء.. عل�ك أن ترحل م� اآلن..  �
- « إذن لم �عد بوسعك ��

« 
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� أن عـدم - « هذا �الذات آخر ما �مكن أن أعمله.. أال تفهم��
ء إ� هنا؟  » � اتصا�� هو أمر لها �الم��

- « وماذا عنك أنت؟ »

ا ع� أن ؟.. أفضل أن �ق�ضوا علينا مع� - « وماذا عنها ��
�ق�ضوا عليها وأفر أنا.. »

� ث�ات إ� المصعد وضغطت الزر فعادت
هكذا اتجهت ��

� ذهول:
خزانـة ال�تب إ� موضعها.. وتوارى المصعد.. قال لها ��

- « ماذا؟ أنت لن ت��� هنا� »

- « حاول أن تمنع�� لو استطعت.. أنا مولعة �ك �مقدار مـا
أنـت مولع بها.. »

�ــها �ال�لطج�ة.. ل�نها ظلت ثابتة � عنف.. ��
راح يهزها ��

� �فكـر.. تأ�� التحرك.. هكذا ي�س وجلس جوارها مقطب الجب��
ا �انت عيناە تلمعان ثم �عود لهما الخفوت..

�
أح�ان

� لهفة:
دق جرس ال�اب فجأة فأجفل االثنان.. قالت له ��

- « هذە (سون�ا).. »

- « �ل هو (جورشار).. »
� حماس وهو �ساعدها ع� النهوض:

ثم هتف ��

� ��� ولم أخ� �عد.. ما أر�دە هو
- « ما زالت لدى أوراق ��

أن تفت� له ال�ـاب ثم تق�� خلفـه.. لن يتوقف عندك ألنه ال
. ال أر�د منك أن ا ع�� ك هدفه.. سوف يندفع للداخل �حث� �عت��
�ن � ع� ال�اب.. خالل دقائق س��

� من الب�ت.. فقط ق�� تخر��
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(سون�ا) قادمة.. عل�ك أن تؤخ��ــها وتمنعيهـا مـن الدخـول خمس
دقائق.. هذا هو ما أر�دە.. »

� ذعر:
قالت ��

- « وماذا لو �دأ �الق�ض عّ�؟  »

� أنا وأوً�.. »
- « لن �فعل.. هو ي��د��

� هدوء.. وهو �سمع
� مقعدە المختار �دخن ��

وجلس ��
ال�ـاب �فتح ثم صوت خطوات ثق�لة.. �عد دق�قة دخـل
� نظرة.. ال�د أنه دهـش ألنه حسب أن

(جورشـار) الغرفة وأل��
� هدوء..

ا �� ) قد فر، ل�نه وجدە جالس� � (ل����

« ..( � - « ص�اح الخ�� �ا (ل����

- « ص�اح الخ�� أيها المف�ش.. آسف إذ لم أستطع لقاءك
�ما �جب ألن خد�� قد رحلوا.. لقد أفزعهم رجالك األغب�اء..
ل�نـى ال أنوي أن أط�ل هذە الجلسة فال تخلع الق�عة من

فضلك.. »

� تهذ�ب ساخر.. لمس المف�ش ق�عته ثم تراجع عن
قالها ��

: ).. سأله هذا األخ�� � ذلك وم�� ع�� الغرفة ل�جلس أمام (ل����

- « هل معك أمر �الق�ض عّ�؟ »

- « نعم.. »

اس)؟  » ) أم دوق (شارم�� � - « وهل هو الق�ض ع� (ل����

اس)..  » ) الذي �د�� أنه (شارم�� � - « (ل����

؟ » � - « إذن لماذا ال تعتقل��
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 .. - « ال يوجد ما �منع.. فقط أنا أط�ل لحظة استمتا��
.. ال أصدق هذا..  » � � ق�ض��

) العظ�م المراوغ هنا �� � (ل����

 من األفضل أال تصدق هذا.. »
ً

- « فع�

- « هل تعرف أين (سون�ا)؟ »

ض هذا؟ » - « ال.. لماذا تف��

� فندق صغ�� قرب (ستار).. رقم الهاتف هو
- « ألنها ��

555.. أعتقد أنك تعرفه، و�� اآلن ت�تظر م�المة منك.. »
) �لهجة ال �خ�� ما فيها من وع�د: � قال (ل����

- « (جورشار).. كف عن لعب هذە األلعـاب.. هذە الطفلة
ال عالقة لها �ك.. إنه أنـا مـن ت��د.. أنـا مـن تمقتـه.. اللع�ة ب�ننا..
.. ال شأن لها بهذا فال تفعل � ال ت�تقم منها أرجوك ألنك تكره��

ء.. » �
أي ��

� هدوء:
قال (جورشار) ��

- « األمر يتوقف عل�ك..  »

- « ماذا تعن�ه؟ »

- « أت�لم عن صفقة.. صفقة أقدمها لك.. أنا أمنحك 
الح��ة�  »

؟ إذن أنت تم�ح.. » � - « ح����

.. أنا أعرف أنك ال - « ل�ست ح��تك أنـت �ـل ح��تها ��
� العالم.. »

ت�ا� اليوم إال �شخص واحد ��
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ا.. رفع عي��ه إ� الساعة ع� � الغرفة مفكر�
�� ( � � (ل����

م��
الجدار، ثم قال:

� هذە اللحظة.. ل�ن هذا لن 
- « ل�كن.. أنت األقوى ��

فك؟ وك�ف؟    �ستمر.. وهل تعطيها ح��تها ال�املة؟ هل تعد ���
«

- « سأل�� بتهم �ل ال�قات السا�قة عل�ك.. هكـذا تنـال ��
براءتها.. »

- « والمقا�ل؟ »

ء.. اللوحات.. تـحـف ع� النهضة.. التاج.. �ل �
- « �ل ��

� الواقع أنا أر�ـد جلـدك.. الحظ 
معلوماتك عن موت الدوق.. ��

� ق�ض�نا اآلن..  »
أننا ق�ضنا ع� (فكتوار).. �� ��

� الغرفة مطرق الرأس، ثم قال:
.. م�� ��

ً
) قل�� � فكر (ل����

- « أنا أرفض.. »

� تلك الفتاة الرق�قة.. فكر فيها و��
- « ترفض؟ فكر ��

� ال�ـوم الثالث..
ا تلو اآلخر.. سوف تنهار �� تواجه استجوا��

وسـوف تمنحنا �ل ما ن��د.. »

�ر� » � - « أيها الخ��

ا.. �صع��ة منع نفسه من ) وهو يرتجف غض�� � قالها (ل����
الوثب ع� المف�ش وتحط�م عنقه.. ثم أضاف:

� خطر.. ل�س لد�ك دل�ل ع� أي
- « هذە الفتاة ل�ست ��

� خطر.. »
ء.. وأنا لن أق�ل صفقة إلنقاذ فتاة ل�ست �� �

��
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�ن، وقال للمف�ش: فجأة دق جرس ال�اب.. أطل أحد المخ��

- « إنها مدمواز�ل (ك���شنوف).. »
� صوته وعي��ه:

ا �� هنا �خ المف�ش وقد �دا االنتصار صارخ�

- « اعتقلها� ق�دها� لدى أمر اعتقالها هنا.. اق�ض عليها�  »

- « لن تفعل� »

) �النمر ع� المف�ش، ل�ن هذا تحاشاە ووثب � ووثب (ل����
) �لهث وقد تقلص � إ� الجانب اآلخـر مـن المنضـدة.. �ان (ل����

وجهه، مع نظرة متوحشة مجنونة.. �عـد قل�ـل �ـدأ يهدأ وقال:

- « سأق�ل.. »
: هنا قال المف�ش للمخ��

- « دع مدمواز�ل (ك���شنوف) ت�تظر قل�ًلا..   »
� كراه�ة:

)، وقال �� � جلس (ل����

.. لو سلمت�م اللوحات والتاج وكـل - « إذن الصفقة �ما ���
ف أن مدمواز�ل � �لمة �� ، فإنك تعطي�� ما �قت من المليون��

مس.. »
ُ
(ك���شنوف) لن ت

- « �الض�ط.. »

- « ومهما حدث �عد هذا.. لو فررت من السجن.. لو �قت
�ب عليها؟ » اللوحات ثان�ة، فال ت��

- « �الض�ط.. »
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� هذە
- « حسن.. ك�دا�ة ستجد أوراق موت الدوق ��

� �قتها إ� الحافظة.. ستجد كذلك إ�صال �سل�م اللوحات ال��
� تلك

ا تقف فوقه.. هو �� (�ـات�نول).. أما عن التاج فأنت تق����
الحقي�ـة عنـد قدم�ك.. أرجو أن تزنه لتتأ�د من أنه ثق�ل.. ال أر�د

الم��د مـن هذە األغالط المؤسفة.. »

� جي�ه و�خ�ج التاج،
�اد المف�ش �جن وهو �ضع الحافظة ��

� أن �خ�ج مسدسه.. ثم طلب من ل����

- « ل�س هذا ضمن التعاقد، ل�ن هو ذا.. »

� ج�ب معطفه، وهو
وألقاە ع� المنضدة فدسه المف�ش ��

) وهمس � .. ثم مال ع� أذن (ل����
ً

ال �صدق أن هذا �حدث فع�
� �شوة:

��

� دور األصفاد� »
- « اآلن �أ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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٢٠- نها�ة الم�ارزة
) المف�ش خارج الغرفة �قول لـ (سون�ا): � سمع (ل����

� هذا �عود للدوق.. 
- « أنت حرة اآلن �ا آ�سة.. الفضل ��

�مكنك أن �شك��ه ع� ذلك..  »
ا �الفرحة:

�
دوى صوتها رنان

- « أنا حرة؟ والفضل للدوق؟  »
ا.. ودخلت الغرفة و�� تتواثب فرح�

�
) فاستدار قل�ً� �� ال تـرى األصفاد �� � هرعت نحو (ل����

معصم�ه..

ء..  » �
- « إذن أنا مدينة لك؟ إذن أنا مدينة لك ��ل ��
� عي�يها:

أساءت فهم حركته، فقالت والدمع ��

- « أعرف.. أعرف أن�� أخطـأت.. ل�نك ال تتصـور كـم أن
، وصارت ّ �

.. لقد �ت أ�ـرە مـا�� �
� ح�ا��

كرمك قد غ�� ال�ث�� ��
« .. � نف��

رؤ�ة أي لص ت�عث الغث�ان ��
� حزم ليوقف اندفاع عواطفها:

قال لها ��

� �لماتك هذە� ماذا � �م تؤلم�� - « ش ش� أنت ال تعرف��
؟.. � � لست الرجل الذي تعرف�� س�كون شعورك لو عرفت أن��

ا.. » �ف� ا.. لست ��
�
لست دوق

ا؟ » �ف� - « لست ��

« � � � ل���� - « أرس��
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�ان قائل هذا هو المف�ش (جورشار) الذي وقف علـى ال�ـاب
) ل�سمح لها برؤ�ة معصم�ه � يتابع المحادثة.. فاستدار (ل����

� �األصفاد.. المك�ل��
� لهفة:

قالت ��

- « برغم هذا.. برغم هذا سلمت نفسك من أجلـى.. أنا
أعرف هذا.. لهذا أنا مدينة لك.. »

:( � وطوقت عنقه ولثمت جب�نه.. قال (ل����

ء �ا (جورشار) أنا مدين لك �أجمل لحظات �
- « برغم �ل ��

« .. ح�ا��
طة �خ�� المف�ش أن ع��ة السجن ع� ال�ـاب.. جاء رجل ��

) من أذن (سون�ا) وهمس: � فدنا (ل����

ء لن أذهب للسجن.. انتظـرى مـع (فكتـوار) �
- « �عد �ل ��

« .. � � أمام ال�اب الخار��
� الصالة.. ثم ق��

��
قال المف�ش:

- « انت� الوقت �ا آ�سة.. »
� كسل:

) ع� األر�كة، وقال �� � خرجت الفتاة فتمدد (ل����

� النوم منذ ثالثة أ�ام..  »
- « ال تتصور �م أنا راغب ��

� عص��ة:
وأغمض عي��ه فصاح المف�ش ��

- « ال وقت لهذا.. هل أنت ممتنع عن الخروج م�؟ »
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) ع� األرض، و�حركـة بهلوان�ـة معينة � � لحظة تم�غ (ل����
��

� �دە، وقال للمفتـش
وقف وقد تحرر من الق�د الحد�دي ��

�ضحكة خب�ثة:

- « هل تعرف هذە الحركة؟  »
صاح المف�ش:

- « إّ� �ا رجال� النجدة� النجدة�  »
:( � قال (ل����

- « أنت تعرف أن�� صـادق.. أقسم أننـي كـنـت سـأذهب
معك للسجن لو أن (سون�ا) أظهرت أ�ة درجة من النفور أو
� الح��ة

.. ل�نها لم تفعل.. هكذا تجد أ�� راغب �� از م�� � االشم��
والح�اة مع (سون�ا).. لن أذهب للسجن� واآلن دع رجالك

�دخلون� »

) إ� صندوق من الورق � ه�ع المف�ش لل�ـاب فاتجه (ل����
المقـوى وتناول قن�لـة سـوداء المعة.. ثم ه�ع ل�فتـح المكت�ـة
� عاد فيها المفتـش مـع � اللحظة ال��

ا عن مدخل المصعد، �� �اشف�
رجاله، وصاح وهو �صوب المسدس نحوە:

- « ارفع �د�ك� »

) �دە والتصـق �ـالجدار وصاح �صوت متوحش � رفع (ل����
مجنون:

- « �ل ارفعوا أ�د��م أنتـم� أنتم تعرفون مـا هـذە.. قن�لة�
 أحمق� »

ً
ارفعوا أ�د��م وال تحاولوا عم�
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ه�ع المف�ش نحوە ل�ن أر�عة من رجاله وثبوا عل�ه �مسكون
ا.. من الواضح أن

�
�قدم�ه و�د�ه، و�توسلون له أال �كون مجنون

ء.. �
) مجنون ولن يتورع عن �� � (ل����

�
- « هلم �ا (جورشار) أيها اللص.. أعد �� حافظة أورا��

« � وحقیب��
صاح المف�ش:

« � - « إنه �خدع�م �ا حم��

ل�ن الرجال أحاطوا �ه وراحوا يتوسلون لـه أن يهدأ و�ع�
) ما ي��د.. � (ل����

:( � صاح (ل����

� ج�ب معطفه أيها ال�لهاء�! »
- « الحافظة ��

ة المف�ش عنوة وراح ي�حث مد (بون�فانت) �دە وفتح س��
عن الحافظة.. معذرة �ا س�دي.. �جب أن �أخذ مـا ي��د.. هذا
الرجل س�قتل نفسه و�قتلنا.. �عان ما وجد الحافظة فقذفها لـ
� جي�ه، ثم �خ وهو يرفع ذراعه

) الذي تلقاها ودسها �� � (ل����
ا:   ً عا��

سوا� » - « اح��

� وجوههم، ب�نمـا وثب هو ارت� الرجـال ع� األرض مغط��
إ� المصعد.. و�عان ما غاص المصعـد ألسـفل.. تحـرر

� رجاله:
(جورشار) فصاح ��
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- « �جب أن تق�ضوا عل�ه� كفروا عن خطئ�م� ل�ذهب
كب ال�عض للمخ�ج ال�ى وأنت �ا (بون�فانت).. تعال م�� ل��

المصعد.. »

ووثب الرجالن إ� المصعد الذي عاد للحجرة.. وجد ��عة
زر ال�شغ�ل فضغطه.. و�عان ما تحرك المصعد.. تحرك ل�ـن

� � � طا�ق�� .. هذە المرة ل�قف ب�� ألع��

� غرفة ��ة، تناثرت ث�اب دوق
� الطابق السف�� ��

��
) �قـف أمـام مـرآة تنكـر � ا�س) ع� األرض.. �ان (ل���� (شارم��
ا وهـو �ضع �عض المساحيق ��عة ع� وجهه.. �ضع معطف�
�ش�ه معطف (جورشار) وق�عة كق�عته.. ح�� حجمه �دا �أنه

ان�مش ل�ص�� مثل (جورشار)..

أعاد تأمل مالمحه ثم اب�سم..

� الطابق
غادر الغرفة إ� موضـع �ـرى من خالله القاعة ��

السف� ح�ث جلست (فكتـوار) وجوارها وقفت (سون�ا) تهدئ
طة متوتر يرقبهما �الصقر.. مـن روعها، وجوارهما وقف رجل ��

� لـ (جورشار): ) �ذلك الصوت الخشن المم�� � قال له (ل����

- « أنت� تعال هنا� »

ا فاقتادە إ� غرفة جان��ة فيها �� مذعور� ه�ع نحوە ال��
فتحـة المصعد ال��ة، وقال له:

..( � - « �عد قل�ل سوف �خ�ج (بون�فانت) من هنا مع (ل����

ا.. ا.. �جب أن تق�ض عل�ه فور� ) س�كون متنكر� � هل تفهم؟ (ل����
ا�خ.. اطلب العون� »
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� ذعر �أنه يتوقع أن
�� يرقب الفتحة �� هكذا وقف ال��

) إ� (سون�ا) و(فكتـوار) وت�لم �صوته � تعضه، ب�نمـا عـاد (ل����
العـادي فا��شفت (سون�ا) حق�قته.. وأصابها الذهول.. فقالت

(فكتوار):

- « أل�س معجزة؟ »
قال:

اس) قد مات - « اآلن فقط �مكن القول إن دوق (شارم��
� و(جورشار) حب�ـس المصعد.. �ـم عساي أن لأل�د� أنت �جان��

أحلـم غ�� هذا؟ »
.. � ثم اقتادهما إ� ال�اب الخار��

�� الذي �حرس ع��ة (جورشار) ليؤدى له التح�ـة وقف ال��
� إ� الس�ارة.. ) �المرأت�� � العسك��ة، فاتجه (ل����

�
�ات (جورشـار) المتكررة �� � هذە اللحظة نجحت ��

��
� ك ما.. هكذا نزل المصعد ��عة إ� غرفة التدخ�� تح��ك زن��

ثم توقف وانفتح �ا�ه..

طة المتوتر فوق (جورشار) وألقاە ع� الفور وثب رجل ال��
�
ا وهو ��خ، ب�نمـا وقـف (بون�فـانت) يرمـق المشـهد �� أرض�

دهشة.. ولم �ل�ث أن وصل إ� اس�نتاج منط�� هـو أن رجـل
�
ا.. هكذا وثب عل�ـه وأ�شب أظفـارە �� ) متنكر� � طة هو (ل���� ال��

� �اع دموى..
عنقه والتحم ثالثة الرجال ��

� صارت س�ارة � الوقت ذاته �انت س�ارة (جورشار) ال��
و��

) تندفع ع�� الط��ق مبتعدة، متجهة إ� شهر عسل � (ل����
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سع�د.
 

مور�س ل�الن

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام إ� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

.. ١- ابنة المليون��
٢- وصول آل (شارول�ه)

( � ٣- ط��قة (ل����
٤- الدوق يتدخل

� ٥- خطاب من ل����
٦- آل شارول�ه من جد�د

٧- �قة الس�ارات
٨- الدوق �صل

٩- (فومرى) ي�دأ التحقيق
� التحقيق

١٠- (جورشار) �ساعد ��
١١- األ�ة تصل

� يرسل برق�ة ١٢- ل����
١٣- غلطة فكتـوار

١٤- فـرار سون�ا
١٥- الدوق ي���

١٦- الـدوق يرحـل
� �عـود ١٧- ل����

https://calibre-pdf-anchor.a/#a4491
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١٨- قطع خطوط الهاتف
١٩- الصفقة

٢٠- نها�ة الم�ارزة
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Notes

[←1]

ف)، وهو Légion d'honneurومعناها (وسام ال��
وسام فر��� عا�� الم�انة.
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[←2]
لوك هولمز). � Anagram ع� اسم (ش��

ا هذا جناس تصح��� ط�ع�
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[←3]
ا.. اعات جد�دة تمام� ال ت�س زمن القصة، فقد �ان للهاتف والتلغرف والس�ارة اخ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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�لمه مهمة:
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

          العدد رقم (64)
 

 

 

 

 

� �الد العجائب
أل�س ��

 

تأل�ف: ل��س �ارول
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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قلعة األ�ار
المؤلف

ء �الخ�ال قصة أطفال؟ نعم.. ل�نها كذلك عالم ساحر م��
الخصب. أعتقد أن التفك�� الجـامـد الـذي �قـول إن أدب األطفـال
�
ال يناسـب ال��ار، قد انقضـى عهـدە.. دعنا ال ن�س أن أد�ـاء فـائ��

� �ل مرة نك�شف أن الخط
الشهرة كت�ـوا أدب األطفـال، و��

� الشعر وأدب األطفال �اهت جدا أو ال وجود له.. الفاصل ب��
ومن الط��ف أن هذە القصة �الذات حظ�ت �دراسة مدققة من
� عالم الحلم

رائـد علـم النفس (فرو�د) �اعت�ارها دراسة ف��دة ��
والرغ�ات المكبوتة..

م� ع�
ُ
ك موه�ة �عض ال�تاب لمسة ال ت أح�انا ما ت��

� ذاتـه.. �ال�س�ة ألد�ب ، ور�ما ع� الوجدان الشع�� األدب العال��
� اليوم (ل��س �ارول Lewis Carroll)، �ظل الوجدان الغر��
� �حمل صورة الرجل الب�ضة الجالس ع� الجدار، والزجاجة ال��

)، وح�� �ال�س�ة لقارئ الع���ة تظل فكرة � �ي�� كتب عليها (ا��
اجت�از سطح المرآة لدخول عالم األحالم �اق�ـة لأل�د.. مفهـوم
ونه مـن ابت�ار (هاينالين) ح�ث عالمنا العالم كحلم الذي �عت��
� مجرة أخرى موجود هنا بوض�ح:

مجرد حلم �حلم �ه مؤلف ��
؟).. (هل أنا جزء من حلم ملك األحمر، أم هو جزء من حل��
)، و�طل ف�لم �

ملف ال�مبيوتر الذي �حمل اسم (اقرءو��
(مات��كس) الذي طلب منه أن (ي�بع األرنب األب�ض)، هذە

... � � عقول الفنان��
مجرد نماذج لمدى تغلغل هذە القصة ��

�ان (ل��س �ارول) الذي ولد عام 1832 م محـا��
� أ�سفورد، ل�ـن اسـمـه لـم �كـن (ل��س �ارول) �ـل

ر�اض�ات ��
كـان (الم�جل لوت��دج دودجسون).. ولد ل�كون الطفل الثالث
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� جعلت � أ�ة تتكون من أحد ع�� طفً�.. عا�� اللعثمة ال��
��

منـه مثارا للسخ��ة.. هذە اللعثمة �انت تجعله ينطق اسمه
(دودجسون) هكذا: دو.. دو.. دو.. دودجسون

� زمالئه هو (دودو).. وقـد هكذا.. �ان االسم ال�ي له ب��
� قصة (أل�س) �عد ذلك.

استعمل هو ذات االسم ��
�ان مولعا �التحدي من صغرە.. ق�ل له إنه من العس�� ع�
طفل أن يتعلم اللوغار�تمات، وهكذا قرر أن �درس هذا العلم،
و�ان اهتمامه �ال��اض�ات واضحا.. هكذا.. دخل أ�سفورد عام
� عاما ال�اق�ة له ح�� وفاته عام 1850 م لي��� فيها الخمس��
� المدرسة الدي��ـة،

1898 م.. وقد �ان مرشحا لمنصب قس ��
ل�نه تخ� عن هذا المنصب ألس�اب مجهولة..

� � �الد العجائب)، ال��
عام 1865 م كتب قصة (أل�س ��

� دخلت جحر األرنب �حثا عن األرنب تح� عن (أل�س) ال��
األب�ض الذي تأخر عن حفل الشاي.. القصة كتبها خص�صا
� كرس ة (أل�س ل�دل) ابنة عم�د ال�ل�ة، وال�� لصد�قته الصغ��
ا ِع��

�
ف�ه عنها.. و�� - أي القصة - تحوي ل ح�اته إلضحا�ها وال��

ة األخـرى له �� ذك�ا �األلفاظ وخ�اً� ال حّد له.. القصة الشه��
(ع�� المرآة 1872 م)، ح�ث تجتــاز (أل�س) عالم المرآة إ� عالم
.. ثمة لع�ـة شطرنج غ���ة فيها �ل � آخر غ��ب له منظر زجا��
� هذە القصة تقا�ل شخص�ات

القطع قد د�ت فيها الح�اة.. و��
) الرجل الب�ضة و (ت��دل دي) و (ت��دل دام). � � دام�� مثل (هام��
انتقد النقاد عدم دقة لع�ة الشطرنج �ما وصفها (�ارول) ل�ن
�د مع أل�س الحق�ق�ة�� قصة � � هذا نوعا من ال��

�ن يرون �� كث��
تحطم �ل قواعد الواقع أصال..
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� هنا، �ما أنهما � ملخصت�� � القصت�� سوف نقا�ل هات��
ت�تم�ـان لذات العالم وذات المؤلف..

� �الد العجـائب)
رسم (�ارول) بنفسه لوحات قصة (أل�س ��

� المخطوطات األو�، و�ن تو� س�� (جون ت��ل) الرسم �عد
��

هذا، وقد انتقدت لوحات هذا األخ�� �اعت�ارها متقنة ل�نها
مخ�فة لألطفال..

كتب (�ارول) �عض القصائد و�عض القصص محدودة
� علم ال��اض�ات، أشهرها

النجاح، �ما كتب �عض ال�تب ��
(إقل�دس ومعارضوە المعا�ون) 1879 م..

�ان مهتما �الرسم وتص��ر األطفال، و�ن �ان هناك من
� هذا الصدد، و��

اتهمه ب�عض الميول غ�� األخالق�ة ��
تلم�حـات لـم تصل إ� أن تكون اتـهـامـات.. فقط نحن متأ�دون
� من العمر - �حب الطفلة (أل�س) � الثالث��

من أنه �ان - وهو ��
� مذكراته ع� هذا الحب، �مـا كـان

�شدة، وكـان �لوم نفسه ��
�دعو هللا أن �خلصه من هذا الداء.. إن مذكرات الرجل غامضة
وعة، خاصة وأن أ�ا (أل�س) أحرق كـل � ة م�� و�ــها صفحات كث��
خطـا�ـات (�ارول) الب�ته.. وقد انفصل (�ارول) عن تلك األ�ة
� كرس لها ح�اته.. ال �عرف أحد الس�ب، وق�ل إنه �س�ب ال��
� اجتاحت األوساط األ�سفورد�ة، أو ألنـه تقـدم الشائعات ال��
ة من عمرها، فرفض � الحاد�ة ع��

للطفلة طال�ا �دها و�� ��
أبوها ذلك..

� شـد�د األهم�ة كذلك،
إن عمل (�ارول) �مصور فوتوغرا��

وهو من رواد فن التص��ر الفوتوغرافـي المعا�، �مـا أن لوحاته
تعكس لنا شهادة صادقة عن الع� الفكتوري..
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وج � � (جلدفورد) ولم ي��
ق�� (ل��س �ارول) �ق�ة ح�اته ��

قط، ومـات �االلتهاب الرئوي، ودفن هنـاك.. وقد أق�ـم فـي
(جلدفورد) احتفال خاص للذكرى المئ��ة لوفاته عام 1998 م.

هكذا رحل ذلك األد�ب الغامض الذي لم �عد عـالم الخ�ال
�عدە �ما �ان ق�له.

د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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ألیس
في بالد العجائب
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الفصل االول
� جحر األرنب

��
�دأت (أل�س) �شعر �السأم من جلوسها جـوار أختهـا علـى
ء تعمله.. �انت أختها تطالع كتا�ـا ل�ست ف�ه �

ضفة النهر �ال ��
صور وال محادثات..

�ساءلت (أل�س): ما نفع كتاب �ال صور وال محادثات؟�
�ان الق�ظ قد جعلها �شعر �النعاس، وراحت ت�ساءل عما
إذا �ان عمل إ�ل�ل من أزهار األقحوان �ستأهل عناء النهوض

وجمع األقحوان..
فجأة ركض أرنب أب�ض له عينان ورديتان جوارها..

� هذا، ح�� ح�ـن سمعت األرنب
ء غ��ب �� �

لم �كن هناك ��
�قول لنفسه:

- ر�اە� ر�اە� لقد تأخرت�
� األمر �عد هذا شعرت �أنه �ان عليها أن

حينما فكرت ��
ا جدا.. ل�ن � وقتها �دا لها األمر طب�ع��

تندهش من هذا، ل�ن ��
حينما أخ�ج األرنب ساعة من ج�ب معطفه ونظر لها، نهضت
ع� قدميها؛ فقد أدركت أن هذە أول مرة ترى فيها أرن�ا �حمل

ساعة..
� الحقل خلفه.. ورأته

�ان الفضول �حرقها و�� تركض ��
�دخل جحر أرنب تحت س�اج األشجار..

�
�عان ما ه�طت (أل�س) خلفه، ولم تفكـر لحظة واحدة ��

� ستخ�ج بها ثان�ة.. الط��قة ال��
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�ان هناك نفق لمسافة ما، ثم انحدر ألسفل فجأة.. فجأة
لق � � لتتوقف ق�ل أن ت��

لدرجة أن (أل�س) لم تجد الوقت ال�ا��
إلـى �ـئـر عم�قة للغا�ة..

إما أن الب�� �انت عم�قة جدا، أو �� ه�طت ب�طء شد�د،
� من الوقت أثناء الهبوط لتنظر حولها

ألنها وجدت ما �ك��
� ال�دء نظرت ألسفل محاولة معرفة

وت�ساءل عما س�حدث.. ��
ما ي�تظرها ل�ن الظالم �ان دامسا.. نظرت إ� الجدران حولها
فوجدت أنهـا مليئة �خزانات ال�تب.. �انت ترى خرائط معلقة

�مشا�ك ورق..

ـتـب عل�ـه (مر��
�
التقطت برطمانا قا�لها أثنـاء الهبوط ك

برتقـال)، ل�نه �ان فارغا لخي�ة أملها.. لم ُتلق �ه ألنها خش�ت أن
�قتـل أحدهم.. وضعته ع� أحد األرفف و�� ته�ط..

قالت لنفسها:
- حسن.. �عد سقطة كهذە لن أقلق �صدد التع�� فوق
� الب�ت� لن أهتم ح�� لو

� شجاعة �� ون�� الدرج� ل�م س�عت��
سقطت مـن ع� سطح الب�ت (و�ان هذا احتماال واردا �شدة)..

تحت.. تحت.. تحت..
ألن ت�ت�� هذە السقطة أ�دا؟ وسألت نفسها �صوت عال:

� سقطتها ح�� هذە اللحظة.. - أ�ساءل عن عدد األم�ال ال��
� سقطت 4000 �ت من مركز األرض.. أعتقد أن�� � اق�� ال�ـد أن��

م�ل.

�
ة من هذا القب�ل �� �انت (أل�س) قد تعلمت أش�اء كث��

الصف.. و�رغم أن الوقت لم �كن مناس�ا الستعراض معلوماتها،
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ألنه لم �كن من أحد �ص�� لها، فقد �ان ذكر المعلومة ممتعا.
- نعم، ال�د أن هذە �� المسافة.. ل�ن ع� أي خط عرض

وأي خط طول أنا؟
لم تكن تعرف مع�� خط الطول وال خط العرض، ل�ن هذە

األش�اء �دت ج�دة عند التلفظ بها..
ق األرض؟ �م س�كون جم�ً� ومضح�ا أن - ترى.. هل سأخ��
� الجهـة األخرى�

� الناس الذين �مشون ع� رءوسهم �� أخ�ج ب��
ّ أن أسألهم عن اسم ذلك ال�لد من النقائض.. س�كون ع��
�
�� � ال�ا؟ سأث�� ركب�� � هـل هـذە نيوز�لندا أو أس��

فضلك �ا س�د��
� الهواء� ل�ـم

� محي�ة وأنا أط�� �� رشاقة.. تصوري أن أث�� ركب��
� فتاة جاهلة �س�ب هذا السؤال� ال.. ال دا�� للسؤال..

�� سـتعت��
� م�ان ما..

ل��ما رأ�ت اسم ال�لد مكت��ا ��
ء آخر �مكن عمله.. لهذا عـادت ت�لـم �

تحت.. تحت.. ال ��
نفسها:

ا هذا المساء (دينا �� القطة) � كث��
- دينا سوف تفتقد��

� وقت تناول الشاي..
� أمامها �� أرجو أن يتذكروا وضع طبق الل��

�
ان �� � ل�م أتم�� لو كنت م�� هنا.. ال توجد ف�� �

دينا �ا ع��ز��
الهواء، ل�ن ر�ما اصطدت وطواطا.. وهو �ش�ه الفأر �ما

، ل�ن هل تأ�ل القطط الوطاو�ط؟ � تعلم��
�دأت (أل�س) �شعر �النعاس وراحت تقول لنفسها حالمة:

- هل تأ�ل القطط الوطاو�ط؟ هل تأ�ل الوطاو�ط القطط؟
(1)

ألن السؤال �ان غ�� قا�ل لإلجا�ة؛ فقد طرحته ك�فما اتفق..
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غلبها النعاس فراحت تحلم �أنها تم�� و�دهـا فـي �ـد دينا
� إخالص:

تقول لها ��
- اآلن �ا دينا قو�� �� الحق�قة.. هل أ�لت وطواطا من ق�ل؟
وفجأة.. �ـوم.. �ـوم.. سقطت فوق كومـة مـن الغصـون

واألوراق الجافة وانتهت سقطتها..
لم تتأذ (أل�س) وقد وث�ت ع� قدميها ع� الفور.. نظرت
ألع� ل�ـن الظـالم كـان دامسا.. أمامهـا كـان مـمـر آخـر وكـان
بوسعها أن ترى األرنب األب�ض.. لم �كن هناك وقت تض�عه

: لحقت �ه و�� �سمعه �قول دائرا حول منح��
.. ل�م تأخرت�� � � وشوار��

- �حق أذ��
�انت ق���ة جدا منه، ل�نها إذ دارت حول المنح�� لم تر له
� ممر �ه مصابيح تتد� من السقف..

أثرا.. وجدت نفسها ��
هنـاك أ�ـواب ع� طول الممـر ل�نهـا جم�عا موصدة.. مشـت

� ستخ�ج بها ثان�ة.. � الط��قة ال��
(أل�س) قلقـة تفكر ��

فجأة رأت منضدة ذات ثالث أرجل �لها من الزجاج.. لم �كن
، وقد خطـر لـهـا أنـه �فتح � صغ�� ء سوى مفتاح ذه�� �

عليها ��
ا جدا أو أحـد األبواب.. ل�ن لألسف� إما أن المفتاح �ان صغ��

ة جدا. األقفال �انت كب��
ل�نها وجدت ستارا لم تلحظه من ق�ل، وخلفه �ان �اب
ة بوصـة (2).. حاولت أن تولـج صغ�� ارتفاعه نحو خمس ع��

� ذلك.
ف�ـه المفتاح، ولدهشتها أفلحت ��

فتحت ال�اب فوجدت أنه �قود لممر صغ�� ال �فوق جحر
ى أجمل حد�قة األرنب حجما.. ركعت ونظرت ع�� الممر ل��
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� ح�اتها.. تمنت أن تخ�ج من هذا الم�ان المظلم لتم��
رأتها ��

� أحواض األزهار ل�نها لم �ستطع مجرد ح�� رأسها ع�� ب��
ال�اب..

قالت لنفسها:
.. فقط لو �

- وح�� إذا ع�� رأ�� فال ق�مة له من دون كت��
� �التلسكوب..

استطعت أن أمط عن��
ة قد حدثت، لذا لم �ما ترى �انت هناك أش�اء عجي�ة كث��

تغذ تتوقع أن المستح�الت محدودة جدا..
لم تعد هناك جدوى من االنتظار، لذا عادت إ� المنضدة
ح ط��قة و�� تأمل لو وجدت مفتاحا آخر.. أو كتا�ا ���

التقلص..
ة ع� المنضدة (�التأ��د لـم تـكـن هنا وجـدت زجاجـة صغ��
موجودة من ق�ل)، وع� عنق الزجاجة �انت ورقة كتب عليها

ة. ) �خط جم�ل وحروف كب�� � �ی�� (ا��
ة ب، ل�ن (أل�س) الصغ�� �ان من اللط�ف أن ينصحها �ال��
ى إن الحك�مة رأت أال تتعجل.. قررت أن تتفحـص الزجاجـة لـ��

�ان مكت��ا عليها (سم) أم ماذا..
قوا أو �انت قد قرأت ال�ث�� من القصص عن أطفـال احـ��
� �قدمها لهم التهمتهم الوحوش ألنهم �سوا القواعد ال�س�طة ال��
أصدقاؤهم.. مثال ِمْحراك النار الساخن المحمر سوف �حرقك
� ة أطول من الالزم.. لو قطعت �دك �السك�� لو أمسكت �ه ف��

�ت من زجاجة كتب عليها (سم) فلسوف ف.. لو �� � فإنهـا ت��
تجلب لك المتاعب عاجال أم آجً�..



7429

ل�ن هذە الزجاجة لم �كتب عليها (سم) لذا قررت أن
� الواقع �ان لها مذاق خل�ط

تتذوقها.. وجدتها طي�ة المذاق.. (��
� الساخن �ال��د من كعكة ال�رز وال�ستارد واألناناس والخ��

...( �
والطو��

و�عان ما انتهت منها.
☆ ☆ ☆

قالت لنفسها:
� أن�مش مثل التلسكوب� - �ا له من شعور غ��ب� ال�د أن��

وهذا ما �ان...
لقد صار طولها ع�� بوصات.. وراقت لها فكرة أنها ستجتاز
ى إن كـانت ذلك ال�اب إ� الحد�قة الغناء.. ل�نها توقفت ل��

.. �انت عص��ة بهذا الصدد.. س�ن�مش أ���
- سوف أتال�� مثل الشمعة.. أعرف هذا.. وراحت تتخ�ل

� هذە.. ك�ف ي�دو لهب الشمعة �عد ما تنط��
ء جد�د.. قررت أن �

�عد قل�ل وجدت أنه لم �حدث ��
تدخل الحد�قة حاال.. ل�ن لألسف� حينما وصلت إ� ال�اب
.. عادت للمنضدة � الصغ�� تذكرت أنها �س�ت المفتاح الذه��
فوجدت أنها غ�� قادرة ع� الوصول إ� المفتاح.. �ان بوسعها
أن تراە من خالل الزجاج، وقد حاولت جهدها أن ت�سلق أرجل

المنضدة ل�نها �انت زلقة جدا..
� النها�ة جلسـت علـى

أرهقت نفسها �محاولة ال�سلق، و��
األرض و�كت..

قالت لنفسها:
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.. ال جدوى من ال��اء بهذا الش�ل.. أنصحك �ـأن - هل��
� اآلن.. حاال..

تنطل��
�انت تج�ـد النصح لنفسها (برغم أنها لم تنفذ تلك النصائح
إال ف�ما ندر).. أح�انا �انت ت��ــخ نفسها إ� درجة ال��اء، وذات
� لع�ـة

مرة أرادت أن تملص أذن نفسها ألنها غشـت نفسها ��
(كروكت) لعبتها مع نفسها.. هذە الطفلة الغ���ـة كـانت مولعة

.. � �أن تص�� شخص��
.. لم � - ل�ن ال جدوى هذە المرة من محاولة أن أص�� اث�ت��

م� � لصنع شخص واحد مح��
�عد م�� ما �ك��

� تحت المنضدة.. هنا وقعت عيناها ع� صندوق زجا��
ة عليها كتا�ة �المر�� تقول فتحته فوجدت كعكة صغ��

).. قالت (أل�س) لنفسها: (�لی��
- حسـن.. سـأ�لهـا.. سوف أ��ـر و�ــهذا أ�لغ المفتاح، أو أصغر
� سوف أصل إ� الحد�قة، وال � الحالت��

فأزحف تحت ال�اب.. ��
يهم ما �حدث �عد هذا..

� لهفة سألت نفسها:
ة، و�� أ�لت قطعة صغ��

؟ � ؟ أي الط��ق�� � - أي الط��ق��
ووضعت �دها ع� رأسها، ل�ن لدهشتها ظلت �ذات
الحجم. هذا �حدث دائما مع من �أ�ل ال�عك، ل�ن (أل�س)
�انت قد اعتـادت غرائب األمور، ح�� �دا لها أنه من الملل

والغ�اء أن ت��� األمـور �ما اعتادتها..
لذا واصلت العمل بهمة وأنهت ال�عكة.
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�
الفصل الثا��

بركـة الدمـ�ع
صاحت (أل�س):

� هذە اللحظة لذا
� (�انت مندهشة �� � - عج�ب وعجائ��

�ة ج�دة).. اآلن أنا أتمدد �أ��� � �س�ت ك�ف تت�لم إنجل��
� (ألنها �انت تنظر إ� � وداعا �ا قد�� �

� ح�ا��
تلسكوب عرفته ��

� ت�تعدان ح�� توش�ا ع� االختفاء عن مجال قدميها اللت��
� أ�ساءل عمن س�ضع الحذاء � ّ الع��زت�� ال��).. �ا قد��
� حول�مـا.. لن أستطيع أنا هذا.. سأ�ون �ع�دة عن�ما والجور���

ولسوف �كون عل��مـا أن تتدبرا أمر�ما..
� أنها �جب أن تكون مهذ�ة معهما و�ال لن

ثم فكرت ��
� ت��دها.. � الرحلة ال��

تحمالها ��
� �ل ك��سماس..

- سوف أمنح�ما حذاء جد�دا ��
�م س�كون من المضحك أن ي�عث المرء هدا�ا لقدم�ه�

سوف ترسل الهدا�ا مع ساع �حمل العنوان..
 

.. � إ� الس�دة / قدم (أل�س) ال�م��
جوار سجادة المدفأة..

قرب حاجز المدفأة..
مع تح�ات (أل�س).

 

ر�اە� �ا لسخف هذا الذي أقوله�
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هنا اصطدم رأسها �سقف القاعـة.. لقـد صـار طولهـا �فـوق
� الصغ�� وهرعت � قدما.. هكذا التقطت المفتاح الذه�� ال�سع��

إ� �اب الحد�قة..
مسكينة �ا (أل�س)� لم �عد بوسعها سـوى أن تنام ع�
جانبها وتنظر إ� الحد�قة، أمـا دخولهـا فقد صار مسـتح�ال تماما

جلست ع� األرض وعاودت ال��اء..
قالت لنفسها:

.. فتاة عظ�مة مثلك ت��� هكذا؟ آمـرك - �جب أن تخج��
�التوقف�

� ال��اء ح�� تكونت بركـة مـن الدمـع حولها
ل�نها استمرت ��
عمقها أر�ــع بوصات.

ى ما �عد قل�ل سمعت صوت خطوات.. جففت عي�يها ل��
� إحدى

هو آت. �ان هذا هو األرنب األب�ض متأنقـا �شدة و��
� ال�د األخرى..

ة �� �د�ـه قفـازان مما �ل�س األطفال، ومروحة كب��
جاء يركض وهو �غمغم لنفسه..

- آە.. الدوقة.. الدوقة� س�كون من الفظاظة أن أتركها
ت�تظر�

�انت �شعر �القنوط و�انت مستعدة لطلب العون مـن أي
ب منها: شخص.. لذا قالت لألرنب إذ اق��

- هال تفضلت �ا س�دي؟
� حدة وسقط القفازان منـه واندفع يتوارى

نظر لها األرنب ��
� الظالم �أ�ع ما �ستطيع..

��
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التقطت (أل�س) القفـاز والمروحـة، ولما �ان الطقـس حـارا
فإنها راحت تهوى ع� وجهها و�� تت�لم:

ت ء غ��ب اليوم.. أ�ساءل إن كنت قد تغ�� �
- ر�اە� �ل ��

خالل الل�ل.. هل كنت أنا �� أنا عندما صحوت ال�ـوم؟ أذكر
� كنت أشعر �اختالف.. السؤال األهم هو: من أنا؟ هذا لغز أن��

.. كب��
وراحت تتذكر األطفال الذين عرفتهم لتعرف إن �انت �ش�ه

أحدهم:
� حلقات ذهب�ة،

- حتما أنا لست (أدا).. ألن شعرها �لتف ��
، � أعرف ال�ث�� ب�نما ال �فعل شعري هذا.. لست (مي�ل) ألن��
) ب�نما أنا (أنا).. ب�نما �� ال تعرف إال أقل القل�ل.. �ما أنها (��
ر�اە� فألر إن كنت ما زلت أعرف �ل ما أعرفه.. x 4 5 = 12.. و
ء.. �

ب ال �دل ع� �� x 4 6 = 60.. ع� �ل حال جدول ال��
لنجرب الجغراف�ا.. لندن عاصمة �ار�س.. و�ار�س عاصمة روما
� تحولت إ� ال.. �ل هذا خطأ.. أنا متأ�دة من ذلك. ال�د أن��
(مي�ل)� راحت تحاول أن تتلو مقطعا تحفظه من الشعر. ل�ن

�ال جدوى.
� �ت (مب�ل) فعال.. - ل�ست هذە �� ال�لمات.. ال�د أن��

وامتألت عيناها �الدم�ع..
� ذلك الب�ت الضيق

�� �
� ح�ا��

� (مب�ل) وسوف أق�� - ال�د أن��
غ�� الم��ــــح.. لن تكون لدي ألعاب ألهو بها.. لقد اتخذت
� هذا الجحر.. لن

قراري.. لو كنت أنا (مي�ل) فلسوف أ��� ��
.. سوف �

� �ا ع��ز�� : اخر�� �� � أهتـم �ـأن �دخلوا رءوسهم قائل��
أخ�ج رأ�� وأقول: قولوا �� من أنا أوال.. لو راق �� فلسوف أخ�ج
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.. لقد تع�ت من � أتم�� لو ينظرون �� و�ال �ق�ت ح�ث أنا.. ل���
ال�قاء وحدي هنا�

و�انت تنظر ل�ديها، وأدهشها أنها ارتدت أحد قفـازي األرنب
األب�ض و�� تت�لم.

.. � أصغر أ��� - ي�دو أن��
اتجهت إ� المنضدة لتع�د ق�اس طولها فوجدت أن
ارتفاعها قدمان.. و�عان مـا أدركت أن س�ب هذا هو المروحـة

التـي تحملها.. ألقت بها ��عة لتتجنب الم��د من االن�ماش..
- نجوت �صع��ة.. واآلن إ� الحد�قة��

هرعت لل�اب، ل�ن �ا للح�ة� �ان ال�اب موصدا من جد�د
والمفتاح الصغ�� ع� المنضدة..

� لحظة وجدت أنها غارقة
انزلقت قدمها.. هنا.. س�الش� ��

� ماء مالح..
ح�� ذقنها ��

� ال�حر،
�ان أول ما خطـر لـهـا هـو أنـهـا �شـ�ل مـا وقعت ��

وقررت أن تعود لب�تها �القطار.. ولم تكن قد رأت ال�حر سوى
� العالم ال�ـد أن

ضت أن أي �حـر �� � ح�اتها، لذا اف��
مرة واحدة ��

تكون جوارە م�ان وخلفها محطة س�ك حد�د�ة..
� �كتهـا عندما � بركة الدم�ع ال��

ثم فهمت أنها �انت غارقة ��
� الدمـ�ع و�� تتمنـى لـو لـم تـكـن قـد

�انت عمالقة.. س�حت ��
�كت �ل هذا..

. � دمو��
- سوف أعاقب ع� �ل هذا ال��اء �أن أغرق ��

ء غ��ب اليوم ع� �ل حال.. �
س�كون هذا غ���ا.. ل�ن �ل ��

كة، فدنت منه محاولة � ال��
ء �سبح �� �

هنا سمعت صوت ��
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ضت أنه فرس نهر أو �لب �حر ثم تذكرت فهم ما هو.. وقد اف��
كة � ال��

ة، فقررت أن هذا ع� األرجح فأر انزلق �� �م �� صغ��
مثلها..

ء غ��ب هنا فمن الوارد جدا أن �
هل تت�لم معه؟ �ل ��

�كون الفأر �ج�د ال�الم قالت:
- وا فأراە.. وا فأراە� هل تعرف س��ل الخروج من هنا؟

لقد تصورت أن هذە �� الط��قة المث� لل�الم مع الفأر..
� كتب القواعد الخاصة

ألنها قرأت ط��قة خطاب مماثلة ��
� واحدة ولـم �أخيها نظر لها الفأر متفحصا و�دا �أنه �غمز �ع��

�قـل ش�ئا..
�ة.. أعتقد أنه فأر فر��� جاء مع � - ر�ما ال �فهم اإلنجل��

(و�ل�ام الفاتح)..
(3) ..? Qu est ma cha�e

� كتاب تعل�م الفر�س�ة الخاص بها..
و�انت هذە أول جملة ��

وثب الفأر من الماء و�دا أنه يرتجف رع�ا.. فهتفت (أل�س):
- أنا آسفة.

.. لقد � وقد شعرت �أنها جرحت مشاعر الفأر المسك��
ان ال تحب القطط.. �س�ت أن الف��

قالت للفأر:

�
ت رأ�ك �� � (دينا) لغ�� - آسفة.. ل�ن لو أنك رأ�ت قط��

ء ع��ز جدا.. تجلـس وتقـر جـوار المدفأة تلعق �
القطط.. إنها ��

مخالبها وتمسح وجهها وناعمة جدا.. �ما أنها تج�د ص�ـد
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ان.. آسفة�� لن أت�لم عنها ثان�ة ما دامت تضا�قك.. قال الف��
الفأر الذي �ان يرتجف ح�� ذ�له:

� �لها تكرە القطط.. مخلوقات قذرة سافلة سوق�ة� ال
- أ���

أر�د سماع اسمها ثان�ة�
كة مبتعدا ب�نما راحت تناد�ه: � ال��

ثم تركها وراح �سبح ��
� الفأر� عد هنا.. لن نت�لم عن القطـط مـا دمـت ال

- صد���
تحبها..

حينما سمع الفأر هذا عاد لها.. والحظت (أل�ـس) أن وجهـه
شاحب. قال لها:

� � وهناك تعرف�� - لنعد إ� الشط وهناك سأح�� لك قص��
لماذا أ�رە القطط وال�الب..

� كة قد صارت مزدحمة ��ل الطيور والحيوانات ال�� �انت ال��
سقطت فيهـا.. تقدمـت (أل�ـس) الط��ـق وسـرعان مـا سـبح

.. الجميع نحو الشا��
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الفصل الثالث
س�اق جما�� وقصة ط��لة

� اجتمعت علـى الشـط.. مجموعة غ���ة فعال تلك ال��

الط�ـور ب��شها الموحل، والحيوانات �فرائها الذي التصق بها..
والجميع مبتل ال �شعر براحة.

�ان السؤال األول �الطبع هو: ك�ف نجف من جد�د؟..
�شاوروا ف�ما ب�نهم، وقد �شاورت معهم (أل�س) �أنها تعرفهم
منذ زمن �ع�د.. تجادلت مع الب�غاء الـ (لوري) الذي �دا عل�ه

الضيق وقال:
� أعرف أفضل.. - أنا أ��� منك، فال�د أن��

هنا قال الفأر الذي �انت سلطته واضحة:
.. سوف أجفف�م حاً�.. - اجلسوا جم�عا وأصغوا ��

�
� دائرة.. وراحت (أل�س) تراقـب مـا سـ�قول ��

التفوا حوله ��
د لو لم تجف حاال.. لهفة؛ ألنها �انت واثقة من إصابتها �ال��

ء جاف أعرفه.. �
- من فضل�م... ما سأقوله هو أ��� ��

(و�ل�ام الفاتح) الذي �ان ال�ا�ا �فضله �ان قد اعتاد اغتصاب
� �حاجة إ� قـائد.. هنـا كـان العروش والغزو، و�ان اإلنجل��
ى) قد أوضحا له.. (موركـار) و (إدو�ن) إيرال (مرش�ا) و (نورتوم��
�ري) وجـد أنه � (�ان��

�� � وكذلك (س��جاند) كب�� األساقفة الوط��
من المف�د أن..

سألته ال�طة:
- وجد ماذا؟

قال الفأر:
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�
- وجد (أنه)... ط�عا أنت تعرف�ـن مـا المقصـود �ـالضم�� ��

(أنه)..
.. أح�انا أجد ش�ئا مثل ضفدع أو دودة. - أعرف هذا الضم��

السؤال هو ما الذي وجدە كب�� األساقفة؟
لم ي�ال الفأر �الرد وواصل قصته الجافة:

- وجد أنه من المف�د أن �جعل (إدجار أثلينـج) �قا�ل
� ال�دا�ة

(و�ل�ام) و�منحه التاج.. �انت استجا�ة (و�ل�ام) ��
متوسطة.. ل�ن عجرفة النورمان...

؟ �
هنا استدار ألل�س وسألها: ك�ف حالك اآلن �ا ع��ز��

قالت (أل�س):
� ع� اإلطالق.. - مبتلة �ما أنا.. هذا ال�الم ال �جفف��

قال طائر الدودو (4) وهو ينهض:
� هذە الحالة أرى تأج�ل الجلسة من أجل تب�� عالجـات

�� -
أ��� فعال�ة..

قال ف�خ العقاب:
�ة� أنا ال أفهم مع�� نصف ما تقول.. � - ت�لم اإلنجل��

وأحس�ك ال تفهم كذلك..
هنا ضحكت �عض الطيور �صوت مسم�ع.

قال الدودو:
.. � هو س�اق جما�� ح أن خ�� ما �جعلنا جاف�� - كنت سأق��

�ساءلت (أل�س):
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؟ - ما مع�� الس�اق الجما��
حه هو أن نقوم �ه.. - أفضل ط��قة ل��

�
ولمـا كـان من الممكن أن تحتاج لممارسة هذا الس�اق ��

� سأحك�ه لك �التفص�ل.. ص�اح شتوي فإن��
� ال�دا�ة رسم (الدودو) مضمار س�اق �ش�ه الدائرة، ثم راح

��
� ودون أن �عرف أحـد م�� الموجودون يركضون �ال ترت�ب مع��

.. ي�ت��
فقط �عد نصف ساعة و�عد ما جف الجميع، صاح طـائـر

الـدودو أن الس�اق انت�، فالتفوا حوله ي�ساءلون: من الفائز؟
هذا السؤال لم �كن سهال، لذا جلس الطائر �فكر �عض

� ترى بها شكسب�� الوقـت وقد وضع �دە ع� ذقنـه �الط��قة ال��
� النها�ة قال:

� الصور.. ��
��

- ال�ل قد ر�ــح� ال�ل �جب أن �حصل ع� جوائز..
- ل�ن من �ع� الجوائز؟

اشار إ� (أل�س) وقال:
- من؟ �� �الطبع�

: � هكذا التف الجميع حولها متصا�ح��
- جوائز� جوائز�

� جيبها ح��
لم تدر (أل�س) ما تفعله، فراحت تع�ث ��

وجدت �عض الفوا�ه المسكرة لم يتلفها الملح، فوزعتها كجوائز
عليهم.. �انت �شعر �أن األمر �له عج�ب، ل�نهم �انوا جـادين

�ح�ث لـم تج� ع� الضحك..
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قالت للفأر:
- أنت وعدت �أن تح� �� قصتك..

ء ط��ل ومحزن (5).. �
- هذا ��

نظرت (أل�س) إ� ذ�ل الفأر الذي �ان �ق��ــها وقالت:
- �الفعل هو ط��ل.. ل�ن ال أفهم لماذا هو محزن..

� �ها راحت تردد أغن�ة و�� الخاطر تقول:
و��

القط قا�ل الفار. جوە الدار
.... �

.. أصل أنا فا�� �
قال له تعال نروح للقا��

قال له الفار: دي مح�مة فعال هزل�ة.
وقتنا ضايع م�ة الم�ة..

� �مان..
قال له القط: أنا راح ا�ون القا��

ومؤكد حاد�ك إعدام..
هنا صاح الفأر:

� � - أنت ال �ستمع��
ثم ان�ف غاض�ا.. برغم أنها توسلت له �� �ح�� قصته

.. قالت (أل�س): وتوسل له طائر اللورى �� ي���

� دينا هنا� �انت ستع�دە لنـا� لو رأيتموها و�� - �ا ل�ت قط��
اعتها� ة� �ا ل�� تصطاد الطيور الصغ��

� الطيور الموجودة، وفر �عضها سّ�ب هذا ال�الم توترا ب��
�الفعل..

قال أحد الغ��ان ال�قعاء:
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د �شتد وهذا قد يؤذى .. إن ال�� � - �جـب أن أعود لبي��
.. و�عان ما ابتعد الجميع ووجدت (أل�س) أنها �

حنجر��
وحدها.

� لم أذكر دينا... ال أحد �حبها هنا، قالت لنفسها: - ليت��
� هل أراك ثان�ة؟� �

� العالم� �ا ع��ز��
برغم أنها أروع هرة ��

وعادت لل�كـاء مـن جد�د ألنهـا شـعرت �الوحدة وانخفـاض
المعن��ات..

هنا سمعت صوت خطوات، فتمنت أن �كون هذا هو الفأر
وقد غ�� رأ�ه.
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الفصل الرابع
( األرنب يرسل (ب�ل الصغ��

�ان هذا هو األرنب.. يتواثب عائدا وهو ينظر حولـه فـي
قلـق، �أنه أضاع ش�ئا.

وسمعته �قول:

� � الع��زة� سوف تعدم�� � وشـوار��
- الدوقة� الدوقة� �ا فرا��

ائط ح����ة� ائط الح����ة �� وأنا واثق من هذا �مـا أثق أن ال��
� أضعتها؟

أين ترا��
خمنت (أل�س) أنه ي�حث عن المروحة والقفاز�ن.. راحت
� موضعه منذ

ء لم �عد �� �
ت�حث عنهما فلم تجدهما. �ل ��

� بركة الدم�ع..
وقعت وس�حت ��

رأى (أل�س) فأشار لها وقال:
ي �� قفاز�ن - هل�� �ا (ماري آن).. اجري إ� الب�ت وأح��

ومروحة..
�ان غاض�ا لدرجة أن (أل�س) اندفعت �ما أمر، دون أن

تتوقف لتوضح له خطأە..
وصلت إ� ب�ت صغ�� أنيق ع� �ا�ه لوحـة نحاس�ة تحمل
اسم (األرنب و)... دخلت من دون أن تق�ع ال�اب واندفعت
للطابق العلوى خائفة من أن تل�� (مـاري آن) الحق�ق�ة.. �م هو

غ��ب أن تقوم �مهمة ��لفها بها أرنب�
وجدت قفاز�ن ومروحة لحسن حظها، فهمت �الرح�ل لوال
ة جوار المرأة.. لم تكن عليها ورقة الصقة أن رأت زجاجة صغ��
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) هذە المرة.. برغم هذا، فكت الغطاء ورفعتها � �ي�� تقول (ا��
لشفتيها:

� ع�
- أعرف أن ش�ئا مدهشنا سوف �حدث.. ر�مـا �ساعد��

.. � سئمت هذا الحجم الصغ�� النمو من جد�د ألن��
هذا ما حدث فعال.. ق�ل أن تف�غ من نصف الزجاجة ك��

ب حجمها، واضطرت ألن تح�� رأسها �� ال يتحطم إذ ���
السقف..

رفعت الزجاجة عن فمها وقالت:
ب هذا �لـه.. لن أتمكـن مـن الخروج � لم أ�� - هذا �اف.. ليت��

من ال�اب..
لألسف ظلت تك�� وتك�� ح�� اضطرت إ� أن تركع ع�
ركب�يهـا.. ح�� هذا الوضـع لـم �عد هناك فراغ �سمح �ـه و�التا��

� أن تغادر الغرفة ثان�ة.
لم �عد هناك أمل ��

، غ�� مضطرة ألن أ��� وأصغر � � بي��
- كنت أ��� سعادة ��

ان واألرانب األوامر.. ل�ـن مـا طوال الوقت، ب�نما تصدر �� الف��
�حدث �� �ش�ه القصص الخ�ال�ة.. ال�د أن هناك قصة خ�ال�ة
ة .. ل�ننـي ك�ـ�� � �الذات، و�ن لم تكن، سأ�تبها عندما أ�ـ�� ع��

�الفعل اآلن
هنا سمعت صوت خطوات قادمة.. جاء صوت األرنب

�صيح:
� قفازي�

- ماري آن.. ماري آن.. ها��
ارتجفت خوفا فارتج الب�ت.. لقد �س�ت أنها اآلن أ�ـ�� مـن

ر �دفعها للخوف منه.. األرنب ألف مرة، ولم �عد من م��
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حاول األرنب فتح ال�اب، ل�ن مرفقها �ان مس�ندا إل�ه؛ لذا
لم �ستطع فتحه..

ثم جاء صوت األرنب الغاضب �قول
.. �

- �ات. �ات.. أين أنت؟ تعال وساعد��
جاء صوت لم �سمعه من ق�ل �قول:

- أنا هنا، سعادتك، أحفر �حثا عن التفاح..
� النافذة..

- كف عن الحفر وقل �� ما هذا الذي ��
- هذە ذراع، سعادتك..

�ان ينطق (ذراع) هكذا (ذررررررراع)..
- ذراع أيتها اإلوزة؟ هل رأ�ت مـن ق�ـل ذراعا بهذا الحجم؟

إنها تمأل النافذة..
- ل�نها برغم هذا ذراع، سعادتك..

� النافذة.. اذهب وألق بها �ع�ـدا.. هلم
- حسن.. ال لزوم لها ��

أيها الج�ان..
ثم سمعت أصواتا عدة.. إنهم �حملون سلما خش��ا.. هنـاك
) و�تل�� أوامر األرنب.. ي�دو أن (ب�ل) هذا من �د� (ب�ل الصغ��

هو الم�لف �أن ي�سلق و�ــه�ط من مدخنة المدفأة..
� المدخنة.. �ان الم�ان ض�قا

ا �خدش �� سمعت حيوانا صغ��
ل�نها عرفت أن هذا هو (ب�ل) �التأ��د، وعرفت أنها �مكن أن

ة �اتجاە المدفأة.. تر�له ر�لة صغ��
هنا سمعت ص�احا وسمعت األرنب �قول:
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.. � .. أنت عند السور.. امسكه� اهدأ �ا ب�� - هو ذا ب�ل �ط��
ب�ل.. ك�ف �انت األمور؟

جاء صوت (ب�ل) الرفيع �قول:

�
ء وثب �� �

- شكرا ل�م.. ال.. ال أستطيع أن أح�� ما رأيتـه.. ��
� الهواء..

وج�� فطرت ��
صاح األرنب:

- علينا أن نحرق الب�ت �ما ف�ه�
هنا صاحت (أل�س):

- لو فعلت فلسوف أطلق (دينا) عل��م�
ساد صمت ثق�ل.. وفكرت (أل�س) ف�ما عساهم ينوون
عملـه.. لو �ان عندهم عقل لرفعوا السقف من فوقها.. هنـا
وجـدت أن الحجارة تقذف عليها من الخارج.. ي�دو أنهم
�حاولون حفر نفق وجدت أن الحجارة تتحول إ� كعك ع�
األرض، فقررت أن تلتهم �عضه.. �� لن تك�� أ��� فل��ما

تصغر..
�الفعل حدث ما توقعت.. راحت تصغر وتصغر..

ما إن صـارت قادرة ع� الخروج مـن ال�ـاب ح�� اندفعت
هار�ة..

ة، وجدت نفسها وسط مجموعة من الحيوانات الصغ��
ة مسكينة �� (ب�ل).. اندفع الجميع وسطها �انت سحل�ة صغ��
نحوها إذ خرجت من الب�ت، ل�نها س�قتهم و�عان مـا وجـدت

� الغا�ة..
نفسها آمنة ��
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ش�ت ع� أطراف أصا�عها تنظـر فـوق مستوى �عض الفطر
ة تجلس فوقها وقد ثنـت � يرقة كب�� ، فالتقت عيناها �عي�� النا��
ذراعيها و�� تدخن نارج�لة ط��لة وال ت�ـدى أ�ة عالمة ع� أنها

تالحظها..
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الفصل الخامس
نص�حة من يرقة

قة ت��ادالن النظرات ل�عض الوقت، ثم راحت (أل�س) وال��
قة النارج�لة عن فمها وسألت: نزعت ال��

- من أنت؟

�
لم تكن هذە �دا�ة مشجعة للحوار، فقالت (أل�س) ��

خجل:
.. أعرف مـن كنتـه ق�ـل �ـدء �

- أنا ال أعرف �عد �ا س�د��
� � ا منذ ذلك الح�� ت كث�� � تغ��

القصة، ل�ن ال�د أ��
� � بهذا؟ أوض�� - ماذا تعن��

� ال�ـوم.. هذا م��ـك.. أل�س
- تغ�� الحجم عدة مرات ��

كذلك؟
- ل�س م���ا.

نقة �ن �� � �عد.. ل�نك سوف تص�� - ر�ما أنت لم تجر��
.. �ن فراشة.. هذا غ��ب �ال�س�ة �� وت��ن.. ثم تص��

- ل�ن من أنت؟
هكذا عادت المحادثة إ� �دايتها فشعرت (أل�ـس) �ـالضيق

قة: وسألت ال��
- ر�ما �ان عل�ك أن تقو�� �� من أنت أوً�..

- لماذا؟
ح، لذا � حالة معن��ة ج�دة �سمح �ال��

لم تكن (أل�س) ��
قة: قررت أن تن� المحادثة وتن�ف.. هنا نادتها ال��



7448

.. هناك أش�اء مهمة أقولها لك.. - تعا��
قة: عادت (أل�س) وقد �دا لها ال�الم واعدا.. فقالت لها ال��

- ال تفقدي أعصا�ك..
�ان هذا يث�� الغ�ظ.. فسألتها (أل�س)

ء؟ �
- هل هذا �ل ��

- ال.. ما الذي �جعلك �شع��ن أنك �ت شخصا آخر؟
ء.. حج�� ي��دل �ل ع�� دقائق �

- �ت أ�� �ل ��
ة المشغولة) فلم حاولت أن أتذكر أغن�ة (النحلة الصغ��

أستطع..
� أغن�ة (أنت عجوز �ا �ا�ا و�ل�ام).. - غ��

�دأت (أل�س) ت�شد:
- أنت عجوز �ا �ا�ا و�ل�ام.. الشاب الصغ�� قال.

عاوز تقف ع� راسك.. ودە �الم محال..
رد عل�ه �ا�ا و�ل�ام.. قال له أ�ام زمان

� عرفت تمام .. دلوق�� �
كنت �خاف أأذى م��
إن ما عند�ش مخ..

حاعملها �مان و�مان
انت عجوز �ا �ا�ا و�ل�ام.. مش عارف تمضغ حاجة..

ل�نك �لت الوزة وماسب�ش منها حاجة..
رد عل�ه �ا�ا و�ل�ام.. قال له أ�ام زمان..
� مع المدام..

� خنا��
�� .. مرنت ف�� كت��
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وعشان كدە أنا عجزت.. ل�ن ف�� تمام..
قة: قالت ال��

ت ال�ث�� من �لمات األغن�ة.. إنها خطأ من �دايتها - لقد غ��
ي؟ ح�� نهايتها.. إ� أي حد ت��دين أن تك��

نظرت (أل�س) إ� حجمهـا فـأدركت أن حجمهـا صـار ثالث
بوصات..

� سأ�ون أفضل لو �لغت طو�� - هذا ل�س س�ئا ل���
.. األص��

- ثالث بوصات طول ممتاز
قة فا��شفت (أل�س) أن طولهـا ثـالث بوصات ونهضت ال��

�الض�ط.. فقالت متوسلة:
.. - كنت أتم�� أن أستع�د طو�� األص��

- سوف تعتادين هذا الطول مع الوقت..
� فمها وعادت تدخن.. ثم تثاء�ت

ووضعت النارج�لة ��
وانزلقت ع� عش الغراب مبتعدة و�� تغمغم:

- ناح�ة سوف تجعلك أطول وناح�ة سوف تجعلك أق��
ء؟ �

- ناح�ة أي ��
- ناح�ة عش الغراب..

� مع�� هذە ال�لمات الغ���ة.
لدق�قة وقفت (أل�س) تفكر ��

ناح�ة عش الغراب؟ إن عش الغراب مستدير تماما فأ�ة ناح�ـة
�� األو� وأ�ة ناح�ة �� الثان�ة؟
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مدت �دها ونزعت قطعة من عش الغراب ثم قضمتها
.. م�سائلة عن التأث��

�ة عن�فـة أسفل فكـهـا.. لقد � اللحظة التال�ة شعرت ���
��

اصطدم فكها �قدمها�
أصابها الهلع من هذا ل�نها أدركت أنه ال دا�� لتض�يع
الوقت ��عة قضمت قطعة من الناح�ة األخرى.. �ان فكها
ملتصقا �قدمها لذا �ان المضغ صع�ا ل�نها استطاعت أن تمضغ

ع� �ل حال..
☆ ☆ ☆

قالت لنفسها:
.. ونظرت ألسفل.. هنا � عن قد�� - ع� األقل ابتعد ذق��
أصابها الرعب عندما وجدت أنها عاجزة عن رؤ�ة كتفيها.. �ل ما
تراە عندما تنظر لتحت هو عنق ط��ل �ال نها�ة �خ�ج وسط
األوراق الخ�� من تحت.. راحـت تحـرك �ديها ل�نها لم �ستطع

رؤ�تهما...
�ها أنها �ستطيع أن تحرك رقبتهـا.. ث�تهـا �أنهـا ثع�ـان
�ــها ونزلت إ� مستوى قمم األشجار، وراحت ت�حـث.. هنا ��

� وجهها �قوة..
ء �� �

��
ة تط�� حولها وت�خ: �انت حمامة صغ��

- أف���
قالت (أل�س):

.. �
� وشأ�� - أنا لست أف�� دعي��

: ل�ن الحمامة لم تقتنع وقالت و�� ت���
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ء.. �أن عذاب وضع الب�ض ل�س �اف�ا، �
- لقد ج��ت �ل ��

ء �
� لقد ج��ت �ل �� � �ل ال�د أ�ضا من عذاب مواجهة الثعاب��

.. لم أنم منذ ثالثة أسابيع� �
للوقا�ة منها وحما�ة ب���

� خجل.. لقد �دأت تفهم الس�ب..
اعتذرت لها (أل�س) ��

� الغا�ة فقد وجدتها
ت أ��ـر شجرة �� � اخ�� - و�رغم أن��

� األفا��
ة.. � لست أف�.. أنا فتاة صغ�� � قلت لك أن�� - ل���

- رائع� لقد �دأت ال�ذب.. أنا رأ�ت ال�ث�� من البنات مـن
� ق�ـل، فلم تكن إحداهن ذات عنق ط��ل كهذا.. أال تحب��

الب�ض؟
� اعتادت أال تكذب: قالت (أل�س) ال��

� أنـا غ�� ات �أ�لن الب�ض.. ل�ن صدقي�� - ��.. البنات الصغ��
� لن أ�له ن�ئا. مهتمة ب��ضك.. دعك من أن��

ثم تذكرت أن عش الغراب معها، فجلست ع� األرض
. � أن �ستع�د طولها األص��

وراحـت تقضم منه ح�� نجحت ��
قالت لنفسها:

� هو أن أدخل تلك
.. ما ��� � استعادة طو��

- لقد نجحت ��
� رأيتها أوال.. الحد�قة ال��

.. ارتفاعه حوا�� أر�عة هنا رأت أمامها فسحة بها ب�ت صغ��
أقدام..

- ترى.. من �ع�ش هنـا؟ ال �مكن أن أدخـل بهذا الحجم و�ال
قتلهم الذعر.
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هكذا أمسكت �قطعة من عش الغراب وراحت تقضم ح��
صـار حجمها مناس�ا لدخول الب�ت

☆ ☆ ☆
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الفصل السادس
�ر والفلفل � الخ��

ل غ�� عالمة مـا عساها تفعله.. هنا ظهر � وقفت خارج الم��
ضت أنه خادم �س�ب � زي رس�� خارجا من الدغل (اف��

خادم ��
ە سمكة).. ثم دق ال�اب ففتحـه ث�ا�ه و�ال ل�ان األحرى أن تعت��

� �أنه ضفدع.. خادم آخر م�سع العين��
أخ�ج الخادم الش��ه �السمكة من جي�ه مظروفا ضخما

� وقال:
�حجمـه هو نفسه وناوله للخادم الثا��

- هذە دعوة من المل�ة للدوقة للعب ال�روك�ت.
وانح�� الخادمان ل�عضهما..

�
ضحكت (أل�ـس) من المنظر ح�� إنها هرعت تتوارى ��

الدغل ح�� ال �سمعها أحـد.. عندما خرجت ثان�ـة كـان الخـادم
� غ�اء ينظر للسماء..

السمكة قد رحل، ب�نما جلس اآلخر ��
�
خطر لها أن هذا سلوك غ�� مهذب، ثم قررت أنه ال ح�لة له ��

ذلك ألن عي��ه مث�تتان ألع�..
دقت ال�اب فقال الخادم:

� ذات الجهـة مـن
�� � .. أوال ألن�� � - ال جدوى من الـدق لس�ب��

ال�اب مثلك.. ثان�ا ألنهم �حدثون صخ�ا �الداخل ولن
�سمعوك..

�الفعل �انت هناك ضوضاء �الداخل، مع أصوات أط�اق
تتحطم..

- ول�ن ك�ف أدخل؟
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� الجانب
� جانب من ال�اب وأنت ��

- فقط لو كنت أنا ��
اآلخر، ولم تكن هناك ضوضاء، لفتحت لك..

طار ط�ـق مـن الداخل وكـاد �ـهشـم أنـف الخـادم، ثم اصطدم
�الشجر وتهشم..

أ�مل الخادم �أن ش�ئا لم �كن:
- ل�ن هل �جب أن تدخ�� فعال؟

قالت لنفسها: إنه ع� درجة ال �أس بها من الخ�ال، لذا
تركتـه واتجهت إ� ال�اب وفتحته...

�ان هناك مطبخ كب�� مألە الدخان.. الدوقة �انت جالسة
� الركن هناك من تقلـب

� ترضع طفال، ب�نما ��
ع� مقعد ثال��

ا ي�دو أنه �حتوي ع� حساء.. قـدرا كب��
عطست (أل�س) �قوة وقالت لنفسها:

� هذا الحساء..
- هناك �التأ��د ال�ث�� من الفلفل ��

كذا عطست الدوقة وعطس الطفل.. الوح�دان اللذان لم
� الركن تضحك �اشفة عن

�عطسا �انا الط�اخة وقطة تجلس ��
أن�ابهـا مـن األذن لألذن.

� أدب:
سألت (أل�س) ��

- معذرة.. لماذا تضحك قطت�م بهذا الش�ل؟
قالت الدوقة:

�ر�� � - �� قطة من (�ش�شاير).. هذا هو الس�ب.. أيها الخ��
ة، ثم أدركت أن أجفلت (أل�س) عندما ق�لت ال�لمة األخ��
الدوقة ت�لم الطفل ع� حجرها ولم �كن ال�الم موجها لها.. لذا
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قالت:
- لم أدر أن قطط (�ش�شاير) تضحك.. �الواقع لم أعرف أن

القطط تضحك..
.. هذا هو الس�ب.. � ال�ث�� - أنت ال تعرف��

�
ء �� �

هنا انتهت الط�اخـة مـن الط�� فراحـت تقذف �ل ��
� لم ت�د أ�ة مالحظـة لمـا �حدث.. متناول �دها ع� الدوقة ال��
.. أط�اق.. برغم أن �عض األش�اء � مالعق.. سلطان�ة.. س�ا���

�ــها. راحت ت��
� �� - أرجو أن تح��

قالت الدوقة:

- لو اهتم �ل واحد �شئونه فقط، لدار العالم ��عة أ���
مما هو عليها..

وراحت تهز الطفل و�� تغنـى أغن�ـة مهـد.. ومع نها�ة �ل
مقطع تهزە هزة ق��ة:

��ه.. «ت�ل�� مع ابنك �خشونة.. وعندما �عطس ا��
إنه �فعل هذا ل�غ�ظك.. ألنه مجرد سف�ه..»

هنا رددت الط�اخة والقط ع� س��ل ال�ورس:
- ووووووووووە

� �خشونة.. وعندما �عطس أقتله.. «أت�لم مع اب��
ألنه �شم الفلفل.. و�حب أن �أ�له..»

ثم ناولت الطفل ألل�س قائلة:
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. احمل�ه لو أردت.. �جب أن أتأهب ألن عندي - هل��
موعدا للعب ال�روك�ت مع المل�ة.

حملت (أل�س) الرضيع �صع��ة ألن أطرافه �انت مفتوحة
� �ل اتجاە �أنه نجمة ال�حر.. راح يتلوى فظلت ت�حث عن

��
أفضـل وضع لإلمساك �ه، فلم تجد إال أن تمسك �أذنه ال��ى

� �ح�ث تمنعه من فك نفسه.. مع قدمـه ال�م��
الحظت أن عي��ه ض�قتان جدا وأن أنفـه ط��ل للغا�ة
� عي��ه برغم �ل هذا

.. لم تكن هناك دم�ع �� �ال�س�ة ل���
ال��اء.. لم تحب منظرە ع� اإلطالق وقالت له:

�ر �ا ع��زي فل�س بوس�� أن � - لو كنت تنوى التحول إ� خ��
أساعدك..

ء ع� األرض وتركتـه يركض إ� الغا�ة، وقد �
أنزلت ال��

�ر.. � � حمل خ��
قررت أنه من الغ��ب جدا أن �ستمر ��

هنا رأت قطة (�ش�شاير) قد اتخذت لنفسها موضعا ع�
غصن عال من الشجرة.. �انت لها أن�اب ضخمة فقررت (أل�س)

ام. أنه �جب أن تعاملها �اح��
- أيتها القطة الع��زة.. هال قلت �� ك�ف أذهب من هنا؟

- هذا يتوقف ع� الم�ان الذي ت��دينه..
� م�ان وآخر.. - ال فارق عندي ب��
- إذن ال يهم أي ط��ق تتخذين..

- ما دمت سأذهب لم�ان ما..
� مسافة �اف�ة..

- أە.. �ل ما عل�ك هو أن تم��
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ثم أشارت �ع�دا وقالت:
� هذا االتجاە تجدين صانع ق�عات.. ومن هنا تجدين

�� -
أرنب مارس.. �الهما مجنون ع� �ل حال..

.. � � ال أر�د ز�ارة المجان�� - ل���
.. هل تن��ن اللعب مع � � ذلك.. �لنا هنا مجان��

- ال ح�لة ��
المل�ة اليوم؟

.. - أتم�� ذلك، ل�ن أحدا لم �دع��
� اللحظة التال�ة اختفت القطة.

��
�انت (أل�س) قد اعتادت �ل ما هو غ��ب؛ لهـذا لـم تندهش

قط.. �ادت تن�ف لوال أن ظهرت القطة من جد�د..
- �المناس�ة.. ماذا حدث للرضيع؟

�ر.. � - تحول إ� خ��
اختفت القطة ثان�ة ولم تظهر هذە المرة..

� االتجاە الذي سمعت أن أرنب مارس �ع�ش
مشت (أل�س) ��

ف�ه.
- أنا رأ�ت صان�� ق�عات من ق�ل، ل�ن هذا األرنب غ��ب
� مايو.. ر�ما �كون أقل جنونـا مـا دام

.. �اإلضافة إ� أننا �� ومث��
هذا ل�س (مارس)..

هنا رأت القط ع� غصن شجرة.. قالت له:

- أرجو أن تكف عن الظهور واالختفاء فجأة.. فهذا �س�ب ��
الدوار..

- حسن..
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� هذە المرة اخت�� ب�طء شد�د ح�� لـم ي�ـق منـه إال الذ�ـل
و��

وطاقم أسنانه.. و�عان ما اخت�� الذ�ل �دورە..
فكرت (أل�س):

- لقد رأ�ت قططا مـن دون أسنان ضاحكـة.. ل�ن أن أرى
أسنانا ضاحكة من دون قط.. هذا غ��ب فعً�..

وجدت نفسها أمام ب�ت أرنب (مـارس).. عرفت أنها ع� حق
ألن المداخن �انت ع� ش�ل آذان، والب�ت مغ� �الفراء.

ا؛ لذا لم تْدُن ح�� التهمت �عض الفطر �� �ان الب�ت كب��
تك�� قل�ً�.. وقالت لنفسها:

�
�� �

- أرجو أال �كون مجنونا.. ل��ما �ان من األفضل أن أم��
اتجاە صانع الق�عات..

☆ ☆ ☆
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الفصل السابع
حفـل شـاي مجـنـون

�انت هناك منضدة تحت شجرة أمام الب�ت.. وهناك �ان
�ان الشاي. األرنب وصانع الق�عات ���

� عمق ب�نهما، و�انا �ستعمالنه كوسادة
�ان سنجاب �غفو ��
ي��حان مرفقيهما عليها..

ة، ل�ن الثالثة تزاحمـوا فـي ركـن منها.. �انت المنضدة كب��
وحينما رأوا (أل�س) تصا�حوا:

- ال م�ان.. ال م�ان�
قالت:

- �ل هناك م�سع..
� ركن المنضدة..

لونج عمالق �� � وجلست ع� ش��
قال صانع الق�عات وهو �حدق فيها �فضول:

- شعرك �حتاج إ� القص..
� حدة:

قالت له ��
- �جب أن تتعلم عدم إ�داء مالحظات شخص�ة.. هذا فظ

منك..
نظر لها ولم �علق. إنما قال:

- لماذا �ش�ه الغراب منضدة ال�تا�ة؟
قالت (أل�س):



7460

- جم�ل.. سوف نم�ح قل�ال ما دمت �دأت �األلغاز.. أعتقد
� سأحل هذا اللغز.. أن��

قال لها األرنب:
� أنك (ستجدين إجا�ة)؟ - هل تعن��

� ما تقصدين؟ - إذن لماذا ال توضح��
ء �

- أنا فعلت ذلك.. (أحل اللغز) و (أجد إجا�ة) هما ال��
ذاته.

قال صانع الق�عات:
ء ذاته.. و�ال فقولك (أنا أرى مـا آ�لـه) هو نفس �

- ل�سا ال��
قولك (أنا أ�ل ما أراە)�

- أعتقد هذا..
ته ونظر لها وقال وهو ينظر ثم أخ�ج ساعة من صديري س��

غاض�ا إ� األرنب:
- يومان خطأ� قلت لك إن ال��د ال �صلح ل�شح�م الساعة..

قال األرنب:
- �ان أفضل ن�ع من ال��د..

وس.. ما �ان �جب أن تفـرد - ال�د أن هناك ش�ئا عاق ال��
.. � � الخ�� ال��د �سك��

� قدح الشاي...
التقط األرنب الساعة ونظر لها ثم ألقاها ��

- السنجاب قد نام ثان�ة..
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قالها صانع الق�عات وأف�غ الشاي الساخن ع� أنـف
السنجاب.. ثم سأل (أل�س):
- هل خمنت اللغز �عد؟

- ال.. ما �� اإلجا�ة؟
- ل�ست لدى أد�� فكرة..

� حل لغز
وجدت (أل�س) أنه من السخف أن تضيع وقتها ��

�ال حل، لذا سألت صانع الق�عات:
- لماذا ال تظهر ساعتك إال األ�ام �دً� من الساعات؟

ثم تذكرت ش�ئا فأضافت:
- هل لهذا تمت�� الغرفة �أش�اء ولوازم الشاي؟

قال صانع الق�عات:
- نعم.. �ما أنه ال وجود للساعات، فاليوم �لـه هـو ساعة

ب الشاي.. لهذا ال نجد وقتا �اف�ا لتنظ�ف أوع�ة الشاي.. ��
� الغرفة.. ل�ـن مـاذا

- ولهذا تتحركون من موضع آلخر ��
�حدث عندمنا تعودون لنقطة ال�دا�ة؟

� عص��ة:
قال األرنب ��

ح تغي�� موض�ع ال�الم.. لماذا ال تح� لنا اآل�سة - أق��
قصة؟

� خجل:
قالت (أل�س) ��

� ال أعرف أ�ة قصة. - آسفة.. ل���
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- إذن فل�فعل ذلك السنجاب.. ول�فعله ��عة ق�ل أن ينـام
مرة أخرى..

رفع السنجاب رأسه �عد ما أفاق من نعاسه وقال ��عة:
- �ان �ا ما �ان �انت هناك ثالث أخوات.. �انت أسماؤهن

.. � قاع ب��
).. كن �عشن �� ) و (ت��� ) و (ال�� (ال��

ب: � �انت مهتمة �مواضيع األ�ل وال�� سألت (أل�س) ال��
- عالم كن �عشن؟

- كن �عشن ع� صمغ السكر..
- مستح�ل.. كن س�مرضن جدا..
- كن كذلك.. كن م��ضات جدا

� جد�ة:
قال األرنب ألل�س ��

- خذي الم��د من الشاي.. قالت (أل�س):
ء أصً�. �

� لم آخذ أي �� � أن آخذ الم��د، ألن�� - ال �مكن��
� ومدت �دها فص�ت �عض الشاي وأخذت �عض الخ��

وال��د ثم سألت السنجاب:
؟ فكر السنجاب قل�ً� ثم قال: � قاع الب��

- لماذا عشن ��
ا لصمغ السكر.. - �ان ب��

ء كهذا.. �
- ال يوجد ��

ل�ن األرنب وصانع الق�عات أخرساها:
- لو لم �ستط��� الت�ف بتهذ�ب فلت�م�� القصة بنفسك..

واصل السنجاب ال�د فقال:
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- �انت األخوات مغرمات �الرسم، فكن يرسمن طوال اليوم..
سألته (أل�س):

- وماذا كن يرسمن؟
- صمغ السكر.

� تغي�� الم�ان إ� مكـان
هنا قال صانع الق�عات إنه راغب ��

أنظف.. هكذا تحرك �ل واحد إ� مقعد جد�د.. �ان هو الوح�د
، ب�نمـا صـار وضع (أل�س) أسوأ ألنها المستف�د من التغي��

. � وجدت نفسها تجلس أمام طبق سكب ف�ه السنجاب الل��
واصل السنجاب الذي �ان �قاوم النعاس �صع��ة:

ء ي�دأ اسمه �حرف (و). �
- كذلك كن مغرمات برسم �ل ��

- ولماذا حرف (و) �الذات؟
� عن - ولم ال؟ وسائد.. وحـل.. ورق.. وفـرة.. أنت �سمع��

الوفرة.. هل رأ�ت من ق�ل أحدا رسم الوفرة؟
.. ال أعتقد هذا.. � - ما دمت �سأل��

قال صانع الق�عات:
�� الصمت. � - إذن ال��

�ان هذا خشنا �ال�س�ة ألل�س ح�� إنها نهضت ع� الفور
مغادرة الم�ان.. لم ُي�د أحدهم أ�ة عالمة ع� أنهـم الحظوا

� متمن�ة أن ينادوها. رح�لها، برغم أنها استدارت مرة أو مرت��
� أب��ـق

ء رأته هو أنهما �حاوالن وضع السنجاب �� �
آخر ��

� الغا�ة وقالت:
الشاي.. وقفت جوار شجرة ��
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�
ته �� - لن أعود �أي ثمن.. �ان هذا أغ�� حفـل شـاي ح��

. �
ح�ا��

هنا الحظت أن الشجرة بها �اب.. �ان هذا غ���ا ل�نها رأت
ال�ث�� مما هو غ��ب اليوم، لذا اجتازت ال�ـاب.. وجدت نفسها

� بها المنضدة الزجاج�ة. � الردهة ال��
من جد�د ��

� الصغ�� هذە المرة ت�فت �ح�مـة.. أخـذت المفتاح الذه��
� جيبها، ثم �دأت تمضغ غش

من ع� المنضدة ووضعته ��
الغراب ح�� صار طولها قدما.. ثم اجتازت ال�اب الصغ�� الذي

�قود إ� الحد�قة..
� أحواض األزهار � الحد�قة الغناء ب��

وجدت نفسها ��
والنافورات...

☆ ☆ ☆
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الفصل الثامن
ملعب ال�روك�ت المل��

� مدخل الحد�قة �انت شجرة ورد عمالقة بها ثالث وردات
��

� � همة محـاول��
� �انوا �عملون �� ب�ض، ل�ن ثالثة من ال�ستاني��

تل��ن الورد �األحمر.
دنت ل�سألهم عن س�ب هذا العمل الغ��ب، فقال أولهم:

ض أن تكون هنا شجرة ورد أحمر �ا آ�سة، - �ان من المف��
ل�ننا أخطأنا وزرعنا شجرة ورد أب�ض.. لو عرفت المل�ة

لقطعت رءوسنا جم�عا..
هنا صاح أحدهم:
- المل�ة� المل�ة�

فارت� ال�ستانيون ع� وجوههم وسط العشب.. �انت
ى هذە المل�ة. (أل�ـس) شد�دة الشوق ل��

ة جنود ي�دون �أوراق جاء الموكب الغ��ب مبتدئا �ع��
.. �عد هذا جاء الضيوف ومن � اللعب.. ثم األطفال المل�ي��
ب�نهم لمحت األرنب األب�ض الذي �ان يت�لم �عص��ة ولم

� نها�ة الموكب ظهرت مل�ة القلوب مع الملك..
�لحظها.. و��

لم تدر (أل�س) إن �ان عليها أن ترقد ع� وجهها أم ال، ل�نها
� الموا�ب.. ثم ما نفـع الموا�ب إذا �ان

لم تذكر تقل�دا مماثً� ��
الناس س�نامون ع� وجوههم فال يرون ش�ئا؟�

�
دنا الموكب منها فتوقف، ونظر ال�ل لها، وسألت المل�ة ��

عنف: من هذە؟ ما اسمك �ا طفلة؟
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� تهذ�ب، ل�نها
- اس�� (أل�س) �ا جاللة المل�ة.. قالتها ��

قالت لنفسها: لماذا أخافهم؟؟ ل�سوا سوي مجموعة من أوراق
اللعب..

- ومن هؤالء؟
� الذين رقدوا ع� وجوههم فلم وأشارت المل�ة إ� ال�ستاني��
ء سوى عالمة ورق اللعب ع� ظهورهم.. قالت �

ي�د منهم ��
(أل�س) و�� مندهشة من جرأتها:

� هنا احمر وجه �
- ك�ف �� أن أعرف؟ هذا ل�س من شأ��

المل�ة غ�ظا وصاحت:
- اقطعوا رأسها��

وضع الملك �دە ع� ذراعها وقال:
.. إنها مجرد طفلة� �

- فكرى �ا ع��ز��
نظرت المل�ة إ� الورد ع� الشجرة وفهمت ع� الفـور ما

س: � جنون كحيوان مف��
هنالك.. لذا صاحت ��

- اقطعوا رءوسهم�
� الحما�ة، ألن هنا جرى ال�ستانيون الثالثة إ� (أل�س) طالب��
�
ثالثة جنود تخلفوا �� ينفذوا ح�م اإلعدام. قالت (أل�س) ��

حزم:
- لن تقطع رءوس�م�

ة، ولم �عرفـوا مـا �فعلـون.. مـن ثـم � ح��
نظر لها الجنود ��

� سألتهم: ركضوا ل�لحقوا �موكب المل�ة ال��
- هل طارت رءوسهم؟
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.. �
- طارت �ا موال��

� ال�روك�ت؟ - جم�ل.. هل تلعب��
صمت الجميع ألنهم أدركوا أن السـؤال موجه ألل�س، فقالت

(أل�س):
- نعم..

.. - إذن تعا��
هكذا وجدت (أل�س) نفسها وسط الموكب ت�ساءل عما

س�حدث �عد هذا..
�صوت �الرعد هتفت المل�ة:

- خذوا أما�ن�م��
ون، ل�نهـم فراح الموجودون �جرون �مينا و�سارا و�تع��

تمكنوا من االصطفاف خالل دق�قة.. و�دأت اللع�ة..
لم تر (أل�س) لع�ـة كروك�ت بهذە الغرا�ة من ق�ل ال�رات
وش ح�ة.. وكـان الجنـود �انت قنافذ ح�ة والمضارب طيور ���

� تجرى فيها ال�رات.. ي�ثنون ع� أنفسهم ل�صنعوا األنفاق ال��
ء واجه (أل�س) هو التح�م فـي طـائر �

�ان أصعب ��
� وضعه تحت ذراعهـا وقدمـاە

وش الخاص بها.. نجحت �� ال���
�ة للقنفذ ح�� �لتوي تتدل�ـان، ل�نها ما إن �ستعد لتوج�ه ��
� وجهها.. تعب�� غ��ب جدا �دفعها ألن تنفجر

الطائر و�حدق ��
� الضحك..

��
�ة ح�� تجد أن القنفذ قد فرد فما ان �ستعد لتوج�ه ��
� االبتعاد.. ولمـا كـان الجنود ي�تعدون و�تحركون

جسدە و�دأ ��
فقد قدرت (أل�س) أنها لع�ة صع�ة فعال..
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� وذات �انت المل�ة تزداد عص��ة وراحت تصيح ذات ال�م��
ال�سار:

- اقطعوا رأسه.. اقطعوا رأسها�
�انت (أل�س) �شعر �عدم راحة.. صحيح أن عالقتها لم
تتوتر مع المل�ة، ل�ن هذە اللحظة آت�ة حتما.. عندها ماذا
س�حل بها؟ إنهم مولعون �قطع الرءوس هنا ح�� إنه من الغ��ب

أن �عضهـم ما زال ع� ق�د الح�اة�
� اللحظة التال�ة رأت صفـا مـن

� الهرب، ل�نها ��
- فكرت ��

األسنان الالمعـة.. إنها قطـة (ش�شـاير).. من الجم�ل أن تجد من
ت�لمه إذن..

انتظرت ح�� ظهر الرأس �له.. ثم قالت شا��ة:
- ال أعتقد أنهم �لعبون �قواعد.. و��شاجرون �عنـف

و�صوت عال ح�� إنك ال تقدر ع� سماع نفسك..
سألها القط �صوت خف�ض

- هل تروق لك المل�ة؟
- البتة.. إنها..

هنا الحظت أن المل�ة تقف خلفها �الض�ط... فقالت م�ملة
ال�الم:

- سوف ت��ــح اللع�ة �التأ��د فال جدوى من است�مال
الم�اراة.. اب�سمت المل�ة وابتعدت..

هنا دنا الملك ونظر إ� القط مل�ا ثم قال:
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.. أرجو أن تعم�� ع� �
- ال أحب منظر هذا القط.. موال��

إ�عاد هذا القط..
�انت المل�ة ال تملك إال ط��قة واحدة لمواجهة المشا�ل..

لذا صاحت من دون أن تلتفت:
- اقطعوا رأسه�

� �انت قد أصدرت أوامرها �قطع رقاب ثالثة من الالعب��
ألنهـم خ�وا أدوارهم.. وجرت (أل�س) ت�حث عن قنفذها ألنها
� اللعب أم ال.. �ان القنفذ ي�شاجر

ال تعرف إن �ان دورها جاء ��
ب أحدهما مع قنفذ آخر فقررت (أل�س) أنها فرصة ممتازة لت��
ا وجدته وش الخاص بها.. أخ�� �اآلخر.. ل�نها لم تجد طائر ال���
ان فوق شجرة، فدسته تحت ذراعها �� ال �عاود �حـاول الط��

الهرب..
نظرت ح�ث �ان القط فوجدت المل�ة والملك والجالد

� حوار ساخن..
�� � مشـت�ك��

دنت أ��� لتفهم، فسمعت الجالد �قول:
- ل�� أقطع رأس القط �جب أن �كون هناك جسد أفصله
عنه. أنا لم أقطع رأسا �ال جسد من ق�ل، وال أنوي أن أ�دأ

� هذە المرحلة من العمر..؟
التم��ن ��

ء برأس �مكن قطع رأسـه.. أمـا �
�ان رأى الملك أن أي ��

ء حاال فلسوف تط�� �
المل�ـة ف�ان رأيها أنه لو لم يتم عمل ��

رقاب الجميع لم تجد (أل�س) ما �قال سوى:
- إن القط �خص الدوقة... ال�د من سؤالها ق�ل إعدامه.. لذا

جرى الجالد ل�سأل الدوقة..
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ما إن عاد معها ح�� �ان القط قد اخت�� تماما وهكذا سـاد
اله�ج والم�ج، وعاد الجميع إ� اللع�ة..
☆ ☆ ☆
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الفصل التاسع
قصة السلحفاة الساخرة

� مودة:
قالت الدوقة و�� تتأ�ط ذراع (أل�س) ��

ء �
� �أن أراك ثان�ة أيها ال��

- ال �مكنك تصور مدى سعاد��
الع��ز..

�ت (أل�س) ألنها قا�لت الدوقة بهذا المزاج الرائق.. وقدرت
� السابق �ان �س�ب الفلفل.. وقالت لنفسها:

�� � أن مزاجها الس��
ء من �

� �أي ��
� مط���

- لو �ت دوقة، فلن أحتفظ ��
الفلفل.. الحساء من دونه �ظل ط�ب المذاق...

اب الدوقة منها لهذا الحد، أوال ألن لم تحب (أل�س) اق��
الدوقة �انت قب�حة جدا، ثان�ا ألن طولها �ان مناس�ا �� ترتاح
ذقنها الحادة المؤلمة �الض�ط ع� كتف (أل�س).. ول�ن (أل�ـس)

� أن تكون فظة.
ض ألنها لم ترغب �� لـم تع��

قالت الدوقة:
- ال أج� ع� أن ألف �دي حول خ�ك ألن طائر

وش الذي تحملينه قد �عض. ال���
� هذە التج��ة:

قالت (أل�س) محذرة و�� �الفعل غ�� راغ�ة ��
س و�عض فعال. إنه ��

� مـن
وش والخردل تعض.. والمغزى األخال�� - طيور ال���

هذا هو: الطيور ع� أش�الها تقع..
- الخردل ل�س طائرا..

- أنت ع� حق �العادة.. �ا لصفاء ذهنك��
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- إن الخردل معدن ع� ما أظن..
ء تقوله �

- �الض�ط.. �دا أن الدوقة موافقة ع� أي ��
�
(أل�س) «هناك منجم خردل ق��ب من هنا.. والمغزى األخال��

� أنت (6)!» هو: �لما زاد ما أمل�ه قل ما تمل���
.. ل�نه ال ي�دو كذلك. - إن الخردل ن�ع من الخ��

� �ما ي�دو
� هنا هو: كو��

أتفق معك تماما.. والمغزى األخال��
� صورة أخرى

عل�ك.. أو بتعب�� أ��� سهولة: ال تتخ��� نفسك ��
غ�� ما ي�دو لآلخ��ن.. فما كنته أو ستكون�نه ال �ختلف عما �ان

س��دو لك لو كنت مختلفة.
� ال أستطيع فهمه وأنـت - ر�ما لو كت�ت هذا لفهمته.. ل���

تقولينه.
.. � � أستطيع قول ما هو أفضل... إن�� - إن��

وفجأة كفت عن ال�الم، وارتجفت ذراعها.... نظرت (أل�س)
فوجدت أن المل�ة تقف غاض�ة أمامهمـا وقـد عقدت ذراعيها

� غضب للدوقة:
ع� صدرها.. قالت المل�ة ��

� خـالل خمس
- اآلن أنذرك إمـا أنـت أو رأسك �جب أن �خت��

. دقائق.. هذا هو اإلنذار األخ��
ع� الفور انطلقت الدوقة هار�ة.

عادت المل�ة تلعب ال�روك�ت.. ومـن جد�د راحـت تصـدر
أوامرها �قطع رأس هذا أو ذاك.. �الطبع كـان الحراس يتخلـون
عن دورهم �أقواس ل�حملوا المحكوم عل�ه إ� الحجز.. هكذا
� النها�ة لم يبق شخص واحـد لـم

.. و�� �
راحت األقواس تخت��

�ح�م عل�ه �قطع رأسه سوى (أل�س) والمل�ة والملك.
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سألتها المل�ة:
- هل قا�لت السلحفاة الساخرة؟

قالت (أل�س):
- ال لم ألقها.. وأنا ال أعرف ح�� ما �� هذە السلحفاة

الساخرة.
ء الذي �صنعون حساء السلحفاة الساخرة منه.. �

- إنها ال��
ثم أصدرت أوامرها لج��فون Gryphon - وهو حيوان
� له رأس وجناحا �� وجسد أسد - �أن �صحب (أل�س)

خرا��
إ� السلحفاة الساخرة.. لم تحب (أل�س) ش�ل الحيوان ل�نها
� ال تكف عن قدرت أن مرافقتـه أ��� أمنا من مرافقة المل�ة ال��

قطع الرءوس.
�انت السلحفاة تجلس وح�دة ح��نة ع� صخرة ومن هذە
المسافة �ان بوسع (أل�س) أن �سمعها ت�نهد كـأن صدرها

يتمزق.. قال لها الج��فون:
� سماع قصتك

ة ترغب �� - هذە األ�سة الصغ��
- سأفعل ذلك ل�ن اجلسا أوال وال تت�لما..

� النها�ة قالت السلحفاة:
ثم ساد صمت ط��ل.. ط��ل.. ��

� كنت سلحفاة طب�ع�ة.
� الما��

�� -
ة ط��لة جدا ال �قطعه إال همهمة م��دة وعاد الصمت لف��
� أن تنهض و�شكرها

مـن الج��فون، ح�� إن (أل�س) فكرت ��
ع� قصتها الممتعة ثم تن�ف.. ل�نها قدرت أن للقصة �ق�ة

�التأ��د.
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� ال�حر.. المدرس
- عندما كنا صغارا ذهبنا إ� المدرسة ��

�ان سلحفاة عجوزا.. وكنا نظفر �أفضل تعل�م ألننـا كنـا نذهب
� هذا..

إ� المدرسة �ل يوم ح�� لو لم تصد��
� ال أصدق؟ - من قال إن��

- أنت قلت هذا...
� المدرسة؟

� كنتم تقضونها �� - و�م عدد الساعات ال��
� يوم.. وهكذا..

- ع�� ساعات أول يوم.. �سع ساعات ثا��
- �ا لها من ط��قة غ���ة.

قال الج��فون:
Lessen ألنه �صغر ..Lesson لهذا �طلقون ع� الدرس -

يوما �عد يوم...
لم �سمع (أل�س) هذا المنطق من ق�ل، لذا خطرت لها

فكرة:
- إذن اليوم الحادي ع�� �ان إجازة..

- هو كذلك.. واآلن �كفينا هذا ال�الم عن الدروس ولنعد
لموضوعنا..

� رقصة غ���ة اسمها (لع�ـة جراد
ل�ن الجميع اندمج ��

ء عن قصة السلحفاة.. إ� أن تذكر �
ال�حر).. و�سوا �ل ��

� المح�مة حاً�.
الج��فون أن عليهم ان يتواجدوا ��

☆ ☆ ☆
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الفصل العا��
مـن سـرق ال�عـك؟

� ع� عرشهما ب�نما اح�شد �ان الملك والمل�ة جالس��
حولهما جمع من الطيور والحيوانات وأوراق اللعب.. جوار
� ال�د األخرى لفافة

� �دە نف�� و��
المل�ـة وقـف األرنب األب�ض و��

من الورق.. ووسط قاعة المح�مة �انت منضدة عليها طبق من
ال�عك �ان ال�عك رائع المنظر لدرجة أن (أل�س) شعرت �الج�ع

لمجرد النظر.
لم تكن (أل�س) قد دخلت مح�مة من ق�ل، و�ن قرأت عنها
ء هنا.. هذا هو �

� ال�تب، لذا �ها أنها تعرف اسم �ل ��
��

� ألنه �ل�س جمة عمالقة..
القا��

� هو الملك نفسه.. ولمـا كـان �ضـع التاج فـوق
�ان القا��

الجمة فإنه لم �كن مرتاحا ع� اإلطالق.
قالت لنفسها:

.. - هؤالء هم المحلفون.. هذە المخلوقات االثنا ع��
وشعرت �الفخر بنفسها ألنها ال تعتقد أن هناك فتاة أخرى
� ال�الد تعرف مع�� هذە ال�لمة (محلفون).. �انوا

من سنها ��
� ال�تا�ة؛ لذا سألت الج��فون:

�� � منهمك��
- ماذا �كتبون؟ إن المحا�مة لم ت�دأ �عد.

قال الج��فون:
- �كتبون أسماءهم ألنهم �خشون أن ي�سوها عند انتهاء

المحا�مة..
- أغب�اء�
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� قالتها �صوت عال، والحظت - لدهشتها - أن المحلف��
� أوراقهم.. وأحدهم لم �عرف ك�ف

جم�عا كتبوا (أغب�اء) ��
�كتبها ح�� إنه سأل جارە..

� حزم
�ان أحد األقالم �حدث ��را عال�ا لذا نهضت ��

ووقفت خلف المحلف والتقطت القلم وألقت �ه �ع�دا، ق�ل أن
� �كتب �أص�عه ح�� نها�ة �فهم ما حـدث لهذا ظل المسك��

الجلسة.
قال الملك:

ُل االتهام�
ْ
ت - أيها المنادي.. ا�

فك األرنب اللفافة وراح �قرأ:
� يوم ص�ف سع�د.. المه�ج

- مل�ة القلوب.. صنعت كع�ا ��
�ق هذا ال�عك.. وفر إ� �ع�د..

قال الملك:
- استدعوا الشاهد األول..

� �دە قدح
�ان الشاهد األول هو صانع الق�عات، وقد جاء و��

� �ال��د. � �دە األخرى قطعة خ��
شاي و��

- أعتذر لجاللت�م.. ل�نـي لـم أ�ـن قد فرغت مـن الشـاي
.. �

عندما استدعو��
- �ان عل�ك أن تكون انته�ت.. واآلن ان�ع ق�عتك...

� أحتفظ بها للبيع.. ل�ست لدى أ�ة .. إن�� � - ل�ست ق�ع��
ق�عة..

- ت�لم و�ال أمرت ب�عدامك ح�ث تقف.
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� توترە
، وعجز عن ال�الم.. و�� أثار هذا توتر الشاهد أ���

. � قضم قطعة من قدح الشاي مع قطعة الخ��
هنا شعرت (أل�س) �شعور عج�ب� إنها تزداد حجمـا.. ل�نها
.. وسمعت السنجاب �قول لها (ح�ث فضلت أن ت��� ح�ث ��

جلس جوارها):
- هال كففت عن الضغط؟... ال أقدر ع� التنفس...

.. - ل�س هذا ب�دي.. أنا أ���
ي هنا.. أنا أ��� كذلك ل�ن �معدل - ل�س من حقك أن تك��

معقول..
� هذا الوقت �ان صانع الق�عات �جثو ع� ركب��ه متوسال:

��
ب الشاي.. - موالي.. أنا رجل فق�� لم أف�غ �عد من ��

- هلم قل دل�لك و�ال أمرت ب�عدامك ح�ث أنت.
� قلق إ� ح�ث جلست المل�ة.. �انت

نظر صانع الق�عات ��
ت األخ�� الذي � حفل ال�و���

�� � تراجع قائمة �أسماء المغن��
ته.. فقال له الملك: ح��

- �مكنك الرح�ل..
طار صانع الق�عات فرحا واندفع خارجا من المح�مـة.. هنا

قالت المل�ة:
- واقطعوا رقبته �الخارج..

ل�ن الرجل �ان قد خ�ج فعال ولم يتمكن الحارس من اللحاق
�ه.
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� هو ط�اخة الدوقة. �انت تحمل عل�ة
�ان الشاهد الثا��

الفلفل. وقد خمنت (أل�س) هذا ق�ل أن تراها، عندما رأت الناس
�عطسون ق�ل دخولها.

سألها الملك:
- مم �ان ال�عك مصنوعا؟

- من الفلفل.
جاء صوت ناعس من الخلف �قول:
- من صمغ السكر �خت المل�ة:

- اقطعوا رق�ة هذا السنجاب�� أخرجوە من القاعة�
�وە� امسكوە.. ا��

وسط هذە الضجة اختفت الطاه�ة.. ومال الملك ع�
زوجتـه هامسا:

ح أن تقو�� أنت �استجواب الشاهد التـا�� فقـد �ـدأت - أق��
أشعر �صداع.

راح األرنب �مرر أص�عه ع� القائمة، وراحت (أل�س)
.. لهذا تصور دهشتها عندما ت�ساءل عمن �كون الشاهد التا��

صاح األرنب مناد�ا اسمها:
- أل�س��

☆ ☆ ☆
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الفصل الحادي ع��
شهادة (أل�س)

نهضت (أل�س) م�عة وقد �س�ت حجمها الجد�د، لدرجة
�ن منهم، � فأطارت ال�ث�� أن تنورتها حلقت فوق رءوس المحلف��

� الذي أسقطته منذ أسب�ع.. ح�� تذكرت حوض السمك الذه��
: �

� خجل حق���
قالت ��

- أنا آسفة.
وراحت تلتقطهم من ع� األرض وتع�دهم لمقاعدهم، فقد
تذكرت قصة السمك وشعرت �أن عليها أن تع�دهم ��عة و�ال

ماتوا�
صاح الملك وهو ينظر لها �حزم:

� - ال �مكن أن �ستمر المحا�مة ما لم �عد �ل المحلف��
ألما�نهم�

�
فما إن عاد الجميع لمقاعدهم ح�� جلسوا وراحوا �كتبون ��

حماس تفاص�ل ومال�سات الحادث.
سألها الملك:

� عن القض�ة؟ - ماذا تعرف��
ء. �

- ال ��
ء؟ هذا مهم. �

- ال ��
هنا تدخل األرنب وقال:

- تع�� جاللتك (غ�� مهم)... ع� ما أعتقد..
- نعم. نعم. هذا ما عن�ته.. غ�� مهم..
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� نار�ة إ� األرنب، ثم عاد ينظر إ� األوراق ونظر �ع��
� و�ــهمس لنفسه: مهم.. غ�� مهم.. �أنه �ستوثق أي اللفظت��

أوقع ع� السمع.. ثم قال ألل�س:
� هذە المح�مة تقول إن أي شخص ارتفاعه

- هناك قاعدة ��
أ��� من م�ل �جب أن �خ�ج�

- ل�ن ارتفا�� ل�س أ��� من م�ل
- �ل أنت كذلك..

- ع� �ل حال لن أخ�ج مهما حدث.. هذە القاعدة جد�دة
اختلقتموها أنتم و�ال ل�انت �� رقم واحد�

هنا قاطع األرنب الجلسة حامال ورقة وقال:
� لشخص ما - موالي.. هذە الرسالة كتبها السج��

- جم�ل. هذا مهم ما لم �كن كتبها (لال أحد).. وهذا غ��
معتاد �ما تعلم..

فتح األرنب الورقة ونظر فيها ثم قال:
- ل�ست رسالة ع� اإلطالق... إنها أب�ات شعر.. والغ��ب

.. هنا صاح المه�ج: � أنها ل�ست �خط السج��
� لم أ�تبها.. � لم أ�تبها هذا ي��ت أن�� - موالي.. هذا ي��ت أن��

.. هذا ل�س خ� ولـن تجد توق���
قال الملك:

�فا لوقعت �اسمك. عدم وجود توقيع - لو كنت رجً� ��
�ف� � أنك كنت تنوي عمال غ�� �� �ع��

هنا دوى التصفيق؛ فقد �ان هذا أذ� ما قاله الملك اليوم.
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وقالت المل�ة:
هذا دل�ل إدانة قوى.. صاحت (أل�س):

ء.. لماذا ال تقرءون الرسالة �
- �العكس.. هذا ال �دل ع� ��

ق�ل أن تت�لموا؟
وضع األرنب ع��ناته وسأل الملك:

- من أين أ�دأ القراءة �ا موالي؟
� جد�ة:

قال الملك ��
� القراءة ح�� تصل إ� النها�ة

- ا�دأ من ال�دا�ة.. واستمر ��
ثم توقف...

�دأ األرنب �قرأ:
- قالوا �� إنك ذه�ت لها..

ته �أمري.. و�نك أخ��
� لم أذهب. قال لهم أن��

..( �
(ونحن نعرف أن هذا حق���

لو أنها حركت األمور فماذا س�حدث لك.
.. � أعطيتها واحدة.. وأعطوە اث�ت��

.. أنت أعطي�نا ثالثا أو أ���
عادوا جم�عا من عندە إل�ك..

� ال�دا�ة..
برغم أنهم �انوا مل�� ��

� �� أنك (ق�ل أن تصبها الن��ة)..
فكر��

عق�ة وقفت ب�ننا و��نه و��نها.
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ال تدعه �عرف أنها أحبتهم �شدة..
.. ألن هذا � خط��

� و��نك. �جب إ�قاؤە بي��
 

فرك الملك �د�ه وقال:
- هذا هو أهم دل�ل ظهر لنا.. فل�قرر المحلفون اآلن.. قالت

ة: � اللحظات األخ��
� ازدادت حجما �� (أل�س) ال��

ح مع�� هذە ال�لمات - فقط لو استطاع أحدهم أن ���
� متأ�دة أنـه ح لنا مع�� هـذا ألن�� سأع�� ست ب�سات لمن ���

ال مع�� له.
قال الملك وهو �فرد الرسالة ع� ركبته و�تأملها:

- لو لم �كن لها مع�� فهذا يوفر علينـا ال�ث�� من العنـاء، ل���
).. ال�د � أشعر �أن لها مع�� ما.. (أعطيتهـا واحـدة.. وأعطوە اث�ت��
أن هذا ال�الم عن ال�عـك.. وع�ـارة (ونحن نعرف أن هذا

.. � ).. واضح أنه يت�لم عن المحلف�� �
حق���

سألته (أل�س):
- وما مع�� (عادوا جم�عا من عندە إل�ك)؟

� انتصار وقال:
أشار الملك إ� ال�عك ع� المنضدة ��

- ال�الم عن ال�عك ط�عا.. لقد عاد لنـا ال�عك.. واآلن
ل�صدر المحلفون قرارهم..

قالت المل�ة:
- الح�م أوال ثم القرار..
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صاحت (أل�س):
ء اسمه الح�م ق�ل القرار.. �

- هذا �الم فارغ.. ال يوجد ��
- اقطعوا رأسها�

- ل�س هذا بوسع�م.. أنتم مجرد أوراق لعب�
هنا ثارت قاعة المح�مة وماجت، وتطايرت أوراق اللعـب مـن

� وجه (أل�س).. راحت ت�عـد األوراق عن وجهها ح��
�ل صوب ��

سقطت ع� األرض..
� حجر

هنا وجدت نفسها راقدة ع� ضفة النهر، ورأسها ��
� � �انت تمسح برقة �عض أوراق الشجر الجافة ال�� أختها ال��

سقطت ع� وجهها..
قالت أختها:

� �ا (أل�س).. ما �ل هذا النوم؟
- اس��ق��

قالت:
- لقد رأ�ت حلما عجي�ا.

� قرأتها أنت اآلن.. وراحت تح� ألختها تفاص�ل المغامرة ال��
طل�ت منها أختها أن ��ع �العودة لتلحق �موعد الشاي، ل�ن
ى نفسها ظلت ح�ث �� وحدها مس�ندة �ذقنها األخت ال���

ع� ق�ضتها، تراقب الشمس الغار�ة.
�دأت تحلم �دورها.. �ان حلمها �دور حول أ�د رق�قـة تلتـف
حول ركب�يها.. عيون المعة متلهفة تنظر إليها.. �انت �سمع
� محاوً� إ�عاد خصالت شعرها عن صوتها وتـرى رأسها يه��

عي�يها.
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ة جاءت مـن حلـم (أل�ـس).. امتأل الم�ان �مخلوقات صغ��
�ر. المل�ة تأمر �قطع الرقاب.. � األرنب المذعور.. الطفل الخ��

� تعرف أن �ل ما عليها هو أن هكذا ظلت مغمضة العين��
� �فعل األ�سـام.. ى الواقع الرت�ب.. العشب يه�� تفتح عي�يها ل��
كة تتم�ج.. أقداح الشاي ل�ست سوى قط�ـع أغنـام �مر ال��
ء �

.. ال �� �ق��ــها.. �خات المل�ة ل�ست سوى ص�حات الرا��
من حولها سوى ضجة ال��ف المعتادة..

�
سوف تك�� (أل�س) وتص�� امرأة ناضجة، ل�نها ستحمل ��

قلبها ذات الطفولة.. سوف تح� قصصها لألطفال وتجعل
عيونهم تلتمـع شـوقا لسماع الم��د.. سوف تتعاطف مع آالمهـم
ال�س�طة وتف�ح ألفراحهم ال�س�طة.. تتذكر طفولتها وأ�ام

الص�ف السع�دة.
 

تمـت
ل��س �ارول
1865

☆ ☆ ☆
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الفصل األول
ب�ت المرا�ا

� األمر..
ء واحد �ان مؤكدا: القطة الب�ضاء ال دخل لها �� �

��
ة تغسل �ان هذا خطأ القطة السوداء �ل�ة.. �انت القطة ال�ب��
، لذا ترى أنه لم �كن � ال��ــع ساعة األخ��

وجه القطة الب�ضاء ��
� هذە الحادثة المؤسفة..

لها دور ��
�انت (دينا) تغسل وجـوە أوالدها �الط��قة التال�ة: أوال
� من أذنه ب�د واحدة، ثم تغسل الوجه ء المسك�� �

تمسك ال��
� غسل

�له �ال�د األخرى �ادئة من األنف. لهذا �انت منهمكة ��
� �انت صامتة تحاول أن تقر.. تدرك وجـه القطة الب�ضاء ال��

ج�دا أن هذا لمصلحتها..
� الركن، نصف

�انت (أل�س) متكـورة فـي مقعدها ال�ب�� ��
نائمة وتت�لم مع نفسها.. �انت القطة السوداء قد فرغت من
االستحمام واللعب �كرة الصوف، وقد راحت تتلـوى حتـى فكـت
الخ�ط عن نفسها.. هكذا امتألت السجادة �الفو�� والعقد

ة وسطها تالحق ذ�لها.. ب�نما القطة الصغ��
صاحت (أل�س):

�� �
ء الش�� �

- أنت أيها ال��
.. � وأمسكت �القطـة وق�لتهـا لتجعلهـا تفهـم أن هـذا مشـ��

ة الئمة: ونظرت إ� القطة ال�ب��
- �ان عل�ك أن تعلميها األدب �ا دينا..

ثم عادت إ� المقعد، وواصلت الغزل الذي �دأته ب�نما
� آلخر �أنها ة تضع كفها ع� الصوف من ح�� قطتها الصغ��
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� المساعدة.. قالت لها (أل�س):
ترغب ��

� لو ض غدا �ا قط�طة؟ كنت ستعرف�� � ما المف�� - هل تعرف��
.. �انت دينا تنظفك فلم �كن هذا � النافذة م��

وقفت ��
� الخالء..

بوسعك. �ان الص��ة �جمعون األخشاب إلشعال نار ��
د وسقطت الثل�ج، من ثم رحلوا.. لن تتصوري مدى ثم ازداد ال��
� صنعِتها.. كنت ع� وشك أن أفتح � من الفو�� ال�� غض��
� الثلج.. لقد استحققت هذا أيتها

� �ك للخارج ��
النافذة وأل��

.. الغلطة األو� �� أنك � الع��زة الشـق�ة� لقد ارتك�ت غلطت��
�خت مرت�ـن عندما �انت أمك تنظفك.. ال تقو�� إن الس�ب
هو أن عينك آلمتك.. هذە غلطتك. ال أحد �فتح عي��ه أثناء
� عندما االستحمام.. الغلطـة الثان�ة �� أنك �للت ذ�لك �الل��
� لن أعاق�ك اآلن.. سأؤجل �ل وضعت الطبق أمامها.. ل���

عقا�ك إ� يوم األر�عاء�
� الثلج إذ �ضـرب النافذة برقة �ا قط�طة؟ هل �سمع��
أ�ساءل إن �ان الثلج �عشق األشجار لذا �ق�لها بهذە الرقة.. ثم

� ح��
�غطيها برداء أب�ض مح�م، و�قول لها: نا�� �ا ع��ز��

الص�ف.
� الص�ف تل�س األخ�� وترقص..

عندما تصحو األشجار ��
.. �

كـم أن هذا رائع� ليته حق���

� � الشطرنج �ا قط�طة؟ ال أم�ح.. كنـت تراقب�ن�� هل تلعب��
وأنا ألعب منذ قل�ل، وعندما قلت (كش مات) أصدرت ق��را..

دعينا نتظاهر �ذلك.
أتم�� لو استطعت أن أح� لك نصف ع�ارات (أل�س)
المعتادة، �دءا ��لمتها (دعينا نتظاهر).. ذات مرة أفزعت
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� ض�ـع .. دعينا نتظـاهر �أن�� � م���تها عندما صاحت فيها: م��ي��
جـائع وأنـت قطعة عظم.

هكذا قالت للقط�طة:
- دعينا نتظاهر �أنك مل�ة األحمر.. لو جلست وث��ت �د�ـك

ل�ت مثلها �الض�ط (7)..
ورفعت تمثـال مل�ـة األحمر من ع� المدفأة ووضعتـه أمـام
القط�طة.. ل�ن هذا لم ينجح ألن القط�طة لم �ستطع أن تطـوى

ذراعيها ج�دا..
حملت القط�طة إ� المرآة �� ترى نفسها.. وقالت:

تك �كـل أف�اري عن ب�ـت ّ ج�دا ألخ�� - لو أنك أصغ�ت إ��
المرا�ا.. أوال هناك غرفة ت��نها ع�� الزجاج.. �ش�ه غرفة مع�ش�نا
ء مقلوب.. أراها بوض�ح عندما �

�الض�ط ف�ما عدا أن �ل ��
� الشتاء أم

أقف ع� مقعد.. أتم�� لو عرفت هل عندهم نار ��
ال.. ال�تب �ش�ه كت�نا ل�ن ال�لمات مقل��ة.. لقد رفعت كتا�ا
� � غرفة المرا�ا.. ترى هل تحب��

� فرفعوا كتا�ا �شبهه �� من كت��
� � ب�ت المرا�ا؟ هل �قدمون لك لبنا؟ ل�ن ر�ما لن تح��

الح�اة ��
� ب�ـت المرا�ا.. ل�م أتم�� لو استطعت دخول ب�ت المرا�ا.. أنا ل��
متأ�دة من أنه �حوي أش�اء رائعة.. دعينا نتظاهر �أن سطح
اقه.. ول�ن.. إن سطح المرآة يتحول إ� المرآة ناعم �مكن اخ��

ض�اب �الفعل �مكننا أن نجتازە�
. �

�الفعل �ان الزجاج �ذوب �أنه ض�اب ف��

�
قت الزجاج لتص�� �� � اللحظة التال�ة �انت (أل�ـس) قد اخ��

��
� ب�ت المرا�ا..

غرفة المع�شة ��
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ى إن �انت هنـاك أول ما فعلته هو أن تفحصت المدفأة ل��
ان.. �ها أن وجدتها.. ن��

�
� الب�ت القد�م.. ��

- إذن سأ�ون دافئة هنا �ما كنت ��
� عن

� و��عد�� � حالة أفضل ألن أحدا لن �لوم��
الواقع سأ�ون ��

المدفأة..
ء فيها �

من هنا �انت ترى الغرفة القد�مة.. و�دا لهـا �ل ��
معتادا غ�� شائق..

أما الغرفة الحال�ة ف�انت ساحرة.. الصور ع� الجدار �ـدت
مليئة �الح�اة.. الساعة فوق المدفأة صار لها وجه رجل عجوز

�ضحك لها..
قالت لنفسها:

- هم ال �عنون ب�نظ�ف هذە الغرفة مثل القد�مة..
ألنها وجدت ال�ث�� من قطع الشطرنج ع� األرض.. وفجأة

أطلقت ص�حة دهشة ألن قطع الشطرنج نهضت وراحت تم��
� � � اث�ت�� اث�ت��

قالت لنفسها همسا �� ال تث�� رعبهم:
- ها هو ذا ملك األحمر ومل�ة األحمر.. وها هو ذا الملك
والمل�ة األب�ضان.. وهنـا طاب�تـان تمش�ان معا.. ل��� أشـعر �أنهم

.. �ش�ل ما أنا خف�ة. � ال يرون��
ء �حدث ��را خلفهـا.. استدارت �

هنا سمعت صوت ��
فرأت ب�دقا أب�ض يتدح�ج و�ر�ل.. راقبتـه �فضـول لتعرف ما

س�حدث �عد هذا.
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صاحت المل�ة الب�ضاء و�� تنطلق، ح�� إنها أوقعت الملك
أرضا:

� � الع��زة� �ا قط�� ة� ابن�� � (ل��) الصغ�� � - هذا صوت ابن��
المل��ة�

قال الملك:
- تفاهة مل��ة�

قالها وهو �حك أنفه.. �ان من حقه أن يتضايق ألنها
� رماد المدفأة..

أسقطته ��
� المساعدة، خاصة وأن (ل��) كـانت

�انت (أل�س) راغ�ة ��
ة ال��اء، لـذا التقطت المل�ة موشكة ع� اإلصا�ة بن��ة من ك��

ووضعتها ع� منضدة جوار اب�تها المزعجة....

�
احتض�ت المل�ة اب�تها والتقطت أنفاسها ثم �خت ��

الملك:
�ان� - عل�ك �ال��

ة وقال: � ح��
نظر الملك إ� النار ��

- أي بر�ان؟
التقطته (أل�س) برقة ووضعته ع� المنضدة.. ل�ـن ق�ـل أن

تفعل ذلك قررت أن تنفضه ألنه مغ� �الرماد..
قالت ف�ما �عد إنها لم تر أحدا مندهشا مثل الملك وهو
� الهواء ب�د خف�ة، ب�نما �د خف�ة أخرى تنفضه من

طائر ��
ت � الرماد.. ا�سعت عيناە أ��� فأ��� ح�� إن الضحك غلبها.. اه��

�دها فسقط ع� األرض..
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قالت له:
ات فأنـا غ�� قادرة ع� - كف عن إضحا�� بهذە التعب��

حملك..
ل�نه لم �سمعها ولم يرها.

� لهفة ك�ف
عندما وجد نفسه جوار المل�ة راح �ح� لها ��

� الهواء، فقالت له:
أنه وجد نفسه طائرا ��

� مفكرتك ق�ل أن ت�ساە..
- ا�تب هذا ��

.. أمسكت � الدف�� ال�ب��
هكذا أخ�ج قلما وراح �خط ��

لق فـوق مـحـراك النـار.. � (أل�س) �القلم وكت�ت (الفارس األب�ض ي��
إنـه ال �ج�د التوازن)..

�ان الملك مذهوً� ألن القلم �كتب من تلقاء ذاته، وقرأت
المل�ة ما كتب فقالت:

ا عن مشاعرك.. - هذا غ��ب.. هذا ل�س تعب��
تـه، وجدت (أل�ـس) ب�نما �ان الملك �ح�� عن دهشته وح��
ا ع� المنضدة فراحت تقلـب صفحاتـه.. وجدتـه كتا�ا صغ��

مكت��ا �لغة غ���ة:
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�كوور��ـاج
ي��اي �كوور��اجال نم �تحا

� ناذلال نا�فال..
ص�تقت يتال �الخمال و نامض��

بوجوجال رئاط نم �تحا
ف�خمال شتا��دن�ال نمو..

للحظات أصابتها الدهشة ثم خطرت لها فكرة:
- هذە مرآة.. ال�لمات معكوسة.. ولو وضعُت ال�لمـات أمـام

المرآة الستطعُت قراءتها�
وضعت الورقة أمام المرآة فقرأت القص�دة التال�ة:

 

وو� جاب��
 

 

... � وو�� �ا ب�� س من الجاب�� اح��
� تقتنص.. الف�ان اللذان �قضمان والمخالب ال��

س من طائر الجوجوب اح��
ومن ال�اندرسنا�ش المخ�ف (8)

قالت (أل�س) لنفسها:
- ت�دو جم�لة، ل�ن من العس�� فهمها.. إنهـا تمـأل رأ�� �أف�ار

.. � ال أعرف ما �� ل���
ء ع� اإلطالق: �

ف لنفسها �أنها لم تفهم أي �� ولم تع��
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� الب�ت قد تضيع، لو
� رؤ�ة �ا��

ثم قالت لنفسها إن فرصتها ��
لـم ��ع برؤ�ة الحد�قة مثال.. أ�عت ته�ط الدرج �ط��قة
اب��ن وانزلقت عتها، �� أن وضعت أطراف أصا�عها ع� ال�� اخ��

�خفة ألسفل من دون أن تلمس درجة سلم واحدة..
� النها�ة ه�طت شاعرة �الدوار، و�ها أن تجد قدميهـا

��
علـى األرض من جد�د..

☆ ☆ ☆
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�
الفصل الثا��

حد�قة األزهار الح�ة
قالت (أل�س) لنفسها:

� هذا الممر
- �جب أن أرى الحد�قة �لهـا.. لو مش�ت ��

الرتق�ت هذا التل، من ثم.. ل�ن ال.. ال ي�دو أن هذا الممر �قود
� ألع� التل.. لشـد مـا يتلـوى� �أنـه فتاحة زجاجـة.. .. ل���

� ف�ه ألرى..
� الم��

سأستمر ��
ل.. ج��ت أ��� من � ل�نها وجدت أن الممر عاد بها للم��
ة وأنهكها ل.. أصابتها الح�� � � �ل مرة تعود للم��

ط��ق ل�نها ��
� ط��قها حوضا من أشجار السوسن..

التعب عندما وجدت ��
قالت لألزهار:

� الحوض:
- ل�ت بوسعكن ال�الم� قالت زهرة ��

- نحن �ستطيع ال�الم فعً��
� ال�الم �صوت رفيع.. �لهـن فـي

هنا �دأت أزهار األقحوان ��
صوت واحد، إ� أن صاحت زهرة السوسن �صوت عال:

- صمتا��
ثم قالت مف�ة:

� عاجزة عن الوصول إليهن.. - �فعلن هذا ألنهن �عرفن أن��
قالت (أل�س) لألزهار مهددة:

- لو لم تلزمن الصمت فلسوف أقتطف أول من تت�لم..
� �انت ورد�ة.. ساد الصمت واب�ض وجه �عض األزهار ال��

قالت زهرة السوسن:
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- أحس�ت� إن أزهار األقحوان �� أسوؤهن.. ما إن تت�لم
واحدة ح�� تت�لمن جم�عا..

سألتها (أل�س):
- ك�ف تت�لمن جم�عا بهذا الصوت الجم�ل؟ لقـد كنـت فـي

ة ولم أر قط زهرة تت�لم.. حدائق كث��
- تحس�� األرض..

مدت (أل�س) �دها وتحسست األرض وقالت:
� ال أعرف عالقة هذا �ال�الم.. - �� صل�ة جدا، ل���

� معظم الحدائق تكون األرض ناعمة جدا �ح�ث تغرق
�� -

� نعاس عميق..
األزهار ��

� هذا قط.
- لم أفكر ��

� أنك ال تفك��ن أ�دا� - رأ��
وقالت زهرة بنفسج:

- لم أر قط شخصا ي�دو بهذا الغ�اء�
� الرد ع� هذە اإلهانة وسألت:

فضلت (أل�س) أن تتحا��
� الحد�قة سواي؟

- هل من أناس آخ��ن ��
- هناك زهرة �شبهك نوعا، ل�نها أ��� احمرارا و�تالتها

أق�.. بتالتها متالصقة كزهرة الدال�ا..
- وهل تأ�� هنا؟

- أخ�� أنك ستقا�لينها حاً�.. إنها شخص�ة شائكة� ه
نا قالت زهرة العايق:
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- إنها قادمة.. أسمع خطواتها فوق الح��
التفتت (أل�س) ��عة فوجدت أن القادمة �� مل�ة األحمـر
ا عما �انت عند المدفأة.. إنها اآلن أطول من ت كث�� لقد ك��

(أل�س) ذاتها�
قالت (أل�س):

- سأذهب ألت�لم معها.
ألنها �انت مستمتعة �ال�الم مع األزهار، ل�نها وجدت أن

ال�الم مع مل�ة س�كون أفضل وأ��� رق�ا..
اندفعت نحو المل�ة ولدهشتها الشد�دة وجدت أنـهـا عنـد

�ـاب الب�ت من جد�د.. فكرت قل�ال ثم �دأت تم�� �ظهرها�
نجحت الح�لة �ش�ل �اهر... لقد وجدت نفسها أمام المل�ـة

ا الوصول إل�ه من ق�ل.. وأمام التل الذي حاولت كث��
سألتها المل�ة:

؟ انظري ألع�.. ت�ل�� � - من أين أنت؟ إ� أين تذهب��
� �أصا�عك. �لطف.. وال تعب��

تها (أل�س) �أدب أنها ضلت ط��قها، فقالت المل�ة: أخ��
- ط��قك؟ ال أفهم ما تقصدين.. �ل الطرق هنـا مـل�ـي.. ماذا

أ�� �ك هنا؟
ونظرت إ� ساعتها وقالت:

، وال � - أمامك دق�قة للرد.. افتحـي فمـك قل�ً� عندما تت�لم��
..( �

ت�� استعمال لفظة (موال��
قالت (أل�س):
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.. �
- كنت أر�د أن أرى هذە الحد�قة �ا موال��

� رأ�ت حدائـق تعـد � (حد�قة) أقول لك إن�� - عندما تقول��
هذە �جانبها دغال..

� هذا التل..
- وأردت أن أرت��

� رأ�ـت تـالال �عد هذا � (تل) أقول لك إن�� - عندما تقول��
�جانبها واد�ا..

تجرأت (أل�س) وقالت:
- ل�ن هذا �الم فارغ..

� سمعت �الما � (�الم فارغ) أقـول لـك إن�� - عندما تقول��
فارغا �عد �جوارە هذا ال�الم قاموسا علم�ا.

صعدت (أل�س) مع المل�ة إ� قمة التل، وألقت نظرة فهالهـا
ة �أن هذە رقعة أن ترى أن األرض مقسمة إ� م��عات صغ��

شطرنج..
� حماس:

هتفت ��
- �أن العالم �له مقسم إ� رقعة شطرنج�� ما أجمل هذا�
� كنت قطعة من هذا الشطرنج.. ال يهم إن كنت ب�دقـا ال ليت��

� �الطبع أفضل أن أ�ون مل�ة.. ق�مة له، ل���
قالت لها المل�ة:

� ب�دق المل�ة الب�ضاء �ما أن (ل��)
� وسعك أن تكو��

�� -
، ل�ن �

� من الصف الثا�� أصغر من أن تلعب هذا الدور.. س��دئ��
� مل�ة.. إذا وصلت الصف الثامن ستكون��
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ال تعرف (أل�س) ك�ف أخذت المل�ة ب�دها، وال ك�ف راحتـا
تركضان نحو الرقعة.. فقط �انت ت�نفس �صع��ة. الغ��ب أنه
مع �ل هذا الركض لم ي��دل أي من معالم الم�ان، وخطر

ألل�ـس أن األشجار تركض معهما.
� النها�ة وجدت (أل�س) نفسها جالسة ع� األرض متقطعة

��
� تجلس تحتها �� ذا األنفاس.. ما أثار دهشـتها أن الشجرة ال��

� �انت هنالك عندمـا �ـدأت الركـض.. قـالت للمل�ة: الشجرة ال��
� إ� م�ان ما إذا ج��ت ��عة� � أن تذه�� � �لدي تتوقع��

�� -
قالت المل�ة

- ألن�م تجرون ب�طء.. هنا تج��ن �أق� �عة �� ت���
� ال�عة.

ح�ث أنت� �� تتحر�� �جب أن تضاع��
ثم �دأت تق�س األرض وت��ت مشا�ك تحدد بها األما�ن،

وقـالت ألل�س:
� إ� الم��ــع .. ثم تصل�� � � م��ع�� - أول حركة لك تتحرك��
الرابع.. هذا الم��ــع �خـص (ت��ـدل دي) و (ت��ـدل دام).. الم��ــع
� دامتـى).. (الم��ــع السابع الخامس مـاء.. السادس �خـص (هـام��

غا�ة ل�ن أحد الفرسان س�قودك.. الم��ـع الثامن مع�� أن نص��
.. � مل�ت��

فما إن قالت هذە ال�لمات ح�� وجدت (أل�س) أنها اختفت
� الماء..

� الهواء أم سـ�حت ��
من الم�ان.. ال تعرف هل طارت ��

فقط عرفت أنها ب�دق وعليها الت�ف ع� هذا األساس..
☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث
ت��دل دام وت��دل دي

�انت قد �لغت الغا�ة الظل�لة فقالت لنفسها: ع� األقل
�عد �ل هذا الجري، من الم��ــــح أن أدخل الـ... ماذا؟

لدهشتها لم �ستطع أن تجد ال�لمة..
- أن أدخل تحت الـ.. تحت الـ..

وقفت صامتة للحظات تفكر، وقالت لنفسها:
- حرف (ل).. أنا متأ�دة من أن اسمها ي�دأ �حرف (ل)�

� � صغ�� ونظر إ� أل�س �عي��ه اللط�فت�� هنا جاء ظ��
� ولم ي�د عل�ه أد�� رعب.. دنـا منـهـا فمدت �دها الواسعت��

لتلمسه ل�نـه تراجع و�ن ظل ينظر إليها.
سألها �صوت رقيق:

- ما اسمك؟
� أعرف� سألته �دورها: - ليت��

- هل تعرف أنت اسمك؟
ك ف�ما �عد.. - سأفكر وأخ��

مشت معه و�� تلف ذراعهـا حـول رقبته، ح�� خرجا من
الغا�ة و�لغا رقعة خال�ـة مـن األشجار، هنا وجدته �صيح وقد

� الهواء:
وثب ��

� وأنت طفلة آدم�ة� � صغ�� - أنا ظ��
قالها ثم أطلق س�قانه لل��ــــح مبتعدا.
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� تأثر ألنها فقدته بهذە ال�عة، ل�نها
�انت تنظر إل�ه ��

قالت لنفسها:
- ع� األقل أعرف اس�� اآلن.. (أل�س)� لن أ�ساە. واآلن..

أي ط��ق أتبع؟
ان إ� ذات � �ش�� ا ألن هناك إشارت�� لم �كن األمر عس��
الط��ـق ع�� الغا�ة.. وقد قررت أن تختار عندما يتف�ع الط��ق..
ل�ن هذا لم �حدث.. ألنـه فـي كـل نقطـة يتف�ع فيها الط��ـق
� ذاتهمـا وقـد كـتـب علـى ان إ� االتجاه�� كـانت اإلشارتان �ش��

ل ت��دل دى).. � ل ت��دل دام) واألخرى (إ� م�� � واحـدة (إ� م��
قالت (أل�س) لنفسها:

� لن أط�ـل � الب�ت ذاته.. ل���
- ي�دو �� أنهما �ق�مـان ��

المكوث.. سأسألهما فقط عن ط��ق الوصول إ� الم��ــع الثامن
ق�ل أن �حل الظالم.

� النها�ـة قـا�لت رجل�ـن
هكذا مشت و�� ت�لم نفسها.. ��

.. وجدت نفسها مرغمة ع� أن تنظر إليهما ممعنـة.. فلم � �دين��
� أنهما (ت��دل دام وت��دل دى)..

�عد لديها شك ��
☆ ☆ ☆

�انا �قفان تحت شجرة وذراع �ل منهما حول عنق اآلخر
وقد عرفت ع� الفور �ليهما، ألن األول �ان �حمل �لمة (دام)
مزخرفة ع� �اقته، واآلخر �ان �حمل (دى)... وقدرت أن �ليهما

�حمل �لمة (ت��دل) ع� خلف�ة ال�اقة.
� هنا � ح�� إنها لم تعد تعرف إن �انـا حي�� �انا �قفان صامت��

سمعت من �حمل اسم (دام) �قول:
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.. ال أحـد - لو كنت تحس�ي�نا من الشمع، فعل�ك أن تدف��
ينظر إ� تماث�ل الشمع من دون أن �دفع..

وقال اآلخر:
... � فعل�ك أن تت�ل�� - �العكس.. لو كنت تحس�ي�نا حي��

� ح�ج:
قالت ��

- أنا آسفة..
� ذهنها:

دد �� ل�ن �لمات أغن�ة سمعتها قد�ما راحت ت��
ت��دل دام وت��دل دي..

� ع� خناقة شد�دة.. ناو���
ت��دل دي بوظ لصاح�ه..

لعبته الجد�دة
هنا غراب كب�� ومخ�ف..

اسود زي الزفت تمام...
حط عليهم. خافوا وج��وا..

والعركة �سيوها �مان..
ثم سألتهما:

- كنت أسأل عن أفضل ط��قة للخروج من الدغل. إن الل�ل
ب.. �ق��

.. �أنهما تلم�ذا مدرسة �دينان.. ثـم قـال � ل�نهما ظال صامت��
ت��دل دام:
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: ك�ف الحال؟ ثم - عندما تزور�ن أحدا فعل�ك أوال أن تقو��
تصاف�� صاحب الب�ت.

واحتضن األخوان �عضهما ومد �ل منهما �دە الُحّرة
ل�صافحها لم تدر (أل�س) �أ�ة �د ت�دأ، فمدت �لتا �ديها
�
� الرقص ��

� اللحظة التال�ة �دأ الجميع ��
تصافحهما معا.. ��

: دائرة.. ووجدت نفسها تغ�� أغن�ة لم تكن تعرفها من ق�ل، ��
أنا أرقص حول شجرة التوت..

، ولـم �قـدرا ع� االستمرار فتوقفا � ل�ن األخ��ن �انا �دين��
فجأة �ما �دءا فجأة.. وسألها ت��دل دى الهثا:

� الشعر؟ - هل تحب��
� �ط��قة الخروج من

ا�� - �عض الشعر. ل�ن.. أرجو�ما أن تخ��
الدغل..

استدار ألخ�ه وسأله:
- هل أ�رر لها؟؟ قص�دة (�لب ال�حر والنجار) �� األطول..

� حرارة و�دأ ي�شد:
واحتضن أخاە ��

- �انت الشمس ساطعة و...
قاطعته (أل�س) صائحة:

� �الط��ق أوً�؟
�� - لو �انت ط��لة، فهل تمانع أن تخ��

اب�سم برقة وقال:
ق �أق� قوتها.. - �انت الشمس ساطعة.. ���

تغمر الم�ج �الضوء الجم�ل..
� منتصف الل�ل..

و�ان هذا غ���ا.. ألننا كنا ��
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�ان القمر عا�سا ألن الشمس ال م�ان لها هنا..
� أنا.. � لتضا�ق��

قلة ذوق من الشمس.. أن تأ��
ال�حر �ان مبتال والرمال جافة �الرمال..

� السماء..
� السماء.. ألنه ال سحب ��

ال سحا�ة ��
� السماء..

� السماء. ألنه ال طيور تط�� ��
ال طيور تط�� ��

� تالوة القص�دة الط��لة جدا عندما سمعت (أل�س)
استمر ��

من الدغل المجاور صوتا كـالهدير.. �أنـه محـرك �خاري.. أصابها
الذعر ألنها اعتقدت أن هذا أسد يزأر.. وسألت:

- هل هذا أسد؟
قال (ت��دل دي):

�ه.. � نومه.. تعا� ل��
- �ل هو ملك األحمر �غط ��

وأخذها �ل واحد منهما من �دە نحو الدغل.. وقال (ت��دل
دام):

- أل�س منظرە جم�ً�؟
�ان �ضع طرطور نوم أحمر ط��ً� و�ان يرقد �كومة و�غط

�صوت عال.. قالت (أل�س):
د من النوم فوق العشب المبتل قال - سوف �ص��ه ال��

ت��دل دي:
� ما �حلم �ه؟ - إنه �حلم.. وهل تعرف��

. مستح�ل أن أخمن..
� ما �حدث لو كف عن الحلم؟ - �حلم �ك� وهل تعرف��
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- ال أدرى..
� حلمه� لو اس��قظ الختف�ت

ء �� �
� أنت مجرد �� �

- لن تكو��
أنت �أنك شمعة�

- وماذا عن�ما أنتما؟
ء��� �

- نفس ال��
صاحت (أل�س):

� حق�ق�ة ولست حلما� - ل���
- لن تجع�� من نفسك حق�قة �ال�اخ..

قالت والدم�ع ت�لل عي�يها:
- لو لم أ�ن حق�ق�ة لما �ان بوس�� ال�اخ وال��اء..

� هذە الدم�ع حق�ق�ة.. - آمل أنك ال تحسب��
هنا توقف عن ال�الم، إذ رأى جوار شجرة ش�ئا أب�ض
�
ا.. دقق النظر فإذا �� (شخش�خة) أطفال.. هنا �دأ �� صغ��

ب األرض �قدمه: ال�اخ وراح ���
- كنت أعرف هذا�� لقد تحطمت�

ونظر الئما إلـى أخ�ه، وجلس ع� األرض �ا��ا، وتوارى
تحت مظلته..

جلست (أل�س) جوارە ووضعت �دها ع� ذراعه وقالت:
- ال �جب أن ت��� هكذا من أجل شخش�خة قد�مة.

صاح ت��دل دام:
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� - ل�نها ل�ست قد�مة.. ابتعتها أمس.. �ا شخش�خ��
الجد�دة الجم�لة.

� محاولة �� المظلـة وهـو
� هذا الوقت �ان أخوە منهم�ا ��

��
� النها�ة

ا، و�� داخلها.. �ان هذا ش�ه مستح�ل واستغرق وقتا كب��
تمكن من أن �ط��ــهـا �ح�ث لم يبق إال رأسه، ح�� خطر ألل�س

أنه �ش�ه السمكة.
قال أخوە:

- أعتقد أنك موافق ع� العراك؟
- �التأ��د..

� �قطع� ال عالقة ب�نها من وعاد األخوان من الغا�ة متأهب��
مفارش المناضد والسجاج�د وأغط�ة األط�اق.. وراحت (أل�س)
� من � ارتداء هذە األش�اء ح�� صارا أقرب إ� حزمت��

تعاونهما ��
الث�اب القد�مة..

� �انت أقرب إ� سلطان�ة راح ت��دل دي ي��ط خـوذتـه ـ ال��
حساء:

� القتال هو أن �ط��
ء �مكن أن �حدث للمرء �� �

- أخطر ��
� اليوم أشعر �صداع.. � العادة شجاع جدا ل���

رأسه.. أنا ��
قال أخوە:

- وأنا عندي ألم أسنان.. أنا أسوأ منك قالت (أل�س) وقد
وجدتها فرصة مناس�ة للسالم:

- إذن نؤجل القتال ليوم آخر.
- ال�د من العراك.. �مكن أن نتعارك ح�� السادسة مساء ثم

ن�ناول العشاء.. إن الظالم قد حل..
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� الواقع ح�� إن (أل�س) حس�ت
�ان الظالم يزحف ��عة ��

هناك عاصفة رعد�ة قادمة.. وقالت:
� � - الظالم آت وأشعر أن له جناح��

- إنه الغراب�
كذا صاح األخوان وسارعا �الفرار مذعور�ن..

� األشجار، وقدرت أن � الدغل ب��
هرعت (أل�س) تتوارى ��

حجم الغراب ال�ب�� س�منعه من الوصول إليها..
☆ ☆ ☆
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الفصل الرابع
� � دام�� هام��

� الدغل الذي توارت ف�ـه، فراحـت
وجدت (أل�ـس) شـاً� ��

تنظر حولها �حثا عن صاح�ه.
هنا رأت مل�ة األب�ض تندفع نحوها وقد فتحت ذراعيها.

وقد �دت عليها اللهفة.. فقالت:
� الط��ق.. لقد وجدته لك..

� كنت �� - أنا م�ورة ألن��
� رعب ولم تعلق.. فقط راحت تردد

نظرت إليها المل�ة ��
�
� وز�د).. سألتها (أل�س) �� لنفسها �ال انقطاع ع�ارة �ش�ه (خ��

تهذ�ب:
- هل أنا أخاطب مل�ة األب�ض؟

. � � ال أر�د أن تخطبي�� - نعم.. ل���
لم تجد (أل�س) جدوى من الجدل وتصحيح ال�الم.. فسألت

المل�ة:
- هل أضع لك الشال؟ إن شعرك �حاجة إ� التمش�ط..
� خصالتـك.. أعتقد أنه ر�ما

�ع المشط الذي تك� �� سوف أن��
�ان من األفضل لو ظفرت بوص�فة ُتع�� ب��ا�ك..

� أن آخذك لهذا الغرض.. أجرك ب�سـان كـل
- سوف ����

.. � أسب�ع ومر�� �ل يوم��
.. ع� األقل ل�س اليوم.. - شكرا.. أنا ال أحب المر��

- ل�ست لك مر�� اليوم.. القانون �ق�� �أن ت�ف لك
المر�� أمس وغدا.. ال مر�� اليوم..
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� اليوم.. - ل�ن ال�د من لحظة تكون فيها المر��
).. و (ال�ـوم) � � (�ل يوم�� - ال.. ال.. القانون �قول إن المر��

..( � ل�س (�ل يوم��
- فعً� ال أفهم..

�
- هذا �س�ب اضطرارك للح�اة �العكس.. هذا �س�ب دوارا ��

ء �عمل �العكس.. لهذا م��ـة �
ال�دا�ة.. هنا سوف تجدين �ل ��

� � � االتجاه��
مهمة �� أن ذا�رتك تعمل ��

� اتجاە واحـد.. لـم أجـرب قط أن أتذكر ش�ئا
� تعمل ��

- ذا�ر��
لم �حدث �عد�

� ترغمك ع� تذكر األش�اء �عد - إنها لذا�رة �ا�سة تلك ال��
� السجن اآلن.. حكـم السـجن

وقوعها، مثً� رسول الملك ��
س�صدر األر�عاء القادم.. وط�عا ج��مته �� آخـر شـيء.. سوف

تحدث ف�ما �عد�
- وماذا لو لم يرتكب ج��مة؟

- س�كون هذا رائعا.. أال ت��ن هذا؟
- وماذا عن العقاب؟

� � �ل األحـوال؟ س�كون األجمـل أن تعاق��
� أنت �� أال تعاقب��

� عوق�ت من أجلها. � األش�اء ال�� ل�نك ال ترتكب��
وأخرجت قطعة من ال�الس�� الالصق وراحت تلفـه حـول
ف من إص�عها فتعا� � إص�عها و�� ت�خ �ا��ة.. �ان الدم ي��

�اخها �أنه بوق �خاري.. فسألتها (أل�س) و�� �سد أذنيها:
- هل جرحت إص�عك؟
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- لم أجرحه �عد.. ل�ن هذا سوف �حدث.. عندمـا أث�ـت
وش).. � سوف ينفتح (ال��

الشال ع� كت��
وش فجرحـت إص�عها. التفتت إ� و�الفعل قامت ب�ث��ت ال��

� انتصار:
(أل�س) وقالت ��
- هل رأ�ت؟

� اآلن؟ - ولماذا ال ت�خ��
� �خت من ق�ل، فما جدوى التكرار؟ - ألن��

هنا �ان الضوء قد عاد.. ي�دو أن الغراب قد رحل.. و�ت
(أل�س) لهذا..

سألت المل�ة:
- هل �دك أفضل؟

.. إر إرررررر إررررر .. �كث�ي�يي�� - نعم.. أفضل �كث��
� دهشة فوجدت أنها ملفوفة

نظرت (أل�ـس) إ� المل�ة ��
�الصوف.. لم تفهم ما �حدث.. هل هذە فعال فعال نعجة؟ هل
� متجر قد�ـم وأمامها ع� الجهة األخرى من

صارت تقف ��
� ح�ا�ة و�سألها:

ال�اون�� نعجة؟ نعجة تغزل ب�بر��
اءە؟ - ماذا ت��دين ��

قالت (أل�س):
- ال أعرف.. لو سمحت �� �أن أنظر حو�� أوال..

الحظت ظاهرة عجي�ة �� أنها �لما نظرت إ� رف وركزت
عل�ه صار خال�ا، ب�نما تزدحم الرفوف األخرى�
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ء ضخم أحمر ي�دو أقرب إ� دم�ـة، ل�نها لم �
�ان هناك ��

�ستطع معرفة كنهـه ألنـه كـان دومـا فـوق أو تحـت الـرف الـذي
ت��ت عي�يها عل�ه..
سألتها (أل�س):

اء ب�ضة.. �م ثمنها عند�م؟ - أر�د ��
.. � - خمس ب�سات لواحدة.. ب�سان الث�ت��
� أرخص من واحدة؟ � أن اث�ت�� - هل تعن��

قالت النعجة:
- فقط عل�ك أن تأ�ليهما معا

قالت (أل�س) و�� تخ�ج المال من حقي�تها:
- إذن س�خذ واحدة فقط

� صندوق، ثم قالت ألل�س:
أخذت النعجة المال ووضعته ��

- أنا ال أع�� ال�ضـاعـة ل��ائن، �ل عليهم أن �أخذوها
�أنفسهم.. �مكنك أن تأخذي الب�ضة من هناك..

�انت هنـاك ب�ضـة علـى رف.. اتجهـت لـهـا (أل�ـس) وهـى
ت�ساءل عن س�ب هذا الت�ف الغ��ب.. �دا لها أن الب�ضة

ت�تعد وت�تعد �لما دنت منها
�ان المتجر مظلما وأثار دهشتها أن هناك مقعدا ذا جذور

� األرض، وأن هناك جدوً�..
��

�ة.. .. وصارت أ��� ��� ازدادت الب�ضة حجما أ��� فأ���
� � وفما.. �ان هذا هو (هام�� دققت أ��� فوجدت أن لها عين��

).. الرجل الب�ضة.. �ان �جلس وقد وضع ساقا ع� ساق � دام��
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فـوق جـدار عال ضيق �ح�ث إنها لم تفهم ك�ف ي��� متوازنا..
� أ�ة لحظة، وقالت لنفسها:

رفعت �ديها متوقعة أن �سقط ��
- إنه �ش�ه الب�ضة فعال..

قال �صوت خشن:
- إنه لمما �ستفز المرء أن يناد�ه أحدهم ب��ضة�

- لم أقل إال إنك �ش�ه الب�ضة �ا س�دي.. و�عض الب�ض رائع
الجمال..

- و�عض الناس عد�مو الشعور.
لم �شعر للحظة أن هذە محادثة فهو لم يوجه لها ال�الم

قط.
وقفت، وقالت لنفسها:

� دامت�� جلس ع� الجدار.. - هام��
� سقط سقطة عظ�مة.. � دام�� هام��
�ل رجال الملك و�ل خيول الملك..

لن �ستط�عوا أن �ع�دوە ح�ث �ان..
� �اسمك ��� � عن الوقوف وال�الم مع نفسك.. �ل أخ��

- ك��
ومهنتك.

اس�� (أل�س)...
قاطعها:

.. � .. ما معناە؟ اس�� أنا �دل ع� شخصي�� � - اسم غ��
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- أال ترى أنه من األفضل أن تجلس ع� األرض؟ هذا الجـدار
ضيق جدا..

�
.. وعد�� �

- لو سقطت ـ وهذا غ�� وارد ـ فإن الملك وعد��
�أن؟ �أن..

- �أن يرسل لك رجاله وخيوله ل�ع�دوك؟
� جاسوسة؟

� هذا ما لم تكو��
- ك�ف لك أن تعر��

� ال�تب..
- أنا آسفة.. ل�نه ��

- نعم.. نعم.. كتب التار�ــــخ تح� أش�اء كهذە.. ال�د أن هذا
� رجـال قـا�ل الملوك ا).. أنت تقا�ل�� ما تطلقون عل�ه (تار�ــــخ إنجل��

و�رغم هذا هو متواضع..
وضحك ضحكة واسعة ح�� إنها قالت لنفسها:

- لو ا�سعت ضحكته أ��� اللتقـى جان�ـا فـمـه خلف رأسه�
مع�� هذا أن �ط�� رأسه�

:( � � دام�� قال لها (هام��
- ل�ن هذە المحادثة ��عة جـدا.. دعينا نختار موضوعا

آخر.. �م عمرك؟
- س�عة أعوام وستة أشهر..

�
� عن النمو ��

- سن غ�� م��حة.. �ان �جب أن تتوق��
السا�عة.. ل�ن فات أوان ذلك..

- الواحد ال �قدر ع� الس�طرة ع� نموە..
� �قدران.. - الواحد ال �قدر، ل�ن االثن��

قررت أن تغ�� الموض�ع فقالت له:
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- ما أجمل الحزام.. أ.. ر�طة العنق.. الحزام... أ.. الذي
ترتد�ه..

ء �ح�ط ب�طنه أم �
فك�ف لها أن تعرف إن �ان هذا ال��

� غ�ظ:
عنقه؟ قال لها ��

� الحزام ور�طة العنق.. � الفارق ب��
- من المستفز أال تعر��

� يوم (ال ع�د م�الدي
إنها ر�طة عنق أهداها �� الملك ��

..(Unbirthday
- ال أفهم.. ماذا تع�� �ـ (ال ع�د م�الدي)؟

� تقدمينها لشخص فـي �ـوم ل�س ع�د م�الدە - الهد�ة ال��
� فيها هدا�ا.. ب�نما � السنة تتلق��

ط�عا.. هذا �منحك 364 يوما ��
� العام يوم ع�د م�الدك..

� إال هد�ة واحدة �� أنت ال تتلق��
ثم نظر لها متأمً�، وقال:

- المش�لة �� أن وجهك مثل وجوە الناس جم�عا.. عينـان
� الوسط.. فم تحته.. لو �انت لك عينـان علـى نفـس

أنف ��
نـاح�ـة األنف.. أو �ان فمك أع� وجهك ل��ما جعلك هذا

أفضل.
- لن ي�دو هذا جم�ال.
أغمض عي��ه، وقال:

. � - انتظري ح�� تجر��
� النها�ة

وقفت ت�تظر أن يواصل ال�الم ل�نه لم �فعل.. ��
قالت له:

- وداعا
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ثم ابتعدت
وقالت لنفسها:

� الذين.. � �ل المزعج�� - من ب��
ت له � ل�نها لم ت�مل الع�ارة ألن صوت تهشم عـال دوى فاه��

الغا�ة �لها..
☆ ☆ ☆
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الفصل الخامس
األسد ووح�د القرن

� النها�ة امتألت الغا�ة
ظهر جنود يركضون مث�� وثالثا.. و��

بهم.
� ح�اتها جنودا �مشون بهذا

قالت لنفسها إنها لم تر ��
ون.. ثـم جـاءت الخيول.. االرت�اك �انوا �دوسون �عضهم و�تع��
لهـا أر�ــع أرجل لهذا استطاعت التوازن �ش�ل أفضل، ل�نها برغم

هذا �انت تتع�� و�سقط.
�انت فو�� عارمة ح�� أنهـا شـعرت ��ور لخروجها إ�
�
العراء، ح�ث وجدت ملك األب�ض جالسا ع� األرض منهم�ا ��

� مفكرته.
ء �� �

كتا�ة ��
� �ور إذ رآها:

صاح ��
- لقد أرسلتهم جم�عا.. 4207 جنود� لم أرسل �ل الخيول

� اللع�ة.. هل ت��ن أحدا عن �عد؟
� منها مطل��ان �� ألن اثن��

- أرى.. ال أحد�
� حسد:

قال ��
� �سمح �� �أن أرى - تمن�ت لو �انت عندي حدة ال�� ال��
) ألنـه � (ال أحد) بهذا الوضـ�ح.. أحـب حب��ـي �حـرف (الس��
� ألنـه (سمج).. أطعمـه (سع�د).. أ�رهـه �ـحـرف الس��

(ساندو�شات).. اسمه (س�جا).. �ع�ش ع� (سفح)..
هنا وصل أحد رسل الملك وهو متقطع األنفاس عاجز عن

ال�الم.. فقط راح وجهه يتقلص �خطورة..
سأله الملك:
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� الط��ق إ� هنا؟
- هل رأ�ت أحدا ��

- ال أحد..
- أنت محق.. هذە اآل�سة رأته كذلـك.. ومن الواضح أن (ال
ددت أنفاسك هال قلت أحد) �م�� أ�طأ منـك.. واآلن وقد اس��

� المدينة؟
�� ماذا �حدث ��

وضع الرسول �دە ع� ش�ل بوق وقرب فمـه مـن أذن الملك
وقال:

- سأهمس �ه..
ل�نه �دال من أن يهمس �خ:

- لقد عادا لألمر ثان�ة�� وثب الملك و�خ:
� جسدي �أن زلزاً� م�� - هل �س� هذا همسا؟ لقد اه��

ف�ه� لو كررت هذا الفعل ألمرت �أن �طلوك �ال��د�
هنا تدخلت (أل�س) سائلة:

- من اللذان عادا لألمر ثان�ة؟ قال الملك:
األسد ووح�د القرن ط�عا.. ي�شاجران ع� التاج.. التاج الذي

هو مل�� أنا� تعا�� نر هذا..
راحوا يركضون نحو المدينة، و�� متالحقة األنفاس.. سألت

الملك أثناء الجري:
- هل الرابح �فوز �التاج؟

قال الملك:
.. �

- �الطبع ال �ا ع��ز��
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� النها�ة �لغوا المدينة ح�ث �ان هناك زحام عظ�ـم
��

يتوسطه وح�د القرن واألسد يتصارعان.. �انت هناك سحا�ة
غ�ار كث�فة ح�� إنها لم �ستطع معرفة من هو من.. �ان
الوحشان قد تع�ا فجلسا �لتقطان أنفاسهما.. وطلب الملك من

� وال�عك. تا�عه أن �قدم لهما �عض الخ��
� جي�ه، وحّ�ـا

� النها�ة نهض وح�د القرن مبتعدا و�دە ��
��

الملك.. ثـم مـر �ـأل�س.. هنـا توقف واستدار يرمقهـا وعلـى وجهه
از: � أع�� عالمات االشم��

- من.. من هذا؟
قال الرسول:

� الغا�ة اليوم.
- هذا طفل وجدناە ��

؟ - وحش رائع� وهل هو ��
- �مكنه ال�الم..

- إذن ت�لم أيها الطفل..
قالت (أل�س) و�� ال �ستطيع أن تمنع اب�سامة:

� إن وح�د القرن وحش
- هل تعرف؟ كنت أعتقد ط�لة ح�ا��

رائع �دورە..
.. فلما رأى � جاء األسد �دورە و�ان منه�ا محمر العين��

(أل�س) �دا عل�ه االهتمام، وسأل:
- ما هذا؟

قال وح�د القرن:
.. � - لن تقدر ع� التخم��
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- هل أنت خ�� أم معدن أم حيوان؟
- هو وحش ف��د من نوعه..

� ب�نما جلس الملك � الب�� وجلس الوحشان �لتهمان الخ��
ب�نهما خائفا ال �شعر �الراحة، خاصة وأن عي�يهما لم تفارق

التاج ع� رأسه لحظة.
�انت (أل�س) تحاول جاهدة تقطيع كعكة وضعوها أمامها.
� التأمت األجزاء ثان�ة.. قـال لـهـا وحـ�ـد ف�لما قطعتهـا �السك��

القرن:
� عالم

- ل�ست هذە �� الط��قة المث� لتقطيع كعكة ��
المرآة.. قسميها ع� األط�اق أوال ثم اقطعيها �عد ذلك�

�دا هذا غ���ا ألل�س ل�نها فعلته ع� �ل حال..
هنا دوى صوت الطبول عال�ا �صم اآلذان..

☆ ☆ ☆
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الفصل السادس
ا�� أنـا إنه اخ��

جاء فارس �ل�س األحمر القرمزي ع� ظهر حصان، وهو
�لـ�ح �صولجان عمالق... ما إن دنا منها ح�� توقف الحصان

فجأة وطـار من فوقه.. سقط ع� األرض، و�رغم هذا قال لها:
� �

�� - أنِت أس��
� الواقع �انت خائفة عل�ه أ��� مما �� خائفة منـه، فلما

��
ركب حصانه من جد�د واطمأن ع� ال�ج أوشك أن �كرر:

... - أنِت أس��
لوال أن قاطعه صوت آخر.. فالتفتت أل�س لـتـرى مـن عدوها

الجد�د..
هذە المرة �ان القادم فارسا أب�ض دنا منها وأوقف حصانـه
�مـا فعل األحمر.. هكذا وقف الفارسان ي��ادالن النظرات �ال

�الم..
� �ما تعلم..

�� - إنها أس��
- نعم.. ل��� جئت وأنقذتها�

- إذن علينا أن نتقاتل من أجلها..
قالها الفارس األحمر وأخذ خوذة من ال�ج، لـهـا شـ�ل رأس
الحصان.. و�دأ الفارسان ي��ارزان �عنف ح�� إنها توارت خلـف

شجرة ه��ا من عنف القتال..
�عان ما انت� الفارسان من القتال، فح�ـا الفارس األحمر

خصمه وابتعد �جوادە، ب�نما عاد لها الفارس األب�ض، وقال:
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- �ان ن�ا رائعا، أل�س كذلك؟
قالت له:

ة أحدهم.. أر�د أن أ�ون - ال أدرى.. أنا ال أر�د أن أ�ون أس��
مل�ة..

� �� أن أوصلك .. مهم�� ت الجدول التا�� � م�� ع�� - ستكون��
�سالم إ� نها�ة الغا�ة..

ساعدته ع� ن�ع خوذته العمالقة، والحظت أنه أغرب
� ح�اتها.. �انت له عينان واسعتان وشعر مجعد

فارس رأته ��
.. الحظ نظراتها، عال. ب�نما يتد� ع� صدرە صندوق صغ��

فقال:
ا�� أنا.. أحفظ - أرى أنك معج�ة بهذا الصندوق.. إنه اخ��
ف�ه الث�اب والشطائر.. أحمله مقل��ا ح�� ال تدخله م�اە

األمطار..
- ل�ن من الممكن أن تخ�ج محت��اته كذلك.. أال تالحظ أن

الغطاء مفت�ح؟
�دا عل�ه الضيق، وقال:

- لم ألحظ هذا.. إذن ال�د أن األش�اء سقطت منه، ولم �عد
للصندوق جدوى..

و�اد �ل�� �الصندوق ثم �دا أن فكرة خطرت له فعلقه ع�
غصن شجرة، قال لها:

� لم فعلت هذا؟ خطر �� أن أتخذە عشـا للنحـل - هل تعرف��
�� أظفر �العسل.

- ل�ن لد�ك عش نحل معلقا �ال�ج..
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�
- عش نحل ممتاز.. ل�ن أ�ة نحلة لم تدخلـه قـط.. هنـاك ��

� تخ�ف ان �� ال�� ان كذلك.. ل��مـا كـانت الف�� ال�ج مص�دة ف��
النحل..

ان ع� ظهر الفرس؟ - وهل تتوقع أن تجرى الف��
- هذا لم �حدث ل�ن لـو حـدث فأنا مستعد لـه.. مثً� هذە
الدروع الواق�ـة حـول س�قان الفرس مخصصة �� تحم�ـه مـن
ا�� أنـا.. اآلن ه�ـا بنـا ألن ع� أن هجوم أسماك القرش.. هذا اخ��

أوصلك لنها�ة الدغل..
هكذا مشـت مـع الفـارس الـذي لـم �كـن را��ـا ممتازا.. كـان
�سقط من ع� صهوة الحصان �استمرار.. وغال�ا ما �ان �سقط

ناحيتها؛ لذا قررت أال تم�� �جانب الحصان.
عندما �لغا نها�ة الغا�ة، قال لها:

� لك أغن�ـة اسمها (ع�ـون - ي�دو عل�ك الحزن؛ لذا سأغ��
األسماك)..

لم تكن مهتمة ع� اإلطالق ألنها سمعت ال�ث�� من الشعر
� هذا اليوم، ل�نها تظاهرت �االهتمام:

��
- هل هذا هو اسمها؟

� ضيق:
قال ��

.. هكذا �د� اسم األغن�ـة.. االسم هو � - ال.. أنت ال تفهم��
(الرجل العجوز العجوز)..

- إذن �ان ع� أن أسألك: �م تد� األغن�ة نفسها؟
ء مختلف األغن�ة نفسها تد� (طرق �

- ال.. هذا ��
وأسال�ب)..
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ة: � ح��
سألته ��

- إذن ما �� األغن�ة؟

- نـعـم.. كنـت ع� وشك أن أقـول هـذا.. األغن�ة ��
(الجلوس ع� الجدار)..

ثم أوقف الجواد وجعل المطر ينهمر ع� عنقه، ثم التمـع
وجهه األحمق �ضحكة �لهاء وراح يوقع اللحن ب�ـدە.. مـن ب�ـن
� ب�ت المرا�ـا مـن غرائب، فـإن هـذا كـان أغ��ــها

�ل ما رأته أل�س ��
وهـو عـالق �ذهنها �عد أعوام.. مشهد الفارس وهـو �دندن..

الحصان �حاول التحرر من لجامه.. الشمس الذهب�ة..
«حقولك �ل حاجة أعرفها..

أنا شفت راجل عجوز عجوز..
قاعد ع� بوا�ة..

� �ا عجوز؟ سألته: إنت م��
�انت إجابته غ���ة..

قال: أنا �صطاد فراشات..
نا�مة وسط الغ�طان..

.. �اعمل منها فط��
� السوق �مان..

وأبيع ��
.. �

كدە �ا�سب أ�ل ع���
«.. مع إنه مش كت��
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عندما ف�غ من غناء أغن�تـه ودعهـا ووعدها �أنها ستصبح
مل�ة عما ق��ب.. ابتعد و�� تراق�ه، وسقط عن فرسه عدة

مرات ب�نما �� تل�ح له �المند�ل...
اجتازت الجدول األخ�� فسقطت وسط حوض أزهار

جم�ل..
� ثق�ل ع� رأسها..

ء معد�� �
هنا شعرت ���

- هل �مكن أن �كون قد جاء دون أن أشعر �ه؟ ورفعت �دها
. � تتحسسه فوجدته �ما توقعت.. �ان فوق رأسها تاج ذه��

☆ ☆ ☆
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الفصل السابع
المل�ة أل�س

قالت أل�س:
- هذا عظ�ـم� لم أتوقع أن أص�� مل�ة بهذە السهولة..

ك �ما �عن�ه هذا. . سأخ�� �
موال��

ونهضت من ح�ث رقدت فوق العشب لتم�� بوقار محاذرة
أن �سقط التـاج مـن فـوق رأسـها.. لـم �شـعر �دهشة لرؤ�ـة مل�ـة

األحمر ومل�ة األب�ض جوارها...
سألت مل�ة األب�ض:
- من فضلك.. هل..

� حزم:
قالت المل�ة ��

- ال تت�ل�� إال إذا وجه لك أحد ال�الم�
�انت أل�س مولعة �الجدل؛ لذا قالت:

- ل�ن لو أطاع الناس هذە القاعدة، وظـل كـل واحـد ي�تظر
أن ي�دأ اآلخر ال�الم، فلن �قول أحد ش�ئا.

� مل�ـة مـا لـم
- سخ�ف� ع� �ل حال تذكري أنك لن تكو��

تمري �االخت�ار األخ�� الذي أرى أنه من األفضل أن ن�دأە حاال..
ثم قالت مل�ة األحمر لمل�ة األب�ض:

- أنت مدعوة ع� حفل العشاء الذي تق�مه أل�س الل�لة..
قالت أل�س:

ّ أن أق�م حفل عشاء.. ل�ـن مـا دام األمـر - لم أدر أن ع��
ّ أن أدعو الضيوف.. كذلك فع��
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�
� آداب

ة �� � دروسا كث��
- نعم.. ل�ن أخ�� أنك لم تتل��

الل�اقة
� الدروس. الدروس تعلمنا الجمع

م ��
�
- الل�اقة ال ُتعل

والط�ح..
- إذن ما مجم�ع واحد وواحد وواحد وواحد وواحد وواحـد

وواحد؟
- ال أعرف.. لقد فقدت قدرة العد..

قالت مل�ة األحمر:
� ما - �� ال تج�د الجمع.. ل�� القسمة.. اقس�� رغ�فا �سك��

الناتج؟
- أعتقد..

� �ال��د.. تعا� نجرب الط�ح.. خذي عظمـة من - الن��جة خ��
؟ ال�لب.. فماذا ي���

فكرت أل�س، ثم قالت:
- لن ت��� العظمة علـى مـا أعتقـد.. ال�لـب لـن ي��� ألنـه

.. وأنا لن أ��� كذلك. � � ل�عض��
س�جري ورا��

.. ء؟ خطأ �العادة.. أعصاب ال�لب س���� �
- إذن لن ي��� ��
- ال أفهم ك�ف.

� انتصار:
قالت المل�ة ��

- سوف �فقد ال�لب أعصا�ه.. ثم �طاردك.. لهذا س����
أعصا�ه ح�ث فقدها..

سألتها مل�ة األحمر:
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؟ � - ل�كن.. لنجرب أسئلة أخرى.. ك�ف �صنع الخ��
- نأخذ �عض الدقيق و...

� الدقيق؟ - من أين تجمع��
.. �

� القمح المزروع �� - الدقيق ال �جمـع.. إنه ع�ارة عن طح��
- �م فدانا من القمح؟ ال�د من الدقة.. تعا� نـهـوى ع�

.. وجهها �المراوح.. ال�د أن رأسها سخن �عد �ل هذا التفك��
وراحت المل�تـان ته��ـان �ـالمراوح ع� وجهها ح�� تمنـت لو

� �ل اتجاە..
توقفتا.. �ان شعرها �ط�� ��

� لهما �عد قل�ل أصابهما النعاس فطلبتا من أل�س أن تغ��
� شعرهما.. و�عان ما انزلقت األو� ع� كتـف

أغن�ة وتع�ث ��
� حجرها..

أل�س لتنام ب�نما تكومت األخرى ��
قالت أل�س لنفسها:

� التار�ــــخ أن هناك من راح �ع��
- ال أعتقد أنه حـدث ��

� التار�ــــخ أن
� الوقت ذاته�� لم �حدث ��

�� � � نائمت�� �مل�ت��
� الوقت ذاته..

وجـدت مل�تان ��
راح الغط�ط يتعا� و�تعا� ح�� أنها �دأت �شعر أنـه لحـن،

وأن له �لمات..
� متا�عة الصوت، ح�� أنها لم تدر ك�ـف وال

�انت غارقة ��
م�� وجدت أنها تقف أمام �اب كب�� كتب عل�ه (المل�ة أل�س)..
� كتب عل�ه (جرس الزوار) وجرس �ان هناك جرس ع� ال�م��
ع� ال�سار كتب عل�ه (جرس الخدم).. لم تدر أي جرس تدق

ألنهـا ل�ست ض�فة وال �� من الخدم..
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� هذە اللحظة انفتح ال�اب وظهر مخلوق له منقار ط��ل،
��

وقال:
- ال دخول ح�� األسب�ع �عد القادم.. ثم أغلق ال�اب �عنف

� وجهها..
��

دقت ال�اب �عنف أ��� فانفتح، وسمعت من الداخـل صـوت
تهل�ل وغناء:

- املئوا األقداح �أ�ع ما �مكن..
� القهوة..

ان �� � الشاي والف��
ضعوا القطط ��

� � � ثالث��
وحيوا المل�ة أل�س ثالث مرات ��
وتصاعد التهل�ل، فقالت لنفسها:

� مرة.. ترى هل هناك من � �سع�� � ثالثة.. �ع��
- ثالثون ��

�عد؟
ساد الصمت من جد�د، وتصاعد صوت �قول:

.. - املئوا األقداح �صمغ العسل أو الح��
ا�ه.. ء آخر سائغ �� �

أو أي ��
امزجوا الرمل والتفاح والصوف..

� � � ثالث��
وحيوا المل�ة أل�س ثالث مرات ��

من جد�د تصاعد التهل�ل و�� تجتاز القاعة ح�ث المائدة
� من الضيوف.. عينات � تراص حولها نحو خمس�� الط��لة ال��
ت ألنهم جاءوا من تلقاء أنفسهم فلم غ���ة جدا ح�� إنها ُ�ّ

تكن ل�ستطيع دعوة هذا الخل�ط العج�ب.
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� صدر القاعة �انت ثالثة مقاعد وقد احتلت مل�تـا األب�ض
��

� منها.. هكذا احتلت �� المقعد األوسط شاعرة واألحمر اثن��
�عدم الراحة..

قالت مل�ة األحمر و�� �ش�� إ� ط�ـق حساء أمـام (أل�ـس)
ف�ه رك�ة:

- هذا هو المفصـل.. أقـدم لـك المفصـل �ـا أل�س.. أيها
المفصل.. هذە �� أل�س..

� ط�قها فلم تعرف ما تفعل.. رأتـه
وجدت أل�س المفصل ��

� لها محي�ا فانحنت له ولم تدر أتخـاف أم تضحك.. سألت ينح��
: � أل�س المل�ة و�� تمسك �الشوكة والسك��

�حة منه؟ - هل ت��دين ��
قالت المل�ة:

� من تعرفت عل�ه.. - ل�س من التهذ�ب أن تقط�� �السك��
ارفعوا المفصل�

هكذا رفعت الطاه�ة الطبق وجاءت ببودنج برقوق..
قالت أل�س:

ء يؤكـل �
� للبودنج من فضلك و�ال فلن أظفر ��� - ال تقدمي��

ع� العشاء..
�حة منه، فقال البودنج: وقطعت ��

�حة � قطعت �� � لو أن�� - �ا للفظاظة� ال أعرف ما ستفعل��
منك�

هكذا وضعت أدوات الطعام ولم تج� ع� الم��د..
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هنا و�ما قالت (أل�س) ف�ما �عد �دأت أش�اء عجي�ة تحدث
� الوقت ذاته..

��
استطالت الشم�ع الموضوعة ع� المائدة إ� أن �لغت
السقف �أنها غا�ة فوقها ألعاب نار�ة.. الزجاجات أخذت �ل
� �أنهما قدمان، و�دت � �أنهما جناحان، وشوكت�� واحدة ط�ق��

�ل واحدة �الطائر..
سمعت ضحكة �جوارها فاستدارت.. �دً� من المل�ـة
وجـدت المفصل الذي �انت ستأ�له.. وسمعت صوتا من
ى المل�ة تضحك، ق�ل أن تغطس سلطان�ة الحساء فنظرت ل��

� الحساء..
��

صاحت أل�س:
- لم أعد أتحمل هذا..

شف المائدة مرة واحدة، و�عان ما تكومت وشدت ��
األط�ـاق وال�ئـوس وأدوات الطعـام فـي كـومـة واحـدة علـى
األرض.. واستدارت إ� مل�ة األحمر لتلومها �اعت�ارها المسئولة

، ل�نها لم تكن هناك. عن �ل هذە الفو��
ة تجرى هنا وهناك �انت قد ان�مشت إلـى حـجـم دم�ـة صغ��

فوق المائدة مطاردة شالها.
� غل

ة ما رأت من غرائب. أمسكت �الدم�ة �� لم تندهش ل���
ب�نمـا �� موشكة ع� الوثب فوق زجاجة ع� المائدة، وراحت

تقول لها:
ي قطة� سوف أهزك إ� أن - سوف أهزك إ� أن تص��

ي قطة� تص��



7530

☆ ☆ ☆
 

 



7531

الفصل الثامن
الهـز

إذ قالت هذا أمسكت بها وراحت تهزها أماما وخلفا ��ل
قوتها لم تقاوم المل�ة ع� اإلطالق.. فقط ضمر وجهها..

تا.. ا�سعت عيناها واخ��
و�دا أنها تصغر وتصغر..

�سمن و�ستدير..
ثم...

☆ ☆ ☆
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الفصل التاسع
الصحوة

� النها�ة قط�طة فعً�..
فإذا بها ��

☆ ☆ ☆
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الفصل العا��
مـن حـلـم بهـذا

قالت أل�س:
- جاللتك �جب أال تقري �صوت عال كهذا..

ام ل�ن ب�عض الحزم. ثم أضافت: �انت ت�لم المل�ة �اح��
� �ا له مـن حـلم جم�ـل� كنِت م�� ف�ـه �ا � - لقد أ�قظت��

قط�طة..
من العادات غ�� المرض�ة لدى القطط أنـك مـهـمـا قلـت لـهـن

�صدرن ق��را..
- لو كن �صدرن ق��را �مع�� (نعم) و (م�او) �مع�� (ال) ل�ان
بوسعنا إجراء حوار.. ل�ن ك�ف تتحاور مع شخص ال �ستعمل

إال �لمة واحدة؟
� قطع الشطرنج حتـى زحفت أل�س ع� ركب�يهـا تف�ش ب��
وجدت مل�ة األحمر، فوضعتها أمام القط�طة، وقالت للقط�طة:

� أنك كنت هذە المل�ة�
�� - اع��

ل�ن القطة - �ما حكت أل�س ألختهـا ف�ما �عد - تحاشت
� النظر �أنها خج�� من

النظر للمل�ة.. �دت غ�� راغ�ة ��
نفسها..

� �انت (دينا) منهمكة نظرت أل�س إ� القط�طة الب�ضاء ال��
� تنظ�فها وقدرت أنها �انت المل�ة الب�ضاء.. لهذا �انت غ��

��
� الحلم؟

� الحلم. ول�ن من �انت دينا ��
مهندمة ��
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� الحلم �ا دينا؟ أعتقد هذا ل�ن
�� ( � � دام�� - هل كنت (هام��

� لست متأ�دة.. ال تقول�ه لصد�قاتك �عد ألن��
ثم تذكرت الحلم، فقالت للقط�طة:

� سمعت �م�ة هائلة من � هذا الحلم هو أن��
- أجمل ما �ان ��

األشعار �لها تحتـوى السمك.. هناك قص�دة (�لب ال�حر
� اإلفطار، ولسوف والنجار).. سوف أحكيها لك وأنت ت�ناول��

� مأ�والت �ح��ة.. �شع��ن �أنك تأ�ل��
� هو: من الذي حلم الحلم؟ هل هو أنا أم

السؤال الحق���
ملك األحمر؟ �ان هو جزءا من حل�� وكنت أنـا جـزءا من حلمـه..

� الحق�قة... � لذا تعرف��
كنت أنت زوجته �ا ع��ز��

ل�ن القط�طة واصلت لعق كفهـا ولـم تعلـق �شـيء.. ترى ما
رأ�ك أنت؟

قارب تحت السماء المشمسة..
� حالما لألمام..

�م��
� ل�لة من شهر يوليو..

��
ثالثة أطفال �عيون شغوف وآذان ملهوفة..

تمنوا سماع قصة �س�طة..
لقد شح�ت تلك السماء..

وماتت الذك��ات واألصداء..
واغتالت ثل�ج الخ��ف شهر يوليو..

.. � ما زال خ�ال أل�س �الحق��
تحت السماوات..
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� صاح�ة أ�دا.. ال تراها ع��
� أرض األحالم �ع�شون..

ب�نما الص��ة ��
� �حلمون..

واأل�ام تم��
و��نما الص�ف �ف�� �حلمون..

لأل�د �س�حون مع الت�ار..
الح�اة..

ما ق�متها من دون أحالم؟
☆ ☆ ☆

ل��س �ارول
1872
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� �الد العجائب
أل�س ��

ك موه�ة �عض ال�تاب لمسة ال تم� ع� أح�انا ما ت��
� ذاته.. �ال�س�ة ألد�ب ، ور�مـا ع� الوجدان الشع�� األدب العال��
� �حمـل صـورة الرجـل ال�ـوم (ل��س �ارول)، �ظـل الوجـدان الغر��
� كتب عليها الب�ضـة الجالس ع� الجدار، والزجاجة ال��
)، وح�� �ال�س�ة لقارئ الع���ة تظل فكرة اجت�از سطح � �ي�� (ا��

المرأة لدخول عالم األحالم �اق�ة لأل�د.
 

 

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام إ� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
قلعة األ�ار
الفصل االول
�
الفصل الثا��

الفصل الثالث
الفصل الرابع

الفصل الخامس
الفصل السادس

الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع

الفصل العا��
الفصل الحادي ع��

الفصل األول
�
الفصل الثا��

الفصل الثالث
الفصل الرابع

الفصل الخامس
الفصل السادس

الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع

الفصل العا��

https://calibre-pdf-anchor.a/#a4552
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Notes

[←1]
� �مت�� بها أدب ل��س - Do cats eat bats و�� من األلعاب اللفظ�ة ال��

� لهذە الع�ارات..
جمة الجرس اللف�� �ارول.. لألسف تفسد ال��
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[←2]
ا. - حوا�� 38 س�ت�م��
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[←3]
؟ � - أين قط��
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[←4]
- طائر يو�� �الغ�اء، ول�ن االسم كذلك تور�ة من (�ارل) ل�ذكرنـا �االسم ال�ي

الذي أطلقه التالم�ذ عل�ه..
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[←5]
- هنا لعب ع� �شا�ه لفظة Tale �مع�� (ح�ا�ة) و Tail �مع�� (ذ�ل). وهو

�شا�ه �صعب نقله إ� الع���ة.
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[←6]
Mine مع�� (منجم) و� Mine � � لفظ�� - �العادة.. تلعب ع� ال�شا�ه ب��

..( �مع�� (مل��
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[←7]
� ذلك الوقت �انا األحمر واألب�ض

� قطع الشطرنج السائدين ��
- ي�دو أن لو��

�دً� من األسود واألب�ض �ما اعتدنا.
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[←8]
عها ل��س �ارول - ترجمة القص�دة مستح�لة ألنها مكونة من �لمات اخ��
وو�� �ة.. دخلت لفظة (جـاب�� � � اإلنجل��

�ع�ق��ة، وال وجود لها ��
�ة �عد هذە الروا�ة، لتدل ع� ال�الم � JABBERWOCKY) قوام�س اللغة اإلنجل��

الذي يو�� �أن له مع�� ل�ن ال مع�� له ع� اإلطالق.
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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�لمه مهمة:

هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

          العدد رقم (66)
 

 

 

 

 

قلعة األ�ار
 

تأل�ف: ل��س �ارول
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف
االسم األص�� لهذە الروا�ة هو (قلعـة أوترانتـو: قصـة قوط�ة).
لهذە الروا�ة أهم�ة أدب�ـة خاصـة، هـي أنـهـا أول روا�ـة رعـب
) قد ُسكَّ ألول مـرة قوطـي فـي التار�ــــخ، �ل إن تعب�� (رعب قو��

� عنوانها..
��

(هوراس والبول Horace Walpole) شخص ف��د من نوعه،
نت فهو شخص�ة س�اس�ة مهمة (لو �حثت عنـه ع� ش�كة اإلن��
) وأرستقرا�� لوجدت المعلومات األساس�ة تخصه كس�ا��

. ومهندس معماري و�اتب شه��
دج، ل�نه تركها � �م��

� لندن عام 1717 م وتعلم ��
ولد الرجل ��

دون الحصول ع� شهادة، وهو ت�ف معتـاد ب�ـن أوسـاط
�
ا �� الن�الء وقتها، وصـار �حمـل لقـب (إيرل أورفـورد) وعضـو�

ی ه�لز) �طراز معماری و��� � (س��
ا له �� لمان. وقد صمم ب�ت� ال��

)، وهو ف��د، هو الذي أطلق عل�ه مصطلح (الطراز القو��
ة.. مع�� �لمة � لهذە الف�� ا عن الطراز ال�ال�� المم�� �ختلف تمام�

، وهو طـراز معماري شه�� �
� أو تيوتو��

ا هو جرما�� ) حرف�� (قو��
، و�متاز �األقواس � ع��

� القرن الثا��
� غرب أورو�ا ��

وجد ��
� �ع�ش المدب�ة واألعمدة والق�ـاب.. إنهـا تلـك القـالع الرهي�ة ال��

� األفالم.
فيها مصاصو الدماء ��

ع ف�ـه (ج�مس وات) المحـرك ال�خاري � ذات العـام الـذي اخـ��
��

لت�دأ الثورة الصناع�ة - وهو العام 1764 م - كتب (والبول)
� تقرؤها قصة (قلعة أوترانتو The Castle of Otranto) ال��
ا لألدب القو�� الذي ساد القرن الثامن اليوم، لتكون نموذج�
ب من األدب ، وهو �� ع�� وأوائل القرن التاسع ع��
الروما�� المولع �الغموض. إنه رعب ال�واب�س؛ ح�ث القالع
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ع ع �
وق والرعود والنفـوس المعقدة المجنونـة. و�لمـة المظلمة وال��
� �ن مهم�� � تأث�� ا ب�� � حد ذاتها تمثل مزج�

(الروما�س�ة القوط�ة) ��
اطور�ة الرومان�ة، والق�ائل القوط�ـة � أورو�ا: اإلم��

�� � متناقض��
التـي تحرشت بها.

إن الثورة الروما�س�ة أنتجت الروا�ة االجتماع�ة المليئة
ا، والم�ـدأ واحـد؛ أال وهـو �المشاعر وروا�ة الرعب القوط�ـة مع�

رفـض أسس المجتمع العاقل.
�قول والبول إنه استلهم روايته من �ابوس مخ�ف رآە وهو نائم
ی ه�لز). هكذا و��� � (س��

� ذلك الب�ت القو�� الـذي اب�ناە ��
��

ا ح�� ا �ان �كتب من السادسة ص�اح�
�
نهض وظل �كتب.. أح�ان

، وح�� �سقط ر�شة ال�تا�ة من الواحدة من ص�اح اليوم التا��
�دە المرهقة.

��� الط�عة األو� من الروا�ة تحت اسم مستعار هو (مورالتـو)،
ومع زعم أنه مؤلف إ�طا�� كتب هذە الروا�ة �لغته، وقد تم
العثور عليهـا لـدى أ�ة ب��طان�ة شمال ال�ـالد وتمـت ترجمتهـا.
ع شخص�ة مؤلف إ�طا�� ال وجود له، وزعم أي إن (والبول) اخ��
�
جمة، وهو ما �شـ�ـه مـا قـام �ـه (ابن المقفع) �� أن هذە الروا�ة م��

جمة �ال�امل عن الهند�ة1، �ما � زعم أنها م�� (�ل�لة ودمنة) ال��
� تقد�ـم �عض

�ش�ه عادة كـاتب رعب آخر هو (س��فن كنـج) ��
روا�اته تحت اسم (ر��شارد �ا�مان).

، ووصفوا � ا وكتبوا عنهـا مرحب�� � تحمس النقاد للقصـة كث��
� الط�عات التال�ة عـن

جم ممتاز، ل�نه أعلن �� (والبول) �أنه م��
الحق�قة وعن كونه مؤلف القصة الوح�ـد. هكذا ا��شف النقـاد

فجأة أن القصة رديئة رك�كة�
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� أشعلت ع� �ل حال، �انت روا�ة (والبول) �� الجذوة ال��
موه�ة ال�تا�ة لدى طابور من األسماء، منها (آن رات�ل�ف)
و(مـاری ش�ل�) و(برام ستوكر).. إلخ. ومن الط��ف أن تطالعها
� كتا�ة األدب

اليوم؛ ألنها ت�دو �أنها كت�ب تعل��� لمن يرغب ��
� أسسها محا�اة ، أو �أن (والبول) �حا�� المدرسة ال�� القو��
ساخرة.. طوفان من المواقف الم�لودرام�ة والمصادفات

ة ثالثة أ�ام فقط�. وقد حفرت هذە القصة ال�ث�� � ف��
الفاجعة ��

� األذهان؛ منها ال�طلة الشفافة الرق�قة
من القوالب الجاهزة ��

� تركـض شاح�ة � الساعة، وال��
� تفقـد وعيها ع�� مرات �� ال��

وق �ــهـا الـ�� � ت�� خائفـة فـي مـمـر ط��ل، والقلعة المرع�ة ال��
� أروقتها.. إلخ...

طـوال الوقت، وال تكف ال��ــــح عن الصف�� ��
� أورو�ا مع صد�ـق لـه شـاعر �د�

ة �� قام وال�ـول �جوالت كث��
� مذكراته. إن خطا�ات

(جرای)، وقد وصف هذە الرحلة ��
(والبول) ومذكراته تمثل ثروة أدب�ة ضخمة ال �مكن تصورها،
� أحد

خاصة لو عرفنا أنه ترك لنا ثالثة آالف خطاب�.. ��
� دخلت قوام�س اللغة خطا�اته ابتكر �لمة serendipity ال��
� تع�� (موه�ة العثور مصادفة ع� �ة �عد ذلك، وال�� � اإلنجل��
المفاج�ت السارة�)، وقد نحتها من اسم روا�ة �� (أمراء
ا: ة جد� � مذكراته ع�ارة عم�قة وشه��

�ند�ب الثالثة). �قول ��
«هذا العالم كوم�د�ا للذ�ـن �فكرون.. ومأساة للذين �شعرون».

� ذلك الب�ت المخ�ف طوال ح�اته ح��
وج قط، وعاش �� � لم ي��

� عام 1797 م، و�ــهذا �ان آخر إيرل لـ (أورفورد).
تو��

د. أحمد خالد توفيق

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مقدمة الط�عة األو� (2)
� مكت�ـة أ�ة �اثول�ك�ة ع��قـة

تم العثور ع� العمل التا�� ��
� العام 1529 م.

�� ( � (نابو��
ا. وقد طبع �� تع�ش شمال إنجل��

� أشد
األحداث األساس�ة تعرب عن المعتقدات الشائعة ��

ا، ل�ن األسلوب خاٍل مما ينم عن عصـور المس�ح�ة ظالم�
� النقاء.

���ة. وقد كت�ت الروا�ة �لغة إ�طال�ة غا�ة �� ال��
� عا�� 1095 م، وهو تار�ــــخ أول حملـة ال�د أن القصة كت�ت ب��
صلي��ة، والعام 1243 م تار�ــــخ آخر حملة. من الواضح ان
ا. وا��ت هذا ها عمد� أسماء األ�طال خ�ال�ة، ور�ما تم تغي��
الع� حرب شعواء ع� الخرافات تزعمها المصلحون، ول��مـا
كـان مـن المحتمل أن أحـد الره�ان األذك�اء قرر أن �حـارب
ا من الخرافة المجدد�ـن، مستغ�� مواه�ه القصص�ة �� �خلق جو�
اعة؛ ألن هذا والخوارق ير�� مزاج العامة. إنها مهمـة أتمها ب��
� عقول مئات من العامة، مـن كـل مـا كـتـب

ا �� � العمل أقوى تأث��
مـن ع� لوثر ح�� اليوم.

مهما �ان غرض المؤلف، فل�س بوسعنا إال أن نقدمه للجمهور
اليوم كوس�لة �سل�ة، ل�س إال.. �انت تلك العصور المظلمة
ا مـع تمتاز �الخرافة، لدرجة أن أي مؤلف ما �ان ل�كون أمين��
مجتمعه إن لم �قدم هذە القصص، وح�� لو لم يؤمن بهـا فعل�ه

� بها. أن �قـدم أ�طال قصته مؤمن��
جمه، ل�ن ا لل�تاب الذي ي�� �� جم متح�� من الطب��� أن �كون الم��
�ن قد �كون إعجابهم أقـل بهذا العمـل منـي. إال � القراء غ�� المتح��
 عن عيوب المؤلف، وتمن�ت لو

ً
� برغم هـذا لست غاف� إن��

ا من هذە: خطا�ا اآل�اء �دفع �انت العظة األخالق�ة أ��� نفع�
ثمنها أوالدهم وأحفادهم ح�� الج�ل الثالث أو الرابع.
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ع م م
� ذلك العهد �مكن أن يتوقـف �س�ب

أ�ساءل إن �ان الطم�ح ��
� أتوقع أن الخوف من عقـاب كهذا؟ و�رغم هذە العيوب فإن��
�ة، فإن حققت النجاح الذي أص�ـو � تروق القصة لقارئ اإلنجل��
، و�ن كنـت � أعد �أن أقدم للقراء النص اإل�طا�� األص�� إل�ه فإن��
جمة ال�ث�� من االنتقادات. إن أخ�� أن �جلـب ع� هذە ال��
�ة تفتقر إ� سحر اإل�طال�ة ب�نوعها وتناغمها. من � لغتنا اإلنجل��
ا من دون أن ته�ط �ـالعواطف �ة أن تح� ش�ئ� � � اإلنجل��

العس�� ��
� أن مؤلف � حاولت جهدي، و�ؤسف�� ا، ل��� ا أو ترتفع بها جد� جد�

: الم�ح.
ً

هذە القصة لم �كرس موهبته لما ُخِلقت له فع�
لن أعطل القارئ أ��� من هذا، ل�نـي أقـول: إنـه برغم أن األحداث
� أعتقـد أن هنـاك أرض�ـة واقع�ة لهذە والشخص�ات تخ�ل�ـة، فإن��
. ً
القصة. أعتقـد �ـال شك أن م�ح األحداث قلعـة موجودة فع�

ا.
�
وثمة فقرات تو�� �أن المؤلف �صف بنا�ة يراهـا ع�ان

� تمت هذا قد �غرى ال�عض �ال�حث عن القلعة الحق�ق�ة ال��
فيها األحداث، فإن �انت �ارثة قد حلت بها �ما توحـى

األحداث، فهذا ي��د من شغف القارئ �القصة وجاذب�تها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل األول
�ان لدى (مانف��د) أم�� (أوترانتو) ابن وابنة. الثان�ة �انت عذراء
ة من عمرها، واسمها (مات�لدا). � الثامنة ع��

�ارعة الحسن ��
األول �ان أصغر منها بثالث سنوات و�د� (كونراد)، و�ان ف��

ء ل�نه �ان حب�ب أب�ه، الذي لم ي�د أي حب �
ا ال ي��� ��� عاد��

� نحو اب�ته. و�ان (مانف��د) قد اتفق ع� زواج ابنه من ابنة مارك��
� اصطحبها مرافقوها إ� (ف�شن�سا) واسمها (إيزاب�ال) ال��
(مانف��د). وقد اتفق ع� الزواج �مجرد أن �سمح حالـة (كونراد)

الصح�ة المتدهورة.
ا �صدد حالة ابنه المتدهورة، ل�نـه لـم �ان (مانف��د) متوجس�
ا. ل�ن زوجته (هيبوليتا) - و�� امرأة طي�ة - �انت �قل ش�ئ�
� هذە السن الم�كرة،

تجُ� ع� ذكر خوفها من تزو�ــــج ابنهما ��
خاصة مع صحته الواهنة، ل�نها لم تكن تتل�� إال ردود أفعال

� لم تمنح زوجها سوى طفل واحد. تتعلـق �خص��تها، و�� ال��
� �المهم، وقد اعتقدوا أن

ا �� ل�ن معارف األم�� �انوا أقل تكتم�
� إتمام الزواج، هو خوف األم�� من تحقق نبوءة

س�ب العجلة ��
� �أن القلعة وس�ادة (أوترانتو) سوف تغادر األ�ة

قد�مة تق��
إ� أ�ة أخرى، حينما �ك�� المالك الحا�� إ� حد أن تضيق

عل�ه.
ء من هذە النبوءة، واألصعب فهم �

�ان من الصعب فهم ��
عالقتها �الزواج. ل�ن الناس �انوا غ�� مستعدين للتخ�� عن

رأيهم.
� ع�د م�الدە.. وتجمع

تقرر أن تكون خط�ة (كونراد) الصغ�� ��
، ل�نهم لم � كن�سة القلعة، وتأهبوا للقداس االحتفا��

الحضور ��
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، وهـو لـم �ـر ابنه �جدوا كونراد نفسه. �ان (مانف��د) نافد الص��
. ي�سحب؛ لذا أرسل أحد مرافق�ه ل�ستد�� األم�� الصغ��

ا متقطع األنفـاس ُه�ع الخادم إ� جناح (كونراد) وعاد ج���
ا �ل أشار إ� الق�. وعيناە جاحظتان.. لم �قل ش�ئ�

ة (هيبوليتا) أص�ب الموجودون �الذعر والذهول، ولم تدر األم��
ما أصاب ابنها، ل�نها فقدت وعيها من الذعر. أما (مانف��د)
ا و�ن ضا�قه هذا التعط�ل للزفاف، وسأل عما

�
ف�ان أ��� تماس�

هنالك.. لم يرد الخادم. فقط ظل �ش�� إ� الفنـاء.. و�عد جهد
استطاع أن �قول:

- « الخوذة�. آە�.. الخوذة� »
جرى �عض المدع��ن إ� الفناء، فسمعوا من هناك �خـات
ة.. و�دأ (مانف��د) يتوتر ألنه ال يرى ابنه، وجرى وجل�ة مح��

ل�عرف بنفسه س�ب هذا االرت�اك.
ء ذاته. والحق�قة �

�ق�ت مات�لدا جوار أمها، وفعلت إيزاب�ال ال��
ا للعروس. � ا كب�� أن مات�لدا لم تكن تحمل ح��

�ان أول ما وقعت عل�ه عينا (مانف��د) هو حشد من الخدم
�حاولون رفع ما �دا له كج�ل من ال��ش.. لم �صدق هذا الذي

رآە.
؟�  » � - « ماذا تفعلون هنا؟.. وأين اب��

هنا تعالت األصوات:
�.. الخوذة. الخوذة� » .. األم�� - « ر�اە�.. األم��

صدمته هذە األصوات الح��نة، وشعر بتوجس ال �عرف س��ه؛
ا.. ل�ن �ا له من مشهد تقع عل�ه عينا أب� � م�ع�

لذا م��
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ا إ� أشالء، ش�ه مدفون تحت خوذة عمالقة..
�
رأى ابنه ممزق

.. وقد أ��� �ع�� مرات من أ�ة خوذة وقعت عليها عينا ���
ازدانت �ال��ش..

ا ولم �در أحد ك�ف حدث.. لقد عجز األم�� �ان المشهد رهي��
عن ال�الم لغرا�ة ما يراە..

ا أن �كون (هالوس)، ولم �ستطع أن � المشهد متمن��
راح �حدق ��

�ستوعب ما خ�ە. راح يتفحص هذە الخوذة القاتلة، فلم تقدر
� أشالء ابنه ع� �ش��ت اهتمامه ودهشته من تلك األعج��ة ال��

يراها..
؛ لذا لم �ستط�عوا فهم لفه �األم�� الصغ��

�
و�ان الناس �عرفون �

�ه.. نقلوا ق قد �� س�ب هذا الصمت الذي حل �ه �أنما ال��
الجثة إ� الردهة دون أن ي�تظروا تعل�مات من (مانف��د).

ء قاله وهو شارد الذهن: �
�ان أول ��

- « اعتنوا �الل�دي إيزاب�ال.. »
ه�ع الخـدم إ� العروس التعسة فساعدوها �� تذهب إ�

جناحها، و�� أقرب إ� الموت منها إ� الح�اة.
� تخف�ف آالم أب��ــها،

ع�� �أمها ولم تفكر إال ��
ُ
راحت (مات�لدا) ت

� كـانت � �انت (هيبوليتا) تعاملها �ابنة لها، وال�� أما إيزاب�ال ال��
ترد هذا الجم�ل �امتنان وحـب، فقـد كـانت راغ�ـة فـي تع��ـة
(مات�لدا) �دافع الصداقة، ل�نها لم �شعر نحـو وفاة (كونراد)
ة لفقـد ز�ـجـة لـم الصغ�� إال �الرثـاء.. ولـم �شـعر �خسارة كب��
تعدها �السعادة، سـواء من حميها (مانف��د) أو من ع��سها

صغ�� السن. �ان حموها ي�عث فيها الرعب �س�ب غض�اته غ��
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رة، برغم أنـه كـان �عاملها ب�ساهل �ختلف عن معاملتـه الم��
� هيبوليتا ومات�لدا. � اللط�فت�� ت�� لألم��

نقلت ال�ساء األم الث�لـى إ� فراشها، ب�نما ��� (مانف��د) ينظر
� حوله.. �ان �ط�ح أسئلة ل�نه لم إ� الخوذة، غ�� م�ال �الواقف��

يتلق إجا�ات.
ة �ان هناك فـالح شـاب ق�ـل إنـه مـن قـ��ـة وسط هذە الح��
ا تلك الموجودة ع� رأس مجاورة، الحظ أن الخوذة �ش�ه تمام�
تمثال �الرخام األسود أللفو�سو الط�ب.. أحـد أمراء الفالح�ـن.

� كن�سة (القد�س ن�كولس).
وهذا التمثال موجود ��

هتف (مانف��د) وهو �مسك �الفالح الشاب من �اقته:
- « أيها الوغد�.. ماذا تقول؟.. ك�ف تتلفظ بهذە الخ�انـة؟

ا� » سوف تدفع ح�اتك ثمن�
ء رأوە. الفالح �

، ��ل �� لم �فهم الواقفون س�ب غضب األم��
الشاب نفسه �ان مذهوً� ال �فهم لماذا أثار غضب س�دە، ل�نـه
�اء، � خل�ط من التواضع وال���

حرر نفسه من ق�ضة س�دە ��
ام وسأل عن ج��رته. إال إن (مانف��د) أمـر � اح��

وانح�� ��
�الق�ض ع� الفالح، ولوال أن أحاط �ه ضيوف الزفاف ل�ـان قـد

فتك �الفالح الشاب.
� هذە اللحظات جرى �عض العامة إ� ال�ن�سة الق���ـة مـن

��
اغرى األفواە يؤكدون أن الخوذة غ�� موجودة

َ
القلعة.. عادوا ف

ع� رأس تمثال (ألفو�سو).
سمع (مانف��د) هذە األن�اء فجن جنونه.. واندفع نحو الفالح

ا: الشاب صارخ�
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- وغد�.. وحش�.. ساحر�.. أنت من فعل هذا�.. أنـت من قتل
� � اب��

� متناول �دهـم �مكن أن
� حاجة إ� شخص ��

�ان الجمهور ��
�خرجوا عص�يتهـم ف�ـه؛ لذا التقطوا ال�لمـات مـن فـم سـ�دهم

ورددوا:
ة - « أجل�.. أجل�.. هو المسئول�.. لقد �ق الخوذة من مق��

نا� » ألفو�سو الط�ب وهشم بها رأس أم��

�
ولـم يتذكـروا االختالف ب�ـن الخـوذة الرخام�ـة التـي كـانت ��

� يرونهـا أمـامـهم.. ولـم �فطنـوا ال�ن�سة وتلك المعدن�ة ال��
�ن خوذة ثق�لة كهذە.. لصع��ة ان �حمل شاب لم ي�لغ الع��

، ل�ن الغضب قد اس��د �ه من ذلك
ً

�ان األم�� قد �دأ يهدأ قل��
الفالح الذي الحظ ال�شا�ه، و�دأ اإلشاعات حول الموض�ع، لذا
أعلن أن الشاب هو (نكروما��) من دون شك.. وأنه إ� أن
� األمر، س�سجن الفالح الشاب تحت الخوذة

تحقق ال�ن�سة ��
العمالقة نفسها. سوف يرفعها و�ضعه تحتـهـا مـن دون طعام،

� خدمة فنونه الجهنم�ة.
ح�� ال �ستخدمه ��

�ان من المستح�ل ع� الفالح الشاب أن �عارض هذا الحكـم
� منعه من هذە القسوة.

الظالم، وفشل أصحاب (مانف��د) ��
ل�ن هذا الت�ف راق للعامة لما ف�ه مـن عدالة.. هكذا �عاقب
ا؛ ألنهـم الساحر �أداته نفسها. ولم �خشوا أن �موت الف�� جوع�

� الحصول ع� طعام.
توقعوا أن تعينه مواه�ه الش�طان�ة ��

� رضا من
راقب (مانف��د) تنف�ذ أوامرە، ورأى ك�ف أنها تنفذ ��

ا ليتأ�د من عدم وصول طعام إ� � حارس� ق�ل العامة، وع��



7564

الفالح الشاب. هكذا عاد إ� حجرته �عد ما تأ�د من غلق أ�ـواب
� لم يبق فيها سوى أفراد أ�ته. القلعة ال��

� غرفتـه ومنع مقا�لـة أي
وعلمت (مـات�لدا) أن أ�اهـا اعتكف ��

� الحزن من أجل موت أخيها. لم تكن
شخص له، وأنه غارق ��

ت��د مضا�قته، ل�نها �دافع من شفقتها عل�ه وأوامـر أمها قررت
أن تخرق هذا الحظر، وقد دفعتها وداعتها ورقتها إ� أن تتجمد
ا �خ� عند �ا�ه �عض الوقت.. سمعته �ذرع الغرفة جيئة وذها��

مضط��ة.. هذا زاد من رعبها..
هنا فتح مانف��د ال�اب فجأة، ولما �ان هذا وقت الشفق مع
� غضب: من

� القادم، �ل سأل �� اضطراب عقله، فإنه لم �م��
� رعب:

هذا؟ قالت (مات�لدا) ��
� األعز.. هذا أنا.. اب�تك.. » - « أ��

تراجع إ� الخلف وصاح:
�.. ال أر�د ابنة�..  » � - « اغر��
� وجهها..

وأغلق ال�اب �قوة ��
�انت تعرف ط�اع أبيها؛ لذا لم تكرر المحاولة. فقط هزتها هذە
المعاملة القاس�ة ومسحت عي�يهـا كـى تتجنـب أن تعـرف
(هيبوليتا) أمها �ذلك، برغم أنها سألتها فـي قلـق عن صحة
(مانف��د)، قالت مات�لدا: إن الرجل �صحة ج�دة و�تحمل

� رجولة.
خسارته ��

سألتها هيبوليتا:
- « ل�ن ألن �سمح �� برؤ�ته و�أن أم�ج دمو�� �دموعه؟.. أن
� ع�َّ �ا ��؟. أم أنـت تكذب��

َ
أ��� ع� صدر س�دي خسارة أم ث
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مات�لدا؟ أعرف مدى تعلق مانف��د �ابنه.. أنا أخ�� األسوأ..
ساعدن�� �ا وص�فات، فع�َّ أن أرى س�دي� »

أشارت مات�لدا إليزاب�ال �� تمنع هيبوليتا من النهوض.. هنا جاء
�
خادم من طرف مـانف��د وقـال إليزاب�ال: إن الس�د يرغب ��

مقا�لتها.
� أنا؟��  » - « مقا�ل��

قالت هيبوليتا:

�
- « هلم�.. قو�� لمقا�لته. أعتقد أنه ال ي��د أن يرى الحزن ��

ا منا.. هدئ�ه وخففـي عنـه �ا
�
عيون أ�ته و�حس�ك أ��� تماس�

إيزاب�ال.. »
، وكـان

ً
�ان الل�ل قد حل؛ لذا تقدمها الخادم وهو �حمل مشع�

. قال للخادم: مانف��د �جوب القاعة نافد الص��
- « خذ معك هذا الضوء وارحل.. »

ثم أل�� �جسدە ع� مقعد وأشار إليزاب�ال أن تجلس.
قال لها:

�
� أمـر �الغ األهم�ة.. جف��

- « لقد أرسلت لـك �ـا س�دة ��
�
دموعك.. لقد خ�ت ع��سك.. نعم.. وأنا فقدت األمل ��

، ل�ن كونراد لم �ستحق جمالك� » � استمرار ذر���
� الحزن الذي

- « ك�ف تقول هذا �ا س�دي؟�... هل �ش�ك ��
أشعر �ه؟»

ا، ول��ما ا سق�م�  تافه�
ً

- « ال تفكرى ف�ه ثان�ة.. لقد �ان طف�
� عـل أسـاس واٍە كهذا.. إن � ال أأتمن بي�� عته السماء م�� ألن�� � ان��
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ة.. آمل أننا � أغفل عن أش�اء كث�� ول�� األع� بهذا الص�� جعل��
خالل أعوام س�شعر �السعادة لموت كونراد� »

ال تقدر ال�لمات ع� رسم ذهول (إيزاب�ال).. توقعت أن هذا
ال�الم غرضه اإل�قاع بها ألن مانف��د ال يراهـا ح��نـة �سـ�ب

م�ع ابنه؛ لذا قالت:
- « ال �شك فـي حـنـانـي �ـا س�دي.. كنت سأمنح كونراد كـل
ء.. لسوف أقدس ذكراە لأل�د، وأنظر إ� سموك وهيبوليتا �

��
الطاهرة �أب��ن �� »

صاح مانف��د:

� - « اللعنة ع� هيبوليتا�.. ا�سيها من اللحظة�.. �اختصار �ا بن��
أنت فقدت ع��ًسا ما �ان ل�ستحق جمالك.. �دً� من هذا 
ة�  � �ع��س ناضج قوى سوف تمنحينه ذر�ة كب�� سوف تحظ��

« 
ة فال �قـدر - « لألسف �ا س�دی.. عق� هزته الخطوب األخ��
� فلسوف أظل هنا � ز�جة أخرى.. إ� أن �عود أ��

ع� التفك�� ��
تحت سقف ب�تك المض�اف.. ولسوف أحاول أن أخفـف مـن

آالم مات�لدا وزوجتك ال���مة.. »
قال (مانف��د):

� ع� ذكر تلك المرأة.. �جـب أن
- « طل�ت منك من ق�ل أال تأ��

تكون غ���ة عنك من هذە اللحظـة. �اختصار �ا (إيزاب�ال).. ما
«   � � فأنا أمنحك نف�� دمت لم أقدر ع� منحك اب��

�خت (إيزاب�ال):
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- « وا ح�تاە �ا س�دی�.. مـاذا أسمع؟.. حمـاي القادم؟.. أبو
مات�لدا وزوج هيبوليتا؟ »

.. لقد طلقتها اآلن.. لقد جل�ت � � - « هيبوليتا لم تعد زوج��
ا اللعنة �قلة خص��تها.. هذە الل�لة سوف أمنح أحال�� موعـد�

ا.. » جد�د�
وأمسك ب�د (إيزاب�ال) التـي كـانت ش�ه ميتـة مـن الرعـب،
فتملصت منه �ا��ة.. نهض �لحق بها.. هنا دخل ضوء القمـر إ�
� ارتفعت � للخوذة القاتلة ال�� الغرفة، فت�ـدى لعي��ـه ال��ش المم��
وتضخمت حتـى صـارت �ارتفـاع النافذة. ب�نمـا دوى صوت

� أجوف.. هنا �خت (إيزاب�ال):
معد��

- « انظر �ا س�دی�.. السماء نفسها غ�� راض�ة عن فكرتك غ��
التق�ة�»

قال وهو �مسك �معصمها:
- « ال السماء وال الجح�م �قادر�ن ع� وقف خط�� »

هنـا صـدرت تنهـدة مـن صـورة جـدە المعلقـة علـى الـجـدار الذي
�جلسان �جان�ه، وتحرك صدرها..

لم تر إيزاب�ال الصورة ولم تعرف مصدر الصوت؛ لذا قالت:
� هذا الصوت؟  »

- « أصغ �ا س�دي�.. من أين �أ��
وهرعت إ� ال�اب، ل�ن مانف��د لم �لحق بها ألن عقلـه كـان مـع

ل إ� األرض.. � � ه�طت من الجدار لت�� الصورة.. الصورة ال��
ا قد تحالفت � جم�ع� - « هل أنا أحلم؟.. أم إن الش�اط��
�.. لو كنت أنت جدى ضدي؟.. أنت أيها الط�ف الجح���

؟� » �  من أن تخفف ع��
ً

، فعالم تتحـالف ضدى �د�
ً

فع�
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هنا تنهد الط�ف من جد�د وأشار لمانف��د �� ي��عه..
� هدوء إ� نها�ة الممـر، ثم دخل غرفة إ�

م�� الط�ف ��
ا، ل�نه امتأل .. ت�عه مانف��د ع� مسافة وقد امتأل رع�� � ال�م��
ا كذلك.. فما إن دخل الحجرة ح�� انغلق ال�اب �أنما تصم�م�

ب�د خف�ة.
ا �دورها منذ فارقت مانف��د، � امتألت رع�� �انت (إيزاب�ال) ال��
رج.. هنـاك توقفت و�� ال تعرف إ� تواصل ركضها إ� أسفل الدَّ
أين تفر من نزق الرجل. �انت األبواب مغلقة وهناك حـراس ع�

األبواب..
هل تذهب لتخ�� هيبوليتا �المص�� القا�� الذي ي�تظرها؟.. ال..
ا.. ء إ� هناك، وسوف يؤذيها حتم� �

سوف �ذهب مانف��د أول ��
؟.. ك�ـف �

من األفضل أن ت�تظر ح�� يهدأ قل�ً�، ل�ن أين تخت��
� أرجاء القلعة؟

تتجنب �حثه المحموم عنها ��
قررت أن تفر ع�� ممر خاص إ� ال�ن�سة، وقدرت أنه ح��

مانف��د لن �ستطيع اللحاق بها هناك.. ر�ما تح�س نفسها لأل�د
ا � دير مالصق لل�اتدرائ�ة. هكذا أخذت مص�اح�

مع الراه�ات ��
مشتعً� ع� أع� الدرج وهرعت إ� الممر ال�ى..

�انت هناك ممرات ط��لة ذات أعمدة أسفل القلعة، وكـان مـن
� حالة ذعرها أن �جـد الممر الصحيح.

الصعب مع شخص ��
� تهز هذا ال�اب أو ا، ما عدا ال��ــــح ال�� هنـاك كـان الصـمت مط�ق�
ذاك، مع ��ر المفّصالت الصدئة. كـل صـوت كـان �فعمها

. ا، إال إنها �انت تخاف سماع صوت (مانف��د) أ��� ذعر�
ى إن �ان هناك من ي��عهـا.. � آلخر ل�� �انت تص�� من ح��
� عروقها،

وللحظة خ�ل لها أنها سمعت شهقة جمدت الدم ��
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فقـد أ�قنت أن هذا هو مانف��د وأنه حا�هـا فـي مكـان ال �مكـن
�
ل�اخها ف�ـه أن ي�لغ مسمع أحـد.. ل�نها أدركت أن الصـوت �أ��

من األمام ولو ت�عها مانف��د لجاء صوته من خلفها.
� من هنا انفتح أحد األبواب أمامها، ورفعت المص�اح لت�ب��
ا، ل�ن خوفها من مانف��د القادم، ل�نه توارى. �ان هذا مخ�ف�
� هذا الشخص لها شجاعة. فال�د

�ان أقـوى، وقد منحها تحا��
رت أنه ما لم �كن أنه مـن خـدم القلعة، و�انت ساذجة؛ فقدَّ
مانفرد قد أع� تعل�مات واضحة فإن هذا الخادم سوف

�ساعدها ولن �منعها.
دنـت مـن ال�ـاب الذي انفتـح، ل�ن ه�ـة ر�ـح ق��ـة أطفـات
� ظالم دامس. ال تقدر ال�لمات ع� وصف

المشعل وتركتها ��
� م�ان مخ�ف وقد أنهكتها أحداث اليوم

ة.. وحدها �� رعب األم��
� متناول �د شخص ما ال تعرف من

العص�ب.. والشعور �أنها ��
هو... وهو شخص �فضل أن يتوارى لس�ب ال تعرفه..

� الظالم إ� ال�اب الذي سمعت من ورائـه صـوت
مدت �دها ��

الشهقة، وشعرت ��ور لح�� عندما رأت حزمـة مـن ضـوء
القمر ت��ب إ� الغرفـة مـن سقف ال تعرف إن �ان أرًضـا أم
� هذا السقف فتحة ال تعرف كنههـا.. تقدمـت نـحـو هـذا

بناء.. ��
ى �قف جوار أحد الجدران.. الض�اء عندما فوجئت �ش�ل ���

�خت وقد اعتقـدت أن هـذا هـو شـبح زوجها المتو�� (كونراد)،
� صوت خف�ض:

ء قال �� �
ل�ن ال��

� �ا س�دة.. أنا لن أؤذ�ك..  »
- « ال تخا��

 من هدوء الصوت، فقالت:
ً

استعادت روعها قل��
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ة مذعورة تقـف ع� - « س�دی.. مهما كنت.. أشفق ع� أم��
� الهرب من هذە القلعة الرهي�ة، و�ال

�� �
حافة الهالك.. ساعد��
�ت تعسة لال�د� »

قال لها:
- « �ا لألسف�.. أنا ال أعرف القلعة ج�ًدا؛ فأنا غ��ب..  »

� موضع ما هنا.. »
� ع� ال�حث عن �اب ��

- « ساعد��
وجثت ع� ركب�يها وراحت تف�ش عن حلقة نحاس تتمسك

�أحد األحجار، وقالت:
- هـذا هـو المق�ض الذي �فتح ال�اب والذي أعرف �ە.. لو
وجدته لظفرت �الفرار، ولـو لـم أظفـر �ـه فـإن�� قد ورطتـك م��

� أنـك
� العاثر.. لسوف �شك مانف��د ��

� ح��
أيها الغ��ب ��

مسئول عن فراری.. »
قال الغ��ب:

� أن أفقدها من
، ولو فقدتهـا فلسوف ���� �

- « ال تهم�� ح�ا��
أجل نجاتك من الطاغ�ة.. »

هنا سقط ضوء القمر ع� المق�ض الـذي كـانت ت�حث عنه،
فهتفت:

- « هذا هو ما كنت أ�حث عنه.. ارفع المق�ض�  »
أطاع الغ��ب.. هنا ظهرت درجات تقود إ� ظالم دامس..

قالت (إيزاب�ال):
- « هذە الدرجات تفضـى إلـى كن�سة سانت ن�كوالس.. هذا
� أرى أنه عل�ك أال تغادر ا.. ول��� مؤكد ح�� لو �ان الظالم دامس�
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� مأمن من غض�ة مانف��د،
القلعة، وخالل لحظات سأ�ون ��
� أعرف لمن أنا مدينة.. » ل�ن دع��

قال الغ��ب:
� م�ان آمن.. »

� إ� أنك �� - « لن أفارقك ح�� أطم��
ا هذە ال�لمات: � ب، واستطاعا أن �م�� هنا سمعا جل�ة تق��

�
ا أنـهـا مـا زالت �� � عن الساحرة.. أنا أعـرف �قين�� - « ال ت�لم��

القلعة، ولسوف أجدها برغم السحر الذي رمتنا �ه.. »
�خت (إيزاب�ال):

- « ر�اە�.. هذا صوت مانف��د.. أ�ع وأغلق ال�اب خلفك، و�ال
هل�نا� »

هرعت ع�� الدرجات فت�عها الغ��ب، ل�نه أغلق المق�ض دون
ا
�
حذر، ولم �ستخدم ط��قتها، مـن ثـم هـوى ال�اب �قـوة محدث

ضوضاء عال�ة سمعها مانف��د وخدمه..
صاح (مانف��د) وهو يه�ع إ� القبو:

- « إنها إيزاب�ال.. تحاول الهرب ع�� الممرات تحت القلعة، ل�نها
لن ت�تعد.. »

ما أثار ذهول األم�� هو أنه لم �جد إيزاب�ال ول�ن وجـد الفـالح
الشاب الذي اعتقد أنه مسجون تحت الخوذة�

- « خائن�.. ك�ف جئت إ� هنا؟�.. أنت فررت من الح�س
.. أنت خدعت حراسك، ولسوف �دفعون � وأثرت غض��

�حيواتهـم ثمن هذا�»
� شجاعة:

قال الفالح ��
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- « حراسك أوف�اء لك.. »
�ع التعذ�ب الحق�قـة - « ل�نك استحققت انتقا�.. سوف ين��

�اءك هنا� » منك، ولسوف أعرف ��
ا وهو �ش�� إ� السقف: قال الفالح �اسم�

« � ��� - « هذا هو ��
رفع الخدم المشاعل ألعلـى، ونظـر مـانف��د ل�جد أن الخوذة
ا من السقف الثق�لة عندما وضعت فـوق الفالح، هشمت جزء�
محدثة فتحة.. من هنا نزل الفالح ق�ل أن �قا�ل إيزاب�ال �دقائق.
� الرواق؟ »

� سمعتها �� - « هكذا.. ل�ن ما س�ب تلك الجل�ة ال��
«  .. - « �اب ينغلق.. سمعته بنف��

- « وما هو هذا ال�اب؟ »
ا عن قلعتك؛ فأنا لم أدخلهـا مـن ق�ـل.. سل�� ما - « ال أعرف ش�ئ�

� الحال لو كذ�ت.. »
�� � أقدر ع� إجابته، وأمت��

كـان مـانف��د يتم�� أن �عـرف إن كـان الفتـى وجـد ال�ـاب ال�ى أم
� النها�ة سأله:

ال.. ��
- « هل �ان هذا صوت ال�اب ال�ى؟ »

- « نعـم.. »
- « وك�ف عرفت بوجودە؟ »

.. كـان هذا - « رأ�ت التماع ضوء القمر ع� المق�ض النحا��
هو عون السماء.. »

 ف�ساعدك ع�
ً

- « �ان ع� عـون السماء أن يتمـادى قل��
.. عون السماء علمك ك�ف تفتح المق�ض، الهرب من انتقا��
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ل�نه لم �علمك ك�ف �ستف�د من هذا.. ولمـاذا لـم تـهـرب إذن؟.
لماذا فتحت ال�اب وأوصدته؟ »

- « ك�ف �� أن أعرف �ا س�دي إن �انت هذە الدرجات تف��
إ� الهرب؟.. ر�ما �ان ع� أن أجرب؛ ألن أي م�ان هو أفضل ��

� اآلن، ل��� ت�اطأت، و�عان ما وجدت�م حو�.. »
من م�ا��

� أن ُ�عجـب
� هذا الموقف، وهو �قاوم رغبته ��

ب�نما األم�� ��
�شجاعة هذا الفالح، دوى خل�ط من األصـوات عـ�� األقب�ـة
� القلعة ي�حثون عن

هم �� ال�ع�دة.. وسمع �عض خدمه الذين ن��
(إيزاب�ال):

؟ » - « أین س�دي؟.. أين األم��
قال لهم:

ة؟ » - « أنا هنا.. هل وجدتم األم��
قال األول:

- « ر�اە�.. نحن م�ورون للعثور عل�ك..  »
ة؟�  » ؟�.. هل وجدتم األم�� �

- « وجدتمو��
ت�ادل الرجال النظرات المرت�كة، وقال أحدهم:

ة، ل�ن الذعر �اد �قتلنا..  - « جاك وأنا.. قد.. ال، لم نجد األم��
« 

� هذا �ا أغب�اء.. ماذا رأيتم؟  » - « ال �دهش��
ا ال يوصف �ا س�دی.. » - « رأينا - أنا ودي�جو - منظر�

ة.. و�ال؟ » - « هال أعطيتم إجا�ة م�ا��
قال المدعو دي�جو:
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� ة، ل�ننا كنا خائف�� - « لقد أرسلتنا �ا س�دي لل�حث عن األم��
.. ألنه لم �دفن دفنة مس�ح�ة من أن نقا�ل شـبح ابن�م المتو��

مة.. » مح��
- « اخرس�.. لهذا إذن أنتما خائفان� »

ة أش�اح ع� أن أرى مـا رأيتـه�.. كنا - « كنت أفضل أن أرى ع��
نخ�� أن �كون أحدنا وحدە؛ لذا مش�نا أزواًجا.. وخطر لنـا أن 

؛ لذا صعدنا إ� هناك..  » � الرواق ال�ب��
ة قد تكون �� األم��

��.. ألن�مـا كنتمـا � هذا الوقت فـرت ��
�.. و�� - « �ا حم��

تخش�ان العفار�ت.. »
� الرواق ال�ب�� ال �مكن وصفه.. الش�طان نفسه

- « ما وجدناە ��
ة المجاورة للرواق� ال � الغرفة ال�ب��

ع� ما أعتقد موجود ��
تذهب هناك �ا س�دي.. »

ح�� هذە اللحظة �ان مانف��د �عت�� رعب خدمـه ن��جة غ�اء
مطبق.. ل�نه تذكر ما حدث له؛ ف�دأ يهتم.. »

ة؟ » � الغرفة ال�ب��
- « ماذا ��

ى ونحن خائفان، ل�ننـا لم - « س�دي.. لقد دخلنا الغرفة ال���
ا.. حينما عدنا لل�ـاب � �ل ركن فلم نر ش�ئ�

ا.. �حثنا �� نر ش�ئ�
ا.. » وجدناە موصد�

- « ولم �ستط�عا فتحه؟ »
� دي�جو فتحه.. هنا استجاب - « البتة �ا س�دي.. حاول صاح��
ا؟.. ال�اب، ف�خ الرجل وجرى.. سألته عما رآە.. هل رأى ش�ح�
ا �ل�س الـدروع.. رأى أسفل

�
قال �� وهو �جرى إنه رأى عمالق

� رأيناهـا.. ا �ما ي�ناسب مع الخوذة ال�� رجله فقط.. و�ان ضخم�
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ا ونهض، فسمعنا صوت الدروع وصل�ل ي�دو أنه �ان راقد�
ى إن �ان ي��عنا أم المعدن.. ج��نا فار�ن ولم ننظر إ� الخلف ل��
ال.. اآلن أعتقد أنه لو فعل لسمعناە.. فل�ستدع القـس �ـا س�دى،

ألننا متأ�دون من أن القلعة مسكونة.. »
� الخدم �� �فعل، فصاح فيهم:

توسل إل�ه �ا��
ا أيها المخرفون�.. سوف أرى مع�� هذا.. » - « هدوء�

ا: هنا قال الفالح الشاب الذي ظل صامت�
� ال تهم

ء؟.. ح�ا�� �
- « هل �سمح �� سموك بتج��ة هذا ال��

ا.. » أحد�
� إ��ار، وقال:

نظر إل�ه مانف��د ��
- « ط�اعك أفضـل مـن مظهرك.. ف�مـا �عـد قد أ�افئك ع�
� سوى عينـي أنـا.. غ�� أن شجاعتك، أما اآلن فلن أصدق أ�ة ع��

� أن ت��ع�� لو أردت.. »
لك الح��ة ��

اتجه إلـى مـخـدع زوجتـه، التـي وث�ـت فـي لـهـفـة وكـادت تل��
� غلظة وسأل:

بنفسها ع� صدرە، لوال أنه دفعها ��
- « أين (إيزاب�ال)؟ »

� لم تفهم س�ب لهفته: قالت مات�لدا ال��
- « لم نرها منذ استدعيتها لتقا�لك.. »

... ال أر�د أن أعرف أين �انت.. » - « قو�� �� أين ��
سألته هيبوليتا:

� غرفتها اآلن؛ ف�� غ�� معتادة 
- « س�دی.. ال�د أن (إيزاب�ال) ��

السهر.. هال قلت �� ما �ضا�قك إ� هذا الحد؟  »
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� السارة
، وانتظرى مفاجأ�� � - « إذن أرس�� إ� قسك �� �قا�ل��

هنا.� »
� مع�� �المه..

�� � � حائرت�� ا الس�دت��
�
ثم غادر الغرفة تار�

جاء القس �عد قل�ل، ليؤكد لمانف��د أن ما رآە �صدد الرجـل
والحذاء العمالق مجرد أوهـام مـن الـخـدم المذعور�ـن، وكـان

� تصديق هذا، ل�نه لم �ستطع.
مانف��د يرغب ��

كتم لمسة من تأن�ب الضم�� �س�ب إذعان هيبوليتا وخوفها
�رة تجاههـا، وأصدر أوامـرە للـخـدم �ـأن عل�ه برغم نوا�اە ال��
�غلقوا �ل مداخل القلعة وأال �دخـل أو �خ�ج أي مخلـوق. وأمـر
ة تحت الدرج، بها فراش � غرفة صغ��

�أن ي��� الفالح الشاب ��
من قش، واحتفظ �المفتاح مع نفسه، وقال للفالح إنـه سـيت�لم

� الص�اح.
معه ��

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
الفصل الثا��

� جناحها،
� طل�ت منها هيبوليتا أن تعتكف �� �انت مات�لدا ال��

ا من أن تح�� �الراحة. لقد صدمهـا مـا حـدث ألخيها أ��� توتر�
� خرجـت مـن وأدهشها اختفاء (إيزاب�ال) وال�لمـات الغ���ة ال��

أبيها. وامتأل عقلها الرقيق �التوجس.
� أرسلتها � ص�� عودة ب�ان�ا وص�فتها الشا�ة ال��

انتظرت ��
تها �مـا عرفتـه مـن لمعرفة ما حدث إليزاب�ال.. عادت ب�ان�ا وأخ��
� أي م�ان.. حكت لها

الـخـدم.. ال �مكن العثور ع� إيزاب�ال ��
قصة الفالح الشاب الذي وجدوە، و�ن �ان هذا �ط��قة الخدم

ا�طة. غ�� الم��
�انت مات�لدا ت�ساءل عن س�ب قدوم القـس.. أتـرى مانف��د

� ال�ن�سة؟
� أن �دفن أشالء أخيها ��

يرغب ��
قالت ب�ان�ا:

3!.. أعتقد أن أ�اك وقد ِ�ت ور��ته الوح�دة
�
- أوە �ا س�د��

.. لقـد كـان متلهًفـا علـى الم��ـد مـن ً
� أن يزوجـك حـا�

يرغب ��
� وج�� � األبناء و��دو أنه متلهف اآلن ع� األحفاد.. سوف ت��

��عة، ل�نك لن ت�� وص�فتك المخلصة ب�ان�ا.. »
قالت مات�لدا:

� مسلك مانف��د
� الوف�ة.. لم أر أي ن�ع من الرقة �� - « �ا صد�ق��

، ل�ن إذا اختارت السماء أن � . نعم هو أ�� � م�� ي��د ما تقول��
�.. لشد ما .. أ�� � ع�، فقد تركت �� قلب أ�� ينغلق قلب أ��

« ..� �رة مع أ�� أشعر �القسوة عندما �كشف عن ط�اعه ال��
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- « �ل الرجال �عاملون زوجاتهم كذا عندما �سأمونهن، والـزوج 
ء خ�� من ال زوج ع� اإلطالق.. ما هذە الضوضاء؟�  » ال��

قالت مات�لدا:
- « إن �� إال الـ��ـح تـهـب ع�� فجوات ب�ج القلعة.. أنت سمعتها

آالف المرات.. »
ا إ� مجلسـه.. ا �.. ل�ن تخ��� أن األم�� استدعاك غد� - « حمد�
� له جبهـة ناعمـة ا أسود العين�� ا وس�م� � وهناك وجدت أم��
� معرض

ب�ضـاء.. صورة �ش�ه صورة (ألفو�سو) الط�ب ��
« .. � � أمامها �الساعات تحلم�� � تجلس�� الصور.. الصورة ال��

� أن�� مفتونة بها، - « ال تت�ل� �خفة عن تلك الصورة.. تعرف��
� ل�ننـي لـم أقـع فـي حـب صـورة.. فقط هو التقد�س الذي علمت��

ە وأنا � ق��
� صليتها �� أ�� أن أقدمه لهذا ال�طل، و�ل الصلوات ال��

ى يرت�ـط �ـه �ش�ل ما.. » طفلة.. هكذا �شأت شاعرة �أن مص��
� س�ب اهتمام أ�ت�م �ألفو�سو الط�ب..

- « ال أفهم �ا س�د��
هو ال �مت ل�م �صلة.. »

- « ر�ما لو ف�ت �� أ�� � اهتمامهـا �ألفو�سو الط�ب لفهمـت
ا  وات مبهمة.. ال�د أن هناك �� � ، فأنا أعرف أنها ال تخضع ل�� أ���

� ندت عنها �لمات غ�� مقصودة..  »
� أ��

ال أعرفه.. عندما تو��
� أن بوسعك أن ؟.. تعرف�� �

- « ماذا؟�.. هل �� أن أعرفها �ا س�د��
« .. � �� �

تث��
ة نعم.. ل�ن عندمـا ت�ساقط �لمـات - « �ال�س�ة أل�اري الصغ��
من فم اآل�اء فع� األطفال أال يرددوها.. ع� األبناء أال تكون لهم

أفواە وال آذان إال حسب تعل�مات اآل�اء..  »
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� قد�سة، 
.. أنت ولدت �� تكو�� �

- « لو ش�ت الحق�قة �ا س�د��
� دير..  »

و��دو أنه من المحتم أن تق�� ح�اتك ��
ثم هتفت وقد أصابها الرعب:

- « أيتها العذراء الم�اركة�.. لقد عاد الصوت�.. هذە القلعة
ا� » مسكونة حتم�

قالت (مات�لدا):
ا ل�نه خ�ال ع� األرجح.. ال�د � سمعت صوت� ا أحسب�� - « أنا أ�ض�
� �ـالعدوى.. هل هناك من �ق�ـم فـي أن مخاوفك قد أصابت��

الغرفة �األسفل؟ »
- « لم �قم أحد هناك منذ أن أغرق الفل�� الشه�� الـذي كـان
�
�درس ألخ�ك نفسه.. أعتقد أن ش�حه وشبح األم�� قد التق�ـا ��

الغرفة السفل�ة. دعينا نفر من هنا� »
- « ال أعتقد أن هذە األش�اح سوف تؤذينـا؛ فنحن لم نؤذها..
� دعـك مـن أنـه مـا مـن غرفـة أ��� أمًنـا مـن أخـرى.. نـاولي��

ْتُل صالة من أجلها.. »
َ
المس�حة وتعا� ن

هنا سمعتا صوت غناء �أ�� من أسفل..
قالت مات�لدا لنفسها: إن هذا ع� األرجح واحـد مـن األ�ة
ا ع� اإلطالق.. لم تج� الخادمة ع� فتح النافذة ول�س ش�ح�

ففعلت مات�لدا هذا بنفسها..
ي�دو أن الشبح سمع الصوت ألنه كف عن الغناء ع� الفور..

ة: صاحت األم��
- « هل من أحد تحت؟.. إن �ان كذلك ت�لم.. »
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جاء صوت مجهول �قول:
- « نعم.. »

- « من؟
- « أنا غ��ب.. »

� ساعة كهذە ب�نما �ل األبواب
- « وك�ف استطعت الدخول ��

موصدة؟ »
� النوم وعجزت عن

.. لقد جافا�� � - « ل�س هذا ب�دی.. سامحي��
الرقاد ع� تلك األر�كة، من ثم نهضت إ� النافذة وغن�ت
ا إ� لحظة قدوم الص�اح والسماح �� �مغادرة هذە

�
مشتاق

القلعة.. »
قالت ب�ان�ا:

ا هذا هو الفالح الشاب.. و�ا لها .. حتم� �
- « اآلن فهمت �ا س�د��

من مغامرة عجي�ة�.. دعينا ن�لمه فمـن الواضح أنه ال �عرف من
� (هيبوليتا)، وأقسم

أنت، ول�ن �حس�ك من وص�فات س�د��
�اللـه أنه عاشق.. »

قالت (مات�لدا):
ا � من نفسـك �ـا ب�ان�ا؟.. هذا الرجل ي�ـدو طـاهر� - « أال تخجل��

ا.. ل�س من حقنا أن نتلصص ع� أ�ارە.. » ��ح�
.. ل�ست لديهم ا عن العشاق �ا س�د�� � ش�ئ� - « أنت ال تعرف��

لذة أ��� من أن يت�لموا عن حبهم.. »
� عص��ـة وحـزم، فقالت لها

هنا أغلقت (مات�لدا) النافذة ��
الوص�فة:
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� أن عابر الس��ل يرى من اللع�ة أضعاف ما
- « ال ت�� �ا س�د��

� (إيزاب�ال) اختفت اليوم
يراە الالعبون.. من الغ��ب أن س�د��

�الذات، وهناك ذلك الفالح الشاب الذي �قول الخدم إنه
� لقلنا إن.. أنت � الحادث�� � لو ر�طت ب��

سـاحر.. ��احة �ا س�د��
ا �أخ�ك األم�� � إيزاب�ال لم تكن مولعة جد�

� أن س�د�� تعرف��
الفق�د.. »

� غضب:
صاحت (مات�لدا) ��

� � عن هذا السخف وال تقو�� �لمـة أخرى.. أنـت تعرف��
- « ك��

نقاء إيزاب�ال.. »
ا.. لو سمحت لـي �ـأن أفتح ا متنكـر� � - « ر�ما �ان هذا الفالح أم��

النافذة وأوجه له �عض أسئلة.. »
� الجرس عند بوا�ة القلعة الخلف�ة.. هنا سمعتا رن��

: قالت مات�لدا �عد تفك��
ا.. ا ق��� - « ال أعرف س�ب فرار (إيزاب�ال) ل�نـي متأ�دة أن لـه س���
ا.. هل ل�ن لو �ان لهذا الغ��ب دور فإنها وال�د م�ورة جد�
الحظت �لمات هذا الفالح وك�ف تخلو من لغة السوقة

والعامة؟.. هذا شخص ك��م المحتد.. »
� إنه أم�� متنكر.. »

- « قلت لك �ا س�د��
؟  » � - « ل�ن لماذا لم �فر معها؟.. لماذا ��� وتحمل غض�ة أ��

- « لو �ان بوسعه أن �فر من تحت الخوذة فال يوجـد مـا �منعه
� إيزاب�ال

من الفرار من غض�ـة أب�ك.. أنا ال أعتقد أن س�د��
مالئك�ة تق�ة �ما تعتقدين.. إنها ت�نهد و�شخص �عي�يها للسماء

أمامك، ول�ن ذلك ألنها تعرف أنك مالك.. »
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ا وأخـ�� مـات�لدا أن الس�دة هنا دخل خـادم إ� الغرفة م�ع�
(إيزاب�ال) قد تم العثور عليها.

- « أين؟ »
وم) - « لقد لجأت إ� كن�سة القد�س ن�كوالس.. األب (ج��

« .. � الطابق السف�� مع سمو األم��
جاء بنفسه، وهو ��

؟ » - « وأين أ��
� غرفتها.. وقد أرسلت تطل�ك.. »

�� » -

� �ال��ارة الم�كرة للقس را�� � هذا الوقت قد فو��
�ان مانف��د ��

زوجته، ولم تكن عندە أ�ة فكرة عن س�ب ال��ارة.. وقد سأله:
ة؟ » � أم ت��د األم��

- « هل ت��د��
وم: قال األب ج��

� كن�سـة القـد�س
- « أر�د �ل��ما.. إن األم�ـرة إيزاب�ال ��

ن�كوالس..»
- « هذا إذن ل�س من شـأن هيبوليتـا.. تعال لغرفتـي �ـا أ�ـت

« .. واحِك ��
- « ال.. »

� حزم أثار ره�ة ح�� مانف��د الفظ، الذي برغم �ل
قالها القس ��

م طي�ة القس ونقاءە.. ء �ان �ح�� �
��

 أن أسـأل
ً

� أر�د أو� ا.. ل��� - « إن ما أر�د ال�الم ف�ه �خص�ما مع�
ة عما إذا �انت تعرف س�ب فرار الس�دة إيزاب�ال من األم��

القلعة.. »
قال (مانف��د):
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، وال أسمح � � هنا س�د بي�� ا�� �امل لك، ل��� - « أ�ت.. اح��
� أن تعرف أو .. ل�س لزوج�� �

� شأ��
ل�اهن متطفل أن يتدخل ��
« .. تتعامل مع شئون ح���

قال القس:
� الشئون العائل�ة.. عم�� هو أن �عم

- « س�دي.. أنا ال أتدخل ��
السالم وأن أعظ الناس �� يرجعوا للصواب.. و�ن�� ألسامح
، وأنا أعمـل � � أعرف واج�� س�دی ع� خطا�ه غ�� ال���م، ل���

لمن هو أقوى وأعظم من األم�� (مانف��د).. فلتصغ له.. »

ا.. و�انت زوجته قد جاءت و�� ا وغض�� ارتجف مانف��د عار�
ا لمعرفة ما هنالك..

�
تتحرق شوق

وم): قال القس (ج��

�
- « الس�دة (إيزاب�ال) �شكر�ما �شدة ع� عنايت�مـا بها ��

، وهـي تصلـى مـن قلعت�ما، و�� آسفة ع� فقد األم�� الصغ��
أجـل اتحاد ال ينفصم ب�ن�ما.. ل�ن �ما أنه ل�س بوسعها أن ت���

ا ، ف�� قد عهدت بنفسها إ� الملجأ ح�� �سمع أخ�ار� هنا أ���
عن أبيها.. »

: قال األم��
- « لن أوافق ع� هذا، وأ� ع� أن تعود للقلعة.. أنا المسئول
� �دى أي شخص آخر سوای.. ت�ف عنها وال أثق بوجودها ب��
ك ال�ث�� للشكوك والق�ل والقال، وخاصة مع ذلك (إيزاب�ال) ي��
ا له.. الفالح الذي ظهر، وأعتقد أنه سهل فرارهـا إن لـم �كـن س���

«
قال القس:
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ا عن � مأمن �ع�د�
� أن أمنعها من العودة هنا.. �� اآلن �� - « واج��

مغ��ات هذا العالم.. فلن أسلمها إال لسلطة أب��ــها.. »
قالت هيبوليتا:

� أال - « أيها األب.. واج�ك أال تعلق ق�مة ع� األشخاص، وواج��
�
� حجر��

أسمع ما �ضايق س�دي؛ لذا اسمح �� �أن أعتكف ��
� غرفتـه.. ولسوف أص� � تنجح

� تنفرد أنـت �ـاألم�� �� ع� ح��
ى.. » � إعادة السالم إ� قلب أم��

��
م�� مانف��د مع القس إ� جناحه الخاص، وهناك أغلـق الـ�ـاب

وقال:
.. واآلن أصغ �

تك �غر�� - « أفهـم أيهـا األب أن (إيزاب�ال) أخ��
.. سالمة ح�� وسالمة قو� �ستدع�ان أن �كـون �� ابن.. إ�َّ
من الع�ث أن أنتظرە من هيبوليتا.. عل�ك أن تع�د �� (إيزاب�ال)
ك علـى هيبوليتا.. إنها وأنا أنتظر منك الم��د، فأنـا أعـرف تـأث��
امرأة �ال خطا�ا �ستقر روحهـا فـي السماء.. عل�ك أن تقنعهـا
� ح�اتهـا فـي أحـد األديرة.. سوف

، وأن تقضـى �ـا�� � �االمتثال لرغب��
��ها هذا.. وهكذا ت��حنا من المشا�ل المح�طة بنا وتجلب
، و�ن�� ألثق �فض�لتك االستقرار إ� (أوترانتو).. أنت رجـل خ��

� حدة.. »
برغم ما قلته لك ��

قال القس:
- « ح�مـك �قضـي �ـأن �كـون لـك ا�ـن�.. مـا أقـل مـا �عرف
اإل�سان..�.. ص�اح أمس �ان لك ابن، وأنا ال أقصد أن أقلل من
� ز�جة تدفعك لها الشهوة أو

ا �� � � ال أرى خ�� حزنك.. ل���
مقتض�ات الس�اسة.. لو أراد هللا أن يزول اسمك فعل�ك أن تق�ل
تك �ا س�دي.. رأ�ت ك�ف أصغت بهذا الح�م.. دعنا نعد ألم��
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� لطف.. أعرف أنها تتم�� أن
� طاعـة وك�ف ا�سح�ت ��

إل�ك ��
ك �مدى حبها لك.. » تعانقك وتخ��

�ان القس �درك أن نها�ة هيبوليتا محتومـة.. لـو لـم �ظفر
مانف��د �ـ (إيزاب�ال) فإنه س�غضب، ولسوف �قودە غض�ـه إلـى
االنتقـام مـن زوجتـه.. �مـا كـان �عرف أن ال�ن�سـة لـن تـسـمـح
ا.. �الطالق. هكذا قرر أن �ماطل و�تظاهر �أن رفضه ل�س نهائ��

هذە �� الط��قة المث� إلنقاذ هيبوليتا.
� هذە القصة..

�ان مانف��د �حاول أن �عرف دور الفالح األس�� ��
هل هو حب�ب إيزاب�ال أم هو �عمل لطرف حب�ب مجهول؟..
ا.. وقد اعتقد هكذا راح األب �لمح إ� أن هذا قد �كون صح�ح�
ة، ألنه �جعل الطاغ�ة ا لألم�� أن هذا التلميح سوف �كون مف�د�

�كرهها و�زهد فيها..
هكذا أشار مانف��د لألب �� ي��� ح�ث هو، واندفع إ� جهة

، وهناك قال له: � يوجد فيها الفالح األس�� القلعة ال��
.. قل �� أيها المخادع الش�� منذ - « أنت أيها المحتال الصغ��
ة؟.. من أنت؟.. كن حذًرا وال تجب �المراوغة  م�� تعرف األم��
� استعملتها م� أمس.. و�ال عرف التعذ�ب ك�ف �ستخلص  ال��

منـك الحق�قة..  »
ة قد انكشف.. وعرف أن ما � فرار األم��

عرف الشاب أن دورە ��
�قوله لن يؤذيها أو �ف�دها..

هكذا قال:
- « أنا لست محتاً� �ا س�دي، وال أستحق هذە اللهجة
المهينة.. لقد أج�ت عن أسئلتك �صدق أمس، وهذا ما سوف

أفعله اآلن؛ ألن رو� تمقت ال�ذب.. »
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عاد مانف��د �كرر أسئلته، فقال الفالح:
� الق��ة المجاورة.. اس� (تيودور) وقد وجدت��

- « أنا عامل ��
« .. �

� ح�ا��
� القبو ل�لة أمس، وق�ل هذا لم ألقها ��

ة �� األم��
قال مانف��د:

� صدق هذا ال�الم، ل�ن قل ��
- « ف�ما �عد سوف أحقق ��

ة إ� الهرب.. تذكر أن ح�اتك تعتمد ع� الس�ب الذي دفع األم��
إجابتك.. »

- « قالت �� إن ح�اتها تعتمد ع� الفرار، ولو لم تفعل لظلـت
تعسة لأل�د.. »

؟  » � - « وع� أساس هذە ال�لمات جازفت �أن تث�� غض��
- « ال أخ�� غض�ة أحد إذا طل�ت م�� امرأة الحما�ة.. »

� ط��قها لجناح
� هذا الوقت �انت مات�لدا مـع وص�فتها ب�ان�ا ��

��
أمها، عندما مرت ب�عض النوافذ ذات الفتحات الزخرف�ة، ومـن
�ت ل�سمع خاللها رأت أ�اها والخدم �لتفون حوله، فاق��

المحادثة.
ا ة.. �ان وس�م� � إعجابها ب��اته وخاصة جملته األخ�� أثار السج��

� مالمحه جعلها تتوقف:
ا �� ن��ً� ذا شخص�ة ق��ة. ل�ن ش�ئ�

- « ر�اە�.. هل أنا واهمة �ا ب�ان�ا أم إن هذا الفالح �سخة من
� قاعة الصور؟ »

صورة ألفو�سو ��
هنا تعا� صوت مانف��د:

- « هذا الت�جح �فوق �ل ما سبق.. أر�طوە ولسوف �كون أول
ة (إيزاب�ال) عن �طلها هذا هو أن رأسه قد طار� ما �سمعه األم��

«
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قال تيودور:

�
� كنت ع� حـق عندمـا سـاعدتها �� - « هذە القسوة تؤكد �� أن��

ي� » الفرار.. فلتنعم �السعادة مهما �ان مص��
قال مانف��د:

ا.. ما من فالح ع� حافة الموت - « هذا عاشق وهو ل�س فالح�
َعِت الحق�قـة � ، و�ال ان�� � ف �شخص�تك �ا ب�� يت�لم هكذا.. اع��

منصة التعذ�ب.. »

� � ع� الصدق الذي قلته، وهو جزاء ال �غ����
- « هذا هو جزا��

« .. �ال�الم أ���

�
- « إذن خذوە إ� الساحة.. سوف أتأ�د من أن رأسـه قـد قطع ��

هذە اللحظة �الذات..
هنا أغ�� ع� مات�لدا إذ سمعت هذە ال�لمات، ب�نمـا �خت

ب�ان�ا:
ة ماتت� » ة ماتت�.. األم�� - « األم��

هكذا جرى الموجودون إ� مصدر ال�اخ ل�جدوا أنها مجرد
حالة فقدان و�..

تم اقت�اد الشاب إ� الساحة وصدر األمر للجالد ب�نف�ذ الح�م..
� الح�م القا�� �قبول هز قلب الجم�ـع مـا عـدا تل�� الف��
مـانف��د. �ان الطلب الوح�د الذي أرادە هو أن ُ�سمح له

� سالم.
اف ل�مـوت �� �االع��

اف راق هذا الطلب لمانف��د؛ ألن هذا قد �كشـف لقس االع��
وم الذي اعتقد عن � هذا الشاب، وهكذا استدعوا األب ج��

� صّفه.
مانف��د أنه ��
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�
ا ل�ن القس ركع ع� ركب��ه أمام األم�� وتوسل إل�ه �� ال ي��ق دم�
ا.. حاول ��ل ط��قة أن يرقق من غضب الطاغ�ة، ل�ن هذا ب��ئ�
التوسل زاد من حنق الطاغ�ة و��ارە ع� التنف�ذ وقـد �ـدأ

�شعر �أن ال�ل يت�مر ضدە..
اف، وحذرە مـن أنـه لـن يؤخـر التنف�ذ أمر القس �أن يتل�� االع��

..
ً

ط���
قال الشاب:

- « وأنا ال أرجو التأخ�� �ا س�دي.. خطا�اي و� الحمد لم تكن
�ر .. هذا عالم �� � � س��

ة، ولم �فق عددها ما هو متوقع �� كث��
ا �الح�ة.. » أيها القس الط�ب ول�س �� أن أفارقه شاعر�

- « ال �مكن أن تنال السالم من دون أن �سامح أعداءك.. فهل
بوسعك أن �سامح هذا الرجل الزنديق الواقف هنا؟ »

« .. � - « سامحته �ا أ��
قال القس:

؟  » - « أال يؤثر هذا ف�ك أيها األم�� القا��
� عناد:

قال مانف��د ��
افه ال � تتوسل من أجل ح�اتـه.. أنت  - « طلبتك �� �سمع اع��

ة ودمه ع� رأسك..  » لمحت إ� أنه ذو عالقة �األم��
- « نعم. نعم.. دمه ع� رأ�.. أنا وأنت ل�ـس مـن حقنـا أن 

«  .. نذهب إ� الم�ان الذي س�ذهب إل�ه هذا الشاب الن��
� لدى سماع توسل - « هلم�.. لم أعد ع� استعداد أن أهـ��

� لدى سماع ��اء ال�ساء.. » القساوسة، �ما ال أه��
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فتح الف�� �اقة قم�صه وركع ع� األرض..
هنا سقط القم�ص عن كتفه فظهرت عالمة سهم من نار.

صاح القس:
- « فلتتمجد السماء�.. ماذا أرى؟ هذا طف��.. هذا تيودور� »

� تلت هذا.. لقد تجمدت الدمـ�ع ال �مكن وصف االنفعاالت ال��
� أن

� عمـا ي���� ا، ونظر الجميع إ� الس�د م�سائل�� � العيون عج��
��

ام �لها تتالت ع� وجوە الش�اب. ة.. اح�� �شعروا �ه.. شك.. ح��
ب�نما الفالح يتل�� ق�الت وعناق العجوز وهو ينظر إ� األم��

� آلخر �أنه �قول له: أال �حر�ك مشهد كهذا؟ من ح��
� دهشته.. ح�� إنـه قـدر أن هـذا اال��شاف

�� مانف��د غض�ه ��
. لع�ة من القس �� ينقذ الف��

قال:
- « ما مع�� هذا؟.. ك�ف �كون ابنك؟.. هل مما يتفق مع 

؟  » � سمعتك وطهرك أن �كون لك ابن من أبناء الفالح��
قال القس:

؟.. أنقذە��.. أيها األم�� � � كونه اب��
- « ر�اە�.. هل �شك ��

الط�ب.. أنقذە واشتم�� �ما �شاء� »
صاح الواقفون:

- « أبق عل�ه.. أبق عل�ه من أجل العجوز الط�ب� »
� حزم:

قال مانف��د ��
- « الهدوء�.. ال�د أن أعرف من تطالبون �العفو عنه.. ابن

ا.. » القد�س قد ال �كون قد�س�
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قال تيودور:
- « أيهـا السـ�د المـؤذي.. ال تضـف اإلهانة إ� القسوة.. لو كنت

« .. � عرو��
أنـا ا�ـن هذا الرجل الم�جل فإن الدم الذي �جري ��

ا: هنا قال القس مقاطع�
� الدم ول�س �الشخص الذي تت�لـم

- « نعم �ا س�دي.. إنه ن��
� صقل�ة لها عراقة ب�ت (فال�ونارا).. »

عنه.. بيوت قل�لة ��
قال مانف��د:

- « إذن أر�د أن أعرف قصتك.. »
� �عدها إن ش�ت..  » � ح�اته �ا س�دی، ولتقتل�� - « فقط هب��

قال مانف��د:
� ف�ما طل�ت.. ولسوف ة هنا.. أطع�� - « عد للدير.. هات األم��

ا.. » �عود لك ابنك ح��
؟ » � � وصد�� هما ثمن ح�اة اب�� - « س�دي.. هل أمان��

: صاح الف��
ك �ا أ�ـي.. ماذا ي��د منك � مائة مرة وال تلوث ضم�� - « فلتقتل��
� ديرك؟.. إذن دع �ل

� سالم آمنة ��
هذا الطاغ�ة؟.. هل إيزاب�ال ��

غض�ة الرجل ته�ط ع� رأ�� أنا.. »
ب األرض، ودوى نف�� خـارج فجأة سمع الجميع حوافر ت��
� هذە اللحظة تحرك ال��ش الذي �ح�ط �ـالخوذة

القلعة.. و��
ا �ضعها ع� رأسه.. ا خف�� العمالقة �أن شخص�

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث
ارتجف قلـب مانف��د وهو يرى ال��ش المح�ط �الخوذة

. � مع صوت النف�� النحا�� العمالقة يه��
قال القس:

- « س�دی.. السماء غ�� راض�ة عن معاملتك لخدمها وسخ��تك
ىء لحال س��له..  » منهم.. ا�ف هذا الشاب ال��

�ائه: قال مانف��د وقد فقد ال�ث�� من ك��

.. أ�ت.. هال قصدت ال�اب الصغ��
ً

� كنت عجو� ف �أن�� - « أع��
وسألت عمن �قف خارج القلعة؟ »

- « هل تمنح�� ح�اة تيودور؟ »
- « نعم.. ل�ن سل عمن �قف خارج القلعة..  »

ة ع� صدر ابنه ��� �ما يثقل روحه ا كث�� وم دموع� ذرف ج��
وقال:

 ق�ل أن أذهب.. »
ً

- « أعتقد أنك ستق�ل شكري لك أو�
قال تيودور:

، فأنا ال أستحق تأخ�� رغ�اته.. » - « اذهب �ا أ�ت.. أطع األم��
اتجه األب إ� ال�اب وسأل عمن �الخارج فق�ل له:

- « أنا رسول.. »
- « ممن؟ »

- « من فارس الس�ف العمالق.. وع�َّ أن أت�لم مع مغتصب
عرش أوترانتو.. »
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ا.. عاد األب لمانف��د ونقل له الرسالة حرف��
أصا�ت ال�لمات مانف��د �الوجوم، ل�ن ع�ارة (مغتصب العرش)

قضت ع� أي رعب لد�ه وجعلته �شتعل �الغضب..
- « مغتصب عرش؟.. ك�ف �جرؤ؟.. َتَنْح �ا أ�ت ولسوف أن�
ة .. عد للدير ورتب عودة األم�� الموض�ع مع هذا الوغد بنف��
�� ولسوف ي��� ابنك هنا رهينة.. ح�اته تعتمد ع� طاعتك..
ع�ة �� �

لن تكون نجاة ابنك ع� �د هذا الرسول القادم ل�شك ��
« � عر��

ج األسود، فلم وأمر �عض معاون�ه �أن ينقلوا تيودور إ� ال��
. ثم سمح للرسول �الدخول: �سمح لألب وابنه ب��ادل عناق أخ��

- « هلم.. ماذا ت��د؟ »
- « جئتك �ا مانف��د مغتصب إمارة أوترانتـو مـن فـارس الس�ف
� (ف�شن�سا).. وهـو �طلـب العمالق الذي ال �قهر.. فردر�ك مارك��
� ق�ضتك عن ط��ق الخ�انـة،

� وضعتها �� ة (إيزاب�ال) ال�� األم��
والتـي رشـوت األوص�اء عليها ب�نمـا أبوها متغ�ب.. �مـا إنـه
�طال�ك �التخ�� عن أوترانتـو التـي اغتص�ت إمارتهـا مـن لـورد
فردر�ك أقرب ق��ب �الدم للس�د ألفو�سو الط�ـب.. فلـو لـم

« .. تق�ـل بهذا فهو �دعوك إ� الم�ارزة ح�� الرمق األخ��
: سأله األم��

- « وأين ذلك المت�جح الذي أرسلك؟ »
� وأنت

- « ع� �عد فرسخ من هنـا.. لقد جاء ألنـه فـارس حق���
مجرد مغتصب.. »
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لم تكن هذە االتهامات غ���ة ع� مانف��د وال مطال�ة فردر�ـك
�اإلمارة.. �ان أجداد فردر�ك �حملون لقب أمراء أترانتـو، منذ
ە كـانـا أقـوى مـن أن موت (ألفو�سو) الط�ب، ل�ن مانف��د وَجـدَّ
يتخلص منهم ب�ت ف�شن�سا. ولقد تزوج فردر�ك فتاة لط�فة

ا، ل�نها ماتت و�� تلد (إيزاب�ال).. هام بها ح��
� المقدسة ح�ث

أحزنه موتها �عنف ح�� إنه انطلق إ� األرا��
� الحرب وسجن، وق�ل إنه مات.

ج�ح ��
� ع� إيزاب�ال عندما عرف مانف��د بهذا قـدم رشوة للوصي��
ا. وهذا � مع� لتكون زوجة ابنه كونراد، وهكذا قرر أن يوحـد الب�ت��

وجها بنفسه لدى موت كونراد. � هو � تصم�مه ع� أن ي��
قال مانف��د:

- « عد لس�دك وقل له إننا ال نحل خالفاتنا هنا �الس�ف.. قل
� كفـارس أنه س�ضمن أمنـه

، وأقسم �شـر�� � له إنه مدعو لقلع��
ا، ولو لم نحل خالفاتنـا �المفاوضات فـإن��  ك��م�

ً
و�ل�� استق�ا�

� ��ه.. »
ا �� أقسم أنه س�غادر القلعة آمن�

ا ع� ابنه وم) �فكر.. �ان خائف� � هذا الوقت �ان القس (ج��
��

� أن �قنع (إيزاب�ال) �العودة إ� القلعـة، ل�نـه كـان �خ��
وفكر ��

لحظة لقائها �مانف��د.
وط لزوجها.. برغم من �ان �خ�� خض�ع هيبوليتا غ�� الم��
ا �ـه من ثقته �أنه �مكن أن �قنعها �أن طالقها لن �كون مسموح�

ال�ن�سة، هذا فقط لو استطاع الوصول لها..
ء ل�ان مع�� هذا الدمار لتيودور. �ان �

ل�ن لو شعر مانف��د ���
� معرفـة مـا تـم مـع الرسول الذي اتهـم مـانف��د �اغتصاب

ا �� راغ��
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اإلمارة، ل�نه لم �ج� ع� مغادرة الدير. ل��ما فرت (إيزاب�ال)
� فرارها عل�ه هو.

ووقع االتهام ��
� الرواق ورأى حزنه:

قال له أحد الره�ان الذي قا�له ��
تنـا � إذن أننا خ�نا أم��

�.. أهو حق��� �
- « �ا للح�ة �ا أ��
العظ�مة هيبوليتا؟ »

ذهل الرجل وصاح:

�
؟.. لقد جئت لتـوى مـن القلعـة وكـانت �� �

- « ماذا تع�� �ا أ��
خ�� حال.. »

- « (مارتل�) مر �الدير منذ ر�ــع ساعة، وقال إن سموها قد
ماتت.. �ل إخوتنا ذهبوا إ� ال�ن�سة ل�صلـوا لـهـا مـن أجـل رحلة
طي�ة إ� العالم اآلخر.. هم �عرفون ح�ـك لتلك الس�دة الن��لة..
ا لب�تنا هذا، ل�ن هذە � ال��اء فقد �انت أم�

معنا �ل الحق ��
ا.. فقط الح�اة ل�ست سوى رحلة ولسوف نلحق بها جم�ع�

فلتكن نهاي�نا مثلها� »
ة - « أنت تحلم �ـا أخـي..إنهـا فـي خـ�ـر حـال.. وأين األم��

إيزاب�ال؟»
- « تلك ال�ا�سة�.. لقد حك�ت لهـا الخ�� الم��ــــع وحاولت أن

أع��ــها..»
ة (إيزاب�ال)؟ » - « ل�كن.. ل�ن أين األم��

� غرفتها.. »
ا وقالت إنها ستعتكف �� � - « �كت كث��

ركض األب إ� غرفة إيزاب�ال فلم �جدها هناك.. سأل عنها الخدم
ا.. فلم �عرف أحد ش�ئ�
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� الدير وال�ن�سة، وأرسل من ي�حثون
راح ي�حث �ال جدوى ��

� �ل صوب.
عنها ��

قدر الرجل أن إيزاب�ال وقد سمعت �موت هيبوليتا، قد حس�ت
أن األم�� قتلها وأنه عازم �ل العزم ع� تنف�ذ ما انتواە؛ لذا
� عرفها ف�مـا � م�ان ال ي�لغها ف�ه. الحق�قة ال��

�ادرت �االخت�اء ��
ة �عـد �� أن (مارتل�) سمع �اخ (ب�ان�ا) عندما قالت: « األم��
ض أن هيبوليتـا مـاتت وجـرى إ� الد�ـر ماتت� »، من ثم اف��

لي��� هذە اإلشاعة.
هذا الفرار سوف �ص�ب األم�� �الجنون، هكذا قرر األب أن
ا من إخوته معه إ� القلعة لمقا�لة األم�� ومحاولة �صحب عدد�

إقناعه �أن يرحم تيودور.
� الوقت ذاته أمر مانف��د �فتح أبواب القلعة الستق�ال ض�فه

��
، ثم � النف��

 ثم من ينفخ ��
ً

الغ��ب ومن معه. جاء حامال را�ة أو�
مائة حارس.. ثم جواد مطهم عل�ه ألوان أعالم (ف�شن�سا) ثم
� مس�حته، ثم مجموعة من الخـدم

اف �ع�ث �� راهب االع��
ا � الرا�ة. ثم ظهر مائة فارس �حمل �ل منهم س�ف�

�ل�سون لو��
ينوء بثقله، ثم ظهر الس�د.

ه�ت ال��ــــح ف�دأ ر�ش الخوذة العمالقة يتطاير �ما رآە مانف��د
من ق�ل، وقد شعر �أن هذا نذير، ل�نه كرە أن ي�دو منـه مـا

�ـخـون شجاعته.
قال:

ا سوف تكون مواجهة عادلة ح أيها الفارس، وغد� - « اس��
ولسوف تقرر السماء جانبها� »
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ى، نظر لم يرد الفارس ل�ن مانف��د اقتادە إ� قاعة القلعة ال���
الفارس إ� الخوذة العمالقة وانح�� امامها، ثم نهض وأ�� ب�شـارة
�ع سالحه ل�ن � القلعة أشار له مانف��د �� ي��

لألم�� �� يتقدمه. ��
الفارس أ�� �عالمة رفض فقال مانف��د:

ء.. ل�ننـى لن �
- « أيها الفارس.. هذا ل�س من الدماثة فـي ��

ا مـن أمـ�� أوترانتـو. أرجـو أال أخونك �ما وعدت ولن �شكو أ�د�
تكون ن�ـة الخ�انـة عنـدك أنـت. سوف ينعـم رفـاقك �قوان�ـن

الض�افة.. ولسوف تأت��م المرط�ات حاً�.. »
ا �انت هيبوليتا قد خصصته للحجاج. � جناح� واختار للقادم��

� إ� اتخاذ �انت المأد�ة قد أق�مت فدعا ضيوفه الصامت��
� ل�نه لم أما�نهم وراح �حاول أن يوجه �عض األسئلة للقادم��

يتلق إال إشارات.
فقط رفعوا أغط�ة خوذاتهم �� �مكنهم األ�ل. قال مانف��د:

� هذە - « �ا سادة. أنتم أول ضيوف �أتون هنـا و�أ�لون ب��
الجدران، و�رفضون ال�الم م�.. ول�س من شأن األمراء أن يهينوا
سمعتهم وكرامتهم مع الُ��م.. تقولون إن�م جئتم من طـرف
ا ك��ًمـا. و�رغم  طيب��

ً
فردر�ك (ف�شن�سا) وأنا أعرف أنـه كـان رج�

� الفروس�ة هذا ت�ون ع� الصمت.. ل�كن.. حسب قوان��
والض�افة أنتم تحت هذا السقف سادة. �ما أن الطرب ل�ـس
نه هذە المأد�ة

ُ
�.. دعونا ن � طب�عت�م فلنكن تعساء محزون��

ونتحدث عما أر�د أن تعرفوە.. »
وهكذا نهض مع ثالثة فرسان إ� غرفة داخل�ة. أغلـق ال�ـاب

ودعاهم إ� الجلوس.
هم: ًقال ل�ب��
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�  للمارك��
ً

- « أنت جئت ع� قدر فه� �ا س�دی ممث�
� ر�طتها ال�ن�سـة ة إيزاب�ال.. اب�تـه.. ال�� (ف�شن�سا) لتطالب �األم��
� ومل�� لس�دك

� (كونراد). كذلك ت��د أن أتخ� عن سلطا�� �ـاب��
الـذي �عت�� نفسه أقرب ق��ب �الدم لألم�� ألفو�سو، أراح هللا

روحه.
�جب أن تعرف و�عرف س�دك أن�� ورثت أوترانتـو عـن أ�ـي (دون
مان��ل) الذي ورثها عن أب�ه (دون ر��اردو). (ألفو�سو) مـات �ـال
� األرض المقدسة وترك أمـال�ـه لـجـدى مـقـا�ل خدماته له.

أبناء ��
ا.. ولقـد بنـى ال�ن�سة المجاورة ا نق��  تق��

ً
ر��اردو �ان رج�

واحتفظ �أمال�ه برعا�ة القد�س (سانت ن�كوالس) و�س�فه..
وهذا ما سأفعله �ا س�دي. ل�ن أين س�د�م (فردر�ك)؟.. هناك
� األسـر.. �الم�م يو�� �أنـه �� وأنا لن

تقار�ر تقول إنه مات ��
� أن أشك ل�ن لن أفعل.. آسف �ا سادة

� هذا.. من ح��
أشك ��

.. ألـن يث�� �
ل�ن د� حار، وأنا أسأل�م أن تضعوا أنفس�م مكـا��

�
حنقكـم وأنتـم الفرسان الشجعان أن يتم ال�شك�ك ��

أسالف�م؟.. واآلن أنتم تطالبون �الس�دة (إيزاب�ال).. أسأل�م: هل
لد��م السلطة �املة لهذا؟ »

هز الفرسان رءوسهم..
قال:

� أتعس ال�شـر - « حسن.. خذوهـا.. ل�ن هل تعلمون أن��
قاط�ة؟.. لقد مات اب�� كونراد أمس� »

ت�ادل الفرسان نظرات الدهشة.
- « نعم �ا سادة.. لقد ق�� القدر ع� اب�� و(إيزاب�ال) اآلن
� الح�اة، ول�س أفضل من

حرة.. لم �عد هناك مـا يث�� اهتما�� ��
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� �ذهب فيها الفارس إ� الق�� وهو يتحدى خصومه.. الميتة ال��
«

ا عن الموض�ع، فقـال لهم: �دا ع� الفرسان أنهم ال �عرفون ش�ئ�
ا عن الموض�ع؟.. ال - « هل من الممكن أن�م ال تعرفون ش�ئ�

تعرفون قص�� و(هيبوليتا)؟ »
هزوا رءوسهم.

�م - « تحسبون أن�� شد�د الطم�ح؟.. طم�ح؟.. لن أخت�� ص��
أ��� من هذا، ولسوف أ�لمكـم م�اشـرة عـن زواجـي �األم�ـرة
ة وأهواها كصديق.. ل�نهـا تعرف (هيبوليتا).. أنا أحبها �أم��
� مـن

� الحق�قة زواجنا غ�� قانو��
� فيها.. �� وساو�� و�شارك��

� �ل لحظة أن يتم فسخه.. أرجـو
الناح�ة ال��س�ة وأنا أتوقع ��
أن تغفروا �� هذە الدم�ع.. »

� م�� ي�ت� هذا؟ ت�ادل الفرسان النظرات، م�سائل��
.. �ل ما أردتـه هـو أن �كون هناك � إدارة أمال��

ا �� - « لم أعد راغ��
ء عن س�د�م �

. أنا ال أعرف أي �� من �أ�� �عدى و�حسن لقو��
فردر�ك.. �ال�س�ة �� هو أس�� أو م�ت.. ال أتصور أن �ح�م
� وهـم شع�� أم�� قاس غ�� ك��م، فأنا �ا سادة أحـب شـع��
� والحمد�. ل�ن ي�دو أن السماء أرسلت إ�َّ �قدوم�م  �حبون��
رسالة.. الس�دة (إيزاب�ال) حرة وأنا سأ�ون كذلك عن ق��ب. 
� أن أض� وأتخذها زوجة �� وهذا س�ن��  هكذا �مكن��
� أ�ت�نا. أنا أحب هيبوليتا ل�ن ع� األم�� أال �فكر  الخالفات ب��

� مصلحة شع�ه..  »
إال ��

ا من وم) وعدد� هنا دخل الغرفة خادم �خ�� األم�� أن القس (ج��
إخوانه قد جاءوا �طلبون لقاءە..
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شعر مانف��د �قلق وخاف أن �خ�� القس الفرسان أن (إيزاب�ال)
ە ا للحما�ة. ل�نـه قـدر أن القـس جـاء �خ�� قد التجأت للدير طل��
ة للقلعة. هنا دخل القس القاعة �ال اس�ئذان.. �أنه أعاد األم��

وع� الفور أعلن فرار (إيزاب�ال) مع تأ��دە ع� براءته.
ا�طة وقد أدهشته األخ�ـار، لم �قل مانف��د سوى ع�ارات غ�� م��
� أن

ة ب�ـن رغبته �� � ح��
وضا�قه أنها وصلت إ� الغ��اء. راح ��

� أن
�عرف التفاص�ل وخش�ته من أن �سمعها الغ��اء.. رغبته ��

ي�حث عن (إيزاب�ال) وخوفه من أن �شاركه الغ��اء ال�حث.
سأله أحد الفرسان عن س�ب فرار (إيزاب�ال) من القلعة، فنظر
وم القس، ثم قال إنه أرسلها إ� نظرة آمرة �الصمت إ� ج��
� يت�ف فيها الدير �عد وفاة كونراد إ� أن �حدد الط��قة ال��

معها.
اض ألنه �ان يرتجـف خش�ة ع� لم �ج� القس ع� االع��

ح�اة ابنه.
� �سمعها. وهكذا ا من التناقضات ال�� و�ان كب�� الفرسان مندهش�

ا: جرى إ� ال�اب صائح�
- « أيها األم�� الخائن..� سوف نجد (إيزاب�ال)�  »

حاول مانف��د أن ب�ق�ه، ل�ن الفرسان اآلخ��ن ساعدوا زم�لهـم..
ا مرافق�ه.. هكذا تحرر وجرى إ� الساحة مناد��

هكذا لحق �ه مانف��د وطلب من القساوسة أن ي��عوە. وأع�
تعل�مات ��ة �أن تتم مراق�ة حرس الفارس ومرافق�ه..

� �انت مولعة �الفالح ما إن غادروا القلعة، ح�� �انت مـات�لدا ال��
تها ال�سوة أن مانف��د أرسـل � ط��قة إلنقاذە.. أخ��

الشاب تفكر ��
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ن الحرس الذين ضمَّ
َ
ا عن (إيزاب�ال).. هذا ت � �ل اتجاە �حث�

رجاله ��
عينهم لحراسة تيودور.

� �عض التجد�د
� برغبتهم �� هكذا أطاع الحراس األمر مدفوع��

ولذة المطاردة.
ج األسـود، � مرافقاتها وهرعت إ� ال�� ا�سلت مات�لدا من ب��
ح�ث عالجت مزالج ال�اب الذي سجن الفالح خلفه. وقدمت

نفسها للفالح المندهش.
- « أيها الشاب.. برغم أن تواضع األن�� �دين الخطـوة التـي أقوم
� إليها.. هلم�.. اهرب.. إن أبواب سجنك بها، ل�ن الخ�� �دفع��
.. فلتفر

ً
� وأت�اعه ل�سوا هنـا ل�نهم س�عودون حا� مفتوحة، وأ��

عك السماء.. » ول��
قال تيودور:

- « أنت مالك �التأ��د.. ال أحد سوى مالك يت�ف.. يت�لـم..
«  � �فكر مثلك.. هل �� أن أعرف من أنت؟.. لقد قلت: « أ��
فهل هذا ممكن؟.. هل لدم مانف��د أن ينجب هذە الرحمة
المقدسة؟.. ول�ن ك�ف جئت هنا وك�ف تجاهلت سالمتك
� أنقذتها سوف تكرس من ا. والح�اة ال�� الخاصة؟.. دعينـا نفـر مع�

أجل حمايتك.. »
قالت مات�لدا و�� ت�نهد:

- « واح�تاە�.. أنت أخطأت�.. أنا ابنة مانف��د فعً� ل�ـن ال
� .. هلم.. ِفر أيها األم�� ��عة ألنـه لـو جـاء أ�� � خطر �حدق ��

� خطر داهم أنا وأنت.. »
ل�ت ��
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- « أقس� �السماء أنه لن �شك ف�ك أحـد.. و�ال ل�ق�ـت هنـا
« .. � مهما أصاب��

«  .. ا من أنه ما من خطر ع�َّ - « �ا ل�رمك�.. فلتكن واثق�
� أغرقها �دمـ�ع � �دك الجم�لة كقسم.. ودعي�� - « إذن ناولي��

« .. امتنا��
.. هـذا لن �كـون�.. فلتـرحـل اآلن.. ماذا تقول (إيزاب�ال) - « اصـ��

؟ » لو رأتك عند قد��
� دهشة:

قال ��
- « ومن �� (إيزاب�ال)؟ »

هتفت الفتاة:
- « ي�دو أنك مخادع.. »
- « أرجو أن تف�ى.. »

� آمرك �الرح�ل..
ا.. ل�ن ال وقت لهذا أل�� - « أنت تفهم ج�د�

� جدل �ـال طـائل.. سوف
� لو أضعت الوقت ��

� عن��
ذنب دمك ��

ها ه��ت إيزاب�ال.. مـن � ع�� أقتادك إ� الممرات السفل�ة ال��
هناك تصل إ� ال�ن�سة ح�ث �مكنك طلب اللجوء.. »

� العثور ع� تلك
� أنت من ساعدتها ��

- « ماذا؟.. إذن لم تكو��
الممرات السفل�ة؟ »

ا من
�
- « لم أ�ن أنا.. ل�ن ال تضيع الوقت.. إن�� أرتجف خوف

كونك ما زلت هنا.. فلتهرب إ� الملجأ ��عة.. »

� - « ال.. ل�س الملجأ.. الملجـأ لفرار اآل�سات الضع�فات.. أعطي��
ا �ا آ�سة ولسوف يرى أ�ـوك أن تيودور ل�ـس �الطراز الذي س�ف�
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يهرب.. »

- « أيها الشاب المندفع..�.. لن تج� ع� رفع �دك أمـام أم��
أوترانتو.. »

ف بهذا.. �لما نظرت إل�ـك �س�ت أنه - « ل�س ضد أب�ك.. أع��
أبوك.. ل�ن أنا أعتذر �ا آ�سة.. »

� من أع�، فتصل�ا. هنا دوى صوت أن��
ة: قالت األم��

- « �ا للسماء�.. هناك من �سمعنا�.. »
ا.. قدرا أن هذا تأث�� الهواء الحب�س. وأصغ�ا فلم �سمعا ش�ئ�

ا هكذا أخذته مات�لدا إ� ح�ث وضع أبوها دروعه فأل�سته درع�
 �خ�� وجهه، وساعدته ع� الفرار من البوا�ة الخلف�ة.

ً
�ام�

- « تجنب المدينة.. وتجنب الناح�ة الغ���ة من القلعة.. ال�د أن
ال�حث ع� قدم وساق هنـاك مـن مـانف��د والرجـال.. خلـف هذە
ق توجد سلسلة صخور، تحتها متاهـة مـن الغا�ة نحو ال��
ال�هوف تقود إ� ال�حر.. �مكنك االخت�اء هناك إ� أن �ستطيع
ا.. لتكن إعطاء إشارة لسفينة ق���ة من الشط، تحملك �ع�د�

� صلواتك مات�لدا� »
السماء حل�فتك.. وتذكر ��

جثا ع� ركب��ه وتناول �دها برغم مقاومتها وطبع عليها ق�لة..
ا، وطلب منها � أقرب فرصة أن �كون فارس�

وعدها �أن �حاول ��
أن �سمح له �أن �كون فارسها..

� الم�ان. ة دوى الرعد فاه�� ق�ل أن ترد األم��
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ة وأمرت الف�� �الرح�ل �لهجـة ال تق�ل المناقشة. ابتعدت األم��
� ال تطرفان ح�� غا�ت، وهكذا انتهت راقبها تيودور �عين��

� �عاطفة لم �ج��اها من ق�ل. محادثة روت القلب��
اتجه تیودور شارد الذهن إ� الدير �� �خ�� أ�اە بتحررە. هناك
وم) غ�� موجود وعرف أن الجميع ي�حث عن عرف أن (ج��

(إيزاب�ال)، وعرف تفاص�ل قصتها.
تمنـى لـو �ساعد (إيزاب�ال) ل�ـن لـم �كـن لـدى الره�ان أ�ـة خواطر
� االفتتان �مات�لدا ح�� إنه لم �ستطع أن

ا ��
�
عن م�انها. و�ان غارق

ي�تعد عنها لي�حث عن أخرى.
� �لمته مات�لدا عنها، إ� أن �عـود قرر أن يتجه إ� الغا�ة ال��

� المساء.
وم �� ج��

�
هناك �حث عن الظالل القاتمة لتناسب الخواطر ال�ئ��ة ��
�
ساك �� � �ان �أوى إليها ال�َّ عقلـه، و�حث عن ال�هوف ال��

� ال��ف اليوم أنـهـا مـأوى لألرواح
� يزعمون �� ، وال�� �

الما��
�رة. وكـان �ط�عه أم�ل إ� الشجاعة واإلقدام؛ لذا صمم ع� ال��

استكشاف هذە األما�ن المره��ة.
ا عندما سمع صـوت أقدام شخص �س�قه. � لم �كن قد توغل كث��
و�رغم أنه �ان يؤمن ��ل ما يؤمن �ه من حوله، فإنه لم �عتقد

. قط أن السماء �مكن أن تتخ� عن األب��اء من أجل قوى ال��
�دا له أنه من المعقول أ��� أن �كون الم�ان مليًئـا �قطاع
� ق�ل إنها تتحرش الط��ق، ال تلك المخلوقات الجح�م�ة ال��

�المساف��ن.
� الغا�ة بهدوء. �ان صـوت صل�ل المعدن

أخ�ج س�فه وتوغل ��
� درعه �أنه صوت يهـدد الشخص الذي يتقدمـه، والـذي �ـادر

��
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.. .. فأ��� ا.. ل�ن تيودور ضيق المسافة أ��� �الفرار م�ع�
وهنا سقطت امرأة عند قدم�ه. نهض ل�ساعدها ع� النهوض،

� حالة ذعر جعلته �خ�� أن تفقد وعيها.
ل�نها �انت ��

� امتنان وقالت:
استعادت المرأة روعها ونظرت إل�ه ��

- « نعم.. لقد عرفت الصوت من ق�ل.. »
قال تيودور:

� أنت ل�دى إيزاب�ال �ما أعتقد.. »
- « ال أعتقد هذا، ما لم تكو��

� رعب:
قالت ��

..؟..  » - « �ا للسماء�.. إذن أنت لم تأت �حًثا ع��
وألقت بنفسها عند قدم�ه متوسلة إل�ه أال �ع�دها إ� مانف��د.

- « مانف��د؟.. ال �ا س�دة.. لقد ساعدتك ع� الفرار من طغ�انه
مرة، واآلن سوف أساعدك ع� الفرار من متناول �د�ه.. »

� الفرار من الق�ـو
�� �

- « إذن أنت المجهول ال���م الذي ساعد��
ا� » ا فان�� ؟.. أنت مالك �التأ��د ولست شخص�

ً
ل��

قال لها:
� ال�الم، فنحن لم ن�تعد عن مدخل

- « دعينا ال نضيع الوقت ��
ا عن ال�هف.. دعينا نتوغل داخلـه فلـن أهـدأ ح�� أضعك �ع�د�

الخطر.. »
� هذا المكـان

- « هل ترى أنه من الح�مة أن نتوغل وحدنا ��
ا؟.. � الظن هنا مع� المقفر؟.. هل من الح�مة أن يرانا العالم س��

� ن�لك وحسن مقصدك.. »
�� � أقولها برغم ثق��

قال وهو ي�نهد:



7606

.. أنت �ارعة الجمال ل�ن رو�� ملك واحدة أخرى.. �
- « س�د��

«
سال، وسمعا من هنا سمعا جل�ة منعت تيودور من االس��

�صيح:
- « (إيزاب�ال)�.. (إيزاب�ال)�  »

ة وعادت إ� ذعرها السابق، أمـا تيودور فحـاول ارتجفت األم��
ا أن �قنعها �التماسك، ل�ـن �ـال جدوى. توسل إليها �� جاهد�

ت��� مختف�ة، وتقدم ل�منع القادم من الّدنو.
ا �الدروع والسـالح ومعه ا مدجج� عند مدخل ال�هف وجد فارس�
فالح يت�لم معه، �قنعه أنه رأى الس�دة تدخل ال�هف. وكـان
الفارس يتأهب لدخول ال�ـهـف عندمـا �ـرز لـه تيودور �الس�ف

وتحداە أن �دخل.
� غطرسة:

قال الفارس ��
؟ » �

اض ط���� - « ومن أنت؟.. �ا من تج� ع� اع��
ء ال �قدر ع� عمله.. » �

- « أنا الذي لن يتحدى ���
، و�ال كـان �

ُعق ط����
َ
- « أنا أ�حث عن الس�دة إيزاب�ال فال ت

« .. � عل�ك أن تدفع ثمن إثارة غض��
- « عد من ح�ث جئت، و�ال عرفت ع� الفور َمن األخطر

ا..» غض��
� (في�شن�سا) الذي �ان الغ��ب هو الفارس الموفد من مارك��
ة. و�ان قد وجد أثر (إيزاب�ال).. طـ�ح انطلق �قفو أثر األم��
� اتجاە تيودور، ل�ن (تيودور) �ان ع� أتم

�س�فه �قوة ��
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ا �ة الق��ة �درعه وقد حسب الفارس واحد� استعداد لتفادي ال��
ا. �ة قد أزاحته نهائ�� من ض�اط مانف��د، ولو لم �فعل ل�انت ال��
� تحررت ع� � صدرە �ل هذە السن��

� أخفاها �� ال�سالة ال��
سة ل�نهـا الفور.. واندفع نحو الفارس و�انت المواجهة عن�فة ��
� ثالثة مواضـع ثـم جـردە من

لم تطل.. لقد ج�ح تيودور الفارس ��
ف. � سالحه، ب�نما فقد هذا وع�ه من فرط ال��

�
�ان الفالح قد فر ل�ستغ�ث ب�عض أت�اع مانف��د فانطلقوا ��

الغا�ة ي�حثون عن (إيزاب�ال)، ووصلوا ل�جدوا الفارس لحظـة
سقوطه ع� األرض..

شعر تيودور �التأثر عندما عرف حق�قة الفارس وأنه ل�س من
� ن�ع دروع الفارس ووقف

أت�اع مانف��د �ل هو عدوە.. ساعد ��
نزف الدم من جروحه، فقال الفارس الذي استعاد القدرة ع�

ال�الم:
- « أنت عدو ك��م.. �النا أخطأ.. أنا حس�تك أداة لدى الطاغ�ة
وأنت ارتك�ت ذات الخطأ.. تأخر وقت االعتذار.. أنا أغ�ب عن

وع�� فلو �انت (إيزاب�ال) ق���ة قل لها أن.. »
قال أحد الخدم:

- « إنه �موت�.. هال صل�ت عل�ه �ا (أندر�ا)؟ »
قال تيودور:

ة..  » - « أسقوە �عض الماء ر�ثما أه�ع إ� األم��
� أ�..

ها �القصة �� واندفع إ� ح�ث �انت إيزاب�ال فأخ��
أص��ت إيزاب�ال �الذهول لدى سماع هذا ال�الم، وجرت إ�
ح�ـث �ان الفارس الج��ــــح. و�انت �سالة تيودور قد أعادت لها
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شجاعتها.. وجدت الفارس ع� األرض فاقد النطق، ل�ن ذعرها
تجدد عندما عرفت خدم مانف��د. �ادت تفر لوال أن طمأنها
، وهددهم �الموت لو حاولوا � تيودور إ� أنهم غ�� مسلح��

ة. الق�ض ع� األم��
فتح الغ��ب عي��ه فرأى وجه امرأة.. قال لها:
- « ألست أنت (إيزاب�ال) آل (ف�شن�سا)؟ »

قالت:
.. فلتعدك السماء لنا�  » - « أنا ��

قال وهو ��افح إلخراج صوت:
- « إذن أنت.. أنت.. ت��ن أ�اك..  »

�خت (إيزاب�ال):
- « �ا للرعب�.. �ا للمفاجأة�.. ماذا أسمع وماذا أرى؟.. أنـت
؟.. ماذا أ�� �ك هنا �ا س�دي؟.. ت�لم�.. اطلبوا العون، و�ال  � أ��

مات�  »
قال الفارس وهو �ستجمع قواە:

- « هذا حق.. أنـا فردر�ك أ�ـوك.. جئت أصطح�ك.. اآلن
� ق�لة وداع و... » أعطي��

صاح تيودور:
- « ال تتعب نفسك �ا س�دي ودعنا ننقلك إ� القلعة.. »

صاحت (إيزاب�ال):
- « أال يوجد م�ان أقرب؟.. هل �سلم أ�ـي للطاغ�ة؟.. لن أجرؤ

� كذلك ال أطيق أن أتركه.. » ع� الذهاب معه، ل���
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قال فردر�ك:
ا عن � �ع�د� .. �ضع لحظات سوف تجعل�� �

.. ال تقل�� � - « �ا ب�ي��
� عل�ـك.. هذا �.. أر�د أن أموت وعي�� � كي�� .. ال ت�� ّ �

أي خطر أر��
الفارس الذي ال أعرفـه سـوف �حمـى طـهـارتك.. لن تتخ� عن

ابن�� �ا س�دی.. أل�س كذلك؟ »
� ع� ضحيتـه، وأقنـع الفـارس �ـأن �ق�ل �ان تيودور دامع العين��
بنقله إ� القلعة. وضعوە علـى حصان أحـد الخـدم �عـد مـا

ة. ضمدوا جروحه ع� قدر وسعهم، وتقدم تيودور المس��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
ما �اد الركب الح��ن ي�لغ القلعة ح�� قا�لته هيبوليتـا ومـات�لدا.

ا ي�لغهما �قدومها.. �انت (إيزاب�ال) قد أرسلت خادم�
نقلت الس�دات فردر�ك إ� أقرب غرفة ب�نمـا قـام الجراحـون

�فحص جراحه.
ا ل�نها تظاهرت �أنها تضا�قت مات�لدا لرؤ�ة تيودور و إيزاب�ال مع�
مشغولة �عناق الفتاة.. وعاد الجراح لي�لغ هيبوليتـا أن جراح

ة. � أن يرى اب�ته واألم��
فردر�ك ل�ست قاتلة. وهو يرغب ��

سألت هيبوليتا فردر�ك عندما استعاد قواە، عن الس�ب الذي
داد اب�ته. جعله �سلك هذا المسلك الغ��ب الس��

�ان فردر�ك برغم مقته ال�الغ لمانف��د قد أدرك ن�ل أخالق
هيبوليتا، و�ن استهواە جمال مات�لدا. هكذا ح� لهيبوليتا قصته

�املة.

ا لدى األعداء4 فحلم �اب�ته التـي لـم �سمع � ح� لها إنه �ان أس��
ا.. حلم �أنها سجينة قلعة مهددة �األهوال.. � عنها منذ �ان أس��

وأن عل�ه أن �دخل غا�ة معينة لو أراد أن ينقذها.
�ان يتوق للخروج، ل�ن هذا �ان مستح�ً� مع �ل أصفادە.. كـان
�
�� � ال�أس قد اس��د �ه عندما تل�� األن�اء أن األمراء المتحار���
� � قد دفعوا له الفد�ة. هكذا تحرر وأ�ع إ� الغا�ة ال�� فلسط��

ا. � � حلمه وظل �ج��ــها مع رفاقه ثالثة أ�ام دون أن يرى ���
رآها ��

.. � مساء اليوم الثالث وجدوا صومعة بها راهب �حت��
ل�ن ��

ساعدوە ع� أن �فيق.
قال لهم:
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.. أنا مدين ل�رم�م، ل�ن هذا �ال جدوى ألن�� ذاهب �
- « �ا أبنا��

، إ� أن تجسـد لـي القد�س إ� الراحة األ�د�ة.. لقد عان�ت ال�ث��
� �� طلـب أال �عرفـه فـاٍن إال لحظـة احتضارى.

�� ن�كوالس وأخ��
هم هذە �� الساعة المختارة وأنتم الفرسان الذين ع� أن أخ��
�ال�. ما إن تفرغـوا مـن دفنـى عل�كـم أن تحفـروا تحت الشجرة
السا�عة ع� �سار هذا ال�هف.. أيتها السماء�.. استق�� رو��

«
و�ذ قال هذە ال�لمات لفظ الرجل آخر أنفاسه.

قال فردر�ك:
- « عند الفجر �دأنا الحفر حسب التعل�مات. ع� عمق ستة
ا.. ذات

�
ا عمالق أقدام �لغت دهش�نا مداها ألننا وجدنا س�ف�

� ساحة القلعة. ع� نصـلـه الـذي
الس�ف الذي تجدينه ��

أخرجنـاە مـن الغمد وجدنا هذە ال�لمات.. ول�ن أنا أعتذر لك �ا
� أن أج�ح أذن�ك ��لمـات

مدام. أنا أقـدر م�انتك ولست براغب ��
ا عل�ك.. » ا ع��ز� تخص شخص�

� أن فردر�ك أرسلته
ارتجفت هيبوليتا. لم �كن عندها شك ��

� المص�� الذي يهدد ب�تها. نظرت
ة �� السماء ل�ضع ال�لمة األخ��

� حب إ� مات�لدا وسالت دمعة ع� عينها ثم تماسكت
��

وقالت:
� أن ا.. ع� الفان�� ا عبث� - « هلم �ا س�دی.. السماء ال تفعل ش�ئ�

� اس�سالم وخن�ع.. قل ما ق�ل �ا س�دی.. »
يتق�لوا إرادتها ��

ة ووقارها.. وتال �اد فردر�ك ي�� من التأثر لدى رؤ�ته ن�ل األم��
� وجدها ع� نصل الس�ف: األب�ات ال��

� تتم�� مع هذا الس�ف.. - « حيثما تجد الخوذة ال��
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ب�نما تح�ط �اب�تك األخطار..
ة قلقة.. » �مكن لدم ألفو�سو وحدە أن ينقذ العذراء وأم��

: � نفاد ص��
قال تيودور ��

؟.. ما الذي � ت�� � األم�� � هذە السطور يهم هات��
- « ما الذي ��

تخاف أن �صدمهما؟ »
: � قال المارك��

ا - « �لماتك خشنة أيها الشاب، و�رغم أن حظـك كـان حسن�
مرة.. »

� أدركت أن خشونة تيودور س�بها ح�ـه قالت (إيزاب�ال) ال��
لمات�لدا:

- « أرجو أن تغفر له �ا س�دي.. فهـو ا�ـن فـالح ال �عرف ك�ف
ي�ت�� �لماته.. »

� الخارج..
هنا دوت ضوضاء ��

و�� الغرفة اندفـع مـانف��د مـع القـس واألت�اع، وه�ع إ� فراش
فردر�ك ليواس�ه ع� خسارته، و�عرف منـه تفـاص�ل العراك..

� رعب:
ل�نه عندما رأى تيودور صاح ��

- « مـن جـاء �ـك هنـا أ�ـهـا الشـبح المخ�ـف؟.. هـل حـانت
؟» ساع��

صاحت هيبوليتا:
- « �ا س�دی.. ماذا ترى؟.. لماذا ت��ت عي��ك بهذە الط��قة؟ 

« 
قال مانف��د منقطع األنفاس:
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- « أال تـ��ـن ما أراە �ا هيبوليتـا؟.. هل �عث هذا الشـبح � أنـا؟ »
- « �اللـه عل�ـك تعقـل.. ال أحـد هنـا سـوانـا.. نـحـن أصـدقـاؤك.. »

صاح (مانف��د):
- « أل�س هذا ألفو�سو؟.. أال ت��نه؟  »

- « هذا �ا موالي تيودور.. الشاب تعس الحظ..  »
ا الحق�قة أن الشاب عندما وضع الخوذة والـدروع �ـدا شـبيه�
�ألفو�سو إلـى حـد ال �ـوصـف. ضـرب مانف��د جبهتـه ب�ـدە وقـال:

.. ل�ن ك�ـف جاء - « تيودور؟.. تيودور أو شبح.. لقـد أثار هل��
هنا؟.. ولماذا �ل�س الدروع؟ »

قالت هيبوليتا:
- « أعتقد أنه �ان ي�حث عن إيزاب�ال.. »

- « نعم.. نعم.. ل�ن ك�ف فر من سجنه الذي وضعته ف�ه؟..
هل �� إيزاب�ال أم القس العجوز المخادع؟ »

وم ما �قول؛ فهو فعً� ال �عرف ك�ف فـر لم َ�ْدر القس ج��
تيودور وال ك�ف ارتدى الدروع؛ لهـذا فضل الصمت، وأقنع

. صمته مانف��د أنه ساعد ع� فرار الف��
قال تيودور:

� أ�ما ظلـم.. فـال هـو وال أنـا �قـادر�ن - « س�دي.. أنت تظلم أ��
ء ال ي��حك.. » �

�� �
ع� التفك�� ��

ام عند قد�� مانف��د: ووضع س�فه �اح��
� أن هناك فكرة خائنة

ب لو ش�كت �� ب �ا س�دي.. ا�� - « ا��
� صدري هذا.. »

��
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� صف تيودور �الن�ل والحماسـة اللذين ق�لت
أعجب �ل من ��

� أمـام
بهما هذە ال�لمات، وح�� مانف��د تأثر، ل�ن إعجا�ه تال��

الرعب من فكرة �شا�ه الف�� مع ألفو�سو.
قال:

�
�� ا.. ل�ن عل�ك أن تخ�� � حال�� - « انهض.. ح�اتك ال تهم��

�عالقتك بهذا الخائن العجوز هنا.. »
قال تيودور:

� إ�
� سن الخامسة حملو��

ا.. �� ة جد� � قص�� - « س�دی.. قص��
� خطفها القراصنة من سواحل صقل�ـة. ماتت الجزائر مع أ�� ال��
� � ث�ا��

ا.. ق�ل أن تموت تركت �� ورقة أخفتها ��
�
خالل عام حزن

� ابن كونت (فال�ونارا).. » � أن��
�� تخ��

وم): قال القس (ج��
- « هذا صحیح.. أنا األب تعس الحظ.. »

واصل تيودور:
، ح�� اش��كت سفينة � � األ� ح�� ما ق�ل عام��

- « ظللت ��
القرصـان مـع سفينة أورو��ة هزمته.. كشـفت للق�طـان عـن
� هناك.. عرفت � لم أجد أ�� � إ� صقل�ة. ل��� � فأوصل�� شخصي��
أن قلعته الساحل�ة قد هوجمت أثنـاء غ�ا�ـه وسـ��ت �األرض،

� عرف بهذا لدى عودته ف�اع �ل ما �ملك وقرر أن �ص�� وأن أ��
ا، ل�ن ال أحد �عرف م�انه. هكذا رحـت آ�ـل مـن عمـل �دى راه��
وأجوب ال�الد، ولـم أتصور ح�� ص��حـة أمس أن األقدار تدخر
�� مفاج�ت غ���ة. هذە �� قصة تيودور �ا س�دي.. لقـد بوركت

« .. � إذ وجدت أ��
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. � انتهت القصة فتعالت همهمة االستحسان من الواقف��
قال فردر�ك:

� أن أض�ف ما أخفاە هو... إنه ء.. �مكن�� �
- « هذا ل�س �ل ��

متواضع ل�نه واحد من أشجع الش�اب الذين عرفهـم العـالم
ا� » ته ش�ح� المس��.. ول�س خطأە أنك اعت��

هنا تدخلت هيبوليتا:
- « س�دی.. من حق ض�فك أن �ظفر ب�عض الراحة.. �مكننا أن

كه اآلن.. » ن��
. � � الواقف��

وأمسكت ب�دە �� ي�تعدا، ومعهما �ا��
� الد�ـر مـع أب�ه، ألنـه عـائد للقلعة

� الل�ل ��
أزمع تيودور أن �م��

ا)، أما (إيزاب�ال) ومـات�لدا فقـد ذه�ت � ا (وهو ما �ە كث�� غد�
�لتاهما إ� غرفتها �عد ت�ادل مجامالت تقل�د�ـة خال�ـة مـن

الحرارة.
� ظروف

تذكرت مات�لدا أن تيودور أنقذ (إيزاب�ال) أ�ـثـر مـن مـرة ��
ال �مكن أن تكون صدفة.. صحيح أن عي��ـه لـم تفارقـا عي�يها،

� وجود األب��ن.
ل�ن ر�ما �ان هذا ع� س��ل الخداع ��

خافت أن ت�� صاحبتها لو أحست �م�ل إ� حب�ب (إيزاب�ال)..
(إيزاب�ال) �دورها �انت لديها شكوك، و�انت الشكوك أقـوى..
�الم تيودور وت�فاته تدل ع� أنـه �حـب.. من الواضح أن

مات�لدا �� مصدر هذا الحب.
� ساعة متأخرة من الل�ـل عرفت

هكذا تصارحت الصد�قتان، و��
ا وج (إيزاب�ال).. وعرفت أ�ض� � مات�لدا ن�ة أبيها أن �طلق أمها و���
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وج �� فردر�ك أ�ا (إيزاب�ال) ع� س��ل إذا�ة � أنه يزمع أن ت��
� لتظل أوترانتو له.. � األ�ت�� الفوارق ب��

ا ألنه ق�� � االس��قاظ ص�اح�
ا وجد صع��ة �� (تيودور) أ�ض�

� الص�اح ولحـق �أب�ـه
الل�ل �حلم �ـ (مات�لدا). عندما اس��قظ ��

عند ق�� ألفو�سو الط�ب، استج��ه أبوە فعرف حق�قـة أنـه
�حـب تلك الفتاة فقال له:

- « هذە عاطفة محرمة.. من الخطأ أن �حب المرء ابنـة طاغ�ة،
ألن علينا أن نعمل ع� انقراض �سله وذر�ته من األرض.. »

ء؟.. مات�لدا الطي�ـة ىء �ذنب الم�� - « وهل السماء تعاقب ال��
مليئة �الفضائل.. »

« .. � - « تذكر أن أ�اها ح�م عل�ك �اإلعدام مرت��

� � إنقـاذي.. قد أ�� اإلساءة ل���
- « وتذكر أن اب�ته ساعدت ��

ا.. » ال أ�� الحسنات أ�د�
�ة وفخر  - « تحت هذا الق�� يرقد ألفو�سـو الط�ب.. فرحة ال���
قومه.. سوف أح� لك قصة مفزعة تطرد �ل عاطفـة مـن 
� االنتقام.. ه�ه�.. من 

روحـك.. لن ت��� لد�ك إال الرغ�ة ��
القادم؟  »

هنا جاء صوت (هيبوليتا) و�� تدخل ال�ن�سة:
- « أ��� ال�ساء شقاء�.. هل وقتك �سمح أيها األب الط�ب؟..
ل�ن لماذا يركع هذا الشاب ع� ركب��ه ولماذا ير�سم الرعب ع�
� أص� من أجل طف�، وهأنذا قد

وجهه؟.. لقد قض�ت ح�ا��
ا منهما و�ا للح�ة� » فقدت واحد�

قال القس:
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ا مع القوة العل�ا.. الرب ة التق�ـة.. ال تتجاد�� أ�د� - « أيتها األم��
أع� والرب أخذ.. فليتمجد اسمه ولتخض� لح�مه.. »

- « أنا خاضعة إلرادته، ل�ن هل �جـب أن تؤخذ منـى مـات�لدا
كذلك؟.. أرجو أيها األب أن تصـرف هذا الشاب؛ فمـا مـن أذن

�جب أن �سمع ما سأقول.. »
قال تيودور وهو ي�سحب:

ة العظ�مة�.. » - « فلتحقق لك السماء �ل أمن�اتك أيتها األم��
وج � ء عن نوا�ا مـانف��د.. أن ت�� �

قالت هيبوليتا للقس �ل ��
مات�لدا �فردر�ك. لم �ستطع األب أن �خ�� مقته لهذە الن�ة،
ل�نه قال ع� س��ل التم��ه إنه ال �عتقد أن فردر�ك أقرب ق��ب
� �د غاصب إمارته

�الدم أللفو�سو �مكن أن �ضع �دە ��
و�صاهرە.

ت��ات وشجعها ع� أن قال لهـا إنه غ�� راض عن هذە ال��
ترفضها �عنف وحزم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
� ذات الوقـت كـان مـانف��د قـد صـارح فردر�ـك ب�يتـه، و�موض�ع

��
. أص�� فردر�ك الذي انبهر �جمـال مات�لدا إ� �

الزواج الثنـا��
� حماس.

العرض ��
لقد �� عداوته لمانف��د و�دأ األمر يروق له.

وعات مانف��د، وقـال إنه اض الش��� ع� م�� أ�دى �عض االع��
لن يوافق ع� زواج (إيزاب�ال) مـن مـانف��د مـا لـم توافـق هيبوليتا

ع� الطالق..
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� غ�ظ
ها، فعـرف �� تحمس مانف��د وه�ع إ� جنـاح زوجتـه ل�خ��

تهـا بنوا�اە. أنها ذه�ت إ� الدير. خطر له أن تكون إيزاب�ال أخ��
� أنها س���� هناك إ� و�ساءل عما إذا �ان ذهابها إ� الدير �ع��
وم دور � أن �كون للقس ج��

� عرقلة الطالق. وشك ��
أن تنجح ��

� هذا.
��

هكـذا هـ�ع إ� الـد�ـر ح�ث �ان القس ينصح هيبوليتا �شدة أال
ترضخ للطالق �أي ثمن.

قال مانف��د:
ْم ت�تظـرى عودتـي مـن عنـد

�
- « مدام.. لماذا أنت هنا؟.. ِلَم ل

؟ » � المارك��
� ارت�اك:

قالت ��
�ات من األب.. » - « جئت أطلب ال��

قال مانف��د:
- « ومـن ب�ـن كـل الره�ـان هنـا، لم تقصـدى سـوى هـذا الخائن؟

«
وم: قال ج��

� ف�ه ت المحراب � تھ�� - « أيها األم�� سل�ط اللسان.. هل اخ��
خدم المحراب؟.. ل�ن خططك الجاحدة �ا مانف��د معروفة
للسماء ولهذە المرأة التق�ة.. سوف �علو صوت رعد السماء ع�
� محاولتك اآلثمة للطـالق فإنهـا

صوت غض�ك.. لو استمررت ��
« .. ا �الحرمان ال���� سـوف تصدر ضدك مرسوم�

ك؟  » - « أيها المتمرد األخرق�.. أنت تهدد أم��

ً
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 إخفـاء مـا شـعر �ـه مـن ره�ـة إزاء هذا
ً

قالها مانف��د محاو�
التهد�د.

ا.. اذهب فناقش أمورك مع فردر�ك..  » ً - « أنت لست أم��
- « لقد ناقشناها فعً�.. »

هنا �ساقطت ثالث قطرات من الدم من أنف ألفو�سو الط�ـب.
ة ع� ركب�يها. شحب مانف��د وركعت األم��

قال القس:
ا �ـدم ج أ�د� � - « راقب هذە المعجزة�.. دم مانف��د لن �م��

ألفو�سو الط�ب.. »
قالت هيبوليتا:

ضخ إلرادة السماء.. لو وافقت ال�ن�سة ع� - « س�دی.. فل��
حـل روا�ط زواجنـا فأنـا موافقة.. تعـال نصـّل مـن أجـل سـالمة

مات�لدا..»
- « ل�نك لن ت��� هنا ح�� تقرر ال�ن�سة.. سـوف تعودين م�
.. � إ� القلعة. لن أسمح �دخول هذا القس المخادع إ� بي��
ا �عد اليوم.. أما عن سقف داري المض�اف لن �ستق�ل خائن�
ا وال تحم�ه ال�ن�سة، ا مقدس� ابنك أيها القس فهو ل�س شخص�
وج اب�تـي مـات�لدا لـن �ـكـون � .. مـن سـي�� وأنـا أطـردە مـن كـل أمال��

ا�ـن (فال�ونارا).. »
نظر مانف��د إ� القـس فـي ازدراء، واقتـاد هيبوليتـا إلـى الخارج،
� الدير،

ل�نه ع� �اب ال�ن�سة همـس ألحد أت�اعه أن يتوارى ��
ە إن ظهر أحد من القلعة هنا. وأن �خ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
�ان �ل ت�ف �قنـع مـانف��د أ��� فأ��� أن القـس جـ�ـروم �داري
� (إيزاب�ال) و(تيودور). وزادت شكوكه مع تخ� قصة حب ب��

القس عن وداعته السا�قة.
ض أن القس اعتمـد علـى دعـم سـرى مـن �ل إن مانف��د اف��
فردر�ك الذي توافق ظهورە مع ظهـور تيودور، ممـا �ـوحـي
� تيودور ا مـن الش�ه ب�� بوجود اتفاق سـرى. �مـا تـضـايق جـد�
ا أن األخ�� مـات دون ذر�ة، وصورة ألفو�سو. هو �عرف �قين�

ا ع� االنفجار.
�
وهذە الخواطر جعلت رأسه موش�

الحل الذي وجدە للخروج من هذا المأزق هو أن ��ع بزواجـه
ا إلـى � بهيبوليتا عائد�

� هذا وهو �م��
من (إيزاب�ال)، وقد فكر ��

القلعة.
� أن تقنعه

هكذا راح �غرى هيبوليتـا �ـالطالق.. �انت �� تأمل ��
�التخ�� عن أمال�ه لمنافسه، ل�نها أدركت استحالة هذا، من ثم
ها ح�� لو ء ي��ــــح ضم�� �

� أي ��
قالت لزوجها إنها ستط�عه ��

ا أقوى، و�ال فلـن �ان الطالق.. ل�ن ال�د أن �عطيها أس�ا��
تتحمس لقرار كهذا.

ا أن ارتفعت آمال مانف��د بهذا الخض�ع غ�� ال�امل.. �ان موقن�
نفوذە وثروته قادران ع� ترجيح كفة الطالق عندما �عرض هذا
� روما. ر�ما أمكن إقناع فردر�ك بهذە الرحلة ألن

ع� ال�ن�سة ��
الرجل منبهر �فتنة مات�لدا، وهذە نقطـة �مكن استغاللها.. �مكن

لمانف��د أن �قرب اب�ته منه أو ي�عدها عنه حسب الحاجة.
� ألنه ي��د ال�ـالم طلب من فردر�ك أن ��ف رف�ق�ه الفارس��

معه ع� انفراد.
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� عن مات�لدا.. وراح �لمح ما إن صارا وح�دين، �دأ ��لم المارك��
إ� صع��ة إتمام الزواج ما لم..

هنا اندفعت (ب�ان�ا) وص�فة (مات�لدا) إ� الغرفة وقد �دا من
� أشد حاالت الذعر.

توحشها وا�ساع عي�يها أنها ��
- « س�دی�.. لقد حل بنا الخراب�.. لقد عاد من جد�د�.. عاد�

«
� دهشة:

صاح ��
- « ما الذي عاد من جد�د؟ »

�
- « ال�د�.. العمالق�.. أنا خائفة لدرجة الجنون�.. لن أنـام ��

ا.. هذە القلعة الل�لة..إ� أين أذهب؟.. سوف آخذ حاج�ا�� غد�
� ق�لت الزواج من فرا�سسكو.. » ليت��

: � قال المارك��
� أمان.. »

� أيتها الشا�ة.. أنت ��
- « حاو�� أن تهد��

- « أنت ك��م �ا صاحب السمو، ل��� ال أطيق ال�قاء ساعة
أخرى هنا.. »
قال مانف��د:

.. أنت فقدت عقلك فال تقاطعينا.. هذە - « إذن فارح��
ا الوص�فة معرضة لن��ات عقل�ـة �ـا س�دي.. كنا ننـاقش أمـور�

مهمـة، فتعا� م� �ا ب�ان�ا.. »
- « ال�.. أنا متأ�دة من أنه ينذر سموك.. فلماذا �ظهر غ��

� رأينا هذا؟.. لو أنك صدقت دي�جو لعرفت أنها ذات ال�د ال��
وم) إن النبوءة س�تحقق يوًما  قـدم صاحبها.. قال �� األب (ج��

ما..  »
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ا: قال مانف��د مغض��
�.. ارحـ� وا�ت�� ب�فـزاع رفـاقـك بهذە � - « أنـت تـهلـوسـ��

السخافات� »
� أخرف �ا س�دي؟.. اذهب بنفسـك إلـى قمـة - « هل تحسب��

ى.. » الدرج ل��
قال فردر�ك:

- « يرى ماذا؟.. قو�� �� أيتها الوص�فة الطي�ة ما رأ�ت.. »
قال مانف��د:

- « هل تص�� إ� تخار�ف خادمـة سمعت قصص األش�اح ح��
صدقتها؟ »

قال فردر�ك:
- « ذعرها حق��� و�دل ع� أن األمر �فوق الخ�ال.. ه�ا أيتها

الوص�فة.. أر�د أن أسمع.. »
شكرته ب�ان�ا وقالت:

د رو�� ��عة.. كنت � أ�دو شاح�ة ل�نـي سأس�� - « أعرف أن��
� إيزاب�ال.. »

ذاه�ة إ� غرفة س�د��
� التفاص�ل.. »

- « ادخ�� ��
� إيزاب�ال حسب أوامر س�دي،

- « كنت صاعدة لغرفة س�د��
� أع� الدرج. لهذا كنت � الغرفة الثان�ة ع� ال�م��

و�� تنام ��
صاعدة إليها.. »

صاح مانف��د:
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.. ألن تصل هذە الوص�فة للب الموضـ�ع � هللا الص�� ليهب��
َ
- « ف

ا؟.. » أ�د�
- « كنت سأقول لسموك.. كنت قد صعدت ثالث درجات،
� سمعها دي�جو عندما رأى عندما سمعت قعقعة سالح �ال��

العمالق.. »
�ساءل فردر�ك:

- « أي عمالق هذا؟. هل قلعتك �سكنها العمالقة والعفار�ت؟
«

ا � عظمتك �د� - « نعم �ا س�دی.. نظرت ألع� فرأ�ت لو صدقت��
� الذعر فج��ت .. اس��د �� ة �ما �كون ال��� تل�س الدروع كب��
ة � مات�لدا إن األم��

ح�� كدت أغادر القلعة.. قالت �� س�د��
ا.. » هيبوليتا تعرف ش�ئ�

صاح مانف��د:
ا .. هل تعاون خدم قلع�� جم�ع� � - « أنت وقحة�.. س�دي المارك��
؟.. دعنا نتخلص من هذە ع� ترو�ــــج الشائعات المؤذ�ة لسمع��
� إنه ك ب�ـن أسـرت�نا، ل�ـن صدق�� الخرافات �ـأن نتـم الزواج المش��
ء ألم�� مثلـك أن �ص�� إ� قصص الخـدم المأجور�ن.. لمما ���

«
قال فردر�ك:

- « أنا أزدرى اتهاماتك.. أنا لم أر هذە اآل�سة من ق�ل، ولم
أعطها جواهر.. س�دي.. إن ذن�ك هو ما �دينـك.. ولسوف �ل��

� إيزاب�ال. إن حكـم 
�الشكوك ع�َّ أنا.. احتفظ �اب�تك وال تفكر ��

� من أن أتزوج منه..  » السماء الصادر ضد ب�تك �منع��
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أص�ب مانف��د �الذعر من الحسم الذي قال �ه فردر�ك نوا�اە،
وحاول أن يهدئه.. �ف ب�ان�ا ثم راح يت�لـم عن محاسـن مـات�لدا
ح�� �دأ فردر�ك يتأرجح. ل�نه كـان حد�ث اإلعجاب �مـات�لدا،
وقد شعر من �الم ب�ان�ا �أن السماء أعلنت الحرب ع� مانف��د.
ا. حاول أن �كسب ثم إن قلعة أوترانتو �انت تمثل له إغراء ق���

�عض الوقت فسأل مانف��د إن �انت هيبوليتا ق�لت الطالق.
قال مانف��د إنه واثق من زوجته، و�وسع فردر�ك أن �سألها.

هنا جاء الخ�� أن المأد�ة جاهزة.. اتجهوا إ� هنـاك وأجلس
� هيبوليتا مانف��د ض�فه إ� جوار مات�لدا ب�نمـا جلس هو ب��

و(إيزاب�ال).
ا عد�دة ا غ�� معتاد وس�� فردر�ك كئوس� راح مانف��د �ظهر مرح�
من الخمر. رفض هذا األخ�� عروض مانف��د �دعوى أنـه نـزف
ا ل�ن ل�س لدرجة ب مانف��د ال�ث�� جد� ال�ث�� من الدم. ��

فقدان صوا�ه.
� ساعة متأخرة، وقـد كـاد مـانف��د �صحـب

انتهت المأد�ة ��
� الراحة.

فردر�ك �عدها، ل�ن األخ�� تعلل بوهنه ورغبته ��
لما تفرق الجمـع غـادر فردر�ك غرفتـه وسـأل عما إذا �انت
� هذە الساعة تنفرد

هيبوليتا وحدها، فقال له أحد الخدم إنها ��
� المص�� الخاص بها.

بنفسها ��
�ان �شعر �انجذاب شد�د نحو مات�لدا وتم�� أن �جد هيبوليتا
� جعلتـه مستعدة للطالق �ما وعد زوجها. �� �ل العجائب ال��

يته�ب تلك ال��جة من مات�لدا.
 أن �قنعهـا �ق�ـول

ً
� خفة نحو جناح هيبوليتا آم�

هكذا ا�سل ��
ط مانف��د أن تكون ال��جة ت�ادل�ة �مع�� أنـه الطالق. لقد اش��
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وج مانف��د إيزاب�ال. � لن �فوز �مات�لدا ما لم ي��
� جناح هيبوليتا.. لقد اس�نتج أنها

لم يندهش من جو الصمت ��
�
� المص�. �ان الظـالم �سود الم�ان، وقد وارب �ـاب المص�� ��

��
ا ع� ركب��ه. ا جاث�� خفة فرأى شخص�

� ع�اءة
دنا أ��� ف�دا له أن هذا ل�س امرأة.. �ل هو شخص ��

اجع لوال أن نهض � ي�� ط��لة صوف�ة ظهرە له. �اد المارك��
� تأمل عميق.

الشخص ووقف �أنما هو ��
: � قال المارك��

- « أيها األب الم�جل.. كنت أ�حث عن الل�دي هيبوليتا.. »
قال صوت غ��ب:

- « أتراك جئت إ� هذە القلعة من أجل هيبوليتا؟.. »
� واستدار إلـى فردر�ك فشـدە هـذا لـدى رؤ�تـه المحج��ـن الفارغ��

� مس�ح راهب.
�� � والفك العاري من اللحم. ملفوف��

اجع: صاح وهو ي��
� المالئكة الطي�ة� » - « لتحم��

قال الشبح:
- « فل�ستحق حمـا�ـتـهـا�.. أال تتذكـرنـي؟؟.. تذكـر غـا�ـات

(ج��ا)�»
صاح فردر�ك:

ا لسالمك - « أنت إذن الراهب المقدس؟.. هل �� أن أفعل ش�ئ�
األ�دى؟ »
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- « أتراك تحررت من العبود�ة �� تطلب الشهوات الحيوان�ة؟..
هل �س�ت الس�ف المدفون وما نقش عل�ه؟ »

- « لم أ�س.. لم أ�س.. ل�ن قل �� ما الذي ت�غ�ـه منـى؟.. ماذا
� �� أفعله؟ »

���
قال الشبح:

- « أن ت�� مات�لدا� »
وتوارى عن العيون.

� العروق وظل �ال حراك �ضع دقائق، ثم
تجمد دم فردر�ك ��

سقط ع� وجـهـه أمـام المذبح، وراح الدمـع �س�ل من عي��ـه
ا.. برغم هذا ظلت صورة مات�لدا ال تفارقه. غ��ر�

لم يهدأ إال عندما دخلت هيبوليتا إ� المص�. رأت رجً� ع�
ا.. هكذا عاد إ� األرض ال يتحرك ف�خت وقد حس�ته ميت�
صوا�ه. نهض بوجه م�لـل �ـالدمع، و�اد �فـر، ل�نها اس��قته

وهدأته �صوت رخ�م، وطل�ت منه أن �ف� لها س�ب وجودە.
: � قال المارك��

ة التق�ة.. » - « أيتها األم��
وصمت..
قالت له:

- « �ا� عل�ك �اس�دي أفصح.. ما مع�� هذە األصوات؟.. ما
� ما زالت األقدار تدخرها لهيبوليتا التعسة؟.. أتصـر اآلالم ال��

ع� الصمت؟.. أتوسل إل�ك.. »
وسقطت ع� قدميها، وأردفت:
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� قل�ك من أ�ار.. ت�لم �ا� عل�ك.. هل مـا تعرفه
- « قل �� ما ��

؟ » � يتعلق �ابن��
- « ال أقدر ع� ال�الم.. »

ا جناحه الخاص. ع� ال�اب قا�ل مانف��د الذي وفر منها قاصد�
� الغناء والع��دة. �الطبع

�ان ثمً� وأراد أن �ضيع ساعات الل�ل ��
لم �كن مزاج فردر�ك �سمح بهذە الدعوة..

� خشونة ودخل غرفته وأغلق ال�اب، ثم وضع
دفع مانف��د ��

المزالج. هكذا ابتعد األم�� المغرور الـذي عجز عن تفس�� هذا
المسلك، وهو ع� استعداد الرت�اب أي عمل متهور من شدة

الغضب.
� الدير ع� تيودور

هنا قا�ل الخادم الذي زرعه كجاسوس ��
وم.. �ان متقطع األنفاس... قال له إن تيودور وس�دة من وج��
� ق�� ألفو�سو �كن�سة سانت

� خلوة ��
القلعة هما اآلن ��

ن�كوالس. استطاع الخادم أن يرى تيودور، ل�ن الظالم ال�ث�ف
منعه من معرفة الس�دة.

اس�نتج مانف��د من رفض (إيزاب�ال) له أنها �انت ت��� لقاء
ا نحو ا عليها وع� أبيها، لذا انطلق �� تيودور. �ان غاض��

ال�ن�سة.
� المقاعد، �سلل � الممر ب��

ا �� ا �ضوء القمر الخافت، ماش�� مهتد��
نحو ق�� ألفو�سو.. هنا سمع همس من ي�حث عنهما.

- « هل هذا �عتمد ع�؟.. �ا للح�ة�.. مـانف��د لن يوافق ع�
ا.. » اتحادنا أ�د�

ا: صاح الطاغ�ة وهو �سحب خنجر�
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- « ال�.. هذا سوف �منعه�... »
� صدر المت�لم.

وغرس الخنجر ��
صاحت مات�لدا:

�حت�.. أيتها السماء الطي�ة�.. استق�� رو�� »
ُ
- « آە�.. لقد ذ

ا.. وصاح تيودور: وسقطت أرض�
�.. ما الذي فعلته؟  » - « أيها الوحش اآلد��

ووثب عل�ه ون�ع منه الخنجر، فصاحت مات�لدا:
« � � - « توقف�.. أوقف �دك اآلثمة�.. هذا أ��

د الخنجـر مـن تيودور أفاق مانف��د مـن غي��ته، فحاول أن �س��
ل�طعن �ه نفسه.. قاومه تيودور وجاء �عض الره�ان ع� صـوت
العراك، فتعاون �عضهم ع� وقف نزف مـات�لدا، ب�نمـا راح

آخرون �منعون مانف��د من قتل نفسه.
� امتنان لتيودور.

، فراحت تنظر �� � ص��
ها �� ق�لت مات�لدا مص��

و�انت عندما تقدر ع� ال�الم تتوسل إ� الموجودين أن ُ�عنـوا
�أبيها.

ا.. نظر نظرة عتـاب إلـى تيودور ثم سمع القس األن�اء فجاء م�ع�
استدار إ� مانف��د وقال:

- « اآلن أيها الطاغ�ة.. فل�� سقوط المصائب ع� رأسـك
الد�س.. دم ألفو�سو طلب من السماء االنتقام، والسماء أرادت

أن �سفح دم اب�تك عند قد�� تمثال ألفو�سو.. »
صاحت مات�لدا:
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� �ما �.. أنت ت��د من آالم أب�.. فل�غفر هللا أل�� - « أيها القا��
� وجدتـه �ص� غفرت له. أنـا لـم آت هنا �� أل�� تيودور، ل�ن��
.. قل �� إنك � � �� أطلب الشفاعة لك �ا أ�� هنا.. أ�� أرسلت��

�سامح اب�تك.. »
�خ مانف��د:

- « هل �غفر السفاح لضحا�اە؟.. حس�تك إيزاب�ال.. ل�ن القدر
« .. قاد �دی � تطعن طفل��

همست مات�لدا:
� إ� القلعة ألنعم �أن

- « �ا ر�اە�.. إن�� أغ�ب.. هـال حملتمو��
؟ » � تغمض أ�� عي��

حاولوا إقناعها �أال تتعب نفسها، ل�نها �انت م�ة، مـن ثـم
وضعوها ع� محفة ونقلوها �ما طلَ�ت. وراح تيودور �حاول أن
وم يتلو عليها الصلوات � الح�اة. ب�نما راح ج��

�منحها األمل ��
� قنوط.

و�لقنها الط��ق إ� الخلود. وتبع مانف��د المحفة ��
طارت هيبوليتا م�عة وقد �لغتها األخ�ار المفجعة � تلحق
� منحهـا �طفلتها. ل�نها إذ رأت الموكب تخلت عنها القوة ال��

. الحزن إ�اها، وسقطت فاقدة الو��
طل�ت مات�لدا من أبيها وأمها أن �دنوا منها، فأمسكت ب�ديهمـا
ووضعتهما ع� قلبها. سـقط مانف��د ع� األرض ولعن ال�ـوم

الذى ولد ف�ه.

أمرت (إيزاب�ال) الخـدم أن ينقلـوا مـات�لدا إ� أقرب غرفـة لتن��
هذا المشهد. وعكف األط�اء ع� فحص ج�ح مات�لدا.
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ة �خفت و�ردت �داها؛ مما جعل آمـال �ان ن�ض هذە األخ��
الشفاء تضمحل. تبع تيودور الجراح�ـن خـارج الغرفة وسمعهم

� جنون:
�لفظون ال�لمة المخ�فة، فقال ��

�
- « ما دامت لم ت� لـي وهـي ح�ـة، فلسوف تكـون لـي ��

�.. أال �ش�ك أ�دينا؟ » � الموت�.. أ��
صاح القس:

- « ما هذا الحمق؟.. هل هذا وقت الزواج؟ »
قال تيودور:

- « هو كذلك�.. هو كذلك�.. لألسف ال يوجد وقت سواە� »
قال فردر�ك:

ا لهـذا.. ومـاذا �عط�ك ا سخ�ف� ت وقت� - « أيها الشاب.. أنت اخ��
ة؟ » � طلب �د األم��

الحق ��
� �من أنا..

�� � أخ�� .. س�د أوترانتو... هذا الرجل أ�� - « حقوق أم��
«

قال فردر�ك:
- « أنت تحلم.. ال أم�� ألوترانتو سوای.. »

وم: قال القس ج��
- « س�دی.. هو �قول لك الحق�قة.. ما كنت أنوي أن أف��

ا ل�ن عاطفته الحارة كشفت األمر.. فلتعلم أنه عندما ال� م�كر�
أ�حر ألفو�سو إ� األرض المقدسة.. »

صاح تيودور:
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ة � �األم�� � وار�ط�� ات؟.. هلم �ا أ�� - « وهل هذا وقت التفس��
� مات�لدا� » .. حب�ب�� فلسوف تكون ��

أشارت له (إيزاب�ال) �� �صمت ألنـهـا قـدرت أن مـات�لدا شارفت
النها�ة.

فتحت مات�لدا عي�يها من جد�د ع� الضوضاء، فقالت أمها:
ا� » � فلن أتر�ك أ�د�

.. ال تقل�� � - « �ا روح قل��
هنا أغمضت مات�لدا عي�يها لأل�د.

عت ال�سوة هيبوليتا من اب�تها، ل�ن تيودور هدد �قتل �ل � ان��
مـن �حـاول إ�عادە عنها. وطبع ألـف ق�لـة علـى �ديهـا اللت�ـن

ا��س�تا لون الصلصال.
� الط��ق، قا�لتا مانف��د الذي رأى ع� وجـوە

ب�نما المرأتان ��
� �ان �خشاها. ال�سوة الواقعة ال��

ة: � ح��
صاح ��

- « ماذا؟.. هل ماتت؟..  »
ت القلعة ح�� أساساتها.. � هنا هوى الرعد فاه��

شعر القس �أن اليوم األخ�� قد جاء. اندفع وهو �جر تيودور
�القوة إ� ساحة القلعة. هنا تهاوت جدران القلعة خلف مـانف��د

� الخرائب.. ا ب�� �قوة هائلة، وظهر شبح ألفو�سو متضخم�
صاح الشبح:

� ألوترانتو�.. »
- « انظر �ا تيودور، أيها الور�ث الحق���

هنا دوى الرعد من جد�د، ثم صعد الشبح إ� السماء، ح�ث
ازدحمت الغيوم.. وتوارى عن العيون.
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� مانف��د:
سقط الجميع ع� ركبهم، وصاحت هيبوليتا ��

- « س�دی�.. فل�� ه�اء العظمة اإل�سان�ة�.. كونراد قد ضاع..
مات�لدا ضاعت..�.. لقد جاءت نهاي�نـا وتيودور هو أمـ�� أوترانتـو
� طلب

ة �� � أن �ستغل لحظاتنا األخ��
.. أال ي���� �

الحق���
المغفرة؟.. »

صاح مانف��د:
.. - « أنت امرأة �ال خطا�ا، ل�نك تعسـة.. تعسة �س�ب جرائ��
� أه�ل العار ع� رأ�� .. دعي�� ا للومـك الت�� � لقد انفتح قل�ـي أخـ��

ا.. أصغوا �ـا سـادة.. ولتكن � الذي لن �غ�� ش�ئ�
ا�� وأللق عل��م اع��
ا ل�م.. قص�� إنذار�

� األرض المقدسة.. ل�نـه لـم �ـمـت
« تعرفون أن ألفو�سو مات ��

ب مانف��د هذە ال�أس الم��رة؟.. ميتة عادلة، و�ال فلماذا ���
�ان جدي (ر��اردو) هو �اورە وقد مات ألفو�سو �السم�.. وتم
تزو�ر وص�ة مزورة تجعل من ر��اردو ور�ثه. لقد أذنب ل�نه لم
�فقـد مات�لدا وال كونراد.. أنا الذي دفع ثمن اغتصاب العرش�..
ا � د�ـر� أثناء العودة حا�ت جدى العاصفة فنذر أن يب��
ا إ� أن ي�لغ أوترانتو. تم قبول التضح�ة � لـو ظـل ح�� وكن�ست��
�
� منامـه نبوءة تنذرە �أن مل�ه س�ستمر إ� أن �ظهر ��

و�ن رأى ��
أوترانتو س�د جد�د ينمو و�حتل القلعة �لها. ولسوف �ستمر
ح�مه ما دام �خ�ج من صل�ه ذكور. كنت أنا آخر هذە الساللة..
�
� ال أشك �� ال أعرف ك�ف أن هـذا الشاب ور�ث ألفو�سو، ل���

� لم أعرف ذلـك. هذە أمال�ه و�ن�� ألتخ� عنها له، ل���
ا.. » أللفو�سو ور�ث�
وم: قال القس ج��
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� القصة.. حينما اتجه ألفو�سو إ� األرض
- « ما ��� هو دوري ��

المقدسة قذفت �ه العواصف إ� صقل�ة. وانفصلـت عنـه
� صقل�ـة

� �انت تحمـل ر��اردو جـدك.. �� السفينة األخـرى ال��
ا فلم �فكر ارت�ط ألفو�سو �عذراء جم�لة اسمها فكتور�ا. �ان تق��
ا �عهد � العالقات المحرمة، إنما تزوجها.. ل�نـه كـان مرت�ط�

��
سالح مع رفاقه، لذا أجـل مراسم الزواج ح�� �عود من الحملة
الصلي��ة. تـرك فـي �طـن زوجتـه طفلـة.. ل�ن الزوجـة سمعت
أن�اء موت زوجها وأن ر��اردو قد خلفه. ماذا �ان بوسع امرأة

ة �ال عون أن تفعل؟�.. ل�ن عندى وث�قة.. » فق��
قاطعه مانف��د:

- « قصتك ال تحتاج إ� إث�ات.. �ل أهوال هذە األ�ام الثالثة
ا من أ�ة وث�قة.. » � تؤكد صدق �المك خ��

ت وتزوجتها أنا.. وظل ال� � أنجبتها فكتور�ا ك�� - « الطفلة ال��
« .. �

� صدري �عد موت فكتور�ا. قصة تيودور تح� ال�ا��
��

� الص�اح وقع مانف��د ع� تنازله عن القلعة، مع استحسان
��

� ح�اتيهما.
هيبوليتا. وقرر وزوجته أن �دخال الدير �ا��

عرض فردر�ك زواج اب�ته إيزاب�ال ع� األم�� الجد�د. و�� فكرة
سا�قة لدى هيبوليتا. لـم �كـن قلـب تيودور الح��ن ي�سع لحب
جد�د، ل�نه �عد �الم كث�� مع إيزاب�ـال أدرك أنـه لـن �عرف

السعادة إال مع واحدة ت�س�ه الحزن الذي تملك روحه.
 

هوراس والبول
1764
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(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام إ� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف

مقدمة الط�عة األو� ()
الفصل األول

�
الفصل الثا��

الفصل الثالث
الفصل الرابع

الفصل الخامس
الفهرس..
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Notes

[←1]
� كتاب

هناك �حث واٍف ي��ت هذە الحق�قة الغ���ة ��
(أد�ب األسطورة عنـد العرب) لفاروق خورش�د، سلسلة

عالم المعرفة، 284.
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[←2]

�
�ل هذا كذب أراد �ه أن �ح�ك الخدعـة �مـا قلنا ��

المقدمة، ولدرجة أنه ي�تقد نفسه؛ لهذا اخت�ت هذا الجزء
ا. � كث��
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[←3]
وجة أم ال.. � ) �ستخدم هنا للتأدب، وال عالقة لها �كون المخاط�ة م�� �

My lady (س�د��
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[←4]
ا جم �الم� � أ��� من موضع �صفهم المؤلف �ـ (ال�فار)�.. ال ت�س أننا ن��

ا األعداء هم العرب، و�� ط�ع�
� ذروة الحروب الصلي��ة.. مـاذا تتوقع أن �قولوا عنا؟�

� الجانب اآلخر و��
ق�ل ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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�لمه مهمة:

هذا العمل (تح��ل سلسلة  إ� ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة
، من منطلق حرص الجميع ع� � خدمة ح��ة للمكفوف��

تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ���
� �ح�ث تعينه

ە للدعم االجتما�� والعل�� والتق�� من غ��
خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة، وتعزز

 . لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��

� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة
خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��

والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

          العدد رقم (67)
 

 

 

 

 

عبود�ة اال�سان
 

تأل�ف: سومرست موم
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

� مختلف
�� ، سلسلة، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب العال��

صنوفه..
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف

�
(و�ل�ام سومرست موم Somerset Maughm).. روا��

� فـائق الشهرة له عدد كب�� من الروا�ـات الممتعة، و�دور
ب��طا��

ە � �األدب، فال�عض �عت�� � أروقة المهتم��
حوله جدل دائـم ��

جس وجورج أورو�ل، � ب��
ا ومنهم كتاب ك�ار مثل أنطو�� ع�ق���

ا ال أ��� يناسب ذوق العامة. عن ا مسل�� ە �ات�� وال�عض �عت��
نف�� أنا أم�ل للرأي األول، ل�ن ع�ب الرجل ـ أو م��ته األساس�ة
ـ حرصه ال�الغ ع� أن تكون كتا�اتـه مسل�ة، وهو خطأ ال �غتفر

عند �عض النقاد ح�ث ال�سل�ة مرادف للسطح�ة..

ا، � ط�ع�
� فر�سا عام 1874. ال ت�س أنه ب��طا��

ولد الرجل ��
�طان�ة � السفارة ال��

ا �� � هناك عام 1965. �ان أبوە محام��
وتو��

ا � السفارة نفسها �اعت�ارها أرض�
� �ار�س، وقد ولد مـوم ��

��
��ه ا ل�� ب��طان�ة. عندما توف�ت أمه ثم أبوە أرسل مـوم إ� إنجل��
عمه القس الذي لم �ح�ه قط وعلمه مع�� القسوة. هنا أص�ـب
� لم �شف منها ط�لة ح�اته، وهذا ق�� ع� �اللعثمة ال��
� رحلة دراسة

المستق�ل الذي توقعوە له كواعظ. أرسله عمه ��
إ� ألمان�ـا ح�ث تعلم الفلسفة واللغة األلمان�ة. درس الطب
� مدرسة سانت توماس الطب�ة إال أنه

وتخ�ج عام 1897 ��
�عان مـا تـرك الطب �عد نجاح محاوالته األدب�ة األو�، وقال
� الماء. لقد أفادە

� حضن األدب �أنـه �طـة ترت�� ��
إنه ارت�� ��

ا من الث�اب واالدعاء � فهم ال�ث�� عن اإل�سان، ورآە عار��
الطب ��

� لحظات األلم واالحتضار واألمل، ل�ن
والمناصب االجتماع�ة ��

مهمته انتهت عند هذا الحد..
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ا من المب�ث)، � � صنعت شهرته �� (ل�� القصة الم�كرة له وال��
و�� قصة ت�ت�� ألدب الواقع�ة االجتماع�ة عن االنحالل
� الط�قة العاملة، وقد استلهم أحداثها من عمله

�� �
األخال��

ة. ولمدة ع�� سنوات لم تحظ قصة � األح�اء الفق��
كطب�ب ��

� العام 1907 نجحت مسـرح�ة له
له �ذات النجاح قط. ل�ن ��

�
�� (ل�دي فردر�ك)، من ثم صارت أر�ــع م�ح�ات له تعرض ��

� الوقت ذاته.
لندن ��

� الحرب العالم�ة األو�، وقد
� ج�ش �لدە ب��طان�ا ��

تط�ع ��
� كتب فيهـا ة ال�� ة. تلك �� الف�� ات كب�� منحته هذە التج��ة خ��
� الخنادق

قص�نا الحال�ة (عن عبود�ة اإل�سان - 1915) وهو ��
ة ها النقاد أهم وأفضل قصة له، و�� س�� قرب دنكرك. �عت��
ا.. ع� ذات�ـة دق�قة عن ح�اة موم برغم أنه ظل ينكر هذا دوم�
، لدرجة � أعما��

أنه كتب ف�ما �عد: الحق�قة والخ�ال �ختلطان ��
� ما هو ول�د ا عن تمي�� � �عد �ل هذە األعوام �ت عاجز� إن��
..»، وقد تحولت إ� ف�لم رائع أخرجه ً

خ�ا�� وما حدث فع�
� دور

�� ( � � د�ف�� جون كروم��ل عام 1934 وقامت ب�طولته (بي��
ملدر�ـد، وهو دور �س�ل له لعاب أ�ة ممثلة �ارعـة. ع� أنه �عد
ا وسافر إ� س���ا ل�ع�ش هناك هذا تطـ�ع ل�كون جاسوس�
� الحق�قة �مارس �ل طقوس

ا ل�نه �ان �� �صفته �ات��
� أعماله عن ط��ق

الجاسوس�ة، وقد خلد هذە التج��ة ��
� األنيق الغامض (أشندن)، وهو

�طا�� شخص�ة الجاسوس ال��
�
� سط�� ��

الخ�ط الذي �قه (إ�ان فلمنج) �ش�ل ص��ا��
شخص�ة (ج�مس بوند).

سافر للمح�ط الهادي �عد الحرب ل�عد لروايتـه (القمـر
� ترجمت عن دار الهـالل، وسـتة ب�سات) و�� الروا�ة الخالدة ال��
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وتح� قصة ح�اة الفنان (جوجان). من هنا �دأت شهرة مـوم
�ة. � اطور�ة اإلنجل�� حال �مثل آخر أ�ام اإلم�� ��اتب كث�� ال��

لم ينل موم رضا النقاد قط، والس�ب هو أنه سهل واضح
فـي زمـن صار الغموض والتج��ب ف�ه هما اسم اللع�ة. وقد
ا �م�ل إلدخـال � جد�

� مذكراته. �ما ق�ل إنه ذا��
ف �ذلك �� اع��

� كتاب الدكتور رشاد رشدي عن
كـل شـيء إ� عالمه الخاص. ��

� قصصه
� لنا الناقد ال�ب�� أن مـوم ارتكب �� ة، يب�� القصة القص��

� �حذرنا ال�تاب منها� أي إنه ة كـل األخطاء الممكنة ال�� القص��
� �الض�ط ما ع� ال�اتب أال �فعله� موم �ستعمل مـوم �مثال يب��
.( �

� كتاب الصف الثا�� ا ب�� � موضع متقدم جد�
بنفسه قال إنه (��

ة كذلك (سادي طومسون) / (األمطار) من ضمن روا�اته الشه��
و(حد المو�) و(كعك وجعة) و(الساحر) عن ح�اة كراو��
� ، وقد ترك خلفه ج�ًشـا مـن الغاضب�� �

� الش�طا��
�طـا�� الساحر ال��

� هذە القصة أو تلك ولم يرق لهم ما
الذين عرفوا أنفسهم ��

قرءوە.

�
�عد طالقه، اتخذ من فر�سا محطة انطالق وابتاع ف�ال ��

ا عاش فيها �ق�ة ح�اته، ومنها رأى العالم �له. �الواقع �ان ال��ف��
ا وثراء، وقد حقق ثروة ضخمـة مـن قلمه. من أ��� ال�تاب نجاح�

لما تو�� أو� �حرق جثته وهكذا ل�ـس لـه قـ�� �عرفه الناس.

� �د�ك اآلن هو ملخص الروا�ة ول�س الروا�ة نفسها، ما ب��
مع �عض (تقل�م األظفار) الح�� والدينـي ط�ًعـا، وآمـل أن
ء من عطرها األص�� �عد هذا �اعت�ارها �

الروا�ة احتفظت ���
� �قراءة نص القصة ال�امل (�الغ أهم روا�ـة لمـوم. �مكن للمهتم��

الطول) تحم�لها من هنا:
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1
� السماء استقرت سحب

ا، و�� ا كئ��� أصبح النهار رماد��
� �قرب انهمار الجل�د. دخلت

� الجو ما ���
متثاقلـة ب�نما �ان ��

� �ان الطفل �غفو فيها وجذ�ت الستائر. خادمة إ� الغرفة ال��
ل المقا�ل ذي الرواق والمزخرف �الجص، � نظرت إ� الم��

واتجهت لفراش الطفل:

- «انهض �ا ف�ل�ب.. أمك ت��دك..»

� ذراعيها، وحملته إ� الطابق وجذ�ت المالءة وأخذته ب��
، � الطابق السف��

السف�� وهو نصف مفيق. فتحت �اب غرفة ��
وأخذته إ� فراش ترقد ف�ه امرأة. �انت �� أمه. مدت ذراعيها له
ل�ن الطـفـل لـم �سـأل لمـاذا أ�قظوە. لثمـت المـرأة عي��ه
� من فوق منامتـه ة الجسد الدا�� وتحسست ب�دها الصغ��

الب�ضاء. ألصقتـه �جسدها وسألته:

- أنت نائم �ا ع��زي؟

�
ا �� �ح� ا ل�ن الطفل اب�سم مس�� ا واهن� صوتها �ان �ع�د�

. �عان ما نـام مـن � وحاول أن ين�مش أ��� الفراش ال�ب�� الدا��
جد�د عندما دخل الطب�ب الغرفة فقالت المرأة:

- أوە.. ال تأخذوە �عد..

لم �جب الطب�ب ونظر لها �خطورة، و�انت تعرف أنها لن
تقدر ع� االحتفاظ �ـالطفل أ��� فق�لتـه وتحسست أصابع
ة، ثم تهانفت. أخذە الطب�ب و�انت أضعف من أن قدمـه الصغ��

تقاوم فناول الطفل للممرضة. �انت األم ت��� �حرارة:
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؟ � - ماذا س�حل �ه هذا المسك��

لم يرد الطب�ب واتجه لركن الغرفة، وهناك تـحـت م�شفة
كـان جسد ول�د م�ت. راح يتفحص الجثة فهمست م�سائلة:

- هل هو ولد أم ب�ت؟
- ولد آخر..

تحسس الطب�ب ن�ض المرأة، ثم قال:

ء اآلن.. سوف أعود �عد �
- ال أحسـب بوس�� عمـل ��

اإلفطار..

اتجه الطب�ب ل�اب الخروج مع م���ة الطفل، وهناك توقف
وسألها:

- أنت استدع�ت أخا زوج الس�دة (�اري).. أل�س كذلك؟
- �� �ا س�دي.. أنا �انتظار برق�ة..

- أرى أن يتم نقل الطفل..

- مس (واتكي�س) سوف تقوم بهذا.. إنها جدتـه.. ول�ن هل
تعتقد أن م�� (�اری) س�ش�� �ا دكتور؟

ا.. نظر لها الطب�ب ولم �قل ش�ئ�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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2
ل � � م��

�عد أسب�ع جلـس (ف�ل�ب) ع� أرض غرفة الجلوس ��
 وحً�دا من ثم

ً
� حدائق (أو�سلو). �ان طف�

مس (واتك�س) ��
اعتاد أن �س� نفسه بنفسه. �انت الغرفة مكتظة �األثاث وفوق
هـا صنع لنفسه ة. بهذە الوسائد وغ�� األر�كة ثالث وسائد كب��
ا اخت�أ ف�ـه مـن الهنود الحمر المتوار�ـن خلـف الستائر. � ا كب�� كهف�
عندمـا كـان �لصق أذنـه �ـاألرض �ان �سمع حوافـر الجاموس
اري، ثم سمع ال�اب ينفتح فكتـم نفسـه ح�� ال ي ع�� ال�� ال��

ا حازمة أمسكت �ه وأخرجته: �ك�شفه أحد. ل�ن �د�

.. مس واتكي�س س�تضايق ممـا �
- أنت أيها الطفـل الش��

فعلته..

وراحت ترفع الوسائد و�� تتوقع أن يوجه لهـا السؤال الذي
� النها�ة قالت له:

أعدت إجابته، ل�نه لم �سأله. ��

� أين أمك؟ - ألن �سأل��

؟ - أين ��
ا.. .. ل�نها رحلت.. لن تراها ثان�ة أ�د� - �� سع�دة و�خ��

لم �فهم الطفل، فقالت له:

� السماء..
- أمك ��

ا. .. لـم �فهـم ف�ل�ب مـا تقـول إال أنه �� أ�ض� و�دأت ت���
� فقد الحب الوح�د غ�� احتض�ته و�� تتألم لفكرة أن هذا الص��

� العالم. قالت له:
�� �

األنا��
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) لمس � انتظارك.. اذهب وقل (مساء الخ��
- عمك و�ل�ام ��

(واتك�س) ثم نعود للب�ت..
.. - ال أر�د أن أقول مساء الخ��

- ل�كن. اه�ع إ� الطابق العلوي واجلب ق�عتك..

ثم إنه أعاد التفك�� فقرر أن �ح�� جدته وال�سوة
� غرفة المكتب.. هكذا طلب من الخادمة أن

المجتمعات ��
هن �أنه ي��د أن �ل�� تح�ة المساء. تخ��

ة لها وجه محمر وشعر � ��تا واتك�س) امرأة مكت�� �انت (ه��
� هذا الب�ت ومعها

مصب�غ. �انت تع�ش مع شق�قتها المسنة ��
� فضول. فتحت له مس

� الغرفة �سوة لم �عرفهن ينظرن له ��
��

واتك�س ذراعيها وهتفت:
.. � - �ا طف�� المسك��

.. هنا فهم لماذا تل�ـس األسود ولمـاذا لـم ت�ناول و�دأت ت���
الغداء. قال لها:

- �جب أن أعود للب�ت..

� أ�ـ�� ألنـه �ـدأ
هنا احتض�ته أختها و�كت.. �ان يتم�� لو ���

� �س�بها من حولـه ل�نـه �ستمتع ��ل هذا ال�م من العواطف ال��
� رح�له. خ�ج ي�تظر عودة الم���ة (إما) هنا

�� � أدرك أنهن يرغ��
سمع ال�سوة يت�لمن:

�
.. من العس�� أن �درك المـرء أنـه وح�ـد �� � - الطفل المسك��

هذا العالم.. الحظت أنه �ع�ج..
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- نعم.. �ع�ج... �ان هذا مصدر حزن دائم ألمه..

هنا عادت إما واستدعت ع��ة �خيول تقلهما إ� الب�ت..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� �قعة
�ان الب�ت الذي توف�ت ف�ه م�� (�ارى) �قع ��

�ت). هناك � شار�� (نوتنج ه�ل) و(های س�� مة كئ��ة ب�� مح��
ا يرسل خطا�ات شكر لمن أرسلوا له �اقات �ان العم جالس�
أزهار. انح�� فصافح الطفل ثم أعاد التفك�� فق�له ع� جب�نه،

وقال:

- أنت سوف تع�ش م� �ا ف�ل�ب.. هل يروق لك هذا؟
- نعم..

- سوف تكون �� وعمتك (ل��زا) �ما كنت ألب�ك وأمك..

ا إلـى لنـدن عندما عرف ب��أ احتضار زوجة أخ�ه جـاء م�ع�
� ح�اته؛ ألنه مرغم

� االضطراب الذي س�س��ه هذا ��
وهو �فكر ��

ا ولم ينجب لذا لم يتحمل وج� � � ابن أخ�ه. �ان م�� ع� أن ير��
� الب�ت.

� س�س�بها طفل �� فكرة الفو�� ال��
ا. يؤسف�� أن إ�ما لن تكون معك.. - سوف آخذك م� غد�

، ولم �ستطع الممرضة إال أن ت��� معه. هنا راح الطفل ي���
�ان العم قد اجتمع منذ ستة أشهر مع محا�� األ�ة، وكـان والـد
ا لهذا دهش العم عندما توفـي أخـوە ب�سمم ا ناجح� ف�ل�ب جراح�
� ع� ح�اته. ك ألرملته سوى م�لغ التأم�� الدم، ووجد أنه لم ي��
� جن�ـه للطفل

حاولت األرملة أن تدبر أمورها فلم تجد سوى أل��
ح�� يتمكن من أن �كسب ع�شه بنفسه.
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� حرارة.
ح هذا �له لف�ل�ب الذي �ان ي��� �� �ان مستح�ً� ��

- سوف نرحل الس�ت ألن ع� أن أ�تب موعظـة األحـد..
ا �ذكـرك �ـأمك ا واحـد� �مكنك أن تح�� معك ألعا�ك وش�ئ�

ء عدا هذا سوف ُي�اع.. �
وأب�ك، ألن �ل ��

� صدر (إ�ما)، وهـي تقـاوم
ا وجهـه �� � ي��� دافن� راح الص��

، خاصة و�� ت���ـه منـذ �ان ال��اء ألنها �شعر �أنه طفلها ��
ا. وراحـت � ل��ارته يوم�

ا.. راحت تعدە �أنها سوف تأ�� عمرە شهر�
� د�فو�شاير وعن مزرعة أبيهـا ح�ث توجد

تح� له عن ب�تها ��
� دموعه، .. هكذا �� الص��

ً
خناز�ر و�قرة، وال�قرة أنج�ت عج�

ا. و�عان ما �ان �لعب م�ور�

ا فمد �دە �فتحه قل�ً�. �انت الغرفة �ان �اب غرفة أمه موار��
� ضوء يناير الشاحب، وأش�اء أمه هنا وهناك.. فتـح

�سبح ��
� ث�اب أمه المعلقة هنـاك وهـو �شـم

خزانة الث�اب وغاص ��
ا.. هذا غ�� صحيح ا أن أمه لن تعود أ�د� رائحتها. ل�س صح�ح�

ألنه ب�ساطة مستح�ل..

أمـه سـوف تعود.. �سلق إ� الفراش وأراح رأسـه علـى الوسادة
وأغمض عي��ه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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3
� م�ً� مـن لنـدن. ثم إن مس�� �انت �ال�ستا�ل ع� �عد ست��

(�اری) عمه م�� معه إ� ب�ته الذي هو مقر القس و�� مسافة
استغرقت نحو خمس دقائق. �انت زوجـة عمـه ت�تظر ع�
� سن عمه لها عينان زرقاوان شاحبتان ووجه

ال�اب و�� امرأة ��
ء �التجاع�د لحد غ�� معقول. �انت خجوً� مهذ�ة.. أخذته م��

ا �طل ع� الط��ق. � ا صغ�� إ� الطابق العلوي وأرته فراش�

.. أنت لن تخاف من النوم ة لولد صغ�� - غرفة صغ��
وحدك؟»
- ال..

ء عن األطفـال.. كـان مجيئـه �جعلها �
لم تكن تعرف أي ��

عص��ة وقد وجدت أنها تخجل منه �ما أنه �خجل منها. لـم
� العام، وعندمـا كـان

تـكـن �سافر ألن دخلهمـا 300 جن�ه ��
�
ف�ه �ان �سافر وحدە ألنه ما من مال �ك�� � ال��

زوجها يرغب ��
اث��ـن. كـان �ح�� مؤتمرات األساقفة، وذات مرة سافر إ�

�ار�س ومرة أخرى سافر إ� لندن.

� جائع، طلب منها القس أن تعد لهم ب�ضة ألن الص��
ووضعوا له �عض ال�تب ع� المقعد ل�جلس عليها، ثم تـال العم

صالة المائدة.

ا � �أن �أ�ل قمتها. �ان ف�ل�ب راغ�� ك� ب�ضته وسمح للص��
� ب�ضة �املة �طب�عة الحال ل�نه لم �جسـر علـى طلـب ذلـك،

��
فنـال منها قدر ما �ستطيع..
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قال العم:
- سوف تنال واحدة أخرى مساء األحد..

�انت زوجته تعد له ب�ضة مع الشاي مساء األحد لتق��ه
ع� صالة المساء..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� األ�ام التال�ة لم يتعلم ف�ل�ب ال�ث�� عن القوم الذين
��

�ع�ش معهم فحسب �ل عرف ال�ث�� عن أهله ونفسه. �ان أبوە
جراًحـا �كسب ال�ث�� من المال، ولما طلب منه أخوە القس
ا � جن�ه.. هذا تـرك القس نه�� �عض المـال لل�ن�سة أرسل له مائ��
لعواطـف متضار�ة من حسد أخ�ه الذي �مكنه االستغناء عن
م�لغ كهذا، مع السعادة للمال الذي حصل عل�ه ل�ن�سته. تـزوج
ة. و�ان الطب�ـب م��ضة ك��مة المحتد و�ن لم تحظ �أ�ة كب��
� فيندهش من �ل هذا ال�ذخ الذي �ع�شان القـس يزور الزوج��
� �ل وقت.. عناق�د عنـب ال�د أن

� غرفة الجلوس ��
ف�ـه: أزهار ��

الواحد منها ثمنه عدة شلنات.. أناقتها تفوق أناقة زوجة جراح.

اآلن �دفع هذا الطفل ثمن �ذخ أب��ـه.. ومـن حسن الحظ أن
ا �عد زوجها؛ ألنها لم تكن تعرف عن المال أ��� األم ماتت م�كر�

من طفل.

� مملة مع زوجة عمـه والخادمـة مـارى آن
�انت الح�اة تم��

� ت� ع� أنه ال �ستطيع أن �ستحم وحـدە، ل�نـه كـان ال��
� إ�اء أن تقوم امرأة عمه �غسل جسدە.

يرفض ��

كـان عمـه �علمـه ال��اض�ات واللغة الالت�ن�ـة مـع أنـه �جـهـل
�ليهما.. وعمته تعلمـه الفر�س�ة وعزف الب�انو. �انت تجهل
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� العزف فعً�. وكـان الزوجـان
الفر�س�ة ل�نهـا كـانت ج�دة ��

�ان الشاى وح�دين ثم �لع�ان الطاولة �عدها، و�انت الزوجـة ���
تحرص ع� أن ي��ــح زوجها ألنه �مقت الخسارة.

�
ا يوم األحد ألنه يوم الموعظة �� � الح�اة �ان يتغ�� نوع� روت��

ا. يرتدى القس أفخـر ث�ا�ـه ا جد� ال�ن�سة. و�ان اليوم ي�دأ م�كر�
ب ب�ضة ن�ئة مخفوقة �عتقد أنهـا مـهمـة مـن أجـل صـوتـه، و���
ا سوداء ألنه �� ع� أن زوجتـه ال �مكن أن والزوجة تل�س ث�ا��
� البون�ـه الـذي تضعه ا، وقد تحا�لت ع� ت����

�
ا ملون تل�س ش�ئ�

عهـا ألنه ال �طيق � ع� رأسها ب��شة ب�ضاء، ل�نه أ� ع� أن ت��
أن �ذهب لل�ن�سة مع امرأة رق�عة.

�عد الموعظـة �عـودون للب�ـت ح�ـث يتـأهب القـس لصـالة
المساء، و�عد الصالة �جلسون جوار النار.. و�عان ما �غلب
النعاس ف�ل�ب فينام وال يهتم �أن مارى آن ت�دل له ث�ا�ـه.. كـان

قد �دأ �حبها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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4
� الدار ع�شة طفل وح�ـد، فلـم �كـن لـه صد�ـق

عاش ف�ل�ب ��
�
� جاءت هنا �� � الخامسة والثالث��

ة �� � إال مارى آن و�� فتاة مكت��
ة وال ن�ة لها للذهاب إ� م�ان آخر. ل�نها �انت سن الثامنة ع��
ا �أنه سـوط معلـق فـوق تهدد س�دها وس�دتها �الزواج دوم�
� المطبخ ع� غرفة

الرءوس. ل�ن ف�ل�ب �ان �فضل صحبتها ��
ا. هذا ضايق زوجة عمه � الجلوس، و�ان �أخذ ألعا�ه هناك كث��
� هـذا عـدم ل�اقـة. �ان قلبهـا �ـرق للطفل الي��م

� �انـت تـرى �� ال��
ل�نها عاجزة عن إظهار حبها له. لم �ستطع فهمـه كذلك فقـد
كـانت �سمع ضح�اتـه مـن المط�ـخ فـإذا دخلـت وحـاولت أن
ء مضحك. �انت تخاف �

تعرف النكتة لم تجد فيها أي ��
ا وقد خطر لها أن هللا حرمها من الحصول ع�

�
األطفـال أح�ان

طفل لس�ب قوی.

� دخل غرفة الجلوس ذات مرة حدثت مش�لة ألن الص��
وراح �لعب ب�نما عمه نائم. اس��قظ العـم مـن نـومـه وانفجـر فـي
� يوم األحد... �ـوم الراحـة.. إنـه بهذا

� ع� أنه �لعب �� لـوم الص��
� السماء. لس�ب ما تجمد الص�ـى

�غضب هللا و�عذب روح أمه ��
� عناد أن �عتذر..

ورفض ��

عاق�ه العم �أن حرمه من الذهاب معه إ� ال�ن�سة،
ا إ�اە مع زوجته. حاولت المرأة أن �سـرى عنـه

�
وان�ف وحدە تار�

� ال��اء وصاح:
ل�ـنـه انفجر ��

- أنا أ�ره�ما..� أتم�� أن تموتا�
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� توحش وعص��ة ح�� إن المرأة الرق�قـة جلست إ�
قالها ��

.. هكذا رق قلـب ف�ل�ـب مقعد وأخرجت مند�لهـا وراحت ت���
وزحف نحوها وطبع ع� جب�نها ق�لة. أول ق�لـة �ط�عها ع�
جب�نها من دون أن �طلب أحد ذلك منه. عندها احتض�ته
� الطفـل أنـه ال

وأدركت أنها تح�ـه �ـالفعل.. كـان ممـا �خ�فها ��
ا.. لم ترە ي��� من ق�ل. �ظهـر عواطفه أ�د�

ا الحظت أنه يزداد تعاسة فطل�ت من العم أن �عط�ه كتا��
�حـوى �عض الصور. �ان العم يهوى اقتناء ال�تب �شدة ل�نه ال
ا ألنه فقد عادة القراءة.. كـان �حـب فقط أن يتصفح �قرؤها أ�د�
ا عن الصور و�ع�د تجل�د هذە ال�تب القد�مة. اختار للص�� كتا��
� �ظهر مشاهد من م�الد الس�د المسيح. وهكذا راحـت فلسط��
الس�دة تعرض الصور ع� ف�ل�ب و�� تح� له، وقد قدرت أن
اهتمامه لهذا الحد �موضع م�الد المسيح �دل ع� أنه شخص�ة
تق�ـة.. راحت تح� له عن �الد �ع�دة وعن العرب وعـن ال�ـدو
� مصدر متعة ال يوصف و�عان ما والمساجد. هكذا وجد الص��
ا آخر.. هذە المرة كـان �� ألعا�ـه. �عان ما �ان �طلب كتا��
� �شاهد الصور و�لتهمها �عي��ه، ا عن روما وقد راح الص�� كتا��
ثم راح �حاول قراءة ما كتب ق�ل الصورة ل�عرف س�ب وجودها

� النص.
��

ء �
�عان ما وجد ترجمة ألف ل�لة ول�لة، وقد �دأ ق�ل �ل ��

�
� ألـذ عـادة ��

�قراءة قصص السحر فيها.. و�عان ما انغمس ��
العالم: القراءة.. ح�� صار عليهم أن ينادوە ثالث مرات من أجل
� ا ب�� ا معلق� � ��ر�

العشاء. عندما جاء الص�ف صنع له ال�ستا��
، وهنـاك كـان �ـتـوارى و�قرأ و�قرأ غـ�ـر شـاعر �مرور � شجرت��

الوقت..
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� مدرسة داخل�ة ��
قرر العم أن ي�تقل (ف�ل�ب) للدراسة ��

�انبوري)، و�� مدرسة دي��ة. هكذا �دأ � (ت��
(كنجز سكول) ��

فصل جد�د من ح�اة الطفل. �ان مدير المدرسة هو مس��
ە أنه (وا�سون) وهو من أصدقاء العم. وقد رحب �ف�ل�ب وأخ��
� عن�� مع ثمان�ة أوالد آخ��ن، ثم اقتادە ل�قدمـه إلـى

س�ق�م ��
� الفناء ل�كون صد�قه.

تلم�ذ صغ�� �لعب ��

� هو أن نظر إ� ف�ل�ب و�� قدم�ـه �ان أول ما فعله الص��
وسأله:

- ما �ال قدمك؟
� قدمه وراء األخرى السل�مة، وقال:

حاول ف�ل�ب أن �خ��
- عندي قدم مشوهة..

- وما الس�ب؟
- �� كذلك منذ ولدت..

.. - إذن أرها ��
- ال..

� ع� قص�ة رجله ر�لة لـم يتوقعها ف�ل�ب. و�التا�� ر�له الص��
، � �ان أصغر منه �كث�� لم يتحسب لرد �اإلضافة إ� أن الص��

ب من هو أصغر منك. وهو تعلم أنه ال �جب أن ت��

ا ظهرت دستة من األطفال �ح�طـون �ـه، وأدرك أنهم جم�ع�
ينظرون لساقه. ثم �دءوا يت�لمون.. �ان �حاجة إ� أن يت�لـم
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ء �قوله. �
�حرارة معهم ل�نه لم �جد أي ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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5
� الص�اح الم�كر ع� صوت غناء. هنا تذكر أين

اس��قظ ��
�
ا لم �كن يهتم �الته��ة �� ا ألن أحد� ا تمام� هو، �ان العن�� مغلق�

تلك األ�ام، و�انت ستائر كث�فة تفصل �ل فراش عن اآلخر. ركـع
د شد�د. ل�ن عمه �ان جـوار الفراش وتال صالته وهو �شعر ب��
قد علمـه أن هللا ال �ق�ل صالته إال وهو بثوب النوم ال ث�اب
الخروج، وقد جعله هذا �عتقد أن هللا �حب أال �شعر ع�ادە

براحة.

� قاعة الطعام جلسوا �انتظار مس�� (وا�سون) الذي جاء
��

� مع زوجته، وتلوا صالة المائدة. ثـم جـاء الشاى ومعه الخ��
وال��د.. �ان �عض األوالد �حملون مأ�والت إضاف�ة من بيوتهم
ا كهذا ك له ش�ئ� ە، ل�ن عم ف�ل�ب رفض أن ي�� مثل اللحم وغ��
� وال��د، أما ء �أ�له الش�اب هو الخ�� �

ألنه يؤمن �أن أفضل ��
� اآل�اء ف�فسدون أوالدهم.

�ا��

� وقت الطعام راح األطفال
�� .. هكذا �دأ اليوم الدرا��

ا �ر وسط الدائرة)، ح�ث �طارد األ��� سن� � �لعبون لع�ة (الخ��
� دائرة، وجاء الدور ع� ف�ل�ب و�الطبع لم يتمكـن

صغار السن ��
مـن الجرى، ل�ن مش�ته العرجاء جعلت الص��ة �ضحكون..
ا��شفوا لع�ة جد�دة فراحوا �سخرون من مش�ته و�قلدونه
�أسخف أنـواع المش�ات. ح�� إن �عضهم سقط ع� األرض
وراح يتلـوى مـن فرط الضحك. ولم �فهم ف�ل�ب قط لماذا

�سخرون منـه.. أصا�ـه الرعب و�اد �عجز عن التنفس..

ة الفسحة الثان�ة ذهب األوالد للعب ال�رة عندما جاءت ف��
ل�ن المدير قال لف�ل�ب إن عل�ه أن ي��� ألنه لن �ستطيع لعب
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ال�رة..

� المدعو س�نجر وصاح�ـه � المساء انقض عل�ه الص��
و��

م��ن ع� أن يروا رجله. التـف ب��ا�ـه ل�نهمـا تزاحمـا عل�ـه و�ادا
�مزقانها فصاح:

؟ �
� وشأ�� �ان�� - لم ال ت��

- ال�د من أن نرى قدمك المشوهة..

ان � ودارت معركة وجه فيها ف�ل�ب �عض الل�مات ل�ن م��
� صالحه قط. و�عان ما لوى أحد الص��ة �دە

القوة لم �كن ��
خلـف ظهرە وأرغمه ع� أن ي��ــهما قدمه وراح الص��ة �لمسونها

� انبهار ورعب �أن لها ح�اة خاصة بها...
��

- أل�ست مرع�ة؟

� العنـابر هنا سمعوا خطوات مس�� (وا�سون) وهو �م�� ب��
ء ع� ما يرام. هكذا ركضوا �

ق النظر ليتأ�د من أن �ل �� �س��
�
ا �� ا �األرانب �ل واحد إ� فراشه. أما ف�ل�ب فظل من�مش� جم�ع�

الفراش �عض الوسادة �� ال �سمع أحد �ش�جه.. لقد أدرك اآلن
مدى تعاسة ح�اته و�دا له أنها ستظل كذلك إ� األ�د..

�
خطر له أن �ل هذا حلم.. أمه ما زالت ح�ة وهو ما زال ��

� الص�اح وتحتضنـه.. أراحتـه هـذە
فراشه وسوف توقظه إ�ما ��

� الص�ـاح فـرأى أول مـا رأى الستائر
الفكرة، ل�نه فتح عي��ه ��

� تفصل فراشه عن �ق�ة األ�ة.. اء ال�� الخ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ط�لة الفصل الدرا�� ظل س�نجر يتحرش �ف�ل�ب برغم أن
ة ا عنـه، ل�ن المدرسة �انت صغ�� األخ�� حاول أن ي��� �ع�د�
�ح�ث �ان تحاش�ه مستح�ً�. كـان س�نجر هو الطرف األقوى
ومهما قاومه ف�ل�ب �عنـف كـان ُيهزم �عـد محاولة أو اث�ت�ـن
� و�طلب الصفح. أدرك ف�ل�ب أن عل�ه أن يتحمل الح�اة عام��

مع معذ�ه الذي ال فرار منه، وح�� �دخل س�نجر المدرسة
الثان��ة.

ة من عمرە، وقد �دأ الص��ـة � الثان�ة ع��
اآلن صار ف�ل�ب ��

�سئمون السخ��ة من عاهته وظهر تفوقه الدرا�� ونـال عدة
� جعل الص��ة ال �حقدون عل�ـه.

جوائز، ل�ن عاهته نجحت ��
ء �مكنـه عمله �

�انوا �قولون: مـن السهل عل�ه أن يتفـوق.. فال ��
سوى أن �ستذكر..

�ان ف�ل�ب اآلن �فهم جسدە أ��� و�عـرف مـا لـه ومـا عل�ـه..
�درك عاهته واختالفه عن الص��ة الذين �مل�ون �ل ما من شـأنه
� الحفالت و�لعبون كرة القدم،

أن �جعلهم سعداء.. يرقصون ��
ا. ا اجتماع��

�
ومن أجلهم س� اإل�سان حيوان

مرت أ�ام الدراسة رت��ة، فلم �ضايق ف�ل�ب واحـد جد�ـد مـن
زمالئه. �ما أن إعاقته منعته من اللعب ل�نها كذلك جعلته غ��

ا ا جد� ملحوظ، وهذا راق له. لم �كن ذا شعب�ة و�ان وح�د�
كذلك.

ان الجح�م تتوهج أمـام عي��ـه عندما �ان �درس �ان يرى ن��
ا لو أن روحه ضلت الط��ق.. كـان إ�مانـه �ـالعذاب األ�ـدى ق���

�فوق إ�مانه �النع�م األ�دى.
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� �ان قد �دأ �شعر �م�ل للمدير الجد�د الشاب مس�� برك��
الـذي دافع عنه أ��� من مرة؛ لذا قال له:

ا.. رسم �اهن�
�
- ع� ي��د أن أ

- وهل أنت سع�د بهذا؟

نظر ف�ل�ب ل�ع�د ولم �ج� ع� أن �قول إنه ال �جد نفسه
أهً� لذلك..

:( � ك�� قال له مس�� (ب��

� نح�اهـا.. إن بوسع - ال أعرف ح�اة سع�دة مثل تلك ال��
ء �فعله، ل�ننا ق��بون منه أ�ـ�� �

� �ل ��
المرء أن �خدم الرب ��

� قرارك ل�ن أتم�� لو أدركـت كـم
من سوانا. ال أر�د أن أؤثر ��

السعادة والرضا هنا..
� ارت�اك:

ا ع� ورقة أمامه، وقال �� ثم خط �القلم خطوط�

ا �ال�س�ة - �جب أن تفهم أن خ�اراتك محدودة نوع�
لمستق�لك.. �س�ب حالتك الصح�ة..

� �ل مرة �شار فيها إ�
احمر وجه (ف�ل�ب) �ما �ان �حدث ��

عرجه. قال المدير:

- طالما نظرت لعاهتك كعار فستظل كذلك.. فكر فيها
كصل�ب اضطررت إ� حمله ألن كتف�ك ق��ان و�تحمالنـه..

�جب أن �شكر الرب ع� هذا..
� �ان الف�� قد تعلم أن ل�لماتـه قـوة ساخرة ما، وهكذا تم��

ا ع� مسافة من أترا�ه ألن ذك��ات �السخ��ة، و�ن ظل دوم�
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التحرش �ه لم تفارقـه. و�رغم تفوقه الدرا�� فإنـه كـان علـى
استعداد ألن يتخ� عـن تفوقـه مقا�ل أن �س��دل �موقعه موقع

� المدرسة ما دام هذا األخ�� ال �ع�ج.
�� � أغ�� ص��

� واحد اسمه (روز) لم يهتم �عاهته وصار �ان هناك ص��
ا له. هكذا أدخله إ� دائرة الفت�ة، وشعر ف�ل�ب ا حق�ق�� صد�ق�
� العام التا�� �دأت

�أن المدرسة م�ان جم�ل فعً�. ل�ن ��
ا ع� صاح�ه هذا، غ�� المشادات ب�نهما ألن ف�ل�ب �ان غيور�

� أن �صـادق آخ��ن. و�دا أن الصداقة لم تعد �ما �انت
راغب ��

وأن (روز) �صادقه فقط �دافع الواجب أو العادة القد�مة. ثم
أص�ب ف�ل�ب �الح� القرم��ة وتغ�ب عن المدرسة ثالثة أشهر،
� المدرسة، هكـذا عـاد � ح�اة ص��

ا �� ة ط��لة جد� و�� ف��
ء �

ا آخر و�� �ل �� للمدرسة ل�جد أن روز اتخذ لنفسه صد�ق�
عنه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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6
� الصف السادس ل�نه �ان �مقت

اآلن صار ف�ل�ب ��
ا عن � �ل ص�اح �س��قظ من النوم عاجز�

المدرسة من األعماق. ��
تحمـل يوم جد�د من األوامر والقيود، ولم �عد يهتـم مـا إذا كـان
� أن ينال منحة

ا فرصته �� ا أم ال. لقد تدهورت جد� �حقق نجاح�
� أ�سفورد. وقد سأله مس��

مدرس�ة �سمح له �الدراسة ��
) وهو يتخلل لحيته �أنامله: � ك�� (ب��

�
ا عن أدائك �� ا؟.. لـم أعـد راضـ�� - مـاذا دهـاك مـؤخـر�

المدرسة..
ە �أنه موشك ع� الموت ملً�. لم �ستطع أن �خ��

ء إذا أردت ذلك، ل�ن مـن �
- أعرف أن بوسعك عمل أي ��

الواضح أنك لم تعد ت��د..

ا الحق�قة أن الح�اة �دت له مملة رت��ة، وقد ارتجف خوف��
� هذا الم�ان..

مـن فكرة أن �ق�� �ق�ة ح�اته ��

كنـز) أن كـالمـه مـع الفتـى غ�ـر ذي جدوى، أدرك مسـ�� (ب��
ا فكـف عـن ال�ـالم مـعـه �ق�ـة الصـف الدرا�� و�ن كتب عنه تق��ر�

ا أعطاە الفتـى لـعمـه وزوجتـه، فقـال الـعـم: س�ئ�

� هذا التق��ر؟
- ماذا ��

: قال الف��

� الحق�قة أنا راغـب فـي الذهـاب إلـى ألمان�ا
�� .. � - تق��ر س��
وترك هذە المدرسة�
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- من أين أت�ت بهذە الفكرة الغ���ة؟

�ان له صديق �د� (شارب) قد ترك المدرسة وسافر إ�
هانوفر. لقد �دأ ح�اة جد�دة أصا�ت ف�ل�ب �التوتر عندمـا فكـر

فيها..
سأله العم:

- إذن أنت لن ترسم ��اهن ولن تذهب أل�سفورد؟
.. � وس��

- ال أحسب هذا ��

� ال��اء مما جعل قل�ه يرق.. �ان العم
انفجرت زوجة عمه ��

� سـن
� أ�سفورد ��

قد وضع خططـه ع� أن �كون ف�ل�ب ��
ة. ولما ان�ف العم حاول ف�ل�ب أن �ط�ب خاطرها الثامنة ع��

� الدم�ع:
ل�نها قالت و�� غارقة ��

� حي�نا..
ا.. وعنـدمـا �أ�� - حسـبنا أننـا سـوف نجعـل منـك �اهن�
نحن لن نع�ش لأل�د.. حس�نا أنك س�تو� هذا الم�ان..

توقف ف�ل�ب وقد شعر �ذعر �عت� قل�ه. سألته المرأة:

� المستق�ل؟
- وماذا تنوي أن تكونه ��

- ال أدرى.. ل�ـن فـي جم�ـع األحـوال سـوف أستف�د مـن
� ألمان�ا

اإللمام �لغة أجن��ة.. دعك من أن�� قد أ�سـب مـاً� ��
أفضل مما أحققه هنا..

�ان �شعر أن أ�سفورد �� امتداد للمدرسة �ش�ل آخر. وهو
� م�ان ال �عرفه ف�ه أحد.

ي��د أن ي�دأ �دا�ة جد�دة ��
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من المصادفات الغ���ة أن هذا توافق مع أف�ار �دأت ُتط�ح
، وأن تعلـم � (�ال�ستا�ل) عن عدم جدوى نظم التعل�م الحـا��

��
ى. دارت مناقشات ط��لة مع العم اللغات �ك�سب أهم�ة ك��
ل�نـه كـان �عت�� التج��ة خطرة، وقد قرر أن �عود ف�ل�ب
�انبوري) لفصل درا�� آخـر ق�ل أن �سمح له لمدرسـة (ت��

�السفر، و�انت هذە ن��جة أفضل مما �حلم �ه (ف�ل�ب).

ا مفصـً� ل�نه إذ عاد إ� المدرسة وجد أن المدير تل�� خطا��
ا وقـال لف�ل�ب إن من عم الف�� �سأله الرأى. �ان المدير غاضب��

هذا أ��� خطأ �مكن أن يرتك�ه.

اغتاظ ف�ل�ب.. فقد شعر �أنه �ان قد أن� ال�ـالم مـع عمـه
ا ا غاض�� حول هذا الموض�ع، لهذا عاد لغرفته وكتب لعمه خطاب��

� األلفاظ.
لم يتحفظ ف�ه ��

ە أن هذا ا من زوجة عمه تخ�� هكذا تل�� �عد ثالثة أ�ام خطا��
ا، و�نـه �التأ��د ال �ستحق هـذە ال�لمـات األخ�� متضايق جد�
القاس�ة، و�ن ف�ل�ب لو �لغ ما �لغاە من العمر ألدرك أن هذا هو

الصواب.

ان أن تقـدم اعت� ف�ل�ب ق�ضتـه فـي غ�ـظ.. لمـاذا �عت��
� غلظة

ورة الم��د من الح�مة؟. كتب لها �� � �ال�� س�يهما �ع��
اثـه مـن أب�ـه و�التا�� إن المال الذي ينفقانه ع� تعل�مه هو م��

� ك�ف�ة اإلنفاق.
ل�س من حقهما التدخل ��

استغرق األمر ال�ث�� من المشادات والمناقشات، إ� أن
�
ە ف�ه أن ابن أخ�ـه �ـعـا�� ا لمدير المدرسة �خ�� كتـب العم خطا��

� ترك المدرسة.
�� 

ً
ا، وأنه يرغب فع� مـلـً� شد�د�
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لم �جد المدير مـا �قـول سـوى أن طلـب مـن ف�ل�ب أن ي�تظر
ح�� ع�د الفصح ق�ل أن �ذهب إ� ألمان�ا.

ة، ولـم � ثالثة األشهر األخ��
شعر ف�ل�ب �الرضا عما حققه ��

تعد المدرسة ت�دو له مملة وقد عرف أنـه تاركهـا عمـا ق��ب. راح
يراقب التالم�ذ وهو �شعر ��ور ألنه لن يراهم �عد هذا، وشعر

�أنه ال �حمل ضدهم ضغينة ما.

) الذي نظر لـه � ك�� جاء موعد الرح�ل فدخل ليودع مس�� (ب��
� دهشة، وقال:

ول ��

؟
ً

- إذن أنت جاد فع�
شعر ف�ل�ب �أنه ُخدع فالرجل وعد �أنه لن يتدخل ثان�ة.

قال له:
ء لرح��� إ� ألمان�ا �ا س�دي.. �

- لقد تم ترت�ب �ل ��
..( � � مدرسة (ماجدال��

ء ممهد لظفرك �منحة �� �
- ل�ن �ل ��

�ما أن بوسعك أن تذهب إ� أ�سفورد. ال تتصور أ�ـة ح�ـاة رائعة
ت�تظر من يتمتعون بتفوقك هناك. ال تتصور �م �سعد المعلم

أن �جد الطالب الذي �فهم ما ي��د قوله..
احمر وجه ف�ل�ب فقد �ان ممن ال يتحملون اإلطراء.
� أ�سفورد، وما �ان ع�

الحق�قة أنه �دأ �ضعف وهو �فكر ��
، ل�نه  ل�غ�� خططه و����

ً
المد�ـر إال أن �ضغط عل�ه أ��� قل��

� نظر نفسه لو غ�� خططه.
�ان �عرف أنه س��دو أحمق ��

هكذا صافحه الرجل، وقـد شـعر �أنه س�ضيع وقتـه لـو راح
يتجادل مع شخص عن�د كهذا.

ً
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، ال
ً

شعر ف�ل�ب �الرعب.. لقد انتهت أ�ام المدرسة فع�
�عرف إن �ان اختار الصواب أم الخطأ.. ر�ما �ان من األفضل أال
ە أنه �كون أحمق إ� هذا الحد.. ال �مكن أن �عود للمدير ل�خ��

غ�� رأ�ه. هذە تكون إهانة ال يتحملها..
انتا�ه ا�تئاب شد�د مع حالة عدم رضا تام عن نفسه..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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7
ج). � يوم من مايو وصل (ف�ل�ب) إ� (ها�دل��

��

إذ غادر محطة القطار، �انت السماء زرقاء ساطعة
واألشجار عليها أوراق كث�فة. �ان �س�شعر ب�ثارة عظ� لتج��ـة
� ب�ت أحد األساتذة

ح�ـاة جد�دة مع أغراب. �ان س�ق�م ��
، وقد � السكن وتعلم اللغة أ��� األلمـان ممـا ي�يح له م����
ة القامة لها عينان استق�لته زوجـة األستاذ و�انت امرأة قص��

. � المعتان كخرزت��

ة، و�ستعمل  ذا لح�ة قص��
ً

وفسور نفسه رج� �ان ال��
ي؛ لذا �ان � �ة لم يتعلمها من الح�اة ل�ن من األدب اإلنجل�� � إنجل��
.  مصطلحات شكسب��

ً
من الغ��ـب أن �سمعه يتحدث مستعم�

� الب�سيون �ان هناك ستة ع�� ن��ً�. و�انت الس�دة ترغم
��

الجميع ع� استعمال األلمان�ة ع� مائدة العشاء لهذا اضطر
ف�ل�ب للصمت.

، وهما فتاتـان �
� األستاذ األلما�� �دأت عالقته تتوطـد �ـابن��

� ح�اته قط، و�رغـم أنـه ظـل
جم�لتان.. لم �كن قد قا�ل فت�ات ��

ا مهما � فإن عقله �ان ي��� خاو�� ء �قوله للفتات�� �
ي�حث عن ��

� �انت توجه له ال�الم وكـان �فهـم �عضـه حاول. إحدى الفتات��
� الضحـك فجـأة

أما األخرى ف�انت تنظر له �ال �الم ثـم تنفجر ��
ا.. ف�درك أنه ي�دو لها سخ�ف�

� الم�ج، راح �مأل
� ع� مقعد �� ل�نه إذ جلس جوار الفتات��

عي��ه من جمالهما وجمال الطب�عة، وقال لنفسه:
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- �حق السماء.. أنا سع�د فعً�..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تم ترت�ب من �ع� له دروس الالت�ن�ة والفر�س�ة واأللمان�ة
ا �صحو م�� شاء و�نـام مع �عض ال��اض�ات. إنه اآلن حر تمام�
م�� شاء. ل�س �حاجة إ� ال�ذب أو اختالق األعذار.. �ما قال له

� ألمان�ا:
� السك�� الذي �ق�م ��

�طا�� مدرس ال��اض�ات ال��

�
�� � - ابق هنا.. ال تذهب إ� أ�سفورد. إن أجمـل شـيئ��

� فر�سا أنـت حـر
�� ... الح�اة هما ح��ة الفعل وح��ة التفك��

� ألمان�ا
ء �شاء، ل�ن �جب أن تفكر كـاآلخ��ن. �� �

تفعل أي ��
ا �لـد �مكنك عمل ما ت��د مع االحتفاظ �أف�ارك الخاصة.. إنجل��
تخنقه التقال�د فال �مكنك أن تفكـر أو تت�ف براحتك.. الس�ب

أنه �لد د�مقرا�� و�ن�� ألتوقع أن تكون أم���ا أسوأ..

�ان عل�ه أن �درس م�ح�ة فاوست، و�ان هذا زمـن عـال ف�ـه
جم إحـدى م�ح�ات � ألمان�ا. ب�نمـا كـان عل�ه أن ي��

نجـم جوته ��
شكسب�� إ� األلمان�ة.

ا �العالقات االجتماع�ة، ور�ما �ان هذا من �قا�ا لم �كن مولع�
ط�اع س�ان ال�هوف، فهو لم �كن �حـب أي شخص �لقاە ألول
ا �مكن ة �عرفه فيها، و�ان �جـد أش�اء ذك�ـة جـد� مرة.. ال�د من ف��

� المناس�ة لذلك.
قولها ل�ن �عد أن تنق��

ا �د� (و�كـس)، ودارت ب�نهما ة التال�ة تعرف أم��ك�� � الف��
��

ة.. لم �كن يتخ�ل أنه من الممكن أن تتم مناقشات دي��ة كث��
مناقشة هذە األمور عالن�ة، و�ان ح�� هذە اللحظة �عتقد أنك
� تمثل الدين الصحيح ا ال�� ا ل�ن�سة إنجل�� �جب أن تكون تا�ع�
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� و�ال فأنت هالك. ل�نه �دأ ي�ساءل عن مص�� المسلم��
� ال�نا�س وسواهم. �ل واحد من هؤالء �عتقد أنه

� و�ا�� والبوذي��
� �فعل هذە الد�ـن الصحيح الوح�د. هكذا �دأ إ�مـانـه يه��
�
المناقشـات الط��لة.. و�ن ظل الخوف من العذاب األ�دى ��

الجح�م �طاردە..

من ضمن أصدقائه هناك �ان (هايوارد) الذي اعتاد أن
ا �ذهـب معه إ� الم�ح المح� ثـالث أو أر�ــع مرات أسبوع��
� لغتهما األلمان�ة. لم �كن ف�ل�ب قد رأى الم�ح �غرض تحس��
� �ان عمـه من ق�ل �اس�ثناء �عض فرق ال�ن�سة ال�ا�سة ال��
�ستدعيها ل�نه ال �ح�� عروضها ألن هذا غ�� الئق �ـه، لهـذا
. شعر شـعر �حماس عظ�م واس�ثارە هذا العالم الغ��ب المث��
� الوح�د.. وشعر �أنه تعب من

�أن هذا هو العالم الحق���
االستعداد ل�دء الح�اة و���د أن ي�دأها فعً�.

من الخرافات الشائعة أن الش�اب سعداء.. خرافة �صدقها
مـن فقدوا الش�اب، ب�نما الش�اب �عرفون أنهم معذبون ألنهم
� �ل مرة يتعاملون فيها مع الواقع

مفعمون �المثل الوهم�ة و��
�
�جرحـون و�ألمون. والمش�لة أن ج�ـل الشي�خ �ساهم �دورە ��

خد�عة الج�ل التا�� له.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا أثار دهشته أنه لم �لحظ من عندما عاد ف�ل�ب إ� إنجل��
ق�ـل �م أن عمه وامرأته مسنان. وأدرك للمرة األو� أن عمه
صغ�� الحجم أش�ب أصلع الرأس.. أما زوجة العم فاحتض�ته
. ارتجف ف�ل�ب ألنه لم يتصور قط �م أنها تح�ه �حب و�� ت���

فعً�.
ً
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 اآلن..
ً

ت �ا ف�ل�ب.. لقد �ت رج� - أنت ك��
ا لدرجة أن ساعديها ذكـراە �عظام الدجـاج. �انت نح�لـة جـد�
ا. فهم أن هذين قد أنه�ا ح�اتهما وهما ي�تظـران و�انت نح�لة جد�
ء ولو رحال فلن �شعر أحـد �

.. لم �حققا أي �� � ص��
النها�ة ��

. ً
�أنهما وجدا أص�

� مص�� ح�اته وقتها، وقد �انت امرأة عمه تؤمـن
�ان �فكر ��

� أر�ــع وظائف:
�أن الس�د المهذب ال �مكن أن �عمل إال ��

ا �انت تض�ـف الطـب
�
الج�ش ال�ح��ة القانون ال�ن�سة.. أح�ان

ا. ا مهذ�� � طفولتها تعودت ع� أن الطب�ب ل�س س�د�
و�ن �انت ��

� �مـا رفـض الرا�ـع
رفض ف�ل�ب �ال تفك�� الخ�ار�ن األول والثا��

مـن ق�ل. أرسل عمه �سأل محا�� األ�ة إن �ان يرحب �ف�ل�ب
� مكت�ه ف�ان ردە أنه ال �شجع هذا القرار، ألن المهنة مزدحمـة

��
ا أفضل � أن �كون ش�ئ�

� وفرصة ف�ل�ب ش�ه معدومة �� �المحام��
من �اتب محام، من دون صالت ق��ة.

� هذە ال��ارة قا�ل ق���ة له جاءت لتق�ـم عنـد عمـه �عض
��

ا الوقت، �� مس ول��سون، وقد �دت لـه شـا�ة أن�قة.. خرجا مع�
ا وسألته عن ز�ارته أللمان�ا. قالت له إنها تها�ه ألنه ساخر � كث��
�
� الحـب مـن ق�ل.. ��

ا، وحاولت أن تعرف إن �ان قد وقع �� جد�
الواقع لم تكن له أ�ة مغامرات عاطف�ة ل�نـه تظاهر �الغموض
. خاف أن تطلب منه التفاص�ل ألنه قادر ليو�� �أن لد�ه ال�ث��
ا ألن ال�ساء �جدن � اع �عضها ل�نه لن �خدعها كث�� ع� اخ��

ا.. ال �مكن خداعهن.. � الحدس.. لقد قرأ عن هذا كث��
ولما سأل زوجة عمه عن سن ق���ته تلك قالت ضاحكة:
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ة � السادسة ع��
- �� أ��� منك ع� �ل حال.. لقد �انت ��

ا.. �ن عام� عندما قا�لناها منذ ع��

؟ � - إذن �� تجاوزت الثالث��

ا، و�انت قد زارت ل�نه �ان قد �دأ يولع �مس ول��سـون جـد�
فر�سا وقا�لت ال�اتب الشه�� (ألفو�س دود�ـه) الذي كتـب لـهـا

إهداء ع� إحدى روا�اته. وقد قالت له:

�طانيون شد�دو - الرجال الفر�سيون عشاق حق�قيون.. ال��
� الرجل.. هم ال �قدرون ع� أن

ء أحمق �� �
الخجل، والخجل ��

وا المرأة أنها فاتنة.. �خ��

ا، ل�نه لم �جد ما شعر �الحمق و�أن عل�ه أن �قول ش�ئ�
�قول وشعر �أنه س�جعل من نفسه أ�له لو فتح فمه.

� آلخر �ال س�ب، �انت مولعة �استخدام الفر�س�ة من ح��
�
ا �� ل�نها �انت تت�لمها �طالقة. وقد أ�ت ع� أن تعط�ه دروس�

الغناء ألن صوته جم�ل..

� فر�سا؟
- لماذا ال تدرس الرسم ��

تـه �ـأن�� أر�د الذهاب إ� - أتم�� أن ترى وجه ع�� لو أخ��
فر�سا لدراسة الرسم�

من جد�د راح يراجـع سنها.. من الواضـح أن عمـه �سـى
� �حـال.. ومـا التار�ــــخ الصحيح، ف�� ال ت�دو له أ��� من الثالث��
� عندمـا حارب � الثامنة واألر�ع��

أهم�ة السن؟.. �لي��اترا �انت ��
أنطونيو العالم من أجلها.



7678

�دأت العطلة تدنو من نهايتها، و�ان علـى مـس ول��سون أن
ترحل ق�له �أسب�ع.. فسألته:

� ثان�ة؟
- ترى هل نلت��

- ال أرى ما �منع..
قالت:

� من هو أقل روما�س�ة
� ح�ا��

- ال تت�لم هكذا.. أنا لم ألق ��
منك..

شعر �خجل من نفسه وخاف أن تحس�ه ناقص الرجولة. إنـه
ا و�� رائعة الجمال و�رغـم هـذا لـم يت�لمـا إال �ن تق���� � الع��

��
ا فر�س�ة وهذا ألهب خ�اله ألنـه لـم �كـن عن الفنون. �انت تق����
�طان�ات. ل�ن ك�ف ي�دأ؟ ... لو ارتكب أي خطأ �حب ال��
لشكته لعمه.. وعمه س�خ�� الجميع.. ولسوف �سخر منه زوجة

عمه وتقول إن مس ول��سون �ان �مكن أن تكون أمه.
- ب�سان �� أعرف ما تفكر ف�ه..

قالتها مس ول��سون.. فقال �جرأة:
- أفكر ف�ك�

- �خصوص؟
ا.. � معرفة ال�ث�� حق� - أنت تطلب��

� �
- أنت ولد ش��

ا.. �حاول أن ي�دو كرجـل ب�نما �� تعامله � هذا ضا�قه كث��
كنـاظرة مدرسة يرفض تلم�ذها أن يؤدى الواجـب �مـا ت��ـد.
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� أضف لهذا أنه فعً� لم �كن �شعر بتلك العاطفة ال�اسحة ال��
� القصص ح�ث تحمله أمواج الحلم للسماء.. لم �كن

قـرأ عنها ��
هذا ما �شعر �ه و�التأ��د لم تكن مس ول��سون �� الصورة
ا عند الظهر � الص�اح و�م�ل لها نوع�

المث�. �ان ينفر منها ��
� المساء.. هذە ظاهرة أثارت دهشته...

ب�نما �فتـن بها ��
� الحد�قة، وقالت:

هنا ظهرت زوجة عمه ��

- ِلَم ال تعودان للب�ت أيها الشا�ان؟.. إن هواء الل�ـل ال
يناسب صحت�ما..

سمع هذا ونفذە ع� الفور وهو �شعر �ارت�اح ألنهـا خلصته
من هذا الموقف.

� يتمتعون �الجرأة.. هذا تقـول مـس ول��سون إن الفر�سي��
سهل ألن لغتهم تناسبهم.. �ان ف�ل�ب ال يتصور أن �قـال شـيء

ا.. �ة.. هذا �جعله سخ�ف� � � �اإلنجل��
عاط��

إال أن األ�ام التال�ة جعلتـه �عـتـرف لمـس ول��سـون �ح�ـه،
�ة والفر�س�ة.. � فت �اإلنجل�� ء ذاته.. اع�� �

فت �� له �ال�� واع��
) ل�نه لم �ج� ع� ذلك. وطل�ت منه أن �سميها (إم���

�
ا �عد يوم.. وراحت تقول إنها تفكر �� �انت تح�ه أ��� يوم�

االنتقال إ� لندن �� تكون ق���ة منه. لم يرق له هذا ألنـه كـان
� لندن.

ا �ال ارت�اطات �� �فضل أن �كون حر�

ا عندما علمها لعب الت�س، و�ان هو �لع�ه ازداد األمر سوء�
�
اعة برغم حالة ساقه. ذات يوم جاءت فتاتان حسناوان �� ب��

ا وراحتا تلع�ان معه.. عمرە تق����
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ب ع� األرض فـي كـان مـا أثار دهشـته أنها ألقت �الم��
عص��ة، ثم انطلقت تجرى ذاه�ة لغرفتها. لحق بها فاستوقفته

زوجة عمه داخل الب�ت لتقول:
� غرفتها..

ا �� - أنت آذ�ت مس ول��سون.. إنها ح��نة جد�

صعد إ� غرفتها وق�ع ال�اب فلم يرد أحد. دفع ال�اب
ودخـل. هنا أثار دهشته أنها راقدة ع� الفراش ع� �طنهـا ت�كـى
ا أصً� ألنها جعلت � الوسادة.. �ان مغتاظ�

وقـد دفنت وجهها ��
ء ما ب�نهما.. �

ال�ـل �شعر بوجود ��
� ارت�اك وسألها عما ي�كيها، فقالت:

دنا منها ��
ا.. ��ل الرجال ال قلب لك.. - أنت قاس جد�

- ال أفهم..

� ت��ادلون المـزاح وتلع�ـون تلـك � الغندورت�� - رأيتك وهات��
� ألعبها من أجلك أنت.. � أ�رهها ل��� اللع�ة ال���ــهة ال��

� ال أ�ا�� بهما.. لماذا تعتقدين هذا؟ � أن�� - ل�نك تعرف��

كورت مند�لها و�انت المساحيق ع� وجههـا قـد ذا�ـت �فعل
� � مشتاقت�� الدم�ع، ب�نما انتكش شعرها.. ونظرت لف�ل�ب �عين��

وقالت:
�ن وهما كذلك.. ب�نما أنا عجوز.. � الع��

- ألنك ��

� هذە اللحظة لو لم �كن
احمر وجهه وشعر بتوتر، وتم�� ��

قا�لها قط..
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ل لضيوفها فردت �اإل�جاب، � اعتذر لها وطلب منها أن ت��
ا براحة ألن الموقف انت�. وغـادر الغرفة شاعر�

.. �انت تذكـرە �
� األ�ام التال�ة شعر معها �عدم راحة حق���

��
ط�لة الوقت �أنه مدين لها �دين ال �قدر ع� ردە.. �انت ت���

ە ألنه لم �ق�ل هذا من امرأة ناضجة. ا وهو ما ح�� ا جد� � كث��

� �ل
�ان �م�ل للوحدة �ل هو �حاجة إ� قدر كب�� منها ��

يوم، ل�نها �انت تعت�� هذە غلظة منه. �انت ال تكف عن
� واهتمامهم �حب��اتهم وتضح�اتهم وك�ف امتداح رقة الفر�سي��
ا أنها ت��د منه �كت�ـون خطا�ات عاطف�ة �ل يوم.. �دا واضح�
ا. وهو لم �كن ع� استعداد لل�تا�ة إال عندما يرغب ال�ث�� جد�

� ذلك.
��

�
ا جاء يوم سفرها.. فجاءت لمائدة اإلفطار شاح�ة �� � أخ��

ا �مديرة مدرسة. وكـان قـد ثوب أسود مما جعلها ت�دو تمام�
تحاشاها ل�لة السفر ح�� ال تظهر عاطفة زائدة تفضحه أمام
عمه أو مـاري آن الخادمـة سـل�طة اللسـان التـي ال تحـب مـس

ول��سون، وتطلق عليها (القطة العجوز)..

أوصلها للمحطـة مـع عمـه.. هناك أ�ت ع� أن تق�لهمـا
� ركن المقصورة وراحت ت�كـي. عندمـا عـاد

ا.. ثم تكومت �� مع�
العم قال لزوجته إن مـس ول��سون أ�ت ع� أن تق�لـه هـو

وف�ل�ب فقالت:
ء كهذا.. �

� سنها �مكنك أن �سمح ���
- ال �أس.. ��

- هذا هـو ح�ه األول إذن�. شعر �مرارة ألن الحق�قة تختلف
ا عن الخ�ال.. ا جد� � كث��
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8
� أحد م�اتب المحاس�ة،

� لندن ��
ق�� ف�ل�ب �ضعة أشهر ��

ا و�انت إم��� تمطـرە �الخطا�ات.. للمرة األو� �كتـب خطاب��
� ح�اته، وقد حاول أن �قول ف�ه إنه يتعذب و�نه ال ينام

ا �� غرام��
الل�ل و�تم�� أن �لثم �ديها، ل�نه لم �ستطع.. لـذا جـاء خطا�ـه
� لندن.. هكذا انهمر عل�ه ســ�ل

ا �ح�� عن ح�اته �� ا تق����� �ارد�
ا من خطا�اتها تقول فيها إنه قاس نا�ر للجم�ل.. و�نـه �ـارد جـد�
معها.. �� ال تتحمل ال�عد عنه لذا ستلحق �ه فـي لنـدن. أرسل
� ال���سماس. هكذا أرسلت له

ا �� �قول لها إنه لن �كون حر�
الم��د من الخطا�ات الدامعـة تقـول إنهـا تح�ـه و�نها ال �ستطيع

التخ� عنه، ولم �عد أمامها سوى قتل نفسها..

شعر �قلق ثم تذكر أن خطا�اتها �لها �الفر�س�ة.. و�� تفعل
. قال لنفسه: ذلك �دا�� االستعراض ال أ���

� لم أرها ع� اإلطالق� - ليت��

� لندن �انت قاس�ة وح�دة، وراح
الحق�قة أن ح�اته ��

� ال���سماس لم
� لندن. ��

ي�ساءل عن ك�ف يتعارف الناس ��
ا، وقد �ستطع السفر لعمـه ألن زوجـة الـعـم كـانت م��ضة جد�

اضطـرا للسفر لالس�شفاء.. هكذا ق�� اإلجازة وحدە..

� الرسم وقـال كـل مـن رأى رسومه إنـه
� الوقت ��

�ان �ق��
� �ار�س.

، ونصحوە �أن �درس الفنون ��
ً

موهوب فع�

هكذا لم �شعر �أي ندم عندما انت� العام فأخ�� المحاسب
أنه راحل إ� غ�� رجعة، وصارحه هذا األخ�� �أنه ال �صلح
�محاسب ع� اإلطالق. لم �ضا�قه هذا فقد كرە الم�ان وكرە
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ته األو� عن لندن س�ئة العمـل وكرە وجوە رفاقه.. �انت خ��
. ً
فع�

. ا تضايق هذا األخ�� عندما أخ�� عمه �أنه لن �كون محاس��
ى ا وق�مة ك�� �ان ��ل الناس ضعاف الشخص�ة يو� اهتمام�
�
ع� أال �غ�� المرء أف�ارە أو ما �دأ �ه. صارحه ف�ل�ب برغبته ��

أن �ذهب إ� �ار�س لتعلم الفنون ل�ن الرجل �ان �عت�� �ـار�س
بؤرة فساد ورفض هذا �شدة، مما اضطر ف�ل�ب إ� قول أش�اء
خشنة.. منها أنه الوح�د الذي �حدد ك�ف ينفق ما تركه له أبوە
� له عام واحد ق�ل التمكن مـن إرثه، ول�ن

من مـال. �ان قد ���
..

ً
العـم قـال إنه لن �منحه ما�

� أن �ذهب إ� السوق
قال ف�ل�ب لزوجة عمه إنه راغب ��

لبيع مجوهرات أب�ه...

ل�نها غا�ت �عض الوقت ثم عادت من الم�ف حاملـة
ا. فتحه فوجد ف�ه مائة جن�ه �� مدخراتهـا.. لقد � ا صغ�� ك�س�
فعلت هذا �� ال �ضطر لبيع ما ورثه عن أب�ه. عندما تزوجت
� الم�ف وظل هذا الم�لغ هنـاك �غ�

أودعـت 300 جن�ه ��
النفقات الطارئة.. برغم ض�لة الم�لغ فقـد كـان القس يت�لـم عنـه

ة. � فخر �أنه ثروتهما الصغ��
مـع زوجته ��

صاح ف�ل�ب:
- �ال.. هذا مستح�ل.. ال �مكن أن آخذە..

- أرجوك أن تفعل �ا ف�ل�ب.. كنـت أحتفـظ �ـه للطوارئ
ل�ننـي آسفة �س�ب ت�ذيري الشد�د.. كنت أخ�� أن �موت
� الواقع تمن�ت ذلك ح�� ال يتعذب، ل�نـي ال�ـوم

عمك أوً�.. ��
ً
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.. ر�ما تزوج كذلك.. وأنا
ً

ء لو مت أو� �
أدرك أنـه لـن �شعر ���

ء.. �
�� �

�� �
أعرف أن أج� قد حان وأن هذا المال لن �ساعد��

لثم ف�ل�ب خدها المجعد الدامع، وال �عرف لماذا شعر
�الخجل مـن نفسه.. لماذا تض� وت��� من أجل شـاب مثله
ا أنان�ته ل�نها ء �األنان�ة واالهتمام بنفسه؟.. إنها تعرف ج�د� م��

.. تق�لها �ما ��

- ف�ل�ب.. هال أخذت المال؟.. أنا أعرف أنك �ستطيع تدب��
تك � م�ة.. أنا لم أرزق �طفل ولطالما اعت�� أمرك �دونه ل���
، ول�م تمن�ت لو استطعت العنا�ة �ك، ل�ن المدرسة � اب��

.. أخذتك م��
� وسعه سوى أخذ المال والتأثر �خنقه.

هكذا لم �جد ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
� �ار�س..

هكذا نزل ف�ل�ب من القطار ��
�ة تد� م�� � سـوف �لتحق �دراسة الرسـم مع س�دة إنجل��

(أوتر).
� �� مون�ارناس.

� فندق (ديز أ�كول) ��
�ان قد حجز غرفة ��

ا.
�
ا فإنـه كـان يرتجف لهفـة وشـوق و�رغم أن الوقت �ان متأخر�

)، وشعر � ب (األ�سن�� � مق� وطلب عشـاء و��
هناك جلس ��

�أنه فنان بوه��� ح�� النخاع.

� الذي �درس
�طا�� �دأ يتعرف مجموعة من الش�اب ال��

� �نات من عمرهم، مفعم�� � الع��
ا �� الفنون هنا، وهم جم�ع�
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ا عظ� �ـالتمرد ضد الثقافة الفكتور�ة و�تمنون أن �شعلوا نار�
� وثا�ري و�اتر.. � مثل د�ك�� ت�تلـع كـل أعمال الفكتور���

ل�ن �ار�س لم تكن رخ�صة �ما توقعها و�ما زعم الجميع
فقـد أوشكت ثالثة أشهر فيها أن ت�ـدد مدخرات ف�ل�ب. هكذا
� دروس الرسم و�دأ �خ�ج إ� المناظر الطب�ع�ة

انهمـك ��
سمها �ال��ت. كـان �شعر �ظمـأ شـد�د للحـب ل�نـه كـان �حـب ل��
الحـب ذاته.. والغ��ب أنه حينما �كون وحـدە كـان �حلـم �ـامرأة
� الـواقـع لم �عد

معينة �شدة و�فكر فيهـا، فإذا جلس معهـا ��
�م�ل لهـا، وشـعر �أنهـا قب�حـة وأن أصـابع قدميهـا مليئـة

�ال�اللـوهات..
� نظر نفسه..

ا �� هذا جعله يزداد غموض�

� المود�الت، وقد أدرك أن
�ان �حاول أن يرسم الروح ذاتها ��

انت والج��كو عندما رسموا البورت��ــهـات استطاعوا أن رم��
ينقلوا روح الشخص�ة ذاتها إ� الرسم. ظلت هذە المعضلـة
تضا�قه إ� أن ذهب إ� مدرسـة الرسـم كـعادتـه ح�ـث كـان

� الرسم. �ان هناك رجل قص��
المود�الت ي�تظرون فرصتهم ��

. هذا هو � � وجهـه ن�ـل ووقار غ��ب��
القامة مشدود الجسد ��

المود�ل المختار لهذا اليوم.

لما انت� الدرس ه�ع ف�ل�ب إ� الرجل وطلب منه أن �سمح
. � شه�� � صالون ف��

� لوحـة �قدمها ��
� مرسمه ��

له �أن يرسـمه ��
. قال له الرجل ً

� و�نه لم �عتد أن �كون مود��
عرف أنه أس�ا��

الذي �د� (أرتـور م�خ�ـل) إنـه أد�ـب و�نـه ال �ق�ـل أن ي�يع
ء ممكن للظفـر �

سم.. فقط هو فق�� �فعل �ل �� صورته ل��
� اللغة

�المال ح�� ترجمة النصوص القانون�ة و�عطاء دروس ��
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سم وجهه األس�ان�ة.. قال له ف�ل�ب إنه لن يرسم جسدە �ل س��
ألنه يروق له. �ان ف�ل�ب روما��� التفك�� و�دا لـه أن معرفة
� زمن �صعب ف�ه

. �ان هذا �� � ستض�ف له ال�ث��
هذا األس�ا��

.. �
� فـي �ـار�س أن يت�لمـوا مـع شـخص غ�� ب��طـا�� �طاني�� علـى ال��

�ة وسط � �انوا �ع�شـون فـي �ـار�س �عـاداتهم ومعـارفهم اإلنجل��
� خلقـوە ألنفسهم، ل�ن ف�ل�ب خرق هذە

مجتمع ب��طا��
القاعدة..

سمه �ل ور (ف�ل�ب) ل�� � هكذا تم االتفاق ع� أن (أرتـور) س��
.. س�فعل هذا للهوا�ة. و�دأت

ً
يوم اث��ـن، ل�نـه لـن يتقا�� مـا�

ا من
�
� فرن� ض خمس�� � آلخر �ان �ق�� الجلسات فعً�. من ح��

ا، ل�ـن ف�ل�ب ف�ل�ب وهو ما �ان ��لفـه أ��� ممـا لـو دفـع لـه أجـر�
ق�ل هذا..

راح ف�ل�ب �سأله عن أس�ان�ا وتار�خها ورساميها، ل�ن الرجل
ا ا ب�لدە ع� اإلطالق.. �ان يؤمن أن هناك �لـد� لـم �كـن مهتم�

ا �ستحق االهتمام هو فر�سا.. واحد�

- أس�ان�ا قد ماتت.. ال يوجد بها فنانون أو أد�اء مهمون..
فر�سا فقط �ستحق االهتمام..

� فر�سا �اعت�ار أس�ان�ا ال �ستحق
و�ان �كتب روايته لتدور ��

أن تدور فيها أحداث روا�ة. ذات يوم جلب روايته لف�ل�ب وراح
جمها �الفر�س�ة الرك�كة. �قرأ له مقاطع منها ي��

ا.. هذا هنا أص�ب ف�ل�ب �الذهول.. الروا�ة س�ئة رك�كـة جـد�
ا � ومالمحه الن��لة إال فكـر� � وراء عي��ه الذكيت��

الرجل ال �خ��
شد�د السطح�ة والضحالة. إذن اللوحة لم �ستطع �ل�غ روح
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ا مـا عـدا ا ك�ـ�ـر� هذا الرجـل. إن الرجل �ملـك كـل مـا �جعلـه �اتب��
الموه�ة..

� رعب.. ك�ف �مكنه إذن أن �عرف إن
نظر ف�ل�ب للوحة ��

�
� النجاح ال �ك��

� أم ال؟.. إن مجرد الرغ�ة �� ء ف�� �
�ان فيها ��

للنجاح..

- لو لم تكن لوحة رائعة فال�د من أن أتوقف عـن الرسم.. ال
أر�د أن أ�ون مجرد فنان من الدرجة الثان�ة..

� اعة ال�دو�ة ال�� هل هو �ملك ما هو أ��� من �عض ال��
تجعله ينقل األش�اء �دقة؟

ا أو رجل أعمـال، فلـن �الحظ أحد أن مواه�ـه لو صار طب���
محدودة، ل�ـن مـا جـدوى أن تكـون رسـاًمـا �قـول الجميع إن

موهبته محدودة؟
ة انتحرت إحدى التلم�ذات �ـأن شنقت نفسها. � هذە الف��

��
. أصا�ـه هـذا ً

وا��شف أنها انتحرت ألنهـا كـانت جائعـة فعـ�
�الرعب.. مع�� هذا أنه �جب أن �قتصـد ألنـه لـم ي�ـق لد�ـه مـن
مال إال 1600 جن�ه، ومن المتوقع أال �حصل ع� أي مـال ق�ـل
� ا �معظم الفنان�� ع�� سنوات.. ر�ما ال �حصـل علـى مـال أ�د�

هنا.. ل��ما �ان من األجدى للفتـاة المنتحرة لو أنهـا كـفـت عن
المحاولة منذ ال�دا�ة.

� فأرسلها إ� الصالون الذي أراد أن
انت� من لوحـة األس�ا��
�عرض ف�ه، ل�نها رفضت..

: إن هذە ل�ست أول مرة يرفض فيهـا � عزاە أصدقاؤە قائل��
ة �عد ذلك، ل�ن ف�ل�ب �ان �عرف الصالون لوحات صارت شه��
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�
أنها أول لوحة له ومن الطب��� أن ترفض، ل�نه كذلك �ان �عا��

� موهبته.
ا �� فقدان ثقة تام�

قال له صد�قه:

- ال تهتم �النقد.. ال تهتـم �ـالرفض.. اإل�سان يرسم ال
�ستطيع أن �عمل غ�� ذلك.. إنهـا وظ�فـة مـن وظائف الجسد
� �مل�ونها. أنت وضعت روحك وعرقـت علـى قمـاش ل�ن القل�ل��
الرسم و�رغم هذا من الوارد أن يرفضهـا صـالون الفنـون، فإن
اها ثرى ق�لها نظر لها الناس ع�� ثوان فقط.. فإن ب�عت اش��
� �علقهـا علـى جـدار ب�تـه.. صدقنـی. نحـن نرسـم ألننـا ال غ��
�ستطيع سوى ذلك و�ال انتحرنـا. لو رأى العالم نفسـه �مـا نرسمه
نا ع�اقرة و�ال فهو يتجاهلنـا.. ال يهم.. إن ما � لوحاتنا فإنه �عت��

��
�مكن الظفر �ه من الرسم قد ظفرنا �ـه فعً� ونحـن نرسم..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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9
مر شهران وف�ل�ب �شعر �أن هذە الح�اة �� الط��قة المث�
�� تفلت منك الح�اة دون أن تعاش.. لقد خلقت الح�اة لتعـاش

سم.. ال ل��

� ستوديو الرسم
قرر أن �أخذ الخطوة المهمة مرة واحدة، و��

� رسمه
الذي يتمرن ف�ه قرر أن �سأل أستاذە عما إذا �ان يرى ��

. إن الفتاة المنتحرة لم تفارق مخ�لته. ما ي��� �خ��
، ثم سأله: نظر له الفنان ال�ب�� نظرة ط��لة �ال تعب��

- ال أفهم..

ا.. لو لم تكن لدى موه�ة فال دا�� - أنا فق�� جد�
لالستمرار..»

- أل�س بوسعك معرفة إن �انت عندك موه�ة أم ال؟

� �عتقدون أن عندهم موه�ة.. ب�نما أدرك أن
- �ل رفا��

هم ع� خطأ.. أ���

ى لشدة دهشته قرر الفنان أن �ذهب معه إ� مرسمه ل��
� قدم�ه فهو

مجموعة أعماله مع �عضها. غاص قلب ف�ل�ب ��
ة استعداد.. .. ف�� ة تمه�د نف�� �ان �صبو إ� ف��

ع� �اب المرسم شعر �أنه ال ي��د.. ال ي��د أن �عرف.. لو
كـان أ��� شجاعة لطلب من الفنان أن يرحل. ماذا لو �ان �ل

ا �ال جدوى؟ هذا الجهـد وهم�
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ا ب�نمـا ظـل هذا األخ�� راح �عرض لوحاته ع� الفنان متوتر�
� النها�ة قال:

، ثم أشعل لفافة تبغ.. �� ا �ص�� صامت�

�ن ممن - أرى أن �دك دق�قة �ارعة، وأن هناك ال�ث��
� ال أرى ون يرسمون مثلـك، ل��� يرسمون أسوأ منك وهناك كث��
ا
�
.. أرى براعة وذ�اء.. ل�نك ستظل فنان أ�ة موه�ـة ف�مـا قدمتـه ��

متوسط المستوى..
قال ف�ل�ب محاوً� التماسك:

.. - أشكرك ع� تع�ك م��
قال الفنان وهو ينهض:

� مجال آخر.. كنت أتمنـى لـو
- أرى أن تجرب نفسك ��

� مـن �سـدى لـي نص�حـة كهذە.. من المؤلم
� �دا�ة ح�ا��

قـا�لت ��
أن �ك�شف المرء ضعف موهبته �عد فوات األوان..

ثم اب�سم وغادر الغرفة..

ا نزل ف�ل�ب إ� الشارع فاستوقفه البواب. كـان �حمـل خطا��
من عمه، وقد خمن ف�ل�ب محتوى الخطاب ألن عمه لم �كتب

لـه من ق�ل ل�ن زوجته �انت تفعل..

كـان الخطاب ين� لـه وفاة زوجـة عمـه الطي�ة، و�قـول إن
� سالم و�ن تمت ��عة �ح�ث لم �كن هناك وقت

الوفاة تمت ��
�اف إل�الغه..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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10
صدم العم �شدة عندما عرف أن ف�ل�ب ينوى التوقف عـن
الرسم.. �ان قد طلب منه أن يرسم له صورة شخص�ة، �عد مـا
� ف�ل�ب

� �ال�ستا�ل. صاح ��
تمـت مراسم دفن زوجته ��

�المجنون:
ا.. ا ق�ل ذها�ك ل�ار�س أنك خلقت رسام� - كنت مقتنع�
� ا.. هذا �دل ع� انعدام ترك�� � أن تكون محاس��

وق�لها فكرت ��
ا وعدم استقرار.. أنت المسئول عـن مـالك اآلن فلـم أعـد وص��
� حالتك الصح�ـة مـن الصعب أن تظفر

عل�ه، ل�ن تذكر أنه ��
�عمـل �سهولة�

لق � � أ�ة مشادة مع أي إ�سان أن ي��
�ان ف�ل�ب قد اعتاد ��

�
لسان األخ�� إ� ال�الم عن عاهته، ل�نه تعلم التح�م ��

� احمرار وجهـه الـذي كـان �حرجـه
انفعاالته �ما تعلم التح�م ��

� طفولته.
ا �� � كث��

� الطب.. مهنة أب�ه.
�ان �فكر ��

� لندن ومعه 1600 جن�ه.. ي�دأ ح�اته
عل�ه أن ي�دأ ��

الثالثة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا � ا صغ�� هكذا التحق �مدرسة الطب �عد ما اجتاز اخت�ار�
ا من المدرسة يتفق مع مواردە ا ق���� نجـح ف�ـه. ووجد ب�ت�

ا.. المحدودة جد�
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�ــــح. ة ��� ها �� محا�� � �ح�� ة األو� ال�� �انت المحا��

�ــــح الطرف السف� ألنه األسهل.. وقد عرف أنهم ي�دءون ب���
� الحاد�ة

ات.. ودخل. و�� � ممر مظلم عن قاعة المحا��
�حـث ��

عشـرة امتألت القاعة �الطل�ة، ثم دخل أحد المساعدين ل�ضع
ى ع� المنضدة مع كوب ماء. والحظ ف�ل�ب عظام حوض ���
ا منه. ثم دخل المحا�� األستاذ أن معظم الطل�ة أصغر سن�
�ــــح وأهميته للجراحة (�ارسون) و�دأ يت�لم عن علم ال���

.. � � مناسب�� ح عليهم اس� کتاب�� وأهميته لفهم الفنـون.. واق��

� اللحظـة
- سوف تتعلمون أش�اء صع�ة، سوف ت�سونها ��

�ــــح � تخرجون فيها من لجنة االمتحان، ل�ن أن تتعلم ال��� ال��
وت�ساە لخ�� من أال تتعلمه ع� اإلطالق..

حة. هكذا ح زم�ل ف�ل�ب أن �دخـال الم�� ة اق�� �عد المحا��
� مش�ا إ� هناك، وعرف ف�ل�ب ع� الفور � الرائحة النفاذة ال��

�شمها منذ جاء لهذا الم�ان.. أشعل غليونه فضحك زم�له.
� القاعة �انت مناضد معدن�ة عليها جثث.. ع� جان��
وكـانت معظمها لرجال أسود لونهم �شدة �س�ب المادة الحافظة
ح الرجل رقم 4 تهم �الجلد.. وقد عرف أنه س��� وصارت ���

مع طالب آخر.

� لـه لح�ـة شـائ�ة � الخامسة واألر�ع��
�انت جثة رجل نح�ل ��

ا ع�
�
وشعر م�ساقط.. لم �شعر ف�ل�ب قط �ـأن هـذا كـان إ�سان

ء مخ�ف ومنفـر.. ثمـة شـيء �
اإلطالق، و�رغم هذا �ان ف�ه ��

�ر .. �شعرونك أن بوسـعهم التـأث�� �ش�ل �� مف�ع يتعلـق �ـالمو��
ع� األح�اء.
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ظلت الرائحة ال���ــهة ت��ب إ� أنفه، و�شع من حوله حتـى
ب الشاي، فقال له صاح�ه: وهو ���

- سوف تعتادها.. لو جاءت لحظة لم �شمها �عد ذلك
لشعرت �الوحدة..

قال ف�ل�ب:
.. � - لن أتركها تفسد شهي��

و�دأ ف�ل�ب يتعرف مجموعة الطل�ة من حوله. �ان الطـب
ا و�رغم هذا � �مكن أن ت�دأها متأخر� هـو المهنة الوح�دة ال��
� االمتحانات

تع�ـش منها. معظم من معه �انوا س�فشلون ��
ا.. ال�عض �ان س�عمل مساعد طب�ب و�غادرون المدرسة م�كر�
�أجر رخ�ص.. ال�عض ممن �ان لهم آ�اء أط�اء �انوا سيواصلون
� األر�اف.. واحد أو اثنان من النوابغ

المهنة وتص�� لهم ع�ادة ��
� شارع

ان أساتذة أو �مل�ان ع�ادتهما الخاصة �� سوف �ص��
هار�.

�ــــح �ان ع�ارة عن .. علم ال��� ً
�انت الدراسة شاقة فع�

.. ولـم حفـظ مجموعة هائلة من األسماء عن ظهر قلب.. ال أ���
ا �ــــح نفسه عمل�ة ذات جدوى.. تض�يع وقت �حث� ي�ـد لـه ال���
�
�ان، ب�نما �مكنك أن تراە بوض�ح �مـا خـلـق �� عن عصب أو ��

�ــــح. األطلس أو متحف ال���

لم �كون صداقات حم�مة، و�ان �ص�ـو إ� العالقات
االجتماع�ة ل�نه لم �عرف ك�ف �فعل ذلك.

ا هو (دا�سفورد) الذي قا�له أول هكذا اتخذ لنفسه صد�ق�
� المدرسة الطب�ة. كـان طيً�ـا أقرب إ� السذاجة وقد أدرك

مـرة ��
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� �عرف أنه هو نفسه �فتقر ف�ل�ب أنه �ملك تلك الجاذب�ة ال��
لمان ألن � شارع ال��

� مق� ��
لها. وقد اعتادا أن ي�ناوال الشاي ��

ء لـم �ستطع ف�ل�ب �
ف�ه ساق�ة �م�ل لها (دا�سفورد)، وهو ��

أن �فهمه.
� �ار�س..

- ما من أحد �مكن أن ينظر لها ��

� من � ولها طابع فكتوري مع�� �انت نح�لة لها جسم ص��
الطراز الذي فرضه الرسامون الفكتور�ون ع� النـاس �اعت�ارە
ا فشفتاها � فقر دم شد�د�

. و�دا أنها تعا�� �
الجمـال اإلغ����

� جلدها.
شد�دتا الشحوب. وال توجد لمسة لون أحمر واحدة ��

و�انت تروح هنـا وهناك �اد�ة الملل..

ا فلم تدع العمل �فسد ل�نها �انت تع�� ب�ديها ج�د�
جمالهما.

ا مع ال�ساء قط لذا طلب مـن ف�ل�ب لم �كن دا�سفورد ناجح�
ت � � �دء الحد�ث معها. ل�نها �انت قد م��

أن �ساعدە ��
نوعيتهما ع� الفور.. إنهما ص��ان ال نفع منهما.. وعرف

دا�سفورد أن اسمها ملدر�د إذ سمع صد�قاتها ينادينها �ذلك.
� برود:

ذات مرة وجه لها ف�ل�ب ملحوظة مرحة فقالت ��

� شئون
ا لو لم يتدخلوا �� - �عـض النـاس �حسنون صنع�

اآلخ��ن�

� هذا أنه لم �عد ب�ننا �الم؟ - هل �ع��
ود: قالت �ذات ال��
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- أنا هنا ألتل�� تعل�مات ال��ائن وآخذ ثمـن مـا شـ��وە.. لست
هنا �� أت�لم..

عندما غادر المق� �ان �شعر �أنه تل�� صفعة. ولـم �ستطع
ا �س�ان هذە اإلهانة �سهولة. دا�سفورد �� الموض�ع ��ع�
وأحب فتاة أخرى، ل�ن ف�ل�ب ظل �ذكر هذە الفتاة وط��قتها

معه، وشعر �أنه لن يرتاح ح�� �سوى حسا�ه معها.

و�رغم أنه قرر عدم دخول المق� ثان�ة فإنه وجد نفسه
يتجـه إ� هناك مرة أخرى ل�جلس.. ولم ت�د �� أ�ة عالمة ع�

أنها رأته من ق�ل.. قال لنفسه:

ا �سمح لـي �ـأن أشكوها � أو تقول ش�ئ� - أتم�� أن �شتم��
لإلدارة وأفصلها.. ف�� �ستحق هذا..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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11
لم �ستطع أن �قصيها عن ذهنه. �ان �درك أنها أهانته وقد
ا، فشعر �أنه لن �شعر ا س�ئ� � نفسها انط�اع�

أدرك أنه ترك ��
ا �أال �عود �الراحة ما لم �مح هذا األثر. و�رغم أنه وعد نفسه مرار�

لهـذا المق� فإنه شعر بتوتر �الغ يرغمه ع� أن �قصدە ثان�ة.
دخل المق�، هنا ابتدرته قائلة:

� - حس�ت أنك لن تأ��
شعر �قل�ه �خفق.. فهو لم يتوقع أن ت�لمه. عادت �سأله:

ح الناس.. أل�س كذلك؟ ّ - هل أنت طالب؟.. أنت ���
- ل�س األمر بهذا السوء..

� المق� لـذا جلست إ� منضدة وراحـت
لم �كن هناك أحد ��

. � تطالع قصة رخ�صة من الطراز الذي �ان ي�تاعه غ�� المتعلم��
راح يراقب صورة وجهها الجان��ة وقال لنفسه إنهـا �التأ��د
تحمـل تقاطيع جم�لة، وشعرها غ��ر رائع الجمال، برغم أن لون
ا �المرض. أخـ�ج ورقة و��عة جلدها ش�ه األخ�� �ع� انط�اع�
ا لوجهها و�� تقرأ وتحـاول نطق الحروف رسم (أسك�ش) ��ع�

�شفتيها، وترك الورقة ع� المنضدة عندما ان�ف.
� المرة التال�ة وقالت ضاحكة:

هكذا قا�لته ��
- لم أعرف أنك تج�د الرسم..

.. � � �ار�س عام��
- درست الرسم ��
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� أن ترسمها، ل�ن ال تق�ـل ذلـك.
- هناك صد�قة �� ترغب ��

ا.. ء.. لن تجد مفر� �
ا نفس ال�� � جم�ع� لو �دأت لطل��

عندما ان�ف لم �عد �حمل لها أ�ة ضغينة، وقال لنفسه
إنها ل�ست س�ئة..

ا � اليوم التا�� الحظ أنها تتجاهله تمام�
ل�نه عندما جاء ��

ا.. � دد ع� المق� كث�� � كث الشارب ي��
ثر مع رجل ألما�� وأنها ت��

دد ع� المق� عدة وعـادت لمسل�ها ال�ارد معه. هكذا راح ي��
أ�ام فيتعمد أن �جلس ع� منضدة أخرى لتح�� لـه الشاى
ود �أنه لم يرها � العينان ينظر لها ب��

واحـدة أخرى، وعندما تلت��
من ق�ل..

� هذە اللع�ة لأل�ـد.
أدرك أنها ال ت�ا� وأن بوسعه أن �ستمر ��

هكذا انتظر ح�� مـرت �ق��ه ذات ل�لة وعرض عليها أن ترافقه
� ال م�االة وقالت إنه ال مانع لديها..

للم�ح.. هزت كتفها ��

� محطة (فكتور�ا) ثم �صحبها
هكذا اتفقا ع� أن �لتق�ا ��

� التاسعة. والحظ أنها
� الثامنة، ألن الم�ح�ة س��دأ ��

للعشاء ��
ال ت�دي أي �ور.. �ل �� تت�ف �أنها �سدى له خدمة بهذا

ا.. � القبول، مما ضا�قه كث��

تأخرت عل�ه نحو ساعة عن موعدها ولم تعتذر عن تأخرها،
� تناول الطعام ف�ه فقالت إنها

وسألها عن الم�ان الذي ترغب ��
� م�ان وآخر. ا ب��

�
ال ترى فارق

جلسا إ� مائدة الطعام ح�ث الشم�ع والستائر الحمراء
الشاع��ة، فطلب �عض الشم�ان�ا. راح ��لمها ف�انت ترد �ال
حماس، وتضايق ألنه أدرك أنه ل�س عندها ما تقول وهو ال
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�سليها ع� اإلطالق. �انت تمسك الشوكة �أنها قلم وعندما
� . قال نكتة أو نكتت�� ز أص�عها الصغ�� ب الشم�ان�ا �انت ت�� ���

ل�نها أخذتهما ع� محمل الجد.

� �دت لف�ل�ب سخ�فة سوق�ة، ل�ن ذه�ا إ� الم�ح�ة، ال��
ملدر�د راحت تضحك ح�� أوشك جان�اهـا ع� االنفجار

واستمتعت بوقتها أ�ما استمتاع.

احة راحت تت�لم عن الناس.. �ل �المها عن � االس��
��

عي��ــهم وراحت تع�ب ع� �ل شخص تراە، وشعر ف�ل�ب �أنه
� الوقت ذاته ي��د أن �كون معها.. وخطـر لـه أنها

�كرهها.. ل�نه ��
ا لتح� للبنات عنه وك�ف هو ممل.. ستذهب للمق� غد�

- هل استمتعت بوقتك؟
ا.. - نوع�

� تكرار هذە الل�لة؟
�� � - هل ترغب��

- ال فارق عندي..

.. ل�نه �الفعل ال ً
�انت ال م�االتها هذە تث�� جنونه فع�

ا.. هو تعس معها ل�نـه �عرف ك�ف تمر الساعات ح�� يراها غد�
كذلك تعس من دونها..

ا.. إنه �حبها�. � هكذا أصا�ه الرعب عندما صار وحـدە أخ��
هذا مؤكد�..

نعم هو �حبها.. ي��دها..
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صحيح أنه كذلك يتمنـي لـو هشـم أذنيها، ل�نـه �شـعر �حن�ـن
�لما تذكرهما..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا، ا إ� الذهاب إ� المق� يوم�� هكذا �دأ �جد نفسه مضطر�
ثـم وجد نفسه �قا�لها عند محطة فكتور�ا و�� ذاه�ة إ� العمـل.
كـانت ال تكف عن الالم�االة أو مزجها �اإلهانة كعادتها، ثم
ا فتهش له مما ي�عث �انت تغ�� ط��قتها �لما لمست منه فتور�

� نفسه..
األمل ��

دد � الذي ي��
المش�لة كذلك �انت ذلك الرجل األلما��

�انتظام ع� المق�، والذي �انت تقف لت��ادل معه الحوار
ات ط��لة.. اسم الرجل (م�لر).. ومن الغ��ب أن الضاحك لف��
كة تجمـع ب�نهما. إن افتقارها للعاطفة تتصور أ�ة مواضيع مش��
� أ��� مما

و�رودهـا ي��حانـه ع� األقل ف�� لن تع� األلما��
أعطته هو.

� للم�ح �ما اتفق معها، ل�نها اعتذرت �ان قد ابتاع تذكرت��
ألن عمتها م��ضة.. أدرك إن هـذە أ�ذو�ة للتنصل منـه، هكذا

� أمامها.. سألته عن الس�ب فقال: مزق التذكرت��

� مشاهدة م�ح�ة كوم�د�ة متعفنـة.. فقـط
- ال ن�ة �� ��

ابتعت التذا�ر من أجلك أنت...

ثم خ�ج فلم يرحـل و�نمـا وقـف ع� رص�ف مقا�ل يراقـب
� غ�ظ:

المق�. لما خرجت فوجئت �ه �قف هناك فصاحت ��
�. كنت أحس�ك رجً� (جنتلمان).. � - أنت تراقب��
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- وهل تعتقدين أن هناك (جنتلمان) �مكن أن يهتم �ك؟
� التنمر وأن �صل �األمور إ� األسوأ.. فقالت:

ا �� �ان راغ��

.. لست مرغمة ع� الخروج معك، � - من حقـى أن أغ�� رأ��
وأنا ذاه�ة للب�ت اآلن ل�ن لن يتجسس ع� أحد..

� اليوم؟
- وهل �لمت م�لر األلما��

- هذا ل�س من شأنك.. و�ن�� ع� �ل أفضـل أن أالحقه ع�
� غليونك ودخنها..

� أنت.. ضع هذە ال�لمات �� أن تالحق��
� ذعر:

شعر �مزاجه ينقلب من الغضب إ� ال�أس وقال لها ��
.. �

� أح�ك ��ل ك�ا�� � أن�� � قاس�ة �ا ملدر�د.. تعرف��
- ال تكو��

، فلو لم تأ�� م� الل�لة للم�ح فلن أعود �� � األمر �له مه��
للمق� ثان�ة..

؟.. �ل ما بوس� قوله هو: حظ � - تعتقد أن هذا يؤلم��
سع�د..»

وابتعد عنهـا.. راح �ع�ج إ� الناص�ة وتم�� أن تناد�ـه.. نظر
للخلف عساە �جدها تنظر له �انت قد رحلت.

وأدرك أنها م�ورة للخالص منه..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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12
ا المتحـان ا �حاول أن �درس استعداد� � حجرته راح جاهد�

��
ء ل�نـه �

، و�� مادة ال �عرف عنهـا أي �� � � �عد أسبوع�� البيولو��
كـان يثـق فـي ذكـائـه. لمـاذا ت�ف بهذا الش�ل وجعل أمامهـا
خ�ار�ن؟.. أن تذهب معه للم�ح أو ال تراە لأل�د؟.. كـان أحمـق

و�ان من الطب��� أن ترفض..

لماذا أحبها بهذە القوة؟.. �ان قد قرأ عن التخ�ل المثا��
ا،

�
� الحب مما �جعل المحب يرى حب�بته مال�

الذي �حدث ��
ل�نه �ان يراها �ما �� فعً�. �انت خال�ة من الرقة أو الذ�اء،
و�ان فيهـا سـوق�ة وتنمر منفران. ل�نه �كرهها و�كرە نفسه ألنـه
�حبهـا.. ال ح�لـة لـه معها.. �شعر �ما كـان �شعر �ه عندمـا �قـهـرە
ء �

 ثم يتحول إ� ��
ً

ص�ـي أ�ـ�� أ�ـام المدرسة.. �ان �قاوم قل��
ا. خائر القوى تمام�

� ملدر�د
� حرف مما �قرؤە، وراح �فكر ��

�� � ك�� لم �ستطع ال��
ة معها �لمة ��لمة. و�ستع�د المحادثة األخ��

ذهب إ� االمتحان الشفوى فأجاب عن األسئلة قدر ما
ى استطاع، وخ�ل له أنه نجح �التأ��د، ل�نه عندما ذهب ل��

.. � � الناجح�� � �أن اسمه ل�س ب�� الن��جة فو��
. � � الناجح�� ا، و�ان من ب�� ر�ت دا�سفورد ع� كتفه آسف�
�
ل�ن ف�ل�ب قال إنه غ�� مهتم و�نه س�جرب حظه ثان�ة ��
� مواضيع عد�دة ل�ظهر أنه غ�� م�ال. غ��

يوليو.. وظل يت�لم ��
أن ف�ل�ب شعر �أنه أساء تقدير ذ�ائه.. من الغ��ب أن رس��ه لم
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ا سواە. وراح يتخ�ل احتفال الذين نجحوا وشماتة �دهش أحد�
هؤالء الذين �مقتونه..

ا ثم وجد نفسه � � أمس الحاجة لرؤ�تهـا.. قـاوم كث��
�ان ��

�ستقل س�ارة أجرة إ� المق�.. وهـو �شـعر �ـالرعب من أن
تكون قد تركت العمل. ل�نه وجدها هناك..

قالت له:
- حس�تك قد مت..

�انت تب�سم.. تب�سم...�
قال لها:

� لن أراك ثان�ة.. - وعدت �أن��

- إذن ماذا تفعله هنا؟

�انت م�ة ع� أن يتج�ع �أس المهانة ح�� الثمالة. ل�نـه
قـال لنفسه إن خشونتها طبع فيها ول�ست مقصودة. ونظر
� لعنقها النح�ل وخطر له أنه من الجم�ل لو أغمد ف�ه السك��
�
�ــــح ما �ك�� الموضوعة ع� المنضدة.. هو �عرف من علم ال���

� الوقت ذاته �ان �فكر أنه من
، ل�نه �� �

�ان الس�ا�� لقطع ال��
الجم�ل لو غمـرە �الق�الت.

قال لها:
� ح�ك..

� إ� أي مدى أنا غارق �� - ليتك تعرف��
- غ��ب أن تقول هذا ولما تطلب م�� الصفح �عد..

�
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ء مقا�ل أن �سمح له برؤ�تها لذا اعتذر �
ا ألي �� �ان مستعد�

�ائه.. فقالت له: ا ع� ك�� ضاغط�

� حس�ت (م�لر) هذا � أقل لك إن�� - أما وقد اعتذرت فدع��
� كنت مخطئة.. وقد طردته �� طردة.. ا، ل��� مهذ��

ا و�ان دد ع� المق� يوم�� .. راح ي�� هكذا ارت�ط بها أ��� فأ���
دد وقت الغداء، ل�نها قالت إن الفت�ات �دأن � ال��

يرغب ��
ا بها ولم �خف هذا لحظة واحدة عنها برغم

�
يت�لمن. صار مفتون

� آلخر �ان يتعامل � وضع أقوى. من ح��
علمه أن هذا �جعلها ��

ب�ذخ ال �سمح �ه ظروفه في�تاع لها هدا�ا..

ي الشجار، وقد �انت أعنـف المشاجرات ل�نهمـا �انـا كث��
�
عندما قالت له إنها سوف تق�ل دعوة شاب آخر ع� العشاء ��

� ال تكون مرت�طة فيها �العشاء معه. األ�ام ال��
� غ�ظ:

قال لها ��

- �عد �ل ما فعلته من أجلك؟
قالت محنقة:

- لو كنت تت�لم عن تلك الهدا�ـا فسوف أع�دهـا لـك.. أنـت
� وأنت ال تكف عن وصـف ال تتصـور كـم أن مواع�دنـا تضا�ق��

.. .. هذا يث�� مل�� ح�ك ��

أدرك أنها �ستعمله �مجرد حل للعشاء ومشـاهدة المسـ�ح
ا آخر.. عندما ال تجد شخص�

ر قسوتها �غ�ائها.. �� ال تملك �ان قد اعتـاد ع� أن ي��
� لتفهـم كـم أنـهـا تؤذ�ـه. كـانت خال�ـة مـن الحـواس

العقل ال�ا��
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ة. جرب مرات أن �جلس إ� مناضد أخـرى والعاطفة والغ��
و�غازل الفت�ات األخ��ات ل�نها لم تكن تهتم ع� اإلطالق..

ا �أصفاد ق��ة لهـا وأدرك أن اس�سالمها ال�امل لـه �ان مق�د�
ا هو الخالص الوح�د له. ا وعقل�� عاطف��

� �انت �سمع عنها �ان �عرف أنها تتم�� أن ترى �ار�س ال��
ك�لد الم�ات واألفراح واألناقة. و�انت تتم�� أن ترى ال��

� أن �دعوها للذهاب معه إ�
� ومون�ارناس.. هكذا فكر �� الالتي��

�ار�س..
قالت:

- ك�ف؟.. هذا ��لف ماً� ال نها�ة له..

ا ا طائً�، ل�نه �ان مصمم� و�ان �عرف أن الرحلة ست�لفه م�لغ�
ع� أن ينفق آخر مل�م معـه عليهـا. ل�نها رفضت ألنهما غ��

. � وج�� � م��
قال لها:

.. أما�� ع� األقل ستة أعوام ق�ل - ل�ن الزواج ل�س بوس��
ا.. أن أ�سب مل�م�

� أق�ل الزواج منك ح�� لو طل�ت ذلك ع� - ومن قال إن��
ركب��ك؟

� ذهنه وجد أن الزواج هو الحل الوح�د
عندما قلب األمر ��

 للظفر بها. هكذا قـدم لـهـا عرضـه فـي حـرارة وقال لها إن
ً

فع�
معه 1400 جن�ه �مكنهما أن �ع�شا بها ح�� يتخ�ج.. أي �معدل

� األسب�ع.. سألته:
ثالثة جنيهات ��
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- وعندما تتخ�ج.. ع� �م ستحصل؟
ا.. � األسب�ع أ�ض�

- نحو ثالثة جنيهات ��

- هل ت��د القول إنه �عد �ل هذا ال�فاح الشاق والمعاناة
� حال أفضل

�� 
ً

سوف تظفر بهذا الم�لغ الض��ل؟.. إذن أنا فع�
�
�� � من دون زواج�. أنا مستعدة للزواج فقط لو �ان هذا �جعل��

حالة أفضل..»

نعم.. فقط الحب �مكن أن يرغم الفتاة ع� تحمل فقر
كهذا، و�� ال تح�ه �الطبع..
نظر لها ط��ً�، ثم قال:

� أح�ك بهذا الش�ل� � �م أحتقر نف�� ألن�� - ليتك تعرف��

ا عندما ال � .. أنا أرتاح لك كث�� ا تقوله �� ا لط�ف� - هذا ل�س ش�ئ�
!.. تت�لم عن عواطفك أو تظهر ح�ك ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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13
�ــــح برغم أنه درس اله��ل � امتحان ال���

رسب ف�ل�ب ��
ا وحفظ موضع �ل ثقب و�ل أخدود ف�ه، ول�نه العظ� ج�د�
ا عن ال�الم. وجعله هذا وقت االمتحـان أص�ب �ذعر جعله عاجز�

� صفه.
الرسـوب مـن العنا� الس�ئة ��

� عالم آخر �س�ب عاطفته نحو ملدر�د، وقد
ل�نه �ان ��

ا.. طل�ت � شعر أنه ب�عض اإل�ار والهدوء قد �كسب قلبها أخ��
ا.. منـه أن �دعوها للعشاء فأفعمه هذا �ور�

ا.. جلس يراقبها وهو �شعر أنها �الفعل لط�فة معه جد�
� تحبها، ثم سألته: طل�ت �عض األط�اق ال��

ا م�؟ ا وال تكون سخ�ف� - هل �مكن أن أقول لك ش�ئ�
- هلم.. قو� ما ت��دين..

- أنا سوف أتزوج�

نظر لها ولم �در ما �قول.. �ان قد تخ�ل هذا المشهد من
ق�ل، وحلم �الجنون والغضب.. حلـم �االنتحار وال��اء.. ل�نـه

ء.. �
ا ولم �قل أي �� هذە المرة ظل صامت�

�ن وقد حان وقت االستقرار.. � الرا�عة والع��
- أنا ��

- ومن هو؟
- م�لر...

- ل�نك قلت إنك قطعت عالقتك �ه..
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� وطلب �دي.. إنه �كسب ال�ث�� مـن
- جاء األسب�ع الما��

� األسب�ع..
المال.. س�عة جنيهات ��

- فهمت.. توقعت منك أن تق�لـى أع� عرض.. وم�� �كون
الزفاف؟

- الس�ت القادم.. لقد أ�لغت إدارة المق�..

بهذە ال�عة؟.. طلـب الفاتورة ودفعهـا ثـم خـ�ج مـعهـا
واستوقف س�ارة أجـرة. �ان �حاجة إ� النوم.. وقد غرق ف�ـه

�مجرد أن لمس رأسه الوسادة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� دهشة إلـى مـدى ضعفه عندما
� األ�ام التال�ة راح ينظر ��

��
� هذە القصة، وك�ف سمح لهذە الفتاة أن تهينـه وتذلـه

تورط ��
لهذە الدرجة. ل�نـه قـدر أنه س�شـفـى مـن ذكـرى هـذا الحـب
الره�ب، ولسوف ينظر لـه �مـا ينظر الثع�ان إ� الجلد القد�م

از.. � � اشم��
الذي سلخه ��

لو �ان هذا هو الحب فهو ال ي��د أن �حـب ثان�ة.. لقـد شـعر
� وجماله.

�أنه عاد إ� العالم الحق���

ـا فـي أغسطس �اإلضافـة إلـى
ً
�دأ �ستعد ألن عندە امتحان

� اللذين رسـب فيهما. و�الفعل استطاع أن يركز وأن االمتحان��
�جتاز ثالثة االمتحانات مما أعاد له ال�ث�� من الثقة �النفس.

� ح�اته فتاة رق�قة اسمها (نورا) منحتـه ح�ـهـا
هنا ظهرت ��

وجعلته ي�� تلك التج��ة األل�مة. �انت قصص�ة تكتـب �اسم
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� تعجـب �ـهـا ا من القصص العاطف�ة ال�� ا سخ�ف� مستعار نوع�
ف بهذا... الفت�ات محدودات الثقافة. و�انت تع��

� المس�ش�� واستذ�ار ومواع�د مع
� دراسة �� مرت األ�ام ب��

� وقت الشاي �العادة، إ� أن جاء ع� يوم عاد ف�ه من
(نورا) ��

ل � المس�ش�� وتأهب لموعدە مع نورا هنا جاءت صاح�ة ال��
ە أن س�دة ت�تظرە.. لتخ��

ال �عرف أ�ة س�دة غ�� نورا ومن الغ��ب أن تأ�� له هنا..

� ت�تظـر فيهـا زائرته، هنا اندفع خلف الس�دة نحو الغرفة ال��
� قدم�ه.. �انت هذە ملدر�د..

شعر �قل�ه �غوص ��

�انت جالسة فلما رأته نهضت.. ل�نهـا لـم تندفـع نـحـوە ولـم
تت�لم.

- ماذا ت��دين �حق السماء؟

لم تجب.. فقط �دأت ت��� ولم تحاول أن ترفع �ديهـا لتغ�
عي�يها �ل تركتهما يتدل�ان إ� جانبها.. لم �در ما �فعل وتم�� لو

�ان بوسعه الفرار من الغرفة..
قالت له:

� مت� - أتم�� لو أن��

ا ان وهـو �ـحـاول �صع��ـة أن �ظـل واقف�� � كـانت قدمـاە ته��
وسألها:

- ما الخطب؟
... - لقد تخ� ع��
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هنا ارتجف..

وأدرك أنـه مـا زال �حبهـا.. �حبهـا �مـا كـان وأقـوى.. و�� اآلن
أمامه ترتجف وال تقاوم..

.. � ��� � أجلب لك ما ��� - اجل� ودعي��
ا، وقالت له: �انت أ��� نحوً� وجلدها أ��� ب�اض�

.. � تزوجتك عندما طل�ت م�� - ليت��

ب منهـا ل�نهـا وضعت رأسـهـا علـى صـدرە وحاول أال �ق��
� ال��اء.. قال لها:

وانفجرت ��

ء �
ء.. فأنا لن ألومك ع� �� �

� �أي �� ��� - �مكنك أن تخ��
ا.. أ�د�

لقد سافر (م�لر) إ� برمنجهام ووعد �العودة ق�ل الثالثاء،
ا جاءها ل�نه لم �عد ولم يرد ع� أي خطاب منها. ثم إن محام��

ها أن زوجها لن �عود وأنه ال حقوق لها عندە.. �خ��

ته أن�� حامل .. أخ�� � - �شاجرنا �ـوم األحـد وقال إنه قد سئم��
ا س�ئة .. لقـد قـال لـي ألفاظ� � فقال إن�� مجنونة و�ن هذا خط��
� � صاح�ة السكن ألن�� ا.. ثم طردت�� فعرفت أنه ل�س رجً� مهذ��

لم أدفع اإل�جار ول�س م�� مل�م..

ا �انت تخلط األش�اء المهمة �التفاهات ولم �عد ف�ل�ب قادر�
� الحق�قة، ل�ن نذالة الرجل �دت له ال تصدق.. ع� تب��

ا.. - ولم �كن �كسب ما زعم أنه �كس�ه.. �ان كذو��
قال ف�ل�ب:
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ا - أنا ال أفهم هذە األمور، ل�ن ال �مكن أن �مضـى حـر�
، وسوف أدفع � ا لمحام صديق أ�� �فعلته.. سوف أ�تب لك خطا��

له أ�ة نفقات �طلبها..

ا.. �ما أعطاها خمسة جنيهات ألنها �انت مفلسة تمام�
قالت له:

� �ما كنت؟ ا �� - هل ما زلت مولع�

.. - ر�ما أ���

ا �أن قل�ـه �خفق سعادة، وراح يردد ان�فت فجلس شـاعر�
لنفسه:

� � ء المسك�� �
..�� �ا لل�� � ء المسك�� �

- �ا لل��

لقد مرت ثالث ساعات.. هنا تذكر موعدە مع نورا�. ل�نه لن
�ج� ع� ال�الم معها لذا سوف يرسل لـهـا برق�ة �عتذر عن

تأخرە عن موعد الشای..

ا � الرا�عة، �ح�ث صار محتوم�
� اليوم التا�� جاءته ملدر�د ��

��
أن تضيع موعـدە مـع نـورا ال�ـوم. جلست فسألها عمـا تـم مـع

.. قالت له: المحا��
ء �مكن عمله.. �

- ال ��
- ل�ن.. ل�ن هذا مستح�ل..

هنا أخرجت من جيبها ورقة مجعدة وناولتها له، وقالت:

ك أمس.. أنا لم أذهب للمحـا�� قـط.. لم - لم أستطع أن أخ��
أتزوج م�لر فلد�ه زوجة وثالثة أطفال�
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ة تعصف �ـه. إذن لمـاذا شعر �عاصفة من ألم وحزن وغ��
ذه�ت معه منذ ال�دا�ة؟

- ال أعرف إن كنت أح�ه أم ال.. كنت أحـب سماع األش�اء
� �ل أسب�ع س�عة .. وقال إنه س�عطي�� � � �قولها ف�� تضحك�� ال��

جنيهات.. �ان �كذب ولم �كن �كسب �ل هذا المـال.. �ما إن��
ت�ب فرا�� عندما � ب�� � ألنهـا تطـالب�� سئمت الح�اة عند خال��
� المق�.. لهذا عندما طلـب

أصحو من النوم.. مللت العمل ��
م�� الرح�ل معه لم أفكر..

ا �مهانة حق�ق�ة.. فنهضت وانحنت ا شاعر� جلس مهموم�
عل�ـه وقالت:

مك �ا ف�ل�ب وأعرف أنـك جنتلمـان �كـل معـنـى - أنا أح��
.. لماذا ال نكـون ل�عضنـا مـا دامت الفرصة � ال�لمة.. لن تخذل��

متاحة؟

ا.. ثم قرر أن �دعوها للعشاء، وعرض أن ل�نه ظل صامت��
�أخذها لم�ان ترف�ه ح�ث م�ح أو موس�قا ل�نهـا رفضت.. ثـم

ق�لت �ط��قة �شعرە �أنها تض�� من أجل سعادته فقط..

� �� سوهو و�دا أنها مستمتعة بوقتها لدرجة
تناوال العشاء ��

� النها�ة سألها عما معها
أنها �س�ت أن عليها أن تكون ح��نة، و��
. وى نق�� من مال فقالت إنها ال تملك ��

ا فهو غ�� قادر ع� أن �عولها، وهو �حاجـة �ان األمر محرج�
ا م�لر فلـو إ� �ل مل�م معه.. رأى أن �جعل محام�ه �كتب مهدد�
حصلت منه ع� مائة جن�ه، ألمكنها أن تنفق ع� نفسها إ� أن

ا من م�لر. �أ�� طفلها للعالم.. ل�نها رفضت أن تطلب ش�ئ�
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� شارع مزدحم من لندن، و�ان �عرف أنها
وجد لها غرفة ��

تحب الصخب تحت نافذتها ألنه �شعرها �الح�اة..

� (نـورا) الفتاة الرق�قة �ان عل�ه اآلن أن �ختار ب�نها و���
ا.. هنـا وجـد لدهشـتـه أنـه ل�ـس المهم أن � تح�ه حق� المرحة ال��

تَحب (�فتح الحاء) �ل أن تِحب (�ك�ها) فهو �فضل ع��
دقائق مع ملدر�د ع� ح�اة �املة مع (نورا)..

ال يهمه أن تكون ملدر�د قاس�ة انتهاز�ة سوق�ة.. هو �حبها
وهذا �اف..

ر�مـا كـانت التعاسة مـع مـلـدر�ـد أفضـل مـن السـعادة مـع
سواها..

ا عن موعد نورا.. هكذا انقطع مرار�

� وقته ينقل حاج�ات ملدر�د للغرفة الجد�دة، و��سق
ق��

ا � تحملها معها لتع� الغرفـة طا�ع� حقائبها، و�علق اللوحات ال��
� مكـان �دفع نفقتـه وأنـه السند

ا أنها �سكن �� ا.. �ان م�ور� ل�� � م��
الوح�د لها، لدرجة أنها جلست منهكة فركع ع� األرض

وساعدها ع� خلع حذائها..

� موعدە معهـا �ـوم األحد
اضطر أن �كذب ع� نورا �� �ل��

�� �ستطيع أن ي�ناول العشاء مع ملدر�د قرب النـار. وعندما زار
ملدر�د قالت له إنها لن �ستطيع تناول العشاء معه ألنها
� (تولس

مشغولة.. لقد وعدت صاح�ة المق� �أن تزورها ��
ا. قال لها: ه�ل) غد�

� رفضت دعوة فقط �� أ�ون معك يوم األحد.. - ل���
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- أنت لن تحقد ع� مـن أجـل هذە الرغ�ة ال�س�طة �ا
� معها ثالثة أسابيع..

� سأم�� ف�ل�ب.. أعتقد أن��

قال لنفسه إنهـا لـو كـانت تح�ـه أللغـت ارت�اطاتهـا.. نـورا ما
دد لحظة.. �انت لت��

ا ع� المنضدة فتناوله ونظـر ف�ـه.. كـان ا مقل��� هنا وجد كتا��
� تكتبهـا �ـاسـم مستعار. قـالت قصـة مـن قصـص (نـورا) ال��

ملدر�د:
ا.. - أحب هذە القصص المؤثرة.. إنها جم�لة جد�

هنا تذكر ما �انت نورا تقوله عن نفسها:

ة لدى ط�قة الخادمـات.. فهن �عتقدن - لدى شعب�ة كب��
أن�� ع�ق��ة�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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14
� تحبها �لما زارها، اعتاد أن ي�تاع لملدر�د �عض الفا�هة ال��
وقد خطر له أنها ستحب �التأ��د كونه �حقق �ل رغ�ة لها.
ها أن ما ب�نهما ا �خ�� كـان قد تخلص من نورا �أن أرسل لها خطا��
.. ل�ن نورا أ�ت ع� أن تعقد األمـور �ـأن تـأتـى �جب أن ي�ت��
ا ل�نـه شعر براحة عندما � ا عس�� لـه ل�سأله عما هنالك.. �ان موقف�

� النها�ة..
تخلص منها ��

�انت ملدر�د جالسة تطالع واحـدة مـن قصـص نـورا، فوقف
ينظر لها �عض الوقت ح�� الحظت نظرته، فقالت:

- ال جدوى من النظر �ا أحمق.. هلم..
- أنت طاغ�ة..

�
قالها وشعر ��ور عظ�م. �انت قد قررت أن تضع طفلها ��

ملجأ تؤجرە صاحبته لحاالت مماثلة، وقالت إن الطب�ب قـال إن
ا.. كـان حملها �خ�� ل�ـن الوالدة ست�لفها خمسة ع�� جنيه�
ا أفضل ل�نها لم ترد أن �غرق المركب بوسعها أن تجد طب���

�س�ب توف�� ثمن القار..
قال لها:

�حة له فسوف أدفع.. - ال يهم.. ما دمت مس��

ا.. و�م ء طب��� جد� �
�انت تنظر ل�ل ما �قدمه لها ع� أنه ��

من مرة أعطاها خمسة جنيهات ألنهـا لـم تكن تج�د االقتصـاد..
��ه إحـدى �ساء ال��ـف مـقـا�ل ك الطفل ل�� و�انت تنوي أن ت��
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� األسب�ع ألنها �حاجة للعودة للعمل وال ت��د أن
س�عة شلنات ��
تتق�د �طفل..

- ال تقلق.. لن أطال�ك �دفع ثمن ت���ته كذلك.. أنت ك��م
� عرضت أن أقدم لك ما ت��د مقا�ل ما ا م�.. تذكر أن�� جد�

.. منحته ��
تناول �دها، وقال:

ا ء.. وال أتوقع أن آخذ منك ش�ئ� �
- أنت لست مدينة �� ���

.. � ما لم تحبي��

ا لمجرد أنه �جوارها، و�انت رغ�ة مجنونة تدفعه �ان سع�د�
إ� أن �ض� بنفسه من أجلها..

ا جاء موعد الوالدة فذه�ت إ� الملجأ واختلقت قصة � أخ��
� الهند. وزعمت أن ف�ل�ب هو

�� �
عن أنها زوجة جندي ب��طا��

أخو زوجها..

اها وجدها منهكة متع�ة ا أنج�ت طفلة.. عندما دخل ل�� � أخ��
ا عن ء انت�.. وقف ينظر لهما عاجز� �

ل�نها سع�دة ألن �ل ��
� ح�ج أن الممرضة تراق�ـه �عنا�ـة، ف�� لـم

ال�الم، والحظ ��
ا من قصة ملدر�د وتعتقد أنه هو األب..

�
تصـدق حرف

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�عد تماثلها للشفاء أرسلها إ� (برايتون) ح�ث تتوقع أن تجد
� � لها اب�تها، ولقد أثار قلقه ودهشته هذە السهولة ال�� من ير��

تتخلص بها من اب�تها.. صحيح أنها قالت إن التخلص من الطفلة
وري ق�ـل أن تتعودهـا، ل�نـه كـان �أمل أن عاطفة األمومة ��
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� الواقع �انت ال م�ال�ة �الطفلة
ستكون لديها أقوى من هذا.. ��

ا �قصص مرع�ـة عمـا �حدث ع� اإلطالق.. و�ان مخه مليئ�
لألطفـال الذين �عهدون بهم ألهل غ�� أهلهم، ل�ن ملدر�د قالت

له:

ا.. هذا �حدث لو أعطيتهـم المـال مـرة - ال تكن سخ�ف�
.. � سأدفع ع� أساس أسبو�� واحدة، ل���

�ان قل�ه يتمزق من أجل الطفلة.. قب�حة مجعدة عار�ة
وح�دة هشة.. ال �حبهـا أحـد ح�� أمهـا.. وتعتمد عل�ه �ال�امل

� طعامها وكسائها..
هـو ف�ل�ب ��

� الوقت نفسه �ختلس الوقت �ل يوم �
راح �درس �جد، و��

 �صب ف�ه روحه.. وحينما أنجز
ً

ا ط��� �كتب لها خطا��
ا.. االمتحـان شعر برضا عن إنجازە وأدرك أنه نجح حتم�

عادت معه إ� لندن ح�ث قام معها �جولـة فـي المسـ�ح
ە فيها منذ أشـهـر لـذا � والمطاعم.. و�انت هذە أول مرة تت��

ء.. �
استمتعت ��ل ��

� أحد المطاعم عندما ظهر صد�قه
�� � �انا جالس��

ا فارع الطـول لـه مظهر مقتحـم ا وس�م� (جرف�ـث). �ان شا��
جـذاب.. رآهما فح�اهما �اب�سامة..

الحظ ف�ل�ب أن ملدر�ـد تنظـر �اهتمام لصاح�ـه، وكـان �ح�ـه
ا لذا شعر برضا عن إعجابها �ه. � كث��

�ان (هاري ج��فث) قد أن� امتحاناته وصـار نـائب جراحـة
� إجازة

ق لندن، و�ان ينوى العودة ل�لدته �� �� �
� مس�ش�� ��

��
ة.. قص��
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ا وقد أض�� ع� جلستهما ال�ث�� من �ان �ط�عه مرح�
البهجة، ح�� �س�ت (ملدر�د) آالمها وتحفظها وراحت تضحك،

وقد � ف�ل�ب لهذا..

�دأ جرف�ث �ح�� عن ف�ل�ب و�انت ملدر�د تعرف جرف�ث
� ��عة.. وعندمـا عـادا ا من ف�ل�ب، هكذا صاروا متعارف�� ج�د�

إ� مسكنها قالت له و�� تودعه:

ا ع� هذە األمس�ة الجم�لة �ا ف�ل�ب.. قل لصد�قك - شكر�
� �ت مجنونة �ح�ه.. هاري إن��

ا لدرجة أنه شعر �عي��ه تغرورقان �الدم�ع. �ان متأثر�

� اليوم التا�� �انا ي�ناوالن الشاي عندما ظهر (ج��ف�ث)
��

� م�ح أما
وأل�� بنفسه ع� مقعد ثالث. راح يت�لم مع ملدر�د ��

ا مـن نفسـه كـأنـه زوج محـب ف�ل�ب فجلس يراقبهما.. كـان واثق��
� النها�ة..

�عرف أنه مهما مازحت زوجته األغراب ف�� له ��

� النها�ة نظر ف�ل�ب إ� ساعته وأعلـن أن وقت العشاء قد
��

حان، وته�أ ج��فث للرح�ل، ل�ن ملدر�د أ�ت ع� أن ي�نـاول
العشاء معهما..

�
هنا نهض ج��فث ل�غسل �د�ه. التفت ف�ل�ب إ� ملدر�د ��

غضب، وقال:

- لماذا دعوته إ� العشاء معنا؟
، وقالت:

ً
تقلصت شفتاها قل��

ء.. خجلت من أن نذهب للعشاء وحدنا.. ثم إن�� �
- ال ��

ا..
�
أحتاج ل�عض ال�سل�ة أح�ان
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عاد ج��فث فخ�ج الثالثة للعشاء.

ا، ب�نما راحت ملدر�د ا مغتاظ� ط�لة الوقت ظل ف�ل�ب صامت�
� الع��ة أثناء العودة

ظهر لج��فث �م �� لط�فة مرحة. و��
ُ
ت

� ووضعت �دها ع� �د ف�ل�ب ف�ە � الشاب�� جلست �� ب��
هذا.. هنا الحظ أنها تضع �دها األخرى ع� �د ج��فث..!

ا برغ�ة خاصة .. وتعمد ف�ل�ب مدفوع� ذهبوا لحفل موس���
فة، اقبهما من ال�� � تعذ�ب الذات أن ينهض �عض الوقت ل��

��
فوجد أنهما يت�لمان و�ضح�ان وال �الحظان البتة أنه نهض. فلما

� ملدر�د. � ع��
عـاد خ�ل له أنه رأى نظرة مقت ��

� ا سوى الغ�� إنهما �م�الن ل�عضهما وهو ال �مثل لهمـا شـيئ�
.. �ـا لـهـا مـن الذي دفع ثمن العشاء والس�ارة والحفل الموس���

� داخله و�دأ يتلذذ �ه و�ستعذ�ه..
مهانة�. �ان األلم ينمو ��

وعندما عاد مع صد�قه وحدهما، مد صاح�ه �دە ليتأ�ط
ذراعه ل�نه سحب ذراعه منه، و�ال تمه�د سأله:

� حب ملدر�د؟
- هل وقعت ��

بهت صاح�ه للحظة، ثم هتف:

- هل لهذا كنت تت�ف �ط��قة غ���ة ط�لة السهرة؟

�ائه، وقال وهـو �قـاوم هنا فقد ف�ل�ب �ل س�طرة له ع� ك��
ال��اء:

ات ب�نما أنا ل�س عندي سواها.. - أنت لد�ك حب��ات كث��
� كها �� أنت تعرف �م أنا متعلق بها؛ لذا أرجوك أن ت��
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� صدق:
هتف ج��فث ��

- أيها الشاب العجوز�. لم أعرف أنك تف� األمور بهذە
ء.. لك �لمـة �

� �� أي �� � أؤكد لك أنها ال تع�� الط��قة.. دع��
� البتة.. � أنها ال تهم�� ف م�� ��

أطلق ف�ل�ب تنه�دة ارت�اح وأمسك �ذراع صاح�ه ومش�ا
ا.. مع�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� ذلك المطعم، لـم �كـن

عندما جلسـا علـى مـائدة العشاء ��
� م�ح إنه متأ�د من أنها تفتقد

(ج��فث) هنا.. قال لها ف�ل�ب ��
(ج��فث).. فقالت �لهجة محا�دة:
- قلت لك إن�� مجنونة �ح�ه..

ء.. ل�ن األهم هل �ح�ك هو؟ �
- هذا ��

؟ - وماذا تع��
- هو ال ي�ا�� �ك.. أنا سألته..

ا.. كـان �ال �لمة مدت �دها إ� حقي�تها وأخرجت خطا��
ا لها، و�ان الخطاب ي�ـدأ �ع�ـارة (حب�بتـى �خـط (ج��فث) موجه�
ملدر�د).. ثم راح الخطاب �صف حب (ج��فث) المحمـوم لـهـا
� ح�اته فلم �عد �فكر إال فيها،

ء �� �
ت �ل �� وك�ف أنها غ��

ە معذب ألنه �حب ف�ل�ب وال ي��د أن يؤذ�ه وك�ف أن ضم��
بهـذا العمل األخرق ل�نه ال �ستطيع الس�طرة ع� عواطفه..

نظر ف�ل�ب إ� تار�ــــخ الخطاب فوجد أنه كتب ل�لة أمس..
أي أن ج��فث كت�ه �عد ما تركه أمس.. كت�ه وأرسله �عد ما

ء.. �
�� �

وعدە �أن الفتاة ال تهمه ��

ء ع� �
نظر لها وقل�ه �غوص و�ن حرص ع� عدم إظهار ��

مالمحه، وسألها:

- وما رأ�ك؟
قالت:
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- ماذا بوس�� أن أفعل؟.. ل�ست عواطـف المـرء ب�ـدە..
ا.. الحق�قة إن�� متعلقة �ه جد�

ا، فقالت: ظل صامت�
ف أنك تتعامل مع األمر بهدوء.. - ال�د من أع��

؟.. أن أمزق شعري وأ�خ؟ � - ماذا تتوقع��

.. أنا لست �ارعة ل�ن هذا ل�ـس ف �أنك أذ� م�� - أع��
.. ال أعرف � � �أن�� ب�دي.. ل�ن ال أدرى لم �جب أن تعامل��

�الض�ط..»

- لم أوجه لك أي لوم، ل�ن اللوم �ل اللوم لهذا الذي أقسـم
لـي أنه ال ي�ا�� �ك ثم عاد لدارە �� �كتب لك هذا الخطاب..

� أح�ه أقل �قول هذا ال�الم السخ�ف عنه.. - أنت لن تجعل��

ة أ�ام.. وأنت �ـاردة - هو ال ي�ا�� �أ�ة قصة أ��� من ع��
ء من أجل نزوة كهذە.. �

العواطف ال �مكن أن تض�� ��ل ��

� لم أشعر �أي م�ـل - هذا ما تظنه أنت. �جب أن تعرف أن��
� ح�� لو كنت أموت نحوك منذ ال�دا�ة، ولن أتر�ك تلمس��

ا.. جوع�

ة السوق�ة المتنمرة تها قد �دأا يتخذان الن�� و�ان صوتها ون��
� �انت تخفيها �عنا�ة.. ال��

�ان يرتجف وحاول أن ي�تلع الطعام فلم �قدر..

�
�انت ساعة قد مضت عليهما، و�دأت الساق�ة تنظر له ��

� حقي�تها
ارت�اب؛ لذا طلب دفع الحساب.. هنا �حثت ملدر�د ��



7723

عن ورقة وضعتها أمامه.. وجد أنها فاتورة ث��ــها الجد�د الذي
� دهشة،

ترتد�ه اآلن.. قالت له إن عل�ه أن �دفعه. نظر لها ��
فقالت:

- هل تع�� أنك لن تدفع ثمنه �عد ما قلت �� إن وس� أن
احصل عل�ه؟

� من (هاری) دفعه.. سوف �� �ذلك خاصة وهو - اطل��
ض م�� س�عة جنيهات هذا األسب�ع.. اق��

� بهذا.. - أنت لن تفزع��

� اإل�جـار ومصار�ف رعا�ة اب�تها، ل�نهـا لـم
�انت تفكر ��

ا.. هنا نظـر للخلف فوجـد تظهر هذا.. خ�ج معها وم�� مبتعد�
�
ء. عـاد لـهـا ودس قطعة عملة �� �

أنها واقفة عاجزة عن عمل ��
�دها من أجل س�ارة األجرة ثم ابتعد..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا غ�� راغـب فـي عمـل
�
� الفراش منه�

ظل ط�لة اليوم التا�� ��
ة سمع طرقة ع� ء، ولم ير (ج��فث) قط.. عنـد الظه�� �

��
ال�اب فاتجه ل�فتحه.. هنا وجد ملدر�د واقفة..!

دهش عندما وجدها تقول:

ا لدفعك ثمـن س�ارة األجرة.. أنا لم أعد مرت�طة �ـ - شكر�
ا إ� �ار�س، فلو لم (هـاری).. أنت عرضت عّ� أن أصح�ك يوم�

� أن أصح�ك أنا موافقة..
ا �� تزل راغ��

� شك:
� عمودە الفقري، ثم سألها ��

شعر برجفة ��ي ��
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- عدت من أجل المال؟
أجا�ت ب�ساطة:

�
ء �� �

ء.... لقد رهن �ل �� �
ا.. هاري ال �قدر ع� أي �� - نوع�

� المق� ألن
� ال أستطيع العودة للعمل �� متناول �دە. �ما أن��

.. �
امرأة أخرى أخذت م�ا��

�انت تتحدث �ط��قة عاد�ة �أنها �شكو ظلم األقدار لها ال
.. أ���

- ثم إن هارى قـال لـي مـا قلتـه عنـه.. قال إنه ال يتحمل
مسئول�ات و�نـك أفضـل منـه، و�ننـي أ�ـون مجنونـة لـو تخل�ـت

عنك..
� ��اء حار عن�ف..

ثم إنها جلست وانفجرت ��

لم �كن قد رأى مـن ق�ـل امـرأة ت��� بهذە الحرارة ولم �عد
�دري ما �فعل أو �قول..

خطرت له فكرة غ���ة فدنا منها، وقال:
- اسم�.. عودي لـهـارى وسوف أمنحـك المـال الـذي ت��دین�

رفعت عي�يها نحوە غ�� مصدقة، ل�نه قال:
- نعم...

� غا�ة السعادة، وهتفت:
عادت الح�اة إ� مالمحها و�دت ��

.. إن �
� ح�ا��

- هذا مستح�ل.. أنت أفضل شخص قا�لته ��
هذا ال �صدق.. هاري سوف �عرف أنك لسـت غاضً�ـا عل�ـه
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؛ ألنه قال إنه ال �قدر ع� ال�قاء م� ما دمت وسوف �عود ��
ا..» أنت غاض��

ا أنها �انت �ان يتم�� أن ترفض العرض، ل�ن �دا واضح�
تتمناە..

�
� أعماقه رغ�ـة ش�طان�ة ��

ا �� الحق�قة أنه �ان �حمـل دائم�
ا أ�ما ألم، ل�نـه وجـد ف�ـه لـذة تعذ�ب الذات، و�ان الموقف أل�م�

وحش�ة..

� �عض المال �� �مكنها من الذهاب مـع هـاري
�انت ترغب ��

�ضعة أ�ام إ� أ�سفورد، ق�ل أن �عود إ� �لدته. وقد منحها
� القادم ووعدتـه ف�ل�ب هذا المال.. عرف أنها ستعود يوم االثن��

�ـأن تلقـاە لدى عودتها.

ا لهاري.. غب�ة �ل�دة مثله وذوقها قال لنفسه إنها مناس�ة جد�
.. �الهما يناسب اآلخر.. سو��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� اح�ساء ال��س��
ا، ل�نه أفرط �� � �ون كث�� لم �كن ممن ���

� ش�ه غيب��ة لم �فق منها إال يوم الثالثاء، وهكـذا
ح�� دخل ��

استحم وحلق ذقنه ثم ه�ع إ� ب�ت ملدر�د..

ل أن � ل.. وعرف من صاح�ة ال�� � هنا وجد أنه ال أحد �الم��
ك أي ملدر�د عادت فجمعت حاج�اتها وتركت الم�ان ولم ت��

عنوان خلفها�

لقد خدعته �العادة�. عرفت أنها لن تعود له ل�نها وعدته
.. إنها قاس�ة لم ت�ال �ـه قـط.. إنهـا � �أن �لقاها يوم االثن��

ء فعله من أجلها.. �
كـذوب.. ولم �جد معها أي ��

خطر له أن األلم الذي �شعر �ه ال يوصف. ر�مـا كـانت
الط��قـة الوح�دة للقضاء عل�ه �� أن ي�سف رأسه برصاصة أو
�ضع رأسه ع� قض�ب القطار، ل�نه �ان �عرف أنه لن �فعل..
لد�ـه ح�ـاة واحدة فلن ي�ددها ع� فتاة رخ�صة �لهاء. مهما �ان
ء ال مفر �

ول مع الوقت.. هذا �� � ا فهو �عرف أنه س�� األلم عن�ف�
منه..

ها �ـاردة العواطف �ال ما أثار جنونه هو أنه �ان �عت��
� تندفع وراء عواطفها إ� حد إحساس.. هو ذا يراها مرت��
� م�لر وج��فث لهذا الحد؟

ء.. ما الذي رأته �� �
التضح�ـة �كـل ��

لم يبق معه إال س�عمائة جن�ه عل�ه أن ينفقهـا �ح�مـة. مـن
الغ��ب أن يتذكر �م من المال أنفق ع� ملدر�د، ل�نه �عـرف أن

الزمن لو عاد ألنفق ذات الم�الغ وفعل ذات األش�اء..
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�م س�ندهش رفاقه الذين يرون حر�اته ال�طيئة وجمود
ود، لو عرفوا سحنته ف�حسبون هذە من عالمات التصم�م وال��

أنه هش مندفع ذو عواطف مجنونة�

ا و�حمـل لـه ذك��ـات أل�مة، ك مسكنه الذي �ان م�لف� �دأ ب��
ا ذا أر�ــع غرف و�رغم هـذا هـو رخ�ص الثمن، ووجـد لنفسه مسكن�

نقل له حاج�اته وث�ا�ه ولوحاته..

�
� الدراسة.. تعلم تضم�د الجروح وراح �مارسه ��

انهمك ��
الع�ادة الخارج�ة.. تعلم استخدام المسماع.. تعلم كتا�ة األدو�ة.

� أن ج��فث ك�� تحا�� لقاء ج��فث.. وعرف من رفاق مش��
ا مبتذً�.. ما أسهل أن ترتكب �قتله الندم. ل�ن هذا �دا له سخ�ف�
أفظع الجرائم ثم تندم �شدة �عدها.. �أنك بهذا الندم ت�يح
ء ف�ما �عد.. إنه قد �فهـم األخطاء ل�نه ال �

لنفسك عمل أي ��
�فهم �ل هذا الندم �عدها..

عرف من رفاقه تفاص�ل عالقة ملدر�د مع ج��فث.. لقد
� أ�سفورد، وقد أ� ع�

شـعر �أنه ال �ط�قها عندما �انا ��
ا ل�نهـا طل�ت ال�قاء �ضعة أ�ام أخـرى وحدهـا.. العودة م�كر�
وراحـت تمطرە �خطا�اتها.. وجـد هـو أن الخطا�ات ع�ارة عن

ا ع� الرد.. عاطفة خرقاء سوق�ة، ولم �عد قادر�

�انت تث�� ملله ل�نه �ان لط�ف المع�� من الطراز الذي ال
�حب المشاجرات.. هكذا راح يتحاشاها وطلب من صاح�ة
� أي وقت تمر عل�ه فيها. ل�ن

ها أنه غ�� موجود �� ل أن تخ�� � ال��
ا إ� درجة أنها جلست ع� عت�ة الدار ملدر�د �انت لحوح�
ل �أن �ستد� � � حرقة، إ� أن هددتها صاح�ة ال��

وراحت ت��� ��
طة.. ال��
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قال له أصحا�ه:

- أنت سع�د الحظ للخالص منها.. �قول (ج��فث) أنه لو
� �دء هذە

تخ�ل لثان�ة أنها ستكون مزعجة لهذا الحد، لما فكر ��
القصة..

ها � النها�ة إ� أن �خ��
ثم عرف أن (هاري ج��فث) اضطر ��

ا ل�نه مضطر لذلك.. �أن ما ب�نهما انت�.. �ان غل�ظ�

هكذا لم �سمع عنها ف�ل�ب ثان�ة، ألنهـا ذا�ـت فـي زحـام
لنـدن المرعب..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� ع�ادته. هنـاك �ان
� األسب�ع ��

�� � �ل يوم�� راح �ساعد د. ت��
عل�ه أن �سجل الحاالت ب�نما �كشف الطب�ب المق�م ع�

، ع� أن �س���� � المر�� الفقراء، و��ف لهم عالج أسبوع��
�ل) ألخذ رأ�ـه. و�ان هذا الحاالت األصعب �انتظار قدوم د. (ت��
� حساسة للفقر؛ لذا �ان ا، وذا ع�� ا �كسب ج�د�  مرح�

ً
األخ�� رج�

 إنه ما
ً

يتخلص من الم��ض الذي ت�دو عل�ه أ�ة عالمة ثراء، قائ�
ا ع� ارتداء هذە الث�اب فهو قادر ع� الذهاب لع�ادة دام قادر�

ا.. ي للفقراء حق� وع خ�� طب�ب، أما المست�ش�� فم��
: الفقراء والمصدور�ن والعمال.. و�ان ف�ل�ب يراقب المر��
ال�سوة العجائز والرجال الذين دمر ال�حول أ��ادهم. كـان
يراقب هذا �له �اهتمام و�حفظ �لماتهم.. وقد خطر لـه إنه ر�مـا
� خلق لها ء الذي �ان �صبو له.. المهنة ال�� �

ا ال�� � وجـد أخ��
.. ً

فع�
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� مع
� تأ�� لم �كن هناك وقت للعواطف.. الشا�ة الجم�لة ال��

أختها، و�فحصها يتضح أنها مصا�ة �الدرن.. تنفجر األخت �ا��ـة
� من أ�تها.. تخ�ج معها، و�سأل

ألن هذە الشا�ة آخر من ���
� الح�اة، ف�قول له:

� للشا�ة ��
ف�ل�ب الطب�ب عن الوقت ال�ا��

� - لو �انت من أ�ة ث��ة تقدر ع� السفر لسان مور���
فل��ما طالت ح�اتها قل�ً�، ل�ن �الصورة الحال�ة أمنحها ثالثة

أشهر..»

والرجل القوي الذي فحصه الطب�ب فوجد أنه س�موت لو
لم يتخذ لنفسه عمً� أخف.. ل�ن الرجل �قول إنه لـو لـم �عمـل
فـلـن �ستطيع إطعام زوجته وأطفاله. فل�قل الطب�ب مـا �شاء...
ا ال نفع منـه و�طلـب منـه .. هكذا �كتب له م��ج� �شعر �أنه �خ��

� �عد أسب�ع..
أن �أ��

و�خ�ج الرجل، ف�قول الطب�ب:
ا.. - أنا أمنحه عام�

هذە الغرف �انت تحوي الدعا�ة والقسوة.. السهولة
والتعق�د.. السعادة والقنوط.. حب األمهات ألطفالهن وحب
الرجـال لفت�اتهم.. زوجات معدومات الح�لة.. أطفال
� �دا�ة الح�اة.. هنا

ون.. هنا �م�� الموت وهنا تم�� �حت��
��مـن العار والشهوة.. لـم �كـن هنا ما هو ط�ب وما هو قبيح..

فقط �انت هناك الحقائق.. �انت هناك الح�اة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ذات ص�اح طلب منه الطب�ب المق�م أن �كتب ب�انات
م��ـض. قالت الب�انات إن مهنة الرجل صح�� واسمه (ثورب
ا �الصفراء.. صغ�� الحجم � مصا�� � الثامنة واألر�ع��

أثن�). �ان ��
له عينان زرقاوان وأنف ن��ل قوى الشخص�ة. قال لف�ل�ب

� �كتب لها: عندما سأله عن الج��دة ال��

� �ل الصحف.. ل�س بوسعك أن تفتح ج��دة
- أنا أ�تب ��
.. فال ترى كتا�ا��

ا عن
�
وفتح ج��دة جوارە ع� الفراش، فرأى ف�ل�ب إعالن

كة ملبوسات... �ان الرجل هو ممثل الصحافة لدى هذە ��
كة ومصمم حمالتها الدعائ�ة. ال��

رأى ف�ل�ب جوار الفراش كتاً�ـا �ـحـوى مجموعة من األشعار
األس�ان�ة لـ (سان خوان د�ال كروز)، وعرف أن الرجل �قرض
الشعر هو نفسه.. �ان الرجل �حاول إقناعه بتعلم األس�ان�ة

� دمك..
ألنها لغة رائعة تتدفق �النار ��

ا �ح�ث �حتاج � توطدت عالقته �الرجل، وفهم أنه ل�س فق��
للعالج هنا، ل�ن لد�ه �سعة أبناء أرسلهم لمدارس داخل�ة، وهذا
��لفه ال�ث�� من المـال؛ لذا هو �حاجة إ� أن �ستف�د من أ�ة

خدمة �قدمها له المجتمع.

ا ما فوافق هذا عرض (ثورب) ع� ف�ل�ب أن يزورە يوم�
.. األخ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



7731

ة أ�ام، وقدم �طاقته لف�ل�ب غادر ثورب المس�ش�� �عد ع��
� ب�ته.

مع وعد منه �أن ي�ناول معه العشاء األحد القادم ��

 ينم عن
ً

ا جم�ـ� هكذا ذهب ف�ل�ب إ� الموعد ل�جد ب�ت��
. �

ء ف�ه يو� بتقل�د الطابع األس�ا�� �
ذوق حسن. ل�ن �ل ��

دخلـت طفلة جم�لة لتقول:
- �ا�ا.. أ�� تقول لك أن تأ�� للعشاء..

قال �قدمها لف�ل�ب:

- هذە ابن�� الثالثة.. اسمها (مار�ا دل ب�الر) ل�ننا ندعوها
). أنفك �حاجة إ� التنظ�ف.. � ) لل�سه�ل.. (ج�� � (ج��

اقتادە الرجل إ� غرفة جدرانهـا م�طنـة �خشب ال�لوط ح�ث
� وسط الم�ان، وع� الجدران رسوم

�انت مائدة ض�قة ��
ا وغ�� م��ــــح ع� اإلطالق.. ا أن�ق� ء �ان ضخم� �

أس�ان�ة. �ل ��
. ً
ء ذو ق�مة ل�نها �انت جم�لة فع� �

� الغرفة أي ��
ولـم �كـن ��

هنا دخلت القاعة فتاة فارعة القوام ب��ة الشعر تخ�� أ�اها
أن أمها آت�ة �عد العشاء فقدمها (ثورب) لض�فه:

.. ل�ن اسمها األص�� هو (مار�ا دل ى سا�� � ال��� - ابن��
ة.. � الخامسة ع��

سول).. إنها ��

والغ��ب أن الرجل اقتاد ف�ل�ب إ� المطبخ ل�قدمه المرأته
� �انت واقفة أمام الموقد �شـوى �عض ال�طاطس. �انت ال��
امرأة ضخمة شقراء لها مالمح وس�مة طي�ة أرهقتها العنا�ـة �كـل
هذا العدد من األطفال. و�ان األطفال أصحاء متوردي الوجوە

و�لهـم �حمل أسماء أس�ان�ة.
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عاد الرجالن للغرفة فاعتذر ف�ل�ب لمض�فه عن القلق الذي
� المطبخ، فقال ثورب:

س��ه، لو �ان �فضل أن �أ�ل مع أ�ته ��

� ال أحب أن تجلس - ال.. أفضل أن آ�ل وحدي هنا ألن��
ال�سوة مع الرجال ع� مائدة واحدة. إن عقلـهـن تدخلـه األفكـار

.. واألف�ار تؤذى مخهن الصغ��
ا: ثم راح �أ�ل الطعام مردد�

وج � ا كهذا من ق�ل؟.. هذە م��ة أال ت�� ا شه�� - هل ذقت طعام�
ا لهذا �� (سـت ب�ت) � �ان أبوها فالح� امرأة من أصل راق� زوج��
�المع�� ال�امل لل�لمة، و�� تحب األطفال و��دو أنها لن تتوقـف

ون منهم.. عن اإلنجاب ح�� �كون عندنا ع��

اب، فطوق ثورب خ�ها ب�دە هنا دخلت سا�� تقدم ال��
وقال:

ا - هل رأ�ت أجمل من هذە الحسناء؟. خمسة ع�� عام�
�ن، ولم تمرض قط ط�لة ح�اتها.. أنا � الع��

و�رغم هذا ت�دو ��
وجها.. � فخور بها وأحسد المحظوظ الذي سي��

� خجـل وتملصـت مـن أبيهـا وطل�ت منه أن
اب�سمت الفتاة ��

د الطعام. �أ�ل ق�ل أن ي��
قال األب:

وًجـا مـن سـ�دة راق�ة ق�ل هذا.. اللعنـة�. الرجل � - أنا كنت م��
ي��د امرأة تط�ـخ لـه بودنج األرز يوم األحد. وال ي��د امرأة تناقشه
� حساب التفاضل والت�امل.. سا�� تعلمت ال�ث�� وسوف ت��

��
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ال�ث�� ل�نها لن ت�� أنه ال�ـد مـن طـ�ـخ بودنـج األرز يوم األحد..
ء مقدس �ال�س�ة لنا.. �

هذا ��

انت� العشاء فدخلت الس�دة و�� تل�س قفاز�ــهـا وقد ارتدت
ا وأعلنت أنها ذاه�ة إ� ال�ن�سة للصالة.. وقـالت ا أسود أن�ق� ث���

� م�ح:
��

ا.. إنه أقرب إ� زنديق.. - ثورب ال �ذهب لل�ن�سة أ�د�
ثم ح�ت ف�ل�ب وطل�ت منه أن ي�تظرها ع� الشاي..

قال ثورب �عد ان�افها:

� لل�ن�سة.. أنا أؤمن أنه ع� ال�ساء أن �كـن - ال�ساء ذه��
متدينات.. إن الدين خ�� مهذب لألخـالق، وأنـا مؤمن أن الد�ـن
ا من أي فلسفة... فلو فقدت إ�مـانك �ـالدين � �علمك األخالق خ��

ك لك األخالق ع� األقل.. فإنه ي��

� رسمها (الج��كو) ا أخ�ج منه �عض الصور ال�� ثم فتح درج�
، وراح �عرضها ع� ف�ل�ب الذي رأى رسم � الشه��

الفنان األس�ا��
هذا الفنـان للمرة األو�.. السماء المكفهـرة واألجسـاد الط��لة

والعيون المعذ�ة..
شعر �أنه �ع�� إ� عالم جد�د غ��ب لم �عرفه من ق�ل..

عندما عاد األطفال من ال�ن�سة ملئوا المكـان �ـالصخب
.. و�انت األم قد طل�ت من األب أن � واقتحمـوا خلوة الرجل��
�سليهم إ� أن ت�ت�� من عمل الشاى. هكذا جلس األب �حدثهم
�قصة من قصص (هانز ك��س��ان أندرسن) ب�نما ف�ل�ب يراق�ـه.

فهـو لـم �جـرب قط دفء األ�ة..
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جاءت سا� تعـد المـائدة وتوزع أقداح الشاى، ب�نمـا األب
�ط��ــها �ال توقف و�� تب�سم وال ترد..

� الج�ش ألنها ترفض أن
� تط�ع �� - تصور أن أحد الخ�اط��

ا مـرض ألنها رفضت أن تقرأ ترد عل�ه تح�اته؟.. تصور أن كه��ائ��
� � ال�ن�سة؟.. إنها قاس�ة. ل���

� نفس كتاب الصلوات ��
معه ��

أحسد زوجها..

�
ثم جاءت الزوجة، والحظ ف�ل�ب أن لهجتها مألوفة ��

� أنها ق���ة من ال�الم.. عرف أنها من مقاطعة (كنت) وهذا �ع��
� (�ال�ستا�ل). اتضح أن

الوسـط الذي �ان �ع�ش ف�ه مع عمه ��
. ً
المرأة تعرف عمه فع�

( ة جـاء األطفال ل�قولوا له (تصبح ع� خ�� � العا��
و��

ا.. مدت له �دها فصافحها.. و�لثموە ع� خدە ما عدا سا�� ط�ع�

لما ان�ف تل�� دعوة للعشاء األحد القادم.. قالت الزوجة
إنه �حسن لزوجها �لما جاء ليت�لم معه..

� فقط لتناول الشاي، وفـي ال�ـوم
هـا ف�ل�ب أنه س�أ�� أخ��

ا.. هذە ال�عكة ة �� ال ��لفهم ش�ئ� المختار ابتاع كعكة كب��
جعلته �كسب قلب األطفال..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� ساعة م�كرة من النهار �ان يركب الحافلة.. وترجل منها

��
ونظر إ� الجانب اآلخر من الط��ق..

هنا رأى ملدر�ـد.. أصا�ه الذهول ولـم �كـن يرغـب فـي أن
��لمها ل�نه لم �ستطع أن ي�عد عينه عنها.. وقف يراقبها و��

ا فلم تلحظ أنه واقف هناك.. تع�� الشارع و�انت منهمكة تمام�

ا.. ماذا تفعلـه هنـا؟.. لمـاذا �انت تجوب اإلف��ز جيئة وذها��
� هذە الساعة الم�كرة؟

�� هنا ��

�ان هناك رجل �قف ع� الناص�ة.. فمـرت �ـه ونظرت لـه
واب�سمت ثم واصلت الط��ق والتفتت نحوە. ل�ـن الرجـل واصـل

� ج��دته.. هكذا واصلت ط��قها�
القراءة ��

أص�ب ف�ل�ب �الذعر فلـم �ـدر بنفسـه إال وهو �ع�� الط��ـق
ا ل�لمس كتفها.. م�ع�

- ملدر�د�

ء من التوحـش.. ووقفـا ي��ادالن �
�� �

استدارت مذعورة ��
النظرات..

� النها�ة
� رأسه.. و��

لم �جد ما �قول.. وتزاحمت الع�ارات ��
قال:

- هذا فظيع�
لم ترد فقال لها:

� م�ان نت�لم ف�ه..
- �جب أن نجلس ��
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.. �
� وشأ�� - ال أر�د ال�الم.. اترك��

ثم أضافت:

� إ� الب�ت و�جب أن أقا�ل إحدى الفت�ات
� ط����

- كنت ��
هنا..

� عن ال�ذب�.
- �حق السماء ك��

.. فعاد �كرر السؤال.. قالت: هنا أدرك أنها ت���

�
- هناك غرفة ق���ـة مـن هنـا، يتقاضون ستة شلنات ��

الساعة..
- إذن فلنذهب هناك..

واستوقف س�ارة أجرة وذكرت �� العنوان للسائق..

.. فتحـت لـهمـا ال�ـاب �
�طا�� �ان العنوان خلف المتحف ال��

س�دة عجوز ت�ادلت �لمات �صوت خف�ض مـع ملدر�ـد،
ونظرت �حدة لف�ل�ب ثم اقتادته ملدر�د إ� غرفة مظلمة

.. � وس�� ا �عمل �ال��� داخل�ة، وأشعلت مص�اح�

�انت غرفة نوم قذرة لهـا ستائر م�سخة، وقد جلست ع�
أر�كة ب�نما جلس هو ع� طرف الفراش.. اآلن يرى وجهها
ا برغم ط�قة األص�اغ ال�ث�فة التـي ف�درك أنها ازدادت شح���
تضعها.. لم �ستطع ف�ل�ب ال�الم �س�ب غصة توشك ع� أن
ء �قوله قد تفهمـه علـى محمـل �

تخنقه.. وشعر �أن أي ��
الشماتة أو التأن�ب.

قالت له:
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� أح�ه.. أل�س كذلك؟ � ال أفعل ذلك ألن��
- أنت تعرف أ��

- أين الطفلة؟
� لندن.. ل�س بوس� تركها واإلنفاق ع� ت���تها..

- م� هنا ��
� المق�.. لـم أرد أن أ�تب

� أي م�ان ح�� ��
لم أجد أي عمل ��

� نلت ما أستحق.. � توقعت أن ترد �أن�� لك ألن��

� ع� اإلطالق.. - أنت ال تعرفين��

وتذكر ما س�بته له من ألم.. ل�نه كذلك إذ نظر لها أدرك أنـه
لم �عد �حبها ع� اإلطالق..

- هل معك مال �ا ف�ل�ب؟

� هما �ل ما �ان معه.. قالت � جي�ه وأخ�ج جنيه��
مد �دە ��

لـه و�� تأخذ المال:

.. الوح�د ممن قا�لتهم.. ع� فكرة أنا �
- أنت جنتلمان حق���

� تمكنت من الجلوس �عض الوقت.. م�ورة ألن��
: هذە ال�لمات مزقت قل�ه. وأدرك أنها ت���

� أخ�ج من هذە الح�اة.. أنـا لـم أخلـق لـهـا.. لي�نـي أعمل - ليت��
� أموت.. � أي م�ان.. ليت��

خادمة ��

�
� شقته ��

� وطفلتها لتق�م ��
هنا خطرت له فكرة.. لم ال تأ��

� تنظ�ف
(كنجزتون) و�ــهذا توفر نفقات المسكن، و�ساعد ��

الب�ت.. ولن ��لفه طعامها ال�ث�� �� وطفلتها؟
قالت له �عدما عرض عليها فكرته:

� �عد ما عملته معك؟ - هل تع�� أنك ستق�ل��
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� حذر:
قال ��

ء �
ا.. أنا أقدم لـك المسكن فقط.. ال أر�د أي �� - أل�ن واضح�

منك.. ر�ما بوسعك أن تط� لنا الطعام..

نهضت نحوە فمد �دە �حذرهـا مـن الدنـو.. ال �عرف الس�ب
ل�نه لم �طق فكرة أن تلمسه. سألته:

؟ �
- م�� �كون بوس�� أن آ��

ا.. - غد�
وكتب لها العنوان..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا يث�� الشفقة بنحولها � الوقت المحدد.. �ائن�
جاءت ��

� ذراعيهـا. �انت معهـا ثـالث حقائب وش�لها السق�م والطفلة ب��
ء.. �

تحـوى متاعها القل�ل ألنها اضطرت لبيع �ل ��
� ستق�م فيها. راحت تف�غ حاج�اتها �عد أن عرفت الغرفة ال��
ا �سعادة عارم... لقد تحرر منها أما هو فجلس �دخن و�قرأ شاعر�
ا ولم �عد �س�شعر نحوها أي حب.. لو لمسته القشعر � أخ��

�دنه..

ل � عادت له وسألته عن العشاء فقال لها إن عليها أن ت��
الب��اع ما تعتقد أنها قادرة ع� طه�ه، ناولها �عض المال..
والحظ أنها متقطعة األنفاس فقال إن األن�م�ا قد اشتدت

عليها.. س�كون عليها أن تتعا� أقراص الحد�د.
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ذه�ت إ� المتجر فابتاعت �عض ال��د، والفكرة هنـا أنـك
لـن تأ�ل منها ال�ث�� لذا �� وج�ة اقتصاد�ة.

 عن
ً

أعدت له الطعام ثم دخلت الحجرة فناداها م�سائ�
س�ب عدم تناولها الطعام معه؟.. قالت:

- أنا الخادمة.. أل�س كذلك؟.. ر�ما ال تحب أن تأ�ل م�..

� الخدمـة وأنا � حمقاء.. هلم.. تذكرى أنك تمنحين��
- ال تكو��

أمنحك المسكن والطعام.. هذە صفقة عادلة ولست مدينة ��
ء فال دا�� لهذا االنكسار.. �

���

�
� لها.. وتذكـر ك�ـف كـانت �� �ان �عرف أن خدمته أمر مه��

.. �
الما��

ا ألنها مرهقة. فقط ذكرها �أن طلب منها أن تنام م�كر�
�
ة مهمة �� � الثامنة وتقدم له اإلفطار ألن لد�ه محا��

توقظه ��
التاسعة..

دخلت الحجرة وأغلقت ال�اب، وسمع صوت ��ر الفراش
ل�عض الوقت..

� المساء وجدها جوار النافذة عا�فة ع�
ا ��

�
عندما عاد منه�

خ�اطة جوار�ه... الطفلة �انت ع� األرض فانح�� جوارها وراح
�دغدغ أصا�عها و�� تضحك..

هكذا مرت األ�ام �ال أحداث..

ا.. تعـد لـه جعل ملدر�ـد تـدرك أن عالقته بها رسم�ة تمام�
اإلفطار و�ذهب للمس�ش�� ب�نما تنظف �� الب�ت وت�تـاع مـا

�لزمه، وعند المساء ي�ناوالن العشاء ثم تدخل حجرتها وتنام.
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، �عد أسب�ع صـارت � انه الصموت�� كونت صداقات مع ج��
. تعرف عنهم أ��� مما �عرفه �كث��

ا ثم جاءت ل�لة ص�ف هادئـة طل�ت منه فيها أن �خرجا مع�
� الل�ل

�عض الوقت.. إن الطفلة نائمة ومن المعتاد أال تصحو ��
ا مـن الق�ـول. وكـانت ا فلـم �جـد مـفـر� ا... �انت سع�دة جد� أ�ـد�
� كـل مكـان.. �ـدت لـه مـن فـرط

المحالت مفتوحة والناس ��
الحماس أصغر �عدة سنوات.. ووجهها ا��سب مسحة جم�لة.

شعر �الشفقة عليها وقال لنفسه إنها ضح�ـة ظـروف أساءت
ت���تها ولم تكن ح�اتها سهلة �حال.. من س��داء قل�ه غفر لها

ما س�بته له من متاعب..
عندما عادا تأ�طت ذراعه، وقالت له:

- أنا سع�دة جّدا �ا (ف�ل)..
ا.. لم تقل له (ف�ل) من ق�ل.. ل�ن (ج��فث) �ان �قولها دوم�
ا له تعاسة ال توصف و�م تم�� الموت وتذكر ف�ل�ب ك�ف س���
ء.. فقط �

� من هذا؟.. ال ��
� االنتحار.. ماذا ���

وقتها ح�� فكر ��
مجرد شفقة عارمة ع� حالها.

عندما عادا إ� الب�ت طلب منها أن تنام، وانطلق إ� موعدە
� أدرك أن كـل مـن فيهـا �حب ).. األ�ة الطي�ة ال�� � عند آل (أث�ل��

قدومه و��تظرە..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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، وعندما سألها ظلت ملدر�د صامتة مقط�ة ط�لة اليوم التا��

عن س�ب صمتها قالت:
ا م�� � �� أنظـف وأط�ـخ.. ال أحسب مطل��� - أنا أتقا�� رات��

أن أت�لم كذلك..

ام ن�لـه الـذي �دعـو مـا كـانت �شعر �ه هو م��ــــج من اح��
لإلعجاب، ل�نه �ختلط �م�لها الطب��� الحتقارە والسخ��ة منـه
�لما سنحت الفرصة. �انت تلك الح�اة الرت��ة تث�� ضجرها.
وقررت أنه من الحمق أن ت�حث عن عمل هذا الص�ف.. �مكنها

أن ت�تظر ح�� الخ��ف ول��ما تجد فرصة عندئذ.

ة؛ ألنه مولع ا نحو الطفلة الصغ�� � ضعف�
�ان هو �عا��

�األطفال فعً� ل�نه قلما �ظهر هذا. وقد قال لملدر�د إنه
� الب�ت وهـو س�ح�� امرأة

بوسعها لو وجدت عمً� أن ت��� ��
� الساعات ع�

� ساعات غ�اب األم. و�ان �ق��
تع�� �الطفلة ��

ركب��ه �العبها ف�انت ملدر�د �سخر منه:
- أنت فعً� أحمق.. ت�دو سخ�فا وأنت تلعب معها..

� �� أقرب إ� و�ان هو �شعر �ح�ج من هذە العاطفة، ال��
عاطفة أب نحو اب�ته.. ل�ن هذە الطفلة ابنة رجل آخر� ل�ن
ء.. و�انت �

الطفلـة �انت تضع �دها ع� خدە في�� �ل ��
� األطفال،

ملدر�د تذكرە �أنه يتعامل فقط مع الجانب الجم�ل ��
 مع

ً
ب�نمـا سـ�جن جنونه لو أرغمته الطفلة ع� السهر ل��

�اخه..
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ا عندمـا تـراە، �مـا و�انت الطفلـة قـد تعلمت أن ت�خ فرح�
�دأت �سم�ه (�ا�ا)..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ذات ل�لة اتجه ف�ل�ب إ� الحانة كعادتـه �ـوم الثالثاء، ح�ث
ا ) كـان مولع� ا اعتاد أن �لقاە هنـاك اسمه (م�ال�س�� قا�ل صد�ق�

�البورصة واألسهم...
� تلك الل�لة:

قال له ��

� رود�س�ا أتوقع ألسهمه
ا.. هناك منجم �� - لو كنت مهتم�

ا.. مستق�ً� عظ�م�

� عمل�ات األسهم �شدة و�ان ف�ل�ب
ا �� �ان م�الس�� موفق�

�حسدە لهذا.. �ان المستق�ل يث�� رع�ـه وهـو �عرف أن أمامـه
ثـالث سنوات ح�� يتقا�� أول نقود ممكنة، ب�نما لم يبق معه
 ينفقه ع� نفسه. ال

ً
سوى مائة جن�ه.. ولو مرض لما وجد ما�

�ة حظ تضاعف مدخراته وتؤمن مستق�له. ء مثل �� �
��

ا كهذا، ل�ن الخوف �ان �غمرە مـن � �ان ف�ل�ب ي�تظر خ��
فقـد المـال.. فهـو لـم �كـن �ملك روح المقامر ع� اإلطـالق. قـال

� برود:
م�الس�� ��

ا لفقد - ل�س بوسع المرء جمـع المـال مـا لـم �كـن مستعد�
ا ولو ارتفع السعر نصـف المال.. سوف أبتاع لك 250 سهم�

كـراون فلسوف أبيع...

وهكذا ظل ي�تظر.. ابتاع ج��دة المساء وفتحها فوجد أن
اها ارتفع سعرها.. مع�� هذا أنه كسب � اش�� تلـك األسهم ال��
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�ة حظ.. ا ��� � جنيه� ثالث��

� حلم بها وقد خطر له أنه يتوق إ� إجراء الجراحة ال��
لتق��م �شوە قدمه..

أخ�� ملدر�د بهذا..

ا أن �جـرى لـه هـذە �لـم د. (جا���س) جـراح العظام طال��
الجراحة، فوافق الرجل و�ن حذر ف�ل�ب من أنه س�ظل �ع�ج
ا.. قال له ف�ل�ب إنه ال يتوقع � و�ن �ان �صورة أخف كث��

معجزات..

�
وجاء يوم الجراحة فتحملها �شجاعة وأقام �ضعة أ�ام ��

ة.. غرفة صغ��
� ذات مرة... وزارتـه ملدر�ـد أ�ـثـر مـن مرة. هنـاك زارە آل أثل��
� هذە الوحدة أنها أتاحت له فرصة القراءة؛

ء �� �
�ان أجمل ��

ا ما ا منذ جاءت ملدر�د ألنهـا كـانت دائم� ألنه لم �عد �قرأ ج�د�
، ح�� إنه � ك�� ا هنا أو هنـاك �حرمـه مـن ال�� ا سخ�ف� تذكر تعل�ق��

� عنقها.
ا �� �ان يتم�� لو سد فمها أو غرس مسمار�

عندما غادر المس�ش�� �دأ �حاول استعادة ح�اته من
جد�د..

ملدر�د �انت متضا�قة من أنه ال ي�دى أ�ة عاطفة نحوها،
وقد قالت ساخرة أ��� من مرة:

- ي�دو أن�� سامة..
ف�ان �قول لها:
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- ال دا�� للشجار �ا ملدر�د..

.. أل�س كذلك؟ �
- أنت تحتقر��

ة... - البتـة.. ل�ـن مـن األفضـل أن تظـل ح�اتنـا ع� هذە الوت��

�ان من الصعب أن تركز مع �المها.. �� نفسها لم تكن
� أن �مر �لب أمامها ح�� تخطر

� ف�ما تقول. �ك�� ك�� �ستطيع ال��
ب�الها ملحوظة ما تجعلها ت�� ما �انت تقول.. و�انت ذا�رتها
� وسط أ�ـة

ا ف�ما يتعلق �األسماء؛ لذا �انت تتوقف �� س�ئة جد�
� موض�ع آخر كـانت

قصة محاولة التذكر.. ثم عندما يندمجان ��
فجأة تصيح:

� سأتذكرە.. �. هذا هو االسم� كنت أعرف أن�� � - كولي��

و�ان هذا �غ�ظه ألنه �دل ع� أنها ال �ستمع لحـرف مـمـا
م الصمت.. � �قـول، و�رغم هذا �انت تلومه لو ال��

ا ما � دهشة غ�� مصدق. ك�ف هام �حبها يوم�
�ان يرمقها ��

وتم�� لو �دخل روحها ل�شاركها �ل خاطرة و�ل فكرة؟.. ال�ـوم
ا. إنها عاجزة

�
هو ال �شعر نحوها �أى حب.. ر�ما �كرهها أح�ان

ات الح�اة لم تزدها ح�مة ولم تضف لها أي عن التعلم، وخ��
ء.. �

��

� غ�ار
� قاعات الجراحة، وقد كرس جهدە ��

�ان يتدرب ��
ا �الجراحة و�فضل عليها الجروح وتضم�دها.. فهو لم �كن مهتم�
� استق�ال الطوارئ

� الوقت ��
األمراض ال�اطن�ة.. و�ان �م��

�خ�ط الجروح و�جرى غس�ل معدة للس�ارى من رجال و�ساء..
و�شخص حاالت التهاب الزائدة. والحاالت الصع�ة �ان �ستد�
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ل أر�عة � ا ألن الرجل �كرە أن ي�� من أجلها الطب�ب المق�م محاذر�
ء.. �

طوابق من أجل ال ��

�
ا �� ة لها أر�عون عام� �انت الممرضة ا� �ساعدە امرأة خب��

ا ُي�تقد أو �متدح.. الطوارئ، وقد كفت عن اعت�ار الح�اة ش�ئ�
إنها حق�قة تق�لها أو ترفضها �ما �شاء.. حكت له ال�ث�� عن
ا، إنمـا مـات �عد

�
� نهر الت�مز ولم �مت غرق

الرجل الذي سقط ��
�ه.. حكت له عن أ�ام �ح� الت�فود �سب تلوث الماء الذي ��

المنتح��ن:

- ال أحد ي�تحر من أجل الحب.. هـذا خ�ـال قص�.. مـن
ي�تحر ي�تحر �س�ب اإلفالس والفقر..

�ان �فهم هذا ألن المال �ان همه الوح�د.. المصار�ف
� مطعم ألن ملدر�د لم تكن تملك فض�لة

مرتفعة �أنه �أ�ل ��
االقتصاد.. مصار�ف الطفل �اهظة �اإلضافة لمصار�ف مهمة لها

مثـل حذاء �عنق ومظلة. الخ..
� ل�لة ال���سماس وهما أمام النار:

قال لملدر�د ��

� وهذا أثار - �انت المش�لة أنك عجزت عن أن تحبي��
سخ� عل�ك، برغم أن هذا سخف.. من الغ�اء أن ألومك علـى
.. حس�ت أن هذا بوس�.. ال أعرف الس�ب الذي � أنـك لـم تحبي��
ء، ومن دونه ال �مكن �

ا �حب اآلخر ل�نه أهم �� �جعل شخص�
أن نخلق الحب عن ط��ق ال�رم أو اللطف..

قالت له:
 أل�ق�ت ع� ح�ك..

ً
� فع� - لو كنت تحب��
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� س�دوم لأل�د.. حس�ت أن�� سأموت مـن - أنا حس�ت ح��
� وتتجعدي �ح�ث ال ينظر لـك أحـد،

دونك.. وتمن�ت أن �ش���
� �� وحدي.. وعندها تكون��

لم تعلق وأعلنت أنها ستدخل لتنام..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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20
.. � جاءت الذروة �عد أسبوع��

� حالـة مـن العص��ة والغ�ظ �س�ب سلوك
�انت ملدر�د ��

ف�ل�ب. �انت ت�تقل من مزاج آلخر �سهولة. �� لم تفهم ف�ل�ب
�ما أنها لم تمل له قط.. �انت منبهرة ألن أ�اە طب�ب وعمه
ا أمامها. ولم �شعر قس، ل�نها احتقرته ألنه أهان نفسه مرار�

براحـة فـي وجودە ع� اإلطالق..

�
ا، و�مكنها أن تظل �� ل�نها �انت ممتنة ألنها ال تدفع إ�جار�

� م�� أرادت �ع�دة عن خشونة الرجال وألفاظهم الفراش الدا��
ال�ذيئة..

ا م�� أرادت.. � �� ال تحمل همه ألنها تعرف أنه لن �قاوم كث��
ها كـم من مرة غضب عليها ثم خضع ع� الفور. �� تعرف تأث��
ال�اسح عل�ه. لقد رأته ي��� من أجلها.. يوشك ع� الزحـف ع�
األرض من أجلها.. سوف يتوسل لها ع� ركب��ه من أجـل حبها

فض.. ل�نها س��

� حب فتـاة أخـرى، ل�نها
الخطر الوح�د أن �كون قد وقع ��

�انت تعرف أن هذە الفكرة غ�� صح�حة.. ال�ساء �عرفن هذە
األمور �سهولة..

ا � ب�ته؟.. لم تكن تفهـم أمـور�
ل�ن لماذا طلب منها أن تق�م ��

مثل الشفقة والرحمة والفروس�ة و�ل هذە األش�اء.. لـم �كـن
عندها إال تفس�� واحد لموقفه معها هو أنه مخبول..
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هو ال �حبها.. هذا واضح.. ل�ن عل�ه أال يتوقع أنها تح�ه
ا. ل�نه يهينها �الفعل عندما

�
كذلك.. �� ال تح�ه �ل تكرهه أح�ان

ء من �
�� �

� الشارع وتمد �دها لتلمسه في�عد �دە ��
تم�� معه ��

تقزز..

ء الوح�د �
ال يهمه من أمرهـا سـوى الطفلة.. هذە �� ال��

الذي �جعله يب�سم.. وملدر�د تعرف ك�ف تث�� جنونه لو
صفعت الطفلة أو و�ختها.

أثارت جنونها حق�قة أنها ال تملك أ�ة س�طرة عل�ـه مـن أي
ا ن�ع وأنها تحت رحمته.. وأقسمت أنها ستجعله �دفع الثمن يوم�
ما.. ل�ن ال دا�� لتغي�� األوضاع ما دام هو �دفع اإل�جار عن
ا ع� الموت ور�ما ترك له

�
ا موش� ط�ب خاطر، وما دام عمه مسن�

ثروة..

� تلك الل�لة سألته عن الس�ب الذي �دله بهذا
هكذا ��

الش�ل، فقال:

ا.. هكذا نفـد هـذا الحـب ولـم أعـد أقـدر � أحب�تك جد� - ألن��
ع� أن أنظر لك من دون أن أرى إم�ل وج��فث..

لثمت �دە، وقالت:
ا.. � فع� أن أرحل ��ع� - ما دمت تكره��

- ال.. ل�س لد�ك مكـان سـوى هنا، ل�ن لنتفق ع� أننـا
.. صد�قان ال أ���

ا: وأ�عد �دە عنها هاتف�
ازی� � �ن اشم�� - أنت تث��
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ازك؟� � - أنا أث�� اشم��

ا ثم انفجرت �ـأع� واس�ندت إ� رف المدفأة وأخذت شه�ق�
صوتها فـي سـ�اب فـظ ش�يع.. ألفاظ لـم يتخ�ـل قـط أنهـا كـانت

تعرفها.. �ان اللعاب �س�ل من فمها:

- أنا لم أع�أ �ك قط.. ولطالما سخرت منك.. لـم أ�ن ألتر�ك
� حاجة للمال.. ل�م سخرت منك أنا تلمس�� لو لم تكن ��

وج��فث�

واتجهت ل�اب غرفتها، ثم قررت أن ترم�ه �اللفظة الوح�دة
� روحها

� قالتها ��ل السم �� � تعرف أنها تؤذ�ه.. اللفظة ال�� ال��
و�ل المقت:

- أع�ج�!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�
ا �� � المساء لم �جد لها وال الطفلة أثر�

عندما عاد من العمل ��
ا وعكفـت ت مطرقة ثق�لـة وسكين� الشقة. ل�نه وجد أنها أح��
� الشقة.. �انت هناك سجادة ثمينة

ع� تم��ق �ل سجادة ��
� عليها لوحة راق�ة جاء بها من �ار�س فمزقتها.. مزقـت الصـور ال��

رسمها عندمـا كـان فـي �ـار�س �لها.. �المطرقة هشـمت المرا�ا
. ثق�ت الوسائد وأخرجت ما فيها من ر�ش � ء زجا�� �

و�ل ��
� المطبخ دمرت حوض الغس�ل..

� �ل م�ان.. ��
ته �� ون��

وهشمت �ل األط�اق..

ا.. اع� � عتها ان�� � ح�� كت�ه المهمة مزقت صفحاتها وان��
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� الفراش
� ضخمة ثق�لة وجدها مغروسة �� �انت هناك سك��

� ح�� تحطم نصلها. ولم �صدق مدى القوة الش�طان�ة ال��
مكنتها من هذا العمل..

لم تكن حاج�اته ثمينة ل�نه ارت�ـط �ـهـا.. والمش�لة أن اب��اع
حاج�ات جد�دة سوف �دمر مدخراته..

� و�� تحدث
قال لنفسه وهو �حاول تخ�ل وجهها الش�طا��

كـل هذا التخ��ب:
ا.. - ر�اە�. أرجو أال أراها ثان�ة أ�د�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا�سفال � ال��
� مشا�ل جمة ��

ا تال�� � هذا الوقت �انت إنجل��
��

� حرب الب��ر.. و�الطبع ساد الغالء ب��طان�ا، ل�ن م�الس��
��

ا وقال لف�ل�ب إنه من خب�� األسهم دخل الحانة ذات ل�لة مبتهج�
� جنوب أف��ق�ا، فالناس

اء أسهم مناجم الذهب �� الذ�اء اآلن ��
� الحرب ب�نما لد�ه معلومات أ��دة أنها ستعود

تحسبها دمرت ��
لالنتاج..

ة ا كث�� �ت أسهم� ا �ل هو اس�ثمار.. أنا اش�� - هذا ل�س قمار�
ء كهذا لو لم أضمـن الن��جة.. لو �

�� �
ألخ�� وما كنت ألورطها ��

ا.. استطعت بيع �او��� البتعت �ه أسهم�

 و�التا�� هو
ً

� م�الس�� ألنه إسكتلندي أو�
�ان ف�ل�ب يثق ��

ى 300 ا.. لهذا اش�� � ح��ص، وألنه ج��ه من ق�ل ووجدە خب��
سهم. لم �كن عل�ه أن �دفع �ل �ان ثمن األسهم يؤخذ من
األر�اح.. ل�ن األمور �دأت �سوء و�دأ سعر األسهم ينخفض

للنصف..
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ا لو �اع اآلن وهو م�لغ � جنيه� ووجد ف�ل�ب أنه مدين �أر�ع��
مروع؛ لذا �ان الت�ف الوح�د أن يتماسك و�ظل �ما هو..

لم �عد �قدر ع� النوم.. �ما لم �عد �عرف ما �جب عمله.
كف عن تناول الطعام والذهاب للمقا�� ح�� ال يرى عناو�ن
ا وخ� � جنيه� الصحف.. لقد انخفضت مدخراته اآلن إ� ثمان��

ا عندما دخل لع�ة األسهم هذە..
�
نحـو 300 جن�ه.. �ان مجنون

�ــــح هناك �لما سمع عن خسائر ذهب إ� الحانة ألنه �س��
ا مثله، وقال له: اآلخ��ن المروعة، قا�ل م�الس�� فوجدە مذعور�

- ال�د من البيع اآلن�

ا... معناە أن الوضع لن يتحسن وأن عل�ـه �ان هذا مروع�
قبول الخسارة.. ل�نه تظاهر بهدوء الجنان، وقال:

- إذن فلتبع..

ا مهما حاولنا.. إن هذە �� - ال�الم سـهل.. لن نجـد مش��
ا ع� اإلطالق.. األسهم ال �ساوي ش�ئ�

هكذا عاد ف�ل�ب لدارە وأعاد حسـاب مـا معـه.. عندمـا �سـدد
دیونه لن ي��� معه سوى س�عة جنيهات�

ض من صديق له خمسة جنيهـات ل�ـن ا.. اق�� إنه مفلس تمام�
زم�له أوصاە أن يردها ق�ل انقضاء األسب�ع. هكذا ـ وقد عرف أنه
� كتب لعمه �طلب منـه � عاجز عن ردها ـ أعادها له �عد يوم��
ا ع� أن �قسطها �عد تخرجه، ل�ن العم �ان ا �ـ 150 جنيه� قرض�
�
ا ورد �أنه لن �فعل ذلك ألنه مسئول عن نفسه كذلك �� صارم�
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ا من الت�ذير وتوقع أن �حدث حالة المرض.. هو أنذر ف�ل�ب مرار�
هذا.. اآلن ل�س من العدل أن يتحمل غلطة طالما حذرە منها�

ا لهذا الحد. �ان �عرف � للمرة األو� �جد ف�ل�ب نفسه فق��
الفقر، ل�نه ح�ث �شأ لم �عتد الناس الفقر الذي ي�لغ �اإل�سان
ا �أ�له.. هكذا عرف الج�ع ووج�ة ال�سك��ت أال �جد ش�ئ�
الوح�دة ط�لة ال�ـوم. فقط �ان يتحمل ح�� يوم األحد ألن وج�ة
�
ساخنة دسمة ت�تظرە عند آل (أثن�) وهم ال �شكون لحظة ��

أنه جائع.

�ان �عتقد أن هذا �له �ابوس سوف �فيق منه.. ال �مكن أن
ا.. �كون هذا حق�ق��

� العثور
.. ل�نه فشل ��

ً
ا لو لم �جد عم� سوف �موت جوع�

� الصف الرابع، ومـع قدمـه
ا �� علـى عمـل وهـو مـا زال طال��

المشوهة ال �مكنه أن �لتحق �الج�ش..

عجز عن دفع اإل�جار عدة أسابيع، وهكذا جاء �ـوم وجـد أنـه
�
ل.. من ثم م�� �� � غ�� قادر ع� العودة ومواجهة صاح�ة ال��

الط��ق �ال هدى، ح�� وجد حدائق الق� فارت� ع� العشب
ونام �عض الوقت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما ذهب للعشاء عند (أثن�) يوم األحد، شعر بتأثر �الغ
ح�� �ادت عيناە تدمعان من حرارة استق�ال األطفال له. �ان قد
حت أن تح�� له فقد ال�ث�� من وزنه ح�� أن زوجة (أثن�) اق��

ب�ضة مخفوقة مع �عض السكر.
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عندما انت� العشاء طلب (أثن�) مـن زوجتـه واألطفـال أن
ا لن كوهما، ثم سأل ف�ل�ب عن أحواله.. وقـال لـه إن أحد� ي��

�سمعهما..

ارت�ك ف�ل�ب ألنه ال �عرف مـا ي��د الرجـل قولـه. قـال لـه
، فقصد دارە.. �

مض�فه إنه قلق ألنـه لـم �ـأت األسب�ع الما��
ل أنه لم �عد للب�ت منذ أ�ام واإل�جـار � هناك عرف من صاح�ة ال��

لم �دفع منذ أسابيع.. ذهب إ� المس�ش�� فعرف أنه متغ�ب..
� لهجة الئمة:

قال لف�ل�ب ��

ا
�
� واجهنا أوقات ؟.. أنا وزوج�� �

�� - لماذا لم تأت إّ� وتخ��
عص��ة أ��� من هذە مع فارق مهم هو أنه �ان لدينا أطفال..

شعر ف�ل�ب �أنه يوشك ع� ال��اء.. وتماسك ح�� ال �فقد
كرامته..

قال له الرجل:
ل اإل�جار ثم تأ�� � - انت� األمر.. سوف �سدد لصاح�ة ال��

ا.. � ش�ئ� لتق�م عندنا.. ال تقل إن طعامك س��لف��
ا زوجته: ته مناد�� ثم رفع عق��

).. إن مس�� (�اری) س�ع�ش معنا ل�ضعة أ�ام� � - (بي��
صاحت من الداخل �ط��قة تلقائ�ة و�أنه خ�� ال غرا�ة ف�ه:

- مر�.. سأعد له غرفة مناس�ة�

لم �عتد ف�ل�ب أن يتل�� معاملة حسنة، وقد شعر �أنه غ��
قادر ع� قول �لمة واحدة..
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�ان �عرف أنه عبء كب�� ع� هذە األ�ة متوسطة الحـال
 �أق� �عة.. وقـد

ً
ة العدد؛ لذا صمم ع� أن �جد عم� كث��

�
� �عمل فيهـا �� كة الملبوسات ال�� وعدە (أثن�) �أن ��لم مدير ��

أمرە..

ف ع� كة.. ��� � هذە ال��
هكذا وجد ف�ل�ب نفسه �عمل ��

� نوافذ العرض.. وهـو عمـل
األقمشة و��دل ث�اب المان��انات ��

ا ورات�ه �ان ض��ً�، ل�نه لم �ملك ا جد� لـم �ح�ه ووجدە مرهق�
� مسكن عام��

الخ�ار. و�عان ما وجد لنفسه إقامة دائمة ��
كة.. تلك ال��

كة ينظرن له �اعت�ارە غ��ب األطوار، � ال��
�انت العامالت ��

ة وحاولت واحدة أو اث�تان أن تجذ�اە ل�نه �ان قد ا�ت�� لف��
ط��لة من قصص الحب.. ثم ك�ف �ستطيع أن �حب وهو جائع

ع� الدوام؟

ا ل�جد أنه عاجز عـن قـراءة حـرف � المساء �ان �عود مرهق�
��

ا. وأدرك أنه لن يتمكن من � تمام� ك�� من كت�ه.. وأنه عاجز عن ال��
. هكذا تركز اهتمامـه

ً
ا ما لم �جد مـا� است�مال دراسة الطب أ�د�

� وهو مصاب �التهاب ع� موت عمه.. لقد تجاوز الس�ع��
ك له �ضع مئات من الجنيهات ال شع�� مزمن.. لو مات ل��
ا ل�نها �ساعدە ع� إتمام الدراسة.. المش�لة الحق�ق�ة تجعلـه ث���
ك ماله لل�ن�سة.. عندها �ان � عقا�ه ف��

أن �كون العـم تمادي ��
� �ل مرة ألن

ا ما س�حدث.. لقد تحمل �� ف�ل�ب �عرف ج�د�
� تلك اللحظة سوف ين�� ح�اته..

� األفق، ل�نه ��
�� 

ً
هناك أم�

ا.. وراح يرتب أمر العقـار الذي س�تعاطاە والذي لن �س�ب له ألم�
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� ساعات متأخرة ـ
ا �� دد ع� المس�ش�� �� برغم هذا �ان ي��

ە � تخ�� ق�ة ال�� �� ال �قا�له أحـد ـ �� يتفقـد خطـا�ـاته �انتظار ال��
.. أن عمه قد تو��

ا.. هكذا فتحـه ذات ل�لة وجد خطاً�ـا �ـخـط لـم �ـمـ�ـزە ج�د�
فـي توتر وقل�ه �خفق..
قرأ الع�ارات اآلت�ة:

ع��زي ف�ل..

ة. األمر ال يتعلق � مش�لة خط��
�� � أر�د أن أراك ألمر مهـم ألن��

�المال.

ملدر�د

�
� الشارع لي��ع�� ��

ة وألقاە �� مزق الخطاب إ� قطع صغ��
الظالم.. وشعر �غث�ان لفكرة أن يراها ثان�ة. لقد صار �كرهها

�شدة..

� الفراش ظل �فكر ف�ما حدث لها.. ما �انت لتكتـب
ل�نه ��

ا. لـه إال لو �لغ القنوط منها م�لغ�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هكذا وجد نفسه �أنما هـو مسحور �م�� إ� العنوان الذي
ا م��ب الش�ل ا عت�ق� قرأە ع� مغلف الخطاب.. وجدە ب�ت�

وفتحت له عجوز تفحصته �دقة فسألها عن ملدر�د..

ا قذرة ة جد� ق�ع �اب غرفتها ففتحت له. �انت غرفة صغ��
ء فيها يو�� �أنهـا �

غ�� مرت�ة ��ل م�ان عاشت ف�ه، و�ل ��
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� �ان ان�شلها منها. وقد قالت له: عادت للح�اة ال��
- اجلس.. أراهن ع� أنك لم تتصور أن أتصل �ك..

ا.. - إن صوتك م�ح�ح تمام�

و�حث �عي��ه عن الطفلة، ل�ن لم تكن هناك عالمة تو�
 وص�غت شعرها

ً
�ـأن طفً� �ان هنا. أما ملدر�د فازدادت نحو�

ا.. �لـون ال يناسبها ف�دت سوق�ة جد�
قالت له:

. فلعلك �س�ت مهنـة - عرفت أنك ال تذهـب للمس�ش��
ة)؟ (الدك��

ا.. - ل�س تمام�

ا - هذا هو الس�ب الذي طلبتك من أجله.. إن لدى طفح�
.. ا ال �ش�� جلد��

أصا�ه الهلع.. وشعر �العرق �ح�شد ع� جبهتـه. طلـب أن
�فحص حلقها.. والتقت عيناە �عي�يها فرأى فيهمـا كـل الرعب

و�ل الهلع.. لم تكن ت��د أن تعرف الحق�قة..
� رعب:

قال لها ��
ا.. - أنت م��ضة.. م��ضة جد�

وقـال لـهـا اسـم مرضها1.. �لمها عن الخطر الذي �� ف�ـه وما
�س��ه من خطر لآلخ��ن.. وكتب لها �عض العالج وأوصاها أن

ت�تاعه ��عة و�ستعمله �دقة..

� ��اء حار عميق..
هنا جلست وانفجرت ��



7757

�
هم �االن�اف فارتمت عند قدم�ه وتمسكت ب��ا�ه وراحت

ت�خ:

�. أنا مذعورة ومـا مـن أحـد ألجأ له فأنت � ك�� - ف�ل�ب.. ال ت��
� الوح�د�

صد���

� عينها وتذكر ما أصابته �ه من ألم.. برغم هذا
نظر للذعر ��

هو غ�� قادر ع� تركها وشأنها. وقال لنفسه: لـن أنت� عليها
ا منها ال �طيق أن تلمسه.. ل�نـه �� ا� والغ��ب أنه �ان مشم�� أ�د�
� ح�اته من جد�د �عد مـا تخلـص منها..

�شعر �أنها تزحف ��
سألها:

؟ � - ماذا ت��دين م��
- أن نخ�ج ألي م�ان ون�ناول عشاء.. سوف أدفع أنا..

ا فارتدت حذاءها وق�عتها ثم خرجت معه.. هز رأسه موافق�
ا ألن ا فاتجهـا لـه ولـم تطلب أي طعام تق���� ا رخ�ص� وجدا مطعم�

� صمت..
حلقها �منعها من االبتالع. هكذا جلسا �أ�الن ��

وفجأة قالت له:
� �

- الطفلة ماتت الص�ف الما��
قال:

- أوە�
- �مكنك أن ت�دى األسف..

- �العكس.. أنا م�ور لذلك..
نظرت له ثم فهمت ما ي��د قوله ولزمت الصمت..
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� الثامنة مساء، وهو �قـول
أوصلها لغرفتها وغادر الم�ان ��

لنفسه:
ء آخر لها.. �

- هذە �� النها�ة.. ل�س بوس� عمل ��
ولم يرها قط �عد هذا..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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21
اە.. جاءته أن�اء أن عمه ل�س ع� ما يرام فسارع �السفر ل��

ة. منذ اللحظة األو� أدرك أن الرجل �لفظ أنفاسه األخ��
ا مـن وهـو لـم �فـارق الفراش منذ أشهر.. ل�ن الرجـل كـان مذعور�

الموت.. �ان يؤمن �الخلود والنع�م األ�دى ل�نه �ما ي�دو �خ��
� الموضع الذي ألفـه. لهـذا كـان ال

الرحلـة و�فضل أن يوجد ��
�كف عن القول إنه �خ�� و�ن شهيته طي�ة.. �ان يرفض فكرة
الموت �شدة؛ لذا راح ف�ل�ب �سأل نفسـه عمـا أضافه اإل�مـان

للرجل إذا �ان �خ�� الموت بهذە الشدة.

وراح �سأل (ف�ل�ـب) عـن ط��ـقـة للحصـول علـى الـدواء
ا... ب�نما راح ف�ل�ب ينظر إ� قطع األثاث و�سأل نفسه

�
مجان

� مرآة رأى وجهه فشعر
عما �مكنه الحصول عل�ه لو �اعها.. ��

أنه وجه حيوان مسعور.

� مدى سهولة إنهاء تلك الح�اة عد�مـة النفـع. إن
�ان �فكر ��

� العجوز �حتفظ ق�ل النوم �كوب ف�ه جرعة من المورف��
ا. ي�ناولها لو اشتد �ه األلم ل�ً�.. حوا�� الثالثـة أو الرا�عة ص�اح�

ا.. ل�س أسهل من مضاعفة الجرعة من ثم ينام فال �فيق أ�د�

المال�. �م هو محتاج للمال� سوف �خت� من ح�اة الرجل
ء، ل�نها تع�� ال�ث�� لف�ل�ب. ل�نـه �

�� �
�ضعة أشهر لن تف�دە ��

، لم �ج� ع� ذلك.. �ان �عرف أنه لن يتحمـل تـأن�ب الضم��
فال مع�� المتالك المال دون راحة �ال.. ما أ�شعها فكرة� ك�ف
خطرت له؟ هـذە ج��مة قتل.. فهل هو شاذ معقد أم أن الناس

ا مثله؟ جم�ع�
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ا أنه س�ع�ش مرت األ�ام و�دا أن الرجل يتحسن.. �ان مؤمن�
� آخ��ن، ل�ن ف�ل�ب صحا ذات يوم ع� صوت يناد�ـه. عام��
ه�ع لغرفة النوم فوجد عمه شاحب الوجه والعرق �غمر جب�نـه

وقال له:

- اطلب القس الجد�د.. أر�د طقوس التنـاول... أنـا أمـوت
اآلن..

�ان صوته يرتجف من الرعب وسالت دمعتان من عي��ه. مد
ة ط��لة ال �دە �عت� �د ف�ل�ب.. و�رغم أن ف�ل�ب ظل ف��
يتم�� سوى موته فإنه اآلن شعر بره�ة إشفاق شـد�د عل�ـه.. إذن
� عن ا بهذا؟.. �ا له مـن ثمـن ندفعه �� نتم�� سوف نمر جم�ع�

� ال تعرف أنها تموت�. الحيوانات ال��

جاء القس وهو �حمل حقي�ته ومنضدة التناول، فخ�ج
� �غمرها الندى. � الحد�قة ال��

�� �
ف�ل�ب من الغرفة �م��

� ل�طلـب منـه امـرأة
طل�ت منه الخادمة أن �ذهب إ� الحانو��

� لغز
.. هكذا غادر الب�ت وم�� وهو �فكر �� تعد جثة المحت��

الموت..
جة.. عندمـا عـاد وجد أن عمـه �لفظ آخـر أنفاسـه.. ح��

ا.. جة.. ثم توقفت اآللة نهائ�� ح��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
اث، وعاد إ� المس�ش�� �عد أ�ام أن� ف�ل�ب إجراءات الم��

ا ل�سأله الجميع أين كـان؟.. ل�ن تج��تـه علمته أن �كـون �ـارد�
وأن يرد بتحفظ عليهم �أنه �ان مشغوً�..
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� قسم التول�د، وقد أ�س�ته أ�ام الفقر
هكذا عاد للعمل ��

ا �الفقراء.. �ان يت�لم �لغتهم و�فهمهم، �مـا أنـه حنكة ورفق�
ء �قدم له.. �

ا��سب شه�ة هائلة فصار �أ�ل أي ��

هناك تعلم ال�ث�� عن الفقر، وك�ـف أن األم تلد طفلهـا
فتدعو هللا أن �أخذە ألنها ال تعرف ك�ف تطعمه.. وهكذا �ان
� �ل مرة من أن �قع (حادث) لطفلها �أن تنام عل�ـه

�حذر األم ��
ومـا إلـى ذلك..

ة كطب�ب تول�د، وقـد دخـل فراشـه جاءت ن��تجيته األخ��
فـي تلك الل�لة �عد ما أن� عمله. فقط ل�سمع صوت العامل

� غضب:
� الب�ت. قال له ��

وقد جاء ليوقظه لحالة والدة ��
ء تمن�ته هذە الل�لة.. �

- أنت آخر ��

� شوارع
وارتدى ث�ا�ه وخ�ج ل�قا�له الزوج الذي م�� �ه ��

ا لم يرها ف�ل�ب من ق�ل.. قال � منطقة قذرة جد�
مظلمة ض�قة ��

ا: له محذر�
.. - هـذە ال�قعـة سـيئـة �ـا سـ�دي فدعنـى أسـ�قك فـي الم��

ل�ن ف�ل�ب �ان قد جرب أح�اء قذرة من ق�ل، و�ان �عرف
أن حقي�ـة الطب�ب السوداء تعط�ـه األمـان فـي أ�ـ�� �قـاع المدينـة
طة نفسه ع� أن �مشـى فيها.. ا.. �قاع ال �ج� رجل ال�� توحش�
� حدة ثم

و�الفعل �ان �ل�� مجموعات من الرعاع ينظرون له ��
..، وكـم من واحد �قول أحدهم لآلخر: هذا طب�ب المس�ش��

قال له �لهجته الفظة: مساء الخ�� �ا س�دی..

عندما وصل إ� العنوان استطاع أن يتفحص الزوج ألول مـرة
ا. الزوجة فأدرك أنه ف�� صغ�� السن أمرد الوجه مذعور تمام�
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ة أو أقل ومن � الخامسة ع��
� حالة س�ئة و�انت طفلة ��

�انت ��
� م��فة. ظل �عمـل الواضح أنهم استخرجوا لهـا شـهادة �سن��

ا.. ا سل�م� � النها�ة خ�ج الطفل ح��
� و�� ساعت��

� ذعر وقد
أطلق ص�حة ارت�اح.. ونظر إ� األم.. هنـا شـهق ��

� استدعاء طب�ـب التول�د
ا. أرسل �� أدرك أن ن�ضها ضع�ف جد�

ا.. � ��ع�
� المس�ش�� وراح �دعو هللا أن �أ��

المق�م ��
ا وفحص المرأة.. ثم قال للف�� المذعور: � وصل الطب�ب أخ��

.. � نزف داخ��
� حالة ميئوس منها.. إنها ��

- إنها ��

وراح �حاول أن �ع�د لها الح�اة �ال جدوى.. �عان ما
ة.. لفظت أنفاسها األخ��

� الزوج الشـاب ال �عـرف ما هكذا غادر الرجالن الب�ـت تـارك��
�فعل.. وقال الطب�ب المق�م لف�ل�ب المذهول:

�
ا.. �جب أن تعتادە.. �م حالة ولدتها �� � - هذا �حدث كث��

قسم التول�د؟
- خمسة وستون..

- هذا عدد �اف.. سوف تنال الشهادة.. سالم..

وترك ف�ل�ب.. هكذا م�� ف�ل�ب وقد �دأ الفجر �غمر
�
المدينة �ضوئه الشـاحب النـدى. لقد انتهت آخر ن��تج�ة له ��

قسم التول�د و�انت نها�ة دام�ة. م�� إ� الج� ووقف يرمق
م�اە نهر الت�مز سائال نفسه عن الهدف من هذا �له..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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) الذين �هم أن أحواله دد كعادته ع� آل (أثن�� �ان ي��
�دأت تتحسن..

� وع� س��ل رد الجم�ل جلـب لـهـم عـدة أش�اء من تلك ال��
ة خاصة بزوجـة عمـه ورثها عن عمه.. ومن ب�نها قالدة صغ��

..( أهداها لـ (سا��

ت وصارت فتاة ناضجة مليئة �الصحة �انت (سا�) قد ك��
متوردة. �انت مكتملة الجسد ولطالما أعجب هو �الل�اقة
الجسد�ة ألنه حرم منها، و�ان هذا �شعرە �التضاؤل. ل�نهـا
كـانت قل�لـة ال�الم وقد �ان الش�اب �عجبون بها �شدة ل�ن ساد

ود وشح العواطف.. لديهـم انط�ـاع أنها أقرب إ� ال��

وقد سألها ف�ل�ب أ��� من مرة عن س�ب قلة �المها، ف�انت
تقول:

� هذا الب�ت..
� ال�الم ��

- ال ينقصنا من �فرط ��

ا.. لقـد و�� ع�ارة �ش�� إ� أبيها الذي ال �كف عن ال�الم أ�د�
� فصارت تـرى

� الما��
� �انت تقدس أ�اها �� ت الفتاة ال�� ك��

عي��ه..

� ذات مرة رآها شاب
�انت تزور صد�قاتها �استمرار و��

ا وأعجب بها وأعلن أنه س�تقدم لها. هكذا ساد جو �عمل كه��ائ��
�
ء �� �

قب ب�ت (أثن�) وراحت األم تنظف وترتب �ل �� من ال��
حماس، ب�نما ارتدى األب أفضل ث�ا�ه و�ن أ� ع� أن �ستق�ل
ا ع� رأسه.. و�رغم محاوالت األم ا م��� ا ط��وش� الع��س واضع�
ا ع� أن لجعله �عدل عن هذا المظهر الغ��ب، ل�نه كـان م��

يرى الع��س طب�عة هذا الب�ت..
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� تلـك
ا أقرب للخجل.. و�� ا وس�م� جاء الع��س وكـان شـا��

� � جم�ل�� .. �ائن�� � ها ف�ل�ب راح يراقب االثن�� � ح�� الجلسة ال��
� � ل�عضهما فعً�، وشـعر بن�ع من الحسد للسعادة ال�� مناسب��

هللا ت�تظرهما..

ل�ن �عد ان�اف الع��س أعلنت سا�� أنها غ�� موافقـة
ا.. عل�ه.. إنها تراە سخ�ف�

� غ�ظ:
صاحت األم ��

ا - أنت مجنونة..�.. هذا ع��س مناسب وسوف �قدم لك ب�ت�
ا وتمثلـون حمـً� علينـا.. جم�ً�... ال ت�� أن عدد�م كب�� جد�

ال�د من أن نتخلص من �عضه..
�انت هذە أول مرة �سمعها فيها ف�ل�ب �شكو..

) أ�ت ع� رفض الع��س وار�سمت اب�سامة ل�ن (سا��
غامضة ع� شفتيها لم �فهمها ف�ل�ب..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� امتحان الجراحة تخ�ج ف�ل�ب..

�عد نجاحه ��

س�عة أعوام مضت عل�ه منذ دخل مس�ش�� (سانت لوك)
ا عن أترا�ه الذين ا جد� � ا كث�� ألول مرة، وهو اآلن يتخ�ج متأخر�

�عمل معظمهم اآلن..

قا�ل السكرت�� الذي لد�ه قائمـة �عـروض العمـل المتاحـة،
 لمدة ثالثة أشهر مـع طب�ب �د�

ً
فعرض عل�ه هذا األخ�� عم�

� ق��ة ساحل�ة. لقـد مـرض مساعدە �ـداء (أ�ـو كعب)،
(ساوث) ��

ا �أسـ�ع مـا �مكـن.. لـو وافـق ف�ل�ب فعل�ه أن وهو ي��د مساعد�
يتأهب للسفر ظهر غد..

ا � األسب�ع و�منح مسكن�
قال له إنه س�تقا�� ثالثة جنيهات ��

مع الوج�ات..

- ل��� حد�ث التخ�ج.. هل هذا يناس�ه؟

- ثق أنه س�ناس�ه فال أحد ي��د أن �عمل معه..�.. �قولون
إنه غ��ب األطوار�

هكذا وجد ف�ل�ب نفسه �سافر إ� ح�ـث المستوصف الذي
ا �مارس الطب �الط��قة  مسن�

ً
�مل�ه ذلك الطب�ب، و�ان رج�

ە ف�ل�ب إنه حد�ث التخ�ج فسأله عن عمرە: القد�مة. أخ��
� �ا س�دی.. � الثالث��

- أنا ��
ا �ال�س�ة لحد�ث التخ�ج.. ة جد� - سن كب��
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�ن ثم تركت الدراسة � الرا�عة والع��
- دخلت المدرسة ��

.. � لمدة عام��

- والس�ب؟
- الفقر..

وعرف ف�ل�ب أن الرجل �مارس الطب �ط��قة قد�مة و��
�
اته بنفسه، وال يثق �� أن ع� الطب�ب أن �ح�� مستح��

� تمأل السوق. لهذا الس�ب �ان األط�اء الش�ان األدو�ة ال��
�صطدمون �ه ثم �فرون منه، وقد راح ف�ل�ب �عالج المر��

وكون عالقات ال �أس بها، و�دا أن الرجل يثق ف�ه. ح�� جاءت
ة ذات يوم تقول لف�ل�ب: طفلة صغ��

� (أ���
�� ( � لتفحص م�� (فل���

- هل لـك �ـاسـ�ـدى أن تأ��
)؟ � ل��

سألها د. (ساوث):

- مم �شكو؟

ل�ن الطفلة لم توجه له ال�الم، �ل عاودت الطلب من
� النها�ة قالت:

ف�ل�ب.. و��
) ت��د أن �فحصها الطب�ب الجد�د� - م�� (فل���

ء الوح�د �
ا هنا فعلت الفتاة ال�� اس�شاط د. (ساوث) غض��

ا ق�ـل أن �ق�ـض الممكـن.. أخرجـت لسـانـهـا لـه ثـم فـرت ��ع�
� غ�ظ:

عليها. قال د. (ساوث) ��
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اها.. هذا مشوار شـاق - ع� �ل حال �مكنك أن تذهب ل��
� مثلـي فمـا �ـالك �مـن ال �ملك إال قدًمـا علـى مـن كـان ذا قدم��

ونصف�!

ء �لمـا �
ا �حدث ذات ال�� � حدة.. دائم�

نظر له ف�ل�ب ��
اغتاظ منه أحدهم.. ال�د من أن �عايرە �عاهته..
لم يرد و�عان ما انطلق ل�فحص الم��ضة..

لما عاد قال له د. ساوث:
� قلتها.. - أنا آسف للملحوظة الفظة ال��

- لقد اعتدت هذا..
� رفق:

ثم قال ساوث ��

ا... القرو�ـون � أن أ�ق�ك هنا م� مساعد�
ا �� - أنا أفكر جد��

� السنة.. �مكن
�دءوا �حبونك وهذە الع�ادة تحقق 700 جن�ه ��

� المصـاب �ـداء أن نتقاسم الم�لغ وسوف أتخلص من هذا الغ��
(أبو كعب)..

دهش (ف�ل�ب) لهذا، وقد أدرك أن العجـوز �ـدأ �ح�ـه. كـان
ا ب�نمـا لـه ابنـة ا تماًمـا وقـد توف�ت زوجتـه منـذ 30 عام� وح�د�

� رود�س�ا ولم يرها منذ أعوام..
وجة تع�ش �� � م��

ا.. لو سمع سكرت�� المس�ش�� هذا الندهش جد�

ون، ل�نـه كـان ا �التأ��د �حلم �ه أط�اء كث�� ا مغ��� �ان عرض�
� تهذ�ب قائً�:

�ال مع�� �ال�س�ة لف�ل�ب.. وقد رفضه ��
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� أحلم �السفر ورؤ�ة العالم.. أحلم ا �ا س�دي.. ل�ن�� - شكر�
ا ق األق� ح�ث أرى أناس� برؤ�ة أس�ان�ا و�عدها ز�ارة ال��
يت�لمون لغات غ���ة و�فكرون �ط��قة مختلفة.. أر�د أن أرى
ق�ة.. هذا العرض معناە أن � أسواق ��

�� �
معا�د ومساجد وأم��

� عند هذا الحد..
ت�ت�� ح�ا��

وعندمـا ودعـه د. (سـاوث) ع� المحطـة �عـد انتهـاء الثالثـة
� أي وقت ي��د

ا �� األشهر، أ�د له أن العرض مـا زال مفتوح�
العودة ف�ه..

وابتعد القطـار ب�نمـا عـاد الرجـل إلـى عـالم الوحدة والوحشة
الذي جاء منه..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما عاد إ� آل (أثن�) �عد هذە الرحلة، ازداد تقار�ه مـع
ا.. فت له أنها �انت تم�ل له دوم� .. واع�� سا��

- لم ألحظ هذا من ق�ل..
� وسخ�ف� - ألنك غ��

ات.. هو لم �حبها � ال�ث�� من التغي�� �ان هذا الحب �ع��
ا �صحتها ونضارتهـا. ل�نـه �شعر �أنه ال قط، ل�نه �ان معج��
�قـدر ع� تركها محطمة القلب فهو ل�س (ج��فث) الذي �ان
� أن عل�ه أن ي�دل خططـه مـن � �ساطة. هذا �ع��

حل �� س��
ق ا أس�ان�ا وال�� وج و�ستقر ح�ث هو و��� تمام� � جد�د.. أن ي��
ە أنه ق�ل عرضه.. األق�.. معناە أن �كتب لدكتور ساوث �خ��
� ق��ة الص�ادين تلك.

مع�� هذا أنه س�ع�ش لأل�ـد مـع زوجته ��
ا. يرقب السفن المسافرة إ� �الد لن يراها أ�د�
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الل�ا�� الهادئة معهـا جـوار النـار، ب�نما الص�ادون الفقـراء
� الجد�دين.. الطفـل الـذي �مرون علـى الـدار ليهنئوا الع��س��
� شد�د، خاصة وهو يتخ�ـل ًس�كون له.. هذا الجزء �شعرە �حن��
ة الهشة.. سـوف �كـون جم�ـ� نفسه �داعب أطرافه الصغ��

�التأ��د..

� عذبته ط�لة ح�اتـه، وخطـر لـه أنها أفادتـه تذكر عاهته ال��
ء ألنهـا علمـتـه كـ�ـف يتذوق الجمـال.. علمته أن �

برغم �ل ��
�كون له عالم داخ� ثرى..

� هذا العالم؟.. �ل إ�سان عندە ع�ـب ما
ثم من هو الطب��� ��

�خف�ه عن الناس. ما أ��� الغ��ب وما أندر العادي�.

ء.. لقـد كـان �ص�ـو �
� ال�ث�� برغم �ل �� لقد �ان هذا �ع��

� دغل
� المح�ط الواسع فا��شف أنه مضطر للح�اة ��

لإل�حار ��
� ال�دا�ـة شـعر �ـأن هذا سجن، ثم أدرك أنـه

رحب هـادئ.. ��
�الفعل ال ي��د سوى تلك الح�اة الهادئة. هو ال ي��د من الح�اة
ل سع�د.. ما عاش �طاردە لم �كن سوى أحالم � سوى زوجة وم��

� أعماقه عن حلمه الخاص..
أناس آخ��ن ب�نما لم �ف�ش قط ��

لقد عاش ط�لة ح�اته �طارد الغد ب�نما الحا�� �فلت من
�د�ه �ال توقف.. ولم �فطن إ� أن أفضل األش�اء قد تكون

أ�سطها..
نظر لها، وقال:

.. � � زوج��
- أتم�� أن تكو��

قالت �ط��قتها المعتادة:
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- وماذا عن أسفارك؟.. أس�ان�ا و�ل هذا؟.. لقد سمعتك
.. � تت�لم �حماس عن هذا مع أ��

قال �صوت م�ح�ح:
� �ا سا�.. - ال أط�ـق أن أتـركـك. ال أر�د أن أتـركـك.. تزوجي��

لم يتغ�� تعب�� وجهها، و�� تطرق وتقول:
- لو أردت أنت ذلك..

- إذن أنت ال ت��دين الزواج م�� �الذات؟
- ما من واحد آخر أرغب الزواج منه..

- هذا �حسم األمور..
هما.. � وأ�� عندما نخ�� - سوف يندهش أ��

تناول �دها وضغط عليها. وخرجا لينظرا إ� م�دان ترافلجـار
� �ل صوب،

الممتد أمامها.. س�ارات األجرة والحافالت ��ع ��
� �ل م�ان، ب�نما الشمس �سطع.

والزحام ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

سومرست موم 1915

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام إ� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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Notes

[←1]
� الشه�� ال �ذكر (موم) أنها م��ضة �الزهرى، وهـو مـرض ناجم عن االنحراف

�طا�� �التحفظ ال��
ا ب�عدام الم��ض ال اس�ئناف ف�ه. � �ان هذا المرض ح�م� � ع� ما ق�ل الب�سلل��

، و�� �
األخال��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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�لمه مهمة:
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

          العدد رقم (68)
 

 

 

 

 

نداء كتولو
 

تأل�ف: ه. ب. الفكرافت
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه
� مختلف صنوفه..

�� ، األدب العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�

 

المؤلف
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� - ر�ما الثـالـث ـ مـع هـوارد ف�ل�ـب
هذا هو لقاؤنا الثا��

الفكرافت �Lovecra، الـذي �نـا نـعرفـه ج�ـدا.. هنـاك
� ال�ت�ب�ـن 36 و37 مـن هـذە

معلومات ال �أس بها عنه ��
السلسلة، ل�ننـا نع�دهـا هنـا للتذكرة.

� (بروف�د�س) �ـ
� 10 أغسطس عام 1890، ��

ولد الرجل ��
� هذا المكـان تـدور أحداث معظم روا�اته

(رود أ�الند).. ��
المخ�فة. عاش تج��ة قاس�ة مع مرض غامض أصـاب أ�ـاە جعله
ة ط��لة جدا.. ع� األرجـح كـان المـرض هو زهرى � غيب��ة لف��

��
. � الجهاز العص��

�
� الذي تعلم القراءة �� �دا ن�ـ�غ لغـوي م�كر جدا ع� الص��

� سن الخامسة. �الطبع تركت قصص ألـف
سن الثالثة وكتب ��

�
� الواقع. ��

� آخر �� ل�لة ول�لة أثرا ال �م� لد�ه ��ل �اتب غر��
ة أطلق ع� نفسه (ع�د هللا الحظرد) وهو االسم الذي هذە الف��
استعمله ف�ما �عد ل�كون صاحب كتاب (الع��ف) المخ�ف
فائق الشهرة. �عد هذا ا��شف األساط�� اإلغ��ق�ـة و�صفـة
خاصة اإلل�اذة واألود�سة. �ان م�اال للوحدة واالنطواء، وعـا��

ة.. أمراضا نفس�ة كث��

عام 1914 صار رئ�س را�طة األد�اء الش�ان وكتب أو�
� ال�هف). �ان أصدقاؤە �حبونه و�قولون إنـه

قصصـه (الوحش ��
� تالحقه عن كونه �مقت كـان رق�قا لط�فا برغم السمعة ال��

� قصة (كتولو) �صفه الفكرافت قائال:
. هناك شاب �� ال���

«شاب أسمر نح�ـل �ـادي العص��ة والقلق... �ان الف��
شد�د الذ�اء ل�نه غ��ب األطوار �س�ب اهتمامه �دراسة
الظواهر الغ���ة و�ان �عت�� نفسه (شد�د الحساس�ة نحو
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الخوارق). ولما �ان منط��ا صار خف�ـا �ال�س�ة لمجتمعنا، فلم
�عد �عرفـه سوى عدد قل�ل من الناس».

ون هذا الف�� الفكرافت �ما الحق�قة أن �عض النقاد �عت��
�ـرى نفسه.

كتب ال�ث�� جدا من القصص وال�ث�� من الشعر، �ما أنه
ا عام � الرجل فق��

تـرك تراثا هائً� من الخطا�ات والمقاالت. تو��
1937 شاعرا �أن ح�اته �انت فاشلة، غ�� عالم أنه س�ص��
� الشهرة لمواطنه العظ�م (إدجار آالن بو)، وهو ما يث��

توءما ��
� ح�اتهم، ثم

أسئلة عد�دة عن تركنا لهؤالء الع�اقرة يتعذبون ��
تخل�دهـم وكتا�ة المجلدات عنهم �عد موتهم.

ترك الفكرافت تراثا خ�ال�ا هائً� �ضـم أسماء مثل (الع��ف)
و (ن�كرونوم�كون) و (كتولو) و (آرخام).. و�� أسماء صارت
ة جدا لدرجـة أنـه كـان �ستعملها ب�ـن قـصـة وأخـرى، شه��
� قصصهم. وهناك كتاب مثل (برا�ان

واستعملها كتاب آخرون ��
) تأثروا جدا بهذە العوالم وكتبوا مثلهـا �ـالض�ط.. عامـة هـو لوم��
� �انت تحكـم مـتـأثر �فكرة ال��انات القد�مة Old Ones ال��
� كتا�ات

ا �� � نقا�لهـا كث�� س�ت، وال��
ُ
ال�ون قد�ما ثم نامت أو �

�
�ن. هناك ت�مات ملحة �� ) الساح��ن الشه�� (دي) و (كراو��

� تع�ـش كتا�اته مثل الشخص�ات الحساسة غ���ة األطوار ال��
منفردة وتتصل �� مخ�ف غامض، ينكشف لراوى القصة
� تحمل � ح�اته مذعورا. هناك األسماء ال��

ف�جن أو يهرب و�ق��
�
� �حب أن �ستخدمها �� طابع (نيو إنجلنـد) ـ مسقط رأسـه ـ وال��

عناو�ن القصص مثل (وص�ة راندولف �ارتر) و (حالة �شارلز
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مـاوث) و (ر��شارد ب��مـان) و (آرثر � دكس�� وارد) و (ظـل فـوق إي��
) ... إلخ � م�� ج��

� ة ال�� � مع مجموعة من قصص الفكرافت القص��
اليوم نلت��

ة جدا تحمل إحداهـا عنـوان (نـداء كتولو).. هذە قصة شه��
� مجلة (ح�ا�ات غ���ة) عام 1928.

ت �� كتبها عام 1926 و���

�
�عرف عشـاق الفكرافت أن كتولـو كـائن يتكرر ب�لحاح ��

� أن ال�ائن مستو� مـن أدب الرجل. و�رى �عض النقاد الغ��ي��
�
� أعماق المح�ط ��

� حفرة ��
) الوحش النائم �� � شخص�ة (ال�را���

قص�دة لـ (تن�سون Tennyson). إنه الوحش األخطبو��
�
� س�نقذها (برسيوس) �� الم�لف �التهام الحسناء أندروم�دا وال��

آخر لحظة �االستعانة برأس م�دوسا. لو أفـاق كتولـو فـلـن �عود
هناك عالم نع�ش ف�ه. اعتقادي الشخ�� هو أن الفكرافت كـان
يؤمن بوجـود كتولو وال��انات القد�مـة فعـال.. اهتمامـه يتجاوز

� �الفكرة. � إ� ما �ش�ه االفتتان الدي�� الولع األد��

�
� �ل م�ان: مثال نجد ��

ك الفكرافت �صماته �� من جد�د ي��
طة اسمه (ل�جراس).. �ستع�� كـاتب قصة (كتولو) مف�ش ��
� مجموعة قصص خاصة �ه

الرعب (هندرسون) هذا المف�ش ��
ە (مـارك تحمل عنوان (ح�ا�ات المف�ش ل�جراس)، �ما �ستع��

� الظالم).
� قصته المصورة (الهامس ��

إل�س) ��

لم تِضْع تركة الفكرافت ألن تالم�ذە وع� رأسهم (أوجست
ديرل�ث) قاموا �افتتاح دار ��� اسمها (آرخام Arkham) وقد
ات المجالت، فالرجل لـم � ع��

تولت ��� أعماله المتناثرة ��
ماوث). كـان � � ح�اته سوى (ظـل فـوق إي��

�صدر أي كتاب ��
ء؛ ألنـه أصـدر �

(ديرل�ث) تلم�ذا مخلصا ل�نه �الغ �عض ال��
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كتا�ا �امً� �دور حول محاوراتـه مـع (الفكرافت)، وف�ما �عد
اتضح أنها محاورات لم تحدث قط �ل �� ول�دة خ�اله�

� � األدب الغر��
اليوم �مثل (الفكرافت) تراثا شد�د األهم�ة ��

واألم���� �الذات ال �قل عما تركه الشاعر العظ�م إدجار آالن
بو.

د. أحمد خالد توفيق

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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1 ـ رعب ع� الصلصال.
ي عن أعتقد أن أ��� األش�اء رحمـة هـي عجز العقل ال���
� ج��رة هادئة من الجهـل

اإللمام �مكونات ال�ون. نحن نع�ش ��
تب علينا أال ن�حر �ع�دا.

�
وسط �حار سود من الالنهائ�ة، وقد ك

ا، ل�ن يوما ما � اتجاە لم تؤذنا كث��
� ي�حر �ل منها �� والعلوم ال��

� جـدار
� فتح ثغرات ��

سوف تنجح تلك المعارف المتناثرة ��
الحق�قة، ونفهم وضعنا المخ�ف. عندها إما أن نجن أو نفر من

الضوء إ� الظالم واألمان ح�ث العصور المظلمة الجد�دة.

لقد فهم علماء الدين والفالسفة حجم ال�ـون المـروع الذي
ى مجرد حـوادث عارضة. لقد لّمحـوا، ي�دو ف�ه وجودنا ال���
ل�ن ل�س �المهم هو مصدر ما أراە من تلك الحقب المظلمة
� عندمـا أحلـم بهـا. هذە

� عندما أفكر فيها، وتث�� جنو�� � تفزع�� ال��
� هذە الحالـة

اللمحة جاءت من اح�شاد أش�اء متناثرة.. مثً� ��
جـاءت من جرائد قد�مة ومذكرات أستاذ جام�� م�ت. وأتم�� أال
� جمع هذە الصورة ثان�ة، ألن�� ما دمت

ينجـح شخص آخر ��
� تلك السلسلة المخ�فة.

ح�ـا لـن أضع حلقة أخرى ��

وفسور أراد أن �خفـي مـا �علمـه، و�ان ل�دمر أحسب أن ال��
المذكرات لوال أن الموت اختطفه.

ء عام 1926-1927 مع وفاة ع�� (جورج جامل �
�دأ �ل ��

� جامعة براون
أنج�ل) األستاذ الفخري للغات السام�ة ��

� النصوص القد�مـة وكـانت
بروف�د�س كـان عمـي حجـة ��

� سن
ون وفاته �� ە لذا سوف يتذكر كث�� ة �س�ش�� متـاحف كث��

. وفاته أ�ضا �انت غ���ة ألنه هلك وهو �غادر قار�ه إذ � ال�سع��
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دفعه زنجـي لـه سمت ال�حارة. لم �عرف األط�اء س�ب الوفاة و�ن
� قلب العجوز الذي لم يتحمل تلك السقطة..

قدروا أنه خلل ��
� ف�ما �عد �دأت أ�ساءل وما � هذا.. ل�ن��

لم أر ش�ئا غ���ا ��
زلت..

كنت ور�ث ع�� ومنفذ وص�ته ألنه مات أرمل �ال ابن. لهذا
قمت بنقل �ل أوراقه إ� مكت�ـي فـي بوسـطون ألن علـّي أن
ها الجمع�ة األث��ة، أدرسها �عنا�ة. معظم هذە األوراق ست���

ل�ن هناك صندوقا واحدا أ�رە أن يراە أحد.

�ان مغلقا ولم أجد المفتاح ح�� خطر �� فحص حلقة
� � جي�ه، و�الفعل فتحته ل���

� �حملها ع�� �� المفاتيح ال��
وجدت عق�ة أصعب..

ما مع�� نقش غ��ب ع� قطعة صلصال ومجموعة أوراق ال
� أواخر أ�امه ضح�ة نصـب؟..

عالقة ب�نها؟.. هل �ان ع�� ��
�ان النقش ع� ش�ل مستط�ل سمكه أقـل مـن بوصـة ومساحته
ست بوصات ومن الواضح أنه حد�ث العهد.. ل�ن تصم�مه �ان
� ال �مت للحداثة �صلة �ل هو �مت لالنتظام الغامض المم��

. ومن الغ��ب أن عمـي لـم ��� قط لهذە � ل�تا�ـات األقدم��
� أوراقه �أنها لم توجد.

القطعة ��

� طب�عته، � �صعب تب�� فوق النقوش �ان حفر لش�ل مع��
ل�نـه �دا �� كوحش ما أو رمـز �مثل وحشا. ر�مـا أقـول لـك إن��
� � ورسم �ار��اتوري إل�سان، ل��� تخ�لت رؤ�ة أخطبوط وتن��

� الوصف. رأس ذو ممسات فوق جسد
بهذا لن أ�ون أمينا ��

ي له جناحـان ضامران، وخلف�ة الصورة تع� انط�اعا ب�ن�ة ق��
هندس�ة ضخمة.
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وفسور، وكـانت �انت ال�تا�ة المرافقة لهذا الرسم �خـط ال��
تحمل عنوان (طائفة كتولو)، �حروف كت�ت �عنا�ة ال �سمح
، األول �حمل عنوان (1925 � �الخطأ. �ان النص مقسما لقسم��
� �حمل

الحلم وأعمال الحلم بوساطة ه. أ. و�ل�وكس). والثا��
عنوان (قصة المف�ش جون ل�جراس من نيو أورل�انز). و�انت
� األوراق تضم أجزاء من كتب عن أطلط�س ول�مور�ـا. �ما

�ا��
) لف��زر وكتاب موري � �ان هناك �الم عن كتاب (الغصن الذه��

ق أورو�ا). �� �
(جماعات السحر ��

� مارس عـام
القسم األول �ان �ح�� ح�ا�ة معينة: ي�دو أنه ��

وفسور شاب أسمر نح�ل �ـادى العص��ة 1925 قد زار ال��
� �انت طازجة لينة وقتها. والقلق، ومعه قطعة الصلصال ال��
� و�ل�وكس)، وقد عرف

ى أنطو�� �انت �طاقته تحمل اسم (ه��
ع�� أ�ته. وهو �درس الفنون و�ع�ـش وحـدە فـي (فل�� دي
ل�ـس). كـان الف�� شد�د الذ�اء ل�نه غ��ب األطوار �س�ب
اهتمامه �دراسة الظواهر الغ���ة وكـان �عت�� نفسـه (شـد�د
الحساس�ة نحـو الخوارق). لما �ان منط��ا صار خف�ا �ال�س�ة
� ال�لدان

لمجتمعنا، فلم �عد �عرفه سوى عدد قل�ل من الناس ��
المجاورة.

� قراءة النقوش ع�
�ان قد جاء لع�� �طلب عونه ��

� الصلصال ل�ن ع�� �ان حادا معه ألن طزاجة العينة ال��
ء ما عدا علم اآلثار. ل�ن �

ها جعلت لها عالقة ��ل �� أح��
الف�� أفهمه أن هذا الصلصال حد�ث فعً� ألنه نقش عل�ه ما رآە

� الحلم.
��
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� نالت اهتمام ع�� هكذا �دأ �ح�� القصة الغ���ة ال��
المحموم.

ل�لة أمس �انت هناك هزة أرض�ة خف�فة، و�� أقوى هزة
شعرت بها (نيو إنجلنـد) منذ سنوات. عندمـا نـام الفتـى حـلـم
�مدن عمالقة بها م�ان ضخمة ونصب حج��ة تناطح السماء،
. �انت �

�ّ منها سائل أخ�� ل�ج و�غمرها رعب خ�� �لها ي��
ء، ومـن مـكـان مـا جـاء صوت �

وغل�ف�ة تغ� �ل �� النقوش اله��
ل�س �صوت، �ل هو شعور مضطرب �قدر الخ�ال فقط ع� أن

� ف�ه �لمة (كتولو فاتجن) ... ە صوتا. ل�نه تب�� �عت��

وفسور (أنجـل). وراح �انت هذە ال�لمات مما أثار ع�� ال��
�ستجوب الف�� و�تفحص النقش الـذي صنعه ع� الصلصال.
ا ألنـه لـم �ـفـهـم المع�� الفوري لهـذە ف�مـا �عـد نـدم عمـي كث��
النقوش، وأضاع ال�ث�� من الوقت �ستجوب الف�� عما إذا كـان
ي�ت�� لجماعة دي��ة أو وث��ة ��ة مع الوعـد �ـأن �ظـل األمـر
ە �ا. فلما أ�قن أن الف�� ال �ـداري �ا أخـذ مـنـه وعـدا �ـأن �خ��

� المرات القادمة.
�محتوى أحالمه ��

� المرات التال�ة تكررت أحالم مماثلة، ل�ن الف�� �ان �سمع
��

� (كتولو) و (رل�ه).. فيها دوما �لم��

، و�السؤال عنـه عـرف أنـه � 23 مارس لم �ظهر الف��
��

� شارع
مـصـاب �ح� غامضة وقد نقل إ� ب�ت أ�ته ��

دد (ووترمـان) هكذا ظل ع�� يتصل لمعرفة أخ�ارە �ما راح ي��
� الهالوس وقد تكرت ذات

ع� طب��ـه المعالج. �ان الف�� غارقا ��
ء ارتفاعه عدة أم�ال �

� وصفها من ق�ل، مع وصف �� الـرؤى ال��
يتحرك..
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�ان رأي الطب�ب أن الح� ناجمـة عـن مـرض عضـوي، وال
.. ها �اختالل عق�� �مكن تفس��

�
� 2 إب��ل زالت �ل أس�اب مرض (و�ل�وكس) وجلس ��

��
ء حدث �

� ب�تـه، فهـو ال �ذكر أي ��
فراشه مندهشا من كونه ��

له منذ 22 مارس. وقد رأى الطب�ب أنه استعاد صحته، لذا عاد
لدراسته.

وفسور (أنجل) ألن �ل ذك��ات لم �عد الف�� ذا نفع لل��
الحلـم اختفت مع شفائه. هنا ي�ت�� الجزء األول من المذكرات

� أفكر �عمق. ل�ن هناك مذكرات أخرى جعلت��

�
�انـت تلك المذكرات تصـف أحـالم أشخاص آخ��ن، تقع ��
� تدور فيهـا أحـالم و�ل�وكس، لقـد أجرى ع�� ة ال�� ذات الف��

ة من الناس �طلب منهم ف�ـه أن � مجموعة كب�� �حثا مفصً� ب��
�حكوا أحالمهـم. ال أعرف مدى االستجا�ة لمطل�ه، ل�نـه تل��

أوراقـا تفـوق قـدرة رجـل �ـال سكرت�ـر علـى المتا�عـة.

� نيو
�ان الناس العاديون الذين �ش�لون (ملح األرض) ��

إنجلنـد ال �ش�لون أهم�ة ما ألنهـم لـم �ـروا ش�ئا، برغم �عض
� 22 مارس و 2 إب��ل، ة ب�� � الف��

حاالت متناثرة مقلقة �لها ��
العلماء كذلك لم �عطوا معلومات مهمة.. فقط الشعراء وأهل
الفن هم مـن أعطوا إجا�ات مهمة، و�ان الذعر ل�ص��ـهـم لـو
قـارنوا أحالمهم ب�عضها، أحـد الحاالت �ان مهندسا مولعا
�ـاألمور الغامضة وقد أصابته حالة جنون�ة تتوافق مع الح�
� أصا�ت و�ل�وكس، ثم مات �عد هذا �شهر وهو ��خ ال��

ء فر من الجح�م. �
طال�ـا مـن ينقذە من ��
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ي�دو أن ع�� استعان بو�الة صحف�ـة مـا تجمـع لـه أخ�ـار
� لندن �ان �حلـم ثـم

الصحف حول العالم.. مثً� هناك مهندس ��
نهض صارخا وأل�� بنفسه من نافذة. هناك أخ�ـار مـن أم���ا
� يو��

� الهند هناك برق�ة تصف ه�اجـا ب�ـن األها�� ��
الجن���ة. ��

22 و23 مارس. هناك رسام فر��� علـق لوحـة مخ�فة اسمها
� صالون �ار�س.

(صورة حلم) ��
ا عن مع�� � أ�ساءل كث�� عدد كب�� من القصاصات، جعل��

هذا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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2 ـ ح�ا�ة المف�ش ل�جراس..
� ش�لت أحالم النحات وجعلت ع�� مهتما األمور ال��
� من النص.

�ـالنقوش لهذا الحد، �انت �� موض�ع القسم الثا��
فسور نفسه رأى المعالم الجح�م�ة لتلك ال�شاعة ي�دو �� أن ال��
وغل�ف�ة الغامضة وسمع المقاطع التـى ال اسم لها والنقوش اله��

� ت�دو مثل (كتولو). ال��

حدثت هذە التج��ة الم�كرة عام 1908 ق�ل 17 عاما عندما
� سانت

عقدت جمع�ة اآلثار األم��ك�ة اجتماعها السنوي ��
ل��س هذە اللقاءات فرصة �قصدهـا كـل مـن لد�ه أسئلة ي���

�
إجا�ات عنها، و�ان من جاء لهذا االجتماع رجـال عـادي المظهر ��

منتصف العمر جـاء مـن (نيو إنجلنـد) طل�ا لمعلومـات مـا كـان
طة. ومعـه كـان �حمـل تمثاً� منفرا�ل�حصل عليها من مصدر آخر. كـان اسـمـه (جـون ر�مـون ل�جراس) و�ان مف�ش ��
قد�ما جدا عجز عن تحد�د مصدرە. وعل�ك أال تتخ�ل أن
المف�ش �ان لد�ه أي اهتمام �اآلثار. �ان األمر اهتماما مهن�ا
� نيو أورل�انز أثناء (ك�سة) قاموا �فا لقد وجدوا التمثال جنو��
بها ع� حفل لسحرة الفـودوو، و�انت الطقوس مخ�فة لدرجة

أن البول�س عرف أنـه وجـد د�انة مجهولـة لهـم �ال�امل، أ�ـ��
ش�طان�ة من أ�ة د�انة فودوو أخرى.

لم يتمكن أحد من معرفة أصل هذە الطقوس لهذا قـدر
طة أن التمثال قد �قودهم لمعرفة مصدر هذە رجـال ال��

الممارسات الش��عة.
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ل�ن المفتـش لـم يتوقع رد فعل العلمـاء الذين رأوا التمثـال
فالتفوا حوله.. ِقدمه وغرا�ة أسلوب النحت جعالە غ���ا غ��

مألوف. �ان ارتفاعه نحو سبع بوصات �مثل وحشا له منظر
ى، ل�ن رأسـه هـو أخطبوط، وجلـدە زلـق مغ� ش�ه ���
ان. كـان مكتـنـزا �جلـس ع� �الحراشف ولـه جنـاحـان صغ��
صخرة عليهـا كتا�ـة ال �مكن فهمها. كـان الـرأس مائً� لألمـام ب�نما
امتدت ممساته تلمس مخال�ه األمام�ة. أمـا أ�ـثـر مـا يث�� الذعر
� جدا و�رغم هذا ال �مكن معرفة مصدرە.

ء حق��� �
فهو أن �ل ��

حروف ال�تا�ة �انت غ���ة جدا فلم �ستطع أي واحد من هؤالء
ء عن مصدرها. �

� تحد�د �� اء العالمي�� الخ��

ء �ع�ـد جـدا وغ��ب ع� �
الموض�ع والمادة �انا ي�تم�ان ل��

� ء �ذكرك �ش�ل مروع �ـدورات الح�اة ال�� �
�ة �ما نعرفها. �� ال���

لم نكن فيها..

فقط �ان هناك رجل واحد تذكر ش�ئا مماثً�، وهو المرحوم
� جامعة بر�ستون.

�� � و�ولو�� (و�ل�ام �شاتنج و�ب) أستاذ األن��
�ان الرجل قد قام برحلة استكشاف�ة منذ 48 عاما إ� ج��رة
� قا�ل قب�لة ج��نالند �حثا عن آثار (رون�ة). ع� الساحل الغر��
من اإلسك�مو لهم دين غ��ب �قوم ع� ع�ادة الش�طان، أثاروا
رع�ه �دم��ة و�شاعة معتقداتهم. و�انوا يؤمنون أن هذە الد�انة
جاءت من عصور سح�قة ق�ـل وجـود عالمنا. �ان هناك �الم
وفسور ع� عن ش�طان قد�م اسمه (تورناسوك) حصل ال��

� �امل عنه من ساحر عجوز أو (أنج�كوك).
�سج�ل صو��

�انت هذە القب�لة تملك فت�شا خاصا بها وترقص حوله
ء �

� �ل ��
. هذا الفت�ش �ان �ش�ه �� � �غ الشفق القط�� عندما ي��
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هذا التمثال الذي يراە اآلن..

أثارت هذە المعلومات شغف (ل�جراس) الذي أمطر
وفسور �األسئلة. طلب منه أن يتذكر طقوس ع�ـادة هؤالء ال��
� ثم قارنها �ما سجله من طقوس الفودوو اإلسك�مو الش�طاني��
� � ل����انا. لقد ذهل الرجالن لمـدى التطابق ب��

� شهدها �� ال��
دد �ش�ل � الم�ان.. هناك جملـة ت��

طق�� تع�ـد مت�اعدين ��
: � واضـح فـي الطقس��

-فنوجلوي مجلوناف كتولو رل�ه وجانانج فتاجن..»

و�ان المف�ش قد سأل هؤالء الذين اعتقلهم عن مع�� هذە
ال�لمات فقالوا له إنهم عرفوا من أجدادهم أن معناها:

� األول
� (رل�ه) ي�تظر كتولو الم�ت و�حلم..» ��

� ب�ته ��
��-

طة نيو أورل�انز من س�ان من نوفم�� عام 1907 جاء �الغ ل��
الجنـوب ح�ـث المس�نقعات. إن الس�ان هناك طي�ـون ل�نهم
ء ينقض عليهـم ل�ال. �

�دائيون نوعا �عانون خوفا شد�دا من ��
�ان سحر فودوو ل�نه أ��� إرعا�ا من أي سحر عرفوە لقد �دأت
� � االختفاء مع صـوت دقات الطبول ال��

�ساؤهم وأطفالهم ��
تدوي وراء األحراش ح�ث ال �ج� أحد ع� الذهاب.

� ومعهـم أحـد � س�ارت��
طة �� ون رجل �� هكذا انطلق ع��

الس�ان المذعور�ـن كدل�ـل لـهـم. وراحـت الس�ارتان �شـقان
� النها�ة وصلـوا إ�

قها الضوء. �� ط��قهما ع�� أحراش ال �خ��
� المصابيح والذعر المستعمرة فه�ع الس�ان �ستق�لونهم حـامل��
� � عيونهم؛ ألن صـوت الط�ـول كـان �ـدوي من �ع�د. ومن ح��

��
� العروق.

آلخر تدوي �خة تجمد الدم ��



7793

رفض األها�� جم�عا أن يتقدموا خطوة واحدة نحو مكـان
تلـك الطقوس الد�سة. هكذا اضطر المف�ش ل�جراس ورجاله إ�

أن �ذهبوا وحدهم نحو مصدر تلك الضوضاء.

طة منطقة محرمة ع� � دخلها رجال ال�� �انت المنطقة ال��
الب�ض، �سود فيها أساط�� عن �ائن أب�ض عمالق كث�� الزوائد
� ت�دو �الوطـاو�ط � ال�� له عينان المعتان، وق�ل إن الش�اط��
�
� جوف األرض �� تع�د هذا ال�ائن ��

تخ�ج من كهوف ��
منتصف الل�ل وق�ل إنه هناك ق�ل الهنود.. ق�ل أن توجد
وحوش الغا�ة.. كـان هو ال�ابوس ذاته، و�ان مع�� أن تراە أن

تمـوت، ل�نـه كـان يرغم الناس ع� الحلم.

� سمعها ل�جـراس سـوى فقط ال �قدر ع� فهم األصوات ال��
الجنون أو الشعر.. هناك نغمات تدل ع� وجود ��� ونغمـات

تدل ع� وجود وحوش. و�انت أغن�ة مرع�ة ترتفع:

-فنوجلوي مجلوناف كتولو رل�ه وجانانج فتاجن..»
� جاء منها الصوت.. � ال�قعة ال��

هنا وجد الرجال أنفسهم ��
فر واحد، وأحدهم فقد وع�ه، و�خ اثنان من هول ما رأ�ا.

وسط األشجار �انت ج��رة معش�ة وسطها حشـد مـن القـوم
� وسطها نصب

العراة يرقصون و�تلوون حـول نـار مشتعلة، ��
عمالق ارتفاعه ثمان�ة أقدام ع� قمته ذلك التمثال، وحول هذا
� ة من الس�ان األصلي�� التمثال �انت سقاالت علق عليها ع��

الذين اختفوا، وقد �شوهت أجسادهم ورءوسهم ألسفل. ر�ما
طة أن هناك مـن �ـرد علـى �ان صدى الصوت هو ما أو� لل��

الغناء وسط األحراش.
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تصلب الرجـال للحظـات ثـم جـاء الواجـب.. و�رغم أنـه كـان
طة أخرجـوا � االحتفال، فإن رجال ال��

هناك نحو مائة شخص ��
أسلحتهم، ولخمس دقائق �انت الفو�� عص�ة ع� الوصف.
ا أرغمهم ع� ون ل�ن (ل�جراس) استطاع أن �عد 45 أس�� فر كث��
طة مات � من رجال ال�� ارتداء ث�ابهم والم�� وسط صف��
�ع خمسة من المتع�د�ـن ورقـد اثنـان �جراح عم�قـة. وان��

(ل�جراس) التمثال �عنا�ة، وأخذە معه.
� ، و�عضهم �انوا برتغالي�� � �ان أ��� الرجال زنوجا أو مهجن��

دي).. قالوا إنهم �ع�دون (اآلحاد القدامـي) من جزر (ك�ب ف��
الذين ُوجدوا ق�ل أن نوجـد نـحـن وجـاءوا من السماء. هؤالء
اآلحاد قد غابوا تحت ال�حر، ل�نهم قادرون ع� إرسال األحـالم
ألت�اعهم. قالوا إن هذە الع�ادة موجودة منذ األزل وسوف تظل
كذلك.. إ� أن ينهض ال�اهن األعظم (كتولو) من س�اته وسط

أطالل مدينة (رل�ه) ل�ح�م األرض ثان�ة.

هنا صمت الرجـال.. �ان هناك � ال �ستطيع التعذ�ب
عه منهم.. � نفسه أن ين��

.. التمثال المنحوت هو (كتولو) ال أحد رأى اآلحاد القدا��
� ل�ن من الصعب أن تعرف إن �ان ال�اقون �شبهونه. األغن�ة ال��

�غنونها تقول:
� (رل�ه) ي�تظر كتولو الم�ت و�حلم..

� ب�ته ��
�� -

� �مـا �سـمـح � سـوى اث��ـن عـاقل�� � المساج�� لـم �جـدوا ب��
�شنقهما أما ال�اقون فقد أرسلوا لمصحات مختلفة. المعلومات
� الوح�دة ذات الق�مة �انت مـن رجـل نصـف هندى نصف أورو��

و) قـال إنـه سـافر لمـواِن �ع�دة وت�لم عن هذە اسمه (�اس��
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م
. ح� عن حقب ح�مـت فيهـا تلك � � الص��

الد�انة مع ال�هنـة ��
ال��انات األرض و�انـت لـهـم مـدن عظ�. و�قا�ـا تلـك المدن
� �عض جـزر المح�ط الهـادي. هم مو�� ل�ـن مـن

موجـودة ��
الممكن أن �عـودوا لـو أن النجـوم اتخذت موضعا مناس�ا.
- هؤالء جاءوا من النجوم.. وجلبوا صورتهم معهم..

� مـن هم ل�سوا من لحم ودم.. لهم أش�ال ل�نهم غ�� مكون��
� مدي�تهم العظ� (رل�ـه) �انتظـار

مـادة.. �لـهـم ي�تظرون ��
� س�لقيها �اهنهم (كتولو).. التعاو�ذ ال��

� � الظالم و�حلمون، فتمر عليهم مالي��
هم ي�تظرون ��

� ال�ون ألن ط��قة
� ل�نهـم �عـرفـون �ل ما �دور �� السن��

تفاهمهم �� األف�ار. سوف ي�تظرون ح�� الوقت المناسب ق�ل
أن ينهضوا.. هذا الوقت المناسـب �سهل معرفتـه ألن ال���

س�كونون وقتها مثل اآلحاد القدا�، أحرارا ال ي�الون �الخ�� أو
ال�� ولسوف يتخلصون من األخالق و�قتلون �عضهم ال�عض.
وسوف �علمهم األحاد القدا� الم��د من وسائل المتعة حتـى

تصـ�� األرض محرقة من الجنون.

� صحراء العرب ح�ث توجد
قال إن مركز هذە الد�انة هو ��

� أي كتـاب مـا عـدا
(إرم) ذات العماد.. و�نه لم يرد ذكر لها ��

كتاب (ن�كرونوم�كون) الذي كت�ه الشاعر المجنون (ع�ـد اللـه
الحظرد).

لهذا لنا أن نتخ�ل دهشة ع�� عندمـا قـا�ل �عـد هـذا شـا�ا
� وصفها (ل�جراس)، واستطاع حساسا يرى ذات الرؤى ال��
� نطق بها كذلك أن �لفظ �ش�ل صحيح ثالث �لمات من ال��

اإلسك�مو.
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ء لـم أس��عد أن �كون (و�ل�وكس) الشـاب قـد �
برغم �ل ��

� م�ان ما، مـن ثـم اختلـق قصة هذە
سمع عن تلك الطقوس ��

. األحالم ل�ح�� ع��

�دا �� هذا هو أقرب االحتماالت للمنطـق. وقرأت �عنا�ـة
وصف (ل�جـراس) للقصـة، ثـم صممـت علـى أن أسـافر إلـى
وري �س�ب خداعه لرجـل بروف�د�س ألوجـه لـه الت��يخ ال��

مسن ومتعلم مثل ع�.

� (فل�� دي ل�ـس) فـي شـارع توماس. وهو
�ان ما زال �ع�ش ��

� القرن السابع
� الفكتور�ة ��

م�ان �قلد �ش�ل قبيح طراز الم�ا��
. ع��

وجدته �عمـل فـي غرفتـه وأدركـت مـن القطـع التـي نحتهـا
والمح�طة �ه أن الف�� موهوب وأصـ�ل. لقـد نحت �الصلصال
� خلدها و�وما مـا س�فعلها �الرخام تلك الخ�االت المفزعة ال��
� عن س�ب (آرثر ماشن) �الشعر. �ان هشا شاح�ا وقد سأل��
قدو�� فقلت له من أنا. وقد أثار اس�� اهتمامه، و�عد قل�ل من
� صدقه. لقد أثرت تلك األحالم ع�

ال�الم لم �عد عندي شك ��
ّ تمثاً� ذا منحن�ات جعلت أعماله النحت�ة، وقد عرض ع��
. ال �ذكر م�� رأى هذا الش�ل ول�نـه � رأ��

األف�ار السود تعمـل ��
ء �

حاول نقشه ع� الصلصال أوال وهـو �شعر أن هذا هو ال��
� أحالمه.

الذي �ان يراە ��

لم �كن �عرف ش�ئا عن تلك الد�انة الغامضة، و�ان يت�لم
عن أحالمه �ط��قة شع��ة. �صف المدينة ذات النصب
� قال إن تصم�مها الهند�� ، ال�� العمالقة من الحجر األخ��

خطأ تماما
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راح يردد النداء الذي �ان �سمعه:
- كتولو فتاجن..

� � س�اته، مما جعل��
وهو جزء من النداء الموجـه ل�تـولو ��

أرجح أن الف�� سمع عن األسطورة و�ساها. ال�ـد أنـه صـادق وأن
ە ع� ع�� لم �أت �قصد. تأث��

، وقد زرت ل����انا � � وتفتت��
�� ظلت فكرة تلك الع�ـادة تح��

� ح�ا من تلك الغارة القد�مة. لقد �دأت
وقا�لت ل�جراس ومن ���

� ع� ط��ق كشف مهم.. كشف سـري.. كشف عميق أشعر �أن��
. � � المرموق�� و�ولو�� � من علماء األن�� وقد�م.. كشف س�جعل��

ء واحـد كنـت أخافه هو أن يتضح أن موت ع�� لم �كن �
��

� طب�ع�ا، فقد سقط من فوق منحدر �عد ما دفعه �حار زن��
� ل����انـا. هل

�� � . تذكرت �الم (ل�جراس) عن الدم الهج�� � هج��
تكـون تح��ات ع�� عن الموض�ع قد �لغت آذانـا شـ��رة؟ أعتقد
�
وفسور مات ألنه عرف أ��� مما �جب أو ألنه �ان �� أن ال��

ط��قه ل�عرف أ��� مما �جب.
� أن أحدد ما إذا كنت سأقت��

لقد عرفت ال�ث�� و���
خطـوات ع�� أم ال.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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3- جنـون مـن ال�حر.
� هد�ة، فلتكن �� �س�ان لو أرادت السماء أن تمنح��
� تقعان ع� صفحة ج��دة. ما �ان � جعلت عي�� الصدفة ال��
� العادة، ل�نـه كـان عددا من ج��دة

األمر ل�لفت نظري ��
) عدد 18 إب��ل 1925. �

ة س�د�� ال�ة اسمها (��� أس��

)، وهو أم�ـن �� � (�اترسون نيوج��
كنت أزور صد�قا مثقفا ��

متـحـف ومختص �علم المعـادن. كنـت أتفحـص العينـات
�
� وجـدت صورة غ���ة �� � المتحف ح��

الموضوعة ع� األرفف ��
ج��دة وضعت تحت الحجارة، و�انت الصورة تظهر نص�ا

مخ�فا �ش�ه ذلك الذي وصفه (ل�جراس).
، و�ان �قول: أخرجت الج��دة �حذر وقصصت الخ��

� ال�حر
العثور ع� سفينة مهجورة ��

 

وصلت السفينة (ف�جالنت) و�� تجر �ختا نيوزلند�ا
معطً�، ناج واحد وجثة ع� ظهر ال�خت. قصة عن �اع
� يرفض ذكر التفاص�ل و�ن وجد � ال�حر. ال�ّحار النا��

الموت ��
� حوزته.

صنم غ��ب ��

وصلت السفينة ف�ج�النت إ� دارلنج هار�ر و�� تجر
ت). �انت السفينة ال�خت المعطل المدجج �السالح (أل��
ف�ج�النت قد تعرضت �عد إقالعها ل��اح ق��ة أ�عدتها عن
� أن ع� � 12 إب��ل شوهد ال�خت المهجور، وتب��

مسارها، و��
ظهرە رجال فاقد الو�� وجثة رجل آخر ي�دو أن أسبوعا مر ع�
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فت وفاته. �ان الرجل ال�� �حمل صنما غ��ب الش�ل اع��
� �أنها ال تملك فكرة عنه.

� جامعة س�د��
الجهات العلم�ة ��

لّما أفاق الرجل ح� قصة غ���ة عن القراصنة. اسمه
� ع� ظهر

. �ان المساعد الثا�� � جوستاف یوها�سن.. نرو���
اير وع� � 20 ف��

� أقلعت �� � (إما) ال�� اع�� السفينة ذات ال��
ت) �قودە طاقم ظهرها 11 رجال. قال إنهم قا�لوا ال�خت (أل��
اجع �ر الش�ل من ك�ساس، وقد أصدروا لهم األمر �ال�� غ��ب ��
فرفضوا. �دأ الطاقم �طلق الرصاص ع� �حـارة (إما) فـرد طاقم
� � أن �عتلوا السفينة ال��

السفينة. ل�ن �حارة ال�خت نجحوا ��
أوشكت ع� الغرق �فعل ما أصابها من مدافع. دارت معركة
� تمكنوا � النها�ـة قتل ثالثة من �حارة (إما)، ل�ن ال�اق��

عن�فة و��
من النجـاة �ق�ادة (يوها�سن) نفسه الذي اضطر لركوب ال�خت
� 23 مارس من �ل�غ ج��رة �ش�ل ما، ثم

�عد إصالحه. تمكنوا ��
مات ستة رجال ع� الشط.. فر يوها�سن ورجل آخر ع� ظهر
� 2 إب��ل ل�ن ال��ــــح غلبتهم وتقاذفتهم، ومنذ ذلك

ال�خت ��
� ح�� إفاقته ال �ذكر الرجل ما حدث له ع� اإلطالق.. الح��

�ر، ت) ج�دا �طاقمه ال�� �ان ال�حارة �عرفون ال�خت (أل��
ا، وأعلنت أنها ال�ة أطرت يوها�سن و�راعته كث�� �مـا أن األدم��

ستحاول إجراء تحقیق شامل حول ما حدث.
 

 

�.. إن التوار�ــــخ أ�عد من انت� الخ�� ل�ن أ�ة أف�ار جلبها ��
� ذات الوقت ع��

أن تكون صدفة.. �ل هذە األحداث تدور ��
العالم.. ومـاذا عن عاصفـة 2 إب��ل؟.. نفـس التـار�ــــخ الـذي
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� وأفاق (و�ل�وكس) من قيود توقفت ف�ه أحالم الحالم��
الح�؟..

� وأج��ت تحق�قات ال نفع منها مع
سافرت إ� س�د��

ال�ة، ورأ�ت ال�خت (أل�ــرت) الـذي تـم إصـالحـه � األدم��
ال�حـارة ��

� المالحة التجار�ة.
و�ستخدم ��

، وقال � متحف التار�ــــخ الطب���
رأ�ت ذلك التمثال الغ��ب ��

� وجدوا ف�ه لغزا �ال حل.. فهم � المتحف إن الجيولوجي�� �� أم��
متأ�دون من أن العالم ال �حوي صخورا من هذا الن�ع. تذكرت

و) العجوز للمف�ش (ل�جراس): ما قاله (�اس��
- هؤالء جاءوا من النجوم.. وجلبوا صورتهم معهم..

قررت أن أقصد أوسلو ألزور (يوها�سن) مساعد السفينة
و�ــــج.. ة إ� ال�� (إما).. هكذا أ�حرت إ� لندن ثم انطلقت م�ا��
� المدينة القد�مة

� يوم خ��ـف اتجهت لب�ت الرجل، و�ان ��
و��

للملك (هارولد هاردادا) الذي حفظ للمدينة اسم (أوسلو) برغـم
أنها �انت تحمل اسم (ك��س�ينا) ط�لة الحروب الصلي��ة.

زت �� امرأة ذات وجه ح��ن وثوب أسود طرقت ال�اب ف��
� أن (يوها�سن) لـم �عـد علـى ت�� وتصل�ت مصعوقا عندما أخ��

وجه األرض.

قالت المرأة إنه لم �عش ط��ً� �عد عودته ألن أهـوال ال�حـر
ج عندمـا سـقطت فوقـه حطمته. �ان �م�� ع� مرفأ جوتن��
حزمتان من الصحـف مـن صـنـدرة ب�ـت.. ساعدە �حـاران ع�
النهوض ل�ن ق�ل أن ت�لغه ع��ة اإلسعاف كـان قـد مات. لم �ـر

األط�اء س��ا لوفاته وقدروا أن قل�ه الضع�ف هو الس�ب.
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�
� إ� أن أموت أنا �� شعرت �ذعر.. هـذا الرعب لن �فارق��

حادث أو �أي ش�ل آخر.

كـان الرجـل قـد تـرك لزوجتـه �عـض األوراق المكت��ـة
�ة، وقد سمحت �� �أن آخذها م�� ألنها ال تهتم لمـا � �اإلنجل��
فيها. هكذا استطعت قراءة األوراق وأنا ع� السفينة عائدا إ�

لندن.

�انت مذكرات �حار �صف تفاص�ل رحلته. �� مليئة
بتفاص�ل ال دا�� لها لذا سأحاول أن ألخصها لك فقد تف�
� السفينة، ب جان�� لمـاذا لـم أعـد أطيق صوت الماء وهو ���

� �القطن.
� سددت أذ�� ح�� إن��

� ال أستطيع النوم ء، ل�ن�� �
لم �عرف (يوها�سن) �ل ��

ء. وتلـك �
� نجهل عنها �ل �� �سهولة ثان�ة وأنا أعرف األهوال ال��

� تحلم تحت ال�حـر، ب�نمـا عـدد مـن األت�اع ال��انات المخ�فة ال��
ي�تظرون أ�ة فرصة ل�حرروها مع أول هزة أرض�ة تال�ة، ��

تتحرر من جد�د وتخ�ج للشمس والهواء.

اير. وقـد � 20 ف��
لقد غادر (يوها�سن) ع� السفينة (إما) ��

شعر �القوة ال�املة لذلك الزلزال الذي حـرك قاع المح�ط ذاتـه.
� 22 مارس

ت) �� مضت السفينة �عد هذا ح�� قا�ل ال�خت (أل��
وحدثت تلك المعركة. ابتعد ال�خت وعل�ه (يوها�سن) ورجاله
ز من ال�حر �ما قالت الصح�فة، إ� أن رأوا عمـودا صخ��ا ي��
عنـد خط عرض 9°47` وخط طول 43°123`. هنا وجدوا
أنفسهم أمـام �قا�ا المدينة ال�ابوس�ة المسماة (رل�ه). المدينة
� جاءت من � ب�تها منذ زمن سحيق تلك ال�ائنات المرع�ة ال�� ال��

النجوم.
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اء � ق�اب طي��ة خ��
ته يرقدون �� هناك �ان (كتولو) وعش��

عمالقة ي�عثـون �ـال تـوقـف تلـك الصـور التـي صـارت أحـالم
� لهم �� �أتوا. ، و�طلبون المخلص�� � األشخاص الحساس��

..� �
لم ير (يوها�سن) هذا �له ل�نه رأى ما �ك��

ال�د أن الذهول أصا�ه ورفاقه وخمنوا أن هذا المشهد ال
. عندما �صف يوها�سن �مـت �التفص�ل إنما �ع�� للعالم الحا��
� أوراقه فهو ال �صفها عن انط�اع عام لصخـور

المدينة ��
ء �مت لهذا العالم. عليهـا �

عمالقة.. عمالقة �ح�ث ال ت�ت�� ل��
وغل�ف�ة. علق الرجل كذلك ع� الزوا�ـا نقـوش مفزعة وكتا�ة ه��
� �ما قاله (و�ل�وكس) عـن هندسة

� وهو �ذكر��
الغ���ـة للم�ا��

Euclidean هذا الم�ان وك�ف أنها ال تمت للهندسة اإلقل�د�ة
� نعرفها. ال��

لقد ه�ط يوها�سن ورجاله ع� ضفة موحلة مـن تلك
المدينـة و�سلقوا فوق صخور ال �مكن أن تكون درجات سلم
. �انت الشمس ت�دو مشوهة عندمـا تراها �

تمت لعالمنـا الفا��
ع�� ال�خـار المتصاعد من هذا الـهـول المبتـل. النظرة الثان�ة

تجعلـك تـرى أش�اً� محد�ة �عد ما كنت تراها مقعرة.

شعر الرجال برعب هـائل برغم أنهـم لـم �ـروا سـوى صخور
وحجارة. و�ان �ل منهم موش�ا ع� الفرار لـوال خش�ته مـن
ء قا�ل لحملـه كذكـرى �

سخ��ة رفاقه.. و�انوا �ف�شون عن ��
تغا�� (رودر�جز) هو من �سلق قمة �حملونها للوطن. �ان ال��
البناء وهتف يناديهم �� يروا ما رآە. هرعوا يرون فرأوا ال�اب
العمالق وعل�ه نقش ال�ائن األخطبو�� الذي ألفوە. عرفوا أنه
�اب من عت�ته ومن عارضته العل�ا ول�نهـم لـم �عرفوا هل هو
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�العرض أم مائل.. هندسة الم�ان �لها �انت خطأ.. ال �مكن أن
تعرف إن �انت األرض أفق�ة أم ال...

تحسس الرجال ال�اب �حثا عن ط��قـة لفتحـه، ثم �سلقوە
ء �دور �

فجأة و��طء شد�د �دأت العت�ة تنفتـح. �ان هذا ال��
� المادة والجاذب�ة. �اتجاە منحرف متحد�ا �ل قوان��

�انت الفتحة سوداء خلفهـا ظلمـة توشك أن تلمسها. �الفعل
�انت كذلك ألنها أخفت أجزاء داخل�ـة مـن ال�ـاب كـان �ـجـب أن
� الواقـع خرجت الظلمـة مـن مح�سها وأظلمت

تكون مرئ�ة. ��
. � � غشائي�� السماء ألنها حلقت �جناح��

�انت الرائحة المن�عثة من هذە الفتحـة ال تطـاق. وأحـس
لق � � �أنه �سـمع ش�ئا ك��ــهـا ي�� � الحساست�� ) ذو األذن�� � (هوك��
ء �

تحت. وقف الجميع �صغون.. ظلوا �صغون عندما ظهر ال��
� األخ�� ع�� الفتحـة ل�خ�ج إ� وح�� ك�انه الهائل الج�التي��

هواء المدينة.
هنا تخلت عن (يوها�سن) قدرته ع� ال�تا�ة..

� هذە اللحظة
� من رجاله هل�ا �فعل الذعر �� ُ�عتقد أن رجل��

ء.. ال توجد لغة قادرة ع� وصف هذا �
ال �مكن وصف ال��

� أص�ب فيها (و�ل�وكس) الجنون. هذە �� اللحظة ذاتها ال��
�الح� وانتحر مهندس معروف. لقد نهض ال��ان القد�م لينـال
حقه، وما فشل ف�ه أت�اع هذە الد�انة ع� مدى قرون، نجحت

� صدفة. ف�ه مجموعة من ال�حارة التعس��

ق�ل أن �فـر أحـد سـقط ثالثة رجـال وقـد مسـتهم الممسـات
� أحد زوا�ا البناء

المخ�فة. ووجد يوها�سن نفسه محشورا ��
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زاو�ة �دت لعينة حادة ل�نها �انت منفرجة من الداخل.
تحرر وجرى مع صاح�ه (ب��دن) نحو ال�خت..

لم �ستغرق األمر سوى �ضـع دقـائق �� يتحـرك ال�خـت
ت) مبتعدا عن تلك الم�اە اللعينة. (أل��

� الماء وراح
ل�ن كتولو المرعب تقدم نحـو الضفة وانزلق ��

�ات ترفع األمواج �قوة كون�ة. ظل (ب��دن) �سبح نحوهما ���
يرمق المشهد و�ضحك.. وظل �ضحك و�ضحـك حتـى مـات
� القمرة، أما (يوها�سن) ف�دأ يهذي. ل�نه تماسك

ذات ل�لة ��
ألنه أدرك أن بوسـع الشـيء الـذي سـد الط��ـق أن �لتهـم ال�خـت
� أ�ة لحظة، لذا زاد �عة المحرك ثـم جـرى ع�

ت) �� (أل��
السطح وعكس وضع عجلة الق�ادة..

دّوى صوت مخ�ف وتصاعدت الفقاقيع وتزا�د ال�خـار
� الشجاع نحو كتلة الهالم و��� الخـارج من المحرك. واندفع ال��

� ارتفعت فوق الفقاقيع. العمالقة ال��

ب الرأس المخ�ف جدا ل�ن (يوها�سن) واصل االندفاع اق��
نحوە رائحة عفنة �أنه ألف ق�� مفت�ح.. ضوضاء ال �قدر أحد

ع� �سج�لها ع� الورق.

اء عفنة الرائحة، ثم � سحا�ة خ��
وللحظة غاب ال�خت ��

ء �لتحم ثان�ة �
ء ال���ه.. وهنا راح ذلك ال�� �

ق ال�خت ال�� اخ��
�أنه غاز سام.

ا�د ب�نما � � �ل ثان�ة �انت المسافة ت��
ل�نه كـان ي�تعد.. ��

ال�خت �ظفر �م��د من ال�عة.
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ل إ� قاع ال�خت ل�ظفر � هنا فقط استطاع يوها�سن أن ي��
ء من طعام له وذلك المجنون الذي ال �كف عن الضحك �

���
جوارە.

ء. �
� من إب��ل فلم �عد �ذكر أي ��

ثم جاءت عاصفة الثا��

� دوامـات حـول خلجـان الالنهائ�ة الذائ�ة،
�أنه �ان ي�حر ��

و�رحل ع�� المجرات متعلقا �ذيول الشهب.. وث�ات جنون�ة من
القاع إ� القمر ومن القمر للقاع ثان�ة.

ال �عرف م�� وال ك�ف جاءت سفينة (ف�ج�النت) لتنقذە لم
�كتب ما رآە ولم �صفه ح�� ال �حسبوە مجنونا. فقط قـرر أن
�كتب لما شعر �قرب موته. المـوت س�كون ش�ئا رائعا لو �ان

بوسعه محو الذك��ات..

هذا هـو مـا كت�ـه وقد وضعت األوراق جـوار مذكرات ع��
وذلك النقش. لـن أقـدر ع� النظر إ� ال�ـون �الط��قـة ذاتهـا
ثان�ة، وح�� سماء ال��يع وشمس الص�ف سوف تكون أقرب إ�

. السم �ال�س�ة ��

� سأرحل �ما رحل ع�� � ستكون ط��لة؛ ألن��
ال أحسب ح�ا��

� و�ما رحل (يوها�سن). إن األت�اع أح�اء وكذلك كتولـو. المسك��
لقد عادت مدي�ته اللعينة للغوص تحت ال�حر ألن (ف�ج�النت)
� �أنه ت تلك ال�قعة مرة أخرى فلم تر ش�ئا.. ال�د أنه فو�� ع��

�غـوص ثان�ة، و�ال ل�ان العالم ��خ اليوم من الرعب والجنون.

من �عرف النها�ة؟.. ما طفا قد �غوص وما غاص قد �طفو.

� األعمـاق ب�نما العطب يزحف ع�
ال�شاعة ت�تظر وتحلم ��

� وقت (كتولو) ل�ـن ل�ـس بوس�� وال
. سوف �أ�� مدن ال���
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� األمر.
�جب أن أفكر ��

أدعو هللا لو لم أعش ط��ال، أن يتأ�د مـن �عدموننـي مـن أن
�ة أخرى. ��� � هذە السطور لن تراها ع��

1926
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ّ الجنون �ا (إليوت)، فال�ث�� ممن �
ض �� ال حاجة �ك ألن تف��

سواي لديهم ميول أغرب من هذا. ِلَم ال �سخر من جد (أول�فر)
� الذي ال يركب س�ارة أ�دا؟.. لو كنت ال أحب هذا النفق اللع��

� ع��ـة أجـرة، . لقد وصلنا ع� �ل حال ��عة را�ب�� �
فهذا شأ��

�ت. ولو أخذنا الس�ارة ل�ان علينا أن ن�سلق التل من �ارك س��

� العام � أ��� عص��ة مما كنت عندما رأيت�� أعرف أن��
، ل�ن ال �جب أن تطلب رأى األط�اء. هناك س�ب قـوى �

الما��
� ما زلت محتفظا �عق�� �عد هذا �له.

� ألحمد هللا ع� أ�� و�ن��
� الدرجة الثالثة؟.. لم �كن الفضول من دأ�ك ف�ما

َم نركـب ��
�
ل

سبق.

� أن تعرف القصـة فـال أرى س��ا �منع
حسن.. لو �ان ي����

ذلك. ر�ما وجب هذا ألنك تكتـب لـي كـأنك أب قلـق منـذ عرفت
� قاطعت نادي الفنون وقررت االبتعاد عن ب��مان. اآلن وقد أن��
ة ألن اخت�� الرجل �ت أتردد ع� نادي الفنون ل�ن ل�س �ك��

� لم تعد �ما �انت.. أعصا��

ال.. ال أعرف ما حل ب���مـان وال أر�د أن أخمـن. ال�ـد أنـك
� للتخ�� عنه، لهذا ال أر�د أن أفكر حدست أن لدّي أس�ا�ا دفعت��
طة �عرفوا ذلـك، فهم ال � الم�ان الذي ذهب له. دع رجال ال��

��
� (نورث اند) الذي استأجرە

�عرفون مثال �الم�ان الشما�� ��
ز). ب��مان �اسم (بي��

� قادر ع� العثور عل�ه ثان�ة، دعك مـن أنـي ال ال أعتقد أن��
� ضوء النهار.

أر�د ذلك ح�� ��
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� أعرف لماذا أحتفظ بهذا �ا، ولسوف آتـى لهـذە أخ�� أن��
طة. ال غ ال��

�
النقطة. سوف تفهم عندما أنت� لماذا لـم أ�ل

أستطيع العودة هناك ح�� لو كنت أعرف الط��ق. لم أعد قادرا
ول ألي قبو وأعرف أن هذا يث�� � ع� اجت�از األنفاق أو ال��

ضح�ك أنا أعرف أن ب��مان �ان موه��ا وع�ق��ا لهذا أق�ل أي
� أن بوسطن لـم تعرف فنـانـا أفضـل � عمله، ورأ��

اتجاە يتخذە ��
� لحظـة ح�� عندما مـن (ر��شارد أبتون ب��مان). لم يتغ�� رأ��

� جعلت (مينوت) �قاطعه. رأ�ت لوحة (غول �أ�ل) ال��

�ما تعرف �حتاج المرء لموه�ة عظ�مة �� �خ�ج أعماال
� �قدمها ب��مان. �ل رسام ألغلفة المجالت �مكن أن ين�� كـال��

�عض األلوان و�سميها (ل�لة السا�ات) أو (�ابوس) ل�نك تحتاج
� �� تقدم لوحة مرع�ة عن موض�ع كهذا؛ فالفنان

لفنان حق���
�ــــح الخوف أو فسيولوج�ة الهلع. � هو من �عرف ���

الحق���
� تث�� ذلك �عرف خلطة الظالل والخطوط واإلضاءة ال��
اإلحساس النائم فينـا �الغرا�ة. لهذا ت�عث لوحات (فيوس���

(Angarola أنـجـاروال) (1) القشع��رة ف�ـك. كذلك (Fuseli
األم���� امتلك تلك الموه�ة. ترى ماذا يراە هؤالء و�رسمونه؟..

ء آخر.. �
ب ونت�لم عن �� ل�ن دعنا ���

تعـرف أن نقطـة قـوة ب��مـان كـانت الوجـوە.. منـذ عصـر
(ج��ا Goya) لم أر فنانا رسم الجح�م ذاته ع� الوجوە.. ق�ـل
� القرون الوس� الذ�ـن نحتـوا

(ج��ا) عل�ك أن ت�حث عن فنا��
ال�راجل Gargoyles ع� كن�سة النوتردام. لقد صدقوا أش�اء

ة كذلك. ة ور�ما رأوا أش�اء كث�� كث��
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أنت سألت ب��مان عن مصدر رسومه فضحك.. تلك
� أفزعت (ر�د) وجعلتـه �قـاطع ب��مـان. ر�ـد الضحكة ال���ــهة ال��

كـان مولعا �دراسة علم األمراض، وقد قال لنا إن ب��مان يث��
نفـورە �ل ورع�ه. قال إن مالمحه تتغ�� يوما �عد �ـوم ح�� إنـه

. لي�ـدو أح�انا غ�� آد��

� لم أتخل عن ب��مـان لس�ب كهذا، �ـل ازداد
ل�ن تذكر أ��

� �ه، ألن لوحـة (غـول �ـأ�ل) كـانت مذهلة. لـم �ق�ـل إعجا��
النادي عرضها �ما لم �ق�لها متحف الفنـون الرف�عة كهد�ة. لم
�
� ب�ت أب�ه ��

� ب�ت ب��مان. �� اآلن ��
ها أحد فظلت �� �ش��

(سالم).. تعرف أن ب��مان من (سالم) ولـه جـد ُشـنق هنـاك بتهمة
السحر عام 1692.

لقد رأ�ت لوحاتـه فـانبهرت بها، ولم �مر وقت ط��ل ح��
، فلّمح �� ذات ّ أ��� فأ��� �

� له. �دأ يثق �� �ت من المخلص��
� ش�ئا غ�� � لو أغلقت ف�� وتماسكت، فهو سوف ي���� ل�لة أن��

معتاد.. ش�ئا �فوق �ل ما رأيته ح�� هذە اللحظة.
� حماس:

قال �� ��

- هل تعرف أنه �انت هناك طاحونة ع� تلة (كوب) عام
� (نورث اند) ُخططت

1632؟.. هل تعرف أن نصف الشوارع ��
.. ما � أو أ��� � أن أر�ك بيوتـا صمـدت قرن�� عام 1650؟.. �مكن��
الذي �عرفه المعا�ون عن الح�اة والقوى ال�امنة خلفهـا؟..
ك ماذا تعرف عن سحرة (سالم)؟.. جدي �ان بوسعه أن �خ��
� (2) يراقب المشهد ألنه ، فقد ُشنق ب�نما (ماثر) اللع�� �ال�ث��
ء �غ�� إ�قاع الح�اة الرت�ب.. أال �

كـان مذعورا من أن �حدث ��
لعنـة هللا عل�ه�.. ل�ت أحدهم امتص دمه ل�ال..
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� أن أر�ك � أن أر�ك الب�ت الذي عاش ف�ه، �ما �مكن�� �مكن��
بيوتا �ان �خ�� أن �دخلها برغم ادعائه الشجاعة.. �ان �عرف
أش�اء.. هل تعرف أن (نورث اند) �ان �حـوى أنفاقا تصل ب�ـوت
ة وال�حـر؟.. �انوا �سمعون النـاس ب�عضها وتصلـهـم �ـالمق��
� أن أر�ك ش�ئا أصواتا ال �عرفون مصدرها ط�لة الل�ل.. �مكن��
� ب��ت ة من البيوت ال�� � قبو ثمان�ة بيوت من �ل ع��

غ���ا ��
ق�ـل عـام 1700. �انت هناك ساحرات مع �ل ما �ستدع�ه
طقوسهن السح��ة.. �ان هناك قراصنة مع �ل ما جلبوە من
� تلك

ال�حر.. مه��ون.. الناس �انوا �عرفون ك�ف �ع�شون ��
� تهز هلة ال�� � هؤالء وعقول ال�ـوم الورد�ة الم�� األزمنة�.. قارن ب��
� اس�ن�ار لو رأت لوحة �خ�ج موضوعها عن منضدة

أ�تافها ��
شاي�

�
ا �� � �ح�ث ال �فكر كث�� - الم��ة الوح�دة للحا�� �� أنه غ��

� أن ء.. �مكن�� �
ك الخرائط وأدلة الس�اح؟.. ال �� . �م تخ�� �

الما��
� وجودهـا أحـد من األح�اء وما من

أر�ك أزقة وممرات ال �شك ��
أحد �مكنه االنتفاع من هذە المعرفة.. ال.. هنـاك واحد �مكنه

جر هذا التنق�ب �ال مقا�ل.
�
االنتفاع، فأنا لم أ

) أن لدّي مرسما آخر هنـاك، ح�ث ��� - هل تعرف �ا (ث��
ة؟.. �الطبع ال أخـ�� بهذا �كون بوس�� أن أرسم ال�واب�س م�ا��
� �ل

� النادي، و (ر�د) اللع�ـن �ـهـمـس ��
أحدا من هؤالء العجزة ��

� منحدر االرتقاء. لقد أزمعت
� وحش يهوي ألسفل �� م�ان أن��

منذ زمن أن أرسم الرعب �مـا نرسم الح�ـاة مـن الح�اة ذاتها.. لذا
�حثت ح�ث يوجد الرعب..
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� أن ثالثة رجال أح�اء �عرفون عنـه أي
- أعرف م�انا أشك ��

ء.. إن عمرە قرون، وقد استأجرته مـن أجـل �ـئـر مـن القرم�د �
��

� القبو.. هـذا ال��خ يتهاوى لـذا لـم �عـد أحـد �ع�ـش هناك وأ�رە
��

� القبو ح�ث اإللهام
ك �ض�لة الم�لغ الذي أدفعه. أرسم �� أن أخ��

، وقد �
� استأجرت غرفـا أخـرى فـي الطـابق األر�� ال�ث�ف ل���

.( استخدمت اسما مستعارا هو (بي��

- لو أردت س�خذك هناك الل�لة.. سوف تحب الرسوم.. أنا
� ال أر�د لفت األنظار �س�ارة أجرة � ألن�� أذهب هناك ع� القدم��
� م�ان كهذا. سوف �ستقل ع��ة من (ساوث ست�شـن)

��
�ت، ومن هناك لن تكون المسافة �ع�دة. قاصدين �اتري س��

حسن �ا إليوت.. لم �كن هناك ال�ث�� مما أفعه �عد هذە
الخط�ة ال�ل�غة، سوى أن أمنع نف�� من الفرار �دً� من ركوب
أول ع��ة أجرة وجدناها. �عان ما وصلنا لشارع �اتري ومش�نا
جوار الميناء القد�م.. ال أذكر الشوارع �دقة وال أذكر أ�ة

تقاطعات اتخذناها ل�نه لم �كن زقاق (ج��ناف) ع� �ل حال.

، بنوافذ �
� ح�ا��

� أقدم وأقذر زقاق رأيته ��
�ان علينا أن نرت��

ة مهشمة ومداخن ش�ه �ال�ـة تقـف متهال�ـة أمـام السماء صغ��
�
ها القمر. ال أعتقد أن هناك أي ب�ت لم �كن موجودا �� � ين�� ال��

ع� (كوتن ماثر).

من هذا الزقاق دلفنا إ� ال�سار ح�ث زقاق مماثل صامت
وضيق �ال ضوء ع� اإلطالق. ثم �ان ينحرف بزاو�ة منفرجة إ�
طه ع� �اب متهالك �عـود لع�

�
. أخ�ج مص�احا سل � ال�م��

الطوفان. ثم دخلنا إ� ممر ي�طنه خشب ال�لوط.. �س�ط ل�نـه
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ا أوقد مص�اًحـا مـن يو�� لك فعال �عصور السحر األو�. أخ��
. � � أن أخذ راح�� ال��ت وطلب م��

حسن �ا إليوت.. أنـا رجـل شـد�د المراس �مـا �قولون ل�ن
. إنها � ف أن ما رأيته ع� جدران هذە الغرفة قد أفزع�� أع��
ي).. �ان � شارع (ني����

� لم �كن �ج� ع� عرضها �� لوحاته ال��
محقا عندما قال إنه أخذ راحته.. خذ �أسا فأنا �حاجة لواحد�

ال جدوى من أن أصفها لك ألن الرعب الش�يع ال�افر
وال�شاعة المستعص�ة ع� التصديق �أت�ان من لمسات تفوق
قدرة ال�لمات ع� التص��ف. لـم تكن هناك تعق�دات وال
خلف�ات متحذلقة. الخلف�ـات كـانت ساحات كنا�س قد�مـة
ة هض�ة (كوب) وغا�ات وصخـورا علـى ال�حر وأنفاقا.. مق��

الق���ة من هذا الموضع.

� الصور ألن
� من األش�ال األمام�ة ��

� �ان �أ��
الرعب الحق���

� البورت��ــهات الش�طان�ة. لـم تـكـن وجوە
براعته األساس�ة �انت ��

� ومنحن�ة لألمام ��� �الض�ط.. �انت �ائنات تم�� علـى قدم��
� . �ل هذە ال�ائنـات كـانت تـأ�ل ال �سأل�� � ولـهـا طـا�ـع عـام �ل��

تأ�ل ماذا..

�انوا �ظهرون �مجموعـات فـي المقابر وتحـت األرض أو
� ع� الفرا�س.. أح�انا تراهـم ي��ـون مـن نـوافـذ مفتوحـة متصارع��
ل�ـً�، أو �قعون علـى صـدور الن�ـام.. هنـاك لوحـة تظهرهم �لتفون

حول ساحرة مشنوقة وجهها �ش�ه وجوههم.

� الثالثة. هذا الساحر
إنها ح�ة�.. صدقنـي فلست ص��ا ��

� ع� القماش وفرشـاتـه كـانت عصا الملعون قد أ�قظ الش�اط��
� هذا اإلناء �ا إليوت� سح��ة. ناول��
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�
� اللـه�.. تصور حم�� �انت هناك لوحـة اسمها (الـدرس).. فل��
مجموعة من هذە ال�ائنات ال�لب�ة تح�ط �طفل ل�ال وتعلمـه
ك�ف �أ�ل مثلها�... هنا �دأت أفهم.. هناك ارت�ـاط ب�ـن وجـوە
األطفال ووجوە هذە ال�ائنات ال�لب�ة.. لقـد رسـم ب��مـان حلقـة

ا ق�ل هذا� الوصل.. هذە ال�ائنات �انت ���

ار � تقول إن األ�� اس��دال األطفال... هل تذكر األسطورة ال��
� المهد؟..

��قون األطفال الرضع و�ضعون �ذرتهم م�انهم ��

� إ� غرفة أخرى، وقد �ە
ثم إنه حمل المص�اح واقتاد��

� الغرفة الثان�ة �انت لوحات أ���
�� . ّ الف�ع الذي �دأ �ظهر ع��

إرعا�ا... هناك لوحـة تظهر مجموعة من تلك ال�ائنات �سللت
�ت) لتهـاجم الناس ة تحت األرض إ� نفق (�اب�لون س�� ع�� مق��
و. هناك عدة لوحات � ع� الرص�ف �انتظار الم�� الواقف��
� ركن مظلم

ل�ائنات من هذە وقد �سللت إ� ق�ـو، و�� ت�تظر ��
لون الدرجات إ� ذلك القبو.. � أولئك الذين سي��

هنـاك رسـٌم أثار ذعري �الذات وهو مجموعة من المس�خ
� قبو تحت األرض، وهو �مسك �دل�ل س�ا��

تح�ط �أحدها ��
� �دە و�قرأ �صـوت عـال. �انوا �ضحكون بوحش�ة

لبوسطن ��
� كدت أسمع ضح�اتهم. ح�� إن��

كنت أشعر �ف�ع من ب��مـان، فال�د أن الرجل تجـرد مـن كـل
عطف أو حب لل��� حتـى �ـروق لـه أن يرسم �ل هذا التعذ�ب
� كنت خائفا من روعة األعمال.. هذە ل�ست والرعب.. ثم إن��
� ذاتهـا.. والغ��ب أن � �ل �� الش�اط�� رسوما تمثل الش�اط��
ء �

الرجل لم �ستخدم أسال�ب الغموض واإل�حاء �ـل كـان كـل ��
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واضحا محددا.. لم �حاول أن ي��نا ض�اب�ة األحالم �ل جعل �ل
ء واقع�ا دق�قا. �

��

ء واحد �ان مؤكدا.. ب��مان �ان ��ل مع�� ال�لمة واقع�ا �
��

دق�قا علم�ا.

� لمرسمه ذاته وقد ه�طنا ألسفل الدرجات
�ان اآلن �قتـاد��

� األرض. وقال �� إن هذە
الرط�ة. أشار �ال�شاف إ� فتحة ��

تقود إ� ما �ان �ح�� عنه.. ش�كة األنفاق تحت األرض.

� األهوال التـي قـد كـانت تح��ــهـا،
نظرت للب�� ورحت أفكر ��

وارتجفت.

، وكـانت � �انت الغرفة مضاءة �مص�ـاح مـن غـاز األس�ت�ل��
� لم ت�ته �عد معلقة ع� الجدار مرع�ة �مث�التها اللوحات ال��
المكتمالت. �انت مرسومة �عنا�ة رهي�ة.. الرجـل كـان عظ�ما
ة ع� المنضدة ا كب�� وأنا أقولها من جد�د.. فقط الحظت �ام��

� يتخذها لرسومه. � أنه �صور بها الخلف�ات ال��
�� فأخ��

� أطلق �خـة رعـب.. ثم أزاح الستار عن لوحـة جعلت��
ال�خة الثان�ة �� هذە الل�لة، فقـد كـانت تظهـر ك�انـا جـ�ـارا ال
اسم له، وله عينان حمراوان تلمعان، و�ان �مسك ب�د مخلب�ة
�قا�ا رجل وهو �قضم رأسه �ما �قضم الطفل قطعة حلوى. �ان
�جلس القرفصاء ل�ن �لما أمعنت النظر شعرت �أنه سوف
يتخ� عن ف��سته �حثا عن ف��سة أ��� دسامة. ل�ن لم تكن
ء �

�شاعته وال التفاص�ل �� ما سّ�ب ذعري لم تكن �� �ال��
الذي �دفع رجً� مذعورا للجنون.
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�
�انت التقن�ة.. التقن�ة غ�� الطب�ع�ـة �ـا إل�ـوت.. لـم أر ��

� قط الح�اة ذاتها وقد ذا�ت ع� قماش الرسم. المسخ كـان
ح�ا��

� الطب�عة تجعل من هناك و�ان �مضغ و�مضغ.. أعرف أن قوان��
المستح�ل أن يرسم إ�سان ش�ئا كهذا من دون مود�ل. من دون
ى لم يبع نفسه لمحة لعالم سف�� لم �ظفر بها أي ���

للش�طان.

�انت هناك قطعة ورق�ة مث�تة �دبوس ضغط لجزء خـال مـن
القماش، و�انت مجعدة.. خطر �� أنها صورة فوتوغراف�ـة
� رسم ب��مان اللوحة عليها. مددت �دي لها فتصلـب للخلف�ة ال��
، ل�نـه � � ألصداء �خ��

ب �الرصاص. �ان �ص�� ب��مان �أنه ��ُ
�
اآلن انتفض تحت تأث�� رعـب جـارف وأخ�ج مسدسا وأمر��

�الصمت، ثم خ�ج إ� القبو الرئ�س وأغلق ال�اب خلفه.

� مثله
� أص�ت �الشلل للحظة. ج��ت أن أص�� أحسب��

ء ي�سـل فـي مكـان مـا مـع �خـات حـادة لـم �
فسمعت صوت ��

أعـرف اتجاهها. ثم جاءت قرعات جعلت جلدي �ص�� جلـد
إوزة.. قعقعة مختلسة ال أعرف ك�ـف أع�� عنها.. �أنهـا خشـب
� هذا ثق�ـل �سقط ع� حجر. خشب ع� حجر.. ماذا جعل��

أفكر ف�ه؟

عاد الصوت أعلـى.. ثم دوت ضوضاء و�اخ مختلـط مـن
ب��مان.. ثم الصوت الذي �صم اآلذان لـدوي الرصاصات الست
�
من مسدسه. �ان �طلق �أنه مروض أسود �طلق الرصاص ��

الهواء للتخ��ف.
من جد�د الدوي.. ثم صوت �اب �فتح..
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ظهر ب��مان ع� ال�اب والدخان �خ�ج من فوهة مسدسه
� تعمر الجدران العت�قة. ان ال�� وهو �شتم الف��

�ر.. هذە األنفاق تصل ان �ا ث�� - ال أعرف ما تأ�له الف��
ة وع��ن الساحرات.. ل�ن �اخك أرعبها، ول�ـن كـن حذرا للمق��
ان مهمة � أعتقد أن هذە الف�� � هذە األما�ن العت�قة.. برغم أن��

��
لعم�� من ح�ث الجو واللون.

� - �انت هذە �ا إليوت نها�ة مغامرة الل�ل. لقد وعـد �ـأن ي����
الم�ان وقد فعل ذلك.

� خرجنا كنـا � اتجاە آخر ألننا ح��
� ع�� ش�كة المرات ��

اقتاد��
� شارع نصـف مـألوف تح�ط �ـه ب�ـوت عت�قة. هذا شـارع

��
� كنت مرت��ا فلم أدر م�� �لغناە. عدنا للمدينة (�شارتر) ل�ن��
� ب��مان عند ركن (جوي) ولـم أت�لم ع�� شارع (هانوفر).. وترك��

معه ثان�ة �عد ذلك.

ك.. انتظر ح�� أطلب لم تخل�ت عنه؟.. ال تفقد ص��
القهوة.

لم تكن الرسوم �� الس�ب.. برغم أنـهـا كـانت �اف�ة لجعلـه
� �سعة أعشار بيوت بوسطن.. أعتقد أنك تفهـم اآلن

منبوذا ��
�
�� � � جي��

لماذا أ�رە األنفاق واألقب�ة.. �ان هذا ش�ئا وجدته ��
� وجدتها ع� قماش اللوحـة . الورقة المجعدة ال�� الص�اح التا��
.. هذە � � جي��

� دسستها ال شعور�ا �� � ي�دو أن�� � القبو. الورقة ال��
��

. � �� القهوة.. خذها سوداء �ال سكر �ا إليوت.. صدق��
� لب��مـان أعظـم فنـان عرفتـه. هذە الورقة �� س�ب مقاطع��
أ�� ك�ان ع�� من حدود الح�اة إ� حفر األسطورة والجنون. ر�د
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�ان ع� حق.. ال�د أن ب��مان وجد ط��قة �فتح بها البوا�ة
� �حبها.. المحرمة. ال فارق ألنه عاد إ� الظلمات ال��

فل�شعل الشمعدان.

� عن س�ب ء الذي أحرقتـه.. ال �سأل�� �
� عن ال�� ال �سأل��

ان. هناك أ�ار تعود � زعم ب��مان أنها ف�� هذە األصوات ال��
. كنا ن�ساءل عن تلك � (سالم) وقد ح� (ماثر) عن ال�ث��

لما��
� لوحاته.

� رسمها ب��مان �� الوجوە ال��

لم تكن تلك الورقة صورة �ستعمل كخلف�ة للمشهد، �ل
� الذي رسمه ع� القماش..

�انت تظهر ذلك المسخ الش�طا��
�ان هذا هو المود�ل الذي استعمله و�انت خلف�ة الصورة ��

المرسم الذي كنت ف�ه.
لقد �انت صورة فوتوغراف�ة حق�ق�ة �ا إليوت�
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� مدينة (ت�لوث) الجران�ت�ة �م�� الشـاب وقـد تـ�ج رأسـه
��

ْرم، وشعرە األصفر �لتمـع ب��ـات الُمـر، وقد تمـزق رداؤە
�
�ال�

� من أشواك ن�ـات (الس�دراك) المزروع ع�� الج�
األرجوا��

ة �ع�شون الحجري العتيق. رجال (ت�لوث) عا�سون سمر ال���
� بيوت مكع�ة، وقد سألوا الغ��ـب مـن أ�ـن جـاء ومـا اسـمه

��
ووجهته، فأجاب الشاب:

- أنا (إيرانون).. جئت من (إيرا) و�� مدينة نائ�ة أتذكرها
� التـي تعلمتها

� األغا��
غ��ّ

�
� أر�د أن أجدها ثان�ة. أنـا أ �صع��ة ل�ن��

� لها
غ��ّ

�
� أ � �� الذك��ات واألحالم ال��

� المدينة ال�ع�دة.. ثرو��
��

� �كون القمر حان�ا ور�ــــح الشمال تداعب براعم � الحدائق، ح��
��

اللو�س..

- عندما سمع رجال (ت�لوث) هذا تهامسوا؛ ألن أهل المدينة
صارمون ال �ضحكون وال �غنون، ل�نهم أح�انا ينظرون لج�ـال
� ح� عنها � معازف (أووناي) ال��

� ال��يع و�فكرون ��
(�ارث�ا) ��

المسافرون. هكذا سمحوا للغ��ب �ال�قاء والغناء أمام ب�ج
� صوته

(مل�ـن) برغم أنهم لم �حبوا لون ث�ا�ه وال الش�اب ��
. � الذه��

.. فقال رجل كف�ف إنه رأى � � المساء �ان (إيرانون) �غ��
��

. ل�ن معظـم قـوم (ت�لوث) تثاءبوا هالة فوق رأس المغ��
و�عضهم نام ألن إيرانون لم �قل ش�ئا مهما سوى الغناء لذك��اته

وأحالمه.

وز.. مـا أ��� محاسنك�.. ل�م - إيرا.. �ا مدينة الرخام والف��
� تجري ع�� الوادي ا) وشالالت (كرا) ال�� � (ني��

أحب�ت األ�ك ��
� تلك ال��اض �ان الص��ة �صنعون األ�ال�ل

�� ..� األخ��
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�
ل�عضهم، وعند الغسق حلمت �حلم غ��ب تحت شجرة
ا) يتلـوى � أضواء المدينة، و (ن�� (إل�ـاث) عندما رأ�ـت تح��

�طا من النجوم. ل�عكـس ��

� المدينة �انت قصور من الرخام لها ق�اب ذهب�ة
�� -

وجدران منقوشة وحدائق خ�� ونواف�� �لور�ـة. كـم نمـت
وحلمـت ب�ـن األزهار الشاح�ة تحت األشجار، وأح�انا كنت
وز .. مدينة الرخام والف�� � أ�سلق إ� القلعة وأنظر إ� إيرا تح��

. � � ثوب من اللهب الذه��
السح��ة ��

 

ا عندما ذهبنا إ� - ل�م ل�ن أفتقدك �ا إيرا..�.. كنت صغ��
�
� �ان مل�ك ولسوف أعود لك ثان�ـة.. �حثت عنك �� ، أ�� المن��

� و�وما ما سأح�م ر�اضك وحدائقك وشـوارعك سبع أراض��
ء �

� للرجال الذين �عرفون عن أي �� وقصـورك ولسوف أغ��
ا إيرا غنـي.. أنا إيرانون أم��

�
أ

� الص�اح
� اإلسط�ل، و��

� هذە الل�لة جعله الرجال ي��ت ��
�� -

� ل�عمل
جاءە الحا�م وقال له إن عل�ه أن �ذهب آلزوك اإلس�ا��

عندە.
. �

.. ال أج�د مهنة اإلس�ا�� � � إيرانون المغ�� - ل�ن��
� ت�لوث �كدح.. هذا هو القانون..

- ال�ل ��
قال إيرانون:

- ولماذا �جب أن تكدحوا؟.. أال �مكن�م أن تع�شوا ح�اة
سع�دة؟.. تكدحون لتحيوا ل�ن أل�ست الح�اة �� الجمـال
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والغنـاء؟.. م�� تجنون ثمار كدح�م؟.. ال�د �ال أغان كرحلة
ط��لة �ـال نها�ة.. أل�س الموت أ��� م�ة؟..

ل�ن الحا�م �ان متجهما ولم �فهم ما ق�ل.

- أنت شاب غ��ب وأنا ال أحب صوتك وال شـ�لك.. مـا
تقولـه كفر ألن آلهة ت�لوث قالت إن ال�ـد ط�ب.. اذهب إ�

� أو غادر المدينة ق�ل الغروب..
(أزوك) اإلس�ا��

� البيوت الحج��ة ال�ئ��ـة يتمنـى لـو رأى هكذا م�� الف�� ب��
.. لم ير سوى العبوس، ل�نه جوار نهر (زورو) ش�ئا واحدا أخ��

، وقال له: � � ح���ت�� الرا�د رأى ص��ا يتأمل الماء �عين��

- هل أنت ذلك الذي يتحدث عنه الح�ام و�قولون إنه
ي�حث عن مدينة خ�ال�ة نائ�ة؟.. أنـا (رومنـود) الذي ولد هنـا
لـكنـه ال �حسن التعامل.. أحن إ� ر�اض دافئة وأغان وجمال.
� ح� عنها خلف ج�ال (�ارث�ا) هناك مدينة (أووناي) ال��

المسافرون.

�قولون إنها جم�لة ورهي�ة.. تعال نغادر (ت�لوث) معا
� ألغان�ك ل�ال عندما تجلب

ونقصد تلك المدينة. وسوف أص��
. ر�ما �انت تلك المدينة �� (إيرا) � النجوم األحالم إ� الحالم��
� ت�حث عنها. سوف يرحب بنا الناس هناك ولن �سخروا ال��

منا..
قال إيرانون:

� صـ�اي ل�ن لم �صغ �� أحـد.. كـان الرجال
�� � - أنـا كنـت أغ��

� لن � أعرف أن�� .. ج��ت كـل مكـان ل��� � � و�طردون�� �سخرون م��
� � ح�مها أ�� وز ال�� � إيرا.. مدينة الرخام والف��

حاب إال �� أل�� ال��
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� أووناي و�ن كنت
يوما.. س��حث عن إيرا برغم أننا قد نجدها ��

� هذا ألن جمال إيرا خارق ال �مكن أن تصفـه مـن دون أن
أشك ��

� حذر..
ت�بهر، ب�نما عن أووناي يتهامس را�بو الجمال ��

� التالل الخ�� عند الغروب انطلق إيرانون ورومنود ب��
والغا�ـات ال�اردة. و�ان الط��ق وعرا غامضا فلم �شعرا قط أنهما
�ا من أووناي مدينة المعازف والرقص. وعند الغسق �ان اق��

، وأ�ال ال�ث�� �
� �ص�� � مدينة (إيرا) ب�نما الص��

� لمغا�� إيرانون �غ��
من الفا�هة والفراولة ولم �شعرا �مرور الوقت ل�ن ال�د أن زمنا
ا و�ن ظل إيرانـون �ما . لم �عد رومنود الصغ�� صغ�� ط��ال م��
� �دا فيها أن رومنـود أ��� سنا من �ان.. ثم جاءت اللحظة ال��
�
ا عندما جلس يتأمل الماء �� إيرانون. برغم أنـه كـان ص��ا صغ��

نهر زورو الرا�د.

ذات ل�لة عندما ا�تمل القمر، وصل المسافران إ� حافة
� ال تعد وال تح�. قال لهما صخ��ة تطل ع� أنوار أووناي ال��
الفالحون إنهما ق���ان، وعرف إيرانون أن هذە ل�ست مدي�ته.
� مدي�ته �انت األضواء ناعمة

�انت األنوار هنا حادة ب�نما ��
� له وهو طفل. كضوء القمر إذ ��ب من النافذة ب�نما أمه تغ��
أوونـاي كـانت مدينة معازف ورقص لذا انحدر إيرانون ورومنود
�حثا عن أناس �جلب لهم الغناء واألحالم �عض السعادة. ل�نهمـا
� ب�ت و��ت و�طلـون مـن � المدينة أناسا �ع��دون ب��

وجـدا ��
فات. وقد وضعوا أ�ال�ل الورود، و�لهم �صغون النوافذ وال��
لغناء إيرانـون و�قذفونـه �الورود.. هكذا شعر الرجل �أنه وجد

أولئك الذين �فكرون و�شعرون مثله.
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� ح�ة؛ ألن ق�ـاب
عنـدما ب�غ الفجر نظـر إيرانون حوله ��

� � الشمس، ورجال أووناي �انوا شاحب��
أووناي لم تكن ذهب�ة ��

من الع��دة أثقلت الخمر عقولهم، فلم �كونوا كرجـال إيرانـون.
ل�نهم أحبوا غناءە لذا قرر أن ي��� معهم.

� القصور ع� منصة �لور�ـة فـوق أرض مـن المرا�ا،
�� � راح �غ��

ومنحه الملك ع�ـاءة أرجوان�ـة محـالة �الذهب وأساور من العاج
� غرفة مذه�ـة علـى فراش من الخشـب المنقوش، له

وأسكنه ��
�
سقف من الح��ر المو�� �الزهور.. هكـذا عـاش إيرانون ��

أووناي مدينة المعازف والرقص..

� أووناي، ل�ن ذات يوم جاء
ال نعرف �م مكث إيرانون ��

ان�ان، وعازف ناي � مـن صحـراء ل�� � متوحش�� الملك براقص��
ق، ومن ثم كف القوم عـن إلقاء � ال��

�� � ة من در��� دا�ـن ال���
� وعازف الناي. أزهارهم ع� إيرانون وراحوا �لقونها ع� الراقص��

ب � رومنود ك�� أ��� فأ��� واحمر وجهـه مـن فـرط �� الف��
ا �غنـاء إيرانـون الخمر، وصار �حلم أقل فأقل، ولم �عد يهتم كث��
وذات ل�لة �ان الف�� الذي ازداد سمنة �لتهم طعام مأد�ة عندما
راح �شهق و��حث عن الهواء، ثم مات مختنقـا جـوار إيرانـون

� حزن.
�� � الذي �ان �غ��

�عد ما ��� إيرانون جوار ق�� رومنود، أل�� عل�ـه أغصان
� منحهـا لـه الملك � �ان �حبهـا، ثـم نـ�ع ث�ا�ـه ال�� األشجار ال��

وغادر مدينة أووناي.. مدينة المعازف والرقص..

� ضوء الغـروب م�� إيرانـون ي�حث عن مدي�تـه ورجـال
��

�فهمون أغان�ـه وأحالمه. ظل شا�ا لأل�د وهو �غ�� إليرا بهجة
� وحلم الغد.

الما��
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م �
ذات ل�لة �لغ كوخا عت�قا لـراع �حرس قط�عا، ع� منحدر

صخري �طل ع� مس�نقع رمال متحركة. قال له إيرانون:

وز.. ح�ث � عن م�ان إيرا.. مدينة الرخام والف�� ت�� - هال أخ��
؟.. ا وح�ث تغ�� شالالت نهر كرا للود�ان الخ�� �جري ن��

سمع الرا�� هذا فنظر �دهشة إليرانـون �أنه يتذكر ش�ئا ثم
هز رأسه وقال:

� - أيها الغ��ب.. أنا قد سمعت اسم إيرا واألسماء األخرى ال��
� مـن � ش�ا��

� ع�� ذك��ات قص�ـة.. سمعتها �� ذكرتها، ل�نهـا تـأتي��
� صديق لعب.. ا�ـن م�سول اعتـاد أن يؤلـف قصصا خراف�ة شف��
عن القمر وح�ا�ات األرض الغ���ة. �ان �حسب نفسه ابن
ء الملك برغم أننا كنا نعرفه منذ ولد.. �ان وس�ما ل�نه م��
� ص�انـا كـي �جـد مـن �صغون

�الحماقة والغرا�ة. وقد هرب ��
لقصصه وأحالمـه. كـان �حكـي عـن أرض لـم تـكـن وال �مكن أن
تكون�.. �ان �ح�� عن إيرا ونهر كرا. �ان �ح�� أنه عاش هناك
�أم�� برغم أننا عرفناە منذ ولـد ولـم تكـن هنـاك قط مدينة اسمها

� إيرانون. � أحالم صديق طفول��
إيرا.. ال وجود لها إال ��

� ضوء الشفق إذ ظهرت النجوم واحدة تلو أخرى، م��
و��

نحـو الرمال المتحركة رجل مسن �ل�س ث�ا�ا رثة أرجوان�ة، وع�
رأسه تاج من أوراق ال�رم، وهو ينظر أمامه �أنما يتـأمل ق�اب إيرا
� تلك الل�لـة شـهد العالم

الذهب�ة، ح�ث �فهمون األحالم. ��
القد�م م�ع الجمال والش�اب.



7826

 
 

موس�قا إر�ك زان
 
 

 

 

 



7827

� لم لقد قمت �فحص خرائط المدينة �عنا�ة عظ�مة، ل���
� أجد شارع (دوس�ه) ثان�ـة. لـم تكن الخرائط حديثة فحسب ألن��

� �ل التار�ــــخ القد�م للم�ان
. لقد �حثت �� أعرف أن األسماء تتغ��

� �ل �قعة عن هذا الشارع. برغم هذا تظل الحق�قة
و�حثت ��

� غ�� قادر ع� إ�جاد الب�ت وال الشارع الذي المحرجة �� أن��
ة كـدارس � الفق��

ة مـن ح�ـا�� � األشهر األخ��
سمعت ف�ه ��

�قا �الجامعة موس�قا (إر�ك زان). � ميتاف��

� .. إن صح�� � ء ال �دهشـ�� �
� محطمـة فهذا ��

كون ذا�ر��
� فـي شـارع ا أثنـاء إقـام�� ت كث��

ّ
العقل�ة والجسـد�ـة قـد تـأذ

� �س�ت المكـان الـذي لـم �كن � ما زلت مرت��ا ألن�� (دوس�ه). ل���
ا.. � � وكـان مم��

ي�عد عن الجامعة أ��� من نصف ساعة من الم��
� لم ألق قط من رأى شارع (دوس�ه). ل���

�قع الشارع ع�� نهر أسود الم�اە تح�ط �ه مستودعات ب��ت
ە ج� من الحجر األسود. �ان النهر أسود من قرم�د، و�ع��
دائما كـأن دخـان المصانع الق���ـة �حجب عنـه الشمس لأل�د.
�
و�انت م�اە النهر خب�ثة الرائحة وأنا أعتمد ع� هذە الرائحة ��
�
ا تصل لممر م�لط �حجر اإلس�ا�� العثور عل�ه يوما ما. أخ��

�قودك إ� شارع (دوس�ه).

� السن
� �س�ب تقدمهم الواضح ��

� ذا�ر��
علق هؤالء القوم ��

�
ة قاس�ة �� � هذا الشارع ل�نها �انت ف��

ال أعرف لماذا عشت ��
. ح�� وصلت � عدة مسا�ن �سب إفال�� � تنقلت فيها ب��

ح�ا��
إ� هذا المسكن الذي �مل�ه (�الندو) المشلول. �ان ثـالث ب�ـت

من �دا�ة الشارع وأع� البنا�ات هناك.
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� الطابق الخامس و�انت الوح�دة المسكونة
� �انت �� غرف��

ألن البنا�ة �انت خال�ة. ل�لة وصو�� سمعت موس�قا من العل�ة
. قـال لـي إن � اليوم التا��

فو�� وسألت عنها (�الندو) العجوز ��
العازف هو ألمـانـي أخـرس �عزف ال�مان يوقع �اسم (إر�ـك زان)..
ا ل�ً� � العزف �عد عودتـه مـن األوركس��

قال �� إن هوا�ة (زان) ��
�� س�ب اخت�ار هذە الغرفة له.

� من النوم، رحت أسمع زان �ل ل�لة، و�رغم أنه �ان �منع��
.. لم تكن تمت �صلة أل�ة موس�قا � فإن غرا�ة موس�قاە أبهرت��
سمعتها من ق�ل. قررت أنـه عـازف شـد�د األصـالـة.. �لمـا

أصغ�ت انبهرت و�عد أسب�ع قررت أن أتعرف �ه.

� أر�ـد ذات ل�لة �ان عائدا من العمل فاستوقفته وقلـت لـه إن��
أن أعرفه وأ�ون معه وهو �عزف. �ان رجً� صغ�� الحجـم
� له وجه غ��ب ورأس أصلع. و�دا متواضع الث�اب أزرق العين��
�
� النها�ة تراجـع أمـام مود��

�� . �
�أنه اندهش وغضب ل�لمـا��

� الجهة
الواضحة. وأشار �� أن أت�عه إ� العل�ـة. �انت غرفته ��

الغ���ة المطلة ع� الشارع، و�انت غرفته واسعة جدا.. �دت
� وحوض غس�ل

كذلك �س�ب خلوها من األثاث. ��ر معد��
�
وثالثة مقاعد ومكت�ة عمالقة. �ان الغ�ار وخيوط العنكبوت ��

�ل م�ان مما جعل الم�ان ي�دو غ�� مسكون. من الواضح أن
� خ�اله فقط.

عالم الجمال الذي يراە موجود ��

أغلق ال�اب وأشعل شمعة وأخ�ج ال�مـان مـن علبتـه المت��لـة
وجلس ع� مقعد غ�� م��ــــح. لم ينظر لنوتة و�نمـا راح �عزف من
� لمدة ساعة �مقطوعات لم أسمعها من ق�ل

الذا�رة.. سحر��
ومن المستح�ل أن �صفها من ل�س مختصا.
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دندنت لنف�� هذە األلحـان مـرارا ف�ما �عد، وعندما انت�
عزفه طل�ت منه أن �كرر �عض المقاطع فوضع القـوس جان�ا
وار�سم ع� وجهه ذلك الم��ــــج من الخوف والضيق الذي رأيته
ع� وجهه أول مرة. حاولت أن أصفـر �عـض األلحـان �مـا
سمعتها منه أمس، ل�ن �دە العظم�ة امتدت فـي حـزم إ� ف��

� من تقل�د هذە األلحان. لتمنع��

وهنا أظهر عالمة أخرى ع� غرا�ـة أطـوارە عندما اختلس
نظرة إ� النافذة �أنه �خ�� قدوم متطفل يتوقعه، وهو ت�ف
غ��ب ألن العل�ـة تقـع فـوق مستوى �ل البنا�ات المح�طة بها

وهذە النافذة تطل ع� الشارع المنحدر.

� نظرة من تلك النافذة ألرى تلك
� أن أل��

شعرت برغ�ة ��
� ال ي��ها أحد سـوى هذا � �غمرها ضوء القمر، وال�� األسطح ال��
السا�ن. اتجهت للنافذة وكدت أجذب الستائر عد�مة الش�ل،
� السا�ن األخرس �غضب مذعور أ��� مما سبق، لوال أن لحق ��
� عص��ة متأه�ا لجّري ب�د�ه لو

وهذە المرة كـان �ش�� لل�اب ��
اقت�� األمر.

� سأن�ف � وقلت إن�� ك�� تضا�قت منه فطل�ت منـه أن ي��
. ثم أشـار ازي ف�دأ غض�ه يتال�� � � والحظ اشم�� خت ق�ض�� اس��
لـي إ� مقعد �� أجلس وكتب �� �لمات ع� ورقـة �فر�س�ة

. � رديئة جديرة �أجن��

� ناولها �� تحمل ع�ارات طلب العفو. كتب �انت الورقة ال��
�
إنـه وح�ـد عجوز ت�تا�ه مخاوف غامضة. لقـد أحـب إنصـا��

لموس�قاە ورجـا أن أعود لـه وال أ�ا�� �غرا�ة أطـوارە. ل�نـه ال �طيق
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أن �سمع ألحانه من شخص آخر وال �طيق أن �لمس أي شخص
� غرفته.

ش�ئا ��

� طابق
� لغرفة �� � أن أطلـب مـن (�النـدو) أن ينقل�� طلب م��

� صوت العزف ل�ال، وقال إنه س�دفع تحت هذا �� ال �ضا�ق��
� اإل�جار.

أي فارق ��

شعرت بتعاطف مع الرجل، فهو مرهق �مخاوف نفس�ة
� أن أ�سامح. � دراس�� ، وقد علمت�� مث��

جاء صوت من خارج الغرفة فال�د أن الم�اع تحرك مـع
�
. صافحته وان�فت �� هـواء الل�ل، لذا أجفلت ل�نه أجفل مث��

النها�ة.

� (�النـدو) غرفة أغلـى سـعـرا فـي الطابق
� اليوم التا�� أعطا��

��
�
� مراب عجوز ومنجد. لـم �كـن هنـاك س�ان �� � غرف�� الثالث، ب��

الطابق الرابع.

� (زان) أن أزورە ثان�ة، وحينمـا زرتـه لـم ي�ـد لم �طلب م��
� � الل�ـل دومـا ألنـه ينـام نـهـارا. لـم يزدد إعجا��

�حا.. �ان هذا �� مس��
� كنت مفتونا �العل�ـة والموس�قا الغ���ة. كنت أر�د �ه برغم أن��
� �سللت مـرة إلـى هناك أثناء � نظرة من تلك النافذة، ل���

أن أل��
ا، ل�ن �ا�ه �ان مغلقا. ذها�ه لألوركس��

�
ما نجحت ف�ـه كـان سماع العزف الل�لـى لهذا العجوز. ��

ال�دا�ة كنت أصعد ع� أطراف أصا��� للطابق الخـامس ثـم
تجرأت ع� الصعود للعل�ة. هناك خلف ال�اب المغلق الـذي تـم

� رع�ا غ�� سد ثقب مفتاحه، كنت أسمع موس�قا تفعم��
محدد.. ل�س ألن األصوات �انت مزعجة ف�� لم تكن كذلك،
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ل�ن النغمات �انت توحـي �شـيء غ�� أرضـى وأح�انـا كـانت تتخذ
ش�ل س�مفون�ة ال أتصور أنها تصدر عن عازف واحد..

مرت األسابيع وازداد العزف توحشنا ب�نما ا��سـب العـازف
� أي وقت، وكـان

جموحا غ���ا.. لم �عد �سمح �� �الدخول ��
� إذا التقينا ع� الدرج. يتجنب��

ذات ل�لة تحول صوت ال�مان إ� جح�م من األصوات
.. �

� من أن هذا الرعب حق��� .. ولوال �قي�� � عق��
� أشك �� جعل��

� ال تخ�ج إال لوال سما�� خلف ال�اب تلك ال�خة المفزعة ال��
� أعنـف لحظات الرعب. طرقـت ال�ـاب مـرارا �ـال

مـن فم أخرس ��
جواب..

مرت لحظات ثم سمعت العجوز ال�ا�س �حاول النهوض
من ع� األرض.. تصورت أنه فقد الو�� واستعادە فواصلـت
الـدق. سمعته �غلق م�ا�� النافذة ثم يتجه لل�اب ف�فتحه.
� �ما يتعلق طفل

� وتعلق �معط�� هذە المرة �دا راض�ا عن مجي��
�أمه.

� أدخل وأجلس ع� مقعد وجلس ع� آخر، وراح يهز جعل��
. ثم اتجه إ� المنضدة وكتـب �

رأسه ل�عض الوقت �أنه �ص��
. �انت المذكرة تتوسل �� أن أ��� ح�ث أنا إ� أن مذكرة ناولها ��
� �كتب �األلمان�ة تق��را �امال عن �ل الغرائب واألهوال ال��

تحدق �ه.
انتظرت فراح قلمه �جرى ع� الورق.

ر�ما مرت ساعة وأنا جالس أنتظر، ب�نما الموس�قار العجـوز
� آلخر ينظر للستار والنافذة. �كتب ورقة تلو أخرى.. من ح��



7832

� ب�ت �ع�د
� أسمع صوتا �ع�دا أقرب إ� عازف �� خ�ل �� إن��

�الخارج. كـان تـأث�� هذا ع� زان مخ�فـا ألنـه نـهـض وأمسك
�ال�مان و�دأ �عزف أعنف عزف سمعته منه.

� كنت أرى � تلك الل�لة؛ ألن��
من العس�� أن أصف عزفـه ��

وجهه وأدرك أنه �عزف من فرط الرعب. �ان �حاول عمل جل�ـة
�أنه ي�عد ش�ئا ما... ازداد العزف جنونـا ل�نـه احتفظ �الع�ق��ة
ت الطابع العام إنها � � �ل ألحان هذا الرجل. م��

� عرفتها �� ال��
� المسارح وللمرة األو� أسمع زان

رقصة مج��ة عن�فة معروفة ��
�عزف لحنا لعازف آخر.

أع� فأع�.. أعنف فأعنف.. ال�مان ��خ. كـان الـعـازف
� عنفه كنت أرى ظـالً�

يتص�ب عرقا وراح يتلوى كقرد. ��
� هوة عم�قة وسط الدخان

للسـات�� وع�دة �اخوس يرقصون ��
ق. وال��

�دأ الم�اع يهـتـز مـع ر�ـح الل�ل العاو�ة �أنه يتجاوب مع
العزف المجنون. ال�مان ي�عث نغمات ال أصـدق أن ال�مـان قـادر
ب النافذة. ثم تهشم � �قوة و��� ع� �عثها. راح الم�اع يه��
الزجاج فاندفعت ال��ــــح ال�اردة للداخـل وطـارت األوراق ع�
� �ان زان �كتب ذك��اتـه عليها. نظرت لزان فوجدت المنضدة ال��
.. عيناە الزرقاوان جاحظتان زجاجيتـان أنه تق���ا غائب عن الو��

ال ت��ان، والعزف صار طقسا ع���دا ال �ستطيع قلم أن �صفه.

فجأة حمـل األوراق وه�ع إ� النافذة وفـى حسـرة راق�ـت
� النظر من هذە النافذة �ان

�� � . هنا تذكرت رغب�� األوراق تط��
الظالم دامسا ل�ن أضواء المدينـة كـانت تتوهج وتوقعت أن

أراها وسط ال��ــــح والمطر.
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� ل�ن حينما نظرت من النافذة.. نظـرت ب�نمـا الشـمـ�ع تـهـ��
وال�مان المجنون �عوى ب��ــــح المساء. لم أر مدينة.. ال أضواء وال
ء �

شوارع.. فقط سواد فضاء �ال نها�ة.. فضاء ال �ش�ه أي ل ��
ع� األرض..

� رعب أطفـأ الهـواء ضوء الشم�ع تار�ا إ�اي
و�ذ وقفت أنظـر ��

. وجنـون � الظالم المتوحش ال�ث�ف والجح�م أما��
واقفا ��

. �
ال�مان من خل��

� الظالم فاصطدمت �المنضدة وأسقطت مقعدا.
تراجعت ��

ألنقذ نف�� وزان �جـب أن أحـاول مهما �انت القـوى التـي
� ف�خـت ل�ـن أجابههـا.. �خ�ل �� إن ش�ئا �ـاردا اصطدم ��
� ��� � لم تتغلب ع� صوت ال�مان. وفجأة من الظالم �� �خ��

� �قرب العازف.. القوس المجنون.. عرفت أن��

مددت �دي لمقعد زان وهززت كتفـه. لم �ستجب.. واستمر
� العواء..

ال�مان ��

مددت �دي لرأسه ألوقف حركته الم��ان�ك�ة و�خت ف�ه
�� نفر معا من رعب الظالم.. ل�نه لم يرد ولم �خفف من جنون

موس�قاە.

عندما لمست �دي أذنه ارتجفت.. لم أعرف الس�ب.. لم
أعرف ح�� لمست وجهه فأدركت أنه �ارد �الثلج متصلب ال
ي�نفس. �معجزة ما وجدت ال�اب والمزالج فاندفعت فارا من
� الظالم.. من عواء هذا ال�مان

�� � � العين�� ء زجا�� �
هذا ال��

الملعون الذي يزداد جنونا.
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� ال نها�ة لها، را�ضا نحـو الشوارع ج��ت ع�� الدرجات ال��
الض�قة. ألهث ع�� الج� األسود عابرا إ� الشوارع الواسعة
� أعرفها. لم تكن هناك ر�ـح.. �ان القمر مكتمً� الصح�ة ال��

والمدينة �لها تتوهج �الضوء.

� المدقق لم أستطع قط أن أجد شارع (دوس�ه) برغم �ح��
� لست نادما ع� هذا وال ع� فقدان تلك من حينها.. ل�ن��
� �ان بوسعها أن تف� �� لغز موس�قا (إر�ك زان) (3). األوراق ال��
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) و (جو تزانك) و (مان��ل �
�انت تلك فكرة (أنج�لو ر����

�
س�لفا) أن يزوروا العجوز المخ�ف. �ع�ش هذا العجوز وح�دا ��

�ت) قرب ال�حر، وهو مشهور �أنه ثرى � (ووتر س��
ب�ت عتيق ��

� وضع�ف، وهذا ما �ش�ل إغراء شد�دا لمـن �مارسون المهنة ال��
فا �مارسها هؤالء السادة. إن مهنة هؤالء القوم ل�ست أ��� ��

من ال�قة.

ة �صـدد � أش�اء كث��
�قـول سـ�ان كنج��ورت و�عتقدون ��

� أمان من اهتمام السادة أمثـال
العجوز المخ�ف.. أش�اء ت�ق�ه ��

ا عظ�م � � ورفاقه، و�رغم أن ال�ل �ان موقنا أنه �خ�� ك��
ر����

� مسكنه ال�ا�� المرعب.
الق�مة ��

الواقع أنه رجل غ��ب األطوار و�قال إنه �ان ق�طانا لسفينة
ق�ة، وهو مسن �ح�ث ال كة الهند ال�� اع�ة ��عة خاصة ��� ��

�ذكر أحد أنه �ان شا�ا، صموت �ح�ث ال �عرف أحد اسمه.

� فناء دارە تجد مجموعة غ���ة من الحجارة العمالقة
��

ق�ة. مرت�ة ومطل�ة �ش�ل غ��ب، ح�� �ش�ه أصنام المعا�د ال��
هذە المجموعة تث�� رعب الص��ة الذين �ضا�قون العجـوز أو
يهوون تحط�م نوافذ دارە �قذائفهم. هناك أش�اء أخرى تخ�ف

ا الذين �ختلسون ال�� ع�� النوافذ. األ��� سن�

ة.. تتد� �قول هؤالء إن هناك منضدة عليهـا زجاجات كث��
فيها قطعة رصاص �البندول من خ�ط. �قولون إن الرجل ��لم
هذە الزجاجات و�طلق عليها اسماء مثل (جاك) و (الوجه ذو
ز) و (الرفيق ) و (بي�� �

الند�ة) و (توم الط��ل) و (جو األس�ا��
� الخ�ط �أنه �ج�ب. أل�س). قالوا إنه إذ ��لم الزجاجات يه��
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) و (جو تزانك) و (مان��ل س�لفا) �
لم �كن (أنج�لو ر����

�متون �صلة لدماء نيو إنجلند �ل �انوا دماء جد�دة وافدة.. وقد
� من دون عصاە،

رأوا أن الرجل العجوز مقعد تق���ا ال �م��
و�داە ترتجفان �ش�ل مث�� للشفقة. �الفعل شعروا بنـ�ع مـن
األسـف وهم �قصدون دار العجوز الذي تعوي ال�الب عندمـا
�
تـراە. ل�ن العمل هو العمل.. هناك إغراء شد�د لدى أي لص ��

� الم�ف، و�دفع مـا عل�ـه مـن
رجل عجوز واهن �ال حساب ��

. � � المتجر بنقود إس�ان�ة ذهب�ة صكت منذ قرن��
مـال ��

) و (جو تزانك) و (مان��ل �
اختار السادة (أنج�لو ر����

) و (س�لفا) إجراء �
س�لفا) ل�لة 11 إب��ل لل��ارة. �ان ع� (ر����

�
المقا�لـة مع العجوز ب�نما الس�د (تزانك) ي�تظرهما �س�ارة ��

� لدار مض�فهما. فلم �كن
�ت عند ال�اب الخل�� شـ�ب س��

طة. وري وغ�� متوقع مع ال�� � لقاء غ�� ��
أحدهم يرغب ��

�رة �صدد � �� �منعوا أ�ة شكوك �� تحرك السـادة منفصل��
�ت عنـد �ـاب العجـوز � ووتر س��

� وس�لفا ��
نوا�اهم. الت�� ر����

ا ضـوء القمر الساطع ع� الصخور ل�ـن . لم �ح�ا كث�� األما��
�انت لديهما أش�اء أهم. �انا �عرفان أنه من الصعب جعل الرجل
� أم�ل للعناد يت�لم عن ذه�ـه المخّ�أ ألن الق�اطنة المسن��
والتكتم. ل�نه �ان مسنا واهنا وهمـا اثنـان. والس�دان متمرسان
� فن جعل األشخاص ثرثار�ن، ومن السهل أن تكتم �خات

��
رجل ضع�ف عجوز. مش�ا نحو النافذة وأصغ�ا للرجل وهو ��لم

إحدى زجاجاته.
� أدب.

ثّ�تا األقنعة ودقا ع� ال�اب ال�لوط ��
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�دا االنتظار أطول من الالزم �ال�س�ة لمس�� تزانك وهو
. �ان �

� تقف عند �اب الس�د العجوز الخل�� � الس�ارة ال��
�ع�ث ��

�
� دوت �� رقيق القلب نوعا ولم �حـب ال�خات الم��عة ال��

ل المهجور عندما حان وقت العمل�ة. ألم �طلـب مـن رف�ق�ـه � الم��
� قدر اإلم�ان مع الق�طان العجوز؟ أن �كونـا رق�ق��

راح يراقب البوا�ة المصنوعة من خشب ال�لوط وسط
الجـدار الصخري. أح�انا �ان ينظر لساعته م�سائال عن س�ب

؟ � ، هل مات العجوز ق�ل أن �كشف عن م�ان ال��� التأخ��

� الظالم.. هنا سمع صوت طرقات
لم �حب االنتظار ط��ً� ��

� المزالج الصدئ برفق. ثم رأى
داخل البوا�ة وسمع من �ع�ث ��

ال�اب الثق�ل ينفتح.

، �
ى ما جل�ه زم�الە من ذلك الب�ت الش�� ضيق عي��ه ل��

� دقق النظر لم ير ما انتظرە.. لم �كن زم�الە هناك. ل�نه ح��
. لم �كن �� �

فقط العجـوز المخ�ف يتو�أ ع� عصاە و�ب�سم ��
� الرجل من ق�ل، وقد أدرك اآلن أنهما قد الحظ لون عي��

صفراوان.

ة، � المدن الصغ��
إن األمور ال�س�طة تحدث إثارة عظ� ��

ولهذا راح القـوم يت�لمـون ط�لة ال��يع والص�ف عن األجسـاد
� هشمتها مئات الثالثة مجهولة اله��ة والممزقة �السيوف، وال��

� أل�� بها المد ع� الشط.. األحذ�ة ذات الرق�ة، وال��

� شـ�ب
ة مثل س�ارة مهجورة �� ت�لم الناس عن أش�اء صغ��

�ت، و�خات غ�� آدم�ة �أنها صدرت عن طيور �ح��ة، س��
� سمعها �عض الناس ل�ال. ل�ـن لـم يت�لـم أحـد قـط عـن وال��
الحادث مع الرجل العجوز المخ�ف. �ان �ط�عه متحفظا
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ع
وعندما �ش�ب المرء و�ضعف فإن تحفظه يزداد. �ما أن ق�طانـا
� ش�ا�ه الذي لم

عجـوزا كهذا ال�د وأنه رأى أش�اء أ��� �شاعة ��
�عد يتذكرە.
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� � ملجأ المجان��
� لالحتجاز �� � قادت�� عندما أح�� الظروف ال��

�
� أفهـم أن وض�� الحا�� سوف �جعل الناس �شكون �� هذا، فإن��

. � صحة قص��

ة العقل�ة إنها لحق�قة تعسة أن أ��� ال��� محـدودو ال�ص��
�ح�ث ال �مكنهم الح�م ع� هذە الظواهر �ص�� وذ�اء.
� ال تراها و�شعر بها إال القلة مـن مفر�� الحساس�ة الظواهر ال��
النفس�ة. الرجال األ��� ثقافـة �عرفـون أنـه ال يوجـد فـاصل واضـح
، وأن األش�اء ال ت�دو هكذا إال عن �

� وغ�� الحق���
ب�ـن الحق���

ط��ق وعينا.. ل�ن ماد�ة األغلب�ة تعت�� تلك الوهجـات مـن
ق الحجب جنونا. � تخ�� ة ال�� ال�ص��

).. كنت حالما وصاحب رؤى منذ فاس دود�� اس�� (ج��
� ولـم أ�ـن ذا مزاج �سمح . كنت ث��ا أ��� مـن حـاج�� � طفول��

� الح�اة االجتماع�ة.
�الدراسة النظام�ة واالندماج ��

� مع كتب قد�مة ش�ه مجهولة قد أمض�ت ص�اي ومراهق��
�
� لم أر أو أقرأ �� . �خ�ل �� أن�� � وأنا أجوب الحقول قرب مسك��
ّ أال أ�ح أ��� � يرون و�قرءون. ل�ن ع��

تلك ال�تب ما �ان أقرا��
ألن ال�الم ال��ــــح قـد �ع�ـد الشـك فـي قواي العقل�ـة �مـا أسمع

ها. � أن أقص األحداث وال أحاول تفس�� . �كفي�� �
رفا��

� ، ل�ن لم أقل إن�� �
� عشت �ع�دا عن العالم المر��

قلت إ��
ى �قدر ع� هذا.. عشت وحدي.. ال ���

�
�� � � أ��� وق��

� يوجـد واد مشجر اعتدت أن أم�� جوار بي��
� األو�

ظلماتـه، أفكر وأحلـم. ع� منحدراته مش�ت خطوا��
طفً� و�سجت أحـالم ص�اي. رأ�ت حور�ات األشجار وراق�ت
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رقصهن المحموم تحت أشعة القمر الخافتة. ل�ـن لـن أت�لم عن
� ظلمات األشجار، وهـو قـ��

هذا اآلن �ل عن الق�� المتوحد ��
� هذە

(ه�دز) المهجور، أ�ة قد�مة ع��قة غاب آخر أحفادها ��
الظالم ق�ل مولدي �عقود.

الق�� الذي أت�لم عنه من جران�ت قد�م زال لونه �فعل
� جانب الج�ل �ح�ث ال تراە

األ�خرة والرط��ة ع�� أج�ال. حفر ��
إال من المدخل. ال�اب قطعة حجر تتصل �مفصالت صدئة وقد
� موضعه �جناز�ر حد�د�ة ضخمة �ما ��

� نصف مفت�ح ��
���

�
أ

العادة الم��عة منذ نصف قرن، هناك عاصفة دمرت قمة هذا
� هي�ة عن (غض�ة

�ــــح منذ عقود، ولهذا يت�لم الناس �� ال��
� لمعرفة هذا الم�ان. السماء) مما أثار فضو�� ولهف��

حينما دفن آخر آل (ه�دز) هنا جاءت �قا�اە من م�ان �ع�د،
فلم يبق من �ضع أزهارا ع� الق�� وال �ج� أحد ع� اجت�از
� تح�ط بهذە الصخور. لن أ�� ع� ذلك اليوم الظالل ال��
� منتصف الص�ف

الذي وجدت ف�ه ب�ت الموت هذا. �ان هذا ��
عندما تتحـول الغا�ات إ� كتلة متجا�سة ح�ـة مـن اللون
ە و�ص�� الم�ان � هذا المناخ �فقد العقل معاي��

�� . األخ��
.. والزمان �ال مع��

� ر�اض الوادي الغامضة، وأتحاور مع
� يو�� ��

كنت أم��
� من األشجار � صف�� � ب��

أش�اء لم أذكر اسمها. وكنت أم��
عندما وجدت نف�� أمام �اب القبو. لم أعرف ما وجدتـه.. �انت
هناك مساحات من الجران�ت ونقوش جنائ��ة فوق القوس.
� لم أشعر �أي خوف أو توجس وأنا أرمق هذا المدخل �ـل ل���
� أود أن أجتاز هذا المدخل � جعل��

الفضـول فقط. ثمـة نداء خ��
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� تغلقه. حاولت أن أحشـر جسدي ع�� برغم الجناز�ر ال��
� سأجد التج��ف ل�ن لم أنجح. وأقسمت وأنا عائد لـداري أن��
� لها. إن

� تدعو�� ط��قة الجت�از المدخل إ� الظلمات ال��
� يوم�ا، قال دد ع� غرف�� الطب�ب ذا اللح�ة الرماد�ة الذي ي��
� سأترك للزوار إن هذا القرار �عكس جنونا أحاد�ا قاس�ا ل���

. �
� لقرا��

القرار النها��

ة التال�ة رحـت أحـاول أن أجتاز هذا المدخل و�ن لـم � الف��
��

� برغم
� أن أعرف طب�عة ا��شا�� أخ�� أحدا بنوا�اي. لم �دهش��

� كنت طفً�. أن��

لقد كنت أقف أمام هذا ال�اب عدة ساعات �ل يوم. أرى
ش�ئا ي�دو كدرجات رط�ـة تقـود ألسفل و�انت رائحـة المـكـان
� زمن

� أعرفه من ق�ل �� . شعرت �أن�� �
� ل�نها �سحر��

تنفر��
، وفـي هـذا الوقـت قـرأت سحيق.. عاما �عد عام كنـت أرمق الق��
أسطورة (ث�ذيوس) وعن الحجر العمالق الذي تحته �ان ال�طل
الطفل س�جد قدرە لو أنه استطاع أن يرفع الحجر. هذا جعل
� سأنتظر ح�� أ��سب قوة ي يهدأ فقلت لنف�� إن�� ص��

� أفتح ال�اب �سهولة. وع�ق��ة تجعالن��

ازدادت الفكرة إغراء �عد ما عرفت أن هناك صلة قرا�ة
� أ�� وتلك األ�ة المنقرضة. �مـا أننـي آخـر �سـل �ع�ـدة واه�ة ب��
� آخر من �حمل دم هذە األ�ة المنقرضة.، � أن�� � فهذا �ع��

أ���
ي.. �دأت أحلم �المرور ع�� هذە �دأت أشعر �أن الق�� ق��
� الظالم. وصنعت تع��شة من األشجار فوق

الدرجات الزلقة ��
.. هنـا � � وال�اب المغلق �ا��

المكـان.. وصار هذا الم�ان م�ا��
سـأم�� الدهر راقدا أحلم �أحالم غ���ة.
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� غفـوت من �انت أو� ل�ا�� الرؤ�ا حـارة رطي�ة. ال�د أن��
� كنت ش�ه مت�قظ عندما سمعت األصوات. أخ�� التعب ألن��

أن أت�لم عـن األصوات واللهجات.. لن أت�لم عن نوعيتهـا ل�نها
� � المصطلحات والهجاء والنطق.. �ـدا لـي �أن��

�انت غ���ة ��
أسمع هنا �ل لهجة عرفتها (نيو إنجلند) منذ عصور

� عاما. � ح�� اللغة السائدة منذ خمس�� المستعم��ن البيور�تاني��

هنا الحظت ظاهرة غ���ـة أخـرى.. ظـاهرة ف��دة �ح�ـث ال
�
أعرف ك�ف أصفها.. خ�ل �� عندما نهضت أن ضوءا �ان ��
� �ــــح وقد أطفأە أحدهم ��عة.. ال أحسب الذعر غلب�� ال��

� تلك الل�لة. عندما عدت لـداري
ا �� ت كث�� � تغ�� � أ�قنت أن�� ل���

� العل�ـة ح�ـث وجـدت المفتـاح..
اتجهت للصندوق العتيق ��

� اليوم التا�� فتـح الحاجز الـذي
المفتاح الذي استطعت �ه ��

حاولت اجت�ازە ط��ال �ال جدوى.
. � ضوء الع� الناعم عندما دخلت القبو الم���

كنت ��
�
� ونزلت ��

� �دق �قوة.. أغلقت ال�اب خل�� كنت مسحورا وقل��
� أعرف الط��ق. � الوح�دة، وخ�ل �� أن�� الدرج ع� ضوء شمع��
و�رغم أن الشمعة راحت تفرقع �فعل أ�خرة الم�ان ال���ــهة،
� داري. من حو�� �انت هناك ألواح عليهـا

�� � فقد شعرت �أن��
تواب�ت أو �قا�ا تواب�ت. �عضها �ان مغلقا وسل�ما و�عضهـا كـاد

اب. .. �ساقطت المقا�ض الفض�ة وسط ال�� يتال��

ع� لوحة رأ�ت اسم الس�� (ج�فري ها�د) الذي جاء من
(سوسكس) عام 1640 ومـات هنا �عد أعوام قل�لـة. ورأ�ـت تابوتا
� خال�ا مفتوحا �ال سا�ن قرأت االسم المكتوب عل�ه فجعل��
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أشعر �م��ــــج من رعب وطرافة، ولس�ب ال أفهمه وجدت نف��
� هذا التابوت.

أتمدد ��

.. لـم �
� ضوء الفجر غـادرت الق�ـو وأغلقت السلسلة خل��

��
أعد شا�ا برغم أن 21 شتاء ال أ��� قد جمدت جسدي، وكـان
� دهشة. لم أظهر أمام أه�� إال

الفالحون الم�كرون ينظرون �� ��
�عد نوم ط��ل منعش...

رحت أ�سلق الق�� �ل ل�لة ألرى وأسمع وأفعل أش�اء ال
ات الجد�دة.. أنكرها.. �ان �ال�� أول ما �دأت تطرأ عل�ه التغ��
� عت�قة �ستعمل �لمات ون ك�ف صارت لغ�� وقد الحظ ال�ث��
. أظهرت م�س�ة. ثم �دأ ن�ع من التهور والجرأة �ط�� ع� سلو��
. � � ش�ا��

� عشتها �� معرفة واسعة ل�ست كتلك الرهبنة ال��
� �أفكـار � �دا�ات ونها�ات كت��

ورحـت أ�سو الصفحات الخال�ة ��
. � �ارعة لها طابع القرن الثامن ع�� األد��

ذات ص�اح ع� اإلفطار كدت أس�ب �ارثة إذ رحت أت�لم
.. قلت ش�ئا كهذا: �م�ح �اخو�� الطابع من القرن الثامن ع��

هلموا �ا رفاق ومع�م أ�ار�ق الجعة

�وا للحا�� ق�ل أن يو�� وا��

� الصحاف
كوموا اللحم ��

فالراحة ال �جلبها إال الطعام والراح..

افعموا األقداح..

ق�ل أن �ف�� الص�اح
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� صحة مل���م وال حسنائ�م..
�وا �� عندما تفنون، لن ���

(أنا���ون) �ان أنفه أحمر

كذا يزعمون..

ل�ن ما األنف األحمر وأنت سع�د مفتون؟

أفضل أن أ�ون أحمر وأ��� ب�ن�م

ع� أن أ�ون أب�ض �السوسن وميتا

� �ا حسناء
ف�� ف��

اضحكوا!

اب لن �كون الضحك سهال.. فتحت ستة أقدام من ال��
 

� هذا الوقت ا��س�ت الخوف مـن الرعود والعواصف.. لـم
��

� ركن قصـي مـن
� �ت أتوارى �� أ�ن أ�ا�� بهذە من ق�ل ل���

الب�ت م�� قررت السماء ممارسة ألعابها ال�ه���ة. كنت أتخ�ل
� عظمته ق�ل العاصفة.

ق وك�ف �ان �� ذلك الب�ت الذي اح��

� النها�ة جاءت اللحظة التـي خفـت منهـا ط��ً�. لقد ذعر
��

أ�ـواي الختفاء ابنهمـا المتكرر و�دآ يتجسسـان علـّي مـمـا كـاد
ة، وقد أ�ق�ـت � للمق��

�س�ب �ارثة. لم أحـك ألحـد عـن ز�ـارا��
ا ع� أن أ�ـون حـذرا أثناء � اآلن صـرت مج�� �ي منذ الص�ا، ل���

. ّ � الغا�ة ح�� ال أترك أي أثر �دل ع��
�� � مش��

� المفتاح معلقا إ� صدري �خ�ط. ولم آخذ م��
كنت أ���

�ــــح. � جدران ال�� ء وجدته ب�� �
أي ��
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ة ووضعت السلسلة و�دي ذات ص�اح غادرت المق��
� األشجار. � ب�� ترتجف، هنا وجدت من يراقب��

�
� وعرفوا س�ب جوال�� لقد دنت النها�ة وعرفوا م�ان تكعيب��

الل�لة.

� �ال�الم، لذا هرعت للب�ت �� أسبق �معرفة ما
لم ي�ادر��

� المرهق القلق. هل س�عرف العالم �لـه س�قوله هـذا الرجل أل��
� حينما أسمع الجاسوس ة؟.. تصور دهش�� قصة �سل�� للمق��
ة، � قض�ت الل�ـل جـوار �ـاب المق�� �خ�� والدي همسنا حذرا أن��

حان المدخل الموارب.. وعيناي اللتان غلفهما النعاس ال ت��
�أ�ة معجزة تم تضل�ل هذا المراقب؟..

، � �ت اآلن مقتنعا �ـأن قـوة خارقة للطب�عـة قـد حمت��
� وأعود � هذا الخاطر جرأة و�دأت أستع�د شجاع�� وأ�سب��

. �
للق�ـو شاعرا �أن أحدا لن يرا��

ء.. �
� تلك المتعة عندما حدث ال��

ظللت ألسب�ع غارقا ��
ّ أن أنتقل لعالم من األسف والرتا�ة.. وهكذا كتب ع��

� تلك الل�لة؛ ألن الرعـد كـان ب�ـن
ما �ان �جب أن أجرب ��

�
� ي��عث من المس�نقع ��

السحب وهناك تألق فوسفوري ش�طا��
أعماق الغا�ة. كذا �ان نداء المو�� مختلفا.

� ضوء القمر
عندما خرجت من الغا�ة قرب الخرائب رأ�ت ��

� ش�ئا توقعته دوما �ش�ل غامض. الب�ت الذي رحل منذ الض�ا��
قرن قد عاد ي�تصب أمام األنظار. �ل نافذة تتألق �ضوء شم�ع
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عدة، وع� الط��ق تندفع ع��ات أرستقراط�ة بوسطن، ب�نما
. �

امتأل المدخل �سادة المجتمع الرا��

� أنت�� � أن�� وسط هذا الزحام اختلطت برغم معرف��
للمض�ف�ـن ال الضيوف. داخل قاعة الب�ت �انت موس�قا
� أعرفها � �ل �د. عرفت �عض الوجوە برغم أن��

وضحك وخمر ��
أ��� وقد أ�الهـا الموت. كنت أنا األ��� جنونا واأل��� عزلة.. م�ح

.. �
� عرو��

مجنون راح ينصب ��

ب فجأة دوى الرعد... أع� من صوت الع��دة ذاتها.. ��
� قلوب الجمع الصاخب.

السطح وأل�� �الذعر ��

وخرجت ألسنة حمر من اللهب وه�ـات حـارة من النار
�
لتلتهـم الب�ت واندلعت ال�خات.. وهرب الجميع ل�غيبوا ��

الظـالم. أنا وحدي �ق�ت.. مق�دا لمقعدي �خوف ال فرار منه.

قت و�ت رمادا .. لو اح�� ثم استو� رعب جد�د ع� عق��
؟.. أل�س � معدا ��

� ق�� آل (ها�د).. أل�س تابو��
فلـن أرقد أ�دا ��

� ساللة س�� (ج�فرى ها�د)؟.. إن اس� �ــــح ب�� � أن أس��
من ح��

� الدفن هنا.. عندما
�� �

فاس ها�د) ولسوف أطالب �ح�� هو (ج��
ق، وجدت نف�� أ�خ ب�ـن ذرا�� غاب شبح الب�ت المح��

.. كـان المطر � للق�� � أحدهما �ان الجاسوس الذي ت�ع�� رجل��
ق. � �لتمع ال�� � األفق الجنو��

ينهمر مدرارا و��

� وقد غمر األسف وجهه �قف ب�نما أنـا أ�خ مطال�ا �ان أ��
� � الدفن هنا، و�ان �طالب من �مسكون �ـي �ـأن يرفقـوا ��

�� �
�ح��

قدر استطاعتهم.
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� �حملون المصابيح � الفضولي�� �ان هناك حشد من القرو���
ق. توقفت عن � ضوء ال��

و�ح�طون �صندوق عتيق �دا واضحا ��
المقاومة العن�فة وراق�ت المشاهدين وهم �فتحون الصندوق.
ق قد دمرت أقفاله فوجدناە مليئـا �ـاألوراق �ة ال�� �انت ��
ء �عينه. �ان تمثاً� �

� كنت أ�حث عن �� وأش�اء ثمينة ل�ن��
ا مـن الخزف لشاب �ل�س جمـة أن�قة، وعل�ه الحروف (ج. صغ��

� المرآة.
� أنظر �� ه).. وعندما رأ�ت وجهه �دا �� أن��

� لهذە الغرفة ذات القض�ان ع�
و�� � اليوم التا�� أح��

��
� خـادم �س�ط عجـوز كنـت أح�ـه فـي طفولتـي

�� النوافذ، وأخ��
� الق��

�� � �أش�اء معينة. أما مـا جـرؤت ع� أن أحك�ـه عن تجار��
. فقد جلب اب�سامات الشفقة ال أ���

�ر ع� ال�اب � � الج�� � لم أج�� � �انتظام إن��
� الذي يزور�� قال أ��

� عاما. قال قط، وأقسم أن القفل الصدئ لم �مس منذ خمس��
ون نائما � كث��

ة وقد رآ�� � للمق��
� �عرفون �أمر رحال�� إن الفالح��

� التكعي�ة.
��

� �اع
قد ��

ُ
لم �كن عندي ما �قال هنا ألن مفتا�� قد ف

� تلك اللقاءات الل�ل�ة ل�س
� ع� أن ما عرفتـه �� الل�ل وقد أ� أ��

� مكت�ة أ�تنا.
�� �

سوى ثمار قراءا��

� مجنون، ل�ن لوال خاد�� العجـوز ح�ـرام القتنعت �ل�ة �أن��
� ء الذي جعل�� �

� وفعل ال�� ام المخلص للنها�ة �ان يثق �� ح��
أ�تب هذە القصة للمأل..

ة ونزل �مص�اح إ� منذ أسب�ع فتح القفل الذي �غلق المق��
تلك األعماق، وع� ل�ح حجري وجد تابوتا مفتوحا خال�ا عل�ـه

فاس). �لمة (ج��



7850

� هذا الق�ـو سـوف أدفن �مـا وعدونـي
� هذا التابوت و��

��
�الض�ط..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� وأ�ته () حقائق تتعلق �الفق�د أرثر جرم��
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1
� نعرفهـا تطـل ء مروع، فمن خلـف العوالم ال�� �

إن الح�اة ��
ا ألف مرة.. � تجعلها أ��� ترو�ع� لمحات ش�طان�ة من الحق�قة ال��

( � م�� ل��ما لو عرفنا من نحن، لفعلنـا �مـا فعل س�� (آرثر ج��
� ث�ا�ه ذات ل�لة. لـم

ول، وأشعل النار �� الذي أغرق نفسه �الب��
� إناء أو خلد ذكراە، ألن �عض

�ضع أحد ال�قا�ا المتفحمة ��
� تركها جعلت الناس �فضلون أن ي�سوە.. �عض من األوراق ال��

عرفوە ينكرون أنه وجد أصال.

� الصندوق الذي
ء �� �

) نفسـه �عـد مـا رأى ال�� � م�� أحرق (ج��
ء ول�س مظهرە الشخ�� هو ما �

جاء من أف��ق�ا، و�ان هذا ال��
� الح�اة لـو كـانت

غبون �� جعله ين�� ح�اته. قل�لون �انوا س��
)، ل�نه �ان شاعرا ومثقفـا ولـم �كـن � م�� لهم مالمح (آرثر ج��

ي�ا�� �مظهرە.

� �ان م�� � دمه ألن جدە ال�ب�� س�� رو�رت ج��
�ان العلم ��

) �ان � م�� � مرموقا ب�نما جد جدە س�� (و�د ج�� و�ولو�� عالم أن��
� ال�ونغو األوائل وكتب ال�ث�� عن ق�ائلها. و�انت لـه

من مك�ش��
ة من ق�ل التار�ــــخ نظ��ات غ���ة عن س�ان ال�ونغو ب�ض ال���
� العام 1765 وضعوا

�ن �سخرون من كتا�ه.. و�� مما جعل ال�ث��
� مس�ش�� أمراض عقل�ة.

هذا المستكشف الشجاع ��

) �لهـا وقـد ُسـّر الناس � م�� � ساللة (ج��
�ان الجنون موجودا ��

، ولـم �كن ون منهم. �ان آرثر هو األخ�� ألنه ل�س هناك كث��
� مالمحهـم لـكـن آرثر �ان

ء خطأ �� �
مظهرهم م��حا.. ثمة ��

أسوأهم..
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من الواضح أن الجنون �دأ مع س�� (و�د) ألن مالمح من
س�قوە من أجداد �انت وس�مة رق�قة. �ما أن مجموعته من
. �انت التذ�ارات ل�ست مما �مكن أن �جمعه رجل طب���
� أف��ق�ا ولم �كن �حب الح�اة

زوجته ابنة تاجر برتغا�� قا�له ��
� رحلته

� أف��ق�ا ��
�طان�ة. رافقته مع رض�عها الذي ولد �� ال��

� جناح
الثالثة والرا�عة ل�نها لم تعد قط. �انت تق�م منفردة ��

) ولم �كن �خدمها سوى زوجها نفسه. � م�� � دار (ج��
خاص ��

ي�دو أن الرجـل كـان متحفظا �صدد أ�ته ألنه إذ عاد ألف��ق�ا لم
� �ابنه سوى امرأة سوداء عجوز قب�حة من غي��ا. ك أحدا �ع�� ي��

ل�ن �ان �الم س�� (و�د) هو ما أقنع أصحا�ه �أنه مجنون..
، �ان من الحمق أن � ع� العقل الذي هو القرن الثامن ع��

��
يت�لم المرء عن رؤى مجنونة ومشاهد غ���ة تحت قمر ال�ونغو
عن أعمدة مدينة م�س�ة غطتها األشجار وعن درجـات تقـود
ألقب�ة مظلمة. عـن مخلوقات غ���ة تع�ش هناك.. مخلوقات

ظلت ح�ة �عد ما دمرت القردة العظ� المدينة.

�عد عودته آخر مرة راح س�� (و�د) يت�لـم عن هذە األمور
� حانـة (رأس الفـارس)

�حماس مجنون خاصة �عد ال�أس الثالثة ��
� النها�ة

� أما�ن ال �عرفها سواە. ��
� الغا�ة ��

و�ح�� عن مع�شته ��
. لم ي�د ندما.. � � مس�ش�� المجان��

وجد نفسه ��

� �ان ابنه قد ك�� و�دأ �مقت ب�ته، ح�� جاءت اللحظة ال��
� حانة (رأس الفارس) �ال�امل، و�عد

�دأ �خافه فيها.. وعاش ��
ثالثة أعوام مات.

) �ان �ش�ه جدە إال أن � م�� برغم أن (ف�ل�ب) حف�د (و�د ج��
منظرە وط�اعه �انت للفظاظة أقرب لدرجة أن الناس اجت��ـوە



7854

لـم �ـرث الجنـون ل�ـن غ�اءە كـان مط�قا وأح�انـا كـان �غضـب
غض�ات م��عة. �ان صغ�� الحجم ل�نه قوى جدا.

�عد 12 عاما من وراثة لقب لورد تزوج ابنة مدير ع��ته و��
من أصل غجري وق�ل أن يولد ابنه التحـق �ال�ح��ة ك�حـار
عـادي. و�ذ دنت الحرب األم��ك�ة من نهايتها عرف الناس أنه
�حار ع� سفينة تجار�ة عند سواحل أف��ق�ا، واخت�� ذات ل�لة

عندمـا رست سفي�ته ع� ساحل ال�ونغو.

�دأت تلك الخاص�ة األ��ة الغ���ة تظهر �ش�ل مختلف مع
). �ان فارع القامـة وس�ما ف�ـه شـيء من � ابن س�� (ف�ل�ب جرم��
) ح�اتـه كـدارس � ق�ة الغ���ة. �دأ (رو�رت جرم�� المها�ة ال��

� تركها جدە.. كة الغ���ة ال�� و�احث و�ان أول من درس ال��

عام 1815 تـزوج فتـاة مـن أسـرة الف�سكونت (برايتهولـم)
هم وال أصغرهم علنا �س�ب ورزق بثالثة أطفـال لم �ـر أحـد أ���
�
�شوە عق�� وجسدي. ح��نا راح العالم ي�حث عن الراحة ��

� أف��ق�ا.. فـي الـعـام 1849 فـر ابنـه (ن�فل)
�� � العمـل وقـام برحلت��

� وعجرفة آل م�� وهو ف�� متمرد �جمـع ب�ـن فظاظـة ج��
� العام التا�� تل��

برايتهولم مع راقصة سوق�ة. لما عاد ��
الصفح.. لقد عاد أرمل ومعه ا�ـن هـو (ألف��د) الذي س�ص�� والد

) يوما ما. � م�� (آرثر ج��

� أطـارت عقل (رو�رت قال الناس إن هذە المصائب �� ال��
)، ل�ن ر�ما �انت �عض األساط�� األف��ق�ة �� س�ب � جرم��
ال�ارثة. �ان ال�احث �جمـع أساط�� ق�ائل أونجـا قـرب مناطق
�حث جدە، وهو �أمل أن �جـد مـا ي��ـت كـالم جدە عن مدينـة

مفقودة تع�ش فيها �ائنات عجي�ة.
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� أ�ت��ر عام 1852 زار المستكشف (صم��ل س�تون)
��

� ومعه أوراق جمعهـا مـن األوجـا.. �انت هناك م�� ل ج�� � م��
خرافـات عن مدينة رماد�ة تع�ش بها قردة ب�ضاء و�ح�مها إلـه
� لن نعرفها أ�دا.. ل�ن أب�ض ي�دو أنه ذكر �عض التفاص�ل ال��

كوارث مرع�ة �دأت تحدث...

) المكتب ترك خلفه � م�� حينما غادر س�� (رو�رت ج��
المستكشـف مخنوقا، وق�ل أن ُ�ق�ض عل�ه أن� بنفسه ح�اة
أوالدە الثالثة. مات (ن�فل) وهو �حاول حما�ة ابنه (ألف��د) ذي

� ذلك..
، ونجح �� � العام��

حاول س�� (رو�رت) االنتحار عدة مرات، وأ� �عنـاد ع� أال
� سجنه.

�� �
ف م�� � ، ثم مات �عد عام ب�� ينطق �لمة ذات مع��

صار س�� ألف��د �ارونا عندما �لغ الرا�عة من العمر، ل�ن
�ن التحق �فرقـة � سن الع��

ميوله لم تكن جديرة بهذا اللقب. ��
� هجر أ�ته وسافر مع � سن السادسة والثالث��

، و�� � عازف��
� �انت � الحيوانات ال�� ك جوال. �انت نهايته �شعة ألنه ب�� س��
� بها و�انت شهرتها معه �انت غور�ال ضخمة فاتحة اللون افت��
� النها�ـة طلب أن �سمحوا له بتدر�ب

ك. �� � الس��
عظ�مة ��

الحيوان وقد أدهش المشاهدين وزمالءە بنجاحه.

� ش��اغو �ان �جرى بروفة معها ع� م�اراة
ذات ص�اح ��

مال�مة �ارعة، وجهت له ل�مة أقوى من المعتاد ف�ذت جسدە
ك أال وكرامته. أما ما حدث �عد هذا ف�فضل عاملو الس��
�ة.. �حكـوە. لم يتوقعوا أن �سمعوا الرجل �طلق �خة غ�� ���
�مسك خصمـه ب�د�ـه و�وقعه ع� أرض القفص و��شب أسنانه
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� حلقه. سقطت الغور�ال ل�ن ل�س ط��ً�.. وق�ل أن �عمـل
��

ء كـان جسد المدرب قد صار عجينا. �
أحـد أي ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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2

�
.. و�ان مط��ا �� � م�� � هو ابن ألف��د ج�� م�� �ان آرثر ج��

( � م�� ل (ج�� � الم�ح. عندما فر األب أخذت األم طفلها إ� م��
ض ع� وجودها.. ح�ث لم �عد هناك من �ع��

� ابنها ت���ة ق��مة ع� قـدر مـا �سمح �ـه مـا قررت أن تر��
معها من مال. �انت مـوارد األ�ة محدودة تماما اآلن، ل�ن آرثر
� أنه �ان

الصغ�� أحب الب�ت وما ف�ه. �ان �ختلف عن أسالفه ��
ان الذين سمعوا عن زوجة (و�د شاعرا وحالما. وقال الج��
. � هذا الف��

تغا�� قد أفصح عن نفسه �� ) إن دمها ال�� � م�� ج��
�ن سخروا من ح�ه للجمال وقالوا إن الس�ب هو أمه ل�ن كث��

� المجتمع.
� �انت مجهولة �� ال��

�انت شاع��ته أ��� وضوحا �س�ب مظهرە.. لقـد كـان معظم
) لهم مظهر منفر ل�ن وجه (آرثر) �ان صادما من � م�� آل (ج��

الصعب أن تصف ك�ف ي�دو، �ما أن طول ذراع�ه كـان يث��
نفور من �قا�له ألول مرة.

� أ�سفورد و�دا أنـه جد�ـر
�ان موه��ا فنال أع� الدرجات ��

�سمعة أ�ته.. برغم أنه �ان شاعرا أ��� منه عالما فإنه قرر أن
يواصل عمل أجدادە. و�ان �شعر �م��ــــج غ��ـب مـن ره�ـة

وشغف �لما سمع عما وجدە جدە..

) أن � م�� عام 1911 �عد موت أمه قرر س�� (آرثر ج��
�ست�مل أ�حاثه. �اع جزءا من ض�عته للحصول ع� المال ورتب
حملـة إلـى ال�ونغو. رتب مع السلطات ال�لج�ك�ة طل�ا ألدلة

� �الد األونجا ووجد معلومات مهمة جدا.
وأم�� عاما ��
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�س �ان هناك زع�م شيخ �د� (موانو) لم � ق�ائل ال�ال�� ب��
�حظ فقط �ذا�رة ق��ة، �ل درجة عال�ة من الذ�اء واالهتمام
�األساط�� القد�مة. وقد أ�د له صحة �ل أسطورة سمعها.. أ�د

له وجود المدينة الحج��ة والقردة.

حسب �الم موانو قد زالت المدينة والقردة فقد دمرها
الن�انجوس منذ أعوام. و�عد هذا الغزو حمـل أفراد القب�لة
� �انت هدف غزوتهم. تلك مع�ـودة المدينـة المحنطة ال��
� � ع�دتها مس�خ المدينة وال�� المعبودة �� القردة الب�ضاء ال��

تهم يوما ما. �انت أم��

لم �عرف موانو كنه تلك القردة الب�ضاء ل�نه �عتقد أنهـم
بنـاة المدينة العت�قة..

ة القردة �انت زوجة إله أب�ض ك�ـ�� جـاء مـن الغرب. األم��

ة ط��لة ل�ن عنـدما رزقا �ابن رحل ثالثتهم. ح�ما المدينة لف��
ة فقام زوجها ة.. ثـم مـاتت األخ�� ف�ما �عـد عـاد اإللـه واألم��
� ب�ت حجري كب�� ح�ث �ان ُ�ع�د.

بتحن�طها ووضع موم�اءها ��
ثم رحل وحدە.

هنا توجد ثالث ت�مالت لألسطورة..

األو� تقول إن ش�ئا لم �حدث �عد هذا سوى أن الموم�اء
صـارت رمزا لرفعة وقوة �ل قب�لة تمل�ها. لهذا اختطفها أفراد

قب�لـة الن�انجوس.

القصة الثان�ة تح� عن عودة األب�ض والموت عند قد��
زوجته.
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القصة الثالثة تح� عن عودة االبن الذي صار رجـال ل�نـه ال
�عرف حق�قته.

� من قصة المدينة �ما ح�اهـا أ�ـوە.. لقد صار (آرثر) ع� �ق��
� وصف مساحتها، ل�ن

وجد �قا�اها وقدر أن األساط�� �الغت ��
ما ت��� من حجارة �دل ع� أنها لم تكن مجرد ق��ة أف��ق�ة.. لم
�جد نقوشا أو كتا�ة وكـان صـغر حجـم الحملة ال �سمح �عمل
حف��ات. ت�لم مع �ل زعماء المنطقة عن القردة الب�ض وال��ـة
. � أن �ف� المعلومات أ��� المحنطة، ل�ن وقع ع� عاتق أورو��
ن) وهو عم�ل �لج�كـي إلحـدى الشـر�ات ه�� �ان هناك (ف��
� ال�ونغو، و�ان �عتقد أنه ل�ـس قـادرا ع� العثور ع�

التجار�ة ��
الموم�اء فحسب �ل الحصول عليها كذلك.

إن ق�ائل الن�انجوس الق��ة لم تعد سوى رعا�ا حكومة
ت، و�مكن إقناعهم �التخ�� عن معبودتهم هذە. لهذا الملك أل��
ا �ان مؤمنا أنه ع� عت�ـة � إ� إنجل�� م�� عندما عاد آرثر ج��

� مهم ال �ق�م �مـال.
كشـف عر��

ا غ���ة مـن ) �عرفون قصص� � م�� �ان ال��فيون قرب دار (ج��
� حانة (رأس الفارس)، وقد ق��

� ح�اها س�� (و�ـد) قد�ما �� ال��
(آرثر) وقته �سمع هذە القصص و��تظر ذلك الصندوق الذي

ن) من ال�ونغو.. ه�� س�شحنه له (ف��

ب أ��� فأ��� من ح�اة جدە المجنون س�� (و�د) راح �ق��
وراح �سمع الم��د. �انت زوجة الرجل متوار�ة أ��� الوقت �ما
عرف، وقد �ساءل عن س�ب هذە العزلة ثم قدر أن الس�ب هو
� �انت ابنة تاجر برتغا�� جنون س�� (و�د). ال�د أن المرأة ال��

�انت تعرف معلومات سطح�ة عن قلب أف��ق�ا، وهذا جعلها
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�سخر من �الم س�� (و�د) مما جعل الرجل عاجزا عن أن �غفر
لها، ال جدوى من هذە االس�نتاجات �عد قرن ونصف من موت

جدە وزوجته..

ن) �قـول إنـه وجـد ه�� � يونيو 1913 وصل خطاب من (ف��
��

الموم�اء.

قال ال�لج��� إنه كشف خارق للعادة.. كشف ال �ستطيع
رجـل الشارع أن �صفه.. ل�س بوسع أحد أن �عرف إن �ان هذا
ا إال مـن كـان عالما، وعمل�ـة الفحـص ذاتهـا ستكون قردا أم ���

ة �س�ب حالة الموم�اء المتدهورة. عس��
إن الزمن ومنـاخ ال�ونغو ل�سا مما يرفق �الموم�اوات..
خاصة لو كـان تحن�طهـا عمـل هـواة �ما هو الحال هنا. حـول
عنـق هناك سلسلة ذهب�ة عليهـا نقـوش شـعار ن�الـة، ومـن
ا أخذها منه الن�انجوس الواضح أنهـا كـانت تخص رحالة تعس�

وعلقوها حول عنق الموم�اء.

� الخطاب. ووصل
سوف تصل الموم�اء �عد شهر من تل��

� ع� يوم 3 أغسطس ح�ث م�� � الصندوق إ� دار ج��
ء �� �

ال��
� حفظت فيها اآلثار األف��ق�ة. نقلت للغرفة ال��

ما حدث �عد هـذا �مكن معرفتـه مـن ح�ا�ات الخـدم
� وجدوها. واألوراق ال��

من ضمن القصص هناك قصة كب�� الخدم العجوز
ها تماس�ا. حسب قصة هذا الرجـل (سومس) و�� أفضلها وأ���
الموثوق ف�ه، فقد انفرد س�� (آرثر) �المـوم�ـاء ق�ـل فتح
الصندوق و�ن كـان صـوت اإلزم�ل والمطرقة قد أوضـح أنـه لـم
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ة ثم سمعوا �خة مروعة �عد ر�ــع �ـتـأخر. لـم �سمعوا ش�ئا لف��
� من الحجرة وجرى لمقدمـة م�� ساعة. ع� الفور خ�ج ج��
الب�ت �أن عدوا مخ�فا �طاردە، والتعب�� المذعور ع� وجهه

يتحدى الوصف. قرب ال�اب توقف ثم ه�ع إ� القبو

ول ورأى السا�س الس�� (آرثر) هنـا تصاعدت رائحـة �ـ��
ول الذي غطاە من رأسه يندفع خارجا من الب�ت وهو �لمع �الب��
� الظالم المح�ط �الب�ت. عرف

إ� قدم�ه، وهو �جرى ليتوارى ��
الجميع أنها النها�ة.

� األشجار وتعالت النـار إ� السماء. أما الس�ب ظهر وهج ب��
) المتفحمة � م�� الذي لم �قم أحد من أجله �جمع �قا�ا (آرثر ج��
�
ء �� �

ولم تدفن، ف��من ف�مـا وجـدوە �عد ذلك.. خاصة ال��
الصندوق.

إن الموم�اء المحنطة �انت ش��عة المنظر متحللة، ل�ـن مـن
الواضح أنهـا قـرد أب�ض مجهول الساللة. �انت أقرب لل�شـر
�ش�ل مروع. إن الوصف المفصل لن �� أحدا ل�ن هناك أش�اء
� ح�اها س�� (و�د �جب أن تقال.. و�� تتفق مع األساط�� ال��

.( � م�� ج��

،( � م�� إن القالدة حول عنق المخلـوق كـانت تخص آل (ج��
( � م�� � مالمح الموم�اء ومالمـح (آرثر ج�� وال�شا�ه واضح ب��
) الذي تزوج زوجة � م�� الحساس، حف�د حف�د س�� (و�د ج��
مجهولة لم يرها أحد قط.. زوجة زعم أنها ابنة تاجر برتغا�� قام
�
ء وألقـوا �ـالقالدة �� �

أعضاء معهد األجناس المل�� �حرق ال��
) �ان لـه وجـود ع� � م�� ، و�عضهم ينكر أن (آرثر ج�� ب��

اإلطالق.
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� لـن أ�تب هذە ال�لمات تحت ضغط عق�� واضح، ألن��
� من العقار

أ�ـون �عد هذە الل�لة. أنا مفلس وقد انت� مخزو��
الذي �جعل الح�اة محتملة، ولم أعد أطيق العذاب.. لذا سوف
. ال � أل�� بنف�� من نافذة العل�ة هذە إ� الشارع الحق�� من تح��
، فلـو � � منحل أو ضع�ف �س�ب خضو�� للمورف�� تعتقد أن��
قـرأت هذە الصفحات ألمكنك أن تخمن لماذا أر�د ال�س�ان أو

الموت.

� �قعة مهجورة من المح�ط الهادي، عندما سقط
�ان ذلك ��

. كـانت �
قارب الشحن الذي كنت ف�ه ف��سة لهجوم ألما��

� �دايتها وقوى األلمان لم تهو �عد إ� القاع،
الحرب العظ� ��

لذا �انت سفي�تنا جائزة ق�مة، ب�نمـا عوملنـا نحـن ال�حـارة
� �عد ام �أ�ى. �انوا �عطوننا ح��ات واسعة ح�� إن�� �اح��
� قارب صغ�� وم�� ماء

خمسة أ�ام من األ� استطعت الفرار ��
ة ط��لة. � لف�� ومؤن تكفي��

ا تحت رحمة ال��اح لم أملك أ�ة عندما وجدت نف�� أخ��
� . لم أ�ن مالحا �ارعا قط وقدرت فقط أن�� �

فكرة عن م�ا��
جنوب خـط االستواء. لم تكن هناك جـزر وال سواحل ع� مر�
ال��، وقد مض�ت تحت الشمس الحارقة عدة أ�ام منتظرا قار�ا
� ع� ساحل مسكون. لـم �ظهـر القـارب وال �مر أو أن �ل�� ��

األرض و�دأت أشعر �القنوط.
� كنت نائمـا.. حدث التغ�� أثناء نو�� وال أذكر التفاص�ل ألن��
� مس�نقع �متد

� نصف مغمور �� عندما صحوت وجدت أن��
. � حو�� وقد رسا ف�ه قار��
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قد يتوقع المرء أن انط�ا�� األول �ان الدهشة من هذا
�
� شعرت �� � مندهشا ألن�� � كنت أ��� ذعرا م�� المشـهد ل�ن��

�را �فوق الوصف... ر�ما �ان الس�ب رائحة الهواء والماء ش�ئا ��
ز من الوحل. ال أعرف األسماك الم�ـت الن�نة أو أش�اء أخرى ت��

ك�ف أع�� ��لمات..

ء تراە.. فقط �ان السكون �
ء ع� مدى السمع وال �� �

ال ��
� �خوف يث�� الغث�ان.

مما مأل��

� سماء ش�ه سوداء ممـا فيهـا مـن
�انت الشمس تتوهج ��

. إذ زحفت أدركت أن سحب، �أنها تعكس المس�نقع تحت قد��
� رفع

.. ر�ما حـدث تغ�� بر�ا�� نظ��ة واحدة �مكن أن تف� وض��
جزءا من قاع المح�ط للسطح �اشفا عن أراض ظـل المـاء �غمرها
. هذە األرض كـانت تمتد �ع�دا ولـم تكن � � السن�� منذ مالي��

هناك طيور �ح��ة تقتات ع� األجساد الميتة.

لساعات جلست أفكر جوار القارب الذي �ان ع� جان�ه
�عكس �عض الظل من الشمس. مع تقدم النهـار فقدت األرض
� فوقها �عض الوقت.

�عض لزوجتهـا و�ـدا أنها �سمح �الم��
� م�� من طعام ومـاء

� الص�اح حملت ما ���
نمـت ل�لتها قل�ً� و��

واستعددت لل�حث عن عون.

� �انت رائحة السمك تث�� الجنون ل�ن �ان لدي ما �شغل��
� غ��ـا مستهد�ا ب��وة أع�

عن هذا، وقد أمض�ت اليوم �له أم��
� الل�ل كنت أنام.

مما حولها و��

� اتضح أمض�ت أر�عة ل�ال وصلت لقاعدة تلك الراب�ة ال��
أنها أع� �كث�� مما خ�ل �� من �ع�د. كنت مرهقا �ح�ث لم

أستطع ال�سلق فنمت جوارها.
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ع
� تلك الل�لة،

ال أعرف لماذا �انت أحال�� متوحشة ��
� ضوء

. و�� وصحوت م�لً� �عرق �ارد وقد ن��ت أال أنام أ���
� نهارا.. لو مش�ت

� كنت أحمق إذ فضلت الم��
القمر أدركت أ��

� إ� طاقة أقل.. لقد صار بوس�� أن أ�سلق ل�ً� الحتاجت رحل��
اآلن.

� عندما �لغت القمة ونظرت للوادي ف أن�� �جب أن أع��
� ، أص�ت �الذعر.. مساحات ال نها�ة لها من الظالم �أن�� � تح��

�لغت نها�ة العالم فعً�.. وتذكرت مقاطع من (الفردوس
المفقود) فجأة رأ�ت ع� المنحدر المقا�ل ش�ئا م�سعا يرتفع
� ضوء القمر.. �ان قطعة صخـر

. جسم �لتمع �� مائة �اردة أما��
� قدرت أن ش�لها ل�س من عمل الطب�عة. �ل �� عمالقة ل���

تحمل لمسات �ائنات �شعر وتفكر.

شعرت برعب ل�ن هذا لم �منـع شعوري بنـ�ع مـن بهجـة
. �ان القمر قرب السمت ، وتفحصت ما حو�� � المك�شف��
� الصدع، وقـد �ـدأ �كشـف

�سطع فوق الدرجات المصنوعة ��
تـلـك الظلمات. �انت هناك م�اە و�ان هناك نصب حجري
� أن أرى �عض النقوش ع� سطحه.. نقوش عمالق �مكن��
ة مثل وغل�ف�ة ال أعرف كنهها.. ل�ن فيها رموزا �ح��ة كث�� ه��
األسماك والضفادع.. هناك �ائنات لم أرهـا مـن ق�ـل ل�نـي مـ�ـزت
ش�لها وسط المس�نقع �انت هناك رسوم تمثل رجاً� ل�نهم
� غار �حري. ال أستطيع وصف

� �سبح �� أقرب لألسماك ال��
. هم أقرب � أوشك ع� فقدان الو�� الوجوە. إن هذا �جعل��
� ش�لهم العام ل�ن أ�ديهم وأرجلهم ذوات أغش�ة ولهم

لل��� ��
عيون واسعة..
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قدرت أنـهـا مـع�ـودات وث��ة قد�مة لقب�لـة ص�ـادين.. قب�لـة
اندثرت ق�ل أن �ظهر إ�سان ن�اندرثـال أو �لتـدون.. ووقفـت
ة أي عـالم � تثـ�ـر حـ�� شاعرا �الره�ـة أمـام هذە النقوش ال��

. � و�ولو�� أن��
فجأة رأيتـه..

ء فوق الم�اە �
�صوت خافت وهو يرتفع للسطح اندفع ال��

السوداء. �ان ضخما ك��ــها له مظهر الس��لوب واندفع
كوحوش ال�واب�س نحو النصب الحجري وأحاطه �أذرعه

�ة ثم خ�ج من رأسه صوت غ��ب. العمالقة الق��
� جننت وقتها. أعتقد أن��

ال أذكر ك�ف �سلقت المنحدر ثان�ـة وال ك�ف ج��ت
ا وضحكت عندما محموما نحو القارب.. أذكر أننـي غن�ت كث��
� عن الغناء. أذكر عاصفة هائلة وصـوت رعد

عجزت حنجر��
� أسوأ مزاج لها.

وأصواتا ال ت�عثها الطب�عة إال ��

� سان فرا�سسكو، وعرفت
� مس�ش�� ��

أفقت من الظـالل ��
� وسط المح�ط هو من

أن ق�طان السفينة األم��ك�ة الذي وجد��
ا أثناء الهلوسة ل�ن أحدا لم ي�ال �مـا � هنا. لقد ت�لمت كث�� جلب��
� المح�ط أثنـاء

�� �
قلت. لم �سمع منقذي عن أي انقالب أر��

. ولم أر نفعا من قص قصة لن �صدقوها. � رحل��
� ء.. ج��ت المورف�� �

� الل�ل عندما �شحب القمر، أرى ال��
��

� ق�ضته كع�ـد �ال
�� � ل�نـه لـم �عطنـي سـوى راحـة مؤقتة وجعل��

ء.. فقط كت�ت تق��را �امً� �
خالص. لهذا قررت أن أن� �ل ��

لي�س� �ه الناس..
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أح�انا أ�ساءل إن لم �كن هذا �له خ�اً�؟.. مجرد هالوس
� القارب �عد فراري من األلمان؟.. ال

ن��جة الظمأ والشمس وأنا ��
� ال�حر إال وتخ�لت األش�اء المخ�فة ال�امنة

أستطيع أن أفكر ��
� األعماق تزحف وسط الوحل، تع�د أصنامها العت�قة وترسم

��
أش�اهها ع� النصب الحج��ة.

أحلم بيوم ينهضون ف�ه من تحت األمواج ل�قضوا ع�
جنـس ال��� الذي أهل�ته الحروب. عندما تن�مش األرض

و�رتفع قاع المح�ط..

النها�ة ق���ة.. أسمع صخ�ا ع� ال�اب.. كـأن جسدا زلقا
هناك..

.. �
لن �جد��

إ� النافذة�... إ� النافذة��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 
 
 
 

 (6)
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-1-
الغموض �جذب الغموض.. منذ اشتهر اس�� �مـؤد
للحر�ات الخارقة، قا�لت قصصا وأحداثا غ���ة اعتقد الناس أنها
. �عضها �ان تافها و�عضها �ان درام�ا شد�د تتوافق مع اهتما��
�
� أدخل �� ات غ���ة، و�عضها جعل�� � خ�� . �عضها أ�سب�� التأث��

� مدقق. أح�� عن هذە القصص ل�ن هناك قصة
�حـث تار���

� أحكيها اآلن تحت إغراء شد�د أشعر نحوها بنفور عظ�م، ل���
من نا�� هذە المجلة الذي سمع �الما غامضا عنها من أفراد

. �
أ���

القصة تتعلق ب��ارة غ�� مهن�ة قمت بها لم� منذ 14 سنة.
� �جهلها الس�اح الذين يزورون � ��� الحقائق ال��

لست راغ�ا ��
م� وتخفيها الحكومة الم��ة �عنا�ـة، برغم أنها تعرفهـا
� �د قصة لعب فيها خ�ا��

� غ�� راغب �� �الطبع. أضف لهذا أن��
دورا عظ�ما. مـا رأيتـه أو حس�ت أننـي رأيتـه لـم �حـدث �التأ��د.
� علم الم��ات لو أضفنـا لها إثارة

�� �
ور�ما هو ن��جة قراءا��

� حد ذاته فلسوف نفهم تلك الل�لـة
� ره�ب �� حادث مع��

� م�� عليها وقت ط��ل. المفزعة ال��

ا ووقعت عقدا � إنجل��
� يناير عام 1910 أنه�ت ارت�اطا ��

��
ال�ا. �ان هناك وقت وافـر أمـامـي لـذا قررت � مسارح أس��

لجولة ��
� إلـى مارس�ل�ا � السفر، وقد اصطح�ـت زوج��

أن أنتفع �ه ��
كب السفينة مالوا المتجهة إ� بورسع�د. وقررت أن أزور أهم ل��

ال�ا. آثار الصع�د ق�ل أن أتجه إ� أس��

� تخل�ت عن � �ا، ل�ن�� � شخصي��
كنت مصمما ع� أن أ���

هذا عندما قا�لت زم�ً� ساحرا أ� ع� أن يبهر المساف��ن
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� تأد�ة حر�اته �ش�ل أفضل.
� ال أقاوم الرغ�ة �� �ألعا�ـه مما جعل��

� ّ أن أتوقع ما س�حدث ن��جة هذا الت�ف. وقد حرم�� كـان ع��
� م�. لقد �ت أنا

� رحلة هادئة ��
� متعة أن نم�� هذا وزوج��

نف�� أثرا غ���ا �قف ب�نما �شاهدە الناس�

ى الغموض والجمال، عندما رست السفينة جئنا لم� ل��
ة للشط، لـم نـر سـوى مدينـة � بورسع�د وركبنا قوارب صغ��

��
ة ش�ه أورو��ة ال غ��ب فيها سوى تمثال (دي لسي�س)، صغ��
ى األهرام ومنها إ� لهذا قررنا السفر إ� القاهرة ��عا ل��

ال�ا. كب إ� أس�� اإلسكندر�ة ل��

�انت رحلة القطار م��حة، واستغرقت أر�ــع ساعات
ا وصلنا إ� القاهرة. ل�ن خي�ة األمل لم تفارقنا ألن �الض�ط. أخ��
�ل ما نراە �ان أقرب إ� أورو�ا ما عدا ث�اب النـاس.. هناك م�دان
د) ع�� شوارع �عج �الس�ارات والع��ات. اتجهنـا لفندق (شي��
ق وسحرە أش�اء �ع�دة حسنة التصم�م ح�ث �دت لنا أ�ار ال��

جدا..

ل�ن اليوم التا�� أخذنا إ� قلب ألف ل�لة ول�لـة و�ـدا لنـا كـأن
قا ماّر�ن �حدائـق �غداد (هارون الرش�د) تح�ا ثان�ة. اتجهنا ��
� �د دل�ل س�ا�� لـم �مر

األز�ك�ة ثم الموس�� و�عان ما �نا ��
�التطور الحد�ث، لذا �ان س�دا لحرفته.

لم أعرف إال متأخرا أنه �ان ع� أن أطلـب مـن الفنـدق دل�ـً�
مرخصا، ل�ن هذا الدل�ل �ان رجال حليق الوجه عميق الصوت
جمان) ي�دو �الفراعنة و�طلق ع� نفسه (ال��س ع�د هللا ال��
طة ف�ما و�ان مـن الواضح أن له قوة ونفوذا ع� رفاقه، ل�ن ال��
�عد قالت إنها ال تعرفه، و�ن لفظة (ال��س) تطلق ع� أي
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شخص ذي سلطة. أرانا ع�د هللا غرائب كنا نقرأ عنها فقط ف�ما
، وكـانت القاهرة القد�مة نفسها حلما وكتاب تار�ــــخ.. أزقـة م��
� فات األراب�سك ال�� � ال�� مـن حـوار� ض�قـة تف�ح �عطر غامض ب��

توشك ع� أن تتالمس فوق الشوارع المرصوفة �الحجارة. مع
(�ال�دوسكوب) من األثواب واألحج�ة والعمائم والطراب�ش، مـع
صـوت المؤذن�ـن فوق الم�ذن ع� خلف�ة من سماء زرقاء ال

. تتغ��

ل�ننا أ�قينا ذروة المتعة للمتحف الم�ي ح�ث السحر
المظلـم لم� الفرعون�ة. أخذنا ع�د هللا لشارع محمد ع��

� تقود للقلعة ح�ث مسجد السلطان حسن وح�ث الدرجات ال��
� بناها صالح الدين نفسه �حجارة من األهرام الم�س�ة (7). ال��

عنـد الغـروب صعدنا إ� مسجد محمد ع�� وألقينا مـن فـوق
� �دت ق�ابهـا �لـون الذهب. المتار�س نظرة ع� القاهرة ال��
الشمس تغرب اآلن جال�ة الغسق الم�ي المث�� للقشع��رة
ة، عندها عرفنا أننا انتهينا من � وأمامها رأينا سل��ت أهرام الج��
القاهرة اإلسالم�ة وعلينا أن نتذوق أ�ار م� األقـدم. عـالم رع

وآمون و�ي��س وأوز���س.

نـا شـارع الهرم، ومررنا � ال�ـوم التا�� ذهبنا إ� الج�ـزة فع��
��

�
�قـرى فق�ـرة. أر�عة قرون �ما قال بونابرت تنظر لنـا من أع�. ��

و�� وفنـدق مينـا هـاوس. ابتـاع النها�ة وصـلنـا مـا ب�ـن محطـة الـ��
لنـا ع�ـد اللـه تذا�ر ز�ارة الهرم وكـان واضـح ال�فـاءة، فقد أ�عد عنـا
صـدون بنـا وأحضـر لـنـا جماً�.. �انت ال�ـدو الذين �انوا ي��
ة، ل�ننا لم نندم ع� إضافة هذە � سنقطعها قص�� المسافة ال��

ة الصحراو�ة المروعة إ� تجار�نا. الخ��
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إن األهرام تقع ع� نجد صخري عال. الهرم األ��� �قع قرب
الط��ق الحد�ث وقد بناە الملك خوفو نحو 2800 ق�ل الم�الد،
� الذي بناە خف�ع و��دو

� تجـد الهرم الثا�� ثـم إ� الجنوب الغر��
أع� برغم أنه أصغر. ثم تجد الهرم األصغر لمنق�ع..

� عدة مواضع.. سوف تجـد
سوف تجد أهراما أصغر و�قا�ا ��

� المتحـف
ن�ب) الموجودة �� ة (ب�� المصاطب و�شـ�ه مق��

ة مع�د جنائزي �ان � ني��ورك. جوار �ل مق��
�� �

و�وليتا�� الم��
ال�هنة واألقارب �قدمون ف�ه الطعام للروح الهائمة (�ا).

�
�ا�� هنا �ان تمثال خف�ع �الحجم الطب��� من الصخر ال��

� المتحف الم�ي.. هو تمثال وقفُت أمامـه
والموجود اآلن ��

خاشعا عندما رأيته.. عرفت أن األلمان هم من وجـدوە وتمن�ت
� ق�ل إن التمثال ُوجد فيها مـع أن أعرف الم��د عن تلك الب�� ال��

تماث�ل أخرى لقردة �ابون.

� ونحن فـوق الجمال، ح�� وجدنا أنفسنا راح الط��ق ينح��
قا ة خلفها �لتمع الن�ل �� أمام الصحراء. واد من األهرام الصغ��

والصحراء الخالدة غ��ا.
� � العين�� � تحـت هات�� � الـهـول وجلسنا صامت�� ه�طنا نحو أ��

� ال ت��ان. � اللت�� الرهي�ت��

� إنهاء
هنا تعالت �خات ال�دو �طالبون الس�اح �اإل�اع ��

ون الوقت األمثل ، و�انوا �عت�� رحلة صعود وهبوط الهرم األ���
لهذە الرحلة سبع دقائق.. ل�ن �عض المشايخ قالوا إنهم قادرون
� خمس دقائق لـو منحنـاهم

ول �� � ع� إنهاء ال�سلق وال��
� رّواش إ� دهشور جن��ا رأينا هرم سقارة ال�قش�ش. ومـن أ��
. لم �ستطع �

الذي �مثل التحـول مـن المصط�ـة إ� الهرم الحق���
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ع م � م ي
دخول الهرم األ��� ألن ال�دو ضا�قونـا ب�لحاحهم دعك من أننـا

� عاج��ن عن هذە الرحلة المنهكة. �نا مرهق��

� من برنامج اليوم، لذا � المساء �ان أفراد مجموعتنا منهك��
��

� جولة.. فقد أردت أن أرى األزقة
مض�ت وحدي مع (ع�د هللا) ��

� ضوء الغسق الذي ُ��سبها سحرا. مش�نا إ� سوق
وال�ازارات ��

ا ولم ي�ـد سع�دا هم.. لم �حبنا كث�� � ح�ث قا�لنا كب�� النحاس��
�دل��� المخلص.. ر�ما لم �حب صوت (ع�د هللا) العميق ول��ما
. ع� �ل حال � لم �حب اب�سامة (أبو الهول) الجان��ة ع� شف��
لم �طل الوقت ق�ل أن �مسك (ع�� ع��ز) �ما سمعتهم ينادونه
بتالب�ب (ع�د هللا). و�عان ما تطور األمر لشجار مت�ادل وفقد
، و�ان األمر ليتطور إ� أسوأ � � رأسيهما المقدس��

الرجـالن غطـا��
لوال أن تدخلت ألفصل ب�نهما.

، ل�نهما ت�اعدا وراح �ل منهما لم يرحب الرجالن بتدخ��
�ستع�د كرامته ثم اتفقا ع� �س��ة خالفهما �اتفـاق ره�ب..
� م�. سوف �س��ان ما ب�نهما

اتفاق عرفت أنه عادة ع��قة ��
�ق�ضة ال�ـد ع� قمة الهرم، �مجرد أن �غ�ب آخر ضوء للقمر.

� تطل ع� ا.. ال�اع فوق هذە القمة ال�� �دا �� األمر مث��
� ضوء القمر. وقد طل�ت من ع�د هللا أن

ة �� � صحراء الج��
�
� معـه فوافق.. وهكذا صاحبتـه وهـو �جول ال�لدة �� �صحب��

ها شمال األز�ك�ة، �جمع مجموعـة مـن ال�لطج�ـة أح�اء أ���
� قتال الل�لة.

الخط��ن ل�صاحبوە ��

�عد التاسعة رك�ت مجموعتنا ع� حم�� تحمل أسماء
نا ذلك تعلموها من الس�اح مثل (مورجان) و (مارك ت��ن) وع��
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ونز. استغرقت الرحلـة الج� الذي �حرسه أسـدان مـن الـ��
. �

� ونحن وحدنا مع الظالم والما�� سـاعت��

� نها�ة الط��ق رهي�ة تدعو للتوجـس.. ألـم
ظهرت األهرام ��

�دفنوا هنا المل�ة ن�توك��س ح�ة إ�ـان األ�ة السادسة؟..
سمعت أن العرب �حكون أش�اء عن هذە المل�ة ن�توك��س
� كتب عنها (توماس مور) و�تحاشـون الهرم الثالث ل�ال.. إنها ال��

واصفا إ�اها �ـ (س�دة الهرم).

برغم أننـا كنـا م�ك��ن فقد وجدنا أن (ع�� ع��ز) وجماعته
س�قونا.. كنـا قـد تجن�نـا المـرور قـرب مينـا هـاوس حتـى ال
طة. واتجهنا نحو الهرم األ��� ح�ث �ان �ستوقفنا رجال ال��

ال�دو ي�تظرون.

دارت المعركة �الل�مات وراقبتها. �انت ��عة جدا و�رغم
� شعرت �الفخر عندنا أعلنوا أن (ع�د � ع� الط��قة فإن��

تحف��
هللا) هو الفائز.

� �ت �صع��ة �ان الصلح ��عا �ش�ل ملفت ح�� إن��
قادرا ع� تذكر أن مشاجرة قد وقعت. ومن الغ��ب أن االهتمام
تحول نحوي أنا.. ع� قدر فه�� للع���ة أدركت إنهم يت�لمون
� الفرار من أي سجن، وقد أثار

� الغ���ة ��
عنـي وعن قدرا��

، �ما شممت رائحة عدوان�ة ما. و�دأت � � أنهم �عرفون�� دهش��
ح ال�الد، وأن ممارسات أفهـم أن سحر م� القد�مة لم ي��
� ألعاب الحـواة..

سح��ة عدة ما زالت موجودة، إنهم �شكون ��
وخطـر لـي أن دل��� عميق الصوت (ع�د هللا) ي�دو ��اهن

م�ي قد�م.
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فجأة أدركت أن أفكـاري لـم تـكـن غ�� ذات أساس، ألنـه مـن
دون إنذار واستجا�ة إلشارة خف�ـة مـن (ع�ـد اللـه) هجـم علـّي

أولئك ال�دو وقاموا بتقي�دي �ح�ال غالظ.

� أدركت أن رجـال وح�ـدا ال �قـدر علـى قاومت ط��ً� ل���
�ن �دو�ا ق��ا. ر�طت �ـداي خلف ظهري االنتصار ع� ع��
.. ثـم وضعوا �مامة خانقة وث��ت ركبتاي ور�طوا �دي ل�اح��
� ع� األ�تاف ونزلـوا �ـي مـن فوق

� وحملو�� ع� ف�� عصبوا عي��
الهرم.

وسمعت (ع�د هللا) �قول إنهم س�ضعون قواي السح��ة
تحت االخت�ار حاً�.. ولسوف أفقد أي غرور ا��س�ته من

� أورو�ا وأم���ا.
�� � تجار��

� أي اتجاە؟.. ال أعرف.. �ل
؟.. و�� �

إ� أ�ة مسافة حملو��
� من تك��ن رأى صائب، ل�ن �التأ��د لـم تـكـن الظروف منعت��
ت أنها رمال ول�ست � � ع� أرض م��

مسافة �ع�دة.. وضعو��
صخرا.. ر�طوا ح�ـال حـول صـدري وجرونـي إلـى فتحـة فـي
�
األرض، وقـامـوا ب�نزا�� هناك. رحت أتخ�ط لوقت ط��ل ��

الجدران لب�� ض�قة أعتقد أنها مدفن قد�م.

ب من � أق�� ا�د مع �ل ثان�ة، و�ـدا �� أن�� � �ان رعب التج��ة ي��
مركز األرض ذاته وأنه من الغ��ب أن �قدر ح�ل صنعه �شـر ع�
� ال نها�ة لها. إن حاسة الزمن تخدع أن يتد� لهذە األعماق ال��
� كنت واع�ا تماما ح�� تلك اللحظة ولم �ضف ا، ل��� المرء كث��

� حد ذاتها.
خ�ا�� ش�ئا لصورة م��عة ��

�
� ألول مرة.. لقـد �ـدا أن مـعـانـا��

لم �كن هذا س�ب إغما��
ا�د ��عة، وظهر هذا واضحا مع ازد�اد �عة الهبوط. � ت��
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ع
�انوا �دلون الح�ل ��عة وقد رحت أرتطم �ال رحمة
� وشعرت �الدم �جوانب الب�� وأنا أه�ط �جنون. تمزقت ث�ا��
ف وشممت رائحة رط�ة عطنة تختلف عن أ�ة رائحة شممتها � ي��

، فيها أثر خافت لعطور وتوا�ل قد�مة. �
� ح�ا��

��

ثم جاءت الجائحة العقل�ة.. �انت م��عة تفوق أي وصـف
� لحظة كنت أتعذب بنـاب

مرتب. �انت هذە ذروة ال�واب�س.. ��
� اللحظـة التال�ة كنـت أحـلـق فـوق

، و�� � تلك الب��
ألف وحش ��

� الجح�م. أحلق فوق أم�ـال مـن الفضـاء �ـال
أجنحة الوطاو�ط ��

حدود، ثم أه�ط لفراغ ضار ي�عث الغث�ان. حمدا � ألن
. ال�س�ان محا هذا الجنون الذي مزق رو��

�
� استجمعت قواي وعق�� ألتحمل هذا الرعب ال�و�� ل���

. �
الذي ي�تظر��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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-2-
� فضـاء

تدر�ج�ا عدت لحوا�� �عد هذا ال�اع العج�ب ��
. �انت التج��ة أل�مـة �حق و�ال نها�ة، ولم تكن طب�عـة جح���
� خ�ـا�� فلـم ي�ـق منها سوى

أحال�� واضحة ل�نها اضط��ت ��
اله��ل العام.

� ق�ضة قدم عمالقة.. قدم صفـراء مشعرة ذات
�� � حلمت أن��

.. ورأ�ت نف�� ف��سة روح غول�ة � خمسة مخالب تمتد لتهشم��
من سحر الن�ل القد�م.. أرواح وجدت حول الن�ل ق�ل أن يوجـد

��� وس���� �عد رح�لهم.

رأ�ت مقابر المو�� وموا�ب ال�هنـة ع�� ممرات ومتاهـات
�ص�� المرء وسطها ذ�ا�ة. ورأ�ت ال�� الخـام أسود عد�ـم الش�ل
� تجا�ت أن تحا�� � الظلمات ل�خنـق تلك الروح ال��

�� � ي��ع��
هذا السحر.

� عق�� النائم �انت م�لودراما من ال�� والمقت.. وسمعت
��

� وتهمس �صوت غ�� مسم�ع. ته�ط �ـي إلـى روح ال�� تنادي��
� المظلم الره�ب..

قلبها الفرعو��

�ة.. رأ�ـت دل��� (ع�د ثم �دأت الـرؤى تأخذ ش�ل وجـوە ���
� ث�اب ملك وع� مالمحه ذات تعب�� (أبو الهول)

هللا) ��
الساخر. وأنا أعرف أن هذە مالمح (خف�ع) الذي ش�د الهرم
� رأيتهـا فـي تمثـال .. ونظرت ل�دە الط��لة النح�لـة ال�� �

الثا��
� متحف القاهرة. هذە ال�د�.. أراها اآلن ع�

�� �
�ا�� الحجر ال��

. �
(ع�د هللا) نفسه.. �اردة تعت���
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هنا �دأت أصحو.. أو أبتعد نوعا عن حالة النـوم التـي كنـت
فيها.. تذكرت الشجار وقمة الهرم واعتداء ال�دو.. عرفت اآلن
� راقد ع� أرض صخ��ة ند�ة وقيودي مح�مة �شدة. كـان أن��

.. � د شد�دا وقد شعرت ب��ار هواء �ارد �مر �� ال��

� ول تؤلم�� � � أثنـاء ال�� � أصابت�� �انت الجروح والسحجات ال��
� ألما. �حق، و�انت أ�ة حركة كف�لة �أن تفعم��

نظرت ألع� فوجدت أن الح�ل الذي نزلت �ه �ان ما زال
� �ـه أم ال.. ي�سلق ألع�، فلم أدر إن �ان ال�دو ما زالوا ممسك��
� مع�د (خف�ع) أو كهف لم أرە أثناء جولة الص�اح،

�� �
وقدرت أ��

ّ أوال التحرر من قيودي.. لن � أن بوس�� الفـرار. ع�� وهذا �ع��
�ن ج��وا �ل ح�لة لديهم ل�نـهـم اء كث�� ا. إن خ�� �كون هذا عس��

� من�� من الهرب.
لم ينجحوا ��

ي الرئ�س هو ه��مة هؤالء لذا صممت ع� أن �ان تفك��
أتحرر �أ�ع ما �مكن.. مع تحا�� أي جذب للح�ـل قـد �فضح

� للتحرر. محاول��

ل�ن تنف�ذ هذا �ان أصـعب مـن التفك�� ف�ه، ألن الح�ل
� هـوى ليتد� جواري، وفهمت أن ال�دو قد شعروا �محاول��

� عند مدخل المع�د. ، وهرعوا ي�تظرون�� � الب��
كوە �سقط �� ف��

� ولم
� ح�ا��

� واجهت ما هو أسوأ �� كـان الموقف غ�� سار ل�ن��
ّ أن أتحرر من قيودي، ثـم أفكـر فـي � ولـن أهتـز اآلن.. ع�� أه��
الهرب من هنا سل�ما. ل�ن الح�ل الذي سقط فوقـي كـان يتكـوم
أ��� فأ��� �مـا �فـوق الح�ـل الـعـادي... كـان ثق�ـً� جـدا �شـى
� أختنـق.. ثـم � نزلتها.. و�دأت أشعر �أن�� �المسافة الهائلة ال��
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� موضع قرب قلـب
�� � ا جدا فال�د أن�� � ه�طت كث�� الشعور �أن��

ال�وكب.

� كواب�س م� وأ�ارها عندما فقدت الو�� ثان�ة طاردت��
� �انت بيوتا أ��� منهـا مقـابر. الم�س�ة.. المو�� وتلك المقابر ال��

� �انت وراء بنائها. حة م� القد�مة والعق�دة ال�� تذكرت أ��

� الموت.. آمنوا ب�عـث
� �فكرون إال �� لم �كن قدماء الم����

� النع�م مع أوز���س، ثم
الجسد �ما هو وآمنوا بروح ت��� ��

� السف�� � العالم�� � تتحرك ب�� (ال�ـا) جوهر الح�اة الغامضة ال��
والعلـوى �ش�ل مف�ع. وتحاول الوصول إ� الجسـد المحنط

� الذي �شبهه. وأح�انـا �ستو� عل�ه أو ع� التمثال الخش��

� وتلك األجساد ترقد ناظرة ألعلـى �ع�ـون منذ آالف السن��
زجاج�ة �انتظار ال�عث، و�انتظار أن تجتمع فيهـا ال�ـا والـروح
ل�خ�ج المو�� من دار النوم. ر�ما يتحدث الناس عن اجتماعات
ها سوى �ا وهذە � هذە ال�هوف واألقب�ة ال �ح��

غ�� مقدسة ��
الموم�اوات.

� تجمـع ب�ـن جـذوع �شـ��ة من أفظع الموم�اوات تلك ال��
� � زعم ال�هنة أنها ناجمة عن اتحـاد ب�� وأطراف حيوان�ة، وال��

ال��� والحيوانات للوصول إ� أش�اە آلهة. أمـا مـا حدث لهذە
الموم�اوات فال نعرف.. لم �جد أي عالم م��ات واحدة منها.
�قولون إن خف�ع ما زال ح�ا تحت األرض وقد تزوج ن�توك��س

� ال �� ��� وال وحوش. وهو �ح�م الموم�اوات ال��

� .. لهذا أنا م�ور ألن�� حلمت �خف�ع وممل�ته من المو��
�س�ت أ��� هذە ال�واب�س.
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� الحظت أن ذلك الح�ل الثق�ل عندما أفقت من غيب����
� غ�� موجود.. هناك من رفعه الذي �ان �جثم فو�� و�خنق��

� � ع��

ء؟ �
أنا وحدي... ل�ن مع أي ��

�
ق�ل أن أعذب نف�� �م��د من األسئلة، وق�ل أن أفكر ��

. التحرر من قيودي، �انت آالم جد�دة تمزق ذرا�� ورج��
� ە �الجروح ال�� � مغ� �الدم �ش�ل ال �مكن تفس�� وأدركت أن��
� ء الذي ن�ع ع�� الح�ل قد جرح�� �

� أثناء الهبوط.. ال�� أصابت��
. رحت أفك قيودي � �ال رحمة، ثم توقف �ال تفس��

وأدما��
ّ مستعمً� الفن الذي مارسته مرارا أمـام األضواء والتصفيق. ع��
أن أقف غ�� مق�د غ�� مضمد العي��ـن وغ�� مكتوم الفم فل��ما

أرى ضوءا أعرف �ه أين أنا.

� النها�ة و�عد وقت ط��ل تحررت، فوقفت أست�شق الهواء
��

� متصل�ـة ال �سمح ��
غ��ب الرائحة. وأدركت أن عضال��

ة ط��لة ورحت �الحركة فورا.. لذا جلست وفردت جسدي لف��
. �

أف�ش عن مصدر ضوء �لمح �� �م�ا��

ء سوى ظلمة �
� لم ت��ا ش�ئا.. ال �� استعدت قواي ل�ن عي��

. نهضت وأدركت � � كنت أراها والعصا�ة ع� عي�� أبنوس�ة �ال��
.. �ان هناك هواء �ارد ك��ه الرائحـة لـذا �

� قادر ع� الم�� أن��
قررت أن هذە أقرب نقطة للمدخل ولسوف أتخذها مرجعا

. � لجول��

� تـم إفراغها ، ل�ن جيوب ث�ـا�� �ان م�� ثقاب وكشاف صغ��
ق�.. هذا الموضع من العالم ء ثق�ل. م��.. ال�� �

من أي ��
�حوي ال�ث�� من الرعب وال�ث�� من السحر..
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ي
� إلـى

قررت أن أتبع ت�ار الهواء الغ��ب، فهـو سـوف �قود��
فتحة من أي ن�ع. ر�ما أفشل.. هذا أعرفه.. فمن الواضح أن هذا
ل�س جزءا من مع�د خف�ع الذي �عرفه الس�اح. ر�مـا هـو موضع
لم �سمع عنه أي عالم أثرى من ق�ل، فال �عرفـه سـوى األعراب

. �
الذين سجنو��

؟.. ر�ما �ان من الرحمة أن تكون هذە �� � هل �� نهاي��
ة. � األخ��

لحظا��

� من جد�د... �لما تذكرت تلك الل�لة شعرت فقدت وع��
� � تذكرت األفالم الم�لودرام�ة ال�� � األمر ألن��

بن�ع من الدعا�ة ��
�انت موضة الع� ح�ث �انت اإلغماءات ت�تابع.

� الب�� وانتهت
ر�ما �انت تلك هلوسة ط��لة �دأت بهبو�� ��

ة ع� الرمال تحت الشمس الحارقة. ف�ما �عد � � صحراء الج��
�� � ��

طة إن مدخل مع�د خف�ع �ان مفتوحا و�ن قال �� رجال ال��
هناك صدعا إ� السطح ما زال موجودا. من الغ��ب أن وصفـى
� أن �عـرف مـن هـو.. ال��س ع�د

للدل�ـل لم �سـاعد أي واحـد ��
جمان الذي ي�دو و�ب�سم مثل الملك خف�ع. هللا ال��

� األصل�ة ر�ما ألتجنب هذە النقطة لقد ابتعدت عن قص��
� أفقت، عرفت ها هلوسة. عندما أفقت أو خ�ل �� إن�� � أعت�� ال��
ت فوق درجات حج��ة. و�انت ال��ــــح ال���ــهة ق��ة اآلن � تع�� أن��
� كنت قد ألفتها. �دأت أزحف وأنا .. ل�ن�� �

�ش�ل ش�طا��
. اصطدم رأ�� �عمـود.. عمـود � أتحسس األرض ب�دين داميت��
وغل�ف�ة استطاعت عمالق لدرجـة ال توصف مغ� بنقوش ه��

ها. � �دي أن تم��
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ة وهنا قا�لت عدة أعمدة عمالقة ع� مسافات م�ساو�ة كب��
ة � ف�� � ال وع��

دد �� � أسمع صوتا.. صوتا ظل ي�� فطنت إ� أن��
. ثم فطنت أنها أصوات عد�دة.. ط��لة ق�ل أن تع�ه حوا��
�ات ع� أصوات تؤدى طقوسا ما ال شك فيها.. دق دف... ��

الهارب..

شعرت �ذعر �فـوق أي ذعر عرفتـه.. ذعر تجـاوز مـا هـو
شخ�� ل�ص�� نوعا من الشفقة ع� كوكب األرض الذي
�ون.. �حتضـن هذە األ�ار المروعة. الصـوت يتعا� كـأنهم �ق��

.. � تم�� ثـم �دأت أسمع خطوات هذە األش�اء ال��

ب وصـوت خطواتها � هللا�.. إن هذە األش�اء تق�� حم�� فل��
وزحفها منتظم شحذته آالف األعوام من التدر�ب.. هنـا مـكـان

� ال روح لها.. ملت�� الحائ��ن. اجتماع الموم�اوات ال��

�ت الخطوات.. وتوار�ت خلف عمود حجري محاوً� اق��
. الرعب الذي يزحف �مليون قـدم نـحـوى، � إ�عاد الرعب ع��

ورأ�ـت ضوءا خافتا.

لم أحاول النظر لتلك األش�اء الماش�ة.. فقط سمعت
ات.. من � تعبق �الن�� � تحدث ��را وأنفاسهم ال�� مفـاصلهم ال��
الرحمة أنهـم لـم يت�لمـوا.. ل�ـن ر�ـاە�.. مشاعلهم كـانت تلقـى
ظـالً� مجنونة ع� األعمدة.. أفراس النهر ال �جب أن تكون لها
أذرع ��� أو تحمل مصابيح.. ال��� ال �مكن أن تكـون لـهـم

رءوس تماسيح�

حاولت أن أبتعد ل�ن الظالل واألصوات والرائحة ال���ــهة
� كنت أرددها � �ل م�ان.. هكذا تذكرت الح�لة ال��

�انت ��
ا. لنف� وأنا طفل: هذا حلم�.. هذا حلم�.... ل�نها لم تجد كث��
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م م م �
� هذا الضوء ش�ئا

�� � � عساي أتب�� ّ أن أفتح عي�� �ان ع��
� كنت مضطرا لغلق عينـي عنـدمـا رأ�ـت ، ل�ن�� �

� ع� م�ا�� �دل��
ش�ئا يتحرك �ال جذع فوق خ�ە..

�انت غرغرة المو�� تمأل الم�ان والهواء صار خانقا من لهب
� مرغما ألرى مشهدا ال �مكن أن تتحمله المشاعل. وفتحت عي��
� اتجاە واحد ب�نما مشاعلهم

�ة.. لقد وقفت األش�اء �� ��� � ع��
تعكس رءوسهم المحن�ة أو رءوس من �انت لهم رءوس. �انت
تتع�د أمام فتحة تتصاعد منها أ�خرة ك��ــهـة وأدركت أن ع�

جان�يها درجات سلم عمالقة..
�ان حجم الفتحة ي�ناسب مع حجم األعمدة العمالق..

�مكن لب�ت عادى أن �غ�ب فيها تماما..

أمام هذە الفتحـة كـانت تلك المس�خ تل�� �أش�اء.. ر�مـا
� �ما فهمت من حر�اتها.. قراب��

القائد �ان خف�ع.. �ع�ارة أخرى �ان مرشدنا (ال��س ع�د
� لمحة

� أدركت �� هللا) وجوارە المل�ة الحسناء (ن�توك��س) ال��
�
ان.. ثم رأ�ت ما �انوا �قذفونه �� أن نصـف وجهها التهمته الف��

. � الفتحة فأغمضت عي��
لمن يتع�دون؟.. أوز���س أو إي��س؟ حورس أم أن���س؟..

خطر ب�ا�� الفرار.. القاعة مظلمة واألعمدة عمالقة وال�ـل
� الطقوس.. ر�مـا أصـل إ� تلك الدرجات وأصعد دون

مستغرق ��
� أحد. �دا �� من المس�� أن أحاول الفرار من هذا الم�ان

أن يرا��
الذي هو حلم..
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� متجها نحو أسفل الدرج األ��. �دأت الزحف ع� �ط��
�ان هو األقرب. من الصعب أن أصـف مشاعري أثناء هذا
� الظالل

الزحـف ل�ن بوسع المرء أن يتخ�ل.. �ان أسفل الدرج ��
ال�ع�دة يرتفع إ� ما فوق تلك الفتحة. هكذا �ت ع� مسافة

� �ت �ع�دا. � منظرە برغم أن�� معقولة من الحشد و�ن أفزع��
� �ل�غ الدرجات ورحت أ�سلق ملتصقا �الحائط..

نجحت ��

�انت الدرجات منحدرة وضخمة �أنها مخصصة لقد��
� وألـم جرا��

عمـالق و�دا �� الصعود �ال نها�ة، خوف أن يرو��
المتجدد جعل هذا ال�سلق ذكرى أل�مة. وكنـت قـد صممت ع�
�
� ح�� ال أرى هذا الجمع المخ�ف الج��� أال أل�� نظـرة تح��

. � � قدمـا مـن تح�� الذي �قـوم �طقوس مروعة ع� �عد س�ع��
فجأة تـردد صوت هذە الغرغرة. وتصل�ت للحظـة ثـم أدركت أنـه

.. �
ات�ل ول�س �س�ب ا��شا�� نـ�ع مـن ال��

� الفجوة �� �ظفر �ما
� ش�ئا تحرك �� �انت المس�خ تح��

قدموە له. �ان ش�ئا رخوا أصفر مشعرا ذا حركة عص��ة. لم �كن
. �

� صـف مـن جـذع أسطوا��
ز �� له عنـق ل�ـن لـه خمسة رءوس ت��

من هذە الرءوس برزت ممسات صل�ة غ���ة تمسك �الطعام
ء �عود للفتحة و�انت �

� الفجوة. أح�انا �ان ال��
الذي أدخلوە ��

� تصل�ت مذهوً� حر�اته غ���ة، عص�ة ع� التفس�� لدرجة أن��
.. ز أ��� متمن�ا أن ي��

هنا خ�ج.. نعم خ�ج...

إذ رأيته هرعت أ�سلق الدرجات ورحت أ�سلق ع��
ى من ق�ل وال تخضع لمنطق. مسطحات وساللم لم يرها ���
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ال�د أن هذا �ان حلما..

� الفجر أتنفـس فـوق رمـال
ال�د أنه �ان حلما و�ال ما وجد��

� الهول ال�اسم الساخر. ة أمام وجه أ�� � الج��

ء �
.. ما ال�� أبو الهول العظ�م�.. السؤال الذي سألته لنف��

العمالق المخ�ف الذي نحتوا هذا التمثال ل�مثله؟

� أرى الرعب األعظـم. حلما � جعلت�� ملعون �� تلك الرؤ�ا ال��
� هوة سح�قة �لتهـم مـا تقدمـه

أو ال.. ال�ائن المروع الذي �قبع ��
لـه مسـ�خ �ال روح مـا كـان �جب أن توجـد. المسخ ذو الرءوس

الخمسة.. المسخ ذو الـرءوس الخمسـة العمالق.
ل��� عشت.. وأؤمن أن ما رأيته �ان مجرد حلم.

ه. ب. الفكرافت
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نداء كتولو
 

(الع��ف) و (ن�كرونوم�كون) و (كتولو) و (آرخام) و
ماوث).. مفردات عالم الفكرافت �اتب الرعب األم���� � (إي��

� �ل قصصه تق���ا..
� �ستعملها �� األشهر، ال��

عشاق أدب الرجل �عرفون مع�� هذە ال�لمات لدرجة أنهم
�شعرون بتوتـر غامض عند سماعهـا، وال�عض �شعر �أن
الفكرافت هو نفسه شخص�ة مرهقة حساسة م��ضة من

شخص�ات قصصه.

� أعماق المح�ط
� نداء (كتولو) الره�ب النائم �� اليوم نل��

. ونعرف أ���
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Group Link – لينك االنضمام إ� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف

1 ـ رعب ع� الصلصال.
2 ـ ح�ا�ة المف�ش ل�جراس..

3- جنـون مـن ال�حر.
1
2

-1-
-2-
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Notes

[←1]
� رسم الرعب وهو صاحب لوحـة

� س���ي المولد تخصص ��
- فنان ب��طا��

ة.. (الجاثوم) الشه��
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[←2]
�
ة جدا تخصص �� - كوتـن مـاثر Mather شخص�ة أم��ك�ة حق�ق�ة شه��

محا�مة الساحرات و�عدامهن وله عدة كتب عن السحر..
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[←3]
، لدرجة أن هناك � - دخل تعب�� (موس�قا إر�ك زان) الوجدان الجم�� الغر��
عدة فرق تقـدم موس�قا مجنونة واختارت لنفسها ذات االسم. �مكنك تحم�ل

� ط��ف قص�� �ح�� القصة ذاتها من الموقع:
ف�لم عرا�س ألما��

h�p//gonzo.uni-
weimar.de/%7Exusx2208/anna/trick/zann_diemusikdescrichz

ann.mov
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[←4]

- اضطرت مجلة (ح�ا�ات غ���ة) لتغي�� هذا االسم الط��ل إ� (القـرد
األب�ض)، مما أثار غ�ظ الفكرافت.. لم �عد االسم األص�� إال �عد أعوام من

وفاته.
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[←5]
- جزء آخر من عالم الفكرافت الذي يتكرر من قصة ألخرى. عرفنا عق�دة
مازت) وهنا نرى ذات العالم من وجهة نظر � � قصة (ظل فوق اي��

(داجون) ��
أخرى.
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[←6]

�
�� � ) أب�ع المختص�� � - كتبها خص�صا تح�ة لصد�قه المشعوذ (هودي��

فنـون الهرب من القيود ع�� التار�ــــخ.
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[←7]
� ذهن

- ل�س هذا الوصف أدق وصف ممكن لم�، ول�نه الخلط المعتاد ��
. � الغ��ي��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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�لمه مهمة:
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

     العدد رقم (69)
 

 

 

 

 

لورد چ�م
 

تأل�ف: چوز�ف كونراد
ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�



7902

 



7903

المؤلف
� مع (جوز�ف كونراد Joseph Conrad) الذي

لقاؤنا الثا��
ا � هذە السلسلة روايتـه الصع�ة المملة نوع�

قدمنا له من ق�ل ��
ء ألنها �الغة األهم�ة �

(قب الظالم). وقد قدمناها برغم �ل ��
�
�ة. هذە المرة نلت�� � ا من ثقافة قارئ اإلنجل�� ا حم�م� وتمثل جزء�

ا لحسن ة األخرى (لورد چ�م) و�� أ��� �ش��ق� مع قصته الشه��
الحظ.

�ة برغم � قلنا من ق�ل إن الرجل أد�ب مهم من أد�اء اإلنجل��
�ة �صع��ة �الغة، مما � أنه بولندي األصل، و�ان يت�لم اإلنجل��

� ال�تا�ة.
�ان يرهقه �شدة ��

� روس�ا و�ولندا �طلقون عليها � منطقة ب��
ولد عام 1857 ��

(أوكران�ا البولند�ة) أل�ة من ط�قة ن��لة، ألس�اب س�اس�ة
� األب ثم األم ل�جد (جوز�ف)

نف�ت األ�ة من بولندا، وتو��
نفسه تحت رعا�ة عمه.

� إ� فر�سا عام 1974 ح�ث تعلم هناك سافر الص��
� ال�حر، وهناك كون صداقات مع

الفر�س�ة وأصول المالحة ��
، لهذا ظـل ط�لة � � البوه�مي�� مجموعة من األد�اء الفر�سي��

ا من �حار وفنان. ا ف��د� ح�اتـه م��ج�

ا ع� ا ل�عمل ضا�ط� � العام 1978 يرتحل الف�� إ� إنجل��
��

ا من �ن عام� �طان�ة، وقدر له أن �ظل هناك ع�� السفن ال��
ح�اته.

�ة � قرر الف�� أن �كتب.. و�ان أول ما كت�ه �اللغة اإلنجل��
� ح�اته (�عد

�ة ثالث لغة تعلمها �� � وهذا غ��ب ألن اإلنجل��
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البولند�ة والفر�س�ة). سافر إ� ال�ونغو عام 1890 فرأى ك�ف
�عامل ال�لج�كيون العن��ون القساة س�ان ال�الد، وعاد ل�كتب
(قلب الظالم). إن أسلوب الرجل معقد وغامض لدرجة أن هناك
ا � ال هجوم� ا لالستعمار الغر�� وا القصة تمج�د� � اعت�� ا غ��ي�� نقـاد�

عل�ه�

ى ظفر ب�رث كب�� مكنه من أن يتف�غ �عد وفاة عمه ال��
�ة � لل�تا�ـة ط�لة ح�اته، و�انت معاناته و(مصارعته) للغة اإلنجل��
ا ل�ونه مشغوً� ع� الدوام، ولم �كن لد�ه وقت للعالقات س���

االجتماع�ة واأل��ة.

� الوال�ات المتحـدة
� عام 1924 بن��ة قلب�ة وهو ��

ُتو��ّ
ة. األم��ك�ة، وترك لنا 18 روا�ة و28 قصة قص��

ا اسمه ا متقاعد� � قصصه �حار�
ا ما �كون الراوي �� غال��

� �د�ك �حاول � �� ب�� � قصة (لورد چ�م 1900) ال��
(مارلو).. ��

� مع سفينة � ش�ا�ه ي�سم �الج��
�حار أن �صحح خطأ ارتك�ه ��

. والقصة مأخوذة عن حادثة � تقل �عض الحجاج المسلم��
� ذلك الع�، وقد

ا �� � أحدثت صخ�� ة) ال�� حق�ق�ة للسفينة (جدَّ
� ف�لم جم�ل �االسم نفسه

قدمتها الس�نما العالم�ة عام 1965 ��
وقام ب�طولتـه (بي�� أوتول) وأخرجه (ر��شارد بروكس). القصة
برغم قوتها ال تخلو من ذات التعا�� العن�ي الذي �ان رمز
المرحلـة: الرجل األب�ض الذي جاء لُيهدي الح�مة والن�ل
� العاج��ن عن حما�ة أنفسهم. إن لورد چ�م � الطيب�� للوطني��

. � � عا�� المحتوى األد��
طرزان آخر ل�نـه �قدم �ش�ل ثقا��

� قصة (العم�ل ال�ي 1907) �ح�� كونراد عن فوضوي
��

� غ���ة 1915) �ح� عن � قصة (تحت ع��
� لندن. و��

�ع�ش ��



7905

. أما عن قصـة (قلب الظالم) � القرن التاسع ع��
�سلط روس�ا ��

� كتبها عام 1902 ف�عرف من قرءوها أنها تتحدث عن رحلة ال��
�
� ره�ب �ع�ش �� � لمقا�لة رجل غر��

مخ�فة ع�� نهر أف����
األحراش و�د� (كورتز)، وهذا الرجل أحاط نفسه �الغموض

لدرجة أن �عض مواطن�ه أوشكوا ع� تأليهه.

ا إ� (جوز�ف كونراد) أد�ب مهم ال�د أن ُ�قرأ، و�ن �ان مرهق�
� الروا�ة األو� فلم أوفق

حد ما، وقد حاولت أن أجعله أسهل ��
� هذە الروا�ة، وأعتقد أنها

� حاولت �جد�ة أ��� �� ا، ل��� � كث��
وق لك. س��

د. أحمد خالد توفيق

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل األول
� قل�ً�، �ع� �ان ط��ل القامة قـوى الب��ان منح�� ال�تف��
� ث�ا�ه

ا �� ا و�ان متأنق� ا عال�� طابع الثور المنقض، �ان صوته عم�ق�
� نقل

ق�ة ح�ث �ان �عمل �� � الموا�� ال��
ا �� الب�ضاء �لها، محب���

المؤن للسفن.

إنه مخلص لق�طان سفي�ته، مت��ه �إبن عطوف، يتمتع
�ص�� أيوب. مهنته مهنة جم�لة ل�نها ل�ست سهلة، ولهذا تجد
أن من �مارسون مهنته قل�لون.. خاصة إذا �ان صاحب المهنة
ا، لهذا �ان (چ�م) ينال � ال�حر فإنه �ساوي ثقله ذه��

قد تر�� ��
ك العمل فجـأة ل�عمـل فـي أع� األجور. ل�نه �ان قد قرر أن ي��
مكـان آخر، و�ان رؤساؤە يرونه ي�تعد ف�ص�حون (األحمق

..(� � الغ��

ء غ�� هذا.. �الطبع �
�ال�س�ة لل�حارة �ان هو (چ�م).. ال ��

ا ع� عدم ذكرە. لم �كن هذا �ان له اسم ثان ل�نه �ان م��
ا الغموض يهدف إلخفاء شخص�ته �ل حق�قته.. و�ان يرحل فور�
� إطار الغموض الذي �ح�ط �ه نفسه.

�مجرد أن تحدث ثقوب ��
.. ق أ��� ا �ان يتجه نحو ال�� غال��

� نفسه نحو الشمس �استمرار، والحق�قة �انت
�ان ين��

ت��عـه �ش�ل عابر ل�ن ال مفر منه. لهـذا خـالل أعوام صار
� الماليو

� بوم�ای و�ال�تا ورانجون و��نانج، وهناك ��
ا ��

�
معروف

�ة. � � اإلنجل��
أطلقوا عل�ه (توان چ�م) وهو ما �ش�ه (لورد چ�م) ��

ة ون من خ�� � األصل من ب�ت قس وكذلك �شأ كث��
جاء ��

� خمسة أبناء، وقد شعر ا ب�� ق�اطنة السفن التجار�ة. �ان واحد�
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� لل�حر �عد ما قرأ �عض القصص فـي إحـدى عطـالت �حن��
الص�ف، وتم إرساله لسفينة مخصصة لتدر�ب ض�اط ال�ح��ة

التجار�ة.

ا ��ــــع التعلم، وقد راح ُ�م��ِّ نفسه �ح�ـاة هناك �ان محب���
� عالم المغامرات. �ان يرى نفسه ينقذ النـاس مـن

جم�لة ��
ا ش�ه ا يرى نفسه حاف��

�
.. أح�ان سفينة غارقة و��افح األعاص��

� المناطق
�� � عار ع� ج��رة مهجورة.. يواجه المتوحش��

ا ا دوم� � ُعرض ال�حر.. مخلص�
االستوائ�ة و�واجه القراصنة ��
لواج�ه ك�طل من أ�طال ال�تب.

� ذلك اليوم العاصف اصطدمت سفينة تجار�ة �مركب
��

، وه�ع الص��ة يراقبون المشهد وهـم � عند المر�� ذات صار���
��خون: «تصادم�

شعر چ�م �من �مسك كتفه ومن �قول له:
- تأخرت أيها الشاب..

�ان هذا ق�طان السفينة، فقد �ان چ�م ع� أه�ة الوثب
� عي��ه. �ان يؤمن أنه ال �خاف

فتوقف وقد �دا ألم اله��مة ��
ء أفضل من أي واحد �

العواصف.. إنه قادر ع� مواجهة �ل ��
ا �كفاءته وقدراته �ال حّد. آخر، �ان مؤمن�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� من التدر�ب ذهب لل�حر، وهناك زار أما�ن �عد عام��
� مخ�لته. ووجدهـا جد�ة من المغامرة

ا �� عرفها من ق�ل ج�د�
�ش�ل غ��ب. قام برحالت عد�دة وذاق الرتا�ة الساحرة ألن
تكون ب�ـن السماء وال�حر، وذاق نقد الرجال له، ومرارة أن تعمل
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اجع ألنه ال يوجد من أجل لقمة ع�شك.. لم �كن بوسعه ال��
ا � ال�حر. �ان مهذ��

ء مغر �ستع�دك و�حررك مثل الح�اة �� �
��

ا صار كب�� ض�اط ة جد� � سن صغ��
ا.. و�� �عرف واج�ه ج�د�

� تخت�� معدن الرجال وث�ات سفينة، ل�نـه لـم �مر �التجارب ال��
أعصابهم وحق�قة قدرتهم ع� التحمل. وتكشف المرء ل�س أمام

رفاقه فقط �ـل أمام نفسه.
�اد �فقد ح�اته ذات مرة عندما هوت صار�ة عل�ه، وق��

� الفراش، ثم عندما رست السفينة ع� المرفأ
ة ط��لة �� ف��

كه ألن نقاهتـه .. اضطروا ل�� � ذهب إ� المس�ش��
�� ال��

ا.. استغرقت وقت�

� غرفة الب�ض.. أحدهما ضا�ط
�� � لم �كن معه سوى م��ض��

محاس�ة ع� سفينة ح���ة، واآلخـر موثق عقود س�ك حد�د�ة
� غامض، يؤمن أن

من محافظة مجاورة مصاب �مرض استوا��
ا �جل�ـه لـه خـادمـه ا دواء خاص� طب�ـ�ه حمـار، و�تعا� سـر�

(التام�ل) المخلص.

�
�انوا ي��ادلون الذك��ات و�لعبون الورق و�قضون اليوم ��

ق�ة محملة . من النافذة تهب ر�ــــح �� � خ�� مناماتهم مس��
ق.. ا �الراحة.. السالم األ�دى لسماء ال�� �العطر.. تحمل وعد�

� �ال ع�از�ن ح�� قصد المدينة
ما إن استطاع چ�م الم��

ا � ا ل�نه اختلط كث�� ي�حث عن ط��قة تع�دە للوطن، لم �جد ش�ئ�
برجـال ال�حر مثله. منهم الحالمون الذين ال �كفون عن وضع
الخطط المستق�ل�ة، والذين ال توجد حق�قة أ��دة فـي ح�ـاتهم
سوى موتهم. ال�اقون �انوا مثله جاءوا هنا �حادث ما.. وقد
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ق وراحوا َ�خشون العودة للوطن للخدمة من اعتادوا سالم ال��
جد�د..

� ح�اة
� �المهم وأفعالهم تجـد تلك ال�قعة الرخوة: الرغ�ة ��

��
خ�ة وسط الوجود. مس��

�دأ چ�م �حب وجود هؤالء القوم، ومع الوقت ن�ذ فكرة
العودة للوطن، ووجد لنفسه وظ�فة كضا�ط ع� السفينة

(�اتنا).

(�اتنا) �انت سفينة �خار�ة عت�قة �الج�ال رش�قة ��لـب
� وقد التهمها الصدأ كخزان ماء..

سلو��

� من
.. و�قودها ألما�� � و�ستأجرها عر�� �مل�ها رجل صي��

(نيو ساوث و�لز) �مقت �لدە �عنف، ل�نه يتوحش مع �ل الذين
ال �خشاهم.. له شارب قرمزي وأنف أحمر..

تم دهـان السفينة من الخارج وغسلها من الداخل، ثم
استقلها 800 حاج صعدوا ع� ظهرها فوق ثالثة ألواح خش��ة،
و�لهـم إ�مـان وأمـل فـي دخـول الجنـة.. تضـرب أقدامهم الحـاف�ـة
األرض �ال �لمـة أو نظرة للوراء. و�عان ما ملئوا السفينة كـأنهم

� صمـت نـحـو الحافة.
ـا.. يرتفعون ��

ً
الماء �مأل خزان

ثمانمائة حاج �لهم أمل و��مـان.. من الشمال والجنوب..
وا الغا�ات واألنهار وأ�حروا من ج��رة لج��رة.. تركوا قراهم ع��
وغا�اتهم وحما�ة ح�امهم وفقرهم وذك��ات ش�ابهم وقبور

آ�ائهم..

ا.. الشي�خ الضعفاء جاءوا وهم يوقنون أنهم � ا غ�� جاءوا شعث�
لن �عودوا.. ثمة أطفال �ع�ـون ال تخـاف مليئة �الفضول. �ساء
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يرتدين األسمال �حملن أطفالهن الن�ام..
ا إ� الر�اب: � � لضا�طة الجد�د مش��

قال األلما��
- انظر لهذە األ�قار..

� وس�م جاد المالمح، ا وهو عر�� � جـاء قائد المجموعة أخ��
ب��ا�ه الب�ضاء وعمامته العال�ة. ثـم جـاء مجموعة من الخدم

�حملون متاعه. و�دأت (�اتنا) ت�تعد عن رص�ف الميناء.

� ت صخور الخليج ال�� � ظل ج�ل ثم ع��
دارت نصف دورة ��

ت � يتلو دعاء السفر، ع�� تفور الم�اە عليها، ووقف العر��
السفينة البوغاز وقطعت الخليج ثم �دأت رحلتها نحو ال�حـر
ا األحمر تحت سماء صاف�ة. ومن تحتها �ان ال�حر أزرق عم�ق�
�ال حركة وال تجع�دة واحدة �أنه م�ت. وتصاعد الدخان األسود
ا أب�ض من الرغوة �ط� للسماء ب�نما خلفت السفينة وراءها ��

� الحال.
�� �

تال��

ق الشمس من ال�قعة نفسها لتحرق � �ل يوم ���
��

� ال�حر ل�لـة تلـو ل�لة. و�ان
� غموض ��

المساف��ن ثم تغوص ��
الخمسة الب�ض الذين �قودون السفينة �عملون �معزل عن

�ة. حمولتهـا ال���
.. �

� الما��
ا �عد يوم �� وكذا دارت األ�ام حارة ثق�لة تغ�ب يوم�

� � ا�ساع براق ال نها�ة له تحرقها الشمس ال��
والسفينة تغوص ��

فق. لذا �ان الل�ل �ال�س�ة لها رحمة. ال ت��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
الفصل الثا��

ا �أنـه لـ�ح من الثلج �متد نحو األفق �دا �حر العرب ناعم�
� (�اتنا) تعـالت الم�اە تفور ثم تلتقـى مـن المظلم. وع� جان��

جد�د �عد ما ترحل السفينة.

�ان چ�م ع� منصة ال��ان �قف وقد سحرە هذا الهدوء
والسالم ع� وجه الطب�عة، �أنه السالم ع� وجه أم. وتحتـه
�ان الحجاج الذين اس�سلموا لح�مة الرجال الب�ض وسفي�تهم
المعدن�ة، ينامون ع� الح� وألواح الخشب العار�ة و�ل ركن
ة فيها متاعهم �له، مظلم وقد أراحوا الرءوس ع� أ��اس صغ��
� سواعدهم. إلـه النـوم شقيق الموت ح�ث

ودفنوا وجوههم ��
�ص�� الجميع م�ساو�ن.

ا ع� �ل رجل عجوز ينام ع� سجادة الصالة وقد وضع �د�
أذن من أذن�ه، وامرأة مغطاة من قمة رأسها ألخمص قدمها تنام
�
� تج��ف �ل من ذراعيها، ب�نما تكومت األمتعة ��

وطفل عار ��
كومة عال�ة ال �مكن أن تفهم حدودها..

م�� چ�م وصوت خطواته العا�� ي�دو �أن النجـوم تـردد
صداە. عيناە تتفحصان األفق �أنـه ي�حث عن المستح�ل. �ان
� ال�حر هو ظل الدخان الذي يتدفق من

الظل الوح�د ��
المدخنة. تم� چ�م ح�� سمع مفاصله تقرقع، وشعر �أنه ال

ء �حدث له إ� نها�ة ح�اته. �
ي�ا�� �أي ��

� آلخر يرمق الخارطة المث�تة �الد�اب�س إ� منضدة من ح��
� أعماق ال�حـر وفوقهـا ذات ثالثة أرجل.. هناك خارطة تب��
مسطرة متواز�ة وقد تم تحد�د موضع ال�اخرة عند الظهر
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. وخط �القلم الرصاص �حدد مسار �صل�ب أسود صغ��
السفينة.. رحلة األرواح إ� األرض المقدسة.. حلم الخالص..

� الجنة.
والخلود ��

�ان ي�ساءل عن س�ب ث�ات السفينة وهدوء الرحلة، و�ان
ا �أن �خت�ـر رجولته.. ال يوجد خطر ال �قدر ع�

�
�حلم أح�ان
مواجهته..

دقت ساعته فأدرك أن موعد ورديته قد شارف ع�
االنتهاء.. شعر برضا و�ن تضايق ألنه س�فارق هذا ال�حر الهادئ
� �ل طرف من

الجم�ل.. �ان النعاس يزحف عل�ه، وشعر �لذة ��
ا. ا دافئ� أطرافه �أن دمه قد صار لبن�

جاء صد�قه �ال ضوضاء وهو �ل�س منامته وقد انفتحـت
ته. وجهـه أحمر نصف مت�قظ وعينه الوح�دة المفتوحـة س��
ا.. لحـم صدرە زجـاج�ـة غب�ة. راح يهرش ضلوعه وقد �دا مقزز�
�لمع �أن دهنـه قـد سال من الَحّر.. سوف �ذكر چ�م هذا الش�ل
� العالم الذي

ء �� �
ء د�� �

ال�دين ط��ً� �اعت�ارە �جسد �ل ��
نح�ه..

�
� سواد الم�اە.. واأل�د�ة ��

ة لتضيع �� هوت رقاقة القمر األخ��
�ت من األرض، والسفينة تتحرك بنعومة تفوق قدرة السماء اق��
ال��� ع� اإلحساس، �أنها كوكب �دور حول الشمس ��ل ما

عل�ه..
قال الرجل:

� قاع السفينة..
- لفظة (حار) ال تصلح للحال ��
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اب�سم چ�م ولـم �ـعلـق. ب�نما أدار الرجل ظهـرە لـه.. إنه
� للسفينة يواصل شكواە. هنـا ظهر الق�طـان

المهندس الثا��
� المهندس:

ا وصاح �� � من م�ان ما غاض��
األلما��

اب؟ - من أين جئت �ال��
ترنح المهندس وتمسك �الحاجز ��لتا �د�ه وقال:

.. أنت أ��� �خً� من ذلك.. � اب؟.. ل�س منك �ا �اب�� �� -
أنتم مع�� األلمان تفضلون ترك رجل �موت ع� منحه جرعة

من (الشنا�س)..
� من حنجرة الق�طـان تصاعدت ضوضاء �ان بوسعك أن تم��
�
�ر �األلمان�ة) تتطاير ك��شة �� � ة لفظـة شفاين (خ�� فيها �ك��

� ألعوام ال �أس � حم�م�� ال�س�م. �ان هو والمهندس صد�ق��
ة والع��نات الرف�عة � ذي الضف�� بها، �خدمان ذات الرجل الصي��
� � العين�� .. أحدهما حقود رخو غ�� � و�رغم هذا لم �كونا متناسب��

، واآلخر نح�ل له رأس حصان وصدغان غائران.. �انت � مكت��
� لعلـه

�� ا قرب ساحل �� �ن عام� سفي�ته قد غرقت منذ ع��
� ونجا �ش�ا�ه، ولم �حاول إصالح سفي�ته �ل ظل هنا الص��
� هذە ال�الد.

لأل�د و�ان �حب أن �عرف الغ��اء أنه قد�م ��
� غليون

�جـوب سطح السفينة وهو �دخن التبغ المخلوط ��
� فكرة فلسف�ة عم�قة.

ط��ل، وهو شارد �مفكر غارق ��

� عات�ة متفجرة، وقد راح چ�م يراقب
�انت غض�ة األلما��

ول لقمرته. � ە �انتظار لحظـة الـ�� � استمتاع و�ن نفـد صـ��
المشهد ��

هؤالء القوم ال �متون لعوالم ال�طولة �صلة ل�نهم أناس طيبون..
�حتك بهم و�ع�ش معهم ل�نه �ختلف.
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�ان المهندس �قول:

.. ال.. ال.. أنا ال أسكر �سهولة، وهذە � - أنا ثمل؟.. ال �ا �اب��
.. �مكن أن َّ � ِ

السفينة ل�س عليها ن�ع الخمر الذي �مكن أن يؤثر ��
.. وال أخ�� ما �مكن أن � ا سائلة و�رغم هذا ال أه�� ب نـار� أ��

تفعله..

� ب�دە حر�ات تدل ع� مدى �سالته
وتخ� عن الحاجز ل�أ��

ا. � وشجاعته.. وراح يتقدم لألمام والخلف ل�كسب �لماته تأث��
�ه من الخلف. � الماء �أن هناك من ��

وفجأة هوى برأسه ��
فقط قال:
ا� - ت��

مرت لحظة صمت ثم ه�ع الرجالن ينظران فوق الحاجز
وهما مذهوالن.. ينظران لصفحة الماء ثم رفعا رأسيهما نحو

النجوم.

ماذا حدث؟.. استمر صوت المحر�ات.. هل توقفت األرض
عن الدوران؟. لقد غاص المهندس وتواري ب�نما هدير خف�ف
ت السفينة � ا �دوى، واه�� �أنه رعد واهن أو رعد �ع�د جد�

للحظة.
.. �  ثم عادت �شق ال�حر إ� نصف��

ً
المقدمة ارتفعت قل��

از وصوت الرعد الخافت.. � وتوقف االه��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث
� ردە ع� األسئلة أن �ح�

�عد شهر من هذا حاول (چ�م) ��
تج��ته �صدق، فقال عن السفينة:

- لقد واصلت ط��قها بنعومة كثع�ان �لتف حول عصا..

. �ان �قف �
�� � مرفأ ��

� المح�مة ��
�ان التحقيق �جري ��

ات العيون تراق�ه �أن � قفص الشهود. ع��
محمـر الخدين ��

ا � لصوته. صوته العا�� جد� ا طائع�� هؤالء القوم قد صاروا عب�د�
� العالم.. أها�� ال�الد و�عض

�أنه الصوت الوح�د المسم�ع ��
ات ض�قة ب�ضاء كجلودهم، وق�عاتهم ع� � س��

�� � األورو�ي��
أفخاذهم.

� الداخل تتحرك
� الخارج �انت الشمس حارقة ب�نما ��

��
� الطليق عد�م

المروحة العالقة فتجعلك ترتجف. ووجه القا��
التعب�� ينظر له، ي��دون الحقائق.. الحقائق�.. �أن الحقائق

ء. �
تف� أي ��

ء سـابح.. ر�ما حطام �حمله �
- قلت ل�م اصطدمتم ���

الماء.. طلب منك رئ�سك أن تتحرك للمقدمة وترى إن �ان
ر.. هل توقعت هذا من قوة االرتطام؟ هناك أي ��

قال چ�م:

ا.. �دا �� هذا ا ح�� ال أس�ب ذعر� - ق�ل �� أال أحدث صخ��
ا م�� واتجهت للمقدمة. فتحت معقوً�.. حملت مص�اح�
المخزن األما�� فسمعت صوت تدفق ماء هناك.. لقد امتأل
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المخزن �الماء لنصفه.. وعرفت أن هناك فجوة �التأ��د تحت
القاع..

: �
قال مس�شار القا��

- نعم..

� الخطر وقتها.. ر�مـا ذهلت قل�ً� ألن هذا حدث
- لم أفكر ��

�ط��قة ��عة مفاجئة.. عدت ألخ�� الق�طـان فـقـا�لت المهندس
نح أسفل الدرج، وقال � إنه �عتقد أنه هشم ذراعه.. األول ي��
لقد انزلق من فوق الدرج.. وصاح: ر�اە�.. الحاجز سوف يتهاوى
خالل دق�قة وسوف تغرق السفينة اللعينة كثقل من الرصاص.
� الدرج وهو ال �كف عن ال�اخ.. ت�عته فرأ�ت الق�طان

وصعد ��
�ه ع� ظهرە ثم وقف ��لمـه فـي غضب و�صوت خف�ض.. ���
 من عمل

ً
أعتقد أنـه كـان �لومـه علـى أنـه لـم يوقف المحر�ات �د�

ضوضاء ع� ظهر السفينة.. هكذا جرى المهندس إ� غرفة
اآلالت..

ا..
�
ا وم�ان

�
� �طلبها هؤالء حدثت واحتلت زمان الحقائق ال��

فقط احتاجت إ� سفينة �خار�ة وزنها 1400 طن و 27 دق�قـة
مـن الزمن. أراد أن �سمحوا له �ال�الم لأل�د.. ل�س من أجل

الحق�قة �ل من أجله هو كذلك..

- راح الق�طان يتحرك من هنا لهناك ع� منصة الق�ادة.. �دا
ا ل�نه تع�� عدة مرات.. واصطدم �ـي ذات مرة �أنـه صار

�
هادئ

.. وكنت أع�دە لصوا�ه ا.. �دأ يت�لم فلم �عد ل�المه مع�� كف�ف�
�أسئلة ف�درك ما هو ف�ه و�خجل..
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ب ماء اب و��� �دأ فم الف�� �جف وشعر كـأنه �ان �أ�ل ال��
� ال�حر، وانتابته قشع��رة ق��ة. راح ينظر لرجل أب�ض ب��

� الشارع ل�نه
ا.. ال�د أنه قا�له من ق�ل ��

�
�ن �دا له مألوف الحا��

لم ي��ادل معه ال�الم.. هو لم يت�لم منذ شهر.. ال جدوى من
ال�الم اآلن.. ال جدوى من تذكرە.. ل�نه ينظر له نظرة واع�ة

تختلف عن نظرة اآلخ��ن النائمة..

� �ل
ا ف�ما �عد و�� ل�ن مارلو لم ي�س چ�م قط.. تذكرە مرار�

أرجاء األرض.. تذكرە �التفص�ل..

� �ل �د
فة، جلس فيها الجميع و�� �� �

�م من جلسة مساء ��
ا�د من وقت � س�جار مشتعل.. فال يوجد ضوء إال وهج اللهب ي��
ة لورد چ�م ف�صمت � س��

آلخر فين�� هذا الوجه أو ذاك، وتأ��
 و�تذكر..

ً
مارلو ط���

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

س�قول مارلو1:

ت التحقيق وح�� اليوم ال أعرف لماذا - نعم.. أنا ح��
ا لو ق�لتم أن ا حارس�

�
ذه�ت.. أنا مضطر لتصديق أن ل�ل منا مال�

ا.. لـم ا كذلك.. أعرف له عندى.. الش�طان ط�ع�
�
ل�ل منا ش�طان

.. أرا�م قد نعمتم �العشاء �
� أعتمد ع� الدل�ل الظر�� ألقه ل���

: دع مارلو � � مقاعد�م قائل��
خيتم �� الش�� واآلن تثاقلتم واس��

� أمس�ة
يت�لم ل�كن.. سأفعل.. من الجم�ل أن تت�لم عن چ�م ��

� ل�لة صاف�ة
ء �الس�جار الممتاز، و�� كهذە ومعنـا صندوق م��

مفعمة �ضوء النجوم الذي �جعل أفضـلنا ي�� أننا جئنـا الدن�ا
.. �عضنا هنا �شعر أن الح�اة �ش�ه جلسة �عد العشاء.. �

لنعا��
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سهلة.. خاو�ة.. ر�ما تتخللها �سل�ة �قصة خراف�ة سوف ن�ساها
ا ق�ل أن نح� النها�ة لو �انت هناك نها�ة.. �جب أن أقول فور�
� التقيتا ِ�عي��ه أثناء المحا�مة، �ل شخص مهتم �ال�حر إن َعي��
ة.. قض�ة غامضة.. وأقول كـان هناك؛ ألنها �انت قض�ة شه��
(غامضة) برغم أنها �انت فيها حق�قة عار�ة.. حق�قة عار�ة
ا �حكون قصة (ال�اتنا) � أناس�

قب�حة �أ�ة حق�قة. منذ الص�اح أل��
و�سألون: هل عندك أحـدث من هذە األخ�ـار؟ �ل شخص يت�لم

عن هذە القصة..

� مكتب المالحة �ع� �عض
� (روثف�ل) ��

�ان صد���
الدروس لطاه�ه عندما سمع ضوضاء مكبوتة خلف ظهرە..
ا �أنه برم�ل ا مستدير�

�
ا عمالق التفت فرأى حسب ما قال ش�ئ�

ا �قماش الفانلة المخطط، وقد اس��دت �ه الدهشة كب�� ملتف�
. وراح ي�ساءل عن ء �� �

للحظات لم �ستوعب فيها أن هذا ال��
ا �العمال � لمكت�ه. �ان الم�ان مزدحم�

الس�ب الذي جعله �أ��
ومن �مسحون األرض�ات ومحر�� الدفة و�ل واحد منهم يوشك
ء الوافد �

� هذا الوقت �ان ال��
ي. �� ع� �سلق ظهر صاح�ه ل��

ا قد ن�ع ق�عته وراح يت�لم مع (روثف�ل). ل�ن هذا �ان مذعور�
ا. �صع��ة فهم أن القض�ة تتعلق �ال�اتنا.

�
ح�� إنـه لـم �فهم حرف

تماسك وصاح:

- توقف�.. ال أقدر ع� فهمك.. عل�ك �الذهاب إ�
� (إليوت) هو من ت��د.. من هنا.. من هنا.. ف.. �اب�� الم��

وه�ع �شق الط��ق وسط الزحام والرجل ي��عه. ح�� �لغا
المكتب الرئ�س ففتح ال�اب �ال طرقات وقال:

- هذا هو س�د (�اتنا) �ا س�دي.. ادخل �ا ق�طان2.
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ا إ� أوراقه و�ن شعر �أن جو التوتر وأغلق ال�اب وه�ع عائد�
ا لدرجة أنه لم �عد يتذكر هجاء حروف اسمه. �ان العام �ان ق���
� ب��سان ألسد جائع، ألن الرجل �ان �حاجـة

�شعر �أنه أل��
لشخص �لتهمه ع� اإلفطار، ل�نه لم �أ�له و�نما ا�ت�� �مضغه

ثم �صقه ثان�ة.

�ان مع الرجل الضخم ثالثة ش�ان ضمن طاقم �حارته وقد
�
وقفـوا ع� مسافة. هناك شاب خب�ث المظهر �علق ذراعه ��

ة ورجل فارع �معطف أزرق ش��ه �عصا مك�سة وله شارب جب��
� جی�� معطفه

� �داە �� كث، أما الثالث فشاب ع��ض المنكب��
�
� اآلخ��ن. ال يتحرك ع� اإلطالق و�حملق �� �دير ظهرە لالثن��

الشمس هذە �انت أول مرة أرى فيها (چ�م)..

ا أفضل من أي هناك وقف حليق الوجه نظ�ف ال�دين، واعد�
� أعرف ما �عرفه فقد شعرت شاب سطعت عل�ه الشمس. وألن��
�ع أ�اري �الخد�عة، ل�س مما يناس�ه أن �غضب عل�ه �أنه ين��
: هل هو سمج؟.. هل هو ا هكذا.. وسألت نف�� ب�دو نق��
� قاس؟.. �أنه يوشك ع� الصف�� �شفت�ه. لم أهتم �االثن��
� اآلخ��ن �ما تالحظون؛ ألن مظهرهمـا كـان يناسب القصة ال��

. � توشك أن تكون موض�ع تحقیق عل�� سمعناها، وال��
� �قول:

�ان الق�طان األلما��

� المح�ط الهادي أفضل من أي رجل
- أنا أعرف �ل ركن ��

� أب�ا وهونولولو..
�� ( ي.. أنا (خاب�� � انجل��

� هونولولو وأعرف نوع�ة
�� ( كنت أعرف ك�ف أنه (خاب��

) بهذە األما�ن ا لو قلت: إن�� (خاب�� معارفه هناك.. لن أعلن ��
� ح�اة المرء عل�ه أن �قنع نفسه فيها �أن

كذلك.. هناك أوقات ��
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ع �
أ�ة صح�ة طي�ـة، �ل أعتـرف كذلك أن هؤالء القوم برغم
� أ��� من هؤالء الذين ا ممتع��

�
افتقارهم لألخالق �انوا أح�ان

يرغمك قومك ع� التعامل معهم.

� مجموعة من األوغاد.. تصنعون من - أنتم مع�� اإلنجل��
.. � � �لد�م اللع��

� لم أولد �� الح�ة ق�ة لمجرد أن��
� وارتجف جسدە العمالق فوق ساق�ه الط��لت�ـن الش�يهت��

�عمودين وقال:

- ت��دون رخصة المالحة؟.. خذوها�.. ال أر�د رخصة مالحة
� عليها.. � حاج��

� ألق�� من�م.. إن��

ا �انت حرارة �لماته توشك أن يتصاعد منها الدخان تق����
من قمة رأسه، �ان الفضول �دف�� لل�قاء.. ورحت أراقب ذلك
كنا الشاب الذي ي�دو غ�� مهتم وهو ينظر للخارج �أنه سي��
� نزهة �مجرد أن يتأهب رفاقـه. من القسوة أن ترى

و�ذهب ��
. رجً� اعتقل ال �س�ب ج��مة ول�ن �س�ب ضعف إجرا��
� �عض �الد األرض تعرف

ا، �ما أنه �� ضعف موجود فينا جم�ع�
أن �ل حرش ف�ه ثع�ان سام. كنت أتوقع أن يتلوى كخنفسة
قها دبوس و���� ل�نه لم �فعل.. لحسن الحظ أنه لم �فعل اخ��
� �الشاب.. لقد جاء من لو كنت تفهم قصدى. لم أخف إعجا��
ا منـا.. كـان أقـوى مـن الضعـف أمـام الم�ان الصحيح.. �ان واحد�
� أو ـا للذك��ات�.. الذك��ات أقـرب لم�سكع�� الذك��ات أال ت��
� لعقلك.. و�ل

� ال �كفون عن الـدق ع� ال�اب الخل�� م�سول��
� الذي عل�ك ا من ال�ق�� ا منـك �أخذ جزء� منهم �أخذ جزء�

� سالم�
التمسك �ه لو أردت أن تع�ش ح�اة سهلة وتموت ��
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�ن أنا عشت ح�اة ط��لة مع ال�حر، ورأ�ت ص��ة كث��
تجلبهم أمهاتهم ال�ا��ات �� يتعلموا ح�اة ال�حر.. رأ�ت أ�اء
�قفون يراقبون رح�ـل السفينة، ثـم يرحلـون متظاه��ن �الالم�االة
ى.. �عد هذا �أعوام قد � أنهم قدموا لل�حر تضحيتهم ال��� عارف��
� ع� الميناء فأتل�� تلك الصفعة ع� ظهري، وأسمع من

أم��
: �قول ��

- هل تذکر�� �ا س�دی؟.. أنا تعلمت ح�اة ال�حر معك..

م ح�اتك و�شعر �أنها لم تكن هذە الصفعة تجعلك تح��
� أتذكر أش�اء كهذە. ه�اء.. وهذا الشاب جعل��

�ان الق�طان يزمجر �ال توقف ثم فجأة غادر المكتب وأل��
� ع��ة �جرها حصان، و�عان ما غاب عن عيوننا..

بنفسه ��
� �عد ذلك، فل�ـس

� ح�ا��
� رأيته �� ا وال أحسب أن�� ذاب تمام�

�
ا هو �� � تا�عه التام�ل أبح الصوت.. غال�� ە وأن تم�� � ا أن تم�� � عس��

م�ان ما من المح�ط الهادي..

ة فقط عندما ان�ف ه�ع الشاب الذي �علق ذراعـه فـي جب��
ا: �الحقه مناد��

.. أردت أن أقول.. � - �اب��

ل�نه �ان قد ابتعد، أما الشاب اآلخر فوقف �ذات الوقفـة
المعتادة يرمق الع��ة المبتعدة، ولم يت�لم..

� وقت أق� مما تحتاج إل�ه لتحك�ه، وقد
حدث هذا �له ��

) صد��� ل�ع�� تغا�� الذي أرسله (آر�� ه�ع الموظف ال��
� وذات ال�سار مذهوً�. وقد وجد �الطاقم ينظر ذات ال�م��
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ة � جب��
� الس�طرة ع� الشاب الذي �علق ذراعه ��

صع��ة جمة ��
، والذي راح �صيح:

ا � مثلك.. لو لم تكن برتغال�� - لن أتل�� التعل�مات من هج��
.. �

لفهمت أن المس�ش�� هو م�ا��

. لم أنتظر تغا�� ووضع ق�ضة �دە السل�مة تحت أنف ال��
ح�� أرى نها�ة هذا الجدل..

� عنـدما قصدت المس�ش�� ق�ل المحا�مة من الغ��ب أن��
.. � � عن�� الرجال الب�ض ذلك الف��

، وجـدت �� �
بيوم ل�عض شئو��

واألغرب أن رف�قه ذا الشارب ال�ث �ان معه.. ي�دو أنه �سلل
) الذي �

وسـط المشاجرة ل�ق�ـم عنـد ذلـك اللـص اإل�طـا�� (مار�ا��
�ان �ملك خمارة و�قالة هنا، ومن الواضـح أن الرجـل لم �كن
) جعله �ق�م عندە وأخفاە ألنه �

ا عن الميناء، ألن (مار�ا�� غ����
ا.. مدين له �خدمة ما.. خدمة غ�� قانون�ة ط�ع�

� ال ي�� المعروف..
� ال ي��� المعروف.. مار�ا��

- مار�ا��

) أحسن وفادته �
ال أعرف نوع�ة تلك الخدمة، ل�ن (مار�ا��

وقدم له المأوى والطعام والخمر السام الذي �قطرە. ل�ن الرجل
� اليوم الثالث �س�ب هجـوم مجموعـة مـن

فر من الفندق ��
� الطرقات

� ع� غرفته، وظل �جري �� ات أم أر�عة وأر�ع�� ح��
ا فوق كومة من القمامة. أصا�ه طة نائم� ح�� وجدە رجال ال��
الذعر وحسب أنهم �أخذونه إ� الشنق، ل�نه وجد ط��قه إ�

المس�ش�� ح�ث وجدته.

.. فذكرت له �لمـة جلست جوارە أحاول أن أروى فضو��
ا نح�لـة �أنها (�اتنا) �صورة عابرة.. هنا ا�سعت عيناە ومد �د�
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ممسات األخطبوط وأمسك �كت�� وقال:

ء سل�م إال �
� جسدي ��

- �اتنـا.. أنا رأيتها تغرق.. لم �عد ��
� الت�ف فلم �فهموا ��ى. وقد رأيتها تغرق.. هم �انوا �طي��

ا هكذا... إال وقـد صـار نصـفها تحـت المـاء.. وقد غنوا مع�
� غناء مزعج كغناء الذئاب.. ثم أردف:

وانفجر ��

� هذە المنطقة
�� � - أؤكد لك أنه ال توجد عيون حادة كعي��

.. آالف الضفادع.. �انت السفينة مليئة بها.. من الخليج الفار��
ال�د من مراقبتها �ما تعرف..

وسال العرق من جبهته ب�نما هب �س�م الع� ع� األ�ة
ت الستائر فشعرت �قشع��رة.. وق�ضت مخال�ه � . واه�� � العن��

��
ع� كت�� �شدة.. و�شوە وجهه الط�ب الذي �ذكرك بوجه

ء �الخ�ث.. �
ا �فعل �� جندی عجوز، ل�ص�� �شع�

.. سأهشمها �الذ�اب.. � منها تزحف وتتغذى ع�َّ - مالي��
انتظر�.. النجدة�

� وفررت..
� فقدت ث�ـا�� وراح ��خ �المجنون ح�� إن��

.. و�دأت أرتـب خرجت إ� فسحة �الخارج فاستعدت رو��
أف�اری..

: � الممر، فقال ��
�� � قا�لت أحد الجراح��

ى �حارك �ا ق�طان؟.. إنه رجل غ��ب.. لك أن - جئت ل��
�
ة عند ذلك الوغد اإل�طا�� أو اليونا�� تتوقع ما حدث له.. ظل ف��

ا.. اندي الرخ�ص يوم�� ب أر�ــع أو خمس زجاجات من ال�� و�ان ���
�
ء من المنطق �� �

.. ل�ن برغم هذا هناك ��
ً

رأسه قد انت� فع�
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.. هؤالء عندما يهلوسون يرون هلوسته.. ال أعرف ك�ف أع��
ا ى ضفادع.. ها ها�.. ما زال ق��� � �ما �� العادة، أما هو ف�� ثعاب��
� ال�حار االستوائ�ة.. ل��� أؤكد أنه

�عد ما عاشه و�عد 24 سنة ��
ور�ة؟ لن �ستطيع حضور التحقيق.. هل شهادته ��

: قلت له وأنا أخ�ج من المس�ش��
ا..

�
- بتات

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
�انت السلطات �ما هو واضح تـرى نفس وجهة نظري. تـم
� اليوم التا�� ولم يؤجـل ترض�ة للقانون. ل�ن ظلت

التحقيق ��
المعضلة قائمة: ك�ف أص��ت السفينة �اتنا؟ لم ي�د أن هناك

� معرفة هذا..
أمً� ��

ح ��� �� �
�انت األسئلة منهمرة ع� الرجل الوح�د الذي ت���

� لمعرفة
ما �حدث، �أنها طرقات �المطرقة ع� صندوق معد��

ما ف�ه..

ا ل�س هدفه هو (لماذا) العم�قـة ولـكـن ا رسم�� كـان تحق�ق�
ا عما �دا �� (ك�ف) السطح�ة.. األسئلة �انت تقتاد الف�� �ع�د�

الحق�قة الوح�دة الجديرة �أن تعرف..

) الذي ال�د ).. (ب��ر�� ال�ب�� � هو (ب��ر�� كـان أحـد المحقق��
ف الذي أسبغ أن�م سمعتم عنـه. �ان �شعر �ملل من هذا ال��
� ح�اتـه ولـم يرتكب أي خطأ..

عل�ه، فهو لم يتعرض لحادث ��
� سن 32 �ان �قود سفينة �خار�ة ج�ارة.. وكـان يؤمن

و��
� ال��� الذين ال �قودون السفينة (أوسا)

�جدارته لهذا وأن �ا��
اطور � ت�لغ �عتها 16 عقدة تعساء، ولو كنت أنـت إم�� ال��
ء من التعا�.. �ان �ج�د �

ق والمغرب فلن �عاملك إال ��� الم��
� عن

� �ذات التعا�� ل�ن عزا�� إشعار الناس �الض�لة، و�عامل��
� هذە المعاملة، وأن الس�ب

�ة �� � ال���
ذلك أن�� أشـارك �ا��

� قل�ً�..
ا مثله.. هذا عزا�� � لست عظ�م�

ب�ساطة هو أ��
�عد هذە المحا�مة بوقت قص�� انتحر (ب��ر�).
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� وسط الرحلة التال�ة، وأد�
لقد نادي كب�� الض�اط المسن ��

له بتعل�مات المالحة و�عة السفينة واتجاهها وطلب منه أن
يتو� الق�ادة. ثم نزل الدرجات الخش��ة و�ل�ه ي��عه.. أمر ال�لب
�أن �صعد إ� ظهر السفينة وطلب من كب�� الض�اط أن
� الظالم. هذا ما عرفه الرجال عندما

� الماء ��
�ح�سه.. ثم قفز ��

وجدوا ساعته معلقة ع� حاجز السفينة.. وقدر كب�� الض�اط
كة ا لل��  من خلفهم بهذە ال�عة. ترك خطا��

ً
أنهم تركوە 18 م��

� خدمتهم، و�نه عهد �ق�ادة السفينة
�قول ف�ه: إنه لم �ق� ��

كة أرسلت ا. ل�ن ال�� �ن عام� � العمر �ع��
ە �� لضا�ط كفؤ �ك��

ا آخر يتو� أمر السفينة واضطر كب�� الض�اط لالستقالة
�
ق�طان

برغم أن عندە ستة أطفال وزوجـة ي�تظرون ع� �عـد آالف
األم�ال.

� العجوز وهو �ضم �د�ه: سأل��

�
ا ��

�
ا غارق - لمـاذا فـعـل ذلـك �ـا �ابتـن (مارلو)؟.. لو �ان عجـوز�

�
ا �امل الصحة.. أجلس �� ا ث��� ا لفهمت.. كـان شـا�� الد�ـون فق�ـر�

الب�ت أفكر وأفكر ح�� يوشك رأ�� ع� االنفجار..

� كنت قد قا�لت (ب��ر�) أ�ام التحقيق الذي الحق�قة أن��
: � قال �� ا.. عندما قا�ل�� ا مقط�� � ساهم�

يرأسه، و�ان �م��

� أحمق؟
- لماذا ت�ون ع� أن تجعلو��

�ان من الغ��ب أن تصدر �لمات كهذە من رجل كهذا عظ�م
�اء والغرور، ثم أردف: ال���

� ق�طانه الوغد
- لماذا ت��دون تعذ�ب ذلك الشاب؟.. لقد ��

ولم يبق سـواە، ولم �عد هناك ما �مكن عمله له.. لقد انت�
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أمرە..

ا فقلت له إن ق�طان (�اتنـا) �عرف ك�ف  صامت�
ً

وم�� قل��
� بنفسه، ل�ن األمر �ختلف مع (چ�م). إن يهرب وك�ف �ع��
� جي�ه..

� نزل ال�حارة ول�س معه مل�م ��
الحكومة تحدد إقامته ��
الهرب �حتاج إ� مال..

قال الرجل:

� ق��
- هل �حتاج لمال؟.. �العكس.. �مكنه أن يتوارى ��

تحت األرض..
� فقلت: � �المه رع��

ء �� �
أثار ��

� مواجهة مسئول�اته..
ا من الشجاعة �� - ال تنكر أن هناك قدر�

خاصة وهو �عرف أنه لو هرب فلن �الحقه أحد..

� رو��ة - فلتذهب الشجاعة للجح�م�.. أنا مستعد لدفع مائ��
.. �جب أن �فهم.. هذە فض�حة صادمة. الف�� �� �فر هذا الف��

� والمالح�ـن �شهدون �جلس ب�نمـا كـل هؤالء ال�حـارة المالع��
ضدە �ما �ك�� ل�حرقه �العار..

ا لهذە الدرجة، � هؤالء ال�حارة مهم� � ال أرى ج�� قلت له إن��
� غضب:

فقال �� ��
ا؟.. مش�لت�م �� افتقار�م لل�رامة.. - هل تدعو نفسك �حار�

� رو��ة مقا�ل أن تقنع هذا الف�� �الفرار .. سوف أعط�ك مائ��

� رأيتها ق�ل أ�ام من
) الحق��� �انت هذە لمحة من (ب��ر��

� منح فيها حق�قتـه وز�فـه لل�حر. ل��� لـم أفعـل ما اللحظة ال��
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� أ��� من
�� � ط��قة �المه ما يو�� �أنه ال �عت��

.. �ان �� � طل�ه م��
ا.. � عن�د� ة، وهذا جعل�� ح��

� أن يتطهر
�ما إن�� كنت أدرك أن الف�� (چ�م) يرغب ��

ا من التطهر بتج��ة قاس�ة، وهذە المحا�مة العلن�ة �انت نوع�
له..

ا ، فجلست �ع�د� � اليوم التا��
ا �� وصلت المح�مة متأخر�

.. إذن لم تكن تلك نظرة الملل ع� وجهه �ل �� أراقـب ب��ر��
نظرة السخط.

� ال�الم
� نظرته من أ�ة رغ�ة �� التقت عيناي مع چ�م فجردت��

� لن أ�ون ذا عـون لـه. �عد انتهاء المحا�مة �ان
معه، وأدركت أ��

: فة فمررت خلفه، هنـا اسـتدار �� وسأل�� � ال��
�قف وحدە ��

ا؟ - هل قلت ش�ئ�
� عي��ه ب��ات وتحد وقلت:

نظرت ��
- لم أقل..

.. عاد � غا�ة مقفرة من ال���
ا �ما لو أننا �� كنا وحدنا تمام�

ف أنها � عما قلت فشعرت �غ�ظ شد�د.. �جب أن أع�� �سأل��
�
� راغب �� � شعرت فيها �أن�� � ال��

� ح�ا��
من المرات القل�لة ��

: � مشاجرة حق�ق�ة �الل�مات.. عاد �سأل��

ّ ط�لة التحقيق؟ �
- لماذا ظللت تحملق ��

- ال أحسب من واجبنا أن نطرق لألرض ط�لة المحا�مة من
أجل مشاعرك..
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هذە المرة �دأ يهدأ قل�ً� فقال:
- نعم.. معك حق.. أنا أجتاز هذا وحدي..

� أن أن� هذا الموقف �كرامة و�ال اش��اك.. ال
كنت أرغب ��

� سأح�� بها �اعت�اري الرجل ذا أشت� شهرة الثالثة أ�ام ال��
� السوداء ن��جة شجارە مع ف�� (�اتنـا). لقد تقـدم نـحـوى الع��

خطوة وقال:
� ف�ك� ك برأ�� � قوة ستة رجـال فلسوف أخ��

- ح�� لو كنت ��

، هال تكرمت أوً� �أن �
� برأ�ك ��

�� - لحظة.. ق�ل أن تخ��
� �ما قلته أنا أو فعلته؟

�� تخ��
هنا نظر �� ط��ً� ثم قال:

� حس�ت.. سوف أجد اآلخر.. - إذن لم �كن أنت.. ل���

 �شدة.. أعتقـد أنه كـان ال يتحمل
ً

واحمر وجهه األحمر أص�
�
ما شعر �ه من مهانة، ور�ما خي�ة أمل.. أعتقد أنه �ان يرغب ��

مشاجرة طي�ة تهدئ أعصا�ه.

ا ال ترى منه إال لمحات انت� هذا الموقف ل�ن ظل غامض�
� �� يرو�ه..

ع�� قماش ممزق.. إنه يث�� فضول المرء ل�نه ال �ك��

� فندق
� تلك الل�لة ق�ل الف�� أن ي�ناول العشاء م� ��

و��
ماال�ار..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
: � � قاعة التدخ��

�� � قال �� الف��

�
� العجوز خوري ال�ن�سة قرأ �التأ��د تفاص�ل القض�ة �� - أ��

الج��دة.. مع�� هذا أن�� لن أعود للوطن ثان�ـة.. لن أستطيع
ا.. مواجهته أ�د�

لقد فقد وظ�فتـه وشـهادته المالح�ـة ول�س معه مل�م. �مكنه
ء ي��دە. �

الحصول ع� عمـل لو عـاد للوطـن ل�ن هذا آخر ��

منذ أول يوم التقطتهم ف�ه تلك السفينة ال�خار�ة (د�ل الين)
� شك. حكـى الق�طـان

هو ورفاقه األر�عـة، راح ال�ل ينظر لهم ��
ا مع ا موسع� قصـة ملفقة فق�لهـا المنقذون.. لـت ال تجـرى تحق�ق�
� ال�حر. شعر ض�اط (د�ل ل�ـن)

هؤالء الذين تنقذهم من الغرق ��
� القصـة ل�نهم ابتلعوا شكوكهم، وعندما عاد

ء (عفـن) �� �
���

لل�� شعر أن �ل ال�حارة �شكون ف�ه و�زدرونه، لهذا عندما نزل
فة. فقط �ان ي�ناول الغداء � ال��

ال�حارة أم�� معظم وقته ��
و�قول إنه لم �لفظ ثالث �لمات �املة ألى شخص.

ى ع� ظهر السفينة - تخ�ل شعوري وأنا أترك 800 ���
.. عددهم أ��� �كث�� ّ �

ء.. لقد وثقوا �� �
.. ال �عرفون أي �� � نائم��

مما �مكن أن تحمله قوارب النجاة ح�� لو ا�سع الوقت.. ماذا
�ان بوس�� أن أفعل؟

أول ما خطر له هو أن ��خ و�جعل هؤالء الن�ام ينهضون
مذعور�ن.. ل�ن الشعور �العجز قهرە وجعله ين�ف من دون
صوت.. لسانه جاف يوشك ع� شق سقف فمـه.. لقد توقفت
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� وتهدر �أنه المحر�ات ل�ن ال�خار يتصاعد منها، والسفينة ته��
وتر �مان مجنون..

.. نعم.. هـم مـوتـی�.. ال س��ل إلنقاذهم ولو �
نظر للمـو��

ا للنجاة.. القوارب لن تحمل سوى ا �اف�� أ�قظهم لما وجد وقت�
نصفهم وسوف ي�دأ ال�اخ وال��اء والع��ل..

هذە أش�اء لن �خ�� بها المح�مة..

ا ثمانمائـة حـاج وس�عة قوارب نجـاة.. ر�مـا كـان مستعد�
للموت، ل�نه لم يرد أن تصاحب المـوت أهـوال أخرى مثـل

ال�اخ والتدافع وال��اء.. غ�اء الجم�ع الفظ..

ا �سمح بتم��ق الح�ال � تطفو خطر له أن هناك وقت�
قوارب النجاة.. أر�عة ع� جانب وثالثة ع� الجانب اآلخر..
هنا أط�قت �د ع� �احله، ونظر له رجل عجوز وقال:

- ماء�.. ماء�

كـان قـد �ـدأ �عرف حروف اللغة وفهم ما قاله الرجل، ل�ـن
أي ماء �عن�ـه؟.. كـان الرجـل �عطلـه وقـد �ـدأ الن�ـام �صحون وهو
�ة �ه �المص�اح �أقوى �� ي��د قطع الح�ـال ��عة. هكذا ��

� وجهـه، فانطفـأ المص�اح وتهـاوي الرجل.
ممكنة ��

ا.. ا م��ض� ل�ن الرجل ركض وراءە من جد�د وهو �حمل ص���

ب ونحن - هنا فهمت.. كـان ظمـ�ن��.. �ان ي��د أن ���
�سقيهم أقل القل�ل والص�� محموم.. ناولته زجاجة المـاء التـي

.. � مـعـى فشـرب منهـا بنـهـم ثـم راح �سـ�� الص��
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لون � �
عندما �لغ قوارب النجاة وجد الق�طان والمهندس ُي��

أحدها، فسأل الق�طان:

- ماذا تنوى عمله؟
- نرحل حاً��

� اللذين �انا �ديران عجلة ��� � ء.. ح�� المال�� �
�� �

لم �فكروا ��
الق�ادة.. لم ينظر أحد لهما..

ا وراح �مـزق الح�ـال التـي تـ��ط قـوارب �المجنـون أخـ�ج سـكين�
النجـاة، ب�نمـا هـم ينظـرون لـه متأ�دين مـن أنه فقد صوا�ه

فعً�... وأمسك الق�طان ب�دە وهمس �صوت عـاٍل:

- أنت مجنـون... هؤالء لو ركبوا القوارب فلسوف �ظفرون
� عرض ال�حر.. مطرقة��.. مـاين جوت (ر�اە)..

�ك و�مزقونك ��
أر�د مطرقة�

وهوى �المطرقة ع� القفل الذي ي��ط القارب فتهاوى..

عنـدهـا وجـد چ�م نفسـه يثـب ل�لحـق �الرجـال فـي القـارب
الـذي نـزل إ� ال�حر.. رأى جانب السفينة يتألق �الضوء األحمـر..

�انـت عـال�ة �الـجـدار... ثم اخت�� هذا الضـوء..

� ظالم ال�حـر.. الخوف
هكذا �دأت رحلة هؤالء مع الخوف ��

� �ل لحظة. ومن الغ��ب أن
من الموت الذي �طاردهم ��

السفينة لم تغرق.. �أنما األقدار أرادت أن �س���� هؤالء
الحجاج ع� األرض � �شهدوا �ما حدث..

�ان رجال الطاقم �جدفون �أعنف ما استطاعوا.. القارب
ثق�ل ل�نهم �دفعونـه �ـاأل�دى.. �جدفون �األ�دي.. مـن أجـل
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الح�ـاة الغال�ة..
قال چ�م:

- كنت أ�رههم.. كنت أحتقرهم..
ثم �دأ يرتجف.. وقال �أنه يوشك ع� فقدان الو�:

- لقد �خوا�.. ثمانمائة واحد �انوا ��خون..

�انت عاصفة دان�ة من األفق فابتلعت نصـف السماء
وتوارت النجوم، وطارت ق�عته وعجز عن التنفس..

: قال وهو ي���

.. لقد وث�ت من ً
اجع �ان مستح�� � مت�.. ل�ن ال�� - ليت��

� ب�� أ�د�ة �ال قرار..
� وث�ت �� السفينة ف�أن��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس

�
عندما نظر للخلف رأى أن مقدمة السفينة ما زالت ��

األفق.. أفزعه هذا.. الغرق لم ي�ته �عد.. �ان ي��د لهذە ال�شاعة
ا.. أن ت�ت� فور�

ء حولهم سوى السواد وال يرون �عضهـم.. أسـنان �
ال ��

� الظالم..
أحدهم تصطك ��

� هذا.. هو �ان يتم�� أن يرى المشهد �امً�، ولم �دهش��
موقن أن الحق�قة ل�ست أ��� �شاعة وال قسوة مما �صورە له
� الظالم اآلن

خ�اله.. آالم وعذاب 800 رجـل �لقون نهايتهم ��
وال �فهمون الس�ب..

- ثم ساد صمت.. صمت ره�ب.. ال �مكن أن �كون هناك
� السماء � ال�ون �له.. ال �مكنك أن تفرق ب��

ا �� م�ان أ��� صمت�
وال�حر.. ال يوجد ش�ل واحد وال يوجد صوت واحد..

ا ال ح� لها: راح رجال الطاقم يرددون مرار�

- لقد ذه�ت..� غرقت�.. ما من أحد �ان بوسعه أن �عمـل
ا.. ش�ئ�

والحظ أنهم يت�لمون عنها �أنها �انت سفينة خال�ة.. لقد
ا �الغرق فقد استحقت هذا.. وقال أحد أحس�ت صنع�

� وهو يرتجف: المهندس��
- أنا سع�د.. أنا سع�د.. أنا سع�د..

� ال��اء..
وفجأة انفجر ��
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قال �� چ�م:

� القارب ممـا أنا اآلن.. ال خوف.. ال
ا �� - كنت أقل توتر�

� النها�ة..
قت الشمس �� قانون.. ال صوت.. ال عيون.. ح�� أ��

ة ا كث�� ا ألن هناك سفن� رأى الق�طان أننا سنجد سفينة تنقلنا حتم�
. هنا �دأ � � المنطقة، وهناك دخان يتصاعد نحو الجنوب الغر��

��
� س�حكونها لمن ينقذهم، لـم الثالثة يتفقون ع� القصة ال��
ا.. وشعرت �سا�� تتخذالن من ا.. مرهق� أصـغ.. كنت مرهق�

� لم أنم ساعة واحدة منذ مولدي..
.. �أ�� تح��

: الحمـار السخ�ف سوف � �انوا يت�لمون ف�ما ب�نهم عن الف��
اع وناموا تحته ء.. .. لن يت�لم .. ثم رفعوا ال�� �

يوافق ع� �ل ��
اتقاء للشمس ب�نما ظل هو وحـدە فـي الخارج ال ي�� ال�حر من

فرط الوهج.

� والشمس تحرق رأ�� �ال توقف، - كنت قد فقدت ق�ع��
� � أو �ص�ب�� ا ع� أن يؤذي�� ء قادر� �

� ذلك اليوم ما �ان ��
ل�ن ��

�الجنون..

� جيئـة
� بهو الفندق، وراح �م��

�ان الف�� قد نهض اآلن ��
� جي��ه. الشمعة الخافتة تتوهج ومن خلفه الل�ـل

ا و�داە �� وذها��
� ضوء غامض رأسه

المظلم والنجوم. برغم هذا كنت أرى ��
� �أنه دون قصد �كشف عن الطفل �داخلـه. كـان نـ�ع

الص��ا��
الشاب الذي تتم�� أن تراە أمامك.. ن�ع الشاب الذي تتم�� لو

ا.. أنك كنته يوم�

� أعرف ا، ل��� ا أو حك�م� ال أعرف إ� أي حّد �دوت له مسن�
� لم أ�ن نصف ما حس�ه.. ا أن�� �قين�
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: قال ��

� قاموا بتلف�قها لم تكن قصة �الض�ط، ل�نها - القصة ال��
ء تعرف أنت فقط أنه كذ�ة.. لم �

كذلك لم تكن الحق�قة.. ��
� هذە

� الصواب والخطأ �� �كن هناك حاجز واضح فاصل ب��
� ظللت ع� السفينة لفعلت �ل ما بوس� � القض�ة.. لو أن��
ـا.. كنـت أنجو.. �ش�ثت �قطعة خشب أو مجـداف ألظل ح��

ا ما �ان س�تم إنقاذي.. سـأطفو لساعات وغال��
، وقال: � ثم ل�م صدرە ل�مة أفزعت��

� هذا وذاك.. ل�ن من الصعب أن - شعرة�.. مقدار شعرة ب��
� ب��قها و�ل ما

ترى شعرة وسط هذا الظالم.. لقد فقدت ح�ا��
�جعلها مبهجة..

�عد صمت ط��ل قال:

- وجدتنا سفينة (آفوند�ل) ق�ل الغروب.. التقطتنا وع�
متنها ح� الثالثة قصتهم.. زعموا أننا أوقفنا السفينة وق�منا
حجم األذى ثم �دأنا إنزال القوارب.. لما نزل القارب األول مـالت
السفينة وغرقت فجأة ب�نما نجونا نحن.. هكذا �انت قص�نـا..
� حك�ت لك عنها؟.. ال�خات الخافتة هل تذكر ال�خات ال��
ء، ثم نزلنا ع� �

� سمعتها.. أنكر ال�اقون أنهم سمعوا أي �� ال��
� أن ال�اتنا

�� � ذلك الشاب.. أخ��
.. ومرت أ�ام ثم جاء�� الشا��

نجت.. أنقذتها سفينة ح���ة فر�س�ة.. جرتها خلفها إ�
(عدن).. هناك تحق�قات..

� ع� سماع ما
ومن جد�د ساد الصمت، والحق�قة أن قدر��

هو أ��� قد تالشت..



7937

�ان �قول:

- ك�ف �� أن أعرف أن السفينة �انت طاف�ة؟.. لقد غا�ت
أضواؤها عنا.. لو عرفت أنها موجودة لعدت لها وصعـدت
� لظهرها.. لصححت هذە الغلطة.. أقسم لك.. هل تحسب��

� لو ؟.. أؤكد لك إن�� � �ال��
ا؟.. ك�ف تجرؤ ع� الشك �� كذا��

ا لما كنت هنا معك.. رأ�ت ضوء�

� المح�مة
لم أبتلع قصة غ�اب الضوء هذە، وقد ق�لت ��

فقرب ق�طان عجوز �جلس جواري لحيته الب�ضاء لتج�ح
خدى، وقال:

- �الطبع.. ال�د أن �كذبوا..

� ظروف تجعلك
� لم أعتقد أنهم كذابون.. فقط �انوا �� ل���

تتخ�ل أش�اء، ول��ما �ان وضع السفينة نفسه ال �سمح برؤ�ة
الضوء..

القدر أرسل للسفينة الطاف�ة الموشكة ع� الغرق سفينة
فر�س�ة ح���ة، آثار دهشتها هذا الصمـت وهـذا السكون..
صوب الق�طان الفر��� نظارته المق��ة إ� سطح السفينة فرأى
ات �ل مئات العيون التعسة الصامتة تنظر له.. ال توجد ع��
عالمات ع� أن هناك و�اء حل �السفينة.. أطلق التح�ة ل�ن لم
ا �ستكشف.. لم �فهم يرد أحد ع� ظهر ال�اتنا، هكذا أرسل قار��
ح. أحد ما �قوله هؤالء العرب ل�ن ال�ارثة �انت ال تحتاج إلـى ��
� كذلك. هذا ��� � �ة ليتفاهم مع المال�� � لم �كن أحد �ج�د اإلنجل��
� النها�ة

هو ما قاله �� مالزم فر��� عجوز قا�لته ف�ما �عد. ��
ا إ� أقرب مرفأ ب��طا�� قرر الق�طان الفر��� جر السفينة جر�

ت�ت� عندە مسئوليته.
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� ساعة وصلت السفينة وتم إخالء الر�اب و�عد ثالث��
. � سالم��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع

� نقل المؤن إ� السفن، و��
وجدت لـ (چ�م) وظ�فة ��

ء الوح�د �
ا طموحاته القد�مة ل�نها ال�� وظ�فة ال تناسب أ�د�

ا.. �ان الذي وجدته و�سمح له �االحتفاظ �جسدە وروحه مع�
� مهنـة �ـال

ا، فوجد نفسه �� �حلم �ـأن �كون فرس س�اق عظ�م�
. ً
مـجـد كـأنـه حمار �حمل اثقا�

ف أنه أدى عمله ب�خالص ودون أن ينطق ��لمة، ف�ما أع��
عدا لحظات نادرة عندما �انت قصة (�اتنـا) تعـود للسطح.

ق�ة لم تمت قط. � ال�حار ال��
لألسف هذە الفض�حة ��

� فندق ماال�ار وس�ف
كنت قد فارقته �عد ذلك العشاء ��

� الغد �ل اليوم ألننا تجاوزنا منتصف
عدالة �الدە فوق عنقه. ��

الل�ل �ان المس�شار صارم الوجه سوف يهوى �الس�ف عل�ه.

ا فعً�.. عشاؤنا �ان العشاء األخ�� لرجل انت� أمرە.. �ان مذن��
برغم هذا تمن�ت أال يتعرض لتفاص�ل التنف�ذ.. تذكرت خطة
) عن ته���ه، م� الرو��ات.. ال�ث�� منها و�مكن أن أرتب (ب��ر��

ه��ه وأ�تب له خطاب توص�ة..

ا.. وقـال كـأنـه ��لم ا شا�ر� ل�ن الف�� رفض فكرة الفرار تمام�
نفسه:

- �عضهم هرب أو تمارض.. ال أحد منهم �قدر ع� مواجهة
� لن أفر.. لن أن�مش.. مسئول�ة ما فعله.. ل���

ّ كذلك.. قلت �
� بنف�� واعتقد أنه فقد ثقته �� فقدت ثق��

له:
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- أعتقد أنك نلت كفايتك..
قال:

ا.. أنا كذلك أعتقد هذا.. - أل�ون ��ح�
قلت له وهو �أخذ ق�عته:

- أر�د أن أراك ق�ل أن ترحل..

� - ال أرى ما �منعك مـن هـذا.. ح�م المح�مة لن �جعل��
ا لهذە الدرجة.. ا.. لست محظوظ� خف��

ا.. وهو لم ا.. مروع� وابتعد لي�تلعه الل�ل.. �ان أحمق مروع�
�ن �عد.. يتجاوز الرا�عة والع��

.. � � الص�اح تناولت إفطاري متعجً� ولم أذهب لسفين��
��

ذه�ت للمح�مة.. س�كون هنا إعدام ل�ن لم تكن هناك
� المجرم، فقـط حشود تطلب الرحمة، وال غمامة توضع ع� ع��
ز من ساری هندی ومجموعة هنـاك أوراق شجر وكتف عار�ة ت��
� خ�االت التجسد وتناسـخ

�� � � غارق�� طة المحلي�� من رجال ال��
األرواح..

�ا� عل�ك.. �ان جو المح�مة أسوأ �كث�� مما لو �ان األمر
يتعلق �قطع رأس.. هناك جـو عـام من النها�ة والحتم�ة لـن ينه�ه
سقوط الفأس ع� الرأس. هذە المحا�مة فيها �ل قسوة اإلعدام

. مع �ل برودة الن��

ال أحد �عرف ح�� اللحظة س�ب اصطدام السفينة (�اتنا)
� هذە اإلحداث�ات، ومن

ل�ن هناك سفينة نرو�ج�ة غرقت ��
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الوارد أن �كون حطامها قد ظل ي�حر تتقاذفه العواصف ح��
� الظالم.. إنه �ابوس المالحة الل�ل�ة.

اصطدمت �ه (�اتنا) ��

أفقت من خواطري علـى صـوت المس�شار �قـول وعيناە
الحادتان تلق�ان لمحات خاطفة ع� (چ�م):

� عهد لهم - .. والتخ� وقت الخطر عن األرواح والمالك ال��
بها.. لهذا.. تقرر إلغاء شهادة المالحة..

انت� األمر وتم اإلعدام فعً�..
ا لل�اب.. �دأ الناس يتفرقون.. ونهض الف�� متجه�

� ط��قه للشارع، وحاولت أن أمسك �ذراعه
لحقت �چ�م ��

ا.. وابتعد.. �ان الشارع � ال�� مجسد� ا ل�نه نظر �� �أن�� مع���
ة.. � مجال ��ي لف��

 وقد ظل ��
ً

ط���

�
� من األوغاد المشهور�ن �� �مجرد أن اخت�� التق�ت اثن��

� مغام��ن ال�حر، والذين ال �مكن أن يثق بهما أحد.. �انا رجل��
ا، وقد عرفا أن�� أعرف الف�� فعرضا عّ� أن �عمل � تمام� مجنون��
� ال�حر

� مهنة جمع سماد السمك.. هناك ج��رة ��
معهما ��

وجدها أحدهمـا بهـا �م�ة هائلـة مـن هـذە القاذورات، وسوف
ا ب�ندق�ة � من العمال مسلح�  عن مراق�ة أر�ع��

ً
�كون الف�� مسئو�

وحزام من الطلقات.. ال ماء.. شمس حارقة.. فضالت ح��
الخ�..

.. فقاال: �
قلت لهما إنها مهنة ال أختارها أللد أعدا��

ء.. �
ا ل�� - تذكر أن الف�� لم �عد صالح�
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ا، ومن الغ��ب أن الف�� جاء عندي عدت للفندق مفكر�
ل�م�� ل�لته.. عرفت أنه اختار هذا الم�ان ألنه ي��د أن �كون
ا � خش�ت أن �كـون عن�ف� � وحـدته. لـم أت�لم معـه ألن��

ا �� وح�د�
ا، �ل تركته لهواجسـه وآالمه ورحت أ�تب.. م� �مـا حـدث ظهـر�
فة ينظر للضـوء � ال��

أ�تب �ال انقطاع وأنا أرمـق ظهرە إذ وقف ��
شارد الذهن.. �ان �شهق �عنف �أنما هو جائع للهـواء..

ا �الثقة ا جدير� م� � الوقت الذي �ص�� ف�ه الف�� مح��
سوف �أ��

.. �
ا.. تح�ط �ه هالة أسطور�ة من القوة، وهذا حق��� ومحب���

� مع�م اآلن.. حق��� کجلس��

ا ا، ومن دون هذا الحلم ما عرفت األرض مغامر� إنه �ملك حلم�
ا ق�ل أن �حقق حلمه � � كث��

ا.. ل�ن �ان عل�ه أن �عا�� أو عاشق�
هذا..

فجأة توهجت السماء وار�سمت � حدودە الخارج�ة سوداء
ب�نما أض�ئت الغا�ة �لها، ثم دوى صوت الرعد وانهمر المطر

ا.. مدرار�

فة وعاد إ� ح�ث جلست ع� المكتب أغلق �اب ال��
وطلـب م�� لفافة تبغ.. ناولته الصندوق فأشعل واحدة، وقال:

- ال��اح الموسم�ة م�كرة هذا العام..

� وظهرە �� ب�نما أنا أن� ا فجلس �قر�� هززت رأ�� موافق�
كتا�ة العناو�ن ع� المغلفات..

قال:
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- �التأ��د هناك فرصة أمام اإل�سان �� �صلح ما فاته و�جد
.. �

ما ضاع منه.. ر�ما لو �انت الح�اة ط��لة �ما �ك��
- ال تعتمد ع� هذا..

قال �� وهو �ط�ح اللفافة:
ا.. - وداع�

ا: واتجه إ� ال�اب، فصحت �ه مذعور�
- انتظر�.. ال ترحل..� هناك.. �مكنك أن..
- لن أق�ل أن تدعو�� ع� العشاء ثان�ة..

� هذا..
- وأنا لم أفكر ��

� الخارج والظالم دامس، لذا عاد
و�ان المطر ينهمر �غزارة ��

ا � الظالم فلن أراە أ�د�
�� � ل�جلس.. كنت أدرك أنه لو ضاع م��

ثان�ة، قلت له:
� الغد.. ك�ف ستع�ش.. ك�ف ستأ�ل..

- �جب أن تفكر ��
� أساعدك.. ع� األقل دع��

.. �
- لن �مكنك مساعد��

- أقـر بهـذا.. ل��� أستطيع مساعدة الجزء الذي أراە منك..
هذا الخطاب الذي كنت أ�ت�ه موجه لرجل لم أطلب منه خدمة

قط.. ف�ه أجعل نف�� مسئوً� عنك �ال تحفظ.. هل تفهم مع��
هذا؟

� الخارج �دأ يرحل، والشمعة تتوهج �أنه
.. المطر �� نظر ��

ا نصل خنجر.. وهناك ضوء خافت ي��ب من الستائر معلن�
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اب الفجر.. قال: اق��

ا.. ل�س هناك ما ا مناس�� � لم أقـل ش�ئ� - لن تتضايق ألن��
�قال.. سوف أ�دأ من جد�د �صفحة خال�ة..

.. � ا �ا صاح�� - ال تقل ش�ئ�
اتجه لل�اب من جد�د وخ�ج..

� لم تنطفأ لس�ب مجهول، وحدى ظللت مع الشمعة ال��
صفحة خال�ة.. هل هذا ما قاله؟.. �أن قدرنا لم �حفر �حروف

ال تزول ع� الصخر..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن
� الذي أوص�ته �ـ (چ�م) وهو

�عد ستة أشهر كتب �� صد���
ب أرز عزب تجاوز منتصف العمر غ��ب األطوار ولد�ه م��
� أر�د متا�عة أخ�ـار (چ�م). قال � أن��

وقد أدرك من دفء توص�ا��
� دارە، هو الذي لم يتحمل أي

�� إنه سع�د بوجودە عندە ��
ا ى من ق�ل، ومن المؤكد أنه ع� حق، �ان (چ�م) رص�ن� ���

ا.. ل�نه ع� قدر من السذاجة. مهذ��
: �

قال صد���

ء أ��� من �قة �
- ال أقدر ع� تصور أن هذا الف�� متهم ���

�عض الفا�هة من �ستان.. هل هو أسوأ من هذا؟.. ع� �ل حال
، لذا �س�نا أننا � قد مر وقت ط��ل منذ �ت أنا وأنت قد�س��

� ش�ابنا.. ال تقلق فأنا لن أسأله عن ذن�ه..
كنا نخ�� ��

� أحس�ت التقدير. �عد هذا �رت من الخطاب وشعرت �أن��
قمت برحلة ألس�ان�ا، فلما عدت فوجئت �خطاب آخر من
� أن األمور ع� ما يرام وأن أ�ة مالعق لم تختف

�� � �خ��
صد���

ب األرز وتقاعد. ل�ن من مائدة الطعام �عد، ل�نه �اع م��
� �ان من (چ�م) نفسه�.. هل تصدقون هذا؟..

الخطاب الثا��
� المليون�

فرصة ��

�ان چ�م �كتب �� من م�ان ي�عد 700 م�ل عما كنت
� خطا�ه:

أتوقعه، وقد قال ��
وم و�ل�ك) إلمدادات السفن.. كة (إ�جس�� - أنا اآلن مع ��
تهم عنك فلو استطعت أن تكتب لهم رسالة توص�ة لظفرت أخ��

� دائم.. بتعي��
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ا كت�ت له الخطاب، وقا�لته �عد هذا �عام.. ط�ع�
� الذي عمل عندە.. �ان أقرب إ� أب له..

� عن صد��� حدث��
ا أن �حكـى لـه قصـة (ال�اتنا) � النها�ة وجد (چ�م) نفسه مضطر�

و��
�التفص�ل، و�عدها طلب الرح�ل.. �ان يود االبتعاد عن هذە

القصة �أي ثمن..
ا م� هنا.. - هم مهذبون جد�

� هذە المهنة المرهقة �ان ي�تظر دخول السفن إ� الميناء،
��

ا و�حاول أن �كون أول من �صل هناك. تركته ثم يركب قار��
يتأهب للحاق �سفينة جد�دة، ورحلت فلم أعد إال �عد ستة

اشهر..

� أن (چ�م) لم
�� � وأخ�� وم) نفسه فرحب �� قا�لت (إ�جس��

�عد معهم..
- لقد س�ب لنا ال�ث�� من األذى واستغلنا ثم رحل..

ا لهذا ال�الم فقال �� � ا أحاول أن أجد تفس�� جلست مندهش�
: �

�ك الثا�� (�ل�ك) ال��

ا �عينه.. ذات مرة رست هنا
�
- رجل كهذا ال �قصد م�ان

سفينة عليها حجاج عائدون من ال�حر األحمر.. و�انت شفرتان
من مروحتها قد تحطمنا.. لقد مرت ع� هذا ثالثة أسابيع..

هنا سألته:

- هل ت�لموا عن (ال�اتنا)؟
� ساحر وقال: � دهشة �أن��

نظر �� ��
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- نعم.. ك�ف عرفت؟.. �ان هنـا ق�طـان أو ق�طانـان ي�ناولون
ة.. و�ان چ�م معنا.. راح الق�طان يراقب سفينة ة مع الب�� شط��
الحجاج، ثم �دأ �ح� لنا عن ق�طان (�اتنا) وك�ف �انت سفينة
ا.. �ان معنا رجل �  كث��

ً
س�ئة و�رغم هذا جل�ت لصاحبها مـا�

ب عجوز �د� الق�طان (أو�را�ان) و�ان �ص�� لل�الم وفجأة ��
ا وصاح: األرض �عصاە غاض��

ا ان؟.. لقد �انت قصة (�اتنا) هذە عار� - عم تت�لمون �ا ف��
� غرفة واحدة

� ألخجل أن أوجد �� ي �له.. إن�� ع� الج�س ال���
مع واحد من طاقم تلك السفينة..

ا �ال س�ب واضح وغادر الم�ان.. ثم نهض غاض��
: � �دە و�قول ��

ة �� فوجئت �چ�م �دنو م�� والشط��
- أنا راحل..

� عرفت أنه �قصد حس�ته �قصد أنه س�ن� عمل اليوم، ل���
� كهذا �ل � أن أجد ف�� � الذهول.. ال �مكن�� االستقالة فأصاب��
� ال�حر

� ق�ادة القوارب والتوغل ��
�� �

يوم.. ش�طان حق���
للصعود ع� السفن.. ول�م من ق�ـطـان قـال لنـا إنـه مجنون
.. وسط الض�اب والعواصف تجدە تحت مقدمة السفينة حق���
كة أخرى أ�ة ثم �صعد ع� متنها �أنه الش�طان.. لم تكن أل�ة ��

فرصة و(چ�م) هذا �عمل معنا.. هكذا قلت له:

- هلم.. ال دا�� لهذە الضوضاء.. األمر يتعلق ب��ادة راتب �ا
چ�م فقل �� الرقم الذي ت��د..

� ث�ات وأدركت من عي��ه أنه قد فارقنا
ل�نه نظر �� ��

�الفعل..
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صحت ف�ه:

- ماذا ضا�قك لهذا الحد أو أثار رع�ك؟.. أنت ال تملك ذ�اء
كة لن تغرق.. ا.. هذە ال�� � ال تفارق سفينة صالحة أ�د� ان ال�� الف��

ل�نه قال:

وم) ل�ن لو عرفت ا.. أنت رجل ط�ب �ا (إجس�� - وداع�
� .. صدق�� ا لالحتفاظ �� � فلن ت�ذل جهد� أس�ا��

وهز رأسه �أنه لورد. ال أعرف ما دهاە.. هو لم �عط نفسه
ة، وأعتقد أنه لم �كن �قدر � ل�ف�غ من التهام الشط��

الوقت ال�ا��
ع� �ل�غ ال�اب. لقد رحل بوجه �الح �ف�ع األطفال، و�ت
ا مثله، من أين جئت بهذا الف�� �ا ا ممتاز� ا عن أن أجد واحد� عاجز�

ق�طان (مارلو)؟
� مدين له بتفس�� فقلت: هنا شعرت �أن��

- �ان من ض�اط تلك السفينة (�اتنا) عندما غرقت..
� ذهول.. ثم قال:

تصلب ونظر �� ��

- ومن ي�ا�� بهذا �حق الجح�م؟
- ال أحد..

تحسس سالف�ه وقال:
- لقـد قلـت لـه إن األرض �لهـا لن ت�سع لمزاجه الناري هذا..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع

�
عرفت الم��د من أخ�ار چ�م �عد هذا، فسمعت أنـه عمـل ��

� إحدى الحاالت مع مس�شار
ة.. �شاجر �� غا�ات تا�الند لف��

�
� للقوات المل��ة الس�ام�ة. ي�دو أن هذا الضا�ط أفرط ��

ب��طا��
اح�ساء الخمر وقال مالحظة مهينة عن چ�م، و�ان مص��

فة تطل ع� � النهر ألن الحانة �انت لها ��
الضا�ط أن �سقط ��

ا ألن الف�� ح�� . �ان هذا س�ئ� � النهر، ح�ث ان�شله قارب صي��
اللحظة حافظ ع� صورته كشخص مهذب وديع، ل�ن شعرة
� �الطبع لم أ�ن أنوي أن .. ل��� � واحدة تفصله عن نعت ال�لط��
أغسل �دى منه.. وقد قمت بنف�� ب�خراجه من �انجوك ع�

.. سفین��

ا ط�لة هذە الرحلة، وعندمـا كنـا ننفرد لم �در ب�ننا �الم تق����
ا لم نكن نعرف ما نفعه �عيوننا.. مع�

..  لهذا الف��
�

�ان ع�َّ أن أجد ح�

عرضت المش�لة ع� صديق �� �د� (شتاين).. كـان شتاین
ات وهو يهوى مساعدة ا �جمع الح�� ا مولع� ا هولند�� تاجر�
� �ال حدود لخدمة قدمها له تاجر � ألنه مم�� �طاني�� ال��
� ش�ا�ه. عرف (شتاين) ع� الفور أن چ�م

سكوتلندي ��
� للغا�ة ل�نه كذلك ج�د.. ء س�� �

.. وهذا �� روما���
أعتقد أنكـم لـم �سمعوا عن (�اتوسان) قط.. ال مش�لة..
� جلس�نا هذە لم �سمع بها

هناك كوا�ب �املة تح�ط بنا ��
أحـد، ألنها خارج نطاق �شاطاتنا وال ق�مة لها إال لعلماء الفلك
الذين يتلقون راتبهم �� يت�لموا عنها. كـذا كـانت (�اتوسـان).. ال
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� (�اتاف�ا).. لم
� دوائر الح�م ��

يت�لم عنها سوى عدد محدود ��
� ذلك.

�ذهب أحد هناك قط ولم يرغب أحد ��

ل�ن (چ�م) ذهب هناك. لو �ان (شتاين) قد أرسله لنجم
�ع�د لما �ان األمر بهذە الغرا�ة..

�ان (شتاين) �عرف عن (�اتوسان) أ��� من أي واحد آخر..
( ا.. كنت قد قلت له ما قاله (ب��ر�� أعتقد أنه ذهب هناك حتم�

: � المسك��
ا تحت األرض و�ظل هناك.. �ن قدم� - دعه يزحف ع��

فنظر �� وقال:

- هذا ممكن.. هناك (�اتوسان).. والمرأة قد ماتت كذلك
ع� �ل حال..

لم أفهم ما �قصدە.. ال أعرف عالقة لشتاين �أ�ة امرأة سوى
� � �ان �حبها و�طلق عليها (زوج�� تلك الفتاة من الماليو ال��

ة). فهمت ف�ما �عد أنه يت�لم عن فتاة أخرى من الماليو األم��
�
� جزر (ملقة) من برتغا�� �عمل ��

نصـف هولند�ة تزوجت ��
ا غ�� سوّى إحدى المستعمرات، ب�دو أن هذا الرجل �ان شخص�
� (�اتوسان) مـن أجـل

كته التجار�ة �� ا ل�� ل�ن (شتاين) عينه مدير�
ا خاطر زوجته فقط.. اآلن ماتت المرأة ولم �عد مضطر�
ا.. �ان اسم لالحتفاظ بهذا الوغد هناك لذا صار المنصب شاغر�
تغا�� (كورن�ليوس) وهو رجل �عتقد أنه ينال أقل مما ال��
�ستحق.. ع� (چ�م) أن �أخذ منصب هذا الرجل، و�ن كنت

أعتقد أن الرجل لن �فارق الج��رة.

ً
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 مـن
ً

� م�ـ� إن �اتوسان مقاطعة نائ�ة.. هناك ع� �عد أر�ع��
� �فصلهما أخدود عميق � متالصق�� ال�حر، �مكنك أن ترى ج�ل��
ا
�
� الواقع مجرى لم�اە السيول. �أنك ترى ج�ً� عمالق

هو ��
.. ومـن ب�ـت (چ�م) الجم�ـل ذي الطابع المح�� � ا�شطر نصف��
�مكنك أن ترى القمر مكتمً� �أنه �طفو فوق المضيق ح��

يتحرر.. أو �أنه �فر من ق�� ي�ثاءب..
ذات مرة قال (چ�م) وهو واقف جواری:

- تأث�� ساحر.. أل�س كذلك؟

� صوته ن�ع من الفخر المضحك �أنه مسئول عن هذا
��

� �اتوسان �عضها
ة ��  عن أش�اء كث��

ً
المشهد.. لقد صار مسئو�

ا من
�
ا من هذا القمر. أعطيته مسد�� وصندوق أ��� تعق�د�

ا: المعدن �صلح لحفظ حاج�اته. وقد قال �� واعد�
ا.. � - سوف �سمع ع�� كث��

� م�ان
الحق�قة أن�� كنـت أتوق لهـذا.. تمن�ت أن أضع چ�م ��

ا علـى العـودة للوطن.. �ع�د وأتخلص منـه ألننـي كـنـت عـازم�

ا.. �لنا نحارب وراء ال�حار من أجل � ا للوطن أخ�� كنت عائد�
، ل�ننا نعود للوطن �أننـا �سـلم � المال أو المجد أو ك�ة خ��
كشف حساب. نعود لنواجه رؤساءنا وأهلنا وأصحابنـا ومـن
نط�عهم ومن نحبهم.. ح�� هؤالء الذين ال أقارب لهـم فـي
� النها�ة

أوطانهم �حتاجون للعودة �� �القوا روح الوطن ذاتها.. ��
�ــــح.. �جب أن تلمس الجائزة ب�د �جب أن تعود �ضم�� مس��
ا نظ�فة و�ال جفت وتحولت إ� أوراق.. هل تعت�� �المـى مفرط�

� عاطفيته؟.. ر�ما..
��
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� �ستمد منها ح�اتها وقوتها.. وچ�م �ل ن�تة لها األرض ال��
ا.. �ان �عرف أنه لن �عود لوطنه ثان�ة أ�د�

 مـن
ً

برغم ذلك �ان هذا أ�سب موضـع لـه.. ثالثون م�ـ�
األدغال تفصله عن عيون العالم.. صخب الم�ج األب�ض �علو
ع� صوت أ�ة سمعة س�ئة.. ت�ار الحضارة يتدفق من الشمال
ك �اتوسان بناسها ال�سطاء ا و��� ا و�سار� ل�نه ينقسم �مين�

.. � � معزول�� .. مهمل�� � ال�دائي��

� قصص الرحالت القد�مة، ألن
ر�ما �سمع اسم هذا ال�لد ��

تجار القرن السابع ع�� ذهبوا هناك من أجل الفلفل.. وحـب
� � واألم��كي�� � صدور المغام��ن الهولندي��

ا تتقد �� الفلفل �ان نار�
� ع� چ�مس األول. من أجل ك�س من الفلفل �ادوا �قطعون

��
حالق�م �عضهم و���عون أرواحهم. من أجل الفلفل تحـدوا
المـوت واأل� والج�ع.. لقد جعلهم أ�طاً�� ومن أجلـه تركوا

عظامهم تجف ع� شوا�� مجهولة..

� �اتوسان وانبهروا �ح�مة وعظمة
�ان هناك فلفل كث�� ��

� ال�لد من الفلفل، ولم �عد ة نضب مع�� السلطان.. ل�ن �عد ف��
� كفه، وأعمامه

ا له إبهامان �� السلطان سوى ص�� متخلف عقل��
. ً
هم الذين �ح�مون فع�

� هذا ال�لد
كة �� �ان (شتاين) من القالئل الذين �مل�ون ��

ة قد ب�ذن خاص من الحكومة الهولند�ة، و�ن �انت تلك األخ��
ا مع رجالـه جعلت سالمته مسئوليته الخاصة، وهو �ان ��ح�

هم بهذا ل�نه أجزل لهم العطاء. فأخ��

) وهو من أهم الرجـال � تعرف چ�م ع� من �د� (دورام��
� هذا ال�لد، و�ان هذا

هنا، وقد �ان صديق مس�� (شتاين) ��
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�
األخ�� �طلق عل�ه (زم�ل الحرب)..

�انت هناك قوى معارضة ومنها الراجا (أالنج) أسوأ أعمـام
� ال�لد، دون أن �منحهم مجرد

�� � السلطان الذي أ�اد �ل المالو���
ا له عینان ا قذر� خ�ار الهجرة.. لقد قا�له (شتاين) ووجدە عجوز�
.. �ان (شتاين) �قدم له � �رتان ي�تلع قرص أفيون �ل ساعت�� ��
�
� رجً� �� ام، و�ان هناك نحو أر�ع�� (چ�م) ع� س��ل االح��

الغرفة..

لقد وقف چ�م وسط هذە القذارة والسحنات الدا�نة، ب��ا�ـه
الب�ضاء النظ�فة وشعرە األشقر الذي �دا أنه �متص �ل انع�اس
ا ا ولوال لهم رأوە يركب قار�� �� � القاعة. لـم ي�ـد ���

شمس ��
لحسبوە ه�ط من السماء.

عندما �ق�م چ�م هنا فلسوف �كون �أنه لم يوجد قط
� �قف عليهما سوى .. لن �جد قدم�� � �ال�س�ة للعالم الخار��

قدم�ه..
ا: قال ج�م لنفسه مغمغم�

- لم أوجد قط�.. �م أحب هذا�

لو �ان �فهم ما قلته و�عرف ما أعرفه لفر ع� أول سفينة
ا تعل�مات تغادر هذا الم�ان، ولقصد ب�ت (شتاين) طال��

جد�دة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل العا��
ا � - مستق�م� � �عد عام�� �ان ساحل �اتوسان - �ما رأيته �عي��
. هناك غا�ات كث�فة تحتها طرق � ا أمامه مح�ط ض�ا�� كئ���
حمراء ت�دو من �ع�د �أنها خطوط الصدأ.. هناك ق��ة ص�ادين
ة ا للمالحة منذ ف�� عنـد مصب النهر. النهر نفسه �ان مغلق�

ول�نـه صالح اآلن.

عندما زرت ال�لدة جاء زع�م ق��ة الص�ادين ل�قود السفينة
� ح�اته.. األول

� رجل أب�ض يت�لم معه ��
لنا، وت�لم م�� أنا ثا��

�ان اسمه (تـوان چ�م).. قالهـا �م��ـج مـن األلفـة والره�ة. لقد �ان
وق��ته تحت حما�ة هذا الرجل.. عندهـا عرفت أن چ�م حقق ما

وعد �ه.. سوف أسمع عنه.

� لقدوم چ�م وكرمه و��ارە ع� �ان أهل الق��ة مندهش��
ء لم �سمعوا عنه قط.. ماذا س�قول الراجـا �

ال�قاء هنا.. هذا ��
لو سمع هذا؟

� ترمز ل�فاح چ�م قد ترك ال�حر �أمواجه العال�ة المغرقة ال��
�ة. � ال��

� حفرت جذورها �� اإل�سان، من أجل الغا�ات السا�نة ال��
ق�ة � �كشف فيها عن فضائله �أنه عروس �� ي�تظر الفرصة ال��

ت�تظر أن ي��ــــح زوجها النقاب عن وجهها.

� ما إذا �ان هذا � القارب راح يراقب النهر و��س� بتخم��
��

ا.. ثم عدل عن اللع�ة الجسم األسود غصن شجرة أم تمساح�
ألنها مملة.. �لها تماسيح..

عندما لمس القارب الضفة ترجـل الرجـال مبتعدين ��عة،
ا ا مليئ� وانفتحت بوا�ة عمالقة، وع� الفور رأى أمامه قار��
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ا لفقد � �السالح.. لو �ان مسدسه محشو� �الحراس المدجج��
� أو ثالثة منهـم ولمـات �عدها، ل�ن مسدسه أعصا�ه وقتل اثن��

ا فعرف أن عل�ه الت�ف ب��ات و�ثقة..
�
�ان فارغ

قال له الرجال إن الراجا ي��د مقا�لته. �ان التنكو (أالنج) ال
يتمتع �الشجاعة برغم �ل ما �حك�ه عن �طوالت ش�ا�ه، وكذلك
�ان ال�ل �عرف ك�ف �عامل سجناءە. إنه �قدم القهوة لضيوفه
ا أن تعرف إن �ان ا، ل�ن ل�س بوسعك أ�د� و�� سائل مقزز حق�
ا �خنجر ا أم ال.. مناقشاته مع رجاله ت�ت� غال�� دس لك سم�

ء.. �
إندون��� ين�� �ل ��

فة ب�تـه. قال �� �
�ان (چ�م) �ح�� �� هذا �له ونحن نقف ��

: ��

� هذە األدغال إال و�ثق
� ق��ة ��

- تصـور أنه ال يوجـد ب�ـت ��
.. � أنا �عد �ل ما جرى �� ؟.. يثق �� � ��

ا لهم ح��
�
الحق�قة أن هؤالء القوم قد ظفروا �ه.. جعلوە مل�

� شعرت � دمه وح�� آخر زف�� من رئ��ه. ل���
آخر قطرة ��

ها �فخر.. وشعرت كذلك �الرضا ل�س عن شجاعته فأنا أعت��
ا منه ل�ن عن صفاته األخرى. عن جاه��ته

�
ا مفروغ ا معتاد� ش�ئ�

وعن �قظته وقدرته ع� اس��عاب ما هو غ�� معتاد. هذا العمل
أعطاە القدرة ع� أن �ش�� من ذكراە القد�مة ولهذا أحب هذە

األرض، و�ن �ان أحبها برقة ممزوجة �االزدراء.
واصل �د لقائه مع الراجا فقال:

� السجن ثالثة أ�ام.. م�ان قذر ولم أظفر
- هكذا ظللت ��

ا ب�عض األرز � � أخ��
ا فجاءو�� �طعام كذلك.. أحدثت صخ��
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ا لهم�.. لقد أسلمتهم ة الحجم. ت�� وسمكة مقل�ة صغ��
مسدس�� �مجرد أن طل�ـوە.. كنت أ�دو �أحمق وأنا أم��

ة.. �مسدس خـال مـن الذخ��

� الجهة الشمال�ة
أشار (چ�م) إ� جزء من الس�اج محطم ��

وقـال:

.. لـم �ع�دوا � � اليوم الثالث من سج��
ا �� - من هنا وث�ـت هار��

ت هذا إصالح الس�اج.. وث�ة ممتازة أل�س كذلك؟.. ثم ع��
�
� انته�ت.. تركت حذا�� المس�نقع ل��� سقطت ف�ه.. ظننت أن��

ق � مدى سهولة أن �خ��
هناك.. كنت أحاول الخروج وأنا أفكر ��

� الوحل..
ضلو�� رمح هنا وأنا مق�د ��

ا برغم � غرفة ض�قة.. كـان جائع�
أعادوە لأل� ح�ث ظل ��

ە مناقشات ط��لة حام�ة مع ء وقد دارت �صدد مص�� �
�ل ��

� آلخر �أت�ه وغد �سأله: الراجا، من ح��

- هل الهولنديون ينوون االس��الء ع� ال�الد؟.. لمـاذا جئت
هذا ال�لد التعس؟.. الراجـا ي��د أن �عرف إن �ان بوسع الرجل

األب�ض إصالح ساعة؟

و�الفعل جاءوە �ساعة صنعـت فـي نيوانجلنـد وقـد حـاول
إصالحها �س�ب الملل وحدە..

� �شدة.. وهكذا وجد نفسه من جد�د و�ال أي
�ان �عا��

ا.. طار من فوق رماح الحراس تفك�� ي�ب من هذا االرتفاع هار��
. أمامه �انت مجموعة من ً

� وث�ة �ادت تهشم عظامه فع�
��

بيوت �اتوسان ع� �عد 400 �اردة.. فقط عندما أدرك أنه ال
ا، عرف أنه فعل ما فعل� �قدر ع� تح��ك قدم�ه تق����
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.. �سقط ع� ا و�ق�ض ع� الوحل ب�دە.. يتع�� � راح �ع�� نه��
� تلك

ا �� ا جد� رأسه.. يتذكر قاعة المحا�مة ف�شعر أنـه كـان سع�د�
األ�ام�!..

��� وشهق وسعل.. راح يتذكر الزنزانة والساعة.. ليتـه �قدر
� ع� الشط.. ينظر

كة واستل�� ا خ�ج من ال�� � ع� العودة� أخ��
للسماء وال �صدق أنه نجـا.. لن �ظفروا �ه إال ب�ندق�ة �ع�دة

المدى..

خطر له أنه �حاجة للنوم، و�الفعل نام �ضع ثوان.. ثم صحا
� �ال�امل. خطر له أنه األب�ض الوح�د ل�جد أنه مغ� �الط��

وسط آالف األم�ال.. ال عون.. ال أحد �شفق عل�ه..

ا ركض نحو البيوت ف�خت �عض ال�سوة وقررن �مين�
� رعب.. �ان

ا.. أما الشي�خ فتصلبوا وهم ينظرون له �� و�سار�
ا.. ل�نه استطاع أن ��خ ��لمة واحدة: ا طائر� فزع�

!� � ..� دورام�� � - دورام��

فقط سقط ع� األرض وسمع صوت طلقات من �ع�د. ل�نه
) العجوز تصب الماء ال�ارد علـى � نجا. وهرعت زوجة (دورام��

رأسه و�سق�ه �أنه ابنها. ثم اقتادته إ� الفراش وأراحته هناك.

� �اتوسان، وقد
ا عظ�م الهي�ة �� م� ا مح�� �ان زوجها تـاجر�

� �الخناجر) � شخص مسلح��
انتخبته ستون أ�ة (أي نحو أل��

ا لها. وهؤالء حزب معاد للراجا. الراجـا كـان �حـاول احت�ار زع�م�
التجارة و�انت منازعات تقع و�طالق رصاص وقـرى تحرق، و�ان
ء �

رجال يؤ�ون و�قادون للراجا �� �قتلهم بنفسه. لم �كن ��
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�فوق توحش وجشع هذا األخ�� سـوى جبنـه وخش�ته من اتحاد
الرجال ضدە.

�ف علـى) �ان هناك تاجر عر�� آخر قوى اسمه (ال��
�س�طر ع� قلعة تطل ع� ال�الد، و�ان �حرض األها�� ضد
، ل�ن �ن أن يتحالفوا معه ضد األخ�� الراجا، وقد خطر ل�ث��

) منعهم من ذلك.. � (دورام��

هكذا �ان الوضع عندما وصل (چ�م) وعندمـا فـر من سجن
الراجا..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الحادي ع��
) أحب�ته ع� الفور، فهو رجل مرموق � عندما قا�لت (دورام��
، ضخم الجثة �ال�س�ة للماليو.. ل�ن هذا لم � من المواطن��
ا. لـه عنـق ثور ووجه مجعد ا �ل جعله أسطور�� �جعله �دين�
ا ط�لة

�
. شد�د الهدوء أقرب إ� الخمول فال �حرك طرف � مطم��

� صوتـه الخف�ـض هي�ـة
�اء، ل�ن �� ا لل��� جلسته وهذا �جعلـه رمز�

�ن من العمر، فهو ولشخص�ته تأث�� سحري. له ابن تجاوز الع��
ة.. � سن السادسة ع��

وج الجميع ف�ه �� � � �لد ي��
ل�س طفً� ��

ل إ� ح�ث � � �ل ص�اح ي��
ا، و�� ا شد�د� ام� ل�ن ابنه �حمل له اح��

� إجالل.. وأبوە �منحه �دە
� و�لثم �دە �� �جلس أبوە فينح��

ا و�ن لم �ظهرا �ملك. كنت أعرف أن األب��ن يه�مـان �ابنهمـا ح��
قط ما �دل ع� ذلك ولم أرهما ينظران له قط. �ان اسم الف��

� أفضل صديق
ە ثا�� � چ�م هو (دين وار�س) و�ان �عت��

�� �ما أخ��
له �عدی.

ال أعرف الس�ب ل�ن األب�ض انجذب لألسمر �ك�م�اء
. إن (دین وار�س) �ان � � حم�م�� غامضة جعلتهما صد�ق��

ا �حـق ذا روح صادقة أمينة. شجاع�

ف ع� عمل�ة رفع المدافع فوق عرفت هذا ب�نما چ�م ���
�ف ع�.. الج�ل مع الرجال.. الغرض �ان قصف مواقع ال��

�انت عمل�ة شاقة ل�ن الرجـال �انوا يثقون �ـه.. لقد �دأوا
ضون قدرات خارقة لد�ه وهذا أثار ضحكه ودهشته.. قال �ف��

� وهو يراقب العمل:
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� العرق والفجر ق��ب.. أخ�� ما أخشاە أن
- أنا غارق ��

د.. أرتجف من ال��

هكذا (چ�م).. ال �خاف مسئول�ات العمل وال نتائجه، ول�ن
�خاف أن يرتجف أمام الرجال..

ا، وهو لم �خذلهم قط ح�� � لقد وثق ف�ه هؤالء القوم كث��
هذە اللحظة..

جوارە �ان صنو روحه (دين را�س) �ضحك وال يت�لم، ل�ن
تجف. � أن ي�ادله الضحك ف��

چ�م �خ��

� تطل�ـق
أمس جاءە أحمق من ق��ة مجاورة �طلب مشورته ��

.. ً
�ــها قل�� ا.. زوجة طي�ة.. ��� �ن عام� زوجته.. تزوجهـا منـذ ع��

ت وشاخت وأقرضت تلك اآلن�ة النحاس�ة البنة أختها.. ثم ك��
لم تطلب رأ�ه.. الن��جة أن اآلن�ة فقدت لأل�د..

ا �ما ي�دو لك..
�
- ل�س األمر مضح�

� ال�ث�� من ة، و�صلح ب�� �ان عل�ه أن �قطع مسافات كب��
األطراف و�ع�د للرجل آن�ته النحاس�ة ح�� ال تحدث حرب

أهل�ة..

خادم چ�م �ان اسمه (تام إيتام) وهو من الماليو.. غ��ب عن
� أحد قوار�ه. وقد فر

ال�لدة وقد اس��قاە الراجا ل�جعله �جدف ��
عند أول فرصـة ل�لتحـق �خدمـة چ�م. أسـمـر لـه عينـان جاحظتان

محتقنتان �لون اصفر..

ا � القتال، وقد أ�� الرجال �الء حسن�
استه �� ا ���

�
�ان معروف

�ف ع� من ا من حصون ال�� � هذە المعركة وقصفوا عدد�
��



7961

) األخ�ار وعرف أن ابنه � موضعهم المرتفع هذا.. وسمع (دورام��
�خ�� فحاول النهوض فلم �ستطع..

� حالة ال توصف من الفرحة واالن�شاء.. ال�لمات
�ان چ�م ��

ال تقدر ع� التعب�� عن حالته.

 من هؤالء الرجال الذ�ـن ال
ً

إن شهرته تتعاظم.. صار رج�
�ستطيع مقارنتهم إال �مجدهم الخاص، و�ان عل�ك أن تجدف
ا �� تصل لمكـان لـم ت�لغه شهرته. �القارب مسافة ط��لة جد�

� �ل يوم..
شهرة قوامها الس�ف الذي يؤكد وجودە ��

ا مع ذلك الصمت الذي �صاح�ك نحـو �ان چ�م يتقاسم ش�ئ�
ج مع همسات العجب والغموض ع� � أعماق مجهولة.. �م��

شفاە الرجال..

�ف ع�) المهزوم من ال�الد و�ن عزم ع� لقد فر (ال��
االنتقام، وعاد القرو�ون إ� بيوتهم المهدمة، لهذا �ان چ�م هو

اء القرى.. � ك�� الذي أعاد تنظ�مهم �مساعدة (دين را�س) وع��

أما عن شعور الراجا (أالنج) عندما سمع قصف المدفع�ة،
فقد رقد ع� أرض كوخه ال�امبو وراح يرتجف و�قول �لمات
اب منه أقرب من رمح واحـد مختلطة، فلم �جرؤ أحد ع� االق��
لمدة يوم ونصف.. �ان يرى بوض�ح أنه س�طرد من �اتوسان..
س�ع�ش �ال ماله وال �سائه وال أفيونه ف��سة سهلة ألول من

ي��د قتله.

) �حتفظ �طمـ�ح مجنـون أن يرى � � الحق�قة �ان (دورام��
��

� �ذكرك ت�� ا ل�اتوسان.. �ان ب�دانته وعي��ه الصغ�� ولدە حا�م�
� أثناء التنفس.. صوته ا �ف�ل عجوز.. حركة صدرە المكت�� دوم�
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الهادئ الغل�ظ.. �لها تذكرك �م�الد عاصفة رعد�ة.. و�انت ثقة
ة �ـ (توان چ�م). ل�نه قال �� إن هللا خلق األرض الرجل كب��
لت��� لأل�د ب�نما الرجال الب�ض �أتون و�رحلون.. ولن �ل�ث چ�م

هذا أن..
� حدة:

هنا قلت له ��
- ال.. ال.. لن يرحل..

� عن � �ش�ه الساحرات وسألت�� نظرت �� زوجته العجوز ال��
ك �الدە و�سافر �ل هذە المسافات الس�ب الذي جعل چ�م ي��
ل�ع�ش هنا.. أل�س له أصدقاء؟.. أل�ست عندە أم عجوز ت��

وتتذكر وجهه؟
حها ع� �ل حال.. هذە أش�اء �طول ��

� الحب؟. أنتم ال تصدقون وتعتقدون
وماذا عن وق�ع چ�م ��

ا �الذكر.. ا جدير� � أجدها ش�ئ� أنها مجرد شهرة عابرة أخرى.. ل�ن��

لم �كن لدى زوجة (كورن�ليوس) من رفيق �سكن له سوى
اب�تها.. ال أعرف ك�ف تزوجت المرأة المسكينة ذلك الوغـد
� اب�تها. أعرف ممـا حكـاە تغا�� من ملقة �عد طالقها من أ�� ال��
(شتاين) أنها لم تكن امرأة عاد�ة.. لمـا مـاتت المرأة عاشت االبنة

وح�دة.. هنا جاء چ�م..

ا من (�ا غال�ة).. (�ا چ�م كـان ينـادي الفتـاة �اسم ق��ب جد�
).. و�ان ينطقها بتلقائ�ة و�ال افتعال.. لقد قا�لتها.. �

جوهر��
ط�ف أب�ض ووجه كوجه طفل رقيق.. تخ�ج من غرفة داخل�ة

�أنها ط�� �غادر عشه..
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� وعرفت ف�ما �عد أن اإلشاعات تمأل المنطقة �لها خاصة ب��
ال�حارة الب�ض، عن رجل أب�ض چ�م جاء إ� �اتوسان ووجد
ا مع فتاة جم�لة يتأ�ط جوهرة عظ�مة الق�مة، وهو �خ�ج دوم�

� صدرها..
ذراعها و�قال إنها تخ�� هذە الجوهرة ��

.. لم
ً

� الحب فع�
�ل هذا �ان خطأ ف�ما عدا أن چ�م وقع ��

ا بها.. والجوهرة �انت الفتاة. �خف جوهرته �ل �ان فخور�

تها ذات ا.. فقط أذكر ��� � � لم أرها كث�� اآلن فقط أتذكر أن��
ا تجلس لتتابع �المنـا

�
� الشاحب.. �انت أح�ان

اللون ال��تو��
� �أنها ترى �ل �لمة من �لماتنا.. �انت تعرف �عي�يها الواسعت��
�ة من چ�م وكـانت تنطقهـا �ط��قته الطفول�ـة � �عض اإلنجل��
المسل�ة. �انت تغط�ه برقتها �أنها جنـاح �ـرف فوقه، وتغار عل�ه
ء؟ ال أعرف.. ر�مـا تـغـار عل�ـه مـن األرض أو �

ل�ن من أي ��
الناس..

تغا�� كورن�ليوس الذي �ان زوج أمها.. �ان أنا رأ�ت ذلك ال��
) و�التا�� هو تحت ن�ع من � قد انتقل ل�ق�م عند (دورام��
ا.. �غضب �خسة.. يب�سم �خسة.  خس�س�

ً
الحما�ة. �ان رج�

�حزن �خسة.. أنا متأ�د من أن ح�ه كذلك خس�س.. حتـى
 �جوارە..

ً
الشخص الحق�� ي�دو ن���

�ئة �قسوة و�� ع� أن تناد�ه �ا�ا، �ان �عامل الفتاة ال��
� من ذلك. �ــها ألنه أج�� ام كذلك. ل�نه لم ��� و�اح��

ا ف�ه قال إنها غلطة ا و�لما انتقد الناس ش�ئ� ا كذو�� �ان قذر�
زوجته الميتة.. ح�� إن چ�م منعه من ذكر زوجته الميتة �أ�ة

�لمة.
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� ع��
الفصل الثا��

ازداد تعلق (چ�م) �الفتاة �عد ما أنقذت ح�اته من محاولة
ته أن اغت�ال.. لقد أ�قظته ذات ل�لة و�� تحمل المشعل، وأخ��
� المخزن.. هكذا ه�ع إ� هناك و�� �س�قه

هناك �عض رجال ��
ا.. أرداە  من األهـا�� �حمـل خنجر�

ً
�مشعلها.. استطاع أن يرى رج�

� رأسه.. هنا خ�ج أر�عة رجال مذعور�ن
ا �طلقة واحدة �� ��ع�

يتوسلون له � ي��� ع� ح�اتهم..

اقتادهم تحت تهد�د السالح إ� النهر، والفتاة ت��عه حاملة
� الماء.. وهتف:

المشعل.. وأرغمهم ع� الوثب ��
.. ّ �ف ع�� � لل��

- أ�لغوا تح�ا��

وهكذا ابتعد الرجال، أما هو فنظر للفتاة.. شعر أن قل�ـه
ء.. طوحت �

ا ع� قول �� يتضخم �ح�ث �لغ حلقه فلم �عد قادر�
� عهدة

كها �� � الماء فضمها له وهمس أنه لن ي��
�المشعل ��

كورن�ليوس �عد اليوم.. وارتجف.. شعرت �ه يرتجف..

� تزداد �انت فكرة مغادرة هذا الم�ان والعودة للعالم الخار��
� صار مستح�ً� �ال�س�ة ا �عد يوم. العالم الخار�� استحالة يوم�

له، خاصة أنه لم ي�س لماذا جاء هنا..
: ف�ما �عد قال ��

.. ل�ن برغم هذا � � �طً� و�قدسون�� ون�� - هؤالء القوم �عت��
لن تق�ل أن أعمل ع� سفينة تخصك..

- هال كففت عن هذا؟
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. � وتركته �قوم �جولته الل�ل�ة مع خادمه.. وعدت لمقر إقام��
� الظالم

�� � هنا فوجئت �الفتاة تقطع ع� الط��ق.. لم أ�ن أتب��
.. و�انت تطلب.. �ـل � سوى أسنانها الب�ضاء وعي�يها الواسعت��
� قادم من أصقاع �ع�دة ترجو..؟ �ل تتوسل.. �� تعرف أن الف��
د ا، ل�نها تعرف أن هذە األصقاع �س�� نائ�ة ال تعرف عنها ش�ئ�
ا، وقد �دا لها أن�� جئت من هذە ال�الد النائ�ة � أبناءها دوم�
�
ا أثنـاء محادثا�� آخذ چ�م م�.. ال�د أنها �انت تفقد عقلها رع��

الط��لة الهامسة مع چ�م..

ا من صغر سنها.. من سذاجتها... من جهلها.. من تأثرت جد�
جمالها ال�ارع الذي �حمل �ل محاسن زهرة ب��ة. ل�نها ال تفهـم
ا � الواقع. �ذلت جهـد�

� ال �ع�أ �چ�م وال ي��دە �� أن العالم الخار��
� لم آت آلخذ چ�م ول�ن جئت �دا�� ا ألقنعها أن�� جه�د�

� ع� أنه لن يرجع.. الصداقة.. ألعرف أخ�ارە.. ر�ما ألطم��
.. �انت تعرف األخطار المحدقة �ه.. تعرفها أفضل منه �كث��

لم تكن تؤمن �قدرته ع� الن�.. �ل الناس هنـا كـانوا ال
�ف عّ� نفسه �ان �حتقر هذا يؤمنون بن� چ�م، وح�� ال��
ا.. ولن تكون للموضـ�ع األب�ض.. سوف �غتال أحدهم چ�م يوم�

أهم�ة..

� تلك الل�ل جوار الشهر ركعت ع� ركب�يها أمامه وتوسلت
��

� من هذا ال�الم الغ��ب قالت له أن يرحل.. لما أ�د�ت دهش��
: ��

.. - لم أرد أن أموت وأنا أ���
خ�ل �� إن�� أسأت الفهم فقالت:



7967

ا ق�ل أن تموت.. � .. أ�� �كت كث�� - مثل أ��

�انت تكشف �� عن عالم قاس �حاول المرء أن يتوارى عنه،
كها كسلحفاة تلجأ ألمان درقتها.. قالت إنه أقسم لها إنه لن ي��

ا مهما حدث.. ثم أضافت و�� �شهق: أ�د�
� وعد �ذلك� - رجال آخرون وعدوا �ذلك.. أ��

: � ثم سألت��

- هل هو أفضل من الرجال اآلخ��ن؟
� أنه كذلك..

�� - أقسم ���

ا؟
�
- وهل هو أ��� منهم صدق

� صدقه.. وهو كذلك
- نعم.. ل�س هنا أحد �مكن أن �شك ��

ا.. أشجع.. لن �جعله الخوف يتخ� عنك أ�د�

� الظالم، ب�نما أغن�ة
� رعب وث��ــها األب�ض يتألق ��

قالت ��
� من األ�واخ:

اندون�س�ة ما تأ��

- ما هذا الذي �فزعه؟ من �طاردە و�جعله ��خ أثناء
نومه؟.. هل هذا العدو المخ�ف �� أم م�ت؟

قلت لها:

.. أنت ت��نه األشجع واألذ� واألقوى فلمـاذا ال - اسم��
� � هذا العالم الخار�� ا؟.. صدقي��

�
� كذلك أنه األ��� صدق ض�� تف��

.. لن �فتقدە أحد
ً

ا وال �ذكر من هو چ�م وال ي��دە أص� كب�� جد�
ا.. ا ولن ترى وج�� أ�د� هناك.. أنا سأرحل غد�
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ا ومن الصعب أن ا ل�نه �دا �� غ���� �ان منطقـي هـذا مقنع�
أقوله عن أي شخص..

� إلحاح و�� تمسـك ذراعـي �ـأقـوى مـا
�� � عادت �سأل��

�ستطيع:

- قل �� لماذا لن �فتقدە أحد؟
هنا انفجرت فيها:

.. ال �
ا �ما �ك�� - ت��دين معرفة الس�ب؟.. ألنه ل�س ج�د�

� �
يوجد أحد ج�د �ما �ك��

� سمعت صوت خطوات (چ�م).. وتوقفت عن ال�الم ألن��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث ع��
� الص�اح التـا�� ومع أول انحناءة من النهر، تال�� عن

��
ناظرى �ل هذا.. �لونه ومغزاە.. �أنـه صـورة علـى لوحـة قماش�ة..
� ذا�رتك

�عد تأمل ط��ل تدير لها ظهرك آلخر مرة، ل�نها ت��� ��
ال تبهت و�ن �انت �ال ح�اة. تجمدت عواطف الخوف واألمل

. �
� ذا�ر��

�ما �� ��

ا عن الصورة إ� عالم تجرى ف�ه األحداث ا �ع�د� كنت عائد�
� ال يهم

و�تغ�� الناس وتلتمع األضواء. الح�اة تتدفق كت�ار مـا��
�
إن �ان �جري فوق صخور أم فوق أوحال. ل�ن ما تركته خل��

.. لن يتغ��

� �ش�ه الساحرات ) المج�د ح�ث هو وزوجته ال�� � (دورام��
�طموحهما األبوى، وتنكو (أالنج) و(دار�ن وار�س)، والفتـاة
العاشقة الخائفة.. أثق بوجود هؤالء ألنهم تحت عصا الساحر،
ل�نهم �لتفون حول شخص واحد ال أثق أن �ظل ح�ث هو.. ال

ا منا.. � م�انه.. لقد �ان واحد�
� عصا ساحر ت�ق�ه ��

أثق ��

، و�انت فكرة � � الجزء األول من رحل��
� چ�م �� لقد رافق��

.. لهذا لذنا �الصمت أ��� الوقت..
ً

الفراق تخ�م علينا فع�

�الفعل كنت أشعر �ذلك الذي ت�لمت عنه الفتاة.. إن
.. نظرت لذلك التعس الجالس جواري وقد سقط الوطن ينادی��

ا.. رأسه ع� صدرە وتذكرت أنه لن �عود أ�د�

عند الشط ذي الرمال الب�ضاء استوقفنا ذلك العجوز
وولدە.. راح �ش�� نحو (چ�م) و�ت�لم �ال انقطاع.. إن الراجا لن
ة من � وشأنهم.. هناك مش�لة حول مجموعة كب�� ك الفالح�� ي��
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ا له.
�
ها مل� ب�ـض السالحف قام الوطنيون �جمعها والراجا �عت��

طلب منهما چ�م االنتظار فلسوف �ص�� لهما حاً�، فابتعد
� طاعة وجلسا القرفصاء وقد وضع �ل منهما

الرجالن ��
المجداف ع� الرمل أمامه. التفت �� (چ�م) وقال:

ون عب�د الراجا.. - المش�لة أن �ل هؤالء الص�ادين �عت��
ت هذا.. - وأنت غ��

.. ل�ن �جب � بنف�� - نعم.. وقد أعاد �� هذا ال�ث�� من ثق��
أال أ�� أنه ال م�ان �� هناك..
� وهمس: ونظر إ� الرجل��

- ال أستطيع تخ�ل ما قد �حدث لو تركت هذا �له وعدت..
ا للقاء ذلك الراجـا الجح�م�.. ال�د أن أ��� وأن أذهب غد�
� قد تكون مسمومة.. سأ�لمه عن ب قهوته ال�� وأجـازف ���

موض�ع ب�ض السالحف هذا.. ل�ن م�� أراك ثان�ة؟
� عي��ه:

قلت من دون أن أنظر ��
ا.. ما لم ترحل عن هنا �الطبع.. - لن نلت�� أ�د�

قال �عد صمت:
- إذن هو الوداع.. ر�ما �ان هذا أفضل..

� ح�� . فلحق �� �
واستدرت ألركب القارب الذي ي�تظر��

�لغت الم�اە ساق�ه وصاح:
� الوطن..

- قل لهم ��
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أصخت السمع.. أقول لمن؟.. �انت عيناە تواجهان قرص
الشمس �الض�ط وهو �قول:

ء.. �
- ال.. ال ��

.. � � �انت ستحمل�� ة ال�� وابتعد القارب نحو السفينة ال�ب��
ا من الذهب �ط� �� � وقد غ��ت الشمس.. صار األفق الغر��

وسط الظالم فلم �عد من چ�م سوى شبح ع� الشط..

، وراحا �سك�ان تعاستهما لقد نهض الص�ادان �مجرد رح���
تهما �انا أول من ع� مسمع الس�د األب�ض، �س�ب سواد ���
� الظالم ق�ل س�دهما، الذي �ان أب�ـض مـن قمة رأسه

اخت�� ��
�
�� �

ح�� أخمص قدم�ه. لهذا �دا �أنه �متص �ل الض�ـاء ال�ا��
العالم..

.. � و�عان ما غاب عن عي��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع ع��
عند هذا الحد أن� (مارلو) قصته غ�� المكتملـة، وراح

جعون ما قال.. � الفراغ شاردين �س��
الجالسون �حدقون ��

�
ة �� � الموجودين عرف ال�لمة األخ�� �ان هناك واحد ب��

. وقد وصلته ع� ش�ل طرد عل�ه كتا�ة �خط � القصة �عد عام��
مارلو نفسه. فتح الطرد ورأي مـا ف�ـه ثم اتجه إ� النافذة.. راح

� �غمرها المطر ثم جذب الستار ل�غلقه.. يراقب الطرقات ال��

هناك �ستقر هذا الفرد تحت المص�اح الخافت، والساعة
تردد �ال انقطاع: ال م��د.. ال م��د..

تنهد وهـو �ستع�د ذك��ات األحراش والمس�نقعات واأل�واخ
ال�ع�دة.. ثم جلس ل�قرأ..

ا تجاوز - ال أحس�ك �س�ت.. فأنت �الذات أ�د�ت اهتمام�
ە قص تلك القصة.. ل�نك لم تعت�� چ�م قد س�طر ع� مص��
� اإلعجاب الذي يتلقاە من

�عد.. توقعت له اإلنهاك والزهد ��
ا.. �جب أن نؤمن الش�اب. قلـت إنك تفهم هذە األمور ج�د�
�جدوى ما نفعله ح�� نتحمل أن نض�� من أجل اآلخ��ن، و�ال
فالتضح�ة مجرد �س�ان. ولصار المنح مجرد وس�لة للهالك. ال
� ع�ارة (تحت سحا�ة)..

ء.. هناك ال�ث�� من الصدق �� �
أجزم ���

(چ�م) كـان تـحـت سحا�ة.. من الصعب أن تراە بوض�ح خاصة
ة له ع�� عيون آخ��ن.. لو �انت نظرتنا األخ��

� ط��قه نحو االخت�ار األ��� الذي أعتقد أنه
أعتقد أنه �ان ��

: قل لهـم.. ثم � وداعنا األخ�� طلب م��
�ان ي�تظرە.. تذكر أننا ��

ء.. �
توقف.. وفجأة قال: ال ��
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�ان �حاول أن �كتب.. هل رأ�ت الورقة ال�� كتب عليها:
ة.. (الحصن - �اتوسان)؟.. أعتقد أنه جعل ب�ته قلعته األخ��
اب عل�ه س�اج و�نادق ع� منصات تمسح خندق وجدار من ال��
� هو الذي جلب له تلك البنادق. �ان المنطقة �لها. دورام��
�ف ع�) ).. إنهم أ�ى (ال�� �عتمد ع� من أسماهم (قو��
�
الذين حررهم، وقد أقاموا قرى وتجمعات تحت الحصن. ��

هذە الورقة كتب: ال�د أن.. ثم سقطت ال��شة منه وتناثر
.. الح��

ا كت�ه أبوە.. ال�د ا جد� ا عت�ق� سوف تجد ضمن األوراق خطا��
أنه تلقاە ق�ل أن �لتحق �ال�اتنـا �أ�ام معدودات.. ال�د أنه آخر
ا �ابنه �ما هو واضح. خطاب من أ�ته.. العجوز �ان يه�م ح��
أر�ــع صفحات من الحب األبوى الخالص.. �مكنك أن تتخ�ـل
ا �كتب المواعظ � عام� � مكت�ه الذي ق�� ف�ه أر�ع��

العجوز ��
و�حلم �الط��قة األفضل للموت.. هناك إ�مان واحد.. فض�لة

واحدة.. هناك ميتة واحدة..
.. ال تقلق.. األم واألخوة �خ��

ء �
من جد�د أستع�د منظر چ�م ح�ث وقف.. هو ال��

الوح�د األب�ض ع� الشط.. تحت سحا�ة..

� القصة وعل�ك أن
� الصفحات التال�ة سوف تجد �ا��

��
ء من هذا القب�ـل �

ف �أنهـا روما�س�ة �ما �فوق أحالمك. �� تع��
كـان محتم الحدوث..

برغم هذا هناك ال�ث�� من المنطق ف�ه..
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ء �ملحمة قام بها رجل وغد �د� (براون).. سطا �
ي�دأ �ل ��

� ساحل صغ�� قرب
اع�ة اس�ان�ة �� بنجاح ع� سفينة ��

� أنفاسه المتقطعة (زامبوانجا). قا�لت هذا الرجل وعرفت ب��
� �فعل ال��و آخر أخ�ار چ�م.. �ان ع� أن أتحمل عي��ه الذا�لت��

� �قدم الغراب �� أعرف.. الش�يهت��
: قال براون المحت��

- ما إن رأيته ح�� أدركت أي أحمق هو.. رجل؟.. هو؟.. لقد
�

� ل�ق�� � من الش�اط��
� داخله ما �ك��

� ل�ن لم �كن ��
تحدا��

ا فقد هزمته.. � سأموت راض�� � ال��و ل��� ع�.. سوف �قتل��

� عل�ه رجل � �انجوك.. دل��
كنت قد وجدت هذا الرجل ��

ف �أن �ستض�ف عنـدە ج) أراد �عض ال�� أب�ض �د� (شوم��
� آخر أ�امه.

(براون) الشه�� ��

� آلخر ينظر �� �حزن �ان يت�لم �المحموم.. ومن ح��
وغضب.. �أنه �خ�� أن أمّل وأن�ف ق�ل أن �ح�� �� القصة..

مات ل�لتها ل�ن لم �كن عندە وقتها ما �حك�ه3..

ة كنت أزور (شتاين) عندما قا�لت عندە أحد - ق�ل هذا �ف��
أها�� الماليو.. �ان هذا (تام أيتام) خادم (چ�م) المخلص..

� حماسة:
فسألته ��

- هل (توان چ�م) هنا؟
قال:
- ال..

وتد� رأسه للحظات ثم قال �جد�ة:
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- هو لن �قاتل.. لن �قاتل..
ء آخر فدفعته ودخلت.. �

لم ي�د أنه قادر ع� قول ��

 مح�� القامة، فقال لما
ً

� وسط الغرفة ط���
وقف (شتاين) ��

: رآ��
.. تعال.. � - آخ.. هأنتذا �ا صاح��

قلت:
- لماذا �قف (تام إيتام) �الخارج؟..

.. أنا عجوز وال � ى الفتاة.. إنها هنا.. جاءا منذ يوم�� - تعال ل��
ة ال ت�سامح.. إن فيها قوة .. القلوب الصغ�� أقدر ع� عمل ال�ث��

هائلة..
� الب�ت، وهو �قول:

ومش�ت خلفه ��
ا.. � - لقد أحبها كث��

� ال أملك ثقة بنف�� ا وشعرت �مرارة ألن�� هززت رأ�� موافق�
تك�� لل�الم.

.. أنا �ال�س�ة لها مجرد عجوز � ا وال تثق �� - خائفة جد�
غ��ب.. ع� األقل �� تعرفك.. قل لها أن �سامحه..

- �التأ��د..

ء.. فتح �
ا وال أفهم أي �� � الظـالم تمام�

�� �
قلتهـا وأنـا أشعر أ��

� للداخل.. ال�اب ودفع��
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� غرفة
أنت تعرف أن ب�ت شتاين كب�� م��ــــح رط�ب، رأ�ت ��

� وقد أراحت رأسها منه الفتاة جالسة ع� منضدة من الماهوج��
� �ديها، انعكست صورتها ع� األرض المطل�ة �الشمع �أنها ب��

� فرفعت رأسها.. ة، رأت�� ع� صفحة �ح��
: قالت ��

.. �ل�م تفارقوننا من أجل أغراض�م.. - لقد تخ� ع��

� موضع سحيق من
� وجهها تواري ��

�دا �أن �ل الوهج ��
صدرها..

- �ان من السهل أن أموت معه.. كنت أنا من وقف أمامه
وأنا من نظر له.. أنتم خونة قساة �ال عاطفة.. ما الذي �جعل�م

؟ � ا مجان�� بهذە القسوة أم أن�م جم�ع�

تناولت �دها فلم تقاوم، ولما تركتها سقطت.. هذا مرعب
أ��� من أ�ة دم�ع..

ء.. وشعرت �شفقة عظ�مة عليها.. وعل�ه �
سمعت �ل ��

كذلك..

.. أصابته لعنـة �
- كنت جوارە أمسك ب�دە، ل�نه لم ير��

ا فلم �عد ي�ا�� �أمري.. ترک�� �أن�� � تص���م جم�ع� القسوة ال��
أسوأ من الموت.. �أنه �فر..
ا.. انحن�ت وتركتها هار��

ا ل�ـل أنـواع � جعلها متحف�� خرجت إ� حد�قة (شتاين) ال��
ا عن ن�اتات المناطق الحارة، مش�ت هناك �عض الوقت عاجز�
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� األغصان مع � األشجار رأ�ت شتاين نفسه ب�� ، وهناك ب�� التفك��
� رفق أبوى، و�ردد:

الفتاة �ضع �دە ع� كتفها ��

- هذا فظيع.. ماذا بوسعنا أن نفعل؟
قالت الفتاة:

- ما الذي فعلته أنا؟.. لقد �ان مثل اآلخ��ن..
ب ع� �دها: صاح شتاين وهو ���

.. � ا ما ستفهم�� ة.. ال.. ال.. يوم� - ال �ا صغ��

�ان ث��ــها األب�ض يزحف من خلفها وشعرها األسود حر ع�
ا � خفة جوار الرجل. السماء رماد�ة تمام�

�� �
ظهرها، و�� تم��

� المناطق الحارة.
وهو مشهد غ�� معتاد ��

ت الفتاة �عد ال�ارثة ولشد ما تغ�� (تام إيتـام).. لشد ما تغ��
ثرة.. لقد صار أقرب إ� ال��

هنا انت� جزء الخطاب الذي تمت كتابته �قلم (مارلو).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس ع��
� القصـة عـن

توقف الرجل الذي أسعدە الحظ �معرفة �ا��
� نظرة عابرة ع� المدينة، �أنه

ب من النافذة ل�ل�� القراءة، واق��
حارس فنار �طل ع� ال�حر، ثم عاد يتصفح األوراق:

ء ي�دأ �الرجل المدعو براون.. ال�ل �
- �ما قلت لك، ف�ل ��

ا للشنق ا جد� ال�ا. ما �ح� عنه �ان �اف�� �عرفه ع� سواحل أس��
� الم�ان الصحيح. المؤكد أنه طرد من سفينة

لو أنك حكيته ��
�
� صار الرعب الدائم �� �انت تنقب عن الذهب ومنذ ذلك الح��

�ا. �ان �سطو ع� السفن و�قطع الط��ق و�ان � �عض جزر بولي��
�سلب األب��اء مالهم ثم �دعوهم لم�ارزة �المسدسات ع�
الساحل، و�� م�ارزة معروفة الن��جة، �ان �حتقر ضحا�اە

ي �له. �شدة.. �حتقر الج�س ال���

ء �عمالت فض�ة أخفاها ع� خـ�ج مـن ح�ـاته هذە �ك�س م��
حـد قـوله ح�ث ال �ستطيع الش�طان أن �شمها، وقد فر من
محاولة الق�ض عل�ه �سفينة إس�ان�ة.. الحق�قة أن الرجل لم
�كن �خاف الشنق، ل�نه �ان �خ�� السجن �جنون �ما �فعل

� ع�� � األش�اح.. لهذا فر مع طاقم من اث��
� �خ��

شخص �دا��
ا.. مغامر�

ة أعتقد أنه سمع عن بتوسان أو رأى اسمها �حروف صغ��
ا قرر أنها �ال حما�ة و�ع�دة عن السفن ع� خارطة ما.. غال��

ق�ات.. الحكوم�ة وال��

� �اتوسان سوف
�ان األمر مسألة ح�اة أو موت.. الح��ة�.. ��

ا.. ومن �دری؟.. ر�ما �عض المال ا و�طاطس ولحم� �جد أرز�
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كذلك�.. ر�ما أمكن السطو ع� �عض القرى..

ا.. لهذا خالل أسب�ع �ان قد ا والطقس موات�� �ان حظه حسن�
رسا �سفنه عند (�اتو ك��ــــج) ع� مر� حجر من ق��ـة

الص�ادين..

اع�ة قاصدين � قارب كب�� من السفينة ال��
�� 

ً
ه�ط 14 رج�

ة أ�ام. أر�عة � من طعام لمدة ع��
النهر. و��� اثنان معهما ما �ك��

ع�� رجً� ي�دون كخ�االت المقاتة وهم �لوحون ب�نادقهم.

صمت عميق.. مساحة الم�ان أثارت دهشة (براون).. وخطر
� مركز ال�لدة ق�ل أن �حـاول الس�ان المقاومة. ل�ن

لوا �� � له أن ي��
� إرسال إشارة استغاثة..

من الج�� أن زع�م الق��ة نجح ��

� �انت الساحة أمامه حينما �لغوا المسجد الذي بناە دورام��
مليئة �الرجال.. دوت �خة ثم دق (الجونج) ع�� النهر �له.

� ضوء
ومن فوق هـوت قذ�فتـان فـي المـاء لي�ناثر الرذاذ ��

الشمس.

� أمام المسجد وانهال وا�ل من الطلقات من زحام الواقف��
ان.. .. رد رجال (براون) �الن�� � ومن الضفت��

ا وسط الدخان، و�دأ �دور حول نفسه.. وتوارى القارب تق����

�خات الغضب.. ودقات الجونج.. وأصـوات الطلقات..
ا �ـالغضب والغ�ظ من هؤالء � القارب مليئ�

ب�نما جلس براون ��
القوم الذين تجا�وا ع� الدفاع عن أنفسهم..

اجع، �ل ستة قوارب � �قطعان عل�ه خط ال�� وأدرك أن قار���
مليئة �الناس..
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هنا رأى مدخل النه�� (الذي وثب فوقه چ�م أثناء الهرب)
فدخل �قار�ه ف�ه، وترجل الرجال.. و�عان ما اتخذوا م�انهم
ة قرب الس�اج، �انت هناك أشجار ع� قمـة ع� هض�ة صغ��
� ح�اد�ة

� النهر ��
الهض�ة فقطعوها ب�نما ظلت قوارب الراجا ��

غ���ة..

عندما غ��ت الشمس أمر براون رجاله �أن �حرقوا العشب
حول موقعهم، فتصاعدت ألسنة اللهب. وزحفت ح�� توقفت
قرب س�اج ق� الراجا. �انت السماء مزدانـة �ـالنجوم ب�نما

ء.. �
ق �قعقع.. وه�ت ر�ــــح أطارت �ل �� العشب المح��

توقع براون هجمـة أخـرى �مجرد أن يرتفع المـد. ل�ـن لـم
� النهر..

ء وظل يرى األضواء من قوارب الراجا �� �
�حدث ��

� قطعوها رقد الرجال ع� �طونهم خلف جذوع األشجار ال��
� لم يتصوروا أنها بهذە الضخامة وقد وراحوا يرمقون ال�لدة، ال��
.. والذوا �الصمت.. لم �كن هناك � امتالت �الرجال الغاضب��
� آلخر.. ل�ن هذە الضوضاء لـم صوت سوی طلقة من ح��

تمسهم هم �أنهم ماتوا فعً�..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس ع��
� داخل ال�الد �دبر

ا وقتها، �ل �ان �� لم �كن چ�م موجود�
مسألة ما، لذا وقعت مهمة الدفاع ضد الرجال ع� (دا�ـن

.. � وار�س) هذا الشاب الشجاع ال�ارع ابن دورام��

�ان يتم�� �س��ة األمور بنفسه، ل�ن قومه �انوا أ��� من
قدراته.. لم �كن �ملك نفوذ ومها�ـة چ�م �اعت�ارە رجً� أب�ض

ا للن� مثله.. ا للطب�عة ال �قهر، ولم �كن تجس�د�
�
خارق

ا منهم ب�نما چ�م مونه ل�نه ظل واحد� �انوا �حبونه و�ح��
ا منا.. كـان واحد�

�ان رجال ال�لدة يؤمنون أن الرجل األب�ض ال �موت..

إن طلقات عصا�ة (براون) �انت دق�قة أو محظوظة، إ�
درجة أنها أصا�ت نصف دستة من الرجال.. وقد تم إرسال
ال�سوة واألطفال إ� الحصن، هناك �انت (الجوهرة) �� القائدة
اعة وحسم، و�ان رجال چ�م �ط�عونها.. ح�� النها�ة �انت ب��

تؤدي واجبها بروح ش�ه عسك��ة.

ما إن ظهر الخطر ح�� ه�ع (وار�س) لها ألن چ�م �ان
ا من ال�ارود، وقد جل�ه له (شتاين)

�
الوح�د الذي �ملك مخزون

� مقر چ�م
ا �� ب�ذن خاص من الحكومة الهولند�ة. عقدوا اجتماع�

ا جـاء ممثل عن ة مساء، و�اعت�ار الخطر عام� � الحاد�ة ع��
��

الراجا هو (قاسم)..

ة سوف ت اإلشاعات ومن بيها إشاعة عن سفينة كب�� ك��
� أثر هؤالء، عليها �حارة ب�ض قساة مسلحون، وسوف

�� �
تأ��
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تقصف المدينة �المدافع و�ستو� عليها.

ا �صع��ة شد�دة ومعه آخرون.. و�ان ) ط�ع� � جاء (دورام��
رأى من �د� (حاج سونان) �ما ��:

- هؤالء الرجال األوغاد أمرهم منت�.. سوف ي�قون ح�ث
ا، أو س�حاولون الفرار إ� قار�ــهم.. وهكذا هم و�موتون جوع�
�
� �ل األحوال ال دا�� لالش��اك معهم ��

يتعرضون لرصاصنا.. ��
معركة..

) أن ع� ابنه أن �أخذ مجموعة من الرجـال إ� � رأي (دورام��
ا لقدوم جنوب �اتوسان لمراق�ة النه�� وسدە �القوارب.. تحس��
) �ان يتوقع قدوم � رجال ب�ض آخ��ن.. ال أعتقد أن (دورام��

آخ��ن، ل�نه أراد أن ي�عد ابنه عن موقع الخطر..

ا لعـل هذا اتفقوا كذلك ع� ترك قارب القراصنة سل�م�
ان.. ون ف��سة سهلة للن�� �غ��ــهم �مغادرة م�منهـم مـن ثم �ص��
ا عن (چ�م) الذي ال �عرف وانطلق عدد كب�� من الرسـل �حث�

أحد أين هو..

تغا�� الوغد (كورن�ليوس) إلجراء انطلق مندوب الراجا مع ال��
مفاوضات مع (براون)..

 إنه �حمل رسـالة
ً

�ة قائ� � سمع براون من يناد�ه �اإلنجل��
ا ألنه أشعرە �أنه � ە هذا كث�� مهمة ل�نه �طلب ضمان سالمته. �َّ
ل�س مجرد وحش محا� ي�تظر الموت.. هناك تفاوض

وحوار..
وسمع من �قول:
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� أر�د ال�الم مع�م.. - أنا رجل أب�ض مسك��

ب كورن�ليوس ب��ا�ـه المعتادة: القم�ص المـمزق واق��
� �ضع ق�عة من قش ع� رأسه. � القدم��

وال�وال الم�سخ.. حا��
فقال له براون:

� أمان. ل�ن تعال وحدك..
ب.. أنت �� - اق��

وهكذا راح كورن�ليوس يت�لم.. �عد نصف ساعة فهم
 كدل�ل

ً
ء عن �اتوسان. طلب �عض الطعام أو� �

(براون) �ل ��
ع� النوا�ا الحسنة..

هكذا عاد كورن�ليوس.. و�عد قل�ل جاء �عض خدم الراجا
�حملون األرز والسمك المجفف.. جـاء (قاسم) مندوب الراجـا
، و�دأ

ً
ا وقد التـف �ـمالءة زرقاء وانتعل صند� �عد قل�ل �شوش�

التفاوض مع براون.
�ان قد أدرك ع� الفور أن هؤالء الرجال منبوذون �ال وطن..
و�دأ �ط�ح فكرة ع� المعتدين �� أن �س�طروا ع� ال�لد ق�ل أن

�عود چ�م.

� اهتمام.. لقد جاء هنا �� ��ق �عض
�� �

�ان براون �ص��
الطعام ور�ما �ضعة أطنان من المطاط أو الصمغ.. اآلن �عد

� �قة ال�لد �أ�مله.
ا �� هذە المحادثات �فكر جد��

ة جاء الم��د من الطعام و�عض األغط�ة عندما جاءت الظه��
وحشا�ا النوم.. هكذا تمكن الرجال من النوم تحت الظل.. وراح

براون ي�ساءل:
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ا.. ا ل�كون اسم� - اسمه (چ�م)؟.. (چ�م)؟.. هذا ل�س �اف��
؟.. أي ن�ع من الناس هو؟ �

هل هو ب��طا��
قال له كورن�ليوس:

.. �سمونه (توان چ�م) أي ما معناە (لورد �
- هو ب��طا��

چ�م).. هو أحمق وسوف تقتلونه �سهولة..

ل�ن براون قدر أن الفتـى ذكـي و�ـارع.. مـا دام استطاع
الس�طرة ع� األها�� بهذە السهولة. �ان �حلم �أن �سـوى
� الطرقات

� تحدته.. يرى الجثث �� حسا�ه مع هذە ال�لدة ال��
� �ل م�ان..

ان �� والن��

ا، ل�ن من األرجـح أنـه إن التحالف مع (قاسم) قد �كون مف�د�
� رأسه عندما �ستقر األمور.

س�نه�ه �طلقة ��

ع�� الشارع م�� رجل وح�د جوار الس�اج �حسب نفسـه
ا، رآە (براون) فأشار لصاح�ـه وهـو جنـدی هـارب مـن الج�ش آمن�
األم���� وأشار للرجـل.. اب�سـم ال�ـان�� وقـد فـهـم المطلوب منه..
ركع ع� رك�ة واحدة وأحكـم التص��ب وأطلق بندقيتـه العت�قـة.
ا للحظة ثم سقط ع� دد� سمع الرجـل صـوت الطلقـة و�ـدا مـ��

ا. �د�ه وركب��ه. حاول أن �حرك أطرافه ثم همد تمام�
: قال ال�ان��

- صحة هذا الرجل لن تضا�قه أو تضايق رفاقه �عد اليوم
قال براون:

- هذا ي��ــهم ما بوسعنا أن نفعل.. نزرع خوف الموت
� فيهم.. المفا��
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� لواحد.. هذا القتل �ع� �انت �س�ة األها�� لهم مائت��
� نفوسهم..

األها�� ما �فكرون ف�ه الل�لة، ال�د من زرع الرعب ��
الرعب.. الرعب..

ا عمـا تـم، وقرر أن ��لـم (وار�س) هكـذا انصـرف (قاسم) راض��
عن سفينة عمالقة مسلحة �المدافع قادمة لتنقذ هؤالء

القراصنة.

إن مصنع الطمأن�نة الذي أ�شأە چ�م.. المصنع الذي �ضمن
ا ع�

�
للناس ش�خوخة هادئة وثقة �الغد.. هذا المصنع �دا موش�

التهاوي الل�لة. وذهب �عض ك�ار السن ل�ظهروا إخالصهم
ا ال للراجا فعاملهم الحراس �غلظة، والراجا نفسه كـان مذعور�

�عرف ما �فعله فا�ت�� �طردهم ألن أ�ديهم خال�ة.

� الظالم تواري جسد الرجل القت�ل الذي تركوە
جاء الل�ل و��

� �أنه مصلوب. � ممدودت�� ع� األرض �ذراع��

.. فجأة � ا وقد �دأت ثقته األ�د�ة بنفسه ته�� ظل براون ساهر�
� جدار صخري. لو أراد الهرب للقارب

ب رأسه �� شعر �أنه ���
� ذلك مـن خطر، ثم

فلسوف �كون عل�ه أن �جتاز النهر �ما ��
ا. المح�ط ح�ث الموت جوع�

لو ركضوا للشارع فلسوف �قتلونهم �الرصاص �ال�الب. هنا
� القارب الذي تركوە. طلب من

تذكر موض�ع التبغ.. هناك تبغ ��
أحد رجاله وهو �حار من جزر (سل�مان) أن ي�سلل إ� هناك
ل�ح�� له �عضه.. انطلق ال�حار وسط الصمت وغاب �عض

دقائق..
ا وهو ��خ: فجأة دوى صوت الطلقات وسقط الرجل أرض�
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� �
- لقد أصابو��

وانطلق وا�ل من الرصاص.. ووسط الطلقات سمعوا مـن
جم، قال كورن�ليوس: تغا�� أن ي�� يت�لم فطلب من ال��

� الرجل األب�ض ورجال �اتوسان ال عهود وال - �قولون: ب��
ثقة..

- اللعنة�

ان �صغون إ� � الرءوس حول الن��
وجلس الرجال مطر��

ا لذا مـات �كثـ�� مـن الصخب.  ق���
ً

� زم�لهم.. �ان رج� �اخ وأن��
� شكوى ط��لة أل�مة مليئة

ا �أخذ ��
�
ا �ان ��خ وأح�ان

�
أح�ان

�الهالوس.. لم �كف لحظة..
قال (براون):

- ما الجدوى؟

ول إ� موضع القارب. هنا � وهو يرى زم�له ال�ان�� يتأهب لل��
دوى صوت الج��ــــح �صوت عن�ف:

- ماء�
: قال ال�ان��

- نعم ماء.. الماء س�قوم �المهمة.. إن المد يرتفع..
� النها�ة جاء المد.. وأسكت �خات األلم..

��
وجاء الفجر..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع ع��
ا من ناح�ة ا عندما سمع صخ��

�
�ان (براون) �جلس مطرق

:  فقال هذا األخ��
ً

ال�لدة.. نظر إ� كورن�ليوس م�سائ�
- لقد عاد�

- بهذە ال�عة؟.. ولم الصخب؟

- إنهم م�ورون �عودته.. هو رجل عظ�م ل�نه طفل
وسوف �موت..

- وك�ف نصل له؟

� ليت�لم مع�م.. إنه أحمق ولسوف ترون.. هو ال
- هو س�أ��

� و�طلب من�م الرح�ل..
ء وسوف �أ�� �

�خاف من أي ��
..� ً

ا فع� لألسف �ان �عرف چ�م ج�د�
� أن تأمر هذا الرجل ط��ل القامة أن �قتله.. - �مكنك �ا �اب��
ء �عد هذا.. �

وسوف �خاف الجميع �ح�ث �مكن�م عمل أي ��
تفرون لو أردتم

�اد يرقص من نفاد الص�� واللهفة.. ونظر له براون ونظر
د. � قطرات الندى وال��

لرجاله الذين غرقوا ��

ا ا �ضـع خـوذة و�ل�س ث�ا��  أورو���
ً

مع الفجر رأى (براون) رج�
ب�ضاء.. ف�خ كورن�ليوس:

- هذا هو چ�م.. انظر�.. انظر�
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نظر براون.. ومن حوله اح�شد الرجال �عيون زجاج�ة.. ماذا
�فعل؟.. نظر حوله فرأى الغا�ات تنذرە �منافسة غ�� مت�افئة..

�ان هناك حشد من األها�� �م�� حول الرجل األب�ض، ثم
تحرر األب�ض وم�� وحدە.. فتقدم براون وفتح ذراع�ه ول�ح
ات الشوك�ة، ثـم ه�ط بهما وانتظر ح�� ع�� چ�م منطقة الشج��

. ل�قا�له عند النه��
ا. الت�� � شهدت هروب چ�م قد�م� � النقطة ال��

التق�ا ��
الرجالن و�عيون ثابتة حاول �ل منهما أن �فهم اآلخر. من

اللحظة األو� کرە براون ج�م.. ل�س هذا هو الرجل الذي يتم��
أن �لقاە..

� وثقته بنفسه.. هذا الف�� �ملك � �ە لعن ش�اب الف��
و��

ا.. ء.. ل�س جائع� �
� صفه ولن يتخ� عن ��

�ل عنا� القوة ��
ا.. ا.. ل�س خائف� ل�س �ا�س�

قال براون:

- اس�� براون.. وما اسمك أنت؟
واصل چ�م ال�الم �أنه لم �سمع:

- ماذا جاء ��م هنا؟

- هذا سهل�.. الج�ع.. وأنت؟
قال براون ف�ما �عد:

- احمر وجهه ولم يرد.. �أنه أعظم من أن يت�لم. ل�نـي لـم
� �صوب بندقيتـه نـحـوە �ـالفعل

أخشـه.. �ان واحد من رفا��
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� هذا..
ء �صدمك �� �

.. ال �� � و��تظر إشارة م��
قلت له:

�
- نحن ميتان.. لنتفق ع� هذا ونت�لم.. ر�ما أنـا فـأر ��

مص�دة ل�ن بوسع الفأر الحب�س أن �عضك عضة مروعة..
�ت من المص�دة �عد موت الفأر.. - ل�س لو اق��

قلت له إن هذە األلعاب تروق لألها�� ل�ن ل�س م�.. أنا
ا.. جئت ألت�لم معه ال ألتوسل من ا من أن أ�ون فأر� أ��� ب�اض�

. �
أجل ح�ا��

- ر�ما ال فرصة أمامنا ل�ن بوسعنا أن نمتع�م ب�عض األلعاب
ال��اض�ة ق�ل أن نموت.. �مكن أن نرسل نصف مدي�ت�م هذە

ان للسماء وسط الن��
ا.. � فراش الموت، ف�دا �� مخ�ف�

ح�� �� براون هذا وهو ��

ا تلو اآلخر ف�لتهـم النمل - لن نجوب الغا�ات و�سقط واحد�
جث�نا..

قال له چ�م:
ا أفضل.. � - أنتم ال �ستحقون مص��

- وماذا تعرف عنا لتقرر؟.. نحن جئنا هنا من أجل الطعام..
.. أنا عشت وأنـت عشـت.. ل�نك تت�لم كهؤالء نحن جو��
الناس الذين �ان �جب أن يرزقوا �أجنحة ح�� ال تلمس أقدامهم
األرض.. أنا ال أملك أجنحة �ل قدماي ع� األرض القذرة، وأنا

هنا ألن�� أخاف السجن..
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�ان براون �ح�� �� هذا �له ع� فراش الموت وقد �دا عل�ـه
طة.. الرجال.. الن�.. لقد عاش وهزم الجميع.. رجال ال��
ء.. �

ال�ساء.. ال�حارة.. هزم الح�اة و�صق عليها ولم �عد ي�ا�� ���

قال لچ�م إنهم قتلوا رجً� ل�ن رجلهم مـات كذلك.. هم
� الصدر، ب�نما رجلهم ظل يتألم

قتلوا الرجل �طلقة نظ�فة ��
� النه�� ح�� أغرقه المد.. لقد �ان األمر

و�تلوى ست ساعات ��
ح�اة مقا�ل ح�اة..

رجالن �قفان والنه�� ب�نهما وجثة رجل ثالث غمرها الوحل
ا.. تق����

قال چ�م:

- هل تعدون �مغادرة الشط و�سل�م سالح�م؟
جلس براون وحملق ف�ه.. وقال:

- �سلم سالحنا؟.. ل�س ق�ل أن تأخذوها أنتم من أ�دينا
�
المتخش�ة.. هل تحسب�� جننت؟.. نحن س�بيع هذە األش�اء ��

مدغشقر لو وصلنا هناك
قال چ�م وهو ي�تعد:

ا أو معركة نظ�فة ا آمن� - ل�كن.. س�نالون خروج�
: نهض براون وعاد إ� التـل فقـا�ل كورن�ليوس.. سأله األخ��

- لماذا لم تقتله؟
ا: قال براون �اسم�

- ألن بوس�� عمل ما هو أفضل..
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ا وهو ال �جرؤ ع� النظر للخلف هرول كورن�ليوس مبتعد�
ح�ث أصدقاؤە الجدد...

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن ع��
من هنا تحركت األحداث ��عة.. قوة سوداء خرجت من
قلوب الرجال و�ان چ�م ب�نهم. (تام إيتام) �ان ب�نهم وقد ح�
� القصة.. لم �حو قل�ه إال اإلخالص والوالء لس�دە.. مهما ساد

ة فقد ظل �حمل لس�دە الرعا�ة والطاعة.. ض�اب الح��

ة ) وظل هناك ف�� � عاد چ�م إ� ال��خ الذي �ان ف�ه (دورام��
ة انطلق إ� الحصن ل�قا�ل رؤساء مع الرجل. �عد محاورة قص��
�اتوسان، وتم�� (إيتام) أن �كون هناك �عض القتال.. ل�ن معظم

س�ان ال�لدة تمنوا أن يرحل الغ��اء �ال قتال..

، ح�ث راحت (جوهرة) تقدم � �ان الم�ان �غص �الالجئ��
لهـم الطعام وارتفعت أ�خرة ط�� األرز.. ال�ل �ان ي�ساءل عمـا

ي�ت��ه الرجال الب�ض.

سادت الم�ان بهجة عندما عرفوا أن ج�م هنا.. وقد ظـل
ا ح�� منتصف الل�ل.. مجتمع�

قال چ�م �ما ح� (إيتام) ف�ما �عد إن هؤالء الرجال
ة للشفقة أفقدتهم القدرة ع� � حالة مث��

ي�تظرون ردە. هم ��
� إن خسارتهم �� � الصواب والخطأ.. قال للمجتمع�� � ب�� التمي��

� القتال،
خسارته ونواحهـم نـواحـه.. لقد عرفوا شجاعته ��

ا. ولسنوات ج��وە وعاشوا مع�

ا كذلك. لذا هم س�كون قاس�� ار ل�ن مص�� الرجال الب�ض أ��
هو يرى أن �سمحوا لهؤالء الب�ض �الرح�ل:
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كوهم - أنـا مـن ج��تموە وعرفتـم صـدقه، �سأل�م أن ت��
يرحلون..

� وقال: ونظر لدورام��

�
.. فأنا لست القائد �� � - فلتناد ابنك (دین وار�س) �ا صاح��

هذە العمل�ة..

كون الرجـال شعر إيتام �صدمة عندما سمع هذا.. سوف ي��
يرحلون�

ا.. وقد �ان چ�م �ما وصفه (شتاين) �الض�ط.. �ان روما�س��
صدقه الرجال وقالوا إنه ما دام توان چ�م ي��د هذا فلسوف

نصدع �ه.

� نوا�ا براون، ل�نه خ�� أن �حدث سوء
لم �شك چ�م قط ��

فهم ما فتحدث مذ�حة. وقال للفتاة و�� تح�� له الطعام:

.. أنا مسئول عن �ل روح - لو حدث خطأ فلن أغفر لنف��
� هذا ال�لد..

��
ثم قال لها:

� مسئولة عن الحصن ل�لة أخرى �ا فتا�� - سوف تكون��
العجوز..

� الم�ان �له�.. ولقد سألته:
�ان يؤمن أنها أشجع رجل ��

ار لهذە الدرجة؟ - هل هم أ��
قال لها:
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� برغم أنهم ل�سوا أ���
ا يت�ف الرجال ��� حق���

�
- أح�ان

ا من اآلخ��ن سوء�

� � ال�لدة المظلمة ما عدا �عض المشاعل ال��
م�� چ�م ��

تنعكس ع� صفحة م�اە النهر. ل�لة �ش�ه ل�ا�� رمضان �ما قال
(تام إيتام). �ان الراجا قد فر مع ح��مه إ� ب�ت صغ�� خارج
� الق� فأ�لغه چ�م أنه �حاجة

ال�لدة.. ترك قاسم وحدە ��
لوضع �عض رجاله خلف الس�اج الل�لة، ل�ن (قاسم) ثار ألنه

� غ�ا�ه.
ام أمالك الراجا �� ورة اح�� يرى ��

� وا الس�اج ال�� ة من رجال چ�م ل�ع�� ء تقدم ع�� �
برغم �ل ��

. وقرر چ�م أن ي�قوا هناك حتـى �مـر براون ف ع� فم النه�� ���
من تحتهم. طلب چ�م من (تام إيتام) أن ينام، فرقد هذا ع�
األرض وحاول ذلك فلم �ستطع.. تظاهر �النوم إ� أن وقف

چ�م جوارە وقال له:
- حان الوقت..

نهض تام إيتام ع� الفور .

�انت مهمة (تام) �� أن �سبق قارب براون �ساعة، � ي�لغ
(دین وار�س) �أن �سمح للرجال �المرور. لـم �كـن چ�م يثق
�شخص آخر ل�قوم بهذە المهمة. طلب منه (إيتـام) عالمة تؤكد

ال�الم ألهميته..

ا. وانطلق تام ناوله چ�م الخاتم الذي أخذە من شتاين قد�م�
� مهمته.

��
تل�� براون ورقة من چ�م تقول:
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- �مكنك الرح�ل... تحرك ما إن �طفـو قـار�ك مـع مـد
� النه�� الص�اح.. فل�أخذ رجالك حذرهم ألن األشجار ع� جان��

.. ال فرصة أمام�م.. � مليئة برجال مسلح��
مزق براون الورقة ثم استدار ل�ورن�ليوس الذي جلبها وقال:

� الرائع..
ا �ا صد��� - وداع�

ا: جلس کورن�لیوس جوارە وقال محتج�

- لماذا لم تقتلوە؟.. �ان بوسع�م أن تنالوا ماً� من الراجا
ء.. �

و�ستولوا ع� ال�لدة.. �المقا�ل أنتم لم تظفروا �أي ��
� حزم:

قال براون ��
- ان�ف..

ل�ن كورن�ليوس ركع عند قد�� براون وراح يهمس له.. ح�
له عن (دين وار�س) ورجاله الذين ي�تظرون عند أسفل النهر.
ا شعر براون �أنه قد ُخدع.. هنا قال كورن�ليوس إنه �عرف مخرج�
� مجلس ال�لدة..

اون �ل ما ق�ل �� آخر للنهر.. وراح �ح�� ل��
.. � � أن يوقظ الرجـال النائم��

ا �أنـه �خ�� �حك�ه همس�

� عرف أها�� ال�لدة أن القراصنة قد ق�ل الفجر �ساعت��
� �ل

�دءوا التحرك نحـو قـار�ــهم. تأهب الرجال المسلحون ��
ا �أن ال�لدة نائمة أرجاء �اتوسان.. برغم هذا ظـل السكون سائد�

� سالم .
��

ة، وچ�م ض�اب ين��� فوق سطح الماء ف�جعل الرؤ�ة عس��
� ه�ط فيها ع� �اتوسان أول مرة. �قف �الض�ط عند ال�قعة ال��

ومن م�ان ما جاء صوته:
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- المجرى نظ�ف.. �ما أن الض�اب �حجب الرؤ�ة فلتضع
ا.. ثقتك �الت�ار.. سوف يزول الض�اب ��ع�

فقال براون من القارب:
ول الض�اب.. � - نعم.. س��

عاد صوت چ�م �دوى ع�� الض�اب:
ا و�عض ثمار ال�ام.. ا ب��� �ر� � - سوف نرسل ل�م خ��

- افعل ذلك..
� صمت..

و�عان ما غاب القارب ��
ع� القارب �ان كورن�ليوس مع الرجال �قول:

�ر بري و�عض ال�ام.. س�فعل ذلك.. هو � - سوف �أت��م خ��
ال �قول إال الصدق.. ل�نه �ق �ل ما أمل�ه..

قال براون:

� هذا
- أنصـحك �غلق فمـك و�ال ألقـاك أحـدهـم هنا ��

الض�اب..
ا.. ح�� الماء خارج القارب.. �ان من الصعب أن ترى ش�ئ�

ا .. لقد عشت أعوام� �
� من هنا؟.. ل�ن سأعرف ط���� - تلقون��

ة هنا.. كث��
� ض�اب كهذا..

� �� ترى ��
- ل�س �ما �ك��

�دأ الض�اب ينقشع... ورأى براون ظلمة دامسة �أنه �حدق
� قلب الل�ل نفسه. ثم ظهر غصن كب�� مثقل �األوراق فوق

��
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رأسه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع ع��
� الوقت نفسه �لغ (تام إيتام) نها�ة رحلته، أخرە الض�اب

��
ا �الضفة الجن���ة للنهر. ل�نه جدف �ال توقف ملتصق�

�ق عـ�ـر كـأس زجاج�ة. من وقت آلخر ي�دو ضوء النهار ك��
 فوق الماء ل�ـن كـان هنـاك مـن يراقـب،

ً
�ان الض�اب ثق��

و�عان ما برز لتام إیتام رجالن وظهر قارب.. ت�ادل األخ�ـار مع
را�ب�ه.

ء ع� ما يرام.. المش�لة قار�ت الحل.. �
�ل ��

ان مشتعلة ع� واصل رحلته ح�� سمع ورأى ال�ث�� من الن��
الرمال. من جد�د سألوە من هو فقال اسمه..

ثرون مـع وج�ة ا والرجـال �جلسون ي�� � ا كب�� �ان معسكر�
ة والرماح � أهرام صغ��

الص�اح. و�انت البنادق مصفوفة ��
� الرمال.

مغروسة ��

طلب (تام إيتام) أن �قا�ل (دين وار�س). وجد صدیق س�دە
ا. ناولـه تـام الخاتم يرقد ع� أر�كة من ال�امبو، و�ان مت�قظ�
الخاص �لورد چ�م فـأخذە ودس اص�عه ف�ه، ثم طلب منه أن

�ح� له األخ�ار.

قال له تام إن �ل الزعماء وافقوا ع� أن �ع�� الرجال الب�ـض
النهر �ال مضا�قة. فكر وار�س ثم �ف (تام) � �ظفر ب�عض

ة. الطعام والراحة وأمرە �أن �عود عند الظه��

�انت الشمس تلتهم الض�اب اآلن.. و�ان هناك من يراقب
ا وصول قارب الرجال الب�ض. النهر منتظر�
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� قرر فيها براون أن ي�تقم من العالم هذە �� اللحظة ال��
�ن سنة من المعاناة لـم �منحه نجاح اللص الذي �عد ع��
اسة عن سبق إ�ار.. وقد ظل يتذكرهـا العادي. �انت ��

كذكـري ع��زة وهو ع� فراش الموت.

� خفة ع� جانب الج��رة ح�ث معسكر
لقد أنزل رجاله ��

.. �ان براون �قتاد كورن�ليوس أمامه وقد ق�د �د�ه خلف األها��
� آلخر ير�له ل�دفعه لألمام. �ــهم الط��ق، ومن ح�� ظهرە ل��

� صمت.. لم يرهم أحد.
ان��� رجال براون حول المعسكر ��

ء عن القناة �
لم يتوقع أحد أن الرجال الب�ض �عرفون أي ��

� خلف�ة المعسكر. عندما أدرك براون أن الوقت حان
الض�قة ��

� رجاله:
صاح ��

- دعوهم �ذوقوە�!
� وقت واحد..

فانطلقت 14 بندق�ة ��

�انت الدهشة عارمة ح�� إن من لم �قتلوا أو �جرحوا ظلـوا
.. ثم دوت �خة عن�فة وراح الرجـال ً

ا ط��� � وقت� متصلب��
�
� �ل اتجاە �أنهم قطيع ماش�ة مذعور. �عضهم وثب ��

�جرون ��
ة.. وراح براون �سب رجاله و�أمرهم: الماء ل�ن �عد الطلقة األخ��

� ً
- ص��وا ألسفل قل��

(تام إيتام) فهم ��عة وارت� ع� األرض �أنـه م�ـت. سمع
� جبهته.

ا فقط ليتل�� طلقة �� وار�س الطلقات فخ�ج را�ض�
وتراجع الرجال الب�ض �ما جاءوا.. لم يرهم أحد..
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لقد سوى براون حسا�ه مع األقدار.. لم تكن مجرد مذ�حة
ا ا. �انت عرض� غب�ـة �ـل كـانت تصف�ة حساب.. �انت درس�
� أخ�� أنها ل�ست �ع�دة تحت السطح لطب�عتنا األصل�ة ال��

�ما نحب أن نعتقد.

� الرجال الب�ض، ل�ن هناك قصة عن قارب تم إنقاذە
تال��

� المح�ط الهندي �عد شهر.. ثالثة ه�ا�ل عظم�ة ذات ع�ـون
��

زجاج�ة، و��نها من قال إن اسمه (براون). مات رجـالن ع� ظهر
� و�ح�� �

ا�� � أنقذتهم وعاش براون ل�� السفينة ال�خار�ة ال��
قصته..

أما عن كورن�ليوس فقد رآە (إيتام) يركض وسط طلقات
ا إ� الماء. هنا رأی إيتام ل قار�� � الرصاص و��خ.. حاول أن ي��
أمامه فارت� ع� األرض وراح ير�ل و��خ �أنه دجاجة خائفة..
ا.. ، فهمـدت حركتـه حتـى مات تمام� � ثم عرف أن إيتام طعنه مرت��

عرف تام إيتام أنه أول من س�نقل هذە األخ�ار للحصن.. لقد
ون من غارة الب�ض، ل�ن معظمهم وثب للماء.. �انت نجا كث��
الحق�قة المفزعة �� أنهم ال �عرفون من هاجمهم.. اعتقدوا أن

هذا هجوم من رجال ب�ض آخ��ن، ور�ما �� خ�انة...

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ون الفصل الع��
عندما �لغ تام الق��ة �انت ال�سوة أمام البيوت ي�تظرن عودة
قوارب (دین وار�س). و�ان هناك جو من البهجة وال�ور �انتهاء
هذە المش�لة. �انت المتاجر مفتوحة وكذلك البوا�ة ل�ن

السوق ثم ي�دأ �عد.

ا.. �ان أول من قا�له هو الفتاة، �عي��ه جری تام إیتام م�ع�
� ولهاثه وقف أمامها ثم انفجر وشفتاە ترتجفان: المتوحشت��

ون.. - لقد قتلوا دين وار�س�.. ومعه كث��
: �انت أول ع�ارة قالتها ��

- أغلقوا البوا�ات�
� كـان مـعـظم الـحـراس قـد رحـلـوا ل�ـن إيتـام ركض ل�ـأمر ال�اق��
�االنتظـار.. استوقفتـه وأشارت إ� الب�ت وهتفت و�� ترتجف:

- دعه �خ�ج�

ا يتقلب ع� جری تام إيتام إ� الب�ت ح�ث �ان س�دە نائم�
الوسادة فأ�قظه.. انفجر ف�ه:

- اليوم يوم �� �ا توان.. يوم ملعون..
فتح چ�م عي��ه فراح الف�� �ح� له ما حدث..

- هل مات (وار�س)؟

- أطال هللا عمرك.. �انت خ�انة ش��عة.. لقد خ�ج ع�
ا.. صوت الطلقات وسقط أرض�
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�ــها �ق�ضته، ثم �صوت هادئ ركض چ�م إ� النافذة و��
أمرە �أن �عد مجموعة قوارب لمطاردة الرجال.. وراح �ل�س ث�ا�ه

ثم �ساءل:

- لماذا تقف هنا؟

ا.. فلم يتحرك (تام إيتام).. �عد قل�ل قال واحمر وجهه غض��
لس�دە:

- سامح�� �ا توان. ل�ن.. ل�ن.. لن �كون أي واحد من
� الناس� ا لو خ�ج وم�� ب�� خدمك آمن�

فهم چ�م.. لقد ترك العالم من أجل مش�لة، واآلن ها هو ذا
العالم الجد�د الذي صنعه لنفسه يتهاوى مـن فوقـه. القـوى
.. قرر أن يتحدى ال�ارثة �الط��قة � السوداء �سل�ه السالم مرت��

� �مكن بها تحدى �ارثة.. الوح�دة ال��

ا.. جاءت الفتاة لت�لمه فاستوقفها جلس ع� المنضدة مفكر�
فة وحدهـا.. ب�شارة مـن �د تأمر �الصمت.. هكذا خرجت إ� ال��

لقد خ� من جد�د ثقة الرجال �ـه... الوحدة تح�ط �ه من
جد�د..

فة ا ح�ث هو ح�� المساء.. ثم خ�ج إ� ال�� ظل جالس�
وسأل نام إیتام:

- حسن؟
قال الخادم:

- هناك ال�ث�� من ال��اء والنح�ب.. والغضب..
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ثم أضاف:
- من �دری �ا توان.. ر�ما �الح�لة قد نقدر ع� الفرار..

الرجال خائفون..

ثم غادر الغرفة.. ظلت الفتاة معه ساعة.. �ان الحزن يرفع
روحه فوق أسوار وجودە ذاتها.. قالت له �ا��ة:

- قـاوم�

�انت الشمس تغرب عندمـا عـاد الرجـال �جسد (دار�ن
�
). ووقفت األم حاملـة مـالءة ب�ضاء لتل�� � وار�س) لب�ت (دورام��

بها جسد ابنها الوح�د.

� أمام جثة ابنه ب�نمـا أغصان أشجار الفا�هة وقف دورام��
تحتك فوق رأسه، وسقط فكه ع� صدرە. كشفوا المالءة عن
ء �

جسد الف�� فراح األب يتفحصه �عنا�ة �أنه �ف�ش عن ��
سقط منه ع� األرض، ر�ما ي�حث عن الج�ح.

ا.. ا جد� � .. صغ�� � � الجب��
�ان الج�ح ��

مـد أحـدهـم ينـ�ع الخـاتـم مـن أصـبع (وار�س) فتعـالت
� وأطلق ء. شهق دورام�� �

الشهقات عندما عرف الناس هذا ال��
� قلوب

�خة ألم عن�فة �أنه ثور ج��ــــح أثارت الرعب ��
. � الواقف��

ع� الفور �دأت ال�سوة ��خن و�ولولن ب�نما وقف
عجوزان يتلوان القرآن �صوت عال رخ�م.

� الوقت ذاته جلس چ�م جوار النهر يرمق الماء، ثم التفت
��

لتام إيتام وقال:
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- حان وقت إنهاء هذا..
� دهشة:

سأله الخادم ��

- توان؟
لم يرد چ�م فسألته الفتاة:

- هل ستقاتل؟
ء أقاتل من أجله.. �

- ال يوجد ��

- هل ستهرب؟
- ال مهرب..

حل؟ - هل س��
هز رأسه أن نعم ف�خت:

� �أال تفعل.. أنت كذوب أو مجنـون.. قلت إنك - أنت وعدت��
ا.. هل تذكر؟ لن ترحل أ�د�

و�كت ع� كتفه.. والسماء فوق �اتوسان �انت حمراء �لـون
الدم. والشمس �شتعل فوق قمم األشجار.. تعلقت �ه �قوة
� الماء

عها منه، و��عة ه�ع إ� قارب �� � فأمر تام إيتام �أن ين��
ووثب ف�ه ب�نما هرعت الفتاة تحاول اللحاق �ه �ا��ة، وسقطت

ع� ركب�يها..
� �دە..

� القارب والمجداف ��
ا �� ل�نه �ان ي�تعد واقف�

�خت:
- أنت كذاب�
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.. � - سامحي��
ا� - لن أفعل�.. أ�د�

� القارب فلم يرق له أن �جدف س�دە وهو
وثب تام إيتام ��

� أ� چ�م أن ب القارب من ب�ت دورام�� موجود، ل�ن لما اق��
كه وحدە. �عود خادمه و���

�ان الظالم قد ه�ط والمشاعل هنا وهناك.. �ل من رأى
ا وسمح له �المرور. ال أعرف س�ب الزحام چ�م تن� جان��
ا لهجوم آخر أم لالنتقام أم ماذا؟.. فقط وقتها.. هل �ان تحس��
� القتلة، ولم �فهموا قط �انوا �خشون هؤالء الب�ض الملتح��

عالقة ج�م بهم.

ا وع� ركب��ه غدارتان. عندما رأوا چ�م � جالس� �ان دورام��
ا ل�سمحوا له �المرور.. ا و�سار� تعالت الهمسات وانتحوا �مين�

� رأسه ب�نما توقف �اخ ال�ساء فجأة.. ولم يرفع دورام��
چ�م �قف أمامه.. ثم م�� نحو ال�سار ح�ث �انت األم تجلس
جوار جثة ابنها وشعرها �غ� وجهها.. رفع المالءة ل�ل�� نظرة

ة ع� وجه صد�قه ثم أسدلها ونهض.. أخ��
- لقد جاء.. لقد جاء�

- لقد تحمل المسئول�ة ع� رأسه..
استدار چ�م نحوهم وقال:

.. - نعم.. ع� رأ��
: � ثم قال لدورام��
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ا وغ�� مسلح.. - أنا جئت متأه��

� إ� األرض ل�سقط عنـد تدح�ج الخاتم من أنامل دورام��
قد�� چ�م، وحاول العجوز أن يت�لـم فـلم تـخـ�ج إال أصـوات

مختلطة مبهمة من حلقه.

� لچ�م �م��ــــج من الحزن والغضب والجنون.. ثم نظر دورام��
� صدر صديق ابنه.

رفع الغدارة وأف�غ رصاصة ��

� وال�سار �ال أي تعب�� ع� وجهه نظر الرجل األب�ض لل�م��
ا.. ثم سقط ميت�

ا.. ا قل�ه.. م�س�� تلك �� النها�ة.. غاب تحت سحا�ة.. غامض�
ا.. روما�س��

� تلك
� طفولته.. لقد رأى ��

ما �ان ل�حلم بنها�ة كهذە ��
ق�ة تتوارى خلف � جاءته كعروس �� اللحظـة الفرصة ال��

النقاب..

�ع نفسه من امرأة ح�ة حق�ق�ة �� يزف نفسه إ� لقد ان��
ض أن نعرف فقد مثله األع�. فهل هو راض اآلن؟.. من المف��

ا منا.. ا واحد� �ان دوم�

ا.. وهناك ا أتذكرە �قوة جامحة برغم أنه لم �عد موجود�
�
أح�ان

ا لحظات �مر فيها أمام عي�� كروح تحررت من جسدها.. متأه��
ل�سلم نفسه لعالم الظالل..

من �عرف؟..

� دار (شتاين).. لقد
الفتاة ال�ا�سة تع�ش ح�اة الصمت ��

ك ا إنـه متأهب ل�� � ا وهو �درك هذا.. و�قـول كث�� � شاخ شتاین كث��
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هذا �له.. متأهب للرح�ل..
� جمعها. ا لمجموعات الفراش ال��

�
�قولها وهو �ل�ح محزون

جوز�ف كونراد

يوليو 1900

(تمت �حمد هللا)
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Group Link – لينك االنضمام إ� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف

الفصل األول

�
الفصل الثا��

الفصل الثالث
الفصل الرابع

الفصل الخامس
الفصل السادس

الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع

الفصل العا��
الفصل الحادي ع��

� ع��
الفصل الثا��

الفصل الثالث ع��
الفصل الرابع ع��

الفصل الخامس ع��
الفصل السادس ع��

الفصل السابع ع��

https://calibre-pdf-anchor.a/#a4846
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الفصل الثامن ع��
الفصل التاسع ع��
ون الفصل الع��

الفهرس..
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Notes

[←1]
مارلو هو نفسه من �ح�� روا�ات كونراد األخرى: (قلـب السالم) و(الش�اب) و(الحظ)..
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[←2]
جمة لو خطر لك هذا، ل�ن مونراد �أسل��ه الغامض المعتاد ال �عرض � س�اق ال��

ال توجد قفزات ��
� أن تعرف أن (�اتنا) تعرضت لحادث وأن �حارتها

حه ف�ما �عد، �ك�� الحادث �التفص�ل.. �ل ي�ق�ه ل���
هم، �ضطر ال�حارة ل�د ال�اذ�ب � ع� ظهرها لمص�� � الحجاج المسلم�� � تارك�� ه��وا ��ل ج��
السلطات ل�ن أمرهم �فتضح عندما �ك�شفون أن الحجاج نجوا وشهدوا �ما حدث.. �فر من استطاع
� هذە الج��مة المش�نة المخلة

الفرار من الطاقم أو يتمارض وهكذا �جد چ�م نفسه المتورط الوح�د ��
ف، خاصة السفينة �جب أن �كون آخر من �غادرها. �ال��
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[←3]
� �ست�ملها ف�ما �عد. ال يوجد قطع هنا.. �� قفزة من قفزات كونراد المعتادة ال��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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�لمه مهمة:
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

          العدد رقم (70)
 

 

 

 

 

مات�لدا
 

تأل�ف: روآلد دال

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق.
سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه

� مختلف صنوفه..
�� ، األدب العال��

من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..
من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..

.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��
ق إ� الغرب.. ومن ال��

و�� الحضارة..
و�ل�ك..

�����
�� � �� ��

��
 .�
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المؤلف
� مع (روآلد دال Roald Dahl)، ولو كنت

هذا لقاؤنا الثا��
ممن يتا�عون السلسلة �النظام فـأنت �التأ��د أحب�ـت ال�ت�ب
ة من األول (رح�ـق المل�ات) (1) الذي ضـم قصصا قص��
مجموعه (ق�لة ق�لة).. ال�عـض اعت�� هذا ال�ت�ب أجمل كت��ات

السلسلة ع� اإلطالق.

من الصعب جدا أن تصنف أدب (روآلد دال)، فهو ل�س
�اتب أطفال.. �عض قصصه مرعب فعال لدرجة أن (ه�شكوك)
ابتاع ال�ث�� منها، �ما أنه ل�س �ات�ا للرعب؛ ألن عن� الخ�ال
� قصصه، وهو كذلك ل�س أديً�ـا سـاخرا برغم أن

البه�ـج مـهـم ��
� أد�ه، ل�نها سخ��ة

السخ��ة والف�اهة السوداء ثاب�تان ��
ممزوجة �ال�ث�� من القسوة، الحق�قة أنه خل�ط من هذا �له،

وكتا�اته م��ــــج ساحر خالب ال �قدر ع� كتابته سـواە.

و�ــــج عام 1900، وولد (روآلد) ا من ال�� هاجر أبوە إ� إنجل��
� مقاطعة (و�لز) عام 1916، وقد تو�� األب �عد مولدە �أر�ــع

��
ز) ولم ُي�د سنوات. ألحقته األم �مدرس ب��طان�ة �� (سان بي��
� الدراسة، ل�نه �ان مولعا �القراءة وخاصة أعمـال (رد�ارد

ا �� � تم��
ك�لنج) و (را�در هجارد)، ومولعا �الشوكوالتة ح�� ظل �حلم
� مصنع (�ادبوری) للشوكوالتة. من هنا �مكننا

�أن �عمل ��
ة (�شار�� ومصنع الشوكوالتة). معرفة مصدر قصته الشه��
الواقع أن ح�اة دال تكشف بوض�ح أنه من ذلك النموذج الذي ال

ء من أجل أحالمه. �
يتورع عن ��
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كة (شل) � المسفر ورؤ�ة العالم ���
التحق الف�� الراغب ��

ة، من ب�نها ان�ا ح�ث عاش مغامرات كث�� � ول، وارتحل إ� ت�� للب��
إنقاذە المرأة أف��ق�ة اختطفها أسد، و�� مغامرة كت�ت عنها
� ذلك الوقت. جاءت الحرب العالم�ـة الثان�ة

ا �� الصحف كث��
ان، و�عد ثمان�ة أسابيع من التدر�ب ُسمح فالتحق �سالح الط��
� صحراء لي��ا

له �أن �قود طائرة مقاتلة. سقطت �ه الطائرة ��
� العام 1941 تم

ان �عد أشهر. و�� ونجا �معجزة ليواصل الط��
���حه �س�ب ن��ات صداع متكررة، وأرسل �ملحق جوي
� الوال�ات المتحدة، الحق�قة أنه �ان �عمل كذلك مع

�طان�ا �� ل��
� أم���ا، ومحار�ة

�� �
�طا�� �طان�ة ل��ادة النفوذ ال�� المخابرات ال��

فكرة ق�ادة الوال�ات المتحدة للعالم.

وع هناك قّدم قصته األو� لألطفال (األقزام) و�ان هناك م��
) ل�نه لم �خ�ج للنـور قط، ع� �ل حال �

كة (ديز�� أن تقدمها ��
�
ا �� �انت هذە الخطوة �دا�ة ط��قه ��اتب، وقد صار شه��

ة. �عد هذا عاد � ني��ورك وأقام عالقات كث��
مجتمع الصفوة ��

ا. إ� إنجل��

� ترجمت إ� 15 لغة (أعتقد أنها صارت توالت إ�داعاته ال��
16 بهذا ال�ت�ب وال�ت�ب السابق)، و�اعت أ��� من 100 مل�ـون
� نقدمها لك اليوم، �سخة. ومن أشهر هذە األعمال (مات�لدا) ال��
� دي فیتو). �ما

� تحولت إ� ف�لم جم�ل من إخراج (دا�� وال��
قدم (شار�� ومصنـع الشوكوالتة) و (التمساح العـالق) و
�
�ة أن كتا�اته �� � (الساحرات) لألطفال. �عرف من قرءوە �اإلنجل��

حالة زواج مستمرة مع الرسوم الشائقة ال�س�طة للفنـان
� �ل�ك) الذي رسم �ل كت�ه، ومعظم قصصه لألطفال (ك���ت��
� المدارس

تح� عن صغار �عانون قسوة وتوحش ال��ار ��
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الداخل�ة، وهو أثر واضح لطفولته �ما ي�دو. وقدم مجموعات
ة منها (ق�لة ق�لة) و (حافلة روآلد دال) و (أفضل قصص قص��
ما كتب روآلد دال) و (شخص مثلك) و (قصص غ�� متوقعة)..
� اسمه (رجل من

ة تحولت لمسلسل تلف��و�� المجموعة األخ��
�

) و (الم�� � � هما (ص�� � ذات�ت�� ت�� الجنوب). �ما أنه كتب س��
وح�دا).. من ضمن مواه�ه كتا�ة س�نار�وهات الس�نما، ومن
ضمن هذە األفالم ف�لم الجاسوس�ة األشهر (36 ساعة) وف�لم
� �ـانـج � شي�� � فقط) و (شي�� بوند الشه�� (أنت تع�ش مرت��

�انج).

هناك قصة لم أ�ن أعرفها من ق�ل، �� أن ال�اتب ال�ب��
� الغرب عام 1983، عندما امتدح كتا�ا مصورا � ع��

سقط ��
� ارتكبتها إ�ائ�ل � �ل�فتون) �ظهر ف�ه المجازر ال��

لل�اتب (تو��
� لبنان، وك�ف قصفت - �العادة - مدارس ومس�شف�ات

��
واضحة تماما وال �مكن الخطأ فيها.. قال دال إن هذا الغزو هو
� جعلته �كرە إ�ائ�ل.. هكذا قامت الدن�ا عل�ه ولم اللحظة ال��
ء، ح�� أعلن بوض�ح: «أنا لست ضد �

تقعد واتهموە ��ل ��
ا بهذا الرأي ب��ار اليهود.. أنا ضد إ�ائ�ل». وقد ظل محتفظ�
� حد�ث أد� �ه لج��دة (إندبندنت) عـام

ط�لة ح�اتـه ح�� ��
1990 ق�ل وفاته، حينما قال:

� ��ارە إل�ائ�ل، �جب عل�ك أن ترى
«أنا م�َّ ع� موق��

� الصورة.. اليهود �س�طرون ع� دور ال��� ووسائل جان��
اإلعالم.. لهذا �ضطر الرئ�س األم���� ألن ي�ـيع مـا ي�تجـه مـن

أسلحة لهم..».
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� الذي
ق ض�اب اإلعالم الصهيو�� إن ذ�اءە الحاد جعله �خ��

� نراها نحن من م�اننا ى الحق�قة ال�� �لف مفكري الغرب، ف��
� نوفم�� عام 1990 ��طان الدم، �عد ح�اة

�� �
بوض�ح. تو��

حافلة لم �كف فيها عن تقد�م الجد�د و�متاع القراء وشحذ
خ�ـال األطفال..

نت: هذا هو موقعه الرس�� ع� ش�كة اإلن��

/h�p://www.roalddahl.com

د. أحمد خالد توفيق
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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١- قارئة ال�تب..
إنه ألمر غ��ب يتعلق �اآل�اء واألمهات. ح�� لو �ان طفلهما
انه مذهً�. �عضهم يتمادى أ��� ف�قنع دمً� مقززا فإنهما �عت��

نفسه �أن الطفل ع�قري.

� هذا.. هكذا �س�� األمور.. فقط عندما
حسٌن ال خطأ ��

��لمك األبوان عن ع�ق��ة ذر�تهما ت�خ: «هاتوا لنا وعاء...
� �عانون ال�ث�� من سماع فنحن سنف�غ أمعاءنا�» إن المدرس��
� نها�ة

ا ل�ت�ت �� هذا الهراء من اآل�اء الفخور�ن، لو كنت معلم�
العام خطا�ات الذعة أل�اء هؤالء األطفال:

- «ابن�ما ما�سم�ل�ان ميئوس منه.. أرجو أن �كون لد��ما
� واثق تماما أنه لن عمل مناسب له عندما ين�� المدرسة ألن��

�جد عمال».

� لج�ل جل�د، ل�نها أو: «اب�ت�ما فيونا لها ذات الجمال الثل��
ء تحت سطح الماء..» �

ع� خالف ج�ل الجل�د ال تخ�� أي ��

� �الفعل سأتلذذ �كتا�ة تقار�ر آخر العام للصف، أعتقد أن��
ل�ن هذا �اف.. فلنواصل قص�نا..

أح�انا تقا�ل أ�اء ع� العكس تماما ال يهتمون �أوالدهم،
وهؤالء �الطبع أسوأ من الفخور�ن، �ان آل (ورموود) من هذا
الطراز.. �ان لديهمـا ا�ـن �د� (ما��ل) وابنـة تدعـى (مات�لدا)،
ة عل�ك أن تتحملها ة. ح�� ل�نهما �انا �عامالن مات�لدا كنها ح��

� ال�ـوم الذي �سقط ف�ـه مـن تلقاء نفسها.
إ� أن �أ��
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� ط�عا، ل�نه �ص�� أسوا عندما �كون الطفل هذا أمـر س��
� بهذا أنه ع�قري وحساس - كـانت ��عة خارفا للعادة، أع��
التعلم لدرجة أن موهبتها �مكن أن �الحظها أي أب��ن محدودي
� ح�اتهما الغب�ة السخ�فة

�� � الذ�اء، ل�ن أب��ــها �انا منغمس��
ء �صددها.. أعتقد أنهما لم �كونا ل�الحظـا �

ح�� لم �لحظا أي ��
. � � مكسورت�� ح�� لو زحفت للب�ت �قدم��

عندما �ان عمرها سنة ونصفـا كـان �المها واضحا وتحفظ
ب مما �حفظه ال��ار. ل�ن أب��ــها لم �فرحا �ذلك �ل �لمات تق��
ات �جب أن ُي��ن وال قاال إنها ثرثارة، وقاال إن الفت�ات الصغ��

ُ�سمعن.

� سن الرا�عة �دأت
مت نفسها القراءة و��

�
� سن الثالثة عل

��
� الب�ت هو (الطبخ السهل)

تطالع ال�تب، و�ان ال�تاب الوح�د ��
الخاص �أمهـا.. حفظته تماما ثم قررت أنها ت��د كتا�ا أ���

إمتاعا.

؟   اء كتاب �� - �ا�ا.. هل بوسعك ��

- كتاب؟.. ِلم ت��دين كتا�ا؟  
- ألقرأ �ا �ا�ا..

- ما مش�لة التلف��ون �حق السماء؟.. عندك تلف��ون جم�ل
� عن كتاب؟.. أنت مدللة �ا فتاة... 12 بوصة و�سأل��

� �ل يوم من األسب�ع ع�ا �انت (مات�لدا) ت��� وحدها
و��

ها �خمسة أعوام) وأبوها � المدرسة (فهو �ك��
� الب�ت. أخوها ��

��
� العمل وأمها تلعب (الب�نجو) مع صد�قاتها ع� �عد خمسة

��
اء كتب مشت إ� المكت�ة أم�ال، هكذا يوم أن رفض أبوها ��
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� الق��ة، وقدمت نفسها ألمينة المكت�ة م�� (فلي�س)
العامة ��

ة وطل�ت أن تجلس وتقرأ، ُدهشت الس�دة لهذە الطفلة الصغ��
� جاءت وحدها دون أن يرافقها، ل�نها رح�ت بها. ال��

فسألتها مات�لدا:

- أين كتب األطفال لو سمحت؟

� العثور
- هناك ع� هذە األرفف.. هل ت��دين أن أساعدك ��

ع� واحد ف�ه صور جم�لة؟
- ال شكرا.. أعتقد أن بوس�� عمل ذلك.

هكذا ع� �ل يوم، �لما ذه�ت أمها للعب الب�نجـو كـانت
تذهب للمكت�ة. المسافة �انت �ستغرق ع�� دقائق وهناك
، لما انتهت من كتب � �انت تجلس تلتهم كتا�ا لمدة ساعت��

األطفال انتقلت ل�تب أخرى.
ة: � ح��

سألتها م�� (فلي�س) ��

- ما عمرك �الض�ط �ا مات�لدا؟
- أر�عة أعوام وثالثة أشهر..

اندهشت المرأة ل�نها لم تظهر هذا، وسألت:

؟ � - أي كتاٍب تحب��
- أي كتاب �قرؤە ال��ار.. كتاب جم�ل.. ال أعرف أسماء.

نظرت م�� (فل�س) إ� األرفف، سألت نفسها عن نوع�ة
� الرا�عة.. �ادت تختـار

� �مكن أن تقرأها طفلة �� كتب ال��ار ال��
قصة روما�س�ة، ثم قررت أن ت�تعد عن هذا الرف..
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ة جدا وج�دة.. لو �انت ط��لة عل�ـك � هذە.. شه�� - جر��
فلتقو�� �� �� أجد ش�ئا أسهل.

قرات مات�لدا:

.. أحب أن أقرأها. قالت � - (توقعات عظ�).. �شارلز د�ك��
� جننت.. م�� (فلي�س) لنفسها: ال�د أن��

لم تقدر م�� (فلي�س) ط�لة األ�ام التال�ة عن إ�عاد عي�يها
� ركن الغرفة،

ة الجالسة ساعة �عد ساعة �� عن الطفلة الصغ��
وال�تاب ع� حجرها. الس�ب هو أنه ثق�ل عليها.. مشـهد غ��ب
� ال تلمس قدماهـا األرض غارقة مع ة ال�� هو مشهد تلك الصغ��
ء ب�سيج العنا�ب، (ب�ب) ومس (هاف�شام) العجوز ب�يتها الم��

) ��لماته. � والسحر الذي �سجه القاص العظ�م (د�ك��
� األسب�ع األول سألتها مس (فلي�س):

��

ء وعند الذهاب؟   � - هل أمك تجل�ك هنا عند الم��
� هنا. - أ�� تلعب الب�نجو وال تعرف أن��

�ــها..   - ل�ن هذا ل�س سل�ما.. ر�ما �ان األفضل أن تخ��
.. � - ال أظن.. ف�� ال �شجع ع� قراءة ال�تب، وكذلك أ��

� أجلس لمشاهدة التلف��ون... يتوقعون أن��

ء من الحزن �
�� �

ثم أردفت ��
- أ�� ال تهتم �ما أفعله..

� الشارع
�انت الس�دة (فلي�س) قلقة ع� الفتاة من مشيها ��

المزدحم، ل�نها آثرت الصمت.
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خالل أسب�ع انتهت مات�لدا مـن (توقعات عظ�) وعـدد
صفحاتها 411 صفحة. وسألت م�� (فلي�س):

) قصصا أخرى؟ � - لقد أحب�تها.. هل كتب مس�� (د�ك��
. - ال�ث��

� ستة األشهر التال�ة قرأت (مات�لدا):
و��

. � � �قلم: �شارلز د�ك�� ن�كوالس ن��ل��
. � أول�فر ت��سـت �قلم: �شارلز د�ك��

. � ج�ـن إير �قلم: شــارلوت برون��
. � �اء وتحـامل �قلم: ج�ـن أوس�� ك��

ت�س أ�ة أور�رف�ل �قلم: توماس هاردي.
ك�ـــــــم �ـقـلـم: رد�ــــــــارد ك�لنـج.

� �ـقـلـم: ه. ج، و�لز.
الرجــل الخ��

العجـوز وال�حـر �قلم ه�منجـواي.
الصوت والغضب �قلم: و�ل�ـــــــام فوكنـر.

عناق�د الغضـب �قلم: جـون شـاي��ـك.
مزرعة الحيوان �قلم: جورج أورو�ل.

مة فعـال مـألت الس�دة (فلي�ـس) إثارة �انت قائمة مح��
هـا سمع �التقدم الذي تحرزە الطفلة ودهشـة، لو �ان أحد غ��
لمأل الدن�ـا �اخا وأخ�� الق��ة �لها وما وراءها، ل�ـن السـ�ـدة
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كـانـت مـن الطراز الذي يهتـم �شـئونه الخاصة.. وعرفت أن
� أمور اآلخ��ن ال �ف�ـد إال ق�ال.

التدخل ��
قالت لها مات�لدا:

- مس�� ه�منجواي �قول أش�اء ال أفهمها عن الرجال وال�ساء
� أحب ما �قوله عامة... ل���

.. فقـط � � �صدد ما ال تفهم��
- هكذا ال�اتب الج�د.. ال تقل��

� أن هذە اتر�� ال�لمات �سبح حولك �أنها الموس�قا.. هل تعرف��
اض ال�تب للب�ت؟ المكت�ات العامة �سمح لك �اق��

- لم أعرف هذا.. ك�ف؟

- عندما يروق لك كتاب هاته �� وسوف أسجله.. �مكنك
... � � لتقرئ�ه �ما �شائ�� االحتفاظ �ه لمدة أسبوع��

من يومها صارت مات�لدا تزور المكت�ة �ل أسب�ع لتأخذ
ة غرفة مطالعة تقرأ الم��د من ال�تب. صارت غرفة نومها الصغ��
فيها ط�لة الع�، وجوارها قدح من الشكوالتة الساخنة. لـم
� المطبخ؛ لذا احتفظت

�كـن طولها �سمح ب�ل�غ األش�اء ��
�صندوق تصعد عل�ه �لما أرادت ش�ئا. و�انت ال�تب تأخذها
ة. أ�حرت � عاشوا حيوات مث�� لعوالم جد�دة وناس مدهش��
�سفن جوز�ف كونراد الخش��ة العت�قة، وزارت أف��ق�ا مع
� غرفتها

ه�منجواي والهند مع رد�ارد ك�لنج. �ل هذا و�� ��
�طان�ة. � الق��ة ال��

ة �� الصغ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مس�� ورموود تاجر الس�ارات العظ�م
� الطابق

�ان أبواها �مل�ان ب�تا جم�ال ف�ه ثالث غرف نوم ��
� �انت غرفة طعام ومع�شة ومطبخ.

� الطابق األر��
العلوي. ��

� الس�ارات المستعملة و�ان ي��ــح ال�ث�� منها.
�ان أبوها يتاجر ��

� فخر:
�ان �قول ��

.. وال ت�لف ش�ئا.. - �شارة الخشب من أهم أس�اب نجا��
سألته (مات�لدا):

- ما نفعها لك؟.. ال أعرف عالقتها ب�يع الس�ارات..  
. ء مضحك صغ�� �

- ألنك ��

لم �كن رق�قا معها قط، ل�نها اعتادت ذلك، و�انت تعرف
ف: ك�ف تتملقه ف�ع��

ك ألنك غب�ة جدا �� تفه�� هذا.. ل�ن سوف أخ�� - لن أخ��
ي � العمل يوما.. أنا دوما أش��

(ما�ك) ألنه سوف ينضم �� ��
� قادها الحم�� حتـى أنهكـوا تـروس ال�عات.. الس�ارات ال��
� صندوق

�ــها رخ�صة.. ثم أخلط �شارة الخشـب �ـال��ت �� أش��
وس، وهكذا تص�� ناعمة تماما... ال��

- �م من الوقت تعمل بنعومة ق�ل أن (�شخشخ)؟  

  ! � ى �أن ي�تعد ع�� - نحو مائة م�ل.. مسافة �سمح للمش��
... � - ل�ن هذا غش �ا أ��
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- ال أحد �ص�� ث��ا �األمانة.. ال��ائن هناك ي�تظرون من
�غشهم..  

ز أسنانه األمام�ة من تحـت �ان رجال له مظهر الفأر ت��
اء. قال شار�ه الرفيع، و�ان مولعا ب��طات العنق الصفراء والخ��

لها:

- مثال عداد ال�عات.. �ل من ي�تاع س�ارة مستعملة ينظر
� قطعت 150 ألف م�ل.. أوال لعداد ال�عات.. أبتاع الس�ارة ال��
� هذە

ي س�ارة قطعت مسافة كهذە.. و�� ال أحد �مكن أن �ش��
.. هنا �

� الما��
� العداد �ما كنا نفعل ��

األ�ام ال �مكنك اللعب ��
.. أجلس وأفكر: ك�ف �مكن أن أع�د عداد ال�عة أستعمل عق��

ة آالف دون أن أفك العـداد؟.. من 150 ألف م�ـل إلـى ع��

� �الع���ة للخلف لهذە المسافة لفعلت
لو استطعت أن أم��

ذلك ل�ن من المجنون الذي �مكن أن �م�� �س�ارة للخلـف
.. عندما �

آالف األم�ال؟.. ال أحد.. أهرش رأ�� وأستعمل م��
�
�كون عندك مخ ممتاز �م�� فعل�ك أن �ستعمله.. فجأة �أ��

الحل.. إيورى�ا��.. وجدتها��
�سأله ابنه الذي ورث حب أب�ه للنصب:

- ماذا وجدت؟

- أفصل ال�ا�ل الذي يوصل عداد المسافات �العجلة
األمام�ة... ثم أح�� مثقا�ا كه���ا وألف طرف ال�ا�ل حوله،

؟ � �ح�ث إذا دار أدار العداد للخلف.. هل تفهم��
. � - نعم �ا أ��
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اجع رقم العداد آالف - �دور المثقاب ��عة.. هكذا ي��
ة آالف والس�ارة � دقائق.. هكذا صار رقم العداد ع��

األم�ال ��
معدة للبيع.. أقول لل��ون إن الس�ارة جد�دة تق���ا.. كـانت

تقودها س�دة عجوز �ستعملها مرة واحدة �ل أسب�ع لل�سوق..

ها ل�ل من تقا�له، ما لم ترد أنا أعلمك أ�ار المهنة، فال تخ��
�� أن أسجن..

.. ل�ن هل تعمل هذا مع �ل س�ارة؟   � - لن أفعل �ا أ��
- �ل س�ارة تقع تحت �دي..
� فقالت:

�انت مات�لدا تص��
.. � - ل�ن هذا غش أسوأ من �شارة الخشب �ا أ��

.. لقد ابتعته �لـه � عن أ�ل طعا��
- لو لم يرق لك فلتك��

� أحصل عليها بهذە الط��قة. �النقود ال��
ء قذر.. أنا أ�رهه.. �

- ل�نه ��
احمر وجهه وصاح فيها:

ة ة صغ�� ؟؟؟ أنت مجرد ح�� � � نفسك لتعظي�� - من تحسب��
ال تعرف عما تت�لم..

أمرتها األم �الصمت �� يتمكنوا من مشاهدة التلف��ون..

�انت األ�ة جالسة ع� ركبها ع� األرض أمام التلف��ون
ة من األلومنيوم مقسمة ل�ستوعب � أط�اق صغ��

تلتهم الطعام ��
اللحم وال�طاطس وال�ازالء. و�انت م�� (ورموود) تمضـغ طعامها
� التلف��ون. �انت

و�� ال ترفع عينها عن التمث�ل�ة السخ�فة ��
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، وتضـع ما��اجا ثق�ال � امرأة ضخمة تصبغ شعرها �لون ال�الت��
� تو�� �أن الدهن � بتلك الط��قة ال�� جدا، وجسدها مكت��

ملفوف حول جسمها ل�حميها لدى السقوط.
سلتها مات�لدا:

� غرفة الطعام
� �� ب�ناول الطعام �� - ماما.. هل �سمح��

ألواصل قراءة هذا ال�تاب؟
قال األب:

ك أحـد - أنا أمانع.. العشاء مناس�ة الجتماع األ�ة فال ي��
... المائدة إال عندما ي�ت��

- ل�ننا ال نجلس ع� مائدة.. وال نجلس أ�دا إال لمشاهدة
التلف��ون..

� نعومة خطرة:
سألها ��

� مشاهدة التلف��ون؟.. هل �� أن أسأل؟  
- وما المش�لة ��

� داخلها ففضلت الصمـت. �ل ما قرأته
راح الغضب �غ�� ��

� سوف تجعلهما ي��ان جعلها تتم�� أن ي��ـا مـا رأته.. قراءة د�ك��
عالما أ��� من غش ال��ائن ومشاهدة التلف��ون.

�انت كذلك تكرە إ�ارهما ع� أنها غب�ة جاهلة و��
ل�ست كذلك.. �ان الغضب �داخلها �غ�� برغم أنها �انت �عـد

فـي الخامسة.. �جب أن ت�تقم ح�� ال تجن..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الق�عة والصمغ الج�ار
، وق�ل أن �ذهب األب للمرآب، �حثت � الص�اح التا��

��
� �ل�سها �ل يوم. �انت من تلك الق�عات مات�لدا عن الق�عة ال��
مسطحة القمة عليها ر�شة، و�ان الرجل شد�د الفخر بها. فقد

�ان �عتقد أنها تعط�ه منظرا ج��ئا..

أمسكت �الق�عة ب�د وأنبوب الصمغ الج�ار �ال�د األخـرى،
وضغطت ط�قة من الصمغ حول الحافـة وداخلها. �ان التوق�ت
ممتازا ألنها وضعت الصمغ ب�نما أبوها ينهض من مائدة اإلفطار.

لم �لحظ الرجل ش�ئا ح�� وضع الق�عة، وح�� ذهب إ�
المرآب.. عندها لم �ستطع ن�ع الق�عة.. إن الصمغ الج�ار قوى

�ع جلدك لو حاولت �شدة. جدا لدرجة أنك قد تن��

اضطر إل�قاء الق�عة ع� رأسه ط�لة اليوم، ول�� يتفادى
الح�ج تظاهر �أن هذا طب��� �أنه زع�م عصا�ـة مـمـن ي�قـون

الق�عة ع� رأسهم ط�لة الوقت.

� عاد لدارە هذا المساء لم �ستطع ن�ع الق�عة.. فقالت ح��
زوجته:

- ال تكن سخ�فا.. أنا سأنزعها لك.
وشدت الق�عة �قوة فأطلق �خة هلع.. و�خ: أووووە�..

. عت لحم رأ�� � � و�ال ان��
توق��

�انت مات�لدا تراق�ه من فوق ال�تاب الذي تفرؤە وسألته:

؟.. هل تمدد رأسك فجاة؟   - ماذا هناك �ا أ��
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� شك عميق ولم �قل ش�ئا، ب�نما قالت زوجته:
نظر لها ��

- ال�د أنه الصمغ الج�ار.. أنت �ستحق هذا.. ال�د أنك كنت
� ق�عتك...

تحاول لصق الم��د من ال��ش ��
صاح مس�� ورموود:

� �الض�ط أيتها ..�.. عم تتحدث�� � ء اللع�� �
- أنا لم أمس ال��

ء برأ�� �
� ألصقت هذا ال�� الساحرة الغب�ة؟.. هل تحس�ين��

عمدا؟
� � واسعت�� � ظلت ت�ادله النظر �عين�� ونظر لمات�لدا ال��

� وشد حافة ق�عته �� �منع أي واحد من جذبها. ب���ت��
قالت مات�لدا:

� الق��ة وقع الصمغ الج�ار ع� إص�عه، ثم
�� � - هناك ص��

� الق��ة
�� �

� أنفه فالتصق.. الن��جة أنه راح �م��
دس إص�عه ��

� أنفه ط�لة الوقت، و�ل الناس ت��خه
لمدة أسب�ع و�ص�عه ��

ع� ذلك.. �ان هذا محرجا�
قلت م�� ورموود:

- �ستحق هذا.. أوال ما �ان عل�ه أن �ضع إص�عه هناك..
هذە عادة قذرة.. لو وضعوا ع� أصابع الص��ة الصمـغ الج�ـار

ل�فوا عن ذلك..
ص�اح مس�� ورموود وقد احمر وجهه:

�� - ك��
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وتناول العشاء أمام التلف��ون والق�عة علـى رأسـه.. �ـدا
سخ�فا فعال.

وعندما اتجه للفراش �ساءل:

- ك�ف سأستحم؟  
� عن الحمام.. - عل�ك أن �ستغ��

وراق�ت زوجها �جوب الغرفة �منامته الح����ة وق�عته ع�
رأسه، ف�دا لها غب�ا جدا. من الصعب أن تحلم المرأة برجل كهذا

زوجا.

� التصاق ق�عة برأسك هو
هنا ا��شف زوجها أن أفظع ما ��

أن تحاول النوم بها. قالت له زوجته �عد ما ظل ساعة �املة
يتقلب:

�
- هال توقفت عن الحركة؟.. أتوقع أن �سقط الق�عة ��

الص�اح و�مكننا فكها..  

� الص�اح، وهكذا أخذت مسـز ورمـوود
ل�نها لم �سقط ��

المقص و�دأت تمزق الق�عة.. لم �ستطع تم��ق الجزء المح�ط
�ط عار من �الرأس؛ هكذا نزعت الشعر نزعا وصـار هناك ��

الشعر �ح�ط �الرأس.. �أنه راهب من ن�ع ما..
ع� اإلفطار قالت له مات�لدا:

.. ي�دو � - �جب أن تحاول ن�ع �قا�ا الق�عة عن شعرك �ا أ��
� �ل م�ان.. �أنك مقمل�

ة ب��ة تزحف �� ات صغ�� األمر �ان ح��
- فقط فلت��� فمك الم�سخ مغلقا.
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�ان األمر ممتعا �حق، ل�ن �ان من الصعب أن تأمل أن
يتعلـم األب درسا ي��� معه...

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الشـ�ـح
ساد الهدوء لمدة أسب�ع �عد موض�ع الصمغ.. ي�دو أن

التج��ة هدأت من غلواء مس�� ورموود قل�ال..

ثم استعاد �شاطه فجأة.. ال�د أنـه لـم ي�ـع مـا �كـفـي مـن
الس�ارات التالفة، المهم أنه عاد للب�ت فشعرت زوجته
� حاله، فقد عرفت أنه ي�حث

�العاصفة القادمة، وآثرت تركه ��
عن شخص ينفجر ف�ه.

�
اتجه لغرفة المع�شة.. �انت مات�لدا ملتفة ع� نفسها ��

لونج هناك تقرأ.. فتح هو التلف��ون ونظر لها.. لم تتحرك � ش��
مت أذنيها أن تنغلقا �لما اشتغل الجهاز ال���ه.

�
لقد عل

ظلت تقرأ وهذا أثار جنونـه.. إنهـا تنـال المتعة مـن شـيء ال
�فهمه.

صاح فيها:

� عن القراءة أ�دا؟ - أال تكف��
صاحت:

.. ك�ف �ان يومك؟ � - مرح�ا أ��
�ع ال�تاب من �دها: ان��

- ما هذا ال�الم الفارغ؟

.. إنه (المهر األحمر) قصة األد�ب � - ل�س �الما فارغا �ا أ��
األم���� جون شتاي��ك.. لم ال تجرب قراءته؟



8039

- قاذورات�.. ما دام المؤلف أم��ك�ا فهذا ال�تاب قاذورات.
لقد مللت هذا ومللت قراءتك ط�لة الوقت.. ه�ا أوجدي

لنفسك ش�ئا أ��� نفعا.
� صندوق القمامة.

ثم �دأ �مزق الصفحات و�لقيها ��
ة.. � درجة من الغ��

تجمدت الفتاة هلعا.. �ان واضحا كه �عا��
ك�ف تجرؤ ع� أن تنعم �القراءة وأنا ال؟

قال وهو يواصل التم��ق:

ي كتا�ا آخر من م�وفك - سوف �كون عل�ك أن �ش��
لمس (فلي�س).. هه؟..

� صندوق المخلفات.
�� � ثم أل�� �الغالف��

� مكـان مـات�لدا س�نفجر �ال��اء، ل�نها لم
�ان أي شخص ��

تفعل.. جلست صامتة مفكرة، نا�ليون قال إن أفضل معاملة
لمن يهاجمك هو أن تهاجمه �العكس.. هكذا �دأ عقلها ال�اطن

ي�تقم. و�دأ هذا مع ب�غاء (ف��د).

�
� السادسة �ع�ش ��

(ف��د) صديق مات�لدا، وهو طفل ��
ة، وهو مولع �الب�غاء المت�لم الذي أهداە أبوە له. الج��

� اليوم التا�� ما إن رحلت م�� (ورموود) �س�ارتها للعب
��

الب�نجو، ح�� ذه�ت مات�لدا لب�ت (ف��د). طل�ت منه أن ي��ــها
، ف�ە هذا واقتادها لغرفة نومه ح�ث قبع ب�غاء الطائر الشه��

� قفص ط��ل.
أصفر وأزرق ��

- هذا هو.. اسمه (�ش��ر)...
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- اجعله يت�لم...
ي وهو س�ت�لم م�� - ل�س هذا بوسعك.. عل�ك أن تص��

شاء.
جلسا ي�تظران و�عد قل�ل قال الب�غاء:

- هالو.. هالو.. هالو...
.. ثم قال: �أنه صوت آد��

� .. أطرقع عظا�� - أطرقع عظا��
قال (ف��د):

- هو �قول هذا دوما..

- رائع.. هل لك أن تقرضه �� ل�لة واحدة؟
- �الطبع ال..

- سوف أعط�ك م�وف أسب�ع..
� ثم قال لها: فكر الص��

� �أن ترجع�ـه ص�ـاح غد. - هـذا �ختلف.. ل�كن.. ل�ن عدي��

عادت مات�لدا �القفص لب�تهـا ح�ـث غرفة الطعام، واتجهت
� المدخنة.. �صع��ة.

للمدفأة فعملت ع� إدخال القفص ��
ناداها الب�غاء:

- هالو.. هالو.. هالو.
- اصمت..



8041

قالتها له وذه�ت لتغسل السناج عن �ديها..

� هذە الل�لـة جلـس األم واألب واألخ ومـات�لدا ي�ناولون
��

العشاء أمام التلف��ون، عندما جاء صوت عال من غرفة الطعام
�قول:

- هالو.. هالو..
�خت األم:

� الب�ت.. أسمع صوتا�
ء �� �

- هاري.. ثمة ��
جلسوا جم�عا �صغون..

وصاح أخوها:
- هذا هو...

وقالت األم
- لصوص�
قال األب:

- أعتقد أنهم كذلك...

�.. ر�ما هم � - إذن اذهب للق�ض عليهم.. اعتقلهم متل�س��
هنا من أجل الفض�ات...

ل�ن األب لم يتحرك.. ثم ب�د متعجً� ل�ص�� �طً�.. ثم مسح
� الم�شفة وقال:

�د�ه ��
- لم ال نذهب ونرى معا؟  هست مات�لدا:
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� غرفة الطعام.. أنا متأ�دة.
- �التأ��د هم ��

ب جولف ب�نما التقطت األم محرك النار التقط األب م��
واألخ حمل أ�اجورة، وم�� األر�عة نحو غرفة الطعام.. واألب

� خلف اآلخ��ن..
�م��

هنا دوى الصوت:
- هالو.. هالو.. هالو..

وث�ت مات�لدا للغرفة وصاحت:
- ه�ا�.. ارفعوا أ�د��م�

� الغرفة..
وثب ال�اقون خلفها ل�ن لم �كن أحد ��

هتفت األم:
� سمعتهم�. - ل���

وراحت ت�حث خلف األر�كة.. ووراء الستائر، هنـا عـاد
دد: الصوت ي��

� .. أطرقع عظا�� - أطرقع عظا��
وثب الجميع ب�نما �خت األم واعت�ت رق�ة زوجها:

- ال�د.. ال�د أن هذا شبح.. ول�ساعدنا هللا...
قلت مات�لدا:

- أعرف أنه شبح.. سمعته من ق�ل هنا، الغرفة مسكونة
وحس�ت�ما تعرفان هذا...
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قال األب وقد صار لونه رماد�ا:
- سأخ�ج من هنا...

وجروا جم�عا وأغلقوا ال�اب خلفهم..

� الص�اح التا�� أخرجت مات�لدا الب�غاء الذي غطاە السناج
��

ل خلسة. � من م�انه.. وخرجت �ه من الم��
سألها ف��د:

- هل �ان مهذ�ا؟
- قض�نا وقتا رائعا.. لقد أح�ه أبواي جدا..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ر�ـاضــــــــــــ�ات
.. �ان هذا � � متفهم�� تمنت مات�لدا لو صار أبواها عطوف��
� �انت تدبرها لهما �لما أساءا لها مستح�ال ل�ن المقالب ال��

جعلت الح�اة محتملة.

ة جدا لذا لم تملك أ�ة قوة ع� أفراد أ�تها �انت صغ��
� هذە السن

سوى قوة العقل. ل�ن ت��� الحق�قة �� أنها ��
مضطرة لعمل ما تؤمر �ه ح�� لو �ان ال�قاء وحدها ع�ا أو

� وقت العشاء.
مشاهدة التلف��ون ال���ة ��

لقد ظل أبواها ع� قدر من الهدوء �عد حادثة الب�غاء، إ�
أن انفجر األب من جد�د عندما عاد للب�ت يوما ل�جد مات�لدا
وأخاهـا ع� األر�كة ي�تظران قدوم أمهما �العشاء، و�ان

التل�ف��ون مغلقا.

اء، توشك ع� أن �ان �ل�س �ذلة صفراء ور�طة عنق خ��
تع�� الناظ��ن، وقد عاد للب�ت راض�ا �فرك �د�ه، وجلس ع�

األر�كة وقال البنه:

.. صار أ��� ثراء الل�لة مما � - أبوك قد �ان يومه موفقا �ا ب��
�ان ص�اح اليوم.. �اع خمس س�ارات.. �شارة خشب.. مثقاب
.. لطخـة طالء هنا وهنا. و�عان مـا �جـن ال�لهاء �� � كهر��

ي�تاعوها�
ثم أخ�ج ورقة من جي�ه وقال البنه:

� هذە المهنة، فعل�ك أن تتعلم جمع - �ما أنك س�شارك��
� نها�ة اليوم.. ه�ا هات القلم وجرب بنفسك..

األر�اح ��
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� �القلم والورق.. عاد الص��

- ا�تـب.. الس�ارة األو� ابتعتهـا �ـ 278 جنيها و�عتها �ـ
1425.. هل كت�ت هذا؟
� األرقام.. دون الص��

- الس�ارة رقم 2 �لفت 118 جنيها و�عتها �ـ 760.. الس�ارة
الثالثة �لفت 111 جنيها و��عت �ـ 999 جنيها.. هذە من ح���

ة.. ال تطلب رقما مستديرا �ل انزل تحته قل�ال.. ال تقل الشه��
ألفا �ل قل 999.. هذا ي�دو أقل.. الس�ارة الرا�عة �لفت 86
جنيها ألنها �انت حطاما و��عت �ـ 699.. الس�ارة الخامسة
�لفت 637 و�عتها �ـ 1649 جنيها.. هل كت�ت هذا �له؟.. اجمع
ال��بح الذي حققته من �ل س�ارة لتعرف �م حقـق أ�ـوك

الع�قري من ر�ــح اليوم...
: � قال الص��

� ال�ث�� من الجمع. - هذا �ع��

� ال��اض�ات عندما
- ط�عا هو كذلك �جب أن تكون �ارعا ��

.. � ع�� دقائق برأ��
ء �� �

.. لقد حس�ت �ل �� تعمل عم��

- هل حس�ت هذا برأسك؟

- ل�س �الض�ط.. ال أحد �ستطيع هذا.. أنا فقط فعلتـه
��عة.. اآلن احسب وقل �� �م ر�حت وسأقارن هذا �الرقم

..  قالت مات�لدا: � � جي��
الذي دونته ��

.. أنت ر�حت �الض�ط 4303 جن�ه. � - أ��
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- ال تضا�قينا فأخوك وأنا مشغوالن..
... � - ل�ن �ا أ��

� �ارعة...
.. حاو�� أن تكو�� - اخر��

� جب�ك.. لو كنت حس�تها �ش�ل صحيح..
- انظر لإلجا�ة ��

� جي�ه وتصلب.. ساد الصمت ثم أمرها:
نظر للورقة ��

- كرري هذا...

- 4303 جن�ه

صار وجهه أحمر فعال... ثم صاح فجأة وهو �ش�� لها
ب�ص�عه:

- أيها الغشاشة�.. أنت قرأت الورقة�:

�
� الجهة األخرى من الغرفة فك�ف أرى ورقة ��

.. أنا �� � - أ��
جب�ك؟.

� العالم �مكنه
- أنت كذوب وغشاشة �ا آ�سة.. فال أحد ��

إجراء هذە الحس�ة �عقله خاصة لو �ان فتاة�

ة عليها أر�ــع وج�ات عشاء. كـان هنا جاءت األم �ص�ن�ة كب��
العشاء سم�ا و�طاطس مقل�ة.. فلعب الب�نجو �ان يرهقهـا ح��

� العشاء.
أنها لم تكن �ستطيع الط�� ��

قال لها األب:
- اب�تك غشاشة كذا�ة.. افت�� التلف��ون ودعينا ال نت�لم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� الشعر
الرجل �التي��

� ط��قة لالنتقام من
راحت مات�لدا تلتهم الطعام و�� تفكر ��

أبيها، فلم تدخل الفراش إال وقد وجدت الحل المناسب.

� الص�اح التا�� ذه�ت للحمـام وأغلقت ال�اب، �ما نعرف
��

� المع.
، ف�� � �انت م�� ورموود تصبغ شعرها �لـون �التي��

�
، ل�ن �� � العام عند ال�واف��

�� � ى مرت�� �انت تقوم �العمل�ة ال���
ء �د� (ص�غة �

� حوض الغس�ل ���
�ل شهر �انت تص�غه ��

� تظهر ات الب��ة ال�� ). �ان هذا �لون الشع�� � شعر أشقر �التي��
� الحمام، وع�

� الخزانة ��
عند الجذور، �انت الزجاجة ��

س�.. هذا بروكس�د.. أ�قه �ع�دا عن الزجاجة كتب (اح��
األطفال). �ان أبوها �ملك شعرا أسود �فرقه عند المنتصف

ا.. و�ان �قول: و�فخر �ه كث��
� أن تحته مخا سل�ما. - الشعر الص�� �ع��

ف�انت تقول له:
... - مثل شكسب��

- من؟
... - شكسب��

- هل هو ع�قري؟
... � - نعم �ا أ��

- وهل �ان له شعر غ��ر ناعم؟  
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.. � - �ان أصلع �ا أ��
.. � م فلتصم�� - ما دمت ال تقدر�ن ع� قول �الم مح��

� شعرە ق��ا �أن �دعكه �ل ص�اح ب��ت اسمه (ز�ت
�ان ي���

مقو للشعر). �انت الزجاجة هناك جوار فرش األسنان و�ان
�دعكه �قوة �ل ص�اح وهو يردد:

ـ. آە ه�.. هذا أفضـل�.. هذا هو الصنف�.. هلم إ� الجذور..

� خلوة الحمام فتحت زجاجة ال��ت وسك�ت ثالثة
اآلن ��

� الحوض، ثم مألت الزجاجة �ص�غة شعر أمها.
أر�اع السائل ��

ء لم�انه.. �
ظل لون المقوى �ما هو تق���ا.. ثم أعادت �ل ��

جلست ع� مائدة اإلفطار تأ�ل رقائق القمح ب�نما أخوها �لتهم
� ومر�� الشل�ك

� المغ� ب��د الفول السودا�� أ�واما من الخ��
� مع � مقليت�� و�انت األم تعد طعام األب الذي يتكون من ب�ضت��

اللحم والسجق.

� صخب كعادته.. �أنه
هنا دخل مس�� ورموود الغرفة ��

�قول: أنا هنا.. الرجل العظ�م.. الذي �دفع الفوات�� و�جعل�م
� �

مو�� � سعة.. لذا اح��
تع�شون ��

ب ظهر ابنه وصاح: ��

- هلم �ا بنـى.. أبوك �شعر �أن هذا يوم آخـر مـن أ�ـام تحقيق
.. أين المال�.. لدّي �عض الجم�الت سوف أب�عهن للحم��

إفطاري؟

ي� - � - قادم �ا ك��
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لم تج� مات�لدا ع� رفع رأسها.. لم تعرف مـا �مكن أن
� نفسها.

تراە.. ولو رأت ما تتوقع أن تراە فلن �ستطيع التح�م ��
، جاءت �ان أخوها ينظر لخارج النافذة وهو �لتهم ال��د �المر��
األم مـن المطبخ حاملة اإلفطار، هنا رأت زوجها فتصل�ت. ثم

�خت وأسقطت ما تحمله ع� األرض.
�ح فيها:

- ما �ك �ا امرأة؟.. انظري ما فعلت �ال�ساط؟
�خت األم:

- شعرك��.. ماذا فعلت �شعرك؟

- ما �ال شعري؟

لم تتحرك مات�لدا وسط هذا الجنون.. ظلت جالسة معج�ة
اعتها.. لقـد صـار شعر مس�� ورمـوود فض�ا م�سخا �أنه ب��

ك لم تغسله ط�لة موسم �امل. �وال الع�ة س��

- أنت ص�غتـه �ـا مجنـون.. إن منظرە ش�يع�.. ت�ـدو
� � �المجان��

اخ�� وجهه وقال:

؟.. �الطبع ثم أص�غه.. هل �� نكتة سخ�فة؟ � - عم تتحدث��
قال ابنه:

.. فقط ي�ـدو - �ل أنت ص�غته.. إنه بنفس لون شعر أ��
م�سخا.
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- هل كنت تحاول أن ت�دو أصغر؟.. ت�دو �أنك جدة
أحدهم وقد ُجنت..

صاح اآلب:
� عن ال�اخ�

� مرآة وك��
- ها��

ة مدت �دها لحقي�ة �دها وأخرجـت مـرآة مستديرة صغ��
وناولتها لزوجها.. فتحها ونظر لنفسه.

؟ ال �مكن أن أبيع الس�ارات بهذا - ر�اە�.. ماذا حدث ��
المنظر�.. ك�ف حدث هذا؟

قلت مات�لدا:

� أنك لم تكن تنظر �عنا�ة واستعملت زجاجة - أعتقد �ا أ��
ص�غة شعر أ�� �دً� من دوائك..

قالت األم:

- فعال هذا ما حدث �ا هاري.. إ� أ�ة درجة �مكن أن �صل
غ�اؤك؟.. لم ال تقـرأ المكتوب ع� الزجاجـة؟.. أنا استعمل
ة واحدة ع� طست ماء �امل.. و��دو أنـك أغرقت ملعقة صغ��

�ه رأسك.. هل �دأت فروة رأسك تحرقك؟
�ح الرجل:

� سأفقد شعري؟ � إن�� - هل تعن��

وكس�د مادة ق��ة جدا.. نفس ما �صبونه - أعتقـد هـذا.. الب��
� المرحاض لتنظ�فه.. فقط �عطونه اسما آخر.

��
�خ الرجل:
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؟ - أنا لست مرحاضا�.. ال أر�د أن يتم تعق���

� أخففه فهو ُ�سقط ال�ث�� من شعري.. مـن
- ح�� مع كو��

المدهش أنه لم ُيزل قمة رأسك�
- قو�� �� ما �جب عمله�

قلت مات�لدا:

- لو كنت م�انك لغسلته ج�دا �المـاء والصابون.. ل�ن
��عة..

�ل اللون؟   � - وهل هذا س��
قالت األم:

- �الطبع ال.. ل�ن س�كون عل�ك أن تص�غه �األسود.. ل�ن
اغسله أوال لتتأ�د من زوال الص�غة..

�خ الرجل:

� موعدا مع ال�واف�� الخاص �ك.. قو�� لهم - حسن.. اطل��
إنها حالة طوارئ�.. سوف أغسله حاال..

وجرى إ� الحمام.. ب�نما اتجهت األم للهاتف لتطلب صالون
التجم�ل..

وقالت و�� تطلب الرقم:

� يزعمونها.. سوف اعة ال�� � أن الرجال ل�سوا �ال�� - يؤسف��
�ن �ا فتاة.. � هذا عندما تك�� تتعلم��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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(2) �
مـس هـو��

ا عن �دء الدراسة، معظم األطفال تأخرت مات�لدا نوع�
� الخامسة ل�ن أب��ــهـا لـم �كونا

�دخلـون المدرسة االبتدائ�ة ��
� بتعل�مها، و�س�ا أن يرت�ـا األمور، لذا دخلت المدرسة مهتم��

وسنها خمس سنوات ونصف.

�انت مدرسة الق��ة بنا�ة كئ��ة مـن القرم�ـد اسـمها
(كران�شم)، وفيها 250 تلم�ذا.. المديرة �انت امرأة ضخمة

مرع�ة اسمها مس (تر�شبول).

) ال�د أن عمرها �ان �
�انت معلمة مات�لدا تد� مس (هو��

�
23 أو 24.. �ان لها وجه جم�ل ب�ضاوي كوجه (المادونا) ��

اللوحات القد�مة ولها عينان زرقاوان. �انت هشة جدا لدرجة
أنك تتوقع أنها لو سقطت لتهشمت أللف قطعة �الخزف.

ا وال تب�سم، ) هادئة ال ترفع صوتها أ�د� �
�انت مس (هو��

ل�نها �انت تملك موه�ة أن يه�م بها األطفال الذين تع�� بهم.
�انت تفهم ذعر األطفال لدى دخول المدرسة.

المديرة مس (تر�شبول) �انت مختلفة تماما، �انت رع�ا
� معا. ح�� من ا طاغ�ة �خ�ف األطفال والمدرس�� عمالقا.. وحش�
ب منك كنت �شعر الخطر ي��عث � تق�� �ع�د �انت مرع�ة وح��
منها �ما ت��عث الحرارة من قض�ب حد�دي ساخن. حينما
تم�� مش�تها العسك��ة �سمعها تغط من أنفها، وعندما �ان

هم �مينا و�سارا. � ط��قها �انت ت�ع��
صف من األطفال �قف ��
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� العالم برغم أنهم
الحمد � أننا ال نل�� ال�ث�� ع� شا�لتها ��

موجودون. لو قا�لت أحدهم ت�ف �أنك قا�لت خرت�تا غاض�ا
خارجا من الدغل.. �سلق شجرة وابق هناك ح�� يرحل. مـن
المستح�ل تق���ا وصف هذە المرأة ل�ن سأحاول ذلك من

..( �
جد�د، ل�ن دعنا اآلن نعد لمات�لدا وصف مس (هو��

) لألطفال: �
لقد قالت مس (هو��

� �دا�ة أحد ع�� � الصف.. وهو �ع��
- هذا أول يوم ل�م ��

عاما من الدراسة.. فقط أنصح�م �أن تط�عوا مـس (تر�شبول)
�ال مناقشة.. ال تجادلوا معها.. لو أثرتم غضبها ف�� قادرة ع�
� الخالط.. ل�س هذا

أن تح�ل�م لعص�� مثلما �حدث للجزرة ��
مما يث�� الضحك.. تذكروا أنها تتعامل �عنف شد�د جدا جدا

� الصف..  
جدا مع من �خرق النظام ��

ا �قول: دوى 18 صوتا صغ��
..( �

- نعم �ا مس (هو��

ب ح�� 12.. هل - هذا العام أتوقع أن تتعلموا جدول ال��
ب 2؟ من�م من حفظ جدول ��

� فعلت ذلك. رفعت مات�لدا �دها.. �انت الوح�دة ال��
� ب�معان وقالت:

نظرت لها مس هو��

� وتقو�� قدر وسعك..  
- رائع.. أرجو أن تق��

(24 = 12 X 2) دأت مات�لدا �سمع جدول (2) ح�� �لغت�
ولم تتوقف �ل استمرت ح�� (X 2 15 = 10) الخ..
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� تص�� لها مندهشة من ال�سميع السلس،
�انت مس هو��

وهتفت:

.. إ� م�� تن��ن االستمرار؟   �
- توق��

. �
- ال أعرف �ا مس هو��

� 28؟
� �م �ساوي 2 �� � أنك تعرف�� - هل تعن��

. �
- 56 �ا مس هو��

� 487؟
- وماذا عن 2 ��

..974 -

قالتها مات�لدا بهـدوء وأدب �ال عالمة استعراض. نظرت لها
� ذهول ول�ن عندنا ت�لمت حاولت أن �كون صوتها

�� �
مس هو��

� الخامسة من ق�ل �ج�د
هادئا. �انت مذهولة.. لم تلق طفً� ��

ب بهذا الش�ل. جدول ال��

- أرجو أن �سمعوا هذا �لـه.. مات�لدا فتاة محظوظة جدا ألن
ب.. � علماها جدول ال�� لديها أب��ن مدهش��

قلت مات�لدا:
� ال..

� الحق�قة �ا مس هو��
�� -

� أنك علمت نفسك؟ - هل تنع��

.. فقط أعـرف أن جدول �
� الحق�قة �ا مس هو��

- ال أعرف ��
.. ب سهل �ال�س�ة �� ال��
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� ة ذات العين�� ) ثم نظرت للفتاة الصغ�� �
شهقت مس (هو��

� وسألتها: الالمعت��

�
حت �� هذا؟.. مثً� لو طل�ت منك ضـرب 14 �� - هال ��

19... هذا صعب..

..266 -

� ثم أمسكت �قلم وأجرت عمل�ة
نظرت لها مس هو��

ب.. ثم وضعت القلم ونزعت ع��ناتها وراحت تلمع ال��
. ظل الصف صامتا ي�تظر ما س�حدث. �

� �مند�ل ور�� العدست��
: �

قلت مس هو��

� رأسك عندما تج��ن
- قو�� �� �ا مات�لدا.. ماذا �دور ��

عمل�ات حساب�ة كهذە؟..

�
�ــها �� � وأ�� � ذه��

- ال أعرف.. ال أعرف.. فقط أضع 14 ��
ح.. كنت أقول لنف�� لو � ال أعرف ك�ف أ�� 19.. أخ�� أن��
استطاعت آلة حاس�ة أن تفعل هذا فلم ال أقدر أنا؟.. أعتقد أن

ي أ�فأ من قطعة معدن.. المخ ال���

) واثقة من أنها تقا�ل عقً� ر�اض�ا �
اآلن صارت مس (هو��

� العالم
خارقا للطب�عة، �انت تعرف أن هذە األعاج�ب تظهر ��

�
� �ل مائة عام.. �ان مو�سارت �� من وقت آلخر ل�ن مرة أو مرت��
الخامسة عندما �دأ يؤلف مقطوعات للب�انو.. ول�� مـا صـار منه

قلت الفندر:

- هذا غ�� عادل.. ك�ف تفعل �� هذا وال نقدر عل�ه؟
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� �اذ�ة:
قالت مس هو��

�ن مثلها ��عا.. .. سوف تص�� �
- ال تقل��

� الصف، ل�نهـا ظلـت
�انت تعرف أن عليها االهتمام ب�ا��

منبهرة بهذە الطفلة. نظرت للفصل وقالت:

- دعونا من األرقام ونت�لم عن الهجاء.. هل منكـم مـن �عرف
ك�ف يتهجأ �لمة (هرة)؟  ارتفعت ثالثة أ�د.. �د تخص (الفندر)

و�د تخص (ن�جل) و�د تخص (مات�لدا).

- تهجأ �ا ن�جل..  

تهجاها ن�جل. هكذا قررت أن توجه سؤاال ما �انت لتفكر
� اليوم األول.. اتجهت لن�ح ال�تا�ة

� سؤاله للصف ��
أ�دا ��

وكت�ت: لقد تعلمت أن أقرأ الجمل الط��لة. تعمـدت أن تجعل
الع�ـارة معقدة و�� تعرف أن هناك أطفاال أذك�اء هنا. ثم سألت:

� �مع�� هذە الع�ارة �ا ن�جل؟ ت�� - هال أخ��
- هذا صعب.

- الفندر؟
- ال�لمة األو� �� (لقد)..

- * هل هناك من �قدر ع� قراءتها؟
� من مات�لدا، فالت مات�لدا:

وعرفت أن الـ (نعم) األو� ستأ��
- نعم..

: �
وقرأت الجملة �ال تردد. قالت مس هو��
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- هذا رائع.. ما مدى إجادتك للقراءة �ا مات�لدا؟  

� ال أفهم ال�ث�� مما � برغم أن��
ء �ا مس هو�� �

- أقرأ �ل ��
أقرؤە.

� ثان�ة � من الغرفة، ثم عادت �عد ثالث��
خرجت مس هو��

� ووضعته ع�
و�� تحمل كتا�ا ثق�ال.. فتحته �ش�ل عشوا��

منضدة مات�لدا وقالت:
- هذا كتاب شعر م�ح.. حاو�� القراءة �صوت عال..

�سالسة �دأت مات�لدا تقرأ.

� مطعم (كرو)
- رجل ذواقة �أ�ل ��

� العص�دة.
وجـد فـازا ��

: ال ت�خ وتل�ح �ه �
صاح �ه السا��

� ال��ائن مثله..
و�ال طلب �ا��

: �
سألتها مس هو��

� مع�� (ذواقة) �ا مات�لدا؟   - هل تعرف��
� أ�له.

ا �� - هو شخص �دقق كث��

� اسم هذا الن�ع من الشعر؟..   - �الض�ط.. وهل تعرف��
- اسمها قص�دة ف�اه�ة.

� كتابتها
- نعم.. القصائد الف�اه�ة ت�دو سهلة ل�نها صع�ة ��

جدا
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- أنا ج��ت كتا�ة �عضها ل�نها ل�ست ج�دة..
� سماع قصائدك هذە..

- حقا؟.. نحن نرغب ��

� وأنت جالسة هناك
- أنا كت�ت عنك واحدة �ا مس هو��

� أنا؟.. ال�د من أن أسمعها� - ع��

� ألنها تذكر
� ال أجرؤ ع� استعمالها �ا مس هو�� - أخ�� أن��

..( � اسمك األول �� تناسب القاف�ة.. إن اسمك األول هو (جي��

- أنا م�ة ع� أن أسمعها..  
وقفت مات�لدا و�دأت تل�� القص�دة:

( � ء أ��د �خصوص (جي�� �
- ثمة ��

أنه ال يوجـد مثلهـا ال�ث�ـر..

� م�انهـا..
هـــــل تـوجـد ��

جم�الت مثلهـا..

الجواب هو: مستح�ل!

� ثم اب�سمت.. اب�سامة ع��ضة
شحب وجه مس هو��

جم�لة.. ـ

- أشكرك �ا مات�لدا.. برغم أن هذا �الم غ�� صحيح
فالقص�دة جم�لة.. �جب أن أحفظها..

� اسمه رو�رت: قال ص��

- �� قص�دة جم�لة وصادقة..  
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: �
سألتها مس هو��

- من علمك القراءة؟

ة.. لقد أحب�ت (األسد - أنا علمت نف�� وقرأت كت�ا كث��
والساحرة وخزانة الث�اب).. أعتقد أن مس�� (�. إس. ل��س)
�اتب ع�قري.. ل�ن لد�ه عي�ا هو أنه ال توجد أجزاء مضحكة

� روايته.
ة �� كث��

- معك حق..

) ال �كتب أجزاء مضحكة.. األطفال � - كذلك مس�� (تول���
ل�سوا جادين �ال��ار.. �حبون أن �ضحكوا..

� من ح�مة هذە الطفلة. وراحت تنظر
اندهشت مس هو��

� الصف. وسألتها:
ء عن �ا�� �

� إعجاب.. لقد �س�ت �ل ��
لهـا ��

� �عد إنهاء كتب األطفال؟   - ماذا ستفعل��

� أضحك خاصة مع � وأح�ه.. �جعل�� - أنا أقرأ �شارلز د�ك��
مس�� �ك��ك.

� نها�ة الردهة.
هنا دق الجرس ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�شــــــ�ــــول () ال��
� الصف واتجهت لغرفة

� الفسحة غادرت مس هو��
��

المديرة. لقد قا�لت طفلة تملك قدرات خارقة للعادة. ال�د مـن
ء مع هذە الع�ق��ة. �

عمـل ��

� العادة تخاف المديرة وت�تعد عنها قدر اإلم�ان،
�انت ��

ل�نها اآلن �انت متأه�ة لتواجه أي شخص. دقت ال�اب الره�ب
فدوى صوت المديرة المرعب:

- ادخل�

معظم مديري المدارس يتم اخت�ارهم ألنهم ذوو صفات
حم�دة. �فهمون التالم�ذ و�فهمون اهتماماتهم. يهتمون
�التعل�م.. ل�ن مس تر�شبول لم تملك أ�ا من هذە الصفات.. وال

�عرف أحد ك�ف ظفرت بوظ�فتها.
ة قد�مة مليئـة �ـالعضالت. �انت ضخمة جدا.. ر�اض�ة شه��
تنظر لها فتدرك أنها قادرة ع� ث�� قض�ان الحد�د وتم��ق دل�ـل
.. وجهها لم �كن �حوي أي جمال أو ي�عث ع� � الهاتف لنصف��
الم�ح. فم قاس وعينان مغرورتان.. أما ث�ابها ف�انت أغرب..
� عمالق..

ت��ط حزاما ع��ضا حول خ�ها.. حزامـا لـه إب��ـم ف��
�ن �ظهران عضالت � أخ�� و�انت تل�س حذاء ر�اض�ا وجور���
ساقيها �قـوة. �دت عامة كص�اد متعطش للدم منها �مديرة

مدرسة.

� الصف �انت المرأة تقف جوار
عندما دخلت مس هو��

مكتبها الضخم وقد ظهر نفاد الص�� ع� وجهها.
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؟؟؟ أنت متوردة الوجه اليوم.. �
- ماذا ت��دين �ا مس هو��

هل �صق عل�ك هؤالء العفنون الصغار؟

ء من هذا ـ �
� المديرة.. ال ��

- ال �ا س�د��
- إذن قو�� ما هنالك.. أنا امرأة مشغولة.

وص�ت لنفسها �أس ماء من دورق كب��
� ص�� اسمها (مات�لدا ورموود)..

- هناك فتاة ��

- �� ابنة �ائع س�ارات مستعملة.. شخص ممتاز هو.. كنت
ة آالف � س�ارة ش�ه جد�دة.. فقط مشت ع�� هناك أمس و�اع��
�
م�ل.. صاحبتها القد�مة �انت امرأة عجوزا تقودها مرة ��

السنة.. �ما أحب (ورموود) هذا.. إنه من أعمدة مجتمعنا.. قال
�� إن اب�ته س�ئة جدا وطلب أن أراقبها.. قـال �� لو أن ش�ئا خطأ
حدث فال�د أنها المسئولة.. اليوم هناك من وضع قن�لة عفنة
� تحت المقعد.. أنا أعرف �قينا أنها من فعل � مكت��

الرائحة ��
ة ل�نها ستعرف عندما أفعل.. هذا.. لم أر هذە الح��

: �
صاحت مس هو��

. هذا غ�� صحيح.. �
- ال �ا س�د��

- �ل هو صحيح لألسف.. سوف أؤدبها.. ول�ن ك�ف
�
� ح�ا��

ة قذرة.. لقد ا��شفت �� ت�دو؟..  ال�د أنها دودة صغ��
.. � ���ة أن الفتاة الس�ئة أخطر �مراحل من الولد الس�� ال��
� لم أ�ن � لسع�دة ألن�� ات مخلوقات قذرة و�ن�� الفت�ات الصغ��

واحدة منهن..  
.. �التأ��د.. �

ة �ا س�د�� - ل�نك كنت فتاة صغ��
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ن�حت المديرة وقالت:
- لم �طل هذا.. �ت امرأة ��عة جدا.

� لنفسها إن المديرة مجنونة تماما �أنها �قة
قالت هو��

فراش.

- أؤكد لك أنك مخطئة تماما �صـدد مـات�لدا.. لقد وصلت
المدرسة هذا الص�اح فقط وجاءت للصف..

- أنا ال أخ�� أ�دا.. شكرا ألنك أوح�ـت لـي �ـاألمر �له.. واآلن
؟   � وق�� لملذا تض�ع��

- عندي أخ�ار مهمة جدا عن مات�لدا.. إنها ع�ق��ة�
احمر وجه الس�دة وانتفخت �أنها ضفدع غاضب وصاحت:

- ع�ق��ة؟�.. ال�د أنك مجنونة.. أبوها نفسه �قول إنها
شخص�ة إجرام�ة.

... - أبوها مخ��

ة نصف ساعة ب�نما أبوها عرفها ط�لة - أنت قا�لت الح��
ح�اته�

� ما حدث لهـا مـع مـات�لدا، فن�حـت مـس
حكت لها مس هو��

تر�شبول قائلة:
- إذن �� حفظت �عض الجداول عن ظهر قلب �ا آ�سة..

هذا ال �جعلها ع�ق��ة ول�ن �جعلها ب�غاء�
.. �

- ل�نها كذلك تقرأ �ا س�د��
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- وكذلك أنا�.

� أنه �جب أن تنقل مات�لدا لتكون مع الص��ة ذوي - رأ��
األحد ع�� عاما..

- ها�.. إذن ت��دين الخالص منها�.. ال ت��دين تحمـل
� تعذ�ب معلمة أخرى بها� مسئوليتها وت�غ��

� أ�دا..  
- ال.. ل�س هذا غر��

، وعل�ك أن تراقبيها - وأنا أقول ال.. سوف ت��� ح�ث ��
�حذر...

- ل�ن..

� سنهم
� هنا أن ي��� التالم�ذ ��

- وال �لمة أخرى.. قاعد��
مهما �لغت قدراتهم�..

� عاجزة أمام هذا العمالق ذي العنق
وقفت مس هو��

األحمر.
� النها�ة قالت:

��
. �

� �ا س�د�� - ل�كن.. �ما �شائ��
صاحت المرأة:

- معك حق.. األمر أمري... وال ت�� أننا نتعامل هنا مع
ة وضعت قن�لة تحت مقعدي. أف� صغ��

- لم تفعل..
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� ألتم�� لو �ان مسموحا �� �استعمال - �ل فعلت.. و�ن��
� األ�ام الطي�ة الخال�ة.. كنت سأشوى

العصا والحزام �ما ��
مؤخرتها فال تقدر ع� الجلوس شهرا..

� الغرفة وقالت لنفسها
غادرت مس هو��

- لن أس�سلم.. سأفعل ش�ئا لمـات�لدا.. ال أعرف ما هو ل���
سأفعله..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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األ�ـــوان
� الفناء.

عندما غادرت غرفة المديرة �ان معظم الص��ة ��
ض �عض ال�تب من زمالئها الذين �درسون اتجهت لتق��
.. كتب ج�� وجغراف�ا ولغة فر�س�ة ثم نادت لسنوات أ���

مات�لدا.

� الصف �ال عمل، ب�نما أنا
- ل�س من المعقول أن تجل�� ��

ب (2) وط��قة هجاء (قط) و (فار).. لذا سوف ح جدول �� أ��
� ما � و�سأل�� � نها�ة الدرس تأتي��

أعط�ك �عض هذە ال�تب و��
ت��دين.. اتفقنا؟

.. هذا ي�دو ممتازا.. �
- شكرا �ا مس هو��

� ما قاله أبوها : ما ألطفها طفلة.. ال يهم�� �
فكرت مس هو��

إنها هادئـة لط�فة و��دو أنها ال �شـعر البتـة �مدى ع�ق��تها.

� مقعدها وراحت
عندما التأم الصف جلست مـات�لدا ��

� ال�تاب
� ورأت أنها غاصت ��

تدرس ال�تب. راقبتها مس هو��
تماما..

قررت المعلمة أن تذهب لب�ت مات�لدا وت�لم أب��ــها بنفسها.
من المستح�ل أن األب��ن ال �در�ان مدى ذ�اء اب�تهما، مس��

. األبوان ال �قلـال مـن ورموود �ائع س�ارات ناجح فال�د أنه ذ��
مواهب ابنهما �ل العكس هو الصحيح دائما. أح�انا �ستح�ل
�
ع� المعلم إقناع األم أن ابنها مغفل تماما، لن تجد مس هو��

� إقناع األب��ن �ع�ق��ة اب�تهما.
صع��ة ��
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ة � التاسعة والعا�� � ساعة متأخرة ب��
سوف تذهب الل�لة ��

�عد ما تكون مات�لدا قد أخلدت للنوم.

هذا ما فعلت.. عرفت العنوان من سجالت المدرسة ثم
�
مشت من ب�تها لب�ت آل (ورموود) �عد التاسعة. �ان الب�ت ��

� �قرم�د غا�� الثمن، قرعت الجرس ووقفت شارع جم�ل ب��
� لصوت التلف��ون �الداخل.

تص��

ان له شارب رفيع و�ل�س معطف فتح ال�اب رجل �ش�ه الف��
تدر�ب. وسألها:

�ــها.. � تذا�ر �ا نص�ب؟.. أنا ال أش�� - نعم؟.. هل ت��ع��
قالت:

.. أنا مدرسة (مات�لدا) وأر�د - ال.. أرجو أن تغفر �� تطف��
ال�الم معك وزوجتك.

� المتاعب بهذە ال�عة؟.. إنها مسئوليتك من
- هل وقعت ��

اآلن فصاعدا وعل�ك أن تدبري أمرك.

- ل�ست هناك أي متاعب.. جئت �أخ�ار مذهلة عنها.. هل
�� أن ادخل لدقائق؟  

قال لها:

� وقت آخر؟
�� � - نحن �شاهد برنامجنا المفضل.. لم ال تأت��

ها فقالت: �دأت تفقد ص��

- مس�� ورموود.. لو كنت ترى أن برنامج تلف��ون متعفنا
أهم من مستق�ل اب�تك، فأنت ال تصلح أ�ا�.. لم ال تغلق الجهاز
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؟ � وتص�� �� اللع��

لم �عتد الرجل أن ��لمه أحد بهذە الط��قة، فنظر لها �حذر
وقال:

- حسن.. تعا� ولننه األمر ��عة ول�ن تذكري أن م��
ورموود لن �شكرك ع� هذا..

� نهم:
� �انت �شاهد التلف��ون �� نظرت له الزوجة ال��

- من هذە؟  
- معلمة مدرسة ما.. تقول إنها ت��د ال�الم عن مات�لدا.

وخفض صوت جهاز التلف��ون فصاحت زوجته:
- ال تفعل �ا هاري�� وىالرد س�طلب �د أنجل��ا�

- تا��� أثناء ال�الم.. هذە معلمة مات�لدا تزف لنـا �عـض
األخ�ار..

- ما المش�لة إذن؟

) للجلوس لـذا انتقت مقعدا �
لم �دع أحد مس (هو��

وجلست..
وقالت:

� المدرسة.
- هذا أول يوم الب�ت�ما ��

�نا بهذا؟   ء لتخ�� � - هل تجشمت عناء الم��

� ط��ً� للمرأة وأعطت نفسها وقتا ق�ل
نظرت مس هو��

الرد، ثم قالت:
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� الصف
؟.. مات�لدا �� � - هل ت��دين معرفة س�ب، مجي��

األول و�رغم هذا تقرأ وتكتب وتتعامل مع األرقام.. تقول إن
أحدا لم �علمها..

- �علمها ماذا؟..

- القراءة.. خطر �� أنك علمتها وأنها تكذب.. ر�ما كنتمـا
.. الفتاة قرأت كت�ا مهمة وضخمة.. أردت أن أعرف � � نهم�� قارئ��

إن �انت جاءت من أ�ة تحب األدب.
قال مس�� ورموود:

ي ث��ة �الجلوس - نحن ال نحب القراءة.. ال �مكن أن تص��
�
ع� مؤخرتك وقراءة ال�تب.. نحن ال نحتفظ بهذە األش�اء ��

الب�ت..

�ما أن مات�لدا ع�ق��ة، ل�ن - فهمت.. قد جئت ألخ��
أحس��ما تعرفان هذا فعال..

- نعرف أنها تقرأ..

ة كهذە تقرأ - ل�ن أال يث�� هذا دهشت�ما؟ فتاة صغ��
؟.. � ه�منجواي ود�ك��

- ل�س �ش�ل خاص. أنا أمقت الفت�ات المثقفات.. �جب
ع� الفتاة أن تكون جذا�ة لتظفـر �ـزوج.. الش�ل أهم من
ت العقـل وأنـا ).. أنت اخ�� العقل.. انظري لنفسك �ـا مـس (هون��

ت الش�ل. اخ��

ة ذات الوجـه � � دهشـة للمـرأة المكت��
�� �

نظرت مس هو��
ج الشح�م وسألتها: المت��
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؟ � - ماذا تقول��

ت العقل.. من الرابح؟.. أنا ت الش�ل وأنت اخ�� - أنا اخ��
� ألف �اء � جم�ل ولدّي زوج ناجح، ب�نما أنت تدرس�� جم�لة و�ي��

ألطفال قذر�ن..
قل زوجها:

- معك �ل الحق �ا قالب السكر..
� أن عليها أن تتمالك أعصابها فقالت:

قررت مس هو��

ء.. اب�ت�ما ع�ق��ة أرقام.. �مكنها إجراء �
- ل�س هذا �ل ��

عمل�ات حساب�ة معقدة..
قل ورموود:

اء آلة حاس�ة؟   - وما نفع هذا ما دام يوسعك ��

لم �ستطع تصديق ما �سمعه.. �انت تعرف أن هناك أ�اء
مـن هذا الطراز، ل�نها صدمت للقاء �عضهم فعال. قالت

لألب��ن:

- مش�لة مات�لدا �� أنها �سبق صفها �كث�� جدا.. أنا أؤمن
ط أنها �مكن أن تصل لمستوى الجامعة خالل ثالثة أعوام ���

أن تل�� التعل�م المناسب.
صاحت األم:

� دخول الجامعة؟..
- جامعة؟.. من المجنون الذي يرغب ��

�لهم يتعلمون عادات س�ئة هناك..
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- هذا غ�� صحيح.. لو أصابتك ن��ة قلب�ة وطل�ت طب��ا
فهو خ��ــــج جامعة.. لو رفع عل�ك أحدهم قض�ة �س�ب بيع
� الجامعة � محام�ا من خ���� س�ارة مغشوشة فلسوف تطلب��

ع� �ل حال من الواضح أننا لن نتفق أ�دا..
ونهضت خارجة.. ورافقها الزوج لل�اب وقال:

- جم�ل منك أن جئت �ا مس (هوكس)..  
- ل�س اس�� (هوكس).. ل�ن.. أرجو أن ت�� الموض�ع..

وان�فت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قذف المطـرقـة
ء اللط�ف �صدد مات�لدا هو أنك لو قا�لتها وت�لمت �

ال��
معها لحس�تها مجرد طفلة عاد�ة عمرها خمس سنوات ونصف،
لم ُت�د قط أ�ة عالمات ع� أنها ع�ق��ة، لن تعرف أ�دا قوتها
� األدب أو ال��اض�ات.. لذا

العقل�ة إال لو �دأت ت�ناقش معها ��
استطاعت مات�لدا أن تعقد صداقات، وأحبهـا كـل مـن فـي صفها.
�
عرفوا ط�عا أنها ع�ق��ة ألنهم سمعوا مناقشاتها مع مس هو��

� كتب
� اليوم األول. وعرفوا أنها ال تتابع الدرس �ل تقرأ ��

��
خاصة بها، ل�ن األطفال ال يهتمون �األس�اب.. هم مشغولون

�أنفسهم عن ال�ساؤل عما �حدث لآلخ��ن.

�
� صد�قاتها �انت الفندر. وقد اعتادت الفنانان الم�� من ب��

ة الحجم لها � الفسحة وساعة الغداء، �انت الفندر صغ��
معا ��

� حول جبهتها، ولها عينان
� خط أف��

شعر أسود مقصوص ��
ب�يتان عم�قتان. �انت مات�لدا تحبها ألنها ج��ئة مغامرة. ق�ل
ت القصص عن نها�ة أول أسب�ع من الفصل الدرا�� ك��
�
� دنت منهما فتاة �� � الفناء ح��

المديرة. �انت الفتاتان تقفان ��
ة لها دمل ع� أنفها، واسمها (هورت�س�ا) وقالت: العا��

� اإلصالح�ة!  
- قذارة جد�دة ع� ما أظن؟.. مرح�ا ��ما ��

و�انت تت�لم من ارتفاع عظ�م، وقد تعلمت الفتاتان �س�ب
حجمهما الصغ�� أال تثقا �أي �ائن أضخم منهما. �انت تلتهم
، تخرجه �ق�ضة مل�لـة. ظلت رقائق ال�طاطس من ك�س كب��
� أمام هذا العالق، و�انت رقائق ال�طاطس تان صامتت�� الصغ��

� فمها �أنها الثلج. ت�ناثر ع� جان��
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�شبول �عد؟ - هل قا�لتما ال��
� وقت الصالة ل�ن لم نقا�لها..

- رأيناها ��
- ت�تظر�ما متع عظ�مة.. �� تمقت األطفال الصغار جدا..
تؤمن أن الصف األول �ضم يرقات لم تخ�ج منها الد�دان �عد.
� س�� المدرسة هنا..

� أول سنة فل��ما تع�شان �ا�� لو ظللتما حي��
�ن �غادرون المدرسة ع� محفة وهم ��خون.. � رأ�ت كث�� ل���

، لذا قررت أن تض�ف معلومات � � ظلتا صامتت�� ل�ن الفتات��
أخرى.

�شبول عندها خزانة اسمها (الخّناقة)؟.. - هل تعرفان أن ال��
إنها خزانة عال�ة وض�قة جدا.. ال �مكنك الجلوس أو اتخاذ وضع
ز منه زجاج القرفصاء.. ثالثة حوائط من األسمنت الذي ي��

مهشم فل�س بوسعك االس�ناد عليها..
سألتها مات�لدا:

- أال �مكن االس�ناد إ� ال�اب؟

ز من - �الطبع ال �مكن ذلك.. هناك مسام�� عد�دة ت��
�شبول هناك.. أنا ج��ت الخّناقة وقد ال�اب.. لقد دقتها ال��

ُح�ست فيها يوما �امً�.

�انت تت�لم �أنهـا مـحـارب قد�ـم خـاض ال�ث�� من المعارك
وصارت الشجاعة عادة عندە.

�شبول تدرس للصف السادس.. طل�ُت - مرة أخرى �انت ال��
الذهاب للحمـام، ل�ن �دً� من الذهـاب هنـاك، �سللت لغرفتها..

ووجدت درجا تخ�� ف�ه �او�ل الجم�از الخاصة بها..
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- سألتها مات�لدا مبهورة:

- وماذا حدث؟  

- كنت قد ابتعت بودرة العف��ت الفعالة تلك.. مكتوب
� الميتة.. عليها أنها صنعت من األن�اب المطحونة للثعاب��
خمسون قرشا لل��س.. رششت المسحوق ع� �ل �او�لها ثم

ء لم�انه.. �
أعدت �ل ��

- هل نجح؟

.. �ان من الممتع أن أجلس � - �عد أ�ام �دأت تهرش �المجان��
� العالم الذي �عرف ما

� الشخص الوح�د �� وأراقب عالمة أن��
.. ال �د ّ �حدث فعال لها.. كنت أعرف أنه ال �مكن الق�ض ع��

� �او�لها..  
أنها حس�ت أن هناك عش د�اب�� ��

.. لقد عرفتا أنهما أمام واحدة � �انت مات�لدا والفندر مبهورت��
من السادة، هذە الفتاة �لغت �فن المقالب قمة ال�مال. فجأة لم

�عد الدمل ع� أنفها قب�حا �ل هو وسام شجاعة.

- ل�ن ك�ف ق�ضت عل�ك؟

� (الخناقة) برغم هذا..  
� قض�ت يوما �� - لم تفعل.. ل���

- ك�ف؟

.. عندما ال تعرف � �شبول لديها عادة س�ئة �� التخم�� - ال��
الفاعل تخمنه.. والمش�لة أنها تص�ب غال�ا.. كنت المش��ه ف�ه
� ال�ذب..

ولم �كن هناك دل�ل، ل�ن ال فارق هناك.. لم �فد��
� إ� (الخّناقة) وأغلقت ال�اب. هذە �انت مرتـي

� من أذ�� جرت��
الثان�ة...
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- �� �الحرب�

- نعـم �� حـرب.. نحن الفرسان نقاتل من أجل ح�اتنـا �ال
�ر.. �شبول �� أم�� الظالم.. األفعوان ال�� سالح.. ب�نما ال��

� الناري.. �� ح�اة قاس�ة.. التن��
- �مكنك االعتماد علينا..

ي.. ل�ن من �دري.. قد أ�لف�ما - ال أستطيع.. أنتما جم��
�مهمة ��ة يوما ما..

- هل لد�ك قصص أخرى؟

� اسمه جوليوس ْت �ص��
�
- اسمعا هذا.. أمس أمسك

روتون�ل.. �ان �متص ال��سوس أثناء الدرس فحملته من ذراع
واحدة، وأطارت �ه من النافذة.. رأيناە �ط�� كطبق طائر فوق
الحد�قة و�سقط وسط زرع الخص.. وقالت للصف: �ل من
� الصف س�ط�� من النافذة. ال ت�� أنها �انت

أض�طه �أ�ل ��
� ر�� المطرقة، و�� فخور بنفسها جدا.. إنهـا

�طلة ب��طان�ا ��
ء خاصة األطفال �� �ظل ذراعها ق��ا. �

تـحـب أن تر�� أي ��
- ر�ـاە�

�
ا لذا هو مف�د �� � ثق�ـل جـد� - سمعتها تقول: هذا الص��

التدر�ب...

� الفناء ثـم سـاد
ء غ��ب.. دوت ال�خات �� �

هنا حدث ��
صمت القبور، نظرت (مات�لدا) و (الفندر) فرأيتا مس تر�شبول
العمالقة تم�� وسط األوالد. �أنها �شق أمواج ال�حر. و�انت

تزأر:
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- أماندا ث��ب���
�خت الفتاة:

� ق�عاتكن!   - أ�ق��
سألتها الفندر:

- ماذا هنالك؟

- تلك ال�لهاء أماندا تركت شعرها �طول.. وقد جمعته أمها
�ر.. فكرة غب�ة جدا � لها ع� ش�ل ذ��� خ��

� هنا؟ - ما الغ��

�
- لو �انت مس تر�شبول تمقت ش�ئا فهو عقص الشعر ��

�ر.. � ذ�ل خ��

ة لها ذ�ال � العا��
ورأت الفتاتان الوحش يتقدم نحو طفلة ��

�ر ذهب�ان، �انت جم�لة جدا.. ل�نها وقفت تراقب الوحش � خ��
� حقل يرى ثورا هائجا يهجم عل�ه. التصقت

القادم �أنها رجل ��
�األرض وعرفت أن يوم الق�امة �ال�س�ة لها قد جاء..

اآلن دنت مس تر�شبول من الفتاة وأطلت عليها.. وقالت:
� غدا..

� القذر�ن ق�ل أن تأ�� - أر�د التخلص من هذين الذ�ل��
� القمامة.. مفهوم؟

أقطعيهما والقيهما ��

- لـ.. لـ.. ل�ن أ�� تحبهما وتصنعهما �� �ل ص�اح!  

- أمك غب�ة�.. ت�دين كفأر �خ�ج ذ�له من رأسه!  وأشارت
إ� رأس الفتاة ب�صبع �حجـم قـالب ال�سطرمة.
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وأردفت:
- ال أ�ا�� لحظة برأي أمك..

ثم أمسكت �ذ��� الحصان ورفعت الطفلة عن األرض، ثـم
راحت تدور بها حول نفسها مرارا ومرارا.. وأماندا تصـ�خ �ـال

توقف.
قالت الفتاة هورت�س�ا:

� ر�� المطرقة.. من الواضح أنها
- إنها ت��د �عتها اآلن �ما ��

كها فجأة. ست��

�الفعل طارت أماندا ��عة �أنها صاروخ فـوق الس�اج، ثم
ارتفعت نحو السماء. ه�طت الفتاة فوق األزهار المزروعة خارج

المدرسة ثم جلست. و�عان ما عادت تركض للمدرسة.
سألت مات�لدا:

- ل�ن أال �شكو اآل�اء؟  
سألتها هورت�س�ا:

- هل �مكن أن �شكو أبواك؟.. أبواي لن �فعـال فـالجميع
�خشاها ح�� الموت.. سأرا�ما ف�ما �عد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بروس وال�عكة
سألت الفندر مات�لدا:

- ك�ف تنجو من هذا �له؟.. �التأ��د �عود الص��ة للب�ت
ون أهلهـم.. أنـا مـوقتـة أن أ�� س�جن لـو سـمع أن المدير و�خ��

� فوق السور.. � من شعري وألقت�� ترفع��
قالت مات�لدا:

- لن �فعل ذلك لس�ب �س�ط.. لن �صدقك.. قصتك
�شبول.. س��دو سخ�فة جدا وهذا � ال��

- ما هو؟

� مجنون � �ارثة ال توصف.. تأ�دي من أن �ل ما تفع��
- كو��

� أنصاف جرائم �ل جرائم �املة.. ال يوجد ال �صدق.. ال ترتك��
أب س�صدق قصة الشعر هذە.. أه�� لن �فعلوا..

�ر.. � � أن أماندا لن تقص ذ�ل الخ�� - هذا �ع��
�ن.. - لن تفعل.. ل�ن أماندا سوف تفعل هذا بنفسها.. س��
� قفص واحد مع

� هذە المدرسة �ش�ه ال�قاء ��
إن التواجد ��

� �قظة جدا.
ثع�ان ال���را.. �جب أن تكو��

� اليوم التا��
� ع� الخطر، عندما سمعوا ��

جاء الدل�ل الثا��
أنه ع� �ل المدرسة االتجاە لقاعة االجتماعات.

جلس الـ 250 تلم�ذا هنـاك.. ثم ظهرت مس ترا�شبول إ�
� معها، وقفت ع� المنصة تنظر المنصة ولم �كن أحد المعلم��
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للوجوە المحملقة فيها وقد فتحت ساقيها وأمسكت �سوط
.. صغ��

- ماذا س�حدث؟
- ال أعرف..

�شبول: ن�حت ال��

وتر؟ وتر��.. أين بروس بوج�� -- بروس بوج��
. �

� التالم�ذ فأمرته �أن �أ�� ارتفعت �د من ب��

ة، �دين ضخـم، وم�� لألمام � الحاد�ة ع��
�� � ظهر ص��

وصعد للمنصة. فأمرته �أن �قف. �ان �عرف �التأ��د أنها لم
� رمادي اللون وجور�اە تنادە إلعطائه جائزة. �ان وجهه المكت��

يتدل�ان ع� حذائه.
قلت و�� �ش�� �السوط إل�ه:

�ة.. هذا الدمل العفن.. هذە الثألولة - هذە الجلطة ال���
السامة. ل�س سوى لص مقزز.. عضو ماف�ا. سا�ن العالم

  ! السف��
� غ�� فاهم فصاحت: نظر لها الص��

- لص�.. نصاب�.. قاطع ط��ق�.. لص ماش�ة�.
� دهشة:

قال ��

- أنا؟

اءة؟ - هل تنكر هذا �ا خراج اللثة؟.. هل تدفع �ال��
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� - ال أعرف عما تت�لم��
صاحت:

� الصد�د �سللت �األف� - ص�اح أمس أيها الخراج الذي ي��
..� � �حة من كعكة الشوكوالتة الخاص �� للمطبخ و�قت ��
� .. وج�ة إفطاري�.. هل حس�ت للحظة أن�� أعدتها الطاه�ة ��

� أطعمهـا ل�ـم؟.. هذە ال�عكة طه�ت ب��د س��ل القاذورات ال��
� وهذا اللص.. قاطع الط��ق �قها.. � وقشدة حق�قي��

اب�ض وجه الف�� وقال:
- لم أفعل.

- ال تكذب.. الطاه�ة رأتك تأخذها.. رأتك تأ�لها!  
� وقالت: فجأة صار صوتها أرق.. ثم انحنت ع� الص��

وتر)؟.. إنها لذ�ذة دسمة.. - هل تحب الشوكوالتة �ا (بوج��
أل�س كذلك؟

- جدا..
قالها ق�ل أن �درك ما �قول.

� الطاه�ـة كـأي - معك حق.. لذ�ذة جدا.. �مكنك أن ته��
.. �

� �الر�� جنتلمان.. ل�ن س�ان العالم السف�� ل�سوا معروف��
ثم صاحت:

� - أيتها الطاه�ة� تعا��
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ونظرت لل�اب فدخلت الطاه�ة و�� امرأة نح�لة ط��لة،
� فرن.. و�انت ترتدي

ي�دو �أن �ل عصارات جسمها جفت ��
م�دعة قذرة.

� ال�عكة.
- قل لها رأ�ك ��

- رائعة..

ر له. فقط �ان �عرف أن � وهو ي�ساءل عما ُ�دبَّ قالها الص��
�ه �السوط الذي تحمله. وهذا �شبول من �� القانون �منع ال��

ا.. ف�� امرأة ال �مكن الت�بؤ �ما تن��ه... أراحه ل�ن ل�س كث��

- هل عندك الم��د من ال�عكة؟
- نعم..

� سكينا..
- هاتها وها��

غا�ت الطاه�ة و�عان ما عادت �كعكة عمالقة عال�ة
مغطاة �الشوكوالتة، ووضعتها ع� المائدة.

أمرته (تر�شبول):

وتر).. �لها لك.. �ل قضمة - اجلس ع� المنضدة �ا (بوج��
ة: � ح��

منها..  قال ��
- ال.. شكرا..

.. �
- اشكرها وال �شكر��

- شكرا أيتها الطاه�ة..
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ء وقفت الطاه�ة وقد زمت شفتيها، و�دا �أن فمها م��
�عص�� الل�مون.

�حة و�لها..   - اآلن اقطع لنفسك ��

- اآلن؟.. هل �� أن أخذها للب�ت؟
قالت ضاحكة:

- هذا س�كون قلة ذوق.. �جـب أن ت��ــها مدى امتنانك..
هلم�.. �ل�.. ل�س لدينا اليوم �أ�مله.

نظر لل�عكة ثم إ� تر�شبول.. و�دأ �درك الفخ. �ان األطفال
� فضول وتوتر.. ر�مـا كـانت ال�عكة مليئـة

يراقبون المشهد ��
�الفلفل أو ز�ت ال�س�� أو أ�ة مادة �س�ب له الغث�ان. ر�مـا

تنفجر ف�ه.
- ال أر�د..

� الطاه�ة.. ة.. أنت ته�� - �لها �ا ح��
�دأ الص�� �أ�ل.. فسألته المديرة:

- لذ�ذة؟
- رائعة..

�حة أخرى.. �� -
- هذا �اف.. شكرا..

�حة أخرى�.. �ل���.. أنت أردت ال�عك.. - قلت خذ ��
�قت ال�عك�.. اآلن أعطيتك ال�عك.. لن تنهض ولن ينهض
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مخلوق ق�ل أن تن�� هذە ال�عكة.
�حة أخرى و�دأ �أ�لهـا. هل ينجـح فـي ذلـك؟.. قطع ��

مستح�ل.. سوف �ص��ه الغث�ان ق�ل أن ين�� نصفها.

هون الذين �حبون ال�عك - �ل�.. اللصوص الصغار ال��
�جـب أن �أ�لوا ال�عـك�.. �ل�.. لو توقفـت لجررتـك إلـى
!  �دأ � الب��

(الخّناقة) وأغلقت عل�ك ال�اب ورم�ت �المفتاح ��
� �أ�ل و�ن لم ت�د عل�ه عالمات الض�ـق �عد.. وهمست الص��

مات�لدا لالفندر:
- إنه ع� ما يرام..

ء حاال �
- سوف ���

� نصف ال�عكة وأخذ عدة أنفـاس عم�قة، وفجأة التهم الص��
� القاعة �لهـا.. و�دأ �عض

تجشأ �قوة فدوى الصوت �الرعد ��
الجلوس �ضحكون.

�حة أخرى، هنا � ظل متماس�ا وقطع لنفسه �� ل�ن الص��
� ال�دء شعروا �قدوم

�� .. � �دأ شعور عام �غمر الص��ة الجالس��
� طال�ا الرحمة أمام ال�ارثة، وانظروا لحظة أن ��ح الص��

(تر�شبول) المنت�ة..

ل�ن هذا لم �حدث، وشعر ال�عض �أنه �ستمتع.. كـان أمامـه
ب من القمة. و�دأ �درك أن ج�ـل �ـجـب �سـلقه وها هو ذا �ق��

�شبول. �ن يراقبونه وأن هذە معركة شخص�ة ب�نه وال�� كث��
�.. بوسعك عمل ذلك� فجأة هتف أحدهم - هلم برو��

استدارت لهم المرأة وصاحت:
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- الصمت��.

�شبول كذلك ل�نهم جم�عا شعروا �أن بروس �دأ ي��ــح.. ال��
راح وجهها �حمر و�حمر.. �دا �أنها ستقتله لو نجح..

� فمه. انتهت آخر قطعة
� يواصل قذف ال�عك �� �ان الص��

فدوى التصفيق.. راح الص��ة ��خون و�قذفون المقاعد.

�شبول صامتة، وقد صار وجههـا �لـون الحمـم وقفت ال��
� ع� المقعد ي�نفس �صع��ة والعرق �غمر الذائ�ة.. �ان الص��

وجهه ل�نه �ضحك منت�ا.

� �انت عليها ال�عكة وهوت ع� رفعت الصحفة الص�ن�ة ال��
رأسه ��ل قوتها..

ء �أسمنت مبتـل، � منتفخا ح�� صار �ك�س م�� �ان الص��
ولم �كن بوسعك أن تؤذ�ه ح�� �مطرقة. فقط هز رأسه..

غادرت مس تر�شبول المنصة و�� تغ� ت��عها الطاه�ة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفنــــــدر
� للصف:

� منتصف األسب�ع األول، قالت مس هو��
��

.. ض�� هذا ال�تـاب �ا - لدى أخ�ـار مهمة لذا أصغوا ��
ة �ل .. من دأب المديرة أن تأخذ الصف لف�� �

مات�لدا واص��
أسب�ع.. مثال صفنا تأخذە الساعة الثان�ة �عد ظهر األحـد. غدا
� المس تر�شبول لحصة واحدة.. أنا سأ�ون موجـودة

سوف تأ��
ل�ن كشاهدة صامتة.. هل هذا مفهوم؟

غرد األطفال:
.. �

- نعم �ا مس هو��

- تحذير ل�م.. �� دق�قـة جـدا لذا لتكن ث�ا��م نظ�فة، وال
ون غضبها تت�لموا إال عندما ت�لم�م.. ال تجادلوها.. سوف تث��
سوا.. سوف �سأل�م عمـا أخذتموە ولو غض�ت فعل��م أن تح��
هذا األسب�ع.. هذا جدول (2) لذا �جب أن تحفظوە و�سمعوە
� الب�ت.. �جب أن �كون هناك دورق وكوب ماء ع�

ألهل�م ��
المنضدة.. من �كون مسئوال عن ذلك؟

قالت الفندر:
- أنا...

.. ء �طو�� �
� عمل ��

�انت قد وضعت خطة ألنها ترغب ��
� قامت �أعمـال �طول�ة.. �انت معج�ة �الفتاة (هورت�س�ا) ال��

. ء �طو�� �
لقد جاء دورها لعمل ��
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� النها�ة راحـت
� ط��قها للب�ت �انت تقلب األف�ار، و��

��
� موقعة ووترلو.. ال

تخطط �ما فعل ولنجتون ضد بونابرت ��
. أحد ينكر أن مديرة المدرسة أ��� خطرا من القائد الفر���
ام ال��ة لو أرادت � ا جدا ولسوف �كون عليها ال�� ستخاطر كث��

أن تخ�ج ح�ة.

� حد�قتها و�ــهـا مستعمرة مـن
�انت هناك بركة موحلة ��

ك ل�ن من النادر أن تراە ألنه السمندل (3).. هذا حيوان �مأل ال��
خجول.. هو قبيح جدا �شع الخلقة �أنه تمساح رضيع أخ��

ر.. اللون برتقا�� ال�طن.. عد�م ال��

كة وقررت أن تصطاد سمندال.. ل�س هذا سهً� ذه�ت لل��
فهو ��ــــع الحركة. استعملت ق�عة المدرسة كش�كة واقتنصت
� صندوق األقالم الذي فرشته �أعشاب

واحدا.. ثم وضعته ��
ك.. لقد صار لها. فتحت الغطاء قل�ال ل�سمح له �التنفس. ال��

� اليوم التا�� حملت سالحها للمدرسة و�� مضط��ـة مـن
��

االنفعـال. قررت أال تخ�� أحـدا ح�� ال ينطق أحد �اسمها ح�� لو
تعرض ألع�� تعذ�ب.

�عد غداء من ال�سلة والسجق، اتجهت للمطبخ و�حثت عن
دورق ماء تر�شبول، �ان مصنوعا من الخزف األزرق، مألته
�الماء ثم حملته مع كوب ماء إ� الصف ع� منضدة المدرس
� الدورق،

فتحت عل�ة األقالم و�حذر أفرغت السمندل ��
فسمعت صوت (�لوب) وهو يه�ط للقاع. تحرك به�اج �عض

الوقت ثم استقر.. وضعت له �عض األعشاب ل�شعرە �األلفة.
ء.. عادت لمقعدها.. ثم لحقت �صد�قاتها. �

تم �ل ��
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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االخت�ار األسبو��

�
. جلست �� �

� الثان�ة انعقد الصف ومعه مس هو��
��

الخلف�ة، وانتظر الجميع. فجأة دخلت المديرة العمالقة،
ون�حت:

- ع�ا سع�دا �ا أطفال..
غردوا:

- ع�ا سع�دا..

� قرف �أنها ترى ش�ئا
وقفت أمام الصـف ترقبهم ثم قالت ��

قذرا تركه �لب ع� سجادة:

- ل�س مشهدا جم�ال.. �ا ل�م من مجموعة ث�ل�ل مقرفة!  
قرر الجميع الصمت. فقالت:

ّ تحمل قمامة مثل�م ستة أعوام.. ء لفكرة أن ع�� �
- أر�د أن أ��

�م �العكس..   ون�م أن�م رائعون وأنا هنا أخ�� أهل�م �خ��

وراحت تنفخ من أنفها.. نفس الصوت الذي �سمعه لو
� اسط�ل خيول

مش�ت ��

- ق�ـام�.. افـرد �د�ك أمامـك وسـوف أمر ألرى إن �انتا
� نظ�فت��

�عد التفت�ش قالت:

ب ألرى إن �انت مس � جدول ال��
- سـوف أخت�ـر الصـف ��
ء.. �

� قد علمت�م أي ��
هو��
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، ثم صاحت: � وراحت تتفقد األطفال �عي�يها الش�طان�ت��

� الذي �ان �د� - أنت�.. ما حاصل x 7 2 قال الص��
رو�رت:

16 -

، �ص �غزال صغ�� مشت نحوە �خطوات واثقة كثمرة ت��
� إشارات الخطر وحاول ثان�ة: فاس�شعر الص��

..18 ..18 -
انفجرت ف�ه:

- أيتها العلقة الجاهلة�.. لماذا تزوجت �ل هاته ال�سوة؟..
أيها الفأر الخا�� من العقل�.. �ا كرة الصمغ الغب�ة�..

ب ت�س �انت اآلن تقف خلفه فمدت كفا �حجم م��
وأمسكت �شعرە. �انت أمه تحب شعرە وتجعله ط��ال.. و�انت
�شبول تكرە الشعر الط��ل ع� الص��ة فعال. مدت �دها ال��

� من شعرە وأ�قته كذلك. ورفعت الص��
�شبول: � وراح ير�ل و��خ ب�نما قالت ال�� �خ الص��

- x 7 ..14 2 = 14.. لن أتر�ك ح�� تقولها!  
: �

من مؤخرة الصف صاحت مس هو��
� �دك.

ل�ه.. قد �خ�ج شعرە �� � - مس تر�شبول.. أرجو أن ت��

� نها�ة صنارة.. ب�نما المرأة العمالقة
�ان يتملص كسمكة ��

تأمرە:



8091

�ع شعرك ولسوف �كون - قلها.. و�ال رحت أهزك ح�� أن��
�اف�ا لتنج�د أر�كة�..

..14 ..14 -

أطلقت �احه و�ان ع� ارتفاع عال عن األرض، فهوى �أنه
كرة..

� مغناط�س�ا.. فلم ير أحدهم ش�ئا التالم�ذ �انوا منوم��
�ة عمالقة توشك ع� االنفجار فيهم.. كهذا من ق�ل. قن�لة ���

قالت المديرة:

- أنا ال أحب األطفال.. ال �جب أن يراهم أحد.. �جب
� صناديق.. ال أعرف لماذا �أخذون �ل هذا الوقت

حفظهم ��
لينموا.. أحسبهم يتعمدون هذا..

ثم أضافت و�� تعود لم�انها:

� المعلومة
.. �جب أن تد�� �

- هكذا �كون التعل�م �ا مس هو��
� �ذكرها.. هكذا لن ي�سوها أ�دا.. اسحبيهم

� عقولهم وال تكت��
��

� �دك
ة أن آذان الص��ة ال تخ�ج �� � الخ�� من آذانهم فقد علمت��

أ�دا �أنها ملتصقة �أجسادهم.. �ل ما هنالك أنها �ستط�ل
قل�ال..  هنا التقت عيناها �مات�لدا فسألتها:

- ما اسمك؟
- مات�لدا ورموود..

� - ابنة تاجر الس�ارات المستعملة؟.. إنه نصاب�.. لقد �اع��
س�ارة منذ أسب�ع وقال إنها جد�دة.. اليوم وأنا أقودها سقط
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صندوق ال�عات ع� األرض.. �ان قد مألە ب�شارة الخشب�..
النصاب�.. سوف أسلخه وأصنع من جلدە سجقا�

قالت مات�لدا:
� مهنته.

- هو �ارع ��

� تقول إنك �ارعة كذلك�.. أنا ال أحب
- �ارع؟�.. مس هو��

� �ا آ�سة.. �لهم نصابون. ق�ل أن أ��شف معدن أب�ك ال�ارع��
�
� الب�ت.. ل�ن ال تحاو�� ش�ئا ��

ح� �� عن سلو�ك المع�ب ��
� أراق�ك �عنا�ة� هذە المدرسة �ا آ�سة ألن��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



8093

المعجـزة األو�
� مقعد المعلم للمرة األو�. مدت �دها

�شبول �� جلست ال��
وتناولت دورق الماء وقالت:

- ال أفهم أ�ـدا لمـاذا �ش�� األطفال الغث�ان لهذە الدرجة..

ات.. �جب الخالص منهـم ��عة.. .. �الح�� �
إنهم آفة ح�ا��

اي �قتل األطفال �ما نفعل مع الذ�اب.. أحلم اع س�� أتم�� اخ��
ة أرشها عل��م و��ت�� األمر.. اي كب�� �دخول الصف �عل�ة س��

: �
قالت مس هو��

� ف�� ل�ست مضحكة..  
- لو �انت هذە نكتة �ا س�د��

� � عن المدرسة الطي�ة �� المدرسة ال��
- ل�ست نكتة.. فكر��

ل�س فيها أطفال.. يوما ما سأ�دأ مدرسة كهذە..

): المرأة مجنونة تماما.. �جب الخـالص �
فكرت مس (هو��

منها.

� ال�وب، هنا
�شبول الدورق وص�ت �عض الماء �� رفعت ال��

سقط السمندل الصغ�� مع الماء، �لوب�

أطلقت المرأة �خة ووث�ت من مقعدها �أنما اشتعلت ف�ه
ء األصفر الش��ه �السحل�ة �لعـب خلف �

النار، رأى األطفال ال��
الزجاج.

؟ - ما هذا؟.. إنه مقزز.. هل هو ثع�ان؟.. تمساح صغ��
صاحت الفندر:



8094

�� �ا مس تر�شبول.. أعتقد أنه �عض... - اح��

راحت المرأة ترتجف �المهلب�ة. �انت مغتاظة ألن هذا
المقلب جعلها ت�خ وت�ب و�� الفخور ب��اتها. لم تكن قد رأت
سمندً� من ق�ل. لم تعرف ما هو قط فالتار�ــــخ الطب��� لم �كن
� عي�يها

ان الحقد ترقص �� قط من نقاطها الق��ة، �انت ن��
� السوداو�ن. ت�� الصغ��

�خت:
.� �

- مات�لدا�.. ق��
سألتها الفتاة:

- أنا؟.. ماذا فعلت؟
� أيتها ال�صور المقرف�

- ق��

  .. �
� لم أفعل ش�ئا �ا س�د�� - ل���

�انت الفندر خلفها �شعر �الذنب.. ل�نها كذلك لم تكن
ف. لتع��

�شبول: صاحت ال��
.. - سوف أتأ�د من طردك من المدرسة �مضارب الهو��
� إصالح�ة

� عاما ع� األقل �� � أر�ع��
سوف أتأ�د من أن تم��

للبنات اللق�طات�

� فمها صار وجهها �المسلوق، وراح ال��د �خ�ج من جان��
ل�نها لم تكن الغاض�ة الوح�دة.. مات�لدا كذلك �دأت ترى الدن�ا
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ء لم �
�اللون األحمر.. تج��ة جد�دة �ال�س�ة لها أن ُتتهم ���

� ال�وب.
تفعله.. ال عالقة لها بهذا ال�ائن ��

صاحت:
- لم أفعل�

� نفسها
صاحت المرأة �المجنونة وقد فقدت التح�م ��

تماما:

.. لقد انت� األمر �
- �ل فعلت.. �ان أبوك محقا عندما أنذر��

� م�ان ال تقـدر حـتـى الغ��ان ع�
لك.. سوف أتأ�د من وضعك ��

أن تل�� فضالتها عل�ك ف�ه�.. لن تري النور ثان�ة�
- وأنا أقول لك لم أفعل�

� �.. اجل�� �.. اجل�� �
� ما��

- أنت وضعت تمساحا ��
� أقول لك.. - ل���

عت حزا�� � .. لو لم تفع�� ل�� - آمرك �أن تجل�� وتخر��
وأعطيتك علقة...

.. حتـى شعرت .. فأ��� جلست مات�لدا شاعرة �الغ�ظ.. أ���
�أنها س�نفجر ما لم تفعل ش�ئا.

� الماء. ال�وب �ان ض�قا عل�ـه..
�ان السمندل �سبح ��

راحت مات�لدا ترمق ال�وب.. تحلـم �ـأن تحمل ال�وب وتفرغه
�شبول. ع� رأس ال��

�
� مقعدها ترمق السمندل ��

�شبول �انت جالسة �� ال��
رعب.. عينا مات�لدا ع� الزجاج. فجأة شعرت �شعور غ��ب..
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كـان كه��اء غامضة ��ي فيها.. عيناها �سخنان.. �دأت القوى
ا�م.. تمس الزجاج.. ت��

.. �م�ل للخلف ثم اعتدل.. � رأت ال�وب يه��
واصلت دفعه �ذهنها..

- انقلب�

ال�وب يرجع للخلف و�م�ل �ح�ث لم �عد �س�ند إال ع�
طرف منه. ثم انفجر المـاء فـي وجـه مـس تر�شبول. أطلقت
المرأة �خة حادة ال �د أنها حطمت �ل نوافذ البنا�ة وطارت
من المقعد.. تمّسك السمندل �صدرها �أرجله الدق�قة ذات
�ة من �دها المخالب، نظرت ألسفل فرأته.. ف�خت ثم ���
قذفت ال�ائن ع�� الغرفة، نزل جوار قدم الفندر فالتقطته �خفة

ء مف�د. �
� عل�ة األقالم. إن السمندل ��

ووضعته ��

�شبول تقف أمام الصف وقد غرق صدرها �انت ال��
العمـالق �الماء، و�انت ت�خ:

- من فعل هذا؟.. من دفع هذا ال�وب؟
. لم �جب أحد وظلت الغرفة صامتة �الق��

صاحت:

- مات�لدا�.. هذە أنت�.. أعرف أنك من فعل هذا!  

لم تقل مات�لدا ش�ئا.. غمرها شعور �السالم والثقة حتـى لـم
� العالم. لقد قل�ت ال�وب ع� المديرة

تعد تخ�� أحدا ��
ء آخر. �

�عي�يها. إنها قادرة ع� أي ��
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قالت بثقة:
.. ال�ل يرى هذا. �

� �ا س�د��
- أنا لم أب�ح م�ا��

فجأة ثار الصف �له:
- �� لم تتحرك.. لم يتحرك أحد..  صاحت المرأة:

، من فعل هذا؟ �
- ت�ل�� �ا مس هو��

.. كنت سأشهد لو تحرك أي تلم�ذ. �
- ال أحد �ا س�د��

- أنا قد �لغت رو�� الحلقوم من مجموعة األقزام هذە لن
� هنا.. � الثم�� أضيع وق��

وغادرت الصف وصفقت ال�اب خلفها.
� لمقدمـة الصف وقالت:

مشت هو��

- ف ف�.. أعتقد أننا ا�تفينا من المدرسة اليوم.. لين�ف
الفصل.. �مكن�م الذهاب للفناء وانتظار أول�اء األمور..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المعجزة الثان�ة
� مقعدها صامتة

لم تتعجـل مـات�لدا مغادرة الصف. ظلت ��
�
تفكر. �ان عليها أن تخ�� أحدا �قصة ال�وب.. ال �مكنها أن ت���
األمر �ا، تحتاج لشخص كب�� عاقل تثق �ه.. ال �مكنها أن تخ��

. �
� مس هو��

أب��ــها، لذا فكرت ��

. �انت المعلمة جالسة �
� الصف سواها ومس هو��

لم يبق ��
تراجع �عض األوراق، فسالتها:

؟ �
- مات�لدا.. ألن تن���

- هل �� أن أ�لمك لحظة؟
- �الطبع..

  .. ء غ��ب قد حدث �� �
�� -

ها �شدة، منذ قا�لت أب��ــها استحوذت مات�لدا ع� تفك��
و�انت تفكر ك�ف �ساعدها. لم ترها من ق�ل جادة وم�سعة

� هكذا. العين��
- أنت رأ�ت ال�وب الذي �ان السمندل ف�ه.. أل�س كذلك؟..

لم ألمسه قط.

�
� أقول لها إنه من المستح�ل أن تكو�� - أعرف ذلك وسمعت��

أنت..

ة � ح��
..  نظرت لها �� �

� الحق�قة كنت أنا �ا مس هو��
�� -
وقالت:
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. � � ال أستطيع أن أتابع ما تقول�� - أخ�� أن��

فه لذا حـدث هذا.. جعلت ء لم أق�� �
- غض�ت التها�� ���

ال�وب ينقلب..
- ما زلت ال أفهمك..

- تمن�ت هذا �قوة.. عندها شعرت �عينـي �سخنان وانقلب
ال�وب.

ة �ادلتها � مات�لدا، ل�ن األخ�� � عي��
� تنظر ��

ظلت مس هو��
النظرات ب��ات. ساد الصمت ل�نها لم تتوقع أن تكذب مات�لدا.

فقط �� تطلق العنان لخ�الها:

� أنك من م�انك أمرت ال�وب �أن ينقلب ففعل؟ - هل تعن��

- �الض�ط
- إذن �� أ��� معجزة قام بها إ�سان منذ عهد المسيح..

  .. �
- فعلت ذلك �ا مس هو��

- هل �مكنك عمل ذلك ثان�ة؟  
- ر�ما..

� ال�أس أمامها وقالت لمات�لدا:
وضعت مس هو��

- هل أملؤە �الماء؟
- ال أحسب هذا يهم..

- إذن اقلب�ه..
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� - هذا قد �حتاج لوق��

جلست مات�لدا وضغطت ع� وجهها وراحت تركز. �خت
داخل رأسها آمرة ال�وب �أن ينقلب.. شعرت �السخونة

� األذرع الدق�قة غ�� � عي�يها.. ثم شعرت �مالي��
والحرارة ��

المرئ�ـة تندفع نحو ال�وب.. رأته �م�ل ثم يتدح�ج جوار �د مس
. �

هو��

� وا�سعت عيناها ح�� صار الب�اض
سقط فك مس هو��

�ح�ط �القرن�ة. لم تقل �لمة، لقد أخرستها رؤ�ة هذە المعجزة
ء خطر، ثم رفعت رأسها نحـو �

تتم ابتعدت عن ال�وب �أنه ��
مات�لدا �انت الفتاة ب�ضاء كورقة.. ترتجف مت�دلة الوجه.. ال

تت�لم.
� ترتجف �� نفسها و�� تعود للح�اة ب�طء..

ظلت مس هو��
وقالت للطفلة:

- كنت �ع�دة جدا...
� النجوم �أجنحة من فضة.. - كنت كذلك.. كنت أط�� ب��

� عجب �أنها الخلق.. م�الد
� تنظر للطفلة ��

راحت مس هو��
النهار.. أغمضت عي�يها وهتفت:

�
- هذا مستح�ل.. ال أصدق.. مستح�ل.. هل لك أن تأ��

؟ ب الشاي م�� � ل��
ل�و��

- �التأ��د

� �عد قل�ل..   - اجم�� حاج�اتك وقا�لي��
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.. �
ي أحدا �ما رأ�ت �ا مس هو�� - ال تخ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
كـ�خ مس هـو��

� ع�� شوارع الق��ة، وقد
مشت مات�لدا مع مس هو��

ء.. �
اس��دت بها حي��ة شد�دة، إنها قادرة ع� تح��ك أي ��

اق. فقط تركز �قوة ح�� توشت عيناها ع� االح��
. �

.. اهد�� �
�� � �ا صغ��

فقط اهد��

- ولماذا �ا آ�سة؟

ء �
.. ال نعرف أي �� �

�� - ألننا نلعب �قوى غامضة �ا صغ��
ة.. دعينـا نكن حذر�ن �رة، ول��مـا كـانت خ�� عنها.. ال أحسبها ��
فالوصف الدقيق لهذا هو (ظاهرة).. نحن نتعامل مع (ظاهرة)..

- أنا ظاهرة؟

- أعتقد هذا.. علينا االستكشاف.. نحن فقط.. لنتعامل
� من قوتـك

�حذر.. أر�د أن أعرف إن �انت هذە القدرة تأ��
العقل�ة؟

ء ما �
ز �� � أن رأ�� ال ي�سع لهذا العقل، لذا ي�� - هل تعن��

�الخارج؟
� أن علينا أن نكون حذر�ن.. - ل�س هذا ما قصدته.. أع��
: �

ة فقالت مس هو�� ع� �سار الط��ق �انت بوا�ة صغ��
- من هنا...

وفتحت البوا�ة واقتادت مات�لدا وأغلقتها. لـم تـكـن مـات�لدا
.. �انت تتعامل معها �

� سك�� مس هو��
قد فكرت من ق�ل ��
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� المدرسة ثم
� من ال م�ان و�درس ��

�معلمة.. شخص �أ��
.. لم �سأل أي تلم�ذ نفسه من ق�ل أين �ذهب المدرسون �

�خت��
�عد ساعات الدراسة. هل لهم أم أو أخت؟

؟ �
� وحدك �ا مس هو�� - هل تع�ش��

- نعم.. جدا..  
وأردفت:

�
��  .. - هو مجرد ك�خ لعمال المزرعة.. ال تتوق�� ال�ث��

النها�ة �لغتا بوا�ة تح�ط بها الن�اتات، فرأت مات�لدا ممـرا تراب�ا
ا أقرب لب�ت ض�قا �قود إ� ك�خ من قرم�د أحمر، �ان صغ��
ة ونافذتان. هناك دم�ة. �ان له سقف اردوازي ومدخنة صغ��
. � شجرة �لوط عمالقة ت�دو �أنها تح�� ال��خ من العالم الخار��

.. � �دا لمات�لدا الم�ان خ�ال�ا ال عالقة له �العالم الخار��
� قصص األخ��ن (ج��م) أو (ها�س أندرسون).

�أنه رسم ��
ب�ت ذات الرداء األحمر أو ب�ت األقزام الس�عة.

� لمات�لدا:
فتحت �اب ال��خ ودخلت.. قالت مس هو��

- تعا� نعد الشاي معا..

ء �ش�ه النفق نحو المطبخ، لم �كن حجمه �
�� �

ومشت ��
أ��� من خزانة ث�اب واسعة.. هناك خزانة ورف إلعداد الطعام،

. � هناك موقد (ب��موس) (4) ونصف زجاجة ل��
�موس.. الب�� - �مكنك إحضار �عض الماء إ� أن أوقد ال��

��� الدلو � الب�� ل��
خلف ال��خ.. خذي الدلو. هناك ح�ل ��

.. �طرفه.. ل�ن حاو�� أال تق��



8104

� �دأت تجد األمر مسل�ا الدلو وخرجت أخذت مات�لدا ال��
، عادت �الدلو للحد�قة الخلف�ة. ر�طت الدلو �ه ودلت �ه للب��

: �
ء لمس هو�� الم��

- هل هذا �اف؟
- �اف.. ط�عا لم تفع�� هذا من ق�ل.

- �الطبع ال.. ل�ن ك�ف تجدين ماء �اف�ا للمغطس؟

� مغطس.. أستحم واقفة.. أمأل دلوا �الماء
ال أستحم ��

.. هكذا �فعل �ل شخص وأسخنه ثم أسكب الماء ع� نف��
ا.. � إنجل��

فق�� ��

؟ �
ة �ا مس هو�� - هل أنت فق��

- نعم.. هذا الموقد رائع.. أل�س كذلك؟

�موس �لتهب �لهب أزرق ب�نما �دأ الماء �غ� �ان موقد ال��
اد ووضعت ف�ه الماء و�راد الشاي ثـم جل�ت ت ال�� �الفعل. أح��

� دهنته �السمن. ، و�السك�� � رغ�فا أسمر فقطعته نصف��
ة فعً�. سمن؟.. فكرت مات�لدا.. ال�د أنها فق��

� �ل هذا أمام مات�لدا وقالت لها:
وضعت مس هو��

- أنا آسفة فل�س لدّي سكر..
لم تعلق مات�لدا ألنها شعرت �حساس�ة الموقف.

� غرفة الجلوس..
�ه �� - تعا�� ���
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ا �ش�ه الزنزانة.. هنـاك �انت غرفة الجلوس تلك م��عا صغ��
نافذة ل�ن �ال ستائر. هناك صندوقان �عمالن �مقعدين. ال
صور، والسقف منخفض والجدران ب�ضاء ل�ن اللون األب�ض ال
�
) الرخ�ص الذي �ستعمل �� ي�دو كطالء. �ان هذا من (الج��

اسط�الت الخيول.

أص��ت مات�لدا �الذهول.. إذن هنا تع�ش مدرستها األل�فـة
الرق�قة. هل هذا ما تعود له �عد يوم من العمل المرهق؟.. هذا

ء غ��ب هنا.. �
ال �صدق.. هناك ��

� الب�ت
� لك.. أنا ال أ�ل �� �حتا الخ�� �� .. �

- تفض�� �ا ع��ز��
� ش�عانة ح�� الغد.. � المدرسة. هذا ب�قي��

أ�دا ل��� أ�ل ��

�حة مغطاة جلست مات�لدا ع� صندوق وتناولت ��
� الب�ت �انت تأ�ل التوست

�السمن ع� س��ل التهذ�ب، ��
، ل�ن هناك � �ال��د وم��ـى الفراولة ور�ما �عض ال�عك اإلسفن��

ا.. � هذا الب�ت.. �ا كب��
�ا ��

، لـم � � الشاي وأضافت له القل�ل من الل��
ص�ت مس هو��

� قدح ال
ب الشاي �� ت�د متضا�قة من الجلوس ع� صندوق و��

ن ع� ركبتها. قالت لمات�لدا: � ي��

- علينا أن نعرف حـدود قوتك.. أنت تعتقدين أن بوسعك
ء ل�ن ع� قدر عل�� ال�د من حد ما..   �

تح��ك أي ��
ء عمالق.. �

� مع ��
- أتم�� أن أجرب ح��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
ح�ا�ة مس هو��

سكت مات�لدا:

� المدرسة؟  
.. هل ال �دفعون لك ماً� �اف�ا �� �

- مس هو��
- ل�س س�ئا.. أنا أق�ض ما �ق�ضه اآلخرون..

� - ل�ن ال�د أنه قل�ل ما دمت بهذا الفقر.. هل �ل المدرس��
�ع�شون هكذا �ال أثاث وال مطبخ وال حمام؟

- ال.. أنا اس�ثناء..

� األثاث وال كـل - هذا �جعل تنظ�ف الب�ت أسهل.. ال تلمع��
ا�م فوقها الغ�ار.. ومن دون ثالجة ل�س � ي�� األش�اء السخ�فة ال��
� لها لملء � ال تحتاج�� ات األش�اء ال�� اء ع�� عل�ك الخروج ل��

األرفف.

� تغ�� وار�د.. زّمت شفتيها
الحظت مات�لدا أن وجه مس هو��

وأمسكت �كوب الشاي ��لتا �ديها متأه�ة للرد ع� هذە األسئلة
ة ��عة وساد � الغرفة الصغ��

�ئة جدا. لقد تغ�� الجو �� غ�� ال��
جو من االرت�اك والتوتر، قالت مات�لدا:

.. �
- آسفة.. لم �كن هذا شأ��

: �
قالت مس هو��

� النها�ة فأنت ذك�ة
.؟. �ان �جب أن �سأ�� �� � - ولم ال �سأل��

�
جدا.. ر�ما دعوتك هنا لذات الس�ب فأنت أول شخص يزور��

. � منذ عام��
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.. ال أقدر � أنت أح�م �كث�� من سنك �ا مات�لدا.. هذا �ذهل��
ك طفلة، �ل أنت طفلة ناضجة لو �ان �� أن أقـول ع� أن أعت��
.. ل�ست لدّي هذا.. ال أقدر ع� ال�الم مع أحد عن مشا���
الشجاعة وال أقدر ع� مواجهة الح�ج.. لقد فقدت أ�ة شجاعة

ة ل�ن هناك سحرا ف�ك.. ة.. أنت فتاة صغ�� لدّي وأنا صغ��

ت�بهت مات�لدا.. �انت معلمتها تطلب العون منها.. هذا
مؤكد.

، ثم � � الم��د من الشاي وأضافت الل��
ص�ت مس هو��

أمسكت ك��ــها ب�ديها وقالت:

� هذە الق��ة، و�ان
� طب��ا �� �ن.. �ان أ�� � الثالثة والع��

- أنا ��
.. هناك خلف الغا�ة.. لقد ولدت هناك ثم لدينا ب�ت جم�ل كب��
� مشغوً� � الثان�ة، �ان أ��

حلت أول مأساة عندما ماتت أ�� وأنا ��
وجة.. � � لذا دعـا شـق�قة أ�� غ�� الم�� واحتاج لمن �ع�� �الب�ت و��
� كرهتها من أول � ل��� � الثالث��

.. فوافقت.. �انت �� � خال��
� هذا ألنه ال �عود � امرأة طي�ة. لم �عرف أ�� لحظة.. لم تكن خال��
للب�ت تق���ا.. عندما �عود للب�ت �انت تت�ف �ش�ل مختلف.

ثم صمتت وص�ت لنفسها �عض الشاي وأردفت:
� الخامسة..

� وأنا �� - جاءت المأساة الثان�ة عندما مات أ��
. لها ّ .. صارت الوص�ة ع�� � مات فجأة.. �ت وحدي مع خال��

ّ وصارت مال�ة الب�ت..   �ل س�طرة األب ع��

- ك�ف مات أبوك؟

ة وقتها فلم أسأل.. ف�ما �عد وجدت أن موته - كنت صغ��
محاط �الغموض.. لم �صدق أحد أن �فعل ش�ئا كهذا..
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- �صدق ماذا؟
- أنه قتل نفسه.

- حقا؟

- هكذا �دا األمر.. ل�ن من �عرف؟...  
هنا قالت مات�لدا:

- أعرف ما تفك��ن ف�ه.. أن خالتك �� من قتله.
- لم أعد أفكر.. ال جدوى من التفك�� من دون دالئل..

�انت �داها ترتجفان ع� ال�وب..

سألت مات�لدا: ـ

- و�عد ذلك؟.. ماذا حدث عندما �ت وحدك مع الخالة؟  

�
- �انت ش�طانا.. صـارت رع�ا حق�ق�ا.. صارت ح�ا��

�ابوسا..

- ماذا فعلت؟

.. فقط �دأت أرتجف �لما جاءت الب�ت.. أنا لـم - لن أح��
أ�ن قط شخص�ة ق��ة مثلك.. كنت خجوال انعزال�ة.

- ولم �كن لك أقارب آخرون؟

� أنت فيها.. �جب أن - ال.. ذه�ت �عد ذلك للمدرسة ال��
� أي نداء � مع مرور الزمن ازددت جبنا و�ت أل�� تفه�� أن��
� ع�دتها.. كنت .. كنت أغسل وأ�وي الث�اب لـهـا �أن�� � لخال��
� ذعر.. كنت تلم�ذة متفوقة و�ان بوس�� أن أدخل

أع�ش ��
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� العمل.
الجامعة ل�نها لم �سمح �� ألنها �انت �حاجة �� ��

� أ�دا شعور أن
التحقت �مركز تدر�ب المعلمات.. لن تعر��

تجدى نفسك مقهورة �ال�امل �شخص�ة ق��ة كهذە.. أن
..( تتحو�� إ� (ج���

� هذا الب�ت الط��ف؟  
�� �

- وك�ف ه��ت منها لتع���

� مدينـة لهـا
- هذە قصة مهمة.. عندما �ت معلمة قالت إ��

� وت�تاع �� الث�اب ط�لـة تلـك �ال�ث�� من المال ألنها �انت تطعم��
ّ .. قالت إن هذا �قدر ��الف الجنيهات وسوف �كون ع�� � السن��
� � لمدة ع�� سنوات.. سوف تعطي�� سدادە �أن أعطيها رات��
� جنيها فقط �ل أسب�ع، ورت�ت مع المدرسة أن تحول رات��

� ع� توقيع األوراق. � الم�ف، وأرغمت��
لحسابها ��

� الح��ة.. وك�ف ه��ت �عد هذا.
- ل�ن رات�ك �ان فرصتك ��

.. كنت � .. تم منذ عام�� �
� ح�ا��

- أە.. هذا �ان أهم ن� �� ��
� نائمة، وذات ص�اح وجدت هذا � الص�اح ب�نما خال��

أنهض ��
ال��خ.. �ان مال�ه السابق فالحا فذه�ت للقائه وهو �حلب
أ�قارە. ل�نه دهش وقال إنه من المستح�ل أن أع�ش ف�ه.. ال
ء.. ل��� كنت م�ة فأنا �

كه��اء.. ال م�اە جار�ة.. ال ��
� النها�ة وافق مقا�ل

� حب ال��خ. ��
روما�س�ة وقد وقعت ��

� و��رادة من حد�د � األسب�ع.. وعدت لخال��
ة ب�سات �� ع��

� وعدت
طهوت عشاءها ذات ل�لة، ثم مألت الصندوق �حاج�ا��

: ك�ف ّ �
لها وقلت: أنا استأجرت ب�تا.. هنا انفجرت صارخة ��

� األسب�ع؟. قلت لها:
تجدين ب�تا وأنت تأخذين جنيها فقط ��

ا تحررت..   .. أخ�� هذا ما فعلته. عندها أطلقت �ا��

� األسب�ع؟  
� �جن�ه �� - وهل استطعت الح�اة عام��
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ع �
� والشاي.. � للموقد والسمن والل��

ة لل��خ وال�ـا�� - نعـم.. ع��
- ال�د أن الشتاء �كون قاس�ا هنا..

- أوقد الموقد.. لن تتصوري الدفء الذي ي�عثه من حوله.

� �حاجة
اآلن فقط ترى مات�لدا الموقف بوض�ح، مس هو��

شد�دة للعون..

- ل�ن بوسعك أن �ستق��� وتأخذي معاش ال�طالة
- لن أفعل.. فأنا أحب التدر�س فعال...

� ب�تك؟  
- وهذە الخالة الش��عة.. ما زالت تع�ش ��

.. أمامها عمر ط��ل.. � � الخمس��
- نعم.. �� ��

- وأنت متأ�دة من أن الوص�ة الخاصة �أب�ك تعط�ك
الب�ت؟

� لم �جدها أحد قط.. هناك من دمرها.. - وص�ة أ��

- ال جوائز لمن �خمن الفاعل ل�ن قانونا �ال وص�ة �ذهب
الب�ت لك..

� كتبها �منح � لديها ورقة تزعم أن أ�� - أعرف هذا.. ل�ن خال��
.. �� مزورة ط�عا ل�ن ال � � من أجل عنايتها �� بها الب�ت لخال��

أحد �مكنه إث�ات هذا..
- هناك محامون �مكنهم إث�ات ذلك..

مة � مح�� - ال مال لدى �� أستأجر محام�ا.. تذكري أن خال��
� المجتمع ونفوذها قوى..

��
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؟  ترددت قل�ال ثم قالت بنعومة: - من ��
- مس تر�شبول�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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األسـماء
�خت مات�لدا:

��تك؟ - مس تر�شبول.. �� خالتك؟.. �� من قام ب��
- نعم..

- فهمت س�ب ذعرك.. لقد رأيناها تمسك �فتاة من شعرها
وتر�� بها فوق سور المدرسة....

� أحمم � سن الخامسة �انت تجعل��
- لم تري ش�ئا �عد�.. ��

� لم أستحم ج�دا �انت تدفع رأ�� تحت ، فلو وجدت أن�� نف��
.. لقد جلنـا � � أح� لك ما تفعله �� الماء وت�ق�ه هناك، ال تدعي��
� تمارس�نها هنا �� نتحدث عن تلك الظاهرة الغ���ة ال��

�عي��ك.. ما رأ�ك لو ج��نا �عض التجارب الحذرة؟  
للغرا�ة قالت مات�لدا:

.. أر�د أن أعود �
- أفضل أال أفعل ذلك اآلن �ا مس هو��

  .. للب�ت وأفكر ف�ما حكيته ��
- نعم.. ال�د أن أمك قلقة عل�ك..

اب�سمت مات�لدا وقالت:

� العودة لو سمحت
� فعال راغ�ة �� - �� ال تقلق أ�دا.. ل���

. ��
� أفسدت لك الشاي.. - تعا� إذن.. آسفة ألن��
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� صمت عميق نحـو ب�ت مات�لدا. فلما وصـال قـالت
مش�تا ��
: �

مس هو��

- ل��ما �ان من األوفق أن ت�� �ل ما قلت لك..  

- ال أعد بهذا ل�ن أعد �أال أخ�� �ه مخلوقا.. ل�ن ع� أن
أسألك ثالثة أسئلة..

� و�� تدرك ك�ف أن هذە الطفلة
اب�سمت مس هو��

ة �حجم القصقوصة ي�دو أنها تدير زمام األمر. وقالت: الصغ��
- هذا يتوقف ع� األسئلة..

�
- السؤال األول هو: ماذا �انت مس تر�شبول تنادي أ�اك ��

الب�ت؟
- ماجنوس.. هذا اسمه األول..

- وماذا �ان �سميها؟
- أجاثا..

- وماذا �ان أبوك �طلق عل�ك؟
.. � - چي��

راحت مات�لدا تردد الثالث ال�لمات مرارا..
� ذهنها.. وقالت لها:

� ما تدبرە الطفلة ��
لم تدر مس هو��

� حماقة ما..   - ال ترتك��
ضحكت مات�لدا واتجهت ل�اب ب�تها، وصاحت:
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.. شكرا ع� الشاي. �
- إ� اللقاء �ا مس هو��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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التـدر�ـب
وجدت مات�لدا الب�ت خال�ا �العادة. أبوها لم �عد �عد وأمها
� لعب الب�نجو.. اتجهت إ� ح�ث تعرف أن أ�اها �ضع

مـا زالت ��
الس�جار فحملت واحدا لغرفة نومها وأغلقت ال�اب.

ّ الق�ام �ه. اآلن إ� التدر�ب. س�كون األمر صع�ا ل�ن ع��
� �املة

ء.. لخطة مساعدة مس هو�� �
�انت اآلن قد أعدت �ل ��

ء �عي�يها. �
� ذهنها، ل�ن عليها أن �س�طر ع� �ل ��

وواضحة ��
� النها�ة، الس�جار مهم ألن وزنه مناسب

�التدر�ب س�نجح ��
تماما:

� غرفتها عليها فرشاة ومشط وكتا�ان
�انت هناك ���حة ��

� منتصف ال���حة ثم ابتعدت ع� مسافة
وضعت الس�جار ��

ة أقدام. ع��

� رأسها خلف عي�يها، شعرت
�دأت تركز فشعرت �ال�ه��اء ��

� عي�يهـا.. وهنـا تدح�ج الس�جار علـى ال���حة.
� كر��

�سخونة ��
ثم سقط ع� ال�ساط.

ر �ط�� من عي�يها ا بهذا.. �أن ال�� استمتعت مات�لدا كث��
و�سقط ع� األرض.. ما أ�سط هذا..�

التقطت الس�جار وأعادته للمنضدة.

اآلن السؤال األصعب: لديها القدرة ع� الدفع فهل لديهـا
القدرة ع� الرفع؟ هذا مهم.. �جب أن أرفع ش�ئا وأرى إن �ان

س�ظل هناك..
راحت تركز ع� الس�جار.. ارتفع.. ارتفع�
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�دأ يتدح�ج.. فجأة �دأ يرتفع فعً�.. بوصة ال أ���

استطاعت �جهد جه�د أن ت�ق�ه هناك ع�� ثوان ثم سقط
- فقف�.. أنا قد استطعت�...

� النها�ة استطاعت �عي�يها أن
لمدة ساعة ظلت تجرب.. ��

ترفع الس�جار ست بوصات وأ�قته هناك دق�قة، فجأة اس��د
بها اإلرهاق فرقدت ونامت.

� المساء.. أ�قظتها وهتفت:
هكذا وجدتها أمها ��

- ما �ك؟.. هل أنت م��ضة؟
نهضت مات�لدا ونظرت حولها:

.. فقط مرهقة� - ر�اە�.. ال.. أنا �خ��

� �ل يوم �عد المدرسة �انت تغلق ال�اب ع� نفسها
��

وتتدرب �الس�جار. �عد ستة أ�ام استطاعت رفع الس�جار وأن
تذهب �ه حيثما شاءت. �ان هذا رائعا.

ى. اآلن حان وقت تنف�ذ خطتها ال���
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المعجزة الثالثة
�شبول �ان اليوم التا�� هو الثالثاء. هذا هـو �ـوم قدوم ال��

اف ع� الصف �عد الغداء. لإل��
: �

� الص�اح قالت لهم مس هو��
��

ة، لذا حـاوال أن - هناك اثنان لم �ستمتعا ب��ارة المديرة األخ��
تكونا حذر�ن اليوم.. ك�ف حال أذن�ك �ا إر�ك؟

قل إر�ك:
- شدتهما.. أ�� تقول إنهمـا صـارتا أ��ـر.. أنا أ�رە المديرة..

- ال تظهر هذا.. ال جدوى من هذا.. إنها امرأة ق��ة جدا
وعضالتها كح�ال الصلب..

ا.. كنت سأسحقها..   - أتم�� لو كنت كب��

�
- ال أحد �قدر ع� ذلك.. أعتقد أنها سوف تمتحننا ��

جدول (3).. لذا تذكروا هذا..  جاءت ساعة الغداء وانتهت.
.. � �عد الغداء دخل التالم�ذ الصف وجلسوا ي�تظرون خائف��

�شبول العالقة واتجهت لدورق المـاء فجأة دخلت ال��
فمألت ال�وب..

قالت:

� المـاء
� أن أرى أنه ل�ست هناك مخلوقات لزجة ��

���� -
ء مخ�ف ل�ل تلم�ذ هنـا وح�� �

هذە المرة.. لو وجدت لحدث ��
.. �

أنت �ا مس هو��
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ظل الصف صامتا متوترا.. لم �عد أحد مستعدا للمجازفة.

- تعالوا نر حفظ�م لجدول (3).. أو تعالوا نر مدى فشل
� تعل�مه ل�م..

�� ( �
مس (هو��

� نها�ة الصف.
� صامتة ��

ظلت مس هو��
كذلك ظلت مات�لدا تراقب المشهد �عنا�ة.

� اسمه (و�لف��د) وأمرته: أشارت مس تر�شبول إ� ص��
ب (3) من الخلف لألمام. - قف.. سمع �� جدول ��

� لم أتعلم ذلك!  �خت المرأة منت�ة: - من الخلف؟.. ل���

ء�.. لماذا لم تعلميهم ش�ئا ط�لة األسب�ع �
- لم تعلم�م أي ��
� �

� �ا مس هو��
الما��

� تعل�مهم
- أنا علمتهم �ا مس (تر�شبول).. ل�ن لم أر نفعا ��

� هو الحركة
الجدول �المقلوب.. إن هدف الح�ـاة �ـا س�د��

� �لمة �س�طة مثل لألمام.. أ�ساءل إن �ان بوسعك أن تتهج��
� هذا..

(صحيح) �المقلوب.. أشك ��
انفجرت المرأة:

� � وقحة م��
- ال تكو��

� وسألته: ثم استدارت للص��

- لدي سبع تفاحـات وسبع برتقاالت وسبع موزات.. كـم
؟.. هلم�.. أجب� ثمرة م��

: � صاح الص��
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- هذا جمع.. ل�س جدول ثالثة�

- أيها األ�له�.. �ـا خـراج اللثة المتقيح�.. أيها الفطر الذي
اغ�ث�.. هذا �عينه جدول ثالثة..�. لدغته ال��

� وراح �عد ع� أصا�عه، فصاحت من جد�د: ارتجف الص��

x 3 ب ب.. ا�� قة�.. هذا ل�س جمعا �ل هو �� - أيتها ال��
� حالة ذعر ال �سمح له �ال�الم أصال.

� اآلن �� 7.. �ان الص��

�شبول جـوارە.. و�حركة ر�اض�ة �ارعة �عان ما صارت ال��
� منتصف المسافة التقطتـه مـن �احله

قلبته ع� األرض و��
وعلقته �الدجاجة.

هنا وثب ن�جل فجأة و�خ وهو �ش�� إ� ل�ح ال�تا�ة:

- قطعة الط�شور�.. قطعة الط�شور�.. إنها تتحرك!  

�شبول.. �الفعل رأوا قطعـة نظـر الجم�ـع �مـن فيهـم ال��
الط�شور تتحرك ع� ل�ح ال�تا�ة األسود.

- إنها تكتب�
و�الفعل �ان هذا ما �حدث.
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أجاثا. أنا ماجنوس..
�شبول: �خت ال��

- ما هذا �حق السماء؟

لقد هزها أن ترى اسمها تكت�ه �د غ�� مرئ�ة.. أسقطت
� أرضنا و�خت: الص��

- من �فعل هذا؟
ثم ا�تمل ذعرها عندما قرأت االسم (ماجنوس)..

� تنظر لمات�لدا.. �انت الطفلة تجلس
�انت مس هو��

معتدلة ورأسها مرتفعة.. وعيناها تلمعان..

�شبول.. �ان وجهها قد صار أب�ض وفمها نظر الجميع لل��
خ�ج من الماء.

�
مفت�ح و�� تطلق شهقات كحوت أ

� ب�تها.» «أجاثا.. أع�دي إ� جي��
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� ب�تها ثم ارح�� و�ال جئت ألظفر �ك �ما «أع�دي إ� جي��
«. � ظفرت أنت ��

 

انتهت قطعة الط�شور من ال�تا�ة فسقطت أرضا وتهشمت
. � إ� نصف��

�خ و�لف��د:

- مس تر�شبول سقطت أرضا�.. مس تر�شبول فقدت
� الو��

ى �ش�ل أفضل. هناك �انت �جسدها وثب الصف �لـه ل��
�
، وهرعت مس هو�� الضخم ع� ظهرها �انتظار العد التناز��

لتفحصها ثم صاحت �الص��ة �� ينادوا الممرضة.
وثب ن�جل وتناول دورق الماء وصاح:

ء إلفاقة شخص فقد �
� �قول إن الماء ال�ارد أفضل �� - أ��

  .. الو��
ض أحد. �شبول.. لم �ع�� وسكب �ل الدورق ع� رأس ال��
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ظلت مات�لدا جالسة ح�ث �� شاعرة �الرضا..
�انت �شعر �قوة غ�� أرض�ة.. قوة ال �مكن وصفها.

ء سهال.. جاءت الممرضة �
ء.. صار �ل �� �

لقد فعلت �ل ��
مع عدة رجال، وصاح أحد الرجال:

ا.. أهنئك �ا مس اب أخ�� � ال��
- �ا للسماء�.. أحدهم مرغها ��

� �
هو��

سألت الممرضة:

- من سكب الماء؟
قال ن�جل �فخر:

- أنا..
قال رجل آخر:

- أحس�ت.. هل أجلب الم��د؟
فصاحت الممرضة:

�.. فلنحملها إ� الع�ادة.. - ك��
� لحمل المرأة. احتاجوا لخمسة مدرس��

� للصف:
قالت مس هو��

ول للفناء واللعب.. � - عل��م ال��

ثم اتجهت لل�ح ال�تا�ة ومسحت ما عل�ه �عنا�ة. �انت
.. احتض�تها �

مات�لدا تخ�ج معهم لوال أن استوقفتها مس هو��
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وأعطتها ق�لة حارة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ب�ـت جـد�ـد
�شبول شف�ت � المدرسة أن ال��

ت األخ�ار �� �عان ما ان���
من الن��ة وغادرت المدرسة شاح�ة وقد أط�قت شفتيها.

� المدرسة.. اتصل بها النائب
� الص�اح التا�� لم تظهر ��

��
ظهرا ل�سأل عن صحتها فلم يتلق إجا�ة.

م�� لب�تها �عد ساعات الدراسة.. �انت تق�م عند أطراف
� ب�ت جم�ل من القرم�د �سمونه (الب�ت األحمر).

الق��ة ��
دق الجرس فلم يرد أحد. ق�ع ال�اب فلم يرد أحد.

صاح: هل من شخص هنا؟  

ال إجا�ة
� �ه مفتوحا.. هكذا دفعه ودخل.. جرب ال�اب ففو��

� م�انه. صعد للطابق العلوي..
�ان الب�ت صامتا واألثاث ��

�ان فضول�ـا لدرجة أنه دخل غرفة النوم وراح �فتح خزانات
الث�اب واألدراج، لم تكن هناك ث�اب.. �لها اختفت..
هم أن المديرة اختفت تماما. ه�ع للمدرسة ل�خ��

� خطاب مسجل من محـام
� الص�اح التا�� وصل لمس هو��

��
ها أن وص�ة أبيها قد ظهرت فجأة. الوص�ة تقول إنه منذ �خ��
وفاة أبيها صارت �� الور�ث لب�ت اسمه (الب�ت األحمر) ع�
� الم�ف وقد

حافة الق��ة. أما عن مدخرات األب فما زالت ��
تركها لها. مطلوب منها أن تتوجه لمكت�ه.. سوف �سلمها المال

فورا.
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� انتقلت للب�ت ح�ث �شأت وح�ث �ان �ل خالل أسبوع��
� �ل ل�لة صارت مات�لدا تزورها ونمت صداقة

أثاث أ�تها. ��
� الطفلة والمعلمة. حم�مة ب��

ات عظ�.. عرف الجميع أن � المدرسة طرأت تغ��
��

) الرائع �دال منها � � مس�� (ت��ل�� �شبول اختفت، فتم تعي�� ال��
وانتقلت مات�لدا لصف أع� لذ�ائها.

�
�� �

ب الشاي مع مس هو�� �عد أسابيع �انت مات�لدا ���
المطبخ، عندما قالت مات�لدا:

.. �
ء غ��ب �ا مس هو�� �

- حدث ��

- ما هو؟

� � فلم أقدر.. لقد فارقت�� ء �عي�� �
- هذا الص�اح ج��ت دفع ��
القوى وأحسبها رحلت لأل�د..

� �حة خ�� � ع� �� � لنفسها �عض المر��
وضعت مس هو��

مقدد وقالت:

- توقعت هذا..  

- لماذا؟

� الصف �ان مخك الذ�� �غ�
.. ب�نما كنت �� � - مجرد تخم��

و�حاول التحرر من رأسك.. �انت هناك طاقة هائلـة ال تعرف
� ألين تذهب.. صار بوسعك تص��ب هذە الطاقة ع�� العين��

لتحر�� األش�اء.. ل�ن اليوم اختلفت األمور.. أنت مع أطفال
ضعف سنك لذا �حارب مخك �� �لحق بهـم.. مـخـك مشغول
فال وقت لد�ـه.. هذە نظ��ة سخ�فة ل�ن ال أحسبها خ�ال�ة جدا.
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� �معجزة..  
� هذا.. ال أر�د قضاء ح�ا��

- �سعد��
.. .. ما زلت ال أصدق ما حدث �� �

- قمت �ما �ك��
سألتها مات�لدا:

� الدق�قة؟
� أن قلب الفأر �دق 650 دقة �� - هل تعرف��

- ال أعرف.. أين قرأت هذا؟

� الدقات �ل � أنك ال �سمع�� � كتاب �المكت�ة.. هذا �ع��
�� -

� طن�نا �سمع��
- ال�د له كذلك..

- وماذا عن القنفذ؟
- قو�� أنت..

� الدق�قة.. مـا كنـت لتتوقع�ـن هـذە
- �دق 300 دقة ��

ء لهذە الدرجة.. الحصان �دق قل�ه 40 دقة � �ائن ���
ال�عة ��

� الدق�قة
��

� لمدة ساعة.. ثم تمنت لهـا مـات�لدا ل�لة طب�ة ظلتا جالست��
وانطلقت عائدة لب�ت أبيها. هذە مسافة �ستغرق 8 دقائقز
� الخارج.. لم

عندما �لغت ب�تها رأت مرس�دس سوداء تلف ��
تلحظها �اهتمام.

.. أبوها ل�نهـا دخلت الب�ت لتجد منظرا غ���ا من الفو��
� حقائب.

ء �� �
� الصالة �حزمان �ل ��

وأمها ��
صاحت:
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؟ � - ماذا هنالك �ا أ��
قالت مس ورموود دون أن تنظر لها:

حل.. سنذهب للمطار خالل نصف ساعة.. �جب أن - س��
  ! تحز�� حاج�اتك.. تحر��

- نرحل؟... أين؟
- إس�ان�ا.. �لد أ��� دفئا من هذا ال�لد القذر.

� ال أر�د الذهاب إلس�ان�ا.. أنـا أحـب هـذا المـكـان - ل���
.. � ومدرس��

صاح أبوها:

- افع�� �ما تؤم��ن.. عندي مشا�ل �اف�ة من دونك�.. لن
أضّيع هذە الطائرة..

؟   � - ل�ن م�� نعود �ا أ��

�
- لن نعود�.. هلم!  خرجت مات�لدا من ال�اب المفت�ح.. و��

� فلحقت بهـا فـي
الط��ق راحـت تركض.. اتجهت لب�ت مس هو��

� �دها مقص. رأتها فخرجت من حوض
الحد�قة األمام�ة و��

األزهار لتقا�لها..

�.. ماذا حدث؟ �
- ع��ز��

وقفت مات�لدا أمامها الهثة متقطعة األنفاس:

حلون حلون�.. لقد ُجّنوا وهم �ملئون الحقائب.. س�� - س��
إلس�ان�ا خالل نصف ساعة�
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� إجازة؟ - هل تعن��
� �قول إننا لن نعود� - �ل لأل�د.. أ��

: �
ساد الصمت.. ثم قالت مس هو��

  .. � - هذا ال �دهش��

؟ � ��� ؟.. ِلَم لْم تخ�� � � أنك تعرف�� - تعن��

.. لـم أعـرف أنهـم راحلـون.. ل�ن هذا ال � - ال �ا حب�ب��
.. � �دهش��

صاحت مات�لدا متقطعة األنفاس:

  .. - لماذا؟.. أرجوك قو�� ��

.. �ل الق��ة تعرف ذلك.. إنه � - ألن أ�ك �عمل مع نصاب��
ي�تاع الس�ارات الم�وقة من أرجاء ال�الد.. إنه متورط تماما.

نظرت لها مات�لدا مفتوحة الفم.

- الناس �جلبون س�ارات م�وقة ألب�ك ف�غ�� األرقام و�غ��
طة قادمة لذا �فعل ما لونها.. ال�د أن هناك مـن قـال لـه إن ال��
.. � �فعلونه.. �فرون.. ال�د أنه أرسل ماله إلس�ان�ا ع� مدى سن��

وهو ي�تظر وصوله..

� من صاحت مات�لدا و�� ترمق األزهار والب�ت الجم�ل المب��
القرم�د:

- ال أر�د الرح�ل معهم..
- أخ�� أن هذا واج�ك.
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� أعش معك� - أر�د أن أع�ش معك.. دعي��
: �

قالت مس هو��

- أتم�� ذلك، ل�ن هذا مستح�ل.. ال �مكن ترك أب��ك ألنك
ت��دين هذا.. لديهما حق أخذك..

صالحت مات�لدا فجأة:

- وماذا لو وافقا؟.. ماذا لو قاال إن بوس�� ال�قاء؟
: �

قالت مس هو��
- ستكون هذە �� الجنة.

. �جب � - سوف يوافقان.. سوف يوافقان فهما ال ي�ال�ان ��
� أ�ة لحظة�.. هلم وأمسكت ب�د مس

أن ��ع.. سوف يرحالن ��
.. �

هو��

- �جب أن تجري�.. تعا�� واسأليهم!  

� المقدمة
راحتا تركضان نحو الط��ق.. �انت مات�لدا ��

.. ركض مجنون ع�� الق��ة نحو ب�ت �
تمسك ب�د مس هو��

مات�لدا.
و�انت المرس�دس السوداء هناك. أبوابها مفتوحة ومس��

وم�� ورموود �ضعان الحقائب فيها �النمل.
صاحت مات�لدا:

.. �
.. ال أر�د الرح�ل.. أر�د ال�قاء هنـا مـع مـس هو�� � وأ�� - أ��

� .. وافق أرجـوك �ا آ�� تقول إن هذا بوس�� لو سمحتما ��
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.. قال: �
استدار األب ونظر لمس هو��

� جئت هنا ذات مرة.. أل�س كذلك؟ - أنت المعلمة ال��
� الس�ارة فقالت زوجته:

ووضع حقي�ة ��
.. �

� المقعد الخل��
- هذە �جب أن توضع ��

: �
قلت مس هو��

� مات�لدا.. سوف أع�� بها تماما.. سأدفع �ل - أر�د أن أر��
.. لن أخذها دون نفقاتها.. لن ت�لف مل�ما.. ل�ن هذە فكرتها ��

موافقة �املة..
قالت األم:

- هلم هاري.. لم ال تدعهـا ترحل لو �انت ت��د هذا؟..
س�قلل هذا نفقاتنا..

قال األب:

- أنا متعجل.. هناك طائرة �جب أن ألحق بها.. لو أرادت
ال�قاء فلتبق..

.. �
.. واحتض�تها مس هو�� �

� ذرا�� مس هو��
وث�ت مات�لدا ��

و�عان ما انطلقت الس�ارة �األب��ن واألخ وعجالتها تعوي..
لّ�ح األخ ب�دە من النافذة ل�ن األب��ن لم ينظرا للخلف. �انت
� ما زالت تحتضن مات�لدا ولم ت��ادال �لمة واحدة..

مس هو��
� األفق.

�� �
ب�نما الس�ارة السوداء تخت��

 

روآلد دال



8131

 

 

 



8132

مات�لدا

� � نرو���
�طا�� من الصعب جدا أن تصنف أدب ال�اتب ال��

األصل (روآلد دال): فهو ل�س �اتب أطفال.. �عض قصصه
مرعب فعال، �ما أنه ل�س �ات�ا للرعب: ألن عن� الخ�ال
� قصصه، وهو كذلك ل�س أدي�ا ساخرا برغم أن

البهيج مهم ��
� أد�ه، ل�نها سخ��ة ممزوجة �ال�ث�� من

السخ��ة ثابتة ��
القسوة. الحق�قة أنه خل�ط من هذا �له، وكتا�اته م��ــــج ساحر

خالب ال �قدر ع� كتابته سواە.
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Group Link – لينك االنضمام إ� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف

١- قارئة ال�تب..
مس�� ورموود تاجر الس�ارات العظ�م

الق�عة والصمغ الج�ار
الشـ�ـح

ر�ـاضــــــــــــ�ات
� الشعر الرجل �التي��

() �
مـس هـو��

�شــــــ�ــــول () ال��
األ�ـــوان

قذف المطـرقـة
بروس وال�عكة

الفنــــــدر
االخت�ار األسبو��

المعجـزة األو�
المعجزة الثان�ة
�
كـ�خ مس هـو��

�
ح�ا�ة مس هو��

األسـماء
التـدر�ـب

المعجزة الثالثة
ب�ـت جـد�ـد
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Notes

[←1]
- ال�ت�ب رقم (33)
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[←2]
� القصة ذات داللة األب اسمه يو�� �دودة العشب (مس

- �ل األسماء ��
) العسل (مسن تر�شبول) يو�� اسمها �الثور إلخ. �

هو��
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[←3]
� خل�ط من الضفدع والسحل�ة.

- حيوان برما��
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[←4]
- وابور جاز �ما نعرفه نحن.
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

 

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

           العدد رقم (71)
 

 

الرجل الذي �جمع

كتب (بو)
 

قصة: رو�رت �ل�خ

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق. 
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
� سأذكر لك �لمة واحدة تن�� �ل قد ال تعرف االسم، ل���
ء: (سا�كو).. (نفـوس معقدة).. ف�لم ه�شكوك الشه�� الذي �

��
� ر�عه األول. أما وقد عرفت الف�لم فأنت تعرف

تموت �طلته ��
اآلن مؤلفه.

(رو�رت �ل�خ Bloch) من أهم كتاب الرعب المعا��ن، وله
إسهامات ال ح� لها، ل�ن �ظل أهم عمل له هو القصة

المذكورة.

� ش��اغو �أم���ا. نعرف أنه �ان
ولد (�ل�خ) عام 1917 ��

� � طفولته، ثم �كتاب أم��كي��
مولعا �شدة �أفالم الرعب ��

� �ان �ن تأثر �مجلة (ح�ا�ات غ���ة Weird tales) ال�� كث��
�كتب فيها أد�اء فائقو الموه�ة مثل (الفكرافت). وقد ت�ادل
المراسالت مع الرجل األسطورة، وهو الذي نصحه �أن �جرب
اث الموه�ة الذي ال ي�ت�� و��تقل ة، إنه م�� كتا�ة القصة القص��
من ج�ل لج�ل. والواقع أن صداقة جم�لة جمعـت األستاذ

والتلم�ذ، وكتب �ل منهما قصصا استخدم فيها اسم اآلخر، ح��
� أ�ة قصة

أن الفكرافت كتب له تف��ضا �سمح له �أن �قتله ��
�شاء�

�
� سن السا�عة ع�� �اع (�ل�خ) أو� قصصه (ال� ��

��
ة) لذات المجلة. المق��

� العام
�دأ الف�� �كسب ع�شه عن ط��ق ال�تا�ة وتزوج. و��

1947 صدرت روايته األو� (الوشاح)، و�� دراسة لعقل سفاح
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يهوى قتل ال�ساء. و�قال إن السفاح الوح�د والم��ض نفس�ا
� ع� أدب �ل�خ. ت�� � � مم�� ان عالمت�� سوف �ص��

�ان نجاحه محدودا وقلقه ع� المستق�ل عظ�ما، ل�ن العام
� ارت�طت �اسمه لأل�د (سا�كو). 1959 شهد مولد روايته ال��
� شه�� جدا ارت�ط

وقد استلهم القصة من ح�ا�ة سفاح حق���
� لدرجة تحن�طها �عد موتها، وهو السفاح

بوالدته �ش�ل مر��
) جلب ال�ث�� من الخ�� ل�تاب � ). الواقع أن (إد ج�� � (إد ج��
ون قصته لعل آخرهم � �ل م�ان، وقد استلهم كث��

الرعب ��
ة. � شخص�ة (هان��ـال ل�تـر) الشه��

(توماس هار�س) ��

كة هوليوود�ة، لم �كن �عرف أن وعندما �اع �ل�خ القصة ل��
كة لم تحاول ي هو ه�شكوك. ومن الغ��ب أن ال�� المش��

االتصال �ه أو عرض كتا�ة الس�نار�و عل�ه.

مة جدا �� جائزة (هوجو) عن عام 1959 نال جائزة مح��
). وتل�� دعوة لهوليوود ة (ذلك القطار الجح��� قصته القص��
ل�كتب س�نار�و حلقات بول�س�ة تلف��ون�ة، ثم حلقات مسلسل
الرعب الشه�� (ألف��د ه�شكوك �قدم). وقد قدم عدة
مجموعات قصص�ة لم �خل غالف واحدة منها من ع�ارة

(مؤلف نفوس معقدة).
ة: من ضمن روا�ات �ل�خ الشه��

- الخاطف 1954

- تلك األرض المزدحمة 1958

- األر�كة 1962
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- الهلع 1962

� عقلك 1971
- �له ��

� عدن 1979
- هناك أفعوان ��

- ل�لة السفاح 1984

- تركة ج��ل 1991
ة فمنها: أما عن مجموعات القصص القص��

� الل�ل 1958
- الرعب ��

- الدم �جري �اردا 1961

- كواب�س أ��� 1961
� دي ساد. - جمجمة المارك��

- أفضل ما كتب �ل�غ 1977

� لوس أنج�ل�س. وقد أحرق ودفن
مات �ل�خ عام 1994 ��

� هذا ال�ت�ب وال�ت�ب التا�� له، تقا�ل �عضا من
رمادە هناك. ��

، أي أنها ال تمثل �
ة، و�� مختارة �ش�ل عشوا�� قصصه القص��

مجموعة قصص�ة معينة له، ل�نها جم�عا ممتعة، وقد رأ�ت
� ف�لم الرعب (حد�قة التعذ�ب) الذي كتب له �ل�خ

�عضها ��
�طان�ة، ومن الممتع أن ترى كة أم�كوس ال�� الس�نار�و وأنتجته ��
� قصة (الب�ت الجائع) وف�لم (�شاط خارق ال�شا�ه القوى ب��
� عاما للطب�عة) الذي عرض هذا العام، برغم أن أ��� من أر�ع��

تفصل القصة عن الف�لم.

د. أحمد خالد توفيق
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☆ ☆ ☆
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الرجل الذي �جمع كتب بو
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الرجل الذي �جمع كتب (بو) (1)
� كئ�ب مكفهر السماء وصموت، والسحب

ذات يوم خ����
� ع�� ط��ق ر�ف�ة كئ��ة

� السماء، كنت أمر �س�ار��
معلقة ��

. نظرت أما�� إ� الب�ت �
فرأ�ت عن �عد ظالل الل�ل الدا��

والمناظر الطب�ع�ة ال�س�طة المح�طة �ه، والنوافذ الش�يهة
� والجدران ال�ئ��ة، و�عض جذوع األشجار المتحللة. �األع��

ة مختلطة �خي�ة األمل. شعرت �ح��

� زرت هذا الم�ان من ق�ل أو قرأت عنه، لقد �دا �� �أن��
� لم أعرف ال�سلوت � متأ�د من أن هذا مستح�ل ألن�� ل�ن��

� مار�الند.
� لب�ته ��

�اننج إال من ثالثة أ�ام ودعا��
� قا�لت فيها �اننج �س�طة.. كنت أح�� �انت الظروف ال��

ك. � له صديق مش�� � واشنطن، وقد قدم��
لقاء لعشاق ال�تب ��

جرت محادثة عابرة تحولت لمناقشة ساخنة عندما أدرك ول��
� إجازة ول�ست لدى خطط

�� � �ال�تب الخ�ال�ة. عرف أن��
� ّ أن أ�ون ض�فه ليوم وأن أفحص براح�� مس�قة، فألح ع��

مجموعته الف��دة من التذ�ارات.
: قال ��

ك.. إن - «أشعر من محادث�نا أن ب�ننا ال�ث�� مما هو مش��
� وأب�ه من ق�له أنا ء ورثته غال�ا عن أ�� �

ول�� �األدب الخ�ا�� ��
� أعرف �قينا أنك س�نبهر �ما سأر�ه لك. أنا متواضع فعً� ل���

أعت�� نف�� أهم جامع ألعمال إدجار آالن بو ع� مستوى
العالم».



8151

� ال أم�ل لع�ادة ّ ألن�� �
ف �أن هذە الدعوة لم تؤثر �� أع��

، فأنا أهوى قصص بو ل�ن هذا الم�ل ال �صل لدرجة المشاه��
أن أهتم �التار�ــــخ الذي قرر ف�ه مس�� بو أن �ط�ل شار�ه، وال

أهتم �فحص شعرات �اق�ة من هذا الشارب.

�ان س�ب قبو�� لهذا العرض هو شخص�ة وشخص
ال�سلوت �اننج نفسه، فقد �دا �� �أن الرجل نفسه خارج من
� ال�الم تحمل نوعا من

قصص إدجار آالن بو، و�انت ط��قته ��
� أ�طال بو، و�ش�ل ما �ان منظرە التلطف الزائف الذي �م��

�شبههم.

�انت له سحنة ج�ف�ة شاح�ة وعينان مبتلتان مشعتان، وله
شفتان مقوستان وأنف أنيق وذقن حسنة التك��ن، وشعر �ش�ه

�سيج العنكبوت، �اختصار �ان �طً� ممتازا من أ�طال بو.

� مار�الند،
� ل��ارة الرجل �� � ألق�ل ودفع�� هذا هو ما حرك��

� ذاتها طراز بو �شدة. لم ينقص المنظر
� �� تمثل �� � �ما تب�� ال��

.. و�ذ دخلت مسكنه توقعت أن �
ة وخندق ما�� ة صغ�� سوى �ح��

أرى السقف المنحوت وال�سيج ال�ئ�ب واألرض�ة المصنوعة من
� وصفها �اتب � تحمل طابع الن�ل، ال�� األبنوس والذك��ات ال��

(قصص عن الخ�ال واألرا�سك).

لم �خب أم�� لدى دخول الب�ت. �ان المشهد يناسب الب�ت
، فقـد انفتح ال�اب إذ دققته، وظهر خادم، �

و�ناسب خ�اال��
� صمت ع�� الممرات المظلمة إ� مكتب س�دە.

�� �
اقتاد��

ة جدا وسامقة. النوافذ �انت � غرفة كب��
وجدت نف�� ��

ط��لة وض�قة ومدب�ة وعال�ة جدا عن األرض �ح�ث ال �مكن
� تجاهد ل�ل�غ أطراف الغرفة أو السقف رؤ�تها. �انت الع��
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غ
ا . �انت هناك ستار سوداء ع� الجدران، و�ان األثاث كث�� العا��
ة وأدوات ال يو�� �الراحة.. عت�قا رثا. و�انت هناك كتب كث��

ة ل�نها ال تض�ف أ�ة حي��ة للمشهد. موس�ق�ة م�ع��

ء وأي �
� أ��� ذلك االنط�اع �من �جمع �ل �� �العكس أعطت��

ء. هنا شعرت من جد�د �ذلك الشعور المألوف.. لقد �
��

قرأت.. لقد تخ�لت.. لقد حلمت أو رأ�ت �الفعل هذا الموقف
من ق�ل.

� يرقد عليها نهض ال�سلوت �اننج من ع� األر�كة ال��
� �حـرارة م�الغ فيها �ما �دا

� �دفء شد�د أشعر��
ممــددا، وح�ا��

. ��

، �
� أن يرا��

، وعن رغبته �� �
ل�ن صوته إذ ت�لم عن هدف ز�ار��

ك، والسلوان الذي توقع أن أقدمه له من خالل اهتمامنا المش��
خفف ع� الفور من توج�� األول.

� ال�سلوت �اننج �حماس من ولدوا ل�مل�وا رحب ��
مجموعات، وقد �دأت أدرك أنه �الفعل كذلك، لقد ورث ال�ث��

من هذە المجموعات.

ح �� أن نـواة المجموعة �دأت مع جدە � ال�دا�ة ��
��

م من �الت�مور. منذ 80 عاما �ان (كرستوفر �اننج) التاجر المح��
� المجتمع وقد س� لنقل رفات بو إ�

من أهم رعاة الفنون ��
� شارع (فاب�ت) و (ج��ن)، ح�ث �مكن

ة المعمدان�ة �� المق��
عمل نصب مناسب لها.

� العالم 1875 وق�ل هذا �أعوام �ان الرجل قد
حدث هذا ��

� مجموعة بو.
وضع اللبنة األو� ��



8153

: قال حف�دە ��

- �فضل هذە الحماسة صارت لدّي �سخة من �ل عمل
خطه بو، لو أنك جئت هنا..

� إ� ركن المكتب ح�ث رف كتب يرتفع للسقف،
واقتاد��

وقال:

� أن أث�ت لك هذا الزعم.. هذە �سخة من
- سوف ����

� الط�عة رقم 29، وهنا نفس
ة) �� (ت�مورلنك وقصائد قص��

� ي�لغ ثمنها اليوم � الط�عة رقم 27. ط�عة بوسطن ال��
ال�تاب ��

15 ألفا، وأنا أؤكد لك أن جدي لم �دفع هذا الثمن ال�اهظ..

ّ ال�سخ �م��ــــج من الفخر والجشع وهما السمتان وعرض ع��
، وال �جب خلطهما مع الجشع العادي أو � ان الجامع�� � اللتان تم��
� الم��د من ال�نوز، مثل االدعاء. ظللت صامتا وهو ي����
(ف�الدلف�ا ساترداي كور�ر) و (ني��ورك صان) و (ني��ورك

ور) منذ �ان بو �كتب فيها. م��

� �سخة من (قصص عن � صغ�� وناول�� � سلم خش��
صعد ��

الخ�ال واألرا�سك) ط�عة ل�ا و�ال�شارد، و (إيور��ا) من إصدار
بوتنام. �عض هذە ال�تب بيع وقتها �ــ 12 ب�سا ل�ن ثمنه اليوم

� ألفا من الدوالرات. لن �قل عن خمس��

�ان �اننج �علق �ال توقف، ح�� فهمت أنه دارس لبو ول�س
جامعا ل�ت�ه فقط.

� السلم و�قف أمام أرفف ال�تب:
قال �� وهو يه�ط ��
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ا لهذا الوسواس لدى جدي.. ل�س �ا أن - أنا مدين كث��
ولعه ببو �لغ درجة الوسواس، ر�ما الجنون كذلك.. ل�ن ال�ل

�عرف هذا لألسف.

� أنك
� أوائل الس�عي��ات ب�� هذا الب�ت وال شك عندي ��

��
الحظت أنه است�ساخ لبيوت قصص بو. هذا �ان مكت�ه وها هنا
� خطا�ات وكتب وآثار ح�اة بو. حقا ال أعرف الس�ب

غرق ��
الذي �دفع تاجرا �� �كرس نفسه �جنون لهذە الهوا�ة؟.. ال
� أن أقول إنه ا�سحب عن العالم تماما وراح �جري

أعرف.. �ك��
� عرفوا بو ح�ا، وحج إ� مراسالت مطولة مع قوم مسن��
� ح�اته. ابتاع كت�ا

فوردهام و�ل �قعة لمستها قدم بو ��
اء وخطا�ات و�ق ال�عض - أ�رە قول ذلك - لو �ان ال��

مستح�ال.

هل ي�دو لك هذا غ���ا لك؟... أنا كذلك كنت مثلك،
ووجدت األمر ال �صدق.. ل�ن �عد سنوات هنا فقدت

.. � موضوعي��
أجبته:

- نعم هو غ��ب.. ل�ن هل أنت متأ�د من عدم وجود س�ب
؟.. � شخ�� غ��ب الهتمام جدك؟.. ل��ما قا�ل بو وهو ص��

ل��ما هناك قرا�ة خف�ة؟..
عند السؤال األخ�� انتفض �اننج وظهر التوتر ع� سحنته:

� الخاصة، عالقة.. ال�د من وجود - اە.. هأنتذا تردد قناع��
ء �

واحدة.. أنا مؤمن أن جدي شعر �قرابته لبو برا�طة دم. ال ��
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� � �ل جدل أد��
غ�� هذا �ف� اهتمامه القوى ودفاعه عن بو ��

� عالم من الهالوس والضالالت..
� النها�ة غاص ��

دار وقتها. و��

ل�ن برغم هذا لم أر أ�ة وص�ة ع� الورق وقد �حثت وسط
الخطا�ات عن دل�ل �ال جدوى. من الغ��ب أن هذا الشك ت�ناە
� كذلك. �ان طفال عندما مات جدي وقد ترك هذا أثرا عم�قا أ��
� �الت�مور ل�نه

� ب�ت أقارب أمه ��
ع� طب�عته الحساسة. تر�� ��

� �سمح له عاد لهذا الب�ت ��عا �مجرد أن �لغ السن ال��
اث. �ان ث��ا لذا كّرس ح�اته لم��د من ال�حث. وقد راح �الم��
ي�حث عن بو �ا لس�ب ما. غال�ا �ان �ف�ش عن برهان ي��ت

قرا�ة أب�ه لبو..
قلت هنا:

- هل تقول إن أ�اك �ان جامعا؟..

� لركن آخر من المكتب الذي
� وهو �قود��

أجاب مض���
�غمرە الظل:

� �أس
- هذە مقولة أنا متأهب ألث�تها.. ل�ن هل لك أوً� ��

من الن��ذ؟..

�
�� � ا، وقرعنا الدورق�� ولم �مأل �أسا و�نما دورقا زجاج�ا كب��

وري أن أذكر أن الن��ذ �ان من ن�ع تقدير صامت. ل�س من ال��
(أمون��الدو) معتق ممتاز.
قال ال�سلوت �اننج:

� ال�حث عن بو هو الخطا�ات..
�� � - �ان مجال تخصص أ��

وفتح مجموعة من األدراج تحت األرفف، وأخ�ج ملفا �عد ملف
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من المشمع المغلف، ولمدة نصف ساعة رحت أتفحص
مراسالت بو، �م�ة هائلة منها.

، و�دأت دوامة � � ب�عادة ملء الدورق��
� قام مض��� أثناء �ح��

�
� ألننا لم نكن قد أ�لنا.. ولم أ�ن قد فكرت �� تظهر أمام عي��

� هذە الصفحات الصفراء.
� كنت غارقا �� األ�ل ألن��

�انت الخطا�ات مليئة �الذ�اء والمعرفة الشاملة والنقد
اب وال�أس. �قا�ا قص�دة.. .. هنا أف�ار عقل فتك �ه ال�� � األد��
�دا�ات قصة.. هنا �ان الحب وال�رە والغرور والغضب والندم

دد والف�ح وم�النخول�ا مسقمة للروح. المجرد والسلطة وال��

هنا �ان الزوج العاشق والسك�� المتأرجح، والعاشق المجنون
، والعالم الم��ض �أوهام والنا�� الفخور، والصعلوك الفق��

العظمة.. الشاعر.. الذي �انه إدجار آالن بو.
من جد�د امتأل الدورقان وفرغا.

�ت وعيناي ال تتحر�ان.. ��
.. للمرة األو� ��ب حماس ال�سلوت �اننج إ� رو��
� عالم بو الرجل والشاعر.. الذي كتب المأساة وعاش

غرقت ��
مأساة، الذي كتب األ�ار ومات ميتة ��ة..

لقد ظل لغز بو قائما برغم دراسة �اننج المدققة لألوراق.
: ف �� وقد اع��

� ش�ئا.. برغم �ل ما جمعه هنا.. لذا تقدم �حثه - لم يتعلم أ��
� سن �سمح �� �مشاركته أ�حاثه،

� ذلك الوقت ��
. كنت �� أ���

� تقع عند الجدار � إ� صندوق مزخرف تحت النافذة ال��
فاقتاد��
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� للمكتب. ركع وأخ�ج عدة أش�اء يرت�ط �ل منها �جانب الغر��
من جوانب بو.

�انت هناك تذ�ارات من ش�ا�ه ومن دراسته �الخارج، وكتاب
� وست ب���ت.. قلم استعمله

امتل�ه أثناء إقامته المؤقتة ��
ا.. مروحة �انت زوجته تمل�ها، وكذلك الناي عندما عمل نا��

الخاص �ه..

ف أن الن��ذ �ان ق��ا. إال أن وجه ب.. وأع�� واصلنا ال��
�
�اننج ظل شاح�ا �المو�� ل�ن �انت هناك لمسة جنون ��

�ا �ك�حها. عي��ه. من الواضح أنه �ملك قدرا من الهست��

� األش�اء المتناثرة وجدت صندوقا ال توجد عالمة من ب��
� ح�اة بو.

ە.. فأردت أن أسأل عن تار�خه والدور الذي لع�ه �� � تم��
� وارتجف. وقال:

تقلص وجه مض���

- هذا الصندوق �حمل شبها ق��ا �الصندوق الذي وصفه بو
� قصته (برن�س).. هذا الصندوق له عالقة �موته أ��� من

��
ح�اته، �ل هو نفس الصندوق الذي وجدوا جدي �حتضنه إ�
ا وأنا أقّدر ت م�� كث�� صدرە عندما �ان ميتا هناك، أنت ص��
� ك.. فأنا أعرف م�� أمنح ثق�� هذا، لذا سوف أ�افئك ع� ص��

لمن �ستحق..

� شعرت من ط��قته ال أعرف ما �ان يزمع أن ي��ه �� ل�ن��
بن�ع من القلق وعدم الراحة.

� وضحك وقال:
وضع �دە ع� كت��
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- هلم.. هذا �جب أن يث�� اهتمامك �صفتك مولعا �الخ�ال..
ل�ن خذ �أسا أخرى ل��ع رحلتك�..

� للغرفة ذات ال�اد�ب إ� الدرج،
�نا ثم اقتاد�� صب �� ف��

وه�طنا ح�� �لغنا �ا�ا من الصلب الثق�ل. من جد�د شعرت بن�ع
� أتذكر ش�ئا. من األلفة �أن��

: قال ��

ء هنا منذ ذلك اليوم منذ �
- ال �جب أن تخاف.. لم �قع ��

70 عاما، عندما وجد الخدم جثته أمام هذا ال�اب والصندوق
� حالة من الهلوسة لم �فق منها قط،

ع� صدرە، و�ان مرهقا و��
لمدة ستة أشهر ظل مجنونا إ� أن مات. راح �حلم �حصان
ة الج�ل�ة. القطة السوداء والفجوة � ال�ح��

عمالق و��ت ينهار ��
� ي��عث والبندول.. القلب النا�ض وكتلة العفن ش�ه السائلة ال��

منها صوت يت�لم.

دد ع�� ال�اب الحد�دي والقاعة ثم صار صوته همسا ي��
الم�طنة �النحاس، وهو �قول:

- لم �كن هذا �ل ما رآە.. تحدث عن �ائن مخ�ف �فوق �ل
� بناها � � الغرفة ال�� أش�اح قصص بو. هنا فهم الخدم وأ��
خلف هذا ال�اب الحد�دي.. وعرفوا أن كرستوفر �اننج قد
� العالم. لقد هلوس

استحق اسمه �أهم جام�� أعمال بو ��
�
� عاما (أي عام 1849) وعن دفنه �� جدي عن وفاة بو منذ ثالث��

ال�ن�سة المعمدان�ة، وعن تح��ك التابوت إ� الركن عام 1874
� هذە العمل�ة.

ل�قام نصب تذ�اري، و�ما تعرف شارك جدي ��
ة ل�ن � من القصة... �انت هناك مق��

اآلن عرفنا الجزء المخت��
� الم�ان الذي زعموا أن بو مدفون ف�ه.

لم �كن هناك تابوت ��
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ي � م
� نها�ة هذا

� الغرفة ال��ة الموجودة ��
التابوت موجود اآلن ��

الممر، لهذا تم بناء هذە الغرفة.. �ل لهذا تم بناء الب�ت �له.

� هذا لجعله
لقد �ق جدي جثة إدجار آالن بو.. أال �ك��

� التار�ــــخ؟..
أعظم جامع ألعمال بو ��

� ش�ئا آخر.. الصندوق الذي �ضمه كرستوفر �اننج وجد أ��
� من جثة

اب المت��� لصدرە �حوي �عض العظام المهشمة.. ال��
بو..

�
� ع�� ممر الرعب هذا، لنصعد ��

� وقاد��
واستدار مض���

�ت ��عة - ماذا �ان الدرج ثم المكتب. أعاد ملء الوعاءين ف��
بوسع أ�� أن �فعل؟.. إعالن الحق�قة معناە فض�حة عامة.. ل�ن
الصدمة أثرت ف�ه �شدة، وع� قدر عل�� لم �دخل قط وراء
هذا ال�اب الحد�دي. لم أعرف ش�ئا عن الغرفة ح�� ساعة وفاته

�دورە، و�عد أعوام وجدت المفتاح ضمن حاج�اته.

ل�ن وقد وجدت المفتاح صارت القصة مكتملة، وعرفت
� أعظم من جمع مقت��ات بو ع� وجه األرض أن��

ص��ت لنف�� الم��د من الن��ذ، و�ذ فعلت هذا شعرت
ب.. لقد راحت النوافذ ترتج ودوى للمرة األو� بنذر عاصفة تق��

صوت الرعد من �ع�د..
� له.. � كنت غ�� مطم�� � لهذە األصوات، ل���

أص�� مض���
� عقله.

ا �� � أ�شك كث�� هذا ال�الم الذي قاله جعل��

�ــــح وعن �قة جثة بو وعن الب�ت �ل ما قاله عن هذا ال��
� �له لغرض واحد.. �ل هذا �ان يتجاوز التصديق الذي ب��
� اآلن وسط الل�ل والعاصفة �أنه مشهد من قصة ، ل��� �

العقال��



8160

. إن روح خ�ال�ة من قصص بو الجنون�ة، لم أعد واثقا من نف��
� هذا الم�ان.

بو ت�نفس ��

انح�� ال�سلوت والرعد �دوي والتقط ناي بو و�دأ �عزف
�أنه يتحدى العاصفة. �صوت عال رفيع �مزق األعصاب.

وأضاف الرعد لهذا ال�اخ الجح��� صوتا منكرا.

تراجعت متوتر األعصاب غ�� شاعر �الراحة نحو ركن الم�ان
قرب أرفف ال�تب، وتفحصت العناو�ن. هناك كتاب
) لرو�رت فوند وكتاب (ديركتور�م انك��زوتورم) وهو (�ايروما���
ة من كتاب تعل�مات كن�سة م�س�ة، �ما �انت هناك كتب كث��
) عن � �س) و (لي�� إي�� م�س مس�� العلم الزائف مثل (ف��
ة.. �انت � والسحر. ال�تب �انت قد�مة ل�نها غ�� مغ�� الش�اط��

قرأ.
ُ
ت

نحا وقال: � نحوي م��
�أنما خمن ما أفكر ف�ه م��

. أنا � - أفرزها.. نعم.. لقد تجاوزت ما وصل له جدي وأ��
� ا��شافه وأهم من

الذي وجد المفتاح.. مفتاحا أصعب ��
مفاتيح القبو. أ�ساءل إن �ان بو نفسه قد عرف هذە األ�ار. �
ة وما �مكن الحصول عل�ه لو امتل�ت المفتاح.. وعاد المق��

�الم��د من الن��ذ وقال:
ب نخب الل�ل والعاصفة... ب.. ا�� - ا��

أزحت اإلناء جان�ا وقلت:
- هذا �اف.. �جب أن أرحل اآلن..
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� رأ�ت الخوف ع� وجهه؟.. أمسك هل تخ�لت أم إن��
�ذرا�� وصاح:

�.. هذە ل�لة ال �جوز أن �كون المرء فيها - ال.. ابق م��
� ال أتحمل فكرة أن أ�ون وح�دا.. دوى الرعد وح�دا.. أقسم أن��

واألصداء فاستدرت ألواجهه، وقلت:

ف �أن هذە خدعة.. دجل متعمد إلرضاء - كفاك هذا�.. اع��
خ�االتك..

- خدعة؟.. دجل؟.. ابق هنا وسوف أث�ت لك �ما ال �سمح
�أي شك.. ..

وفتح درجا جوار الجدار وقال:

� و�بو.. أنت أول - هذە م�افاتك ع� اهتمامك �قص��
شخص �عدي يرى هذە ال�نوز..

� مجموعة من األوراق.. نفس ن�ع الح�� الذي رأيته وناول��
وأنا أرى خطا�ات بو. تفقدت العناو�ن فوجدتها تقول:

- دودة منتصف الل�ل.. �قلم إدجار آالن بو.. ال�داب.
الم��د من مغامرات جوردون �ا�م..

كدت أوقع األوراق ع� األرض من االنفعال.

� لم ت�ش�� لبو؟.. « - هل هذە ما ت�دو عل�ه؟.. األعمال ال��
� موافقا.. وقال:

انح�� مض���
� أنا وأنت.

عرف.. �اس�ثنا��
ُ
؟ لم تك�شف.. لم ت - لم ت���
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�
� م�ان ما.. ��

- ل�ن هذا مستح�ل.. �التأ��د هناك ذكر لها ��
� م�ان ما..

خطا�ات بو أو معا��ه.. ال�د من دل�ل ��
: �

ة.. قال مض��� � األخ��
دوى الرعد فأخ�� �لما��

� نصاب؟.. إذن قارن..�.. - هل تتخ�ل أن��
وأح�� مجموعة من الخطا�ات وقال:

� ال�تا�ة؟.. الخط.. هل �مكنك
- أل�ست هذە ط��قته ��

القول إنها لم تكتب �ذات ال�د؟..

درك
�
، و�ساءلت عما إذا �ان ال�سلوت الذي أ � قارنت الخط��

اآلن أنه مجنون تماما، قد ق�� وقته �حاول تقل�د خط بو
حرف�ا؟

- اقرأ.. وقل �� إن �ان هذا اإل�داع �مكن أن �خ�ج من عقل
غ�� عقل بو..

� ورحت أجاهد �� أقرأ مع لهب ق��ت الورقة من عي��
اقص، ل�ن �دا �� أن الورق.. الورق الذي لم �صفر الشمعة الم��
ة لألدوات كة شه�� لونه.. �حمل عالمة مائ�ة واضحة �اسم ��

المكت��ة، والتار�ــــخ هو 1949

تماسكت ووقفت وأنا أبتعد عن الرجل. اآلن أعرف
الحق�قة.. أعرف أنه �عد مائة عام من موت بو هناك روح �ش�ه
. سمه تناسخا أو حلوً�.. سمه �

� جسد مض���
روحه موجودة ��

ما �شاء، ل�ن �اننج �ان �عقله المختل هو إدجار آالن بو.
� وصحت:

�ان صوت الرعد عال�ا جدا إذ استدرت لمض���
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ف..�.. ألم تكتب أنت هذە القصص وأنت تتخ�ل أنك - اع��
�
إدجار آالن بو نفسه؟.. أل�س صح�حا أن الوحدة والح�اة ��

� وهما متفردا، ح�� �لغت مرحلة حس�ت
� جعالك تعا��

الما��
� شخصك؟..

معها أن بو ما زال ح�ا ��

� �عنف وارتجفت اب�سامة م��ضة ع� شفت�ه وهو اه��
�قول:

� - أحمق� ما قلته لك هو الحق�قة.. هل تنكر األدلة ال��
� وال�تب موجودة والقصص

جنتها حواسك؟.. هذا الب�ت حق���
� القبو تحتنا�..

موجودة.. �لها موجود كذلك الجسد الراقد ��

مددت �دي إ� صندوق صغ�� ع� المنضدة وفتحت
غطاءە وقلت:

- قلت إن جدك وجد ميتا وهذا الصندوق مضموم إ� صدرە
وقلت إنه �حوي تراب بو. ل�نك ترى أن الصندوق فارغ. �جب
� هذا

ف أن قصتك ملفقة.. خ�ال.. جسد بو ل�س �� أن تع��
الب�ت..

ازدادت اب�سامته ا�ساعا وقال:

� استعملته.. لقد وجدت هذە اب اخت�� ألن�� - حقا.. ال��
� تع�د اللحم � كتب السحر.. الط��قة ال��

الوصفة السح��ة ��
، بو ال يرقد تحت � الق��

للح�اة من األمالح األساس�ة ال�اق�ة ��
� رأيتها �� إ�داعه �عد هذا الب�ت. �ل �ع�ش ف�ه�.. والقصص ال��

موته�..
ودوى الرعد من جد�د.
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�.. لقد �
.. قمة ح�ا�� .. قمة عم�� - �انت هذە قمة خط��

� قبوي�.. إن
عاد بو للح�اة لحما متحر�ا.. وهو �مارس ال�تا�ة ��

� �قة جثة مزحة غ�الن ل�ن الع�ق��ة �� ما فعلته أنا�.. وصلت��
�لماته خافة وسط الرعد الذي هز الب�ت هذا.. وراح لهب

اقص. الشمعة ي��

� �ما �كرە - كنت سأر�ه لك ل�ن ال أجرؤ، فهـو �كره��
� الق�ـو وح�ـدا وهو ل�س �حاجة للطعام

الح�ـاة.. لقـد ح�سـته ��
اب.. قلمه يتحرك ع� الورق.. لأل�د يتحرك.. �صب عل�ه وال��

� ح�ـاته.
� خطرت له �� �ل األف�ار السوداء ال��

؟.. لقد أعـدته للح�ـاة ليهدي العالم الم��د � أال تفهـم مشـ�ل��
� كتبها مشحونة برعب ال من قصـصه، ل�ن هذە القصص ال��

يتحمله أحد وال �مكن عرضها ع� الناس وكذلك هو..

� الفرار
وتردد الصدى إذا دنوت من ال�اب.. كنت أرغب ��

من هذا الب�ت الملعون ومال�ه.
أمسك �اننج �دى �قوة و�خ �صوت أع� من العاصفة:

� ال�اب وسط صوت - ال �ستطيع الرح�ل�.. ألم �سمع أن��
الرعد؟..

أزحته جان�ا فسقط للخلف وأوقع الشمعدان، فاشتعل
� ال�ساط

اللهب ��
�خ:

؟.. أؤكد لك � الطابق السف��
- انتظر�.. ألم �سمع خطواته ��

أنه �قف اآلن خارج ال�اب�..
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ه�ت ال��ــــح وتعا� اللهب والدخان أمامنا. أزحت جان�ا �عض
األلواح واتجهت إ� القاعة.

أت�لم هنا عن ال��ــــح واللهب اللذين حج�ا الرؤ�ة.. أت�لم عن
�خات �اننج وصوت الرعد. أت�لم عن رعب ال�راه�ة الذي

� �ل تعقل.
أفقد��

ء.. شبح سامق له وجه �
�الفعل خارج ال�اب �ان هناك ��

� عال وشارب. مألوف.. شاحب له جب��

رأيته للحظة ب�نمـا تحرك الرجـل - الشبح - الجثـة -
الهلوسة... سمه ما �شـاء.. تحرك نحو �اننج واحتضنه �ط��قة

ال فرار منها
.. واندفع الش�حان نحو اللهب المتعا��

ء. �
من تلك الحجرة وهذا الب�ت ه��ت ال ألوي ع� ��

� غضبها واآلن جاءت النار تطالب ب��ت
العاصفة مستمرة ��

�اننج مل�ا لها.
وهج أضاء الممر أما�� فاستدرت للخلف، فلم أر إال اللهب..

اللهب الذي تعا� ل�لتهم الب�ت، وأ�ار الرجل الذي يهوى
جمع كتب بو.
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أحب الشقراوات
. إنه ضـعف �الطبع �� مسـألة تـذوق شخ�� وال أ���
للسمراوات أو حمراوات الشعر، وأعتقد أن معهم حقا فال

أنتقدهم البتة.

ات، . ط��الت كن أم قص�� ل�ن الشقراوات من المفضالت ��
�دينات أم نح�الت، ذك�ات أم غب�ات. �ل األش�ال و�ل
اضات.. جلدهن �شيخ ��عة. الج�س�ات. سمعت �ل االع��
� البتة ح�� لو ات.. هذا ال �ضا�ق�� طا�شات مغرورات مسته��
� مونرو �حبها � هذا.. مارل��

�ان حق�ق�ا. أحبهن ولست وحدي ��
الناس وكذا ك�م نوفاك.

� الخاص. لهذا عندما
� هذا فأنا ال أعتذر.. ما أفعله شأ��

�ك��
� الثامنة مساء أ�حث عن

وقفت عند ركن شار�� ر�د وتم�ل ��
ّ أن أعتذر. شقراء فل�س ع��

ّ أن أغمز ل��ما كنت متأنقا أ��� من الالزم. ل��ما ما �ان ع��
.. ل�ن هذە مسألة خالف�ة.. أل�س كذلك؟ � �عي��

ح�� لو �انت الفتاة فارعة الطول ذات الشعر القص�� قد
نظرت �� وغمغمت:

- رجل عجوز مقرف�..
� قط. فهذا شأنها.. أنا معتاد هذە االستجا�ات ولم تضا�ق��

� و�الهما لها شعر �لون ظهرت فنانان لط�فتان تل�سان الجي��
� ط�عا فهذا قمح (من�سوتا) وقدرت أنهما أختان. ال تناس�ان��
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تان جدا. سوف �جلب لك المتاعب ألنهما صغ��

�انت ل�لة ر�يع دافئة. الحظت فتاة شقراء تم�� مع �حار
و�دت �� رائعة، ل�نها �انت مع �حار، هناك واحدة معها طفل
ال، وواحدة كدت أ�لمها لوال أن أوقف � وواحدة معها كت�ة اخ��

صد�قها س�ارته ولحق بها.

� � أنا. ل���
� األرض ظفر �شقرائه �اس�ثنا��

�دا �أن �ل إ�سان ��
� اعتدت أن أتعامل مع هذە األمور �فلسفة. نظرت لساع��

فوجدتها نحو التاسعة وقررت أن أستمر.. ل��ما كنت رجً�
. أفضل م�ان تجد ف�ه � عجوزا مقرفا.. ل�ن لدّي ح�لة أو ح�لت��
� (در�مواي). قاعة رقص رخ�صة ل�ن ال يوجد

الشقراوات هو ��
قانون ضد هذا.

لم أ�ن مولعا �قاعات الرقص تلك.. ما �سمونه ظلما
، ومنظر الرقص نفسه �فسد رقة مشاعري. �

(موس�قا) يؤذي أذ��
، ل�ن هذا جزء من اللع�ة ع� � � عام �ضا�ق��

هناك جو شهوا��
�ل حال.

�انت قاعة (در�مواي) مزدحمة الل�لة. زحام من الرجال
�عضهم من ط�قة العمال، و�الطبع كث�� من الفت�ات. من أين
جاءت تلك الفت�ات ب��ابهن؟.. التنورات القرم��ة والث�اب
ال���ــهة ذات لون ال���ز. و�ل هذە الفظائع ذات اللون
، الما��اج المبه�ج األحمر واألب�ض والمجوهرات �

األرجوا��
الرخ�صة.

برغم هذا �ان جمال نادر يتفتح هنا.. وسط الموس�قا
المعجونة برائحة العطور الرخ�صة وم��ل العرق والتبغ و�ودرة

التلك.
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� حلم
رأ�ت فتاة فارعة الطول ت�دو �مل�ة، عيناها غارقتان ��

�ع�د. �انت سمراء.. و�انت هناك فتاة حمراء الشعر ترقص �أنها
لهب شمعة يتأرجح.. ثم �انت هناك شقراء..........

ة جدا ممتلئة الجسد �ط��قة تذكرك نعم.. شقراء�.. صغ��
�األطفال نوعا، متع�ة ل�نها تملك ما أ�حث عنه. الشعر األشقر
ء ال أط�قه فهو �

.. شقراء ح�� النخاع.. لو �ان هناك �� �
الحق���

ا ق�ل أن � كث�� الشقراء الزائفة. الشعر المصب�غ الذي خدع��
أعرف الحق�قة.

هذە شقراء حق�ق�ة ك��ات الحصاد.. راقبتها و�� تجوب
� الرقص مزارعا

الحل�ة، صورة مجسمة للملل. �ان رف�قها ��
أحمق.. ث�ا�ه غال�ة ل�ن ذلك العنق األحمر �طل من �اقة
قم�صه، و��دو أنه �ان �مضغ خلة أسنان وهو يرقص� اتخذت
قراري.. حان الوقت. نهضت وابتعت لنف�� تذا�ر بثالثة

دوالرات ثم انتظرت..

انت� الدور فوقفت الشقراء ع� جانب الحل�ة، ب�نما ابتعد
الفالح.. غال�ا لي�تاع تذا�ر جد�دة.

مش�ت نحوها وأخرجت التذا�ر وسألتها:
؟.. � - ترقص��

. �انت مرهقة، �ان هناك نمش هزت رأسها دون أن تنظر ��
اوان، ل�ن ر�ما � و�دا �� أن عي�يها خ�� ع� ذراعيها الممتلئت��

�ان الثوب هو الس�ب.

� و�ن كنت أمقت قاعات �دأت الموس�قا. �جب القول إن��
� أج�د الرقص فعً�.. أقولها ��ل تواضع. لقد وجدت الرقص فإن��
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محتما أن أص�� راقصا �ارعا أل�سب الصداقات.

� الرقص أ��� من 30 ثان�ة عندما نظرت ��
لم نمض ��

وقالت للمرة األو�:

- �ااە� أنت راقص �ارع�.. هذە ال- (�اااە) �انت �ل ما أحتاج
� ال�الم أعرف خلف�اتها

� �� وط��قتها الساذجة �� له. لقد جعلت��
ة تركت المدرسة وجاءت هنا، ر�ما جاءت كفتاة من مدينة صغ��
� مطعم ثم وجدت أن قاعة الرقص

ة �� مع رجل.. عملت لف��
أسهل..

� هل هذا كث�� ل�ستخلصه من �لمة واحدة؟.. نعم. ل���
ات والقصة دوما واحدة، لو كن من الطراز قا�لت شقراوات كث��
� أحب هذا الذي �قول (�اااە).. ال أشكو هنا فالحق�قة أن��

الطراز.

� معجب بها، وتوقعت أن تقول �� �ان بوسعها أن تدرك أن��
مالحظتها الثان�ة:

� العجوز �عد.. � الص��
- ما زالت هناك ح�اة ��
قلت لها ونحن نرقص:

- لن أخدعك.. أنا مثل الرجال الذين تقا�لينهم.. وح�د.. لن
� لو � أعرف أن�� � هنا ل��� أطلب منك أن نخ�ج معا فأنت تعمل��
ة دوالرات مثال فإن بوسعنا ابتعت الم��د من التذا�ر - �ع��

ب ف�ه ش�ئا.. � م�ان ���
الخروج والجلوس ��

- ال أعرف....
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� عجـوز فعً� �ما �سمح .. ل�ن تذكري أن�� � - �الطبع ال تعرف��
�أن أ�ون جدك.. هذا �طمئنك...

� الموض�ع أن تجلس �عد �ل هذا اإلرهاق.
�ان أهم إغراء ��

: قالت ��
- ل�كن.. ه�ا بنا �ا س�د..

وب.. ة)�.. ل�س الم�� ة)�.. هذا صحيح.. اس� (ب�� - (ب��
ء ت��دين �ا آ�سة.. �

ب أي �� ل�ن بوسعك ��
.. � �� كول�� - ش��

� الضحك..
وانفجرت ��

ت��ات األساس�ة اء التذا�ر وأج��ت ال�� تركتها واتجهت ل��
.. � � خمس دوالرات أ��� ل�نه لم �ضا�ق�� مع المدير. هذا �لف��

�لنا �حاجة إ� أن نأ�ل �ما تعرف.

� وقد اصطحبتها لم تكن س�ئة أ�دا.. �انت عيناها رماديت��
للشارع ووجدنا م�انا هادئا.

�انت الساق�ة من ذلك الطراز األعجف ذي الوجه ال�الح
وب . وقد جل�ت لنا م�� � ال�ئ�ب. تمضغ الالدن وتل�س جور���
الشع�� �الثلج الذي طلبته. دفعت لها مع ال�قش�ش ففرقعت

� امتنان وتركتنا.
الالدن ��

�
و�ــها، وقلت إ�� �� جوار م�� � ألضعه أمام ش�� و�� أزحت م��

� ر��ة:
ب إال نادرا فقالت �� �� ال أ��
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.. أل�س � - لحظة �ا س�دي.. أنت ال تحاول جع�� أفقد وع��
كذلك؟..

قلت لها �لهجة أستاذ الجامعة الحك�م:
� ط�عا. �� - بوسك أال ���

- ل�كن.. ع� الفتاة أن تكون حذرة �ما تعلم.. وأفرغت
: � � فمها، ثم سألت��

وب األول �� الم��

- ال �مكن أن �كون هذا مسل�ا لك.. أن تجلس و�شاهد فتاة
ب.. ���

� وح�د و�ن ما أر�دە هو الصح�ة؟ - ألم أقل لك أن��

كنت أراقب شقرتها وجمالها.. لماذا �� اإل�سان ع� أن
� جسم جم�ل كهذا؟ ال فارق عندي و�مكن أن أص��

يوجد مخ ��
لما تقول من هراء و�الم فارغ، هنا استوقفتها واعتذرت:

� لصديق قد�م..
- لحظة.. �جب أن أوجه تح�ا��

� � العادة ما كنت ألعرفه ل�ن��
ت القـاعة ألحي�ه.. �� وع��

الحظته �قف هناك مع فتاة سوداء جم�لة، قلت له بنعومة:
- مرح�ا.. أرى أنك عدت لح�لك القد�مة�..

حاول أن ي�دو متعال�ا ل�نه لم �ستطع إخفاء الذعر:
- اسمع هنا.. أنا ال أعرفك...

.... � - �ل تعرف��
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وألصقت أذنه �ف�� وقلت ش�ئا فلم �ملك إال أن �ضحك،
وقال:

- ح�لة قذرة وقد صدقتها.. أين تق�م؟..
).. وأنت؟.. � - م�ان �د� (شقق ش��

- �ع�د جدا.. هل تروق لك؟..
وأشار للفتاة فقلت:

. �
� ونقطة ضع��

- لط�فة ل�نك تعرف ذو��
وضحكنا..

ثم قلت له ملوحا ب�دي:
. .. أردت أن أتأ�د من أنك �خ�� - حسن.. لن أضا�قك أ���
ع� المرء أن �كون حذرا خاصة مع هذا الزحام الرخ�ص من

حولنا.

و�ا آخر فدفعُت ثمنه، �� قد طل�ت لنفسها م�� �انت ش��
وأعط�ت الساق�ة �قش�شا. قالت الفتاة:

- ر�اە�.. أنت �التأ��د ت�ع�� مالك..
- المال ال ق�مة له عندي..

�ن.. فقالت: ووضعت أمامها خمس ورقات من ذات الع��
ة)؟... فعال ال أفهم. - لم �ا س�د (ب��

ل�ن لعابها �ان �س�ل فعال.. أخذت المال.. �لهن �فعلن
ذلك.
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� و�� تمسك �دي: سألت��
- ك�ف تتحصل ع� �ل هذا المال؟..

- األمر سهل لو عرفت الط��قة..
.. ما �� مهنتك؟.. � - تخدع��

� متقاعد أ�رس �ل .. �مكنك القول إن�� � - سوف تندهش��
.. �

� لهوا�ا�� وق��
هل تع�� أنك تجمع اللوحات وال�تب وما إ� ذلك؟..

� ي مجموع�� � دعوتك ل��
- �مكنك قول هـذا.. ر�مـا رغ�ت ��

يوما..
� حقا لرؤ�ة مجموعتك؟..

- هل تدعو��
- �التأ��د..

� حقي�تها، وقالت: لنذهب �ا �ا�ا�
وضعت النقود ��

لم أتضايق من لفظة (�ا�ا) هذە.. �انت شقراء لذ�ذة برغم
قت نصف دستة من العيون ظهري أنها �انت تتط�ح سكرا. اخ��
. أعرف ف�ما �فكرون:.. حف��ة � ونحن نتجه ل�اب ال�ار خارج��

ة.. إالم س�ص�� العالم عما ق��ب؟.. جافة كهذە مع فتاة صغ��

و�اتهم، �أنهم ال ل�نهم �الطبع �انوا �عودون الح�ساء م��
ي�الون فعً� �ما س�ص�� له العالم عما ق��ب. �مكن أن �سقط
� ال�ارات

القنا�ل وتحلق األط�اق الطائرة ل�ن الناس س�ظلون ��
�ون و�صدرون األح�ام. ���
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�� مناس�ة �� جدا.. من السهل أن أجد س�ارة أجرة أركبها ش��
� �� �� ). التصقت ش�� � فيها. وأطلب من السائق (شقق ش��

اجعت. ف��
- ماذا دهاك �ا �ا�ا؟.. أال أروق لك؟..

.. � .. تروق�� ��� -
� سأعضك.. - إذن ال تت�ف �أن��

� ال أر�د ش�ئا - ل�س األمر كذلك.. أنا صادق عندما قلت إن��
من.. من هذا القب�ل..

ة دوالرات وليبق �لغنا البنا�ة فناولت السائق ورقة �ع��
� لنفسه.

ال�ا��
: �� قالت ش��

ة).. ك�ف ت�ع�� المال بهذە - ال أفهمك �ا مس�� (ب��
الط��قة:؟..

� مغادر المدينة ق���ا.. وتأ�طت ذراعها واقتدتها - لنقل إن��
�� تفيق فجأة، � الط��ق �دأت ش��

للمصعد وضغطت الزر، ��
� وقالت:

� ووضعت �ديها ع� كت�� وواجهت��
ة).. أنا رأ�ت ف�لما كهذا منذ ق��ب. - اسمع �ا س�د (ب��
انفاقك المال و�المك عن مغادرة المدينة أنت لست م��ضا
ك أل�س كذلك؟.. أع�� أنك لم تأت من ع�ادة الطب�ب الذي أخ��

�قرب وفاتك؟..
�ان عطفها مؤثرا، فقلت لها:
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� سأ��� ء من هذا.. أنا �صحة ج�دة وأعتقد أن�� �
- ال ��

ة.. كذلك لف��

� الوقت المناسب ألفلت منها،
اجعت �� � ف�� �ادت تعانق��

� حماس:
وغادرنا المصعد فقالت ��

..� - أە.. أنت تع�ش ع� السطح.. �م أن هذا مث��
قلت لها:

- أدخ�� أنت أوال..
�ان هنالك �اب اجتازته وانغلق من خلفنا فساد الصمت.
ء جم�ال. �انت �

� ضوء القمر و�ان �ل ��
ء هادئا �� �

�ان �ل ��
المدينة المظلمة تمتد تحتنا وقد تقلدت قالدتها النيون وعلقت
� أقراط الرذ�لة. رأ�ت هذا المشهد مرارا وأذكرە ح�ث جئت، ل���

� المدينة.
.. ال أر�د أن أع�ش �� �

ال أر�د أن أس��دله �ح�ا��

�انت الفتاة تحدق ل�نها ال تنظر للشارع.. ت��عت عي�يها إ�
� الظلمة

ء يتألق �� �
ح�ث البنا�ة المالصقة، و�� ح�ث �ان ��

�ان من الصعب أن تراە من البيوت المالصقة �ما �ان من
الصعب أن تراە من ال�اب لدى النظرة األو�..

ل�نها رأته وقالت:
ة).. أنظر لهذا�.. - �اە�.. س�د (ب��

: نظرت فقالت ��
ء من تلك األط�اق الطائرة؟.. �

- هل �� طائرة أم �� ��
ثم نظرت �� وقالت:
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ة)؟.. ال ت�دو �� مندهشا. - ماذا هنالك �ا س�د (ب��
ء؟.. �

- هل تعرف بهذا ال ��
.. - نعم.. هو ��

- طبق طائر؟... مستح�ل.. أنت رجل و...
هززت رأ�� ب�طء وقلت:

� الحق�قة ال أ�دو كهذا.. ل�س
.. أنا �� �� - ل�س �الض�ط �ا ش��

من ح�ث أت�ت..
ت لجلدي وقلت: وأ��

- استعرت هذا من (ر�ل)..

- ر�ل..؟

.. �جمع �ل ذلك.. �لنا هواة جمع.. �� هواي�نا - صديق ��
وقد جئنا األرض لنجمع..
ولم أر تعب�� وجهها..

- ر�ل له هوا�ة غ���ة �ش�ل ما. ال �جمع سوى حروف
ة).. هذا هو الجسد (ب).. لد�ه (بروستون) وثالثة (ب�كر) و (ب��

� المكس�ك..
الذي أستعمله اآلن.. لقد وجدە ��

همست و�� ت�تعد:

- أنت مجنون��..

� (كور) لد�ه مجموعة من �ل الشعوب.. مار الذي
صد���

�ا) (2).. � � الحانة �حب جمع س�ان (م�الن��
رأيته ��
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.. �انت ع� حافة اجع أ��� اآلن �ت لص�قا بها فلم ت��
السقف.

ء �
- خذي مثال (ف�س).. إنه �جمع حمراوات الشعر وال ��

سواهن، ولد�ه مجموعة ممتازة منهن محنطات. عمل�ة ممتعة
أؤكد لك هذا�.. �ال�س�ة �� أنا أحب الشقراوات..

ا�سعت عيناها ولم تجد �لمات تخ�ج من حلقها.. قالت
الهثة:

؟.. � - أنت ستحنط��
ضحكت وقت:

.. أنا ال أحنط وال أستعمل سوائل حافظة.. أنا �
- ال �ا ع��ز��

أجمع لغرض آخر..
..� � - أنت تخدع��

- ال. ال... لنقل إن لدى أف�اري الخاصة.. لقد جمعت مائة
شقراء ح�� اليوم منذ ال�دء، أنت رقم 103..

. هذا سّهل األمور.. ال ولم أفعل ش�ئا ألنها غا�ت عن الو��
دا�� لعمل فو�� ع� السقف.. فقط حملتها للسفينة ع�
� من �� كول�� الفور. سوف يتذكر الناس العجوز الذي أخذ ش��

ء. �
قاعة الرقص، وسوف �دور تحقيق، وهذا �ل ��

ة) ة غ�� (ب�� .. ر�ل لد�ه أجساد كث�� � ل�ن هذا ال �ضا�ق��
� المرة القادمة سأستخدم جسدا لشاب. التن�ع هو

العجوز.. ��
توا�ل الح�اة.
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ل�لة جم�لة �� وقد ظللت أغ�� ط�لة ط��ق العودة.. ل�ن
أفضل األجزاء لم �أت �عد.

� م�� أردن، ل�ن أحب الشقراوات.. �مكنهن أن �سخرن م��
بوس�� أن آخـذ آ�ة واحـدة منهـن.. و�ما قلت �� مسألة تذوق..

فالشقراوات مذاقهن أفضل�
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المو�� األح�اء
� الق��ة من تحت.

اح ط�لة اليوم، ب�نما البنادق تدوي �� اس��
� ظالل الع� المنحدرة، هدأت الضوضاء وعرف أن األمر

ثم ��
ا وعاد السالم. انت�. لقد ع�� األم��كيون النهر.. لقد رحلوا أخ��
� هنا خ�ج ال�ونت �ارزاك من ال�داب، فوق الق��ة ب��

خرائب الق� العظ�م ع� جانب الهض�ة.

�ان ال�ونت نح�ً� ط��ل القامة.. نح�ً� �ش�ل مخ�ف
�الجثث، و�ان لوجهه و�داە لون الشمع الشاحب، وشعرە أسود
ل�ن ل�س كعي��ه والهاالت تحتهما. �انت ع�اءته سوداء.. ل�ن
� شفت�ه إذ تب�سمان. أوضح لون �ح�ط �ه �ان األحمر الذي �م��

� ضوء الغسق، ألن وقت اللعب قد جاء.
�ان يب�سم اآلن ��

اسم اللع�ة هو الموت.. وقد لعبها مرارا.

� �ار�س ع� م�ح الجران ج���يول، و�ان اسمه
لعبها ��

ء. �
وقتها (إر�ك �ارون) ثم جاءت الحرب وهكذا توقف �ل ��

ق�ل أن �ستو�� األلمان ع� �ار�س �ان �عمل معهم �ا. �ان
ا �عمل معهم، و�ممثل �ان ال �قدر بثمن. هذا تمث�ل راق له كث��
ألنه �ان �ال أضواء وال ما��اج.. و�ان هو الذي �كتب الدور

لنفسه.
لقد قال لرؤسائه األلمان:

- األمر �س�ط.. إن ق� (�ارزاك) مهجور منذ عهد الثورة..

� �ج� ع� الدنو منه �س�ب األسطورة.. ال أحد من الفالح��
�قال إن آخر كونت �ارزاك �ان مصاص دماء..
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ء تم وضع جهاز اإلرسال قص�� �
هكذا تم ترت�ب �ل ��

.. � ف�� � ال�داب تحت الق�، وعمل عل�ه ثالثة مح��
الموجة ��

ف ع� العمل�ة �مالك حارس.. ال.. كش�طان ب�نما هو ���
حارس..

قال لهم:

ة للفقراء والجهلة. بها ة ع� جانب الج�ل.. مق�� - هناك مق��
قبو مهم هو مدفن أ�ة �ارزاك. سوف نفتحه ونخ�ج �قا�ا آخر
� �ك�شفون أن التابوت فارغ، لن �دنوا من كونت ونجعل القرو���
الم�ان أ�دا. إن كونت �ارزاك مصاص دماء و��دو أنه عاد

. للمم��
؟.. ماذا لو لم �صدقوا؟.. � - ماذا لو �انوا م�ش�ك��

�ان جاهزا �اإلجا�ة:
� الل�ل �كونت �ارزاك..

�� �
� سأم�� - سوف �صدقون ألن��

لما رأوە �الع�اءة السوداء، لم �عد هناك شك.. ان الدور
دورە..

اعة. هكذا فكر ال�ونت وهو ي�سلق الدور دورە وقد لع�ه ب��
� �ال سقف ح�ث ال �خ�� القمر الدرجات و�دخل الغرفة ال��
سوى �سيج العنكبوت. اآلن حان وقت إنزال الستار.. لو أن
� مروا �الق��ة فقد حان وقت االنحناء للجمهور األم��كي��

والخروج، وقد تم ترت�ب هذا ج�دا.

�انت للق�� فائدة أخرى أثناء السحاب األلمان، فقد �ان
هناك مخزن من التحف الفن�ة الخاصة �المارشال (جورنج) (3)
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� سالم داخل ال�داب، هناك شاحنة محملة، وهناك
مخ�أة ��

من �قود الشاحنة إ� الق�� لوضع ما تحمله هناك.

عندما �صل ال�ونت هناك سـوف يرتدون ث�ـاب الج�ش
ون النهر األم���� الم�وقة، و�حملون اله��ات المزورة و�ع��
ء �

لينضموا للقوات األلمان�ة عند النقطة المحددة سلفا. ال ��
رك للصدفة.. يوما ما سوف �كتب مذكراته و...

ٌ
قد ت

ل�ن ال وقت لهذا اآلن.. لقد ارتفع القمر وحان وقت
الرح�ل.

�ان �ش�ل ما �مقت الرح�ل. ما �ان اآلخرون يرونه غ�ارا
و�سيج عنا�ب �ان �ال�س�ة له خش�ة م�ح يؤدي عل�ه أعظم
أداء له. لم �حب طعم الدم وهو �لعب دور مصاص الدماء ل�نه

أحب طعم الن�.. وهو قد انت�.

شكسب�� قال: الفراق ألم عذب.... شكسب�� كتب عن
األش�اح والعفار�ت ألنه �ان �درك أن جمهورە - الجم�ع الغب�ة -

ء كهذا... وما زال يؤمن.. �
يؤمن ���

ه�ط إ� الظالل خارج مدخل الق�..
� هذە األشجار قا�ل ر�مون منذ أسابيع. � هذا الم�ان و���

��
ر�مون هو أ��� أفراد جمهـورە تقديرا لفنـه.. عجوز أب�ض الشعر
� � بنفسه.. عمدة ق��ة �ارزاك.. ل�ن األحمق العجوز لم �ع�� مع��

� الظالم. لقد �خ �امرأة
ا عندما رأى ال�ونت �� بنفسه كث��

وجرى.

� ترو�ــــج اإلشاعات.. قال
�ان العمدة صاحب الفضل ��
ە. للجميع إن ال�ونت قد خ�ج من ق��
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هو و (�لود�ه) الطحان األ�له اقتادا مجموعة رجال مسلحة
ة، ودخلوا ق�� �ارزاك. فأي رعب أصابهم عندما وجدوا للمق��

تابوت ال�ونت مفتوحا وخال�ا�

ته ال��ــــح. لم اب الذي �ع�� لم �حو التابوت أصً� سوى ال��
�عرفوا كذلك ما حدث لسوزان.

� ل�لة سا�قة
�ان ال�ونت �ع�� ضفاف النهر اآلن.. هنا ��

وجد الفتاة.. ابنة ر�مون مع حب�بها أنطوان لوف�فر. �ان للف��
ساق عرجاء أخرجته من الج�ش ل�نه جرى �الغزال عندما رأى
وري ال�ونت. ظلت سوزان لسوء حظها واقفة لذا صار من ال��
� األحراش تحت صخور ضخمة،

التخلص منها. دفن جسدها ��
مطمئنا إ� أنها لن تك�شف. ل�نه �ان حادثا مؤسفا.

� النها�ة صارت األمور �أفضل ما �كون. �ان ر�مون األحمق
��

، لقد رأى المخلوق بنفسه واثقا من أن مصاص الدماء �م��
. اختفت اب�ته. ورأى الق�� الخا��

� ر�مون.. لم �عد هو العمدة. دمر القصف ق��ته.. لم مسك��
يبق منه سوى عجوز جاهل محطم �غمغم ��الم فارغ عن

المو�� األح�اء.

ة � المنحدر، �ان يرى المق��
ول �� � اب�سم ال�ونت وواصل ال��

� ضوء
�� � ز من األرض �أنامل مجذوم�� اآلن وشواهد القبور ت��

القمر. لم �كن �حب هذە الخواطر. �ان �مقت رؤ�ة الدم �ما
وف���ا) نحـو كـان �ملك رهاب األما�ن المغلقـة (�لوس��

ال�اد�ب.
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�ان دورا عظ�ما ل�نه انت� لحسن الحظ. من الجم�ل أن
ي من جد�د. تعود لتمث�ل دور ال���

رأى الشاحنة ت�تظر وسط الظالل. �ان مدخل ال�داب
� أن رفاقه أتموا التحم�ل مفتوحا ل�ن ال صوت منه. هذا �ع��
وتأهبوا للرح�ل. �ل ما عل�ه هو ت�د�ل ث�ا�ه و�زالة الما��اج

والرح�ل.
اتجه للشاحنة المظلمة.. هنا..

� ظهرە... وسطعت
عندما أحاطوا �ه شعر �شوك المذراة ��

� عي��ه، وسمع صوتا حازما �قول:
الفوان�س ��

- ال تتحرك�..

لم يتحرك، وهم �ح�طون �ه، أنطوان.. �لود�ه.. ر�مون
واآلخرون.. 12 فالحا من الق��ة. ينظرون له �مقت وخوف.

ك�ف ج�وا؟

تقدم الع��ف األم���� منه.. هذە �� اإلجا�ة إذن.. الع��ف
.. إنهم �س�طرون ع� الموقف فال حاجة �ه إ� ال�حث األم����
� مؤخرة الس�ارة

� تكومت �� عن جثت مشغ�� الالسل�� ال��
ل�عرف ما �دور.

. � لقد وجدوا رجاله وهم �عملون، فقتلوهم ثم نادوا الفالح��
�ة ط�عا. � اآلن يوجهون له أسئلة �اإلنجل��

�ة، ل�نه لم �جب: � �ان �عرف اإلنجل��
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- من أنت؟.. هل هؤالء الرجال �أتمرون �أمرك... هل كنت
كب هذە الشاحنة؟.. س��

هز رأسه واب�سم.. �عد قل�ل كفوا عن السؤال �ما توقع.
استدار الع��ف لمرافقه وقال:

- لنذهب..
�سلق المرافق إ� الشاحنة و�دأ المحرك �عود للح�اة.

واستدار الع��ف ل��مون وقال:

سنع�� بها النهر.. راقبوا صاحبنا هذا فلسوف يرسلون له
حراسة خالل ساعة..
هز ر�مون رأسه.

� الظالم.
انطلقت الشاحنة ��

لقـد عم الظالم وتوارى القمر خلف السحب، ونظر ال�ونت
لمن ق�ضوا عل�ه.. جهلة أغب�اء.. ال فرصة للهرب.. إنهم ينظرون

له.
�ان ر�مون أول من ت�لم.. دفعوا سجينهم لألمام �المذراة.
� الفرار. لم �كن هناك رجل

� فرصته األو� �� هنا �دأ ال�ونت ي�ب��
�ج� ع� لمسه وعندما �ان ينظر لهم �انوا �خفضون

عيونهم.

� ال�داب ألنهـم �خافونه. لقد رحل
سوف �ضعونه ��

. إنه �ال�س�ة لهم مصاص دماء قد األم���ان فهم �خشونه أ���
. يتحول لوطواط و�ط��
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�رة وكشف عن أسنانه استدار لهم اب�سم ال�ونت اب�سامة ��
وط�ح ع�اءته و�� حركة صارت الزمة من لوازم دورە. أصدر
الرجال أن�نا ورسم ر�مون عالمة الصل�ب. و�ان هذا أفضل من

التصفيق له.

� ال�ونت.. من المؤسف أن الخطة
�� � ظالم ال�داب اس��

��
لم تتم �ما أراد لها. سوف �أخذونه للق�ادة األم��ك�ة و�حققون
ء �

معه وسوف تكون هناك لحظات غ�� سارة. ل�ن أسوأ ��
� معسكر اعتقال.

ممكن هو أن يوضع ��
�ان الم�ان مظلما ك��ه الرائحة. فك الع�اءة قل�ً� عن حلقه.
عها تماما. لقد لعب دور مصاص الدماء � قد �كون األفضل أن ي��

� الرح�ل.
اعة ل�نه اآلن راغب �� ب��

سمع صوت غمغمة من الخارج مع صوت �ش�ه صوت
الخدش. تحرك لل�اب وأنصت ل�ن لم �سمع ش�ئا. ماذا �فعل
الحم�� هنا؟ تم�� أن �عود األم���ان ��عا فالحر شد�د... ثم

؟ � لم هذا الصمت المفا��
ر�ما رحلوا..

هذا هو.. األم���ان طلبوا منهم ال�قاء وحراسته ل�نهم �انوا
� أنه حر اآلن. جبناء، لقد خافوا وه��وا وهذا �ع��

فتح ال�ونت ال�اب.

رآهم عندئذ �قفون و��تظرون. هنا رأى ر�مون يتقدم لألمام
� �دە ش�ئا.. عرفه ال�ونت إذ تذكر صوت الخدش.

و�ان �حمل ��
�ان وتدا ط��ال له طرف مد�ب.
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هم أن هذا مقلب، وأنهم مجموعة فتح فمه ل��خ و�خ��
� �الخرافات. � مؤمن��

حم��

� تابوت مفت�ح،
ل�نهم حملوە حمال للقبو ورفعوە ل�لقوە ��

� الهواء وص��ه ع� قل�ه.
من ثم رفع ر�مون الوتد ��

فقط عندما ه�ط الوتد أدرك أنه من الممكن أن �لعب المرء
اعة أ��� من الالزم. الدور ب��
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إين�خ
ي�دأ األمر دوما �الط��قة ذاتها..

أوال هناك ذلك اإلحساس.

ة تم�� فوق قمة هل شعرت من ق�ل �خطوات قدم صغ��
جمجمتك؟... خطوات فوق جمجمتك أماما وخلفا.. أماما

وخلفا..
هكذا ي�دأ األمر..

أنت ال ترى من �م�� هناك ألن األمر يتم ع� قمة رأسك.
� شعرك ل�نك

لو كنت �ارعا انتظر فرصة مناس�ة ثم مرر �دك ��
لن تق�ض ع� الم�سلل.. هو �عرف هو �عرف.. ح�� لو وضعت

�د�ك معا ع� رأسك فلسوف �فلت من ب�نهما.

��ــــع جدا هو.. ال �مكنك تجاهله. �حاول الخطوة التال�ة
� أذنك.

لق ع� مؤخرة عنقك و�ــهمس �� � في��

�شعر �جسدە رق�قا �اردا �ضغط ع� قاعدة المخ. هناك
� مخال�ه �أنها ال تؤلم برغم أنك ف�ما �عد ستجد

ء مخدر �� �
��

� مؤخرة عنك.
ال�ث�� من الخدوش ��

� المقاومة، تحـاول أال �سمع ما �قول. ألنك لو
هنا ت�دأ ��

أصغ�ت لضعت. �جب أن تط�عه وقتها.
�ر وحك�م� ل�م هو ��

�عرف ك�ف �خ�فك و�ــهددك لو قاومت. ل��� كففت عن
ذلك.. فقط أص�� وأطيع، عندها ال ت�دو األمور س�ئة.. �مكنه
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�
أن �كون ملطفا ومقنعا.. ر�ما مغ��ا كذلك. ل�م من أمور وعد��

بها.
� بوعودە..

وهو ���

� ك�خ حق��
� ال أملك ماً� وأع�ش �� ا ألن�� � الناس فق�� �ظل��

� ثروة.
ع� حافة المس�نقع، ل�نه أعطا��

ة.. هناك أما�ن أخرى � �ع�دا لف��
�عد ما أنفذ طل�ه �أخذ��

غ�� هذا العالم ح�ث أص�� مل�ا، الناس �ضحكون ألنه ال
ّ (الفزاعة). ل�نه � و�طلقن ع�� ، والفت�ات �سخرن م�� أصدقاء ��

�جلب �� المل�ات عندما أنفذ أوامرە.

� ك�خ جوار
أحالم.. ال أظن ذلك.. إن الح�اة األخرى ��

� ت�دو �� كحلم. وال ح�� القتل.. أنت تعرف المس�نقع �� ال��
� أقتل.. فهذا هو ما ي��دە إين�خ.. إن��

� أن أقتل الناس.. �طلب م��

ال أحب هذا.. كنت أحارب لمنع هذا.. قلت لك هذا من
� كففت عن ذلك. ق�ل.. ل���

. ال � رأ��
إين�خ ي��د أن أقتل الناس من أجله وهو �ع�ش ��

� أن أسمعه وأط�عه. أراە وال أستطيع اإلمساك �ه. �مكن��

، أسمع همسه � أ�اما.. ثم فجأة �عود ل�حك رأ�� ك�� أح�انا ي��
� �شخص قادم ع�� المس�نقع.

�� بوض�ح �خ��
ال أعرف ك�ف �عرف ذلك، فهو �صف القادم �دقة.



8192

� .. رجل قص�� مكت�� �
� ط��ق إ�لزور��

�� �
د �م�� - هناك م���

أصـلع. اسـمه (ما�ك).. �ل�س س���� ب��ا وأوفرول أزرق. سوف
يتوقف قرب الشجرة..

من األفضل أن تتوارى خلف هذە الشجرة. انتظر ح��
ي�حث عن حطب.. تعرف ما �جب عمله، هات الفأس اآلن..

��عة..

أح�انا أسأل إين�خ عما س�عط�ه �� فأنا أثق �ه. �جب أن
� من المتاعب. هذا ما فعله أفعل إين�خ ال �خ�� وهو �حمي��

ح�� آخر مرة.

�
�� � ال��خ ألتهم العشاء عندما أخ��

ذات ل�لة جلست ��
�الفتاة.

: قال ��
� ل��ارتك.. �� فتاة جم�لة تل�س األسود....

- سوف تأ��
� �جائزة، ثم فهمت أنه يت�لم عن ضح�ة

حس�ت أنه �عد��
حق�ق�ة.

� إصالح
- سوف تدق ال�اب وتطلب منك أن �ساعدها ��

س�ارتها، �انت تحاول أن تصل للمدينة �ط��ق مخت�ة.. اآلن
.. من � المس�نقع وأحد إطاراتها �حتاج للتغي��

الس�ارة ��
المضحك أن �سمع إين�خ يت�لم عن اإلطارات. ل�نه �عرف �ل

ء. �
��

- سوف تذهب ل�ساعدها.. ال تأخذ معك ش�ئا فلديها رافعة
� الس�ارة..

��
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حاولت أن أقاومه ورحت أردد:
- لن أفعل.. لن أفعل..

ل�نه ضحك وقال إنه س�فعل ذلك لو رفضت أنا. وقال:
- من الخ�� أن أفعل ذلك �دً� منك... أم سوف...

�خت:
- ال.. سوف أفعل ذلك�..

همس إين�خ:

� ذلـك.. �جب أن أفعله �� أظل
- ع� �ل حال ال ح�لة �� ��

ح�ا وأظل ق��ا وأمنحك ما ت��د.. لهذا �جب أن تطيع.. لو لم
تفعل..

- ال.. سأفعل�..
وكذا فعلت..

� �عد دقائق و�ان األمر �ما همس �ه إين�خ. �انت قرعْت �ا��
فتاة جم�لة شقراء، وقد شعرت ��ور عندما ذه�ت للمس�نقع
معها، لم أؤذ شعرها الجم�ل و�نما ه��ت ع� مؤخرة عنقها

�الرفعة.
� إين�خ �ما �جب عمله خطوة �خطوة.

�� أخ��

� الرمال المتحركة و�ان
�عد هذا �استعمال الفأس دفنتها ��

� �أن أخ�� آثار األقدام ففعت. ، وقد نصح�� إين�خ م��
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� ك�ف أستعمل طرف � ل�نه علم�� �ان أمر الس�ارة �قلق��
جذع خشب متعفن ألدفعها، �الفعل غاصت �ال�امل و�أ�ع

مما توقعت.

�
لما غاصت الس�ارة تخلصت من الرافعة خلفها ثم أمر��

إين�خ �العودة للب�ت، وكنت قد �دأت أشعر �ذلك الشعور
الحالم من جد�د.

� النوم.
� �متعة خاصة هذە المرة لذا غصت ��

لقد وعد��
� المس�نقع ل�ظفر �جائزته.

� إين�خ وتوغل �� ب�نما ترك��

�
ال أذكر �م من الوقت نمت، ل�نه وقت ط��ل حتما. ��
النها�ة صحوت مدر�ا أن إين�خ قد عاد وشاعرا أن ش�ئا ما خطأ.

هناك طرقات ع� ال�اب.

انتظرت لحظات ح�� يهمس �� إين�خ �ما �جب عمله، ل�نه
ء أل�ام �

�ان نائما. دائما ما ينام �عد هذە المواقف فال يوقظه ��
� ل�ن اآلن أنا � هذا الوقت أ�ون حرا. هذە الح��ة تعجب��

و��
�حاجة له.

تزا�دت القرعات فنهضت ألج�ب.
: � من ال�اب وقال �� دخل المأمور العجوز ش�ل��

- هلم �ا س�ث.. سوف أخذك للسجن..

ء �
تان �الخرز تفحصان �ل �� لم أت�لم.. �انت عيناە الصغ��

� ال��خ. ثم نظر �� فوددت لو أتواري.. شعرت �ذعر ره�ب.
��
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�الطبع ال يرى إين�خ.. ال أحد �مكنه ذلك، ل�ن إين�خ �ان
�
. تحت الشعر.. ينام �� � هناك فقد شعرت �ه ع� قمة جمجم��

سالم كطفل.
قال المأمور:

� قالوا إنها �انت تنوى عبور المس�نقع. - أهل إم��� رو���
ت��عنا آثار العجالت ح�� الرمال المتحركة..

لقد �� إين�خ آثار اإلطارات فماذا أقول؟

ء تقوله قد ُيتخذ ضدك.. تعال �ا س�ث.. ذه�ت �
- �ل ��

معه فلم �كن هناك ما أستطيع عمله. ذهبنا للمدينة ح�ث
� أحاط بنا الم�سكعون، و�انت هناك �سوة وسط الزحام �طال��

. الرجال �أن ينالوا م��
� � مؤخرة السجن ب��

� سل�ما �� �ف أ�عدهم وأل�� �� ل�ن ال��
. هكذا كنت وحدي. وحـدي ما عدا إين�خ الذي � � فارغت�� زنزانت��

ظل نائما.

�ف مع �عض � الص�اح وقد ان�ف ال��
�ان الوقت م�كرا ��

� الرمال المتحركة لم
الرجال. غال�ا ينوي ال�حث عن الجثة ��

. � يوجه أ�ة أسئلة وهذا آثار دهش��

ء.. لقد �
�ان �شار�� بوتر ع� العكس ي��د أن �عرف �ل ��

�لفه المأمور �حراسة السجن فطلب �� إفطارا ثم ظل جواري
ة. ي��د أن �سأل أسئلة كث��

ظللت صامتا.. ل�س من الح�مة أن ت�لم أحمق مثل �شار��
� مجنونا � مجنونا. أغلب الناس �انوا �عتقدون�� بوتر. �ان �حسب��
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� المس�نقع.
� وح�دا ��

�س�ب أ�� وح�ا��
ح�� لو حك�ت له عن إين�خ فلن �صدق حرفا.

لذا لم ات�لم.
أصغ�ت.

ح� �� �شار�� بوتر قصة ال�حث عن إم��� رو��سون وك�ف
� سلسلة أخرى من حوادث االختفاء. قال

�ان المأمور �حقق ��
� المد�� العام وقد

ى وسوف �أ�� إنه ستكون هناك محا�مة ك��
. � � طلب طب�ب �فحص��

�عثوا ��

جاء الطب�ب �مجرد أن أنه�ت اإلفطار، أدخله �شار�� و�ان
عل�ه أن �عمل ��عة لمنع الرعاع من الدخول معه. �انوا
� �ال محا�مة. جاء الطب�ب وهو رجل صغ�� الحجم

ي��دون شن��
. له لح�ة مضحكة جلس أمام الزنزانة ليت�لم م��

�ان اسمه د. س�لفر سم�ت.

ء �
ء.. لقد حدث �ل �� �

ح�� هذە اللحظة لم أ�ن أشعر ���
، �أنه جـزء مـن حلم.. ل�ن مرأى د. ��عة فلم أجد وقتا للتفك��

س�لفرسم�ث غ��ّ األمور.
. � عنه هو ماذا حدث أل�� ء سأل�� �

�ان حق�ق�ا.. و�ان أول ��
، وهذا جعل ال�الم أسهل. � ال�ث�� �ان �عرف ع��

�
� أح�� له أش�اء عد�دة. ك�ف عشت وأ�� �� هكذا وجدت��

و�ات سح��ة، وك�ف كنت أنا ال��خ. وك�ف �انت تصنع م��
� �عض

و�� تجمع األعشاب ل�ال.. ك�ف �انت تخ�ج وحدها ��
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الل�ا�� وك�ف كنت أسمع أصواتا غ���ة.. �انوا �طلقون عليها
الساحرة...

�ان كذلك �عرف ك�ف ماتت عندما جاء سانتو دينور���
لب�تنا وطعنها ألنها قدمت الب�ته جرعة سح��ة جعلتها تفر مع

� أع�ش هنا وحدي. شاب. �ان �عرف أن��
ل�نه لم �عرف من هو إين�خ.

�ان إين�خ فـوق رأ�� ط�لة الوقـت �ـغفو ال �عـرف أو ال ي�ا��
�ما �دور.

ح له أنه كنت أ�لم د. س�لفرسم�ت عن إين�خ. أردت أن أ��
�
� الغا�ة، كنت ��

� وك�ف أجرت أ�� الصفقة ��
القاتل الحق���

ة ولم �سمح �� �الذهاب معها ل�نها أخذت �عضا من الثان�ة ع��
� زجاجة.

د�� ��

عندما عادت �ان إين�خ معها. لقد صار مل�� لأل�د وسوف
ء لنف�� ألنه �

ء. لهذا لم أستطع عمل �� �
� �ل ��

�� �
�ساعد��

. � منذ ماتت أ�� صار إين�خ يهدي��

فت بهذا لدكتور . اع�� � � إين�خ �ل هذە السن��
لقـد حما��

. � � شعرت �أنه رجل حك�م �فهم�� سلفر سم�ث ألن��
كنت مخطئا.

عرفت هـذا فجـأة، ألنه ب�نمـا د. سلفرسم�ث �ص�� ��
. � و�تحسس لحيته و�قول: نعم.. نعم، شعرت �عي��ه تفحصان��

� ال تثقان �ك. .. عين�� � � سافلت�� عين��
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� أدركت أنه ء.. عن إين�خ برغم أن�� �
� عن �ل �� ثم �دأ �سأل��

� ك�ف أسمع إين�خ ما دمت ال أراە. يتظاهر �التصديق. سأل��
�
� لم أفكر ح�� �� � ل��� � عما شعرت �ه لدى قتل إم��� رو��� سأل��

� مجنون� .. �ان�� � هذا السؤال. ت�لم م�� �أن��

� عن عدد الذين قتلتهم ثم � ط�لة الوقت. سأل�� �ان �خدع��
. لذا أراد أن �عرف أين رءوسهم، ل�نه لم �ستطع خدا�� أ���

لذت �الصمت.

�عد قل�ل اس�سلم وابتعد وهو يهز رأسه، ضحكت ألنه لم
�جد ما ي�حث عنه. �ان ي��د معرفة �ل أ�اري. ونمت ح�� ما

�عد الظهر.
عندما صحوت من النوم �ان رجل جد�د �قف أمام الزنزانة.

� �اسم، وقال: رجل له وجه ضخم سم��
- أهال س�ث.. هل تنعم بتعس�لة؟..

تحسست أع� رأ�� فلم أشعر ب�ين�خ. عرفت أنه ما زال
هناك وما زال نائما.

قال الرجل:
- ال تخف.. لن أؤذ�ك..

- هل أرسلك الطب�ب؟..

- �الطبع ال.. اس�� �اس�دي.. إدو�ن �اس�دي.. أنا المد��
العام ومسئول عنك.. هل �� �الدخول؟..

- أنا محبوس هنا..
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�ف... فتح الزنزانة - لقد حصلت ع� المفاتيح من ال��
، فسألته: وتقدم ل�جلس أما��

� قاتل.. - ألست مذعورا؟.. من المفروض أن��
ضحك وقال:

- أنا أعرف أنك لم ترد قتل أي واحد..

� فلم أتزح�ح. �ان هناك خاتم ما��
وضع �دە ع� كت��

: � � الشمس، وسأل��
يتألق ��

- ك�ف حال إين�خ؟.. فوث�ت.

� عنـدما قا�لته. هو ال
�� - ال تقلق.. الطب�ب األحمق أخ��

�عرف من هو إين�خ ب�نما أنا وأنت نعرف..
� مجنونا.. - �حسب��

� جئت من � و��نك.. األمر صعب التصديق ل�ن�� حسن.. بي��
المس�نقع. المأمور ورجاله �عملون هنـاك، وجدوا جثة إم���

� منذ قل�ل.. هناك جثة رجل �دين وطفل وهندي لقد رو���
حافظت الرمال المتحركة عليهم.

� أستطيع الثقة بهذا �انت عيناە تب�سمان، وقّدرت أن��
الرجل.

- س�جدون الم��د.. أل�س كذلك �ا س�ث؟..
. هززت رأ��

� ألفهم أنك تقول الحق�قة، ال�د أن إين�خ
- لقد رأ�ت ما �ك��

جعلك تفعل هذا..
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� وقال:
اعت� كت��

ء �
- هكذا ترى أننا نفهم �عضنا.. لن ألومك ع� أي ��

تقوله.
- ماذا ت��د؟..

- أنا مهتم ب�ين�خ.. ف�م مرة طلب منك القتل؟..
- �سع مرات..

� الرمال المتحركة؟..
- و�لهم مدفونون ��

- نعم..
- تعرف أسماءهم؟..

- القل�ل منها.. إين�خ �ان �حدد �� صفات الشخص أح�انا
فال أعرف اسمه..

أشعل س�جارا فقط�ت وقلت له:

- ال س�جار من فضلك.. أ�� لم تكن تؤمن �السجائر.. ولم
�سمح �� قط.

ضحك �صوت عال وأ�عد الس�جار. وقال:

- أنت �ستطيع أن تقـدم �� ال�ث�� من العـون.. تعرف ما
�جب ع� المد�� العام عمله..

.. أل�س كذلك؟.. � - إنه ن�ع من المحام��

� محا�متك. أنت ال ت��د أن تقف أمام �ل
- ��.. سأ�ون ��

هؤالء الناس وتح�� ما حدث.. أل�س كذلك؟...
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.. � � الذين �كرهون�� نعم �ا س�دي.. ل�س أمام هؤالء المنحط��

ء ولسوف أت�لم �دال منك.. هذا دل�ل �
- إذن قل �� �ل ��

ع� الصداقة..
نظرت له واتخذت قراري:

ك.. - ل�كن.. سوف أخ��

ء �ما عرفته. كف عن الضحك وراح �
حك�ت له �ل ��

. �ص��
: ثم قال ��

� المس�نقع.. ل�ن
ء.. وجدنا �عض األجساد �� �

- هناك ��
� ش�ئا آخر �ا س�ث؟.. أين ذه�ت ت�� س�كون من األسهل لو أخ��

الرءوس؟..
وقفت قائال:

� ال أعرف.. ك بهذا.. ألن�� - لن أخ��
- ال تعرف؟..

- أعطيتها لـ (إين�خ). لهذا أقتل الناس.. ألنه ي��د الرءوس..
ة. �دت عل�ه الح��

� أنام � ثم �جعل�� � أقطع الرءوس وأتركها.. ��افئ�� - إنه �جعل��
و�عود للرءوس..

جلس مس�� �اس�دي وتنهد وقال:
ك إين�خ �فعل هذا؟.. - ولماذا ت��
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.. �جب أن �ظفر بها.. � - ال�د أن أفعل هذا و�ال فعله ��

� الزنزانة، و�دا ��
�� �

� �� وأنا أم��
�ان مس�� �اس�دي �ص��

عص��ا جدا فجأة..
قلت:

� المح�مة.. موض�ع إين�خ هذا..
ح هذا �له �� - سوف ���

: قال ��

� المحا�مة وكذلك أنا.. لن �عرف أحد
- لن تح� عن إين�خ ��

أن إين�خ موجود. لو قصصت ع� الناس قصة إين�خ فلسوف
�قولون إنك مجنون.. (4)

ثم فكر وقـال:

؟؟؟ أنا أفكر - أنت خائف من إين�خ.. فماذا لو أعطيته ��
�صوت عال فقط..

غصصت �صوت عال فقال:

ض أنك أعطيته �� اآلن؟.. سوف أع�� �ه أثناء - اف��
المحا�مة ولن �ص�� مل�ك، ولن �كون عل�ك أن تت�لم عنه أعتقد

أنه ال ي��د أن �عرف الناس ش�ئا عنه..
قلت:

- معك حق.. سوف �غضب جدا فهو �.. ل�ن أ�رە أن
أعط�ه من دون سؤال فهو غاف اآلن..

.. أنت ال تراە.. � � قمة جمجم��
- نعم.. ��
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نظر لرأ�� ثم ضحك من جد�د. فقلت:
� أن تع�� �ه..

- عد��
- �التأ��د.

- ولن تخ�� أحدا؟..
- �التأ��د..

- تعرف ط�عا ما س�حدث لو رفضت أن تعط�ه ما ي��د.
س�أخذە �القوة..

. فهمست: �
ء يتحرك جوار أذ�� �

هنا شعرت ���
؟.. � - إين�خ.. هل �سمع��

.. � سمع��
حت له أ�� سأعط�ه لمس�� �اس�دي فلم يت�لم. ��

� �ال �الم، مكتف�ا �االب�سام. جلس مس�� �اس�دي يراقب��
ال�د أن منظري غ��ب وأنا أ�لم ال أحد.

اذهب لمس�� �اس�دي.. اذهب له اآلن..
. اح عن رأ�� � - فعل �ما قلت. وشعرت بثقل ي��

- هل �شعر �ه �ا مس�� �اس�دي؟..
قال:

- ماذا؟.. ط�عا..
� �ه.. - اع��
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�التأ��د..
- وال تعتمر ق�عتك.. إين�خ ال �حب الق�عات..

ا � كث�� - �س�ت.. واآلن �ا س�ث أقول لك الوداع.. لقد عاونت��
� محادثاتك مع أي شخص.

ومن اآلن �مكنك �س�ان إين�خ ��
سوف أعود لنناقش المحا�مة.. هذا الدكتور س�لفرسم�ث
س�حاول إقناع الناس إنك مجنون. �جب أن تنكر �ل ما قلته

.. له.. لقد صار إين�خ م��
. � كنت أعرف أن مس�� �اس�دي ذ�� �انت فكرة طي�ة، ل���

- �ما ت��د �ا مس�� �اس�دي.. فقط كن طي�ا مع إين�خ ل�كون
طي�ا معك..

هز رأسه ثم رحل مع إين�خ. شعرت �اإلرهاق ر�ما �س�ب
التوتر. ر�ما الشعور �الغ��ة �عد رح�ل إين�خ. ع� �ل حال نمت

ة ط��لة جدا. ف��

� المساء صحوت، �ان �شار�� بوتر �دق �اب الزنزانة جال�ا
��

�� العشاء.
لما نهضت تراجع و�خ:

� المس�نقع.. أيها الش�طان
- قاتل�.. لقد وجدوا �سع جثث ��

المجنون. سوف أرحل اآلن.. سأتر�ك سجينا الل�لة. المأمور ي��د
� أنهم �ض�عون التأ�د من أنهم لن �شنقوك دون محا�مة ورأ��

وقتهم...

ثم أطفأ األنوار �لهـا ورحل. سمعت ال�اب األما�� �غلق
� السجن �له.

و�ت وح�دا ��
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وحدي... للمرة األو� منذ أعوام.. من دون إين�خ.

�ان القمر �سطع ع�� النافذة فوقفت أرمق الشارع الخا��
�ان إين�خ �حب القمر فهو �جعله جشعا قلقا. ك�ف �شعر اآلن

مع مس�� �اس�دي؟
� وقفت ط��ً� ح�� سمعت صوت الع�ث �ال�اب. ال�د أن��

انفتح ال�اب وجاء مس�� �اس�دي. و�خ:
..� � - خذە �ع�دا�.. أ�عدە ع��

- ما الخطب...

ء خاصتك.. حس�تك مجنونا.. واآلن أر�د �
إين�خ.. هذا ال��

أن تأخذە�.. إنه يزحف اآلن.. أشعر �ه.. أسمعه.. أسمع ما
يهمس �ه�...

حت لك �ل هذا �ا مس�� �اس�دي.. إين�خ ب��د �� � - ل���
ش�ئا ما. أنت وعدت �أن تجل�ه له..

.... � - لن أقتل من أجله.. لن �جعل��
- �ستطيع.. وس�فعل�..

أمسك �قض�ان الزنزانة وهتف:
دە.. ��عة. .. اطلب إين�خ واس�� �

- س�ث.. �جب أن �ساعد��
- �ما ت��د �ا س�دي..

ناد�ت إين�خ فلم يرد.. ج��ت ثان�ة.. صمت.
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. شعرت من أجله �أسف.. أعرف ما �حدثه �دأ �اس�دي ي���
إين�خ �أعصا�ك عندما يهمس بهذە الط��قة.

- عل�ك أن تط�عه.. هل قال لك من ستقتله؟..

� ان��اها. فقط �� ثم أخ�ج مفتاح الزنزانة وفتح
لم �عر��

الزنزانة المجاورة �� وأغلق ال�اب. وقال �ا��ا:
- لن أفعل.. لن أفعل.

- لن تفعل ماذا؟...

� الفندق وأع� رأسه
- لن أقتل دكتور س�لفر سم�ث ��

� هذە الزنزانة ح�ث األمان..
إلين�خ. سأ��� ��

وجلس مغط�ا رأسه ب�د�ه. فصحت:

- �ل �جب أن تفعل �ا س�دي و�ال فعل إين�خ ش�ئا.. عل�ك
أن ��ع..

، وناديته فلم �جب. � أعتقد أنه فقد الو�� ألنه كف عن األن��
� أرمق القمـر. ضوء القمر � ركن زنزان��

ماذا أفعل؟ جلست ��
�جعل إين�خ يتوحش.

عاد مس�� �اس�دي ��خ. �صوت خف�ض من الحلق..
عرفت أن إين�خ �أخذ ما ي��د منه.

ما جدوى النظر؟.. لن يوقف ما �حدث وأنا قد أنذرته.
� إ� أن انت� األمر.

جلست وسددت أذ��

� �ان مس�� �اس�دي ما زال ح�ث هو، ل�ن عندما رفعت عي��
�ان هناك كذلك صوت خرخرة.. خرخرة قص�ة ناعمة.. خرخرة
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إين�خ �عد ما أ�ل وشبع. وسمعت خ��شة مخال�ه..
�انت األصوات آت�ة من داخل جمجمة مس�� �اس�دي.

إين�خ سع�د اآلن.

مددت �دي ع�� القض�ان والتقطت المفاتيح مـن ج�ب
� فتحررت ثان�ة. لم �عد من داع مس�� �اس�دي. فتحـت زنزان��
لل�قاء �عـد رح�ـل مس�� �اس�دي، إين�خ كذلك لم �عد �حاجة

لل�قـاء.
- هنا �ا إين�خ�..

�انت هذە أقرب مرة أرى فيها إين�خ. رأيته كدخان أب�ض
� مؤخرة رأس مس�� �اس�دي.

�خ�ج من الثقب الذي التهمه ��

، فعرفت أن إين�خ شعرت �الثقل الخف�ف يه�ط ع� رأ��
. عاد ��

مش�ت ع�� الردهة وفتحت �اب السجن.

�
ومن جد�د راحت قدما إين�خ تمش�ان فوق م��

ء سا�ن. أسمع �
� الل�ل. القمر �سطع و�ل ��

مش�نا معا ��
. �

� أذ��
بنعومة ضحكة إين�خ المرحة ��
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�ـعـلـ��ـول (5)
�ان هوارد نصف نائم عندما سمع األز�ز. �ان صوتا خافتا
مستمرا يتوازن ع� حافة الو�� �لطف، وللحظة لم �عرف إن
� وع�ه.

�ان الصوت آت�ا من الجانب المت�قظ أم الجانب النائم ��

�علم هللا أنه سمع ال�ث�� من األصوات أثناء نومه مؤخرا،
و�انت أن�تا �شكو من اس��قاظه ل�ال ل��خ من أعماق رئ��ه.

ل�ن �انت لد�ه أس�اب للتوتر.

ازداد األز�ز عمقا وعرف هوارد أنه مت�قظ اآلن، �ان �شعر
ب�الدة أطرافه والعرق ال�ارد المح�شد عليها..

 

☆ ☆ ☆
 

فتح هوارد عي��ه..

�انت الغرفة مظلمة ل�ن شمس �ال�فورن�ا �انت تنفذ ع��
� لتح��ل الب�ت إ� فرن توهج �النار. و�ان

ستائر النافذة. ما �ك��
ي هوارد ما لم يرد أن يراە.. � ل��

�ك��

غرفة المع�شة مليئة �فو�� من الث�اب واألثاث، والمطبخ
� الحوض، واآللة ال�ات�ة المحمولة

ء �أط�اق م�سخة �� م��
�ة. ز �أسنان م�� � لم تمس ت�� اللعينة ومفات�حها ال��

�ة.. �ا لك من �اتب �ا رجل� خاصة صفوف من أسنان م��
عندما تنام.
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ل�نه لم �كن نائما.. �ان �سمع األز�ز أع� فأع�.. ذ�ا�ة
لعينة فك�ف دخلت والنوافذ مغلقة؟.. أن�تا تهوى غلق النوافذ
مهما �ان الطقس حارا.. خاصة عندما تلف شعرها لتعقصه..

وقد �انت تلف شعرها دائما.
 

☆ ☆ ☆
 

� من
جلس هوارد.. �انت الضوضاء عال�ة فال �مكن أن تأ��

� الغرفة. �سلل شعاع شمس ع� عنق
المطبخ. ال�د أنها هنا ��

� تلف عليها شعرها. أن�تا والتمعت الد�اب�س ال��

� ال�دء حسبها شامة ل�ن الشامات ال
هنا �انت الذ�ا�ة.. ��
. � تتحرك، الشامات ال ت��

ء.. إنه صاخب �
ذ�ا�ة فعـال.. نظر ألن�تا وفكر �م �كرە ال��

�مزق أعصا�ك �طال�ك �االهتمام.. �قتحم خصوص�تك..
مخلوق قذر �حمل القذارة.

�ــها. فقط �قتلها ألنها تراجعت �دە ثم تقدمت.. ي��د أن ���
�جب أن تدمر.

�ة.. لم �درك ذلك ح�� انفجرت لم �درك مدى قوة ال��
�خة أن�تا.

- أيها الوغد�..

�ه ب�دها.. ل�س مرة �ل مرارا.. و�� ت�خ أع� وجلست ت��
فأع�:
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.. �انت مجنونة.. �ان ي��د أن - أنت تحاول قت� أثناء نو��
. ال �

ب الذ�ا�ة ل�نها ال تص�� �ف� لها. لم ُيرد سوى أن ���
ي. �انت ت��� وتتع�� � أ�دا عندما يتمل�ها الغضب الهست��

تص��
� الحمام.. �الطبع.. ال دا�� لتكرار ذات المشهد والق�ع ع�

��
الزجاج واالعتذار. �ل ما بوسعه أن �جد ث�ا�ه و�ل�سها. لقد مرت

ة.. � العا��
الساعة التاسعة �الفعل وموعدە ��

�� أمر الذ�ا�ة �س�ب التعجل، عل�ه فقط أن �حدد هل
�ن دق�قة التال�ة مع قدح قهوة عند ركن الشارع، � الع��

س�م��
أو يه�ع للحالق لحالقة ��عة. اختار الحالقة فمن األهم أن

ي�دو أن�قا.

�ان الحظ حل�فه فقد دارت الس�ارة �ال مشا�ل. وصل د�ان
� هذە

الحالق ووجد مقعدا خال�ا. لماذا �جب ع� �ل حالق ��
المدينة أن يرفع صوت المذ�اع إ� أعالە، و�شوە الجدران �صور
؟ ولماذا ال �جعل الحالقون محالتهم � �اهتة لممثل�ـن م�سي��

نظ�فة؟

� �الم�شفة جان�ا ق�ل أن ين�� الحالق دهان
وجد نفسه �ل��

ذقنه �ال���م، وصاح:
� - ما �ال�م �ا جدعان؟.. أال �ستط�عون إ�قاء الذ�اب اللع��

�ع�دا؟..

لم �كن ينوى أن ينفجر كهذا.. �انت هناك ذ�ا�ة واحدة
� األمر إال �عـد ما غادر

فقط تحلق قرب السقف. ل�نه لم �فكر ��
الد�ان ووقع األذى. ك�ف نظر له هذا الحالق..

ون... ع� �ل حال هو لن �عود لهم ثان�ة، الحالقون كث��
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.. � ل�ن ل�س المنتج��
� التعاقد معه.

ل�س هناك ال�ث�� منهم ممن يرغبون ��

اندفع ل�ع�� بوا�ة الستوديو ورسم اب�سامة ع��ضة ع�
كة إنتاج ة �� شفت�ه للحارس، ثم رأي مس روجرز سكرت��

(ت��بور). أ��� أ��� اب�سامة من أجل مس�� ت��بور نفسه.

. �ل هؤالء � � المكتـب الخار��
� ال�دا�ة انتظر نصف ساعة ��

��
� م�شابهون. �حددون لك موعدا ثم يؤجلونه. المنتج��

�ضغطون عل�ك:
- �م من الوقت �لزمك لالنتهاء؟ ص�اح غد؟.. ممتاز..

.. سوف أترك لك ت��حا عند البوا�ة. � � مكت��
ة ص�احا �� العا��

ة �الض�ط ومعك األوراق، وقد رسمت � العا��
تظهر ��

، ل�نك � اب�سامة ع��ضة تحاول أال تمزق شفت�ك ع� الجانب��
� تجرى ة ال�� هنا جالس �أحمق ملعون وتحاول أال تنظر للسكرت��
اتصـاالت من أجـل األشخاص الذين �ان �جب أن تكون معهم

اآلن.

ة والنصف. وجلس � العا��
ُسمح له �دخول قدس األقداس ��

�الداخل ست دقائق.

�عد ثالث دقائق �ان واقفا أمام �اب�نة هاتف �حـاول االتصال
� تحوم حوله �ـ د. �ال�شارد ب�صبع يرتجف. والحظ الذ�ا�ة ال��

داخل ال�اب�نة:
- إنها تقت�� أثرى�

� السماعة:
و�خ ��
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. � � م� ع� أن ي��ع�� ء الع�� �
- ال��

� المقعد الجلدي
سأله د. �ال�شارد ب�نما غاص هوارد ��

الضخم:
- هل ت��د ال�الم عن هذا؟..

ون دق�قة ل�نه لم �كن هادئا.. أراد أن يت�لم. مرت ع��

لهذا طلب �ال�شارد برغم أن هذا ل�س موعدە. أراد أن
� هذا الم�ان اللط�ف الصامت ح�ث ال أحد �ضغط

�جلس ��
عل�ك.

لم �كن الم�ان �مكتب (جو ت��بور). �ان �ح� للطب�ب عن
الصور ع� الجدران والمكتب العمالق والمقد العا�� خلفه،
والمقعد الض��ل أمامه.. المقعد المخصص لك أنت. بهذا ينظر
اە، تنظر للهاتف الذي لك المنتج من أع� وتنظر أنت ألع� ل��
ك �م أن هذا الرجل مشغول. ترى تخ�ج منه ستة خطوط لتخ��
م. ترى الدورق صورة زوجته وأوالدە لتعرف �م هو مواطن مح��

ك �م هو ثري. � الذي �خ��
الف��

ە �الح�كة القصص�ة. أخرجت �ان ينظر لك �انتظار أن تخ��
المذكرات من الحقي�ة و�دأت تقرأ مدر�ا أنك تضيع وقت، مع
رجل ال �كف عن التعل�قات والتعد�الت السخ�فة. منتج معتاد

جدا.
ثم األز�ز.. األز�ز....

وأنت تحاول أن تقنعه.. تحاول أن ت�يع له.. ل�ن األز�ز
�ضيع صوتك، رأ�ت الذ�ا�ة تقف ع� إب��ق الفضة الموض�ع
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ع� المكتب، تحك قائمتيها معا فلو وضعتهما تحت مجهر
ألدركت أنهما ملي�تان والقذارة.

هنا تنظر لجو ت��بور الذي يب�سم و�ــهز رأسه قائً�:
� أرى أنك لم تصل لخط القصة �عد.. - آسف.. ل���

� القذارة
� �القذارة.. لقد م�� �� و�حك �د�ه معا.. مغطيت��

� مكت�ه و�ضا�قك وأنت
ك الذ�اب �� وتغ� بها.. �أي حق ي��

�
� أنه�ك التفك�� فيها أسابيع �� تح�� قصتك؟.. قصتك ال��

شقتك الحارة ذات الغرفة الواحدة.

إنه ينهض و�قول لك ش�ئا ال �سمعه ج�دا �س�ب صوت
ف لنفسك ، وال تع�� � األز�ز. لذا تب�سم وت��� شفت�ك ملتصقت��

�أن األمر فسد. ثم تخ�ج وتتصل �الدكتور وهأنتذا..

� ترى ء األسود ذو المليون ع�� �
الذ�ا�ة.. نفس الذ�ا�ة.. ال ��

ء. �
�ل ��

�ان هوارد �عرف أن د. �ال�شارد �فهم ألنه �ان يهز رأسه �ال
� أن�تا وال � عي��ـه. ل�ستا كعي��

ء خطأ �� �
توقف. ال يوجد ��

الحالق أو ت��بور.. �لها عيون متهمـة. د. �ال�شارد فعً� �فهم.

ء، وم�� ظهرت الذ�ا�ة، ومنذ �
اآلن �سأل هوارد عن �ل ��

م�� �شعر �الذ�اب. �ان �عرف أن ال�الم عن هذا �جعل هوارد
عص��ا نوعا ألنه �ان �قول:

- ال تقلق.. ال ذ�اب هنا.. قل ما �دور �ذهنك ولن �قاطعك
األز�ز........

ززززززززززززززززززززز..
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� الغرفة، سمعه هوارد ولم �عد �سمع الطب�ب
األز�ز.. إنه ��

ألن األز�ز عـال. لم �سمع �اخه الخاص ل�نه �ان �قول
للطب�ب:

.. لقد اقتفت أثري.. أال ترى؟.. - أنت مخ��

ل�ن د. �ال�شارد لم ير.. ك�ف يري والذ�ا�ة السوداء قد
استقرت هناك فوق رأسه الصلعاء؟

.. وتعا� الصوت ع�� جمجمته.. �ان عل�ه أن � راحت ت��
�جـري، أن ي�تعد.. ال أحـد �صدقه.. ح�� الطب�ب ال �صدقه

اآلن..

لم �كف هوارد عن الركض ح�� �لغ الس�ارة. �ان �لهث
والعرق �غمرە. �شعر �قل�ه �دق. �جب أن يهدأ.. عل�ه أن بهدأ..

فال أحد �مكن االعتماد عل�ه.
. �

أوال �جب أن يتفحص الس�ارة ج�دا �ما فيها المقعد الخل��
ثم �غلق األبواب و�رفع النوافذ. الحر شد�د �الداخل ل�ن �مكنه

ء إال األز�ز. �
تحمل الحر.. �ل ��

أدار المحرك.. اهدأ.. اهدأ..

� الط��ق ثم أ�ع.. �لما قدت أ�ع
اتجه للحارة ال��ى ��

� م�ال. الذ�ا�ة ال �لما ابتعدت عن األز�ز.. فلتكن �عتك س�ع��
.. � تط�� ��عة س�ع��

لو �انت الذ�ا�ة حق�ق�ة..
وأخذ نفسا عم�قا..
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� وهو ع� خطأ؟.. ر�ما ال توجد ر�ما �ان الجميع محق��
� خ�اله؟.. مستح�ل أن �كون هذا �فعل خ�اله.. خ�اله

ذ�ا�ة إال ��
هو الجزء الذي �جب أن �دافع عنه ال�اتب.

ال �جب أن �سمح لذ�ا�ة �أن تدخل خ�الك.. الم�ان
. لو �ان األمر كذلك فال المقدس الذي ف�ه �ل توازنك العق��

� للفرار.
مفر ال �مكنك أن تقود ��عة �اف�ة أو �ع�دا �ما �ك��

ال أمل ع� اإلطالق..
 

☆ ☆ ☆
 

� الس�ارة.. ع� األقل سمعها، ل�ن ر�ما �ان
�انت هناك ��

الصوت قادما من جمجته..

اآلن رآها ع� الزجاج أمامه تحت مرآة الرؤ�ة الخلف�ة، هل
رآها حقا أم هو يرى ما �دور داخل عقله؟ ك�ف توجد هنا ذ�ا�ة

حق�ق�ة مع إغالق �ل النوافذ؟

ل�نه رآها وسمعها وقد أزت و�� تزحف، �سارع ن�ضه إنها
حق�ق�ة �ال شك.. �التأ��د حق�ق�ة.. ولو �انت حق�ق�ة فهذە

فرصته الوح�دة و�� داخل الس�ارة عاجزة عن الفرار.

�ن وضغط ع� الفرامل. �ان �قود � رفع قدمه عن دواسة الب��
ء تحت �

نازً� منحدرا ل�ن الس�ارة �انت تحت الس�طرة. �ل ��
ب الذ�ا�ة اآلن توقفت عن الس�طرة ول�س عل�ه سوى ��

الزحف �ح�ث صارت أمام ناظ��ه �الض�ط.
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يراها بوض�ح وجالء..

وقد راح �ضحك من خ�االته السخ�فة. من السخ�ف أن
� ع� �ائن هش كهذا. يرى أوردة

� استحواذ ش�طا��
تفكر ��

� � عي�يهـا ح�ث المرا�ا ال��
أجنحتها بوض�ح، وللحظات نظـر ��

� األ�ار. تعكس مالي��
هنا عرف الحق�قة..

ل�ـن �ـدە كـانـت قـد انقضت عليها �الفعل.. وكـل ما قدر
نح، وت�دي له الـجـدار. عل�ـه هـو أن ��خ ب�نمـا الس�ارة ت��

�حة عندما جاءت س�ارة الدور�ة �انت الذ�ا�ة ترقد مس��
فوق كرة عينه.

� فوق الجسد، فراق�ت الذ�ا�ة � ينح��
طة ال���� �ان رجل ال��

الحزن والغضب المكبوت والتوتر خلف الوجه ال�ل�د. ثم حلقت
طة.. و�ذ استدار مبتعدا طارت خلفه. � رجل ال��

حول كت��
�� لنفسه: قال ال��

.. � - الش�طان المسك��
. �ان ما صدمته الس�ارة هو �الطبع شاهد ق��
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لو�� جاءت لت���
أ�قت لو�� صوتها خف�ضا ألنها تعرف أن غرفة الممرضة

ض أن أرى أ�ة زوار. � الردهة، ولم �كن �ف��
�� � ق���ة من غرف��

� �.. �حزن�� � - ل�ن جورج �فعل �ل ما بوسعه. المسك��
. وفاتورة � التفك�� �م ��لفه �ل هؤالء األط�اء والمختص��
� �ل المصحة كذلك.. واآلن ت��� معنا هذە الممرضة مس ه�ج��

يوم.
� ذلك... - لن �ف�دك هذا.. تعرف��

.. ال ي�دو أن لو�� تجادل، ف�� تعرف، ألن لو�� أذ� م��
. لذا اب وتحدث هذە الفو�� � ال��

لو�� ما �انت لتغرق ��
رحت أص�� لما تقول.

قالت مغمغمة:
).. أ�رە أن أقول هذا ل�نك لست ع� ما يرام.. �

اسم�� �ا (��
� �دال من سماعه من شخص � هذا م��

من األفضل أن تعر��
آخر..

؟.. - ما هو �ا لو��

. ال - موض�ع جورج واألط�اء.. ال �عتقدون أنك س�ش��
.. ي��دون أن �ش��
.. - أوە �ا لو��

� �ا حمقاء.. لماذا تحس�ينهم أرسلوك للمصحة؟.. - اسمعي��
قالوا إن هذا للعنا�ة �ك. أنت شف�ت ل�ن لماذا �أت�ك هذا
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� غرفتك، ومس
الطب�ب �ل يوم؟.. وجورج يرغمك ع� ال�قاء ��

� حق�قتها.. ض أنها ممرضة مختصة.. أنت تعرف�� � المف�� ه�ج��
إنها حارسة..

، أردت أن � لم أجد ما أقول.. جلست هناك ورمشت �عي��
� األعماق كنت أعرف أنها ع� حق.

�� � أ�خ ل�ن لم أفعل ألن��

� من هنا.. لسوف ت��ن ما أ�ع ما تغلق � أن تخر�� - جر��
ال�اب عل�ك.. �ل هذا ال�الم عن الوج�ات الصح�ة العالج�ة ال
� � حال ممتازة. �جب أن تخر��

. انظري لنفسك.. أنت �� � �خدع��
من هنا وتزوري أصدقاءك وترى الناس..

ذكرتها:

- ل�س �� أصدقاء.. ل�س �عد الحفل.. ل�س �عد ما فعلته..؟
هزت رأسها:

- هذا كذب.. هذا ما ي��د جورج أن تعتقد�ه.. لد�ك مئات
).. وما زالوا �حبونك. حاولوا أن يزوروك ل�ن �

األصدقاء �ا (��
جورج منعهم. أرسلوا أزهارا ل�ن جورج طلب من الممرضات

حرقها..
- هل طلب من الممرضات حرق األزهار حقا؟..

).. حان وقت مواجهة الحق�قة.. جورج ي��د أن �
- ط�عا �ا (��

�قتنع الجميع أنك م��ضة. لماذا؟.. ألنه بهذا يتخلص منك ل�س
.... �

� مصحة �ل ��
��

�دأت أرتجف
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� لو أخذت العالج فلن هذا مخ�ف.. لقد قال األط�اء أن��
� ما زلت أرتجف.. أرتجف. ل�ن��

: همست لو��
� طعامك؟..

� ما �دسون �� - هل أقول الم��د؟.. هل تعرف��
ك؟.. هل أخ��
�خت:

..� �
- توق��

� مس
� �ا حمقاء، هل ت��دين أن تأ��

- ل�كن.. ل�ن ال ت���
؟.. � ه�ج��

� منوما.. � نائمة فقد أعطت�� - تحسب��
قالت مقط�ة:

� تخلصت منه.. �جب أن أخرجك من - من حسن الحظ أن��
) فلم �عد وقت �اف.. �

هذا �ا (��

معها حق.. لم �عد هناك وقت �اف.. ثم �م من الوقت
اب؟ م�� دون أن أظفر ���

: قالت لو��

- سوف نفر.. سوف �ستأجر غرفة ال �جدوننا فيها، ولسوف
.. أمرضك ح�� �ش��

- ل�ن الغرف ت�لف ماال..
- معك خمسون دوالرا أخذتها من جورج ثمن الفستان.
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؟.. - ل�ن.. ك�ف عرفت هذا �ا لو��

- قلت �� هذا منذ دهور أيتها ال�ا�سة.. أنت ال تتذك��ن
. � ش�ئا وهو س�ب أقوى �دعوك للثقة ��

�
، برغم أنها مسئولة �ش�ل ما عن �د�� � أن أثق �لو�� �مكن��

� عندما
ب من الجد�د. �انت تحسب أن هذا س�سعد�� ال��

جلب جورج �ل أصدقائه من عل�ة القوم للب�ت، وأردنا أن نبهر
. عمالءە.. أنا أثق �لو��

� الل�لة. ن�تظر - �مكننا الفرار �مجرد أن ترحل مس ه�ج��
ح�� ينام جورج. ال��� ث�ا�ك اآلن ولسوف أعود لك..

، وهذا ل�س سهال مع �ل هذە الرجفة. قمت � ارتد�ت ث�ا��
� المرأة وصحت:

�قص شعري وتجملت. ثم نظرت لنف�� ��
.. ك�س كذلك؟.. �

- ل�س بوسك أن تعر��
: قات لو��

.. أنت ت�دين متألقة.. متألقة �التأ��د.. ��� -

�انت الشمس ت��ب ع�� النافذة ع� المقص، �ح�ث
، وفجأة شعرت �النعاس. � ألمت عي��

: قلت لو��

.. �جب أن أرحل � - س�صل جورج حاال وترحل مس ه�ج��
� ح�� أعود؟.. �ح�� فلم ال �س��

وغادرت الغرفة ع� أطراف أصابع قدميها.
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رقدُت ع� الفراش ونمت. للمرة األو� أنام حقا منذ أسابيع.
�
�� � � �ما �فعل جورج عندما ي��د أن �ح�س�� ء يؤلم�� �

ال ��
، ل�ن لو�� سوف � و�سخرا م�� المصحة �� ينفرد �مس ه�ج��
� ف�� تعرف ما �جب عمله و�وس�� أن أثق بها وعندما تع�� ��
� أحد لما فكرت ف�ه أو �عود جورج �جب أن أنام ولن �لوم��

. � نو��
فعلته ��

�ان األمر ع� ما يرام ح�� �دأت األحالم وح�� وقتها لم
أقلق ألن الحلم هو الحلم، عندما كنت أثمل كنت أرى ال�ث��

من األحالم.

�
� واقفة ��

عندما صحوت عادت الرجفة، �انت لو�� تهز��
الظالم، نظرت حو�� فوجدت أن ال�اب مفت�ح ل�ن لو�� لم

ت�لف نفسها عناء الهمس.
� �دها:

�انت واقفة والمقص ��
- تعا�.. ل��ع..

- ل�ن لم المقص؟..

لقطع خط الهاتف �ا سخ�فة�.. لقد دخلت المطبخ
� قهوة جورج.. تذكري الخطة..

ووضعت �عض المنوم ��

نا الردهة جوار ء تمام. ع�� �
لم أتذكر ل�ن عرفت أن �ل ��

� الدرج نحو ال�اب، وأذى ضوء الشارع
غرفة جورج ثم ه�طنا ��

� أ�ع. . ل�ن لو�� جعلت�� � عي��

استقللنا س�ارة للناص�ة و�ان هذا هو الجزء الصعب، عندما
ن�تعد لن يوجد داع للقلق فاألسالك قد قطعت.
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� وال عن و�انت المرأة صاح�ة ب�ت اإل�جار ال تعرف ش�ئا ع��
األسالك. �انت لو�� قد استأجرت غرفة.

� دوالرا ع� النضد. � ث�ات ووضعت الخمس��
دخلت لو�� ��

� األسب�ع مقدما، ولم تطلب لو�� أن
�ان اإل�جار 12 دوالرا ��

ترى الحجرة، ر�ما لهذا لم تقلق المرأة �صدد متاعنا.
صعدنا وأغلقنا ال�اب هنا عادت الرجفة.

: قالت لو��
..� �

).. توق�� �
��) -

.. لماذا فعلت .. لو�� - ال أستطيع الس�طرة ع� نف��
ذلك؟.. لماذا.. أنا ال..

� وأخرجت ش�ئا.. كنت أ�ساءل لم �� ثق�لة فتحت حقيب��
� عرفت ال� اآلن. لهذا الحد، ل���

� الضوء فتألق �المقص ل�نه �ان تألق الذهب..
رفعته ��

شهقت قائلة:
- زجاجة �املة.. من أين جئت بها؟..

� أن جورج �حفظ .. تعرف�� - من الخزانة �الطابق السف��
� الحقي�ة ع� س��ل االحت�اط..

حاج�اته هناك. أخفيتها ��

� ع�� ثوان. تهشم ظفر من
فتحت الزجاجة برغم الرجفة ��

أظفاري و�عان ما �ان السائل �داخ�� حارقا دافئا
: قالت لو��
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�رة�.. � - أنت خ��
ب.. لهذا جلبتها معك.. � كنت سأ�� � أن�� - تعرف��

ب.. ـ .. أنا ال أ�� � ��� - ال أحب أن أراك ���
.. جرعة واحدة فقط.. - أرجوك �ا لو��

� �ل مرة..
- لن أجلس هنا وأراق�ك تكرر�ن الس�نار�و �ما ��

وتحدث الفو�� المعتادة...
�انت الزجاجة قد صارت نصف فارغة اآلن.

�
).. ل�ن لو لم تتوق�� �

- فعلت ما بوس�� ألجلك �ا (��
سأرحل..

.. أنا �حاجة لك.. - ال �مكنك هذا �ا لو��
- أنت قادرة ع� الس�طرة ع� نفسك ل�نك ال ت��دين...
� زوجـك جورج والزجاجة. أنا أو �ان عل�ك دوما االخت�ار ب��
� جورج � أعمالك أنت تكره��

الزجاجة. دائما تفـوز الزجـاجة.. ��
.. � وتكرهين��

. - أنت أفضل صد�قة ��
- مجنونة..

�انت أح�انا �شتم عندما تغتاظ. لقد �انت اآلن مغتاظة
�ت �أسا أخرى. � عص��ة، ف�� جدا وهذا جعل��

.. حاولت النهوض ل�ن الغرفة �انت تدور وتدور. �دأت أ���
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رأ�ت لو�� تتجه لل�اب فسقطت الزجاجة، وتألق الضوء
� وسقطت جوار �ما �ان يتألق ع� المقص فأغمضت عي��

الزجاجة.

ل � .. صاح�ة ال�� � عندما صحوت �انوا جم�عا �ضا�قون��
. �� � والرجل الذي قال إنه �� والطب�ب ومس ه�ج��

تهم، ل�ن الطب�ب � وأخ�� �ساءلت إن �انت لو�� قد خانت��
� للفنادق �عد ما وجدوا � ن��جة مسح روتي��

قال ال. لقد وجدو��
� عنقه عرفت عندها

� فراشه ومق�� مغروسا ��
جسد جورج ��

� . �انت تعرف أنهم س�تهمون�� ، ولماذا فرت م�� ما فعلته لو��
�القتل.

ء عنها وك�ف حدث األمر.. �ل تخ�لت �
قلت لهم �ل ��

� ع� المقص.
ك�ف وضعت لو�� �صما��

� الب�ت،
� قالت إنها لم تر لو�� قط �� ل�ن مس ه�ج��

� استأجرت الغرفة وحدي، ل وزعمت أن�� � وكذ�ت صاح�ة ال��
. طة عندما توسلت له أن �جد لو�� وضحك رجل ال��

� عن ش�ل لو�� � وقد سأل�� فقط �دا أن الطب�ب �صدق��
وصفاتها

� إن كنت أراها.. �الطبع.. أح�� المرآة ووضعها أما�� وسأل��
� وتضحك. قلت للطب�ب هذا فقال إنه �فهم

�انت تقف خل��
اآلن.

ح�� عندما ارتجفت �دي وسقطت المرآة فإن األمور �انت
ع� ما يرام.
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لقد عادت �� لو�� ولن ترحل ثان�ة أ�دا، سوف ت��� م��
� ألن الضوء آذى لأل�د.. عرفت هذا.. ح�� �عد أن ضحكت م��

. � عي��
�عد دق�قة ضحكت �دوري، �عان ما رحنا نضحك معا..
لم نتوقف ح�� عندما رحل الطب�ب. فقط جلسنا خلف

القض�ان لو�� وأنا.. نضحك �أننا مجنونتان�
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المنـزل الجائع
.. معا.. �ان هذا هو � ال�دء �ان اثنان منهم.. هو و��

��
ل. � الوضع عندما ابتاعا الم��

ثم جاء...

� الب�ت. ع� �ل حال
ر�ما �ان هناك منذ ال�دا�ة ي�تظرهم ��

ء �مكن عمله. �
هو هنا اآلن وما من ��

عا عقدا �خمسة
ّ
االنتقال من الب�ت غ�� مطروح، فقد وق

أعوام سع�دين النخفاض اإل�جار. من السخف أن �شكو
للسمسار ومستح�ل أن تغ�� األصدقاء.. ال م�ان �ذه�ان له..

ة ط��لة. لقد �حثا عن ب�ت لف��
� وجودە، ل�نه أث�ت أنه موجود.

ثم أنه لم ي�ال �التفك�� ��

� الفراش. �انت تجلس أمام
� أول ل�لة و�� ��

شعرت �ه ��
المرأة العال�ة عت�قة الطراز تمشط شعرها، ولم تكن المرآة قد
اقص. �ة. و�ان الضوء فوقها ي�� فت من الغ�ار �عد و�دت م�� ظ�

ُ
ن

� الزجاج. شعرت
خطر لها أنها لع�ة من ألعاب الظل أو ع�ب ��

� االنع�اس �ش�ل غ��ب. ثم
� المرآة تخ��

�أن الصورة خلفها ��
وجة)، وهو ذلك � �دأت �شعر �ما �انت تطلق عل�ه (شعور الم��
الشعور الغ��ب الذي �جعلها تدرك أن زوجها دخل الغرفة من

ق�ل أن تراە.

� هدوء دون أن
ال�د أنه �قف خلفها اآلن.. ال�د أنه دخل ��

�قول ش�ئا، ر�ما س�لف ذراع�ه حولها ل�فزعها.
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استدارت له.

ل�ن الغرفة �انت خال�ة تماما.. برغم هذا ظل االنع�اس
الغ��ب والشعور �من �قف خلفها

� المرأة. ل�نها كضحكة
هزت كتفها وضحكت لنفسها ��

فشلت.. �دا أن الزجاج الم�سخ شّوە الضحكة ح�� لم �عد
� المرأة وجهها.

الوجه ��
� أرهقها فعً�. � ب�ت�� ال�د أن نقل المتاع ب��

ە ل�نها ُ�ت جدا عندما دخل زوجها الغرفة. فكرت أن تخ��
ثم قررت أال تقلقه ع� أعصابها.

ف من � � اليوم التا�� خ�ج لها من الحمام مندفعا والدم ي��
��

خدە إثر ج�ح حدث له أثناء الحالقة. وسألها:
- هل هذە فكرتك عن المزاح؟..

� تحبها، وأردف: قالها �ط��قته الص��ان�ة ال��

� المرأة؟.. انظري
س�� �� وجها مضح�ا �� � ل��

� خل�� - ت�سلل��
..� ك�ف جرحت نف��
� الفراش.

جلست ��

- ل�ن �ا ع��زي أنا لم أم�ح معك.. أنا لم أغادر الفراش منذ
صحوت أنت.

ة وقال: ا عن الح�� هز رأسه وتالشت تقطي�ته للحظة، مع��
- أوە.. أرى ذلك..
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ألقت �األغط�ة وجلست ع� حافة الفراش ونظرت له
�جد�ة:

- ماذا هنالك؟..

� رأيتك أو رأ�ت شخصا ما ينظر ء. فقط خطر �� أن�� �
ال ��

.. ال�د أنها تلك األضواء اللعينة.. �جب أن أح�� �
فوق كت��

مصابيح جد�دة اليوم..
ومسح خدە �م�شفة وابتعد. فشهقت �عمق وقالت:

ء أمس.... �
- شعرت �ذات ال��

- أنت؟..
- ر�ما �انت األضواء �ما قلت أنت..

.. سوف أح�� مصابيح. - نعم. نعم.. ال�د أنها ��

�ك - هذا أفضل.. وال ت�س أن الشلة قادمة يوم الس�ت للت��
لنا..

� ذهن �ل منهما من األحداث
�ان الس�ت �ع�دا جدا. و�ان ��

ف. ما �جعله مشغوال أ��� مما �ع��
� عندما ذهب للعمل خرجت �� إ� الحد�قة.

� اليوم الثا��
��

� �ل م�ان وأوراق
� حالة من الفو�� واألعشاب ��

�ان الم�ان ��
اقص حـول الب�ت القد�م. فجأة شعرت �الوحدة. الخ��ف ت��
ل�ست الوحدة فقط ن��جة كونها ع� �عد نصف م�ل من أقرب
. الهواء ال�ارد �

جار.. الشعور �أنها دخ�لة هنا. دخ�لة ع� الما��
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واألشجار الميتة والسماء المكفهرة.. �لها ملك الب�ت.. ��
القادمة من الخارج..

ألنها �انت شا�ة، وألنها �انت ح�ة..

اف �ما شعرت بهذا �له ل�نها لم تتوقف لتفكر ف�ه، إن االع��
اف �الخوف. الخوف من الوحدة.. ال.. ما هو �شعر �ه هو االع��

أسوأ.. الخوف من أال تكون وح�دة.
. �

هنا انغلق ال�اب الخل��
�التأ��د �� ر�اح الخ��ف، برغم أن ال�اب لم �حدث صوتا..
� الب�ت ل�غلق ال�اب.

فقط انغلق ل�نها ال��ــــح �ال شك. ال أحد ��
� ج�ب ثوب الب�ت عن المفتاح ثم تذكرت أنها تركته

�حثت ��
ع� حوض المطبخ. ع� �ل حال �� لم تنو الدخول �عد..

أرادت أن تتفحص الفناء وترى ما �انت عل�ه الحد�قة،
� ال��يع، عليها مالك األش�اء

ح�ث تنوى أن ت�نع حد�قة أخرى ��
تفعلها هناك.

لما انغلق ال�اب خطر لها أن ش�ئا �حاول إ�قاءها �الخارج.
�حاول إ�قاءها خارج ب�تها الخاص.. �جب أن تعود.

� الخارج فعال.. لقد
�الفعل المق�ض ال �دور.. إنها محبوسة ��

خ�ت أول دورة.. ل�ن النافذة ما زالت هناك.

� و�انت مفتوحة.. �مكن � ارتفاع الع��
�انت نافذة المطبخ ��

. أن ترفعها أ���
دفعت..
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ء.. ال�د أن النافذة ملتصقة ل�ن ك�ف؟... �
ل�ن لم �حدث ��

لقد فتحتها ق�ل الخروج و�انت سهلة الفتح. �انت �ل النوافذ
�حال ج�دة ق�ل هذا.

ج��ت ثان�ة فانفتحت النافذة ست بوصات ثم هوت فجأة
� الوقت المناسب. ومن

�أنها نصل المقصلة.. أخرجت �دها ��
� ذراعيها ورفعت النافذة.

جد�د وضعت قوتها ��

ء يتحرك �طـل مـن و�جذبها �
ل�ن �انت هناك حركة.. ��

ء �ماثلها قوة.. �
ألسفل.. ��

. نعم.. �جب � صورتها ��
ثم أدركت من جد�د أنها تحدق ��

.. ال يوجد س�ب �� تغمض عي�يها وت��� أن �كون انع�اسها ��
و�� تزحف داخل المطبخ.

ء �
ء �دفعها للقلق ال �� �

ء.. ال �� �
ە.. فلم �حدث �� لن تخ��

�دفعها لتقلقه.

ها هـو أ�ضا، إنه يوم الجمعة ع�ا عنـدما أخذت لن �خ��
� الب�ت

الس�ارة وذه�ت للمدينة استعدادا للحفل، ظل وحدە ��
وراح �عد �عض األش�اء.

لهذا حمل حقائب الث�اب للعل�ة �� �خزن ث�اب الص�ف.
هكذا فتح خزانة وضع فيها األش�اء، و�دأ يتفحص الجدران

�ال�شاف. الحظ ال�اب والقفل.

�ان الغ�ار والصدأ �حك�ان قصتهما الخاصة: لم �أت أحد
هنا منذ زمن سحيق. وتذكر ما قاله (ها�ر) سمسار العقارات:

- هذا الم�ان خال منذ أعوام و�حتاج إ� إصالح..
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د. برغم هذا �ان بوسعه أن �غتصب القفل �م��

دا وعاد. ي�دو أن سا�ن الب�ت � الدرج ل�ح�� م��
ه�ط ��

� �ل م�ان، ي�دو أن أش�اء
القد�م غادرە ع� عجلة فالغ�ار ��

ة جرت هنا. كث��

تحطم القفل فجذب ال�اب وفتحه، وشم رط��ة مليئة
�الفط��ات، فرفع المص�اح وصوب الشعاع ع� الخزانة الض�قة

الط��لة.

� وجهه وعي��ه. وراحت
تواث�ت األضواء الفض�ة �األلوف ��

نار ذهب�ة تحرق حدقت�ه.. فرفع ال�شاف وصب الضوء ألع�.

� غرفة امتألت
�دأ �ض�ط رؤ�ته واس��عا�ه. وقف �حدق ��

� صفوف.
�المرا�ا.. تتد� من ح�ال و�س�ند إ� الجدار ��

�انت هناك مرآة ط��لة مث�تة ل�اب.. ومرا�ا من �ل ش�ل
وعة من موضعها. � وصنف ح�� أنه �انت هناك مرآة ص�دل�ة م��

أما األرض�ة ف�انت مغطاة �المرا�ا من �ل األحجام..

مرا�ا للج�ب ومرا�ا من حقائب �ساء.. ومرا�ا من (���حة)
امرأة..

عة من جدران غرفة نوم.. � و�انت هناك مرا�ا ت�دو �أنها من��
�ان هناك ألف انع�اس لوجهه المذهول..

� (ها�ر) السمسار. لقد تفقد الب�ت فالحظ أنه ال
فكر ��

� الحمام.. ثم الحظ �ش�ل عابر أنه ال توجد أ�ة
توجد ص�دل�ة ��

� الب�ت �له. �الطبع ال يوجد أثاث ل�نك تتوقع أن تكون
مرآة ��

� ب�ت قد�م كهذا.
هناك مرآة م�س�ة ��
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� غرفة مغلقة
ال مرا�ا؟.. لم؟.. لماذا تم جمعها هنا جم�عا ��

�القفل.

ل�ن زوجته سوف تحب �التأ��د �عض هذە المرا�ا، خاصة
ها. .. س�كون عل�ه أن �خ�� �

تلك ذات اإلطار الف��

دخل إ� الخزانة وهو �جر أ��اس الث�اب خلفه. ال يوجد هنا
� كومة

ما �صلح لتعليق الث�اب. انح�� وجمع األ��اس معا ��
سل ألف شعاع ع� وجهه. اقص ل�� ب�نما الضوء ي��

ثم تالشت النار. لقد أظلمت السط�ح الفض�ة فجأة.

ء أ��� قتامة �
لم �عد يرى سوى انع�اسه هو. انع�اسه مع ��

ء خنق �
ء �مت لهذە الرط��ة العفنة. �� �

له مظهر الدخان.. ��
.. �جعله الخزانة بوجودە.. �ان وراءە.. ال.. �ل خلفه.. إنه �ك��
يرتجف.. �جعله �لهث.. �جعله يه�ع فارا من الخزانة و�غلق

ء هو... �
ال�اب.. واسم هذا ال ��

وف���ا.. �لوس��
رهاب األما�ن المغلقة.

� م�ان ضيق
هذا هو.. اإل�سان �ص�� عص��ا عندما يتواجد ��

� � مرآة، �ل لخمس��
واإل�سان �ص�� عص��ا عندما ينظر لنفسه ��

مرآة..

وقف يرتجف ول�� �شغل عقله عما رأى نصفه.. شعر
� المرا�ا، ال�سوة ينظرن للمرا�ا

بنصفه.. عرف نصفه.. فكر ��
ط�لة الوقت والرجال ال..
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. لقد رأى ذات مرة الرجال ال �حسون المرا�ا إال بنصف و��
� متجر �ه توز�ــــع مرا�ا معقد �جعلك ترى وجهك

صورته ��
وظهرك معا، وقد ُصدم ألن الصورة تختلف تماما عما يتخ�ل
نفسه. لهذا �صفر الرجال و�غنون وهم �حلقون ذقونهم ح�� ال
يركزوا ع� االنع�اس أمامهم و�ال جنوا. ما �ان اسم تلك
�
� غرام صورتها المنعكسة ��

� وقعت �� الشخص�ة اإلغ��ق�ة ال��
الماء؟.. نارس�سوس..

ال�ساء �قدرن ع� ذلك ألن ال�ساء ال ي��ن أنفسهن �ما هن
فعً�.. ي��ن صورة مثال�ة.. رؤ�ا.. ال�ساء فيهن لمسة جنون ع�

�ل حال، و�جب أن �كن كذلك �� يتحملن رجالهن.

ء، ح�� يراجع سمسار �
ها ��� ر�ما �ان األفضل أال �خ��

ء خطأ وهو ي��د أن �عرف كنهه.. لماذا خزن �
العقارات. هناك ��

المالك السا�قون �ل هذە المرا�ا؟

ء.. محاوً� أن ي�� �
�� �

عاد للردهة محاوً� أال �فكر ��
الرعب الذي شعر �ه.

االنع�اسات..

� المرا�ا.. قل �� الحق�قة
مصا�� الدماء ل�س لهم انع�اس ��

�ا ها�ر... هل �ان مالك الب�ت السا�قون مصا�� دماء؟

� ضوء
فكرة سارة �انت.. فكرة حملها معه للطابق السف�� ��

الشفق، وانتظر بها الظالم وهو �ص�� الرتطام الش�ش و��ر
ء ما.. ي�سلل �

� ب�ت الظالل ح�ث يزحف ��
األرض�ات.. ��

� المرا�ا..
خلفك وأنت تنظر ��
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انتظر عودتها من الخارج وأضاء �ل المصابيح وفتح المذ�اع
عن آخرە.. وحمد هللا أنه ال يوجد تلف��ون.. التلف��ون له شاشة

والشاشة تعكس أش�اء ال �جب أن تراها..

� الل�لة، وعندما عادت �ان قد تح�م
ء �ا�� �

ل�ن لم �حدث ��
ء �

� نفسه من جد�د. أ�ال وت�ادال الحد�ث.. لو �ان ال��
��

�سمعهما فلن �خمن أنهما خائفان.

ح دعوة (ها�ر) استعدا للحفل ودعها ال�عض هاتف�ا، هنا اق��
� أن �ل السمسار نفسه. دخال الفراش وأطفئت األنوار.. هذا �ع��

المرا�ا صارت مظلمة وصار بوسعه النوم.

� المطبخ
� الص�اح صارت الحالقة صع�ة.. ورأى زوجته ��

��
ة �� تضع المساحيق و�� تنظر ع�� مرآة حقي�تها الصغ��

� أي انع�اس زائد..
تتحا��

ە. ء و�� كذلك لم تخ�� �
ها ��� لم �خ��

ا �ال�اف�ار. � ذهب للعمل ب�نما أعدت �� خ��

�ان الب�ت هادئا عندما عاد من العمل، و�ش�ل ما �ان هذا
ء ي�تظر الل�ل ليتحرك. لهـذا ل�ست م�كرا و�� �

أسوأ.. �أن ال��
� ط�لة الوقت وتتحرك أمام المرأة (ألنك ال ترى بوضح لو تغ��
ب كئوسا عد�دة مع اب و�� ا) ولهذا م�ج هو ال�� تحركت كث��

زوجته (ألنك ال ترى بوض�ح لو سكرت).
ثم جاء الضيوف.

آل تي�� �شكوان من الط��ق الط��ل المتع�ج ع�� الج�ال آل
فا�ان يتعجبون من السقف العا�� وألواح الجدران العت�قة آل
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إيرز �سعلون و�ضحكون. وعندما جاء السمسار �ان المذ�اع
�ل�� منافسة رهي�ة من األصوات العال�ة.

ة. لقد جلب آل �انت هناك أش�اء أخرى.. أش�اء صغ��
� مزه��ة من

تالمادج معهم أزهارا وقد ذه�ت للمطبخ لتضعها ��
الزجاج. وقفت تمأل المزه��ة من الص�بور فرأت الزجاج �دكن
و�دأ انع�اس �ظهر ع� وجوە الزجاج. استدارت ��عة فوجدت

� �دها.
�� � أنهـا وحدها.. وحدهـا ل�ن عندها مليون ع��

أسقطت المزه��ة فه�ع الجميع للمطبخ. ال�د أن زوجها
المها ع� خرقها، ل�نه �ان �عرف.. ال�د أنه �ان �عرف.. ألنه

ل، رفض الفكرة. � � الم��
ح أحدهم جولة �� عندما اق��

قال لهم:

- لم نرتب الطابق العلوي �عد.. إنه فو�� شاملة. سألته
ز و�� تدخل المطبخ مع زوجها: م�� تي��

- من المق�م فوق؟.. لقد سمعنا ارتطاما مروعا..
قال المض�ف:

- ال�د أن ش�ئا سقط..

ل�نه لم ينظر لزوجته وهو يت�لم، ولم تنظر له. راحت تمأل
اب �جعل الناس ال�ئوس ��عة، وتقدمها ثم تملؤها ثان�ة.. ال��

يت�لمون، وال�الم �خ�� أ�ة أصوات أخرى.

� أزواج إ�
ات�ج�ة.. و�دأ الضيوف يتجهون �� نجحت االس��

غرفة المع�شة، وتعا� صوت الضحك وتالشت أصوات الل�ل.
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�انا يتحر�ان ب�طء وحذر �ان جسديهما من زجاج، زجاج
ء �الخمر ل�نهما ال �سكران أ�دا. م��

لم �كن ضيوفهما زجاجا.. �انوا ال �خشون ش�ئا. �انوا
�خرجون و�دخلون، و�عان ما جرب مس�� فا�ان وم�� تالمادج
� الطابق العلوي للب�ت، لم �لحظ أحد ذهابهما إال عندما

جولة ��
�
نزلت م�� تالمادج مذعورة.. وانطلقت تجرى لتح�س نفسها ��

الحمام.

ت�عتها المض�فة ودقت ع� �اب الحمام ح�� فتحت لها
المرأة.. دخلـت طال�ة فهم ما �حدث ل�ن م�� تالمـادج �انت

ت��� �ال توقف ولفت �ديها حولها وقالت:

- هذە �انت خدعة قذرة..�.. أن �صعد و�تجسس علينا، �ا
له مـن قملة�.. �أنه لم �كن �غازل زوجـة (ها�ر) هو نفسه...

..� ل�ن من أين جاء �اللح�ة؟.. لقد أثارت هل��
سألتها و�� تعرف اإلجا�ة وتخ�� ال�لمات التال�ة:

؟.. � - عم تت�لم��

� الضوء فنظرت
- كنا نقـف أمام مرآة عنـدما شعرت بتغ�� ��

� �التأ��د.. ل�نه �ان �ضع لح�ة .. رأ�ت شخصا ما هو زو�� �
خل��

مستعارة و�ان ينظر لنا..

�
� تمشت �� وراحت ترتجف �قوة فلم تلحظ الرجفات ال��

جسد مض�فتها.

- انتظري ح�� نعود للب�ت.. إنه غيور مجنون و�رغم هذا
� ح�� الموت.. أفزع��
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حاولت أن تهدئ م�� تالمادج.. حاولت أن تخلف من ذعر
� م�� تالمادج.. ل�ن ال يوجد

�� م�� تالمـادج.. حاولت أن �س��
.. ضيها �� ما يهدئها أو �خفف ذعرها أو �س��

� �الهدوء.. هنا سمعنا مس�� عادت المرأتان للقاعة متظاهرت��
� غضب:

تالمادج �صيح ��

� الحمام، عندما جاءت هذە الساحرة
- هكذا كنت أقف ��

سم وجوها مخ�فة.. ماذا �دور هنا؟.. أي � ل��
العجوز من خل��

ب�ت هذا؟..

ضحك الجميع ما عدا المض�ف والمض�فة.. لقد وقفا هناك
عاج��ن عن ال�الم أو ت�ادل النظرات.. الزجاج هش موشك ع�

التحطم
قالت زوجة (ها�ر):

- ال أصدق هذا.. سوف أصعد بنف�� وأرى ما هنالك.

�ت أ��� من اآلخ��ن. وق�ل أن �منعها المض�ف �انت قد ��
�انت قد مرت جوارە.

قال تالمادج:

� النهار ماذا تعد لنا
- مقالب الهال��ن.. رأيتها بوض�ح �أننا ��

هنا؟..

ثرة الحمقاء. دنت منه راح �قول �الما مختلطا �� يوقف ال��
� الطابق العلوي

�� ل�سمع.. لتصدق.. لت�� ج��ن ها�ر ��
� مرآة.

تحدق ��
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من جد�د دوى ال�اخ. ل�س ��اء �ل هو �اخ. وثب ع��
الدرجات وخلفه مس�� ها�ر ال�دين.. هناك صوت أقدام ع�

الدرج وتنفس ثق�ل و�اخ امرأة تواجه رع�ا ال تتصورە.
� ذرا�� زوجها. ركضت ج��ن ها�ر وترنحت ثم سقطت ب��
�ان الضوء يتلق من الحمام و�سقط ع� مرآة، سقط ع�

. وجهها الخا�� من أي تعب��

تزاحموا حولها إذ حملوها لغرفة النوم وأرقدوها. �انت فاقدة
رشدها، وقال أحدهم ش�ئا عن طب�ب فقال آخر إنه ال دا��

للقلق. سوف تتحسن حاال.

للمرة األو� �ـدا أن الجميع فطنـوا للب�ت العتيق والظالم
وط��قة ارتطام مصار�ــــع النوافذ.

وفجأة صار �ل واحدا م�شوقا للرح�ـل. وأفاقوا من تأث��
الخمر. �ان ها�ر �مسك ب�د زوجته، و�حاول أن يرغمها ع�

ب �عض الماء.. يراقبها و�� تعود من عالم الفراغ. ��

ب�نما وقف المض�ف والمض�فة يودعـان الضيوف، و�تلق�ان
( �

 �ا ع��ز��
�
ع�ارات االعتذار المهذ�ة، وع�ارة (�ان وقتا ممتعا

المعتادة.

هكذا ابتلع الظالم الضيوف، وعاد الزوجان لغرفة النوم
ح�ث �ان ها�ر وزوجته. إنهم ي�تظرون.. ولم �طل انتظارهم.

جلست م�� ها�ر وراحت تت�لم.. تح�� لزوجها ثم لهما:

� مجنونة.. رأيتها� تقف ع� أطراف - رأيتها.. ال تقل إن��
� شعرها..

�ط األزرق �� � المرآة بنفس ال��
. تنظر �� �

أصا�عها خل��
الذي �انت تل�سه عندما...............



8242

.. �
- ارجوك �ا ع��ز��

�
س �� - �ل رأيتها.. ماري لو�.. �انت تنظر �� بوجه ��

المرآة.. و�� ميتة. تعرف أنهـا ميتة. لقد اختفت منذ 3 أعوام
ولم �جدوا جثتها..

ارتجف ذقنا مس�� ها�ر وقال:
.. - ماري تو دم�س��

- �انت تلعب هنـا.. وو�لما دم�س�� طل�ت منهـا أن تظل
�ع�دة، و�انت تعرف � هذا الب�ت، ول�ن ماري أ�ت.. ر�اە..

وجهها�..

ر�ت ها�ر ع� كتفها و�دا أنه �حاجة لمن ي��ت ع� كتفه
�
هو اآلخر. وقف هناك ي�تظر ال�ا��

قالت مس ها�ر:
- احك لهم..

.. - ل�كن.. ل�ن ع� أن آخذك للب�ت... سأنتظر ح�� تح��
اآلن.. جلس ها�ر واس�ندت زوجته ع� كتفه. �ان ي�تظر

لحظة ما وقد جاءت.
� ل�ن لم أ�ن أعرف.. ح.. غال�ا �� غلط�� - ال أعرف ك�ف أ��
ال أحد �صدق هذا الهراء عن البيوت المسكونة، �ل ما �فعله

؟ � هو أنه يه�ط �أسعار البيوت.. لذا لم أت�لم فهل تلومون��
همست م�� ها�ر:

- رأ�ت وجهها�..
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�ما �صدد الب�ت.. لماذا ظل 20 - أعرف.. �ان ع� أن أخ��
عاما �ال إ�جار؟....

عرف المض�فان الحق�قة.. امتلئا بها �كئوس الزجاج. �ان
�
هذا هو ب�ت ب�لمان، الب�ت الذي بناە جوب ب�لمان لعروسه ��

ت دت الزوجة اب�تهـا لورا وماتت. ك��
�
الس�ي��ات (6)، وح�ث ول

ة.. �قول ال�عض إنها الطفلة وصارت �� زهرة اإلقل�م الن��
� تلك األ�ام. �ان

�انت زهرة الوال�ة ل�ن الرجال �انوا ي�الغون ��
هناك ال�ث�� من الرجال �دخلون الب�ت �أحذيتهم الالمعة،
� وجه الخدم،

يت�لفـون االب�سـام مـع (جـوب) العجـوز و�قطبون ��
� وله إ� لورا.

و�نظرون ��

�انت لورا تتعامل �اعت�ار هذا حقها و�انت ترى أنها أصغر
وج ما دام أبوها ح�ا. � وج. لن ت�� � �كث�� من أن ت��

� ضوء القمر.. حفالت أزهار..
األمور أفضل هكذا.. رقصات ��

حلوى.. هدا�ا.. حفالت راقصة.. معجبون.. ركوب دراجة..
. � عزف ماندول��

� فراشه �الطابق
� اليوم.. جوب العجوز م�ت ��

ثم �أ��
العلوي. الطب�ب جاء ومعه القس ثم المحا�� �سعاله الجاف

و�المه عن اإلرث والدخل السنوي.

اآلن صارت وح�دة. �� والخدم والمرا�ا. لورا والمرا�ا، مرا�ا
� الل�ل ق�ل أن تصل

� الص�اح وتأمل صورتها لت�دأ اليوم. مرا�ا ��
��

الع��ة، لتدخل حفً� آخر شاعرة �الن� أمام عيون المنبه��ن
� الفجر تص�� النتصارات الل�ل.

. مرا�ا �� � والمعجب��
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� ع� الجدار؟.. من �� جم�لة
.. �ا مرآ�� �

«�ا مرا��
الجم�الت؟..»

قالت لها المرا�ا الحق�قة. المرا�ا ال تكذب. المرا�ا ال تخدش
افها �جمالك. وال تطلب ش�ئا لقاء اع��

. ولم �شخ لورا. مرت األعوام ل�ن المرا�ا لم �شخ ولم تتغ��
.. لقد شاخوا. ل�ن � صار طالب �دها أقل، وطرأ عليهم تغ�� مع��

ة؟ ك�ف ب�نما لورا ما زالت صغ��

قضت لورا وقتا أطول فأطول مع المرا�ا. �انت تضع
المساحيق وتف�ش عن التجاع�د وتعقص شعرها. تب�سم ترمش

�أهدابها.. تقطب..

وعندما جاء طالبو ودها أرسلت الخدم ي�لغونهم إنها ل�ست
ك المرا�ا. �ان الخدم �أتون � الب�ت. �دا لها من السخف أن ت��

��
و�ذهبون ومات �عضهم ل�ن هناك الجد�د منهم دوما، �انت
� فراشها تتقاسم

�� � ال�سعينات مرحة.. �انت تضحك وته��
أ�ارها مع الزجاج.

مرت األعوام ل�نها �انت تضحك. �انت تقهقه �لما �لمها
الخدم، و�انت تحمل الطعام ع� ص�ن�ة لغرفتها ألنها �انت

� الخدم.
�شعر ش�ئا غ���ا ��

�انوا �حسبونها �شيخ ل�ن هذا لم �حدث.. المرا�ا ال تكذب.
�انت تضع أسنانها الصناع�ة والجمة ل�سعدهم ل�نها لم تكن

�حاجة لهذە األش�اء، �انت المرا�ا ت�لمها اآلن.
� �انت تجلس أمام المرا�ا صامتة تهز رأسها وتتأرجح ب��

ها �م �� جم�لة، و�م المساحيق والعطور. تص�� للمرا�ا تخ��
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�� موفقة ألنها لم ت�ع�� جمالها ع� العالم، لن تفارق هذا
الم�ان أ�دا.. �� والمرا�ا سوف ي�قون معا لأل�د.

جاء اليوم الذي حاولوا ف�ه أخذها.. وضعوا أ�ديهم عليها.
� العالم، هل من الغ��ب أنها

�� لورا ب�لمان.. أجمل امرأة ��
قاتلت و�خت وخمشت؟.. طار أحد الخدم ليهشم رأسه ع�

الزجاج الجم�ل ومات. دمه القذر قد لوث انع�اسها المكتمل.

نر الضا�ط �ان خطأ غب�ا ولم �كن ذنبها، وقد أخ�� د. ت��
ك الب�ت ل�نهم بهذا عندما جاء. لم �كن ع� لورا أن تقا�له أو ت��

�انوا �غلقون �اب حجرتها و�أخذون المرا�ا �لها.
أخذوا �ل المرا�ا�

صارت امرأة وح�دة عجوزا �ال انع�اس.. أخذوا المرا�ا
فصارت عجوزا.. قب�حة... مذعورة..

� رحلة دامعة وسط
ل�لتها �كت.. وراحت تتع�� �العم�اء ��

اله�اء.

ء ينقذها. عرفت هذا عندما �
عرفت أنها مسنة وال ��

ألصقت جبهتها المتغضنة �النافذة ذات الزجاج ال�ارد. جاء
� النافذة.

الضوء من خلفها فرأت انع�اسها ��

� حب.. نظرت للوجه
النافذة.. إنها مرآة.. نظرت لها ط��ً� ��

الذي سال الدمع عل�ه، الملطخ �األص�اغ.. وجه عجوز مهدمة،
وجه جثة تأه�ت للدفن.

ء من حولها. هذا ب�تها و�� تعرف �ل بوصة منه �
دار �ل ��

منذ مولدها. الب�ت جزء منها. هذە غرفتها.. تحتاج إ� مرآة ترى
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فيها وجهها الجم�ل، ل�نها لن ُتمنح مرا�ا ثان�ة.

�دأ االنع�اس يتغ�� فصارت ترى من جد�د لورا ب�لمان أجمل
الجم�الت. انتص�ت وتراجعت للخلف وراحت ترقص. رقصت
قه، ح�� أن قطع زجاج أمام زجاج النافذة فاندفعت لتخ��

مهشمة �المو� مزقت حلقها.
هكذا ماتت.. وهكذا وجدوها..

جاء الطب�ب وعمل الخدم ما �جب عمله.

، وجاء � النها�ة امتل�ته و�الة تأج��
بيع الب�ت ثم بيع ثان�ة. ��

س�ان ل�نهم لم ي�قوا ط��ً�. �انت عندهم مشا�ل مع المرا�ا.

مات رجل بن��ة قلب�ة �ما قالوا ب�نما هو �صلح من ر�طة
� ال�لدة إن

عنقه ذات ل�لة. من الغ��ب أنه �ان �قول للناس ��
هناك أش�اء غ���ة.

� ظروف
�نات ومات �� � الع��

ل �� � هناك مدرس استأجر الم��
نر فهمها. ذهب للو�الة العقار�ة وتوسل لهم أن لم �ستطع د. ت��
�منعوا اس�ئجار الب�ت، ل�ن هذا لم �كن له داع ألن سمعة

الب�ت صارت معروفة.

أما عن اختفاء ماري لو دم�س�� هنا فأمر ال �عرفه أحد
� الط��ق الموصل للب�ت و�رغم أن

شوهدت الفتاة منذ عام ��
ء، فقد ساد ال�الم. �

ال�حث عنها لم �فض ل��

ا جاء هو و�� للح�اة هنا.. وهذە �� القصة.. �ل أخ��
القصة.
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لف مس�� ها�ر ذراعه حول ج��ن وساعدها ع� النهوض
�ان �شعر �الخجل والعار.. �ان مقدرا لألمر ولم تلتق عيناە

�مض�ف�ه.
قال المض�ف:

- سوف نرحل.. اآلن.. ب�نذار أو ال إنذار..

- �مكن ترت�ب هذا.. ل�ن لن أجد م�انا الل�لة، وغدا هو
األحد..

: قلت ��

- سوف نحزم حقائ�نا ونرحل غدا.. ر�ما لفندق.. المهم أننا
راحلون..

قال ها�ر:

ء س�كون ع� ما �
- سوف أطل��ما غدا.. أعرف أن �ل ��

يرام، ما دمتما قض�تما أسبوعا هنا..

وصمت.. لم �عد هناك ما �قال و�عان ما �ان يرحل مع
زوجته، هكذا لم يبق سواهما هما االثنان..

� الواقع.
هم الثالثة ��

ب المفرط �انا أ��� تع�ا من أن ي�ال�ا.. لقد تعاون ال��
والتوتر الزائد ل�جعال الن��جة حتم�ة.

لم �قوال ش�ئا فلم �كن هناك ما �قال ولم �سمعا ش�ئا ألن
الب�ت ظل هادئا.
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� الب�ت. اتجه
�� �

دخلت غرفتها ونزعت ث�ابها.. أما هو فم��
للمطبخ وفتح درجا جوار الحوض وأخذ مطرقة هشم بها مرآة

المطبخ.
تن�ل تن�ل.. ثم صوت تهشم..

� الصالة. ثم صعد للطابق العلوي
�ان هذا صوت المرآة ��

� درج األدو�ة عاد
ح�ث الحمام.. و�ساقط الزجاج المهشم ��

لغرفة النوم وط�ح المطرقة ل�حطم المرآة الب�ض��ة لصندوق
التجم�ل.

لم �ج�ح.. لم يتوتر.. لم يتغ�� مزاجه.. لقد ولت المرا�ا..
�لها رحلت..

ت�ادال النظر للحظات.. ثم أطفأ األنوار ووثب ع� الفراش
� النوم.

جوارها وغرقا ��
ومرت الل�لة.

� ضوء النهار �دت األمور سخ�فة. برغم هـذا أخرجا
��

الحقي�ة، و�ذ أنهت إعداد اإلفطار �ان قد وضع ث�ا�ه ع�
الفراش. و�عـد اإلفطار نهضت �� وأخذت ث�ابها من األدراج
والمشاجب. سوف �ذهب للعل�ة ل�جلب حقي�ة الث�اب،
وسوف يتصالن �عمال النقل �مجرد أن �عرفا إ� أين هما

ذاه�ان.

صار الب�ت هادئا. لو �ان الب�ت �درك خططهما فهو ال
يت�ف ع� هذا األساس.
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النهار �ان كئ��ا وقد أ�ق�ا األضواء مطفأة �ال �الم. �ان
بوسعه أن يهشم زجاج النوافذ ل�نه �ان عمً� سخ�فا.. هما

راحالن عما ق��ب.

ء �س�ل.. صوت خ��ر.. إنه أت �
سمعا الضوضاء.. صوت ��

. من تحت أقدامهما.. هكذا شهقت ��
قال:

� القبو..
- ماسورة الماء ��

واب�سم وأمسك �كتفيها.
قالت و�� تتجه للدرج:

- من األفضل إلقاء نظرة..
- ولماذا أنت؟.. سأفعل ذلك...

� ل�نها هزت رأسها.. �انت تكفر عن خطيئة الشهقة ال��
أطلقتها. �جب أن ت��ه أنها ل�ست خائفة. �جب أن ُتري زوجها

ء كذلك.. �
وُترى ال��

قال لها:
� حقي�ة الس�ارة..

.. إنه �� - انتظري.. سأح�� مفتاح المواس��

، ثم اتجهت لدرج � فوقفت ح�ث ��
وه�ع لل�اب الخل��

القبو. �ان صوت الماء أع� و��دو أنه �غرق ال�دروم، �ان صوته
غ���ا �أنه �ضحك.

� الخارج �فتح حقي�ة
�ان بوسعه أن �سمعه ح�� وهو ��

الس�ارة. �ل هذە البيوت القد�مة فيها خطأ ما.. ال�د أن �عرف
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هذا.......

ا للماء ول�اخ زوجته. �انت وجد الرافعة.. عاد لل�اب مصغ��
� الظالم. جرى حامال

� ال�دروم.. ت�خ ��
ت�خ�.. ت�خ ��

� الدرج إ� الظالم..، �انت ال�خات
المفتاح الثق�ل، وه�ط ��

ء.. �انت تقاوم �عنف ل�نه �
تمزق الصمت. لقد أمسك بها ال��

� ضوء ال�شاف المنعكس ع� الماء رأى
�ان ق��ا جدا، و��

� تح�ط بها. وجهها والوجوە األخرى ال��
ب.. ح�� مات ال�اخ. ب.. �� رفع المفتاح وهـوي �ه.. ��

� انع�اس
هنا وقف ينظر لها.. لقد زالت الظلمة وتالشت ��

الماء. �انت هناك.. و�انت صامتة. صامتة وستظل كذلك لأل�د.

فقط �ان الماء يزداد احمرارا ح�ث سقط رأسها. و�ان طرف
المفتاح أحمر كذلك.

للحظات راح �ح�� لها عما حدث، ثم أدرك أنها رحلت..
ء.. �

.. هو.. وال�� � لم يبق سوى اثن��

.. سوف �طلب � الدرج. �حمل المفتاح الدا��
وهو �صعد ��

ح. طة و��� ال��

جلس جوار الهاتف وراح �فكر ف�ما س�قوله لهم، لن �كون
�
� المرا�ا ح�� لم �عد ��

� حدقت �� سهال. تلك المرأة المجنونة ال��
� المرا�ا من ح�اة، عندما انتحرت

جسدها من الح�اة قدر ما ��
� عا�س.. قتلت آخ��ن أو س��ت

� المرا�ا و�ل ��
ظلت ح�ة ��

ء �
موتهم و�ش�ل ما التحمت ح�اتهم �ح�اتها، �ح�ث صار ال��

يزداد قوة، أيتها المرأة، اسمك هو الغرور مجسدا�
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.. تفس�� جم�ل ل�نه ال �صمد � لهذا �ا سادة قتلت زوج��
ء.. �

ل��
� ال�دروم هو الس�ب.. لقد عكس صورا..

الماء�.. الماء ��

نظر لزجاج النافذة أمامه.. �عكس؟؟؟؟
ة. � للطفلة الصغ�� � المتلصصت�� رأى الرجل الملت�� والعين��
تقطي�ة المرأة العجوز. لم �كونوا هنا خلفه �ل هم أح�اء داخل

المرآة.. نهض وأمسك �المفتاح.

سوف �قاتله ع� �ل حال. ط�ح �المفتاح، هنا رأى وجهها
�
� الوجوە. ي�ب نحوە وهناك تجاو�ف دام�ة ��

� �ا�� �ظهر ب��
.. تراجع للخلف... � موضع العين��

سمع صوت زجاج النافذة من خلفه فتذكر �ش�ل مبهم
� س�موت بها اآلن.. ك�ف ماتت العجوز.. نفس الط��قة ال��

�سقط ع�� النافذة ف�قطع حلقه..
ف. � يتد� عنقه خارج الزجاج المهشم و���

لقد رحل.. جسدە يتد� ل�نه هو نفسه قد رحل..

ء من الظل اآلن. �ان له وجه امرأة عجوز وله وجه �
ظهر ��

طفل وله وجه ملتح ووجهه هو ووجهها.
�دأ ينهض ثم �جلس..

، جلس ي�تظر.. ال يوجد ما � الب�ت الخا��
� النها�ة وح�دا ��

��
� نفس الوقت �مكنه

�مكن عمله سوى انتظار القادم الجد�د. ��
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� ذلك االنع�اس األحمر الذي ي�سع
أن يتأمل صورته ب�عجاب ��

ع� األرض.
 

رو�رت �ل�خ

(تمت �حمد هللا وتوف�قه)
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الرجل الذي �جمع كتب (بو):

ة لرو�رت �ل�خ �اتب هذە مجموعة من القصص القص��
.. تلم�ذ الفكرافت وصاحب روا�ة الرعب األم���� الشه��
� صارت من عالمات س�نما الرعب ال�ارزة، �ما أنه (سا�كو) ال��
� الذين عملوا مع الف��د ه�شكوك مخ�ج الرعب أ��� المؤلف��
� ساعات ممتعة مع عوالم �ل�خ وسفاح�ه

األشهر. سوف تق��
وشخص�اته المخبولة.
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


8256

الفهرس..
المؤلف..

الرجل الذي �جمع كتب (بو) ()
أحب الشقراوات

المو�� األح�اء
إين�خ

�ـعـلـ��ـول ()
لو�� جاءت لت���

المنـزل الجائع
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Notes

[←1]
� أن �كون العنوان هو (الرجل الذي �جمع بو)، وهو أدل ع�

- الدقة تقت��
ە. � اللغة الع���ة لذا قمت بتغي��

محتوى القصة، ول�ن مذاقه غ��ب ��
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[←2]
ال�ا ونيوز�لندا و�ابو غي��ا الجد�دة. � منطقة أس��

- مجموعة الجزر ��
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[←3]
ان لدى هتلر. - قائد الط��
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[←4]
- ط�عا المد�� العام مهمته أن �دان س�ث و�عدم. هنا �حاول المد�� العام
� قصة إين�خ ح�� ال �فلت س�ث من عق��ة اإلعدام �اعت�ارە

�خ�ث أن �خ��
مجنونا. وس�ث ال �عرف هذا و�حسب الرجل �حاول مساعدته.
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[←5]

.. مع�� االسم هو (س�د الذبوب) أو (إله الذ�اب) وهو اسم � - من الش�اط��
مناف�� للقصة جدا.
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[←6]

، وهذا ما �س�نتجه من الجزء - غال�ا ال�الم �دور عن القرن التاسع ع��
. التا��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):

هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
 

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

           العدد رقم (71)
 

 

قطار الجح�م
 

تأل�ف: رو�رت �ل�خ

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق. 
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�

 



8268

المؤلف..
ة مرع�ـة � من مجموعة قصص قصـ��

هذا هو الجزء الثا��
لألد�ب األم���� رو�رت �ل�خ، لمن لم �قرءوا الجزء األول نع�د

��� هذە السطور عن المؤلف:

(رو�رت �ل�غ Bloch) من أهم كتاب الرعب المعا��ن، وله
إسهامات ال ح� لها، ل�ن �ظل أهم عمل له هو (سا�كو).

� ش��اغو �أم���ا. نعرف أنه �ان
ولد (�ل�خ) عام 1917 ��

� � طفولته، ثم �كتاب أم��كي��
ا �شدة �أفـالم الرعب �� مولع�

� �ان �ن تأثر �مجلة (ح�ا�ات غ���ة Weird tales) ال�� كث��
�كتب فيها أد�اء فائقو الموه�ة مثل (الفكرافت). وقد ت�ادل
المراسالت مع الرجل األسطورة، وهو الذي نصحه �أن �جرب
اث الموه�ة الذي ال ي�ت�� و��تقل ة. إنه م�� كتا�ة القصة القص��
من ج�ل لج�ل. والواقع أن صداقة جم�لة جمعت األستاذ

ا استخدم فيها اسم اآلخر، ح�� والتلم�ذ، وكتب �ل منهما قصص�
� أ�ة قصة

ا �سمح له �أن �قتله �� إن الفكرافت كتب له تف��ض�
�شاء�

�
� سن السا�عة ع�� �اع (�ل�خ) أو� قصصه (ال� ��

��
ة) لذات المجلة. المق��

� العام
� �كسب ع�شـه عـن طـ��ق ال�تا�ة وتزوج. و�� �دأ الف��

1947 صدرت روايته األو� (الوشاح)، و�� دراسة لعقل سفاح
ا يهوى قتل ال�ساء، و�قال إن السفاح الوح�د والم��ض نفس��

� ع� أدب �ل�خ. ت�� � � مم�� ان عالمت�� سـوف �ص��



8269

ا، ل�ن العام ا وقلقه ع� المستق�ل عظ�م� �ان نجاحه محدود�
� ارت�طت �اسمه لأل�د (سا�كو). 1959 شهد مولد روايته ال��
ا ارت�ط � شه�� جد�

وقد استلهم القصة من ح�ا�ة سفاح حق���
بوالدته �ش�ل مر�� لدرجة تحن�طها �عد موتها، وهو السفاح
) جلب ال�ث�� من الخ�� ل�تاب � ). الواقع أن (إد ج�� � (إد ج��
ون قصته لعل آخرهم � �ل م�ان، وقد استلهم كث��

الرعب ��
ة. ) الشه�� � شخص�ة (هان��ـال ل���

(توماس هار�س) ��

كة هوليوود�ة، لم �كن �عرف أن وعندما �اع �ل�خ القصة ل��
كة لم تحاول ى هو ه�شكوك. ومن الغ��ب أن ال�� المش��

االتصال �ه أو عرض كتا�ة الس�نار�و عل�ه.

ا �� جائزة (هوجو) عن مة جد� عام 1959 نال جائزة مح��
). وتل�� دعوة لهوليوود ة (ذلك القطار الجح��� قصته القص��
ل�كتب س�نار�و حلقات بول�س�ة تلف��ون�ة، ثم حلقات مسلسل
الرعب الشه�� (ألف��د ه�شكوك �قدم). وقد قدم عدة
مجموعات قصص�ة لم �خل غالف واحدة منها من ع�ارة

(مؤلف نفوس معقدة).
ة: من ضمن روا�ات �ل�خ الشه��

٠ الخاطف 1954

٠ تلك األرض المزدحمة 1958

٠ األر�كة 1962

٠ الهلع 1962

� عقلك 1971
٠ �له ��
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� عدن 1979
٠ هناك أفعوان ��

٠ ل�لة السفاح 1984

٠ تركة ج��ل 1991
ة فمنها: أما عن مجموعات القصص القص��

� الل�ل 1958
٠ الرعب ��

ا 1961 ٠ الدم �جري �ارد�

٠ كواب�س أ��� 1961
� دي ساد. ٠ جمجمة المارك��

٠ أفضل ما كتب �ل�خ 1977

� لوس أنج�ل�س. وقد أحرق ودفن
مات �ل�خ عام 1994 ��

ا � هذا ال�ت�ب وال�ت�ب السابق له، نقا�ل �عض�
رمادە هناك. ��

، أي أنها ال �
ة، و�� مختارة �ش�ل عشوا�� من قصصه القص��

ا ممتعة، وقد تمثل مجموعة قصص�ة معينة له، ل�نها جم�ع�
� ف�لم الرعب (حد�قة التعذ�ب - 1967) الذي

رأ�ت �عضها ��
�طان�ة. كة أم�كوس ال�� كتب له �ل�خ الس�نار�و وأنتجته ��

د. أحمد خالد توفيق
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قطار الجح�م



8272

قطار الجح�م (1)
ا �ان أبوە رجل سكة حد�د�ة. لم �كن عندما �ان مارتن ص���
كة CB&Q و�ان أبوە يركب القطار، �ل �ان �فحص القض�ان ل��
� أغن�ة (قطار � �ل ل�لة عندما يثمل �ان �غ��

ا �مهنته. و�� فخور�
الجح�م).

ال �ذكر مارتن أ�ة �لمات ل�نه لم ي�س ك�ف �ان أبوە
� ا فا�سحق ب�� ب الخمر ع�� �غنيها. وعندما أخطأ أبوە و��

ع��ة ب�� وع��ة AT & SF، فإن مارتن �ساءل لماذا لم تقم
� جنازة أب�ه.

النقا�ة �غناء هذە األغن�ة ��

، ل�نه ظل � �عد هذا لم �� األمور �ما يرام �ال�س�ة لمارت��
�ذكر أغن�ة أب�ه. عندما فرت األم مع مندوب مب�عات من
� ب�ت األيتام.

كيو�ك، راح مارتن �دندن اللحن لنفسه �ل ل�لة ��
�
� الل�ل ��

و�عد ما هرب هو نفسه �ان �صفر األغن�ة بنعومة ��
دون الفارون معه. الغا�ات �عد ما ينام الم���

� الطرقات أر�عة أو خمسة أعوام ق�ل أن �درك
�� � ظل مارت��

�
ة. جمع الفا�هة ��  كث��

ً
أنه لم �صل ألي م�ان.. لقد جرب أعما�

�
� مونتانا و�ق طاسات الس�ارات ��

أور�جـون وغسـل الصـحون ��
� أو�الهوما، ل�نه أدرك أنه ال يوجد مستق�ل

دنفر واإلطارات ��
� ح�اة الض�اع هذە.

��

� السكة الحد�د مثل أب�ه، ل�نهم قالوا له
حاول أن �عمل ��

إن هذە أوقات عص��ة، لم �قو ع� االبتعاد عن الس�ك
الحد�د�ة.. �لما سافر.. سافر بها، و�ان �فضل ركوب قطار
� درجة حرارة صفر ع� أن �ستوقف س�ارة �اد�الك

�ضاعة ��
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� القطار �دندن أغن�ة (قطار
تتجه لفلور�دا. و�ان �جلس ��

الجح�م).. �ان هذا هو القطار الذي يرك�ه الس�ارى والخطاة..
المقامرون والمحتالون والمتحرشون �ال�ساء و�ل (شلة األ�س).

من الط��ف أن تقوم برحلة مع مجموعة لط�فة كهذە، ل�ن
�
� مستودع ��

� لحظة توقف القطار ��
مارتن لم يرد أن �فكر ��

� الجح�م من دون اتحاد
جهنم، وال قضاء دهر �مأل الغال�ات ��

ء اسمه �
�حم�ه. برغم هذا �انت رحلة طي�ة. لو �ان هناك ��

ء كهذا. �
قطار الجح�م.. �الطبع ال يوجد ��

ا كهذا، ح�� وجد نفسه ع� األقل لم �حسب أن هناك ش�ئ�
ا الجنوب خارج محطة (أ�لتون). ذات ل�لة �ع�� القض�ان قاصد�
� وادي (نهر

ا فهكذا تكون ل�ا�� نوفم�� �� ا مظلم� �ان الل�ل �ارد�
� ذلك، برغم

ا �� ا جد� الثعالب). �ان �قصد تكساس ولم �كن راغ��
أنه سمع أن معظم الس�ارات هناك لها طاسات من ذهب.

لم �كن قد كف عن ال�قة، و�انت أسوأ من الخطيئة ذاتها
ا كذلك. من المؤسف أن تقوم �عمل ألنها ال تجلب ر�ح�
�
ا عن ذلك� والحق�قة أنه �دأ �فكر �� ا �ا�س� الش�طان ثم تنال أجر�

االنضمام لج�ش الخالص.

ا ا سماع صوت قطار آت�� م�� وهو �دندن لحن أب�ه منتظر�
ء آخر. �

من المحطة.. س�كون عل�ه التعلق �ه فل�س أمامه ��
ل�ن أول قطار جاء �ان من االتجاە المعا�س.

� ل�ن عي��ه لم ت��ا ما سمعته أذناە، �ل ما ت�ينه انح�� مارت��
� تحت ا �التأ��د وقد شعر �الصلب يه�� هو الصوت.. �ان قطار�

قدم�ه.
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ل�ن ك�ف؟.. أول محطة للجنوب �� (ن�ناە میناشا) ول�ست
هناك قطارات متوقعة خالل ساعات.

�انت السحب كث�فة أمامه والض�اب �أنه ل�لة مظلمة �اردة
�
ض أن يرى ضوء المقدمة �� . برغم هذا �ان من المف�� � نوفم��

��
� حلق

القطار القادم، ل�ن لم �كن هناك إال الصفارة تعوي ��
اعها الل�ل األسود. �ان بوسعه أن �عرف نوع�ة أ�ة مرك�ة تم اخ��
ا من ال�اخ �أنها روح ل�نه لم �سمع صفارة كهذە.. �انت نوع�

ضائعة.

خطا للجانب ألن القطار صار ع� �عد خطوات، وفجأة
ا. � وقت أقل مما حس�ه ممكن�

رآە.. ��عة و��

. ل�ن � �انت العجالت ت�خ �دورها.. ت�خ �أرواح المالع��
� خف�ضة. القطار توقف وتالشت ال�خات. و�دأت أصوات أن��
ا � أدرك مارتن عندما رفع عي��ه أن هذا قطار مساف��ن. �ان كب��
أسود �ال ضوء واحد من المقطورة أو الع��ات. لم ير أ�ة كتا�ة
ا من أن القطار ال ي�ت�� للس�ك ع� الجوانب ل�نه �ان متأ�د�

الحد�د�ة الشمال غ���ة.
� المقدمة.

تأ�د أ��� عندما رأى الرجل يه�ط من الع��ة ��
�
ا.. كذلك �� � ط��قة مش�ه �أنه �جر قدم�

ء خطأ �� �
�ان هناك ��

ا هنا رفعه الرجل لفمه الفانوس الذي �حمله. �ان الفانوس مظلم�
ونفخ.. ع� الفور توهج الفانوس. ال �جب أن تكون عامً�
�الس�ك الحد�د�ة �� تعرف أن هذە ط��قة غ���ة إل�قاد

الفانوس.

إذ دنا منه رأى مارتن �اب محصل التذا�ر ع� رأسه وجعله
ا هذا �شعر بتحسن. ثم الحظ أنه أع� من الالزم �أن هناك ش�ئ�
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م م
ع� الجبهة تحته.

عندما اب�سم له الرجل قال:

- « مساء الخ�� �ا س�دي المحصل.. »

- « مساء الخ�� �ا مارتن.. »

؟..  » - « ك�ف تعرف اس��
هز الرجل كتفه وقال:

- « وك�ف عرفت أنت أن�� محصل؟.. »

- « أنت كذلك.. أل�س كذلك؟.. »

� � أما�ن أخرى �عرفون��
- « لك أنت.. ��.. برغم أن الناس ��

�
�� �  �جب أن ترى ك�ف أ�دو للعامل��

ً
� أدوار مختلفة.. مث�

��
هوليوود.. »

وضحك ضحكة ع��ضة وقال:

ا.. » � - « أنا أسافر كث��
سأله مارتن:

- « ومن جاء �ك هنا؟.. »
- « ال�د أنك تعرف اإلجا�ة �ا مارتن.. جئت ألن�� أر�دك..
� االنضمام لج�ش

الل�لة أدركت أنك �دأت ترتد. تفكر ��
الخالص.. أل�س كذلك؟.. »

� تردد:
قال مارتن ��
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« ..�� » -

� م�ان
ء آد�� �ما قال أحدهم �� �

- « ال تخجل.. الخوف ��
� مجلة ر�درز دا�جست. ال يهم.. شعرت �أنك �حاجة

ما.. ر�ما ��
ت اتجاە القطار وجئت.. » �� لذا غ��

- « لم؟.. »

ا.. أل�س من األفضل أن تركب - « ألدعوك للركوب ط�ع�
� شوارع �اردة مع فرقة من فرق

�� �
ا �دً� من الم�� ا م��ح� قطار�

« .. � أ��� � و�تعب األذن�� ج�ش الخالص؟.. هذا يتعب القدم��
: � قال مارت��

� ركوب القطار �ا س�دی..  »
- « لست راغًبا ��

- « آە.. » ـ وتنهد المحصل وقال: ـ « المش�لة القد�مة..
أعتقد أنك ت��د صفقة ما.. »

- « �الض�ط.. »

�
� لم أعد أمارس هذە األش�اء.. لم أعد أعا�� � أن�� - « يؤسف��

ا � للمستق�ل. فلم أقدم لك عرض� � المساف��ن المتطلع��
ا �� نقص�

ا؟.. » خاص�

« .. �
ت ط��قك لتجد�� ، و�ال لما غ�� �

- « ألنك ت��د��
تنهد المحصل من جد�د، وقال:

.. ا من نقاط ضع�� � هذا معك حق.. الغرور �ان دوم�
�� » -

� �عد ما فكرت ف�ك �ل هذە وأخ�� أن أفقدك للمنافس��
وطك.. » . نعم.. أق�ل التعاون معك ��� األعوام �اعت�ارك مل��
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: � سأل مارت��

وط؟.. » �� » -
- « الط��قة المعتادة.. ل�ن أنذرك أنه لن تكون هناك ح�ل..
� �أن

سأضمن لك أ�ة أمن�ة تفكر فيها ل�ن �المقا�ل ستعد��
� الوقت.. »

تركب القطار عندما �أ��

- « وماذا لو لم �أت؟..  »

« .. - « س�أ��

ض أن�� وجدت أمن�ة ت�يح �� ال�قاء لأل�د.. » ـ « لنف��

� سأفوز - « ال توجد أمن�ة كهذە.. ال يهم ما تفكر ف�ه ل���
ة.. ال � الساعة األخ��

� النها�ة، ولن �كون هناك نصب ��
�ك ��

� آخر ساعة وال شقراء جم�لة أو محام �ارع ينقذك. أنا
ت��ة ��

أطلب صفقة نظ�فة.. س�نال ما ت��د وأنا أنال ما أر�د.. »

- « سمعت أنك تخدع الناس، وأنك أسوأ من تاجر س�ارات
مستعملة.. »

- « موافق.. من الناح�ة األخرى أنت تحسب أنك وجدت
ط��قة للفرار.. »

- « ط��قة أ��دة..  »
ا وقال:

�
� الش�طان ضح� اه��

- « ط��قة أ��دة؟.. مضحك.. »
ثم توقف وقال:
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ا.. دعنا نكن جادين.. ماذا ت��د م�� ا ثمين� - « نحن نضيع وقت�
�ا مارتن؟.. »

ا ثم قال: ا عم�ق� أخذ مارتن شه�ق�

- « أر�د أن أملك القدرة ع� إ�قاف الزمن.. .. »

- « اآلن؟.. »

- « ال.. ل�س �عد.. أر�د أن أوقف الزمن م�� أردت. مرة
� سع�د � المستق�ل. عندما أ�لغ لحظة أعرف فيها أن��

واحدة ��
ا لأل�د.. » راض سوف أوقف الزمن. بهذا أظل سع�د�

فكر المحصل:

� لم أسمع ف �أن�� اح ممتاز.. �جب أن أع�� - « هذا اق��
ة.. أل�س � هذا من ف��

ا كهذا من ق�ل. أنت كنت تفكر �� اح� اق��
كذلك؟.. »

- « منذ أعوام.. ما رأ�ك؟.. »
- « ل�س مستح�ً�.. �مكن أن نوقف إحساسك �الزمن..

�مكن ترت�ب هذا.. »

.. ال أر�د أن أتخ�ل.. »
ً

� أر�د أن يتوقف الزمن فع� - « ل���

- « أفهم.. وهذا ممكن.. »

- « إذن ستوافق؟.. »

- « ولم ال؟.. أنا قد وعدت.. هات �دك.. »
تردد مارتن وقال:
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- « هل هذا يؤلم؟؟.. أع�� أن�� ال أحب مرأى الدم و.. .. »

- « هراء.. أنت سمعت ال�ث�� من الهراء�.. لقد تمت الصفقة
� �دك. ط��قة تحقيق رغبتك. ال

ا �� . أر�د أن أزرع ش�ئ� � �ا ب��
�
أعرف م�� ستقرر أن تحصل ع� رغبتك وأنا لن أترك مسئول�ا��

ا. سوف أعط�ك القدرة ع� التنف�ذ.. » وقتها وألحق �ك ج���

ا إل�قاف الزمن؟.. » � جهاز� - « إذن ستعطي��

« .. - « هذە �� الفكرة العامة.. خذ ساع��

وأخرجها من ج�ب الصديري.. �انت ساعة سكة حد�د�ة
لها عل�ة فض�ة. فتح ظهرها وض�طها. حاول مارتن أن �عرف ما

�قوم �ه ل�ن �عة حركة األصابع جعلتها �الض�اب.
قال المحصل:

- « هأنتذا.. إنها مضبوطة.. عندما تقرر أن توقف الزمن،
فما عل�ك إال أن تدير العقارب �العكس ح�� تتوقف الساعة.

عندما تتوقف يتوقف الزمن لك، هل هذا سهل؟.. »
� كف مارتن.

ثم وضع الساعة ��
قال الف�� وهو �مسك �الساعة:

ء؟.. » �
- « وهذا �ل ��

ا.. ل�ن تذكر. �مكنك وقفها مرة واحدة. لذا تأ�د - « قطع�
� تتم�� أن تدوم. أحذرك أن  سع�د �اللحظة ال��

ً
من أنك فع�

تتأ�د من خ�ارك..»
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ا كذلك. � بهذا الصدد سأ�ون أمين� - « سأفعل، و�ما أنك أم��
ء ي�دو أنك �س�ته.. مع�� أن أوقف الزمن هو أن أظل �

هناك ��
ا. ولو لم أشخ فلن أموت.. ولو لم أمت ح�ث أنا.. لن أشيخ أ�د�

فلن أضطر لركوب قطارك.. »
.. � عص��ة، و�أنه ي���

ان �� � استدار المحصل وراح كتفاە يه��
ثم قال �صوت مختنق:

- « وتزعم أن�� أسوأ من �ائع س�ارات مستعملة.. .. »

ثم ابتعد وسط الض�اب ودوت صفارة نافدة الص�� من
� الظالم.

ا �� القطار. و�عان ما راح يهدر مبتعد�

� �دە. لو لم �كن
� الساعة ��

وقف مارتن هناك �حدق ��
بوسعه أن يراها و�لمسها، ولو لم �كن بوسعه أن �شم هذە
ء. القطار والمحصل �

الرائحة الخاصة، لحسب أنه تخ�ل �ل ��
ء. �

والصفقة و�ل ��

� تخلفت من القطار، معه الساعة و�مكنه شم الرائحة ال��
�ت � الجوار �ستعمل ال���

ة �� وع� األقل ال توجد مرك�ات كث��
کوقود.

اء � الصففة، �عض الحم�� �طلبون ال��
لم تكن لد�ه شكوك ��

. أو القوة أو (ك�م نوفاك). ر�ما طلب أبوە �أس و�س��

ل�نه �ان �عرف أنه أجرى صفقة ذك�ة. ال يوجد فيها خطأ
واحد. �ل ما عل�ه هو أن �ختار اللحظة المناس�ة �عنا�ة.

� جي�ه، وعاد لط��ق السكة الحد�د. لم تكن
وضع الساعة ��

� ذهنه من ق�ل، ل�نه �عرف اآلن.. عل�ه أن �قتنص
له وجهة ��



8281

لحظة سعادة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

، وأن � ء �س�� �
لم �كن مارتن مغفً�. �ان �درك أن السعادة ��

د �ان �سعد �أن تكون �داە هناك درجات من الرضا. �م���
� الحد�قة، أو عل�ة من خمر

ا ط��ً� �� � وأن �جد مقعد� دافئت��
نو) المعتقة. و�ان �صل للسعادة �أش�اء �س�طة كهذە.. (الست��

ل�نه �عرف أن هناك أش�اء أخرى.

� �لغ مدينة ش��اغو العظ�مة، و�صورة طب�ع�ة خالل يوم��
� الح�اة. صار

� شارع ماد�سون و�دأ �حاول أن يرفع قدرە ��
تاە ��

� فندق رخ�ص
� ��ر ��

ا وتلخصت السعادة �ال�س�ة له �� م�سكع�
� مطعم و�عض الن��ذ. وقد خطر له �عدما شعر �أنه

ووج�ة ��
� الذين أعطوە سع�د أن يوقف الساعة. ثم تذكر وجود المحسن��
اء و�انت ث�ابهم ا ل�نهم �انوا يتمتعون �ال�� .. �انوا أخ�ار� ً

ما�
أفضل و�قودون س�ارات جم�لة. �ال�س�ة لهم �انت السعادة
� فنادق فاخرة و�نامون ع� مراتب

.. إنهم �أ�لون عشاءهم �� أ���
ا ع� أن ط��ة. هكذا نظر لساعته وقرر أن �ذهب لينام، عازم�

 و�حسن حاصل سعادته.
ً

�جد لنفسه عم�

عندما اس��قظ �ان ما زال تحت تأث�� الخمر، ل�نه �ان
�
ا. ق�ل أن �مر الشهر راح �عمل لدى مقاول كب�� �� مصمم�

ا ة. �ان الراتب ج�د� � أحد مشار�ــــع التعم�� ال�ب��
الجنوب ��

� شارع (�لو
و�عان ما صارت لد�ه شقة من غرفة واحدة ��

� مطاعم
ا واعتاد األ�ل �� ا م��ح� آ�الند)، وقد ابتاع لنفسه فراش�

مة. مح��
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وعدە صاحب العمـل ب��ادة.. مع�� ال��ادة أن بوسعه
الحصول ع� س�ارة مستعملة، ومن الممكن وقتها أن يتعرف

فتاة.. أصدقاؤە �فعلون ذلك ومن الواضح أنهم سعداء.

هكذا ظل �عمل فجاءت ال��ادة.. ثم جاءت الس�ارة. و�عان
ما جاءت فتاتان..

� أن �دير الساعة، ل�نـه تذكر ما
عندما ا�تمل هـذا فكر ��

�قوله �عض ك�ار السن. �ان هناك رجل �د� �شار�� �عمل معه
ع� الرافعة، قال له:

ا ر�ما ت�بهر �أن تعرف هذە الخناز�ر.. � - « عندما تكون صغ��
ا أفضل.. فتاة لط�فة لك.. » ة سوف ت��د ش�ئ� ل�ن �عد ف��

شعر مارتن �أن عل�ه أن �جد الحق�قة. لو لم �حب ما �جدە
ف�مكنه العودة إ� ح�ث �ان.

مرت ستة أشهر ق�ل أن �قا�ل ل�ل�ان ج�ل�س. �ان قد نال
� المكتب. جعلوە �ذهب لمدرسة ل�ل�ة

ترق�ة و�دأ �عمل ��
�
ا �� ليتعلم مسك الدفاتر. و�ان مع�� هذا ز�ادة 15 جنيه�

وج منه، � األسب�ع. �انت ل�ل�ان رائعة، وعندما قالت له إنها ست��
ا ع� � أن هذە �� اللحظة.. ل�نه لم �كن قادر� صار ع� �ق��

.  أ���
ً

الزواج منها ما لم �جمع ما�

مر عام، ل�نه لم �ظهر الساعة أمام ل�ل�ان قط. �ان الرجال
اآلخرون �ل�سون ساعات ثمينة، لذا �دت ساعة الس�ك

ا. الحد�د�ة العت�قة رخ�صة نوع�

نظر للعقارب واب�سم. مجرد لفات �س�طة و�كون عندە
ء لم �مل�ه قط أحد زمالئه البؤساء، رضا أ�دى، مع عروسه �

��
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الخجول.

ا �التأ��د ل�ن ل�ل�ان ل�ن الزواج �ان ال�دا�ة فقط.. �ان رائع�
ا ا غال��

�
قالت له إنه من الرائع لو ارتحال لم�ان جد�د. �ان ي��د أثاث

وس�ارة ج�دة.

�دأ �أخذ دورات ل�ل�ة وحصل ع� ترق�ة، ومع قدوم الطفل
أراد أن يرى ابنه. عندما جاء قرر أن ي�تظر ح�� �ك�� قل�ً�

� وتص�� له شخص�ة.
و�م��

شعر ب�غراء شد�د أن �دير الساعة عدة مرات، ل�نه قرر أن
 ل�نه

ً
ي�تظر إبرام صفقة ممتازة ت�يح له التقاعد. حدث هذا فع�

� المدرسة الثان��ة عندما خطر له أن
ا. �ان ابنه �� استغرق وقت�

الوقت قد حان.. فهو لم �عد طفً�.

� منتصف
ە �� ى وستكوت) و�دا أنها ال تعت�� عندئذ قا�ل (ش��

ا. وتعلم معها أن العمر برغم أنه �فقد شعرە و�ك�سب كرش�
الجمة تخ�� صلعة رأسه وال�ورس�ه �داری �طنه. علمته ال�ث��

ا ألن �خ�ج الساعة و�لفها. ح�� صار مستعد�

ون الفندق، � اقتحم فيها المخ�� لألسف اختار اللحظة ال��
� إجراءات الطالق و��

ا ط��ً� �� و�ان عل�ه أن �م�� وقت�
لحظات لم �قدر أن �قول إنه �ستمتع �أي منها.

ا من جد�د، ولم وعندما تمت ال�س��ة مع (ل�ل�ان) عاد مفلس�
ا.. هكذا عاد للعمل. ی تراە شا�� تعد ش��

ة أطول، ولم �قدر � النها�ة صنع ثروته واستغرق األمر ف��
��

ع� االستمتاع. �ان قد فقد اهتمامه �ال�ساء والخمر.. والطب�ب
أنذرە منهما ع� �ل حال. �انت هناك متع للرجال األث��اء ع�
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�ل حال.. السفر ع� س��ل المثال.. دار حول العالم �الدرجة
�
� ضوء القمر. هنا أخ�ج الساعة وفكر ��

األو�، وزار تاج محل ��
أن �ديرها.. ولم ي�د أن هناك من �الحظه.

�األ��د �� لحظة جم�لة، ل�نه وح�د.. رحلت ل�ل�ان وابنه
ي ول�س لد�ه أصدقاء. ر�ما لو وجد أصدقاء لعرف وش��

السعادة. هذە �� السعادة الحق�ق�ة.. األصدقاء.

ع� ظهر القارب العائد للوطن، حاول أن يتعرف �عض
ك ب�نه ء مش�� �

الناس. ل�نهم �انوا أصغر منه �كث�� وال يوجد ��
اب وصحته لم تعد �سمح و��نهم. �انوا ي��دون الرقص وال��

�ذلك.

�
ر�ما لهذا وقع هذا الحادث الصغ�� ق�ل أن ترسو السفينة ��

سان فرا�سسکو. الحادث الصغ�� هو المصطلح الذي استعمله
طب�ب السفينة، ل�ن مارتن أدرك أن الرجل �شعر �الخطورة
�
� الفراش. طلب س�ارة إسعاف تقا�لهم ��

وطلب منه ال�قاء ��
. الميناء لنقل الم��ض للمس�ش��

� المس�ش�� لم تقدر المعاملة الغال�ة واالب�سامات الغال�ة
��

ا قل�ه م��ض وقد حسبوە ع� وشك � إقناع مارتن. �ان مسن�
��

الموت.

ل�نه سوف �خدعهم فالساعة ما زالت معه.. سوف �ديرها
. ال �جب أن �موت. �مكنه خداع �عد أن �فر من المس�ش��
الموت �حركة �س�طة وقد قرر أن �فعل هذا وهو �قف تحت

ا. السماء.. حر�
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هذا هو مع�� السعادة.. ل�س الصداقة �ل الح��ة.. �فهم
ا من األ�ة واألصدقاء هذا اآلن.. مـن الجم�ل أن تكـون حـر�

وغض�ات الجسد.

� الظالم. هنا أدرك أنه عاد إ� ح�ث �دأ
م�� جوار الج� ��

منذ أعوام ط��لة. ل�ن اللحظة �انت جم�لة.. جم�لة �ستحق أن
تخلد لأل�د.

� األمر.. وفجأة تقلصت االب�سامة مثل
اب�سم وهو �فكر ��

� صدرە. �دأ العالم �دور وسقط ع�
ا �� األلم الذي تلوى حاد�

جانب الج�.
ا. عرف أنها ن��ة أخرى.. مؤلمة. ا ل�نه ال يري ج�د� �ان مف�ق�

ى ما ي�تظرە عند الركن. لن �كون أحمق ثان�ة.. لن ي�تظر ل��
اآلن �جب أن �ستعمل قواە و�نقذ ح�اته. �مكنه عمل ذلك..

ء. �
�مكنه الحركة ولن �منعه ��

أخ�ج الساعة العت�قة وراح �ع�ث �العقارب.. سوف �خدع
الموت ولن يركب قطار الجح�م..

ا. أ�د�

ا ي��د � ال�لمة من ق�ل.. أن �ستمر لأل�د. هل حق�
لم �فكر ��

أن �ستمر لأل�د بهذا الش�ل؟.. مجرد رجل عجوز سق�م يرقد
�ال ح�لة ع� العشب؟

ال.. ال �ستطيع عمل ذلك.. وفجأة أراد أن ي��� �شدة. لقد
غل�ه ذ�اؤە وها قد فات الوقت.. الدمع �غمر عي��ه.. هنا سمع

صوت هدير..
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ا عرف الصوت �الطبع ولم يندهش إذ رأى القطار قادم�
ا من الض�اب. لم يندهش عندما توقف أو عندما نزل خارج�

المحصل وم�� نحوە.
�رة. لم يتغ�� المحصل قط.. ح�� نفس الضحكة ال��

ا مارتن.. ل�صعد الجميع.. » - « مرح��
همس مارتن:

� �ل ال
.. ال أستطيع الم�� � - « أعرف.. ل�ن عل�ك أن تحمل��

« ..
ً

أستطيع ال�الم أص�

� كذلك.. »
ا.. �مكنك الم�� - « أسمعك ج�د�

ووضع �دە ع� صدر مارتن فشعر ب�نم�ل عابر �الثلج، ثم
. �

�دأ �م��
ا إ� جانب القطار. وسأل: نهض مع المحصل ماش��

- « هنا؟.. »
غمغم المحصل:

- « ال.. الع���ة التال�ة.. أعتقد أن من حقك ركوب البولمان2
ء. لقد ذقت ال�ث�� من المتع.. » �

فأنت رجل ناجح برغم �ل ��
تنهد مارتن:

. ل�ن ل�س بوسعك أن �
- « ل�كن.. ال ألومك ع� أخطا��

تزعم أنك مسئول عما حققته.. لقد عملت �جد ألحققه ولم
أحتج لساعتك.. »
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؟.. » - « نعم.. ل�ن هل �ضا�قك أن تع�دها ��
: � غمغم مارت��

؟.. » - « ت��دها لألحمق التا��

- « ر�ما.. »
� عي��ه ل�نه لم �ستطع رؤ�ة عي�� المحصل. رفع مارت��
ً ع� عي��ه. نظر مارتن للساعة. �انت حافة ال�اب تل�� ظ�ّ

وسأل بنعومة:

.. لو أعطيتك الساعة فماذا تفعل بها؟.. » - « قل ��

� خندق.. هذا ما سوف أفعله بها.. »
- « سألقيها ��

ومد �دە نحو مارتن.

- « ومـاذا لو جـاء أحدهـم ووجدهـا ولفهـا وأوقـف الزمن؟.. »
غمغم المحصل:

- « لن �فعل أحد هذا ح�� لو عرفوا.. »

- « هـل تع�� أن هذە خدعة؟.. هـذە ساعة رخ�صة
عاد�ة؟.. »

همس المحصل:

- « لم أقل هذا.. قلت إنه ما من واحد جرب أن �ديرها
�العكس.. �لهم �انوا مثلك �ا مارتن.. ي�حثون عن السعادة

« .. �
و��تظرون لحظة ال تأ��
تنهد مارتن وقال:
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- « أنت خدعت�� برغم هذا.. »

- « أنت من خدع نفسه �ا مارتن. واآلن سوف تركب قطار
الجح�م.. »

ودفع مارتن ع�� الدرجات إ� الع��ة.. �دأ القطار يتحرك
� � ممر ب��

�� � � البولمان المه��
ودوت الصفارة.. ووقف مارتن ��
ا. .. ولم ي�د له هذا غ���� � الجالس��

ا.. الس�اري والخطاة والمقامرون والمحتالون هنا هم جم�ع�
والم�ذرون والمتحرشون �ال�ساء و�ل (شلة األ�س).. �عرفون
. �انوا قد � �الطبع إ� أين هم ذاهبون ل�نهم ال ي�دون م�ال��
أرخوا الستائر وراحوا �غنون و��ناقلون زجاجة و�قهقهون.

� أغن�ته القد�مة.
�الض�ط �ما �ان �ا�ا �قول عنهم ��

: � قال مارت��

ا�.. » - « زمالء سـفر لط�فـون.. ي�دو �� أنهم مستمتعون حق�
هز المحصل كتف�ه:

- « لن تظل األمور مرحة بهذا الش�ل عندما نصل.. »
قال مارتن:

- « لقد اتفقت معك ع� أن أوقف الزمن عندما أجد لحظة
� لحظة سعادة حق�ق�ة.. »

السعادة المث�.. وأنا هنا ��
و��طء أمسك �الساعة الفض�ة.

صاح المحصل:

- « ال�.. »
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ل�ن عقارب الساعة دارت..

ا.. سوف - « هل تعرف ما فعلته؟.. لن نصل لوجهتنا أ�د�
� هذە الرحلة لأل�د�.. »

نظل ��
ضحت مارتن وقال:

- « أعرف هذا.. ل�ن الرحلة �� المتعة ول�ست الوجهة.
أنت علمت�� هذا. أتم�� رحلة رائعة.. لو أردت �مكنك أن ت���

الساعة م� وتمنح�� (�اب) �الذي تضعه.. »
هكذا صارت األمور.

�حمل ال�ـاب وسـاعته الفض�ة.. ال يوجـد من هو أسعد من
� قطار الجح�م�

� العـالم.. مارتن عامـل الم�ابح الجد�د ��
مارتن ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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2- متاهة التعلم..

� المتاهة. ال�د أنه
ة لم �كن فيها �� ال �ذكر (جون)3 أ�ة ف��

ا ألن أول ما يتذكرە هو رقادە ع� ظهرە �متص بنهم � �ان صغ��
من أنبوب �خ�ج من جهاز التغذ�ة. �ان جهاز التغذ�ة �عمل
�
بنظام (ال�فو) ل�ن جون لم �لحظ هذا ح�� وقت متأخر. ��

وقتها لم �كن �شعر سوى �المعدن الذي يتحرك فوقه، والذي
. �انت هناك كذلك آلة � ا لشفت�ه الجائعت��

�
ا مجوف �مد ممس�

لتغي�� الث�اب تع�� �ه من وقت آلخر لت�د�ل ث�ا�ه الم�سخة
وتنظف جسدە وتكسوە ب��اب جد�دة.

ا مع ا�ساع مساحات صارت ذك��ات جون أ��� وضوح�
ا يرقد ف�ه ا واسع�

�
استق�اله. أول وحدة من المتاهة �انت م�ان

� وحدات الحضانة ال�الس��ك�ة، ب�نما ت�نقل
مئات الرضع ��

م �فو � آالت التغذ�ة والتغي�� ب�نها. من وقت آلخر �ظهر م��ان��
جد�د �ال إنذار، وهذا �غ�� إ�قاع األ�ل والنوم واإلخراج.

، ل�نه ظل ينظر � م ط�� � أدرك جون أن هذا ع� األرجح م��ان��
ات عمالق �دنو منه �أرجل له كعنكبوت.. مخلوق ش��ه �الح��
مت�اعدة فض�ة، تتلمس فتحات وأعضاء جسدە. �ان �سجل
، و�ان �صحح �

الن�ض والتنفس وموجات الدماغ وتمث�له الغذا��
النقص �الحقن.

�ان �ط�عه �كرە هذە العمل�ة.. برغم علمه أنها غ�� شخص�ة
وال�مبيوتر يتح�م فيها لمصلحته فإنه ظل �متعض منها.
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ء �
�ان الرضع اآلخرون ��خون كذلك، ل�ن لم �كن �ل ��

غ�� سار بهذا الش�ل. إذ من الوقت �دءوا يتحركون �ح��ة
تقودهم أ�د تمسك بهم، ثم �دءوا يزحفون. زحف جون معهم
� النها�ة فارق وحدة الحضانة لي�حث عن األصوات والصور

و��
خلفها.

� من خلف الجدران.. من
�انت األصوات والصور تأ��

شاشات التلف��ون المتصلة �الدائرة المغلقة. �انت الشاشات
� النهـار �انت تعرض صـور األطفال

 و��
ً

تغ�� له بنعومة ل��
� سعادة. راح جون يراقب الشاشات وراح �قلد

اآلخ��ن �غنون ��
ة تضعها آالت الصور، وتعلموا ك�ف يتغذون من أوع�ة صغ��
ات منتظمـة عنـدما ال �ستعمل األناب�ب. ��� اإلطعام ع� ف��

�عض الرفاق عندما توارت األناب�ب ل�نهم �دءوا �أ�لون ما
يوضع أمامهم.

�دأت عمل�ة التعل�م، و�انت �� الوظ�فة الحق�ق�ة لمتاهة
التعلم.. أن تعلمهم ك�ف ينمون و�ع�شون.

� جو الغرفة المعقم �حرارتها المضبوطة ودرجة الرط��ة،
��

� راقبوا الرضع ع� الشاشة يزحفون ثم ي�تصبون واقف��
و�خطون خطواتهم األو�.

ا لهم.. �عان ما �دأ اآلخرون �مشون �دأ جون �م�� مقلد�
و�ستكشفون الغرفة. �ان التعلم �شمل اللمس واالتصال
الجسدي و�دراك الفوارق وال�شابهات والصحوة الج�س�ة. �انت
�
المتاهة ت�تظر.. وعندما جاء الوقت اختفت الشاشات ��

الجدار، وظهر �اب عند نها�ة الغرفة.
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ع�� هذا ال�اب رأى جون غرفة أخرى مليئة �أطفال آخ��ن.
ا. ثم �دأ �شعر � ال�دا�ة ا�ت�� جون �أن يراقب غ�� متأ�د خائف�

��
�الحاجة للحركة ع�� ال�ـاب. ال يوجد حاجب لذا دخل �سهولة

إ� الجزء المجاور من المتاهة.

ا، برغم ا والشاشات أ��� تعق�د� هنا �انت األما�ن أ��� ا�ساع�
�
 فإنها �انت تت�لم معهم ��

ً
� ل��

أنها �انت تغ�� نفس األغا��
النهار.

ا، و�ان هذا أول ما تعلمه
�
ق ا والنهار م�� �ان الل�ل مظلم�

جون. وق�ل أن �فهم ال�لمات تعلم ال�ث�� من األش�اء. هنا �انت
آالت التغذ�ة والتغي�� مختلفة. أش�الها المعدن�ة �انت �شبهه
.. �انت لها أذرع وأرجل ورءوس و�انت تتحرك ع� نطاق أ���
مثله. فقط لم تكن هذە اآلل�ات تتعب أو ت�دى عاطفة. ور�ما
لهذا لم تكن لها وجوە.. فقط سط�ح ملساء أمام الرءوس منها

تخ�ج التعل�مات واألوامر.

�دأ جـون �فهم األصـوات سـواء �انت من الشاشات أو
فو و�دأ يتعلم ك�ف �ستج�ب وك�ف �ج�ب. مات الس�� � م��ان��

�عان ما وجد جون نفسه �مارس الص�ا �ش�ل عادي. �ان
� تق�س قوته وتحسن �لعب �أش�اء مض�ئة. األلعاب ال��
انع�اساته الحرك�ة وتناسقه وتعلمـه مهارات التح�م. ت�لم مع
ا، كون أصدقاء وأعداء وتعلم العالقات رفاقه الذين �انوا ذكور�
االجتماع�ة من أخذ وعطاء، والمنافسة واالستقالل�ة. هذا جعل

. � ا وأراد أن يتفوق ليتم�� عندە حافز�

� العمر،
تكونت توجهات جون من الشاشات. و�ذ تقدم ��

� خـارج متاهة التعلم. العالم
.. العالم الحق��� � أدرك العالم الخار��
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م م ج � م � م
ا من دون متاهات من أي ن�ع، ح�ث عاش الذي وجد قد�م�

فو. مات الس�� � ال��� ح�اتهم �عون محدود من أضعف م��ان��

�ان التار�ــــخ أو (قصتهم) ـ �ما �طلق عل�ه اليوم ـ يتعامل مع
الطابع الخالب لتلك الثقافة ال�دائ�ة عندما �ان األبوان
� عن تعل�م ذر�تهما. �ساعدهما مؤسسات البيولوج�ان مسئول��

�دائ�ة.
� والجهل ليؤد�ا للن��جة المحتومة:

تعاون ال�اع العاط��
ا ال نها�ة لها ح�ث تم تدم�� الس�ان و��ئتهم دخل العالم حرو��

ا. الطب�ع�ة تق����
عندها فقط ظهر مفهوم متاهة التعلم.

�
� ال�دا�ة �ان مجرد وس�لة لدراسة سلوك الحيوان ��

��
ات عت�قة الطراز، ثم صار أداة تج����ة لتكي�ف األطفال المخت��
ا ع� عوالم جد�دة. تمدد م�دأ متاهة التعلم �� �جلب نفس��
� فو ال�� مات الس�� � . واستطاعت م��ان�� التعقل والتح�� لل���

�س�طر عليها ال�مبيوتر، أن تتخلص من أ�ة أخطاء.
و� تراث السادة والخدم عتيق الطراز الذي أدى للدمار.
ا يتعلم ك�ف اليوم تلعب اآلالت هذە األدوار واإل�سان صار حر�

�ع�ش.

� العق�ـات ع��
تعلم جون أن مش�لته الوح�دة �� تحا��

� متاهة التعلم. برغم أن
الط��ق. نعم �انت هناك عق�ات ��

األرض تحت قدمه �انت صل�ة، ف�� �انت قا�لة لالنه�ار وقد
رأى هذا �حدث.
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ا �ذات ال�عة. �عضهم لم يهتموا لم يتعلم رفاقه جم�ع�
فو مات الس�� � �الشاشات واس��عاب المعلومات. ل�ن م��ان��

�انت تالحظ هذا وتت�ف ع� أساسه.

� ينصب ع� طفل ك�� ا.. �ان ال�� � ا وم�ا�� �ان الت�ف �س�ط�
، فتنطلق ذراع تحرك رافعة ع� جانب رأسه. كسول أو غ�� ذ��
�
هنا و�ال إنذار تنفتح األرض تحت قد�� الطفل و�سقط ��

ا �ان هذا ا �انت هناك �خة ل�ن غال��
�
الظالم من تحتـه. أح�ان

يتم ��عة، ثم تعود األرض�ة تنغلق كـأن الفتحـة والطفل الذي
ابتلعته لم يوجدا قط.

لم �ك�شف أحد ما �حدث لهؤالء الذين اختفوا، ولم تعط
ء يو�� �أنهم �

. ولم ي�د رفاق جون أي �� الشاشات أي تفس��
ا فال توجد الحظوا أما�ن السقوط، فقد �انت أما�ن متوار�ة دوم�
ا لذا كفوا ا ل�ن لم �عرف أحد �قين� � ط��قة لتحاشيها. خمنوا كث��
. �ان المهم أن �دركوا أن الخطر موجود و�مكن أن � عن التخم��
� أي وقت. سحب الرافعة �ان عقاب عدم

ا منهم �� يواجه أ��
التعلم.. أال تكون قادرا ع� التعلم.. أن تكون أ��� مرضا وضعفا

من أن تتعلم.

� آلخر �ان �اب ل�ن التعلم �ان �جلب جوائز، فمن ح��
ينفتح و�قود لمنطقة جد�دة. �ان هناك جزء جد�د من المتاهة

ة. ء �أش�اء مث�� م��

� �دخول هذا الجزء ل�نهم �لما حاولوا �انت �انوا شغوف��
هم أنهم سدود غ�� مرئ�ة تظهر أمامهم. �انت األصوات تخ��
� �ان �� ع� العبور . �ل ص�� � ق�ل أن يتعلموا أ��� غ�� متأهب��

� األرض تنفتح تحت قدم�ه.
للغرفة األخرى، �انت فجوة ��
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قه � النها�ة اخ��
ا، و�� ازدادوا قوة ب�نما الحاجز ازداد ضعف�

واحد تلو اآلخر.. هناك قا�لوا األن�� ومن هناك انتقلوا لقطاعات
ا. أخرى أ��� ا�ساع�

زم�لة جون �انت تد� (آفا).. و�انت م�لفة ب�عداد الطعام
ا �الطعام � ال�دا�ة لم �كن مهتم�

فو. �� مات الس�� � كه م��ان�� الذي ت��
ا�د �س�ل الراحة والطعام. � ا ومع الوقت �دأ اهتمامه ي�� جد�

ا �انت هناك عق��ات وم�اف�ت.. الطعام �ان �قدم هنا أ�ض�
�
ا �� � أن يتعلم، و�انت آفا مشغولة دوم�

�� 
ً

لمن يرغب فعـ�
واج�ات الح�اة لذا حرص هو ع� أن �ظهر �انتظام أمام

� التعلم.
� الوقت المناسب ل�ظهر أنه راغب ��

الشاشات ��

اآلن صارت الصور م�شع�ة ومعقدة. �انت هناك صور
� �قومون ب�شاطات مختلفة؛ منها مراق�ة الشاشات، تظهر �الغ��
� استعراض القوة مع رفاقه، � �ظهر قوته

وال�عض انهمك ��
أمام اإلناث.

لم �مل جون آفا ل�نه راح برغم هذا �درس تقن�ات المنافسة
� �ح��

� العالم الحق���
مع الفت�ة اآلخ��ن. فقد أدرك أنه ��

الرجال األقوى واأل��� �أجمل ال�ساء، و�نالون حسد رفاقهم.

�لما تعلم أ��� �لما اهتم أ��� �أن �خت�� قوته، وقد أثار ملله
� وال تفهم لماذا أن آفا غ�� مهتمة ع� اإلطالق �العالم الخار��

� مغادرته.
يرغب ��

ا ع� مص�� �ان جون قد مل مراق�ة الشاشة و�ان قلق�
زمالئه. �ان قد رآهم �حرمون من الطعام ألنهم أهملوا واج�اتهم

ا. اليوم�ة. وال�عض اختفوا تمام�
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ا لإلناث.. و��دو أن عدم اهتمامهن لم لم ي�د أن هناك عقا��
ينقص من قدرهن، ألن ت���تهن السا�قة �انت مختلفة. ل�ن
ا � �است�مال المعرفة، و�ان جون مضطر� الذكور �انوا مطالب��

للتجاوب.

� ركن الغرفة ال�ع�د
�اإلضافة لهذا ظهرت فتحة جد�دة ��

� فضول. عرف دون أن
وقد وجد نفسه يرمق الفراغ الجد�د ��

. العالم الذي تم تدر��ه �
ە أحد أن هذا هو العالم الحق��� �خ��

. � ل�ع�ش ف�ه ط�لة هذە السن��

� لم �كن مجرد غرفة
ما يوجد خلف الحاجز غ�� المر��

�س�طة، �ل سلسلة عمالقة من الممرات و�ل منها ذات فتحة
�
�مكن أن ترى ما �دور فيها ��عة. و�ان آخرون سواە �مشون ��

ا مختلفة حسب إرادتهم، هذە الممرات و�دخلون أقسام�
� المتاهة.

و�دخلون ألجزاء أخرى ��

ا. هنا ي�دو أن الرجال لم ير جون أ�ة شاشات و�ان هذا ج�د�
ة �ع�شون وال يتعلمون. �انت هنـاك �سـاء �حملن �م�ات كب��
من الطعام والث�اب من م�ان آلخر، و��دو أن هناك مقا�ضة أو

م�ادلة.

لم �قدر جون ع� االنتظار ح�� �لحق بهم. عندما اتجه
للفتحة وجد أنه �ع�� دون إعاقة و�ال تفك�� ترك آفا خلفه. آفا

. � ذات ال�طن المنتفخة والوجه عد�م التعب�� وال�الم الغ��

ا. هناك ال�ث�� مما يراە ما إن ع�� الحاجز ح�� �� آفا تمام�
� �ل اتجاە..

وال�ث�� مما �عمله. هذە الممرات تمتد �ال نها�ة ��
ا. ة جد� وهناك غرف كث��
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�ان قد اعتقد أنه ال توجد شاشات.. الحق�قة أنه �ان
� الصور

ا.. لقد تزا�د عددها. فقـط لم �كن هناك �شا�ه �� مخطئ�
� تعرضها. ال��

توقف عند �اب غرفة فاستطاع أن �سمع �عض األصوات
ة، ل�نه سمع الم��د من تطال�ه �الدخول، وتعدە �م�اف�ت كث��

ا وأن �جرب الغرف األخرى. األصوات تطال�ه �أن يرحل فور�

ا فو هنا كذلك.. ل�نها أقل اجتذا�� مات الس�� � �انت م��ان��
للمالحظة ألنها �ش�ه زمالء جون. �انت تتحرك �سالسة
وحر�اتها طب�ع�ة. �انت تت�لم �أصوات واثقة تدل ع� السلطة.
ات ح�ة. و�انت تضع أقنعة �ش�ه اللحم وهذە الوجوە لها تعب��

قالوا له:

« .. - « ات�ع��

ة من األما�ن فانضم جون لمجموعة اقتادته ع�� ش�كة مح��
� م�ان كهذا جمع أحد القادة �ل

� تذكرك �حل�ة المصارعة. �� ال��
من له وجه أشقر ب�نما جمع آخر �ل من هم سمر. ومن
 من رجال المعسك��ن

�
شاشات الجدران دوت ص�حات تأمر ��

�أن �دمر رجال المعسكر اآلخر.

ا، ووقف القادة �انت الضوضاء ال تتوقف، واالرت�اك ش��ع�
ا يراقبون ما �حدث. وعندما �ان واحد من الفت�ة يتخاذل جان��

�انت األرض تنفتح من تحته لت�تلعه.

فو؛ ألن مات س�� � هنا فقط أدرك جون أن القادة م��ان��
� عد�م المالمح

األقنعة انزاحت إ� جانب، فرأى السطح المعد��
من تحته.
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، � قاتل جون ل�شق ط��قه وسط الزحام وفر إ� ممر جان��
� منطقة أخرى ح�ث �دا أن ال�شاط الرئ�س

فقط ل�جد نفسه ��
هو ن�ع أقراص معدن�ة مث�تة للجدران. �ان هناك ال�ث�� منها
�
ع� الجدران، ب�نما األصوات تتحدث عن روعة أن تجمعها ��

� كومة واحدة. �ان األمر �قت�� مهارة و�راعة ولم
م�ان واحد ��

�كن هناك هدف سوى جمع هذە األقراص. لهذا �انت مجموعة
� الموقف، و�توددن لمن �ملك أ��� عدد من الحسناوات يراق��
 مع الجامع

ً
� ط��� من األقراص. والحظ جون أنهن ال ي�ق��

كنه لواحد آخر ع� الفور. الواحد �ل ي��

اع األقراص من الجدار عمل�ة أل�مة تجعل األصابع � �ان ان��
� ��قون األقراص من زمالئهم.. . و�ان �عض الجامع�� تد��
الواقع أن ال�م�ة األعظم �انت تجمع بهذە الط��قة فقط:
ء ف��د، هو أن الذين �جمعون �انوا �

�ال�قة. ل�ن �ان هناك ��
� العمل، لدرجة أنهم لم �عودوا �الحظون الفت�ات

�غرقون ��
ا. الحسناوات وال الطعام.. ح�� النوم لم ي�د مهم�

مات � عندما �ان العمل يهدأ �س�ب اإلرهاق، �انت م��ان��
� جامعو األقراص

فو تظهر وتجذب الروافع. من ثم �خت�� الس��
وسارقوها، فال ت��� منهم سوى ذكرى عن وجودها. وهذە

الذكرى �عان ما �محوها المتصارعون الجدد.
� المتاهة..

� ا��شفها �� � فقط من األما�ن ال�� �ان هذان م�ان��
�ان هناك قسم لل�اخ.. ال �مكنه التفك�� ف�ه �ش�ل مختلف..
ع� �ل واحد أن �سكت أصوات منافس�ه وأن �حولهم إ�

. � مستمع��
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حاول جون أن �ص�� أوً�، ل�ن �لما سمع أ��� �لما زاد
� وال�عض ارت�ا�ه. األصوات �ان �عضها �طرى المصارع��
ي�تقدهم. ال�عض أطري مزا�ا جمع األقراص وال�عض المهم.
فو ليتخلص م س�� � عندما فقد المستمعون اهتمامهم ظهر م��ان��

ممن فقدوا اهتمامهم.

� �جتذبون األت�اع ل�ن � قطاع آخر وجد جون المستمع��
��

ا. �انت األصوات تتحدث عن أ�ار متاهة �ط��قة أ��� لطف�
التعلم.. و�انت هذە التعل�مات غامضة تحتاج إ� من �ف�ها.
ل�ن �ل مت�لم �ان لد�ه تفس�� مختلف عن مع�� المتاهة
� �لمات

والغرض منها وك�ف تم�� فيها. �ان �ل مت�لم �ش�ك ��
� النها�ة تحولت اللغة

اآلخ��ن ح�� ع� مستوى اللغة، و��
المهذ�ة إ� �اخ وتهد�دات �عقاب ال نها�ة له. و�ان المت�لم
. و�ان جون � فو لعقاب الم�ش�ك�� م الس�� � � �م��ان�� �ستع��
� ال�دا�ة ثم فقد اهتمامه عندما تحول ال�الم الهادئ

ا �� متحمس�
� النها�ة ع� اآلالت لتمحو الجميع،

إ� �اخ، والحظ أنه ��
� الغرفة

� النها�ة ال ي��� ��
سواء من �انوا �صدقون أو ال.. و��

أحد.

�انت هناك غرفة راح �ل من فيها �ق�سون.. عمل�ات ق�اس
ال نها�ة لها. �انوا قد كرسوا أنفسهم للق�اس فراحوا �ق�سون
مساحة الغرفة و�حـاولون ق�ـاس أنفسهم. و�ان هؤالء
� المتاهة. و�انوا

المالحظون �شعرون �التفوق عمن سواهم ��
وا يؤكدون أنهم عن ط��ق الق�اس سوف �صلون إ� أن �ص��
 للق�اس ع� أساس الحجـم أو

ً
سادة المتاهة. وما لم �كـن قا��

ال�تلة أو ال�عة �انوا �ضعون نظ��ات �صددە. �ان جدلهم ال
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ا �� الغضب. و�رغم هذا ي�ت�� لذا �انت الن��جة النهائ�ة دوم�
� أن �فارق الغرفة.

�له لم �فكر أحدهم ��

� هذە ال�شاطات
ا �� من جد�د لم �ق�ل جون أن يندمج تمام�

وراح ي�حث عن أقسام أخرى. �انت هناك حل�ة أخرى يتصارع
� أنان�ة أن �س�طر..

فيها الش�اب مع ال�هول. و�الهما �حاول ��
ون معسكر والئهم � العمر، �دا أنهم �غ��

ل�ن إذ تقدم الش�اب ��
وقد أر�ك هذا جون ح�� أنه فضل االبتعاد.

. �انوا �جلسون � � م�ان آخر لم �عد الطعام والج�س مهم��
��

�ال استجا�ة وال يتحركون إال عندما ت�خ الشاشات فيهم أو
� آلخر ينهض �عض هؤالء ل�قلدوا تتعاقب عليها الصور. من ح��
سمون ع� القماش �عض الرسوم أو �عزفون ع� ما رأوە ف��

آالت تصدر نغمات �العواء.

ل�ن ما �انوا �عرفونه ثم ي�د ذا أهم�ة لمن لم �كونوا
� مرا�ا

� النها�ة �انوا يتأملون وجوههم ��
مخدر�ن مثلهم. و��

فو تتحرك مات الس�� � ة �شوە المالمح.. هنا �انت م��ان�� صغ��
نحو الذين غابوا عن وعيهم أ��� من سواهم فيتم التخلص

منهم �سهولة.

� النها�ة وجد غرفة �دت أ��� جاذب�ة
واصل جون رحلته. ��

من سواها برغم أن الم��انزمات ع� ال�اب لم تطال�ه �الدخول.
ر�ما هذا هو ما جذ�ه. �ما أن الم��انزمات لم تكن �ما تعود؛
فع� الرءوس �ان هناك سطح عل�ه رمز.. وقد عرف هو ذلك
� الذي تحته نقطة ألنه راە ع� الشاشات من ق�ل: الش�ل اللول��

عالمة استفهام .
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� �ع�� �انت الغرفة صامتة، ب�نما �جلس رجال ع� األرض م��
ينظرون لشاشات خاو�ة، �خ�ج منها أز�ز عميق خافت. �ان
� لم ي�د أنهم مخدرون أو نائمون.. ا ل�ن الجالس�� الصوت منوم�

فقط يتأملون.
دخل جون الغرفة وقد أرهقه الم�� وأرهقته المشاهدة.
� ذات الوضع وراح ينظر

ا غاص ل�جلس ع� األرض �� تلقائ��
ا خلفه. أل�س للشاشة، للحظة خ�ل له أنه يرى ع�� الخواء ش�ئ�

ا؟
�
هذا صوت

ا أن يرى أو �سمع، ل�ن �لما حاول أ��� قل راح �حاول جاهد�
ما يتلقاە. هذا الجهد جعله �شعر بنفسه فقط.

ى فإنه ا ل�� � وهنا �دأ �فهم.. عندما ال ي�ذل مجهود�
�� اس��

ا ل�سمع فإنه �سمع. فقط جاء يرى.. عندما ال ي�ذل جهد�
الصوت والصورة من داخله.

مجة �ال�امل للمرة األو� فهم متاهة التعلم.. المتاهة الم��
� ال���

ا لما�� � يتم التح�م فيها �ال�امل.. �انت است�ساخ� وال��
� ش�ل مادي. �انت هذە أنماط ح�اة ال��� منذ

��ل نواح�ه ��
� أدت لدمارهم. زمن سحيق وال��

�ل من اهتموا �اللذة الحس�ة قد دمروا. �ل من طلبوا القوة
والذين اهتموا �المل��ة، والذين حار�وا �عضهم �س�ب االختالف
� جمع

� الش�ل أو العق�دة قد كتب عليهم الفناء. االنهماك ��
��

المعلومات أو ال�حث النظري �ان من أس�اب الدمار.

� تؤدي لدمار � ع� األس�اب ال�� ك�� هدف المتاهة �ان ال��
�
. �انت توضح األش�ال العد�دة للوجود واالنغماس �� ال���
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سلوك واحد ألق� حد. اإل�سان �جرب الح�اة و�مارسها ��ل..
ل�نه ال �منح نفسه �ال�امل لجزء منها.

� الثواب والعقاب، �انت المتاهة �س��عد عنا�
�ط��قتها ��

. �
� الخروج للعالم الحق���

معينة ممن يرغبون ��

ح�� هذا التأمل نفسه قد يؤدي لدمار الذات. المعرفة
� الح�اة.

مطل��ة لهدف فقط.. الستعمالها ��
حان وقت مغادرة المتاهة وقد عرف جون الط��ق.

ا. دد� عندما خ�ج من التأمل غادر الغرفة الهادئة، فلم �عد م��
الط��قة �انت سهلة م�� فهمتها. الغرف ل�ست سوی أما�ن
، ل�ن ما يهم هو الممر ذاته. �ل ما عل�ه هو أن � �سجن الغافل��

� تعرجاته.
يركز ��

لم �عد ي��د التوقف أو المشاركة.. لم تعد الغرف تث�� شغفه
فقد رأى ال�ث�� منها.

لقد تغل�ت الغ��زة ووجدت الط��ق الصحيح له. ترك
الم�شابهات واتجـه نحـو الحق�قة. اآلن أمامه رأى الفتحة
والضوء من خلفها ول�س الضوء الصنا�� الخارج من ال�هوف..

�ل ضوء الحق�قة.
ء �عوق تقدمه. �

اندفع نحوە.. ال توجد عق�ات.. ال ��
. فو أمامه ل�ن خطوات جون لم ت��� م س�� � تحرك م��ان��

وأمرە:

- « دع�� أمر.. »
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م �ال حركة.. ي�دو �أن مالمحه ت�ساءل �ال � وقف الم��ان��
�الم.

شعر جون �السؤال فأجاب عنه:

� ال وجه لها � تع�ت من هذە السلطة ال�� - « لماذا؟.. ألن��
. تعلمت �ل ما بوسع�م � عد�م المع�� والتغي�� العب�� والروت��

« .. �
تعل��� إ�اە، واآلن أر�د العالم الحق���

م ينعومة: � قال الم��ان��

� فعً�.. حاول
� العالم الحق���

- « ل�نك عشت �ل ح�اتك ��
أن تفهم.. »

حاول جون ل�ن الوقت لم ي�سع.
م �الفعل �جذب الرافعة. � �ان الم��ان��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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3- الجمال النائم
قال مورجان:

- « نيو أورل�انز.. أرض األحالم.. »
� رأسه:

هز السا��

- « نعم.. هكذا تقول األغن�ة.. »

� ص�اي.. قررت أن أزور
� بوزو�ل) تغنيها ��

- « أتذكر (كو��
« .. .. ل�ن أر�د معرفة أين �� هذە المدينة وأرى بنف��

؟.. » �� » -
غمغم مورجان:

ن) ع� س��ل المثال.. � - « أرض األحالم.. خذ شارع (ب��
مجرد ط��ق سكة حد�د قذر. و(ع��ة اسمها الرغ�ة) مجرد

حافلة4.. »
: �

أ�د له السا��

- « �انت هناك ع��ة �الفعل.. ثم قاموا ب�عادة تخط�ط
ا.. إنه التقدم �ا ماك.. ا واحد� المدينة، وجعلوا �ل الشوارع اتجاه�

«
ا�ه وقال: ابتلع مورجان ��

- « تقدم؟.. عندما جئت هنا اليوم زرت المتحف وم�دان
ء هنا سوى مص�دة  �

جا�سون وزقاق القراصنة وأنطوان.. ال ��
للس�اح..  »
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: �
قال السا��

- « انتظر لحظة.. ماذا عن �ل البنا�ات العت�قة ذات
فات وما إ� هذا؟.. » ال��

وافقه مورجان:
؟.. - « رأيتها.. ل�نك تم�� هناك وماذا ترى عند ال�اب التا��
� الـ (فيو

غساالت كه���ة�.. هذا ما تراە.. غساالت كه���ة ��
مار�ه).. لقد قتلوا أمك الجن���ة العجوز ووضعوا م�انها غسالة
كه���ة. �ل الجمال القد�م قد تواري فلم يبق سوى متاجر
ء بتحف مستوردة من � شارع (رو�ال)، وهو م��

العاد�ات ��
« .. � برو�ل��

� كتفه وقال:
هز السا��

ا شارع البور�ون.. » - « ل�ن هناك دوم�

- « لقد زرت شارع بور�ون الل�لة.. هراء من النيون.. مجرد
� هذا

ء واحد أص�ل �� �
تقل�د سخ�ف للس�اح.. ال يوجد ��

الم�ان �له..»
� من الزجاجة دون أن �طلب منه وقال:

صب السا��

- « اآلن أفهم.. ر�مـا ت�حث عن �عض الفعل.. أعرف
ا....... »

�
م�ان

ا: هز مورجان رأسه مقاطع�

ا. وأنا
�
- « أنا متأ�د من أنك تعرف.. �ل واحد �عرف م�ان

متجه للشمال ق�ل أن أع�� (رام�ارت) استوقفت ثالث مرات.
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� التا��� ي��دون دف�� للذهاب لم�ان ما، وما
�ان �ل سائ��

ء�.. المرء �
؟... أما�ن مك�فة�.. هذا �ل �� الذي �انوا �قدمونه ��

ي�تظر نصف عمرە و�دخر المال �� �قوم برحلة إ� هنا، فيتضح
أن أرض األحالم مك�فة الهواء�.. »
ب ع� مقعد ال�ار: ووقف ���

ا.. لو أن (جون الف�ت) �ان هنا اليوم، - « سأقول لك ��
لوجدته سائق تا��.. »5

وخ�ج من الحالة ل�قف ع� المم�� �الخارج ي�شق الهواء
� عقله.

� الشارع وض�اب ��
ا، ض�اب �� الرطب، والذي �ان ض�اب��

� القنال وفندق
�� �ان �عرف م�انه.. هو شما� رام�ارت ��

جونج. برغم الض�اب هو لم �ضل ط��قه.

فجأة تم�� لو �ان قد ضل الط��ق. �ل المنازل مغلقة وهو
� � الملتوى ح�ث يندفع العشب ب�� � هذا الط��ق الجان��

��
� ت�لط اإلف��ز. ال س�ارات وال مارة. لوال مصابيح الصخور ال��
� نيو أورل�انز القد�مة.. نيو أورل�انز

الشارع لحسب أنه ��
. �

� القصص واألغا��
� ترد �� الحق�ق�ة ال��

ا هكذا، ثم جاءت الحرب العالم�ة األو� فأغلقوا �انت يوم�
عالم القصص. وجاءت الحرب العالم�ة الثان�ة فتحول شارع

بور�ون إ� ملت�� لضيوف المؤتمرات.

� موا�ب (ماردی
الس�اح �حبونه بهذە الط��قة.. �شاركون ��

� ساز�راك ثم يرجعون
� مطعـم أرنو و�جتمعون ��

جـرا)6 و�أ�لون ��
لبيوتهم سعداء.
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ا.. �ان ذا ميول روما�س�ة و�ان ل�ن مورجان لم �كن سائح�
ي�حث عن أرض األحالم.

قال لنفسه: ا�س..

� وحـاول أن ي�� فلـم �قـدر. وازداد الض�اب ـ
�دأ �م��

بنوع�ه ـ كثافة. من الض�اب الداخ�� خرجت مقاطع من أغان
� ت�دت قد�مة ورؤى من أساط�� قد�مة. من الض�اب الخار��
ة سانت ل��س.. سانت ل��س رقم واحد �ما �سميها جدران مق��

. الدل�ل الس�ا��

لتذهب األدلة الس�اح�ة للجح�م... هذا هو ما ي��دە
مورجان.

� مجد
نيو أورل�انز الحق�ق�ة خلف هذە الجدران. مدفونة ��

قد�م متحلل.

وجد البوا�ة ذات القض�ان. �انت موصدة.. نظر ع��
� أش�ال ض�اب�ة. هذە �� األش�اح.. أش�اح

ا �� القض�ان محملق�
حق�ق�ة.. يراها تقف صامتة ب�ضاء �ش�� له. ي��دون من مورجان

.. � المو�� أن �لحق بهم. ي�ت�� لهم.. مع الروما�سي��

.. ماذا تفعله؟.. » - « مس��

استدار مورجان عن البوا�ة، فرأى رجً� صغ�� الحجم
�حملق ف�ه. رجً� أب�ض الشعر تخ�ج من فمه رائحة حلوى

غ���ة.

قال مورجان لنفسه: هذا أحد األش�اح.. وهذە رائحة
الفساد..
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ا برغم أن ل�نه لم �كن سوى ال�حول.. العجوز �ان حق�ق��
� �الض�اب. وجهه وعي��ه �انوا مليئ��

�ان �قول:

.. الم�ان مغلق ل�ً�.. » - « ال �مكنك الدخول �ا مس��
هز مورجان رأسه:

- « هل أنت الحارس؟.. »

- « ال.. كنت أمر فقط.. »
قال مورجان وهو �ش�� لما وراء البوا�ة:

� هذە المدينة الملعونة ي�دو
ء �� �

- « كذلك أنا.. وهذا أول ��
ا.. » حق�ق��

ة ك��ة المث�� اب�سـم العجـوز من جد�د، ففاحت رائحته السُّ
للغث�ان وقال:

� قد مات.. هل الحظت
- « معك حق.. �ل ما هو حق���

المالئكة؟.. »

ا.. » - « حس�تها أش�اح�

- « ر�ما �� كذلك. هناك ال�ث�� من األش�اء هناك �اإلضافة
للتماث�ل.. هل ترى القبور؟.. ال�ل مدفون فوق األرض �س�ب
ة. � جدار المق��

ا �� ا استأجروا كهف� � المس�نقعات. من لم �جدوا ق��
�مكنك أن �ستأجر الم�ان �الشهر لو أردت، ل�ن لو لم تدفع

�طردون جدك�.. ما لم �ظفر �ه لصوص المقابر أوً�.. »
ا:

�
� العجوز ضح� واه��
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- « هل ترى هذە القض�ان والسالسل ع� األبواب؟.. �ان
ع� األث��اء أن �حموا أقار�ــهم من لصوص المقابر. �قال إن
لصوص المقابر �انوا ي�حثون عن المجوهرات، و�قول آخرون

إنهم �انوا ي��دون ممارسة الفودوو.. »
تنهد مورجان وقال:

� أن نذهب لم�ان
- « أحب سماع هذە القصص.. ما رأ�ك ��

ا ونت�لم؟.. » ب ش�ئ� ��� �
انح�� العجوز:

« .. ف �� - « هذا ��

ا � ظروف أخرى �ان مورجان س�جد الموقف مسل��
��

 اآلن. �دا من المعقول أن �قتادە
ً

ا ل�نه �دا له معقو�
�
ومضح�

الرجل ع�� طرقات ملت��ة خالل ض�اب سم�ك. �دا من المعقول
� نافذته المغطاة

أن �قتادە إ� �ار حق�� �ه لهب واحد �شتعل ��
ا اب لهما مع� �الستائر. و�دا من المعقول أن الرجل طلب ال��

دون أن �سأل مورجان عما �فضله.

ا له وجه عد�م التعب�� البتة، وقد نظر � �دين�
�ان السا��

� األ�واب. �دا له كض�اب
مورجان للسائل المخ�� العكر ��

ة تث�� الغث�ان، وقد تذكرها � مركز ل�ن له رائحة حل��ات مم��
ا. فور�

قال العجوز:

).. ال �سمح لهم بتقد�مه هنا � وب (األ�سن�� - « هذا م��
.. » - ورفع ال�أس - .. « �� صحة األ�ام � ل�نهم �عرفون��
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« .. الخوا��
وب مذاق ال��سوس والنار. �ان للم��

قال الغ��ب:

� وقتها.. جئت للمدينة عام 1902 - « �ان الجميع �عرفون��
ًفا منذ وقتها..  ا مح�� � �ت جن���� لم التقط ل�نتهم قط، ل�ن��

« 
، فقال:

ً
� الضحك ح�� صار هذا سعا�

وانفجر ��

- « حل�� جاف.. »
. � فامتألت ال�ئوس �السائل المخ��

أشار مورجان للسا��
� الساعة التال�ة. وشعر مورجان

ا �� ارتفع السائل وه�ط مرار�
بنفسه هو اآلخر �علو و�ــه�ط.

ا أن �جلس هنا مع رجل ا �ل �دا طب�ع�� ا مرع�� لم �كن شعور�
� من رخام. عجوز ينظر له �عين��

قال العجوز:

ء عنها، فأنا �ما �
- « ستور�ف�ل.. �مكن أن أح� لك �ل ��

ف.. » قلت جنو�� مح��
وسعل ثان�ة ثم تمالك نفسه وقال:

- « �انت عندي ست فت�ات.. ال �مكن أن ينظرن �� اليوم،
� و�ل � والحوذي الزن�� ا.. �انت لدي ع���� ا وس�م� � كنت شا�� ل���
ء.. وقد ظفرت �سائق عندما ظهرت الس�ارات.. ست �

��
� �ل غرفة.. ساق �خدم 24 ساعة

فت�ات.. مل� فاخر.. مرا�ا ��
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وا الرسوم ا.. �ان هناك من �أتون من �ع�د ح�� ممف�س ل�� يوم��
ال����ة ع� الجدران..»

غمغم مورجان:

- « ال أجهزة تكي�ف؟.. »

؟.. » - « ماذا تع��

- « دعك من هذا وأ�مل �المك.. »
ا.. - « كنا نطلق ع� الم�ان اسم (الق�) وقد �ان ق��
� ث�اب المساء وقـد عقصن شعرهن

لن �� � �انت الفت�ات ي��
وعيونهن تلمع، كن ي�دين �المل�ات. وكنا نعامل نزالءنا
ام �الملوك. �دأت األمور تتغ�ـر. وكنا نعامل ز�ائ�نـا �اح��
ا.. ل�ن الج�ش أغلق ستور�ف�ل.. واتجهت ا طي�� ونعطيهم وقت�
فرق الجاز للشمال وعمل الموس�قيون �منظ�� أحذ�ة، و�عت
ا عمن سواى. أغلقت �ل � كنت محظوظ� لوحات ال��ت. ل�ن��
� �الطابق العلوي. لم �عد هناك سواى (الق�) ما عدا غرف��

والمل�ة الحمراء.. »

- « المل�ة الحمراء؟.. »

ا.. لم يتحطم �ل القدا�� من
�
ف � كنت مح��

- « قلت لك إ��
أمثالنا.. �ق�ت فتاة واحدة ل�نها �انت مناس�ة ل�ل من ي��د أن

.. هل تفهم؟.. » يتذوق األ�ام الخوا��
اب، وسأل: ق من ال�� شعر مورجان �حلقه �ح��

� المهنة؟ وأن عندك فتاة من نفس
- « تع�� أنك ما زلت ��

� ستور�ف�ل؟.. »
الطراز الذي �ان �عمل ��
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قال الرجل:

- « تل�س الث�اب القد�مة.. غرفتها �ش�ه غرفتها منذ
� وجدت � ف�من أسمح له �الدخول، ل���

ا.. أنا انتقا�� � عام� خمس��
ا عندما رأيتك أول مرة..... .. » ف�ك ش�ئ�

وقف مورجان وقال:

- « هلم.. »
وأخ�ج حافظته ووضع ورقة مال�ة ع� المنضدة وقال:

� - « م�� مال.. كنت أدخر لهذە الرحلة، ول�ن �م ��لف��
هذا؟..»

ا من � تحدد السعر أما أنا فاعت�� األمر نوع� - « �� ال��
الهوا�ة..»

� الل�ل و�دا لمورجان أن الض�اب أ��� كثافة
خرجا ��

والشوارع أ��� ظلمة وأضيق، لماذا �قصد جهة مجهولة مع قواد
ثمل؟

� الض�اب. فتح الرجل
�دا الب�ت مثل أي ب�ت عتيق آخر ��

� � الظالم وسط الردهة ذات السقف الماهوج��
ال�اب ووقف ��

ا ب�ح�ام. � و�ان �ابها مغلق� العا�. غرفة العجوز �انت ع� ال�م��
ورمش مورجان �عينه إذ ضم مرافقه �د�ه أمام فمه وصاح:

- « م� صح�ة�.. »

تج منه الجدران. وشعر مورجان أن دوى صوته �الصدي ل��
. ً
العجوز مجنون فع�
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من جد�د �خ العجوز:

ـ « صح�ة�.. »
ا. وقال: ا وقد التوى وجهه غ�ظ� �ان صوته غاض��

� النوم.. �انت
- « هذە المرأة اللعينة.. تق�� ح�اتها ��

ا ل�ن ي�دو �س�ب �� مشا�ل ق�ل هذا وحس�ت أن�� لقنتها درس�
ا.. » ا جد�د� أن ع� تلقينها درس�

- « صح�ة�.. »

- « هاته�.. »

ا.. ما إن سمعه مورجان ح�� قدر ا عذ�� �ان الصوت موس�ق��
، عجوز مجنون.. ب�ت مجنون.. مهمة مجنونة.. أنه لم �خ��

ل�ن هذا الصوت ال شك ف�ه.
قال العجوز:

.. لن تحتاج لضوء..  » � - « ه�ا.. أع� الدرج ع� ال�م��

� الدرج. عندما �لغ
ثم اتجه لغرفته ب�نما صعد مورجان ��

 الدخول.
ً

 محاو�
ً

� المق�ض وانتظر ط���
ال�اب ع�ث ��

ة بها � غرفة نوم كب��
فجأة انفتح ال�اب ووجد نفسه ��

ون سجادة من قط�فة تعانق ا يرحب �ه، وع��
�
ون شمعدان ع��

ا ذا ون ��ر� قدم�ه، ورائحة عط��ة تداعب أنفه. �ان هناك ع��
ون ن��لة. سقط الضوء � مركز الغرفة ولوحت له ع��

أعمدة ��
�ن مل�ة حمراء ذات شعر أحمر وشفتان حمراوان. ع� ع��

ا ممتدة نحوە. ون ذراع� هناك ع��
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� أظهرت ألف صورة له، وهو تحرك ع�� انع�اسات المرا�ا ال��
ي�حث عن المل�ة الحق�ق�ة. سخرت منه ألنه ثمل ومدت �دها

تمسك �ه، و�انت لمستها �النار.

ا ع� أطراف أصابع قدم�ه. ال ال�د أنه رحل عند الفجر ماش��
�ذكر أنه قال لها الوداع أو أنه رأى العجوز ثان�ة وال �ذكر ك�ف
�
) �صداع �شق رأسه ومذاق ك��ه �� � عاد. لقد تركه (األ�سن��

. الفم. اآلن يتحرك �إ�سان آ��

�ان الم�ان الذي قصدە �د� (�ار المحار). و�ان ما ي��دە
�
هو قهوة ق��ة. �ان الض�اب قد رحل من الشوارع ل�نه ظل ��

جمجمته. ولم �عرف ك�ف عاد إ� المعالم المألوفة. مد �دە
لحافظته...

هنا وجد أن جي�ه فارغ.

� �ل م�ان ل�ن الحافظة ضاعت.. �طاقة
راح �ف�ش ��

اله��ة.. رخصة الق�ادة.. الثالثمائة دوالر..

لم �ستطع تذكر ما حدث. ل�نه �عرف أن (تقلي�ه) تم.. تم
(تقلي�ه) ع� الط��قة القد�مة ع� �د فتاة قد�مة �دورها.

ا وشعر أنه استحق هذا. برغم ذلك
�
�ش�ل ما �دا هذا مضح�

لم �شعر �ظرف الموقف وال عدالته. لو تعلق األمر �العدل فإن
.............................

طة. راح �ح�� قصته تخ� عن فكرة القهوة واتجه لل��
لرق�ب مناوب هناك، ثم ح� الم��د لمالزم مهذب، وانت� �أن
�

� ث�اب مدن�ة وهو �م��
ح� القصة �لها من جد�د لمف�ش ��

ق. � شارع رام�ارت نحو ال��
معه ��
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ا ع� اإلطالق. لم ي�د المف�ش الذي �د� (�لدن) مهذ��

ب الخمر ط�لة الل�ل، ووجد ف مورجان �أنه ظل ��� اع��
� الخدمة وأعطاە

� لم �كن ��
ال�ار الذي �ان ف�ه أمس، ل�ن السا��

� الموجود رقم هاتف زم�له. �لمه المف�ش فتذكر هذا أنه
السا��

. ً
قا�ل مورجان فع�

قال ب�لدن الذي �فتقر للتهذ�ب:

- « �قول إنك كنت ثمً� كظ��ان... و�� أين ذه�ت �عد
هذا؟.. »

ة سانت ل��س.. » - « مق��
ل�نه لم �عرف الط��ق، وقد اقتادە المف�ش إ� هناك.

- « ثم ماذا؟.. »

- « قا�لت ذلك العجوز.. .. »

ا لم �ستطع مورجان ا دق�ق� ل�ن عندما طلب المف�ش وصف�
أن �قدمه له. أراد ب�لدن أن �عرف اسم العجوز و�� أين ذه�ا
ا وقال ولماذا. حاول مورجان أن �ف� ل�ن المف�ش لم ي�د مهتم�

له:

� إ� الحانة.. »
- « خذ��

� النها�ة
حاول مورجان الوصول إ� الحانة فلم �ستطع.. ��

ف: اضطر أن �ع��

- « ال أعرف.. ل��� كنت هناك... .. »

� للب�ت.. »
- « ل�كن.. إذن خذ��
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ا ل�ن �ل لمدة ساعة راح مورجان �قطع الشارع جيئة وذها��
� الضوء �ان

البيوت �دت متماثلة.. لم �ستطع تذكر الب�ت. ��
�
� هذە الم�ا��

ء مث�� �� �
ا عما �ان ل�ً�. ال يوجد �� ء مختلف� �

�ل ��
ء يو�� �حلم أو جمال نائم. �

العت�قة المملة.. ال ��

ا. هو نفسه ال
�
أدرك مورجان أن المف�ش ال �صدق حرف

�صدق ذك��ات تلك الل�لة عن ستور�ف�ل والب�ت ذي المرا�ا
والغرفة الحمراء.. إلخ.. ر�ما �ان للخمر دور.. ل��ما لفق الجزء
ة وجاء من �ق الخاص �العجوز. لقد أغ�� عل�ه أمام المق��
حافظته. هذا معقول... معقول أ��� من تصور رحلة لعالم

األحالم.

هذە النظ��ة ناس�ت المف�ش كذلك ألنه راح يؤكدها أثناء
ا وفجأة التفت للرجل العودة. �ان مورجان يهز رأسه موافق�

وقال:

« ..� - « �ل هذە �� الحانة�.. أنا متأ�د من أنها ��
، وقد تذكر الرجل الذي �ان �خدم عل�ه. �الفعل �انت ��

وعرفه الرجل �الفعل وقال الرجل:
- « نعم.. �ان هنا أمس.. جاء مع العجوز.. جاء مع (لوی)..

«
  أخ�ج المف�ش مفكرته:

- « لوى من؟.. ما اسمه ال�امل؟.. »
: قال السا��
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- « ال أستطيع أن أقول لك.. هو مجرد رجل عجوز �ع�ش
� الجوار. غ�� مؤذ.. ل�ن......... .. »

��
ثم حرك �دە جوار جبهته.

سأله ب�لدن:

- « هل تعرف أين �قطن؟..  »
ا فدونه ب�لدن ع� الفور.

�
� ذكر عنوان

من الغ��ب أن السا��
وقال لمورجان:

ء.. تخ�ل أن �
- « ي�دو أن قصتك �انت حق�ق�ة برغم �ل ��

الف�� العجوز لد�ه ب�ت بهذە المواصفات، وهو �ديرە تحت
� هذا الع�؟.. هذە قصة جديرة

� هذە السن و��
أنوفنا وهو ��
�أن تدون.. »

. مسافة � � سكني�� � شارع ي�عد م��ع��
ومش�ا نحو بنا�ة ��

ا لشدة الدهشة. ق���ة جد�

ا عندما وقف أمامه ب�نما دق � مورجان الم�ان ج�د� لم �م��
ب�لدن الجرس.

لوقت ط��ل لم يرد أحد، ثم انفتح ال�اب فتحة ض�قة ورأي
مورجان وجه العجوز وعي��ه ترمشان فيهما.

- « من أنتما؟.. وماذا ت��دان؟.. »

�
ە ب�لدن �ما ي��د، ففتح العجوز ال�اب أوسع وحدق �� أخ��

مورجان.
قال مورجان:
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� أضعت حافظتي..  » ا.. لقد عدت.. ي�دو أن�� - « مرح��
� مشا�ل تكف�ه.

لقد قرر أال يوجه اتهامات فالرجل العجوز ��
قال العجوز:

.. لم �كن هنا �
� ح�ا��

؟.. أنا لم أرك �� - « عدت؟.. مـاذا تع��
ا.. أنا وح�د.. � عام� أحد أمس.. ما من أحد جاء هنا مثل منذ أر�ع��

«
سأله ب�لدن وهو �خطو:

- « ر�ما سمحت لنا ب�لقاء نظرة.. »

�ساءل مورجان إن �ان العجوز س�حاول منعه و�طلب إذن
تفت�ش، ل�ن الرجل ضحك وفتح ال�اب ع� م�اع�ه وقال وهو

�سعل:

� (الق�)... معذرة فحل�� جاف.. »
ا ��ما �� - « مرح��

ا.. » ب مع� - « لم �كن كذلك أمس ونحن ���

- « ال تصغ له �ا س�د.. أنا لم أرە من ق�ل.. »

مش�ا إ� الردهة فعرفها مورجان.. أمكنه أن يرى الغ�ار ع�
.. لم تكن ً

ا ط��� األرض. �دأ ب�لدن ال�حث فلم �ستغرق وقت�
ة لل�حث. غرفة العجوز لم تحو سوى مقعد هناك أما�ن كث��
وفراش نحا�� ومكتب مهشم. ال توجد خزانة. فلم �جد

ا. المف�ش سوی دوالر و 14 س�ت�
غمغم العجوز:



8319

- « هل رأ�ت؟.. ل�ست لدى حافظة.. أنا نظ�ف.. اسأل ع��
وكس.. » � ل�� � المحطة واسأل �اب��

��
قال ب�لدن:

وكس.. أين نحن؟.. » � ل�� - « ال أعرف أي �اب��

ا.. » - « ستور�ف�ل ط�ع�

ا.. أين تظن نفسك؟.. » - « ستور�ف�ل مغلق منذ 45 عام�

ف.. ثم جاءت المشا�ل .. الق�.. أنا رجل مح�� �
- « م�ا��

ا ول�ن بوس� ا جد� � ولم تعد لدى سوى مل�ة حمراء.. تنام كث��
معالجة هذا.. »

� أ�داها استدار المف�ش لمورجان وكرر حركة الجنون ال��
، ل�ن مورجان صاح: �

السا��

ا الحافظـة �الطابق العلوي.. �� أخذتها.. تعال - « ط�ع�
« .. م��

وضع العجوز �دە ع� كتف مورجان وقال:

- « ال تصعد �ا س�د.. كنت أخدعك فقط.. لقد ذه�ت هذا
الص�اح وأقسم ع� هذا.. ال�د أنها �قتك ل�ً�.. هذە من ح�لها

القد�مة ل�نك لن تجدها.. »
قال ب�لدن وهو ي�ب الدرج:

- « سوف نرى �أنفسنا.. »

وت�عه مورجان.. فتعا� الغ�ار من الدرجات وراح مورجان
�سعل. ثم سمع ب�لدن �دق ع� ال�اب �الطابق العلوي، وسأل
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ا: الهث�

- « متأ�د من أن هذا هو الم�ان؟.. »
ا. هز مورجان رأسه موافق�

ا.. إنه مختوم.. مختوم - « مستح�ل.. هذا ال�اب ل�س مغلق�
ب�ح�ام.. »

لم �جب مورجان. راح رأسه ي��ض ومعدته تتقلص. ل�نه
�ان �عرف ما �جب عمله، اندفع نحو ال�اب �كتفه ل�حطمه.

تهاوى الخشب العتيق ثم تطاير حول حلق ال�اب، وانفتح
ال�اب.

� مورجان وأعمـاە. سعل هب الغ�ار من الداخل ومأل رئ��
ق ل�نه تقدم داخل الغرفة. و��

ون سجادة ا.. وكذا الع��
�
ون شمعدان لقد اخت�� الع��

ا.. وهذا ألن المرا�ا �انت محطمة. لم �عد هناك ون ��ر� والع��
ء.. شمعدان �كسوە خ�ط �

ء واحد من �ل �� �
سوى ��

العنكبوت وسجادة ممزقة وعل�ة ح� مفتوحة تف�ح منها رائحة
العطر القد�م.. وهناك فراش ذو أعمدة محطم.

والفراش �انت ف�ه واحدة فقط.. �� نائمة ب�نما العجوز
ا ول��ما ي��� وهو ينظر من فوق كتف مورجان، نائمة دوم�

اضطر إلصالح هذا �ما فعل من ق�ل.

رأی مورجان أنها ما زالت تل�س الث�اب الحمراء ل�ن عدا هذا
ما �ان ل�عرفها. اله�ا�ل العظم�ة ت�دو مثل �عضها.
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قال ب�لدن:

- « أ�ة دعا�ة هذە �حق الجح�م؟.. »
لم �ستطع العجوز أن �ج�ب؛ ألنه �ان ي��� �صوت عال..
ا ع� .. لم �عد قادر� يت�لم عن المل�ة الحمراء واأل�ام الخوا��

� الل�ل عندما تكون هناك (صح�ة)..
جعلها تصحو إال ��

لم �ستطع مورجان التفس�� كذلك.. لم �ستطع أن �قول
ا عن أرض األحالم أو أرض ال�واب�س. ش�ئ�

�ل ما استطاع عمله هو الدنو من الفراش.. رفع الجمجمة
المتحللة عن الوسادة.. ومن تحت الرأس أخ�ج حافظته الجلد�ة

الالمعة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞      
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4- رحلة ع� عصا المك�سة
�ان. �ان منتصف الل�ل قد دنا، عندما اجتمعوا عند فوهة ال��
رفع الل�ل رأسه ع�� السهول الوعرة وفتح القمران التوءمان

� أعماق الفوهة.
عيونهما الخ�� لتحدق ��

�انت الحفرة عم�قة مظلمة.. فور�س �قف ع� الحافة مع
زمالئه وقد امتأل رأسه ��لمات ت�دأ �حرف الم�م مثل (مؤلم)..
..( (مظلم).. (موحل).. (مم�ت).. (ملعون).. دعك من (ش�طا��

� الظالم وقف الفنيون الثالث يتفقدون وحدات
خلفه ��

ال�سج�ل. الرؤ�ة والتنصت �انا �غط�ان 360 درجة ع� مساحة
ون عدسة دد 20-20000. �انت هناك ع�� نصف م�ل ب��

تمسح الفوهة.
همس فور�س:

ء �عد؟.. » �
- « هل وجدتم أي ��

: � قال الف��

ء.. .. » �
- « ل�س �عد.. ل�ن لو حدث ��

ء، لم �فهموا �
ة صوته تو�� �أنه ال يتوقع حدوث �� �انت ن��

� منتصف الل�ل. �قومون ب�شغ�ل
�عد هذا الذي �قومون �ه ��

م�كروفوناتهم الحساسة ل�سج�ل الصمت. لم �ستطع فور�س
ض أن هذە مجرد رحلة روت�ن�ة. أن �لومهم. المف��

أمرهم القائد:
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- « سوف تتفقدون (�اي��س).. رسامو الخرائط قاموا �عمل
معه، و(دو�ل) سوف �عط��م التفاص�ل. المناخ ش��ه �مناخ
� اللغة..

األرض وهذا كوكب من الط�قة األو�.. هناك �شا�ه ��
نحتاج إ� �سج�الت صوت�ة وسمع�ة وتحل�ل عنا�. نحتاج
ا عن احتماالت معادن �ستحق التعدين. هذا لمسح أو� �حث�

« .. مجرد فحص روتی��
: لم �ضف دو�ل أ���

- « خارج الفوهات سوف تحسبون أن�م ع� األرض.. منذ
ا.. الس�ان األصليون �ل�سون الث�اب ولديهم ألف دورة ط�ع�
حكومة �دائ�ة ونظام أد�ان �عتمد ع� الطوطم والتابو. سوف

تتعلمون اللغة أثناء نوم�م.. »

�ان دو�ل قد تعلم هذە اللغة أثناء النوم.. وأثار دهشته أن
ا. وهناك إشارات �ة ل�نها �شبهها جد� � هذە اللغة ل�ست اإلنجل��
قد�مة لدرجة أنه ق�� األسب�ع السابق للسفر يراجع ملفات

المعلومات.

� ع�
� الح�اة ع� �ايرس والح�اة ع� األرض �� المقارنة ب��

ما �عد الحروب، �دت واضحة �عد هبوط فور�س. �ان قد
أرسل رسالة رسم�ة ل�ال (الحا�م) وطلب اإلذن أن يزور
ال�وكب. تم ت�ادل الهدا�ا ثم أخـذ فور�س طاقمه الف�� إ�
�
ة �� � القرى. و�ق�ت مجموعة صغ��

الصحراء لدراسة الح�اة ��
� ه�طت قرب قلعة �ال. السفينة ال��

�
لمدة ثالثة أ�ام قام فور�س ورجاله ب�سج�ل الح�اة ��

المناجم وال�هوف الخف�ة ح�ث يتم زراعة �ل طعام ال�وكب.
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.. هكذا �ان س�طلق عليهم �لغة � أجرى محاورات مع الفالح��
األرض العت�قة.

� �اي��س.
� يؤمن بها العاملون �� تذكر المعتقدات الغ���ة ال��

ا معينة و�انوا يهمسون �أش�اء ال
�
�انوا �خافون أن �حفروا كهوف

�
� طاقم فور�س. �ان قد درس الما��

مع�� لها �ال�س�ة للرجـال ��
العتيق ع� األرض وقرأ شكسب�� وسواە. ووجد �عض النقاط
� الوقت

الم�شابهة، مما جعله �ختار ما �دا له الم�ان المناسب ��
المناسب.

هكذا جلس القرفصاء وانتظر ما سوف �ظهر من األرض
البور.

ء. �
وجاء ال��

ا. �ان هناك صوت ا �ع�د� .. خافت� ً
التقطته السماعات أو�

� تمزق الصمت. اندفاع المادة وفوقه األصوات الحادة ال��
� - و�د� �الت - �غمغم: �دأ أحد الفني��

� الجو.. »
- « اللعنة�.. ثمة أصوات.. أصوات ��

ثم جاءت الصورة.

ات تصوب ع� الهدف وتض�ط بؤرتها. وراحت �دأت ال�ام��
�سلط األشعة فوق البنفسج�ة وتحت الحمراء لتصور ما ال تراە

� مجال الرؤ�ة.
�ة. ثم صارت النقاط ال�ع�دة �� � ال��� الع��

همس �الت لرفاقه:

� السماء.. وماذا يركبون عل�ه؟..  »
انيون7 �� - « هناك ب��
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ە �من ە.. �ان بوسعه أن �خ�� �ان بوسع فور�س أن �خ��
� منتصف الل�ل وماذا يركبون، ل�نه فضل الصمت ح��

�أتون ��
ال �ضا�قهم.

ا ومنذ ا ف�لم�� منذ شهر لم �كن �عرف.. ل�نه أجرى مسح�
� عرف موض�ع الساحرات. ذلك الح��

� يوم الس�ت (السا�اث)
�انوا �متطون ع� الم�ا�س ��

و�ــه�طون من السماء.. ساحرات وسادة حرب وسحرة.. جاءوا
الجتماعهم السحري ل�ع�دوا الش�طان.. س�د القطيع األسود.

�الطبع �انت هذە خرافة عت�قة وأرض�ة كذلك. ال أساس لها
� الواقع.

��

ل�نه يراە اآلن.

�انت ع� الم�ا�س.. تلك القض�ان الط��لة.. هل �انت
� الفوهة.

� السماء ثم ه�طت ��
؟.. حلقت ��

ً
ع� م�ا�س فع�

؟.. كن �صدرن
ً

هل �ان هؤالء الر�اب المشعثون ساحرات فع�
دد من الفوهة. ا �الدجاج وأصواتهن ت��

�
أصوات

توهجت النـار مـن تحـت وتصاعد لهب أزرق، ب�نما
ن الغ�ار ع� المحارق. �انت جلودهن الشمطاوات ي���

المدهونة �ال��ت تلتمع ع�� الدخان.

غمغم �الت ثان�ة :

- « اللعنة.. »
ا. وقدر فور�س أن الرجل ال �عرف مع�� ا معا�� فقد �ان فن��

� �انت مجرد
� الما��

هذە ال�لمة.. �ان مجرد مصطلح شائع. ��
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س�ة، أما ق�ل ذلك �أعوام عد�دة فقد �انت تع�� عن حق�قة..
� �ان هناك أناس ملعونون �اعـوا أرواحهم للش�طان و�ان المالع��

يرقصون حول النار و�غنون.

وهم يرقصون اآلن..

عرف فور�س هذا الطقس.. تذكر الدهان ع� األجساد
العار�ة.. إنه م��ــــج من ال�الدونا واأل�ون�ت وعقارات أخرى
� �غنونهـا. �الطبع ال �ع�دون � ال��

م�س�ة. عرف كذلك األغا��
الش�طان، و�وسعه ف�ما �عد أن �درس الملفات الصوت�ة �عنا�ة،

.(sire ساير) ل�نه اآلن �لتقط �لمة �ش�ه �لمة

ا.. �ش�ل مخ�ف. عندما
�
ء مألوف �

ف�ما عدا هذا �ان �ل ��
ء من الظالل وهو �ل�س قل�سوة عليها قرنان، تذكر �

خ�ج ال��
�
فور�س س�د السا�اث الذي �ان �ل�س ع�اءة الجدى أو قر��

الوعل األسود. هنا �د� الحيوان (كورت) وهو الحيوان الوح�د
� (�اي��س).

� ع� أر�ــع ��
الذي �م��

�ان س�د السا�اث هذا �قود اإل�شاد اآلن. وقد جلبوا له
ب الجميع منه ا واستص�� دمه، ثم �� (کورت) فجرد سكين�

وتعا� الدخان مع عواء األصوات..

ظهر (الت�مرار).. لقد عرف فور�س جنود (�ال) هؤالء وهم
ينهضون ع� حافة الفوهة. عرف دروعهم ورماحهم وسيوفهم..

�انوا �طلقون سهامهم ع�� الدخان.. و�سلق رجال �ال
جوانب الفوهة، ب�نما ولولت العجائز.

هنا جاءت �خة أخرى من الخلف.
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استدار فور�س ل�نه تأخر، فقد �ان هناك حشد آخر من
� الظالم ل�ح�طوا �طاقمه. وانهالوا

(الت�مرار) يزحفون ��
�سيوفهم ل�س ع� الرجال ل�ن ع� المعدات واآلالت.. و�عان

ما تحولت أجهزة ال�سج�ل لحطام.

وقف القائد فارع القامة الذي �ش�ه لحيته الرمح أمام
ا، وغمغم: فور�س ووضع �دە ع� قل�ه محي��

.. تلك رغ�ة (�ال)..  » - « عل�ك أن ت��ع��

سمع فور�س (�الت) �حتج فقاطعه. تذكر أنه ض�ف ثقافة
غ���ة و�دائ�ة. لقد دمرت ال�سج�الت ومن الممكن أن �دمر هو

نفسه �ما ستدمر الساحرات..
� التوراة القد�مة �لمات تقول:

ألم تكن هناك ��

« ال تدع ساحرة تع�ش.. ؟ »
من الغ��ب أن هذا ال�شا�ه قائم.

وقد وجد الم��د من ال�شابهات ب�نما هم �قتادونه ورجاله
ع� ظهور (ال�ورت)، ع�� السهل المظلم. �ان بوسعه أن
�غمض عي��ه و�تخ�ل أنه نقل ع�� الزمان والم�ان إ� األرض.
� العائدين للقلعة.. عالم آخر.. عالم من موكب الفرسان المدرع��

الغزاة والعوام.. من العظمة والسحر..

� قد قضت
�ة �س�طة �س�ف �دا�� شعر �سخ��ة م��رة.. ��

ع� أذ�� آالت ابتكرها عقل اإل�سان.

ر�ما قد تعامل �خفة مع �ال.. �التأ��د قوم هذا ال�وكب
ائبهم �خافون حا�مهم. �ع�دونه �إله وقد منحوە والءهم و��
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و�ناتهم. إذن ال�د أن المدعو (ساير) هذا أقرب للش�طان. ال�د
أنه الخصم الس�ا�� األول ل�ال.. ولهذا �طارد الجنود

الساحرات.

اآلن وصلوا للوادي الذي تقع ف�ه قلعة �ال. القلعة العظ�مة
� جدران من الصخر وقد ار�سم سل��تها ع� �انت شامخة ب��
السماء. وشق الموكب ط��قه ع�� شوارع ض�قة نحو القلعة

ذاتها.

� إحدى قاعات االنتظار المنحوتة من حجر وجد فور�س
و��

� أعضاء الطاقم.
، و�ا�� �

(س�دو�س) المالح الفضا��
قال س�دو�س:

- « جاءوا لنا منذ ساعة.. لم يرغمونا ع� الدخول، ل�نهم
طلبوا فلم نقاوم. هناك حراس حول سفينة الفضاء ل�ن لم
ء ال أفهمه.. �

� ذلك.. وهذا ��
�حاول أحدهم الدخول أو �فكر ��

«
تظاهر فور�س �الثقة:

ء م�� قا�لت �ال..  » �
- « سوف نفهم �ل ��

هنا ظهر المحارب فارع القامة وقال:

- « ال�ال سوف يراك.. »
واقتاد فور�س وحدە وأشار لآلخ��ن � ي�قوا ح�ث هم.

م�� فور�س وراءە ع�� ممر ط��ل ثم توقف إذ أشار له إ�
. �اب صغ��
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فتح فور�س ال�اب وخطا للداخل ليواجه �ال.

�ان الرجل ال�دين صغ�� الحجم �جلس خلف منضدة
� ثنا�ا �مه ثم هز ، وضعه ب�� ء ف�� �

عمالقة. و�ان �مسك ���
� وجوم لفور�س.

رأسه ��

� خطر داهم..  »
ت ��م هنا لحمايت�م.. فح�ات�م �� � �� » -

ء؟.. » �
- « من أي ��

.. أو �ما �سمونهم (الساحرات).. » - « من الرا��

- « ولماذا يؤذوننا؟.. »

� الح�اة.. وما لم ترحلوا
- « ألن�م تتهددون ط��قتهم ��

سوف �دمرون�م. �انت طقوسهم الل�لة تهدف الستدعاء
(ساير).. الش�طان..»

اب�سم فور�س وقال:

ا - « ل�ن هذە خرافات.. ال �مكنهم أن يؤذونا بتعاو�ذ.. ط�ع�
�
ا �غرس إبر ��

�
أنت ال تصدق أن الرا�� �مكنها أن تؤذي إ�سان

� النار.. »
تمثاله أو إذابته ��

�ان صوت ال�ال كوجهه شد�د الغموض:

- « ل�س السؤال هو ما أعتقدە.. السؤال هو ما �عتقدە
ا أنه وجد قوم يؤمنون �السحر ع� األرض .. أل�س صح�ح� قو��

ا ما؟..» يوم�
� تردد:

قال فور�س ��

ا.. ل�ن ك�ف لك أن تعرف؟.. » - « حق�
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- « ألن الرا�� لديهن أسطورة.. وهذە األسطورة تقول إن
س�ان كوكبنا جاءوا أصً� من األرض. .. »

- « أرضنا؟.. »

� و�شا�ه نظام الح�م - « �الض�ط.. ألم تلحظ �شا�ه اللغت��
مع أ�ام�م القد�مة؟.. أل�ست ع�ادة الرا�� لساير ش�يهة �ع�ادة
�ري الجاهل الذي الساحرات للش�طان عند�م؟.. أنا لست ال��

تحس�ه.. أنا أ�دو كذلك �اخت�اري.

« القصة تقول إنه منذ زمن سحيق �انت الساحرات �عدمن
� �الش�طان. �انت هناك مجموعة و�شنقن و�مزقن ألنهن يؤم��
مهددة �االنقراض ع� كوك��م وقد طل�ت من الش�طان أن
ن هنا إ�  � � مقشاتهن و�� ينقذها. حقق مطلبهم.. هكذا رك��

(�اي��س)..  »
قال فور�س:

ا.. إنها تقدم حلوً�. ل�ن لدى - « األساط�� ممتعة دوم�
� �ان العلم �عامل �السحر أسطورة أخرى.. منذ زمن ع� كوك��
� لإلعدام مثلهم مثل الساحرات. اآلن تخ�ل أن و�ان العلماء قا�ل��
� الفضاء، من ثم

� الذرة والسفر ��  استطاع أن �صل لقوان��
ً

رج�
حاول تجنب العداء ضدە، و��� سفينة فضاء جاء بها هنا. ثم 

جاء أحفادە فاختلقوا هذە األسطورة ل�س�طروا ع� الناس..  »
هز �ال کتف�ه:

ـ « هل تجد هذە النظ��ة أ��� جاذب�ة من نظ��ة السحر؟..
«
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- « ع� األقل �� منطق�ة.. اعتقد أن الرا�� �فهمونها..
� أعتقد أن هذە � مقشات الجتماع الل�لة و�ن�� رأيتهن يرك��

الم�ا�س فيها محر�ات.. »
قال ال�ال:

� أطلب منك - « أرى أنه ال أ�ار مع العقول العلم�ة، ل�ن��
الرح�ل لمصلحتك.. الرا�� �خفن�م ور�ما يتخذن إجراءات

درام�ة..»
هز فور�س رأسه:

- « �مكننا الرح�ل حاً� لو أطلقت �احنا.. »

ء ت��دونه أو  �
- « سوف نرافق�م للسفينة.. ل�ن هل من ��

خدمة ت�غونها؟..  »

ا �ع�ش ا.. فقط أنا آسف.. أسف ألن هناك عالم� - « ال.. شكر�
� هذە الحالة ال�دائ�ة المتوحشة.. ما زالت الخرافة وما زال

��
الجهل �ح�مان الناس.. »

تحس ال�ال لحيته وقال:

ض أن العلم ال يتعارض مع السحر، وأن الش�طان أو - « اف��
ض أنه ع� العلم أن �خضع للسحر و�ال تم ساير لهما وجود. اف��

ء.. » �
تدم�� �ل ��

اب�سم فور�س وقال:

- « تعرف أن هذا هراء.. ال أستطيع أن أق�ل هذا.. »

كنا لهذا التخلف؟.. » حل وت�� - « برغم هذا س��
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- « ل�س لدى الخ�ار.. »
هز ال�ال رأسه وقال:

- « ل�كن.. »

مار وطلب اتجه فور�س لل�اب ب�نما ت�لم ال�ال مع الت��
حراسة الطاقم ح�� ي�لغوا سفي�تهم.

�
� الغرفة. نظر للهب ��

انغلق ال�اب وصار ال�ال وحدە ��
المجمرة ثم أخ�ج الجسم المتألق من �مه من جد�د. راح �قل�ه

� �د�ه ثم تفحصه. ب��

ة انفتح ال�اب ودخل واحد من رجال �اي��س وهو �عد ف��
�ل�س قل�سوة عليها قرنا ال�ورت.

سأله �ال:

- « هل رحلوا؟..  »

- « عادوا للسفينة وسوف يرحلون حاً�.. »
قال ال�ال:

- « آسف عما حدث الل�لة.. أرجو أال �كون الت�مرار قد آذوا
� أن

. لو شكت األرض �� � ا ل�ن �ان عليهم أن ي�دوا مقنع�� أحد�
ا فلسـوف �عودون، أعتقـد أننا الحكومة والرا�� �عمالن مع�

خدعناهم.. »
ا �أنه �ص�� ثم غمغم: ظل ذو القل�سوة واقف�

- « أشعر بهم اآلن.. �مكن أن أشعر �المدعو فور�س ع�
� هنا.

� تق��رە. سوف �طلب حملة أخرى تأ��
السفينة. هو �فكر ��
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ي��د أن �جلب حكومة من كوك�ه تعمر �اي��س. لقد فشلت
خطتك.. »

نهض ال�ال:

ا معهم
�
- « أنا آسف... حاولت أن أنقذهم.. لقد كنت صادق

�صدد ط��قة وصولنا ل�اي��س وقوة السحر. ل�نه لم �صدق..
� ش�ل أسطورة.. »

� األمر �أنه علم ي�نكر ��
فضل أن �فكر ��

قال ذو القل�سوة:

ا.. الرا�� � أنا.. نحن نعمل مع� - « إذن ي�ت� األمر �ط��ق��
� نفس الف��ق، برغم أن الناس ال �عرفون. نحن ن���

والت�مرار ��
� حالة جهل ون�عدهم عن التح�� والعلم. ألنه

هذا ال�وكب ��
إذا ظهر العلم فلسوف تتوقف ع�ادة الش�طان. ب�نما نحن قدمنا
العهد له �أن نع�دە لأل�د. إذن لن �سمح لفور�س هذا �العودة

« .. � ل�ح�� علمه الملعون. �جب أن نقوم �األمر �ط��ق��
� وهمس:

ناوله �ال الجسم الف��

- « هل حان الوقت؟.. »
هز المقنع رأسه وقال:

- « السفينة أقلعت.. أشعر بها اآلن.. آالف األم�ال.. »

وانح�� ع� المجمرة واللهب يتعا�. ثم قذف �الجسم 
وسط  اللهب. تعالت األلسنة ��عة. وخالل لحظة ذاب

ء. �
ال��

همس �ال:
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- « ماذا س�حدث اآلن؟.. »

� الفضاء.. اآلن.. »
ة آالف م�ل �� - « ع��

ة آالف م�ل من �اي��س انفجرت السفينة وع� ارتفاع ع��
ء. �

وذا�ت لتص�� ال ��
� حزن:

وع� ال�وكب غمغم �ال ��

- « �ان علينا أن نفعل ذلك.. أل�س كذلك؟.. �ان علينا أن
.. ال ننقذ كوكبنا من العلم؛ ألن العلماء ال يؤمنون �قـوة ال��
� صورة، أو حرق تمثال

�عتقدون أن بوسعك القتل �غرس اإلبر ��
� نار مشتعلة.. »

��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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5- مس�� شتاينواى
ا. عندما رأ�ت ليو أول مرة حس�ته ميت�

ا، و�داە ب�ضاو�ن ته شاح�ة جد� ا و��� �ان شعرە أسود جد�
. �انت �داە ع� � شخص ��

ا.. لم أر هذا الشحوب قط �� ًجد�
ء منفر ف�ه. �ان نح�� �

صدرە تحج�ان تنفسه.. و�ان هناك ��
� وجهه. �أنه قناع الموت الذي صنعوە

ا وهناك خواء �� سا�ن�
ا �عد ما تالشت آخر �قا�ا شخص�ته الح�ة. نظرت ا جد� متأخر�

لليو وهززت كت�� ثم �دأت أبتعد.
� ح�ه.

هنا فتح عي��ه فوقعت ��

جلس وأنزل قدم�ه من ع� األر�كة العمالقة، وضحك ��
ونهض. أعتقد أنه فعل هذا. �ل ما الحظته هو لون عي��ه

. � � قل��
ا ما ��

�
� والذي وجد م�ان الب�يت��

� لست تلم�ذة ول�ست أعرف ك�ف ي�دو لك األمر.. ل���
لدى مذكرات، وقد مرت أعوام منذ كنت مجنونة �حب

� ل�عض الوقت.
أحدهم. كنت متأ�دة من نضج عواط��

� غرامه من اللحظة األو�.
ل�نه فتح عي��ه فوقعت ��

�ان هاري �قدمنا ل�عضنا اآلن..

� دترو�ت األسب�ع
� إندكوت.. سمعتك تعزف ��

- « دورو��
.. هذا هو ليو و�ستون.. » � وأرادت لقاءك.. دورو��

الما��
�ان فارع الطول وقد أح�� رأسه دون أن ي�عد عي��ه لحظة.
فنا) أو (م�ور).. ال يهم.. �ان ال أعرف إن �ان قد قال (���
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. ينظر ��

.. قهقهت ء �الط��قة الخطأ.. احمر وج�� �
فعلت �ل ��

م عزفه ثم كررت ما قلت. قلت إن�� أح��

ا.. ظللت أ�ادله النظرات ا صح�ح� ا واحد� � فعلت ش�ئ� ل���
ح ك�ف مررنا ولم نرد مضـا�قته، ل�ن ال�اب �ان ب�نما هاري ���
ا فدخلنا، و�ان ي��د أن �خ�� ليو كذلك �أن مب�عات مفتوح�
�
� ست��� �� التذا�ر لحفل الغد ممتازة وعل�ه أن �عد األخ�ار ال��

صحف الغد.. إلخ..

- « ال دا�� لالستعجال.. ما رأ�ك �ا مس إندكوت؟.. »

�الفعل كنت أرى أنه ال دا�� لالستعجال. هكذا رحل هاری
�السامرى الصالح، ب�نما �ق�ت أنا مع ليو نت�لم.

� القصص فقط يتذكر الناس
ال أعرف ف�ما ت�لمنا.. ��

� القصص فقط �س�طر
المحادثات الط��لة (�الحرف).. كذلك ��

الناس ع� قواعد اللغة.

�
ا، و�ان �� � عرفت أن اسمه �ان (ليو فاي�شتاين) قد�م� ل���

وج.. �حب القطط الس�ام�ة وك� � .. غ�� م�� � الواحدة والثالث��
موث. � تط� �الف�� رجله ذات مرة.. �حب فطائر مانهاتن ال��

� عما إذا كنت أرغب ء عن نف�� ثم سأل�� �
حك�ت له �ل ��

� لقاء مس�� (شتاینوای).
��

� تقع �الطبع قلت نعم.. هكذا دخلنا إ� الغرفة األخرى ال��
لق. هناك جلس مس�� شتاينوای أسود اللون � وراء ال�اب الم��

. � ا عن أسنانه الثمان�ة والثمان�� ً �لمع �درجة رائعة مك��
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� أن �سم� مس�� شتاينواى �عزف لك
�� � - « هل ترغب��

ا؟.. » ش�ئ�

� من المانهاتن. لم هززت رأ�� وشعرت �ما �فوق تأث�� �أس��
� حب ب�ل برنت�س.

ة واقعة �� � الثالثة ع��
أشعر بهذا منذ كنت ��

جلس ليو ع� المقعد ور�ت ع� مس�� شتاينوای بنفس
� أر�ت بها ع� ق� الس�ا�� (أنجور). عزف �� الط��قة ال��

وكفي�ف. اعتقد أن ليو مقطوعـة (أ�اشيوناتا) ومقطوعة غ���ة ل��
� أراد استعراض براعته، ول��ما �� فكرة مس�� شتاينوای. ل���

أحب�ت هذا �له.
قال ليو:

- « أنا سع�د ألنك أعج�ت �مس�� شتاينوای.. إنه حساس
ا وهو م� منذ زمن �ع�د.. أحد ع�� عاًما.. �ان هد�ة من  جد�

«  .. � � قاعة �ارن���
أ�� �عد ما قدمت العرض األول ��

� كنت أجلس ع� مقعد ا م�� ألن�� ا جد� وقف ليو.. �ان ق����
. �ان الب�انو جوارە، وهكذا استطعت أن أرى عي��ه بوض�ح أ���

�قول لمس�� شتاينوای:
- « حان الوقت ل�عض الراحة ق�ل أن �أتوا ل�أخذوك..

- « ما المش�لة؟.. هل مس�� شتاينوای م��ض؟.. »

� أفضل حاالته.. »
- « البتة.. أعتقد أنه ��

ا وهو يتمًتع ��ل هذە الحي��ة؟) وضحك (ك�ف ظنته ميت�
ونظر �� قائً�:
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- « إنه ذاهب م� لل�و�ش�� الل�لة.. ند�ه دور �لع�ه م�.. 
� هناك؟..  » : هل ستكون�� �

وهذا �ذكر��

، كدت أقول له (أيها الولد السخ�ف) ثم س�طرت ع� نف��
� �سهولة مع ليو.. ل�س عندما ينظر

والس�طرة ع� النفس ال تأ��
�� بهذا الش�ل، وأنامله تتحسس مفاتيح الب�انو..

هل أنا واضحة؟

� الل�لة التال�ة. �عد العشاء
ا �� �الطبع كنت شفافة تمام�

خرجنا نحن األر�عة فقط.. هاری وزوجته وليو وأنا. ثم جلست
مع ليو وحدنا من دون مس�� شتانوای نرقب النجوم فوق

� حدقة اآلخر.
ال �ارك، ثم راقب �ل منا انع�اسه �� سن��

� الحد�قة. انتظر ليو ح��
� نزهة ��

� اليوم التا�� خرجنا ��
��

أعادوا مس�� شتاينواى للشقة، و�انت الحد�قة جم�لة �العادة.
� مايو

ال �ارك �� � سن��
� ذا�رة �ل من م�� ��

ال�د أنها كذلك ��
وشعر أنه �مل�ها �لها. األشجار والشمس وصوت الضح�ات

�علو و�ــه�ط مع دقات قل�ك.

ل�ن..
قال ليو وهو ينظر لساعته:

� الط��ق. �جب أن أ�ون هناك وهم
- « أعتقد أنهم ��

� الواقع.. »
ينقلونه.. مس�� شتاينوای كب�� ل�نه رقيق ��

أخذت ب�دە وقلت:

- « لنذهب إذن.. »
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قطب وأنا لم أرە �قطب من ق�ل، وقال:

�
.. إنها عمل�ة شاقة �� �

� �ا دورو��
- « أعتقد أن عل�ك أال تأ��

صعود تلك الدرجات ثم س�كون ع� أن أتدرب. ال ت��..
� بوسطون الجمعة القادم وهذا �ع�� أر�ــع ساعات

عندي عزف ��
�ل يوم.. �جب أن أ�ون و شتاينوای ��امل ل�اقتنا.. سوف نعزف
س�مفون�ة (ر�فل) المخصصة لل�د ال��ى، ومس�� شتاينواى ال
ا. دعك من أنه راحل ص�اح األر�عاء لذا ال �حب (ر�فل) جد�

يوجد وقت �اف.. »

� جولتك.. أل�س كذلك؟.. »
- « ل�نك لن تأخذ الب�انو ��

- « �الطبع.. حيثما ذه�ت �ذهب مس�� شتاينواي.. لم
. لن أشعر براحة. سوف أستعمل أ�ة أداة منذ أعطته �� أ��

أحطم قلب مس�� شتاينوای.. »

عندی منافس �ما هو واضح. وقد ضحكت لذلك ب�نما عاد
هو لشقته، وعدت لداري ألنام وأحلم.

� الخامسة فلم �جب. انتظرت نصف
حاولت االتصال �ه ��

ساعة ثم استوقفت أقرب سحا�ة ورد�ة طرت بها إ� شقته.

�ما �� عادة أمـه، �انت الشقة مفتوحة. وقد استغللت
� ليو. تصورته �عزف الفرصة ألدخل ع� أطراف أصا��� وأفا��
ا.. و�ان ال�اب � عمله. ل�ن مس�� شتاينواي �ان صامت�

ا ��
�
غارق

ا ففتحته. وهنا �انت لق الذي �قود للغرفة الداخل�ة مغلق� � الم��
المفاجأة..

ليو م�ت من جد�د.
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ا ش�ه شفاف. ح�� قل�ه � وجلدە شاح�� �انت عيناە مغلقت��
ا. �دا متوقف�

« .. - « دورو��

- « الجمال النائم �العكس�.. »

؟... متعب �عد � � انتصار:  « ماذا هنالك �ا حبي��
قلتها ��

وفة؟.. » ال��
استطعت أن أرى تقطي�ته.

- « هل أفزعتك؟.. »

ا من سطور األفالم حرف (ب) ل�ن الموقف �ان هذا سطر�
�ان من مواقف األفالم حرف (ب)8. الموس�قار الع�قري الشاب
� عمله. ينهض و�مسك � ح�ه و��� ال�احث عن المجد ممزق ب��

� حركة �ان.
ا �� ب ال�ام�� � ب�نما تق��

�كت��
�قول:

ء �جب أن نت�لم عنه..  » �
.. هناك �� �

- « دورو��
� أوً�..

ة قادمة عن أن الفن �أ�� كنت ع� حق.. المحا��
� انتظرت الحب والفن ال يتفقان.. شعرت �غضب عظ�م. ل�ن��

ح�� أسمع ما س�قول.
: قال ��

� عن العلوم الشمس�ة؟.. » .. ماذا تعرف�� - « دورو��

ا عنها.. »
�
- « لم أسمع حرف
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� نال � علوم ال�اراس�كولو��
ء �� �

.. ال �� � - « هذا ال �دهش��
ح منذ ال�دا�ة.. » ا، ل�نه �عمل.. سوف أ�� قبوً� عام�

وراح يت�لم.. يت�لم لمدة ساعة.. ل��� فهمت القل�ل..

�انت أمه مهتمة �العلوم الشمس�ة. ال�د أن الم�دأ ق��ب من
� العلوم العقل�ة. �انت تمارس التجارب ق�ل موتها

اليوجا و�ا��
�عام.. و�عد موتها �أر�عة أعوام عمل ليو وحدە. جزء من هذا
� ال ُي�ذل ك�� .. ل�نه جهد لل�� � ك�� � سنة.. إنه ال��

النظام الدخول ��
ا. �مكنه التفاهم مع ف�ه أي جهد. �جب أن �درك المرء ذاته تمام�
. ء ف�ه طاقة ذ�ذ�ة لهذا هو �� �

أعضائه وخال�اە وذراته.. �ل ��
الشخص�ة تك�سب التوافق التام عندما يتم االتصال التام.

ا مع مس�� شتاينواي. هذا �ان يتدرب أر�ــع ساعات يوم��
خاء.. �انت هذە �� اإلجا�ة حقق له المعجزات. نال االس��

� بهذا ف�ما �عد.
�� العظ�.. تمدد وع�ه.. ل�نه س�خ��

ماذا أعتقد؟
��احة ال أعرف.. ��ل إ�سان آخر أسمع ال�ث�� ل�ن أص��

للقل�ل. سمعت عن التخاطر واالستق�ال الخارق للحواس،
�
� هذە األمور وال�سوة العجائز المجنونات الال�� ور�طت ب��

يتل��ن أثناء جلسات تحض�� األرواح.

�ان من الغ��ب أن أسمع هذا ال�الم من ليو، وأن �قول �� إن
ء الوح�د الذي حفظ له عقله �عد وفاة أمه. �

التأمل هو ال��

� ح�اته.. �ل ما
� التدخل ��

� أفهم، ل�ن ال ن�ة �� �� قلت له إن��
� ح�اته.

أر�د هو أن أ�ون معه وله، هناك م�ان �� ��
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�
� لم أ�ن أراە إال ساعة واحدة �� صدقت هذا برغم إن��

المساء ق�ل كو�ش�� بوسطون.

ا من دون أن .. وعدنا مع� ً
طرت لبوسطون و�ان ليو مذه�

ء سوانا. �
نت�لم عن العلوم الشمس�ة أو أي ��

ل�ن ص�اح األحد عدنا ثالثة ألن مس�� شتاينوای عاد.

ال �ارك تتوهج � وعدت �عد الغداء. �انت سن�� هرعت لشق��
� الشمس فشعرت �جزء من ب��قها.

��
سمعت مس�� شتاينوای يزأر و�ــهدر و�قر و�ضحك..

فهرعت لليو هنا توقف العزف من الب�انو.
� الدخول ع� غ�� انتظار.

� �ت موه��ة ��
قطب.. ي�دو أ��

قال:

ا.. » ا جد�د� - « لم أتوقعك بهذە ال�عة.. كنت أجرب ش�ئ�

- « سمعت هذا... .. »

ا؟.. » - « هل ت��دين الخروج ع��

- « ال �ا ع��زي.. ��احـة لـم أرد أن أقاطعـك.. هلم
استمر..»

هز رأسه ونظر إ� مس�� شتاینوای. فسألته:

- « هل �ضا�قك أن أتواجد وأنت تتدرب؟.. »
لم ينظر �� فقلت:

- « سوف أرحل.. »



8343

.. فقط أعتقد أن مس�� � - « أرجوك.. ل�ست مش�ل��
ا.. » � شتاینواى ال �م�ل لك كث��

� فقلت �غضب: � أفقد أعصا�� هذا جعل��

- « انتظر.. هل هذا مشهد من م�ح�ة؟.. هل هذا ن�ع من
ض أن مس�� شتاینوای العلوم الشمس�ة؟ وهل ع� أن أف��
� لست ذك�ة أو حساسة �ح�ث أ�لغ ف أن�� ؟.. أع�� ��
حساس�تك.. �ال�س�ة �� مس�� شتاینوای مجرد ب�انو آخر..

« .. وأرجله ال تقارن برج��

.. أرجوك.. » �
- « دورو��

� ال ت��د ال�قاء لحظة مع جاثومك هذا.. قل
- « دورو��

لمس�� شتاينوای آن بوسعه أن �ذهب للجح�م.. .. »

� من الشقة للشمس.. للحد�قة. �ان صوته �ش�ل ما أخرج��
: ا. قال �� ناعم�

.. أعرف أن هذا صعب �
ا �ا ع��ز�� � مخطئة جد�

- « لم تكو��
ع� �ل من لم �درس العلوم الشمس�ة، ل�ن مس�� شتاینوای

� االتصال �ه.. » � و�مكن�� .. �مكنه االتصال �� ��

- « هل ت�لمه؟.. »
ضحك وقال:

.. ال أر�د أن أ�دو �محا�� - « �الطبع ال.. إنه تواصل رو��
. ألم تفكري قط ف�ما �كون الب�انو؟..

ً
ل�ن هذا علم ول�س خ�ا�

�
إنه مجموعة معقدة من العنا�. مئات العمل�ات المعقدة.. ��

.. هناك 12 ب األمر من صنع الرو�وت الموس��� النها�ة �ق��



8344

ا من الخشب من أعمار عدة. هناك خامات حيوان�ة وورن�ش نوع�
ومعدن وعاج.. و�ل عن� له ذ�ذبته الخاصة.. هذە الذ�ذ�ات

�مكن أن �شعر بها و�سمعها وتفهمها.. .. »

�
� أردت أن أجد �عض السالم والمنطق �� كنت أص�� ألن��

هذا �له. أردت أن أصدق ألن من يت�لم هو ليو.

ء جد�د هو لب الموض�ع.. عندما تحدث �
- « اآلن ��

.. هناك تتابع من األفعال.. لو � الذ�ذ�ة �ضطرب التك��ن ال�هر��
�ط ��عات مختلفة، فعل�ك أن سجلت عدة رسائل ع� ��
�ط �ذات ال�عات لفهم الرسالة. العجز عن ذلك �شغ� ال��
�جعلك عاجزة عن فهم هذە الرسائل. لهذا ال �شعر مجتمعنا

بهذە الجوامد و�حسبها خال�ة من الح�اة.

ء عن ذ�اء �
»�ما أننا نق�س الذ�اء �المخ فإننا نجهل �ل ��

ء �
أش�ال الح�اة األخرى. ال نتصور أن الصخور واألشجار و�ل ��

.. صار بوس� التفاهم مع �فكر.. هذا ما علمن�ه العلم الشم��
. من الطب��� أن �كون مس�� ً

هذە األنماط.. هذا ل�س سه�
، موضع هذە التجارب. قمت �

شتاينواي الذي هو جزء من ح�ا��
� التفاهم مع مس�� شتاينواى ول�س �التج��ة ونجحت.. �مكن��
� اتجاە واحد. تذكري ما قالته التوراة عن (موعظة

هذا ��
ا.. » الصخور).. هذا صحيح حرف��

� فهمت الفكرة.. ليو لم �كن �الطبع قال أ��� من هذا ل���
ا.  جد�

ً
عاق�

.. مس�� شتاینوای له - « إنه كينونة وظ�ف�ة كذلك �ا ع��ز��
شخص�ة.. و�� تنمو. عندما أتدرب يتدرب هو.. عندما أعزف
م. � �عزف هو... �ل هو من �عزف فعً� ب�نما أنا أ�دأ �ما الم��ان��
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م
ا �أ�� مس�� شتاینوای أن �عزفها.

�
لست أخدعك ل�ن هناك ألحان

هناك قاعات ال �حبها.. إنه فنان متقلب المزاج.. ل�نه عظ�م�..
م موهبته.. وأنا أح��

، ألتصل �ه ح�� �فهمك و�عرف �
« هبی�� فرصة �ا ع��ز��

� أجعله �عتاد وجودك ته.. دعي�� � ح�اتنا. سوف أقهر غ��
م�انك ��

ا من فضلك.. هذە ل�ست
�
� مجنون ��� وذ�ذ�اتك.. ال تعت��

هلوسة.. »
وقفت وقلت:

وك لك.. لن أراك ثان�ة إ� أن � م��
- « ل�كن �ا ليو.. ال�ا��

ا.. » ترتب ش�ئ�
. � ب الط��ق فلم �حاول اللحاق �� � العا�� ��� وراح کع��

غطت سحا�ة الشمس �أنها خرقة م�سخة. م�سخة ممزقة..

�الطبع ذه�ت لهاري فهو مدير أعمال ليو ل�نه لم �عرف أي
ء. �ال�س�ة لهاري �ان �

ء. وغادرت الم�ان ق�ل أن �قول أي �� �
��

ا. ا تمام� ليو سل�م�

� موض�ع أمه. موت العجوز هزە �قسوة
- « إال لو فكرت ��

ء.. عندما ماتت فقد توازنه ل�نه ع� �
ف�� �انت تدير له �ل ��

ما يرام اآلن، إنه ف�� ط�ب.. »

ا.. أو ر�ما � هذا ما حصلت عل�ه من هاري وهو لم �كن كث��
هو كذلك؟

� (ليو فاي�شتاين) وأمه المح�ة.. �انت ترعاە
كنت أفكر ��

وفات.. �انت تنظم ح�اته. وتتأ�د من أنه يتدرب و�قوم �ال��
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وعندما خ�ج للجمهور أول مرة أهدته مس�� شتاينواي.

لقد انهار عندما ماتت.. انهار ح�� عاد لهديتها.. لقد س�طر
ء فهو ل�س مجرد ب�انو. لقد صار �

مس�� شتاينواي ع� �ل ��
ا لعقدة أود�ب.. أل�س هذا اسمها؟  لألم... امتداد�

ً
�د��

�
ء يتضح اآلن.. ليو ع� األر�كة ي�دو �أنه م�ت و�� �

�ل ��
. � الق��

خ�اله �عود لدفء الرحم. �حاول االتصال �أمه ��
ء.. ال�د أنه كذلك.. �

هذا هو �ل ��
ح�ل ي��طه �األم وح�ل ي��طه �الب�انو.. عقدة (جورد�ان)9

وأنا �ال سالح.
.. � وقد اتخذت قراری: لیو صار خارج ح�ا�� �لغت شق��

عندما...

� الردهة.
�� �

�ان ي�تظر��

ا.. ح�� �ظهر هذا الشخص من السهل أن �كون المرء منطق��
. �قول لك إنه و�عدك �أنك س���� معه لأل�د وأن األمور س�تغ��

ء.. �
لن �طيق الح�اة من دونك. لقد قال �ل ��

�جب أن أ�ون واضحة دق�قة اآلن.. من المهم أن أ�ون
�
دق�قة. �جب أن أقول ك�ف �انت األمور عندما ذه�ت ��

الع� التا�� إ� شقته.

. رأ�ت � � أعود لبي�� ا فدخلت. �دا �� �أن�� �ان ال�اب مفتوح�
أن األبواب المزلقة مغلقة، فلما دنوت سمعت الموس�قا.. �ان

ليو ومس�� شتاينواي �عزفان ثان�ة.
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�
ها موس�قا، ل�نها لم تكن أ��� من �خة ألم �� سأعت��

� ع� ش�ل ذ�ذ�ات وللمرة األو� شعرت حلق.. صوت �صل��
� أفهم ما ت�لم عنه ليو. �أن��

� هواء الل�ل وتهشم
� األغصان �� سمعت ص�اح األف�ال وأن��

الخشب. ��ر المعدن وصوت ورق الصنفرة المزعج. مس��
ا. شتاينواي �ان ح��

فتحت ال�اب فتوقف العزف.. ل�ن مس�� شتاينوای �ان
هناك وحدە.

� ركن الغرفة
نعم، �ان وحدە.. رأيته بوض�ح �ما رأ�ت ليو ��

ال�ع�د ونظرة الموت ع� وجهه.

� الوقت المناسب ل�جلس خلف
لم �ستطع أن يه�ع ��

الب�انو.

� ذراع�ه، وأنا أح� له هززت ليو فعاد للو� فرحت أ��� ب��
ما سمعته. ف�ان �قول:

- « هذا حدث.. أنت رأيته.. أل�س كذلك؟. مس�� شتاینوای
.. إنه شخص�ة مستقلة قادرة ع� االتصال. عندما أغ�ب ��

يتو� هو زمام األمور.. »

.. حاولت أن أز�له من � � عي��
حاولت أن أخ�� الخوف ��
� عندما ت�لمت. وقلت له:

صو��

ء..  » �
- « تعال للغرفة األخرى �ا ليو وال �سأل عن ��

�
ە أن�� خائفة من ال�الم �� � لم أرد أن أخ�� لم أرد أسئلة ألن��

وجود مس�� شتاینوای. مس�� شتاينوای �سمع.. وهو �غار.
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قلت لليو:

ا أم نحن � إن �ان ح�� - « �جب أن تتخلص منه.. ال يهم��
« .. � مجنونان.. تخلص منه.. هذا ما يهم��

� لم أرد هزات رأس. هز رأسه ل���
ء الوح�د الذي سأطل�ه منك. �

- « اسمع �ا ليو.. هذا هو ال��
ء فل�س �

� م�� اليوم؟.. سأتصل بهاري وأقول له أي ��
هل تأ��

لدينا وقت.. »

نظر �� ليو و�دأ الموت �غزو وجهه من جد�د. شهقت
�عمق وانتظرت أن ي�دأ الصوت من جد�د. ل�ن عي��ه قا�لتا

. وقال: � ثم عاد اللون لوجهه واب�سم �� عي��

�ن دق�قة مع حقي�تك.. » - « أراك �عد ع��
� أس�طر ع� الموقف.. ح�� هرعت ع�� الدرج شاعرة �أن��

. صوت اإلطارات ع� األسفلت وأسالك سمعت ذ�ذ�ات کع��
� ال��ــــح. ثم �دأت أدرك أن�� أسمع صوت المدينة.

�� � الهاتف ته��

هناك ف�ع لدى األسفلت وحزن لدى الخرسانة. الخشب
يتعذب وهو يتهشم. من حو�� شعرت �الموجات.. الموجات

األ�د�ة تصب ح�اتها.

.. والالفتة ا... �ان �جاهد �� �ح�ا.. الط��ق �� �ان العالم ح��
أفعوان ط��ل.. المفتاح �د�� القفل عندما يوضع ف�ه..

ف � � فوقه.. أحمر الشفاە ي�� � عندما وضعت حقيب�� ال��ر ي��
� آذته، لن أستطيع أن آ�ل ثان�ة.. ألن شف��
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ك وعواء � و��اء الزن�� � وحاولت أال أسمع أن�� نظرت لساع��
ون دق�قة. العقارب. ع��

لقد مرت أر�عون دق�قة وأنا لم أتصل بهاری �عد..
العودة للشارع �انت أ��� مما يتحمله إ�سان من لحم ودم.

هرعت لشقة ليو فوجدتها مظلمة.

� تلمع ا ما عدا أسنان مس�� شتاينوای ال�� ء �ان مظلم� �
�ل ��

� غا�ة من األبنوس. ما �ان بوسع ليو أن يزح�ح
�أن�اب أف�ال ��

الب�انو من الغرفة الداخل�ة إ� الخارج�ة. مس�� شتاینوای �کرە
� الظالم �عزف (مارش الجنازة).

ش��ان.. ما �ان ل�جلس هناك ��

�انت أقدام مس�� شتاينوای م�للة.. اصطدمت �� ألنه �ان
� العزف. نظرت لألرض فرأ�ت

يزحف ع�� الغرفة، وهو مستمر ��
ا هذە المرة. الس�طرة �لها مع مس�� ا حق� جثة ليو.. �ان ميت�

شتاينواى اآلن، لد�ه القوة � �عزف.. �� �قتل..

�ت فأمسك اللهب نعم.. ح�كت العل�ة وحررت ش�طان ال���
ب أسنانه �ه، وغاب صوت مس�� شتاينوای وهو ��خ و���
ف أن�� قتلت � أشعلت النار.. أع�� ف أن�� . أع�� � الثمان�ة والثمان��

مس�� شتاینوای.

� لم أقتل ليو. ل���

قوا ل�نهم �عرفون.. اسأل األر�كة لم ال �سألهم؟.. اح��
والسجادة... اسأل الصور ع� الجدار. �عرفون أن�� لست

مذن�ة.
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�
.. أنا أسمع ما �قولون �� �مكنك عمل هذا لو فعلت مث��

هذە الغرفة، أفهم الجدران وال�اب.

�
� ولم �ساعد�� ء أ��� أقوله. لو لم تصدق�� �

ل�س لدى ��
.. � أجلس هنا وأص�� حل. دع�� فل��

أص�� للقض�ان..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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6- سـوق الحيوانات
�ان الظالم قد حل عندما أنزلت الشاحنة (د�ف) خارج
ى ال�تا�ة مخزن ال�ضائع المهجور، �ان عل�ه أن �ضيق عي��ه ل��

� محاها الطقس: ع� الالفتة ال��

م�د� – أو�الهوما - التعداد 1134

قال سائق الشاحنة إن بوسعه العثور ع� مواصلة أخرى
� مشوارە

ع� الط��ق ال��ــــع عند نها�ة ال�لدة، لذا م�� د�ف ��
المرهق.

التاسعة مساء يوم ص�ف حار وقد أغلقت (م�د�) الل�لة.
ا وكذلك (ج��� س��رمارت).. ح�� مطعم (ف��د) �ان مغلق�

� الشوارع
محطة وقود (ف�ل) �انت مهجورة. ال س�ارات ��

المظلمة وال ح�� تجمعات الش�اب المعتادة.

� وقت قص�� �ان
�� .

ً
�ساءل عن س�ب هذا ل�ن ل�س ط���

� نهايته. هنا
قد قطع الشارع الرئ�س وخ�ج للحقول المفتوحة ��

رأى األضواء وسمع الموس�قا.

� أرض األسواق أمامه، موس�قا معل�ة
�ان هناك مهرجان ��

ات الصوت والس�ارات تمأل ساحة االنتظار. تخ�ج من مك��
� �ل م�ان.

الش�اب ��

�
لم �كن د�ف يتوق لهذا العمل، ل�ن �انت معه 8 س�تات ��

� وهو لم �ذق الزاد منذ اإلفطار. هكذا اتجه ج�ب ال�وال الجي��
إ� هذا المهرجان.
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� �ما توقع �ان ال�رنفال مجرد ضوضاء.. هذە العروض ال��
� ق��ة وأخرى.. ال�ث�� من المغ��ات ت�تقل �الشاحنات ب��
� السذج. عجلة الحظ.. وجرب حظك مع لألطفال وال��في��
ة هامبورجر ال�طان�ة وما إ� ذلك. وقد ظفر لنفسه �شط��

وكوب قهوة وعرف أنه ال جد�د هنا.

�ل المدينة (م�د�� - أو�الهوما - التعداد 1134) �انت هنا
الل�لة، �ل ذي عنق أحمر10 ع� �عد أم�ال جاء لل�رنفال.

ة الحمراء.. وهناك الفتة بهتت هنا رأى الخ�مة الصغ��
�س�ب ضوء الشمس تعلن عن األعج��ة:

� را�در سافاري غا�ة هوليوود �قدمه �اب��
ما هو (سافاري غا�ة هوليوود) هذا؟.. لم �عرف.
والملصقات ال�ال�ة لم تقدم له خدمة. �انت هناك صورة رجل
ي�دو �مك�شف حول عنقه ثع�ان.. نفس المه�ج الذي �فتح
ا. ثم صورة أفواە التماسيح. هناك رسم آخر له وهو �صارع أسد�
أمام قفص وداخل القفص عالمة استفهام ضخمة مشعرة.

وتحت الصور كتا�ة مشعرة كذلك تقول:

ا �الداخل ما هذا؟.. شاهدوا ملك الغا�ة ح��

ا وصوت لم �عرف د�ف ما هذا ولم يهتم. ل�نه �ان مرهق�
� القماش ع� جانب ات آذى أذن�ه. لما رأى الفرجة ب�� المك��

الخ�مة توقف ثم �سلل إ� الداخل.
ا من قماش.

�
�انت الخ�مة فرن
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� ل�ا��
ا �� � �شمها دوم� � الهواء.. الرائحة ال��

شم رائحة ال��ت ��
� أو�الهوما. رائحة الناس ك��ــهة كذلك، وهو �ان ك��ه

الص�ف ��
الرائحة كذلك ألنه ل�س بوسعه االستحمام، ل�ن ما عذرهم

هم؟

� را�در أو هذا ما �دا �ان الناس �ح�شدون �صغون لهراء �اب��
�
� رآها لم ت�د مثل المرسومة �� لد�ف.. صحيح أن الشخص�ة ال��

اإلعالنات. �ان ��لمهم �ذلك الصوت الم�ح�ح الذي ي�تقل �ال
م�كروفون، ولم تكن هناك أف� أو تمساح ع� مر� ال��.

� معدة د�ف �س�ب الرائحة
جر تتلوى �� ة الهام�� �دأت شط��

والحر، ح�� �اد �ف�غ معدته. راح �شق ط��قه محاوً� الخروج
ب الرجل ع� المنصة األلواح �عصاە وهتف: عندما ��

«  .. �وا م�� .. أرجو أن تق�� �
- « اآلن �ا أصدقا��

ا عند نها�ة .. ووجد د�ف نفسه محا�� ب الزحام أ��� اق��
المنصـة. لم �ستطع الخروج ف�ل األعناق الحمراء تح�ط �ه

منتظرة.

ا ل�نه كف عن اإلصغاء. �ل هذا الهراء عن انتظر د�ف أ�ض�
أحراش أف��ق�ا.. ر�ما صدقه هؤالء المهرجون، ل�نه لم �صدق
ا. فقط تم�� أن ��ع الرجل العجوز و�ن�� العرض فهو ال

�
حرف

ي��د سوى الخروج من هنا.
ب حفرة مغطاة �القماش: � را�در وقال وهو ��� نهض ال�اب��

س وحش عرفه العالم.. تم - « سوف ترون الل�لة أخطر وأ��
اصط�ادە �ال�ث�� من المجازفة و.... .. »
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� الحفرة. حيوان تافه
هز د�ف رأسه.. �ان �عرف ما يوجد ��

، وع� األرجح لن �كون ا هو ضبع كب�� ك.. غال�� اؤە من س�� تم ��
ا �ل هو محنط... صفقة ممتازة فعً�. ح��

- « انظروا�... س�د الغا�ة�.. »
تدافع الناس لينظروا إ� داخل الحفرة.

وشهق الجميع.

، فرأى ذلك الوحش ينظر له من � د�ف كذلك نظر مع ال�اق��
قاع الحفرة.

�ان غور�ال عمالقة �املة النمو.

ا ع� كومة من القش وقد ق�دت ذراعاە �ان الوحش جالس�
العمالقان �سالسل من الصلب. �ان ينظر للوجوە و�حرك رأسه

العمالق ب�نما أسنانه الصفراء ذات األن�اب �اد�ة، وقد ك��
� ترى لمسة من التعب�� جعلت � عي��ه الم�للت��

عنها. فقط ��
د�ف الذي لم ير غور�ال من ق�ل �درك أن هذا الحيوان م��ض.

ا، و�ان طعامه المكون من األوراق  ملطخ�
ً

�ان القش مبت�
� بركة من القذارة، وفوقه سحا�ة من

اء وال�ام�ة �سبح �� الخ��
الذ�اب. وسط هذا الحر �انت الرائحة ال���ــهة المن�عثة من

الحفرة ال تطاق.

ە � ك�� شعر د�ف �عضالت �طنه تنق�ض. وحاول أن يرجع ب��
� را�در. �ان الرجل اآلن �دور حول الحفرة. ل�اب��

ا.. أل�س - « ال تخافوا �ا سادة. �ما ترون هو مسالم جد�
كذلك �ا ب��و؟.. »
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� العصا ل�ن السالسل منعتها،
حاولت الغور�ال تحا��

. � ب كتفيها المشعرت�� فاستطاعت العصا أن ت��

- « اآلن س�قدم لنا ب��و �عض الرقص.. أل�س كذلك؟.. »
جلس المخلوق ع� ردف�ه ب�نما العصا تهوى ع� كتف�ه.

ا. و�دأ الجسد العمالق يتأرجح فتصايح الناس انبهار�

- « هلم �ا ب��و.. ارقص�.. »
راح �ب من الذ�اب �حوم حول ال�ائن المشعر �� الحر.
ا. واضطر ألن �غلق عي��ه ا وخلف� ورأى د�ف ال�ائن يتأرجح أمام�

وشق ط��قه خارج الزحام.

« .. - « ه�ه.. راقب خطواتك �ا ف��
� الوقت المناسب.

خ�ج من الخ�مة ��

جر وكذا ساعدە االبتعاد عن ساعدە التخلص من الهام��
� شعر ال�رنفال. ل�نه إذ م�� وسط الحقول �عب الهواء ال����
� خندق

�الدوار من جد�د.. عل�ه أن يرقد للحظات. ارت�� ��
جوار الط��ق وأغلق عي��ه لثوان..

و� الدوار.. ل�نه ظل يرى الغور�ال والوجه غ�� المع��
� �ال�أس واالس�سالم � ملي�ت�� ا. عين�� � جد� ت�� � المع�� والعين��

�ات العصا. وسط أ�وام القش والذ�اب و��

�جب أن �كون هناك قانون.. �جب أن �كون هناك قانون
�منع معاملة الحيوانات هكذا.. وال�د من قانون آخر للحيوان

� را�در كذلك. المدعو �اب��
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�ان الرعد هو ما جعله ي�ن�ه.. ثم شعر �قطرات الماء الدافئة
ت�لل رأسه ووجهه.

نهض د�ف وال��ــــح تهب حوله، و�� تصفر ع�� الحقول.
ء �ان حالك السواد وعندما �

ال�د أنه نام لساعات ألن �ل ��
نظر خلفه رأى أن ال�رنفال قد رحل.

للحظة صارت السماء فض�ة.. ورأى المطر يهطل. �مكنه أن
�شعر �ه.. ثم عاد الرعد. هذا ل�س مجرد مطر ص�ف.. هذە
ا.. ولن �جد س�ارة تقله ألنه لن عاصفة، �عد دق�قة س�غرق تمام�

� طقس كهذا.
�سافر أحد ��

� خالل
ته ورفع ال�اقة. �جب أن يتحرك. الم�� أغلق زمام س��

المطر �ش�ه الم�� عكس سد من الماء.
ا. ا واحد� � النها�ة صارا ش�ئ�

ق.. �� تعا� الرعد وازداد ب��ق ال��
ا.. ا ساطع� ثم رأى ضوء�

نظر فرأى المصدر.. هذە شاحنة قادمة من الط��ق خلفه. إذ
دنت أدرك أنها ل�ست شاحنة �ل س�ارة معسكرات من الن�ع ذي

� المقدمة.
، وقمرة الق�ادة �� � الطا�ق��

ا لم يهتم بنوعها.. المهم أن تتوقف وتلتقطه.. خطا جان��
وأشار لها.

أ�طأت الس�ارة وتوقفت. الفتحت النافذة وظهر من �قول
له:

- « ت��د مواصلة �ا جدع؟..  »
هز د�ف رأسه.
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- « اركب.. »
فتح ال�اب، دخل وأغلق ال�اب و�دأت الس�ارة تتحرك ثان�ة.

قال السائق:

- « أغلق النافذة.. المطر �دخل.. »

أغلق ال�اب وتم�� لو لم �فعل.. الهواء �الداخل �ان �عج
ا آخر. �الروائح.. ل�س العرق فقط �ل ش�ئ�

ق أل�� ب ال�� أخ�ج السائق زجاجة ج�ع منها. وعندما ��
ا ع� الط��ق ووجه السائق.. هنا رآە د�ف وعرفه ع� ضوء�

الفور..
� را�در. �ان السائق هو �اب��

� الط��ق الزلق الذي أغرقه
دوى الرعد ب�نما الع��ة تنطلق ��

المطر.

- « ماذا �ك؟.. هل أنت أصم؟.. سألتك عن وجهتك.. »
استعاد د�ف روعه فقال:

- « مدينة أو�الهوما.. »

« .. � - « أنت سع�د الحظ.. هذە �� وجه��

�
� العجوز و�تذكر الغور�ال ��

�ا للحظ�.. �ان د�ف �فكر ��
الحفرة. لقد كرە هذا الوغد �شدة وقد تقلصت معدته لفكرة
الركوب معه إ� أو�الهوما. ل�ن لن �ساعدە كذلك أن ي��� هنا

وسط عاصفة.. نظرة واحدة للمطر تقنعه �أن �صمد.
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انطلقت الع��ة ب�نما را�در �جاهد مع عجلة الق�ادة. وسأل:

- « �ا لها من عاصفة�.. هل ترون ال�ث�� من هذە األش�اء
هنا؟..»

قال د�ف:

- « ال أعرف.. هذە أول مرة �� هنا.. أنا ذاهب للقاء صديق
� الذهاب لهوليوود.. »

� أو�الهوما. نفكر ��
��

ازداد عمق الصوت الخشن:

« ..� � - « هوليوود؟.. ذلك الم�ان اللع��

ا من هناك؟.. » - « ألست قادم�

ق ل�كشف عن وجهه المقطب.. هنا نظر له را�در والتمع ال��
ء ما رسم هذە التجاع�د ع� �

ا.. �� أدرك د�ف أنه ل�س مسن�
وجهه.

- « من قال لك هذا؟.. »

� ال�رنفال ورأ�ت عرضك.. »
- « كنت ��

قطب را�در أ��� وراح يرمق الط��ق ع�� مساحات الزجاج
وقال:

ا.. أل�س كذلك؟.. » - « مقرف جد�
�اد د�ف يهز رأسه ثم توقف. قرر أن �غ�� الموض�ع فقال:

- « هذە الغور�ال خاصتك.. ي�دو أنها م��ضة.. »
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.. فقط الطقس �ضا�قه، وعندنا نتجه - « ب��و؟.. إنه �خ��
للشمال س�كون أفضل.. »

- « هل هو معنا؟.. »

�د الجوي؟.. هذە الع��ة - « وماذا تعتقد؟.. هل أرسله �ال��
ا لذلك.. فوق �� وهو ي��� تحت.. الخلف�ة مصممة خص�ص�

مفتوحة لينال �عض الهواء.. ألق نظرة ع�� النافذة خلفك.. »

� نظرة ع�� النافذة المغطاة �السلك
استدار د�ف وأل��

واستطاع أن يرى محت��ات الطابق العلوي األن�قة. ثم نظر
للظالم تحت.. رأى الخ�مة والالفتات واألرض المغطاة �القش..
وعند النها�ة رأى جسد الغور�ال األسود. الظهر له ألنها تتأمل
ت الع��ة للحظة فاستدار الوحش واستطاع د�ف � الط��ق.. اه��

أن يرى عي��ه للحظة..
� الزجاجة ل�ج�ع جرعة أخرى وسأل د�ف: وفتح ال�اب��

- « متأ�د من أنك ال ت��د جرعة؟.. »

- « ال.. »
� د�ف: ارتفعت الزجاجة ثم توقفت وسأل ال�اب��

ا آخر.. أل�س كذلك؟.. » - « لحظة.. أنت ال تتعا� ش�ئ�
هز د�ف رأسه:

- « مخدرات؟.. ال.. »

- « هذا ج�د لك.. أمقت هذە القاذورات.. المخدرات
� وال تذهب .. خذ نص�ح�� � .. هوليوود مليئة �االثن�� � والهيب��
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ا.. » .. لم �عد هذا ممكن� هناك فال م�ان لص��
وتجشأ �صوت عال وأعاد الزجاجة لجي�ه ثم فتحها ثان�ة.

ب فوق طاقته. من األفضل أن ت�ق�ه أدرك د�ف أن الرجل ��
ە عن الزجاجة ق�ل أن �قلب الع��ة. يت�لم وت�عد تفك��

قال د�ف:

� هوليوود؟..  »
- « هل كنت رجل حر�ات خطرة ��

، ق�ل أن �
� الما��

- « نعم.. �ل من أفضلهم.. ل�ن �ان هذا ��
ء.. سل أي واحد ع�� سوف �

ا.. كنت أفعل �ل �� تص�� جح�م�
ا �قولون لك إن�� كنت هناك مثل (�ا��ما �انوت).. 750 دوالر�

ا.. » � � �ل يوم من العمل، وقد كنت أعمل كث��
��

- « لم أعرف أنهم �دفعون هذە الم�الغ..  »

� لم أ�ن فقط أسقط من أع�.. عندما - « فلتعرف أن��
� �انوا �عرفون أن�� موه�ة عظ�مة.. ل�س �ل رجال

استأجرو��
الحر�ات الخطرة قادر�ن ع� التعامل مع الحيوانات.. هل رأ�ت
� نصف هذە األفالم كنت أنا من

أفالم طرزان القد�مة؟.. ��
يتعامل مع األسود والنمور.. .. »

« .. ـ « هذا مث��

 لو كنت تحب المس�شف�ات.. لقد صارعت
ً

- « مث�� فع�
� لقطة واحدة.. أنت

�ع ذرا�� �له �� ا أسود ذات مرة �اد ي�� فهد�
تنفق ع� عالجك وتنفق ع� ث�اب الحيوانات الم��فة.. »

- « ال أفهم.. »
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- « هناك لقطات ق���ة لل�اع مع الحيوان تحتاج إ� أن
� دوري.. أل�س مثل الحيوان.. هل

�ظهر وجه ال�طل.. هنا �أ��
تصدق أن�� ابتعت �ذلة قرد بثالثة آالف دوالر؟.. �ان عل�ك أن
ترى الب�ت الفاخر الذي كنت أع�ش �ه، �أر�ــع غرف نوم وحمام

ا.. » س�احة وملعب ت�س.. لقد أعجب م�ل�سا جد�

� جوفه.. هذە المرة أعادها
ومد �دە إ� الزجاجة وأفرغها ��

خال�ة.
فتح النافذة وط�ح �الزجاجة إ� المطر، وقال:

- « ذه�ت.. انتهت�.. ال زجاجة. ال ب�ت.. ال م�ل�سا.. »

؟.. » - « ومن ��
هز را�در إص�عه أمام الزجاج وقال:

ا ت��د أن تعرف؟.. » - « هل حق�

� دهشة محاوً� فهم مع�� هذە اإلشارة، إ� أن
نظر د�ف ��

رفع عينه إ� سقف القمرة. ع� مرآة الرؤ�ة الخلف�ة �انت صورة
� تراها ة.. وجه فتاة شقراء جم�لة تب�سم ن�ع االب�سامة ال�� صغ��

� ال�تال�ج السنوي للمدرسة الثان��ة.
��

قال را�در:

� الخامسة �عد وفاة
.. ر��تها منذ �انت �� - « �� ابنة أخ��

� �ل الرحالت.. سوف
.. �ل ما أرادته حققته لها.. أخذتها �� أخ��

� �شعر بها عندما ت�عث تندهش عندما تدرك السعادة ال��
�
� قلب طفل. �انت ذك�ة كذلك و�انت رئ�سة الصف ��

ال�ور ��
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� � المدينة.. �انت �� �أنها ابن��
مدرستها.. أفضل مدرسة خاصة ��

ا.. » .. ك�ف حدث ما حدث؟.. لن أعرف أ�د� من لح�� ود��
سأله د�ف:

- « ماذا حدث؟.. »

� األوغـاد أوالد الحرام.. » ـ .. هؤالء الهيب�� � - « الهيب��
� ك�ف وأحاطت �عي��ه فجأة تجاع�د قب�حة - ..  « ال �سأل��
قا�لت هؤالء األوغاد.. حس�ت أن�� حميتها من هؤالء ل�ن ال�د
�
� المدرسة. �انت ��

أنها عرفتهم عن ط��ق صد�قة لها ��
� هذە

ة ولم تكن تعرف ما تتورط ف�ه. ال�د أنه �� السادسة ع��
ا ولد�ه دراجة ناز�ة.. السن ي�دو لك رجل ملتح �حمل جيتار�

ا.. ا جد� ي�دو جذا��

� موقع تص��ر،
»المهم أنهم وصلوا لها.. ذات ل�لة كنت ��

فجاء عدد منهم للب�ت.. ال�د أنهم �انوا تحت تأث�� المخدرات
ء، وحاول زع�م هؤالء – واسمه �

ا. لم تكن تتعا� أي �� تمام�
.. وضع لها �عض �ما أعرف هو (دود) - أن يرغمها ع� التعا��
� لقتل ثور.. هذا ما قاله

�ه.. �م�ة تك�� اب �ارد ��� �� �
المخدر ��

« .. �� الطب�ب ال��

- « تع�� أنه قتلها؟.. »

ا وليته فعل.. حسب �الم الرجل ال�د أنها - « ل�س فور�
ا لهم �� �مرحوا.. كنت قد عاشت ساعة �عد ذلك. �ان هذا �اف��
أعددت الب�ت �التذ�ارات ومنها جلود حيوانات وطبول أف��ق�ة
وأقنعة فودوو. أخذ أحد األوغاد ط�لة وراح �دق عليها، ب�نما
زع�مهم أخذ جلد األسد وألقاە فوق م�ل�سا.. �لعبون لع�ة
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أف��ق�ا.. أنا طرزان.. أنا الص�اد العظ�م. �انت عاجزة عن الوقوف
�ع � ع� �ديها وركب�يها.. ثم أن الوغد العفن ان��

فجعلوها تم��
� من ع� الجدار أحد رماح ق�ائل الماساى و�اد �دسه ب��

ضلوعها..

« هذە � اللحظة ال�� وصلت فيها ألرى هذا الوغد يتأهب 
لطعن م�ل�سا �الرمح..  

.. نظرة واحدة �� جعلته �درك.. لقد أل��
ً

« لم �قف ط���
�الرمح وجرى.. ل�ن ال أتذكر.. ال أتذكر الدقائق التال�ة.. قالوا

فقط إن�� هشمت ترقوة أحدهم، وأحدهم أص�ب �ارتجاج م��
�ع � الجدار، والثالث �ان ش�ه م�ت عندما ان��

�ته �� عندما ��
�
ا �� � � من حول عنقه. برغم هذا تأخروا كث�� طة ق�ض�� رجال ال��

إنقاذە..

� ث�اب
»تأخروا كذلك �ال�س�ة لم�ل�سا.. لقد رقدت هناك ��

األسد.. هذا هو الجزء الذي أذكرە.. الجزء الذي أتم�� أن
أ�ساە........ »
قال د�ف:

« .. - « أنت قتلت الف��
هز را�در رأسه وقال:

� أصدر
� المح�مة.. القا��

ا.. هذا ما قلته ��
�
- « قتلت حيوان

« .. � � خرجت �عد عام�� الح�م �خمسة أعوام ل���
: ً
ونظر لد�ف م�سائ�

- « هل دخلته من ق�ل؟..  »
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- « ال.. ك�ف هو؟.. صعب؟.. »

ا � انفراد��
ا لذا ح�سو�� - « �مكنك أن تقول هذا.. كنت عن�ف�

� األف�ار. أنا الذي اعتدت
� الظالم وتغرق ��

ة.. أنت تجلس �� لف��
� قفص كحيوان. والحيوانات

ا �� السفر ع�� العالم �ت سجين�
الذين قتلوا م�ل�سا أحرار. هناك واحد مات واثنان تعلما
درسهما.. ل�ن الزع�م (دود) حر.. لم �ق�ضوا عل�ه ولم �كونوا
� ال�حث عنه وقد انتهت

ع� استعداد لتض�يع وقت ��
المحا�مة.

� (دود) هذا.. »
ا �� � » فكرت كث��

ا وما دام يت�لم فلن ونظر لد�ف.. �ان ثمً� ل�نه �قود ج�د�
ا فوق العجلة. �سقط نائم�

- « كنت أفكر ف�ما سأفعله لو وجدت (دود). العثور عل�ه
� أف��ق�ا اصطاد

ا �� � قادر عل�ه. لقد قض�ت أعوام� صعب ل���
الوحوش و�التا�� أنا قادر ع� اصط�اد هذا.. »

سأله د�ف:

- « إذن أنت مستكشف فعً�؟.. »

- « كي��ا.. أوغندا.. ن�ج��ا.. رأ�ت ما لم �حلم �ه هؤالء
.. عندما ر�ط هذا الزع�م جلد األسد حول م�ل�سا �ان الحم��

�لعب.. عل�ه أن يرى ما �ستطيع هؤالء األط�اء السحرة عمله.
ا.. لنقل فتاة من أجل م�ل�سا..  �ختطفون فتاة أو ص���

ً
« أو�

� كهف له سقف منخفض ح�� ال تقف وتزحف
�سجنونها ��

ع� أر�ــع. �عطونها عقاق�� �جرعات كث�فة تغيبها عن الو�.
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عندما تفيق �كونون قد ث�توا ل�ديها وقدميها مخالب أسد.
و�كونون قد خاطوا جلد أسد لجلدها.

� كهف.. ال تعرف
� األمر.. �� داخل جلد أسد و��

« .. فكر ��
� الظالم

.. وحدها �� � أين �� وال ما �دور.. ال تأ�ل سوى لحم ن��
� النها�ة

تف�ح منها رائحة أسد وال أحد ��لمها وال أحد ت�لمه. ��
� حلقها فال �عود بوسعها سوى

�أتون ل�حطموا �عض العظام ��
. الزئ��

؟.. هل تعرف ما �حدث » هل تعرف ما �حدث �ا ف��
� النها�ة تؤمن �أنها أسد، و�عد

لشخص مثلها؟.. إنها تجن.. ��
هذا �علمها الطب�ب الساحر ك�ف تقتل.. .. »

� دهشة، فقال الرجل:
نظر له د�ف ��

و�� ت ن�� � التقار�ر الحكوم�ة.. لقد تغ��
- « �له مكتوب ��

. هؤالء السحرة �عرفون عن � الغا�ة لم يتغ�� ال�ث��
ل�ن ��

� مثل .. خاصة الحيوان الغ�� � المخدرات أ�ثـر مـن أي هي��
(دود).. »

- « ماذا حدث �عد خروجك؟.. هل ق�ضت عل�ه؟.. »
هز را�در رأسه.

ء.. » �
- « ل�نك قلت إنك رسمت خطة �ل ��

ا تخطر لك أف�ار مجنونة. �الض�ط - « عندما تكون وح�د�
�
� األمر لوجدت أن هذا ذكر��

� ذلك ال�هف.. لو فكرت ��
�أنك ��

�ـ .. .. »

ـ « �ماذا؟.. »
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ء..ا�س الموض�ع.. هكذا فعلت أنا.. عندما �
- « ال ��

ء أن أصفح وأ��.. » �
خرجت من السجن قررت أن أفضل ��

- « ولم تحاول قط العثور ع� (دود)؟..  »
قطب را�در وجهه وقال:

- « قلت لك.. �انت لدى أش�اء �جب أن أفكر فيها. لقد
ء. كذلك أدمنت �

� واألثاث و�ل �� فقدت اس� وفقدت بي��
الخمر. انت� �� األمر إ� مدينة المال�� المتنقلة ولم �عد لدى

ء آخر �قال.. » �
��

ق السماء وت�عه الرعد. من جد�د أضاء ال��
أدار د�ف رأسه بنظر ع�� النافذة ذات السلك.

�انت الغور�ال ما زالت هناك ترمق الل�ل ع�� القض�ان. ظل
د�ف يرمقها وعرف أن عل�ه أن �ل�� السؤال. و�لما أطال النظر

�لما أدرك أنه ال �ملك الخ�ار.
سأل د�ف:

- « وماذا عنه؟.. »
قال را�در وهو ينظر التجاە نظراته:

- « من؟.. تع�� ب��و؟.. لقد ابتعته من تاجر أعرفه.. »

- « ال�د أنه �اهظ الثمن.. »

« .. - « ل�سوا رخ��� الثمن فلم يبق منهم كث��
تردد د�ف وقال:
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� ج��دة األحد.. مقـال
- « هنـاك أقـل مـن مائة. قرأت هذا ��

عـن المحم�ات الطب�ع�ة، الغور�الت محم�ات حكوم�ة وال
ت�اع.. »

- « كنت سع�د الحظ.. »

� لألمام، فغمرت أ�خرة ال�حول د�ف.. قالها را�در وانح��
وأردف:

- « لدى صالت.. هل تفهم؟.. »
حاول د�ف منع ال�لمات ل�نه لم �قدر، فقال:

- « حسن.. ما لم أفهمه هو هذا ال�رنفال القذر.. ما دامت
« .. الغور�الت نادرة هكذا فقد �ان عل�ك أن تنضم لعروض أ���

« .. �
- « هذا شأ��

شهق د�ف �قوة وقال:

اء حيوان ا هكذا فمن أين جئت �المال ل�� - « ما دمت مفلس�
�اهظ الثمن كهذا؟.. »

- « �ما قلت لك.. �عت الب�ت و�ل ما أملك..  »

- « وكذا �ذلة القرد؟؟؟..  »

�ت طارت الق�ضة �قوة ح�� أن د�ف لم يرها. ل�نها ��
� غ�� المغلق. جبهته فألقته ع�� المقعد ل�صطدم �ال�اب الجان��

ء ل�نه تأخر. �ان �سقط.. سقط �
حاول أن يتمسك �أي ��

ع� األرض ع� ظهرە فلم ينقذە سوى الوحل.
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ق وابتعدت الع��ة، واختفت من جد�د أض�ئت السماء �ال��
� نفق الل�ل المظلم. ل�ن د�ف استطاع أن يرى الغور�ال تنظر

��
له من وراء القض�ان.

� عن الو� �فعل المخدرات، الغور�ال �عي�يها الغائ�ت��
� ووجهها عد�م التعب�� الش��ه �القناع.. وذراعيها المرفوعت��

� تكشفان عن الخ�اطة السوداء تحت اإل�ط. اللت��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ء المهم �
7- الح�كة �� ال��

ا عندما اقتحموا الشقة، وجدوها أمام التلف��ون �شاهد ف�لم�
ا. قد�م�

� أثاروها �س�ب هذا. �انت � س�ب الجل�ة ال�� لم تفهم ب���
� ساعة متأخرة من

� تعرض �� تحب األفالم القد�مة، واألفالم ال��
ا ما تكون أفالم رعب. الل�ل. هذە �انت األفضل ألنها غال��
ح لهم هذا، ل�نهم ظلوا �ج��ون الشقة و�رمقون حاولت أن ���
الغ�ار ع� األثاث والمالءات الم�سخة. قال أحدهم أن هناك
� حوض المطبخ.. نعم �� لم

اء ع� األط�اق �� طحالب خ��
تغسلها منذ زمن �ع�د ل�نها كذلك لم تهتم �أن تأ�ل منذ زمن.

تهم �حساب .. لقد أخ�� ً
ل�س الس�ب أنها ال تملك ما�

ا.. �ما أنها � جد� الم�ف. ل�ن ال�سوق والطبخ صارا متعب��
صارت تمقت الخروج ورؤ�ة الناس.. لو أرادت أن ت��� هنا

و�شاهد األفالم فهذا شأنها.. أل�س كذلك؟

نظروا ل�عضهم وأجروا �عض االتصاالت. ثم جاءت س�ارة
اإلسعاف فساعدوها ع� ارتداء الث�اب.. ساعدوها؟.. الواقع
أنهم أرغموها.. وعندما فهمت إ� أين �أخذونها �ان الوقت قد

فات.

� المس�ش�� ل�نهم ظلوا
� ال�دا�ة �انوا شد�دي اللطف ��

��
�سألونها أسئلة �لهاء. قالت إنه ال أقارب لها فلم �صدقوا،
. عندما غض�ت انت� وعندما تأ�دوا من ذلك ساءت األمور أ���

� ذراعها.
األمر �حقنة منومة ��
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تكررت الحقن المنومة �عـد هـذا.. ومن وقت آلخر �ان د.
. �ان من الرؤساء و�انت تح�ه، ل�نها �دأت تمقته �

(ك��ن) �أ��
عندما �دأ يتطفل.

ح له أنها �انت أم�ل للوحدة ط�لة ح�اتها، حاولت أن ���
ولم تكن �حاجة للعمل مع ما تملك من مال. اهتم �أنها تذهب
للس�نما مرة �ل أسب�ع وأنها تحب أفالم الرعب �الذات. أح�ت
� الب�ت �مكنك أن تغلق ع� نفسك.. ما

� الب�ت. ف��
المشاهدة ��

دام التلف��ون �عمل ف�� ال �شعر بوحدة. �ان بوسعها أن
�شاهد األفالم ط�لة الل�ل و�ان هذا مما �ف�د أرقها.

�
� األفالم مهما ساءت األمـور أمام ال�طلة ف�� تنجـو ��

��
� الح�اة.. أل�س كذلك؟

النها�ة.. وهذا أفضل مما �حدث ��
� غرفتها.

لم ير د. ك��ن هذا، ولم �سمح �جهاز تلف��ون ��
اجع إ� � عن أهم�ة مواجهة الواقع وأخطار ال�� راح ��لم ب���

عالم خ�ا�� ح�ث تتما�� مع ال�طالت المذعورات.

) و�لمها � عندما �دأ يت�لم ذلك الهراء عن (اضطراب عص��
عن خططه لمساعدتها، عرفت أن عليها أن تهرب. لم تكن لديها
فرصة. وق�ل أن تفهم �انوا قد رتبوا جراحة اس�ئصال فص المخ

لها.

�انت تعرف ما �� جراحة اس�ئصال فص المخ و�انت
ا اسمه

�
ا مجنون تخشاها.. ألن معناها اللعب �المخ. تذكرت طب���

(ليون�ل أت��ل) �قول إن الع�ث �أ�ار المخ قد �غ�� الواقع: « ..
�
ض بنا أن نعرفها.. ». �ان هذا �الطبع �� هناك أش�اء لم �ف��

ا.. �� المجنونة.
�
. ولم �كن د. ك��ن مجنون �

ف�لم س�نما��
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ا.. حاولت أن تتملص عندما ق�دوها فجاء
�
لقد �دا لها مجنون

ق مخها لها.. تتذكر عي��ه واإلبرة الط��لة.. اإلبرة الط��لة تخ��
لتغ�� الواقع.

: � األمر أنها عندما صحت شعرت أنها �خ��
المضحك ��

- « أنا إ�سانة مختلفة �ا دكتور.. »

ا. �انت ت��د أن ا.. لقد صارت هادئة تمام� و�ان هذا صح�ح�
تأ�ل ولم تعد مصا�ة �أرق وصار بوسعها أن ت�دل ث�ابها بنفسها،
�ل وتم�ح. األهم أنها لم تعد تهتم �مشاهدة التلف��ون، لم تعد

� تضا�قها.. تذكر تلك األفالم القد�مة ال��
� تمنت أن �سمحوا لها �العودة لدارها.

� نها�ة األسب�ع الثا��
��

ت�ادلت ال�الم معه فأطرى تحسنها وسألها عن خطط
ح عليها أن تقوم برحلة فوعدته �ذلك. المستق�ل. اق��

. � الفو��
لم تفكر ح�� عادت لشقتها، �ان الم�ان غا�ة ��

وعندما دخلت أدركت أنه ل�س بوسعها تحمل هذا الم�ان. �دا
�
� �ل م�ان واألط�اق مكومة ��

� ف�لم.. الث�اب ��
الم�ان �منظر ��

الحوض.. هناك قررت أن تأخذ إجازة. ر�ما حول العالم.. ِلَم
 تلك

ً
ال؟.. عندها المال ولسوف �كون جم�ً� أن ترى فع�

� الس�نما.
� لم ترها إال �� األما�ن ال��

هكذا ذه�ت لو�الة س�احة و�عان ما �انت تنطلق إ�
لندن. من الغ��ب أنها لم تفكر فيها بهذا الش�ل من ق�ل،
ا أو تذهب لم�ان ما، وفجأة تجد نفسها والحظت أنها تقرر ش�ئ�
� الس�نما عندما �قطعون من مشهد

� موقع آخر.. �ما �حدث ��
��

� هذا أصابها القلق.
آلخر. عندما فكرت ��
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ر�ما �انت تغ�ب عن رشدها. ال ت�س أن هناك من ع�ث
ء مخ�ف فعً�، �ل �انت ت�دو لها �

�مخها. ل�ن لم �كن هناك ��
� مراق�ة

� الس�نما، فأنت ال ت��د أن تضيع وقتك ��
مف�دة �ما ��

ء �
ال�طلة تنظف أسنانها أو تحزم حقائبها. الح�كة �� ال��

المهم.
ا اآلن. ال م��د من اضطراب الحقائق. ء حق�ق�� �

�ان �ل ��
ا
�
ء. أح�ان �

� من �� ق�ل الجراحة مرت بها أوقات لم تكن ع� �ق��
� الح�اة.

�ان ما تراە ع� الشاشة أ��� واقع�ة مما تراە ��

قت لقد ذهب هذا �له.. مهما كـان ما فعلته اإلبرة فقد اخ��
ا.. ازدادت ثقتها ا ومحدد� ا وحاد� ء واضح� �

الض�اب.. صار �ل ��
ا.. و�ان ا وتمشط شعرها ج�ـد� بنفسها. وصارت تل�س ج�د�
� الشوارع فال �ضا�قونهـا. و�ان ال�وم�ارس

ال�وم�ارس �مشون ��
الناطقون �قولون سطورهم بوض�ح ثم �غادرون المشهد. لم
� الس�احة..

� الواقع �ل هم خدم وموظفون ��
�� � �كونوا ممثل��

. �لهم � ل�نهم �انوا ي�دون �أنهم �مرون ب�ظالم وظهور تدر�جي��
�
� أفالم الرعب الج�دة ح�ث ت�دو الح�اة رائعة ��

�ضحكون �ما ��
�دا�ة الف�لم.

� �ار�س.
�دأت األمور �سوء ��

�ان المرشد الس�ا�� الذي ي�دو مثل (إدواردو ش�انل�)11
�
ا �� ي��ــها دار األو�را. تحدث عن أقب�ة الدفن.. هذا دق جرس�

ذهنها.

�
تذكرت إر�ك.. �ان هذا اسمه.. إر�ك شبح األو�را. عاش ��

�اد�ب المو�� تحت دار األو�را. �ان مجرد شخص�ة خ�ال�ة
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ل�نها تذكرته وذكرت اسمه للمرشد ع� س��ل الدعا�ة.

هنا شحب وجه المرشد و�دأ يرتجف. ثم هرب وتركها ح�ث
.�

ا خطأ. ثم �دا أن المشهد �ذوب وهو عرفت أن هناك ش�ئ�
� المكت�ة ء اعتادته.. المشهد التا�� �انت واقفة أمام أم�� �

��
و). �سأله عن كتب (جاستون ل��

و) هو مؤلف هذا ما أثار رعبها.. تعرف أن (جاستون ل��
� المكت�ة �قول لها إنه ال يوجد مؤلف (شبح األو�را). ل�ن أم��

ض ل�ن المشهد �دأ �ذوب. بهذا االسم. فتحت فاها لتع��

� ألمان�ا استأجرت س�ارة و�انت �ستمتع �المناظر
��

قة و�قا�ا القلعة. الطب�ع�ة، عندما رأت تلك الطاحونة المح��
�انت تعرف أين �� ل�نها لم تصدق.. فقط عندما ترجلت

ودنت أ��� رأت الالفتة ع� الصخر تقول (فرانک�شتاین).

�ان هناك صوت خافت خلف ال�اب.. صوت خطوات
مكتومة.. �خت وجرت.

�انت تعرف إ� أين تجري.. ر�ما ت�حث عن األمان خلف
(الستار الحد�دي). ل�ن �انت هناك قلعة أخرى.. سمعت عواء

ا �حلق. ذئب عن �عد ورأت وطواط�

� ال�تب األدب�ة، ل�نها
� (براغ) �حثت ��

�ة �� � � مكت�ة إنجل��
و��

لم تجد قط اس� (ماری ش��) وال (برام ستوكر).

� عالم األفالم ال يوجد مؤلفون.. الشخص�ات
�الطبع ال.. ��

حق�ق�ة.
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ا تذكرت ك�ف تغ�� (الری تالبوت)12 أمام عي�يها ل�ص�� ذئ��
ا. تذكرت صوت ال�ونت درا�يوال �قول: عاو��

ب...... الخمر.. » - « أنا ال أ��

�ن، الذين � المتط�� تمنت أن ت�تعد عن بيوت الفالح��
. ً
) خارج نوافذهم ل�� � �ضعون ن�ات (وولفب��

�ة. ستذهب للندن � ا عاقً� يت�لم اإلنجل�� أرادت أن تجد �لد�
لت�حث عن طب�ب.

� لندن.. مذءوب آخر.. ومس�� ها�د..
ثم تذكرت ما ي�تظر ��

وجاك السفاح..

� �ار�س.. وجدت اسم
ع�� غيب��ة طارت لتجد نفسها ��

ا، وقررت أن تواجه مش�لتها طب�ب نفسا�� فرت�ت موعـد�
�شجاعة.

�رة ل�نها لم �ستعد للقاء الرجـل األصلع ذي الل�نة ال��
� قصة

. عرفت ع� الفور أنه د. جوجول �� � � الجاحظت�� والعين��
(الحب المجنون). �انت تعرف أن (الحب المجنون) ف�لم تم
� العام الذي ولدت ف�ه ل�ن هذا �لد مختلف، والغان�ة

إخراجه ��
قد ماتت.

� عالم لم
� ح�ة...  « أنا خائفة وغ���ة �� الغان�ة ماتت و����

أصنعه.. »

أم أنها �� من صنع هذا العالم؟.. لم تكن واثقة. ما تعرفه
هو أن عليها أن تهرب.
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أين؟.. ر�ما م�؟.. ال.. سوف �كون هناك.. الموم�اء
ق ال�ع�د؟.. وماذا عن المجعدة المخ�فة.. وماذا عن ال��

فوما�شو؟
� تعود ألم���ا؟ الب�ت هو م�انها، ل�ن سوف ت�تظرها سك��

هناك، عندما تنفتح ستائر الحمام و�ــهوى عليها ذلك المجنون
� (سا�كو)..

��
� ف�لم آخر. ال�حار الجن���ة..

�ش�ل ما تذكرت مأوى �ان ��
� جنة

دورو�� المـور وجـون هـول13 واألها�� الودودين ��
استوائ�ة.. �ان هناك مهرب.

ا. أمضت � � مرس�ل�ا وكـان طاقمها صغ��
استقلت سفينة ��

� مضجعها. من الغ��ب
� �اطن السفينة متكومة ��

أ�امها األو� ��
أن األمور �دأت تتخذ من� ما �ان ق�ل الجراحة..

ق اإلبرة مخها لتغ�� العالم.. ق�ل أن تخ��

�ان عليها أن تصـ�� ألت��ل وزوكو وراثبون وسلون وجـون
� ن�ًعا ل�نهم أط�ـاء �ارعون وعلماء. �انـت  �ارادان.. هـم مجان��

ن�تهم حسـنة..  « هناك أمور ال �جدر بنا أن نعرفها.. »
عندما وصلوا إ� المناطق االستوائ�ة، شعرت بتحسن.
دت شهيتها وخرجت للسطح.. وراحت تم�ح مع الطا�� اس��

ام عظ�م. . �ان الطاقم �عاملها �اح�� � الصي��

ء الصحيح.. هذا هو الهرب. رائحة �
عرفت أنها فعلت ال��

الل�ا�� االستوائ�ة الدافئة العطرة خدرتها. هذە ستكون ح�اتها
� �حار �ال اسم �ع�دة عن لعب

ا.. سوف ت�حر �� من اآلن فصاعد�
دور �طلة أفالم الرعب.
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�ان من الصعب أن تصدق أنها ستخاف لهذا الحد. ال يوجد
� هذا العالم، لن تحتاج لطب�ب ف�� تواجه

أش�اح وال مذءو�ون ��
الواقع وهو جم�ل. ال أفالم هنا.. ال تل�ف��ون.. �ل مخاوفها جزء
من �ابوس م�س، ذات ل�لة �عد العشاء، عادت لقمرتها وثمة

ء �ضا�قها. �
��

� مرة نادرة من مرات ظهورە ع� مائدة
لقد ظهر الق�طان ��

� نظرته جعلها
ء ما �� �

العشاء، وظل ينظر لها ط�لة الوج�ـة. ��
ی؟.. ���تان ذكرتاها �شخص ما.. ن�ح ب�� � ترت�ك. عيناە الخ��

ستان� ف�لدز؟

� الوقت نفسه �انت تنعس.. تنعس
راحـت تتذكر.. و��

� طعامها؟
ا �� ��عة.. هل هناك من دس ش�ئ�

حاولت أن تجلس..
ء �دور. �

ع�� النافذة رأت لمحة من األرض.. ثم �دأ �ل ��
ا.. لقد تأخرت جد�

عندما أفاقت �انت ع� الج��رة.. و�ان المتوحشون �جرونها
ع�� البوا�ة وهم ��خون و�لوحون �الرماح.

ر�طوها.. هنـا سمعت الغناء.. نظرت ألع� فرأت الظل
العمالق. عرفت أين �� وما هذا و�خت.

ح�� برغم ال�اخ �انت �سمع األها�� يرددون �لمة واحـدة
ا.. �دت لها ال�لمة �أنها (كونج). ا وتكرار� مرار�

 

رو�رت �ل�خ
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

قطار الجح�م ()
2- متاهة التعلم..
3- الجمال النائم

4- رحلة ع� عصا المك�سة
5- مس�� شتاينواى

6- سـوق الحيوانات
ء المهم �

7- الح�كة �� ال��
الفهرس..
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Notes

[←1]

اسمها األص�� (ذلك القطار المرت�ط �الجح�م) أو (ذلك
)، ل�ن العنوان الحا�� أقرب لألذن الع���ة. القطار الجح���
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[←2]
ع��ة نوم.
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[←3]
هجاء االسم غ��ب Jon ول�س John ليو�� �غرا�ة الجو.
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[←4]
� م�ح�ة لتي�� ول�امز. ي��د القول إن الفنون جعلته يتخ�ل صورة

ة والثا�� األول اسم أغن�ة شه��
أ��� من الواقع للمدينة..



8384

[←5]
. � � الثورة األم��ك�ة، وله م�انة عال�ة عند األم��ك��

�طل فر��� عظ�م شارك ��
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[←6]
) وهو كرنفال ُ�حتفل �ه يوم الثالثاء الذي ��� ع�د الغطاس، و�سبق � معناها األص� (الثالثاء السم��

� عدد كب�� من الدول الغ���ة.
أر�عاء الرماد، وهو مناس�ة مهمة ��
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[←7]
س�ان �ايرس.
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[←8]
األفالم الرخ�صة متواضعة الق�مة الفن�ة.
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[←9]
تعب�� غر�� شائع، و�عود ألسطورة قد�مة عن اإلسكندر األ��� الذي لم �ستطع فك عقدة فقطعها

�س�فه، و�مع�� آخر الحلول الجذر�ة العن�فة للمشا�ل.
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[←10]
الفالحون.. الس�ب أن الشمس تكوى أعناقهم فتحمر.
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[←11]
. ممثل إ�طا�� ومطرب أو�را اشتهر �� األفالم األم��ك�ة �أدوار ال��
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[←12]
�طل ف�لم (الرجل الذئب) �طولة لون �شا�� االبن.
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[←13]
� ف�لم (اإلعصار) ـ 1937

ممثالن ظهرا ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

 

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

      العدد رقم (73)
 

 

�
الرجل الخ��

 

تأل�ف: ه. ج. و�لز

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق. 
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
� (ه��رت جورج وىلز)

�طا�� � أن األد�ب ال��
ال �جـادل أحـد ��

ع�قري أضاف ال�ث�� ح�� ع� مستوى لغتنا اليوم�ة وثقافتنا.
� وحرب العوالم مستقرا

لقد صار مفهوم آلة الزمن والرجل الخ��
ا اتنا. ل�س هـذا أول لقاء لنا معه فقد قا�لناە كث�� � خ�النا وتعب��

��
� هذە

من ق�ل، وأعتقد أنه من الضيوف الذين ال ُ�ملون ��
السلسلة.

� عام 1946، وهو خل�ط من
ولد و�لز عـام 1866 وتو��

أد�ب كب�� وف�لسوف ومفكر س�ا�� ومستق��� ومعلم أح�اء.

ع�ان ألدب ن هما األبوان ال�� عرفنا أنه والفر��� جـول ف��
.. وهناك أب ثالث �ض�فونه �استمرار هو النا�� الخ�ال العل��

�س�اك)، لدرجة أن جوائز أدب الخ�ال األم���� (هوجو ج��
العل�� �طلق عليها اسم (هوجو).

ن يهدف لإلثارة والدقة العلم�ة فقط، ب�نما و�لز جول ف��
�ة و�ضـع أقرب للف�لسوف الذي �حاول أن ي�ن�أ �مستق�ل ال���
� السطور، �ح�ث ال ي�ت�� أي كتاب من كت�ه لدى ال�ث�� ما ب��

انتهاء قراءته. إنه ي��� معك ط��ال.

� أدب و�لز مع خوف عارم
هناك لمسة �شاؤم�ة واضحة ��

�ة، ل�ن هناك كذلك لمحة من التفاؤل. ع� مستق�ل ال���
� م��ــــج من الجد والسخ��ة: �لما رأ�ت شخصا �الغا ع�

�قول ��
ي� � ع� الج�س ال���

دراجة، قّل خو��
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ا ألب � مقاطعة كنت ب�نجل��
�ما قلنا، ولد و�لز عام 1866 ��

ة عمل � سن الرا�عة ع��
صاحب حانوت وأم تعمل خادمة. ��

� روايته
ة �� �ائعا لدى تاجر أصواف. وقد وصف هذە الف��

� مدرسة
(كي�س - 1905). عام 1883 ظفر �منحة دراس�ة ��

�
العلوم �لندن وهكذا �دأت حق�ة جد�دة من االهتمام �العلم ��

� �ما درس نظ��ة دارو�ن مع ح�اته، ودرس علم البيولو��
� قصته (ج��رة الدكتور

ة واضح �� ) - إن تأث�� هذە الف�� (هكس��
� هذە السلسلة.

� قدمناها �� مورو – 1896) ال��

� العام 1891 تزوج ابنة عمه و�� ز�جة لم تطل؛ ألنه تعلق
��

� نفس العام كتب رائعته
ب�حدى تلم�ذاته وتزوجها عام 1895. ��

(آلة الزمن) و (ال��ارة الرائعة) و (العص��ة الم�وقة وحوادث
� ) عام 1897، و�� القصة ال�� �

أخرى). ثم قّدم (الرجل الخ��
نقدمها اليوم، القصة ممتعة �ال شك وقد صارت من �الس�ات
أدب الرعب وأدب الخ�ال العل�� معا، و�عض مشاهدها حفر
� تقد�مها مرارا ��ل

� خ�ال القراء، �ما تفننت الس�نما ��
لأل�د ��

أسال�ب الخدع الس�نمائ�ة، ولعل آخر ف�لم لم �قت�س القصة
ول�ن تأثر بها هو (الرجل األجوف)، فقـط نذكرك �ما قاله
� لو

� �ا�وف ب��لمان عـن إن الرجل الخ�� ال�اتب العل�� السوفيي��
وجد ل�ان كف�فا تماما؛ ألن ش�كيته لن تحتوى ط�قة الخال�ا
الص�غ�ة؛ ولهذا فح�� األسماك الشفافة تماما �الزجاج تظل
عيونها السوداء مرئ�ة. ف�ما عدا هذا هناك محاوالت علم�ة
ناجحة لجعل معامل انكسار األ�سجة الح�ة مماثً� لمعامل

انكسار الهواء.
عام 1901 قدم و�لز (أول رجـال ع� القمر) و (توقعات).
ا��ة الفاب�ة، ل�نه تركها �عد � ذلك الوقت انضم للحركة االش��

و��
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مشادة مع برنارد شو أهم قادة الحركة.

من أهم كت�ه غ�� القصص�ة (تار�ــــخ قص�� للعالم – 1922).

� ب�ته �لندن، وهو �مر �حالة
� و�لز ��

� العام 1946 تو��
��

ي الذي ي�دو أنه صمم ع� � شد�دة تجاە الج�س ال��� عدم �ق��
تدم�� ذاته.. إن تفك�� من ماتوا ق�ل الحرب العالم�ة الثان�ة
� �ختلف جذر�ا عمن ماتوا �عدها. وقد توقع أن تكون الع�ارة ال��

: «لقد أنذرت�م.. أيها األغب�اء�» ە �� كها ع� شاهد ق�� ي��

د. أحمد خالد توفيق

☆ ☆ ☆
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الفصل األول

وصول الرجل الغ��ب
، �شق ط��قه ع�� ر�ــــح � يوم مط��

اير �� � ف��
جاء الغ��ب ��

ست حامً� قارسة وثلج منهمر. جاء ماش�ا من محطة برام�له��
� �دە المغطاة �القفازات. �ان ملفوفا من

ة �� حقي�ة سفر صغ��
� وجهه، ما

رأسه لقدم�ه و�انت حافة ق�عته تغ� �ل بوصة ��
عدا أرن�ة أنفه الالمعة.. و�ان الثلج قد اح�شد ع� كتف�ه
نحا نحو حانة (الع��ة والخيول) وهو أقرب وصدرە. م�� م��

للموت، فط�ح �حقي�ته وصاح:
�ة.. غرفة ونار� - نار�.. �اسم األخوة ال���

� ال�ار وم�� خلف م��
وراح ينفض الثلج عن نفسه ��

(هول) إ� قاعة استق�ال الضيوف. أشعلت م�� هول النار
�
وتركته هناك، ثم ذه�ت لتعد وج�ة ب�ديها. أن يتوقف ض�ف ��

� الشتاء لحظ غ�� متوقع، �اإلضافة لهذا هو ض�ف ال
(إي�نج) ��

يهوى المساومة، وقد صممت أن تظهر أنها �ستحق حظها
الحسن. فمـا إن نضـج اللحـم وتم ت��يخ مساعدتها ال�سول
(م��) ب�عض ع�ارات االزدراء المنتقاة �عنا�ة، ح�� حملت
األط�اق واأل�واب إ� قاعة الطعام لتضعها �دقة عال�ة، و�رغم
أن النار �انت متأججة فقد اندهشت لما وجدت أن ض�فها ما
� الفناء.

زال �المعطف والق�عة �قف ناظرا من النافذة إ� الثلج ��
والحظت أن الثلج الذي �س�ل منه ي�ساقط ع� سجادتها.

فقالت:
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�
- هل �� أن آخذ معطفك وق�عتك �ا س�دي ألجففهما ��

المطبخ؟
قال دون أن �ستدير:

- ال..
�ادت تكرر سؤالها فاستدار وقال لها:

- أفضل االحتفاظ بهما..

� عي��ه، �ما أنه
والحظت أنه �ل�س ع��نات ضخمة تخ��

� عنقه وذقنه �ال�امل.
يرفع �اقة معطفه عال�ا ف�خ��

- �ما تحب �ا س�دي.. سوف تص�� غرفتك دافئة حاً�.. لم
يرد فشعرت �أن محادثتها معـه �انت س�ئة التوق�ت. غادرت
� م�انه �أنه من

الم�ان للمطبخ وعندما عادت �ان ما زال ��
حجر، وضعت الب�ض واللحم ونادته:

- الغداء جاهز �ا س�دي..
قال لها:
- شكرا..

ولم يتحرك ح�� أغلقت ال�اب..
ثم استدار واتجه للمائدة ��عة.

ات منتظمة: دد ع� ف�� � المطبخ سمعت صوتا ي��
إذ �انت ��

ك.. صوت ملعقة تحتك ب�ناء. راحت تعد ك.. �ش�� �ش��
) �عض الصفعات اللفظ�ة دة و�� توجه للفتاة (م��� المس��
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ة ء ب�نما الفتاة ما زالك متع�� �
ل�طئها الشد�د. لقد أعدت �ل ��

دة إ� دة، انتهت من الط�� فحملت تلك المس�� � إعداد المس��
��

قاعة الطعام ودقت ال�اب ثم دخلت..

هنا تحرك الزائر ��عة فرأت للحظة ش�ئا أب�ض يتوارى
خلف المائدة - ي�دو أنه �ان �لتقط ش�ئا من األرض، رأت أن
معطفه معلق ع� المقعد فهّمت �أن تأخذە مع الق�عة، ل�ن

الرجل قال وهو ينهض و�صوت مكتوم:
- د�� هذە الق�عة..

نظرت له فوجدت أنه رفع رأسه و�ان ينظر لها.

للحظة وقفت تنظر له مفتوحة الفم مندهشة عاجزة عن
� فمه

ال�الم. �ان �حمل قطعة قماش لفها أسفل وجهه ل�خ��
وذقته تماما. ل�ن لم �كن هذا ما أخاف م�� هولز �ل حق�قة أن
رأسه فوق الع��نات �ان مغ�� �الضمادات الب�ضاء.. �الواقع لم
�كن هناك جزء عار من وجهه سوى طرف أنفه الوردي، �ما أن
الضمادات جعلت صوته مكتوما مخ�فا.. �ان هذا �فوق تخ�لها

لذا توفقت للحظة متصل�ة. ومن جد�د كرر:
- اتر�� هذە الق�عة...

� تلقتها، فوضت � من الصدمة ال��
�دأت أعصابها تتعا��

الق�عة من جد�د جوار النار وقالت:
- آسفة �ا س�دي. لم أعرف أن...

� ارت�اك..
وتوقفت ��

- شكرا..
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� برود وهو ينظر نحوها ثم إ� ال�اب ثم لها.. قالت:
قالها ��

- سأجففها �ا س�دي..

وأخذت الث�اب معها. وق�ل أن تخ�ج نظرت لرأسه المغ�
�الضمادات.. ارتجفت للحظة و�� تغلق ال�اب خلفها، وهمست

لنفسها:

- لم �سبق �� أن .... .... .....

ثم دخلت �خفة إ� المطبخ. وأ�ساها اال�شغال أن تلوم
. م���

� لصوت خطواتها.. وواصل الطعام.
جلس الض�ف �ص��

مضغ مضغة ثم راح ينظر خارج النافذة ومضغ مضغة أخرى.
� المطبخ:

قلت م�� (هول) ��

� حادث أو أجرى جراحة.. لشد ما أثارت
- ال�ا�س أص�ب ��
.. � هذە الضمادات رع��

ثم فردت ث�اب الرجل فوق حامل فوق الفحم المشتعل..

- وع��ناته.. �دا �� �أنه �ل�س �دلة غطس أ��� منه رجً�
ە.... ح�ا.. وذلك المند�ل ع� فمه ط�لة الوقت.. يت�لم ع��

� الفتاة:
واستدارت �أنها تذكرت فجأة.. وصاحت ��
؟.. - ألم تن�� هذە ال�طاطس �عد �ا م���

فع األط�اق، خطر لها أن الرجل �التأ��د عندما عادت ل��
ج�ح فاە كذلك، فقد �ان �دخن الغليون وقد لف أسفل وجهه
� الركن وظهرە للنافذة وقد شعر

�الضمادات. �ان جالسا ��
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�الدفء والشبع، ف�دأ يت�لم �عدوان�ة أقل. وأضفت النار حي��ة
حمراء ع� ع��ناته �انت تفتقدها.

قال لها:
ست)... � محطة (برام�له��

- لدي �عض حقائب ��

حها. �دا متضا�قا عندما � ل��
وسألها ك�ف �جلبها وراح �ص��

� محادثة ع�
قالت له إن هذا مستح�ل ق�ل الغد.. اندمجت ��

الفور تح�� له فيها ك�ف أن الط��ق منحدرة، وقد انقل�ت ع��ة
هناك منذ عام ومات رجل هو والسائق.

- الحوادث تقع �ا س�دي.. أل�س كذلك؟
ل�ن الض�ف لم �كن ممن ينجذبون للمحادثة بهذە السهولة.

قال من وراء �مامته وهو يرمقها ع�� ع��ناته:
- �الفعل.

� (توم).. - �حتاجون لوقت ط��ل �� يتعافوا.. هناك ابن أخ��
� حم�� � المس�ش�� فل��

قطع ذراعه �منجل وق�� ثالثة أشهر ��
هللا.. لهذا أخاف من أي منجل أراە..

قال الض�ف:
� فهم هذا.. - �مكن��

ة �ا � تخاف ع� أطفالها.. و�انت هناك ضمادات كث�� أخ��
س�دي.. ضمادات �جب وضعها وضمادات �جب نزعها.. فلو

�ان �� أن أعلق لقلت.....

- هل لد�ِك �عض الثقاب؟
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قالها الض�ف فجأة:
.... �

- لقد انطفأ غليو��

توقفت فجأة.. �التأ��د �ان هذا فظا منه �عد ما قالت له ما
قالت. نهضت وجل�ت له الثقاب فقال �اقتضاب:

- شكرا.

واستدار وراح �حملق خارج النافذة من جد�د. شعرت
�اإلح�اط. ي�دو أن ال�الم عن الجراحات والضمادات ضا�قه.
ع� �ل حال ضا�قتها خشونته وقد ص�ت غضبها ع� الخادمة

م��� ع� اليوم.

� قاعة االستق�ال ذلك اليوم ح�� الرا�عة دون
ظل الض�ف ��

� الظالم
� شئونه. فقط ظل جالسا ��

أن �سمح ألحد �التدخل ��
�دّخن وأح�انا �دا له �غفو وهو جالس.

� الغرفة و��دو أنه �ان ��لم
�� �

أح�انا كنت �سمعه �م��
� عندما �عود للجلوس. نفسه، ثم �ان المقعد ي��
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�
الفصل الثا��

انط�اعات مس�� ت�دي هنفري األو�
� الرا�عة �ان الظالم قد خ�م، و�انت م�� هـول تـستجمع

��
شجاعتها ما إذا �انت ستذهب ل�سأل ض�فها إن �ان ي��د شا�ا.

جاء ت�دي هنفري الذي �صلح الساعات لل�ار..

- �ا� �ا م�� هـول.. هـذا طقس رديء �ال�س�ة لهـذا الحذاء
الخف�ف�

و�ان الثلج �الخارج ينهمر �غزارة. وافقته م�� هـول ثم
الحظت أنه �حمل حقي�ته. فقالت:

- هو كذلك.. من فضلك �ا ت�دي ما دمت هنا، فلم ال تلقـي
� قاعة االستق�ال؟.. إنهـا تـدور وتدق

نظرة ع� الساعة العت�قة ��
ج�دا، ل�ن عقرب الساعات متصلب عند رقم ستة..

واقتادته إ� قاعة االستق�ال فدقت ال�اب ودخلت. �ان
لونج أمام النار غاف�ا وقد مال رأسه � زائرها �جلس ع� ش��
� أضاءت ع��ناته لجنب، لم �كن من ضوء سوى النار ال��
ء �ان معتما غ�� واضح �ال�س�ة �

�إشارات السكة الحد�د. �ل ��
لهـا، ل�ـن للحظة خ�ل لها أن فم الرجل مفت�ح عن آخرە.. فمـا
واسـعا �شغل نصف وجهه األسفل �ال�امل. �ان انط�اعا للحظة

ثم حرك الرجل رأسه..
فتحت ال�اب أ��� ل�غمر الضوء الغرفة فرأته بوض�ح أفضل.

لقد خدعتها الظالل. قلت:
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- لو سمحت �ا س�دي.. هذا الس�د ي��د أن يرى الساعة..
نظر لها وت�لم �ط��قة ش�ه ناعسة:

- يرى الساعة؟.. �الطبع.

� جلسته وتم�. - دخل ت�دي الغرفة ل�جد نفسه
واعتدل ��

أمام هذا الرجل الملفوف �الضمادات، و�ما قال ف�ما �عد فقد
(ُشـدە). قال له الغ��ب:

.. - مساء الخ��
�دا لت�دي للحظـة �أنه �ابور�ا �س�ب الع��نات الضخمة.

فقال له:
- أرجو أال �كون هذا تطفً�..

- ع� اإلطالق، برغم أنـي فهمـت أن الغرفـة لـي.. الستعما��
الخاص....

قالت مس هول:
� حس�ت أنك �ا س�دي تفضل أن �ع�� أحد �الساعة.. ل�ن��

� �التأ��د
- هذا �سعد��

ثم استدار نحو نار المدفأة وقال:

� �عض
- ح�� ي�ت�� إصالح الساعة، فلسوف أ�ون راغ�ا ��

الشاي.

�د، ولـن ثم سألها عن حقائ�ه فقالت إنها أ�لغت سا�� ال��
تصل الحقائب ق�ل الص�اح.. قال لها:
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� أدوات ، وفـي حـقـائ�� � �احث عل�� ح أن�� ّ أن أ�� - �ان ع��
وأجهزة علم�ة.. لهذا أنا متلهف ع� الحصول عليها..

- لك هذا �ا س�دي..
� تأن متعمد:

قال ��

� الوحدة.. ال أر�د أن
- س�ب قدو�� إ� (أب�نج) هـو.. رغ�ة ��

.. �اإلضافة لهذا هناك حادث...... � عم��
� أحد �� �ضا�ق��

قالت م�� هول لنفسها:
� هذا..

- فكرت ��

� عيناي �ح�ث �ــــح.. أح�انا تؤلم�� - ... �ستوجب أن أس��
� الظالم.. ومـا زال دخـول غ��ـب

أضطر للجلوس ساعات ��
... للغرفة مصدر إزعاج عن�ف ��

- سوف أتأ�د من هذا �ا س�دي..

�عد ما غادرت م�� هول الغرفة، وقف ينظر للنار ب�نما راح
مس�� هنفري �صلح الساعة.

� ثم فك آل�ات الساعة �لهـا، وراح �حـاول أن ن�ع العق����
�عمل �أ�طأ �عة ممكنة. �ان المص�اح جـوارە وكـان �لقـي ضوءا

� الظالل.
أخ�� ع� �د�ه واآلالت، ب�نما ظلت الغرفة ��

ورة لـه، �غرض �ان �ط�عه فضولها لذا قام �عمل ما ال ��
تأخ�� رح�له ور�ما ت�ادل محادثة مع الغ��ب. ل�ن الغ��ب ظـل
هناك صامتا ثابتا وهذا أرهق أعصاب هنفري. �لما رفع رأسه
رأي الرأس الملفوف �الضمادات والع��نات وقد أحاطت �ه �قـع
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� اء، وأدرك هنفري أن الرجل ينظر لـه م�اشـرة �مع�� ضوء خ��
أنهما �انا ي��ادالن النظرات. �ان موقفا محرجا فعً�.

ة من السنة؟.. هنا هل �قول إن الجو �ارد �ال�س�ة لهذە الف��
� غضب مكتوم:

جاء الصوت ال�ارد ��

- لم ال ت�ت�� وترحل؟.. من الواضح أن �ل المش�لة ��
ت�ب�ت عقرب الساعات ع� محورە.. ومن الواضح أنك

(تهم�ك)..
- �الطبع �ا س�دي..

قالها هنفري وهو يرحل.. ل�نه �ان �شعر �ضيق شد�د
واتجه للق��ة ع�� الثل�ج المنهمرة وهو �قول لنفسه:

- اللعنة�.. أال �ستطيع المرء النظر لك أيها القبيح؟.. لو كـان
طة ي�حثون عنك، لما كنت ملفوفا أ��� من هذا.. رجال ال��

عند ركن (جل�سون) قا�ل مس�� (هول).. الزوج الجد�ـد
� �ق�م فيها الغ��ب. و�ان �قود لصاح�ة حانة (ع��ة وخيول) ال��

ع��ة النقل الجما�� الخاصة �ال�لدة، قال له:

- ك�ف الحال �ا ت�دي؟ - عل�ك أن ته�ع إ� دارك.. أوقف
هول الع��ة و�ساءل:

- ماذا؟
� حانة (الع��ة والخيول)..

- رجل عج�ب �ق�م ��
ء عن الض�ف الغ��ب: �

وراح �صف لهول �ل ��
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�
� فأنا راغب ��

- ي�دو تنكرا.. عندما �ق�م رجل تحت سق��
رؤ�ة وجهه.. ل�ن ال�ساء يثقن �األغراب دائما.. لقد أعطتـه غرفة
دون أن تعرف ح�� اسمه�.. واألسوأ أنه س�ق�م لفتـرة ومتاعه

قادم لهذا �ما قال..

� هاس�نجز خدعها غ��ب
وح� لهول ك�ف أن عمته ��

� الشكوك.. فقال
�حمل حقي�ة فارغة. هكذا ترك هول غارقا ��

لجوادە:
- هلم �ا فتاة.. �جب أن أري هذا..

ل�نه إذ عاد لزوجته تل�� ال�ث�� من الت��يخ ألنه أم�� وقتـا
ة. � (س�در ب��دج)، ولم تع�أ �الرد ع� أسئلته ال�ث��

ط��ً� ��

� عقل مس�� هول
� زرعها ت�دي نمت �� ل�ن �ذرة الشك ال��

� أقرب فرصة
أ��� وقد قرر أن �ستق�� شخص�ة الض�ف ��

� التاسعة والنصف -
ممكنة. �عد ما رحـل الغ��ب لغرفة نومه - ��

ه�ع مس�� هول ��عة لقاعة االستق�ال وراح يتفقد األثـاث
� ازدراء تفحص مجموعة من الحسا�ات

الخاص بزوجته، و��
ال��اض�ة تركها الغ��ب.

عندما دخل الفراش ل�ال طلب من م�� هول أن تفحص
متـاع الغ��ب �دقة عندما �صل.

قالت له م�� هول:
- فلتعن أنت �أمورك وأنا سأع�� �أموري..

�حة له �ان الغ��ب �ال شك طرازا غ�� مألوف ولم تكن مس��
� قلب الل�ل صحت �عد �ابوس رأت ف�ه حشدا من

� عقلها. و��
��
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الرءوس الب�ضاء �اللفت تطاردها ولها عيون سـود واسـعة.
� النوم ثان�ة.

تناست مخاوفها وتقل�ت وغاصت ��
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الفصل الثالث
ألف زجاجة وزجاجة

اير عند �دء ذو�ان الجل�د، �ن من ف�� � التاسع والع��
هكذا ��

� اليوم التا��
سقط هذا الغ��ب ع� ق��ة إي�نج من الالم�ان. و��

جاء متاعه.

�ان هناك صندوقان �اإلضافة لصندوق كتب.. كتب
سم�كة �عضها كتب �خط �د ال �مكن قراءته. و�انت هناك

صناديق مليئة �القش وتحوي أناب�ب زجاج�ة �ما وجد مس��
هول. ظهر الغ��ب نافد الص�� وقد ارتدى معطفه وق�عته
�سا�د). لم �لحظ الغ��ب �لب وقفاز�ه، ل�ل�� ع��ة (ف��

� شغف.
�سا�د الذي �ان ي�شمم قد�� (هول) �� ف��

قال:
.. �

- هلم بهذە الصناديق.. لقد انتظرتها ما �ك��

وه�ط الدرجات قاصدا مؤخرة الع��ة �أنما هو ي��د حمل
الصناديق األصغر. ما إن رأە ال�لب ح�� انتصب شعرە وازداد

اسة، ثم وثب ��عة قاصدا �دە.. ��

�خ هول وتراجع ألنه لم �كن �طً� إذا تعلق األمر �ال�الب،
�سا�د صاح: ل�ن ف��

- ارقد��
وق�ض ع� سوطه.
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�انت أن�اب ال�لب قد مزقت القفاز ثم سمعا ر�لة، ووثب
ال�لب هذە المرة ع� �وال الغ��ب وسمعاە يتمزق. هنا هوت
اجع هذا مذعورا وهو �سا�د ع� ال�لب، ف�� نها�ة سوط ف��
�
� ح�ة ليتوارى تحت عجالت الع��ة. لقد تم هذا ��

�عوي ��
نصف دق�قة. لم يت�لم أحد �ل �خ الجميع.. نظر الغ��ب
لقفازە الممزق و�واله ثم ه�ع عائدا إ� الحانة. وسمعاە ��ع

إ� غرفة النوم.
� �دە وصاح:

�سا�د جانب الع��ة والسوط �� �سلق ف��
- أيها المتوحش�.. تعال هنا�

وقف هول يرقب الموقف وقال:
- لقد تل�� عضة.. من األفضل أن أذهب ألراە...

� الممر فح� لها
ثم ه�ع �لحق �الغ��ب. وقا�ل م�� هول ��

ما حدث. ثم صعد لغرفة الغ��ب �الطابق العلوي ف�ان �ا�ه
موار�ا. فتحه ودخل دون إنذار، �انت الستائر مسدلة والغرفة

س�ئة اإلضاءة. هنا خ�ل له أنه يرى ش�ئا يتحرك.. ذراعا من غ��
�د تل�ح له.. ووجها يتكون من ثالث �قع ب�ضاء غ�� محددة
اجع � صدرە ف��

�ة ق��ة �� �أنها زهرة بنفسج شاح�ة. ثم تل�� ��
� وجهه.

للخلف وانغلق ال�اب ��

ء ��عة لدرجة أنه لم �جد الوقت ل�الحظ �
تم �ل ��

� المدخل المظلم ي�ساءل عن حق�قة ما
و�عان ما وجد نفسه ��

رأە.

� اح�شدت عند ة ال�� � لحـق �المجموعـة الصغ�� �عد دق�قت��
�سا�د �ح�� للرجال ما حدث للمرة مدخل الحانة. هناك �ان ف��
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الثان�ة. �انت مدام هول تقول إن �ل�ه ال �حسن صنعا �عّض
الء، و�ان هناك هكس�� الم�سائل وساندي وادجرز الذي � ال��
�صدر أح�اما. و�ان هناك �ساء وأطفال، وال�ل �قولون حماقات:

.. � - لن أسمح له �أن �عض��
- ل�س من الح�مة االحتفاظ ��الب كهذە..

� ت�يح نظرت له م�� هول فوجدت أنه ال �ملك ال�لمات ال��
له التعب�� عما رآە �الطابق العلوي. قال لها:

- ال �حتاج لعون.. من األفضل أن ��ع بنقل متاعه..
قال مس�� هكستلر:

- �جب أن �كوي الج�ح حاال.. خاصة لو التهب..

هنا عاد ال�لب ي�بح من جد�د. ودوي صوت غاضب عند
المدخل:

- هلم�
هناك وقف الغ��ب وق�عته ألسفل تغ�� وجهه وقال:

.. �
تم هذە الحقائب أ�ع �لما �رتمو�� - �لما أح��

�سا�د: والحظ أحدهم أنه اس��دل قفاز�ه و�واله. سأله ف��

- هل أنت �خ�� �ا س�دي؟.. أنا آسف جدا ألن هذا
ال�لب......

- ال مش�لة.. الجلد سل�م.. أرجو أن ��عوا.
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هكذا تم حمـل أول صندوق - حسب تعل�ماته - إ� قاعة
� لهفة حق�ق�ة..

االستق�ال. انح�� فوقه الغ��ب وراح �فتحه ��
� �القش غ�� م�ال �سجادة م�� هاول.

وراح �ل��

ة فيها مساحيق. و�انت هناك �دأ �خ�ج زجاجات صغ��
.. � زجاجات أصغر تحوي سوائل - زجاجات ذات سدادات فل��
زجاجات ذات سدادات لخش��ة.. زجاجات عليها عالمة (سم)..
ة) ورف المدفأة.. لقد �ان مشهدا راح يرصها ع� (الش�فون��

عجي�ا

�عان ما فرغت الصناديق، فلم يبق فيها سوى القش
ات. �ان مشغوً� بهذا فلم � المخت��

ان صغ�� مما �ستعمل �� � وم��
� نقلت لغرفته. ي�ال لحظة �الحقائب ال��

عندما جاءته م�� هول �العشاء �ان منهم�ا �صب قطرات
� أناب�ب االخت�ار، لم �شعر بها إ� أن وضعت الطعام

السائل ��
ع� المنضدة وأزاحت القش �قدمها، الحظت عندما رفع رأسه
أنه ن�ع ع��ناته و�دا لها أن محج��ه عم�قان جدا.. وضع

الع��نات واستدار لها وقال:
- أرجو أال تدخ�� من دون ق�ع ال�اب.

- قرعت.. ل�ن من الواضح أن...

ة فإن أقل � الخط��
.. أ�حا�� �

� أ�حا��
- ر�ما فعلت.. ل�ن ��

إزعاج... �جب أن أطلب منك أن..

- �الطبع �ا س�دي و�مكنك أن تغلق ال�اب �المفتاح لو
أردت..
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- فكرة طي�ة.
- �خصوص هذا القش �ا س�دي.. لو سمحت �� �التعليق.

� اإلزعاج ع�
.. لو �ان القش �ضا�قك فلتض��� �

- ال تعل��
الفاتورة....

�ان منظرە غ���ا هناك وهو غاضب متفجر وأنبوب اخت�ار
شف ع� � �دە.. ح�� أنها شعرت �ذعر، ل�نها فرشت ال��

��
المنضدة فجلس..

ظل �عمل ط�لة الع� وال�اب مغلق عل�ه. ال صوت إال من
مرة سمعت فيها صوت ارتطام والزجاجات تصطدم ب�عضها..
ثم سمعت صوت خطوات تع�� الغرفة جيئة وذها�ا. هرعت

� لل�اب فسمعته �قول:
تص��

- ال أستطيع االستمرار.. ال أستطيع االستمرار.. أنا أحمق..
أحمق�

� أسف أن تعود لل�ار
سمعت صوت خطوات فاضطرت ��

� المناجاة.
� ل�ا��

وال تص��

� ركن الغرفة
عندما جل�ت له الشاي وجدت زجاجا مهشما ��

� تم مسحها �عنا�ة تحت المرآة. و�انت هناك لطخة سائل ذه��
قال الغ��ب وقد رأي نظراتها:

ر أض�ف�ه � هذا للفاتورة.. أي ��
- �ا� عل�ك أض���

للفاتورة.
 

☆ ☆ ☆
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� غموض:
�سا�د �� قال ف��

- سأقول لك ش�ئا..
� حانـة فـي أي�نج.

� ساعة متأخرة من ع� اليوم، ��
�ان هذا ��

فسأله ت�دي هنفري:

- ماذا؟

.. إنه أسود تماما.. رأ�ـت � - هذا الرجل الذي عضه �ل��
� �واله وقفاز�ه.. من الطب��� أن �ظهر لون وردي..

التمزق ��
.. لم �كن سوى السواد.. أل�س كذلك؟.. ���

قال هنفري:
- ر�اە.. هذە حالة غ���ة.. إن أنفه وردي �الدهان..

قش.. أسود هنا ووردي هناك.. ومن - أعرف.. هذا الرجل م��
الواضح أنه �خجل من ذلك.. هذە أش�اء تحدث مع الخيول �ما

تعلم.
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الفصل الرابع

مس�� �اس �قا�ل الغ��ب
ء من �

حك�ُت مال�سات وصول الغ��ب إ� إي�نج ���
فه الرجل من انط�اعات غ���ة.

�
التفص�ل ح�� �فهم القارئ ما خل

� �مكن أن نمر مر ال�رام بتفاص�ل � غ��ب�� ول�ـن �اس�ثناء حادث��
إقامته ح�� جاء يوم احتفال النادي.

�انت هناك �عض مشـادات مع م�� هـول تتعلق �النظـام
، ل�ن ح�� آخر إب��ل ـ عندما �دأت عالمات الضيق ��

� الم��
الما�� تظهر عل�ه ـ �ان �حل �ل مش�لة �أن �دفع أجرا إضاف�ا.

ورة لم �ح�ه مس�� هول، وعندما يتجا� �ان �ح�� عن ��
التخلص منه. و�انت م�� هول تقول له:

ى. ر�ما �ان - انتظر ح�� الص�ف.. عندما �صل الفنانون سـ��
ە �دقة.. مزعجا نوعا ل�نه �دفع فوات��

� لم �كن الغ��ب �ذهب لل�ن�سة ولم �كن هناك فارق ب��
سلوكه يوم األحد واأل�ام األخرى، �ان �عمل �ش�ل منقطع.
� أ�ام أخرى

أح�انا �ان ي�دأ العمل م�كرا و��شغل ط�لة اليوم.. و��
ينهض متأخرا و�دخن و�نام جوار النار. لم �كن له اتصال �العالم
خارج الق��ة.. و�ان مزاجه متقل�ا.. أح�انا كـان �مـزق أو يهـشم
ا ل�ن م�� هول لم تكن قـادرة األش�اء.. و�ان ��لم نفسه كث��

� ما �قول. ع� تمي��

�
�ان �خ�ج أح�انا ل�نه �ختار أ�ثـر طـرق مقفـرة و�مـ��

متوار�ا �األغصان، و�ان األطفال الذين يرونه �صابون بهلع..
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. ل�نك ال تعرف إن �ان �كرە األطفال أ��� أم هم �كرهونه أ���

�ان من المحتم أن �س�ب رجـل �ـهـذا المنظر الغ��ب ف�ـضا
� هذە ال�لدة. و�انت م�� هول

ال ي�ت�� من ال�الم واإلشاعات ��
تتعامل �حساس�ة شد�دة مع من �سألها..

ق�ل من وراء ظهرها إن الض�ف لص يتخ�� بهـذە الط��قـة
ه��ا من العدالة.. هذە الفكرة �دأت من عند مس�� ت�دي هنفري
اير. أما ل�ن لم يتذكر أحد أ�ة ج��مة �عـود تار�خها لمنتصف ف��
مس�� جولد المساعد �المدرسـة فقـد �ان يؤمن أن الغ��ب
فوضوي متنكر وهو �جهز المفرقعات لعمل�ـة ك�ـري. قال إنه
س�جري تح��اته عن هذا الموض�ع، ل�ن هذە التح��ات لم تزد

ع� توج�ه نظرات حادة للغ��ب �لما التق�ا.

�سا�د تزّعم مدرسة أخرى تقول إن الغ��ب مـصاب مس�� ف��
قشا وهو حساس لذا يتحا�� الع�ـون. �مرض جلدي جعله م��
ات ما وراء الطب�عة و�الذات �عد حادث � تفس��

ر ��
�
ال�عض فك

� إ�ـبنج
أول إب��ل. ع� �ل حال مهما ت�اي�ت اآلراء أجمع القوم ��

ع� عدم االرت�اح له.

� ذلك الوقت أغن�ة تقول (ال�ع�ـع).. مـس
ت �� وان���

� حفل المدرسة.. ومن ذلك الوقت �لما التقـى
ستا�شل غنتها ��

اثنان من الق��ة وظهر ذلك الغ��ب، �ان مقطع من هذە األغن�ة
ە. و�ان األطفال يتصا�حون بهذە الع�ارة عندما يرونه. يتم تصف��

�ان (�اس) - الطب�ب الممارس العام - �موت من الفضول.
أثارت الضمادات حماسته المهن�ة �اإلضافة لموض�ع الـ 1001
زجاجة. ظل ي�تظر ط�لة إب��ل ومايو �� �جد فرصة لل�الم مع
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، و�عان ما قرر الغ��ب، �ال جدوى ح�� لم �عد يتحمل أ���
ز�ارة الفندق.

آثار دهشته آن مس�� هول ال �عرف اسم ض�فه.. وقالت
م�� هول:

� لم أسمعه. - قال اسما ل���

وهو �الم غ��ب فعال. هكذا اتجه �اس إ� �اب قاعة
االنتظار وق�ع ال�اب ودخل. دوي صوت من الداخل وسمعته

مس هـول وزوجها �اس �قول:
.. � ع� تطف�� - سامح��

� المحادثة. سمعت
ثم انغلق ال�اب فلم �سمع م�� هول �ا��

لغطا ثم �خة دهشة.. صوت مقعد يتحرك.. ضحك �ش�ه
الن�اح.. ثم ظهر �اس ع� ال�اب بوجه أب�ض تماما وهو ينظر
� الـدرج،

فوق كتفه. ترك ال�اب مفتوحا خلفه ثم ه�ع يه�ط ��
� الشارع.

وسمعا صوت خطواته تركض ��

وقفت خلف ال�اب تنظر.. هنا سمعت الغ��ب �ضحك
ت خطواته الغرفة. �صوت عال ثم ع��

انطلق �اس إ� الق��ة ح�ث القس (بون�نج)، وصاح وهـو
: �دخل المكتب الصغ��

- هل أنا مجنون؟ هل أ�دو �مجنون؟
قال القس وهو �كتب موعظته القادمة:

- ماذا حدث؟
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� الحانة...
- هذا الرجل ��

- ماذا �ه؟

�ه، ..... - أر�د ش�ئا أ��
وجلس..

ي.. ثم �دأ �ح�� للقس لقاءە هدأت أعصا�ه ��أس من الش��
الغ��ب مع الرجل:

- ذه�ت هناك بزعم ال�حث عـن ترك�ب وصـفة طب�ـة
� جي��ه وجلـس ع�

للممرضة (فاند). عندما دخلت وضع �د�ه ��
� سمعت أنه ذو اهتمامات علم�ة، قـال نعم،

مقعدە. قلت له إ��
و�ان ال �كف عن االست�شاق �صوت مسم�ع من أنفه. ر�ما
د شد�د مؤخرا، وال عجب أن �حدث هذا وهـو أص�ب ب��
ملفوف ��ل هذا�. وكنت أنظر من حو�� فأرى ش�� الزجاجات
وأناب�ب االخت�ار. سألته إن �ان �جري �حثا علم�ا فقال نعـم..

.. � � ضيق: �حث ط��ل لع��
سألته إن �ان ال�حث ط��ً� فقال ��

عت سدادة منه، ومنها خ�ج �ل ما �كتمه من � � ان�� �دا �أن��
ضيق.. لقد فجر سؤا�� �ل ما لد�ه من إح�اط. هنا تحـرك الهـواء
� نار المدفأة.. مد �دە

ق �� � كت�تها لتح�� فطارت وصفة الدواء ال��
� المدخنة، هنا رأ�ت ذراعه...

��عة ل�مسك بها ق�ل أن ترتفع ��

- حسن؟

- ال �د�.. مجرد �م فارغ�... ر�اە.. حس�ت هذا �شوها. ثم
� ال�م

� هـذا.. فما الذي ي���
قلت لنف�� إن هناك ش�ئا غ���ا ��

ء ح�� �
ء ف�ـه؟.. أؤكد لك.. ال �� �

واسعا مفتوحا ما دام ال ��
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ال��ع.. هكذا �خت (ر��اە�)؟� فنظر �� �ع��ناتـه السوداء ثم
نظر ل�مه....

- حسن؟

ء.. لم يت�لم.. أعاد �مه لجي�ه وقال: �ما كنت �
- هذا �ل ��

قت الوصفة.. فسألته: ك�ف تقـدر �ـحـق السماء أقول. لقد اح��
: �م فارغ؟.. ثـم نهض أن تحرك �ما فارغا هكذا؟.. قال ��
فنهضت كذلك.. اتجه نحوي بثالث خطوات �طيئة ووقف
جواري.. لم أتحرك برغم أن هذە الضمادات �اف�ة �أن تجرد أي
: قلت إنه �م فارغ؟ فقلت: نعـم. هنا واحد من أعصا�ه.. قال ��
.. ب�طء أخ�ج �مه من جي�ه ورفع ذراعه �أنما ي��د أن ي��ــها ��

�دا �� هذا كقرن..

. لقد �ان �مد ذراعه نحوي ب�طء شد�د � �دأت أفقد أعصا��
، �ان شد�د.. ح�� صار ال�م ع� �عد ست بوصات من وج��

ال�م فارغا فعً�..

- حسن؟

....  هنا راح �
ء �إبهام و�صبع �عر�ان أن�� �

- وشعرت ���
القس �ضحك قال �اس:

ء.. من السهل أن تضحك.. ل�ن أؤكد لك �
- لم �كن هناك ��

، ج��ت مغادرا الم�ان.. � أن الهلع أصاب��

� صدق رع�ـه. تنـاول
ثم توقف �اس. لم �كن هناك شك ��

اب القس.. وقال: ا أخرى من �� �أس�
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ب �دا.. � أ�� �ت �مه ب�دي.. فشعرت �الض�ط �أن�� �� -
ل�ن لم تكن هناك �د�..

� شك ل�اس:
� األمر ونظر ��

فكر مس�� بون�نج ��
- هذە قصة غ���ة.

و�دت عل�ه عالمات الح�مة والجد�ة، ثم أردف:
ة. - هذە �الفعل قصة غ���ة ومث��
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الفصل الخامس

� مقر القس
اللص ��

�لغتنا أخ�ار السطو ع� مقر القس عن ط��ق القس نفـسه
وزوجته. صحت م�� بون�تج من النوم وسط الصمت المعتـاد
ق�ل الفجر، وقد شعرت أن �اب غرفة النوم انفتح وانغلق. لـم
� . ثم سمعت صوت قدم�� �

توقظ زوجها �ل جلست تص��
� الغرفة المجاورة..

�ان األرض �� � ت�� حافيت��
ما إن تأ�دت من هذا، أ�قظت زوجها مس�� بون�تج بهـدوء.
لم يوقد نـورا �ل وضـع ع��ناته والروب والخف�ـن، ثم خ�ج
� مكت�ه �الطابق السف�� ثـم عطسة

. سمع من �ع�ث �� �
ل�ص��

عن�فة.

هكذا عاد لحجرته و�سلح �أقرب سالح وجدە وهـو محـراك
� الدرج متحاش�ا الضوضاء قدر اإلم�ان، �انت

النار، ثم نزل ��
الساعة الرا�عة ص�احا وقد �دأ ظالم الل�ل الدامس �خف.. و�ان
� الصالة ل�ن �اب غرفة المكتب �ان أسـود

هناك ضوء خافت ��
تماما.

ء وانفتح درج و�انت هناك أصوات أوراق �
فجأة وثب ��

� ضوء أصفر،
تحتك. ثم اشتعل عود ثقاب وغرق المكتب ��

واستطاع أن يرى من موضعه شمعة �شتعل ودرجا مفتوحا ل�نه
لم ير اللص. وقف هناك ال �عرف ما �فعل. ل�ن ش�ئا واحدا
جعله شـجاعا هو أنه أ�قن أن اللص من س�ان الق��ة، ثم سمعا

صوت الذهب فعرفا أن اللص وجد مدخراتهما من الذهب..
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ورة التحـرك، فق�ض ع� المحرك هنا شعر مس�� بون�نج ���
والدفع للغرفة وهو �صيح (اس�سلم�).. وت�عته م�� بون�نج. هنا

توقف مذهوال.. فالغرفة �انت خال�ة
� الغرفة صار �قينـا.

ل�ن شعورهما �أن هناك من يتحرك ��
ولنصف دق�قة وقفا فاغري الفم ثم ه�ع مـسـتـر �ـون�نج �ع�ـر
الغرفة لينظر خلف الستار. ثم اتجهت زوجته لتتفحص المدفأة

وأولجت فيها محراك النار. وتفقد هو سلة المهمالت..
� النها�ة وقفا ينظران ل�عض.. وقال:

��
- �ان بوس�� أن أقسم..

قالت زوجته:

- الشمعة.... من أشعل الشمعة؟

؟ - والدرج؟.. والمال الذي اخت��

� الردهة
هرعت الزوجة إ� ال�اب هنا سمعت عطسة ق��ة ��

فاندفعا للخارج.. و�ذ فعال هذا انغلق �اب المطبخ. صـاح فـير
زوجته:

� الشمعة..
- ها��

واقتاد الط��ق. هنا سمعا صوت مزاليج تنفتح.

� للمطبخ ينفتح
تح �اب المطبخ رأى أن ال�اب الخل��

ُ
إذ ف

ب�طء وقد ��ب ضوء الفجر لتظهر الحد�قة الخلف�ة. �عرف
�قينا أنه لم ير ش�ئا �خ�ج من ال�اب.. وتوهجت الشمعة التـي

تحملهـا م�� بون�نج.



8427

مرت دق�قة ق�ل أن �دخال المطبخ.

�ان الم�ان خال�ا.. أغلقا ال�ـاب ثان�ـة وتفحـصا المطبخ
� الب�ت �له.

ومغسلة األط�اق. لم �كن هناك مخلوق ��

�
ب�غ ضوء النهار ع� القس وزوجته وهما ما زاال �ف�شان ��

ب�تهما ع� ضوء شمعة لم �عد لها لزوم.
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الفصل السادس

األثاث �ـجـن
� التـا�� لع�ـد � الساعات األو�� من يوم االثن��

ما حدث ��
الفصح، هو أن مس�� وم�� هول اس��قظا ونزال إ� الق�ـو. �ان
ما س�قومان �ه ذا طب�عة خاصة، له عالقة �ال�ثافة النوع�ة
� �قدمانها. �عد ما نزال للقبو تذكرت أنهـا �س�ت أن ة ال�� للب��

تجلب زجاجة الن��ذ.

� هذا الصدد، فقد صـعد ي�حـث عـن
�ما أنه �ان الخب�� ��

الزجاجة، هنا اندهش لّما رأى أن غرفة الغ��ب مفتوحة. ذهب
� أرادها فلما عاد الحظ أن مـزالج لحجرته وأح�� الزجاجة ال��
�اب الحانة مفت�ح وأن ال�اب مغلق فقط �قفل (الال�ش). هكذا

� هذا و�اب غرفة الغ��ب. ر�ط ب��
� من جد�د.

توقف وفمه مفت�ح.. ثم صعد إ� الطابق الثا��

دق ع� �اب الغ��ب.. ال إجا�ة. دق ثان�ة ثم فتح ال�ـاب
ودخل، �ما توقع �انت الغرفة خال�ة تماما، وع� الفراش رأى
� �عرفها لدى الغ��ب.. و�انـت الث�اب.. الث�اب الوح�دة ال��

الضمادات ملقاة كذلك.
وقف هناك يتأمل، عندما سمع صوت زوجته من الق�ـو..
� �ستخدمها � ترفع نغمة آخر �لمة، وال�� تناد�ه بتلك الط��قة ال��

هم. فالحو (وست سوسكس) لتعكس نفاد ص��
ها: ه�ع إ� القبو ل�خ��
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� غرفته
.. ي�دو أن هنفري محق.. والغ��ب ل�س �� � - جي��

تح مزالجه
ُ
وال�اب قد ف

لم تفهم م�� هول أوال ثم عندما فهمت قررت أن تري غرفة
الغ��ب بنفسها. لحق بها زوجها قائً�:

- لو لم �كن هنا فث�ا�ه موجودة.. ماذا �فعل �ال ث�اب؟.. هذا
.. أمر خط��

خ�ل لهما أنهما سمعا ال�اب األما�� ُ�فـتح وُ�غلق. �انـت
� عندما عطس شخص ما. خ�ل لها أن زوجها

� الم��
�س�قه ��

�عطس.. ثم أنها �لغت الغرفة ففتحت ال�اب وألفت نظرة:
- �ا للغرا�ة�

سمعت من �شهق من أنفه �جوارها فاستدارت لتجد
لدهشتها أن (هول) ع� �عد 12 قدما. وضعت �دها ع�

الوسادة ثـم تحت الث�اب وقالت:
- �اردة... لقد غادر منذ ساعة أو نحو ذلك..

ء غ��ب.. فجأة تجمعت مالءات ال��ر معا �
هنا حدث ��

ثم ارتفعت كج�ل صغ�� وطارت فوق حاجز الفراش... كـأن �ـدا
خف�ة كومتها وقذفت بها.

�عد هذا وث�ت اإلسفنجة من حوض الغس�ل، و�عان ما
�
�ــها برفق �� راحت األش�اء �الحجرة تتواثب.. طار المقعد ل���

أسفل ظهرها ودفعها وزوجها خارج الغرفة. ثم انغلـق الـ�ـاب
وأز�ــــح المزالج، ثم ساد الهدوء.
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�انت م�� هول فاقدة الو�� تق���ا.. وقد تعب مس�� هـول
، والخادمة م��� جدا ح�� تمكنا من نقل الس�دة للطابق السف��

مع محاولة إنعاشها �الس�ل المعتادة.
�انت تردد:

- عفار�ت�.. عرفت هذا�.. قرأت عنها.. ال تدع هذا الرجل
ّ أن أعرف هذا منذ ال�دا�ة بهذە الضمادات �دخل ثان�ة. �ان ع��
والع��نات. وال �ذهب لل�ن�سة يوم األحد.. لقد دخلت األرواح

... � �ان مقعد أ�� ��� � الع��ز.. هذا المقعد الذي ��
األثاث. أثا��

أرسلوا م��� لتوقظ (ساندي وانجرز) الحداد. كـان رجـً�
واسع الح�لة وقد سمع القصة فقال:
لعن إن لم �كن هذا سحرا..

ُ
- فأل

هنا انفتح ال�اب �الطابق العلوي، ونزل الغ��ب ب��ا�ه
� ث�ات.. لم

� �انتا تنظران لهم �� المعتادة.. ل�ن عي��ه الواسعت��
� الممر ثم توقف.

�� �
ي�عد عي��ه لحظة.. م��

قال لهم:
- انظروا�....

راحوا يتا�عون أص�عه المغ� �القفاز فرأوا زجاجة ن��ذ ع�
� وجوههم

�اب القبو، ثم دخل غرفة االستق�ال وأغلق ال�اب ��
�عنف وعص��ة.

لم يت�لم أحد.. ت�ادلوا النظرات إ� أن قال وادجرز:
. - سوف أدخل وأسأله.. أنا أطالب بتفس��
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اتجه الزوج إ� �اب الغرفة وفتحه وقال:
- أرجو المعذرة....

هنا صاح الغ��ب �صوت مرعب:

- اذهب للش�طان�.. أغلق ال�اب خلفك� وهكذا انتهت
ة، المقا�لة القص��
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الفصل السابع

كشف � الغ��ب

�
� حانة (الع��ة والخيول) ��

دخل الغ��ب قاعة االستق�ال ��
ة، والستائر الخامسة والنصف ص�احا، وظل هناك ح�� الظه��

مسدلة وال�اب مغلق وال أحد �ج� ع� الدنو منه.

ال�د أنه لم �أ�ل ش�ئا ط�لة هذا الوقت، وقد ق�ع الجرس
ثالث مرات.. الثالثة �انت �عص��ة و���ار ل�ن لـم �ج�ـه أحـد

وقالت م�� هول:
- فل�ذهب للجح�م..

�انت ح�ا�ة �قة مقر القس قد ذاعت، و�دأ ال�عض ي��ط
.. وقد ذهب مس�� هـول مع وادجرز إ� رئ�س � � القصت�� ب��

طة (شا�لفورث) ألخذ رأ�ه. ال��

� وقته، فقط �سمع
ال �عرف أحد ك�ف �ان الغ��ب �م��

� آلخر س�ا�ا أو صوت تم��ق ورق، وتزا�د عدد من ح��
المذعور�ن فـي الحانة، وجاء عدد كب�� من الناس و�عضهم
تط�ع �أن �ختلس نظرة ع�� الستائر إ� ح�ث �ان الغ��ب،

ل�نهم لم يروا ش�ئا.

� الذي ��� �ان هذا اليوم �الذات أروع احتفال بيوم اإلثن��
ع�د الفصح. و�انت الق��ة �لها تحتفل وقد ارتدى الجم�ـع
أفـضل وأز� ث�اب لديهم، و�انوا �لوحون �أعالم (يونيون جاك)

� الطرقات..
��



8433

� ظالم قاعة االستق�ال �جلس وحـدە. جائعا
ب�نما الغ��ب ��

�التأ��د ور�ما خائفا.. عا�فا ع� أوراقه وهـو مــدثر ب��ا�ـه
وأر�طته المعتادة. وجوار المدفأة تناثرت �قا�ا أناب�ـب اخت�ـار

� الهواء.
هشمها و�انت رائحة ال�لور الخانقة تتصاعد ��

�
ة فتح �اب قاعة االستق�ال ووقف �حملق �� عند الظه��

� ال�ار. ثم نادي:
� ثالثة أو أر�عة أشخاص ��

ث�ات ��
- م�� هول�

ذهب أحدهم مذعورا ينادي م�� هول. �عـد قل�ـل ظـهـرت
اسة. �انت قد رت�ت الس�دة وقد انقطع نفسها ل�نها أ��� ��

لهذا المشهد وأعدت ص�ن�ة عليها فاتورة اإلقامة وقالت:

- هل ت��د الفاتورة �ا س�دي؟
قال لها:

� أع�ش من دون - لماذا لم تعدي إفطاري؟.. هل تحس�ين��
طعام؟

قالت م�� هول:
؟.. هذا ما أر�د معرفته.. �

- ولماذا لم تدفع فاتور��
� أنتظر تح��ً�. - قلت لك منذ ثالثة أ�ام إن��

.. فلماذا - وأنا أنتظر منذ خمسة أ�ام أن أحصل ع� ما��
� لم أعد لك الطعام؟ �شكو من أن��

ة، �ان ي�دو كخـوذة ة ل�نها مع�� أطلق الغ��ب س�ة قص��
غطس غاض�ة أ��� من أي وقت سابق، وشعر الجم�ـع �أنهـا
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انت�ت عل�ه.. قال لها:
� الطي�ة..

- انظري �ا س�د��
� �الس�دة الطي�ة... - ال تدع��

� من الفضة ما...... � جي��
- أنا �انتظار الحوالة ل�ن ��

- من أين جئت �الفضة؟
�دا أن هذا السؤال أغاظه جدا.. ل�ن المرأة، واصلت ال�الم:

�
�� - ق�ل أن آخذ أي مال أو أجلب لك إفطارا عل�ك أن تخ��

ء لم أفهمه، ولم �فهمه أحد هنا، و�شتاق الجم�ـع إ� �
���

فهمه.. ما الذي فعلته لمقعدي �الطابق العلوي؟.. وأر�د معرفة
ك�ف �انت حجرتك خال�ة ثم عدت لها؟....

هنا رفع الغ��ب �دە المغطاة �قفاز وضـرب األرض �قدمـه
وقال:

� �
- ك��

ح�� أنه أخرس الجميع، وقال:

- أنتم ال تفهمون.. ال تعرفون من أنا وال ما أنا.. �ا� عل��م
�ع ش�ئا.. صار مركز وجهه ون ثم مد �دە إ� وجهه وان�� س��

فجوة سوداء وهتف:
- هنا�

� وهـي تنظـر
ء لم�� هول فأخذته �ش�ل تلقا�� �

ومد �دە ���
لوجهه. ثم رأت ما هو ف�خت �أع� صوتها ورمته أرضا.
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�ان هذا هو أنف الغ��ب.. الالمع الوردي.. يتدح�ج علـى
األرض.

ثم ن�ع ع��ناته فشهق الجميع.. ثم مزق أر�طـة رأسـه..
� ال�ـار، ثـم

قب الخائف �� قاومته للحظة فسادت لحظة من ال��
طارت األر�طة.

ء. وقد وقفت مـ�� هـول وقـد �
�ان هذا أسوأ من أي ��

وا صعقها الرعب، وراحت ت�خ.. ال�ل راح �فر.. لقد تـأهبوا ل��
ء... �

ندو�ا أو �شوهات ل�نهم لم يتأهبوا لرؤ�ة ال ��

لقد طارت الضمادات وخصالت الشعر المستعار فـي ال�ـار،
فتواثب الناس وث�ات خرقاء لتفاديها. تع�� ال�ل �ال�ل. لقد صار

ء ع� اإلطالق� �
الرجل ع�ارة عن �اقة معطف �طل منها ال ��

� الق��ة ال�اخ و�ذ نظـروا رأوا أن الحانـة تف�غ
سمع الناس ��
.. ما فيها من ���

رأوا م�� هول �سقط ع� األرض، ومس�� هنفـري يتعثـر
ح�� ال �سقط فوقها. ثم سمعوا �اخ م��� التـي كـانـت قـد
خرجت من المطبخ لتصطدم �الغ��ب من الخلف. و�عان مـا

راح الناس من �ل صوب يهرعون نحو الحانة.

� ال�الم و�انت الن��جة �� ب�ج
�دا أن �ل إ�سان يرغب ��
�ا�ل. و�ان الجميع شهود ع�ان:

- عف��ت....

- أتراە آذى الفتاة؟
- رجل �ال رأس.. هذا مؤكد..
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- �الم فارغ... مجرد لع�ة حواة..

هم ح�ا للمغامرة هـم وتكوم الناس قرب ال�اب وقد صار أ���
األقرب.

- لقد استدار للفتاة.. ه��ت منه ل�نه لحق بها ثـم عـاد وهو
� ال�د األخرى. أؤكد ل�م أنـه �ال

� �د ورغ�فا ��
�حمل سكينا ��

رأس..

� جاف�ـرس ال�و�ستا�ل ثم مس�� وادجرز. �انوا جـاء مس�� بو��
�حملون اآلن إذن تفت�ش فتصايح الناس.

صعد مس�� هول الدرجات واتجه ل�اب غرفة االستق�ال.
فتح ال�اب وصاح:

- أيها ال�و�ستا�ل.. قم �عملك.

� الضوء الخافت ذلك الجسد �ال رأس يواجههم
فجأة رأوا ��

. � � األخرى رغ�ف خ��
، و�� � � �د قطعة من الج��

وهو �حمل ��
قال هول:
- هذا هو�

من فوق ال�اقة الفارغة جاء الصوت:
. � - ما هذا �حق الجح�م؟.. ابتعدوا ع��

� . ��عة التقط مس�� هـول الـسك�� � � والخ�� � �الج��
ثم أل��

الموضوعة ع� المنضدة ل�منعه من أخذها. ن�ع الغ��ب قفازە
س �دە وأطبق ع� س) فمد جاف�� � وجه (جاف��

األ�� وألقاە ��
� ذقنه جعلته ��خ ألما.

، تل�� ل�مة عال�ة �� �
عنقه غ�� المر��
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�ات. ارتطما �مقعد فهوى التحم الرجالن وراحا ي��ادالن ال��
ز: أرضا متحطما، وصاح جاف��

- تمسك �قدم�ه�

� ر�لة
حاول مس�� هول أن ينفذ ما ُطلب منه، ل�نه تل��

� ضلوعه شـلته للحظـات. ورأى وادجرز أن الغ��ب الذي
عن�فة ��

. � ال رأس له يوشك ع� االنتصار ع� جاف��
� معه فاصطدم �مـس�� ها�ـس�� تراجع لل�اب وقد أخذ السك��

وسائق ع��ة س�در���دج وقد جاءا ل�ساعدا العدالة: هنا سقطت
� الجو.

ة وفاحت رائحة ق��ة �� ثالث زجاجات من الش�فون��
صاح الغ��ب:

- سوف أس�سلم

� اللحظة التال�ة وقف
ز فعال، و�� برغم أنه غلب جاف��

�ع قفازە اآلخر. �ان من الغ��ب �لهـث.. �ال رأس وال �دين ألنه ان��
� من فضاء خـال. ل�ـن فـالحـي

جدا أن �سمع هذە ال�لمات تأ��
سوسكس هم أ��� الناس عمل�ة ع� ظهر األرض.. لهـذا لـم

� الدهشة..
�ض�عوا وقتا ��

ز وأخ�ج زوجا من األصفاد ثم توقف وقـد أدرك نهض جاف��
� الموقف من تناقض:

ما ��
- ت�ا.. ل�س بوس�� استعمال األصفاد�

مد الغ��ب �دە لمعطفه.. و�أنما تـم ذلـك �معجـزة انفتح
المعطف.. ثم �دا أنه �ع�ث �جور�ه وحذاء�ه..
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: صاح هكس��

- هذا ل�س رجً�.. إنه مجرد ث�اب خال�ـة.. �مكنك أن ترى
. � أن أضع ذرا�� �طانة ث�ا�ه.. �مكن��

اجعت ء ما ف�� �
ومد �دە لجسد الرجل، ل�ن اصطدم ���

�دە.
قال الصوت:

� موجود هنا .. الواقع أن�� � - أتم�� لو ت�عد �دك عن عي��
ء مزعج ل�نها الحق�قة �

.. هذا �� �
�ال�امل.. فقط أنا غ�� مر��

�
� �ل �ط�خة غب�ة �� ر أن تفقأ عي�� ل�ن هذا ل�س س��ا ي��

أي�نج.. أل�س كذلك؟
ون �انوا قد دخلوا الغرفة. رجال كث��

قال هكس�� متجاهال شكوى الغ��ب:

.. هه؟.. من سمع عن هذا؟ �
- غ�� مر��

� - هذا غ��ب ر�ما ل�نها ل�ست ج��مة.. فلماذا يهـاجم��
طة؟ رجال ال��
قال جافرز:

� هنا ل�س لج��مة � أقل لك إن�� - �الفعل غ��ب.. ل�ن دع��
(االختفاء) �ل لج��مة السطو.. لقد �ق منـزل.. واسـُتلب مال..

والظروف �ش�� إ�....
: �

قال الرجل الخ��
- هراء�
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. �
ّ أن أنفذ تعل�ما�� - أتم�� هذا �ا س�دي.. ل�ن ع��

- ل�كن. أنا آت معك ل�ن ال أصفاد..
- هذە �� القواعد �ا س�دي..

أّ� الغ��ب:
- ال أصفاد...

جلس الغ��ب.. وق�ل أن �فهم أحد ما �حـدث طـار جور�ـه
و�واله ثم المعطف..

ز وقد أدرك ما �حدث: صاح جاف��
- ه�ه.. كف عن هذا..

� �دە فارغا
أمسك �المعطف ل�نه خ�ج ��

- امسكوا �ه.. لو ن�ع هذە الث�اب فلسوف..... لم �عد هناك
سوى قم�ص أب�ض ع� الغ��ب، و�عان مـا ارتفع عن جسدە

فلم �عد مرئ�ا.. تصايح الناس:
- أوقفوە�.. ال تجعلوە يهرب�... أغلقوا ال�اب�

� خرق.. و�دا أن �ل واحد
�ون �ل االتجاهات �� وراحوا ���

�ة � في�س الموظـف الحكـو�� ��
� اللحظة ذاتها، تل��

�ة �� تل�� ��
ب وف أنف هنفري. ��ُ هشمت أسنانه األمام�ة، وتهشم غ��
ب وجهه، ز تحت الفك، ثم شعر �صدر عض�� ��� جاف��
و�ون إ� الممـر. �ان و�عان ما اندفع الرجال الهائجون الم��
ء ما: �

ز ��خ وقد احتقن وجهه و�رزت أوردتـه ممـس�ا ��� جاف��
- لقد ق�ضت عل�ه�
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� تصعد إ� الحانة، ثم سقط ع� واندفع ع�� الدرجات ال��
رأسه فوق الحجارة. تعالت الص�حات:

....�� �
- أمسكوە�... غ�� مر��

ء ل�نـه �
وظهر شاب غ��ب ال �عرف أحد اسمه وأمسك ���

أقلت منه فسقط ع� ال�و�ستا�ل. وع�� الط��ق �خت امـرأة
)، وهكـذا تم عبور إذ راح �لبها �عوي و�جري نحو فناء (هسك��

. �
الرجل الخ��

� �شوحون.. ثـم جـاء الـذعر ة وقف الناس مذهول�� ولف��
� أرجاء الق��ة �ما ي�ع�� ال�س�م أوراق الشجر. ل�ن

فتفرقوا ��
ز ظل ح�ث هو، ووجهه ينظر للسماء وركبتـاە مث�يتان عند جاف��

أسفل درج الحانة.
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الفصل الثـامـن

فـي الفـرار
 

الفصل الثامن مخت� جدا، و�ح�� عن جيبونز عالم األح�اء
الهاوي �المنطقة، الذي �ان يرقد فـي مـكـان منـعـزل �ـال أي
� منه. و�ان ينعس تق���ا عـدما سمع �ق��ه مخلوق ع� �عد م�ل��

صوت رجل �سعل.. �عطس.. ثم �سب �غلظة..

نظر حوله فلم ير ش�ئا.. ل�ن لم �كن هناك جدل حول
الصوت �ان �سب و�لعن، ل�ن �ط��قة تو�� برجـل مثقـف..

.. تعـا� الصوت ثم تال��

ء عن حادث الص�اح، ل�ـن �
لم �كن جيبونز قد سمع أي ��

ظاهرة الصوت �انت غ���ة لدرجة أن النوم طار من عي��ه..
نهض وه�ع نحو منحدر التل المتجه للق��ة �أ�ع ما استطاع.
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الفصل التاسـع

مس�� توماس مارف�ل
 

ال�د من أن تتخ�ل مس�� توماس مارف�ل، كرجل ضـخـم لـه
� وفم متم�ج ولح�ة شائكة عجي�ة، أما

وجه رخو وأنف أسطوا��
جسدە فأقرب إ� االمتالء، �ان �ل�س ق�عة مشعة و�ستعمل

ته مما �دل ع� أنه أعزب. أر�طة األحذ�ة �دال من أزرار س��

� م�ف مـاء ع� طـ��ـق
�ان �جلس وقد أراح قدم�ه ��

(أبردين) ع� �عد م�ل ونصف من إي�ـنج. و�انـت قـدماە
� �الثقوب. �ان �جرب � مليئ�� � �اس�ثناء جور��� خيت�� مس��
حذاءين ذوي عنق.. أفضل حذاءين وجدهما منذ زمـن ل�نهمـا
�ن عل�ه. �ان �كرە األحذ�ة الواسعة ل�نه �كرە األحذ�ة �انـا كب��
، �ان اليوم صحوا لذا وضع أحذيته � يتخللها ال�لل أ��� ال��

األر�عـة
� صف واحد وراح يتأملها. هنا سمع صوتا من خلفه �قول:

��
- �� مجرد أحذ�ة.

� غ�ـر
مق الحذاءين �� قال مس�� توماس وقد أمال رأسه ل��

رضا:

- �� أحذ�ة صدقة.. ال أعرف أيهما أ��� ق�حا؟
قال الصوت:

.. وأناسه خناز�ر قال مس�� توماس: � - هذا �لد لع��
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- أل�س كذلك؟.. وتلك األحذ�ة اللعينة.. إنها تغلـب كـل
ء� �

��

ولم يرفع عي��ه عن الحذاءين. ثم استدار لجانب �� ينظـر
إ� حذاء محدثه.. هنا وجد أنه ال يوجـد حـذاء وال قـدم�. أص�ب

�ذهول تام:

- أين أنت؟

لم ير سوى منخفضات خال�ة وال��ــــح تؤرجح األغصان
اء ال�ع�دة. الخ��

قال مس�� مارف�ل:

؟ - هل أنا ثمل؟.. هل أ�لم نف��
قال الصوت:
- ال تخف....

� أضع - �ل ستخاف أنت حاً� أيها األحمق السخ�ف.. دع��
� ع�... عالم��

� ال �جد �لمات �قولها. � القدم��
ونهض حا��

ا.. كـان ع� أن أتوقع �ت كث�� �� � - إنها الطيور.. ال�د أن��
هذا....

قال الصوت:
اب.. حاول أن تهدأ... - ل�س ال��

ل�نه ظل ينظر له وهو يتأرجح لألمام والخلف و�قول:
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� سمعت صوتا.. - أقسم أن��

- �الفعل

أغمض عي��ه ووضع �دە ع� حاج�ه �حركة درام�ة. فجأة
ء من �اقته وراحت �د خف�ة تهزە �عنف ح�� شـعر �

جذ�ه ��
�دوار.

- أنا قد جننت.. أو ر�ما �� عفار�ت.

- ال هذا وال ذاك.. تماسك.. و�ال رحت أقذفك �الحجـارة إ�
أن تعود لصوا�ك..

وشعر الرجل �أن هناك من يثقب صدرە ب�ص�عه. راح �حـك
رأسه ومؤخرة عنفه وقد اس��د �ه الرعب. وقال:

- إذن ما أنت؟

� الهواء نحوە.. وتوقفت هناك
هنا رأي قطعة صخر ترتفع ��

قرب رأسه ثم هوت ساقطة ع� إصبع قدمه. حاول أن يركض
� عق�ة غ�� مرئ�ة وسقط مقل��ا ل�جد نفسه

�� 
ّ هار�ا ل�نه تع��

جالسا ع� األرض..

د، وقال من جد�د حلقت صخرة جد�دة فوق رأس الم���
الصوت:

- واآلن.. هل أنا وهم؟

جلس مس�� (مارف�ل) عاجزا عن الحركـة.. وراح يراقـب
القذ�فة المعلقة فوق رأسه. وقال:
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- ال أفهم هذا.. صخور تقذف نفسها.. صخور تت�لم.. اهدأ
.. لقد انت�� أمري.. � �ا صاح��

قال الصوت:
. �

- األمر سهل.. أنا رجل خ��
� ألما: د وهو ي�� قال الم���

- قل ش�ئا ال أعرفه.. فقط ال أعرف ك�ف فعلت هذا.

.. وهذە النقطة األهم وأنا ع� �
- حسن.. لتفهم هذا.. أنا خ��

�عد ستة �اردات منك..

� أنك شفاف �الهواء؟ - هل تع��
- �الض�ط.

د رعنا فقد قرصه الغ��ب.. ثـم مـد �ـدە هنا وثب الم���
فتحسس ال�د.. صعدت إ� معصم عض�� ثم صعدت إ� وجـه

� هلع:
ذي لح�ة.. قال ��

� إثارته �اع الد�كة.. و�رغم هذا أري
- هذا عج�ب.. �فوق ��

ء من خاللك.. �
�ل ��

ثم دقق أ��� وقال:

ا وجبنا منذ وقت ق��ب؟ � - كنت تأ�ل خ��

- نعم.. وهذا المشهد ل�س سارا �ما تظن.. واآلن أر�ـد أن
� إ�سان أحتاج للطعام والمل�س.. كنت أركض فـي تفهم أن��
الشوارع عاجزا عار�ا بردان.. كنت مستعدا لقتل أي واحد ثـم

وجدتك.. هل تفهم؟
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- ر��اە�

.. إنـه من�ـوذ مثلـي : هذا هو رج�� - هنا قلت لنف��
� العثور ع� ث�اب ومـأوى وكذا

�� �
�الض�ط.. وأنا أر�د أن �ساعد��

أش�اء أخرى تركتها... ل�نك ستفعل.. ستفعل....
د خد�ه وا�سعت عيناە. نفع الم���

قال الصوت:

- سوف تنفذ ما أطل�ه.. أنت الوح�د الذي �عرف - مع هؤالء
� سوف . لو سـاعدت�� �

الحم�� - أن هناك ش�ئا �د�� الرجل الخ��
� لرجل قوي.... ثم عطس

.. إن الرجل الخ�� أحقق لك ال�ث��
�قوة.. وأضاف:

....... � - أما لو تالع�ت ��

، فشهق الرجـل مـن ودق ع� كتف الرجل دقة ذات مع��
الخوف.. وقال:

- لن أخونك.. فقط قل �� �ا س�دي مـا ت��د أن أفعلـه.
ولسوف أنفذە ع� الفور..
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الفصل العا��

ز�ارة مس�� مارف�ل إلي�نج
 

�عد ما زال الرعب األو�� ساد الجدل ق��ة إي�نج. و�دأ نـ�ع
من ال�ش�ك ف�ما رأوە �غزو النفوس.. من السهل جدا أال تؤمن
� أو �لمسهم

.. لذا صار هؤالء الذين رأوە �خت�� �
بوجود رجل خ��

ب�دە قلة �مكن عدها ع� األصابع، ومن ضمن شـهود الع�ان �ان
مس�� وادجرز الذي توارى خلف أبواب ومزاليج ب�ته المغلق.

� الحانة مذهوً�.
ز �� و�ان جاف��

� �ل م�ان.
� ث�اب االحتفال والرا�ات ��

�انت الق��ة ما زالت ��
� هذا منذ شهر، لذا عند الظه�ـرة كـان لقد انتظروا يوم اإلثن��
� االحتفاالت،

الشهود أنفسهم قد �سوا ما رأوە واندمجوا ��
ضوا أنه رحل ب�نما قال الم�ش�كون إنه ال وجود له. واف��

�انت هناك خ�ام تعد فيها ال�سوة الشاي، ب�نمـا راح أطفـال
� الشمس. و�انت هناك ال�ث�ـر مـن

مدرسة األحد ي�سا�قون ��
المراجيح، وحفل راقص ع� العشب، مع �عض األلعاب العن�فة
اتهم � جدا، ب�نما وقف أعضاء النادي �س�� � راقت للمراهق�� ال��
ائط الملونة، �الطبع �ان هناك جو ة وقد علقوا عليها ال�� � المم��

� الجو.
من عدم االرت�اح ��

� الساعة الرا�عة جاء غ��ب إ� الق��ة. �ان قص�� القامة
��

� الب��ان متقطع األنفاس، و�ان خداە رخـ��ن مكتنـ��ن. و�ان مت��
وجهه �حمل أمارات الرعب..
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دار حول ال�ن�سة قاصدا حانة (الع��ة والخيول). رآە مس��
فلي��� بوض�ح هناك ح�ث جلس ع� �اب دارە، وقد أثار
ان��اهه الذعر ال�ادي ع� الرجل. لقد �دا �ان الغ��ب ��لم
نفسه.. توقف الغ��ب عند درجات حانة (الع��ة والخيول)
وحـسب شهادة مس�� فلي��� فقد �دا �أنه �خوض �اعا نفس�ا

� النها�ة رآە مس��
شـد�دا ق�ل أن يرغم نفسه ع� الدخول. ��

هكس�� �دخل قاعة االستق�ال، سمع أصواتا تلوم الغ��ب ع�
دخوله:

- هذە الغرفة خاصة

�ان هذا صوت هول، فأغلق الرجل ال�اب واتجه لل�ار. �عـد
لحظات ظهر من جد�د وهو �مسح فمه ب�دە وقـد �دا راضـ�ا،
� وراح ينظر حوله ل�عض الوقت. ثم رأوە يتجه لبوا�ة الفناء ال��

تنفتح عليها نافـذة غرفة االستق�ال. �عـد تردد انح�� الغ��ب.

واس�ند ع� جانب البوا�ة و�دأ �حشو غليونـا. أشـعلـه و�ـدە
خاء كذبتـه خاء.. اس�� ترتجف ثم راح �دخن متظاهرا �االس��

نظراته إ� الفناء.
. �ل هذا رآە مس�� هكس��

� الفنـاء.
� جي�ه ثم توارى ��

وقف الغ��ب ووضع الغليون ��
وشعر مس�� هكس�� أنه شاهد ع� عمل�ة سطو؛ لذا ه�ع إ�
الط��ق ل�سد ط��ق اللص، هنا ظهر مس�� مارف�ل وهو �حمـل
ا ملفوفا ع� أش�اء وثالثة كتب م��وطة. هنا شف مائدة كب�� ��
: رأي هكس�� فشهق ثم استدار لل�سار و�دأ �جري. صاح هكس��

- توقف�.. لص�
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وراح �جري خلف الرجل. ودار حول ركن ال�ن�سة. ال �عرف
ك�ف شعر �أن ش�ئا أمسك �قص�ة ساقه فلم �عد �جـري.. لقـد
ب وجهه ومن ال�ون ان�عـث � الهواء. رأي األرض ت��

طار ��
. ولم �عد �عرف ما �دور �عد ذلك. �

مليون وهج ضو��
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الفصل الحادي ع��

� حانة الع��ة والخيول
��

 

� لنفهم ما حدث داخل الحانة، علينا أن نرجع إ� اللحظة ال��
� ذات

رأي فيها مس�� هكس�� مس�� مارف�ل من النافذة. ��
اللحظة �ان مس�� �اس الطب�ب ومس�� بون�نج فـي قاعة
االستق�ال، �انا يتح��ان ما خلفه الغ��ـب مـن آثـار و�تفحصان
ز للدار مع رفاقه وقـد �ـدأ يتعا�� من متاعه، لقد عاد جارف��
سقطته، ب�نما جمعت م�� هـول ث�ـاب الغ��ـب المتناثرة

ونظفت الغرفة.

ع� المنضدة قرب النافذة ح�ث اعتاد الغ��ب أن �عمل،
وجد مس�� �اس ثالث مجلدات تحمل عنوان (يوم�ات). فهتف:

- يوم�ات.. سوف تعرف ش�ئا.

ووقف القس وقد أسند �د�ه إ� المنضدة ب�نمـا فـتـح كـاس
مجلدا من المجلدات وقال:

- يوم�ات�.. همم.. ال اسم ع� الغالف.. مجرد رسوم
إ�ضاح�ة وكتا�ة �الشفرة..

نظر القس من فوق كتفه. قلب �اس الصفحات وقد خاب
أمله. فقال القس:

ء؟ �
- أال توجد رسوم توضح �ل ��
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- انظر بنفسك.. هناك معادالت وهناك كتا�ة �لغة غ���ـة
ر�ما �انت الروس�ة (لو اعتمدنا ع� ش�ل الحـروف) ور�مـا �انت

يونان�ة... أنت تعرف اليونان�ة.

شعر مس�� بون�نج �ح�ج ومسح ع��ناته ألنه لم �كن �ذكر
حرفا من اليونان�ة.. قال:

ء الط��ق نوعا.. ل�ن دعنا نقلب �
- نعم.. يونان�ة.. هذا ���
الصفحات لنأخذ فكرة عامة.

ء ينهـي �
� أن �حدث �� وسعل وأعاد وضع ع��ناته. وتم��

� ال مفر منها.. الفض�حة ال��

احا لما � رعب فاس��
هنا انفتح ال�اب فجأة استدار الرجالن ��

ة، قال � ح��
رأ�ا وجها متوردا �عتمر ق�عة مشعثة، و�نظر لهما ��

له القس:
.. وأرجوك أن تغلق ال�اب. �

- الناح�ة األخرى �ا صد���
قال المقتحم �صوت خف�ض غ��ب:

- ل�كن.. سأنظف الغرفة..
وأغلق ال�اب. قال القس:

- �حار لو �ان �� أن أح�م ع� مظهرە.. قوم ظرفاء هم..
� أنه (سأنظف الغرفة).. مصطلح مـن مصطلحات ال�ح��ة �مع��

ك لنا الحجرة.. سي��
قال �اس:
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� تالفة تماما لهذا وث�ت عندما فتح - فعال.. ل�ن أعصا��
ال�اب..

قال القس:

- ما زلـت ال أستوعب هـذا الذي حدث وال أصـدقه وأ�ساءل
إن كنت قد رأ�ت من ق�ل مشعوذا �ارعا..

� ال�تب.. وفتح كتا�ا
ِعد النظر ��

ُ
� هذا.. دعنا ن

- لن أجادل ��
وراح �مرر إص�عه ع� الحروف وقال:

- هذە.. كتا�ة إغ��ق�ة �التأ��د..

قرب القس أنفه من الحروف.. و�أنـه �جـد متاعـب مـع
� مؤخرة عنقـه حاول

ء غ��ب �� �
ع��ناته. و�ذ فعل هذا شعر ���

أن يرفع رأسه ل�نه وجد مقاومة عظ�مة. �أن هناك مـا �ضغط
عل�ه و���ت ذقته للمنضدة. وهمس صوت:

- ال تتحر�ا أيها الس�دان و�ال هشمت مخ��ما.

نظر القس جوارە فرأى وجه �اس وقد ار�سم عل�ه انعكـاس
دقيق لما �شعر �ه من رعب.

.. منذ م�� تعلمتمـا أن تنق�ا .. ل�ن ال مفر �� � - آسف لغلظ��
� األوراق الشخص�ة لواحد غ�� موجود؟....

��
وارتطم الذقنان �المنضدة واصطكت األسنان.

؟ � � تعلمتما اقتحام غرف األشخاص الغائب�� - منذ م��
� ب الرأس�� وعاود ��
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؟.. النوافذ مغلقة وأنا رجل قوي ومحـراك � - أين وضعوا ث�ا��
� أن بوس�� قتل�ما والفرار

.. ال �ش�ا �� �
� خ�� النار هنا.. �ما إن��

هل تفهمان؟.. لو أطلقت �اح�ما فلسوف تنفذان ما أقول..
ت�ادل الرجالن النظرات وقال �اس:

- نعم....
. � � الوجه�� هنا خف الضغط عليهما وجلس الرجالن محتق��

قال الغ��ب:

�
- ا�ق�ا ح�ث أنتما.. عندما جئـت هنـا توقعـت أن أجـد يوم�ا��
�
� ال أجدها.. إن الجو مناسب نهارا لرجل غ�� مر�� .. ل��� � وث�ا��
� �� يركض عار�ا ل�ن الل�ل ال �سمح بهذا.. لذا أر�د ث�ا��

ء أر�د هذە ال�تب.. �
، وق�ل �ل �� �

وحاج�ا��
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� ع��
الفصل الثا��

� �فقد أعصا�ه
الرجل الخ��

 

من المحتم أن يتوقف الراوي قل�ً� عند هذە النقطـة لس�ب
قاس سوف يتضح حاال.

� قاعة االستق�ال، و��نمـا
ب�نما �انت هذە األحداث تدور ��

هكس�� يراقب مارف�ل �دخن جوار البوا�ة، كـان مـس�� هـول
� إي�نج. فجأة دوت

وت�دي هنفري يناقشان قض�ة الساعة ��
�ة ق��ة ع� ال�اب و�خة ق��ة ثم ساد الصمت. تعامل ��

مس�� هول مع األمر ب�طء ول�ن بثقة:
ء خطأ. �

- ثمة ��

. هنا شـما رائحـة � � مصمم�� وه�ع مع ت�دي لل�اب بوجه��
ك�ماو�ة غ�� محب�ة، و�ان هناك صوت محادثة فصاح هول:

- هل أنتما �خ�� هناك؟

توقفت المحادثة المكتومة وساد الصمت.. ثم عادت
المحادثة ودوى صوت من �قول:

- ال. ال تفعل�
صوت مقاومة تعا� فعاد هول ي�ساءل عما �حـدث.

جـاءە صوت القس �قول:
- �له تمام.. فقط ال تتدخل.. أرجوك.
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قال مس�� هول:
- غ��ب هذا..

وجاء صوت القس �قول:
.. - لن أفعل هذا.. أرجوك.. هذا ل�س بوس��

�ساءل هنفري:
- ما عساە �كون هذا؟.. مع من يت�لم؟.

جاءت م�� هول لتمارس هوا�ـة الزوجـات المحب�ـة فـي
اض، وقالت إنها ال �سمع ش�ئا و�نها ال تفهم س�ب الرعـب االع��
. �ان . فتح أحدهما ال�اب ل�ظهر هكس�� � ع� وج�� الرجل��

هكس�� واقفا وقد جحظت عيناە من االنفعال و�ان ��خ:
- أوقفوا اللص��

ثم ركض نحو الفناء وتوارى. رأى هـول و�عـض النـاس
� صار مرئ�ـا وحـسبوە هـو

ضوا أن الرجل الخ�� المشهد فاف��
ة � ع�� مس�� مارف�ل وانطلقوا �حثا عنه. ل�ن هول ركض اثن��
� الهواء.. وأسقط معه أحد العمال.

�اردة ق�ل أن ��خ و�ط�� ��
�ة أطاحت حاول عامل ثان أن يواصل المطاردة ل�نه تل�� ��

�ة �مكن أن ت�ع ثورا. �ه، و�� ��

� الدار جوار ال�ار، عندما انفتح ال�اب
�انت م�� هول ��

فجأة وظهر �اس.. اندفع نحو الركن و�ح:
- أمس�� �ه�..
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� أع� �ل ال�تب والحزمة لمس��
ولم �عرف أن الرجل الخ��

� الفناء.
مارف�ل ��

� حال س�ئة فلم �عـد
�ان وجه �اس غاض�ا ل�ن ث�ا�ه �انت ��

ە تق���ا، وصاح: عل�ه ما �س��
� و�ل ث�اب القس� - أمسكوە�.. لقد �ق �وا��

هنا تع�� وسقط ع� األرض، وداس شخص م�ع أصا�عه
ف�خ ألما ونهض ثم سقط ع� أر�ــع.

� ل�مة
ال�ل �انوا يركضون نحو الق��ة.. نهض من جد�د فتل��

ع� مؤخرة أذنه. ه�ع إ� حانة (الع��ة والخ�ـول) وسمع من
. �

ورائه صوت صفعة أخرى.. وصوت الرجل الخ��

.. لم �كن مزاجه لط�فا فـي أي �
لقد تغ�� تعامل الرجل الخ��

ب وقت من ق�ل، ل�ن اليوم �دا أنه فقد أعصا�ه تماما وأنه ���
الناس لمجرد أنه يتلذذ �ذلك.

� وانقل�ت الخ�ام وتمزقت
لقد تحول االحتفال إ� فو��

� الناس من الشوارع، ومن �ل صوب كنت �سمع
األعالم.. اخت��

� لق.. ال أثر ل��� سوى لع�� � صـوت نافذة تغلق ومزاليج ت��
تتلصص من وراء زجاج نافذة.

ة بتهش�م �ل نوافذ حانـة (الع��ـة � لف��
�س� الرجل الخ��

والخيول). وال�د أنه هو من قطع خط التلغراف إ� أبردين عند
.. � ك�خ هج��

� تماما.. لم �عد أحد يراە أو �سمعه.. ل�ـن مـرت
ثم تال��

� شوارع
� من جد�د ��

ساعتان ق�ل أن �جرؤ مخلوق ع� الم��
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إي�نج المقفرة.
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الفصل الثالث ع��

مس�� مارف�ل يناقش االستقالة
� �ل�س ق�عة عندما جاء الغسق ظهر رجل قص�� مكت��
ست. �ان � ضوء الشفق ع� ط��ق برام�له��

�� �
مشعثة و�م��

�حمل ثالثة كتب م��وطة معا ب��اط مطا�� وحزمة ملفوفة
شف مائدة أزرق، و�انت مالمح وجهه تع�� عن القنوط �ـ��

� حالة م�شنجة من العجلة.
والتعـب و�ان ��

� آلخر ي�ـدو أن جوارە �ان صوت آخر ل�س صوته.. ومن ح��
�دا غ�� مرئ�ة تلمسه.

قال الصوت:
- لو حاولت أن تفر ثان�ة.. لو حاولت أن تفر ثان�ة..

هتف مس�� مارف�ل:
� كتلة من الرضوض..

- �ا� عل�ك.. لقد صار كت��

.. سوف أقتلك �
�� ��� -

قتل مارف�ل �صوت أقرب لل��اء:
� لم أحاول أن أفر منك.. كنت شاردا..

�� ��� -
د أ��� عندما أنت�� منك.... صمت مس�� - ولسوف ���

: �
� عي��ه ساد القنوط.. ب�نمـا قـال الرجل الخ��

مارف�ل. و��

.. سوف تكتـب �
� خ�� - لسوف �عرف الناس جم�عا أن��

� الجميع.. فماذا أفعل؟ ازداد � وسوف ي�حث ع�� الصحف ع��
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� مارف�ل، ب�نما قال الصوت: � عي��
الرعب ��

� �جـب أن - ال �سقط هذە ال�تب �ا أحمق.. الحق�قة �� أن��
ّ أن أفعل هذا. استعملك.. أنت أداة رديئة ل�ن ع��

قال مارف�ل:
- أنا أداة تعسة...

- �الفعل..
�عد صمت طال قال مارف�ل:

- أنا لست ق��ا ع� اإلطالق..

- حقا؟

� ل�ن �ان مـن � ضع�ف.. لقد قمت �ما طل�ت م�� - وقل��
� أ�ة لحظة..

الوارد أن أسقط ميتا ��

- إذن؟

� .. ليت�� � - ال أملك األعصاب وال القوة للق�ام �ما تطل�ه م��
مت ق�ل هذا.. هذا ل�س عادال قال الصوت:

- انهض.. لو لم تخرس فلسوف ألوي معصمك ثان�ـة سوف
أضع �دي ع� كتفك ط�لة الوقت، فلو حاولـت الـهـرب ل�انت

الت�عات قاس�ة جدا عل�ك....
- أعرف هذا.. أعرفه ج�دا.

ومر الرجل ذو الق�عة المشعة ع�� شوارع الق��ـة حـامً�
� الظالم تحت أضواء النوافذ.

�� �
همومه. واخت��
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الفصل الرابع ع��

� بورت ستوي
��

 

، ظهر مس�� مارف�ل غ�� حليق �
ة ص�اح اليوم الثا�� � العا��

��
� جي��ه وقد �دا

الوجه م�سخا و�عض ال�تب �جوارە، و�داە ��
عل�ه التوتر واإلرهاق وهو ينفخ خد�ه من وقت آلخر، وقد
ة ع� حدود بورت ستوي. جلس ع� مقعد خارج الحانة الصغ��
�
� تضم ال�تب، �مـا تخلص من ال��طة �� لقد �دل ال��طة ال��

� الجد�دة.
األحراش �ما يتفق مع خطط الرجل الخ��

� جي��ه
لم �لحظه أحد، ل�نه ظل خائفا. وراح �لعب ��

�عص��ة ال تتوقف لحظة. ظل جالسا نحو ساعة عندما جاء
�حار مسن �حمل صح�فة، وجلس جوارە وقال:

- يوم ط�ب.
� رعب. وقال:

نظر مس�� مارف�ل حوله ��
- جدا..

ة من السنة.... - طقس معقول �ال�س�ة لهذە الف��

ة، هنا سمع صوتا ظل ال�حار يتفحص مارف�ل �عي��ه لف��
� ج�ب. �دا له هذا الصوت غ���ا

ش�يها �صوت عمالت تل�� ��
ي�ناقض مع فقر مارف�ل الواضح. نظر لل�تب ثم قال:

- كتب.. فيها أش�اء مذهلة هذە ال�تب..
- نعم.
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� الصحف.. هذە الج��دة فيها قصة غ���ة عن
- وكذلك ��

� ع� س��ل المثال.
رجل خ��

لوى مس�� مارف�ل شفت�ه وحك خد�ه وشعر �أذن�ه
تتوهجان.

- أ�ساءل عما س�كتبون �عد ذلك..
� رعب:

هتف مس�� مارف�ل ��

؟.. أ�ساءل ماذا ي��د؟ �
- رجل خ��

قال الرجل وهو يرمق مارف�ل �عينه الثاق�ة:

ء. ـ �
- ي��د �ل ��

ـ = لم أر صح�فة منذ أر�عة أ�ام.
� أي�نج.. وها �� ذي األخ�ار من أي�نج..

ء �� �
لقد �دأ �ل ��

� حانة (الع��ة
ء ثا�ت ومؤكد.. �ان �ق�م �� �

تقول إن �ل ��
والخيول) ح�� وقعت مشاجرة وتمزقت أر�طة رأسه حاولوا

اعتقاله ل�نه ن�ع ث�ا�ه ��عة فصار خف�ا وفر..
� عص��ة:

قال مارف�ل ��

- هذە.. هذە قصة مذهلة
- أل�س كذلك؟.. المرء �سمع اليوم قصصا عجي�ة حقا.

- ل�ن.. أل�س له رفاق أو معاونون؟.. ألم �قولوا هذا؟

- لماذا؟.. أال �كف�ك واحد؟.. فكرة مفزعة جدا أن تتخ�ل أن
� حر.. أن �كون واقفا �جوارك.. ر�ما ي��د أن ��قك هذا الف��
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طة فمن �منعه؟.. �مكنه أن �جتاز (كوردون) من رجال ال��
.... �أنك تصفع رجً� أع��

� وهو يتلفت حوله �أنه ي�نصت..
�ان مس�� مارف�ل �ص��

� النها�ة وضع �دە ع� فمه وقال همسا:
و��

� عن هذا الرجل � أعرف ش�ئا أو ش�ئ�� - الحق�قة �� إن��
.. من مصادر خاصة.... �

الخ��

- حقا...؟
- نعم.. الحق�قة �� أن.....

فجأة ت�دل تعب�� وجهه.. وصاح:
- أي��

ونهض من جلسته.. �دا العذاب ع� وجهه.. فسأله ال�حار
عما دهاە.

- ألم أسنان..

قالها وهو �ضع �دە ع� أذنه.. وتناول ال�تب، ونهض م�عا
معلنا أنه �جب أن ين�ف.

.. �
� عن هذا الرجل الخ��

�� - قلت إنك ستخ��
- خدعة.. مجرد خدعة....

� الج��دة....
- ل�نها ��

- ل�نها ما زالت خدعة.. ال أعرف الشاب الذي �دأ هذە
ال�ذ�ة.. ال تصدق.
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- هل ت��د القول؟
- نعـم.....

هنا نهض ال�حار وهو �طبق ع� الج��دة، واحمر وجهه
وكور ق�ضته وصاح:

� أ�مل القصة وأجعل من نف�� أحمق؟.. �ا - إذن لماذا تركت��
ذا الوجه الجلدي.. �ا بن الحذاء�

�
هنا نهض مارف�ل مبتعدا وهو يتلوى �ط��قة غ���ة.. م��

� خط مائل و�دا �أنه ��لم نفسه و�ش�ح ب�د�ه و�حتج �ال
��

� خا�ته
� وقد وضع �د�ه �� س�ب جلس ال�حار مت�اعد الساق��

وقال لنفسه:

�
.. إن هذا �له �� � - ش�طان سخ�ف.. سوف أر�ك أيها الغ��

الصح�فة..

ل�ن مس�� مارف�ل �ان قد تواري عند منح�� الط��ق. و�ان
� من دون �د تحملها

آخر ما خ�ل لل�حار أنه رآە هو نقود تم��
� الحق�قـة تكرر هذا المشهد

متجهة نحو زقاق سان م�ش�ل. ��
� ج�ب

� ذلك اليوم.. طارت ق�ضات مال عد�دة ل�ستقر ��
مرارا ��

الرجل ذو الق�عة المشعثة.

فقط ف�ما �عد عندما عرفت قصة (بوردوك) �املة قام
س�ان ال�لدة �جمع أطرافها، وعرفوا عالقة الرجل القص��

. �
� �الرجل الخ�� المكت��
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الفصل الخامس ع��

الرجل الهارب
 

فة � مكت�ه �ال��
� ساعة م�كرة من الل�ل جلس د. ك�مب ��

��
المطلة ع� بوردوك. �انت غرفة جم�لة ذات ثالث نوافذ
وأرفف كتب عليها كتب عد�دة. وتحـت النافذة الشمال�ة �ان
هناك مجهر و�عض أناب�ب االخت�ـار، و�رغم أن الضوء �ان
متوافرا فقد أضاء المص�اح ورفع الستائر ألنه ال �خ�� أن

يتلصص عل�ه الفضوليون.

� وشارب ش�ه أب�ض،
�ان د. ك�مب شا�ا نح�ال له شعر كتا��

� أن �ضمن له عض��ة الجمع�ة
و�ان عا�ف ع� عمل �أمل ��

الطب�ة المل��ة. �ان يرمق غروب الشمس خلف التل.. فجأة رأى
رجً� يركض ع�� التل متجها نحوە.

قال لنفسه:

.. ال أعرف ما حل بهؤالء - واحد آخر من هؤالء الحم��
.. � القرن الثالث ع��

القوم.. �حسب المرء أننا ��

نهض واتجه للنافذة ونظر إ� التل المظلم والرجل الذي
يركض:

- ي�دو أنه متعجل جدا ل�نـه ال يتحرك ��عة.. لو �ان
� �الرصاص لجرى أ�ع.. جي�اە مليئ��
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ومن م�ان ما نبح �لب.. وسمع من مر الرجل �جوارهم
ب األرض وصوت لهاث.. رأوا مالمح الرعب صوت أقدام ت��

ع� وجهه.. فتعالت الص�حات:

�
� هنا وقادم� وه�ع الناس يتوارون ��

- إنه قادم.. الرجل الخ��
د�ارهم و�غلقون األبواب.
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الفصل السادس ع��

ز) � حانة (جو�� ك��ك��
��

 

ام. ز) أسفل التل ح�ث ي�دأ خط ال�� تقع حانة (جو�� ك��ك��
�ن ع� ال�اون�� و�ت�لم عن � � ي��ــــح ذراع�ه المكت��

�ان السا��
ثر �ل�نة أم��ك�ة الخيول مع رجل شاحب، ب�نما رجل ملتح ي��

طة. مع رجل ��
قال الرجل الشاحب:

- ما س�ب هذا ال�اخ؟

وهو �حاول أن يرى ما �دور عند التل ع�� الستار الم�سخ
: �

األصفر ع� النافذة، هناك من جرى �الخارج.. فقال السا��
- ر�ما هو ح��ق....

ب. انفتح ال�اب �عنف وظهر وتعا� صوت خطوات تق��
، وقد ضاعت ق�عته وانفتحت �اقة ع� ال�اب مارف�ل وهو ي���
معطفه.. حاول أن �غلق ال�اب ل�نه �ان نصف مفت�ح بوساطة

حزام.
�خ:

.. �
� قادم�.. �ا� ع��م أنقذو��

- إنه آت�.. الرجل الخ��
� �

أنقذو��
: �� صاح ال��
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- أغلق ال�اب�.. من القادم وما س�ب الضوضاء؟ وه�ع
األم���� فأغلق ال�اب.. قـال مارف�ل وهو يتأرجح و���� ل�نه

�مسك ال�تب:

� لو حاولت الهرب ولسوف � أدخل.. قال إنه س�قتل��
- دعو��

�فعل..
قال ذو اللح�ة السوداء:

� أمان.. ال�اب موصد..
- أنت ��

�ة ق��ة من الخارج، فصاح رجل هنا ارتج ال�اب ���
طة: ال��

- ه�ه.. من هناك؟
.. إن معه سكينا أو ش�ئا كهذا. � - سوف �قتل��

� � ال�ـار �� يتوارى خلفـه فه�ع مارف�ل �خت��
فتح له السا��

وهو يردد:
- ال تفتحوا له�
قال ذو اللح�ة:

؟.. ي�دو أن الوقت حان �
- إذن أنت تت�لم عن الرجل الخ��

�� نراە....

فجأة تهشم زجاج الحانة ودوى صوت �اخ ثم جاء صوت
طة �حاول إلقاء نظرة � الشارع. ب�نما وقف رجل ال��

من يركض ��
ى من �قف هناك. فجأة ساد الصمت.. قال رجل للخارج ل��

طة: ال��
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.. � م��
- ل�ت هراو��

واتجه لل�اب وقال:
ء.. �

- لو فتحنا لدخل ولن يوقفه ��
� توتر:

قال الرجل الشاحب ��
- ال تتعجل �صدد ال�اب.

قال ذو اللح�ة:
- أغلق المزاليج.. فلو دخل...

: �� � �دە. فقال ال��
وأظهر مسدسا ��

- هذا لن نفعله.. إنه اغت�ال..

� أي �لد نحن.. سوف أطلق ع� ساق�ه.. افتح
- أعرف ��

المزالج..
اتجه الرجل إ� المزاليج وأزاحها.. وقال وهو يواجه األبواب:

- تعال..

لم �دخل أحد وظلت األبواب مغلقة.. و�عد خمس دقائق
عندما جاء لل�ار رجل آخر �انوا �عد ي�تظرون.

هنا أطل رأس مارف�ل القلق من وراء ال�ار وقال:

ء موصد؟ لو تمكن من الدخول فاعلموا أنه �
- هل �ل ��
واسع الح�لة...

� وهو يه�ع مغادرا الم�ان:
هنا صاح السا��
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� للحانة.
.. لقد �س�نا ال�اب الخل�� - و���

ة � ثم برز وهو �حمل سكينا وتدلت شفته السف� المكت��
وقال:

- ال�اب�... ر�ما �ان معنا اآلن�
ثم أضاف:

� المطبخ.. هناك امرأتان وقد طعنت �ل جزء من
- ل�س ��

.. والمرأتان لم تلحظا ش�ئا. � الهواء بهذا السك��

هنا انفتح �اب ال�ـار وسمعوا مارف�ـل ��خ �اخا رف�عا
� ال�ار فوجد مارف�ل متكورا متمس�ا

فهرعوا لغوثه. دخل السا��
� والمطبخ. انفتح ال�اب �قوة

�ال�اب الذي �قود للفناء الخل��
ء ما مارف�ل إ� المطبخ.. دوى �اخ وصوت �

وجذب ��
تهشم... ثم انغلق �اب المطبخ عل�ه.

� الذي
طة وتمسك �معصم الرجل الخ�� اندفع رجل ال��

�ة ألقت �ه للخلف. أمسك أحد طوق عنق مارف�ل فتل�� ��
ء ما من �اقته. وصاح: �

الرجال ���
- لقد أمسكت �ه�....

ء ما: �
�� �

وغرس مخال�ه ��
- ها هو ذا..

سـقط مس�� مارف�ل ع� األرض فحـاول أن يتوارى وراء
. � س�قان الرجال المتصارع��
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.. كـان ��خ ألن �
للمرة األو�� سمعوا صـوت الرجـل الخ��

طة داس ع� �دە.. رجل ال��

فجأة �خ الرجل الذي �قاتله وتكور ع� نفسه إذ تل�� ر�لة
تحت الحجاب الحاجز، وفجأة وجد الرجال أنهم �قاتلون الهواء

. الخا��
صاح الرجل ذو اللح�ة:

- أين ذهب؟.. خ�ج؟

ى فطارت قطعة من المالط طة إ� الفناء ل�� ه�ع رجل ال��
جوار رأسه ل�سقط ع� منضدة المطبخ.

صاح ذو اللح�ة السوداء:
- سوف أر�ه�

� ضوء
والتمعت فوهـة المسدس وطارت خمس رصاصات ��

�
� ح�� �شع طلقاته ��

� منح�� أف��
الشفق. �ان �حرك �دە ��

الفناء �الشمس.
ساد الصمت فقال الرجل:

ء ممكن. هاتوا مص�احا �
- خمس طلقات.. هذا أفضل ��

وتعالوا نف�ش عن جسدە..
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الفصل السابع ع��

زائر د. ك�مب
 

� مكت�ه ح�� أزعجته الطلقات، ثم
واصل د. ك�مب ال�تا�ة ��

كراك.. كراك.. كرا�
. � فمه وأص��

وضع القلم ��

� بوردوك.. ماذا �فعله هؤالء
- من �طلق المسدسات ��

؟ الحم��

اتجه للنافذة وفتحها وراح يرمق الظالم. لم �عد يرى سوى
� الل�ل. وقال:

� �ش�ل المدينة �� أسقف البيوت ال��
ز).. - ي�دو أن الصوت قادم من (ال���ك��

� ال��ــع األول عنـد الهض�ة الغ���ة والنجوم
�ان القمر ��

� المستق�ل فلم
واضحة والمعة جدا. راح �فكر لخمس دقائق ��

�شعر �الوقت، ثم تنهد وأغلق النافذة وعاد لمكت�ه.

ال�د أن ساعة مرت عندما دق جرس ال�اب. جلس ينصت
منتظرا أن تج�ب الخادمة وأن �سمع صوت قدميها ع� الدرج

ل�نها لم تأت. قال لنفسه:

- تري من �ان هذا؟ ؟

حاول أن �عود للعمل ل�نه لم �ستطع.. فه�ط إ� الطابق
� الردهة وسألها:

السف�� ونادى الخادمة إذ ظهرت ��
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- أ�ان هذا خطا�ا؟
قالت:

- ي�دو أنه شخص عابر ق�ع الجرس وان�ف �ا س�دي...

� الغرفة
عاد لمكت�ه وواصل العمل، لم �عد من صوت ��

سوى دقات الساعة وصوت ر�شته ع� الورق، وسط دائرة
� الثان�ة ص�احا ق�ـل أن

� �لقيهـا المص�اح ع� الورق. �� الضوء ال��
ين�� عمل الل�لة نهض وتثاءب واتجه لفراشه.

ة عندما تذكر أنه �شعر �ظمأ. أخذ ن�ع المعطف والس��
شمعة واتجه لغرفة الطعام. لقد جعله ال�حث العل�� قوي
المالحظة جدا و�ن ع�� الردهة الحظ �قعة سوداء أسفل الدرج.
قرر أن يه�ط ل�عرف كنه هذە ال�قعة، انح�� وتفحصها فوجد

� كثافة ولزوجة الدم الجاف.
أنها ��

، ع� اتجه للطابق العلوي وهو ينظر حوله �حثا عن تفس��
�اب غرفته تصلب وقد أدرك أن مق�ض ال�اب ملوث �الدم.

نظر ل�دە.. �انت نظ�فة تماما ثم تذكر أنه فتح �اب غرفته
عندما خ�ج من المكتب وهو لم �مس المق�ض قط. عاد لغرفة

� إال �الهدوء.
نومه ووجهه ال ���

نظر إ� الفراش.. الحظ �قعا من الدم وأن المالءة ممزقة لم
�لحظ هذا من ق�ل ألنه �ان ي�دل ث�ا�ه. الحظ أن جانب الفراش
منخفض �ان هناك من �ان ينام هنا. ثم خ�ل له أنه �سمع صوتا

خف�ضا �قول:
- �ا للسماء�... ك�مب�
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وقف ينظر للمالءات.. هل هذا صوت حقا؟.. نظر ثان�ة لم
ير ش�ئا.. ثم أحس �حركة ع�� الغرفة قرب حوض الغس�ل. �ل
الرجال مهما �انوا من ذوي التعل�م العا�� ال�د أن �حتفظوا
. شعر �م��ــــج من الرعب والتوجس. أغلق �اب ب�عض التط��
� رعب جزءا من

الغرفة ودنا من منضدة الث�اب.. هنا رأى ��
� الهواء.

المالءة م�لً� �الدم معلقا ��

� ذهول.. �ان ضمادة خال�ة، تقدم ل�مسك بها ل�ن
نظر له ��

لمسة أوقفته وسمع صوتا هادئا �قول:
- ك�مب�

فتح ك�مب فمه وقال:

- هه؟
� �

- تماسك.. امسك أعصا�ك.. أنا رجل خ��
لم يرد ك�مب للحظة وظل يرمق الضمادة.. ثم قال:

؟ �
- رجل خ��

� سمعها ص�احا ووجدها �الغة السخف وتذكر القصة ال��
ل�ن لم ي�د خائفا أو مذهوال...

قال:

- حس�تها كذ�ة.. هل أنت تضع ضمادات؟
: �

قال الرجل الخ��
نهض ك�مب وقال:
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- ل�ن هذا هراء.. هذە خدعة ما.... ومد �دە نحو الضمادة
اجع للخلف وشحب. فاصطدم �أصابع غ�� مرئ�ة.. ف��

ال تتحرك �ا ك�مب.. �ا� عل�ك أنا �حاجة لعون أ��د...

وتمسكت ال�د ب�دە فشعر �أنه ُ�قذف ع� الفراش. فتح فاە
� أسنانه. لقد ق�ض عل�ه الرجل ل��خ ل�ن المالءة دخلت ب��

ب �عنف. � وقد راح ��� � ل�ن ذراع�ه ظلتا حرت��
الخ��

: �
قال الرجل الخ��

� للجنون حاال.... - أصغ للعقل.. �ا� عل�ك سوف تدفع��
: �

� النها�ة همد ك�مب. فقال الرجل الخ��
��

.. هذا �
- لو �خت لهشمت وجهك.. أنا فعال رجل خ��

ل�س سحرا.. وأر�د مساعدتك.. ال أر�د أن أؤذ�ك ل�ن سأضطر
� �ا ك�مب؟.. أنا

.. أال تتذكر�� � لهذا لو ت�فت �المجان��
ج��فن.. زم�ل الجامعة..

قال ك�مب:
� أنهض أوال.. سأ��� ح�ث أنا.. - دع��

وتحسس عنقه ب�نما قال الصوت:
- أنا ج��فن زم�ل الجامعة.. لقد جعلت من نف�� خف�ا.

- ج��فن؟
قال الصوت:
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- نعم.. ج��فن.. طالب أصغر منك.. أمهق.. ارتفاعه ستة
� له وجه أب�ض وردي وعينان حمراوان، أقدام ع��ض المنكب��

وفاز �م�دال�ة ال��م�اء..

� مضطرب.. ما دخل هذا �ج��فن؟
- م��

- أنا ج��فن..

- ل�ن.. أ�ة معالجة ش�طان�ة �مكن أن تجعل المرء غ��
؟ �

مر��
- ل�ست معالجة ش�طان�ة.. إنها عمل�ة منطق�ة..

- هذا مخ�ف�
مخ�ف فعال.. ل�ن أنا ج��ــــح وأتألم.. هلم �ا ك�مب تماسك..
� أجلس.. ورأى ك�مب مقعدا جوار �ا ودع�� هات طعاما وم��
الفراش ينجذب.. ثم �صدر ��را و�نضغط �أن هناك من جلس

� غ�اء قائً�:
عل�ه، فحك عي��ه وتحسس عنقه وضحك ��

- هذا �فوق األش�اح�
- هذا أفضل.. أنت تت�لم �منطق...

اب فرأى ال�أس تتحرك �ع�دا قدم ك�ب لض�فه �عض ال��
�ن بوصة فوق حافة � الهواء ع� �عد ع��

عنه.. توقفت ال�أس ��
� ذهول:

المقعد.. فقال ��
. �

.. أنت أوح�ت �� �أنك خ�� - هذا.. هذا تن��م مغناط���

- �الم فارغ
........... �

- أنا أث�تُّ ص�اح اليوم أن الرجل الخ��
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� ما برهنت عنه.. أنا أموت جوعا. الل�ل �ارد جدا ال يهم��
�ال�س�ة لرجل �ال ث�اب، هل لد�ك ث�اب اآلن.

� رو�ا قرم��ا وقال:
اتجه ك�مب لخزانة ث�ا�ه وانت��

- هل هذا �صلح؟

� الهواء ثم التف حول نفسه
أخذ الروب منه.. تد� للحظة ��

وانغلق وجلس ع� المقعد:
- الجوارب والخف ستكون مف�دة جدا..

ائح نزل ك�مب إ� مخزن األطعمة وعاد ومعه �عض ��
، ثم جذب منضدة ووضعها أمام الض�ف فقال � اللحم والخ��

هذا:
.. � - ال تهتم �الس�ا���

� الجو ارتفعت قطعة لحم وتعا�� صوت مضغ. قال
و��

ك�مب وهو �جلس ع� الفراش:
��� �

- خ��
� التهام الطعام وقال:

واصل الرجل الخ��

- من الغ��ب أن أدخل ب�تك أنت �الذات ألجد ضمادة.. هذا
مت النوم هنا هذە الل�لة. ال�د أن � .. ع� �ل حال اع�� أول حظ ��
تق�ل هذا برغم أنه مزعج.. د�� ظاهر.. أل�س كذلك؟.. ت�دو
�
� ت��� الدماء ظاهرة مع الوقت... فقط األ�سجة الح�ة �� ال��

. خف�ة، وهذا طالما أنا ��
سأله ك�مب:
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� �ال�امل..
- ك�ف تفعل هذا؟.. هذا الموض�ع غ�� منط��

� تماما
- �ل منط��

.. ب�نما راح ك�مب يرمق ومد �دە ل�خ�ج زجاجة ال��س��
الروب الذي �لتهم الطعام، سأله:

- ك�ف �دأ إطالق النار؟

- �ان هناك أحمق.. معاون �� عل�ه اللعنة.. حاول أن ��ق
. ما��

� كذلك؟
- هل هو خ��

� أتضور جوعا وأنت ت��د أن أح�� لك قصصا.. - ال.. ل���
سـأله ك�مب وهو ينهض:

- أنت لم تطلق رصاصا؟

� عليهم اللعنة.. أر�د الم��د من - ل�س أنا.. �لهم �خاف م��
الطعام �ا ك�مب
قال ك�مب:

ا � الطابق السف�� ألري ما �مكن أ�له.. ل�س كث��
- سأنظر ��

لألسف..

أن� الرجل وجبته ثم طلب س�جارا.. �ان من العج�ب أن
� الدخان. قال ل��مب:

�� � تراە �دخن ح�ث صار فمه وأنفه مرئي��
.. �

� وجدتك �ا ك�مب.. ال�د أن �ساعد�� - أنا محظوظ ألن��
� جننت.. أنت لم تتغ�� �ا � أن��

� ورطة ش�طان�ة.. أشك ��
�� � إن��
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.. أنتم أيها الرجال المثاليون ال � ك�مب ط�لة هذە السن��
ون.. منطقيون منظمون.. ل�ن تأ�د من أننا سنعمل معا� تتغ��

سأله ك�مب؟

- ل�ن ك�ف؟.. ك�ف وصلت لهذا؟
ك.. � سالم ق�ً�.. �عدها أخ��

� أدخن �� - �ا� عل�ك دع��

ل�نه لم �حك القصة تلك الل�لة فقد �ان معصمه يؤلمه
ا�ط وقد حاول ك�مب �شدة وارتفعت حرارته. �المه �ان غ�� م��

أن �ستخ�ج ش�ئا من هذە ال�لمات.

.. أراد أن �فر.. كنت � .. عرفت أنه خائف م�� � - �ان خائفا م��
ّ أن أقتله� أحمق.. �ان ع��

سأله ك�مب:

- من أين جئت �المال؟
: �

ساد الصمت قل�ال ثم قال الرجل الخ��
- ال أستطيع هذە الل�لة....

وأصدر أن�نا ثم قال:

� األ�ام الماض�ة إال لحظات.. �جب أن
- ك�مب.. أنا لم أنم ��

نام..
.. � - إذن خذ غرف��

- وك�ف أنام؟.. لو نمت الهرب.. ل�ن ما المش�لة؟.. ر�اە�..
ّ وأنا نائم.. � أ�رە أن �ق�ض ع�� ل�م أحتاج إ� النوم�.. ول���
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� يراقب ك�مب قل�ال ثم قال:
وللحظة �دا أن الرجل الخ��

- أنا أحمق..
ب المنضدة �ق�ضته: و��

� ذهنك.
- لقد وضعت الفكرة ��
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الفصل الثامن ع��

� ينام
الرجل الخ��

 

� لم �ستطع
برغم أنه �ان مرهقا وج��حا، فإن الرجل الخ��

م. قبول وعد ك�مب أن ح��ته سوف تح��

هما ممكن، تفحص ش�ا�� غرفة النوم وتأ�د أن الفرار ع��
� األفق.

فوجد الل�ـل �الخـارج هادئا صامتا والقمر �ستقر ��
� النها�ة أعلن

تفحص مفاتيح غرفة النوم وخزانة الش�اب. ��
رضاە عن الموقف وارتفع صوت تثاؤ�ه إذ وقف ع� ال�ساط.

قال:

ك ��ل ما قمت �ه الل�لة - أنا آسف.. ل�س بوس�� أن أخ��
� �ا � مرهق فعال.. األمر غ��ب ور�ما مخ�ف ل�ن صدق�� ل���
� هذا ال�. معا

�ك �� �� ك�مب.. هذا ممكن.. أنا �حاجة ل��
� أش�اء مماثلة.. ل�ن اآلن �جب أن أنام..

�مكن العمل ��

� منتصف الغرفة يرمق الروب الخا�� الواقف
وقف ك�مب ��

أمامه وقال:

� سوف أجن.. ل�ن هل .. أعتقد أن�� �
- هذا يهدم �ل تصورا��

ء آخر أجل�ه لك؟ �
من ��

- فقط تمن �� نوما سع�دا..
- عمت مساء....

قالها ك�مب وصافح ال�د غ�� المرئ�ة.
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� القفل.
أغلق ك�مب ال�اب خلفه فسمع المفتاح �دور ��

ب جبهته �كفه: وقف والدهشة ع� وجهه و��

- هل أحلم؟ هل جن العالم أم جننت أنا؟
ثم ضحك وقال:

- مطرود من غرفة نو�� بوساطة أعج��ة..... هذە حق�قة.

� الدرج إ� غرفة الطعام.. أشعل س�جارا وراح ��لم
ونزل ��

نفسه مع تكرار لفظة (ل�ن) من وقت آلخر..
� ال�حر نعم..

)..؟.. �� �
ء اسمه (خ�� �

؟.. هل هناك �� �
- خ��

ك.. هناك أش�اء خف�ة أ��� من � ال��
قات وقند�ل ال�حر.. و�� ال��

� الهواء؟..
األش�اء المرئ�ة.. ل�ن ��

- لو إن إ�سانا صنع من زجاج فلسوف �ظل مرئ�ا.

أن� ثالثة من الس�جار وهو يتأمل �عمق. ثم نهض واتجه
لغرفة الع�ادة الخاصة �ه.. هناك �انت الصحف ت�تظرە وراح
ج � � أي�نج) عندما ام��

�قلبها ح�� وجد مقال (القصة الغ���ة ��
ضوء الفجر مع الدخان �ان ك�مب �ذرع الغرفة محاوً� الفهم.
�
ضوا أن اإلفراط �� شعر �ه الخدم الذين صحوا من نومهم واف��

� ثم العمل قد أثر ع� عقله. طلب منهم أن �عدوا اإلفطار الثن��
� عرف منها . راح �قرأ الصحف ال�� � الطابق السف��

�ظلوا ��
، �

تفاص�ل الم�سول مارف�ل الذي �ان خادما �القوة للرجل الخ��
ل�ن الم�سول لم �ذكر ش�ئا عن ال�تب الثالثة..

قرأ الصحف �لها وقال لنفسه:
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� الطابق العلوي من داري.. �مكنه
- إنه ع� فعال... وهو ��

ء.. فماذا عساي أن أفعل؟ �
عمل أي ��

فكر قل�ً� ثم أح�� مذكرة وكتب فيها �عض �لمات، ثم
� - بورت بردوك). أح�� مظروفا كتـب عل�ـه (إ� ال�ولون�ل أد��

� ذات الوقت الذي �ان ك�مب �عمل
�� �

نهض الرجل الخ��
ف�ه هذا.. �ان ك�مب مت�قظ الحواس ل�ل صوت فسمع قد��

� مزاج
� الهواء وعرف أن الرجل ��

الرجل.. سمع كرس�ا �ط�� ��
� جدا. سقط مغسل الوجه فأ�ع ك�مب لحجرة النوم وراح س��

�دق ال�اب �عف..
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الفصل التاسع ع��

القواعد األو�� األساس�ة
 

�ساءل ك�ب عندما استطاع الدخول:

- ما الخطب؟
ء.... �

- ال ��
- ل�ن.. صوت التهش�م�

- �س�ت هذا الذراع.. وهو مجروح..
دخل ك�مب والتقط �عض قطع الزجاج المهشم.. وقال:

� الصحف.. العالم �له �عرف �أمر
- �ل الحقائق عنك ��

ض ط�عا أنه �.. أر�د .. لقد ذاع ال� وأنا أف�� �
الرجل الخ��

مساعدتك ل�ن ال أعرف ك�ف. هناك إفطار �الطابق العلوي..

نهض الض�ف فاقتادە ك�مب إ� قاعة الطعام. جلس ك�مب
إ�� المائدة وقد عاودته الهواجس �صدد حالته العقل�ة.

قال ج��فن:

� ال�دء �دا �� األمر رائعا.. ل�ن
- األمر �س�ط وسهل.. ��

� ش�لستاو..
اآلن.. ر�اە�... لقد حصلت ع� أول �م�ة ��

- ش�لستاو؟



8484

- ذه�ت هنـاك �عد ما تركت لنـدن.. لقد تركت الطب
واهتممت �دراسة الضوء.. ال�ثافة الضوئ�ة.. هذا علم �ش�ه
�
� آلخر.. كنت �� ء ف�ه �قاع من فهم مـن ح�� �

الض�اب.. فقط ت��
� لدراسة الموض�ع..

�ن فقررت أن أ�رس ح�ا�� الثان�ة والع��
�ن، ظللت أعمل � سن الثان�ة والع��

�� �
تعرف �م نكون حم��

�الع�د ستة أشهر ق�ل أن أرى الضوء.. وجدت قاعدة النكسار
األص�اغ.. إن الناس حم�� ال �عرفون ما قد تعن�ه ص�غة معينة

�اء الج����ة، الفكرة هنا �� معالجة المادة دون تغ�� � لدار�� الف��
خواصها �ح�ث ينخفض معامل انكسارها ل�ساوي معامل

انكسار الهواء..
ص�اح ك�مپ:

- �اە�.. هذا غ��ب.. �مكنك أن تغ�� خواص حجر ل�ن
رؤ��نا لألشخاص تختلف..

- صحيح.. رؤ��نا لألش�اء تتوقف ع� تعاملها مع الضوء..
ء الضوء أو �متصه أو �ك�ە.. لو لم �فعل أي �

إما أن �عكس ال��
ء مـن هـذا صار خف�ا. الصندوق األحمر أحمر ألنه �متص �ل �

��
الضـوء فال �عكس سوى األحمر.. تخ�ل لو أنه لم �متص أي
ء وعكس �ل الضوء لصار المعا �مرآة فض�ة. الصندوق �

��
� ال �قوم �ال�ث�� من االمتصاص أو العكس �عض أنواع الزجا��
� الضوء الخافت أن

الزجاج شفافة عن سواها، من الصعب ��
تري صندوقا من الزجاج الرخ�ص ألنه ال �متص ضوءا وال
� الماء

�عكس أو �ك� أي ضوء. ل�ن لو وضعنا الزجاج ��
.... �

فلسوف �خت��
قال ك�مب:
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- هذا معقول..

- لو سحقنا هذا الزجاج لصار مرئ�ا �مسحوق أب�ض ألنه
� الماء

�كسب ال�ث�� من السط�ح العا�سة، ضع المسحوق ��
.. الزجاج المسحوق والماء لهما نفس معامل �

ولسوف �خت��
� وسط له نفس

ء �ص�� شفافا لو وضع �� �
االنكسار.. �ل ��
معامل االنكسار.

- ل�ن اإل�سان ل�س مسحوق زجاج..
- فعً� ل�س كذلك.. إنه أ��� شفاف�ة��

- �الم فارغ.

- هل طب�ب هو من �قول هذا ال�الم؟.. هل �س�ت بهذە
�اء؟.. الورق مثً� مصن�ع من أل�اف شفافة.. � ال�عة علم الف��
ال��ت �مأل الفجوات فال �عود هناك انكسار أو امتصاص.. نفس
ء ينطبق ع� العظام واللحم �ا ك�ب والشعر واألظفار.. �ل �

ال��
اإل�سان شفاف ما عدا الشعر وال�رات الحمراء �الدم..

رحت أعمل ستة أعوام وأنا مذعور وخالف من أن ��ق
.. كنت أر�د أن أ�قيها ��ة تماما ثم أعلنها للعالم �

أستاذي أ�حا��
� مذهل �مكن �ة واحدة، فجأة توصلت ال��شاف فسيولو�� ���
� أمهق.. للمرء أن �جعل حيوانا ح�ا شفافا.. وهنا تذكرت أن��

جس�� خال من الص�غة..
: سوف أ�ون خف�ا. هكذا نظرت من النافذة وقلت لنف��
� أن أ�ون خف�ا.. القوة والنفوذ.. وأنا مجرد � مع��

رحت أفكر ��
�
. ل�م �ذلت من جهد �� �اء لتالم�ذ حم�� � مع�د فق�� �دّرس الف��
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هذا ال�حث و�م من عق�ات ذللت.. ل�ن �عد ثالث سنوات
وجدت أن است�مال ال�حث مستح�ل....

- لماذا؟

- المال

� خارج النافذة - �ما �دا من الروب -
ثم نظر الرجل الخ��

وقال:

.. هكذا سطوت ع� � - كنت �حاجة للمال الست�مال �ح��
.. لم �كن المال الذي � .. لم �كن المال: أ�� � الرجل العجوز.. أ��

�قته ماله، فأطلق الرصاص ع� نفسه..
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ون الفصل الع��

� شارع بورتالند
الب�ت ��

 

للحظات لزم ك�مب الصمت. ثم نهض وأمسك ��م الرجل
� وقال:

الخ��
- أنت متعب.. تعال واجلس ع� مقعدي..

ة: جلس ج��فن صامتا ثم قال �عد ف��

� لندن
- كنت قد فارقت ش�لستاو �الفعل.. اتخذت غرفة ��

� ب�ت حق�� قرب شارع بورتالند، مألتها �األجهزة.. لن أدخل
��

� تلك
� التفاص�ل �ا ك�مب، ل�نها مكت��ة �الش�فرة ��

�ك ��
ال�ت��ات، �جب أن أجد هذا األحمق.. الفكرة المهمة �� وضع
� مرك��ن �شعان � تحاول خفض معامل انكسارها ب�� المادة ال��
�الذ�ذ�ات. أحتاج إ� جهازي دينامو وقد حققت هذا �محر��

.. أول تج��ة �� �انت ع� قطعة قطن أب�ض، و�ان � غاز رخ�ص��
� فعلت ذلك.. .. لم أصدق أن�� �

من المذهل أن تراها و�� تتال��
.. هنا سمعت مددت �دي وتحسستها ف�انت هناك �ما ��
�
صوت (م�او) فنظرت. وجدت قطة ب�ضاء جم�لة وغا�ة ��
القذارة تقف ع� النافذة. سمحت لها �الدخول فدخلت و��
� � �ان �موت جوعا. قدمت لها �عض الل�� تهر.. الحيوان المسك��

ثم حاولت التج��ة عليها.. ل�ن إعطاء العقارات لحيوان ل�س
لع�ة وقد فشلت التج��ة. لم أستطع إخفاء المخالب والص�غة

� ش�ك�ة عينها.. ما اسمها؟
��
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- الت�بتام..

- نعم.. الت�يتام.. عندما تمت التج��ة و�� تحت تأث��
.. هنا دق ال�اب. �انت امرأة عجوزا � المخدر ظلت عيناها مرئ�ت��
� الح�اة

.. امرأة مدمنة لخمر ال تملك �� � الطابق السف��
تع�ش ��

سوى قطة ب�ضاء. �للت قماشة ب�عض ال�لورفورم وهرعت
؟ � : هل أسمع صوت قطة؟.. قط�� � لل�اب. سألت��

. �
� من وراء كت�� نف�ت ذلك فراحت تختلس النظر إ� غرف��

� النها�ة �دا أنها اقتنعت ورحلت...
و��

- �م من الوقت استغرق األمر؟

ء �
- ثالث ساعات.. العظـام واألوتار والدهن هم آخر ��

�
� وأوقفت المولدين. ��

. كنت متع�ا لذا دخلت إ� فرا�� �
تال��

الثان�ة ص�احا راحت القطة تموء.. حاولت أن أسكنها �ال
او�ن � الخ�� جدوى.. لقد اختفت تماما ف�ان مشهد العين��
وحدهما مرع�ا فتحت لها النافذة فخرجت.. لم أرها �عد ذلك

قط.

� أن هناك قطة خف�ة طل�قة؟ - هل تع��

� و�ان القادم - ما لم تكن قد قتلت. ع� �ل حال ُدق �ا��
� كنت صاحب الب�ت يتوعد، وهو يهودي بولندي يؤكد أن��
�ــــح � ب��طان�ا تحرم �شدة ���

�� � أعذب قطة ل�ال والقوان��
ء من وراء �

الحيوانات. دخل الغرفة �ف�شها وهو �فحص �ل ��
ع��ناته.. كنت أزداد غ�ظا وارت�ا�ا خش�ة أن �س�نتج ش�ئا.. لماذا
؟.. فجأة أمسكته من ال�اقة فه�ع � أنا �الذات؟.. ماذا ي��دون م��
خائفا وأغلق ال�اب خلفه. المش�لة �� أنه س�حدث جل�ة وأنا ال



8489

أعرف ما بوسعه أن �فعل. تْرُك الب�ت معناە ض�اع وقت كث��
�ن جنيها. هكذا تحركت � العالم سوى ع��

�ما أنه لم يبق �� ��
�د إ� � المهمة وأرسلتها �ال��

� وأش�ا��
��عة.. أخذت �ل مذكرا��

ء يتحرك خارج �
.. �ان هناك �� � شارع بورتالند، ثم عدت لغرف��

� كنت أرتبها.. لقد حان الوقت الغرفة. �دأت �عمل الخطوات ال��
لذلك.. �دأت التج��ة.. هنا سمعت صوت خطوات خارج
الغرفة ورأ�ت قصاصة زرقاء تدخل تحت ال�اب، �ان هذا إخطارا
� أمامه.. - من صاحب الب�ت �طردي، هنا فتحت ال�اب ل�فاجأ ��
لم �جد وقتا ل�صاب �الذعر ألنه �ان ينظر ل�دي.. كنت أتوقع
هذا.. ثم رفع عينه إ� وج�� وأطلق �خة رعب م��عة وفر من

.. أما��
� المرأة.. �ان أب�ض تماما.

عدت للغرفـة وتفحصت وج�� ��
لقد �دأت التحوالت. �انت مرع�ة. قض�ت ل�لة �املة من
ق �النار، فهمت لماذا ظلت الغث�ان واأللم.. �ل جلدي �ان �ح��
القطة تموء ح�� خدرتها �ال�لوروفورم. عندما جاء الفجر توقف
� مت.... لن أ�� أ�دا هذا الفجر.. لقد صارت األلم وحس�ت أن��

�داي �الزجاج المصنفر ومع الوقت �انت تزداد شفاف�ة ح��
هما، لقد تالشت عظا�� و�انت � ع�� � النها�ة أرى غرف��

�ت ��
� النها�ة لم تبق سوى أطراف

�� . ء اخت�� �
األعصاب آخر ��

ء سوى �عض �
، ونهضت للمرآة فلم أر ش�ئا.. ال �� أنام��

.. � � ش�كي��
الص�غة ��

�ذلت جهدا عن�فا ح�� أعود للجهاز وأست�مل العمل�ة..
، � ة وقد جذ�ت المالءات ح�� ذق�� � الفراش ح�� الظه��

ظللت ��
وعند الظهر سمعت دقات ع� ال�اب. رددت �صوت عال، ثم
� الغرفة

نهضت �خفة ورحت أف�ك جهازي وأ�ع�� محت��اته ��
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.. سمعت صوت صاحب الب�ت ح�� ال �خمن أحد ش�له األص��
. فتحت النافذة.. هنا سمعت صوت قفل ال�اب يتحطم � ورجل��
� وضعت مزاليج ممتازة ق�ل أ�ام. ل�ن فكرة ل�نه لم ينفتح ألن��

� أجن و�دأت أرتجف غ�ظا. االقتحام جعلت��
� منتصف الغرفة ثم فتحت الغاز..

ألق�ت ورقا وقصاصات ��
�حثت عن ثقاب فلم أجد.. هكذا أغلقت الغاز ثان�ة وغادرت
الغرفة من النافذة ثم جلست هناك ع� اإلطار أراقب ما
عوە من مفصالته، ثم دخل � �حدث. لقد حطموا ال�اب وان��

صاحب الب�ت وولداە..

ب لك أن تتصور دهشتهم عندما وجدوا الغرفة خال�ة.. واق��
ها فمنعت نف�� �صع��ة من أن أحدهم من النافذة لينظر ع��
أوجه ل�مة لوجهه القبيح. راحوا ي��ادلون حوارا ط��ً� �لغة
� لم أرد عليهم إنما � النها�ة اس�نتجوا أن��

ال�د�ش (1).. و��
خدعتهم آذانهم. راحوا �ف�شون المدفأة وخزانة الث�اب وتحت
� الفراش.. �انوا �شعرون �خي�ة أمل ألنهم لم �جدوا األهوال ال��

توقعوا أن يروها عندي.

� هذە اللحظات عدت للغرفة ثم �سللت من ال�اب إ�
��

. انتظرت ح�� غادروا الغرفة ثم عدت لها حامً� الطابق السف��
� الملقاة ع� األرض ثم فتحت الغاز

عل�ة ثقاب.. وأشعلت أورا��
� آلخر مرة..... وودعت غرف��

هتف ك�مب:
- أحرقت الب�ت�
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� �ي. �التأ��د �ان
- نعم.. و�ان هذا الس��ل الوح�د ألخ��

.. رأ�� �عج �
مؤمنا عل�ه.. هكذا ه��ت إ� الشارع غ�� مر��

� عمله.. �االحتماالت الشائقة لما �مكن��
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ون الفصل الحادي والع��

� شارع أ�سفورد
��

 

� ال أرى قد�� � الدرج �انت هناك مش�لة ألن��
عندما نزلت ��

ول، كذلك لم أ�ن أرى �دي عنـدما أفتح المزاليج. برغم � أثناء ال��
�
� رجل م�� �ل�س حذاء م�طنا �� هذا كنت أشعر ب�شوة �أن��
مدينة عم�ان. أردت أن أصفع الناس ع� أقفيتهم وأط��

ق�عاتهم..

� هش ل�ن ما إن �لغت شارع بورتالند ح�� �دأت أدرك أن��
�ان األسفلت جدا.. كنت عار�ا تماما والطقس �ارد وقدماي ت��
. لقد � أو �دوسون ع� قد�� الخشن، و�ان الجميع �صطدمون ��
� �عد �ل هذا � دقائق. من الغ��ب أن��

امتأل جسدي �ال�دمات ��
. ّ �

التدقيق لم أن��ه إ� أن الطقس ما زال يؤثر ��

� ع��ة أجرة، ورحت أراقب
اتخذت قراري فهرعت ألركب ��

شارع أ�سفورد وط��ق توتنهام.. عند مودي لوحت امرأة للع��ة
� الوقت المناسب ق�ل أن تجلس

فتوقفت. وث�ت من الع��ة ��
. انطلقت إ� � ، وتفاد�ت �معجزة حافلة �ادت تصطدم �� ّ ع��
� الط��ق

ي �حثا عن م�ان هادئ. عند ص�دل�ة �� م�دان �لوم����
برز �لب و�شمم الهواء ثم اندفع نحوي وهو ي�بح. هذا أ�ضا لم
�خطر ب�ا�� من ق�ل.. إن األنف �ال�س�ة لل�لب �لعب ما تلع�ه
ت الشارع نحو ط��ق مونتاج. � اتجا�� فع��

� لنا، راح ي�بح �� الع��
سمعت موس�قا ورأ�ت موك�ا �حمل را�ة ج�ش الخالص..
قه. ب األسفلت و��شد.. ال �مكن أن أتوقع أن أخ�� زحام ���
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ل أمام المتحف وقفت هناك أنتظر � فررت إ� درجات سلم م��
ح�� �مر هذا الموكب.

�اد الموكب �مر فعً�، عندما الح مجموعة من الص��ة
وجدتهم ينظرون لألرض ثم قال أحدهم:

- انظروا�... هنا آثار أقدام حاف�ة.. وآثار دم�
قال صاح�ه:

� - هراء.. هذا روم.. خمر م�ساقط ع� األرض... ل�ن الص��
�ان ينظر إ� قد�� �الض�ط.. ح�ث تركت أثرا حاف�ا واضحا ع�
� اللحظة التال�ة وث�ت

�� .. الغ�ار، ومد �دە ح�� �اد �لمس قد��
� �ان حاد النظر لدرجة أنه رأي إ� السلم المجاور. ل�ن الص��
انتقال آثار قد�� و�دا له هذا عجي�ا.. لقد �دأ المارة يتجمعون
� الم�دان

وا ما ينظر له هؤالء الص��ة. هكذا انطلقت أركض �� ل��
ورأى آثـار قد�� سـتة أو س�عة أصابتهم الدهشة، ل�ن قدماي
.. هكذا استطعت أن ت آثار أقدا��

�
�انتا تزدادان جفافا لذا قل

� أستع�د شعور الدفء ألتقط أنفا�� وأبتعد.. الجري جعل��
. � واستجمعت �عض شجاع��

د وهكذا لم �عد ممكنا أن ل�ن الثلج �دأ ينهمر.. أص�ت �ال��
أتحا�� العطس.. كذلك كنت أرتجف ذعرا �لما قا�لت �لنا د
ا�ضون.. لقد �ان هناك ح��ق.. ثم سمعت الناس ��خون و���
ء هناك ما �

.. لقد اشتعل �ل �� � � مسك��
الح��ق الذي أشعلته ��

اجع.. لقد عدا ما أرسلته لشارع بورتالند. لم �عد أما�� مجال لل��
.. � أحرقت سف��

� عن ال�الم..
هنا توقف الرجل الخ��
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نظر له ك�مب وقال:
- است�مل قصتك..
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ون � والع��
الفصل الثا��

� المتجر ال�ب��
��

 

�انت هذە نها�ة يناير مع �دا�ة العواصف الثلج�ة.. لو ه�ط
د ومرهقا.. وقد �دأت ّ لفضح أمري. كنت أشعر ب�� الثلج ع��

هذە الح�اة الجد�دة �ال ملجأ وال مخلوق �مكن أن أثق �ه.. ح��
� وأضع نف�� كدت أستوقف أي عابر س��ل ألح�� له قص��

تحت رحمته.

اصة مغلقة � كنت أرى صفوف البيوت اللندن�ة م�� ل���
� أي ملجأ. لم �عد

، وكنت أموت بردا وأرغب �� ب�ح�ام أما��
د. المستق�ل سوى العاصفة القادمة وال��

ثم خطرت �� فكرة ممتازة.. اتجهت إ� ط��ق توتنهام خارج
ء.. �قالة.. لحم.. �

أومنيومس.. المتجر ال�ب�� الذي ي�يع �ل ��
أثاث.. ألوان ز�ت..

�ان المتجر موصدا فوقفت �الخارج.. �عد قل�ل جاءت ع��ة
وترّجل رجل �ل�س ق�عة عليها شعار المحل، وفتح ال�اب
� ف�سللت وراءە. �ان هذا قسما ي�يع القفازات والجوارب.. ل�ن��

تركته و�حثت ح�� وجدت قسما لبيع األّ�ة والمراتب فانتق�ت
�
فراشا وأخلدت لنوم ط��ل.. و�ان الم�ان دافئا فقررت أن أ���

ف�ه أطول وقت ممكن. قررت أن أنتظر ح�� �غلق الم�ان ثم
أ�ق �عض الث�اب والمال والطعام. قررت أن ألف نف��

� مقبوً� ع� األقل.
�الث�اب أل�دو غ��ب الش�ل ل�ن أ���
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جاء وقت اإلغالق.. ال�د أنه لم تمر أ��� من ساعة منذ
� عندما سمعت الحراس �خلون الم�ان، وراح عدد اتخذت ملج��
من الش�ان ينظفون المعروضات.. مسحوا األرض �الماء ثم ساد

الهدوء التام..

� النها�ة وجدت واحدا
� الظالم عن ثقاب.. ��

ا �� �حثت كث��
� لتم��ق

� صندوق العمالت. �حثت عن شمعة مما اضطر��
��

� و�واً� عدد من الصناديق المغلقة، وجدت لنف�� جور���
ي ثان�ة. ��� � ومعطفا وق�عة.. �دأت أشعر �أن��

� الطابق العلوي �ان هناك قسم األطعمة، فوجدت لحما
��

� قسم األلعاب خطرت ��
� �عض القهوة. �� �اردا وقمت ب�سخ��

فكرة ممتازة.. وجدت لنف�� أنفا مستعارا وقررت أن أ�حث عن
� النها�ة عدت ألنام وسط األّ�ة شاعرا �الدفء

نظارة سوداء. ��
والراحة.

� الص�اح وقد
� المعن��ة عال�ة.. سوف أخ�ج �� �انت حال��

� � مال.. ل�ن�� � جي��
وضعت �عض الضمادات ع� وج�� و��

� � المتجر مما جعل��
فوجئت �عد قل�ل �مجموعة من الرجال ��

أضطر إ� التخ�� عما �قته من ث�اب وفررت..
 

☆ ☆ ☆
 

: �
قال الرجل الخ��

. ال مأوى. ال - �مكنك اآلن أن تفهم الع�ـوب ال�املة لوض��
ا � مرئ�ا ومث�� � أ�ة مزا�ا لوض�� وتجعل��

ث�اب.. الث�اب تفقد��
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� �طعام غ�� مهضوم... للشك.. األ�ل معناە أن أمأل �ط��
قال ك�مب:

� هذا..
- لم أفكر ��

� الجل�د تهد�دا آخر.. المطر كذلك
- وال أنا.. وقد أعطا��

� شوارع لندن �دأ
سوف يرسم حدودي �الماء. عندما مش�ت ��

� أنه �مرور الوقت سأص�� اب يتجمع ع� �اح�� وهذا �ع�� ال��
مرئ�ا.. هكذا عدت إ� الب�ت الذي كنت ف�ه والذي أحرقته،
ي �انت العثور � ال��� اب.. مش�ل�� و�الطبع لم أ�ن أنوي االق��
� ؟.. قصدت تلك المتاجر ال�� ع� ث�اب.. ثم ماذا أفعل بوج��

ّ أن أ�ون حذرا ألن �ل مار �ان ت�يع لوازم المسارح. �ان ع��
� أرضا

� شارع �دفورد فألقا��
�� � �مثل خطرا.. هناك من اصطدم ��

�
تق���ا تحت عجالت ع��ة م�عة �جرها حصانان. جلست ��
� ّ أن أرحل ��عا ألن�� . و�ان ع�� حدائق كوفنت ألتقط أنفا��

� النها�ة
د و�دأت أعطس مما �لفت األنظار. �� أص�ت �ال��

) امتألت واجهته �
� متجر قذر عند زقاق (درو��

�� � وجدت ضال��
�الح�� الزائفة واإل�سسوارات. نظرت من النافذة فلم أر أحدا..
فتحت ال�اب فدق الجرس. دخلت.. وسمعت قد�� رجل
� الب�ت وتمكنت

� توار�ت �� � صوت الجرس. لو أن�� � �ل�� ثق�لت��
ا، و��دو أنه �ان من �قة جمة ونظارة وزّ�ا.. �ان الرجل قص��
�
ي�ناول طعامه عندما ق�ع الجرس.. راح يتفحص المحل ��

دهشة ثم قال:
- ت�ا للص��ة.......

ور�ل ال�اب وعاد للداخل فمش�ت خلفه.. توقف للحظة
� حدة سمعه. عاد � فتصل�ت وقد أذهلت�� عندما سمع حرك��
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� � ع
.. �ان ال�اب الداخ�� مفتوحا � المحل وخلف ال�اون��

ي�حث ��
ة ُعلقت ع� جدرانها �عض فدلفت منه. �انت غرفة صغ��
األقنعة، وع�� المنضدة إفطارە الذي لم ينهه، ووقفت أراق�ه
� وقد عاد للغرفة وراح يواصل اإلفطار �فظاظة، وكتمت عطس��

.. � مرة أو مرت��

غادر الغرفة حامً� �قا�ا الطعام فجلست أمام النار.. �انت
ا وألق�ت فيها �عض الفحم، �ان لهذا ضع�فة فلم أفكر كث��
� م�عا. راح �مسح الغرفة �عي��ه وأوشك أن

صوت جعله �أ��
، لم ي�د عل�ه الرضا.. � �صطدم ��

� الدرج
ظللت أنتظر دهرا �امً� ح�� فتح ال�اب ونزل ��

�ه � منتصف الدرج فكدت أ��
فمش�ت خلفه.. توقف فجأة ��

من الخلف. �ان ينظر خلفه وتحسس شفته السف� وقال:
- بوس�� أن أقسم أن.........

�ان �درك �قينا أن هناك صوتا خافتا خلفه ط�لة الوقت. ال
�
شك أنه �ان �ملك حاسة سمع ش�طان�ة. لقد توقف وصاح ��

غضب:
� هذا الب�ت...

- لو �ان هناك مخلوق ��
� جلست ع� قمة الدرج ولم أت�عه أ��� لم ��مل القسم، ل���

عندما عاد للغرفة رحت أستكشف الب�ت.. �ان رط�ا لدرجة أن
ان لنفسها جحورا ورق الجدران تق�� �ال�امل وصنعت الف��
وراءە. �عض مقا�ض األبواب �انت متخش�ة �ح�ث خش�ت أن
� إحدى الغرف فرحت أنقب فيها،

أفتحها. وجدت ث�ا�ا قد�مة ��
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� الوقت المناسب رفعت رأ�� ألجدە
هنا �س�ت حدة أذن�ه. ��

� �دە مسدس. تصل�ت ب�نما قال هو:
�طل من ال�اب و��

.. عليها اللعنة� - ال�د أنها ��

� �ت - أغلق ال�اب وأدار المفتاح ف�ه�.. هنا فطنت إ� أن��
سجينا. لم أدر ما أفعل.. شعرت �غضب عارم وأصدرت أصواتا
� فعال.. هذە اللمسة جعلته �عود للغرفة.. هذە المرة لمس��

� منتصف الغرفة. وراح يردد:
جعلته �صاب �ذهول فوقف ��

ان� - ف��

� راح �ف�ش غرفة
هرعت مغادرا الغرفة، ل�ن الرجل الش�طا��

� �دە، وهو �غلق �ل غرفة
تو أخرى من الب�ت والمسدس ��

�المفتاح �عد تفت�شها. هكذا لم �عد لدي من خ�ار سوى أن
�ه ع�� رأسه.. أ��

�ساءل ك�مب:

�ته ع� رأسه؟ �� -

�ته ع� مؤخرة رأسه �مقعد فتهاوي أرضا - نعم.. ��
كحقي�ة مليئة �أحذ�ة قد�مة. �عد هذا �ممته وق�دت �د�ه.. لم

ّ ث�اب. �كن لدي خ�ار سوى مغادرة هذا الب�ت وع��
� ب�ته.. وأنت كنت معتد�ا ولصا..

- ل�ن.. الرجل �ان ��
- كف عن هذا السخف �ا ك�مب.. أنت تري وجهة نظري.

- ووجهة نظرە كذلك..
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. فال أحس�ك � � أعصا��
- �ان �حمل مسدسا وقـد أفقــد��

� والماء.. � الطابق السف�� وجدت رغ�فا و�عض الج��
�� . � تلوم��

� �انت فيها الث�اب القد�مة.. ألق�ت نظرة وذه�ت للغرفة ال��
ع�� النافذة ع� الشارع فوجدته ساطعا �الشمس.. عدت أنظر
�
. �دأت أ�حث �� � � �ل م�ان أمام عي��

للب�ت ألجد �قع ضوء ��
.. �انت هناك مساحيق �مكن أن أدهن � ء يناسب�� �

الب�ت عن ��
، ل�ن �انت هناك مش�لة أن إزالتها تحتاج إ� ز�ت بها وج��
ت � النها�ة اخ��

� ثان�ة. ��
ت���ت�نا ووقتا ط��ً� إذا أردت أن أخت��

، � قناعا له أنف وشعر وع��نات.. �ان حذاءا الرجل صالح��
ووجدت �عض النقود الذهب�ة.. هكذا �ت جاهزا للخروج،
� المرآة �� أجد ش�ئا م�س�ا.. هل

� رحت أتفحص وج�� �� ل���
منظري قا�ل للتصديق فعال؟

ا عندما وجدت الشجاعة لذلك، وتركت غادرت المتجر أخ��
الرجل �حاول الفرار من قيودە. خالل خمس دقائق اصطدمت
�
�دستة من المارة ولم ي�د أن أحدهم الحظ ش�ئا غ���ا ��
�
ء �� �

� انت�ت.. صار بوس�� عمل أي �� منظري. حس�ت أن��
� وقنا�� أي م�ان.. فإذا ما تعقدت األمور �ل ما ع� هو ن�ع ث�ا��

وأفر. قررت أن أذهب لمطعم وأنال وج�ة دسمة.. من المؤسف
� كنت حمارا. لقد دخلت مطعما وطل�ت الغداء، ثم أن أقول إن��
. �

� ال أستطيع األ�ل ما لم أ�شف عن وج�� الخ�� ت�بهت إ� أن��
هكذا غادرت المطعم ق�ل أن تصل الوج�ة. ذه�ت لفندق

� وقلت: أنا مشوە �شدة. � غرف��
وطل�ت أن �قدموا �� الطعام ��

.. ال شك أن كونك خف�ا ي�يح �
� غرا�ة موق��

رحت أفكر ��
ة، ل�نه كذلك �جعل من لك الحصول ع� أش�اء كث��
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المستح�ل أن �ستمتع بها.. لقد �ت لغوا ملفوفا �الضمادات
� �ار��اتور إ�سان. �أن��

وصمت، و�دا من وضعه أنه ينظر خارج النافذة، فسأله
ك�مب:

- ول�ن ك�ف وصلت إ� إي�نج؟

- ذه�ت هناك ألعمل.. �انت نصف فكرة وا�تملت.. أردت
أن أعكس ما قمت �ه م�� أردت وأعود مرئ�ا.. وهذا ما أر�د أن
� الثالث ودفتـر

أت�لم ف�ه معك اآلن.. ذه�ت إ� أي�نج مع مذكرا��
الش��ات ومتا�� و�عـض ال��ماو�ات.. و�دأت الحسا�ات.. لقد
� مع هؤالء الحم�� وكدت أقتل ذلك ال�و�ستا�ل، فقدت أعصا��

؟.. �
� وشأ�� كون�� ِلَم ال ي��

�ا� �ا ك�مب.. أنت ال تعرف مع�� الغضب�.. أن تخطط
� أ�له �ع�ث و�فسد خططك.. لقد وقف

وتدرس ألعوام، ثم �أ��
� �مكن تصورە.. � �ل مخلوق غ��

� ط����
��

� جفاف
قال ك�مب ��

- ال�د أن هذا مزعج فعً�..



8502

ون الفصل الثالث والع��

� فشلت
الخطة ال��

 

قال ك�مب وهو ينظر خارج النافذة:

- ماذا ستفعل؟

ودنا من ض�فه وهو يت�لم، �� �منعه من رؤ�ة ثالثة الرجال
الذين �صعدون ع�� التل ب�طء شد�د.

� جئت من أجلها؟ - ما �� خططك ال��
� لما رأيتك.. ت خط�� � غ�� - كنت أنوي مغادرة ال�الد ل���
اآلن صار الجو حارا ومن الممكن أن أظل خف�ا.. سوف ي�حث
� الفرار إ�

الجميع عن رجل م��وط �الضمادات لذا فكرت ��
إس�ان�ا أو ركوب سفينة إ� فر�سا.. ور�ما إ� الجزائر.. هناك

�سهل ع� الرجل أن �ظل ملثما.

.. ل�نه د كحقي�ة تحمل متا�� كنت أستعمل ذلك الم���
.. لو وضعت �دي عل�ه... هل تعرف أين �

.. �ق مذكرا�� � �ق��
هو؟

� أقوى
طة.. مسجون �طل�ه الخاص �� � قسم ال��

- هو ��
زنزانة..

- اللعنة.. ال�د من الحصول ع� هذە ال�تب.. هذە ال�تب
جوه��ة.

- حتما..
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� عص��ة وهو ي�ساءل إن �ان �سمع صوت
قالها (ك�مب) ��

� المحادثة مستمرة.
ء آخر لي��� �

�� �
خطوات. حاول أن �فكر ��
: �

هنا قال الرجل الخ��
� هنا.. - لم تخ�� أحدا أن��

قال ك�مب:
- هذا مفهوم...

� وعقد �د�ه ع� صدرە وقال:
نهض الرجل الخ��

� حملت هذا العبء الره�ب - المش�لة �ا ك�مب.. �� أن��
� . رجل واحد �حمـل �ل هـذا ال�.. أنا أر�د من �عاون�� �

ع� كت��
�ا ك�مب.. أر�د حارس مر�.. م�انا أتوارى ف�ه.. أر�د م�انا أنام

ف�ه وآ�ل. �جب أن تعرف مزا�ا وعيوب هذە الحالة الخف�ة..

مزا�اها �� أنك قادر ع� الدنو واالبتعاد دون أن �شعر �ك
أحد هذا �جعلك قادرا ع� القتل.. مهما �ان الرجل �حمل من

�ه ع� رأسه.. سالح فأنت قادر ع� االلتفاف حوله و��

.. هل هذا صوت حركة �
�ان ك�مب يتحسس شار�ه و�ص��

�الطابق العلوي؟
: �

قال الرجل الخ��

؟ � - القتل.. القتل هو ما �جب أن نقوم �ه.. هل �سمع��
- أسمعك ل�ن ال أوافق.

� أن �خلق ممل�ة من
- القتل �ا ك�مب.. ع�� الرجل الخ��

الرعب.. �جب أن �س�طر ع� مدينة كهذە.. قصاصات ورق
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تحت األبواب.. من ال �طيع أوامرە �قتل..
، وصاح: �

وفجأة تصلب الرجل الخ��

؟ - صه�.. من هذا �الطابق السف��
قال ك�مب �صوت عال:

- ال أحد.. ال أوافقك ع� ما تقول �ا ج��فن.. لماذا �جب أن
ف تلعب الذئب الوح�ـد؟.. ا��� أ�حاثك واجعل العالم �ع��

�ع�ق��تك..
� قاطعه:

ل�ن الرجل الخ��
. - هناك خطوات �الطابق السف��

- �الم فارغ..
. �

� نحو ال�اب وراح �ص��
ل�ن الرجل م��

: �
اتجه نحوە ك�مب، هنا صاح الرجل الخ��

- خائن�

� من تحته. جاء
� لحظة انفتح الروب وظهر الجسد الخ��

و��
صوت أقدام من أسفل فركض ك�مب وفتح ال�اب. اندفع للخارج
� لحظة سوف

� ال�اب. سوف �غلق ال�اب و��
و�ان المفتاح ��

�ص�� ج��فن سجينا. فقط �ان هناك خطأ واحد.. لم �كن
المفتاح موضوعا ج�دا لذا عندما أغلق ك�مب ال�اب سقط

المفتاح ع� األرض

شحب وجه ك�مب وحاول أن �مسك المق�ض ��لتا �د�ه،
� المرة التال�ة انفتح ال�اب

انفتح ال�اب قل�ال ل�نه أغلقه ثان�ة.. ��
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�قوة وخ�ج منه الروب..

شعر �أصابع غ�� مرئ�ة تطبق ع� حنجرته. سقط أرضا
وجثم الروب فوقه.

� الذي تل�� رسالة ك�مب. ع�� الدرجات ظهر ال�ولون�ل أد��

�ان مذهوال �س�ب مشهد الروب الخا�� الذي يهاجم ك�مب.
�ة رأى ك�مب �قاوم و�سقط و�حاول النهوض.. وفجأة تل�� ��

ء� �
عن�فة.. من ال ��

سقط �دورە من فوق الدرجات.. داست قدم ع� ظهرە
� ��خان و�ركضان.. وانغلق ال�اب األما�� فجأة. طي�� وسمع ��
�ا متورم نهض وجلس ينظر حوله.. رأى ك�مب ع� الدرجات م��

ف.. � الوجه، وشفته ت��
�خ ك�ب:

- ر�اە�.. لقد �دأت اللع�ة�.. لقد فر�
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�ن الفصل الرابع والع��

�
اصط�اد الرجل الخ��

ح، و�دأ ة ط��لة فقد ك�مب القدرة ع� النطق ل��� لف��
� �ستخلص أش�اء من الموقف. ال�ولون�ل أد��

قال ك�مب:

� منفعته
- هو مجنون.. أنان�ته مطلقة.. ال �فكر سوى ��

ء يوقفه وهو اآلن �
وسالمته. لقد ج�ح أب��اء و�اد �قتلهم. ال ��

حر�
- �جب اعتقاله..

- األمر أخطر مما تظن.. إنه ي��د أن �ق�م ممل�ة من
الرعب.. سوف �جوب ال��ف �قتل و�شوە.. هناك رجل ق�ضتم
عل�ه اسمه مارف�ل.. إنه ي��دە.. �جب إغالق المنازل جم�عا

ومراق�ة األطعمة.. إنه خطر.. �ارثة....

ه�طا إ� الطابق السف�� ح�ث �ان ال�اب مفتوحا ورجل
طة �قف هناك يرمق الهواء. وقال: ��

- لقد فر �ا س�دي..
: � قال ال�ولون�ل أد��

- �جب أن نقصد المحطة حاً�.. ثم ماذا �ا ك�مب؟
- ال�الب.. هات �ال�ا..

- حسن.. وغ�� هذا؟
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� معدته.. لذا ال�د
- �عد التهام الطعام �ظل األ�ل واضحا ��

أن يتوارى �عد األ�ل.. �جب أن نرش زجاجا مسحوقا ع�
الطرقات. هذا قاس ل�ن فكر ف�ما �مكنه عمله..

: � قال ال�ولون�ل أد��

� ساعد المسحوق لو .. ل��� �
- = هذا سلوك غ�� ر�ا��

احتجنا له..
قال ك�مب:

�ا.. ي��د أن �ق�م ممل�ة من الرعب.. أنا - إنه لم �عد ���
أعرف ما أقول ومتأ�د منه.. فرص�نا الوح�دة �� أن �س�قه.. لم

ي، ودمه �قع ع� رأسه هو. �عد له عالقة �الج�س ال���



8508

ون الفصل الخامس والع��

اغت�ال و�كس��د
� غـادر ب�ت ك�مب وقد أعماە الغضب.

ي�دو أن الرجل الخ��
�ان هناك طفل �لعب جوار ب�ت ك�مب حمله وألقاە �ع�دا،

فتهشم �احله. ثم اخت�� تماما لعدة ساعات.

� شمس يونيو الحارة ح�� األرض المفتوحة
لقد راح يركض ��

� النها�ة �جلس
خلف بورت بوردوك، وهو �غ�� غ�ظا. ثم ��

وسط أشجار هنتوندين ل�ع�د ترت�ب خططه. ال نعرف ما �ان
� ذهنه.. �التأ��د �ان غاض�ا من خ�انة ك�مب.. ر�ما

�دور ��
استطعنا فهم السـ�ب ل�ن ال�د أن تتعاطف مع غض�ته �س�ب
. ع� �ل حال ال أحـد �عرف ما فعله � هذا اال��شاف المفا��

ح�� الثان�ة والنصف.

� هذا الوقت �ان ال��ف �عج �أناس ي�حثون. ق�ل هذا �ان
��

مجرد أسطورة مخ�فة.. ل�ن �عد �لمات ك�مب صار عدوا ماد�ا
�جب إصابته أو قتله.

� الثان�ة �عد الظهر صار من المستح�ل عل�ه أن �غادر
��

المنطقة ح�� لو �سلق قطارا. لقد تم إغالق أبواب �ل القطارات
� ساوثهامبتون وهورسهام و�رايتون. تم كذلك وقف قطارات ب��

ال�ضاعة.

�
� دائرة 20 م�ً� حول پورت بوردوك ��

وان��� الرجال ��
� ال��ف ان���

مجموعات من ثالثة أو أر�عة ومعهم �الب. ��
طة ع� الخيول، وراحوا يوصون الناس �غلق رجال ال��
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� �ل م�ان. �ان
�� � ت تعل�مات ال�ولون�ل أد�� األبواب.. لقد ان���

� حالة رعب من قدوم الظالم.
الجميع ��

ت قصة مقتل مس�� و�كس��د. لو ثم قرب المساء ان���
� غا�ة هنتوندين، فإن لنا

� توارى فعال ��
ضنا أن الرجل الخ�� اف��

ض أنه غادر م�انه وهو �حمل قض��ا من حد�د.. عندما أن نف��
ء �دل ع� �اع عن�ف تم هناك.. �

قا�ل مس�� و�كس��د. �ل ��
الجروح ع� جسد و�كس��د وعصاە المكسورة.. ال نعرف س�ب
القتل لذا تظل نظ��ة الجنـون �� األقرب للصحة. لقد هاجمه
�ه �عضا � ط��قه لدارە لتناول الغداء.. ��

� وهو ��
الرجل الخ��

عها من سور وحطم ذراعه وهشم رأسه. هناك طفلة � حد�د�ة ان��
ء �

رأت و�كس��د وهو �جري فوصفته كشخص ي�حث عن ��
�ه �عصاە �ال توقف. ع� األرض �لهفة و���

� �ان يتقدم نحو
�مكننا إذن أن نتخ�ل أن الرجل الخ��

� بهذا الرجل ي�حث عنه.. ثم اصطدم �ه هدفه، عندما فو��
فعال. �مكن تخ�ل ما حدث �عد ذلك.

ع� �ل حال وجدوا جثة و�كس��د وقض��ا من الحد�د
الملطخ �الدم. هذا �دل أن حالة ج��فن العص��ة تحس�ت �عد
�
هذا. �ان قاس�ا ل�ن ي�دو أن منظر ضحيته األو�� الغارقة ��

� نفسه.
الدم، قد حرك ش�ئا من الرحمة والندم ��

� تلك الل�لة عرف حق�قة االستفادة
�� �

ال�د أن الرجل الخ��
� حققها ك�مب من ثقته �ه. ال��

�
ال�د أنه وجد األبواب موصدة ومؤمنة.. ال�د أنه �حث ��

محطات القطارات وال�د أنه قرأ اإلعالنات والتحذيرات. ومع
� مجموعات من ثالثة

توغل المساء ازدحمت الحقول �الرجال ��
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�
وأر�عة وتعا� ن�اح ال�الب. �مكننا أن نفهم س�ب ض�قه وحنقه،
� أدت لعمل�ة الص�د خاصة �لما تذكر أنه مصدر المعلومات ال��

القاس�ة هذە. لقد صار رجال مطاردا.

� النهار �ان قد استعاد
ل�ن ال�د أنه نام وأ�ل. وعندما صحا ��

ة مع العالم. ل�اقته وغض�ه وخطورته، وته�أ لمعركته األخ��
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ون الفصل السادس والع��

حصار ب�ت ك�مب
 

ت�ت ع� قطعة ورق م�قعة ـ
�
قرأ ك�مب رسالة غ���ة ك

- أنت كنت �ارعا و�ن كنُت ال أعرف ما سوف تحققه هكذا.
� برغمك نمت . ل�ن�� �

أنت ضدي.. وقد ظللت ل�لة �املة تطارد��
ووجدت طعاما.. اللع�ة قد �دأت.. وقواعدها �� الرعب. هذا
إعالن عن أول يوم من الرعب.. لم تعد بورت بوردوك تحت

ح�م مل�ة ب��طان�ا �ل �� تحت ح��� أنا.. الرعب...
- اليوم هو اليوم األول من العام األول من العهد الجد�د..
� األول وح��� له قواعد

. أنا الرجل الخ�� �
عهد الرجل الخ��

ة، لرجل �س�طة.. س�كون هناك إعدام واحد ع� س��ل الع��
اسمه (ك�مب). هذا الرجل �موت اليوم. �مكنه أن �غلق �ا�ه
� حراسا حوله، ل�ن الموت قادم ال محالة.. و�ل�س دروعا و�ع��

� �ح�� سوف ي�دأ الموت ظهرا من صندوق الخطا�ات ح��
� �د.. سوف ت�دأ اللع�ة والموت، ال �ساعدوە �ا شع�� سا�� ال��

فلسوف �موت اليوم..
� وقال: قرا ك�مب الخطاب مرت��

- ال خداع هنا.. هذا �المه وهو �عن�ه.. ع� المظروف وجد
عالمة مكتب ب��د (هتنون دين) مع ع�ارة (المستلم �دفع
الت�ال�ف). كف عن تناول طعام الغداء.. لقد جاء الخطاب مع

ب��د الواحدة ظهرا..
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ل وطلب منها أن تتفقد الب�ت وتتأ�د من � نادى مديرة الم��
� غرفة نومه وانت�� مسدسا

� درج ��
أن النوافذ مح�مة. �حث ��
ته. � ج�ب س��

ا دسه �� صغ��

كتب رسالة لل�ولون�ل أعطاها لخادمته وأوصاها �أن
تحملها.. وأ�د لها:

- ال خطر عل�ك أنت..
ب المنضدة وصاح: ثم عاد �لتهم غداءە.. وفجأة ��

- سوف نظفر �ه�.. أنا الُطعم الذي س�جعله يتمادى.. ذهب
لغرفة نومه وأغلق األبواب وقال لنفسه:
- إنها لع�ة.. ل�ن ج��فن لن ي��حها..

اجع ء ب�طارها مما جعله ي�� �
دنا من النافذة فاحتك ��

للخلف:
... ال�د أن هذا عصفور.. � - أنا عص��

.. أزاح المزالج ثم وضع هنا دق الجرس فه�ع لل�اب السف��
السلسلة وفتح ال�اب �حذر دون أن �كشف عن نفسه. �ان هذا

. � هو ال�ولون�ل أد��
قال له:

لقد هوجمت خادمتك..
صاح ك�مب:

- ماذا؟�..
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� أدخل.. - إنه ق��ب.. دع��

� من فتحة ض�قة قدر اإلم�ان... ووقف دخل ال�ولون�ل أد��
� الردهة، قال ك�مب:

��
- أنا أحمق.. �ان �جب أن أعرف�....

. �
ثم ه�ع إ� المكتب وناول ال�ولون�ل خطاب الرجل الخ��

ثم قال له:

.. و�أحمق أرسلته لك � ح عمل �م�� � أنا لك �ان �ق�� - خطا��
مع خادمة..

هنا دوى صوت زجاج يتهشم �الطابق العلوي.. فصاح
ك�مب:

.. الطابق العلوي� �
- نافذ��

هرعا إ� المكتب ل�جدا الغرفة غارقة �الزجاج المحطم.
هناك قطعة حجر استقرت ع� المكتب.. أطلق ك�مب س�ة إذ

طار زجاج نافذة أخرى.
�ساءل ال�ولون�ل:

� هذا؟ - ما مع��
- هذە فقط ال�دا�ة..

هل توجد ط��قة لل�سلق هنا؟
- ح�� القطط ال تقدر..

- ال مصار�ــــع؟
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� الطابق السف�� فقط..
�� -

: � هنا تهشمت نافذة أخرى. قال ال�ولون�ل أد��
- اسمع سوف أذهب للمخفر وأح�� مجموعة من ال�الب..

هل معك مسدس؟

. ـ �
- ل�س م�� واحد إضا��

� إ�اە وال تقلق.... - أعط��

� إ� ال�اب ب�نما الم��د من الزجاج ه�ع ال�ولون�ل أد��
يتهشم. وانزلق للخارج ��عة ثم وقف وظهرە لل�اب للحظات..

وراح �ع�� الحد�قة.
هنا تحرك العشب جوارە وسمع من �قول له:

- قف�
تصل�ت أعصا�ه �لها.. ووقف شاح�ا و�دە ع� المسدس..

الصوت ع� ال�سار.. ماذا لو جرب حظه وأطلق الرصاص؟
قال الصوت:

- ماذا تفكر ف�ه؟....

وهنا شعر ب�د تطبق ع� عنقه، ثم تل�� ظهرە رك�ة جعلته
� للخلف. جذب المسدس وأطلق الرصاص �ش�ل أخرق: ي�ث��

� فمه وانُتـ�ع المسدس من �دە. ووجد ال�ولون�ل
تل�� ل�مة ��

� الهواء. قال الصوت ضاح�ا:
� مسدس طائر ��

نفسه �حدق ��
� ذلك من خسارة رصاص لقتلتك اآلن.. انهض.

- لوال ما ��
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وقف ال�ولون�ل فقال الصوت بتوحش:

.. �جب أن تعود �
� أراك و�ن لم تر�� - ال أالع�ب.. تذكرك أن��

ل.. � للم��
.. - لن �فتح ��

� ال أحمل لك ضغينة ما� - هذا مؤسف.. تذكر أن��

�ان ك�مب قد رأي هذا المشهد من نافذة المكتب.. رأي
� الحد�قة، و�ساءل:

�� �
ال�ولون�ل يت�لم مع شخص غ�� مر��

- لم ال �طلق الرصاص؟

� الهواء وفهم ما �دور
هنا رأي المسدس المعلق ��

� نحو الب�ت ب�طء و�داە
� هذا الوقت �دأ ال�ولون�ل �م��

��
خلف ظهرە. ورأى ك�مب المسدس ي�بع الرجل. �ان ال�ولون�ل
قد اتخذ قرارە.. استدار ��عة ووثب ع� المسدس ل�نه
� الهواء.. لم �سمع ك�مب الطلقة

أخطأە.. وانطلق دخان أزرق ��
ل�نه رأى الرجل �سقط أرضا. ينهض ع� ذراع واحدة ثم يهمد.

راح ك�مب ي�حث عن المسدس ل�نه اخت�� تماما.. هذە
�دا�ة طي�ة للع�ة.

ء يتحرك �
ء �ان سا�نا و�ان الق�ظ شد�دا.. ال �� �

�ل ��
سوى الفراش..

�دأت دقات تدوي ع� ال�اب.. ل�ن الخدم لم يردوا منفذين
ح �محرك نار ونزل ل�مر ع� األبواب

�
تعل�مات ك�مب. �سل



8516

�ات ق��ة توشك ع� اقتالع ل يرتج ��� � جم�عا. �دأ الم��
األبواب.. و�دأ الخشب يتحطم.

نزل إ� المطبخ ل�جد أن الم�اع يتهشم. هناك فأس يهوي
ع� أجـزاء الم�اع.. وفجأة رأى المسدس ع�� الفتحة..

تراجع للخلف ل�ن المسدس أطلق طلقة واحدة مرت
جوارە...

��عة غادر المطبخ وأغلق ال�اب، وسمع ج��فن ��خ
و�ضحك..

� أ��� من
ماذا �فعل؟.. هذە األبواب لن تؤخر الرجل الخ��

لحظة.

طة، سمع دقة الجرس من جد�د فعرف أنهم رجال ال��
طة للداخل.. ركض إ� هناك وفتح ال�اب ليندفع ثالثة رجال ال��

قال ك�مب:

.. �ق�ت معه طلقتان وقد قتل ال�ولون�ل �
- الرجل الخ��

.. ألم تروە؟ � أد��
. �

- جئنا من الط��ق الخل��

هنا سمعوا �اب المطبخ يتهشم فه�ع يناول محراك نار ل�ل
طة عندما هوى الفأس طة. �خ رجل �� واحد من رجال ال��
� هوي ع� الفأس فأسقطه

ع� المحراك الذي �حمله، ل�ن الثا��
ع� األرض، �أنه �قتل دبورا..

� �لهث..
وسمعوا الرجل الخ��
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- ابتعدوا.. ال أر�د سوى هذا الرجل ك�مب.....
- ونحن ن��دك أنت.

. �
طة الثا�� قالها رجل ال��

هنا ارتفع الفأس من ع� األرض فجأة وهوى ع� خوذة
طة ب رجل ال�� طة فأرسله إ� األرض �ال حراك. �� رجل ال��
ء طري وسمع �

� ش�ئا خلف الفأس فارتطم محراك النار ���
الثا��

�ة طة ووجه �� أن�نا.. وسقط الفأس قداس عل�ه رجل ال��
أخري

نهض صاح�ه الذي أغرق الدم وجهه وعي��ه و�ساءل:

- اين هو؟
�ته.... �� � - ال أعرف.. فقط متأ�د من أن��

ه�ع الرجالن نحو غرفة الطعام قلم �جدا أحدا ولم �جدا
ك�مب.. �انت النافذة مفتوحة

- إن د. ك�مب ل�طل..
طة ولم �در �م �ان صادقا. قالها رجل ال��
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ون الفصل السابع والع��

ص�د الص�اد
 

ان ك�مب نائما عندما دارت هذە �ان مس�� ه�الز أقرب ج��
المطاردة..

� أ�ت تصديق �ل هذا الهراء عن الرجل �ان من القلة ال��
ء �

. لذا نام أثناء تحطم النوافذ ل�نه صحا فجأة شاعرا ��� �
الخ��

غ�� صحيح. نظر إ� ب�ت ك�مب وفرك عي��ه. وأطلق س�ة.. �ل
� ب�ت د. ك�مب قد تهشمت. ورأي د. ك�مب نفسه

نافذة ��
�غادر الب�ت من نافذة غرفة الطعام وهو يركض وقد ح�� رأسه
�أنه �خ�� أن يراە أحد. ثم راح يركض ع�� المنخفض نحو ب�ت

مس�� ه�الز.
هنا صاح مس�� ه�الز:

� �
�.. إذن هو حق��� �

- ر�اە�.. ل�س الرجل الخ��

وه�ع �غلق النوافذ واألبواب. هنا برز رأس ك�مب عند سور
الحد�قة وراح �شق ط��قه وسط ن�اتات األس�اراجس.. ثم ع��

ملعب الت�س نحو الب�ت.
ء �طاردك.. �

- آسف.. ال �مكنك الدخول لو �ان هذا ال��
دار ك�مب حول األبواب �قرعها جم�عا �ال جدوى.. ثم راح
يركض.. ورأي مس�� ه�الز من مخبئه أقداما خف�ة تدوس ع�

ن�اتات األس�اراجاس..
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� ذات المسارات
لقد �ان ك�مب يركض �الض�ط ع�� التل ��

� �جري فيها منذ أ�ام، �ان �فتقر لل�اقة
� �ان الرجل الخ�� ال��

ال��اض�ة ل�ن برغم أن وجهه �ان شاح�ا، فإن عقله لم يتخل
عنه.

لم �فطن قط من ق�ل إ� أن ط��ق التل منعزل والمدينة
تحته �ع�دة جدا.

� مر بها مغلقة ب�ح�ام.. �التأ��د ط�قا �ل البيوت ال��
ألوامرە.. ل�ن أال ينظر أحدهم من النافذة؟.. إنه يرى المدينة

طة. تحت و�رى تراما.. وخلف هذا �له يرى قسم ال��

� رك��ه و�غالق األبواب ثم عدل عن
ام وفكر �� مر �ال��

طة. �سمع صوت الفكرة.. األفضل أن �جري ح�� ي�لغ قسم ال��
الركض من خلفه.. وقد �دأ الناس �فطنون لهذە المطاردة

العجي�ة.
�خ �أع� صوته الذي أنهكه الجهد:

�� �
- الرجل الخ��

�
.. ومن حانة �� رأي الناس يهرعون وقد حمل �عضهم الع��

الط��ق برز رجل وقد كّور ق�ضته.. أدرك أن المطاردة قد
ت�دلت.

� الهواء. هنا
�ة ق��ة ع� أذنه.. ر�ل ر�لة عم�اء �� هنا تل�� ��

� الفك... و�ش�ثت مخالب �عنقه. شعر �ساعدين
�ة �� تل�� ��

�ط�قان عل�ه فمد �دە �مسك بهما �قوة.. سمع �خة عن�فة..

� الهواء.
�ة ق��ة عم�اء �� هنا برز �عض الرجال ووجه أحدهم ��

هنا شعر �ال�دين تتخل�ان عنه..
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� و�ح:
ارت� ع� الجسد الخ��

.. الغوث�.. الغوث� � � ق�ض��
- إنه ��

ء. �
جاء �عض الرجال وألقوا �أنفسهم ع� هذا ال��

� جهدا عظ�ما لينهض.. فانقضت عل�ه
�ذل الرجل الخ��

� ال تري. �ان هناك ال�ث�� من الر�ل المتوحش. األ�ادي ال��
وتصاعد صوت مخنوق �قول:

- الرحمة�.. الرحمة�
فهتف ك�مب:

.. إنه �موت� - دعوە �ا حم��

ء ما ب�نما �
ثم مد �دە يتحسس الجسد.. وألصق أذنه ���

� دائرة..
الناس �ح�شدون ��

- هو ال ي�نفس.. ال أسمع دقات قل�ه... إن فمه م�لل
�ال�امل..

�خت امرأة عجوز و�� �ش�� ب�صبع مجعدة:
- الظروا�

� وأوردة شفافة �أنها من زجاج.. و�دأت اي�� رأى الجميع ��
تزداد قتامة مع الوقت

ء �حدث.. �كتمل.. �أنه مع الوقت �دأ هذا التغي�� ال���
ء لسم. ظهرت العظام ثم �دأ الجلد �ظهر ورأي االن�شار ال���
ا ظهر ع� الناس الوجه المشوە.. والصدر الذي تحطم. أخ��
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. أمهق شعرە وحاج�اە لونهما � � الثالث��
األرض جسد عار لشاب ��

: � أب�ض.. عيناە جاحظتان. فصاح أحد الواقف��
- �ا� عل��م... غطوا وجهه..

وجاء �عض الص��ة ل�لقوا نظرة فأ�عدهم الواقفون. هناك
�اء � � أول إ�سان جعل نفسه خف�ا، وأ��� علماء الف�� �ان ج��ف��

ع�ق��ة، يرقد وسط هؤالء الدهماء والجهلة.
 

ه. ج. و�لز

1897
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�
الرجل الخ��

� تار�ــــخ األدب فقط،
هناك أعمال أدب�ة ُحفرت لأل�د، ل�س ��

� وجدان ال��� أنفسهم، وصارت جزءا من خلفيتهم
�ل ��

� قدمها ه. ج، و�لز عام � �ل م�ان. هذە الروا�ة ال��
الثقاف�ة ��

1897 قد نالت حظها �امال من استمتاع القراء والمعالجات
الس�نمائ�ة والمناقشات العلم�ة، ومهما تعددت معالجات
� وازدادت براعة وتعق�دا، ف�لها خرجت من

ص�غة الرجل الخ��
ع�اءة هذە الروا�ة، �ما خرجت �ل األلعاب الزمن�ة من ع�اءة

روايته (آلة الزمن). إنها �التأ��د روا�ة �ستحق القراءة.
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Group Link – لينك االنضمام إ� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

الفصل األول
وصول الرجل الغ��ب

�
الفصل الثا��

انط�اعات مس�� ت�دي هنفري األو�
الفصل الثالث
الفصل الرابع

مس�� �اس �قا�ل الغ��ب
الفصل الخامس

� مقر القس
اللص ��

الفصل السادس
األثاث �ـجـن

الفصل السابع
كشف � الغ��ب

الفصل الثـامـن
فـي الفـرار

الفصل التاسـع
مس�� توماس مارف�ل

الفصل العا��
ز�ارة مس�� مارف�ل إلي�نج
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الفصل الحادي ع��
� حانة الع��ة والخيول

��
� ع��

الفصل الثا��
� �فقد أعصا�ه

الرجل الخ��
الفصل الثالث ع��

مس�� مارف�ل يناقش االستقالة
الفصل الرابع ع��
� بورت ستوي

��
الفصل الخامس ع��

الرجل الهارب
الفصل السادس ع��

ز) � حانة (جو�� ك��ك��
��

الفصل السابع ع��
زائر د. ك�مب

الفصل الثامن ع��
� ينام

الرجل الخ��
الفصل التاسع ع��

القواعد األو�� األساس�ة
ون الفصل الع��

� شارع بورتالند
الب�ت ��

ون الفصل الحادي والع��
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� شارع أ�سفورد
��

ون � والع��
الفصل الثا��

� المتجر ال�ب��
��

ون الفصل الثالث والع��
� فشلت الخطة ال��

�ن الفصل الرابع والع��

�
اصط�اد الرجل الخ��

ون الفصل الخامس والع��
اغت�ال و�كس��د

ون الفصل السادس والع��
حصار ب�ت ك�مب

ون الفصل السابع والع��
ص�د الص�اد
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Notes

[←1]

ق أورو�ا. �� �
- ال�د�ش لغة اليهود ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

 

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

العدد رقم (74)
 

 

أفضل قصص األش�اح
 

اب تأل�ف: مجموعة من ال�تَّ

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق. 
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�

 

 

�ك) كراس (�انون أل��
�قلم مونتاج رود ج�مس

 

 

 
 

 

�
(مونتـاج رود ج�مس) �اتب ب��طا��

دج، ولد عام 1862 � �م��
وأستاذ جام�� ��

� تعت�� من واشتهر �قصصه عن األش�اح ال��
ي. وتدين له � � األدب اإلنجل��

تب ��
�
أفضل ما ك

قصص األش�اح �التخلص من الفخ القو��
الذي �انت حب�سة ف�ه لتص�� أ��� ع��ة.
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�ك) كراس (�انون أل��
مدينة (سان برنار دو كومنجز) مدينة عت�قة عند تخوم

ا�س غ�� �ع�دة عن تولوز. و�انت مقر األسقف�ة ح�� ج�ال ال��
ون. لن أطلق الثورة الفر�س�ة، وفيها �اتدرائ�ة يزورها س�اح كث��

ع� الم�ان اسم مدينة ألن س�انها لم يتجاوزوا األلف.

ي. �ان طال�ا � � ر�يع عام 1883 زار هذا الم�ان رجل إنجل��
��

ى ال�اتدرائ�ة. وترك صد�ق�ه غ�� دج جاء خص�صا ل�� � �م��
��

� فندقهما بتولوز.
� �اآلثار �� المهتم��

ا ا صغ�� � الص�اح م�كرا، وقرر أن �مأل دف��
جاء الشاب ��

� تطل من ائح ل�ل ركن من هذە ال�ن�سة ال�اهرة ال�� و�لتقط ��
فوق ج�ل (كومنجز)، �ان عل�ه أن �حتكر جهود حارس
ال�ن�سة لهذا اليوم، وقد استدعت هذا األخ�� المرأة السوق�ة
ا ي مث�� � � تدير حانة (شابو روج). جاء الرجل فوجدە اإلنجل�� ال��
لالهتمام فعال. ل�س الس�ب أنه عجوز أش�ب ف�ل حراس
� فر�سا لهم ذات المظهر.. الفكرة �� الجو القاتم

ال�نا�س ��
ال�ئ�ب المح�ط �ه. �انت عضالت ظهرە مقوسة �ط��قة
� أ�ة لحظة،

عص��ة غ���ة �أنه �خ�� أن �مسك �ه عدو له ��
ر�ما �ع� االنط�اع بزوج مشهور تلومه زوجته ط�لة الوقت.

ي (وسوف �سم�ه � ع� �ل حال �عان ما غرق اإلنجل��
ا.. �عد قل�ل خطر له أنه � مفكرته وا�شغل �ال�ام��

دن�ستون) ��
يؤخر العجوز و�عطله عن الغداء..

� النها�ة:
قال للرجل ��
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� هنا..
� أن أف�غ من مذكرا�� - ألن تذهب لب�تك؟.. �مكن��

� ال ّ لو أردت. أنا �حاجة لساعت�� بوسعك أن تغلق ال�اب ع��
. أ���

�دا �أن العجوز شعر بهلع ال يوصف.. وقال:
ء كهذا. أترك الس�د وحدە؟.. �

�� �
- ر�اە�.. ال �مكن التفك�� ��

سوف أ��� معك مهما طال الوقت، شكرا للس�د.

�
ء �� �

� �ان قد صّور ورسم ووصف �ل �� خالل ساعت��
ال�ن�سة وح�� األرغن المتدا�� والجوقة والمقاعد والنقوش.
وط�لة الوقت ظل الحارس �قت�� خطوات دن�ستون و�ن �ان
� أ�ة لحظة �سمع فيها صخ�ا من م�ان ما. �قسم

يهب ��
دن�ستون إنه سمع ضحكة معدن�ة ط��لة قادمة من أحد األبراج،
فنظر م�سائً� نحو العجوز، ل�ن هذا لم يرد و�ن �دت شفتاە

ب�ضاو�ن �الورق.

حادث آخـر غ��ب عندما �ان يتفحص المذبح ح�ث علقت
لوحة إلحدى معجزات سان برنار. وتحتها كت�ت ع�ارة �الالت�ن�ة
تقول: «ك�ف أنقذ سان برنار رجً� حاول الش�طان أن �خنقه».
استدار للرجل فوجدە يركع ع� ركب��ه وقد �دا عل�ه هلع

. ثم �دأ س�ل من الدمع يتدفق من عي��ه. �
حق���

تظاهر دن�ستون �أنه لم ير ش�ئا. ل�نه �سائل عن الس�ب
� العجوز. لد�ه

الذي أحدثت �ه لوحة �دائ�ة كهذە هذا التأث�� ��
تفس�� ال �أس �ه هو أن الرجل �ان مجنونا �فكرة واحدة.. ل�ن

؟ ما ��
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� الخامسة �دأ الل�ل �دنو وامتألت ال�ن�سة �الظالل.
��

تعالت األصوات الخافتة وهذا �الطبع ن��جة ضعف الضوء
و�رهاف حاسة السمع، للمرة األو� �دا حارس ال�ن�سة قلقا
ا � ال�ام��

�طا�� متعجً�.. وقد أطلق تنه�دة راحة عندما حزم ال��
ج. � تحت ال�� واألوراق. اقتاد دن�ستون ��عة إ� ال�اب الغر��
دد �ان وقت دق جرس (األنجليوس) قد جاء، وراحت الدقات ت��
� صلواتهم س�دة الرسل.

� الج�ال طال�ة من الناس أن يتذكروا ��
��

هنا غادر الرجالن ال�ن�سة.
قال العجوز:

- ي�دو أن الس�د مهتم �كتب الصلوات القد�مة..
� ال�لدة.

- �ال شك.. أردت أن أعرف إن �انت هناك مكت�ة ��

ة، ل�ن لو �ان الس�د - ال �ا س�دي.. �انت لدينا واحدة صغ��
ء قد يث�� اهتمامك.. �

�� � � بي��
مهتما �ال�تب فلدي ��

� أن �جد مخطوطات م�س�ة
هنا توهجت آمال دن�ستون ��

� هذا الجزء من فر�سا.. �الطبع ال �مكن أن
عظ�مة الق�مة ��

�كون م�ان كهذا لم �فحصه الهواة �عنا�ة، ل�ن من الحماقة أال
م نفسه لأل�د.

َ
�

�
ى. لو لم �فعل ل �ذهب مع الحارس ل��

ل�ن المشوار �ان �ع�دا لدرجة أنه �دأ �خ�� أن �كون
� ثري، وحرص ع� أن �علن عدة

�طا�� الرجل ينوي اختطافه ك��
� س�لحقان �ه، لدهشته �دا �أن هذە مرات أن له صد�ق��

المعلومة أراحت الحارس:

- عظ�م.. عظ�م.. الس�د س�سافر �صح�ة أصدقائه.. هذە
فكرة ممتازة�
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وصال لب�ت الرجل، و�ان مب��ا من الحجارة وع� ال�اب �ان
�ك دو موليون) وهو أحد األسالف. �انت البنا�ة درع (أل��

� هذە ال�لدة.
ء آخر �� �

متحللة تماما �أي ��
عند العت�ة توقف الحارس للحظة وقال:

- ر�ما.. ر�ما.. الس�د ل�س لد�ه الوقت؟
- �العكس.. لدّي ال�ث�� جدا من الوقت.

انفتح ال�اب وأطل وجه.. وجه أصغر �كث�� من الحارس ل�ن
عل�ه ذات النظرة المذعورة. �ان من الج�� أن صاح�ة الوجه ��

ت لما رأت ابنة الحارس. �انت فتاة قس�مة جم�لة و��دو أنها ُ�ّ
الغ��ب الوس�م مع أبيها.

� منها سوى
�طا�� � ال�� ت�ادلت �عض تعل�قات مع أبيها لم ي�ب��

� ال�ن�سة) فلم ترد الفتاة إال بنظرة هلع.
�لمات (�ان �ضحك ��

�
� تتوهج �� �عد قل�ل �ان �جلس داخل الب�ت جوار النار ال��

ا �ه صل�ب المدفأة. ع� جانب الغرفة �ان ما �ش�ه محرا�ا صغ��
عمالق �صل للسقف تق���ا. تحت الصل�ب �ان هناك صندوق
ضخم عتيق. أح�� الحـارس مصـ�احا واتجه لهذا الصندوق،

� قماش أب�ض.
� عص��ة أخ�ج منه كتا�ا عمالقا ملفوفا ��

و��

ء ال يو�� �كتاب �
شعر دن�ستون �حماسة ألن حجم ال��

�ك دي صلوات.. �ان أمامه مجلد ضخم عل�ه إشارة (�انون أل��
. هنا مولون) �الذهب. ال�د أن عدد صفحاته �ان مئة أو أ���
�انت ع�� ورقات مـن سـفر التك��ن برسوم ال �مكن أن تكون
أحدث من عام 700، ال�د أن هذە النصوص الالت�ن�ة مهمة

جدا.
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ء واحد.. هذە ال�تب �جب أن �
�� �

هكذا لم �عد �فكر إال ��
دج معه. ح�� لو سحب �ل ما لد�ه من مال من تعود ل�ام��

الم�ف، نظر للحارس م�سائً� فقال هذا:
- لو أن الس�د قلب الصفحات إ� النها�ة..

� أثارتا � حدي�ت�� فعل دن�ستون �ما ُطلب منه، فوجد ورقت��
دهشته. ع� الورقة األو� وجد خارطة واضحة ومألوفة ألي
شخص �عرف ممرات وأديرة (سان برنار) و�انت هناك �لمات

�ة وصل�ان. تحت الخارطة �انت �لمات الت�ن�ة تقول: ع��

Responsa 12^{mi} Dec. 1694. Interrogatum
est: Inveniamne? Responsum est: Invenies.
Fiamne dives? Fies. Vivamne invidendus? Vives.

''.Moriarne in lecto meo? Ita

وترجمتها: «هل سأجدە؟.. اإلجا�ة: سوف تفعل. هل أص��
� الناس؟.. اإلجا�ة: نعم..

.. هل �حسد�� ث��ا؟.. اإلجا�ة: ستص��
؟.. اإلجا�ة: ستموت..» �

� فرا��
هل أموت ��

قلب دن�ستون الصفحة فرأى صورة لم �عـد لهـا وجـود اليوم،
ل�ن هناك صورة فوتوغراف�ة لها ما زالت عندي. �انت رسما
�الس�ب�ا من القرن السابع ع�� �مثل مشهدا من التوراة. ع�
� ترى مل�ا ع� عرشه والعرش يرتفع 12 درجة.. من ال�م��
� وضع من �أمر،

� لألمام �� الواضح أنه الملك سل�مان. ينح��
ونصف الصورة األ�� هو األهم.. هناك أر�عة جنود �ح�طون
ء سوف أصفه �عد قل�ل. هناك جندي خامس يرقد ميتا �

���
وقد تحطم عنقه و�رزت عيناە. الجنود األر�عة ينظرون للملك
وقد �دا عليهم الرعب، الش�ل الذي �ح�ط �ه الحراس �ان
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ي م
� علم

ن خب�� �� � مرع�ا �الفعل، وقد جرؤت ع� أن أر�ه لرجل م��
، ف�انت الن��جة أنه رفض أن �كون وحدە ط�لة � المورفولو��

� النور عندما ينام. الل�ل، ولل�ال عدة رفض أن �ط��

ء ألنه محاط �
نه هذا ال��

�
لم �كن بوسعك أوال أن تفهم ك

�شعر خشن كث�ف.. ل�ن له عضالت متوترة �السلك. العينان
ء من المقت �

لونهما أصفر ومخ�فتان تنظران للملك ���
والذعر. �مكنك أن تتصور عنكبوتا مخ�فا من أم���ا الجن���ة
ء. ل�ن التعب�� الذي �قوله جميع الذين �

لتتصور ش�ل هذا ال��
.. رأوا الصورة هو: إنها مرسومة من مشهد واق��

هنا رفع دن�ستون عي��ه ل�سأل:

- هل هذا ال�تاب للبيع؟
دد ثم فجأة جاءت الموافقة: ساد جو من ال��

- لو أراد الس�د..

- �م؟

- س�خذ 250 فرن�ا.. �ان هذا ثمنا مخجً�.. هناك أش�اء
تحرك ح�� ضمائر هواة المجموعات، لذا قال دن�ستون:

- أيها الصديق الط�ب.. كتا�ك �ساوي أ��� من هذا.. أ���
�كث��

- سوف أخذ 250 فرن�ا..

�ان من المستح�ل رفض فرصة كهذە.. تم الدفع وأخذ
إ�صاً� وهنا �دا أن الحارس صار رجً� آخر.. �دأ �ضحك وكف
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عن النظرات العص��ة. وقال له:
ف اصطحاب الس�د للفندق.. - صوف أنال ��

� �اردە.. سوف أعود وحدي والقمر �در - ال... هذا ي�لغ مائ��
ع� �ل حال.

كرر الرجل الطلب ثم قال:

� الط��ق � منتصف الط��ق ألن جان��
- إذن فل�مش الس�د ��

وعران..

اە، لذا غادر �ان دن�ستون م�شوقا للعودة ودراسة ما اش��
الم�ان. هنا قا�لته الفتاة وقد �دا أنها ت��د أن تأخذ منه ما أ�قاە

أبوها معه من مال:

؟ �
� قالدة وصل�ب ف��

- هل يرغب الس�د ��

� �أن الفتاة تعرض � هذە األش�اء، ل�نه فو��
لم �كن راغ�ا ��

ك له فرصة هذە األش�اء وال ت��د ماال. �انت لهجتها ال ت��
للرفض.. هكذا أخذ منها القالدة ووضعها حول عنقه، والغ��ب

أنه شعر �أنه أسدى لها خدمة ال توصف..

ظال يراق�انه وهو يرحل، ح�� ل�ح لهما مودعا عند �دا�ة
ط��ق (شابو روج).

� غرفته، ال
تم تقد�م العشاء فاخت� دن�ستون بنفسه ��

� من �عرف الس�ب ل�نه �دأ �شعر �عدم راحة.. شعور مع��
� حالة أفضل لو أراح ظهرە للجدار. ل�ن

القلق جعله �شعر �أنه ��
هذا لم �كن �قارن �ما وجدە..
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قال لنفسه:

�ك)�.. ترى أين هو اآلن؟.. أ�ساءل عن - بورك (�انون أل��
.. أهم�ة ذلك الصل�ب الذي أ�ت الفتاة ع� أن أحمله م��
ثق�ل جدا ومتعب لدى وضعه حول العنق.. والمقلق أن أ�اها

�التأ��د ارتداە ألعوام.. ال�د من تنظ�فه ج�دا..

ن�ع الصل�ب ووضعه ع� المنضدة هنا الحظ ش�ئا ع�
قطعة قماش حمراء تحت مرفقه األ��. ��عة تخ�ل ثالثة

ء.. �
أش�اء عن كنه هذا ال��

ء كهذا هنا.. فار؟.. ال.. هو �
- ممسحة للقلم؟.. ال.. ال ��

�
� �انت �� ... ال.. �د �ال�د ال�� أسود جدا.. عنكبوت كب��

الصورة؟�

ق تلك ال�د.. الجلد الشاحب الذي � لحظة تذكر �ال��
��

�غ�� العظام وشعر خشن ومخالب تمتد لألمام متقوسة.

ء الذي �انت �
وثب من مقعدە شاعرا بهلع �عت� قل�ه. ال��

�دە ال��ى �س�ند إل�ه يرتفع من خلف المقعد. �ان الشعر
� الصورة.. الفك السف�� رفيع جدا.. أن�ا�ه

األسود �غط�ه �ما ��
� السوداو�ن وال أنف.. والعينان واضحة خلف الشفت��
الصفراوان تلمعان �ظمأ حارق لتدم�� الح�اة.. هناك ن�ع من ذ�اء

.. فيهما.. ذ�اء �فوق ذ�اء الوحش ل�نه أقل من ذ�اء ال���

�ان الذعر قد �لغ ذروته مع دن�ستون.. ت�لم ل�نه ال �عرف
� ب�نما

ما قال.. �ذكر فقط أنه �خ وأنه أمسك �الصل�ب الف��
� ألم عظ�م.

ب منه. �خ �صوت �أنه حيوان �� ء �ق�� �
ال��
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) و (برتران) الخادمان ش�ئا عندما اندفعا لم ير (بي��
ء مر ب�نهما. �

للحجرة.. ل�نهما ُدفعا للجانب بوساطة ��

� التاسعة من
أم�� الخادمان الل�ل معه، ووصل صد�قاە ��

� ذلك الوقت برغم
. �ان هو قد عاد لطب�عته �� ص�اح اليوم التا��

اە من ذعر. ما اع��

عند الظهر وصل حارس ال�ن�سة وأص�� للقصة �ما حكتها
ل، فلم ي�د مندهشا. لم �قل سوى: � له صاح�ة ال��

..� - إنه هو�.. لقد رأيته بنف��
و�ان يردد:

� حلوة.. لماذا - سوف أنام ق���ا جدا.. ولسوف تكون راح��
؟ � تضا�قون��

�ك دو مولون) - لن نعرف أ�دا ما قاساە هو أو (�انون أل��
فقط ع� ظهر الصورة المخ�فة �انت هناك سطور الت�ن�ة ر�ما

� الضوء ع� الموقف.
تل��

لم أفهم قط نظرة دن�ستون لألحداث، فقط قال �� ذات
مرة:

� التوراة أشع�ا �ان رجً� شد�د الحساس�ة.. ألم يت�لم - ن��
� خرائب �ا�ل؟ هذە األش�اء ال نفهمها

� تع�ش �� عن الوحوش ال��
.. � الوقت الحا��

��

� ذهبنا إ� كومنجز للزور ق�� (�انون
� العام الما��

��
�ك). إنه بناء من الرخام عل�ه تمثال ل�انون. وقف دن�ستون أل��

: ة يت�لم مع را�� ال�ن�سة ولما ابتعدنا قال �� لف��
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� أنت�� لل�ن�سة - آمل أال �كون هذا خطأ.. تعرف أن��
�ك دو � طل�ت أناش�د جنائ��ة وقداسا ألل�� المعمدان�ة ل���

مولون �� �ظفر �الراحة..

دج.. اللوحة � مجموعة (ونتورث) ��ام��
اآلن تجد ال�تاب ��

حرقت بوساطة دن�ستون عندما
�
التقطت لها عدة صور ثم أ

غادر كومنجز ألول مرة. ال تعرف ال�ث�� عن هذە القصة ل�ن
�ك دو مولون) نفسه وعنوانها (سل�مان اللوحة رسمها (أل��
� ن��ة

وش�طان الل�ل). وقد مات مولون نفسه أثناء نومه ��
غامضة لم �عرف أحد س�بها قط.
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الب�ت والعقل
 

�قلم إدوارد بول��ر لوتن

، ولد عام �
شاعر وس�ا�� و�اتب م��� وقص�� ب��طا��

� علم
1803. �انت له شعب�ة عظ�مة وحقق ثروة من قلمه، تو��

1873، �قدم لنا هنا قصة أش�اح تذكرك �قصة الغرفة الحمراء
ل��لز أو 1408 لس��فن كنج.
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الب�ت والعقل
� � هو �اتب وف�لسوف، �لهجة تجمع ب��

قال �� صد���
المزاح والجـد:

� قلب
- تخ�ل�.. منذ التقينا آخر مرة وجدت ب�تا مسكونا ��

لندن�

- مسكون؟.. و�م؟.. أش�اح؟

� � أن أج�ب عن هذا السؤال.. �ل ما أعرفه أن�� - ال �مكن��
�
� كنا ن�حث عن شقة مفروشة منذ ستة أسابيع.. رأينا �� وزوج��

شارع الفتة تقول (شقق مفروشة) وناس�نا هذا.. استأجرنا الشقة
� وتركناها �عد ثالثة أ�ام ألنه ما من قوة �ان �مكن أن تقنع زوج��

�ال�قاء..

- ماذا رأيتما؟

� أحد �مخرف.. فقط أقول - معذرة.. ال أر�د أن �سخر م��
لك إن المش�لة لم تكن ف�ما رأينا وسمعنا.. ومن حقك أن
ض أنها تخار�ف خ�النا الخاص.. ل�ن ما جعلنا نفر �ان تف��

نا مدخل غرفة غ�� � الذعر غ�� المحدد الذي �شعر �ه �لما اج��
� ألول � وافقت زوج�� ء واألغرب أن�� �

مفروشة لم تر فيها أي ��
� - برغم أنها امرأة سخ�فة - وقررت أن ال�قاء يوما

� ح�ا��
مرة ��

فة ع� الب�ت آخر أمر مستح�ل.. لهذا استدع�ت المرأة الم��
وقلت لها إننا سنفارق الب�ت، فقالت �جفاف إنها تعرف الس�ب
� الب�ت أ��� من أي سا�ن آخر.. ل�ن من الواضح

و�ننا �قينا ��
� ��م.. أنهم �انوا رف�ق��
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سألتها �اسما:

- هم؟

ل.. ال أهتم بهم. أنا اآلن مسنة وال�د أن � - �سكنون الم��
أموت يوما ما.. وسوف ألحق بهم.

�
� ونحن �� لم أهتم �سؤالها عن الم��د ورحلت مع زوج��

غا�ة ال�ور..
قلت له:

� ب�ت
.. ال أشت�� ش�ئا مثل النوم �� - أنت تث�� فضو��

� عنوان هذا الب�ت.. مسكون. أرجو أن تعطي��
� العنوان وهكذا مش�ت للب�ت. � صاح��

أعطا��

يوجد هذا الب�ت شما�� شارع أ�سفورد. �ان مغلقا �ال الفتة
. كدت أن�ف عندما ظهر �

� النافذة ولم يرد أحد ع� دقا��
��

: � صغ�� ممن �جمعون زجاجات الجعة وقال �� ص��

- هل ت��د أحدا هنا �ا س�د؟

- سمعت أن الب�ت لإل�جار

� تع�� �ه قد ماتت، لها ثالثة أسابيع وال أحد ي��د - المرأة ال��
. عرض ع� أ�� أن ي��� هنا برغم أن مس�� (ج) عرض ال�ث��

جنيها �امال �� تفتح النوافذ فقط ل�نها رفضت..
- ولم ال؟..

� فراشها.
� تع�� �ه �� - الب�ت مسكون.. وقد ماتت العجوز ال��

�قولون إن الش�طان خنقها..
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- هل مس�� (ج) هو ملك الب�ت؟
- نعم..

- ماذا �عمل؟
ء �ا س�دي.. مجرد س�د أعزب.. �

- ال ��

� ثمن معلوماته وانطلقت أ�حث عن عنوان منحت الص��
� دارە.. رجل مسن

� أن وجدته ��
مس�� (ج). �ان من حسن ح��

� سمعت أن الب�ت مسكون ولدى له مالمح ذك�ة، قلت له إن��
� المب�ت

� فحص ب�ت بهذە الصفات. أنا راغب ��
رغ�ة ق��ة ��

ف�ه ولو ل�لة ولسوف أدفع لك.
: قال ��

ة تروق لك ل أل�ة ف�� � - �مكنك �ا س�دي أن �ستأجر الم��
ة أو ط��لة. ال �الم عن اإل�جار إذا استطعت أن تم�ط قص��
.. ال أستطيع أن أجد اللثام عن ال� الذي �جعله �ال نفع ��
خادما ينظفه �� أو يرد ع� ال�اب.. الب�ت مسكون فعال ل�س
� �انت تع�ش � النهار، المرأة المسكينة ال��

� الل�ل �ل ��
فقط ��

ف�ه �انت امرأة ذات تعل�م راق و�� المخلوق الوح�د الذي ق�ل
� جعل من المستح�ل أن أجد أن �ق�م هناك. موتها المفا��
سا�نا �عدها أنا مستعد ألن أمنح الب�ت مجانا لمن �دفع

ائب العقار�ة عل�ه.. ال��

� السمعة؟ - منذ م�� هو س��

ال أستطيع أن أقول.. ل�نه منذ زمن �ع�د.. قالت العجوز إنه
� عاما. المش�لة �ن لثالث�� �ان مسكونا عندما استأجرته منذ ع��
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ا منذ عام ق االنديز وعدت إلنجل�� �� �
�� �

� قض�ت ح�ا�� �� أن��
ألرث ثروة ع�� و�ان ضمنها هذا الب�ت. وجدته مغلقا وق�ل ��

إنه مسكون... �دت �� فكرة سخ�فة وأنفقت �عض المال ع�
تجد�دە. و�ان أول مستأجر (كولون�ال) وأ�ته.. لم يبق سوى
يوم واحد ثم رحل.. و�رغم أن �ل واحد منهم ح� قصة مختلفة
عن الب�ت وما رآە فقد جمع ب�نهم أنهم رأوا ش�ئا مخ�فا. وهكذا
جعلت تلك العجوز تق�م ف�ه.. والحظت أن �ل من حاول
اإلقامة ف�ه وفر �ان �ح�� قصة مختلفة عما ح�اە سواە. ادخل
ى بنفسك ل�ن تأهب لرؤ�ة أش�اء.. ولتعّد ما �لزم لك.. الب�ت ل��

� ل�لة بنفسك؟
- ألم �شعر �فضول �� تم��

�
- ��.. ج��ت ل�ن ل�س ل�لة.. ج��ت ثالث ساعات ��

� لست �الغ الشجاعة، ولهذا ال أنصحك � أن�� النهار.. ل�س ذن��
�أن تجرب ما لم تكن قوى األعصاب عظ�م التصم�م..

أ�د�ت إ�اري فلم �قـل الرجـل ال�ث�ـر. تناول المفاتيح
. شكرته �حرارة ل�احته. هرعت �عـد ذلك لخاد�� وأعطاها ��

المخلص الذي أعرف شجاعته وث�ات أعصا�ه الذي �فوق أي
شخص عرفته، وقلت:

� ألمان�ا عندما لم نجد ش�حا
- (ف).. هل تذكر خي�ة أملنا ��

� لندن مسكون.. وأنوي أن أنام
� تلك القلعة؟.. هناك ب�ت ��

��
ف�ه الل�لة.. أنا متأ�د مما سمعت من أن ش�ئا س�ظهر.. ش�ئا
مفزعا.. هل تعتقد أنك لو قض�ت الل�ل م�� سوف تحتفظ

ب��اطة جأشك؟
� �ور:

قال ��
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� �ا س�دي.. - ثق ��
� إ� الب�ت.. - ممتاز.. هذە �� المفاتيح فخذها.. اس�ق��
ل لم �سكن منـذ بيع لذا أوقد نارا وقم بته��ة الغرفة � الم��
المختارة للنـوم.. خذ معك مسد�� وخنجري وما �لزمك من

سالح..

� انت��ت � المغامرة ال�� � أعمال أ�ست��
� اليوم ��

قض�ت �ا��
� وأنا أقرأ.

الق�ام بها. ثم تناولت عشا��

� � التاسعة والنصف انطلقت نحو الب�ت وم�� �ل��
و��

المفضل. �انت ل�لة �اردة والسماء مكفهرة ل�ن هناك قمرا
شاح�ا وأدركت أن السماء ستكون صاف�ة �عد منتصف الل�ل.

دققت ال�اب ففتح �� خاد�� ال�اب بوجه م�ور.
- �له تمام �ا س�دي وم��ــــح جدا..

- غ��ب.. ألم �سمع أو تر ش�ئا غ���ا؟

�
� سمعت ش�ئا غ���ا.. صوت أقدام خل�� - �جب أن أقر �أن��

.. �
مع أصوات همس قرب أذ��

. � � أنه مهما حدث فلن يتخ� ع�� ولم �كن خائفا مما طمأن��

� شغف أوال،
هنا تصل�ت عيناي ع� ال�لب.. �ان يركض ��

ل�نه اآلن عند ال�اب �خدش �مخال�ه ل�خ�ج، رّ�ّت ع� رأسه
مرارا ف�دأ يهدأ قل�ال.. ف�شنا القبو والمطبخ و�انت زجاجات
الخمر مغطاة �العنا�ب مما دلنا ع� أن األش�اح ل�ست مدمنة

� الخلف�ة.
خمور، وجدنا قبوا ��
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ء غ��ب أراە هنا، رأ�ت أثر قدم ي�ش�ل ع� �
هنا ظهر أول ��

ى بنفسه. األرض�ة الرط�ة.. تصل�ت وأمسكت �ساعد خاد�� ل��
هنا ظهرت قدم أخرى.. واصلت القدمان الحركة و�انتا

.. وعندما �لغت الجدار اآلخر توقفت. � .. قد�� ص�� � ت�� صغ��

تفقدنا قاعة الطعام وغرفة ي�دو أنها مخصصة لسائق.. �ل
ء �ان سا�نا. انتق�ت غرفة وجلست إ� منضدة ب�نما أشعل �

��
خاد�� الشمعدان.. هنا تحرك مقعد أما�� إ� الجدار ��عة

و�ال صخب ثم سقط جوار مقعدي.
قلت ضاح�ا:

- ع� األقل هذا أفضل من الموائد المقل��ة.

� أرى مالمح ض�اب�ة إل�سان،
� �قوة. خ�ل �� أ�� هنا نبح �ل��

� ��ي. قلت لخاد��
� ش�كت �� ل�نها ض�اب�ة جدا لدرجة أن��

(ف):
- أعد هذا المقعد لم�انه... أعدە للجدار..

هنا قال (ف):

- هل هذا أنت �ا س�دي؟

- أنا ماذا؟
.. حس�ته أنت... �

� ع� كت�� ��� - هناك من ��

غادرنا هذە الغرفة فقد �انت �اردة فعً�، وأغلقنا ال�اب
� أ�ة غرفة دخلناها.

ب�ح�ام.. هذە حركة احت�اط�ة قمنا بها ��
� اختارها �� �� األفضل.. هناك نافذتان �انت غرفة النوم ال��
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ة. تطالن ع� الشارع، وهناك نار مبهجة أمام الفراش م�ا��
� اختارها خاد�� لنفسه، تفقدنا و�انت تتصل �الغرفة ال��
� الجدران وخزانات الث�اب.. �انت الجدران مصمتة و�� ال��

تكون جدار الب�ت.. ب�نما الخزانات خال�ة تماما إال من شماعات
لث�اب �سائ�ة.

� توتر:
�ان هناك �اب موصد �عنا�ة.. فقال خاد�� ��

- س�دي.. هذا ال�اب �ان مفتوحا.. أنا فتحته ق�ل هذا وال
�مكن غلقه من الداخل.

هنا انفتح ال�اب �قوة.. فت�ادلنا النظرات.

ة �ال أثاث.. ال اندفعت أدخـل الغرفة فوجدتها غرفة صغ��
�ساط.. ال أبواب سوى الذي دخلنا منه. وقفنا ننظر حولنا.. هنا

انغلق ال�اب�... لقد سجننا�
وللمرة األو� شعرت برعب عظ�م..

: ل�ن خاد�� �ان أ�عد ما �كون عن الذعر وقال ��

- ال �مكن أن �حسبوا أنهم سجنونا �ا س�دي... �مكن أن
.. أفتح ال�اب بر�لة من قد��

كنت أحاول فتح ال�اب، أما هو فقد طلب اإلذن �استعمال
� أعج�ت جدا ب��اطة جأشه ومرحه وسط العنف، هنا أقر أن��
هذە الظروف. وقد هنأت نف�� ع� أن م�� رف�قا �مكن الثقة

� مواقف كهذە. إال أن جهودە لم تنجح.
�ه ��

�رة ك��ــهة.. وفجأة شعرت �أن الغرفة تمت�� ب�طء بروح ��
انفتح ال�اب تلقائ�ا ب�طء شد�د، فاندفعنا للخارج، رأينا �قعة
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ضوء �ش�ل وحجم ال��� تتحرك.. هرعنا نلحق بها.. فإذا بها
ة ي�دو أنها �انت مخصصة للخدم. تتجه إ� غرفة نوم صغ��
ة رائعة الجمال ثم رأ�ت الضوء ين�مش إ� حجم كرة صغ��
. هناك ع� الفراش وجدنا مند�ال.. �ان مكسوا �الغ�ار يتال��
� فتح

� ماتت هنا. شعرت برغ�ة �� فل��ما �ان �خص العجوز ال��
�ط ��� � � م��وط�� األدراج.. فتحت أحدها فوجدت خطاب��
ء ناعم �ق�ض ع� �

� هنا شعرت ��� أصفر. أمسكت �الخطاب��
اعهما.. ل�نه لم ينجح. � � رفق ان��

.. و�حاول �� معص��

� لم ي��عنا قط، �ل �ان �ق� .. الحظت أن �ل�� � عدنا لغرف��
، ب�نما راح � جوار النار و�رتجف. كنت شغوفا �قراءة الخطاب��
� جئنا بها و�ضعها ع� منضدة جوار خاد�� �خ�ج األسلحة ال��

الفراش.

� عاما.. خطا�ات �ان تار�ــــخ الخطا�ات �عود لخمسة وثالث��
من عاشق لحب�بته مع لمسة تدل ع� أن من �كتب الخطا�ات
�ان �حارا أو �عمل �ال�حر. ومن الواضح أنه لم يتعلم ج�دا جدا.
. � ال عالقة له �الحب �ل � هناك ع�ارات تو�� �� مع��
� غرفتك ل�ً�.. ل��ما كنت

�الج��مة، مثل «ال تد�� أحدا يوجد ��
� نومك» و «ما حدث قد حدث.. ولن �عرف أحد

�� � تت�لم��
.«.. الحق�قة ما لم يت�لم المو��

� الخطاب األخ�� هناك تعليق �خط أنثوي �قول:
��

� ال�حر يوم 4 يونيو.. نفس اليوم الذي.....»
قد ��

ُ
«ف

� جان�ا ورحت أفكر، زدت من اشتعال النار وضعت الخطاب��
ته م�� ورحت أطالع ح�� الحاد�ة وفتحت ال�تاب الذي أح��
ط ة والنصف. سمحت للخادم �أن �ذهب لحجرته ل�ن ��� ع��
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م
� � أشعلت شمعت�� � الغرفت�� � ال�اب مفتوحا ب��

أال ينام وأن ي���
� الفراش وواصلت القراءة. ع� جان��

.. ب وج�� �ن دق�قة شعرت بهواء �ارد ��� �عد ع��
� � ال�� � جنون، ورأ�ت ساع��

�� � استدرت ألرى لهب شمعة يه��
لق ب�طء.. وفجأة اختفت، أمسكت � وضعتها جوار المسدس ت��
� أن

� لم أرغب �� � �د ونهضت، ألن��
� �د والخنجر ��

�المسدس ��
. � � �ساع�� تلحق أسلح��

. راح نهض ال�لب منتص�ا وتراجعت أذناە للخلف وراح �ص��
� ث�ات بنظرة غ���ة، وشعرە منتصب. هنا اقتحم

ينظر �� ��
�
� لو رأيته ��

الخادم الغرفة وقد قلص الرعب وجهه ح�� إ��
الشارع لما عرفته. وهمس وهو يركض:

� �
- اجر�.. أجر�.. إنه من خل��

واندفع لل�اب ففتحه وخ�ج.. هرعت خلفه فسمعته ي�ب
�
فوق الدرجات.. ثم انفتح �اب الشارع. لقد �ت وحدي ��

الب�ت المسكون�

وفقت للحظات ال أعرف إن �ان ع� أن أت�عه أم ال، ثم
� �ان فيها فلم أر .. دخلت الغرفة ال�� �

�اء لتع�د�� تغل�ت ال���
ر هلعه، ال توجد أبواب أو فتحات.. إذن ك�ف استطاع ش�ئا ي��
؟ �

ء الذي أفزعه أن �دخل ما لم �كن عن ط��ق حجر�� �
هذا ال��

� إحدى زوا�ا
عدت للغرفة فوجدت أن ال�لب ح�� نفسه ��

اق الجدار. دنوت من الحيوان الحجرة �أنه �حاول حرف�ا اخ��
�ه.. �ان �ك��ّ عن

�
وت�لمت معه. �ان من الواضح أن الرعب تمل

� حد�قة الحيوان
أن�ا�ه واللعاب �س�ل من فمه. فقط لو رأ�ت ��
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أرن�ا تجمد من الرعب أمام ثع�ان �مكنك فهم المنظر. حاولت
تهدئة الحيوان، و�ن حرصت ع� أال أتعرض لعضة منه و�� أمر

. � � هذە الظروف، وعدت أطالع كتا��
وارد ��

� �ل م�ان
كنت قد رأ�ت ال�ث�� من التجارب الغ���ة ��

� الخاصة أن (الخارق للطب�عة) ل�س �العالم، وقد كونت نظ����
سوى ظاهرة طب�ع�ة لم نعرفها من ق�ل.. لو ظهر شبح أما��

فلن أقول: الخارق للطب�عة ممكن.. ل�ن سأقول: إذن فظهور
� الطب�عة، ع� عكس ما �عتقد األش�اح ممكن حسب قوان��
� �ل الظواهر الخارقة مثل تح��ك األثاث واستحضار

العلماء و��
ى �ظل موجودا ل�ستق�ل و�رى.. ولهذا األرواح فإن العن� ال���

� هذا الب�ت ح�� اللحظة يتم ع��
� أعتقد أن ما رأيته �� فإن��

. مهما رأ�ت فلسوف �كون هذا ع�� ي فاٍن مث�� وس�ط ���
وس�ط ُمنح القدرة ع� أن �قدم لنا هذە األش�اء.

� ي�تظر بها كنت هادئ الجنان أت�ف بنفس العقالن�ة ال��
أحد العلماء ن��جة تفاعل ك�ماوي. كنت أقرأ عندما شعرت �أن
� الصفحات ومصدر الضوء.. نظرت ألع� ش�ئا يتدخل ب��
ء الذي ر�ما أجد من المستح�ل أن أصفه. الظالم �

فرأ�ت ال��
�ة تماما �ل �� أقرب لظل غ�� � صورة ل�ست ���

ي�ش�ل ��
� الهواء، ظل هائل الحجم يوشك ع� أن �لمس

واضح ��
السقف..

� تنظران �� من أع�. �انتا تظهران ثم � أرى عين�� خ�ل �� أن��
تختف�ان.

� لم أقدر �س�ب ثقل غ�� عادي جثم حاولت النهوض ل�ن��
.. إرادة لها ذات تصم�م � . هناك إرادة أقوى م�� تمنع�� ّ ع��
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. � ا��� العواصف وال��

� قلت � الرعب.. رعب �فوق ال�لمات. ل��� � النها�ة تمل���
��

: لنف��

- هذا رعب.. رعب ول�س خوفا.. الخطر هو أن أشعر
�الخوف.. هذا وهم..

.. هنا سقطت �دي جواري و�دأ ضوء مددت �دي لسال��
الشمعة �خبو. �ان الضوء يتال�� من المدفأة.. و�دأ الظالم
�سود. هرعت للنافذة وفتحت الم�اع.. �ان أول ما فكرت ف�ه

هو: ضوء..
رأ�ت القمر صاف�ا هادئا.. شعرت ��ور..

ء المظلم قد توارى. نظرت �
عدت للغرفة فوجدت أن ال��

ز. ، هنـا رأ�ت �دا ت�� � للمنضدة المصنوعة من خشب الماهوج��
�دا من لحم ودم مثل �دي ل�نها لشخص مسن.. امرأة ع� وجه
الدقة. وفجأة اخت�� الخطا�ان من ع� المنضدة، وسمعت ثالث

دقات عند رأس الفراش.
ء ي�ش�ل فوقه.. �

تحرك مقعد عند طرف الغرفة و�دأ ��
ء له مظهر امرأة.. امرأة شا�ة لها جمال جنائزي غ��ب. وقد �

��
التّفت بثوب من الض�اب األب�ض.. لم تكن عيناها تنظران �� �ل

.. ت�تظر.. �
إ� ال�اب.. �أنها تص��

ومن ال�اب – برغم أنه لم ينفتح - ظهر ش�ل آخر مخ�ف..
.. أو ما ي�دو كذلك ألنه �

ش�ل شاب �ل�س ث�اب القرن الما��
� ذات المالمح الميتة الشاح�ة. �ان ط�ف�ا.. و�ان للش�ح��
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دنا الذكر من األن�� مع ظل أسود غ��ب ينحدر من الجدار
. ورأ�ت شبح الرجل � أرى �قعـة دم ع� صـدر األن�� خ�ل �� أن��
� الوسط �لتهمهما معا و�عان

� ع� الس�ف ب�نما الظل �� ينح��
ما توار�ا.

�
� المدفأة وظهرت امرأة مسنة.. �� انفتح �اب الخزانة عن �م��

� اللذين رأ�ت ال�د تأخذهما �ديها خطا�ان.. نفس الخطاب��
� �أنها تقرأ.. ومن خلفها ظهر وجه محتقن وجه فتحت الخطاب��
رجل غرق منذ زمن.. منتفخ وقد اختلط عشب ال�حر �شعرە..

ء التغذ�ة.. جوارە �ان طفل.. طفل تعس ��

نظرت لوجه العجوز ف�دا �أن التجاع�د تزول وصار وجه
شا�ة حادة النظرات. ومن جد�د عادت الظالل.. ثم من الظالل
�دأت فقاقيع تخ�ج.. تنفجر ومنها تخ�ج أش�اء عمالقة
مسوخ�ة.. أش�اء ال �مكن أن أصفها للقارئ إال كهذە األش�اء

� قطرة الماء تحت عدسة المجهر.
� تراها �� المرع�ة ال��

� ل�ن ل�س تلك األش�اء.. أنامل كنت أشعر �أن ش�ئا �لمس��
.. وشعرت �ش�ل ما �اردة غ�� مرئ�ة تحاول اإلمساك �معص��
، لذا تماسكت.. �انت معركة � � لو أ�د�ت ذعرا ل�انت نهاي�� أن��

�رة خالقة.. إرادات. �انت من حو�� إرادة.. إرادة ق��ة ��
ق.. ثم دوت دقات ثالث.. �انت األش�ال تتوهج �أنها تح��

ء.. من الظلمة جاءت و�� الظلمة عادت.. �
هنا توارى �ل ��

ومن جد�د توهجت الشمعان ع� المنضدة وعادت الغرفة
هادئة �ما �انت.
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� الركن.
� �ما هما.. وال�لب �ان ما زال �� �ان ال�ا�ان مغلق��

� ناديته فلم يرد، عيناە جاحظتان، أدركت أنه م�ت.. حملته ب��
، خطر �� أنه مات �

را�� قرب النار وشعرت �حزن �الغ لخسار��
ّ
ذ

� �انت �الغة عندما وجدت أن عنقه من الرعب، ل�ن دهش��
� الظالم؟.. ألم تفعل هذا �د ال تقل

مهشمة. هل حدث هذا ��
�ة عن �دي؟ ال أستطيع إال ذكر ما رأ�ت وللقارئ أن �س�نتج ���

ما �شاء.

� فقد عادت لم�انها، وف�ما �عد مهما حاول أب�ع أما ساع��
صناع الساعات أن �صلحوها فإنها �انت تعمل لساعة ثم

تتوقف لقد صارت �ال ق�مة.

ء �ق�ة الل�ل. وقد خطر �� أن أزور الغرفة �
لم �طرأ ��

، ألنه خطر �� أن تكون �� � سجنت فيها وخاد�� ة ال�� الصغ��
� ضوء

� دخلتها �� ء.. و�رغم أن�� �
� �دأ منها �ل �� الغرفة ال��

� شعرت بنفس رعب ال�ارحة، ح�� لم الشمس ع�� النافذة، فإن��
ة أطول. أج� ع� ال�قاء ف��

� الدرج وفتحت �اب الشارع وأطلقت ضحكة خافتة.
نزلت ��

� لم أجدە.. ولم � متوقعا أن أجد خاد�� هناك، ل��� عدت لبي��
أسمع عنه ش�ئا لمدة ثالثة أ�ام عندما تلق�ت رسالة منه من

ل�ف��ول �قول:

� ال أستحقه. ما م: أطلب صفحك برغم أن�� - س�دي المح��
� لم تكن قد رأ�ت ما رأيته.. أحتاج ألعوام �� أستع�د ل�اق��

� ملبورن ألق�م
�� � � زوج��

وأصلح للخدمة ثان�ة. سأذهب أل��
عندە والسفينة تتحرك غدا، ال أفعل ش�ئا سوى الرجفة إذ
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. فقط أطلب �ا س�دي أن ترسل متا�� �
ء خل�� �

أتخ�ل ال��
.. جون �عرف العنوان.. �

وأجرى لوالد��

� المساء
ال�ا، �� �ان من الواضح أن الرجل ينوى الذهاب ألس��

� تركتها هناك. لم � أن أجلب األش�اء ال�� � ني��
عدت للب�ت و��

� مكت�ه ألع�د له المفاتيح
ء. وقد عدت للمس�� (ج) �� �

�حدث ��
� رو�ت فضو�� وكدت أح�� له ما رأيته، ل�نه ته أن�� وأخ��

� أدب إنه لم �عد ي�ا�� بهذا اللغز.
� وقال �� استوقف��

� اللذين وجدتهما وعما إذا �ان لهما هنا سألته عن الخطاب��
ة. �دا مندهشا ثم قال � الب�ت لف��

� عاشت �� عالقة �العجوز ال��
إنه ال �عرف ال�ث�� عن المرأة، ل�نه س�جري �عض التح��ات إن
� �أن ضح�ة الج��مة أو منفذها يزور كروح

هناك نظ��ة تق��
قلقة م�ان الج��مة.. ل�ن األرواح تغزو هذا الب�ت من ق�ل أن

تق�م ف�ه المرأة.
قلت له:

� هذا �له.. لو �ان
ى �� - ما زلت أؤمن بوجود عن� ���

التن��م المغناط��� قادرا ع� نقل أف�ار لك، فلماذا ال �كون
هناك شخص هو الذي ينقل هذە الرؤي؟

� دهشة:
قال ��

ضنا هذا �ال�س�ة للخ�ال، فماذا عن حركة أجسام - لو اف��
ماد�ة �المقاعد واألبواب؟

�
� �انوا �� .. القوة ال�� - هناك قوة أ��� من التن��م المغناط���

� �سمونها (السحر). لن تكون قوة خارقة للطب�عة. �ل
الما��

ستكون قوة ضمن قوى الطب�عة ل�نها نادرة جدا وال �ظفر بها
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� أوضـح ما أعن�ـه مـن تجـ��ة �صفها إال قل�لـون. دع��
(�ارس�لسوس) �أنها غ�� صع�ة، �ما �صفها صاحب كتاب
(غرائب األدب) �أنها ذات مصداق�ة، عندما تحرق زهرة فإن
جع .. ل�ن بوسعك �ال��م�اء أن �س�� �

مكوناتها تتجعد وتتال��
المكونات من الرماد. هذا ينطبق ع� الروح.. هذا الشيخ الذي
، �ل هو صورة للش�ل الم�ت. هذە �ظهر ل�س هو روح المتو��
األش�اح عندما تظهر ال تت�لم و�ذا ت�لمت ال تقول ش�ئا مهما. أنا
مصمم ع� أن ما رأيته انتقل لعق�� من عقل آخر.. هناك
� أن ما رأيناە

أعج��ة جد�دة اسمها ال�ه��اء.. �اختصار أنا أفكر ��
�
ل�س سوى أحالم غ�� مكتملة لعقل هائل القدرة.. مرعب ��

� أنا أ�ضا. ال . لقد قتلت ال�لب ول��ما قتلت�� قدرته ع� التدم��
ان � أنه ال �مكن إقناع حيوان �ال�قاء هناك.. ح�� الف��

غرا�ة ��
؟ � . هل تفهم نظ���� وال�اص��

� ألق�ل أ�ة نظ��ة خ�ال�ة أ��� من قبو�� لفكرة - نوعا.. و�ن��
األش�اح..

قلت له:

ة عند � تلك الغرفة الصغ��
- ع� �ل حال أنا أشك ��

�ع األرض�ة.. ح عل�ك أن تهدم الجدران وتن�� المدخل، وأق��
ها دون أن تؤذي الحظت أنها منفصلة عن الب�ت و�مكن تدم��

الب�ت.. سوف أدفع لك نصف الت�ال�ف لو فعلت..
ء.. �

- ال.. ال دا�� سأدفع �ل ��

ة أ�ام جاء خطاب من مس�� (ج) �قول إنه زار �عد ع��
� درج. وقد أجرى �حثا

� اللذين �انا م�� �� الب�ت، ووجد الخطاب��
� ي�دو أن الخطا�ات موجهة لها، و�دا أنه منذ 36 عن المرأة ال��
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�
عاما تزوجت برغم إرادة أهلها.. تزوجت من رجل أم���� م��ب.
�
م جدا ولها أخ أرمل لد�ه طفل �� �� �انت ابنة تاجر مح��

السادسة، و�ان ث��ا جدا.. �عد شهر من الزواج وجدوا جثة هذا
� نهر (الت�مز) وهناك عالمات عنف ع� حلقه. تو�

األخ ��
األم���� وزوجته رعا�ة الطفل.. لو مات الطفل ترث األخت
ان إنهم وة، مات الطفل �عد ستة أشهر فعال وقال الج�� ال��
� سمعوە ��ح ل�ال.. األط�اء الذين فحصوە وجدوا جسدا س��
ء، و�عد عام �

التغذ�ة مليئا �ال�دمات، هكذا ورثت العمة �ل ��
ا ولم �عد قط، أما الزوجة فظلت من الزواج غادر األم���� إنجل��
وحدها تواجه مصالب إفالس الم�ف و�فالس عدة مشار�ــــع..
ا وراحت تنحدر اجتماع�ا ح�� صارت ابتاعت متجرا صغ��
خادمة.. و�عان ما استأجرها مس�� (ج) للعنا�ة �الب�ت الذي

� عام زواجها األول.
سكنت ف�ه ��

أضاف مس�� (ج) أنه استأجر عماً� لهدم الغرفة، وهو ي�تظر
أن أعط�ه يوما مناس�ا.

ا �سمح تم الهدم فعً�.. وتحت األرض�ة وجدنا �ا�ا صغ��
ول رجل ألسفل.. نزلنا ألسفل إ� غرفة لم �عرف أحد � ب��
بوجودها قط.. �انت هناك نافذة مغلقة �القرم�د. �انت هناك

� عاما. مقاعد ومنضدة �لها ت�ت�� لموضة تعود لثمان��

خزانة ث�اب بها ث�اب أن�قة عت�قة الطراز.. وهناك خزانة
حد�د�ة مث�تة للجدار وعليها قفل �لفنا ال�ث�� من الجهد

لنهشمه.

�انت هناك أدراج وع� األرفف �انت زجاجات من
� ال���ستال بها مواد ط�ارة ال لون لها، �ان هناك أنبوب زجا��
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� أحد األدراج �انت صورة مؤطرة �الذهب
غ��ب الش�ل و��

� � السا�عة واألر�ع��
ة... �انت تصور رجً� �� ألوانها ما زالت ن��

غال�ا.
.. تخ�ل ثع�انا عمالقا صار رجً�.. �ان وجهه شد�د التأث��
اوان �مكنك عندها أن تتخ�ل منظر هذا. عينان مخ�فتان خ��
وفك م��عة تدل ع� قوة غ�� عاد�ة �عرف صاحبها أنه �مل�ها.
أدرت الصورة تلقائ�ا ألرى المكتوب.. ع� ظهر الصورة �انت
� مركزها سلم والدرجة الثالثة منه تقول 1765.

نجمة خماس�ة ��
�ا فضغطت عل�ه هنا انفتح ظهر اللوحة وقرأت وجدت زن��

ال�لمات:

� ح�اتك وموتك لـ...»
� مخلصة ��

«مار�انا... كو��

� ألنه اسم � طفول��
� سمعته �� هنا جاء اسم لن أذكرە، ل���

� لندن ثم فر منها �س�ب ج��مة قتل
نصاب اشتهر �عروضه ��

� ب�ته.. قتل حب�بته ومنافسه.
مزدوجة حدثت ��

� �صع��ة �الغة.. وجدنا
�ع الدرج الثا�� أما مس�� (ج) فقد ان��

� حالة ممتازة، و�ان هناك طبق �ستقر ع� كتاب..
جهازا ��

ء �سائل رائق تطفو فوقه بوصلة، ل�ن �دً� من نقاط الطبق م��
البوصلة �انت هناك س�عة حروف غ���ة ومن الدرج �انت
� األعصاب

رائحة غ���ة ل�نها ل�ست ك��ــهة. رائحة تؤثر ��
�شدة.. شعرنا ب�نم�ل شد�د ح�� جذور الشعر.

� نزعت الطبق هنا راحت اإلبرة تدور حول نفسها، وأصابت��
� �الط�ـق. ا�سكب السائل.. هنا راحت

� أل�� صدمة جعلت��
� �أن �دا عمالقة تهزها. أصاب الذعر العمال ح�� الجدران ته��

. ء أ��� �
أنهم عادوا للسلم الذي نزلنا منه ل�ن لم �حدث ��
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� م ي م م
�ان ال�تاب مجوفا �حوي رقاقة من المخمل عليها نجمة

خماس�ة مزدوجة، وكتا�ة �الت�ن�ة عن�فة �مكن ترجمتها كذا:

- إ� �ل من ي�لغ هذە الجدران ح�ا أو ميتا.. سوف تتحرك
. ملعون هذا الب�ت، ومذعورون هم �ل من �

اإلبرة ب�راد��
س�ق�مون ف�ه..

ء آخر �
لم �كن هناك ��

أحرق مس�� (ج) المخمل واللعنة المكت��ة عل�ه.. ثم قام
بتج��ف الغرفة وجدرانها، ولمدة شهر تجرأ ع� سك�� الب�ت
� النها�ة عرضه

� لندن ب�ت أ��� هدوءا.. ��
وحدە. لم �عد ��

لإل�جار فلم يتلق أ�ة شكوى من الس�ان.
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شبح م�� ف�ل
 

�قلم دان��ل د�فو

 

 

دان��ل د�فو.. نموذج للمؤلف الذي ابتكر شخص�ة غطت
تماما ع� اسمه.. إنه مؤلف الشخص�ة فائقة الشهرة (رو��سون
ك). � استوحاها مـن ح�ا�ات �حار �د� (سل��� كروزو)، ال��
، ولد عام 1659 وصار � شه��

� ب��طا��
د�فو �اتب وصح��

�طان�ة. هنا �ح� لنا �أسل��ه العتيق مؤسسا لمفهوم الروا�ة ال��
قصة أش�اح ط��فة.
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شبح م�� ف�ل
مقـدمـة

هذە القصة حق�ق�ة وقد قمت �عرضها �ط��قة تدفع أي
� القانون من

رجل عاقل لتصد�قها، أرسلها �� س�د �عمل ��
(م�دستون) �كنت، وهو شخص ذ�� جدا. و�شهد ع� صحة
�
األحداث س�دة رص�نة متفهمة �� ق���ة هذا الس�د، وتع�ش ��

ي ع� �عد خطوات من الب�ت الذي تع�ش ف�ه الس�دة ��� �ان��
(�ارج��ف). و�� تؤمن أنه ال حاجة �الرجل إ� تلفيق هذە

األحداث أو ال�ذب ف�ما يتعلق بها.

ما �ستخلصه من هذە القصة هو أن هناك ح�اة ت�� ح�اتنا
هذە، وهناك إله رح�م سوف �حاسب �ل واحد ع� ما قام �ه
، وعلينا أن نعود � � ح�اته، وأن وقتنا ع� هذە األرض قص��

��
� ق�ل فوات األوان. � تائب�� نادم��

�
ا�� � وخ��

� قراءا�� هذە القصص نادرة جدا، ولم �سعف��
بنموذج مماثل لها.

�انت م�� (�ارج��ف) �� الشخص الذي ظهرت له م��
م وصد�قة مخلصة و�مكن أن ف�ل �عد موتها. و�� شخص مح��
� م��

أثق ��المها. برغم أن �عض الناس ممن هم أصدقاء أل��
وا هذا الظهور خ�اال، وفعلوا ما بوسعهم ح�� �سخروا ف�ل اعت��
� الم��

� ال أجد �� من م�� �ارج��ف و�سّفهوا �المها. ل���
� صحة قصتها، برغم قسوة زوجها

�ارج��ف ما يث�� شكو�� ��
�ر و�����ته، فإن هذا لم يؤثر ع� سالمة عقلها. ال��
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� من عمرها، � الثالث��
وجة �� � �انت م�� ف�ل س�دة غ�� م��

سة. �ان لها أخ ومنذ �ضعة أعوام �انت ت�تابها ن��ات مرض�ة ��
� (دوفر)، �انت امرأة شد�دة

وح�د �عولها، و�انت تع�� ب�يته ��
التدين تعرف م�� (�ارج��ف) من طفولتها. �انت ظروفها
، و�انت تقول لم�� (�ارج��ف): أنت صع�ة �س�ب أبيها القا��
� العالم. وما

لست أفضل صديق �ل أنت الصديق الوح�د �� ��
ء سوف �ق�� ع� صداقتنا.. �

من ��

�انتا تع��ان �عضهما وتقرآن �عض ال�تب الق�مة. عندما
� دوفر، �دأت،

� الجمارك ��
حصل مس�� (ف�ل) ع� عمل ��

�
، و�ن لم ت�شاجرا قط. إن الفتور �أ�� � � الصد�قت�� العالقة تقل ب��

ا�د لدرجة أن م�� �ارج��ف لم تر � ع� مراحل.. وقد �دأ ي��
. � صاحبتها لمدة عام��

�ري، �انت � �ان��
لها �� � � م��

� الثامن من س�تم�� عام 1705 ��
��

� ح�اتها التعسة ثم
م�� (�ارج��ف) جالسة وحدها تفكر ��

عكفت ع� أشغال اإلبرة.. هنا سمعت دقات ع� ال�اب.
ى من هنالك ف�ان م�� (ف�ل) صد�قتها القد�مة. هنا اتجهت ل��

ة ظهرا.. دقت الساعة الثان�ة ع��

شعرت �دهشة لرؤ�ة صد�قتها �عد �ل هذا الوقت، ل�نها
�انت سع�دة لرؤ�تها. وق�لتها ح�� �ادت شفتاهما تتالصقان..
هنا وضعت م�� ف�ل �دها أمام عينها وقالت إنها ل�ست ع� ما
� رحلة وقد أرادت أن ترى صاحبتها أوال.

يرام.. قالت إنها ذاه�ة ��
سألتها م�� �ارج��ف ك�ف قامت بهذە الرحلة وحدها؟..
تعرف أن لديها أخا عطوفا، قالت م�� ف�ل إنها تركت مذكرة
ى صاحبتها، ثم إنها دخلت إ� حجرة ألخيها وجاءت وحدها ل��
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� مقعد ذي مسندين �انت م�� �ارج��ف
ة وجلست �� صغ��

تجلس عل�ه عندما سمعت الدق.

تقول لها م�� ف�ل إنها جاءت لتع�د الصداقة القد�مة
وتجدد ما انقطع منها. و�دأت الس�دتان تتذكران ذك��اتهما
� قرأتاها معا. ت�لمتا معا عن كتاب د. كة وال�تب ال�� المش��

. لوك عن الموت وكذا كتاب (درلنكورت) الشه�� ش��

صعدت م�� �ارج��ف إ� الطابق العلوي لتجلب ال�تاب
وتعود �ه. قالت لها م�� ف�ل إنه لو �انت عيون إ�ماننا مفتوحة
� تح�ط بنا وتحرسنا. �جب كعيون أجسادنا، لرأينا المالئكة ال��

أن تدرك أن تصورنا للعالم اآلخر �ختلف تماما عن الحق�قة.

� �ارج��ف.. دق�قة واحدة من السعادة
تذكري �ا ع��ز��

المستق�ل�ة سوف تعوضك عن �ل آالمك. ال أصدق أ�دا أن هللا
افقك ط�لة ح�اتك.. سوف تفارقك هذە اختار هذە اآلالم ل��
اآلالم أو تفارقينها أنت يوما ما. �انت م�� ف�ل تت�لم �حرارة

� عي�يها.
وصدق ح�� أن م�� �ارج��ف �دأت �شعر �دم�ع ��

قالت لها م�� ف�ل إن �الم الناس هذە األ�ام �ختلف عن
� األوائل.. �انوا يت�لمون �ط��قة تض�ف إل�مان �الم المس�حي��
�ل منهم.. لم �كونوا مث�� ومثلك ل�ن عليها أن تفعل مثلهم..
� هذا الع� أن تجد صد�قا مخلصا من قل�ه.

من العس�� ��
قالت م�� �ارج��ف إنها كت�ت �عض األشعار، فطل�ت منها

صاحبتها أن تطلعها عليها..
دامت المحادثة ساعة وثالثة أر�اع و�ن لم �ستطع م��

ء، وهذا طب��� �ال�س�ة لمحادثة بهذا �
�ارج��ف أن تتذكر �ل ��

الطول.
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ە طل�ت م�� ف�ل من صاحبتها أن تكتب خطا�ا ألخيها تخ��
� ف�ه �أن �ع� م�الغ من المال لفالن وفالن مع مدخراتها ال��

� صورة ذهب. شعرت م�� �ارج��ف �أنها
تحتفظ بها ��

ستصاب بن��ة أخرى لذا جلست ع� مقعد.

طل�ت منهـا م�� ف�ل أن تح� �ل تفاص�ل هذە المحادثة
ت ألخيها، �دا هذا الطلب غ���ا ع� م�� �ارج��ف، وأخ��

صاحبتها أنه من األسهل أن تفعل ذلك بنفسها..

قالت م�� ف�ل إن أس�اب هذا س�تضح ف�ما �عد، ل�نها
تطالب م�� �ارج��ف �أن تعدها �ذلك..

�
هنا طل�ت م�� ف�ل أن ترى ابنة �ارج��ف. لم تكن ��

الب�ت. قالت م�� �ارج��ف إنها �مكن أن تطلبها لو �انت م�ة
ع� أن تراها.. فطل�ت منها مس�� ف�ل أن تفعل.

ان لتجلب اب�تها، فلما ذه�ت م�� �ارج��ف لب�ت الج��
عادت وجدت الس�دة ف�ل تقف ع� �اب الخروج الذي �طل
ع� السوق متأه�ة للرح�ل. سألتها �ارج��ف عن س�ب العجلة
� ع� �ل للرح�ل فقالت تلك إنها لن ت�دأ رحلتها ق�ل يوم االثن��
� ب�ت ابن عمها (واطسون) ق�ل

حال. ووعدتها �أن تراها ثان�ة ��
أن ترحل. ثم أنها ان�فت.. ومشت أمام صاحبتها إ� أن توارت

عند ناص�ة. �انت الساعة الواحدة والنصف �عد الظهر.

� السابع من د�سم�� عند الظهر
لقد ماتت الس�دة ف�ل ��

� اليوم التا�� لظهورها - و�ان يوم أحد -
�س�ب ن��ة عن�فة. و��

� الحلق فلم
د شد�د والتهاب �� أص��ت م�� �ارج��ف ب��

� واطسون �سأله عما � أرسلت ل�اب�� �ستطع الخروج. يوم اإلثن��
إذا �انت م�� ف�ل عندە.. اندهشوا لهذا السؤال وردوا �أنها غ��
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موجودة وال ي�تظرون قدومها، اندهشت م�� �ارج��ف لهذا
� واطسون للتأ�د من أن ووضعت ع�اءتها وهرعت لدار ال�اب��
صد�قتها ل�ست هناك حقا، اندهشوا �دورهم وقالوا إن م��

� المدينة قط، ولو �انت فيها لزارت دارهم.
ف�ل لم تكن ��

� واطسون وأ�د أن الس�دة ف�ل ميتة.. هنا دخل الم�ان �اب��

، ووصفت ث�اب � ء لل�اب�� �
لم تصدق الس�دة وحكت �ل ��

تها أن ث�ابها معالجة �ط��قة صد�قتها وما قالته لها وك�ف أخ��
� واطسون إنها رأتها �التأ��د.. ما من تغ�� لونها. هنا صاح �اب��
أحد سواە وم�� ف�ل �عرف أن الثوب قد تم تغي�� لونه.

وتذكرت م�� واطسون الثوب وش�له..
ل م�� � � واطسون س�دين إ� م�� �عان ما اصطحب ال�اب��

�ارج��ف ل�سمعا القصة �لسانها، و�عان ما انقض عليها �ل
من له عالقة �ال�ن�سة أو الفلسفة أو القانون.. �ان �المها

معقوً� وأدرك �ل من �لمها أنها ل�ست ف��سة التهيؤات.

ت م�� �ارج��ف أن ك أن م�� ف�ل أخ�� �س�ت أن أخ��
�اها، لقد وصل االثنان إ� أختها وزوج أختها جاءا من لندن ل��

� �انت تحت�� فيها.. � ذات اللحظة ال��
دنفر ��

�انت م�� �ارج��ف تتذكر أش�اء جد�دة ط�لة الوقت الذي
جلست ف�ه معها، وقد جلست معها عدة ساعات. من ضمن ما
ة تذكرته أن مس�� ب��تون العجوز �ان �سمح لم�� ف�ل �ع��
جنيهات �ل عام. �ان هذا �ا لم تعرفه م�� �ارج��ف إال اآلن.

� ب�ت مجاور
� القصة ثغرات.. مثال هناك خادم ��

لم تكن ��
� الوقت الذي قالت إن م�� ف�ل

سمع م�� �ارج��ف تت�لم ��
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� القتها م�� �انت عندها، و�رغم المشا�ل والمتاعب ال��
� مل�م من

�ارج��ف �عد هذە القصة، فإنها لم تكن ترغب ��
ء.. �

الناس مقا�ل هذە القصة، وكذا لم ترد أن تأخذ اب�تها أي ��
لهذا لم تهتم قط ��د ح�ايتها.

قال مس�� ف�ل إنه س�قا�ل م�� �ارج��ف لفهم األمور، ل�ن
� واطسون منذ وفاة أخته، � ب�ت �اب��

ما حدث هو أنه ظل ��
وهكذا لم �لق م�� �ارج��ف قط. �عض أصدقائه زعموا أن
� �أنهم م�� �ارج��ف كذا�ة. ل�ن من قالوا هذا �انوا معروف��

كذابون.

لم �قل مس�� ف�ل قط إن م�� �ارج��ف كذا�ة، ل�نه قال إن
ف أن أخته �ان �ر أفقدها عطلها. برغم هذا اع�� زوجها ال��
�
� صندوق أمشاط ول�س ��

ء �الذهب.. وجدە �� لديها ك�س م��
غرفتها، وقد �دا هذا غ���ا ألن الس�دة �انت تخاف ع�

مدخراتها جدا ولم تكن لتخرجها من الغرفة أ�دا.

� األمر �دا من المستح�ل ع� م�
ل�ن �لما أعدنا التفك�� ��

� الجمعة والس�ت و�مجرد ما عّد قصة كهذە ب��
ُ
�ارج��ف أن ت

سمعت خ�� الوفاة. تفعل هذا دون أن تكسب ش�ئا من ورائه،
ا من أي شخص. فال�د أنها أذ� وأ��� ��

وقد سألت م�� �ارج��ف إن �انت قد أحست �الثوب،
� تواضع إنه لو �انت حواسها سل�مة فقد شعرت �ه.

فقالت ��
قالت إنها شعرت أن الشبح �ان يتكون من أ�سجة ماد�ة

ملموسة.

لم تكن ت��د االستفادة من هذە القصة إال �ط��قتها
� ب�تها غرفة �املة مليئة �السادة

الخاصة، برغم أنه صارت ��
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� م
الذين جاءوا من �ع�د ل�سمعوا القصة منها..

: إن أصل هذە القصة الغ���ة ي�دو �� �ما ���

م ة من كتاب المح�� جازف �ائع كتب وطبع �سخا كث��
� �ار�س. وقد حمل

(�شارلز درلنكورت) من ال�ن�سة ال�الفي��ة ��
ال�تاب عنوان (دفاع ال�ن�سة ضد الخوف من الموت، مع

نا ك�ف نته�أ للموت). تعل�مات تخ��

ل�ن الموت برغم أنه مؤكد ل�س جذا�ا للقراء. ولهذا ظل
ال�تاب كومة مهملة لدى ال�ائع الذي ط�عه، اتصل �المدعو
(د�فو) ل�ساعدە و�نقذ ال�تاب من الموت، خطرت لد�فو فكرة
و�ــــج ال�تاب. وهكذا �مكنك �سهولة أن تقرأ �لماته ع�ق��ة ل��
� القانون من (م�دستون)

الموح�ة �الثقة: أرسلها �� س�د �عمل ��
�كنت، وهو شخص ذ�� جدا. و�شهد ع� صحة األحداث س�دة
�ري ع� � �ان��

رص�نة متفهمة �� ق���ة هذا الس�د، وتع�ش ��
�عد خطوات من الب�ت الذي تع�ش ف�ه الس�دة (�ارج��ف).

� زمننا الحا�� أننا �شك وتتحقق.. ب�نما �ان
مش�لتنا ��

أجدادنا ي�ساءلون و�صدقون. و�ان مس�� ف�ل مهذ�ا وراق�ا فلم
�ستطع قط أن يتهم م�� �ارج��ف �أنها لفقت القصة. و�ما قلنا
ض أنها قالت ما رأته ل�نه غ�� موثوق �ه فقد أودى زوجها اف��

�ر �عقلها. ال��

� منذ الطفولة وقد لقد �انت م�� ف�ل وصاحبتها صد�قت��
� م�� ف�ل

أرادتا أن ت�ق�ا معا طالما هما حيتان. ل�ن حصول أ��
. عاشت م�� � � دنفر قلل من عالقة المرأت��

ع� مكتب ��
�ري. فوجئت ب��ارة صد�قتها م�� ف�ل و�� � �ان��

�ارج��ف ��
� رحلة

� تعاستها. قالت صد�قتها إنها ذاه�ة ��
جالسة تفكر ��
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� �
ط��لة. �انت م�� ف�ل تت�لم �ط��قة تذكر القارئ ��الم عاشق
� إ� غرفتك؟..

� (ال�االد) األسكتلند�ة القد�مة: لماذا آ��
ش��� ��

� ب�نما أ�امك أنا لم أعد رجال أرض�ا ولماذا ألثم شفت�ك الورديت��
لن تطول؟

� ل�ة األل�فة ال�� � راحت الس�دتان تت�لمان بتلك الط��قة الم��
� منتصف العمر، وقد ذكرت م�� ف�ل كتاب

� ال�ساء �� تم��
درلنكورت الذي يتحدث عن الموت.. �ما تحدثتا عن كتاب
�ك) وقص�دة مس�� نزر�س عن الصداقة. (أس��ك) للدكتور (كي��
� عن الث�اب فقالت م�� ف�ل إن � الس�دت�� ي�دو أن ال�الم دار ب��
ث��ــها من الح��ر الذي أز�ل لونه. انتهت المحادثة فغادرت م��

ف�ل الم�ان، ثم جاءت أخ�ار أنها توف�ت ق�ل هذا بيوم.. و�دأت
� ت�لمت عنها وال �مكن أن �عرفها ا�م واألمور ال�� األدلة ت��

سواها.

هذە قصة غ���ة ل�ن ط��قة �دها وتدفق األحداث تجعلك
واثقا من أنها لو حدثت فال�د أنها وقعت بهذە ال��ف�ة. ثم أن
� الحوار، تجعلك �س��عد أن �قوم

ة �� هناك نقاطا تافهة كث��
أحد بتأل�فها.

�انت الن��جة مذهلة، و�عان ما راج كتاب (درلنكورت) عن
� متجر

� �ل م�ان.. و�عد ما �انت �سخه مهملة ��
الموت ��

. ال�تب، صارت الط�عات ال ت�ت��
� من ظهور م�� ف�ل.

�اختصار.. لقد تحقق الغرض الحق���
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المرأة الصامتة
ت �قلم لي��ولد كوم��

 

� في�نا، و�ما أنه
�اتب مجري ولد عام 1822، وقد درس ��

� ��� الثقافة اليهود�ة. و�ان
يهودي فقد أظهر �شاطا واضحا ��

أ�ا ما �طلق عل�ه (أدب الجيتو). هذە قصة يهود�ة جدا مليئة
�الحاخامات والمعا�د، وهذا قد �غ��نا �قراءتها ع� س��ل
الفضول. القصة ممتعة و�ن �انت خال�ة من األش�اح فال أعرف

لماذا وضعوها ضمن هذە المجموعة؟
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المرأة الصامتة
 

� من ب�ت متألق
� الل�ل دوت ضوضاء حفل زفاف �أ��

��
� �دفئها � الشارع الضيق. �انت تلك من الل�ا�� ال��

اإلضاءة ��
ال��يع ل�نها حال�ة السواد.

� الزمن القد�م�.. �انت
ما أشد سعادتهم هناك هؤالء القوم ��

لديهم مشا�لهم مثلنا.. وعندما �انت الصعاب تواجههم لم تكن
� رق�قة ناعمة، و�نما تهوى عليهم �مجمع ق�ضتها. ل�نهم

تأ��
برغم هذا �انوا ينعمون بوقتهم حقا وهذا �ف� هذە الضوضاء

العال�ة القادمة من هذا الب�ت.
) لنفسه: � �الت�� ى (رو��� قال األب ال��

�
� آخر قطعة ذهب�ة �� - لو كنت أعرف أن هذا س��لف��

، ألفلتُّ من الموض�ع.. � جي��

�الفعل �دا أن آخر قطعة ذهب قد طارت، و�دال منها
جاءت أط�اق عليها اإلوز والمعجنات. منذ الثان�ة �عد الظهر
وح�� منتصف الل�ل، ظل الخدم يركضون �األط�اق.. �دا �أن

ت �الطعام ألنه لم �كن ينقص أ�دا.
�
َبَر�ة مضاعفة حل

�ان هناك رجل صغ�� الحجم ال ت�دو عل�ه معالم األهم�ة
ل�ن �دا أن وجودە �فتح شه�ة الموجودين. إنه مه�ج �قدم

عرض (ل�ب نار) الذي اشتهرت �ه (براج).

� إحدى الغرف اح�شد الش�اب للرقص. �ان الصحب
��

� شد�دا لدرجة أن الشم�ع ع� الموائد �انت ترتجف رع�ا. ب��
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� ث��ــها الح��ري السم�ك ومقدمة
الش�اب ترى العروس ��

قل�سوتها الذهب�ة تخ�� وجهها. �انت ترقص �ال توقف.. لو أن
أحدا رآها لالحظ عص�يتها و�عتها.. لم تكن تنظـر ألحد ح��

للع��س نفسه.

لم �سأل أحـد نفسه ولم �لحظ لماذا �انت �دها تحرق؟ وال
لماذا �انت أنفاسها حارة بهذا الش�ل...؟

دخلت �عض ال�سوة القاعة فتعالت الموس�قا لتصم اآلذان،
وفجأة توارت العروس الجد�دة خلف ال�ساء، ظل الع��س واقفا
عند العت�ة �اب�سامته ال�لهاء.. ثم �عد لحظات اخت�� �دورە وال

�عرف أحد ك�ف.

هذە اإلشارات ال�س�طة �فهمها الناس ع� الفور.. معناها
ط�عا هو أن موعد الرح�ل قد جاء، صارت الموس�قا ناعسة ق�ل
دد. وهنا أن تتوقف فجأة.. و�دأت ضح�ات وع�ارات ثملة ت��

نح ف�س�ند إ� مقعد. وهناك تجد رجال ي��

�ان الجميع يتجهون لل�اب. هنا سمعوا �خات ألم من
اجع إ� داخل القاعة.. �انت المدخل. ع� الفور �دأ الحشد ي��

�خات ألم ش��عة لدرجة أنه ح�� األ��� ثمال عادوا لوعيهم.

ق؟ - �ا� ماذا حدث.. هل الب�ت �ح��
�خت امرأة من أسفل:
- لقد ذه�ت�.. ذه�ت�
�ساءل ضيوف الزفاف:

؟ - من ��
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) أم العروس شاح�ة �الموت اقتحمت الم�ان (س�لدي �الت��
� �دها شمعة:

و��

�ن حولها ف�دا أنها تفيق نوعا.. نظرت حولها �أنما رأت ال�ث��
غلبها الخجل وقالت:

ء أيها السادة الطبيون.. ماذا �مكن أن �كون �
ء.. ال �� �

- ال ��
حدث؟

ل�ن �ان ال�س�� واضحا فال �مكن أن �خدعهم.
: � ء؟ قالت و�� ت�� �

� ما دام لم �حدث �� - إذن لماذا ت�خ��
- نعم رحلت.. وال�د أنها آذت نفسها..

اآلن �دأ األمر يتضح، لقد اختفت العروس من مأد�ة الزواج.
� أنها مزحة

نزل الع��س لي�حث عنها ل�نه لم �جدها، فكر ��
ل�نه �دأ �شعر بتوجس غامض.. نادي أمها وقال:

.. لقد رحلت. - ال��ل ��

� تحب أن �رة ال�� �ان الناس اآلن يت�لمون عن األرواح ال��
�ن صدقوە. تفسد ل�ا�� الزفاف.. تفس�� سخ�ف ل�ن ال�ث��
ات بتوتر ونادين بناتهن.. الرجال قرروا شعرت أمهات كث��

ال�حث عن العروس وطلبوا ح�اال ومشاعل..

� صارت خال�ة ولم ي��ادل � القاعة ال��
� �الت�� �� وقف رو���

�لمة مع أحد. لقد قهرته المرارة وقهرە الخوف.

� القاعة �ان (ل�ب نار) المه�ج
ممن وقفوا مع س�لدي ��

القادم من براج.. دنا من األم التعسة وسألها:
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.. ألم تكن ت��دە؟ �
- قو�� �� �ا س�د��

- من؟
.. ر�ما أرغمتم الفتاة ع� الزواج منه. - الع��س.. أع��

- أرغمناها؟..

كها - إذن س�كون ال دا�� لل�حث عنها.. من الخ�� أن ن��
.. ح�ث ��

وان�ف �ال �لمة أخرى.

� زاو�ة شارع ضيق
�� � قرب المع�د �ان هناك ب�ت حاخام ب��

� ضوء النهار �ان شد�د ال���ة. و�ان الناس �عتقدون
جدا. ح�� ��

أن أصوات المو�� �سمع ل�ال وهم يتلقون لفافات القانون.

ى إن �ان ع�� الشارع ركضت فتاة خجول.. نظرت خلفها ل��
هناك من ي��عها ل�ن �ان السكون �امً�. جاء ضوء من إحدى

نوافذ المع�د من المص�اح الدائم المعلق عند المحراب.

أمسكت �مق�ض ال�اب الحد�دي ودقت و�ن �ان دق قلبها
أع�. سمعت خطوات قادمةز

لم �كن الحاخام قد جاء لهذا الب�ت منذ وقت �ع�د، �ان
� مقت�ل العمر، ولم �كن أحد �عرفه �عد الحاخام

وج و�� � غ�� م��
� من عمرە. و�انت معه أمه المسنة � الثمان��

القد�م الذي �ان ��
� لع�ت له دوري الزوجة واالبنة معا. ال��

- َمن هناك؟
- أنا..
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- ارف�� الصوت لو أردت أن أسمعك.
.. � �الت�� - ابنة رو���

� برغم أنه �ان هو الذي �دا االسم غ���ا.. �ان �عرف القل�ل��
أجرى طقوس الزواج منذ قل�ل.

- وماذا ت��دين؟
- افتح ال�اب أيها الحاخام و�ال لمت حاال.

أزاح المزالج، وق�ل أن �فهم �انت قد ا�سا�ت إ� داخل
� المقعد

القاعة.. فهز رأسه وأغلق المزالج، �انت امرأة تجلس ��
المختار لد�ه وظهرها له. �ان رأسها محن�ا ع� صدرها.. شعر

الحاخام �الرعب.

- من أنت؟

سألها �صوت عال �أن الصوت العا�� س�حم�ه من هذا
�رة معا. ء الذي �دا له ��ل األرواح ال�� �

ال��
� منذ ساعات. ؟.. لقد زوجت�� � - أال تعرف��

وقف عاجزا عن ال�الم، إذن �� ل�ست ش�حا. قال لها
متلعثما:

؟ � .. لم جئت هنا ولست ح�ث ت�تم�� - لو كنت أنت ��
- ما من م�ان أنت�� له أ��� من هنا..

أذهلته هذە ال�لمات. هل المرأة مجنونة؟. قال لها �صوت
هادئ:
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� هو ب�ت أب��ك ثم ب�ت زوجك. - م�انك �ا ابن��

قالت ش�ئا لم �فهمه.. ل�نه قرر أنه يرى أمامه فتاة تعسة
ي�دو أن عقلها ل�س ع� ما يرام.

- ما اسمك؟
- اس�� (فا�له)..

- وماذا ت��دين �ا (فا�له)؟

� وال - أيها الحاخام.. هناك خطيئة عظ�مة تجثم ع� قل��
أعرف ما أفعله.

� أي وقت آخر؟..
� ال �مكننا أن نناقشها �� - وما الخطيئة ال��

اف؟.. وهل زوجك وأبوك �عرفان عنها أي هل جئت لالع��
ء؟ �

��
قالت فجأة مقاطعة:

؟ � - ومن زو��

� هدوء قدر
� ذهن الحاخام. سألها ��

تزاحمت الخواطر ��
اإلم�ان:

- هل أرغموك ع� الزواج ر�ما؟

� تلقاها �� دمعة مكتومة و�اع داخ�� �انت اإلجا�ة ال��
وجسد يرتجف. و�دأت تح�� �صوت هامس غ��ب لم �سمعه

ى من ق�ل: �صدر من ���

� لن أذهب � أعرف أن�� - نعم أيها الحاخام سأح�� برغم أن��
ء �

� أبواي ع� ��
�� م ع� الزواج، لم �ج��

َ
رغ

�
هناك ح�ة.. ال.. لم أ
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�
� ح�ا��

، ومع�� الزواج منه أن أق�� � � ابن رجل غ�� قط.. زو��
� ع� � له. أرغمت قل�� مغطاة �الذهب.. وهذا هو ما جذب��
� أ��� نفرت منه.. � كنت أ�رهه و�لما أحب��

� أعما��
الزواج منه، ��

�
� أغ�� زوجة �� : ستكون�� ل�ن الذهب والفضة �انا �قوالن ��

المنطقة.. لم أ�ن كذا�ة قط.. ل�ن منذ الخط�ة أشعر أن كذ�ة
.. الل�لة عندما وقفت تحت الق�ة ووضع الخاتم �

عمالقة تطارد��
� �ع�دا....

� �دي عرفت مدى ال�ذ�ة وعندما اقتادو��
��

� صمت..
نظر لها الحاخام ��

فقط روح تدرك خطي�تها �مكن أن تت�لم بهذە الط��قة لم
�شعر �شفقة نحوها.. �ل ما شعر �ه هو أنه �مر �ذات معاناتها،
� ساعة كهذە.. ولم

األمر واضح.. وهو �فهم اآلن س�ب ه��ــها ��
�جد ما �قول سوى:

� القصة �ا فا�له..
- استمري ��

استدارت نحوە ولم �كن قد رأى وجهها �عد..
� ازدراء:

قالت ��

ء؟ �
- ألم أقل لك �ل ��

� ارت�اك:
قال ��

ء؟ �
- �ل ��

- اآلن قل �� ما أفعله..
- فا�له�
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قالها وهو �شعر للمرة األو� بن�ع من النفور من هذە
المحادثة. وق�ل أن �فهم ركعت ع� ركب�يها أمامه وتمسكت

�ساق�ه وقالت:
..� - قل ��

سقط الخمار عن وجهها ف�دت ع� قدر ملحوظ من
الجمال، ح�� أن الحاخام أشاح بوجهه �أنه يرى وهجا من نور.

.. أنا لست زوجة ولن � - أنت وحدك قادر ع� أن تدل��
� .. نافتا�� �

�� .. لن أنهض ح�� تخ�� أ�ون.. قل ��

� ألما مما عّرض رأس الفتاة ألن تراجع الحاخام وهو ي��
يرتطم �األرض.. عادت الفتاة ت�خ:

� - نافتا��
- صمتا�

قالها وهو �ضغط ب�د�ه ع� رأسه
� �

- نافتا��
- صمتا..

قالها �صوت عال هذە المرة ح�� أنها رقدت ع� األرض. راح
�جوب القاعة �� يهدئ انفعاله قل�ال.. لو أن أحدا رأى وجه

الحاخام وقتها لمألە الرعب.

� �� �ا فا�له
- اص��

- أنا مصغ�ة..
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- سوف أقول �المنا يث�� رع�ك.. ل�نك س�نفذينه..
- سأنفذە.. أقسم لك.

� �ا ابنة - ال.. ال تقس�� ح�� �سم�� ما سأقول.. اسمعي��
. ع� �اهلك ذن�ان ثق�الن ال �مكن الخالص منهما � �الت�� رو���
إال �عقاب شد�د. لقد أرغمت قل�ك ع� ال�ذب ألنك مفتونة
� اختارك زوجة. �الذهب.. خدعت الرجل الذي منحك ثقته ح��

�ة.. ال�ذب هو أسوأ الخطا�ا وهو س�ب أسوأ ما حدث لل���
�كت المرأة:

- أعرف هذا..

- الخطيئة الثان�ة �� أنك دمرت ح�اة إ�سان آخر.. لقد فقد
الرغ�ة والقدرة ع� أن �كون سع�دا لأل�د.. هذە الخطيئة تحتاج
.. كنت صامتة عندما �ان عل�ك أن � إ� عقاب عن�ف �� تتو��
� .. اآلن أمرك �أن تظ�� صامتة مع الجميع.. ستكون�� تت�ل��

�� هذا المع�د وح�� أقول لك..
خرساء منذ أن ت��

قالت:
- سأفعل ما تقول..

� زوجة صالحة..
- وأنت زوجة زوجك... عودي له وكو��

- أفهم..
.. فقال لها منهارا: ولثمت �دە و�� ت���

� اآلن.. - اذه��
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واندفعت ع�� ال�اب خارجة.. تركته مفتوحا فنهض الحاخام
ل�غلقه.

 

☆ ☆ ☆
 

عادت فا�له لب�تها فلم يرها أحد.. �انت أمها س�لدي ع�
نفس المقعد الذي جلست عل�ه منذ ساعة، و�ان الرعب قد
جعلها مشلولة تماما. شد ما اختلفت الغرفة المقفرة عما �انت

منذ ساعات.
عندما دخلت فا�له لم ت�خ أمها فلم تكن فيها قوة �اق�ة.

فقط قالت:
� الجوار فقط..

؟ �أن فا�له �انت تجول �� � - هل عدت �ا بن��
ل�ن الفتاة لم ترد.. عاد األب والزوج من الخارج فأصابهما الذعر
، ومن هذە اللحظة �دأت ت��ة الفتاة لما طرأ ع� الفتاة من تغي��

الم��عة.
� التغ�� الذي طرأ عليها أثار دهشة الناس.. وقرروا أنها ع��
�
� هذە الحالة �س�ب مرحها وجمالها ��

� جعلتها �� حسود تلك ال��
تلك الل�لة.

أطلقوا عليها (فا�له الصامتة).. �ان صمت امرأة وهو صمت
له تأث�� وقوة �اسحة أع� من أي �اخ.

عادت فا�له لدارها مع زوجها.. الب�ت الذي خلب لبها ما ف�ه
� المقدمة ألن المرء ال

من ذهب وفضة، �ال�س�ة للناس ظلت ��
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ء.. ظلت األجمل واأل��� نضارة وصمتها لم �قلل �
ينال �ل ��

من سحرها.
� ال�دا�ة، وقال الناس إن هذا عادل..

ل�نها لم ترزق �طفل ��
� طفً�. ل�نها ذات يوم امرأة ال تت�لم �صعب عليها أن تر��
أنج�ت طفلة.. وحينما نامت الطفلة ع� صدرها وأصدرت تلك
� �صدرها األطفال لم تت�لم.. �انت مرغمة األصوات الجم�لة ال��
ع� الصمت، وقد ظلت صامتة والطفلة تك�� أمام عي�يها.. لم
� جم�ل.. ظلت صامتة وقد ت�س ت��تها، و�عد أعوام جاء ص��
س�طرت عليها فكرة أن الحنث �عهدها سوف �جلب لعنة ع�
عم جوار زهرة مكتملة رائعة ت الطفلة لتص�� ك�� طفليها. ك��

الجمال.. جاء الخطاب واختارت األم أفضلهم الب�تها..

ل�ن ق�ل الزواج �أسابيع تف�� و�اء مروع، �ان ي�ت�� الفت�ات
� عليهن، وخالل ثالثة أ�ام صارت هناك جثة

ال�افعات ل�ق��
� الب�ت، ح�� و�� تحمل اب�تها للق�� لم ت�س القسم..

شا�ة ��
فقط أطلقت �خة ألم عات�ة، و�دأت تذ�ل �عد هذا.. امتأل
وجهها �التجاع�د وشاب شعرها ح�� أن الناس �ساءلوا عن

ك�ف�ة �قاء اللحم والروح معا.

ة من عمرە، و�ان تلم�ذ الحاخام � الثالثة ع��
ابنها �ان ��

ا وقال إنه مرموق وموهوب. وهكذا قرروا أن الذي أح�ه كث��
�سافر ل�درس. عاد ألمه �عد أعوام حامال شهادات عال�ة جدا،

فانتعشت و�دا �أن لمحة من جمالها القد�م تعود.

� يوم الس�ت تأهب تلم�ـذ التلمود الجد�د الذي لم
و��

� درسه األول. تزاحم القوم
�ن عاما إال �قل�ل �� �ل�� يتجاوز ع��

��ات � المع�د، وراحت ال�سوة ينظرن ع�� الم��
كتفا ل�تف ��
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العل��ة. �انت فا�له ترى �ل ما �دور تحت. �انت شاح�ة ب�نما
ال�ل ينظر لها.. لس�ب ما �انت �شعر ب�رهاق غ��ب لم شعر �ه

� ح�اتها. �أنها �حاجة ماسة للنوم..
��

قان �دأ نطق �لماته األو�.. هنا شعرت �أن خديها �ح��
نهضت واقفة.. لم �ستطع فهم ما �قوله ابنها.. فقط �سمع
همهمة استحسان تعلو وتخفت.. وسمعت ال�سوة جوارها

� تأثرا.. ي�ك��

�ان ألم عظ�م �عت� قلبها وعندما أن� ابنها �لمته �خت
��ة. من أعماقها وألقت بنفسها ع� خشب الم��

- ر�اە�.. أال �حق �� ال�الم؟
ساد الصمت وعرف الجميع أنه صوت المرأة الصامتة..

هناك معجزة�
جاء صوت الحاخام من مقاعد الرجال:

� �.. اآلن �حق لك أن تت�ل�� - ت�ل��
ل�نها لم ترد. لقد سقطت و�داها ع� صدرها، نظرت لها.
، ال.. المرأة الصامتة قد ال�سوة فوجدتها قد غا�ت عن الو��

ماتت. �ان ت�اعد شفتيها آخر لحظة لها.

�عد أعوام مات الحاخام. وع� فراش الموت ح� لمن حوله
قصة تكف�� فا�له عن ذنبها
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الرجل الذي تمادى أ��� من الالزم
�قلم: إ. ف. ب�سون

 

. له قصص �
ولد ب�سون عام 1867، وهو قص�� و�اتب ب��طا��

� ل�نه اشتهر كذلك �قصص
�طا�� � األدب ال��

ة جدا �� شه��
األش�اح. �ان الفكرافت س�د الرعب األم���� شد�د اإلعجاب

� نقدمها هنا. بب�سون و�الذات بهذە القصة ال��
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الرجل الذي تمادى أ��� من الالزم
 

� واد ع� الضفة الغ���ة لنهر
ت�من ق��ة (سانت ف�ث) ��

� هام�شاير، تتكوم قرب كن�ستها �أنها تحت� بها من
(فون) ��

� الغا�ات
الجن�ات واألقزام الذين ر�ما ما زالوا يوجدون ��

ل�مارسوا ش�طنتهم �عد الغسق.

� أي اتجاە لمسافة ط��لة
�� �

خارج التجمع �مكنك أن تم��
�ة عن األ�ل ا. ر�ما تتوقف الخيول ال�� جدا دون أن تقا�ل ���
ا، لن عندما تراك، أو تتكور األرانب هار�ة، ل�نك لن ترى ���
� ضوء الشمس، مع �ل

�شعر �الوحدة ألن الفراش �سبح ��
� �ش�ل صخب يونيو، صوت الطيور ا الطب�ع�ة ال�� األوركس��
وأز�ز النحل وخ��ر الجدول.. س�شعر �أنك وسط موجودات ال
م فيها اإل�سان ك�ف يروض الطب�عة

�
ح� لها، و�رغم قرون تعل

فإن س�ان سانت ف�ث لم �كونوا �جازفون �دخول الغا�ة �عد
� قصة واضحة الظالم، من الصعب أن تأخذ من هؤالء القرو���

عن ظواهر خارقة، ل�ن الخوف من��� ب�نهم.

هناك قصة واحدة سمعتها و�� محددة نوعا، �� قصة عن
. وهذا � الغا�ات وهو يتوهج �ضوء جح���

ت�س عمالق يركض ��
� أحاول أن أحكيها هنا. قصة عن فنان ق��ب نوعا من القصة ال��

ء �جعلك تب�سم. �
شاب مات هنا، و�ان ذا طلعة فيها ��

� �ال توقف ع�� الغا�ات و�سكن ب�تا
ش�حه �ما �قولون �م��

� قتل فيها. وأنا أعتقد أن � الق��ة وحد�قته ال��
معينا.. آخر ب�ت ��
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( الخوف من الغا�ات �عـود لهذە الحادثة، �مـا يتعلق �ـ (دار��
الرجل الذي �ان صد�قا �� وصد�قا للقت�ل

 

☆ ☆ ☆
 

�ان يوما ساحرا من أ�ام منتصف الص�ف، و�ان الل�ل يزداد
� �ل لحظة، و�ان نهر فون يرقد تحت

سحرا و��دو �معجزة ��
مالءات من أزرق السماء، و�لتف حول الغا�ة ح�ث �متد ج�

� الق��ة، و�تصل �الغا�ة نفسها ع��
من الحد�قة نحو آخر ب�ت ��

ران. � ج� من الخ��

�ان ذلك الب�ت �قبع خارج الظالل و�ان الط��ق المنحدر ما
زال تغمرە الشمس. ثمة أحواض أزهار ذات ألوان مبهرة تغ��

� تح�ط �ه ممراته المكسوة �الح�. وهنـاك ط��ق طو��
، وهناك أرجوحة معلقة. � األشجار ع� الجانب��

�ان الب�ت �قع �ع�دا عن الق��ة فال يتصل بها إال بوساطة
� فقط ممر غطاە القش اآلن. ب�ت منخفض هو ذو طا�ق��
فة �قف فيها خادم وجدرانه مكسوة �أزهار متفتحة. وثمة ��
منهمك ب�عداد المنضدة للعشاء. انت� من عمله، فعاد للب�ت

ثم ظهر وع� ساعدە م�شفة واتجه لألرجوحة.
- الثامنة �ا س�دي..

سأله صوت من األرجوحة:

؟ - هل ظهر مس�� دار��
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- ال �ا س�دي..

� أخذ حماما ق�ل - لو لم أعد لدى عودته، قل له إن��
العشاء..

عاد الخادم للداخل ب�نما جاهد (فرانك هالتون) ل�ستع�د
توازنه ح�ث رقد ع� األرجوحة.. ثم جلس. �ان نح�ال ل�ن
� تحرك بها أعطت انط�اعا �أنه قوي. ح�� وث�ته من الرشاقة ال��
ته الناعمة تو�� ا و��� األرجوحة لم تكن خرقاء، �ان رأسه صغ��

�أنه مراهق لم تنم لحيته �عد. ل�ن نظرته المحنكة �انت
تجعلك حائرا �صدد سنه.. ثم تقرر أن ت�� هذا.

رأسه مكسو �شعر مجعد ب�� ب�نما لم �كن �ل�س سوى
قم�ص مفت�ح، وعندما وثب إ� الماء �ان �غمض عي��ه و�سبح

ع� ظهرە و�ــهمس لنفسه:

�
- أنا وهو واحد.. النهر أنا وأنا النهر.. أنا العشب الما��

ودة.. �داي ل�ستا �� �ل هما للنهر.. �النا واحد.. وال��

☆ ☆ ☆
� العقد

عندما عاد للب�ت �ان الخادم قد اقتاد للداخل رجً� ��
الرابع من عمرە..

� أن أراك..
���� .. - ع��زي دار��

� دهشة:
ل�ن اآلخر نظر له ��

- فرانك��
- نعم.. أنا..
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- ماذا فعلت بنفسك؟.. لقد عدت ص��ا..
ء.. �

ك �ه.. ولسوف، تصدق �ل �� - لدّي كث�� مما أخ��
ثم رفع �دە:

- صه.. هذا صوت ال�روان الذي أح�ه�

وار�سمت اب�سامة خف�فة ع� شفت�ه و�دا �أنه عاشق
� لصوت حب�بته.

�ص��

أشعل دار�� س�جارا وقدم لصاح�ه واحدا فضحك فرانك
وقال:

� و�ا لغرا�ة هذا..
� الما��

.. كنت أدخن �� - ال.. ل�س ��

- أقلعت؟

� موض�ع أ�ل
- ال أعرف.. أعتقد هذا.. سوف أفكر كذلك ��

اللحم.

؟ � - أنت ضح�ة أخرى ع� مذبح الن�اتي��

ق طائر صغ�� نحوە فأمسك
�
� نعومة، حل

راح فرانك �صفر ��
�ه وضمه لصدرە.. وسأله:

؟.. - هل الب�ت وسط الغا�ة آمن؟.. هل المدام �خ��
� دهشة:

وتركه �حلق.. فقال دار�� ��
- هذا الطائر أل�ف جدا..

- هو كذلك..
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☆ ☆ ☆
 

ط�لة العشاء راح فرانك �ستق� �ل أخ�ار صد�قه القد�م
.( الذي لم يرە منذ ستة أعوام، ستة أعوام �لها نجاح لـ (درا��

لقد اشتهر كرسام بورت��ه ونجح جدا.. إال أنه منذ أشهر
أص�ب بن��ة ت�فود واضطر للقدوم لهذە ال�قعة لالس�شفاء.

قال فرانك:

� المال.. ل�ن سؤا�� هو �م حققت من
- ال�د أنك �سبح ��

ء.. و�م تعلمت؟ �
سعادة؟.. هذا هو أهم ��

: قال دار��

- ال ق�مة لما تعلمته مقارنة �ك... �انت لوحاتك تكسب
ال�ث�� من المال.. أال ترسم اآلن؟

- نعم.. أنا مشغول وال أرسم..

- وماذا تفعله إذن؟
ء.. �

ء.. مشغول �عمل ال �� �
- ال أفعل أي ��

نظر دار�� لوجه صد�قه وقال:

- واضح أن هذا الن�ع من العمل يناس�ك جدا.. ل�ن هل
� �ستف�د تقرأ؟... أذكر ما كنت تقوله �� من أننا مع�� الرسام��
�ا واحدا لمدة عام دون أن نخط خطا لو درسنا وجها ���
� استعادة ش�ا�ك

واحدا.. ي�دو �� أنك قض�ت األعوام الستة ��
�ن، وهذا ي�دو �� غ���ا.. �أنه اهتمام أنثوي.. � الع��

لت�دو ��
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ضحك فرانك وقال:
� األمر لوجدت أنه القدرة ع� النمو..

- الش�اب.. لو فكرت ��
� �ل يوم تص�� أفضل مما

� العقل والجسد والروح.. ��
نمو ��

� �ل يوم جد�د ل�ضعف
كنت.. ب�نما عند سن معينة �أ��

، أنت أقل كه��ائ�ة مما كنت.. ق�ضتك ع� الح�اة أ���

ب � السماء المخمل�ة و�دأ القمر �ق��
�دأت النجوم تظهر ��

فة � األحراش.. م�� فرانك إ� ال�� من األفق. وم�� الل�ل ب��
وفتح ذراع�ه وراح �عب الهواء ع�ا. ثم عاد إ� الداخل وقال:

.. تعال �
ك �ه حق��� - س��دو هذا جنونا لك ل�ن ما سأخ��

ك �ه لم أخ�� �ه للحد�قة لو لم �كن الجو �اردا عل�ك.. ما سأخ��
أحدا قط.

مش�ا إ� ظالم ممر األشجار وجلسا، ثم قال فرانك:

� الح�اة.. كنت
- كنا منذ أعوام نت�لم عن زوال البهجة ��

ى �� الوجه العا�س، وأن � أن الخطيئة ال���
أؤمن ط�لة ح�ا��

� العالم.. البهجة �� أ��� �س�ة مقدسة
ء �� �

البهجة �� أهم ��
� لزرع

مت أن أ�رس ح�ا�� � نالها اإل�سان، عندما غادرت لندن اع��
� النفوس وال�حث عنها. لم �كن هذا سهال ألن هناك

البهجة ��
ات � األشجار والطيور والح�� � �ل م�ان.. �حثت ب��

تعاسة ��
ح�ث الهدف األق� للح�اة هو أن تكون سع�دا. لم �عد

اإل�سان قادرا ع� الشعور �السعادة الفط��ة األو�..
� مقعدە:

قال دار�� وهو �ستدير ��
اوج� � - وماذا �سعد الحيوانات؟.. الطعام وال��
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ضحك فرانك وقال:

� لذات الحواس.. الشخص الح��
� غرقت �� - ال تحسب��

�
ر ��

�
� لست غب�ا.. فك �حمل التعاسة معه، ر�ما كنت مجنونا ل���

ة تلعب �ذيولها والقطط ء الذي �جعل ال�الب الصغ�� �
ال��

� مهمات حماس�ة ل�ال.. لجأُت إ� الطب�عة.. جئت هنا
تنطلق ��

� هذە الغا�ة وانتظرت..
� الملل.. أقمت �� وحاولت أال �قتل��

، �
�طا�� � دهشة من منطلق التفك�� ال��

هنا �ساءل دار�� ��
الذي �عت�� �ل فكرة جد�دة هراء:

- ت�تظر ماذا؟.. ماذا �ان س�حدث؟
من جد�د ضحك فرانك وقال:

ء تخلصت منه منذ زمن و�ال �
الحمد هللا أن الغضب ��

�ة � �لماتك هذە.. إن ما قمُت �ه �ان مهما جدا لل��� لضا�قت��
ألن السعادة معد�ة أ��� من داء الجدري.. رحت أرمق أش�اء
� اآلن أن أنقل لك سع�دة وتفاد�ت �ل ما هو تعس.. �مكن��
� �العالم

.. سوف تل�� � د��
� تجري �� جزءا ض��ً� من السعادة ال��

ء.. فقط تع�ش.. عندما �موت المرء يتحلل �
والرسم و�ل ��

جسدە و��تقل لألشجار واألزهار، هذا ما أحاول عمله برو��
ق�ل الموت..

� حماسة:
قال دار�� ��

� �سهولة أن أدرك أنك تقول الحق�قة.. أرى - أ�مل.. �مكن��
أنك مجنون ل�ن هذا غ�� مهم.

ضحك فرانك وقال:
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ء ل�نه لم �خ�� له اسما �
- ال تهم األسماء.. هللا منحنا �ل ��

عندما خلق هللا آلدم الحيوانات لم �سمها و�نما ترك اخت�ار
أسمائها آلدم نفسه.. هكذا الحظت األش�اء السع�دة ف�ت

سع�دا..
� م�ان سوف أر�ه لك غدا.

منذ ثالثة أعوام كنت أجلس ��
جلست هناك ال أفعل ش�ئا سوى اإلصغاء.. سمعت نا�ا �عزف
لحنا عجي�ا. لم �كن �كرر نفسه ولم �كن ي�ت�� أ�دا.. لقد
� من األعشاب واألشجار إنه

� تماما.. هنا فهمت أنه �أ��
سحر��

� الرعب صوت الح�اة.. صوت ال�ون.. صوت (�ان).. أصاب��
� وج��ت ألتوارى.. لقد طل�ت السعادة من

� وسددت أذ�� الوق��
الطب�عة ف�ت أسمعها.. لم أسمع هذا الصوت ثان�ة إال �عد
ستة أشهر.. هذە المرة لم أ�ن خائفا. سوف تالحظ أن
الحيوانات والطيور تتعامل م�� �ش�ل حم�م.. ل�ن ال تخف..
.. � لن أضا�قك بهذا الموض�ع ثان�ة ولن أفتحه إال إذا سألت��
� هذە الرؤ�ا

ء.. و�� �
� بها أعرف �ل ��

ة ت�تظر�� هناك رؤ�ا أخ��
ستعرف أنه ال يوجد أنا وال أنت... نحن �ٌل كب�� متوحد مع
.. الح�اة ذاتها. قد تع�� هذە اللحظة موت جسدي.. ل�ن ال أ�ا��

تأمله دار�� قل�ال ثم قال:
- أنت تخاف هذە اللحظة.

� أال أ�ون خائفا..
� تأ�� - أنت دقيق المالحظة.. ل�ن آمل ح��

نحا وقال: نهض دار�� م��

� � قصة خ�ال�ة، واآلن أعرف أن��
�� � .. أنت أغرقت�� � - أيها الص��
� إن لم أنم..

لن أنام.. وال خ�� ��
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�
� أن أجعلك تنام �سهولة.. اصعد لغرفتك وانتظر�� - �مكن��

�عد ع�� دقائق..

� الفراش مفت�ح
�عد قل�ل لحق �صاح�ه الذي �ان يرقد ��

، فقال له: � العين��

� أعشاشها نائمة.. ال��ــــح نائمة.. ال�حر
.. الطيور �� - انظر ��

� مهد السماوات..
نائم.. النجوم تتأرجح ب�طء ��

ثم توقف. و�رفق أطفأ �أنفاسه شمعة دار�� وتركه بنام..

� الص�اح اس��قظ دار�� منتعشا، مع الشمس تذكر خيوطا
��

� انتهت ب�ن��م مغناط��� من محادثة ال�ارحة.. الل�لة ال��
�س�ط. القصة �لها هكذا.. تن��م مغناط��� من إرادة أقوى من
ء.. نزل إ� اإلفطار ح�ث �ان فرانك قد �

إرادته. هذا هو �ل ��
� �شه�ة هائلة، سأله: س�قه، و�ان �لتهم العص�دة والل��

- نمت ج�دا؟

؟ - جدا.. أين تعلمت التن��م المغناط���
- جوار النهر..

: قال دار��

� كث�� من الهراء أمس.. لهذا طل�ت لك
- أنت ت�لمت ��

ج��دة اليوم.. �مكنك أن �ستع�د الواقع وتقرأ قل�ً� عن أسواق
المال وم�ار�ات ال���كت..

� ضوء النهار �دا فرانك أ��� نضارة.. فقال دار�� وقد شعر
��

: � �أن منطقه يه��
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� سؤالك �عض األسئلة.
� ألرغب ��

- أنت إ�سان مدهش و���
- �ما ت��د..

☆ ☆ ☆
اضات � اليوم التا�� أمطر دار�� صد�قه �األسئلة واالع��

��
� تح�م الح�اة قد �ان فرانك يؤمن �أن اس�سالمه التام للقوى ال��
منحه جزءا وافرا من مادة الح�اة ذاتها. �ان فرانك أقرب إ� ما

�عتنقه الوث�يون من معتقدات.
: قال له دار��

- تذكر أن رؤ�ة (�ان) تع�� الموت (1)..
هز فرانك كتف�ه وقال:

؟.. إذا � ة، ل�ن ماذا يهم�� � أمور كث��
- �ان اإلغ��ق ع� حق ��

ا جدا من � الح�اة. �ت كث�� رأ�ت (�ان) فقد اق��

� الق��ة عندما رأ�ا
.. �انا �مش�ان �� ل�ن دار�� �دأ �فهم أ���

� تجاهد �� تتحرك، فدنا منها فرانك
عجوزا عاجزة عن الم��

ب لضارته ثم لثمته ونظر لها.. نظرت له العجوز �أنها ت���
وضحكت:

� أفضل. � أشعر �أن�� - أنت الشمس ذاتها.. إن��

.. سقط ل�ن ع� �عد خطوات �ان غالم صغ�� يركض فتع��
� دار�� سقطة ش��عة وأطلق �خة ألم مروعة. هنا فو��

. جري � �فرانك �سد أذن�ه و�جرى �أق� �عة �ع�دا عن الص��
� �خ�� ثم لحق �صاح�ه ل�لومه: دار�� وتأ�د من أن الص��
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؟ � - هل أنت خال من الرحمة... لماذا لم ت�تظر لتنقذ الص��
قال فرانك:

� أفر.. ء ك��ه �جعل�� �
- أال تفهم؟.. األلم والغضب وأي ��

يؤخر قدوم اللحظة العظ�..
- ل�ن العجوز؟.. �انت قب�حة م��ضة..

.. �شتاق للسعادة.. عرفتها عندما رأتها. ظل �ل �انت مث��
ة ط��لة، وقد أعاد هذا له حي��ته � أحضان الطب�عة ف��

دار�� ��
ول�اقته.. شعر �أنه قد تعرض هو اآلخر لسحر شخص�ة فرانك.

�ن مرة �ل يوم �ان �جد نفسه �قول: وأل��� من ع��
- هذا مستح�ل.. هذا ال �مكن أن �كون ممكنا.

وأدرك من تكرارە لهذە الع�ارات أنه �صارع نفسه وأن الفكرة
�دأت تقنعه.

� تلك األ�ام، ل�ن فرانك ظلل ع� عادته
�ان الطقس �اردا ��

� الخارج ع� األرجوحة تحت األمطار الل�ل�ة، و�ان �عود
ي��ت ��

للدار ل�قول:

د؟.. لقد �س�ت ك�ف �حدث هذا.. ي�دو أن - أصاب �ال��
� العراء ي��د من مناعة المرء.. الذين ي�يتون داخل

الب�ات ��
تها.. ذات مرة قال لصاح�ه: � �فا�هة أز�لت ق�� البيوت �ذكرون��

� هو
.. ر�ما �ان ما ي�تظر�� �

� ت�تظر�� ال أعرف ماه�ة الرؤ�ا ال��
� لحظة النها�ة. ل�ن ال س��ل

� العالم ��
رؤ�ة �ل األلم والمقت ��

� خط واحد وتماد�ت.. تماد�ت أ��� من
اجع.. لقد مش�ت �� لل��
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� الخط إ� نهايته.. لن
�� �

الالزم، فلم �عد أما�� سوى أن أم��
أتراجع خطوة واحدة..

�
�دأ الطقس يتحسن واعتاد دار�� أن يواصل مناقشاته ��

العراء مع صد�قه.
� ذلك اليوم �ان نائما نوما غ�� م��ــــح، عندما صحا فجأة..

��
� النوم وال�قظة.. � أرض الذعر تلك الواقعة ب��

شعر �أنه ��
للحظات انتظر ح�� استعاد توازنه وخ�ل له أنه �سمع من
الحد�قة �خة.. �خة تع�� عن أعنف درجات الذعر

والقنوط.

�انت هناك �لمات غ�� مفهومة، ثم صوت مألوف يرتجف
و�قول:

- ر�اە�.. ر�اە�

ثم دوت ضحكة غ���ة �أنها ثغاء ماعز.. وساد الصمت ما
عدا صوت ال��ــــح.

لم ي�تظر دار�� ل�ضع ش�ئا ع� جسدە أو �شعل شمعة،
ركض دار�� نحو مق�ض �اب غرفته. ع� ال�اب قا�ل وجها

ألجمه الرعب.. �ان هذا هو الخادم �حمل ضوءا وسأله:

- هل سمعت؟
�ان وجه الرجل أب�ض تماما:

- نعم �ا س�دي.. هذا هو صوت س�دي..

☆ ☆ ☆
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ا قاعة الطعام ح�ث �انت منضدة هرعا ع�� الدرج وع��
فة. �ان المطر قد توقف �أنما � ال��

اإلفطار قد وضعت ��
� السماء قد أغلقت. ولم �كن الظالم دامسا.. خ�ج

الصناب�� ��
دار�� للحد�قة ي��عه الخادم حامال شمعة. روائح الن�اتات
واألزهار تمأل الجو من حوله ب�نما ظله الحائر ير�سم أمامه.
� ج�ال

هناك رائحة حادة تذكرە �شال�ه أقام ف�ه ذات مرة ��
األلب.

� �ان فرانك يرقد عليها وع� ضوء الشمعة رأى األرجوحة ال��
دوما، �ان هناك قم�ص أب�ض �أن الرجل ما زال هناك. إذ دنا

ا�د. � �انت الرائحة النفاذة ت��

� الهواء.. ثم سمع صوت
دنا أ��� فوثب ظل أسود عمالق ��

حوافر صل�ة ع� األرض المرصوفة �القرم�د ثم سمع صوت
�
حوافر تركض ع�� الممر. يرى اآلن ش�ئا �قم�ص أب�ض �جلس ��

� حذر �فعل الرعب.. ومعه الخادم.
ب �� األرجوحة.. اق��

�الفعل �ان هذا هو فرانك.. �ان �ل�س قم�صه وال�او�ل
فقط وقد جلس ينظر لهما بوجه صار قناعا للرعب. لقد
� رعب ال لهما

انفتحت شفته العل�ا �اشفة عن لثته و�ان ينظر ��
� �أنه �ان �لهث ء جوارە... �انت طاقتا أنفه م�سعت�� �

�ل إ� ��
ت ح�ال األرجوحة.

ّ
من أجل الهواء، ثم سقط الجسد للخلف وأن

) وحمله إ� الب�ت.. رفعه (دار��

� ذرا�� الجسد الذي �حمله، ل�ن التقلص
شعر بتقلص ��

تال�� عندما �لغ الب�ت. لم يبق سوى وجه طفل يب�سم أثناء
� للمعزوفة الجم�لة من فلوت (�ان)..

النوم �أنه �ص��



8600

لقد استحم فرانك الل�لة كعادته.. وكدأ�ه لم �كن �ل�س
سوى القم�ص وقد ث�� �م�ه ألع�.. اآلن ي�دو ع� صدرە
�ا أ��� ل�فحصا هذە خل�ط من األلوان يزداد وضوحا. عندما اق��
األلوان رأ�ا أنهـا آثار.. آثار �أنها حوافر ت�س عمالق داس ع�

صدرە.
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قصة أش�اح تحكيها امرأة
�قلم الجرنون �ال�وود

 

 

 
 

� تخصص
� ومذيع ب��طا��

ة وصح�� �اتب قصة قص��
� عام 1951، له

� قصص األش�اح. ولد عام 1869 وتو��
��

ة اسمها (مغامرات ال مجموعة قصص�ة مهمة وشه��
تصدق).

 
 



8602

قصة أش�اح تحكيها امرأة
 

� الركن المظلم:
قالت من مقعدها ��

ك بتج��ة غ���ة لو كنت مهتما. واألهم - نعم.. سوف أخ��
ك بها �ش�ل مخت� دون تفاص�ل ال دا�� لها. هذا سوف أخ��
ء ال �فعله رواة القصص. إنهم �ضعون تفاص�ل ال ح� لها �

��
و�جعلون مهمة القارئ فكها.. سوف أعط�ك ما هو مهم
� النها�ة ألنه ال

ط أال �سأل �� ول�ستخلص أنت ما ت��د. ل�ن ���
إجا�ات عندي..

وافقنا ع� الفور.. كنا جادين تماما �عد سماع دستة من
القصص الط��لة من قوم ي��دون أن يت�لموا دون أن �كون

عندهم ما �قولون. كنا ن��د معلومات مهمة.
شعرت من صمتنا أننا نتا�عها فقالت:

� تلك األ�ام، كنت مهتمة �األمور الروح�ة.. وقررت أن
�� -

�
� قلب لندن. �ان ب�تا رخ�صا ��

� ب�ت مسكون ��
أ��� وحدي ��

.. غ�� مفروش. كنت قد فحصت الم�ان عند الظهر شارع حق��
� لن أرهق�م ة، ل��� . �انت القصة ممتعة ومث�� � � جي��

والمفاتيح ��
بتفاص�ل قتل المرأة وال لماذا صار الم�ان مسكونا.

ە ثرثارا لذا شعرت �ملل عندما رأ�ت الحارس الذي أعت��
ة مساء كنت � الحاد�ة ع��

� عندما ذه�ت ��
عجوزا، و�ان ي�تظر��

� أر�د أن أ�ون وح�دة ل�ال. كنت قد دفعت له حت له أن�� قد ��
مقا�ل مقاعد ومنضدة لذا قلت له:
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- إذن فلتف�غ ��عة..

� المقعد
� للطابق األول ح�ث وقع القتل فجلست ��

اقتاد��
. واستدرت ألنظر له للمرة األو�. هنا ُصدمت. لم الذي جل�ه ��
�كن الرجل هو حارس الب�ت.. لم �كن ذلك األحمق العجوز

الذي قا�لته ظهرا.
قلت له:

- من أنت من فضلك؟.. أنت لست العجوز �اري...

� األمور الروح�ة
توترت �ما لك أن تتخ�ل. كنت �احثة ��

� ب�ت
� لم أشعر براحة ألن أجد نف�� ل�ال �� ومتحررة، ل���

.. وأنتم تعرفون � بنف�� � ثق�� مهجور مع رجل غ��ب. تخلت ع��
� لحظة �عينها. شعرت �ذعر

�� �
أن ثقة المرأة بنفسها تتال��

. �
حق���

كررت السؤال ��عة وعص��ة:

- من أنت؟
�ان أن�قا ع� درجة من الوسامة ل�ن وجهه شد�د الحزن.

: قال ��
- أنا الرجل الذي أصا�ه الرعب ح�� الموت..

� سأفقد .. شعرت �أن�� � �ان صوته و�لماته �أنها نصل سك��
. عدت أ�رر: � وع��

- الرجل الذي أصا�ه الرعب ح�� الموت..
قال �ح�اء:
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- هذا أنا...

� ال
� موق��

نظرت له �ما س�فعل أي رجل من�م لو �ان ��
. �انت � .. هذا ما حدث.. �انت الح�اة ت��ب م�� � �سخروا م��
، ل�نها �انت أف�ارا عاد�ة برغم �ل � � ذه��

دد �� ة ت�� أف�ار كث��
ء. �

��
قلت له مرت�كة:

؟ - حس�تك حارس العقار.. هل أرسلك �ارى ��

� - ال.. أنا الرجل الذي أصا�ه الرعب ح�� الموت.. واألهم أن��
خائف اآلن..

- وأنا كذلك.. أنا خائفة..
. قال: � داخ��

دد �� �ان له صوت غ��ب ي��
� جسدك.. أما أنا فال.. - ل�نك ما زلت تمل���

� لحم
� الغرفة الخال�ة من األثاث ودفنت أظفاري ��

وقفت ��
� �امرأة . أردت أن استجمع شجاع�� �

ك�� وضغطت ع� أسنا��
جد�دة وروح حرة.

- هل تع�� أنك لست جسدا؟... ماذا تت�لم عنه؟

� ب�ت خال
والحظت أن الل�ل قد غ� المدينة، أنا وحدي ��

مسكون �ال أثاث.. وأنا امرأة.. أسمع ال��ــــح خارج الب�ت وأعرف
أن النجوم مخف�ة. فجأة أدركت �م أنا حمقاء إذ جئت هنا
� قد

وحدي.. كنت خائفة متجمدة وحس�ت أن نها�ة ح�ا��
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حانت. من الحمق أن تتحرى األمور الروحان�ة وأنت ال تملك
أعصا�ا.

تحرك الرجل ب�طء ع�� القاعة الخال�ة..

رفعت ذرا�� ألوقفه ونهضت من مقعدي، وقف أما��
واب�سامة ع� وجهه المنهك الح��ن.

تك من أنا.. وأنا ما زلت خائفا. - أخ��

�
�ر أو مجنون... ولعنت غ�ا�� � هذە اللحظة قررت أنه ��

��
للدخول من دون أن أرى وجهه. اتخذ عق�� القرار ��عة. لو

، ر�ما �جب أن أسل�ه ح�� �
� أغض�ته فل��ما أدفع الثمن �ح�ا�� أن��

� الشارع، انتص�ت وواجهته.. �ان له نفس
أ�لغ ال�اب ثم أركض ��

�
� وكنت أنا امرأة ر�اض�ة ق��ة ت�سلق الج�ال �� ارتفاع قام��

. �حثت عن عصا ل�ن لم أجد. الص�ف وتلعب الهو��
: � رسمت مرغمة اب�سامة ع� شف��

� ت�فت بها.. - اآلن أتذكر.. أتذكر الط��قة الممتازة ال��
� غ�اء وأنا أتراجع نحو ال�اب، هنا لم أتحمل أ���

نظر �� ��
�
واندفعت نحو ال�اب إ� الخارج ل�ن كنت حمقاء واتجهت ��

� تقود للبنا�ة � الدرجات ال��
ت �� ، هكذا تع�� االتجاە الخا��

� لم أسمع ، ورغم أن�� �
المجاورة. فات األوان ألن الرجل �ان خل��

� وكدت أهشم ضلو��
خطوات.. اندفعت أركض فمزقت تنور��

� الظالم. اندفعت للحجرة األو� و�ان ال�اب مفتوحا وهناك
��

� وألق�ت عل�ه
� لحظة أغلقت ال�اب خل��

� القفل. ��
مفتاح ��

بثق�� وأدرت المفتاح.
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� �ان �دق �الط�ل. هنا �اد يتوقف � أمان ل�ن قل��
�ت ��

� النافذة � و��� � الغرفة. رجل �قف بي��
� وجدت من �قف ��

أل��
� مصابيح الشارع حدودە الخارج�ة. لقد ح�ست نف�� ح�ث تب��

معه�

� وقد تكومت ع� األرض.. ل��ما وقف الرجل هناك يراقب��
� الب�ت.. ل��ما �انت الغرف األخرى

�ان هناك رجالن ��
مشغولة�

� الذي �ان ماد�ا تغ��
ّ أنا.. خو�� �

� الغرفة أو ��
ء �� �

هنا تغ�� ��
فجأة ل�ص�� روحان�ا.. وع� الفور أدركت من هو هذا الرجل.

قلت له:

- ك�ف وصلت هنا �حق السماء؟
: عاد �قول �ذلك الصوت الذي �مزق ح��� الشو��

� �ل م�ان �الب�ت حسب ط��قت�م
- أنا من فضاء آخر.. أنا ��

� الق�اس، أنا خارج جسدي.. أنا �حاجة للتغي�� ألرحل.. أنا
��

�حاجة للتعاطف.. ر�ما أ��� من التعاطف.. أنا �حاجة للحب�

� فقط نجحت �ان يت�لم فنهضت واقفة. أردت ال�اخ ل���
� أن أتنهد.. كنت مرهقة جدا. اتجهت للمص�اح وأنا أ�حث عن

��
: � فقال �� � جي��

أعواد ثقاب ��
� جدا.. أ�ون شا�را لو لم �شع�� المص�اح.. ألن الضوء يؤذي��
� فأنا غ�� قادر ع� لمسك أصال. هناك أناس ال تخ�� م��
� معظمهم استطاعوا ذلك

و�� ون جاءوا هذا الب�ت ل�� كث��
..� � ومألهم الرعب.. لو وجدت واحدا ال �خاف�.. واحدا �حب��
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�
ل��ما استطعت الرح�ل.. �ان صوته ح��نا ح�� شعرت �دم�ع ��

� ظللت خائفة. ، ل��� � عي��
قلت له:

- من أنت إذن؟.. ال أظن �اري أرسلك..
لم أجد ما أقول.. ب�نما قال هو:

- ال أعرف �اري هذا.. وقد �س�ت االسم الذي �ان جسدي
� هذا الب�ت منذ

�حمله. أنا الرجل الذي خاف ح�� الموت ��
وا ة أعوام وما زلت خائفا.. الناس القساة الذين �أتون هنا ل�� ع��
. فقط لو ت�لم أحدهم ب�ساطة أو � الشبح ي��دون من سوء حال��

� أنت اآلن. تجفوا �ما تفعل�� ضحك.. �دال من أن �أتوا ل��
� الشفقة فتقدمت إ� مركز القاعة.. هنا صاح: غلبت��

- ر�اە�.. لقد قمت �عمل خارق ا.. هذا أول تعاطف أراە منذ
. كنت أ�رە الناس. وال ء خطأ م�� �

� �ان �ل ��
� ح�ا��

مت.. ��
� ل�لة

، و�� � أط�قهم.. امتألت غرفة نو�� �األش�اح والش�اط��
� أحد أو أظهر . ل��ما لو أحب�� � � الذعر ح�� توقف قل�� اس��د ��
�
عطفا نحوى لتحررت.. عندما جئت ع� اليوم ورأيتك جاء��

� الشجاعة.. ر�ما �عض الحب �عض األمل. خطر �� أنك تمل���
� أجنحة أط�� بها� مما �منح��

� ل�حتل الحزن م�انه. ل�ن ف �أن الرعب فارق�� هنا أع��
�جب أن أقول إن الموقف �له �ان عجي�ا وال �صدق.. ثم أن
مقتل امرأة قد تم هنا.. فال�د أنه ال عالقة له �ما �دور. ما �دور
� الفراش �عد

�� � هنا حلم مجنـون ولسوف أفيق منه ألجد أن��
�ابوس.
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�
.. خائفة ط�عا ل�ن ش�ئا من التصم�م �� دنوت منه أ���

. � قل��
قال وصوته يرتجف:

� ال تمنحهن
� مع�� ال�ساء.. ال�ساء الجم�الت الال�� - أن��

الح�اة فرصة إخراج ما لديهن مـن حب عميق... وليتكن تعرفن
� طلب هذا الحب�.. إنه ينقذ أرواحنا.. سوف

�م منا �موتون ��
�
� أن تكو��

ط وال ق�د أر�دك �ا س�د�� �حررنا لو أخرجتنه دون ��
رف�قة ك��مة..

.. � هذە المرة أغرق ال��اء عي��

، وامتدت �ان قد ترك م�انه عند النافذة وركع عند قد��
�داە نحوي.

� �ا� عل�ك ولسوف .. ق�لي�� � � ذراع�ك نحوي وق�لي��
- ل��

أعود حرا.. هلم.. أنت قمت �ال�ث�� فعال

ددة عاجزة عن اتخاذ قرار، ل�ن الرعب �ان قد وقفت م��
تال�� تماما.
: قال ��

� شبح وتعا� �جرأة � رجل.. ا��� أن�� - ا��� أنك امرأة وأن��
.. ا��� نفسك للحظة وافع�� ش�ئا ود�� ح�ك ��ى ��

شجاعا..

شعرت �عاطفة أقوى من الخوف �كث�� و�ال تردد تقدمت
� نحوە ومددت له �دي. �ان العطف والحب �غمران خطوت��

.. � قل��
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.. وسقط ء التعس.. أح�ك.. أدار وجهه �� �
أح�ك أيها ال��

ضوء الشارع عل�ه، �ان وجهه يتألق �ورا. نهض ع� قدم�ه
� هذە اللحظة ضممته لصدري ولثمته.

ووقف أما�� و��

� و�سمعون أنتم أيها الرجال الجالسون هنا تدخنون الغالي��
، ل�س بوسع�م تخ�ل شعوري وأنا أضم �ائنا غ�� مادي � قص��
� ي�تفض وألثمه. �أنك تحتضن ه�ة هواء �اردة.. وشعرت �قل��

ثم فجأة �ت وحدي..

� الخوف أضأت مص�اح الغاز وأشعلت عود ثقاب. لقد فارق��
� . لم تعد �ل ش�اط�� � ��ور نهار ر���� � قل��

تماما وشعرت ��
العالم قادرة ع� أن �س�ب �� رجفة واحدة.

فتحت ال�اب ورحت أجوب الب�ت المظلم والمطبخ
ء ما. �

والصندرة. �ان الب�ت خال�ا تماما.. لقد تركه ��
� الل�لة..

� ألنام �ا�� ثم عدت لشق��

ي - وهو صاحب الب�ت - تق��را عن � ع�� س�� ه�� طلب م��
� وقال: . �دأت ال�د فرفع �دە ليوقف�� �

مغامر��

ة لعبتها عل�ك.. أناس ك �ح�لة صغ�� - أوً�.. �جب أن أخ��
ون زاروا هذا الب�ت ورأوا الشبح ح�� حس�ت أن هذا ول�د كث��
عت قصة أخرى خ�الهم. أردت عمل اخت�ار �س�ط.. لذا اخ��

ألتأ�د.. لو رأ�ت ش�ئا لعرفت أنه ل�س ول�د خ�الك..

- إذن قصتك عن مقتل امرأة و�ل هذە لم تكن حق�ق�ة؟

� هذا
- لم تكن.. القصة الحق�ق�ة �� أن ابن عم �� ُجّن ��

الب�ت وقتل نفسه �عد رعب هائل أصا�ه.. و�عد زمن ط��ل
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� الخ�االت المرض�ة، هذا هو ما يراە ال�احثون.
قضاە ��

شهقت وقلت:
ء.. �

- هذا �ف� �ل ��

- �ف� ماذا؟
، لذا قلت: � ء عن ذلك المسك�� �

لم أرد أن أح�� �ل ��
- �ف� لماذا لم أر شبح المرأة..

ي: قال س�� ه��

ء ذا ق�مة، فهذا مهم... لن �
- �الض�ط.. ولو رأ�ت أي ��

�كون ناجما عن خ�الك الذي حركته قصة تعرفينها من ق�ل..
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ال��كشـا الشـبح (2)
�قلم رد�ارد ك�لنج

 

 

ك�لنج اسم أشهر من نار ع� علم، صاحب
(كتاب األدغال) الشه�� وصاحب قص�دة (إذا)
ق وال �مكن أن ق �� والقائل (الغرب غرب وال��
� � الشه�� أو ن��

�طا�� �لتق�ا). بوق االستعمار ال��
� الهند عام

االستعمار �ما أطلقوا عل�ه. ولد ��
1865 وتو�� عام 1936، نال جائزة ن��ل لألدب
عام 1907، �اتب يث�� الجدل ل�ن ال �مكن

تجاهله.
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ال��كشـا الشـبح
، ولت�تعد قوى الظالم عن �رة عن منا�� فلت�تعد األحالم ال��

.. � التحرش ��

أ�شودة ل�ل�ة

☆ ☆ ☆
ا �� تلك المعرفة � تفوق بها إنجل�� من مزا�ا الهند ال��
� من الخدمة �ص�� المرء ملما الواسعة �الناس. �عد عام��
� مقاطعته، والف�لق العسك��ة

� أو الثالثمائة مواطن �� �المائت��
ة ونحو 1500 شخص ال ي�تمون للط�قات الحكوم�ة. �عد ع��
أعوام تتضاعف معرفته و�عد 12 عاما �عرف ش�ئا عن �ل
اطور�ة، و�مكنه أن �سافر حيثما أراد دون دفع � اإلم��

ي �� � إنجل��
فوات�� الفنادق.

� أنك
عندها سوف تجد أن الرجال الذين ال �خفون رأيهم ��

� �شتمنك وال �فهمن دعا�ات زوجتك، �لهم
حمار، وال�ساء الال��

ء لك لو مرضت أو واجهت مشا�ل �
سوف �فعلون أي ��

حق�ق�ة.

�ان لدى الدكتور هي�� ليج �اإلضافة لع�ادته الخاصة
� الهند

، إن الطقس �� � ال �ش�� مس�ش�� �ضع ف�ه الحاالت ال��
قائظ وال توجد متعة سوى أن تعمل ط�لة الوقت فال �شكرك
أحد، �ان هي�� ليج من ألطف األط�اء الذين عرفتهم و�ان ينصح
س من مرضاە دائما �ـ (أبق رأسك منخفضا، وتحرك ب�طء، واح��

ة العمل أ��� �ن �موتون من ك�� الحر). �ان يؤمن أن رجاال كث��
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ة العمل قتلت (�ا�ساي) الذي مات مما �ستحق هذا العالم. ك��
� �د�ه منذ ثالثة أعوام. إنه �ملك ال�لمة النهائ�ة وال يهتم �ما ب��

� رأسه.
أقوله من أن (�ا�ساي) مات ألن هناك إصا�ة �ل�غة ��

� أن � رأ��
� الوطن.. ��

- لقد تأثر (�ا�ساي) �اإلجازة الط��لة ��
� مستعمرة (�اتابوندي) افادە صوا�ه. �ان

العمل الط��ل ��
مخط��ا لمس مانرنج وقد فسخت الخط�ة. هنا �دأ هذا ال�الم
ء وقتله. هذا �

عن األش�اح.. العمل الزائد هو الذي س�ب �ل ��
الش�طان ال�ا�س..

ا مع �ا�ساي عندما لم أ�ن أصدق هذا.. لقد جلست كث��
� ز�ارات خارج�ة، و�ان �س�ب �� تعاسة �لما

�ان هي�� ليج ��
� األ�د�ة ة الرجال وال�ساء واألطفال والش�اط�� وصف �� مس��
حت عل�ه � اللغة مرض�ا، وقد اق��

عند فراشه، �ان تح�مه ��
� أن �كتب تج��ته �املة، وقدرت أن ال�تا�ة

عندما ش��
ستعالجه.

�حون إال إذا كتبوها عندما يتعلم األطفال �لمة س�ئة ال �س��
�الط�شور ع� �اب. �عد شه��ن ق�ل إنه صالح للعودة للعمل
ل�نه فّضل أن �موت. لقد احتفظت �ما كت�ه، وهذا النص

�حمل تار�ــــخ 1885:

� �حاجة للراحة وتغي�� الهواء، من الوارد � إن�� قل �� طبي��
ء.. وتغي�� هواء ال �

� سأظفر براحـة ط��لة ال ينغصها �� أن��
� الوقت ذاته أر�د أن أظل

� إ�اە، �� �ستطيع أ�ة سفينة أن تمنح��
ح�ث أنا.

� وستقررون إن �ان هناك
ستعرفون الحق�قة ال�املة لمر��

ي قد عا�� ما عان�ته أنا. سوف أت�لم �مجرم محكوم أي ���
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م م م ي ي
� برغم هذا أطلب � غ�� معقولة، ل��� عل�ه، وقد ت�دو قص��
االن��اە، أما عن كونها ستح�� �التصديق فأمر أشك ف�ه. منذ
شه��ن كنت سأتهم أي رجل �صدق هذا ال�الم �أنه مجنون أو

. سك��

� الهند.. اليوم ال يوجد رجل
منذ شه��ن كنت أسعد رجل ��

� من ب�شاور ح�� ال�حر، رأى الطب�ب أن سوء أ��� تعاسة م��
ە أحمق الهضم واإلرهاق �س��ان �� خ�االت، خ�االت�.. أعت��
� �اب�سامة ال تزول ح�� �دأت أعت�� نف�� ل�نه ما زال �عالج��

وغدا جحودا.

� - أن أ�حر من
� - أو سوء ح��

منذ ثالثة أعوام شاء ح��
ج��فزند إ� بوم�اي مع من تد� (أج�س ك�ث وسنجتون)..
� أن تعرف أنه �مجرد انتهاء

و�� زوجة ضا�ط من بوم�اي، �ك��
� هذە األمور هناك من

� الحب. ��
�� � الرحلة كنت أنا و�� غارق��

�منح وهناك من �أخذ.. منذ اللحظة األو� عرفت أن عاطفة
ة صار هذا واضحا ، �عد ف�� (أج�س) �� األقوى �ل واألن��

ل�لينا.

� ط��ق، ولم نلتق
� ال��يع فذهب �ل منا ��

وصلنا بوم�اي ��
� لها كنار لثالثة أشهر. عندما ذهبنا إ� س�مال. هناك انت� ح��
� أغسطس

� قش. وال أعتذر عن هذا أو أشعر بندم �س��ه. ��
��

� لم أعد أطيق رؤ�تها وتع�ت من صحبتها.
عام 1882. عرفت أ��

� �ما أ�رههن، ل�ن و�انت 99 من �ل مئة امرأة س�كرهن��
وسنجتون �انت �� المرأة رقم مئة. �انت تصيح كطائر

الوقواق:
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- جاك �ا ع��زي.. هذە �انت غلطة.. غلطة.. سوف نعود
� مرة أخرى.. أنا واثقة من ذلك.. صد�ق��

� إ� مقت.. . هكذا تحولت عاطف�� � �ل مرة المخ��
كنت ��

المقت الذي �جعل الرجل �دوس �عنف ع� العنكبوت الذي
قتله نصف قتلة.

� س�مال.. �� بوجهها الرت�ب وأنا
� التقينا ��

� العام الثا��
��

�
� جسدي. لم أعد أتحمل أن أراها وحدي و��

� ��ل ذرة �� �كراهي��
�ل مرة تكرر أن األمر �له (غلطة)..

ازدادت وهنا ونحوال شهرا �عد شهر.. أنت تفهم أن هذا �ان
س�دفع أي امرئ إ� ال�اس. �ان هذا ت�فا طفولها ال �ليق
.. �ان عليها جزء كب�� من اللوم.. من الناح�ة األخرى ك�ف �أن��

� أحبها ب�نما أنا ال أقدر؟.. كنت سأتظاهر �أن��

ء فلما انت� �
� التقينا من جد�د وتكرر �ل ��

العام الما��
. عندما أتذكر ذلك �

قنا، ولم تعد قادرة ع� أن تلقا�� الموسم اف��
� مانرنج) الوقت أشعر أنها �ابوس.. كنت قد تقدمت لمس (كي��
� بها، �ما أذكر وجها أب�ض يركب ال��كشا.

وأذكر �المها وتعل��
. أذكر �دا ذات قفاز تل�ح ��

� مانرنج �صدق.. و�لما أحب�تها أ��� ازداد كنت أحب كي��
� اليوم التا��

� أغسطس و��
�� � كر�� ألجن�س. ُخط�ت وكي��

ها.. �انت تعرف ذه�ت إ� أجن�س من �اب الشفقة ألخ��
� ع��ة ال��كشا الخاصة بها:

ء. قالت �� و�� �� �
�ل ��

� �ما كنا. - �ل هذا خطأ �ا ع��زي.. يوما ما سنعود صد�ق��
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� �أنها � قاس�ة.. قطعت المرأة ال�ا�سة نصف�� �انت إجاب��
� سالم

. ابتعدت وتركتها تن�� رحلتها �� سوط، فانهارت أما��
� كنت نذً�. شاعرا - للحظة - أن��

� غسلتها . أذكر السماء ال�� هذە الذك��ات لم تفارق خ�ا��
� األمطار والط��ق الموحـل وع��ة ال��كشا الصفراء ورأسها الذه��

. حرف�ا فررت منها فرارا. � المنح��
سمعت صوتا �قول:

- جاك..

� �عد هذا ع� ل�ن ر�ما �ان هذا خ�اال، عندما قا�لت كي��
� هذە المقا�لة.

صهوة جواد، �س�ت �ل ما �ان ��

�
�عد أسب�ع توف�ت م�� وسنجتون وزال عبء وجودها ��

ء خالل ثالثة أشهر ف�ما عدا �
. و�س�ت عنها �ل �� �

ح�ا��
� أحرقتها جم�عا.. خطا�اتها القد�مة ال��

. قررت � � كي�� � س�مال مع حب�ب��
� أب��ل عام 1885 كنت ��

��
� الهند

� نها�ة يونيو. كنـت �ما قلت لك أسعد رجل ��
وج �� � أن ن��

� لمتجر هاملتون �� أبتاع لها
� إن عليها أن تأ�� �لها. قلت ل�ي��

� 15 إب��ل عام 1885.. كنت ع�
خاتم خط�ة.. وهكذا ذهبنا ��

� خ�� صحة وعقل ممتاز.
�� � عكس �الم طبي��

ت لهـا خاتما مـن ال�اقوت �ه قمت �ق�اس إص�عها واخ��
� شوارع ال�لدة و�انت تضحك.. ط�لة الوقت

ماستان، انطلقنا ��
� �اس�� األول. كنت أشعر �أن هناك من ينادي��
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) () �ل�سون �
) رأ�ت أر�عة من (الجام�ا�� � عند محل (ب�لي��

الزي األسود واألب�ض وهم �جرون ر�كشا رخ�صة صفراء اللون
مألوفة. هنا تذكرت الموسم السابق وم�� وسنجتون، هل
� �انت تركبها، ما دامت أحتاج اليوم إ� ظهور ع��ة ال��كشا ال��

�� نفسها قد ماتت؟
: � قلت ل�ي��

� الخاصون �م�� وسنجتون..
.. هؤالء هم الجام�ا�� � - كي��

ترى مع من �عملون اآلن؟
� حولها وقالت: نظرت كي��

- ماذا؟.. ال أرى أحدا منهم.

� ذات االتجـاە، لذعري الشد�د رأيتها ��
وانطلقت ��

قان الرجال �أنهم من هواء، �خت فاستدارت �� وحصانها �خ��
قائلة:

- ماذا هناك؟.. لماذا ت�خ؟.. لو كنت قد خط�ت فال أر�د
أن �عرف �ل ال�ون ذلك.

� ثمل أو مجنـون.. أو أن (س�مال) مسكونة �العفار�ت. إما أن��
استدرت �جوادي ففوجئت �ال��كشا واقفة هناك عند ج�

. �ان ال�اخ �دوي �ال شك: م�� كوم��

- جاك �ا ع��زي.... ال تغضب.. هذا مجرد خطأ.. سوف
�ستع�د صداقتنا�

ال أعرف �م من الوقت وقفت هناك �ال حراك، ح�� جاءت
اندي، هناك �ان ب �عض ال�� � أل�� � إ� محل ب�لي�� � واقتادت�� كي��
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� م�ح ورحت أصيح
ثرون فانضممت لهم �� عدد من مواطن�نا ي��

� المرآة.
وأضحك برغم شحوب وج�� الواضح، �ما رأ�ت ��

كنت كطفل صغ�� أفزعه السالم فح�� نفسه وسط حفل
عشاء.

� س��ه الشمس � وقلت لها إن شحو�� كذ�ت ع� كي��
� ق ف�ه الشمس قط وقد عرفت كذب�� الزائدة. �ان يوما لم ���

ع� الفور.

� العام
هذا أنا.. ثي��ولد جاك �ا�ساي.. رجل حسن التعلم ��

المقدس 1885.. عاقل �ما هو مفروض.. وصحيح ال�دن، أفر
� من امرأة دقنت منذ ثمان�ة أشهر.

� �س�ب خو�� من حب�ب��

� الشارع �ان مليئا �الناس والشمس تغمرە.. لقد رأ�ت كي��
تع�� ال��كشا وسائقيها.. هكذا ال يوجد احتمال لدّي أن تكون

س�دة قد استأجرت الع���ة القد�مة.

المرء قد يرى أش�اح رجال و�ساء ل�نه ال يرى أ�دا أش�اح
ع��ات.

� � اليوم التا�� أرسلت ل�ي��
�ل هذا سخ�ف وال �صدق، و��

أتوسل لها �� ت�� سلو�� الغ��ب أمس، كذ�ت وزعمت أن
� �س�ب سوء الهضم. �ان �ات قل�� س�ب ذعري هو �سارع ��
ة، �انت ترغب لهذا الخطاب أ��� األثر ألننا التقينا عند الظه��
� طل�ت أن حت (جا�و)، ل��� � نزهة ع� ظهر الجواد.. واق��

��
نذهب لج�ـل المرصد أو (جوتوە) أو (ب��لوجونج)..

ء غ�� جا�و.. ل�نها �انت غض�� لذا وافقت ع� أن �
أي ��

نذهب لب��ال سمال.
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� �خفق أ�ع فأ�ع.. �دأ الجوادان ��عان وراح قل��
� ط��ق (جا�و) �حمل ذكرى �� مع م��

�ان �ل جزء ��
�
وسنجتون.. �ل شجرة �شهد ع� ذلك.. وراحت ال��ــــح ت�شد ��

� ظالم.. � أن��
أذ��

، لم تكن ر�كشا �
عند منتصف الط��ق �ان الرعب ي�تظر��

� األر�عة ب��ابهم الب�ضاء
فقط ل�ن رأ�ت كذلك الجام�ا��

� للمرأة �الداخل. والسوداء والع��ة صفراء اللون والشعر الذه��
� رأت ما رأيته أنا. للحظة حس�ت أن كي��

: هنا قالت ��

- ما من شخص هنا ع� مرأى ال��..... تعال �ا جاك
أسا�قك لبنا�ة (ر�زرفوار)�

� المقدمة.
�� � واندفع جوادها العر��

ق حصانها � منتصف الط��ق، و�ال جهد اخ��
�انت ال��كشا ��

� �ا � المشهد، هنا سمعت (هذە غلطة.. غلطة.. سامح�� العر��
جاك�)

اندفعت �المجنون نحو بنا�ة (ر�زرفوار). وعدت أسمع
الص�اح من جد�د.

كنت سأتناول العشاء مع آل مانرنج تلك الل�لة ل�ن لم يبق
�ام ه�ل) � � الس��دال الث�اب. كنت متجها نحو (ال��

وقت �ك��
� الغسق

� يت�لمان �� عندما سمعت رجل��



8620

ء غ��ب.. ك�ف اختفت �ال�امل بهذا الش�ل..؟.. أنت �
�� -

� �انت تعشق المرأة (وال أعرف الس�ب) وطل�ت تعرف أن زوج��
م�� أن أبتاع ع��تها وأش�اءها.. هل تصدق أن الرجل الذي
� ال��كشا �انوا أخوة؟�

استأجرت الع��ة منه قال �� إن سائ��
.. وقد حطم الرجل نفسه � � مسا��� ا.. ش�اط�� و�لهم مات �ال�ول��

ال��كشا. قال �� إنه ال �ستعمل أ�دا ر�كشا شخص م�ت.

.. سائقو ر�كشا .. إذن هذە أش�اح مو�� �
ضحكت �أع� صو��

من العالم اآلخر.

�م �انت تدفع لرجالها؟.. أين ذهبوا؟

�
� �سد ط����

ء الش�طا�� �
و�أنما �ج�ب عن سؤا�� رأ�ت ال��

� ضوء الشفق. المو�� �سافرون ��عة وع�� طرق مخت�ة ال
��

� ُجننت تعرفها. ضحكت من جد�د �صوت عال.. ال�د أن��
لدرجة ما.. لقد دنوت من الع��ة وتمن�ت لم�� وسنجتون ل�لة
� � تلك الل�لة، ل���

�� ّ طي�ة.. ال�د أن ش�طانا مجنونا س�طر ع��
ت�ادلت حديثا لمدة خمس دقائق مع را�بتها.

- مجنون كصانع ق�عات.. ما�س.. ساعدە ع� العودة
للب�ت.

لم �كن هذا صوت م�� وسنجتون ط�عا �ل هو أحد
� ع� العودة

� أ�لم الهواء، ساعدا��
� وقد سمعا�� الرجل��

فاغ�سلت وهرعت لموعدي مع آل مانرنج متأخرا ع�� دقائق.
� لم تق�ل العذر. تعللت �الظالم ل�ن كي��

� �دكتور هي�� ليج، ألنه �ان �جلس هنا �انت �دا�ة معرف��
�ق��نا إ� المائدة �ح�� عن المجنون الذي قا�له منذ نصف
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� شوارع المدينة ��لم نفسـه..� التقت عينانا فأصا�ه
ساعة ��

� أنا.. الح�ج والذهول والذ �الصمت.. �ان يت�لم ع��

� وال
�عد العشاء قّدم �� نفسه. قال �� إنه راقب ت�فا��

� مدمن خمور، فأنا لم أذق الخمر ط�لة العشاء.. طلب
�عتقد أ��

� أن أذهب لع�ادته لنواصل ال�الم. م��

� أ�ة
� الشارع وأنا أتوقع أن أرى ال��كشا ��

مش�ت معه ��
لحظة.. �الفعل �انت هناك تم�� خلفنا بنفس �عتنا،

ء.. نفس ما حكيته لك. �
ووجدت نف�� أح�� للرجل �ل ��

: قال ��

- سوف أع�� �ك أيها الشاب.. وعندما �ش�� ل�كن هذا درسا
�علمك أن ت�تعد عن ال�ساء الجم�الت والطعام صعب الهضم

ح�� يوم مماتك.
: � رعب.. فقال ��

كنت أنظر لل��كشا ��

� والمخ ء �عتمد ع� العين�� �
.. �ل �� - العينان �ا �ا���

ا.. أنت لد�ك عقـل مرهق والمعدة. المعـدة �� األقوى تأث��
� �معدتك ولسوف ومعدة ضع�فة وعينان سل�متان.. اع��
تتحسن حالتك.. أنا مسئول عنك من اآلن فصاعدا ألنك حالة

ة فعال. مث��

�انت ال��كشا قد توقفت تحت شجرة صن��ر فتوقفت
�دوري.

قال �� هي�� ليج:
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� الل�ل ال�ارد هنا �س�ب
� سأم�� - لو كنت تحسب أن��

حمنا هللا.. ما � تتوهمان.. فل�� معدة.. �س�ب مخ.. �س�ب عين��
هذا؟

�ان هناك صوت انفجار مكتوم.. صوت حوافر وسحا�ة
� التل غ�ار تعالت أمامنا.. وانهارت نحو ع�� �اردات من جان��
ل�سد الط��ق. تأرجحت األشجار للحظة �العمالقة ثم هوت

أرضا ب�نما تصلب جوادانا وقد �للهما عرق الرعب.
قال الطب�ب الهثا:

ة أقدام تحت - لو أننا مض�نا قدما ل�نا اآلن ع� عمق ع��
اب.. األرض�.. لنعد للب�ت �ا �ا��� فأنا �حاجة الح�ساء ال��

تراجعنا قاصدين دار الدكتور هي�� ليج.

� لحظة � ع� الفور. لم �فارق��
هنا �دأت محاوالته لشفا��

�
� وجدت نف�� �� ا ع� أن�� لمدة أسب�ع وقد حمدت هللا كث��

ا و�دأت � كث�� ط��ق أشهر وأب�ع أط�اء س�مال. تحس�ت حال��
� أعتنق نظ��ته �صدد الهلوسة ال���ة.. كنت قد كت�ت ل�ي��

� الب�ت و�ضعة
� ع� ال�قاء �� � �اح�� أرغم��

أقول لها إن التواء ��
أ�ام..

�ان عالجه �س�طا.. �ان ع�ارة عن أقراص خالصة ال��د
� نها�ة األسب�ع و�عد ال�ث�� من

والماء ال�ارد والتم��نات.. ��
� سمح �� �الرح�ل وقال:

� ون��� فحص حدق��

- أشهد �أنك سل�م العقل.. �مكنك أن ترحل وأن تع�� عن
� ل�رمه فقال:

.. كنت أع�� له عن امتنا�� � ح�ك لمس كي��
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.. � أح�ك.. أنت ظاهرة علم�ة ال أ��� - لم أفعل هذا ألن��
عل�ك أن تخ�ج وترى ما تفعله �عي��ك ومعدتك ومخك..

� � غرفة جلوس آل (مانرنج) مع حب�ب��
�عد ساعة كنت ��

� لن أرى ال��كشا ثان�ة. � وأنا ثمل �السعادة، وفكرة أن�� كي��
حت عليها رحلة ع� ظهر جواد حول جا�و. لم أ�ن قط اق��

� ذلك اليوم 30 أب��ل.
أ��� حي��ة مما كنت ��

. � ح�ب �� � سع�دة لتغ�� مظهري وقد أحس�ت ال�� �انت كي��

� وانطلقنا نحو (شوتا س�مال) كدأبنا. ل معا ضاحك�� � تركنا الم��

) ألتأ�د من الخالص. � �ل�غ محم�ة (سونجو��
كنت راغ�ا ��

. � � رأ��
وانطلقت الخيول ل�نها ظلت �طيئة ��

: � قالت كي��

- ماذا تفعله؟

ء �
� الب�ت أسابيع �ال ��

.. لو ظللت �� �
ء �ا ع��ز�� �

- ال ��
.. تعملينه الحتجت لالنطالق مث��

� رأ�ت ع��ة ال��كشا �سد الط��ق هنا �انت المفاجأة أن��
�حماليها الذين �ل�سون األب�ض واألسود، توقفت وح�كت
، � ت��� � كنت راقدا ع� األرض وكي�� .. آخر ما أذكرە أن�� � عي��

قلت وأنا أشهق:
- هل رحل؟.. قالت �ا��ة:

- ما الذي رحل؟.. ال�د أن هناك خطأ �ا ع��زي.. خطأ
ش�يع..

نهضت وأنا أقول:
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- نعم.. خطأ ش�يع..

� . ال�د أن�� � ورحت أت�لم �ال توقف وطل�ت منها أال تتخ� ع��
� رأ�ت وجهها

� مع م�� وسنجتون.. ال�د.. أل�� تطرقت إ� عالق��
�شحب..

� النها�ة قالت:
��

- شكرا �ا مس�� �ا��.. هذا �اف..

جاء جوادها فصعدت لتمتط�ه.. دنوت من ال�ج ورفعت
وج�� ألسمع رأيها ف�ما قلته، اإلجا�ة �انت سوط الر�اب الذي

� ثم ع�ارة وداع ال أذكرها. هوى ع� وج�� من ف�� لعي��

. هنا ا�� لنف�� ف. لقد فقدت اح�� � �ان وج�� مجروحا ي��
. � � أنا وكي�� ظهر الدكتور هي�� ليح الذي �التأ��د �ان يتا�ع��

قال:
� المهن�ة. - سوف أجازف �سمع��

قلت له:

�
.. ول��ما �ان األفضل أن تأخذ�� �

- لقد فقدت سعاد��
للب�ت..

هنا �انت ال��كشا قد رحلت. وكنت قد فقدت الو�� تق���ا.

�
� راقد �� � السابع من مايو - عرفت أن��

�عد س�عة أ�ام – أي ��
ب�ت الدكتور هي�� ليج واهنا كطفل. نظر �� من خالل األوراق

� الموضوعة ع� مكت�ه وقال ش�ئا مخي�ا لألمل و�ن لم �قلق��
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� أرسلت لك خطا�اتك.. أنتم مع�� الش�اب - آ�سة كي��
ة ت�دو �� �أنها خاتم ا جدا.. هنا لفافة صغ�� اسلون كث�� ت��
وهناك خطاب من أبيها سمحت لنف�� �أن أقرأە.. ل�س م�ورا

منك.

؟ � - وكي��
- تقول إنها تفضل الموت ع� أن تت�لم معك ثان�ة..

� خمس الدقائق تلك استكشفت الط�قات
�� � ال�د أن��

السف�� من الجح�م، رأ�ت الشك والقنوط والتعاسة. ورحت
: أردد لنف��

� س�مال.. ال أش�اح.. لَم لْم
� س�مال.. أنا جاك �ا��� ��

- أنا ��
؟.. لم أؤذها قط.. ل�ن ما كنت ألعود �

� أجن�س وشأ�� ك�� ت��
ألضا�قها لو كنت م�انها..

. نمت ح�ث أنا ح�� اليوم التا��

� � الص�اح قال �� الطب�ب إن ال�لدة �لها تعرف اآلن أن��
و��

م��ض.. قلت له:
- أنت كنت طي�ا م�� �ا س�دي.. ل�ن ال أر�د أن أرهقك أ���

من هذا..

� �مراحل ا م�� كنت أشعر �االضطهاد، فهناك رجال أ��� ��
ل�ن عقابهم مؤجل لعالم آخر.. لماذا أستحق أنا هذا المص��

؟ القا��

� والطب�ب أح�انا كنت أتخ�ل أن ال��كشا خ�ال.. ر�ما كي��
� � خ�االت كذلك. هكذا راح مزا�� والج�ال العال�ة المح�طة ��
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� المرأة أن وج�� مالمحه ت�� يتأرجح لمدة س�عة أ�ام. أخ��
� مررت بها.. �ان شاح�ا طب�ع�ة، وال �حمل مالمح المعاناة ال��

ل�نه عادي.

� الخامس ع�� من مايو فارقت ب�ت هي�� ليج واتجهت إ�
��

� �املة �فضل النادي. هناك �ان �ل مخلوق �عرف قص��
� الناس. � ب��

� ح�ا��
� �ا��

ثار.. وأدركت أن ع�� أن أم�� الطب�ب ال��

عندما غادرت النادي رأ�ت الع��ة واقفة وخدمها ب��ابهم
الب�ضاء والسوداء، وسمعت م�� وسنجتون تتوسل �� ألن األمر
� ع� � كي�� �ان �له خطأ.. مش�نا جن�ا لجنب أنا والع��ة. مرت ��
�
� �لب قا�لته �� حصان مع رجل آخر.. فت�فت م�� �أن��
� ح�� �أن ��ع خطواتها. ووجدت نف�� الط��ق.. لم تجامل��

أردد مرارا:
� س�مال.. ال أش�اح.

� س�مال.. أنا جاك �ا��� ��
- أنا ��

دنوت من ال��كشا وقلت للمرأة �الداخل:

؟.. هنا سقط الخمار � - أجن�س.. هال نزعت الخمار و�لمت��
� �دها

� القد�مة الميتة. �� � وجها لوجه مع حب�ب�� ووجدت��
� المند�ل وعل�ة ال�طاقات.. انحنت لألمام بتلك اإل�ماءة ال��

أحفظها ج�دا، وت�لمت.
� أعرف أنه ما من واحد، ح�� من هنا أعتذر لك �شدة ألن��

� كت�ت لها هذە ال�لمات ع� س��ل االعتذار، �مكن أن � ال�� كي��
�صدق حرفا.

� أ�لم أ�ة امرأة ح�ة � جوار ال��كشا �أن��
لقد ت�لمت وأنا أم��

� الشارع وذلك الحفل المقام حول
ترزق، ورحت أرمق الناس ��
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� أش�اح. � ب��
� أم�� ب�ت الحا�م العسكري، فشعرت �أن��

� هذە المحـادثة الغ���ـة ال أستطيع.. �ل ال
ما قالته �� ��
أج� ع� قوله.

� لما � التالي�� لو وصفت لك ما قمت �ه ط�لة األسبوع��
� مع ال��كشا الشبح

ك. كنت أم�� � أ�دا، ولنفـد ص�� انتهت قص��
� شوارع س�مال، �انت الع��ة وسائقوها

�ل ل�لة و�ل ص�اح ��
� الم�ح و�عد أع�اد الم�الد و�لما

� �ل م�ان، ��
�� � ي�تظرون��

� �ل
� ظالال ل�نها �انت طب�ع�ة ��

غادرت الفندق. لم تكن تل��
ء.. وأل��� من مرة أنذرت صد�قا �أال �صطدم بها، وأل��� من �

��
� مع م�� وسنجتون أمام مرة دخلت المتجر وأنا أواصل محادث��

العيون المندهشة.

� لم أغ�� � مجنون. ل��� ضوا أن�� �ن اف�� وعرفت أن ال�ث��
ء. �صعب جدا أن �

. كنت عاشقا للمجتمع برغم �ل �� �
ح�ا��

� هذا الوقت. لم أجرؤ قط ع�
� النفس�ة �� أصف لك حال��

� � هناك �قتل��
� كنت أعرف أن �قا�� مغادرە س�مال برغم أن��

ب�طء.

� وقد راق�ت عالقاتها المتعددة مع كنت أموت شوقا ل�ي��
من جاء �عدي... �ع�ارة أدق: من جاءوا �عدي، �انت تمثل جزءا
� سع�دا مع م� وسنجتون

� النهار كنت أم��
�� . �

مهما من ح�ا��
. � الل�ل كنت أص�� �� أرجع لعال��

و��

، � � أغسطس 27 �ان الدكتور هي�� ليج ال ��ل من العنا�ة ��
��

ّ أن أطلب إجازة مرض�ة، طلب للحكومة أن وأمس قال إن ع��
�سمح �� �الفرار من ع��ة ر�كشا وخمسة أش�اح. ضحكت
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� سأنتظر �ا عندما سمعت هذا الطلب. قلت إن�� ضح�ا هست��
النها�ة وأنا واثق من أنها ق���ة.

�
؟ أم �� �

� سالم �ما �ليق �س�د ب��طا��
�� �

� فرا��
هل أموت ��

نزهة �السوق ح�ث ترحل رو�� لتلتصق لأل�د �الشبح؟.. هل
� أمقتها لأل�د؟ � العالم اآلخر مع أجن�س ال��

أظل ��

من المخ�ف أن ته�ط إ� تحت مع المو�� ولما �كتمل
.. ألن�م لن تصدقوا ّ وع� هواج�� نصف ح�اتك. أشفقوا ع��

ما كت�ت هنا. أنا الرجل الذي قضت عل�ه قوى الظالم..

أشعر كذلك �الشفقة عليها.. أنا قتلت م�� وسنجتون
�المع�� ال�امل لل�لمة. وقد جاء وقت دفع الثمن.
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أفضل قصص األش�اح:
 

� �د قصص األش�اح والظواهر
هذە مسا�قة ممتعة ��

� مجموعة من ال�تاب من �لدان وأزمنة مختلفة.. الخارقة، ب��
ثمـة ح��ات مح�مة، وح��ات ساذجة. وثمة أسال�ب معقدة
عت�قة، وأسال�ب ع��ة، وثمة ح�ا�ات مرع�ة فعال، وح�ا�ات

ال جد�د فيها.

�
ء الغامض الذي يتحرك هناك �� �

�لهم يت�لمون عن هذا ال��
الطابق العلوي عند منتصف الل�ل.. و�لهم �حملون شمعدانا،

و�ذهبون ل�عرفوا ما �دور هنالك.
تعال تلحق بهم..
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
�قلم مونتاج رود ج�مس

�ك) كراس (�انون أل��
�قلم إدوارد بول��ر لوتن

الب�ت والعقل
�قلم دان��ل د�فو

شبح م�� ف�ل
ت �قلم لي��ولد كوم��

المرأة الصامتة
�قلم: إ. ف. ب�سون

الرجل الذي تمادى أ��� من الالزم
�قلم الجرنون �ال�وود

قصة أش�اح تحكيها امرأة
�قلم رد�ارد ك�لنج

ال��كشـا الشـبح
 

Notes

[←1]
- �أن هو إله المرا�� عند اإلغ��ق وهو �ش�ه الماعز أو الت�س، و�عزف الفلوت
الخاص �ه المصن�ع من قص�ات متالصقة، عندما جات المس�ح�ة اعتمدت
ە حق�ق�ا نغماته ش�له ل�كون الش�ل المتعارف عل�ه للش�طان. هذە القصة تعت��

�� � الطب�عة ذاته...
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[←2]

- ال��كشا وس�لة نقل أسي��ة �� ع��ة �جرها رجل.
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

 

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

           العدد رقم (75)
 

 

� األحمر التن��
 

تأل�ف: توماس هار�س

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق. 
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�

 



8639

المؤلف..
�عرف العالم �له ال�ـاتب الشه�� توماس هار�س، �عد ما

قدمت الس�نما قصته األشهر (صمت الحمالن).

وهو من ال�تاب الذين ابتكروا شخص�ة �الغة الشهرة عظ�مة
� الثقافة الشعب�ة. إن شخص�ة الطب�ب النف�� أ�ـل

التأث�� ��
) ال �مكن �س�انها �سهولة، فك�ف إذا لحـوم ال��� (هان��ال ل���

؟ � الف�لم الشه��
�� � � ه��ك��

رأيناها �ما جسدها أنتو��

� وال�ة تن��� األم��ك�ة عام 1940. ولم تخل
ُولد هار�س ��

� تكساس
� الواقع. درس ��

طفولته من المعاناة ��ل العظماء ��
� لعدد من

�ة، وعمل كصح�� � � اللغة اإلنجل��
ح�ث تخصص ��

� الجامعة.
الصحف الطالب�ة وهو ما زال ��

� العام 1975 قدم روايته (األحد األسود) و�� م��ــــج من
��

الرعب واأل�شن المتعلق �اإلرهاب، ثم قدم الروا�ة الحال�ة عام
� هذە

1981.. �مكن القول إنه قدم ر�اع�ة أ�ل لحوم ال��� ��
القصة وقصص (صمت الحمالن 1988) و(هان��ال 1999)
و(صحوة هان��ال - 2006)، �قال إن الجزء الذي معك اآلن هو
أقوى األجزاء طرا. و�الطبع �مثل هان��ال ل��� اله��ل العظ��

ل�ل هذە الروا�ات..

ل�س توماس هار�س مولعا �الظهور اإلعال�� وال �جرى
� وجدت هذە المعلومات عنه لقاءات صحف�ة أ�دا، ح�� إن��
�صع��ة �الغة، وهو صديق ع��ز ل�اتب الرعب األشهر س��فن

كنج.
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د. أحمد خالد توفيق
☆ ☆ ☆
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الفصل األول
مدينة (سان برنار دو کومنجـز) مدينـة عت�قة عند تخوم

ا�س غ�� �ع�دة عن تولوز. و�انت مقـر األسقف�ة ح�� ج�ال ال��
ون. لن أطلق الثورة الفر�س�ة، وفيهـا �اتدرائ�ة يزورهـا سـ�اح كث��

ع� المكـان اسـم مدينة ألن س�انها لم يتجاوزوا األلف.

� الب�ت والمح�ط، وقدم جلس کرافورد ع� منضدة ب��
لجراهام ك��ا من الشاي المثلج. نظر كرافورد للب�ت القد�م

الجم�ل وقال:

� (ماراثـون) عنـدمـا غـادرت العمل.
- كـان �جب أن أجـدك ��

- ال أر�د مناقشـة هـذا هنـا.. ل�ن لو أردت أن تت�لم فال تعرض
� الحقي�ة.. مو� وو��

أي صور.. لو جل�ت صورا فاتركها ��
. ً
س�عودان حا�

- ما قدر ما تعرفه؟
قال جراهام:

�
الد وتا�مز. قتلت أ�تان �� � م�ا�� ه��

- أعرف ما كـان ��
دار�ــهما والفارق شهر.. برمنجهام وأطالنطا. الظروف م�شابهة.

- ل�ست م�شابهة �ل �� نفسها.

افا ح�� اللحظة؟ - �م اع��

 ال
ً

- ال�ث�ـر.. ل�ن ال أحـد منهم �عـرف التفاص�ل.. مث�
�عرفون أن السفاح يهشم المرا�ا و�ستعمل األجزاء المهشمة.
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- وماذا أخف�ت عن األوراق أ�ضا؟

.. قوى جدا و�ل�س ق�اس 11 إنه أشقر �ستعمل �دە ال�م��
ك �صمات ألنه � األحذ�ة.. �مكنه عمل عقدة �حارة وال ي��

��
�ل�س قفازا.. ال �حب األبواب �ل �قطع الزجاج �استعمال ماسة

.AB وماصة.. فص�لة دمه

- هل هذا دمه؟
� اللعاب..

- لعا�ه.. إنه ممن �فرزون مجموعات الدم ��
نظر کراوفود لل�حر وقال:

�
ء.. أنت قرأت هذا �� �

- و�ل.. أر�د أن أسألك عن ��
� التلف��ون.. فِلم لم �خطر

الصحف، والج��مة الثان�ة مشهورة ��
؟.. ج��مة برمنجهام لم تكن عنها؟ � لك أن تتصل ��

� دوافع مثل االنتقام أو ال�قة..
ة وفكرنا �� معلومات كث��

- و�عد هذا عرفت.

- نعم.. عرفت أنه سا�ك��اث.. واعرف أنك عملت مع أفضل
� جامعة ش��اغو.

� هارفارد و�لوم ��
مخت�� ممكن. ها�مليخ ��

� الموض�ع
� سأف�دك �ا جـاك.. فلم أعـد أفـكر �� - ال أعتقـد أن��

ثان�ة.

. � التفك��
- ما يهمنا �ا و�ل هو ط��قتك ��

.. إن لد�ك ما � التفك��
�� � - هناك جدل كب�ـر حـول ط��ق��

ت��د ومن ت��د �ا جاك.. أنا لن أض�ف ش�ئا ل�م.. لقد جئت هنا
ألفر من هذا �له.
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- أعرف أنك جرحت آخر مرة.. ل�نك ت�دو �� اآلن ع� ما
ُيرام.

� صوت جراهام..
اته �� والحظ كراوفورد أنه �سمع صوته ون��

� المناقشات مع جراهام إنه يتخذ
هذە ط��قة دائمة ��

صوتك وأسل��ك أثناء النقاش.. وف�ما �عد أدرك كراوفورد أنه
�فعل هذا دون قصد.

� وألقاهما ع� المنضدة، أخ�ج كراوفورد من جي�ه صورت��
وقال:

. - �لهم مو��

نظر له جراهام �عض الوقت ق�ل أن ي�ناول الصورة. �انت
�لها صورا فوتوغراف�ة.. امرأة ثم ثالثة أطفال ثم �طة.. هناك

نزهة جوار بركة.

�عد لحظة أزاح الصور جان�ا وقـد رأى ابن زوجتـه قادما
يتفحص ش�ئا ع� الرمـال، ووقفـت المـرأة تراقب المشهد

وطوحـت شعرها المبتل ع� كتفها. شعر كراوفورد �الرضا..

لقد أحسن اخت�ار م�ان المحادثة.. �دأ �شعر أنه ظفر
ا.. فقط فلتنضج األمور ب�طء.. �جراهام أخ��

سأل جراهام:

؟ � - ح�اتك هنا جم�لة.. �م عمر الص��
- أحد ع�� عاما..

� وس�م. س�كون أطول منك. - ص��
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. راقبهما ه�ط طائران ع� المائدة وهما ي�حثان عن الج���
كراوفورد يتواث�ان.

- و�ل.. هـذا المجنون �قتل حسب الدورة القم��ة.. هذا
�ة الجد�دة لو كنا �عطينا فرصة ثالثة أسابيع ق�ل ال��
� ولسوف تكون فرص�نا أفضل لو كنت معنا.. اذهب محظوظ��

ألطالنطا.. و�رمنجهام وا�حث.. ثم عد لواشنطن.
لم يرد جراهام.

انتظر كراوفورد قل�ال ثم نهض ووضع معطفه ع� كتف�ه..
رفض دعوة للعشاء وقال:

� شا�ر لها.. - قل لمو� إن��

وانطلقت س�ارته المستأجرة مبتعدة ناثرة الغ�ار ع�
� الط��ق. ات ع� جان�� الشج��

☆ ☆ ☆

� شوجارلوف.. طيور ال�لشون ما زالت تحلق..
*الغروب ��

� جلس و�ل جراهام وزوجته مو� فوس�� ع� ل�ح خش��
� �فعل الغروب.. لوحته الشمس.. وقد صار وجهاهما برتقالي��

تناولت �دە وقالت:

� المتجر ق�ل أن �قا�لك.. حاولت
- كراوفورد مر ع� ��

االتصال �ك �جب أن تتعود أن تج�ب ع� الهاتف من وقت
آلخر..

- عمَّ سألك؟



8645

� عنك فقلت إنك �خ�� ل�ن �جب تر�ك وشأنك.. ماذا سأل��
ي��د منك؟

. �
�� �ا مو�.. أنت رأ�ت شهادا�� - أنا مختص �الطب ال��

� السقف بهذە الشهادة.. لماذا ال
ورأ�ت أنك أصلحت ثق�ا ��

�ك وشأنك؟ ي��

� اللت�ـن تركـت ألـم �قـل لـك؟ ,,, كــان مشـرفا ع� المـرت��
� حقـل الج��مـة. لم �ـر من ق�ـل

فيهمـا أ�اد�م�ـة الـ FBI ألعمـل ��
� مثـل هات�ـن.. حالت��

ا.. وهـو �ـعـرف أن لـدى هذا الن�ع من السا�ك��اث نادر جد�
ة. خ��

�ان قم�صه مفتوحا و�انت ترى بوض�ح الند�ة ع� �طنه
�ان ا�ساعها إص�عا وعال�ة.. ت�سلق من عظمة الفخذ ح��

أسفل ضلوعه..

.. حدث هـذا ق�ـل � د. هان��ال ل�تـر هـو مـن فـعـل هـذا �السك��
. كـان د. هان��ال - الـذي تعـرفـه عـام مـن لقـاء جراهام مـع مـو��
� سا�ك��اث

) - هو ثا�� الصحف �اســم (هان��ـــال أ�ل لحوم ال���
� ح�اته.

�ق�ض عل�ه جراهام ��

عندما غادر جراهام المس�ش�� استقال من مكتب
�
االستخ�ارات الف�درال�ة وترك واشنطن ل�عمل �م��ان��� ديزل ��
� فنـاء القوارب ح��

� مقطـورة ��
. �ان ينام �� � ماراثون �فلور�دا ك��

ظهرت مو�.
راقب ثالث �جعات تط�� ع�� المد، وقال:
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.. خصوصا السادي.. صعب أن - مو�.. السا�ك��اث الذ��
�ق�ض عل�ه لعدة أس�اب: أوال: ال يوجد دافع واضح لجرائمه..
�ن.. عل�ك التمسك �أي دل�ل ولن تكون هناك معـونـة مـن مخ��

ە. � إعادة ترك�ب تفك�� � منه.. تحاول�� تجدينه و�س�ن�ط��
. أخاف أن �فعل �ك �ما فعل ذلك األخ��

� ستق�ض عل�ه ول�س طة �� ال�� - لـن �عـرف اسـ�� أ�ـدا ال��
أنا. كراوفورد ي��د وجهــة نظـر أخـرى فقـط.

� األفق. �ان جراهام �عشق
راق�ـت الشمس الحمـراء تنحـدر ��

� عنقها و�تذكـر
� تلـف �ـهـا رأسـها.. كــان يرى الن�ض �� الط��قة ال��

مـذاق المـلح ع� جلدهـا.. ابتلع ر�قـه وقـال:
- ال أر�د فقدان هذا.

-   ماذا بوس�� أن أفعله �حق السماء؟

... الم�ان هنا - ما قررته أنت.. ابق م�� هنا.. أنا.. أنا.. وو���
آمن وعذب.. �ل ما حدث لك من ق�ل �جعلك تدرك هذا..

فلتعرف ق�مة ذلك.
هز رأسه فقالت:

- لن نفقـدە..
. � � الجنوب الغر��

ي �� ه�ط الظالم وظهر كوكب المش��
مش�ا للب�ت جوار القمر األحدب الذي �دأ يرتفع. وتواث�ت

� أمواج المد.
األسماك ��

☆ ☆ ☆
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ّ عاد كراوفورد �عد العشاء. �ان قد ن�ع معطفه وث�� ���
قم�صه ل�ع�� شعورا �ال�ساطة. شعرت مو� �أنه ي�دو
�ساعد�ه المشع��ن كقرد عمالق حك�م. قدمت له القهوة ب�نما

�ان جراهام وابنها �طعمان ال�الب.
قالت له:

� �ل ل�لة... أنت
- إنه يتحسن.. لم �عد �حلم �ال�واب�س ��

كه وشأنه؟ صد�قه �ا جاك فلماذا ال ت��

�
� أنه األفضل.. وألنه �فكر أفضل من �ا�� - ألن حظه الس��

الناس.
- �ظن أنك ت��دە أن �فحص األدلة.

- أر�د ذلك وأش�اء أخرى.. الخ�ال.. اإلسقاط...
ا... ء �ا جـاك.. تأ�د مـن أنه لن �قتـرب كث�� �

��� �
- عـد��

� �اع.
سوف �موت لو دخل ��

- لن �صارع.. أؤكد هذا لك.

� حزم
عندما عاد جراهام من إطعام ال�الب ساعدته مو� ��

حقائ�ه.
☆ ☆ ☆
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�
الفصل الثا��

اندفعت س�ارة جراهام عابرة الب�ـت الذي مات ف�ه آل ل�دز.
� وم�� � سكني�� �انت النوافذ مظلمة.. أوقف س�ارته �عد م��ع��

� صندوق من
طة أطلنطا ��  معه تق��ر ��

ً
، حام� � � الل�ل الدا��

��
الورق المقوى.

� وحـدە. زاعمـا أن أي
كـان جراهـام قـد صـمم ع� أن �أ��

�
شخص آخـر مـعـه سـوف �شـتت اهتمـامه. ل�ـن الس�ب الحق���

� س�ت�ف بهـا.. ال ي��د مـن �حملق � الط��قة ال��
هـو شـكه ��

حة. � الم��
ف�ـه. كـان قـد أم�� الل�ـلة �لهـا ��

وقف يرمق الب�ت �عض الوقت وهو �حاول أن يتماسك من
� ذهنه و�ان عل�ه أن

الداخل. �ان بندول من فضة يتأرجح ��
ي�تظر ح�� �سكن البندول.

ان ينظرون للب�ت ��عة.. إن الب�ت الذي مر �عض الج��
�حدث ف�ه قتل ي�دو قب�حا للناس، �أنه وجه شخص خانهم.

طة أطلنطا ل ولم �ستعمل ال�شاف. �� � م�� حول الم��
ان ال �عرفون. سوف ي��عون ول��ما تعلم أنه هنا ل�ن الج��

طة أطلنطا.. �طلقون الرصاص. ع� ال�اب �ان خاتم ��

ن�ع الخاتم ودخل. �ان الممر ح�� المطبخ م�طنا �خشب
ء �

طة الزجاج عل�ه. �ان ي��د أن ��� ال�قم الذي وجد رجال ال��
ل � ر بها للم�� النور وتم�� لو �ضع الشارة و�حدث ضوضاء ي��
وجودە، ح�ث مات خمسة أب��اء. ل�نه لم �فعل هذا.. فقط

دخل إ� المطبخ وجلس ع� المنضدة.
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�شم رائحة الورن�ش والتفاح. هنا �دأ جهاز التكي�ف �عمل
فشعر �الرعب.. إنه خائف ل�نه �ستطيع االستمرار برغم هذا ال

يوجد شخص هنا �مكن ال�الم معه.. ال شخص �ضا�قه.

الجنون زار هذا الب�ت ع�� هذا ال�اب.. م�� هنا �حذاء
ق�اس 11.. �ان �شم الجنون �ما �شم ال�لب البول��� رائحة
� أطلنطا ط�لة اليوم. �ان

طة �� قم�ص �ان قد قرأ تق��ر ال��
طة.. أضاءە من الضوء فوق الموقد مضاء عندما جاء رجال ال��

جد�د.

� 11 مساء و1 ص�احا � تمت الوفاة ب�� حسب خب�� ال�اثولو��
� الظلمة

� ووقف �� لقد أزاح المجنون القفل ع� ال�اب الخار��
وأخ�ج ش�ئا من جي�ه. قرص ماص ع� األرجح أو ر�ما قاعدة

اة مما ي��ت إ� المكتب. م��

جاث�ا ع� ركب��ه حملق المجنون ع�� الزجاج.. ألصق القرص
�الزجاج �عد ما لعقه.. �انت هناك ماسة قاطعة للزجاج مث�تة
�القرص مما مكنه من قطع الزجاج ع� ش�ل دائرة. جذب
الزجاج نحوە. ال �جب أن �سقط.. ال ي�ا�� �كونه ترك لعا�ا من

فص�لة AB ع� الزجاج..
� صمت.. إنه �الداخل.

مد �دە ووجد القفل.. ينفتح ال�اب ��
إن الهواء رطب وجم�ل داخل الب�ت.

م�� جراهام إ� غرفة النـوم.. �مكنـه أن يرى من دون
كشاف. هناك ساعة رقم�ة تعكس الوقت ع� السقف وهناك

رائحة نحاس�ة ق��ة للدماء.
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ال�د أن المجنون رأى �عد ما اعتادت عيناە الظلمة مس�� ر�د
وزوجته. ع�� الغرفة إ� مس�� ل�دز وأمسك �ه وقطع حلقومه.
� مس ل�دز. أضاء النور ف�خت �قع الدم ع�

ثم طلقة ��
� وجهه. الهواء نفسه �ان ملطخا �ال�خات.

الجدران ��
جلس جراهام ع� األرض.. اث�ت.. اث�ت....

�
و أطلنطا �الدهشة. �ل الضحا�ا قتلوا �� لقد أص�ب مخ��

� ال�دء حسبوا أن
� أما�ن عد�دة. ��

أ�تهم ل�ن �قع الدم �انت ��
� غرفة اب�ته ثم سحب القاتل جثته لغرفة

�شارلز ل�دز قتل ��
األب. ل�نهم عدلوا عن هـذا الرأي.. حر�ات القاتل لم تتضح إال

. �
�عد المخت�� الجنا��

.. ثم ذهب لغرفة األطفال. نهض مس�� � ل�نه قتل الزوج��
ل�دز برغم حلقومه المقط�ع وحاول حما�ة أطفاله، ففقد ال�ث��

� غرفة اب�ته.
� النها�ة سقط ل�موت ��

من الدم. ��

� الفراش كذلك،
� الفراش... اآلخر �ان ��

� قتل �� أحد الص�ي��
طة أن القاتل � شعرە. �عتقد رجال ال��

ل�ن هناك ك��ات غ�ار ��
جذ�ه من تحت الفراش ق�ل أن �طلق الرصاص عل�ه.

عندما ماتوا جم�عا �دأ تهش�م المرا�ا..

م�� ل�دز لم تمت �الطلقة �ل ماتت �الخنق. ز�ادة �م�ة
� الج�ح أ�د أنها عاشت �عد

�� � � واله�ستام�� وتون�� الس��
� �ان أع� من الرصاصة نحو خمس دقائق. اله�ستام��
ة دق�قة. � مما يؤكد أنها لم تعش أ��� من خمس ع�� وتون�� الس��

معظم إصا�اتها التال�ة حدثت �عد الوفاة.
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� األ�ة
ماذا �ان اللص �فعله ط�لة هذا الوقت؟.. إن قتل �ا��

؟ �
.. فماذا عن الوقت ال�ا�� � لم �ستغرق أ��� من دق�قت��

� اإلصا�ات �ما صعد للطابق العلوي وهو �حاول أن ي��ط ب��
�عرفها و�قع الدم. ع� جدار غرفة النوم �انت ثالث لطخات
دم.. و�انت هناك ثالث �قع ع� ال�ساط. دخل الحمام وغسل
ء سوى المرا�ا �

� للصداع.. لم �كن هنا �� وجهه وتناول قرص��
المهشمة ومسحوق فحص ال�صمات األحمر الذي �سمونه (دم

.( � التن��

� الل�ل وال �مكن أن ترى
�انت أضواء أطلنطا �سطع ��

) �مكنك أن ترى النجوم بوض�ح مع � � (ك��
النجوم إال �صع��ة. ��

. مو� وو���
� مو� اآلن.

ارتجف واست�شق من جد�د. ال ي��د أن �فكر ��
�
� �ان قد أضاءها وغادر الب�ت من المطبخ. �� أطفأ األضواء ال��

نها�ة الممر رأى دراجة ومهد �لب من القش. �ان هناك ب�ت
. �ل الدالئل تؤكـد أن آل ل�دز هوجموا �

� الفنـاء الخل��
�لب ��

أثناء النوم.

ة لنفسه: كتب مذكرة قص��

- جاك.. أين �ان ال�لب وقت الج��مة؟

� الق�ادة برغم أن
عاد جراهام للفندق. �ان عل�ه أن يركز ��

الساعة الرا�عة والنصف ص�احا. �ان الصداع �قتله فراح ي�حث
عن ص�دل�ة تقدم خدمة ط�لة الل�ل، ووجد واحدة فدخل لي�تاع
�عض أقراص ال�اف��ن. �ان �كرە ش�اب الص�ادلة فهم غال�ا
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�
�� � متأنقون أ��� من الالزم ومن الواضح أنهم ل�سوا لط�ف��

بيوتهم.

استقل الدرج الصاعد إ� غرفته و�ان معه حماال حقائب
�ضع �ل منهما �طاقة �اسمه مع ع�ارة (مرح�ا).

- هل تعرف لماذا للمرأة قدمان؟
ك خلفها مسارا �القوقعة. - ح�� ال ت��

� الخزانة، ثم غ��
�� �

� غرفته وضع جراهام الصندوق الور��
��

� درج �ح�ث ال يراە. لقد رأى ما �كف�ه من المو��
رأ�ه ووضعه ��

م�س�� العيون. أراد أن �طلب مو� ل�ن الوقت �ان قد تأخر.
�
�ان مرهقا وخا�� الذهن تماما... �جب أن ينام ق�ل موعدە ��

طة ص�احا. أنار ضوء الحمام ثم عاد للفراش �� �قاوم قسم ال��
�ــــح � أط�قت حوله. وراحت ع�ارات من تق��ر ال��� الظلمة ال��

� ذهنه:
تدوي ��

.. � .. �قا�ا بودرة (تلك) ع� القدم ال�م��
ً

از كـان مكتم� - ال��
� المحجـر ن��جـة غرس قطعـة مكسورة من مرآة.

ك� ��

. مو� � � شوجار لوف ک��
راح �حاول تذكر الجو والناس ��

� النها�ة غل�ه النعاس.
�� . �

� الفناء الخل��
تحاول تعل�مه الرقص ��

صحا �عد ساعة فرأى خ�ال الوسادة جوارە.. �ان هذا هو وجه
م�� ل�دز والدم �غط�ه.. لم �ستطع أن ي�عد عي��ه عنها. صحا
�
ت جافا وتخلص من السابق الذي �لله العرق �� � ش��

وارتدى ��
� الناح�ة الجافة من

الحمام. ل�نه لم �ستطع أن يزحف لينام ��
الفراش.
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� ابتاع منها البوف��ن الس�ب � الص�دل�ة ال��
راح �فكر �قوة ��

ن � لم تق�� ة الوح�دة ط�لة يومه ال�� هو أن هذە �� الخ��
� الزمن القد�م عندما �انت هناك

�الموت. تذكر الص�دل�ات ��
� الص�دل�ة، وكنت تذهب هناك وتنظر �مينا

نواف�� صودا ��
� لك أن تراها.

ى أش�اء ال ي���� و�سارا ف��

� لما �ان عل�ه العالم � و�ان �شعر �ذلك الحن�� � األر�ع��
�ان ��

� نافذة المتجـر.
اها سموت ووضعها �� � اش�� وقتها. الد� ال��

� �ل شخص �مر �الم�ان د�
�انت تحملق �ع�ـون واسعة ��

� و�دأ يهدأ..
تحملق.. هذا جم�ل.. لقد �دأ جسدە يرت��

اعت� جراهام المالءة وراح �فكر..
☆ ☆ ☆

� هذا الوضع؟
كها �� لماذا حركت الجثث ثان�ة؟ لماذا لم ت��

ء تخجل منه. هل أنت �
ء ال ت��د �� أن أعرفه.. �� �

هناك، ��
الذي فتح عيون الجثث؟

م�� ل�دز �انـت جم�ـلة.. أل�س كذلـك؟.. أنت أضـأت النور
�عد ما ذ�حـت مس�� ل�ـدز ح�� تراە زوجتـه وهـو �مـوت.. �ان
�
هناك مسحوق (تلك) ع� رجلها.. ال يوجد مسحوق (تلـك) ��

الحمام.. �أن هناك من يردد هذا �صوت �ارد.

أنت نزعت قفازك لتلمسها. أل�س كذلك؟؟ �ساقط الـ (تلك)
من القفاز.. أيها الوغد.

اتصل �كراوفورد.. لم يندهش هذا األخ�� من موعد
الم�المة، فسأله جراهام:
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- هل ما زال برا�س �عمل مع ليتانت برن�س لل�صمات؟
- نعم..

� ألطالنطا.
-  أعتقد أنه �جب أن �أ��

لم؟.. أنت قلت إن من �عملون هنا أ�فاء.
- أ�فاء ل�ن ل�س �مستوى برا�س.

- ماذا ت��د منه أن �فعل؟

- أر�د أن �فحص أظفار �دي وقد�� م�� ل�دز.. إن الطالء
مصقول.. كذلك أر�د فحص قرن�ات عيونهم. أنا أعتقد أن

السفاح ن�ع قفاز�ه ل�عض الوقت �ا جاك.

- ر�اە�.. س�كون ع� برا�س أن ينطلق �الرصاصة.. الجنازة
موعدها ع� اليوم�

☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث
�انت الساعة السا�عة والنصف ص�احا. وناول كراوفورد
طة أطلنطا، � ق�ادة ��

جراهام زجاجة كو�ا �اردة من اآللة ��
وقال:

- �التـأ��د هـو نقـل جثـة م�� ل�ـدز.. �انت هناك عالمـات �ـد
ع� معصميها وخلف ركب�يهـا. ل�ـن كـل ال�صمات: جمـة عـن
� ط��قه إ�

قفـاز �ال مسـام. ال تقلق.. برا�س الوغد هنـا وهـو ��
ب�ت الجنـائز.. هل ظفرت �أي نوم؟

- ر�ما ساعة..

- إن مخت�ـر أطلنطا يؤكد أن السفاح �ان �ل�س قفازا جراح�ا
�ع � الفم مغطاة �الدم.. لم ي��

ط�لة الوقت.. قطع الزجاج ��
. � القفاز�ن قط. صدق��

�
ء �� �

- ما زلت أعتقد أنه ن�ع قفاز�ه ل�لمسها.. ال يوجد أي ��
التقار�ر عن مسح ال�صمات عن أظفارها.

- تعال اآلن نصعد.. القوات توشك ع� أن تتجمع.
☆ ☆ ☆

ا ة، منها حقي�تان و�ام�� �ان ج��� بروس �حمل أدوات كث��
وحامل. �ان داخال إ� ب�ت لوم�ارد للجنائز و�ان مزاجه عكرا
� س�ارة األجرة. استق�له

�عد المشوار الذي قطعه من المطار ��
لوم�ارد شخص�ا وأجلسه إ� منضدة، ح�ث راح يتأمل أنامل
تمثال اسمه (ال�دان المصليتان) ... ب�نما راح لوم�ارد �فحص

أوراقه �عنا�ة عظ�مة.
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�
- أنت تفهم �ا مس�� برا�س أنهم نقلوا الجثث هنا ��

� الخامسة..
الواحدة ص�احا فقط.. والجنازة ستكون ��

قال برا�س:

- لن أستغرق وقتا.. أر�د مساعدا واحدا ع� قدر من الذ�اء
لو عندك واحد.. هل لمست الجثث �ا مس�� لوم�ارد؟

- ال.

- فلتعرف من فعل هذا.. �جب أن أخذ �صمات الجميع.

� أمام صورة طة أطلنطا جالس�� هذا الوقت �ان رجال ��
�� عمالقة ألسنان.. هذا هو القالب الذي صنعه الطب�ب ال��

) ألسنان القاتل. وقد تم �شك�له بناء ع� عضة تركها �
(ب�����

� الثالجة.
�� � � إحدى الضحا�ا وقضمه لقطعة من الج��

القاتل ��

�ساءل أحد الض�اط عن ك�ف�ة تحد�د أن القاتل هو من
� موضع العضة هو

، فقال الطب�ب إن اللعاب �� � قضم الج��
نفس فص�لة دم القاتل. �ساءل ضا�ط آخر عن س�ب تأخر

� واشنطن؟
عمل هذە العينة، ولماذا تم عملها ��

: �
قال د. ب�����

� وس�ط أسهل � اللحـم يتغ�� ش�لها.. الج��
- ألن العضـة ��

لرسم األسنان ل�نـك تحتـاج إ� ن�ع الرط��ة منه ق�ل عمل
قالب. لهذا احتجنا لعـون واشنطن ألن لديهم خب�� أسنان

ع�ا.. ��

ة � وقال: إنه ذو خ�� قدم كراوفورد صد�قه جراهام للجالس��
سا�قة.. هكذا طلبوا من جراهام أن يتقدم. شعر �ح�ج �الغ. لم
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ي�د �مف�ش لدى FBI �ل �دا أقرب إ� عامل طالء �ل�س �ذلة
. ً
أن�قة ل�ح�� بها حف�

قـال:
-  هناك ش�ئان.. ال �مكن أن نفتـرض أنه م��ض عق� سابق.

االحتمـال عال أنه ال �ملك أي صح�فة سـوابق.

ولو �انت لد�ه سوابق فع� األرجح �� �سلل أو دخول
بيوت. أفضل معونة �مكن أن نحصل عليها ستكون من
� الطوارئ. إن

�� � � برعا�ة األطفال ومن العامل�� المهتم��
سة ستكون مف�دة لنا.. ال يهم من معلوماتهم عن العضات ال��
عض من ولماذا.. فقط ال�د من أن نعرف �ل حادث من هذا
ا.. لقد عض م�� ل�دز ست الن�ع.. هذا السفاح �عض كث��

عضات �ل�غة.

� الجرائم الج�س�ة؟
- و�م متوسط العض ��

- ثالث عضات فقط.. ل�ن هذا رجل مولع �العّض.
�ن: قال أحد المخ��

- هذا دل�ل واٍە جدا..
قال جراهام:

- برغم هذا �ستحق ال�حث.. وهذا �ل ما لدّى.
� من الوهن وهو �عود لمقعدە. وشعر �عضالت فخذ�ه ته��

: � قال كب�� المف�ش��
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- سوف نواصل ال�حث... وثمة نقطة مهمة.. سمعت �عض
الرجال �طلقون ع� القاتل اسم (جن�ة األسنان).. أعرف أن�م
� أي اسم تختارون، ل�ن ال أر�د أن ال�د أن �سموە ش�ئا وال يهم��

�صل هـذا االسـم للصحافة فهو يو�� �االستهتار.. مفهوم؟
طة اخت� المف�ش �جراهام فقال له: لما ان�ف رجال ال��

.. أنت الرجل الذي ق�ض ع� ف أن ل�س لدينا ال�ث�� - أع��
هان��ال ل��� من أعوام... أل�س كذلك؟

قال جراهام:

طة مار�الند. رجـال دور�ة مار�الند ق�ضوا - �ان هـذا مع ��
عل�ه.

فكر المف�ش قل�ال ثم ع�ث ب�عض األوراق وقال:

� ل�دز،
�� لدينا اتصل �أ�� - أنت سألت عن ال�لب.. ��

�
وعرف منه أن لدى األ�ة �ل�ا وجدوە ميتا.. هناك ج�ح نافذ ��

� أن ال�لب أطلق عل�ه الرصاص،
�طنه. فكر الطب�ب الب�طري ��

ء �مخراز. �
� أنه طعن ���

ل�نه لم �جد رصاصة.. ثم فكر ��

- هل �ان ال�لب �ل�س �اقة عليها اسم ل�دز؟
- ال..

� برمنجهام عندهم �لب؟
- وهل آل جا����س ��

- سنعرف هذا...
 ثم قال:

ً
.. أص�� قل��

ً
منجهام سائ� ثم اتصل ب��

ا. - ال �لب.. هناك آثار قط ل�نهم لم �جدوا قط�
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- هل لك أن تتأ�د من أنه ال توجد جثة قطة؟.. أنت تعرف
� م�ان �ع�د وتموت ال�الب

وي �� � ك�ف تت�ف القطط.. ت��
تعود للب�ت لتموت ف�ه..

قال كراوفورد:

سل لهم مس�� (ميثان).. سيوفر عليهم ال�ث�� من جهد - س��
الحفر.

هنا اتصل بهم برا�س من ب�ت الجنائز. قال لهم إنه حصل
ع� أث��ن من إبهام وجزء من ال�ف.

� أركب الطائرة إ� - أر�د أن أطبع هذە ال�صمات.. دع��
واشنطن وسوف أرسل لك ال�صمات �الفا�س ق�ل ع� الغد.

� مئات �ان جهـاز ال�احث جهـازا جد�دا �ستطيع ال�حث ب��
ا.. ال�صمات، و�انوا �عتمدون عل�ه كث��

قال كراوفورد لجراهام:
- سوف نجدە.. إن �صماته وقالب أسنانه تجعل األمر سهال.

قال جراهام:
- �التأ��د.. سنجدە �ط��قة أو �أخرى..

- مثل؟

... أو ُ�حـدث هو ً
 لم نلحظـه أو�

ً
ً- مثـل أن نجـد دل�ـ�

ضوضاء أ��� من الالزم ذات ل�لة فينهض له الزوج حام�
بندق�ة.. جن�ة األسنان هذا سوف �ستمر و�ستمر إ� أن نص��

. � نحن أذك�اء أو نص�� محظوظ��
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� ونصف الساعة. وعـاد جراهام إ� الفندق ونام لساعت��

ة وقهـوة. �ان اس��قظ عنـد الظهر فاستحم وطلب شط��
� برمنجهام. جلس جوار

�� � عل�ه أن �درس ملفات قض�ة جا�و��
 الص�ن�ة.. ق�ع

ً
� ال�اب حام�

النافذة �طالع الملف. ق�ع السا��
� النها�ة ترك الطعام ع� األرض خارج ال�اب ووقع ع�

وانتظر. ��
الفاتورة بنفسه.

☆ ☆ ☆
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الفصـل الـرا�ـع
كة جورج�ـا �� �

أوقـف هـ��ت ل��س قارئ العـدادات ��
� الزقـاق وجلس �لتهـم

لل�هـ��اء شاحنته تحـت شـجرة عمالقة ��
غـداءە. لم �عـد �ستمتع �الغـداء �عـد ما صـار �عـدە بنفسـه.. ال

ة. مفـاج�ت أو مذكـرات صغ��
� الهواء..

دوى صوت عال جعله �قفز ��

� استهل�ت كه��اء �ألف دوالر هـذا الشـهر.. صح؟ - أحسب��

استدار ل��س فرأى الوجه المحتقن لهـ. ج. �ارسونز و�ان
�ل�س شورت و�حمل مك�سة.

� لم أقرأ - ال أفهم ما قلت.. أنا ال أعرف استهال�ك ألن��
عدادك �عد �ا س�د..

ە وقد ش�ا �ان �ارسونز متعكر المزاج �س�ب ق�مة فوات��
� عص��ة:

كة من ق�ل. ل�ن ل��س قال له �� لل��

� عدادك. وجدته العام
.. أنت تضع مغناط�سا ��

ً
- اهدأ قل��

�
� وتغاض�ت عن ذلك ألن زوجتك قالت إنك ��

الما��
�
ء ما �� �

.. �عد هذا ص��ت ف�ه العسل لتعطله.. �� المس�ش��
هذا الب�ت �لتهم ال�ه��اء وأنت ال تطلب كه��ائ�ا ل�عرف الس�ب

كة. � ال��
�� �

�ل �شكو��
� تقرؤها.. - هناك من يتابع مسار عملك و�قرأ العدادات ال��

سوف تضطر ألن تعمل حقا ق���ا جدا.
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�ان وجـه ل��س قد صار شاح�ا من فرط الغضب. وركب
شاحنته مبتعدا.. اآلن عل�ه أن �جد م�انا آخر ين� ف�ه غداءە..

هذە الشجرة �انت تناس�ه وقت الغداء تماما.. �انت تقع
ة خلف ب�ت �شارلز ل�دز. م�ا��

☆ ☆ ☆

احة � الخامسة والنصف مساء قاد س�ارته الخاصة إ� اس��
��

ف (السحا�ة 9). هناك �ان �لعب مع رفاقه عندما قا�ل الم��
� العمل ب��� م�كس..

عل�ه ��

ة. - سوف أنازلك ع� زجاجة ب��
قال له:

- أر�د ال�ـالم معـك �ا ب�� هـذا الوغد المدعو �ارسونز الـذي
يتصـل ��م ط�لة الوقت.. �قول: إن هناك مـن �ـتـابع مسار عم��

� أقرؤهـا.. أنـت ال تعتقـد أن�� أقـوم بتأل�ف و�قرأ العدادات ال��
. أل�س كذلك؟ � � بي��

قراءات العدادات وأنا ��
- نعم.

�
� قائمة قاذورات أحدهم فأنا أر�د أن �أ��

�� � - حسن.. لو أن��
.. � و�واجه��

� فلن أخ�� أن أواجهك.. لو
� قائمة قاذورا��

- لو كنت أنت ��
� أثرك فلسوف أعرف ذلك. ال تأخذ ��الم

�ان هناك من �قت��
�ارسونز هذا فهو عجوز مخرف.

- ما �حتاج له هو علقة طي�ة ع� مؤخرته.
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: قال ب���

� هذە المنطقـة عندما كنت قارئ عـداد. �ـل
- كنـت أعمـل ��

� رأ�ـت مـسـز ل�ـدز.. أعـرف أنه ل�س مـن المناسب ال�الم عنها إن��
� كنت أراها �المايوە تأخـذ حمام شمس. �انت وقد ماتت، ل���

امرأة جم�لة وما حدث لهذە األ�ة عـار.

- هل ق�ضوا ع� أحد؟
- ال..

� أن السفاح قتل ل�دز ب�نما �ان �ارسونز ع� أتّم - يؤسف��
� هو أن استعداد ألن �مـوت ع�ـر الشـارع.. ل�ن ما �ضا�ق��
�ارسونز �التأ��د رأى من �قرأ عدادە.. أنت تقول إنك لم ترسل

.. اقب عم�� أحدا ل��

طة أن هناك من �قرأ العدادات وهو هل ترى أن أ�لغ ال��
ل�س موظفا لدينا؟

- نعم.. هذا سوف �ف�د �ارسونز.. أن يت�لم مع ممث��
القانون.. سوف �موت من الرعب عندما �صل له رجال

طة.. أال ترى هذا؟ ال��
☆ ☆ ☆
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الفصـل الخـامس
�عـد العصـر عـاد جراهـام لب�ـت آل ل�ـدز.. دخـل من ال�اب

األما�� وحاول أال ينظر للخراب الـذي تركـه القـاتل.

�ان �عرف ج�دا ك�ف ماتوا.. المش�لة �� أن �عرف اليوم
ك�ف عاشوا.

� المرآب �ان هناك قارب تزلج ومضارب جولف ودراجة
��

�
و�انت هناك أدوات كه���ة عدة. هكذا راح جراهام ي�حث ��
�
الب�ت عن لمسات �شارلز ل�دز. مجموعة كت�ه المصفوفة ��
.. جهاز عرض.. ا ن�كون ممتـازة.. كتاب لفورس�� المكت�ة.. �ام��

ء سوى أدوات ص�د وس�ارة �
لم �كن جراهام قد امتلك أي ��

ة و��ساءل: من �ان ء من غ�� �
فول�س عت�قة وقد �دأ �شعر ���

� الجامعة؟..
ائب �ارع؟.. العب كرة قدم �� ل�دز؟.. محا�� ��

� القتال برغم أن حلقومه
أم هو الرجل الذي �ستمر ��

مقط�ع؟

�جب أن �عرف الرجل ق�ل أن �عرف زوجته.. �ان �شعر أنها
� جذ�ت السفاح.. مثلما �جذب �صار الغ�ط الموت �� ال��

.. � من ذ�ا�ة حمراء الع��

ة �الطابق العلوي. دخلها �انت لم�� ل�دز غرفة ث�اب صغ��
جراهام فلم ير ش�ئا غ���ا سوى المرآة المحطمة فوق منضدة

�ن.. ء عل�ه رماد تبغ المخ�� �
ال���حة. �ل ��

ة تدون فيها �ان الضوء �خبو ل�نه راح �طالع مفكرة صغ��
خواطرها.
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دوى جرس الهاتف. ثم صوت (�ل�ك) و�دأ جهاز رد ع�
ي ل�دز.. ال أستطيع القدوم الم�المات �عمل.. مرح�ا.. أنا فال��
ك اسمك ورقم هاتفك سوف للهاتف اآلن.. لو أردت أن ت��

أتصل �ك.. شكرا..

توقع أن �سمع صوت كراوفورد �عد الصفارة، ل�ن لم �سمع
سوى صوت الحرارة. لقد سمع صوتها.. اآلن ي��د أن يراها..

☆ ☆ ☆

� جي�ه �ان هناك ف�لم مـن ق�اس 8 ملم التقطه ل�دز ولم
��

� جي�ـه فأرسلوا
طة اإل�صـال �� �حمضه قط.. وجد رجال ال��

�جل�ـون الف�لم ل�ـروا آخـر لقطات لح�اة الرجل الشخص�ة.

� وجلس �شـاهدە ع� مقعـد
أخـ�ج جهاز العرض الس�نما��

ء لـ�ج.. �
�شـارلز ل�ـدز ال�ب�ـر. شعر تحـت كوعـه ���

هنا ا��شف انهـا �ـصـمـات طفـل ترك قطعـة من الحلوى ع�
مسند المقعد..

ل�ة.. � �ان الف�لم أذ� وأظرف من معظم أفالم الهواة الم��

ا ثم ينام.. ثم �صحو و��بح هناك �لب �قبع و�نظر لل�ام��
و�جرى نحو المطبخ. ثم ظهرت م�� ل�دز تضحك وظهر

ة.. � الثامنة والعا��
� السادسة والص��ان ��

األطفال.. الفتاة ��
وعض جراهام شفته السف�..

� حمام من الفقاقيع.. ي�دو أن أخاها
لقطات للطفلة ��

.. �صورها ع� س��ل المقلب.. ت�خ وتغ� صدرها الصغ��

� نومه.
لقطة ل�شارلز ل�دز �جلس ع� ذات المقعد و�غط ��
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وانت� الف�لم.. راح جراهام يرمق الشاشة. لقد أحب آل ل�دز
.. ال شك أن المجنون أحبهم أ�ضا... ل�نه أحبهم �ط��قة ً

فع�
ء.. �

مختلفة �عض ال��

� م�اە الحمام ح�� شعر �أن
� الفندق ظل جراهام �سبح ��

��
� وخاو، وأن قدم�ه صارتا من مطاط.. عقله غ��

غادر الحمام فاتصل بزوجته.. اطمأن عليها ثم طلب ق�ادة
�
� المساعدة ��

نجف�لد، فقال إنه راغب �� طة ح�ث �ان س�� ال��
ء آخر �قوم �ه، وساعدە �

التحق�قات غدا.. لم �كن هناك ��
� ع� النوم. اح�ساء الج��

☆ ☆ ☆
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الفصل السادس
نجف�لد تتضمن �انت هناك �سـخ مذكرات ع� مكتب س��
� تتعلق �قض�ة ل�دز. ص�اح الثالثاء وهو �صل �ل الم�المات ال��
للمكتب �انت هناك 63 قصاصة.. القصاصة ع� السطح

تقول:

� صندوق أحذ�ة
طة برمنجهام وجدت قطة مدفونة �� إن ��

� م�شفة
خلف مرآب آل جا����س. القطة �انت ملفوفة ��

� مخالبها زهرة. وع� غطاء الصندوق �ان اسم القطة أط�اق و���
�� قال: إن القطة مخنوقة.. ال . الطب�ب ال�� �خط طفو��

طعنات.
لم �حتاجوا لمس�ار ميثان.. �ان جراهام ع� حق..

أما معظم الم�المات فلم تكن ذات جدوى.. مجرد
� هذە � الجوار ق�ل الج��مة. و���

مالحظات لس�ارات غ���ة ��
الم�المات �انت شكوى قارئ العدادات ه��ت ل��س. طلب من
المخ�� أن يتحقق من هذە الشكوى، ثم اتصل �جراهام وقال له:

� أمام الفندق �عد ع�� دقائق.. سوف نقوم برحلة - قا�ل��
ة. صغ��

�عد مرور خمسة أ�ام فقـط �دأت عالمات اإلهمال تظهر
ع� حد�قة آل ل�دز ومسكنهم. أ�صال ب��ة ظهـرت فـوق
العشب، وامتألت الحد�قة �أغصان ساقطة. �دا الب�ت نائما..
� حوض أزهار

و�ان الجار �ارسونز قد نهض م�كرا وراح �عمل ��
.. � � ع� �عد ب�ت��

�الفناء الخل��
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ا من قماش ل�ق�س ارتفاع عداد النور نجف�لد م�� أخ�ج س��
لدى �ارسونز. �ان قد عرف أن �ارسونز ينال راتب تقاعد شه��ا
� العمل قال إنه (شارد الذهن �استمرار)،

ألن رئ�سه السابق ��
ان كذلك أن ابنه ال يزورە أ�دا وأن زوجته تق�م معظم قال الج��

الوقت مع أختها.

نجف�لد: سأله س��

- هل لنا أن نوجه لك �عض األسئلة �ا مس�� �ارسونز؟

والحظ أن وجه الرجل محتقن تماما.. قال لنفسه: إن الرجل
� �التأ��د. اي�� � تصلب ��

�عا��

طة ال�ه��اء؟ - هل أنت من ��
طة.. نجف�لد من قوة ال�� - ال.. أنا �ادي س��

� (م�كون) وقتها.
�� � - إذن األمر يتعلق �القتل.. كنت وزوج��

السؤال عن عداد ال�ه��اء الخاص �ك.. هل رأ�ت غ���ا
؟ �

�قرؤە األسب�ع الما��
كة كه��اء جورج�ا. - لم �كن غ���ا.. �ان من ��

- ك�ف عرفت؟

- �دا �� كقارئ عداد.. �ل�س مثلهم جم�عا. رأيته من نافذة
.. المطبخ فما أن درت ح�� أح�� الروب ح�� �ان قد اخت��

لماذا تهتم بهذا؟
.. �

ة األسب�ع الما�� � الج��
- نحن نتحقق من �ل من ظهر ��

�جب أن تتذكر..
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هذە منطقة خطرة.. أمس مر ر�ــع ساعة �امل دون أن تمر
طة. �ان هناك �عض الزن�ج ينظرون للب�ت.. س�ارة ��

�ان آل ل�دز ممتاز�ن و�رغم أن أطفالهم �انوا أشق�اء فال
مش�لة عندي �صددهم.

نجف�لد: قال س��

- هل �سمح لنا �دخول المطبخ؟.. ن��د أن نرى المشهد �ما
رأيته أنت.

�
طلب الرجل منهما ه���يهما ثم سمح لهما �الدخول. و��

المطبخ �انت النافذة فوق الحوض تع� رؤ�ة ممتازة للفناء
: . وقال �ارسونز نافد الص�� �

الخل��
� � لم أتب�� ء بوض�ح ل��� �

- مـن هنـا.. �مكنك أن ترى �ل ��
وجه الرجل وال أذكر ش�ئا عنه.. واآلن لو سمحتما �� فأنا

مشغول.
للمرة األو� ت�لم جراهام فقال:

- قلت �ا مس�� �ارسونز إنك ذه�ت لتح�� الروب.. مع��
هذا أنك لم تكن تل�س ث�ا�ك و�ان الوقت ع�ا.. فلماذا ال تل�س

ث�ا�ك وقت الع�؟
قال �ارسونز:

� ح�� لو � �خص�� � بي��
� �ا س�د.. وما أفعله �� -  هذا بي��

 من تض�يع
ً

ل�ست ث�اب �انجارو. لماذا ال ت�حث عن القاتل �د�
وقتك؟
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قال جراهام:

- كنت �دون ث�اب و�رغم هذا وقفت خلف نافذة المطبخ
فلماذا؟

ب ك��ا من الشاي المثلج..   - كنت آخذ حماما ثم جئت أل��
� الناح�ة األخرى من المطبخ.

غ��ب هذا.. إن الثالجة هناك ��
نجف�لد: قال س��

- أعتقد أنه رأى ه��ت ل��س قارئ العدادات.
� إ�ار:

قال العجوز ��

 أشقر الشعر
ً

- ال لم �كن هـو.. الرجل الذي رأيته �ان نح��
ول��ما �ان له شارب..

- مثل ه��ت ل��س؟
- ل��س ل�س له شارب..

طة الم�ان.. ب�نما �ارسونز يرافقهما محتقن غادر رجال ال��
� ج�ب

. وظل يراقبهما وهو �دس �د�ه �� � الوجه مبتل العين��
� عص��ة

الشورت، ثم أمسك �الشوكة وراح ي�ع�� األعشاب ��
ح�� اختف�ا.

☆ ☆ ☆

� ط��ق العودة:
قال جراهام ��

- لو �ان قارئ العداد الم��ف هذا رجلنا فنحن محظوظون.

نجف�لد: قال س��
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- فعال.. �التا�� هو ل�س مجرد شخص مر �الحافلة وتوقف
ة .. هذا رجل لد�ه خطة وقد جاء هنا ف��

ً
ل�قتل ثم ركبها راح�

وراقب. يراقب الم�ان.. �قتل ال�لب.. هذا رجل من عالمك.
� أ�رە سؤالك اتك مع ل��� برغم أن�� أل�س كذلك؟.. أعرف خ��

عنه... إن هان��ال ل��� قتل �سعة أشخاص.. أل�س كذلك؟
- �سعة هم من نعرفهم.. نجا اثنان..

- وماذا حدث لهما؟؟

�
� �الت�مور.. اآلخر ��

- واحد ع� جهاز التنفس الصنا�� ��
� دنفر.

مس�ش�� أمراض عقل�ة ��

؟ - لماذا فعل ذلك؟.. لماذا ُجنَّ
نظر جراهام من نافذة الس�ارة وقال:

- فعل ذلك ألنه �ح�ه.. ل�ن د. ل��� ل�س مجنونا �ط��قة
.. �طلقون عل�ـه مصطلح سا�ك��اث ألنهم ال � فهمنـا للمجان��
�عرفون �ما ينادونه غ�� ذلـك.. و�ان يتمتع �ساد�ة عن�فة ضد
ء طب��� ف�ما يتعلق بتار�خه �

� طفولته.. �ل ��
الحيوانات ��

... ال سوابق.. رسم المخ �ظهر موجات عابرة ل�نها غ�� اإلجرا��
ذات �ال.

� و��نك.. ماذا تطلق عل�ه؟ - بي��

� �دنا لوال أنه قتل ضحيته
ە وحشا.. وما �ان ل�قع �� أعت��

� فخذ الضح�ة،
� ورشة.. وجدنا ندو�ا لج�ح قد�م ��

السادسة ��
� �الت�مور.

تعرف ع� هذە الندوب جراح ��
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عرفنا أن القت�ل �ان �عالج لدى طب�ب نف�� اسمه (هان��ال
� ) وقد ذه�ت ل��ارته �ش�ل عارض، ال أعرف الس�ب ل��� ل���

� ع�ادته من جد�د و�ان
� لتكرار ال��ارة.. زرته �� شعرت �حاج��

� مجموعة من
� قاعـة االنتظار. رحت أحملق ��

هناك م��ضان ��
� أدب أن �قدم ��

ال�تب القد�مة فوق رأسه، ب�نما هو �حاول ��
� عرفت.. العـون. عرفـت أنه هو.. وعـرف هـو أن��

ء ما ونهضـت.. كـان هنـاك هاتـف عنـد مدخـل �
غمغمـت ���

طـة، ولم أرد أن ألفت نظـرە الع�ـادة فرفعت السـماعة أطلـب ال��
� ال�سا جور��ه فقط فلم

ق�ـل قـدوم مساعدة.. زحـف مـن خل��
� القصـة معـروف.

أسمعه.. وانقض ع�.. و�ا��

� مكت�ه؟
- ماذا لفت نظرك ��

.. إنها صورة اسمها (رجل � المس�ش��
- تذكرت هذا ��

� �مكن أن الجراح) �انوا يوضحون عليها الجروح المختلفة ال��
� الحرب.. �لها ع� جسد رجل واحد. �ان هناك كتاب

تحدث ��
ط�� قد�م �ظهر هذە الصورة، وتذكرت أن الضح�ة السادسة..

� وضع ق��ب جدا من رجل الجراح هذا.
- �انت ��

- هذا �ل ما لد�ك؟
- مصادفة ق��ة... حظ غ��ب..

.. أر�د أن أعرف أش�اء كهذە. � ت�� - أشكرك ألنك أخ��

طة �عرفون أن القاتل يراقب البيوت اآلن صار رجال ال��
متنكرا ب��اب قارئ عدادات، و�عرفون أنه �قتل الحيوانات
األل�فة لدى األ�ة. معلومات مهمة وقد �ف�د أن �علنوها ليتخذ
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الناس حذرهم.. ل�ن المش�لة إن القاتل قد �كون يتابع األخ�ار
� مهم.

كذلك وقد �غ�� أسالي�ه. هذا سؤال أخال��

� النها�ة
� هذە القض�ة.. ��

و�ان جراهام �فكر ط�لة الوقت ��
قال �صوت عال لمن حوله:

� - �جب أن أرى ل���
☆ ☆ ☆
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الفصل السابع
� � مس�ش�� المجان��

خ�ج د. فردر�ك ش�لتون رئ�س األط�اء ��
� �ش�ساب�ك، ل�صافح �د و�ل جراهام، وقال ضاح�ا: اإلجرامي��

� سكرت�� ل��� أ��� مما أنا حارسه.. ب��دە - أح�انا أشعر �أن��
وحدە مش�لة.. �خ�ل �� أن �ل من �درس الطب النف�� ي��د أن
�
� إطارات ��

يراسل هان��ال.. وقد رأ�ت خطا�اته موضوعة ��
... . فهمت أنك ت��د الحد�ث مع د. ل��� ع�ادات الطب النف��
� غرفته.. أحد جدران غرفته

كقاعدة نتفق عليها س���� هو ��
� �سمح لك �أن تجلس وتحاورە.. لن تمرر له أي

حاجز ثنا��
ء ف�ه د�اب�س. لو أردت أن تعرض عل�ه �

أوراق أو أقالم أو أي ��
صورا فلتمررها من ص�ن�ة الطعام تحت ال�اب. عندما جئت هنا
� ذات يوم عام

حاولت أن أتعقل.. قللت الحراسة من حوله، و��
� صدرە.. قمنا �فك قيودە لنتمكن من عمل

1976 شعر �ألم ��
، وقد

ً
تخط�ط قلب له.. الممرضة �انت ق��ة و��عة فع�

استطاعت إنقاذ إحدى عي�يها..
ثم مد �دە إ� تخط�ط القلب وتا�عه ب�ص�عه:

- هذا، مهم.. هذا هو راقد ع� فراش ال�شف.. ن�ضه 72..

نهض وأمسك �الممرضة.. انقض عل�ه الممرض وخلع كتفه..
هل ترى؟.. لم ي�سارع ن�ضه قط عن 78.. ح�� عندما أ�ل لسان

� علم النفس..
الممرضة. إن ل��� مثقف ولد�ه درجة ��

ثم هو سفاح كذلك. فرص�نا الرائعة لدراسة السا�ك��اث..
� أؤكد لك أننا ال نعرف عنه أ��� مما كنا يوم دخل ل�ن دع��
اق.. وقد قدم �عض .. هذا رجل غ�� قا�ل لالخ�� المس�ش��
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األ�حاث المهمة لمجلة الطب النف�� األم��ك�ة. برغم هذا
. ء عن ل��� �

ون هنا أنك أفضل من �عرف أي �� �عتقد كث��
� عدوان�ة وهو ينهض:

قال جراهام ��
- د. ش�لتون.. أفضل أن أرى هان��ال اآلن.

☆ ☆ ☆

انغلق ال�اب الحد�دي الذي �غلق أ��� القطاعات تأمينا
خلف جراهام. �ان �عرف أن ل��� ينام أغلب النهار. لم �كن من
. �ان ي��د أن يرى ل��� نائما.. ي��د هنا قادرا ع� رؤ�ة زنزانة ل���

وقتا يتمالك ف�ه نفسه..

�انت هناك قض�ان حد�د�ة تغ� مقدمة الزنزانة �ال�امل،
وخلفها ش�كة من النا�لون تمتد من السقف لألرض. واستطاع
� لألرض.. دنا من القض�ان ووضع أن يرى منضدة وكرس�ا مث�ت��

�د�ه عليها..

� فراشه ورأسه ع� وسادة. وع�
�ان د. هان��ال ل��� نائما ��

صدرە كتاب أل�سندر دوما (قاموس الط�� األعظم).
فتح ل��� عي��ه وقال:

�
ً- نفس عطر ما �عد الحالقة ال���ه الذي كنت تضعه ��

� مؤخر عنقه. �ان ل��� رج�
شعر جراهام ��ل شعرة ت�تصب ��

أن�قا صغ�� الحجم، وقد قال:

؟ � - ال���سماس.. هل وصلتك �طاق��
- نعم.. شكرا لك.
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� فأحرقها ثم غسل
لقد تل�� ال�طاقة وأخذها للفناء الخل��

�د�ه ق�ل أن �لمس مو�.

- اجلس �ا و�ل.. ك�ف حال الضا�ط س�يوارت؟

كـان س�يوارت قد استقال �عـد ما رأى ق�ـو د. هان��ال وافتتح
ە جراهام بهذا ألن س�يوارت لن يرحب �أي رسائل فندقا. لم �خ��

. قال جراهام: من ل���
. � مجلة الطـب النف��

- رأ�ت مقالتك عـن إدمـان الجراحـة ��

- ما رأ�ك فيها؟
. - مف�دة جدا.. ح�� للرجل الجاهل مث��

.. تقول إنك رجل - رجل جاهل. رجل جاهل.. مصطلح مث��
جاهل.. ل�نك من ق�ض ع�. أل�س كذلك؟.. هل تعرف ك�ف

فعلت ذلك؟..
. - ال يهم هذا اآلن.. فقط أر�د عونك �ا د. ل���

- خطر �� هذا..
- موض�ع جرائم أطلنطا و�رمنجهام.. أنت قرأت عنها ط�عا.

- أنا أقرأ الصحف ل�ن ال أستطيع قص مقاالت منها ال
�سمحون �� �مقصـات.. أنت ت��د أن تعرف ك�ف �ختار

(الحاج) ضحا�اە.. أل�س كذلك؟

لم �كن ل��� �ق�م رأسه أ�دا، �ل �م�ل �ه للجانب دائما.. �أنه
� وجهك.

يولج مثقاب فضول ��

- هل معك الملف؟.. وهل معك الصور؟
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اە د. ل��� طلب � الص�ن�ة ل��
اضطر جراهام لوضع الملف ��

احة. عندما � االس��
منه األخ�� أن �مهله ساعة للقراءة، فقضاها ��

عاد جراهام إ� الزنزانة قال له هان��ال:

- هذا ف�� خجول.. �م أحب أن ألقاە.. ألم �خطر لك أنه
مشوە أو �عتقد أنه مشوە؟

- المرا�ا.

� أحتفـظ �الملف �ا -  �الفعل. إنه يهشمها جم�عا.. دع��
� �ا و�ل؟ و�ل.. سوف أدرسه. واآلن هـل تعرف ك�ف ظفرت ��

ء فاطلب الرقم �
��� �

�� .. لو أردت أن تخ�� - وداعا د. ل���
الموجود ع� الملف.

و�ذ انغلق ال�اب من خلفه سمع صوت هان��ال �قول:
� ألننا م�شابهان. - أنت ظفرت ��

� عقله.. خمسة طوابق فقط
م�� جراهام شاعرا ب�نم�ل ��

؟.. شعور مزعج داهمه أن � تفصل هان��ال عن العالم الخار��
هان��ال �م�� معه، واضطر للتوقف لحظة ليتأ�د من أن هذا

غ�� صحيح.
☆ ☆ ☆
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الفصل الثامن
� معمل أفالم جيتوای

�� � ع� �عد 700 م�ل للجنوب الغر��
ة �سانت ل��س، جلس فرا�س�س دوالرها�د ي�تظر شط��
� خزانة التحم�ض �انت آالف األمتار من

هامبورجر. هناك ��
األفـالم القـادمة من أرجاء ال�الد.. إن درجة الرط��ة ودرجة
الحرارة مهمتان جـدا. إن هـذە مسئوليته إ� أن �مـر الف�لم

�المجفف.

� ب�ت كب�� تركه له
ة مساء. �ان �ع�ش �� � العا��

عاد للب�ت ��
جداە. هناك �انت أشجار تفاح لم تلق عنا�ة �اف�ة من مال�ها،
� آخر يوليو �انت رائحة التفاح الفاسد تز�م أنفه. و�ان

واآلن ��
أقرب جار ع� �عد نصف م�ل.

� �ل مرة �دخله فيها
� الب�ت ��

�ان �قوم �جولة استكشاف�ة ��
� �ل الغرف.. �انت هناك محاولة �قة منذ أعوام.

أضاء النور ��
ة أعوام ل�ن ما زالت فرشاة شعرها وقد ماتت جدته منذ ع��
� كوب ت�خر ما

التصق بها �عض الشعر، وما زال طاقم أسنانها ��
� غرفة نومه منذ

ف�ه من ماء. أخذ حماما ونظف أسنانه ثم رقـد ��
.. وشعر �الرغ�ة �س��د �ه. راح يتأمل لوحة ع� ً

�ان طف�
� ول�ام �ل�ك األحمر مع الجدار عند قدم الفراش. �انت تمثل تن��
� تغطيها الشمس. �انت الصورة قد أثارت ذهوله المرأة ال��
عندما رآها أول مرة.. لم �خطر له قط أن هناك لوحة تمثل
� � أذنه فرأى التن��

خ�االته بهذە الدقة... ال�د أن �ل�ك نظر ��
�
ز أف�ارە من أذن�ه أو تتوهج �� األحمر. ألسابيع ظل �خ�� أن ت��

� أن �شتعل
الظالم أو تتلف األفالم لذا سدهما �القطن، ثم خ��
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ة من األس�ستوس من ل�ح � القطن؛ لذا قطع ك��ات صغ��
واستعملها ألذن�ه.

قام ب�شغ�ل جهاز العرض �عد ما أغلق النافذة ج�دا.. ع�
الشاشة ظهر ال�لب اإلسكوتلندي الصغ�� ي�بح. ثم ظهرت م��

ل�دز داخلة المطبخ تحمل ال�قالة.. ضحكت ولمست شعرها..
ثم ظهر األطفال..

� غرفة نومه س�ئة اإلضاءة..
ثم ظهرت لقطة لدوالرها�د ��

� � األحمر مع المرأة ال�� �ان �قف عاري الجذع أمام لوحة التن��
ا و�ن�� البورة ل�ظهر وجهه تغطيها الشمس.. �دنو من ال�ام��
ز من أفضل.. تظهر شفته العل�ا المقل��ة المشوهة ولسانه ي��

� شفت�ه.. ي�تلع العدسة �فمه. ب��

.. �لهم مو�� اآلن �
ثم تأ�� لقطات جد�دة ع� حامل ثال��

األطفال ع� األرض ومس�� وم�� ل�دز ع� الفراش. دخل
� رشاقة �أنه راقص �ال�ه، وقد

دوالرها�د ال�ادر من ال�سار ��
غطاە الدم تماما.

� ب�ـت جد�ه وقـد
اآلن �شـاهد دوالرها�د هذە اللقطات ��

غمرە العـرق، وراح ي�لل �لسـانـه شـفته العل�ـا المشوهة. هنـاك
� الف�لم: أن القتل ال �ظهر أ�دا.. وأن تمث�له قـرب

عي�ان فقـط ��
النهـا�ة صار س�ئا. ع� �ل حال ما زالت هناك أفالم قادمة..

هذا عمل عمرە.. عمل مذهل.. سوف �ع�ش لأل�د..

� جددا.. إن ع�د الشكر المهم أن �ستمر وأن �جد ممثل��
� هذا الم��د من األفالم للتحم�ض.. قادم وسوف �ع��

إن العائالت ترسل له طل�اتها ط�لة الوقت�!
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☆ ☆ ☆
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الفصـل التـاسع
. �ان قد سافر إ� واشنطن � راح جراهام �ف�ش ب�ت جا�و��
وحصل ع� المفتاح من سمسار العقارات. ترى هل لو جاء هنا
ة �عد ج��مة القتل لظل آل ل�دز أح�اء؟.. حاول أن �ج�ب م�ا��

عن هذا السؤال.

� هذا الهاجس.. وقف
ل �ان غارقا �� � عندما خ�ج من الم��

� جي��ه وظهرە منحن. ك�ف جاءت جن�ة
تحت الشمس و�داە ��

؟.. أين أوقف الس�ارة؟.. الح� ع� األسنان لب�ت جا�و��
األرض س�حدث صخ�ا ال يناسب ز�ارة ل�ل�ة. دعك من س�ارة

غ���ة هنا �انت ستلفت نظر رجال الدور�ة.

� أحد الخنادق؟.. ال.. لقد هطل
ر�ما �ان الرجل متوار�ا ��

المطر ق�ل الج��مة بيوم وامتألت الخنادق �الماء.

� قطتهم � األرض ح�ث دفن أطفال جا�و��
هناك منخفض ��

� صندوق أحذ�ة. جنازة حيوان..
� م�شفة ووضعوها ��

لفوها ��
� خجل ح�� ال

مـن تقال�ـد الطفولة.. األ�ـوان ي�سح�ان للب�ت ��
� الخارج �صلون للقطة الميتة،

.. األطفال �� � ي�دوا تافه��
� السماء أم ال.

و��ساءلون إن �انت ��

.. مرة ل�قتل القط ثم ي�تظر ح�� �دفنها � القاتل لم �أت مرت��
األطفال، ثم مرة ل�قتل األطفال.. ال�د أنه جاء وقتل القط

وتوارى يراقب.

� الدغل حول الب�ت ح�� وجد �قعة �مكن منها
راح �ف�ش ��

أن يرى قمـة الب�ـت، خاصة لو �سـلق ع� شجرة هناك واستعمل
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نظارة مق��ة.. ال�د أن جن�ة األسنان فعلت هذا. لقد قتل القط
 ال�د أنهم فعلوا

ً
ظهرا.. �ان من العس�� أن �دفنـه األطفـال ل��

� هذە األحراش؟..
هذا ص�احا، فهل انتظر القاتل ل�لة �املة ��

طة برمنجهام أغب�اء.. لقد وجد جراهام لم �كن رجال ��
� أنهم �انوا �مل�ون آثارهم وآثار �حثهم من حوله، وهذا �ع��

شكوكهم الخاصة..

� �سد علب الم�اە ع� األرض وجد سدادة معدن�ة من ال��
الغاز�ة. وعندما �سلق الشجرة وجد عل�ة م�اە غاز�ة معدن�ة

مستقرة هناك ع� الغصن.. همس:
- أحب هذا�... ر�اە.. تعا�� �ا عل�ة�

برغم هذا ظل من الوارد أن �كون طفل هو الذي تركها هنا.

� لحاء
استطاع كذلك أن يرى رقم 6 محفورا �عنا�ة ��

. لم �كن هذا � الشجرة.. رقم 6 تمت كتابته �عنا�ة ودقة �سك��
عمل طفل.

ل من هذا الم�ان.. � التقط صورة للحاء والتقط صورة للم��
الحظ أن هناك غصن شجرة فوق رأسه قد تمت إزالة األوراق

عنه لتكون الرؤ�ة أشمل وأوضح.

، ثم �
أعتقد أنك قتلت القط وألقيته ع� األرض �ا صد���

�سلقت هنا وانتظرت. أعتقد أنك أمض�ت الوقت تراقب
الص��ة.

.. من ثم نزلت وذه�ت � عندما جاء الل�ل رأ�ت األضواء تنط��
لهم. أل�س كذلك؟
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� الوقت ذاته. إن جراهام ال �عمل مع الـ FBI �الض�ط ل�نه
��

ا، ومن المهم نذكر أنه �� �ستعينون �ه كث�� � الطب ال��
خب�� ��

دخل المصحة �دورە ثالث سنوات �عد ما أطلق الرصاص ع�
. وقد طلب التقاعد الم�كر ل�ن تم استدعاؤە سفاح �سلس��

� هذە الجرائم الجد�دة.
للتحقيق ��

راح دوالرها�د �مرر إص�عه �شدة ع� الصورة الم�شورة مع
المقال.. �ان �شعر �ح�� الط�اعة �حساس�ة غ�� عاد�ة.. ثم لعق

� جي�ه.
إص�عه �لسانه وقطع الورقة ودسها ��

�ان يتم�� لو قا�ل الدكتور... فقـط الدكتـور ل��� س�فهمه
وس�فهم تحوله س�فهم أنه يتحمل ال�اخ واأللم من أجل
التحول �ما يتحمل النحات الغ�ار من أجل صنع التمثال..
�
� أحمر �ما �� سوف يراە ل��� وهو �موت و�تحول إ� تن��

قص�دة �ل�ك.

هكذا جلب ورق التوال�ت وجلس �كتب خطا�ا لل��� و�وقعه
�اسم (المعجب الشد�د).. ثم �عد كتا�ة الخطاب �عض الورق

. � كعالمة صارت �� توق�عه المم��
☆ ☆ ☆

� واشنطن �جرى م�المة
�� FBI ق�ادة الـ �

�ان كراوفورد ��
هاتف�ة مع جراهام، عندما دخل السكرت�� الغرفة وقال له:

� مس�ش�� ش�سشاب�ك.. �قـول إن األمر
- د. ش�لتون ��

عاجل.

- هل �مكن أن تتلوها ع�؟
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حاول د. ش�لتون أن �كون هادئا وقال:
. - ع��زي د. ل���

د فجاء صوت الطب�ب �قول له: أمسك �السماعة ل��

�
- هناك مذكرة هنا.. ي�دو أنها من الرجل الذي قتل هؤالء ��

.. مكت��ة ع� ورق � زنزانة هان��ال ل���
أطلنطا.. وجدتها ��

توال�ت وعليها عالمات أسنان..

.. عندما عرفت �أن � � سع�د أنك مهتم �� ك أن�� أردت أن أخ��
� �ن يراسلونك �ساءلت: هـل أج�؟.. �الطبع أج�. �ما إن�� كث��

ء ع�� ح�� لو كنت تعرف. �
هم ��� ال أعتقد أنك ستخ��

ل�س المهم أي جسد أحتله اآلن. المهم ما أتحول له، أنت
وحدك �مكن أن تفهم هذا.. سوف أر�ك ش�ئا مهما يوما ما

وأتم�� أن ن��ادل المراسالت..

� فتحة عل�ـة الم�اە الغاز�ة ح�� ال
غرس غصن شجرة ��

� حذر..
�لمسها و�دأ يه�ط ��

طة.. �حتاج إ� عونهم هنا فال دا�� سوف �سلم العل�ة لل��
النتظار رأى الـ FBI.. دعهم �درسون الغصن المهشم �أنهم

حیوان نمس مجنون.

� برمنجهام، و�عان ما وصل
اتصل �قسم جرائم القتل ��

ون ل�قوموا �عملهم.. المخ��
☆ ☆ ☆
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الفصـل العـا��
راح دوالرها�د �قلب صفحات الج��دة التافهة ح�� وجد

المقال الذي قرأ عنوانه ع� الغالف:

� حاالت قتل جما��
اس�شارة سفاح مجنون ��

�� الذي حاول قتله بوساطة ال��
�قلم ف��دي الوندس

اتجـه ال�احثون الف�دراليون أثناء �حثهم عن جن�ة األسنان
� برمنجهام

�� � � �املت�� � الذي ذبح عائلت��
القاتل السا�ك��ا��

� السجن.
وأطالنطا - إ� طلب معونة قاتل خط�� ��

، كنا قد كت�نا هنا منذ ثالث سنوات عن د. هان��ال ل���
، � � مح�سه الحص��

وقد قام المحقق و�ل جراهام ب��ارته ��
� تلك

وذلك �عد ت�ل�فه �الق�ض ع� جن�ـة األسنان. ماذا دار ��
المقا�لة الغ���ة؟.. ال نعرف �الض�ط. ل�ن من الواضح أن
ات هان��ال الذي هو أ�ل لحوم طة ت��د االستعانة �خ�� ال��

.. ��� وعالم نف��

«لدّي مجم�ع �املة من التقار�ر الصحف�ة عنك فأنا
.. ي�دو معجب �ك منذ أعوام. إن المف�ش جراهام يث�� اهتما��
� أ�تب ذك�ا برغم أنه ل�س وس�ما. اغفر �� نوع�ة الورق ال��
عليها الفكرة أنها ستذوب ��عة شد�دة لو أنك أردت أن

ت�تلعها.»
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انتهت القـراءة فسـاد الصـمت �عض الوقت، ثم �ساءل
كراوفورد:

- هل ل��� �عرف أن المذكرة معك؟

- ل�س �عد.. لقد نقلناە لزنزانة أخرى هذا الص�اح ووجد
العامل هذە المذكرة وسط لفافة ورق المرحاض.

نظر كراوفورد للهاتف اآلخر مع جراهام.. وأدرك أنه سمع
الم�المة �ال�امل..

قال جراهام ع�� الهاتف:

ض من ل��� أن يرد؟ - ك�ف �ان �ف��
.. � � الطرف�� ال أعرف. �انت مراسلة ما ستدور ب��

مع�� هذا أن علينا مراق�ة ل��� ج�دا.. نحن ن��د أن نجد
.. � � االثن�� الرا�ط ب��

ثم اتصل �ـ د. ش�لتون وقال:

- دكتور.. �جب أن نف�ش زنزانة د. ل��� �عنا�ة ل�ن �جب أال
�عرف هذا.. منذ م�� نقلتم ل��� من زنزانته؟

- منذ نصف ساعة.. �عد نصف ساعة سوف ي�ساءل عن
.. إن تنظ�ف الزنزانة ال يتجاوز نصف الساعة.. س�ب التأخ��

إذن اجعل مهندس البنا�ة �قطع ال�ه��اء عن زنزانة ل���
اجعله �مر حامال األدوات أمام الزنزانة و��دو مشغوال.. امنع

رجال التنظ�ف من دخول الزنزانة.. سوف أ�ون عندك حاال..
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وطلب طائرة هليوك���� ت�تظرە ع� سقف البنا�ة خالل
خمس دقائق..

ة إ� مخت�� األل�اف و�عان ما �ان �حمل المذكرة الصغ��
�� من فحـص والشعر الخاص �الـ FBI. لقد ف�غ الطب�ب ال��
العضـة ع� الـورق ووجـد أنـهـا مطا�قـة ألسنان (جن�ة األسنان)
تماما. لقد خطر له للحظة أن ل��� هو الذي كتب هذە المذكرة،
ثم تذكر أنهـا مكت��ة �قلم جاف ب�نما ل�س لدى ل��� واحد.
ة المذكرة ع� مشجب، وراحت تلتقط صورا هناك علقت الخب��
لحوافها الممزقة �عدسة مق��ة.. سمعها تحرك شفتيها ��لمات

عرف أنها تقولها:
- وجدتك�

ثم نظرت له وقالت:

- هناك شعرة.. 32/1 من البوصة.. ماذا عندك؟
ناولها ثالثة مظار�ف وقال:

ات من آلة الحالقة .. شع�� - هذە شعرة من مشط ل���
ال�ه���ة.. وهذە من عامل التنظ�ف.. هكذا �مكنك اس��عاد

هؤالء.

� ت�لمت �ان من المؤكد أن القاتل �قرأ ج��دة تاتلر.. ف�� ال��
�
عن ل��� وجراهام. ولما �ان هناك اتصال يتم مع ل��� ��

� هذە
ها �� المس�ش�� فع� األرجح هناك أخ�ار معينة يتم ���

الج��دة �ح�ث �س�نتج هان��ال منها أش�اء..
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هذا شخص �ستعمل �دە ال��ى ل�كتب برغم أنه أ�من
ة.. و�تعمد استخدام حروف كب��

المش�لة �� أن ل��� لن يت�لم أ�دا.. ح�� لو استعملوا معه
� �ان القاتل س�تل�� بها هم أ�دا �الط��قة ال�� العقاق�� فلن �خ��
رسائله. لقد ج��وا معه ب�توثال الصوديوم - مصل الحق�قة من

، ل�نه لم يت�لم. � ق�ل �حثا عن أحد ضحا�اە المدفون��

ثم عرفوا أن ل��� أرسل لج��دة تاتلر �طلب ��� إعالن
، �قول ف�ه: � مع��

ع��زي الحاج..
أص�� 100 صالة من أجل نجاتك..

� إنج�ل يوحنا 6:22 و8:16 و9:1
ا�حث عن العون ��

ولوقا 1:7 و3:1 وسفر الرؤ�ة 18:7 و�و�س 6:8.

�ان جراهام �عرف أن ل��� �طلق ع� السفاح لقب
(الحاج)..

صار أمام جراهام عدة خ�ارات.. أن ي��� اإلعالن �ما هو أو
ە.. أح�� رجال التح��ات التوراة �س��دل ما ف�ه أو �منع ���
وتأ�دوا من أن هذە ل�ست شفرة �ش�� آل�ات معينة. إذن ��

� كتاب غ�� التـوراة.. فقرات �الصفحة ورقم السطر أو
فقرات ��

رقـم السطر وترت�ـب ال�لمـة. ل�ن ما هـو ال�تاب الذي �عـرف
� الزنزانة؟ إن لدى هان��ال مكت�ة

السفاح أنه عند هان��ال ��
.. فأيها؟ ة.. �عضها كتب طب�ة وفلسف�ة وكتب ط�� كب��
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� النها�ة قرر رجال الـ FBI ��� اإلعالن �ما هو ح�� �ستمر
��

� السفاح وهان��ال. خطر ألحدهم أن هذا قد المراسالت ب��
�جعل السفاح يرتكب ج��مة أخرى، ل�ن جراهام لم �كن �ملك

الخ�ار.

� دار تح��ر الج��دة راحت المطابع تهدر لتطبع اإلعالن
و��

الذي كت�ه هان��ال. تحقق رجل التح��ات من اإلعالن ثم وضعه
� مظروف وأرسله لواشنطن..

��
☆ ☆ ☆
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الفصل الحادي ع��
� غرفة نوم كراوفورد

� الرا�عة ص�احا دق جرس الهاتف ��
��

وقد اس��قظ ع� الفور وجد السماعة دون جهد.. هنا جاءە
�� �اومان �قول له: صوت الخب�� ال��

- أنا �اومان.. لقـد حللت الشفرة.. �جـب أن تعرف ما تقول.
- هلم.

� خف�ه.. فقال �اومان:
ودس قدم�ه ��

� فلور�دا.. وفر جهدك
- تقول الرسالة: ب�ت جراهام ��

واقتلهم جم�عا�
- ر�اە�

� الصفحة رقم 100 من كتاب (متعة
ء موجودا �� �

�ان �ل ��
� الزنزانة.. الرموز �ش�� لسطور ثم

) الموجود لدى ل��� �� الط��
�لمات..

ە أن الشفرة تم حلها � الفندق ل�خ��
وه�ع يتصل �جراهام ��

ء تمام. �
و�ل ��

- فقط هناك نقطة.. ل��� الوغد أخ�� السفاح �عنوان ب�تك..
طة تتجهان لشوجارلوف اآلن ال �ستطيع انتظر.. هناك س�ارتا ��
. لن �خ�فوا � هذا الوقت القص��

ء �� �
جن�ة األسنان عمل ��

� لك خالل
مو�.. فقط س�غلقون الط��ق إ� الب�ت.. سوف آ��

نصف ساعة.
. �

- لن تجد��
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�
�� �

- اسمع.. من األسهل أن تجلب األ�ة هنا.. ب�ت أ��
. ش�سشاب�ك متاح لهم. أصغ ��

☆ ☆ ☆

� من فلور�دا. رأت � قادم�� � المطار نزلت مو� والص��
��

كبوا س�ارة، ب�نما جراهام وسط الزحام وخرجوا من المطار ل��
�
�انت س�ارة ش�فرول�ه أخرى تتقدم الط��ق وسائقها يت�لم ��

م�كروفون من وقت آلخر..

ا وصلوا إ� الم�ان خارج واشنطن، ب�نما جراهام يؤكد أخ��
.. ل�نها اس�نتجت أن لها أنهم �فرون من الصحافة ال أ���
� أثرهم.. وعرفت أن الدكتور ل��� اتصل �السفاح

السفاح ��
ح عل�ه ذلك. واق��

� العالم �عرف أن�ما
� أمان.. ال يوجد مخلوق ��

أنت وو��� ��
هنا.

ة كراوفورد تلقت م�المة هاتف�ة. لما قالت إن ل�ن سكرت��
األخ�� غ�� موجود، طلب المتصل أن تخ�� كراوفورد أن الحاج

اتصل �ه�!

�ان كراوفورد �عرف أن الوح�د الذي �طلق ع� السفاح
..� لقب (الحاج) هو هان��ال ل���

FBI قال المدعو الحاج إنه قد يتصل غذا ظهرا، لذا أعدت الـ
ة �انتظار الم�المة. تم استدعاء جراهام ل�سمع تفاص�ل كث��
الم�المة مع وضع جهاز ت�بع وجهاز �سج�ل.. و�ان د. �لوم
هناك ل�درس انفعاالت من يتصل.. و�ان رأى كراوفورد أن �جروا

بروفة للم�المة...
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قال جراهام:

�مكن أن يتم ت�بع الم�المة خالل دق�قة أو أقل.. سوف تغلق
� الدائرة عندما �دق الهاتف، ل�نه س�ظل �سمع صوت الرن��

ح�� ال �عرف أننا رفعنا السماعة. عند الدقة الرا�عة تغلق مولد
حرارة الهاتف.. مفهوم؟

قال د. �لوم:

ة الم�المات من الطب��� أن تكون ساخرا م�ش��ا �س�ب ك��
ء عن الجرائم يؤكد أنه هو. �

ك ��� الزائفة.. أطلب منه أن �خ��

ة سارة ترفع السماعة، ثم دق حرس الهاتف فهرعت السكرت��
� قسم المخدرات.. �ل

ت�دل وجهها. �ان هذا صديق كراوفورد ��
� البنا�ة �عرف أن عل�ه أال �ستعمل الهاتف اآلن..

واحد ��
من جد�د انتظروا نصف ساعة ثم دق جرس الهاتف..

ه�ع جراهام �لتقط السماعة.. ب�نما ردت سارە.. هنا قال
جراهام:

- أنا و�ل جراهام.. هل �� أن أعرف من المت�لم؟

� ال�الم
ة؟.. لو قلت �� إنك ال ترغب �� ك السكرت�� ألم تخ��

مع الحاج فلسوف أضع السماعة..
- هل �� أن أساعدك؟ أعتقد أن عندك مش�لة.

� أطلنطا و�رمنجهام
- المش�لة عندك أنت.. واهتما�� هو ��

مثلك..
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خط كراوفورد �عض �لمات ع� الورق قرأها جراهام.. من
ثم قال:

� هنا.. �مكن � الذين يتصلون �� - لن تصدق عدد ال�اذب��
�سهولة معرفة أنهم ال �مل�ون أد�� فكرة..

� جراهام ل�قرأ المكتوب: وضعت سارة ورقة أمام عي��
� ش��اجو.. �ش��ش..

- �اب�نة هاتف ��
قال المتصل:

.. قل �� ش�ئا عن الحاج.. لو أخطأت فلسوف
ً

- ا�دأ أنت أو�
أضع السماعة.

قال جراهام:

.. غ�� متك�ف قوی - هذا سهل.. إنه �ستعمل �دە ال�م��
جسد�ا

- أنت تخمن..
ە.. هنا.. �ان عل�ه أن �ذكر ش�ئا ال �ستطيع القاتل أن �غ��

سأله المتصل:

- هل تعتقد أن الحاج مجنون؟

نظر للدكتور �لوم فوجدە يهز رأسه نف�ا.. قال:
- ال أظن أن من يت�ف �حذر مثله مجنون..

- هنا سمع الجميع صوت شهقات. ثم صوت ال�اب�نة �فتح
� ش��اغو:

�عنف.. و�خ أحدهم ��
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- ال تتحرك.. أبق �د�ك �ح�ث أراهما�

� ذهول، ثم جاء صوت ع�� السماعة
نظر الجميع ل�عضهم ��

�قول:

طة ش��اغو.. مع من أت�لم؟ - أنا المالزم ستان�� ر�دل من ��
قال جراهام �صوت يرتجف:

.FBI أنا و�ل جراهام من الـ -

� أعرفه اسمه ف��دي الوندز، هل
- لدى رجل هنا.. إنه صح��

توجه له أي تهمة؟

شحب وجه جراهام واحمر وجه كراوفورد.. �ان ف��دي
� ال�ث�� من

� �الفضائح، وهو ي��� �� الوندز صحف�ا من المولع��
الصحف الصفراء و�خاصة التاتلر. �عد لحظة صمت قال:

- أنا أر�د توج�ه اتهامات له.. تعط�ل العدالة.. أرجوك أن
�سجنه.

ثم وضع السماعة محدثا دو�ا أصاب الجميع �الرعب،
� كراوفورد

وغادر الم�ان وأغلق ال�اب �عنف من ورائه. و���
� ج��دة

ە ل��� �� � أنه عرف �اإلعالن الذي ���
ل�فهم من الصح��

تاتلر وقد ��ب له موض�ع اللقب الذي �ستعمله ل��� (الحاج)،
لذا حاول الحصول ع� معلومات أ��� بهذە الح�لة.

: �
قال الصح��

- لو لم تطلق �ا�� فلسوف أفسد خطت�م �ال�امل.. سوف
ات اإلعالنات للج��دة و�لها موجهة للحاج.. أرسل ع��
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- سوف أض�ف لتهمة إعاقة العدالة تهمة التهد�د..
ووضع السماعة..

☆ ☆ ☆
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� ع��
الفصـل الثا��

طة أن تتم �ان الوقـت �ضيق ألن جراهام توقـع مع ال��
الهجمة التال�ة مساء الس�ت 25 أغسطس.. هنا �كتمل القمر..
دعك من أن �ل هجمة سا�قة تزامنت مع ا�تمال القمر. ع�

األقل �ان عليهم أن ي�دءوا التوتر من يوم الخم�س السابق..

طة �عمل مص�دة لجن�ة ح جراهام أن �قوم رجال ال�� اق��
�
األسنان.. سوف �جرى جراهام حوارا صحف�ا مع ذلك الصح��

� ج��دة تاتزر ط�عا.
المزعج (الوندز)، وسوف ي��� الحوار ��

هذا الحوار سوف يتضمن إهانة السفاح و�سف�ه أف�ارە. هذا
سوف �ستفزە وسوف �حاول االنتقام من جراهام..

� أن األول وافق ع� إجراء
وافق جراهام وتم إ�الغ الصح��

حوار شخ�� معه..
تم إجراء الحوار وأجاب جراهام عن األسئلة �صوت هادئ.

ثم روجع النص �معرفة د. �لوم.

� إحساسا ال �حتمل
�ان د. �لـوم يؤمن أن السفاح �عا��

�النقص، وتهش�م المرا�ا يرت�ط �كراهيته لمنظرە. أما عن مقته
� رجولته و�خ�� أن

السم (جن�ة األسنان) ف�دل ع� أنه �شك ��
�كون شاذا، لذا �مقت أن يرت�ط �لفظة (جن�ة). أما عن ترك
الزوجة لتموت �عد أ�تها �لها فهذا �عكس كراهيته لصورة األم.

قال جراهام هذا وأ��� أثناء الحوار..

قال: إن جن�ة األسنان �انت قب�حة عاجزة.. قال: إنه يؤمن
أن السفاح جاء من ب�ت متفسخ وأنه كـان موضـ�ع سخ��ة
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أصدقائه و�ل من �عرفه. قال كذلك إن األمر �ختلف عن
.. السفاح هذە المرة ضحل الذ�اء. هان��ال ل���

التقط له الوندز ال�ث�� من الصور.. منها صورة له وهو
جالس إ� مكتب �ل�س رو�ا وهو يرمق صورة كونها رسام
طة للسفاح. من خلفه �ان جزء من ق�ة ال�اب�تول واضحا ال��
� الركن األ�من السف� الفتة لفندق

من النافذة. و�انت هناك ��
� مخت�� الـ

ة �� � المنطقة. �انت هناك كذلك صور كث��
شه�� ��

FBI ومنها جراهام وهـو �فحص مسدسا �مسدس السفاح،
� القصة ل�ن

وصورة لهما أمام مط�اف كتلة.. ال أهم�ة له ��
الوندز وجد أن مظهرە جم�ل.

� ج��دة تاتلر يوم
تم ترت�ب أن �ظهر الحوار والصور ��

� للسفاح، ب�نما �ان � 11 أغسطس. وتم ترت�ب مص�دت�� االثن��
� الحوار

جراهام يتوجه �ل ل�لة إ� المسكن الملفق الذي ظهر ��
مع ج��دة تاتلر. سوف �ع�� ممرا �صلح إلطالق الرصاص عل�ه
ة واق�ة من الرصاص تحت الث�اب، ب�نما س�تم سوف �ل�س س��
إضعاف اإلضاءة لتصع�ب األمر ع� السفاح.. ل�ن رجال
طة سوف �ستعملون نظارات رؤ�ة ل�ل�ة، ولهذا سوف يرش ال��

طة. ە قناصة ال�� � ای خاص � �م�� اته �س�� جراهام س��

ء.. �ان �شعر �أنهم �لعبون �
لم �كن جراهام راض�ا عن �ل ��

ألعا�ا سخ�فة مع أنفسهم، و�رغم هذا �ان �درك أنه ال يوجد
حل آخر

☆ ☆ ☆

عند منتصف الل�ل �ان دوالرها�د قد حصل ع� �سخته
وصلت ل�ائع الصحف فطلب هـذا من دوالرها�د أن ي�تظر ح��
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.. و�عان ما �
ء معد�� �

�فتح لفافة ت���يون، ل�نه رأى وم�ض ��
� �د الرجل. إذ ابتعد

تمزقت لفافة التاتلر وصارت هناك �سخة ��
�

� الما��
�� .. دوالرها�د �الج��دة �ان �قول لنفسه إن الزمن تغ��

� دوالرها�د، ل�نه ال �ستطيع اليوم أن �ان بوسع ال�ائع أن يه��
.. هذا هو التحول.. � � التن�� يه��

ع� األرض رقدت ج��دة تاتلر وقد مزق منها ما مزق،
� ي��د االحتفاظ بها. و�انت هناك حقي�ة وألصق القصاصات ال��
( �

من ال�الس��ك ما زالت فارغة كتب عليها (بهذە الع�ارات آذا��
� القبو واقفا �سلط ال�شاف ع� األثاث المغ�� وع�

�ان ��
ا توقف الشعاع ع� جسم � أدارها للجدار جم�عا. أخ�� المرا�ا ال��
ط��ل مغلف �العنا�ب. راح �عطس عندما هيج الغ�ار أنفه وهو

.. ً
ء.. �ان مقعدا متحر�ا ثق�� �

�كشف المالءة عن هذا ال��

لقد �ان منحة من الدولة.. وثالثة مقاعد أخرى – لجدته
عندما �انت تدير دار رعا�ة هنا.

حمل المقعد �صع��ة إ� المطبخ، وهناك راح ي��ت
� صار دورانها صاخ�ا.. �ان هناك صوت همهمة العجالت ال��

من العجالت و�� تدور... ومع الهمهمة راح يهمهم هو أ�ضا.
☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث ع��
� الوندز قـد أعـد ملفا ضخما عن

� ش��اغو �ان الصح��
��

(جن�ة األسنان)، وكـان �عـرف أنه لو سـقط السفاح أو قتل
فلسوف �كون الملف جاهزا للصح�فة ع� الفور. �ان مضطرا
ألن �عمل ما �طل�ه كراوفورد �الض�ط ألنه أطلق ع�ارات تهد�د
ع� الهاتف وقد سجلها كراوفورد.. مع�� هذا أنه تحت رحمة الـ
. �ان �عرف كذلك ان بوسع كراوفورد أن �س�ب له ً

FBI فع�
ائب. مشا�ل عظ�مة مع ال��

اليوم سوف ينام ثالث ساعات ثم يركب الطائرة إ� ش��اغو
ح�ث �قا�ل كراوفورد.

� المرآب تحت األرض.. �انت هناك ع��ة
أوقف س�ارته ��

� المساحة المكتوب عليها
فان تقف أمامه.. تقف �الض�ط ��

ب جسم (مس�� ف��در�ك الوندز). فتح الوندز ال�اب ل���
الس�ارة الفان ف�حدث ان�عاجا فيها.. هذا س�لقن الوغد درسا..

�ان �غلق س�ارته.. هنا انفتح �اب الفان خلفه.. استدار
ء ثق�ل أذنه. شعر �ضغط هائل حول عنقه ولم �

ب �� عندما ��
ا أن �دخل �عد هناك هواء �دخل صدرە.. عندما استطاع أخ��

� صدرە امتألت رئتاە �ال�لوروفورم.
الهواء ��

☆ ☆ ☆

أوقف دوالرها�د س�ارته الفان خلف دارە وه�ط. �ان مرهقا
� قاد بها س�ارته من ش��اغو. فتح ال�اب من طول المسافة ال��
� الب�ت. ثم خ�ج من جد�د وهو

� وقام �عمل�ة تفت�ش ��
الخل��

�ل�س قناعا ع� ش�ل جورب ع� رأسه. فتح الفان وأخ�ج
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� م�مما.. و�ان مق�دا ف��دي الوندز الذي �ان معصوب العين��
للمقعد المتحرك �ال�امل عن ط��ق لصق �د�ه وساق�ه للمقعد

�صمغ قوى..

جرە دوالرها�د للب�ت ووضعه ووجهه للجدار وظهرە للغرفة
�أنه قد أساء الت�ف. أح�� �طان�ة لفها حول الرجل ثم وضع

زجاجة من النوشادر تحت أنفه.. شمها الوندز ففتح عي��ه.

قت؟ - حادث؟.. هل أنا مصاب؟.. هل اح��
جاء الصوت من خلفه:

- ال �ا س�د.. أنت ع� ما يرام..

- �ل أنا مصاب.. ر�اە�.. ال�د أن ظهري تحطم.. أرجو أن
.. � تتصل �مكت��

فلم �سمع سوى الخطوات ت�تعد..

سمع صوت الدوش.. تذكر أنه غادر مكت�ه وقاد الس�ارة
ء �عد هذا. �انت رائحة ال�لوروفورم ق��ة.. �

ل�نه ال �ذكر أي ��
تم�� أن �كون نائما.. رفع ذراعه وحاول ل�ن األلم �ان عن�فا. ال.

ل�س نائما..

.. إنه � مس�ش��
ال.. ل�ست هذە ضمادات.. إنه ل�س ��

مخطوف..
فكر.. فكر..

هنا سمع صوت دوالرها�د من خلفه. قال له وهو �حاول
� صوته:

التح�م ��
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�
- اسمع.. أنا لم أر وجهك.. ال أعرف اسمك.. أنا أعمل ��

ج��دة تاتلر وسـوف أدفع م�افأة.. ر�ما أدفع لك نصف مليون
دوالر.

ا�س األلم للحظة.. إنه لم �دعك ترى وجهه.. مع�� هذا أنه
ال ينوي قتلك..

- هل تعرف من أنا �ا مس�� الوندز؟
ء عنك. �

- ال.. ال أعرف أي ��

- حسب �المك أنا منحرف ج�س�ا وفاشل.. �ل أنا حيوان
تحرر من مصحة بوساطة قاض ط�ب القلب. لماذا تكذب �ا

� كذاب؟ ... مس�� الوندز؟.. لماذا تقول إن��

ە الناس - عندما.. �فعل شخص أش�اء ال �فهمها ع�ە �عت��
 مذعور وهذا

ً
.. ل�ن أنا فع� مجنونا.. لو أنك أطلقت �ا��

� من تك��ن وجهة نظر صح�حة عنك. �منع��

طلب منه السفاح العذر.. سمعه �غادر الم�ان ثم �دخل
المطبخ، وسمع صوت درج مطبخ �فتح وع�ث �أدوات. �ان
� المطبخ.. لو أنك قرأت تقار�ر

ا من الجرائم تتم �� �عرف أن كث��
طة ل�رهت المطابخ لأل�د. فجأة رأى �دا شاح�ة توضع ال��
�ه مستعمال جوارە و�� تحمل قدحا من الشاي �العسل.. ��

شفاطة..
شعر �المقعد �دار ب�طء ليواجه خاطفه فصاح:

- ال.. ال أر�د أن أراك�
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.. �جب أن �
- �ل �جب أن تفعل �ا مس�� الوندز.. أنت صح��

تفتح عي��ك و�ال د�ست جفن�ك لجب�نك.

 �ضع
ً

فتح الوندس عي��ه ب�طء فرأى روب ك�مونو ورج�
قناعا من جورب.. استدار الرجل له ثم أنزل الروب عن كتف�ه
وتقلصت عضالت الظهر �اشفة عن وشم ذ�ل وأرجل.. استدار

� األحمر ب�طء نحو الوندس واب�سم.. التن��

قال الوندس:
- �ا هللا�

ائح الذي وعندما رفع عي��ه رأى الشاشة.. رأى عرض ال��
ي العظ�م.. �حلق � ال��� أعدە دوالرها�د. رأى لوحة �ل�ك.. التن��

.. ائح تتغ�� فوق امرأة تكسوها الشمس. ثم �دأت ال��
� ح�ا.. هل ترى؟.. نعم.. �ل�ك.. م�� �ل�ك.. مس�� جا�و��

� ثائر.. هل ترى؟.. ل�دز ح�ة.. هل ترى؟.. نعم.. �ل�ك.. التن��
ا.. نعم.. هذە صورة م�� ل�دز ميتة... ثم صورة الوندر ح��

قال الوندس:
- أرجوك أال تفعل.. أرجوك.

سأله السفاح:
- هل تنوى أن تكتب أ�اذ�ب أخرى؟..

- ال.. ال.
- لماذا كت�ت أ�اذ�ب �ا مس�� الوندس؟..



8703

- جراهام هو الذي قال �� ما كت�ته.

.. أنا � مجنون.. انا الذي رأ�ت أ�عد منك �كث�� - أنت قلت إن��
� األرض.. ح�اتك �ال�س�ة �� أثر

الذي غرست وتدى �عمق ��
.. ل�س � األحمر.. وأنت مدين �� تركته علقة ع� صخرة. أنا التن��

�الخوف �ا مس�� الوندس �ل �الره�ة.

�ان يت�لم وقد انح�� رأسه، واعت� أع� أنفه ب�بهامه
وس�ابته.. ثم غادر الغرفة..

قال الوندس لنفسه:
�ع القناع.. لو نزعه فأنا م�ت.. ر�اە.. �ع القناع.. لم ي�� - لم ي��

أنا مبتل تماما.

 غـداء وترمـوس وجهاز �سج�ل وقـال
ً

عـاد له دوالرها�د حام�
له:

- هذا لرحلتك للب�ت.. ل�ن ق�ل هذا سوف �سجل لك
�عض الع�ارات.

� النها�ة أعلن أنه انت�. قال له
وراح �سجل لنصف ساعة و��

الوندس:

ا ع� أنك أنا أر�د أن أفهم.. أر�د أن أفهمك.. أشكرك كث��
.. ستطلق �ا��

اب�سم له دوالرها�د اب�سامة صفراء ثم مال نحوە �أنه
عهما من � س�ق�له ع� شفت�ه.. �دال من ذلك عض شفت�ه فان��

م�انهما و�صقهما ع� األرض.
☆ ☆ ☆
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الفصـل الرابع ع��
� ش��اغو.. وصارت السماء رماد�ة..

جاء الفجر ��

غادر أحد رجال األمن مدخل ج��دة تاتلر ووقف �دخن. �ان
� الشـارع تماما. وع� �عـد ق��ب جلس دوالرها�د

وحـدە ��
� مؤخرة الع��ة الفان. �ان الوندس

القرفصاء جوار الوندس ��
� ألما م��عا.. �ان عقله ي�سارع.. �جب أن يتذكر أش�اء.

�عا��

ارتدى دوالرها�د ث�اب مسعف ب�ضاء ثم أنزل مقعد الوندس
� الوندس ل�نه رأى طرفا من من الس�ارة. �انت العصا�ة ع� ع��

� ذهنه..
لوحة الس�ارة.. لمحه ل�نه حفرها ��

� شاحنة متوقفة ومخزن أوقف دوالرها�د المقعد ب��
مخلفات.. ون�ع العصا�ة عن عي�� الوندس.

موس.. هنا رأى الوندس وجه السفاح ألول مرة. �ان �فتح ال��
� فراح �حاول التملص. سال السائل شم الوندس رائحة الجازول��

ل�غمرە و�مأل حلقه �األ�خرة..

- هل تحب أن تكون حيوان جراهام المدلل �ا ف��د ی ی ی
ی ی؟

واشتعل السائل محدثا صوت (واب�) ودفع المقعد �من
عل�ه نحو مب�� ج��دة تاتلر..

سمع الحارس ال�خة.. ورأى كرة النار قادمة والدخان
ر ي��عث منها. انقلب المقعد أمام البنا�ة وتصاعد الدخان وال��

ان منظر إ�سان �قاوم. للسماء، ب�نما غلفت الن��
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هـ�ع الحـارس للمدخـل وهو ي�ساءل إن �ان المقعد س�نفجر
أم ال.. هل عل�ه أن ي�تعد عن النوافذ؟

أطلق إنذار الح��ق.. �حـث عن مطفـأة الح��ق ثم خ�ج
ا راح يرش الرغوة ع� قة، وأخ�� محاذرا ي�حث عن الجثة المح��

ف��دي الوندس.
☆ ☆ ☆
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الفصل الخامس ع��
جاءت الم�المة لجراهام:

� ش��اغو�
- لقد ظفرت جن�ة األسنان �الوندس ��

- ر�اە�!
.. ً

- لم �مت �عد.. �سأل عنك.. لن �ظل ح�ا ط���
- سأذهب..

� المطار.. رحلة (يونايتد 245) �عد 45 دق�قة..
�� � - قا�ل��

☆ ☆ ☆

� ح�اة الوندس.
ة �� � ش��اغو �انت هذە اللحظات األخ��

��
ق �ال�امل، وهذا ساعد ع� أن �حرق أعصاب �ان قد اح��

� هذا رحمة ر�ان�ة �التأ��د.
الجلد فلم �عد �شعر �ألم. و�انت ��

� حالة
� ل�كون �� كذلك �ان األط�اء قد ملئوا دمه �المورف��

غيب��ة تق���ا..

�ان الطب�ب صارما.. سوف يتم استجوا�ه فإذا رأى الطب�ب
أن هذا خطر سيوقف االستجواب فورا..

�الفعل استطاع الوندس أن يتماسك ح�� ذكر لهم رقم
ة. لوحة الس�ارة.. ثم لفظ أنفاسه األخ��

� أن هذە اللوحة ع� الفور تم عمل تحقيق ��ــــع فتب��
. ي�ـدو أن السفاح �قها ثم ث�تها ع� � م�وقة تخص س�ارة ل��



8707

س�ارة فان. ال�د من س�ارة فان �� �ستطيع أن �ضع مقعدا
متحر�ا فيها.

�ان جراهام قد فهم ما حدث.. جن�ة األسنان تقتل الحيوان
� صورة الج��دة

األل�ف أوال ق�ل أن تقتل صاح�ه�.. هو ظهر ��
ي��ت ع� كتف الوندس.

قال جراهام:

- الفكرة هنا أنه ت�ف ��عة جدا.. صدرت الج��دة ف�ان
جاهزا ع� الفور �مقعد متحرك وس�ارة فان و�لوروفورم ووجه
�ة لالوندس.. ما مع�� هذا؟.. هو لم يركب الطائرة �كر�� ال��

متحرك.. �ما أنه لم ير الج��دة فه�ع إ� متاجر العاد�ات لي�تاع
كرس�ا متحر�ا وابتاع س�ارة فان.. هو �ان �ملك المقعد منذ

ال�دا�ة، و�ان ق���ا جدا من الوندس.
� اهتمام:

قال كراوفورد ��
� المنطقة �لها..

- سوف نف�ش بيوت الرعا�ة الصح�ة ��
هنا دق جرس الهاتف فرد عل�ه المالزم أوسبورن.. أص��

قل�ال وامتقع وجهه ثم وضع السماعة وقال:

ة الوندس.. تقول إن م�المة جاءتها منذ نصف - هذە سكرت��
ساعة.. تقسم أن المتصل �ان الوندس نفسه.. قال لها ش�ئا عن

� األحمر) ثم وضع السماعة� (قوة التن��
☆ ☆ ☆

� واشنطن �فكر.. �ان األلم
� الظالم ��

جلس جراهام وحدە ��
ق هو ح�ا �مزقه وقد قال لنفسه إنه �ان س�كون سع�دا لو اح��
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�دال من الوندس.

� األحمر.. ي��د لقد عجز تماما عن فهم ط��قة تفك�� التن��
أن �عرف ماذا يراە وك�ف �فكر..

ل�� �فعل هـذا �ان عل�ـه أن �ملك القدرة ع� السفر ع��
الزمن..

☆ ☆ ☆

نجف�لد م�سوری.. � س��
� 14 يونيو 1938 ��

��
غادرت مار�ان دوالرها�د س�ارة األجرة.. �ان هذا مس�ش��

� �ل جسدها. �ان فرا�س�س
ال�لدة. �طنها منتفخة وآالم ��

� �طنها اآلن..
دوالرها�د ��

 

� جو�سون و�ن زوجها موس��� كذ�ت وقالت إن اسمها بي��
ي للوالدة. خالل أر�ــع ساعات �انت � القسم الخ��

ووضعوها ��
� غرفة الوالدة.. وعندما خ�ج الطفل للعالم الحظ الطب�ب

��
�ا. �ان المولد إنه ي�دو كوطواط مسطح األنف أ��� منه ���
سقف فمه مشقوقا وقد قرر العاملون �المس�ش�� أال تراە أمه

فورا.

كـان �ستطيع التنفس ل�نه ال �ستطيع امتصاص الطعام
� سقف فمه. ولم تكن �خته �ش�ه �خات

بهـذا الشق ��
. � و��� الرضع مثله الذين �دمنون اله��

دخلت الغرفة ممرضة �دينة رأته.. �انت قد رأت نحو 39
ألف رضيع من ق�ل و�انت تعرف أنه س�ع�ش فقط لو أ�ل. لذا
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ة للرضاعة من جيبها.. وضمته لصدرها أخرجت أداة صغ��
� ثم نام.. وانطلقت ب أوقيت�� العمالق ودست ف�ه األنبوب.. ��

�� تغ�� حفاضات الرضع.

�انوا قد نقلوا مار�ان لغرفة أخرى، و�انت فتاة جم�لة، وقد
� من وجهها.. جاءوا لها �الرضيع ف�خت

�دأ االنتفاخ �خت��
� غادرت أغلقوا ال�اب وأعطوها حقنة مهدئة و�عد يوم��
المس�ش�� وح�دة.. �انت تعرف أنها لن تعود للب�ت أ�دا فقد

أوضحت أمها هذا.

� فقد جرب أحد أط�اء التجم�ل حظه.. جرب أما عن الص��
� لم �عد أحد �ستعملها. ولم تكن معه ط��قة الث��ات المثلثة ال��
الن��جة جم�لة المنظر. وتط�ع طب�ب أسنان �عمل سدادة
ب و�أ�ل من دون أن لسقف فم الرضيع �ح�ث �مكنه أن ���

�خ�ج الطعام من أنفه.

� دار األيتام. �انت هناك
� سن الخامسة تل�� أول ز�ارة ��

��
� منتصف العمر وشعرها معقوص و�ان وجهها

س�دة نح�لة ��
شاح�ا. قال مدير الميتم لفرا�س�س:

- ها �� ذي جدتك.
اب�سمت وقالت له:

- مرح�ا.

� أنفه �شفت�ه ل�نه و�ان قد تعلم ك�ف يت�لم �أن �سد فتح��
لم �جد الوقت لذلك.

؟ �
- هال ج��ت أن تقول: جد��
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، فقالت � نطق حرف الج�م. و�دأ ي���
لم �ستطع التح�م ��

جدته:
- ال تهتم.. ل�ن ع� األقل قل �� اسمك.

تألق وجهه.. �ان �عرف ك�ف �فعل هذا.. فأطلق س�ة قذرة
� وجهها..

��
�عد ثالثة أ�ام جاءت وأخذته..

� الفقر والفاقة وقد حاولت أن تحول ب�تها إ�
�انت تعا��

ب�سيون.. ثم �دأت تحوله لملجـأ عجـزة وتتل�� إعانات من
� الصحف أن اب�تهـا تزوجت من

الحكومة. و�انت قد قرأت ��
، فحاولت االتصال بها مرارا �ال جدوى.. محاٍم ثرى شه��

� غرفة
الء �� � � أقدام ال�� هكذا ق�� فرا�س�س طفولته �لهو ب��

�
الجلوس، وهم �صغون للمذ�اع أو تحدق عيونهم المنهكة ��

� ع� مشمع األرض�ة ورائحة ال�رنب
الفراغ. �ذكر صوت الم��

قادمة من المطبخ.
☆ ☆ ☆

� غرفته �شعر �الخوف من الظالم، و�ــهاب
�ذكر أنه �ان ��

الذهاب للحمام للتبول �س�ب الظالم. راح ينادي الجدة
� النها�ة أف�غ المثانة لت�لل

ً�ط��قته.. �دا �أنه ماعز مذعورة.. و��
� الظالم م�ل�

ء ما.. زحف �� �
الفراش و�وال المنـامة. ارتطم ���

� الفراش..
نحوها وصعد إ� جوارها ��

صحت من النوم فراحت ت�حث عن طاقم أسنانها جوارە
و�� تقول:

ً
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�ته ل�غادر ا مشلك) من ق�ل ثم ��  (قجر�
ً

- أنا لم أر قط طف�
الفراش وأعادت وضع طاقم أسنانها وأضاءت المص�اح. مررت

�دها ع� جبهته ففوجئت �الدم ع� إص�عها.. سألته:
- هل تأذ�ت؟.. هل حطمت ش�ئا؟..

� الظالم
ثم طل�ت منه أن �عود لغرفته.. هناك وقف ��

.. �ل ركن ي�تظرها. ال ي��د العودة للفراش الم�لل و�خ�� أال تأ��
.. ل�نها جاءت ومعها � الغرفة �ان �قول إنها لن تأ��

مظلم ��
�ط الصق واقتادته للحمام لي�دل ث�ا�ه ثم مالءات نظ�فة و��
وضعت المقص مفتوحا ع� جزء من جسدە فشعر �المعدن

ال�ارد.. قالت له:
- هل �شعر بهذا؟.. أقسم أنك لو �للت فراشك ثان�ة..

�ع جزءا منك �المقص.. هل نفهم.. فلسوف أن��
� رعب..

هز رأسه ��

- �مكنك أن تجد المرحاض وتجلس عل�ه كص�� ط�ب اآلن
عد لفراشك.

اآلن تهب ال��ــــح فتصدر األوراق هسهسة ع� الشجر، ب�نما
� عاما راقد ع� ظهرە � وأر�ع�� فرا�س�س دوالرها�د ذو االثن��
�متص إص�عه وشعرە ملوث �العرق، وهو �متص إص�عه �شم
� الظالم إ� المرحاض..

.. مثانته مليئة ينهض �� � رائحة الجازول��
� ط�ب. �جد المقعد ف�جلس عل�ه كص��
☆ ☆ ☆



8712

الفصل السادس ع��
�ان �حب جدته جدا لذا �ان �صدق �ل ما تقول، ولم �كن
ي��د أن يؤذيها �أي ش�ل.. راح يتخ�ل أن اللصوص هاجموا
الب�ت، وهـو دافع عنهـا وأنقذها فقالت له: أنت لست ابن

الش�طان.. أنت ولدي الحب�ب..

ء الذي �خاف �
عل�ه أال �خاف الظالم.. عل�ه أن �كون ال��

اللص منه.
� الظالم حمل الفأس و�سلل إ� عش الدجاج..

��
رفع الفأس..

�عد هذا �ان عل�ه أن �غسل الدم عن �واله وقم�صه..
ل�نه شعر براحة وسالم لم �عهدهما من ق�ل.. للمرة األو�

�شعر �مذاق السعادة..

ة الجدة.. قالت إن � الص�اح أثار منظر الدجاج الم�ت ح��
��

هذا ال ي�دو كعمل ثعلب.

عندما تكرر المشهد عدة مرات �انت الجدة مقتنعة تماما
أن الفاعل عامل �ان لديها وطردته.

ل�نها ظلت تهدد دوالرها�د �أن ت��ل جزءا من جسدە
�المقص لو أخطأ.. و�ان التهد�د دائما وقائما ط�لة الوقت..

ً
سة وصارت أقل م�� .. ط�اعها صارت �� �انت الجدة تتغ��
� تحبها ك��ا من للنظافة، وذات يوم أسقطت الخادم السوداء ال��
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الدقيق فاتجهت نحوها وصفعتها.. ثم سك�ت إناء من الحساء
� وجهها..

��

� الغرفة المغلقة �شتم وتلعن ثم سمع
� الل�ل سمعها ��

و��
� الص�اح جمعت الطاه�ة متاعها

قطع األثاث تتطاير.. و��
ورحلت..

ت العجوز تماما وتم نقلها لمصحة عقل�ة �عد أسابيع ُجنَّ
و�ان ع� فرا�س�س أن ي�تظـر 14 عاما ق�ل أن يراها ثان�ة..

�
تم ترت�ب قدوم أمه الحق�ق�ة لتأخذە.. وقد انتقل ل�ع�ش ��

� أع� سـلم الخـدم،
ب�ت زوج أمه مع أوالدهـا. منحـوە غرفة ��

� ال�دا�ة تجاهله األطفال..
وألحقوە �مدرسة ابتدائ�ة ق���ة. و��

� غرفته..
أخوته من األم - تماما ثم �دءوا يزورونه ��

� من ممتل�اته وتذ�اراته.. واألسوأ �ان أنهم لم �انوا مندهش��
�فهموا حرفا مما �قول �س�ب مخارج الحروف الغ���ة لد�ه..

قال له (ند) أخوە من األم:
ا.. ا صغ��

�
ى حصان - لن تكون هناك نزهات ص�ف�ة.. لن �ش��

� م��ض.. م��ض �س�ب هل تعرف الس�ب أيها الوغد؟.. ألن أ��
وجهك القبيح..

� �ليته.. ثم أمسك
اتجه فرا�س�س لل�اب فعاجله ند بر�لة ��

�ه من أذن�ه وألصق وجهه �مرآة الغرفة:
� م��ض.. - لهذا أ��

ب وجهه �المرآة.. و��
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� م��ض� - لهذا أ��
تلطخت المرآة �الدم واللعاب ل�نه لم ي�ِك..

☆ ☆ ☆

األمطار تنهمر والرعد �دوي �الخارج.. ب�نما �جلس
� الف�لم أ�ة تقوم

� الظـالم �شاهد ف�لما.. ��
دوالرها�د وحـدە ��

هة خل��ة.. ثالثة أطفال وأب وأم و�لب.. ظل �شاهد الف�لم � ب��
ح�� جاءت لقطات واضحة لألم و�� تلتقط ال�رة وقد �دت
عضالتها واضحة. أوقف ال�ادر عند هذا الجزء وراح يراقب

وجهها الجم�ل.

� مشاهد متفرقة لب�ت جم�ل.. حمام
الف�لم القص�� الثا��

س�احة.. �لب صغ�� يركض نحو طفلة األ�ة وأذناە للخلف..
� الب�ت الجد�د..

م�ح.. ح�اة أ��ة ل�ل�ة ��

شارد الذهن أخ�ج �كرة الف�لم من آلة العرض ونظر
للمكتوب:

مان - ستار روت 7 - صندوق 603 – توسال بوب ش��
أو�ال

ة للق�ادة كذلك ال � شوق.. مسافة قص��
تحسس الف�لم ��

قب شد�د للحظات � االنتقام.. فقط �شعر ب��
�شعر برغ�ة ��

� المجد القادم،
العظ�مة القادمة.. للمجد القادم.. ال �فكر إال ��

ء آخر عنه.. �ذكر �
فال �ذكر ش�ئا عن ب�ت أمه. ال �ذكر أي ��

أنه ظل هناك مع أبناء أمه شهرا ثم طردوە ألنه شنق قطة
ء آخر.. �

فكتور�ا أخته. ال �ذكر أي ��
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وە � سن السا�عة ع�� �سلل لغرفة امـرأة فق�ضوا عل�ه خ��
��

� بروك اهتم أط�اء
� السجن والج�ش فاختار الج�ش. �� ب��

قيع إلصالح أنفه الج�ش �ه وقرروا عمل جراحة أخرى لل��
� كور�ا، وهناك تعلم

� الج�ش تم إرساله لسول ��
وشفته.. و��

تحم�ض األفالم. لما عاد للوال�ات �انت جدته قد غادرت
المصحة فأخذها للب�ت واستأجر امرأة تع�� بها ص�احا. ثم وجد
كة عرف � هذە ال��

كة تحم�ض األفالم (جيتواي)، و�� �� �
�� 

ً
عم�

ء �
� يتجسس بها ع� أ�ة و�عرف عنوانها و�ل �� الط��قة ال��

عنها..

ة هادئة من ح�اته دامت �سعة أعوام �عد وفاة �ان �ع�ش ف��
جدته. ل�نه شعر �ـأنه يتغ�� ذات يوم، عندما نظر ل�دە فوجد
� تغ� ة �ال�� أنها قد شاخت.. جلد �دە قد تحول لقشور صغ��

السحل�ة. عندها لم �فهم ألنه لم �كن �درك أنه يتحول �عد.

� بناء عضالته و�ان �قف أمام المرآة وقد ل�س قناعا
�دأ ��

� إعجاب. �ان بوسعه أن �دخل أي
مق جسدە �� ع� وجهه، ل��

مسا�قة �مال أجسام..

� مجلة تا�مز (1). انبهر
ة �� هنا رأى لوحة �ل�ك الشه��

�الصورة فأ�قاها معه أ�اما.. �ان يراقبها وهو يؤدي التمار�ن أو
ق�ل النوم. لقد �دأ �درك الحق�قة.. إنه وح�د.. وح�د تماما

� هذا أنه مختلف..
والس�ب ��

� اللوحة ل�ن دوالرها�د �ان
� ظاهرا �� لم �كن وجه التن��

�درك ك�ف ي�دو..
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ة كف عن استعمال ة قص�� وعندما سافر لهونج كونج لف��
كة. لم �كن أحـد �عرف أنه حل مش�لة � ال��

غرفة تغي�� الث�اب ��
أسـنانـه عـن طـ��ق اسـتعمال طاقم أسنان جدته، أما لو رأى

الناس الوشم ع� ظهرە ل�خوا..
.. و�عد خمسة أشهر وقع اخت�ارە ع� آل جا�و��

� ح�اته.. لقد ساعدوە �
ء عرفه �� �

�انوا أعظم من أي ��
ي�دأ التحول،،

�عدها جاء آل ل�دز..

مان.. وهذە المرة س�صور األ�ة اآلن جاء دور آل ش��
النائمة �األشعة تحت الحمراء ق�ل أن ي�دأ القتل..

☆ ☆ ☆
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الفصل السابع ع��
كة كة جيتوای مرت�طة منذ عام 1979 �عقد مع �� �انت ��
� مجال األشعة تحت

ب�در لل��ماو�ات، وذلك ضمن عملها ��
� ساعة الغداء ودق

الحمراء. وقد توجه دوالرها�د إ� هناك ��
� أو حمل ال�اب الذي كتب عل�ه (منطقة خطرة - ممن�ع التدخ��

و�ات الساخنة). جاء صوت امرأة �قول: الم��

- أدخل
- أنا فرا�س�س دوالرها�د.. جئت �خصوص المجفف.

- عذرا.. لحظة واحدة.. كنت أتناول الغداء..
: ثم قالت له �لهجة �أنها تحا��

- ضع ظهرك ع� ال�اب.. تقدم ح�� تحس �ال�الطة تحت
قدمك..

.. �
ء معد�� �

�ان صوتها جم�ال صاف�ا ف�ه ��

.. أرجو أال تكون هناك أي أخطاء.. � - أنا ر��ا ما�ل��

..nأنا لم أدخـل هنا منذ ستة أشه .. و�� - لم �عـد هـذا م��

�انت هذە الجملة خط�ة ط��لة جدا �ال�س�ة له. شم رائحة
�
عط��ة وأحس �جهاز �جرى تف��ــــغ هـواء. وقـف ي�تظر ��

الظالم. هنا رآها تقف أمامه.. ن�ع �دە عن وجهه ونظر لها.. قال
لها:

قوق؟ � �� ب�عض ال�� - هل �سمح��
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- �التأ��د... ع� المنضدة أمامك.

، لها وجه وس�م دقيق العظام. وع� قص�ة � � الثالث��
�انت ��

أنفها هناك ند�ة �ش�ل النجم. وهناك نمش لط�ف ع� وجهها..
و�ديها. شعر �أن عي��ه حرتان معها.. لم تكن تصد نظراته..

�دءا ق�اس الغرفة ح�ث المجفف.. ثم طلب منها خدمة:

�عض الف�لم الحساس لألشعة تحت الحمراء

قالت له:

� الثالجة.. وتع�دە هناك �عد التص��ر
- �جب أن ت�ق�ه ��

لماذا ت��دە؟

� حد�قة الحيوان دون أن
- أر�د تص��ر الحيوانات ل�ال ��

يزعجها الضوء..

- ل�كن.. س�كون عل�ك أن توقع ع� الب�انات.. م�� ت��د هذا
الف�لم؟

- ق�ل يوم 20 من الشهر.
قوق.. لقد أخذ واحدة.. ا عدت ر��ا ال�� عندما ان�ف أخ��
� صوته وهو

رجل غ��ب.. لم �كن هناك أي ن�ع من الشفقة ��
. ر�ما هو ال يهتم �

��لمها. ال�د أنه �عرف أنها عم�اء ق�ل أن �أ��
�ذلك.

☆ ☆ ☆

�عد عدة لقاءات متعلقة �العمل سمحت له أن يوصلها
� رضا أنه لم �مسك �ذراعها

لدارها �س�ارته الفان.. الحظت ��
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ء يزعج العم�ان �
تلقائ�ا �ما �فعل الناس مع العم�ان. ال ��

و�جعلهم �فقدون توازنهم مثل إمساك الذراع بهذە الط��قة..
فقط منحها ساعدە لتمسكه �ما ت��د..

�ان ق��ا ط��ل القامة، وهذا ما لم �ستطع اس�نتاجه من
خطواته وصوته..

� ال�فاءة، و�انت تعرف
� قسم األفالم غا�ة ��

�ان عملها ��
� الظالم الدامس

ء، �ل هذا و�� �� �
ء وتج�د �ل �� �

م�ان �ل ��
� العمل. هذا جعلها جوهرة حق�ق�ة �ال�س�ة لب�در،

�ما �قت��
ولم �كن مستعدا للتخ�� عنها أ�دا..

هكذا دعت دوالرها�د إ� شقتها.. وقد ق�ل هو، فهو لم �كن
قد دخل أي بيوت سوى ب�ته ط�لة ح�اته.. فكرة أن �دخل ب�تا
� إعداد

ا.. راقب كذلك ط��قتها ال�ارعة �� مدعوا راقت له كث��
ا له وك�ف تق�س المح�ط �أناملها ق�ل أن تقطع.. � �حة بي�� ��

وأحب فكرة أنه قادر ع� النظر لها وتأملها �ما ي��د..

�انت تحاورە �ال توقف.. �دأ �عرق.. لم �حب ال�الم ألنه لم
ا.. �عتدە، ل�نه أحب النظر لها كث��

� لم يتوقعها قط: قالت له الع�ارة ال��

- هل �� أن ألمس وجهك؟.. أر�د أن أعرف إن كنت تب�سم
أم تقطب؟

� �دها لو أنه
� سخ��ة عن �م إص�عا س�ظل ��

�ساءل ��
قضم..
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�� ال تعرف الخطر الذي تواجهه والذي تتحداە.. لذا قال
وهو �مسك أناملها برفق:

� أب�سم.. � إن�� - صدقي��
� ح�ج:

ثم قال ��
- أرجو أن �سم�� �� �االن�اف..

ظلت م�انها ع� األر�كة ل�ضع دقائق.. �عد ما سمعت قفل
ال�اب ينغلق خلفه. مدت �دها تتحسس االن�عاج ع� األر�كة..

و�شم رائحة لوسيون الحالقة الخاص �ه ورائحة حزامه
الجلدي..

لقد راق لها صمته وحرصه ع� الخصوص�ة. عندما فقدت
��ها فقدت معه خصوص�تها.. لم تعد تضمن إن �ان هناك
من �حملق فيها أم ال، لذا أح�ت الخصوص�ة جدا.. أح�ت أ�ضا
أنه لم �ظهر شفقة بها.. �الطبع هو �فكر �ط��قة (العم�ان
�سمعون أفضل) الغب�ة.. هذا ل�س صح�حا.. فقط العم�ان

ينصتون �اهتمام أ��� لما �سمعون..

لم تكن مرت�طة �عالقات مع رجال.. هناك واحد معجب بها
اسمه رالف ماندي ل�نها لم تردە لنفسها قط.. لم ترد قط أن

 �عطف عليها أو يتألم من أجلها..
ً

ترى رج�

� و�ساءلت إن �ان دوالرها�د �عتقد �الخرافة األخرى ال��
تعتقد أن العم�ان (أن�� من الم���ن).. هذا أ�ضا خال من

الحق�قة تماما..
☆ ☆ ☆
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الفصل الثامن ع��
� ش��اغو مذعـورة، فلم ي�ـق ع� الموعد

�انت العائالت ��
سوى 11 يوما..

� ظروف أخرى،
� �انت ستفشل �� راجت أفالم الرعب ال��

� ت قمصان للش�اب عليها (ل�لة مع التن�� � الوقت ذاته ان���
و��

األحمر �� ل�لة واحدة�)

� الوقت ذاته شعرت زوجة (جراهام) �الرعب من االنتظار
��

� واشنطن، لذا انتقلت مع ابنها إ� ح�ث �ع�ش جداە جراهام
��

أخ�� كراوفورد بهذا، ل�نه �ان واثقا من أن األخ�� �عرف �الض�ط
. أين ��

قال كراوفورد لجراهام وهو يراجع �عض التقار�ر:

� الضحا�ا.. خطر �� إن - ما زلت أ�حث عن عالقة ب��
ي الوند�س مات ع� مقعد متحرك.. هنا إشارة طب�ة.. فال��
ل�دز أجرت اس�ئصال ح��صله من ثديها ق�ل الج��مة �شهر
� قد ونصف إشارة طب�ة.. لذا أحاول معرفة إن �انت م�� جا�و��

أجرت جراحة ق���ة.

� مسعف؟
- هل تفكر ��

ة ط��لة فأنت تتعلم أساليبهم � مصحة لف��
- عندما تكون ��

� مس�ش�� �ع�د عن هذە
�� �

�مكنك الظفر �عمل �مسعف قانو��
المصحة..

�انت رائحـة الغرفة تفـ�ح �ال�أس.. ظـالل عم�قة غمرت
� صور الضحا�ا..

� وجه جراهام وهو �حدق ��
التجاع�د ��
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ألن �كون أف�د للقض�ة لو تركنا جراهام يرحل؟.. ثم شعر
كراوفورد �غ��زته أن جراهام س�كون مف�دا هنا أ��� طلب رجـال
طة ش��اغو تقـ��را عـن الحـالة النفس�ة السلوك�ة للسفاح، ��
� توج�ه رجالهم ل�لة

� إنه س�ساعدهم �� وذلك من الـ FBI قائل��
الج��مة القادمة.

� غ�ظ:
قال كراوفورد ��

ب القاتل - �حمون مؤخراتهم.. �طلبون منا تق��را فإذا ما ��
وظفر �ضح�ة أخرى، قالوا ال تحاسبونا.. الخطأ خطأ رجال الـ
FBI الذين أسدوا لنا نصائح خاطئة، ل�ن جراهام لم �كـن �عتقد
ورة.. صحيح أن �ل � ش��اغو �ال��

�ته �� أن القاتل سيوجه ��
� ش��اغو ل�ن من الواضح أنه �فضل

ء �دل ع� أنه �ق�م �� �
��

تن��ــــع م�ان عمله.

جلس دوالرها�د يراقب التلف��ون.. لقد أتم تمار�نه ال��اض�ة
وشاهد �عض أفالمه الخاصة، وشعر �الرضا عن نفسه لذا فتح
. رأى ع� الشاشة �

التلف��ون ل�عرف تطورات مقتل الصح��
جراهام.. خطر له أنه نح�ل جدا.. من السهل تحط�م ظهرە �ل
� ح�اته

كه �ق�� �ا�� لعل هذا أجمل.. أن تحطم ظهرە وت��
.. ً

مشلو�

� رضا أن اإلعالم كف عن �سميته (جن�ة األسنان)
والحظ ��

).. هذا تقدم ممتاز.. � و�دءوا �سمونه (التن��

� حد�قة
�ان يراقب جراحا �جرى جراحة أسنان ع� نمر ��

الحيوان المحل�ة.. تذكر ر��ا و�� تقول إنها ت��د أن تلمس
ء من مجدە الخاص، ل�ن س�كون �

وجهه. لو فعلت لشعرت ���
قتلها حتم�ا وهو ي��د لها أن تع�ش.. ال�د أن تع�ش..
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�
�ان ال�د�ل هـو أن �أخذها غدا لتلمس النمر وهو مخدر ��

الجزء التا�� من الجراحة.

�ان قد أسـدى خدمة إ� حد�قة الحيوان عندما أهداهم هـذا
الف�لم الخـاص �الرؤ�ة الل�ل�ة، وهم ع� استعداد لتقد�م أي
ى النمر الذي خدرە جراح خدمة له. لهذا اصطحبها �الفعل ل��

األسنان.. تحسست وجهه وفمه وهو نائم..

�ان هذا أقوى من تحملها.. وشعرت أنها مدينة لدوالرها�د
لأل�د..

.. � هذە الل�لة اصطحبها لدارە �ما طل�ت ��
و��

طلب منها أن �سمح له لدقائق. دخل المطبخ وراح
يرتجف.. ما هذا الذي �فعله؟.. ق�ل أن يتحول �ان هذا من رابع

المستح�الت.. أما اليوم فهو قادر.. قادر..
ء ل�نه ال �عرف ما هو. �

� عمل ��
�ان �شعر برغ�ة جنون�ة ��

جل واقتادها داخل الب�ت.. أدركت عاد لها وساعدها ع� ال��
ع� الفور أن الب�ت كب�� جدا وأدركت أنه قد�م كذلك.. رائحة

الهواء �ش�ه رائحة هواء المتاحف.
جلست ع� أر�كة وقالت له:

- ب�تك جم�ل.. وذلك النمر الرائع.. أنت مفعم �المفاج�ت،
ب�نما ال أحد �عرفك فعال.

قال وهو �ضغط ع� الحروف ح�� ال تظهر عيوب النطق:

- ومن قال لك هذا؟
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- ال�ل فضو�� �صددك..

وماذا ي��دون معرفته؟

� أركـب س�ارتك الفان �قولون إنك غامض.. ال�سـاء رأين��
فاشتعل فضولهن.. هلم.. هذە مجاملة..

وهل قالوا ك�ف أ�دو؟

- نعم. هل ت��د سماع ذلك؟.. متأ�د؟
ل�نه لم �طلب..

الحظت الصمت فقالت �جد�ة تامة:

- �قولون إنك حساس.. و�نك تو�� �األناقة، و�ن لك جسـدا
رائعا و�نك حساس �صدد وجهك برغم أن هذا غ�� صحيح.

طل�ت الذهاب للحمام.. شعر بتوتر.. ال �جب أن �سمح لها
.. من السهل أن � � الب�ت �ح��ة، فل��ما قا�لها التن��

�التنقل ��
� و�مزقها. فلما عادت سمعت صوت جهاز عرض �فتك بها التن��

� �عمل. قال لها دوالرها�د:
س�نما��

�� سأف�غ منه حاال.. سأعرض
� - آسف.. لدى واجب م��

�عض األفالم.

- هل هناك صوت؟
- لألسف ال..

تمددت ع� األر�كة وطل�ت منه أن �أخذ راحته.. سوف
.. ً

تغفو قل��
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� والفتاة.. � أن يرى ف�ل�� ل�دز أو جا�و��
�ان قد فكر أوال ��

�ان معه.. ل�نها لن تنجو من ذلك.. غال�ا سوف �قتلها. لن
مان.. �فعل هذا.. إذن ل�شاهد ف�لم آل ش��

� قالها لم�� جلس �شاهد الف�لم.. و�دأ �لفظ ع�ارات �ال��
� أطلنطا:

ل�دز ��

. �
... نعم.. هذا هو شعور من يرا�� �

أنت ت��ن��
� من ال�أس.. ر��ا ت��ــــح رأسها ب المارتي�� ر��ا ع� األر�كة ���

ع� فخذ دوالرها�د..

... نعم.. هذا هو شعور من �شعر � أنت �شع��ن ��
.. � ��

�جب أن ي�عد �د�ه عن عنق ر��ا.. ال �جب أن �خنقها �أي
ثمن.. ال�ل رأوها تركب س�ارته الفان..

صوت قل�ك عال و�دق اآلن..
قل�ك �حاول الفرار..

.. لقـد صـار ق��ا �ش�ل ال � امرأة ح�ـة معـه.. إنه التن��
يوصف..

ة روحا �ص�� لن�ضات � إلحدى ع�� دوالرها�د القاتل اللع��
قلبها..

.. � التن��
☆ ☆ ☆
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الفصل التاسع ع��
ح�� وهو يوصلها لب�تها لم �كن �عرف ما �شعر �ه تجاهها

إنه يرتاح لها. �خافها..

� أمـورە نوعا. عندما مر حادث قبيح وقـع وجعله ي�ب��
�
�التقاطع 70 لمخ�ج لندب�ج توقف ل�ضع �عض الوقود ��

 قوى العضالت مكفهر الوجه. تفقد
ً

س�ارته. �ان العامل رج�
�
� تلميع الزجاج. الحـظ دوالرها�د أنه يرمق ر��ا ��

ال��ت ثم �دأ ��
ب أنامل العامل.. وقاحة، من ثم حرك المساحات ��عة لت��

قال العامل وقد أدرك أنه ض�ط وهو �ختلس النظر..
- خذ الحذر �ا أحمق..

� العضالت
 ل�ن ل�س ��

ً
ودنا من دوالرها�د.. �ان �ماثله طو�

ب الع��ة. وهنا رأى �ة واحدة أ�عدە دوالرها�د وأسقطه ل��� ���
� أي

� وجه دوالرها�د ش�ئا لم يرە من ق�ل ولم يرە ��
العامل ��

م�ان.
� رعب:

قال الرجل ��
- لم أتعمد أي إساءة.. أقسم �ا�.

� وجـه الرجل.. تم�� لو
أمسـك دوالرها�د �أن�ـوب ال��ت ��

� ة ل�نه �دال من هـذا ثناە إ� نصف�� � قل�ه م�ا��
�غرسه ��

� �وال الرجل وقال:
ثم دسه ��

- أبق نظراتك القذرة لنفسك..
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� ج�ب الرجل، ثم قال:
وح�� المال ��

� أي وقت.
- اآلن ابتعد ل�ن تذكر أن بوس�� أن أجدك ��

☆ ☆ ☆

� واشنطن، ومعه مذكرة من
�ط إ� جراهام �� وصل ال��

� تقول: تحل�ل الصوت برهن ع� أن هذا هو
المخت�� الجنا��

�ط الوندس فعال. من الواضح أنه �ان �قول ما �م� عل�ه. ��
جد�د لم �ستعمل من ق�ل..

. �انت � � غرفة المحلف��
� ذلك الوقت، ��

� المح�مة ��
�ان ��

� ضوء الشمس، ف�حث
العاملة تنظف الم�ان والغ�ار �سبح ��

: �ط ف�ه وراح �ص�� عن جهاز �اس�ت ودس ال��

�ان صوت ف��دي الوندس المتعب الخائف يت�لم. لقد نلت
� األحمر.. لقد كذ�ت مجدا ال شك ف�ه.. لقـد رأ�ت قوة التن��

� أ�تبها. �صددە.. �ل ما كت�ت �ان أ�اذ�ب.. و�ل جراهام جعل��

.. اآلن �جب أن أخدمه.. لقد � � ل�نه رحم�� لقد كفرت �التن��
� ع� الفهم. ع� الصحف عندما تكتب عنه أن تقدسه

ساعد��
 من الحروف

ً
وأن تت�لم عنه مضخمة لفظة (هو) HIM �د�

ة.. الصغ��

سوف �كون رح�ما م�� أ��� منك �ا جراهام فهو �عرف أنك
وزات � أ�ذب.. مد �دك للخلف �ا جراهام وتحسس ال�� جعلت��
عه � فوق الحوض.. هذا هو عمودك الفقري ح�ث سوف ين��

. � التن��
قال جراهام لنفسه: فل�ذهب للجح�م.. لن أتحسس..
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� أنت ثم جاءت ال�خة الش��عة: ال اا.. أيها الوغد اللع��
أقسمت�..

فتح جراهام فمه وتنفس �عمق.. لن يتحمل سماع هذا مرة
أخرى ,,

�ط هنا جاء موظف المح�مة ل�حمل له خطا�ا.. ونظر ل��
� دهشة، أخذ جراهام الخطاب وهو يتم�� أن �كون

ال�اس�ت ��
من مو�..

: ل�ن الخطاب �ان من هان��ال ل���

ع��زي و�ـل:

مت ما أهنئك ع� ما قمت �ه مع مس�� الوندز. اح��
فعلت. أنت ولد خب�ث�

� �معلومة لم
ا ل�نه أفاد�� � مس�� الوندس كث��

لقد استفز��
� المصحة

ّ عد�م النفع؛ �� أنك كنت �� � بها محا��
�� �خ��

العقل�ة �دورك. لماذا نحارب ط�ائعنا �ا و�ل؟.. هذە أش�اء
ف لنفسك �أنك أحب�ت خلقنا بها مثل رئاتنا و�نك��اسنا.. اع��

قتل مس�� ه��س واستمتعت �ذلك.
.. �

مع تح�ا��

� الطب
. دكتوراە �� هان��ال ل���

☆ ☆ ☆
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الفصـل العشـرون
� خالل ستة أ�ام �ان دوالرها�د �قود س�ارته دامع العين��
� قد صار سلطة � ي��د هذا والتن�� .. التن�� � سوف �قتـل ر��ا ما�ل��
� ال �ق�ل األعذار � يتحقق.. التن�� .. ما ي��دە التن�� أ��� منه �كث��

� الحب.
وال �سمح له �أن �قع ��

� أن مان.. ر�ما �فضل التن�� �عد قتلها سوف �قتل آل ش��
ي�دأ بهم و�قتل ر��ا �عد ذلك، ل�نه �ان �عرف أن هذا

مستح�ل..

. �انت تحسب نفسها � ء عن التن�� �
لم تكن ر��ا تعرف أي ��

ء مقزز وقد احتقرها لهذا �
مع دوالرها�د. لقد مالت له.. هذا ��

الس�ب.. ل�ن برغم هذا �ان شعورا رائعا..
� .. �ان هذا ص�اح االثن�� ركب س�ارته إ� ح�ث موت�ل صغ��

� الذهاب للعمل. طلبهم وقال إنه م��ض. ثم
ل�نه لم يرغب ��

� الفراش شاعرا �الرعب..
رقد ��

؟.. .. ل�ن إ� م�� � سوف �حاول أن ي�قيها �ع�دة عن التن��

� هناك ي�تظر �م من الوقت �مكنه أن ي�قيها �ع�دة؟.. التن��
� �ل اللوحات و�ل ال�تب المصورة.. سوف تأ�� للب�ت �احثة

��
عن دوالرها�د فال تجدە.. تصعد للطابق العلوي وهنا تجد

ء سوى أن تتم�� �
. ل�س بوسعها عمل �� � � أن�اب التن�� نفسها ب��

أن تموت ��عة..
.. �مكنه سماعه وهو �شتم ر��ا. � �مكنه سماع صوت التن��

�التأ��د س�شتمها ق�ل أن �قتلها و�شتم دوالرها�د.
ً
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 قذرا مثلك..
ً

أنا لم أر قط طف�
همس دوالرها�د:

- أرجوك ال تفعل هذا...

� الحمام وصنع أ�شوطة.. سوف يتد� منها
علق حزامه ��

ل�عض لحظات إ� أن �ص�� أضعف من أن �قاوم أ��� و�موت
ء �دل ع� �

� س�موت معه؟.. �ل �� ول�ن ك�ف �عرف أن التن��
� شخصان منفصالن.. أنه والتن��

� النها�ة اتخذ قرارە.
��

غادر الفندق وركب س�ارته الفان.. مر �حشد من طل�ة
المدارس فنفخ أحدهم صدرە وكور عضالته ل�قلدە. �عد وقت
ل�س �الط��ل �ان دوالرها�د قد صار عند ب�ت جدته من

جد�د..
� يهدر: دخل الب�ت فسمع صوت التن��

ماذا تفعله؟.. ماذا تفعله؟
 قذرا مثلك..

ً
أنا لم أر قط طف�

� وحاول أن ينصت لها جاءت م�المة من ر��ا فتجاهل التن��
كة فق�ل � ال��

� ع� صحته. قالت إنها اتصلت �ه �� و�� تطم��
.. ً

لها إنه م��ض.. �انت قلقة فع�

قل لها أن تأ�� الل�لة لتع�� �ك
سد دوالرها�د سماعة الهاتف ق�ل أن �سمع هذا ال�الم.
وراح �عتذر لها مؤكدا أن هناك تداخال مع المذ�اع، ثم وضع
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� الدرج ح�� أخـ�ج �عـض األش�اء
السماعة ��عا وع�ـث ��

وانطلق يركض مغادرا الب�ت..
� المطار..

و�عد قل�ل �ان ��
� ط��قه إ� ني��ورك..

و�عان ما �ان ��
☆ ☆ ☆

� قط برغم أنه قرأ الدل�ل لم �كن قد رأی متحف برو�ل��
� األحمر الخاص �ه. �ان قد اهتم �ه منذ رأى صورة (التن��
 �أن

ً
� تتدثر �الشمس). �ان مب�� ضخما جديرا فع� والمرأة ال��

� األحمر.. �سكنه التن��

� وضعها ع� �شم رائحة الجو ممزوجة برائحة الص�غة ال��
شار�ه.. لقد �ق�ت ساعة ع� موعد اإلغالق، لذا ع�� الشارع،
ودخل ح�ث أخـذ موظف األمن حقي�ته. وعـرف أن المتحف

ا غدا. س�كون مغلق�

م�� وسط التحف الخزف�ة الخاصة �األنديز واألسلحة
ال�دائ�ة واألقنعة الهند�ة. ��عة عرف المخارج وأما�ن
اب المصاعد، أخذ المصعد للطابق الخامس وقد �دأ �شعر �اق��

� األحمر.. لقد شعر �ه.. التن��

� متحف
� م�ان مظلم منذ �انت ��

�انت اللوحة معروضة ��
� لنـدن، والس�ب أنها �ألوان الماء وعمرها مائتا عام.

ت�ت ��

ا وال ورأى خزانة مغلقة فعرف أن اللوحة هناك.. ل�ست رسم�
� نفسه.. صورة.. إنه التن��

ً
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.. واألهم لم � � منتصف العمر ومهذب��
�� 

ً
�ان الحراس رجـا�

ا. �كن أحدهم مسلح�

انتهت ساعات العرض فغـادر النـاس المتحف.. وامتألت
و األنفاق. استقل س�ارة أجرة � لركوب م�� الطرقات �المتجه��

. � وأع� السائق عنوان متجر مع��

إن المتحف �غلق أمام الجمهور يوم الثالثاء، ل�نهم
�سمحون �الدخول لطالب الفنون، والمتحف م�ان ممتاز
� هناك ودودون و�عرفون � دراسة الفنون. إن العامل��

للجادين ��
� الثنائ�ة �عد ظهر الثالثاء خ�ج دوالرها�د من

مهنتهم ج�دا. ��
و ومعه أوراق وملف كب�� عن �ل�ك.. و�ان معه محطة ال���
� ج�ب المعطف �انت

مسدس ومديته ذات حـد المو� و��
� ك�س

قطعة قماش ما مغموسة �ال�لوروفورم وموضوعة ��
. �الس����

دخل المتحف مع أر�عة من طالب الفنون.. وسأله البواب
إن �ان لد�ه موعد فقال: دراسة الرسم.. مس هار�ر. أجرى
البواب م�المة ثم طلب منه أن يتوجه لنها�ة صالة االستق�ال

ح�ث مقعد جوار المساعد.. هناك سوف تقا�له مسن هار�ر.

�ان قد اتصل بها من ق�ل، و�دت له امرأة �ارعة الجمال
عندما نزلت له.

اها.. أنت طل�ـت رؤ�ة لوحـات �ل�ـك المائ�ة... تعال م�� ل��

� ل�نـه قـرر
صعدا للطابق الخـامس. كـان �شـعر ب�نم�ـل حق���

أن يتماسك.. وفجـأة مر أمام لوحـة لجـورج واشنطن.. هنـا وجـد
نفسـه يرتجـف وشحب وانهمر العـرق الغـ��ر منـه.. هـذا ل�س
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� هنـا. أنِت ت��دین
واشنطن.. إنه �شـ�ه جـدته تماما.. جد��

.. أل�س كذلك؟ �
��� �ا جد�� ���

قالت له مس هار�ر:
- لحظة وسوف أجلب لك الرسم.

عندما عادت أصا�ه الذهول.. �ان يتخ�ل الصورة عمالقة
وثق�لة جدا...

ا لذا ال نعرضها.. من - أنـا أسـفة.. إنهـا �ألـوان المـاء وهشة جـد�
المفروض أال تلمسها و�نما أنا سأمسكها لك..

�ان ينظر للصورة غ�� مصدق.. إنها أجمل من أي لقطة رأها
. � من ق�ل. لون شعر المرأة هو نفس لون شعر ر��ا ما�ل��

هنا جاء من �طلب مس هار�ر ألن أمها اتصلت بها.. فقالت
� حذر لتعرف ما �فعله

. �انت تراق�ه ��
ً

إنها س�تصل �أمها حا�
� ذعر أنه رأى فأرا عمالقا ي�سّل

�اللوحة. نظر للخلف وهتف ��
هناك..

صاحت مس هار�ر:

- أين؟

هنا هوى ع� مؤخرة رأسها �ق�ضة �دە ثم أخ�ج قماش
� المنضدة وكومة ال�لوروفورم ووضعه ع� أنفها.. جرها ب��
الرسوم. هنا جاءت المرأة األخرى من جد�د لتكرر أن أم هار�ر
ت��دها.. فوجئت �المشهد.. �اوال ع� األرض فاقدة الو��

وشعرها �غ� وجهها، ب�نما دوالرها�د را�ع جوارها �لتهم آخر
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� تتدثر � األحمر والمرأة ال�� قضمة من لوحة صورة (التن��
�الشمس)

�خت وهرعت لمكتبها وأغلقت ال�اب، وراحت تحاول
�ة خلف ا ألن ال�� . لم �ستغرق وقت�

ً
طلب رقم.. وجدته مشغو�

، و�عـان ما �ان المصعد يه�ط للطابق أذنها جعلتها تفقد الو��
. ثم عرف أين هو � وهو �جد الس�� . ضل ط��قه مرت�� السف��

عندما رأى األسلحة ال�دائ�ة المعلقة..

ب من الحراس.. مر �أحدهم تحسس مسدسه وهو �ق��
فقال وهو �ل�ح ب�طاقة الدخول:

- شكرا.

�ان الهاتف �دق.. لذا خف الس�� ��عة ق�ل أن �مسك
الحـارس السماعة. أخ�ـرا خ�ج للحد�قة متوترا و�ان ع� استعداد
ا فتح إلطالق الرصاص لو أن أحدا حاول أن �ستوقفه.. أخ��
� �انت عل�ه، لي�دو �مجرد الحقي�ة وأخ�� فيها، و�ل الث�اب ال��

ە.. � طالب جام�� يت��

و��نما كـان يتظاهر �أنه �مارس ر�اضة الجري مرت �ه أول
طة و���تها تزعق.. س�ارة ��

☆ ☆ ☆
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ون الفصل الحادي الع��
� ��ل ل�دز � الخاص�� من جد�د أعاد جراهام مشاهدة الف�لم��

.. األطفال.. � .. القط.. ال�لب.. ال�اب الجان�� � وآل جا�و��

ء �عرفه القاتل عن �
هنا خطر له خاطر غ��ب.. �ل ��

، وهما لم � ء.. موجود ع� هذين الف�لم�� �
.. �ل �� � األ�ت��

� ناٍد للس�نما..
� أو ��

� مهرجان س�نما��
�عرضا ��

ات تفحص الصندوق الذي غلـف �ه ف�لم آل ل�دز.. (مخت��
جيتوای - 63102).. سانت ل��س.. ماذا عن سانت ل��س؟..

� موت الوندس عرف أن سانت ل��س
عندما �ان �حقق ��

� تط�ح فيها �سخ ج��دة تاتلر ل�ال. ضغط من األما�ن القل�لة ال��
� رأسه ل�منع الفكرة من الفرار.. ع� جان��

أجرى �عض م�المات و�عان ما �انت آلة الـ FBI العمالقة
تهدر �احثة عن الم�ان الذي �ان آل جا����س �حمضون ف�ه

األفالم.. اسمه جيتوای..
☆ ☆ ☆

�
� الطائرة عـرف كراوفورد أن جن�ـة األسـنان �انت ��

��
� متحف ع� الرأس وأ�ل لوحة ب أمين�� ني��ورك.. القـاتل ��

� األحمر.. نعم. أ�لها�.. التن��

.. ل�نهـم ال �عرفون هناك �صـمات ع� ال��س ال�الس����
� وجدوها عنـد آل ل�دز صاحبها، إال أنها نفس ال�صمات ال��

وع� عل�ة الم�اە الغاز�ة..
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� وصفه؟ - هل بوسع المرأت��
قال كراوفورد:

� ارتجاج مخ..
ى تعا�� - الصغرى استطاعت وصفه.. ال���

رجل هادئ م�ح�ح الصوت.. شارب أسود.. نفس ما قاله رجل
األمن.

؟ � مخت�� علم النفس السلو��
- وما رأى د. �لوم ��

- قال إنه �عتقد أن جن�ة األسنان تحاول أن تتوقف.
☆ ☆ ☆

� �طنه اآلن.. �مكنه أن
�� � ل.. إن التن�� � لم �عـد �خـاف الم��

يتأمل الصـور المعلقـة �ال خـوف. ال دا�� للخوف ع� ر��ا اآلن..
مان ثم لو أحس �ميول عدوان�ة فإن بوسعه التخلص من آل ش��

العودة ل���ا طاهرا هادئا..
كة ب�در أصا�ه الذعر..  قرب ��

ً
ل�ن عندما مر �س�ارته ل��

ما هذا؟

� �عرفها ج�دا تدق ال�اب.. ومن ة ال�� لقد رأى السكرت��
الداخل ظهر وجه �عرفه ج�دا.. وجه جراهام..

ابتعد وقل�ه �دق.. �ان �حاجة للتفك�� ل�نه �الفعل عاجز
عنه لقد وجدە جراهام فك�ف فعل هذا؟

� أنه � األفالم ط�عا وهذا �ع��
�ان هذا سهال.. لقد شك ��

ل�س أحمق.. ل�ن ك�ف س��حث أ��� من ذلك؟.. هناك
� اإلجازات س��حث عمن طلب إجازة من العمل ق�ل الج��مت��
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� ل�ن قد �كون هذا صع�ا. هناك ال�صمات ع� ال��س السا�قت��
. � � متحف برو�ل��

الذي تركه ��
� كت�� � ال��

�� � لو أجروا مسح �صمات ع� جميع العامل��
ألمكنهم أن...

جراهام �عرف.. جراهام �عرف أن هناك س�ارة فان كذلك..
�عرف ألنه �عرف.. �عرف ألنه وحش..

لن �كـون أمامه سوى أن يركض منهم.. يركض �أرنب
مذعور..

؟ �
هل أنت نادم ألنك أغض�ت��
� من أعماقه.. جاء صوت التن��

� ما أر�د ولسوف أنقذك
أعط��

سلونك لم�ان أسوأ من الميتم أنت تعرف أنهم س��
الذي كنت ف�ه..

.. � � أن أنقذك.. تعرف أن�� �� داخلك و�شعر ��
�مكن��

� ج�ع:
قال ��
- ال�

ل�ن الصوت استمر:

أنت تعرف.. سوف �سجنونك وسوف تم�ح �� مع
رجال أجمل منك. لو كنت ت��د أن تحتفظ بها وأن
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�ن � �ستع�د قدرتك ع� ال�الم فلتقف قرب محطة الب��
تلك وأصغ� �..

☆ ☆ ☆
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ون � والع��
الفصـل الثا��

كة �ان العمل �جرى محموما.. �ان كراوفورد � داخل ال��
��

�
�� � ء، �ما قاما �عرض صور العامل�� �

وجراهام �فحصان �ل ��
. �ان جراهام �عرف أنه ال�د � كة ع� أمينة متحف برو�ل�� ال��
.. لو � � الص�اح ق�ل قدوم الموظف��

ء �� �
من أن �خفوا آثار �ل ��

� �األمر لفرَّ ��عا.. عرف التن��

� 20 إ� اوح عمرهم ب�� كذلك أعدا قائمة �الرجال الذين ي��
ا.. 50 والذين �مل�ون س�ارات فان.. وهكذا صار هناك 26 اسم�

☆ ☆ ☆

� الوقت ذاته �انت ر��ا مع رالف ماندی. �انت قد طل�ت
��

� الط��ق قالت له ما يتوقع
منه أن �صحبها للعشاء �س�ارته، و��

سماعه.. لقد �انت صداقته ممتازة ل�نها تحب شخصا آخر..
ال�د أن هذا آلمه ل�نه س�كون أرحم له وأفضل، وع� �اب
شقتها �عد العشاء لم �طلب الدخول ,, فتح لها ال�اب ثم ناولها

مفات�حها ولم يت�لم.
ابتعد عن الب�ت..

� حلقه وصدرە.. من
�� � هنـا أطلق عل�ه دوالرها�د طلقت��

المسدس الصامت..
ات.. � الشج�� رفع الجثة �سهولة وأخفاها ب��

.. ً
 ممتازا فع�

ً
� هو الذي �قوم بهذا �له، و�ان ممث� �ان التن��

�ان �ج�د التظاهر �أنه دوالرها�د..
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� الحمام عندما دق الجرس..
�انت ر��ا تغسل وجهها ��

� م�انها:
ذه�ت لتفتح وتركت السلسلة ��

- من؟
- أنا فر�س�س دوالرها�د.

نزعت السلسلة وقالت:
.. ً

� أو� - كنت أحس�ك س�تصل ��
- �انت حالة طوارئ.

ووضع قطعة القماش الملوثة �ال�لوروفورم تحت أنفها..

�ان الشارع خال�ا فحملوها للع��ة الفان.. ورأى أقدام رالف
ماندي بن األشجار.

� األشجار. ظاهرة من موضعه ب��
أفاقت أثناء الرحلة فوجدت أن خدها ع� أرض�ة الع��ة..

حاولت أن تتحسس وجهها ال كنها أدركت أن ساعديها
ملتصقان. إنها م��وطة.. وكذا رجالها.. وأدركت أنها م�ممه..

ماذا حدث؟.. ال تذكر سوري أن دوالرها�د �ان ع� ال�اب..
ثم.. قوته ال�اسحة.. شعرت �ذعر ره�ب..

هنا سمعت صوته �قول:
- لن تطول المسافة..

� سالب�ة جدا.. عد�ه �أن بوسعه
ال�د أنه مجنون.. كو��
� عنه..

اجع وأنت لن ت�ل�� ال��
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توقفت الس�ارة.. سمعت صوت الجنادب وشمت رائحة
اإلطارات الساخنة و�رغمها �خت وأشاحت عنه عندما شعرت

�لمسته. حاولت ال�اخ من تحت ال�مامة.
� الفراش.. � دارە... صوت المن�ه.. تم��

اآلن �� تعرف أنها ��
ثم سمعت صوت علب معدن�ة ع� األرض... شمت رائحة

.. � الجازول��

� �قسوة �عـد .. كنت رائعة ثم أذيت�� � - ر��ا.. أنت ال تفهم��
� سأمس�ك..

ذلك.. واآلن سأفك �احـك.. ال تحاو�� الفرار أل��
شعرت �المعدن ال�ارد ثم تحرر ذراعاها..

ء ممكن: �
قالت محاولة أن تقول أفضل ��

- مستح�ل أن �كون رالف ماندي هو الس�ب... ال�د أنه
� أحب � ال أر�دە أ�دا وأن�� ە أن�� � �ه �� أخ��

الس�ب.. �ان لقا��
شخصا آخر. أنا لن أرى رالف ثان�ة.

قال دوالرها�د:
- رالف مات..

ثم أضاف:

� ش�ئا �الغ األهم�ة.. له ذات أهم�ة موعظة - سوف �سمع��
� أطلنطا و�رمنجهام..

.. هناك قوم ماتوا �� الج�ل والوصا�ا الع��
� من فعل هذا؟ هل تعرف��

قالت وقد تذكرت:

- جن�ة الـ...
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ل�نه أخرسها ع� الفور...

� حاولت � �ان ي��دك ل�ن�� � األحمر.. أنا هو التن�� - �ل التن��
منعه..

�خت وقد فهمت الموقف:
� منك.

.. أنا لك.. ال تجعله �أخذ�� � - أرجوك ال تدعه �ظفر ��

�انت تذكر م�ان ال�اب وهكذا اندفعت را�ضة خارجة من
� الهواء الطلق..

الغرفة، ثم فتحت �اب الب�ت وراحت تجرى ��
� األرض.. تنهض.. تلتقط

�سمع صوت شاحنة ق���ة وتتع�� ��
�عض الحجارة وتقذفها �اتجاە الصوت..

�ة عليها فسقطت ع� األرض، وشعرت �أن ثم هوت ��
العالم �ظلم من حولها..

☆ ☆ ☆

طة.. هناك جثة لرجل �د� رالف جاءت األن�اء لرجال ال��
د� مس ر��ا.

ُ
� حديثة من ت

طة �� ماندی، وجدها رجـال ال��

� مخت�� ب�در. من
� الغرفة المظلمة ��

.. كف�فة تعمل �� � ما�ل��
الغ��ب أنها اختفت.. آخر مرة شاهدتها إحدى ال�ساء تركب

س�ارة مس�� دوالرها�د الفان.

ر�ما �� صدفة؟
☆ ☆ ☆

عندما فتحت ر��ا عي�يها �ان دوالرها�د يراقبها.. قال لها
: وهو ي���
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� .. ال أستطيع تر�ك له.. أنت تعرف�� - انت� األمر �ال�س�ة ��
ما س�فعل �ك.. سوف �عضك �أسنانه ح�� الموت.. من

. األفضل أن ترح�� م��
�ت.. هناك حرارة.. سمعت صوت الثقاب وشمت ال���

� ال�ون.. النار..
هناك دخان.. أشد ما تخشاە ��

�انت هناك هذە المرة فوهة مسدس ملتصقة برأسها.
وتمنت تقتلها الرصاصة ق�ل أن تمسل لها النار..

.� � ق�� آە.. �ا ر��ا.. ال أحتمل أن أراك تح��

� أذنيها
ثم دوى الرصاص من المسدس.. شعرت ب�نم�ل ��

وحس�ت أنها قتلت..
نح. ل�نها ظلت �سمع و�شم النار.. وقفت ت��

�
� عند حدوث ح��ق.. ال ترك�� �انوا قد علموها أن تنح��

و�ال اصطدمت �أش�اء وسقطت. راحت تزحف ع� �ديها..
شعرت �ساق.. ثم لمست �دها شعرا.. ثم شعرت �عظام حادة

� مخلوعة. وع��
هناك حول العنق مفتاح.. هذا مؤكد...

عت المفتاح ونهضت.. حاولت أن �سمع وأن �شعر � ان��
� غرفة المع�شة..

ان.. الساعة تدق �� �ع�دا عن قعقعة الن��
ق حلقها من الدخان.. ال�اب هنا.. تحت المق�ض.. اح��

افت�� القفل.. هواء... هواء..
تهاوت ع� العشب وزحفت ع� �ديها وركب�يها..
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� صدى الب�ت.. ثم
نهضت وصفقت لتعرف من أين �أ��

راحت تزحف مبتعدة عنه.
☆ ☆ ☆
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ون الفصل الثالث والع��
�ان العثور ع� ب�ت فرا�س�س دوالرها�د صع�ا. إن العنوان
كة جيتواي هو عنوان صندوق ب��د. و�ان ع� �� �

المذكور ��
كة طة سانت ل��س أن تجد العنوان �االستعانة ب��انات �� ��

ال�ه��اء.

تحراك ف��ق من قوات السوات نحو العنوان، و�ان هناك
. فلما دنت � المقعد األما��

نائب مأمور �جلس جوار جراهام ��
� شمال المدينة رأوا الوهج.

الس�ارات من الب�ت الواقع ��

توتر جراهام ب�نما أمسك كراوفورد �الم�كروفون وقال:

� أي
ق.. ر�ما �خ�ج �� - �ل الوحدات.. ب�ت المش��ه ف�ه �ح��

�ف.. ن��د حاجز ط��ق هنا. لحظة. أيها ال��

ان.. سمعوها ورأوها و�� هنا رأوا المرأة واقفة وخلفها الن��
تل�ح ب�ديها.

ان ألع�.. وتصاعدت أقواس لهب لسماء ثم تعالت الن��
الل�ل وانفجرت الفان و�� تنقلب ع� جانبها. وارتجت س�ارات

طة. من االنفجار. ال��

طة نحو المرأة وتجاوزها ال�عض، وهم جرى �عض رجال ال��
�شهرون السالح..

أمسك كراوفورد بها وراح ينفض اللهب عن شعرها.. وقال
لها:

- فرا�س�س دوالرها�د.. أين هو؟
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قالت و�� �ش�� إ� الح��ق:

- هو هناك.. إنه م�ت.

؟ � - ك�ف تعرف��

� الب�ت ثم أطلق الرصاص
- كنت معه.. لقد أشعل النار ��

� هذا �له.
ع� رأسه.. لقد كنت ��

طة ب�نما وقف جراهام يرقب، عاد كراوفورد لس�ارة ال��
اللهب ح�� احمر وجهه والتهب. وراح الدخان يتصاعد أمام

صفحة القمر..
☆ ☆ ☆

، ع� � طة أن الح��ق تم بوساطة الجازول�� عرف رجال ال��
� النها�ة، وعرفوا أنهم

أنه �ان هناك دينام�ت انفجر ��
.. � ك�س صغ��

س�جمعون أشالء الفاعل ��

� الفندق �صع��ة
أما عن ر��ا فقـد تمكنت مـن النـوم ��

�� جوار فراشها و�انت و�وساطة مهدئ. وطل�ت أن �ظل ال��
� ذعر عن �دە..

ا لت�حث �� تصحو كث��

: �� عندما جاء جراهام �طلب مقا�لتها سألت ال��

- هل تعرفه؟

� حاجة لطلب أوراق جراهام فهو �عرفه
�� �� ولم �كن ال��

ء.. �ان حلقها ملته�ا �
ج�دا. ولمدة ساعة راحت تح� �ل ��

وقد توقفت مرارا ل�شفط �عض الثلج المجروش.
� النها�ة قال جراهام:

��
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� أن ح�ه لك جعله �حجم عن
- أنت ساعدته.. ال شك ��

.. � قتـل �عض األشخاص ونجا كث�ـرون.. سـأعود ألراك �عـد يوم��

وغادر الم�ان فلوحت له ب�دها
اتصل �مو� من مكتب الـ FBI فردت جدة و��� ع� الهاتف:

- ك�ف الحال �ا ماما؟.. أنا جراهام..

- أنا سع�دة �أنه قتل نفسه.. هذا يوفر علينا ال�ث�� من
ائب.. تقول إنه أب�ض؟ أموال ال��

- نعم. ي�دو اسكندناف�ا.. هل �� أن أ�لم مو�؟

� الحد�قة فردت ع� الم�المة.. �انت
جاءت مو� و�انت ��

سع�دة جدا لسماع هذە األن�اء. وقالت:

- أنا سع�دة ألنه لم تحدث مواجهة.. لم ال تأ�� هنا �عض
الوقت؟

� ضيق:
قال ��

- �الطبع ال.. إن جدي و��� �ح�انه و�ودان لو عاش معهما
� .. إن�� � و�التأ��د هما �ح�انك كذلك.. ل�نهما ال �ط�قان��

ح�ان بوجودي أ�دا. أذكرهما �ابنهما.. لذا ال أعتقد انهما س��

اء أن� الم�المة فنظـر إ� الب�ـت المحتـرق الذي �ان خ��
الح��ق ما زالوا �عملون ف�ه...

�ان يتم�� لو �دخل.. يرى الم�ان الذي عاش ف�ه دوالرها�د
� األحمر.. �عرف الس�ب الذي جعله هو التن��

� النها�ة عدل عن الفكرة وابتعد.. ل�س اآلن..
��
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☆ ☆ ☆
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ون الفصل الرابع والع��
ه�طت الطائرة... ورأى جراهام مو� وو�� �قفان �انتظارە

� ماراثون..
هناك ��

عرض و��� حمل الحقائب فناوله جراهام حقي�ة ال�د
ا �سمع ، ومو� تقود.. أخ�� � شوجارلوف ��

وانطلقوا إ� دارهم ��
ال�حر..

� ح�اته.. أدرك روعتها السماو�ة.
لم ير مو� أجمل من هذا ��

و�ان و��� مهذ�ا معه.. أ��� من الالزم.

�د ولم جاء خطاب من كراوفورد فوضعته مو� ضمن ال��
مان تم ط�عها من ف�لم.. لم تت�لم عنه. ف�ه �انت صورة آلل ش��

ء.. �
ق �ل �� �ح��

� أمان اآلن..
هؤالء القوم �انوا ع� القائمة غال�ا.. إنهم ��

�التأ��د تحب أن تعرف هذا..
عرض جراهام الصورة ع� مو� وقال:

- هل ت��ن؟؟؟ �ان األمر �ستحق.

�انت تطهو وج�ات العشاء و�انوا �صطادون السمك دون
. وجاء اليوم الخامس.. آخر يوم ق�ل العودة للعمل.. توفيق كث��
� ص�د السمك، وقد حاول جراهام

لم �كن يوما موفقا جدا ��
� مو� غ�� ودود.. ال�الم أ��� من مرة ثم آثر الصمت. الص��

وقد �دأ جراهام يتعب فعال من كونه غ�� محبوب..
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جاءت مو� من ال��خ ح�ث �انت تعد �عض الشطائر،
وقالت لجراهام:

- كراوفورد ي��ـدك ع� الهـاتف.. �قـول إن األمـر عاجـل..

� نحو الهاتف.. ع�� تحت مجموعة من األشجار، وهو
م��

�سمع صوت طنطنة مما جعله �خ�� وجود ح�ة ذات جرس.
هنا خ�ل له أن يرى حذاء ذا عنق وأنه رأى ش�ئا �لمع..

� فرا�س�س دوالرها�د� � عي��
� اللحظة التال�ة �ان �حدق ��

و��

�
رأى فوهة مسدس وسمع صـوت طلقة فر�له جراهام ��

الهواء ع� الفور... طار المسدس إ� األشجار. سقط جراهام
�
ع� األرض وألم غامض �حرق صدرە.. هنا وثب دوالرها�د ��

�ع سكينا من ث�ا�ه. الهـواء ثم ه�ط ع� معدته �حذائ�ـه ثم ان��
� جراهام ل�نه أدار رأسه فانغرست � ع� ع�� هوت السك��

�ع�ـدا..

� رأس
� ثان�ة ل�غرسها �� تحرك دوالرها�د لألمام ورفع السك��

جراهام.

هنا دوى صود ارتطام إذ هوت مو� ع� وجه دوالرها�د
�ع الشص � وجهه. مد �دە ي��

�عصا الص�د فانغرس، الشص ��
.. � ت كذلـك.. انتـ�ع هذين �صع��ة وهـ�ع نحوها �السك�� فانح��

: � � الص��
�خت ��

.. اركض وال تنظر للخلف� - اركض �ا صغ��
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ركض و��� الصغ�� مذعورا.. و�انا �سمعان صوت األغصان
تتهشم من خلفهما. أغلقت ال�اب خلفها ثم راحت ت�حث عن

� �لغ هو فيها الب�ت.. � ذات اللحظة ال��
المسدس.. ��

� �دها و�ان هذا �اف�ا.. عندما انفتح ال�اب
�ان المسدس ��

�
� حجم جحر الفأر ��

�انفجار أطلقت رصاصة وأحدثت فتحة ��
� وجهه.. جلس ع� األرض فركضت

فخذە، ثم طلقة أخرى ��
� ع� وجهه من جد�د.. اس�ند رأسه إ� نحوە وأطلقت رصاصت��

الجدار..

ى و�ل. �انت قدماە ترتجفان مزق و��� مالءة وه�ع ل��
وسقط ع� األرض عدة مرات..

طة ق�ل أن تتصل بهم مو�.. �ف وال�� جاءت س�ارة ال��
� الحمام تغسل وجهها من الدم والعظام المتناثرة..

�انت ��

�
طة السماعة الساقطة و�لم كراوفورد �� رفع أحد رجال ال��

واشنطن.. و�ان كراوفورد هو الذي سمع الطلقات وطلب
طة.. ال��

: �� قال ال��
وە اآلن.. - ال أعرف.. لقد أح��

ونظر من النافذة وقال:
. - ال ي�دو األمر م��حا �ال�س�ة ��
☆ ☆ ☆
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ون الفصل الخامس والع��
� المس�ش�� رأى الساعة الموضوعة

عندما فتح و�ل عي��ه ��
عند قدم الفراش. وأدرك أنها عنا�ة مركزة..

إنها الساعة الرا�عة. ال �عرف مع�� الساعة الرا�عة وال يهتم..

وعندما فتح عي��ه ثان�ة قرأ أنها الثامنة.. نظر �جوارە فرأی
مو�..

ا.. � جانب صدرە وعنقه ش��ع�
�ان األلم ��

ا لم �ستطع ال�الم، فناوله هذا عندما جاء كراوفورد أخ��
مفكرة وقلما.. كتب سؤاله عن مو� ف�ان رد كراوفورد:

- مو� وو�� �خ�ـر.. دوالرهـا�د مات.. أعـدك أنه مات.. لقد
� تلقيتهـا .. أنت �خ�� لوال الطعنة ال�� فحصت ال�صمات بنف��
� وجهـك.. اضطر األط�ـاء الس�ئصال طحالك، ل�ـن من الذي

��
� بورما عـام 1941.

ي��د طحـاال؟.. برا�س ترك طحـاله ��

ق الذي حس�ناە هو؟ - وماذا عن الجسد المح��

ال نعرف.. غال�ا هو شخص قتل ق�ل يوم اسمه أرنولد النج
� أنه

ء �دعونا للشك �� �
� ممف�س.. �ل ��

وجدوا س�ارته وحدها ��
رآنا ونحن نحقق وعرف أننا وجدناە، هكذا فّر ��عا وقتل النج
هذا ثم حمل جثته.. قتل رالف ماندی ثم اختطف ر��ا وجعلها
تع�ش م�ح�ة اعتقدت معها أنه مات.. ثم شبَّ الح��ق..
ت أو فقدت الو�� أعتقد أنه راقب ر��ا ج�دا فلو �انت تع��

. ً
لحملها خارج الب�ت حم�
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�ان ي��د است�مال ال�الم ل�ن الممرضة جاءت وطردته من
الغرفة طردا النتهاء وقت ال��ارة، و�ان �حاول أن �ستجمع

خيوط �المه.

� جراهام �الشفاء، وصل خطاب من د. هان��ال ل��� يه��
و�قول إنهم أخذوا كت�ه �لها من المصحة، وهذا �دل ع�
تخلف المجتمـع الصحيح إما أن �عـدم أمثـال هان��ال أو �سمحوا
له �التكسب.. يتم�� له كذلك أال �صـ�� قب�حا �عد ما أصاب

وجهه.

ا ق�ل أن �حرق الخطاب ف�ما �عد دد كراوفورد كث�� لم ي��
أ�مل ال�الم فأخ�� جراهام أن دوالرها�د �ان �ستعمل طاقم
أسنان جدته المصن�ع من الفول�ان�ت.. ال أحد �ستعمل

الفول�ان�ت اليوم ل�نهم �ستعملون األ���ل�ك.

� الخط الور�دي �مادة
جاءت الممرضة وحقنت جراهام ��

� الحلم والذكرى.. ول.. راح �ذوب ب�� د�م��

� ذلك ال��يع �عد ما قتل جا�وب ه��س عندما
�ان هناك ��

زار مدينة ش�لوە (2).

� و�ان � الط��ق األسفل��
�� �

�ان يوما من أ�ام إب��ل وهو �م��
� إب��ل

ا.. جراهام �ان �عرف ما حدث هنا �� العشب نام�ا ن��
..1862

جلس ع� العشب يراقب الط��ق عندما مرت �ه ع��ة
م�عة.. أدرك أن الع��ة هشمت ظهر ثع�ان �ع�� الط��ق..

� عدد ال ي�ت�� من أرقام 8.
راح الثع�ان ينحدر ع�� الط��ق ��
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نهض جراهام من ع� العشب.. التقط الثع�ان من ذ�له
كة.. � ال��

الناعم وفرقع �ه �أنه سوط.. ثم أل�� �ه ��

.. ل�نه اآلن خطر له أن سحر ش�لوە هذا ال �خلو من ��
�رة.. � الحلم وال�قظة �درك أن ش�لوە لم تكن �� جح ب�� وهو ي��

ء.. �
�انت ال م�ال�ة وتتحمل رؤ�ة أي ��

�
اء ح�ث ال رحمة.. نحن نصنع الرحمة �� إنها اآللة الخ��

أجزاء من عقولنا.. نحن نملك �ل العنا� الالزمة لعمل الرحمة،
وعمل القتل كذلك..

وس الذي �رة القد�مة لدينا مهمة �أنها الف�� هل الرغ�ات ال��
�صنعون منه اللقاح؟..

ش�لوە ل�ست مسكونة. الناس هم المسكونون
� �لها من أجل أن أعرف الجنون والحماقة..

أنا وه�ت ح�ا��

توماس هار�س

1981
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

الفصل األول

�
الفصل الثا��

الفصل الثالث
الفصـل الـرا�ـع

الفصـل الخـامس
الفصل السادس

الفصل السابع
الفصل الثامن

الفصـل التـاسع
الفصـل العـا��

الفصل الحادي ع��
� ع��

الفصـل الثا��
الفصل الثالث ع��
الفصـل الرابع ع��

الفصل الخامس ع��
الفصل السادس ع��

الفصل السابع ع��
الفصل الثامن ع��
الفصل التاسع ع��
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الفصـل العشـرون
ون الفصل الحادي الع��
ون � والع��

الفصـل الثا��
ون الفصل الثالث والع��
ون الفصل الرابع والع��

ون الفصل الخامس والع��
الفهرس..
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Notes

[←1]

The Great Red Dragon and the Woman
clothed with the Sun Bake
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[←2]

� الحرب األهل�ة االم��ك�ة.
موقع معركة دم��ة جدا ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):

هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
 

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

           العدد رقم (76)
 

 

األفق المفقود
 

تأل�ف: ج�مس ه�لتون

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق. 
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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جم.. الم��
�عتقد �ل أم���� أن أ�حاث القن�لة اله�دروجي��ة �انت تتم
، ل�ن الصحف تناقلت � (شانجري - ال).. ال أحد �عرف أين ��

��
� سألوا . القصـة �� أن الصحفي�� الخ�� وقتها �غ�اء منقطع النظ��
� روا�ة أخرى

الرئ�س األم���� روزفلت عن م�ان األ�حاث، و��
سألوە عن مصدر انطالق طائرات أم��ك�ة قصفت طوكيو،
فارت�ك وقال أول اسم خطر ب�اله (شانجري - ال). الحق�قة أن
�
�طا�� � روا�ة األفق المفقود لألد�ب ال��

هذا م�ان تخ��� ورد ��
ج�مس ه�لتون، ل�ن الصحافة راحت تكتب عن مخاطر

التجارب النوو�ة ع� س�ان (شانجري - ال) البؤساء�

ف�ما �عد أطلق الرئ�س روزفلت اسم (شانجري - ال) ع�
ى الند، وهو الم�ان الذي غ�� أيزنهاور اسمه � م��

محل إقامته ��
ا... إ� �امب د�ف�د� أنت تعرف هذا االسم األخ�� ط�ع�

ا من �طولة بي�� أوتول � �ان هناك ف�لم شه�� جد� � طفول��
��

ا مس�� �ش�س)، وف�ما �عد عرفت أنه عنوان روا�ة اسمه (وداع�
مهمة لنفس ال�اتب.. ج�مس ه�لتون.

�دج. � �ام��
�طان�ا، وتخ�ج �� � �� ب��

ولد هلتـون عـام 1900 ��

�انت أول قصـة له �� (�ات��ن نفسها - 1920).. ثم جاءت
ا � عرفه الجميع بها (األفق المفقود - 1933) ثم (وداع� القصة ال��

.1941) - �
مس�� �ش�س - 1934) و(الحصاد العشوا��

�
كتب (األفق المفقود) �عـد ما قرأ �ضـع مقاالت عن الت�ت ��
�
� اختفوا �� ناشونال جيوجراف�كس.. وقرأ عن رحالة ب��طاني��
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� معا�د بوذ�ة مجهولة
ق األق�، ق�ل إنهم �ع�شون �� ال��

�الت�ت، �مارسون د�انة الزن. �ان ع� هذا ال�تاب أن ي�تظر..
ا مس�� �ش�س، وهو فلم �عرف النجاح إال �عد نجاح وداع�
� التار�ــــخ. لقد صار

ا �� �المناس�ة أول وأنجح كتب الج�ب توز�ع�
�
ي ال�تب الغال�ة وأن �ضعها �� بوسع الرجل العادي أن �ش��

و.. � الم��
جي�ه و�طالعها ��

� نموذج المس�� �شي�س. وقد �ان أبوە
استلهم هلتون أ�اە ��

� والتماستو. القصة ع� �ل حال تف�ح
مدير مدرسة دي��ة ��

�دج �طان�ة الع��قة الصارمة مثل �ام�� برائحة المدارس ال��
وسواها، وهو تق���ا الجو الذي عرفناە من هاري بوتر. وقد

حقق ال�تاب أع� مب�عات لدى صدورە.
عامة �مكن أن نلخص أهم كتب هلتون:

- �ات��ن نفسها 1920

- ممر العاصفة 1922

� ضوء القمر 1926
- مروج ��

1928 �
- اللهب الف��

- فارس �ال درع 1933

- األفق المفقود 1933

ا مس�� �شي�س 1934 - وداع�

- قصة دكتور واس�ل 1944

- مرة ومرة أخرى 1953
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�
�� � �طاني�� قصة دكتـور واس�ل واقع�ـة تح� عن معاناة ال��

� ف�لم لس�س�ل دی
الماليو عندما دخلها ال�ا�انيون، وقد رأيتها ��

م�ل.
ا ��طان ال��د. � �ال�فورن�ا مصا��

� ه�لتون ��
عام 1954 تو��

د. أحمد خالد توفيق

∞∞∞∞∞
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مقدمة
� �مر بها اشتعل الس�جار، و�دأنا نمر �حالة خي�ة األمل ال��
أصدقاء المدرسة القدا�، عندما �لتقون كرجال وقد وجدوا

أنهم تفرقوا أ��� مما �انوا �حسبون.

� السفارة،
ا �� � �ان روذرفورد �كتب القصص ووا�الند سكرت��

ا لهذا ع� ما � تم�لهوف، ولم �كن م�ور�
و�ان قد دعانا للعشاء ��

. �دا أنه ال يوجد � ود الد�لوماسي�� أعتقد. ل�نه �ان �حتفظ ب��
� عاصمة

� عزاب �� ا سوى كوننا ثالثة إنجل�� س�ب لتجمعا مع�
� حر�ات

أجن��ة، وقد الحظت أن لمسة التحذلق والتأنق الزائد ��
.. لقد (وا�الند ترتيوس) لم تختف، وكنت أحب راذرفورد أ���
. إن فكرة �

� الما��
� النح�ل الذي كنت أضا�قه �� تغ�� عن الص��

ك � أنا ووا�الند �ش�� أنه �كسب أ��� منا وح�اته أمتع منا، جعلت��
� عاطفة واحدة �� الحسد.

��

�ان الل�ل أ�عد ما �كون عن الملل. راقبنا طائرات لوفتهانزا
� أورو�ا، وعند الغسق عندما توهجت

و�� تصل من �ل م�ان ��
ا �أنه م�ح. �انت إحدى الطائرات المصابيح �دا المشهد متألق�
�طان�ة وم�� قائدها أمام منضدتنا وح�ا وا�الند الذي لم ال��
. دعوناە �عد قل�ل إ� مائدتنا، و�ان رجً� لط�ف ً

�عرفه أو�
المع�� اسمه ساندرز. وقد اعتذر له وا�الند ألنه لم يتعرفه وهو

ا:
�
�ل�س الخوذة، فقال الط�ار ضاح�

� �اسكول..  »
- « أعرف هذا.. ال ت�س أن�� كنت ��

ضحك وا�الند كذلك ل�ن بتلقائ�ة أقـل، وانتقلنا لمواضـيع
أخـرى.
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ا. وقد �نا ال�ث�� مع� �ان ساندرز إضافة ممتعة لصحب�نا و��
نهض وا�الند ل�عض أمرە فاستدار روزرفورد �سأل الط�ار:

ا فماذا - « كنت تت�لم عن �اسكول.. أنا أعرف الم�ان نوع�
كنت تقصدە؟ »

� خجل وقال:
اب�سم ساندرز ��

� الخدمة العسك��ة.. »
ة معينة عندما كنت �� - « تج��ة مث��
: ل�نه �ان غ�� قادر ع� ال�تمان أ���

� أو هندي فر بواحدة من طائراتنا.. أسقط
- « رجل أفغا��

الط�ار وارتدي ث�ا�ه ثم �سلق إ� قمرة الق�ادة دون أن يراە أحد..
� وانطلق �ش�ل ممتاز.. المش�لة أنه لم �عـد أشار للم��ان�كي��

قط.. »

- « م�� حدث هذا؟ »

� من - « ال�د أنه منذ عام.. 31 مايو.. كنا نخ�� المدني��
� �ل

�اسكول إ� ب�شاور �س�ب الثورة. �انت هناك فو�� ��
م�ان ولوال هذا ما حدث ما حدث.. والقصة ت��ك أن الث�اب ��

ما �صنع الرجل.. »
ا: �دا روزرفورد مهتم�

�
- « هل �� أن أعتقد أن أ��� من رجل �حرس الطائرة ��

ظروف كهذە؟ »

- « هذا صحيح.. ل�ن هذە الطائرة �انت طائرة خاصة
ب�يناها لمهراجا.. و�ان رجال المساحة الهنود �ستعملونها
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« .. � كشم��
للرحالت ذات االرتفاع العا�� ��

- « تقول إنها لم تصل ل�شاور قط؟ »

- « لم تصل هناك وال أي م�ان آخر.. �الطبع لو �ان الرجل
�
من الق�ائل فقد �ان بوسعه أن �صل للج�ال، ول��ما فكر ��

ا ماتوا �ش�ل ما. هناك إ�قاء الر�اب كرهائن. أعتقد أنهم جم�ع�
أما�ن عد�دة ع� الحدود �مكن أن تتحطم عندها فال �سمع

عنك أحد.. »

ا �انوا عليها؟ » - « �م را���

ة.. » - « أر�عة ع� ما اعتقد... ثالثة رجال وامرأة م���

� الرجال من �د� كونوای؟ » - « هل �ان ب��
هنا �دت الدهشة ع� ساندرز:

- « نعم.. جلوری کونوای.. هل تعرفه؟ »

� نفس المدرسة.. ول�ن هذە الحادثة لم
- « كنت أنا وهو ��

� الجرائد.. لم أقرأ عنها قط.. »
ترد ��

� ارت�اك:
قال الط�ار ��

ف الحكومة، لذا ا�تفت - « القصة �لها لم تكن مما ���
�اإلعالن أن طائرة من طائراتها اختفت.. وهذا لم �جذب اهتمام

�ن.. » ال�ث��
هنا لحق بنا وا�الند فقال له ساندرز:

� - « هذان الشا�ان �انا يت�لمان عن كونواي.. آسف ألن��
حك�ت لهما قصة �اسكول.. »
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ة، ثم قال: صمت وا�الند لف��

- « أشعر �أنه من الخطأ أن نؤرخ لهذە الحادثة.. كنت
أعتقد أن�م مع�� الط�ار�ن تقسمون أال تقصوا قصص المدرسة

�الخارج..»
هكذا تجاهل الشاب ��المه، ثم استدار لروزرفود، وقال:

- « �ال�س�ة لك ال مش�لة.. ل�نك تفهم أن �عض مشا�ل
الحدود �فضل أن تظل غامضة.. »

� معرفة القصة.. »
- « ل�ننا �الفعل نرغب ��

- « والقصة لم تكتم عن أي شخص لد�ه أس�اب لمعرفتها..
� ب�شاور وقتها وأؤكد لك هذا.. هل كنت تعرف کونوای

كنت ��
ا؟ » ج�د�

ا؟ » � .. هل قا�لته كث��
ً

� أ�سفورد قل��
- « عرفته ��

� أو ثالث مرات.. � أنجورا.. التقينا مرت��
- « عندما كنت ��

� ماهًرا ل�نه خمول..  » �ان ف��

� من أ�طال المدرسة
ا فعً�.. وهو �طل ر�ا�� - « �ان �ارع�

�ما أنه أفضل عازف ب�انو هاو أعرفه.. ل�ن لم �سمع عنه عندما
قامت الحرب...... »

قال وا�الند:

� أ��� من مهنة.. و�ان علمه �اللغات
- « ال�د أنه عمل ��

« .. ق�ة ي�يح له ال�ث�� ال��
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حل أنا انتهت األمس�ة و�ان الوقت قد تأخر. فنهضنا ل��
ا فتمن�ت أن أقا�له ثان�ة. وروزرفورد.. و�ان ساندرز لط�ف�

� ساعة م�كرة من ص�اح
ا للقارة �� ا عابر� كنت سأستقل قطار�

� روزرفورد إن كنت الغد، وقد وقفت أنتظر التا��� فسأل��
� � فندقه. قلت إن هذا يناسب��

أحب أن أم�� �عض الوقت ��
� عن كونوای. فقال إنه س��لم��

� نها�ة
ا فقد غادر المدرسة وأنا �� لم أ�ن أعرف كونواي تق����

الصف األول ولم أرە �عدها. فقط رأ�ت منه لمسات كرم لم �كن
� شخص

عل�ه أن �ظهرها، ثم ساد صمت غ��ب و�دا أننا نفكر ��
.. ال أعـرف الس�ب ل�ن كـل من قا�ل كونوای ولو للحظة � مع��
ا وهو شاب.. فارع

�
ة ط��لة. �ان مرموق ظل �ذكرە بوض�ح لف��

ا.. القامة وس�م�
� يوم الخطا�ة. أتذكر هذا..

ا �اليونان�ة �� أل�� ذات مرة خطا��
� ش��� � ساحر �ما �حمله من تم�� ابي�� � �ان من حوله جو إل��

ا مثله هذە � أناس� . لم تعد حضارتنا قادرة ع� أن تر�� وعق��
األ�ام. وأعتقد أن أمثال وا�الند لم �كونوا �م�لون له.. عن نف��

لم أ�ن أحب أمثال وا�الند البتة، ��ل ما لديهم من ذات
متضخمة وجنون عظمة.

� صمت ثم قال روزرفورد:
مش�نا قل�ً� ��

- « �انت أمس�ة ممتعة خاصة عندما سمعت ساندرز �ح��
� �اسكول. سمعتها من ق�ل ل�ن لم أصدقها..

تلك القصة ��
ا أنها حدثت. اآلن

�
ا من رحلة عجي�ة ال أصدق بتات �انت جزء�

ا هناك س��ان لتصد�قها.. ال�د أنك خمنت أن�� لست شخص�
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�
ة �� ا وأعرف أن هناك غرائب كث�� � سهل الخداع وقد سافرت كث��

العالم... »

ثم فطن إ� أن ما �قوله ل�س ذا مع�� مهم �� فتوقف
وضحك. وقال:

ء أ��د.. ال أثق بوا�الند. ال �مكن أن أح� له �
- « هناك ��

� وأفضل أن أحكيها لك أنت.. » قص��
قلت له:

« .. � - « أنت تجامل��

� ال أفعل هذا.. » - « كتا�ك �جعل��

ا (علم األعصاب ل�س ا متخصص� � ألفت كتا�� ك أن�� لم أخ��
� أن روزرفورد سمع عنه..  يناسب الجميع) وقد أدهش��

ً
مجا�

: قال ��

�
ا ألن فقدان الذا�رة �ان مش�لة كونواي �� - « كنت مهتم�

وقت �عينه.. »

وصلنا للفندق فحصل ع� مفتاحه، و�ذ صعدنا للطابق
الخامس قال:

- « كونواي لم �مت.. ع� األقل ح�� �ضعة أشهر.. »
وصل المصعد فسألته:

- « هل أنت واثق من هذا؟ »
قال:
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�
� سافرت معه من شانجهای إ� هونولولو.. �� - « واثق ألن��

« ... �
نوفم�� الما��

� غرفته وتناولنا الس�جار.. ثم
�� � � مقعدين م��ح��

جلسنا ��
: قال ��

- « نحن ال ن��ادل المراسالت و�جب أن أقول إنه لم �خطر
� �القطار. � هانكو وعدت ل�ك��

ا �� .. كنت أزور صد�ق� � �ذه��
ة فر�س�ة لط�فة مسافرة إ� �شونج ك�انج قا�لت هناك م���
ح�ث يوجد الدير الخاص بها.. وقد راحت تح�� �� عن أحوالها.
�انت تح�� �� عن مس�ش�� اإلرسال�ة الذي تعمل �ه.. تح� عن
، برغم أنه � حالة ح� جاءت منذ أسابيع.. ال�د أنه رجل أورو��
ا محل�ة لم تكن معه أوراق وهو ال �عرف من هو. �ان �ل�س ث�ا��
ا.. و�ان يت�لم ة، وت�ينت الراه�ات أنه سق�م جد� ل�نها فق��
ا. قلت إنه من الغ��ب أن تالحظ ل�نة �ة �ل�نة راق�ة جد� � اإلنجل��
� لل��ارة ا ودعت�� � . ضحكت كث��

ً
رجل يت�لم �لغة ال تعرفها أص�

ا ألن معناە �سلق ج�ل ا ط�ع� ف�ما �عد.. �دا �� هذا مس��عد�
ا ع�َّ أن أعود ل�شونج ك�انج �عد ساعات إفرست. �ان مكت���
ألن القطار تعطل، و�صع��ة استطاع العودة بنا. وهناك عرفنا
أن المحرك لن يتم إصالحه ق�ل 12 ساعة. قررت أن اتصل

� ل��ارتها.. � دعت�� �الس�دة المسنة ال��

� أؤكد ا ل�ن دع�� � برغم دهشتها.. أنا لست �اثول�ك�� رح�ت ��
لك أن هؤالء ال�اثول�ك ظرفاء فعً�، وصلت هناك فوجدت أنهم
ا � ظ��ف يت�لم خل�ط� أعدوا � الغداء وجلس م�� طب�ب صي��
� ��� �ة والفر�س�ة. ثم جاءت األم الراه�ة ل�� � من اإلنجل��

ا بها.. خطر لها أن�� قد أ�تب عن � �انت فخور� المس�ش�� ال��
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� النظافة و��دو أنه �دار
� كتاب.. �ان الم�ان غا�ة ��

المس�ش�� ��
�اقتدار شد�د.

 و�دا
ً

ي. رأ�ت مؤخرة رأسه أو� � ى ذلك اإلنجل�� ثم ذهبنا ل��
ا، قلت له: �� نائم�

ا.. » ا طي�� - « ع��

ا أن ل�نته راق�ة � دهشة ثم رد التح�ة. �دا واضح�
نظر �� ��

 �ما قالت. كنت قد عرفته.. عرفته برغم ت�دل مالمحه
ً

فع�
ولحيته. �ان هو كونواي. لو فكرت أ��� لخطر �� أنه ل�س هو..
ة. � ح��

� ت�فت و�� اللحظة وناد�ت اسمه فنظر �� �� ل���
. � نفس زرقة العين��

� أن تراە مرة لتعرفه
�ان من المستح�ل أن تخطئه.. �ك��

� أعرف الرجل. لقد فقد لأل�د.. قلت للطب�ب والراه�ة إن��
الذا�رة..

�ان من المستح�ل عليهما فهم ط��قة وصول كونواي إ�
� آمً� أن �شونج ك�انج. ألخت� القصة، �ق�ت هناك ل�لت��
� ع� �ل حال، وعندما قلت ا �صحب�� أجعله يتذكر.. �ان م�ور�
ت�ب األوراق إن ع�َّ أن آخذە للوطن �دا أنه غ�� مهتم. قمت ب��
ا � جد� ا للصحفي�� ء عن الصحافة.. �ان هذا مغ��� �

وأخف�ت �ل ��
� إخفائه.

� نجحت �� ل���

� واتجهنا ع�� ال�انج��� إ� نانكنج ثم « غادرنا الص��
شانجهای. و�انت هناك سفينة �ا�ان�ة مستعدة.. »

قلت له:
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- « أنت خدمته خدمة العمر.. »
لم ينف ذلك وقال:

� كونواي �جعلك 
ا �� - « ال أعرف الس�ب.. ل�ن هناك ش�ئ�

�ستمتع �عمل أق� ما بوسعك..  »
ا: قلت موافق�

- « نعم.. �ان له سحر خاص.. جاذب�ة كجاذب�ة األطفال.
ا � وقد صار مستق�له غامض� � قلب الص��

ح�� ونحن نتقا�ل ��
ا، �ان ف�ه سحر خاص.. » وماض�ه مبهم�

.. ء عنه و�دا مندهشا� �
« ع� ظهر السفينة حك�ت له �ل ��

� �عرفها. مثً� �ان يت�لم الهند�ة �ان ما زال �ذكر اللغات ال��
� الهند.

ا �� �طالقة، لذا قال إنه �عتقد أنه �ان �عمل ش�ئ�

� يوكوهاما صعد العازف الشه�� س�فكنج للسفينة وتعرف
��

�کونوای.. ودارت ب�نهما محادثة �األلمان�ة. �عد أ�ام قام
س�فكنج �عمل بروفة عزف �الب�انو فذهبنا ل�سمع. عزف ال�ث��

من ش��ان فهو مغرم �ه �ما تعلم.. ثم نهض مع معجب�ه
ء غ��ب. لقد اتجه کونوای �

مغادر�ن القاعة، هنا حدث ��
للب�انو و�دأ �عزف مقطوعة ��عة ال أعرفها.. توقف س�فكنج
ا عن ال�الم ل�عرف أي مقطوعة هذە.. ل�ن كونوای �ذل جهد�

ا ليتذكر فلم �ستطع.
�
خارق

قال س�فكنج:

�
ء عزفه ش��ان �� �

- « �ا س�دي الفاضل.. أنا أعرف �ل ��
ح�اته.. هذە الموس�قا ت�ت� له ل�نه لم �كتبها.. أنا واثق من
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هذا.. »

زعم كونواي �عد هذا أنه سمع المقطوعة من أحد تالم�ذ
� لغز المقطوعة

ش��ان. �ان هذا مستح�ً� ب�ساطة.. ثم �أ��
ا �أن �ع�د كونوای نفسه.. ع� �ل حال تل�� س�فكنج وعد�
� أنه لم � أم���ا ليتم عمل أسطوانة لهذا اللحن. يؤسف��

العزف ��
�فعل.

قال روزرفورد هنا إنه ما زال هناك م�سع من الوقت للحاق
ا هنا.. �قطاري، ألن قصته قد انتهت فعل��

� � تلك الل�لة.. جاء كونواي لغرف��
د ذا�رته �� - « لقد اس��

ء وقد صار وجهه أقرب للتعاسة الغال�ة. للحزن �
وح�� �� �ل ��

ء �دأ �عود له أثناء عزف س�فكنج ع� �
.. قال إن �ل �� �

ال�و��
الب�انو. جلس ع� حافة الفراش و�دأ ي�ت�� �لماته..

ە مجاملة عظ�مة: قدم �� ما أعت��

- « شكًرا هللا �ا روزرفورد ع� أنك قادر ع� التخ�ل....  »

� وأقنعته �أن يرتدی ث�ا�ه، وخرجنا ع� ظهر ارتد�ت ث�ا��
المركب. �انت ل�لة هادئة والنجوم ترصع السماء. وال�حر �أنه

� ل�ج. ل��

� موعد اإلفطار مع
�دأ يت�لم �التدر�ــــج.. ولم ت�ته قصته إال ��

ء.. مأل ثغرات �
شعاع الشمس الحار. ثم �كن قد أن� �ل ��

�ن ساعة التال�ة.. � األر�ــع والع��
� القصة ��

ة �� كث��

�نا �عض عند منتصف الل�لة التال�ة دنونا من هونولولو.. ��
ة مساء، ولم أرە قط �عدها. � العا��

� وان�ف ��
� قمر��

ال�ئوس ��
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� دهشة:
قلت ��

- « ال تع�� أنه........ »

� صورة انتحار هادئ عمدی رأ�ت مثله من وجالت �ذه��
ق�ل ع� قارب.

ل�ن روزرفورد ضحك وقال:

. عرفت - « ال.. لم �كن من هذا الطراز.. فقط تخ� ع��
.. � ف�ما �عد أنه انضم لطاقم سفينة موز متجهة إ� جزر ف�د��

«

- « ك�ف عرفت؟ »

� - « كتب �� من �انجوك.. مع ش�ك �سدد �ه الت�ال�ف ال��
.. � � رحلة للشمال الغر��

� وقال إنه متجه ��
دفعتها أنا.. شكر��

� نفسها تقع  ا ح�� برل�� ة جد� ا.. �الد كث�� وهذا �الم غامض جد�
شما� غرب �انجوك..  »

�انت قصة غ���ة فعً�، أو هو ح�اها �ح�ث ت�دو كذلك. ال
أعرف..

ا، وقـد قمـت بتدو�ن �عض - « راقت �� القصـة جـد�
� أن أضم �ل

المالحظات ونحن ع� ظهر المركب.. وفكرت ��
ا وقد ا ل�ق�

�
� قصة �د�ة متماسكة. �ان متحدث

هذە الخواطر ��
�دأت أفهمه.... »

ثم نهض لحقي�ة د�لوماس�ة أخ�ج منها حزمة من األوراق..
وقال:
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� ألنه
- « تذكر مقولة (ترتول�ان) الالت�ن�ة: إنه حق���

مستح�ل. ل�ست مقولة س�ئة.. »
� القطـار. سـوف أع�دە له م��

أخذت النص وقرأت معظمه ��
ا �طلب أن أ��� ا. ل�ن روزرفورد أرسـل �� خطا�� �لغت إنجل��
.. فلن �كون له عنوان ثا�ت. ال�تاب م� ألنه مسافر إ� كشم��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞      
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الفصل األول
� األسب�ع الثالث من مايو،

� �اسكول ��
ا �� ساء الوضع جد�

. �ان � و�وم 20 جاءت طائرات من ب�شاور إلخالء الس�ان الغ��ي��
عددهم أ��� من 80 وقد تم نقلهم �أمان ع�� الج�ال. �انت
ع بها مهراجا شاندرابور، و�انت تقل أر�عة ر�اب؛ هناك طائرة ت��
ي برنارد وهیو ق�ة، وه�� هم مس رو�رتا برن�لو من اإلرسال�ة ال��
� �شارلز مال�سون مس�شار صاحب الجاللة. کونوای وال�اب��

�طان�ة. � الصحف الهند�ة وال��
هكذا �ان ترت�ب األسماء ��

� �اسكول
ا وقد ق�� �� � عام� �انـت سـن کونوای س�عة وثالث��

ا و�عرف أن الوظائف الرائعـة . وكـان �عرف قدراته ج�د� � عـام��
ل�ست له.. ولهذا �ان الناس �عتقدون أنه �لعب أوراقه دون

براعـة، ب�نما الحق�قة أنه �ان �لعب �كفاءة �الغة.

ا فارع القامة يو�� �أنه عن�ف.. فقط إ� أن �ان برون���
� ترمش �ش�ل �ضحك.. هنا �ان ي�دو كطفل. و�انت له ع��
ا�د مع اإلرهاق.. و�الطبع تزا�دت هذە العالمة �س�ب � � ي�� عص��
ا ألنه � إخالء الم�ان من األوراق. �ان سع�د�

الجهد الذي �ذل ��
س�ستقل طائرة المهراجا الفاخرة �دً� من الطائرات المزدحمة

العاد�ة.

�عد رحلة استمرت ساعة قال ما�سون إنه �عتقد أن الط�ار
���ات من � الع��

ا �� � خط مستق�م. �ان مال�سون شا��
�� �

ال �م��
ا ل�نه غ�� مثقف، وقد ق�� معه كونوای ستة أشهر عمرە ذك��

� �اسكول وأح�ه فعً�.
��
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� ال�الم، لذا أغمض عي��ه وقال إن
ا �� لم �كن كونواي راغ��

الط�ار �عرف ما �جب عمله.

�عد نصف ساعة �دأ �شعر �اإلرهاق مع رتا�ة صوت
المحرك. فقال له مال�سون:

- « كنت أعتقد أن في�� �قودنا.. »

- « أل�س كذلك؟ »

- « لقد نظر لنا الط�ار.. ولم �كن هو.. »

- « ل�ست مش�لة.. »

- « ل�ن في�� أ�د لنا أنه س�قود الطائرة، فمن هذا؟ »
� القوة الج��ة؟..

- « وك�ف �� أن أتذكر وجه �ل ط�ار ��
عندما نصل إ� ب�شاور قم �التعرف عل�ه.. »

- « لن نصل لب�شاور �أی ش�ل.. الرجل خارج المسار
وأعتقد أنه ال �عرف أين هو، إذ �ط�� ع� هذا االرتفاع.. »

�
ا. فل�س هناك ما �جب عمله �� لم �كن كونواي م�ال��

وج ول�س له أصدقاء �قلقون � ب�شاور.. ل�س متعجً�. هو غ�� م��
ع� تأخرە.

ە أن الطائرة ته�ط.. و�ان �دأ �شعر بتقلص معدته الذي �خ��
يوشك ع� ال�الم مع مال�سون عندما نهض هذا ليوقظ �ارنارد

.. األم����
ا: ونظر مال�سون خارج النافذة وقال صارخ�

- « ر�اە�.. انظر هناك�.. »
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�ان المنظر مـن النافذة ل�س �مـا توقع.. لم ير هناجر
ء سوى الض�اب �غلف منطقة منعزلة. �انت �

الطائرات وال ��
ان ا عن الط�� الطائرة ته�ط ��عة ل�نها ما زالت عال�ة جد�
المعتاد. ظهرت الج�ال من �ع�د.. وظهرت الحواف الض�اب�ة
للود�ان.. المشهد يو�� �الحدود. وأدرك أنهم ل�سـوا قرب

ا.. ي�دو أن الط�ار ضل ط��قه فعً�.
�
ب�شاور بتات

ا�د.. �دا أن األرض من تحتهم فرن � �انت حرارة الجو ت��
مفت�ح..

قال األم���� �صوت م�ح�ح:

- « ي�دو أنه ي��د الهبوط.. »
قال مال�سون:

- « ال �ستطيع.. سوف يتهشم لو حاول.. »

ا توقفت اعة ال �أس بها أ�د� ل�ن الط�ار ه�ط فعً�، و���
الطائرة. ما حدث �عد هذا غ��ب.. لقد انقضت مجموعة من
رجال الق�ائل والل�� والعمائم من �ل االتجاهات.. أحاطت
�الطائرة ومنعت خروجنا، ترجل الط�ار وانضم لهم، وهنا فهمنا

. ً
ا أص� أنه ل�س في�� فقط، �ل هو كذلك ل�س ب��طان��

، ب�نما �انت أي محاولة � راحوا �ملئون الخزانات �الجازول��
ا احتجاج منا تقا�ل �حركة مهددة من البنادق. �ان الحر شد�د�
وقد صار الهواء داخل الطائرة �أنه فرن.. ح�� أوشك الر�اب ع�

فقدان الو�.
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ا امتأل �الماء من النافذة.. ثم �سلق الط�ار إ�
�
ناولوهم خزان

قمرة الق�ادة وحرك أحدهم المروحة، فانطلقت الرحلة من
 برغم ضيق الم�ان.

ً
ا فع� جد�د. و�ان االنطالق �ارع�

ق. ا عندما ارتفعت الطائرة واتجهت لل�� و�ان الوقت ع��

هدأ الهواء ال�ارد من روعهم، ل�نهم ظلوا ال �صدقون أن هذا
حدث فعً�.. �انوا �شعرون �مهانة لم �شعروا بها من ق�ل.

� لم �جدوا أفضل منها.. لقد تم ح مال�سون النظ��ة ال�� اق��
� الغالب

ا و�� اختطافهم من أجل فد�ة.. هذا حدث من ق�ل مرار�
�عاملك رجال الق�ائل معاملة ك��مة إ� أن تدفع الحكومة
ك لك قصة ج�دة الفد�ة. تج��ة منفرة ل�نها ت�ت� ��عة وت��

تحكيها ألصدقائك ف�ما �عد.
: قال األم����

ف الحكومة � هذا ما ���
� الحق�قة ال أجد ��

�� » -
� ت�سلون �قصص السطو �طاني�� �طان�ة.. أنتم مع�� ال�� ال��
� ش��اغو، ل�ن ال أعرف أي قصة قام فيها

المسلح عندنا ��
المسلحون ��قة طائرة...»

ا، ل�نهم � ا ال �عرف عنه س�ان �اسكول كث�� �ان رجً� ضخم�
� النفط.

�عرفون أنه قادم من إيران و�ان �عمل ��

أما كونواي ف�ان �كتب رسائل �عدة لغات.. و�ان ينوى أن
ا. مس ب��ن�لو جلست �ل�� بها من الطائرة.. وهو أمل ض��ل جد�
ت حفً� تدور ف�ه أمور ال صامتة ال تعلق.. �دا أنها امرأة ح��

تقرها �أی ش�ل.
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ا وأغمض عي��ه ونام. قال مال�سون �ان كونوای مرهق�
: لألم����

- « أعرف أنه لم ينم ط�لة أر�عة أ�ام.. من حسن حظنا أن
ة ق�ة كث�� �كون معنا رجل كهذا.. خاصة أنه �ج�د لغات ��

ومخه مرتب..»
قالت مس ب��ن�لو:

ا.. » - « أعتقد أنه رجل شجاع جد�

� الواقع. �ان �سمع حركة الطائرة
ا �� لم �كن كونواي نائم�

ا عن � معدته.. فهو �عرف ج�د�
وهديرها.. �ان �شعر بتقلص ��

� األمر
نفسه أنه ل�س ممن �حبون المخاطر لذاتها. �ان �جد ��

� الوقت ذاته لم �كن ممن �ضحون
�عض اإلثارة، ل�نه ��

�
� فر�سا فرأى ما �كف�ه من أهوال ��

�ح�اتهم. وقد حارب ��
حروب الخنادق.

لقد أقلقه ما سمعه من مال�سون.. وقدر أن مس ب��ن�لو
� ستكون أ��� أهم�ة وق�مة من اآلخ��ن، ألنها امرأة.. وهذا �ع��

. أدرك أنها ل�ست شا�ة ول�ست أنها تحتاج إ� عنا�ة أ���
جم�لة.. وشعر ب�شفاق عليها ألنه أدرك أن مال�سون واألم���� ال

ات. �ح�ان ال�ساء الم���
قال لها:

� م�ور أنك تأخذين � ورطة غ���ة.. ل���
- « واضح أننا ��

ا س�حدث... أرجو أن � ا خط�� الموض�ع بهدوء.. ال أعتقد أن ش�ئ�
« .. �حة أ��� � مس��

ء �مكن عمله لتكو�� �
� �أي �� ��� تخ��
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التقط �ارنارد ال�لمة:

ا.. من �حة؟.. ال�د أنك مستمتعة �الرحلة جد� - » مس��
المؤسف أننا ال نملك مجموعة أوراق لعب.. »

ا: قال کونوای �اسم�

- « ال أظن مس ب��ن�لو تلعب الورق.. »
� حماسة:

قالت ��

ء ضدها �
- « �العكس.. ال أرى ما �منع ذلك فل�س هناك ��

� اإلنج�ل�.. »
��

� ط�قات الجو العال�ة،
ظلت الطائرة محلقة ط�لة الع� ��

دون أن ت�دو األرض تحتها. فقط �ان من المؤكد أن الرحلة
.. لم �كن كونواي �عرف � ا من الجازول�� استهل�ت ال�ث�� جد�

. ان ل�نه قدر أن من �حلق بهم هو خب�� ا عن الط�� ش�ئ�
ا واأل���

�
ا أن مال�سـون هو األقـل تماس� مع الوقـت �ـدا واضح�

� غضب:
ا. وفجأة عال صـوته فـوق هدير المحرك قائً� �� توتر�

- « انظر.. هل سنظل هنا ب�نما هذا المخبول �فعل ما
ي��د؟.. ماذا �منعنا من اقتحام قمرة الق�ادة و�خراجه؟.. »

قال کونوای:

ء ع� اإلطالق.. سوى أنه مسلح ونحن ال.. �ما أن �
- « ال ��

أحدنا ال �عرف ك�ف يه�ط بهذە اآللة.. »

- « ال أعتقد أن األمر صعب.. أج� ع� القول إنك تقدر
ع� هذا.. »
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- « ع��زي.. لماذا تتوقع م�� دوًما الق�ام �المعجزات؟  »

ە ع� ذلـك؟ إنـه ع� .. لم ال نج�� � - « األمـر �دمـر أعصـا��
�عـد سـتـة أقـدام مـنـا ونـحـن ثـالثـة رجـال.. ر�مـا استطعنا أن نرغمه

نا �حق�قـة هـذە اللع�ـة.. » ع� أن �خ��

� �انت قمرة الق�ادة مفصولة عن الر�اب ب�اب ف�ه ل�ح زجا��
قا�ل للفتـح، وعـن ط��قـه �ستطيع الط�ار التفاهم مع
المساف��ن. دق كونواي ع� الزجـاج.. هنـا انفتـح الزجـاج

وظهـرت فوهـة مسدس �ساق�ة.. تراجع کونوای �ال �لمة.
قال مال�سون:

- « ال أحس�ه �قدر ع� إطالق النار.. إنه ي�لف.. »
قال كونوای:

� معركة �ال
- « سـوف أتركـك تتـأ�د من هـذا.. إن الدخول ��

« .. � الن� عمل أحمق.. وأنـا لسـت هذا الطراز من ال���
أمل ��

، برغم أن
ً

ها الناس كس� � ط�اعه عادة �عت��
ا.. �� �ان مرهق�

ا ع� الق�ام �أشق األعمال لو طلب هذا غ�� صحيح.. �ان قادر�
ة الحركة.. ولم �كن �ستمتع ا �ك�� منه ذلك، ل�نه لم �كن مولع�
�المسئول�ة. و�ان يتخ� عن المسئول�ة ع� الفور لمن �شعر
ء �

� فن الق�ام �عمل ال ��
ا �� �أنه قادر ع� تحملها. ولم �كن �ارع�

ء �عمل. لذا �ان الناس �شعرون �أن �
عندما ال �كون هناك ��

ف�ه ال م�االة معينة وقت الخطر. و�ان �عشق الهدوء وأن �كون
ا. وح�د�
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� للخلف ح�ث لم �كن هناك ما �قوم �ه، وغاب
�� لهذا اس��

� النوم. عندما فتح عي��ه أدرك أن النوم غلب اآلخ��ن مثله.
��

ات فسيولوج�ة واضحة.. قل�ه �دق �قوة وتنفسه أحس بتغ��
� ج�ال

ا مماثلة �� ا مع دوخة خف�فة.. تذكر أعراض� صار عم�ق�
األلـب.

�
� ضوء الع� رأى ما خطف الهواء ال�ا��

نظر من النافذة، و��
� رئ��ه.

��

� قمم الج�ال المغطاة �الثلج والطاف�ة هناك عن �عد تب��
�ة رسمها ع�قری نصف مجنون. فوق السحب. �أنها لوحة تأث��
و�دأت الطائرة تنحدر وأمامها ما �دا �أنه جدار أب�ض عمالق.
لم �كن كونواي يتأثر �سهولة ولم �كن يهتم �المناظر الطب�ع�ة..
وق ع� ج�ل أفرست ف�دا له ى ال�� ذات مرة أخذوە ل��
ا لألمل. ل�ن المشهد خلف زجاج الطائرة �دا الموض�ع مخي��
� تلك القمم.. شعر �أن

ء غض وره�ب �� �
ا.. �ان هناك �� مختلف�

مالي�سون قد أفاق فلمسه ب�دە.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
الفصل الثا��

ا لعدة
�
ق � الهند.. لقد حلقوا ��

�دا ل�ونواي أنهم ما زالوا ��
ا، ل�ن ال�د أنهم حلقوا مع أحد ا جد� ساعات و�ان االرتفاع عال��

ق للغرب. ود�ان األنهار �متد من ال��

- « ال أر�د االعتماد ع� الذا�رة، ل�ن أعتقد أن نهر إندوس
ينطبق ع� هذا �قوة.. إنه �قودنا إ� جزء رائع الجمال من العالم

كهذا الذي ترونه.. »
قال �ارنارد:

- « إذن أنت تعرف أين نحن؟ »

- « لم أدن هنـا مـن ق�ـل.. ل�ـن لن أندهـش لـو كـان هذا ج�ل
نانجـا �ار�ات. الج�ـل الـذي مات مومرى فـوق قمته.... »

� تعاسة:
قال مال�سون ��

- « أتم�� لو أعرف إ� أين نحن ذاهبون.. »
قال کونوای:

- « أعتقد أن هذا هو �ارا�ورامس.. س�حتاج لعدة دورات لو
�ان رجلنا ينوى عبورە.. »

صاح مالي�سون:

- « تقول رجلنا؟.. تع�� (مجنوننا).. أعتقد أن وقت ن�ذ 
نا الحدود وما من ق�ائل هنا.  نظ��ة الخطف قد حان.. لقد ع��

االحتمال الوح�د المعقول هو أن الرجل مجنون....  »
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�ان الجالسون برغم جهلهم �الجغراف�ا �دركون أن هذە
، وتحتاج إ� براعة منقطعة النظ�� من

ً
ج�ال عال�ة وعرة فع�

الط�ار.

رأی كونواي من النافذة أن الضوء صار لونه أزرق فوق
ا. شعر �حالة تحفز ا بنفسج�� الج�ل، ينحدر ألسفل ليتخذ طا�ع�

ا..
�
ق��ة، ل�ست خوف
قال مال�سون:

ا ع� الموقف.. ما أعرفه هو أننا لم - « أنا لن أجرى تص��ت�
نخ�� القدوم هنا. وهللا وحدە �عرف ما سنفعله عندما نصل.
ا أو مؤدي حر�ات خطرة.. المهم أنه

�
ألن الرجل قد �كون مجازف

مجنون..»

صمت كونواي. وجد من الصعب أن يزأر فوق محرك
� النقاش.. قال لمال�سون:

الطائرة ط�لة الوقت وهو لم يرغب ��

ا.. تذكر أن هذە �� الطائرة الوح�دة - « جنون منظم جد�
القادرة ع� �ل�غ ارتفاع كهذا.. »

� أنه مجنون.. إذن علينا أن نضع خطة.. ماذا
- « هذا ال ين��

انه الممتاز؟ سنفعل ساعة الهبوط؟.. هل نه�ع ونهنئه ع� ط��
«

قال �ارنارد:

- « مستح�ل.. سوف أتر�ك تقوم بهذا العمل.. »

أدرك كونـوای أن مال�سـون م�ــال للشجار ولعـل هـذا �س�ب
ات مت�اينة ع� النـاس. االرتفاع. إن الهواء المخلخل له تأث��
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نظر للج�ل العظ�م وشعر برضا �الغ ألنه ما زالت ع�
األرض أما�ن كهذە. �ع�دة.. غ�� مسكونة. �انت قمة
� السماء الشمال�ة. و�ان للقمم ب��ق ي�عث

�ارا�ورامس ت�تصب ��
�اء.. هـذا االرتفاع الشامخ و�رغم هذا القشع��رة. مفعمـة �ال���
هو أقـل مـن الج�ـال الشامخة المعروفة.. هذا أ�قـاها �ع�دة عن
. �انت تمثـل إغراء أقل لهـواة تحط�م األرقام � مغامرات الم�سلق��
� هذە الط��قة

ا مـن السوق�ة �� الق�اس�ة. وكـان كونواي �جـد ش�ئ�
. � تمج�د ما هو عال أو كب��

الغ���ة ��

جاء الشفق وغ� اللون المخم�� القمم �أنه ص�غة. وارتفع
ت�ب �أنه مشعل.. برد الجو �در مكتمل �لمس �ل قمة �ال��

� �ش�ل مزعج. وراحت الطائرة ته��

ا.. لم �خطر ب�ال أحد أن � ه�طت معن��ات الر�اب كث��
�ستمر الرحلة �عد الغسق ولم �عد من أمل سوى أن �ف�غ

.. ً
. وهذا سوف �حدث حا� � الجازول��

� �غ� ألف م�ل ال�د أنهم قطعوا قال مال�سون إن الجازول��
معظمها...

- « وأين �قودنا هذا؟.. »

.. ل�نـه �التأ��د جزء من الت�ت.. لو ً
- « ل�س الحـ�م سه�

�انت هذە ج�ال �ارا�ورامس فالت�ت خلفنا.. ال�ـد أن هـذە قمة
� العالم.. »

� أع� قمة ��
ونه ثا�� K2 الذي �عت��

قال �ارنارد:

� �عد إفرست.. ر�اە�.. ال�د أنه مشهد مذهل.. »
- « الثا��
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- « ومن وجهة نظر الم�سلق فهو أصعب من إفرست.. لقد
وصفها الدوق أبوزي �أنها قمة مستح�لة.. »

قال مال�سون:

� عن هذا - « ل�ن لماذا نحن هنا؟.. وك�ف تت�لمون مازح��
�له؟»

استدارت مس برن�لو �أنها �شاهد م�ح�ة وقالت:

� فل��ما ل�س ع�َّ أن أعط�ه، ل�ن - « ما دمتم لم تطلبوا رأ��
� أن الشاب ال�ا�س

� أتفق مع مس�� مال�سون �� �جب أن أقول إن��
قد جن.. ال عذر له إال الجنون.. تخ�لوا أن هذە أول مرة أجرب

فيها السفر �الطائرة�.. أول مرة�.. تصوروا هذا.. »
قال �ارنارد:

�ن من الهند للت�ت.. هكذا تحدث األمور.. » - « أنت تط��
- « �� صديق زار الت�ت وقال إنهم قوم غ��بو األطوار.

�عتقدون إننا جئنا من القردة.. »

- « هذا ذ�اء منهم.... »

هم. أنا أؤمن أن - « ال أقصد �الط��قة الحديثة. �ل أساط��
� من التوراة.. » دارو�ن مخ�� وأستمد �قي��

- « أنت أصول�ة إذن؟ »

ا ا فاتن� ف لنفسه أن هناك ش�ئ� وأغمض كونواي عي��ه... اع��
ا ا من ث�ا�ه و�قدمه لها طل�� �ع جزء� � مس برن�لو، وقرر أن ي��

��
. للدفء، ثم أجل هذە الخطوة ألن الس�دة ت�دو أقوى منه �كث��



8793

نح. اصطدم رأس كونوای فجأة صحا الجميع ع� اآللة ت��
� أذن�ه

� ص�� مقاعد.. �ان �� �النافذة فشعر �دوار. ثم سقط ب��
صوت ضوضاء.. ثم أدرك أن المحرك متوقف وأن الطائرة تهوی

مندفعة.
لمست الطائرة األرض و�خ مال�سون:

- « إنه يه�ط�.. »
ا. � رحلة هادئة جـد�

أصلحت مس برن�لو وضـع ق�عتهـا �أنها ��

ا �شـدة، وتمسك مال�سون �مقعدە وهو كـان اله�ـوط س�ئ�
��خ. هنا دوى صوت انفجار إطار، فصاح مال�سون:

- « هذا ين� األمر..�.. سنظل هنا لأل�د�.. »

� موضع
لم �كن كونوای یهوى ال�الم.. تحسس رأسه ��

ا.. نهض مال�سون واتجه ل�اب القمرة � ء خط�� �
الصدمة.. ال ��

ا سوى الصمت وسوى صوت ا للوثب، لم �سمعوا ش�ئ� مستعد�
� مزاج

� نها�ة العالم. �أن األرض �لها ��
ال��ــــح.. شعروا �أنهم ��

ا. �سهل أن عام من الشجن. وقد أضاءت النجوم خواء فس�ح�
ز من قمم تتصور أن هذا الم�ان قمة ج�ل.. �ل هو ج�ال ت��

ج�ال.
ا: اندفع مال�سون نحو قمرة الق�ادة صائح�

ا من هذا الرجل ع� األرض.. سوف - « أنا لست خائف�
« ..

ً
أق�ض عل�ه حا�

� خوف.. حاول كونواي أن يوقفه. ل�ن �عد
راق�ه ال�اقون ��

ا: ا وهو �مسك �ذراعه و�قول متلعثم� لحظة برز الشاب عائد�
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- « األمر غ��ب �ا کونوای.. ل�نه م��ض أو م�ت.. تعال
وأل�� نظرة فأنا أخذت مسدسه.. »

قال کونوای:

- » هات المسدس.. فهو م� أفضل.. »

�ة. ودنا من قمرة الق�ادة �ان �شعر �دوار شد�د من ال��
� ق��ة ورأى الط�ار ورأسه � نظرة. �انت هناك رائحة جازول��

ل�ل��
هم: ع� مفاتيح الق�ادة، هزە وفك خوذته.. ثم عاد لرفاقه ل�خ��

ء لعنقه.. �جب أن نخرجه.. » �
- « لقد حدث ��

ا ا ومصمم� .. صوته صار حاد� ل�ن �ان من الواضح أنه تغ��
� سلوكه. �ان هناك عمل �جب الق�ام

ولم �عد هناك أي تردد ��
�ه.

ة ا.. لم �كن كونواي ذا خ�� �ان الط�ار فاقد الو�� ول�س ميت�
طب�ة ل�نه �ان �فهم أنواع العلل وقد قدر أنها ن��ة قلب�ة �س�ب
� القمرة و�تواروا �دورهم

االرتفاع العا�. وقرر أن �ضعوا الرجل ��
من ر�ــــح الل�ل العن�فة ال�اردة.. هم ال �عرفون أين هم، لذا ال

وق الشمس. ء ق�ل �� �
�مكن عمل ��

�انت ال��ــــح قاس�ة فعً� وظلت مستمرة ط�لة الل�ل.. لم
ا �ل �� جو من الجنون حولهم ط�لة الوقت. أخرجت تكن ر�ح�
و�ات مس برن�لو زجاجة براندي، وقالت إنها ال تذوق هذە الم��
وب أن تفيق الط�ار. فتح ل�ن ر�ما استطاعت جرعة من الم��
� حلق الرجل، �دأت

اندي �� كونواي الزجاجة وصب �عض ال��
جفون الرجل تخفق..



8795

ا، ل�ن ا متوتر� �ان مال�سون أقرب لتلم�ذ مدرسة عص���
�لمات كونواي الصارمة جعلته �صـمت. إن كونواي �ان �عرف
� فهم ما �حدث.

أن الحفاظ ع� ح�اة الط�ار هو األمل الوح�د ��
�ان قد قدر أن الرحلة تجاوزت حدود اله�مال�ا الغ���ة نحو
مرتفعات ك��ن لون. مع�� هذا أنهم �لغوا أقل األما�ن رحا�ة

ع� وجه األرض.. هض�ة الت�ت. ارتفاعها م�الن م�سعة غ��
مسكونة..

ء �أنما �
� هذا ال�لد ال�ا�س منبوذون. هنا حدث ��

هم ��
� �فكر فيها. يؤكد ال�واب�س ال��

برز القمر من فوق قمة مدب�ة و�دأت الظلمة تنقشع. رأى
ا تح�ط �ه تالل ح��نة.. اتجهت عيناە لقمة الوادي کونوای واد��
اقص ما �دا له �أنه أجمل ج�ل � ضوء القمر الم��

�الذات، فرأى ��
� ح�اته. كـأنه قمع حسن اال�تمال من الثلج.. �س�ط �أن

رآە ��
طفً� هو الذي رسمه. و�ان من المستح�ل أن تعرف حجمه

ا. � أو �عدە عنك، �ساءل للحظة إن �ان حق�ق��
الحق���

�ــهم المنظر، ثم قرر أن التأث�� � ل�� � أن يوقظ ال�اق��
فكر ��

مخ�ف برغم جماله.. �عكس العزلة والخطر. ال�د أن أقرب م�ان
بناە ال��� �قع ع� �عد مئات األم�ال. �انوا �ال طعام وغ��

� هذە األصقاع.. ح�� مس
�� �

، ث�ابهم ال تناسب الم�� � مسلح��
� ال�دا�ة لم

� �دت سخ�فة ل�ونواي �� ب��ن�لو ب��ابها الثق�لة ال��
. مال�سون �دأ يهذي �س�ب االرتفاع د أ��� تكن لتتحمل ال��

و�سهل معرفة ما س�حدث له �عد ساعات.

ف لنفسه �أنه معجب �ان كونوای يراقب اآلخ��ن، واع��
ات�ل بها.. معجب بها أ��� من مجرد امرأة تعلم األفغان غناء ال��
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الدي��ة.
ركز ع� الط�ار الذي �دأ ي�نفس اآلن.. و�ان يتحرك كذلك.
. له أنف مغو�� تقل�دي برغم أنه أجاد � خمن أن الرجل صي��

ا إ� حد ما.. . و�ان وس�م� �
ان ب��طا�� التخ�� �مالزم ط��

 �ـجـب دفعـه ل�فسح
ً

ا ثق�� توغل الل�ـل.. �ل دق�قة �دت ش�ئ�
د والظالم �ح�شدان.. وسـاد الط��ق للدق�قة التال�ة. �دأ ال��
 ثم

ً
ا أو� صمت ره�ب. ومع الفجر ظهـر الج�ل من جد�د.. رماد��

ا ل�نه مفعم �الجمال. ا رهي�� ا.. �ان مشهد� ا ثم ورد�� فض��

ح أن ُ�خرجوا الط�ار ا وصحا اآلخرون.. اق�� ازداد الهواء دفئ�
�
من الطائرة ح�ث �ساعد الهواء وضوء الشمس ع� إفاقته. ��

� �شنج. لم �فهم
النها�ة فتح الرجل عي��ه.. و�دأ يت�لم ��

المسافرون ما �قول.. ر�ما �اس�ثناء کونواي الذي التقط �عض
� النها�ة

ال�لمات. �عد قل�ل ضعف الرجل و�دأ يت�لم �ع�.. و��
مات. �ان هذا عند منتصف النهار.

قال کونوای:
� الت�ت..

ء مهم سوى أننا �� �
� أنه لم �قل أي �� - « يؤسف��

� يت�لمها غ���ة، ل�ن أعتقد ء واضح.. إن الص�ن�ة ال�� �
وهذا ��

ا عن دير ق��ب. أطلق عل�ه اسم شانجری – ال.. أنه قال ش�ئ�
ا � الج�ال).. �ان مهتم�

هكذا قال.. (ال) �لمة ت�ت�ة معناها (ممر ��
�أن نذهب هناك.. »

قال مال�سون:
- « وهو س�ب �اف ح�� ال نذهب.. �� النها�ة هو مجنون..

أل�س كذلك؟ »
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- « لو لم نذهب هناك فإ� أين نذهب؟  »

- « ال فارق عندي.. فقط لو وجدنا شانجرى ال هذا فنحن
ن�عد خطوات عن الحضارة وال ندنو منها.. »

� ص�� قال كونوای:
��

� موضع من العالم
- « أخ�� أنك ال تفهم الوضع... نحن ��

ء.. تذكر أن مئات األم�ال تح�ط بنا �
ال �عرف عنه أحد أي ��

من �ل جانب، فإن فكرة الم�� عائدين إ� ب�شاور ال ت�دو ��
ممكنة.. »

قالت مس برن�لو:

- « ال أحسب�� قادرة ع� هذا...... »
قال کونوای:

- « ل�س لدينا طعام.. والم�ان ال �سمح �الح�اة ف�ه.. لو
قض�نا الل�ل هنا فلسوف نواجه ال��ــــح من جد�د وأض�ف لهذا
ا، وخ�� م�ان ن�حث ف�ه � الج�ع. فرص�نا الوح�دة �� أن نجد ���

هو الم�ان الذي ق�ل لنا إنهم ف�ه؟ »
ساد الصمت فقال كونوای:

- « أعتقد أننا متفقون؟.. هناك ط��ق ع�� الوادي ال ي�دو ��
ە.. ل�س بوسعنا دفن هذا شد�د االنحدار، سوف نه�ط ع��
الرجل دون دينام�ت.. أعتقد أن رجال الدير �مكن أن �منحونا
ح ال�دء حاً� ح�� إذا لم نجد � لرحلة العودة.. فقط أق�� حمال��

� الطائرة.. »
ا للعودة وقضاء الل�ل �� ا �ان الوقت �اف�� ش�ئ�
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قال مال�سون:

قتل؟ »
ُ
- « ولو وجدنا الدير.. هل عندك ضمان أننا لن ن

ا.. ع� �ل ا و�رد� - « ال ضمان.. ل�نه أفضل من الموت جوع�
� دير بوذي.. من

ء �مكن أن تفكر ف�ه �� �
حال القتل آخر ��

� �اتدرائ�ة ب��طان�ة.. »
األسهل أن تقتل ��

نظر الجميع إ� القمع المتوهج..

� ضوء شمس النهار. ثم فجأة رأوا عن �ع�د رجاً�
ا �� �دا رائع�

� الوادي نحوهم..
�مشون ��

همست مس برن�لو:

- « العنا�ة اإلله�ة�.. »

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث
ا وهو �ان كونوای �ط�عـه أم�ـل للمراق�ة، ل�نه ظل صامت�
يراقب قدوم هؤالء الغ��اء. لم �كن هذا ول�د شجاعة أو برود أو
� عدم مقاطعة المشهد

� والرغ�ة ��
ا�� ثقة.. �ان األمر أقرب لل��

الذي يتا�عه.

ا مغ�. �دا � دستة من الرجال �حملون مقعد� �دا أن القادم��
� المقعد رجل �ل�س ع�اءة زرقاء. �دا األمر �أنه

أن الجالس ��
مشهد عنا�ة إله�ة �ما قالت �� �الض�ط..

� �طء ودون استعجال، ألنه �عرف
�دأ �م�� نحو الرجال ��

� �حبون طقوس اللقاء و�حبون أن تأخذ وقتها. قي�� أن ال��
. توقف ع� �عد �اردات وانح��

هنا لدهشته نهض ال�س الع�اءة ومد �دە له. ورأی کونوای
�ة متقنة � ا �عنا�ة. و��نجل�� ا رمادي الشعر حل�ق� ا مسن� رجً� ص�ن��

للغا�ة قال:

- « أنا من دير شانجري - ال.. »

ح ظروف وصولهم، هنا أوقفه انح�� كونواي ثان�ة. و�دأ ���
� ب�شارة من �دە وقال: الصي��

� - « هذا مث�� لالهتمام.. اس� شانج لو أردت أن تقدم��
لرفاقك..  »

�ة متقنة � � يت�لم إنجل�� ا.. هذا الصي�� �ان كونوای منبهر�
� مجاهل الت�ت.

�ت �� و�ستخدم أت�ك�ت بوند س��



8800

� الط��ق لدير�م.. لو لم تكن المسافة �ع�دة.... »
- « كنا ��

- « ل�ست �ع�دة.. ل�نها ل�ست سهلة.. سوف أرافق�م..  »
� الدفاع:

قال مال�سون ��

جعونا إ� � أن �ستأجر �عض رجال�م ل��
- « نحن نرغب ��

ح�ث الحضارة.. »
: � قال الصي��

- « وهل أنت متأ�د أنك �ع�د عنها؟  »

ا عن الم�ان الذي أرغب � �ع�د جد� - « ع� األقل أعرف أن��
أن أ�ون ف�ه.. سوف ندفع ل�م، ل�ن �م من الوقت نحتاج لنعود

للهند؟ »

- « هذا ال أقدر أن أج�ب عنه.. »

� برؤ�ة الفا�هة والن��ذ.. برز �اد مال�سون ي�شاجر ل�نه فو��
رجال من الت�ت �ل�سون جلود ماش�ة وق�عات من الفراء وأحذ�ة
من جلد ال�اك، وقدموا الفا�هة والن��ذ.. �انت الفا�هة تتضمن
المانجو الشه�ة �ش�ل مؤلم.. أ�ل مال�سون �من لم �أ�ل من
� تنمو بها ق�ل، ل�ن كونواي لم �فته أن ي�ساءل عن الط��قة ال��

المانجو ع� هذا االرتفاع.

� �سأله عن � اهتمام عندما سمع الصي��
�ان ينظر للج�ل ��

س�ب نظرە للج�ل، فسأله عن اسمه.. قال:

- « اسمه ج�ل �ارا�ال.. »

- « لم أسمع عنه من ق�ل.. هل هو عال؟ »
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ون ألف قدم.. » - « ثمان وع��

�دأت الحملة تتجه نحو الدير ط�لة الص�اح.. ب�طء ل�ن
� ا فعً� ع� هذا االرتفاع. �ان الصي��

�
الجهد العض�� �ان منه�

ا مع الفروس�ة ا وهو ما �دا متناقض� �ح� � مقعدە مس��
�جلس ��

تجاە مس برن�لو. ح�� كونواي الذي ال يتع�ه الهواء المخلخل
�ان �جاهد � �لحق �حملة المقعد. توقفت المحادثة مع

. الزع�م ألنه أغلق الستائر و�دا �أنه �ستمتع بنوم قص��

�انت الشمس دافئة وقد زال الج�ع والظمأ.. ل�ن الهواء �ان
ا.. ومع يزداد ندرة و�ان ع� المرء أن ي�نفس �صع��ة وعمد�
الوقت �ان العقل �شعر �أنه مخدر. �انت مس برن�لو تخوض

غمار حرب رئ��ة لم تخفها، فقال كونوای:

ا عند القمة.. » - « نحن تق����
قالت:

ء ذاته.. » �
- « ذات مرة ج��ت وراء قطار فشعرت �ال��

ا وصع��ة. � من الوادي صار ال�سلق أ��� انحدار� �عد م�ل��
و�انت السحب تغ�� الشمس. ودوى الرعد من أع� ثم صار
ا قارس المناخ. وشعر کونواي أنه غ�� قادر ع� الج�ل �ارد�

. ال�سلق أ���

� أشاروا �ما ا.. ل�ن الت�تي�� � جد� �ان �ارنارد ومال�سون مرهق��
� الرحلة سهل.

معناە أن �ا��

هنا فوجئوا �أن الرجال �فكون �عض الح�ال. خطر
لمال�سون أن الخطوة التال�ة �� الشنق.. ثم أدركوا أنهم ي��دون
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� ب�عض من أجل ال�سلق. وأدرك الت�تيون أن ر�ط الم�سلق��
كونواي خب�� �ال�سلق لذا تركوە ي��ط الرجال، ف��ط نفسه
� المقدمة.

� المؤخرة و��
خلف مال�سون وجعل رجً� من الت�ت ��

� صخرة ال يرون
�� �

�ان عليهم أن يتحركوا ع�� ممر أف��
�
�� � أعالها �س�ب الض�اب ال�ث�ف. �ان الممر ال يتجاوز قدم��

� المقعد،
العرض.. وقد شعر ب�عجاب شد�د بتح�م الرجال ��

�ما أعجب ب��ات أعصاب الجالس ع� المقعد.. ول�ن الرجال
� وضع أفضل عندما �دأ العمر ي�سع و�نحدر ألسفل.

صاروا ��
قال كونوای لرفاقه:

- « �ان من المستح�ل أن نصل هنا وحدنا..  »
ل�ن مال�سون �ان يزداد عص��ة فقال له كونوای:

� ح�اتك ما رأيته أنا، فلسوف تجد أنه من
- « لو رأ�ت ��

ا ع� اإلطالق.. الحرب ا أال تفعل ش�ئ�
�
القرارات الحك�مة أح�ان

تعلمك هذا.. »

� �اسكول.. »
- « لم نجد هذە اللمسة الفلسف�ة ف�ك ��

ا وقتها.. أما هنا فنحن هنا ألننا - « ألن تغي�� األمور �ان وارد�
ء نفعله.. » �

هنا.. ال ��

ا سلب الهواء من رئاتهم.. واستوت ا صاعد� هنا �لغوا منحدر�
� هواء تغمرە الشمس. وهناك �ان دير

األرض �عدها ومشوا ��
شانجري ال.

. �ان � �دا ل�ونواي �أنه هلوسة س�بها نقص األ�سج��
ا �الفعل �أنها بتالت أزهار تتعلق �الج�ل.. و�انت ا غ���� مشهد�
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عيناك ت�تقالن من األسطح الزرقاء إ� معقل من الصخر
� الذي �غ�� منحن�ات الرمادي فوقها، وخلفها ي�دو القمع الثل��
�
ا �� �ارا�ال. وخطر ل�ونواي أن هذا قد �كون أ��� الج�ال إرعا��

العالم، وتصور الضغط الهائل للجل�د ع� الصخور.

خ �ان جدار الج�ل ينحدر ألسفل �ش�ل ش�ه عمودي إ� ��
ال�د أن عوامل التع��ة صنعته مع الوقت. و�ان الوادي �ستق�ل
ا. إال أنه

�
ق ا م�� ا أل�ف�

�
عي��ك �لون أخ�� ودود، ف�دا ل�ونواي م�ان

� عزلة �املة عن العالم. ال ي�دو
ا فال�د أن س�انه ��

�
لو �ان مسكون

أن هناك أي ط��ق لل�سلق إال من ناح�ة الدير. هناك شعور
� هذا الم�ان.

خاص �النها�ة �غمرك ��

� الدير وال ك�ف استق�لوا
 ك�ف تم استق�اله ��

ً
ال �ذكر فع�

رفاقه. �ان الهواء الخف�ف المخلخل �غمرە �شعور �التخدير..
فلم �عد ي�ا�� بن�ات �ارنارد وال توتر مال�سون وال استعداد مس
ا ا م�سع� ب��ن�لو لألسوأ. فقط دهش لما رأى داخل الدير دافئ�

� مقعدە واقتادهم. ا... هنا ترك الصي�� ونظ�ف�
: � قال الصي��

� الط��ق، ل�ن هذە
- « �جب أن أعتذر عن تر�� ل�م ��

« ... � بنف�� � وع�َّ أن أع�� الرحالت لم تعد تناسب��
قال كونوای:

- « ت�فنا.. »

- « جم�ل.. سوف أر��م غرف�م.. أراهن أن�م ت��دون
االستحمام كذلك.. »
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ا للهواء: قال �ارنارد وهو �لهث طل��

� الحمـام أم إن هـذا فندق
ا عـراة �� - « هل سنقف جم�ع�

؟ » أم����
: � قال الصي��

� أن تنضموا ��
- « سوف تجد ما يناس�ك.. و�عدها س����

للعشاء.. »
قال مال�سون:

- « �عد هذا لو لم �ضا�قك هذا، سوف نرتب موض�ع
عودتنا.. �لما أ�عنا �ان هذا أفضل.. »

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرا�ـع
قال شانج:

� تتوقعونها.. » ���ة ال�� - « �ما ترون.. لسنا �ال��

ض، فقد �ان �شعر هذە المرة لم �ستطع مال�سون أن �ع��
�خل�ط من الراحة الجسد�ة وال�قظة العقل�ة. لم يتصور أن
� دير بوذی.. نفس األسال�ب

�كون هناك نظام تدفئة مركزي ��
� جم�ل. الحمام الذي نعم �ه �ان

�� الصح�ة الغ���ة مع م��ــــج ��
� األخ�� من إنتاج أ�رون - أوهايو. ل�ن الخادم من البورسل��

ق�ة ونظف جسدە وأذن�ه.. اعت�� �ه ع� الط��قة ال��

ها � وهو �عت�� � الص��
�ان كونواي قد عاش ع�� سنوات ��

.. و�ان �حب � من أسعد أعوام ح�ـاته. �ان �حب الص�ني��
� شانجري ال.

طعامهم، لذا شعر �ألفة شد�دة مع أول وج�ة له ��

ء �حسن التنفس؛ �
� أن الوج�ة بها عشب أو ��

شك كذلك ��
� تنفسه وتنفس رفاقه. لم �أ�ل شانج سوی

فقد الحظ سهولة ��
اء ولم �ذق الخمر. �عض السلطة الخ��

� سنه مستح�ل.. �ان كونوای يراق�ه وخطر له أن تخم��

ا شاب ق�ل األوان. ا مكتمل الل�اقة أو شا�� �مكن أن �كون ش�خ�
ا من الجاذب�ة. والحق�قة أنه �ان �حوى ش�ئ�

�
ا.. وهكذا شعر كونواي �أنه �� ا أ��� منه ت�ت�� �ان الجو ص�ن��

دارە. الضوء من فوان�س ورق�ة مع الزخارف والنقوش، شعر
� احتمال وجود عقار ف�ما طعموە.

خاء و�دأ �فكر �� براحة واس��
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ء ذي أهم�ة ح�� انتهت الوج�ة فأشعل �
لم يناقش أي ��

س�جارة وقال:

- « أنتم مجتمع محظوظ.. وشد�دو الض�افة للغ��اء. ل�ن ال
أتوقع أن�م تلقون ال�ث�� منهم.. »

: � قال الصي��

ا... هذا جزء منعزل من العالم.. » - « نادر�
قال کونوای:

- « أنتم �ع�دون عن فرق الرقص ودور الس�نما واألضواء
� الذي � رأ��

ء الوح�د �� �
ال�ه���ة.. الس�ا�ة عند�م غ���ة و�� ال��

ق من الغرب.. » �مكن أن �أخذە ال��
سألت مس برن�لو:

- « ن��د معرفة قصة هذا الدير.. »
� تهذ�ب وقال:

� حاج�ه �� رفع الصي��

� �ا مدام... ماذا ت��دين معرفته؟ » ف�� - « هذا ���

- « �م عدد�م؟.. ما �� ج�س�ت�م؟.... »

.. هناك من لم � � درجة الما ي�لغون خمس��
- « من هم ��

ا لو أردت . ما زلت نصف الما أو مرشح� ي�لغوا الدرجة �عد مث��
نا  عد�دة ل�ن �ما هو متوقع فإن أ���

ً
قول ذلك.. نمثل دو�

ص�نيون أو ت�تيون..»

- « هل هناك ب��طانيون؟  »
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- « كث�� منهم.... »
قالت مس برن�لو:

- « ر�اە.. أنا أؤمن �الدين الصحيح ل��� واسعة األفق �ح�ث
�
أق�ل الد�انات األخرى. و�الطبع ال أتوقع أن يتفق الناس م�� ��

دير.. »
أح�� شانج رأسه وقال:

ا فاألد�ان - « ولم ال �ا مدام؟.. هل ما دام دين واحد حق�ق��
األخرى زائفة؟ »

- « هذا واضح.. أل�س كذلك؟ »
قال کونوای:

- « حسن... دعنا ال نختلف.. ل�ن مس برن�لو �شارک��
فضو� �صدد هذە المؤسسة.. »

رد شانج �صوت أقرب للهمس:

- « لو �ان �� أن ألخص األمر فأنا أقول إن عق�دتنا ��
ء. ح�� إننا نتحا�� �

� �ل ��
� اإلفراط ��

االعتدال.. نتحا��
� هذا الوادي يوجد عدة آالف

� الفض�لة نفسها�... ��
اإلفراط ��

من أت�اعنا وجدنا أن هذا يناسبهم.. وقد وجدنا أن هذە الط��قة
�
� شهواتهم.. معتدلون ��

�سعدهم. إن قومنا معتدلون ��
� تقشفهم�..»

فض�لتهم، معتدلون ��
اعة.. وقال: اب�سم كونواي، فقد ع�� الرجل ب��
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- « أفهمك.. وأعتقد أن الرجال الذين رأيناهم اليوم من
واد�ك »

- « نعم.. وأرجو أال �كون قد صدر منهم ما �ضا�قك..  »

ا.. ل��� أسأل إن �ان هذا االعتدال ال ينطبق ع�
�
- « بتات
ره�ان�م؟ »

هز شانج رأسه وقال:

�ت مـن نقطـة ال أستطيع � �ا س�دي أنك اق�� - « يؤسف��
مناقشتها.... »

قال مال�سون برغم حالة الحذر ال�اد�ة عل�ه:

- « �ل هذا جم�ل، ل�ن علينا أن نناقش عودتنا للهند.. هل 
لد�ك حمالون �مكنهم أن �ساعدونا؟  »
ساد الصمت للحظات ثم قال شانج:

� لسـت مخوً� �اإلجا�ة، ل��� - « الحق�قة �ا س�دي أن��
أعرف أن الموض�ع ال �صلح للمناقشة العاجلة.. »

- « ل�ن علينا أن نعود.. لدينا أعمالنا وأقار�نا.. �جب أن
� مرافقتنا

ا.. أنا واثق من أن عندك من يرغب �� نتحرك غد�
ة لل�لد؟.. من وسوف ندفع لهم �سخاء.. هل لد��م خارطة كب��

الواضح أن رحلتنا شاقة.. »

- « نعم لدينا خرائط.. »

.. فأين �قع � - « وأنا واثق من أن�م تتصلون �العالم الخار��
أقرب مكتب تلغراف؟ »
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لم يرد شانج.. و�ن ار�سم الص�� ع� وجهه.

نهض مال�سون وتحسس جبهته وط�ح المقعد خلفه
وهتف:

.. ك�ف ركبتم - « أنا خائف.. ال أحد من�م ي��� مساعد��
هذە الحمامات الحديثة هنا إذن؟ »

ترنح أ��� فأجلسه كونواي ع� مقعد...
� رفق:

قال شانج ��

ا س�كون أفضل حاً�.. الهواء هنا صعب ع� الغ��اء - « غد�
ا.. » .. ل�نك تتأقلم ��ع�

ً
أو�

ا... وقد وجد أن �الفعل �ان كونواي �شعر �دوار هو أ�ض�
: � ء ممكن.. قال للصي�� �

الذهاب للفراش أفضل ��

- « نحن فعً� نأمل أن تجعلنا نقا�ل من �ستطيع أن يرجعنا
للهند.. ن��د هذا �أ�ع وقت ممكن.. »

ضحك شانج ضحكة مفتعلة، و�� ط��قة �عرفها كونوای
� ارت�ا�ه �التظاهر �أن هناك

� أن �خ�� ا عندما �حاول الصي�� ج�د�
دعا�ة.

ا.. » ا جد� - « ال تقلق. �التأ��د سوف نعط�ك إجا�ة ق����

« .. � - « نحن فقط نطلب معلومات عن الحمال��

- « س�دی.. لهؤالء النـاس بيوتهم وأ�هم.. وهم قد ال
كوها.. » � أن ي��

يرغبون ��

- « ل�نهم �انوا ينقلونك لم�ان ما ص�اح اليوم.. أين؟ »
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- « اليوم؟.. هذا موض�ع آخر تماًما....  »
هنا خطرت الفكرة ل�ونواى:

ا لمقا�لتنا.. كنت - « إذن لم �كن األمر مصادفة.. كنت قادم�
� أن خ�� وجودنا قد وصلك فك�ف تعرف أننا هناك.. وهذا �ع��

تم هذا؟ »

� القاعة.. ل�ن وجه
ساد جو من التوتر والهدوء العـام ��

ا. مد �دە ل�جذب ا ثابت�
�
� ضوء المصابيح ظل هادئ

�� � الصي��
فة.. واقتاد كونواي إ� ا فانفتح ستار �طل ع� �� ا ح����� �ط� ��

ا: الهواء ال�ارد ال�لوري �الخارج وقال حالم�

- « أنت �ارع.. ل�نك غ�� محق. لهذا أطال�ك أال تقلق
�
� خطر ��

� ال أنت وال هم �� زمالءك بهذە المناقشات.. صدق��
شانجري ال.. »

«  .. - « ال نت�لم عن الخطر.. نت�لم عن التأخ��

� أن تظفروا �الراحة
.. ل��� راغب �� - « ال�د من �عض التأخ��

وتحبوا اإلقامة هنا.. سوف تك�شفون أنه �ال�س�ة للراحة - وأنتم
� األرض �لها.. »

ا أفضل �� متعبون – فلن تجدوا موضع�

ا، خاصة مع ج�ـل �ارا�ال المطل �ان مشهد الوادي منوم�
عل�ه وضوء القمر. �ان هناك ضوء أزرق شاحب ع� القمة.

� �ە عن س�ب االسم فجاء صوت شانج �قول له:
�ساءل ��

- « �ارا�ال معناها (القمر األزرق).. »

�ان كونواي �فكر.. �دا له سلوك شانج غ�� م�ح �الثقة،
وخ�ل له أن مع�� هذا أنه ورفاقه سجناء.. سجناء لوقت غ��
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�طان�ة.. ل�ن محدد، و�ان �درك أنه هنا �مثل الحكومة ال��
الوضـع �دأ يروق له.. كـان قد خاض ح�اة ط��لة وتعلم أنه �لما
� وضع غ��ب، �ان هذا أفضل للقضاء ع� الملل..

وجد نفسه ��

� حال أفضل..تحسن
� الص�اح �ە أن وجد أصدقاءە ��

��
مزاج الجميع ح�� مال�سون نفسه..

� ا عن العيوب ال�� � � غرفتها كث��
�لو أنها �حثت �� قالت مس ب��

توقعت وجودها فلم تجدها.
قال مال�سون:

قيون ا أننا لن نرحل اليوم.. هؤالء القوم �� - « واضح ط�ع�
ء ��عـة أو �كفاءة.. » �

.. �ستح�ل أن ترغمهم ع� أداء ��
ً

فعـ�

ا تجاهل كونواي التعليق. �ان مال�سون قد خ�ج من إنجل��
ا ل�نها �اف�ة لعمل تعم�مات غ�� ة جد� ة قص�� منذ عام، و�� ف��

ق�ة مماطلة.. صح�حة. لم �كن كونواي �شعر أن األجناس ال��
�طانيون يتعاملون مع العالم �ش�ل محموم فقط األم���ان وال��

ملهوف.
ء.. �

ء فعً� برغم �ل �� ل�نه ال ينكر أن شانج ���
قال:

- « أرى أن ن�تظر ونرى ما �سفر عنه اليوم.. �ان من التفاؤل
ا ل�لة أمس.. » الزائد أن ن�تظر أن �فعلوا ش�ئ�

� ا وقرب نها�ة الوج�ة دخل شانج وانح�� �ان اإلفطار ممتاز�
�أدب، وح�ا الموجودين. تم�� کونوای لو يت�لم الرجل الص�ن�ة
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�
ل�نه فضل أال �كشف معرفته للص�ن�ة.. فليبق هذە ال�طاقة ��

�مه..
: � قال الصي��

- « �ما �قول شاعر�م: النـوم �ع�د خ�اطة أ�مام العنا�ة
الممزقة.. »

لم يرحب الجالسون �استعراض المعلومات هذا، وقال
مال�سون:

.. ال أر�د أن أ�ون قل�ل التهذ�ب � شكسب�� - « ال�د أنك تع��
� اآلن..  » ل��� فعًلا أر�د أن أ�دأ ال�حث عن الحمال��

� �عد صمت: قال الصي��

- « أخ�� أنه ل�س لدينا رجال �ق�لون ترك بيوتهم من أجل
هذە الرحلة.. »
قال �ارنارد:

ا لهذا الحد ل�لة أمس.. » - « ل�نك لم تكن واثق�

� �س�ب الرحلة.... » - « لم أرد أن أح�ط�م.. كنتم متعب��
قال کونوای:

- « ل�كن.. من الواضح أننا لن �ستطيع ال�قاء هنا لأل�د..

ومن الواضح كذلك أننا لن �ستطيع الرح�ل من تلقاء أنفسنا..
فما رأ�ك؟ »

ا أنها ل�ونواي وحدە .. اب�سامة �دا واضح� � اب�سـم الصي��
وقـال:



8813

.. ل�ن - « س�دي الع��ز. �ال�س�ة ألصحا�ك ال إجا�ة لدىَّ
�ال�س�ة لرجل حك�م مثلك فأنا أت�لم.. �ان مع أصحا�ك الحق
� من وقت آلخر.. عندما قالوا إننا نتفاعل مع العالم الخار��
ا ل�ن لنا حاجات نحصل عليها. لهذا التفاص�ل ال تهمك حال��
عندما �صل الرجال الذين �جلبون لنا األش�اء، أتوقع أن تصلوا

التفاق معهم.. »

- « م�� �أتون؟ »

- « من المستح�ل أن نحدد هذا.. أنتم رأيتم ظروف الج�ل
والطقس.. هكذا ال �مكن الت�بؤ �موعد قدومهم. أعتقد أن هذا

س�كون �عد شهر.. لن ي��د ع� شه��ن.. »
�ح مال�سون:

� هذا الم�ان؟.. هذا مناف للعقل�.. ال �مكن أن
- « شهران ��

« .. � نتحمل أ��� من أسبوع��
ضم شانج الع�اءة حول جسدە وقال:

� تقد�م
- « آسف.. لم أرد مضا�قت�م.. سوف �ستمر الدير ��

ض�افته ل�م.. »
قال مال�سون:

� الذين ن��دهم.. �مكنك - « ال تقلق.. سوف نظفر �الحمال��
� �ما تحب.. » أن تنح��

وضع کونوای �دە ع� ساعدە ل�سكته. �ان مال�سون
يت�ف كطفل مستعد ألن �قول �ل ما �خطر له. خاف
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. من حسن الحظ � کونوای أن �ضغط هذا ع� أعصاب الصي��
� الوقت المناسب.

أن شانج ا�سحب ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
ط�لة الص�اح ظل المسافرون �عانون الصدمة.. �انوا
� م�ح أند�ة ب�شاور �دً� من أن

يتوقعون أن �قضـوا وقتهم ��
� دير بوذی. قال كونوای:

�� � �قضوا شه��ن مسجون��

ا.. لم �عد السؤال هو ما يروق لنا وما ال - « ال ألوم أحد�
ء �

� �دنا عمل ��
يروق.. السؤال هو ما �جب أن نتحمله.. ل�س ��

سوى االنتظار.... »
� عص��ة.

ا وراح �دخن �� �ان مال�سون ال �طيق الفكرة ط�ع�
قال كونوای:

� أي م�ان منعزل من
ا عن قضاء شه��ن ��

�
- « ال أرى اختالف

ا من له ا.. ط�ع� � العالم.. الناس ع� غرارنا �فعلون ذلك كث��
�
ا أل�� � أعت�� نف�� محظوظ� أصدقاء أو أقارب لن �حب هذا، ل���

.. و�مكن ألي واحد أن ا �مكن أن �قلق ع�َّ ال أعرف شخص�
�مارس عم�.. »

ا وأب��ن.. هذا جعل � إنجل��
�ان �عرف أن لمال�سون حب��ة ��

األمور صع�ة.
�ارنارد تق�ل األمر بن�ع من الم�ح.. وقال:

�
� الوطن.. فقد كنت ط�لة ح�ا��

- « لن �قلق ع� أحد ��
ا.. » �اتب خطا�ات رديئ�

قال کونوای:
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� الصحف �مفقودين..
د �� - « ال ت�س أن أسماءنا س��

ض معارفنا األسوأ.. » وسوف �ف��

� ظلت صامتة ح�� هذە اللحظة، واستدار لمس برن�لو ال��
وتوقع أنها قلقة.. فقالت:

ە نداء.. ال فارق  � هنا.. وأنا أعت�� - « العنا�ة اإلله�ة أرسلت��
� م�ان وآخر ما دمت أخدم الرب..  » ب��

ا.. أضاف شعر کونوای برضا ألن المهمة �انت سهلة �س���
لهم:

 علينا أال نضغط ع� أعصاب �عض.. من حسن
ً

- « أو�
الحظ أن الم�ان واسع وغ�� مزدحم.... »

قال �ارنارد:

- « من ضمن أس�اب التفاؤل أننا لن نج�ع.. لو �انت
الوج�ات �ما رأينا.. هل تعرف �ا كونواي. هذا الم�ان �ل��

� الوقت نفسه ال
ا، و�� ا.. مثً� الحمامات م�لفة جد� �  كب��

ً
تم���

أفهم من أين �كسبون المال. ترى هل �ستخرجون أي معادن
ثمينة »

قال مال�سون:

ا من الذهب مخ�أة - « �ل الم�ان لغز.. أعتقد أن لديهم جرار�
�ما �فعل الجزو�ت.... »

. ً
حان موعد الغداء.. وقد �انت لحظات به�جة فع�
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� لما ظهر شانج أدرك أن عالقته صارت أفضل مع المنفي��
�
� الدير. قال �ارنارد ��

ح عليهم أن يروا الم��د �� األر�عة.. وقد اق��
حماس:

ا.. » ا كهذا مرة أخرى أ�د�
�
- « �الطبع.. ر�ما ال نرى م�ان

� الدير ممتعة.. لقد رأی کونوای مؤسسات
�انت الجولة ��

ها. الم�� وسط الغرف ة، ل�ن هذا الدير �ان أ��� ره�ان�ة كث��
.. �

ا من التدر�ب ال��ا�� �ان نوع�

� ليوقنوا �ما اس�نتجوە من ق�ل.. صار �ارنارد ع�
رأوا ما �ك��

ا.. ووجدت مس برن�لو أدلة أقنعتها � أن الالما �انوا أث��اء جد� �ق��
ء وأدرك أن �

أنهم �ال أخالق.. أما مال�سون فلم �حب أي ��
الالما لن �كونوا أ�طاله.

�
ا�د.. �ان اال�ساق �� � فقط كونواي أسلم نفسه الفتتان م��

ا ال شك � ل�نه ال �ستوقفها. وجد كنوز� �ل م�ان.. تنعم �ه الع��
ام�ك.. ء للحصول عليها.. الس�� �

أن أي متحف �دفع أي ��
�
� عمرها ألف عام.. عالم من النقاء واإلتقان �� والنقوش ال��

ام�ك ودهان الورن�ش.. هناك تواضع واضح �ال صلف.. وال الس��
. �أنها بتالت زهرة جاءت للوجود �

هجمة ع� مشاعر الرا��
فجأة..

� لم �كن من هواة المجاميع.. ل�نه �ان �حب الفن الصي��
�شدة.. هذە الدقة وسط عالم صاخب �انت تفتنه.

� الدير مكت�ة ممتازة واسعة و�ــها عدد هائل من
�انت ��

اصة �ط��قة منظمة تو�� �الح�مة أ��� مما ال�تب. و�انت م��
تو�� �التعلم.. تو�� �التهذ�ب وال تو�� �الجد�ة. الغ��ب أن



8818

كونواي وجـد ع� األرفف روائع األدب العال�� �الفر�س�ة
واأللمان�ة والروس�ة وهنـاك كتـب عد�دة �الص�ن�ة، ورحالت

عد�دة للت�ت..
هنا شعر �عی�� شانج ت�بتان عل�ه:

- « هل أنت دارس؟ »

ة لم �ستطع كونواي أن �قول نعم، فقد �دت ال�لمة كب��
. � عل�ه و�ن �انت هذە أعظم مجاملة �مكن أن �قولها لك صي��

ا.. » � � كث�� ا شغل�� - « أستمتع �المطالعة ل�ن عم�� مؤخر�
ا وقال: ناوله كونواي كتا��

- « هذا كتاب يهمك... خارطة القطر.. »
قال شانج:

- « لدينا آالف الخرائط.. ل�ن بوس�� أن أر�حك.. لن تجد
شانجري - ال ع� أي خارطة.. »

� ضيق:
قال مال�سون ��

ا �ستحق - « م�ون ع� الغموض.. ح�� اللحظة لم أر ��
أن تخف�ه.. »

قالت مس برن�لو:

- « ألن �سمح لنا �أن نرى الالما وهم �عملون؟ »

� الوقت
�انت لها ط��قة معينة تظهر بها أنها غ�� مهتمة، و��

ذاته تظهر متضا�قة.. ل�ن شانج قال لها:
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- « آسف.. ال أحد خارج الدير �مكنه أن يرى أو �قا�ل الالما
� له.. »

وما ي����

- « وماذا �فعلون �الض�ط؟ »

- « لقد كرسوا أنفسهم للتأمل وال�حث عن الح�مة �ا
مدام.. »

ء.. » �
� عمل أي ��

- « ل�ن هذا ال �قت��

ء.. » �
- « إذن �ا مدام هم ال �عملون أي ��

ب ا ��� � آخر مولع� �وا الشاي. �ان ��ل صي�� ح أن ��� واق��
الشـاى �ش�ل منتظم. وقد اقتادهم لقاعة فيها ب�انو ضخم
هم أن الالما �حبون سماع الموس�قا الغ���ـة خاصة وأخ��

مو�سارت..
ء واحد: �

�� �
�ان �ارنارد �فكر ��

- « هـل تع�� أن هـذا الب�انو جـاء بنفس الط��ق الذي جئنا
�ه؟»

- « ما من ط��ق آخر.. »

- « ولماذا لم تكتفوا �مذ�اع �دً� من هذا �له؟  »

- « لقد نصحنا �ذلك.. ثم عرفنا أن الج�ال سوف تحجب
أي إرسال من �ل�غ المذ�اع.. »

جاء الخدم �الشاي واألقداح.. ول�نهم لمحوا فتاة ص�ن�ة
ا تحمل أدوات الشاي، اتجهت إ� الهـارب و�دأت تعزف لحن�
ا لرامو. �انت النغمـات األو� قد هزت کونوای فشعر ر�ف��
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� فر�سا القرن الثامن ع�� مع ب�شوة ال حد لها.. هذا الم�ج ب��
أزهار اللو�س والنقوش الص�ن�ة.

� � عاليت�� ا ووجنت�� ا ط��ً� رق�ق� تأمل العازفة فرأى أن لها أنف�
ا ولهـا شحوب �سـل الما�شو. و�ان شعرها األسود معقوص�
ا
�
�حزم.. �دا فمها كف�ع ل�الب صغ�� وردي.. و�انت صموت

سا�نة ف�ما عدا أناملها. انتهت المقطوعة فنهضت.
نظر شانج ل�ونواي واب�سم قائً�:

- « أنت م�ور؟ »
�ساءل مال�سون ق�ل أن يرد شانج:

؟ » - « من ��

ا.. لم تحصل �عد ع� - « اسمها لو - �سن.. �ارعة جد�
التأه�ل لالما.. »

�ساءلت مس برن�لو:

ا.. وهل لد��م �ساء الما؟ » ة جد� - « ت�دو �� صغ��

- « ال فوارق ج�س�ة ب�ننا.... »

� صمت. ثم نهض شانج وتم�� أن
ب الشاي �� تواصل ��

تكون الجولة قد راقت لهم. وقال لهم إن المكت�ة وقاعة
الموس�قا تحت ت�فهم ط�لة إقامتهم هنا..

سأله �ارنارد:

.. و�ن�� أل�ساءل عن سن هذە
ً

- « هذا الم�ان ساحر فعـ�
� رأيناها.. » العازفة ال��
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قال شانج:

� ال أستطيع أن أقول..  » - « أخ�� أن��

- « أنت ال تع� معلومات عن سن فتاة »
اب�سم شانج وقال:

- « �الض�ط.. »

�
ى الدير �� فة ل�� �عد العشاء خ�ج كونواي وحدە إ� ال��

� �طلقون عليها � الص��
ضوء القمر.. رائحة األزهار الرق�قة. ��

اسم (رائحة ضوء القمر). خطر له أنه لو �ان لضوء القمر
� عزفتها فتاة الما�شو.. صوت فلسوف �كون مقطوعة رامو ال��

ا ل�ن عقله �ان �عمل ا ونفس�� �ان �شعر براحة تامة جسد��
� جنون..

��

نظر إ� الخالء والخواء.. ال�د أن عمق الهاو�ة �ان م�ً� ع�
األقل.

ا عال�ة. سمع أصوات الجونج والنف��
�
سمع من تحت أصوات

ا �ش�ه النواح. خفتت األصوات ثم تعالت ثان�ة.. ل�ن هذە
�
وصوت

. الضوضاء لم تفعل سوى أن أظهرت سكون شانجري - ال أ���
. � � م�ان مرتفع رأى ضوء مص�اح له لون ذه��

ومن نافذة ��
� عن التأمل والح�مة؟ �ان من ترى هل هناك �سهر الالما �احث��
� الممرات ح�� �ظفر �الحق�قة، ل�نه

�� �
السهل أن ي�سلل و�م��

ا. �ان �عرف أنه يتوهم ح��ته وأن هناك من يراق�ه حتم�
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فة.. رجالن �دا أنهما � ال��
�ان هناك رجـالن �مشـ�ان ��

. وسمع صوت الجونج من � � ع� ال�تف�� لط�فان �ضعان ع�اءت��
 �قول لصاح�ه:

ً
جد�د ورج�

- « قد دفنوا تالو.... »
. �انت معلوماته �لغة الت�ت واه�ة لذا تم�� أن �قوال أ���

: � �عد صمت قال أحد السائل��

- « مات �الخارج.. »

� شانجري - ال.. »
- « لقد أطاع ال��ار ��

- « جاء ع�� الهواء فوق الج�ال �حمله طائر.. »

- « ومعه غ��اء.. »

- « وادي القمر األزرق سوف يتذكرە لأل�د.. »

ا �عد ذلك.. هكذا عاد لمخدعه وقد شعر �أن
�
لم �فهم حرف

�
� القفل المغلق. الرحلة من �اسكول �انت ��

ا آخر دار �� مفتاح�
الخطة ولم تكن محاولة مجنون.. هم �عرفون الط�ار و�نعونه

هنا.

ء واحـد.. ال �جب أن ي�لغ هـذا اال��شاف �
صمم ع� ��

ء، وال لمض�ف�ه �
�� �

لرفاقه الذين لن �ستط�عوا أن �ساعدوە ��
الذين �التأ��د لن �ساعدوە.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس
�دأ المسافرون �عتادون اإلقامة هنا، ولم �عد األمر أ��� ملً�
� من رحلة س�اح�ة لم �خطط لها �ما �جب. تعلموا أن النهار دا��
ا ممتازة من والل�ل �ارد وأن الدير معزول عن ال��ــــح، وأن أنواع�

� الذوق..
� الوادي، وأنهم مت�اينون ��

الط�اق تزرع ��

�انوا قد تعلموا ال�ث�� من ط�اع �عضهم.. و�ان شانج �حاول
ح رحالت و�و� �كتب. و�ان ا أن يرفه عنهم، ف�ان �ق�� جاهد�
�قطع الصمت المرت�ك أثناء الوج�ات ��لمات ذك�ة لط�فة. �ان

اعة من �عضها. �ج�ب عن �عض األسئلة و�فلت ب��

�
استكشفوا المنطقة ونزلوا إ� الوادي.. �ان تنقلهم يتم ��
مقاعد من ال�امبو المجدول ب�نما �قتادهم الحمالون ع��
�
الممرات المنحدرة ألسفل. لم تكن ط��قة ممتازة لضع���

ء �فتنهم. �
األعصاب ل�ن ما أن �صلوا للوادي �ان �ل ��

� �المكـان. الحظ أن األسـعد فيهم �ان كونواي الذي افت��
� وهم � والت�تي�� الس�ان حيثما وجدهم هـم خل�ط من الص�ني��
� � �شط�� � مؤدب�� . �انوا مرح�� � أنظف وأ��� وسامة من الج�س��
� ل�نهم ال �ظهرون أي ن�ع من العجلة. ح�� مس برن�لو ال��

ء �
� لم تر أي ��

� األخال�� �انت تف�ش عن انحالل الوث�ي��
�خجلها سوى أن ال�سوة كن يرتدين �او�ل ض�قة حول
هم شانج أن ره�انه ل�سوا ال�احل. و�ان هناك مع�د لبوذا.. أخ��

تحت سلطة الدير.
ا، قال شانج: ا وتاو�� ا كونفوشيوس�� �دا كذلك أن هناك مع�د�
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- » الماسة لها عدة وجوە.. معظم األد�ان فيها جانب
صحيح.. »

� هذا الم�ان.
�انت مس برن�لو تفكر ف�ما �مكن عمله ��

� بنفسها
�ة هنا. ر�ما تأ�� سوف تعود للوطن ثم ترسل �عثة ت�ش��

كذلك والخطوة األو� �ما قالت �� تعلم لغتهم، لذا طل�ت من
ح هذە اللغة. شانج أي كتب ���

تعامل شانج مع هذا الطلب �اعت�ارە �الغ األهم�ة. وقد
.. ي�دو أنها �انت �

ا كت�ه خب�� لغات ألما��
�
ا عمالق جلب لها كتا��

ا ع� غرار (الت�ت�ـة �دون معلم).. ل�نها �دأت � ا صغ�� تتوقع كت���
ووجدت ما �شغلها.

کونوای ق�� الوقـت �درس المكت�ة، وقـد وجـد أن ذوق
الره�ان هنا أقرب لل�اثول�ك.. �قرءون أفالطون ون�شه وعمر
ا. ا تق���� �ن ألف� الخ�ام وتوماس مور.. عدد ال�تب �ان ع��
والحظ أن ال�تب مستمرة ح�� عام 1930.. مما �دل ع� أن
الدير تصله كتب �ش�ل منتظم. ل�ن الرجل �ان غ�� مهتم

ة.. �الط�عات األخ��
قال کونوای:

- « �دأت أفهمك �ا مس�� شانج.. أنت تعمل ��عة مختلفة
� لندن لن أهتم �قراءة

.. الزمن معناە عندك أقل.. �� � عن �ع��
� صدرت منذ ساعة.. أنت لن تهتم �قراءة الج��دة الج��دة ال��

� صدرت منذ عام.... » ال��

ا... هذا انتهت المحادثة فجـأة و�ان هذا يروق ل�ونواي جد�
ا. �دأ �حب � ال ت�ت�� أ�د� أفضل من العكس.. المحادثات ال��
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ا من أنه ال � الوقت نفسه �ان مندهش�
.. ل�نه �� شانج أ��� فأ���

� الدير.. ر�ما أنت ال تقا�ل الالما ل�ن
ا سواء �� ا أحد� �قا�ل تق����

هناك آخ��ن.

� غرفة الموس�قا.. ل�نها
� �ان يراها �� هناك فتاة الما�شو ال��

�ة، وهو ظل �خ�� أنه يت�لم الص�ن�ة. �ان � لم تكن تت�لم اإلنجل��
من المستح�ل معرفة ما تفكر ف�ه..

� عمرها. ر�ما �انت أقل من �ان من المستح�ل كذلك تخم��
ا.. ا ور�ما �انت أ��� من 30 عام� 13 عام�

لم �عرف هل �� سع�دة �ح�اتها هنا أم ال.. �انت �أنها دم�ة
من عاج..

� الغرفة
تل�س �أناقة وجم�لة وتعزف الهارب، وال تتحرك ��

� �مل�ن � العالم الغر��
ا �� .. فت�ات قل�الت جد� �أنها تلعب الهو��

هذە الفضائل.

ا �سخ��ته من الج�س اآلخر. وقد قا�ل �ان کونوای مشهور�
ا �الزواج منه.. ل�نه لم �طلب. � جد� ح�� ات كن س�� فت�ات كث��
، � � �ك��

ا من طلب �د فتاة ل�نها لم ترد اإلقامة �� ب جد� وقد اق��
�دج. � ترن��

وهو لم يرد اإلقامة ��

�ان شانج �ملك ال�ث�� مـن األ�ار، وأدي فضولهم الذي لم
 �ان

ً
يرتو إ� أن ي�سوا �م المعلومات الره�ب الذي �ص�ه.. مث�

�ح�� �ال تحفظ عن العادات واألز�اء لدرجة أن �لماته �انت
تصلح رسالة أ�اد�م�ة.

- « ما هو نظام حفظ القانون هنا؟ »

ً
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ة فقط .. ألن األش�اء الخط��
ً

قال شانج إن الج��مة نادرة أص�
ء.. �ان �

� الجميع من �ل ��
� تعت�� جرائم. هناك ما �ك�� �� ال��

الطرد من الوادي هو أعنف وأق� عق��ة. هؤالء القوم لم
�كونوا �مل�ون ق�م التنافس الغ���ة.

سأله کونوای عن التنافس ع� ال�ساء.
قال شانج:

ا.. نحن ال نعت�� من الذوق أن تظفر �امرأة ا جد� - « نادر�
ك.. » ي��دها رجل غ��

- « لنفرض أن الرجل ي��دها لدرجة أنه ال ي�ا�� �كون هذا
من الذوق أم ال.. »

- » إذن من التهذ�ب أن يتخ� الرجل اآلخر عنها للرجل
األول.. ومن التهذ�ب للمرأة أن تص�� لمن ي��دها منهما... »

أما عن نظام الح�م فقد قال له شانج:

- « نحن نؤمن أنه ل�� تح�م �ش�ل ج�د فعل�ك أال تح�م
أ��� من الالزم.. أما عن االنتخا�ات فقومنا يؤمنون أنه ل�س من

« .. � صائب واآلخر مخ�� التهذ�ب أن تقول إن أحد الح����

� �ارنارد.. األم���� الذي
� هذا الوقت �فكر ��

�ان كونواي ��
ا.. ا متك�ف� �دا راض��

الغ��ب أن هذا الهدوء وهذا السكون ضغط ع� أعصاب
� توتر:

مال�سون. وقد �ساءل ��

ا؟ » - « هل تعرف من هو هذا ال�ارنارد حق�
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قال کونوای:

ء معنا ألن � ء. أعرف أنه أم���� وقد أقنعته �الم�� �
- « ال ��

ال�اسبور األم���� لن �منع الرصاص من قتله.. »

- « وهل رأ�ت جواز سفرە بهذە المناس�ة؟ »

- « ر�ما.. ل�ن ال أذكر.. لماذا؟  »
ضحك مال�سون وقال:

� فضو�� ال أهتم �أموري الخاصة.. � �أن�� - « سوف تتهم��
ل�ن الحق�قة أن �قاءنا هنا قد جعلنا �ال أ�ار.... »

ا لو أوضحت �� األمر.. » - « سأ�ون شا�ر�

- « هـذا الرجـل �سافر �جواز سفر م��ف.. وهو ل�س �ارنارد
« ..

ً
أص�

� دهشة.. ثم �سائل:
رفع کونوای حاجب�ه ��

- « من هو؟ »

«  .. - « �المرز ب��ان� النصاب الشه��

- « �ا� عل�ك�.. »

- « لقد أسقط حافظته ال�ـوم فجلبها شانج �� ع� أنها
.. وجدت قصاصات صحف �لها تتحدث عن ب��ان � تخص��
� إحدى الصحف صورة واضحة له ل�نه

طة عنه.. �� و�حث ال��
�شارب.. »

- « هل ذكرت هذا له؟ »
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- « ال.... »

� ج��دة.... »
- « إذن األمر يتعلق �صورة وجدتها ��

- « لم أقـل إن هذا دل�ل دامغ، ل�ن لو �ان هو فهذا �ف�
س�ب استمتاعه �ال�قاء هنا.. لو �ان هو ب��ان...... »

ون نفسه فال - « �ا ع��زی مال�سـون.. لو كـان الرجـل ن��
ة �قائنا هنا.. .. علينا أن نتماسك ف�� � الوقت الحا��

أهم�ة لهذا ��
ا للمعلومات، � �اسكول التصلت �دل�� طل��

لو ش�كت ف�ه ��
� اآلن أعت�� نف�� خارج الخدمة.. » ل���

� ب�س�ان األمر.. » - « إذن أنت تنصح��

ف الق�ض عل�ه لمن �عتقله.. ل��� أجد عًسرا  - « سأترك ��
� الق�ض ع� رجل عشت معه شه��ن..  »

��
� فهم األمور.

�ان كونواي �حب ط��قة مال�سون المدرس�ة ��
ا. لم �كن لو أخطأ أحدهم فمن الواجب �سل�مه للعدالة فور�
�
�عرف ال�ث�� عن القصة سوى أن مجموعة ب��ان العالقة ��

ني��ورك أدت لخسارة مائة مليون دوالر. �ش�ل ما صدر أمر
�اعتقال ب��ان ففر ألورو�ا وصدرت أوامر لنصف السنة من

ال�لدان.
قال کونوای:

- « أرجو أن تلزم الصمت.. ما زال هناك احتمال ال �أس �ه
أنه ل�س المطلوب ع� اإلطالق.. »

� تلك الل�لة
 وقد اتضح هذا ��

ً
ل�نه �ان هو المطلوب فع�

�عد العشاء.
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ا عن معاملة األم���� أدرك كونواي أن مال�سون عاجز تمام�
�ش�ل طب��� �عد ما وجدە. و�ان من الواضح أن �ارنارد شعر

ء ما. �
بتغ�� ��

فجأة أشعل األم���� الس�جار وقال:

- « أظن أن�م تعرفون من أنا.. »
احمر وجه مال�سون أما كونواي فقال:

- « نعم �ا مس�� ب��ان.. نحن نعرف.. »

- « �ان من الحمق أن أحمل م� هذە القصاصات....  »

ا.. »
�
- « �لنا نت�ف �حماقة أح�ان

ا.. ال ە لط�ف� لم �ستطع كونواي أن �كرە الرجل.. فما زال �عت��
� العالم، قال ب��ان:

ە أخطر نصاب �� �ستطيع أن �عت��

� �اسكول
طة ع�� العالم.. استقررت �� - « لقد فررت من ال��

ا.. � � أمان خاصة وسط الثورة.. �ان االخت�ار عس��
�� � وشعرت �أن��

� طائرت�م ألجد ذبح.. أو أسافر ع� م��
�
� �اسكول وأ

أن أظل ��
� .. ل�ن المعجزة ال�� � األصفاد حول ساعدى.. لم أحب العمل��

ء ال أستطيع أن أشكو منه.. لهذا أنا راض �
� هنا �� جاءت ��

وم�ور.. »

ا.. ال دور له ف�ما حدث ء حدث ق�� �
�ان �عتقد أن �ل ��

ولم �كن �قدر ع� منعه إال لو استطاع منع اإلعصار.
قال کونوای:
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� أن أقول
- « لن نتجادل اآلن حول هذا الموض�ع.. ل�ن �ك��

إن هناك ثالثة �مكن أن �جدوا هدفهم وسالمهم هنا.. أنت
� الت�ش�� لهؤالء

�لو تفكر �� طة.. مس ب�� هارب من ال��
« .... � الت�تي��

- « أنت قلت ثالثة.. »

- « الثالث هو أنا.. أشعر براحة هنا وال أ�رە فكرة ال�قاء
ة أطول.... » لف��

فة أدرك أنه � ال��
� المساء وهو �قوم �جولته المعتادة ��

و��
�شعر براحة غ�� عاد�ة. هو �الفعل �حب شانجري ال.. �ان
� الوقت ذاته �حرك الخ�ال. و�ان قد

ا م��ــــح األعصاب و��
�
م�ان

�دأ �صل الس�نتاج �صدد الدير.. وقد شعر �أنه لو جاء
� فلسوف �شعر �خي�ة الحمالون فجأة ل�ع�دوە للعالم الخار��

أمل.
� الهند..

� لوحتها الشمس �� فكر ف�ما س�حدث.. الوجوە ال��
� إعجاب: هل

حفالت السفارة.. لعب الورقة.. ال�ساء �سألنه ��
ات ا.. �د قصته ع�� � الت�ت؟.. ثم العودة إلنجل��

ا كنت �� حق�
المرات.. سوف �ح�� القصة ع� مائدة العشاء ألعوام �املة. ثم
ا مع تذكر ما قاله جوردون عن الخرطوم: أفضل أن أ�ون درو�ش�

� لندن.
المهدي ع� أن أذهب للعشاء �ل ل�لة ��

لم �شعر �قدوم شانج.. الذي قال له:

� أن أحمل لك أخ�اًرا ممتازة..  »
- « س�دي.. ����

فكر كونواي.. إذن جـاء الحمالون ق�ـل الموعد من الغ��ب
� ذلك.

أنه �ان �فكر ��
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� ن�ع من الحماسة:
قال شانج ��

- « أهنئك س�دي وأرى أن�� مسئول.. الالما العظ�م وافق
� أن يراك.. »

� و�رغب �� ع� طل��
قال كونوای:

- « أفهم.. ل�ن ما س�ب توترك هذا؟  »

� لم تكن أنت - « ألنه غ�� معتاد وغ�� متوقع.. منذ أسبوع��
معنا واآلن سوف تقا�له.. ال �مكن تصور هذا.. »

.. م�� �كون � � ذه��
ء آخر �دور �� �

� �ان �� - « صدق��
الموعد؟»

� �ك.. »
� أن آ�� - « اآلن.. لقد طلبوا م��

ا؟ » ا متأخر� - « أل�س وقت�
.. ً

ة �ا س�دی حا� - « ال ق�مة لهذا.. سوف تفهم أش�اء كث��
�
� إعطاء معلومات عدة مرات.. و����

وأرجو أن تغفر �� رف��
ا... » ور�� أن أعرف أن هذا لم �عد ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞      
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الفصل السابع
ا ل�ن ت�فاته أظهرت

�
حاول كونواي أن ي�دو متماس�

بوض�ح لهفة تزداد وهو يرافق شانج ع�� الممرات الخال�ة.
وأدرك أنه ع� وشك ا��شاف مهم. الحظ أن شانج �م�� �ه
� الدرج ح�� �اب دق عل�ه

ع�� غرف لم يرها من ق�ل. صعد �ه ��
شانج.

� الداخل �دا الم�ان ال �قل
فتح ال�اب خادم متحمس. و��

� الحق�قة
ا �ش�ل واضح. �� � الدير.. �ان أ��� دفئ�

أناقة عن �ا��
ا�د �لمـا ولجت للداخل.. ح�� �لغ الدفء درجة � �انت الحرارة ت��

. �شعرك �أن هذا حمام تر��
همس شانج:

- « الالما العظ�م سوف �ستق�لك وحدە.. »

وأغلق ال�اب. انتظر قل�ً� ح�� اعتادت عيناە الضوء الخافت
ال�ئ�ب. ثم �دأ يرى غرفة مغطاة �ستائر سوداء وسقف
ا. رأي ع� مقعد رجً� صغ�� الحجم دد� خف�ض.. وقف هناك م��
ا �التجاع�د ي�دو �أنه بورت��ه قد�م �اهـت. شعر کونوای مليئ�
.. ل�نه �ان يرى هذا الشخص � � العين�� �دوار تحت تحديق هات��

يتجسد بوض�ح.
�ة ممتازة: � همس ب�نجل��

- « أنت مس�� كونوای؟ »
ا �ش�ل خاص.. رد کونوای: �ان الصوت م��ح�
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- « أنا هو.. »
.. �

� أن أراك.. فكرت أنه من الخ�� أن نلت��
- « مما ����

ا.. » اجلس وال تخش ش�ئ�

ف �� أن أوجد هنا.. » - « هذا ��

.. أرجو أن تكون قد � � ذه��
� أراك �� - « نظري ضع�ف ل���

ا عن � � شانجري ال.. �قول شانج إنك سألت كث��
حت �� اس��

الدير.. »

ا.. » - « �التأ��د أنا مهتم جد�

ك بتفاص�ل هذە - « سوف �كون من دوا�� �وري أن أخ��
المؤسسة.. »

ا.. ل�نها استدعت الخادم حامً� حرك �دە حركة خف�فـة جـد�
الشاي. وضع سلطان�ات بها سائل ش�ه شفاف ع� ص�ن�ة،
و�ان كونواي قد ألف هذە الطقوس.. قال دون أن �عرف

الس�ب:

� عدة أعوام.. » � الص��
- « أنا عشت ��

- « لم تقل هذا لشانج؟ »

- « ال.. »

� أنا؟ »
�� - « إذن لماذا تخ��

� ال أعرف أد�� فكرة عن س�ب هذا.. » - « الحق�قة أن��

- « هال ذقت هذا الشاى؟.. نحن نحاول �ه أن ننافس 
«  .. � الشاي الصي��
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ا تذوق كونواي الشـاي مـن السلطان�ة فوجد المذاق رق�ق�
ا. حالم�

� الوادي.. �ما ترى
ا �� - « �ما ترى. لدينا أعشاب ثمينة جد�

ال�د من تذوقه ب�طء.. لتظفر �أق� درجات ال�شوة. هكذا
ا.. هل درست

�
تعلمنا من کو �ای �شو الذي عاش منذ 15 قرن

؟ » � أي عمل �ال�� صي��
ا للتقال�د �ستمر المحادثة ح�� �ان كونواي �عرف أنه ط�ق�

� معرفة تار�ــــخ
ا �� تف�غ سلطان�تا الشاي، ول�نـه كـان راغ��

 من تض�يع الوقت.
ً

شانجری - ال �د�
قال الالما:

- « أنت تعرف تار�ــــخ الت�ت �ا کونوای الع��ز.. قال شانج
� القرن السابع ع�� �دأت

ا. �� � � المكت�ة كث��
إنك �حثت ��

و�ت الشجعان.. وهؤالء � المس�ح�ة تغزو آس�ا مع الره�ان الج��
� مساحة هائلة. واألورو�يون ال �دركون أنه �انت

وا �� قد ان���
� العام 1719 انطلق

� لهاسا نفسها.. و��
�ة �� هناك �عثة ت�ش��

� عن آثار العق�دة أر�عـة مـن الره�ان الفر�سس��ان �احث��
� � اندثرت. سافروا نحو الجنوب الغر�� المس�ح�ة ال�ستور�ة ال��

� الط��ق
وواجهوا كوارث �مكن لك تخ�لها.. مات ثالثة منهم ��

أما الرابع فتع�� �فتحة صخ��ة تظل ح�� اليوم �� المدخل
ا أصدقاء الوح�د لوادي القمر األزرق، ولدهشته قا�ل قوم�
� �مساعدته.. لما تعا�� �دأ ي��� �د�انته. �ان القوم شغوف��
�
� ل�نهم أحبوا سماع ما �قول. �ان هناك دير كب�� قد�م �� بوذي��

م�مه واستخدامه من جد�د.. الم�ان.. فخطر له أن �قوم ب��
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�
ا �� وت.. و�ان مولود� و�دأ �ع�ش ف�ه. �ان اسم الرجل ب��

� جامعات �ار�س و�ولون�ا..
ل�سمبورج ودرس ��

� األعوام األو� له هنا �ان �أ�ل من عمل �د�ه �أى رجل
��

ا آخر و�زرع حد�قته و�تعلم من �ل شخص �قا�له. وجد أثر�
ا �األعشاب للذهب ل�نه لم يثـر ان��اهه.. �ان أ��� اهتمام�

والن�اتات..

� كنا نعزو لها ال�ث�� من ا �شجرة التانج��� ال�� اهتم جد�
المنافع الطب�ة، والحق�قة أنها �انت ذات صفات مخدرة..
� الواقع

ا �� � الحق�قة. لم �كن زاهد�
ا �� وهكذا صار هو نفسه مدمن�

�ل �ان �حب لذائذ الح�اة لذا �ان �علم أت�اعه الطبخ مثلما
ا � ذهنك رجً� مخلص�

�علمهم الدين. هكذا �مكنك أن ترسم ��
ا.. هو رجل دين ل�ن ال مش�لة عندە من ارتداء  متعلم�

ً
مشغو�

� �ش��د هذە الغرف. جزء كب�� من
ث�اب بّناء، والمشاركة ��

�اء... �ان يؤمن أنه لو استطاع جواتاما أن دوافعه �ان ال���
� شانجري - ال فإن روما قادرة

ا �� ا بوذ�� �جعل الناس ي�نون مع�د�
ع� تلك.

مع الوقت �دأ الحماس ينضـب.. لعله السن ولعله ابتعاد
� الوادي منبه��ن �ه ول��ما �قدسونه

رؤسائه عنه. �ان القـوم ��
.. ل�ن المراسالت � مع الوقت. كـان يرسل تقـار�ر ألساقفة �ك��
ا � أهـوال الرحلة. لذا لم �عد راغ��

ون �� انقطعت ومات رسل كث��
. ل�ن ال�د أن �عض خطا�اته �لغت � المخاطرة �ح�اتهم أ���

��
وجهتها..

� الوصول.
ا �� �عض الخطا�ات �ان �ستغرق 15 عام�
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� شانجري - ال، ل�س لتحدى مـن هم
وت �� هكذا ظل ب��

ا. وع� ا عن تنف�ذ أوامرهم نهائ�� أع� منه ول�ن ألنه �ان عاجز�
� من العمر اآلن. �ان � ال�سع��

ا �� �ل حال �ان قد صار مسن�
ا �أنهم عادوا � ا و�ان القوم �حبونه، ح�� إنه لم يهتم كث�� سع�د�
ب�طء لعق�دتهم القد�مة. و�ان �حلم �كتا�ة كتاب يهاجم البوذ�ة
.. إنه

ً
ع� أساس المس�ح�ة. الحق�قة أنه أن� هذا ال�تاب فع�

� نها�ة العمر
ا ألنه كت�ه �� لدينا. ل�نه كتاب وديع مسالم جد�

عندما تزول أي �غضاء أو عداوة.

� سالم من نها�ة العمر، و�ان أهل الوادي
�ان اآلن �دنو ��

� دراسة
ا وانغمس �� �مدونه �الطعام والث�اب. ظل عقله سل�م�

� نها�ة عام
ممارسات صوف�ة هند�ة �طلقون عليها اليوجا. و��

وت �موت. 1789 نزلت إ� الوادي أخ�ار تقول إن ب��

� غرفته وراح يرمق من النافذة ذلك الب�اض الذي
رقد ��

ا ل�نه �ان يراە �قل�ه �ش�له ج�ل �ارا�ال، و�ان نظرە قد وهن جد�
ا. ل�ن لم �حدث هذا.. ا سع�د� كذلك. لقد انتظر النها�ة راض��

مرت أسابيع وهو ال يت�لم أو يتحرك.. ثم �دأ �فيق. و�ان
� سن 108...

اليوم ��
ساد الصمت ط��ً�.. ثم عاد الالما العظ�م �قول:

وت - « مثل من ظلوا ط��ً� ع� حافة الموت، �ان لدى ب��
 من النقاهة

ً
� عندما عاد.. و�د� ما �حمله معه للعالم الخار��

� تعا��
� �شاطات محمومة، مع االنغماس ��

ال�طيئة غرق ��
� تحدي

ا �� المهدئات. ال أعرف ال� وال أعتقد أن لهذا دور�
ا. وت ح�� الموت. ل�ن المؤكد أنه لما مات آخر الره�ان، �ان ب��
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كون بهذا المع�د والرجل.. و�ان من و�ان س�ان الوادي يت��
المعتاد أن تجلب هد�ة معك وتصعد إ� شانجري ال.

وت صار ًمع القرن الجد�د تزا�دت األسطورة وق�ل إن ب��
ا و�قوم �معجزات. وق�ل إنه �صعد لقمة كرا�ال حام� إله�

شمعة.. دع�� أؤكد لك أنه لم �صعد أي إ�سان هناك قط..
فاع.. أي أن �طفو بنفسه ألع�. ق�ل إنه �ج�د فن االس��
الحق�قة أنه قام بتجارب عد�دة فاشلة.. ل�نه استطاع أن �ملك
� ل�ن وجودە

� التخاطر.. ولم يزعم أنه معالج روحا��
موه�ة ��

ا من القوة الشاف�ة للناس.. �ان �منح نوع�

� الوقت المناسب.. وهذا جعله
�ان قد أدرك أنه لم �مت ��

ورة للتخط�ط للغد. ذا�رته ظلت مذهلة و�دا �شعر �أنه ال ��
ء.. وعندنا ترجمة ممتازة قام بها من �

أنه قادر ع� تعلم أى ��
ا �ال طائل.. ل�ن �ة للغة الت�ت. قد ي�دو لك هذا جهد� � اإلنجل��

ا ال�د معها أن �شغل نفسه. وت �ان قد �لغ سن� ب��

�ان العام 1804 ذا أهم�ة �الغة لنا، ألنه شهد قدوم غ��ب
ا اسمه ه�شل حارب ثان من أورو�ا إ� وادي القمر. �ان نمساو��

ا.. ا ن��ً� عظ�م� � إ�طال�ا. �ان شا��
نا�ليون ��

�انت الحرب قد �ددت ثروته وم�� �جوب روس�ا وآس�ا..

وت ا.. �ان ب�� �لغ الوادي الرحب.. ل�ن الفارق �دا واضح�
�درس و�عظ، ب�نما اهتم ه�شل �الذهب. �ان ي��د استخراج

أ��� �م�ة من الذهب ثم العودة ألورو�ا.. ل�نه لم �عد..

ا برغم أنه ل�س كذلك البتة. أغراە ە غ���� ء نعت�� �
حدث ��

� يوم
الوادي �سالمه و�عدە عن مشا�ل العالم فأخر رح�له.. و��
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وت. �سلق إ� شانجري - ال وقا�ل ب��

ا عن العواطف وت قد صار �ع�د� ا، �ان ب�� اللقاء �ان تار�خ��
� القلب �ط��قة

�ة مثل الصداقة والحب، ل�نه �ان صا�� ال���
� �ة، �شأت عالقة ب�� .. �أنه الماء �صب ع� ال�� � � الف��

أثرت ��
.. أحدهما �ع� �ل معرفته واآلخر �ع� �ل إخالصه.. � الرجل��

ه�شل هو الذي زودنا �التحف الص�ن�ة وأدوات الموس�قا
ومعظم ال�تب. وهو الذي طور النظام المعقد الذي نحصل �ه
ا ح�� ال يندفع ا جد� ع� احت�اجاتنا من خارج الدير. و�ان حذر�
نحونا ال�احثون عن الذهب.. طور ط��قة للحراسة ثم عدل

عنها..

- « ك�ف؟ »

- « اس��عد أن يهاجمنا ج�ش ألن طب�عة الم�ان الجغراف�ة
� الذين ال �ش�لون ال �سمح بهذا.. الخطر هو قدوم الضال��

� ذاته.. »
ا �� خطر�

ط واحد.. �ان الت�تيون ء ��� � هكذا سمح للغ��اء �الم��
�أتون ومعهم الص�نيون.. كنا �ستض�فهم �� الدير كحيوانات
� أسوأ حال

متع�ة.. جاءنا روس وألمان و���طانيون.. �لهم �انوا ��
ا. �انت الس�اسة تق�� يتجمدون و�وشكون ع� الموت جوع�

�لقاء الغ��اء لو دنوا منا وتجاوزوا نقطة معينة.

« �ان شانجري - ال �ك�سب اآلن صفاته الحال�ة.. �ما قلت
ء ق�ل �

ا.. ومن حسن الحظ أنه أن� �ل �� ا �ارع� �ان ه�شل ذك��
أن �موت.. »

- « هل مات؟ »
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� سنة الثورة الهند�ة الخاصة ��م.. هناك
- « نعم.. فجأة.. ��

فنان رسمه ساعتها و�مكن أن أر�ك هذا الرسم.. »
وعرض ع� كونواي صورة دق�قة رسمت �عنا�ة له�شل..
. نظر وجه دقيق المالمح جم�ل.. �مكن أن �كون وجه أن��
كونواي للصـورة غ�� مدرك لما يث�� دهشته فيها. ثم فطن

لألمر.. هذا وجه شاب.

- « قلت إنه رسم ق�ل موته �الض�ط.. »

- « نعم.. »

- « قلت إنه جاء الدير عام 1803 وهو شاب.. »

.. مشاجرة ع� �
- « نعم.. ومات.. قتله مستكشف ب��طا��

ط الخاص بنا والذي .. �ما أنه أطلعه ع� ال�� � �عض الحمال��
ا �أن تعرفه..... »

�
أحس�ك شغوف

ا.. » - « أعتقد أن بوس�� أن أخمن ش�ئ�

- « هلم.. »

ا وغ�� قا�ل للتصديق..... »  وغ����
ً

- « ي�دو هذا مذه�

- « وما هو �ا ع��زی؟ »
قال كونواي وهو يرتجف وال �خ�� ذلك:

ا�.. » وت�.. ما زلت ح�� - « خمنت أنك كنت األب ب��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن
وب جد�د. لم ساد الصمت. قطعه طلب الالما لم��
ة ال�الم. هذا ا من ك�� يندهش كونواي ألن الرجل أرهق ط�ع�
� احة األو�را ب�� ا ألنه لعب دور اس�� � الصمت أفاد الموقف كث��

. � � موس�قيت�� مقطوعت��

ي�دو أن التخاطر �ان حق�قة - ما لم تكن صدفة عجي�ة -
ألن الالما �دأ ال�الم عن الموس�قا، وقد أ�دى کونوای دهشته

. � � األورو��� ألن الدير �ه مجموعة �املة من المؤلف��

� المجموعة.. �ان
ا �� ا �ارع�

�
- « سوف �دهشك أن تقا�ل عازف

ا لش��ان وال�د أن تقا�له.. »
�

تلم�ذ

� الشاي.. هنا عادت دارت المحادثة ح�� انتهت سالط��
المحادثة لما سبق وقال الالما:

« .. اعة �ا ب�� - « أنت خمنت ب��

- « �ع�ارة أخرى.. �جب أن نظل هنا لأل�د.. »
ا أفضل. وأقول إننا �اقون ح�� - « ر�ما �ان ع�َّ أن أجد لفظ�

ا.. » �ق�� هللا أمر�

- « ولماذا نحن؟  »
قال الالما:

ا �س� لضم ج�س�ات - « تل�م قصة ط��لة.. كنـا دوم�
ا جاء عام مختلفة وأعمار مختلفة.. آخر من زارنا �ان �ا�ان��

1912 م.. لم �ستفد قط من وجودە هنا.. �عض الناس ال تتغ��
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� ح�اتهم معنا ع� اإلطالق.. ع� �ل حال وجدنا أن الت�تي��
ا.. وال أتوقع �س�ب مشا�ل االرتفاع وعوامل أخرى حساسون جـد�
هم مائة عام. الص�نيون أفضل ل�ننا ال ننجح أن يتجاوز أ���
ا. أفضـل النـاس هم أجناس أورو�ا.. الشمال�ة �الذات. � معهم كث��
� لمدة 20 سنة و�دأت ع� �ل حال نحن لم �ستق�ل أي قادم��

ا.. � وف�ات.. لذا صار الوضع عس��

ح ف�ـه أحـد زمالئنا وهو شخص موثوق « جاء وقت اق��
ا ا جدد� ح أن �سافر ل�لد ق��ب و�جلب لنا أشخاص� ف�ه.. اق��

�ط��قة جد�دة.. فوافقنا �صع��ة... »

- « هل تع�� أن�م أرسلتم ذلك الذى خطفنا �الطائرة؟ »

ا وكنا نثق �ه.. �ل ما نعرفه هو أن أول - « �ان رجً� موه���
ان.. » � مدرسة أم��ك�ة للط��

جزء من خطله تضمن التدر�ب ��
هز كونوای كتف�ه وقال:

- « وما هدف هذا �له؟ »
ضحك الالما وقال:

� أن .. اهتمامك واضـح اإلخالص وهـذا �دفع�� � - « �ا ب��
ك �أش�اء.. وهذە األش�اء لن �عرفها رفقاؤك الثالثة. أنت أخ��
� ح�اتك

صغ�� السن وح�اتك أمامك.. قض�ت أول ر�ــع قرن ��
تحت سحا�ة أنك صغ�� السن �ال�س�ة لألش�اء. ال��ــع األخ��

ا من اس��عاب سوف تكون تحت سحا�ة أنك �ت أ��� سن�
ء ح�اتك أشعة شمس عابرة. �

� ت�� � هذين ال��ع�� األش�اء. و���
�
ة ش�اب ط��لة مثمرة، ل�نك �� � مثل ه�شل ف��

سوف تق��
� � سن الثمان��

النها�ة سوف �شيخ.. ل�ن هذا س�تم ب�طء.. ��
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س�ظل بوسعك �سلق الج�ل كشاب. ل�ن ال�د للمعجزة أن
تزول مع الوقت.. نحقق هذا �طرق سهلة علينا مستح�لة ع�
اآلخ��ن.. ل�ن ال �ساورنك شك أن النها�ة قادمة مهما تأخرت..

«
قال کونوای:

وج و�ال طموحات... » � - « الحق�قة إن�� �ال أ�ة.. غ�� م��

� عملك »
- « إذن لم تكن تضع روحك ��

.. إن�� أم�ـل �
� وال نصـف طاقا�� - « ال رو�� وال قل��

لل�سل...»

� الغالب
ازدادت تجاع�د الوجه فخمن كونواي أن الرجل ��

يب�سم.
قال الالما:

� االعتدال.. من ضمن
ح لك أسل��نا �� - « ال�د أن شانج ��

� ال�شاط.. أنا أج�د 8 لغات و�ان بوس��
هذا االعتدال اعتدال ��

� لم أفعل. لهذا �ن لو عملت �ش�ل متواصل ل��� أن أجعلها ع��
� الطعام ال نتعلم

.. ح�� �� � � وال �شط�� نحن لسنا كسول��
� سن يؤذينا فيها اإلفراط.. ال أنكر أن ف�ك م��ة لم

االعتدال إال ��
� أي شخص �صل هنا.. صفاء مخ غ�� معتاد ف�من �قل

أرها ��
ك �مكن أن �سميها � � تم�� عمرە عن قرن. إن هذە الصفة ال��

االفتقار للعواطف..  »
قال كونوای:
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- « لو �ان لك أن تصنف الرجال الذين �أتون هنا فبوسعك

�
أن تصنف�� 1914-19181.. هذا �جعل�� عينة ف��دة ��

� تلك األعوام
�� � � وطاق��

المتحف. لقد استعملت �ل عواط��
. وقد راق �� �

� وشأ�� ك�� و�ل ما أر�دە من العالم اليوم هو أن ي��
هذا الم�ان �س�ب الهدوء والسالم.. »

ا.... » - « أنت �ارع �ما قال �� شانج.. أنت �ارع جد�
ساد الصمت ل�عض الوقت ثم أضاف كونوای:

ا أو األسب�ع � �الطبع أن أفارق شانجري ال غد� - « يؤسف��
القادم أو العام القادم.. ل�ن �سهل ع�َّ تخ�ل ما سوف أشعر �ه
� شانجري - ال.. أعتقد أن طول العمر

لو عشت ح�� المائة ��
� إ� أن .. ما زلت أ�حث عن أس�اب ق��ة تدفع�� خال من المع��

أحسد ابن المائة عام.. »

- « هناك س�ب وهو س�ب مهم.. نحن ال نطيع نزوة
وت وهـو �كـاد معينة.. نحن حالمون ولدينـا رؤ�ة.. هكذا حلم ب��
� أن األش�اء الجم�لة

ا عـام 1789.. فكر �� � غرفته وح�د�
�موت ��

� الح�ـاة ال تدوم.. �عان ما تق�� عليها الحرب وال�اعات..
��

� قوتها السوق�ة وقدرتها ع�
رأى الدول تتعاظم وتتضخم ��

. سوف �م�� الوقت وتص�� �ل لوحة و�ل كتاب و�ل التدم��
� خطر.. هذە الرؤى حق�ق�ة وقادمة.. لهذا

�� � ء جم�ل أو ثم�� �
��

� أن ننجو.... »
أنت هنا وأنا هنا.. هناك فرصة ��

- « وأنت تعتقد أن شانجري - ال سوف تفلت »
� أن ي�سونا..

� أن يرحمونا، ل�ننا نأمل ��
- « ر�ما.. لن نأمل ��

� عن سوف نظل هنا مع كت�نا وموس�قانا وتأمالتنا �احث��
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ا من الح�مة.. فلننعم �ه.. »
�
الح�مة.. إن لدينا تراث

- « وعندها؟ »

� قد يرث الضعفاء األرض..  » - « عندها �ا ب��

� الخارج. �أن هناك
شعر کونواي �العالم �ح�شد �الظالم ��

عاصفة قادمة. ثم الحظ أن الالما العظ�م ينهض من مقعدە
� �اد ينهض ل�ساعد الرجل، ل�نه

و�قف �أنه شبح.. �دافع خ��
فجأة وجد نفسه �فعل ما لم �فعله مع أي رجل من ق�ل.. يركع

ع� ركب��ه وال �عرف ك�ف.
ة ط��لة. � حلم لم �فق منه لف��

ال �عرف ك�ف رحل. �ان ��

ا ي�سق مع السالم الذي �غلف �دا له الوادي �متد ساحر�
أف�ارە. لقد تجاوز حدود الدهشة وقد أفرغته المحادثة من أي

انفعال أو �الم �قال. لم تعد الشكوك تضا�قه..
ة. ا، و�ە أن اآلخ��ن آووا لفراشهم منذ ف�� �ان الوقت متأخر�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع
جع �ل هذە الخواطر. � الص�اح حاول أن �س��

��

عندما ظهر ع� مائدة اإلفطار انهالت عل�ه األسئلة. ال�ل
ي��د معرفة ما تم وما قاله كونواي، ل�ن لم �كن عندە ما �قوله

�ة ممتازة. � ا يت�لم إنجل�� سوى أن الالما رجل مسن جد�

تل�� �لمات خشنة خاصة من مال�سون الذي ظن أنه فتح
... لقد

ً
. الحق�قة أن الشاب قد صدم ف�ه فع� � موض�ع الحمال��

� وتوقع
� الوس�م ال��ا�� � �اسكول ال�ث�� من ال�اب��

رأى الشاب ��
.. اآلن �سقط هذا الصنم. ل�ن �ان االدعاء مستح�ً�.. منه ال�ث��

� جو (شانجري - ال) �جعل االدعاء مستح�ً�.
ء �� �

ثمة ��
قال مال�سون:

.. ب�نما هنا أنا غارق � �اسكول أفهم ما �دور حو��
- « كنت ��

� الغموض.. هناك �ان ال�ث�� من القتل واالغتصاب ل��� كنت
��

ء.. مثً� هل فهمت من أين �
أفهم األمور.. هنا ال أفهم أي ��

جاءت الفتاة الص�ن�ة؟ »

- « وما أهم�ة ذلك؟ »

- « هل تجد من الطب��� أن تع�ش فتاة وحدها مع �ل
هؤالء الره�ان؟ »

� األمر بهذە
وساد صمت.. لم �كن كونواي قد فكر ��

ا ا. إن قصة ح�اة لو�سن خارج الموض�ع تمام� الط��قة ط�ع�
�ال�س�ة ل�ونوای.
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ما إن ذكر اسم الفتاة الص�ن�ة ح�� رفعت مس برن�لو رأسها
� الذي تدرس ف�ه ح�� ع� مائدة من كتاب األجروم�ة التب��
اإلفطار (�أن ح�اتها ل�ست ممتدة �لها لقراءة هذا ال�تاب).

� تمارس فيها الرذ�لة... فقالت: تذكرت المعا�د الهند�ة ال��

� هذا الم�ان مرع�ة.. علينا أن نتوقع
- « �التأ��د األخالق ��

هذا.. »

ا �انت هناك مشادة.. ل�ن كونواي ظـل يراقب المشهد شاعر�
� �قفون ع� خش�ة م�ح، هو فقط يراها أن هؤالء مجرد ممثل��

و�عرف أ�عادها. وشعر �أنه ي��د أن �كون وحدە.

.. عندما �كون مع رفاقه س�حلم � �جب أن �ع�ش �شخص�ت��
� والعودة للهند.. ل�ن األفق يرتفع كستار م�ح �قدوم الحمال��
والزمن يتمدد ولفظة الوادي األزرق لها رم��ة مهمة. وتذكر
شعورە وقـت الحـرب عـدما �انت القنا�ل تنهال عل�ه.. �ان �خ�ل
� سوف �فتك له أن له أ��� من ح�اة.. ح�اة واحدة فقط �� ال��

بها الموت.

�ان اليوم يت�لم مع شانج �ال تحفظات. قال له شانج إنه لن
� أول خمس سنوات من ح�اته.. هذا ��

�خضع ألي نظام ��
يتعود جسمه التك�ف مع االرتفاع العا�� وللخالص من الشعور

�الندم.

�عد خمس السنوات ت�ـدأ عمل�ـة تأخ�ـر الش�خوخة.. ولو
� أن �كسب كونوای نصف قرن عند سن نجحت فهذا �ع��

.. سوف يتوقف عن الش�خوخة منذ تلك اللحظة. � األر�ع��

- « وك�ف الحال معك؟  »
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قال شانج:
.. كنت �� � جئت وأنا صغ�� � أن��

- « س�دی.. �ان من ح��
ا عام 1855 وكنت أقوم �مهمة �ن.. كنت جند�� الثان�ة والع��
� الج�ـال.. ولم يبق مـن رجـا�� المائة سوى

استطالع، ضعنا ��
� لشانجري - ال كنت ع� وشك س�عة. وعندما جاءوا ��

الموت.... »
أجرى كونواي الحساب:

«  .. � � السا�عة وال�سع��
- « إذن أنت ��

� من ح�� لو سمح الالما.. »
�� - « نعم.. وسوف �ص�� ال��

- « ال�د من رقم مستدير إذن  »

ون القـرن هـو وقـت ممتاز � تزول - « ال... ل�ـن الالما �عت��
المطامع والشهوات الشخص�ة.... »

- « أهنئك.. ي�دو أنك ظفرت �ش�اب ط��ل حافل
� مالمحك »

وش�خوخة ط��لة أمامك.. م�� �دأت �شيخ ��

ا.. » .. هكذا �حدث دوم� � � سن الس�ع��
�� » -

- « وماذا لو غادرت الوادي اآلن؟  »

- « أموت خالل أ�ام�.. »

- « إذن هو الطقس »

ا - « هناك وادي قمر أزرق واحد فقط.. ومن �طلبون واد��
آخر �طلبون ال�ث�� من الطب�عة. �ان هناك رجل رو�� جاء إ�
.. ال�د أنه � � األر�ع��

� �ان ي�دو �� � الثمان��
الوادي وعاش مثلنا و��
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غادرنا أقل من أسب�ع فقط.. لألسف اعتقله �عض ال�دو من
ا، حس�ناە ضل الط��ق.. �عد ثالثة أشهر الق�ائل وأخذوە �ع�د�
�
عاد لنا �عد ما هرب.. ل�نه صار رجً� آخر.. ظهر �ل عام ��

وجهه وحركته.. مات �عدها كرجل شيخ.. »

�ان کونوای �ص�� و�نظر من نافذة إ� الممر الذي جاء بهم
هنا.

قال �عد صمت:

�ص - « قصة محزنة �ا شانج.. �شعرك أن الزمن وحش م��
ي�تظر خارج الوادي لينقض ع� الفار�ن (الصّيع).. »

� دهشة:
قال شانج ��

- « (صّيع)؟ »

ات العام�ة �انت �ة ل�ن �عض التعب�� � �ان �ج�د اإلنجل��
تفلت منه.

قال كونوای:
ا.. - « معناها ال�سول الذي ال نفع منه.. لم أقصد هذا حرف��

«
ا وقد �ە أن �كسب �لمة جد�دة: قال شانج مفكر�

� وال�سل رذ�لة..
ا�� ون ال�� � �عت�� - « من المث�� أن اإلنجل��

نحن نفضل هذا ع� التوتر.... »

ا آخ��ن ل�نه لم �لق أي
�
� األ�ام التال�ة قا�ل كونوای رفاق

��
الما آخر.



8849

قا�ل رجاً� �لغوا ثالثة أضعاف عمرە و�انت مقا�الت ناجحة
ا. جد�

مثً� قا�ل ذلك الرجل الذي ت�لم عنه الالما.. اسمه ألفو�س
ب��اك وهو فر��� ض��ل الحجم �قول إنه �ان تلم�ذ ش��ان.

. �
 من أصل ألما��

ً
قا�ل كذلك رج�

ا ح�اتهم ق�ل الدير.. �ل الحظ أن هؤالء القوم �ذكرون ج�د�
� ال�ات�ة إن أحد الرجال راح �ح� له عن ح�اته مع أ�ة برون��

ة.. �طان�ة الشه�� ال��
.. � فهو �عرف أنه �حب الحا��

مهما �ان الما��
�ان �عشق الغـموض الساحر المخ�م ع� الم�ان.. �ص��

� لعزف لو�سن الجم�ل و��ساءل عن تلك ال�سمة الرق�قة ال��
تتالعب ع� شفتها فتجعلها �أنها زهرة لو�س.

سأل شانج عن قصتها ذات مرة فقال له إنها من أ�ة ما�شو
مل��ة:

- « خطبها أم�ـر من تركستان وسافرت ل�اشجار لتقا�له
� الج�ال.. مات ال�ل ل�نها

عندما ضل الحمالون الط��ق ��
وصلت لديرنا..»

- « م�� �ان هذا؟ »

ة... » � الثامنة ع��
- « عام 1884 م �انت ��

انح�� شانج وقال:

- « �ما ترى.. نحقق نتائج ممتازة معها.... »
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- « وماذا فعلت عندما جاءت هنا؟ »

- « �انت ترفض عالمنا.. ل�ننا كنا نعرف ظروفها كفتاة
ت ح�اتها �ال�امل، وقد حرصنا � الط��ق للزواج وتغ��

�انت ��
ع� أن تكون سع�دة.. أخ�� أن ملذات الحب ال تزول

ا.. » �سهولة.. �انت متعلقة �الرجل الذي تزوجته جد�

- « ل�س �الض�ط.. ف�� لم ترە قط من ق�ل.. إن فرحتها
ا �عينه.. » �الزواج لم تكن شخص شخص�

� لو�سن.. ك�ف �انت منذ
اب�سم كونواي وهو �فكر برقـة ��

نصف قرن، ب�نمـا الحمالون �قتادون مقعدها ع�� المنحدرات
� عي�يها..

الوعرة، ونظرة الرعب ��

� ضوء أجمل... �أنها مزه��ة
هذە القصة جعلته يراها ��

نف�سة ثمينة م�س�ة..

�ما أنه أحـب ب��اك وعزفه لش��ان.. كـان الفر��� �ج�د
عزف مقطوعات لم �سمعها من ق�ل. وقد حاول أن �دونها ح��

ال ي�ساها.
قال شانج:

- « ب��اك لم يتلق �عد �الما.. لذا ما زالت الذك��ات الدني��ة
�
ا �قضون وقتهم �� مثل ش��ان تالحقه.. ب�نما الالما األ��� سن�

التأمل.... »

للمرة الثان�ة منذ جاء إ� الدير تل�� كونواي استدعاء للقاء
.. لالما األ���
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ا و�ن الحرارة قال له شانج إن الالما األ��� ال �غادر غرفته أ�د�
ا لسالمة جسدە. هذە المرة لم يندهش كونواي العال�ة مهمة جد�
� � العين��

ا �مجرد أن رأى عالمة ح�اة �� من الحر.. وانح�� محي��
. � الغائرت��

ت�ادال التح�ة المعتادة وأجاب �أدب عن �عض األسئلة. قال
إنه كون صداقات ووجد الح�اة جم�لة هنا.

- « وهل أخف�ت ال� عن أصدقائك الثالثة؟ »

ا ل�ن ل�س �ارت�ا�� � نوع� - « نعم.. ح�� اللحظـة. هذا أر�ك��
لو ت�لمت.. »

� من رفاقك سوف �س��ان المتاعب - « �قول شانج إن اثن��
لو عرفا.. »

- « أعتقد ذلك.. »

- « والثالث؟ »

ا.. » - « مال�سون متحمس للعودة جد�

- « هل تح�ه؟ »

ا.. » - « أح�ه جد�

هنا وصل الشاي فصار ال�الم أقل جد�ة أثناء اح�ساء
ء مثل شانجرى �

السائل العطر. سأله الالما عما إذا �ان هناك ��
� أ�سفورد فقال:

-ال ��

� �أ�سفورد ح�ث كنت
- » حسن.. ��احة الم�ان �ذكر��

� هناك ل�س كب�� السن.. ل�نهم مسنون .. أ��� الدارس�� أحا��
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�ش�ل ما، ودراستهم غ�� عمل�ة ع� اإلطالق.. فقط ل�ست
الطب�عة بهذا الجمال هناك.. »

: قال الالما ال�ب��

- « أنـت تتمتع بروح دعـا�ة ق��ة �ا ع��زی کونوای.. ولسوف
� األعوام القادمة.. »

�سعدنا ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصـل العـاشـر
تكررت لقاءات كونواي مع الالما..

الحق�قة أن كونوای اعتـاد الموقف فلم �فطن إ� أن هذە
معجزة حق�ق�ة. الالما ال �قا�ل األشخاص الذين لم �مضوا
� الدير.. وقد رأى شانج أن هذا دل�ل آخر ع�

خمس سنوات ��
ام �القواعد.. � � االل��

اعتدال الدير.. اعتدال ��
� أحد اللقاءات قال له الالما:

��

- « ع��زی كونواي.. أنت أصغر م�� �مراحل.. ل�نك تملك
ا غ�� معتاد حدث لك ال�ث�� من الح�مة �التأ��د فال�د أن ش�ئ�

« .. �
� الما��

��
اب�سم كونواي وقال:

« .. - « ل�س أ��� غرا�ة مما حدث ألي شخص من ج���

- « لم أر مثلك من ق�ل.. »

ا �ال�س�ة لك قد أنهكته �اعات   - « الجزء الذي ي�دو مسن�
� منذ سن 19 إ� 22 معاناة مستمرة تعلمت

قد�مة.. �انت ح�ـا��
« .. فيها ال�ث��

� الحرب »
ا �� - « كنت تعس�

ا ذا ميول انتحار�ة.. قتلت - « ل�س �الض�ط.. كنت مس�ثار�
ا.. ر�ما كـان اضمحالل العواطف هـو أول ط��ق �ن جد� كث��

الح�مة.. »
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� عق�دة شانجري - ال.. » - « هذە �ا ب��

� �ألفة غ���ة.. »
- « أعرف.. هذا �شعر��

لم �كن �كذب.. خالل األ�ام التال�ة شعر �سالم غ��ب �م�ج
� وقع فيها � ذات المص�دة ال��

� روحه وجسدە.. لقد وقع �� ب��
وت وه�شل.. نفس التع��ذة. لقد اختطفه القمر األزرق ولم ب��

�عد �قدر ع� الفرار.

� الضوء األزرق الن�� ثم تنحدر نحو
منظر الج�ال تلتمع ��

. ثم سمع �عدها صوت أنغام الوادي المعشوشب األخ��
اج الصوت � الهارب ع�� بركة اللو�س.. فشعر أن هذا ام��

والمنظر..

� حب فتاة الما�شو. لم �طلب من ح�ه
�ان �عرف أنه واقع ��

ء وال ح�� اإلجا�ة.. �
أي ��

ء هش ورقيق. لمسة أناملها ع� األوتار �
ا ل�ل �� �انت رمز�

ا �ان �خاطبها محاوً�
�
�انت �شعرە �شعور حم�م مرض. أح�ان

أن �صل معها لمحادثة أقل رسم�ة.. ل�ن ردودها لم تكن تنقل
ء من خواطرها وأف�ارها. �

أي ��

�ان �عرف أن معه جوهرة مهمة �� الوقت.. لد�ه وقت
ء و�ظل هناك لوقت �

ء ي��دە. �مكنه إنجاز أي �� �
�اف ل�ل ��

ا.. ط��ل جـد�

ل�نه �ان �دخل العالم اآلخر ل�قا�ل نفاد ص�� مال�سون
ا لو استطاع أن وع��مة مس برن�لو. وقدر أنه س�كون سع�د�

هم �ما �عرفه.. �خ��
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وقد قال له �ارنارد ذات مرة:

- « هل تعرف؟.. هذا عالم ظ��ف للح�اة ف�ه.. سوف أفتقد
ء مع الوقت.. » �

الصحف والس�نما ل�ن �مكن اعت�اد �ل ��
ف�ه. عرف أن شانج أخذ �ارنارد للوادي بناء ع� طل�ه لل��
�ان �حاجة للخمر وال�ساء �شدة.. مال�سون سمع بهذا و�دا

ا وقال: �� مشم��

� �الطبع ل�ن �جب أن
- « �دأت تع�ث.. هذا ل�س من شأ��

� أي وقت ولن تكون
تحتفظ �ل�اقتك. الحمالون قد �صلون ��

رحلة العودة نزهة.. »
قال �ارنارد:

.. لم أ�ن أ��� ل�اقة قط.. أتدرب �
� خ�� حاال��

- « أنا ��
ا.. أنت تعرف أن االعتدال س�اسة هؤالء القوم.. » يوم��

ثم أضاف:

ا.. سوف أفوت هذە المرة إذا جاء - « كنت قد ن��ت ش�ئ�
� �عدها إذا ما الحمالون.. سوف أنتظر المرة القادمة أو المرة ال��

« .. وافق الره�ان هنا ع� إطالة فندقتهم ��

� معنا؟ »
- « تع�� أنك لن تأ��

- « نعـم.. قررت ال�قـاء فتـرة أقـول.. أنــت سوف يتم
� الوطـن �الموس�قا. ب�نمـا أنا سوف تكون هناك فرقة

استق�الك ��
.. ال.. ال أفضل العـودة.. » � استق�ا��

طة �� ��
� ازدراء:

قال مال�سون ��
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- « األمر لك ع� �ل حال.. ال أحد �مكنه منعك من قضاء
ح�اتك هنا لو أردت.. ل��� ال أعتقد أن هذە رغ�ة الجميع.. ما

رأ�ك �ا کونوای؟ »
قال کونوای:

- « موافق.. األف�ار ت��اين..  »
�لو: قالت مس ب��

� سأ��� �دوري.. » - « ��احة.. أعتقد أن��

- « ماذا؟ »
قالت �اب�سامة �دت أنها ملتصقة بوجهها:

� جئنا بها هنا.. ووصلت القتناع. � الط��قة ال��
- « فكرت ��

� هنا هناك قوة غامضة تتح�م فينا.. العنا�ة اإلله�ة أرسلت��
« .. وسوف أ���

قال مال�سون:

�ة هنا؟ » � أنك ت��دين �دء �عثة ت�ش�� - « هل تعن��

- « ال أر�د �ل أنوى �قوة.. أعرف ك�ف أتعامل مع هؤالء
القوم.. ال خوف... أنا ال أؤمن �م�دأ االعتدال الذي يت�لمون
.. ما �طلقون عل�ه سعة صدر �� �

ا�� ا من ال�� ە نوع� عنه.. اعت��
ء الذي أنوي أن أحار�ه.... » �

ال��
ا:

�
قال كونوای ضاح�

كونك.. ء الذي س�جعلهم ي�� �
- « ل�ن سعة صدرهم �� ال��

«
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لما انفرد مال�سون مع كونواي قال له:

.. ال أتحمله.. لست � - » هذا الرجل �ارنارد �دمر أعصا��
ا ع� تركه لدى عودتنا.. ل��� فعً� أحب تلك الفتاة نادم�
�
الص�ن�ة، ولو �ان بوس�� أن أت�لم الص�ن�ة مثلك ألوقعتها ��

« .. ح��
قال کونوای:

ا.. ل�ن � الحد�ث أ�د�
- « ال تعتمد ع� هذا.. �� ال تت�سط ��

« ..
ً

أرى أال تقلق عليها.. إنها سع�دة فع�
ا أن مال�سون لن يرحل.. �ان كونواي �عرف ج�د�

ا عما س�فعله الف�� عندما �ك�شف ذلك، ول�ن �ان قلق�
ا وقال له إن مال�سون س�عتاد األمر �عد شانج �ان مطمئن�

ا أ��� مما يتحمل األمر.. �ن سنة. �دا هذا ل�ونواي فلسف�� ع��
قال:

� الحمالون.. »
- « سوف �جن جنونه عندما ال �أ��

قال شانج:

- « �العكس.. الحمالون قادمون.. »

- « لقد تخ�لت أنها مجرد أ�ذو�ة سارة.. »

� شانجري – ال
- « البتة.. أنت تعرف منهج االعتدال.. ��

نحـن صادقون �ش�ل معتدل.. نحن �الفعل ن�تظر هؤالء
القـوم.... »

- « لن �ستطيع إذن منع مال�سون من السفر.. »



8858

� يرفضون أن �أخذوا أي - « ال.. سوف تك�شف أن الحمال��
� أن

شخص معهم.. سوف �صاب ب�ح�اط شد�د ثم ي�دأ �أمل ��
� المرة القادمة.. �عد �سعة أشهر.. »

�� � �لحق �الحمال��
قال کونوای:

- « أعتقد أنه س�حاول الفرار وحدە.. »

- « فرار؟.. هذە �لمة غ�� موفقة.. ال توجد بوا�ات وال
� صنعتها الطب�عة.. �ل من �حاول حراسة.. فقـط تلك ال��

� الوادي..  »
الفرار �عود �عد قضاء ل�لة ��

� مرة أخرى سأله كونواي عن الحب..
��

� ح�ات�م هنا.. »
- « أعتقد أنه غ�� وارد ��

قال شانج:

� ضد هذە ا الالما صاروا محصن�� - « �الطبع هو وارد. ط�ع�
المشاعر، ل�نهـا واردة لألشخاص األصغر الذين لم ينضجوا

� حب لو�سن؟ »
�عد.. هل من الممكن أنك واقع ��

ا وقال: شدە کونواي و�ن تم�� أال �كون هذا قد �دا واضح�

- « ماذا �جعلك تظن هذا؟ »

ا ء مناسب أن تفعله.. خصوص� �
- « ألنه �ا س�دي الع��ز ��

�اعتدال. لو�سن لن �ستج�ب �أي قدر من العاطفة ل�ن
� حبها

التج��ة �لها مف�دة ع� �ل حال.. أنا نف�� وقعت ��
ا.. » يوم�

ا؟.. وهل استجا�ت؟ » - « حق�
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- « فقط أ�دت تقديرها للمجاملة.. وقد رددت لها الجم�ل
« .. � �صداقة تنمو ع�� السن��

- « �ع�ارة أخرى لم �ستجب.. »
قال شانج:

- « لو أردت أن تصف الوضع هكذا.. �� معتادة أن توفر
ع� عشاقها لحظة اإلش�اع.. »

اب�سم كونواي وقال:

- « هذا يناس��م.. ل�ن ماذا عـن شاب حـار الدماء مثل
مال�سون؟ »

- « لو�سن تت�ف مثلما قال شاعر�م شكسب�� عن
� تهدئة

�لي��اترا.. إنها ت��ل الج�ع ل�نها ال ُ�شبع.. �� متمكنة ��
زئ�� الرغ�ة إ� مجرد همهمة راض�ة عذ�ة.. »

- « إذن �� جزء من تدر�ب الدير�.. »

- « �مكنك اعت�ارها كذلك.. ل�ن �مكنك كذلك اعت�ارها
قطرات ندى ع� براعم شجرة فا�هة.. »

لما جلس كونواي مرة ثان�ة مع الما�شـو شعر �أن �لمات
شانج لم تخل من قسوة. عواطفه نحوها �انت تتحول إ� وهج

� ل�نه ال �حرق. �د��

� تتحول �ان �شعر �سعادة غامرة.. وقد فت�ته الط��قة ال��
بها المشاعر إ� أف�ار..
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لم �لق أي الما آخر.. ل�نه صار ع� علم �ط��قة ح�اتهم..
. منهم من � ة للعالم الغر�� وعرف أنهم يتعلمون �ش�ل �س�ب ح��
� ال��اض�ات، ومنهم من �ان

 �كتا�ة كتاب متعمق ��
ً

�ان مشغو�
ا عن الحضارة األورو��ـة، والحق�قة أن تعدد �جـري �حث�

ا.. � االهتمامات �ان مح��

� ق�� ح�اته ينحت ح� له شانج قصة عن فنان صي��
ا.. قال له � دق�قة ع� صخرة. أهداها ألم�� فلم ير فيها ش�ئ� تنان��
� ضوء

� عليهـا نظـرة ��
الفنان إن عل�ـه أن �ضعها قـرب نافذته و�ل��

الفجر.. فعل األم�� ذلك فا��شف أن الحجر رائع الجمال..
� سوف �درك األمر أهم�ة ما � ضوء مع��

هكذا األمور هنا.. ��
�قوم �ه القوم..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا � جوالته الغامضة المتكررة للوادي طل��
ا ��

�
�ان �ارنارد غارق

� يوم قال ل�ونواى:
للخمر وال�ساء، و��

- « أنت رجل ح��ط مجرب.. تختلف عن مال�سون الذي
« .. .. أعرف أنك تفهم العالم وأنك واق�� � �كره��

- « ال أفهم ما ت��د قوله.. »

ا وهو �قول : صار صوت �ارنارد همس�

�
- « أت�لم عن الذهب.. فقط هـذا.. هناك أطنان منه ��

ا ك�ف ي�دو � مهندس تعدين وأعرف ج�د� � ش�ا��
الوادي.. كنت ��

ا.. أنت تحسب � هو مصدر ثرى وسهل جد� عرق الذهب. صدق��
� أمارس االستكشاف.. » � الوادي.. الحق�قة أن��

� أم�ح �� أن��
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- « عرفت هذا بنفسك؟ »
ا.. مع �عض المساعدة.. عرضت هـذا ع� شانج.. - « تق����

ا �ما �خ�ل لنا.. » � هو ل�س س�ئ� وصدق��

� أي لحظة..  »
�� � - « أنا لم أتصور أنه س��

� الوادي
- « أعرف أنك تح�ه.. وقد سمح �� �التجوال ��

تهم ء.. رحبوا �معونة خب�� مث�� خاصة عندما أخ�� �
ورؤ�ة �ل ��

أن بوس�� تعل�مهم ز�ادة ما �ستخرجون.. »

- « واضح أنك وجدت عالمك هنا.. »

- « لنقل إن�� وجدت مهنة.. ومن �دري. ل��ما قا�ضت ع�
� الوطن �معلومات عن م�ان هذا الذهب.. سوف

�� � ح����
�
ء �ا کونوای.. فقط أر�د أن تضع اسمك �� �

نتقاسم �ل ��
تق��ری.... »

« ..
ً

- « ال�د أن أرى التق��ر أو�
: ا ما قاله له الالما ال�ب�� �ان �ذكر �اسم�

�لو ت��د تح��لنا إ� - « �الهما ي��دان أن �حوالنا.. مس ب��
كة محدودة اعتناق المس�ح�ة، و�ارنارد ي��د تح��لنا إ� ��
للذهب.. مشار�ــــع غ�� مؤذ�ة ع� �ل حال.. هذا �منحهما
ال�سل�ة.. ل�ن ي�دو أن صاح�ك ال ي�ا�� �الذهب وال الدين.. ماذا

عنه؟ سوف �كون هو مش�لتك.. »

؟ » � - « مش�ل��
ب الشاي فقال الالما: انت� الرجالن من ��
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� سأموت..  » � �ا ب�� - « مش�لتك.. ألن��
. لم �ستطع كونواي ال�الم.

ً
�دت �لمة غ���ة فع�

قال الالما:
� شانجري - ال..

- « هل أنت مندهش؟.. �لنا نموت ح�� ��
� أنه لم يبق �� كث�� من ر�ما أظفر أنا �لحظات إضاف�ة.. �ع����
الجسد المادي ألفقدە �الموت، ل�ن أخ�� أن تتأثر رو�
ء واحد فقط �مكن أن أعمله.. هل �

�لحظات النها�ة.. ��� ��
تعرف ما هو؟ »

- « ال.... »

.. هذە األحاد�ث ال تقال هنا. ل�ن من � - « يتعلق �ك �ا ب��
. أنا أترك �

ا لعادا�� � لست ع�د� � – وهذا تناقض غ��ب – أن��
عادا��

� �د�ك مص�� ومستق�ل شانجري - ال.. » ب��

لم �عد كونوای �شعر سوى �خفقات قل�ه.. تتواثب كجرس
عمالق..

ووسط الضوضاء جاءت ال�لمات:

ة ط��لة.. جلست هنا وتأملت وجوە - « انتظرتك أي ب�� ف��
�ل الوافدين.. رفا�� شاخوا وصاروا ح�ماء، ل�نك أنت صغ��

السن حك�م �الفعل.. أن تحت� �الح�مة وال�تمان ب�نما
العاصفة تزأر �الخارج.. سوف تحب هذا.. »

لم �ستطع كونواي الرد.. دوى الرعد فأدرك أنها العاصفة..
قال الالما:
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- « سوف تهب العواصف.. عواصف لم يرها من العالم من
ق�ل، وال �ستطيع السالح أن �منعهـا.. ال سلطات تعينك.. ال
.. �

�ة �لها وسط الفو�� � العلم. سوف تضيع ال���
إجا�ة ��

العصور المظلمة القادمة لن �كون فيها ق�س من نور.. سوف
تح�ا خالل العاصفة.. وع�� حق�ة ط��لة من العزلة. سوف
تحفظ تار�خنا وتض�ف له لمحة من عقلك.. سوف �ستق�ل
.. وسوف تجد ب�نهم من �خلفك. وسوف �كون � الغ��اء القادم��
هنا عالم مختف �انتظار اللحظة المناس�ة لينهض و��عث

ال�نوز القد�مة الم�س�ة.... »

. ثم ً
ا وجما� .. ب�نما الوجه يزداد سحر� �ان کونوای �ص��

� صمت الالما فخ�ا الضوء المتوهج وصار الوجه �أنه قناع خش��
متجعد.. هنا فقط خطر ل�ونواي أن الالما العظ�م مات.

نظر کونوای لساعته فوجد أن الساعة تجاوزت منتصف
الل�ل ب��ــع ساعة.

خ�ج من الغرفة.. ال �عرف أين الت�تيون.. �لهم ان�فوا وهو
ال �عرف أين �جد شانج ل�طلب العون. شعر �أنه س�د شانجرى

– ال..
ا عن ضوضاء العالم. �ل ما �ح�ه أمامه.. �ع�د�

ثم رأى القمر المكتمل ي�حر خلف ج�ل �ارا�ال..
وأدرك أن مال�سون �قف �ق��ه.. �مسك �ه و�قتادە ��عة..

� حماسة..
ء سوى أن الف�� يت�لم �� �

لم �فهم أي ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الحادي عـ��
� �انا �أ�الن فيها.. فات ال�� �لغا الغرفة ذات ال��

�ان مال�سون �قول وهو �شدە:
- « هلم �ا کونوای.. لدينا وقت ح�� الفجر لنحزم حقائ�نا..
� الص�اح

�لو �� أخ�ار رائعة.. أ�ساءل عما س�قوله �ارنارد ومس ب��
عندما نكون قد رحلنا.. الحمالون ع� الممر ع� �عد خمسة
ا.. هذا ي��ك ك�ف أن القوم هنا أم�ال.. سوف ي�دءون العودة غد�
ء.. هل أنت م��ض؟ » �

ونا �أي �� �انوا س�تخلون عنا.. لم �خ��
جلس كونواي ع� مقعد وانح�� لألمام..

.. - « م��ض؟.. ال أظـن.. فقـط منهك.. كنت مع الالما ال�ب��
«

- « الالما؟.. هذە آخر مرة لحسن الحظ.. »

- « نعم.. آلخر مرة �ا مال�سون.. »
ا..

�
وأشعل س�جارة فوجد أن �دە ترتجف.. لم �كن متماس�

ا أن �ع�� من عالم آلخر. قال وهو تائه: �ان �حاول جاهد�

 �ما تعتقد؟ »
ً

- « ر�ما تدرك أن األمر ل�س سه�
ا ط��ل العنق، وقال: �ان مال�سون ي��ط حذاء ت�ت��

ء ال�د من عمله....  » �
- « سهل أو غ�� سهل.. هذا ��

ا:
�
قال کونوای منه�
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.. فك�ف تضمن أنهم � - « نفرض أننا �لغنا الممر والحمال��
سوف ينقلوننا؟.. هذا �حتاج لمفاوضات وترت��ات.... »

� ضيق:
قال مال�سون ��

�
ء وقد تقا�� �

- « �ا لك من رجل�.. �الطبع أنا رت�ت �ل ��
ا.. هذا آخر عذر لك.. » الحمالون أجرهم مقدم�

- « ل�ن.. من وضع �ل هذە الخطط؟  »
قال مال�سون �حدة:

� ا ع� أن تعـرف.. �� مع الحمال�� - « لو�سن.. لو كنت م��
اآلن�.. »

- « ت�تظر؟ »

- « نعم.. �� آت�ة معنا.. »
� هذە اللحظة ��� كونواي �حدة وقوة وقال:

��

- « هذا مستح�ل.. هذا سخ�ف.. »

- « ما هو المستح�ل؟ »

ا.. » - « �� ال ت��د الرح�ل.. أنا أعرف هذا �قين�
� حدة وقال:

�� � اب�سم الف��

� ل�ن هذە ل�ست - « تحسب أنك تعرف عنها أ��� م��
الحق�قة.. هناك طرق لفهم الناس غ�� أن تج�د عدة لغات. فتاة
� األطوار.. �الطبع جم�لة مثلها سجينة هنا مع شي�خ غ����
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� أقرب فرصة.. �انت هذە فرصتها
سوف تتم�� الفرار ��

األو�.... »

- « أنت ال تفهم.. إنها سع�دة هنا.. »

حل م�؟ » - « ولماذا قالت إذن إنها س��

�ة.. » � - « �� قالت هذا؟... � ال تت�لم اإلنجل��

�لو رت�ت �� هذا ولم تكن - « أنا سألتها �الت�ت�ة.. مس ب��
ا ل�نها مفهومة.. إنها إ�سانة فاتنة..�ل �� محادثة فص�حة جد�

� وضع ك��ه
ا أم�ل له �� .. وعندما أرى شخص� أ��� من فاتنة �كث��

فأنا أحاول أن أخرجه.. »

- « ل�ن.. إ� أين تحسبها ذاهبة لو خرجت من هنا؟  »

... سوف تكون أفضل من � � الص��
- « ال�د أن لها أقارب ��

هنا.... »

؟  » �
- « هل ترى أن شانجري - ال م�ان ش�طا��

� هنا. جاء بنا رجل
ء ظال� ش�طا�� �

- « �التأ��د.. ثمة ��
مجنون ثم �دأ الم�ان يؤثر علينـا.. أنت أعج�ت �الم�ان وكدت

تفضل ال�قاء ف�ه لأل�د.... »
.. هنا �دأ كونواي �ح��

�ح� لقاءە مع الالما وما عرفه منـه. و�دأ �شعر ب�شـوة
و�شعر �أن سحر الم�ان �غمرە من جد�د.. لما انت� شعر �أنه

ا..
�
 عمالق

ً
أنجز عم�
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ل�ن مال�سون ظل �حملق ف�ه وهو �دق ع� المنضدة
�أنامله.

ثم قال:

- « أنت مجنون �ا كونواي.. أعرف أنها �لمة قاس�ة.. ل�ن ال
أعرف ك�ف أع�� إال بهذە الط��قة.. هذا �له هراء... أنا آسف..
من العس�� أن تصدق بوجود قوم عمرهم مئات األعوام لمجرد
� أعصا�ك وعقلك وال ألومك

أنهم �قولون هذا.. هذا الم�ان أثر ��
ع� هذا.. سوف نن� هذە المحادثة �عد شه��ن ع� عشاء

� مطعم (مدين).. »
ممتاز ��

قال کونوای:

� العودة لتلك الح�اة.. »
- « ال أرغب البتة ��

� من الذهاب - « ت��د ال�قاء هنا �اآلخ��ن؟.. إذن لن تمنع��
أنا.... »

� عص��ة:
وأل�� �لفافة التبغ واتجه لل�اب ��

ا وأنا - « أنت فقدت عقلك�.. أنت مخبول.. أنت هادئ دوم�
� �اسكول.. »

�� �
� عاقل وأنت ال.. أنذرو�� هائج ل���

- « مم أنذروك؟ »

� الحـرب لهذا جننت.. ال
- « قالوا: إنك رأ�ت مصائب ��

� هذا.. أنا ذاهب.... »
ألومك.. لم �كن بوسعك تحا��

نهض كونوای ومد �دە:

ا �ا مال�سون..  » - « وداع�
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؟ » �
- « آلخر مرة.. لن تأ��

- « ال.... »
وتصافح الرجالن ورحل مال�سون..

جلس کونوای �فكر ثم أشعل س�جارة ونظر للساعة.. وجد
ا.. �عد لحظات سمع صوت أنها ع�� دقائق �عد الثالثة ص�اح�
ى مال�سون أمامه.. �ان وجهه �لون خطوات.. رفع رأسه ل��

الرماد.. تقدم إ� مقعد وجلس عل�ه ف�ساءل كونوای:

- « لماذا عدت؟ »
قال مال�سون دون أن يرفع عي��ه:

- « لم أجد األعصاب الالزمة.. وصلت ذلك الم�ان الذي
� ضوء

ر�طنا ف�ه �الح�ـال.. لم أستطع االستمرار.. المرتفعات ��
القمر �دت مخ�فة... »

�ا فراح كونوای يهدئه.. قال: انتابته الهست��

ا.. ل�ن - « ل�س لهم أن �قلقوا.. ال أحد �مكن أن يهددهم بر�
أتم�� لو أط�� فوقهم محمً� �القنا�ل�.. »

- « لم؟ »

.. لو �ان .. م�ان قذر غ�� ص�� - « الم�ان ي��د التدم��
ا فلدينا حشد من الشي�خ �شبهون العنا�ب.. من �المك صح�ح�
� م� �ا کونوای؟.. أنا

ي��د أن �ح�ا لعمر كهذا؟.. لم ال تأ��
.. أال تهمك �

صغ�� السن وما زال العمر أما�� وأنت كنت صد���
لو�سن؟ »
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قال کونوای:

- « لو�سن ل�ست شا�ة.. مال�سـون.. لقد جاءت هنا عام
ء هش ال �ع�ش إال ح�ث �عرف الناس ك�ف �

1884.. جمالها ��
� منها..

�عاملون األش�اء الهشة.. خذها من الوادي ول�� ما س����
«

ضحك مال�سون وقال:

- « دعك من هذا الهراء الشعري.. قل �� دل�لك ع� هذە
القصة.... »

لم يرد كونوای.. فقال مال�سون:

- « دل�لك الوح�د هو أن أحدهم �سج هذە القصة
الخ�ال�ة.. هل حكت لك لو�سن قصة ح�اتها؟ »

- « ال. ل�ن..... »

- « إذن ك�ف تصدقها دون سواها؟؟... »
� �عزفها ب��اك. تذکر کونوای مقطوعات ش��ان الغامضة ال��

: فقال الف��

- « هذا ال �ش�ل أهم�ة �� فأنا ال أ�ا�� �الموس�قا.. ل�ن أال
�مكنه أن �عرف هذە المقطوعات �ط��قة غ�� قصة تط��ل

العمر هذە؟ »

- « ممكن.... »

- « وتلك الط��قة لتط��ل العمر.. تقول إنها تتم �عقار. هل
ا عن هذا رأ�ت هذا العقار أو عرفت تركي�ه؟.. أنت ال تعرف ش�ئ�
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الم�ان.. رأ�ت �عض الشي�خ فقط.. ال نعرف ك�ف �شأ الم�ان
.. أنت �ط�عك م�ش�ك ح�� أنك �شك وال لماذا ي��دون أن ن���
ء �

.. فلماذا �ت تصدق �ل �� �
� دير ب��طا��

ف�ما �قال لك ��
� الت�ت؟ »

لمجرد أننا ��

ا.. إننا نم�ل لتصديق األش�اء �ان معه حق.. نقطة مهمة جد�
حسب جاذب�تها الشخص�ة لنا..

: � قال الف��

� �ا .. صـدق�� � ة سع�دة ثـم أمت�� � ح�ـاة قص�� - « أعط��
کونوای.. عندما أعود للهند لن أقول �لمة واحـدة س�ئة عنك..

 أر�د أن أساعدك �أي ش�ل.. »
ً

ل�ن فع�
�عد صمت ط��ل �ساءل کونوای:

� الحب مع لو�سن؟ »
.. هل أنت واقع �� - « لو سمحت ��

� وقال: احمر وجه الف��

� �الجنون ل�ن ل�س بوس�� عمل - « أنا كذلك.. ر�ما تتهم��
ء.. إنها دافئة المشاعر.. �اردة من ع� السطح �س�ب ح�اتها �

��
هنا، ل�نها كتلة دافئة من العواطف وأعرف أنها شا�ة فعال.. »

� ضوء القمر.
وقف كونواي يراقب الج�ل ��

ة �دأت تتحرك ف�ه. فجأة صار أقرب إ� كونواي ات كث�� تغ��
� �اسكول.. ثم استدار إ� مال�سون

القوى المس�طر الذي �أنه ��
فجأة وهتف وهو �كور ق�ض��ه:

- « هل تعتقد أن عودتك ستكون أسهل لو كنت معك؟  »
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ا وصاح: هب مال�سون واقف�

؟ » �
ا أن تأ�� � - « كونواي�... تع�� أنك قررت أخ��

انطلق الرجالن �مجرد أن أعد كونواي نفسه للرحلة. �ان
ا.. األمر أقرب لرح�ل عادي ول�س هرو��

� ضوء القمر �ال حوادث.. ل�ن هذا الخواء
ا المرتفعات �� ع��

� روحه ذاتها.. ك�ف وصل �ه الحال
أشعر كونواى أنه خواء ��

لهذا القرار؟.. وك�ف ترك هذا الدير الذي وجد ف�ه أعظم
السعادة؟

من تحت �ان يرى الوادي �أنه غمامة.. ونظر للدير نظرة
ة... وداع.. أدرك أنها األخ��

.. فقط �ان �درك أنه �حب مال�سون � � عالم�� ا ب�� �ان شارد�
و���د أن �ساعدە.. و�ان �درك أنه هارب من الح�مة.. ل�نه

 عندما �عود..
ً

س�ص�� �ط�

ا... ل�ن كونوای �انت الرحلة شاقة و�ان مال�سون خائف�
ته.. ساعدە �خ��

: � النها�ة جلسا �دخنان.. فقال الف��
��

� لك.. أنت.. هل - « کونوای.. لن تتصور �م أنا مم��
« ...... تفهم؟.. لقد قدمت ��

- « ال تتعب نفسك.. »

- « األهم أن�� سع�د ألنك عدت لطب�عتك وفهمت أن هذا
�له تخ��ف.. »
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ا األخدود و�لغا السهل.. � الفجر ع��
��

� الستق�الهم �عد قل�ل ظهر الحمالون.. �ان الرجال متأهب��
وهم �الفراء وجلود الحيوان. �انوا يتأهبون لالنتقال إ� تا�س�ان

� الحدود الص�ن�ة.
�� فو ع� �عد 1100 م�ل ��

قال مال�سون إذ رأى لو�سن:

� معنا�.. »
- « سوف �أ��

جمة. �ة، فتو� كونواي ال�� � �� أنها ال تعرف اإلنجل��

لم ير فتاة الما�شو بهذا الجمال من ق�ل.. حيته �اب�سامة
. � � ع� الف�� ل�ن عي�يها �انتا ثاب�ت��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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خاتمـة
� دل�� قا�لت روذرفورد ثان�ة..

��

كنا مدع��ن لحفل عشاء و� العهد. ل�ننا لم �ستطع ت�ادل
: �

ال�الم إال �عد ما جلب الخدم ق�عاتنا �عد ذلك، فدعا��

ا.. » � وخذ �أس�
- « تعال لفند��

كنت أعرف من الصحف أنه عاد من �اشجار.. برغم أن
الصحف تعاملت مع رحلته �أنها ملحمة، فإن�� لم أرها كذلك.

إن مدن خوتان المدفونة موضة قد�مة ع� �ل حال..

� الوقت
.. ثم سألته �� �نا ال��س�� ذهبنا لفندقه و��

المناسب:

- « هل �حثت عن كونوای؟ »
قال:

� قارة
ة.. ال �مكنك أن تف�ش عـن أحـد �� - « ال�حث �لمة كب��

ا � خطا�ه األخ�� قال: إنه فارق �انجوك قاصد�
�حجم أورو�ا.. ��

. أعتقد أن � � الخاص أنه قصد حدود الص�� .. رأ�� � الشمال الغر��
� س�ام.. »

أثرە ي�ت�� ��
: � ثم سأل��

- « هل قرأت النص الذي كت�ته؟ »

- « وأ��� من ذلك.. و�ان ع� أن أع�دە لك ل��� لم أجد لك
ا.. »

�
عنوان
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� م�ان ما هناك
� �اسكول و�انجوك.. �� ا ب�� � - « أنا �حثت كث��

يوجـد وادي القمر.. أنـت ال تصدق.. أرى هذا.. الناس تصدق
ا هائلة عندما تصدق أش�اء ة، ل�نها كذلك تضيع فرص� أش�اء كث��
� 20 مايو

قل�لة.. �ل ما أعرفه �دقة أن كونواي ترك �اسكول ��
اير �ان �فارق � 3 ف��

� 5 أ�ت��ر.. و��
ووصل إ� �شونج ك�انج ��

« .. � أو أساط�� � تخم��
�انجوك. ال�ا��

� الت�ت..؟ »
- « هل �حثت ��

.. �لما طل�ت هذا من
ً

- « �ا ع��زي لم أذهب للت�ت أص�
ح كتا�ة قصة ح�اة غاندي.. هم � أق�� الحكومة نظروا �� �أن��
� � �حاجة ل�عثة تصحب�� � و�عرفون أن�� �عرفون الت�ت أفضل م��

ا عن وجود واد كذلك الذي ا أم��ك�� هناك. سألت مستكشف�
وصفه کونوای، فقال: إن وجودە صعب وغ�� محتمل
ب ا.. ل�نه سمع عن قمة قمع�ة مغطاة �الثلج �ق�� جيولوج��
ارتفاعها من ارتفاع اله�مال�ا. سألته عن أديرة الت�ت فقال: إنها
ل�ست أما�ن نظ�فة.. سألته عن الره�ان وهل هم معمرون؟
� � سن م�كرة.. ل���

فقال: إنهم كذلك ما لم تقتلهم القذارة ��
�
رأ�ت س�طرة �عض الالما ع� أجسادهم.. مثً� �جلسون عراة ��

الثلج ع� حافة نهر متجمد، و�قوم الخدم بتكس�� الثلج ع�
ظهورهم.. ل�نهم �شعرون �الدفء �قوة اإلرادة وحدها.. »

»لم �سمع األم���� قط عن شانجري - ال وغ�� ذلك.. غ��
ا محموً� ع� مقعد أنه زار الت�ت ذات مرة، وقا�ل رجً� ص�ن��
� قد � عـن دير ق��ب.. أعتقـد أن حملة حسنة التجه�� وحدث��

�ستكشف هذا الدير.. »

- « وماذا عن �اسكول و��شاور؟ »
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فون فقط أن طائرة ُخطفت ء.. �ع�� �
- « ال أحد �عرف أي ��

ها.. » ء عن مص�� �
وهم ال �عرفون أي ��

- « اختفاء �ارنارد الغامض �مكن أن �كون س��ه فعً� أن
ا.. الرجل هو �المرز ب��انت.. الحظ أن هذا األخ�� اخت�� تمام�
� الوال�ات المتحدة أسأله عن

ان �� اتصلت بزم�ل مدرب ط��
.. وهو قد � � من الت�ت، فقال: إنه ال �عرفهم من الص�ني�� متدر���
ان ألنهـم �شتهون قتـال األلمـان.... ا ع� الط�� � ص�ن�� درب خمس��

«

- « هل وجدت أي دل�ل آخر..؟ »

- « لألسف لم أجـد ما ي��ت وجـود تلم�ذ لش��ان اسمه
� هذا.... »

ب��اك.. برغم أنه ال �مكن ن��

- « هل من خ�� عن مال�سون وفتاة الما�شو؟ »

- « لألسف ت�ت� المذكرات مع رحلة مغادرة الوادي.. ال
� الط��ق وال إم�ان�ة أن �خدعه

نعرف أي صع��ات واجهها ��
� قط.. » الحمالون.. �ل ما أعرفه هو أن مال�سون لم ي�لغ الص��

ثم أضاف:

ة فيها ينقل - « ذه�ت لتا�س�ان فو.. �� سوق كب��
الص�نيون إنتاجهم مـن الشـاي إ� أهـل الت�ت. من الصعب أن
ون ي�لغ األورو�يون هذا الم�ان.. الناس هناك متح��

ودودون.... »

- « وك�ف �لغ كونوای �شونج ک�انج؟ »
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� هذە
ف �أن من �شك �� - « ال نعرف... ل�ن �جب أن نع��

� صدق کونوای أو عقله.. »
القصة ي�ش�ك ��

- « هل رأيته �عد الحرب؟ »

ا.. » - « ال.. ل�نهم �قولون إنه تغ�� جد�
قال روذرفورد:

� أن تع��ض ص�� للحرب ثالث سنوات ال�د
- « ال جدال ��

ا ف�ه. ر�ما �قول الناس إنه لم �خدش ل�ن أن �مزق ش�ئ�
� �لغ بها الخدوش توجـد داخله. �حثت عن الط��قة ال��
.. هل ذهب وحدە أم وجدوە وجلبوە هناك؟.. قالت المس�ش��

ء.. �
� الراه�ة إن امرأة جلبته إ� هناك.. هذا �ل ��

»�انت الغارات عن�فة ع� شانجهای.. تصور أن غارات
� ع� األلمان ع� لندن ال تقارن لحظة �غارات ال�ا�اني��
ي � ا قال �� إنه �ذكـر قصـة الرجل اإلنجل�� شانجهای. قا�لـت طب���
الذي فقد ذا�رته.. لقد جلبته للمس�ش�� امرأة ص�ن�ة، �ذكر أنها
�انت م��ضة �الح� وماتت �عـدها ع� الفور.. هنا جاء حشد

من الجر� للمس�ش�� ولم أرد أن أعطل الرجل أ��� من هذا..

ة سألته عن المرأة الص�ن�ة.. تصور ماذا عندما عاد �عد ف��
�ان سؤا�� له:

- » هل �انت شا�ة؟ »
وأطفأ راذرفورد الس�جار وهو م�ور �أنه نال اهتما�..

وقال:
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� �ستعملها �ة ال�� � - « قال الطب�ب �الط��قة اإلنجل��
الص�نيون المهذبون: �انت مسنة. مسنة أ��� من أي شخص

«.. �
� ح�ا��

رأيته ��

� صمت وت�لمنا عن كونواي �ما أذكرە.. أقرب
ة �� جلسنا لف��

ته.. وعن � غ�� ا، وتحدثنا عن الحرب ال�� ا جذا�� للص��ان�ة موه���
� صارت مسنة أ�ار الزمن والعمر، وعن قناة الما�شو الشا�ة ال��

ا.. وعن حلم القمر األزرق.. جد�
وسألت:

ا؟ » - « هل تعتقد أننا سنجد شانجري - ال يوم�

وودفورد ج��ن

أب��ل 1933 م
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
جم.. الم��

مقدمة
الفصل األول

�
الفصل الثا��

الفصل الثالث
الفصل الرا�ـع

الفصل الخامس
الفصل السادس

الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع

الفصـل العـاشـر
الفصل الحادي عـ��

خاتمـة
الفهرس..
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Notes

[←1]
�قصد الحرب العالم�ة األو�.
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):
هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ� ص�غة نص�ة) هو
، من منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن � �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم االجتما�� والعل�� من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته �استقالل�ة وراحة،
والتق��

 . وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما

�ساعد ال�ف�ف ��
� أ�ديهم �ش�ل يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب إ� نصوص تكون ب��

� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ، و�مكن ل�� �
مجا��

مع تح�ات:

 

ون) � ف��ق (متم��

انضم إ� الجروب

انضم إ� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

العدد رقم (77)
 

 

ساحر أوز
 

تأل�ف: فرانك �اوم

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق. 
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..

فرانك �اوم Baum L. Frank �اتب قصص أطفال أم����
فائق الشهرة وح�� لو لم تكن تعرف االسم فأنت تعرف عنوان
(ساحر أوز) روايته األشهر، وهو �اتب غ��ر اإلنتاج فعال ل�ننا ال

. � � العالم العر��
تعرف عنه ال�ث�� ��

� ني��ورك، وط�عا �ما �� العادة، �ان
ولد �اوم عام 1856 ��

ە سوى خ�اله المتوهج. � طفً� نح�ال ضع�فا ال �م��
ة �دأ ال�تا�ة وأصدر ج��دة �س�طة مع أخ�ه. � سن صغ��

��
� ف�ما �عد أن الم�ح �ان واتجه لل�تا�ة للم�ح.. وقد تب��
، وفشل مستمر، و�ح�اط ال نها�ة له. مصدر طم�ح ال ي�ت��
� الم�ح الذي �ان �مل�ه

وع� �ل حال شب ح��ق هائل ��
قت أصول م�ح�ة عد�دة. واح��

� العام 1897 قّدم كتاب شعر لألطفال هو (األم اإلوزة).
��

نجح ال�تاب نوعا وأدرك الرجل أن بوسعه أن �كسب قوته من
قلمه.

� العام 1900 قّدم ال�تاب الذي س�خلد اسمه (ساحر أوز
��

المدهش). وقد ظل �حتل قائمة أفضل المب�عات لزمن ط��ل.
�
لأل�د دخلت ذا�رة العالم الصورة ال���ة الجم�لة للفتاة دورو��

� ط��ق الطوب األصفر مع أسد ج�ان ورجل صفيح �ال
�� �

تم��
قلب هذە صورة لها نفس قوة صورة سندر�ال و�� تجرى ع�
� هذا

ة النائمة واألم�� �لثمها.. �� درجات السلم مذعورة، أو األم��
� الطفل الن�ع من القصص �ذ�ب أدب األطفال الحاجز ما ب��

ب من عوالم الشعر.. وال�الغ، ل�ق��
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� جزءا �ستخدم نفس وقد ألحق �اوم �ال�تاب ثالث��
الشخص�ات والعوالم، �انت ال�تب األو� أعنف �التأ��د وفيها
�

تخ��ف (ت��وي) واضح لألطفال، ل�ن هذە النغمة �دأت تتال��
� األجزاء التال�ة.

��

و�عان ما وجدت الروا�ة ط��قها إ� عرض م��� ناجح
: مرة � دمت للس�نما مرت��

ُ
� ع�نا نعرف أن القصة ق

�دورە، و��
من �طولة جودي جارالند، ومرة من �طولة د�انا روس وما��ل
جا�سون، الف�لم األخ�� �ل أ�طاله من السود و�عتمد ع�
الموس�قا األفروأم��ك�ة. دعك ط�عا من س�ل ال �مكن ح�ە من

الرسوم المتحركة.

ا أن ظل نجاح عوالم أوز �الحق �اوم ط��ال.. وقد حاول كث��
� م�اە مختلفة عن أوز؛ منها (مغامرات سانتا �لوز) و

ي�حر ��
� �ل مرة �ضطر للعودة لعوالم

(المل�ة ز�زي من إ�كس). ل�نه ��
� ذهنه بناء عالم أوز

أوز المألوفة ألن األطفال �حبونها، و�ان ��
�امل ع� ج��رة �ق�م فيها لأل�د، و�زورها الس�اح.. فكرة ش�يهة
. ل�ن الفكرة لم ُتنجز ع� أرض � مع فأرە الشه��

�ما قام �ه ديز��
الواقع قط..

� كتا�اته، و�� عادة
استخدم ال�ث�� من األسماء المستعارة ��

� ذلك الوقت، ومن هذە األسماء: إد�ث فان دا�ك
�انت شائعة ��

- سوزان ميت�الف - جون إس�س كوك.

كة لإلنتاج �اسم (أفالم � هوليوود وكّون ��
انتقل �اوم ل�ق�م ��

أوز). لم تكن لع�ة مناس�ة له وخ� ال�ث�� من المال، وهذا أدى
� و�موت عام 1919.

ف م�� � إ� أن �صاب ب��

د. أحمد خالد توفيق
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☆ ☆ ☆
 

 



8891

1- اإلعصار..
ي � وسط براري ك�ساس مع الخال ه��

�� �
عاشت دورو��

� �انت زوجة الفالح، �ان ب�تهم الذي �ان فالحا، والخالة إم ال��
ا ألن الخشب الالزم لبنائه �ان ينقل �الس�ارة من مسافات صغ��
� هذە الغرفة موقد

�ع�دة. �ان الب�ت مكونا من غرفة واحدة، و��
صدئ وخزانة لألط�اق ومنضدة وثالثة مقاعد، و�ان لدى

� الركن..
� فراش ��

دورو��

� األرض
ة �� لم تكن هناك علّ�ة وال �دروم سوى حفرة صغ��

اسمها (قبو اإلعصار)، ح�ث �مكن لأل�ة اللجوء لو حدثت
� ط��قها. �ان الوصول

عاصفة ق��ة، قادرة ع� تدم�� أي ب�ت ��
� إ� � وسط األرض�ة منه يه�ط سلم خش��

لها ع�� �اب صغ�� ��
الحفرة المظلمة.

� تقف عند ال�اب وتنظر حولها، لم تكن
عندما �انت دورو��

ء �قطع �
. ال �� � اري الشاسعة الممتدة ع� الجانب�� ترى سوى ال��

ت الشمس األرض � .. وقد خ�� � � الممتد إ� الجانب��
الط��ق ال����

ها. ة ع�� وخ صغ�� تها كتلة رماد�ة مع �� المحروثة فص��

لم �كن العشب أخ�� ألن الشمس أحرقت قمم األوراق
� �ل م�ان. ذات مرة تم دهان الب�ت

ح�� صار لونها رماد�ا �ما ��
ل�ن الشمس أحرقت الدهان وغسله المطر، فعاد الب�ت رماد�ا
�ما �ان، عندما جاءت الخالة إم لتع�ش هنا �انت زوجة جم�لة
�ق من تها الشمس وال��ــــح. غاب ال�� ة السن، وقد غ�� صغ��
عي�يها فلم يبق سوى لون رمادي هادئ. اخت�� األحمر من

خديها.. صارت نح�لة ال تب�سم أ�دا.
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� ي��مة جاءت لها، فشعرت الخالة
عندما �انت دورو��

�الذعر من ضح�ات الطفلة، فراحت ت�خ وتضع �دها ع�
ء �

� دهشة للفتاة كونها تجد أي ��
قلبها، وظلت تنظر ��
� هذا العالم.

�ضحكها ��

ي �ضحك بتاتا. �ان �عمل �ال توقف من لم �كن الخال ه��
الص�اح ح�� المساء وال �عرف مع�� ال�ور، �ان شائ�ا من

لحيته ح�� حذاء�ه.. و�ان قل�ل ال�الم جدا.

� تضحك وأنقذها من أن تص�� رماد�ة
توتو �ان �جعل دورو��

ء آخر، توتو لم �كن رماد�ا.. �ان �ل�ا أسود له شعر �
مثل �ل ��

تان، �ان توتو �لعب ط�لة النهار ح��ري وعينان سوداوان صغ��
� وتح�ه �جنون.

ومعه تلعب دورو��

ي ع� الدرج ل�ن اليوم لم �كونا �لع�ان.. جلس الخال ه��
� قلق، و�ان لونها أ��� رماد�ة من المعتاد.

وراح ينظر للسماء ��
� حجرها، أما الخالة إم

� ترمق السماء وال�لب ��
راحت دورو��

ف�انت تغسل الصحون.

من الشمال الق�� سمعوا صوت ال��ــــح وأدرك الخال
� اتجاە العشب أمام العاصفة، جاء صف�� حاد عال من

ودورو��
� هذا االتجاە.

الجنوب ورأوا كرات من العشب تذروها ال��ــــح ��
فجأة وقف الخال وقال:

- ثمة إعصار آت.. سوف أذهب ألرى المخزون..
وجرى إ� ح�ث �انت األ�قار والماش�ة ت��ت.
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هرعت الخالة إ� ال�اب وأدركت بنظرة واحدة أن الخطر
ع� األبواب.
�خت:

� للقبو�..
�.. ارك�� �

- ��عة �ا دورو��

� وتوارى تحت الفراش،
� ذرا�� دورو�� وثب توتو من ب��

فلحقت �ه الفتاة.

�
�انت الخالة مذعورة لذا فتحت �اب المص�دة وه�طت ��

� النها�ة
� توتو ��

الدرج إ� الحفرة المظلمة، أمسكت دورو��
� منتصف الحجرة �خت ال��ــــح

فهرعت لتلحق �خالتها، ل�ن ��
� الب�ت ح�� إنها فقدت ث�ات قدميها وسقطت ع� �عنف، واه��

األرض..
ء غ��ب. �

ثم حدث ��

�
� أو ثالث مرات، ثم ارتفع �� دار الب�ت حول نفسه مرت��

� منطاد.
� �أنها ��

الهواء ب�طء.. شعرت دورو��

� م�ان الب�ت وصار هو
تقا�لت ر�اح الجنوب والشمال ��

ل � مركز االعصار.. وسط اإلعصار ي��ت الهواء عامة، ل�ن الم��
�
ارتفع �ضغط الهواء ح�� صار عند أع� اإلعصار، وطار ��

� الهواء.
الهواء ب�ساطة �ما �سهل عل�ك أن تحمل ر�شة ��

� وجدت
�ان الظالم دامسا وال��ــــح تعوي حولها. ل�ن دورو��

أنها تط�� �سهولة. �عد أول دورات �دأت �شعر أنها طفل يهزونه
� المهد برفق.

��
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لم �حب توتو هـذا... ركض ع�� الغرفة هنا وهناك، ي�بح
� سا�نة ع� األرض وانتظرت ما

�شدة. ل�ن ظلت دورو��
�حدث..

ذات مرة دنا توتو من �اب المص�دة المفت�ح وسقط..
وللحظة حس�ت الفتاة أنها فقدته، ل�نها رأت أذنه تطل من
الحفرة و�ان ضغط الهواء �منعه من السقوط. أمسكت توتو من

أذن�ه وجذبته للحجرة ثان�ة، وأغلقت الفتحة.

� تتغلب ع� رعبها.. ل�نها
مرت ساعات و�دأت دورو��

شعرت �الوحدة. و�اد �ص�بها الصمم من عواء ال��ــــح. و�ساءلت
إن �انت س�تحول لعظام مهشمة عندما �سقط الب�ت.

ء و�دأت تكف عن القلق �
مرت الساعات ولم �حدث ��

� هدوء.
قررت أن ت�تظر ما س�حدث ��

� النها�ة زحفت لألرض المتأرجحة لفراشها ورقدت عل�ه..
��

� نوم عميق
ت�عها توتو ورقد جوارها، أغمضت عي�يها وغرقت ��

ل. � برغم تأرجح الم��
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2- لقـاء األقزام.
صحت ع� صدمة مفاجئة ق��ة.

التقطت أنفاسها و�ساءلت عما حدث.. وألصق توتو أنفه
� والحظت

الصغ�� بوجهها وأطلق ن�احا خف�ضا. جلست دورو��
أن الب�ت لم �عد يتحرك ولم �عد مظلما. أغرق ضوء الشمس

الساطع الم�ان.. هرعت تفتح ال�اب وتوتو يتواثب حولها.

أطلقت ص�حة دهشة ونظرت حولها، وا�سعت عيناها لدى
رؤ�ة هذە األش�اء الرائعة.

لقد وضع اإلعصار الب�ت برقة وسط ر�ف رائع الجمال.

� �ل م�ان وأشجار �اسقة عليها ثمار شه�ة.
ة �� �انت هناك خ��

طيور نادرة ذات ر�ش ساحر تغرد هنا وهناك، وع� مسافة
. � ضفاف خ�� ق���ة �انت بركة تتلوى ب��

وقفت هناك تنظر �شغف إ� المناظر الجم�لة الغ���ة،
فالحظت نحوها عددا من أغرب الناس الذين رأتهم.. لم �كونوا
� الواقع

ي الحجم. �� ك�ارا �من اعتادت رؤ�تهم ولم �كونوا صغ��
� �انت طفلة �املة النمو.. � ال��

�انوا ط���� القامة مثل دورو��
ل�ن �دا واضحا أن الناس أ��� منها سنا �مراحل.

� ث�اب غ���ة.. �انوا
�ان هناك ثالثة رجال وامرأة و�لهم ��

�عتمرون ق�عات ترتفع قدما فوق الرءوس تتد� منها أجراس
تدق �لطف إذا مشوا. ق�عات الرجال �انت زرقاء و�انت المرأة
ق تل�س ق�عة ب�ضاء مع ثوب يتهدل ع� كتفيها. وفوقه ح�� ت��
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� الشمس �النجوم. الرجال �انوا �ل�سون أزرق بنفس درجة
��

الق�عات مع أحذ�ة المعة.

ي و�ان اثنان � سن العم ه��
�� �

�ان الرجال �ما �دا لدورو��
، و�انت الس�دة أ��� سنا وشعرها أب�ض وتم�� � منهم ملتح��

�
متصل�ة، توقفوا عند الب�ت الذي وقفت أمامه دورو��

اب. ل�ن العجوز دنت من وتهامسوا.. �أنهم �خشون االق��
� وانحنت وقالت �صوت رخ�م:

دورو��

� أرض األقزام.. �شكرك
- مرح�ا �ك أيتها الساحرة العظ�مة ��

�رة وألنك حررتنا من العبود�ة. ق ال�� ألنك قتلت ساحرة ال��

� دهشة.. ماذا تعن�ه المرأة �أن
� لل�الم ��

أصغت دورو��
�رة؟ ق ال�� تناديها (ساحرة)؟.. وأن تقول إنها قتلت ساحرة ال��

ة طاهرة ال تؤذي.. حملها اإلعصار � فتاة صغ��
�انت دورو��

� ح�اتها، ل�ن المرأة
ء �� �

أم�اً� من �لدها، ولم تعرف أي ��
� تردد:

�� �
انتظرت أن ترد فقالت دورو��

- أنت طي�ة جدا.. ل�ن هناك خطا ما.. أنا لم قتل أحدا..
ضاحكة أجا�ت المرأة:

ء. انظري�.. �
- ب�تك فعل ع� �ل حال.. هذا نفس ال��

وأشارت إ� ركن الب�ت:
زان تحت ل�ح خشب.. - هاتان قدماها.. ت��

� وأطلقت �خة رعب، هناك تحت الب�ت
نظرت دورو��

� مد�ب.
� حذاء ف��

�انت قدمان �ارزتان ��
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: �
�خت دورو��

- ر�اە ا.. ر�اە.....
� ح�ة...

وضمت �ديها معا ��
- ال�د أن الب�ت سقط فوقها.. ماذا سنفعل؟..

� هدوء:
قالت المرأة ��

ء. �
- لن نفعل أي ��

؟.. أجا�ت المرأة: - ل�ن من ��

�رة.. جعلتنا عب�دا لها ق ال�� - قلت لك إنها ساحرة ال��
ألعوام عد�دة ل�ال نهارا.. اآلن تحرروا وهم ممتنون لك..

: �
�ساءلت دورو��

- من هم هؤالء األقزام؟..

ق ح�ث تع�ش الساحرة � �لد ال��
- هم من �ع�شون ��

�رة وتح�م.. ال��

- هل أنت من األقزام؟.. ـ

� �الد الشمال. عندما ماتت
- ال. ل��� صد�قتهم.. أع�ش ��

الساحرة أرسلوا �� رسالة فجئت م�عة.. أنا ساحرة الشمال..
: �

هتفت دورو��
- مذهل.. هل أنت ساحرة حق�ق�ة؟..

أجا�ت المرأة:
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� ولست ق��ة - نعم.. ل�ن أنا ساحرة طي�ة.. الناس �حبون��
.. مثل الساحرة السا�قة و�ال لحررت الناس بنف��

� �دأت تخاف لمقا�لتها ساحرة حق�ق�ة: قالت الفتاة ال��
�رات �لهن. - حس�ت الساحرات ��

� أرض
، �انت هناك أر�ــع ساحرات �� - ال.. هذا خطأ كب��

� الشمال والجنوب طي�تان.. أنا منهما..
أوز.. من تع�شان ��

ق والغرب. هكذا �عد مقتل هذە � ال��
�رتان �انت تع�شان �� ال��

�رة واحدة.. � أرض أوز سوي ساحرة ��
لم تعد ��

: ة تفك�� � �عد ف��
- قالت دورو��

� منذ أعوام - ل�ن الخالة إم قالت �� إن الساحرات م��
�ع�دة..

سألتها الساحرة:
- من �� الخالة إم؟..

� ك�ساس من ح�ث جئت.... فكرت
� تع�ش �� � ال�� - �� خال��

ساحرة الشمال قل�ال ثم رفعت رأسها وقالت:
؟.. - ال أعرف أين ك�ساس هذە.. هل �� �لد متح��

- �الطبع..

ة ال توجد ساحرات � ال�لدان المتح��
- هذا �ف� األمر.. ��

وال سحرة.. ل�ن أرض أوز لم تتح�� قط فنحن معزولون.. وما
زال لدينا سحرة وساحرات.

- من السحرة؟..
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- أوز نفسه أعظم السحرة.
وخفضت الساحرة صوتها لدرجة الهمس وقالت:

� مدينة الزمرد..
- هو أقوى منا جم�عا و�ع�ش ��

� هذە اللحظة
� توشك ع� سؤال الم��د ل�ن ��

�انت دورو��
أطلق األقزام الواقفون حولها �خات وأشاروا لركن الب�ت ح�ث

�رة. �انت ترقد الساحرة ال��
�ساءلت الس�دة العجوز ونظرت ثم �دأت تضحك.

لقد اختفت قدما الساحرة الميتة تماما ولم يبق منها سوى
. � حذاءين فضي��

حت ساحرة الشمال: ��

� الشمس تماما.. لقد انت�
- �انت مسنة جدا.. لذا جفت ��

� لك. سوف ترتدينه..
أمرها ل�ن الحذاء الف��

ومدت �دها والتقطت الحذاء ونفضت الغ�ار عنه ثم ناولته
. �

لدورو��

- �انت ساحرة الشمال فخورا بهذا الحذاء وهناك تع��ذة
سح��ة ترت�ط �ه.. ل�ننا ال نعرف كنهها..

� الحذاء للب�ت ووضعته ع� المنضدة.. ثم
حملت دورو��

عادت لتقول لألقزام: ـ
.. ّ .. أنا متأ�دة أنهم قلقون ع�� � - أر�د العودة لع� وخال��

هل �مكن�م العون؟..
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ت�ادل األقزام النظرات وهزوا الرءوس وقال واحد:

ى.. ال �مكن ق �القرب من هنا هناك صحراء ك�� � ال��
�� -

ألحد عبورها..
قال آخر:

� الجنوب.. أنا رأيتها.. الجنوب هو
- �� مثل الموجودة ��

موطن ال�وادلينج.
قال ثالث:

� وتح�مهم - ق�ل �� أنها مثل الغرب.. ح�ث �ع�ش الونك��
� سوف �ستع�دك لو مررت �أرضها.. �رة وال�� ساحرة الغرب ال��

قلت العجوز:

� .. وعند حافته توجد الصحراء العظ�� ال�� � - الشمال وط��
تح�ط �أرض أوز.. أخ�� أن عل�ك أن تعتادي الح�اة معنا �ا
.. لم تتحمل فكرة ال�قاء مع هؤالء � ت���

ة.. �دأت دورو�� صغ��
� لدموعها... لذا أخرجوا الغ��اء، ورق قلب األقزام الطبي��
مناد�لهم و�كوا معها. أما الساحرة فوضعت ع�اءتها ع� أنفها

وعدت من واحد لثالثة..
ع� الفور استحالت الع�اءة لل�ح كتا�ة وعل�ه كتب:

� تذهب لمدينة الزمرد..
- اجع�� دورو��

قرأت العجوز المكتوب، وسألت:
؟.. �

� �ا ع��ز��
- هل اسمك هو دورو��

أجا�ت الطفلة وسط دموعها:
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- نعم..

- إذن �جب أن تقصدي مدينـة الزمرد.. ر�ما ساعدك أوز
: �

سألتها دورو��
؟.. - أين ��

� وسط ال�الد. �ح�مها أول الساحر
- �� �الض�ط ��

العظ�م...
� قلق:

�ساءلت الفتاة ��
- هل هو رجل ط�ب؟..

� لم - هو ساحر ط�ب، ل�ن ال أعرف إن �ان رجال أم ال ألن��
أرە من ق�ل.

- وك�ف أذهب هناك؟..

.. مسافة ط��لة ع�� �لد رحب أح�انا وأح�انا � - سـوف تمش��
� السح��ة مظلم مخ�ف.. ل�ن سوف أستعمل �ل أسالي��

أل�ق�ك سل�مة..
� �دأت تنظر للعجوز كصد�قة لها: توسلت الفتاة ال��

؟.... � م�� - أال تأت��
أجا�ت:

� ولن �ج� أحد �ل��
ُ
.. ل�ن سأمنحك ق - نعم.. ل�س بوس��

ع� أن يؤذي مخلوقا قّ�لته ساحرة الشمال..
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� وق�لتها برقة ع� جب�نها، عندما لمست
دنت من دورو��

�
� الفتاة تركتا عالمة براقة مستديرة.. عرفت دورو�� شفتاها جب��

هذا ف�ما �عد.

- ات��� ط��ق الطـوب األصفر نحـو مدينة الزمرد.. لن تض��
� منـه واح�� له قصتك

� ألوز ال تخا�� الط��ق.. عندما تصل��
� العون.. وداعا.. واطل��

انح�� األقزام وتمنوا لها رحلة سع�دة ثم ابتعدوا وسط
� ودارت حول كعبها ثالث

األشجار هزت الساحرة رأسها لدورو��
مرات ثم اختفت مس��ة دهشة عارمة لتوتو.. نبح خلفها عندما
�
اختفت و�صوت عال ألنه �ان �خ�� مجرد الزمجرة ��

وجودها.

� توقعت هذا ألنها تعرف أن المرأة ساحرة ولم
ل�ن دورو��

تندهش قط.
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� الفزاعة.
3- ك�ف أنقذت دورو��

� �شعر �الج�ع و�� وحدها. ذه�ت للخزانة
�دأت دورو��

� دهنته �ال��د. قدمت �عضه لتوتو وقطعت لنفسها �عض الخ��
ثم ذه�ت للجدول الصغ�� ومألت زجاجة �الماء النظ�ف.

جرى توتو للشجر وراح ي�بح ع� الطيور هناك. الحظت
� ثمرات طي�ة تتد� من الشجرة ف�دأت تقطف منها.

دورو��
�ت مع �انت �حاجة ألن ت�مل إفطارها. ثم عادت للب�ت و��
� ثم ته�أت لرحلة مدينة الزمرد.

توتو ال�ث�� من الماء ال�ارد الصا��
لم �كن لديها سوى ثوب واحد آخر، وهذا �ان معلقا نظ�فا
جوار فراشها، لذا استحمت ج�دا ثم ارتدت الثوب المخطط..
ة مألتها ور�طت (البون�ه) الوردي ع� رأسها، تناولت سلة صغ��
� ووضعت ع� قمتها قماشة ب�ضاء.. الحظت أن حذاءيها �الخ��
قد�مان.. قالت لنفسها إنهما لن �صلحا لرحلة ط��لة. هنا

. قلت لتوتو: �
وقعت عيناها ع� حذاء ساحرة الشمال الف��

.... - ترى هل يناس�ان قد��

� النها�ة
� ف�دا �أنه صنع من أجلها.. ��

ج��ت الحذاء الف��
تناولت السلة وقالت:

- تعال �ا توتو.. سنذهب إ� مدينة الزمرد و�سأل ساحر أوز
العظ�م عن ط��ق العودة إ� ك�ساس.

� جيبها فراح توتو
أغلقت ال�اب �عنا�ة ووضعت المفتاح ��

يركض خلفها و�تواثب.
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�انت هناك طرق ق���ة عد�دة ل�نها لم �ستغرق وقتا لتجد
الط��ق ذا الطوب األصفر. وانطلقت ُتجد الس�� نحو مدينة
� عذو�ة ولم تعد

الزمرد. التمعت الشمس �قوة وغنت الطيور ��
�
�شعر �ذات تعاسة فتاة ضاعت من �لدها ووجدت نفسها ��

�لد غ��ب.

أدهشها أن ترى جمال ال��ف حولها. �انت هناك أسوار ع�
اء غن�ة. � الط��ق لها لون أزرق جم�ل وخلفها حقول خ�� جان��
� ومحصولهم ممتاز. � �ارع�� من الواضح أن األقزام �انوا فالح��
أح�انا �انت تمر ب��ت ف�خ�ج الناس لينحنوا لها، فقد علم

�رة وتحررهم. الجميع أنها س�ب موت الساحرة ال��

�انت بيوت األقزام غ���ة ألن �ل ب�ت له ق�ة مدهونة
� هذا ال�لد اللون المفضل هو األزرق

�األزرق السماوي. ��
السماوي.

�
� و�ساءلت أين تم��

عند المساء �انت قد تع�ت من الم��
� مدخله يرقص رجال

ل�لتها. �ان هناك ب�ت أ��� مما حوله، و��
� ال�مان والناس �ضحكون

و�ساء، وهناك خمسة من عاز��
ة عليها فوا�ه وكعك و�ندق. و�غنون، هناك منضدة كب��

� حرارة ودعوها للعشاء وقضاء الل�ل،
�� �

ح�ا الناس دورو��
فهذا ب�ت أغ�� األقزام هنا وقد اجتمعوا لالحتفال �ح��تهم.
ي نفسه � عشاء شه�ا وقد تو� رعايتها القزم ال��

تناولت دورو��
واسمه بوك ـ ثم جلست تراقب الرقص.

عندما رأى بوك حذاءها قال:
- ال�د أنك ساحرة عظ�مة..
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ساته:
- لماذا؟..

�رة.. � حذاء فض�ا وقد قتلت الساحرة ال�� - ألنك تل�س��
وعل�ك ثوب أب�ض والساحرات فقط �ل�سن األب�ض..

: �
قالت دورو��

� األب�ض واألزرق.. � مخطط ب�� - ثو��

- هذا كرم منك.. األزرق لون األقزام المفضل واألب�ض لون
الساحرات..

�انت تعرف أنها مجرد فتاة أل�� بها اإلعصار ع� أرض
غ���ة..

لما تع�ت من مشاهدة الرقص أدخلها بوك إ� غرفة بها
� الص�اح تناولت إفطارها وراق�ت

فراش نظ�ف تنام ف�ه ل�لتها. ��
طفً� من األقزام �لعب مع توتو.. لم �كن هؤالء القوم قد رأوا

�ل�ا من ق�ل.
سألتهم الفتاة:

- ما ُ�عد مدينة الزمرد؟.. قال بوك:

- ال أعرف.. لم أ�ن هناك قط.. من الخ�� للناس أن ي�تعدوا
ك معه.. ل�ن رحلتك سوف عن أوز ما لم �كن هناك عمل مش��
�ستغرق عدة أ�ام. سوف تم��ن �أما�ن خشنة وخطرة ق�ل �ل�غ

نها�ة الرحلة..
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� قل�ً� ل�نها �انت تعرف أن أوز أملها
هذا أقلق دورو��

� �ل�غ ك�ساس.
الوح�د ��

ودعت أصدقاءها و�دأت رحلتها ع� ط��ق الطوب األصفر.

�عد أم�ال شعرت �التعب فصعدت ع� جدار من الحجر
وجلست.. �ان هناك حقل قمح ممتد خلف السور، ومن �ع�د
� لي�عد الطيور رأت فّزاعة (خ�ال حقل) �قف ع� عمود خش��

عن القمح.

� خ�ال
� �دها تحت ذقنها، أمعنت النظر ��

وضعت دورو��
ة مليئة �القش ب�نما ُرسمت الحقل.. �ان رأسه حقي�ة صغ��
�
عيناە وفمه وأذناە. ع� رأسه ق�عة زرقاء ت�ت�� لألقزام و�ا��

ة زرقاء �اهتة، امتألت �القش. وقد ارتفع عن الصورة �ان س��
األرض بوساطة عمود مث�ت لظهرە.

� تنظر �اهتمام إ� وجه خ�ال الحقل الغ��ب
ظلت دورو��

� تغمز لها، خ�ل لها أنها أخطأت.. ل�ن الملون، ففوجئت �ع��
� مودة.

ء هز رأسه لها �� �
ال��

�سلقت الحاجز وركضت نحوە ومعها توتو.
قال خ�ال الحقل �صوت م�ح�ح:

. - ص�اح الخ��
� دهشة:

سألته الفتاة ��
- هل ت�لمت؟..

قال خ�ال الحقل:
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- قطعا.. ك�ف حالك؟
� أدب:

أجا�ت ��
- أنا �خ�� وك�ف حالك؟..

قال خ�ال الحقل لها:

� ع� ما يرام.. عمل�ة مملة جدا أن يتعلق - ال أشعر �أن��
المرء ل�ال نهارا ل�خ�ف الغ��ان..

: �
سألته دورو��

- أال ته�ط؟..

عته فلسوف � - نعم.. فهذا العمود مث�ت لظهري ولو ان��
أشكرك �شدة..

ء من العمود.. �ان خف�فا �
عت ال�� � � �ديها وان��

مدت دورو��
جدا.

عندما جلس ع� األرض قال لها:

� رجل جد�د.. شعرت �دهشة ألنها لم - شكرا لك.. أشعر أن��
� جوارها.

تعتد رؤ�ة رجل محشو يت�لم و�م��
سألها خ�ال الحقل �عد ما مد جسدە وتثاءب:

- من أنت؟ وألين أنت ذاه�ة؟..
قالت الفتاة:

� وأنا ذاه�ة لمدينة الزمرد ألسال ساحر أوز أن
- اس�� دورو��
� لتكساس.

�ع�د��
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سألها:
- أين مدينة الزمرد؟.. ومن هو ساحر أوز؟....

- أحقا ال تعلم؟..

ء فأنا محشو �القش �ما ت��ن ل�س لدى �
- ال أعلم أي ��

مخ..
: �

قلت دورو��
- أوە.. أنا آسفة من أجلك.

سألها:

� لو ذه�ت إ� مدينة الزمرد معك فإن ساحر أوز هل تظن��
� مخا؟.. سيهب��

. لو لم تظفر �مخ فلن � م��
- ال أعلم ل�ن بوسعك أن تأ��

�كون هذا أسوأ من حالك اآلن..
قال خ�ال الحقل:

.. هكذا ال �مكن أن - معك حق.. أنا ال أهتـم �قد�� وال ذرا��
.. فأنا � لح��

� أحد لو داس ع� أصا��� أو غرس دبوسا �� يؤذي��
� الناس أحمق ألن رأ�� محشو

�� � أ�رە أن �عت�� ال أشعر.. ل���
�القش..

: �
قالت دورو��

- أنا آسفة.. لو جئت م�� إ� مساحر أوز فل��ما حللنا هذە
المش�لة.
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وهكذا انطلقا ع� الط��ق.. ط��ق الطوب األصفر إ� مدينة
الزمرد.

لم �حب توتو أوال هذە الصح�ة وراح ي�شمم الرجل �أنه
انا تتوارى وسط القش. �عتقد أن هناك ف��

� لصد�قها ـ
- قالت دورو��

* ال تتضايق من توتو.. هو ال �عض أ�دا..

� أحمل - أوە.. لست خائفا بتاتا.. هو لن يؤذي القش.. دعي��
ء واحد �

ك �ا.. ال يوجد سوى �� السلة عنك. سوف أخ��
� العالم..

أخشاە ��
- وما هو؟..

- أخ�� أعواد الثقاب....
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4- الط��ق ع�� الغا�ة.
�عد قل�ل صار الط��ق وعرا وراح خ�ال الحقل يتع�� ع�
ة راح توتو يتواثب الصخور المتناثرة، �انت هناك فجوات كث��
� الحفر

فوقها، ب�نما خ�ال الحقل الذي ال مخ له �ان �سقط ��
� توقفه وتع�دە ع� قدم�ه.

.. و�انت دورو�� ة �ال تفك�� م�ا��

� �دا�ة الرحلة، �انت
ً بها �ما �انت �� لم تكن المزارع معت��

هناك بيوت أقل وأشجار فا�هة أقل.

. صغ�� ة جلسا ع� جانب الط��ق قرب نه�� عند الظه��
� وعرضت �عضه � حقي�تها وأخرجت �عض الخ��

فتحت دورو��
ع� الفزاعة ل�نه رفض. قال لها:

- لست جائعا.. ف�� مرسوم ولو أردت األ�ل ف�جب أن أقطع
دائرة ف�ه.. هذا س�جعل القش �خ�ج..

� األ�ل..
هكذا واصلت دورو��

سألها عن �لدها فحكت له قصتها �املة..
أص�� لها ثم قال:

- لماذا ت��دين ترك هذا ال�لد الجم�ل والعودة ل�لد كئ�ب
مثل ك�ساس؟..

- هذا ألنه ال مخ لد�ك.. نحن ال��� نفضل أوطاننا مهما
ء مثل �

�انت رماد�ة كئ��ة ع� أي �لد جم�ل آخر.. ال ��
الوطن..

تنهد وقال:
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- لن أفهمك أ�دا ع� أي حال..
قالت له:

- احك �� قصة مسل�ة.. قال:

ء.. لقد تم صن�� �
ة جدا فال أعرف أي �� � �انت قص��

- ح�ا��
ء عما حدث ق�ل ذلك. من حسن �

� وال أعرف أي �� منذ يوم��
.. و�ان معه قزم آخر.. سأله: � � أن الفالح رسم �� أذن��

ح��

؟ � � األذن�� - هل تحب هات��
- ال..

قال الفالح:
. � - ال عل�ك.. اآلن سأصنع العين��

� العالم
، ع� الفور رحت أحملق ف�ه و�� � - ورسم عي��

� للقزم الواقف جوارە فقال الفالح ـ �فضول جم، وقد راقت الع��
� األخرى أ��� ستكون الع��

� النها�ة تم صنع جسدي كنت
. و�� � ورسم ف��

ثم صنع أن��
� � إ� الحقل فث�ت�� � �ت إ�سانا حق�ق�ا. وحمل�� فخورا جدا �أن��

، و�عان ما رحل مع صاح�ه.. � إ� عصا ط��لة ح�ث وجدت��

لم أحب أن أ��� وحدي.. حاولت اللحاق بهما ل�ن قد�� لم
تمسا األرض. �انت أما�� ح�اة من الوحدة، جاءت غ��ان وطيور

� قزما.. � ففرت وقد حس�ت�� للحقل ل�نها رأت��

.. ثم وثب � � وتفحص��
... رآ�� �مرور الوقت جاء غراب كب��

� وصاح:
ع� كت��
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� بهذە الحماقة.. أي � أن الفالح فكر أنه س�خدع�� - �دهش��
غراب عاقل �درك أنك محشو �القش..

� أمان فراحت تأ�ل
ووثب �لتهم القمح.. ورأت الغ��ان أنه ��

�دورها.
قال �� الغراب:

- لو لد�ك عقل ل�ت �أي رجل منهم �ل ر�ما أفضل.. المخ
� العالم.

ء �� �
أهم ��

� من العمود.. واآلن � أنك جئت وحررت��
و�ان من حسن ح��

سأحاول الحصول ع� مخ من ساحر أوز..
� إخالص:

�� �
قالت دورو��

- أتم�� ذلك.
وناولت السلة لخ�ال الحقل.

� الط��ق من هنا، وصارت لم تعد هناك أسوار ع� جان��
� غا�ة عمالقة تتالصق

األرض وعرة جدا. قرب المساء �انوا ��
أشجارها. تحت األشجار �ان الظالم دامسا ل�ن المساف��ن لم

يتوقفا..
قال خ�ال الحقل:

- لو �ان هذا الط��ق �قود للداخل فهو �قود للخارج..
وعلينا أن ن��عه..

: �
قالت دورو��

- أي شخص �عرف هذا..
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قال خ�ال الحقل:
- �التأ��د.. لهذا أعرفه ولو �ان �حاجة لمخ لما قلته..

ان، لم � الظالم يتع��
�عد ساعة غاب ضوء الشمس ومش�ا ��

ء ل�ن توتو استطاع أن يرى كعادة �
� ترى أي ��

تعد دورو��
ال�الب. أمسكت �ذراع خ�ال الحقل ومشت جوارە.

فجأة توقف خ�ال الحقل. قال لها:
- أرى كوخا عن �مي�نا..

قالت له:
- سوف نذهب له.. أنا مرهقة تماما..

اقتادها خ�ال الحقل ع�� األشجار إ� ال��خ، ودخلت
� فوجدت فراشا من أوراق جافة، رقدت ع� الفور

دورو��
� نعاس عميق مع توتو، أما خ�ال الحقل الذي ال يتعب

وغرقت ��
� ركن الغرفة ي�تظر طل�ع الشمس.

فقد وقف ��
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5- إنقاذ الرجل الصفيح.
� األشجار. جلست ق ب�� � والشمس ���

صحت دورو��
� الركن

� ص�� ��
ونظرت حولها فرأت خ�ال الحقل ما زال �قف ��

ي�تظرها.
قالت له:

- �جب أن نذهب ون�حث عن ماء..
� لماء؟.. - لم تحتاج��

� ب فال �لتصق الخ�� - ألغسل وج�� من غ�ار الط��ق، وأل��
.. �

�حل��
قال خ�ال الحقل مفكرا:

- من الواضح أنه من المتعب أن �كون المرء من لحم.. ع�
ب و�نام... المرء أن �أ�ل و���

. �
� األشجار ح�� وجدا ي�بوعا من ماء ن�� تر�ا ال��خ ومش�ا ب��

�
�� � � واستحمت وتناولت إفطارها. لقد �اد الخ��

�ت دورو�� ��
السلة ينفد وحمدت هللا أن خ�ال الحقل ال �أ�ل.

هنا سمعت أن�نا ق��ــها فذعرت.. سألت:
- ما هذا؟..

رد خ�ال الحقل:
ب ونرى.. - ال أعرف ل�ن �مكن أن نق��
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� الغا�ة �ضع
� من جد�د من خلفهما. مش�ا �� هنا تعا� األن��

� � ش�ئا �لمع وسط الضوء القادم ب��
خطوات. هنا وجدت دورو��

األشجار. أطلقت �خة دهشة عندما رأت شجرة مقطوعة،
وجوارها �حمل الفأس رجل مصن�ع �له من الصفيح. و�ان

ذراعاە وقدماە يتصالن �مفاصل �جسدە.

� ذهول وكذا فعل خ�ال الحقل. حاول
�� �

نظرت له دورو��
� ل�نهما أذيتا أسنانه. توتو أن �عض القدم��

؟.. � - هل أنت صاحب األن��

�
� أحد... تأثرت �الحزن �� - نعم.. أنا أئن منذ عام ولم �سمع��

صوته فسألته برفق:
- ماذا بوس�� عمله لك؟..

، ال أستطيع � عل�ة ز�ت وقو�� ب�شح�م مفاص��
- ها��

.. �
� كو��

تح��كها.. هناك عل�ة ز�ت ع� الرف ��
� وجل�ت عل�ة ال��ت، ثم سألته:

هرعت دورو��
- أين مفاصلك؟..

� �ظهري..
- ا�د��

ص�ت ال��ت ع� ظهرە، ب�نما راح خ�ال الحقل �حرك الرأس
�مينا و�سارا ح�� صار لينا. تولت �عد هذا ت���ت �د�ه وقدم�ه.

أطلق الحطاب الصفيح تنه�دة ارت�اح ورضا وقال لهما:

� الهواء منذ �دأ
- هذە راحة عظ�.. أنا أرفع هذا الفأس ��

الصدأ.
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�دا أنه شخص لط�ف مهذب فعً�. وقال لهما:
: �

- كنت سأقف ح�ث أنا لأل�د لو لم تأت�ا. قالت دورو��
� الط��ق لمدينـة الزمـرد لنقا�ل ساحر أوز العظ�م.

- نحـن ��
- ولماذا؟..

.. وهو ي��د مخا. � - أنا ألعود ل��ساس وط��
فكر الحطاب الصفيح قل�ال ثم سألهما:

� قل�ا؟.. - هل ساحر أوز �مكنه أن �عطي��
- �التأ��د..

� هذە الرحلة....
- إذن اسمحا �� �أن أصح��ما ��

، من ثم حمل الفأس �
رحب �ه خ�ال الحقل وكذلك دورو��

ع� كتفه وانطلقوا ع�� الغا�ة ح�� ط��ق الطوب األصفر.
� سلتها.

� أن تضع عل�ة ال��ت ��
وطلب الحطاب من دورو��

قال لها:

ّ الصدأ فسوف أحتاج �
* لو وقعت تحت المطر ودب ��

لل��ت.

من جد�د عادوا للس�� ح�� �لغوا م�انا ف�ه أشجار وأغصان
كث�فة ح�� أن العاب��ن ال �قدرون ع� العبور. ل�ن الحطاب راح

�عمل �فأسه ح�� صنع ممرا.

� حفرة إ� جانب الط��ق، واضطر إ� أن
تع�� خ�ال الحقل ��

يناديها لتغيثه من جد�د. فسأله الحطاب:
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- لماذا لم تدر حول الحفرة؟..
. - رأ�� محشو �القش وال أقدر ع� التفك��

قال الحطاب:
ت القلب. � المخ والقلب الخ�� ت ب�� - فهمـت.. ل�ـن لو خ��

سأله خ�ال الحقل:
- ولماذا؟..

. � ك �قص�� - سوف أخ��

� الغا�ة ب�نما راح الحطاب الصفيح �ح��
وهكذا مشوا ��

قصته:

- أنا ابن حطاب �ان �قطع األشجار و��يع الخشب.. عندما
ت �ت حطا�ا مثله ورحت أع�� �أ�� العجوز، ثم قررت ك��
. � الزواج.. و�انت هناك فتاة من األقزام جم�لة جدا عشقتها �قل��
� �الزواج م�� ب��ت لها ب�تا جم�ال. �انت الفتاة تع�ش مع وعدت��
وج ألن الفتاة تطبخ لها وتخدمها لذا � عجوز ال ت��د لها أن ت��
ق ووعدتها ب�قرة � ال��

�رة �� ذه�ت العجوز إ� الساحرة ال��
� لو منعت هذە ال��جة. سحرت العجوز فأ�� فطار وخروف��
.. �ان هذا س�ئا ألن رجال برجل من �دي وأنا أعمل وقطع رج��
واحدة ال �ستطيع أن �كون حطا�ا، وذه�ت لحداد صنع �� رجال
من صفيح. هذا أغضب الساحرة العجوز وهكذا سحرت فأ��

من جد�د ل�ط�� رج�� الثان�ة.. عدت للحداد فصنع �� رجً� من
� اس��دلت ّ ل��� � قطع ذرا��

صفيح، استطاعت أن ت�س�ب ��
� من صفيح. جعلت الساحرة الفأس �قطع رأ�� بهما ذراع��
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، ل�ن الحداد جاء وصنع �� رأسا آخر.. � وحس�ت هذە نهاي��
ها � قهرت الساحرة العجوز ل�ن لم أر مدى �� حس�ت أن��
وقوتها. لقد قطع الفأس جسدي نفسه.. جاء الحداد وصنع ��

.. ل�ن جسدا من صفيح. صار بوس�� أن أتحرك �مفاص��
لألسف لم �عد لدّي قلب.. هكذا لم أعد أحب الفتاة ولم أعد
أهتم إن تزوجتها أم ال. أعتقد أنها ما زالت مع العجوز ت�تظر
ّ إال الصدأ.. هكذا . كنت قد �ت براقا وال خطر ع�� �

عود��
كنت أز�ت مفاص�� �استمرار، ل�ن جاء يوم �س�ت ف�ه ذلك
� الغا�ة ح�� جئتما

ّ المطر مدرارا فظللت متصل�ا �� وسقط ع��
. كنت أسعد � . �انت أعظم خسارة من�ت بها �� خسارة قل�� ��
� ال�ون عندما كنت أحب.. والمرء ال �مكن أن �حب

إ�سان ��
� ساحر أوز قل�ا فلسوف أعود للفتاة

دون قلب. لو أعطا��
وأتزوجها..

ا.. قال الحطاب: � وخ�ال الحقل �القصة كث��
اهتمت دورو��

- القلب معناە الحب والحب �جعل المرء سع�دا، ب�نما المخ
ال �جلب السعادة.

� �اد ينفد.. وج�ة � قلق أن الخ��
� تفكر اآلن ��

�انت دورو��
أخرى لها ولتوتو سوف تف�غ السلة، هما ال �أ�الن. ل�نها

مصنوعة من لحم ودم وال�د من أن تأ�ل.
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6- األسـد الج�ان
� أغلب األحوال

ظل الط��ق مكونا من طوب أصفر، ل�نه ��
� م��حا. �انت

مكسو �الغصون وأوراق الشجر.. لم �كن الم��
ة.. ول�ن اآلن �ان هناك زئ�� من حيوان بري هناك طيور كث��

� األشجار. يتوارى ب��

�سارعت ن�ضات قلب الفتاة ألنها ال تعرف مصدر هذا
الصوت.

عرف توتو مصدر األصوات وسار جوارها ولم �حاول أن
ي�بح.

سألت الفتاة الحطاب الصفيح:
- �م ستطول الرحلة ح�� نغادر الغا�ة؟..

� ذهب هناك - ال أعرف.. لم أزر مدينة الزمرد قط، ل�ن أ��
ء �

وقال إنها رحلة خطرة ع�� �لد خطر. لست خائفا ألنه ال ��
�مكن أن يؤذي الصفيح أو خ�ال الحقل.. أما أنت فع� جب�نك

ء.. �
ق�لة الساحرة فلن يؤذ�ك ��

- وماذا �ح� توتو؟..
- سنحم�ه نحن..

هنا دوي زئ�� مخ�ف ثم ظهر أسد عظ�م ع� الط��ق.
ب �ة واحدة طار خ�ال الحقل إ� جانب الط��ق.. ثم �� ���
� الصفيح ل�نه

الرجل الصفيح �مخال�ه.. لم �ستطع أن يؤثر ��
أسقط الرجل ع� جانب الط��ق. اندفع توتو وهو ي�بح نحو
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� تح��
األسد ففتح األسد فمه ل�لتهم ال�لب. اندفعت دورو��

�لبها غ�� م�ال�ة �الخطر، وصفعت األسد ع� أنفه و�� ت�خ:
ا�.. - ال تعض توتو�.. أسد ضخم مثلك �عض �ل�ا صغ��

�جب أن �شعر �العار�..
حك األسد أنفه وقال:

- لم أعضه.

- �ل حاولت.. أنت مجرد ج�ان كب�� ـ
� خجل:

قال األسد وهو �ح�� رأسه ��
؟.. - أعرف هذا.. ل�ن ماذا بوس��

وراقبها و�� �ساعد خ�ال الحقل ع� الوقوف ع� قدم�ه
من جد�د. وساعدت الحطاب الصفيح ع� الوقوف، قال

األسد:

� ظهري
� فشعرت �� - هو من صفيح.. لهذا خدشته �مخال��

؟.. �قشع��رة.. وما هذا ال�ائن الصغ��
: �

قالت دورو��
.. توتو.. � - هذا �ل��

- هل هو من صفيح؟..
- ال.. هو من لحم..

- �ا له من حيوان غ��ب.. ال أحد �مكن أن �عض حيوانا بهذا
.. الصغر.. إال الج�ان مث��
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� حجم
� دهشة ألنه ضخم ��

� و�� تنظر له ��
سألته دورو��

: حصان صغ��
- لماذا أنت ج�ان؟.. قال األسد:

� - هذا لغز.. ولدت بهذا الش�ل، �ل الحيوانات تتوقع أن��
شجاع �ما اشتهرت األسود.. لو زأرت �خاف الجميع و�فرون من
ّ أن ، ولو �ان ع�� � � لذا تفر م��

.. �ل األف�ال تخاف صو�� �
ط����

� ج�ان. أقاتلها لفررت أنا ألن��
- ل�ن هذا خطأ.. ملك الوحوش ال �مكن أن �كون ج�انا.

قال األسد وهو �مسح دمعة سالت ع� وجهه �طرف ذ�له:

� � الشد�د. عندما �دنو الخطر �دق قل��
- أعرف.. هذا ألس��

��عة.
قال الحطاب الصفيح:

� القلب.
- ر�ما عندك مرض ��

قال األسد:
- ر�ما.

- لو �ان هذا صح�حا فعل�ك أن �سعد ألن لك قل�ا.. أنا
ل�س �� قلب فال أصاب �أمراضه..

قال األسد:
- ر�ما.. لو لم �كن لدي قلب لما �ت ج�انا..

سأله خ�ال الحقل:
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- هل عندك مخ؟..
- أعتقد هذا.. لم أرە ل�ن أحس�ه عندي..

� مخا.. - أنا ذاهب لساحر أوز ل�عطي��
� قل�ا.. - وأنا ذاهب لساحر أوز ل�عطي��

� ل��ساس..
- وأنا ذاه�ة لساحر أوز �� �ع�د��

� الشجاعة؟.. إذن أرجو - هل تعتقدون أنه �مكنه أن �منح��
� مستح�لة �دون

أن �سمحوا �� �الذهاب مع�م ألن ح�ا��
شجاعة..

: �
قالت دورو��

- مرح�ا �ك �شدة، فأنت سوف ت�عد عنا الوحوش وهكذا
من جد�د واصلت المجموعة الرحلة.

، لم �حب توتو �
� خطوات ثابتة جوار دورو��

م�� األسد ��
هذا الرفيق أوال ألنه �ان �خاف أسنانه العظ�مة، ل�نه ارتاح له

�عد قل�ل وصار صد�قا له.
ء آخر �ق�ة اليوم ولم تكن هناك مغامرات.. �

لم �حدث ��
ذات مرة داس الحطاب الصفيح ع� خنفسة فهرسها. هذا
. �� قل�ً� � غا�ة التعاسة ألنه لم �كن يؤذي أي �ائن ��

جعله ��
من الندم والحزن وهذە الدم�ع سالت إ� فك�ه فدب فيهما
�
الصدأ. أصا�ه الرعب ولم �ستطع أن �ج�ب عن سؤال دورو��

له. راح �ش�� لها �� تنقذە ل�نها لم تفهم ل�ن خ�ال الحقل
��ت ف�� الرجل الصفيح. �عد قل�ل � التقط عل�ة الصفيح وقام ب��

استطاع ال�الم. وقال:
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- هذا درس ممتاز �� أتمهل حيثما أخطو.

� حذر شد�د وعيناە ع� الط��ق. عندما �ان
هكذا م�� ��

يرى نملة �ان يتفادى أن �دوسها، �ان �عرف أنه �ال قلب لذا
� �أي عمل قاس.

�ان يتحا�� أن �أ��
قال:

- أنتم �ا من لد��م قلب لد��م ما يرشد�م فال تأتون �أخطاء.
� ساحر أوز قل�ا لن أقلق �عد هذا... عندما �منح��
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7- الرحلة إ� ساحر أوز العظ�م.

�
اضطروا ألن �عسكروا هذە الل�لة تحت شجرة عمالقة ��

الغا�ة ألنه ال توجد بيوت ق���ة. حمتهم الشجرة من الندى،
�
وقطع الحطاب الصفيح قطعة خشب ضخمة وأشعلت دورو��

نارا رائعة دفأتها وقتلت شعورها �الوحدة، لم تكن تعرف ما
� اإلفطار قال األسد:

سوف تأ�له ��

- لو أردت فسوف أدخل الغا�ة وأقتل غزاً� لك.. قو�� �ش�ه
ع� النار وسوف �كون لد�ك إفطار ممتاز.. توسل له الحطاب:

� ل�ك�ت ولسوف �صدأ - ال تفعل.. لو قتلت الغزال المسك��
.. ف��

دخل األسد الغا�ة ووجد عشاءە.. لم �عرف أحد ما هو ألنه
هم. أما خ�ال الحقل فوجد شجرة بها بندق فمأل سلة لم �خ��

� �ه. �ان هذا كرما منه.
دورو��

ارة منها �مكن �انت مش�لته �� االبتعاد عن النار ألن أي ��
�
� سالم ح�� الص�اح. ��

� ونامت ��
أن تدمرە.. ش�عت دورو��

� نهر صغ�� ثم واصل الجميع الرحلة
الص�اح غسلت وجهها ��

نحو مدينة الزمرد.

لم �طل مشيهم أ��� من ساعة ح�� رأوا خندقا �قسم
�وا منه وجدوا أنه عميق الط��ق. �ان ع��ضا جدا وعندما اق��
� قاعه صخور عد�دة، و�ان من الصعب الهبوط

جدا كذلك. ��
لتحت. هكذا �دا لهم أن الرحلة انتهت.

� �أس:
�� �

سألت دورو��
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- ماذا نفعل؟..
قال الحطاب الصفيح:
- ال أملك أد�� فكرة..

وهز األسد رأسه األشعث وراح �فكر. �عد قل�ل قال وقد
� ذهنه:

قاس المسافة ��
- أظن أن بوس�� الوثب.

قال خ�ال الحقل:
� �ل مرة.

- إذن �مكنك أن تحملنا ع� ظهرك واحدا ��
قال األسد:

- سأجرب.. من �ذهب أوال؟..
- قال خ�ال الحقل:

� أو تأذى الحطاب
- أنا.. ألنك لو فشلت لهل�ت دورو��

� السقطة. الصفيح.. أما أنا فال مش�لة.. لن تؤذي��

أنا نف�� أخ�� السقطة ل�ن ال�د من التج��ة. اركب ع�
ظهري إذن.

وجلس خ�ال الحقل ع� ظهر األسد فم�� هذا نحو الحافة
.. وانح��

سأله خ�ال الحقل:
- لم ال تجرى وت�ب؟..
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- ألن األسود ال تت�ف هكذا..

� سالم ع�
� الهواء ه�طت �ه ��

ثم وثب وث�ة عال�ة ��
الجانب اآلخر، � الجميع لسهولة العمل�ة ورأوا خ�ال الحقل
� إ�

جل ثم األسد ي�ب ع�ـر الخندق ثان�ة. صعدت دورو�� ي��
�
ظهرە واحتض�ت توتو وتمسكت �قـوة.. شعرت أنها تط�� ��

الهواء ثم وجدت نفسها سالمة ع� الجانب اآلخر.. عاد األسد
�حون لدقائق ب�نما ل�جلب الرجل الصفيح.. ووقف الجميع �س��

راح األسد �لهث ��لب كب�� ركض ط��ال.

ع� هذا الجانب �انت الغا�ة كث�فة ومظلمة وكئ��ة،
� ط��ق الطوب األصفر وهم يتمنون لو �لغوا

�� �
واصلوا الم��

ضوء الشمس من جد�د.

زاد األمر سوءا عندما سمعوا صوتا غ���ا من الغا�ة.. قال
لهم األسد إن هذا الموضع من الغا�ة �ع�ش ف�ه ال�ال�دا.

سألته الفتاة:
- ما �� ال�ال�دا؟..

- �� وحوش لها أجسام الدب�ة ورءوس النمور.. ولها مخالب
� �سهولة تامة.. أنا خائف جدا من عمالقة حادة �مكنها أن تمزق��

ال�ال�دا..
: �

قالت دورو��
.. ال�د أنها وحوش مرع�ة. � - هذا ال �دهش��

�اد األسد يرد عندما �لغوا فجوة أخرى ع�� الط��ق. هذە
�انت ع��ضة جدا �ح�ث عرف األسد أنه غ�� قادر ع� عبورها
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جلسوا �فكرون ف�ما �جب عمله.
قال خ�ال الحقل:

هنا شجرة عظ�مة قرب الفجوة.. لو قطعها الحطاب لنا
فسوف �سقط ع� الجانب اآلخر ونع�� عليها..

قال األسد:

� رأسك برغم �ل
- فكرة ممتازة.. المرء �خال عندك مخا ��

ء.... �
��

�دأ الحطاب �عمل و�عان ما تهاوت الشجرة.. سقطت
الشجرة ع�� الخندق وأغصانها ع� الجانب اآلخر.

�دءوا عبور الج� العج�ب عندما سمعوا زمجرة.. لرعبهم
� لهما أجساد دب�ة ورءوس نمور، صاح األسد نظروا فرأوا وحش��

الج�ان وهو يرتجف:
- هذە �� ال�ال�دا�
�ح خ�ل الحقل:
وا ��عة�.. - اع��

� توتو وانطلقت، �عدها الحطـاب ثم خ�ـال
احتض�ت دورو��

� الحقل.. جاء دور األسد و�رغم خوفه استدار يواجه الوحش��
� دهشة.

� توقفا ونظرا له �� ا مرع�ا ح�� أن الوحش�� وزأر زئ��
ل�نهما واصال الهجوم ألنهما أ��� حجما وأ��� عددا.

ما إن ف�غ األسد من العبور ح�� نظر للخلف فرأى أن
: �

� دورو��
ان �دورهما.. فصاح األسد �� � �ع�� الوحش��
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� وسوف أدافع
� خل��

- ضعنا�.. سوف �مزقاننا إ� أشالء.. ق��
عنك ح�� الموت..

صاح خ�ال الحقل:
- لحظة�..

� �س�ند إ� وطلب من الحطاب أن �قطع نها�ة الشجرة ال��
نها�ة الخندق. �دأ الحطاب استعمال الفأس.. و�ان الوحشان قد
�ا جدا.. هنا هوت الشجرة وسط صخب عظ�م وعليها اق��

الوحشان.
قال األسد الج�ان:

ة أطول.. هذا جم�ل ألنه من - عظ�م، ي�دو أننا سنع�ش لف��
� ع� التوقف خوفا الواضح أن الموت غ�� م��ــــح.. يوشك قل��

من هذە الوحوش..
قال الحطاب الصفيح:

- ل�ت �� قل�ا �� يتوقف..

صار المسافرون أ��� توترا �عد هذە المغامرة.. ازدادت �عة
. اضطرت للركوب ع� ظهر األسد. �

� ح�� أنهكت دورو��
الم��

�دأت األشجار تقل �لما تقدموا وعند الع� رأوا نهرا ع��ضا
يتدفق ��عة أمامهم. ع� جانب النهر اآلخر رأوا ط��ق الطوب
األصفر.. وسط ر�اض خ�� رائعة الجمال. �هم أن يروا هذا

ال�لد الجم�ل أمامهم..
: �

سألت دورو��
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- ك�ف نع�� النهر؟..
قال خ�ال الحقل:

- يب�� لنا الحطاب طوفا نرك�ه

ة ل�صنع تناول الحطاب فأسه وراح �قطع أشجارا صغ��
، �

طوفا.. أما خ�ال الحقل ف�حث عن فا�هة جلبها إ� دورو��
� جاء الل�ل لم ل�ن عمل�ة بناء الطوف �انت �طيئة جدا وح��
�كن العمل قد انت�، �حثوا عن م�ان م��ــــح تحت األشجار
� تحلم �ساحر أوز الذي

ناموا ف�ه ح�� الص�اح. وراحت دورو��
س�ع�دها إ� وطنها.
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8- حقل الخشخاش المم�ت..

�
� �األمل.. وأفطرت دورو�� � الص�اح مليئ��

صحا المسافرون ��
وها � ع�� ة. خلفهم �انت الغا�ة المظلمة ال�� �الخ�خ �أنها أم��

�سالم وأمامهم ر�ف شمس جم�ل.

�اد الطوف ي�ت�� وقد ثّ�ت الحطاب الم��د من األلواح
�
�� �

ور�طها معا وصار من الممكن أن يتحركوا. جلست دورو��
� �ش�ل � ذراعيها، ل�ن الطوف اه�� وسط الطوف وتوتو ب��

مخ�ف عندما خطا األسد ف�ه ألن األسد �ان ثق�ل الوزن جدا.

� أ�ديهم
تمّسك خ�ال الحقل والحطاب �الطرف اآلخر و��

� ال�دا�ة �انت الرحلة رائعة، ل�ن عندما �لغوا
مجاد�ف. ��

منتصف النهر أ�ع الت�ار وابتعد الطوف عن ط��ق الطوب
األصفر. ولم تعد المجاد�ف قادرة ع� �ل�غ القاع.

قال الحطاب:

�رة .. سوف �حملنا الماء ل�لد ساحرة الغرب ال�� � - هـذا س��
وسوف �سحرنا وتجعل منا عب�دا.

قال خ�ال الحقل:
- ولن �كون �� مخ..

قال األسد:
- ولن تكون لدّي شجاعة..

قال الحطاب:
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- ولن �كون �� قلب.
: �

قالت دورو��
- وأنا لن أعود ل��ساس.

� قاع النهر
� الوحل ��

غرس خ�ال الحقل المجداف فانغرس ��

ق�ل أن �سح�ه ابتعد الطوف فظل خ�ال الحقل ال�ا�س
ة. � وسط ال�ح��

متعلقا �المجداف ��
ناداهم:

- الوداع�..

�دأ الحطاب ي��� ثم تذكر أن هذا �جعله �صدأ لذا جفف
دموعه ��عا.

قال خ�ال الحقل لنفسه:

� الحفل ألخ�ف الغ��ان.. ل�ن ال
- كنت معلقا ع� سار�ة ��

� وسط نهر.. ولن أفوز �مخ مهما
فائدة من خ�ال حقل يوضع ��

فعلت�..
طفا الطوف ع�� النهر.

قال األسد:

ء إلنقاذنا.. ر�ما عمت للشط وسح�ت �
- �جب عمل ��

. فقط تمسكوا �ذ��� ج�دا.. �
الطوف خل��

وثب للماء وتمسك الحطاب �ذ�له، ثم �دأ �سبح للشط..
� النها�ة تمكن من

�انت عمل�ة شاقة برغم أنه �ان ق��ا.. ��
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إخراجهم من الت�ار واستطاعوا أن �دفعوا الطوف إ� الشط..

� عندما رقدوا ع� العشب األخ�� وسأل �انوا منهك��
الحطاب، ب�نما رقد األسد ع� العشب لتجففه الشمس:

- ماذا نفعل اآلن؟..
: �

قالت دورو��
- �جب أن نعود لط��ق الطوب األصفر.

� ع� ضفة النهر ح�� نصل للط��ق ثان�ة.
- نم��

� سلتها ومشوا ع�� الضفة. �ان
هكذا نهضوا وتناولت دورو��

ال��ف جم�ً� مليئا �الزهور وضوء الشمس.. لوال حزنهم ع�
� غا�ة السعادة.

خ�ال الحقل ل�انوا ��

� لآلخر تلتقط مشوا ��عة قدر استطاعتهم.. مـن ح��
� زهرة جم�لة. فجأة صاح الحطاب الصفيح:

دورو��
- انظروا.

ة، ع� المجداف وقد �دا � وسط ال�ح��
رأوا خ�ال الحقل ��

عل�ه الحزن واأل�.

�
سألت دورو��

- ماذا نفعل له؟..

ت�ادل األسد والحطاب النظرات ألنهما لم �عرفا ما �جب
عمله. هنا حلق طائر لقلق ثم ه�ط ع� حافة الماء.

سألهم:
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- من أنتم و�� أين ذاهبون؟..
حوا له من هم ووجهتهم.. فقال اللقلق: ��

- هذا ل�س الط��ق.
� عنقه ونظر للمجموعة الغ���ة. وث��

: �
قالت دورو��

- نعرف.. ل�ننا فقدنا صد�قنا خ�ال الحقل وكنا ن�حث عن
دادە.. ط��قة الس��

قال اللقلق:
- لو لم �كن ثق�ً� ف�مكن أن أ�� �ه ل�م.

. �
قالت دورو��

- ل�س ثق�ال البتة.. هو محشو �القش.. لو استطعت أن
تجل�ه لنا فلسوف �شكرك لأل�د.

قال اللقلق:

�
- سأجرب.. ل�ن لو وجدته ثق�ً� فلسوف أل�� �ه ثان�ة ��

النهر.

�
طار اللقلق ح�� موضع خ�ال الحقل.. والتقطه وطار �ه ��

الهواء نحو الضفة.

� والحطاب واألسد وتوتو. عندما وجد
هناك �انت دورو��

� �ور
خ�ال الحقل نفسه وسط رفاقه من جد�د احتضنهم ��

وراحوا �غنون وهم �مشون.
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قال لهم:

. وسوف �
� النهر لأل�د... ل�ن اللقلق أنقذ��

- خفت أن أقل ��
أرد له الجم�ل يوما ما

قال اللقلق:

ّ الرح�ل � مأزق ل�ن ع��
- أنا أحب أن أساعد أي شخص ��

� العش ي�تظرون.
اآلن.. أطفا�� ��

: �
قالت دورو��
- شكرا لك..

� الهواء وتوارى عن العيون.
طار اللقلق ��

مشوا معا وسط أزهار تزداد كثافة ع� األرض... مع حشد
من زهور الخشخاش رائعة الجمال.

: �
قالت دورو��

- أل�ست رائعة؟..
قال خ�ال الحقل:

- ر�ما أحبها أ��� لو صار �� عقل..
قال الحطاب:

- لو عندي قلب ألحب�تها جدا..

ة. من وصلوا لمكن تح�شد ف�ه أزهار الخشخاش ال�ب��
� م�ان واحد

المعروف أنه عندما توجد ال�ث�� من هذە األزهار ��



8935

فإن أي شخص �شم رائحتها �سقط نائما، ولو لم ي�عدە أحد
عنها فإنه ينام لأل�د.

� هذا.. و�دأ جفناها يثقالن وشعرت أنها
لم تعرف دورو��

كها.. �ــــح. ل�ن الحطاب لم ي�� �جب أن تجلس ل�س��
قال لها:

� للط��ق ذي الطوب األصغر ق�ل - �جب أن نه�ع هار���
الظالم.

وافقه خ�ال الحقل..

� أ��� وانغلقت عيناها و�س�ت أين �انت
لم تتحمل دورو��

وسقطت وسط الخشخاش.
�ساءل الحطاب:

- ماذا نفعل؟..
قال األسد:

- لو تركناها لماتت.. رائحة الزهور تقتلنا جم�عا.. لقد نام
ال�لب فعال..

قاوم الحطاب الصفيح وخ�ال الحقل الرائحة ألنهما لم
�صنعا من لحم.

قال خ�ال الحقل لألسد:

- اهرب ��عة.. ابتعد عن هذە األزهار المسامة.. سوف
نجلب الفتاة معنا ل�ن لو نمت أنت فأنت أثقل من أن نقدر ع�

حملك..
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أ�ع األسد ي�تعد.. و�عان ما توارى عن العيون.
قال خ�ال الحقل:

- تعال نحملها..

� وحمال الفتاة و�لبها ع�� األزهار
� حجر دورو��

وضعا توتو ��

�
مشوا مبتعدين.. و�دا أن أزهار الخشخاش لن ت�ت�� أ�دا. ��

� الخشخاش.. لقد النها�ة وجدوا صد�قهم األسد وهو ينام ب��
�انت األزهار أقوى من الوحش القوى.

قال الحطاب:

- ال �ستطيع مساعدته فهـو أثقل مـن أن نحمله.. �جب تركه
ا. ح�ث هو.. ر�ما �حلم �أنه وجد الشجاعة أخ��

قال خ�ال الحقل:
- آسف.. لقد �ان األسد زم�ً� ع��زا.. ل�ن دعونا نرحل..
حمال الفتاة قرب النهر �ع�دا عن حقل الخشخاش ح�� ال

ت�نفس الم��د من السم. أرقداها وانتظرا ال�س�م الناعم ح��
يوقظها.
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ان الحقل. 9- مل�ة ف��
قال خ�ال الحقل وهو �قف جوار الفتاة:

- ال�د أنا لسنا �ع�دين عن ط��ق الطوب األصفر اآلن.

�اد الحطاب الصفيح يت�لم عندما سمعوا زمجرة فأدار
رأسه. رأى وحشا غ���ا قادما نحوهم ع�� العشب، �ان قطا ب��ا
أصفر ضخما.. وخطر للحطاب أنه �طارد ش�ئا ألن أذن�ه
� من أسنان قب�حة.. التصقتا برأسه، وقد فتح فاە ُمظهرا صف��

� نار.
ب�نما عيناە تومضان �كر��

دنا الوحش من الحطاب.. رأى هذا أن هناك فأرا رماد�ا
� أنه

ا �فر من الوحش، و�رغم أنه �ال قلب، فقد فكر �� صغ��
ل�س من حق الوحش قتل حيوان بريء صغ�� كهذا.

رفع الحطاب فأسه وهوى ع� رأس الوحش فقطعه عن
جسدە.. وتدح�ج ع� األرض.

تحرر فأر الحقل من عدوە لذا توقف واتجه للحطاب وقال:
.. �

- شكرا لك.. شكرا لك ألنك أنقذت ح�ا��
قال الحطاب:

� - ال تقل هذا. أرجوك.. ل�س عندي قلب لذا أحاول أن أع��
� ح�� لو �انوا مجرد فأر.

�ل من �طلبون عو��
� غ�ظ:

صاح الفأر ��
ان الحقل.. - مجرد فأر��.. أنا مل�ة.. مل�ة ف��
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انح�� الحطاب وقال:
- أ.. حقا..

. � - لهذا ترى أنك قمت �عمل عظ�م إذ أنقذت��

ان عد�دة تجري �أق� �عتها، فلما رأت هنا راحت ف��
المل�ة هتفت:

.. ك�ف ه��ت من � �.. حس�ناك سوف ُتقتل�� �
- �ا موال��

القط؟..
وانحنوا جم�عا للمل�ة.

قلت لهم:

- هذا الرجل الصفيح قتل القط. لذا آمر�م �أن تط�عوە
وتخدموە..

ان: صاحت الف��
- سنفعل�....

ان، و�ان �حب أن �ان توتو قد أفاق من نومه فرأى الف��
�طاردها.. ل�ن الحطاب الصفيح أوقف ال�لب وأمسكه �قوة

ان: ب�نما نادي الف��
.. توتو لن يؤذ�كن�.. � - تعال��

أخرجت المل�ة رأسها وسألت:
- هل أنت واثق من ذلك؟..

- لن أسمح له فال تقلقن..
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� حضن الحطاب.
ان ب�طء.. وظل توتو �� هكذا عادت الف��

ان: سال أ��� الف��
ء نقدمه ل�م مقا�ل إنقاذ المل�ة؟.. �

- هل من ��
قال الحطاب:

ء ع� قدر ما أعرف. �
- ال ��

ل�ن خ�ال الحقل تذكر ع� الفور وقال:

�
- نعم.. �مكن�م محاولة إنقاذ صد�قنا األسد الذي نام ��

حقل الخشخاش..
�خت المل�ة:

- أسد؟... سوف �أ�لنا...
- ال، هذا أسد ج�ان.. ولن يؤذي أي واحد من أصدقائنا.

قالت المل�ة:
سوف أثق ��المك ل�ن ماذا ب�دنا عمله؟..

ة تطيع أوامرك؟.. ان كث�� هل هناك ف��
- آالف.

وا جم�عا ومع �ل منهم قطعة خ�ط.. - إذن ل�ح��

نفذت المل�ة الطلب، ب�نما استدار خ�ال الحقل للحطاب
وقال:

اقطع هذە األشجار لتصنع ع��ة تحمل األسد.
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ذهب الحطاب لألشجار و�عان ما صنع ع��ة من األغصان
ائح من الشجرة وصنع منها �مكنها أن تحمل األسد.. ثم قطع ��

أر�ــع عجالت.

ة.. ومع �ل ة وصغ�� ان كب�� ان من �ل صوب.. ف�� جاءت الف��
منها قطعة خ�ط.

� عي�يها وصحت من النوم. أدهشها أنها
هنا فتحت دورو��

ان. قام خ�ال الحقل نائمة ع� العشب وحولها آالف الف��
. � بتقد�مها للمل�ة.. وصارت االث�تان صد�قت��

ان للع��ة.. �استعمال الخيوط �دأ خ�ال الحقل ي��ت الف��
ان، ل�ن �عد ما تم ر�ط �انت الع��ة أ��� آالف المرات من الف��
ان صار تح��كها سهال، وقامت الخيول الغ���ة �جر �ل الف��

الع��ة نحو م�ان نوم األسد.

�عد جهد جه�د استطاعوا وضع األسد ع� الع��ة، ثم
ان الحركة ��عة ألنها خش�ت إن طل�ت المل�ة من الف��
انتظرت أ��� أن تنام. مع دفع خ�ال الحقل والحطاب للع��ة
ا استطاع األسد أن يرقد ع� �دأت تتحرك �ش�ل أفضل.. وأخ��
� العذب �دال من رائحة األزهار

العشب و��نفس الهواء الن��
المسمومة.

ان ع� إنقاذ رف�قها من الموت. � وشكرت الف��
جاءت دورو��

ان من الع��ة وتركت لتنطلق لبيوتها، قالت ثم جرى فك الف��
المل�ة لهم:

- لو احتجتم لنا ثان�ة، فلتأتوا للحقل ونادوا.. سوف نه�ع
للنجدة.. أجابوا:
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- وداعا.
� �لبها �قوة ح��

� احتض�ت دورو�� ورحلت المل�ة ع� ح��
ال �طارد المل�ة و�فزعها، ووجد خ�ال الحقل �عض فا�هة ع�

� ع� س��ل العشاء.
شجرة ق���ة فجلبها لدورو��
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10- حارس البوا�ة.
استغرق األسد الج�ان وقتا ح�� أفاق. ل�نه عندما أفاق ُ�ّ

جدا ألنه ما زال ح�ا..
قال وهو �جلس و��ثاءب:

.. ك�ف � - ج��ت ��عة ل�ن األزهار �انت أقوى م��
؟.. �

أخرجتمو��

ان الحقل وك�ف أنقذته من الموت، حكوا له قصة ف��
ضحك األسد وقال:

ة �األزهار �ادت - كنت أعت�� نف�� ق��ا.. ل�ن أش�اء صغ��
.. ما أغرب هذا. � ان أنقذت�� ة �الف�� .. وحيوانات صغ�� � تقتل��

: �
قالت دورو��

- علينا أن نجد ط��ق الطوب األصفر من جد�د.. ثم نتجه
لمدينة الزمرد..

نهض األسد وقد شعر �انتعاش وواصلوا الرحلة.

� ولم �ستغرق
� ممتعا وسط العشب األخ�� الن��

�ان الم��
ا ح�� �لغوا ط��ق الطوب األصفر واتجهوا لمدينة األمر كث��

الزمرد..

�ان الط��ق ناعما ممهدا وال��ف حوله �ان جم�ال، وعادت
.. مروا بيوت � الط��ق ل�ن لونها �ان أخ�� األسوار إ� جان��
عد�دة �عد الع� و�ان الناس �خرجون من األبواب ل�طلوا
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عليهم.. ل�ن لم �دن أحد منهم �س�ب األسد الضخم. �ان
ا �لون الزمرد وق�عات مدب�ة. الناس جم�عا �ل�سون ث�ا�ا خ��

: �
قالت دورو��

ب من مدينة الزمرد. ال�د أن هذە أرض أوز.. ي�دو أننا نق��
قال خ�ال الحقل:

� �لد األقزام �ان األزرق هو
ء أخ�� هنا �� �

- نعم.. �ل ��
� المع�� مثل �لد

اللون السائد، ل�ن الناس هنا ل�سوا لط���
� الل�ل ف�ه.

األقزام.. ومن الواضح أننا لن نجد م�انا نم��
قلت الفتاة:

- أتم�� لو وجدت ش�ئا آ�له غ�� الفا�هة.. وأعرف أن توتو
يتضور جوعا.. دعنا نتوقف عند أول ب�ت.
وصلوا إ� أول مزرعة فدقوا ع� ال�اب.

� حذر وقالت:
فتحت امرأة ال�اب ��

- ماذا ت��دون؟.. وماذا �فعل هذا األسد هنا؟..

�
- ن��د أن نم�� الل�ل معك لو سمحت.. واألسد صد���

ولن يؤذ�ك أ�دا.
فتحت المرأة ال�اب قل�ال:

- هل هو أل�ف؟...
: �

قالت دورو��
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� - نعم.. وهو ج�ان كذلك.. �خاف منك أ��� مما تخاف��
منه.

فكرت المرأة ثم قالت:

- ل�كن.. �مكن�م الدخول وسوف أقدم ل�م العشاء وم�انا
للنوم..

� ورجال. دخلوا ال��خ فوجدوا طفل��

� الركن. وقد
�انت ساق الرجل مصا�ة و�ان يرقد ع� أر�كة ��

دهش الجميع لرؤ�ة هذە المجموعة العجي��ة.. انهمكت المرأة
� سأل الرجل: � وضع المائدة، ع� ح��

��
- إ� أين العزم؟..

: �
قالت دورو��

- إ� مدينة الزمرد لنقا�ل الساحر العظ�م..
� دهشة:

قال الرجل ��

- حقا؟.. وهل أنتم تضمنون أن أوز س�قا�ل�م؟
- لم ال؟..

- �قال إنه ال أحـد �دنو منـه.. أنا ذه�ت لمدينة الزمرد مرارا
ل�ن لم أر ساحر أوز وال أعرف أي شخص �� رأە...

سأله خ�ال الحقل:
- أال �خ�ج أ�دا؟..
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� قاعة العرش �الق�. ومن
- أ�دا.. �ظل أ�اما وأ�اما ��
�خدمونه ال يرونه وجها لوجه...

- وك�ف ي�دو؟..

- من الصعب أن أقول.. إن أوز ساحر عظ�م �مكنه أن يتخذ
أي ش�ل ي��د. هناك من �قولون إنه ي�دو كطائر ومن �قولون
إنه ف�ل ومن �قولون إنه ي�دو كقط.. أح�انا ي�دو كجن�ة جم�لة

.. �
أو أي ش�ل يروق له، ال أحد �عرف ش�له الحق���

: �
قلت دورو��

- هذا غ��ب، ل�ن �جب أن نجرب و�ال فرحلتنا �ال ق�مة.
�
نادتهم المرأة للعشاء لذا التفوا حول المائدة وراحت دورو��

ا أب�ض. جرب األسد � تلتهم عص�دة شه�ة و��ضا مخفوقا وخ��
�عض العص�دة ل�نها لم ترق له وقال إنها طعام للخيول ول�س
لألسود، لم �أ�ل خ�ال الحقل وال الحطاب الصفيح ش�ئا. أما

� نهم و�ور.
ء �� �

توتو فقد أ�ل من �ل ��

� ��را للنوم ورقد توتو جوارها ب�نما
أعطت المرأة دورو��

�
وقف األسد �حرس ال�اب. ووقف خ�ال الحقل والحطاب ��

. � الركن سا�ن��
. �

� الص�اح عندما ارتفعت الشمس عادوا للم��
��

: �
� السماء رأوا ضوءا أخ�� جم�ال، قالت دورو��

��
- هذە مدينة الزمرد..

� ب�نما الضوء يزداد توهجا.. و�دا أنهم �دنون
واصلوا الم��

من نها�ة الرحلة.
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وصلوا للجدار ال�ب�� الذي �ح�ط �المدينة عند الع�. �ان
. عال�ا سم��ا وأخ��

عند نها�ة ط��ق الطوب األصفر �ان بوا�ة عال�ة مزدانة
� ضوء الناس. �ان هناك جرس

�الزمرد وقد أعماهم ب��قها ��
� �دق.

� وسمعت الصوت المعد��
جوار ال�اب فدفعته دورو��

� غرفة عال�ة
انفتحت البوا�ة ب�طء ومروا جم�عا فوجدوا أنهم ��

السقف تتوهج جدرانها �الزمرد.

وقف رجل له نفس حجم األقزام �ل�س األخ�� من رأسه
.. جوارە �ان صندوق أخ�� لقدم�ه وح�� جلدە �ان أخ��

. كب��
� ومرافقيها سال:

عندما رأي دورو��
- ماذا ت��دون من مدينة الزمرد؟..

: �
قالت دورو��

ى الساحر.. - جئنا ل��
دهش الرجل من اإلجا�ة فجلس �فكر.

� أحدهم مقا�لة أوز.. وهز - أعوام ط��لة مرت منذ طلب م��
ة وقال: � ح��

رأسه ��

- لو �ان هذا مزاحا أو طل�ا أحمق؛ فلسوف �غضب هذا
الساحر العظ�م و�دمر�م..

قال خ�ال الحقل:
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ء مهم وقد ق�ل لنا إنه ساحر �
- ل�س طل�ا أحمق.. هذا ��

ط�ب.
: قال الرجل األخ��

- هو كذلك.. وهو �ح�م المدينة �ح�مة وعدل. ل�نه قاس
ّ أن ، أنا حارس البوا�ة.. وع�� � � وغ�� الصادق�� جدا مع الفضولي��

آخذ�م لق� الساحر ل�ن عل��م أن تضعوا الع��نات..
: �

سألته دورو��
- لماذا؟..

- ألنه من دونها سوف �عم��م ضوء المدينة.. ح�� من
� المدينة عليهم ل�س الع��نات ل�ال نهارا وقد أمرهم

�ق�مون ��
� بيوتهم.. لقد

أوز بهذا عندما ب��ت المدينة. وهم محبوسون ��
مرت �أن أحتفظ �المفتاح..

�
أ

� أن بها ع��نات من �ل
ا فوجدت دورو�� فتح صندوقا كب��

. وجد حارس البوا�ة ع��نات تناسب األش�ال و�لها بزجاج أخ��
ائط معقودة � فوضعها ع� عي�يها، و�انت تخ�ج منها ��

دورو��
� خلع

خلف رأسها �قفل مفتاحه مع الحارس. لم �ستطع دورو��
الع��نات و�ن أرادت هذا..

وجد الرجل األخ�� ع��نات لخ�ال الحقل والحطاب
. واألسد وح�� توتو الصغ��

ارتدى الحارس ع��ناته وأعلن أنه س�أخذهم للق�. تناول
ا وفتح بوا�ة أخرى، فت�عوە إ� شوارع مدينة مفتاحا ذهب�ا كب��

الزمرد.
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11- مدينة أوز المدهشة.
� ورفاقها.

برغم الع��نات أع� ض�اء المدينة عيون دورو��
�انت الشوارع محاطة ب�يوت جم�لة من رخام أخ�� مزدان
� ضوء

بزمرد، �ان اإلف��ز من الزمرد األخ�� الذي يتوهج ��
. الشمس. أشعة الشمس نفسها �انت تحمل لونا أخ��

�
و�ان عابرو الط��ق �ل�سون األخ�� و�نظرون لرفاقنا ��

دهشة، وتواري األطفال خلف أمهاتهم عندما رأوا األسد ل�ن لم
��لمهم أحد.

� أن �ل �ضائعها
ة، والحظت دورو�� �انت هناك متاجر كث��

اء وق�عات اء وف�شار أخ�� وأحذ�ة خ�� . حلوي خ�� خ��
اء ي�تاعها األطفال اء.. �ان هناك رجل ي�يع ل�مونادە خ�� خ��

اء. بب�سات خ��

�
لم ي�د أن هناك خيوً� و�ان الناس �حملون �ضاعتهم ��

علب ضخمة.. و�دا أن �ل واحد سع�د ينعم �سعة الع�ش.

� وسط
م�� بهم حارس البوا�ة ع�� الشوارع ح�� بنا�ة ��

�� أمام ال�اب له المدينة �انت �� ق� الساحر، �ان هناك ��
ة. اء كب�� لح�ة خ��

قال حارس البوا�ة:
- ها هم أوالء الغ��اء.. وهم ي��دون مقا�لة الساحر العظ�م..

: �� أجاب ال��
- اخط للداخل وسوف أنقل رسالتك له..
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ار وا بوا�ات الق� ثم مروا ع� عشب شد�د االخ�� ع��
جعلهم الجند �مسحون أقدامهم ق�ل دخول الحجرة وقال لهم

� أدب:
جندي ��

- اجلسوا إ� أن أطلب الساحر.
: �

� النها�ة عاد الجندي فسألته دورو��
جلسوا ط��ً� و��

- هل رأ�ت الساحر؟.. قال لها:

- ال.. لم أرە قط... ل��� أحدثه من وراء ستار وأ�لغه
رسالت�م.. قال إنه س�ستمع ل�م ل�ن ع� �ل واحد أن �دخل
ته، وهو أن �دخل أ��� من واحد �ل يوم.. لذا وحدە لح��

� الق� عدة أ�ام وسوف أر��م غرف�م.
ستق�مون ��

: �
قالت دورو��

- هذا كرم جدا من ساحر أوز..
� بوق أخ�� فظهرت فتاة تل�س ث��ا أخ��

نفخ الجندي ��
�
اوان. انحنت أمام دورو�� جم�ال ولها شعر أخ�� وعينان خ��

وقالت:
� لغرفتك... - ات�عي��

� �ل أصدقائها ما عدا توتو ومشت خلف
وّدعت دورو��

� مقدمة الق�.
الفتاة ع�� س�عة ممرات إ� أن �لغوا حجرة ��

� العالم، بها فراش أخ�� م��ــــح.
ة �� �انت أجمل غرفة صغ��

�
� وسط الغرفة تنفث رذاذا أخ�� ��

�انت هناك نافورة رق�قة ��
� النوافذ وهناك رف عل�ه كتب

الهواء. �انت هناك ورود خ�� ��
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� خزانة الث�اب �انت ث�اب مختلفة �لها تناسب
ة. �� اء صغ�� خ��

� تماما.
دورو��

قالت الفتاة:
- خذي راحتك.. أوز سوف �قا�لك غدا..

�
ثم تركتها وعادت لآلخ��ن، وهكذا وجد �ل منهم نفسه ��

م�ان م��ــــح من الق�. �الطبع لم �حدث هذا فارقا لدى خ�ال
الحقل الذي ظل واقفا ط�لة الل�ل ألنه ال �عرف النوم. األسد
كذلك �ان �حب أن يرقد ع� أوراق شجر وأال تغلق عل�ه
ض لذا تكور كقط ونام ع� الحجرة، ل�نه �ان أذ� من أن �ع��

الفور.

�
� الص�اح �عـد اإلفطار، جاءت الوص�فة لتجعل دورو��

��
تل�س ث��ا أن�قا.

�طا أخ�� حول رق�ة توتو ثم � كذلك ��
ر�طت دورو��

مضت لغرفة العرش ح�ث الساحر أوز العظ�م.

ثرون.. فلم تكن مرت برجال و�ساء �قفون خارج ال�الط ي��
لهم وظ�فة أخرى ولم �كن مسموحا لهم �لقاء الساحر.

� فضول:
� فهمس أحدهم ��

دخلت دورو��

� نظرة ع� وجه ساحر أوز - هل أنت حقا ستلق��
المخ�ف؟...

: �
قالت دورو��

.. - ط�عا.. لو سمح ��
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قال الجندي:

�
سوف يراك برغم أنه �مقت أن �طلب الناس لقاءە.. ��

� حذاء فض�ا ال�دا�ة تضايق وطلب طرد�م، ثم عرف أنك تل�س��
فتحمس واهتم.. حك�ت له عن عالمة جب�نك فقرر أن �سمح

�لقائك..
: �

اء لدورو�� هنا دق جرس وقالت الفتاة الخ��
� لغرفة العرش. - هذە �� العالمة.. �جب أن تذه��

� م�ان
� فوجدت نفسها ��

وفتحت �ا�ا دلفت منه دورو��
ممتاز. �انت غرفة م�سعة لها سقف عال والجدران مغطاة

� مركز الغرفة ضوء كب�� �الشمس..
بزمرد كب�� متالصق. ��

� منتصف الغرفة.
ما أثار شغفها أ��� �ان عرش الزمرد ��

أقرب لمقعد مزدان �مجوهرات.

ع� المقعد �ان رأس عمالق �ال جسد �حمله أو أذرع أو
أرجل. لم �كن ع� الرأس شعر ل�ن �ان له عينان وفم أ��� من
� هذا المشهد فاستدارت العينان

�� �
أي عمالق. حملقت دورو��

نحوها ب�طء ونظرتا لها �حدة.. ثم تحرك الفم وسمعت صوتا
�قول:

؟... �
- أنا أوز العظ�م المخ�ف.. مـن أنـت ولمـاذا جئت للقا��

لم �كن صوتا مخ�فا �ما توقعت.. لذا �شجعت وقالت:
ة.. جئت طل�ا لعونك. � المتواضعة الصغ��

- أنا دورو��
نظرت لها العينان ثم دوى الصوت:



8952

؟... �
- من أين جئت �الحذاء الف��

� فوقها.. �رة عندما سقط بي�� ق ال�� - من ساحرة ال��
واصل الصوت:

- ومن أين العالمة ع� جبهتك؟...
� لك.. � و�� ترسل�� - من ساحرة الشمال الطي�ة.. ق�لت��

� حدة، ثم سأل أوز:
عادت العينان تفحصانها ��

- ماذا ت��دين؟..

.. ��احة ال أحب �الد�م � � ل��ساس ح�ث خا�� وخال��
أعد��

برغم جمالها.

� النها�ة
رمشت العينان عدة مرات ثم نظرتا للسقف و��

سألها الساحر:
- لَم أفعل لك هذا؟..

ألنك قوى وأنا ضع�فة.. وألنك ساحر عظ�م وأنا فتاة
ة. صغ��

قال الساحر:

.. ل�س من حقك أن ت�تظري أن � - سوف أعط�ك إجاب��
أرسلك ل��ساس ما لم تقد�� �� خدمة.. هنا �جب ع� المرء أن

� أساعدك. �دفع ثمن ما �حصل عل�ه.. ساعدي��
ّ أن أفعل؟.. - وماذا ع��

�رة�.. - اقت�� ساحرة الغرب ال��
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� رعب:
�� �

صاحت دورو��
- ل�ن ال أستطيع�.....

� الحذاء الذي �حمل ق.. وتل�س�� - أنت قتلت ساحرة ال��
� أنها ميتة �ن�� سحرا ق��ا. هناك ساحرة واحدة ق��ة وعندما تخ��

فسوف أع�دك ل��ساس.. ل�ن ل�س ق�ل ذلك..
.. لقد خاب أملها. �دأت الفتاة ت���

نظرت لها العينان من جد�د. فقالت:

.. ولو أردت فك�ف أقتل �
- أنا لم أقتل أحدا من ق�ل ب�راد��

�رة؟.. أنت ضخم مخ�ف وال تقدر ع� قتلها فك�ف ساحرة ��
أفعل أنا ذلك؟..
قال الرأس:

�رة.. .. تذكري أن الساحرة �� � - ال أعرف.. ل�ن هـذە إجاب��
ء �

� أي �� � وال تطل�� �رة �عنف.. �جب أن تمـوت.. واآلن اذه�� ��
ق�ل الق�ام بواج�ك..

� مثقلة �الهم إ� ح�ث �ان أصدقاؤها
عادت دورو��

ي�تظرون.. قالت لهم:

� للوطن ما لم أقتل ساحرة الغرب
- ال أمل.. أوز لن �ع�د��

�رة.... شعر رفاقها �األسف ل�نهم لم �ستط�عوا أن ال��
� لغرفتها و�كت ح�� نامت.

�ساعدوها.. لذا عادت دورو��
� الص�اح جاء الجندي لخ�ال الحقل وقال له:

��
- تعال م�� ألن ساحر أوز ي��دك..
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ت�عه خ�ال الحقل ح�� غرفة العرش..

� الداخل ع� كر�� العرش �انت امرأة حسناء تل�س تاجا
��

من المجوهرات. ومن ذراعيها خ�ج جناحان رائعا الجمال
قرقان مع أد�� تنفس. شفافان ي��

ام أمام هذا ال�ائن الرائع فقالت � اح��
انح�� خ�ال الحقل ��

له:
- أنا أوز العظ�م المخ�ف.. من أنت؟..

شعر خ�ال الحقل �دهشة �الغة ل�نه تماسك وقال:

�
.. �ال مخ.. كنت آمل أن تضع مخا �� - أنا خ�ال حقل ال أ���

رأ�� �دل القش..
سألته الس�دة:

- لَم أفعل هذا؟..
� سواك..

- ألنه ل�س من أحد �ساعد��

- ال أفعل ش�ئا �ال مقا�ل.. لو قتلت ساحرة الغرب لمنحتك
مخا �جعلك أذ� الناس..

قال خ�ال الحقل:
� قتل الساحرة..

- أنت طل�ت من دورو��

ء ما �
� لن أمنحك أي �� - نعم.. ال أ�ا�� �من �قتلها.. ل���

دامت ح�ة. اذهب وال تعد إال عندما �ستحق المخ..
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� ألن الساحر
عاد خ�ال الحقل �خ�� رفاقه، ودهشت دورو��

ل�س رأسا �ما رأته �ل س�دة حسناء.
قال خ�ال الحقل:

- ال فارق.. �� �حاجة لقلب مثل الحطاب..... جاء دور
الحطاب لمقا�لة الساحر، فذهب للعرش... لم �در ك�ف
� س�كون أوز ل�نه تم�� أن �كون امرأة هذە المرة ألن ال�ساء �ل��

قلبهن �سهولة.

ل�ن عندما دخل الغرفة لم ير س�دة أو رأسا.. لقد صار أوز
� صورة وحش م��ــــع.. كب�� كف�ل و�دا أن العرش يتحمل وزنه

��
، �انت هناك خمسة � �صع��ة. �ان له رأس خرت�ت �خمس أع��
أذرع وخمسة أرجل. و�ان مكسوا �الشعر �له. من حسن حظ

� جنون من الرعب.
الحطاب أنه �ال قلب و�ال لدق قل�ه ��

: ت�لم الوحش �صوت �الزئ��
؟.. � - أنـا أوز العظ�ـم المـخ�ـف.. مـن أنت ولماذا ت��د مقا�ل��

- أنا حطاب من الصفيح.. ل�س �� قلب وأتوسل لك أن
� واحدا مثل الرجال جم�عا.. تعطي��

سأله الوحش:
- لماذا أفعل ذلك؟..

- ألنك وحدك قادر ع� تحقيق هذا.
زأر أوز ثم قال:

- لو أردت قل�ا فعل�ك أن �ستحقه..
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سأله الحطاب:
- ك�ف؟..

�رة.. عندما � ع� قتل ساحرة الغرب ال��
- ساعد دورو��

� أرض أوز..
تموت تعال �� وسوف أمنحك أ��� وأرق قلب ��

عاد الحطاب ح��نا وح� لرفاقه عن الوحش المرعب الذي
قا�له.

قال األسد:

- لو صار وحشا وأنا عندە فلسوف أزار بتوحش ألخ�فه
� . ألن�� � و�نفذ ما أطلب.. ولو �ان رأسا عمالقا لصار تحت رحم��

� الغرفة إ� أن �ق�ل.. تفاءلوا �ا رفاق ألن �ل
سأدح�ج الرأس ��

ء س�كون ع� ما يرام.. �
��

� الص�اح اقتاد الجندي األسد إ� العرش وسمح له �مقا�لة
��
أوز.

ع�� األسد ال�اب فرأى أن العرش كرة نار مشتعلة متوهجة ال
ق وفكر أن ينقذە، �ستطيع أن ينظر لها، خطر له أن أوز �ح��
اجع مذعورا. هنا جاء صوت هادئ ل�نه لما دنا أحرق شار��ه ف��

من كرة النار:

- أنا أوز العظ�م المرعب.. من أنت ولماذا جئت؟
قال األسد:

� ألص��
ء.. أرى أن �ساعد�� �

- أنا أسد ج�ان �خاف �ل ��
� الحيوانات..

ملك الوحوش �ما تدعو��
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سأله الساحر:
- لَم أعط�ك الشجاعة؟..

. � - ألنك ساحر قوى و�مكنك تحقيق مطل��
اشتعلت كرة النار أ��� ثم قال الصوت:

�رة ماتت وعندها أه�ك - هات دل�ً� ع� أن الساحرة ال��
الشجاعة.. ل�ن طالما �� ح�ة سوف تظل ج�انا..

لم �ستطع األسد الرد برغم أنه غضب.

ازداد توهج ال�رة ح�� أنه فر من الغرفة و�ە أن �جد رفاقه
ي�تظرون.

� حزن:
�� �

�ساءلت دورو��
- ماذا ستفعل؟..

قال األسد:
� وقتل الساحرة.. - ال حل سوى الذهاب ألرض ال��نك��

قالت الفتاة:
- ولو لم نفعل؟..

قال األسد:
- عندها لن أظفر �الشجاعة أ�دا..

اء: صاحت الفتاة الخ��
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- خذي الحذر�.. سوف �سقط الدم�ع ع� الثوب األخ��
وتلوثه�..

� عي�يها وقالت:
جففت دورو��

� ال أر�د قتل أي مخلوق ح�� لو �ان ألرى - فلنجرب.. ل���
الخالة إم..

هكذا قرر األصدقاء أن ي�دءوا الرحلة غدا وقام الحطاب
�سن فأسه ع� حجر مناسب. ووضع ال��ت ع� مفاصله. أما
�
خ�ال الحقـل فقـد حشا نفسه �قش جد�د ورسمت له دورو��

ى أفضل. � ل�� � جد�دت�� عين��

اء ساللهم �الطعام ور�طت جرسا مألت لهم الفتاة الخ��
ع� عنق توتو، ثم ذهب األصدقاء للنوم وناموا ح�� الص�اح.
� حد�قة

� الص�اح اس��قظوا ع� صوت د�ك أخ�� �ع�ش ��
و��

الق� الخلف�ة.
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�رة. 12- ال�حث عن الساحرة ال��
اتجه األصدقاء إ� بوا�ة المدينة ح�ث �ان حارس البوا�ة.
� صندوقه ثم فتح لهم البوا�ة.

أخذ الحارس ع��ناتهم ووضعها ��
: �

سألته دورو��
�رة؟.. - أي ط��ق �قود لساحرة الغرب ال��

� هذا االتجاە..
- ال ط��ق�.. ال أحد ي��د الذهاب ��

سألته الفتاة:
- إذن ك�ف نجدها؟..

- هذا سهل.. �� مستجد�م لتجعل من�م عب�دا لها.
قال خ�ال الحقل:

- لن تقدر ألننا سندمرها..

�رة.. لذا ال - أە.. إذن األمر �ختلف و�ن �انت ساحرة ق��ة ��
أعتقد أن�م قادرون ع� قتلها.. اتجهوا للغرب وسوف تجدونها

� النها�ة.
��

� فوق حقول مزدانة �السوسن، شكروە وعادوا للغرب ماش��
� أنها لم تعد تل�س الثوب األخ�� الذي �ان

والحظت دورو��
� الق�.

عليها ��

توارت مدينة الزمرد خلفهم.. وصارت األرض أ��� وعورة ولم
تعد هناك مزارع أو منازل.
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عند الع� �انت الشمس حارقة ألنه ما من أشجار تمنحهم
الظل.. تعب األسد وتوتو ورقدا وسط العشب وناما.

� واحدة، ل�نها �رة إال ع�� لم تكن لدى ساحرة الغرب ال��
� �ل م�ان. لهذا جلست عند �اب

ق��ة جدا و�انت ترى بها ��
� نائمة واألصدقاء حولها. �انوا �ع�دين ل�ن

القلعة فرأت دورو��
� �لدها.

�رة اغتاظت ألنهم �� الساحرة ال��

� صفارة فض�ة ع� صدرها فجاءت من عدة أما�ن
نفخت ��

ذئاب ضخمة لها عيون متوحشة.
قالت الساحرة:

- اذهبوا لهؤالء الناس ومزقوهم...
سألها قائد الذئاب:

وا عب�دا لك؟.. - ألن �ص��

- نعـم.. أحدهم مـن صفيح وآخر من قش وأحدهم فتاة
وأسد.. ال أحد �صلح عندي..

قال الذئب:
- فورا..

وانطلق مع الذئاب م�عا.
� من حسن حظ خ�ال الحقل ورفاقه أنهم �انوا مت�قظ��

وسمعوا الذئاب.
قال الحطاب:
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� عليها.
.. تواروا ب�نما أق�� � - هذە معرك��

وتناول الفأس وط�ح بها ل�قطع رأس أول الذئاب.. هنا انقض
� عل�ه ذئب آخر �عان ما مات تحت نصل الفأس، �انوا أر�ع��

� النها�ة صارت كومة تحت قد�� الحطاب.
ذئ�ا. و��

وضع الفأس وجلس فقال له خ�ال الحقل:
. �

- معركة ممتازة �ا صد���

� الص�اح وقد خافت عندما
�� �

انتظروا ح�� صحت دورو��
�
رأت كومة الجثث. �عدها تناولت اإلفطار وانطلق الجميع ��

رحلتهم.

صحت الساحرة ووقفت تنظر �عينها الوح�دة. أغضبها
. جاء �ب من � موت ذئابها فتناولت الصفارة ونفخت فيها مرت��

الغ��ان المتوحشة نحوها ح�� أظلمت السماء.
قالت لملك الغ��ان:

- طر حاً� للغ��اء وانقر عيونهم ومزقهم..

� ورفاقها، وعندما رأتهم الفتاة
طارت الغ��ان نحـو دورو��

ة أصابها الرعب، فقال خ�ال الحقل: الصغ��
ء. �

.. فقط ناموا �جواري ولن يؤذ��م �� � - هذە معرك��
رقدوا ع� األرض ب�نما وقف هو وفرد ذراع�ه.

عندما رأته الغ��ان أصابها الرعب ألن هذە الطيور تخاف
خ�ال الحقل �ط�عها.. لم تج� ع� الدنو إال أن الملك قال:

- هذا رجل محشو �القش.. سوف أخ�ج عي��ه..
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أمسك خ�ال الحقل برأسه ولوي عنقه ح�� مات.. سقط
فوقه غراب آخر فلوى عنقه كذلك.. لقد قتل خ�ال الحقل

� غ��ا. أر�ع��
ثم نادى رفاقه لينهضوا وواصلوا الرحلة.

� كومة، أصابها غضب
عندما رأت العجوز أن غ��انها ترقد ��

� صفارتها 3 مرات..
مجنون.. نفخت ��

� الهواء وجاء �ب من نحل أسود نحوها.
دوي صوت أز�ز ��
أمرتهم الساحرة:

- اذهبوا للغ��اء والدغوهم ح�� الموت�.. طار �ب النحل
نحو أصدقائنا..

ل�ن الحطاب رأى النحل قادما فقال له خ�ال الحقل:

ە ع� الفتاة وتوتو واألسد.. فلن �قدر � وان�� - خذ القش م��
النحل ع� اللدغ..

تم عمل هذا.. وجاء النحل فلم �جد سوى الحطاب
ا وحطم م�اسمه ع� الصفيح، و�ما أن ل�لدغه.. جرب كث��
�
النحل ال �ع�ش من دون م�سم انت� النحل األسود و�ساقط ��

كومة حول الحطاب �أنهم فحم.

� وأعادت حشو خ�ال الحقل �القش وواصل
نهضت دورو��

األصدقاء الرحلة من جد�د.

�رة جدا عندما رأت نحلها مكوما غض�ت الساحرة ال��
فمزقت شعرها وعضت شفتيها.
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( � ثم أنها نادت دستة من عب�دها الذين �دعون (ونك��
وأعطتهم رماحا حادة وطل�ت أن �ذهبوا لتدم�� الغ��اء.

� شجعانا ل�ن عليهم تنف�ذ طل�اتها، لذا مشوا لم �كن الونك��
ا م��عا ووثب عليهم . أطلق األسد زئ�� �

�وا من دورو�� ح�� اق��
فأصابهم الهلع.. وجروا �أق� �عة.

�تهم الساحرة وطردتهم. ثم جلست عندما عادوا للقلعة ��
تفكر ف�ما تفعله. لم تفهم ك�ف فشلت �ل خططها لقهر

الغ��اء ل�نها �انت ساحرة ق��ة وقد وجدت فكرة ممتازة.

� حوله دائرة من الماس � خزانتها كـاب ذه��
�ان هناك ��

والعقيق. �ان لهذا ال�اب تع��ذة سح��ة.. من يناد الفردة
المجنحة ثالث مرات فسوف تط�عه. ل�ن ال أحد �ستطيع
الس�طرة ع� تلك المخلوقات أ��� من ثالث مرات. لقد
.. مرة عندما ح�مت الغرب، ومرة � استعملت التع��ذة مرت��
عندما حار�ت أوز نفسه وطردته من الغرب.. ما زال بوسعها
ة. لم تكن تحب أن �ستعملها، ل�ن استعمال التع��ذة مرة أخ��
اآلن قد فقدت ذئابها ونحلها وغ��انها وأقزامها، لم �عد لديها

س��ل آخر.

تناولت ال�اب من الخزانة ووضعته ع� رأسها ووقفت ع�
قدمها ال��ى وصاحت ب�طء:
.... - إب ب.. ب ب.. ك ��

� وصاحت: ثم وقفت ع� القدم��
� ك�ك.. � كي�� - كي��
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اسودت السماء ودوى صوت الرعد..

اندفعت أجنحة عد�دة.. ثم وقفت الساحرة وسط القردة
� ع� ظهرە، �دا أن أحد القردة هو و�ل منها �حمل جناح��

القائد.. طار نحو الساحرة وقال لها:
- أنت طلب�نا لثالث وآخر مرة.. فماذا ت��دين؟..

� ودمروهم جم�عا ما عدا األسد..
� أر��

- اذهبوا للغ��اء ��
.. � أن أتخذە كجواد ��

هاتوە �� فأنا أرغب ��
قال القائد:

- سوف نطيع أوامرك.

� وصد�قاتها، حمل �عض
وحلقت القردة نحو م�ان دورو��

� منطقة �لها صخور
القردة الحطاب وحلقوا �ه ح�� صاروا ��

وألقوە من أع�. هكذا هوى ورقد مليئا �الندوب.

أمسكت �عض القردة �خ�ال الحقل ومدت أناملها تخ�ج
ة وألقوە ع� القش من ث�ا�ه ورأسه، ثم حولوە لخرقة صغ��
� القردة لفت الح�ال حول األسد فعجز

غصون شجرة عال�ة. �ا��
عن القتال أو الخدش.. رفعته وطارت �ه نحو قلعة الساحرة.

� فناء كب�� وحوله سور حد�دي.
هناك وضعوە ��

� قط..
لم يؤذوا دورو��

� ذراعيها توتو تراقب مص�� رفاقها التعس لقد وقفت و���
وقدرت أن هذە نهايتها، طـار نحوها قائد القردة وع� وجهه
�رة، ل�نه رأى العالمة ع� جب�نها.. وطلب من ضحكة ��

اآلخ��ن أال �مسوها.
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- لن نقدر ع� إ�ذاء الفتاة ألن قوى الخ�� تحميها سوف
كها هناك. نحملها لقلعة الساحرة ون��

هم ال�اب وقال � رفق إ� القلعة، ودق كب��
هكذا حملوها ��

للساحرة:

- لقد أطعناك ما استطعنا.. دمرنا الحطاب وخ�ال الحقل،
� فناء ق�ك.. لم �ستطع إ�ذاء الفتاة وال �لبها..

واألسد حب�س ��
ل�ن قوتك قد زالت من حولنا ولن نعود لك ثان�ة..

و�عان ما طارت القردة مبتعدة وسط صخب عظ�م نظرت
. مع�� العالمة أنها فعال ال �

� دورو�� � قلق لجب��
الساحرة ��

�
� فرأت الحذاء الف��

�ستطيع أن تؤذيها. نظرت لقد�� دورو��
� الطفلة فرأت روحها وعرفت �م ف�دأت ترتعش. نظرت لعي��

�� �س�طة طي�ة. ضحكت وقالت لنفسها:

.. ف�� ال تعرف مدى قوتها.. ثم - �مكن أن أجعلها جار�ة ��
: �

أمرت دورو��

.. نفذي ما أطل�ه و�ال أنه�ت ح�اتك �ما فعلت - تعا�� م��
مع اآلخ��ن..

أخذتها للمطبخ ثم طل�ت منهـا تنظ�ـف الصحون واألرض
� العمل قدر وسعها و��

�� �
و�شعال النار، وهكذا انهمكت دورو��

سع�دة ألن الساحرة لم تفتك بها.

قررت الساحرة أن تذهب للفناء وت��ط األسد الج�ان ل�ص��
ا كحصان �جر ع��تها. ل�نها إذ فتحت ال�اب أطلق األسد زئ��

عال�ا ووثب عليها ح�� أن الذعر أصابها وأغلقت البوا�ة وفرت.
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قالت لألسد ع�� القض�ان:
- لو لم أستطع ترو�ضك فسوف أجعلك تج�ع..

� له يوم�ا ل�سأله:
ولم تقدم له أي طعام، ل�نها �انت تأ��

- هل أنت مستعد لتضع اللجام �الخيول؟..
- ال.. لو دخلت هنا لعضضتك.

� تحمل
� �ل ل�لة �عد نوم المرأة �انت دورو��

الحق�قة أنه ��
له الطعام من المطبخ. و�ان �أ�ل ثم يرقد ع� القش وتنام
� جوارە وت��ــــح ذقنها ع� ذراعه المشعث و�ت�لمان عن

دورو��
� الذين خطط للهرب، ل�ن القلعة �انت محا�ة �الونك��

�خدمون الساحرة.

�
�ت الساحرة توتو ل�ن ال�لب الشجاع عضها �� ذات مرة ��

� جسدها جف منذ أعوام.
ف العضة ألن الدم �� � ساقها.. لم ت��

�
.. ب�نما توتو ينظر لها �� � تتذكر ك�ساس فت���

�انت دورو��
� ك�ساس وأرض أوز ما دامت حزن.. لم �كن �جد فارقا ب��

� معه.
دورو��

�
�رة تتم�� أن تحصل ع� الحذاء الف�� �انت الساحرة ال��

. لنفسها.. لو حصلت عل�ه فلسوف تملك قوة أ���

ى إن �انت تخلع حذاءها � حذر.. ل��
�� �

راحت تراقب دورو��
عه قط إال ل�ال عندما � ل�ن الطفلة �انت فخورا �الحذاء فلم ت��
�ستحم. �انت الساحرة تخاف الماء جدا لذا لم تذهب قط
� و�� �ستحم. الحق�قة أن العجوز لم تمس الماء

لغرفة دورو��
قط..
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� ح�لة تحقق بها ما ت��د.
ل�نها �انت خب�ثة وقد فكرت ��

وضعت قض��ا من حد�د ع� أرض المطبخ، ثم �قواها
ت � المطبخ تع��

، عندما دخلت دورو�� �
السح��ة جعلته غ�� مر��

� فالتقطته الساحرة
� القض�ب وسقطت. طار الحذاء الف��

��
��عة ودست قدميها ف�ه. �انت سع�دة جدا لنجاح ح�لتها، ما

� أن �ستعمله ح��
دامت فردة الحذاء معها فلن �ستطيع دورو��

لو عرفت قوته.

وجدت الفتاة أنها فقدت فردة حذاء فاغتاظت وقالت
للساحرة:

.... �
- أع�دي حذا��

قالت الساحرة:
.. - لن أفعل.. إنه ��

� وهذا ل�س من حقك.
- أنت �ائن ش�طا��

قالت الساحرة ضاحكة:
. ء هو �� �

- برغم �ل ��

� جدا فالتقطت دلو الماء وسكبته ع�
اغتاظت دورو��

الساحرة مما �للها من رأسها ح�� قدميها.

� �دأت
� دورو�� أطلقت العجوز �خة هلع ثم أمام عي��

تن�مش وتذوب.
- هل رأ�ت ما فعلت؟.. خالل دق�قة سأذوب�..

: ـ �
قالت دورو��
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- أنا أسفة فعال....
أثار رعبها أن ترى الساحرة تذوب �السكر.

سألتها الساحرة:
؟... � � الماء نهاي��

� أن ��
- ألم تعر��

- �الطبع نعم.. لم أعرف.. ك�ف كنت أعرف؟..

� ل�ن
�رة ط�لة ح�ا�� خالل دقائق تص�� القلعة لك.. كنت ��

..� �� لن أدع فتاة مثلك تن�� وجودي.. اح��

ت ع� أرض وهنا تهاوت لتص�� كتلة ب��ة �ال ش�ل وان���
� دلو ماء آخر وسكبته ع� هذە

المطبخ، تناولت دورو��
� ونظفته

، ثم مسحت األرض�ة.. التقطت الحذاء الف�� الفو��
� الفناء لتخ�� األسد أن

وجففته ثم أعادت ارتداءە، ركضت ��
� هذە

�� � �رة قد انتهت. لم �عودا سجين�� ساحرة الغرب ال��
األرض الغ���ة.
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13- اإلنقـاذ..
�رة ذا�ت. ُ� األسد لّما عرف أن الساحرة ال��

� بوا�ة السجن وحررته، مش�ا معا نحو القلعة
فتحت دورو��

� وقالت لهم إنهم صاروا أحرارا. عمت � الونك��
ح�ث نادت دورو��

السعادة للخالص من الساحرة. وق�� األقزام اليوم �حتفلون
و�رقصون و�غنون.

قال األسد:

� غا�ة
- لو �ان صد�قانا خ�ال الحقل والحطاب معنا ل�نا ��

السعادة.
� قلق:

سألته الفتاة ��
- أال تحسب بوسعنا أن ننقذهم؟..

- �مكننا أن نجرب..

�
ء ت��دە دورو�� �

عرضا األمر ع� األقزام فرحبوا �عمـل أي ��
� خلصتهم مـن األ�. هكذا اختارت عددا من هكذا اختارت ال��

� وانطلقوا.. عددا من الونك��

� اليوم التا�� �لغوا الوادي الصخري الذي رقد ف�ه الرجل
��

الصفيح. �ان الفأس جوارە ل�نه صدأ والمق�ض تحطم. حمله
� تذرف الدمع لرؤ�ة صد�قها.

األقزام للقلعة ب�نما دورو��
: �

� القلعة قالت دورو��
��

- هل عند�م حداد.
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- نعم.. �عضنا حدادون..
- هاتوا �� واحدا.

جاء الحدادون مع آالتهم فسألتهم:

هل بوسع�م تق��م هذە الخ�طات و�عادته لش�له، مع لحام
ما تحطم منه؟..

قال الحدادون إن بوسعهم إعادته لحالته.

� ش�له القد�م.. وصارت
� النها�ة صار ��

عملوا ثالثة أ�ام.. و��
مفاصله لينة.

� وشكرها ع�
� النها�ة نهض الحطاب ودخل غرفة دورو��

��
إنقاذە. سالت دموعه فاضطرت إ� أن تمسح �ل دمعة �حذر
من وجهه ح�� ال تصدأ مفاصله. �ال�س�ة لألسد فقد مسح
عي��ه �ذ�له ح�� �لله تماما واضطر أن �خ�ج إ� الشمس ��

�جففه.
قال الحطاب:

� غا�ة السعادة..
- لو �ان خ�ال الحقل معنا ل�نا ��

قالت الفتاة:
- �جب أن نحاول أن نجدە.

. مشوا يوما �امً� ح�� �لغوا شجرة عال�ة � طلَ�ْت عون الونك��
ح�ث ألقت القردة ب��اب خ�ال الحقل، �انت عال�ة جدا وملساء
ال �ستطيع أحد �سلقها. هنا قال الحطاب إنه س�قطعها وهكذا

�صلون لث�اب خ�ال الحقل.
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�ان األقزام قد أصلحوا الفأس وقاموا بتلميع النصل. �دأ
الحطاب �عمـل.. و�عان ما تهاوت الشجرة محدثة ارتطاما
� الث�اب وعادت بها للقلعة ح�ث حشتها

عال�ا، التقطت دورو��
�قش نظ�ف فعاد خ�ال الحقل للح�اة.

ا ع� إنقاذە.. شكرهم كث��

� القلعة
لقد صاروا معا من جد�د وعاشوا �ضعة أ�ام ��

ينعمون بوسائل الراحة، ل�ن ذات يوم قالت لهم:

- لنعد إ�� أوز �� ي�� بوعدە.. لنذهب إ� مدينة الزمرد
غدا...

.. شعر هؤالء �حزن وتوسلوا � � الص�اح ودعوا الونك��
��

� النها�ة أعطوا توتو واألسد
للحطاب �� ي��� و�ح�مهم. ��

� سوارا مزدانا �المجوهرات
� من ذهب وقدموا إ� دورو�� �اقت��

وقدموا عصا مرصعة �الذهب لخ�ال الحقل، �ما منحوا عل�ة
ز�ت ذهب�ة للحطاب.

� لخزانة الساحرة لتمأل سلتها �الطعام.. هناك
اتجهت دورو��

ء عن خواصه ل�نها �
. لم تكن تعرف أي �� � وجدت ال�اب الذه��

�
وجدته جم�ً�. قررت أن تضعه ع� رأسها وتخ�� البون�ه ��

السلة.
وانطلق األصدقاء نحو مدينة الزمرد �صحبهم تهل�ل األقزام.
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14- القردة المجنحة..
� قلعة الساحرة ومدينة تتذكرون أنه ال يوجد أي ط��ق ب��
� أرسلت القردة الزمرد. عندما رأت الساحرة األصدقاء قادم��
المجنحة ل�أتوا بهم لها، لهذا �ان من العس�� جدا أن تجد ط��ق

العودة.

قا نحو الشمس ال�ازغة، �انوا �عرفون أن عليهم االتجاە ��
� ط��قهم. ل�ن عند الظهر عندما صارت الشمس

لذا انطلقوا ��
ق وال أين الغرب هكذا فوق رءوسهم لم �عودوا �عرفون أين ال��

ضلوا ط��قهم وسط الحقول.

� وعند المساء تألق القمر. رقدوا وسط األزهار
واصلوا الم��

الصفراء عطرة الرائحة وناموا ح�� الص�اح..

� الص�اح �دت الشمس خلف سحا�ة ل�نهم واصلوا
��

: �
الط��ق �أنهم �عرفون ط��قهم بثقة. قالت دورو��

- لو مش�نا ط��ال فأنا واثقة من أننا س��لغ م�انا ما.
ل�ن اليوم مر وهم ال �جدون ش�ئا إال الحقول األرجوان�ة.

�دأ خ�ال الحقل يتذمر.

� لن أحصل ع� مخ - �التأ��د ضللنا الط��ق.. و��دو أن��
أ�دا.

قال الحطاب:

.. ال أستطيع االنتظار ح�� أصل ألوز هذە - وال ع� قلب ��
رحلة ط��لة..
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قال األسد:
� لأل�د.

� ألن أضل ط����
- �ما ترون أنا ال أملك شجاعة تك��

� شجاعتها �دورها. جلست ع� العشب
فقدت دورو��

وت�ادلت النظرات مع رفاقها. ح�� توتو شعر �أنه متعب ال �قدر
ع� مالحقة الفراش الذي �ط�� حوله.

: �
قالت دورو��

شدنا إ� مدينة الزمرد.. ان الحقل ل�� - ماذا لو طلبنا ف��
قال خ�ال الحقل:

� هذا من ق�ل؟..
- هذا مؤكد.. لماذا لم نفكر ��

ان، و�عد � أعطتها إ�اها مل�ة الف�� � الصفارة ال��
نفعت دورو��

ة و��نها المل�ة نفسها.. ان رماد�ة كث�� دقائق أحاطت بهم ف��
سألتها �صوت �ال��ر:

- ماذا أفعل ل�م �ا رفاق؟....
: �

قالت دورو��
- ضللنا الط��ق.. هال قلت لنا أين مدينة الزمرد؟...

- �الطبع.. ل�نها �ع�دة جدا.
� فقالت:

ثم الحظت ال�اب ع� رأس دورو��

� أن تحملك القردة � سحر ال�اب وتطلب�� - لم ال �ستعمل��
المجنحة للمدينة؟ ستفعل هذا خالل ساعة..
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: �
قالت دورو��

- لم أعرف أن هناك سحرا..

- هو مكتوب داخل ال�اب... ل�ن لو طل�ت القردة المجنحة
فعلينا أن نفر ق�ل أن تلتهمنا..

� قلق:
سألتها ��

؟.. � - ألن تؤذي��
- نعم لن تؤذ�ك.. عليها أن تطيع ال�س ال�اب.. سالم..

ان.. و�عان ما توارت مع الف��

� داخل ال�اب فرأت �لمات. قدرت أن هذە ��
نظرت دورو��

التع��ذة.. وضعته ع� رأسها ووقفت ع� قدمها ال��ى
وصاحت ب�طء:

.. - إب ب.. ب پ.. ك ��

� وصاحت ثم وقفت ع� القدم��
� ك�ك. � كي�� - كي��

دوى صوت أجنحة إذ جاءت الفردة المجنحة.. انح�� الملك
� وقال:

أمام دورو��
- هل من أوامر؟..

فالت:
- ن��د الذهاب لمدينة الزمرد.. وقد ضللنا الط��ق..
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� من ذراعيها وحلقا بها.. وكذا فعل
ه�ط قردان وحمال دورو��

ال�اقون.. برغم أن ال�لب حاول �قوة أن �عضهم. �الطبع شعر
�
خ�ال الحقل والحطاب �الذعر عندما تذكرا ما حدث لهما ��

السابق.

� قردين جعـال من � نعومة ب��
� أنهـا تط�� ��

وجدت دورو��
ذراعيهما مقعدا لها.

سألت:
- لماذا تط�عون تع��ذة ال�اب؟..
قال الملك وهو يرفرف �جناحه:

- قصة ط��لة.. سوف أحكيها لك ع� �ل حال..
: ثم �دأ �ح��

� الغا�ة سعداء ونأ�ل
� كنـا قوما أحرارا نع�ش ��

� الما��
�� -

ب الحيوانات البندق والفا�هة.. �عضنا �ان مشاغ�ا يهوي ��
األخرى أو الركوب فوقها، ل�ننا كنا نتمتع ��ل لحظة من اليوم،
ة � الشمال أم��

ثم جاء أوز ل�ح�م هذە ال�الد. وقتها عاشت ��
جم�لة تمارس السحر ولم تؤذ أحدا قط.. �ان اسمها (جا�ل�ت)
� من العقيق، �ان ال�ل �حبها ل�نها لم � ق� ب��

و�انت تع�ش ��
.. ما عدا � تجد شخصا تح�ه ألن �ل الرجال �انوا أغب�اء قب�ح��
وجه، �ان � ص��ا جم�ال راق لها قررت أن ت�تظر ح�� �ك�� ثم ت��

� هذە األرض.
اسمه (ك��الال) و�ان أفضل وأح�م رجل ��

�
� تع�ش �� � هذا الوقت �ان جدي ملك القردة المجنحة ال��

��
الغا�ة قرب ق� جا�ل�ت، و�ان �حب الدعا�ة جدا. ذات مرة
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�ان �ط�� مع عصابته قرب النهر عندما رأى ك��الال �م��
هناك. و�ان �ل�س ث��ا من ح��ر وردي.

أصدر جدي أمرا فه�ط رجاله وحملوا ك��الال ح�� منتصف
النهر ثم تركوە �سقط..

�.. سبح ك��الال واحتفظ صاح جدى: اسبح أيها الف��
�اب�سامته.. ح�� �لغ الضفة. عندما هرعت نحوە جا�ل�ت

وجدت أن ث�ا�ه �لها أتلفها الماء.

ة وجل�ت �ل القردة المجنحة أمامها اس��د الغضب �األم��
� الماء، ل�ن جدي توسل

وفكرت أن ت��ط أجنحتها وتل�� بها ��
� النها�ة أن

� الماء �ال شك. قررت ��
لها ألن القردة ستغرق ��

تطلق �اح القردة ل�ن مقا�ل أن تظل القردة خادمة ثالث مرات
.. � ل�ل من �ملك ال�اب الذه��

� �القصة جدا وسألت:
اهتمت دورو��

- وماذا صار منهم؟..

- صار ك��الال أول مالك ال�اب.. و�ان أول من نفذنا
�رة. وقد طل�اته.. �عد هذا انتقل ال�اب لساحرة الغرب ال��
� و�عدها طردنا أوز من أرض الغرب. اآلن جعلتنا �ستع�د الونك��

صار ال�اب لك..

ى جدران مدينة الزمرد � ل��
أن� قصته فنظرت دورو��

اء. الخ��

�ها أن الرحلة انتهت ��عة، وأنزلت القردة أصدقاءنا أمام
) ثم طار مبتعدا. �

البوا�ة وانح�� الملك لـ (دورو��
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قالت الفتاة:
- هذە رحلة طب�ة.

قال األسد:
ت هذا ال�اب المذهل... - من الجم�ل أنك أح��
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15- ا��شاف أوز المخ�ف.
م�� المسافرون األر�عة إ� بوا�ة مدينة الزمرد العالقة
ودقوا الجرس. انفتح ال�اب عن حارس البوا�ة الذي قا�لوە من

ق�ل.
� دهشة:

�ساءل ��
- ماذا؟.. هل عدتم؟..
- أجاب خ�ال الحقل:

- أال ترانا؟..
�رة. - حس�ت�م ذهبتم لساحرة الغرب ال��

قال خ�ال الحقل:
- فعلنا ذلك لقد ذا�ت وماتت.

- ذا�ت؟.. هذە أخ�ار طي�ة.. من فعل؟..
قال األسد:

� فعلت
- دورو��

� ت�ج�ل أمامها. ثم أنه دخل وأعطاهم
انح�� الرجل ��

ع��نات �ما فعل من ق�ل.

�
�رة، فاح�شدوا �� � أذا�ت الساحرة ال��

سمع الناس أن دورو��
زحام عظ�م حول المساف��ن. وداخل الق� رح�ت بهم الفتاة
تاحوا إ� أن �ص�� الساحر الجم�لة واقتادتهم لغرفهم السا�قة ل��

مستعدا للقائهم.
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أ�لغ الحارس أوز �ما قاموا �ه، ل�ن الساحر لم يرد، ظنوا أنه
�
� استدعائهم فورا فلم �فعل، ولم يتلقوا �لمة منه ��

سل �� س��
� النها�ة تضا�قوا من االنتظار ومن

اليوم التا�� وال التا�� له. ��
� النها�ة حمل خ�ال الحقل رسالة

هذە المعاملة القاس�ة. ��
للفتاة أن الساحر لو لم �طلبهم حاال فلسوف �ستدعون القردة

المجنحة ل�ساعدهم.

عندما وصلت هذە الرسالة إ� أوز أصا�ه الرعب، وطلب أن
. � التاسعة وأر�ــع دقائق الص�اح التا��

وا لغرفة العرش �� �ح��
�ان قد عرف القردة من ق�ل ولم يتمن أن �قا�لها ثان�ة.

�
� أنها ��

نام األصدقاء �حلمون �الص�اح.. حلمت دورو��
ك�ساس والخالة إم تلثمها وتقول إنها سع�دة ألنها عادت لها.

� التاسعة ص�احا جاء الحارس األخ�� و�عد أر�ــع دقائق
��

� الش�ل
� قاعة العرش، توقع �ل منهم أن يرى الساحر ��

�انوا ��
الذي رأە من ق�ل، لذا �انت دهشتهم ق��ة عندما نظروا فلم يروا

أحدا..

�ان خواء الغرفة مخ�فا أ��� من أي ش�ل سابق اتخذە
الساحر.

� من ق�ة السقف.. �قول:
سمعوا صوتا �أ��

؟.. � - أنا أوز العظ�م والمرعب.. لماذا ت�حثون ع��
نظروا حولهم فلم يروا أحدا.. و�ساءلت:

- أين أنت؟..
قال الساحر:
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.. سوف أجلس اآلن ع� �
� أنا غ�� مر�� �ال�س�ة لعيون الفان��

العرش..
� من العرش نفسه.

�دا اآلن أن الصوت �أ��
: �

قالت دورو��
- جئنا نطال�ك بتحقيق وعدك...

- أي وعد؟..

� ل��ساس إذا ماتت الساحرة
أنت وعدت �أن تع�د��

العجوز..

وذكر �ل واحد الوعد الذي تلقاە سأل الصوت: ـ
�رة فعً�؟.. هل دمرت الساحرة ال��

� أن الصوت ارتجف للحظة. فأجا�ت:
وخ�ل لدورو��

- نعم.. لقد ذو�تها �دلو من الماء.
� أر�د وقتا أفكر ف�ه. - �ا لل�عة�... إذن تعـالوا غـدا ألن��

قال الحطاب الصفيح:
- �ان عندك وقت �اف فعال.

: �
وصاحت دورو��

- �جب أن تحفظ وعدك لنا..

ا هنا.. �الفعل زأر �صوت عال أف�ع خطر لألسد أن �طلق زئ��
� الركن خلف ستار هناك.. ل�ن الستار

توتو وجعله يتوارى ��
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سقط. هنا شعر الجميع �دهشة..

إذ خلف الستار رأوا أنفسهم أمام شيخ مسن صغ�� الحجم
أصلع الرأس مجعد الوجه. اندفع الحطاب ملوحا �الفأس نحو

الشيخ وقال:
- من أنت؟..

قال الرجل الصغ�� وصوته يرتجف:
� من فضلك.. ��� - أنا أوز العظ�م المرعب... ل�ن ال ت��

سوف أفعل ما ت��دون..
: �

� دهشة وخي�ة أمل. وسألت دورو��
نظر له أصدقاؤنا ��

- هل كنت تخدعنا؟.. ألست ساحرا عظ�ما؟...
قال:

.. � .. ال تت�ل�� �صـوت عـال و�ال خ��ت بي�� �
- صه �ا ع��ز��

� ساحر عظ�م. ض أن�� الناس تف��
سألته:

- وأنت لست كذلك؟..
- أنا مجرد شخص عادي.

صاح خ�ال الحقل:
- أنت أ��� من هذا.. أنت نصاب�..
قال الرجل الصغ�� وهو �فرك �د�ه:



8982

- �الض�ط.
قال الحطاب:

- ل�ن هذا فظيع.. ك�ف أحصل ع� قلب؟..
وسأل األسد:

- وماذا عن الشجاعة؟..
� وقال: ومسح خ�ال الحقل عي��ه الدامعت��

- والمخ؟..
قال أوز:

� أنا والخطر � مش�ل��
� هذا.. فكروا ��

� ال تفكروا ��
- أعزا��

الذي أواجهه لو افتضح أمري..
: �

سألته دورو��
- أال �عرف أحد أنك نصاب؟..

- ال أحد سوا�م.. وقد �ان خطا ش��عا أن تركت�م تدخلون
قاعة العرش ب�نما ال أسمح ألحد �أن �دخلها أ�دا..

�
قالت دورو��

- ل�ن ال أفهم.. ك�ف رأيتك أنا رأسا عمالقا؟..

� مؤخرة العرش. وأشار إ� ركن قبع
ة �� قادها إ� غرفة صغ��

ف�ه رأس عمالق مصن�ع من ورق.
قال أوز:
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� والفم وأنا مختف - أعلقه من السقف �خ�ط وأحرك العين��
خلف الستار.

- وماذا عن الصوت؟..
- أنا أج�د فن ال�الم من ال�طن..

ثم عرض عليهـم الثـوب والما��اج اللذين استخدمهما لي�دو
كس�دة حسناء، أما عن الوحش ف�ان مجرد جلـود مخ�طة
ل�عضها.. كرة النار �انت كرة من قطن مشتعل تتد� من

السقف.
قال خ�ال الحقل:

- �جب أن تخجل من نفسك ألنك نصاب.

- أنا كذلك.. ل�ن لم �كن لدّي مناص.. اجلسوا من فضل�م
.. � وسأح�� قص��

ثم قال الساحر:
: �

� أوماها.. صاحت دورو��
- ولدت ��

- عج�ا.. هذە قرب ك�ساس�..
هز رأسه وقال:

� أستاذ .. ودر��� � ت تعلمت ال�الم من �ط�� - عندما ك��
عظ�م. �عد زمن �ت (ط�ار منطاد)�..

: �
سألته دورو��
- وما هذا؟..
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ك و�جمع الناس � يوم الس��
- الرجل الذي يركب المنطاد ��

ك.. �� �دفعوا لرؤ�ة الس��
- فهمت..

� منطاد فالتفت الح�ال حول �عضها
- ذات يوم صعدت ��

� ال��ــــح فلم أستطع الهبوط.. علوت فوق السحب وحملت��
� الص�اح وجدت المنطاد فوق �لد جم�ل غ��ب..

أم�اال.. و��

� أه�ط من
� قوم رأو�� ه�ط ب�طء ووجدت نف�� ب��

ء �
� ساحرا عظ�ما.. وقد وعدوا �عمل أي ��

السحب، فحسبو��
أطل�ه.. طل�ت منهم بناء هذە المدينة وق�ى، ففعلوا هذا
برضا. ووجدت أن ال�لد أخ�� �انع فأطلقت عل�ه اسم �لد
ء �

ون �ل �� اء �ل�سها الناس ف�� الزمرد وصنعت ع��نات خ��
� هذا

� توار�ت �� � ل���
. كنت ك��ما مع الناس وقد أحبو�� أخ��

الق� عن العيون.

� لم أ�ن أملك قوى سح��ة. كن كنت أخاف الساحرات ألن��
� لذا �رتان.. وكنت أخ�� أن تدمران�� أر�عا منهن ساحرتان ��
ق، ثم لك سقط فوق ساحرة ال�� � �رت عندما عرفت أن م��
� غ�� قادر

� أ�� �رة.. ل�ن �خجل�� أنك أذ�ت ساحرة الغرب ال��
: �

ع� حفظ عهدي.. قالت دورو��
�ر.. - أنت رجل ��

� ساحر خائب. .. أنا رجل ط�ب جدا ل��� �
- ال �ا ع��ز��

سأله خ�ال الحقل:
- إذن لن �كون �� مخ؟..
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- لست ساحرا ل�ن لو جئت ص�اح غد لحاولت ملء رأسك
�مخ.. ر�ما تتعلم ك�ف �ستعمله..

سأله األسد:
؟.. � * وشجاع��

قال الساحر:

- أنت شجاع فعال.. فقط ثق بنفسك.. الشجاعة الحق�ق�ة
�� أن تواجه األخطـار وأنت خائف منها.. هذا الن�ع من

.. الشجاعة لد�ك منه ال�ث��
قال األسد:

� ت�� � ما زلت ج�انا.. أنا �حاجة للشجاعة ال�� - ر�ما، ل���
المرء أنه خائف..

- سوف أمنحك هذە الشجاعة غدا.. سأله الحطاب:
؟.. � - ماذا عن قل��

- أنت محظوظ ألنه ال قلب لك.. القلب �س�ب تعاسة
معظم الناس.

� قل�ا فلسوف أتحمل التعاسة �ال شكوى.. -لو منحت��
- إذن تعال غدا ألمنحك قل�ا...

: �
سألته دورو��

- وأنا؟.. ك�ف أعود إ� ك�ساس؟
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� أو ثالثة، وح�� ذلك � يوم�� � هذا.. امنحي��
- سوف نفكر ��

ط .. ل�ن ��� � � ق�ي و�خدم�م شع��
الوقت سوف تق�مون ��
وا أحدا ��ى.. أال تخ��

وافق األصدقاء ع� الصمت وعادوا لغرفهم.

� �ان عندها أمل أن النصاب العظ�م سوف
ح�� دورو��

ء. �
�ع�دها إ� �ا�ساس وعندها س�سامحه ع� �ل ��
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16- سحر النصاب العظ�م.
� الص�اح قال خ�ال الحقل لرفاقه:

��

�
� أوز مخا ولسوف أص�� ك�ا�� .. سوف �منح�� �

- هنئو��
.. ال���

� ب�ساطة:
قالت دورو��

- كنت دائما أح�ك �ما أنت..
� أ��� � خ�ال حقل، ل�نك ستحب�ن�� - لط�ف منك أن تح��

� سأبتكرها.. � األف�ار ال�د�عة ال�� عندما �سمع��
� م�ح إ� غرفة العرش ودق ع� ال�اب.

وانطلق ��
جاء صوت الساحر:

- ادخل�..

�
دخل الغرفة فرأى الساحر �قف جوار النافذة غارقا ��

. التفك��
� قلق:

قال خ�ال الحقل ��
.. �

- جئت من أجل م��
قال أوز:

� سأن�ع رأسك. - اە، نعم.. اجلس هنا.. أسف ألن��

�ع رأ�� ما دام س�ص�� أفضل عندما تع�دە - تحت أمرك.. ان��
لم�انه.
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ن�ع الساحر الرأس ثم ذهب للغرفة الخلف�ة ح�ث أخذ �عض
نخالة الردة مخلوطة ب�عض اإلبر.. ثم مال رأس خ�ال الحقل

�الخل�ط وأعادە إ� كتف�ه وقال:
- لقد �ت رجال جد�دا.

� خ�ال الحقل بتحقيق رغبته وشكر الساحر وعاد لرفاقه.
� فضول.. �ان رأسه متورما �المخ.

�� �
نظرت له دورو��

فسألته:
- ك�ف �شعر؟..

� صدق:
قال ��

ء. �
- أشعر �الح�مة. سوف أعرف �ل ��

قال الحطاب:
� إذن. - سوف أذهب ألظفر �قل��
وم�� لغرفة العرش ودق ال�اب.

قال الساحر:
- تعال...

دخل الحطاب الغرفة وقال:
- جئت من أجل القلب.

قال الساحر:
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�
� صدرك ألضع القلب ��

� سأصنع ثق�ا �� - جم�ل.. ل���
م�انه.

قال الحطاب:
- ال مش�لة.. لن أشعر بهذا..

� صدر الحطاب،
أح�� الساحر مقص حداد وصنع فتحة ��

ثم جلب قل�ا جم�ً� من الح��ر ومألە ب�شارة الخشب.
- هذا قلب ط�ب.

وأعاد قطعة الصفيح ولحمها �عنا�ة. قال الحطاب:

- أشكرك �شدة.. لن أ�� ما قدمته �� وال أهتم بهذە الرقعة
� صدري.

��
عاد الحطاب لألصدقاء فهنأوە وتمنوا له حظا حسنا.

دخل األسد إ� غرفة العرش فقال الساحر:
- هلم..

قال األسد وهو �دخل الغرفة:
- جئت أطالب �الشجاعة....

قال الساهر:
- رائع.. سوف أجلبها لك..

� طبق أخ��
ة صب محت��اتها �� اء كب�� تناول زجاجة خ��

ووضعه أمام األسد. لم �حب األسد الرائحة ل�ن الساحر قال له:
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ب.. - ا��

� هذا السائل؟
- ماذا ��

- هذە �� الشجاعة.
� النها�ة أف�غ الطبق.

تردد األسد و��
سأله السحر:

- ك�ف �شعر؟..
- مفعم �الشجاعة..

هم �حظه الحسن. وعاد األسد لرفاقه ل�خ��
قال الساحر لنفسه:

� ع� عمل أش�اء ال �مكن عملها، لذا - هؤالء القوم يرغمون��
ال ح�لة �� سوى أن أظل نصا�ا.. لقد تخ�ل خ�ال الحقل
والحطاب واألسد أنهم نالوا ما أرادوا.. ل�ن ك�ف أقنع الفتاة أنها

عادت إ� �ا�ساس؟..
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17- ك�ف انطلق المنطاد.
ء من الساحر �

� أي ��
لمدة ثالثة أ�ام لم �سمع دورو��

وشعرت بتعاسة �الغة، �ان الحطاب سع�دا �قل�ه، وقال للفتاة
� العالم، ب�نما قال األسد أنه ال �خاف

إنه أفضل من أي قلب ��
ء ع� األرض. �

أي ��
� مشتاقة للعودة إ� ك�ساس.

�انت دورو��
� اليوم الرابع طلبها أوز لغرفة العرش وقال لها:

��
.. لقد وجدت ط��قة تخرجك من هنا. �

- اجل�� �ا ع��ز��
- وأعود ل�ا�ساس؟..

.. ل�ننا سنع�� � ال أعرف أين ��
- لست واثقا من ذلك أل��

الصحراء وسوف نجد ط��قها..

سألته
- ك�ف أع�� الصحراء؟..

- أعتقد أن أفضل الس�ل �� الجو.. ال أستطيع عمل إعصار
� عمل منطاد... �ط�� �ك ل�ن �مكن��

- ك�ف؟..
- المنطاد يتكون من قماش مغ�� �صمغ لي��� الغاز داخله.
� إ�جاد الغاز ل�طفو

س�كون األمر سهال.. المش�لة �� ��
المنطاد.. من الممكن كذلك أن نمألە بهواء ساخن وهو ل�س
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�
د فيه�ط المنطاد.. وسوف نضيع �� �جودة الغاز ألنه ي��

الصحراء
: �

هتفت دورو��
- نحن؟.. هل تقول نحن؟...

- نعم.. تع�ت من لعب دور النصاب.. سئمت من ال�قاء
سجينا ح�� ال �ك�شف أحد أمري. سأعود إ� �ا�ساس وأعمل

ك. � س��
��

� أن أساعدك.
���� -

- سوف أخ�ط الح��ر معك

� الش�ل المناسب فتناولت إبرة وخ�طا
قطع أوز الح��ر ��
وراحت تح�ك المنطاد.

اقت�� األمر ثالثة أ�ام من العمل.

�عد هذا طال أوز المنطاد من الخارج �الصمغ وطلب سلة
ة ت��ت ف�ه، ثم أعلن أنه جاهز. أخ�ـر قومه أنه ذاهب ل��ارة كب��

� السحاب.
أخ�ه الذي �ع�ش ��

قطع الحطاب كومة خشب وأشعلها أمام الق�، ثم وضع
أوز المنطاد قرب النار ل�مت�� �الهواء الساخن، ركب أوز المنطاد

� قومه:
وصاح ��

� ز�ارة.. وأثناء رح��� س�ح�م�م خ�ال الحقل
- أنا ذاهب ��

ح�� أعود.. �دأ المنطاد يرتفع وصاح الساحر:
� ��عة..

- تعا�� �ا دورو��
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� أثر قطة،
�حثت عن �لبها الذي توارى وسط الزحام لي�بح ��

ثم وجدته فعادت..
� الهواء من دونها..

هنا انقطعت الح�ال وارتفع المنطاد ��
�خت:

- عد.. أر�د الذهاب معك�..
قال الساحر من السلة:

ة.. - ال أستطيع العودة �ا صغ��
� الساحر: هنا صاح الجميع محي��

- وداعا�..

وارتفع المنطاد أ��� فأ��� للسماء، و�انت هذە آخر مرة
يرون فيها ساحر أوز الذي ال�د أنه وصل أوماها اآلن.

� لنا مدينة الزمرد أح�ه الناس و�انوا �قولون: إنه صد�قنا.. ب��
وعندما رحل ترك لنا خ�ال الحقل الحك�م �ح�منا.

ل�نهم افتقدوە �شدة.
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18- نحـو الجنـوب..
� ركوب المنطاد،

ا ع� ض�اع فرصتها �� � كث��
�كت دورو��

وجاءها الحطاب ل�قول:

.. أر�د ال��اء � � قل�� - فعً� أنا محزون لفقد الرجل الذي منح��
� لو صدأت.. هكذا راح ي��� ب�نما �� تتأ�د وأرجو أن �ساعدي��

من تجف�ف دموعه.

� غرفة
� اليوم التا�� لرح�ل الساحر اجتمع المسافرون ��

��
العرش لمناقشة األمور. جلس خ�ال الحقل ع� العرش ب�نما

أحاط �ه ال�اقون، قال لهم:

� منذ ق��ب كنت - حظنا لم �كن س�ئا.. عندما أتذكر أن��
ح، واآلن أنا حا�م هذە المدينة،

ّ
� حقل ف�

معلقا ع� عمود ��
� مدينة

� �الح�اة ��
. لو رض�ت دورو�� � أنجزت ال�ث�� أشعر �أن��

الزمرد فلسوف نكون سعداء..
: �

قالت دورو��
� ال أر�د الح�اة هنا.. أر�د العودة ل�ا�ساس.. - ل���

� عمق ح�� أن الد�اب�س خرجت
راح خ�ال الحقل �فكر ��

من رأسه، ثم قال:
- لم ال تطلب القردة المجنحة لتحملك ع�� الصحراء؟؟..

: �
قالت دورو��

� هذا من ق�ل.. سوف أجلب ال�اب حاال..
- ك�ف لم أفكر ��
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جل�ت ال�اب وقرأت ال�لمات السح��ة، و�عان ما جاءت
القردة المجنحة من النافذة.

وقال ملك القردة:
- للمرة الثان�ة تطلب�ننا.. ماذا ت��دين؟..

� إ� �ا�ساس ل�ن القرد هز رأسه:
- أر�د أن تحملو��

- مستح�ل.. نحن ن�ت�� لهذا ال�لد وال �ستطيع تركه. ��نا
أن نخدمك �أي ش�ل ل�ننا لن نع�� الصحراء.. وداعا..

� حرقة.. لقد أضاعت تع��ذة �ال جدوي.
راحت ت��� ��

قال خ�ال الحقل:
- لنطلب الجندي األخ�� و�سأله النصح..

ام.. سأله خ�ال الحقل: � اح��
�� فجاء �� استدعوا ال��

- هذە الطفلة ت��د عبور الصحراء.. فهل تعرف ك�ف؟..
قال الجندي:

- ال أستطيع أن أعرف فما من أحد ع�� هذە الصحراء سوى
أوز..

؟.. �
- هل هناك من �ساعد��

- ر�ما جليندا
سأله خ�ال الحقل:

- ومن جليندا؟..



8996

- ساحرة الجنوب.. �� أقوى الساحرات وقلعتها ع� حافة
الصحراء.. ل��ما تعرف ك�ف العبور..

سألته الفتاة:
- �� ساحرة طي�ة.. أل�س كذلك؟..

- ��.. و�قال إنها امرأة �ارعة الجمال استطاعت أن تقاوم
الزمن برغم ما عاشته من أعوام..

- ك�ف ن�لغ قلعتها؟..

ء - الط��ق يتجه للجنوب.. ل�ن �قال إنه خطر وم��
�الوحوش.

قال خ�ال الحقل:

� أن �سافر للجنوب
- ي�دو أنه برغم األخطار فع� دورو��

و�ال ف�� لن تعود إ� �ا�ساس ثان�ة.
قال األسد:

� فقد سلمت هذە المدينة وأر�د رؤ�ة
- أنا ذاهب مع دورو��

الغا�ات من جد�د..
قال الحطاب:

� خدمتها..
- أنا ذاهب مع�م.. فأ�� سوف �كون ��

قال خ�ال الحقل:
- م�� ن�دأ؟..

- هل أنت آت معنا؟..
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� من � لما صار �� مخ.. �� حررت��
- �الطبع... لوال دورو��

� معها.. لن أتركها إال عندما ترحل إ� �ا�ساس. الحقل وصحبت��
: �

قالت دورو��
- شكرا.. ل�ن أر�د ال�دء حاال..

قال خ�ال الحقل:
- ن�دأ غدا.. ل�ستعد اآلن ألنها ستكون رحلة ط��لة.



8998

19- هجـوم األشجار..
� الفتاة الجم�لة. ثم اتجه األصدقاء

� الص�اح ودعت دورو��
��

للبوا�ات.
قال الحارس ع� البوا�ة لخ�ال الحقل:

- أنت اآلن حا�منا.. لذا �جب أن تعود لنا ��عة.
قال خ�ال الحقل:

.. �
� دورو�� ّ أن أع�� - سأفعل هذا لو استطعت.. ل�ن ع��

� حالة معن��ة
واتجه األصدقاء نحو أرض الجنوب وهم ��

عال�ة. راح األسد �ط�ح ذ�له �مينا و�سارا وقد �ە أن شعر �أنه
� ال��ف ثان�ة.. وراح توتو �طارد الفراش..

��
قال األسد:

� وصار
.. لقد فقدت ال�ث�� من وز�� � - ح�اة المدن ال تناسب��

. � ري الوحوش قدر شجاع��
�
ّ أن أ ع��

قال الحطاب الفصيح وهو يتحسس قل�ه:
ء. �

- أوز لم �كن رجً� س�ئا برغم �ل ��
قال خ�ال الحقل:

� مخا. وأي مخ�..
- لقد أعطا��

�
� ظلت صامتة.. لقد حاول أوز جاهدا أن ���

ل�ن دورو��
�
بوعدە لها، لم �كن شخصا س�ئا برغم أنه ساحر ضع�ف. ��
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ء فوقهم سوى �
تلك الل�لة نام الرفاق ع� العشب وال ��

النجوم، و�انت ل�لة م��حة فعال.

� وال�سار، ام�ة تمتد ألق� ال�م�� � الص�اح �لغوا غا�ة م��
��

ها.. �ان من الخطر أن �دوروا حولها ح�� لذا اضطروا للس�� ع��
ام�ة األغصان ال �ضلوا الط��ق، وجد خ�ال الحقل شجرة م��

�سمح �مرورهم من تحتها..
هنا التفت األغصان حوله ورفعته عن األرض فطار..

لم يتأذ خ�ال الحقل ل�نه اندهش جدا.. وعندما أمسكت �ه
� �دا دائخا، قال األسد:

دورو��
� األشجار.... - هنا فرجة أخرى ب��

.. � � �ع�دا ال يؤذي�� � أجرب أوً� ألن رم�� - دع��

ودنا خ�ال الحقل من الشجرة فأمسكت �ه األغصان وألقت
�ه �ع�دا.

: �
هتفت دورو��

- هذا غ��ب.. ماذا نفعل؟..
قال األسد:

- األشجار مصممة ع� تعط�ل رحلتنا..

تقدم الحطاب من إحدى األشجار ورفع الفأس.. عندما
� اسة. �دأت الشجرة ته�� حاول الغصن أن �مسك �ه قطعه ���

� ألم واستطاع الحطاب أن �ع�� من تحتها.
��
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� �لحقون �ه. �لهم مروا ما عدا توتو ه�ع الجميع منحن��
أمسك �ه غصن صغ�� وراح يهزە. ل�ن الحطاب قطع الغصن

��عة وحرر ال�لب.

� توجد عند خطر للرفاق أن األشجار المتحركة �� ال��
طة.. م�� الرفاق ع�� مدخل الغا�ة، وتؤدي دور رجال ال��

الغا�ة ح�� �لغوا طرفها اآلخر، أمامهم �ان جدار عال �دا �أنه
من الخزف األب�ض. �ان ناعما كطبق وأع� من رءوسهم.

: �
سألت دورو��

- ماذا نفعل اآلن؟..
قال الحطاب:

- سأصنع سلما ألننا سن�سلق فوق الجدار..
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. �
20- �لـد الصي��

�
� ألن الم��

ب�نما �ان الحطاب �صنع سلما نامت دورو��
أتعبها. راقب خ�ال الحقل الحطاب وهو �عمل وقال:

- ال أفهم س�ب وجود هذا السور هنا.. وال أعرف مما صنع.
قال الحطاب:

- أرح مخك.. سوف نعرف إذا �سلقناە..
� �الغرض.

ا�تمل السلم، و�دا مظهرە سخ�فا ل�نه �ان ���

ها أن السلم ا�تمل، �دأ � وأخ��
أ�قظ خ�ال الحقل دورو��

� دهشة:
خ�ال الحقل �ال�سلق فلما �لغ القمة هتف ��

- ر�اە�..

� للقمة ثم
وجلس ع� قمة الجدار وكذا �سلقت دورو��

هتفت �ما فعل، جاء دور توتو فراح ي�بح. �سلق األسد ثم
الحطاب.

جلس األر�عة ع� الجدار، وقد ترا� أمامهم قطر ممتد له
� أرض ناعمة ب�ضاء �أنها سطح طبق، بيوت من الخزف الصي��

ملونة �ألوان براقة، �انت هناك أ�قار وخراف تقف أمام البيوت
و�لها من خزف، واألغرب �ان الناس الذين �ع�شون هنا. رعاة
� ث�اب ساحرة، وأمراء �ضعون ت�جان

ات �� وحال�ات أ�قار وأم��
مذه�ة ع� الرءوس.. األغرب هو أن هؤالء القوم �انوا من
ي الحجم ح�� أن أصغرهم لم الخزف جم�عا و�لهم �انوا صغ��

. �
يتجاوز ارتفاع رك�ة دورو��
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لم يهتم أحد �المساف��ن اللهم إال من �لب صغ�� جاء ي�بح
� اتجاههم ثم فر مبتعدا.

��
: �

سألت دورو��
- ك�ف سنه�ط؟...

�ان السلم ثق�ال.. لذا وثب خ�ال الحقل من ع� الجدار ثم
. � � الناس الخزفي�� � ب��

وثب ال�اقون فوقه. ثم أنهم واصلوا الم��

مروا �فالحة من خزف تحلب �قرة خزف�ة.. فجأة ثارت
�ت المقعد والدلو والفتاة نفسها. ثم سقطت ال�قرة ال�قرة و��
� أن ال�قرة سقطت وقد تهشمت

ع� األرض وأثار ذعر دورو��
ساقها. وتهشم ساعد الفالحة المسكينة.

صلحت الفالحة مغض�ة:

ّ أن أخذها - هل ترون ما فعلتم؟.. ال�قرة ك�ت رجلها وع��
للمتجر أللصقها �الصمغ.. لماذا تخ�فون أ�قاري؟..

: �
قالت دورو��

.. - أنا آسفة فعال وأرجو أن تغفري ��

ل�ن الفالحة أخذت ال�قرة والرجل وابتعدت، و�ن ص��ت
عليهم من فوق كتفها �ضع نظرات مغتاظة.

قال الحطاب الط�ب:
س هنا.. - علينا أن نح��

� فرت ذعرا لّما رأتهم. حاولت ة من الصي�� �انت هناك أم��
� اللحاق بها ل�نها قالت لها:

دورو��
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� لو ج��ت لسقطت أرضا وتهشمت. � ألن��
- ال تجرى ورا��

- �مكنك لصق نفسك.

- هذا ممكن.. ل�ن من الصعب أن �عود المرء جم�ً� �عد
لصقه.. هذا هو مس�� مه�ج.. �قوم �ألعاب بهلوان�ة دوما وقد

تهشم عدة مرات. لهذا لم �عد جم�ال..

ظهر مه�ج لط�ف �ل�س ث�ا�ا جم�لة، ل�ن من الواضح أنه
وخ. ء �ال�� م��

� جي�ه وهز رأسه وقال:
وضع المه�ج �دە ��
� الساحرة..

- س�د��
.. � لماذا تحملق��

؟.. � � المه�ج المسك��
��

ة: قالت األم��

- كن هادئا.. أال ترى أن هؤالء غ��اء وعل�ك أن تعاملهم
ام؟.. �اح��

وقف المه�ج ع� رأسه وقال:
ام.. - وهذا هو االح��

ة: � لألم��
قالت دورو��

ء نف�س.. آخذك �
- أنت جم�لة جدا.. �مكن أن أعاملك ك��

� ع� رف الموقد. � م�ان متم��
.. سوف تضعـك �� � لخال��

ة: قالت األم��
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� تعسة.. هنـا نتحرك ونت�لم �ما ن��د ل�ن - هذا س�جعل��
عندما نوضع ع� األرفف نتخشب.. ال �عود بوسعنا عمل أي

.... � ء سوى أن ن�دو جم�ل�� �
��

ت�ادلت الفتاتان ع�ارات الوداع.. ثم واصل األصدقاء
رحلتهم. �عد ساعة �لغوا الجهة األخرى من ال�لد ح�ث جدار
آخر من خزف، لم �كن عال�ا مثل األول واستطاعوا �سلقه
� قفزته هشم

�الصعود ع� ظهر األسد. ثم وثب األسد.. ل�ن ��
.. � كن�سة من الصي��

: �
قالت دورو��

.. ل�ن من حسن حظنا أننا لم �س�ب لهؤالء القوم � - هذا س��
را أ��� من تهش�م ساق �قرة وكن�سة قال خ�ال �� � الهش��

الحقل:
. � � من قش.. هكذا ال �قدر أحد أن يؤذي�� - أنا سع�د ألن��

� العالم أسوأ من أن تكون خ�ال حقل..
هناك أش�اء ��
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21- األسد �ص�� ملك الوحوش.
� �لد غ�� م��ــــح تملؤە

وجد المسافرون أنفسهم ��
�
ا دون الوق�ع �� � عس��

ك والعشب. �ان الم�� المس�نقعات وال��
� النها�ة وصلوا إ� أرض صل�ة.

الحفر ألن العشب �ان �دار�ــها. ��
� النها�ة �لغوا غا�ة أشجارها أ��� وأقدم.

��
قال األسد:

- هذە غا�ة جم�لة.. لم أر قط م�انا بهذا الجمال..
قال خ�ال الحقل:
- �ل ي�دو كئ��ا..

�
- البتة... أي حيوان بري يتم�� م�انا كهذا �ع�ش ف�ه �ا��

ح�اته..

� واألسد وتوتو
� الغا�ة ح�� أرهقوا فنامت دورو��

مشوا ��
� الص�اح

� الحطاب وخ�ال الحقل للحراسة �العادة، ��
ب�نما ���

� الغا�ة بها
سمعوا ضوضاء حيوانات. وفجأة �لغوا فتحة ��

حيوانات ال ح� لها من �ل األنواع.. هناك نمور وأف�ال وذئاب
ح لها أن � �الذعر. ل�ن األسد ��

ودب�ة.. شعرت دورو��
� اجتماع.

الحيوانات ��

سمعته الحيوانات فساد الصمت وجاء أ��� النمور نحوە
وقال:

� الوقت
- مرح�ا �س�د الوحوش ومل�ها. قد جئت ��

المناسب لتقهر عدونا وتع�د لنا السالم..
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سأله األسد:
- ما خط��م؟..

- هناك وحش عمالق جاء الغا�ة مؤخرا.. �ش�ه العنكبوت
� الغا�ة و�مسك �أي حيوان يراە و�لتهمه �ما

العمالق.. يزحف ��
�فعل العنكبوت �الذ�ا�ة. لقد اجتمعنا لنعرف ما علينا عمله مع

هذا ال�ائن.
فكر األسد للحظات ثم سأل:

� الغا�ة؟..
- هل من أسود أخرى ��

- ال.. �انت هناك أسود قل�لة ل�نه أ�لها، ولم تكن ضخمة
مثلك..

� ملك الغا�ة؟.. - لو خلصت�م منه.. فهل تق�لون��
هتف النمر و�ل الحيوانات:

- �التأ��د..
- وأين ذلك العنكبوت اآلن؟..

� أشجار ال�لوط.. - هناك ب��
قال األسد:

� ولسوف أذهب لقتال الوحش..
- اعتنوا برفا��

�ان العنكبوت نائما عندما وجدە األسد.. �دا قب�حا جدا
و�انت أرجله ط��لة جدا وجسمه مغ� �شعر خشن أسود. �ان
رأسه يتصل �جسدە �عنق رفيع كخ� الدبور. هنا وجد األسد
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فكرة لمهاجمة العنكبوت.. وثب وشب وث�ة عظ�مة ونزل ع�
عنق العنكبوت

ثم �مخل�ه قطع عنق الوحش ووثب مبتعدا ح�� كفت
األقدام عن الر�ل..

عاد األسد للوحوش وقال �فخر:
- ال تخافوا عدو�م ثان�ة.

انحنت الوحوش لألسد ووعدهم أن �عود ل�ح�مهم �مجرد
� إ� �ا�ساس.

أن تصل دورو��
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22- �لد ال�وادلينج
� سالم، ح�� �لغوا منحدرا

� الغا�ة ��
ع�� المسافرون �ا��

عظ�ما غ�� �صخور ضخمة.
قال خ�ال الحقل:

- س�كون ال�سلق صع�ا.. ل�ن علينا الصعود..
اقتاد الط��ق ومشوا معه. هنا سمعوا صوتا �قول:

- تراجعوا�.. هنا ظهر رأس من فوق التل وقال نفس
الصوت:

- هذا التل لنا.. ال �سمح ألحد �عبورە..
قال خ�ال الحقل:

- �جب أن نصعد.. علينا أن نصل ل�لد ال�وادلينج.
- لن تفعوا�..

� ح�اتهم، �ان له
ومن وراء صخرة ظهر أغرب رجل رأوە ��

رأس عمالق مسطح يتصل �عنق مجعد إ� جسدە. لم �كن له
ذراعان..

قال خ�ال الحقل:

- آسف جدا.. ل�ن علينا أن نع�� ونصعد التل.... هنا تمدد
� صدرە فسقط أرضا

ب خ�ال الحقل �� ق و�� الرأس ��عة ال��
من فوق التل.. و�عان ما عاد الرأس لم�انه وقال الرجل

ضاح�ا:
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� أعدادا
- األمر ل�س سهال �ما تحسب.. هنا رأت دورو��

ة من هؤالء الرجال ذوي رءوس المطرقة. غضب األسد من كب��
الضحك الذي تعا� �س�ب سقوط خ�ال الحقل واندفع وهو
يزأر نحو هؤالء. من جد�د وثب رأس فسقط األسد ممن فوق

التل..

� ألسفل وساعدت خ�ال الحقل ثم جاء األسد
جرت دورو��

مليئا �ال�دمات.. وقال:
- محار�ة هؤالء مستح�لة.. ال أحد �ستطيع.

سألته:
- ماذا نعمل؟..
قال الحطاب:

� القردة المجنحة.. ما زال عندك طلب.. - اطل��
قالت:

- نعم..

.. جاءت القردة ��عة ووقفوا � ووضعت ال�اب الذه��
أمامها.

سألها ملك القردة:
- ما �� أو أمرك؟..

- أحملونا إ� �لد ال�وادلينج..
قال الملك:
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- لك هذا..

و�عان ما حملت القردة مساف��نا وتوتو وطارت بهم. طاروا
فوق الرءوس المطرقة ل�نها لم �ستطع المساس بهم. و�عان

� �لد ال�وادلينج الجم�ل.
ما ه�طوا ��

:( �
قال القائد لـ ( دورو��

- هذە آخر مرة �مكنك طلبنا.. وداعا وحظا سع�دا

ء �ان مطل�ا �لون �
�دا �لد ال�وادلينج ث��ا جم�ً�.. �ل ��

� نزل �ن مرح�� � ي القامة مكت�� أحمر جم�ل. �ان ال�وادلينج قص��
أصدقاؤنا قرب مزرعة فمشوا ودقوا ع� ال�اب.

� ش�ئا يؤ�ل. قدمت
فتحت لهم زوجة الفالح فطل�ت دورو��

� لل�لب. لهم المرأة عشاء ممتازا مع كعك وسلطان�ة ل��
: �

سألتها دورو��
- �م ت�عد قلعة جليندا؟..

- ل�ست �ع�دة جدا.

� ح�� �لغوا قلعة جم�لة. أمامها �انت
واصل األصدقاء الم��

: �
ثالث فت�ات حسناوات �ل�سن األحمر وقالت إحداهن لدورو��

- لم جئت للجنوب؟..
� لها؟.. - ألرى الساحرة الطب�ة، هال أخذت��

� اسمك وسوف أسأل جليندا إن �انت ستقا�لك....
- ها��

� ورفاقها س�دخلون فورا..
�عد قل�ل عادت وقالت إن دورو��
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�
23- جليندا تحقق رغ�ة دورو��

�
ق�ل لقاء الساحرة اقتادوهم لغرفة غسلت فيها دورو��

وجهها ومشطت شعرها، كذا قام خ�ال الحقل ب�نف�ض نفسه
ولمع الحطاب الصفيح.

اقتادهم الحراس لجليندا وعرش العقيق األحمر.

�انت جم�لة وشا�ة و�ان شعرها أحمر تماما، أما عيناها
. �

ف�انتا زرقاو�ن تنظران برقه لدورو��

� العودة للخالة
� مغامرتها وك�ف �� راغ�ة ��

حكت لها دورو��
إم. انحنت جليندا تلثمها وقالت لها:

- بورك قل�ك الط�ب �التأ��د أعرف ك�ف أع�دك ل�ا�ساس..
.. � � ال�اب الذه�� ل�ن �جب أن تعطي��

: �
قالت دورو��

- �التأ��د.. هو �ال أهم�ة �� اآلن....
سألت الساحرة خ�ال الحقل:

؟.. �
- ماذا ستفعله عندما ترحل دورو��

قال:

- سأعود لمدينة الزمرد.. سأ�ون الحا�م هناك.. فقط ـ ال
أعرف ك�ف أع�� ج�ل الرءوس المطرقة..

- س�مر القردة المجنحة �ذلك.
واستدارت للرجل الصفيح وسألته:
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� ال�الد؟..
- ماذا ستفعل عندما تفارق دورو��

انح�� ع� فأسه وقال:

� �انوا لطفاء م�� وطلبوا أن أح�مهم �عد موت - الونك��
ساحرتهم.. لو عدت ل�لدهم لظللت هنالك.

� من القردة.
� الثا�� - هذا طل��

ثم استدارت �سأل األسد �دورە عما س�فعله فقال:

� حيواناتها مل�ا.. لو عدت لهذە - هناك غا�ة جم�لة جعلت��
� سعادة..

الحيوانات ألمض�ت عمري ��
قالت جليندا:

� الثالث.. و�عدها سأع�د ال�ـاب لملك القردة - هـذا طل��
ته.. ل�ظل حرا هو وعش��

: �
قالت دورو��

- أنت �التأ��د طي�ة بنفس قدر جمالك.. ل�ن لم أعرف �عد
ك�ف أعود ل�ا�ساس....

قالت جليندا:

� س�حلق �ك فوق الصحراء.. لو عرفت قوته
- حذاؤك الف��

لعدت لخالتك منذ أول يوم. لهذا الحذاء قوة غ���ة �� أنه قادر
�
� 3 خطوات.. فقط د��

� العالم ��
ع� حملك ألي م�ان ��

� معا 3 مرات وُمري الحذاء �الذهاب ح�ث ت��دين.. ال�عب��
تحمست الفتاة.. عانقت األسد ور��ت ع� رأسه.. ثم ق�لت
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الرجل الصفيح.. احتض�ت خ�ال الحقل ثم فطنت إ� أنها ت���
�حرقة..

احتض�ت توتو إ� صدرها ودقت كعبيها 3 مرات ثم قالت:
� إم.. � إ� خال��

- خذ��

� الهواء.. وراحت ال��ــــح تعصف
ع� الفور راحت تحلق ��

جوار أذنيها..
. سقطت ع� العشب فأدركت أين ��

- �ا إل� الرح�م�..

� �ا�ساس الذي بناە عمها.. و�ان
�ان أمامها الب�ت الجد�د ��

� ذراعيها وركض نحوە. العم �حلب األ�قار فوثب توتو من ب��
� طار من قدمها

� ألن الحذاء الف�� وأدركت أنها حاف�ة القدم��
� قادمة فصاحت:

� الصحراء. رأت الخالة دورو��
وضاع ��

..� �
- ع��ز��

واحتض�تها وغطت وجهها �الق�الت.
- من أين جئت؟..

� عدت من جد�د... - مـن أرض أوز.. وأنا سع�دة جـدا ألن��
 

تمت �حمد هللا
 

فرانك �اوم 1900
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ساحر أوز

� العام 1900 قدم فرانك �اوم ال�تاب الذي س�خلد اسمه
��

(ساحر أوز المدهش)، لأل�د دخلت ذا�رة العالم الصورة ال���ة
� ط��ق الطوب األصفر مع أسد

�� �
� تم��

الجم�لة للفتاة دورو��
ج�ان ورجل صفيح �ال قلب وخ�ال حقل �ال مخ... هذە صورة
لها نفس قوة صورة سندر�ال و�� تجرى ع� درجات السلم
� هذا الن�ع من

ة النائمة واألم�� �لثمها.. �� مذعورة، أو األم��
� الطفل وال�الغ، القصص �ذ�ب أدب األطفال الحاجز ما ب��

ب من عوالم الشعر... ل�ق��
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

1- اإلعصار..
2- لقـاء األقزام.

� الفزاعة.
3- ك�ف أنقذت دورو��
4- الط��ق ع�� الغا�ة.

5- إنقاذ الرجل الصفيح.
6- األسـد الج�ان

7- الرحلة إ� ساحر أوز العظ�م.
8- حقل الخشخاش المم�ت..

ان الحقل. 9- مل�ة ف��
10- حارس البوا�ة.

11- مدينة أوز المدهشة.
�رة. 12- ال�حث عن الساحرة ال��

13- اإلنقـاذ..
14- القردة المجنحة..

15- ا��شاف أوز المخ�ف.
16- سحر النصاب العظ�م.

17- ك�ف انطلق المنطاد.
18- نحـو الجنـوب..

19- هجـوم األشجار..
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. �
20- �لـد الصي��

21- األسد �ص�� ملك الوحوش.
22- �لد ال�وادلينج

�
23- جليندا تحقق رغ�ة دورو��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):

هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
 

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

           العدد رقم (78)
 

 

� تاي��
 

مان ملف�ل تأل�ف: ه��

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق. 



9024

سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
مان ملف�ل أد�ب أم���� ارت�ط اسمه �ال�حر، و�صفة ه��
� صدرت � د�ك MOBY.DICK) ال�� خاصة �قصته األشهر (مو��
� األدب األم���� ع�

� ق�ل أنها أعظم روا�ة �� عام 1851، وال��
� العدد 52، و�ن

� هذە السلسلة ��
اإلطالق، وقد ترجمناها ��

اضطررنا لتلخ�صها �عنف ألنها �الغة الطول..

� ارت�طوا �ال�حر الحق�قة أن هناك ثالثة كتاب أم��كي��
� هو

�شدة: األول هو (ملف�ل Herman Melville) والثا��
(ه�منجواى Hemingway ) صاحب (العجوز وال�حر) الغن�ة
Benchley ) الذي عن أي تع��ف، والثالث هو (بي�� ب�ش��
ارت�ط اسمه �قصص (األعماق) و(ف�ان) و(الج��رة)(1)..
. ر�ما

ً
� ال�حر فعً�، و�لل قدم�ه فع�

الحق�قة أن الثالث توغل ��
�
ة �� أ��� من أي �اتب آخر، ل�نه �ما نعلم ا�ت�� �المغامرة المث��

�ة.. حد ذاتها.. ب�نما اهتم (ه�منجواى) و(ملف�ل) �النفس ال���
� نفوس أ�طالهما..

لقد ذه�ا إ� ال�حر ل�غوصا ��

ا � عام� ا إال �عد ثالث�� لم �لق ال�تاب – (مو�� د�گ) ـ نجاح�
� �ان ة لملف�ل، وال�� من صدورە، إال أن القصة األخرى الشه��

ا وقت صدورها. � ا كب�� � ـ 1846) القت نجاح� اسمها (تاي��

� مدينة (ني��ورك) أل�ة من
ولد (ملف�ل) عام 1819 ��

التجار. أفلس والدە وجن ومات �ل هذا ب�نما �ان (ملف�ل)
ة. وقد أصابته الح� القرم��ة � سن الثان�ة ع��

الصغ�� ��
� عدة وظائف

� ��ە، تنقل (ملف�ل) ��
ا �� ا دائم� فس��ت ضعف�

ل�ن نهمه للقراءة لم يتوقف قط. التحق �ال�ح��ة األم��ك�ة
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وجاب العالم بهذە الط��قة. وقد تعرف أ�لة لحوم ال���
� جزر

� �اسم (تای�� Typee) أثناء عمله �� المعروف��
� نقا�لها ا �� ال�� ة جد� (مارك�ساس)، وعنهم كتب روا�ة شه��

اليوم.

ا ال �أس � ب��طان�ا أوً�، ونالت قسط�
�� ( � صدرت روايته (تاي��

�ه من النجاح، ول�نها �العادة ملخصة هنا �ش�ل لم أج� عل�ه
� د�ك). بهذا أنت تذوق ملف�ل ل�نك � روا�ة (مو��

من ق�ل إال ��
ا عمل�ة مرهقة للقارئ فعً�، ولن �ه، ول�ن تقد�مه حرف�� لم ���
�ص�� معظم القراء ع� قراءة روا�ة بهذا الطول المفرط
� (أوموو ـ

. �عد هذا أصدر كتا�ه الثا�� واالستطراد الذي ال ي�ت��
�ا). وعامة �ان نجاح (ملف�ل) � � جزر (بولين��

1847) عن تجار�ه ��
� وطنه.

� ب��طان�ا أ��� من نجاحه ��
��

� (ماسا�شو�س�س) أطلق
عام 1847 تزوج وابتاع مزرعة ��

عليها اسم (رأس السهم) ل�كون جار األد�ب األم���� العظ�م
(ناتان��ل هوثورن Hawthorne)، و�� حد ما يراهما دارسو

ا متقارب األف�ار والميول. األدب األم���� ثنائ��

ا، و�دأت حالته إال أن قصص (ملف�ل) التال�ة لم تلق نجاح�
� الماد�ة والصح�ة تتدهور.. ولم تتحسن أحواله المال�ة إال ح��

� (ني��ورك). وتو�� عام 1891
� الجمارك ��

وجد عمً� �مف�ش ��
ا وصار �ل دارس فلم �لحظ أحد وفاته. اليوم اختلف األمر تمام�
ا قدر هذا ال�اتب العظ�م، � العالم �عرف ج�د�

�ة �� � للغة اإلنجل��
ا. ومزرعته (رأس السهم) صارت متحف�

ادة أو قراءة أعمال هذا األد�ب �لغتها � المهتمون �االس��
ء تق���ا: �

األصل�ة �مكنهم ال�دء بهذا الموقع؛ فهو �حوي �ل ��
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www.melville.org
أهم أعمال ملف�ل:

1846 � - تاي��

ـ أومو 1847

ن 1849 - الرحلة األو� لردب��

ة الب�ضاء 1850 - الس��

� د�ك (أو الحوت) 1851 - مو��

1853 � - ال�اتب العمو�� �ارتل��

- خزاف إ�ائ�ل 1855

د. أحمد خالد توفيق
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مقـدمـة
� هذا

� سجلناها �� مرت ثالث سنوات ع� األحداث ال��
ة ـ قد أمضاها ة �لها ـ �اس�ثناء األشهر القل�لة األخ�� ال�تاب. الف��
� المح�ط الممتد. إن ال�حارة هم الوح�دون

ا �� المؤلف ضائع�
اليوم الذين �ع�شون مغامرات ح�ـة، و�رون أش�اء ت�ـدو
� بيوتهم جوار النـار غ���ة روما�س�ة. ل�ن ما نحك�ه

�� � للجالس��
� هـذا ال�تـاب قـد أثار تعاطف رفاق ال�حر الذين �انوا مع

��
�
ا �� المؤلف. وقد خطر له لهذا الس�ب أن قصته لن تفشل غال��

ا ع� ح�اة ال�حر ومغامراته. جذب اهتمـام من هم أقـل اعت�اد�

�ن سوف نالحـظ أنه يت�لم عـن النـاس المتفردين المث��
لالهتمام الذين وجـد نفسـه ب�نهـم، وسـوف نالحـظ أنه ال يناقش
ا أهدافهـم وأصـولهم، ألن كتـاب الرحالت وسـط المجتمعات � كث��

� هذە النقاط.
ا �� الهمج�ة يتعمقـون جـد�

إن المؤلف �درك نقائص عمله أ��� من أي واحـد آخر. ل�ن
� �ان فيها فلسوف نغفر له نقاط لو فهمنا الظروف الخاصة ال��

النقص هذە.

� القصص الم�شورة �كون هناك اهتمام �التوار�ــــخ، ل�ن
��

� دارت فيها األحداث. المؤلف ال �ستطيع تذكر أ�ام األسب�ع ال��
و�أمل أن يتجاهل القارئ هذە التفاص�ل.

حاولت أن أستخدم ط��قـة هجائ�ة سهلة لنقـل ال�لمـات
� األدب الذي ��د

�ة إ� القارئ. وهذا ع�ب أسا�� �� � البولين��
ع�ارات من لغة المح�ط الهادي.
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هناك حقائق سوف يتم �دها، وهناك اس�نتاجات سوف
يتم اس�ن�اطها وال �مكن تفاديها. وهناك درجة من االستطراد
� جزر

�� � ال�د أن تحدث، خاصة ف�ما يتعلق برأي العالم الغر��
ا. � الذي تنا�� مؤخر� المارك��

� القصـة س��دو غ���ة وغ�� مفهومة �ال�س�ة
هنـاك أش�اء ��

للقارئ، و�� قد �دت كذلك �ال�س�ة لل�اتب أثنـاء المغامرة. وهو
ك ل�ل واحد أن �كون رأ�ه الخاص �صددها، وهو واثق مـن أن ي��

صدقه و�احته سوف �جل�ان له ثقة القارئ.

1846

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل األول
� ال�حر�... نعم أيها القارئ.. ستة أشهر وأنا

ستة أشهر ��
�ع�د عن األرض.. أ�حر وراء حيتان العن�� تحت شمس خط
ء سوى �

� ال�حر وال �� االستواء الحارقة.. فو�� السماء وتح��
هذا�

منذ أسابيع نفـد ما لدينا من مؤن، ولم تبق ح�ة �طاطا
� واحدة.. لقد زال ما لدينا من (�ام) واختفت س�اط الموز ال��

تقال الجم�ل فلم يبق لدينا �انت ت��ن مقدمة السفينة. رحل ال��
سوى �سك��ت ال�حر واللحم المقدد. ماذا لد��م لتقولوە �ا من
، و�ا من تلتهمون ثالث ا ع�� األطلن�� تتعبون من رحلة 14 يوم�
، � � قمرات م��حة من خشب الماهوج��

وج�ات، وتجلسون ��
ثرون.. ماذا �ون الشام�ان�ا وتنامون ع�� ساعات وت�� و���

� طالت ستة أشهر؟ تقولون عن رحلتنا ال��

ل�م اشتقنا للمحة من العشب. لشمة من عب�� األرض
؟ ء أخ�� �

ء طازج من حولنا؟.. أما من �� �
الطي��ة.. أما من ��

� �ستعملها كوقود قد ة المتعلقة �األخشاب ال�� ح�� الخ��
�ر � �ر الق�طان. وكـان هذا منـذ زمن �ع�د ألن الخ�� � التهمها خ��
نفسه قد تم التهامه. لم يبق لدينا سوى د�ك واحد أضناە
ا تلو آخر.. واشمأز من القمح العفن والماء فقدان الرفاق واحد�
� أن مص�� الد�ك ال�ا�س قد تحدد..

�� الرا�د.. ل�ن الط�اخ أخ��
سوف ت�ت�� ح�اته ع� مائدة الق�طان وسوف تدفن عظامه

ة.. تحت تلك الس��
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لم �كن فينا شخص قاس لدرجة أن �حب رؤ�ة رأس الد�ك
.. ل�ن ال�حارة تمنوا أن �ل�� نهايته، والس�ب هو التعس �ط��
أنهم يؤمنون أن الق�طان لن �عود لل�ا�سة ما دام هناك لحم
طازج ع� السفينة. أنا آسف أيها الد�ك �درو.. ل�ن طالما أنت

� أتم�� الس��ل النتهاء آالمنا فأنا أتم�� أن �ذ�حوك حاً�.. ألن��
رؤ�ة األرض من جد�د..

�ا للسفينة العجوز ال�ا�سة�

منظرها �دل ع� ما ت��دە.. الطالء ع� جوانبها حرقته
� أحاطت �المقدمة. و�لما ارتفعت مع الم�ج ترى �ات ال�� الق��

.. النحاس الذي تف�ك أو تدا��
�ا للسفينة العجوز ال�ا�سة�

ي أيتها لستة أشهر لم تكف عن الحركة أو ترتح. ل�ن اص��
الفتاة العجوز.. فأنا أتوق ألن أراك قرب األرض السع�دة،
، وت�تعدين عن ال��ــــح � مرساتِك عند خليج أخ�� وتضع��

العاصفة.

مر� �ا ش�اب�... لقد تقرر األمـر. األسب�ع القـادم سوف
.. �م مـن أش�اء تفوق الخ�ـال يو�� بها هـذا � نتجـه لجـزر المارك��
االسـم. الفت�ات الحسناوات. م�دب أ�لـة لحـم ال�شـر.. حقـول
.. وود�ان تغطيها � جـوز الهند.. شعاب مرجان�ة.. زعمـاء موشوم��
.. أصنام مخ�فة عمالقة.. الطقـوس الوث��ـة � أشجار الخ��

�ة.. والضحا�ا ال���
هكذا كنت أفكر ونحن نتجه إ� األرض..
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� وصفها كنت أشعر �فضول شد�د ألرى تلك األرض ال��
� ندنو منها مليئة �أ�ار غامضة قدماء ال�حارة. �انت األرض ال��
�
وعادات ب����ة، (برغم أنها من أوائل اال��شافات األورو��ة ��

� ط��ق
ال�حـار الجن���ة، وقد زاروها أول مرة عام 1595). ��

� �انت ت�حـث عـن مورد للذهب، ظهرت هذە سفينة مندانا ال��
الجزر �أنها قطعة مـن سحر. وحسب ال�حارة األس�ان أن
� دي أحالمهم تحققت. و�ما أن الحملة �انت برعا�ة المارك��

. � مندوزا حا�م ب�ـرو، فقد أطلق ع� الجزر اسم جزر المارك��

ا � عام� ا.. فقط �ل خمس�� منذ ذلك التار�ــــخ ظلت الجزر لغز�
� مغامر ل�عتدي ع� هذا الهدوء، و�قاوم إغراء أن يزعم أن

�أ��
هذا ا��شاف جد�د.

� جوالته الواسعة، لم �مس هذە
� كوك �� ح�� �اب��

ا. السواحل.. و�ل ما نعرفه عنها قل�ل جد�

�
� األعوام الماض�ة انغمست سفن أم��ك�ة و���طان�ة ��

��
ص�د الحيتان �المح�ط الهادي، و�عضها رسا قرب هذە
السواحل، ل�ن ر�ابها �انوا �خشون التعرض لسوء المص�� إذا
نزلوا إ� األرض.. وكـان الق�اطنة �منعـون �حارتهم من االندماج

� �ما �سمح �معرفة عاداتهم. مع الوطني��

اع س�ان هذە � وستان��ة ي�ست من ان�� ي�دو أن ال�عثـات ال��
الجزر من الوث��ة.

ء ط��ف �
� بوقت قص�� حدث �� � لجزر المارك��

ق�ل ز�ار��
يتعلق بهذە الجهود.



9033

� عضدە قصص فشل
�ان هناك إرسا�� شجاع لم تفت ��

، و�ان يؤمن �قدرة � � استمالة المتوحش��
المحاوالت السا�قة ��

التأث�� األنثوى. لذا قدم لهؤالء القوم زوجته الحسناء الشا�ة و��
أول امرأة ب�ضاء تزور سواحلهم.

� دهشة إ� هذە المعجزة و�ادوا
راح الوطنيون ينظرون ��

ة اعتادوا وجودها. و�ان فضولهم ا. �عد ف�� ا جد�د� ونها إله� �عت��
ا لدرجة أنهم تطاولوا ع� الس�دة �ما يتجاوز حدود الل�اقة ق���

ومزقوا أجزاء من ث�ابها.

لما ت�قنوا من ج�سها لم تعـد مقدسة �ال�س�ة لهم، وصار
ا.. فقـد شعروا �أنهم خدعوا. جردوها مـن تقد�سهم لها احتقـار�
� خداعها �ال

ا لتتعلم أنهـا ال �مكن أن �ستمر �� الث�اب تمام�
عقاب.

لم تكن المـرأة ال�ا�سة إنج�ل�ة إ� حـد تحمـل هـذا.. وأرغمت
. زوجها ع� التخ�� عن مهمته وع� أن �عودا إ� تاهی��

ل�ن مل�ة الج��رة نفسها لم تكن تخ�� أن تعرض مفاتنها..
أنها زوجة مووانا ملك نوكوه�فا.

س�طر الفر�سيون ع� هذە الجزر �عض الوقت، وقد
حسبوا طرقهم فعالة. ذات مرة من أجل النظام ذ�حوا مئة

� و�تهوو..
�� � � من الوطني�� وخمس��

ق جاء قارب مزخرف �ش�ل زائد نحو � ع� يوم م��
��

سفي�تنا، وع� ظهرە �ان مووانا ومعه رجاله، وقد رحبنا �ه �ما
ا. �جدر �استق�ال الملوك... فأطلقنا المدافع وأحدثنا صخ��
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ه�ط الضيوف ع� السلم فح�اهم ال�ومودور وقـد ن�ع
ق�عته. �ان الفر�سيون يراقبون مـن سفنهم هذا المشهد
ا � �الموقف. �ان جاللة الملك �ل�س ث�ا�� و�ضحكون مستمتع��
عسك��ة مبهرة مطرزة �الذهب.. ع� رأسه تاج عمالق. �ل�ح
ب��ش نعام. ل�ن عاب منظرە �قعة من الوشم فوق وجهه ع�
نفس خط عي��ه �أنه �ل�س نظارة عمالقة، وأثار هذا �عض
� �انت مشاعر السخ��ة. ل�ن أغرب منظر �ان منظر زوجته ال��
� مخ�طة �الح��ر األصفر.. تل�س قطعة مبهرجة لونها بنفس��
� والوشم ع� ا �كشف قدميها الحافيت�� والثوب قص�� جد�

ساقيها، وع� رأسها عمامة بنفسج�ة مزدانة �ال��ش.

� ال�حارة وا المشهد فلفتوا نظرها. رأت ب�� تدافع ال�حارة ل��
. �

ا �كسو الوشم جسدە �أنه غطاء تابوت فرعو�� رجً� مسن�
� فقـد دنت مـن الرجل و�رغم من تعل�قات الض�اط الفر�سي��
وفتحت صدر قم�صـه وراحـت تتأمل �انبهـار الوشم األزرق
والقرمزي الذي �كسو جلدە. وراحت ت�دى إعجابها عن ط��ق

أصوات و�شارات.

� دهشة وخجل مـن هـذا السلوك الذي لم
�ان الفر�سيون ��

.. فقـد رفعت ع�اءتها يتوقعه أحد، ل�ن الس�دة تمادت أ���
اجعون ��عة.. � المذعور�ن ي�� �اشفة عن منظر جعل الفر�سي��

و�عان ما ركبوا قوار�ــهم فار�ن من هذە ال�ارثة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
الفصل الثا��

� راحـت فيهـا ال��ــــح �ن ال�� ا أو الع�� لن أ�� الـ 18 يوم�
التجار�ة تدفعنا نحو الجزر. كنا ن�حث عن الحيتان، ثم صارت
. �

ك السفينة تم�� مع ال��ــــح وهكذا قامت �ال�ا�� مهمتنا أن ن��
ا �ل وضع �دە عليها فقط.. ولم �حرك المسئول عن الدفة ش�ئ�
و�ان ينـام سـاعات �املة. وقامت السفينة �مهمتها كهؤالء

كهم وشأنهم. األشخاص الذين �ج�دون عملهم عندما ت��

لق. كنا نرقد � �ا له من وقت هادئ خامل قض�ناە ونحن ن��
عند مقدمة المركب وهناك (تندة) فوق رءوسنا وجلسنا وأ�لنا
هناك. �دا �أننا تحت تأث�� منوم.. القراءة لم تكن واردة ألنك ما

أن تمسك �كتاب ح�� تنام خالل ثان�ة.

من �ع�ـد ترى الحيتان سا�حة، وأسماك القرش تنظر لنا
ء �لفت نظرك هو الصمت القوى.. �

�عيون حاقدة.. ل�ن أهم ��
ما من صوت �خرقه ع� اإلطالق..

ا من طيور ال�حر. إذ دنونا من الج��رة هللت لما رأ�ت حشود�
� دوائر حول السفينة. �ان هذا الطائر

�انت ت�خ وتحلق ��
�س� (صقر البوارج) �دنو منا ح�� �مكنك أن ترى عي��ه. ثم

ا �ما رآە. � الهواء قانع�
�حلق ��

� �حث الق�طان عن نظارته المق��ة، وأخ�ج الط�اخ الزن��
رأسه المشعث من مطبخ السفينة، وراح �لب السفينة بو�س��ن

� حماس، األرض�.... �� هنا�
يتواثب ��

خط غ�� منتظم أزرق اللون �ش�� إ� مرتفعات نوكوه�فا.
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، إال أن � ونها من جزر المارك�� هذە الج��رة برغم أنهم �عت��
ا من مجموعة مستقلة فيها جزر روهو�ا ونها جزء� � �عت�� المالح��
ا �طلقون عل�ه (مجموعة ورو�و ونوكوه�فا، و�� �ش�ل مثلث�
� ولهم واشنطن). ف�ما عدا هذا يت�لم س�انها ك�ا�� س�ان المارك��
ا ح�� عام نفس الدين والعادات. لم �كن أحد �عرف عنهم ش�ئ�
1791 عندما ا��شفهم الق�طان إنجراهام من بوسطن.. �عد
. سوف أتعامل معها كجزء من جزر � ا��شافات األس�ان �قرن��

� ع� �ل حال. المارك��
نوكوه�فا �� أهم الجزر هنا وتفضل السفن الرسـو عندها..
� وهنـا أصلح الق�طان األسطوري بورتر سفنه أثناء الحرب ب��

ا وأم���ا. إنجل��

ا... لها  ولها نفس العرض تق����
ً

طول الج��رة نحو 20 م��
) وأطلق عليها ها (تايو�� � �طلق األها�� ع� أ��� ثالثة موا��
الق�طان بورتر اسـم (خلیج ماسا�شوس�س). فسد أهـل هذە
� ول�نهـم ما زالوا المناطق �س�ب تعاملهم الحد�ث مع الغ��ي��
�حتفظون �صفاتهم ال�دائ�ة وما زالوا �ما رآهم الب�ض أول مرة.
� أما�ن أ�عـد ولم �ختلطوا قـط �الب�ض لذا

هناك ق�ائل معاد�ة ��
ظلوا �ما هم.

كنا نقصـد مرفا نوكوه�فا. أ�حرنا مع ال�س�م ط�لة الل�ـل
وأ�حرنا حول الساحل لن�لغ المرفأ الذي أردناە. وهذا أعطانا
� �ل لحظـة نرى جماً�

ى الشالالت والمرتفعات و�� فرصة ل��
�فوق ما سبق.

ا ع� وصف عند الظهر �لغنا مدخل الميناء ولست قادر�
جماله. ورأ�ت علم فر�سا مثلث األلوان فـوق ثالث سفن �دا
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. عرفنا ف�ما �عـد س�ب وجودها هناك.. � ا طا�عها الحر�� واضح�
ال دو بی�� توار ع� هذە الجزر �اسـم األمة لقد استو� األدم��
� ال تقهر. عرفنا هذە المعلومة من م�سول �حرى الفر�س�ة ال��
جاء �قار�ه �طلب حسنة من سفي�تنا وساعدناە ع� الصعود.
ا �صع��ة وال �ستطيع الس�� ع� ظهر

�
ن � و�رغم أنه �ان م��

السفينة فإنه عرض خدماته علينا �� �قـود السفينة إ� م�ان
آمن للرسو. �ل إنه راح �صدر تعل�مات المالح.. �الطبع لم �طعه

أحد..

� ال�ح��ة
ا �� عرفنا ف�ما �عـد أن صد�قنا العج�ب �ان مالزم�

� مرفأ.. لذا
� �ارت�اب ج��مة ��

�طا�� �ة ل�نه أهان العلم ال�� � اإلنجل��
ا �جوب جزر المح�ط الهادي ح�� غادر سفي�ته وأم�� أعوام�

�لغ هذە الج��رة.

ة تح�ط ات القوارب الصغ�� إذ دنونا من الشط خرجت ع��
بنا.. �ان هذا المشهد من اإلشارات المحمومة وال�خات
� قط. �خ�ـل لك أنهم �انوا ع�

� ح�ا��
ا لم أرە �� الغ���ة ش�ئ�

� تنافسهم ع� �لوغنا..
وشك تم��ق حلوق �عضهم ��

فجأة رأ�ت ع� الماء مجموعـة من ثمار جوز الهند �سبح
وتتحرك نحونا.. انحن�ت ع� حاجز السفينة أحاول فهم هذە
� المركز رأ�ت ما �دا �� كثمرة جوز هند

الظاهرة الغ���ة. ��
ا. ولما دققت �دا �� �أنها جمجمة حل�قة ألحد مرك��ة غ���ة جد�

. األها��

.. وأدركت أن ما خطر �� أنه ثمرة �ان � � عين�� ثم �دأت أتب��
�الفعل رأس أحد س�ان الجزر، �ستخدم هذە الط��قة لعرض

�ضاعته..
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و�ان جوز الهند يتصل ب�عضه عن ط��ق قشور تم سلخها
ور�طها ب�عضها.. وكـان ال�ائع �قـف وسط هذە المجموعة

ب الماء �قدم�ه. الغ���ة و���

لم تكن هناك أي أن�� من حولنا وسط هذا الحشد.. لم
�
� التابوو تحرم ع� ال�ساء لمس هذە القوارب �� أعرف أن قوان��
�
�ل الج��رة، وهذا التح��م �صل لدرجة الموت. وع� المرأة ��

� الماء أن �ستعمل جسدها فقط..
� إذا س�حث �� جزر المارك��

ا �ان �عض س�ان الجزر قد �سلقوا إ� سفي�تنا.. ورأينا ش�ئ�
ا لألسماك أمام السفينة، ل�نهم قالوا لنا أن هذا �ش�ه تجمع�

� بنا. ح�� ) قادمات ل�� � ات (و�نهن�� تجمع من البنات الصغ��

� �ن رأيتهن يرتفعـن و�ــه�طن.. رأ�ـت الذراع ال�م�� إذ اق��
مرفوعة ملوحة �لحاء شجرة، وشعرهن األسـود الط��ل �سبح

خلفهن.. خطر �� أنهن عرا�س �حر.. �الفعل كن كذلك.

تعلقن �خشـب السفينة أو ح�الها مـن كـل م�ان.. �حي��ة
ثرن. و�رغم أنهـن ال �ل�سن سوى المتوحشـ�ـن كـن �ضحكن و���
قطعـة قماش ع� الخ� فقد صعدن لسفي�تنا و�سلقن �ل

مكـان. �عضهن تمـددن ع� القـوارب أو ع� مقـدمة السفينة.

�ا له من مشهد نراە نحن ال�حارة العـزاب� ك�ف �مكن أن
نقاوم إغراء كهذا؟..

.. ش�اب مطلق وسمرة صاف�ة ومالمح أثار منظرهن دهش��
رق�قة وأجسام ال �مكن وصفها..

لقد تمت الس�طرة ع� السفينة دو�.. أخذوا السفينة
ونحن اس�سلمنا �أ�ي.. ط�لة الوقـت ظلت السفينة وطاقمها
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تحت س�طرة عرا�س ال�حر.

� المساء كـان المرفأ مضاء �المصابيح ب�نما قامت هـذە
��

العرا�س �االحتفال. هاته الفت�ات مولعات �الرقص.. إن رقص
� رائـع، ل�ن ف�ـه شهوان�ة ال أجرؤ ع� وصفها. بنات جزر المارك��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث
� ص�ف 1842 و�ان الفر�سيون قد س�طروا

�لغا الجزر ��
عليها منذ أشهر عد�دة. و�انوا قد وزعـوا قواتهم ع� الجـزر
� المحتملة. كـان الوطنيون ينظرون ا لهجمـات الوطني�� تحس��
لهـؤالء الذين اس��احوا سـواحلهم بنظـرة �� م��ــــج من ال�رە
والخـوف. �انوا �خافـون �طار�ات المدفع�ة المصـ��ة ل�س إ�

حصون �ل إ� أ�ـواخ �دائ�ـة �ح�ط بها جوز الهنـد.

�
�ان هناك نحو مئة جندي ع� شا�� نوكوه�فا، �ق�مون ��

� �ل
عة القد�مة ومحاطة �الخنادق. و�� خ�ام صنعت من األ��

� � الوطني�� يوم �انوا يؤدون تدر��ات عسك��ة �املة أمام أع��
ا. ا وتهي�� ام� الذين امتألوا اح��

� �ما �حدث ع� لم يؤد وصولنا إ� تقل�ل اهتمام الوطني��
ء اهتمامهم مثل حصان جاءت �

شط�ن �الدهم. ل�ن لم �لق ��
ة من ا جم�ً� صنعوا له حظ��

�
�ه إحدى سفن الف�لق. �ان حيوان

ا �انوا �خرجونه وقد وضعوا
�
أغصان شجر جوز الهند. أح�ان

ا، ثم �متط�ه أحد الض�اط ��عة ا مزركش� عل�ه غطاء مبهرج�
عال�ة ع�� الرمال. و�ان هذا المشهد �قا�ل �ال�اخ من األها��

)، ألن الحصان �ان �ر ال�ب�� � ) أي (الخ�� � مع ع�ارة (بوار� نو��
� ح�اتهم.

أغرب عينة حيوان�ة يرونها ��

ة ارتكبها الفر�سيون، ح�� أن المرء �عتقد أنه من فظائع كث��
� وشأنهم لو �ان هذا هو ثمن الحضارة. ����� ك ال�� الخ�� أن ي��

� هناك فظائع �ستحق أن �حكيها المرء عن طرق الفر�سي��
� ع� االس�سالم. لقـد تركوا هنا دم�ة لهم �� � إرغام الوطني��

��
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حا�م نوكوه�فا الذي أغرقوە �الهدا�ا. وقد صمم الفر�سيون ع�
أن �ملك الملك �ل مجـد أجدادە.. لو قاومت أي قب�لة سلطة

� ورفضت أن تخضع لتاج مووانا فل�ذوقوا عقابهم. الفر�سي��

� عروس � تاهي��
ة �� بنفس هذا المنطق ارتك�ت مذابح كث��

�
ال دو بی�� توار �ا�� قواته �� ال�حار الجن���ة. لقد ترك األدم��

� وأ�حر إ� الج��رة المنك��ة. وصل هناك فطلب جزر المارك��
ا عن إهانة مزعومة لعلم �الدە قدرە ثالثون ألف دوالر، تع��ض�

و�ال ه�ط ع� الج��رة واستو� عليها.
وصلت السفينة إ� المر� فأبرزت مدافعها وتأهب رجالها..
�
واستعدت لهبوط الرجال تحت ستار من مدفعيتها. وظلت ��

ة ط��لة ب�نما دارت محادثات ط��لة. المل�ة هذا الوضع لف��
� أثار الفر�سيون رعبها وشعرت �مص��ة بوماري المسكينة ال��
� قارب تحت جنح الل�ل. هنا نح� قصة �طولة

دان�ة، ففرت ��
� يرفرف فوق ب�ت

�طا�� �سائ�ة واضحة، ح�ث ظل العلم ال��
� لندن وقتها و�انت زوجته

الم��� ب���شارد، برغم أنه �ان ��
فة � يوم توجه ضا�ط مع مجموعة من الرجال إ� ��

وحدها. و��
� الس�دة ب���شارد وطلب مقا�لة الزوجـة.. خرجت لتقا�له فانح��

ال �طلب إنزال �ة س�ئة أن األدم�� � الفر��� وقال �ل�نة إنجل��
العلم.

قالت له الزوجة:

� ل�ـؤدي المهمة
- « قل للقرصان س�دك أن عل�ه أن �أ��

بنفسه لو �ان ي��د إنزال العلم.. »

ثم انحنت ودخلت إ� الب�ت. نظر الضا�ط إ� العلم فأدرك
� الب�ت ح�ث

أن الح�ل الذي ي�بته يتجه إ� نافذة عل��ة ��
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� ي
� قا�لها تغزل. هل تم إنزال العلم؟.. لم �سمح تجلس الس�دة ال��

ال رأى وجهة النظر ذاتها. م�� ب���شارد بهذا.. و��دو أن األدم��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع
� مرفأ نوكوه�فا ح�� اتخذت قراري �الفرار

لم تطل وقفتنا ��
من السفينة.

� قررت أن أجرب أما عن أس�اب اتخاذي هـذا القرار فهـو أن��
� ع� تحمل رحلة أخرى ع� السفينة � مع المتوحش��

ح��
�
. هكذا �ان ما ن��ته: القرار �ال أي مجاملة أو تأنق �� دول��

اللفظ.

عنـدما انضممت لهذە السفينة وقعت ع� األوراق، و�ــهذا
� �ل

ا للخدمة ط�لة الرحلة. ل�ن ��
�
� وقانون

ر�طت نف�� ب�راد��
� العقد،

� الوفاء �مسئوليته ��
�� � العقود لو فشل أحـد الطرف��

� ع� هذا؟ فهذا �حل الطرف اآلخر من مسئوليته. من ال يوافق��
دعنا نطبق هذا ع� الحالة الحال�ة إذن..

�انت معاملتنا أقرب لمعاملة الطغاة للعب�د، �انوا يتجاهلون
� ��ف ��م�ات � و�ان التعي��

المر�� �ش�ل غ�� إ�سا��
شح�حة، و�انت الرحالت ط��لة أ��� من الالزم. الق�طان �ان
مصدر المعاملة الس�ئة لـذا ال �مكن افتـراض أنه س�غ�� معاملته

لنا. و�ان �قا�ل أي شكوى �الالم�االة.

لمن �شكو؟. لقد تركنا القانون والعدالة خلفنا.. و�ان طاقم
�
.. فقط يتفقون �� � � المتفرق�� السفينة مجموعة من المنهك��

ء واحد هو قبول طغ�ان الق�طان. وكـان من الجنـون أن يثور �
��

اثنان أو ثالثة دون عون اآلخ��ن.
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برغم هذا �مكنك التحمـل لهـذە الصعاب لو تع��ت �فكرة
الخالص الق��ب من هذە المعاناة. لقد �انت رحلة ص�د

ا وقد تمتد لثالثة أو أر�عة أعوام. الحيتان ط��لة جد�

إن االستعداد لهذە الحمـالت �مكن أن ي��ـر هلعـك.. السفينة
ال تحمـل �ضاعة، لذا تمت�� مخازنها �احت�اجاتها.. قطع لحم من
� برام�ل. مع �م�ات

�ل األش�ال واألنواع يتـم تمل�حها ووضعها ��
� ال�حر والماء. �م�ات هذا الطعام تث�� ذهولك.. من خ��

ب زادها � العادة تحاول السفينة الظفر �حيتان إ� أن �ق��
��

من النفاد من ثم تعود أدراجها.. ل�ن ح�� هذە الخطوة ال�س�طة
� أن �جدد مؤن

قد �منعها الق�طان متصلب الرأى. ألنه �أمل ��
و.. و��دأ من جد�د. لقد أقسم أن �مأل � ش��� أو ب��

السفينة ��
السفينة �حيتان العن�� فإن لم �ستطع فلن �مس سواحل أم���ا

ثان�ة.

�عض سفن الحيتان لم تعـد قـط وظلت تجوب األصقاع
�
�� المهجورة �أنها سفينة أش�اح. عّ� أن أؤكد لك وأقسم ���

� غادرت السفينة منذ ثالث سنوات، ل�نها ما زالت تجوب أن��
أصقاع المح�ط الهادي وق�ل أنها �لغت سواحل ال�ا�ان.

هكذا كنت قد قررت أن أترك السفينة.. اتخذت قراري
� أقدر ع� جمعها.. عن و�دأت أحصل ع� �ل المعلومات ال��

الج��رة وس�انها..

الحق أن الخليج �ان ي�دو كحدوة حصان و�طل المشهد
ع� روعة ال توصف، �شعرك �الح�ة ألن هذا الجمال يتوارى
� هذە ال�قعة النائ�ة. سوف ترى

عن عيون عشاق الطب�عة ��
� الق�ائل الج�ال العال�ة داخل الساحل، و�� ج�ال تفصل ب��
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�
ب �ال � الدين واللغة ل�نها تح��

ك �� المختلفة. و�� ق�ائل �ش��
� توقف. قرب هذە الج�ال واد هائل تع�ش ف�ه ق�ائل التاي��

� تعادي �ل الق�ائل األخرى. إنهم رعب �ل المخ�فة.. الق�ائل ال��
� لغـة

�� � الق�ائل األخرى.. هؤالء المحار�ون األق��اء. لفظة تاي��
� أن أهل ). وهذا �ع�� الجزر معناها (من �حب أ�ل لحم ال���

استهم. ، ور�ما لمجرد الداللة ع� �� الق�ائل أ�لة لحوم ���

� شعرت ا أن س�ان الساحل أ�لة لحـوم ��� ل��� كنت مقتنع�
. بنفور خاص نحو التاي��

ا � سمعت من ال�حارة قصص� ح�� ق�ل أن أ�لغ جزر المارك��
. و�لها قصص منفـرة.. ومنها مغامرة ق�طان � عن هؤالء التاي��
السفينة �ات��ن الذي جاء لهذا الساحل للمقا�ضة، فأ�ە األها��

وأخذوە لواديهم فلم ينقـذە من ميتة قاس�ة سـوى تدخل فتاة
 إ� خليج نوكوه�فا.

ً
ة.. فتاة سهلت فرارە ل�� صغ��

�ة جاءت منذ أعوام لهذا � سمعت كذلك عن سفينة إنجل��
الخليج، وتط�ع �عض رجال الق�ائل �أن �قودوها لمرفأ آمـن.
ا عن الق�ائل هنـا بهذا.. ما رحب الق�طان الذي ال �عرف ش�ئ�
� الل�ل

سـو عندهم، و�� فعله األها�� هو أنهم اقتادوا السفينة ل��
ا. ا ح��

�
كوا فوقها مخلوق صعدوا ع� ظهرها �المئات ولم ي��

� الذين استعرضوا قواهم العسك��ة وألوانهم ح�� الفر�سي��
� قط. �انوا يتوقعون � الجزر �لهـا، لم يزوروا وادي التاي��

��
سة من األها�� �فضلون تحاشيها اآلن. مقاومة ��

وقد عوض الفر�سيون عن خي�ة أملهم �حرق �ل ك�خ قا�لوە
قة ع� اب�سامة ق�ل رح�لهم. قضت هذە األطالل المح��
الوادي. و�رغم هذا يندهش الفر�سيون �س�ب كراه�ة هؤالء
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م ي
� . و�ــهـذا �ستحق المتوحشون لقـب المتوحش�� � � للغ��ي�� الوث�ي��

الذي نطلقه عليهم.

� �الحب واألحضان، ل�ن هذە األحضان �انوا �قا�لون الغ��ي��
� عليهم.

�انت تص�بهم �السم الذي �ق��

� ترتكب هنـا ضـد �عـض الق�ائل أمر �فوق الفظائع ال��
� الوطـن وال �عرف عنها أحد

الوصف.. وهذە أمور ال تح�� ��
� يرتكبها � أطراف العالم. ل�لنـا نح�� المذابح ال��

ا ألنها تتم �� ش�ئ�
� مثً� ضد رجالنا، فنجرد األساط�ل ونذهب هناك س�ان تاهي��
لن�تقم ونذبح وندمر.. ثم نطالب العالم المس��� �أن �صفق

لهذا االنتصار.

� ارتكبها � معظـم الفظائع ال��
�مكن القول �ال خطـأ إنه ��

�ون، �ان األورو�يون هم ال�ادئون.. � البولين��

� زورق السفينة، ح�� �لغنا
دخلنا من خليج نوكوه�فا ��

خليج ت�ـور عـند الظهـر. لم تكن هناك ر�ــــح و�انت الحرارة شد�دة
ود �ماء. لـذا كـان الق�ظ والظمأ � الق�ظ.. وقد �س�نا أن ن��

ا. � علينا مع� متحالف��

ا � الزورق متأه��
ا ع� �ل�غ الشـط لـذا وقفـت �� كنت متلهف�

� صغار السن  نـحـو مجموعة من المتوحش��
ً

للقفز.. وث�ت فعـ�
� أثري نحو أول بركة أراهـا.

ح�ب بنا. ج��ت وهم �� وقفـوا لل��
� ظالل (تيور) تحـت

وشعرت ب�شـوة غ�� عاد�ة.. كنت هناك ��
� جـو رط�ب منعش.

أشجار جوز الهنـد ��

ا ال يوصف. الوادي الناعس إذ نظرت حو�� رأ�ت مشهد�
� ظالل األشجار.

يرقد ��
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ال الفر��� قد جاء من � نفس يوم وصو�� لتيور �ان األدم��
��

نوكوه�فا وسط أسطوله، ل�ستو�� ع� الج��رة. قا�ل الملك
ا �ع�از . رأ�ت الملك المسن يتقدم مستعين� � وق�� معه ساعت��
� آلخر.. �ان و�م�� وسط زعماء آخ��ن يتو�أ عليهم من ح��
ا �دل ع� قوته القد�مة ا ل�ن جسدە �ان ضخم� ا جد� مسن�
ا ال فت�ادال التح�ة ووقفا مع� وهي�ته. الت�� الرجل �األدم��
.. الفر��� األن�ـق الفاخر والمتوحش الموشـوم. تناقض � كعظ�م��
. ً
شد�د ل�نهما يتمتعان �الن�ـل الواضح. مشهد عج�ب فعـ�

. وقفت أراقب المشهد من �ع�د � � والمتوحش�� حشد الفر�سي��
�
ا ��

�
� �دي س�اطة موز، رحت آ�ل منها وأنا أتأمل غارق

و��
خواطري الفلسف�ة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس
� عن الج��رة..

� للفرار وقد عرفت ما �ك�� صدقت ني��
وقررت أن أضع خطة مح�مة ألن الفرار قد تكون له نتائج
� للسفينة.

وخ�مة. كنت أخ�� فكرة أن يتم الق�ض ع� و�عاد��

� بنا �ما �ع�� األب �أوالدە ًكنت أدرك أن الق�طان الذي �ع��
. سوف �دفع ما� � ا منا مع المتوحش�� ك واحد� لن �ق�ل أن ي��
� أثرى

... �التأ��د سأجد �ل الخليج �� � � ب�حارته الهار���
لمن �أ��

� الم�افأة.
ا �� طمع�

� أعمال الوادي و�تحاشون األما�ن
�ع�ش الوطنيون هنـا ��

� � للمرتفعات.. �مكن��
العال�ة، لذا قدرت أن عّ� أن أتخذ ط����

ا �الفا�هة. وأنتظر رح�ل أن أذهب هناك وأ��� نف� ح��
. � العا��

� سأراە من م�ا�� السفينة، وهو مشهد ال�د أن��

ا أن أراقب، راقت �� الفكرة.. و�دت �� ممتعة. س�كون ممتع�
السفينة ال���ــهة مـن موضع عال.. وأرى الطب�عة من حو��

وأقارنها �سطح السفينة الضيق ال�ئ�ب.

� �د
� هذە الفكرة.. ع�ب واحد؛ هو أن أسقط ��

هناك ع�ب ��
� الدم��ة.. ال�د أن شهيتهم مفتوحة �س�ب هذا االرتفاع التاي��

ف �ذلك. .. وهـذە فكرة غ�� سارة. أع�� � ، ور�ما �لتهمون�� العا��

ا ع� الفرار، وخطر �� أن بوس� تفادی � ل��� كنت مج��
� الج�ل.

ة �� � ال�هوف ال�ث��
�� � هؤالء المتوحش��

ا ب��ة الفرار هذە ح�� وجدت كنت قد أزمعت أال أخ�� أحد�
ا ع� الحاجز شـارد الذهـن. �ان أحد رفاق السفينة �قف متكئ�
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� ر�ما . �ان �م�ل لصحب�� � ف�� �د� تو�� وهو مقارب لس��
�س�ب تقارب السن.

� ال�حر،
ا ��

�
� الذي تقا�له أح�ان � مـن طراز الجوال�� �ان تو��

ا وال تعرف أصولهم وال اسمهم الذين ال يت�لمون عن وطنهم أ�د�
. �أنهم يتجهون لمص�� غامض ال �ستط�عون تفاد�ه. �

الحق���

ا وقد ازداد سمرة من ا وس�م� �اإلضافة لهذا كـان تو�� مهندم�
ا ا �عان ما �ص�� نوع� ا نار�� الشمس االستوائ�ة، و�ان ط�عه ��ع�
ا من

�
من الحلم. ال �ذكر أحد أنه رأى تو�� �ضحك.. أع�� ضح�

ا �ش�ل كشف عن ال�ث�� ا و�ان ساخر�
�
القلب. �ان يب�سم أح�ان

من ط�اعه.

أدركت أنه �كرە السفينة من �ل قل�ه وأنه لو سنحت له
ة، ا، ل�ن المحاولة �انت خط�� فرصة الفرار فلسوف ي�تهزها فور�

� الفرار إل�ه سوى مسته��
� م�ان ال �مكن أن �فكر ��

وكنا ��
. .. وكنت مخطئا� مث��

ء الذي أفكر �
� ذات ال��

� يتأمل �� خطر �� ع� الفور أن تو��
ف�ه.

ا من زمالء السفينة �خفف ع�� صعاب لماذا ال أجد رف�ق�
� الج�ال فمن

ا �� � األخطار؟ لو ظللت مخت�ئ� المغامرة و�قاسم��
؟ � �ع����

�
، و�ساءلت لماذا لم أفكر �� � � ذه��

دارت هذە الخواطر ��
هذا الضوء من ق�ل. ل�ن لم يتأخر األمر.

�ت ع� كتف تو�� ل�صحو.. و�عـد �ضع �لمات صار ��
ا.. متفهم�
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ء ورت�نا الفرار . �
اتفقنا ع� �ل ��

� اليوم التا�� منح أفراد السطح إجازة ل�كونوا �ح��تهم،
��

ا.. قررنا أن ننفصل عن الرجال ما أن ن�تعد عن وهذا ناس�نا جد�
شكوكهم ثم نفر إ� الج�ال.

ا لل�سلق ل�قودنا للج�ال. قررنا أن �دا �� أحد األخاد�د صالح�
�
نذهب هناك ونتواري إ� أن ترحل السفينة. ثم نجرب حظنا ��

� س�عاملنا بها س�ان نوكوه�فا. الط��قة ال��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس
� الص�اح قال لنا الق�طان:

��
� ال�حـر سـتة أشهر وأن�م أنهيتم عمل�م..

ـ « �ما أنا أمض�نا ��
ول للشط.. �مكن�م هذا ل�ن � � ال��

� أعتقد أن�م ترغبون �� فإن��
تذكروا: أنا مضطر ألن أمنح�م الح��ة، ل�ن أي ابن آدم ف�ـ�م
� أ�لة �فضـل أن ي��� ع� السفينة �دً� من مواجهـة المتوحش��
ة لواحد أن�م ستلقون نهايت�م. رجال .. احتمال ع�� لحم ال���
ون نزلوا للشط ولم يرهم أحد �عدها. سوف ب�ض كث��
� لو صـنع من�م المتوحشون وج�ة

تذهبون.. ل�ـن ال تلومو��
عشاء.. ثمة فرصـة واه�ـة للنجـاة لو عدتم هنا ق�ل الغروب.

حم�م الرب� » فل��

ساد الوجوم ب�ننا.. ل�ن هذا لم �طل و�عان ما كنا نته�أ
ول ع� الشط. � لل��

�ان رأي ال�حارة القدا�� أن هذا الرجل وغد كذاب ال ي��د لنا
أن �ستمتع ب�عض ساعات الراحـة. جعلنا هذا نتحمس وقررنا أنه
مهما �ان �الم الرجل فلسوف نجعل يومنا حافً�. �انت لدى
� خطة مختلفة. كنا قد رت�نا لفرار ��ــــع للج�ال.. تزودنا وتو��

ا. �مال�س زائدة لذا �انت ث�ابنا ثق�لة جد�

اندهش طاقم السفينة لذلك فقال تو�� �ط��قته الجادة إنه
�دخر التأنق للشوا�� األس�ان�ة ح�ث يهتم الناس ب��طـة عنق
� العراة. هكذا ال�حار ب�نما ال ت�ا�� بها مجموعة من الوث�ي��

ضحكوا ومر األمر �سالم.
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دق جرسا السفينة فاتجه الرجال للقارب..

� و�قا�ا لحم ألق�ت نظرة ع� السفينة فرأ�ت سلة الخ��
� ادخار

� ش�لت آخر وج�ة لنا. لم أ�ن قد فكرت �� العجل ال��
� اعتمدت ع� فوا�ه الج��رة.. لذا احتفظت طعام لرحلتنا ألن��
م� ب�عض هـذا الفتات. ومنها ال�سك��ت المخصص لل�حارة.
� ك��� الذي أخف�ت �داخله �عض التبغ والذي كنت

دسسته ��
أنوى م�ادلته مع األها�� لدى �ل�غ الج��رة.

ا. � وصلنا إ� الشط أخ��

ا وقد انهالت السيول فوقنا. فانتظرنا تحت � �ان الموسم مط��
سق�فة إ� أن تمر العاصفة. هذا الصوت المنوم جعل الرجال
� فرصة �غمضون عيونهم و�رقدون هنا وهنـاك. وجدتها أنا وتو��

ممتازة للفرار..

هكذا وجدنا أمامنا فسحة تقـود لذلك األخـدود الذي �قودنا
ألع�.

ة توقف.. وهذا ساعد خطتنا واصل المطر انهمارە �ال ف��
� �ع�دين. ألنه جعل الوطني��

ا مع أحدنا اآلخر.. رأينا
�
ابتعدنا مسافة �اف�ة ولم ن��ادل حرف

الج� أمامنا فمض�نا نحوە. قلت �صوت خف�ض:

.. وال �لمة.. ال تنظر للخلف ح�� ن�لغ قمة � ـ « اآلن �ا تو��
هذا الج�ل، �عدها سوف نضحك �صوت عال.. أنت أخفنا

فتقدم الط��ق..»
وافق تو�� وتقدم المسار.
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ات صفراء كث�فة �نا من األخدود فتوقفنا جوار شج�� اق��
� ط��ق عمل�ة

�أنها أعمـدة مـن صلب. ت�ادلنا النظـرات مفك��ن ��
.. أدركنا أنه ما من س��ل سوى اجت�از هذە الغا�ة ال�ث�فة. أ���
هكذا تقدمت أنا ألن�� األثقل و�التا�� أفتح الط��ق �ش�ل أفضل.

� ضفدع � الن�اتات فلم أوفق �أن�� رحت أح�� نف�� ب��
� فعً�. � أسنان مشط. ع�� دقائق أنهكت�� �حاول أن �ع�� ب��

سال العرق من جسدينا �الشالل وامتالنا �الجروح. هنا
ات والن�اتات م�انها السابق توقف المطر. واستعادت الشج��
ك �عد مرورنا. ل�ن كثافتها حج�ت عنا الرؤ�ة فلم نعد �الزن��

� من م�اننا. واثق��

ا � عاجز عـن التقـدم. جلست أرض� ا وشعرت أن��
�
كنت منه�

ح خطة � أغ�ب عن الو� هنا جاء تو�� جواری �ق��
وشعرت �أ��

للخروج. كـان �شق الن�اتات حـوله �أنه �حصد، هكذا تناولت
� ورحت أمزق الن�اتات �ال رحمة. ل�ن �لما تقدمنا �لما �دا مدی��

لنا أن هذە الن�اتات ال نها�ة لها.
� الخروج من هنا.

� فال أمل لنا �� خطر �� أن من دون جناح��
� م�ح ونقلت

� األعواد فصحت �� هنا فقط رأ�ت ضوء النهار ب��
. � ي لتو�� ال���

 ثم �دأنا
ً

�ــــح قل�� لقد �نا قرب الج�. جلسنا �س��
ا لذا رحنا نزحف وسط � جـد� الصعود. كنا نخـاف الوطني��

العشب �أننا حيتان.

وز الذي �ح�ـط الخليج �المرتفعات كنـا اآلن عنـد ذلك ال��
الشامخة. �دا لنـا �أنه سطح مستو ينحدر نحـو ال�حر من
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ا وعلينا أن � أ��� األجزاء انخفاض�
المرتفعات حولنا. لقد صعدنا ��

ة. نواصل ال�سلق ع�� ط��ق من الخ��

�انت خطتنا ناجحة ح�� هذە اللحظة.. وقـد جعنا الهواء
الن�� ن�تعش.

هنا سمعنا صوت �اخ األها�� من الوادي.. لو نظروا لرأوا
أش�النا بوض�ح مرسومة عكس السماء الصاف�ة.

نظرنا للود�ان تحتنا فرأينا األها�� يركضون هنا وهناك وقد
ا � حالة توتر شد�دة. من هذە المسافة �دوا أقزام�

�دا أنهم ��
و�يوتهم الب�ضاء ض��لة مـن هـذە المسافة. شعرنا �األمن واألمان

ا.. ألن األها�� ال يتجهون نحو الج�ال أ�د�

برغم هذا قررنا أن نف�د من الوقت ألق� حد، وركضنا نحو
ا القمة ح�� استوقفنا منحدر مائل ألسفل. هذا عطل رحلتنا نوع�
ل�ننا تجاوزناە ب�عض الجهد. لم نكن قد نظرنا للخلف قط...
وقد �ق�ت ثالث ساعات ع� غروب الشمس مع كوننا تحركنا

� الص�اح.
��

� الج��رة.. ال�د أننا ع�
اآلن كنا نقف عند أع� ارتفاع ��

ارتفاع 3000 قدم فوق ال�حر و�ان المشهد مذهً�. لو عشت
مئة عـام فلن أ�� ما شعرت �ه وقتها من مها�ة و�جالل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع
� جهـة الج�ـل

ا ألرى ال�لد الذي سنقا�له �� لم أ�ن فضول��
األخرى.

ل�ننا شعرنا �خي�ة أمل �الغة، ألننا لم نر ع� جانب الج�ل
ا لود�ان واضحة. �دا أن األرض ممتدة ع� ذات اآلخر منحدر�
ة زاه�ة اللون ل�ننا � خ�� االرتفاع ح�� مر� األفق. ع� الجانب��

� أن نع�ش ع� ثمارها.
� أملنـا �� ال نرى أشجار فا�هة كتلك ال��

لم نتوقع هذا ال�شـف، وتوقعنا أن هـذا قد يؤدي لفشل
ا عن طعام ألننا قد ل المنحدر �حث� � خططنا. لم نتوقع أن ن��
ا .. لو لم �أ�لونا فلسـوف �ع�دوننا للسفينة طل�� نقا�ل األهـا��

. لجائزة من الح��

ماذا نعمـل؟.. لن ت�حـر السفينة ق�ل 10 أ�ام فك�ف نع�ش
ود �ال�ث�� من � ؟ ندمـت ع� أننـا لم ن�� � ح�� ذلك الح��
� وأردت أن � جعب��

ال�سك��ت. تذكرت الخ�ـز الـذي وضعته ��
� عل�ه. أطم��

� جعب�ينا.
�دأنا نفحص ما لدينا ��

ا �لق�مات مبتلة
�
 مـن التبغ معجون

ً
 رطـ�

ً
� أو� أخ�ج �� صاح��

� السفينة. �دا �� �أننا أخرجناە حاً� من أعماق المح�ط. من خ��
ا.. ووضعت هذە ال�تلة ا ثمين� �� ء مقرف ل�نـه �دا �� ك�� �

��
ة. المعجونة ع� ورقة شجر كب��

ا وأدوات ح�ا�ة. ما وجدته � اآلخر معه �ان إبرة وخ�ط� ال���
م� لم �كن أفضل.
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� لستة أنص�ة، تك�� لطعامنا حت ع� تو�� تقس�م الخ�� اق��
ستة أ�ام ح�� ترحل السفينة. هكذا �عد التقس�م وجدنا أن �ل
. قسمنا األنص�ة � اليوم ال أ���

ة �� واحد منا له ملعقـة كب��
. � قطع من الح��ر ثم عهدت بها لتو��

ولففناها ��

� اليوم ألن اإلفطار قد منحنا �عض الشبع. و�حثنا
صمنا �ا��

عن مأوى لل�ـل، ألن منظر السماء يو�� �قدوم ل�لة مدلهمة
عاصفة.

� الجانب اآلخر من الج�ل. �دأنا نتقدم مستكشف��

�دا المشهد �مساحة ال نها�ة لها من العزلة. ال�د أن األرض
لم تمس منذ الخلق..

� �أن هذە المنطقة لم �سمع صوت ح�� صوت�نا �د�ا غ��ب��
إ�سان من ق�ل. صحيح أنه ال توجد أشجار فا�هة هنا. ل�ن هذا
� ع� األقل ألنهم �التأ��د �منحنا طمأن�نة.. لن نقا�ل المتوحش��

� األشجار. ا ب�� يوجدون ح�ث أشجار الفا�هة. هنا وجدنا ممر�

ال�د أن رو��سون كروزو لم �شعر بهذا الرعب عندما رأى
ا ثم قررنا أن ن�بع هذە

�
� الرمال. تراجعنا للحظة خوف

آثار أقدام ��
اآلثار.. مش�نا وراءها ح�� حافة األخدود ح�ث توقفت.

: قال تو��

� هذا االتجاە ي�ب.. أل�س كذلك؟  
�� �

- « إذن �ل من �م��
«

ـ « هل ترى أن نجرب؟ »
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ء سوى تحط�م عنقينا؟.. لو �
- « وهـل تتوقع أن نظفر ���

ء �ا صاح�� فلسوف ت�ت� بتحط�م �
ظللت �ستكشف كـل ��

.. فلنمض الل�ل � عنقك. سوف تقا�ل �عض هؤالء المتوحش��
هنا.. »

� هذا األخدود.. فهو ظل�ل وقـد �قينا من
ـ « �ل أفكر ��

العاصفة».
� إ� ال�سلق ألسفل األخدود. ا وس�ق�� � � أخ�� اقتنع تو��

� لأل�د. �انت � مخ�ل��
ا سوف �ظل �� ما رأيناە �ان مشهد�

هناك خمسة مجار مائ�ة مندفعة كشالل �فعل األمطار..
� حفرة مظلمة عم�قة. ب�نما األشجار ترتج من زلزال

وتصب ��
الم�اە الهادرة.

ا، واستطاع هذا الضوء الذي غمر األشجار �ان الغروب دان��
ا سوف �ص�� ا. �عد قل�ل جـد� والج�ال أن �جعل األمر أسطور��

ا. الظالم دامس�

� صنعه األها�� لخداعنا للحظة خطر �� أن هذا الممر �م��
� نصل لهذا الم�ان ثم عدلت عن هذە الفكرة.

ا ثم غطيناە �العشب. � كوخ� �دأنا نجمع الغصون لنب��
� هناك. نا جسدينا المرهق�� وح��

لن أ�� هذە الل�لة المرع�ة. �ان مستح�ً� أن أظفر ��لمة
.. فقد ظل يرتجف ط�لة الل�ل.. و�دا أن �ل ما نحتاج له � من تو��

�� �جعل الل�لة قاس�ة موجود.
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� شالالت ح�� صـار موض�ع المأوى
كـان المطر ينهمر ��

ا آخر. ا.. و�لما حاولت حما�ة جزء من جسدی کشفت جزء� وهم�
�
د و�درا�� لخطورة موقفنا.. �ل هذا جرد�� الظالم الدامس وال��

ا. � تمام� من شجاع��

� اليوم التا�� �مجرد أن
ا �� ا جد� هكذا ترى أننا صحونا م�كر�

رأينا أول �ص�ص نور.
رفع تو�� رأسه وقال �صوت م�ح�ح:

� � أقل �كث�� مما أرى �عين�� � مفتوحت�� � أرى �عي�� ـ « إن��
« .. � مغمضت��

قلت له:

ـ « هذا سخف.. أنت لم تصح �عد.. »

ا�.. �� إهانة أن � كنت نائم� � أن�� - » صحوت؟.. هذا �ع��
تصف ما كنا ف�ه �أنه نوم� »

و�دأنا مغادرة ع���نا.. حاولنا تجف�ف ث�ابنا ورحنا نحاول
ء فقد مرت علينا 24 �

إعادة الدم ألطرافنا. وقررنا أن نأ�ـل أي ��
ساعة من دون طعـام. جلسنا ع� صخرة وقسمنا نص�ب اليوم
ألر�عة أنص�ة.. �� وله ولل�ل.. الـحـق أن الج�ع خ�� فاتح للشه�ة
�نا من ولوال ذلـك لما جرؤنا ع� التهام هـذا الطعـام المقزز. و��

ء. �
الماء الذي أغرق �ل ��

حان وقت الرح�ل عن م�ان لم �غرنا قط �أن ن��� ف�ه.
وعدنا �األمن فقط..
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� أن علينا انتقاء م�ان �كون موضعنا الثا�ت، �دً� قلت لتو��
� �ل خطوة.

� أنفسنا للخطر �� � الج��رة معرض��
من التحرك ��

� وانطلقنا ألداء المهمة.
وافق رف���

ا �سمح لنا �النوم، ل�ن العاصفة ه�ت من جد�د
�
وجدنا م�ان

ا، واألهم أن ث�ابنا ابتلت اسة وصار ال�الم عن النوم وهم� ���
ونحن قد جففناها للتـو. أنصح �ل الش�اب الذين �فرون من

سفنهم ع� جزر شاع��ة أن �حملوا مظالت.

، فلم أجرؤ ع� �
ة ط��لة من المطر المنهمر نام رف��� �عد ف��

� الدغل؟
أن أوقظه، ك�ف �قدر هؤالء القوم ع� الصمود ��

�دأت أشعر برعشـة وقشع��رة، فقلت لنف�� أن س�ب هذا
هو ل�لة أمس، ارتفعت حرار�� �شدة وتورمت قد�� و آلمت��

� األخدود.
� قد لدغت من ح�ة ب�نما أنا �� �شدة. ح�� حس�ت أن��

. � �ا �لها تمتاز �خلوها من الثعاب�� � ثم تذكرت أن جزر بولي��
� النائم.

� لم أرد أن أزعـج صد��� ا�د ل��� � �انت الح� ت��
ا ما زلت أذكرە نهضت وأ�عدت غصن شجرة، هنا رأ�ت مشهد�

. � رأ�ت أشجار الجنة أما�� بنفس الحي��ة. �أن��
ا.. نحو ال�حر األزرق. كنت أرى الوادي �متد أما�� متموج�
ة ال�ث�فة كنت ترى األ�واخ المغطاة �سعف � الخ�� و���
� حشـد من الشالالت. ل�ن سحر المشهد النخ�ل. وع� الجانب��
�
ة العامة. هذا هو سحر �ل مشهد تراە �� �الفعـل �ان تلك الخ��

� لتتوارى �ا. الشالالت الصامتة تنحدر ع� الجانب�� � جزر بولي��
ء �أننا نع�ش تلك �

ة. الصمت �غمر �ل �� وسط الخ��
� �ك�� صوت واحد �� �حطم التع��ذة. األسطورة ال��

�
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ا. � أراە حق� ظللت أرقب هذا المشهد غ�� مصدق أن��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن
أ�قظت تو�� وأطلعته ع� المشهد الرائع، انبهر �ما انبهرت.

�ان السؤال فقط هو هل المشهد الذي نراە ي�ت�� للها�ار أم
؟.. هذا سؤال مهم.. أن الها�ار مسالمون معروفون � لقب�لة تاي��
ا ل�نهم ع� األقل �الرفق والمودة. ال �جب أن يه�موا بنا ح��

�مكن أن �منحونا المأوى ل�عض الوقت.

. �دت �� � � قل��
� يث�� الهلع �� � نفس الوقت �ان اسم تاي��

��
. �ان � مخاطرة مرع�ة أن أنزل الوادي فأخاطر �أن أقا�ل التاي��
�
ول للوادي آمـن.. فلن نقا�ل إال الها�ار. وذكر�� � � يؤمن أن ال�� تو��

�صع��ة وضعنا وخطورته.

.. وعادت القشع��رة.. وشعرت �ظمأ ا�د م�� � �دأت الح� ت��
شد�د.. ظمأ حارق..

ا ل�ن
�
� �ل خطوة أزداد إرهاق

�دأنا نتحرك للقمة صاعدين. و��
� أنتفض نفضات ش�ه . �انت الح� تجعل�� � تو�� راح �شجع��
� � الذي جعل��

� العرق. أضف لهذا التواء سا��
كه���ة.. وغمر��

. �
ا عن الم�� عاجز�

� ال أطيق ب أدركت أن�� عنـدما وصلنا لجـدول وانحن�ت أل��
المـاء.

� من الجهد الجه�د �لغنا قمة أخرى، �ان المنظر �عد ساعت��
. لقـد ابتعدنا �

� مأزق حق���
ا �ما �ان من ق�ـل، وأدركت أننا �� كئ���

. ً
ة وضللنا الط��ق فع� عن الخليج �مسافة كب��
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ا نأوى له هذە الل�لة، وكـان أفضل بناء وأ��� � ا صغ�� ب�ينا كوخ�
� نمنا فيها أمس.. نمت �صع��ة ا من ال�قعـة التعسـة ال�� توف�ق�
� لم أغف سوى ثالث � وأعتقد أن��

�س�ب األلم الذي �غمر��
� � تلك الل�لة. أما تو��

مرات. لم تمطر السماء لحسـن الحـظ ��
ا. �ح� فنام �عمق مس��

عندما صحونا ذهلت للتغي�� الذي حـدث له من نـوم ل�لة
هادئة.

، و�رغم األلم الشد�د لم أرد
ً

ا مما كنت ل�� كنت أفضل نوع�
ا أن �عـد لنا مأد�ة أن أفسد مزاجه الرائق، لذا طل�ت منـه مازح�
 لذا لم نأ�ل الطعام �ل امتصصناە..

�
ء مبت� �

اإلفطار. �ان �ل ��
ثم رحنا نناقش خطوتنا القادمة.

: قال �� تو��

- « مستح�ل أن �كـون سـ�ان أرض جم�لة كهذە غ�ـر
ل � � كهف كهـذا.. أفضل أن ن��

ا �� �ن.. لن أموت جوع� متح��
للوادي ونجازف.. »

ـ « وك�ف نصل إل�ه؟ »
فكر قل�ً� ثم قال:

- « المجاري المائ�ة ته�ط ألسفل.. ثم تح�شد هناك. علينا
� أن نه�ط معها و�� تقودنا لل�حر.. دعك من مخاوف التاي��

ا إ� وادي الها�ار.. » ال�لهاء ولنه�ط مع�

.« 
ً

ـ « لندع هللا أن �كونوا الها�ار فع�

ً
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.. إن�� أرى أشجار جوز الهند وأرى أشجار
ً

ـ « هم الها�ار فع�
الجوافة.. هلم �ا صاح�� م�.. »

� الصح�ة ال �سمح ا أن حال�� قالها واندفع ع�� المنحدر ناس��
�اللحاق �ه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع
 أعتقد أننا سنل��

ً
�انت حماسة تو�� معـد�ة. و�دأت فعـ�

الها�ار.

� ال�دا�ة ثم ازداد صع��ة. �ان مجرى
ا �� �ان تقدمنا ��ع�

ا �صخور مهشمة سقطت مـن عل. و�انت هناك الماء مسدود�
� �ل م�ان. كنا نتع�� �ال توقف، �ما أن الغصون

شالالت ��
ال�ارزة �العرض �انت �سد الط��ق علينا وتحاول عرقلتنا.. �دأنا
نعد للب�ات هذە الل�لة، وقد رحنا نمضغ أوراق الشجر.. �

ا. ا محب��
�
ل�ست مغذ�ة ل�ن لها مذاق

ا �دوى.. ثم �دأ يتعا� ا عال��
�
ول. ثم سمعنا صوت � واصلنا ال��

ا. كنا نه�ط هاو�ة تلو هاو�ة نحو  عات��
ً

، �ان هذا شال� أ���
الوادي، وكدت أسقط أ��� من مرة لوال أن تمسكت �األغصان..

� أو ا.. سواء �ان يواجه التاي�� �ان تو�� یزداد شجاعة و�قدام�
شالالت ن�اجرا.

ا تح�ط �ه أشجار كث�فة ت�ناقض �ان هذا شالً� آخر منحدر�
تها مع الم�اە الفائرة حولها. �دأنا ندور حول الحافة فوق خ��

� هو الذي �قودنا اآلن.. صخور �ارزة. �ان تو��

ممر نم�� ف�ه �صع��ة ونحن نرى الشالل مـن تحتنا.. �ان
ا إ� درجة �ستح�ل الممر ي�سع.. وفجأة عند المنح�� ضاق جد�

أن �سمح لنا �المرور.
ا: ساد الصمت.. ثم سألته الهث�

.. ماذا عسانا نفعل اآلن؟ » � ـ « حسن �ا صاح��
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ا ��عـة. و�ال قال �صوت ش�ه نائم أن علينا أن نجـد مخرج�
� أغصان نخلة تقع تحتنا.. ح�ست

�لمة أخرى وثب ليتعلق ��
� رأيته �طل ع�َّ من � القاع. ل���

ا أن أراە �سقط �� أنفا�� متوقع�
: �

م�منه وسط األغصان و�صيح ��

.. احذ حذوى ». � ـ « هلم �ا صاح��

ء �� أظل جوارە.. �دا �� ما قام �ه �
�ان ال�د من عمل أي ��

معجزة.

.. ثم أغمضت � بنف�� د ثق�� نظرت ألسفل وحاولت أن أس��
ة ثم ه��ت نحـو الشجرة.. تهشمت � وصل�ت صالة قص�� عي��

� ذراع ق��ة. األغصان تح�� وه��ت ألسفل.. إ� أن استوقفت��

�
�عد لحظات كنت أقـف أسفل الشجرة أتفحص اإلصا�ات ��

.. ً
� الهبوط سه�

جسدی. و�ان �ا��
ف بهذا ألنفسنا.. � الص�اح �ان الج�ع �مزقنا ل�ننا لم نع��

��
� أن نرى الوادي

واصلنا هبوطنا المرعب.. كنا نأمل �شدة ��
أمامنا..

� هذا.. لن أصف �ل خطر و�ل لحظة مروعة مرت بنا �كفي��
ق�ل أن نصل للوادي..

� النها�ة وقفنا �ال أطراف مهشمة عند
�كفينا أن نقول إننا ��

� الموضع الذي كنا نراق�ه من ع� منذ
ذلك الوادي. كنا نقف ��

أ�ام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصـل العـا��
� اقتنعنا �أنها أول ما فكرنا ف�ه هو أن نجـد الفا�هة ال��

ا من هذا الموضع. موجودة ق����

� أم ها�ار؟.. هل هو الموت ب�د أشنع أ�لة السؤال هو: تاي��
�ن؟ سوف نعرف � من قوم متح�� ، أم استق�ال دا�� لحم ���

اإلجا�ة حاً�.

�دا �أن هذا الجزء من الوادي �ال س�ان. امتدت األشجار من
جانب لجـانب ولم نر أي ن�ـات �صلح لأل�ل. هكذا مش�نا جوار

. � مجرى الماء ونحن ننظر لألحراش ع� الجانب��

� غا�ة الشجاعة قد �دأ
� الذي �ان ��

�دأت أالحظ أن رف���
ا... قال إننا لو وجدنا فا�هة فعلينا أن نظل ا واضح� ي�دي حذر�
ح�ث نحن ح�� ال �فاجأنا الس�ان. سـوف ن�تظـر ح�� ترحل
ا.. كنت � لم أ�ن متحمس� سفي�تنا ثم نعود لخليج نوكوه�فا.. ل���
ا ولست ع� استعداد لمواجهة الم��د من المشا�ل.. كنت

�
منه�

� براثن األها�� هنا مهما �انوا..
ا للسقوط �� مستعد�

� �انت األشجار كث�فة فعً�. ورحنا ن�حث ع� الجانب��
�عي�ينا عن فرجة �سمح �المرور. تقدمنا ونحن نخ�� اللحظة

� صاح�� � األشجار. فجأة استوقف�� � �حي�نا فيها رمح متوار ب�� ال��
� األشجار و�عدها وجدنا مجموعة من األشجار ل�ش�� لفرجة ب��

الموسم�ة اشتهرت �الفا�هة الشه�ة.

ج��نا نحو هذە األشجار �أنه س�اق، و�رغم أن الثمار �انت
ها فإننا لم نذق ما هو أش� ش�ه تالفة وقد التهمت الطيور أ���
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� ح�اتنا.
��

.. ترى هل � ب من الوطني�� � �ل لحظة �أننا نق��
كنا �شعر ��

؟ � هم ها�ار أم تاي��
ا قد لدغه..

�
فجأة رأيته �جثو ع� ركبته و�تصلب �أن ثع�ان

� األشجار. دنوت منه ا ب�� ب منه ألرى ش�ئ� ثم أشار � � أق��
� �قفان عن �عد �أنهما يراق�ان ونظرت لما ينظر له فوجدت اثن��

ما �حدث.

ا... مزقت قطعة من قماش أب�ض ثم ث�تها �ان قراري ��ع�
، � � أن ي��ع�� عته من شجرة.. ثم طل�ت من تو�� � إ� غصن ان��

وخرجنا ونحن نل�ح برمز السالم هذا.

ا عدا ما � تق���� ا وفتاة نح��� الجسد عار��� �ان هذان ولد�
�س�� العورة.. كـان الف�� �لف عنق الفتاة �ذراع ب�نما �مسك
�دها �الذراع األخرى. هكذا وقفا. قدم تتقدم لألمام �أنهما

يتأه�ان للفرار من تقدمنا.

خش�ت أن يه��ا فوقفت ولوحت ب�دي أطلب منهما أن
�أخذا ما أحمله ل�نهما لم �فعال. تقدمنا ب�طء ثم طوحنا
� لهما وأننا نحمل � أن القطعت�� �القماش ع� كتفيهما �ما �ع��
ا لهما إذ لهما أعظم تقدير. راح تو�� يؤدي أداء �انتوما�م عظ�م�
�ك�� عن أسنانه و�فتح فمه من األذن لألذن.. ح�� حس�نا

المخلوقان ال�ا�سان آ��� لحم ��� ي��دان التهامهما.

نا لهما �� يتقدما نحو �دأت األمطار تهطل �غزارة فأ��
ا مدى الرعب لديهما منا.. مأوی. تقدمانا �الفعل.. ل�ن �ان جل��

� وجل ط�لة الوقت.
�انا ينظران نحونا ��
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� خلفهما:
�ساءلت ونحن نم��

� أم ها�ار؟ » - « تاي��
� شكوكه:

� ثقة أراد منها أن تخ��
�� � قال تو��

ا ها�ار.. » - « ط�ع�
� ت لهما ب�دي وكررت اللفظ�� قلت له إننا سنعرف حاً� وأ��

ا، ل�نهما لم �ظهرا ما �دل ع� الفهم. رحت أردد ع�ارة مرار�
ة معناها (ط�ب). ).. اللفظة األخ�� (ها�ار) و(موتار��

� الموافقـة.. أسعد هـذا هنا �دأ المتوحشان يردان �ما �ع��
ا خاصة أنهما راحا يرددان اإلجا�ة. هكذا نحن آمنان تو�� جد�

ا ل��� شاركت تو�� فرحته. ا جد� ا.. لم أ�ن متأ�د� تمام�

ركضا أمامنا فحاولنا اللحاق بهم. أطلقا ص�حات عال�ة ثم
ات �خـن لما رأي�نا وجدنا أننا أمام مجموعة فت�ات صغ��
� الدغـل �أنهن أفراخ. و�عان ما دوى الوادي

وتوار�ن ��
�ص�حات عال�ة واندفع األها�� نحونا.

ا أحاط بنا، وقد �دت عليهم االس�ثارة �أن عدد كب�� جد�
ا هو الذي دخل أرضهم. ا مسلح� ج�ش�

اقتادونا إ� ك�خ كب�� من ال�امبو وأشاروا لنا �� ندخل.
� ع� الحشـا�ا ع� دخلنـا الم�ان فألقينـا �جسدينا المنهك��
األرض.. �عان ما امتأل الم�ان �الناس، ومن لم �ستط�عوا

الوصول راحوا �ختلسون النظر لنا ع�� فجوات ال�امبو.

� مالمح هؤالء �ان الغروب قد جاء لذا �ان من الصعب تب��
. وقد � ، ل�ننا كنا نرى الوشم ع� أجساد المحار��� � المتوحش��
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� حماسة ما حدث
� التقينا بهما �حكون لآلخ��ن �� راح أول اثن��

لهما معنا. �ان هؤالء القوم �شوحون �ط��قة غ�� عاد�ة..

�القرب منا �ان هناك ثمان�ة زعماء يراقبون المشهد. زعماء
ا من ا ووقار� ألن هذا ما عرفناە �عـد ذلك، و�انوا أ�ثـر تحفظ�

اآلخ��ن.

ا
�
� ث�ات دون أن ينطق حرف

�� � أحدهم �الذات ظل يراقب��
.. ال �

� ح�ا��
ا لم أرها �� ودون أن يرمش �عينه. نظرة غ���ة جد�

تكشف عن خواطر الرجل ل�نها �التأ��د تقرأ خواطري أنا.

شعرت �عص��ة فأخرجت �عض التبغ من ال��س الذي
أحمله ل�نه لم يهتم �ه وأشار �� �� أع�ـدە لم�انه. �ان هذا

ا. � أعرف أن هؤالء القوم ال �قاومون التبغ أ�د� ا ألن�� مقلق�
: � ي الذي يؤرق�� ا لذا سألت السؤال المص�� كنت متوتر�

� أم ها�ار؟ » ـ « تاي��
) فت�لم التمثال المعتم أما�� وقال: � ت للرجل وقلت (تاي�� أ��

« .. ـ « تای��
قلت أنا ��عة:

- « تاي�� موتار�.. »

ي�دو أن هذا راق لهم.. فنهضوا وراحوا يرددون هذە الع�ارة
�ال توقف. لقد راقت لهم مجاملتنا.

ح �� أن اسمه وضع الزع�م �دە ع� صدرە وحاول أن ���
ته أن اس�� هو (توم). قال �� ت لصدري وأخ�� ). أ�� (میه���
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ا عن النطق الصحيح لالسم (تومو) (توما).. (تو�)... ظل عاجز�
� هناك. � النها�ة �ت (تومو) و�ــهذا االسم عرفت ط�لة إقام��

و��

إن ت�ادل األسماء لدى هؤالء ال�سطاء �ش�ه معاهدات
� األ�ل

ت للزع�م أننا نرغب �� ا. أ�� � السالم، وهذا أراحنا كث��
والنوم، فأشار ألحد رجاله الذي عاد لنا بثمار جوز الهند مهشمة
ة. ثم قدموا لنا البو�� بو�� المصن�ع من ن�ات (ال�ال�اش) الق��
الذي لم أعرف ك�ف �مكن أ�له. هذا الصنف �صنع من ثمار
� وله إ� حد ما مذاق غراء التجل�د ونكهة حمض�ة. أشجار الخ��
ا لـذا راحوا ا جـد�

�
ا �لتصق ��ل إصبع. كنت مرت�� وهو ل�ج جد�

. ل�ن الرجل الجائع ال ي�ا�� ط��ً� �الل�اقة �
�� �ضحكون من ح��

ا لذا أ�لنا ولوثنا وجهينا �المادة اللزجة. وهو طعـام ل�س س�ئ�
ا �ه. � �عد أ�ام �ت مولع� � أن يتذوقه. �ل إن�� و�مكن لألورو��

� مـن ب�اض جسدينا عندما �دأنا ن�ـدل ث�ابنا �انوا مندهش��
المتناقض مع وجهينا اللذين لوحتهما الشمس �عد ستة أشهر
من العمل ع� ظهر السفينة. تفحصونا �عنا�ة �ل �الغ �عضهم

وراح �شمنا.

... و�ان من الواضح أنهم � أمطرونا �األسئلة عن الفر�سي��
ا، ح�� إنهم ظلوا �كررون السؤال ح�� ا عظ�م� �حملون لهم كره�

. �عد ما أوضحنا أننا ال نعرف ال�ث��

ة �دأت المجموعة تتفرق.. وظللنا وحدنا مع من �دا �عد ف��
لنا كسا�ن أص� لهذا الب�ت. ومع تقدم الوقت أطفئوا المشاعل

� نعاس عميق.
وتمددوا ع� األرض و�عان ما غابوا ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصـل الحادي ع��
� من نام تو�� �عمق ل�ن األلم الذي كنت أشعر �ه منع��
النوم. ثم كنت أشعر �قلق عظ�م.. هل نكون �عد هذە المعاناة

؟ � � وادي التاي��
قد وجدنا أنفسنا ��

� أم ها�ار واضحة.. ال يوجد مجال للشك.. إجا�ة سؤال تاي��
� موقف ال �مكن الفرار منه وهو ذات الموقف الذي

نحن ��
نا المخ�ف إذن؟.. ح�� هذە ا منه. ما مص�� كنت أرتجف هلع�
اللحظة عوملنا معاملة ممتازة وكرم ض�افة، ل�ن ك�ف تعرف

؟ � صدر آ�ل ���
� تتالعب �� المشاعر ال��

ا ��ارثة مروعة قادمة؟ هل �كون استق�الهم ال���م لنا نذير�

� � نوم عميق مع هذە الخواطر، وعندما فتحت عي��
غرقت ��

. �انت هناك فت�ات �
وجدت مجموعة من األها�� تحملق ��

� فضول واستمتاع. كن
�� � ات م��نات �األزهار يرمقن�� كث��

ا خال�ات من التصنع.. رحن ي�عدن الذ�اب عنا لط�فات جد�
وقدمن لنا الطعام..

� شعرت بهن برغم هذا اللطف فقد شعرت �صدمة ألن��
�خرقن قواعد الل�اقة األنث��ة.

ا، ل�� �مر ال��ش دخل ال��خ محارب مه�ب الش�ل منحن��
الذي �غ�� رأسه من الفتحة، وأدركت ع� الفور أنه شخص ذو
حي��ة. أفسح له الوطنيون الط��ق. حول عنقه عدة قالدات من
� أذن�ه �ان نا�ان من

�ة مصقولة �العاج. و�� أن�اب الحالل�ف ال��
ا جم�ل الش�ل � �ان �حمل رمح� � �دە ال�م��

�� . أن�اب حوت العن��
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له طرف مد�ب وطرف ع��ض مثل مجداف القارب. ل�ن أهم
� مظهرە �ان الوشم الذي رسمه ع� �ل أطرافه.. وشم

ء �� �
��

ا �ذكرك �الرسوم ع� الدان��ل. ع� وجهه �ان معقد وكث�ف جد�
. � � و�متدان ح�� األذن�� �طان من الوشم �لتق�ان عند الحاجب�� ��
� مظهرە، ثم

ء مألوف �� �
جلس الرجـل غ�� ق��ب منا.. �دا �� ��

� الذي �ان يراقبنا ل�لة أمس. لقد تغ��
ا أنه ميه��� � تذكرت أخ��

. � نف��
�ري �� ا و�دا �� أنه م�ور �ما أحدثه مظهرە ال�� � كث��

) وهم �
ء عن (الفرا�� �

ا �معرفة �ل �� ا جـد� �ان مهتم�
الفر�سيون �ما �سميهم. ثم أن حالة سا�� استلفتت نظرە فنادى
أحد مرافق�ه. �عـد قل�ل عاد المرافق مع رجـل مسن �مكن أن
ا، يتو�أ ع� عصا �أنها عصا �كون أ�قراط نفسه. كـان رأسه المع�
سح��ة مما �ستعملها السحرة، و�ال�د األخرى �ان �حمل حزمة

من أوراق جوز الهند.

� هـذا الشيخ ثم أشـار له ل�جلس ب�ننا. جلس
ح�ا ميه���

�
� ثم راح �فركها �قوة �أنه �عتقد أن سا��

الشيخ وراح يتأمل سا��
ء �

فقدت اإلحساس. حاولت المقاومة ل�نه تمسك بها �أنها ��
� �انه أم ترغم

� م�ا��
� ميه���

�ان ي�حث عنه منذ زمن، ب�نما أ�قا��
� النها�ة أر��

� كر�� طب�ب األسنان. ��
ابنها ع� الجلوس ��

 �العرق من فرط األلم. راح
ً

ق�ضته فسقطت فاقد الرشد م�ل�
. �

ا من نطاقه و��للها �الماء ثم �ضعها ع� سا�� �ع أعشا�� معذ�� ي��
� حل ل�نه ق�ل ذلك �لم أحد الوطني�� نهض ميه��� ل��

. �ان هذا � و�د� کوری کوری. أعتقد أنه أوصاە �العنا�ة ��
ا ا له رأس حل�ـق تمام� � سن 26 عام�

� الب��ـان ��  مت��
ً

األخ�� رج�
� حجم الدوالر قرب أع� الرأس. هناك

�� � �اس�ثناء دائرت��
�
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، مما جعلك �شعر أن � � عقدت��
ا فتم عقدە �� استطال الشعر جد�

. أما لحيته ف�انت ط��لة تتد�� حول شفت�ه وأسفل � له قرن��
� من الوشم �العرض ع� وجهه. لهذا عنقه. �ما أنه صنع خط��
كنت �شعر ط�لة الوقت �أنه رجـل �ا�س ينظر لك من خلف
� أقول لك ا للرجـل، ل��� قض�ان سجن. قد ي�دو هذا ال�الم مس�ئ�
� �� �فضلك و�فضل خدمتك المخلصة أي کوری – کورى إن��

. ��
ا غ��ب األطوار �د� مارهيو. �ان والد کوری کوری ش�خ�
وقد علمتنا األ�ام أنه رجل خدوم. أما األم ف�انت تر� دارها
� وكعك الشاى، ل�نها ا.. لم تكن تج�د صنع الج��� والمر�� ج�د�
� إعداد األمار والبوى بوى وال�وكو. �انت س�دة

ة �� �انت خب��
ء بنفسها. تراها �

مشغولة ال تكف عن الحركة وتفعـل �ل ��
جالسة إ� الموقد تطهو البوى بوى.. أو تخ�ج للغاب ثم تعود
�حزمة معينة من أوراق ت��د طهيها تضعها تحت إ�طها فال تقدر
امرأة أخرى ع� هذا الحمل. �انت تعمل �أنها تحت وسواس

 �أنها أم.
ً

� فع� مستمر يرغمها ع� التعب. و�انت تع�� ��

ء.. ال �
� ال��خ ثالثة ذكور ال �صلحون ل��

�ان هناك كذلك ��
كر والع��دة �فعلون سوى مطارحة بنات القب�لة الحب، أو السُّ

� الط�اق مع عينات أخرى مثلهم. �الخمر المحل�ة، أو تدخ��

� الوقت �انت هناك كذلك فت�ات رق�قات ل�نهن ال �قض��
� عمل أش�اء �لحاء شجر التوت. وكن

� عزف الب�انو، �ل ��
��

ثرن �ال توقف. �جب أن أذكر هنا اسم العذراء فا�اوای.. كنت ی��
أم�ل لها �ش�ل خاص، خاصة أن وجهها وقدها �انا األجمل..
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� الجم�ل الذي �متص الشمس
تها ال��تو�� خاصة مع لون ���

ا. امتصاص�

عندما �انت تضحك �انت شفتاها الملي�تان تكشفان عن
أسنان �العاج ناصع الب�اض. عينـاها زرقاوان غ���تان ت�ـدوان
د.. ل�ن عندما تحس �عاطفة ما تلتمعان � عندما ��� غامضت��
� �أنها كونت�سة غ���ة، ال تحمالن �النجوم. �انت �داها ناعمت��
� آثار العمل الشاق. و�انت قدماها برغم حفائهما دق�قت��

ا. بوس�� أن أصـف فا�اواي ل�ـن ل�س بوس� � دوم� نظ�فت��
ا وصف االنط�اع السار العام الذي ت�عثه حولها. لقد نجت نوع�
� الوشم هنـا، ألنهم وجدوا أنه ال دا�� إلظهار

من فظاعة فنا��
. فقط ثالث � � �ظهرونها مع المحار��� مهارتهم بنفس الط��قة ال��

نقاط دق�قة ع� �ل شفة. وكعادة بنات الج��رة �انت تعت��
ا من الجواهر فال تتح� إال بها. و�ان هذا يناسبهن األزهار نوع�

أ��� من أي جواهر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� ع��
الفصل الثا��

� ع� األ�ل �أن �ان کوری کوری �ع�� �� �شدة، وأرغم��
ا ب�دە.. حاولت المقاومة فلم أستطع. � ف�� دس�

�دس الطعام ��
: � وقال ��

� ع� حش�ة وغطا�� ثم وضع��

ا ونم � .. مـ��ـی مـو�� مورتا� ». أی (�ل كث�� - « � نو�� نو��
�عمق).

ا �عد سهر عدة أ�ام، لذا
�
لقد �دأ ألم سا�� يزول وكنت منه�

ا. � النوم فور�
غ�ت ��

� أما عن التنقالت فقد �ان كوري كوري �� ع� أن �حمل��
� � نبع الماء بنفسه �أن��

�� � ع� كتفه. وقد أ� ع� أن �غسل��
. طفل صغ��

� المه�ب. جلس
� اليوم التا�� تلقينا ز�ارة أخرى من ميه���

��
� � أن نلحق �ه. هكذا حمل�� � ومن تو�� �عض الوقت ثم طلب م��
�
� ذلك الشيخ الذي ركب ع� كت�� السند�اد �� کوری کوری �أن��

القصة.

� الج��رة
� ط��ق غ��ب.. ي�دو أنه أهم ط��ق ��

�� �
رحنا نم��

ا فعً�. ا عد�دة �انت تتجه له.. برغم هذا �دا وعر�
�
ألن طرق

ا �لتف حولها..
�
الط��ق �دور حول �عض الصخور ال�ارزة، وأح�ان

تم�� فـوق أشجار ضخمة مهشمة ع�� الط��ق.. تح�� رأسك
لتفادي األشجار..

�ان كوري كوري �لهث تحت ثق�، فطل�ت أن أترجل
. � ومش�ت بنف��

وتو�أت ع� عصا ميه���
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ا �صـعب أن أصفه دنت الرحلة مـن نهايتها إذ رأ�ت مشهد�
�ال�لمات.

� الج��رة.. موضع طقوس
هنا �انت األما�ن المحرمة ��

� ش��عة تمت.. موضع والئم عد�دة أق�مت. تحت أشجار الخ��
�انت هناك ظلمة.. ظلمة �ش�ه المحراب. رائحة الع�ادة الوث��ة

� �ل م�ان.
��

� �ع�ـدها هؤالء وسط هذە الظالل انتص�ت األصنام ال��
المتوحشون. ب��ت من حجـارة سوداء ضخمة. وهناك �قا�ا
.. مع �قا�ا ألضح�ة � متحللة لوج�ة من جوز الهنـد وثمار الخ��

ق���ة.

و�انت هناك أرض�ة الهوال هـوال.. ح�ـث تمارس الع�ادات
الوث��ة.

هذە ال�قعة المقدسة �انت تحميها مراسم معقدة. �انت
� تد�س هـذا الم�ان أو تدخله ا.. و�انت األن�� ال�� تابوو حق�ق��

ا. تعدم فور�

�ان هناك كذلك �ح كب�� من الصخور وأشجار جوز
الهند، هو ب�ت لل�هنة..

. وح�� هذە اللحظة كنا نم�� وسط تقدمنا ميه���
� هذا الم�ان تراجعت ال�ساء عن

� ل�ن �� مجموعة من الوطني��
� تابو صارمة تح� هـذا المع�ـد من الد�س الحشد. هنـاك قوان��

. الذي تجل�ه األن��

ع� جدران المع�د كـان حشد رائع من الرماح والهراوات
واندهشـت لوجـود ثالث بنادق عت�قة. ال�د أن هـذە ترسانة
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القب�لة.

� ي�دو أن الزمن والوشم أفقداهم �ل هنا قا�لنا أر�عـة مسن��
ا ومع الزمن لمسة إ�سان�ة. محار�و القب�لة يتم وشمهم م�كر�
ا ا.. �اإلضافة لهذا �ان جلدهم ش�يه� �ص�� لونهم أخ�� متجا�س�
ء �ان أصابع أقدامهم.. �أنها خطوط �

�القشور. ل�ن أغرب ��
� ع�

� بوصلة. لم ي�د أنهم الحظونا.. ب�نما ركع ميه���
قط��ة ��

ا غ�� مفهوم. ركب��ـه أمامهم. وراح كوري كوري �قـول �الم�

دارت مأد�ة حافلة ثم اشتعل الغليون. ومر من فم لفم. و�دأ
التبغ مع الشبع �جعالن رأس�نا يثقالن.

� منتصف الل�ل ألجد أن الظالم الدامس �ح�ط
صحوت ��

بنا.

� تو�� وتهامسنا ��عة
شعرت �الخطر فأ�قظت رف���

� فجأة من حولنا. � فهم رح�ل الوطني�� محاول��
: قال تو��

ـ « ذهبوا �شعلون النار.. »

ـ « أي نار؟ »

ا.. ال يوجد س�ب آخر � س�طهوننا عليها ط�ع� ـ « النار ال��
ل�شعل أ�لة لحم ال��� النار.. »

ـ « كف عن ن�اتك السخ�فة ».

ا ا لوجدت �ال�� منطق�� ـ « �العكس.. لو فكرت ج�د�
ولفهمت لماذا �طعموننا بهذا ال�رم. ألم تر ك�ف �حشوك كوری
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كوری �الطعام؟.. واضح أنهم س�شوونا الل�لة ».
.. كنا �الفعل تحت رحمة قب�لة من أ�لة لحوم ال���

واحتماله غ�� مس��عد فعً�.

. �ان �
� المه�ب الهادئ فزالت مخاو��

هنا جاء صوت ميه���
�قول:

ال) ».
�
�) � � .. ـ « تومو.. تو��

ا من الخشب ف�ه لحم �ان هناك متوحش آخر �حمـل قدر�
. يتصاعد ال�خار منه. وضعه عند قد� میه���

: قال تو��

� �قد��
ـ « هل هـذا طفـل مسلوق إذن؟... أنا مجنون إذ أم��

. ل�ن سوف أر�ــهم.. لن آ�ل ح�� إ� مجموعة أ�لة لحوم ���
أهزل وأص�� كومة من عظام ال طعم لها ».

� ف�� فرحت ألوكها.. �ان
دس کوری کوری قطعة لحم ��

ا �أنه لحم عجل. طعمها طي��

ـ « ال توجد ماش�ة ع� الج��رة.. أؤكد لك أنك تلوك لحم
طفل من الها�ار... تأ�د من هذا ».

. مـن أين �حصل هؤالء ع� �
� معـد��

شعرت بتقلص ��
ماش�ة؟

� �عض الضوء. عندما جاء
� أرغب �� ا �أن�� � نظرت للزع�م مش��

. وعرفت �ر صغ�� � مشعل تأملت الوعاء �دقة فوجدت �قا�ا خ��
أن اسمه عندهم (بوار�).
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ا �دە � الرح�ل. ل�ن الزع�م استوقفنا رافع�
� الص�اح فكرنا ��

��
وقال (آبو آبو) أي (انتظرا.. انتظرا)..

ف أثنـاء ا مـن حرس ال�� سل معنا نوع� ثم عرفنا أنه س��
عودتنا لدار الض�افة. واألهم أنهم حملـوا معنا ال�ث�ـر من
� يرسل معنا الم��د من الطعام ل�ورى

الطعام.. واضح أن ميه���
كورى ح�� ال تثقل عل�ه مئون�نا.

ا، تحف بنا الفت�ات ومن جد�د تحرك موكبنا عائد�
المغن�ات.. وعدنا للب�ت الذي كنا نق�م ف�ه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث ع��
� �ح�� بها � عـن س�ب السمعة الس�ئة ال�� ظل السؤال يؤرق��
ا أ��� رقة . ر�ما هم أ�لة لحم ��� ل�ن ال أعرف أشخاص� � التاي��

� المح�ط الهادي �له.
ا منهم �� � وض�افة وتح��

� الفرار من
� االبتعاد عنهم.. و��

ا �� برغم هذا ظللت راغ��
� وراء هذە الوجوە ال�اسمة. صد �� الموت الذي ي��

� أتعاطاها. � تتدهور.. و�رغم األعشاب ال��
�انت حالة سا��

� مع . ال�د أن عال�� ا تخفف األلم ل�نها ال �ش�� �انت أعشا��
� خليج نوكوه�فا. ل�ن ك�ف أصل لهم؟

�� � األط�اء الفر�سي��

طل�ت من تو�� أن �قصد الخليج هو.. لو استطاع أن �عود
� معهم فيها، و�ال فل�جلب �� � �أخذون�� �� ب�عض الفر�سي��

�عض الدواء.

� الفرار �شدة.. �خ�� ت�دل موقف األها��
ا �� �ان هو راغ��

 معنا.. لن
ً

� لن يرسلوا رجا� تجاهنا. �ان كذلك يرى أن الفر�سي��
� س�ئة، وسوف �فهمون أن �خاطروا بهذا خاصة أن سمعة التاي��

� النها�ة.
� أقنعته �� ا ل�ن�� هذە حرب. �ان منطقه ق���

� إقناع األها�� ب�ي�نا.. عارضونا �قوة ح�� ي�ست من
نجحنا ��

ن�ل موافقتهم. �ان كوري كوري ال �صدق أننا �عد ما عرفنا
� النها�ة وافقوا

�ن �مكن أن نذهـب لنوكوه�فـا. �� � المتح�� التاي��
اە � الص�اح ومعه اثنان من األها�� � �خ��

�� � ع� أن يرحل تو��
�أق� ط��ق آمن.
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� تأثر فقال � إنه س�عود خالل
�� �

� الص�اح ودعت صد���
��

ثالثة أ�ام ع� األرجح. شعرت بوحشة �الغة لدى رح�له..
ا �ال�أس. ورقدت ألنام شاعر�

� أنهما أوصال صاحبنا
ا�� � عـاد المحار�ان وأخ�� �عد ساعت��

. حا له ط��قة الس�� أل�عد نقطة ممكنة و��
.. � ال��خ وأنا أشعر �الصمت من حو��

عند الع� نمت ��
ثم صحوت ع� صوت �خة..

.. ه�ع الرجال يرون ما هنالك.. و�ان تعا� الصوت أ��� فأ���
كوری كورى أول من خ�ج. ثم عاد �� منقطع األنفاس.. لم أفهم

. � ا حدث لتو��
�
منه سوى أن حادث

� أ�ديهم
ا من القـوم �حملون �� اندفعت للخارج فوجدت زحام�

�
ا. ب�نما راحـت الفت�ات ��خن و�طوحن أذرعهن �� شخص�

الهواء:

( � (واح�تاە.. لقد مات تو�� ـ « أوها.. أوها.. تو�� مو� مو��
.«

دنوت من الجسد فاقد الحركة.. وجهه وصدرە مغط�ان
� صدغه. ثم حملوە إ� ال��خ.

ا وهذا من ج�ح �� �الدم تمام�

ت لهم �� ي�تعدوا.. انحن�ت ع� تو�� ووضعت �دي أ��
� طرب سك�ت وعاء ماء

ع� صدرە فشعرت �خفقات قل�ه. ��
ع� وجهه ومسحت الدم وتفحصت الجـ�ح.. �دت تحته
� ا �الماء هنا فتح تو�� ا. غسلت الرأس ج�د� الجمجمة عار�ة تمام�
ب من نصف جوزة هند وضعتها تحت شفت�ه. عي��ه.. و�دأ ���
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�عد ثالث ساعات أفاق لدرجة �سمح له �أن �ح� ما حدث
له.

� نقطة
� ع�� المرتفعات.. و�� قال تو�� إنه ذهب مع الدل�ل��

معينة توقف الدل�الن وقاال له إنهما ال �ستط�عان التقدم أ���
�أن هذە بيوت الها�ار.. عل�ه أن يتقدم وحدە..

م�� وحـدە فقا�ل ثالثة من س�ان الجـزر.. ال�د أنهم من
ا ثق�ً�.. وادي الها�ار. �ل منهم �ان �حمل رمح�

ا وأنا أمد �دي.
�
ا لم أفهمه. تقدمت منهم ضاح� - « قالوا ش�ئ�

� غضب وهو �ش�� ألرض التاي�� ثم ط�ح �الرمح
فت�لم أحدهم ��

ا. هذا س�ب �� هذا الج�ح وفقدت الو� للحظة. فسقطت أرض�

ا.. استعدت وع�� فكـان أول ما خطر �� هـو أن أركض هار��
، �

وهكذا نهضت وواصلت الفرار ب�نما أسمع ال�اخ من خل��
... . مر رمح هائل جوار أذ�� � � ف�عمي�� والدم �س�ل ع� عي��
� شجرة جواري. رحت أه�ط الوادي وأدركت أنهم ال

وانغرس ��
. ال أفهم � � أرض التاي��

� دخلـت �� � ألن�� �ج�ون ع� اللحاق ��
ا مـن � أت��

اسة من الها�ار إال لو �ان ألنهم رأو�� س�ب هذە ال��
�
.. تحاملت ع� نف�� ألقتـرب من موضع�م.. و�� � منطقـة التاي��

النها�ة لم أعد أستطيع التحمل أ��� فسقطت أرضا ».

شعرت �صع��ة موقفنا.. �ان الفرار مستح�ً� من هذە
الق�ائل المتوحشة إال ع�� ال�حر..

قال لنا کوری کوری:

.. ک��.. �انا�ا.. (مرعبون هؤالء ـ « ها�ار ک�کنو نو��
الها�ار.. �أ�لون ال�ث�� من الرجال) ».
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� وك�ف أن الخ�� وافر عندهم فال ج�ع ثم راح �متدح التاي��
وال معاناة..

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع ع��

، فجاء تو�� � � حالة �أس من العودة للعالم الخار��
كنت ��

اب قوارب من الج��رة. � �اق��
�� �خ��

�ن � � األهـا�� وراحـوا �ستعدون.. الفت�ات ي�� عمت الفو�� ب��
� س�قومون �م�ادلتها �األزهار والرجال �عدون الفا�هة والثمار ال��
ا � �ل مكـان. وهناك من يركضون �مين�

. فو�� �� � مع القادم��
ا سوى إعاقة اآلخ��ن. ا ال �فعلون ش�ئ� و�سار�

هذە اللهفة تدل ع� أن هذا حدث نادر، ومع�� هذا أن
فرصة الهرب سانحة وقد ال تعود.. ل�ن ك�ف أذهب للشط

� هذە؟
�حالة سا��

� السماح ��
ا ��

�
و�دا �� أن كورى كورى غ�� راغب بتات

ا. ي�دو أنه ينفذ تعل�مات من هو أ��� � أ�د� �الذهاب.. ولن �حمل��
منه. طلب م�� تو�� أن أهـدأ وأتماسك ح�� ال أث�� شكوك
، وقال �� إنه س�حاول أن �صل للشا�� و�حاول أن � الوطني��

�جد نجدة لنا.

ا �منظر القوم هكذا رحل الجميع و�ق�ت أنا أنتظر م�سل��
وهم يهرعون لمقا�لة القوارب.

عادوا عند الغروب.. فخرجت أراقب موكبهم.. رحت أ�حث
� وتوقعت أن �كون مع الحسناء فا�اواي. ل�نه لم � عن تو�� �عي��

�ظهر..

شعرت بهلع شد�د ورحت أ�حث عن تفس�� الختفائه. لم
أظفر سوى ب�جا�ات متناقضة.. فهمت من ال�عض أنه س�عود

ً
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.. وال�عض قال إنه ال �عرف أين هو. هنا وجدت فا�اواي ً
حا�

.. ل�س لجمالها فقط.. �ل ألن روحها ذك�ة ً
� أحبها فع� ال��

� عي�يها حساس�ة
� أثناء مر�� وأرى �� حساسة. �انت تع�� ��

 شد�دین.
�
ورفقا

: جاءت تقول ��

ـ « أوها أوها.. تومو.. »
ثم جلست جواري.. أدركت بوض�ح مدى قل�� وتوتری.
� جاءت ووعد �أن � قد رحل مع القوارب ال�� قالت �� أن تو��
، ثم قلت لنف��

ً
� والنذالة أو� �عود �عد ثالثة أ�ام. اتهمته �الج��

� إ� نوكوه�فا.. ر�ما �عود ��
ا.. ر�ما يرتب لعود�� إنه س�عود حتم�

�الدواء.
ا... ظللت أنتظر ثالثة أ�ام.. أعد �ل لحظة.. سوف �عود غد�

ل�ن الغد جاء ولم �أت..

� � ح�ـرة.. هل تخ� ع�� ��ل ج�ـن وترك��
هكذا وقعت ��

� م�ان آخر من الج��رة؟
�� � ي؟.. أم هو سج�� لمص��

� �المهم.
اندهشت من كون األها�� يتجنبون أي إشارة له ��

ة فقد �انوا يتحدثون عنه �اعت�ارە الوغد الذي و�ن ذكروا له س��
ذهب إ� نوكوه�فا.

ا، � أ�د� ك�� ، ولم �كن كوري كوري ي�� � ازدادت عنا�ة القوم ��
ا. ثم أرقد � بنفسه يوم�� كة ل�حمم�� و�ان �صمم ع� حم�� إ� ال��
ا وج�� �قطعة شاش فتجلس فا�اوای جواري ع� الضفة مغط��

تحرك مروحة من ورق شجر جوز الهند.
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� ال�حر تقـف عذراء حسناء تحك ثمار جوز الهند
هناك ��

�شعاب مرجان�ة، وهذا لتجعلها أرق.. عندما ت�ت� تص�� أقرب
ب فيها. ل�لورة زجاج�ة رق�قة صالحة لل��

� المساء تلتف حـو� الفت�ات و��عـدن کوری کوری، ثم
��

�قمن �أ�ديهن الرق�قة �دهان جسـدی ب��ت ن�ا�� عطرى اسمه
� جمال المنظـر وحسن عندهـن (أ�ا).. هكذا جمعت ب��
المعاملة.. وساعد هذا ع� جع� أ�� ما شعرت �ه من وحدة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس ع��
، ل�ن لم �كن ا و�انوا �حاولون تن��عه �� �ان الطعام ج�د�
هناك ملح لدى القب�لة لهذا �ان معظم الطعام �ال مذاق. و�انت
� �ه ع� الفت�ات �قصدن ال�حر ل�جمعن �عض الملح �� ثم �أت��

� وسط ال��خ ألتذوقه.
أوراق جوز الهند و�ضعنه ��

� أعتقد أنه �مكنك �مك�ال واحد ا لدرجة أن�� �ان الملح ثمين�
. �كف�ك �عض � اء �ل أمالك التاي�� من ملح الطعام العادي ��

. � � ال�د األخرى لتص�� من أث��اء التاي��
�� � � �د وثمرة خ��

الملح ��

� شجرة � هذە، شجرة الخ�� سوف أح� لك ما �� ثمار الخ��
ة �ستعملها األها�� �أغط�ة للرأس. الثمرة نفسها ذات أوراق كب��
ق���ة من ال�طيخ عندنا.. ل�نها غ�� مخططة من الخارج.
�داخلها قلب أب�ض صالح لأل�ل �له. ل�ن ال�د أن يتم طه�ه ع�
النار. أسهل ط��قة �� وضع الثمـار ع� النار �أنك �شوى
ة وتتق�� لتجد �داخلها ما ال�طاطا.. �عد قل�ل تنفجر الق��

� اللذ�ذ، وله رائحة رائعة. �ش�ه الخ��

� ماء �ارد و�قلبون الخل�ط و�سمونه
ا �لقون �الثمرة ��

�
أح�ان

(بواشو).. لم أحب هذا الخل�ط قط. هناك ط��قة أخرى لها
مذاق جدير �الملوك، واسمها (كوكو). هناك ط��قة تد� (بوی

. بوى) و�� �ش�ه الج���

� قا�لة للتخ��ن، وهذە نقطة مهمة. ألن األشجار ثمار الخ��
ا.. ولو لم �مكنهم االحتفاظ �مخزون لماتوا

�
ال تع� ثمارها أح�ان

� جزر
� أز� وأفضل حاالتها ��

�� � ا. �انت أشجار الخ�� جوع�
. � المارك��
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� وسط هذا ال�رم كنت .. ول���
ً

كنت أل�� أفضل معاملة فع�
. ثم � . الحق�قة أن اختفاء تو�� الم��ب أقلق�� � ا أشعر �الحن�� قلق�
� النها�ة سوى أ�لة

كنت أتذكر أن هؤالء القوم ال�رماء ل�سوا ��
. لحوم ���

� المقلقة. عالج هؤالء القوم ال
النقطة األخـرى �� حالة سا��

�جدي، ل�ن حالتها �سوء منذرة �أخطر العواقب. هكذا من
المستح�ل أن أهرب. وقد حدث أ��� مـن موقف ابتعدت ف�ه
�ن عن أن�ابهم.. هكذا � مك�� ف�حث ع�� المتوحشون وأحاطوا ��

هم.. حق�قة مفزعة ل�نها حق�قة. فهمت الحق�قة: أنا أس��
.. مرت األ�ام ولم ي��دل سلوك أهل الج��رة تجا��

� غيب��ة ط��لة س�بها
فقدت متا�عة أ�ام األسب�ع... وغ�ت ��

ال�أس.
� الورم. وأدركت أن��

� تتحسن مع الوقت وتال��
�دأت سا��

� ح�ث ا �الوطني�� � الج��رة محاط�
سأش�� ��عة. كنت أجول ��

� �ل م�ان.. عذاری سوداوات العيون
� أفضل استق�ال ��

أل��
�ت من ال�حر �انت محاوالت المنع . ل�ن �لما اق�� �ضحكن ��

ت�دو جل�ة �الشمس.. لم �سمحوا �� �أن أ�ون وحدى قط..
� الوادي السع�د.

� أع�ش �� ء كنـت أشعر أن�� �
برغم �ل ��

ر�ما لم �كن هناك خلف هذە الهضاب الخ�� سوى عالم من
القلق والتوتر.

ا و�ت ع� علم �ح�اة هؤالء القوم. لقد ج�ت الج��رة ج�د�
� نواح

�� � � �التأ��د أسعد من األورو�ي�� ��� � وخطر �� أن البولي��
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ة.. هذا الرجل العاري ال�احث عن الطعام �جد �ل ما يرغب كث��
ف�ه و�ل رغ�اته.. فماذا �مكن أن تض�فه الحضارة له؟ ر�ما تعمق
فكرە أو توسع مداركه.. هـذا �الم سهل محفوظ.. ل�ن هل

تجعله أسعد؟

عل�ك أن تزور جـزر هـاوای لتـرى مـا صـار له القوم هناك،
ت ب�نهم األمراض ال��ة.. سوف �ذهب المرء هناك وك�ف ان���

ا من التن��ر؟ �ن عام� في�سائل: هل هذا حصاد خمسة وع��

، ل�نهم �فعلون هذا فقط � أ�لة لحم ��� صحيح أن التاي��
�
مع أعدائهم وع� س��ل االنتقام.. وحش�ة؟.. ألم نقطع نحن ��

ا رأس رجل اتهم �الوطن�ة أو الفلسفة؟ ألم نجرە ونلق إنجل��
� النار ثم نعلقه ليتعفن و�راە الناس؟

�جسدە ��

ا �أن أسلحتنا المخ�فة.. �ل هذا �جعل الرجل األب�ض جدير�
� الوال�ات

س مخلـوق عرفته األرض. ولهـذا أعتقد أننا �� �كون أ��
� �ن من جزر المارك�� المتحدة قد نحتاج إ� أر�عة أو خمسة م���

ون حضارتهم ب�ننا. ي���

هؤالء ال�دائ�ـون �جب أن �شكروا هللا ع� ما أعطاهم من
ا صحة، فل�ست لديهم أمراض ع� اإلطالق هنا.. لم أر شخص�

ا أو أرى ع� جلودهم �قعة واحدة. ا واحد� سق�م�

� لم أر قـط � الج��رة فتـرة ط��لة، ل���
كنت قد قض�ت ��

� خصومهم الها�ار. وهذا برغم أن � و��� � هؤالء التاي�� ا ب�� حرو��
� لم �خفوا لحظة كراهيتهم العن�فة للها�ار. لم �حدث قط التاي��

. � � الشعب�� اش��اك ب��
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� �ل القصص عن
ع� �ل حال كنت قد �دأت أشك ��

. قلت لنف�� أن هذە القصص خرافات. لقد ظفر � اسة التاي�� ��
هؤالء القوم �سمعة س�ئة عن غ�� حق.

ل��� كنت ع� خطأ..

� ذلك ال�ح المقدس
عرفت هـذا ذات يوم رقدت ف�ـه ��

الخاص بهم. فجأة صحوت ع� �اخ م��ــــع ففتحت عي�� ألرى
مجموعة من األها�� تحمل الرماح وتندفع.. ومن خلفهم نهض

. � �عض الزعماء الراقدين �قر��
وسمعت �خة:

ـ « ها�ار.. ها�ار ».

ثم سمعت صـوت طلقـة بندق�ة عت�قـة.. تعـا� ال�اخ
ات الطلقات من تلك البندق�ة والضوضاء وال�د أنهم أطلقوا ع��

العت�قة. ثم ساد الصمت وتوقف �اخ ال�ساء �عض الوقت..
ظللت أصيغ السمع.

� لم �كن هنـاك صوت جد�د.. ال صوت سوی لمدة ساعت��
� آلخـر. و�ان کوری کوری و�عض طلقات من الغاب مـن ح��
ء �

الشي�خ �قفـون جـواري دون أن ي�دو عليهم ما �ش�� ل��
غ��ب.

� �مدافع السلطان سل�م
ا تذكر�� �انت البنادق عت�قة جد�

ع� أسوار القسطنطي��ة.. �عضها �حتاج لساعة �� تعمرە
وتطلقه.

ى الن� العظ�م: ف ��� � � ل�� هنا جاء أحد المحار���
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ـ « ها�ار بوو أرفا ». (لقد فر الجبناء)

ا وهلل.. قال إنه �ان يتوقع � طرب کوری کورى للخ�� كث��
ذلك و�نه من المستح�ل ع� ج�ش مـن أ�لة النار أن �حار�وا
أ�طال وادينا. عندما عاد المحار�ون أدركت أن ثمن الن� �ان

� قت�ل وج��ــــح ومن فقد إص�عه وجاء �ه معه، وح�� ا ب�� فادح�
�ة رمح. ال ف �غزارة من فخذە �س�ب �� � القائد نفسه �ان ي��
أعرف �م فقـد الها�ار ل�نهم �التأ��د استطاعوا أخذ أ�اهم

معهم.

� وادي الها�ار؟.. لمـاذا لم �سط
ترى لماذا لم �غـز ميه���

� �مغائم منهم..؟ مغانم من الن�ع الذي يؤ�ل والذي
عليهم و�أ��

� �ل احتفاالت الن� هنا �ما سمعت. �م��

� ظل الناس يت�لمون عن هذە المناس�ة.. ثم �دأ لمدة يوم��
الناس ي�سون و�دأ الهدوء �عود للوادي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس ع��
 كنت أسبح

ً
� قدر اإلم�ان.. مث� رحت أحاول االستمتاع بوق��

� �ل يوم. ب�نما
� ال�حر مع مجموعة من حسناوات الج��رة ��

��
� الطب�عة الجم�لة تمتد ع� مر� ال��، وتجرى الم�اە ب��

أشجار النخ�ل.

� يوم جـاء کوری کوری �قـارب ورحنا �شق �ه الم�اە
و��

الهادئة.. الحظت هنا أن الفت�ات عرا�س ال�حر ال �لحقن بنا.
هذا جعل رحالتنا مملة كئ��ة..

� أن �سبح الفت�ات معنا،
قلت ل�ورى كورى إن�� راغب ��

� حزم:
فقال ��

ـ « تابوو.. تابوو ».

اب من القارب وهنا فهمت.. الفت�ات ال �جـوز لهـن االق��
ألنهن تابوو..

� أن تركب فا�اواي معنا وت�حر م�� ع��
ا �� � كنت راغ�� ل���

ة. أثار هذا الطلب ذعر كوري كوري.. ت�ف �أن هذا ال�ح��
ء مخ�ف ال �مكن التفك�� ف�ه. �ان هذا �خالف �ل معتقداته �

��
الدي��ة.

، ففكر �عمق ثم �
طل�ت نفس الطلب من الزع�م ميه���

ا.. �ان يت�لم عن � حد�ث ط��ل لم أفهم منه ش�ئ�
انغمس ��

ا... لماذا ال تملك المرأة ا.. �ان األمر ي�دو �� منطق�� التابوو ط�ع�
� ركوب القارب مثل الرجل؟ لماذا �سبح هذە

الحـق ��
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المخلوقات اللط�فة �ال�ط ب�نما �عت� القارب رجال أشداء
�قدرون ع� العوم؟

� منحها له ال�هنة.. ل�نهم وافقوا فعً� ال أعرف الفتوى ال��
� وضعت المثال الثوري ع� أن تركب فا�اواي القـارب. و��دو أن��

األول الذي س�حذو األها�� حذوە.

ا جم�ً� من �قا�ا قماش � صنعت لفا�اوای ث��� من ناحي��
� هذا الثوب، أذكر

�ق�ت م�� من السفينة.. وقد �دت فاتنة ��
�
ا �� ا، كنت نائم� ا جد�د� ا ألن�� قا�لت ف�ه شخص� هذا اليوم ج�د�

� حماسة
ال��خ عندما سمعت ضوضاء �الخارج.. اندفع الشيخ ��

للخ�مة وزف �� ال�شائر:

- « مارنو ب�� ».
ب.. ا �د� مارنو �ق�� مع�� هذا أن شخص�

� لم أ�د أي . ل��� اقب انفعـا�� � حماسة ل��
قالها ووقف ��

� �حدثها انفعال. ال�د أنه شخص مهـم مـن الضوضاء ال��
، ة �س�ب ابتعاد اهتمامهم �� الوطنيون. شعرت ب�عض الغ��

ود. وقررت ع� س��ل االنتقام أن أعامل هذا المارنو ب�عض ال��
�ة تفكر فيها. � مع أغرب عينة ��� هنا رأ�ت الرجال قادم��

�ن.. طوله معتاد.. حليق الوجه � الخامسة والع��
�ان ��

. �ان � ��� � جم�ل المح�ا ح�� أنه �صلح ل�كون أبوللو البولين��
� وجهه أی

� جدائل ب��ة. ولم �كن ��
شعرە ينحدر ع� كتف�ه ��

ا ب�تقان رائع. � الوشم ع� جسدە �ان مرسوم�
وشم. ل�ن �ا��

. � � رأيته عند التاي�� أجمل عمل ف��
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� وهـو �حمـل قطعة قماش تحت إ�طه تقدم وسط الوطني��
ا ا. �دا �مسافر �عرف أنه س��دأ جزء� و�حمل �ال�د األخرى رمح�

ا من رحلته. ممتع�

� �ال ل�اقة
عرضت عل�ه أن �جلس جواري ل�نه تجاهل دعو��

واتجه إ� ركن الم�ان ل�جلس. تحرك فضو�� �شدة لمعرفة من
هو هذا الرجل المهم.

قدمت له الزوجة البوى بوى فراح �جرعه وسـط نظرات
ة و�أن ع� تومو قد � المخلصة له، �الفعل شعرت �غ�� الوطني��

. انت��
اب فأخذ �عض أنفاس من غليون قدموە له.. أن� ال��

راح يت�لم.. �الط�ـع لم أفهـم أ��� �المه سـوی �لم��
).. هكذا فهمت أنه يت�لم عن أش�اء حدثت (نوكوه�فا) و(فرا��

� الناس.
� طالقة و�ؤثر �قوة ��

� األ�ام الماض�ة. �ان يتحدث ��
��

� أن سمعتهم الس�ئة واسمهم المخ�ف قد �عرف التاي��
� ح�� اللحظـة.. �انوا �صغون له حم�اهم من اعتداء الفر�سي��

� ملهم. �عيون المعة �أنها �لمات ن��

. الغ��ب �
�� .. تجاهل تام ح�� � ط�لة الوقت لم ي�د أنه الحظ��

؟ � كذلك أنه ال ي�ت�� لهذا الوادي.. إذن ك�ف ال �فتك �ه التاي��
.. ثم جلس جواری. نهض وهو ال زال يت�لم وال ينظر ��

شعرت �دهشة �الغة.. ودهشت أ��� عندما التفت �� وقال:

- « ك�ف الحال؟.. هل تحب هذا الساحل؟ »
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جعت وع�� فكرت أن � �عد ما اس�� �انت دهش�� �الغة.. ل���
، وهو ما �دا أن � �مص�� تو��

�� هـذا الف�� �مكن أن �خ��
. � �خفونه ع�� المتوحش��

لم ي�د ع� علم �األمر، وقال إنه جاء من نوكوه�فا. سألته
� له فقال: عن س�ب عدم إ�ذاء التاي��

.. أنا تابو ». � ـ « أنا تا�ـوو.. أذهـب ل�ل مكـان.. ال أحـد يؤذي��

ون تابوو و�سمح � هذە الجزر �ص��
تذكرت أن �عض الناس ��

� الق�ائل المتحار�ة. لهم �التنقل ب��

� طفولته
�ة فح� �� إنه �� � سألته عـن ك�ف�ة تعلمه اإلنجل��

ا ع� ظهـر سفينة أجن��ة لمدة ثالثة أعوام. سألته عن � وقع أس��
س�ب عدم �المه م�� من ق�ل. قال إنه �ان �حاول أن يث��

� �دوری فأص�� �اهتمام.. . حك�ت له عن قص�� �
�� � وح�� دهش��

ا لما وصلت إ� الجزء الخاص �اختفاء تو�� غ�� الموض�ع ��ع�
؟.. آثار هذا قل�� ع� � لس�ب غ�� مفهوم. لماذا �خدعون��
� أن أضع نف�� تحت حمايته وأعود معه

ا �� ي. فكرت جد�� مص��
� لن إ� نوكوه�فا ل�نه قال إن هذا مستح�ل.. قال إن التاي��

� أرحل.
كو�� ي��

� سجن رائع الجمال ل�نه سجن، ومن
.. أنا �� هذا أثار هل��

� � تو�� . ثم ألم �عامل التاي�� �
ا ي�تظر�� ا مروع� � الواضح أن مص��

�ذات الرقة واللطف من ق�ل؟

� عليهم فقـ��ل بوا�ل من ال�لمات الغاض�ة
عرض فكر��

 من
ً

� رعب وقد تأ�دت فع�
�� � والشتائم �ما هو واضح. دق قل��

حق�قة الوضع. �دا أن حصانة التابو ال تعمل هنا.
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� الركن
و�عان ما أشـار له ميه��� � ي�تعـد و�جلس ��

الق� وال يت�لم م�� ثان�ة. جلس وسط الوجوم وراح �حاول أن
�س� القـوم و�ح� لهم �ما كـان من ق�ل، ثم وجد أنهم واجمون
.. �عـد قل�ل جمع ع�اءته والتقط رمحه واتجه � غ�� متحمس��

ل�اب ال��خ.
� خواطري القلقة.

� ثم غ�ت ��
راقبته وهو �خت��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع ع��
ذات يوم اندفع مارهيو الشيخ للغرفة ب�شاط غ�� مسبوق.
.. � خلد الرجل.. إ� أن اتجه ل�ش�� إ� قد��

لم أفهم ما �دور ��
ثم إ� حزمة تتد� مـن سقف ال��خ فوق رءوسنا. ثم فهمت ما

ل الحزمة. � ت له �� ي�� ي��دە فأ��
ق وفك قطعة القماش. نفذ األمر ��عة ال��

� العتيق ال�ـا�� وناولته له.. فهو لم �عد �صلح
خلعت حذا��

. � ل��

ع� ذلك اليوم جاء هذا المحارب الشجاع لل��خ �مش�ة
� عنقه �ان يتد� الحذاءان �أنهما قالدة..

ا.. و�� ثابتة �حمل رمح�
ا من ز��ته. ا مهم� ومنذ ذلك اليوم صار الحذاء جزء�

� ساعة
ا �� � الوادي. أصحو ص�اح�

هكذا مضـت الح�ـاة رت��ـة ��
� الشمس أسهمها الذهب�ـة فـوق ج�ال الها�ار.

متأخـرة ح�ـث تل��
�
أتجـه للنهر مع فا�اوای وکوری کوری.. �ستحم ونعـود و�دي ��

�د فا�اوای شاع��ن برضا تام عن ال�ون. �عان ما تعـد وج�ـة
� وج�ـة الصـ�اح و�فضلون أن تكـون

الص�اح.. األها�� �قتصدون ��
� ال�ـوم. التهـم �عض البو�� بو�� ثم قطعـة

الوج�ات الدسمة ل�ا��
ب من فا�هة الخ�ـز المش��ة. �عدها موزتان وتن� الوج�ـة ���
� جلسة جماع�ة تتخللها

ثمرة جوز هنـد. يتم تناول اإلفطار ��
محادثات لل�سل�ة.

� �عـود مارهيو . لما ي�ت� التدخ�� � �عد هـذا �شتعل الغالي��
لل��خ الذي ي�ن�ه لأل�د. الزوجة تعود لتفقد �س�جها.. والفت�ات
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�دهـن شعرهن �ال��ـوت. ب�نما �عكف الش�اب ع� العنا�ة
برماحهم. ال�عض �عود للنوم ع� الحص�� ب�نما �ذهب آخرون
للدغل لجمع األل�اف وأوراق الشجر. �الواقع لم �كن هؤالء

ء �شغل وقتهم.. عندهم دائما ما �شغلهم. �
القوم �حاجة ل��

� تلك
� وقـت الق�لولة.. والغالب�ة ينامون ��

ة �أ�� عند الظه��
ا ثم � األشجار، و�ستمر ساعة ونصف� األراجيح المعلقة ب��
� اليوم. هـذە الوج�ة �انت تحوى لحم

ينهضون ألهم وج�ـة ��
الحيوانات.

� م�انهم المقـدس الـذي �سمونه
ا �� ا طي�� كنـت أق�� وقت�

ا ع� ال�سوة لذا كنت أجلس هناك مع ).. �ان محرم� ��)
، والم�ان أقرب إ� ناد لعزاب القب�لة ع� �ل حال. � المحار���
� المساء فنعود للم�ان قرب الدغـل و��ـدأ الغناء وترقص

�أ��
� ضوء القمر. الرقص ال �شارك ف�ه الرجال، وف�ه

الفت�ات ��
تحرك الفتاة �ل جـزء من جسمها �ال توقف، وهـن مغط�ات

ا من ال�جع. �الورود وال��ش ح�� �شعر أنك ترى ���

� من ينام بهذا العمق
� ح�ا��

�عد هذا ينام الجميع.. لم أر ��
� ساعات بهذا الطول، ولعل هذا س�ب قوتهم الطب�ع�ة

و�ق��
ول�اقتهم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ذات يوم كنت أقصد التاي فوجدت استعدادات واسعة
� الط��ق. �ان الوطنيون

 ما �ان ��
ً

ء ما.. ي�دو أن كرنفا� �
ل��

ة من � وال�سار. �انوا �عدون أوع�ة كب�� يركضون ذات ال�م��
�ة. سمعت صوت .. و�جرون خلف الخناز�ر ال�� � � بو�� البو��

�ر بري كب�� � �اخ حاد فهرعت ألرى ما هنالك.. وجدت أنه خ��
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ي خ
ا. و�ان هناك رجل يرغمه عدد من األها�� ع� أن يرقد أرض�

ة، تل�� �ر التعس بهراوة كب�� � ضخم �حاول أن يهشم رأس الخ��
� النها�ة تكوم �ال

ان، و�� �ات �مكن أن تقتل قطيع ث�� الخناز�ر ��
حراك.

ف قطرة دم واحدة وحملوە إ� النار � حمله القوم دون أن ي��
ق شعرە �له، ثم نزعوا وراحوا �حركونه �أقدامه.. ح�� اح��
�
� أوراق الشجر.. ووضعوە ��

ا ثم لفوە �� أحشاءە وغسلوە ج�د�
� ا. ثم دفنوە تحت األرض.. هكذا أسلوب التاي�� موقد معد سلف�

�ر الوح�د.. لقد دوت � � ط�� اللحم. لم �كن هذا هو الخ��
��

�خات الخناز�ر ع�� الوادي �له.
. � � الوقت نفسه �ان عدد كب�� منهم �جمع فا�هة الخ��

��

عندما ترى المشهد �خ�ل لك أن هذە مزرعة من النمل
األسود �جر ساق �صور. قال �� الزع�م أن الغد �شهد حفً�
ا وع� أال أتخلف عن الحضور.. لم أفهم المناس�ة أو من مهم�

أجل من..

ح �� �عض األمور، و�ان �المه حاول كوري كوري أن ���
� تأذ�ت من سماعه.. ا لدرجة أن�� مختلط�

ة أقدام.. ي�دو �أنه � ع�� الدغل إ� هرم ارتفاعه ع��
قاد��

اصة. مكون من جماجم م��
.. ح �� � من هذا المشهد فحاول أن ��� رأى ذعرى ودهش��
ل�ن �ال جدوى.. وح�� هذە اللحظة لم أفهم مع�� هذا النصب

األثرى.

.. �
� اليوم الثا��

استمرت استعدادات الحفل ��
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�نون و�عدون الرماح والحراب.. ب�نما � �ان المحار�ون ي��
� ال��نة ول�سن ث�اب المهرجان. أهم ما ف�ه

انهمكت العذاري ��
اع قل��ــها وعقدت � �ان فالدة عنق من الزهور الب�ضاء تم ان��
�ل�فـة ط��لة. �انت فا�اوای تل�س مثلهـن و�ان بوس�� أن أتحدى

� العالم.
�جمالها أي جمال ��

دعا�� كوری كوري للذهاب إ� �حهم المقـدس. ووقف
� نفاد ص�� �أنه مض�ف ي�تظر ضيوفه � �لحقوا �ه

�� �
ي�تظر��

� أنه � النها�ة ذه�ت معه إ� التاي.. وأدهش��
� غرفة الطعام. ��

��
وقـف للحظات � �ع�� �مظهرە.. هكذا وجدت أن ع� أن أتأنق
� ولففت قطعـة قماش حول خ�ي، ثم قل�ً� مثلهم. نزعـت ث�ا��
ات فحصلت منهن ع� أزهار ع� وجدت �عض الفت�ات الصغ��
ش�ل ق�عـة مضحكة وعلقت قالدة أوراق شجر. وهكذا �ت

ا ل�سلق الصخور. متأه��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



9102

الفصل الثامن ع��

� التف األها�� حو�� وراحوا يرقصون و�غنون وهم �قتادون��
إ� المحراب المقدس. �انت �الداخـل مأد�ة عظ�مة من اللحم
.. و�انت هناك أعواد �امبو غل�ظة تم سد نها�اتها � � بو�� والبو��

بورق الشجر وقد امتألت �الماء.

ة من � داخل ال�ح نفسه �ان مشهد هائل.. مجموعة كب��
��

� جذوع شجر جوز الهند، فوقها تمدد � صفوف ب��
الح� ��

�ة � الزعماء والمواطنون �أ�لون أو �لطفون هموم ح�اتهم البولي��
� دخان الط�اق. �ان الدخان �ست�شق من ثمار جـوز هند

��
عمالقة مفرغة.. و�انت اآلن�ة تمرر من �د ل�د. �دخن �ل واحد

� ثم يناولها لشخص ثان راقد. نفس��

� الوادي
�ان الط�اق هنا عطر الرائحة، وقد �دا �� أنه ن�ت ��

� �انوا � لم أر شجرة ط�اق واحدة هنا. �عض الوطني�� برغم أن��
�حتاجون لما هو أقوى، لذا �انوا ي�ناولون (األرفا)، وهو ن�ع من
� ال�حـار الجن���ة. و�تم استعماله كعصارة..

الجذور من��� ��
خاء. � ثم �قوم لحالة اس��  ي��ه الجهاز العص��

ً
أو�

ە �ط��قة واحدة �� أن تجلس دستة مـن الش�اب يتم تحض��
� إناء جوارهم.. ثم يتم صب

و�مضغون الجذور ثم ي�صقونها ��
ا لالستعمال. الماء ع� الجذور الممضوغة و�ص�� معد�

�ان الزع�م قد احتفظ �� �قسط كب�� من الطعام �مناس�ة
هـذە المأد�ة.
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�
� الص�اح خرجنا لنجد مجموعة من ال�سوة متقدمات ��

و��
� إ� أع� �ال توقف، السن �قفـن منتص�ات القـامة ثم يث��
ووجوههن تعكس �امة واضحة. عرفت من كوري ع� قدر ما
� حروب سا�قة، وهن

� قتلوا �� فهمت أن هؤالء أرامل لمحار���
� �ل المهرجانات ل�ذكرن القب�لة �ما فقدنه. و�انت

�ظهـرن ��
. ا �مكن أن توقظ المو�� دقات الطبول عال�ة جد�

� اليوم
استمرت هذە الحفالت ط�لة اليوم.. ثم تكررت ��

. التا��

ا أن أفهم مع�� هذە االحتفاالت، ل�ن كوري حاولت جاهد�
ا.. � �الم مبهم ثم أفهم منه ش�ئ�

�� � كوري أغرق��

ا أ�عد عن الحق�قة من خ�ال � لم أر أوهام� الحق�قة أن��
ة تروق � هذە الجزر. إنها قصص مث��

� عن أ�لة ال��� �� الغ��ي��
� صورة وحوش وث��ة تلتهم

�� � لخ�ال الناس تصور هؤالء التاي��
� هؤالء القوم ما �ك�� لحم ال��� ط�لة الوقت. لقد عشت ب��

ألح�م ع� صحة هذە القصص.

هؤالء ال�تاب �عتمدون ع� �الم �عض الرحالة الذين جابوا
ة ط��لة.. مثً� �حار الدفة ع� سفي�نا �ح� ال�حار الجن���ة لف��

� لذا �عت�� ال�ث�� من القصص و�عرف دستة من �لمات التاي��
� األمر. �عرف ما ي��د المستمع أن �سمعه و�عط�ه

نفسه حجة ��
له. هكذا �عود ال�اتب لدارە و�كتب عن أش�اء ��اد ال �عرفها..

ء �
ا.. لقد رأ�ت �ل �� � عن د�انة هؤالء القوم مبهم تمام� رأ��

� قد قال � كوك أم�� المستكشف�� ء. إن �اب�� �
� ال أعرف أي �� ل���

ء من د�انات س�ان ال�حار �
ا عن فهم أي �� إنه عجز تمام�

ا �ح�ث ي�حثون عن أسئلة أو الجن���ة. هؤالء القوم كسا�� جد�
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� م
. هناك صنم اسمه موا أرتوا.. ل�ن � �حاولون عمل مذهـب دي��
� �دە من وقت آلخـر

عالقتهم �ه غ�� مفهومة.. �حمله ال�اهن ��
. ثم �ضع أذنه جـوارە �أنه �سمع ما �قوله اإلله � و�قدم له القراب��
له و�نقله للناس. �ل إنه �ج�ب عن األسئلة يوجهها له

المواطنون.

قال �� كوري كوري أن موا أرتوا قادر ع� أن �خ�ج شجرة
ء �ال�س�ة له �

جوز هند من رأس كوري كوري، �ل إن أسهل ��
� فمـه. ع� �ل حال أعتقد أن الدين

أن ي�تلع الج��رة �لهـا ��
� الج��رة هو التابوو.

م �� الوح�د المح��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� ل�ن لم تتح � قط الفرصة عرفت ال�ث�� من عادات التاي��
ألرى طقوس الدفن والمـوت عندهم. ثم جاءت الفرصة عندما

� ب�ت قرب الشط..
مات شاب ��

ا ال �أس �ه من المراسم.. لفوا كنت عند الشا�� ورأ�ت جزء�
� قطعة قماش ثم وضعوە ع� ��ر من أعواد ال�امبو

الجسد ��
� من األرض. ا ع� ارتفاع قدم�� الم��وطة مع�

�ان الهـواء �أوراق الشجر. تم وقفـت امرأتان تولوالن وت��
إعداد أدوات الطعام. ثم ظهـر ثالثة رجـال يرتدون ال��نة
يتقدمون المراسم. ثم �دأ الحفل ل�ستمر ح�� الظهر.. �دا أن
الجميع متأه�ـون للمـ�ح. وراح الش�اب �مرحون و�صخبون
� راح الشي�خ �دخنون. و�رقصون �أن هـذا حفـل زفاف، ع� ح��

ا �حفظون الجثة
�
إن الس�ان هنا �ج�دون فن التحن�ط وأح�ان

� الب�ت �عد موتها.
عدة أعوام ��
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� ب�ت
� يتم قطعها وتعلق �� ح�� رءوس األعداء المهزوم��

ا ألن �ل الموم�اوات ا مهم� المنت�. أعتقد أن الت�خ�� �لعب دور�
� مدفأة..

�ر تم تقد�دە �� � � رأيتها �دت �لحم خ�� ال��

ا هائلة أما عن الحفل الذي وصفته لك، فقد اجتذب أعداد�
� منهم. من الس�ان.. أعتقد أن�� عددت ألف��

� ا �ال�سل، وال أذكر أن�� الحق�قة أن جو الج��رة مغر جد�
ا إال من جهد إشعال النار. هللا منحهم

�
ا يتص�ب عرق رأ�ت وطن��

� سوى أن �مد �دە
� والموز ول�س ع� الرجل ال�دا�� ثمار الخ��

و�قطف.

�
هم يتحدد �� ك�ف لو عرف هؤالء ال�ا�سون أن مص��

ع الس�دات والسادة �ستة ا، عندما تت�� � إنجل��
حفالت الشاي ��

� تعمل ع� تح�� هؤالء الجهلة.. ب�سات من أجل الحمالت ال��
ا ذا فائدة. � � ل�ن ل�كن تح�� فلتعمل ع� تح�� المتوحش��

اقض ع� الوث��ة ل�ن ل�س عن ط��ق تدم�� الوث�� نفسه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع ع��
ا طة أو شخص� � الج��رة لم أر محا�مة أو ��

�� � ط�لة إقام��
يواجه جزاء ج��مته ضد المجتمع، فقـط هناك التابوو... لم تكن
 و�نام ملء

ً
هناك �قة و�ان �ل واحد ي��� أبوا�ه مفتوحة ل��

� المنقوش المزخرف أغ� من أي رمح جفن�ه. هذا الرمح الثم��
اث. هذە وك جوار شجرة جوز هند �ال ا��� � الوادي.. ل�نه م��

��
�ن بها أجمل � الحل�ة الجم�لة المصنوعة من سن الحوت ت��

ا وال ��قها أي فتاة. فت�ات الج��رة، ل�نها ال تضيع أ�د�
� ل�ست الفض�لة مرادفة للحضـارة.. ال �مكنك أن تجـد ب��

� الصحراء.. وال شجاعة
� الذي �ع�ش �� � كـرم العر�� الغ��ي��

ي. وجودي هنا وسط � الهندي األحمر.. وال وفاء الصديق البولين��
. � أؤمن �فضائل اإل�سان أ��� فأ��� أ�لة لحوم ال��� قد جعل��
� ا �اس�ثناء قوان�� ا وممتاز� �� � هذا الوادي متم��

وكـان وضع ال�ساء ��
� من أفضل ت التاي�� � لو لم تكن موجودة العت�� التابوو ال��

أجناس األرض.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� األشجار � مع كوري كوري سمعت ب��
� إحـدى جوال��

��
ا ضوضاء.. وهنا رأ�ت ألول مرة عمل�ة الوشم. رأ�ت رجً� راقد�
ا أنه يتألم. ب�نما معذ�ه ع� ظهرە ع� األرض وقد �دا واضح�
� �د أخرى �حمل

سم الوشم �صخرة ومطرقة.. و�� يركع جوارە ل��
عصا ت�ت� بنـاب قرش يثقب بها الجلد ثم �صب المادة الملونة.
، وهنـاك �

ون هذە المادة �خلط الرماد مع عص�� ن�ا�� �ح��ّ
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جوارە مجموعة غ���ة من األدوات والعظام المدب�ة. �ش�ل ما
� هذە المجموعة �أدوات طب�ب األسنان المرع�ة. ذكرت��

. � �ان الفنان �عمل ع� محارب بهت وشمه �فعل السن��
ا �ش�ه الخط ا عرض�� سم خط� � ل�� كز ع� الجفن�� و�ان العمل ي��

ع� جف�� کوری کورى.

ود �أنه جـراح ج�ش و�ثقب �ال توقف كنقار الفنان �عمل ب��
� .. ثم الحظ�� ا لدرجة أنه لم �لحظ قدو��

�
خشب. و�ان منهم�

اف�ة. وراح ��لم كورى کوری ففهمت أنه �قنعه ف�دأ �عمل �اح��
� رعب خش�ة أن أ�شوە لأل�د، فراح

.. ابتعدت �� �عمل وشم ��
الرجل �عمل �خي�ة أمل �س�ب ض�اع هذە الفرصة الممتازة �
� مجال عمله. �ان إغراء أن �مارس فنونه مع جلدي

�متاز ��
ا.. األب�ض شد�د�

ا ع� ا ع� أن يرسم وشم� فوجئت �الرجل �جرى ورا�� م��
، ل�ن كوري كوري أدرك ذعرى فاستوقفه. أن��

.. �مكن لو � �خطر جد�د �حـوم حو�� هذە التج��ة أشعرت��
. ازداد غفلت أن �شوهوا وج�� فال أجرؤ ع� العودة لقو��
ا � أن أرسم وشم�

� الملك �أنه يرغب ��
�� ا عندما أخ�� األمر خطر�

� �ما ال �دع مجاً� للشك. أثـار هذا .. أ�د�ت رع�� ع� وج��
دهشته ألنه ال �فهم ك�ف يرفض شخص عاقل عمل�ة تجم�ل�ة

مثل هذە.

ا، لذا ق�لت أن يرسموا � � النها�ة ازداد إلحاحه و�دا غاض��
��

 معقوً�. ل�ن الزع�م أ�
�

.. و�دا �� هذا ح� الوشم ع� ذرا��
ع� الوجـه و�دا أن الح��ة الوح�دة الممنوحة �� �� اخت�ار
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� و�تخ� عن إ�ارە لما � النها�ة �دأ الملك �ل��
ش�ل الرسم. ��

رأى نفوري.

� لهـذا المطلب.. مـن الواضح أن الوشم يتعلق
ازداد قل��

. � تح����
�دينهم.. إذن هم يرغبون ��

ا هو التابوو. معقد اللغز اآلخر الذي لم أستطع فهمه ج�د�
ا وتعلموا لغـة �ن عاشـوا هنا عقـود� � أعرف كث�� ا لدرجة أن�� جد�

ا. � ل�نهم لم �فهموە ج�د� ��� � البولي��

� �ل
� هذە الجزر تحت الس�طرة ��

�� � �اختصار �ع�ش الهم��
ا لتقال�د ق��ة. يوم وصو�� للوادي ناولت لحظة من ح�اته، ع�د�
� �جلس ب�ننا. فوثب صد��� تو�� �عض الط�اق فوق رأس وط��

ا لدغه و�خ:
�
هذا �أن ثع�ان

- « تابوو� »

فهمت أن هذا انعدام ل�اقة عندهم يتجاوز التقال�د. وقد
ها. ذات ة �عضها ال أعرف تفس�� � أحوال كث��

تكررت ع�ارة تابو ��
ا ف�ه مجموعة فت�ات �عددن � فدخلت كوخ�

مرة كنت أم��
� وج�� وقلن �عض �لمـات، هنا انحن�ت

األقمشة.. ضحكن ��
ا . دوى �اخهن عال�� � أنام�� وأمسكت ب�عض خيوط القماش ب��
� الها�ار ا.. شعرت أنهن رأين مجمـوعة من محـار�� فوث�ت مذعور�

� ع� اغتصابهن، ول�ن �اخهن تعـا� وأحطن �� موشك��
وعيونهن م�سعة وصدورهن تخفق.. ثم قالت �� واحدة منهن

� رعب:
��

ـ « تابووو� »
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ي�دو أنه ممن�ع ع� الذكور لمس هذا القماش �أي ش�ل
ا لهن. ألنه س�ص�� ث�ا��

ا.. صار تابوو هو اآلخر ولم �عد من حق
�
� الملك غليون

أهدا��
أحد أن �دخله سوای.

�ر األسود.. الرضع.. � التابو يتضمن أش�اء عد�دة.. الخ��
الش�اب أثناء عمل وشم لهم.. أجـزاء معينـة مـن الوادي...

ا أو أ�ة �املة.. ر�ما قب�لة.. ا يتضمن التابو شخص�
�
أح�ان

� مثـً� لديها تابو �منع أي أن�� من ركوب �ل جزر المارك��
� القوارب. �ل ما �خالف تقال�د س�ان الجزر هو تابوو.. األب ير��

أوالدە ع� أن مخالفة أوامرە تابوو..

ا.. المش�لة �� أن ال�لمة أما عن لغة القوم ف�� معقدة جد�
، و�توقف هذا ع� تعب�� وجه الواحدة �ستخدم �أ��� من مع��
� ب�ت سادة

المت�لم.. أن ال�لمة هنا �الخادم الوح�د ال�ا�س ��
ء.. �

�خالء، ح�ث ��لف ��ل ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



9110

الفصـل العشـرون
� الج��رة مع كوري كوري، عندما رأ�ت امرأة

كنت أجول ��
ا عنـد قدميها �أنه ضفدع ة و�� تراقب ش�ئ� � ال�ح��

تقف ��
� فضول ألرى أ��� فوجدت أن المرأة تغمر

عمالق. دنوت ��
ق � الماء.. والمخلوق الصغ�� �جاهد � �طفو.. ���

ا �� رض�ع�
، من ثم تلتقطه وتضمه لصدرها ثم تع�دە و�مأل الماء فمه في���
ا. لهذا � � األ�ام التال�ة تكرر هذا المشهد كث��

للماء من جد�د. ��
�عشق س�ان الج��رة الماء و�س�حون �األسماك ما داموا تعلموا

الس�احة �مجرد خروجهم للنور.

أعتقد أن اإل�سان �سبح منـذ مولدە �السل�قة ثم تدمر هذە
ة �مجرد العادة و�موت الناس �سهولة �أنهم قطط صغ��

تعرضهم للمـاء.

� ذلك الوقت كنت قد قا�لت الفنان الواشم، وصارت
��

ا �س�ب إلحاح القوم عّ� �� أجرى الوشم. لقد � جح�م�
ح�ا��

� الوادي و�دأت أشعر �الوحدة من دون
مرت ع� ثالثة أشهر ��

صديق أ�لمه أو أشكو له خواطري.. صحيح أن الجميع ظلوا
� �ذات المـودة واللطف. برغم هـذا تظاهـرت �الم�ح �عاملون��

� طب��. و�أن��

� أ�ا�� األو�
�� � المش�لة األخرى �� أن السقم الذي أصاب��

ا
�
� من جد�د. أضف لهذا أن حادث

ع� الج��رة قد �دأ �عاود��
ا. � أتوتر جد� ا جعل�� معين�

�
�� � قلت إنه �انت هناك لفائف تتد� من عمود خش��

سقف ک�خ مارهيو..
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� ل�ن �انت هناك � أ�دي الوطني��
كنت أرى هذە اللفائف ��

ثالث لفائف تث�� فضو�� �شدة.

ا من التـاي.. فوجدت س�ان الب�ت قد ذات مرة عدت م�كر�
ا. لقـد �انوا �فحصون تلك اللفائف فوجئوا �قدو�� وارت�كوا جد�

� رعبهم �شعور �الخطر.. الثالث. أصاب��

حاول کوری کوری من� ل��� �لغت مركز الدائرة ألرى ثالثة
رءوس آدم�ة �حاول الوطنيون أن �داروها. �ان أحد الرءوس
� جعلته ا �ش�ل ممتاز و��دو أنه مر �عمل�ة تدخ�� محفوظ�
ة � �ق�� ين�مش و�ص�� �الموم�اء. وقد تم ملء فراغ العين��

محار.

� ب�نما الثالث �ان لرجل أب�ض. أثار رأسان �انا من الوطني��
هذا هل�.

� رأ�� وقتها. ق�ل
ر�اە الرح�م�.. أي خواطر سوداء جالت ��

أن أفهم أ��� �انت اللفائف المخ�فة قد أغلقت ورفعت..

� الها�ار.. ل�ن من � أن هـذە رءوس محـار��
كنت أفكر ��

ا ألتذكر أن هذە اللفائف صاحب الرأس الثالث؟ استغرقت وقت�
ا. ل�ن � وهكذا هدأت نوع� معلقة من السقف ق�ل اختفاء تو��
. من �ان ذلك التعس؟.. وهل � ظل مذاق التج��ة الره�ب يؤرق��

� و�س��قوا رأ�� كتذ�ار؟
كتب ع� أن �أ�لو��

� � �ل قصص أ�ل لحوم ال��� ال��
كنت قد �دأت أشـك ��

. � سمعتها. ودعوت هللا أال أرى هذە الطقوس أثناء إقام��

ا الحق�قة أنه ال يوجد شهود ع�ان ع� هذە الحوادث.. دائم�
هم. � الذين تم تح�� ��� � �عتمد األورو�يون ع� شهادة البولي��
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� كوك.. .. مثً� ال نعرف �الض�ط مص�� �اب�� وهم �خفون ال�ث��
تل ل�ن ال نعرف هل أ�لوە أم ال.

ُ
نعرف أنه ق

.. و�ان �قدم نفسه � � ج��رة ماو��
�ان هناك زع�م شيخ ��

� كوك�.. لهذا �ان السواح للزوار ع� أنه الق�� ال�� لقـدم ال�اب��
�أتون �ال توقف.. لرؤ�ة الرجل الذي قدر له أن �لتهم قدم

الرحالة العظ�م.

� التاي عنـدما دوى إنذار حرب آخر، فه�ع
كنت ذات يوم ��

� الها�ار. الرجال ليواجهوا محار��

� المرة األو� سمعت صـوت طلقـات.. ثم سمعنا نذر
�ما ��

قدوم المنت��ن، فوقفت مع كوری کوری ن�تظر عودة الرجـال.
� ب�نهم أر�عة رجال �مشون �عان ما ظهـرت حشـود مـن الوطني��
� صف.. و�انوا �حملون جذع شجرة عل�ه جثث. األول �ان

��
. � � رأسه. �ان مظهرە يو�� بتعب و�رهاق فائق��

ف من ج�ح �� � ي��

ع� قدر ما فهمت من کوری کوری، فهؤالء هم أشجع
� عائدين �جثث شهدائهم. المحار���

وأمامه وقف الزع�م �حمـل بندق�ـة يتد� من فوهتها ك�س
� فخر.

� ال�د األخرى رمح �ل�ح �ه ��
�ارود. و��

�لغ الحشد التاي المقدس، هنا قال �� كوري كوري أن ع�
أن أعود للب�ت.. حاولت أن أنتظر أ��� ل�نه أ� ع� أن
� إ�ار فشعرت ع� كت�� �ال�د

�� � أذهب.. تمسكت برأ��
�
. �ان قد تل�� طعنة �� الصارمة لما ماو.. وهو زع�م أعور دنا م��

ا. ا مخ�ف� خدە والج�ح ما زال مفتوح�
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لم أفهم س�ب هذا الت�ف غ�� المعتاد. و�عد تفك�� خطر
�
� ي�توون ممارسة طقس مخ�ف من طقوسهم. �� �� أن الوطني��

ا. � كوري كوري ع� ظهرە وركض مبتعد� النها�ة حمل��

�ن �ل س�ان الب�ت � � دوت دقات الطبول ف��
ص�اح اليوم الثا��

وغادروا.

حاولت اللحـاق بهم فرفض كوری كـورى وأ� ع� أن
� إ� النهر ل�ستحم. وعندما عدت �ان أهل الب�ت قد �حمل��

عادوا وناموا ع� الح�.

فهمت ف�ما �عد أن هذە االحتفاالت ل�ست للعامة، �ل ��
مخصصة لل�هنة والزعماء. هذا دعم الفكرة لدى.

عندما عدت مع كوري كوري للتاي المقدس �عد الع�،
� دارت هنا.. � عن أثر للطقوس المرع�ة ال�� رحت أ�حث �عي��
ا. أثنـاء العـودة وجدت ما �ش�ه إناء ء معتاد� �

ل�ن �دا �ل ��
ا من خشب ال�امبو وعل�ـه غطاء.. المنظر أقرب لقارب

�
عمالق

� فضول إ� الغطاء، هنا سمعت
صغ�� الحجم، مددت �دي ��

: � الزعماء �ص�حون ��

ـ « تابوو�.. تابوو� »

ا � كنت قد ألق�ت نظرة �اف�ة ألرى �الداخل عظام� ل���
� ا طازجة ما زالت عليها قطع من اللحم الدا�� �ة.. عظام� ���

. وراح أ�ع كوري كوري نحـوى وقد رأى الرعب ع� وج��
يردد وهو �ش�� للوعاء:

�ر) ». � �ر.. خ�� � - » بوار�.. بوار� (خ��
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� صدقوا أن�� رددت ال�لمـات وراءە، و�دا أن المتوحش��
صدقت.. وهكذا غادرت معه م�ان المجزرة.

ا طوال الل�ل أستع�د المأزق المرعب الذي
�
ظللت مؤرق

وقعت ف�ه.

� الهرب؟.. األمل الوح�د الممكن هو مارنوو
هل هناك أمل ��

غ��ب األطوار.

� � هؤالء القوم هنـا؟.. ما غرضهم؟ لماذا �عاملون�� لماذا ي�قي��
بهـذە الرقة؟ هنـاك أمل واحـد �اق هـو أن يزور الفر�سيون الوادي
� ض أن�� � عنهم. ل�ن لماذا أف�� ووقتها لن �ستطيع هؤالء حج��

ا ح�� تلك اللحظة؟ سأظل ح��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ون الفصـل الواحد والع��
� الوادي:

دوت ص�حات الفرحة ��

ـ « مارنو�.. مارنو� »

ة أ�ام من األحداث السا�قة، ورأ�ت الغ��ب �ان هذا �عد ع��
� وأناقش ا فشعرت �الفـ�ح.. �مكن أن أتفاهم معـه �لغ�� قادم�

. ثر مع األها�� س�نار�وهات الهرب. جلس جواري وراح ي��
� برود:

صارحته �خط�� فقال ��

ـ « أنت لن تذهب ألي م�ان.. أنت تابوو.. لماذا ال تحب
� مو�� (النوم) وال�� � � الوادي؟.. هنا كث�� من مو��

ال�قاء ��
؟.. ألم �سمع

ً
� (البنات).. ل�ن لماذا جئت أص� (األ�ل) والواهي��

� الب�ض ».
.. لذا ال �أ�� � ؟ �ل الب�ض �خافون التاي�� � عن التاي��

ا. فأضاف: � هذە ال�لمات جد� ضا�قت��
� لو غضبوا عل�ك �قتلونك أنا وأنت.. �أ�لونك.. ـ « التاي��
�علقون رأسك هناك مثل الها�ار.. ل�ن �مكنك أن ت�تهز فرصة
�
� ط��ق ب��ار�ا.. ألقاك ��

.. تهرب �� � مو�� مو��
�� � أن �كون التاي��

ا » . نوكوه�فا.. أنت تركب قار��

ا برمحه، ثم ا القـوم ملوح� انتهت المحـادثة فنهض محي��
� وقال: صافح��

ـ « أنت تفعل �ما قلت لك.. هذا حسن.. أنت ال تفعل..
أنت تموت ».

� اتجاە �الد الها�ار.
و�عان ما تواري ��
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.. أي حركة أقوم بها � ل�ن ك�ف أفر؟.. أنا محا� �التاي��
� وقت الق�لولة. لو أردت أي نجاح فع�

تجذب ان��اههم ح�� ��
أن أبتعد �مسافة �اف�ة ق�ـل أن �جد�� القـوم بنصف ساعة.. ال
� وجه�� �الوادي، ب�نما هم حل سوى هذا مع ضع�� ووه��

��عو الحركة �عرفون �ل ثقب هنا.
. ً
� الفرار إال ل��

كذلك ال أمل �� ��

� الب�ت الذي أق�م ف�ـه، و�انت مغلقة
�انت هناك فتحة ��

ة من الخشب.. عندما ي��د أحدهم المغادرة �ان �قطعة كب��
ي��ــــح هذە القطعة ف�حدث ضوضاء توقظ الجميع.

� ا أن��  فأز�ــــح قطعة الخشب هذە زاعم�
ً

قررت أن أنهض ل��
ا أن�� ب.. ثم أعود للب�ت فال أرجعها م�انها زاعم� أر�د أن أ��

� فلن ينهض أحد ل�ع�د �س�ت. س�كون المتوحشون ناعس��
� ص�� ح�� �عودوا

ة وأنتظر �� قطعة الخشب.. أعود للحص��
للنوم ثم أفر إ� ب��ار�ا.

. � � الل�لة التال�ة عند منتصف الل�ل �دأت تنف�ذ خط��
��

نهضت وأزحت قطعة الخشب فنهض الوطنيون �ما
� واحد منهم: توقعت. وسأل��

ـ « أرو�ـر �ـو أوا تومـو؟ » (إ� أ�ـن أنـت ذاهـب �ا تومو؟)
قلت لهم:

ـ « وای (ماء) ».

وغادرت الم�ان ثم عدت �عد قل�ل وتظاهرت �النوم. لما
تعا� صوت غط�طهم فوجئت �شبح أحدهم ينهض ف�سد
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ال�اب �قطعة الخشب من جد�د ثم �عود للنوم.

� �ل مرة كنت أفشل. ال
كررت هذە المحاولة عدة ل�ال و��

.. � � أمرى أم هو أراد أن ي��ح��
أعرف هل شك كوري كوري ��

فقد جلب �� ثمرة مليئة �الماء جوار مرقدي.
ا.. وصـار ع� أن أم�� ع� عكـاز أو �حمل�� كنـت أزداد وهن�

كوری كوری.

� الذين ي�عدون ع� عدة أم�ال.. لن
� ألم وأتذكر رفا��

أرقد ��
ا ولن أعود لهم ألن ذكراى تالشت مع غ�ار ي أ�د� �عرفوا مص��

هذا الوادى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ون � والع��
الفصل الثا��

� الوادي، عندما رأ�ت ماو
ال�د أن أر�عة أشهر مرت ع�َّ ��

� الواحدة �ظهر عند ال�اب، انح�� ع� وقال ماو الزع�م ذا الع��
�صوت خف�ض:

- « تو�� ب�� إينا (تو�� هنا) ».
� �ا للسماء�.. ما أجمل هذا الخ��

نهضت ع� قد�� وناد�ت كوری كورى فنهض األها��
� موكب نحـو التاي. �ل ما

. و�عان ما كنا نتقدم �� � مندهش��
� ع� أن

� قارب. وافق ميه���
� عـاد للساحل ��

فهمته هو أن رف���
.. فسار م�� خمسون من األها�� و�انوا ي�ناو�ون � أل�� صاح��

حم�� ع� ظهر �ل منهم.
� الخالص.

�� 
ً

لو �انت هذە األن�اء الصح�حة فإن لدى أم�
اب من ال�حر نفسه عمل محرم.. وارت�ط لدى �الفرار. االق��
� منتصف الط��ق فدار حوار صاخب.. لم

�� � قا�لنا �عض التاي��
ا أحاول أن أجعلهم يندفعون � رحت جاهد� أفهم المقصود ل���

للقاء..
هنا قال � كوری كوری �لمات قاس�ة �اردة: « الخ�� خطأ..

. � لم �عد تو��
� لب�ت ق��ب.

� القوم ل�ع�دو�� وحمل��

� غ��اء عند الساحل. ل�ن ك�ف أقنع أدركت أن هناك غ��ي��
� للساحل

ت ألحدهم � �أخذ�� األها�� �الذهاب هناك؟ أ��
� عناد. اتجهت

� مقتنع أن تو�� قد عاد.. ل�نه رفض �� ا أن�� زاعم�
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ا ا أن �ل ثان�ة تمـر لن تعـوض ـ وتو�أت عل�ه قاصد� إ� رمح ـ شاعر�
.. وأدركت أنهم منقسمون �

ضوا ط���� � لم �ع�� ال�اب. لدهش��
ا.. � �ل ف��ق ي�ب�� رأ�� لف��ق��

، ل�ن مار�ــهيو الزع�م تقدم سد �عض القوم الط��ق أما��
� ت�� � � اإلنجل�� � الوح�دت�� � وقال ال�لمت��

م�� ووضع �دە ع� كت��
� �عرفهما: اللت��

- » ب�ت.. ماما ».
هكذا فهمت وارتجفت.

� حرقة.. وقد كرر الزع�م األمر ح�� تقدم
�كت فا�اواي ��

� ع� كتفه. کوری کوری وحمل��

لن أ�� ما شعرت �ه عندما تقدمنا، وعندما سمعت صوت
� فرجات األشجار.. أيها المح�ط العظ�م الم�ج ورأ�ت ال�حر ب��

المج�د�

نا حزام األشجار �ان أول ما رأ�ت هو قارب ص�د عندما ع��
ي. دققت النظر فأدركت أن القارب يتم إ�عادە عن � حيتان إنجل��
� أ��� أن رأ�ت �انا�ا و�ارا�وي. وهما وطن�ان �انا

ال�حر.. و���
� القد�مة. �ان �انا�ا �حمل بندق�ة و�لـ�ح بها �عمالن ع� سفين��

... واضح أنه �جـري مساومة أو مقا�ضة.. � ل�عـض الوطني��
� � ثم فهمت.. إنه �قا�ض القوم ع� ح����

� �ة أن التاي�� � . قـال �اإلنجل�� ب فلم ينظر �� ناديته �� �ق��
هددوا �أن يثقبوە برماحهم لو خطا خطوة واحدة نحوى.

. �
ب أنا منه.. ل�ن األها�� منعو�� حاولت أن أق��
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� ع� الجلوس ع� األرض وهم �ص��ون نحوي
أرغمو��

رماحهم.. وأدركت أن �عض ال�هنـة �لحـون ع� کوری � ال
� أرحل.. �انوا يرددون: ك�� ي��

.. رو �� ». ـ « رو ��
ا وج��ت نحو �ارا�وی. شعرت �القنوط فنهضت م�ع�
� �خوا � ألن الوطني��

� ح�ا�� �ادت هذە الحركة الخرقاء ت�لف��
وهاجوا وأصاب الذعر �ارا�وي، فأمر من معه �القارب أن

�عودوا إ� المـاء.

� قررت أن � فاي��اي ومارهيو.. ل��� � عي��
رأ�ت الدم�ع ��

الوقت هو اآلن أو ال لأل�د. عانقت فاي��اي العناق األخ�� ثم
�
� اللحظة التال�ة �ت ��

اندفعت ع�� األمواج نحو القارب. و��
القارب.

أمر �ارا�وي الرجال أن �جدفوا ��عة و��تعدوا...

� ومنهم كورى کوری. قررت أن أقدم �ان هناك من ي��ع��
� جلبها قو�� ة �أن أعطيهم األش�اء ال�� � األخ��

لهم عالمة امتنا��
.. قذفت البندق�ة ل�ورى كورى.. وقذفت �حزمة قطن كفد�ة ��

لمارهيو.. ثم طوحت أ��اس ال�ارود ل�عض ال�ساء..

ا من هذا تم هذا خالل ع�� ثوان.. و�دا �انا�ا مندهش�
الت�د�د.

� � إ� الماء الحق�� هنا اندفـع ماو ماو ومعـه ستة محـار���
 ل�ن لم

ً
�القارب.. وقذفوا رماحهم علينا. مر �عضها جوارنا فع�

ُ�ج�ح أحد.
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ت�اطأت حركة قار�نا و�دا القلق ع� �ارا�وي.
. � كـان المـحـار�ون الذين �طـاردوننا اآلن قد صاروا نحو ثالث��
� �صعب ا.. تلك الم�اە الثائرة ال�� ب�نمـا صـار ال�حـر غاض��

نا.. التجد�ف فيها. لو �لغ هؤالء القوم قار�نا لتحدد مص��

� �عت�� العوم طب�عة ثان�ة.. ل�س �ال�س�ة لهؤالء المتوحش��
ة هم يتعاملون مع الماء �أنهم ع� ال�ا�سة. ك�الدنا المتح��

�انوا يندفعون ��عة مرع�ة.

عندما �لغنا لسان الخليج �انوا �سدون الط��ق أمامنا.. أخ�ج
� األسنان. دنا ماو ماو من القارب و�دا أنه المجدفون مديهم ب��

� أي لحظة.
س�مسك المجداف ��

ا مما أنا مقدم عل�ه.. تناولت ح��ة القارب كنت أرتجف رع��
�ته تحت الحنجرة.. وهوي للقاع. ثم ارتفع من وقذفته بها ف��

ا التعب�� الش�يع ع� وجهه. جد�د ل�طفو ولن أ�� أ�د�
� � آخر من القارب.. مد �دە ل�مسك ل�ن س�ا��� ب وط�� اق��

� هوت تمزق ساعدە. المجدف��

ا عنهم.. هكذا تهاو�ت فاقد � أمان �ع�د�
و�عان ما �نا ��

� ذرا� �ارا�وی. الو�� ب��

ف�ما �عد عرفت ك�ف ه��ت..

� الخليج نوكه�فا ي�حث عن
ا�� �� لقد �ان هناك ق�طان أس��

ە رجال �عملون ع� سفي�ته فلم �جد. هنا قا�له �ارا�وي وأخ��
. عرف هذا من مارنوو � ا لدى التاي�� � ا أس�� أن هناك رجً� أم��ك��
التابوو الذي أحمل له فضل فراری. جمع �ارا�وي ستة رجال من
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، ب�نما انتظرت � � التابوو واتجه بهم إ� وادي التاي�� الوطني��
سفينة ص�د الحيتان �الخارج.

� لسطحها. أثارت قص��
وصلت للسفينة جول�ا ورفعـو��

ومنظري الغ��ب فضول الجميع. وقد قض�ت ثالثة أشهر ح��
. � استعدت صح��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ون الفصل الثالث والع��
� قصة تو��

� �ما حك�ت من ق�ل، �ان عدد هائل
� صد��� عندما فارق��

� �صاح�ه، و�ان كث�� منهم �حمل الفوا�ه للم�ادلة من الوطني��
� حماسة، ح�� أنه

ا يتصا�حون �� � جد� مع السفن. و�انوا مندفع��
ا ل�لحق بهم. �ان يركض ركض�

ا. ا عال�� � الج��رة، فسمعوا صخ��
ا �� �لغوا تقاطع طرق مهم�

� الواحـدة. �ان �دق � لهم أن هـذا هو ماو ماو الزع�م ذو الع�� تب��
برمحه ع� جذع شجرة أجوف.

دوت ص�حة (ها�ار.. ها�ار�).. فتوقف الجميع وراحوا
� �لوحون �الرماح، والتقطوا الحجارة من مجرى الماء. جرى تو��

ا ألنه غ�� مسلح، ل�ن إ� أحد الش�اب �طلب أن �عط�ه رمح�
� ل�ن الرجل األب�ض الشاب رفض. قال له أن الرمح مف�د للتاي��

�جب أن �حارب �ق�ضته.

� �ضحكون وقد �دت عليهم السعادة، �ان من كـان التاي��
� الح�ـاة أن �ط�ـر نـحـوك رمح أو رمحان من

أظرف األش�اء ��
الدغل.. ثم تفرق الرجال ل�دخلوا الدغل.. �خطوات �طيئة

حذرة..

� هذە الط��قة، لو �انت هنـاك حـرب فلتقع لم �حـب تو��
اآلن..

ل�ن الرجال توغلوا وسط األحراش ال�ث�فة ب�نما �خاتهم
تتعا�، ال أثر للعدو.. ولم �سقط أحد برغم أنهم �انوا �قذفون
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الحجارة ع� األشجار �أنها المطر.

� االنتقام منهم �س�ب إصا�ة
�ان �مقت الها�ار و�رغب ��

� الذين رأسه القد�مة. فجأة توقفت ال�خات وخ�ج رجال التاي��
تفرقوا.. خرجوا من الدغل ل�جتمعوا من جد�د وهم �ضحكون.
� �الغ�ظ ألنهم ا�.. وشعر تو�� لقد �انت هذە دعـا�ة�� مقل��

سخروا منه..

ا ال�د أنه  جد�
ً

ا ط��� ما ضا�قه أ��� أن هذا استغرق وقت�
، واستمر الزحف ب�طء ح�� شعر أنهم لن ي�لغوا ال�حر � ثم��

ا. و�أنما ل�ضا�قوە أ��� جلسوا ي�ناولون طعامهم و�دخنون.. أ�د�
لم �عد يتحمل فانطلق وحدە إ� ال�حر..

� األحراش � مساحة تفصل ب��
�عد قل�ـل وجـد أنهم �قفون ��

�
وال�حر عنـد قاعدة ج�ـل الها�ار. لم �كن هناك أي قارب ��

األفـق..

لم ير سوی حشد من القوم �لتفون حول شخص.. لما دنا
ا � حماسة. �ان �حار�

أ��� رأى أنه غ��ب �قف وسطهم و�ت�لم ��
� ب�ت ملك نوكوه�فا.

� حالة رثة اسمه ج��، رأيته �ع�ش ��
��

� �دە. �ان �ج�د لغة
ا �� أدركت أن صدرە موشوم وأنه �حمل رمح�

جم. القوم لذا �ان الفر�سيون �ستعملونه �م��

دنا منه تو�� وح�اە فالتف األها�� حولهما. ح� له ج��� إنه
. قال لنا إنهم �لفوە � �عرف قصة هرو�نا و�قامتنا عند التاي��
� ألنه لم �سمع قط ا لتو�� � والعودة بنا. �دا هذا غ���� ب��ارة التاي��

. � �ش�ل اجتما�� عن شخص زار التاي��
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قال إنه �جمع الفا�هة مـن هنـا، وسوف يتم تك��مها ع�
الشط �انتظار قدوم القوارب لتنقلها.

� ترك الج��رة.. هناك سفينة
سأل تو�� عما إذا �ان يرغب ��

: � � الخليج ت��د رجاً�، قال تو��
��

.. فلنذهب �
- « ال.. ال أستطيع ترك الج��رة من دون رف���

ە معنا ». لنح��

ـ « لن �قدر ع� عبور الج�ال.. اتركه ح�ث هو وسوف نعود
له �القوارب ».

� ألنه تابو عندهم، ل�نه أدرك ا من التاي�� لم �كن ج��� خائف�
� أو الوصول من مزاجهم وعص�يتهم أنهم لن �سمحوا له برؤ���
ك القوم تو�� يرحل وحدە لس�ب عرفناە � أن ي��

�. و�ان يرغب ��
ف�ما �عد.

: � قال لتو��

ا نرجع لتومو عن ا.. ثم غد� ـ « اليوم نذهب إ� نوكوه�فا بر�
ا ». � �أن �جلبوە لل�حر غد�

ط��ق ال�حر.. وعدو��
� قنوط:

�� � قال تو��

ـ « ال.. ال.. ال�د أن أ��� معه. ال �مكن أن أفر وحدي ».
قال ال�حار:

- « إذن ال أمل ل�ما.. سوف أرحل أنا و�عدها �ع�دك القوم
ا ». للوادي ولن ترى أنت وال صاح�ك ال�حر أ�د�
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� خواطر مؤلمة.. ر�ما �ان ال�حار �خدعه..
�ان تو�� �عا��

� ك�� ا.. ك�ف ي�� � غـد� � ن�تهم جل��
�� � ر�ما كـان األها�� غ�� صادق��

؟ وسط األها��

ة والعجز عن إ�جاد ا ع� طرف القارب مثال الح�� �ان جالس�
قرار.

: قال ج���
ً

- « الوقت تأخر.. ال�د من أن نعود ق�ل الل�ل.. لن أ�حر ل��
ا من الها�ار.. »

�
خوف

� مثقل القلب: قال تو��

ـ « ال جدوى.. سوف أثق �ك ».

� .. ولحق بهما شاب من التاي�� � مع ج��� هكذا نهض تو��
� ذراع�ه، واتجهوا إ� الج�ال. وقفت ا ب�� � ا صغ�� �ر� � �حمل خ��

. � � و��ك�� ال�ساء �لوحن للراحل��
� الصامت:

قال ال�حار المسن �عد ساعة من الم��
�ر هد�ة �� من ماو ماو.. � ـ « ترى �م أنا تابوو هنا.. هذا الخ��
، ل�ن لو ظل جواری فسوف �ظل � الرجـل الذي �حمله مـن التاي��
� الص�اح ».

ا.. واألمر ينطبق عل�ك. سوف ترى صاح�ك �� سل�م�

ا ألن الج�ل �ان جوار ال�حر، لذا  �س���
ً

�ان الصعود سه�
ا. �ان انحدارە �س�ط�

تأمل تو�� وادى الها�ار فالحـظ أنه ال �متد داخـل الساحل
.... هذا س�ب الخطأ الذي � مسافة ط��لة مثل وادى التاي��
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حدث لنا عند نزول الج��رة، قال له ج��� وهما �جتازان منطقة
الها�ار:

ـ « أنا تابوو.. لذا لدى زوجة لدى �ل قب�لة.. لدى هنا
زوجتان».

ا أنهم ال يندهشون ، و�دا واضح� � تجمع الها�ار حول الرجل��
. � � وادي التاي��

لوجود الرجل األب�ض �ما حدث ��

طلب من زوجت�ه إعـداد الطعـام ��عة ألنه راحل إ�
� الفا�هة. �ان نوكوه�فا.. هكذا أعدتا �عض السمك والموز وخ��
�
�ه �� ا وراح ي�حث �عينه عن ذلك الرجل الذي �� تو�� متوتر�

رأسه من ق�ل.

� من تای�� � �جوب الوادي، ل�نه لم راح الها�ار �دعون الف��
ا.. ع� أي مسافة تزول حما�ة التابوو ف�فتكون �ه؟ �كن واثق�

ا.
�
لهذا رفض بتات

ب األرفا.. ل�ن هذا �ان �عرف �� � عرض ج��� ع� تو��
ا. قال له ج��� إنهم س�خلطون بها أثرها المخدر، ورفض تمام�

ها أقل. مادة معينة تجعل تأث��
هكذا جـرب تو�� شـرب األرفا.. وهكذا زال ا�تئا�ه ع� الفور.
وع� الفور �دأ التحرك نحو نوكوه�فا.. واستطاع ال�حار أن

ا �ستة جنيهـات أس�ان�ة لو أوصله لسفينة. � وعـد� �ع من تو�� ين��
� عندما وصلوا إ� نوكوه�فا استق�لهم عدد من الوطني��

� خدمة الملك مواوانا..
�� � العامل��
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حمل هؤالء الرجال األحمال ب�نما الشمس تنحدر نحو
� الخليج أن �ل ما

الغروب. شعر تو�� عندما رأى البوارج واقفة ��
ا. مر �ه �ان حلم�

� نوكوه�فا.
� ب�ت ج��� استق�لتهما زوجتا الرجل ��

��

� قارب لسفينة ص�د حيتان تحتاج إ�
�عد الطعام اتجها ��

ا للعودة إ� ا مسلح� �حارة.. رحب بهما الق�طان. طلب تو�� قار��
، ل�ن الق�طان نصحه � و�نقـاذي، فهـو ال يثق بوعود ج��� تاي��

. �الص��

� قارب �قودە وطنيون
�� � وق انطلق ج��� والتاي�� ق�ل ال��

� �الذهاب معهما ح�� ال �فسد من التابوو. لم �سمح ج��� لتو��
ء. �

�ل ��

.. ثم عرف أنه �
� أنه يرا�� عند الغروب عاد القارب وخ�ل لتو��

� � من عند التاي�� واهم. وزعم ج��� أنه لم �ستطع العودة ��
ا. ووعد �أنه س�ع�د التج��ة غد�

� الص�اح انطلق قارب فر��� نحو الج��رة من جد�د ف�
��

� عند المساء. لم �كد القارب ي�تعد
تو�� لذلك، وتم�� أن يرا��

ح�� ظهر الق�طان وأصدر أوامرە لل�حارة برفع الهلب�... سوف
ي�حرون اآلن..

.. ل�ن �الفعل �
ا �ال جدوى أن ي�تظر�� � مرار� توسل له تو��

أ�حرت السفينة مبتعدة..

� أمامه ألومه ع� ا مؤرقة.. وراح �حلم �أن�� ق�� تو�� أ�ام�
تر�� ع� الج��رة.
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� من � نيوزلندا.. وعاد للوطن �عد عام��
� السفينة �� ترك تو��

ا ط�لة الوقت.. � ميت� . ظل �حسب�� � � جزر المارك��
حال �� ال��

وحس�ته أنا كذلك. ل�ن هللا شاء أن نلت�� من جد�د.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مـذكـرة:
� ال�حار الجن���ة �عد ه��ه

�� � ق�� المؤلف أ��� مـن عام��
من الوادي، �عد العودة للوطن تم ��� هذە القصة. لم �خطر
ە � الذي اعت�� ب�اله أن هذە ستكون ط��قته للعثور ع� تو��
ا. هكذا وجدنا أن قصة ه��ه �ش�ل إضافة مهمة المؤلف مفقود�

للمغامرة ولذا قمت ب�ضافتها. هكذا ح�اها تو�� نفسه.

مان ملف�ل ه��

ني��ورك 1846

تمت �حمد هللا
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

الفصل األول

�
الفصل الثا��

الفصل الثالث
الفصـل الـرا�ـع

الفصـل الخـامس
الفصل السادس

الفصل السابع
الفصل الثامن

الفصـل التـاسع
الفصـل العـا��

الفصل الحادي ع��
� ع��

الفصـل الثا��
الفصل الثالث ع��
الفصـل الرابع ع��

الفصل الخامس ع��
الفصل السادس ع��

الفصل السابع ع��
الفصل الثامن ع��
الفصل التاسع ع��
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الفصـل العشـرون
ون الفصل الحادي الع��
ون � والع��

الفصـل الثا��
ون الفصل الثالث والع��
ون الفصل الرابع والع��

ون الفصل الخامس والع��
الفهرس..
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Notes

[←1]

( مون اننا قدمنا روا�ات (ب�ش�� �الحظ قراؤنا المخ��
� هذە السلسلة.. و (ف�ان) اشتهرت بإسم (الفك

الثالث ��
س). المف��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):

هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
 

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

           العدد رقم (79)
 

 

أحزان الش�طان
 

تأل�ف: ماري كور�ل��

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق. 
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلفة..

�
� م� ��

اشتهرت هذە القصة و�انت لها شعب�ة عظ�مـة ��
�ن األول، وقد قرأتها من ترجمة س�د نصف القرن الع��
� صاحب روا�ات الج�ب. هذا � عمر ع�د الع��ز أم�� جم�� الم��
� �دا�ـات هـذە السلسلة،

س�ب �اف ح�� ال أترجمها �مـا اتفقنا ��
جمـة اختفـت تق���ا، وأن معظم � الحظت أن هذە ال�� ل���
الش�اب لم �سمعوا عن هذە القصة أصً� برغم أهميتها وال
نت (برغم أن �عضهم وضعها جمة ع� ش�كة اإلن�� وجود لل��
� األصل�ة ضاعت�... ة ثم رفعت)، دعك من أن �سخ�� منذ ف��
اض) و�لمة (أخذ)؛ � �لمة (اق�� ضها أحدهم ممن �خلطون ب�� اق��

لذا قررت أن أترجمها وألخصها لك لتكون عندي �سخ��
الخاصة منها أنا أ�ضا�

ماری كور�ل�� Marie Corelli �ات�ـة أسكتلند�ة ابنـة شاعر
� لندن عام 1882. وصارت عازفة

، وقد ذه�ت لتق�م �� شه��
. .. لم �كـن هـذا اسمها األص�� ب�انو اشتهرت �اسـم ماري كور�ل��

ثم اتجهت إ� األدب.

�ان أدبها ي�ت�� للمدرسة الروما�س�ة، و�انت المل�ة فكتور�ا
�شل. ل�ن أغلب شخص�ا تعشق قصصها، وكذلك و�ستون ���
وها شعب�ة أ��� من الالزم، ورأي النقاد لم �حبوا كتا�اتها واعت��
�عض النقاد أنها �ات�ة متوسطة المستوى تعت�� نفسها ع�ق��ة

والعامة تق�لوا فكرة أنها ع�ق��ة.

� - 1886)، ل�ن �انت أول روا�ة لها �� (قصة عالم��
نجاحها تحقق مع روا�ة (ث�لما – 1887) ثم (أحزان الش�طان -
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ة تكرس فكرة فاوس��ة ح��نة سادت � الروا�ة األخ��
1895). و��

� األدب �عد ذلك؛ �� أن الش�طان يؤمن �ا� جدا - أ��� منا
��

�كث�� - ل�نه صار خـارج فرصة الخالص، لم �عد بوسعه غ�� أن
�ظل فاسدا مفسدا لأل�د. إحدى �طالت القصة أدي�ة ذات نجاح
� تص��رها

ى ل�نها ال تعجب النقاد، وت�الغ الروا�ة �� جماه��
�مالك ومثال النقاء الذي �ختلف �ل�ة عن الوسط الفاسد
حوله، لدرجة أننا نك�شف أنها �انت مال�ا (حرف�ا ول�س
� أن ماري كور�ل�� �� ذات الشخص�ة، مجازا�).. �سهل تخم��
�
).. أي أنه ي�دأ �حر�� الحظ أن اسم الشخص�ة (ماف�س �ل��

الم�م وال�اف.

اتفورد أون آفـون موطـن � س��
انتقلت كور�ل�� لتع�ش ��

ة جدا هناك، وتع�ش ح�اة استعراض�ة ، و�انت شه�� شكسب��
فة تذكرنا �ح�اة أوس�ار وا�لد. مثً� �ذكر الناس أنها �انت م��
� إ�طال�ة

� أغا�� � �غ��
� نهر آفون ب�نما النو��

ت�نقل يوم�ا �جندول ��
لها. لقد أعادت لألذهان حق�ة ال�اتب النجم، ل�ن �مكن القول:
إن شهرتها دامت ح�� الحرب العالم�ة األو�، ثم �عد هذا

صارت م�س�ة تماما.

∞∞∞∞∞
أشهر ما كت�ت:

- �ارا�اس - 1889

1900 – � - ص��

- جماعات مقدسة - 1908

- ح�اة أ�د�ة – 1911
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1886 – � - قصة عالم��

- القوة الخف�ة – 1921

- فنديتا - 1886

- ز�س�ا – 1896
 

توف�ت ماري كور�ل�� عام 1924.

د. أحمد خالد توفيق

∞∞∞∞∞
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هل تعرف مع�� الفقر؟ ل�س الفقر الذي يزعمه أشخاص
�ع�شون ع� دخل قدرە خمسة آالف أو ستة آالف جن�ه
.. فقر مدقع.. فقر يرغمك �

� أت�لم عن فقر حق��� سن��ا. ل���
ع� ارتداء �ذلة واحدة ح�� ت��.. ال تغسل غ�اراتك �س�ب
� الشوارع وسط رفاقك شاعرا

�� �
أسعار المغسلة ال�اهظة. تم��

�التضاؤل والخجل، هذا هو ال�طان الذي �لتهم قلب المرء
�را حسـودا. عندما يرى تلك المرأة السمينة، أو ف�ح�له �ائنا ��
هذا الرجل المت�خ�� الذي �شعر أن �ل الط�قة العاملة خلقت
� دمه وتثور روحه.. و��ساءل:

لتخدمه، عندها ��ي المرارة ��
� النهار طاو�ا محروما؟

لماذا هذا الظلم؟ لماذا أق��
؟� ار �أنهم أشجار خ�� لماذا ي�تعش األ��

، ل�ن من سوف �صدقها؟.. ال أحد. � �مكن أن أح�� قص��

ء �سمونه حقائق. �
ل�نها حق�ق�ة.. حق�ق�ة أ��� من أي ��

� ش�اك الخطيئة،
�ن تورطوا مث�� �� أعرف كذلك أن رجاال كث��

ل�نهم �انوا أضعف من أن يتحرروا.. هل س�تعلمون الدرس
� نفس المدرسة الم��رة، ومع نفس المعلم

الذي تعلمته أنا؟ ��
ال���ه؟..

.. فقط أح�� �
ل�ن ال أ�تب هذا ال�الم أللقن دروسا لزمال��

ت�ب، وسوف أترك للعقول � �ال�� � مرت �� األحداث الغ���ة ال��
�ة تفس�� ما حدث. ال���

�ان هذا شتاء ط��ً� �ذكرە الناس �س�ب برودته القطب�ة.
اجتاح ل�س ب��طان�ا فقط �ل �ل أورو�ا، كنت أنا ج�فری
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� لندن أتضور جوعا.
تم�ست وحدي ��

� أو يتعاطف معهم، �الذات هؤالء � الجائع��
ال أحد يثق ��

� العالم، أو
القوم المتخمون الذين ال �صدقون بوجود ج�اع ��

�ظهرون اهتماما مفتعال �األمر ع� مائدة العشاء. موض�ع
� المجتمعات الراق�ة.

الج�ع ال ي�دو الئقا لل�الم عنه ��
� قد عرفت حرف�ا مع�� ون �حسدون�� أنا الذي صار كث��

� لم��د من الطعام. هذە مشاعر
لفظة ج�ع. االشتهاء الحيوا��

�ن قاس�ة �ال�س�ة للفقراء ل�نها أق� �ال�س�ة لمن �شئوا معت��
أنهم جنتلمانات.

� فا��شفت أن �ل ما حس�ته ثروتنا هو ديون.. � أ��
لقد تو��

� ماتت .. ل�س لدّي سوى تمثال صغ�� أل�� ال�� ل�س الب�ت ��
� �ل م�ان. ال جدوى.

. شق�ت.. �حثت عن عمل �� �
و�� تلد��

.. يزدرونه.. ال أحد ي��دە.. ال�ل �ع�د هكذا �عامل األد�ب الفق��
له نصوصه �ال قراءة.

�عاملون األد�ب �أنه أسوأ من أسوأ لص..

� أحتقر من كنت أع�ش ل�س لعشق الح�اة، ول�ن ألن��
ي�تحرون. كنت أحمل أمً� غامضا أن عجلة الحظ سوف تدور

. � � يوما �ما سبق وأن هشمت�� وسوف ترفع��
� ، وكنت أتل�� ثالث�� � دار ال���

ة ظفرت �عمل �مراجع �� لف��
ا منها ��عة ثم أ�تب قصة �ل أسب�ع.. فاعتدت أن أتفقد ع��
، والناس تعت�� هذە عمودا ملته�ا.. والحظت أن هذا �� النا��
ي ع� امتداح عمل �دا � ضم��

�� المقاالت ذك�ة. ذات مرة أج��



9145

�� أص�ً� موه��ا، و�ان �ات�ه خصما قد�ما لمالك الج��دة. هكذا
تم طردي ع� الفور.

� الشتاء �ال مل�م وجائعا تماما لم
و�عان ما وجدت نف�� ��

� لندن.. ما من وظ�فة شاغرة.
�كن هناك عمل ��

ة، قال �� رئ�س � ج��دة صغ��
عندما وجدت عمً� ��اتب ��

التح��ر:

� مقاالتك.. هذا �ضايق
اسة �� - أنت ت�تقد المجتمع ���

ي الصحف وال�تب. الناس. ال ت�س أن المجتمع هو من �ش��
أتم�� لو كت�ت قصة حب خف�فة..

سألته:

- هل أنت واثق �ا س�دي من أنك تح�م �دقة ع� ذوق
المجتمع؟

اب�سم وقال:
.. �

�� - هذا عم�� أن أعرف ذوق الناس �ما أعرف ج�ب س��
ال أطلب أن تكتب عمً� مبتذً�، ل�ن أؤكد لك أن ما تكت�ه ال

ي�يع..
قلت له:

ّ أن أضع القلم جان�ا.. أنا موضة قد�مة، لذا - ي�دو أن ع��
أعت�� األدب مهنة سام�ة جدا..

� ته�م واستخفاف ثم قال:
نظر �� ��
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.. هال جئت م�� - أنت متحمس.. هذە مش�لة سوف ت�ت��
للنادي لتأ�ل؟

� أدركت أنه فهم مدى جو�� وفقري.. رفضت �شدة ألن��

ل ع� الدرج � � صاح�ة ال�� . قا�لت�� � ودعته وعدت لبي��
� إن كنت أر�د أن أسوي حساب اإل�جار. �انت �سأل وسألت��
� دعوة النا�� للعشاء، �الهما � هذا �ما آلمت�� برفق وقد آلم��

فيهما شفقة واضحة.

� وألف�ت بنف�� ع� مقعد، وألق�ت س�ة. لم
دخلت حجر��

� ذلك الوقت، ولم أؤمن بوجود إله.. كنت أعت��
أ�ن متدينا ��

� ولدت مس�ح�ا، نف�� فان�ا أزدري �ل خرافات األد�ان برغم أن��
� وضع قانط.

كنت ��

لقد �ذلت ما بوس�� �ال جدوى، قرأت عـن أشق�اء �كدسون
ار أث��اء. �دا واضحا �� أن األمانة ل�ست خ�ـر المـال وأ��
س�اسة، الل�ل �ان �اردا و�داي تتجمدان فحاولت أن أدفئهما

ل. � ع� مص�اح ال��ت الذي تركته �� صاح�ة ال��

مددت �دي للتدفئة فالحظت ثالث خطا�ات ع�
� مظروف أزرق كب�ـر.. وواحـد عل�ـه عالمة

المنضدة، أحدها ��
ب��د ملبورن.. أمسكت بهذا الخطاب مفكرا �عض الوقت ق�ل أن
أفتحه. كنت أعرف من أين جاء.. السؤال هو ما �حمله �� من

أخ�ار.

ال�ا � لصديق قد�م سافر إ� أس��
منذ أشهر كت�ت عن معانا��

� منجم ذهب خطر
ا ال ت�سع لطموحاته. هناك عمل �� ألن إنجل��

فض �أي � جنيها كقرض. ط�عا س�� �� أن أطلب منه خمس��
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صديق تطلب منه ماال ولسـوف يتهم التجـارة والسوق. إلخ..
لماذا أتوقع أن �ختلف؟ ل�ست ب�ننا سوى ذك��ات عابرة من أ�ام

� أ�سفورد. كنا نحلم بتغي�� العالم لألفضل.
الجامعة ��

� فتحت الخطاب �حذر.. هنا سقط ش�ك �م�لغ خمس��
جنيها.

� شاعرا �الراحة.. وقلت: اضطرب قل��
� الم�ان الصحيح..

- أنا ظلمتك �ا جاك.. ما زال قل�ك ��
� عجلة:

ا كتب �� وقرأت الخطاب فوجدته قص��
- ع��زی جوف:

� أن حظك متعثـر، وهذا �دل ع� أن لنـدن ما زالت يؤسف��
، ح�ث �عجز رجل �قدراتك عن النجاح. أعتقد أن تعج �الحم��
المـال هـو ما س�حل مش�لتك فال تتعجـل إرجـاع المال. ما
، و�ل ما � سأقدمه لك فعـال هـو صديق �حمل خطاب تع��ف م��
.. � مهنة ال���

� �د�ه. هو خب�� �� عل�ك هو أن تضع نفسك ب��
قال �� إنه ثري جدا ال �عرف ما �صنعه �ماله وهو �حب رجال
� ال�ن�سة ألنهم يرشدونه إ� س�ل اإلنفاق. أنا مدين له

الدين ��
ء �ماله. �

�ال�ث�� وقد حك�ت له عنك. هو قادر ع� عمل أي ��

المخلص بوفل�س
 

� وأنا أتأمل توق�عه، �ان اسم الدم�ع �انت تغرق عي��
بوفل�س هو اسم تدل�ل نطلقه عل�ه أ�ام ال�ل�ة. �ان اسمه
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اء � اآلن دفع اإل�جار و�� � هو چون �ارنجتون. �مكن��
الحق���

.. � � غرف��
�عض العشاء و�شعال نار ��

فتحت الخطاب األزرق الط��ل الذي ي�دو رسم�ا. ما هذا
الذي ف�ه؟

. مستح�ل � رحت أع�د القراءة ب�نما الحروف ترقص أمام عي��
اء بهذە السهولة، ل�ن هذە األن�اء ت�دو حق�ق�ة� أن �كون ال��

 



9149

-2-
قرأت �ل حرف مما كتب. هل جننت؟ هل أنا محموم؟.. أم

؟ �
أن هذا حق���

� أنا لم أعد م�سوً�.. لقد صار العالم �له مل��

� أن ق���ا ان�� ، �خ�� � � عقود ب��طاني��
�ان الخطاب من موث��

� أم���ا الجن���ة، وترك ��
�� �

� الذي ال أعرفه تق���ا، قد تو�� أل��
�ل وص�ته.

.. والموثقان يتوقعان � لي�� � جن�ه إس�� هذا م�لغ خمسة مالي��
أن أتصل بهما ��عة هذا األسب�ع.

�.. أنا الصعلوك الجائع�... الذي ال صديق له � خمسة مالي��
وال أمل.. ال�د أن هذا تخ��ف �س�ب الج�ع، ر�اە�.. وأنا الوح�د

ع� وجه األرض من ينال هذە المنحة..
انفجرت أضحك غ�� مصدق..

� � خمس��
� بوفل�س..� منذ دقائق أعطا�� � المسك�� �ا لصاح��

� جنيها دها ��عة خالل دقائق مع خمس�� جنيها وهاهو ذا �س��
ى فأنا لست � كذلك االستغناء عن صد�قه ال�� إضاف�ة، �مكن��
اء ما أر�د من القاب. �مكن ء و�� �

اء �ل �� �� � �حاجة له.. �مكن��
� هذا الع�..

اء الحب والصداقة �� ��

�
.. �ل وأعلن عنهـا.. �ل وأشـق ط���� � أن أ��� أعما�� �مكن��

إ� دوائر المجتمع الثقاف�ة العل�ا، ولسوف أسخر �شدة ممن
� يوما.

قللوا من شأ��
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� لم أفتح الخطاب الثالث.. هنا تذكرت أن��

� أنام�� شاعرا �ان مزركشا �ماء الذهب. أخذته وقلبته ب��
بنفور ال تفس�� له. فتحته فقرأت هذە السطور:

- أنا أحمـل خطاب تع��ف مـن صد�قك مس�� (جون
� التعرف �شخص

� ملبورن. �سعد��
�ارنجتون) الموجود حال�ا ��

� الثامنة والتاسعة. � أن أمر عل�ك اليوم ب��
ذ�� مثلك و����

� المخلص لو�شيو رومان��
 

�انت هناك �طاقة أن�قة كتب عليها:

، جراند هوت�ل...» � «األم�� لو�شيو ر�مان��

� الغرفة المجاورة�. تذكرت
�ا لعواء ال��ــــح و�ا ل�اخ ال�مان ��

� هذا الجحر..
�� �

� اآلن ل��ار��
� مأزق اآلن.. هناك أم�� س�أ��

�� � أن��
ك�ف أ�دو ث��ا؟.. لو �انت، م�� ستة ب�سات ألرسلت برق�ة

حاً� أعتذر عن اللقاء..

� لم أتلق � لن أقا�له.. سأفر وأتظاهر �أن�� قلت لنف�� إن��
� أفضل..

رسالته، ثم أطلب موعدا معه عندما تص�� ظرو��

� الظالم سمعت
فجأة انطفأ المص�اح وعم الظالم.. و��

صوت حوافر حصان تتوقف �الخارج.. ثم صوت خطوات
� �د الرجل الذي

� وقعت �� ل تت�لم. وعرفت أن�� � وصاح�ة ال��
حاولت أن أتحاشاە.
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انفتح ال�اب فرأ�ت شخصا فارعا �قـف هنالك.. وسمعت

: ل تقول �� � صاح�ة ال��
- هذا جنتلمان ي��د أن يراك.

�ان الظالم دامسا فقالت:

� رأيته �صعد - أعتقد أن مس�� تم�ست ل�س هنا.. برغم أن��
للغرفة. سوف أجلب ضوءا حاال..

� الظالم
ان�فْت.. هنا سمعت الغ��ب فارع القامة يتقدم ��

ثم �قول �صوت عميق قوي:

- ج�فری تم�ست.. أنت هنا؟
... قلت له: �

هنا انحلت عقدة لسا��

� الدار، إذ ترى
� لست �� - أنا هو.. لقد أردت أن تعتقد أن��

الظالم..
قال �صوت عميق �دل ع� �عض السخ��ة:

.. �
- من الواضح أنك لست سع�دا ب��ار��

- ال.. ل�ن الظالم ساد فجأة فلم أعرف ك�ف أعد الم�ان
الستق�الك..

� الظالم ألصافحك.. �مكنك أن تمد �دك
- أنا أمد �دي لك ��

أ�ضا..
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ل حاملة مص�احا.. وقد � مددت �دي.. هنا دخلت صاح�ة ال��
. � دهشت لما رأت��

.. و�ذ حدقت ف�ه � أنا فارع الطول ل�ن الرجل �ان أطول م��
� لم أر وجها �جمع الجمال والذ�اء بهذا الش�ل. خطر �� أن��

عينان عم�قتان وكتفان ع��ضتان جدیرتان بهرقل.
: قال ��

� وقت غ�� مناسب.. أرجو أن
� دوما ��

- لألسف أنا آ��
. �سامح��

ومد �دە �� �خطاب �حمل خط صاح�� (�ارنجتون).
وأجلس نفسه.. تأملته ب�عجاب متقشب

قلت له:

� أرسل �� يت�لم عنـك �أفخم الع�ارات.. ل�ن
- صد���

سامح�� �ا س�دی قد حس�تك أ��� ش�خوخة مما ت�دو..
� خفة:

قال ��

.. ال أحد يت�لم عن � - ل�س هناك شي�خ هذە األ�ام �ا صاح��
ا.. أنا � المجتمعات الراق�ة. السن ل�س موضوعا مهذ��

السن ��
فعال مسن.. لن تتصور �م أنا مسن�..

.. � م�� - �ل أنت ت�دو أص��
: ثم فتحت الرسالة.. فقرأت التا�� �خط صد���

� وجنتلمان. ي�ت�� أل�ة � أ�اد��� متم�� - األم�� ر�مين��
أورو��ة ع��قة، وسوف تحب دراسة تار�ــــخ أ�ته.. لقد فقد
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.. شاعر وموس�قار �ارع ا ورأى ال�ث�� ال�ث�� من ثروته. سافر كث��
.. وخب�� أد��

لم �كن الخطاب حم�ما �أنه تم إمالؤە.. �ما أنه لم �حمل
� تظاهرت � المعروف (المخلص بوفل�س). ل���

توقيع صد���
� لم ألحظ هذا ورحت أعتذر لزائري عن فقر الم�ان.. هنا �أن��

� �ساطة:
قال �� ��

� إ� الفندق - أنا هنا �� أ�ون صد�قا لك.. فهال ت�عت��
لت�ناول العشاء م�؟

كنت قد �دأت أرتاح لهذا الرجل، فوافقت ع� الفور.. ل�ن
قلت له:

�
� من صد��� - أوال دعنا نت�لم قل�ال.. ال�د أنك عرفت ع��

� أتعس حاالت الفقر
�ارنجتون، وتوقعت أن تجـد رجـً� ��

.. وناولته خطا�ا موثق � والبؤس.. هذا �ان صح�حا منذ ساعت��
� تهذ�ب ثم أعادە �� وقال:

العقود.. فقرأە ��

وة ت�دو �� ض��لة - �جب أن أهنئك.. برغم أن هذە ال��
� خالل �سعة أعوام.. �� ال تحصنك لأل�د ضد

و�مكن أن تتال��
� العام ��

� أن دخلك �جب أن �كون مليونا �� � رأ��
الفقر.. ��

� الورشة�..
تتفادى العمل ��

ة غ�� عالم هل هو �م�ح أم يت�لم �جد�ة. � ح��
نظرت له ��

ضحك وقال:

� ال يتوقف أ�دا.. �شت� هذا ثم
- جشع اإل�سان �ا صد���

� ��عة ذاك.. هناك �ساء �مكنهن أن يرحنك من هذە المالي��
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.. فقط �
ق.. س�اق الخيول كذلك. أنت لست ث��ا �ا صد��� ال��

� � ألشعر �خي�ة أمل ألن�� لم تعد حاجاتك ملحة �ما �انت، و�ن��
�لما وضعت آما�� ع� شخص وجدته مخي�ا لألمل..

ثم وضع �دە ع� كت�� وقال:

- أعتقد أنك موافق ع� دعوة العشاء؟
� خجل وقلت:

�� � نظرت لث�ا��
.. أ�دو كصعلوك. - لست مؤهً� لمرافقتك أيها األم��

� فهم وقال:
هز رأسه ��

- �الفعل ت�دو كذلك.. ل�ن المظهر ال يهم.. المعطف الذي
�ل�سه رئ�س الوزراء نفسه �ال عتيق.. ال أحد يهتم �المظهر
سوى المغرور�ن والبؤساء.. سوف يت�ف الخ�اط معك، ل�ن
� أنا محاس�ك ف�ما يتعلق ��ل أطلب منك لخدمة �� أن تجعل��

تعق�دات المصارف والعقود..

ها أن ل أخ�� � وافقت ع� الفور.. وكت�ت خطا�ا لصاح�ة ال��
� تحت �د، ثم وضعت مخطوطة كتا�� اإل�جار س�صلها غدا �ال��
� لأل�د ��ل ما ف�ه. لو كنت أعرف إ��. هكذا تركت بي��
� هذا الب�ت، ل�ن

المستق�ل لتح�ت ع� �ل لحظة عشتها ��
الجهل �المستق�ل نعمة حق�ق�ة.



9155

-4-
� الخارج

�انت ع��ة األم�ـر المزركشة �الذهب تقـف ��
هما من االنتظار. �قودها جوادان مطهمان أسودان نفد ص��

� تركت �ل � أشعر �أن�� شعور الفخامة �الداخل جعل��
�
� مراف�� � ظالم الع��ة رأ�ت عي��

، و�� �
ّ من خل�� �

� وما��
معانا��

: . قال �� � تتفحصان وج�� الق��ت��
� واسعة فعً�.. �ن.. ممل��� - لقد عرفت رجاً� كث��
ف�ا. .. لق�ك ل�س �� - إذن أنت تح�م فعً� �ا أم��

اء وة.. ال �مكن �� - أنا لح�م حيثما يوجد أناس �طمحون لل��
� لو�شيو.. الفض�لة إذا وجدت. األصدقاء �سمون��
- هل هذا اسمك المس��� (اسمك األول)؟..

� امتعاض:
قال ��

. ال أؤمن �
� عق�د��

؟.. ال.. ال يوجد اسم مس��� �� - مس���
.. أنت لست مس�ح�ا الناس بوجود شخص واحد مس���
� أ�� أنواع الهرطقة. ل�ننا

تتظاهر �كونها كذلك وهذا يوقعهم ��
سنواصل هذا الحد�ث ف�ما �عد.. ما �عن�نا حال�ا هو الظفر

بوج�ة ممتازة..

� الفندق، و�ن الحظت نظـرة الخدم
ام �� استق�لونا �اح��

� الحصول ع�
�� � المهذ�ة لمنظري الرث.. وقد أعلنت عن رغب��

� جناح من الفندق ف�ه مكت�ة
� �ق�م ��

غرفة �الفندق، �ان مض���
وغرفة طعام وغرف للخدم.
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�انت المائدة معدة.. وعليها أفخر أنواع األط�اق وال�ئوس
وأدوات الطعام، وعليها أجمل األزهار والفوا�ه، راح تابع األم��

�رة غ�� م��حة.. ل�نه �قدم لنا الطعام، والحظت أن له سحنة ��
اب �كفاءة فلمت نف�� ع� الشعور �ان �قدم الطعام وال��

�النفور تجاهه. �ان اسمه إم�ل..

� الذواقة عمرە
. وج�ة �ق�� �

� ح�ا��
�انت أروع وج�ة ذقتها ��

ي�حث عنها فال �جدها.
: � مض��� �عد العشاء مع الس�جار سأل��

� ال�تا�ة �عد ما �ت ث��ا؟
- هل تنوى االستمرار ��

اء قد �فتح �� ط��ق � ذلك، خاصة أن ال��
قلت له إ�� راغب ��

� كت�تها، قلت له: � عن موض�ع الروا�ة ال�� الشهرة. فسأل��

� اإل�سان
ء �� �

- �� قصة روما�س�ة تتحدث عن أر�� ��
وأن�ل العواطف.. تهدف إ� أن �سمو �العقول..

� سخ��ة وقال:
اب�سم ��

- ال �صلح.. �جب أن تكون القصة ذات طابع ج�� �ظهر
الناس كبهائم ال هّم لها سوى التناسل.. أؤكد لك أن هذا
� خدرهن

س�عجب النقاد جدا ولسوف تقرؤها العذارى ��
� ذهنك أن تكتب عـن أش�اء ن��لة؟ ال

مشغوفات. من وضع ��
�
� العالم.. الناس ال ت��د أن تقرأ أش�اء ن��لة ��

توجد أش�اء ن��لة ��
القصص.. �ل �ذهبون لل�ن�سة لو أرادوا ذلك، ح�ث �موتون
� �ا�� األمس�ة.. أم أنك

ملال. ول�ن دعنا من هـذا ولنـر ك�ف نم��
� الراحة؟

ترغب ��
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� كنت مرهقا فعال وقد ثقل رأ�� من الن��ذ. الحق�قة أن��

. � � لغرف��
� النوم. وهكذا جاء الخادم ل�أخذ��

� راغب �� قلت إن��
: � � الجد�د ق�ل أن أذهب مع إم�ل لغرف��

قال �� صد���

�
� الغد تعرف ال�ث�� عن هذا العالم.. ور�ما تفكر ��

�� -
� �مكن أن تجد فيها الزواج.. أنا سأقودك إ� �ل األما�ن ال��
زوجة طي�ة، �الطبع لندن �� أفضـل هـذە األما�ن. �جب أن
تتذكر أن األن�� �ائن غ�� �امل.. �ائن �ال روح.. �� أن�� الرجل

فقط ول�س من حقها أن تختار..
ق الم�ان.. ثم دوى الرعد.. هنا أضاء ال��

ان �انت الغرفة واسعة م�سقة وفاخرة األثاث، تدفئها ن��
� ومنذ

� ح�ا��
م��حة، لم أ�ن قد اعتدت هذا الحظ الحسن ��

مولدي، وقف الخادم ينظر �� م�سائً� إن كنت أر�د ش�ئا..
. � � هذا ال�ائن �ع�دا ع��

شعرت �أنه �جب أن أ���
: � أمام المرأة مصغ�ا لصوت المطر، وقلت لنف�� نزعت ث�ا��

- ج�فري تم�ست.. أنت رجل مجدود الحظ.. ثرى وس�م
وصغ�� السن مكتمل الصحة.. إن العالم أمامك.

� أحالم جم�لة،
استلق�ت ع� الفراش الم��ــــح.. وغ�ت ��

ق � الغرفة �س��
� شاعرا �أن هناك من �قف �� � صحوت مرت�� ل���

� مرة خ�ل �� أن األم�� ينادي خادمه إم�ل.
�� النظرات.. و��

� ذاهب لمقا�لة � الص�اح قا�لت لو�شيو.. قلت له إن��
��

: ، فقال �� �
� العقود اللذين لديهما ثرو��

موث��
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- ل�س من الح�مة أن �شعرا �أنك مفلس أو أن تطلب دفعة
� مقدمة من المال. سوف أعط�ك �عض المال وتذكر أنك وعدت��

� الط��ق �جب أن تمر ع� خ�اط �ارع..
�أن أ�ون محاس�ك.. و��

� 500 جن�ه �م�وف ج�ب. حك�ت له عن مال ثم ناول��
�ارنجتون الذي أرسله �� فقال:

� - خمسون جنيها�... ل�س صد�قك ك��ما جدا خاصة أن��
ال�ا ق�ل سفري.. � أس��

أعرف أنه وجد منجما غن�ا ��
قلت له:

- هذا م�لغ فادح ال أر�دە..

� هذە األ�ام أن �كون معك ال�ث�� من المال
- من األفضل ��

ع� أال �كون معك مال.

ودعته شا�را واستقللت ع��ة ذات حصان منطلقا إ� شارع
� الموثق.

نجهول ح�ث ي�تظر�� � ب��

� حفاوة ودفعا أجر الع��ة، وعرفت
� الموثقان �� استق�ل��

� ي��م ّ ألن�� منهما أن هذا الق��ب الذي ال أعرفه �ان �شفق ع��
لهذا ترك �� ثروته �لها، و�� وص�ة ال �مكن الشك فيها هكذا

ء. �
ة أ�ام إ� أن أملك �ل �� أما�� ع��

� ح�ج:
قال �� الموثق ��

ء عن الط��قة �
م ل�ننا ال نعرف أي �� - إن ق���ك رجل مح��

� مصحة و�ان �قول
ة �� � أ�امه األخ��

� كّون بها ثروته.. �ان �� ال��
ش�ئا عن بيع نفسه للش�طان... للدقة �ان يت�لم عن صفقة

عقدها..
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ا وقلت: ضحكت كث��

� زمننا المتح�� هذا من يؤمن بوجود
- هل حقا ما زال ��

الش�طان؟
قال الموثق وهو ينظر لزم�له:

- �شعر براحة ألننا ذكرنا لك هذا الجزء..

� �أن �سد�ا
.. وقد وعدا�� � � بتوءم�� � الش�يه�� فارقت الرجل��

ّ م�لغا من المال إ� أن . عرضا ع�� � �� العون �ما أسد�اە لق����
� لو�شيو

� رفضت وأنا أشعر �امتنان لصد��� كة، ل��� أسـوى ال��
� من هذا الجزء، اتجهت لل�اب مع الخادم وأعطيته

الذي أعفا��
. � � صح��

ب �أسا �� �قش�شا ممتازا ل���
� .. خمس مرات مليون�� أنا مليون��

قض�ت الص�اح أبتاع ث�ا�ا وجدت ق�اسها مناس�ا ضمن جملة
ل إ�جارها المتأخر �امً� � � الحسن، ثم أرسلت لصاح�ة ال��

ح��
.. وأضفت خمس جنيهات ع� س��ل الشكر ل�رمها م��

� أحد الخدم أن األم�� �انتظاري لتناول
�� عدت للفندق فأخ��

الغداء م�.

� ء زجا�� �
� �دە ��

دخلت عل�ه فوجدته واقفا عند النافذة و��
ء فقال: �

لم أفهمه.. حي�ته وسألته عن هذا ال��

- �ائن أل�ف أر��ه.. هل رأ�ت ش�ئا كهذا من ق�ل؟

تفحصت الصندوق الصغ�� الذي �حمله فوجدته �غطاء
ة ملونة ذات ، ومثق��ا لدخول الهواء. �الداخل �انت ح�� � زجا��
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أجنحة لها �ل ألوان قوس الق�ح.

- هل �� ح�ة؟
.. � - ح�ة وذك�ة.. �� ودود وتعرف��

ة عل�ه � العل�ة.. ثم أخ�ج إص�عه لتقف الح��
ومد إص�عه ��

وراح يهزها �� تط�ـر.. حلقت ع�� الغرفة ثم دارت عائدة ل�ستقر
: ع� �د مال�ها. قال األم��

.. �انت - كنت واقفا أثناء ن�ع أ�فان موم�اء م��ة ألن��
م��نة �المجوهرات.. وعندما نزعت األ�فان المعطرة وجدنا
ة ح�ة. � هذە الفجوة كنت تلك الح��

� صدرها. ��
فجوة ��

و��امل ألوانها..
شعرت بهزة عص��ة.. وقلت:

- هذا مخ�ف.. ��احة لو كنت مثلك لتخلصت من هذا
�ر.. ء ال�� �

ال��

- ولمه؟.. أخ�� �ا ع��زی أنك ال تملك حاسة علم�ة هذە
ة الميتة.. ومنذ آالف عت ح�اتها من صدر األم�� � ة ان�� الح��
ة.. لو سمحت �� � أفهم نفورك من هذە الح�� . ل��� � السن��

ة لقلت إن لدّي نظ��ة تتعلق ب�ناسخ األرواح. ل��ما �انت األم��
ة.. � هذە الح��

�رة تجسدت �� الم��ة روحا ��

�
� فارع الطول وس�م المالمح، ��

شعرت �ذعر وتأملت صد���
� إضاءة الغرفة الشتائ�ة الضع�فة. خّ�ل �� �الفعل أن عي��

ة ذكيتان تلمعان. الح��
أغلق العل�ة وقال:
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- اآلن إ� الغداء.. ت�دو �� �حال طي�ة، لذا أعتقد أنك
أتممت أعمالك المال�ة بنجاح..
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ثالثة أسابيع مرت �أنها دوامة من اإلثارة، وعندما انتهت
وجدت من الصعب أن أتذكر نف�� �ما كنت �المقارنة
� � موشك ع� الصدور.. ل��� �الشخص المتألق الذي �ته، كتا��

� �ان �حمل معتقدات تختلف عن لم أ�ن سع�دا، كتا��
� �ل�ة لقد قدمت صورة مختلفة عن نف�� للمجتمع،

معتقدا��
� مثل اإل�مان والمثل العل�ا.. إلخ.. �ل هذا لم أعد أؤمن �ه ل���

كت�ت عنه.

ر لها � ع� ذلك اليوم شعرت بتعاسة ال م��
�� � الحق�قة أن��

ا جدا .. �ت شه�� . لقد كنت ث��ا و�انت الح�اة أما�� وال تفس��
� لندن، وهذا ترت�ب لو�شيو

� �ل ج��دة �� وتق���ا ت�لمت ع��
ط�عا.

كنت أرفض أي طلب لقروض أو عـون.. واستمتعت فعـً�
� فلماذا أمد �د العون ألحد؟ � محن��

� أحد ��
�ذلك. لم �ساعد��

� أن �ل األح�ـاء كنت مكت��ا.. ول�ن لو�شيو راح �قنع��
�كذبون �ش�ل أو ��خر.. هـذا ال�وكب ضيق جدا ال ي�سع إال
وس واحـد وأرسطو واحـد وش�كسب�� واحد.. ل�نك لهوم��

تناسب هذا الع� وهذا المجتمع.

� الل�لة إ� الم�ح ح�ث نقا�ل إيرل إلتون
قال إنه س�دعو��

� مقصورته.. إنه رجل ثمل مصاب �النقرس، ل�ن اب�ته ل�دي
��

ا المعدودات. س�ب�ل من حسناوات إنجل��
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رح�ت �الدعوة فأنا أسعد �لما أت�حت �� فرصة التواجد مع
لو�شيو �ع�دا عن عال�� الخاص ال�ئ�ب.

نظرت لوجهه الوس�م وقلت له:

ا �ا لو�شيو؟ - أال تالحظ أن الناس ينظرون لك كث��

- نعم ال أالحظ. ولماذا ينظرون؟.. �ل امرئ مشغول
�مشا�له فال وقت لد�ه �� يهتم ��خر ح�� الش�طان نفسه..
ا من منطلق إعجابهن الدائم �شخص ذي ال�ساء ينظرن �� كث��

حضور قوي..
ود شد�د: � خ�ث و���

ثم أضاف ��

أنا مؤمن أن ل�دي س�ب�ل للبيع.. ل�ن عروض األسعار لم
ي.. انا أمقت ال�ساء. لقد � لن أش�� تصل لم�لغ مغر �عد.. ل���
ا. لديهن القدرة ع� مساعدة الخ�� ل�نهن ال �فعلن � كث�� آذين��

ذلك. إنهن أقل حساس�ة من الرجال و�ال قلب. خطا�ا ال���
�
ء �� �

. ألم تلحظ أن �ل �� جاءت �س�بهن، لذا أ�رههن أ���
ال�ـون مح�م الصنع ما عدا اإل�سان؟.. هل تعرف مع�� هذا؟

- ال.
- سوف نت�لم عن هذا ف�ما �عد.. العشاء �عد ساعة.

 

☆ ☆ ☆
 

. ر�ما ال �مكن أن ي�� أي رجل لقاءە مع الجمال المثا��
�قا�ل �عض الوجوە الساحرة أو الم��حة، ل�ن هناك لحظة يرى
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� تفوق هذا �له. فيها بؤرة الجمال المذهلة ال��
� النجاة من سحرها.

� س�ب�ل �ال أي أمل �� لقد قهرت��

� فص�� الم�ح�ة، � لو�شيو إ� مقصورة اإليرل ب�� اصطحب��
و�ان اإليرل رجً� أصلع محتقن الوجه له سوالف مشعة عرفت
، �ان جمال اب�ته مبهرا ف�ما �عد أنه مدين للو�شيو �م�لغ كب��
�
ود والالم�االة تدل ع� ر�� �ما قلت، و�ن خالطته لمسة من ال��

م�شئها..

� خفة تحي�نا. ب�نما راح أبوها يت�لم عن الم�ح�ة
انحت ��

� لم أع حرفا منها. طلب لو�شيو أن ينفرد �اإليرل ل�عض ال��
المواضيع المال�ة.

� عن هكذا وجـدت نف�� مع الل�ـدي وحدنا، وقد سألت��
� لألم�� لو�شيو فقلت إنه صديق قد�م. قالت: معرف��

- هو رجل وس�م ومؤثر فعال..

�الطبع �المها صحيح. ل�ن �م �شعر رجل �جلس مع فتاة
ە؟ جم�لة تت�لم ب�عجاب عن رجل غ��

: � سألت��

؟ - هل أنت مس�� تم�ست الشه��
� لم ي��� �عد.. ؟.. إن كتا�� � اس�� - هل تعرف��

- أي كتاب؟.. لم أسمع قط أنك تكتب. فقط أعرف مس��
� الحق�قة أنت

تم�ست المليون�� الذي تت�لم عنـه الصحف. ��
شاب وس�م.
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شعرت �خجل من هذە الم�الغة فقالت:

ون أغب�اء شد�دي ات �ص�� - أنا أع�� ما أقـول.. �ل المليون��
القبح مع الوقت ل�نك تختلف..

ف أن أوصلها ، ونلت �� � انتهت الم�ح�ة وقد �نا صد�ق��
لع��تها ب�نما م�� لو�شيو مع اإليرل.

: � قال �� اإليرل وهو يودع��
- تعال وتعش معنا.. تعال وتعش.. تعال يوم الخم�س.
� تدير ب�تنا.. ال خوف من � مشلولة لألسف وأختها �� ال�� زوج��
وج الخالة شارلوت. � � ألنه ال أحـد ي�� أن أتزوجها لو ماتت زوج��
ل�ن هناك حسناء أم��ك�ة شا�ة ر�ما أتزوجها.. لم أفهم ال�الم،
� لمحت نظرة ضيق عابرة من س�ب�ل عندما ذكر أبوها الفتاة ل���

األم��ك�ة.

� فيها فقلت إنها �اردة �عض � لو�شيو عن رأ�� لما رحلوا سأل��
ء.. قال: �

ال��

. ع� �ل � ا��� - �� �اردة فعً�، ل�ن الجل�د غال�ا ما �غ�� ال��
حال معظم هذە األلقاب مفلسة ت�يع نفسها ألول مش�� ح�� لو
�ان سوق�ا.. ع� األقل أنت لست سوق�ا ل�نك ال تعرف من أين

جاء مالك�..
قلت له:

� �ان �عتقد أنه صار ث��ا �عد - هذا صحيح.. تصور أن ق����
صفقة مع الش�طان؟

انفجر لو�شيو �ضحك وقال:
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� هذا الزمن�.. هناك شخص ما زال �عتقد بوجود
- تخ�ل ��

الش�طان. فعال ال�د أن صوام�ل عقل ق���ك قد تف�كت.. واآلن
� ناد ق��ب.

� وعدت �لعب القمار �� سأتر�ك ألن��

� مرافقته.. كنت أر�د أن أخلو بنف�� ألتذكر
لم أرغب ��

وجه ل�دي س�ب�ل
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قال �� النا�� األر�ب مورجسون إنه س�طبع 250 �سخة من
.. احتججت ع� هذا العدد الض��ل، فقال إنه سيهدي � كتا��
، و�عد هذا �علن أن الط�عة � � والمراجع�� هذە ال�سخ للصحفي��
األو� نفدت وأنهم �صدد عمل ط�عة ثان�ة.. لن �عرف الناس
أ�دا إن �ان قد طبع 200 أم 2000 �سخة. وهكذا ي�تظر السوق
الط�عة الثان�ة متعطشا.. �ما أنه أو� لمن �كتبون عن الروا�ة

أن �قولوا �الما مبهما ُ�فهم منه أنها مش�نة..

سوف �ستمر الط�عات و�ل واحدة 250 �سخة، وهكذا
ة.. تصل ��عة للط�عة العا��

ذكر �� اسم د�ف�د مك��نج وهو مراجع إسكتلندي مهم ال�د
( من االستعانة �ه ل�� ت��� �� ج��دة (القرن التاسع ع��

. � مراجعة عن كت��
- �جب أن تتصل �مك��نج و�ال انقلب عل�ك..

ء، ل�نه قال �
وعندما عدت للفندق قال �� لو�شيو نفس ال��

إنه من الخطأ أن يتصل �اتب بناقد و�طلب منه االهتمام
�كتا�ه.. هناك طرق أخرى.

قال إنه �عرف مك��نج.. �الواقع هو �عرف �ل من �ستحقون
� تلك

� س���ا.. ��
� رحلة �سلق ��

أن �عرفهم المرء، وقد قا�له ��
� فيها األث��اء وقتهم � يز�� � إ� ب�ت من البيوت ال��

الل�لة أخذ��
� �انوا �طلقون � عن م�ات محرمة.. هذە البيوت ال�� �احث��

عليها demi – mondaine. وهكذا عرفت مجتمعات القمار.
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امهم له أنه أقرضهم أدركت من اهتمام الناس �لو�شيو واح��
ماً� من ق�ل.. ع� األقل هو �س�طر عليهم مال�ا.

دع�ت للع�ـة ال�ا�اراە مع شـاب أشقر ك��م المحتد عرفت ان
اسمه ف�سكونت لي�تـون. وقد الحظت االستهتار الذي �لعب �ه
� ظللت أر�ــح وأر�ــح.. ال وعدم م�االته �الخسارة، من الغ��ب أن��
� تمن�ت فعال أن أخ� لي�ت�� هذا ح ل��� أعرف ك�ـف أ��

� ي�تقل لهذا الف�سكونت
الجنون.. ل�ـت هـذا الحظ الش�طا��

: � النها�ة قال ��
��

� فرصة للتع��ض غدا - لقد نفد ما�� �له.. �جب أن تمنح��
�ا مس�� تم�ست..

هززت رأ�� وقلت:
.. �

- هذا ����

�
�اد الف�سكونت ي�سحب ل�ن لو�شيو دعـاە إ� أن �ستمر ��

اللعب.. ل�حاول أن �عوض خسارته. قال الف�� إنه مفلس فعً�،
ء �س�ط.. روحه مثال. �

فدعاە لو�شيو إ� أن �لعب ع� ��
� فقال لو�شيو: انفجر الجميع ضاحك��

ء �
، لهذا نؤمن أنه ال يوجد �� � ع� التقدم العل��

- نحن ��
اسمه الروح... لو لعبنا ع� شعرة من رأسك ل�ان لها ثمن، ف��
ء مادي.. ل�ن اللعب ع� الروح معناە أنا نم�ح.. �

ع� األقل ��
هكذا �دأت اللع�ة..
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لم �ستغرق األمر سوى سبع دقائق، �عدها نهض لو�شيو
معلنا الفوز، وقال:

- لو أن األرواح لهـا وجـود �ا ع��زي الف�سكونت فأنت مدين
�
�� بروحك.. ال أعرف ما عساي أفعل بها.. اب�سم الف�سكونت ��

حزن، وصافحنا و�دە ترتجف ثم غادر الم�ان.
ما أن انغلق ال�اب ح�� ت�ادل الرجال الهمسات:

- لقد خرب ب�ته..
� - إنه مدين �م�لغ مستح�ل.. �قال إن ديونه �لغت خمس��

ألفا.

�انوا يت�لمون �قسوة و�ال تعب�� ع� الوجوە، شعرت �أن
� وقت ما. كنت

المقام��ن جم�عا �فقدون قل��ــهم ومشاعرهم ��
� ظللت �ع�دا عن � أزداد قسوة وأنان�ة هذە األ�ام، ل��� أعرف أن��

أن أ�ون مثل هؤالء.
. قررت أن أتصل �الف�سكونت هذا وأتنازل عن دينه ��

� هنا فوجئت �لو�شيو ينظر �� نظرته العم�قة، ثم طلب م��
أن نن�ف..

: � ط��ق الخروج قال ��
��

ت أن تتعاطف مع األوغاد فأنا مضطر - تم�ست.. لو اخ��
للتخ�� عن صداقتك.. أنت تخطط لعمل ساذج أحمق.. وهذا
الرجل ال �ستحق أي كرم.. ال �جب أن �ل�� عطفا أ��� من أي

�لب.. دعه ينل جزاءە..



9170

�
� الشارع عندما رأ�ت شخصا مألوفا.. قلت ��

�� �
كنا نم��

دهشة:
- هذا هو الف�سكونت نفسه..

قال لو�شيو:
ب منه.. ل�س هذا �الوقت المناسب.. - ال تق��
- ل�ن أين هو ذاهب؟.. خطواته مضط��ة....

- ثمل.. �التأ��د ثمل..

هنا صاح الف�سكونت طال�ا ع��ة ذات جواد.. فتوقفت ع��ة
أمامه. استقلها وابتعد. فجأة سمعت صوت طلقة رصاص تدوي

من اتجاە الع��ة.

طة توقفت الع��ة وترجل الحوذي واح�شد رجال ال��
� هلع:

والعمال.. صحت ��
- �ا للسماء�.. لقد قتل نفسه�..

� حزم وقال:
وكدت أه�ع ل�ن لو�شيو اعت� �دي ��

- دعه �ا تم�ست.. هل ت��د أن �طلبوك للشهادة فتفضح
النـادي والمقام��ن؟.. م�� مات الرجـل فهـو م�ـت وال جدوى..

� رعب:
صحت ��

- هل تم�ح؟ لو�شيو.. أنت �ال قلب.. هل ت��د أن أرى هذا
� لع�ة ال�ا�اراە..

�� � � اللع��
وأصمت ب�نما أنا س�ب موته، �ح��

� حزم. وقال:
ل�نه ظل �مسك ب�دي ��
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� قض�ة انتحار
.. لن نتورط �� � ء اسمه حظ لع�� �

- ال يوجد ��
..( � �� لد�ه �لمتان تنه�ان أي ضوضاء (جنون وق�� فالطب�ب ال��

انت� األمر..

ال أتصور أنه ع� �عد أمتار توجد الجثة النازفة لرجل كنت
ألعب معه منذ نصف ساعة.

ومش�ت �ط��قة سلب�ة مع لو�شيو عائدين إ� الفندق.
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، � ال��ف اسمه و�لوزم��

� لو�شيو �شأن ب�ت جم�ل ��
�� أخ��

�متاز �مناظر طب�ع�ة خال�ة.. و�طل ع� نهر آفون. ثمن هذا
الب�ت �أثاثه خمسون ألف جن�ه..

- هذا م�ان يناسب مواه�ك الشع��ة واألدب�ة، خاصة أنه
.. موطن ش�كسب��

وق لإليرل والد س�ب�ل جدا. ثم أضاف أن هذا الم�ان س��

- لماذا؟

� اليهود و�اع � ق�ضة المراب��
- ألنه �ان مل�ا له.. ثم وقع ��

� اليهود هم الذين الب�ت �س�ب القروض.. تالحظ أن المراب��
� النها�ة.. اليهود ي�ت�ون دائما.

انت�وا ع� المس�ح�ة ��
� حماسة:

فكرت ثم قلت ��
� ب�انات ال�ائع؟.. ى و�لوزم�� هذا.. هال أعطيت�� - سوف أش��

�ه فورا.. سوف أبرق لمحا�� �� �ش��
- ل�ن أال تتمهل؟ �جب أن ترى الم�ان بنفسك..

�ه فورا.. أر�د أن �علم اإليرل ان.. سأش�� - ح�� لو �ان وكر ف��
. � المالك الجد�د لـ و�لوزم�� هذە الل�لة أن��

� وقال: تأ�ط ذرا�� ونحن ذاه�ان لقاعة التدخ��

�
- أنت رجل شد�د الع��مة �ا تم�ست.. هذا يروق �� ��

م الرجال. التصم�م.. ح�� لو �ان الرجل ذاه�ا للجح�م فأنا اح��



9173

القرارات ال��عة..

� ب�ت اإليرل،
وهكذا رحت أستعد للعشاء هذە الل�لة ��

وتأنقت قدر اإلم�ان..

� زقاق
ذه�ت مع لو�شيو.. توقفت الع��ة أمام ب�ت جم�ل ��

. دخلنا الب�ت لنجد إيرل إلتون واقفا وظهرە لنار المدفأة.. �
خل��

تان. وأمامه ت��عت فتاة شا�ة �ارعة الجمال لها قدمان صغ��
� ألنهما أول ما لفت نظري. �انت هناك س�دة ذكرت القدم��

أخرى قدمها لنا اإليرل:

.. هـذان األم�ـر لو�شيو والس�د ج�فري شارلوت.. اسم�� ��
روي.. � � اآل�سة شارلوت في�� تم�ست.. وهذە أخت زوج��

حي�نا اآل�سة. �انت عا�سا يو�� ش�لها �االمتعاض والقرف.
� ح�اتها

جو عام من الفض�لة حولها �أنها رأت ش�ئا ش��عا ��
فقررت أن تلوذ �الفض�لة. أما الفتاة األخرى فقدمها لنا اإليرل:

.. أبوها واحد من ملوك الس�ك � - م�س د�انا ش�س��
� الوال�ات المتحدة..

الحد�د�ة ��
قال لو�شيو:

� واشنطن و�انت ب�ننا
- والدها صديق ع��ز.. لقد التقينا ��

صداقة ممتازة..
قالت الفتاة:

� الس�ك الحد�د�ة لدرجة
- حقا؟؟ تعرفه؟.. ال �فكر إال ��

� قلت له: �ا�ا.. لو لم تكن هناك س�ك حد�د�ة ع� وجهك أن��
ا.. ل�نت ألطف مع��
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� السخ��ة من أبيها.
ضحك لو�شيو لط��قتها المفاجئة ��

فقالت ضاحكة:

� أقرب � غ�� مهذ�ة.. أل�س كذلك.. ل�ن أ�� - أنت تعتقد أن��
... لمحصل تذا�ر وهو �مقت التعامل معه �ش�ل رس��

� الواقع فناة أم��ك�ة فاتنة، تعرف ك�ف تنال إعجاب
�انت ��

الرجال ل�نها ال �ستطيع الظفر �عواطفهم.
نظرت �� وقالت:

.. من الممتع أن �كون المرء - أنت إذن مس�� تم�ست الشه��
ث��ا وهو شاب. أن تص�� ث��ا وأنت شيخ معناە أنك تمأل جيوب
األط�اء والورثة.. عرفت س�دة عجوزا ورثت مئة ألف جن�ه و��

� لن تنالها.. ا �س�ب �ل السعادة ال�� . �كت كث�� � � ال�سع��
��

دارت محادثة شائقة أ�دى فيها لو�شيو �عض آرائه الغ���ة
� المحادثة، وأعلنت أن الساحرة. فجأة قاطعت مس ش�س��

س�ب�ل قادمة.

�
� �خفق لدى قدوم هذا الجمال. جلست �� شعرت �قل��

الحجرة فأعلنت أنها ح��نة لما حدث للف�سكونت الذي انتحر.
� ضيق أنها ال ترفع عي�يها عن لو�شيو.

الحظت ��

وهكذا تأ�طت ذراع ل�دي س�ب�ل إ� مائدة العشاء. أدركت
أنها ساحرة فعال ل�ن ذ�اءها محدود.

اء ب�ت و�لوزم�� فساد الصمت. �� �
�� � حدثتها عن ني��

� عمل. هذا هو الب�ت الذي
وي تنهدت �� � الحظت أن مس في��

ولدت ف�ه س�ب�ل.. لقد صار مل�� أنا. قالت س�ب�ل:
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�
. كنت ألعب �� �

� ذلك الب�ت أسعد أ�ام ح�ا��
- قض�ت ��

.. � � س��
الحقول فأقا�ل ع� الضفة األخرى من نهر آفون فتاة ��

� من اللعب معها ألنها من ط�قة أد�� ل�ن الم���ات كن �منعن��
من ط�قتنا. عرفت اسم هذە الفتاة.. �ان اسمها ماف�س �ل��

نظر �� لو�شيو �اسما وقال:

- أال تتذكر هذا االسم �ا تم�ست؟

ا، ع� �ل حال تذكرت اسمها.. �انت أدي�ـة لم أهتم بها كث��
ا �قدرة ال�ساء ع� كتا�ة أعمـال أدب�ة مهمة. لم أ�ن أثق كث��

قلت س�ب�ل:

� � لم أصادقها.. اليوم صارت �� أر�� م�� - أنا ح��نة ألن��
� . صارت �ات�ـة مهمة وتع�ش هناك وقـد ابتاعت األرض ال�� �كث��

حولها. و�� تكتب هناك.
سألت عما كت�ته تلك المرأة فقال لو�شيو:

- روا�ة واحدة.. ل�نها خارقة للعادة.. �ساءل اإليرل عن
� استهجان:

موض�ع اهتما�� �ال�تا�ة، فقال لو�شيو ��

ائه ال �كف�ه.. ي��د أن تقوم - إن ما كس�ه من ص�ت ب��
شهرته ع� النب�غ..
� ضيق:

قلت ��

�
�� � � وأهمي��

- أنا مؤلف فعً�.. وعما ق��ب سأث�ت جدار��
ء عنه. �

�� � مصاف األد�اء، أعت�� األدب أر�� المهن ولن �منع��
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عرفت مـن الحد�ث أن ماف�س �ل�� كسـ�ت ال�ث�� من قلمها
�اء. فقط، و�� شد�دة ال���

أدركت من ال�الم أن اإليرل مولع �المال، و�مكن أن ي�يع اب�ته
، ول�س � � كنت أر�د أن أنال حبها �ح�� . ل�ن�� فعال لمن �دفع أ���

. �ما��

جاءت الل�دي زوجته محمولة ع� مقعد فرح�ت بنا.. �انت
ق. امرأة ظ��فة ذات وجه م��

سألْت اب�تها س�ب�ل عن األم�� فقالت االبنة:
.. � - هذا هو األم�� لو�شيو صديق أ��

نظرت المرأة لألم�� �عض الوقت وتصل�ت �دها.. ثم
.. ثم استدارت للو�شيو من جد�د وسألته: � استدارت �سأل ع��

- وجهك مألوف.. هل رأيتك من ق�ل؟

وهنـا ا��شفت أنها قا�لته منذ زمن �ع�د ق�ل الزواج.. سألته
س�ب�ل عن سنه فقـال إنه شيخ، ل�ن هذا غ�� �اد ع� مالمحه.

روري إن � دار حد�ث ط��ل تطرق للدين فسألته مس في��
�ان يؤمن �السماء، فقال:

.. أنا ال أؤمـن �سماء رجـال الدين.. ل��� أؤمن � - ال تؤاخذي��
� كنت أسمع � طفول��

�� �
�السماء، سماء مختلفة.. و�خ�ل �� أ��

� جنة عدن..
�سابيح المالئكة ��

� عي��ه..
و�دأ حزن واضح ��
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ب المفاتيح �أنامله ثم أنه اتجه للب�انو فجلس وراح ���
� عزفه خ��ر

فارتجفنا.. لم �سمع قط صوتا كهذا... لقد سمعنا ��
الجداول وشقشقة الطيور والعواطف �لها.. وخفقات قل��نا إذ

. �
نص��

� حالة مذهلة من
�� � � د�� فجعلت��

لقد �ت هذە الموس�قا ��
التهور.. الحق�قة الغ���ة هو أن هذە الموس�قا �انت تو�� ل�س

� روحك..
.. توقظ أحط األحاس�س �� �السمو �ل الج��مة وال��

صارحته بهذا فقال:

� نفسك
�رة �� � أن هذە العواطف ال�� - ال شك �ا صاح��

أصال..
� نفسك أنت�..

- ور�ما ��
فجأة سمعنا �خة غ���ة.

نظرنا إ� الخلف فوجدنا ال�ونتة ع� األرض ت�شنج..
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� ط��ق العودة، ح� �� لو�شيو عن ال�ونتة، قال إنه عرفها

��
� ش�ابها، و�انت نزقة مندفعة وقد عرض أحد عشاقها ع�

��
� قال: زوجها أن �سدد ديونه.. لما رأى لو�شيو دهش��

� األوساط الراق�ة�..
- هذا معتاد ��

� خ�ث:
ثم أضاف ��

� غن�تها كتبها قد�ما أحـد عشاقها.. لقـد أصابها - األغن�ة ال��
الذهول عندما سمعت اللحن ألنها �انت تحسب أنها الوح�دة

.. � تعرفه. لهذا �شنجت وفقدت الو�� ال��
ثم أضاف:

- دعنا من هذا ولنت�لم عن س�ب�ل.. أرى �م أنت مولع ـ بها
ولسوف أس� جاهدا ألزوجكها.. أنا راض �ل الرضا عن هذە

ال��جة.
. � لب�ت اإليرل، وصـارت عالقتنا حم�مة أ���

تواصلت ز�ارا��

� كذلك أن لو�شيو قلل ز�اراته لهذە األ�ة، وهذا
���

� جدا. ال أحـد �قـاوم لو�شيو وما من رجل �قدر ع� ناسب��
منافسته.

سنحت �� فرصة دفع �عض الديون عن اإليرل، �ما قدمت
ة لس�ب�ل. هدا�ا كث��

� لها. � تلك األ�ام هو ح��
�� � ء الوح�د الذي يهم�� �

�ان ال��
�انت فتاة غ���ة األطوار حقا.. تفهم ما أحمله لها �الض�ط ل�نها
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تتظاهر �عدم االهتمام. �لما حاولت أن أظهر �عض العاطفة
�انت ت�دى الدهشة وعدم الفهم. هـؤالء ال�ساء �حملن قدرا من
ء �سعدهن قدر أن �منحهن المرء �

القسوة ال �أس �ه، وال ��
فه. ح�اته و��

� حققت كنت أمر �حالة عامة من عدم الرضا برغم أن��
� قد خ�ج للعالم فصار وحشا �لتهم ، �ان كتا�� �

� ح�ا��
ال�ث�� ��

� �ل صفحة من الجرائد أجد
� �حضورە المخ�ف. ��

ح�ا��
�.. �ل هذا كذب � ي ال�اذ�ة.. ومديح المراجع�� إعالنات نا��
� ع�قري � قائً� إن�� � تقززا.. �كتب ذلك الناقد ما���نج ع�� �فعم��

� م��ــــج من شكسب�� وأسخ�لوس. اللحظة، وأن��

� نالها. وقد إن الرجل �عمل ج�دا �الخمسمائة جن�ـه ال��
� �دورهم وأرسلوا �� ون ل�لماته فكتبوا ع�� تحمس نقاد كث��

مقاالتهم.. شكرتهم ودعوتهم للعشاء. �انوا �عودون لبيوتهم وقد
طار صوابهم من الول�مة والشم�ان�ا.

ل�ن الجمهور لم ي�د متحمسا لل�تاب، وظلوا ينظرون ��
� �أد�ب �اعت�اري المليون�� ال�ب�� فقط. دون اعت�ار ألهمي��
.. أنت كت�ت كتا�ا أل�س � أسمعها دوما �� و�انت الع�ارة ال��
� نفس

كذلك؟؟ لم أقرأە �عد.. سوف أفعل ذلك.. ابتعت ��
. سألت المؤلف عما إذ �انت الوقت �عض كتب ماف�س �ل��
تعلن عن كتبها فقال �� ضاح�ا: ـ ال.. �� أشهر من أن تحتاج

لدعا�ة�....

شعرت �حمد شد�د من هذا ال�الم، ورحت أقرأ ال�تب
فوجدت أنها موه��ة حقا ولديها أف�ار ذك�ة. هكذا قا�لت

لو�شيو ف�ما �عد فناولته أحد ال�تب وقلت:
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- هذە امرأة موه��ة.. �التأ��د ال تدفع خمسمائة جن�ه
� هذا..

لناقدك المر���
: قال ��

� الصحف.
سة �� - ل�نها تظفر بهجمات ��

� و�ت ضيق ا، فاعتل مزا�� � كث��
أثر ال�تاب ع� ح�ا��

، ورحت أتردد ع� دور � الصدر �ما أطالعه عن نف�� وعن كتا��
ال��� والحانات �ال توقف.

قال لو�شيو:

- أي خطأ ارتكبته تلك الفتـاة؟.. أنت مليون�� و�� فتاة
�ادحة تعمل كنحلة. كس�ت شهرتها �ذ�ائها ول�س �مالها.

� ضيق:
قلت ��

- ال أحب األدب�ات عامة.
قال:

� جار�ات عند الرجال تحت - لماذا؟.. هل كنت ت��د أن ي�ق��
رحمة شهواتهم؟.. أنت تغار من شهرة هذە الفتاة ومن نجاحها

ء أفهمه.. �
وهذا ��

- ال أر�د أن أراها..
. � و�لوزم��

- سوف تراها �التأ��د لو عشت ��
 

☆ ☆ ☆
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� ب�ت اإليرل. �انت س�ب�ل ت��� �ال
�انت األمور �سوء ��

.. �انت تؤمن أن � توقف.. وعرفت أنها خائفة من سحر �ش�س��
.. بهذا تص�� � وج أبوها �ش�س�� � أمها ستموت عن ق��ب من ثم ي��

ة زوجة أبيها. األخ��
� و�� ترتجف: ثم سألت��

؟.. لم �عد يزورنا........ - أين صد�قك األم��

حك�ت لها أن لو�شيو �كرە ال��� ول�س له أصدقاء.. �ل إنه
ينفر من ال�ساء �شدة..

ود: �� �
قالت ��

وج أ�دا.. � - إذن هو لن ي��
- أ�دا..

� عص��ة وسحقت زهرة �انت تمسك بها
هنا نهضت ��

وهتفت:

� اآلن؟.. لماذا ال تقول إن اخت�ارك المل�� - لماذا ال تهين��
� �دً� من ��� م الصفقة و�ش�� وقع ع�� أنا للزواج؟.. لماذا ال ت��

� بهذا الصمت؟ هاتان الذراعان وهاتان الشفتان للبيع. تعذي��

�ة فهرعت أركع أمامها �انت ع� وشك اإلصا�ة بن��ة هست��
وصحت:

.. أنت مرهقة فعً�.. مستح�ل أن �
- صه.. س�ب�ل �ا ع��ز��

؟.. وما �ل هذا الهراء � .. ماذا تحس�ين�� � � مدركة لما تقول��
تكو��

� ال
اء؟ أنا أح�ك فإذا كنت ألزم الصمت فأل�� عن البيع وال��



9182

.. خ�� من أي رجل، ماذا أقول سوى � أستحقك.. أنت خ�� م��
� ح�ائلك وأح�ك ح�ا أخ�� التفك�� ف�ه...

� سقطت �� أن��
. � �ذراعيها... ونظرت ��

ثم رحت أرتجف فأحاطت عن��
عيناها ال تعكسان الحب �ل �� عاطفة أقرب للخوف، ل�ن

سدود تماس�� انهارت.. و�ت ضع�فا جدا.
: � � ثم سألت�� ابتعدت ع��

؟ � ذرا�� - �م شعرت اآلن؟ وأنت ب��
� حماسة:

قلت ��
- شعرت ��ل م�اهج الح�اة واأل�د�ة..

قالت و�� تب�سم:

ء أنا امرأة �
ء�.. أؤكد لك.. ال �� �

- غ��ب.. أنا لم أشعر �أي ��
ع��ة ل�س بوس�� إال أن أحلل وأفكر.

.. �� � � أن تحل�� ما دمت ستكون�� - ال يهم��

- أنت ال تعرف من أنا.. أنا فتاة من ط�قة عل�ا مخصصة
�
. سوف تحتج.. ال شك عندي �� � للبيع �الثمن الذي �طل�ه أ��
� أي رجل آخر.. أنت منجذب لجما�� � مثلما �حب�� أنك تحب��

. من حقك أن تعرف � � قل��
� مسنة جدا ��

� أشعر �أ�� � ل��� وش�ا��
.. لن أقول هذا إذا �ان بوسعك الحصول ع� واحدة أخرى مث��

� ألننا جم�عا م�شابهات.. أفضل م��
� لهفة:

قلت لها ��
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� مارس. هل
- أنا أح�ك وال أر�د سوى الزواج منك.. نحن ��

� يونيو؟
� ع� الزواج �� توافق��

� �ع�دا عن هذا الب�ت المخ�ف
- ال مانع.. فقط خذ��

� ال أؤمن �الحب، ولو لم تكن � أؤكد لك أن�� ال�ئ�ب. ل�ن دع��
أنت ث��ا لما ق�لت الزواج �ك�..



9184

-9-
ته �األمر و�موافقة س�ب�ل.. �ان ا عندما أخ�� �ُّ لو�ش�ا كث��
�
� �سميها (الروح)، فلما رآ�� ة القذرة ال�� �ع�ث بتلك الح��

� حققت انتصارا عظ�ما �أن أخضع أعادها للعل�ة، وقال �� إن��
هن غرورا. ا وأ��� أجمل فت�ات إنجل��

� فقط ما كنت ألقدر � �موهب�� �ان �عرف ما أعرفه وهو أن��
ع� الوصول لها.

ة: سألته وهو �داعب تلك الح��

- لماذا تكرە ال�ساء �ا لو�شيو؟

� عن - ألن بوسعهن أن �منحن الفض�لة والخ�� ل�نهن يتخل��
هذە القدرة.. �س�بهن يرتفع الرجال للجنة أو يهوون للجح�م،

. هم ي��عون الط��ق األخ�� وأ���
لم أ�ن سع�دا بتلك الموافقة من س�ب�ل..

� تمن�ت أن أجد �عضه عند زوجة أنا أته�م ع� الدين ل�ن��
المستق�ل، سخرت مـن الحـب ل�ن تمن�ت أن أناله منها.

� س�ب�ل و�عان ما أعلنت الصحف عن الزواج المرتقب ب��
. ما زالوا الحسناء ابنـة اإليرل وج�فرى تم�ست المليون�� الشه��
� أ��� من �ذكرون وصف المليون�� ال المؤلف� لم أبع من كتا��
2000 �سخة، ب�نما �ان كتاب ماف�س �ل�� ي�يع الط�عة رقم

ي بهذا فقال: 13. صارحت نا��
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- ع��زي. أنت ال تعرف ذوق الجمهور وال مزاجه، ولست
أول �اتب تمجدە الصحافة و�رغم هذا ال ي�يع.. ال �مكن أن
� الصحف

�� � � ع� هذا، مع العلم أن �ل المراجع�� تلوم��
�ش�دون �ك.. لعل الناس ال يثقون �النقد و�فضلون أن �كونوا

رأيهم الخاص..

.. �ان مصممو � األو� ل��لوزم��
� إب��ل قمت ب��ار��

��
� �قرب انتهاء العمل.

الد�كور قد أ�لغو��

� أبتعد عن دخان ذه�ت مع لو�شيو هناك.. شعرت �أن��
وتعاسة �ا�ل الع��ة إ� السالم والهدوء. لقد ابتعت هذا الب�ت
� أعج�ت �ه ووجدته يو�� �السالم �استهتار و�ال تدقيق، ل���

والجمال.

�ط � األشجار كنت أرى نهر (آفون) يتلوى ك�� ومن ب��
اح عن �اه�� وأن بوس�� أن أتنفس. � .. شعرت �أن ثقً� ي�� �

ف��
. � س�ب�ل وهنا ستعود كزوجة �� هنا ولدت حب�ب��

� حماس:
فلت للو�شيو ��

- لوالك لما قا�لت س�ب�ل ولما ابتعت هذا الب�ت.. ولما
شعرت ��ل هذە السعادة..

- �فهم من هذا أنك سع�د؟.. كنت أعتقد أن أتعس الناس
� العالم هم األث��اء..

طرا ��
� عمق وقال:

- وهل أنت تعس؟ نظر �� ��

� سع�دا؟.. هل ُخدعت �القناع
- هل أنت كف�ف؟.. هل ترا��

� ف��
الذي وضعته ع� وج�� أل�دو سع�دا؟.. أما عن ثرو��
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اء ممالك �املة وال أزداد فقرا.. �� � تفوق أي تصور لك، �مكن��
.. ال تتجاوز � أن أملك العالم ل�ن ق�مته ستظل �ما �� �� �مكن��
� ال�حر و�زحف ع� الشط، فهو

ذرة غ�ار. عندما يثور الم�ج ��
�حاول أن �ظفر �اإل�سان.. �حاول أن ينظف ال�ون منه....

قلت له:

ء فقدته ال �
- أنت شخص غ��ب �ا لو�شيو.. ثمة ��

� يوما.. اء أن �عوضه.. ل��ما تثق �� �ستطيع ال��
� وقال:

ضحك ط��ً� ووضع �دە ع� كت��
ك يوما ما.. - سوف أخ��

�
� لغناء ال�ال�ل إ� أن �أ��

� الغا�ة نص��
� لجولة ��

ثم دعا��
�
� أزمع إقامة حفل الزفاف �� � أن�� موعد القطار، وعرف م��
� األشجار. � أن نجتاز ممرا ب�� � من يونيو. طلب م��

األسب�ع الثا��

� وجدت أننا نقف أمام ك�خ جم�ل
�عد قل�ل من الم��

عتيق، وسط األشجار �ح�ط �ه سور خف�ض.. نظر �� وقال:

- اآلن تمالك أعصا�ك �ا تم�ست.. نحن نقف أمام ب�ت امرأة
..�� تكرهها �شدة.. إنها ماف�س �ل��
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صعد الدم لوج�� وتوقفت فجأة.. وقلت:

- لماذا؟

- أنا ال أعرفها وال أر�د أن أعرفها.. ثم إن ال�ساء المعا�ات
ازي ألنهن فقدن أنوثتهن. � ن اشم�� ي��

.. إنها عت�قة الطراز نوعا.. ل�ست من - ل�س ماف�س �ل��
طراز المعا�ات.. ال�د أن تقا�ل هذە المرأة الع�ق��ة.

- ع�ق��ة؟

ثارة األنث��ة إذن.. دعنا نقا�لها.. سوف أدق الجرس - هذە ال��
وأرى..

اتجـه لل�اب ب�نما وقفت عازما ع� أال أرافقـه داخـل الب�ت لو
دع�ت. هنا سمعت صوتا ضاح�ا موس�ق�ا �صيح:
�.. أعدها واعتذر�.. �

- ت��ك�� أيها الص�� الش��
: اجتاز لو�شيو الس�اج وقال ��

- �� ذي�... إنها قادرة ع� أن �س�ب الذعر ألي رجل�..

ألق�ت نظرة ألرى ما يت�لم عنه. رأ�ت فتاة شقراء تل�س ث��ا
� حجرها �لب صغ��

� كر�� من الخوص و��
أب�ض وتجلس ��

مدلل �مسك �قطعة �سك��ت �الب، وق��ــها �لب سان برنار
� غ�ظ.. ال�لب الصغ�� ت��ك�� �ق ال�سك��ت من

يهز ذ�له ��
ال�ب�� واحت� �س�دته.
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. مستح�ل أن تكون هذە �� ماف�س �ل��

ال�تاب الذي قهر نجا�� والذي قرأته مرارا �حتاج إ� أن
�كون �ات�ه أقوى شخص�ة وأقوى ب��ة من هذا. هذە ال �مكن أن

ة.. تكون ماف�س.. ال�د أنها زائرة أو سكرت��
جاءت وص�فة شا�ة تقا�لنا عند ال�اب فسألها لو�شيو:

- هل مس �ل�� هنا؟
- نعـم س�دي.. ل�ن ال أعتقد أنها ستقا�لك مـن دون موعد..

ناولها �طاقة خاصة �ه وقال:

� لقائنا.. فإن لم ترغب فنحن
غب �� - أعتقد أنها س��

الخا�ان..
تنحت الوص�فة جان�ا وسمحت لنا �الدخـول و�� تب�سم.

� صممت من ق�ل ع� ووجدت نف�� أتبع لو�شيو برغم أن��
أال أدخل.

من الداخل كـان الب�ت أ��� وأفخم مما �دا من الخارج وقد
� �ل صوب �انت هناك صور للمشاه��

ازدان �لوحات رائعة. ��
موقعة منهم شخص�ا. قال لو�شيو وهو يتأمل الم�ان:

- واضح أن مس �ل�� تجذب الناس لها من دون أن تكون
� هذا؟

ث��ة.. هل تعتقد أن للع�ق��ة دورا ��

� مدخل
� رأيناها �� هنا انفتح ال�اب.. وظهرت الفتاة ال��

الحد�قة..
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�انت تحمل �لبها المدلل.. هل هذە ماف�س �ل�� فعً�؟... أم
نا أن القصص�ة لن تقا�لنا؟ �� جاءت لتخ��

هنا تقدم منها لو�شيو وقال:

- أنا خجول من هذا االقتحام لخصوص�تك �ا مس �ل�� ل�ننا
� إذ مررنا ب�يتك لم �ستطع أن نقاوم.. ثم قدم نفسه لها وقدم��

كذلك قائً�:

.. ولسوف �كون مالك - هو تم�ست القص�� الشه��
� أرجو أن

و�لوزم�� القادم. لو كنا قد خرقنا قواعد السلوك فإ��
�سامحينا.. هلم... هذا سهل..

قالت ب�ساطة و�� تمد �دها لنا:
فت. - أنا قد ���

. �انت �
� من شهر�� وأشارت لنا �� نجلس وقالت إنها تعرف��

� الحق�قة
�� .. � شعرت �خجل من نف�� �س�طة مرحة لدرجة أن��

�انت موهبتها �� ما أ�رهه. قدرتها الفذة ع� مخاط�ة العالم.
لم تكن جم�لة ل�ن لها سحرا خاصا �ح�ط بها.

� ها لو�شيو أن�� دار حد�ث عام عن الطقس واألدب، ثم أخ��
سوف أتزوج ابنة مالك و�لوزم�� السابق.. س�ب�ل. �انت تعرف

هذا من الصحف.
الحظنا أن ال�لب الصغ�� �جفل �شدة من لو�شيو..

� ذراعيها وقالت للرجل: فاحتض�ته ب��

- لم أر ت��ك�� يت�ف بهذا الش�ل من ق�ل.. ي�دو أنك ال
تحب ال�الب �ا س�دي..
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.. � � ال تحب�� - أعتقد أنها �� ال��

حملت ال�لب إ� الداخل. ثم عادت والحظُت نظرة غ���ة
� مح�ا لو�شيو الوس�م.

� عي�يها.. �أنها ترى ما �خ�فها ��
��

ء مماثل عندما غادرنا الم�ان.. لقد اندفع ال�لب �
حدث ��

السان برنار نحوها سع�دا، وفجأة تغ�� مزاجه وانقض نحو
لو�شيو �أنه ي��د تم��قه إر�ا. ل�ن لو�شيو �عقل حا�� أمسك

�حنجرة ال�لب وأزاحه جان�ا.
قالت ماف�س بوجه شاحب:

ور.. ك�ف ... ارقد �ا إم�� � � أمسك �ه.. سوف �ط�ع�� - دع��
تجرؤ؟

رقد ال�لب عند قدميها وهو يرتجف، فرفعت رأسها وقالت
للو�شيو الذي �دأت عيناە تلمعان �ش�ل مخ�ف:

- آسفة.. �جب أن أعتذر �س�ب ت�ف هذا ال�لب برغم
� ال أفهمه. أن��

.. � الحد�قة الغّناء راحت تصفق ب�ديها فجاء حمام كث��
و��

�انت تعرف �ل حمامة �ذاتها، وتطلق عليها اسما محددا.. هذا
� الصحف.

االسم �مثل أحـد النقاد الذين ألهبوها �قلمهم ��
� �انت تقول إنها �ال موه�ـة، و�ن من �عجب الصحف ال��
�كتا�اتها هم �ائعات المحالت فقط� و�انت تطعم الحمام
وت�س� عل�ه.. أمام زوارها من األمراء ونجوم المجتمع. �انت

هذە ط��قتها ح�� ال ت�ا�� �النقد وتق�له �خفة.
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ة جدا جدا.. ال�ـوم لم تعد ث��ة ل�نها قالت إنها �انت فق��
تكسب ما �سمح لها �كتا�ة منتظمة. �ان ال�س�م �داعب غصون

أشجار السوسن، عندما انح�� لو�شيو �لثم أناملها و�قـول:
. - وداعا �ا ماف�س �ل��

� دهشة.. ثم قالت:
نظرت له ��

- وداعا..

� أنه لثم �دها برغم مقته لل�ساء �ما قال، استطرد وأدهش��
قائال:

�ن، � �ل صوب وقا�لت كث��
ي أ�ـدا.. أنا سافرت �� - ال تتغ��

� أؤكد لك أن الش�طان ال �جرؤ ع� مهاجمة روح آمنة ودعي��
مثل روحك.

�انت تص�� له مهتمة و�ن اندهشت لهذە ال�لمات،
. فقالت إنه � فتقدمت أنا وصافحتها. وتمن�ت أن نكون صد�ق��
� لو � أن�� رت��

�
� النهـا�ة ذك

ال يوجد س�ب لنكون عدو�ن.. ��
� حد�قتها�

هاجمتها منتقدا ل�ت مجرد حمامة ��
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�انت استعدادات الزواج ع� قدم وساق. و�دأت الهدا�ا
. هذا نموذج لنفاق الط�قة األرستقراط�ة هنا.. تصل لس�ب�ل و��
� الفاحش ل�نهم ��ون ع� هذە

�ل واحد �عرف مدى ثرا��
� �دا�ة العمر لما �لف أحد

�� � الهدا�ا التافهة. ولو كنا زوج��
نفسه �أن يرسل لنا هدا�ا.

كنت أفهم ج�دا أن هذە أنواع من الرشاوي االجتماع�ة..
الذين �قدمون الهدا�ا ي��دون أن ندعوهم إ� حفل الزفاف،
� أي مناس�ة لنا..

�� � و�عد هذا ي��دون أن �كونوا ضيوفا دائم��
� الحظت � المستق�ل. ل���

اض منا �� أضف لهذا احتمال االق��
أنها تعلق أهم�ة خاصة ع� هد�ة لو�شيو.. و�انت ع� ش�ل
ثع�ان جسمه من اللؤلؤ ورأسه من ال�اقوت.. و�ان ي�دو �أنه

. ء �� �
�لتف حول عنقها عندما تل�سه، و�أنه ��

�
� إعدادات الزفاف، ومنحت نصف ثرو��

كنت منهم�ا ��
� القادمة مما أثار ذهو�� حماي الذي م�� �ح�� عن لزوج��
كر�� ل�ل الناس، وراح �غازل األم��ك�ة علنا وازداد تجاهً�

لزوجته المشلولة.

لم أ�ن أقا�ل س�ب�ل إال لماما �س�ب ا�شغالها، ل�نها �انت
�ته.. �سمح � اش�� � حبها ألن�� � االنط�اع �أنها تمنح�� دوما تعطي��
� الوقت ذاته �ان

. و�� �
�� �مسك �دها ألنها صارت من ممتل�ا��

� المشئوم.. ولم �عد أحد �قرؤە. لقد فشلت الناس قد �سوا كتا��
� جذب نظر الناس، ولن �عود �� أحد طال�ا الم��د من هذە

��
ال�تب الشائقة.
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� لو�شيو هد�ة زفاف �� جـواد رائع الجمال اسمه
اهدا��

(فوسفور). قال �� إنه صالح ل�دخل الس�اق وقال إن خادمه
� � (إم�ل) سوف �كون الجو��

الش�طا��

- هل هو �ج�د الركوب؟
- يركب الج�اد �أنه الش�طان ذاته�..

وأ�دى أف�ارا مهمة لحفل الزفاف.. واإلعدادات الالزمة..
قال:

�.. ال�د أن �ستورد � ي يناسب اإلنجل�� � ء إنجل�� �
- ال يوجد ��

ا � �سمينا �ـ (إنجل�� األطعمـة من فر�سا.. فر�سـا نفسها ال��
..Menu ء اسمه قائمة طعام �ل �

�رة).. لن �كون هناك �� ال��
� ل�س�� � فر�سي�� �جب أن تح�� راقصات فر�س�ات وفنان��

.. �
�طا�� الجمهور ال��

ء للحفل. سوف �
� مايو توجهت إ� و�لوزم�� ألعد �ل ��

و��
�صل �ب من الزوار غدا..

قا.. وقد وصلت هناك �القطار مع �ان الطقس دافئا م��
� إجالل عميق،

لو�شيو.. �ان موظفو المحطة يرمقونه ��
كة قطارات خاصة لنقل المدع��ن وفهمت أنه رتب مع ال��

للزفاف.
� �ل صوب.

لم أصدق ال��نة واألضواء والرا�ات المعلقة ��
قال �� لو�شيو:

ء هنا مح�ما ومنظما �قدر ما �سمح �ه �
- سوف تجد �ل ��

هذە األرض...
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� حالة من الخرس.. عاجزا عن توج�ه ع�ارات
كنت أنا ��

� ت��ات. قال �� وهو ي���� شكر �اف�ة له ع� �ل هذە ال��
إعدادات الغرف:

ء.. تص�� �الملك ل�ن �
- المال �ا ع��زي.. المال �فعل �ل ��

من دون مسئول�ات الملك وأع�ائه.

ء... برغم �
� هذا الجمال الذي �ح�ط �ل ��

قض�ت ل�لة ��
� فق�� مفلس.. و�رغم هذا كنت أشعر �سعادة هذا حلمت �أن��

ال شك فيها..

� تغمرها الشمس شعرت عندما صحوت ورأ�ت الحدائق ال��
� العالم. ال

ء �� �
�فخر المتال�� لهذا الجمال. حقا إن المال أهم ��

ق�مة للشهرة لو كنت مفلسا، وال ق�مة للموه�ة.. فالصحف
� .. قلت هذا لنف�� برغم أن�� � .. ومفلس�� � تعج �كتاب موه����

لم أ�ن مقتنعا �ه جدا..

� غا�ة السعادة وشكرته
لحقت �لو�شيو إ� مائدة اإلفطار، ��

ء إال و�صل �ه �
ت��ات.. ي�دو أنه ال �عمل أي �� ع� �ل هذە ال��

لدرجة ال�مال..

- لن �صل أول الضيوف ق�ل الواحدة �عد الظهر ألن هذا
موعد القطار. سوف تكون الفرقة قد تأه�ت للعزف وسوف يتم
�
� الثان�ة. سوف نق�م عمود مايو ��

� الحد�قة ��
أول غداء ��

الحد�قة ع� س��ل الم�ح..

�
حقا �ان العمود وقفا هناك �ذكرك �ط��قة قرى شكسب�� ��

استق�ال الضيوف..
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� � ي�دون متصل�� � الحظت أن �ل الخدم والعامل�� ع� أن��
الوجوە مكفه��ن.. وأدركت أنهم جم�عا ال �فهمون حرفا من
�
� قط. �� � لم ألحظ قدوم الموس�قي�� �ة، األغرب هو أن�� � اإلنجل��

الساعة الواحدة وصل أول الضيوف، و�ان ب�نهم س�ب�ل وأبوها..
� حب.

وقد تقدمت ألتأ�ط ذراعها ��
وقلت لها:

� ب�تك القد�م �ا س�ب�ل�..
- مرح�ا ��

�دا �� �أن عي�يها امتالتا �الدم�ع و�� تنظر للب�ت الذي تم
تجد�دە.

لما تقدمت أ��� انفتح ستاران من ح��ر لتف�غ سلة من الفل
األب�ض ع� قدميها.

: قالت ��
- أنت شاعر �ا ج�فري �� تضع هذە اللمسات..

.. � األم��
- ل�س أنا.. �ل �� لمسات صد���

� أناقة.
احمر خداها ومدت �دها للو�شيو وانحنت ��

. �دأ الغداء ع� � � المنافق�� وامتألت القاعات �الضيوف المزعج��
أنغام الموس�قا العذ�ة.

ثم ذهبنا إ� عمود مايو الذي يرقص حوله الراقصون الص��ة
ا رق�قة، والفت�ات �ل�سن ث�ا�ا ب�ضاء شفافة.. �ل�سون ث�ا�ا خ��

وهناك ت�جان من الفل ع� رءوسهن.
� انبهار:

قالت س�ب�ل ��
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� منهم؟.. أر�د ال�الم مع هذە - هال ناد�ت �� اثن��
المخلوقات السماو�ة..

قال لو�شيو:

فهم �ا ل�دي س�ب�ل، ل�نهم لم يتعودوا - لألسف هذا ���
فون ال �حسنون سوى ع� ال�الم مع الضيوف.. إنهم مح��
الرقص... لديهم أوامرهم وهم ينفذونها �دقة.. كنت أنظر

لس�ب�ل ال�اردة..

أنا أر�د الحب.. أر�د أن أتنفسه.. آ�له.. أشمه.. لو لم أحصل
ء.. �

� أي �� عل�ه فلن يرضي��
 

☆ ☆ ☆
 

� المساء �انت هناك فرقة م�ح�ة تقدم ثالثة تا�لوهات
��

وا هذا السحر. راقصة. وقد تزاحم القوم محبو�� األنفاس ل��

� الحد�قة المظلمة دوى
لما انتهت الم�ح�ة ومش�نا ��

� هذا الوقت من العام..
ء غ�� معتاد �� �

الرعد فجأة، وهو ��
وجلسنا إ� موائد العشاء الفاخرة.

ة نهض لو�شيو ممس�ا ��أسه وقال: � الثان�ة ع��
��

- أوشك الل�ل ع� االنتصاف ولسوف يرحل عدد كب�� من
، واقول إن المقولة القد�مة عن � � العروس�� أصدقائنا، لذا أه��
ء زائفة. لقد جمع �

أنك ال �ستطيع أن تحصل ع� �ل ��
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ء.. تصاعد �
اء والحب.. وهكذا فازا ��ل �� � ال�� العروسان ب��
التصفيق وراح الرجال يرددون: ه�پ ه�پ هوراە..

� أسمع صوت .. هل أتخ�ل أم أن�� � قد��
�� � هنا سقط قل��

ضح�ات ماجنة مجنونة تدوي من �ع�د؟

عندما �دأ المدعوون يرحلون، ومعهم رحلت س�ب�ل وأبوها
.. (1) دخلت قاعة االستق�ال فوجدت لو�شيو وظهرە ��

عندما استدار أدركت أنه ل�س ع� ما يرام.. هناك نظرة
إرهاق غ�� عاد�ة مع حزن �الغ..

قلت له:

- لو�شيو.. هل أنت م��ض� هل أرهقك جهد اليوم؟
قال:

- ل�س هذا إال سقما يندر أن �حدث للناس.. سقم غ��ب.
؟ هل سمعت عن تأن�ب الضم��

� والخدم لم أفهم ما �قصدە.. وعرفت أن الراقص��
� رحلوا جم�عا.. هل تناولوا العشـاء؟ قال � والممثل�� والموس�قي��
�� نعم. الواقع أن األمر �له �دا �� كعمل من أعمال الش�طان..
� الم�ح�ة فقط

�� � م�� فعلوا ذلك؟.. ال�د أن عدد المشارك��
ثالثمئة شخص، قلت له إن األمر ي�دو �السحر..

قال:
- لو كنت م�ا ع� اعت�ـار المال أداة سح��ة فهـذا شأنك.

ائها.. - هناك أش�اء ال �قدر المال ع� ��
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� أحتاج لنوم عميق، فقال وهو ينظر لألفق: ثم قلت له إن��

� ال أقدر ع� الراحة.. ل�ن ال دا�� - أنا مرهق دائما.. ل���
.. اذهب إ� مخدعك فأنت �حاجة للراحة فعال. لل�الم ال�ث��
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ون: ظلت الصحف تت�لم عن الحفل، �ما �قول لورد ب��

ا، ل�س لموه�ة خاصة - صحوت ذات يوم ألجد نف�� شه��
�
ة كذلك هو أن حصـا�� � تلك الف��

. ما حدث �� أو عمل �طو��
، كـان منافسه (رأسا لرأس) هو � � س�اق الدير��

فوسفور فـاز ��
حصان رئ�س الوزراء، ل�ن إم�ل الحوذي استطاع أن �فوز.. أي

� اعتمدت ع� حيوان �جري ع� أر�ــع.
أن شهر��

فجأة دون أن أفهم ما �حدث وجدت نف�� أصافح أم�� و�لز
من أجل اإلنجاز الذي قمت �ه.

�ان ال�ل �حسد س�ب�ل ل�س من أجل ع��سها، ول�ن ألنها
وة. � كنت مجرد زائدة لهذە ال�� .. أي أن�� � تزوجت ثالثة مالي��

ّ الحظ الحسن. �ل للمرة األو� أفارق لو�شيو منذ ه�ط ع��
� �ان �فضله ح�� عرو�� نفسها.. قال لنا إنه يتم��

� ح�ا��
ء �� �

��
لنا أفضل الحظ وأنه س�كون أول من يرحب بنا لدى العودة

. � س�تم��
لب�تنا ��

قلت له:
- سوف تكون أنت أ��� الضيوف الذين نرحب بهم..

� إمعان وشحب وجهها
�انت س�ب�ل تنظر لوجهه الوس�م ��

جدا.. قال لها:

ا ل�ن الحب - وداعا �ا ل�دي س�ب�ل.. سوف نفتقدك كث��
�ق� الزمن..
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وانطلقت الع��ة مبتعدة فعرفت أنا وس�ب�ل أننا �نا
وحدنا.. سوف نعرف اإلجا�ة عن سؤال الحب أو سؤال المقت..

 

☆ ☆ ☆
 

 

� أحمق ة، عرفت أن�� � س���ا ع� ضفاف تلك ال�ح��
��

� الح�اة. ل�س
ضت أن هناك ش�ئا اسمه السعادة �� عندما اف��

: ، وقالت �� �� �
الذنب ذنب س�ب�ل.. لقد تزوجتها ��امل إراد��

- أنا �ائن ملوث.. �ائن معروض للبيع للزوج الذي �دفع
.. أ���

لقد برهنْت �� عن هذا �ش�ل واضح. وشعرت �كراه�ة
� لحظات معينة أشعر

.. لقد كنت �� از من نف�� � عم�قة واشم��
�
أنها فقدت جمالها وصار ش�لها م��عا.. و�انت تم�� وقتها ��
� الجد�دة المليئة �المشاهد الشهوان�ة.

قراءة أنواع األدب ال�سا��

� قارب ذو مجداف يركب ف�ه رجل فر��� مسن، دنا م��
توسل �� �� أستأجرە لمدة ساعة، وافقت ورك�ت القارب
� �قعة ذهب�ة تعكس ضوء الغروب،

و�عان ما كنت أسبح ��
والماء �لون الن��ذ.

برغم جمال س�ب�ل لم تكن تملك قل�ا ع� اإلطالق.. عرفت
نا � �ار�س وصلتنا برق�ة تخ��

� من زواجنا. ف�� هذا �عد يوم��
�موت أمها.. لقد توف�ت كونت�سة إلتون المشلولة يوم زواجنا.
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� برق�ة وطلب من اب�ته أال تحزن ألنها
أ�لغنا زوجها بهذا ��

عروس..

لم تكن س�ب�ل �حاجة لتوص�ة ألنها �الفعل لم ت�د أي
اهتمام أو تظهر أسفا.. فقط قالت:

؟ لم � - ترى م�� تصلنا �طاقات الدعوة لزفاف إلتون و�شس��
أت�لم و�ن �شاءمت جدا لتوق�ت الوفاة الغ��ب.

� تزوجت حيوانا جم�ال خال�ا من �عد شهر عرفت أن��
العواطف.

�
� هذە الخواطر عندما انتهت الساعة، فأعاد��

كنت غارقا ��
� أقمنا فيها و�� تخص � للشط وأخذ أجرە. عدت للف�ال ال��

النو��
ة، ل�نها خصوص�ة. الفندق المطل ع� ال�ح��

� األشجار، فاتجهت لها رأ�ت س�ب�ل هناك تطالع كتا�ا ب��
ولثمت �دها وقلت لها:

- س�ب�ل.. لماذا ونحن ق���ان �ل القرب، نجد هذا الظالم
� أ�سب لحظات التقارب؟

ب�ننا؟.. لماذا ن��اعد ونختلف ونحن ��
قالت:

- أعتقد أن الس�ب هو أن ف�ك �ا ج�فري ش�ئا أ��� ن�ال مما
لدّي... تت�لم عن أ�سب لحظات التقارب.. هذە ال وجود لها.
�جب أن ُ�سجن الشعراء مدى الح�اة �س�ب خداعهم للناس..

أنا واثقة من أن بوسعنا الحفاظ ع� عالقة زوج�ة مقبولة ح��
و�ن خلت من الحب.
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.. وعادت إ� الب�ت، ثم استدارت �� وتحررت من ذرا��
ب��ماءة �ش�ه إ�ماءات القطط وقالت:

.. ولسوف أمنحك مقا�ل � ��� - أنت دفعت م�لغا �اهظا ل�ش��
مالك..

. �ادت دمعة �أس �س�ل م��

� بهذا ال�� حقا؟ �رة �ا س�ب�ل.. هل تعتقدين أن�� - أنت ��
: قالت ��

� فكرة هللا نفسها، فال
� هذا الع� الذي شك ف�ه العلُم ��

�� -
ء ُ�د� فض�لة.. من األفضل لنا أن نكون سعداء من أن ننعم �

��
�الفض�لة.. �مكننا أن نع�ش بهذە الط��قة.

: نا �موعد العشاء. فقالت �� هنا جاء الخادم �خ��

- هلم.. ال تقطب بهذا الش�ل.. نحن لم ن�شاجر فال دا��
ألن �شعر الخادم �أننا فعلنا..

� تلك الل�لة نامت جـواري.. شعرت برعب شد�د.. رعب
��

من أن أخنقها �ما �فعـل المـرء إذا رأى مصاص دماء ينام جـوارە.
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ا أ�ع مما توقعنا. عدنا إلنجل��

ة ، لعل األخ�� � وماف�س �ل�� � زوج�� خطر �� أن أعقد لقاء ب��
� وردها للصواب. �انت س�ب�ل تقدر ع� تغي�� فكر زوج��
�سخر من �ل األف�ار الن��لة.. و�الفعل تم هذا اللقاء. �ان اللقاء
� تعرف األخرى من أ�ام الطفولة، وقد سهال ألن �ال المرأت��
أدركُت أن ماف�س �ل�� امرأة جم�لة ذك�ة تختلف تماما عـن
� �سموهن أدب�ات و�ت�لمن عن المب�عات

أخ�لة المقاتة الال��
ط�لة الوقت..

دارت محادثة ط��لة عن األدب والمجتمع. أدركت �عدە أن
ماف�س �ل�� تمثل انتصار الروح، ب�نما س�ب�ل تمثل انتصار
�
ا لصد��� الشهوة. وعرفت من ماف�س أنها ال تحمل تقديرا كب��

.. �انت كذلك مندهشة من خوف ال�الب منه، ولم تكن األم��
ترتاح له البتة.

��
� �ما �عامل ال�� لقد مرت األ�ام وتعلمت أن أعامل زوج��

� الوقت نفسه
� الح��م. ح�ـوان جم�ل حسن التغذ�ة، و��

امرأة ��
ء لها.. ل�س �

� هائلة، لذا توقعت أنه لن �حدث ��
�انت ثرو��

ب وأسعد. ء أل�ون نافعا.. سأ�ل وأ�� �
ّ أن أعمـل أي �� ع��

لم أعد قادرا ع� اإل�داع. لم أجد قط حماسة �اف�ة ��
.. أمسك �قلم وورقة وأ�تب عمال جد�دا. أح�ا �ال أمل وال ضم��
.. من �

� ع� الخدم وال�ستا��
� ممارسة سلطا��

� أ�ا�� ��
كنت أق��

� آلخر أمارس ن�ع ال�رم الذي �مارسه األث��اء، أسال عن ح��
� الحد�قة فأدس نصف

.. أو أقا�ل ابن السا�س �� �
زوجة ال�ستا��
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� السماء بهذا
� حجزت لنف�� ق�ا �� � �دە وأتوقع أن��

شلن ��
العمل.

�
�� �

لم ت�لف س�ب�ل نفسها �مشقة هذە األفعال. �انت تم��
ب الحد�قة ونقا�ل ماف�س �ل�� فنجلس معا لنت�لم أو ���
الشاي. وكنت مع �ل�� أنعم �سالم نف�� عظ�م وال أحتاج
ء. عندما دعا دوق و�لز نفسه وحشدا من رفاقه �

للتظاهر ���
� و�لزمور، شعرت �ح�ج �الغ الضطراري لإلقامة عدة

�� �
ل��ار��

أ�ام مع أشخاص ال أعرفهم، لقد تعاملوا مع س�ب�ل ع� �ل حال
�ح�م أصلها الع��ق ع� أنها ت�ت� لهم، أما أنا فقد تراجعت

لخلف�ة المشهد تماما.

الشخص الوح�د الذي كنت أنعم �صحبته �ان أم�� و�لز
� الجنتلمان � تم�� نفسه و�ان �ملك تلك الصفة الذك�ة ال��

ا. � سواء �ان فالحا أو أم��
الحق���

� إقناع ماف�س �حضور هذە الحفالت..
فشلت تماما ��

� مرارا أن أ�� الموض�ع، وقالت: طل�ت م��

� ال .. �ل واحد �حب األم�� ل��� .. أنا أحب األم�� � - سامح��
أطيق معظم الحاش�ة المح�طة �ه...

� كوخها، الن��جة �� أن األم�� بنفسه
وازدادت انعزاً� ��

ا لما رآها تطعم الحمام قصد ز�ارتها مع رفاقه، وهناك ُ� كث��
(أو جمهور النقاد الخاص بها).

� ذلك الوقت، ل�نه أرسل �� خطا�ا
� مختف�ا �� ظل ر�مان��

�قول:
ع��زي ج�فري:
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� أمقت � لم ألحق �دعوتك.. ل��� � فظا ألن��
�� أرجو أال تعت��

� ح�� �ت أمل
� ح�ا��

�ن منهم �� األ� المال�ة. قا�لت كث��
وا منـذ ع� سل�مان ح�� الع� وجودهم. هم لم يتغ��
ء �

� س��ل �سليتهم ألنهم ج��وا �ل ��
�� �

الف�كتوري. سوف تعا��
.. � من ق�ل. سّل الرجال �كث�� من لعب الورق والص�د والتدخ��
ال تتعب نفسك ب�سل�ة األم�� فهو ي�س� فعال �مراق�ة من
� وحدي ��عا �مجرد أن يرحل

� س��� حوله. لن ألحق ��م ل���
� لزوجتك الجم�لة.

ضيوفك تح�ا��
.. � ر�مان��

 

عرضت الخطاب ع� س�ب�ل فلم تضحك لما ف�ه من
سخ��ة، وقالت:

� الخطاب.. أال تالحظ هذا؟
إن لهجة السخ��ة منا واضحة ��

.. صمتت ولم تعلق.. - هو ساخر دائما.. ال أتوقع أن يتغ��
وهو صمٌت لم أفهم س��ه ج�دا وقتها.

� �انت عالقتنا تتدهور �استمرار، ولم أ�ن أخ�� عنها أن��
� ال��اء وتدفن وجهها

.. ف�انت تنفجر �� � التفك��
أمقت ط��قتها ��

� الوسادة قائلة:
��

؟.. ما الذي فعلته أنت �� �غ�� � التفك��
�� � - تمقت ط��ق��

؟.. أنت فقط �
� أو دون إراد��

� ا��س�تها ب�راد�� � للح�اة ال��
نظر��

وتك.. ب وتنعم �ح�اتك وتحاول أن تبهر الناس ب�� تأ�ل و���
ء.. كنت أقول لها: �

هذا �ل ��
�ا نفسها.. - أنت غ�� منطق�ة. �ل أنت الهست��



9206

� غلظة وجففت الدم�ع عن خديها �أن وهج
ضحكت ��

عي�يها تكفل �ذلك.. وقالت:

�
ء �� �

�ا�.. الط��قة الممتازة الصالحة لتفس�� �ل �� - هست��
طب�عة المرأة�.. ل�س من حق المرأة أن تملك أي مشاعر.. المرأة
لع�ة.. لع�ة طفل أحمق.. �سل بها وعندما تتحطم ألقها جان�ا

وا�حث عن لع�ة أخرى...

� الحجرة وسمعت
كدت أرد عندما رأ�ت ظال فارغا �ظهر ��

صوتا مألوفا �قول:

- هل �� أن أدخل �ما �� من حق الصداقة؟
صحت:

.� � - ر�مان��
اتجه لو�شيو نحو س�ب�ل وقال:

- هل مسم�ح �� �ا ل�دي س�ب�ل؟

- هل �سأل؟

وزال �ل اإلرهاق والحزن من صوتها، وصافحته ��لتا �ديها
وأضافت:

- أنت مرحب �ك دوما.. لقد تمن�ت ط��ً� أن أقا�لك..
قال لنا:

- أنا آسف لقدو�� �ال موعد.. ل��� كنت أع�� هذە المنطقة
وانبهرت �جمال المنظر وسحر األشجار، من ثم خطر �� أن أمر
ألرى إن كنتما موجودين، ولحسن الحظ وجدت�ما تنعمان
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�صح�ة �عض�ما.. الزوجان اللذان �ستحقان أن أحسدهما لو
� أن أحسد مخلوقا أرض�ا..

�ان من ح��
سألته و�دي ع� الجرس:

- هل تناولت العشاء؟

� أقل لك إنك �ت �دينا لقد أ�لت شكرا.. شكرا لك. دع��
نوعا و��دو أنك ستصاب �النقرس مثل أجدادك..

سألته س�ب�ل:

ا؟ - م�� عدت إلنجل��

.. أحس�ك ال تعرف أن � � ال�خت الخاص ��
- أمس.. كنت ��

لدي �ختا �ا تم�ست..
� حرارة:

قلت له ��

� دوما أن
- أنت �ا لو�شيو خ�� صديق عرفته.. و�سعد��

تكون معنا
نظر لس�ب�ل م�سائال:

- وما رأى الل�دي؟
قالت س�ب�ل:

� أي
- رأى الل�دي أن عل�ك أن تعت�� و�لزمور ب�تا لك ��

وقت...
� �ذراعه وقال:

خرجت للحد�قة فطوق لو�شيو كت��
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ء �مكن أن �
- هذە س�دة رائعة �ا ج�فري.. أعرف أنه ال ��

� مثل رؤ�ة هذە ال��جة المت�افلة.. أرسل من �ح��
�سعد��

� من المحطة فقد ن��ت ال�قاء.. حقائ��
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قض�نا أ�اما ممتعة مع لو�شيو.

� فيها، ء لم أفتح قط موض�ع س�ب�ل وتغ�� رأ�� �
برغم �ل ��

� أعرف �السل�قة ما سوف �قوله، لن ولعل س�ب ذلك هو أن��
يتعاطف م�� ولسوف تتغلب هوايته للسخ��ة. لماذا أطلب
� وأنا غ�� �امل؟ ولماذا أسمح لنف�� أن أنحدر � زوج��

ال�مال ��
� �أ�مل درجات � الوقت ذاته أطالب زوج��

ات و�� لدرجة الح��
الطهر؟

�م كنت أع� غافً� عن تداب�� القدر، وال ما �خبئه �� �ل
يوم �مر.

انت�� شهر أ�ت��ر ب�طء وارتدت األشجار لمستها الخ��ف�ة
الذهب�ة والقرم��ة.. �ان الطقس دافئا مما �سم�ه الفر�سيون
�
). �ان الجو �سمح لنا �أن ن�ناول القهوة �� � (ص�ف القد�س��
� � هذا الوقت حدث ذلك اللقاء الغ��ب ب��

فة �ل ل�لة. �� ال��
. لو�شيو وماف�س �ل��

�
� مرات نادرة، و��

� للعشاء ��
�انت ماف�س �ل�� تق�ل دعو��

�
�� �

تلك الل�لة جاءت وتناولت العشاء معنا، وخرجنا نم��
� الب�ت فعدت آلخذە..

� �س�ت الس�جار �� الغا�ة. هنا تذكرت أن��

� للو�شيو وصوت � األشجار الصوت المم�� سمعت من ب��
. اب�سمت للفكرة.. لعل لو�شيو عدو المرأة قد وقع ماف�س �ل��
� الحب.. ل�ن لماذا هذە المرأة �الذات؟.. �� ل�ست جم�لة

��
كها وشأنها؟.. هل أنا أغار عليها؟ �أي ق�اس.. لم ال ي��
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� للو�شيو �قف � األشجار الش�ل المم�� دنوت أ��� فرأ�ت ب��
عاقدا �د�ه ع� صدرە، و�قول لماف�س:

� - لو أصغ�ت �� لمنحتك النجاح.. أنت لست ث��ة ل���
ون �حاولون �ن كذلك.. لد�ك أعداء كث�� سأعلمك ك�ف تص��
� أن أجعلهم عب�دا لك.... سوف أمنحك تحط�مك.. �مكن��
نفوذا لم تنله امرأة من ق�ل.. ال أطلب ش�ئا سوى أن تنفذي

نصائ�� حرف�ا..

� ال�الم تو�� �أنه مقـدم ع� عمل خط��
�انت ط��قته ��

. �مقته، و�ساءلت عما ستقوله ماف�س �ل��
قالت �عد صمت:

ّ أصً�، �
.. ال أعرف ك�ف تفكر �� � - أنت ن��ل أيها األم�� ر�مين��

� سأطلب معونة � أحد من ق�ل.. وال أعتقد أن��
ل�ن لم �ساعد��

اء؟.. أن أحاط � أشت�� ال�� أحد.. أنا لست ث��ة ل�ن من قال إن��
�قوم ال أعرف هل هم أصدقاء أم أعداء؟.. أن �ح�ك الناس لما
� وهذا �اف. أما ون �حبون كت�� تمل�ه ول�س لما أنت عل�ه. كث��
� فال يوجد شخص �ال أعداء. ع� المرء الذي ي��د

عن أعدا��
�عض االستقالل أن �ق�ل أن �كون له أعداء وأن تكون ضدە

ضغائن.
سمعت صوت األغصان تتحرك فدققت النظر.

لقد تقدم لو�شيو خطوة من ماف�س �ل�� وع� وجهه �سمة
خافتة. وقد أض�� هذا لمسة ما وراء طب�ع�ة ع� وجهه الوس�م.

وقال:
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� ل�نك لم
- أيتها الف�لسوفة.. أنت ماركوس أور�ليوس �سا��

ء مهم: حب عاشق لك.. الرجال �
تظفري ح�� اللحظة ���

�خافونك ألنهم اعتادوا أن تكون ال�ساء حمقاوات وهم لم
.. وعما ق��ب �

�غفروا لك تفوقك واستقاللك. السنون تم��
� مرارة الوحدة.. لن تفه�� قصدي ل�ن �ن عجوزا وتج���� تص��
بوس�� أن أمنحك الحب. سأجلب عند قدم�ك أ��� رجال ال�الد

�اء وغرورا.. ك��
� رعب وقالت:

تراجعت للخلف ��
..� � - أنت تخ�ف��

ثم أردفت:

- و أنـت تع� وعـودا تو�� �أنك خارق للطب�عة.. من
أنت؟.. ما أنت؟؟ لماذا أرتجف خوفا �لما رأيتك؟
� يرمقها بنظرة ثابتة.. ثم قال لها: وقف ر�مين��

- هناك خطر الوحدة..

� ال�ون أزهار وطيور
- لن أشعر �الوحدة أ�دا طالما ��

� السماء..
وكتب.. ونجوم ��

: قال لها وهو يتقدم أ���

.. تتذك��ن ش�ئا من ماض�ك.. عندما كنت � - سوف تتذك��ن��
� .. لن أؤذ�ك.. أنت ترفض�� �

أنـت مال�ا وكنـت أنا... ال ترتج��
� أنت.. .. ال �أس.. ل�ن أطلـب ع� األقـل أن �ساعدي�� �

مساعد��
� أن تص�� من ا. عدي�� � كث�� .. أعرف أنك تصل�� ص�� من أج��

.. أج�� �ا ماف�س �ل��
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أصغ�ت للمحادثة مذهوال... هل هذا هو لو�شيو الساخر
ء؟ �

الذي ال ي�ا�� ���

هل هو الذي يركع كخا�� أمام امرأة �طلب الغفران؟؟
قال لها:

� لن أؤذ�ك ولن تري � أعدك أن�� .. ل��� � - أنت خائفة م��
وج�� مرة أخرى ما دمت ع� وجه األرض.. هذا قسم.. وأمسك

ب�ديها وقال:
� .. لد�ك �ل س�ب �دعو لهذا.. أنا س�� � �� �

- من حقك أال تث��
فسد أي شخص.. من

�
� لم أ جدا ل�ن عذري الوح�د هو أن��

� تذكري فسدوا فسدوا ��امل إرادتهم الحرة.. عندما تتذك��ن��
ي مشلول ضع�ف. عندما � أستحق الشفقة أ��� من أي ��� أن��
� لرجل ال �قدر ع� الصالة.. � من أج�� تذكري أنك تصل�� تصل��

� ح�اتك ثان�ة..
واآلن وداعا.. لن أراك ��

� وجهه
ء �� �

.. ثمة �� � عظا��
د ��ي �� شعرُت برجفـة و���

�
ي.. تراجعت ماف�س و�� ترنو له.. ح�� تال�� �� غ�� ���

الظالم ث��ــها األب�ض.

� سمعت لو�شيو �قول � هدوء �دوري ل���
كدت أ�سحب ��

: ��
- ه�ه أيها المتلصص�..

وأشعل عود ثقاب المس �ه طرف س�جار وقال:

�
- ما رأيته هو فاصل تمث��� قمت �ه.. كنت أراهن ع� أ��

اء ماف�س �ل�� �الذهب ل�نها رفضت.. هكذا طل�ت أستطيع ��
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.. �ل ال�ساء �عشقن االعتقاد أنهن أنقذن منها أن تص�� ��
شخصا ما �صالتهن..

� أن هذا المشهد �دا �� حق�ق�ا فعً�.
كنت أفكر ��
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ص�اح اليوم التا�� الذي سمعت ف�ه محادثة لو�شيو

ّ الصاعقة.. صاعقة �ال إنذار من أي ن�ع.. وماف�س، هوت ع��
�اء والفخار. �ان هذا آخر يوم أشعر ف�ه �ال���

كنا قد تناولنا العشـاء، ثم شعرنا �اإلنهاك فأخلدنا للنوم
� غفوت �عمق عدة ساعات.. صحوت �أن هناك م�كرا.. ال�د أن��

.. � �دا غ�� مرئ�ة هزت��

صحوت من النوم فوجدت المص�اح مطفأ ولم تكن س�ب�ل
� الضل�ع وشعرت بتوجس. �انت الحجرة

�� � جواري.. وثب قل��
خال�ة.

هرعت واث�ا من الفراش فوجدت ال�اب مغلقا ل�نه ل�س
مغلقا �ما تركناە.. �انت الردهة خال�ة..

أمام غرفة النوم �ان درج من خشب ال�لوط �قود لغرفة
� السابق. �انت القاعة مضاءة �ضوء القمر

�انت معرض رسم ��
الذي ي��ب من نافذة ذات زجاج ملون �ش�ه نوافذ ال�نا�س.

رأ�ت خ�اً� بتحرك وسمعت أصواتا تهمس.

�
.. ش�ئا �� � الدرج رأ�ت ش�ئا ح�س أنفا��

عندما نزلت ��
� � المرسوم�� الضوء األحمر واألزرق المن�عث من ث�اب القد�س��

� را�عة وشعرها منت�� ع� ع� الزجاج الملون. رأ�ت زوج��
كتفيها وأمامها وقف لو�شيو �قامته الفارعة.

ماذا �حدث؟.. ال.. �التأ��د هذە تمث�ل�ة أخرى �ما �ان �مثل
ا. التصقت �الجدار وأنا .. سوف نضحك كث�� مع ماف�س �ل��
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أرمق الضوء الغامض ع� جبهة لو�شيو.. ضوءا ال �مكن أن
�كون انع�اس ضوء القمر.

� ت�لمت.. سمعتها تقول: هنا ت�لمت.. زوج��

� . أحب�� � � لك �قتل�� . أح�ك �ا لو�شيو وح�� � - أنت حبي��
� �عدها. أنا لك جسد ساعة.. ساعة واحدة.. ثم تخلص م��

وروح..
�انت تتوسل �ط��قة مجنونة.

قال لها:
� غ�� قادر ع� رد المجاملة... � ل��� - أنت تتملقين��

� حاجب�ه ظهرت سحا�ة مـن االزدراء.. وهـو �قول لها: و���
.. عرفت من اللحظة األو� هذا.. � أعرف أنك تحب�ن��
شممت رائحة روح مصاص الدماء العفنة من أول لحظة عرفت
أنك عرفت س�دك.. أنت تزوجت �كذ�ة ع� شفت�ك.. أقسمت
� �الخ�انة. ع� اإلخالص لزوجك أمام هللا ب�نما أنت تحلم��
� دمك وجعتك

� الزفاف أشعلت النار ��
� منحتها لك �� الق�لة ال��

... مل��

ثم ق�ض ع� معصميها و�دا عل�ه غضب شد�د، لدرجة أن
العالم أظلم من حولهما.. وقال:

� تدمرن العالم وُتِحلن - أنا أ�رهك �ما أ�رە �ل ال�ساء.. أن��
. �فت�تكن ُتِحلن الرجال إ� حم�� أو أوغاد أو الخ�� إ� ��

. � مجرم��



9216

مه، فهو لم �خضع إلغراء � أح�� ء شعرت �أن�� �
برغم �ل ��

هذە الش�طانة وقال لها ما �عتقدە فعً�، هذا الصديق لم ينو
. �

.. إنه صديق حق��� � � أو �خذل�� قط أن �خون��

نهضت س�ب�ل وألقت �شعرها ع� كتفيها فصارت نموذجا
للفتنة وقالت:

ة ولسوف نموت و��سانا ح�� من - لو�شيو.. الح�اة قص��
أحبونا.. لماذا ال تغتنم اللحظة؟

دنت منه خطوة فمد �دە يوقفها محذرا وقال:

- ال تتقد�� خطوة أخرى �ا امرأة.. أنا أحذرك�.. ترى هل
� لو عرفت من أنا؟ تج��ن ع� ح��

. � �ان السؤال غ���ا.. آثار دهشتها �ما آثار دهش��
ة: � ح��

قالت ��

� الذي صار - عندما أعرف من أنت؟؟ أنت لو�شيو حبي��
.. � وجهه جن��

� �دە. قال لها:
أشار لألرض ولمحت الخاتم الما�� ��

..� � ك�� ع� األرض وتع�دي�� - ما دام األمر كذلك فل��
هوت ع� ركب�يها وأمسكت ب�دە...

� أقف متصل�ا. حاولت أن أتدخل ل�ن قوة �اسحة جعلت��
قالت له:

... .. لو ش�ت لمنحتك رو�� � - س�دي وحبي��
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� سخ��ة:
قال لها ��

- هل عندك روح تمنحينها؟..

هنا تحركت �ل طب�عة الحيوان الحاقدة فيها، ونهضت
� عي�يها وقالت:

واقفة والغضب المجنون ��

.. ل�ن انتظر.. سـوف ترى � � وته�ـن ح�� - أنت �سخر م��
� جئت �ال .. هـل تحسب أن�� وتتعذب.. سـوف أقتـل نف��

استعداد؟
ا مزدانا �الجواهر.. ومن صدر ث��ــها أخرجت خنجرا قص��

أعرفه ألنها تلقته هد�ة زفاف.

� و�ال قتلت نف�� هنا.. و�خت قائلة لج�فري إنك - أحب��
.. � قتلت��

ورفعت الخنجر.
�ع الخنجر ثم ألقاء أرضا. وقال: أمسك لو�شيو ب�دها وان��

- م�انك �ان الم�ح �ا مدام�... كنا وقتها سنعف�ك من
� �الفض�لة.. األح�ام األخالق�ة ألننا ال نطالب الممثل��

�ان قد قذفها مسافة للخلف، فتقدمت من جد�د منه �خفة
القطط وقالت ووجهها شاحب من الغضب:

� أعط�ك إنذارا ا.. ل��� .. لقد تحملتك كث�� � - لو�شيو رامين��
� ولسوف أظل ألعب دوري االجتما�� ح�� الغد. أحب��

� وأنا
� فلسوف أتخلص من ح�ا�� السخ�ف. أما إن رفضت ح��
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� � هذا. هل تفهم مدى قوة عي��ك؟ عي��ك القاس�ت�� أع��
صوتك.. اب�سامتك..

ثم ألقت بنفسها إ� صدرە وطوقت عنقه..

�أناقة حرر نفسه من ذراعيها
� وقلت: �ع زوج�� لم أتحمل أ��� فاندفعت ب�نهما ألن��

ة �ا لو�شيو.. منذ ساعة � أنقذك من هذە المسته�� - دع��
� تغي��

.. ثم وجدت أنها جار�ة ترغب �� � كنت أحسبها زوج��
س�دها.
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وقفنا ترمق �عضنا.. أنا مجنون �الغضب.. لو�شيو هادئ..

اجع.. � ت�� زوج��
� الغضب وقلت:

اندفعت نحوها وقد أعما��

�
. رف��� �

� أمام صد��� - سمعت �المك.. رأيتك.. رأيتك تركع��
�را مثلك... � جعله �� المخلص.. تحاول��

� ث�ات:
فالت س�ب�ل ��

� أن تفوز �ابنة
- أنذرتك مرارا ق�ل الزواج، ل�نك طمعت ��

س�يج) الذي تحلم �ه.. نفس فخرك إيرل.. هذا �عط�ك (ال��
� اآلن لو أردت �حصان الس�اق الذي تمل�ه. �مكنك أن تطلق��

فال فارق لدي...

ثم استدارت لت�تعد وأنا ال أعرف ما أقول. قال لو�شيو
�صوته الهادئ:

� لفكرة الطالق..
ّ أن أعتـرف برف�� - هذا مؤلم.. ل�ن ع��

امسكت ب�دە وقلت:

- أنت صديق طاهر �ا لو�شيو.. لقد سمعت المحادثة ج�دا
ء.. �

وقد قلت أنت �ل ��

- �جب أن نتذكر أن ل�دي س�ب�ل لم تخنك.. �� نق�ة
�الثلج - �ال�س�ة للمجتمع �� طاهرة..

قالت س�ب�ل:
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ء �ا ج�فري.. الصفقة عادلة �
- أنا لست مدينة لك ���

. واآلن وداعا �ا لو�شيو.. أخذت منك مالك وأنت أخذت جما��
.. � وداعا �ا ح��

صحت بها:

؟ � � �ا امرأة؟..، أمام عي�� - أال تخجل��

- لم ال؟.. هل رأ�ت من ق�ـل مثل هذا الجمال وهذە
الهي�ة؟... ك�ف تتخ�ل أن تكون أمام المرأة هذا الرجل وتح�ك

..��� � إل�� � و��� أنت؟... تحرك �ع�دا فأنت تقف بي��
� ث�ات وقالت:

ثم نظرت �� ��

ّ أن أودعك كذلك.. فل�س من الممكن أن أع�ش معك - ع��
�عد �ل ما سمعت ورأ�ت.

ت ب�ص��� ل�ع�د وقلت: � الضحك وأ��
انفجرت ��

- ابتعدي.. لو ش�ت أال أفتك �ك فابتعدي.. أنت دمرت
� لم أرك قط... ء جم�ل.. ليت�� �

� وقتلت �ل ��
ح�ا��

.. �انت ت��ت نظراتها ع� لو�شيو و�� ت�تعد.. لم تصغ ��

نظرت للو�شيو.. خ�ل �� للحظة �أن نارا تلتهب تحت
وجهه ثم اختفت.. قلت له:

.. � � سأموت.. لقد تحطم قل�� .. أعتقد أن�� �
- �ا صد���

� ظالم ال أعرف أين �دايته.
ثم غصت ��

 

☆ ☆ ☆
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� �ا لروعة الغ�اب عن الو��
ال�س�ان التام.. زوال الذك��ات�

� غرفة لو�شيو. أ��� وأوسع
�� �

� وجدت أ�� عندما فتحت عي��
� و�لزمور، �ان القمر �غمر الم�ان

الغرف المخصصة للضيوف ��
. �ضوئه الشاحب وأنا أعود لعالم الو��

( � نظرت ألرى لو�شيو جالسا ع� مقعد �مسك �ـ (مندول��
: �داعب أوتارە بنغمات مرتجلة. قال ��

- ال ترهق نفسك.. ابق نائما..
هب�ت من الرقاد وقلت:

..� � أال أقتل نف�� - ظن�تك سوف تنصح��
- ال أرى داع�ا لهذە النص�حة.. خذ األمور ب�ساطة�..

� ب�ساطة؟..
�� � �أن آخذ �� - هل تطالب��

� أنا.. ف�� ال .. زوجتك تحب ش��� وال تحب�� � - �ا صاح��
ء �مر ��عا ��ل أمراض ال�ساء.. �

� ع� اإلطالق، هذا �� تعرف��
أما ما حدث فتم �ا ال علنا.. لهذا ال أفهم لماذا تعلق عل�ه هذە
األهم�ة، مفتاح التح�� هو أن نظل عي��ك ��ة.. و�التا�� من

حقك أن تفعل ما �شاء.
ّ وقال: ثم مال ع��

- �الطبع �مكنك الطالق.. ل�ن ال أنصح بهذا.. ل�س �عد
� لإلشاعات

أر�عة أشهر من الزواج. ل�س من المستحب أن تل��
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�لقمة سائغة كهذە. واآلن أنصحك أن تذهب لغرفتك وتنام.
� وقلت: أغمضت عي��

� تلك الغرفة؟ ح�ث..؟..
- أنام؟.. ��

نهض لركن الغرفة فأخ�ج قن�نة بها مسحوق أب�ض وتناول
: اب وقال �� �أسا سكب ف�ه المسحوق مع �عض ال��

- هذە الجرعة سوف �ساعدك ع� ال�س�ان.. جرب ولسوف
� الص�اح سوف نقرر ما �جب

تحب هذا الشعور.. نم اآلن و��
عمله..

� الفراش الملحق �الغرفة..
.. ثم رقدت �� �ت ما قدمه �� ��

و�عان ما غ�ت عن العالم



9223

-17-
� وكت�ت

� وأش�ا�� � الص�اح، أعددت حقيب��
عندما نهضت ��

� راحل.. سوف أذهب للندن مع ها فيها أن�� رسالة لس�ب�ل أخ��
�
� فندق جراند. ب�نما �مكنها ال�قاء ��

لو�شيو، وسأ�ون ��
� �ما تم االتفاق

و�لزمور.. �مـا �مكنها الحصول ع� نصف ثرو��
� سأحاول جاهدا أال أرى وجهها ثان�ة.. � الزواج.. ل���

��

� غرفتها مع وص�فتها. لم تعد �� برد
أرسلت لها الخطاب ��

ل�نها قالت إن الس�دة مصا�ة �صداع. �الطبع تظاهرت
ء. �

�� �
�التعاطف ح�� ال �شك الوص�فة ��

� سأتغ�ب �ضعة
تناولت إفطارا مع لو�شيو وقلت للخدم إ��

، � � ع��ة التدخ��
� القطار ��

أ�ام، و�عان ما وجدت نف�� ��
أتظاهر �قراءة صحف الص�اح ثم أرجع ظهري للخلف وأنام قال

�� لو�شيو:

.. �ش�ل ما أنا مسئول عما حدث.. ر�ما �ان �
- أ�رر أس��

�
� رحلة لص�د النمور ��

� زوجتك أ�دا.. فكر ��
األفضل أال ترا��

ون � أف��ق�ا.. هكذا �فعل رجال كث��
الهند أو ص�د األف�ال ��

� � ال�خت الخاص ��
عندما ت�� الزوجات أنفسهن�.. تعال ��

) ون�� تلك � دهب�ة (مركب ن���
� الن�ل ��

لم� سوف ن�حر ��
ال�ائنات المدعوة (�ساء).. ال لزوم لهن سوى أن ن�س� بهن ثم

نتخلص منهن..
فكرت �عض الوقت ثم غمغمت:

- م�؟.. لم ال؟
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�
�� - نعم. فكرة ج�دة.. أرض اآللهة الم�س�ة.. ر�ما تقا�ل أم��

هناك�..

وصلنا للندن ونزلنا وسط الصخب وزحام الع��ات، توجهنا
� الشوارع ون�س�.

إ� مطعم سافوي ثم رحنا نراقب الناس ��
�
�عد هذا رحنا نناقش جوانب المستق�ل. �انت �ل األما�ن ��

. لذا �دت �� فكرة الذهاب لم� العالم م�ساو�ة �ال�س�ة ��
مغ��ة.. قررت أن أذهب مع لو�شيو هناك ح�ث أم�� الشتاء.

ّ أن نغادر ب��طان�ا خالل أسب�ع. ح ع�� اق��

جلس لو�شيو ين�� �عض األوراق، ب�نما جلست أنا أحاول
مطالعة الج��دة.

� لهفة فوجدت
.. فتحتها �� � حامال برق�ة �� هنا جاء ص��

: التا��

ء مروع ال أستطيع الت�ف �
«اح�� فورا (قف).. حدث ��

ف�ه وحدي (قف)»

ماف�س �ل��

ق�ة من �دي.. تناولها لو�شيو شعرت �قشع��رة وسقطت ال��
وقرأها.. ثم قال:

- �التأ��د �جب أن تذهـب.. هناك قطار الساعة 04:40 لو
استقتلت ع��ة للمحطة..

- وأنت؟

� فندق جراند.. ما �انت مس �ل�� لتتجشم هذە
- سأ��� ��

ا.. ق�ة لو لم �كن األمر خط�� ال��
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� أركب ع��ة للمحطة.. ثم لم أدر م�� وال ك�ف وجدت أن��
� القطار عائدا إ� الم�ان الذي كنت ف�ه ص�اح

وجدت نف�� ��
اليوم..

؟ � ء مرعب دعا ماف�س لالتصال �� �
ماذا حدث؟.. أي ��

. رك�ت ع��ة إ� �
وصلت للمحطة فلم �كن هناك من ي�تظر��

� األشجار � أسداله. ر�اح خ��ف�ة تعوي ب��
� ب�نما الل�ل ير�� بي��
�أنها روح معذ�ة..

وعندما �لغت الب�ت رأ�ت ظً� مألوفا يه�ع نحوي..
� مظهرها المالئ�� راحة �س��ة.. ، ومنح�� �انت ماف�س �ل��

قالت و�� ترتجف:
ا.. الحمد � أنك جئت... - أنت أخ��
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أمسكت ب�دها و�ساءلت:

- ماذا حدث؟
رأ�ت أن القاعة مليئة �خدم امتقعت وجوههم رع�ا..

استدرت لماف�س و�ساءلت:
- ماذا حدث؟.. قو�� ��عة..

قالت:

ء حـدث لل�دي س�ب�ل.. غرفتها مغلقـة وال ترد. خادمتها �
�� -

� مذعورة.. تعرف أن نوافذها عال�ة عن األرض وال جاءت بي��
يوجد سلم بهذا االرتفاع هنا. طل�ُت من الخدم تحط�م ال�اب

ل�نهم رفضوا خوفا.. لذا اتصلت �ك..

� هرعت للطابق العلوي ووقفت أمام �اب غرفة زوج��
وصحت �صوت عال:

- س�ب�ل�

ل�ن ال صوت.. وقفت ماف�س جواري ترتجف ولحق بها
�عض الخدم. استدرت لهم وواصلت النداء... وقلت:

� غرفتها.. ل�ن هاتوا
- واضح أن ل�دي س�ب�ل ل�ست ��

. � مطرقة ق��ة.. �ان عل��م عمل هذا منذ ساعت��

�ات المدو�ة ع� ال�اب جاءوا �األدوات الالزمة وانهالت ال��
ا. الثق�ل المصن�ع من خشب ال�لوط، ثم انهار ال�اب أخ��
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توقف الخدم وكذا توقفت ماف�س لس�ب مجهول.. ن�ع من
� الظالم �حثا عن مفتاح

التوجس غ�� المفهوم. رحت أتحس ��
� المخدع،

�� � النور.. شعرت �المخمل تحت قد�� فأدركت أن��
لمست ش�ئا �اردا ط��ا فمددت �دي أفحصه.. تراجعـت للخلف

وأنا أنظر للجسد الذي جحظت عيناە الزجاجيتان.
شهقت وقلت:

..� � - س�ب�ل� زوج��

. هـذا التمثال الثا�ت هو �
� حل��

ل�ن ال�لمات اختنقت ��
؟؟ � زوج��

� ع�
�� تضطجع ع� أر�كة �أنه عرش مل�ة و�دها �س��

المسند. و�د �أنها من شمع. هل هذە س�ب�ل؟.. س�ب�ل �انت
� وشفتيها الزرقاو�ن جم�لة أما هذە فمرع�ة �عي�يها الزجاجيت��

� تب�سمان اب�سامة ش�طان�ة. اللت��

� ماف�س ففهمت القصة ع� الفور.. وركعت ع� دنت م��
ركب�يها �ا��ة.

فقلت لها:

- ابتعدي عنها �ا ماف�س.. �� ل�ست ب��ئة.. هل ت��ن
ضحكتها الش�طان�ة؟.. لو سمعت �المها ل�لة أمس� هواء

الغرفة ملوث وسوف �سممك..
� عي�يها:

قالت والدم�ع ��

� حالة تجعلك عاجزا عن فهم ما تقول.. لم تحاول
- أنت ��

ح�� معرفة ك�ف ماتت.
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- �ل خمنت.. هذا سهل جدا.

� كتـب عليهـا ة ال�� ومددت �دي وتناولت القن�نـة الصغ��
ة المفتوحة. (سم).. القن�نة الصغ��

.. - وهذە.. ورقة عليها �لمات.. �الطبع �� رسالة موجهة ��
� هذا.. لذا إنها �لمات مقدسة، وأنت أدي�ة �ا ماف�س وتفهم��

.. � كي�� أطلب منك أن ت��
قلت دامعة:

- هللا معك�..
وخرجت من المخدع.

جلست أمام س�ب�ل وقلت لها:

� �عد اليوم فأنا .. لن تخشي�� - اآلن �ا س�ب�ل أنت وح�دة م��
ال أستطيع أن أؤذ�ك.

� ف�دت ، ثم أشعلت شمعت�� � تركتها �� وتناولت الرسالة ال��
� أ��� مع الوقت ف�دت

�� الرؤ�ة أوضح.. والحظت أن فكها اس��
ضحكتها مرع�ة فعال. قلت لها:

.. - ت�ل�� �ا س�ب�ل.. أنا هنا ألص��

� لهب الشمعة.. وأدركت أن س�ب�ل سمعت ه�ت ال��ــــح واه��
ما قلت.

�انت الرسالة تقول:
ورة. «قررت أن أموت.. هذا خ�اري ال�امل ور�ما ن��جة لل��
لقد تع�ت من المشا�ل وتعب جسدي من الع�ش. �جب أن
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� ت�شا�ه عندي مع العدم ت�دو ج�دة أن�� األمر. فكرة الموت ال��
ة � وال أسمع سوى صوته.. لف�� جدا ال أرى سوى وجه حبي��
. لقد رحل.. ومن دونه ال يوجد �

ط��لة �ان هو �ل عال�� وح�ا��
كون.

ك�ف أتحمل �طء الساعات واأل�ام وحدي؟

ر�ما �انت الوحدة أفضل �� من مرافقة هذا األحمق الغارق
. لو �ان قد أظهر �� �عض الحب ف��ما �ادلته � � الشهوات زو��

��
� جار�ة � �أن�� � تزوجته. ل�نه عامل�� ، ول��ما اعتذرت له ألن�� � ح��
� أن أفعل ما

ء. أنا حرة �� �
مدفوعة األجر، وأنا لست مدينة له ���

� داخ�� والذي أدعوە (ح�اة)».
ء الذي �� �

أر�د بهذا ال��

�انت الرسالة ط��لة جدا �صعب أن تصدق أنها كت�تها
� عروقها..

والسم ��ي ��

� ضوء
نظرت لوجهها الذي راحت مالمحه تتالعب ��

ا �عد ما شّوە الشلل الشمعة، وخطر �� أنها �ش�ه أمها كث��
مالمحها. لم أج� ع� لمس الجثة.. لم أج� ع� النظر لها.
� تحد صارخ للموت. أطفأت

� كت�تها �� تناولت المذكرة ال��
� ثم غادرت الحجـرة وأنا أرتجف رع�ا والعرق ي�لل الشمعت��

ظهري..

ّ أن أرحـل.. عليها أن تجرب العالم الجد�د الذي �ان ع��
. انتقلت له وحدها، فأنا �جب أن أع�� بنف��
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. فقط رفع الرجال � لم �حـزن أحـد حق�قة ع� زوج��
حواجبهم وأشعلوا س�جارا آخـر. ال�ساء �رن للتخلص من
.. ب�نما عّمت الجميع سعادة ألن لديهم ما منافس خط��

يت�لمون عنـه.

� النفس لدرجة أن �حزن حق�قة لفقد
المجتمع ل�س ن��

� �فسح مجاً� آلخ��ن .. إن رح�ل شخص متم�� � شخص متم��
ء يتعلق �

للصعود. �فضل ما لدّي من ثروة ثم إخفاء �ل ��
�انتحار س�ب�ل. �� ابنة إيرل.. لهذا شهد طب��ان أن وفاتها
جاءت ن��جة غلطة.. �س�ب تناولها جرعة خاطئة من دواء
، والجنازة �انت � منوم. حرصت كذلك ع� إطعام الصحفي��
، انتعشت تجارة الورود لدرجة أن التابوت �

مبهجة ألي حانو��
� فوقه من زهر.

ة ما أل�� لم �عد ظاهرا للع�ان من ك��

لم تكن هناك حالة حزن صادق واحدة، وح�� أبيها راق له
. � أن اب�ته رحلت فلن تعوق زواجه من د�انا شس��

�انت الجنازة مهي�ة تحدث عنها الجميع، و�ان هناك
� منحت ون غطوا الحدث. أعتقد أن وفاة زوج�� صحفيون كث��
�ن. �انت فراشة جم�لة لهذا لم �ستحق أ��� مما السعادة ل�ث��

�ستحقه أي فراشة جم�لة ميتة.

ق ل��� كنت م�ا ع� أن أل�� ماف�س ق�ل أن أرحل لل��
مع لو�شيو.
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� حجرها
�� ( ��� لها أمام النار و�لبها (ال�� � � م��

�انت جالسة ��
.. �انت �

� نهضت لتلقا�� وجوارها �لب سان برنار. لما قا�لت��
. � لم أشعر بهما لنف�� �شعر �أ� من أج�� ومن الغ��ب أن��

� المدفأة فقلت لها:
�انت ترتب الخشب ��

� أن قصة الدواء المنوم هذە خرافة.. س�ب�ل - أنت تعرف��
قتلت نفسها فعً�.

نظرت �� للحظة ثم قالت:
- كنت أخ�� أن تقول هذا.

ء �دعو للخش�ة.. لقد فعلت هذا ألنها �انت �
- ال يوجد ��

� لو�شيو..
� حب صد���

غارقة ��

اف الذي كت�ته س�ب�ل.. راحت تقرؤە والدم�ع وناولتها االع��
: �س�ل من عي�يها.. فلما انتهت من القراءة قالت ��

.. �
- لقد أعماك ب��ق الشهوات فلم تعد ترى عدوك الحق���

� هذا.. ال أعرف من أين أال تفهم؟. عدوك.. إنه لو�شيو ر�مان��
ور. يتخ�� وراء جاء.. وال من هو حقا، ل��� أؤمن أنه �جلب ال��
مالمح رجل وس�م ل�دمرنا.. اتركه لو كنت حك�ما اهرب وال

كه يرى وجهك ثان�ة. ت��

� أنا وال تلوم ة.. �أنها تلوم�� غادرت الم�ان شاعرا� �ح��
� كنت أ�رهها س�ب�ل. �� امرأة �أي امرأة أخرى. وتذكرت أن��
ق�ل أن ألقاها وكت�ت عنها مقاً� �اسم مستعار مزقتها ف�ه
: تم��قا، و�ذا منحتها أعظم هد�ة �مكن أن تنالها �ات�ة أن��

حسد الرجل لها.
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☆ ☆ ☆
 

� كنت أقف ع� (الشعلة) �خت لو�شيو. �عد أسبوع��
ال�خت الفاخر الذي �فعم النفوس �الرهي�ة. رائع الجمال �جعل
� �مخر بها اقبوا و��ساءلوا عن ال��ف�ة ال�� الجميع �ح�شدون ل��
� لم أحب الطاقم قط و�دوا �� الع�اب. �ان ال�خت رائعا ل���

�حملون ش�ئا منفرا ال أستطيع وصفه.

� �أنها خط أب�ض ط��ل
�طا�� �عان ما فارقت الساحل ال��

� لإليرل والد س�ب�ل.. ع� األقل �مخر الع�اب. لقد تركت بي��
� كذلك أن ابنة ملك الطرق

�ان هذا الم�ان له يوما ما، ���
�
� هذا الق�، وترمق نفسها ��

الحد�د�ة األم���� سوف تع�ش ��
� �انت س�ب�ل تراقب نفسها فيها. ال أحمل أي ذات المرآة ال��
، ف�� سوق�ة ل�نها غ�� مؤذ�ة وسوف ضغينة نحو د�انا �شس��
� و�لوزم�� أما عن الخدم فقد �فت �ال منهم

�حبها الناس ��
� أردت أن �عد ما منحته م�لغا طي�ا من المال. الس�ب هو أن��
� هذا العالم لتظفر �انط�اع ط�ب،

أترك لديهم انط�اعا طي�ا.. ��
فعل�ك أن تدفع ثمنه.

ا لينحت تمثاً� لس�ب�ل و�� ت�دو وقد جل�ت مّثاً� شه��
�مالك ينظر للسماء، مهما �انت زوجتك ش�طان�ة فعل�ك أن

تظهرها �مالك عندما تموت.

ي مورجسون وسط أ�خرة الزئبق � نا��
� هذا الوقت تو��

��
وهو �جرى تجارب غامضة للحصول ع� الذهب. لم أشعر �أي
� ذلك؟.. الناس

ة ط��لة.. وما �� شفقة نحوە فهو مختف منذ ف��
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تموت ط�لة الوقت وأنا سأموت ق���ا، فلماذا أهتم �موت
شخص �عينه؟

كنت واقفا عند حاجز السفينة جوار لو�شيو.. عندما دارت
ب�ننا محادثة عن الدين والخلق، ولم أ�ن وقتها أؤمن �ا�.. �ل
� أن .. وقد أدهش�� � كنت أعت�� من يؤمنون أشخاصا ممقوت��

ف �أنه يؤمن �ا�.. لو�شيو اع��
سألت لو�شيو:

- وهل تؤمن بوجود الش�طان س�د الجح�م؟ شحب وجهه
.. ثم قال: � ة أدهشت�� م �الصمت لف�� � وال��

� أؤمن بوجود الجنة.. ما دامت - أنا أؤمن �الجح�م ألن��
هناك جنة فهناك جح�م.. أما عن الش�طان فلو صح ما تقوله
�
األد�ان عنه ل�ان أتعس مخلوقات هللا طرا... ال توجد تعاسة ��

ال�ون تقارن �ه.
� دهشة:

قلت ��
. - أتعس؟.. إنه �سعد �عمل ال��

قال ب�طء:
- ال اإل�سان وال الش�طان �قدر ع� هذا.

� األفق.
�انت الشمس قد غا�ت وهناك نجم وح�د يتألق ��

أردف لو�شيو:

- تخ�ل أن �غلقوا دونك �اب األمل.. أن تدرك �قينا أنك
� المأل

مطرود من رحمـة هللا.. أن �سمع صـوت المالئكة ��
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� �ف له�� � � الظلمات. إن عذاب س��
� وحدك ��

األع�، ل�نك تم��
� أنه �كرە ال��� من

إذا قورن �عذاب الش�طان. ال غرا�ة ��
الطب��� أن �ص�� عدوا لهذا الج�س عد�م النفع..

وار�سمت ع� شفته اب�سامة ساخرة قاس�ة نوعا..

�ان من السخف مناقشة هذە األف�ار ونحن ع� ظهر
� السفر لل�حر �انت تج��ة

� معه �� ال�خت. الحق�قة أن تج����
، � ف��دة لم تبق �� ش�ئا أرغب ف�ه.. �ان �عض ال�حارة موس�قي��
� الل�ا�� الصاف�ة ل�عزفوا و�غنوا..

ف�انوا �خرجون إ� السطح ��
� معهم �صوت جم�ل.. و�ان لو�شيو �غ��

� إ� القاهرة.. كنا ال�خت متوجه�� وصلنا إ� اإلسكندر�ة ف��

� �دأت ء نراە. ل��� �
لم أ�ن شغوفا �الرحلة وال مهتما �أي ��

أهتـم عنـدما ركبنا المركب الن��� وراح �سبح فوق النهر األصفر
� �ما فيهما من � الساعات أراقب الضفت��

الناعس. كنت أق��
صخور وأحجار محطمة من معا�د ممالك الع� الغابر.

إن أ�َس فلن أ�� تلك القصة مع لو�شيو. لقد قال ��
لو�شيو إنه �ج�د فن التن��م المغناط��� فلم أصدق وضحكت

: �
ساخرا. قال للنو��

- أوقف الدهب�ة �ا عظ�مة.. سوف ن��� هنا الل�لة.

و�ان عظ�مة رجال مه�ب الهيئة �ل�س عمامة وجل�ا�ا
� أوقف القارب وساد الصمت إال من ضوء القمر. نظر �� أب�ضي��

قان المرء. حاولت أن أب�سم ل�ن � تخ�� � ث�ات �عين��
لو�شيو ��

. كـان القمر والسماء � أنام�� � ي��ب ب�� � تجمـد. كـان وع��
لسا��

� م��وطة �قيود من حد�د.
. وشعرت أن أطرا�� �دوران من حو��



9235

فجأة شعرت �حوا�� تحتد ثان�ة وسمعت صوت موس�قا
تعزف، ثم رأ�ت ع�� الظلمات آالف األضواء فوق ق�اب ظهرت

فجأة.. رائع�
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رؤ�ة من م�ان سح��ة م�سعة عمالقة.. شوارع تعج �الناس
�
وال�ساء وم�ادين م�سعة بها تماث�ل عمالقة، وأزهار سوسن ��

�ل م�ان.

� ضوء القمر.. سمعت الجم�ع تهوم
رأ�ت أ��� من نافورة ��

 �أنها ممل�ة نمل.. سمعت موس�قا مارش ساحرة.
�
وت�عث صوتا

. � ثمة أجراس تدق وطبول تق�ع.. ثمة عروس فاتنة تدنو م��
� وجهها، ل�نها تتوارى وراء

� سأرى � ال�ون �� أشعر أن��
حجاب.. ال أستطيع رؤ�ة مالمحها.

� أمام لو�شيو� � ألجد أن�� هنا فتحت عي��

�ان جالسا ع� سطح المركب يرمق الشـط المظلم الذي
احت مركبنا عندە. وث�ت صارخا نحوە: اس��

؟ ؟.. من �� - أين ��
نظر �� ولم يرد.. فقلت دامعا.

ء ما عدا �
ء.. المدينـة. النـاس.. �ل �� �

- أنا رأ�ت �ل ��
وجهها..

ضحك وقال:
- أنت ف��سـة ممتازة ألى نصـاب ي�س� عل�ك �أوهام مرئ�ة..

- هل تع�� أن ما رأيته لم �كن سوى أف�ارك وقد نقلتها
؟ لعق��
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- �الض�ط�.. واآلن حاول أن تنام �ا ج�فري.. أنت تأخذ
األمور �جد�ة أ��� من الالزم..

لم أرد عل�ه وه�طت ألسفل المركب ألنام، حاولت النوم
ّ �
. كنت أشعر أن قوة غ�� أرض�ة تتح�م �� ّ ل�ن الذعر تغلب ع��

� من وجود
� حيثما شاءت. أعتقد أن خو��

�� � و�س��
�� وتص��

لو�شيو القوي يزداد يوما �عد يوم.

� . ورحت أرتقب اللحظة ال�� ّ �دأت رحلة الن�ل تثقل ع��
ت�ت�� فيها.

� األق� عدة أ�ام �ستكشف مقابر طي�ة وال�رنك.
�قينا ��

رأ�ت ذات ل�لة عمل�ة فتح تابوت وجدە المنقبون هناك.. �انت
وغل�ف�ة ف�ه موم�اء امرأة. ترجم �� لو�شيو ال�لمات اله��

�سهولة تامة.

�
� �الط المل�ة أمينارت�س.. ثم غرقت ��

�انت هذە راقصة ��
الخطيئة فصارت أ�امها ال تطاق، أمرها الملك �أن تقتل نفسها..
�ن من عمرها.. وهناك تفاص�ل أخرى ل�ن هذا � الع��

�انت ��
ء.. �

أهم ��
� وقال: نظر لو�شيو للواقف��

- هال نظرنا إ� وجهها لنعرف ك�ف �انت ت�دو؟
� شغف وفضول.

وقفت أراقب عمل�ة فك أر�طة الموم�اء ��
� ذعر قاتل.. �أن نزعوا القناع عن الوجه �صع��ة، هنا أصاب��

الوجه الذي أراە وجه س�ب�ل..
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اجعت وغط�ت � ف�� و���ت روائح عط��ة مقززة إ� رئ��
� - �أنه نفس العطـر ال�ار��� الذي �انت س�ب�ل تضـعه عي��

عندما قتلت نفسها. كدت أقع فأمسك أحد الرجال �دي وقال:
- الطقس حار.. مرهق جدا �الفعل..

اب�سمت وقلت ش�ئا عن دوار.. ثم نظرت للو�شيو.
: � عندما جاء المساء قلت ل��مان��

- ألم تر؟.. ألم تلحظ؟

- أن تلك الراقصة �ش�ه زوجتك؟.. نعم الحظت.. ل�ن هذا
ال �جب أن �ضا�قك فالتار�ــــخ �ع�د نفسه فلم ال تع�د ال�ساء

الجم�الت أنفسهن؟
ء.. �

لم أرد.. �ان لد�ه رد ساخر ع� �ل ��
� السقم م�لغا فلم أغادر الفراش. ص�اح اليوم التا�� �لغ ��
� � نفس الفندق �األق�، فحص��

استد� لو�شيو طب�ا �ق�م ��
ك م� فورا.. �ان هذا ما أتوق له. � ب�� � ثم نصح��

وقاس ن���
�
� أبو الهول �� الفرار من هذە الصحاري الممتدة ح�ث يرمق��

احتقار.

� �األمر.. وشعرت �االمتنان له ونحن نعود اقتنع ر�مان��
للقاهرة فاإلسكندر�ة، ثم نركب ال�خت (اللهب) عائدين لفر�سا

ا. أو إنجل��

�
� صد���

�� � ددت ثق�� � وقد اس��
� قمر��

أخلدت للراحـة ��
ددت غروري كذلك. لو�شيو. �ل اس��
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� ما أردت من سعادة.. ل�ن
ح�� اللحظة لم تجلب �� ثرو��

�د.. ما زالت أما�� فرصة للحصول ع� تفاحات هس��

سوف أتزوج ز�جـة ثان�ة.. وهـذە ال��جة ستكون ماف�س
. ل�ن شبح س�ب�ل �ان � هـا �ستحق�� ... ل�ست هناك امرأة غ�� �ل��
� �ل ل�لة.. �انت تقف وسط الله�ب وع� وجهها تلك

�� �
�طارد��

. الضحكة الش�طان�ة الساخرة و�� نصف عار�ة تمد �دها ��
� العرق.

� �ل مرة مذعورا غارقا ��
كنت أنهض ��

ء.. ورحت أتناول جرعات منومة ل�ً� �
لم أخ�� لو�شيو ���

� �ل مرة ع� ذات ال�ابوس.
�ال جدوى. كنت أصحو من النوم ��

�
� رحت أف�ش عن مسد�� و�� � ال�واب�س لدرجة أن�� طاردت��

� أخرجته وتحسست المعدن ال�ارد. ضغطة واحدة ع�
قمر��

ء.. سوف أنام.. �ال ألم. �
الزناد و��ت�� �ل ��

، ل�ن �اب القمرة انفتح و�رز �
رفعت المسدس لصد��

لو�شيو.
� أدب:

قال ��
- معذرة�.. لم أدر أنك مشغول.. لن أضا�قك��

أزحت المسدس جان�ا وقلت:
.. �

- أنت تقول هذا�... حس�ت أنك صد���
قال وقد ت�دلت نظرة عي��ه:

- حس�ت هذا؟.. كنت مخطئا.. أنا عدوك�..
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� رعب.. أعدت المسدس لقرا�ه ونظرت له..
نظرت له ��

� �أنه سحا�ة عمالقة تجمد
� فو�� خ�ل �� إنه يزداد طوً� و�نح��

� فسقطت فاقد ، ثم غلف الظالم عي�� �
� عرو��

الدم رع�ا ��
الحس.
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� نهضت، محاوال أن أستجمع قواي. انطفأت

� ظالم قمر��
��

ق وحد ظالم الم�ان. المصابيح وأضاء ال��

كنت أسمع صوت �اخ مجنون من ظهر ال�خت، وعوت
ال��ــــح كش�طان معذب..

هرعت لل�اب محاوال فتحه، فوجدته مغلفا من الخارج.. أنا
ب الخشب ��لتا � أي شعور آخر ورحت أ�� �... فاق رع�� � سج��

�دي.

� � �مينا و�سارا ل��� � العواصف �قذف��
�ان تقلب ال�خت ��

� النها�ة جلست ع� األرض متع�ا منه�ا.
رحت أواصل الدق. ��

ا�د. � �انت قوة العاصفة ت��

� �أن .. شخصا لص�قا �� � وسط ذعري سمعت من ��لم��
الظالم من حو�� قد صار له لسان فجأة..

� �ل العالم هناك عواصف ور�ــــح وخطر. ل�ن �عد هذا
�� -

الح�اة�..

وجدت نف�� أبتهل �.. هللا الذي ظللت ح�� هذە اللحظة
أنكر وجودە.. لقد �ان ذعري �الغا.

ثم سمعت �خات من ألف حنجرة تعوي.. تختلط �صوت
الرعد.. ثم سمعت بوض�ح ال�لمات:

إ�ف ساتاناس.. المجد للش�طان�..
ق �كتبها.. �اد رأ�� ينفجر. الرعد يردد ذات األغن�ة.. ال��
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- المجد للش�طان�..

�قوة تتجاوز قوة ال��� ألق�ت �جسدي ع� ال�اب.. محاوً�
.. سمح للضوء �الدخول فرأ�ت لو�شيو �قف فتحه، استجاب ��

هناك فارع الطول �ل�س ع�اءة سوداء.
قال �صوت خف�ض:

� �ا ج�فري تم�ست، فوفتك قد جاء�.. - ات�ع��
� �ل قوة لدّي.. مددت �دي له وقلت: فارقت��

- �ا� عل�ك�..
� ب�شارة من �دە وقال: أسكت��

.. � ّ سماع صلواتك من فضلك.. ات�ع�� - وفر ع��

� فمش�ت خلفه فاقد اإلرادة مذعورا، إ� أن وجدت وتقدم��
� صالون ال�خت. �انت جوارنا نافذة تقذف الماء

نف�� ��
المالح.. قال �� �لهجة آمرة مس�طرة:

� لم ت�ب عما - أرواح ال�حر.. تلك النفوس الخاطئة ال��
.. فعلته.. إنها مل�� و�ستج�ب ��

�
هنا رأ�ت األمواج ته�ط �أنها تنفذ أمرا.. وانزلق ال�خت ��

خفة. وانزلق ضوء القمر ل�غمر أرض الصالون. نظر �� لو�شيو..
� ذلك الوجه�

وأي جمال رأيته ��

� اآلن؟..، أم أقول لك؟ - هل تعرف��

� خطرت تحركت شفتاي ل�ن لم أستطع النطق.. الفكرة ال��
�� �انت مجنونة.. خارج العالم المادي.
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: قال ��

� آلمرك
- كن أحمق.. ل�ن اسمع واشعر.. لقد زالت قواك و���

� ح�اتك الدن�ا الدرس الذي
تك لتتعلم �� وأحر�ك.. لقد اخ��

تعلمه الجميع �عد موتهم...
ما زال ي�دو ظ��فا ودودا برغم أنه أعلن من ق�ل أنه عدوي.

: قال ��

- أنت رجل مجدود الحظ، ل�ن من �أخذە ال��� والغرور،
ە لقوى أخرى... قوى ال�� هذە ينكر وجود هللا.. و�سلم مص��
القوى �� ما �سم�ه ال��� (الش�طان).. أم�� الظالم. المالئكة

�سمونه لوس�فر. أم�� البهاء..

هل جن هذا الرجل؟
: قال ��

� غيهم.. أص�� أفضل
- أنا أ�حث عن الرجال الذين غرقوا ��

� أص�� �ما ي��دون هم.. هم الذين رفيق لهم.. والحق�قة أن��
ّ ال��� أسماء عد�دة �صنعون مظهري. وع�� العصور أطلق ع��
مختلفة.. �جرؤ ال��� ع� أن �شكوا وأن يروا ال�ون من خالل
ء عن عالم ما وراء الطب�عة.. �

أعينهم فقط، ب�نما �جهلون �ل ��
�.. ال تعرفون أن �ل عمل ألن�م ال ترون.. �شكون�. أنتم حم��
� عالم المطلق.. و�ما �انت روحك

ل�م و�ل فكرة سوف تخلد ��
هنا ستكون روحك هناك.

وتغ�� الضوء المح�ط برأسه.. وقال:
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- لقد �� اإل�سان ما ف�ه من خلق هللا، وأعجب ��ل ما
�مت للش�طان.. هذا هو اخت�ار اإل�سان.. ل�س اخت�اري... لو
� لما �ان �� وجود. ل�نك تلخص قوة أراد ال��� أن يتخلصوا م��

الجح�م..

� وقد �دأت أفهم �ش�ل مبهم طب�عة هذە
كنت أص��

المقا�لة غ�� األرض�ة.
- أنت �ا ج�فري تم�ست ولدت وف�ك ق�س من ح�مة هللا..
الع�ق��ة.. كنت تحمل �ذورها، ل�نك لم �ستطع االنتظار.
اء.. �دت معاناة اآلخ��ن تافهة �ال�س�ة أعماك الفقر ورغ�ة ال��
لك. �ت مستعدا ألن تكفر وتموت. ولهذا الس�ب جاءتك تلك
� ح�اتك.. و�انت أمامك عالمات

� ولهذا ظهرت أنا �� المالي��
� أي وقت.

ة تث�� ال���ة.. �ان بوسعك التوقف �� كث��
�انت عيناە تعكسان االحتقار اآلن.

اث �ان تعسا .. ومن ترك لك هذا الم�� - مالي�نك �� ما��
� طور من الوجود أ���

ا صار غن�ا مثلك.. هو اآلن �� فق��
واقع�ة.. وسوف �كون عل�ك الدور �� تتعلم، أنت لست الطراز
الذي �سم�ه (مجرما) فأنت لم تقتل أحدا أو ��ق أحدا.. ل�نك
وة ومنحت زوجة جم�لة، ل�نك لم منحت الموه�ة ومنحت ال��
� قد

�ستغل هذا إال لتحقيق سعادتك. القاتل قد يتوب.. الزا��
� الملذات ال

� الغارق ��
يتوب.. السارق قد يتوب.. ل�ن األنا��

� عدو.. � صد�قا.. �ان عل�ك أن تدرك أن�� ت�� يتغ�� أ�دا. أنت اعت��
�ل من ينافق رجال و�طري عي��ه هو عدوە..

تأوهت �صوت عال و�حثت حو�� عن ق�� أدفن ف�ه نف��
� ع� التفك�� قد شلت تماما.

� ترتجف وقدر��
�انت أطرا��
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� �
� وقال: نظر �� �عي��ه الثاقبت��

�
�... ما الذي علموە لك �� � - أي مخلوق غ��ب صنعتموە م��

.. ال �مكن � أستمتع �ال�� ؟.. قالوا إن�� � المدرسة وال�ن�سة ع��
االستمتاع �ال�� أ�دا.. إنه �ع�� عن قنوط ال�ون. �ل خطيئة
ح�ح لقد � .. ل�ن قس�� ال ي�� � ي تضاف لعذا�� يرتكبها ���
. أقسمت أن أغـوي النـاس. ل�ن اإل�سان لم �قسم أن �خضع ��

إنه حر�.. تعال م�� الل�لة.. إن الغطاء مكشوف من أجلك..
ومد �دە �� وصار صوته خف�ضا ل�نه مخ�ف...

، فوجدت � � ال�حر ثم إذا �د ترفع��
� أغوص �� شعرت �أن��

�
�� � نف�� ع� ظهر ال�خت. توقعت أ�شع العذاب، مع �ق��

. � مهما ابتهلت إ� هللا فلن �غفر �� نف�� أن��
هنا رأ�ت حـو�� عالما متجمدا �أنه لم ير الشمس قط..
جدران من ثلج تنطبق ع� ال�خت. ورأ�ت مال�ا �دال من

� عي��ه حزن غ��ب عميق..
لو�شيو.. حول رأسه هالة و��

�ا. لم أعد نفس مالمح لو�شيو نوعا ل�نها ا��س�ت مجدا أث��
� شعرت برو�� ت��ض �الرعب أشعر �أي مشاعر جسد�ة ل���

والخوف.

.. أ�د تمتد ّ �
أدركت فجأة أن هناك حشدا من عيون تحملق ��

� ترغ�ب ال تهد�د. وراح لهب قرمزي ين��� حول ال�خت
�� .. ��

المحاط �الثلج.

ح�� هو.. عدوي.. ح�ث وقف عند الدفة.. صار مغلفا بهذا
اللهب القرمزي.. وسمعت صوتا ح��نا �ال نها�ة ل�نه عذب،

شق الصمت ل�قول:
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- أ�حر �ا إم�ل إ� حدود العالم!..
إم�ل�.. الدفة�

� هناك
كنت أعرف من ال�دا�ة أن هذا الرجل (إم�ل) ش�طا��

� مظهرە. �ان �حرك الدفة ب�د شاح�ة..
تار�ــــخ من الج��مة ��

و�دأت ج�ال الثلج حولنا ت�شقق..

- اندفع �ا إم�ل.. اندفع إ� نها�ة العالم إ� ح�ث لم
�ج� إ�سان من ق�ل!..

ق. تعا� صوت الرعد وانهمرت ألسنة ال��
.. لقد انت� أمري... ال أجرؤ ع� التفك��

� ال�حر الواسع المتألق
قنا الثل�ج.. وانطلقنا �� �عان ما اخ��

�الفضة..

ب من ج��رة استوائ�ة جم�لة ساد الهدوء و�دا �� �أننا نق��
.. تري هل هذا هو � � عي��

وسمعت غناء رق�قا أرسل الدمع ��
الفردوس المفقود؟

.. �
� ح�ا��

� عرفتها �� � �ل م�ان تلك الوجوە ال��
كنت أرى ��

نظرت إ� لو�شيو فوجدته �قف عند الدفة وقد رفع ذراعه:

- انظر... هنا نقف.. - قال الصوت اآلمر - .. هنا ح�ث لم
�لق وجه ال��� الخا�� ظله.. هنا ح�ث لم يرتكب جشع ال���

ج��مة.. هنا ح�ث لم �قتل أحد �ائنا ح�ا. هنا نها�ة العالم..
الم�ان الوح�د الذي لم تد�سه قدم اإل�سان..

� وقال: ثم نظر �� �عي��ه الثاقبت��
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- �ا رجل.. ال تخدع نفسك فتعتقد أن هذا وهم أو هلوسة.
� � مصلح�� ، واآلن عل�ك االخت�ار ب�� �

هـذا الم�ان حق���
ومصلحتك أو هللا...

.. فصحت: � � ��ل دقائقه �جري أمام عي��
�ط ح�ا�� �ان ��

- هللا وحدە�.. ال أر�د سوى هللا وحدە.. ح�� لو �ان الهالك
� معـه.. ال توجد عندي خ�ارات أخرى..

� ي�تظر��
أو التال��

� األفق �أنه الشمس ذاتها،
ق و�تألق �� ء ��� �

هنا شعرت ���
وسمعت صوتا ساحرا �قول:

- انهض �ا لوس�فر �ا بن النهار.. هناك روح قد رفضتك..
لقد ُمنحت ساعة من السعادة..

.. هناك أ�د ق��ة تمسك � �ان ال�خت �غطس ب�طء من تح��
. � ��

غمغمت قائً�:
- هللا.. هللا وحدە..

� الغوص، ثم سمعت صوتا �قول:
�ان القارب مستمرا ��

� أق� �قاع الظالم.
- ار�طوا قدم�ه و�د�ه.. ثم ألقوە ��

وفجأة �دأت أرى الشمس.. شمس األرض العذ�ة.. هالتها
ق. ل�ن ذلك المالك الح��ن لو�شيو لم � ال��

الذهب�ة تتوهج ��
� إ� القاع.. إ� عالم �ارد كت�ب. �كن سع�دا.. شعرت �ه �جذب��
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-22-

�
�� � ة ط��لة من فقدان الو�� ألجد أن�� صحوت �عد ف��

ء.. �
وسط المح�ط... أطفو وال أتمسك ���

�عد محاوالت فاشلة للتجد�ف ب�دي اس�سلمت تماما
� ذرا�� أمه.

� كرضيع ��
ونظرت للسماء، ب�نما المح�ط يهدهد��

� هذا ال�حر الذي س�كون
لقد ضعت وُوجدت.. ُوجدت ��

��� عما ق��ب ��
ء امتل�ه اإل�سان. �

.. أدرك أنها أروع �� أشعر بوجود رو��

� لحظات
لم يبق �� سوى الندم. ل�ن هل �صلح الندم ��

ء �ال ق�مة وسط المح�ط. ووسط �
متأخرة مثل هذە؟ أنا ��

� عمري:
� لم ألفظها �� ذعري نطقت �ال�لمات ال��

� الح�اة... والموت..
- هللا وحدە سوف �ختار �� األفضل ��

وما �عد الموت..
� وتركت نف�� لرحمة الم�ج. نمت وصحوت.. وأغلقت عي��

حمل �أذرع ق��ة إ� ظهر مركب.. ب�نما روعة
�
وجدت نف�� أ

�
ّ األسئلة فلم أرد.. لقد �ان لسا�� الفجر تغمر األفق. انهالت ع��

متقرحا. رحت أنظر للسفينة.. أتكون هذە سفينة أخرى
للش�طان تجوب ال�حار؟

� وقال: � رجل ع��ض المنكب�� دنا م��

- هذە سفينة ب��طان�ة.. نحن ذاهبون لساوثهامبتون رآك
� ال�حر فأرسلنا لك قار�ا.. أين سفي�تك؟؟ هل لك

رجالنا تطفو ��
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رفاق نجوا؟..
� الضحك وال��اء.

انفجرت ��
ا�.. .. إنجل�� �

� عرو��
ب��طان�ا�.. أرسلت ال�لمة الح�اة ��

� �جلها الجميع. حاولت أن أقول �الما مفهوما فلم ال�قعة ال��
� نعاس عميق...

أستطع.. غ�ت ��

� طب�ب � ال�حارة.. وفحص�� � الق�طان قمرته، ورحب �� منح��
السفينة �حماس. كنت سع�دا جدا.. أنا نجوت.. أنا منحت

فرصة أخرى�

ب. �دا ا �ق�� جاء اليوم الذي جلست ف�ه أرمق ساحل إنجل��
� فارقتها منذ دهر.. فالزمن هو ما �صنعه خ�النا، ومن �� أن��
� �ع�د �دت ج��رة شكسب�� السع�دة �أنها جوهرة.. دنا م��

: الق�طان وقال ��

- اآلن ونحـن ندنو من الساحل.. هل �� ع� األقـل أن أعرف
� وسط المح�ط من ق�ل.

اسمك؟.. لم نعتد أن نقا�ل رجً� ��
دهشت لهذا الطلب، كنت قد �س�ت أن �� اسما.. قلت له:

- ج�فري تم�ست.
ا�سعت عينا الق�طان وهتف:

ا ث��ا؟.. - ج�فري تم�ست.. الذي �ان مليون��
ّ الدهشة وسألته: �دت ع��

؟ � - �ان؟.. ماذا تع��
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- ألم �سمع؟.. أ�رە أن أ�ون أول من �حمل لك هذە األخ�ار
الس�ئة.

وذهب لقمرته فأح�� ج��دة أم��ك�ة عمرها س�عة أ�ام..
ناولها �� ألقرأ العنوان:

! إفالس مليون��

قرأت األخ�ار ورأ�� �دور - المحام�ان اللذان عهدت لهما
ة. زورا توق��� � اس�ثمارات كب��

، قد تورطا �� � � غ�ا��
�� �

بتو�� ثرو��
� مفلسا �ما

وتعامال مع الم�ف فلم �شك أحد، ثم فرا وتر�ا��
وة. كنت ق�ل أن أسمع عن هذە ال��

قلت للق�طان الط�ب:
� أ��� � آسف ع� المحامي�� � أن أقول إن�� - شكرا لك.. �مكن��

. �ل اللصوص تعساء.. �ل ما حدث هو أن مما آسف ع� ما��
ّ أن أ�دأ الح�اة من الصفر.. ع��

� ج�دا.
� ال أ�� خسار�� � ذهول وقدر أن��

نظر �� ��

� منحها � تعقً�.. العمل.. اله�ة ال��
� أ��� حاال��

� كنت �� ل���
� من دونها ال �ص�� للمال ق�مة. هللا لنا وال��

ا� ا أخ�� إنجل��
� شفقة.

ودعت الطاقم الذي عرف اس�� وصار ينظر �� ��
� م�الغ مال�ة للق�طان وطب�ب

وف�ما �عد أرسلت من �قا�ا ثرو��
السفينة.
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ّ � طة �صدد محام�� � ال�� ذه�ت للندن ح�ث استج��ت��
داد المال فهو مال � اس��

� غ�� راغب �� . ثم قلت إن�� � اللص��
. �

� قد ماتت ونال أبوها نصف ثرو�� منحوس. ح�� زوج��

ى �خلق من حوله اللصوص والمزور�ن، وال �جد - الرجل ال��
األمانة أ�دا..

� الدهشة.
طة وهو غارق �� وفارقت رجل ال��

� �حث
� عندما فقدت ثرو�� ، هو أن�� � وقع حادث أثار بهج��

� السا�قة ومزقها �لسانه.. بنفس الط��قة أحد النقاد عن رواي��
� مزقت أنا بها ماف�س �ل�� من ق�ل. الن��جة �انت أن الناس ال��
هرعوا ي�تاعون ال�تاب فضوً� وعاد ال�تاب للح�اة. هكذا كتب

� وأرسل �� ش��ا �مئة جن�ه.
�� النا�� �شكر��

� ملك عندما تلق�ت هذا الم�لغ. اب�سمت �� شعرت �أن��
الح�اة من جد�د. أنا ثرى �مئة جن�ه �� نتاج عق�� ولم أرثها.

� لم أحاول االتصال بها، لن .. ل��� � ماف�س �ل��
كنت أفكر ��

أج� ع� ذلك إ� أن أعمل وأ�ون نف�� من جد�د، وعندها
ء. �

ها ��ل �� سوف أخ��

، فهو م�ان �دعو للشؤم لم أج� كذلك ع� ز�ارة و�لزم��
� لم . عندما تزوج اإليرل لم أذهب للزفاف.. ل��� �ال�س�ة ��
� الصحف ضمن قائمة المدع��ن اسم

أندهش عندما قرأت ��
. � األم�� لو�شيو ر�مان��

� جد�د.. ولم أخ�� �ه أحد. وع أد�� � م��
انغمست ��
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. وقد � �س�ب قصة جد�دة لماف�س �ل�� � الوسط األد�� اه��
كرمها المجتمع وأحاطها �الورود. لم ت�س وسط هذا المجد أن

ا: تكتب �� خطا�ا قص��

ع��زي:

� أن الجمهور
ا، ���� عرفت �الصدفة أنك عدت إلنجل��

ة �س�ان، هذا �ع��ك عن خسارتك أق�ل ع� كتا�ك �عد ف��
�
ة ع� المستوى الشخ�� والمادي. هل �مكنك أن تأ�� ال�ب��

؟ �
ا�� ل��

. ماف�س �ل��
 

�
.. شعرت بوجودها الرقيق �� � تالعب الض�اب أمام عي��

. سوف �
� ح�ا��

قة ألعذب امرأة عرفتها �� الغرفة. ال�سمة الم��
أذهب ألراها ذات يوم ق��ب ف�� تملك �التأ��د مفاتيح
السعادة. خرجت أجـوب الشوارع وظللت لسـاعة متأخرة وعندما

عدت للب�ت كنت أتحسس خطاب ماف�س جوار صدري.

� قرب وستم�س�� عندما رأ�ت ظال يتحرك. رفعت
كنت أم��

� فوجدت لو�شيو� عي��

هو �ما هو.. التجس�د ال�امل للرجـولة. نفس ال�سمة
� يتوقف. مررت �جـوارە فتن� الساخرة. �ان ينظر �� فكـاد قل��
جان�ا ل�سمح �� �المرور... عندما وصلت ركن الشارع عند
ت اسم لمان نظـرت له من جد�د.. �ان ما زال هناك. استح�� ال��

� واستعنت �قوة اإل�مان. هللا ع� شف��
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� هذا الرجل لمان فهزوا رءوسهم محي�� خ�ج �عض أعضاء ال��
لمان الفارع �أنهم �عرفونه من ق�ل. رأ�ت أحد الوزراء يه�ع لل��
� حرارة ثم تأ�ط

ى لو�شيو.. ح�اە لو�شيو �� مع دقات بيج بن، ف��
�
ذراعه �ط��قـة آمـرة. راقبتهما ي�تعدان. رأيتهما �صعدان ��

� النها�ة �ختف�ان. الش�طان واإل�سان معا�
الدرج.. و��

ماري كور�ل��

1895
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أحزان الش�طان

� فقر مدقع
(ج�فري تم�ست) شاب تعس الحظ �ع�ش ��

لدرجة الج�ع، ثم يب�سم له الحظ فجأة.. �ص�� ث��ا �شدة، وله
صديق مدهش وس�م عظ�م النفوذ اسمه (لو�شيو).

��ل ا�طال القصص يت�ف تم�ست �سذاجة غ�� عاد�ة.

لماذا ال �الحظ أن اسم صاح�ه ق��ب جدا من اسم لوس�فر؟..
لماذا ال �الحظ أن وسامة صاح�ه غ�� أرض�ة وأنه �قودە ع��

� الذي �غلف األمر س�ل مظلمة؟.. لماذا ال �درك الجو الفاوس��
�له؟
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


9257

الفهرس..
المؤلفة..

-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
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-9-
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-19-
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Notes

[←1]
. - واضح أن هذا ل�س زفافنا.. �ل هو عقد رس��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):

هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
 

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

العدد رقم (80)
 

 

س�عة مفاتيح

ل�الِدب�ت
 

تأل�ف: إيرل د�ل ب�جارز

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق. 
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
هناك سلسلة من القصص البول�س�ة المسل�ة، تدور حول
� أم���� اسمه �شار�� شان، وهذە مغامرات مخ�ـر صي��
السلسلة �عرفهـا الغ��يون والص�نيون ج�دا، و�عرفون مؤلفها

إيرل دير ب�جارز.

� جامعة
� أوهايو عام 1884، وتخ�ج ��

المؤلف أم���� ولد ��
هارفارد عام 1907، ح�ث لم �كن يهتم �األعمال ال�الس�ة
� من طراز رد�ارد كي�لنج، ثم صار و�فضل ال�تاب المسلي��
صحف�ا �كتب نقدا أسبوع�ا لل�تب، ثـم �دأ �كتب عمودا يوم�ا
� سهل أن ة من القصص الممتعة ال�� ساخرا، وكتب مجموعة كب��

تتحول لمسلسالت تلف��ون�ة وأفالم س�نمائ�ة.

كتب لنا (س�عة مفاتيح ل�الدب�ت) عام 1913، وسوف ترى
حـاال أن النص مناسب جدا للم�ح، لذا تحولت إ� م�ح�ة
� برودواي، هناك ف�لم رعب شه�� اسمه (ب�ت

ساحقة النجاح ��
الظالل الط��لة - 1983) �ستخدم نفس الح�كة تق���ا، و�متاز
� تار�ــــخ الرعب

�أنه ف�لم الرعب الذي ضم أهم أر�عة أسماء ��
) و (بي�� كوشنج) و (ف�س�ت برا�س) و (جون (كرستوفر ��
� اللقاء الوح�د لهم، �الدب�ت هو اسم الحالة تدور

�ارادان) ��
ا.. � ونصف تق���� � يوم��

فيها أحداث القصة ��

� �عد هذە الروا�ة قدم سلسلة �شار�� شان الناجحة، وال��
� وقدمتها الس�نما الص�ن�ة مرارا، هناك ممثل �لغ نجاحهـا الص��

، إنها تغ�� � � دور المف�ش األم���� الصي��
س��دي تخصص ��
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� مع شخص�ة �ر التـي حفظها المشاهد الغر�� � ال�� صورة الصي��
فوما�شو.

� بن��ة قلب�ة عام 1933.
� �ال�فورن�ا وتو��

عاش ب�جرز ��

د. أحمد خالد توفيق

∞∞∞∞∞
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الفصل األول

�
ال ت��� ثان�ة �ا س�د��

� غرفة االنتظار �محطة القطار
�انت فتاة شا�ة ت��� �مرارة ��

� (1) يتوق إ� أن �عرف � أ�ـر أسكوان ب�ي��ورك، �ان ب��� ما��
��

هل �� جم�لـة أم ال، وهو �دنو من غرفة االنتظار. وقف ع�
�
ب منها �� ال�اب ينظر ل�ـرى ث�ا�ـا م�سقة مع ق�عة أن�قة. هل �ق��

فروس�ة ل�سألها عـن سـ�ب حزنها؟

ل�ن ال.. القطار الذي جاء �ه من عند ناطحات السحاب لم
�أت �ه إلـى ح�ث �مارس الفروس�ة. دم�ع الفتاة ل�ست
�� � مسئوليته، فل�س هـذا هـو الم�ان المناسب لمس�� ما��

� رفق ع� مـزالج ال�اب.
يتدخل. وضع �دە ��

غرفة االنتظار �انت �اردة معتمة وال �سمح لس�د مهذب
�أن يتخ� عن امرأة ح��نة، خاصة لو �انت فاتنة، اتجه إلـى

شـ�اك التذا�ر وسأل الموظف �حذر:

؟ - مم ت���

التصق �قض�ان النافذة وجه شاحب نح�ل عل�ـه خصلة
شـعـر �لـون الزنجب�ل وقال:

- شكرا لك.. أسئلة كهذە تغ�� من الملل ورتا�ة الجو قل�ال..
آسف لعدم مساعدتك ف�� امرأة، وهللا وحدە �علم لماذا ت���

ال�ساء.
� بهمس خشن: قال مس�� ما��
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� سوف أسألها. - أعتقد أن��

- ما كنت ألفعل ذلك.. ال�ساء يهدأن أ�ع لو ُتركن
لشأنهن..

� مش�لة.
- ل�نها ��

- وع� األرجح ستكون أنت كذلك لو تدخلت. ابتعـد عـن
ال�سـاء ال�ا��ات دوما.

ل�ن ب��� �ان قد تحرك نحو الس�دة فعً�، وسألها:

- هل من خدمة أقدمها لِك؟

� زرقاء واحـدة أ�عـدت المـرأة المند�ل عـن وجهها وظهـرت ع��
� أن مظهـرە ي�دو أقرب أل�طال جم�لة. �انوا �قولون لما��
ام ، و�حتفـظ �اح�� �

القصـص المصورة منه إ� رجل حق���
� الزرقاء، ثم � الع��

� أنه رأى القبول �� و�عجاب رفاقه. خ�ل لما��
غ�� رأ�ـه عـندما ت�لمت:

، ابتعد... � ء.. ابتعد ع�� �
- نعم بوسعك عمل ��

: � لطف أ���
، فقالت له �� � تصلب مس�� ما��

.. والفتاة ال �ستطيع أن � أ��� - ال أر�د أن أ�ون فظة، ل���
� جدا. لـذا مـن

� سخ�ف و�سا��
.. إن حز�� تكـون لط�فة و�� ت���

� وشكرا الهتمامك. وأرجو أن تطلب من الس�د الخ�ـر أن تفارق��
� �فضول أن يوصد نافذته.. الذي يراقب��

هز رأسه موافقا، واستدار.. هنـا اصطدم �س�دة ضخمة
ق��ة، لها ثغر قاس. �انت لها عينان المعتان ث�تتهما ع� وجه
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حت الفتاة: . ف�� � ما��
. ّ - كنت أ��� �ا أماە فعرض الس�د خدماته ع��

ء الرقيق �دين بوجودە المرأة �دينة ال لزوم �
ماما؟ هذا ال��

� صوتها.
لها كهذە؟ ت�لمت المرأة وأدهشه أنه لم ت�د عدوان�ة ��

قالت:
ح علينا الس�د فندقا مناس�ا. - ر�ما �ق��

قال:

� ش�اك
- أنا نف�� غ��ب هنا.. سوف أسأل الرجل ��

التذا�ر...
ح الرجل حانة (�الدب�ت)، وأضاف: اق��

- هذا م�ان م��ــــح.. ل�نه غ�� مفت�ح اآلن، إنه منتجع
.. الم�ان المفت�ح هو الب�ت التجاري وال أو� �ه ل�ائن �

ص���
ي، خصوصا لفتاة كنت ت��� ق�ل أن تراە�.. ���

� �ما سمعه، ل�نهما ق�لتا �الب�ت � الس�دت�� أخ�� ما��
التجاري ع� �ل حال وجمعتا الحقائب، غادر الثالثة المحطة
إ� ح�ث ط�قة من الثلج تغ� اإلف��ز. �انت هناك س�ارة أجرة
، وهمس � � الخارج فساعد مـاجـي علـى وضـع حقائب الس�دت��

��
� أذن الفتاة �عد ما رك�ت أمها:

��
� �س�ب ��ائك.. ��� - لم تخ��

أشارت للشارع الممتد وقالت:

- نحن أع� شالالت أسكوان.. أل�س هذا س��ا �اف�ا؟
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�
نظر إ� الشارع الضيق المتلوي الذي يتجه ل�غ�ب ��

الظالم، وقال:
� هنا ط��ً�؟ قالت األم من الداخل: - هل سوف ت�ق��

� ال�اب فأنا أتجمد..
- ه�ا �ا ماري.. ادخ�� وأغل��

قالت القناة:
- هذا يتوقف ع� عدة أش�اء.. شكرا ل�رمك معنا..

: لما عاد لموظف الش�اك قال له األخ��
- نعم.. هذا �لد كئ�ب ل�ن ل�س الدرجة ال��اء ط�عا..

.. ال حل سوى أن تعمل وتعمل ح�� � الحق�قة أنـه يتعب أعصا��
�سقط نائما وت�تظـر الغد، أح�انا أتم�� ترك هذا ال�لد �ا س�دي..

- قلت ش�ئا عن حانة �الدب�ت..

� الشتاء ل�ست أفضـل مـن
� الص�ف. ل�نها ��

- م�ان لط�ف ��
ة.. ماذا ت��د هناك؟ مق��

. هل تعرفه؟ � - أر�د رجال اسمه إل�جاە ك�م��
ح لك ك�ف تصل له.. - إنه �ع�� �الحانة اآلن.. تعال أ��

وخرجا من المحطة ح�ث أشار له إ� نقطة عن �عد وقال:
- هناك هض�ة �الدب�ت.. تطل ع� الشالالت و�أنها تراقبنا..
هناك ترى حانة �الدب�ت.. � مع هذا الشارع إ� ثالث تقاطع

وادخل �سـارا. أل�جاە �ع�ش قرب هذا الم�ان.

� وحمل حقي�ت�ه واتجه إ� الركن األول ح�ث شكرە ما��
بنا�ـة مخ�فـة تحمل اسم (الب�ت التجاري). توقف عند ناص�ة
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عندها متجر كتب عل�ـه (مستلزمات �قالة). قال لنفسه:

� األضواء وسوف أحتاج لشمع، ور�ما ... سوف تنط�� - ل��
ء آ�له إذا �ان وقت الطهو قد مر. �

ل��
دخل المتجر ح�ث �انت امرأة عجوز ت�تظر.

� المخزن:
ء �� �

سألته �أن لديها �ل ��

- أي ن�ع من الشم�ع؟
� 200 شمعة.. �ــها لشجرة ع�د م�الد.. أعطي�� - اعت��

- لدى 50 فقط

� الط��ق. سمع ن�اح
غادر المتجر ومعه حمولته وم�� ��

�لب خافتـا ثم مرت جوارە ع��ة وسمع من �شتم الط��ق الوعر.
ا وصـل إلـى ب�ت أل�جا. أخ��

� إشعال غليونه.. سمح لمس��
� منهم�ا �� � الست��

ظهر رجل ��
� �الدخول، هناك جوار المطبخ �انت امرأة عجوز شائ�ة مـا��

� نفسه فلم يرد الرجل.. �ل راح يرمقه ع�� الشعر، قدم ما��
دخان الغليون. ثم قـال فـي النها�ة:

.. � - أنا إل�جاە ك�م��

- وأنا من كتب لك هال ب�ت�� خطا�ا �صددە.. وصلك
الخطاب، أل�س كذلك؟

� دهشة ثم قال:
نظر له الشيخ ��

- �ا للسماء� إذن أنت جئت فعال� حس�نا هذە دعا�ـة.. إذن
أنـت تنوي أن..
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� بنفسه ع� مقعد هزار:
� وهو �ل�� قال ما��

� حانة �الدب�ت
� �ضعة أشهر ��

- نعم.. سأم��
- ل�ن الحانة مغلقة.. مغلقة �ا س�دي.

� قال ما��

� .. آسـف ألن�� فها �قدو�� - أعرف أنها مغلقة، لهذا سأ��
�
� ساعة كهذە، ل�ن أحتاج إ� أن تقود��

سأضطرك للخروج ��
لحانة �الدب�ت.

� حذر ثم �ساءل
دنا منه الشيخ ��

� أيها الشاب.. ل�ن ماذا تهرب منه هنا؟ - سامح��
� وقال: اب�سم ما��

ح لك ب�ت�� األمر؟.. ع� �ل حال - لست هار�ا.. ألم ���
ح لك.. ال أحس�ك تهتم �الحركة األدب�ة اليوم.. سأحاول أن أ��

- ال أفهم..

ة للناس الذين - أع�� أنك ال تقرأ.. أنا أ�تب قصصا مث��
� الظالم ومطاردات.. قصص غرام�ـة..

�شعرون �الملل، طلقات ��
هذە مهنـة جم�لة تحقق منها ماً�..

- أحقا؟
- نعم، ل�ن أح�انا أتم�� أن أ�تب ش�ئا يهتم �ه النقاد..
، أن أتوجه ل�قعة �ع�دة وأق�م � � �ه ناقد أد�� تذكرت مـا نصح��
�عض الوقت وأحاول أن أ�تب عمً� حق�ق�ا.. هذا ما أنوي عمله
.. أخ�� أن � �اتـب تجاري سط�� � �الدب�ت، �قولون إن��

��
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� ، سوف أ�تب قصة رائعة تجعل النقاد �ضمون�� � �كونوا محق��
لقائمة الخالدين.

- ال أفهم..

� حفل.. سألته عن أ��� األما�ن
- لقد قا�لت هال ب�ت�� ��

�
� ل�نها ��

� العالم، فقال �� إن حانة �الدب�ت منتجع ص���
عزلة ��

�
الشتاء موحشـة جدا.. �ان أبوە �ملك تلك الحانة، وقد أعطا��

مفتاح البوا�ة وكتـب لـك ذلك الخطـاب. واآلن أرى أن الوقـت
تأخـر وعلينا الذهـاب ل�الدب�ت حاال..

�ساءلت الس�دة:

ء أيها الشاب.. ك�ف تنوي أن تتدفأ فـي �
- ل�س هذا �ل ��

ذلـك الم�ان؟
: � قال ما��

� - أعرف أن هناك مدفأة.. أ��� من واحـدة، مس�� ك�م��
سوف �جلب �� الخشب من الغا�ة، وسوف �كون هذا مقا�ل

� األسب�ع.
�ن دوالرا �� ع��

- والضوء؟
- لدى عدد من الشم�ع حال�ا، إ� أن تجدا �� مص�اح ز�ت...

- واأل�ل؟

- حال�ا سوف أعتمد ع� المعل�ات والمرط�انات.. ل�ن ف�مـا
� �� طهوك الرائع.. أرى � سوف ترسل��

�عـد اعتقد أنك �ا س�د��
هذا وأنوي أن أدفع ثمنه، واآلن فلتذهب إ� �الدب�ت...
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: � قال مس�� ك�م��

- أوال لست أنا �الشخص الذي يرسل ضيوفه ل�الدب�ت دون
عشـاء. انتظر قل�ً� وسوف نعد لك عشاء ساخنا.

وهكذا تناول عشاء دسما ح�� أقسم أنه لن �ستطيع أ�ل
: � شـيء لمـدة شه��ن، ب�نما سأله ك�م��

- إذن ستكون هناك وتكتب أش�اء.. هه؟
.. أر�د الصمت والعزلة. � - نعم.. ال أر�د مخلوقا �قر��

وغادر الرجالن الب�ت، و�ان الظالم دامسا برغم أن المطـر
� ع� ال�اب: توقـف. �سائل ما��

� المدينة لها عينان زرقاوان وشعر
- هل هناك فتاة ��

خف�ف، ت�ـدو �أنها مل�ة؟

ي.. إنها مدرسـة فـي - شعر خف�ف؟ ر�ما تت�لم عن سا�� ب��
مدرسة األحد الميتود�ة..

� أت�لم عنها ال ت�دو �مدرسات مدارس - ال.. الفتاة ال��
األحد..

� صمت، ثم التمع ضوء
� للرح�ل �� وقف مس�� ك�م��

المص�اح علـى الجل�د �الخارج، و�سلق الرجالن هض�ة �الدب�ت.
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�
الفصل الثا��

�ائع الث�اب العاشق
لم تكن حانة �الدب�ت تطل شامخة فوق الهض�ة، �ـل كـانـت
تلتصـق �جانبها. �انت تو�� �الشتاء �ش�ل ره�ب. هكذا �لـغ
� من جي�ه المفتاح الـرجالن ال�ـاب األما�� العمالق فأخ�ج ما��

المه�ب.
: � قال ما��

- هذە مناس�ة جديرة �االحتفال.. سوف تكتب عنها
الصحف يوما. حانة �الدب�ت تفتح �ابها لروا�ة أم��ك�ة

عظ�مة...

وفتح القفل وال�اب، ه�ت نفحة هواء �اردة جدا من الداخل
المظلـم. فقال:

� ا��شفت قط�ا جل�د�ا آخر... - ي�دو أن��
قال الشيخ:

، ال نقـدر علـى �
- هذا هواء قد�م �أنه صحف األسب�ع الما��

أن ندفئه �ألف لهب.. ال �د من طردە والسماح لهواء جد�د
�الدخول..

� منتصف الغرفة،
�انت السجاج�د قد رفعت وكومت ��

. هناك �ان وكـان صـوت األحذ�ة عال�ا يوشك ع� إ�قاظ المو��
نضد موظف االستق�ال للفندق وخلفه فتحات كبيوت الحمام
� الء، و�ان هناك درج �متد إ� ال�م�� � الستق�ال خطا�ات ال��
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� جناحا �حمل رقم (7) ع� ال�اب، �ان ألع�. اختار مس�� ما��
هناك بهو �ه مدفأة ت�تظر الخشب، و�ان هناك فـرش مجرد من
ء عدا الحشا�ا، و�ان هناك حمام. فتح ك��� النوافذ ثم �

�ل ��
�دأ يرتب الم�ان.

� النافذة يراقب الظالم والجل�د واألنوار
�� � وقف ما��

� � صناب�� الحمام. قال ك�م��
ال�ع�دة. �الطبع لم �كن هناك ماء ��

إنه س�كون عل�ه جلب الماء من الب�� خلف الحانة، ألنهم ال
� � الشتاء. لم �كن ما��

�ستط�عون المجازفة �انفجار المواس�� ��
� ال�ون قدر أن �جلب ثمان�ة دالء مـن الماء للطابق

�حب ش�ئا ��
العلوي �ل يوم�

� المدفأة.. ثم �دأ �فرش الفراش.. وأغلق
� النار �� أشعل ك�م��

� سخ��ة:
�� � النوافذ، ثم قال لما��

� الص�اح�..
- سوف أ�� ألوصلك للقطار ��

- أي قطار؟

�
- القطار العائد لني��ورك.. ال تحاول الل�لة ح�� ال تتع�� ��

الظالم..
� وقال: ضحك ما��

� مشتاق للعزلة، ع� ، ل��� أؤكد لك أن�� - أنت �سخر م��
ون دوالرا أجرك عن أسب�ع من العمل كخف�ـر فكـرة هاك ع��
� مجنون

، دون ك�شوت رجـل إس�ا�� �
لـهـذا المـكـان ال��شو��

� المنتجعات الص�ف�ة
� الشتاء ��

أصا�ه الخ�ال فراح �م��
المهجورة..
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� يراق�ه من وراء النافذة.. رأە وان�ف الخف�� فوقف ما��
ي�تعد دون أن ينظر للخلف.

� ضوء اللهب �دأ �ف�غ حقائ�ه، ووضع ع� المنضدة �عض
��

المجالت وال�تب. ثم جلس إ� مقعد جلدي أمام النار، فالتمع
� فمه، لقد صار هنا � وع� زاو��� اللهب فـي عي��ـه ال�اسمت��

� أرادها �قوة.. ، العزلة ال�� � رسمها مع ب�ت�� وا�تملت الخطة ال��

ء من القلق ي��ب له، هذا صمت �
ثم نظر حوله و�دأ ��

الق�ـور. صمت �قود للجنون، ال��ــــح تعوي من �ع�د والم�ان
مقفر �أنهـا ج��ـرة رو��سن كروزو.

قال لنفسه:

� ال أملك - وحدي.. وحدي.. لو لم أستطع التفك�� هنا فألن��
. جهاز التفك��

� ني��ورك اآلن؟ س�ارات
ترى ماذا �حدث من صخب ��

األجرة والزحام والصخب وأضواء المدينة. ني��ورك�... من
�قصد الم�ح ومن �ذهب للنادي.. ومن يتصل �ه �ال جدوى

� �الدب�ت.
ألنه هنا ��

ان وعـواء صمت تام�.. عزلة.. ال يرافقه سوى صوت الن��
الـ��ــــح ودقات ساعته.

� غرفته.
� الظالم دق جرس الهاتف ��

فجأة تصلب ألنه ��
توقف لحظة م�سائً� وقل�ه �دق �عنف. هذا هاتف فندق ال

�مكن االتصال �ـه إال مـن س���ش االستق�ال تحت.
- أنا موشك ع� الجنون..
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. � قالها لنفسه.. وفجأة توقف الرن��

فتح ال�اب وخ�ج للظالل. اتجه لمكتب االستق�ال فرأى شا�ا
� ضوء شمعة وضعها فوق الخزانة

�جلس إلـى الس���ش، رأە ��
� الظالم.

�� � المفتوحة. وكـان ما��
�ان الشاب �قول:

ء؟ أر�د م�المة �ع�دة... �
� هذا ال�� - مرح�ا.. ك�ف �شغل��

مسـ�� وم�� رو�تون.. هال طلبته �� �ا أختاە؟
ثم ساد الصمت وعاد �قول:

� الشتاء
- أندي.. أنا سأموت هنا.. هـل ذه�ت لم�ان كهـذا ��

ء ع� ما يرام.. عمت مساء �ا أندي. �
مـن ق�ل؟.. قل له إن �ل ��

� عجلة اتجـه الرجـل
� هدوء. ��

�� � اتجه نحوە مس�� ما��
للخزانـة ووضع فيها ش�ئا مغلقا ثم أغلق �ابها، ثم استدار لمس��

ء �لمع. �
� �دە ��

� و�ان �� ما��

� قال ما��
.. - مساء الخ��

� توحش:
صاح الشاب ��

- ماذا تفعل هنا؟
� المدفأة..

.. عندي نار �� � - أنا أع�ش هنا.. تعال لغرف��
تخ� الشاب عن مسدسه وقال:
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.. �الطبع تع�ش هنا.. هل من ضيوف آخ��ن؟ من � - أفزعت��
� م�اراة الت�س اليوم؟

فاز ��

�
� �� �س�قه إ� غرفته، �دە �� ثم حمل الشمعة وأشار لما��

جي�ه ح�ث المسدس.

� الدرجات مع الرجل.. تقدمه ثم قدم له مقعدا صعد ما��
جـوار النـار وس�جارة وقال:

� ل�لة عاصفة �مـا �قولون فـي
- اجلس هنـا.. أنـت غ��ب ��

القصص..
قال الشاب:

- أنت محق..
ثم فتح �اب الغرفة وقال ساخرا:

� ال�الم فال �سمع جرس اإلفطار.
- أخ�� أن ننغمس ��

؟ � ثم أشعل الس�جار من الشمعة فسأله ما��

- أنا أنتظر قصتك.. الس�ب الذي جعلك تقتحم خلوة رجل
� العزلة.

راغب ��
قال الشاب:

� �ال�سلل لممتل�ات خاصة... أنا لن أختلف أ�دا مـع - تتهم��
رجـل �دخن س�جارا ممتازا �الذي تدخنه، ل�ن السؤال الذي

� هو: مـن الم�سلل ع� أمالك خاصة؟ أنا أم أنت؟ �ضا�ق��
: � قال ما��
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� ال�قاء هنا ال شك ف�ه...
�� �

- ح��

� ف�� ط��لة تح�� عن - إذن لن أختلف معك.. أما عن قص��
تجارة الث�اب وقلب صادق وامرأة جم�لة.. ل�نها مخادعة..

� وطلب منه أن �ستمر.. اب�سم ما��

- �ل �لمة سأقولها صادقة.. اس�� جوز�ف �الند.. مهنتـي
حتـى عرفت الحب �انت تجارة الخردوات و�يع الث�اب
الرجول�ـة. كنـت أب�ـع المعاطف وال�اقات العال�ة.. ثم ظهرت

.... ��
ثم نفث الس�جار وواصل:

.. لن أصفها لك ل�نـي أحب�تهـا �
� أفـق ح�ـا��

قت أراب�ال �� - أ��
� وطل�ت الزواج منها.. هنا

�جنون.. أنفقت عليها �ل أر�اح تجار��
�� �انت �� تح�ه.. �ان متأنقا ظهـر ع� الم�ح رجل من ج��
� أناقته. �دأ حبها �� �خبو.. أطفأ لهب

ولم أستطع مجاراته ��
� �الشمواە. الحب �قفاز�ه الم�طن��

وتوقف لحظة ثم أردف:

، كت�ت لها خطا�ا � ... تخلت ع�� � - لنخت�.. تخلصت م��
� من دونها مستح�لة.. ح�اة من دون أراب�ال

قلت ف�ه إن ح�ا��
�ش�ه شكسب�� مـن دون هاملت. ولّمحت إ� االنتحـار.. هنا
�دأت المتاعـب.. أنـا رجـل شجاع، وقد �انت الشجاعة وقتها ��
� � الح�اة من دون أراب�ال، أما الموت ف�ان سهال. ل���

أن أستمر ��
� أن أموت � فتتوقع م�� �دأت أقلق.. خش�ت أن تقرأ أراب�ال خطــا��
� ج�انا.. لهذا.. اختف�ت. �ان هناك

�� ثم ال أفعل.. سوف تعت��
� مفتاحا

� �موض�ع هذە الحانة المقفرة.. أعطـا��
�� صديق �� أخ��
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� �عض الوقت فيها. جئت هنـا كـي أصـفح
وسمح �� �أن أم��

..�
ُ
� و�� أ�� وأ� وُ�صفح ع��

� وقال: ضحك ما��

� أنا � أنا معجب �موهبتك ال�د�ة، أما عن قص�� - صدق��
فل�سـت جديرة للمقارنة �قصتك.. ل�نها مسل�ة نوعا.

ثم نهض وقال:

� �سحرن
- أنا فنان رسام... ألعوام ط��لة رسمت ال�ساء الال��

� ع� الغالف ال �مكـن لألد�اء
� وفرشا�� الجم�ع.. ومن دون لمس��

� ع� ال �قدر األدب وحدە أن
أن ي��عوا قصصهم، فنحن ��

�قف ع� قدم�ه من دون ر�شة الفنان. ثم منذ أعوام قررت أن
� الفنانون يتوسلون.. جاءوا

.. جاء�� � أدير ظهري للقصصي��
�
�� ، لذا أردت الهرب منهم، أخ�� �

.. حا�و�� يزحفون لمرس��
� المفتاح وهأنذا..

صديق عن هذە الحانة المهجورة.. أعطـا��
�
أطلب منك أن تحفظ سـري، ولو رأ�ت �اتب قصـص �ل�ح ��

.. �
األفق فعل�ك أن تنذر��

� إخالص:
نهض الشاب وقال ��

� ع� أي قص�� أراە، ل�ن لو جمعت - سوف أ��� عي��
� الوحدة.. ال

� فلسوف تجد أن �لينا يرغب �� قصتك إ� قص��
�مكن أن تتحقق الرغ�ة لنا معا.. واحد منا �جب أن يرحل..

: � قال ب��� ما��
� وجودك هنا فابق �ما �شاء.

- هراء.. ����
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� من عدوان�ة � عينه فاضطرب ما��
نظر له �ائع الث�اب ��

النظرات. قال له �الند:
� ال أر�دك هنا.. لن أتحملك الل�لة. - المش�لة �� أن��

: � قال ما��

� لن أغادر � ما ت��دە ل��� .. ال يهم�� � - اسمع �ا صاح��
ة رجال شجعان � �حاجة إ� ع�� �الدب�ت.. أنت رجل شجاع ل���

� مـن �الدب�ت.. هل فهمت؟
�� �خرجو��

� ازدراء:
قال �الند ��

� الص�اح، أما اآلن فأنا سـوف أتخذ
ى.. س�سوي هـذا �� - س��

� تلك الحجرات..
لنف�� ��را من أي أر�كة ��

ة �عدما تزود وهكذا تجـه مس�� �الند إ� الجنـاح رقـم ع��
ب�عض المالءات.

� ة أمام النار �فكر... هذە األحداث ال�� � لف�� جلس مس�� ما��
� �الدب�ت. من هو أندي روتون الذي

� أول ساعات له ��
وقعت ��

� الخزانة عندما رآە؟
�ان �الند ��لمـه؟ وما الذي وضعه ��

� ة وال��ــع. �دأ �فك ر�اط الحـذائ�� نظر لساعته.. الثان�ة ع��
وقـال لنفسه:

� سأتخلص مـن - قص�� مليئة �الم�لودراما السخ�فة. ل���
هـذە العادة هنا.

فجأة تصلب..
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� صوت مسدس ثم صوت زجاج
سمع من الطابق األر��

يتهشم..
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الفصل الثالث

شقراوات وناشطات س�اس�ات
ارتدي الروب وحمل شمعة وه�ع - �فردة حذاء وأخـرى
� الدرج

ء �ان مظلما صامتا.. ه�ط �� �
ناقصة - للردهة. �ل ��

وهو يرفع الشمعة عال�ا، لم �ستطع أن تكسب الحرب مع
الظالل هناك، ومن الظـالم جـاء صوت �الند �صيح:

- �ا� عل�ك�.. ماذا تفعله؟
� �دە.. وقال:

وظهر بروب مفت�ح والمسدس ��

.. أطلقت - �ان هناك من �حـاول اقتحام ال�اب األما��
.. رصاصـة لتخ��فه.. ر�ما هو �اتب قص��

: � قال ما��
- أو ر�ما أراب�ال�..

� �أن �الند ته�أ
ء عند د�سك االستق�ال �ان ��� �

�ل ��
: � للنوم هناك وجمع المالءات، فقال ما��

- أنت فضلت النوم تحت إذن...
� الخزانة.. نعم..

� وضعتها �� - قرب خطا�ات أراب�ال ال��

هنا انفتح ال�اب وظهر رجل صغ�� الحجم أمام خلف�ة من
الجل�د والظالم.
: � فقال ما��
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- ال تطلق الرصاص�..
صاح الرجل الواقف �ال�اب:

- أرجوك ال تفعل.

�ان ملتح�ا �ل�س ع��نات تذكرك �البومة. قال وهو �خطو
للداخل:

� القدوم
- أعرف أن وصو�� غ�� متوقع ل�ن لدّي �ل الحق ��

هنا، وها هو ذا المفتاح�..

، ثم � ول�ح �مفتاح نحا�� �ش�ه تماما المفتاح الذي مع ما��
ن�ع ق�عته ف�دت رأسه صلعاء صادقة ب�نما وجهه مدثر �أش�اء

د. ة توق�ا لل�� كث��

. من الطب��� لمن ّ - لست متضا�قا من إطالق الرصاص ع��
�
�� � � الج�ل أن يتحسبوا ألنفسهم من الغ��اء القادم��

�ق�مون ��
� سن

الثان�ة ص�احا، إن الح�اة �ا سادة ما زالت تفاجئك ح�� ��
ان � الخاص أنعم �دفء الن�� � مكت��

. أمس كنـت �� � الثان�ة والست��
� هض�ة �الدب�ت

وأعد ورقة من ع� النهضـة.. الل�لة أنا ��
.. � � ق�ع��

وهناك ثقب رصاصة ��
� امتعاض:

قال �الند ��
.. �

- أنا سأعود لفرا��

.. بروفسور تاديوس نورتون أستاذ - �س�ت ان أقدم نف��
ى.. ق�ة ك�� � جامعة ��

األدب المقارن ��
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ح أن �صعدا إ� دفء � وقدم له نفسه ثم اق�� صافحه ما��
� غرفته.

ان �� الن��
صاح الرجل المسن:

- نار.... أر�د رؤ�ة نار..

صعد الرجال إ� رقم س�عة فجلس الشيخ أمام النـار، واب�سم
، ثم قال: � بوداعـة للرجل��

- ط�عا ت�ساءالن لماذا هو هنا؟.. هذا سؤال مزعج، أطلب
من�ما أن تعودا م�� أسبوعا للخلف لتفهما.. كنت جالسا فـي
، �شعرون �ملل شد�د.. كنت � ات وأما�� طلب�� قاعة المحا��
أح� لهم قص�دة سا�سون�ة قد�مة عن امرأة شقراء ماتت منذ
600 عام.. هذا �الم فارغ ب�نما النـاس، �موتون جوعا و��سولون
� � أرى تلك المرأة.. وهج غزا قل�� دوالرا. ل��� فجأة شعرت �أن��

لم أحس �ه منذ 40 سنة، ورأ�ت رؤ�ا لفتاة حس�ت أننـي �س�ت
� � سحر تلك الشقراء و��� � أقارن ب�� ء عنها. وجدت�� �

�ل ��
. قلت للطل�ة: هذە تملك نفوذا أ��� من �ل المناضالت � زوج��
ة � القاعة، و�عد انتهاء المحا��

الس�اس�ات. فـدوت الضح�ات ��
عدت لداري وارتد�ت خفـي ورحت أطالع ورقة كتبها �احث

، وحس�ت أن القصة انتهت.. �
ألما��

� وقال: � أ� للرجل��
ونظر ��

� ن��يها جوار صدورنا: � اعت�اري األف� ال��
- لم أضع ��

� الصحافة األم��ك�ة. ل�س المجال مجال انتقاد الصحافة، ل���
� قلت: � ج��دة السماء صورة �� مع تعليق �قول إن��

وجدت ��
� أهم من �ل المناضالت شقراء واحدة تصبغ شعرها �األ�سج��



9287

� العابر وأنا ال أعرف أن
الس�اس�ات. نعم.. هكذا تحول تعل���

� غضب العالم �له . حل �� � ال�ساء �ص�غن شعرهن �األ�سج��
� � ألنـ�� � م�� ّ خطا�ات اإلهانة... وتضا�قت زوج�� وانهالت ع��
�
� تراهن ��

� �ال�ساء الرق�عات الال�� أعلن ع� المأل إعجا��
المسارح. لـم أتحمل أ��� وقررت أن أبتعد ح�� ي�سوا القصـة
ّ ح ع�� � �ل م�ان فاق��

�� � � س�جدون�� �لهـا.. قالوا �� إن الصحفي��
� هناك. � ب�ت�� صاحب حانة �الدب�ت أن أخت��

صد���
ثم نظر لمند�له وقال:

� مسدسك، � ل�لة �اردة كهذە، ولهذا ال يرهب��
- لهذا أنا هنا ��

.. ّ ولهذا غفرت لك إطالق الرصاص ع��
. �

. �ان قد نام ل�ـن مـاجـي كـان �ص�� �
لم �كن �الند �ص��

وفسور: قـال ال��

.. خطرت فكرة - اآلن أر�د معرفة قصت�ما لو سمحتما ��
� حماسة:

� فطلب أن يت�لم أوال.. وقال �� شائقة لما��

� حسناء
� ح�ا��

ة ط��لة. ثم ظهرت �� - كنت تاجر ث�اب لف��
اسمها آراب�ال..

� دهشة:
هنا فتح �الند عينه وهتف ��

- ه�ه�.. أنت.

� ال�د، وأضاف لقصة �الند أجزاء لـم
� استمر �� ل�ن ما��

� حماسة ك�ف تخلت أراب�لال عنه. ك�ف
�قلهـا.. وراح �ح�� ��

كتب رسالة انتحار ثم تخلت شجاعته عنه أو �األحرى جعلته
شجاعته �ستمر ح�ا.
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وفسور: � ضيق.. قال ال��
� لقصته ��

�ان �الند �ص��

- أحس�ت صنعا �ال�قاء ح�ا.. سوف تعلمك السنون أنك لو
تزوجـت أراب�ال لما ظفرت �السعادة المرجوة.. لم تكن �ستحقك

؟ �ما هو واضـح. واآلن هل لدى الس�د اآلخر قصة �حكيها ��

ى رد فعله، واب�سم اب�سامة � شغف إ� �الند ل��
�� � نظر ما��

� هدوء إ� المنضدة والتقط قصة وجدها
خف�فة. نهض �الند ��

هناك عليها صورة امرأة جم�لة، وقال:

� الس�د - صورة كهذە تؤدي لرواج أي قصـة.. هـل يوافق��
تاجر الث�اب هنا؟

� رضا.. هذا خصم ال يهتم ��قة قصصه �ـل
�� � � ما��

�� اس��
.. خصم يتمتع بروح دعا�ة ق��ة، خصم � �ـرد الصاع صاع��

� معركة.
�ستحق أن تدخل معه ��

قال �الند:

� المؤلفون،
- كنت أرسم �ساء مثل هذە ح�� حا���

�
فقررت أن أفر منهم ومن إلحاحهم.. أنا وأنت �ا بروفسور ��

نفس القارب، و�النا نفـر من أصحاب القلم، فال �مكن ل�ائع
الث�اب هنا أن �فهم.. أنا أفهمك ج�دا ولو رأ�ت محرري صحف

� الهواء..
هنا فسوف أفعل أ��� من إطالق الرصاص ��

وفسور رأسه ومسح صلعته �مند�ل وقد �دا عل�ه هز ال��
� أن �قتادە إ� م�ان �سمح �المب�ت عدم الفهم، ثم سمح لما��

� الحانة.
��

� ل�ائع الث�اب �الند: قال ما��
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� ع� �قة أراب�لال منك.. - سامح��

� من أنت
�� - خذها ع� الرحب والسعة.. ل�ن أر�د أن تخ��

� ثالث �لمات..
حقا. لماذا أنت هنا؟ قلها ��

.. دع األمور التافهة مثل الحق�قة � - لو قلت لما صدقت��
ت�تظر ح�� الص�اح.

قال �الند وهو يته�أ لالن�اف:
ء مؤكد.. أنا وأنت ال نثـق ب�عضنا.. �

- ع� �ل حال هناك ��
ول للطابق السف�� فأنا مسلح �مسدس.. � ال تحاول ال��

فجأة تصلب ألنه سمع صوت خطوات �الطابق العلوي و�ا�ا
� وحدە.. �دأ � ما��

ينغلق، هز رأسه وان�ف لفراشه ب�نما ���
�ع ث�ا�ـه و�ته�ـأ لدخول الفراش.. �انت ذك��ات اليوم تتدافع ي��

� الظالم حتـى غل�ه النعاس.
أمام عي��ه ��
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الفصل الرابع
ف (2) ظهور ناسك مح��

� السا�عة ص�احا وقد خ�ل له أن الخادم
�� � اس��قظ ما��

ج�فري المهذب الوقور هو الذي يوقظه. نهض مذعورا يرمق
، رأى حوض غس�ل د د�سم�� خشب الغرفة الذي تغطـى ب��
ر كذلك أحداث

�
� حانة �الدب�ت. تذك

فارغا وتذكر أنه فعال ��
� � �انت ت�كـي فـي المحطـة حـتـى الض�ف�� الل�لة من الفتاة ال��

� األطوار. غ����

سمع صوت حف�ف عند النافذة فنهض لينظر ع�� الحافة
� دهشة

� القادم الجد�د تنظران له �� المغطاة �الجل�د. فرأى عي��
� الدخول.

�� � راغبت��
فة. اتجه راجفا ل�فتح مزالج النافذة، فرأى أنها تطل ع� ��
� �حمل سلة �سوق. خطا الرجل شـرفة �قف فيها رجل مكت��
ر

�
للداخل.. لم �عـرف وجهه شفرات الحالقة من ق�ل، وقد ذك

� ل�لدته �ل عام لي�يع أدو�ة من
� �الطب�ب النصاب الذي �أ�� ما��

األعشاب.

- حسن؟
� � البهار وهو �ضع السلة ع� األرض، وقد تب��

قال الرجل ��
أنهـا مليئة �ال�قالة:

- أنت إذن الرجل..

- أي رجل؟
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، الرجل الذي جاء � - الرجل الذي ح� �� عنه إل�جا ك�م��
� حانة �الدب�ت ل�خلو ألف�ارە.

�ق�م ��
- وأنت من س�ان الق��ة..

- خطأ.. أنا لست قرو�ا.. �ل غرائزي تتجه للعكس. اس��
� الص�ف أنا ناسك ج�ـل �ـالـدب�ت، أب�ـع

� الشتاء.. ��
ز �� ج�ـك بي��

الصـور وال�طاقات للس�دات..

� فسمح للناسك �الدخول، جلس الرجل راق األمر جدا لما��
ع� مقعـد وقال:

� �انت
- أوال �جب أن أوضح أ�� لست ناس�ا تماما.. ح�ا��

ء � خال�ـة من العواطف الروما�س�ة، تزوجت م�كرا.. قررت الم��
، كنت ء أعرفه غ�� الفوات�� �

� أر�د أن أقرأ وأن �كون �� �� هنا ألن��
� عنك، لهذا اتفقنا

�� � فأخ�� أبتاع �عض ال�قالة ومررت ع� ك�م��
� وأشعل لك النار.. وخطر

ع� أن أتوقف وأعرض عل�ك خدما��
�� أن أتعرف عل�ك �ما أننا أدي�ان...

- حقا؟

.. ل�ن أهم كتاب أ�ت�ه اسمه - لقد ظهرت �عض أشعار ��
(المرأة).. اسم �س�ط جدا.. سوف ي��ت ال�تاب أن �ل المتاعب
� �م

� التار�ــــخ سـببها ال�ساء.. �دأت منذ أر�ــع سنوات وغرقت ��
��

ره�ـب مـن المعلومات واألدلة.. أنت تعرف القاعدة الفر�س�ة
(ف�ش عن المرأة)..

ثم أضاف:
- سوف أشعل لك النار..
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� ي�تظر. شعر � المدفأة ب�نما جلس ما��
ودخل ل�عد النار ��

�شعور غ�� م��ــــح ثم أدرك أنه الج�ع، نهض إ� ح�ث الناسك
وقال له:

- مس�� بي�� هل تطهو؟
كرر الناسك السؤال:

� أع�ش �ع�دا عن الناس. - أطهو؟.. تعلمت القل�ل عنه ألن��
- إذن �مكنك أن تطهو لنا...

- لنا؟

- نعم.. هناك اثنان آخران، أحدهما تاجر ث�اب تخلت عنه
حب�بتـه واآلخر أستاذ جام�� قال ش�ئا عن ال�ساء..

.. أعتقد أنه �فضل طردهما... � - ال أدرى ما رأي ك�م��

�
� عما ق��ب.. ما أر�دە اآلن هو �عض الماء ��

- سوف �أ��
. هذا س�كس�ك ماال أ��� من بيع الحوض و�فطار ش��

ال�طاقات لل�ساء.

هكذا اتجه الناسك لل�اب �� �جلب �عض الماء، هنا تذكر
� وقد �طلق � �ائع الث�اب �الند النائم تحت.. إنه عص�� ما��
ە �القادم الجد�د، وقد رحب الرصاص ع� القـادم. ه�ع ل�خ��

�ائع الث�اب �القادم ألن الج�ع اس��د �ه. ب

� الثالثة، ثم وفسور فتم التعارف ب�� عد قل�ل اس��قظ ال��
دخل الناسـك المطبخ، �عد قل�ل ناداهم ل�شموا رائحة القهوة
القادمة من الجنة، جلسوا حول مائدة اإلفطار و�انت هناك
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�سخة من ج��دة ني��ورك تا�مز جاء بهـا الناسك معه، نهض
� الذي دار أمـس ع� س��ل � واعتذر �س�ب خلط القصت�� ما��

الدعا�ة.
قال مس�� �الند:

. � ت رأ�� - أنا كذلك غ��
: � لم �كن وجهه م��حا برغم هذا. فقال ما��

- ال يوجد س�ب إذن �منعنا من التفاهم بروح الصداقة..
� هدوء، وال أطلب من�م ع�

� وأ�تب �� سوف أذهب لغرف��
س��ل ال�ـرم إال أن تكفـوا عن إطالق الرصاص ع� �عض �ا

سادة...
وفسور نورتون: قال ال��

� مس�� � و��� - أعتقد أن استعمال األسلحة النار�ة للتفرقة بي��
�الند أمر غ�� وارد..

� يتفقد عناو�ن الني��ورك تا�مز، ثم أد�� الج��دة �ان ما��
� وقال: من الرجل��

� الصفحة األو�
.. لن أعلق ع� هذا الخ�� �� �

- هذا ����
� ظروف

هنـا، وال عن عثورهم ع� مع�د جامعة شاب ميتا ��
� منتصف

غامضة.. وال ع� الخ�� الذي �قول إن أستاذ ك�م�اء ��
. العمر بنفس الجامعة قـد اخت��

ساد الصمت ل�عض الوقت، ونظر الرجالن إ� وجه
. � � ط�قه ثم رفع عي��ه ناظرا لما��

وف�سور، �ان �حملق �� ال��
: � قال ما��
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�
� الج��دة.. قصة عن محاسب شاب ��

- هناك مقال آخر ��
� إحدى مدن ب�سلفان�ا.. هرب ومعه ثالثون ألف دوالر

م�ف ��
من الم�ف ال.. لن أت�لم عن هذا..

تنهد �الند وقال:

ا عن �قة مجموعة لوحات ة تجد خ�� � الصفحة األخ��
�� -

.. فنان شاب فعل ذلك وهرب، هذە ثمينـة من مليون�� ني��ور��
وفسور لن نفتح الموض�ع.. مسألة تافهـة �دورها وأنا وال��

� من قل�ه، وقال: ضحك ما��

- نحن نفهم �عضنا.. واآلن �جب أن نح�� برفقة ج�دة �دال
من العزلة...

ز فوجه له السؤال: هنا ظهر الناسك بي��

- هل تنوي أن ت��� معنا وتطهو لنا؟
قال الناسك:

.. خصوصا أنه ال توجد �ساء هنا، سوف أ�قـى �
- هـذا ����

مع�م..

� يول�ه ثم ث�تت عيناە ع� �اب الحجرة الذي �ان ما��
ظهرە.. سـقط فكه وتصلب، وظهر الذهول عل�ه.

� قا�لها ع� � الفتاة ال��
� فوجد أنه �حملق �� استدار ما��

� ال تطاق. ، �انت تب�سم وخلفها أمها ال�� المحطة، ولم تعد ت���
ضحكت الفتاة وصاحت:

- ماما.. لقد تأخرنا ع� اإلفطار.. أل�س هذا محزنا؟
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��عة أصلح مس�� �الند من وضع ر�طة عنقه، و�دا
� نحو وفسور كبومة أ��� من أي وقت آخر. نهض مس�� ما�� ال��

� مادا �دە �التح�ة. الس�دت��
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الفصل الخامس

العمدة وظـله
� وهو �مسك ب�د الفتاة: هتف ما��

؟ ال تقو�� إنه - من الدم�ع لالب�سام� . ما � هذا التغي��
فـدق الب�ت التجاري فأنا رأيته أمس.

ضحكت الفتاة وقالت:

- فعال ل�س هو.. فقط هو ص�اح شتاء مشمس وجولة إ�
� �انت ة ال�� الهض�ة، ونظرة ناسك �الدب�ت إ� الفتاة الصغ��

ت�تاع ال�طاقات منه..

ح�اها الناسك �ارت�اك من اعتاد أن يتحا�� ال�ساء، ثم حمل
األط�اق وه�ع للمطبخ ف�اد �صطدم �أمها.

: � قال ما��
� الشتاء..

- اغفرا لهذا الس�د فهو ال يرى ال�ث�� من ال�ساء ��
هذان هنا مس�� نورتون األستاذ الجام�� الهارب من الصحافة

األم��ك�ة، وهـذا هو مس�� �الند الهارب من قصة حب فاشلة.
اب�سمت الفتاة وسألت:

- وأنت؟

.. عندي مجموعة قصص تف� � - اس�� هال��ل ما��
وجودي هنا ر�ما أح�� القصة الحق�ق�ة ب�نها.. و�� قصة

�س�طة تافهة.
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قالت الفتاة:

� وأ�� جئنا لحانة �الدب�ت لنق�م - ر�ما يهمك أن تعرف أن��
وفسور المسن. فقالت ف�ه�... �دا الذهول ع� مس�� �الند وال��

الفتاة:

.. أما عن تطف�� عل��مـا فلـه - اس�� ماري نورتون.. وهذە أ��
قصة سوف أحكيها لو وعدتم �ال�تمان.

� �الدب�ت قساة ل�نهم ال �خونون �لمة
- اللصوص ��

ف�.. ال��
قالت ضاحكة:

- أنا ممثلة.. أحتاج للشهرة.. ل�س االسم الذي قلته هو
�
فسور الهارب من الصحافة أنا أرغب �� اسـ�. ع� عكس ال��

اهتمام الصحافة، لذا رتب �� مدير أعما�� اختفاء غامضا.
.. ثم عندما � � هنا �أن األرض ابتلعت��

� مفتاحا ألخت��
أعطا��

�شتعل اهتمام الصحافة أعـود للظهـور فـي م�ح�ة جد�دة من
م�ح�ات برودواي

� �فكر جاهدا.. هل سمع عن هذە الممثلة أو رأى �ان ما��
وجهها من ق�ل؟ ال.. وهو ال �صدق أن هناك من �لجا لهذە
األسال�ب ال�لهـاء فـي الدعا�ة، التفس�� أن هناك كذ�ة جد�دة

� حانة �الدب�ت.
يتم �سجها ��

قال مس�� �الند:

- هؤالء الصحفيون �ارعون حقا.. ل�نهم فاسدون ع� �ل
حال.
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قالت الفتاة ألمها:

- أنتم شد�دو اللطف.. اآلن �ا ماما أرى أن علينا انتقاء
غرفت�نا..

� دخل من ال�اب لقاعة الطعام هنا صمتت ألن إل�جا ك�م��
ووقـف ينظـر للمجموعة، وجهه �ع�� �دقة من تعب�� (عواطف

مختلطة). قال:

�
� �ان يت�لم عن إقامتك �� - خطاب مس�� ب�ت�� �ا مس�� ما��

الحانة، ولم �ذكر حرفا عن اصطحاب أصدقاء.

.. �ل واحد منهم لد�ه مفتـاح �
- لألسف هم ل�سوا أصدقا��

الحانـة و�ل واحد لد�ه س�ب مقنع..
: � صاح ك�م��

- هل جن الجميع؟ هذا ل�س شهر يوليو.. مستح�ل أن
يتواجد هذا العدد هنا فالحانة مغلقة..

حون موقفهم، دنت الفتاة من أذن ب�نما �ان الرجال ���
� وهمست: ما��

- أنا خائفة.. أحتاج لحمايتك..

- ماذا هناك؟
ء. � � قررت الم�� � التواجد هنا، ل���

- ل�س من ح��

- ومفتاحك؟
.. - �قه مدير أعما��
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� عي�يها فعً�، من ثم قال بثقة:
�اد ي��خها ل�نه رأى الذعر ��

- الس�دتان جاءتا م�� ومس�� ب�ت�� �عرف ذلك.
ة: � ح��

�� � قال ك�م��
� .. سوف أ�تب له وح�� ذلك الح�� - فعال األمر �فوق فه��

ال مفر من أن أسمح ل�م �اإلقامة..

� نها�ة
هنا اختارت الفتاة لها وألمها الجناح رقم 17 ��

� .. ساعدهما ما�� � الردهة، وقالت إنها �انت تق�م ف�ه منذ عام��
� النها�ة قالت

� تنظ�ف الم�ان وفتح النوافذ و�شعال النار.. ��
��

له الفتاة ضاحكة:
- ط�عا أنت ال ت�تظر ال�قش�ش.

قال �جد�ة هامسا:

� هو: هل أنت ممثلة
- �ل أر�د �قش�شا فعً�.. و�قش���

حقا؟
قالت:

� سن 16.. تمث�ل�ة مدرسة.. فقط�...
- مرة واحدة وأنا ��

- شكرا..

قالها �أنه خادم غرف أخذ �قش�شا.. وعاد للجناح رقم 7
الذي �ق�م ف�ه. �ان الرجال هناك وقد جلس مس�� �الند أمام
� اآلن قـد تخ� عن أي ن�ة للعمل.. �ان �فتقر النار. �ان ما��
� فراشه

. هل هؤالء القوم حق�ق�ـون أم هو ما زال نائما �� � ك�� لل��
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� ني��ورك؟. هنا ظهر الناسك المكسـو �الشعر قادما من
��

المطبخ، فقال لهم:
� أن أرحل اآلن �ا سادة.. � المطبخ ممتاز، �مكن��

ء �� �
- �ل ��

هتف �الند:

كنا؟ - ترحل؟ ت��

� ال أطيق ال�ساء.. عندما �ظهرن أفر أنا
- قلت ل�م �ا سادة إ��

� ذلك.
من النافذة.. أ�رە أن أرحل ل�ن ال ح�لة �� ��

: � قال ما��

ز.. ع� األقل �� ت�مل - نحن �سألك أن ت��� هنا �ا بي��
� لن ت�لماك أو �سأالك عن أي كتا�ـك.. وأنا أؤكد لك أن الس�دت��
� فندق

� المقا�ل سندفع لك �سخاء �أنك رئ�س طهاة ��
ء.. �� �

��
� برودواي..

��

ز �ضعف خاصة عندما ظهرت الفتاة، وقالت �دأ مس�� بي��
� �ال�قـاء،

حل �� وأمها �دال من رح�له هو. هكذا ر�� إنها س��
� وهمس: ومال ع� مـا��

- �لنا نفس الرجل.. نقرر ونقرر ثم تنظر لنا واحدة منهن
� �عض المال ألذهب للق��ة وأبتاع لوازم

ء. أعطو�� �
فن�� �ل ��

الغداء..
� وسألته همسا: �عد ما رحل دنت الفتاة من ما��

.. أنت تعرف لماذا جئت �
� الطابق األر��

- تعرف ما يوجد ��
هنا.. وأنا أعرف ما جاء �ك هنا.. هناك ثالثة أطراف وطرف
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واحد فقط صادق.. أتم�� أن تكون أنت الصادق..
: � قال ما��

... ... ... � - أقسم أن��

� الق��ة
- لو �ان األمر يهمك.. انا رأ�ت عمدة رو�تون ��

ال�ـوم. ومعه تا�عه الذي يرافقه كظله لو ما�س، أنت تملك
وفسور معه الثالث .. ال�� �

المفتاح األول.. مس�� �الند معه الثا��
وأنا الرابع.. إن العمدة معـه الخامس وسوف �صل حاً�.

� دهشة:
�� � قال ما��

.. جئت هنا ألعمل.. � - ال أملك أد�� فكرة عما تقول��
ود: قالت ب��

- ل�كن... إذا أردت هذا.. واتجهت لغرفتها وأغلقت ال�اب.

، � ينظر للنار مفكرا.. لقد أغرقه ت�ار األحداث األخ�� عاد ما��
قال لنفسه:

- عمدة ر���تون معه المفتاح الخامس.. ماذا �دور هذا؟
األمر أ��� من تحم�� أنا المولع �الم�لودراما، ع� �ل حال أنا
� ال أحب شعرها � أحد �أن�� أحب عي�يها.. وال أر�د أن يتهم��

� صفها مهما �ان�..
كذلك... أنا ��
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الفصل السادس

أش�اح الص�ف
� و�� تب�سم: سألت مس نورتون ما��

� من خالل
� فندق ص���

- هل رأ�ت من ق�ل وجوە الناس ��
نافـذة غرفة الطعام؟

: � قال ما��
� زرت حد�قة الحيوان وقت إطعام الحيوانات.. - ال.. ل���

�قولـون إنه نفس المشهد.

�انت الساعة الواحدة، و�انوا �لهم ي�تظرون ح�� ي�ت��
� ازدانت �ما لذ وطاب من ب�تـرز مـن إعداد مائدة الطعام ال��
�
ات �� مأ�والت. كـان حـذرا �طهو �صع��ة ألن ال�ساء خب��

العثور ع� العيوب �ما قال.

� إنه ما زال ي�تظر الم��د من الزوار ذوي قصص قـال ما��
وفسور: غ�� مقنعة، فقـال ال��

� فأ�د أن هناك س�عة - أنت ت�الغ.. لقد سألت مس�� ك�م��
مفاتيح ل�الدب�ت.. أر�عة منها معنا هنا، ال أتوقع مفاج�ت أخرى.

ز المأد�ة، و�دأ الطعام �حساء قال � النها�ة أعد مس�� بي��
��

ّساك اليوم الذين
ُ
وفسور ساخرا ع� � ق ال��

�
ب. عل

�
إنه معل

ت�ت رو��سن
�
�ذهبون لج��رة منعزلة ومعهم معل�ات، لو ك

كروزو اليوم ل�انت معه فتاحة معل�ات.
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� شارد الذهن ي�ساءل.. لماذا جاء �ل هؤالء هنا؟ �ان ما��
وما أس�ابهم الحق�ق�ة؟ نظر للخلف إ� الخزانة وقـدر أن
اإلجا�ـة الحق�ق�ـة موجودة فيها.. استدار فرأى أن �الند ينظر له

� حدة..
��

لما اتجهت الفتاة لتعود مع أمها لغرفتهما، دنا منها وسألها
همسا:

- ما مع�� هذا؟

ء؟ �
- مع�� أي ��

عت قصـة � المحطة؟ لماذا اخ��
�� � - لماذا كنت ت�ك��

الممثلـة؟... ما � �الدب�ت هذا؟.
� ذهول ثم قالت:

نظرت له ��

� ق�لولتها.. ل�ن قد
ّ أن أصطحب أ�� �� - سوف �كون ع��

. أعود لك ألت�لم.. ل�ن لن أف� أ���
� أن تعودي ع� األقل. - عدي��

�
اب�سمت وابتعدت وراء جسد أمها الضخم الذي �صعد ��

� من � لغرفته وهو �قول لنفسه إن أمامه ساعت�� الدرج، عـاد ما��
ال�تا�ة.. ال �د مـن هذا ولهذا جاء هنا، عل�ه أن ي�تعد عن

� �الدب�ت.
ة هنا �� الم�لودراما المحمومة و�� مهمة عس��

� ي��د راح ينظر للنار المتوهجة.. ل�نه لم �جد التحفة ال��
ە يتجه ع� الفور إ� برودواي وشوارع كتابتها، �ان تفك��
نح من الدفء والشعور �االمتالء.. عندما ني��ورك.. و�ـدأ رأسـه ي��
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صحا �ان هذا وقت الغسق. تذكر أن الفتاة وعدت �العودة،
. فه�ع للطابق السف��

�
� الظالم. لما رأته نظرت له ��

وجد الفتاة جالسة أمام النار ��
تأن�ـب ساخر وقالت:

- عار عل�ك أن تتأخر عن موعد الغرام�...

� محطة القطار
- ألف اعتذار لك.. حلمت �فتاة ت��� ��

و�انت فاتنة فلم أستطع أن أصحو من النوم..

� النعـاس.. أنا وأنت المس��قظان
- ال�ـل مثلك، �لهم غرقوا ��

الوح�دان هنا..

- هذە فرصة ممتازة ألعرف منك لماذا �ملك عمدة رو�تون
المفتـاح الخامس؟؟ ولماذا أنت وال�اقون هنا؟

- آسفة.. ال أصدق أنك ال تعرف..

� المحطة؟
�� � - إن فهل بوسعك إخ�اري لماذا كنت ت�ك��

.. عمل خط�ـر.. �
� تطوعت للق�ام �عمل �فوق قدرا�� - ألن��

� رو�تون، ثم رأ�ت المحطة ل�ال
� ضوء النهار ��

ق�لتـه وأنا ��
� سأفشل. فشعرت �ـأن��

ة - لو أنك فقط سمحت �� �العون.. هل قرأت قصة شه��
اسمها (الل�موز�ن المفقودة)؟

قالت الفتاة:

.. �انت كذا�ة جدا.. الرجل الذي كتبها � - قرأتها.. وآلمت��
ة.. لقد خلقت هذە موهوب ل�نه �شعرك �أن هذە مزحة كب��
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ء �جد�ة... �
الشخص�ات ألسل�ك فقط، فال تأخذ أي ��

ها أنه مؤلف � شفته.. �ان ينوي أن �خ�� عض مس�� ما��
القصة، أما اآلن فال جدوى.
قالت الفتاة مستطردة:

� المدرسة، وقد ذه�ت
- �انت هناك فتاة عم�اء م�� ��

.. � غرفتها ل�ال.. �ما أنها عم�اء لم �شعل شمعة ��
ألزورها ��

� الظالم..
� م�ح؛ ب�نما �ق�ت أنا ��

�س�ت ذلك.. وظلـت تت�لم ��
� من ق�ل، أشعر �الرعب واالختناق، لقد ج��ت أن أغمض عي��
� هذە المرة عرفت مع�� أن أ�ون عم�اء.. �ان ع� مؤلف

ل�ن ��
� �مـا �شعر �ه شخص�اته..

ء.. �شعر�� �
الروا�ة أن �فعل ذات ال��

� الدرج..
ثم حيته واتجهت صاعدة ��

وضعت قدمها ع� أول درجة، عندما سمعوا صوت �اب
� ينفتح ومـن ينادي �صوت يءخشن: «�الند..» فجأة وجد ما��

� أذنه
ة تمسك ب�دە، وتجرە إ� ركن مظلم، وهمست �� �دا صغ��

� رعب:
��

- هذا صاحب المفتاح الخامس�..

� أن �لثم
ووضعت إص�عا ع� شفته فشعر برغ�ة جنون�ة ��

هذا اإلصبع. ثم رأى غرفة الطعام تنفتح وظهر رجل عمالق،
وقف جوار مقعـد �ـالنـد الذي ينام عل�ه، وجوارە رجل نح�ل
�ستحق �جدارة لقب (ظل العمدة).. �ان يت�ف �ط��قة

تذكرك ��لب مخلص لس�دە.
قال العالق:
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� هذا كحارس �ا لو؟
- إنه نائم.. ما رأ�ك ��

هنا فتح �الند عي��ه ونظر برعب إ� العمدة وتا�عه وهتف:
- مرح�ا.. اخفضا صوت�ما فقد �سمعوننا..

- هم؟
- هناك رجل مسن وشاب وس�دتان �ا �ارجان..

- ولماذا لم تغادر الم�ان؟

- ال أقدر.. ل�ست م�� األرقام، والخزانة �انت مفتوحة من
أجلـي �ما قرر روتر..

� �دە من أنامل الفتاة وقال إنه س�خ�ج لهؤالء حرار ما��
� لطف:

اضا.. هكذا خ�ج للرجال ل�قول �� القوم.. لم ت�د اع��

ء فقد �
ح �� � �الدب�ت �ا سادة.. ال تحاولوا ��

- مرح�ا ��م ��
ات. مع�ما المفتاح الخامس ط�عا. سئمنا التفس��

زأر العدة:

- من أنت؟
ات والشخص�ات �ل يوم.. - ال مش�لة.. نحن ن��ادل التفس��

� أن أرحب ��م.. فقـط واج��
قال العمدة وهو �ش�� لل�اب:

حل من هنا.. ال أر�دك هنا.. ة دق�قة ل�� - أعط�ك خمس ع��
� ث�ات:

�� � قال ما��
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- �الطبع ال.. أنا جئت أوال.. لو أردت طردي فال �د أن
� أن أتنـاول العشاء

. ال أر�د مشا�ل ولسوف ���� ت�شاجر م��
مع�ما، ل�ن علينـا أن ن�� طل��ما المفعم �الوقاحة

والتعجرف..
لم يرد الرجالن فقال:

- الصمت معناە القبول.. ليتكرم مس�� �الند �أن ي�لغ المس��
ب�لرز أن لدينا ضيوفا ع� العشاء.. وقل له إنهما رجالن.. ال

�ساء جد�دات..
ثم اتجه إ� الدرج فاصطدم �الفتاة.. قالت له:

- أنا م�ورة جدا..

- م�ورة �ماذا؟
� جانبهم...

- أنك لست ��
لم �فهم �العادة.. فقط قال لها:

- �الطبع ال.. ارتدي أفضل ثوب عندك. فأنا قد دعـوت
العمـدة للعشاء..
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الفصل السابع

العمدة يراقـب
. لن � - الل�لة سوف أطلب منك أن تؤدي �� خدمة وأن تثق ��

� أتوقع أن تفعل.. أف� ل���
قالتها الفتاة فقال �اسما:

� فدنوت منـك.. � المحطة ت�ك��
� منذ رأيتك ��

- هذا د�د��
� موظف التذا�ر أن أبتعد ألن ال�ساء ال�ا��ات �حملن نصح��
المتاعب دوما، ل�ن أي عاصفة ال �قا�لها المرء راض�ا من أجل

قوس ق�ح اب�سامتك؟

� قاعة
لم ترد وألصقت أنفها بزجاج النافذة ال�ارد، ب�نما ��

الطعام تفرق الضيوف غ��اء األطوار ي�تظرون لحظة استدعائهم
ز. للمائدة عنـدمـا �فـ�غ بي��

� يتأمـل وهكذا �دأت وج�ة سوف �ذكرونها ط��ال. راح ما��
الوجـود الغ���ة من حوله.. �ل وجه �ح�� قصة.. قصة تختلف
� ح�اهـا �ل واحد �لسانه، �دأت أصوات األ�ل السخ�ة عن ال��
من ناح�ة العمدة وظله، مما جعل الجميع �دركون أنه من

األفضل �دء محادثة.
ز: ب الحساء المعلب الذي جل�ه بي�� قال العمدة وهو ���

� معرفة س�ب وجودي هنا �ا سادة..
- أعتقد أن�م راغبون ��

.. ... القصة ��
: � هنا قطعه ما��
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- أرجوك �ا س�دي أن توفر العناء ع� نفسك.. لقد تلقينا
ة أصاب�نا �اإلرهاق.. نحن هنا ألننا هنا.. هذا ات كث�� تفس��

تفس�� �اف..
قال العمدة:

� رو�تون..
�� � � ُمّ�.. هناك مجموعة إصالحي�� - ل���

مجموعة ظ��فة فعال.. ر�طة عنق ب�ضاء ومخ ناقص.. قالوا إنهم
� لم ّ أن أث�ت أن�� � ق�ل االنتخا�ات القادمة، صار ع�� س�دمرون��
� إند�انا ولم أطعن

أ�ق أي مال أو أسـتغل نفوذي عندما كنت ��
ات.. أنا ولو سوف نرحل . شكرا ألنك ال تطلـب تفس�� � � �سك�� أ��

� التاسعة..
فورا �مجرد إنهاء مهمة �س�طة.. لـن تجدنا هنا ��

�ان تا�عه لو ما�س ينظر له من وراء ع��ناته السل��ة
ب�خالص �لـب ينظر لس�دە. واصل العمدة ال�الم:

.. المصلحون � � من المصلح��
� التار�ــــخ تأ��

- �ل المشا�ل ��
هم الذين نفوا نا�ليون بونابرت العظ�م ل�موت ع� ج��رة، وهو

أعظم من عرفه التار�ــــخ..
وفسور: تدخل ال��

- هل أنت واثق من معلوماتك التار�خ�ة �ا س�دي؟

� تماما وأعرف قصة ح�اته منذ ولـد
- أنا واثق من معلوما��

� رجً� � أستطيع أن أع��ّ حتـى مات.. أنا لست رجال مثقفا ل���
� األسب�ع..

مثقفـا �عشـ��ن دوالرا ��
سألته الس�دة:
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� مكت�ك �ما تقول
- هل صحيح أنك تعلق صورة نا�ليون ��

الصحف وتعت�� نفسك خل�فته؟
�اء: � ك��

قال ��

.. هذا هذ�ان الصحف.. خرافات.. لست �
- ال �أس س�د��

�
� ظفروا �ه �� بونابرت.. هناك فارق واحد ب�ننا هو أن المصلح��

النها�ة...
� صبها..

ز �القهوة و�دأ �� دخل بي��
فجأة نهض مس�� �الند مذعورا وصاح:

- ما مع�� هذا؟..
� الطابق العلوي..

- ثمة شخص يتحرك ��

� ز من أذن ما�� � الدرج... هنا دنا بي��
نهض م�عا وجري ��

وهمس:

- أنا ال أشكو.. ل�ن لو ظل الناس �أتون إ� هذە الحانة
� نزداد المهجورة فسوف أستق�ل من عم�� كط�اخ.. مهم��

تعق�دا�..
� ضاح�ا: قال ما��

.. ال �د أن هناك نها�ة � - هناك س�عة مفاتيح فقط �ا صاح��
لهذا..

: � عاد مس�� �الند شاح�ا.. وجذب مقعدا وقل للم�سائل��
- إنها ال��ــــح.
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ز �جمع األط�اق و�نظف المائدة، ب�نمـا هدأ الجميع و�دأ بي��
تنـاول العمدة ساعته ونظر لها ثم قال:

ة أطلبهـا هـي - كنتم كرماە معنا �ا سادة.. هناك خدمة أخ��
أن �سمحوا �� �االنفراد �مس�� �الند إلنهاء مسألة خاصة..

� للحظة ثم نظر للفتاة.. فأشارت ألع� �مع�� أنها تردد ما��
موافقة. فقال:

نا لنودعك �ا س�دي حسن. أرجو أال ترحل دون أن تخ��
العمدة.

� إ� الظالل ثم توقفا ح�ث ال وفسور مع ما�� صعد ال��
يراهما أحـد وأصغ�ا.. سمعا صوت �الند �قول:

- ال أحب مج��ات األمور.. �م الساعة؟
قال العمدة �ارجان:

- السا�عة والنصف..

.. جرى وأغلـق وراءە أحـد �
- �ان هناك شخص �الطابق الثا��

األبواب.
قال العمدة ضاح�ا:

- ال أهتم.. عنـدي درايتون الشاب وأنا من منحه منص�ه..
لسـت خائفا.. ليتجسسوا علينا �ما ي��دون فل�س بوسعهم

.. هـل هـذا الهاتف �دق؟ لم��
سل ضوءا عندما ي��دوننا.. - ال. فقط س��
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� إ� الجناح رقم س�عة. ثم قدم وفسور وما�� صعد ال��
األخ�ـر مقعـدا للرجل.

وفسور: قال ال��
ا.. - ال أفهم ما �دور.. ل�ن اعتقادي أن بوسعك من�� تفس��

� وهو �قضم س�جارا ل�شعله: قال ما��
.. � جزء من هذە اللع�ة فأنت مخ�� - لو كنت تحسب أن��

أنـا فـي الظالم مثلك.

هنا جاءت دقة ع� ال�اب وظهر وجه الس�د لو ما�س.. قال
لهما:

� العمدة أن أراقب الشبح الذي ت�لم عنه مس�� - طلب م��
ّ أن أجلس ع� ال�اب وأراقب الردهة، و�ما أ�� ذو �الند.. لذا ع��

؟ طب�عة اجتماع�ة فهل �سمحان ��

� س�جارا.. فراح �دخن وهو ينظر سمحا له وقدم له ما��
للجناح فـي فضول..

� أن هذا وضع شائق.. مس�� لو ع� ال�اب
�� � فكر ما��

� الطابق
يراقب الردهة و�حرسهما.. العمدة ومس�� �الند ��

وفسور هنا يت�لم عن السف�� ي�تظران ضوءا مـن الهاتف.. ال��
� من خطر � غرفتهـا تطلب عون ما��

أشعار شو�.. الفتاة ��
وفسور �القتل يهدد ح�اتها... واألهم أنه لّمح التهـام �ـالنـد وال��

فلم ي�ال�ا بن�� التهمة.

�ل هذا غ��ب فعال



9313

الفصل الثامن

هناك شخص جد�د
أشعل مس�� ما�س س�جارا آخر فقد راق له األول، وراح
. وثب ثر حتـى جاء صوت العمدة العا�� من الطابق السف�� ي��
�
� و�الند إ� الم�ان الغارق �� من مقعدە واختفـى. ه�ع ما��

الظالم إ�اە ل�سمعا ما �دور تحت.
جاء صوت العدة:

.. ي�كـي � � هذا؟ ها�دن يتصل ب�الند ول�س ��
- ما رأ�ك ��

�س�ب المحا�م.. إنه مأفون، لم �عطنا األرقام ال��ة..
جاء صوت لو ما�س:

- الفأر...
� سوف أفتحه عنوة.. أنا أستحق ما ف�ه وسوف أناله.. - ل���

قال �الند:
- اسمع هنا �ا �ارجان..

قال العمدة:

- أ�عد هذا السالح ق�ل أن يؤذ�ك.. هذە الخزانة �� وسوف
أفتحهـا الل�لة �أي ثمن..

، ووقفا أمام ال�ـاب �
وفسور للطابق الثا�� � وال�� عاد ما��

ء الذي فر إ� حانة �الدب�ت �
ي��ادالن النظرات.. م�لودراما.. ال��

�� يتخ� عنه.. لقد الحقته الم�لودراما هنا، هناك أسلحة
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وفسور أنه س�عود لغرفته و�نام، وشتائم وتهد�دات. أعلـن ال��
� لما انفرد بنفسه وجـد أن مس نورتون تدق ع� زجاج ل�ن ما��

فة الجناح برفق �� �فتح.. أدرك أن وجهها ممتقع تماما. ��

� الخزانة
� وهذا ب�م�انك اآلن.. ��

- أصغ.. أردت أن �ساعد��
�الطابق السف�� هناك طـرد �ه مائتا ألف دوالر.. هل سمعت؟
�جـب أن أحصـل عل�ه.. �ان أحدهم س��لغ �ارجان �األرقام
� تمام الثامنة.. لـم يتصل أحد. لذا قرر أن �غتصب

ال��ة ��
الخزانة. ثم رأيته..

- من هو؟

- ال أعرف.. شبح أسود فارع الطول.. أعتقد أنه �ملك الفتـاح
السادس.. هو الذي سمعه مس�� �الند �م�� �الطابق العلوي،
؟ هل تجلب � كنت خائفة جدا فه��ت إ� هنا. واآلن هل تثق ��

�� هذا المال دون أن تعرف من أنا أو ماذا أر�د �ه؟
: � قال ما��

� قاعة انتظار �محطة
- �عض الناس تكفيهم اب�سامة عابرة ��

قطـار �� يثقوا ب�عض.

- لم أتخ�ل هذا.. أنا سع�دة جدا. خذ الحذر.. العمدة ولو
� ل�ن �الند �ملك مسدسا ولن أغفر لنف�� لو ل�سا مسلح��

ء.. �
حدث لك ��

اتجه ل�جلب لنفسه ع�اءة، وقال ساخرا إنها تجعله ي�دو
لوك هولمز. اتجه لل�اب �� �فتحه ففطن إ� أنه مغلق كش��
� الجناح، اتجه إ�

�المفتاح من الخارج�... هناك من ح�سه ��
فة ح�ث �انت الفتـاة تقـف وقال لها: ال��
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- عودي لغرفتك.. سأجلب لك الفروة الذهب�ة.

فة وه�ط برفق إ� األرض، ثم قرر أن وجرى إ� نها�ة ال��
� اللصوص�ة.

ي�دأ أول دروسه ��
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الفصل التاسع

م�لودراما
فة، وقد رأى أن القمر لم � إ� جوار ال�� زحف مس�� ما��
�عد �ازغا �ما �ان.. حوله الثلج والظالم وقد �دا أن العالم ي�ت��

ع� �عد خطوات..

فة الطابق السف� ل�دخل إ� البهو، ح�ث �سلل من ��
�انت الغرفة الوح�دة مضاءة �شمعة.. رأى أسفل الدرج ش�حا
ضخما أدرك أنه عمـدة رو�تون. �ان ظل مس�� لو ما�س واضحا
� توتر محاوال فتح الخزانة، ي�دو أنه �ان �مارس

وهو �عمل ��
ا عد�دة عجي�ة ق�ل عالم الس�اس�ة، �ان �عمل �دقة و�راعة مهن�
� فـي فصل تذكرك �طب�ب �جري فحوصه، نفس المنضدة ال��

الص�ف تقف عندها ال�سوة العجائز �سألن عن ب��دهن.
مرت الدقائق ب�نما الشبح الضخم نافد الص�� تماما.

فجأة ركض مس�� ما�س مبتعدا.. دوى صوت عال مع
دخان.. انفجار و�دا أن الحانة سوف تنهار، جرى ما�س عائدا
�
للخزانة ثم عاد �لفافـة.. تفحصها العمدة �ارجان ثم وضعها ��
� جي�ه. ب�نما راح لو ما�س �جمـع أدواته.. لقد صارا متأهب��

للرح�ل فرفع العمدة الشمعة لتلقـي ضـوءها ع� ركن الغرفة.
� أن مس�� �الند مق�د وم�مم. رأى ما��

أغلق الرجالن معطفيهما، ثم غادرا الم�ان من �اب غرفة
الطعام.
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اجع. ثم � لل�اب األما�� وفتحه ل�كون ط��قة لل�� ه�ع ما��
� يت�لمان عن فة وارت� ع� الثلج هناك، سمع الرجل�� خ�ج لل��
ركوب القطار إ� رو�تون.. قرر أنه سيهجم عندما يه�طان آخر

� تخرجك من حانة �الدب�ت. درجة من الدرجات ال��

فجأة ظهر شبح أسود.. هوت ق�ضة فطار مس�� لو ما�س
� �اع عن�ف، ح��

ع�� الثل�ج، والتحم العمدة مع الشبح ��
� �د الغ��ب تف�ش انزلقت قدما العمدة فهوى أرضا... رأى ما��

� ج�ب العمدة وتخ�ج اللفافة.
��

� ر�اض�ا ل�نه �ان شا�ا صحيح الجسم وقد لم �كن ما��
�ع منه ساعدە عنصـر المفاجأة، فأل�� بنفسه ع� الغ��ب وان��
اللفافة، ثم ركض نحـو ال�اب.. جرى الغ��ب خلفه ل�نه �لغ �اب

� ودار المفتاح. � اللحظة اللـي انغلق فيها ع� ما��
الحانة ��

� أنفاسه خلف ال�اب الموصد، تجاهل �الند استجمع ما��
المق�د وهـ�ع �اللفافة شاعرا �أن هذە أهم أحداث الل�لة..
� أرسلت فارسـها ل�ح�� لها اللفافة قد عاد بها.. الس�دة ال��

سوف ينال م�افئته حاال.

� �ا�ا
� الطابق األر��

� ثم تصلب. رأى ��
صعد إ� الطابق الثا��

موار�ا ورأى شبح س�دة تقف هناك.. س�دة لم يرها من ق�ل قط.
معطف ط��ـل وقسمات وس�مة..

رآها تخاط�ه �أنها تخاطب سائقها الخاص:

؟ � - معذرة. هل أنت مس�� ما��
اس�ند إ� الجدار وقال �صع��ة:
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- أنـــــــــــــ.. أنا...
لم ت�د سع�دة وقالت:

�
.. قال �� هال ب�ت�� إنك هنا وأعطا�� � - أنا وحدي مع خادم��

مفتاح ال�اب.. قال إن بوس�� أن أطلب حمايتك...
� الظالم:

غمغم ��
- تحت أمرك..

ء، ال أعرف ك�ف سأجدە ل�ن �
- جئت هنا �� أ�حث عن ��

�جب أن أظفر �ه..

� جب�ه، ا�سعت عينا الفتاة
�� � � اللفافة ال�� تحسس ما��

وقالت:

ة من � الخزانة �م�ة كب��
- ر�ما تأخرت، أخ�� هذا.. هناك ��

المال.. �جب �أي ثمن أن أحصل ع� تلك اللفافة.. أقسم لك
.. �

أن �� الحق فيها.. أتوسل لك أن �ساعد��
� حلم.. ثم سألها:

ة �أنه �� � ح��
نظر لها ��

� جئت؟ - م��

�
- كنتم ت�ناولون العشاء عندما وصلت، ل�ن لم أرد أن يرا��

سواك...
را من االنتظار ح�� الص�اح.. - ال أحسب هناك ��

- أخ�� أن يتم األمر الل�لة..
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فة وأزاحت معطف الفراء عن كتفيها، ف�دت له فتاة م��
� حفالت الشاي، وأدرك أنها

� الرجال �� ث��ة.. اعتادت أن تف��
� الحانة.

� الل�ل ��
ستم��

قالت له ضاحكة:
ا ثورنه�ل.. من رو�تـون. .. اس�� م�� ك �اس�� - �س�ت أن أخ��

إ� الغد.
واتجهت لجناح خال وأغلقت ال�اب.

� ع� الدرج ال�ارد �فكر. �ل جاذب�ة المغامرة قد جلس ما��
زالت �ان �حمل الجائزة لس�دة قل�ه فظهرت واحدة أخرى تزعم

ء من منهما الصادقة؟ �
نفس ال��

؟ لم ال ي�تظر للص�اح فقـد يرى � ماذا �عرف عن أي الفتات��
. من الخطر ع� �ل حال ترك اللفافة مع أي األمـور بوض�ح أ���
ء �

� ب�نما هناك رجال �ا�سون ي�حثون عنها، ال�� من الفتات��
الوح�د المعقـول هـو االنتظار للص�اح. هكذا فتح الجناح وكتب
� سالم..

ء ع� ما يرام.. نا�� �� �
� الجناح 17: �ل ��

ورقة للفتاة ��
أراك غدا.

وضع الورقة تحت عت�ة �ابها ثم فر ق�ل أن يواجهها وعاد
لجناحه.

� وجد لمدة ساعة ظل يتأمل تفاص�ل هذە اللع�ة الغ���ة ال��
ا ثورنه�ل من ق�ل ل�ن أين؟ نفسه فيها. هو سمع اسم م��

� �دأت خيوطها تتمزق ون�ع مد �دە وأخ�ج اللفافة ال��
� لهفة. ثم أزال ال�طانة.. ما هذا؟ أوراق فئة ألف

المغلف ��
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دوالر.. لم �ـر هـذە األوراق من ق�ل.. و�انت منها مائتا ورقة.

أعاد غلق اللفافة وتأهب للنوم.. ثم تذكر مس�� �الند المق�ـد
� ل�فـك وثاقه ل�نـه سمع

، عـاد للطابق األر�� �الطـابق السف��
صوت العمدة ولو ما�س و�الند نفسه. ي�دو أنهم تصالحوا.

ه�ع عائدا لجناحه وأغلق النوافذ وال�اب، ثم وضع اللفافة
� النعاس.

تحت وسادته. و�عان ما غاب ��

� الظالم شاعرا �من �قف جوار الفراش.. هب
صحا ��

مذعورا وصاح:
- من هذا؟..

� خلفه.. �ان ه�ع الم�سلل ل�فر من ال�اب فجرى ما��
فة رأى آثار فة، وع� جل�د ال�� الزجاج مهشـما فوق �اب ال��
� جي�ه، ثم

خطوات، ارتدي ث�ا�ـا ثق�لة وتأ�د من وضع اللفافة ��
حمل شمعة.

، من الصعب أن ت��� الشمعة � �انت ال��ــــح تزأر والنوافذ ته��
ة فة ونظر ألع�، فرأى أن هناك بنا�ة صغ�� سل�مة. خ�ج لل��
ملحقة �الحانة.. تتصل �ه من الجهة الغ���ة عن ط��ق ممر ي�دأ

� للحانة. اتجه للملحق وحاول فتحه.
من الطابق الثا��

� الشمعة. فجأة سمع صوت �الم فاستطاع �ال�اد أن �ط��
انفتح ال�اب وظهر رجل و�ان هناك من �قف ع� ال�اب ممس�ا

وفسور نورتون. له �شمعة، هنـا رأى وجه ال��
فسور: قال ال��

- حظا أفضل المرة القادمة.
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فقال الصوت حامل الشمعة:
ك الحانة. - راق�ه ج�دا.. ال �جب أن ي��

وفسور ضاح�ا: قال ال��

� �الدب�ت سوف �منحونه يوما ممتعا
�� � - أعتقد أن المق�م��

غدا. دعنا نتفق.. لو حصلت ع� اللفافة �أي ش�ل فسوف
� أن � لتع�� أعط�ـك إشـارة. سوف أفتح نافذة من نوافذ غرف��

.. اللفافة م��
- هذا مناسب. عمت مساء..

وفسور المسن من نافذة الجناح رقم 7 وأل�� نظرة دنا ال��
� تمسك �ذراعه، مدققة، ثـم �اد �دخل عندما امتدت �د ما��

وثب الرجـل هلعا ثم استدار وقال:

فة عندما خطـر لـي أن � ال��
�� �

- ل�لة جم�لة.. كنت أم��
أتفقـد غرفتك..

، ثم دخل حجرته وأغلق النافذة.. أسدل � � برود ح�اە ما��
��

الستائر ثم أخذ المطواة، وحفر تحت قرم�د المدفأة ح�� صنع
ة أخفـى فيها اللفافة. قال لنفسه: فجوة صغ��

� مختف ��ل ناسك آخر.. من العس�� - أنا اآلن ناسك ذو ك��
� هنا أن يهرب من عوالم الم�لودراما.

ع� من �أ��
� الفراش وقال:

ثم تمدد ��
... ي. إن ال�رة م�� - لن �لعبوا من غ��

� الرضا عن نفسه ح�� غل�ه النعاس.
وغرق ��
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الفصل العا��

فجـر �ـارد رمادي
� � عي��ه واتجه ل�ـاب الجنـاح، ففـو�� عند الفجر فتح ما��

�العمـدة كرجان �قف هناك.. ينظر له و�قول:

- حان الوقت �� تصحو وتواجه مسئول�ات اليوم أيها
.. الشاب.. أول المسئول�ات �� أن تت�لم م��

ودخل للجناح ومن ورائه مس�� لو ما�س الذي �انـت عينـه
متورمـة ومعالم ال�اع �اد�ة عل�ه، جذب مقعدا وجلس وقال:

� الجل�د.. ل�س هذا أوان المجامالت
- عاملتنا �قسوة أمس ��

خاصة عندما تتعامل مع رجل �حمل االسم األيرلندي القـوى
ب... .. عل�ك أن ت�� � ما��

- أنا عاملت�ما �فسوة؟ -

� - أمامك خ�اران.. أن تعطينا اللفافة أو نأخذها نحن.. ودع��
أقـدم لك نص�حة: االخت�ار األول هو األفضل..

: � قال ما��

تما - حسن.. ت��دان اللفافة.. وأنا أقول ل�ما أن�ما اخ��
الشخص الخطأ.. و�مكنك أن ت�حث �ما ت��د �ا مس�� �ارجان

فلن تجد ش�ئا..
وأؤكد لك أن من أخذ اللفافة هو الرجل ذو المفتاح السابع..
� الفجر.. هو،

� الظالم.. عل�ك أن توقظه ��
الرجل الذي رأيته ��

ول�س أنا.
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قال العمدة:

- سوف أتحقق من �المك و�ال فلسوف آخذك لرو�تون
. � السجن بنف��

ألرم�ك ��

� ذوي حت للمصلح�� �� � - ال أنصحك بهـذا.. تخ�ل أن��
ال��طات الب�ض ك�ف أنك �سفت خزانة لتأخذ ما فيها من

مال�..
د وقال: ثم ارتجف من ال��

- أين الناسك؟ لماذا لم �شعل النار؟
قال العمدة:

- هذا هو ما �سأل عنه الجميع.. لم �ظهر ولم �عد اإلفطار،
� خاو تماما.

وجو��
- ي�دو أنه ارتّد وعاد للمدينة...

� المدفأة فجلس الرجالن �صطل�ان،، هكذا أشعل ما��
والعمدة �حتضـن التج��ف الذي �ان �جب أن �مألە �الطعام،
� وصلت أمس، � عـن مال�ـة المفتاح السادس ال�� ح� لهما ما��
ا ثورنه�ـل، عرف العمدة أ�اها ع� الفور س�دة حسناء اسمها م��

وقال إنه كف عن الدهشة منذ جاء هنا.

� الطابق
ها أنهم س�تقا�لون �� اتجه لغرفة ثورنه�ل وأخ��

فت له أنها �ال وص�فة.. �� ، فلتأت �� ووص�فتها.. اع�� السف��
وحدها ل�لها زعمت ذلك لتح�� نفسها أمس..
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وفسور، قال عندما نزلوا للطابق السف� وجـدا �الند وال��
� ضيق:

�الند ��

؟ ز قد اخت�� - هل عرفتما أن بي��
� الجو وقال: هنا �شمم ما��

- سوف ننظم فرق ال�حث.. ل�ن أال أشم رائحة قهوة هنا؟
- لقد تطوعت م�� نورتون �عمل القهوة لنا.

ظهرت الفتاة نورتون وقد �دا عليها ال�ور وال�شـر.. �ور
� بتقد�مها لمس مـن �ستمتع فعال �الص�اح فوق ج�ل، فقام ما��
� �انت تحمـل المفتاح السادس، جاءت م�� نورتون ثورنه�ل ال��
، ثم راح حاملة ص�ن�ة القهـوة وراحت تلوم الطا�� الذي اخت��

ال�ل ير�شف القهـوة �ـد�ل اإلفطار ك��ه المذاق.

� والفتاة أن �قصدا ك�خ لما انت� اإلفطار خطر لما��
الناسك ل�عرفا لماذا رحل.. تحر�ا فطلب مس�� لو ما�س أن

.. � �لحق بهما ألنه ال يثق �ما��

� وسط الثل�ج، فنظرت الفتـاة للخلف ورأت أن لو
�دأ الم��

، همسا ـ � مـا�س ما زال �لهث �ع�دا خلفهما.. هنا قال لها ما��

� مهمة ألعود لك �الفروة
�� � - لنت�لم.. ل�لة أمس أرسلت��

الذهب�ة.. لقد وجدتها فعال....
� فرحة:

هتفت ��

� إ�اها أمس؟ - ولماذا لم تعط��
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� � فارس �جلب ال��� - كنت من�ش�ا فخورا أشعر �أن��
.. صاح�ة المفتاح السـادس، ففقدت لحب�بته.. وفجأة ظهرت ��
. لم أعد قادرا ع� اتخاذ قرار.. جلست ع� الدرجات � شجاع��
� خي�ة أمل وقالت:

� الفعل إلـى اليوم.. نظرت له �� وقررت أن أر��

.. حس�تك تختلف عن اآلخ��ن � - أنت كنت �سخر م��
� هذە اللفافة.. لماذا ال وكنت مخطئة. لم تنو قط أن تعطي��

تعطيها اللفافة؟

� . ال أعرف البتة ما هو الموض�ع.. ل��� � - أر�د أن تصدقي��
� الس�ب؟ �ــــح ألن أعط�ك اللفافة، هل تعرف�� فعـال مس��

� نفسه فخرجت ال�لمات:
هنا فقد التح�م ��

� المحطة وأنا مغرم �ك وشعر
- أح�ك.. أح�ك.. منذ رأيتك ��

� جزار �خطب ود حب�بتـه �خجل من تفاهة �لماته.. �أنه ص��
الخادمة.

� عي�يها
� امتنان ولم تقل ش�ئا ل�نه رأى ��

نظرت له الفتاة ��
الزرقاو�ن جزر الرضا.. مس�� لو ما�س هو الذي ت�لم إذ لحق

بهما فصاح:
- هذا هو ك�خ الناسك..

ا. وقد �دا للو ما�س كئ��ا خال�ـا �ان هذا كوخا خش��ا صغ��
مـن أي شاع��ة، و�عان ما �ان �دق �فظاظة ع� �اب الناسك.
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الفصل الحادي ع��

عـودة الناسـك
، وقد ارتدي ث��ا انفتح ال�اب وظهر الرجل القص�� الملت��
أرجوان�ـا من الواضح أن امرأة اختارته له، فال يوجد رجل �ملك
شجاعة ارتداء ثوب كهذا. دعاهم للدخول وقدم المقعد الوح�د
� صابون فلم �كن عندە

لآل�سة أما الرجالن فقـدم لهما صندو��
سواهما.

�ان ال��خ مب��ا �فظاظة من الطفلة واألعمدة الخش��ة،
� أ��� غرفة ح�ث منضدة ومقعد ورف كتب،

�� � �انوا جالس��
صنع من ألـواح خشـب قد�مة. ك�خ هو خل�ط من أ�واخ الجزر
� الصور، قالت

� تراها �� المهجورة، وتلك األ�واخ الجم�لة ال��
الفتاة:

- جئنا نتوسل لك..
قال الناسك:

- اغفري �� ل�ن ال جدوى من هذا.. جئت هنا أل�ون
وحدي، ل�س بوس�� أن أظل ناس�ا وطاه�ا.. عل��م قبول

.. � استقال��
: � قال ما��

- نحن ال تطال�ك �التخ�� عن ح�اة ال�ساك.. فقط ل�عض
الوقت الذي سنق�م ف�ه هنا.

قال الناسك:



9327

- غرائزي تختلف عن غرائز الناس..
قال مس�� لو ما�س:

- �ل رجـل �مكن أن يتخ� عن غرائزە مقا�ل راتب ط�ـب
�ـدفع مقدما...

- لألسف أنا أ�رە الس�دات.. وقد صارت هناك ثالث س�دات
� ناس�ا هنا.. كنت رجال متأنقا

� �الدب�ت. لم أ�ن ط�لة ح�ا��
��

�ذهب للحـالق و�ل�س ق�عة.. زرت معظم أرجاء ال�رة األرض�ة
� ني��ورك ط��ال.. ني��ورك.. شجرة ك��سماس تتد�

وعشت ��
منها الهد�ة وتتوهج أنوارها لأل�د.. لو عدت طاه�ا لك فقد
� وأستحم اق.. سوف أحلق لحي�� � اإلغراء للعـودة للعالم ال�� �غلب��
� � برو�ل��

� السا�قة �� � عن (المرأة).. ر�مـا أعـود لزوج�� وأحرق كتا��
ح�ث تق�م مع أختها.

ا �أن �ظل معهم يوما آخر، نظرت الفتـاة حاولوا إقناعه كث��
� ال �قاومهما أحد وطل�ت منه أن ي��� �عي�يهـا الزرقاو�ن اللت��

يومـا معهـم فلـم �ستطع التملص. هكذا ارتدى معطفه وتأ�د من
� � ال��خ ثم أغلق ال�اب ولحق بهم، ضحك ما��

�ضعة أش�اء ��
� أذن الفتاة:

وهمس ��

- اآلن أعرف ما �ان ق�� �شعر �ه عندما �عود لروما ب�نما
أ�اە م��وطون إ� ع��ته�..
ثم أضاف للفتاة همسا:

ي.. � �د�ك ومعها مص�� - �عد ع�� دقائق ستكون اللفافة ب��
احمر خداها ونظرت لجهة أخرى وقالت:
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�ــــح.. وأسعد.. - سوف أس��
هنا �انوا قد �لغوا �اب �الدب�ت.
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� ع��
الفصل الثا��

� رقم س�عة
�ارثة ��

�انت مس ثورنه�ل تطالع مجلة جوار المدفأة.. ب�نما العمدة
، ومن خلفه � ثر مع م�� نورتون. هنا انفتح ال�اب وجاء ما�� ي��

� لهجة انتصار:
�� � ز الذي �حرسه لو ما�س، قال ما�� دخل بي��

- لقد جئت �ه دون حاجة لتخديرە�.. ليتأهب ل�ل لغداء
رائع..

� أذن مس نورتون:
ثم همس ��

� من أنها
- سوف أجلب لك اللفافة.. عنـدما تتقا�ل ثان�ة ث��

. � � جي��
��

ثم عاد للجناح وأغلق ال�اب خلفه.. فتح النافذة وتفقد
� وال توجد آثار أقدام ع� � االتجاه��

فة، لم �كن ثمة أحد �� ال��
الجل�د. عاد للمدفأة وراح �حفر من أجل قطعة القرم�ـد التـي

دارى خلفها اللفافة الع��زة ع� �ل س�ان �الدب�ت.
غمغم لنفسه:

- �ان �جب أن أعرف..

لقد الت�� المال. راح �ف�ش أ��� �ال جدوى.. لم تبق سـوى
فتحة قب�حة تحملق ف�ه.

�
�� � �الطبع�.. �ان أحمـق.. من يتصور أن يتوارى هذا ال���

ات القصص عن مخ�أ واضح كهذا؟ وهو الذي كتب ع��
الجواهر المفقودة. �مكنه أن �كون ذك�ا جدا خلف اآللة
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� الح�اة الواقع�ة. الفتاة قد وثقت ف�ه.. اآلن
�� � ال�ات�ة.. ل�نه غ��

ها أنه أحمق.. ولسـوف �خذلها. عل�ه أن �عود ل�خ��

�
من فعل ذلك؟ هل العمدة و�ل�ه لو ما�س؟ وجدا المال ��

� الضحك عل�ه. سوف
هذا المخ�أ الساذج، وهما اآلن غارقان ��

يندمان.. ل�ن ك�ف؟ ال �عرف.

ة � هذە الورقة مقل��ة لف��
هل �خ�� الفتاة؟ �ال.. سوف ي���

أخرى.

، و�ان مس�� �الند قد لحق هكذا عاد للطابق السف��
� �ساؤل فقا�ل

� حـول النار. نظرت عينا الفتاة له �� �المجتمع��
� كراه�ة وهمس لنفسه:

نظرتها �ذلة، ونظر للعـمدة ��
- سوف أز�ل هذا الرجل من الوجود.

ثم إنه دعا الفتاة نورتون �� ت��ة الصور المعلقة ع�
� تظهر العظماء الذين جاءوا ل�الدب�ت يوما ما.. الجدران، وال��
� الص�ف. �انت مجرد

� لهـذە الحانة قد�ما ��
�ما أنها �انت تأ��

ح�لة لل�الم ع� انفراد.
� ترقب:

ء عن الحشد، همست له �� �
لما ابتعدا �عض ال��

- و�عد؟

� �حث عن �لمات فلم �جد.. لم �جد سوى ال�لمات ال��
لفظها ص�اح اليوم ع� الج�ل:

- أنا أح�ك... أر�د أن تحص�� ع� هذا المال فعال.. ألننـي
أح�ـك منذ رأ�ت.. ول�ن..
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- حقا؟
�ن درجة ع� األقل. �انت �لماتها أبرد من حرارة الغرفة �ع��

... ل�نها الحق�قة، ذه�ت أل�حث عـن �
- ال أطلب أن تصد��

...� � المدفأة.. لقد اخت��
المـال الذي خ�أته تحت قرم�دة ��

- �ا لسوء الحظ.

سة �حق، �ان قد كتب نظر لوجهها فرأى أنها غاض�ة مف��
، �م � من ق�ل أن ال�ساء الجم�الت يزددن جماال عندما �غض��

جان�ه الصواب وقتهـا�

قالت له؟
� عندما صدقتك ل�لة أمس��.. - ما أشد حماق��

نظر لها شاعرا �العجز، ثم قال:

� أ�ما ظلم.. واآلن سـوف � أنك ظلمت�� - حسـن.. سـوف تدرك��
أبتعد..

قالت �اب�سامة �مكن أن تقطع الزجاج:
. - فل��

� لمنضدة الغداء، وهو �شعر �الغ�ظ والح�ج وقد عاد ما��
د اللفافة.. ل�ن ك�ف؟ صمم �قـوة ع� أن �س��

وفسور ع� قمة الدرج وقد �دا خدش واضح ع� ظهر ال��
جب�نه، �ما أن ع��ناته السم�كة لم تكن ع� عينه، وقد قال:



9332

- حادث مؤسف.. اصطدمت ب�اب مفت�ح وهذا عمل أحمـق
ل�نـي أفعل ذلك ط�لة الوقت.

أعلن الناسك أن الغداء معد.. لذا اتجه الجميع للمائدة. �ان
وفسور تهمشت، فال �د أن هـذا � �فكر �عمق.. ع��نات ال�� ما��

يتفق مع األحداث الغامضة الجار�ة، ل�ن ك�ف؟
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الفصل الثالث ع��

مس�� ها�دن الرائع
� �عد الغداء: قالت الفتاة لما��

- إن العمدة ي�ناقش مع �الند �حدة.. أ�رە التلصص ع�
� معرفة ما �قوالن..

� �الفعل أرغب �� النـاس. ل���

، وقد عرف � ة قرب مجلس الرجل�� �انت هناك صندرة صغ��
� أن المرء �صل لها من خالل المطبخ. راقت له الفكرة ما��
ز ينظر و��عة �سلل إلـى المطبخ ح�ث �ان الناسك مس�� بي��
� دهشة.. ل�نه أشار لـه �� �صمت، و�عان ما �سلل إ�

له ��
� سوي ل�ح من الصندرة ل�سمع، ح�ث ال �فصله عـن الرجل��

الورق المقوى.
�ان مس�� �الند �قول:

وفسور.. هذا رأس � اضطررت ألن أد�� رأس ال�� - آسف أن��
�حوي ال�ث�� من أشعار �شو�.. ل�نه رجل �الغ.. واآلن �ا
�
س�دي العمدة عادت اللفافة ل�دي.. عادت ل�دي �ما �انت ��

�دي منذ ال�دا�ة..
قال العمدة:

- ك�ف فعلت ذلك؟
� الحانة متجها للج�ل كنت مستعدا.. - عندما غادر ما��

وخمنت الم�ان الذي وضع ف�ه اللفافة، هذە �� تعل�مات مس��
. هو الذي وضع الخطة واختار هذە الحانة. ها�دن ��
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- �م �دفع لك؟
� العام..

� جن�ه ��
- �دفع �� أل��
قال العمدة:

� دق�قة لـو
ون ألف جن�ه �� � األمر ج�دا... ع��

- فكر ��
� هذە اللفافة اآلن ناولت��

- ال.. أنا أعمل لها�دن فقط..

� النها�ة.. ولو أعدته �� فأنت تحقق العدل
- المال �� ��

فعً�، أما لو سألك ها�دن عن اللفافة فلسوف �ش�� إ� الخزانة
هـا. أنت �ذلت ما بوسعك � تم تفج�� ال��

- ال..
ة أعواما.. ما كنت ألتردد لحظـة.. ون ألفا�.. راتب ع�� - ع��
سوف يتخلص منك ها�دن يوما �ما تخ� عنا. معك اللفافة،

� إ�اها ولن تكون هناك أسئلة. �ن ألفا منها وأعط�� خذ ع��
هنا ارتج صمت الفندق �طرقات ع� ال�اب وصوت �صيح:

� أدخل.. - �الند� .. دع��
صاح �الند:

- هذا هو ها�دن..
قال العمدة:

- لم �فت األوان.. �مكنك أن تفعلها.. �مكنك أن تفعلها..
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.. هلم لل�اب األما�� �
� لن أسمح لك برشـو�� � �� أن�� - إجاب��

�ا مس�� ها�دن..

� صوت خطوات ثم سمع صوت �اب ينفتح، سمع ما��
وسـمع العـمدة �قول:

- ك�ف حالك �ا مس�� ها�دن؟ أنا قد ت���ت خارج أند�ة
� أن �لمة الرجل �جب

فا مثلك، وقد علمو�� المدينـة. لست م��
� ألف � أن أحصل ع� مائ��

أن تظل ثابتة.. لقـد �ان من ح��
� التعاقد..

دوالر فلماذا لم أحصـل عليهـا؟ لقد قمت �دوري ��
أر�د أجرى..

ود: قال ها�دن ب��

- هل معك المال �ا جو؟
- نعم.

ارتجف صوت �الند وقال:
- ر�ما �ان من الواجب أن ن�تظر..

قال العمدة:

- سوف نلقنك درسا �ا ها�دن.. كذلك أؤكد لك أن فكرة
حانة �الدب�ت هذە فاشلة.. الم�ان مزدحم �الناس �أنه منتجع

.. �
ص���

قال ها�دن:
- هذا س�ب �اف �� آخـذ المال ��عة وأرحـل �ا �ارجان..

أنا ال أخشاك فأنا مسلح.. أين المال؟
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ها.. رأي مس�� ى ع�� ة ل�� � ثغرة صغ�� من م�منه فتح ما��
ها�دن. و�ان ذا منظر رائع.. �ان فارع القائمة وس�ما شد�د

� الضوء.
األناقة، وفـي �ـدە �ان مسدس �لمع ��

قال �الند:
- المال �الخارج..

واخت�� هو وها�دن ع�� �اب غرفة الطعام إ� الظالم،
وم�� �ارجان ولو ما�س خلفهما.

� عروقه.. هناك معركة
� وقد غ�� الدم �� من مخبئه خ�ج ما��

جـديرة �أ�طال اإلغ��ق تدور هنا، و��دو أنه س�شارك فيها.
� ط��قه.. إنه ناسك �الدب�ت.. مس��

� �من �قف �� فجأة فو��
ز. بي��

همس له وهو يرتجف:
. � - �جب أن أت�لم معك حاً� �ا مس�� ما��

� وصاح: أ�عدە ما��
- ل�س اآلن..

ل�ن اآلخر تمسك �ساعدە وقال:

- �ل اآلن.. هناك أش�اء غ���ة تحدث.. هناك لفافة مال
� المطبخ..�...

وجدتها ��

� الظالم.. وراح �ص�� للهاث الناسك
�� � تصلب ما��

المنفعل.
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الفصل الرابع ع��

عالمة النافذة المفتوحة
ز. وقال � ونظر للمطبخ ثم لمس�� بي�� اب�سم مس�� ما��

األخ�� راجفا:

� - منذ جئت هنا وأنا أجـد ش�ئا غ���ا تلو آخر.. ح�� إن��
دخت.. ال أستطيع اس��عاب هذا �له. ثم أضاف:

� أعمل عندك - من �ل هؤالء الذين يتعاملون هنا، أشعر أن��
.. كنت ص�اح ك رئ��� أنت.. أنا أتقا�� أجرى منك لذا أعت��
ء أط�خه، �

� الثالجة �شمعة عن ��
� المطبخ أ�حث ��

اليوم ��
ة.. وهنا وجدت ع� الـرف فـي ركن مظلم لفافة صغ��

- وأين تلك اللفافة؟

... لقد ظللت أتفقد اللفافة مندهشا مـن � � أ�مل قص�� - دع��
اء ث�اب امرأة � لبناء جامعة أو ��

�م�ـة المال هذە.. �م�ة تك��
ّ ظل.. لمدة عام�... هنا وقع ع��

- من؟

وفسور نورتون �ان هناك.. �دا �� كبومة �الض�ط.. جاء - ال��
للثالجة وقال: إن هذە اللفافة تخصه.. أنا رجل مسالم �ا س�دي
، ناولته اللفافة.. برغم أن بوس�� تح��ل هذا الرجل إ� ج���
� كنت � تعودت علـى إعطاء الناس ما م�� من مال ألن�� ف أن�� أع��

� أن أصمت.. وجا. أخذ اللفافة وطلب م�� � م��
هنا توقف عن ال�الم.
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� وجه ها�دن.. كـان
� فجـأة فوجـد أنه �حدق �� استدار ما��

الرجـل صامتا.. و�ان له شارب أصفر يتوارى خلفـه فم قاس..
و�ان �النـد معه..

قال �الند:
.. اسمه.. أ.. اسمه داون... � � �ا مس�� ما��

- هذا صد���
� وقال: ضحك ما��

ة - دعنا �ستعمل أسماء حق�ق�ة.. سمعك تت�لم منـذ ف��
فتدعوە بها�دن..

�
ومد �دە ل�صافح ها�دن ل�ن اآلخر لم �مد ب�دە.. نظر له ��

حدة وقال:

- من أنت �حق الجح�م؟

.. جئت هذە الحانة ق�ل � - ي�دو أنك لم �سمع أن اس�� ما��
الجميع �ساعة، لذا لدّي �ل الحق �� أ�ون هنا.. وسوف
�سعدنا أن ندعوك ع� العشاء، س�كون عل�ك أن تتعلم تقال�د

�الدب�ت، وتعرف أن أحدا ال �حكـي قصة حق�ق�ة..

� الدرج إ� غرفته. اتجه إ� غرفة مس
ثم تركهما وصعد ��

نورتون وق�ع ال�اب.. فتحت لتجدە أمامها فقالت:
� لن أسمح لك �الدخول.. هل من جد�د.. - آسفة ألن��

قال لها:

فة.. �جـب أن � ال��
- ض�� ش�ئا ع� شعرك فإننا سنقف ��

نت�لم.
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فة ال�اردة، مش�ا فوق � ال��
�عد قل�ل �انت تقف معه ��

الثلج، فقال لها:

� �د�ك - أعـرف من معـه المـال اآلن.. وأعرف أنه س�كون ب��
حاال.

لم ترد.. فأردف:

؟ � - عندما �ص�� المال معك.. ماذا ستفعل��
� أحدهم إ�اە.. - سأفر ط�عا و��عة ق�ل أن �سلب��

- و�عدها؟
- �عدها الطوفان...

هناك �ان الظالم والشالالت والشوارع المظلمة، ب�نما
� الدروب

� الظالم �أنها ترقص. الناس ��
األشجار تمـد أذرعها ��

فة حانة �الدب�ت �قف شـاب مع �� �
� وال يتخ�ـل أحـد أنه ��

تم��
فتاة، وهو �لـثم �دها و�كرر:

- أح�ك.. منذ جئت هنا أح�ك.
� �فعله، ب�نما الفتاة تردد: ل�ن هذا �الض�ط ما �ان ما��

... � � سوى من يوم�� - أنت لم تعرف��

.. أمس سألتك عن قصة � أ��� - هذا س�ب �اف �� تعرفي��
اسمها (الل�موز�ن المفقودة) وقلت �� إنها غ�� صادقة.. حسن..

أنـا مـؤلـف تلك القصة.

- حقا؟
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� سئمت ما أقـوم �ه.. جئت هنا �� أهـرب مـن عـالم - ول���
� الظالم، والتفت�ش عن ال�نوز

الم�لودراما.. طلقات الرصاص ��
� غرف مهجورة، والمطاردات.. جئت �� أ�تب أد�ا..

��
صاحت مندهشة:

� قصص
- �ا للسخ��ة�.. ع� �ل حال �ل الناس تعتقد أنها ��

فة �الدب�ت.. تنهال الوعود وعهود �� �
حب عندما �قفون ��

ء وت�ت�� هذە القصص.. �
� الخ��ف في�سون �ل ��

الغرام، ثم �أ��

موم�� �� .. انظري لل�� �
- ل�س هذا غرام ص�ف �ا ع��ز��

ك بهذا.. �خ��

عادت الفتاة لغرفتها وعاد هو لجناحه... �عـد قل�ـل نزل إ�
، فوجد ها�دن �قف هناك أمام المدفأة ي��ادل الطابق السف��

. � النظرات مع ك�م��

؟ � - ماذا هناك �ا مس�� ك�م��
: � قال ك�م��

� فوجدت هذا الس�د هنا.. - كنت مارا هنا ألطم��
: � قال ما��

... - هذا ض�فنا األخ��

اعا مهما لهيئة الس�ك � قدمت اخ�� ك أن�� � أخ�� - دع��
الحد�د�ة منـذ أعوام.. تحمس له مس�� كندرد المدير السابق..
� ثم رحل وترك منص�ه، وهنا جاء مس�� ها�دن هذا.. قال إن��

� من مكت�ه.
مخبول وطرد��
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� غل:
ثم قال ��

- كنت أشعر �مرارة.. ومع الوقت كنت أستع�د هذا الموقف
� فندق أنا مسئول عنه..

� مكت�ك، اآلن أجدك هنا ��
�� � المهـ��

هذا وقت مناسب أقلب الموائد وأطردك من هنا.
غمغم ها�دن:

- جرب هذا.
: � قال ك�م��

� �ت ود�عا، ور�ما ألننـي أعـرف مـن - لن أفعل.. ر�ما ألن��
صاحب المفتاح السابع�

لم �جب ها�دن.. ولم يتحرك أحد للحظات. و�عدها خ�ج
� من �اب غرفة الطعام ك�م��
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الفصل الخامس ع��

حد�ث المائدة

� � المفتاح السابع، إذن إل�جا ك�م��
� وهو �فكر �� ارتجف ما��

� البنا�ة الملحقة، و�دأ القوم
�عـرف ج�دا شخص�ة من �ق�م ��

يتجمعون حول مائدة العشاء، الظالل تغمر الم�ان وتل�� أسئلة
ال ح� لها.

فجأة صاح ها�دن إذ رأى مس ثورنه�ل ع� الدرج:

ا� .. �ا� عل�ك ما مع�� هذا؟ - م��
� غموض:

قالت الفتاة ��
- لألسف.. أعرف مع�� هذا..

� ينظر اح�شد ضيوف الشتاء حول المائدة.. وراح ما��
للعيون الحاقدة المفعمة �ال�راه�ة.. هؤالء القوم ال يرون سواە

� الذهب الذي �شتهونه. �فصل ب�نهم و���
قال العمدة وهو �أ�ل بنهم موجها �المه لمس نورتون:

� سأعتاد األ�ل ع� ضوء الشم�ع �عد ذلك، - ال شك أن��
�
� ضوء ساطع.. لو �انت لدّي ابنة ��

� اعتدت األ�ل �� برغم أن��
سنك ل�انـت اآلن تقرأ روا�ة �جوار المدفأة �دً� من المغامرات

فوق الج�ال..
قالت الفتاة:
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- هذا أفضل لها.. ألنها بهذا لن تعرف أش�اء مخجلة عن
أبيها...

� احتجاج:
صاحت م�� نورتون ��

... �
- ع��ز��

� محادثة مقتض�ة مفتعلة عـن
هكذا م�� الغداء ��

وفسور إ� غرفته، الروما�س�ة ومعناها.. فلما انت� اتجه ال��
و�عد قل�ل ظهر ��امل ث�ا�ه وهو �حمل حقي�ته وأعلن أنه يودع

� الجامعة.
الجميع، فقد طالت إقامته هنـا. إن األعمال ت�تظرە ��

سأله �الند مته�ما:

� �ص�غن شعرهن والصحافة
- هل ستعود للشقراوات الال��

� �سلقك �لسانها؟ المسعورة ال��
ا. � - لألسف.. ولسوف أفتقد�م �شدة فقد �انت معرفت�م ك��

وفسور، هنا نهض العمدة ولو ما�س وسدا الط��ق ع� ال��
وقال:

� هذە
- أعتقد أنك ت�لف �ا س�دي.. �جب أن أرى ما ��

الحقي�ـة وأن أف�ش ث�ا�ك.
وفسور �ا�سا: قال ال��

� مركزي
- هل تتخ�ل أن�� سارق؟ �ا للهول� رجل ��

� ولن تجد سوى لوازم �.. �مكنك النظر لحقيب�� االجتما��
السفر..
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� حقي�ته
� قد قرر أن هذا الرجـل الضل�ل ال �حمل �� �ان ما��

� نظرة ع� غرفته. هكذا ه�ع إ� الدرج
ش�ئا غ���ا، �جب أن �ل��

وحـاول فتح �اب الغرفة فوجدە موصدا..

سمع صوت النافذة مفتوحة �الداخل.. جرى لجناحه رقم
وفسور من النافذة فة �� �دخل غرفة ال�� س�عة وخ�ج لل��
� االتجاە المعا�س.

المفتوحة، هنا اصطدم �ظل شخص �جري ��
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الفصل السادس ع��

� الظالم
رجل ��

� والرجل الذي اصطدم �ه ي��ادالن لخمس ثوان وقف ما��
�
� السماء �جعل �الدب�ت ت�دو �أنها ��

النظـرات. القمر مكتمل ��
�طاقة ك��سماس فجأة هشمت ال��ــح غصن شجرة خلف

� �أنها تعلن �دء المعركـة. الرجل��
: � قال ما��

- ل�م تمن�ت أن أقا�لك منذ زمن.
قال اآلخر:

؟ � - ماذا ت��د م��
� جي�ك اآلن....

ة أعتقد أنها �� - لفافة - لفافة صغ��
.. - ل�س لدي وقت أض�عه معك.. هلم أفسح الط��ق ��

و�ال..

� فتفاداها ��عة.. نفس طارت ق�ضة الغ��ب نحو ما��
�
الق�ضة التـي هزمت العمدة ولو ما�س أمس. التحم الرجالن ��

� أن خصمه ل�س ضع�فا.. اضطر ال�اع فوق الثلج.. وأدرك ما��
سا الستعمال عضـالت لم �ستعملها منذ قرون.. �ان القتال ��
فة.. شـعر � ضوء القمـر، وقد تدح�ج الرجـالن خـارج ال��

عن�فا ��
� أن قواە تتخ� عنـه. استجمع قواە وأسقط خصمه ع� ما��
�ع اللفافة من ج�ب الرجل، ثم فة، ثم جثم فوقـه. ان�� أرض ال��
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� حجرته وقد
وثب ج��ا إ� داخل الحانة.. وخالل لحظـة �ان ��

أوصد ال�اب.

هذە �� اللفافة فعال �ما فيها.. لقد عادت له، وهذە المرة
لن يتخلـى عنها.

رأى ظل الرجل خلف النافذة فجرى لل�اب ل�غلقه.. هنا
� وجهه

� �دە مسدس و��
انفتح ال�اب فجأة ورأى ها�دن. ��

. � � �د ما��
القسوة. و�ن �دا عل�ه ال�ور لما رأى اللفافة ��

، - هل هذا المال �خصك أيها الشاب؟ ال؟ إذن هو ��
: � والقانون �سمح �� ب�طالق الرصاص عل�ك قال ما��

- ال أنصحك �ال�الم عن القانون وال جذب االن��اە لمـا
� �الدب�ت.

�ـحـدث ��
� جب�ه وقال:

فكر ها�دن قل�ال ثم وضع المسدس ��
- معك حق.. لن أطلق الرصاص..

� من يتحرك خلفه قادما من جهة النافذة. هنا سمع ما��
شـحب وجـه ها�دن و�دا عل�ه الرعب، وهتف و�دە �سقط

جوارە:
- ر�اە�... كندر�ك��..

: � رد صوت الرجل الذي �ان يتصارع مع ما��
- نعم �ا ها�دن، قد عدت...

- ماذا أ�� �ك؟
اتقدت عينا الرجل وقال:
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- لو أن رجال �عرف الط��ق من الجح�م لب�ته فأي ط��ق
يتخذە فـي ظنك؟

ا ثورنه�ل مندفعـة نحـو هنا دوت �خة امرأة، وظهرت م��
الرجـل فتناولت �دە وصاحت:

- د�ف�د� هل هذا حلم؟ حلم جم�ل؟
قال ها�دن �صوت ال ح�اة ف�ه:
� �ا د�ف�د.. لم أقصد.. - سامح��

� الجناح دون أن ي�ا�� �العمدة
ثم استدار نحو غرفة النوم ��

� الضيوف الذين اح�شدوا ع� ال�اب، أغلق
وال �الند وال �ا��

ال�اب ع� نفسـه فاندهشوا.. ثم دوت طلقة مسدس خلف
ال�اب.

� �قتحم غرفة نومه.. ع� الفراش تمدد جرى مس�� ما��
ها�ـدن فـي منظر غ�� مبهج. أخذ المسدس من ال�د ثم غ�

الجثة وخـ�ج.. قـال �صوت خف�ض:
- لقد.. لقد قتل نفسه....

ساد الصمت للحظات ثم قال كندر�ك:

قتل نفسه؟ ال أفهم.. لم فعل هذا؟
ثم نظر لوجه الفتاة الشاح�ة الواقفة جوارە.

ة فقال لها � ح��
� فتاة المحطة تنظران له �� � عي�� رأى ما��

همسا:

� لرو�تون؟
- م�� يرحل القطار الثا��
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. � - خالل ساعت��

� ف�ـه.. س�كون معك مائتا ألف دوالر.. ��
- �جب أن تكو��

� اآلن.. � جي��
��

لم ترد فقال:
- خائفة؟.. أنا سأ��� هنا وأتأ�د من أن أحدا لم ي��عك..

- لست خائفة.. فقط مندهشة.. هل.. هل قتل نفسه ألنك
أخذت المال منه؟

� كندر�ك هذا.. - ها�دن؟ ال.. هذا موض�ع ب�نه و���

� الوقت ذاته اجتمـع رواد
� حجرتها، ��

وانطلقت تعد نفسها ��
الحانـة و��نهم مس�� كندر�ك الجد�د، وهو رجل شائب الشعر
ق�ل األوان له وجـه شاحب من الح�. جاءت مس نورتون �عد
قل�ل مع أمها.. �انت تل�س معطف فراء فاخرا وقد احمر خداها

والتمعت عيناها ف�ـدت فاتنـة.
� للرجال: قال ما��

- أرجو أن �جـد �ل من�م مقعدا م��حا ألنه س�جلس عل�ـه
فتـرة ط��لة.

ثم أخ�ج من جب�ه المسدس الذي أخذە من �د ها�دن، ومـن
الـج�ـب اآلخر أخ�ج لفافة المال، وقال:

- أنذر�م جم�عا... سوف أطلق الرصاص ع� �ل مـن
ة يتحـرك.. مس نورتون ستأخذها معها وتلحق �قطار العا��

ة والنصف.. والنصف.. لن �غـادر أحد الغرفة ح�� الثان�ة ع��
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� �د الفتاة، وقال لها أن ترحل، هنـا
واب�سم ووضع اللفافة ��

� وقال: وفسور ووقف أمام ما�� نهـض ال��

، �جب أن � - لحظة.. ق�ل أن ��ق هذا المال أمام عي��
ك من أنا ولم أنا هنا.. ثم أردف: أخ��

� حانة �الدب�ت المد�� العام
- أنا ومس�� كندر�ك نمثل ��

لرو�تون.
� غ�ط:

هنا انفجر العمدة ��

- درايتون؟ درايتون أرسل�ما هنا؟ الفأر�... أنا الذي وضعت
.. اب م�� � منص�ه.. ال �جرؤ ع� االق��

�� � هـذا الص��

- �ل س�فعل.. سوف �قاض�ك ألنك منحـت شـركة خطـوط
� ألف � التعاقد، مقا�ل رشوة �مائ��

حد�د الضوا�� الحق ��
دوالر..

� وقال: ثم نظر لما��

� هـذا المـال دل�ل إدانة وأنا أطلب - لهـذا �ا مس�� ما��
. �سل�مه ��

� وطلب من الفتاة أن ��ع. اب�سم ما��
وفسور: فقال له ال��

- هل ترفض؟ إذن أنت لص والفتاة مساعدة لك..

� ال�اب �المفتاح ودس المفتـاح فـي خرجت الفتاة فأطلق ما��
ج�ـه. جري مس�� لو ما�س نحو النافذة هنا دوت طلقة وتراجـع

الرجـل وهـو �مسك �فخذە وقد تمزق �واله..
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: � قال ما��

� لست خب�� رما�ة لذا أنصـح الجميع - ال أر�د قتل أحـد.. ل���
� أحد..

�� �أال �خت��

وفسور قال ال��

- هل تعرف هذە الفتاة ج�دا؟
- ال..

- �ا لك من أحمق��...
� �اسما: قال ما��

.. س�كون انتظارا ط��ال.. � - أرجو أن �كون ال�ل مرتاح��

ال إجا�ة.. عـوت ال��ــــح من النوافذ. وتوهجت النار علـى
وجـوە السجناء.

O
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الفصل السابع ع��

وفسور �حـ�� ال��

�
ة مساء، ال �د أنها �� طال السهر ودقت ساعة المدينة العا��

� �انت ت��� فيها، من �� فعال؟.. مـا المحطة اآلن.. الغرفة ال��
أهم�ـة مـال الرشوة لها؟ ال �عرف ل�نه يثق فيها، ومن �ع�د سمع
صف�� القطار فأدرك أن الساعة انتصفت.. إنها راحلة.. ل�ن

ألين؟
� وطلب ال�الم.. قال: وفسور �مقعدە من ما�� دنا ال��

م، وأنـك علـى - مس ثورنه�ل تقول إنها تعرف أنك رجل مح��
األرجح ت�فت تحت وهم الفروس�ة، وتحت إغراء وجه
� عروقه لن

جم�ـل.. �لنـا نحب الجمال وأي شخص �جري دم ��
ض، هذە اللفافة مهمة جدا وفيها دل�ل ع� فساد أحـد �ع��
الساس�ة.. عل�ك أن �ساعدنا فـي استعادتها، ثم �سمع تفاص�ل

القصة الغامضة �لها.
ة.. هنا دقت الساعة الحاد�ة ع��

وفسور: قال ال��

- هذا العمدة فاسد مر�ش و�جب أن �عاقب أو تلفظه الح�اة
الس�اس�ة برغم أنك أرسلت الدل�ل ضدە ع�� ال�الد مع فتاة
� الجامعة،

حسناء.. �ان درايتون المد�� العام لل�لدة تلم�ذا �� ��
ثم عمل مع العمدة �ارجان. أح�ه هذا األخ�� فتألق نجمه
��عة. �دأ درايتون يتضايق من �م الفساد المح�ط �ه ومن بيع
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أرواح الناس. عينه العمدة مدع�ا عاما وهو �حسـب أنه س�كون
تحت إمرته...

� وقال: ثم طرق ع� رك�ة ما��
� درايتون وقال إن فرصته األو� جاءت.. - منذ أسابيع �لم��
�ك أن �ان إل��� كة سب�� كـان هذا عندما أراد مس�� ها�دن من ��
كة قد � إ�شاء خط حد�دي، و�انت ال��

تتعاون مع الحكومة ��
فع فقدت نفوذها �س�ب مرض ثورنه�ل رئ�سها. �ان هذا س��
� دوالر.. اتصل ها�دن ��ار�جان العمدة

كة لمليو�� رأس مال ال��
وع مقا�ـل رشوة قدرهـا مائنا فقال له العمدة إنه س�مرر الم��
ألـف دوالر، و�ان العمدة �شعر أنه فوق القانون أو القانون
� الشارع، ال أعرف

نفسه، لذا تقا�� الرشوة دون حذر و��
التفاص�ل فعال وال أعرف ما �ان ب�نه وكندر�ك.. ل�ن ها�دن �ان
�خشـي الق�ض عل�ه. �ان صاحب الحانة قد قال له إنها م�ان
مناسب لهذە الصفقة الم���ة.. العمدة لم �حب فكرة القدوم

وري.. ل�الدب�ت ألن هذا الحذر �دا له غ�ـر ��
ثم رمش �عينه �أنه يتذكر وقال:

- أما عن مس�� �الند فهـو موظف �عمل عند ها�دن.. أرسلوە
� الخزانة لدى وصوله... لم �كن �عرف

هنا مع المال فوضعه ��
ط��قـة فتحها.. ل�نها �انت مفتوحـة.. فقط وضـع المـال �داخلهـا
ثم أغلـق ال�اب وانتظر قدوم العمدة الذي س�عرف ط��قة الفتح

�الهاتف من ها�دن..

� منذ أ�ام.. �ان
- �ان درايتون �عـرف هـذا �له. لذا جاء��

�حاجـة الن يرسل ل�الدب�ت رجً� ال �عرفه العمدة.. رجال �مكن
� أن أ�ون هذا أن �ح�� قصة ملفقة لس�ب قدومه، طلب م��
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� �
.. لم أشعر قط أن نار الرجل.. كـان هـذا صـع�ا �ال�س�ة ��

� جذا�ـة بهـذا الش�ل� � حجرة مكت��
المدفأة ��

ا ثورنه�ل والحق�قة أن - ثم جاء كندر�ك. �ان مخط��ا لم��
ها�دن كذلك �ان �حبها.. لذا راقت له فكرة خ�انة صاح�ه.

، خاصة أنه غ�� � للحانة م��
طلب كندر�ك ب�لحاح أن �أ��

� هذە القض�ة. وجاء
� وحدە �� �ــــح لتواجد شخص فـي س�� مس��

�
� الج�ل رأينا الضوء ��

�� م�� منذ ثالثة ل�ال.. ب�نما نحن ��
حجرتك، فخطر لنا أنه من الح�مة أال ي�دو منا سوى رجل
� ب�نما جلست أنا و�الند واحد. هكذا �سلل هو من �اب جان��
ء �

� ��ل �� ت ك�م�� � الص�اح أخ��
� المكتب، و��

معك نت�لم ��
فقدم له مفتاحا..

ء خطأ وعرف ها�دن أن الحكومة لن تمرر �
حدث ��

وع لذا أ�لغ �الند أال �سلم الم�لغ، و�الطبع لم �كن �الند الم��
�عرف ط��قة فتح الخزانة. هكذا �دأت الم�لودراما.. فّجر
�ارجان الخزانة.. حاول كندر�ك منعه. أنت منعت كندر�ك..
�
� اللفافة ��

تجسست عل�ك من ستائر النافذة فرأيتك تخ��
المدفأة.

� .. �ان عقـا�� �
� ح�ا��

� الص�اح قمت �ال�قة ألول مرة ��
��

ّ �الند. �عد هذا وجدت اللفافة الثمينة ��عا عندما انقض ع��
� �دي ناسك �الدب�ت. لم أتخ�ل ما �مكن أن يرتك�ه شاب ب��

مجنون مثلك من أجل عينـي حسناء..

ة مساء� الثان�ة ع��
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� محطة رو�تون اآلن ومعها المال، �سائل
ال �د أن الفتاة ��

: � ما��

- هل لك أن تف� �� لماذا جاءت مس ثورنه�ل إ�
�الدب�ت؟

وفسور: قال ال��

كة ي ثورنه�ل �ـدير �� �فة جدا.. �ان أبوها ه�� - دوافعها ��
ك العمل لنائ�ه.. الخطوط الحد�د�ة، وقد اضطر مؤخرا ل��
� الرشوة.. فصمم ع�

ها�دن، سمع األب عن ن�ة ها�دن لتقا��
منع ذلك وتكفلت اب�ته الشجاعة �ذلك.
.. - إذن �� سع�دة ألن الدل�ل اخت��

� هذا.. لن �ذكر اسم أبيها أ�دا.. فأنا
- تحدثت معها ��

مه �شدة.. الشخص الوح�د المتورط فعال هو ودرايتـون نح��
� الغرفة فوق. المتهم اآلن هو العمدة �ارجان.

م�ت ��
ثم أضاف:

� أعطيتها - المش�لة �� أن تعرف شخص�ة تلك الفتاة ال��
� زعمت أنها أمها.. هـديتك.. أرى أن �سأل الس�دة ال��

� �انت تزعم أنها أم ووقف جوار المرأة الجالسة.. المرأة ال��
. و�دا مظهرها مبهرجا أ�ثـر � � ناعست�� الفتـاة. رفعت نحوە عين��

وفسور: مـن أي مـرة سا�قة. قال لها ال��

- مدام.. لقد فرت اب�تك ومعها م�لغ ضخم من المال نحتاج
�� نوا�اها له كدل�ل للمد�� العام.. وأنا أطال�ك �أن ���

ووجهتها..
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نظرت المرأة له �غ�اء، ثم قالت:

� رو�تون والفتاة �انت
.. أنا أملك ب�تا �� � - �� ل�ست ابن��

� هنا �مرافقة تحميها. و�� فتاة �ستأجر غرفة عندي.. جاءت ��
� أمان. هذا ما أستطيع قوله..

مة ونقودك �� مهذ�ة مح��

� الوقت
� يتواثب انفعاً�، إذن هو مخدوع.. �� �ان قلب ما��

مة. نفسه تؤكد الس�دة أن الفتاة مح��
: � قال ما��

ز أن - انت� الحصار.. أنتم أحرار.. فقط أطلب من مس�� بي��
� جرائم القتل..

� ومعه المحقق �� �ذهب لل�لدة و�عود �ك�م��
هّب العمدة واقفا وقال:

� أن أ�ون ضمن هذە القصـة.. لنذهب
- محقق؟ ال أرغب ��

�ا لو ما�س.
وفسور: � لل�� قال ما��

- أنا لم أعد سجانا �ا بروفسور.. هل ت��د إ�قـاء هـؤالء السـادة
كشهود؟

وفسور: قال ال��
- �مكنهما الرح�ل فانا أعرف أين هما...

� لمس�� �الند �اسما: قال ما��

- ق�ل أن ترحـل.. أر�د أن أسألك عـن أراب�ال.. من أ�ـن جئـت
�القصة؟
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قل �الند:
.. صديق له متجر ث�اب.. - �عض القصة حدث لصديق ��

� القصة ط�عا.
غّ�ـرت ال�ث�� ��

قال العمدة:

- هلم نرحل �ا لو.. إن درايتون رجل ذ�� ل�ن دل�له قـد
ضـاع.. ضاع �س�ب شاب عاشق..

وخ�ج ثالثة الرجال من غرفة الطعام، ومن النافذة راقـ�ـهم
� �ختفون ع�� الط��ق الممتد. مـا��
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الفصل الثامن ع��

ورقـة حمـراء
� �شعر بوحدة قاس�ة وهو ي�ناول قطعة خشب �ان ما��
� الغرفة. اتجه كندر�ك ل�جلس

ر �� � النار، تناثر ال��
و�ط�ح بها ��

� وقد �ـدا ع� وجهه إرهاق ومرارة، �انت م�� نورتون جوار ما��
ال�دينة نائمة تحلم.. ب�نما مس ثورنه�ل تت�لم همسا مع

وفسور. ال��
: � قال مس�� كندر�ك لما��

- أعتقد أن هناك �عض التفاص�ل للقصة �جب أن تعرفها.
�
منذ ستة أعوام كنت رجال مختلفا.. كنت أعمل مع ها�دن ��

� الجامعة. كنـت
�� � كة س�ك حد�ـد الضوا�� وكنا صد�ق�� ��

.. و�انت قد خط�ت ابنة ا والمستق�ل أما�� أثـق �ـه.. كنـت صـغ��
اء.. لم تكن � ها�دن �فرصة لل��

�� ثورنه�ل المـدير.. ذات �ـوم أخ��
�
قانون�ة تماما ل�ن �ان كث�ـر مـن الناس �فعل ذلك، وقد وعد��

ها�دن �أن �أخذ احت�اطه ل�كون األمر آمنا...
ونظر إ� النار، ثم قال:

� أننا مهددان �الق�ض علينا..
�� - ذات ل�لة جاء ها�دن ل�خ��

� نادي أرجوت لنقرر ما نعمله. عندما التقينا
قاء غد ��

�
� لل

ودعا��
� األمر. علينـا الفرار من رو�تون، وقال:

قال �� ها�دن إنه فكر ��
� معا.. ل�حمل أحدنا �ل االتهامات ثم إنه ال دا�� لتور�ط االثن��
� لدخول غرفة اللعب ح�ث �ان

�فر. وافقت ع� ذلك فدعا��
.. تقـدم � الضوء األخ��

ال العجوز �لعب السوليت�� �� األدم��
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� أن أسحب، وقال لو �انت ها�دن من كومة ورق وطلب م��
الورقة سوداء فسوف ي�سحب هو.. لو �انت حمراء فلسوف

أرحل أنا..

- كتمت أنفا�� وسح�ت.. عندما جرؤت ع� النظر للورقـة
.. غادرت رو�تون وتركت �

كـانـت حمراء.. قررت هذە الورقة ح�ا��
� الجنوب األم���� وقض�ت

� أحبها.. رحلت ل�لدة �� الفتاة ال��
� فندق ال �مكن تحّمله.

ب الروم الرديء �� � و�� وقتـي فـي التدخ��
كت�ت �عـد عـام لها�دن فقال �� إنه من الخ�� أن أ��� ح�ث أنا..

ا..� � م�� وج خطيب�� � وقال كذلك إنه سي��

.. �عـد � ظللت ستة أعوام أحلم بورقة حمراء ترقص أمام عي��
ة كت�ت لصديق �ل�ة آخر هو درايتون، كـان قـد صـار مدع�ا ف��
� رو�تون. هنا أدركت أن ش�ئا لم �حدث.. لم يتهمنا أحـد

عاما ��
ا وج م�� � � أنه سي��

، كذب ح�� �� ّ ء.. لقد كذب ها�دن ع�� �
���

�
ثورنه�ل.. �ان ي��د ذلك ولم يتـم. تصـور شعوري�.. عشـت ��

ق�� ستة أعوام �ال ثمن.

، قال �� إنـه �عت�� �
عدت لل�لدة ح�ث �ان درايتون ي�تظر��

، وقال إنه رتب �مينا � � عشت فيها �اف�ة الس�تاب�� ة المن�� ال�� ف��
لها�دن فـي حانة �الدب�ت.. وأنت تعرف ما حدث �عد هذا.

ثم فكر قل�ال وقال:

- لماذا قتل ها�دن نفسه؟ لقد �ان �حب الح�اة ط�لة
ح�اتـه. هـل هناك جانب ال نعرفه من القصة؟.. ع� �ل حال

تك �ما أعرفه... �ما أخ��
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- أعتقد أن عل�ك أال تح�� هذە التفاص�ل ف�شوش ع�
المحقق.. ل�كن س�ب االنتحار هـو أن ها�دن شعر �أن
� آمل فعال � الرشوة.. ل���

� تهمة تقا��
األ�شوطة تضيق حوله ��

� ح�اتك لم �أت �عد.
أن �كون أفضل ما ��

ا ثورنه�ل. ونظر ع�� الفرقة إ� م��

؟ �ان واثقا من عي�يها � فتاة المحطة.. أين ��
�ان �فكر ��

، ل�ن من �� حقا؟ � الزرقاو�ن الصادقت��
قالت م�� نورتون:

.. أطلب � � مجنونت�� .. أنت كنت صد�قا المرأت�� � - مس�� ما��
� ع� ركوب القطار التا��

منك خدمة أخرى �� أن �ساعد��
لرو�تون.. قال �اسما:

- سأفعل �ا م�� نورتون.. �المناس�ة هل هذا االسم
صحيح؟

- صحيح �ال�س�ة �� ل�ن ل�س لها.

� وة ال�� ء عنها؟ ماذا ستعمل �ال�� �
��� � ��� - هل لك أن تخ��
تركتها معها؟ ولماذا أت�ت...

قالت المرأة:

- هللا أعلم... لم أتعمد هذا.. توسلْت �� �� أفعـل فـكـان أول
مـا فعلته أن رك�ت القطار معها... أعرف أنها فتاة شجاعة وأن
الخطر الوح�د الذي يهددها هو أن �قتلها أحد من أجل هذا

المال..



9360

� من ال�اب وقد �دا عل�ه النعاس والضيق ألنه دخل ك�م��
أوقظ من نومه، ومعه رجل صغ�� مهم �قوم �التحقيق. �دت

لوك هولمز معا. � وش��
عل�ه س�ما القا��

� الجناح 7 ثم عاد
�ا الجثة �� � ل��

ذهب الرجالن للطابق الثا��
� مدلهم الوجه، وقال: ك�م��

.. �ان شا�ا. � - الف�� المسك��
ثم تقدم ل�صافح كندر�ك وقال:

اعـي.. ا أت�حت �� فرصة أن أشكرك لما قدمته الخ�� - أخ��
ل � ، وقررت أن أع�� � و�ــهتت رسو��

كنت قانطا وقد �ل�ت أورا��
� �الدب�ت لأل�د.

الح�اة وأ�قـى ��
قال كندر�ك:

اعك وسوف أع�دە للح�اة - ل�س لأل�د.. أنا مؤمن �اخ��
.. أنا أستطيع. ّ �

.. ثق �� �مجرد أن أعود لعم��
� عي��ه وقال: حك ك�م��

. �
- ال أستطيع أن أشكرك �ما �ك��
ثم نظر للطابق العلوي وقال:
- �جب أن أعود ألع�.. �ه....
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الفصل التاسع ع��
� خروج الممثل��

� لضجيج
، �ص�� � الص�اح التا��

� خـارج النافذة �� نظر ما��
ء المحمول �

� آخ��ن �حمالن ش�ئا.. لم ينظر لل�� � ورجل�� ك�م��
ألنه مشهد ي��د أال يراە.

� ونصـف مـن الوحـدة. انت� اليومان هذە إذن نها�ة يوم��
� قصـة حب.. نعم..

ومعهما �ل هذە الضوضاء وها هوذا ��
حب�.. مع فتـاة حسناء من أجلها �افح وداور و�ق، هو الذي
ا عن كي���د ل�نه أ� ع� أن ي��� �ع�دا عن سهامه.. كتب كث��

�حب فتـاة ال �عرف اسمها وال دوافعها..

� النادي.. ماذا س�قولون لو
� ني��ورك.. ��

تذكر الرفاق ��
� �الدب�ت؟

� قد جن �� عرفوا أن ما��

� السادسة
� أن القطار القادم لرو�تون يتحرك �� أعلن ك�م��

والنصـف. فه�ت م�� نورتون معلنة أن عليها اللحاق �القطار
�أي ثمن.

� للجناح رقم س�عة.. �انت أحداث ل�لة أمس تمـأل صعد ما��
الغـرفة �المأساة.. رأى أش�احا تدور حوله وهو �شعل الشمعة،
� كتا�ة كتاب خالد عندما جاء هنا، ل�ن

وتذكر رغبته ��
الم�لودراما الحقته.

� الحقائب ثم غادر الجناح..
جمع حاج�اته ووضعها ��
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عند أسفل الدرج انتظرته مجموعة ممن يرتجفون بردا،
وفسور أ��� الم�� نورتون تل�س ق�عة ال �مكن تصورها.. ال��

� ال�اب سنا من المعتاد.. غـادر الجميع الم�ان، وأغلق ما��
�
� الشارع 44 ��

�المفتاح الذي أعطاە إ�اە مس�� هـال ب�ت�� ��
ني��ورك.

عاد الصمت لحانة �الدب�ت.. عادت ت�تظر رقصـات الفالس
فات، فقد � ال��

وصـوت الضح�ات الص�ف�ة وصوت الخطوات ��
ة مؤقتة، و�انت هناك دراما عاطف�ة احتلتهـا �عـض األش�اح لف��
ة عن نقود ومسدسات.. ثم وّ� هذا �له وقصص مث��

واستعادت الحانة صمتها.
. � المم��

� وهو ي�تعد �� وم�� الخمسة وراء مس�� ك�م��
� ت�تظرهم وقد أعدت اإلفطار �دال من مس�� و�انت م�� ك�م��

ز الذي أعلن أنـه ال ينوى ال�قاء. �انت الس�دة ودودا تت�ف بي��
�األمهات.. مع أن السـاعة الرا�عة والنصف ص�احا.
� و�� تقدم لهم �عض ال�عك: قالت م�� ك�م��

�
�� - تخففوا من الث�اب واجلسوا.. ال �د أن�م جائعون.. أخ��

� �من �ان �طهو ل�م فصحت مغتاظة: ك�ف ل�ارە ال�ساء ك�م��
حم السماء هؤالء البؤساء� هـذا أن �مـارس فنون ال�ساء؟ ل��
الرجل ال �صـنـع سـوى الحساء والقهوة، ومن الصعب غال�ا أن

تعرف أيهمـا الحسـاء وأيهمـا القهوة�
جلسوا �لتهمون اإلفطار و�ان شه�ا جديرا �امرأة فعً�.

� ع� انت� الطعام فنهضوا وهم ينظرون لساعاتهم عازم��
� من كندر�ك رجل الذهاب لمحطة القطار، فدنت م�� ك�م��
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كة القطارات وقالت: ��

�
- ال أعرف ك�ف أشكرك �ا مس�� كندر�ك ع� �ث األمل ��

. لن تدرك مع�� هذا أن تقنط و��دو أن ح�اتك انتهت � ك�م��
وضاعت، ثم �سمع أن هناك فرصة..

� دفء:
قال كندر�ك ��

- هذا من دوا�� �وري أن أمنح زوجك فرصته.

� السماء ب�نما انطلق س�ان �الدب�ت للط��ق،
ظهر الفجر ��

. وصل � � وزوجته اللذين وقفا ع� ال�اب مودع�� � ك�م�� مـودع��
� صد�قا قد�ما.. موظف الحشد للمحطـة.. هناك قا�ل ما��

المحطة الذي �ان �شكو من ملـل ال�لدة..
قال له:

- توقعت أن أراك ثان�ة.. ال أنكر أنك �عثت �عض الح�اة فـي
هـذا الم�ان... لو كنت أعرف ل�لة وصولك لذه�ت للحانة

معك..
: � قال مام��

- أنا لم أفعل ش�ئا.
قال الموظف:

� ال�لدة عن طلقات رصاص وأضواء.. أش�اء لم
- هناك �الم ��

تحدث منذ أعوام.

ة � قطار العا��
- �المناس�ة.. هل الحظت المساف��ن ��

والنصف؟
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كرر الموظف:

� آلخر.. لم أ�ن هنا ة والنصف� المرء ينام من ح�� - العا��
وقتها، �ل هو الشاب �ال هانت..

� المحطـة.. العمدة و�ل�ه المخلص.. ما�س،
ظهر خ�االن ��

�اء العمدة �أنها وردة ذا�لة. لقد تالشت ك��
� محي�ا: قال ما��

- مثلنا؟... ترك�ان قطارا م�كرا؟
قال المدة �ارجان:

� فندق اسمه الب�ت التجاري
- أيها الشاب.. لو أقمت ل�لة ��

تعرفت اإلجا�ة.. اإلجا�ة �� القتل...
� ضاح�ا: قال ما��

.. �ان � - آسف.. لقد نعمنا ب�فطار ش�� عند م�� ك�م��
�جب أن ت�ق�ا.. �المناس�ة أين مس�� �الند؟

قال العمدة:

� ما زلت � قطار ي�تعد عن رو�تون.. ل���
- لقد تخلصنا منه ��

� معرفة أين ذه�ت تلك الفتاة أيها الشاب..
أرغب ��

: � قال ما��
- مس�� �ارجان.. ما تعرفه عن الفتاة هو قدر مـا أعرفـه أنـا..

� أن أجلب لها المال ففعلت�.. .. طل�ت م��
- هذە قصة خ�ال�ة أيها الشاب.
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- وصادقة جدا..
- إن فرق برودواي الم�ح�ة سوف �سعدها أن تقا�لك.

هنا صاح الموظف:
- قطار�م دخل المحطة..

� �حمل حقي�ة م�� خ�ج الجميع للرص�ف.. و�ان ما��
نورتـون. وع� المحطة �ان أحد الغ��اء يتأهب للسفر. ا��شفوا

أنه ناسك �الدب�ت.

�ان هو فعال وقد حلق لحيته ومشط شعرە، و�دا أنـه يتأهب
للعـودة للمدينة من جد�د. قال لهم:

- عرفت أن هذا قادم... الشتاء قارس هنا ثم رؤ�ت�م..
� الص�ف ثان�ة إ�

� سأعود �� � وال���سماس.. ل��� و�ل�� سأعود ل��
عم�� ك�ـائـع �طاقات..

� سأله ما��

- �مؤلف لمؤلف.. ماذا عن كتا�ك؟

� الص�ف... ور�ما ال �كتمل أ�دا... خطر ��
- ر�ما أعود له ��

�ة لم تكتمل قط. � تار�ــــخ ال���
� ال��خ أن أعظم األعمال ��

وأنا ��
. دخل القطار المحطة وراح يهدر نافد الص��

� من ال�اب مودعا الموظف صعد المسافرون له.. ول�ح ما��
�
الذي وقف ع� �اب المحطة، وراح يرمق البنا�ة ح�� توارت ��

الغ�شة.
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الفصل العشـرون

ال لع�ـة األدم��
.. �انت هناك عدة صفوف من � � لع��ة التدخ�� اتجه ما��
المقاعـد الحمراء، و�ان الم�ان خال�ا ما عدا العمدة وما�س،

م�� إ� م�انهمـا وأشعل س�جار ما �عد اإلفطار.

� س�جار، ب�نما جلس العمدة � تدخ��
�ان لو ما�س غارقا ��

� مقعدين وراح �لعب وقد وضـع صندوقا من الورق المقوى ب��
.. السوليت��

: � قال ما��
� لعب الورق.

� الوقت الممل �� - ال �د أن نا�ليون �ان يز��

، � فّنط العمدة الورق �ال براعة، وقد أطبق شفت�ه الغل�ظت��
وقال:

- دع المزاح.. ال أعتقد أنه �انت هناك أوراق لعب أ�ام
ا وأح�ه �شدة.. بونابرت.. أنا قرأت عن الرجل كث��

قال لو ما�س:

� ج��رة،
- ابتعد عن التار�ــــخ و�ال ذهب رجل آخر للمن�� ��

قال العمدة:

�
� فال توجد ج��رة سانت ه�النة ��

- لو كنت تقصد��
.. مستق���
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.. الحظ أن واحدة � � كوم��
� أن العمدة �كوم الورق �� رأى ما��

منهمـا عال�ة جدا، فخطرت له نظ��ة. سأل:

ال �لعبها؟ � �ان األدم�� - هل هذە لع�ة السوليت�� ال��

�ان كندر�ك �قف اآلن جوار المنضدة يرقب أوراق اللعب
�عيون مرهقة، ثم قال:

� سؤاله..
- نفس السؤال الذي رغ�ت ��

قال العمدة:

� ال ال.. ومن الغ��ب أن أعرفها.. ألن�� - نعم �� لع�ة األدم��
� اللع�ة ذات � �ذهب لها.. ل�نه علم�� مة ال�� أقصد األند�ة المح��

� فعال..
مرة.. واللع�ة �سحر��

، � انح�� كندر�ك يراقب المشهد وهو �لهث، مما أزعج ما��
وقال:

- لم أعرف قط ك�ف �لعبونها.

� �شعر �أن عل�ه أن ي�عد كندر�ك عـن ثمة حافز جعل ما��
� �لعبون بها. المنضـدة. ب�نما كندر�ك �سأل عن الط��قة ال��

فقال العمدة:

ال: إن الش�اب ال - ال �د أنك شخت.. لقد قال �� األدم��
يهتمون بهذە اللع�ة -السوليت�� - �� لع�ة شي�خ..

- أر�د معرفة ك�ف �لعبونها..

ح.. ثم توقف عنـدما ح له ك�ف�ة لعبها.. ��� راح العمدة ���
رأى أن كندر�ك يتأرجح.. ثم سقط ع� األوراق... سقط فوق
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� أرسلت رجال للجح�م ذات مرة. اللع�ة ال��
وهتف:

.. استمر.. استمر.. اللغة�... � - دعك م��
ة ثم واصل. � ح��

نظر له العمدة ��
- اآلن الملك.. ثم األس.. انتهت.. لع�ة ممتازة..

� � كندر�ك وهو ينظر ل�وم�� اآلن �انت النار �شع من عي��
األوراق، ثم �ساءل:

- إن هذە ال�ومة سـوداء �لها.. وهذە حمـراء �لها.. أل�س
كذلك؟

، قال له وهو �جف � ثم وثب جار�ا نحو ال�اب فلحق �ه ما��
عرقه:

ء مضحك فعال. �
- هل سمعت؟ ��

وفسور، لم �قل كندر�ك شـيئا وان�ف، هنا لحق بهما ال��
� �عمـل � النظرات.. و�ان عقل ما�� وفسور وما�� ت�ادل ال��

� رآها (3). مـحـاوال تفسـ�� المأساة ال��
وفسور: �ان العمدة قد أشعل س�جارا غل�ظا.. وقال لل��

� إصالح ال�ون؟ لك معتقداتك و��
- هل ما زلت راغ�ا ��

.. ل�ن هذا ال �منع من أن ندخن س�جار�ن معا.. �
معتقدا��

وفسور س�جارا آخر من العمدة وأشعله. تناول ال��
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� من النافذة أ�طأ القطار قرب محطة ر�ف�ة فنظر مس�� ما��
وقال:

ة أم�ال ع� رو�تون.. - ه��رزتاون.. ع��
ورأى مس�� ما�س �غادر الع��ة.

قال العمدة:

� أوهام اإلصالح
- الرجال العادلون الذين ال �غرقون ��

ف خطأ.. � لم أق�� �عرفون أن��

دارت المحادثة، وفجأة عـاد لو ما�س للع��ة صامتا م�سع
� مذعورا... ��لب يوشك صاح�ه ع� جلدە.. وقال: العينـ��

..� � � من هذا.. �جب أن تحمي�� - ج�م..� �جب أن تخرج��
� دهشة �ساءل العمدة:

��

- ماذا دهاك؟

� الذي ي�يع الصحف.. �شعرە جلس الرجـل ب�نما من الص��
ء �النمش.. ذي لون القش ووجهه الم��

: � قال الص��

- �ل صـحف ال�ـوم �ا سادة.. ج��دة ستار رو�تون.. قصـة
الرشوة...

� العناو�ن السوداء الواضحة، �أنها قنا�ل. رأى ما��

� حانة
� ورطة ـ حـاول الحصول ع� رشوة ��

العمدة ��
كة س�ك حد�د الضوا�� ي�تحر لتجنب �الدب�ت. ها�دن من ��
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الفض�حة...
: � قال العمدة للص��

- هات �سخة.

�ان صوته ثابتا وكذلك تقاطيع وجهه. راح �قرأ وجوارە لـو
مـا�س المذعور.

�عد قل�ل قال:

- صحافة.. هه؟ أنت وصد�قتك؟
� وهو �طالع ج��دته، ثم قال: اب�سم ما��

� ج��دة
� فعلت.. واضح أنها محررة �� - ل�س أنا.. صد�ق��

ستار.. هذا مؤكد �ا س�دي..
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ون الفصل الحادي والع��

ح�ب �عودة العمدة ال��
� �قرأ... شاعرا بن�ع من الفخر، الفتاة �اسلة فعال.. راح ما��

�
ي�دو أن مالك الج��دة �ان فخورا بها كذلك، ألنه كتب ��

� قامت �عمل �عجز عنه ثالث صفحات متوال�ة عن المحررة ال��
الرجال، وذه�ت ل�الدب�ت ثم عادت ومعها م�لغ الرشوة

الضخم، وحدها و�ال عون.
ة. � للع�ارة األخ�� اب�سم ما��

�انت الصح�فة تفخر �أن حملتها قد قضت ع� إدارة
�
س�اس�ة فاسدة لقد عرفت أن رشوة ضخمة س�تم �سل�مها ��

حانة �الدب�ت، فمن توفـدە الج��دة لرصد هذە الج��مة؟ هنا
� الج��دة.

ة �� � رودس المحررة الشه�� ورد اسم مس إ�ف�ل��
توسلت لهم �� تذهب للحانة، فرفض رئ�س التح��ر، ثم �دأ
يرى أن الفكرة معقولة.. فكونها أن�� سوف �ضلل مـن ذه�ت

للتحقيق �شأنهم.

� للحانة وقد أدانت �ارجان بوض�ح، وقد ذه�ت مس إ�ف�ل��
صار معهـا م�لغ الرشوة �ال�امل، وسوف �سلمه للمد�� العام.

� غرفة
ح �قاءها �� حكت الفتاة عن ذهابها للمحطة.. لم ���

� الص�اح، �ان
االنتظار أو دموعها.. �لغت الحانة مع مرافقة لها ��

�الند هناك ثم جاء العمدة وما�س.
� القراءة ب�نما لو ما�س ��خ:

استمر العمدة ��
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� من هذا�
- أنقذ��

قال العمدة:
- اهدأ.

- أنا قمت ��ل األعمال القذرة �دال منك ب�نما كنت أنـت
� من هذا.. لن �ه.. �جب أن تخرج�� � تلعـب دور الس�ا�� ال��

أذهب للسجن �س��ك.. سوف أموت..

ء وعن اقتحام الخزانة وعن انتحار �
ح� المقال �ل ��

ها�دن، حتـى وصل المال إ� �د محررة ستار، لم تحك أي
تفاص�ل أخرى. فقط قالت:

، � - من الط��ف أن نالحظ وجود مس�� و�ل�ام هال��ل ما��
� �الدب�ت. جاء هناك �� يتفادى

�اتـب الخ�ال من ني��ورك ��
� هذە

ى ومغ��اتها و�عمل وح�دا.. ل�نه تورط �� المدينة ال���
� � من الشهود الرئ�سي�� الدراما العجي�ـة، سوف �كون مس�� ما��

وفسور تاديوس نورتون، عندما �حال �ارجان للمحا�مـة. وكذا ال��
كة السابق الذي تقاعد منذ أعوام ومس�� كندر�ك مدير ال��

ستة.
� ابتاعها من أنفه: وفسور وهو �قرب الج��دة ال�� قال ال��

؟ � - مس�� ما��
� ضاح�ا: قال ما��

- من جد�د �فسد المحررون ح�اتك �ا بروفسور.
وفسور �عدما تنهد: قال ال��
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- �جب أن أهنئك.. فقـد أظهرت ُ�عـد نظـر واضحا وكنت
حسـن التقدير.

�ان ما�س ��خ:
� من هذا.. - أخرج��

� عص��ة:
قال العمدة ��

� أفكر.. هؤالء القوم لم �ظفروا - �حق السماء أخـرس ودع��
�
� �عد.. سأدمر هذا المد�� العام درايتون وأدمر �ل األوغاد �� ��

ج��دة ستار.. هذا الم�شور القذر. سوف أغلقها لهم.
وفسور: قال ال��

- ر�ما تفعل.. ل�ن �عد عركة ح�اتك �لها..

� فتاة
- أنا جاهز�.. لم ي�ته أمري �عد.. إن فكرة أن تقهر��

... ال.. � � جي��
ة.. فتاة أصغر من أن أضعها �� صغ��

ل�ن التجاع�د مألت وجهه.. و�دا كرجل مهزوم.

هنا وصل القطار إ� قرب المحطة وظهرت الفتـة مض�ئة،
طة داخال إ� ع��ة ل�نه لـم �دخلها، �ل توقف.. ظهر رجل ��

� فنظر العمدة له. التدخ��
� صوت منهك:

قال ��
- مرح�ا...

طة خوذته. وقال: خلع رجل ال��
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� المحطـة
- أردت أن أنذرك �ا مس�� �ارجان.. هناك زحام ��

� هذا القطار. أرى أن تركب س�ارة
ي�تظرونك فقـد عرفوا أنك ��
� المحطة..

ل �� � من هنا وال ت��

� عـزم وقوة.. وقد �دا أنه ال يهـزم
هنـا نهض مس�� �ارجان ��

� خطـوات
طة �� �سهولة.. استعاد ل�اقته، وم�� نحو رجل ال��

واثقـة وصاح:

- هل أنزل هنا �ا دان؟
�� المرت�ك: قال ال��

�ر وال تعرف ما قد �فعلون.. - نعم س�دي.. هناك حشد ��

� أخشاهم؟
- وهل ترا��

� ح�اتك.
- ال �ا س�دي.. لم أرك خائفا ��

- إذن أشكرك لتحذيري.. ل�ن هذا الحشد ال �مثل �� أ���
.. �

� عل�ه �حذا��
من عـش نمل أم��

ولما رأى لو ما�س مذعورا قال له:

- اذهب أنت.. خذ معك ق�عك وحقي�تك �ا ج�ان... أنا
أعرفك.

� لحظة �ان قد
هكذا أخذ ما�س حاج�اته وودع الجميع و��

. اخت��

وفسور ل�أخذا حقائبهما فقالت م�� نورتون � وال�� اتجه ما��
: � لما��

� أمان..
- اآلن أنت تعرف.. أنا سع�دة �أن الطفلة ��
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� حقائبها مع حقائ�ه، وهنا ظهر كندر�ك.. �ان تناول ما��
. ل�نه �ان يب�سم � � ع��ة التدخ��

� التفك�� ف�ما رآە ��
غارقا ��

�ش�ل خافت، وقال:

� و��نك .. ما عرفناە معا س�ظل �ا بي�� � - مس�� ما��
� ش�ئا عن ذلك.. .. ال أر�د أن تعرف من ستكون زوج�� والمتو��

- ال تخش ش�ئا.. أنا نف�� �دأت أ��...
: � جاءت مس ثورنه�ل ضاحكة وقالت لما��

� �ا مسـ��
� وتزور��

- القصـة ت�ت�� نها�ة سع�دة.. �جب أن تأ��
.. هذا ل�س وداعا. � ما��

ول ع� الرص�ف. � وّدعها وتأهب لل��

� ي��ادالن النظرات. وأدرك أن نظر للخلف فرأى العاشق��
كندر�ك سي��� لع�ة السوليت�� ��عة، وهوى ظل ع�
�ون القطار.. ظل محطة رو�تـون. �ان هناك صخب ناس �ق��
� ووجهه شد�د � جدا.. نظر عمدة رو�تون لما�� و�انوا غاضب��

الهدوء، وقال:
� للب�ت.

- الص��ة يرحبون �عود��

� صفوفا من الوجوە وسمع صوت توقف القطار فرأى ما��
� برود وأنصت ل�اخ

زحام غاضب. نظر العمدة لهذە الوجوە ��
ألف حنجرة.. ثم نـ�ع ق�عته وقال:

� أن أرا�م.... ب�نما دوت أصوات غاض�ة:
- �سعد��

- هذا هو�
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� ألفز - هذا هو �ارجان ذو المئ��

وصاح ال�عض مطال�ا �ال��ش أو القار.. ل�ن العمدة ظل
يب�سم.

طة ل�ساعدوە ع� الخروج من الزحام، وصاح جاء رجـال ال��
صائح:

طـة؟.. طـة؟ نحـن.. مـن �ملك ال�� - مـن �دفع رواتب ال��
�ارجان�..

أخ�ج الرجل س�جارا من جي�ه وأشعله مستمتعا بهذا العرض
� الط��ق ب��ات

�� �
. صار الهتاف عدوان�ا.. ل�نه م�� الم���

� ط��قه
وجرأة.. شق ط��قه ب�نهم. وقف رجل صغ�� الحجم ��

اجعون فأمسك �كتف�ه وأزاحه برفـق. ثم م�� ب�نهم وهم ي��
�النمل.

� الزحام: هنا دوى صوت ب��
- مرح�ا �ا ج�م�..

ل�ح العمدة ب�دە.. فتوقف الص�اح.. ما زال �ارجان س�د
مدي�ته.

وفسور: � لل�� قال ما��
- قل ما ت��د.. ل�ن هذا رجل شجاع.

هنا رأى الفتاة.. فتاة المحطة.. تقف ع� ع��ة �ضاعة ع�
ال�سار وتل�ح ب�دها، جرى نحوها �صع��ة وسط الزحام. لم

�فسح له النـاس م�انا �ما أفسحوا لحا�م المدينة.
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ون � والع��
الفصل الثا��

ء المعتاد �
ال��

أمسكت �ه الفتاة من كتفه ووث�ت لتقف جوارە وقالت:
- مرح�ا برجل الجرائم�..

قال ضاح�ا:

- الحمد هللا.. أنت قد عدت سالمة هانئة

� دمـرت عـش � أن أتعـرف �مل�ة اللحظـة.. ال�طلة ال��
���� -

الفساد.
- و�ال عون..

� من �انت تزعم إنهـا قالتها ضاحكة لتغ�ظه. ثم هرعت لتح��
أمهـا.. م�� نورتون..

� �الساعة.
ء �ان ع� ما يرام واإلفطار �م�� �

- �ل ��
قالت م�� نورتون:

. كث�� من � - �جب أن أعود للب�ت فال���سماس �عد يوم��
� للغداء.. لدّي وج�ة �درك ال�سوق. أر�دك أن تد�� مس�� ما��

� وأنا أرى ذلك الناسك �متهن الطبخ..
منها �م كنت أعا��

قل لهما:
.. سأجد ل�ما س�ارة أجرة.. �

- هذا �سعد��
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وخ�ج ل�جد لهما س�ارة وسط صف من الس�ارات الواقفـة.
فقالـت الس�دة:

� س�ارة أجرة.. ال أعرف ك�ف كنا س�تصـرف
- أنت تضعنا ��

مـن دونك فأنت رجل ن��ل شجاع.. وخدوم..

� البنا�ات الشامخة وقد
�ان ناسك �الدب�ت �قف محملقا ��
�دا عل�ه عـدم االرت�اح، وهتفت الفتاة:

ز هنا؟ - مس�� بي��
: � قال ما��

� خوفه.. لقـد كـان اإلغراء شـد�دا،
- نعم.. �ان معه حق ��

� وامرأته... و�ل�� وها هو ذا �عود ل��
ز ما قال فح�اها ثم قال: سمع بي��

� الص�ف مع العزف وال��ــــح
- نعم.. �انت األمور ج�دة ��

� الخ��ف صار األمر صع�ا.. وجاء الشتاء فعرفت
الدافئـة. ل�ن ��

� عائد.. أن��
قالت الفتاة:

- هذا رائع.. غدا أ�تب مقاً� عن ناسك �الدب�ت الذي �عـود
ألهلـه ومدي�ته �عد أعوام من العزلة..

قال الناسك:

� أمارسها.. أنـا أنـوى - هذا معناە تدم�� مهنة بيع ال�طاقات ال��
� � أن �عرف الناس أن��

� الص�ف، فلن �ف�د��
العودة هناك ��
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� أشكرك �شدة ع� هذا تخل�ـت عـن مهنة الناسك، ل���
العرض...

�
- أتم�� لك ك��سماس سع�دا وسوف أراك الص�ف القادم ��

�الدب�ت.

- �التأ��د.. سوف أعط�ك تخف�ضا ع� ال�طاقات من أجل
معرفتنـا القد�مة.

� الزحام..
وذاب ��

� والفتاة عن غرفة � ث�ا�ه وشعرە. �حث ما��
مخلوق غ��ب ��

الحقائب ليتخلص من ثقل ما �حمله.

�انت المدينة مزدانة متأه�ة لل���سماس وقد �دت السعادة
ع� ع�ـون المارة.
قالت الفتاة:

- هل أنت سع�د �ما صارت عل�ه األمور؟ هل أنت سع�د
� ك�د القرصان؟ � لست �اب�� ألن��

ء ع� ما يرام أو أوشك ع� ذلك. �
- لقد انت� �ل ��

قالت ضاحكة:
... - أنت ال تعرف اس��

� رودس؟ - وماذا عن إ�ف�ل��
.. أ�تب �ه فقط. - اسم جم�ل ل�نه ل�س اس��

�لغا بنا�ة عال�ة.. فقالت الفتاة:
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- مكتب ج��دة ستار.. الجمهور �ف�ش عن اإلثارة.. تصـور
� نعرض ع� الناس لفافة مال� ثم جاء أننـا ظللنا لمدة ساعت��

المد�� العام ل�أخذها...
� أعرفها.

- أعتقد أ��

� النها�ـة
- سوف �قاوم العمدة ل�نها ستكون معركة وترلو.. ��

سوف �سجن. لقد سحقت قوته.. ولو لم �سجن فلن ي�تخ�ـه
أحـد واالنتخا�ات ع� ال�اب.. لقد فازت ج��دة ستار..

� الدرج ال�ئ�ب الخاص �الج��دة، �لغا غرفة
صعد معها ��

�
�ة الساحقة �� تح��ر األخ�ار المحل�ة، �انت إثارة هذە ال��

الجو..
قالت له:

� �قصة محرر قد�م من ني��ورك �ان
- هذە المهمة تذكر��

� ج��دة ستار..
�عمل ��

ثم أردفت:

�ان أول رجل ترسله للحرب اإلس�ان�ة.. و�ان ذك�ـا. عاـد لنـا
ر أنهم

�
�عدها مهما فخورا. ق�ل له إن رئ�س التح��ر ي��دە، فك

� هذە المرة، ل�ن رئ�س التح��ر طلب منه سلونه للفلب�� س��
.. �اد �فقد وع�ه�... أشعر � � ح��ق علـى �عد شارع��

التحقيق ��
ء ذاته �

�ال��

- وما مهمتك التال�ة؟

- مقال عن العاب ال���سماس.. أ�تب عنها �ل عام منذ
ثالثة أعوام. سوف أ�تبها من جد�د ل�ن عليهـا أن ت�تظر ح��
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�ف�غ عشاء م�� نورتون.

� شارع ت�شا�ه �ل شقة ف�ه، وال يوجد اختالف
مضت �ه ��

� الفتة (غرفة لإل�جار) ع� ال�اب.
� بنا�ـة وأخرى، ح�� �� ب��

� وفتحت ال�اب. توقفت عنـد رقـم مع��
جاءت م�� نورتون �ستق�لهما وقالت للفتاة:

.. أنا مشغولة �الطبخ � - أنا سع�دة �لقائك هنا �ا مس�� ما��
.. �

لـذا أرجو أن تدخل�ه الردهة �ا ع��ز��

� ابتاعها مس�� نورتون � يتفقد القطع الفن�ة ال�� م�� ما��
يوما مـا. لوحة تظهر أ�ا غامضا يهـ�ع لل�ن�سة ل�جد اب�ته عروسا
� ذرا�� ع��سها، ب�نما �قف القس سع�دا راض�ا بهذە ال��جة، ب��
كتب تحت اللوحـة (فات األوان�). هناك صورة س�د ي�دو عل�ه

الحزن.. �التأ��د هو مس�� نورتون.

� حوله واب�سم.. لمـاذا ال �ش�ه الواقع أحالمه أ�دا؟ نظر ما��
أ�ـن صوت الفالس ال�ع�د وأضواء الشم�ع وضوء القمر الساحر؟

م�ان غ��ب ل�دء قصة حب.

جاءت الفتاة �عد قل�ل �ال قفاز وال ق�عة، فأغرقت الم�ان
�حسنها.

قال لها:
� وحدي ثان�ة أ�دا.. كي�� - تعا� وال ت��

ثم دق قل�ه �عنـف فقد أدرك أنها خج� وتتحاشاە.. أمسك
ب�ـدها وصاح:
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.. أح�ك.. أح�ك... � ثان�ة.. أنت �� كي�� - لن ت��
غمغمت:

� تحدث ��عة ال تكـون ء ��عة.. األمور ال�� �
- حدث �ل ��

حق�ق�ة..
..� . انظري �� �

- هذا منطق ال�ساء.. انظري �� �ا ع��ز��
� النها�ة اس�سلمت.. وهمست له:

��

؟ إنه �
.. أنا أح�ك.. هل ت��د معرفة اس�� الحق��� � �� � - اع��

ماري... ... ...
ماري ماذا؟ لم ت�د اإلجا�ة مهمة..

ثم سألته:

- ماذا عن ال�تاب؟
: �ان قد ���

- أي كتاب؟

� جئت إ� �الدب�ت لتكتبها.. هل تذكر؟ ال - القصة ال��
م�لودراما وال مطاردات وال قصص حب.

قال ضاح�ا:
� �� هذە�... ... قص�� �

- ع��ز��
 

إير دير ب�جارز – 1913
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س�عة مفاتيح ل�الدب�ت
 

قصة ال�اتب الذي �ذهب إ� حانة منعزلة مهجورة اسمها
� الل�ل وح�دا ع� ضوء الشم�ع، و�كتب روايته

�الدب�ت، ل�م��
ا. فون �ه أخ�� � ستجعل النقاد �ع�� الرائعة ال��

ل�نه مع الوقت �ك�شف أن الم�ان مزدحم جدا، وأن هنـاك
أشخـاصـا أ�ـثـر مـن الالزم �فتحـون الـ�ـاب �المفتاح و�دخلون
الحانة المظلمة. هل هم لصوص أم محتالون أم أش�اح؟� مع

الوقت �درك أن هناك س�عة مفاتيح ل�الدب�ت.
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

الفصل األول

�
ال ت��� ثان�ة �ا س�د��

�
الفصل الثا��

�ائع الث�اب العاشق
الفصل الثالث

شقراوات وناشطات س�اس�ات
الفصل الرابع

ف () ظهور ناسك مح��
الفصل الخامس

العمدة وظـله
الفصل السادس

أش�اح الص�ف
الفصل السابع
العمدة يراقـب
الفصل الثامن

هناك شخص جد�د
الفصل التاسع

م�لودراما
الفصل العا��
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فجـر �ـارد رمادي
الفصل الحادي ع��

عـودة الناسـك
� ع��

الفصل الثا��
� رقم س�عة

�ارثة ��
الفصل الثالث ع��
مس�� ها�دن الرائع

الفصل الرابع ع��
عالمة النافذة المفتوحة

الفصل الخامس ع��
حد�ث المائدة

الفصل السادس ع��
� الظالم

رجل ��
الفصل السابع ع��

وفسور �حـ�� ال��
الفصل الثامن ع��

ورقـة حمـراء
الفصل التاسع ع��

� خروج الممثل��
الفصل العشـرون

ال لع�ـة األدم��
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ون الفصل الحادي والع��
ح�ب �عودة العمدة ال��

ون � والع��
الفصل الثا��

ء المعتاد �
ال��
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Notes

[←1]

� تتحدث � األما�ن ال��
- �طل القصة رجل ل�نه �كتب ما�� Magee و��

� الروا�ة.
� McGee سوف �ستعمل االسم �ما ورد �� عن الروا�ة ُ��تب ما���

ا. الروا�ة تقول إنه اسم أيرلندي جد�
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[←2]
. � � دي�� ل ال�ساء، ول�ست �مع�� � - �لمة الناسك هنا معناها أنه اع��
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[←3]
- مع�� هذا أن كندر�ك ُخدع.. لما سحب الورقة و�انت حمراء أثناء لع�ه مع

� �سحب منها �لها حمراء. ها�دن؛ لم �كن �عرف أن األوراق ال��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):

هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
 

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

         العدد رقم (81)
 

 

� �الط
أم���� ��

الملك
 

تأل�ف: مارك ت��ن

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق. 
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..

� نقا�ل فيها ال�اتب األم���� هذە �� المرة الثالثة تق���ا ال��
. ولو كنت من قراء هذە � العظ�م صم��ل النجهورن �ل�م��
السلسلة فعال فأنت تعرف أن هذا هو االسم األص�� لل�اتب
الساخر مارك ت��ن Mark Twain، أم�� الساخ��ن، وأطول
. �ما ال �د أنك � � نصف ال�رة الغر��

لسان �مكن أن تقا�له ��
) و�� من � م ع� اثن��

�
تعرف أن مع�� اسمه المستعار هو (عل

ل جزءا �الغ األهم�ة
�
� الذي ش� � نهر المس�س��

نداءات المالحة ��
من ح�اته وكتا�اته..

� ق��ة اسمها هان��ال بوال�ة
� نوفم�� عام 1835 ��

ولد ��
� أد�ه.. ولعل هناك خيوطا

م�سوري، هذە �شأة مهمة جدا ��
� شخص�ة ت��ن نفسه..

ة من توم ص��ر �� كث��

�ة ، و�� ال�� � � المس�س��
ة ط��لة �مرشد سفن �� عمل لف��

)، و�قول ف�ه إنه � � ع� المس�س��
� كتاب (ح�ا��

� وصفها �� ال��
� النهر�..

�ان �عتقد أن مهمة الدل�ل سهلة و�� إ�قاء السفينة ��
�
ثم ا��شف أن عل�ه حفظ �ل عمق و�ل منح�� و�ل صخرة ��

هذا النهر. �ان �عرف أن السفن ت�حر ل�ً�، ل�نه لم يتصور قط
� ل�فعل هذا.. ك فراشه الدا�� أن هناك رجال ي��

وهذا الشخص هو ت��ن �الذات���

� دقائق، عندما رأى
نعرف كذلك أن شعر رأسه اب�ض ��

ي. ح��ق سفينة.. والس�ب أن السفينة �انت تحمل أخاە ه��
� ح�اته؛

الحق�قة أن هذا ال�اتب الساخر رأى أفدح المصائب ��
ومنها وفاة زوجته الحب��ة واب�ته وصديق عمرە.
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ء �
� �ل ��

جّرب ال�ث�� من المهن، وجرب التجارة وفشل ��
� عالم الصحافة وقّدم روا�اته األو�.

تق���ا، ثم اندمج ��

� األعوام التال�ة صنع ت��ن شهرته ��اتب ساخر ع�قري
��

، وقّدم قصة (مغامرات تـوم ل أهـم أعمدة األدب األم����
�
�ش�

� خ�ج � - 1884) ال�� ي ف�� صـ��ر - 1876) و(مغامرات ها�ل��
األدب األم���� �له مـن ع�اءتها �ما قالوا، وهناك (األم��

� �د�ك اآلن وعنوانها � ب�� والصعلوك - 1881)، والقصة ال��
� �ـالط الملـك آرثر - 1889)،

األص�� (�ان�� من كونكت��ات ��
ُت العنوان ل�كون مفهوما نوعا، �مـا قمـت �كث�� من وقد غ��ّ
� العام 1906 ُمـنـح

االختصار ألن النص األص�� �الغ الطول. ��
� األدب من جامعة أ�سفورد. وقد

درجة الدكتوراە الفخ��ة ��
� لم ح� عن هذا ساخرا قائال إنه فخور جدا بهذە الدكتوراە ال��
ة األدب) أصال. الحق يتعب فيها، خاصة أنـه ال �فهم مع�� (دك��
ة لدرجة أن حفالت قراءة �انت تقام له، و�ان أنه نال شعب�ة كب��
الناس ي�تاعون التذا�ر كدور الس�نما، ل�دخلوا و�شاهدوە وهو

يتلو أجزاء من قصصه.

� �ل مـرة
اعات، و�� جرب ت��ن أن �مول ال�ث�� جدا من االخ��

وعا جد�دا كـان �خ� ال�ث�� من المال، ولهذا رفض �قسوة م��
�دا له سخ�فا..

ع إسكتلندي اسمه (جراهام �ل) �ق�� وع لمخ�� �ان الم��
�ـأن ��لـم الناس �عضهم ع�� األسالك�... لقد رفض ت��ن

� الهاتف�
المشاركة ��

� اليوم الذي ظهر ف�ه مذنب
�ما توقع ت��ن مرارا، فقد ولد ��

�
.. وهذا المذنب �ظهر �ل 75 عاما لذا توقع أن �موت �� هـا��
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، وهو ما حدث فعً�.. يوم ظهورە التا��

د. أحمد خالد توفيق

∞∞∞∞∞
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�ة �لمة تفس��
كنت أزور قلعة ورو�ك عندما قا�لت رجً� غ��ب األطوار
� بثالثة أش�اء: �ساطته العف��ة

سـوف أت�لـم عنه هنا. شد��
ە ح�ث ظل يت�لم ط�لة و�لمامه �الدروع القد�مـة وط�ب مع��
، � مؤخرة القطيع الذي �قودە المرشد الس�ا��

الوقت. �نا ��
. �ان يت�لم عـن ع� آخر و�لد �

ف�دأ �قول أش�اء أثارت شغ��
� مسحور أجول وسط الظالل والقـدم. �ان �ع�د. شعرت �أن��
.. س�� جاالهاد، �أنه يت�لم عن س�� ال�سلوت.. س�� ب�د�ف��
. ثم استدار �� وقال �أنه يت�لم عن � يت�لم عن أصدقاء حم�م��

ء عادي: �
الطقس أو ��

- هل سمعت عن تناسخ األرواح؟

� لم أسمع عن ذلك.. �ان متحمسا لدرجة أنه لم قلت له إن��
�لحـظ إن كنت قد قلت نعم أم ال. و�ان الدل�ل يت�لم قائً�:

- درع عتيق من القرن السادس وعهد الملك آرثر. ق�ل إنه
�خـص الس�� ساجامور.. الحظوا الفتحة الدائ��ة فوق الثدي
األ��.. ر�ما نجم عن رصاصة أطلقها جنود كروم��ل �عد

اع السالح الناري. اخ��

، �
� اب�سامة من ن�ع �ان مستعمً� فـي الما��

اب�سم مراف��
وغمغـم لنفسه:

� - أنا رأ�ت هذا.. أنا فعلتها بنف��
� الذهول من �المه ل�نه �ان قد رحل. أصاب��
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� تلك الل�لة جلست أرمق الدروع ع� وهج النار، وجلـست
��

أراجـع كتاب س�� توماس مالوري الساحر �ما ف�ه من مغامرات.
ورحت أحلم..

قرأت قصة أخرى ق�ل منتصف الل�ل. و�انت تقول:
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� وحرر القلعة ك�ف ذبح س�� ال�سلوت عمالق��
� �د �ل

حاال جاء عمالقان مسلحان مدججان �الدروع، و��
� منهما هراوة مخ�فة. هوى س�� ال�سلوت ع� أحد العمالق��
� رأى رف�قه ذلك جرى �ع�دا خائفا، ل�ن س�� وأطاح برأسه. ح��

ال�سلوت م�� خلفه وهوى عل�ه �العصا. دخل القلعة فرأى
س�دات وعذارى يركعن أمامه و�ـشكرنه علـى الخالص. قلن إنهن
� سجينات هنا سبع سنوات، وقلـن إنـه فـارس شجاع عظ�م لب��
قام �أشجع عمل �مكن لفارس أن �قوم �ه. سوف نص�� لـك

ونذكر اسمك.

قال لهن إن اسمه س�� ال�سلوت دو ل�ك. وتركهن وأو�ل
أمـرهن هللا. ركب حصانه وانطلق �جوب الود�ان والغا�ات. وجد
كوخـا ف�ـه سـ�دة عجوزا طي�ة منحته المأوى. عندما جاء وقت
الراحة اقتادته مض�فته إ� عل�ة فوق غرفة النوم لينام، ففك

سالحه ودخل الفراش.

�عد قل�ل جاء أحدهم متلهفا ودق ع� ال�ـاب. نظر س��
ال�سلوت مـن النافذة فرأى ثالثة فرسان يتقدمون نحو الرجل،

وانقضوا عل�ه فراح �دافع �الس�ف عن نفسه. قال س��
ال�سلوت: سوف أدافع عـن هـذا الرجـل الوح�د ألنه من العار أن
�
��ا �� يهاجم ثالثة رجال واحدا. فلو مات الرجل العت�� نفسه ��
� واتركـوا هذا الرجل.

موته. واندفع نحو الرجال وصاح: هـاجمو��

ترك الرجال ضحيتهم وانطلقوا ي�ارزون س�� ال�سلوت،
وحاول الرجـل - س�� �اي - أن �ساعد ال�سلوت، ل�ن األخ�� قال
�ات أسقط الرجال الثالثة. كه �قـاتلهم وحدە. و�ست �� له أن ي��
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كهم أح�اء، فطلب منهم الوالء لـس�ـر توسل له الرجال أن ي��
كـاي.. رفض الرجال ذلك فقال ال�سلوت:

- إما أن تق�لوا أو تموتوا.. سوف تعودون ل�الط الملك آرثر
لتعلنـوا الخض�ع له.. وهناك تضعون أنفس�م تحت ت�ف
المل�ة جن�فر، وقولوا إن س�� �اي أرسل�م لتكونوا سجناء

عندها.

� الص�اح الم�كر ارتدى س�� ال�سلوت دروع س�� �اي
��

وركب حصانه وودع مض�فته.. صحا س�� �اي ووجد أن
ال�سلوت غ�� موجـود. ثـم أدرك أنه ترك له دروعه وحصانه..

هكـذا �خـدع النـاس و�حسبونه ال�سلوت.
 

وضعُت ال�تاب فسمعُت دقة ع� ال�اب وجاء الغ��ب.
ناولتـه غليونـا ومقعدا و�عض ال��س�� السكو�ش الساخن. كنت
� سـرد قصته.. �عد �أس را�عة �دأ �ح� �ط��قة

أتم�� أن ي�دأ ��
�س�طة.
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قصـة الغ��ب
� هارتفورد بوال�ة كونكت��ات.. أنا

... ولدت �� أنا أم����
� حدادا وع� طب�ب خيول... . �ان أ�� شما�� ا�ـن شما��
� معا. ثم ذه�ت لمصانع الج�ش وتعلمت ومارست المهنت��
ء: بنادق مسدسات.. مدافـع.. �

� الحق�ق�ة وصنعت �ل �� مهن��
ف ع� نحو ألف محركـات. ومع الوقـت ترق�ـت و�ت رئ�سا أ��
. مع قوم كهؤالء ال �د من عراك �

رجل �عملون تحت إمر��
�ة �عتلة ع� رأ�� أثناء مـشاجرة مـع ومشا�ل، وقد تلق�ت ��
رجل �سمونه هرقل.. فشعرت �أن �ل عظمة فـي جمجمتـي

اصـطدمت �جارتها. أظلم العالم ولم أعرف أين أنا.

� كنت تحت شجرة �لوط ع� العشب عندما استعدت وع��
.. � جم�ل. �ان هناك رجل ع� جواد ينظر ��

وأما�� منظر ر���
رجل �أنه خ�ج مـن كتاب مصور.. �ل�س دروعا عت�قة �املة
�
ومعـه سـ�ف ودرع ورمـح، وحصانه �ل�س الدروع وله قرن ��

رأسه..
: قال ��

- هال فعلت �ا س�دي؟

ك الذي جئت منه و�ال أ�لغت - فعلت ماذا؟ عد للس��
طة. ال��

هنا تراجع الرجل للخلف ثم اندفع نحوي �أ�ع ما استطاع
ورمحـه مصوب أمامه. أدركت أنه جاد ف�عان ما كنت فوق

الشجرة ق�ل أن �صل.
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ا له فحاولت أن أصل التفـاق.. � �ت أس�� �ان م�ا ع� أن��
. ه�طت من الشجرة ومش�ت � سـوف أم�� معه مقا�ل أال يؤذي��

جوار حصانه.

�ا أو م�انا ي�دو � لم أر س�� � أما�ن مألوفة ل���
مش�نا ��

ك ول�ن من ك. قـررت أنه ع� األرجح ل�س من س�� كس��
مس�ش�� أمراض عقل�ة. سألته عن أي مسافة ت�عد عن

هارتفورد فقال إنه لم �سمع عنها قط.

رأينا ق��ة �لتف حولها نهر وق��ــها تغفو هض�ة، وهناك قلعة
ف�ساءلت:

- هل هذە ب��دجبورت؟
قال:

- �ل �ام�لوت.

� فاب�سم اب�سامة غامضة
� مراف�� �دأ النعاس ي��ب لعي��

من اب�ساماته وقال:

� كت�ت القـصة.. تعـال - ال أستطيع مواصلة ال�د ل���
واقرأهـا لو أردت.

ثم أح�� �� كتا�ا �خط ال�د وأشار لمقطع أراد أن أ�دأ منه
وقال:

- ا�دأ من هنا.. أنت تعرف ما سبق.

خرجت من الم�ان وجلست جوار النار ورحت أتفحـص
الوث�قـة التـي اصفرت من فعل الزمن. هناك كتا�ة �خط الرجل
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� أرى تحتهـا الرقائق كتا�ة عت�قة ��لمات الت�ن�ة. �دأت أقرأ.. ل���
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قصـة األرض المفقودة

الفصـل األول
�ام�لوت

� قصة الغ��ب:
�ا��

: قلت لنف��
- �ام�لوت.. م�� قرأت هذا االسم؟ ر�ما �ان اسم المصحة.

�ان نهار ص�ف جم�ً�، والجو �عبق برائحة شج�ة وصوت
� ء يتحرك.. هناك آثار عجالت ع� جان�� �

الط�ـور.. ال ��
�
الط��ق. عجالت سم�كة �حجم كفك. جاءت فتاة شقراء ��

ة من عمرها �ح�ط بهـا شـعر أصفر جم�ل، وتضع تاجا من العا��
الزهر..

ك اهتماما بها وكذا لم تهتم الفتاة بنا �أنها لم ُي�د رجل الس��
� فتصل�ت �أنها تمثال.. صارت صـورة ، ثم رأت�� � تمر جـوار �قرت��

مـن الرعـب الممزوج �الذهول. ثم ه��ت.

�ت مع الفارس من المدينة.. �دأت المعالم تتضح. من اق��
ة. اء صغ�� � آلخـر ترى كوخا متداع�ا وحوله حد�قة خ�� ح��
ة لهم شعر ط��ل مجعد يتد� وكـان هنـاك رجـال ملوحو ال���
ة. األطفال ات خشنة قص�� ع� أ�تافهم. و�انوا �ل�سون س��
الصغار �انوا جم�عا عراة ل�ن ال أحد يهتم. �انوا جم�عا ينظرون

� فضول.
�� ��
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و�انت هناك عدة بيوت حج��ة �ال نوافذ والشوارع أقرب
ألزقة متعرجة غ�� مرصوفة. ال�ـالب والخناز�ر �انت ت�نقل
�ح��ة تامة. كنا ن�سلق �استمرار نحو القلعة. هناك �ان حراس
� ع� ث�ابهم، وانفتحت أبواب القلعة وه�ط �ضعون شعار التن��
� أر�عة أبراج � الهواء ب��

الج� المعلق. وجدنا أنفسنا نقف ��
عمالقة، و�انت هناك طقوس احتفال�ـة. وكـان هنـاك استعراض

لأللوان الزاه�ة مع حركة ال تتوقف.

☆ ☆ ☆
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�
الفصل الثا��

�الط الملك آثر
�سللت جان�ا ولمست رجً� من العامة ع� كتفه وسألته

�ط��قة أقـرب للتلميح:

�
� أم أنك �� � مس�ش�� المجان��

- س�دي.. هل أنت تعمل ��
ز�ارة؟

� غ�اء، فقلت:
نظر �� ��

- أعتقد أنك م��ض هنا.

� �عض ابتعدت عنه وأنا أف�ش عن واحد عاقل �عطي��
المعلومات. دنوت من واحد وسألته:

هل �� أن أرى المدير. لحظة واحدة..
.. - أرجو أال �سمح ��

- أسمح �ماذا؟
.. � إن �انت هذە اللفظة تناس�ك أ��� - ال تعطل��

ثرة برغم أنه يتم�� وفهمت أنه ط�اخ وال وقت عندە لل��
� العجي�ة. دنا م�� ف�� آخر �ل�س بنطاً� معرفة مـصدر ث�ا��
ي ممـا جعله ي�دو �الجزرة.. أدركت أنه ط�ب ض�قا �لون الجم��
الشمائل. نظر �� متفحصا وقـال إنه وص�ف و�نه جاء من أج�.
� حد�ث متدفق ساخن �أننا صد�قان

و�عان ما دخل ��
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.. وفجأة قال إنـه ولـد عام � � عن نف�� وث�ا�� قد�مان. وسأل��
.513

شعرت �قشع��رة وتوقفت وسألته:

- قل ب�طء.. م�� ولدت؟

.513 -

.. هل أنـت �كـامـل قـواك � ال ي�دو هذا عل�ك. قل �� �ا صاح��
العقل�ة؟

- نعم.

؟ � - وهذا الم�ان ل�س مصحة عقل�ة للمجان��
- ال.

- إذن أين أنا؟

� �الط الملك آرثر�.. 19 يونيو عام 528..
�� -

� ثان�ة.. لن
� لن أرى رفا�� .. مع�� هذا أن�� � قد��

�� � سقط قل��
يولدوا ق�ل 1300 سنة.

كنت أصدقه وال أعرف الس�ب. كنت أعرف أن هناك
� القرن السادس يوم 21 يونيو. و�دأ

خسوف شمس �ل�ا وقع ��
� فـإن الف�� �قول �عد الظهر. لو حـدث هـذا الخسوف �عـد يوم��

الحق�قـة. لن�تظـر إذن اللحظـة المناس�ة..

لو �ان �الم الف�� سل�ما فأنا أسبق هؤالء القوم عقل�ا �ـ
: � � س�دهم. سألت الف�� 1300 سـنة وهذا معناە أن��
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- هـل �� أن أسألك عـن �عض األش�اء؟ ما اسم هذا الذي جاء
� هنا؟ ��

- س�دك وس�دي؟.. هذا الفارس العظ�م الس�� �اي
س�ن�شال.. وهو أخو الملك �الرضاعة.

ح� �� قصة ط��لة، ل�ن الجزء الذي اهتممت �ه هو أنهم
�
� جب وأظل هناك آ�ل أ�ال شح�حا إ� أن �أ��

�� � س�لقون ��
� ل�دفعوا �� فد�ة ما لم أتعفن أوال، وقد �دا �� االحتمال

رفا��
� الف�� كذلك أنه فور انتهاء المأد�ة

�� األخ�� أقرب للممكن. أخ��
� أمام الملك آرثر � الس�� �اي ل�عرض�� والخمر سوف �ستدعي��
ّ وفرسان المائدة المستديرة. سوف �ح� لهم ك�ف قـ�ض ع��
� أن أحاول التصحيح.. وسوف �كذب، ل�ن ل�س من مصلح��

�عد هذا إ� الجب.

� للقاعة.. �انت مزدحمـة �ـالجمهور
جاء من �دعو��

� المركز �انت مائدة من ال�لوط
� والزخارف.. �� والموس�قي��

ك. وحولها جلس حشد من ضخمة �أنها �حجم حل�ـة الس��
ان، � قرون ث��

ب الخمر �� الرجال ب��اب ملونة زاه�ة �عضهم ���
و�عضهم ما زال �مضغ قطعا من اللحم. وجـوار �ل رجل هناك
�ل�ان ي�تظران ما س�ل�� لهما مـن عظـام.. فـإذا رمـى �العظمة

انقضا عليها و�ش�ت معركة.

� �المهم
�انوا يت�لمون �ط��قة تليق ب�الط الملوك، ل�ن ��

ال�ث�� مـن السذاجة.. وال�ث�� من ال�ذب.

ا، �ن أس�� لم أ�ن األس�� الوح�د.. �ان هناك نحو ع��
معظمهم ممزق الث�اب منهك وال�عض تلطخ وجهه �الدم،
�ن ل�نهم ال �شكون أ�ـدا.. قلـت لنف� إن هؤالء قد آذوا ال�ث��
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� م
ون ما �حدث لهم عادً�، وال يتوقعون حسن من ق�ل لذا �عت��

معاملة.
 

☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث
فرسان المائدة المستديرة

�انت المحادثات �لها تدور حول القتال وك�ف تم أ�
� كونهم �قاتلون �عضهم �ال

هـؤالء.. كـانوا أقرب لألطفال ��
� �عد �ك».. سوف تف�� س�ب ع� ط��قة الص��ة: «أنا أقدر أ��
قل�ل بهذە األحاد�ث وتـشعر �أنهـا خال�ة من العقل.. ل�ن ال

�أس.. فالعقل قد �فسد هذە الجلسة.

رأ�ت مجموعة من األ�ى يزحفون ع� ركبهم نحو المل�ة
� منها أن تصفح عنهم أو تجلدهم أو تفعل ما ف�سجدون، طالب��
�شاء. قالوا إن الس�� ال�سلوت قد هزمهم جم�عا وجعلهم عب�دا

للمل�ة، وقد تخفـى فـي دروع وسالح الس�� �اي.

نهض رجل مسن مدثر ب��اب سوداء.. و�انت قدماە
. قال �� � � دامعت�� نحـان. كـان يت�لم �صوت واهن وعين�� ت��

� الوص�ف الذي عرفت أن اسمه �الر��س: الص��
� يرددها ط�لة الوقت. - ت�ا.. سوف �ح� تلك القصة ال��

- من هو؟

.. ال�ذاب والساحر.. ل�ن الرجـال يهابونـه ألن الرعـد � - مرل��
� صفه..

�� � ق والش�اط�� وال��

� نعـاس عم�ـق، وكـذا فـعـل
� وغرق ��

أراح الف�� رأسه ع� كت��
الحضور وال�الب.. ال�عض أراحوا رءوسهم علـى سـواعدهم
والـ�عض أرجعوا رءوسهم للخلف وراحوا �غطون. وراح الذ�اب
� بيوتها. �ان

ان ��ح هنا وهناك شاعرة أنها �� � وراحت الف�� ي��
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� ح
� تذكرت أن � �ح� قصة ط��لـة �دت �� ط��فة مسل�ة، ل��� مرل��

الرجال �سمعونها للمرة األلـف ف�مكن فهم حالة الملل هذە.

�عد انتهاء القصة أفاق س�� (دينادان) مضحك الملك فقرر
� لذ�ل �لب

أن �ـنعش الناس �دعا�ة سخ�فة. ر�ط �عض األوا��
وتركه يركض محـدثا صخ�ا وخلفه ال�الب تطاردە وتعوى.. و��ل
ا ع� هذە � �ان دينادان هـو أول شخص ضحك كث�� المضحك��
� �ل هذە

� ح�ا��
النكتة. ثم �دأ �ل�� خط�ة مضحكة.. لم أسمع ��

� خط�ة واحـدة. مـن القسوة أن أسمع
الن�ات السخ�فة القد�مة ��

� �عد 1300 عام. � طفول��
� سأسمعها �� نفس الن�ات ال��

.. وك�ف كنت �
نهض س�� �اي ل�ح�� للقوم ك�ف وجد��

� أل�سها. وسـط قـوم برابرة �لهم �ل�سون هذە الث�اب الغ���ة ال��
� �ر عن ط��ق الصالة ثم عاد �� قام �القـضاء علـى سحري ال��
� � كعجي�ة يراها الملك آرثر و�الطه. قال إن�� ا ل�عرض�� أس��

ا، ون م�� حاولت الهرب منه فوث�ـت فـوق شـجرة ارتفاعها ع��
� سأموت عند � �قطعة حجر �حجم �قرة. وقال إن�� ل�نه قذف��

�ن. ظهر اليوم الحادي والع��

� �س�ب القوى السح��ة الغامضة المتوار�ة �ان القوم خائف��
� نهض واتهمهم �الغ�اء، وقال: لماذا � الغ���ة، ل�ن مرل�� � ث�ـا��

��
ال تجردونه من ث�ا�ه؟

� غا�ة مـن الحـ�ج
هكذا �عان ما كنت عار�ا تماما. وكنت ��

� .. �انوا يتحدثون ع�� ل�ـن ال أحد يهتم أو �شعر �الخجل ��
ّ من �

� كسا�� � اهتمام إنها لم تر ساق��
� كرنب. قالت المل�ة �� �أن��

� تلقيتها لو �انت مجاملة� ق�ل.. هذە �� المجاملـة الوح�دة ال��
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� جب مظلم وتركوا �� �قا�ا طعام للعشاء و�عض
�� � ألقوا ��

ان للصح�ة. القش للنوم فوقه، وال�ث�� من الف��
 

☆ ☆ ☆
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الفصل الرا�ـع
إلهـــــــــــام

� � ساهرا. ال�د أن�� � أن ت�قي��
كنت مرهقا فلم �ستطع مخاو��

: نمت ط��ً�، وعندما صحوت قلت لنف��

- هذا حلم غ��ب.. سأنام �عض الوقت، ثم أنهض ألن��
� مع (هرقل). معرك��

هنا سمعت صـوت السالسل واألقفـال ورأ�ت الوص�ف �قـف
أمـا�� فشهقت�... وقلت:

- أما زلت هنا؟ ارحل مع ال�ابوس.

ل�نه ضحك �ط��قته الخف�فة، وقد راق له المأزق الذي أنا
ف�ه.

� أحلم � مؤمن أن الملك آرثر ال وجود له، و�ن�� قلت له: إن��
. فقال: � أراە أما�� �أن��

- هل هو حلم كذلك أنك ستحرق غدا؟

� خط�� حلما �ان أو
� صدمة وأدركت أن موق�� هنا أصابت��

ال.. قلت له:
� ع� الفرار من هنا.

.. أر�د أن �ساعد�� �
- صد���

- ك�ف؟ األبواب �حرسها رجال مسلحون.
.. وقال: �

ثم ارتجف رع�ا ودنا ل�قرب فمه من أذ��



9419

� قد أل�� تع��ذة ع� هذا الجب.. ما من - الساحر مرل��
اق هذە من أجلك. واآلن كن ك��ما م�� فال رجل �ج� ع� اخ��

� و�ال ضعت� تخ��
ضحكت ضحكة منتعشة وقلت:

� هذا المه�ج العجوز.. هذا الجحش�.. هذا المخرف. - مرل��
ل�ن الف�� راح يرتجف:

- آە.. أوقف هذە ال�لمات ق�ل أن �سقط هذە الجدران
فوقنا فـي أي لحظة. استعدها�

هنا صحت ف�ه:

� أنا - قم وقف ع� قدم�ك.. هل تعرف لماذا ضحكت؟ ألن��
نفـ� ساحر.

ام، فخطر �� أن ال�ذاب ال �حتاج � اح��
وقف الف�� متصل�ا ��

هنـة ع� �المه هنا. الناس تأخذ كذ�ك كقض�ة مسلم بها. لل��
: فأ�ملت �ال��

� م� منذ 300 سنة.. دائما �الحقنـي..
�� � - عرفت مرل��

لـ�س �ارعا ع� اإلطالق و�صلح فقط لل��ف.. لهذا أطلب منك
� ساحر عظ�م وسوف �كون خدمة.. سـوف تخ�� الملك أن��

ر. � أي �� انتقا�� مخ�فا لو أصـاب��

� كشفت � خائفا فلم يت�لم. فلما رحل خطر �� أن�� �ان الص��
.. لو كنت سـاحرا عظ�ما �حق فلمـاذا أطلب عون � عن حماق��
ف�� ضع�ف كهذا؟ ثـم قررت أن هـذە ال�ائنات ال تملك المنطق

وال �ستطيع وضع الحقائق جوار �عضها.
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� الذعر.. �ان �جب أن سمعت صوت الخطوات فأصاب��
أرتب ح�لة تجعل �ال�� مقنعا أوال.. ل�ن ال وقت لعق�� ��

�عمل. ثـم وجـدت الفكـرة...

� من ق�ل و�وس�� الخسوف�... ال �د أنها ح�لة لعبها كورت��
أن ألعبهـا.

جاء الف�� مذعورا وقال:
� - نقلت رسالتك لجاللة الملك وقد اقتنع �ال�الم، ل�ن مـرل��

ظهـر وأقنعه أنك مخبول و�ساءل عن س�ب عدم ظهور
مواه�ك العظ�مة.. ألنك ال تمل�ها..

� وقار:
�� � قلت للف��

- ما هو اليوم؟ إنه اليوم 20 أل�س كذلك؟

��� -

؟ � غدا.. م�� - وسوف �حرقون��
- عند الظهر.

�دأت أت�لم �صوت ره�ب يتعا� مع الوقت، و�وقار شد�د
وقلت:

� تلك الساعة..
� سأخنق العالم �له �الظالم ��

- قل للملك إ��
سـوف تذ�ل ن�اتات األرض و�تضور الناس جوعا.

فقد الف�� وع�ه فحملته ب�دي وأسلمته للحرس.

☆ ☆ ☆
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الفصل الخامس
الخسـوف

� القلق ط�ـلة الل�ـل.. ل��� ع��ت نف�� �أن
غرقت ��

� الممل�ة.
الخسوف آت ال محالة، وعندها سأ�ون أعظم رجل ��

� �دأت أسـتبق لحظة الحرق هذە ألمر بهذا التحدي �ل إن��
العظ�م..

. القلق.. � عق��
ء ين�ش �� �

� الوقت نفسه �ان ��
ل�ن ��

� وقال قائدهم: انفتح ال�اب ودخل �عض الرجال المسلح��

- المحرقة جاهزة.. هلم .

. من � وكدت أفقد الو�� وتد المحرقة�... تخلت ع�� شجاع��
� النها�ة أن أقول:

الصعب أن ت�نفس.. واستطعت ��
- هذا خطأ.. اإلعدام يتم غدا.

- لقد قدموە يوما.. هلم�

ة �الغـة وخرجـت معهـم هكذا لم أعرف ما أفعله. شعرت �ح��
مـن الزنزانة ع�� ش�كة ممرات إ� ضوء النهار الساطع، ورأ�ت
� وسط ساحة القلعة.. وحوله �عض القوم وراهب.

الوتد هنـاك ��
� م�ان الصدارة.

و�ان الملك والمل�ة �جلسان ��
: �

� أذ��
من م�ان ما ظهر الوص�ف الشاب وراح يهمس ��

� الس�طرة ع� الشمس لـن ت�لـغ
- قلت لهم إن قوتك ��

ذروتهـا إال غدا... فإذا أردنا إنقاذ األرض والشمس فعلينا قتلـك
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ال�ـوم.. هكـذا خدعتهم.. إنهم متعجلون ي��دون إنهاء القصة،
و�ل ما عل�ـك هـو أن تجعلهم يرون �عض الظـالم.. سـوف
� أحمق و�طلقـون �احك.. اذهب للمجد ل�ن ضون إن�� �ف��

تذكر صاح�ك القد�م..

ە أن طي�ته اختنقت �ال�لمات.. لم أج� ع� أن أخ��
. �

و�الهتـه عجلتـا �مو��

� لحس�ت �ان الصمت �امً�، لدرجة أنهم لو عصبوا عي��
� للوتد

نف�� فـي زنزانة ولست محاطا �أر�عة آالف رجل. ق�دو��
�سالسل.. كومـوا الخشب عند قد�� ثم جاء أحدهم �مشعل..
وجاء ال�اهن �ش�� للـسماء و�تلو �لمات �الالت�ن�ة. ثم رأيته

يتصلب و�شهق.
الخسوف قد �دأ..�.. لقد أخطأت بيوم �امل.

� رأ�ت حافة الظالم تزحف ع� قرص الشمس.. فراح قل��
� �حاول أن �دق �الط�ل وراحت ال�خات تدوي.. ورأ�ت مرل��

�شعل الخشب بنفسه فصحت:

- قف ح�ث أنت�... لو تحرك أحد ح�� الملك نفسه
فلسوف أقتلـه �الرعد..

صاح الملك:

- الرحمة �ا س�دي... ق�ل لنا إن قواك لن تصل ذروتها إال
غدا.. افعل ما ت��د ل�ن حافظ ع� الشمس�

كنت اآلن أس�طر ع� الموقف تماما.. ل�ن ك�ف �� أن
� ذلك.

ا�د مع الوقت وال ح�لة �� �� � أوقف ال�سوف؟ إنه ي��
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ة وعدتهم أال �طول الظالم أ�ثـر من ساعة.. فلم أ�ن أذكر الف��
� �دوم فيها. ال��

صاح الملك:

- حرروە من قيودە. ورحبوا �ه جم�عا.. لقـد صـار ذراع الملـك
.. �ملك القوة والسلطة.. فقط أعد لنا الض�اء. ال�م��

� رجاله:
ثم هتف ��

. - �دلوا ث�ا�ه لي�دو �أم��

ء ط�عا.. النـاس �
ا�د.. ل�س بوس�� عمل �� � �ان الظالم ي��

تـ�خ ذعرا لشعورها ب��اح الل�ل ال�اردة تهب ظهرا ولرؤ�ة
النجوم. نهضت �عد مرور الوقت وقلت �صوت عال:

ل السحر ول�عد النور. � = فل��

ء للحظات ثم فجأة �دأ هالل �ظهر مـن �
لم �حدث ��

كة. الـشمس فتعـا� الص�اح والتهل�ل.. والتفوا حو�� �طلبون ال��
 

☆ ☆ ☆
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الفصل السادس
ب�ج مرل�ـن

� الممل�ة �عد الملك.. لم أ�ن
لقد �ت الشخص األهم ��

� � قدرت أن العادة ستجعل�� �حا فـي تلك الث�اب ل��� مس��
ها � أعت�� ة ال�� ء فخـم لـكـن وسائل الراحة الصغ�� �

أعتادها. �ل ��
� الح�اة غ�� موجودة.. ال صابون.. ال ثقاب.. ال

ء �� �
أهم ��

� وزمنـي. ال غاز وال شم�ع.. نظارات مق��ة.. �دأت أشتاق لبي��
ء �ال��ت ف�ه قطعة قماش. هـذا هـو مصدر فقط طبق م��
� �ـسمونها � الفتحات ال��

الضوء. ال كتب وال أقالم وال زجاج ��
نوافذ. األسوأ أنه ال توجد قهوة وال شاي وال ت�ـغ.. علـى أن

� ج��رة منعزلة.
أعـ�ش كرو��سون كروزو الذي وجد نفسه ��

� ب��طان�ا شخص
ت، ولم �عد �� �انت أن�اء المعجزة قد ان���

. توافد القادمون ع� ال�لدة وكـان �
ا�� � م�ال ل�� � خمس��

ال �م��
� اليوم. �ان هذا مرهقا ل�نه

علـّي أن أر�ـهـم نف�� عدة مرات ��
ا. المش�لة األخرى �� أنهم � كث�� � مما أمتع�� أغاظ الساحر مرل��
.. المرء �حتاج ألن � لرؤ�ة معجزة أخرى.. هذا طب��� �انوا ظامئ��
ان. هنـاك كـسوف قمري ل�نه ما زال �ع�دا.. يتفاخر ع� الج��
. كنت ع� استعداد ألن أدفع مـاً� �� أعجل �ه. � �عد عام��
� مـخـادع ولهذا لم � �قول للناس إن�� وعرفت من الوص�ف أن مرل��

أصنع أي معجزة أخرى.

�
� السجن، وأعلنت ��

�� � �ما نلت مـن سـلطات ألق�ت مرل��
.. �عدهما سـوف أستمتع � � مشغول لمـدة أسبوع�� الـ�الد أن��
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� � �صواعق من السماء. ولو ت�لم أحد ع�� ب�حراق قلعـة مرل��
�سوء فلـسوف أمـسخه حصانا.

.. صنعت �عـض � هكذا صار بوس�� أن أعمل مدة أسبوع��
� ورحـت مع مساعدي الشـاب نضع ال�ـارود، واتجهت لقلعة مرل��
المسحوق فـي الفجوات والممرات.. �انت قلعة هائلة ل�نها
رومان�ة متداع�ة. رحنا نعمل ل�ال فنصب ال�ارود ونضع الفتائل

قرب األرض..

� الل�ـلة رقم 13 غرسنا مانع صـواعق، ومددنا أسال�ا منـه
��

� الشـوارع ينذرون
إلـى مخازن ال�ارود �لها.. وأرسـلت الحجـاب ��

اب من القلعة خالل 24 سـاعة. �انت األ�ـام الناس من االق��
� برغم هذا األخ�ـرة تـشهد ال�ث�� من العواصف الرعد�ة ل���

. � خش�ت أن يتأخر األمر يومـا أو اثن��
�الطبع �ان نهارا مشمسا لم نر مثله من زمن�.. هكذا األمور.
� آلخر � من ح��

رحـت أراقب الطقس منعزً� ب�نما الوص�ف �أ��
� أن الناس قلقون مس�ثارون. فجأة �دأت عاصفة..

�� ل�خ��
ب. راحت تق��

اس ح�ث زحام � وخرجت إ� الم�� طل�ت أن �جلبوا مرل��
� الناس وح�ـث الملك والمل�ة يراق�ان القلعة. نظرت لمرل��

وقلت له �صوت كئ�ب:
� دون أن أؤذ�ك.. أنا سأحرق قلعتك..

- أنت حاولت حر��

سمحت له �أن �جرب �عض التعاو�ذ إلنقاذ القلعة.. رسم
دائرة ن�� فيها المسحوق فارتجف الناس ورسموا عالمة
� أو الصل�ب. �انـت العاصفة قـد وصلت وراحت المشاعل تنط��
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� ق��ب اقص لهبها. هنا �لغتنـا العاصـفة ورأ�ت أن نجاح خط�� ي��
فقلت له:

- واضح أنك فشلت.. اآلن جاء دوري.

� الهـواء
ج �� هنا ه�ط لسان برق ع� مانع الصواعق فطار ال��

ج ومعه القلعة واستحال الل�ل فـوق بر�ان من نار. ثم تهاوى ال��
نهارا. ب�نما تهاوى الناس أرضا من الرعب.

�انت معجزة فعالة.. �دأ الزحام من حو�� يتال�� وع��
األوحال ظهرت آثار العجالت..

.. �ل أراد أن ينف�ـه ل�نـي � أراد الملك أن يوقف راتب مرل��
� من جد�د، منعتـه. طل�ت أن تع�د الحكومة بناء القلعة لمرل��

ة مثل الطقس. � مهام صغ��
ع� أن ي��� �مارس عمله ��

� لم أتوقع منه أن �كون ظ��فا � الساحر قط، ل���
لم �شكر��

�عد ما فعلته �ه.

☆ ☆ ☆
الفصل السابع

الرئ�س
ا و�دأت أتعا�ش مع القرن السادس.. تحسن وض�� كث��
. هذا إذن هو �الط الملك آرثر �

� كنت هناك ط�لة ح�ا�� �ان��
. � ول�س مس�ش�� مجان��

كنت أع�د تأمل الوضع المذهل الذي �لغته. أنا لست ظل
�ن لم أ�ن أل�لغ � القرن الع��

.. ب�نما �� الملك. �ل الملك هو ظ��
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مرت�ة أع� من مدير مصنع.

� الواقع �انوا
ا وناسه من أط�ب ما �مكن.. �� �ان ال�لد مث��

� �شدة للملك وال�ن�سة . �انوا مخلص�� نوعا من األرانب ال أ���
م ال�لب الغ��اء م الع�د السوط أو �ما �ح�� والن�الء، �ما �ح��
الذين ير�لونه� من الغ��ب أن تتصور الفقاقيع الطاف�ة ع�
ها الناس ط�قة ن�الء.. و�� ط�قة لو تركت � �عت�� السطح ال��

� الفقر والج�ع وال�س�ان.
� رزقها بنفسها لغرقت �� لتج��

� ممل�ة الملك آرثر �انوا عب�دا ال �عرفون
معظم من �انوا ��

ا. �انوا يؤمنون أن أنهم كذلك.. �انوا �حسبون أنفسهم ���
عليهم أن �جوعوا ل�أ�ل الن�الء.. يتعروا ل�ل�س الن�الء.. �حار�وا
ل�ع�ش الن�الء.. ولم �عرفوا ألنفسهم ح�اة أخرى. إن األف�ار
ء مث�� يث�� االهتمام. لقد �شأ هؤالء القوم ع� أن �

الموروثة ��
الناس الذين �ال ألقاب مهما �لغوا من ن�ل وذ�اء ال ق�مة لهم
� �الحيوانات، ب�نما �شأُت أنا ع� أن كث�ـ��ـن مـن التـافه��

� �ما نعامل يتوارون خلف ألقابهم الطاووس�ة. �انوا �عاملون��
� حد�قة الحيوان.. ال�ل منبهر �حجمه الضخم و�قوته،

ف�ال ��
�� �

�ما أنهم �عرفون أن غض�ته عات�ة ال ترحم، ل�ن هذا ال �ك��
� � و�خافون�� مون�� وە واحدا منهم. كنـت أنا هذا الف�ل.. �ح�� �عت��

�ما �خافون الحيوان. إن هذا ن��جة قرون من س�طرة ال�ن�سـة
� حولت ال�ـ�� إلـى د�دان.. ق�ل هذا الرومان�ة ال�اثول�ك�ة ال��
�ان الرجال رجاال تتوقف ق�متهم علـى مـا �حققونـه، فجاءت
.. وعلمت ال�سـطاء فـضائل �

ال�ن�سة لتع� الملك حقـه ال��ا��
الخض�ع والفقر وعدم مقاومة الطغ�ان. هكذا تعلم الرجل

العادي أن عل�ه أن �خضع لوارث األلقاب �ل و�فخر �ذلك.
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� ال�لهاء، و�ـرغم � األقزام، وعقل ج�ار ب�� أنا هنا عمالق ب��
. � هـذا �ستطيع أي معتوە �ملك لق�ا أن يزعم أنه أفضل م��
ة الملك ب�نما ال �حق �� هذا. لم أحب � ح��

بوسعه أن �جلـس ��
�
األلقاب ولم أ�حث عنهـا، ل�ن لق�ا خ�ج عفوا من فم حداد ��

إحدى القرى، وان��� من فم لفم ح�� لم �عد �� اسم آخر. هذا
االسم هو (الرئ�س).. لـو ترجمنـاە للغتنـا المعا�ة. ال �أس �لقب

كهذا. لقد اختارته �� األمة �لها.
 

☆ ☆ ☆
 

�انت هناك دورة منافسة للفروس�ة، وجاء الفرسان من كـل
� ط��قة لنقل

أرجـاء ال�الد �ستعرضون براعتهم. كنت مشغوً� ��
الحضارة إلـى هذا الزمن.. عندما تصل ل�لد جد�د �كر فأول ما
اعات.. ثم تضع نظاما اءة االخ�� عل�ك أن ت�شأە هو مكتب ل��
للتعلـ�م.. ثـم تـصدر ج��ـدة.. للصحافة عي��ــها ل�نها �� الط��قة

هـا.. ال ت�س هذا. � ت�عث أمة ميتـة مـن ق�� ال��
� أحد الفرسان، وهو س�� سـاجامور.. � و��� حدث خالف بي��
ح � للغا�ة وقال إن ب�ننا حسا�ا �جب أن �س��ه، واق�� غـضب م��
أن نلتقـي �عـد ثالثة أو أر�عة أعوام وحدد الم�ان. �ان ذاه�ا
� للحروب الصلي��ة لذا قـام بتأج�ل المواجهة، فقلت له إن��

سأنتظرە.

� رحلة ال�حث عن ال�أس المقدسة، و�� عادة
�ان ذاه�ا ��

لـدى كـل الش�اب هنا.. ل�س لدى أي واحد منهم فكرة عن
م�انها، وال أعتقـد أن أحدهم يتوقع أن �جدها فعال.. ولو وجدها
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فلن �عرف ما �فعله بها. فـي �ل عام تذهب حملة لل�حث عن
ال�أس، ثم تنطلق حملة أخرى �عـد عـام ت�حث عن الحملة

األو�.
 

☆ ☆ ☆
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الفصـل الثـامـن
�دا�ات التح��

سمع فرسان المائدة المستديرة خ�� التحدي فصار حد�ث
ّ أن أخوض مغامرات أخرى ح�� الساعة. رأى الملك أن ع��

أتأهب لس�� ساجامور �عـد أعوام. كنت أنا مشغوً� ب�ناء عدد
من المصانع وتح��ل مجموعـة مـن الجهلة إ� صناع مهرة.

. وقد � قمت ب��شاء مجموعة مدارس أحد ومدارس للحرفي��
أ�شأت جوا من الح��ة �سمح ل�ل من �عتنق أي مذهب مس���

و�ستان��ة. �ان ت التجمعات ال�� أن �فعل مـا �ـشاء، وهكذا ان���
، ل�ن هذا �ان � مث�� من الممكن أن أجعل الجميع معمداني��

�ة التـي تم�ـل لتن�ع العقائد. ي�ناقض مع الطب�عة ال���

، ونقلت لهم ال�ث�� مـن مرت أر�ــع سنوات حققت فيها ال�ث��
� �ل

.. لقد صارت لدّي مدارس �� حـضارة القرن التاسع ع��
� أن أعلمهم

مكـان، ومصانع أ�شأتها وعلمت عمالها.. فكرت ��
� كنت سأجعل الضوء ل�ن �ان هذا أقوى من تحملهم.. ثم إن��

. ّ ال�ن�سة ال�اثول�ك�ة تنقض ع��

� �ل مرة، وكنت مصمما
ء للعالم شمعة واحدة �� �

كنت أ��
ع� أن أظل كذلك.

من ضمن األ�ار كـان أن أ�شـأت أ�اد�م�ة عسك��ة خاصة
. وقد ظلت �ا �ما ظلت � �ـي.. (وست ب���ت) تخص��
ات � أ�شأتها �ا آخر. لقد أحدثت تغ�� األ�اد�م�ة ال�ح��ة ال��

ة، ل�ن حرصت ع� أن تظـل ��ة غ�� زاعقة. كث��
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. برغم � .. ل�نه لم �ضا�ق�� ء �س�ط عطل مشار��� �
حدث ��

� وقت أفضل. قال �� الملك إن التأج�ل
أنه كـان �مكن أن �قع ��

الذي طلبته ألر�ـع سنوات قد أوشك ع� االنتهاء. �جب أن
� م�ارزة س�� ساجامور.

ف �� أ�حث عن أمجاد ح�� �ص�� �� ال��
�
� ح��ه مـن أجـل ال�ـأس المقدسة ل�ن �مكن أن �عود ��

ما زال ��
أي لحظة.

 

☆ ☆ ☆
 

�
.. �انوا �� � لم �كن هناك �لد ف�ه �ل هذا العدد من ال�ذاب��

ة � �ل يوم �ان أحدهم �صل ومعه قصة عن أم��
�ل مكـان، و��

ة. و�ان الملك ت��ـد العـون ومـن ينقذها من قلعة �� فيها أس��
�سأله عـن مـكـان القلعـة والط��ق لها. �ان ال�ل ي�تلع هذە
� ذات يوم جاءت واحدة من هؤالء

األ�اذ�ب وال يوجه أسئلة. ��
� قلعة، ومعها 44

ة سجينة �� القوم وحكت قصة مألوفة عن أم��
حسناء أخرى. سادة القلعة ثالثة عمالقة أخوة ل�ل منهم أر�ــع
� حجم ثمرة الفا�هة. لم �حددوا

�� � � واحدة.. والع�� أذرع وع��
ن�ع الفا�هة.

ثار الفرسان وراح �ل منهم �طلب من الملك أن يرسله
� بها أنا الـذي لم �طلب للمهمة، ل�ن من الغ��ب أن الملك �لف��
�
� نقل �� تـا��� �الر��س الخ�� م�ورا ألن الملك أوال��

أي ��
ّ أن أخف�ه. قلت ف، فشعرت �غ�ظ عارم ل�ن كـان ع�� هذا ال��

عون فروة رأسه. � � سع�د.. �الفعل كنت سع�دا كـشخص ي�� إن��
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طل�ت مقا�لة الفتاة. �انت ع� قدر من الجمال، واسـمـها
سـاندي.. وسـألتها:

� ء عنك لذا سنكون �طيئ�� �
� أننا ال نعرف أي �� - تعرف��

.. سوف أسألك �عض األسئلة � نوعا. أنـا آسف.. أنت تفهم��
؟ � � �صدق. أ�ـن تع�ش�� فلتجي��

� أرض المودير �ا س�دي.
�� -

- لم أسمع عنها قط.. هل والداك ح�ان؟
- هذا ال أعرفه �ا س�د.. أنا سجينة القلعة منذ زمن سحيق.

- هل معك أي وثائق تدل ع� أنك صادقة؟

- ولماذا أحمل؟ أل�س لدى لسان أستطيع أن أح� �ه؟
ء �دعم قصتك هذە؟.. �

�ا لل�الهة.. أال ت��ن أنه ال �د من ��

� فيها 45 حسناء سجينة تحت - أين تقع تلك القلعة ال��
حراسة ثالثة عمالقة؟

� �لد �ع�د..
- آە.. إنها ضخمة وتقع ��

- ما �عدها؟
. - ال أعرف �ا س�دي.. �ع�دة جدا وك��

؟ � أي اتجاە ��
- ل�كن.. ��

- ل�س لها اتجاە �ا س�دي.. الط��ق لها يتلوى.. و�لتـف..
هـذە إرادة هللا أال �كون لها اتجاە.. ولو شاء لزالت �ل الدروب

من ع� ظهـر األرض.
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� نف�� فقـط.. هـذە عادة - إذن ا�س هذا أ�ضا.. أنا أنا��
س�ئة لدّي.. عادة قد�مة. لنقل إن هذا ن��جة ع� الهضم.. ل�ن

ال تقو�� إنه ل�ست معك خارطة للم�ان.
قالت:

ء الذي �صطادونه مـن �
- خارطة؟ هل تقصد ذلك ال��

المحـ�ط، و�ط�خونه مع ال��ت وال�صل و...

- هل لم �سم�� عن لفظة خارطة من ق�ل؟ ل�كن.. لـن
ح ألنه �عقد األمور.. خذها لل�اب �ا أشـ�ح. ال أحب ال��

�الر��س.
�ع منها حقائق أ��� إال �الدينام�ت. �ان من الصعب أن تن��
 حق�ق�ا. برغم هذا أص�� لها الملك وحاش�ته

�
�انت جحشا

ام �أنها صـفحة مـن اإلنج�ل. لقد رحبوا بها �ما يرحب �اح��
� �جثة.

الحانو��

� دل�ً� عاد �� �الر��س، وكنت مغتاظا ألن الفتاة لم تعط��
� م� ع� واحدا علـى م�ان القلعة، ل�نه �ان مندهشا ألن��

معرفة هـذە الحقائق.. وقال:
- إنها ستذهب معك �ا س�دي.. هذە �� العادة.

؟ هراء. - تذهب م��
- ل�نها الحق�قة..

؟ هذە فض�حة. - وتركب م�� وت��ت الل�ل م��
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� � القادمة، والط��قة ال��
لم �عد هناك �الم سوى عن مغامر��

�
.. مجرد أطفال. علمو�� � سـأهزم بها العمالقة. �انوا أطفاً� طيب��

� أعشا�ا أضعها فوق
ال�ث�ـر مـن التعاو�ذ السح��ة وأعطو��

� أو . لقد �سوا أننـي ساحر عظ�م �مكن أن أواجه التن�� جرو��
� الجح�م. ش�اط��

� قض�ت وقتا لعينا وأنا كنت سأنطلق عند الفجر. ل���
أحـاول ارتـداء الدروع.. عمل�ة معقدة جدا و�لها تفاص�ل. تل�س
� النها�ة.. هذا ل�س وقتا مناس�ا

عدة ط�قات من الحد�د، و��
للرقص�.. الرجل المدرع كهذا هـو بندقة ال �ستحق تحط�مها..

ة. هناك لحم قل�ل جدا �ال�س�ة للق��
ء، و�ال لما استطعت. �

� الص��ة ع� ارتداء ال��
ساعد��

. �
و�� �انت الشمس قـد ارتفعت وقـد جاء الملك وال�الط ل��

� ث�ـاب كهذە ال تركب بنفسـك �ل �حملونك حمـال �أنهم
��

� الركـاب وأنت
�حملون م��ضا لع�ـادة طب�ب. ي�بتـون قدم�ك ��

�
� الرمح و�علقون الدرع �� �شـعر �أنك شـخص آخـر. �عطون��

� سفينة �ستعد لت�حـر فـي ال�حر. � �أن�� رقب��

. �ان �
� ع� �ج إضا��

لم يبق سوى أن تجلس اآل�سة خل��
اسمها ساندي �ما قلت.

� ره�ة ما عدا األطفال..
وانطلق الفرس.. ال�ل ينظر ��

مون أحدا مهما � �ل م�ان، وهم ال �ح��
األطفـال هـم األطفال ��

� لن أستطيع الركوب مرة �ان.. ال أستطيع أن أترجل لعقابهم ألن��
� ال تملك رافعة� أخرى، وأنا أمقـت ال�لـدان ال��
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☆ ☆ ☆
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الفصـل التـاسـع
ء تعذ�ب ���

انطلقنا مع أول أ�سام الفجر.. رأينا الود�ان الخ�� تمتد
تحتنا، ب�نمـا األنهار تجرى ب�نها. ومن �ع�د نرى موجات فض�ة

� الضوء األخ��
� الحق�قة قلعة. نحلم ��

تتعا� نحو األفق هـي ��
. الذي جاء من شعاع الشمس الذي تخلل األوراق الخ��

مع �دا�ة اليوم ارتفعت حرارة الجو وو� الشعور �الراحـة.
مـش�نا مساحة شاسعة �ال رقعة ظل. هناك مضا�قات غ���ة لم
ة أم�ال شعرت �حاجة � أول ع��

تخطر �ذهنك قط. ��
الستعمال المند�ل ولم �كن فـي جي�ـي واحد.. اآلن صار هذا
� ودعوت أن هاجسا ملحا مستمرا.. ال مفـر منـه.. فقـدت أعصا��
�
� خـوذ��

�شنق الرجل الذي �صنع درعا ال جيوب ف�ه. المند�ل ��
ء الـذي ال �ستطيع �

عهـا بنفسك. ال�� � ل�نهـا خـوذة ال �مكن أن ت��
ء الذي ت��دە �شدة.. �

الوصول له هو ال��
� وال أستطيع �ل�غ المند�ل. العرق المالح �س�ل ع� عي��

. لقد كنا نع�� �
ي�دو ال�ـالم سهً� ع� الورق ل�نه عذاب حق���

� فأدمع وأعطس.
مساحات غ�ار كب�ـرة و�ان هذا يتطاير ألن��

� ب��طان�ا المقفرة هـذە.. لم نلق حتـى
لم نلق أي واحد ��

الغـ�الن، وكنت أتم�� أن أجد غوال معـه مند�ل.. الث�ـاب �سخن
� فرن.

� أشوى ��
�ال توقـف مـع الشمس وتقعقع مع �ل حركة. �أ��

� �شعر فيها �الح�اك تعرق �ال توقـف.. هكذا تأ�� اللحظة ال��
� الهرش��

وترغب ��



9437

، فهززت �سللت ذ�ا�ة ع�� القض�ان الموضوعة ع� وج��
. ل�نك تعرف ك�ف تت�ف الذ�ا�ة.. راحت تط�� من فتحة رأ��

.. � أنـف ألخـرى و�� ت��

� الخوذة �ع ع�� ي فطل�ت من الفتاة أن ت�� هنا نفد ص��
وتهزهـا.. ثـم مألتها �الماء وسك�ت �عضه داخل الدروع. وال

� وقتها....
�مكـن أن أصـف مـدى انتعا��

� ال أستطيع صعود صهوة �عد الراحة ت�بهت لحق�قة أن��
ّ أن أنتظر مساعدة. ، وع�� �

الحصان.. الفتاة ال �ستطيع مساعد��
�انت �ائنا لط�فـا مط�عا ل�نها ثرثارة جدا لدرجة أنك �شعر
� معها ل�انت م��حة. ال �مخك يتورم. لو �انـت هنـاك سدادة فل��

تتعب أ�دا وال �جف نبع �المها لحظـة أو �مسسها لغوب.
كنت أقول لها:

� �ل الهواء �ح�ـث ��� أيتها الطفلة.. أنت �ستعمل�� - اس��
ان�ة عاجزة � اد الم��د غدا.. والم�� سـوف تضطر الممل�ة الست��

أصال.

� أننـي ال أستطيع كنت سع�دا جدا بهذە الراحة، ل�ن ضا�ق��
� لم أح�� . كنت أملك مصنع ثقاب من ق�ل ل��� �

إشـعال غليو��
� كنت جائعا. . ثـم إن�� ثقا�ا م��

الفرسان المدرعون مطمئنون دوما إ� أنهم س�جدون طعاما
� الرمح. فرسان

وال �خطـر ب�ال أحدهم أن �علق ك�س شطائر ��
المائـدة المـستديرة �فضلون الموت ع� أن �شاهد أحدهم

ء كهذا. �
���
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ّ أن أمض�ه داخل الدرع.. و�دأ المطر جاء الل�ل ف�ان ع��
.� ات تفر من المطر لت�سلل لدرو�� يهطل وهكذا �دأت الح��
كنت أ�ساءل ط�لة الل�ـل: ك�ف يتحمل هـؤالء القـوم الدروع؟

ك�ف ظلوا بها �ل هـذە القـرون وناموا بها؟

� حمام. ��
جاء الص�اح وأنا نعسان منهك.. جائع.. أرغب ��

�انـت منتعشة ألنها نامت كجثة ط�لة الل�ل، أما عن الحمام فال
� ح�اتها، لذا لم تفتقدە.

أحسبها ج��ته ��

�
� الذين �عملون �� � ال�ا�س�� مررنا �مجموعة من الفالح��

تمه�ـد أحـد الطرق، �السخرة لس�د المقاطعة. هؤالء من �قال
عنهم أنهم (قوم أحرار) والحق�قة أنهم ال �ستط�عون مغادرة
المقاطعة، أو طحن الح�ـوب إال فـي مطحنة الس�د، وال ي��عون
��ة للس�د.. وقد طلبنا منهم �عض أمال�هم إال �عد دفع ��

الطعام فرحبوا �ذلك.

دفعت ثالث ب�سات مقا�ل إفطاري.. والحق�قة أن المرء �ان
� ذلك الزمن. ل�كن..

بوسعه أن �طعم دستة رجال بهذا السعر ��
.. ثم إن هذا المال س�ف�دهم أ��� �كث�� من أنا م�ذر �ط���

.. �
� خوذ��

فائدته ��

� ع� ركوب الحصان من جد�د. أشعلت الغليون
ساعدو��

ونفثت سحا�ة دخان ع�� قض�ان الخوذة ففر الجميع رع�ا..
� ت�ينـا �خـ�ج الدخان من فمه.

فقد حسبو��

� رحلتنا، وكنت قد �دأت أنعس ب�نما نحن نجتاز
انطلقنا ��

مرجا.
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فجأة رأينا قلعة ع� مرتفع.. لها منظر مه�ب ولها أبراج
رماد�ة �لتف حولها ن�ات الل�الب. �انت أ��� قلعة رأيناها.
وخطر �� أنهـا القلعـة المقصودة، ل�ن ساندي قالت إن ال.. ال

تعرف من مال�ها وقد مرت بهـا أثناء ذهابها إ� �ام�لوت.
 

☆ ☆ ☆
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الفصـل العـاشـر
مورجان �� فاي

معظم ما �قوله الفرسان الجوالون خرافات، و�مكنك أن
. ل�ن برغم هذا �

� حق���
تتوقع أن 97% من �المهم كذب.. ال�ا��

م قولهم إن معظـم القالع أما�ن غ�� م��حة.. �جب أن أح��
تعرف ش�ئا عن صاحب القلعة ق�ل أن تدق ع� ال�اب لذا

� رأ�ت عن �عد فارسا يتجه نحو القلعة. �رت ح��

�ان �ل�س خوذة مزخرفة �ال��ش. الحظت أنه �حمل الفتة
ع� شـ�ل ساندو�ش كتب عليها:

- صابون برس�مون.. �ل الحسناوات �ستعملنه.

حتها لجلب التقدم � اق�� . الط��قة ال�� �
�انت هذە فكر��

والحضارة لهـذا الزمن. هكذا زودت مجموعة فرسان ب�عالنات
� نحو التقدم والح��ة

�ش�ه الساندو�ش.. �انـت هذە فكر��
والتخلص من سلطة ال�ن�سة ال�اسحة وقد طل�ت من هؤالء
� �ل م�ان و�نطقوا للنـاس معنـى المكتوب

� أن �مشوا �� المعلن��
� إقناع الناس �أهم�ة ما �علن

ع� الالفتات. ثم إن المعلن ي�دأ ��
عنه.. �جرب الصابون ع� �لب أوال.. ثم �ج��ه ع� نفسه..
� قام بتج��ته ع� ناسك.. إن الغا�ة فإذا ظـل الناس م�ش�ك��

تعج بهم.

ظهر أثر الدعا�ة ��عة.. �ان مصنع الصابون �عمل
، فصار �حتاج إ� خمسة ع�� عامً�. �ان اسم الفارس � �عامل��
� بيع

المعلن هو (ال كوت م�ل ت�ل)، وقد �ان عاثر الحظ ��
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الصابون، لدرجـة أنه غسـل ناس�ا �الصابون ل�ن الناسك مات..

قال �� إن القلعة تخص مورجان لـي فـاي أخت الملك آرثر..
ة �مكنـك أن تقف فيها . إن لها ممل�ة صغ�� � زوجة الملك يور���
ة جـدا وتقذف الطوب ع� الممل�ة المجاورة. الممالك هنا كث��
لدرجة أنك تنام وقد ث��ت ركب��ك ألنك �� تفردها تحتاج لجواز

سفر.

رحل الفارس و�عد قل�ل ظهر لنا حراس القلعة وسمحوا لنا
� كنت � �انت مخي�ة لألمل ل���

�الدخول �عد مفاوضات. ز�ار��
�رة . �انت �� قد سمعت عن (مورجان �� فاي) فلم أتوقع ال�ث��
جدا وقد أقنعـت النـاس أنهـا ساحرة عظ�مة. إن لقاءها ممتع
� وجدتها جم�لة.. لم

� اندهـشت أل�� �لقاء الش�طان نفسـه. ل���
تها.. �مكنك أن تحـسبها أختـا البنها.. �جعد ال�� ���

ُدعينا لمقا�لتها.. و�ان زوجها هناك.. �ما �ان ابنها موجـودا،
� قهر فيها � �قصته ال�� وقـد أثار فضو�� ألن ساندي صدعت��
� تهذ�ب.

� فارسـا.. راحت مورجان توجه �� األسئلة �� ثالث��
صوتها عذب كتغ��د ال�ال�ـل وخطر �� أن هذە المرأة ضح�ة

األقاو�ل واأل�اذ�ب.

جاء تابع وس�م �حمل لها رسالة. تع�� من االرت�اك وهو �قف
� قل�ه

جوارها، فما �ان منها إال أن أخرجت خنجرا وغرسته ��
كـأنـه فـأر. قـال الملك لفظة. أوە. متعاطفة.. ل�ن المل�ة رمته
بنظرة نار�ة جعلتـه يتوقف فورا. جاء �عض الخدم �أخذون الجثة
ب�نما عادت المل�ـة تـت�لم �لطف. والحظت أنها س�دة ب�ت
�ارعة ألنها �انت تراقب الخـدم وك�ـف يتخلصون من الجثة

و�نظفون األرض �المناشف.
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� أن
� حالة رعب دائمة.. �ك��

�� � وأدركت أن الملك المسك��
. � تنظـر لـه لي��

كنت أت�لم فأط��ت الملك آرثر.. و�س�ت أن هذە الس�دة
تكـرە أخاهـا �جنون، فرأيتها تنادي الخدم وتأمرهم:

�ن للزناز�ن. - خذوا هذين الحق��

�انت زناز�ن هذا الق� ذات سمعة ممتازة، ولم أجد ما
� وضع الحارس �دە ع�� ساندي صاحت: أقول.. ل�ـن ح��

- قاتلك هللا�... ك�ف تجرؤ؟ هذا هو الرئ�س���
ت ط��قتها ع� الفور.. �انت فكرة طي�ة ألن المل�ة غ��

وقالت:

.. أعـرف أن بوسـعك � - سمعت عن براعتك مع الساحر مرل��
أن تح�ـل حرا�� وق�ى إ� رماد، ولهـذا أردت أن أدفعـك ألن

. تظهـر مواه�ك.. هذا ن�ع من الفضول الطفو��
أص�ب الحراس �الرعب فخرجوا �مجرد أن ُسمح لهم..

 

☆ ☆ ☆
 

� وأقتل شخصا.. � أن أر�ــها مواه��
�انت المل�ة راغ�ة �شدة ��

ف ل�نها قوطعت عندما دعوها لوقت الصالة. �جب أن أع��
أن هـؤالء القوم متدينون مهما �لغ بهم من توحش وطغ�ان..
ف�ما �عد رأ�ت أ��� من ن��ل يتوقف ل�ص� ق�ل أن �ذبح عدوە..
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ف بهذا برغم أنـى ال أحمل غراما مفقودا لل�ن�سة �جب أن أع��
ال�اثول�ك�ة.

�عد الصالة جاءت مأد�ة تض�ئها مشاعل من الشحم.. و�ل
ء كـان فاخرا جديرا �الملوك.. العدد �ان متواضعا هو 180 �

��
شخصا تـم تـرت�بهم حسب ط�قتهم االجتماع�ة. و�انت هناك

فرقة موس�ق�ة �دائ�ـة تعـزف الموس�قا.

تال القس صالة مائدة الت�ن�ة ط��لة. ثم انطلق الخدم
والسقاة �حملـون أط�اق المأد�ة. تعا� صوت المضغ ساعة
ب جالونا تلو اآلخر. ونصف الساعة وتال�� الطعام.. ثم �دأ ال��
�دأ الم�ح وتعالت أصوات الن�ات.. وعند منتصف الل�ل �انوا
� جم�عا. �عضهم ي��� و�عضهم �ضحك و�عضهم فقد ثمل��

وع�ه تحت المائدة.

هنا ظهرت امرأة شائ�ة الشعر �س�ند إ� ع�از، و�انت تقف
� المل�ة:

عند نها�ة القاعة.. صاحت ��

- عل�ك غضب الرب ولعنته �ا امرأة.. �ا من قتلت حف�دي
� العالم �ال أهل وال صديق.

�� � الوح�ـد وجعلت��

رسم ال�ل عالمة الصل�ب، ل�ن المل�ة نهضت وله�ب
� عي�يها وأشارت للخدم:

الموت ��
- خذوها إ� المحرقة�

نفذ الحراس األمر وق�ضوا ع� العجوز.. �ان المشهد قاس�ا.
� حماسة:

نهضت ساندي وقالت للمل�ة ��
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- الرئ�س �قول لك إن هذا لن �كون و�ال س�محق هذە
القلعـة �مـن فيها.

� هـذە اللحظـة أفـاق
لم تقاوم المل�ة وعادت لمقعدها، و��

� وأمحقها الجم�ـع وتدافعوا للخروج من القاعة ق�ل أن أغ�� رأ��
فعً�..

سمعنا صوت �اخ م��ــــع قادما من القبو، فارتعدت.. ل�نها
قالت لـي ضاحكة:

اف�� - هذە روح عن�دة تأ�� االع��

سألتها مذعورا عما �حدث، فقالت �� إنه فالح متهم �أنه
اف.. قلت � أرضها.. و�� تحاول إرغامه ع� االع��

قتل وعال ��
لها:

- ل�ست هذە ط��قة مناس�ة.. �جب أن تجع�� المتهم ومن
أ�لغ عنه يتواجهان.

قالت:

- مستح�ل أن يتواجها.. فالذي أ�لغ عن قتل الوعل جاء
� الل�ل وأخ�� الحراس ثم فر.

متخف�ا ��

- إذن شهادة هذا المجهول �� الدل�ل الوح�د ع� قتـل
الوعـل؟.. أال �مكن أن �كون هو قاتل الوعل؟.. ل�ن ما فائدة

� إذن؟ تعذ�ب السج��

ف �ط��قة أخرى.. وهذە الط��قة الوح�دة لننقذ - لن �ع��
اف روحه.. لن �موت دون اع��
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ف �ه؟ - وماذا لو لم �كن لد�ه ما �ع��

عناد ره�ب

� تم دخلنا قاعة التعذ�ب فرأ�ت عمالقا شا�ا من الفالح��
ر�ط أطرافه وقد تناثر العرق ع� جب�نه.. جوارە �قف الجالد
والحراس وعند قدم�ه امرأة شا�ة �ا��ة، وطفل ع� حجرها...
�
� و�خت المرأة �� شد الجالد الح�ال شدة ف�خ السج��
� صوت واحد. طل�ت �حزم من المل�ـة أن أت�لـم مـع السج��

� فأنا أمثل الملك آرثر هنا... منفردا.. ل�س لها أن تعارض��
.. � �انت متضا�قة ل�نها رضخت لسلط��

� وأرقدناە وقدمنا له �عض أرغمت الحراس ع� فك السج��
ة ورعب فطل�ت منها أن ت��ت ع� � ح��

الخمر. �انت المرأة ��
الرجل. نظرت �� فـي امتنان كحيوان قدمت له معروفا ال �فهم

ما هو. وسالت دموعها.
وعدت الرجل �أن �خ�ج من هنا رجً� حرا.. ثم سألت الرجل:

- ما �� قصتك �الض�ط؟ أعرف الناح�ة األخرى من القـصة
� أن أوقن أنك إذ لم تت�لم �عد هذا فمـاذا عن ناحيتك؟ �مكن��

العذاب لم تفعل ش�ئا فعال.
قال الرجل:

- �ل أنا من قتل الوعل �ا س�دي�

- ما مع�� هذا؟
صاحت المرأة:
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ف �ا س�دي، ل�ظفر �ميتة ��عة.. - أنا طل�ت منه أن �ع��
الصمت س�جعله �موت ب�طء و�تعذب.

هنا فهمت.. لو أدانوە فلسوف �أخذون أمال�ه و�طردون
أ�ته. ل�ـن لو عذبوە ح�� الموت دون أن يت�لم فال �ستطيع

أحد أن �سلب أ�ته حقها.

المرأة تفضل أن �ظفر زوجها �ميتة ��عة ع� أن تحـتفظ
� حقا قدرة ال�ساء المذهلة ع� التضح�ة �المـسكن. تذهل��
� أ��� الق�مة المتدن�ة لغ�� الن�الء � األمـر. وتذهل��

عنـدما �قت��
� هذا الزمن. من حق الن��ـل أن �قتل من ي��د فال �حاسب إال

��
لو قتل ن��ً� آخر.

ة �� أن طل�ت من المل�ة أن أرى � األخ�� �انت ورق��
�
� أش�د سجونا جد�دة �� مجموعتهـا مـن السجناء، ألن��

�ام�لوت.. تـرددت قل�ً� �مـا توقعت ثم امتثلت �ما توقعت
أ�ضا.

.. � نزلنا إ� ال�اد�ب المظلمة العفنة ح�ث �ان المساج��
مـن ضـمن البؤساء الذين رأيتهم �انت امرأة ال تقدر ع� فتح
عينها إذ رأت الضوء، �عدما صار الظالم عالمها.. �انت ترتدى
� الثامنة عشـرة وظلت

�عض الخرق، و��دو أنها دخلت السجن ��
هنـاك �سـع سنوات. لقـد �ان أحد الن�الء ي��د أن ينام معها ق�ل
زوجها ط�قا للقـانون هنـا، وقـد حـاول زوجها الشـاب أن �دافع
� هذا ال�اس��ل.

� بها وزوجها هنـا ��
عنها. �انت النها�ة أن أل��

� الظالم وال �عرف أحـدهما إن كـان اآلخر ح�ا أم
�سع سنوات ��

ال.
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رأ�ت الزوج الذي تحول له��ل عظ�� استطالت لحيتـه
وامـتـأل جلـدە �الندوب، وأمرت �أن �جلبوە إ� زوجته.. توقعنا أن
مرآها س�ع�د له الدم، ل�ن �ان األمر مخي�ا لألمل. لقد جلسا
. ثم عاد �الهما �حلق �

ي��ادالن نظرات غائمة فيها فـضول حيوا��
� عالم األحالم.

��

ان هذە.. لم أترك أطلقت �اح 47 سجينا من جحور الف��
� الـسجن سوى أحد الن�الء الذي اتهموە �ذبح ن��ل آخر. ر�اە�..

��
� السجن

� �ه ��
ما أتفـه أسـ�ـاب سجن هؤالء القوم. معظمهم أل��

�ـال ذنـب، ودون أن تغضب عل�ه المل�ة �ل �� تجامل صد�قا.
� هنـاك خمـسة ال �ذكر أحد أسماءهم وال � المساج�� ب��
جرائمهم�.. وهم كذلك ال �ذكرون. أر�عة رجال وامرأة.. لم ير
أحدهم ضوء الشمس منذ 35 عاما. المل�ـة �انـت قـد ورثتهم من

صاحب الق� السابق..
سألت المل�ة:

� �احهم؟
- إذن لماذا لم تطل��

أدهشها السؤال فهو لم �خطر ب�الها قط.. هـؤالء كـانوا نوعـا
مـن العقارات.. األمالك.. عندما نرث أمال�ا فنحن ال نتخ� عنها

ح�� لو لـم نكن ن��دها.

عندما خرجت الوطاو�ط للنور وجدت أنهم ه�ا�ل عظم�ـة
والفزاعـات وتمن�ت لو التقطت صورة لهم.

☆ ☆ ☆
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الفصل الحادي ع��
قلعة الغ�الن

قطعنا �سعة أم�ال، هو رقم مدهش �ال�س�ة لحصان �حمل
�ــــح تحت �عض األشجار ثالثة: رجً� وفتاة ودرعا.. فجلسنا �س��
ب فارس ي�دو أنه ال �كف عن جوار غدير رائـق. من �ع�د اق��
� سـررت إذ رأيته ألنه �حمل الفتة كتب عليها الشكوى، ل�ن��

: �
أحد إعالنا��

سون الواق�ة» «استعمل فرشاة أسنان بي��

. كنـت أح�ـه � عرفت ع� الفور أنه س�� مردوك دي ال مونت��
� وشعر ألنـه مخلص شجاع و�ان منظرە محب�ا �كتف�ه الع��ضت��

رأسه الـش��ه �ل�دة األسد.

�ان غاض�ا �طلق الس�اب ألنه ي�حث عن خـصمه س�ــر
جل عن جوادە ولن � حسا�ه معه. لن ي��

(أوسـ�س) ل�ص��
�ــــح إلـى أن �جـدە.. وع� �عد أم�ال رأينا �ط��ر�ا ممن �س��
أطلقت �احهم من السجن أمـس.. �صع��ة يرى من حوله أو
�درك أين هو �عد نصف قرن من ال�قـاء فـي حفرة مظلمة
ان. أقار�ه �ذكرون ش�ا�ه عندما ق�ل طفلـه الرضـيع وناوله �الف��
ە. �ان أقار�ه �ح�طون �ه فرأ�ت فيهم ألمه ثم انطلق لمص��
مـدى ما �مكن للمرء أن ي�لغه من عبود�ة وص�� واس�سالم.
.. مع�� هذا � ال���

خ�الهم قد مات.. وهذە أحط درجة أعرفها ��
أنهم �لغوا القاع..
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� المش�لة أن التار�ــــخ �علمنا أن الثورات الناجحة فقط �� ال��
ت�دأ �الدم. هؤالء القوم لن يثوروا إال لو أهديتهم مقصلة،

و�التا�� أنا ال أصلح لهم.
ب جدا من قلعة الغول. قالت ساندي إننا نق��

لقد �س�ت تماما س�ب هذە الرحلة.. عندما ذكرتها تـوترت
ا�د ومعد�ة، � و�ـدا لـي الخطر حق�ق�ا ودان�ا. �انت حماستها ت��
جل ثم تزحف وسط � �ـدق �ال توقف. رأيتها ت�� مما جعل قل��

جلـت خلفها.. مجموعة من األشجار ف��
� و�� �ش�� ب�ص�عها وتهمس الهثة: �انت عيناها حارقت��

. - القلعة�.. القلعة�.. هذە ��
� خي�ة أمل:

قلت ��
.. حولها سور. ة خناز�ر. ال أ��� - هذە حظ��

� ذهول:
قالت ��

� ش�ل
- �� مسحورة من زمن.. �ال�س�ة لل�عض يرونها ��

.. فل�سامحنا هللا.. �م ونها �ما �� مختلف، أما لل�عض اآلخر ف��
� عيونها.

ة التعسة والدم�ع �� � رؤ�ـة هذە الوجوە األس�� تؤلم��
� غ�ظ:

قلت ��

� ال�عض وال � ع��
ء معتاد.. أن �سحري ش�ئا �� �

- هذا ��
� ال�عض اآلخر.. إذن هاته الس�دات مسحورات � ع��

تـسح��ه ��
� ت��نهن ك�ساء.. إذن ال مش�لة.. أنا الوح�د الذي كخناز�ر.. أنـ��

يراهن خنـاز�ر وهـذە ل�ست مش�لة.. سوف أعاملهن كس�دات.
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ثم سألتها:

- وهؤالء الرعاة الثالثة؟ هل هم مسحورون كذلك؟

� عينك كذلك؟.. ما أقوى هـذا
وا �� - الغ�الن؟.. هل تغ��

الـسحر �ا س�دي�

ة .. وانطلقت نحو حظ�� تركت ساندي واقفة �المو��
�ت منهم الخناز�ر.. حي�ت الرعاة ثم أج��ت صفقة �أن اش��
�
القطيع �له مقا�ل 16 بنـسا.. هذا وقت مناسب ق�ل أن �أ��

ة.. اإلقطا�� غدا ل�أخذ نصف الخناز�ر فتـص�� ساندي �ال أم��

� جـاء ة أطفال) أن الجـا�� قال �� أحد الرعاة (وهو أب لع��
�را فعرضت زوجة الرا�� عل�ه أن �أخـذ � � ل�أخذ خ��

العـام الما��
�ر، ما دامت لن تتمكن من ت���ته.. � طفـال �ـدل الخ��
.. � ة وطل�ت من ساندي أن ت��ع�� فتحت الحظ��

�انت دم�ع الفرحة �س�ل من عي�يها.. وراحت تق�ل الخناز�ر
ي وتداعبها. شعرت �العار منها، شعرت �العار من الج�س ال���

�له.

ة أم�ال نقود ف�ه هذا القطيع للب�ت. ال �مكن أن أمامنا ع��
نعامل �غلظة هاته الس�دات ألن ساندي لن �سمح �ذلك. �ان

�ر �جاللت�م أو سعادت�م.. � ّ كذلك أن أنـادي كـل خ�� ع��

ة شق�ة راحت تجرى هنا وهناك.. ق�ضت علـى هناك أم��
ذ�لهـا فـي النها�ة وعدت بها و�� ت�خ.. �انت معنا مس أنج�ال
���ن � .. وما ت�دوان �� كخ�� � � كورتمي�� بوهون واآل�سة إل��



9452

� جبهتها. علينا أن نحافظ
أسودين.. األو� لها نجمـة ب�ضاء ��

ع� لحم السجق هذا.
� مـشهدا كهـذا.. وال سـمعت ش�ئا كهـذا.

� ح�ا��
�الطبع لم أر ��

وال شممت ش�ئا كهذا.
� الذي ق�ل أن �ستض�فنا.. قض�نا ل�لتنا عند أحد اإلقطاعي��
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� عشـر
الفصل الثا��

الحجـاج
� النها�ة. ما

� غا�ة اإلرهاق عندما أخلدت للنوم ��
كنت ��

� لم أستطع النوم.. خاء العضالت �عد هذا �له� ل��� أمتع اس��
� ساندي.. �انت فتـاة

، ورحت أفكر �� � �انت الضوضاء تضا�ق��
عاقلة �القدر الذي �ستطيع هـذە الممل�ة أن توجدە. أح�انا
كنت أشعر أنها مجنونة.. من السهل جـدا أن تعت�� الشخص
الذي لم ينل تعل�مك مجنونا. �ان السحر عندها هو الجواب
ء، فلو حك�ت لها عن ع��ة �س�� �ال خيول أو رجـل �

عن �ل ��
� منطـاد، فلن تندهش.. إنها تعـرف هـذا

�حلـق فـوق السحب ��
�له.. إنه السحر..

�
وقت العشاء جاءت ساندي �الخناز�ر وراحت تطعمها ��

� وجود
�ر �اسمه. لم أستطع األ�ل �� � رفـق وهـى تنادي �ل خ��

خناز�ر.
سـألت ساندي عن أ�تها. فقالت:

- ل�ست �� أ�ة.. لم �سأل؟

� هنا؟ - وهذا الب�ت.. أال تق�م��
- ل�س �� ب�ت.

قلت لها:

- أما وقد انتهت مهمتنا بنجاح فلسوف أعود للوطن ألقدم
تق��ري.
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قالت:
ء هنا. �

- أنا كذلك ل�س �� ��

- ولماذا؟

- أنا ال أتخ� عن فار�� أ�دا.. سأظل معك ح�� �قتلك
. � فارس آخر و�فوز ��

تنهدت وقلت لها أن نتحرك.

حت ع� خدم القلعة أن ي�تهزوا الفرصة �دأنا الوداع.. واق��
� هذا

ء.. ل�نهم قالوا إن �� �
ا�م ع� �ل �� لينفـضوا الغ�ار الم��

خرقـا للمعتـاد.. هذە أمة مستعدة ألي ج��مة ما عدا خرق
المعتاد.

� ط��قنا. �ان أول ما قا�لناە موك�ا من الحجاج.. لـم
انطلقنا ��

� ط��قنا ل�نا انضممنا له. كنت قد قررت أنه لو
�كـن الموكب ��

. ّ أن أندمج ف�ه أ��� أردت ح�م هذا العالم فع��
�ان هذا الحشد من الناس سع�دا مفعما �الح�اة والتهذ�ب.

: �انت ساندي تعرف مقصد رحلة الحج هذە وقالت ��

- هذە رحلة للوادي المقدس.. ح�ث ي�اركهم ال�ساك
�ون مـن الماء السحري الذي ي��ل عنهم خطا�اهم. و���

- وأين مصدر الماء هذا؟

. ع� حدود ممل�ـة الوقـواق.. هنـاك � - ع� �عـد رحلة يوم��
مجموعة �سـاك ال ي��ــادلون ال�ـالم مع �عض. ال �أ�لـون تق���ـا..
ال �ستحمون.. �صلون ط�لة اليوم. �ظلون بثوب واحد ط�لة
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العمر إ� أن يتحلل. �ان الماء شح�حا هناك ح�� ص� كب�ـرهم
� الماء فصاروا ب�ضا

فتـدفق المـاء فـي الصحراء. استحم الره�ان ��
هم الذي منعهم من االستحمام، �الثلج.. هكذا أغضبوا كب��

فجف الماء من جد�د.. وذه�ت كـل صلواتهم وقراب�نهم ه�اء.
� هذە التجـارة..

- غ��ب أن �ك�شـف المـرء أن هنـاك كسادا ��
. أ�م��

هم ب�عادة الي�ب�ع للتدفق.. ومن حينها ال �ستحم - قام كب��
ف�ه أحد أ�دا.. جاء من �ل حدب هؤالء الذين سمعوا عن
ا.. المعجزة.. وك�� الـدير وجاءت راه�ات وأ�شأن دير راه�ات كب��

عند الع� قا�لنا موك�ا آخر ل�نه خال من السعادة. ال ن�ات
وال ضحك.. �ان مكونا من رجال و�سـاء.. أطفـال وشي�خ.. ح��

الرضـع كـانوا ال يب�سمون. �ل الوجوە ي�دو عليها القنوط. �انوا
� ر�طوا بها و�انت هناك عب�دا �ما هو �اد مـن السالسل ال��

سلسلة عمالقة ت��ط األعناق �لها ما عدا األطفال.

لقد مشوا ع� أقدامهم 300 م�ل وأ�لوا أقل الطعام.. و�انت
� ال�دا�ة مئة

القيود قـد مألت جلدهم �الجروح المتق�حة. �انوا ��
� الط��ق، والنخاس يتقدم الموكب ع�

ل�ن بيع نصفهم ��
� نهايته.

ة �� حصانه ملوحا �ـسوط ف�ـه عقـد صغ��

�ل الوجوە �انت رماد�ة �كسوها الغ�ـار.. �مكنك أن تكتـب
فوقهـا ب�ص�عك. هناك ع� الوجه ش�ل واضح �مكن قراءته

�سهولة؛ هو مجرى الدم�ع.
� آلخر يهوى السوط ع� كتف امرأة ف�مزقه. من ح��
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ب �السوط. � ال��
اعة الرجل �� أ�دى الحجاج إعجابهم ب��

لقد اعتـادوا هذە المشاهد ح�� لم �عودوا يهتمون بها. يرون أن
� الح�اة.

ء معتاد �� �
هذا ��

تمن�ت أن أحررهم ل�ن هذا ال �صلح.. ال أر�د أن أشتهر
� ع�

� الممل�ة والتمرد. يوما ما سوف أق�� � ل�ل قوان�� �محار���
نظام الرق ل�ن لـ�س اآلن.

� الص�اح جاء فارس ي�لغنا
� حانة �ق��ة. ��

قض�نا ل�لتنا ��
� ذعر:

�مـص��ة.. لقد جف الي�ب�ع مرة أخرى. �ساءل الحجاج ��

- هل هناك من استحم مرة أخرى؟
� ذلك.. ال �د أنها خطيئة أخرى.

- ال نعرف.. �شك ��

- وك�ف �شعرون؟

- ال �مكن وصف ما �حسون.. لقد جفت الب�� منذ �سعة
� النها�ة طلبوا أن تذهب إليهم �ا

أ�ام. �لهم �صلون و��تهلون.. ��
� هناك وقد قال إنه سـ�دى لتجـرب سحرك. إن الساحر مرل��
س�ع�د الماء، ل�نـه �جـرب منذ ثالثة أ�ام �ال جدوى. لم �حصل

ع� �م�ة ماء تعادل العـرق الـذي �س�ل منه أثناء المحاولة.

�ان اإلفطار معدا فأفطرنا، فتناولت ق�عة الفارس وكت�ت
داخلها:

� وستا من
� من الثا�� � من المقدار األول. واثن�� أرسل اثن��

الرابع.. مع �عض األش�اء.
وقلت له:
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اذهب ل�ام�لوت ��عة أيها الفارس الشجاع.. واعرض
المكتوب ع� خاد�� �الر��س. قل له أن �جلب هذە المواد

للوادي المقدس �أق� �عة.
- سأفعل أيها الرئ�س.

وانطلق م�عا.
 

☆ ☆ ☆
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الفصل الثالث عشـر
النافورة المقدسة

لم يت�ف الحجاج بتعقل �ما �فعل األرنب أو الغـراب أو
الـدودة فـي ظروف مماثلة.. أي أنهم لم �عودوا أدراجهم. كـانوا
� لرؤ�ـة النافورة المقدسة.. فلما عرفوا أنها جفت مـشتاق��

والمعجزة زالت ازدادوا حماسة لرؤ�ة الم�ان. ال �مكن فهم ال���
فعً�.

ة نحو صوت دقات جرس �دوي من �ع�د. استمرت المس��
�ان هذا ديرا �لغناە ق�ل الظالم. قدموا لنا المسكن وأرسلوا
� آذاننا

� فـي د�ـر الراه�ات. �انت األجراس تدق �� النـساء لي�ـ��
� ���ة.

ة اآلن.. ب�نمـا الره�ـان يروحون و�جيئون �� م�ا��

، وأدمعت �
�انت فرحة رئ�س الدير المسن عظ�مة �لقا��

عينـاە وهـو �قول:

.. أعد لنا الماء ��عة. لقد حـل بنـا الخـراب � - ال تتأخر �ا ب��
� عام.. هذا هو سحر الش�طان. وضاع عمل مائ��

قلت له:

- سوف أستعمل أدوات خلقها هللا.. ل�ن هل �عمل الـساحر
� �أدوات �قرها الدين؟ مـرل��

... وعد �ذلك.. ألن �ساعدە؟ � - آە.. وعد �ذلك �ا ب��

- ال أؤمن �خلط األسال�ب �ا أ�ت.. ثم إنه تو� المقاولة
� لمس العمل إ� أن �علن فشله.

ول�س مـن ح��
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قال رئ�س الدير:

سوف أخذ المقاولة منه. األمر �الغ الخطورة، ثـم إن ال�ن�سة
ال ت�ا�� �القانون.. ال�ن�سة �� القانون.

قلت له:

ء و�ال وضـع تعاو�ذ سـح��ة تعطـل عم�� �
- ال تج�ـرە ع� ��

شهرا... هل ت��د أن نتعطل شهرا؟

� الدير، ح�� إن
�ان وجودي قد أف�� جوا من التفاؤل ��

الره�ان أ�لوا وج�ة طي�ة ألول مرة هذە الل�لة، وارتفعت
ت ال�روش � معن��اتهم. حكينـا حكـا�ـات مؤثرة عت�قة، واه��
�الضحك. حك�ت لهم قصة مضحكة فلـم �فهموها.. حكيتها
ة مرة خمس مرات ف�دءوا �ضحكون.. حكيتها خمس ع��

� الضحك وتحولوا لغ�ار ك�سته �المك�سة..
فانفجروا ��

� �جـرب � فوجدت الساحر مرل��
� اليوم الثا��

ذه�ت للي�ب�ع ��
و�طلـق الس�اب. �ان األمر �ما توقعته.. هذە النافورة ب�� عاد�ـة
� أن أح� أ�اذ�ب تـم حفرهـا وال معجزات تح�ط بها. �مكن��

مماثلـة عنهـا و�ـدي م��وطة خلف ظهري.

� الصخر، وقد أحاطت بها المشاعل.. و�ان
�انت الب�� ��

� الخارج ع��
الماء يؤخـذ منها �دالء �سحبها الره�ان ليتدفق ��

� نـزل للبئـر واستعمل عي��ـه الستطاع مجار صخ��ة. لو أن مرل��
� �سهولة.

�ـا�� � تحد�د الـس�ب الف��

� القاع
خطر �� أن الب�� ي��ب منه الماء.. هناك صخور ��

خت فتكونت ب�نها شقوق. وهكذا هرب الماء. سـقطت و��
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� الب�� وفحصت الجدران ع�
وتأ�دت من هذا عندما تدل�ت ��

ضوء شمعة.

صـعدت للسطح فاستدرت للره�ـان. خطر �� أن هناك من
فعل ذلـك مث�� عندما جفت الب�� أول مرة. هناك من تد� ورأى
خ وسدە ثـم خ�ج ل�قول ل�ب�� الره�ان إن الب�� لن تجلب ال��

الماء مـا لـم �عاقـب مـن استحموا فيها.

أقنعت الره�ان أن العمل�ة صع�ة جدا.. إن الدعا�ة الذك�ـة
ء مهم. �

�مكنهـا أن تحول ش�ئا تافها ل��

� عندما قا�لت ساندي. كنت قد �دأت كنت عائدا لبي��
أحمل إعجا�ا خاصا بهذە الفتاة.. برغم جهلها فقد أدركت أنه من
� من الصعب مقارنة معلومات فتاة من القرن السادس بتق��
� �� أم اللغة � كنـت منبهـرا �لغتها ال�� . ثم إن�� القرن التاسع ع��

األلمان�ة..

� ال�ساك غ���ة.. �ل واحد من هؤالء �مـارس �انت رحلتنا ب��
� الم�ج

ات �� عمـً� عجي�ا.. أحدهم تعرى تماما وترك الح��
تلتهمـه.. واحـد �ص� ع� أر�ــع ط�لة اليوم.. وواحد نذر أال يرقد
أثناء نومه �ـل �ظـل واقفا �غط.. هناك امرأة عجوز اسود جلـدهـا

� عاما. مـن الحرمـان مـن مـاء االستحمام س�ع��
. � العالم المس���

زرنا أحد ال�ساك ذوي الشهرة المدو�ة ��
و�ان زحام كب�� �ح�ط �م�سكه. �ان �قوم �حركة متواصلة من
ث�� جـسمه �ـ�عة ال تصدق ط�لة اليوم، وقد خطر �� أن أر�ط

آلة �سيج ل�ستف�د مـن هـذە القوى الم�ددة.. وهكذا �عت ال�ث��
من القمصان للحجاج لمدة أر�عة أعوام، واألهم أنه �ان �عمل

� أ�ام األحد.
ح�� ��
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م �
 

☆ ☆ ☆
 

� �حرق الدخان ص�اح الس�ت ذه�ت للب�� ح�ث �ان مرل��
و�نطق �كـالم فارغ �أق� ما �ستطيع. قلت له:

- �م �ستغرق هذا العمل �ا زم�ل؟
: قال ��

- أنا أسـتعمل أخطـر تع��ذة عرفها سـادة العلوم الخف�ة..
ولـن تفشل.

ء. �
�ن دق�قة تصاعد دخان غ� ع� �ل �� ولمدة ع��

فسقط أرضــا �لهث منه�ا.. وقال ل�ب�� ال�ساك:

.. روح ال أجـرؤ � ال�ون حلت بهذە الب��
- هذە أ�� روح ��

علـى �سميتها �ا أ�ت.. ل�نها لن تفارق الب�� وهذە الب�� لن تف�ض
مرة أخـرى أ�دا...

.. فقلت له إن � � عن رأ�� � هلع �سأل��
نظر �� كب�� الره�ان ��

. وأنا أطلب أن �سمحوا �� �أن أنفرد �
جزءا من القصة حق���

وق إ� أن أز�ل �الب�� ودائرة نـصف م�ل من حولها.. من ال��
التع��ذة.. المـرء �مكـن أن ينجح أو �فشل وقد �جرب. أنا

سأجرب.
� �سخ��ة وقال: نظر �� مرل��

؟ - هل تج� ع� نطق اسم الش�طان الذي حل �الب��
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- نعم أج�.. و�ل ما عل�ك هو أن تعود لب�تك عنـد الملـك
آرثـر وتتو� شأن الطقس.

�انت هذە سخ��ة منه ألن �ل ت�بؤاته �الطقس �انت
� تفشل.. لذا اس��د �ه الغ�ظ وأ� ع� أن ي��� ل�ستمتع برؤ���

وأنا أحاول وقف التع��ذة.

ان ل�ً�.. �انا �حمالن ع� ظهر ال�غال �ل جاء رجالي الخب��
ما طل�ـت من أدوات.. ماسورة من الرصاص.. نار إغ��ق�ة..

صخور... شـم�ع رومان�ة..
عندما جاء المساء راح الرجال �عملون علـى البئـر �خ�ـرة..
� قاع الب�� قد تم رتقه. و�دأ

خ �� وق �ساعة �ان ال�� وق�ـل ال��
الماء يرتفع فدار�نا أدواتنا وذهبنا لننام.

.. لقـد ارتفع المـاء انت� القداس عند الظهر فذهبنا للب��
� خالل �سع ساعات لمستواە المعتـاد. جاء الره�ـان ومعهـم مرل��

� �ل
� طلبتها.. الزحـام �� وا ما تـم ل�نهم وقفـوا خـارج الدائرة ال�� ل��

� فوق الرءوس �أنها سجادة. سـاد
م�ان حتـى إنه بوسـعك الم��

الـصمت ألرفـع التوقعات، ثم جعلت �عض الرجال �غنون
�الالت�ن�ة.. الغرض إضفاء جـو من الره�ة. وقفت ع� المنصة

وفتحت ذرا�� ثم ألق�ـت هـذە ال�لمـة المروعة:
ج�شالفت� كو�ستات�نبوليتانمكفا�ت.. ما��

� النار�ة لتن�� السماء �األزرق ثم وع� الفور انطلقت ألعا��
� حماسة. وحانت لحظـة فـتح

األحمـر تصايح الناس ��
� الناس.

� ي�تظرون هناك. فصحت ��
المـضخات.. أعـوا��
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.. تمسكوا.. سـوف - جاءت لحظة طرد الش�طان من الب��
تـرون الماء المقدس يتفجر من �اب ال�ن�سة��

وانتظرت ح�� نقلوا ال�الم إ� من �انوا �ع�دين، ثم صحت:
. � آمر الش�طان �أن يهجر هذە الب�� - انظروا.. إن��

� قمت بوضعها ل�ً�، راح الماء يتدفق ع�� المواس�� ال��
ورأ�ت النـاس يتدافعون و�لثمون الماء.. ��لمونه �أنه صديق

عائد.

� وتوارى... لفظت االسم المسحور الذي ال لقد هزمت مرل��
ف �� �عد ذلك أن أم هذا الش�طان �ستطيع أحد نطقه، وقد اع��

اعة. ما �انـت لتنطـق اسمه بنفس ال��

� .. �أن�� وعنـدما اتجهت لل�ن�سة تراجع الجميع ل�فسحوا ��
� مجدا كـائن خارق.. وقد كنت كذلك. �انت ل�لة مذهلة منحت��

ال �أس �ه.
 

☆ ☆ ☆
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الفصل الرا�ـع عشـر
سـاحر منافس

�عد أ�ام رحت أراقب رئ�س الدير مع الره�ان وهم ملتفون
حول سـاحر جد�د ظهر مؤخرا. �ان �ل�س ث�ا�ا سخ�فة مبهرجة
� الهواء.. �الط��قة المعتادة.

�أنه طب�ب نصاب.. و�ان �ش�ح ��
وزعم أنه مشهور جدا فـي آس�ا.

ك �ما �فعله أي شخص ع� ظهـر �انت موهبته �� أن �خ��
�
األرض، وما سوف �فعله. وقد سأله الره�ان عما �فعله مل�كه ��

آسـ�ا، فـراح يرقص قل�ً� ثم قال:

� كف
� هذە اللحظة �عض العمالت ��

- الملك �ضع ��
� ثالثة.. �لها فضة. م�سول.. واحد اثن��

� حماسة:
تصايح الناس ��
- �ا للروعة�...

ح� لهم عما �فعله زع�م اإلنديز وما �فعله سلطان م�..

ء تعالت أمارات الدهشة واالنبهار �دقته. �
و�لما ح� عن ��

.. �جب أن أدركت أن هذا الرجل لو استمر فلسوف أفقد أت�ا��
أوقفه عند حدە وأضع عـصا عجلته. فسألته وأنا أضع �دي

تحت الوشاح:

؟ � - هل �� أن أسأل عن شخص مع��
- سل ما ت��د.

- س�كون هذا صع�ا..
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ء متاح. �
- ال صعاب عندي.. �ل ��

�� � - إذن قل �� ما الذي أفعله ب�دي ال�م��

� دهشة.. لم �خطر ب�ال أحدهم أنه مـن
هنا شهق الجميع ��

الممكـن السؤال عن شخص ل�س ع� �عد آالف األم�ال. لم
�خطر لهم هذا من ق�ل.

ا فقلت: تردد الساحر كث��

� الجانب اآلخـر
- هلم. هل بوسعك معرفة ما �فعله الناس ��

مـن األرض وال تعرف ما �فعله شخص ع� �عد ثالث �اردات
منك؟... ألنـك لست ساحرا.

هنا اب�سم الرجل وقد أراحت اب�سامته الناس ألن هذا �عنـى
أنـه لـن �دمرهم.. وقال:

� ع� أحد أن السحرة العظماء ال يهتمون إال
- ل�س من الخا��

� عن الملك آرثر �مـا �حدث للملوك واألمراء.. لهذا لو سألت��
ألج�ت..

- وماذا �فعل الملك آرثر؟
� قلعته نومة م��حة.

- إنه نائم ��
قلت:

- الملك ل�س نائما.. إنه ع� صهوة جوادە..

لم �عد أحد �عرف من �صدقه. تصادم السلطات. قال
الرجل:
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� رحلة نحو
- الملك والمل�ة نائمان اآلن.. غدا ينطلقان ��

ال�حر.

� ط��قهما لهذا
- هذە كذ�ة أخرى.. الملك والمل�ة ��

الوادي..

�
�ة موفقة وقد جعلت الره�ان �شهقون �� �انت هذە ��

� كنت قد أقمت نظام اتصال �ش�ه أسالك إثارة. الحق�قة أن��
الهاتف.. من �لـدة ألخـرى ت�تقل األخ�ار.. وقد علمت أن الملك
� الساعة الرا�عة. ل�ن الناس

سوف �صل لهذە الب�� يوم الثالثاء ��
صدقوا �الم الساحر اآلخر ولم �ستعدوا لقدوم الملك قط..
تأمل تفك�� الناس�.. أنا الشخص الوح�د الذي جعلهم �ـرون
معجزة فعً�.. ل�نهم برغم هذا �صدقون الساحر اآلخر الذي لم

�ظهـر أي دل�ل ع� قدراته.
برغم هذا رت�ت الستق�ال الملك ب�عض الحجاج والره�ان.

ى �عي��ه موكب � الثان�ة ظهرا ناد�ت رئ�س الره�ان ل��
و��

الملك قادمـا من �ع�د.. �ال شخص �ستق�له وال أجراس تدق.
�
�عان ما جرى الرجل وراحت األجراس تدق وراحت الم�ا��

تتق�أ ما بها من ره�ان وراه�ات..

� � الوحل.. و�لغت سمع��
لقد سقطت سمعة الساحر ��

� هذا ال�لد.
� نجاحك ��

السماء. �جب أن ت�افح لت���
 

☆ ☆ ☆
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عندما �سافر الملك أو �قرر أن �خرب ب�ـت أحـد الن�الء
بت�ال�ف استضافته، فهو �صحب معه �عض أر�ان حكومته..
� للج�ش. � تفحص المتطوع�� � هـذە المرة الهيئة ال��

و�ان معه ��
�ان معظم هذە اللجان مـن الره�ان ط�عا ألنهم الوح�دون الذين
� زمـن كهذا. و�التا�� هم ال �فقهون

�ستط�عون القراءة وال�تا�ة ��
�
� الحرب واخت�ار الجنود، ب�نما كنت أنا قد أ�شأت ��

ش�ئا ��
خ�ا�� �ل�ة وست ب���ت �املة.

ون القـراءة وال�تا�ـة � جهلة تماما �عت�� �ان معظم المتطوع��
ب ش�ئا ش�طان�ا.. أما عندما سألتهم ون جدول ال�� عـارا، و�عت��
� فلم �سمعوا عـن قـانون الجاذب�ة فقد قالوا إنهم �انوا متغيب��

� اس�نها الملك آرثر. آخر قوان��
 

☆ ☆ ☆
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الفصل الخامس عشـر

رحلة الملك وال�ان��
� أنوي التنكر �م�سول ألجوب ال�الد ت الملك �أن�� أخ��
وأعـرف ح�ـاة الناس المتواضعة. راقت له الفكرة وخطر له أن
� المغامرة.. ل�نه �ان ح��نا ألن الس�� ال�سـلوت موجـود �شارك��
هنا. م�� �ان الس�� النـسلوت موجودا فالمل�ة ال تهتم إن جاء

آرثر أو رحل.

ة. و�انت ال �انت المل�ة جن�فر �ارعة الجمال، ل�نها مسته��
تكف عن القلق ع� ال�سلوت والسؤال عنه، ب�نما لم ت�د أي

قلق ع� الملك.

عندما جاء المساء أخذت الملك لجنا�� وقصصت له شـعرە
وسـاعدته ع� ارتداء األسمال. وضعت سلطان�ة ع� رأسه ثم
قصصت �ل الـشعر الذي خ�ج منها. وقصصت شار�ه وسالفه
ح�� صـار طولهمـا بوصـة واحدة.. ارتدى الصندل والع�اءة ف�دا

منظرە ش�طان�ا.
� أو الرعاة. تنكرنا بنفس الط��قة، ف�دا منظرنا �الفالح��

ث�ابنـا هـي األرخص لذا �ل�سها �ل الفقراء.
خرجنا �عد الفجر �ساعة، ومش�نا ع�� �الد نـصف مستقرة..
� �مكن كنـت أحمل حقي�ة ظهر فيها �عض المؤن.. المؤن ال��

لملـك أن �عـ�ش عليها �عض الوقت.

وجدت له مقعدا �جلس عل�ه ع� جانب الط��ق، ثـم
ابتعـدت عنـه. الغرض الرئ�س �ان أن أجلس قل�ً�... فلم أ�ن
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. �
ور�ات التخ�� ته أ�ـدا. برغم أن هذا صار من �� � ح��

أجلس ��

� اس��قظوا م�كرا، ثم سمعت صوت جل�ة فحس�تهم فالح��
، فج��ت للملك � فطنت إ� أنه جمع من الفرسان المسلح��
وطل�ت منه أن �قـف و��ـدو م�سوً� متواضعا... حاول ذلك

�صع��ة.. قلت له:

- نحن �ال سالح.. وهذا الحشد قادم. �جب أن �صدقوا أننا
. � � �ل نفكر كفالح�� فقراء.. لن ن�دو كفالح��

وعد �أن �جرب.. لقد �ت أت�ف معه �أم تحاول جاهـدة
أن تنقـذ ابنها من ورطة. �ان �حاول جاهدا أن ي�دو طب�ع�ا ل�نه

�ان فاشً� تماما.

� هذا. ل�س مثً� رأيته �خ�ج خنجرا من ع�اءته وصدم��
مسموحا لنـا كعامة أن نحمل سالحا..

: قال ��

ف �أنك ساحر أقوى من - أنت قادر ع� الت�بؤ.. أنا مع��
، ل�نه ي�ن�أ.. والت�بؤ أقوى من السحر. � مـرل��

، فقلت: � شعرت �أنه �جب أن أغ�� س�اس��

�ن � �مكنه الت�بؤ �ما س�حدث ق���ا أو خالل ع�� - مرل��
. � ك �ما س�حدث �عد مئات السن�� سنة.. أما أنا فبوس�� أن أخ��

ر�ما 700 سنة.

لم �كن عل�ك أن ت��ت �المك مع هؤالء القوم.. �ل ما
عل�ـك هـو أن تقوله.. قلت له:
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� عمل�ات الت�بؤ السهلة ل�نك تعرف مثً� - أنا أترك لمرل��
. � � ت��أت �قدومك ق�ل أن �قع بيوم�� إن��

� الـ 13 قرنا القادمة
�ان الملك نهما لمعرفة ما س�حدث ��

�أنه يتوقـع أن �ع�ش فيها جم�عا.. هكذا رحت ألعب دور الن�ـي..
� ل�ن هذا �ان أسوأها.

� ح�ا��
ة �� مارسـت أفعـاً� مش�نة كث��

ذات مرة مر بنا فارسان. فوقف الملك إ� جانب الط��ق
وقـد أ�ـدى التواضع كفالح ل�نهما اندفعا جوارە ح�� �ادا

�مزقانـه تـحـت الحـوافر.

ما أن ابتعدا ح�� وقف غاض�ا محنقا.. نظر الفارسان لنا من
�ع�د ثم وجدا أنه من الع�ث االهتمام �حثالة مثلنا.. وفجأة
أطلق الملك سـ�ة.. فانـدفع الفارسان عائدين نحونا والغضب

�عميهما.

�ان هذا هو الوقت المناسب �� أفجر الدينام�ت الذي
� حافظة ظهري. كنت أدخرە لعمـل

ظللت ط��ً� أحتفظ �ه ��
. �دا � مـعجـزة مـا.. هكـذا فـجـرت الدينام�ت أمام الحصان��
.. ولعدة � المشهد �أنه انفجار سـفينة �خار�ـة فـي المس�س��
دقائق أمطرت السماء علينـا دروعا وأجـزاء مـن الفرسان.

� فهمها لعدة أعوام.
وتخلفت حفرة س�جهد الناس أنفسهم ��

أقنعت الملك �صع��ة أن هذە الخدعة ال �جب تكرارها..
. والحق�قـة أن الس�ب هو أن هذا �ان آخر دينام�ت م��
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الفصـل السادس عشـر
الملك يتدرب

ا.. لذا رحت أقول ّ أن أدرب الملك ع� أن ي�دو فق�� �ان ع��
له:

- اخفض ذقنك مـن فضلك.. ال تنظـر لألفق من فضلك �ل
ء مهم ناقص.. ال �

انظـر لألرض.. هكذا أفضل.. ل�ن ثمة ��
أعرف ما هـو.

� منك.. هكذا. رأسـك مـعتـدل.. � خطوة ألمأل عي�� امش ثالث��
ء ما خطأ. �

ء صحيح و�رغم هذا �� �
كتفـاك معتدالن... �ل ��

- وماذا أفعل أل�ون مقنعا؟

.. وعندما ندخل �
ة هنا نتدرب ع� الم�� � ف��

- سوف نم��
كـ�خ أحدهم فعل�ك أال تنادى رب الب�ت �الخادم أو الوص�ف.

- سوف أناد�ه �الرجل الط�ب.

- ال �أس.. ل�ن األفضل أن �سم�ه (األخ)

- أقول (أخ) لهذە القذارة؟

- نحن نحاول فعً� أن نكون بهذە القذارة.. وعل�ك أن تطلب
الطعـام لك و�.. وتطلب المأوى لك و�. لو لم تفعل فلسوف

. � ض صـاحب ال��خ أننا لسنا م�ساو��� �ف��

ء �
�ان رأس الملك ش�يها بزجاجة الساعة.. �ستوعب �ل ��

� �ل مرة..
ل�ن عل�ك أن تعط�ه ح�ة رمل ��
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ء ل�ن ظل كتفاە عن�دين يرفضان �
� �ل ��

لقد نجحت ��
االنحناء. قلـت

- تخ�ل أنك مدين وأنك فقدت عملك - وهو إصالح
حدوات الخيول - وأطفالك ج�اع وزوجتك م��ضة.

�الم سهل ل�نه غ�� قادر ع� التأث�� ع� أحد. الس�ب هو
� ال�ون مال �اف.. العمل العق�� �جلب ال�ث�� من

أنه ال يوجد ��
المال مقارنة �العمـل ال�دوي. �اإلضافة لهذا هو ممتع. قانون
العمل ال يتغ�ـر.. �لمـا زادت متعتك من العمل، �لما �ان أجرك

أع�.
 

☆ ☆ ☆
 

�لغنا ذلك ال��خ عند الع� فلم نر عالمات ح�اة من حوله.
ء ينطق �الخراب والفقر.. والصمت �ذكرك �صمت �

�ل ��
الموت.

�ان ال�اب موار�ا فدنونا ع� أطراف األصابع.. قرعنا ال�اب
� الظـالم خ�ـال امرأة ع� األرض ت�دو �أن

وانتظرنا. رأ�ت ��
مجي�نـا أ�قظهـا. قالت لنا:

ء هنا.. �
- الرحمة.. لم يبق ��

- لم آت آلخذ ش�ئا �ا امرأة.

- أنت لست قسا؟
- ال.. أنا غ��ب.
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: � الضوء الخافت رأ�ت مدى ضمورها... قالت ��
��

- الم�ان لعنته ال�ن�سة.. فر �جلدك.. اتركنا أيها الغ��ب
. �

الن��ل وخذ معك بر�ا��

� �ان من الواضح أنها ظم�نة ف�حثت عن وعاء خـش��
وهرعـت إلـى الجدول الق��ب أملؤە �الماء، وعدت لل��خ. �ان
الملك قد أزاح مـ�اع النافذة ل�دخل ضوء الشمس والهواء.
� نهم.. هنا سقط الضوء ع� وجهها

ب �� راحت المرأة ���
فأدركت أنها مصا�ة �الجدري�

قلت للملك:

- اخ�ج من هنا �ا س�دي.. فالمرأة مـصا�ة �ال��ـاء الـذي هـز
. � �ام�لوت منذ عام��

ح�ح ألنه رأى أن الفرار عارز � ل�ن الملك لم ي��
قالت المرأة:

� ت�� - س�دي.. هال صعدت هذا السلم وألق�ت نظرة وأخ��
�ما تجدە؟ ال تخف.. فقلب األم ال يتحطم إذا �ان محطما

�الفعل.
نظر الملك فوق السلم �ما قالت فرأى رجال نائما.. قال لها:

- هل هذا زوجك؟ إنه نائم...
ء أ�دا فقد مات. �

- الحمد هللا أنه نام.. ولن يوقظه ��
ء رقيق تحـت إ�طـه. �

�سلق الملك السلم ثم ه�ط وثمة ��
ة نح�لة جدا تموت �الجدري. �انت هذە فتـاة فـي الخامسة ع��
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�� الشجاعة ذاتها..

� هذا الم�ان المظلم �ال مهرب،
مواجهة الموت األ��د ��

� �د�ه. ومن دون شـهود �قرون �شجاعتك. إنه �حمل الموت ب��
أرقد الفتاة جوار أمها فراحت األم تملس عليها وتلثمها..

كدت أسـ�� الفتاة فقالت األم:

- ال. �� ال تتعذب.. هذا أفضل. ر�ما أعادها الماء للح�اة
ب�نمـا ال يوجد ما تع�ش من أجله.. أبوها وأخواها رحلوا. ال�ن�سة

لعنتها..
وحكت لنا مأساتها منذ �انت أ�ة سع�دة.. سع�دة �مع��

ة، أن أفرادها لم �موتوا إ� أن استو� إقطا�� ع� أرضهم الصغ��
وسجن اب�يهـا.. وعاشوا ع� ال�فاف ثم أص�بوا �الجدري،

فلعنت ال�ن�سة هـذا ال�ـ�خ ومنعت دخوله.

اب فرفضت �قوة.. ال ت��د أن قدمت لها �عض الطعام وال��
ها. وفجأة نظرت الب�تها و�خت: � مص�� ء ب�نها و��� �

�قف ��
� � - ابن��

� ذراعيها.. لقد شعرت واحتض�ت جسدها المتصلب ب��
�قدوم الموت.
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الفصل السابع عشـر
� الع��ة

مأساة ��
ء وجلسنا مع أر�ــع جثـث، �

عند منتصف الل�ل انت� �ل ��
� لنواصل الرحلة. لم فغطيناهـا ك�فما اتفق وأغلقنا ال�اب متأهب��
�كن مسموحا لهـم �الدفن ع� الط��قة المس�ح�ة، �ل هم أقرب

. � ل�الب أو مجذوم��

� الهلع وابتعدت �الملك.. ال سمعت صوت خطوات فأصاب��
�جب أن يرانا أحد نغادر هذا الب�ت الذي منعت ال�ن�سة

دخوله.
سمعنا صوت دقات ع� ال�اب فارتجفنا، وجاء صوت �قول:

.. لقد تحررنا.. لدّي أخ�ـار رائعـة ل�مـا.. لمـاذا ال .. أ�� � - أ��
تردان؟

� هما ابنا الس�دة... هنا انفتح ال�اب وعرفت أن هذين الرجل��
سـ�جدان جثث أهلهما. فررنا ��عة من ال��خ ألننا نخ��

� الملك. � الط��ق وت�ع��
لحظة أن �ك�شفا الجثة.. رحت أجرى ��

� فقلت: حاولت أن أ�عد المشهد عن ذه��

- أص�ت بنفس المرض من ق�ـل لذا أنا منيع ضدە.. ل�ن
�النـس�ة لك...

: �ان الملك �فكر ثم قال ��
- ك�ف تحرر هذان؟ أعتقد أنهما ه��ا ولم �طلق �احهما.
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- أعتقد هذا.
طة.. - إذن �ان علينا أن نق�ض عليهما و�سلمهما للـ��

� العار.
مال�همـا ال �جب أن �عا��

�ان هذا هو األمر.. لقد ولد هكذا وتر�� هكذا.. دمـه �فـ�ض
� العبود�ة

بهـذە القسوة وال يرى العالم إال هكذا. ال يرى عارا ��
� هروب هذين من سجن

وتعذ�ب ال�ـ�� ل�نه يرى العار ��
س�دهما.

�انت هناك غا�ة مظلمة قررنا اجت�ازها.. و�انت هناك
ق منها. � �ال�� عاصفة دان�ـة �دأت السماء ت��

ء ثق�ل ل�نه طرى نوعا... �
� الظالم فاصطدمت ���

مش�نا ��
ق فرأ�ت وجـه رجـل مشنوق من أحـد أغصان وهنا التمع ال��
شجرة�... �دا مـع العاصفة �أنه يتلوى.. مشهد ش�يع. �جب أن
� الرجل. ل�ن آرثر

نقطع هذا الح�ـل فل��مـا �ق�ت �عض الح�اة ��
ض: اع��

- لو �ان قد شنق نفسه فهو قد قطع عالقته �الرب
و�ستحق أن �ظل معلقا، ولو �ان هناك من شنقوە فال �د أن

لهذا س��ا.

، ثم مر بنا رجـال � � فعددنا نحو ستة مشنوق��
واصلنا الم��

�طـاردون �عضهم.. وتعا� صوت زئ�� من حناجر رجال.. ثم رأينا
ع��ة تحتـرق وم��دا من رجال يركضون. طل�ت من الملك أن

� الغا�ة ألن هذا ل�س م�انا آمنا للغ��اء.
نتوارى ��

م�� الوقت ثم خمد اللهب وكفت األصوات..
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فررنا �ع�دا نحو ستة أم�ال من هذا الم�ان، وطلبنا المب�ت
لدى تـاجر فحم. سألتنا زوجته عما إذا كنا سمعنا عن األحداث

� ع��ـة أ�الساور..
ال�ـشعة ��

.. لدرجة أن طعامهم � نمنا ح�� الظهر ثم صحونا جائع��
� أسود �دا رائعا للملك. حكت لنا � المكون من �صل وخ��

ال����
� الع��ة أمس وتم إنقاذ األ�ة �لها ما

الزوجة عن ح��ق شب ��
عدا المالك.. وجدوا المالك ع� �عد م�ل مق�دا ومطعونا،

واتهموا أ�ة معينة تعرضت لظلم من هذا المالـك.

وتم اعتقال أفراد هذە األ�ة جم�عا وشنقهم.. زوج المرأة
. لقد تم ذبح أو شنق � � أعدمت المتهم�� كـان ضـمن العصا�ة ال��
� قبو الع��ة فقد فروا.. ال �د أن من

18 شخـصا.. أمـا السجناء ��
� تلـك األسـرة المبتالة �الجدري. ب�نهم اب��

رة
الحظت أن هؤالء القوم ينحازون لسادتهم ول�س لط�قـتهم..
� رجل فق�� مثلهم، فهـم � س�د إقطا�� و��� فـي أي �اع ب��
�قـهـرون الفق�ـر و�سحقونه. هذا مح�ط جدا لرجل �حلم بتك��ن

جمهور�ة.

ء أدركت أن تاجر الفحم م�ور نوعا �ما �
ل��� برغم �ل ��

حدث لمالك الع��ة. هناك جذوة غضب لدى هؤالء القوم
�سمح بتك��ن جمهور�ة.

كنت أحلم.. أحلم �استمرار المل��ة ح�� �موت آرثر، ثم
إزالة النـ�الء و�رغامهم ع� امتهان أعمال مف�دة، ثم جعل

الجميع م�ساو�ن.
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الفصل الثامن عشـر
ال�ان�� والملك ي�اعان كرقيق

� أمرنا، وأ�ـدى الملـك
� ي�ش�كون �� لألسف �دأ �عض الفالح��

�عـض اآلراء الغ���ة مما جعلهم �طاردوننا إ� الغا�ـة و�قـذفوننا
�الحجـارة.

� أشعلوا �سلقت أنا والملك إحدى األشجار، ل�ن الفالح��
النـار.. وهكـذا وجدنا أننا نوشك ع� االختناق من الدخان...

� الدخان والسعال،
وث�نا من فوق الشجرة ونحن غارقان ��

وفجأة سمعنا صوت فارس �قول:
� - توقفوا و�ال فأنتم رجال مو��

ما أجمل هذا الصوت�.. �ل مخا�ل هـذا الفـارس تـدل علـى
الن�ـل والس�طرة..

تراجع الجمع الغاضب ب�نما تفحصنا الفارس ثم سألهم:

- ماذا تفعلون بهذين؟
- هما رجالن مجنونان �ا س�دي.

- أحقا ال تعرفون من هما؟

- أيها الس�د الن��ـل.. هما غ���ـان ال �عرفهمـا أحـد. وهم
متوحشان.

قلت للغ��ب:
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� سالم.. ولوال تدخلك
- نحن مسالمان �ا س�دي.. �سافر ��

الشجاع لقتلنا هؤالء القوم.
قال الفارس لرجاله:

�وا هذە الحيوانات �السوط لتعود ألعشاشها. - ا��

هنا فر الفالحون ب�نما الفرسان �جلدونهم.. ثـم أمـرهم
� خلف�ة

. ومش�نا �� � � حصان�� الفـارس أن �ضعونا ع� ���
� حانة، فتناول الس�د

� الخدم... ثم قض�نا الل�ل �� الموكب ب��
العشاء ثم أخلد للنوم فلم نرە إال فـي الص�اح.

� الص�اح أن الفارس �د� لورد ج��ب وأرضـه تقـع
عرفنا ��

�
ة يوم، وقد أ� ع� أن نصحب موك�ه ح�� نكون �� علـى مس��

أمان حتـى ن�لغ المدينة التال�ة.

وصلنا للمدينة ح�ث زحام الناس فشكرنا اللورد وترجلنا، ثم
ى مصدر اهتمامهم. �ان هذا حشدا �نا من تجمع للناس ل�� اق��

من العب�ـد المق�ـدين �األصفاد..

� �ة.. �س�ت إن�� � عن هذە المهانة لل��� لم أستطع إ�عاد عي��
� إ�سان... وتحمست.. فجأة.. من العامة وتذكرت فقط إن��

� والملك مك�الن �األصفاد� �ل�ك�.. سـرعان مـا وجدت إن��

� بنا يراقبون الموقـف.. لقـد ونظرنا لنجد أن الخدم المح�ط��
كـانوا �عرفون. وقال اللورد للخدم:

- خذا هذين الع�دين وقوما ب��عهما�
ثار الملك آرثر وط�ح �أصفادە، ل�ن األوغاد ت�اثروا علينا..

و�عان ما وجدنا أ�دينا مك�لة خلف ظهورنا. وصاح الملك:
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- أنا لست ع�دا��
� السوق:

هنا قال أحد الخط�اء ��

هن لنا ع� أنك - إذن أث�ت أنك رجـل حـر.. عل�ك أن ت��
لست ع�دا... نحن نعتمد ع� �الم س�دك.

�خ الملك آرثر:
س�دي؟ ل�س �� س�د... أنا الس�د.

� الجنوب
�� � � مزاد.. �عد مئات السن��

الخالصة أنه تم ب�عنا ��
األم���� س��اع ناس أ�ضا ألنهم ال �ستط�عون إث�ات أنهم أحرار،

ل�ن تأث�� التج��ة الشخص�ة �ان قاس�ا.

األسوأ أن هذا ال�لد �ان رخ�صا لذا تم ب��� �سعر يث��
ا �س�عة دوالرات وتا�عه ب�سعة ب�نما الخجل. بيع ملك إنجل��

�ان الملك �ساوى 12 دوالرا ع� األقل..

� مؤخرة �ضاعته،
� سلسة ط��لة ��

قام النخاس ب��طنا ��
ا � مار�ن ��امبنت.. من الغ��ب أن �م�� ملك إنجل��

و�دأنا الم��
� وتا�عه مصفدين تحت عيون الجميع فال يهتم أحد الفضولي��

�األمر. هذا �دل ع� أن الملـك والصعلوك م�ساو�ان ما دمت ال
تعرف. فقط عندما تعرف أنه ملك تتقطع أنفاسك.. نحن

� هذا.
.. ال شك �� حم��

 

☆ ☆ ☆
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أعتقد أن أشد ما أحزن الملك، لم �كن سقوطه من قمة
� الذي � نفسه هو الثمن المه��

المجتمع إلـى القاع، �ل ما حز ��
بيع �ه. صدع رأ�� محاوً� إقنا�� أنه لو �انت الح�اة عادلة
� أن العالم رأى مل�ا �ساوى هذا

لساوى 25 دوالرا، وأنا أشك ��
السعر قط.

وقد تكفل النخاس بتح��ل الملك إ� ع�د فعً�. ال دا��
للوصـف ل�ـن أؤكد لك أنه خالل أسب�ع �انت الس�اط قد مزقت
ظهرە. ل�ن روحه ظلـت شامخة. لم ير النخاس من ق�ل ع�دا
. �ان �ظل رجً� ح�� �موت. فالملك كـان أ��� من الملك �كث��

رجً�.. والرجل ال �مكن سحقه.

� الفرار.. لقد
� التحرر.. ��

� ذلك الوقت راغ�ا �شدة ��
كنت ��

� أتوق للح��ة �ـشدة. أقنعـت الملك من ق�ل �عدم التهور، ول���
ا.. وضـعت خطـة سوف �ستغرق وقتا وص��

كنا نمر �مغامرات عـدة. ذات مرة مررنا �موكب كب�� و�ـا لـه
مـن موكب�.. �خ�ل لك أن �ل رعاع الممل�ة �انوا ف�ه. �انت
هنـاك ع��ـة وفوقها تابوت.. وفوق التابوت فتاة حسناء ترضع
طفـً�. فـي عي�يهـا دم�ع ل�ن رض�عها �ضحك و�حتضن ثديها
ة. كـان الرعاع �جرون جوار الع��ة وهم � ة المكت�� ب�دە الصغ��
�طلقون الس�اب وأفظع األلفـاظ.. كنـا خارج لندن و�دا �� أن

..( �
هذا هو المجتمع (اللند��

�انت هناك مشنقة، وقد جاء جالد ساعد الفتاة ع�
الصعود فوق مقعد.

وقف المأمور جوارها ينظر للوجوە المحملقة، و�دأ �ح�
قصتها:
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- القانون هو العدل.. أح�انا �خ�� القانون فال نملك سوى
أن نص�� من أجل روح من سقطوا تحت ذراع القانون. القانون
حكـم علـى هـذە الشا�ة �الموت. �انت هذە الفتاة ابنة 18 عاما
�فة، ثم زوجة سع�دة وأما. و�ان زوجها ��افح للظفـر �لقمـة ��
حدث ما جعلهم يرسلونه ع�ـر ال�حار.. الزوجة �ددت �ل ما
� الشارع

تمل�ه من أجل الطعام، وعندما نفد ما لديها طردت ��
� النها�ة �قت قطعة قماش وق�ض عليها..

وراحت ت�سول. ��
وقد تعاطف معها الجميع، ل�ن المد�� العام أ� ع� أنها

مدانة.

ال �مكن الصفح عن هذە الج��مة أمام المجتمع. وهكذا
� عليها �الموت فهب صاحب قطعة القماش

ح�م القا��
�
يرتجف و��خ: ال�ا�سة.. لم أعرف أنه الموت��. وانتحـر ��

نها�ة ال�ـوم. هكذا أض�ف موته إ� جـرائم الفتاة..

�
وضعوا األ�شوطة حول عنقها ب�نما �انت تق�ل طفلها ��

نهـم. وكـان الطفل �ضحك. مما حرك القلوب ح�� قلب الجالد
� ذراعيها. فصاحت: �ع ال�ـاهن الطفل من ب�� نفسه. وان��
- طف�� س�موت.. ال أم وال أب وال ب�ت.. س�موت.

قال الراهب:
- لد�ه هذا �له فأنا سأر��ه ح�� أموت.

�دا ع� وجهها تعب�� من االمتنان.. تعب�� حملته معها
للسماء لأل�د.

☆ ☆ ☆
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الفصل التاسـع عشـر
المـأزق

ة.. وقد قا�لنا ال�ث�� من الفرسان �دت لنا لندن كق��ة كب��
� نل�سها. � هذە األسمال ال��

الذين نعرفهم، ل�نهم لم �عرفونا ��
� ساندي ع�� �عد خطوات فلم تنظر �� ع� اإلطالق. مرت ��

ل��� �رت إذ لمحت �ائع صحف. ولمحت سل�ا ينحدر
من ب�ت لب�ت �ان هذا هو سلك التلغراف.. السلك الذي علمته
لهؤالء القوم، و�ان هو س���� للفرار لو حصلت ع� جزء منه.
كنت أتم�� أن نفر ذات ل�لة أنـا والملك.. نق�د النخاس... نل�سه

ث�ابنا.. نضعه ضمن العب�د ونفر نحن..
�ان الملك قوى الجسد مهي�ا ل�ن أحدا ال ي��د ع�دا كهذا..
أما أنا فقـد صـار سعري 22 دوالرا �ال مناقشة، ولم �كن أحـد
� لن أفارق الملك � دفع سعر كهذا.. هكذا عرفت أن��

راغ�ا ��
ف�النا سلعة �اسدة.

فقـط لو وجدت قطعـة حد�د تصـلح لفتـح القفـل. وقـد
اسـتطعت �الفعل أن أجـد واحـدة. قلت للملك إننا سـوف نفك
� النخاس لتفقدنا، سوف نقهرە ونأخذ

الق�ـود ون�تظـر وعندما �أ��
ث�ا�ه ونفـر.. راقـت الفكرة للملك.

� المساء ح�� نام زمالؤنا العب�د. ل�س من الح�مة
انتظرنا ��

أن تخاطر مع هؤالء متوقعا أال �فشوا �ك.

� �ل مرة تحدث جل�ة ال �د أن
�ان فك القفل صع�ا.. ��

� النها�ة تحررت.. وعدت رجً� حرا.
�� . � توقظ واحدا من الغاف��
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� تأخرت�... لقد تنهدت ثم رحت أجرب مع قيود الملك. ل���
� ورحت أغط

ظهر الس�د حامً� شمعة، فتكومـت جوار رفا��
� �ت �ال أصفاد.. ح�� أخ�� أن��

� ثم ابتعد وأغلق ال�اب. �ان مع�� هذا تفقد الرجل النائم��
فشل الخطة..

�خ الملك آرثر:
- هلم.. هاته�

� الظالم الدامس نحو ال�اب ق�ل أن ينغلق وخرجت
وث�ت ��

ء طرى.. ال �د أنه هو �
أ�حـث فـي الظالم، فاصطدمت ���

النخاس، ودار ب�ننا �اع محموم. و�عان ما ارتمينا ع� األرض
� خارج ال�داب نتقاتل.. جـاء مجموعة من الحراس حامل��

المشاعل وفصلونا عن �عض، ثم اقتادونـا �ع�دا. ي�دو أنهم
� الحجز.

ي��دون أن �لقوا بنا ��

.. ل�ن ماذا �فعل النخاس عندما �جد أن � لقد فشلت مهم��
� م�ان واحد؟ ل�نه أدار

مهاجمه هـو أنا؟ وماذا لو سجنونا ��
وجهه �� فأدركـت أنـه ل�س نفس الشخص�

 

☆ ☆ ☆
 

�
ا. عندما اسـتدعو�� �انت ل�لة ط��لة ل�ن الص�اح جاء أخ��

� ع�د وأن س�دي قد مرض، هكذا للتحق�ـق كذ�ت وزعمت أن��
�
� أن أجرى �أق� �عة ألجلب الطب�ب.. ج��ت �� طلبوا م��
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. توسلت له أن الظالم ��عة فاصطدمت بهـذا الرجل العا��
. � ورفض تر�� ��� � ألنقذ ح�اة س�دي األيرل ل�نه �� ك�� ي��

� الظالم �ـال
� هاجمته �� صاح الرجل إن هذا كذب و�ن��

� رجاله �جلدە:
سـ�ب، فـأمر القا��

ض ط��ق خادم أحد الن�الء..�. �وە ح�� يتعلم أال �ع�� - ا��

� النها�ة فعدت م�عا �ال إفطار إ� مخ�م
أطلقوا �ا�� ��

العب�د.

� رعب أن الجميع قد رحلوا�... �لهم ما عدا
هنا فوجئت ��

نخاس العب�د نفسه الذي رقد ع� األرض فاقد النطق.. �أن
مشاجرة حدثت هنا.

� �حملونـه �ان هناك تابوت ع� ع��ة، و�ان �عض الحمال��
ل�ـدخلوا الم�ان..

: � ح� �� أحد الواقف��
- �ان هنا 16 ع�دا قد ثاروا ع� س�دهم وقتلوە.

صحت:

- ك�ف حدث هذا؟
- ق�ل إن أغ� ع�د هنا قد استطاع الفرار �ح�لة سح��ة.
عنـدما ا��شف الس�د فرار الع�د جن.. حمل العصا وانهال بها

�وە �دورهم ح�� مات. �ا ع� عب�دە.. فقاوموا و�� ��

- هذا ش�يع.. وهل حو�م هؤالء؟
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- محا�مة؟ لقد انتهت�.. هل حس�تها �ستغرق أسابيع؟ لم
�ستغرق سوى ر�ــع ساعة.

- وك�ف وجدوا الفاعل؟؟

- ال يهتمون بتفاص�ل �س�طة كهذە.. هذا هو القانون الذي
تركه لنا الرومان.. لو أن ع�دا قتل س�دە ف�ل العب�د لدى الس�د

�قتلون.

- وم�� �موت هؤالء؟

� إ� أن �جدوا الع�د - خالل 24 ساعة.. ر�ما �عد يوم��
اآلبق.

شعرت �قلق وسألت:

- هل س�جدونه؟

� �ل م�ان وع� �ل بوا�ة وعب�د ممن
- �التأ��د.. حراس ��

� �ل ركن.
�عرفون ش�له ��

تركت الرجل.. وعند أول ناص�ة ابتعت ع�اءة مختلفة،
� أسنانه.. ثم

ور�طت معظـم وج�� بوشاح �من أص�ب �ألم ��
� محل جزار هنا. دخلت

�سللت إ� مكتب التلغراف الموجود ��
� الشاب المسئول و�اد ��خ لوال أن وضعت �دي ع� ففو��

فمه وقلت له:
- لو �خت فأنت م�ت.. هلم اطلب �ام�لوت.

� أعرف قدرات ذهل الف�� ألن مظهري ال يو�� �أن��
التل�غراف. فل�فعل هذا و�ال طلبتها أنا بنف�� فأنا رجل �ا�س.
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- اطلب �الر��س.

- �الر��س من؟
- ال يهم.. فقط اطلب �الر��س.

� تح�ة �الر��س �ل قلت له:
�� � لم أضيع وق��

� خطر. تم الق�ض علينا كعب�د. ال �مكننا
- الملك هنا و��

هنـة عن شخص�ت�نا. أرسل 500 فارس �قودهم الس�� ال��
ال�سلوت.. ل�أتوا حـاً� و�دخلوا لندن من ال�اب الجنوب

. .. ا�حث عن رجل �لـ�س خرقـة ب�ضاء ع� �دە ال�م�� �
�� ال��

جاءت اإلجا�ة:
- س�نطلقون خالل نصف ساعة.

� التاسعة
غادرت الم�ان قلقا.. فرسان ودروع.. يتحركون ��

ل�نهم لن �ستط�عوا اإل�اع.. ال أوحال والطرق ممهدة..
. � ون الخيول مرت�� س�غ��

� �الشاش ع� ذرا�� وسـوف ون�� � السادسة.. س��
س�صلون ��

أتـو� الق�ادة. ثم ننطلق للسجن لنحرر الملك.

ل�ن األمر �ان خطرا.. عند أحد المنعطفات قا�لت أحد
� مع حارس. سعلت فنظر �� نظرة قاتلة.. ال �د

العب�د من زمال��
أنه ي�ساءل م�� سمع هذە السعلة من ق�ل.

� � خلف المتجر وزعمت لل�ائعة إن�� ج��ت إ� زقاق جان��
� وجدت نف�� �ال . ل��� � ضا�ط متنكـر أطارد العب�د الهار���

� �دي.
سابق إنذار أمـام ضـا�ط، واألصفاد ��
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� ال�حر.. فـي
� جئت من رحلة ط��لة �� غض�ت وأقسمت أن��

. هكذا كففت عن ال�ذب � � الع�د �دقة وعرف�� النها�ـة تفحص��
ولمته ع� �سل��� لهم، ل�نه لم �خجل �ل اندهش.. وقال:

� شنقنا؟.. أنت المسئول.. هذا
- ألم تفر أنت وت�س�ب ��

مضحك.
� �المه منطق ال �أس �ه.

برغم هذا �ان ��
قلت للع�د:

.. أل�س كذلك؟.. � - أنت تعتقد أنهم س�شنقوننا �عد يوم��
هذا لـن �حدث.

قال:

- �ل هو س�حدث ظهر اليوم��.. لقد �انوا ي�تظرون الع�د
األبق وهم قد وجدوە��

هنا فهمت الموقف الخطر..

هكذا لم �عد هناك تأج�ل. عندما �صل الفرسان س�كون
وا ع� الع�د المفقود. الشنق قد تم منذ أر�ــع ساعات. لقد ع��
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ون الفصـل الع��
س�� ال�سلوت والفرسان

�دأ المشهد خارج أسوار لندن.. يوم جم�ل صحو تتم�� أن
تع�ش ف�ـه ال أن تموت. لقد أعدوا منصة م��حة �جلس فيهـا
النـ�الء وزوجـاتهم لمراق�ة اإلعدام. أنت �سل�ة نها�ة األسب�ع

لهؤالء القوم.

وثب الملك ليواجه القوم وقد امتأل �ال�دمات والقذارة
وأعلن أنـه هـو الملك آرثر، وأنه س�عاقب �الخ�انة �ل من �مس
شعرة من رأسه.. هنـا اندهش عندما ق��ل �الضح�ات

والسخ��ة.
- دعوا الملك يت�لم.. دعوە �سمعنا قطوف الح�مة.

� أن الطقوس س��دأ. طة ب�طء، مما �ع�� تحرك رؤساء ال��
وتلوا علينا جرائمنا وح�م اإلعدام.. ثم جاء القس �ص� ع�

أرواحنا.

ما أجمل أن �ظهر الفرسان اآلن� ل�ن هذا غ�� وارد بهذە
ال�عة..

تد� أول العب�د من المشنقة وراح يتلوى ألن أطرافه غ��
م��وطة.. ثم تالە ع�د آخر

�ان األمر مخ�فا. أدرت رأ�� جان�ا هنا لم أر الملك�... لقـد
� الشلل مـن الرعـب.. كـانوا �ضعون العصا�ة ع� عينه�.. أصاب��

� صائحا..
ووضـعوا األ�شوطة حول عنقه. وث�ت من م�ا��
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�... كـانوا � � األفق الفرسان الخمسمائة قـادم��
هنا رأ�ت ��

� علمت الممل�ة صنعها.. �ا له من مشهد يرك�ـون الدراجات ال��
عظ�م.

لوحت ب�دي ب�نما اندفع نحوي ال�سلوت.. فصحت:

- ع� رك��م �ا أوغاد... حيوا الملك�... من ال �فعل س�ب�ت
فـي الجح�م الل�لة.

� رعب.. لقد �ان من
اجع �� �ان من المث�� أن ترى الحشد ي��

أهـانوە منذ دقائق هو الملك فعال. لقد امتألت �الرضا وال�شوة..
هذا مشهد مـن أروع ما رأ�ت.

: هنا رأ�ت �الر��س قادما بنفسه. قال ��

� بنفـ�� وكنـت
- مفاجأة مذهلة.. أل�س كذلك؟ قررت أن آ��

. �
قـد جعلت األوالد يتدر�ون ع� الدراجات قل�ً� ق�ل أن نأ��

 

☆ ☆ ☆
 

ا.. لقد عدنا ل�ام�لوت أخ��

� جلست أطالع الصحف ع� مائدة اإلفطـار، �عد يوم��
ا �قول: فوجـدت فـي صفحة اإلعالنات خ��

- اللورد العظ�م والفارس المغوار س�� ساجامور لو دي��وس
سوف ي�نازل و�واجه وز�ر الملك المس� (هانك) والشه��
�
�الس�د، وهذا مـن أجل �س��ة إلهانة سا�قة. سوف يتواجهان ��

الساعة الرا�عة من ص�اح اليوم السادس ع�� من الشهر القادم.
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وستكون مواجهة ح�� الموت لـن �سمح فيها �الصلح. وهذە أول
م�ارزة تتم ط�قا للقانون الجد�د الذي ي�يح ل�ل مت�ارز أن

�ستخدم السالح الذي يروق له.
راحت �ام�لوت �لها تت�لم عن هذە الم�ارزة..

لم �كن س�ب اهتمامهم أن ساجامور وجد ال�أس المقدسة،
�
� رجل ��

وهـو لـم �جدها ط�عا، وال �ان االهتمام ألن أهم ثا��
الممل�ة �شارك فـي الم�ارزة. س�ب االهتمام أن هذە ل�ست

� وأنا.. � ساح��ن.. مرل�� � �ل �� �اع ب�� � فارس�� معركة ب��

� مشغول يزود دروع س�� سـاجامور �ان ال�ل �عرف أن مرل��
�قـوى سح��ة.. من ضمن هذە القوى ثوب �جعله خف�ا. ال

�ستطيع أي عدد من الفرسان قهر رجل كهذا.

جاء يوم المواجهة فنص�ت الخ�ام.. وجاءت األرستقراط�ة
�طان�ـة �لها ورفرفت الرا�ات. �ان هناك ال�ث�� من الفرسان ال��

� ألن عالقتنا س�ئة. الذين يرغ�ـون فـي الخالص م��

. أع� �انت هناك خ�متان.. واحدة �� واألخرى لخد��
الملك إشـارة فظهر المنادون �علنون أس�اب المواجهة.. ح�س

� فضول.
ال�ل أنفاسهم وراحـوا �لتهمون المشهد ��

من خ�مته ظهر س�� ساجامور �أنه ج�ل من الحد�د والرمح
� إعجاب وانبهار.

� �ـدە.. مشهد ن��ل �حق.. وصاح الناس ��
��

عندما ظهرت أنا ساد الصمت.. ثم دوت الضح�ات... كنت
� صغ�� الحجم

أل�س ث�ا�ا م��حة خف�فة و�ال خوذة. و�ان حصا��
ل�نه رشيق ��ــــع الحركة ناعم �الح��ر.
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قا�لت ب�ج الحد�د ثم مش�ت معه إ� ح�ث �ان الملك
�جلس جوار المل�ة..

أدينا التح�ة فقالت المل�ة:

- أيها الرئ�س.. أتحارب عار�ا �ال دروع وال س�ف؟
أشار لها الملك �أناقة �ما معناە أن هذا ل�س شأنها..

� من م�ان ما و�ع�� ع� الس�� ساجامور مساحيق ظهر مرل��
� هاملت. ثم إن الملك أع� إشارة فاندفع جعلتـه ي�دو كشبح أ��

� �الـسهم نحوي ب�نما تصاعد الص�اح. مرل��

عندما صار الرمح ع� �عد خطوات أزحت الحصان �خفة
جان�ا فانـدفع الفارس جواري. كررت هذا التكن�ك عدة مرات
ح�� تعا� التصفيق وجن الس�� ساجامور.. وراح �طلق

الس�اب..

� وص��تها نحوە.. �ان
أخرجت األ�شوطة من �ج حصا��

ب ثم قذفته �الح�ل. � عي��ه فانتظرت ح�� اق��
قادما والدم ��

هنا التف حولـه وفقـد توازنه ل�سقط من ع� ال�ج..

لم �كن الناس قد رأوا أسال�ب رعاة ال�قر هذە.. وراحوا
��خون:

- الم��د.. الم��د��

سقط س�� ساجامور فاقدا النطق وحملوە لخ�مته، فف�كـت
� سأستعملها من جد�د. ع� األ�شوطة ��عة وأنا أعلم أن��

� �عد ساجامور. ف�س دي ر�ف�ل ليواجه�� الفـور ظهـر الـس�� ه��
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انقض ع� فتحاش�ته.. مر جواري �الوم�ض.. وخالل لحظـة
صـار �جه خال�ا..

ّ أن أواجه آخ��ن منهم س�� من جد�د هلل الناس.. �ان ع��
� أواجه س�� ال�سلوت نفسه�� � النها�ة وجدت أن��

جاالهاد.. و��

أنا فخور. أواجه فرسان المائدة المستديرة أمام ع�ـون الملـك
آرثـر والمل�ة جن�فر..

من م�ان ما جاء الفارس الذي ال ُ�قهر وحوله عاصفة، وفـى
لحظـة كنت قد أسقطته من فوق جوادە وانحن�ت أح��

الجمهور الذي جن جنونه.
� أحد �عد هذا.. لقد �ان الن� ساحقا فلن �ضا�ق��

فجأة سمعت النف�� �علن قدوم م�ارز آخر.. �دا �� هذا
غ���ا..

� � فوجدتها اختفت. الساحر اللع�� فجأة �حثت عن أ�شوط��
�ق السالح الذي واجهت �ه �ل هؤالء. ومن خ�مته ظهر
� ال أراە ح�� أقنع ساجامور من جد�د مندفعا.. تظاهرت �أن��

� أن سحرە فعال، فصاح: مرل��

، � � ل�نك �سمع��
- أعرف أن أذنك حادة السمع.. ال ترا��

. �
ولـسوف تذوق طرف س���

� وجهه وأدركت أنه من المستح�ل أن
�ان المـوت واضحا ��

أتفـادى س�فه. هذە المرة س�موت أحدنا.. و�مكن أن أعط�ك
اسم الجثة. هكـذا وقفنا ن��ادل النظرات و�ل منا سا�ن �التمثال.

ثم اندفع ساجامور نحوي..
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صاح الناس:
- اهرب.. أنقذ نفسك�

لم أتحرك ولو بوصة ح�� صار هذا الرعد ع� �عـد خطـوات
مـنـى، فأدركت أن الوقت قد حان. أخرجت مسدسا ح���ا من
، وت�دى برق ودوى صوت انفجار.. وق�ل أن �فهم أحد ما � قرا��

حدث �ان المسدس قد عـاد لقرا�ه.
حصان �ال فارس والس�� ساجامور ع� األرض م�ت.

�
.. ثمة ثقب �� اندهش الناس ألن الرجل م�ت �ال تفس��
� الدروع علـى صدرە ل�نه صغ�� جدا، ال ي�دو ذا أهم�ة. طلب م��

� ظللت واقفا �التمثال ح � هذە المعجزة، ل��� الملك أن أ��
ح�ث أنا.
قلت:

.. � .. ل�ن الملك �عرف القوان�� �
- لو �ان هذا أمرا فلسوف آ��

. � ّ أن أنتظر ح�� �طلب أحدهم مواجه�� ع��
ساد الصمت.. فقلت:

ا أن - حسن.. أنا أتحدى الجميع.. �ل فرسان إنجل��
.. ل�س كواحد �ل مرة واحدة. �

يواجهو��

� مواقف كهذە كن ج��ئا والعب
كنت أخدعهم فعً�.. ��

بورقك �له مرة واحدة. هجم �عض الفرسان فص��ت �مسد��
ع� أحـدهم.. �ـانـج.
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�ج خال.. �انج �ج آخر خال.. كنت أعرف أن عندي
�
، ل�ن لو لم تنجح ع�� طلقات �� � � الغدارت��

ة طلقة �� � ع�� اثن��
.. � الفارس الحادي ع�� إقنـاعهم فلـسوف �قتل��

اس�نفدت �سع طلقات.. و�دأت أقنط.. ل�ن الفرسان توقفوا
عنـد هـذا الحد وتراجعوا.. أنا قد فزت..

� أمام سـحر . �لما هزم سحر النصاب�� ؟ لقد اخت�� � أين مرل��
� �الفرار. العلـم، �ادر سحر النصاب��

 

☆ ☆ ☆
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ون الفصـل الحادي والع��
�عـد ثالثة أعـوام

اعات القرن 19 � أ�اري واخ��
ّ أن أخ�� اآلن لم �عد ع��

� لدّي. لقد جعلت القرن التاسع ع�� مل�ا للقرن العظ�مة ال��
السادس.

ا �لد مستقر جم�ل.. ثالثة أعوام مرت، و�� ذي إنجل��
المدارس فـي �ل م�ان، وهناك صحف ممتازة.. هناك كتب
عد�دة صدرت، منها كتاب عن الن�ات.. �ان �حوي �عض
� �سمعها منذ 13 قرنا، وهذە المرة لم الن�ات السخ�فة ال��

أتمالك إال أن أشنق المؤلف.
ائب. لقد و� الرق، وصـار �ل النـاس �دفعون نفس ال��
أدخلـت الجراموفون والهاتف والقطار ال�خاري والسفينة

ال�خار�ة.. و�دأت أستعد إلرسال �عثة ل�ستكشف أم���ا.

� لندن �دأت كذلك إ�شاء خط الس�ك الحد�د�ة ب��
اعات الجد�دة و�ام�لوت. واسـتعنت �الفرسان لينقلوا االخ��

للناس.

.. أوال أردت أن أقـ�� علـى � � طموح�� � ش�ئ��
كنت أفكر ��

و�ستان��ة �� سـلطة ال�ن�سة ال�اثول�ك�ة لتص�� العق�دة ال��
األساس. ثم أردت أن تكون هناك استفتاءات �عد وفاة الملك
آرثر.. اسـتفتاءات �ـشارك فيهـا رجال و�ساء.. لقد ح�م آرثر

� عاما، وحان الوقت �� أقدم للعالم ش�ئا غ�� ال�الد نحو ثالث��
مسبوق: تغي�� حكو�� ال تراق ف�ه دماء.



9498

، ألنه يؤمن أن أي �ان تا��� �الر�س �شجع النظام المل��
، �عان ما تف�� وتضمحل لو فقدت أمة اعتادت النظام المل��
المل��ة. قلت لـه إن الملوك خطر.. لماذا ال يتم تنص�ب أ�ة من
القطط لتكون مال�ة؟.. لهـا نفس مزا�ا الملوك وال خطر منها وال
ت�لف ش�ئا. هذە القطـط ال تـشنق أحدا وال تقطع رأس أحد.. وال

�سجن وال تظهر قسوة.
... جاءت مندفعة. � � صارت زوج�� جاءت ساندي ال��

�انت ت��� وصوتها ال �خ�ج من شفتيها. احتض�تها وملـست
علـى شعرها محاوً� فهم ما �دور:

؟ ؟ ت�ل�� �
- ماذا حدث �ا ع��ز��

سقط رأسها ع� صدرها عجزا.. وشهقت قائلة:
ال� - هللو - سن��

� �الر��س:
�خت ��

- هلم .. اطلب معالج الملك حاال.

� كنت أركع جوار فراش الطفلة.. عرفت خالل دق�قت��
�ا. ال�شخ�ص فـورا.. دفت��

قلت للطفلة:
ال. � هللو – سن��

� �ا ع��ز��
- اس��ق��

�صع��ة قالت:
- �ا�ا..
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�ت وجلست جوارها أنتظر األط�اء. وجل�ـت طل�ت ال���
�ا. دورق تـنفس الدف��

� دروعه النف�سة، و�ان متجها لقاعـة
دخل س�� ال�سلوت ��

� صارت مركزا لتجارة األسهم. ن�ع خوذته المـائـدة المستديرة ال��
ووقـف جـوار الفراش..

وضع فت�ال لمص�اح ال�حول ثم �دأ �شعل دورق تنفس
� �ا. صنعت لنا ساندي ما �ش�ه الخ�مة ثم �دأنا �سخ�� الدف��

�ـت والج�� ليتصاعد ال�خار. الدورق مـع �عـض ال���

�ان ال�سلوت رجً� وس�ما طي�ا.. �ان س�سعد زوجته لو
تزوج، ل�ـن لألسف.. موض�ع المل�ة جن�فر.. ل�س من الح�مة

أن نت�لم عـن هـذە األمور اآلن..

ظل ساهرا م�� جوار الطفلة ثالثة أ�ام، ح�� زال الخطر.. ثم
� الردهة وسط عيون

� ذراع�ه وق�لها. �عدها ابتعد �� حملهـا ب��
� لن أراە ثان�ة وقد � �ه. لس�ب ما شعرت أن�� الفرسان المعجب��

. � آذى هذا قل��

قال �� األط�اء إن علينا إ�عاد الطفلة ل�ستع�د قواها. �جـب
أن نظفـر بهواء ال�حر.

. � وصلنا للساحل الفر��� هكذا أقلعنا �سفينة و�عد أسبوع��

� المنطقة خدماته. و�انت قلعته
قدم لنا الملك الشاب ��

ة م��حة. لما نفد ما معنا من مؤن، أرسلت السفينة الصغ��
ا من جد�د.. إلنجل��
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� الوقت نفسه كنت أر�د أن أعرف نتائج تج��ـة قمـت بهـا
��

� ر�اضة �ستهلك طاقـاتـهم.. �ـدأت
لجعـل الفرسان ينهمكون ��

�ول. � أعلمهـم لع�ـة الب��
 

☆ ☆ ☆
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ون � والع��
الفصل الثا��

التحـ��م
� �دأت تتدهور من جد�د وصارت حالتها خطرة. ل�ن طفل��

ظللنا نعنـى بها ط�لة اليوم.

�انت ساندي رق�قة �س�طة طي�ة القلب. �انت زوجة وأما
�ال أخطاء.. برغم هذا لم أتزوجها ألي س�ب سوى أنه ط�قا

لقواعد الفروس�ة �� مل�� ح�� �ظفر بها آخر.

�
مع الوقت ومع مرور األحداث همت بها ح�ا.. كنت غارقا ��

� �عد الزواج أ�خ وأئن ، وقد سمعت�� � � العالم�� فجوة 13 قرنا ب��
� كنت أهمس أثنـاء النـوم.. عندما صحوت من النوم قالت �� إن��
� الذين أفتقدهم. قالت �� إنها ستطلق نفس

�اسم أحد أح�ا��
� م�ح:

االسم ع� الطفلـة.. سـألتها عـن االسم فقالت ��
ال�� - هللو.. سن��

� لم أظهر احتكت عظا�� ب�عضها من فرط الضحك، ل���
�
� الهاتف ��

� �ستخدمونها �� . كنت استعمل الع�ارة ال�� �
ضح�ا��

ال�. .. آلو سن�� � زم��
حس�نها �� اسما وأ�ت ع� �سم�ة اب�تها �ه.

� عشنا �ع�دين عن العالم. هذا شعور ال �مكـن لمدة أسبوع��
� عالم الظالل، ثم تجدە �ستع�د

وصـفه عندما ترى ابنك ��
قواە.. ثم ين�� العـالم �ضحكته.
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ل�ن السفينة لم تعد قط �عد رحلتها إ� �ام�لوت. صعدت
اعا واحدا.. ال�حر خال إلـى هـض�ة عال�ة تراقب ال�حر. ال أرى ��

تماما.

ت ساندي بهذە األخ�ار. ماذا حدث؟ هل تم عدت وأخ��
غزو �ام�لوت؟..

زلزال؟.. و�اء؟..

ضت من الملك سالح � لذا اق�� ال جدوى من التخم��
ة جدا ل�نها تصلح. �ح��تـه.. سـفينة صغ��

ا. لم �كن وّدعت ساندي وطف�� وعدت وحدي إ� إنجل��
ة. الوداع سهً� فقد شعرت أنها المرة األخ��

� المرفأ
ا.. �انت هناك سفن �� ص�اح اليوم التا�� �لغت إنجل��

� دوفر ل�نها �انت خال�ة �ال عالمات ح�اة..
��

�ري �انت الشوارع خال�ة تماما � �ان��
��

ة �� أسـرة تم�� وراء تابوت.. ل�ن ال رأ�ت جنـازة صغ��
صلوات.. وال شم�ع وال أجراس.. ��اء فقط. مروا �ال�ن�سة ولم

�دخلوها. ورأ�ت أن جرس ال�ن�سة م��وط �ح�ث ال �دق..
.. هنا فهمت المص��ة.. هذا ل�س غزوا �ل هو حرمان ك���

. لم �عـد أمـامـي � ال�ن�سة �الحرمان وفر ال�ل م�� لقد عاقبت��
� والتحرك وحدي.

سـوى التخ��

� �ل م�ان.. الناس ال يت�لمون وال
رحلة تعسة.. صمت ��

�مشون معا.. �ل رجل وحدە مطرقا برأسه.



9503

أردت ركوب القطار ل�ام�لوت ل�ن المحطة �انت خاو�ة.

�
� ساعة متأخرة. ورأ�ت الظالم والصمت ��

وصلت هناك ��
ء وقضت ع� �

�ل م�ان. ي�ـدو أن ال�ن�سة قد تولت �ل ��
� صنعتها. �دت �� القلعة مظلمة فوق قمة الج�ل.. الحضارة ال��

وال يوجد فيها ضوء..

�انت البوا�ة مفتوحة والج� منص��ا.. فدخلت.. ال صـوت
.. � سـوى صوت كع��

 

☆ ☆ ☆
�ان �الر��س هناك وحدە.

� وثب وصاح:
� التعاسة والشجن.. فلما رآ��

�ان غارقا ��
- ما أروع أن �قا�ل المرء شخصا ح�ا من جد�د�
.. سألته: � � غ�� متنكر وهذا أثار رع�� � �أن�� عرف��

- هلم.. قل �� � هذە ال�ارثة.. ماذا حدث..

- لو لم تكن هناك مل�ة جن�فر لما حدث هذا ��عة.. إنها
المل�ة.

- وس�� ال�سلوت؟

- نعم

- احك التفاص�ل
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� الممل�ة �عرف قصة المل�ة وال�سلوت..
- �ان �ل فرد ��

� ذات يوم اجتمع �ل أبناء أخ الملك
ف�ما عدا الملك آرثر.. و��

.. وقرروا أن �لفتوا نظر الملك آرثر الساذج إ� � ومودر�د و�جراف��
عالقة زوجته جن�فر �الس�� ال�سلوت. دار جدل تخلله ص�اح،
ثم دخل الملك فسمع ما �قال. تم عمل �مينا للس�� ال�سلوت

دبرە الملك ومودر�د... وقد م�� ال�سلوت ف�ـه.

ل�ن الفارس العظ�م استطاع أن �جندلهم جم�عا ما عدا
موردر�د..

� م��دي الملك وم��دي انقسم فرسان الممل�ة ب��
النـسلوت.. إنهـا الحرب�.. أرسل الملك المل�ة للحرق �� تطهرها

ون. النـار، ل�ـن أنقـذها ال�سلوت وزمرته ومات فرسان كث��
. � - أە.. أنت تمزق ن�اط قل��

� القصة هو الحرب.. حرب �س�طة.. عاد النـسلوت
�ا��

لقلعتـه وجمع مجموعة من الفرسان و�دأ القتال، ح�� أعلنت
� ل�ن س�� جواين لم يرق له � المتحار��� ال�ن�سة السالم ب��
السالم.. �ان متضا�قا نوعا �س�ب ذبح أخ��ه.. وقد أقنع الملك
آرثر �أن �صح�ه للحرب ضد ال�سلوت. وقد ذهب آرثر معه

وترك موردر�د �دير شئون الممل�ة أثناء غ�ا�ه.
- ح�مة الملوك المعتادة�

ء لي��� مل�ا لأل�د.. �
- �الفعل.. راح موردر�د يرتب �ل ��

ج لندن. أراد أن وج المل�ة جن�فر ل�نها ه��ت منه ل�� � رتب أن ي��
�ري ح�م عل�ه �الحرمان. عاد الملك �لحق بها ل�ـن أسقف �ان��
� النها�ة تم االتفاق

ي. و�� ��� � �ان��
فحار�ه موردر�ـد فـي دوفر و��
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ا �لها �عد ع� أن �ح�م موردر�د كنت ط�لة ح�اة آرثر ثم إنجل��
 �عد رح�لك: المراسل

�
. ع� أننا حققنـا شـيئا وفاة األخ��

..� � الحر��

- وأين الملك اآلن؟

- لألسف.. لقد مات من آثار جراحه �مجرد عمل اتفاق
السالم.

، فلم أتوقع أن ش�ئا �مكن أن �مس دهشت لهذا الخ��
الملك.

- والمل�ة �ا �الر��س؟
ي. � ألم����

- صارت راه�ة ��

..�.. وماذا أفعل أنا؟ � وقت قص��
ات �� ما أ��� هذە التغ��

ك.. ال�ن�سة �� الس�دة اليوم.. الحرمان �شملك سأخ��
� ح�اتك.

و�ـشمل موردر�د ولن يرفع عنك ��
� العسك��ة..

- سوف أحار�ــهم �أت�ا�� وقدرا��
� تا�عا. - ال ترهق نفسك.. لم �عد لد�ك أ��� من ست��

- وماذا عن مدارسنا و�ل�اتنا و..

- أنت لم تطرد التط�� واال�مان �الخرافات من الناس.. ولن
�جـرؤ أحد ع� مخالفة أمر الحرمان.. لن �قف معك أحـد.. أنـت
� دبرت ذكـي لـكـن ال�ن�سة أذ�.. أال تفهم أن ال�ن�سة �� ال��

إ�عادك عـن ط��ـق نص�حة األط�اء؟

- هل تم�ح؟
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- �ل �حار و�ل ضا�ط ع� سفي�تك �ان تا�عا لل�ن�سة.. لقد
� �اديز ثم من هناك سوف

�انـت أن�اء تصلنا أنك استقررت ��
تنطلق فـي رحلـة حول العالم لصحة اب�تك.

- أنا لم أذهب ل�اديز قط��... ع� األقل كنت سأ�تب هذا.

- هذا ما خمنته.. ع� �ل حال قمت �جمع ج�ش صـغ�� مـن
ت ة.. اخ�� ة وأقل من السا�عة ع�� 52 شا�ا أ��� من الرا�عة ع��
�وا التط�� والخرافة ح�� العظام. أمر الص��ة ألن ال��ار قد ���
الحرمان قد كشفهم أمام نفسهم وكشفهم أمامنا.. ل�ن هؤالء
.. ل�س القد�م � الص��ة أرض �كر ألف�ارنا، وقد زرت كهف مرل��

�ل الجد�د.. لقد جعلته صـالحا لتحمـل الحصار.
- فكرة ممتازة.

� لغمت الم�ان - هناك من �حرسون الم�ان.. �ما أن��
�الدينام�ت لو أردنا تدم�� آثار الحضارة هذە.

ت ع� كـل ة تغ�� ورة عسك��ة.. أش�اء كث�� - جم�ل.. هـذە ��
حال.

. � - �عد هذا ب�ينا سل�ا شائ�ا.. أنت علمتنا الط��قة منذ عام��
- تذكرت.

- هناك 12 دائرة متداخلة مركزها ال�هف نفسه.

حت عل�ه توص�ل هذا السلك الشائك �دائرة كه���ة اق��
�ح�ـث تـركض الخيول فتصطدم �ه و�سـقط ميتـة. �ما أننا قمنا

�ـزرع ألغـام تـحـ�ط �الم�ان.. س�كون منظرا رائع الجمال.
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- �الر��س.. أنت قمت �عمل ممتاز فعال.
- �ان لدينا وقت �اف.

� م�اننـا.. سـوف ن�ـدأ نـحـن
- اآلن ونحن مستعدون لن نقبع ��

�الهجوم�

- هل تع�� هذا؟

. سوف ن�ـدأ اآلن ونعلـن � - ط�عا.. الدفاع ل�س س�اس��
إنجلتـرا جمهور�ة� واآلن عل�ك أن تكتب هذا اإلعالن:

� أن «�ما أن الملك قد مات �ال ورثة، فقـد صـار مـن واج��
�ع�ة ح�� نخلق حكومة.. انتهت المل��ة � ال��� أستعمل سلط��
� صفوف فال وجود لها.. ستعود القوى الس�اس�ة ألصلها ب��
الشعب. لـن تعـود هنـاك ط�قة ن�الء تملك حقوقا �المولد. الدين

حر وال�ل سواس�ة.

� أن �طاني�� � ال�� � أعلـن الجمهور�ة.. وع� المواطن�� إن��
� لهم. ي�تخ�ـوا رئ�سا وممثل��

« � الرئ�س. من كهف مرل��
 

قال �الر��س:
هم �م�اننا.. هذە دعوة لهم للهجوم. - ل�ن هذا �خ��

.. االستفزاز وال�دء.. واآلن �جب أن نـ�ع �
- هذە فكر��

. � ل�هـف مرل��
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- لدّي دراجتان خالل ع�� دقائق.. سوف تحل اللعنة غدا
عنـدما �قرأ الناس هذە الورقة..

 

☆ ☆ ☆
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ون الفصل الثالث والع��
معركة حزام الرمـل

� مع �الر�س و52 شا�ا ب��طان�ا نظ�ف العقل. � كهف مرل��
��

� � و�عرفون إن�� ء و�ان هؤالء القوم �صدقون�� �
كنا نعـد �ل ��
� ما أقول. أع��

� كنت
� لم أشعر �الملل أل�� م�� أسب�ع من االنتظار، ل���

منهم�ا فـي ال�تا�ة. كنت أ�تب مذكرات هذە المغامرة، �ما
�
ال) �� . كنت أتخ�ل (هللو سن�� � كت�ت خطا�ـات لـساندي زوج��

� فمها وتمد قدميها متثائ�ة.
� وتضع ق�ضتها �� الفراش تغ��

� الخارج يرسلون �� األخ�ار.. هنـاك شـحن
�ان جواس��� ��

دينـي مستمر �اعت�ار هذە حرب ال�ن�سة. �ل الن�الء قادمون
للحرب.. .. ..

، ل�ن تقطي�ة ضت أن الناس س�تحمس �� أنا أحمق�... اف��
�
� وجوە الناس �اف�ة لتجعلهم �الخراف. ��

� والن�الء �� اإلقطاعي��
ا �لها هو (الموت للجمه��ة) نها�ة األسب�ع صار شعار إنجل��

ا �لها ضدي. وصارت إنجل��

ا �لها �ان الص��ة الذين م�� متوت��ن.. تؤرقهم فكرة أن إنجل��
ة ضدهم. هناك ثالثون ألف فارس ظلوا أح�اء �عد الحرب األخ��

ا ضدنا�.. و�لهـم يزحفـون نحونا اآلن�.. �ل إنجل��
قلت للص��ة:

�
� الم�ان الصحيح. أنتم فكرتم ��

- �ا ش�اب.. إن قل���م ��
ا.. هم ثالثون ألفا.. هناك قوم من الصواب. أنتم قلب إنجل��
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العامـة س�مـشون خلف الرب ثم يتقاعسون.. ب�نما ي��� الفرسان
فقط. هل تخشونهم؟

� �أتوا.. س�كون يوما صاخ�ا.. دعوا المهاجم��

� األفق
� عن كتلة سوداء ��

�� عند الفجر جاء المراقب ل�خ��
تتحرك..

� للش�اب.
تم إعداد اإلفطار ��عة فأ�لنا ثم أصدرت تعل�ما��

قت الشمس فرأينا الحشد القادم يتحرك ��عة �م�ج أ��
ال�حر. مئـات الرا�ات ثم سـقطت الشمس ع� الدروع

فتوهجت.. �ان مشهدا جمـ�ً�..
ال أنكر هذا..

.. وتحرك الجمع نحو حزام الرمال ودوى صوت النف��
المح�ط �ال�هف..

.. فتوقف تنف��
ب. أقرب فأقرب... ح�� اخت�� حزام الرمال.. الحشد �ق��

ر�اە.. �عان ما دوى االنفجار �الرعد.. وتطايرت األشـالء
ب�نمـا خ�مت سحا�ة دخان ثق�لة ع� األرض.. لقد انفجرت

األلغام..

� ش�دتها. �ان هذا ضغطت زرا فانفجرت �ل المصانع ال��
ور�ا ح�� ال �ستو� العدو ع� سالحنا و�حار�نا �ه. قض�نا ��
ى... � ح�اتنا ونحن ن�تظر أن ينقشع الدخان ل��

ألعـن ر�ــع ساعة ��
� النها�ة انقشع �الفعـل..

��
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� فرأينا أنه ال يوجد شخص ��
لقد حفر الدينام�ت خندقا ا�ساعه مئة قدم.

ال �مكن عّد المو�� ألن هذە لم تعد أجسادا �ل أشالء
مختلطة �الحد�د.

لن تكون هناك إمدادات.. هذە آخر مواجهة لفرسان
ا.. أول تج��ة لهم مع حروب اإل�ادة المعا�ة.. إنجل��

� الـ 52 مهنئا �الن� ومشجعا لهم ع� � ش�ا��
خط�ت ��

االستمرار.
دوى التصفيق فقلت:

- الحرب مع ب��طان�ا قد انتهت.. لقد خرجت ب��طان�ا
كدولـة مـن الحرب.. ل�ن ما زال لنا �اع مع الفرسـان.. فرسـان
ب��طان�ـا قـد �موتون ل�نهم ال ينهزمون.. ما دام أحدهم ما زال

ح�ا فالحرب لم ت�ته.

عدنا نرتب التحص�نات ورت�نا ط��قا للفرار.. وقد وجد
الش�اب جـدوً� ق���ا فقمنا بتح��ل مجراە إ� معسكرنا �ح�ث

يتدفق المـاء فـي الخـنـدق حسب رغب�نا.

� إنه يرى معسكرا علـى مرمـى جاء الل�ل.. قال أحد المراقب��
النظـر �التلسكوب. أدركت أنهم هناك يراقبون ردود أفعالنا...
� خمنت ما ينوون � الل�ل.. ل���

سوف �حـار�ون �شجاعة ��
�
ء الذي كنت سأعمله لو كنت �� �

عمله.. خمنته ألنـه الـ��
م�انهم وأتمتع بنفس الجهل..
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ت �الر��س بتوق�� فوافق عل�ه. كنت أشعر بتأن�ب أخ��
، لـذا كت�ت للفرسان رسالة: ضم��

- إ� قائد الفرسان الثائ��ن: كفاح�م �ال جـدوى. نعـرف
�ن ألف مـدى قدرات�م وأن�م ال �ستط�عون حشد أ��� من ع��
فـارس ضـدنا.. ال فرصة ل�م. نحن مسلحون وعددنا 52. ل�س

52 رجً� �ل 52 عقً�..
نحن نمنح�م ح�ات�م مكرمة لعائالت�م.. فانتهزوا الفرصة.

سلموا أسلحت�م واس�سلموا للجمهور�ة.

حت ع� �الر��س أن أرسل لهم الرسالة مع رسول، اق��
ا وقال: فضحك كث��

� جـ�ش � هـذە الرسـالة �أن�� - أنت ال تفهم الن�ـالء.. هلم ناول��
العـدو.

ناولته الرسالة وأنا أضحك فمزقها، وقال �أنه أحد هؤالء
الن�الء:

� سلة لس�دە الوغد الذي
- مزقوا هذا الحيوان وأع�دوە ��

أرسـله. ال توجد لدينا إجا�ة أخرى�

�ان ع� حق.. �ان أدرى �ما س�حدث، وقد أدركت سذاجة
. �

فكر��

عندما صار الظالم دامسا غادرت ال�هف وزحفت قرب
خطوط المعسكر. سمعت حف�فا وصوت معدن.. ثم رأ�ت
ة تتحـرك ب�طء.. هل هم فعال؟ من مئات الرءوس الـصغ��
� أدركت أن ما الممكن أن تخ�� عندما �كون خ�الـك �قظـا، ل���
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ا.. غال�ا أراە صحيح.. هؤالء القوم أعدوا لنا حفـل مفاجـ�ت صغ��
عند الفجر.

.. �
عدت م�عا فقد رأ�ت ما �ك��

أوقظت �الر�س وقلت له: إن أعداءنا يهجمون هجمة رجل
ون الخندق اآلن. واحد.. هم �ع��

قال �الر�س:
- سوف يرسلون رج�� كشافة للتأ�د من أن األمور موات�ة..

� األضواء ع� األسوار. ح أن تط�� أق��
� أتمتع �كرم الض�افة. - فعلت ذلك فعً�.. أنت تعرف إن��

تحركنا قرب السور المكهرب فرأينا شبح رجل.. هذا فارس
قد اسـتند للسور فتفحم والدخان يتصاعد منه..

ثم ظهر فارس م�سلل آخر.. زحف نحو الرجل المتصلب
ووقف جوارە. ال �د أنه مندهش من وقفته الثابتة، ثم وضع �دە

عل�ه قائً�:
.. - هل أنت �خ�� �ا س�� ��

وفجأة تصلب وخمدت حركته. لقد قتله رجل م�ت�.. هذا
� القصة.

أق� ما ��

� الظالم و�ل واحد �مد س�فه لألمام
�� � � الم�سلل��

جاء �ا��
ارة زرقـاء � آلخـر نرى �� يتحسس �ـه السـلك الشائك.. من ح��

و�شـم الش�اط..
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�.. لقـد �انت ال�ه��اء ق��ة لدرجـة أنها تقتل ق�ـل أن � مسا���
تـ�خ الضح�ة.

ثم �دأ الهجوم األعنف وتكوم ج�ل أسود ممـن ضـ��تهم
ال�ه��ـاء. حو� معسكرنا �الجثث. و�رغم هذا واصلوا التقـدم

واجتــازوا الـدائرة الثان�ة..
هنا ثالث دوائر من أجساد ميتة..

ضوضاء الموت تتعا� هذە المرة إذ �موت 11 ألف رجل.
ة آالف آخرون ع�� الخندق.. هذا وقت إنهاء ب�نما يتقـدم ع��

المأساة...
� �ما معناە: أطلقت رصاصت��

- افتحوا الم�اە�

فجأة دوى هدير وع� الفور انفجر الماء ع�� الخندق وولد
نهر عمقـه 25 قدما وعرضه مئة قدم. هكذا هلك ثالثة أر�اع

. � الفرسان غرقـا ب�نمـا تكفل مسد�� �ال�اق��

ل�ن الحظ خاننا.. خالل ساعة من هذا الن� وقع خطأ
جس�م منـي.. ل�ن لن أح� ل�م.. فلت�ته المذكرات هنا..
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ون الفصل الرابع والع��
حاش�ة كتبها �الر��س

أنا �الر��س أ�تب �دال منه. لقد قرر الرئ�س أن �خ�ج
� قلت له إن هذا غ�� آمن. ليتفقد الجر� برغم أن��

رأينا أول رجل �حت�� فانح�� الرئ�س ع� ظهرە ور�ت عل�ـه.
هنـا استدار الرجل وعرف الرئ�س فطعنه. �ان هذا هو س��

م�ل�اج راونـس. وقد قتلناە وحملنا القائد لل�هف وعن�نا �جرحه
ا. وسط هذە الظروف جاءت فالحة طي�ـة الذي لم �كن خط��
� متنكرا. عرضـت أن �س�طة �ساعدنا.. لم ندر أنها الـساحر مرل��

تطهـو طعامنا.. وقـد رحبنا �ـذلك ألننـا مشغولون.

� مصـ�دة.. لو لم نتحـرك فلسوف نموت تحت حصار
كنا ��

الجثث.. ولو تحركنا فلسوف نفقـد حصان�نا.. الحـق أن األجسـاد
ت المرض ب�ننا.. الميتة ���

� �حر�ات حول رأس
صحوت من النوم ألجد النصاب �أ��

الرئ�س. فقلت للمرأة:

؟ � � ماذا تعمل�� �
- توق��

قالت �لهجة المنت��ن:
� � - لقد انت�تم واآلن هزمتم.. سوف ينام 13 قرنا.. أنا مرل��

نح فاصطدم ثم دوى الضـحك السخ�ف �أنه ثمـل. وم�� ي��
�ـسلك مكهرب.. رحل عن عالمنا والضحكة ع� شفت�ه �حملها

معه للجح�م.
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الرئ�س لم يتحرك ولم �فق من نومه.. وهكذا قررنا أن ننقله
� ال�هف ال �جدە أحد. واتفقنا ع� أن �كتب أحدنا

إ� م�ان ��
كها مع الرئ�س الذي نحمل له �ل والء. القصة �املة و���

 

☆ ☆ ☆
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نهـا�ة النص
جاء النهار فوضعت النص جان�ا. لقد توقف المطر وصار

العالم رماد�ا ح��نا.
. �

ذه�ت لغرفة الغ��ب ووقفت جوار ال�اب الموارب أص��
قرعت ال�ـاب فلم يرد أحد.. نظرت من الثقب فوجدته �غفو ع�

ظهرە و�ت�لم و�ـش�ح �أنه م��ض يهذي.
�ان �قول:

.. أنت � - ساندي.. لقد عدت.. ل�م اشتقت لك. ال تفارقي��
�اهتـة جدا �أنك سحا�ة دخان ل�نك هنا. أنا أراك. لقد تهـت

للحظـة فحـس�تك رحلت.
� أجن ثان�ة.. .. ال تجعلي�� � .. ظ�� �قر�� � �� � ساندي.. اع��

ة.. ا�ط لف�� وظل يهلوس و�قول �الما غ�� م��

� المـوت. و�ـدأت
ثم ساد الصمت. و�دا �� �أنه �غطس ��

� صوته و�دا �أنه ينصت.. ثم قال:
جة الموت �� حـ��

- هذا هو الملك�... أنزلوا الج� المعلق�... استعدوا
للقتال..

ة. ل�نه لم �ستطع إ�مال هذە اللحظة الدرام�ة األخ��
 

مارك ت��ن

1889
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� �الط الملك
أم���� ��

هذا رجل شما�� من وال�ة كون�كت��ات األم��ك�ة ممن
)، وجد نفسه ي�تقل ع�� الزمن والمسافات �سمونهم (�ان��
� ع� الملك آرثر وفرسان المائدة المستديرة

ل�ك�شف أنه ��
، و�كون عل�ه أن ي��� ح�ا، و�نقل جذوة � والساحر مرل��

� �غ�ائه وقناعاته.
الحضارة لهذا المجتمع المتخلف المكت��

مارك ت��ن �لسانـه الساخـر الحـاد وخ�الـه الخصـب �ح�� لنا
ات القصص واألفالم � قلدتها ع�� هذە المغامرة الممتعة، وال��

�عد ذلك.
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..

�ة �لمة تفس��
� وحرر القلعة ك�ف ذبح س�� ال�سلوت عمالق��

قصـة الغ��ب
قصـة األرض المفقودة

الفصـل األول

�
الفصل الثا��

الفصل الثالث
الفصل الرا�ـع

الفصل الخامس
الفصل السادس

الفصـل الثـامـن
الفصـل التـاسـع
الفصـل العـاشـر

الفصل الحادي ع��
� عشـر

الفصل الثا��
الفصل الثالث عشـر
الفصل الرا�ـع عشـر

الفصل الخامس عشـر
الفصـل السادس عشـر
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الفصل السابع عشـر
الفصل الثامن عشـر
الفصل التاسـع عشـر

ون الفصـل الع��
ون الفصـل الحادي والع��

ون � والع��
الفصل الثا��

ون الفصل الثالث والع��
ون الفصل الرابع والع��

نهـا�ة النص
� �الط الملك

أم���� ��
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):

هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
 

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

          العدد رقم (82)
 

 

غ�ار النجوم
 

تأل�ف: ن�ل جا�مان

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق. 
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
� الع�قري ن�ل جا�مان Neil Gaiman الذي

�طا�� األد�ب ال��
� هذە السلسلة.. إنـه مؤلف ورسـام قصص

ا �� سنقا�له مرار�
. مصورة ومصمم جراف���

� غ�ار النجم وكتاب اشتهر �سلسلة رجل الرمال وقص��
كة �لوم��رى ل�نها لم جمته ل�� ة. ال�تاب األخ�� قمت ب�� المق��

ە قط، و�ن ظلت حقوق ال��� معها. ت���

ق أورو�ا هاجرت ولد جا�مان عام 1960 من أ�ة ت�ت�� ل��
إ� ب��طان�ا، وقد �انت أ�ة يهود�ة ل�نها غ�� متدينة، �ل تعتنق
د�انة غ�� سماو�ة �� scientology الس�انتولوج�ة.. تعلم
�
� المدرسة �ش�ل ملحوظ. و��

� سن الرا�عة - وتفوق ��
القراءة ��

ة قرأ ال�تاب الذي ترك ف�ه أعمق األثر: (س�د سن العا��
� �الد العجائب)

ا (أل�س �� ، وحفظ تق���� � الخواتم) رائعة تول���
� قرأ (يوم�ات نارن�ا) لس. قصة ل��س �ارول. �عد هذا �سن��

ا. إس. ل��س. �ان هذا هو الوقت الذي قرر ف�ه أن �كون مؤلف�

عمل جا�مان كذلك مع �اتب القصص المصورة األسطوري
كة مارڤ�ل. ع� أن أشهر أعماله �ان آالن مور، وتعاون مع ��
رجل الرمال.. وهو شخص �د� (الحلم) له أخت تد�
(الموت)، وقد صدرت منها عدة أجزاء متتال�ة، و�عرفها
ا. �� سلسلة قصص تجمع المهتمون �القصص المصورة ج�د�
� م��ــــج ف��د. ثم قدم سلسلة اسمها

� السخ��ة والرعب �� ب��
كتب السحر، وقدم ال�ث�� من قصص �اتمان، الحق�قة أنه غ��ر
ا ، ومتا�عة أعماله �لها عمل مستح�ل. �ان مولع�

ً
اإلنتاج فع�

�
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ا، والس�ب أنها �انت مصدر ثقافته �القصص المصورة جد�
ا األو� منذ تعلم القراءة. و�ما قال: «�ما أنها مجال �كر �س���
�
�مكن تحقيق الجد�د ف�ه، ب�نما هناك عدة قرون س�قتك ��

.« � كتا�ة األدب التقل�دي، فل�س بوسعك أن تتم��

برغم هذا قدم روا�ات مهمة غ�� مصورة، منها (غ�ار النجم
،

ً
ا متكـامـ� ا تول�ي��� � نقا�لها هنا، وهـي تمثل عالم� – 1990) ال��
� �ذكـرك �األرض الوس�طة و(اآللهة األم��كيون – 2001) ال��

� العام 2008 قدم (كتاب
ا. و�� ها مب�ع� �انت أنجح قصصه وأ���

ا من كتاب األدغال ل�ي�لنج. �دً� من ة) وهو ق��ب جد� المق��
�. ممتعة  ي���ه المو��

ً
الطفل الذي ت���ه الوحوش نقا�ل طف�

ا ل�ن لم أستطع تقد�مها هنا لألسف �س�ب أنها ملك جد�
�
ي. �ستعمل جا�مان كذلك نفس الشخص�ات �� ل�لوم����

� روا�ات مختلفة.
روا�ات عدة. أي أن شخص�اته تظهر ��

مارس جا�ـمـان كذلك كتا�ة الس�نار�و. ومن أشهر ما كتب
س�نار�و (بيوولف) .

�ما كتب عدة حلقات من المسلسل الخ�ا�� الشه�� (دكتور
هو).

ي�بع جا�مان �الض�ط نفس ط��قة ال�د (رحلة ال�طل
� (ال�طل ذو األلف وجه).

� ذكرها �ام�ل �� monomyth) ال��
� �د�ك �� �الض�ط رحلة �حث � ب�� سوف �شعر �أن القصة ال��

�طل مما ت�لم �ام�ل عنه. تذكر المراحل:

ة وغ�� ا غ�� ذي خ�� � العالم العادي، قد ي�دو ب��ئ�
1- ال�طل ��

مؤهل لل�طولة. هاري بوتر الي��م الخجول الذي ينام تحت
السلم.
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م
2- ال�طل يتل�� دعوة للمغامرة تقدمها له شخص�ة غ��

ا عجوز أو قزم). لوك س�اى ووكر نمط�ة �� (المعطاء) (غال��
� قصة حرب

�� � � وان كنو�� يتل�� دعوة للمغامرة من أو��
طة العلم�ة ��لف (نور) ورفاقه �مهمة ال�وا�ب. رئ�س ال��
لوك جد�دة... العم�لة الجد�دة تعرض مش�لتها ع� ش��
هولمز.. الساحر �خ�� عالء الدين أنه صديق أب�ه يرحمه هللا..

هاري بوتر يتل�� الدعوة إ� مدرسة السحر...

 ثم قبولها، ور�ما �ضطر الناصح إ�
ً

3- رفض الدعوة أو�
توج�ه ر�لة له �� �ق�ل..

4- اجت�از البوا�ة األو� إ� عالم المغامرة. لقد انطلقت
� �طلة (ساحر

الع��ة.. أقلعت سفينة الفضاء.. وقفت دورو��
ي أوز) ع� أول الط��ق القرم�دي األصفر.. ركب أدهم ص��

الطائرة إ� وجهته..

� ف�لم رعاة ال�قر
5- اخت�ارات وحلفاء وأعداء. الصالون ��

ا مع رفاقه و�تقاتل مع أعدائه. ح�ث �عقد ال�طل حلف�
اب من ال�هف العميق، ح�ث مركز المعاناة. 6- االق��
ل إ� � ث�ذيوس �دخل ال�هف ليواجه المينوتور.. عالء الدين ي��

الب�� لي�حث عن المص�اح..

Dark القراء اللحظة السوداء �
7- المعاناة العظ�. هنا �عا��

ا ع� مص�� ال�طل الذي توحدوا معه..
�
moment خوف

8- الجائزة (الحصول ع� الس�ف - التفاحة - الجوهرة -
ا. هنا ت�من المتعة  حق�

ً
الم�كروف�لم.. إلخ). اآلن صار �ط�
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ا مثلما �ستمتع بها �عد ما ى؛ ألنك ال �ستمتع �الح�اة أ�د� ال���
أ�قنت �الموت..

ة منعه من � انتفاضة أخ��
9- ط��ق العودة. �حاول خصومه ��

العودة �م�اس�ه. إنه لم �خ�ج من المس�نقعات أو غرفة
الم�كروف�لم أو قاعة الموم�اوات �عد..

10 - انتصار جد�د �طلقون عل�ه اسم (ال�عث).

� الذي . وهذا اإل�س�� قد �كون ال��� 11- العودة �اإل�س��
دخل ال�هف ألجله، وقد �كون الح�مة، وقد �كون العودة

ا �صحة ج�دة. للوطن سالم�

لو ط�قت هذە الخطوات ع� (ع� �ا�ا) أو (الشاطر حسن)
أو (أود�سيوس) أو (هركيول�س) أو أي �طل ملح�� تعرفه

ستدرك أنها صح�حة...

ل�ن جا�مان ينكر �شدة أنه استطاع است�مال قراءة كتاب
�ام�ل. وجد أنه من األفضل ترك نفسه ع� سجيتها. فال دا��

ا �ال خطة مس�قة. لفهم التقن�ات.. المهم أن �كتب ما يراە مناس��

� منذ عام � الوال�ات المتحدة: وسكو�س��
�ع�ش جا�مان ��

�
1992. �ق�م هناك مع زوجته وأوالدە الثالثة. وهو مستمر ��

ال�تا�ة.

د. أحمد خالد توفيق

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حاش�ة
� فجر الع� الف�كتوري،

ي الناعس و�� � � ال��ف اإلنجل��
��

� سم�ت � مدينة (وول) - الجدار - ال��
تتحرك الح�اة ب�طء ��

كذلك �س�ب حاجز صخري �فصلها عن م�ج ق��ب. هناك
� هذە ال�لدة

حراس �منعون الناس من عبور هذە الفجوة. و��
� غرام فكتور�ا فورس�� الحسناء.

ان ثورن �� وقع ت��س��

ل�نها �انت �اردة متنائ�ة، �أنها نجم رآە �سقط من السماء
ان ع� الحصول ع� � أ�ت��ر. من أجل فكتور�ا صمم ت��س��

��
هذا النجم ليهد�ه لها. هذا القسم الذي جعله يتجاوز السور
ا �فوق خ�اله. لم �كن الوح�د الذي �الحق النجم. ف�دخل عالم�
� النجم الش�اب والجمال أو مفتاح

�ان هناك آخرون يرون ��
ممل�ة عظ�مة أو أ�ار السحر األسود.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل األول

ء الغ��ب الذي �
وف�ه نعرف ق��ة وول وال��

�حدث هناك �ل �سعة أعوام
� تحقيق «رغ�ة قل�ه». و�� �دا�ة

�ان هناك رجل يرغب ��
غ�� جد�دة �ال�س�ة للقصص. ل�ن ما جرى له �ان غ�� معتاد.
� وول. المدينة هنالك منذ

ة �� �دأت القصة كقصص أخرى كث��
600 سنة مب��ة �الحجارة محاطة �غا�ة كث�فة، هناك ط��ق
واحد �خ�ج من وول وهذا الط��ق �قودك للندن، ل�ن لندن ع�

مسافة سفر ل�لة �املة.

: األها�� � س�ان وول قل�لو ال�الم عامة ينقسمون لنوع��
� �قامتهم الفارعة وسحناتهم الحج��ة، والذين األصلي��
ق المدينة هناك جدار حجري استوطنوا وول �عد ذلك ��
� الجدار

ضخم، منه استمدت المدينة اسمها. من فتحة ��
ا.. و�رغم جمال الم�ان فإن أهل ا وترى نهر� الحجري ترى مرج�
ال�لدة لم �كونوا �مارسون الر�� هناك. �ل إنهم وضعوا الحراس
� الجدار لمنع فرار الناس. وعمل الحراس هو إ�عاد ع� جان��
� الم�ج. فقط

� ومنع األطفال من الخروج فالض�اع �� الم�سكع��
�
� سوق ل�قام ��

� الحراس مرة �ل �سع سنوات عندما �أ��
�� �س��

الم�ج.

منذ أعوام �انت المل�ة فكتور�ا شا�ة عذراء وحسناء، و�ان
� �كتب قصته (أول�فر ت��ست)، وقد أعلن مس�� مس�� د�ك��

مورس ط��قة لنقل اإلشارات ع�� األسالك.
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ة. �ان ذا � الثامنة ع��
� هذا الوقت �ان دو�ستان ثورن ��

��
� مزرعة أب�ه

شعر ب�� ونمش ب�� و�ان قل�ل ال�الم. �ان �عمل ��
ى ال تحدد � أو أي مدينة ك�� و�حلم �الهجرة إ� لندن أو دو�ل��

ك. فيها ال��ــــح مص��

�ان الغ��اء قد �دءوا �فدون �مناس�ة السوق، وامتألت حانة
الء. هناك �انت ب��ج�ت كومفرى تعمل، � (الغراب السابع) �ال��

� العالم.
ها أجمل فتاة �� والناس تعت��

� � تو� فورس�� ورجل أسود العين�� كـان هناك جدل ق��ب ب��
وم ب�ه).. �انا ي�شاجران و�ن��ان القتال خلف الحانة

�
اسمه (عل

من أجل ب��ج�ت. تحمس القرو�ون ولم يهتم أي واحد بوقف
المشاجرة �ل �مشاهدتها.

ب الغ��ب.. ل�ن الغ��ب أمسك �ق�ضته حاول تو�� أن ���
ا �الع���ة.. � الوحل، وهو �قول ش�ئ�

الضار�ة وط�ح �ه ل�ل�� �ه ��

�ج�ت وانح�� أمامها وهو �ضحك، ل�نها عاد الغ��ب ل��
تركته وهرعت نحو تو�� ل�ساعدە ع� النهوض. هكذا اتجه
� لداخل الحانة وابتاع - �لمسة كرم - زجاجة خمر الغ��ب العر��

.. لتو��

ة ط��لة � الحانة ل�لتها. �ان قد أم�� ف��
لم �كن دو�ستان ��

�غازل حسناء أخرى اسمها ديزي هم�ستوك. �انت تقول له إنها
تتوقع منه أن يتقدم لها؛ ألن أ�اها لن يرفض.

�ان هذا هو إب��ل ال�ارد. وقد امتألت الحانات �لها، ونام
�
� خ�ام ملونة نصبوها، وال�عض نام ��

� الحظائر أو ��
الزوار ��

ع��ات تجرها الخيول.
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� يوم 29 إب��ل �ان ع� تو� ودو�ستان أن �قفا للحراسة
��

عند فجوة الجدار. و�انت مهمتهما أن يوقفا �ل غ��ب وهما
�لوحان �الهراوات و�قوالن:

ا.. غ�� مسم�ح �ال��ارة الل�لة » ا.. غد� - « غد�
� �ان �عض الغ��اء �حاولون ت�ادل المحادثة، ل�ن الحارس��

� شم�خ شاع��ن �األهم�ة. وجاء لهما الطعام مع
�انا �قفان ��

ب��ج�ت وديزي.. ثم انتهت ورد�ة الحراسة فذه�ا للحانة.

الحانة �انت مليئة ��ل الج�س�ات.. و�انت هناك لغات
� الهواء. دنا منه رجل غ��ب ط��ل القامة

غ���ة وروائح أغرب ��
�عتمر ق�عة ح����ة سوداء، ح�اە ودعاە إ� �عض البودنج، ثم
� ال�لدة، فهل لد�ه م�ان �صلح

قال له إن �ل الغرف مشغولة ��
للمب�ت؟

قال دو�ستان:

.. وقد منحه أبواى �» � - « لدىَّ ك�خ ع� حدود أرض أ��
قال الغ��ب:

� هناك »
- « خذ��

 والل�ل
ً

لم �ستطع دو�ستان الرفض. �ان قمر ال��يع مكتم�
ا. م�� الرجالن ح�� �لغا ال��خ الخاص �دو�ستان. �ان صاف��

ع�ارة عن غرفة واحدة ومدفأة.. �دا الرضا ع� الغ��ب وقال:

- « أحب هذا.. سوف أستأجرە منك ثالثة أ�ام »

� المقا�ل؟ »
- « و�م تدفع ��
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ا (سف��ن) وستة ب�سات فض�ة.. » ا ذهب�� - « جنيه�

� ن�ع من السحر
ا لدو�ستان.. ل�نه �ان �أمل �� �دا هذا مرض��

أو المعجزات �ما أن هذا هو سوق وول. لذا قال له الغ��ب:

ا تنال « رغ�ة قل�ك ».. هاك - « ت��د معجزة.. ل�كن.. غد�
مالك »

� تحت
� مند�ل، ثم غادر ال��خ ل�م��

ر�ط دو�ستان المال ��
ة األ�قار. ح�ث نام ع� � �دأت تنهمر. واتجه لحظ�� األمطار ال��
� الص�اح اس��قظ ع� ضوء الشمس �غمر وجهه. نهض

الفور. ��
ل�ل�س أفضل ث�ا�ه ونظف الوحل عن حذائ�ه.. واتجه للمطبخ

ا وقطعة ز�د. ل�لثم أمه، ثم �لتهم رغ�ف�
دخل إ� الرجل ط��ل القامة، فدعاە إ� أن �أخذ جولة معه.

مش�ا ع�� الم�ج نحو الخ�ام. وهناك قال له الرجل:

- » حـان وقت أن أدفع آخر جزء من اإل�جار الذي وعدتك
« �

�ه. لقد أقسمت.. واله�ة سوف �ستمر ط�لة ح�ا��

- « وما �� �ا س�دی؟ »

- « رغ�ة قل�ك.. »

� �انت هناك امرأة تجلس أمام زجاجة مليئة �العيون ال��
ت��عها للعم�ـان. و�ان هناك رجل ي�يع آالت موس�ق�ة من �ل
العصور. أثواب �سجت من الفجر والغروب.. خواتم األ�د�ة..
ا ال تعرف نفعها. �ساءل �ة المح�ة.. أش�اء عجي�ة جد� أ��

ء �ال��اح؟ دو�ستان عن جدوى وجود ب�ض م��
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التقط دو�ستان قطة من ال���ستال ورفعها. أثار رع�ه أنها
رمشت �عيونها فألقاها. ه�طت ع� مخالبها �أى قطة حق�ق�ة.
ء يناسب نقودە �� ي�تاع هد�ة �

� الزحام عن ��
وراح �ف�ش ��

لديزي.

�ان هناك معرض للسلع، فدنا منه. �انت هنـاك أنـواع
ا من الزجاج وتدق عجي�ة مـن األزهار. تقل�د متقن جد�

�األجراس.

�انت ال�ائعة شا�ة حسناء من القوم الذين �ع�شون خارج
الجدار. عرف هذا من وجهها.. �انت أذناها �أذ�� قطة عليهما
ا
�
. التقط زهرة تصدر صوت � فراء رقيق. و�انت عيناها بنفسجيت��

 �الذي �سمعه عندما تمرر إص�عك ع� حافة �أس..
ً

جم��
سألها عن السعر، فقالت:

� ال�دا�ة هكذا.. »
- « ل�س السعر مما يناقش ��

- « وما نفعها؟ »

ا � - « ل�ـس لـهـا نفـع سـوى ال��نـة.. أن تهديهـا لمـن تحب تعب��
عن تقديرك... »

ا.. هناك سلسلة من الفضة تح�ط �معصم ا غ���� الحظ ش�ئ�
ال�ائعة، وتنحدر إ� الخلف.. رأت دهشة عي��ه فقالت:

� لمنصة البيع.. أنا جار�ة لدى -  « السلسلة؟.. إنها ت��ط��
�
� منذ أعوام وأنا ألعب �� � تملك المعرض. أ�ت�� الساحرة ال��

. سوف أتحرر يوم �فقد القمر اب�ته.. � � أرض أ��
الشالالت ��

�
.. أنتظر هذا الموعد �� � األسب�ع الذي �كون ف�ه يوما اثن��

؟ » �ت زهرة م�� شغف.. هال اش��
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- « اس� دو�ستان هل لك اسم؟ »

.. أنا جار�ة.. أخذوا اس� م�� » - « ال اسم ��

التقط �عض األزهار ال�لور�ة وفتح المند�ل لتأخذ منه ما
ت��د.. فقالت له:

� هذا الم�ان »
�� 

ً
-  « نحن ال نأخذ ما�

ا الحق�قة أن جمال الشا�ة جعله �فقد صوا�ه.. �� تق����
أنه ي�تاع هد�ة لديزي. قالت الفتاة:

- » سوف آخذ لون شعرك.. أو ذك��ات ثالثة أعوام أو قدرة
إحدى أذن�ك ع� السمع.. أو ق�لة منك.. ع� خدى »

صاح دو�ستان:

- « هذا ثمن أدفعه ��ل �ور�.. »

وانح�� ل�طبع ق�لة ع� الخد الناعم. شم ع�قها فشعر
. �خدر حق���

ناولته الهد�ة فأخذها ب�دين خرقاو�ن �شعر �ضخامتهما.
قالت له:

- » عد �� هذە الل�لة عندما �كتمل القمر �ا دو�ستان ثورن..
أصدر صوت بومة.. هل تعرف ك�ف؟ »

ة أخذتها ك�ف عرفت اسمه؟ ال يهم.. أخذته مع أش�اء كث��
منه، ضمنها قل�ه..

� الحانة
أخذ الهد�ة وان�ف. قدمها لديزي ح�ث جلست ��

مع أبيها وأمها �لتهمون السجق كب�� الحجم، ولس�ب ما انح��
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� احتجاج وكذا صاح األب.. ثم رأى
ل�ق�ل خدها.. صاحت ��

� دو�ستان فأدرك أن الف�� مسحور.. �أن � عي��
األب النظرة ��

جن�ة قد مسته..

� دو�ستان إ� ذلك المعرض الذي ذهب أبو ديزي مع أ��
ا.. مجرد س�دة ا غ���� ابتاع منه دو�ستان الهد�ة، فلم �جدا ش�ئ�
عجوز تقف للبيع، وجوارها طائر رائع الجمال م��وط �سلسلة

فض�ة إ� المنضدة..

حاوال أن �فهما من الس�دة أو �عرفا ما حل �دو�ستان. ل�نها
� فقدتها ء. �انت تت�لم عن الهدا�ا الثمينة ال�� �

لم تفدهما ���
دون مقا�ل أو بثمن �خس..

� الق��ة الخال�ة.. �ان ال�ل قد تركوا الق��ة
��� دو�ستان ��

� السوق. ذهب لحانة الغراب السابع وجلس ع�
ل�كونوا ��

� الفراغ.
منضدة خش��ة، فأراح جبهته ع� �دە وراح �حملق ��

حاول تو�� أن ��لمه وحاول جعله يب�سم. ل�نه لم �ستجب..
كه ل�ذهب للسوق. هكذا اضطر ل��

� السماء
جاء الل�ل ومعه قمر الخ��ف العمالق.. ارتفع ��

وهب �س�م �ارد. و�دأت طرقات السوق تخلو.. ب�نما تزاحم
� تقدم عروضها. � خ�ام العجائب ال��

المارة ��

م�� دو�ستان ثورن ب�طء ع�� طرقات الق��ة. اجتاز فجوة
. خطر له أن

ً
الجدار، واتجه إ� الم�ج. للمرة األو� �فعلها ل��

�ع�� نطاق األشجار ل�ذوب فيها.
رفع �د�ه لفمه وأصدر صوت البومة. ال استجا�ة..

كرر الص�اح..
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� أذنه:
همست الفتاة ال�ائعة ��

- « هذا ل�س صوت بومة... ر�ما �� بومة إسط�ل أو بومة
ثل�ج »

�ان ي�نفسها.. �ان �ست�شقها ع�� مسام جلدە..

-  « هل تحسب أنك تحت تأث�� السحر أيها الشاب؟ »

ورقدت ع� العشب ورقد جوارها وراحا ينظران لنجوم
ء غامض �ال�س�ة للنجوم.. لها لون �

السماء. هذە الل�لة هناك ��
غ��ب.. عددها أ��� من أي ل�لة.. هناك لغز...

� تمتد من معصمها إ� مد �دە وتحسس السلسلة ال��
العشب وتمتد ل�ع�د. �انت قد تم صنعها من الفضة وضوء
القمر وقشور السمك. لن تزول إال عندما تتحقق التع��ذة.
سلسلة ط��لة �سمح لها �الذهاب ل�ع�د ل�نها تفتقد أرض أبيها.

ضمها دو�ستان لصدرە وشعر �دموعها.. لم �در إن �ان
ء الصحيح أم ال.. �

�فعل ال��

� ال�ون.. و�دا أنهما لن
للحظات احتال نفس الموضع ��

ينفصال لأل�د..

�عد قل�ل نهضت ولملمت ث�ابها وطل�ت منه أن يرحل.. �ان
كون صوت الخيول يتعا� من �ع�د، وقد �دأ ال�عض ي��

خ�امهم...

ا �دوار.. �أنه قد شاخ عن أعوامه ا شاعر� نهض دو�ستان حائر�
ة األ�قار فنام �حذائه ح�� أ�قظته . عاد لحظ�� الثمان�ة ع��

الشمس.
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. فارق الغ��اء ال�لدة وعاد �ل � اليوم التا��
انت� السوق ��

� طلب فورس�� �د ب��ج�ت فوافقت. ء �ما �ان. �عد أسبوع�� �
��

�
�ا الشاي �� وجاء مس�� ه�مستوك يزور الس�دة ثورن.. ��

الرواق. وتحدثا عن أن ديزى ه�مستوك ستكون وص�فة
ط أن تظل ح�ة وقتها� العروس، فقال: إن هذا مؤكد ���

� دهشة.. هل الفتاة م��ضة؟
�ساءلت الس�دة ��

قال األب:

� آلخر » ب �عض الماء من ح�� - « �� ال تأ�ل.. ���

- « ر�اە� »

- « أمس عرفت الس�ب.. إنه ابنك دو�ستان »

- « نعم.. لقد تجاهلها.. لم �عد ي�ا�� بها.. ط�لة الوقت
تمسك بهديته لها وت�� »

قررت األم أن �سوى األمر.. الس�ب هو ثراء والد ديزي..

ا � شهر يونيو تزوج دو�ستان ديزي ه�مستوك. �ان ع��س�
��

ا غ�� سع�د ل�ن العروس �انت متألقة جذا�ة. و�ان مش�ت�
�
اها لها من السوق �� � اش�� الغ��ب أنه منعها من ارتداء الهد�ة ال��

إب��ل..

� ب�ت دو�ستـان ب�نما �ـدأ األهالـي �ش�دون
عاش الع��سان ��

لهمـا مزرعة.

اير عندما �دأ � نها�ة ف��
جاء أول خ��ف ثم الشتاء... و��

ران � الصقيع �غلف أشجار الغا�ة، ح�� أحدهم سلة من الخ��
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� الجدار. لم �لحظ الحراس السلة �س�ب الظالم
ع�� الفجوة ��

والمطر. فجأة دوى ��اء طفل رضيع.

ز وا السلة. وفيها �انت �طان�ة ح����ة منها ي�� هنا نظروا ل��
وجه جائع وردى. وع� الغطاء ث�ت دبوس ف�� عل�ه ور�قة،

كتب عليها �خط جم�ل:

ان ثورن ت��س��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
      الفصل الثا��

ان ثورن م�لغ الرجال و�عد وف�ه ي�لغ ت��س��
ا أخرق وعد�

ان ثورن. �انت أخته ل��زا أصغر منه مرت أعوام. وك�� ت��س��
ة ك� ذراعه عندما سقط من � سن الرا�عة ع��

�ستة أشهر. و��
.. ابنة � تطل ع� ب�ت اآل�سة فكتور�ا فورس�� فوق الشجرة ال��
الس�د توماس فورس�� الحسناء. �انت �ال جدال أجمل فتاة ع�

�عد مئة م�ل.

�
� أنها أجمل فتاة �� ة �ان ع� �ق�� وعندما �لغ الثامنة ع��

ا ال ح� لها. �انت لها عينا أمها ب��طان�ا. وقد حطمت قل���
الرماديتان ووجه له ش�ل القلب وشعر أبيها �لون البندق. وقد
� حانة

�شاجرت مع أمها؛ ألنها �انت ت��د أن تعمل ساق�ة ��
الغراب السابع. �انت ب��ج�ت فوس�� ذات لسان قادر ع�
تقش�� الطالء من ع� �اب إسط�ل، ومن الغ��ب أن زوجها

توماس رأى الرأى ذاته.

�
ون لفكتور�ا، ومنهم رجل أرمل �� �ان هناك معجبون كث��

� - لقبول � اسمه مس�� (مونداي) - االثن�� الخامسة واألر�ع��
الزواج منه م��ة أن �كون لد�ك ب�ت واسع وخدم وأن �سافر

� م�اە ال�حر.
ايتون لالستحمام �� للندن �الع��ة وأن تذهب ل��

� خطر
ات �� � األحالم.. �حلم �أم��

ا ��
�
ان غارق �ان ت��س��

ق الغا�ة لينقذهن. لـم �عد بوسعنا أن نرى النجـوم كـمـا كـان �خ��
ان القـوم يرونها وقتئذ. ال عدد لها �أنها أوراق شجر.. و�ان ت��س��
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ء. ثم �عود لفراشه و�نام �
� الل�ل يرمق السماء ح�� ي�� �ل ��

��
كجثة.

� متجر
� الل�ل �عمل ��

ا و�� � المزرعة ص�اح�
�ان �عاون أ�اە ��

موندای و�الرك، وهو أقرب إ� متجر �قالة الق��ة. ل�نه لم �كن
�حوى �ضائع �ل �ان �عتمد ع� القوائم.. الفالحون �عطونه
قوائم �احت�اجاتهم ف�سافر مس�� مونداي ألقرب �لدة و�عود

�ال�ضاعة �عد أ�ام.

� المتجر عندما دخلت فكتور�ا الحسناء ومعها
هكذا �ان ��

ان. ناولته �ات. وامتقعت قل�ً� عندما رأت ت��س�� قائمـة مش��
� ترغب فيها. �اتها ال�� قائمة مش��

 أن �جد نقطة ل�دء الحد�ث
ً

راح الف�� �قرأ القائمة محاو�
� النها�ة قال لها:

�أي ش�ل. ��

� األسب�ع
- « �مكن أن نجلب معظم القائمة ص�اح غد. ال�ا��

القادم »

� المدفأة
ه�ت ر�ــــح ق��ة من ال�اب، فتوهجت النار ��

� نفسه شجاعة لم �حسب أنه �مل�ها، فعرض
وتراقصت. وجد ��

عليها أن يوصلها للب�ت وأثار دهشته أنها قالت نعم..
حل اآلن.. ه�ع �جلب معطفه و�خ�� مس�� براون أنه س��

ا. فغمغم الرجل الئم�

م�� مع فكتور�ا ع� الدرب المغ� �الحجارة.. القمر
ء �قوة.. �

مكتمل والنجوم ت��
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� � تطل ع� �لدة وولز ال�� � ال�� �عد قل�ل صعدا هض�ة داي��
تتوهج �الشم�ع فـي الظـالم. توقفـا فأمسك ب�دهـا.. لـم

ض..... ل�نهـا قالت و�� تنظر ل�ع�د: تع��

- « هل ترى هذا؟ »

� العالم »
ا.. كنت أنظر لك فأنت أروع فتاة �� - « لم أر ش�ئ�

قالها من أعماق قل�ه. ثم عاد �سألها عندما رآها تب�سم:

- « ماذا رأ�ت؟ »

ا يهوى.. » - « نجم�
قال لها:

؟ » � .. هل �مكنك أن تق�لي�� - « ف���

- « ال »

؟ » � وجي�� � � أن ت�� � فهل تق�ل�� -  « لو لم تق�لي��

� ب��طان�ا وقد راق لها
هنا دوى صوت ضح�ات أجمل فتاة ��

األمر.

ان ثورن؟ ماذا - « أتزوجك أنت؟ ولم أتزوجك �ا ت��س��
؟ » تعط�ه ��

- « أعط�ه؟ سوف أسافر ألف��ق�ا ألح�� لك أن�اب الف�لة،
وأسّ� منابع الن�ل �اسمك.. سأذهب للهند ألجلب لك النمور
والح��ر.. سأذهب للشمال لقتل الدب�ة القطب�ة وأقدم فراءها

لك.. »
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� برود:
قالت ��

- « أنا لن أتزوجك �ا ف�� المزرعة وعامل المتجر.. وكذا لن
أقّ�لك »

ال�ا وأح�� - « سأجلب لك كنوز القراصنة.. سأسافر ألس��
لك کنجارو.. »

اعت�ت �دە وقالت:

- « وماذا سأفعله �كنجارو؟ »

�
� مجرة أور�ون ��

توسل لها وأشار ب�دە للسماء.. هناك ��
� �ان نجم يتألق و�ــهوى. قال لها:

�� األفق ال��

- « من أجل ق�لة ومن أجل ن�ل �دك سوف أجلب لك هذا
النجم »

� �قرؤها أدرك أنه لن ينال الق�لة، برغم أن أ�طال القصص ال��
ا، فقالت له: �ظفرون �الق�الت دوم�

-  « لو جل�ت �� هذا النجم �الذات فلسوف أق�لك... من
ال�ا أو �درى ما أفعله كذلك؟ هكذا ترى أنك لن تذهب ألس��

أف��ق�ا »

� الهض�ة نحو ب�ت أبيها.
ثم ضحكت و�دأت ته�ط ��

جرى ل�لحق بها:

� هذا؟ » - « هل تعن��

ء �ا عامل �
ا... سأعط�ك أي �� - « �الطبع.. أعن�ه تمام�

المتجر »
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؟ » � - «هل تقسم��
اب�سمت وقالت:

- « نعم »

أوصلها إ� الط��ق المتجه نحو مزرعة أبيها ثم قال وهو
: � ينح��

ق » � ال��
- « سوف أتر�ك هنا ألن عندي مهمة ��

ضحكت الفتاة. ظلت ضحكتها تتا�عه...
راح �جرى ح�� �لغ ب�ته، فدخل المطبخ. قال أبوە:

ان؟ » - « ت��س��
: قال الف��

- « سوف أفارق ال�لدة الل�لة.. أنا راحل »

ا بنفس النمش مع � محتفظ� � الخامسة والثالث��
�ان األب ��

� � ع��
� شعر صدرە. الحظ نظرة الذهول ��

خصالت شائ�ة ��
� فطلب من زوجته دیزی أن يتحدث مع ابنه ع� انفراد. الف��

سأل ابنه:

- « إ� أين؟ »

ق.. » - « ال��

�
ق �� ق �اتجاە ال�لد اآلخر.. وهناك �� قان.. �� هناك ��

جانب الجدار اآلخر.. سأل ابنه من جد�د:

� ك�ف�ة اجت�از الجدار؟ »
-  « هل فكرت ��
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هز الف�� رأسه:

ا.. ر�ما أقاتل الحراس » - « �التأ��د سأجد ط��ق�

- « لن تفعل هـذا.. هـل تحب أن �حدث هذا معك أو م�
« � أثناء الحراسة؟.. تعال م�.. أعد حقي�تك وودع أمك وات�ع��

� الحقي�ة ست تفاحات
أعدت األم حقي�ة ابنها، ووضعت ��

. لم تنظر له فق�لها. م�� مع أب�ه وهو � � وقطعة ج�� ورغ�ف خ��
� �ە عما �فكر ف�ه أبوە.. ك�ف ينوى عبور الفجوة؟

ي�ساءل ��
لقد تخ�ل �ل س�نار�و ممكن لما س�فعله أبوە.. هل ستكون

مشاجرة؟ هل �جذب ان��اە الحراس إ� أن �فر هو؟
ا للحراسة مع مس�� بروميوس.. �ان هارولد كر�ش�ك واقف�

� األرض وقال:
ب كع�ه �� اتجه دو�ستان نحوهما و��

- « مساء الخ�� »
: � � غ�ظ وغل.. هنا قال األب للرجل��

�� �
ان �ص�� وقف ت��س��

ا من أين جاء... هو اآلن .. تعرفان ط�ع� � ان اب�� - » هذا ت��س��
س�عود »

ا ل�نه لم �صدقها، ولم �فهم قال هارولد: إنه سمع قصص�
ء يت�لم. ت�ادل الرجالن �لمات هامسة لم �

ان عن أي �� ت��س��
� �دە،

ء �ارد يوضع �� �
ان ��� ان، وفجأة شعر ت��س�� �عرفها ت��س��

وقال أبوە:

.. اذهب وعد �النجم.. ل�كن معك هللا � - « هلم أي ب��
ومالئكته »
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أفسح له الرجالن البوا�ة.. فاجتازها..

استدار لينظر لثالثة الرجال و�ساءل لماذا سمحوا له
�العبور...

�
ء الذي وضعه أبوە �� �

اتجه نحو الج�ال وهو يتحسس ال��
�دە..

� اجتاز الغا�ة ونظر ألع�.. هنا لدهشته رأى القمر ب��
ا.. لقد رأى القمر �غ�ب ق�ل �دء االغصان.. �ان هذا مدهش�
ا أقرب للهالل عندما �دأ.. أما القمر الذي يراە رحلته. �ان قمر�

اآلن فهو قمر حصاد كب�� متألق.
ا �أجراس �اتدرائ�ة.. � �دە �صدر رن�ن�

ء ال�ارد �� �
شعر �ال��

� اتجاە القمر. �انت قطعة ثلج صنعت من الزجاج.
فتح �دە ��

ا عن � الغا�ة �حث�
هنا �دأ �درك فداحة ما فعله.. يرتحل ��

نجم ال �عرف ك�ف �جدە. لو عاد اليوم فلن �لومه أحد أو
�سخر منه. ح�� فكتور�ا سوف تناد�ه (ف�� المتجر) كعادتها.

. صوت � � فكتور�ا وشفتيها وعي�يها الرماديت�� تذكر عي��
� �اقة معطفه..

ضح�اتها. غرس قطعة الثلج الزجاج�ة ��

�ان أصغر من أن �خاف.. وأجهل من أن يتوجس.. م�� ع��
ا أرض الجان.. � نعرفها قاصد� الحقول ال��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



9551

الفصل الثالث

� �أمر وف�ه نقا�ل ال�ث�� من األشخاص، المهتم��
النجم الذي هوي

نحتت قلعة ستورمهولد فوق قمة ج�ل هوون. وأقام فيها
سادة أ�ة ستورمهولد وش�دوا فوقها ح�� صارت القمة �أنها فم
ق وحش عمالق ينظر للسماء. هناك �انت الغيوم وال��

�ح�شدان.. ق�ل أن تنهمر األمطار تحت.

�ان الس�د الحادي والثمانون من سادة ستورمهولد �لفظ
� سن نخرة.

� القمة �أنها فجوة ��
� غرفته المنحوتة ��

أنفاسه ��
نادي أبناءە األح�اء والمو�� للفراش فجاءوا والتفوا حوله. األح�اء

عن �مينه والمو�� عن �سارە..

شيوس �ان لد�ه ثالثة أوالد أح�اء هم ب��موس وت��
� ركن الغرفة. ولم ينظروا

�� � وس�ت�موس.. وقد وقفوا مرت�ك��
. ر�ما تعود رجفتهم

ً
� الحجرة أص�

ألخوتهم المو�� �أنهم ل�سوا ��
. س�ت�موس لل��ــــح ال�اردة، أو ألنهم هم من قتلوا إخوتهم المو��
قتل ك���توس وسكتوس.. سمم األول �أ�لة من ثع�ان السمك،

� من فوق الهاو�ة وهما يتأمالن عاصفة رعد�ة.1
وقذف �الثا��

ا من أبنائه �ان الس�د يتم�� لو أن أجله أ�� ب�نما لم يبق ح��
سوى واحد.. هذا الواحد �ان س�ص�� هو الور�ث. حدث هذا

 هذە المرة.
ً

معه منذ مئة عام.. ل�ن عدد الورثة كث�� فع�
سأله ب��موس:
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- « أ�ت.. نحن �لنا هنا.. فماذا ت��د عمله معنا؟ »
ا ثم قال: ا عم�ق� سحب الرجل شه�ق�

� قاعة
�� �

.. وسوف تدفنو�� ً
- « سوف تحل نهای�� حا�

األجداد. لو لم تفعلوا لحلت ��م اللعنات »

؛ ألن رفاتهم التهمتها ال�سور أو جرفتها تنهد األبناء المو��
� قاعة األجداد. أمر ب��موس

السيول، فلم ينعموا قط �الراحة ��
� نظرة..

�أن �ذهب للنافذة و�ل��

- « ماذا تراە؟ »
قال ب��موس:

- « أری سماء الل�ل �ا س�دي �لون ال�دمات والسحب »
هنا أمر األب س�ت�موس �أن �ذهب للنافذة و�نظر..

: قال الف��

ا �ا س�دي.. » ـ « أرى نجم�

� للنافذة »
- « احملو��

تعاون أوالدە ع� حمله للنافذة �ما طلب. وقف هنالك
� سلسلة

�س�ند ع� أ�تاف أوالدە الع��ضة.. ومد �دە �ع�ث ��
فض�ة ثق�لة تتد� من رقبته. وأمسكت أصا�عه �قطعة من

الت��از.

تهامس األبناء المو�� �أصوات المو�� الش�يهة �صوت الثلج
الم�ساقط. من �ل�س الت��از من آل ستورمهولد �� الس�د. من

الذي س�عط�ه هذا الت��از؟
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وقف الشيخ من دون عون.. الشيخ الذي قتل �ل الغ�الن
والعفار�ت.. والذي تزوج ثالث �ساء.. والذي قتل إخوته

األر�عة.. وقف ل�قول أر�ــع �لمات من لغة �ائدة..
� الهواء..

ثم قذف الحجر الت��از ��

شهق األبناء وهم يرون الحجر يرتفع نحو السحب.. و�دا أنه
س�سقط اآلن.. ل�نه واصل االرتفاع فقال األب:

- » من �ستعد هذا الحجر الذي �مثل قوة آل ستورمهولد،
له بر�ا�� وممل�ة ستورمهولد.. »

� ب�ت مهجور.
و�دأ صوته �ضمحل �أنه ال��ــــح تعوي ��

�ان الظالم قد حل.. وظهرت النجوم بوض�ح، وفجأة هوى
ارة �شق ظالم الل�ل. قال األب: نجم... هوى �أنه ��

- « هذا هو »
ثم سقط ع� األرض الحج��ة وكف عن التنفس.

قال ب��موس وهو يرمق الجثة:

� �الوغد المسن من النافذة.. ما س�ب �ل
- « أتم�� أن أل��

هذا العته؟ »
قال ترشيوس:

- « ال تفعل.. ال ن��د أن تحل بنا اللعنات.. فلنحمله لقاعة
األسالف »

أين ذهب الحجر؟ السؤال هو عن ا�ساع أرض الجان. أرض
ا واحدة.. الخرائط غ�� دق�قة وال �عتمد عليها. الجان ل�ست أرض�
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ا �ل �� أ��� من العالم إن أرض الجان أ��� �مراحل من إنجل��
نفسه. هنا تع�ش الج��فون وال��فرن واله�درا وال�از�ل�سك.
هناك كذلك حيوانات نعرفها مثل القطط وال�الب والخيول

والدب�ة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� من الخشب ، ب�� � وسط الغا�ة ال�ث�فة هناك ك�خ صغ��
��

والقش، له منظر يث�� القلق. ع� العت�ة هناك طائر أصفر
ا. � قفص �جلس صامت�

صغ�� ��

داخل ال��خ غرفة واحدة بها لحوم مدخنة وسجق معلق من
ان والثالث كب�� دعامات السقف. هناك ثالثة أّ�ة اثنان صغ��
ء. �

ا �صعب أن ترى منها أي �� وعال. وهناك نافذة م�سخة جد�

ء النظ�ف الوح�د هو مرآة من زجاج أسود، ع��ضة �
ال��

� الب�ت تع�ش ثالث �ساء مسنات ي��ادلن النوم
ك�اب كن�سة ��

� ص�د الحيوانات. و�ان
� و��

� غسل األوا��
� الفراش ال�ب�� و��

��
. ً
�المهن قل��

� ردهة
� الب�ت �انت ثالث �ساء أخ��ات نح�الت �عشن ��

��
حجمها ثالثة أضعاف ال��خ. �انت هناك نافورة يتدفق فيها
الماء من تمثال عروس �حر فمها مفت�ح.. والماء أسود نظ�ف
يتدفق من فمها للحوض و�لتمع تحت النجـوم. ال�ساء الثالث
� المرآة.. ب�نما

� �مل�ن الردهة والتماث�ل كن �ظهرن ��
الال��

. � ال��خ الفق��
الثالث األخ��ات �عشن ��

هؤالء هن الل�ل�م..
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� ذلك اليوم جاءت واحدة منهن حاملة حيوان (قاقم) من
��

�ع ب�جامة طفل. الغا�ة، وقطعته ثم جردته من جلدە �أنها ت��

ا �طن الحيوان فخرجت أحشاؤە.. شقت أصغرهن حجم�
�خت المرأة:

- « ��عة�.. ��عة� »

� فضول، و�ساءلت األو�:
التفت ال�سوة حول الحيوان ��

- « ماذا هنالك؟ »
� المرآة كنت ترى ال�سوة شا�ات حسناوات..

��
حملقت ال�سوة �عيون رماد�ة أ�الها ال��� إ� الحيوان..

وقالت واحدة:

- « هكذا.. حان الوقت� »

ورحت يتحسسن أحشاء الحيوان �عيون مغمضة.. واحدة
�
أمسكت �ال�ل�ة وواحدة أمسكت �ال��د. ب�نما هتفت واحدة ��

فخر:

- « أنا نلت القلب� »

- « ك�ف س�ساف��ن؟ »

ء أجدە عند تقاطع الطرق �
- « �ع���نا القد�مة �جرها أي ��

«

� ألعوام أطول » - « تحتاج��
ا �خيوط معقودة. ا م��وط� ا حد�د��

�
وتناولت إحداهن صندوق

� وجدت فكت �ل ساحرة عقدة من الخ�ط.. مدت الساحرة ال��
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ا.. راح يتملص مـن �دها ا ذهب�� � القاع لتخ�ج ش�ئ�
القلب �دها ��

 الفرار. فتحت فمها وابتلعته. إنه �قا�ا النجم الهاوي
ً

محاو�
السابق.. آخر ما ت��� منه.

� المرآة تنظران �حسد إ� المشهد.
راحت امرأتان ��

قالت المرأة:

- « عندما أعود �قل�ه سنظفر �أعوام ط��لة ل�ل منا.. »

ا له ش�ل ثع�ان ا حول معصمها.. سوار� ا أرجوان�� ثم لفت سوار�
ي�تلع ذ�له.

قالت إحداهن:

- « نجم.. »

- « نجم »

� عام.. نجم هاو، ولسوف نجد ف�ه - « إنه األول منذ مائ��
ش�ابنا »

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع

هل �مكن أن أصل هناك ع� ضوء شمعة؟
ان، ح�� شعر �أنه �ان أ�ت��ر ي�تعد مع �ل خطوات ت��س��
� األشجار. فوق رأسه � ممر ب��

�� �
�م�� نحو الص�ف. �ان �م��

�سطع قمر الحصاد وتتوهج النجوم. �ان �شعر بنعاس؛ لذا
وضع حقي�ته الجلد�ة ع� األرض وأراح رأسه عليها وتغ�

�معطفه.

�دأ �حلم �طفولته وأ�ام المدرسة.. وتخ�ل أن المعلمة تطلب
ا وم�� تو� �ل منهم الح�م.. هنا منه �سميع أسماء ملوك إنجل��

سمع من �قول:

�
- « معذرة.. هال حلمت �صوت أهدأ؟.. حلمك ي�سكب ��

ا عن حفظ التوار�ــــخ » ، وأنا عاجز تمام� حل��
سمع من �قول له:

� ال��د مع �عض الثوم »
امب) محمر �� - « اإلفطار.. (ما ��

ى ضوء النهار، و�شم رائحة �أنها ان عي��ه ل�� فتح ت��س��
رائحة الجنة. ووجد وعاء يوضع أمامه�

رمش �عينه وأمسك �قطعة من الطعام وقضم �حذر.. شعر
� ح�اته. قال هذا

ء أ�له �� �
� شفت�ه. �ان ألذ �� �العصائر ب��

للرجل، فقال له:

امب) ول�س - « أنت لط�ف.. ل�ن تذكر أن هذا مجرد (ما ��
ا » ا خاص� ش�ئ�
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هلة واسعة ومعطف واسع. �ان ض��ل الحجم �ق�عة م��
ا مع الوج�ات ان الم��د.. �ما �حدث دوم� ًطلب منه ت��س��
ة. قال لنفسه: إنه من الصعب أن �كون هذا رج� الصغ��
� من عش � المقالة والتقط قطعت��

ا.. مد الرجل سكينه �� حق�ق��
ان �أنامله ان. التهمهما ت��س�� � طبق ت��س��

الغراب ووضعهما ��
وهو ينفخ من السخونة.

قال الرجل:

� الص�اح،
ا كـل �ـوم ��

�
- « كـان لـي صديق اعتاد أن �أ�ـل ثع�ان

ء أسوأ ط�لة اليوم؛ �
و�ان �قول: إن هذا �ضمن أال �حدث له ��

� ق�ل شنقه ل�عزوە » وە ع� أ�ل أم أر�عة وأر�ع�� لذا أج��

ان وأف�غ مثانته جوار شجرة. ب�نما جمع رفيق نهض ت��س��
� حقي�ة ع� ظهرە. ثم

الص�اح �ل حاج�ات اإلفطار ووضعها ��
ان �حاول اللحاق �ه.. فالرجل برغم ة، وراح ت��س�� تقدم المس��
ا عنه، �أنه � مبتعد�

الحمل الثق�ل ع� ظهرە �ان ��ع الم��
سنجاب ع� شجرة.

� الرجل:
صاح ��

- « توقف�.. ال أستطيع اللحاق �ك� »

أ�طأ الرجل الم�� وقال:

- « أرجو عذرك.. اعتدت الوحدة لذا اعتدت �عة الم�� »

م�� الرجالن وسط أشجار تتوهج �لون أزرق غ��ب. لم
ان كنه هذە األش�اء. عند الظهر جلسا �أ�الن تحت �فهم ت��س��
. التهم الرجل � ان الرغ�ف والتفاح والج�� شجرة، فأخ�ج ت��س��
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الطعام �شه�ة ثم مأل براد الشاي من بركة وأعد الشاي. ثم سأل
 ثم قال:

ً
ان عن وجهته. فكر هذا قل�� ت��س��

.. - « أنا من �لدة وول.. هناك حسناء تد� فكتور�ا فورس��
لقد منحتها قل�� و.. »

ء األحمق الذي �لفتك الحسناء �ه؟» �
- « اخت�.. ما ال��

� غضب وقال:
ان �� نهض ت��س��

� مهمة حمقاء؟
�� � - « لماذا تتصور أن مل�كة أحال�� ترسل��

«
قال الرجل:

ا مثلك لعبور حدود - « هذا هو الس�ب الذي �دفع شا��
ا. ومن

�
ا أو مجنون ا أو عاشق� أرض الجان.. ال�د أن �كون شاعر�

ا.. إذن هو الحب » ا أو شاعر�
�
الواضح أنك لست مجنون

� قل�ه شاعر.. لقد
� عقله مجنون و��

- « �ل عاشق هو ��
رأ�ت ذلك النجم الهاوى فوعدتها �أن أجل�ه لها، سقط هناك..

«

ول�ح �ذراعه نحو الج�ال. فقال الرجل الصغ�� وهو �حك
أنفه:

- « هل تعرف ما كنت سأفعله؟ كنت سأطلب منها أن
ب الخناز�ر، وأ�حث عن واحدة � ماء ��

تذهب لتغسل وجهها ��
� دون أن أمنحها ال�رة األرض�ة.. لو أنك أخرى تر�� أن تقّ�ل��

ا لصدم واحدة مناس�ة » ألق�ت حجر�
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- « ال توجد فتاة سواها.. »
قال الرجل:

- لو كنت م�انك لما ت�لمت عن هذا النجم الساقط.. هناك
من �دفع أي ثمن مقا�ل هذە المعلومة. لو سألوك من أين جئت

.. و�� أين أنت ذاهب.. قل: إ� أما�� » �
فلتقل: من خل��

ان: م�� الرجالن و�ساءل ت��س��

- « هل المسافة �ع�دة لذلك النجم؟ »
غ�� الرجل:

 علـى �ـا�ـل؟.. هل �مكن أن أصل هناك ع� ضوء
ً

- « �م م��
شمعة؟ نعم.. و�مكنك أن تعود.. لو شعرت �أن قدم�ك

خف�فتان، فبوسعك أن تذهب هناك ع� ضوء شمعة »

� ف�ه
د.. نظر إ� الممر الذي �م�� ان �ال�� فجأة شعر ت��س��

ة. قال له الرجل: � فلم �عد هناك ممر.. ال توجد عالمات مم��

� الفخ.. حتـى لـو ج��نا فنحن
� خطر.. لقد وقعنا ��

- « نحن ��
� ق�ضتهم� »

��

اتجه نحو شجرة ق���ة ور�لها �قدمه.. سقطت �عض أوراق
ان ء من أع� الشجرة �صوت هامس.. دنا ت��س�� �

ثم هوى ��
ا لطائر.. همس: ا نظ�ف�  عظم��

ً
ی فوجدە ه��� منه ل��

- »ر�ما علينا أن ن�سلح ق�ل قدومهم؟ »
قال الرجل:

ً
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.. إنهم هذە ً
- « ق�ل قدومهم أيها الساذج؟ إنهم هنا فع�

وود » � س��
األشجار�.. نحن ��

وود؟ » - « س��

- « لقد ت�فنا �حماقة.. لن تجد نجمك وأنا لن أجد
« .. � � النظ�ف�� .. سوف �جدون ه��لينا العظمي�� � �ضاع��

ة.. ا أنه ح�� �ه متوقع� ء �لدغ ذراعه. �� �
ان ��� شعر ت��س��

ف.. �ساءل: � �انت ورقة شجر مصفرة، ورأى أن ذراعه ت��

ء نعمله؟ » �
- « هل من ��

وود ال ء أعرفه.. إال لو عرفنا أين الممر.. الس�� �
- « ال ��

�ستطيع قهر الممر الصحيح.. »
ان جبهته وقال: ب ت��س�� ��

« � - « الط��ق الصحيح من هنا.. إ� ال�م��

- « ك�ف تعرف؟ »

- « أعرف فحسب »

ب وجهه، وتمزق ث�ا�ه. ان �جرى واألشواك ت�� وراح ت��س��

�
اص حولهما �� انهمرت األوراق عليهما و�دا �أن األشجار ت��

ان أن يتماسك صف. راح الرجل الصغ�� ��خ، فأمرە ت��س��
. �ساءل �

� النها�ة وجدا الممر الحق���
فالخالص ق��ب. ��

ا للهواء: ان وهو �لهث طل�� ت��س��

- « هل وصلنا؟ »
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- « نحن آمنان ما دمنا ع� الممر الصحيح.. »

قالها الرجل وجلس ع� األرض يتأمل األشجار من حولهما،
ان أنها �س�� � برغم عدم وجود ر�ــــح. �دا ل�� �انت األشجار ته��
ا. مرت ساعتان و�عدها �دأت األشجار تقل.. و�دا � غض�� ته��

: وود. فقال الرجل الصغ�� أنهما اجتازا س��

- « لنجلس هنا.. سوف نناقش �عض األش�اء »

اب �حمله ع� كتفه، وقال له إنه قدم له قارورة من ��
ان وشعر ب ت��س�� � ثمنه ق��ب من فد�ة ملك.. �� اب ثم�� ��
�عطر غ��ب ي��ب لروحه.. قال له الغ��ب وهو �ع�د الزجاجة

لظهرە:

- « تقول إنك جئت من وول.. هل تعرف أين (تالل الشك)؟
«

. � � اتجاە مع��
ان �ال تردد �� أشار ت��س��

- « هل تعرف أين جزر �اتافار�ان؟ »

. لم �كن قد سمع هذە � ان إ� الجنوب الغر�� أشار ت��س��
األسماء من ق�ل، ل�نه وجد نفسه �عرف الم�ان �مجرد ما سأله
. هكذا قدر الرجل. سأله الرجل عن اتجاە �ار�س فلم �عرف الف��
�
� ممل�ة الجن ول�س ��

ان �عرف أما�ن األش�اء �� الرجل أن ت��س��
. سأله عن اتجاە النجم الذي هوى فأشار � العالم الخار��

. � � اتجاە مع��
ان �� ت��س��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عند الفجر انطلق السادة الثالثة من أ�ة ستورمهولد ع��
ط��ق الج�ال. الع��ة تجرها ستة خيول سود ومطل�ة �األسود
لون الحداد. �انوا ي��ادلون النظرات الم�ش�كة. لو �انت هناك
أحالف لتحالف ب��موس مع ترشيوس ضد س�ت�موس. ل�ن ال

توجد أحالف.

�انت هذە جنازة أبيهم. وأعلن الحوذي أن هذە حانة
جلوا.. نوتاواى ف��

خ�ج لهم صاحب الحانة. فسألت خادمة الغرف:

ا أقوم بته��ته؟ » - « �م فراش�

قال صاحب الحانة:

ا.. وأعدى لنا �خنة.. »
�
- « ثالث

�دا للفتاة أنها ترى س�عة فرسان. ل�ن تم إعداد العشاء
.. � ساخن يتصاعد منه �خار ش�� واأل�ة لثالثة. عص�دة وخ��
، فلم �كن �

وأمام �ل واحد وضعت زجاجة من أفخم أن�ذة بور��
واحد من السادة ل�شارك زجاجته مع أخ��ه أو �سمح لهما
�
�صب الخمر له. قدموا العشاء للحوذي ثم ذهب لينام ��

اإلسط�ل مع الخيول.

أخلدوا للفراش. أما ترشيوس فأل�� قطعة فض�ة لخادمة
الغرف، هكذا جاءته �عد منتصف الل�ل و�� تحمل شمعة
وزجاجة خمر... ق�لته وسقته جرعة من الزجاجة.. هنا الحظت
أنه ل�س ع� ما يرام.. وجهه محتقن وعيناە جاحظتان. و�صوت

م�ح�ح سألها:
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- « هذە الخمر.. من أين جئت بها؟ »

قالت الفتاة:

: إنها نوع�ة ممتازة - « من أخ�ك.. قا�لته ع� الدرج فقال ��
ستمنحنا ل�لة عظ�مة لن ن�ساها »

تنفس وهو يرتجف.. وقال:

« ..
ً

- « �� كذلك فع�
ا.. . ثم همد نهائ�� � ثم �شنج مرة.. مرت��

ا، ب�نما هو �قف سمع ترشيوس �اخها و�دا من �ع�د جد�
� ظالل الجدار. همس س�كوندوس:

مع أر�عة أش�اح مألوفة ��

- « �انت رائعة الجمال »
وقال آخر:

ى - « ح�لة س�ت�موس المعتادة.. مثل ح�لة التوت ال��
� أبتلعه » المسموم الذي جعل��

�خت الفتاة فاس��قظ الخدم ل�نهم لم �جدوا لورد
س�ت�موس قط.. اخت�� حصان أسود من ج�اد الع��ة، ب�نما

الحوذي نائم ال �ستطيع أحد أن يوقظه.

� الص�اح. رفض
اس��د الجنون �لورد ب��موس عندما صحا ��

�رة.. إعدام الفتاة؛ ألنها �انت ضح�ة ألالع�ب س�ت�موس ال��
ا أسود وعمالت فض�ة وأمرها �أن ترافق جسد

�
أعطاها حصان

ترشيوس إ� قلعة ستورمهولد.
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� وغادر الق��ة � لم �عد �جرها سوى حصان�� أخذ الع��ة ال��
متعكر المزاج.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� ب��ف�س عند تقاطع الط��ق وهو �جر ح�ل �ان الص��
� الص�اح قدمت له

� السوق. أمه ��
الت�س الذي أخذە لي��عه ��

�
ء الوح�د الذي وجدته �� �

فجلة �إفطار، وقالت إن هذە � ال��
ء الوح�د الذي �مل�انه. �

الحقل اليوم. عل�ه أن ي�يع الت�س ال��
ا.. ا ودجاجة ودق�ق� ى لفت� �المال �ش��

ا ا، فهو �ظل متصل�� � صع�ة جد� �انت مهمة جر الت�س اللع��
� معه. هنا يتوقف و�ــهاجم ثم �جرى فجأة، ف�جرى الص��

ب��ف�س..

�
ال �عرف ب��ف�س ك�ف �لغ تقاطع الطرق وهو جائع غارق ��

العرق. �انت امرأة فارعة تقف عند التقاطع.. هناك تاج من
ا كشفتیها. فضة �ح�ط �شعرها و�ان ث��ــها قرم���

سألته �صوت م�ح�ح:

؟ » � - « �م ينادونك �ا ب��

- « ب��ف�س �ا س�د�� »

ة �ال حصان. ك�ف ا، ع��ة صغ�� ا غ���� والحظ خلفها ش�ئ�
وصلت لهذا الم�ان إذن؟

؟ » � هذا الت�س �ا ف�� - « هذا اسم جم�ل.. هال �عت��

- « أ�� طل�ت أن أبيع الت�س مقا�ل دجاجة ودقيق ولفت..»
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ا. قالت له: ا ذهب�� هنا مدت �دها له فرأى ش�ئ�

اء مئة دجاجة .. فهل اتفقنا؟ �مكنك �� � - « هذا جن�ه ذه��
 من الدقيق »

ً
وج�ا�

ا فأخذت منه الح�ل و�� تب�سم.. ثم مد الف�� �دە لها منبهر�
ا � عي��ه وتركت الح�ل. ل�ن الت�س ظل متجمد� لمست الت�س ب��

ح�ث هو.
مد �دە �طلب الجن�ه، فنظرت له المرأة من فوق لتحت..

من جب�نه الملوث �العرق ح�� حذائه المغ�� وقالت:

ا أفضل من واحد » ا متناس�� -  « هل تعلم؟ أعتقد أن زوج�

، و�عان ما � � العين�� ا.. ل�نها مست جبهته ب�� لم �فهم ش�ئ�
وجد أنه عاجز عن النطق. ثم فرقعت �أصا�عها فه�ع ب��ف�س
والت�س ل�قفا أمام الع��ة وأدرك ب��ف�س أنه �م�� ع� أر�ــع وأن

األرض ق���ة منه.

فرقعت المرأة الساحرة �السوط فاندفعت الع��ة ع� الطرق
الموحل �جرها ت�سان م�شابهان..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� الظالم ي�تظر عودة الرجل الصغ�� الذي
ان �� جلس ت��س��

يرافقه من رحلته لق��ة ر�فلری. منحه معطفه وق�عته من أجل
الرحلة.. عاد الرجل �عد قل�ل.. �ان �حمل مجموعة من الث�اب
ان... قال � أخذها من ت��س�� زاه�ة األلوان تختلف عن الث�اب ال��
ا � وال تتمزق �سهولة، �ما أن أحد� � الق��ة و�نها أم��

له إنه �دلها ��
لن �شعر �أنه غ��ب وهو يرتديها.
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ان الث�اب الجد�دة.. �قولون إن الث�اب ال تصنع ارتدى ت��س��
اإل�سان وال��ش ال �صنع الطائر، ل�ن هذە الث�اب ناس�ت
�
� عي��ه وارتفع ذقنه ألع� ��

�� � ا، و�دا تألق مع�� ان جد� ت��س��
شم�خ. �ان الرجل قد جاء من الق��ة كذلك �سلمون مدخن

و�ازالء معل�ة وكعك �ال���ب..

قال له الرجل الصغ�� إنه مدين له �خدمة؛ ألنه أنقذ ح�اته
� قصة ال �عرفها

وود.. �ما أن أ�اە أنقذە من ق�ل �� � الس��
��

ان إن الرجل فعل ال�فا�ة ل�ن هذا قاطعه.. ان. قال ت��س�� ت��س��

- « قلت �� أين ذهب نجمك؟ »
.. فعاد �سأله: � ان �اتجاە مع�� أشار ت��س��

تك �ذلك من - « ل�كن.. هل تعرف المسافة؟.. أنا أخ��
ق�ل.. »

؟ » - « م��

 ع� �ا�ل؟).. تذكر (هل
ً

- « عندما غن�ت لك (�م م��
�مكن أن أصل هناك ع� ضوء شمعة؟).. ل�س �ل الشمع

� من الشم�ع.. » ا.. فقط ن�ع مع�� صالح�
ان. �س�� � حجم تفاحة وناولها ل��

وأخ�ج من جي�ه شمعه ��
ق � دهشة.. لم ت�د له ذات أي خصوص�ة. الفت�ل مح��

تأملها ��
مسود..

- « وماذا أفعل بها؟ »

� وقته.. وخذ هذە كذلك »
ء �� �

- « ستعرف �ل ��
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ة �اردة � ضوء القمر. سلسلة فض�ة صغ��
ء �� �

توهج ال��
زلقة..

- « ما هذا؟ »

- « المعتاد.. أنفاس قط مع ق�� سمك وضوء قمر.. وقد
د نجمك » صاغته األقزام. ال�د من هذا �� �س��

ان السلسلة وقال: تأمل ت��س��

- « أين أضعها؟ ل�ست لدىَّ جيوب »

تك ا تحت س�� ا ��� - « لفها حول معصمك.. ل�ن هناك جي��
«

� عروته قطعة الجل�د
 فث�ت ��

ً
ان الج�ب فع� وجد ت��س��

� أخذها من أب�ه.. أبوە قال إنها تجلب الحظ.. ل�نه ال�لور�ة ال��
.. � ا هل هو حظ حسن أم س�� ل�س متأ�د�

: قال الرجل الصغ��

�
.. تم�� � � �دك ال�م��

.. تحمل الشمعة �� - « ستفعل التا��
نحو نجمك.. سوف تع�دە معك بهذە السلسلة.. ال يوجد فت�ل

ا.. » � الشمعة لذا كن خاطف�
كث�� ��

- « سوف.. سوف أحاول »

مرر الرجل الصغ�� �دە ع� الشمعة فاشتعلت �لون أصفر
� �أنها تن�� ان �الشمعة ففو�� فوق وأزرق تحت. م�� ت��س��

العالم.. �ل شجرة و�ل صخرة..



9569

رأى أنه �جتاز غا�ة وضوء الشمعة �غ� �ل األشجار، ثم
� عيون

.. وضوء الشمعة ينعكس �� � رأى أنه ع� قمة ج�ل ثل��
الوحوش القطب�ة.. ثم صار تحت األرض...

�
� ط��ق �الغا�ة ع��ة �جرها ت�سان.. تركبها امرأة ��

رأي ��
ثوب أحمر �دت له للحظة �أنها المل�ة بود��ا ذاتها2 وصل إ�
ء. �

ك.. أو حفرة أو أي �� � ا عن �قا�ا ن�� أخدود فرفع الشمعة �احث�
.. سمع صوت ��اء مكتوم وابتالع.. شخص �حاول أال ي���

فقال:

ا » - « مرح��

ا تحت شجرة كس�ناء.. فم�� إ� ل�نه استطاع أن يرى ضوء�
هناك وحاول أن يهدئ الشخص المتوارى تحت الشجرة.. قال:

- « أنا أ�حث عن نجم »
هنا تطاير غ�ار من األرض المبتلة ل�لوث وجهه و�اقة ث��ه..

فقال �صوت عال:

- « لن أؤذ�ك »
�ه فتحاشاها لتصدم الشجرة. عادت ق�ضة غ�ار أخرى ت��

قال الصوت:

- « ابتعد »

ة ال��اء. �� فتاة تتكوم حول ا �أنما من ك�� ا خشن�
�
�ان صوت

نفسها تحت الشجرة وتنظر له �كراه�ة. عيناها حمراوان �الدم.
شعرها أشقر ح�� ليوشك ع� الب�اض.. ث��ــها ح��ري.
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قال لها:

- « أرجوك ال تل�� الم��د من الوحل.. هناك نجم هاو هنا
وع� أن أجدە »
قالت الفتاة:

- « أنا هشمت قد� »

- « أنا آسف. النجم... »
� وجهه.. وصاحت:

ل�نها طوحت �م��د من الغ�ار ��

- « ابتعد� »
ه�ط عل�ه الفهم فجأة، فهتف:

- « أنت النجم� »

ا ل�ن من الواضح أنها انفجرت �شتمه �شتائم غ���ة جد�
�ذيئة.

قال لها:

- « �ما قلت »

ثم أخ�ج سلسلة فض�ة ولفها حول معصمها النح�ل.. نظرت
� مرارة وسألته �صوت تجاوز حدود ال�راه�ة:

له ��

- « ماذا تظن أنك تفعله؟ »

- « آخذك للب�ت م�.. هذا قسم »

توهج لهب الشمعة ثم انطفأ وقد تال�� الفت�ل..
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ء.. �
ان للفتاة.. للنجم.. ولم �ستطع قول �� نظر ت��س��

» هل �مكن أن أصل هناك ع� ضوء شمعة؟ ».. لقد و�
ضوء الشمعة.. وأما�� سفر ستة أشهر..

ود: قالت الفتاة ب��
� أقل لك إنها مهما كنت فلن أساعدك �أي ش�ل.. - » دع��
.. هل �

�ل سأ�ذل �ل ما بوس� � تفشل.. أنا ال أستطيع الم��
أنت أصم �اإلضافة لغ�ائك؟ »

سألها:

- »هل ينام من هو مثلك؟ »

� الل�ل نتألق »
� الل�ل. ��

- « ننام ل�ن ل�س ��

أراح رأسه ع� الحقي�ة الجلد�ة وراح �فكر.. ترى ك�ف
؟ ترى...؟ هنا �ان س�عود وماذا �أ�الن؟ ترى أين الرجل الصغ��

قد نام.

ظلت الفتاة �عض الوقت �شتمه وتحاول تح��ك السلسلة
� النها�ة شعرت �القنوط فنامت.

الفض�ة، ثم ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الخامس

وف�ه �اع عن�ف ع� التاج
ان غصن ا. ك� ت��س�� � الص�اح �انت الفتاة أ��� لطف�

��
� مقت ال

ا. �انت ترمقه �� شجرة ع� ش�ل Y ل�صنع منه ع�از�
تخف�ه.�انت تتحسس السلسلة فقال لها:

- « فعلت هذا �س�ب الحب.. وأنت أم� الوح�د.. اسمها
� العالم»

.. و�� أجمل وأح� فتاة �� فكتور�ا.. فكتور�ا فورس��

� احتقار:
قالت ��

؟ » � - « وهذە المخلوقة الحلوة أرسلتك هنا �� تعذب��

- « فكرت أن النجم الهاوى هو أقرب لصخرة أو جوهرة.. لم
�خطر ب�ا�� أن ي�دو كس�دة »

وساعدها ع� استعمال الع�از.. نهضت متثاقلة و�� ترمق
ا وجلدها أب�ض شاحب � كراه�ة. ثم سقطت أرض�

العالم حولها ��
والعرق يتجمع عل�ه:

.. ال أتحملها.. ال�د أنها مكسورة » - « رج��

ائط ذهب للنهر ف�لل �عض األغصان، ثم مزق قم�صه إ� ��
ها أنهما ة. ثم أخ�� وراح �لفها حول ساقها ع� ش�ل جب��
س�ذه�ان لطب�ب ل�ن ل�س اآلن. نهضت ومشت جوارە و��

.. وهو �شعر �الذنب مع �ل خطوة، راح �سألها عن شعورها � ت��
كنجم.. منذ م�� �� نجم؟.. �ان �حسب النجوم �ما قال

معلمه: كرات غاز ملته�ة ع� �عد مئات األم�ال.



9573

ء؟ » �
�� �

ت �� - « لماذا سقطت؟ هل تع��

ا من ث�ابها وقالت: توقفت وأخرجت ش�ئ�

� هذا... » ��� �� .. -  « لم أتع��

ا آخر، ا أصفر يتصل �سلسلة فض�ة. لم تقل ش�ئ� وأرته حجر�
ان معها و�عد قل�ل عند الظهر شعر �الج�ع � ت��س��

م��
� ال��س ف�لله �ماء بركة

�� � الشد�د. لم �جد سوى �ا�� رغ�ف خ��
�
ة تجرى جوارهما وتقاسمه معها. ل�نها نظرت للرغ�ف �� صغ��

از ولم تذقه. � اشم��

�انا �مش�ان وسط الغا�ة.. وسط أشجار كث�فة، ومن
الغ��ب أنه وجد نفسه �عرف الط��ق. فجأة �ان هناك م�ان
ا.. ان أنه م�ان تم إخالؤە عمد� خال وسط األشجار.. شعر ت��س��

لماذا؟ ال �عرف..

� مركز المساحة الخال�ة صخرة عليها
ل�نه إذ دنا أ��� رأى ��

ة. وقد ازدان �حجـارة � شمس الظه��
� مزخرف �لمع �� تاج ذه��

ك��مـة حمـراء وزرقاء. �اد �ذهب للتاج لوال أن مست الفتاة
النجم �دە وقالت:

؟ »
ً

.. هل �سمع طبو� - « اص��

�الفعل هناك دقات من حولهما.. ثم دوى صوت أشجار
تتهشم. ظهر حصان أب�ض مغ� �الدم �حاول الهرب، ثم
ا �لون ا ضخم� ا.. أسد� استدار ليواجه مطاردە.. �ان المطارد أسد�

� وجه الحصان.
ة. �ان يزأر �� � الظه��

الرمل ��
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ا من
�
ان أن لد�ه قرن ا، والحظ ت��س�� �ان الحصان مذعور�

�ة إ� � ووجه �� � جبهته. وقف ع� قدم�ه الخلفيت��
العاج ��

ا وتراجع. راح �دور حول وح�د القرن كتف األسد، فزأر هذا ألم�
ا يهز الصخور والود�ان.. وثب ع� ظهر وح�د � وهو يزأر زئ��
القرن فأ�شب أسنانه ومخال�ه ف�ه، ب�نما وح�د القرن �حاول

التملص والتخلص من الوحش ع� ظهرە.
صاحت الفتاة:

- « أرجوك�.. أنقذە.. األسد س�قتله »

ل�ن ك�ف يتدخل وهو ال �حمل أي سالح ح�� الماء؟.. �ان
� وجه وح�د

�شم رائحة األسد الحيوان�ة الق��ة و�رى التوسل ��
القرن... توجه إ� التاج وحمله، ثم م�� نحو األسد وهو يت�لم

� مزرعة أب�ه:
ا �� ا هائج� بهدوء �أنه �خاطب ثور�

- « هلم.. اهدأ.. هذا هو تاجك »

� دهشة.. ووضع التاج ع�
تقدم أ��� ب�نما األسد ينظر له ��

رأسه ب�دين ترتجفان. توقف األسد.. تخ� عن وح�د القرن.. ثم
م�� ب�طء إ� حدود المساحة الخال�ة، فلعق �عض جروحه ثم

� الدغل.
توارى ��

زحفت الفتاة النجم نحو وح�د القرن وأراحت رأسه ع�
فخذها فنظر لها وأغمض عينه.

ان عشاءە.. السماء مزدانة �ألف جاء الل�ل وتنـاول ت��س��
نجمة تتألق.. الفقاة النجم �انت تتألق كذلك �أنها دهنت

نفسها �ط��ق الل�انة. �انت تغ�� أغن�ة للحيوان..
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راح �ص�� لألغن�ة ح�� غل�ه النوم وهو يتحسس السلسلة
� ت��طها. ال��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ان � ط��ق الغا�ة. الحظت ن��
انطلقت ع��ة الساحرة المل�ة ��

الط�� من �ع�د وقد أدركت من لون النار أنها نار واحدة من
� اللذين �جران الع��ة واتجهت لع��ة قومها. ر�طت لجام الت�س��
� ا��سب الغجر زاه�ة األلوان الواقفة ورأت المرأة العجوز ال��
شعرها لون الحد�د، الجالسة جوار النار، ت�صق فيها. رائحة

ق. جة برائحة الخشب المح�� � شواء أرنب ع� النار مم��

ا عندما رآها فقالت العجوز دون أن تنظر: �خ طائر منذر�

ء فأنا امرأة مسنة ضع�فة ت�يع �
-  « ق�ل أن تقو�� أي ��

� أن أرى امرأة ق��ة مثلك » .. �خ�ف�� �
� ح�ا��

ا �� الورد ولم أؤذ أحد�

� ت��طنا، أقسم � األخ��ة ال�� - « لن أؤذ�ك... أقسم �قوان��
ك.. » � وصدري أن�� لن أ�� �شف��

� أن تنض�� للعشاء م�.. اس�
� و���� -  « هذا يناسب��

س�م�ل »

� اللذين �لتهمان العشب وقالت: ثم نظرت للت�س��

.. ل�ن �خ�ل �� أن أحد �
- « إن نظرى قد هرم �ا ع��ز��

.. أل�س كذلك؟ » � � �دأ ح�اته ع� قدم�� هذين الت�س��
قالت الساحرة �اسمة:

� أن هذە األش�اء تحدث.. مثل طائرك هذا » - « تعرف��
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- « �طلقون عّ� الس�دة سم�ل »

- « �مكنك أن تطل�� ع� اسم مورواننج.. »

�انت دعا�ة ألن مع�� االسم (م�ج ال�حر) و�انت تؤمن أن
� ال�حر. دخلت العجوز الع��ة، ثم

اسمها األص� قد غرق ��
� من القش و�ناءين وأدوات طعام، وقالت: عادت حاملة ط�ق��

- « كنت س��ل �أصا��� الطعام الذي أضعه ع� ورقة
« 

ً
شجر.. ل�ن فرصة صحبتك �ستحق احتفا�

.. � � م�ساو��� � قسمت األرنب المشوى إ� قسم�� و�سكين��
ة و�� تتذوق: ا... قالت األخ�� وقدمت للساحرة المل�ة نصف�

� ال��حان والزع�� ضمن � تمي�� ا.. �مكن�� - « لذ�ذ جد�
األعشاب، ل�ن هناك رائحة ال أعرفها »

� ج��رة جاراموند.. له خواص
- « هذا عشب ينمو فقط ��

ة عدة، من ضمنها أن من �أ�له ال �قول سوى الحق�قة لف��
ط��لة� »

ألقت الساحرة �الطبق وهتفت:

- « عشب اللي�موس؟ هل جرؤت ع� إطعا�� عشب
الل�مبوس؟ »

ضحكت العجوز وقالت:
� الهدف من رحلتك..

- « ي�دو هذا.. واآلن قو� �ا ع��ز��
� �شخص ما؟ » ولماذا تذك��ن��
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.. سوف � الغا�ة عند ج�ل ب���
- « أ�حث عن نجم سقط ��

� وأخ�ج القلب ب�نما هو ي��ض.. أمسك �النجم وأمزقه �السك��
� شغف »

� ي�تظرنه ��
هذا هو عالج الش�خوخة وأخوا��

� م�ح:
راحت العجوز تركض ��

� وأتخلص من - « هاها.. قلب نجم.. سوف أستع�د ش�ا��
�ل هذا الشعر الشائب.. سألتهم القلب �له »

� حقد:
قالت الساحرة المل�ة ��

ف األخ��ة. � أقسمت ��� - « أنا لن أستطيع أن أؤذ�ك ألن��

� أؤكد لك أنك لن ترى النجم أو تذوق�ه أو �شم�ه.. ل�ن دعي��
� أؤكد لك أنه لوال قس� � �دك... ودعي��

� ما ��
لن تعر��

عت �ل أقدامك وتركتك � لمسختك خنفساء سوداء، ثم ان��
للطيور.. »

� رعب وسألتها:
نظرت لها العجوز ��

ا؟ » - « من أنت حق�

فقد.. »
ُ
� ق�ل أن ت

- « كنت أح�م �ارنادين مع أخوا��

- « مع�� هذا أنك ميتة منذ زمن سحيق.. »

- « قالوا إن الل�ل�م قتلوا.. هذا كذب.. السنجاب لم �جد
� س�قطع منها الخشب الذي �صنع مهد �عد شجرة ال�لوط ال��

« � � الطفل الذي س�ك�� ل�قتل��

� النار
ثم نهضت وطوحت �الطبق �ما ف�ه من لحم ��

وقالت:
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.. لن �
ء عن لقا�� �

� �ل �� - « �مجرد أن أرحل سوف ت�س��
... ل�ن ت��� ذكرى غامضة تؤلمك ء يتعلق �قص�� �

ترى أي ��
�األلم الذي �شعر �ه الطرف المبتور »

ا
�
� النار و�رسل دخان

ق �� هنا فوجئت العجوز �ط�قها �ح��
ا..�انت تجلس وح�دة.. وراحت ت�ساءل عن الس�ب الذي كث�ف�
� النار. سمعت من �ع�د دقات طبول، �أنه

جعلها تل�� �ط�قها ��
صوت حوافر تيوس تجر ع��ة. قالت لنفسها إنها �شيخ وال حل
ء �

لمنع ذلك.. قالتها للطائر الذي وقف يراقبها والذي رأى �ل ��
ولم ي�سه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� خلفهما ط�لة الص�اح. ومن وقت
ظل وح�د القرن �م��

آلخر �دفعها �قرنه. الجروح تمأل جلدە وقد �دأت تلتئم. �ان
ا ولم يوقع

�
� ركوب وح�د القرن. هو ل�س حصان

ان �فكر �� ت��س��
� اإل�سان والحصان. شعر أن ا من المعاهدات القد�مة ب�� أ��
ح أن �حملها وح�د القرن �م�ل للفتاة النجم و�حبها. هكذا اق��

وح�د القرن ع� ظهرە ط�لة الط��ق.

ب مال ع� وح�د القرن وسأله إن �ان �فهمه.. تم�� لو ���
األرض �حصانه کجـواد ذ�. لم يت�لم وح�د القرن ل�نه اتجه

للفتاة النجم وركع أمامها.
حال. ان الفتاة ع� الصعود.. وهكذا �دأ ال�� ساعد ت��س��
وم�� هو جوار وح�د القرن وقد حمل ع�ازها وك�س الطعام

� ت��طها. يتد� من طرفه. ب�نما �لف �دە ع� السلسلة ال��

ً
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.. وشعر �أنه س�سقط.. فطلب من ً
�ان الج�ع �مزقه فع�

وح�د القرن أن يتوقف.. وصعد ع� تلة وانحدر منها ل�جلس
ع� ظهر الحيوان. لم �كن ركوب وح�د القرن كركوب الفرس..
�ل هو ن�ع من الس�احة فوق الم�ج. �ان �خب ب�طء ب�نما مالت
ان أنه الفتاة لألمام واعت�ت معرفة وح�د القرن. وشعر ت��س��

برغم توجسه وقلقه �شعر �المتعة لركوب وح�د القرن هذا.

جل والفتاة.. قال لها ا عند الحدود توقف الموكب ف�� � أخ��
ا، فقالت: إنه يتضور جوع�

ب النور. لست جائعة » - « نحن نأ�ل الظالم فقط.. و���

ا.. وح�د القرن سوف قال لها إنه ذاهب للق��ة ل�جلب طعام�
�حميها. فسألته و�� تجذب السلسلة:

- « سأنتظر هنا؟؟؟ »

حاول فك السلسلة �ال جدوى.. �انت ت��طه لها �ما ت��طها
له.. فكر �� أن تكون هناك �لمة سح��ة ما ثم خطر له أن 

�قول:  « من فضلك » هنا انزلقت السلسلة وتحررت �دە..

ا، طلب منها أال تهرب ب�نما �ذهب للمدينة ل�جد طعام�
�ت ع� قدمها وقالت: ف��

ة ط��لة » � قادرة ع� الجرى لف�� - « ال أحسب��

أقنع نفسه بهذا..

تركها وم�� نحو الق��ة.. لم تكن هناك حانة ل�ن فالحة
� مسنة أ�ت أن تصح�ه ل�وخها، ح�ث قدمت له قطعة عج��
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� والخمر، �الشع�� والجعة.. قا�ض مند�له مقا�ل �عض الج��
� لوح�د القرن. و�اعته المرأة �عض الت��

ا وتم�� لو تر�� الفتاة النجم عاد �ما أخذە من المرأة م�ور�
. � بتذوق ��

� ال�دا�ة حسب أنه ضل الط��ق.. ل�ن ال.. هذە �� نفس
��

� ضوء القمر. ل�ن ال أحد. شعر �شعور من
شجرة ال�لوط ��

السقم والغ�اء وراح ينادي:

ا�.. » - « مرح��

� ع� األرض ور�له. � �الت��
أل��

� لقد اتجهت الفتاة النجم إ� الجنوب.. تتوهج وتنط��
�النور، ح�� لت�دو لمن يراها من �ع�د كنجم. شعر الف�� �الندم
والحماقة.. ما �ان �جب أن �طلق �احها. �ان �جب أن ي��طها
ا.. وجد � جذور األشجار ح�� سقط أرض�

لشجرة. راح يتع�� ��
نفسه أسفل شجرة فتوسد الحقي�ة وراح �ج�� مشاعر الرثاء إ�

� عالم النوم.
أن غاب ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السادس

ما قالته الشجرة
�ان �حلم.. �حلم �أن القمر �م�ل عل�ه و�طلب منه أن ينقذ
اب�ته من مص�� مرعب. ثم سمع الشجرة تت�لم �صوت أنثوى..
� الغصون.. �أنها شجرة مسحورة. خ�ل له أنه يرى وجه امرأة ب��
� خطر مخ�ف.. هناك من

قالت له الشجرة إن الفتاة النجم ��
ء، وتنقل األخ�ار �ال��ــــح.... �

�طاردها.. األشجار ترى �ل ��
سوف تصل ع��ة مهمة من هذا الط��ق.. عل�ه أن �ل�ح لها..

- « مد �دك »

قالتها الشجرة فمد �دە.. سقطت ورقة شجر �لون النحاس
ب�طء ع� کفه..

قالت الشجرة:
.. أصغ لها عندما تحتاج لها �قوة.. � � م�ان أم��

- « أ�قها ��
. اجر� » الع��ة ق���ة.. اجر�

� ج�ب قم�صه وجرى نحو الع��ة.. �ان
وضع الورقة ��

ب. لم �عد �شعر سوى ا من �ع�د و�ان �ق�� صوت الحوافر قادم�
� ظهرت �انت � أذن�ه. الع��ة ال��

�خفقان قل�ه وفحيح ال��ــــح ��
ع��ة سوداء تجرها أر�عة خيول سود و�قودها رجل شاحب
ا أسود. وقف �ل�ح و�حاول التنفس �صع��ة.. حاول �ل�س معطف�

ا.. الص�اح فأصدر أز�ز�
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مرت الع��ة �ه ولم تتوقف. نهض وقد أدرك أن الفرصة
� �الع��ة واقفة.. هناك جذع فاتته.. م�� �ضع خطوات ففو��
شجرة عمالق �سد الط��ق.. و�ان الحوذي الذي هو الرا�ب

الوح�د �حاول رفع الجذع.
قال الرجل �صوت غل�ظ:

ء حدث.. لم تكن هناك ر�ــــح أو عواصف و�رغم �
- « ألعن ��

هذا سقط وأف�ع خيو� »

تعاون الرجالن مع الخيول ع� دفع الغصن العمالق إ�
� ساعدته، ان األشجار ال�� � �ە شكر ت��س��

جانب الط��ق. و��
وطلب من الحوذي أن �قله معه. قال الرجل وهو �حك ذقنه:

ا » - « أنا ال آخذ ر�ا��

ان: قال ت��س��

� ل�ق�ت هنا لأل�د. العنا�ة
- « هذا صحيح.. ل�ن من دو��

� لك. ول��ما اإلله�ة أرسلتك � �ما أن العنا�ة اإلله�ة أرسلت��
جاءت فرصة أخرى احتجت فيها ل�دين �ساعدانك »

� جي�ه وأخ�ج حفنة من
نظر له الحوذي ثم مد �دە ��

ا. انت�� الحجارة الحمر المنقوشة، وطلب منه أن �ختار واحد�
ا وعرض النقش ع� الرجل، فقال هذا: ان حجر� ت��س��

- « �مكنك أن تأ�� م�.. إن اآللهة الرون�ة واثقة �ك..
�مكنك الركوب جوارى إذا أردت »

ان إ� مقعد السائق.. نظر لداخل الع��ة فوجد صعد ت��س��
� اللحظة التال�ة لم

� حزن، و��
� ينظرون له �� خمسة رجال شاحب��
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�عد هناك أحد. أدرك أنه يتخ�ل.
سأل الحوذي:

- « أرجو أال أتجاوز حدودي.. ل�ن ما الذي ت�حث عنه؟ »
قال الرجل:

� الح�م وأنت؟ »
- «عن قدرى.. عن ح�� ��

- « حسناء أردت أن أنال رضاها.. »

واندفعت الع��ة وسط طرق وعرة �أنها الج�ال.. فشهق
ا.. قال له الرجل: الف�� رع��

� ستورمهولد.. تلك �� الج�ال
ور قلعتنا �� � ا ما س�� - « يوم�

ة الحق�ق�ة.. كنا ننظر من فوق قلعتنا إ� هذە الج�ال الصغ��
.. أنا لورد ب��موس » �اعت�ارها حجارة ال أ���

ان ثورن » - « وأنا ت��س��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا شد�د الضخامة
�
� قد�م الزمان �ان الج�ل عمالق

�قال إنه ��
وشد�د ال�سل. عجز ذات يوم عن الم�� فنام ع� األرض
وتحجر.. لهذا هناك رك�ة الج�ل وعنق الج�ل وكتف الج�ل
�
� رأس الج�ل وعنقه. تع�ش �� وقدما الج�ل. هناك ممر �مر ب��

هذە الج�ال وحوش مخ�فة وأقزام و�ائنات مشعرة..

ت جنوب �طن الج�ل. راح �انت الساحرة المل�ة قد ع��
� الت�سان يرع�ان، ب�نما راحت �� �سن نصال س�ا�ينها ال��

� وهمست لهما �لمة ستمزق بها النجم. ثم أنها اتجهت للت�س��
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سح��ة. فجأة صار هناك رجل ذو لح�ة شائ�ة وفتاة حسناء �دل
. ثم إنها اتجهت نحو الع��ة.. قالت و�� تلهث: � الت�س��

ت - « إن�� أشيخ.. لو استعدت قواى لح�مت المدن ولغ��
خرائط ال�ون »

ولفظت ع�ـارة مـا فاندلـع لهب أزرق.. ولمست الع��ـة
�أناملهـا.. توهجت....

� رأسها.. ل�ن الع��ة اختفت..
ات ب�ض �� صارت هناك شع��

ق، ثم راحت ة... دوى الرعد وسطع ال�� م�انها ظهرت حانة صغ��
الالفتة الراقص مع ال��ــــح وقد رسمت عليها ع��ة. قالت

الساحرة لمرافقيها:

ا.. أنت ب��� مالك الحانة وأنا - « �� سوف تمر من هنا حتم�
زوجتك.. أما �� فستكون اب�تنا.. »

ب�� هو الت�س.. واالبنة �� ب��ف�س..
دوى الرعد من جد�د فقالت الساحرة:

- « سوف تمطر ثان�ة.. تعال�ا نعد النار »

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ان �أنه ال �مكن �ان المطر ينهمر �غزارة، ح�� شعر ت��س��
� ال�حر. هنا صاح مرافقه

أن ي�تل لهذا الحد إال لو سقط ��
ا من �ع�د.. ب��موس أنه يرى نور�

ا... لو �انت ا خادع� �رة.. أرجو أال �كون نور� - « هذە ال�الد ��
حانة ألمكننا أن ن�ناول العشاء ونجفف ث�ابنا ونجلس أمام النار..
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� فراش نظ�ف.. »
وننام ��

.. وهنا �دأ المشهد يتضح.. فهتف أ�عت الج�اد أ���
ب��موس:

ا �.. إنها حانة� » - « حمد�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل السابع

عند عالمة الع��ة
ا و�انت قلقة ع� وح�د القرن، �انت الفتاة النجم مبتلة تمام�
ا ط�لة آخر أ�ام الرحلة. �ما أن حوافر وح�د فهما لم �جدا طعام�
ا القرن الرق�قة لم تكن معدة للج�ال والصخور.. ولم �كن قادر�

ع� حمل ر�اب.

�انت تلعن اليوم الذي سقطت ف�ه من السماء.. �انت
ء فيها �

ا من السماء.. اآلن تكرە �ل ��
�
األرض ت�دو لط�فة حنون

ما عدا وح�د القرن. و�عد يوم من ال�اع �انت الفتة الحانة
� ح�اتها. توقف وح�د القرن قرب الحانة

أروع منظر رأته ��
. ورفض أن �دنو، فانفتح ال�اب وخ�ج منه ضوء ذه��

نادی صوت ودود من ال�اب:

- « تعا� �ا ع��ز�� »

� أذن وح�د القرن، ل�نه رفض
همست الفتاة ��لمات رق�قة ��

التحرك. عاد الصوت �قول:
ا فلدينا طعام.. - « هلم �ا حسناء.. لو كنت ت��دين طعام�

هناك نار متوقدة وماء ساخن �ذ�ب الجل�د عن عظامك »
� ألم:

قالت الفتاة ��

« ... اب.. سا�� - « ال أستطيع االق��

.. اإلسط�ل ف�ه � ب��� .. سوف �حملك زو�� - « آە �ا ع��ز��
� وماء للدا�ة » ت��
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دنت المرأة المسنة �حذر من وح�د القرن المتوتر، ثم أسلم
ا إ� اإلسط�ل. وهناك ركع وسط القش الجاف نفسه لها متجه�

ب�نما انزلقت الفتاة من ع� ظهرە.

 أش�ب الشعر قل�ل ال�الم. حمل الفتاة للحانة
ً

�ان ب��� رج�
ووضعها ع� مقعد أمام النار. طردت صاحب الحانة زوجها ثم
نزعت ث�اب الفتاة الم�للة وعلقتها ع� المدفأة.. فراحت قطرات
ا وضعته أمام النار ومألته ت حوض� الماء ت�ساقط.. ثم أح��
�الماء. لم تكن الفتاة العار�ة قد أخذت أي حمام من ق�ل. تركتها
� الحوض وذه�ت للمطبخ لتح�� �عض الخمر واللفت.

المرأة ��
ا و�دأت الفتاة النجم �شعر �ال�شوة والراحة. �ان الماء دافئ�

عادت المرأة فسألتها عن حالها، ثم سألتها عن قلبها. �دت
الدهشة ع� الفتاة لغرا�ة السؤال، ثم قالت:

� متوهج » - « هو دا��

- « جم�ل.. جم�ل �ا �طة.. أنت فتاة ع��زة »

ا لتل�سه الفتاة �عد الحمام. ومدت �دها ثم علقت معطف�
� نهديها وقالت: لتلمس صدر الفتاة ب��

- « قلب ط�ب.. جم�ل�� »

�
ء �� �

� برغم �ل �� ا طيب�� قالت الفتاة لنفسها إن هناك أناس�
هذا العالم. ساعدتها زوجة صاحب الحانة مع اب�تها ذات الوجه
� ع� مغادرة الحوض والحظت الحجر ال���م والسلسلة الغ��
الفض�ة حول معصم الفتاة، ثم إنها ساعدتها للجلوس إ�

المائدة.
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ه�ت ال��ــــح �الخارج ثم جاء صوت عميق ينادي:

- « طعام�.. خمر�.. نار�.. أين سا�س اإلسط�ل؟ »

نظرت صاح�ة الحانة لزوجها واب�تها ثم زمت شفتيها
وقالت:

�
- « �مكننا االنتظار.. أنت لست ذاه�ة ألي م�ان �ا ع��ز��

�ساقك هذە »

� ح�اته. فك لجام
ان �� ء رآە ت��س�� �

�ان ضوء الحانة أروع ��
ًالخيول وقادها لإلسط�ل ح�ث �ان حصان أب�ض �قف هناك
� الظالم. �ان عل�ه أن �جفف الخيول أو�

ل�نه لم يتفحصه ��
د، لذا طلب من ق�ل أن �ظفر �الدفء والطعام و�ال أصابها ال��
� . �عد قل�ل جاءت فتاة لها وجه غ�� ً

ب��موس أن �دخل أو�
ا. راح ا من الخمر الساخنة فطلب أن تضعه أرض� تحمل له إب��ق�
� حافر الحصان، عندما استدار

ة محشورة �� �ع صخرة كب�� ي��
ا.. �ل

�
الحصان األب�ض ثم جرى نحوە.. هنا أدرك أنه ل�س حصان

� جبهته. هجم الحصان ع� اإلب��ق ونطحه..
ا ��

�
إن لد�ه قرن

فا�سكب ع� األرض...
ان.. � ذهن ت��س��

هنا فقط �دأت ذك��ات قد�مة تتدا�� ��
هل �ان هذا اإلب��ق �حتوى ع�............ سم؟

ان ان. عرف ت��س�� � ت��س�� رفع وح�د القرن رأسه ونظر لعي��
أن هذە � الحق�قة..

ان ل�اب � جنون ب�نما ركض ت��س��
�انت ال��ــــح تعوي ��

� جي�ه.. وجد ورقة
الحانة. فجأة شعر �حافز دعاە لل�حث ��
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شجر نحاس�ة ملتصقة ب�قا�ا الشمعة الذائ�ة. رفعها ألذنه
فسمع..

صاح�ة الحانة ت�لم ب��موس عارضة عل�ه الخمر..
قال لها ب��موس:

ب إال ما أحمله � وأنا ال آ�ل وال أ��
- « ال.. منذ وفاة أ��

� عن م�ان النوم؟ هل هناك مدفأة؟ هل ت�� م�.. واآلن هال أخ��
ة ق��ة؟ سوف أدفع قطعة من الفضة »

�
األ�ة ذات ُمل

ثم إنه رأى الفتاة النجم ف�ساءل إن �انت هذە ض�ف آخر...
� عينها.. فجأة هتف:

دنا منها ونظر ��

- « أنت� »

ثم ارتجف وقال:

� قوة آل .. أنت تمل��� � - « معك حجر الت��از الخاص �أ��
ستورمهولد »

� زرقاو�ن، فهرعت صاح�ة الحانة لتقف نظرت له �عين��
أمامه وصاحت:

« .. �
- « لن أتر�ك تضايق ضيو��

ان �صيح: هنا انفتح �اب الحانة �قوة وظهر ت��س��

« � - « ب��موس� لقد حاولوا أن �سممو��

، فتناولت الساحرة أطول مد ب��موس �دە لس�فه القص��
� لحظة واحدة قطعت حلقومه..

� لديها و�� سك��
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ان متا�عة ما �حدث.. فجأة رأى نافورة دم لم �ستطع ت��س��
تتدفق من ب��موس...

ان، هنا جرى ب�� والفتاة ابنة صاحب الحانة نحو ت��س��
انفتح ال�اب ثان�ة وظهر وح�د القرن. وقف ع� قدم�ه
ب الفتاة ثم خفض رأسه ونطح �قرنه صاحب � و�� الخلفي�ي��

الحانة..

- « غ�� »
� �ل �د..

وانقضت الساحرة ع� وح�د القرن، وخنجر ��
ان ع� �د�ه وركب��ه وكذا فعلت الفتاة.. زحف ت��س��

� ال�تف..
قها وح�د القرن �قرنه �� عوت الساحرة فقد اخ��

واستعد � �طأها �قدمه، ل�ن الساحرة استطاعت أن تلتقط
� وح�د القرن ح�� الجمجمة.. � ع��

قطعة زجاج وتغمدها ��
ف من عينه وفمه. � سقط الحيوان ع� األرض والدم ي��
نهضت الساحرة ونزعت القرن من كتفها ثم التقطت الشاطور
نح. �حثت عن الفتاة ثم مشت نحوها و�� تضحك و�� ت��

�رة.. ضحكة ��

ان ب�د الفتاة النجم.. وأمرها أن تنهض: أمسك ت��س��

« � - « قو�� أو مو��

استجمعت قواها ونهضت.. أمسك ب�قا�ا الشمعة ودفن �دە
� النار و�خ..

��

هنا اشتعل الفت�ل وتوهج العالم... همس للفتاة:
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.. ال تتخ� ع�� » - « أرجوك أن تم��

لم �ستطع الساحرة الدنو منهما.. غادرا الحانة وهما
�سمعان عواءها..

ة �س�طة وجدا اقص.. و�عد مس�� �ان لهب الشمعة ي��
� ضوء القمر..

نفسيهما وسط صحراء من الرمل األب�ض ��
و�خطوة أخرى صارا فوق مستوى األرض.. ي��ان الج�ال

واألشجار واألنهار.

�انت هذە نها�ة الشمعة، وسال الشمع الساخن ل�حرق �د
ان. ت��س��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



9592

الفصل الثامن

و�تحدث عن القلعة الطائرة وأش�اء أخرى
ا �الغراب،  ش�يه�

ً
م�� لورد س�ت�موس ستورمهولد ط���

ة مقل��ة.. ا الج�ل وهو �ف�ش حوله. رأى ع��ة صغ�� صاعد�
� الدم.. قرب الجثة توجد جثة

جوارها جثة ت�س غرقت رأسه ��
ف�� غ�� المالمح، ال �مكن أن تعرف ك�ف�ة وفاته. ثمة جسد
رجل راقد ع� �طنه.. دنا منه س�ت�موس فأدرك أن حلقه قد

قطع من الور�د إ� الور�د، وقد نزف �ل دمه ع� األرض..
ع� الفور عرف من هو..

ا:
�
هتف ضاح�

� لن أعرفك �ا - « لحيتك�.. لقد حلقت لحيتك �أن��
ب��موس »

� شعاع الشمس وهتف:
ثم وقف ��

� ع� قلعة � والثمان��
- « كذا �ت أنا الس�د الثا��

ء » �
س�ت�موس.. أنا س�د قلعة هوون و�ل ��
� أذنه:

هنا همس شبح ك���توس ��

- « ل�س من دون حجر الت��از الذي �مثل قوة ستورمهولد
حول عنقك »

وقال س�كوندس:
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- « ول�س ق�ل أن ت�تقم من قاتل أخ�ك.. هذا هو القانون..
� لم تفقس �عد » ثمة مقولة تق�� �أال تعد كتا�يتك ال��

اتجه س�ت�موس ل�حمل جثة أخ�ه �كث�� من الع�، ف�لقيها
كه ع� جرف عال لتأ�له ال�سور. ع� حصانه.. وقد انتوى أن ي��
وراح �س�ه النه لم ي�تظر قل�ً� ق�ل أن �موت. لو قتله هو لتحرر

من هذا القانون السخ�ف.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�
ان �دە �� جلسا فوق سحا�ة ط��ة ناعمة.. غرس ت��س��

قة. د الذي �خفف ألم �دە المح�� السحا�ة ليتلذذ �شعور ال��
قالت له الفتاة النجم:

.. كنت أ�رهك.. اآلن أ�رهك أ��� » �
- « أنت أنقذت ح�ا��

؟ » - « هل من تفس��

� فأنا
ا �حتم أنه ما دمت أنقذت ح�ا�� ا شعب��

�
- « ألن قانون

ملك لك لأل�د »

، وقد سطعت الشمس �
من �ع�د �ان يرى العالم الحق���

ا من فضة. قالت الفتاة له: فصارت األنهار خيوط�

).. ألن�� نجم ل��� » � � (إ�ف�� � �سمين��
- « أخوا��
قال لها:

ء سوى �
� حانة الساحرة. ل�س لدينا ��

�� � -  « ترکت حقيب��
� السماء �ال ط��قة

� علينا.. ال طعام وال ماء ونحن �� الث�اب ال��
للهبوط.. لو انقشعت هذە السحا�ة له��نا »
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�ان �شعر �ج�ع شد�د، و�ساءل لماذا لم �كن أ�طال
� �طالعها �عانون الج�ع. القصص الرخ�صة ال��

راح ينادي فسألته عن س�ب مناداته، قال لها:

ا غ�� موجودين.. هذا أفضل من أن أنادي - « أنادي أناس�
ا موجودين وأنا ال أراهم » أناس�

ثم أضاف:

� األمر.. سوف أحملك م� إ� وول وأهد�ك
- « فكرت ��

� فكتور�ا، و�عد هذا أطلق �احك لتعودي للسماء » لحب�ب��

� �سقط ال تعود للسماء » - « هذا مستح�ل.. النجوم ال��

هنا دوى صوت من تحت �صيح:

- « أهوى�.. هل هناك من ي��د مساعدة؟ »

� ضوء القمر. ورأ�ا
� ضوء القمر رأ�ا سفينة تجوب الفضاء ��

��
 ذا شارب كث �قف ع� ظهرها و�حدق فيهما.. قال إنه

ً
رج�

ان إن �دە ا ل�صعدا �ـه إ� سفي�ته، فقال ت��س�� ل لهما سلم� � سي��
تؤلمه ورجل الفتاة مكسورة. قال الرجل إنه ال مش�لة.. سوف

يرفعهما.

ان لق من أع� فتمسك �ه ت��س�� � و�دأ سلم من ح�ال ي��
وتمسكت �ه الفتاة. ثم سمعوا من يتصايح للشد.. و�دأ الح�ل

يرتفع.. لم تعد السحا�ة تحتهما �ل �دت �قعة ع� �عد م�ل.
رحب بهما الرجل:
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� تقوم �مهمة ص�د - « هـذە السفينة الفضائ�ة برديتا ال��
� خدمت�ما »

��ش �� ق. أنا الق�طان يوهان أل�� ال��

� (الم�س). أما عن
ضمدوا جراحهما وقدموا لهما الطعام ��

� ح�اته. وق��
ان �� اب ف�ان أن�� وألذ ماء تذوقه ت��س�� ال��

 ع� ظهر السفينة.. وتعلم �� �فرد
ً

ا سع�دة فع� ان أ�ام� ت��س��
سون خالل اع و�دير عجلة الق�ادة. قال له الق�طان إنهم س�� ال��
ل هو والفتاة وقتها. لقد � ود �المؤن، ف�مكنه أن ي�� � أسب�ع لل��
ة استعادت الفتاة صحة قدمها.. ستكون وول ع� �عد سفر ع��

أسابيع من نقطة الرسو.
� غموض:

ان �� �س�� قال ل��

� كنت � وجدتك �الصدفة. الحق�قة أن�� -  « ال تحسب أن��
� أ�حث عنك. ال تقل وجهتك ألي شخص، واطلب من الفتاة ال��

ا من وقت لآلخر إذا أرادت أن �حسبها الناس معك أن تأ�ل طعام�
طب�ع�ة »

ة عن ساق الفتاة، ثم راحت تتعلم الوثب فكوا الجب��
مس�ندة إ� حاجز السفينة.

رست السفينة جوار سفن أخرى فوق قمم الشجر. أشجار
عمالقة �سمح �أن تتمسك بها السفن، وهناك درجات ساللم
ان براحة ألنه �م�� ع� أرض صل�ة. حول الجذع. شعر ت��س��

واحتاج لثالثة أ�ام ح�� زال شعور الدوار.

ان �عمل سافرا للغرب نحو الشمس الغار�ة. �ان ت��س��
� الجرن. لقد لوحت الشمس وجهه ح��

مقا�ل الطعام والنوم ��
� فقد ظلت شاح�ة �القمر صار هو وث�ا�ه �لون الصدأ.. أما إ�ف��

ً
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� الل�ل �انت تغ�� �صوت مذهل، جعل
. و��

ً
وظلت تع�ج قل��

� �شـوة عم�قـة �ـرى معها كرات �لور�ة المعة
ان �غ�ب �� ت��س��

ا.. ا.. لم �عرف هل استغرق األمر ساعات أم أ�ام� ونجوم�
قال لها إنه لم �سمع مثل هذا قط، فقالت له:

.. نغ�� عن أب�نا القمر وعن �
ا كنت أغ�� أنا وأخوا��

�
- « أح�ان

طب�عة الزمن.. وعن الوحدة »
قال لها:

- « أنا آسف »

- « ال تعتذر.. ع� األقل أنا ح�ة.. ل��ما كنت موفقة عندما
� أرض الجان وعندما قا�لتك »

سقطت ��

� الغا�ة و�حاول التقاط �عض
�� �

� موعد اإلفطار، �ان �م��
��

 ذا ر�ش متعدد األلوان.
ً

ا جم�� الفطر وال�رز، عندما وجد طائر�
ت بها قدماە و�ان �حاول � سلسلة فض�ة تع��

ا �� �ان متورط�
التملص. أمسك �ه وراح �فك السلسلة.. لما تحرر الطائر أمرە

ا عل�ه.. ا قلق� أن �ط�� و�عود لصاح�ه.. ال�د أن هناك شخص�

ء من الخلف �قوة، وسمع صوت امرأة عجوز �
�ه �� فجأة ��

تصيح:

ف�.. ��ق طائری » - « لص�.. سارق�.. عد�م ال��

�اتها: قال لها وهو يتفادى ��

� تلك السلسلة.. »
ا �� - « �العكس.. أنا أنقذته.. �ان متورط�
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ان، فضاقت ا �أنه ي��د �الم ت��س�� ا مرح�
�
أصدر الطائر صوت

عينا المرأة وقالت:

- « ر�ما �ان ما تقوله ل�س حزمة أ�اذ�ب.. »

�
وق�ل أن يت�لم �انت المرأة وطائرها قد اختف�ا ع�� فرجة ��

األشجار.

� �انت جالسة تمسك ساقها المصا�ة وت�� � ال�� عاد إل�ف��
ا.. من األلم، وح� لها قصة تلك المرأة.. �دا له هذا غ����

هنا رأى نفس المرأة قادمة من �ع�د. �انت تقود ع��ة قافلة
�جرها �غالن. نادته ب�صبع واحدة فه�ع نحوها. قالت له:

� اتهامك »
- « أنا مدينة لك �اعتذار.. ��عت ��

� عي�يها
فع ذقنه فوجد أنه �حدق �� مدت إص�عها ل��

او�ن: الخ��

ا.. اس� مدام س�م�ل.. أنا ذاه�ة لوول
�
ا صادق - « ت�دو أمين�

�
� أن�� أر�د ف�� ي�يع األزهار ��

من أجل السوق. كنت أفكر ��
ا من زجاج. ما رأ�ك؟ » متجرى.. أزهار�

ان ثم قال: فكر ت��س��

- « لحظة »

ا نهضا ل�عودا للمرأة.. قال ثم عاد للفتاة و�شاور معها. ومع�
لها:

� عرضك.. »
- « فكرنا ��

- « حسن.. ال تقف بهذە ال�الهة�.. ت�لم� »
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ان: قال ت��س��

- « لدى أعمال أخرى فلن أعمل معك. ل�ن لو سمحت لنا
�الركوب فسوف ندفع لك »

هزت رأسها وقالت:

.. ال أر�د مساف��ن ا ع�� .. ستكون عبئ� - « هذا غ�� مف�د ��
«

- « سوف ندفع لك »

- « ما دمت لن تعمل م� فال ق�مة لرك��ك »
ا وقال: � ج�ب قم�صه ثم أخ�ج ش�ئ�

مد �دە ��

� الزهور الزجاج�ة.. هل تهمك هذە؟ » - « أنت ت��ع��

دفة ثلج صنعت من زجاج أخ�� �أنها تم جمعها من
ُ
�انت ن

� جشع ثم هتفت:
عشب م�ج هذا الص�اح. تأملتها المرأة ��

« ..
ً

.. هاتها �� حا� - « من أين جئت بها؟ هاتها ��
� وقال: ان خطوت�� تراجع ت��س��

� � أعشق هذە الزهرة.. �� هد�ة من أ�� -  « اآلن ا��شف أن��
� وأثق �أنها جل�ت �� الحظ.. سوف أحتفظ بها وأم�� مع رف�ق��

إ� وول »

ج�ج �س�ب محاولتها مقاومة التهد�د راح وجه المرأة ي��
� النها�ة تماسكت وقالت �صوت متماسك:

والتدل�ل... ��

- « ال دا�� للعجلة.. أنا واثقة من إم�ان عقد صفقة »
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ان: قال ت��س��

- « �جب أن تكون صفقة ممتازة تضمن �� وصد�ق�� أفضل
وضع ممكن »

� أن�� لن أؤذ�ك »
�� -  « سوف أنقلك لوول. وأقسم ���

ان يثق �العجوز، فطلب منها أن تكرر القسم.. لم �كن ت��س��
وأن تعدهما �أن �صال �حالة طي�ة �ما هما اآلن إ� وول. هزت
ان �� �س�� اب ثم أشارت ل�� العجوز رأسها.. �صقت ع� ال��
� �حذائها وقالت: ي�صق ففعل جوار �صقتها. خلطت ال�صقت��

دفة الثلج »
ُ
- « الصفقة �� الصفقة.. هات ن

� عي�يها، فخطر له
ان الزهرة وهو يرى الجشع �� ناولها ت��س��
أنه �ان بوسعه عقد صفقة أفضل. قالت له:

؟ إنها تع��ذة مجمدة.. � ء �ا ب�� �
- « هل تعرف ما هذا ال��

� �د صح�حة »
�مكنها عمل المعجزات لو وقعت ��

�
مررت الُندفة ع� جب�نه فشعر �أن ممسات غ���ة ��ي ��

عروقه، وللحظة شعر أن العالم يتضخم وأن المرأة صارت
عمالقة. لقد تحول إ� سنجاب. قالت له:

ا إ� وول » - « سوف أبر بوعدى وأوصلك سالم�

� ج�ب م��ولتهـا ثـم صعدت إ� الع��ة. هتفت
ووضعته ��

؟ » . � � رعب:  « وماذا تن��ن أن تعم�� ��
الفتـاة ��

ا � ونافذة. تناولت المرأة قفص� �ان داخل الع��ة �حوى فراش��
ا من تحت الفراش ووضعت السنجاب ف�ه. ثم جمعت خش���
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ق�ضة من البندق وال�س�ناء ووضعتها داخل القفص. هنا قالت
الفتاة:

- « هل �� أن أس�نتج ألنك لم تنظري �� أو توج�� ��
.. هل �� أن أس�نتج أنك � ولم تردى ع�َّ

ال�الم.. سحرت مراف��
؟ »3 � ال ت��ن��

لم ترد الساحرة. اتجهت لمقعد الحوذي وأمسكت �اللجام.
وقالت م�لمة طائرها:

.. عندما نصل للسوق سوف �عود � - « سوف أحفظ �لم��
� .. لن �سأل أسئلة.. �ما أنه لن ��لف�� لحالته. هكذا هو أسهل ��

� إطعامه أ��� من �عض البندق »
��

وانطلق ال�غالن ع�� أشجار الغا�ة. رقدت إ�ف�ان ع� فراشها
اقب � آلخر تصعد لظهر الع��ة ل�� � و�تأرجح. ومن ح�� الذي يه��
النجوم. عندما �انت الساحرة تنام �ان الطائر �قف جوار الفتاة

النجم.

� النوم وقد
� ع� السنجاب الذي ق�� وقته �� و�انت تطم��

ث�� ذ�له حول جسمه. و�انت ت��ت عل�ه وتغ�� له برغم أنها لم
تعرف إن �ان وع�ه ما زال هنالك.

، و�ان لم تعد قدمها تؤلمها؛ ألنها لم تعد مضطرة إ� الم��
ا عن رؤ�تها. هكذا استغرقت من الواضح أن الساحرة عاجزة تمام�

الرحلة أسابيع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع

و�ح� عن أحداث سّد د�جوری
سد د�جوری هو منخفض من العشب األخ�� واألرض
�ة شح�حة. من �ع�د ي�دو الحمراء المغطاة �الط�شور، ح�ث ال��
السد �أنه خط �الط�شور ع� ل�ح مغ� �المخمل. قالوا إن
ا اسمه د�جورى شق هذا السد �س�فه. ع� من يتجه لوول فارس�

� الع��ة. أن �ع�� هذا السد ح�ث يرتفع الط�شور ع� جان��

�ة، من �ع�د �خ�ل لك أن هناك مجموعة ع� نابتة من ال��
� المنتصف

ثم تك�شف أنه ك�خ من جذوع أشجار وهناك ��
مدخنة يتصاعد منها الدخان.

الرجل المدثر �السواد �ان يتفحص الع� عن قرب، �عد
. رأى � ص��

أ�ام ط��لة من المراق�ة. �أنه فأر يراقب جحر الفأر ��
المرأة داخل ال��خ. لم �كن معها أحد و��دو أنه ال مهنة لها

سوى اس��قاف �ل قافلة تمر.

لم ت�د خطرة... ل�ن س�ت�موس لم �� آخر شخص �� من
� مظهر الغ��اء. وهذە العجوز �التأ��د ��

إخوته �س�ب ثقته ��
من قطع حنجرة أخ�ه ب��موس.

�ان �حاجة إ� أخذ ح�اة مقا�ل ح�اة. �ان �فضل السم
 للسيوف

ً
ج �الطعام، ولم �كن م�ا� � الرائق عد�م الطعم إذ �م��

والنصال.

ة ساخنة أمام �ابها تتكون من التفاح � وضع فط��
فكر ��

� دحرجة جلمود
والسم. ثم وجد الفكرة غ�� عمل�ة. فكر ��
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ا من أنه صخرى من أع� الج�ل ليهدم كوخها ل�نه لم �كن واثق�
سيؤذيها.

� منتصف الل�ل زحف س�ت�موس نحو �اب ال��خ، ومعه
��

� نطاقه عصا من خشب
� �د أخرى. و��

� �د، وكتاب ��
قدر طبخ ��

ز مسام�� من رأسها.. ال�لوط ت��

ل � ا من وراء ال�اب.. زحف إ� جانب الم�� لم �سمع ش�ئ�
�ح�ث يرى ال�اب. مزق صفحات من كتاب الشعر وكّور الورق
ا ت�سلل إ� داخـل وقذفه ع�� فتحات ال��خ. ثم راح �شعل نار�

� الجدران �شتعل.
ال��خ. و�دأت الع�� ��

ق . فإما تح�� عاد ل�اب ال��خ ول�ح �العصا ذات المسام��
�ــها ع� رأسها الساحرة �الداخل، أو ستهرب من الدخان ف���

�الهراوة.. ستموت و�نفذ انتقامه.
قال له ترشيوس:

- « خطتك مح�مة.. �عد قتلها ستعود لتظفر �قوة
ستورمهولد »

توهجت النار... ولم �خ�ج أحد من ال�اب. صار الم�ان
ا اجع للخلف. واب�سم شاعر� ا واضطر س�ت�موس لل�� جح�م�

�الن�..

هنا شعر �ألم حاد عند كع�ه. استدار فرأى ح�ة المعة
� حذائه. ط�ح �الهراوة ل�ن ال�ائن

� تغرس أن�ابها �قوة �� العين��
فر ��عة وراء صخرة.
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قال لنفسه لو �انت العضة سامة فال�د أن جلد الحذاء قد
.. جلس ع� أفقدها قوتها.. لقد زال األلم. سوف أر�ط قد��
�ع.. شعر ب�نم�ل.. ال�د أن صخرة وحاول ن�ع حذائه ل�نه لم ين��

قدمه تورمت ��عة. سوف أمزق الحذاء..
شعر �أن الظالم �سود..

ا قد � أحالت سد د�جوري جح�م� نظر �دقة فرأى أن النار ال��
د. زالت. ارتجف من ال��

جاء صوت �ارد من الخلف:

« ... ان کو�� - « حسن.. حس�ت أنك س�تدفأ بن��

لم �ستطع الرد ألن عضالت فكه تقلصت... وراح قل�ه �دق
� جسمه �أنه

كط�ل. لم �عد �ستطيع التنفس وشعر ��ل ور�د ��
أنبوب ينقل النار.

� �سكن ال��خ ظهرت امرأة عجوز.. لم تكن كتلك المرأة ال��
. حاول أن يرمش ل�نه �� ك�ف.. لم �ستطع ا �كث�� �ل أ��� سن�

غلق عي��ه.

- « �جب أن تخجل من نفسك لمهاجمة عجوز ضع�فة ال
�حميها سوى أصدقائها الصغار »

لم �ستطع ال�الم وال التنفس.. وسمع أصوات إخوانه الستة
يرحبون �ه.

قال إلخوانه:
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- « لم يبق من ي�تقم منها.. ولن �ص�� أي واحد منا س�د
ستورمهولد.. ه�ا بنا نرحل »

ء. �
� �ل ��

و�عان ما تال��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نظرت الساحرة س�م�ل من فوق ع��تها إ� ال��خ المتفحم
ا وتل�ح لها، ا قرم��� � ترتدي ث��� وسط السد.. المرأة المسنة ال��

� عم�اء وشعرها �ان أب�ض �الثلج. سألتها: �انت لها ع��

- « ماذا أصاب كوخك؟ »
قالت العجوز:

� ك�خ
- « ص��ة أشق�اء ظنوا أنه من الممتع أن �شعل النار ��

ا.. حسن.. لقد تعلموا درسهم » امرأة مسنة لم تؤذ أحد�

�الطبع لم تعرف س�م�ل الساحرة المل�ة، ف�� قد جعلتها
ت�ساها �السحر.

� الع��ة؟ »
- « من الذين معك ��

ا.. شعرت مدام س�م�ل �أن ال�لمات تخ�ج من فمها غص��
قالت:

�
- « ال�غالن اللذان �جران الع��ة... أنا.. خادمة أسجنها ��

� صورة سنجاب »
صورة طائر.. ورجل ��

ء سوى هذا؟ » �
- « ال ��

- « ال أحد وأقسم �األخ��ة »
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زمت الساحرة شفتيها وأمرت مدام س�م�ل أن ترحل..

�ت من � الع��ة �انت الفتاة النجم تغفو غ�� عارفة �م اق��
��

نهايتها و�م ه��ت �معجزة.

انحدرت الشمس نحو الغرب ب�نما هم �دخلون �لدة وول.
�انت الشمس تع� عيونهم وصار عالمهم �لون الذهب.
اقتادت مدام س�م�ل ع��تها إ� ح�ث �انت تنوى أن تنصب

�ا. � إ� شجرة جوار الجدول ل��� متجرها، وقادت ال�غل��

ة ثم دخلت الع��ة وأخذت القفص فأخذته إ� تلة صغ��
التقطت السنجاب النائم وقالت:

- « اخ�ج� »
� ضوء النهار.

حك السنجاب عي��ه �مخال�ه ورمش ��

� ج�ب الم��ولة.. أخرجت زهرة نرجس زجاج�ة
مدت �دها ��

ان ومرر �دە ع�� شعرە ان. تثاءب ت��س�� ومست بها رأس ت��س��
� عي��ه:

ونظر للعجوز والغضب ��

- « أنت أيها الشمطاء قد........  »
قالت �حدة:

� أمان و�ما قا�لتك..
- « أغلق فمك السخ�ف.. أنت هنا ��

منحتك المأوى والطعام �ما وعدت. واآلن اغرب ع�� ق�ل أن
أسحرك دودة »

ضغط ع� أعصا�ه وابتعد. ثم وقف ي�تظر ح�� خرجت
الفتاة النجم من الع��ة.
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� قلق:
سألته ��

؟ » - « هل أنت �خ��

ا لك » - « نعم.. شكر�

� الوقت نفسه وضعت مدام س�م�ل الطائر أمامها ثم
��

لمسته �الزهرة، فانتفش ثم تحول إ� فتاة.. فتاة لها شعر أسود
�
ء ما �� �

ان.. �� � قط. نظرت الفتاة إ� ت��س��
مجعد وأذنان �أذ��

ا. لم �ستطع تذكر أين.
�
� �دا مألوف عي�يها البنفسجيت��

قالت إ�ف�ان:

ا ط�لة ا طي�� - « إذن هذە �� الطائر.. �ان الطائر رف�ق�
الرحلة... »

� ت��� الطائر ما زالت ثم الحظت أن السلسلة الفض�ة ال��
هناك. اآلن �� حول �احلها..

� ال�اب، وقال لها:
اتجها ع�� الم�ج نحو الفجوة ��

.. فأنا أفتقدهم وأعرف أنهم ً
- « سوف أزور أه�� أو�

« .. .. ثم نزور فكتور�ا فورس�� �
افتقدو��

توقف هنا ولم ي�تلع فكرة أن �ع� النجم لفكتور�ا.. الحظ
.. ا �ع� �ل هو شخص �� أن النجم ل�س ش�ئ�

� هذا.. اآلن س�أخذ الفتاة للق��ة.. وشعر
ف�ما �عد س�فكر ��

� فكتور�ا. �الذنب؛ ألنه ال �ستطيع تذكر لون عي��
ددة.. عند الفجوة �انت الفتاة م��

ان: سألت ت��س��
�
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ا؟.. لدىَّ شكوك » - « هل ت��د هذا حق�

�
�� � ، لسوف �شع��ن براحة عندما تجلس�� �

- « ال تقل��
� الشاي.. إن أ�� من أجل عودة ابنها �مكن ��� الردهة مع أ�� ���

أن تحطم أفضل طاقم صي�� لديها »
� رقة.. واجتازا فجوة الجدار.

تالمست �داهما ونظرت له ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل العا��

غ�ـار النجـم
ان فجوة � أعوامه الثمان�ة ع�� �جتاز ت��س��

للمرة الثان�ة ��
� اللذين الجدار. شعر �دوار وهو �شم روائح ق��ته. ح�ا الحارس��
� المدرسة والرجل

.. زم�له �� � عرفهما ع� الفور.. و�ستان بي��
� متجر

ان السابق �� وز.. رئ�س ت��س�� وم أم�� ا هو ج�� األ��� سن�
مونداي. �ان الرجالن ينظران للق��ة �أنهما يتحاش�ان النظر

للم�ج..

� دهشة
� أدب، فنظر له الرجالن ��

ان �� ح�اهما ت��س��
وم عصاە إ� صدر وا�سك�ت الجعة من و�ستان.. وصوب ج��

ت����ان وصاح:

ب� » - « ال تق��
ان وقال: ضحك ت��س��

ان ثورن.. لقد قمت ا؟ أنا ت��س�� � حق� -  « هل ال تعرفان��
ا... ال مش�لة من دخول الناس من هذا �حراسة هذا الجدار مرار�

االتجاە.. فقط من الق��ة »
قال ال�هل:

- « ح�� لو كنت أنت ثورن وأنا ال أرى أنك �شبهه أو تت�لم
ا جاء من هذا االتجاە ل�دخل الق��ة؟ » مثله، فهل تذكر �م غ����

ان ثم قال أن ال.. فقال ال�هل: فكر ت��س��
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ا؛ ألنه لم �حدث قط.. -  « هل فهمت؟ هذا ل�س ممنوع�
اآلن ان�فا »

� غ�ظ:
ان �� قال ت��س��

� مررت ��ل ما مررت �ه � يرد�� �قال - « لو ظننت أن��
مراب مثلك فأنت مخ�� »

هدأت الفتاة روعه:

- « أنت لن ت�شاجر مع قومك »

ان وم�� مع الفتاة عائدين للسوق، هكذا صمت ت��س��
ة الحجم تحاول أن تنصب خ�مة ح�ث ساعدا امرأة صغ��
اب وسمحت تجارتها. قدمت لهما المرأة �عض الطعام وال��

ان �النوم خلف متجرها. �س�� ل��
�انت ل�لة �اردة صاف�ة. جلست الفتاة النجم ترمق الف��

النائم.. مندهشة ألنها لم تعد تحمل نحوە ذات ال�راه�ة
السا�قة..

فجأة سمعت حف�ف أوراق خلفها.. نظرت للخلف فرأت
ان مثلها. قالت المرأة: امرأة سوداء الشعر ترمق ت��س��

ا من السنجاب داخله.. » - « ما زال �حمل جزء�
ان..  من ت��س��

ً
ا قل�� �انت لها أذنا قط و�دت أ��� سن�

أردفت:

ا أ�ساءل إن �انت الساحرة تح�ل الناس حيوانات
�
- « أح�ان

�
ء �� �

� داخلنا وتحررە.. ثمة ��
أم إنها ت�حث من الحيوان ��
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� أقرب لطائر ملون ال��ش.. » شخصي��
ان يتقلب و�غط. �ان ت��س��

ا » - « ي�دو طي��

ف بهذا » - « نعم.. أع��
قالت لها المرأة و�� �ش�� للق��ة:

- « �جب أن أنذرك أنك لو تركت هذە الق��ة فلسوف
� �ال�س�ة للعالم مجرد صخرة هاو�ة من السماء.. » تكون��

ا.. ومدت �دها تتحسس ارتجفت الفتاة النجم ولم تقل ش�ئ�
� ت��ط المرأة.. وقالت: السلسلة الفض�ة ال��

� ف�ما �عد
- « ذات مرة ق�ض ع�َّ �سلسلة كهذە ثم حرر��

� قو� » ف.. قوان�� فه��ت منه.. اآلن أنا مق�دة له بوعد ��

قالت المرأة:

ء.. أعرف من أنت.. أعرف �
- « أنا أعرف عنك �ل ��

� تالحقك ولماذا ت��دك. أعرف �حجر الت��از المعلق الساحرة ال��
حول خ�ك.. »

قالت الفتاة النجم:

- « ال أصدقك وال أثق �ك.. »
قالت المرأة:

� الع��ة ورأ�ت الت��از حول خ�ك.. رأيتك
ا �� - « كنت طائر�

� النهر وعرفت من أنت »
�� � �ستحم��
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ة ع� الف�� النائم ثم ابتعدت. ثم نهضت. ألقت نظرة أخ��

ان ع� وجهه فانحنت الفتاة وأزاحت سقط شعر ت��س��
الشعر عن وجهه من جد�د.. وتلمست خد�ه.

.. هز كتف
ً

ا جم�� ان وقد رأى حلم� �عد ساعات نهض ت��س��
الفتاة النجم النائمة جارە وقال لها:

؟ » - « هناك خ�� جم�ل.. هل تذك��ن فكتور�ا فورس��

- « نعم »
- « �� ت�تظرنا عند فجوة الجدار.. سوف أذهب للقائها..

� هنا » انتظ����

ا. اتجه للجدول فغسل وجهه تقل�ت الفتاة ولم تقل ش�ئ�
وتمضمض ثم اتجه نحو الق��ة.

ع� الفجوة �ان �قف الم�جل ما�لز �اهن وول ومس��
بروميوس صاحب الحانة. ب�نهما �انت فتاة شا�ة ظهرها له..

ان: صاح ت��س��

- « فكتور�ا�! »

. اآلن استدارت الفتاة فأدرك أنها ل�ست فكتور�ا فورس��
.. ل�ن من هذە؟ عيناها � يتذكر أن عي�� فكتور�ا �انتا رماديت��

قرقان �الدمع لدى رؤ�ته.. ت��
صاحت:

ان��... ك�ف استطعت أن..؟ » - « هذا أنت �ا ت��س��
.. فصاح: هنا أدرك من ��
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- « ل��زا »
أخته..

ا منذ رحلت.. كنت طفلة » ت جد� - « أنت ك��

-  « وأنت كذلك.. هلم تعال.. »

� ممن�ع من اجت�از الفجوة.. و.. » - « ل���
قالت له:

� أمس، ذهب و�ستان للحانة -  « �عد مقا�لتك للرجل��
وسكر.. وراح يت�لم عن الم�سول الذي طردە والذي زعم أنه

ا.. » ان.. سمع أبونا بهذا فذهب للحانة ولقنه درس� ت��س��

� حرارة.. قال له
ان ال�اهن ومس�� بروميوس �� صافح ت��س��

ال�اهن:
� رحلتك.. �جب أن تأ��

ة �� - « ال�د أنك رأ�ت عجائب كث��
ب الشاي وتح� � » � األسب�ع القادم ل���

مشت ل��زا فوق الط��ق الحجري قاصدة حانة الغراب
السابع، هو �م�� معها. قال لها:

ا لرؤ�تك �ا أختاە » - « أنا م�ور جد�
قالت:

- « �أنك لم تفارقنا ب�رادتك من أجل ال�سكع.. سافرت دون
� ع�د الم�الد أ�لنا اإلوزة والبودنج، ثم راح

�� . � � لتودع�� أن توقظ��
� مند�له

ا. ثم تمخط �� � ي��� وهو يتذكرك.. �كينا جم�ع� أ��
العمالق. أنت أفسدت ال���سماس علينا »
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-  « اق�� عذری »

قالت له إنهما ذاه�ان لحانة الغراب السابع، و�ن هناك
� غرفة الجلوس.

ا هناك ي��د ال�الم معه �� شخص�

ان..وقد � عرفها ت��س�� � الحانة �ان عدد من الوجوە ال��
��

. �عضهم عرفوە و�عضهم ال.. راحت ل��زا � هزوا رءوسهم محي��
ان ثم ارتجفت شفتاها. ولدهشته احتض�ته �قوة �س�� تنظر ل��
ح�� لم �ستطع التنفس ثم تركته وفرت من الغرفة ع�� الدرجات

الخش��ة.
ق�ع �اب غرفة الجلوس ودخل..

�انت الغرفة مزخرفة �أش�اء غ�� معتادة، وع� الجدار �انت
عصا تلتف حولها أشجار الل�الب أو هو معدن طرق �دقة
ل�ش�ه الل�الب. �انت هناك أر�كة ومنضدة خف�ضة و��انو
. ومقاعد جلد�ة عدة. وفوق مقعد منها جلست فكتور�ا فورس��

ان نحوها ثم ركع ع� ركبته أمامها... م�� ت��س��
� انزعاج:

قالت فكتور�ا ��
- « أرجوك ال تفعل.. انهض.. فلتجلس ع� هذا المقعد..

هذا أفضل.. »

و�سلل نور الص�اح ع�� الستائر. فظهر شعرها األشقر كتاج
�ح�ط برأسها.. ثم أرجعت رأسها وقالت:

.. وأرجو أن -  « هناك أش�اء �جب أن تعرفها، و�لها عس��
� وحم�� هما  أعتذر لك ألن أناني��

ً
. أو� ت�تظر ح�� أ�مل �ال��

� من � هذە الرحلة. حس�تك تم�ح.. حس�تك أج��
من أرسالك ��
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أن تحقق �المك السخ�ف. عندما رحلت ومرت األ�ام أدركت
أنك جاد.. ل�ن الوقت �ان قد تأخر... �ان �جب أن أح�ا مع

فكرة أن�� أرسلتك للموت.. »

ان أنها أجرت �انت تنظر لألمام و�� تت�لم وأ�قن ت��س��
� غ�ا�ه. لهذا ال تتحمل

� عقلها مئة مرة ��
بروفة هذا ال�الم ��

مقاطعة النص الذي تحفظه..

قالت:

- « لم أ�ن عادلة �ا ف�� المتجر.. ألن�� حس�ت رحلتك
حماقة »

وصمتت وتمسكت �المقعد ح�� اب�ضت رءوس سالم�اتها..
ثم سألته:

- « أنت وجدت النجم؟ »

� الم�ج ي�تظر.. لقد فعلت ما طلبته
- « نعم.. النجم هناك ��

م�� »

� تلك الل�لة؟
- « حسن.. هل سألت نفسك لماذا لم أقّ�لك ��

لقد قّ�لتك من ق�ل... »

- « لماذا؟ »

قالت وقد �دا صوتها أ��� راحة �أنها تخلصت من حمل
: كب��

- « ألنه ق�ل ظهور النجم بيوم طلب م�� رو�رت أن
� المتجر

أتزوجه.. عندما قا�لتك ل�لتها كنت أتم�� مقا�لته ��
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« � � موافقة وأن عل�ه أن ��لم أ��
ە أ�� ألخ��

- « رو�رت؟ »

�
� متجرە. كنت أع�ش ��

- « رو�رت مونداي.. أنت عملت ��
� أن تعود � أرض غ���ة، و���

� عل�ك أن تموت ��
� خو�� ة ب�� ح��

ا م�� أن أبر بوعدي » �النجم طال��
ان: سألها ت��س��

� مس�� موندای؟ » - « هل تحب��
هزت رأسها ورفعت رأسها وقالت:

ان.. أنا مسئولة عما مررت �ه، � عند �لم�� �ا ت��س�� - « ل���
ا فأنا لك » � حق�

ولو كنت ت��د��
قال لها:

ء ول�س أنت.. �
- « لألمانة.. أعتقد أن�� المسئول عن �ل ��

ا عن النظر إ� لن أندم ع� ما حدث، ح�� لو �ت عاجز�
� ب�دك لو عدت �النجم السناجب بنفس النظرة. ل�نك لم تعدي��

«

ا؟ » - « أحق�

ء أر�دە.. » �
� �أي �� - « ال.. وعدت��

ان: احمر وجهها �أنها تلقت صفعة فقال ت��س��

� أن
� مس�� موندای.. أرغب �� و�� � -  « ما أر�دە هو أن ت��

� أن �سعدى معه..  
.. وأرغب ��

ً
� ��عة هذا األسب�ع مث� و�� � ت��

«
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� ارت�اح ثم نظرت له:
تنهدت ��

- « هل تع�� ما تقول؟ »

.. وسوف تعم السعادة » �
- « تزوج�ه مع بر�ا��

دقة ع� ال�اب وصوت رجل:

ء ع� ما يرام؟ » �
- « هل �ل ��

قالت:

ان ثورن؟» - « نعم.. تعال �ا رو�رت... هل تتذكر ت��س��
ان الرجل ب�د م�للة �العرق وقال: صافح ت��س��

ا.. أهنئك » وج ق���� � - « فهمت أنك ست��
ثم التفت نحو فكتور�ا وقال:

- « لو أردت أن ترى النجم �ا مس فورس�� »
� برود:

قالت ��

�
- « م�ورة ألنك جئت �ا مس�� ثورن.. أرجو أن أراك ��

حفل الزفاف »

� مثل أن أ�ون هناك »
ء ���� �

- « ال ��
قالها وهو أ�عد ما �كون عن الصدق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ء غ�� معتاد، ل�ن �
ازدحمت الحانة ق�ل اإلفطار، وهو ��

. هذا �ان �س�ب السوق. وتكومت أط�اق اللحم والب�ض المق��
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و�ان دو�ستان ي�تظر ابنه عند ال�ار، عندما رآە وقف وأمسك
�كتف�ه وقال �فخر:

ا� » - « فعلتها وعدت سالم�

ا مما تركه. هل ان ألب�ه و�دا له أصغر حجم� نظر ت��س��
؟ الس�ب هو أنه ك��

� المزرعة لتقدم له اإلفطار..
قال له أبوە إن أمه ت�تظرە ��

�
� �ور. و�عان ما غادر الرجالن الحانة ومش�ا ��

فوافق هذا ��
� الط��ق لهناك سأل أ�اە عن قصة مولدە.. فح�

النهار ال�ا�ر. ��
� نح� بها قصة قد�مة �ال تأث�� ء، �الط��قة ال�� �

له أبوە �ل ��
ع� ح�اتنا.

ان، ح�ث �انت أخته وع� الموقد �ان وصلوا لب�ت ت��س��
� ظل ط�لة ح�اته إفطار يتصاعد منه ال�خار. أعدته المرأة ال��

�حسبها أمه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�
ء �� �

فرغت مدام س�م�ل من إعداد المتجر وتأملت �ل ��
غ�� رضا. �ان ال��ائن قد �دءوا �فدون..

قالت لنفسها:

� سوف ي�ت� - « أعداد أقل فأقل �ل �سع سنوات.. صدقي��
السوق عما ق��ب »

: � � البنفسجيت�� قالت الفتاة ذات العين��
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- « يزول أو ال يزول.. المهم أن لدى ثالثة أسواق أتحرر
�عدها »

� ت��طها.. فأدركت العجوز أنها ولوحت �السلسلة الفض�ة ال��
� عدة أما�ن.. �عض المواضع لم �عد ي�دو كسلسلة..

مت��لة ��

- « ماذا فعلت؟ »
قالت الفتاة:

� ا.. ل�ن القمر فقد اب�ته. وهنا يوما اثن�� - « لم أفعل ش�ئ�
ا.. سوف أتحرر » (موندای) �لتق�ان ق����

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلست الفتاة النجم ع� عشب الم�ج راحت تنظر لفتحة
الجدار والق��ة خلفها.. من وقت آلخر �قدمون لها السجق

والخمر ل�نها ترفض..
ا.. فقالت الفتاة: سألتها امرأة قرو�ة عما إذا �انت ت�تظر أحد�

- « ال أدرى.. ر�ما »

- « هو ف�� جم�ل مثلك.. أعتقد هذا »
قالت المرأة:

- « أنا أد� فكتور�ا فورس�� »

.. إذن أنت فكتور�ا.. شهرتك �س�قك » � - « وأنا أد� إ�ف��

قالت فكتور�ا:

� القادم إذن؟ » - « هو زو��
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� خ�ها ونظرت للفجوة
� الت��از المعلق �� تحسست إ�ف��

� � ارت�اك.. نظرت للسماء المل�دة �الغيوم وال��
الجدار�ة ��

استحالت للون الرمادي، وقالت:

� هناك.. » - « تمن�ت لو أن أ��

ونهضت.. ل�ن فكتور�ا أوقفتها وراحت تح� لها عن
ا �عد ستة أ�ام.. استعدادات الزواج و�جراءاته، الذي س�تم ع��
لحسن حظها أن موندای �عرف األسقف.. ثم أشارت نحو رجل
� ألم

أش�ب الشعر �دخن الغليون ووجهه متقلص �من �عا��
أسنان وقالت:

- « هذا هو رو�رت موندای.. رو�رت.. هذە إ�ف�ان.. سأ�ون
� � يوما اثن��

ا. يوم الجمعة س�لت�� زوجته يوم الجمعة ع��
(موندای)..! »

�ساءلت إ�ف�ان و�� ت�ت�� �المها �حذر:

ان؟ » � ت��س�� و�� � - « إذن لن ت��
قالت فكتور�ا:

- « ال »

- « حسن »

ان .. ظلت جالسة عندما ظهر ت��س�� وجلست ح�ث ��
ا ل�نه � عندما رآها ا من فجوة الجدار. �دا ممتقع� خارج�

وساعدها ع� النهوض.. سألها:

؟ » � - « هل استمتعت بوقتك أثناء غ�ا��
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- « ل�س �الض�ط »

- « ل��ما �ان ع�َّ أخذك للق��ة م� »

� أرض الجان.. عندما
- « �العكس.. أنا أع�ش طالما أنا ��

أدخل عالمك أتحول إ� قطعة حجر صماء.. »

� كدت آخذك للق��ة أمس » - « ل���
قالت:

- « نعم.. وهذا ي��ت أنك أحمق عد�م الفهم »
ا: قال مصحح�

- »ومغفل كذلك »

ا.. �دأت ال��ــــح تهب وتطاير تالمست ال�دان ومش�ا مع�
قماش الخ�ام. وهطل مطر غ��ر �ارد.. �حثا عن ملجأ تحت

مظلة مكت�ة مع عدد آخر من ال��� والمخلوقات..
قالت امرأة مسنة:

 وال ت��� ممطرة
ً

- « سماء الما���ل.. ال ت��� جافة ط���
« 

ً
ط���

ان للفتاة النجم: اب�سم وهز رأسه.. وقال ت��س��

� � ال�� � وقلته لزوجة أ�� .. قلته أل�� �
- « قلت الوداع أل���

... لن أعود.. السؤال اليوم هو ك�ف .. وأخ�� كنت أحسبها أ��
� معك »

نع�دك للسماء.. سوف آ��
قالت له:
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وج � � السماء.. فهمت أنك لن ت��
- « لن تحب الح�اة ��

فكتور�ا »

- « ال »
هزت كتفها وقالت:

وجها » � � أنك لن ت��
���� » -

- »وأنا كذلك »
�عد لحظة صمت ضغط ع� �دها فقالت:

- « ال أعرف إن كنت تفهم.. نجم ورجل فان.. ع� األرجح
ا.. » لن نظفر �أطفال أ�د�

ء.. �
نظر لها واب�سم ولم �قل أي ��

�ان قل�ه يتواثب، و�التأ��د لم �شعر أي واحد منهما
ا. كها أ�د� �المطر. رأى عي�يها الزرقاو�ن تنظران له وأدرك أنه لن ي��
لم تعد السلسلة الفض�ة سوی دخان ورماد... ه�ت ال��ــــح فلم

�عد لها وجود.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قالت الفتاة للعجوز:

.. أنا حرة » � وط خدم�� - « انتهت ��
قالت العجوز �لهجة معدوم الح�لة:

- « ول�ن ماذا أعمل؟.. أنا مسنة.. لن أدير المحل
� ع�� » �رة إذ تتخل�� وحدى..أنت ��
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قالت الفتاة:

� لن أص�� جار�ة �عد اليوم.. أنا - « تلك مش�لتك.. ل���
� أل�ة ستورمهولد.. لقد � والثمان��

الل�دي أونا.. ابنة الس�د الثا��
� الصفح م�� و�ال كرست - ��ور �الغ زال السحر. اآلن ستطلب��
ك.. أنت و�ل ما �مثل لك � القضاء عل�ك وتدم��

�� �
� ح�ا��

- �ا��
أهم�ة »

ت�ادال النظرات ثم أشاحت العجوز �عينها..

قالت �أن �ل �لمة �شارة خشب مرة تغادر فمها:

- « أعتذر لك �ا س�دة أونا عن اعت�اري لك جار�ة.. »
قالت الس�دة أونا:

ء �
.. �ل �� �

- « حسن.. أعتقد أنك مدينة �� مقا�ل خدما��
له قواعدە.. »

ان و��ف�ان �ان المطر ما زال يهطل �غزارة.. وقد وقف ت��س��
سع�دين جوار نار معسكر وسط مجموعة عجي�ة من

المخلوقات.

 صغ�� الحجم
ً

سأل الناس من حوله إن �انوا �عرفون رج�
. ل�نهم لم �

� الما��
� رحالته. قال ال�عض إنهم قا�لوە ��

قا�له ��
� السوق.

يروە ��

� شعر الفتاة النجم المبتل، واندهش؛ ألنه
مد �دە �ع�ث ��

� غرامها. قالت إنه أحمق،
ظل معها �ل هذا الوقت ولم �قع ��

و�دا له أن هذا أروع لقب أطلقته امرأة ع� رجل.
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سألها:

- « إ� أي م�ان سنذهب �عد انتهاء السوق؟ »
قالت له:

- « ال أعرف ل�ن هناك مهمة واحدة أما�� »

ا؟ » - « حق�

- « نعم.. حجر الت��از الذي رأيته.. �جب أن أعط�ه
�
للشخص الصحيح، آخر رجل مناسب قطعت تلك المرأة ��

الحانة حلقه.. ما زال م� ل�ن أتم�� الخالص منه »
جاء صوت امرأة من الخلف �قول:

ان » - « طالبها �ما تحمله �ا ت��س��
.. قال لها: � استدار فرأى العين��

� ع��ة الساحرة »
- « أنت الطائر الذي �ان ��

قالت له:
- « عندما كنت أنت السنجاب كنت أنا الطائر، ل���

.. اطلب من إ�ف�ان � استعدت مظهری وانتهت سنوات عبودي��
ما تحمله »

استدار إل�ف�ان وسألها:

� هذا الذي تحملينه؟ » - « هال أعطيت��

� ع�اءتها، وأخرجت
�دت عليها الدهشة، ثم مدت �دها ��

حجر الت��از الضخم والسلسلة الفض�ة.
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ان: �س�� قالت المرأة ل��
- « �انت لجدك.. أنت آخر واحد من آل ستورمهولد..

ضعها حول عنقك »

ا ان هذا وعندما تالمس طرفا السلسلة ذا�ا مع� فعل ت��س��
والتحما. قال:

-  « رائعة »
قالت أمه:

- « �� رمز ستورمهولد.. ال أحد ينكر هذا.. أنت من دمه؛
ألنك اب�� و�ل أعمامك قد ماتوا.. أنت س�د ستورمهولد »

قال لها:

ء.. ال أر�د سوى قلب �
� ال أر�د أن أ�ون س�د أي �� - « ل���

« � حب�ب��

وضغط �د الفتاة النجم ع� صدرە..
: � نفاد ص��

قالت المرأة ��

ان ا �ا ت��س�� ء ط�لة 18 عام� �
- « لم أطلب منك أي ��

ثورن.. أما اليوم فأهم طلب �� أقدمه فتقول ال.. أهكذا تعامل
أمك؟ »

- « ال �ا أماە »

حل.. ما من سلسلة فض�ة - « لو لم تحب العمل فل��
ت��طك �ح�م ستورمهولد »
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هنا قررت إ�ف�ان أن تتدخل فسألت األم:

ف أن أعرف من أنت؟ » - »هل �� ال��

قالت المرأة:

- « أنا الس�دة أونا.. من آل ستورمهولد.. »

ثم مدت �دها ل��س معلق وأخرجت زهرة من زجاج، حمراء
�أنها أقرب للسواد وقالت:

ا من الخدمة.. ولسوف أقا�ضه � عام� - « هذا أجرى �عد ست��
بتمن هودج �أخذنا إ� ستورمهولد.. ألننا �جب أن نصل �ش�ل

� وحراسة ور�ما �عض الف�لة.. » فخم مه�ب. نحتاج لحمال��

ان: قال ت��س��

- « ال »

- « ال؟ »

� أنا و��ف�ان - « �مكنك الذهاب �ف�لة وهودج.. ل���
ا » سنذهب مش��

ك له ا.. وفضلت إ�ف�ان أن ت�تعد لت�� ا عم�ق� أخذت شه�ق�
ح��ة الجدل.

مضت ع�� السوق الذي �دأ �ظلم. مرت جوار خ�مة
يتصاعد منها صوت التهل�ل والتصفيق. و��سكب منها الضوء
. هنا استوقفتها امرأة مسنة شائ�ة الشعر وعصا�ة � كعسل ذه��

ع� إحدى عي�يها.. ركضت نحوها وطل�ت ال�الم معها.

سألتها:
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- « عن ماذا؟ »

�انت المرأة قد ضمرت إ� درجة �ش�ه األطفال. تق�ض ع�
عصا وتنح�� ح�� لتالمس األرض. نظرت للفتاة النجم �عينها

السل�مة الزرقاء وقالت:

- « جئت آخذ قل�ك م� »

ا؟ » - « أحق�
قالت العجوز:

-  « نعم.. كدت أفوز �ه.. »
وضحكت من حلقها وقالت:

- « هل تذك��ن؟ »

 �ش�ه الحد�ة ع� ظهرها.. و�ان هناك
ً

�انت تحمل حم�
� ع� الفور م�� رأت هذا قرن من عاج �خ�ج منه. تذكرت إ�ف��

القرن...
سألت العجوز:

- « أ�نت أنت؟ أنت والمدى؟ »

� الرحلة.. �لما
�� � � �ددت ش�ا�� - « نعم.. وكنت أنت ل���

مارست السحر شخت أ��� »
قالت الفتاة:

� لأل�د » ا ع�َّ ولسوف تندم�� - « ض� إص�ع�



9627

ء عن الندم.. �
� �ل �� � س�� فسوف تعرف�� - « عندما ت�لغ��

ا.. »
�
ال �ش�ل هذا فارق

�ان ث��ــها ش�ه أحمر، ل�ن لونه حال مع الزمن وتمزق.. و�ان
� أنها يتد� من كتف واحدة.. و�ظهر ند�ة قد�مة. أدركت إ�ف��

لم تحمل لهذە المرأة ال�� ت��د قتلها سوى الشفقة..
قالت للمرأة:

« .. ا ��
�
� عنه لم �عد مل� - « القلب الذي ت�حث��

ا.. فقالت الفتاة: ا عص��� ا.. و�ذلت جهد� � سعلت المرأة كث��

� لشخص آخر » - « لقد منحت قل��

..؟ ف�� الحانة الذي �ان مع وح�د القرن؟ » � - « الص��

- « نعم »

د � �حاجة له �� �س��
.. أنا وأخوا�� - « �ان عل�ك أن تعط�ه ��

ش�ابنا.. الف�� لن يرعاە »
قالت الفتاة النجم:

.. فلندع هللا أال تقسو أخواتك عل�ك عندما � - « هو أخذ قل��
تعودين من دون قلب »

ان فأمسك ب�د الفتاة وهز رأسه �ح�� المرأة. هنا ظهر ت��س��
قال للفتاة:

- « أ�� ستعود بهودج.. ونحن سنم�� س�بتاع جوادين »

استدارت إ�ف�ان للعجوز، فقالت هذە:
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ا �ا فتاة. ا طي�� � س�كن قاس�ات.. ل�ن لد�ك قل��
- « أخوا��

� لن أظفر �ه » خسارة أن��

مالت الفتاة ولثمت العجوز ع� خدها المجعد والشعر
. فسألها: النا�� �خدش شفتها. ثم ابتعدت مع الف��

ا.. هل ثمة
�
- « من �انت تلك الس�دة؟ ي�دو وجهها مألوف

خطأ ما؟ »

ء. كنت أعرفها من الط��ق » �
- « ال ��

خلفهما �انت أنوار السوق والمصابيح وشم�ع الساحرات
�أنها حلم أو �أنها السماء قد ه�طت لألرض، وأمامها ع�� الم�ج
� ال �ح�ط بها حراس، هناك �انت �لدة � الجدار ال��

والفتحة ��
ان �أنها �س�� � النوافذ. �دت ل��

وول. هناك تتوهج المصابيح ��
جاءت من عوالم ألف ل�لة ول�لة..

ا من هذا.. أدرك أنه ينظر لوول آلخر مرة.. �ان واثق�

ا ا... والفتاة النجم الساقط جوارە. ثم مش�ا مع� لم �قل ش�ئ�
ق.. نحو ال��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الخاتمة
اعت�� ال�عض ذلك اليوم من أهم أ�ام ستورمهولد. اليوم الذي
� اختفت منذ زمن وق�ل إنها ماتت.. عادت ف�ه الس�دة أونا، ال��

�قتها ساحرة و�� طفلة. عادت ألرض الج�ل.

�
�دأت االحتفاالت عدة أسابيع ق�ل وصولها ع� هودج ��

موكب من ثالثة أف�ال.
�انت سعادة الس�ان ال توصف لرؤ�ة الس�دة.

ا قد ماتوا ، و�ما أن أخوتها جم�ع�
ً

أعلنت أنها أنج�ت طف�
ا مع زوجته فهو الور�ث الجد�د لل�الد. سوف �صل ق����

ا. ا محدد� المختارة ل�نها لم �ستطع أن تع� تار�خ�
قالت إنها ستح�م كو� ع� العرش إ� أن �صل ابنها.
و�ان ح�مها �حمل ال�ث�� من الرفاه�ة لل�الد ومنطقة ج�ل

هوون.

�عد ثالثة أعوام وصل غ���ان �عان�ان وعثاء السفر، وصال
ا. ا دافئ� � حانة وطل�ا حمام�

إ� مدينة �الودز�نج.. ح�ث أقاما ��

� � الحانة. وق�ل الرح�ل نظرت المرأة ال��
لعدة أ�ام �ق�ا ��

ا ح�� ليوشك شعرها أن �كون أب�ض. نظرت �انت شقراء جد�
للرجل فقال لها:

- « ال�د أن أ�� تح�م �كفاءة »
قالت له:

- « مثلك.. لو نلت العرش لفعلت مثلها »
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- « أعتقد أنه م�ان ط�ب �ستقر ف�ه.. ل�ن هناك أما�ن
ار ولم نصحح �ل عد�دة لم نرها �عد.. لم نقهر �ل األ��

؟ » � األخطاء.. هل تفهم��

ك رسالة ألمك » - « إذن �جب أن ن��
وصلت رسالة ورق�ة لس�دة ستورمهولد �حملها ص�� حانة.

�انت مختومة �الشمع ففتحتها.. �انت �دأ �التح�ة ثم �عدها:

- « لقد أخرنا العالم برغم إرادتنا.. توق� قدومنا عندما ت���نا
«

ان.. �ان عليها قبول األمر الواقع. �انت تحمل توقيع ت��س��

�ن مرت خمسة أعوام ثم عاد المسافران للج�ال. �انا مغ��
.. فقط عندما �كشف �  و�عاملهما ال�ل �م�سول��

ً
�ل�سان أسما�

حجر الت��از ع� صدرە �ان الناس �عرفون أنه ابن الس�دة أونا.

�دأ الور�ث الجد�د �ح�م.. وأصدر قرارات قل�لة ل�نها تمتاز
ا. هزم ا �ارع� ات�ج�� ا اس�� ا ومفكر� ا شجاع� �الح�مة. �ان محار��

العفار�ت الزرق �ما عقد صفقة مع �سور كراج.

ا لم زوجته إ�ف�ان �انت قادمة من �الد �ع�دة.. ل�ن أحد�
�عرف من أين �الض�ط. اختارت لنفسها غرفة ع� سطح
الق�.. غرفة لم �سكن فيها أحد منذ زمن؛ ألن صخرة هوت
عليها. �انت غرفة �ال سقف مفتوحة ع� السماء، و�ان القمر
�سطع �قوة وحوله النجوم، ح�� �دا أن بوسعك مد �دك

واإلمساك بنجم.
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عاش الزوجان سع�دين.. ل�س لأل�د ألن الزمن �أخذ �ل
� أذن

� النها�ة. ثم جاء الموت ذات ل�لة وهمس �ە ��
ء �� �

��
س�د ستورمهولد.. كف عن ال�الم واحتمله قومـه إلـى قاعـة

األسـالف.. ولسوف �ظـل فيهـا لأل�د.
� س�دة ستورمهولد.. و�انت مل�ة عادلة ق��ة. صارت إ�ف��
. و�انت ��عة الغضب �ما عرفها لم �شخ وظلت شقراء �ما ��
� مش�تها ع�ج �س�ط لم يهتم أحد

ان أول مرة. و�ان �� ت��س��
� الظالم. وعندما

� آلخر �انت تتوهج �� �معرفة س��ه. ومن ح��
� الق� وتقف

�سمح األمور تصعد وحدها ألع� جزء ��
� صمت

ء و�نما تراقب �� �
لساعات وساعات. ال تفعل أي ��

الرقصة ال�طيئة للنجوم األ�د�ة.
 

ن�ل جا�مان

1990
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
المؤلف..
حاش�ة
الفصل األول
ء الغ��ب الذي �حدث هناك �ل �

وف�ه نعرف ق��ة وول وال��
�سعة أعوام

�
الفصل الثا��
ا أخرق ان ثورن م�لغ الرجال و�عد وعد� وف�ه ي�لغ ت��س��

الفصل الثالث
� �أمر النجم الذي وف�ه نقا�ل ال�ث�� من األشخاص، المهتم��
هوي

الفصل الرابع
هل �مكن أن أصل هناك ع� ضوء شمعة؟

الفصل الخامس
وف�ه �اع عن�ف ع� التاج

الفصل السادس
ما قالته الشجرة

الفصل السابع
عند عالمة الع��ة

الفصل الثامن
و�تحدث عن القلعة الطائرة وأش�اء أخرى
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الفصل التاسع
و�ح� عن أحداث سّد د�جوری
الفصل العا��

غ�ـار النجـم
الخاتمة
الفهرس..
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Notes

[←1]
أبناء الملك �حملون أسماء مشتقة من األرقام الالت�ن�ة حسب ترت�ب الم�الد: ب��موس األول..

....  س�ت�موس السادس.. إلخ �
س�كوندوس الثا��
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[←2]
ون. � ع� ن��

مل�ة ب��طان�ة قادت ثورة ع� روما ��
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[←3]
. ً
تذكر أن مل�ة الساحرات لعنتها، فجعلتها ال ترى النجم وال تذكر القصة أص�
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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��

لتح��ل ال�تب النادرة إ� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لسلسلة (روا�ات عالم�ة للج�ب)

 

https://t.me/Motamyezon
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(�لمه مهمة):

هذا العمل (تح��ل سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب إ�
، من � ص�غة نص�ة) هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
منطلق حرص الجميع ع� تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان
ە للدعم االجتما�� والعل�� ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��

� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته
والتق��

�استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج
 . �المجتمع �ش�ل طب���

� حرصنا ع� توف�� و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة

خدمات نوع�ة �ساعد ال�ف�ف ��
والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر من تقن�ات خاصة لتح��ل
، و�مكن �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� ال�تب إ� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� ل��

مع تح�ات:
 

ون) � ف��ق (متم��

انضم ا� الجروب

انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب

          العدد رقم (83)

(           (العدد األخ��
 

 

قل�ك ملك ��
 

� تأل�ف: دين كون��

ترجمة و�عداد: د. أحمد خالد توفيق. 
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سلسلة روا�ات عالم�ة للج�ب، تقدم لك أروع ما يزخر �ه األدب
� مختلف صنوفه..

�� ، العال��
من األلغاز البول�س�ة إ� الروا�ة الروما�س�ة..

من عالم المغامرات إ� آفاق الخ�ال..
.. من الفروس�ة إ� دن�ا األساط��

ق إ� الغرب.. ومن ال��
و�� الحضارة..

و�ل�ك..
�����

�� � �� ��
��
 .�
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المؤلف..
� المدرسة الثالثة للرعب المعا� �� مدرسة دين كون��

� هما � عمالقت�� ة جوار مدرست�� Dean Koontz. مدرسة صغ��
س��فن كنج و�ل�ف �اركر.

� ب�سلفان�ا عام 1945 وقد
� �اتب أم���� ولد �� دين كون��

� اإلثارة مثل (توماس الغ��ب) و (ال�اب
اشتهر بروا�ات غا�ة ��

.( إ� د�سم��

س، لهذا � الفقر وأب سك�� �� �انت طفولته تعسة جدا ب��
� ال�تب الفرار الوح�د من واقعه األل�م، و�ال�س�ة له

�ان �جد ��
صار المؤلفون هم السحرة الذين ينقذونه من واقعه �ل ل�لة.

�ان مدرسا للثانوي ثم استقال وقرر التف�غ لل�تا�ة،
وتطوعت زوجته تدعمه مال�ا لمدة ثالثة أعوام �جرب فيها أن
�ص�� �ات�ا. و��� أول روا�ة له عام 1968 و�انت تحمل اسم

� النجوم). (ال�حث ب��

جّرب عدة أنواع من ال�تا�ة ق�ل أن �ستقر سفي�ته ع� شط
�
كتا�ة الرعب. واليوم له 120 روا�ة وزعت 450 مليون �سخة ��
� العام 1971 قّدم أقصوصة نالت جائزة هوجو و��

38 لغة. ��
قصة (الطفل الوحش). وكتب عد�دا من الروا�ات �أسماء
مستعارة. �قول إنه �عمل ٦٠ ساعة أسبوع�ا و�تخلص من

مسودات عد�دة ق�ل أن ير�� �عمل ما.

صار هو األع� مب�عا �عد روا�ة (الهامسون 1980). �عد
هذا توالت عناو�نـه المهمـة؛ عـ� غرار (األش�ـاح ـ- 1983) و
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(الغ��ـاء 1986) و (المراقبون 1987) والروا�ة األع� مب�عا
� العام

�ر) و (�اب �فصل عن السماء 2002). و�� (الم�ان ال��
2003 قدم (توماس الغ��ب)، أما قصة اليوم فقدمها عام

.2008

كتب كذلك ال�ث�� من القصص المصورة؛ مثل
(فرانك�شتاين) و(االبن الضال) و(ال م��د). تم تح��ل روايته
� وكذلك روا�ة (توماس

(�ذرة الش�طان 1977) إ� ف�لم س�نما��
الغ��ب).

د. أحمد خالد توفيق

∞∞∞∞∞
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-1-
ي أن ش�ئا ف�ه قد تحطم. لم �عرف را�ان ب��

� الرا�عة
� �دا أنه أ��� ل�اقة مما �ان �� � سن الرا�عة والثالث��

��
� ب�ته مجهزة ج�دا مع

�ن. �انت قاعة الجمان��وم �� والع��
� ثالث مرات أسبوع�ا.

مدرب خاص �أ��

� ذلك اليوم من س�تم�� ع� سماء زرقاء صاف�ة،
صحا ��

لج ع� األمواج. اتصل �سامانتا � � أن ي��
فشعر برغ�ة شد�دة ��

وال�د أنها رأت رقم الطالب ألنها قالت له:
. - مرح�ا �ا ون��

�انت �سم�ه كذا ألنه عندما قا�لته منذ 13 شهرا �ان مصا�ا
� الجفن wink. و�� حالة �انت تص��ه �لما أطال

�حالة رفة ��
ك المفاتيح العمل ع� ال�مبيوتر، ف�انت ترغمه ع� أن ي��
مجة. لما رأته ُخّ�ل لها أنه �غمز �عينه لها. �انت و�توقف عن ال��

.( � ف�� � مجلة (فاني��
� كتا�ة مقال عنه ��

صحف�ة ترغب ��

أدركت أنه شخص لط�ف ذ�� صادق وق�لت دعوته للعشاء،
�
و�انت األشهر التال�ة أسعد أ�ام ح�اته. ت�ادل معها الحد�ث ��

لج، ثم اتفقا ع� اللقاء. � ذلك الص�اح عن ر�اضة ال��

� س�ارة من الس�ارات
ارتدي ث�ا�ه ثم اتجه للمرآب لي�ت��

� �مل�ها، و�انت من طراز فورد لها لون الفحم الخمس ال��
لج. � � الخلف�ة برزت ألواح ال��

تناسب مناخ اليوم. و��

انطلق ع�� ط��ق الحجر المرصوص ثم اتجه �سارا إ�
الشارع. اختلس نظرة لب�ته الفاخر �أسقفه المنحدرة الحمر،
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� تعكس الشمس ون��ة ال�� والجدران ذات لون الج�� والنوافذ ال��
�أنها جواهر.

فة، وفتحت النوافذ � ال��
ظهرت خادمة ترتدي م��ولة ��

ة أعوام لتهوي غرفة النوم. لقد انتقل ر�ان خالل أقل من ع��
� أناه�م إ� ج�ال ساحل ني��ورت المطلة ع�

من شقة رثة ��
المح�ط الهادي.

�ان بوسع سامانتا أن تدبر وقتا ألنها �ات�ة تحدد ساعات
عملها لنفسها، أما هو ف�ان قادرا ع� تدب�� وقت ألنه ثرى. لقد
جعله العمل الشاق �صل للقمة ��عة مذهلة. اتجه �س�ارته إ�
هة. منذ عام وهو �ضع خططا � الميناء، ح�ث تقف �خوت ال��
� �ملك معظم أسهمها.. و�حاول إقناع سامانتا كة ال�� ناجحة لل��

�الزواج.

�اء �� �انت ترفض لس�ب مجهول.. وقد خطر له أن ال���
ء، و�انت ت��د أن ت��ت نفسها �

الس�ب. �انت ثروته ت�تلع �ل ��
� شارع تغط�ه األشجار وحمل ل�ح

��ات�ة أوال. توقف �س�ارته ��
. لج إ� الشا�� � ال��

� الم�ان المعتاد ح�ث تزلجا ع� الم�ج أول مرة.
انتظرته ��

� أحمر و�ان هو يتم�� لو ارتدت اللون األصفر، �انت تل�س �كي��
ل�نه �عرف أنها تختار العكس دائما. �انت تحفظ �ل
المحادثات وال ت�� ش�ئا.. و�ان �جدها متجددة دائما ال �مكن

للمرء أن �ملها.
� ال�حر.

مض�ا لل�حر معا ورقد �ل منهما ع� ل�ح واندفعا ��
فته.. �ان غاض�ا متقل�ا �أنما لم �كن ال�حر هادئا �ما رآە من ��
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هما يرك�ان ظهر أفعوان عمالق أو �أنهما �س�حان فوق ألف
سمكة قرش.

انزلقت سامانتا فوق أول موجة فاختفت عن عي��ه، ثم
لق ع� ال��ت. � � سالسة �أنها ت��

ارتفعت من جد�د ��

ء لقل�ه. فجأة �
استعد لركوب الموجة التال�ة، هنا حدث ��

قب. �ات القلب و�أنه مذعور ول�س مس�ثارا من ال�� �سارعت ��
� �احل�ه وساعد�ه وشعر �أن م�ج ال�حر

شعر �الن�ض �دق ��
اي�نه. �� �

�جري ��

تمسك را�ان �الل�ح و�دأ يرى العالم معتما.. فقد تألقه ع�
� ل�لة �ال قمر. وللمرة

الحواف وصار ال�حر أسود �أنما هو ��
� ح�اته �شعر �الخوف من ال�حر.

األو� ��

شعر ألول مرة أن دوامة ستحمله للقاع. �اد �سقط من فوق
الل�ح وتخلت عنه قواە وضعفت ق�ضته. وخطر له أنه لو
ظهرت سمكة قرش اآلن فهو تحت رحمتها.. لن �ستطيع

تحاشيها.

∞∞∞∞∞
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مرت الن��ة فجأة �ما جاءت، وعاد قل�ه �دق بهدوء، وعادت

السماء للونها وابتعدت ظلمة الماء.

لم �درك أن سامانتا قد عادت الشط ثم رجعت له. و�دا
� عي�يها وصوتها. فقال وهو يرقد ع� الل�ح:

القلق واضحا ��
- أستمتع �اللحظة فقط.. سألحق �موجة أخرى.

خمنت أنه �كذب ل�نها لم تفهم الس�ب.

لج وقد هدأ قل�ه. أقنع نفسه أن هذا لم �كن ش�ئا � عاد إ� ال��
عض��ا ل�نه مجرد توتر. �ان �ج�د خداع النفس �أي واحد آخر.
جاءت موجة عال�ة أخرى.. فراحت النوارس ت�خ �أنها تنذر

القالع الرمل�ة ع� الشط من خطر الزوال.

توتر قل�ال وقد خطر له أن موجة عال�ة كهذە قد �س�ب
ن��ة أخرى.

� أنبوب
�عان ما وجد نفسه �صارع من أجل الهواء ��

. و�عان ما خ�ج من الموجة يؤكد لنفسه أنه ال يوجد � زجا��
ء مخ�ف.. الح�اة فقط. �

��
� �ض. �ان را�ان عادة �ستمر ح�� الع� ح�� استمر ال��
تتوقف األ�سام وتهدأ األمواج، وتهدأ رغ�ة الخلود لدى المح�ط.
� شعر ب�رهاق لذ�ذ �دفعه إ� أن �غمض عي��ه ب��

ال�النكتون. أغمض عي��ه فسمع صوتها �قول:

- را�ان؟
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- همممم؟

- هل كنت نائما؟

فتح عينه فرأى وجهها الجم�ل األسطوري �طل عل�ه وقد
أحاطت برأسه هالة من شعر أشقر �أنها من آلهة الشمال. قالت

له:
- كنت نائما.

- كنت مرهقا، أحتاج إ� جرعة من الجعة ال�اردة.

� ساق�ه من فرط
اتجه االثنان للس�ارة.. �ان �شعر بوهن ��

ة. وقاد ر�ان � الماء. �ان لديهما �طان�ة وثالجة صغ��
ال�قاء ��

الس�ارة إ� ب�ت سامانتا.

ائح � من الشاي المثلج ��� �انت �ستحم ب�نما صب �أس��
ا. الل�مون، لقد زال اإلرهاق عنه تمام�

�
� الخارج. قالت ��

� المطعم يتأمالن األشجار ��
جلسا ع�ا ��

�زا �انت تحب هذە األزهار. �انت أختها قد ود إن أختها ت�� ��
، و�انت توءم سامانتا. قرأ هو ال�ث�� عن التوائم � ماتت منذ عام��
� �كون شعور األخ�� م��جا من فعرف أنه عند وفاة أحد التوءم��
الحزن والشعور �الذنب. �عض التوائم �انوا �شعرون �التوءم
الم�ت �ما �شعر صاحب العضو المبتور �أن العضو مازال

موجودا.

�انت سامانتا صامتة فأتاحت له أن يتأمل جمالها و�عجب
�ه، وقد خمن أن صمتها يتعلق �ذكرى أختها. �ان �حب ال�مال
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مجة ل�ن سامانتا � لغات ال��
ط�لة ح�اته و�ان �جدە أح�انا ��

�انت �� األقرب لل�مال.
قالت له عن أختها:

� غيب��ة لمدة شهر، و�عدها لم تعد
- �عد الحادث ظلت ��

�ما �انت.
سقطت ظالل الغصون عليها و�� تفكر.. ثم قالت:

�
- قال األط�اء إنها س�تغذى �خرطوم.. قالوا إنها صارت ��

�زا هناك.. حب�سة جسدها حالة ن�ات�ة. لم أصدقهم.. �انت ت��
�زا.. رفضت أن ينهوا ح�اتها. ل�نها �� ت��

سألها:
� النها�ة نزعوا أنبوب التغذ�ة.

- ل�نهم ��

- قالوا إنها لن تتعذب.. ستموت جوعا ل�ن خلل المخ لن
ة � الل�لة األخ��

� أدركت أنها تتعذب.. �� ء. ل��� �
�جعلها �شعر ���

جلست جوارها وشعرت �أنها تت�لم.

رفعت �أس الخمر الذي التمع عل�ه صل�ب من نور. ثم
قالت:

�زا. - لن أغفر أل�� أ�دا ما فعلته لت��
� نفس الحادث.

- حس�تها ماتت ��

�
� وتت�لم وتع�ش ��

- �ال�س�ة �� ر���ا أ�� ميتة فعال.. تم��
. شقة.. ل�نها ماتت �ال�س�ة ��

� �أسها وقال:
صب لها الم��د ��
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- غ��ب أن يؤدي منظر جم�ل مثل أشجار الفراولة إ� تع��ة
ة عن ذكرى أل�مة. الق��

- أنا آسفة.

� كئوس
ة موضوعة �� جاء الل�ل فأضاء النادل شموعا صغ��

ة وساد الظالم مما جعل الم�ان ساحرا. وجاءت زجاج�ة صغ��
� طل�اها.. ائح اللحم ال�� ��

سألته:

لج ص�اح اليوم؟ � - هل كنت �خ�� أثناء ال��
.. لن أظل محتفظا �حي��ة الفت�ان. � � الرا�عة والثالث��

- أنا ��
جاء الل�ل..

� الظالم الدامس شاعرا �أنه يركب ل�ح االنزالق
اس��قظ ��

� قل�ه.
فوق الماء، شعر �الدقات الق��ة ��

� الفراش وأنه �شعر �دوار..
أدرك أنه ��

ء األ�اجورة ل�نه لم �ستطع رفع ذراعه. عندما �
حاول أن ���

حاول الجلوس مزق األلم صدرە.

∞∞∞∞∞
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شعر ر�ان �كتل خرسانة توضع ع� صدرە، وراح قل�ه �دق
� هدوء

�ات. قرر أن يرقد �� ��عة ح�� إنه لم �ستطع عد ال��
إ� أن تمر الن��ة �ما مرت وهو ع� ل�ح االنزالق.

� طفولته لم �خش الظالم
الضعف واأللم الشد�د والدوار. ��

قط، ل�نه اليوم �شعر �أن الظالم �جثم ع� صدرە. حاول
الجلوس فلم �ستطع إذ أرغمه األلم ع� الرقاد. راح �شهق
ة تخدش ظالم الغرفة �ما �فعل الظفر ع� ل�ح شهقات قص��
ال�تا�ة. �عد قل�ل استطاع أن يرفع ذراعه فمدها إ� المص�اح

وأضاءە.

سقط من ع� الفراش وال �عرف ك�ف حدث هذا.. فجأة
صار الفراش هو السجادة.

� الي و�� تانج � الب�ت، ألن الخادم��
�ان وح�دا تق���ا ��

� ال��ــع األق� من الب�ت.
� غرفتهما ��

نائمان اآلن ��
�دأ األلم ي�تقل إ� فكه شد�دا.. �أنه قد عض مسمارا.

ق حلقه من العصارة �انت الدم�ع تمأل عي��ه واح��
الحمض�ة المرتجعة. راح �عت� السجادة محاوال الزحف.
� الدق�قة ع� األقل.

�ة �� �� � �ات قل�ه تتجاوز مائ�� وأدرك أن ��

نت.. ثرى �ملك. ل�نه اآلن راقد �ال ح�لة هو أم�� اإلن��
تحت رحمة جسدە.. ورأى ظالما.. ثم دوامة هائلة ابتلعته..

∞∞∞∞∞
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�ان من�ه التلف��ون مضبوطا ع� السا�عة ص�احا. نهض
را�ان ب�طء ع� صوت الموس�قا.

.. وهو �سمع مشهدا من � � وضع جني��
رقد ع� األرض ��

ف�لم (صن س�ت بول�فار). صداع.. حلقه جاف.. عيناە تنفتحان
�صع��ة.� للحظة راح ي�ساءل عن س�ب رقادە ع� األرض.

هنا إنذار يتعلق �مستق�له وعل�ه أن �عالج األمر فورا. نهض
جع �ل تفاص�ل والشعر يتصلب ع� مؤخرة عنقه و�دأ �س��

الل�لة.
� المرآة..

دخل الحمام وراح يتأمل وجهه المذعور النح�ل ��
واستطاع أن يرى الجمجمة تحت جلدە بوض�ح غ�� مسبوق.

اتجه إ� المرآب ح�ث �ان الخادم الي �قوم بتلميع س�ارة
من الس�ارات..

� من عمرە ل�نه لم يرزق �أطفال هو � الخمس��
�ان رجال ��

، قال للخادم: � � سن الخمس��
وزوجته برغم أنه ��

؟ � لع�ادة طب�ب �ا �� - هل �مكنك أن توصل��

- هل هناك مش�لة �ا س�دي؟
. ء.. غث�ان.. وال أفّضل أن أقود الس�ارة بنف�� �

- ال ��

�ان الخادم �عرف أن س�دە �عشق الق�ادة، لهذا فحاجته
� ما هو أ��� من الغث�ان.. التقط مفتاحا واتجه إ� لسائق تع��

المرس�دس الواقفة. �ان �شعر �أنه �ش�ل ما أبو ر�ان.
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انطلقت الس�ارة المرس�دس �أنها تط�� فوق وسادة هوائ�ة..
� حلم، شعر ر�ان �أنها تقودە إ� �ابوس.

برغم أنها تط�� �أنها ��

∞∞∞∞∞
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�ان طب�ب ر�ان �ملك ع�ادة متخصصة �ممارس عام. و�ان
�ع� موعدا �عد يوم ل�نه هذە المرة قا�ل ر�ان خالل ثالث

ساعات.

�ان الطب�ب �د� فورست ستافورد وقد فحص ر�ان ثم
� الطابق الثالث من البنا�ة

� تخط�ط قلب. و�� أجرى أحد الفني��
تم فحص القلب �الموجات فوق الصوت�ة (إ�كو جرام).

� الطابق 14 يراقب الميناء والسحب الب�ض
جلس ��

الم�سارعة. سمع ال�اب ينفتح فاستدار. ظهر الطب�ب �جسمه
الضخم.. واتجه لحوض الغس�ل، وقال ل��ان:

- لم تكن ن��ة قلب�ة.
قال ر�ان:

- ل�س بهذە ال�ساطة.
- قل�ك متضخم.

تحفز ر�ان �أن الطب�ب قاض �مكن أن ترشوە ل�قول إنك
سل�م.

� وآ�ل ج�دا. � كنت أحفظ ل�اق�� ل�ن��
� �كشف عن نفسه..

� حالتك ي�دو �� األمر كع�ب خل��
�� -

أو ل��ما استهالك ال�ث�� من ال�حول أو �سمم.
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د وقشع��رة.. قشع��رة تزحف ع� عمودە شعر ر�ان �ال��
الفقري. قال الطب�ب

- من أجل �شخ�ص دقيق ال�د من أخذ خزعة من غشاء
الشغاف.

- هذا ال ي�دو ممتعا.

- ل�س م��حا ل�نه غ�� مؤلم.. �لمت طب�ب أمراض قلب
�ارعا و�مكن أن �أخذ الخزعة ص�اح غد.

� قا�ل للشفاء؟
- هل مر��

- ال �مكن أن نعالج ما لم نصل ل�شخ�ص صحيح.

�
راحت أف�ار ر�ان ت�سارع وهو �درك أن هذا منح�� خط�� ��

ة وزوجته صد�قة ح�اته. �ان د. فورست طب�ب ر�ان منذ ف��
سامانتا.. لذا قال له:

- ال تدع سامانتا تعرف.
- �الطبع ال.

ثم اب�سم الطب�ب وقال:

فت طب األسنان.. �سوس - أح�انا أتم�� لو كنت اح��
األسنان ال �قتل...

∞∞∞∞∞
� وله

�ان د. سمر ج��تا ذا وجه مستدير وصوت موس���
ح ل��ان �دان نح�لتان. راجع صورة ن��جة الموجات الصوت�ة و��

ك�ف�ة أخذ خزعة من شغاف القلب.
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�ان د. سمر يت�ف بثقة و�طء مع ط��قة عمل�ة واضحة،
� السا�عة ص�اح الغد. قال إنه س�عط�ه مهدئا

وأعطاە موعدا ��
خف�فا لينام ل�لته.

� مرآة الرؤ�ة الخلف�ة راح
استقل ر�ان الس�ارة المرس�دس. ��

الخادم �� �ختلس النظر لس�دە.. لم �كن �عرف ألي طب�ب
ذهب س�دە، ل�نه �ان �شعر �قلق الرجل.

� ب�ته.. الملجأ.
شعر �� �أن س�دە ي��د أن ينال الراحة ��

∞∞∞∞∞
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جلس ر�ان �لتهم الطعام وحدە جالسا إ� مائدة ذات
عجالت، وراح �قلب قنوات التلف��ون �حثا عن ف�لم كوم�دي
� األفالم القد�مة. �ان �شعر �أنه رجل ُحِ�م عل�ه �اإلعدام ب��
� نهم دون أن �ع�أ

برغم أنه لم �ست�مل نموە �عد. راح �أ�ل ��
ول �أنه �خ�ج لسانه للموت. �السعرات أو ال�ول�س��

� الفراش تحت األغط�ة.
ارتدى المنامة �عد الغداء وانزلق ��

ل�ن األرق عذ�ه.

نهض إ� الصالة وجلس �قرب المطبخ.. �سمع ضوضاء
قادمة من هناك.. لم �كن من المعتاد أن �ظل آل ت�نج ساه��ن
� الثامنة ص�احا، ولم �ستطع

ح�� ساعة كهذە ألنهما �صحوان ��
فهم ما �قوالن ألنهما يتهامسان.

� ساعة
خطر له أنه من الغ��ب أنهما �غسالن األط�اق ��
كهذە. اتجه إ� المطبخ ل�فتحه، هنا داهمته ن��ة أخرى.

حاول أن �قف ب�نما تخلت قدماە عنه.. وأظلم العالم من
حوله. �ان من الممكن أن �عت�� نفسه قد أص�ب �الع� لوال
أضواء الردهة. سمع دقات قل�ه عال�ة وشعر �أن هناك من
� الظالم. أرغمه ثقل قل�ه ع� أن �جلس ع�

ي�سلل وراءە ��
األرض.

� قل�ه.. ثم �دأت �ستقر وعادت
�انت هناك عاصفة ��

داد عافيته �ات هادئة منتظمة. استعاد قوته ومع اس�� ال��
تحول خوفه إ� شعور �المهانة. نهض ع� قدم�ه وتحسس
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� الظالم. إ� �اب المطبخ الدوار.. فتحه وتحسس �حثا
ط��قه ��

عن الضوء فضغط عل�ه. لدهشته وجد أنه وح�د..
ات المح�طة �الب�ت ونظام اإلنذار.. راح يتفقد صور ال�ام��
ء. تذكر �لمات الطب�ب عندما قال إن �

لقد شغل آل ت�نج �ل ��
الس�ب قد �كون �سمما برغم أنه احتمال �ع�د جدا فقد راح
� منتصف

� قلب رجل شاب ��
� ذهنه. أن �حدث خلل ��

دد �� ي��
العمر وفجأة. هذا �حتاج لتفس�� أقوى من الصدفة.

�
راح �ص�� لصوت دقات ع� النافذة.. �أنها ق�ضة تلتف ��

ة تزحف هناك. لقد أثرت قفاز من جلد.. ع� األرجح �� ح��
. تجنب النظر للنافذة �� يوفر ع� �

ە العقال�� � تفك��
حالة قل�ه ��

نفسه آالف المخاوف.

السم�.. لقد وصل للقمة �سهولة �س��ة ل�نه �التأ��د ترك
� دمار أنفسهم �غ�ائهم

.. �عضهم �س�بوا �� � وراءە أعداء �اره��
ل�نهم �التأ��د �فضلون أن �لقوا المسئول�ة ع� ر�ان. لد�ه

قائمة من خمسة أسماء.

تذكر الرقم ال�ي للمخ�� الشخ�� و�لسون موت، وهو
� أي

رقم �عرفه عمالء و�لسون األث��اء فقط، ال�د أن يرد عل�ه ��
ساعة من اليوم.. �عد تردد طلب الرقم.

� اليوم.. و�دال
جاء صوت و�لسون �قظا �أي وقت آخر ��

� ال�سمم وجد نفسه �قول
من أن �ح�� له ر�ان قصته وشكوكه ��

جملة لم يتوقع أن �قولها قط.. جملة جعلته �خرس �عدها من
الدهشة:

- أر�د أن أجد امرأة اسمها ر���ا ر��ش�.
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∞∞∞∞∞
�انت ر���ا ر��ش �� أم سامانتا.

ح�� هذە الل�لة عندما تناول العشاء مع سامانتا �ان �حسب
أن أمها توف�ت. قالت له سامانتا إن أمها ماتت �ال�س�ة لها،

� غ���ة فعال. � المرأت�� و�انت العالقة ب��

�مكنه فهم س�ب كراه�ة سامانتا لها ألنها من طلب وقف
�زا.. لقد شعرت سامانتا �أن الح�اة عن اب�تها الميتة إ�لي��ك�ا ت��

أمها خانتهما.
سأله و�لسون موت:

- هل لد�ك معلومات عنها غ�� اسمها؟
قال ر�ان:

� الس ف�جاس.. فقط أر�د عنوانا ورقم
� شقة ��

- تع�ش ��
هاتف.

قال موت:
- ر�ما الساعة الخامسة غدا.

ة.. إذ ما جدوى ما طل�ه وضع ر�ان السماعة شاعرا �الح��
� عمله أن �عتمد ع�

�ال�س�ة لحالته الصح�ة؟ ل�نه اعتاد ��
حواسه وحدسه.. حدسه جعله غن�ا.

عاد للفراش وفتح التلف��ون ع� ف�لم �الس��� �طولة أودري
هيبورن. راح يراقب الف�لم دون أن يراە حقا، لماذا ر���ا؟.. لو
ء �

وجد موت ش�ئا م���ا فلسوف �كون عل�ه أن يتحرى �ل ��
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عن سامانتا نفسها.. لقد جعله الذعر من المرض م�ش��ا مصا�ا
�ال�اران��ا.

حاول النوم فلم �قدر.. غدا �أخذون منه عينات للتحل�ل..

لو لم تكن الن��جة طي�ة فلسوف �كون عندە وقت �اف للنوم..
األ�د�ة نفسها.

من وقت آلخر �انت الطرقات ع� النافذة تتكرر ل�نه لم
ى ما هنالك ألنه توقع ينهض.. �ان �خ�� أن ي��ــــح الستائر ل��

أن هذە نهايته.

∞∞∞∞∞
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. �ان هذا ص�اح الجمعة عندما انطلق نحو المس�ش��
جازف �الق�ادة ألنه لم يرغب أن �عرف �� �أنه ذاهب لعمل
� القلب. قال لنفسه إنه ال ي��د أن يث�� قلق الناس

جراحة ��
� الحق�قة رفض أن �ع�� أي

الذين �عملون من أجله، ل�نه ��
� الشعور �الرضا.. لذة أن �عرفوا أنه م��ض وهش.

ا�� عدو اف��

� فاقتادته موظفة لمخت�� � الخارجي��
اتجه إ� منصة المر��

ا
�
�شخ�ص القلب. هناك �انت ممرضة نح�لة ناولته قرصا مهدئ

� من � غرفة جان��ة ارتدى م��ولة �ال �اقة وخف��
مع كوب ماء. ��

ة الممرضة �حمل اسم (إزماي �ل�م).... الورق. االسم ع� س��
تعامله �لطف واضح..

قد ع� وصل د. ج��تا مع مختص أشعة. وأخ�� ر�ان أنه س��
منضدة م��حة.. �جب أن تكون م��حة ألنه س�نام عليها ثابتا

.. � ساعة أو ساعت��

� أسفـل عنـقـه �مـخـدر �س�ط.. ثم تم تطه��
حقن الجلد ��

� وأدخل قسطرة رف�عة الجلد. �دأ د. ج��تا �شق الور�د الودا��
وهو �صف ما �قوم �ه. خطر ل��ان أنه من الخطر أن �صاب

بن��ة قلب�ة اآلن..

� م�انها ف�دأ د. ج��تا �دخل
استقرت القسطرة الداخل�ة ��

� طرفها. وفقد
قسطرة أخرى ألخذ الخزعة لها ما �ش�ه الفك ��

ر�ان �ل إحساس �الوقت.. ل��ما أم�� دقائق ول��ما أم��
ساعة..
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ء ورأى فك القسطرة ينغلق �
فقط ع� الشاشة رأى �ل ��
� عمق..

ع� قطعة لحم فتنهد ��

استغرق أخذ العينة والخ�اطة 70 دق�قة.. ونظرا ألن ر�ان لم
ينم ل�ال فقد عمل المنوم عل�ه �قوة شد�دة، فطلب منه
� فراش �غرفة جان��ة إ� أن �فيق

�� �
�� الطب�ب أن �س��

و�ستطيع الق�ادة. لم يتوقع أن ينام ل�نه فعلها.

تحسس موضع الضمادة لي��قن من أنه ال �حلم وأن الخزعة
خذت فعال. ارتدى ث�اب الشارع وهو �شعر �الخفة وأنه غ��

�
أ

.. عرف أنه نام ساعة �املة ح�ث هو. قالت له الممرضة �
حق���

� ن��جتها ق�ل يوم الثالثاء.
إزماي إن العينة لن تأ��

اتجه للمرآب ح�ث س�ارته المرس�دس وانطلق بها. عاد
لشقته فلم �لق �� وال زوجته.. اتجه للمطبخ وأعد لنفسه غداء
م�كرا.. سلطة من الخرشوف وعش الغراب واألس�اراجاس مع

. � اإل�طا�� الخ��

ء �
... و�رغم �ل �� � � الجناح الغر��

حمل الص�ن�ة لمكت�ه ��
�ان �شعر �أن هناك من يراق�ه.

ة لحمام الس�احة جلس �أ�ل وهو ينظر خارج النافذة ال�ب��
وال�حر من �ع�د..

دق جرس الهاتف. الرقم الذي ال �مل�ه سوى حفنة من
الناس.. وعرف من �اشف شخص�ة المتصل أن هذە سامانتا.

؟ هل ما زلت �شيخ؟ - ك�ف الحال �ا و�ن��
� �عد.

� أذ��
- لم ي��ت شعر ��
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ثم أضاف:

- أنا آسف ع� إفسادي ل�لة األر�عاء �ال�الم عن أختك.. لذا
أدعواك العشاء الل�لة...

حت عل�ه �انت تح�ه وهو �حبها.. رع�ه منها �ال أساس. اق��
أن �أ�ال �الخارج �دال من تل��ث األط�اق.

�
وضع سماعة الهاتف، وم�� للردهة وهو �حمل �أسا ��

�دە. تذكر سحرة الفودو الذين �ستعملون شعرات من رأسك
� �د

ل�سحروك.. ال�د أن ثالث عينات من القلب لو وقعت ��
ا. ساحر فودو لصنع بها العجب.. إنها أ��� انتماء وتأث��

اتصل �سامانتا من جد�د وقال إنه س�تناول العشاء عندها..
� أن �ذهب معها

�� ط�اخة ماهرة. الس�ب هو أنه ال يرغب ��
للعشاء وسط عيون الرجال الحاقدة عل�ه. وضعت السماعة

ة تخ�ج منها. ل�نه سمع ضحكة أنث��ة قص��

∞∞∞∞∞
� الرا�عة ظهر الجمعة أرسل له و�لسون موت تق��را عن أم

��
سامانتا. طبع ر�ان التق��ر الذي جاء �اإل�م�ل ثم تأ�د من مسح

لونج جوار حمام الس�احة ل�قرأ. � الملف، وجلس ع� ش��

� شقة
� تع�ش �� � السادسة والخمس��

ر���ا لور�ان ر��ش ��
� �از�نو فاخر.

�الس ف�جاس وتعمل كد�لر للع�ة �الك جاك ��
لديها س�ارة فورد ا�س�لورر. وصح�فة سوا�قها نظ�فة. قال أحد
ان إنها غ�� اجتماع�ة و�� ع� عالقة عاطف�ة برجل �د� الج��
� الموت) لذا قد

سب�� �ارجست. وهو من ضمن حركة (الحق ��
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�ن ع� االنتحار. ال�د أنه �ان �قدم لهؤالء ساعد مر�� كث��
المر�� جرعات عال�ة من المنوم مما �غ��ــهم �الموت.

ة الموت. ل�ن برغم هذا �له شعر ر�ان بتوتر لدى سماع س��
ة لها عالقة مبهمة شعر �ش�ل ما أن ظروف مرضه األخ��
� ح�اة األم لم �كن مجرد

�سامانتا أو أمها. ل�ن وجود �ارجست ��
مصادفة..

منذ ستة أعوام اتخذت �� قرار وقف الح�اة والتغذ�ة عن
اب�تها الميتة مخ�ا.. ال�د أنها شعرت �الذنب.. ال�د أنها �حثت

 مثل سب�� يؤمن �منح المر��
ً

ر.. هكذا قاَ�لْت رج� عن م��
الراحة النهائ�ة.

عاد ر�ان لمكت�ه وشّغل جهاز تم��ق الورق.. و�اد �ضع
� خزانة... لقد

التق��ر هناك وفجأة غ�� قرارە ووضع الورقة ��
تملك الخوف منه فعال وصار التحرر صع�ا.

فجأة أدرك أنه ي��د الذهاب إ� الس ف�جاس. ي��د أن �عرف
أ��� عن ر���ا ر��ش هذە.

∞∞∞∞∞
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� الس ف�جاس، انتظرته س�ارة مرس�دس س�دان مع سائق

��
عند ممر وصول طائرات خاص. قال السائق إن اسمه جورج ز�ن
� مكتب و�لسون موت الخاص �التح��ات. �ان

وهو �عمل ��
� الب��ان له عينان ق��تان. وله ندبتان ع� رأسه فارع الطول مت��
. لم �كن مجرد سائق �ل � توح�ان �أنهما ن��جة جراحة ن�ع قرن��

هو كذلك بودي جارد.

� يرمق الصحراء، ب�نما هو متجه
� المقعد الخل��

راح ر�ان ��
� حمل للفندق الذي س�ق�م ف�ه. هناك توقفت الس�ارة ع� ح��
السائق المتاع الخاص �ه ثم عاد السائق ل�قدم له مفتاحا

ون�ا وقال: إل���

� الواقع، و�� محجوزة
- غرفة 1100 �ا س�دي.. �� جناح ��

�اس�� ح�� ال �ظهر اسمك أنت.

� و�ان
�انت ف�جاس تلتمع تحت شمس صحراء موها��

� �ل م�ان كجزء من ز�نة البيوت نفسها.
الص�ار والصخور ��

� من أشجار النخ�ل وال��تون من حوله و�انت المرئ�ات ته��
الحرارة �أنها تحت الماء..

∞∞∞∞∞
مجمع الشقق الذي تق�م ف�ه األم �ان �د� (الواحة). و�ان
� من الشقق ذات لون ال���مة.. والسقف �ان مكونا من طا�ق��
من �الط أحمر اللون. توقفت الس�ارة وطلب السائق ز�ن من

جل وحدە ح�� ال يث�� الشكوك. ر�ان أن ي��



9668

خلف البوا�ة �ان هناك ممر إ� الفناء، وقد م�� ح��
ا.. �انت . ولما اجتازە رأي حمام س�احة كب�� المدخل العمو��
� الدرج �احثا عن الشقة

أ�خرة ال�لور تتصاعد فتخنقه.. صعد ��
34.. مد �دە وفتح ال�اب..

. �انت ت�تظرە سمراء جم�لة لها عينان رماديتان كحجر الق��

�انت تعمل مع و�لسون موت ومن الواضح أنها ق��ة قادرة.
فتحت ال�اب وسمحت ل��ان �الدخول ثم قالت:

� ال�از�نو اآلن.
� ورد�ة الص�اح.. إنها ��

- ر���ا تعمل ��

- هل وجدت ش�ئا غ���ا؟

- ال أعرف ما ت�حث عنه �ا س�دي.. أنا هنا لفتح ال�اب
فقط.

- وما اسمك؟
. �

- أفضل أال أذكرە فما نقوم �ه هنا غ�� قانو��
� المطبخ..

دخل الشقة وراح ي�حث ��

ء.. ل�نه ف�ش �
�ان �شعر �أنه لص برغم أنه لن ��ق أي ��

المطبخ وغرفة الطعام وغرفة المع�شة.

لم تكن هناك ذك��ات.. مما دله ع� أنها ل�ست امرأة
عاطف�ة ل�نها مجنونة �الت�سيق والنظام. قل�ه �دق �عنف لذا
تنفس �عمق وهو �حاول أن �ستع�د هدوءە. لقد جاء إ� هنا
�حثا عن خيوط مؤامرة تتهدد ح�اته وعل�ه أن ي�حث �عنا�ة وال

�صاب بن��ة قلب�ة.
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�انت غرفة المكتب م�سقة و�ان هناك نحو مئة كتاب ع�
األرفف �لها تتعلق �التنم�ة الذات�ة والحصول ع� ثروة وال
� واحد. ع� المكتب �انت �ضع مجالت ع� يوجد عمل أد��

� ف�� الذي �حوي مقال سامانتا عنه. قمتها عدد فاني��

� البهو.. ثم إنها
�انت موظفة مكتب و�لسن موت ت�تظر ��

ثر غادرت الشقة مع ر�ان، وأدهشه أنها تأ�طت ذراعه وراحت ت��
عن ف�لم رأته.. ثم أدرك أنها بهذا ت�عد الشكوك ح�ث ي�دوان
اء فقد صوتها . وعندما مش�ا إ� خارج البوا�ة الخ�� � كعاشق��

نغمته الموس�ق�ة وفقد وجهها تألقه. قالت له:
� ق���ة.. جورج س�قلك إ� الفندق.

- س�ار��
سألها:

- ماذا عن سب�� �ارجست؟
- س�خ�ج الل�لة من ب�ته.. �مكننا دخوله وقتئذ.

ثم ابتعدت.. أما هو فعاد لس�ارة المرس�دس المنتظرة شاعرا
� ولد فيها. ء، و�أن هذە ل�ست األرض ال�� �

�غرا�ة �ل ��

∞∞∞∞∞
�ان �شعر �حاجة ل��ارة ال�از�نو الذي تعمل ف�ه ر���ا.. �ان
� أن تعرفه لو رأته خصوصا

. إال أنه خ�� � ي��د أن يراها رؤ�ة الع��
� المقال الذي كت�ته اب�تها سامانتا.

أن صورته �انت واضحة ��

� الفراش �عد العشاء.. �ان المناخ الصحراوي �حرق
استل�� ��

النافذة ل�ن الغرفة �انت �اردة م��حة وتغرى �النعاس. �انت
معالم الغرفة تزداد ظلمة وضوء النهار يرحل، هناك من الطابق
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ء �أنوار �
�ط م�� الحادي ع�� تمتد الس ف�جاس ك��

ال�از�نوهات.

�ان �سمع دقدقة وخل�طا من األصوات.. لقد جعله المرض
هشا م�ش��ا..

دق جرس الهاتف فرفع السماعة. سمع جورج ز�ن �قول له:

�
- �مكنك الق�ام �ال��ارة الثان�ة.. سأ�ون أمام المدخل ��

نصف ساعة.
�ل ال�خار من عل�ه ح�� � أخذ حماما ��عا.. مسح الزجاج ل��

يرى الم�ان �ش�ل واضح. �عد هذا ف�ش الجناح ج�دا وهو
�غالب الشعور �أنه وح�دا. لم �كن �شعر �أي انتعاش وهو

�ل�س ث�اب السهرة.

∞∞∞∞∞
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� ب�ت من طابق واحد وسط بيوت

�ان �ارجست �ع�ش ��
الط�قة الوس�.

قاد ز�ن الس�ارة ثم توقف ع� �عد أر�عة م�ان، ب�نما ترجل
ر�ان ل�قطع المسافة ع� قدم�ه.

� لم �ان الل�ل دافئا جافا مع رائحة الصحراء القل��ة ال��
�ستطع المدينة القضاء عليها.

� ال اسم اتجه للب�ت هنا انفتح ال�اب ورأى الفتاة السمراء ال��
� تحي�ه. أغلقت ال�اب خلفه فسألها: � الرماديت�� لها ذات العين��

- �م �� من الوقت؟

- ثالث ساعات ع� األقل.. إنه ي�ناول العشاء مع ر���ا
ر��ش. ال�د أن �صحبها للرقص �عد العشاء.

- وماذا لو عادا اآلن؟
- لن �حدث.

� وجثة � غرفة المع�شة جعلته يرى جثثا.. جثث رجل��
و��

امرأة..�
�ان ر�ان قد قرأ عن استخدام الجثث الح�ة كتماث�ل فن�ة.
�عض المتاحف تقدم هذا ل�نه لم �صدق ان يرى هذا رأي

.. لقد �انت جثثا محفوظة. � الع��
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�ا هذە الجثث قد عوملت ج�دا �سوائل مضادة لل�ك��
وسوائل حافظة. و�انت مث�تة لقطع األثاث ومغلفة �البو��

� �دا � الضوء.. أحد الرجل��
يور�ثان. هذا جعل المو�� يتألقون ��

�أنه مّر �مرض ط��ل جعله نح�ال ضامرا، وقد فتح عينا وأغلق
األخرى �أنه �ان يرهب رؤ�ة الموت.

سألها:

طة تعلم بوجود هذا المعرض؟ - هل ال��

- �ل واحد من هؤالء وقع ع� موافقته ل�ارجست ق�ل
الموت. هذا ن�ع من الد�كور.

- ل�س هذا مف�دا للصحة العقل�ة ألي شخص.
. �

ە نوعا من العرض الثقا�� ... المحا�م تعت�� �
- ل�نه قانو��

ل �ما ي��د. � وعادت للردهة ل�سمح له بتفت�ش الم��

�
�ري.. �� دخل غرفة المع�شة ل�جد الم��د من هذا الفن ال��

غرفة النوم �انت امرأة محنطة تجلس إ� أر�كة. لم �ستطع أن
� تفت�ش الحجرة �س�ب نظرتها الشاخصة.

�أخذ راحته ��

� المكت�ة �ان ألبوم �حوي مجموعة من الصور
ع� الرف ��

ا. .. ال وجه ب�نها ينظر ال�ام�� الفوتوغراف�ة.. �انت وجود مو��
و�ل صورة تحمل رقم ملف مطب�ع ع� الركن. خطر ل��ان، أن
هؤالء القوم قد استعانوا ب�ارجست �� �سهل رح�لهم من

عالمنا..

، لم تكن هناك جثث هنا مما جعله يتفقد الصور براحة أ���
� عروقه.. و�ان �سمع صوت

ل�نه �ان �شعر بتدفق الدم ��
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هس�س عرف �عد قل�ل أنه صوت تنفسه. ضغط ع� صدرە
�أنه ي��ــــح قل�ه و�منعه من التوقف.

لو مات هنا فلسوف ترحل عم�لة موت هار�ة، ولسوف
�ظفر �ه �ارجست و�جردە من ث�ا�ه و�حنطه ليتحول ا� قطعة

د�كور.

∞∞∞∞∞
� سالم، و�ن ظل �شم رائحة غ���ة تدعو

مرت الن��ة ��
� �صورة � جو الحجرة. واصل تقل�ب الصور. هنا فو��

للغث�ان ��
ا. � ال�ام��

لوجه سامنتا الم�ت تحدق ��

�زا. �ان السقم لم تكن هذە سامانتا ط�عا. �ل أختها التوأم ت��
قد جعلها ذات طابع أثري �أنها قد�سة. من الغ��ب أن سامانتا
� عن �ارجست. ط�عا �ان �ارجست هو من

لم تذكر له أي ��
�زا. اتخذ قرار الموت الرح�م لت��

فجأة شعر �حركة من خلفه فانتفض ذعرا.
.. � كشاهد الق�� � الرماديت�� وجد أنها السمراء ذات العين��

�انت تقول:
� أ�رە هذا الم�ان. - أنا ال أخاف �سهولة.. ل���

- أنا كذلك.

� جي�ه فدهشت
�زا من الملف ووضعها �� �ع صورة ت�� وان��

الفتاة.
- سوف �فتقدها.
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- ال يهم.
فكر قل�ال ثم سألها:

� رجل كهذا �لمسك؟ ك�� - هل ت��

- سأطلق عل�ه الرصاص ق�ل أن �فعل... المش�لة أن أناسا
�ن �عشقون. و���ا كذلك. كث��

قال لها إنه انت� من مهمته. وهكذا راحا �طفئان أنوار
� فتحت. الشقة و�غلقان األبواب ال��

ثم إنهما غادرا الشقة.. وع�� الشارع �ان ز�ن �قف جوار
المرس�دس.

همست ل��ان:

� س�ينا.. ل�ن ال أستطيع
- لو أردت أن تت�لم م�� فاس�� �ا��

� و�الة موت.
أن أقول �لمة أخرى و�ال فقدت عم�� ��

وضغطت ع� كفه ب�ديها �أنها تودع صد�قا، وق�ل أن يت�لم
�انت قد رحلت، فعاد للس�ارة وطلب من السائق أن �قصد
الفندق. م��ة أن تكون ث��ا أنك �ستطيع أن تجد شخصا مثل
ء و�� أي وقت، ولن �ظهر أي �

و�لسون موت وتطلب منه أي ��
ام. دهشة أو يرفع حاجب�ه �ل س�نفذ �عاطفة أقرب لالح��

∞∞∞∞∞
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� المطار ق�ل موعدە مع

ه�طت الطائرة ع� المه�ط ��
الطب�ب �ساعة واحدة. �ان قد رتب س�ارة ل�موز�ن تنقله
�قودها سائق ممتاز ال �عتقد أن ت�ادل المحادثة جزء من عمله.

� الداخل جلس ر�ان
انطلقت الس�ارة لمكتب د ج��تا.. ��

� الصورة.. كونها توءم سامانتا جعلها
�زا �� � ت�� � عي��

�حدق ��
ة لل�شاؤم �أنها نبوءة �موت سامانتا نفسها. صورة مث��

� نفسه من
ء لم �عهدە �� �

�ان �شعر �ارت�اك غ��ب وهو ��
� مما جعله �قرر أال �حبهما � ال م�الي�� ق�ل. �ان أبواە أناني��
لأل�د.. وأن �حقق �ل ما حققه من نجاح، لم �س�سلم قط..
. و�ان �عت�� �ل فشل درسا.. و�ل نجاح تحد�ا لتحقيق نجاح أ���

� الس�ارة �شعر �أن شجاعته تتخ� عنه.
ل�نه اآلن ��

و�ساءل: هل �ان �ل هذا ال�حث عن ر���ا ر��ش مجرد
� ع�ادة طب�ب القلب.

محاولة للهرب من الخ�� الذي قد يتلقاە ��
�ان يهرب من نبوءة الموت ليواجه ال�عبع الذي �عتقد أنه قادر

ع� مواجهته.

�انت الس�ارة قد وصلت لع�ادة الطب�ب، ففتح له السائق
ال�اب. ترجل

� جي�ه.. �أنها تع��ذة تحم�ه
ر�ان وهو �دس صورة ت��زا ��

مما هو آت.

∞∞∞∞∞
قال د. ج��تا:
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cardiomyopathy عضلة القلب �
- هذا عطب ��

� المكتب من أجل إعطاء طابع حم�م لهذە
�� � �انا جالس��

األخ�ار، راح ر�ان يتأمل الصور ع� المكتب لزوجة الطب�ب
، وشعر �حسد له ألن ح�اته � وطفل�ه و�ل�ه الرت��فار الذه��

. أفضل من ح�اته �كث��
قال سمر ج��تا:

� عضلة القلب.. هكذا تقل كفاءة الدورة الدم��ة.
- عطب ��

�ان صوته موس�ق�ا و�ن تخللته �عض الشفقة وهو ��مل
�المه:

- هناك وهن عضلة قلب م�سع أو متضخم أو مق�د.. أنت
. �

مصاب �الن�ع المتضخم.. غال�ا هو مرض ورا��
ء. �

- لم �شك والداي من ��

- ر�ما ق��ب �ع�د.. قد ال �علن المرض عن نفسه سوى
.. أل�س لك ق��ب �ع�د مات بن��ة قلب�ة فجأة؟ � �الموت المفا��

- والعالج؟
�دا الخجل ع� الطب�ب �أنها غلطته وهو �قول:

- غ�� قا�ل للشفاء. فقط نع� �عض المدرات ونع�� أدو�ة
�ات... تحم�ك من اختالل ال��

قال ر�ان وهو يتأمل صورة ال�لب:

- أنا أمارس ر�اضات عن�فة.. فهل أتوقف عنها؟



9677

� التوقف.. المش�لة �� �م سوف
- المش�لة ل�ست ��

تع�ش.. وظائف قل�ك سوف تتدهور �استمرار.. ال �مكن
وقفها.. ال أعتقد أنك ستع�ش أ��� من عام.

�لغ �ه الرعب الذروة.. األمر أقرب لمقصلة نفس�ة ت�تظرە..
برغم أنه �ان يتوقع الموت الفوري وهو مل�� ع� أرض�ة غرفة

� ش�ئا.. نومه.. ل�ن مهلة عام ال تع��
- ل�س أمامك حل سوى زرع قلب.

� دهشة فقال الطب�ب
نظر له ر�ان ��

.UNOS سوف نق�د اسمك ضمن -

- الش�كة المتحدة لت�ادل األعضاء.. إنها ت�يح لنا العثور ع�
أعضاء للزرع.

عاد �فكر ثم سأل الطب�ب:

- هل هناك من دس �� السم؟
. �

- �الطبع ال.. تحل�ل الخال�ا �ظهر بوض�ح أن الخلل ورا��

قاوم ر�ان الدم�ع.. فهو ال ي��د أن ي��� أمام الطب�ب.. قال
للرجل:

� هذە الح�اة سوى الموت
ء مؤكد �� �

- ال يوجد ��
ائب� وال��

∞∞∞∞∞
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�
� األ�ام التال�ة مر ر�ان �حالة من النكران جعلته �م��

��
نت عن عالج عطب عضلة القلب. قرأ � اإلن��

الساعات �ف�ش ��
� قلب ج�ال

از�ل أو ن�تة �� � ال��
عن مر�� شفاهم جذر عشب ��

تا�الند. انهمك تماما وحاول أال يتصل �سامانتا.

�ان �حاول أن يتأقلم مع ال�شخ�ص وأن �جد الشجاعة
ها. ال�اف�ة ل�خ��

كف عن أن يثق �عقله وحدسه فهو يؤمن أن نقص
� أن

� �لعب دورا مهما.. و�ان �شعر �الظلم الواضح �� اال�سج��
، ل�نه يرفض أن �كون ضح�ة.. � � سن الرا�عة والثالث��

�موت ��
سوف �فك األ�شوطة من حول عنقه.

� غرفته.. �طلب األ�الت من
ظل �عد المقا�لة عدة أ�ام ��

.. � الخادم��

مجة، ات كهذە عندما ي�شغل �ال�� و�انا قد اعتادا أنه �مر �ف��
ك لحيته � موضع واحد و�ل�س المنامة و���

ف�ظل �الناسك ��
تنمو.

ثم إنه اتصل �سامانتا طال�ا لقاءها.. شعر أن الوقت قد حان
ها �األمر. �� �خ��

� من ح��ر � شقتها �انت تل�س ال��مونو األزرق وخف��
��

ف�دت أجمل من أي مرة رآها ر�ان فيها. لقد ق�� ساعات ط��لة
ينظر لوجه أختها الم�ت ح�� إنه �� حي��تها وجمالها. �ان قد
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، فوضعها ع� أح�� أ��اس طعام جاهز �� ي��حه من الط��
رخامة المطبخ. وقال لها:

- أنا م�ت من الج�ع.. هناك شطائر من لحم ال�قر �القمح.
ضحكت وقالت:

�
- حس�ت أنك لن تقاوم جما�� فإذا �ك تت�لم عن األ�ل.. ��

. � المرة القادمة سأل�س لحم ال�قر �القمح.. والمخلل كقرط��
ء لغرفة الجلوس. �

� أط�اق وحمال �ل ��
أفرغا األ��اس ��

سألته والظالل تغمر وجهها:

- لماذا قض�ت أسبوعا �امال �ع�دا؟

- القصة تتحسن أل�س كذلك؟
قالت:

- ال أعرف ك�ف أصف هذا.. ل�ن السطور ذات سحر
خاص...

� �انت تفعم �ان قد وصل إ� السالم.. �ل الشكوك ال��
�رة.. �� فقط ذات روحه انتهت.. ل�ست ر���ا ر��ش �امرأة ��
� الرجال وحب�بها شخص م��ض نفس�ا قطعا، ل�ن

ذوق ك��ه ��
ال عالقة لها وال اب�تها �ما حدث لقل�ه.. رحلته إ� الس ف�جاس

�انت مجرد ت�د�د للمال والوقت..

لن �ذكر هذە التج��ة لها.. لو مات خالل عام فهو ي��د أن
تتذكرە �صورة أفضل مما هو حقا. �عد العشاء وأمام األط�اق
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� األمر
ء.. لم ي�الغ �� �

الفارغة أمسك ب�دها وح� لها �ل ��
ف�جعله أو�را تراج�د�ة، ولم �خفف األمر ل�جعله مضح�ا.

تقلصت �دها حول �دە.. سال الدمع من عي�يها برغم
جهدها لمنعه. والتمع ضوء الشم�ع ع� هذا ال�لل. أدركت أن
�المه عن هذا المرض يؤلمه أ��� مما يؤلمها معرفته.. �انا
�مل�ان القدرة ع� مواجهة الح�اة و�انا �مل�ان الثقة �النفس.
ا �محاوالتها لمنع دموعها والظهور �مظهر قوي. وأدرك تأثر كث��
� جسدها ي��ض

�ان �� أنها ترتجف تحت ال��مونو وأن �ل ��
�قوة.

سألته لما أن� قصته:

- ما فرصة حصولك ع� قلب جد�د؟

- أر�عة آالف أم���� �حتاجون للزرع �ل عام.. ل�ن ال يتوافر
� قلب.

سوى أل��

- إذن االحتمال %50.
� مع القلب الممن�ح.. - ل�س �الض�ط.. ال�د من توافق �س���
� قائمة

�� � ثم إن قلب متوافر سوف �ذهب لشخص �س�ق��
وا إن �ان � ل��

االنتظار. األسب�ع القادم سأخضع لفحص نفسا��
... الزرع مف�دا ��

- مثل؟

.. استعدادي لتغي�� نمط � - مثل إدمان الخمر.. التدخ��
. �

ح�ا��

� القصة؟
- وما النوا�� الطي�ة ��
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� ج�دة �اس�ثناء القلب.. لو كنت مصا�ا � شاب وصح�� - أن��
� مستعد للدفع نقدا ولن � أقل. ثم إن�� �أمراض أخرى ففرص��

. � كة تأم�� أنتظر تغط�ة ��
� فازداد الظالم وسألته: � أص�ع�� أطفأت شمعة ب��

- وماذا أ�ضا؟

- معدل الح�اة خمس سنوات لمن يتل�� قل�ا مزروعا هو
ب من ذلك، لو عشت �القلب المزروع خمسة 75% أو �ق��

� أن أع�ش خمسة أخرى.
أعوام فالفرصة عال�ة ��

مدت أناملها ف�للت إص�عا �الخمر ثم مدت �دها وأطفأت
شمعة أخرى.

.. ونهضت و�� تمسك ب�دە وقالت: فساد الظالم أ���
� �قوة.. فقط افعل ذلك. - احتضن��

∞∞∞∞∞
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قال لها �عد وقت ط��ل:

. � - تزوجي��
لم ترد وساد الصمت �عض الوقت. ثم قالت:

� ق�لت الزواج ألنك تموت. - س�كون األمر �أن��
- لن أموت.

� تزوجتك من أجل ثروتك. - س�ظن ال�ل أن��

- لم أع�أ برأي الناس قط.. فلماذا أهتم اآلن؟
- سأتزوجك عندما ي�ت�� هذا �له.. عندما �ستق�م األمور.

� لو زرعت قل�ا.
- إذن فأنت جائز��

� أعنتها.
.. دع األمور تجرى �� �� �

- �جب أن تص��

∞∞∞∞∞
� قائمة ش�كة ت�ادل

اجتاز ر�ان االخت�ار النف�� وتم وضعه ��
األعضاء.

�دا له أنه ينام �ش�ل ط�ب.. ولم �عد �سمع صوت القرعات
� والدقات المعتاد.. وقد قدر أن تحسن حالته �س�ب االدو�ة ال��

�ات.. ال�د وصفها له د. ج��تا: المدرات ومضادات اختالل ال��
� �صل لمخه �ش�ل أفضل فلم �عد يهذي. أن األ�سج��
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� قائمة
ا ع� االنتظار.. اسمه يرتفع �� �ان ال �طيق ص��

مستق��� األعضاء ل�ن ل�س �ال�عة ال�اف�ة. منحه ج��تا عاما
�ح�اە وقد مر شهران من هذا العام، �ان يتابع أخ�ار الحوادث
وقد �دأ �درك حق�قة أن معظم هؤالء لم يوقعوا ع� �طاقة
ع �األعضاء �عد الموت... �ان ط�لة ح�اته �صحة ج�دة لذا الت��
ع �أعضائه لو مات وظلت ع، واليوم قام �الت�� لم يوقع هذا الت��

� جسدە.
أعضاء سل�مة ��

مع الوقت �دأ �درك أن حالته تتدهور ب�طء.. صار يتعب
� وجهه

��عة أ��� و�نام لساعات أطول.. والحظ انتفاخا ��
وتحت عي��ه. و�ان يزداد عص��ة و��شاجر �سهولة.. قال
لسامانتا إنه آسف.. ال�د أن هذە أعراض جان��ة للدواء فلن

� الل�ا�� المقمرة.
� كف�ه و�عوى ��

�ل�ث أن ي��ت له شعر ��

الحظ كذلك أن ن��ات توقف التنفس توقظه من النوم
ا، وأن جسدە �حتجز الماء... �احالە متورمان تماما. كث��

أما عن صوت الدقات فقد عاد عال�ا لحوحا.. أدرك أن هذا
ل�س صوت م�سلل ل�نه صوت قل�ه هو.. قل�ه هو الذي �حاول
أن �ضخ الدم.. لو ظل الحال كذا مع هذە القرعات فلن �ج�ب

عل�ه ر�ان �ل الموت نفسه.

� الص�اح جاءت الس�ارة الل�موز�ن ع� ال�اب �قودها رجل
��

�د� نار�ا.. �ان ر�ان قد حجز موعدا مع طب�ب قلب آخر
اسمه دوجال هوب.

�ان قد تحرى ج�دا عن الطب�ب فعرف أنه أب�ع من ج��تا،
� لم �حو غلطة أو شكوى واحدة. �ما أن سجله الط��



9684

� شارع هادئ
�انت ع�ادة الرجل بنا�ة ذات ثالثة طوابق ��

ع� حواف ضاح�ة ب�فر�� ه�لز. دخل المب�� األنيق فوجد
� ثالثة أبواب كتب ع� أولها (مواع�د).. ردهة.. ع� ال�م��
المقاعد م��حة أن�قة تو�� �أن المر�� �عاملون هنا كضيوف..
�
�انت موظفات االستق�ال ل�قات أن�قات.. اقتادته امرأة ��

� وقالت إن د. هوب س�قا�له � اسمها لورا إ� مكتب جان�� األر�ع��
حاال. دخل د. هوب.. �ان قص�� القامة �ل�س قم�صا أب�ض �ال
. وجلس الرجالن إ� ر�طة عنق وله حضور قوي وصوت جه��
ة � سن صغ��

أر�كة م��حة. ح� مش�لته للطب�ب.. وقال إنه ��
كهذە ال يتوقع أن �صاب �مرض قلب كهذا.. ال�د من ال�اران��ا
� جعله �شعر واال�تئاب أص�� له الطب�ب �ش�ل أبوي مطم��

كه �موت. �أن هذا الطب�ب لن ي��

ض أن فحص � اليوم أعاد الطب�ب معظم األ�حاث.. واف��
�ا��

� خطأ د. أ�سجة ر�ان �ان سل�ما. �ان ر�ان ال يتوقع أن ي�ب��
� الشفاء.

ج��تا.. ما أرادە هو األمل ��

كتب له د. هوب أر�عة أدو�ة أخرى.. ثم أعطاە رقم هاتف
مخت�ا يتصل �ه �مركز للطوارئ، وأعطاە جهازا �طلب هذا
الرقم. أمرە أن ي�ق�ه معه دائما وأن �صح�ه معه للحمام وأن
� لإلشارة ط�لة الوقت

ي�ق�ه مشحونا دائما. وطلب منه أن �ص��
فل��ما تدق معلنة وجود قلب مناسب.

- ال أثق �الهواتف العاد�ة.. إن الناس �غلقونها أو �شغلون
.. هذە األداة ال.. م�� تم �شغ�لها تظل كذلك �

�د الصو�� ال��
� وقتك.

لأل�د.. أ�قها معك فل��ما �أ��

∞∞∞∞∞
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لم �خ�� ر�ان سامانتا �أنه غ��ّ طب��ه وأنه ترك ج��تا. �ان
�كرە الجدل لذا راح �حاول أن �قلل أوقاته معها.. لم تكن موافقة

. ع� تغي�� الطب�ب ألنها ترى أن هذا ي��ك األمور أ���

حافظ ع� ز�ارة أسبوع�ة للطب�ب ألن الرجل أ� ع�
متا�عة الحالة عن كثب.

� الساعة الخامسة من ص�اح الرابع ع�� من يناير جاءت
��

الم�المة... لقد وجدوا قل�ا.

� قوائم عدة.. قوائم مجلة فور�س لمديري
�ان ر�ان ��

نت.. قائمة مجلة ال�مبيوتر.. قائمة مجلة وايرد لسادة اإلن��
ب�بول للعزاب األث��اء.. ل�نه اليوم وصل لقمة أهم قائمة.

لقد انت� انتظار ط��ل.. لقد صار الوقت �الغ األهم�ة
� حالة موت

ع الذي هو �� �ال�س�ة ل��ان. سوف ي�قون المت��
عه من � ، فلو ان�� .. ي�قونه ح�ا إ� أن �صل ر�ان للمس�ش�� �

م��
� صدر ر�ان، ل�انت

رعه �� � صدر الم�ت نفس الف��ق الذي س��
الفرص ممتازة.

ع معط��ا أو �ان ل�ن قد تفشل المحاولة لو �ان قلب المت��
� ال�ل�ة أو ال��د.. ل��ما تتعطل الدورة

�� �
هناك خلل خ��

. الصناع�ة أو تنقطع كه��اء المس�ش��
اتصل �سامانتا وهو �خ�� أال ترد.. إنها الخامسة ص�احا.
� ساعات

� كتا�ة قصتها لذا �انت تخلد للنوم ��
�انت منهمكة ��

متأخرة. لم ترد سامانتا ل�ن �انت هناك رسالة مسجلة تطلب
منه ترك رسالته..
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- سامانتا.. أنا أح�ك.. أح�ك أ��� مما أستطيع وصفه. لقد
جاءت الم�المة.. سوف أذهب لدكتور هوب ل�جري الجراحة.
وسوف أستقل الطائرة حاال.. تمن�ت لو كنت م�� ل�ن هذا
� كتا�ك، وأرجو لو

مستح�ل والوقت ضيق. أرجو لك التوفيق ��
.. أح�ك �ا سامانتا. أردت أن تكر�� القصة ��

∞∞∞∞∞
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�انت حقي�ته معدة منذ أشهر.. جرها إ� المصعد ثم إ�

. الطابق السف��

� وداعه أو
�ان �حب هذا الب�ت جدا ل�نه لم �ضيع دق�قة ��

� الخارج �ان الظالم والهدوء �قطعه صوت بومة
النظر حوله. ��
� آلخر. من ح��

�ان قد طلب س�ارة إسعاف مستعمال جهاز هوب. و�عان
ما وصلت الس�ارة و�ان مسعف ي�تظر ل�قود ر�ان و�حمل
� الط��ق إ� المطار وراح ينظر

حقي�ته. استل�� ع� المحفة ��
حوله. خالل ساعات سوف ي��� د. هوب قفصه الصدري

�ع قل�ه السق�م و�ضع م�انه قلب غ��ب. و�فتح صدرە و���

برغم هذا شعر �اطمئنان.. نحن لم نولد لن�تظر.. �ل ولدنا
لنفعل.

�
تذكر أنه لم يتصل �أب��ه.. ل�ن ال دا�� لذلك فلن �ف�داە ��

ء للعنا�ة بهما لو وقع األسوأ.. ترك لهما �
ء.. لقد رتب �ل �� �

��
� الوص�ة. هما لم �ح�اە قط ل�نهما لم �عاد�اە

معظم ثروته ��
�احة..

وصلت الس�ارة إ� مطار لونج بي�ش.

ة الخاصة �دكتور هوب ت�تظرە، هناك �انت الطائرة الصغ��
. �انت � � الص��

� ستحمله مع ف��قه إ� شانجهاي �� و�� ال��
� حالة حرجة. وصلت

مجهزة ��ل ما قد �حتاج إل�ه م��ض ��
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�
ثالث س�ارات إسعاف تقل د. هوب وف��قه من نقاط عدة ��

لوس أنج�ل�س.

ق ب�طء، ثم ركب ��� � ة إ� الشمس ال�� أل�� ر�ان نظرة أخ��
� تحمله إ� ح�ث يولد من جد�د أو �موت.. الس�ارة ال��

∞∞∞∞∞
�ان الو�� ي�سحب منه وأدرك أنه تحت تأث�� مخدر ما.

، وهناك طب�ب من مساعدي د. هوب � المس�ش��
إنه ��

�حلق شعر صدرە و�طنه. نظر ر�ان للضوء وهمس:
� جاف.

- حل��

ب ق�ل الجراحة.. سأعط�ك قطعة - د. هوب ال ي��د أن ���
ثلج تمتصها، وراح المساعد �ق�س ن�ض ر�ان. راح النعاس �غلب
ر�ان.. حاول أن �غال�ه ألنه �شعر �أن هذا هو الموت.. الموت

األصغر هو النوم �ما قال أحد الشعراء.
األجراس.. األجراس.

تدق.. تدق.. تدق.. تدق...

� �ل م�ان.. تمّسك �حافة الفراش.. األجراس.. هل
الظالم ��

هو �حلم؟
قال ر�ان ش�ئا فجاء صوت المساعد عال�ا �قول:

- هناك كن�سة ع�� الشارع.

من جد�د عاد النعاس �غل�ه.. �ان ي��� وشعر �الدمع المالح
� دموعه

� فمه.. ل�نه �ان قد فقد القدرة ع� أن �خ�� ع� جان��
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أو �خجل منها.
�عد الفجر اقتادوە لغرفة العمل�ات..

� األب�ض والصلب الذي ال �صدأ.. غرفة الجراحة والبورسل��
الضوء..

جاء د. هوب مع مساعد�ه.. طب�ب تخدير وثالث
� الوجوە خلف األقنعة. طب�ب ممرضات.. لم �ستطع ر�ان تب��
ە د. � ساعدە ثم غرس قناة، أخ��

التخدير ي�حث عن ور�د، ��
� محلول مل�� مثلج.

ع و�حفظونه �� هوب أنهم نزعوا قلب المت��
�ن من عمرها.. � السادسة والع��

�ان القلب �خص مدرسة ��
تعرضت لحادث س�ارة مروع، �ان قلبها ذا حجم مناسب و�ان
متوافقا مع األ�سجة. برغم هذا سوف �أخذ ترسانة من 28

ة ال �أس بها.. و�عدها س�أخذە لأل�د. عقارا لف��

ع والقلب سل�م.. هناك ط��ق واحد لقد مات المت��
اجع. للمستق�ل وال �مكن ال��

� سامانتا، منذ ولد �ان ي�حث عن ال�مال.. وقد
راح �فكر ��

وجد ال�مال فيها.

� ال�حر وازدادت الظلمة
�دأ النعاس ي��ب له.. غاص ��

ظلمة..

∞∞∞∞∞
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ى االحتفال �مرور عام ع� زرع القلب.. لم يزمع ر�ان ب��

ال�قاء ح�ا هو االحتفال نفسه.

اها من مزاد. ثم � �س�ارة اش�� � المرآب �عت��
� النهار ��

ق��
لونج م��ــــح �قرأ كتاب سامانتا األول. أثّرت � ق�� الع� ع� ش��

� الصفحات. � ر�ان ووجد نفسه يندفع ب��
القصة ��

دخل و�ستون أموري مع ع��ة ذات عجالت عليها إب��ق
ا ل��ان، قهوة ساخنة مع �عض اللوز المحمص. وقدم ك��ا كب��
� الثامنة. �ان و�ستون خادما

فشكرە وطلب منه أن �عد العشاء ��
ب��طان�ا يؤدي عمله ج�دا هو وزوجته ب��لوب، ل�ن ر�ان �ان
�طان�ة ألنه �عتقد أن هذا يروق � ال��

�شعر أن الرجل ي�الغ ��
لألم���ان. �ان قد طرد �ل الخدم و�� و�اي تانج، و�ن دفع ل�ل
� مع خطاب توص�ة قوى. �ان � قادم�� واحد منهم راتب عام��

� ب�ته مناخا من ال��ة.
� ال�دء �دا�ة جد�دة وأن �جد ��

يرغب ��
ً

تناول العشاء ثم عاد لقصة سامانتا.. وقد قرر أن �قرأ فص�
� ق�ل النوم. أو اثن��

دخل إ� الفراش و�انت ب��لوب قد أعدت الفراش لنومه..

�ط أحمر. هناك فوق الوسادة وجد ك�سا وردي اللون ر�ط ���
�ان �حوي قطعا من الحلوى ع� ش�ل قلوب.. وأدرك أن هناك
).. �ان �ذكر هذا ع�ارة محفورة ع� �ل قطعة تقول (كن ��
الن�ع من الحلوى منذ طفولته، و�انت �ل قطعة تظهر ع�ارة
مختلفة. �حتاج األمر إ� عدد هائل من قطع الحلوى �� تجمع
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�ل هذا العدد من قطعة واحدة. �الطبع س�ب هذە الهد�ة هو
مرور عام ع� الجراحة.. ل�نه لم �ستطع معرفة من أرسلها.
� الفراش ح�� الواحدة ص�احا..

راح �قرأ قصة سامانتا ��
� الثالثة األشهر التال�ة للجراحة �ان يتعا� 28 دواء..

��
و�انت آثارها الجان��ة تضا�قه جدا، ل�ن مع الوقت �دأت

الجرعات تقل و�عض األدو�ة تتوقف..

�عد عام لم ي�د البتة أن الجسد س�طرد العضو.. ال ح� وال
.. وعندما أجرى خزعة ع� عضلة القلب لم �جد � ضعف وال ق��

� أي عالمة ع� الطرد. طب�ب ال�اثولو��
�ض. ة ع� س��ل ال�� � �ك��

و�ان �مارس الم��

قام بتخف�ض إضاءة المص�اح جوار الفراش.. �ان قد
� ظالم دامس. �انت ت�فاته ت�سم

ا��سب عادة عدم النوم ��
�قدر كب�� من ال�اران��ا، لهذا �انت الشقة تحت نظام إنذار
�امل وغرفة نومه مؤمنة، �ما أنه �ان �حتفظ جوار الفراش

�مسدس محشو.

� وجدها ع� � الص�اح سأل ب��لوب عن مصدر الحلوى ال��
��

ء كهذا، و�دا لها من الغ��ب �
الوسادة فأنكرت �شدة معرفتها ل��

� ب�ته الخاص. �ساءلت عما إذا �ان
�ل فندق �� � ان �عامله أحد ك��

عليها أن تتصل برجل ص�انة للتدفئة، ورجل ص�انة للثالجة.
� تقزز �اعت�ار هذا ال�سلل إهانة ل�رامتها وأمانتها.

�انت تت�لم ��
قال لها ر�ان:
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أنا سع�د �حماستك.. ل�ن أفضل أن ت��� هذە المش�لة
لونج ل�طالع كتاب سامانتا للمرة الثالثة. � داخل الب�ت. وعاد للش��
ات سامانتا. لقد وضعت فيها �انت الروا�ة تحمل صوت ون��
روحها، شعر �أنها رسالة كت�تها له تع�� عن حبها له ق�ل

الجراحة.

�
� الل�لة التال�ة، وقد قدر أنه ��

لم �جد حلوى ع� الوسادة ��
ة مرضه � ف��

الط��ق إ� عالم ال�اران��ا من جد�د. �ما �ان ��
� الواصل لمخه �جعله يهلوس. عندما �ان نقص األ�سج��

نظف أسنانه وارتدى المنامة وقد قرر أن يتغلب ع�
شكوكه ومخاوفه.

ا من ذهب عاد لغرفة النوم فوجد ع� الفراش قل�ا صغ��
يتد� من قالدة.

∞∞∞∞∞
فتح خزانة الحائط ذات األرقام ال��ة و�حث عن المسدس

ع�ار 9 ملم وأخذە وأغلق ال�اب.

ة �� لم �كن �خ�� الموت ل�نه لم �عش �ل هذە الف��
�موت ب�ساطة. غادر الخزانة وع�� غرفة النوم حاف�ا وأضاء
النور. المزالج مغلق من الداخل. فتح النافذة متوقعا أن يرى
وجها مقنعا ينظر له، ل�نه لم ير أحدا ي�تظرە، والناقدة مغلقة
� المرآة،

من الداخل. عاد للغرفة ورمق وجهه الصارم ��
� �دە..

والمسدس الضخم ��
ء مغلق. �

� �ل م�ان.. �ل ��
� الردهة، ف�ش ��

ف�ش ��
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� ع� األرض الرخام�ة.. ال
� �م�� � القدم��

دخل الحمام حا��
أحد هناك. �اب �قود لدورة الماء و�اب �قود لمخزن ب�اضات.

أزاح الث�اب المعلقة متوقعا أن �جد رجال يتوارى هناك.

� العل�ة.. ثم
ال يوجد صوت غ��ب سوى ضوضاء خف�فة ��

أدرك أن هذا صوت مطر.
ال أحد.. ل�ن �التأ��د �ان هناك أحد..

أمسك �القالدة من جد�د �أنها مسحورة و�أن لمستها
ا ع� س�نقل له طاقة روح�ة.. قلب القلب الصغ�� فوجد َحْفر�

ظهرە:

ن ��
�
ك

حمد هللا ع� أن القالدة ال تنفتح.. لو �انت تنفتح ل�ان
ء ك��ه ال يتم�� أن يراە. �

�داخلها ��

� رعب لقد أخذ منها المسدس
فجأة تذكر الخزانة ��

وأغلقها.. ه�ع نحوها فقرأ �لمة Secure آمنة ب�د مرتجفة
طلب الرقم ال�ي فظهرت �لمة Acess مسم�ح �الدخول. �ان
� الخزانة للطوارئ.. وساعتان ثمي�تان

هناك أر�عمئة ألف دوالر ��
� عل�ة من

� م�انه. و��
ء �ان �� �

وأزرار قم�ص ماس�ة.. �ل ��
� ألف دوالر هو خاتم الزواج القط�فة �ان خاتم زواج بثمان��
الذي حاول أن �قنع سامانتا �ارتدائه. هنا ا��شف اختفاء أش�اء..
القلوب المصنوعة من الحلوى وال��س الذي وضعت ف�ه.. �ان

قد وضعها هنا أمس.

� تحوي طلقات الحظ أ�ضا �عد دقائق أن العل�ة ال��
�
المسدس قد اختفت. عل�ة مليئة �الثقل والموت.. لن تخت��
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�سهولة. تفحص المسدس فا��شف أنه خال من الطلقات
�دورە.

ل �ف�ش من غرفة لغرفة.. وهو �حمل � � الم��
راح يركض ��

مسدسا ال ق�مة له. �ان �شعر �اإلهانة من سخ��ة الذي اقتحم
ب�ته.
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قرر ر�ان أنه لن �حشو المسدس ثان�ة و�ع�د استخدامه ق�ل
أن �فحصه خب�� أسلحة، فل��ما ع�ث الم�سلل �المسدس

� عن األسلحة.
� وجهه وهو ال �علم ما �ك��

لينفجر ��

خطر له أن الم�سلل �عرف ال�ث�� عن الب�ت لذا راح �ف�ش
ء آخر. �

عن ��

� فيها
معظم هذە البيوت هائلة الحجم فيها غرفة هلع �خت��

� وقت الهجوم أو السطو. اتجه إ� الغرفة
صاحب الب�ت ��

وفتحها.. �انت مزودة �دائرة كه���ة مستقلة عن كه��اء الب�ت..
�مكن للم�سلل أن �مزق الب�ت �له ل�ن تظل هذە آمنة. بها
.. �

ة �مرحاض ك�م�ا�� طعام ومعل�ات وماء ودورة م�اە صغ��
هناك فراش ومقعدان كذلك..

ع� الفراش وجد ال��س الذي �ان �حوي قلوب الحلوى.

∞∞∞∞∞

�
ات المراق�ة الموجودة �� راح ر�ان يتفحص ما التقطته �ام��

الردهة. ض�ط التوق�ت ع� الوقت الذي دخل ف�ه الحمام
ا لم تظهر أي شخص �دخل ل�ضع لينظف أسنانه.. ل�ن ال�ام��
القالدة ع� الوسادة.. لم �خ�ج أحد من خزانة الث�اب. لم �فارق

أحد الجناح.. �ما لم �كن هناك أحد عندما ف�ش الم�ان..

�ان يؤمن أن هذە ل�ست ظاهرة سح��ة.. هناك تفس��
� أ��د.

عقال��
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� تم التقاطها للب�ت من الخارج، و�� راح يتفحص األفالم ال��
أفالم يتم مسحها �عد 30 يوما ما لم تأمر النظام �غ�� ذلك، ل�لة
� تحت

أمس رأى من النافذة امرأة تضع قل�سوة ومعطفا وتم��
ل � � من �� ل�نها �انت تقف قرب الم�� المطر.. لم ي�ب��

ال صورة واحدة لهذە المرأة..

� غ�� أرقامها. هنا ا��شف أن لس�ب ما عاد ل�فتح الخزانة ال��
المسدس اخت�� �ما اخت�� الرصاص.

� هذا الب�ت.. ال توجد
لقد صار من المستح�ل أن ينام ��

�
� خزانة الب�اضات.. هل ينام ��

غرفة واحدة آمنة ح�� لو نام ��
فندق؟ ل�نه اس�شاط غض�ا من الفكرة.. هو لم ينج من زرع

قلب �� �فر هلعا من مقالب شخص سخ�ف.

�ال سالح ه�ع إ� المطبخ ل�جد سكينا.. عاد بها لغرفة النوم
� التلف��ون. راح

ورقد فوق الوسائد �شاهد (س�تكوم) سخ�فة ��
�فكر.. إنه يتعا� 28 دواء، فل��ما �حدث أحدها أعراضا جان��ة

منها الهلوسة.
ل�نه �ان �عرف أنه ال يهلوس.

 

� كتاب سامانتا ح�� غل�ه النوم.. وتم�� أن �حلم..
ظل �قرأ ��

منذ الجراحة لم �حلم قط.. وقد شعر أن الحلم قد يهدئ من
مخاوفه نوعا..

∞∞∞∞∞
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�ان الملصق خلف نافذة المتجر �ظهر سامانتا وغالف
كتابها، مع عنوان �قول إنها ستوقع ال�سخ منذ الظهر. لم �كن
ر�ان �شعر �أن هذا م�انه ل�نه ذهب ع� �ل حال، وجد ع�ارة
تقول: أفضل المب�عات حسب «ني��ورك تا�مز». لم �كن �درك

أن ال�تاب نجح بهذا الش�ل.

وقف �ع�دا يراقب سامانتا وسط الزحام، وخطر له أن قل�ه
الجد�د �عمل ��ل قدرات قل�ه القد�م.

� الثان�ة والنصف غادرت سامانتا متجر ال�تب مع س�دة
��

مبهجة المنظر. و�ان ر�ان �كرە الدنو من سامانتا و�� مع وك�ل
� ترافقها �� صاح�ة . ل�ن �دا واضحا أن المرأة ال�� ��� أو نا��

متجر ال�تب وقد صافحت سامانتا وودعتها.

� حقي�تها
ابتعدت سامانتا دون أن تالحظ ر�ان و�� تع�ث ��

�حثا عن المفاتيح.

رفعت عينها فرأته.. و�ان هو قد �� ك�ف �ان ينوى أن
ي�دأها ال�الم. الحق�قة أنهما لم ي��ا �عضهما منذ ستة أشهر ولم
� عي�يها نظرة آلمته جدا أ��� مما لو

يت�لما منذ س�عة (1). رأى ��
از. قال لها: � أظهرت ال�رە واالشم��

- انظري لحالك؟ ك�ف أنت؟

- وك�ف أنت؟
� أخ�ار ال�تاب الناجح. - �خ�� �ا سام.. وصلت��

� حزن:
قالت ��
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� حققت أ��� من معجزة مرة - ل�س هذا دل�ال ع� أن��
واحدة.

� قادم حتما....
- ل�ن ال�تاب الثا��
اب�سمت وقالت:

ء �قلق جون ج��شام ع� �ل حال. �
- ال يوجد ��

تم�� لو طوق كتفها ل�نه خاف من أن تن�مش وتتصلب.
طلب منها أن تجلس فوافقت قائلة إن الشمس ممتازة. جلسا

هناك وقال لها وهو �قلب صفحات الروا�ة:
- لم أتوقع أنها بهذە الجودة.

- ال أدع أحدا �قرأ ما أ�ت�ه أثناء ال�تا�ة.. �� عمل�ة تحتاج
للوحدة.

- ل�نك هناك.. �ما يرقد قاع ال�حر �أ�ارە تحت غمامة من
ال�النكتون واألح�اء المائ�ة.

قالت:
- أنا �الفعل هناك.. تحت ال�النكتون.

ساد الصمت ثم سألها:
- سامانتا.. أحاول ط�لة الوقت فهم ما الذي افتقدته.

ك.. ل�س هذا عي�ا �مكن - حاولت ط�لة عالقتنا أن أخ��
إصالحه.. ل�س عي�ا مثل ط��قة أ�لك أو رائحة فمك.. األسوأ أن

. � ء �� ترضي�� �
تحاول أن تغ�� هذا ال��
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- سامانتا.. أنا ضائع.
- أعرف هذا �ا ع��زي.. أعرفه.

أمسك ب�دها وشعر �امتنان ألنها تركت له �دها وقال:

ء لحققته لك.. �مكن أن ن�دأ من �
- لو عرفت هذا ال��

جد�د.
.. �

� ح�ا��
� ل�س هناك أحد �� - تأخر الوقت �ا ر�ان.. صدق��

. �
� ح�ا��

أنا سع�دة بهذا الش�ل. ل��ما ف�ما �عد �ظهر أحدهم ��
. �

� ثم تتوق�� .. مستح�ل أن تحبي�� � - ل�نك تحب�ن��

� عالقة حب
� لن أ�ون �� - أنا لم أتوقف.. أنا أح�ك.. ل���

معك.

؟ � � �ال�لمات.. هال قلت �� غلط�� - أنت تتالعب��
- أنت لم ترتكب أخطاء.

ثم اعت�ت �دە �قوة ح�� إنها آلمته وقالت:

� أتذكر � أتذكر الوقت الذي كنت أح�ك ف�ه ودع�� - دع��
... هذە المحادثة �ا ون��

ددة ثم ونزعت �دها ثم نهضت.. استدارت للخلف �أنها م��
ابتعدت..

� ضوء الشمس.. الحظ امرأة آسي��ة
ظل ر�ان ع� المقعد ��

�ن قدما أمام المتجر. ال�د أنها �انت تراق�ه تقف ع� �عد ع��
�ط � �ل �د تحمل �اقة من زهور السوسن ملفوفة ���

سامانتا. ��
أزرق. خطر له أنها ضائعة مثله... ال �مكنها أن �ساعدە.
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جاء صوت من الخلف، �قول:

- مرح�ا.. مرح�ا.

�
ى المرأة اآلسي��ة ذات الزهر.. �انت �� استدار ل��

���ات من العمر رائعة الجمال لها شعر أسود براق م��ــــج الع��
�� من أورو��ة وآسي��ة. قالت له:
- أنت تعرفها.. تعرف المؤلفة.

- �انت صد�قة قد�مة.
- تكتب ج�دا.. هذا كتاب جم�ل.

� أدب ألنه �جب أن ين�ف.. فمدت �دها �الزهر له
اعتذر ��

وقالت:
- بوس�� أن أرى الحزن ب�ن�ما سوف �ف�دك هذا الزهر أ���

� أنا.
مما �ف�د��

� صدرە ح�� إن إحدى الزهور
ودفعت �الزهر �قوة ��

� الذي �حوي تهشمت.. ووجد نفسه �مسك �القمع الس�لوف��
ال�اقة.

فجأة شعر �خط من نار ع�� جان�ه األ��، وأحس �ألم حاد
ء يتمزق.. هنا رأى نصل المطواة� �

ثم ��
سقط الزهر من �دە فهتفت المرأة:
� أن أقتلك م�� أردت ذلك. - �مكن��
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مذهوً� ممس�ا �جرحه اس�ند إ� س�ارة.. وراها ت�تعد عنه
م�عة ل�نها لم تجر.

لقد �ان النصل حادا ومزق قم�صه بنظافة.. �ان الج�ح
مجرد قطع سط�� طوله أر�ــع بوصات.. ال �حتاج لخ�اطة. رفع
� عينه فرأى أن جسدها الصغ�� يوشك ع� االختفاء ب��

الس�ارات.. الصدمة أخرسته.. �اد ��خ طل�ا للعون فلم �خ�ج
سوى أز�ز..

� أن �علن
لقد ذا�ت المرأة تماما وسط الزحام. لقد فشل ��

عن نفسه..

� جي�ه، ب�نما
زحف للس�ارة الفورد و�حث عن المفاتيح ��

العرق �غمر قم�صه.. تناول قطعة قماش من التا�لوە وضغط بها
ع� الج�ح. غسل �دە الدام�ة �الماء من زجاجة �انت هناك.
عل�ه أن ي�تعد، فمن الوارد أن تعود المرأة ثان�ة.. انطلق �الس�ارة

م�عا، و�انت مجهزة �ح�ث �سمع الم�المات دون سماعة..
دق جرس الهاتف فقال نعم.. جاء صوت المرأة �قول:

- ك�ف حال األلم؟

- ماذا ت��دين؟.. من أنت؟
- أنا صوت السوسن.

� غ�ظ:
قال ��

� ت�نج � �اسم الزوج�� - ت�ل�� �الما معقوال.. أنت تتحدث��
� منحتهما خطاب توص�ة وراتب أل�س كذلك؟ أنا طردتهما ل���

، � عام��
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- األمر ال يتعلق ��ل ت�نج.. أنت تحسب أن األمر يتعلق بهما
� آسي��تان مثلهم. ألن عي��

- إذن ماذا هنالك؟
- أنت تعرف.

- لو كنت أعرف لما سمحت لك �الدنو م�� �ح�ث
. � تجرحين��

- هل أنت حقا بهذا الغ�اء؟

� �ارجست والجثث المحفوظة.. ل�نه ال �جد أي را�ط
فكر ��

. � � االثن�� ب��
قالت ضاغطة ع� �المها:

دە. .. أر�د أن أس�� - قل�ك ملك ��
لم �عرف ك�ف يرد.. فواصلت:

. - قل�ك ملك ��

� ال��اء
ثم انفجرت ��

قدر أنها مجنونة تماما فلن �جدي ال�الم العاقل معها.. وهنا
وضعت السماعة..

لقد تغ�� ضوء اإلشارة ولم يتحرك.. لذا راحت أبواق
الس�ارات تدوي من خلفه..

ة األخ�ار �انت السماء صاف�ة �أنها سلطان�ة مقل��ة ل�ـن ���
تتوقع المطر.
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أدرك أنها ستعود.. ستعود برغم المطر.. ترتدى قل�سوة ولن
تمنعها األقفال.

∞∞∞∞∞
� المرآب �عد ما أوقف الس�ارة.

وقف ��

أسعدە أنه ال أحد هنالك فأل�� �قطعة القماش الدام�ة. اتجه
للحمام فغسل الج�ح �ال�حول ثم مسحه �اليود.. جعل األلم

. مخه �صفو، �ّدل ث�ا�ه وقد �دأ األلم يتال��

� غرفة النوم ثم صب لنفسه �عض الخمر
طلب العشاء ��

المعتقة، واتصل �ع�ادة د. هوب قائال إنه م��ض زرع قلب وهو
� حاجة إ� موعد عاجل. �عد 11 دق�قة اتصل �ه د. هوب..

��
فقال له:

- آسف إلزعاجك. األمر ال يتعلق �مش�لة صح�ة.. ال أعرف
ك�ف أصف..
- حاول..

� أخذت - سأحاول التعب�� ��لمات.. أر�د معرفة الفتاة ال��
قلبها.

�ن.. � السادسة والع��
- تعرف أنها مدرسة ضح�ة حادث.. ��

- أر�د صورة لها.

- �عض األ� ترفض تماما ��� صور أح�ائها الذين منحوا
أعضاءهم.. �فضلون أن ي��� حزنهم �ا.
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- لقد ت�لف األمر �الجراحة ونفقات الطائرات 1.6 مليون
دوالر.. وأنا سأمنح أ�تها 500 ألف دوالر إضاف�ة مقا�ل صورة

الفتاة.
- ر�اە�

� ركن ضيق ال أستطيع الفرار.. ال�د �� من أن أعرف
- أنا ��

� قلبها. من منحت��
قال الطب�ب �عد صمت:

� �الفعل أر�د فهم س�ب إ�ارك. - سأحاول مساعدتك.. ل���
قال ر�ان عذرا واه�ا ال �قنع أحدا:

- مش�لة روح�ة.. �� ماتت �� أع�ش أنا.. �التأ��د �� �انت
.. أر�د أن أتمكن من تك��مها �ما �ليق. � أفضل م��

قال الطب�ب:

ا.. سوف أحاول أن ء غ�� معتاد ل�نه حدث كث�� �
- هذا ��

ع. أعرف من المت��
�ن ساعة. - أر�د أن يتم هذا خالل أر�ــع وع��

ود: تجاهل الطب�ب هذا التعليق وقال ب��

ء �دعو �
- األزمات الروح�ة تدوم أعواما.. ال يوجد ��

لالستعجال.
قال ر�ان:

- القض�ة هنا تختلف.. شكرا ع� عونك و�درا�ك.
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� قصة الفتاة.. لقد �انت

جلس �لتهم الطعام وهو �فكر ��
اعة مذهولة، ل�نها ل�ست براعة من تمرس �ستعمل المطواة ب��
� قتال الشوارع.. لم �كن هذا شغل جزار�ن ول�نه ن�ع راق من

��
�ال�ه القتل. برغم �ل ما حدث �ان سع�دا.. �ان قد قرر أن ما
مر �ه من �اران��ا والقلوب الحلوى.. إلخ.. �لها هالوس من عقله
الذي �دأ يتفسخ، ل�ن اآلن لد�ه دل�ل ال شك ف�ه ع� صحة

شكوكه.

� القصة ما لم �عرف دوافع
طة �� لم �كن ينوى أن �قحم ال��
ما �حدث.. �ل ح�� وقتها لن �فعل.

 لظفرت
ً

المرأة أرادت أن تفزعه فقط.. ل�نها لو أرادته قت��
�ما ت��د..

� �سجـل مـا �ـدور حـول ات المراق�ة ال�� عـاد يتفحص �ام��
الب�ـت مـن 124 ساعة.. لم �جد ش�ئا ولم ير امرأة ت�سلل.. هذا
ات.. وهذا �دل ع� أن يو�� �أن هناك من �ان �عطل ال�ام��

المرأة لم تكن تعمل وحدها �ل هناك مساعد لها..

ء عمالق وردى �خفق وت��عث منه �
فجأة رأى صورة ��

الدماء..

للحظة لم �فهم ما هذا الذي يراە ع� الشاشة، ثم أدرك
� صدر مفت�ح

ي �� �ط ف�ديو لقلب ��� �التدقيق أن هذا ��
الضل�ع.



9708

لم �مس ال��موت ل�ن الشاشة انقسمت ألجزاء تظهر نفس
.. المشهد، ثم انقسمت أ���

. �ان ف�لما �سج�ل�ا �
� الوقت الحق���

لم �كن هذا عرضا ��
ا فظهرت �دا الجراح.. لجراحة القلب. تراجعت ال�ام��

و�دأت الشاشات تظلم واحدة تلو أخرى.

.. لقد تم اقتحام النظام لم �كن ر�ان �حاجة لطلب رأي خب��
ات. � يوما من مراق�ة ال�ام�� وقد تم مسح ثالث��

∞∞∞∞∞
 

�زا � ملفاته �المكتب �حثا عن صورة ت��
راح ر�ان �قلب ��

� �قها من شقة �ارجست. ر��ش.. الصورة ال��

منذ 16 شهرا �ان يؤمن أن هذە الصورة سوف تن�� الض�اب
الذي �غلف ح�اته منذ زمن.. ل�نه لم ير ما �ف�د. وقتها اعتقد

أنها ال�اران��ا ل�نه �شعر �حاجته إ� أن �عود لهذا الوجه ثان�ة.
جلس ع� النضد فدق الهاتف.. لم �عرف شخص�ة المت�لم.

التقط السماعة فجاء صوت المرأة ذات أزهار السوسن
تقول:

- راجع حسا�اتك.. هناك تح��ل �مئة ألف دوالر أل�حاث
القلب، أعتقد أن هذا يؤلمك أ��� من الج�ح.

لم �لعب لعبتها وسألها:

- من أنتم؟
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- هناك أنا فقط.
- كذا�ة.. ال�د أن�م مؤسسة.

� جميع
- أنا أعمل وحدي.. وع� �ل حال أنت م�ت ��

الظروف.
وضع سماعة الهاتف ق�ل أن ت�مل ال�الم.

اتجه لجناح النوم ولم �غلق األبواب.

�ان �عرف أنه س�تعذب �قوة ق�ل الدورة القادمة لذا لم يهتم
� تحت الوسادة. بوضع سك��

صب لنفسه �أسا ثالثة.. �ان د. هوب قد نصحه �عدم
ب ألن ال�حول قد �عوق امتصاص واحد من األدو�ة الـ 28. ال��

� الفراش مع كتاب سامانتا ونام هو �قرأ.. حلم
جلس ��

�محت��ات كتابها.

� الثامنة وال��ــع أ�قظته م�المة من د. دوجال هوب.. لقد
��

� �خفق قلبها � لالبنة ال��
و�� �د اإلل��� تل�� الجراح صورة �ال��

� صدرە.
اليوم ��

وك �اسمها األول ول�س - �ما فهمت هم ي��دون أن �خ��
حت لهم أنك مصاب �حالة روح�ة من اسم األ�ة.. وقد ��

ة.. لقد رفضوا أن تدفع لهم أي م�لغ. الح��
- هذا غ�� متوقع.. أنا م�ور.

- هم أناس رائعون.. لهذا �جب أن تقسم �� أنك لن تت�لم
عن الفتاة أو �ستعمل صورتها.
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قال ر�ان:
- الصورة واالسم �� فقط.

� هذە اللحظة.
ء �� �

- أنا أرسل لك إ�م�ال ��ل ��
. � - أشكرك �شدة ع� اهتمامك �مطل��

ثم ه�ع إ� اإل�م�ل وفتح �� يرى رسالة د. هوب.

ف�ما عدا لون الشعر، فقد �دت له الفتاة ق���ة متوفاة للفتاة
).. ل��� معناها (سوسن). ذات المطواة. �ان اسمها (ل���
�ان ش�ل فمها يو�� �أ��� من الثقة.. ر�ما التحدي.

جلس �درس صورة ل�� ع� النضد. وقدر أنها توأم المرأة
� هذا.

� هاجمته.. ال شك �� ال��
قالت له: أنا صوت السوسن.

ش. األو� ح�ة واألخرى �زا ب�� وضع صورتها جوار صورة ت��
� حادث س�ارة. و�لتاهما لها توءم عاشت

ميتة.. �لتاهما ��
�عدها.

�لما تأمل األمر ازداد عدم راحة.. لقد أدرك أن دوامة
. �ه �قوة �سونا�� حق�ق�ة توشك ع� اال�تمال و�عان ما ت��

، عندما �ظل أحدهما ح�ا � � الم�شابه�� �ان �عرف أن التوءم��
�عد أخ�ه �شعر �ذنب شد�د...خاصة لو �انت توءم ل��� تقود

الس�ارة وقت الحادث الذي قتل األخت..

� أنها �زا.. ما زال �شعر �ش�ل �قي�� ظل يتأمل صورة ت��
تحوي اإلجا�ة ع� أسئلته �لها.
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� التاسعة وال��ــع اتصل �ـ و�لسون موت الذي �ان ��ە
��

سماع صوته..
قال له:

- سأط�� لـ الس ف�جاس ع�ا... هل جورج ز�ن و�ا�� س�ينا
ما زاال �عمالن معك؟

- ما زاال هناك.
� للس�د....

- أنا �حاجة لتكرار ز�ار��
- س��ذل قصارى جهدنا.

� � الجناح الدا��
. ووقف �� � � مظروف��

�� � وضع ر�ان الصورت��
جوار المنضدة األن�قة. �دأ يرتجف.. وتملك منه الرعب.. لم

�فهم ما أثار رع�ه ل�نه أدرك أن اإلجا�ة ق���ة جدا.

∞∞∞∞∞
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� الس ف�جاس. �أنها

� ذلك الع� ��
�انت السماء رماد�ة ��

وجه مقامر �قف أمام منضدة القمار وقد فقد �ل ماله.

� مه�ط الطائرات الخاص �ان جورج ز�ن ي�تظر �س�ارة
و��

�
مرس�دس س�دان، وقد �دا أقوى من س�ارته. فتح ال�اب الخل��

ل��ان وقال:
ي. - ع�ا طي�ا �ا مس�� ب��

� الط��ق.
� أن أراك �ا جورج ي�دو أن جوا س�ئا قادم ��

���� -
واتجهت الس�ارة إ� خارج المطار.. ب�نما سأل ر�ان السائق:

- هل تعتقد أن �ارجست سوف �فارق شقته الل�لة؟ هل
نتمكن من الدخول؟

.. لقد سافر ولن �عود ق�ل ً
- نحن ذاه�ان إ� هناك فع�

�ة.. لديهم خطط األر�عاء.. �ح�� مؤتمرا عن تقل�ل عدد ال���
ممتازة ل�نهم �حاجة إ� أن �قنعونا.

. قال � � الهواء عند المنح��
وطارت �عض أوراق الصحف ��

ر�ان:

- أل�س من الح�مة أن ن�تظر ح�� الل�ل؟
� ضوء النهار....

- من األفضل لتقل�ل الشبهات أن تتحرك ��

ة. مما جعل � الج��
�دا ب�ت (دكتور موت) عاد�ا �أي ب�ت ��

� البيوت األخرى. دخل جورج المرآب
ر�ان ي�ساءل عما �دور ��
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ة، وقد وقفت عند مدخل الب�ت. � قد وصلت منذ ف��
و�انت �ا��

ارتفع �اب المرآب فح�ت ر�ان وصافحته.. العينان الجران�ت
الرماديتان.. قالت له:

� آخر مرة.
وق لك لهذە الدرجة �� - لم أحسب أن األمر س��

� الند.. ل�نها صع�ة ال�س�ان.
- لم تكن ديز��

ح لهما ر�ان أنه ي��د التفت�ش عن خزائن � المطبخ ��
و��

��ة أو ملفات مخف�ة �حتفظ فيها �ارجست �قضا�ا االنتحار
. � تضم صور المو�� اجع الملفات ال�� � �س�ب فيها. وهو س�� ال��
لم �كن صاحب الب�ت قد أضاف تحفا جد�دة للمجموعة. �ان
�
هناك ملف صور جد�د فتناوله وراح �قل�ه. وجد صورة لرجل ��

. هناك إحدى � � أزرق العين�� � من عمرە ووجد صورة لص�� الس�ع��
� 16 شهرا.. هذا الرجل �عمل �انتظام.

ة وفاة �� ع��

الحظ فجأة �سخة من كتاب سامانتا ع� المكتب موض�ع
ووجهه ألسفل. �عد تردد التقط ال�تاب و�ە أن المؤلفة لم
اء تكتب إهداء أو تعل�قا. من المفهوم أن �قوم �ارجست ���
�سخة من ال�تاب.. لقد �ان ع� عالقة �أم المؤلفة ط�لة ستة
 أو

ً
أعوام.. �ل إنه ساعد أخت المؤلفة �� تموت. َسّم هذا قت�

� ماتت.. و�ما أنه ال �زا ال�� رحمة.. هذا ل�س شأننا �ل شأن ت��
� موثوق ف�ه فنحن لن نعرف أ�دا.

يوجد وس�ط روحا��
� المرة األو�.

ء لم �خطر له �� �
راح �قلب الصور �حثا عن ��

فجأة وجد صورة جد�دة لم تكن موجودة.. صورة شخص
�عرفه ج�دا....
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� ج�ع مثلما �ان عندما طعنته أخت ل��..
راح قل�ه �خفق ��

� الصورة.
لقد تعرف المرأة الموجودة ��

أنا هنا.. أنا أراق�ك.
الجلد الناعم األسمر..

ال تح�س أنفاسك.
اوان �لون الزمرد.. العينان الخ��

� ماتت منذ ستة أعوام.. هنا �زا ال�� �عد 12 صورة من ت��
� أخذ عينة

� ساعدتا د. ج��تا �� � اللت�� صورة إحدى الممرضت��
القلب.. �ان اسمها إزماي �ل�م..

∞∞∞∞∞
 

� الخارج ب�نما هو يتأمل
� أوراق الشجر ��

ال��ــــح تع�ث ��
� تؤكد له أنه ال � ذهول.. هل هذە نقطة االرت�از ال��

الصورة ��
يهذي؟.. هناك مؤامرة حق�ق�ة عل�ه. صوت دقات من غرفة
�ان ع� الجدران الس��عاد وجود أخرى ال�د أنه ز�ن والفتاة ���

�اب �ي.

�ستطيع االتصال �دكتور ج��تا �� �سأله عن هذە الممرضة
�عد ما تركه �ال إنذار �� �فحصه طب�ب آخر هو هوب.

� جي�ه.. ب�نما
�ع الصورة الميتة من الملف ووضعها �� ان��

�ع الجلد عن أي �قعة � الخارج �أنها مو�� ت��
ال��ــــح تزداد حدة ��

� غ�ار أصفر. تناول من مظروف
عار�ة. و�دأت السحب تتحرك ��

�زا ر��ش ول�� ووضعهما جوار صورة إزماي �ل�م. صور ت��
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�
� العراء شاعرا �الض�اع.. ح�اته �لها تتجه ��

�ان �قف اآلن ��
ط��ق آخر. ل�س من ط��ق وال م�ان �ذهب له سوى ب�ته..
� و�عد وقت طال أو ق� سوف �شق أحدهم صدرە �السك��

�ع قل�ه. لي��

∞∞∞∞∞
� �انت زم�لة جاء صوت المرأة واندا ع�� الهاتف.. المرأة ال��
� استعالمات الهاتف..

� وجدها ب�عض ال�حث �� إزماى �ل�م وال��
قالت له:

� وقد قالت -- �ان زواج إزماى خطأ.. أول زوج لها �د� ر���
. تزوجت �عد سبع � � األر�ع��

إنه قد�س.. ل�نه مات و�� ��
.. �انت تح�ه برغمه.. ظلت معه ثمان�ة أعوام � سنوات من ألف��
ح�� سقطت من درجات سلم وهشمت مؤخرة جمجمتها ع�
.. أنا ال أتهم أحدا أو ألوث سمعة � الخرسانة. ال ��� فه�� �ا ب��
طة . ل�ن هناك رجال �� �

� ح�ا��
شخص. لم أر حلقة بول�س�ة ��

� القصة وال �د أنهم �عرفون ما �فعلون. قالوا إنه
�ن �� كث��

� وتزوج امرأة أخرى � بنقود التأم�� حادث. ال أفهم لماذا ظفر ألف��
�عد شهر.. ل��ما أض�ته الوحدة.

� السقطة؟
- هل ماتت ��

ى.. لم تكن تعرف من �� و�ان - ال.. أجروا عليها جراحة ك��
مخها منتفخا.. ثم استعادت وعيها. وصارت إزماى من جد�د. ثم

حمها هللا. � يزورها.. ل�� أص��ت بن��ة قلب�ة ق��ة ب�نما ألف��
عاد �سألها سؤاال مهما:

- م�� ماتت إزماى؟
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� وشاحا من ح��ر.. ال�د أنه - ثالثة أعوام... أح�� لها ألف��
راق لها إ� درجة أنها أص��ت بن��ة قلب�ة.

لو �انت واندا محقة، فال�د أن إزماي ماتت منذ 31 شهرا
� قا�لها فيها ر�ان. ق�ل الجراحة ال��

قالت واندا:

نت نت.. اإلن�� � رأس السنة ع� ش�كة اإلن��
�� � قا�لت ألف��

� دنفر مع
نت لظلت �� �� ملعب الش�طان.. لو لم تدخل اإلن��

� ني��ورت.
أختها. دنفر.. ولدت هناك.. ثم انتقلت لتع�ش ��

- وأختها ما زالت ح�ة؟
وج.. فتاة رائعة. � - أختها تد� إزمينا.. لم ت��

- هل كنت ع� اتصال ب�زمينا؟

� فمنح زوجته لقب - اسمها ق�ل الزواج إزمينا مون.. أما ألف��
�ل�م..

� نفس الب�ت الذي عاشت ف�ه إزماي..
إن إزمينا تع�ش ��

� وقت صعب من
- �ما قلت.. �انت إزماى ك��مة م�� جدا ��

� �حاجة ماسة إ� لقاء األخت .. أردت أن أرد لها. ل��� �
ح�ا��

إزمينا.

- إزمينا تفتقد إزماي.. سوف يروق لها أن يزورها شاب
مهذب لد�ه ذك��ات جم�لة عن أختها.. سوف أعط�ك الرقم.

∞∞∞∞∞
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-18-
� رحلة العودة �المرس�دس إ� المطار، راح ر�ان يتفحص

��
صور الثالث ال�ساء..

� التقاطعات..
اقص �فعل ال��ــــح �� صارت األضواء ت��

و�ساقطت سعاف النخ�ل.. وخلت الشوارع من المارة.. �دا
� للطب�عة �� � لقدم القراب�� األمر �أنها غض�ة طب�عة لو رآها وث��

تهدأ..
� وجون:

أعاد الصور للمظروف وقال ل�ا��

� سأحتاج ألحد - سوف أط�� لدنفر من هنا.. ال أعتقد أن��
هناك. أر�د شخصا معه رخصة.

قال جورج ز�ن:

� مدر�ة ع�
� الذهاب ل�ولورادو.. �ا��

- ال مش�لة لدينا ��
. .. �ل �� أفضل م�� السالح مث��

: �
قالت �ا��

� طاقم واحد من الث�اب.. ال أستطيع � حقيب��
- م�� ��

الذهاب ل�ولورادو.
قال ر�ان:

� أل��� من هذا سنعود ل�ال�فورن�ا غدا. - لن تحتا��

�ان �حاجة إ� رفقة أ��� مما �حتاج لحما�ة سالح.. لقد
. �ان كذلك �حاجة إ� أن �

ة ط��لة وح�دا العام الما�� ق�� ف��
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�
.. ال �عرف كنه السؤال.. ما زال ي�ش�ل �� �

يوجه سؤاال ل�ا��
مؤخرة عقله.

انطلقت الطائرة إ� كولورادو.. نهض ل�دخل الحمام..

� المرحاض. لقد صارت معدته
ركع ع� ركب��ه وتق�ا ��

عص��ة جدا مؤخرا. وأثار هلعه مدى شعوب أنامله، جلس ع�
� قدم�ه.. �داە ترتجفان.

المرحاض وهو �شعر بوهن ��

�
سمع قرعات ع� ال�اب فارتجف.. �ان هذا صوت �ا��

�سأله:

؟ - هل أنت �خ��
ح لها: ��

� دق�قة. - مجرد دوار من الجو.. فقط أعطي��

لم �كن هذا دوار جو.. �ان �شعر �غث�ان من الخوف.. مما
� دنفر.

� ب�ت إزمينا مون ��
قد �جدە ��

� هواء
وسط السحب ه�طت الطائرة لتظهر دنفر متوهجة ��

المساء.

ها أن أختها الميتة قد أسدت له �ان قد اتصل ب�يزمينا وأخ��
خدمة.. وهو ي��د أن يزورها ل�عرف أ��� عن إزماى. ثم إنه رتب

� المطار.
س�ارة �اد�الك ت�تظرە ��

� أن
� مؤخرة ال�اد�الك وطلب من �ا��

وضعا الحقائب ��
تقود.. وراح �قرأ عنوان إزمينا من مفكرة.
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اعة.. �انت تب�سم مما أعطاە االنط�اع � تقود ب��
راحت �ا��

أنها تجد راحة أفضل مع اآلالت. سألته:

- هل �� أن أعرف لماذا نحن هنا؟

ها �قصة إزماى �ل�م أثناء جراحة أخذ العينة.. ثم عرف أخ��
أن الممرضة ماتت.

.. ثم سألته: �
لم ي�د أي تعب�� ع� وجه �ا��

- ما مع�� هذا؟
- إزمينا و�زماي توءمان م�شابهان.

ت الجراحة؟ ل�نها �انت �ستعمل هل تعتقد أن إزمينـا ح��
اسم إزماي؟

- هذا ما أحاول معرفته.

وساد الصمت ف�ما عدا صوت المرأة اآل�� ع�� جهاز
التوج�ه.

ها �ه � قد تعلمت أن تص�� �اهتمام إ� ما �خ��
�انت �ا��

العم�ل، وأن تتجاهل تماما �ل ما ال �قوله ال��ون. ظهرت
الساحة �أشجار ال�لوط وكن�سة عت�قة.. ق�ل أن �علن الجهاز

اب منح�� أخ�� إ� ال�سار. اق��
قال لها:

... أعرف هذا الم�ان.. ل��ما مش�نا لب�تها. �
- توق��

�
، ل�نهما دسا األ�دي �� �

لم تكن ث�ابهما ثق�لة �ما �ك��
الجيوب ومش�ا نحو ال�ن�سة والغا�ة حولها. �انت هناك ط�قة
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: �
ثلج رق�قة لم تفسدها �عد أقدام الص��ة.. قال ل�ا��

- كنت هنا منذ 16 شهرا.. كنت أسمع صوت أوراق
� كنت أحب هذا الصوت.. ثم األشجار تحف. وخطر �� إن��
� لم أسمعه من ق�ل.. لقد �انت ظاهرة د�جافو فطنت إ� أن��

ق��ة.

� أذن�ه. ودمعت عيناە. رأى � حلم��
د �� وشعر �لسعة ال��

ة لم يرها من ق�ل.. فتوقف، وهمس: مق��
- أراهن أنها مدفونة هنا.

� إزماي �ل�م؟ - هل تع��
- نعم.

ة ل�ظهر شارع من صف م�ان واحد. الب�ت ا المق�� وع��
السادس �ان ب�ت إزمينا مون. �ان مضاء. دق ر�ان مق�ض ال�اب
� من عمرها.. �ان لها � الست��

ففتحت له امرأة جم�لة القسمات ��
شعر أب�ض وعينان واسعتان. ث�ابها السود و�ماها المرفوعان

أوح�ا �أنها �انت عائدة من صالة المساء. قال لها:
: أنا ع� موعد مع إزمينا �ل�م.

قالت المرأة:

� أن أراك.. هلم.. سوف تصا�ان �التهاب
- �� أنا.. �سعد��

رئوي.
� من أي ن�ع.. إزمينا و�زماى لم تكونا توءم��

∞∞∞∞∞
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-19-
�الداخل أعدت إزمينا القهوة لهما ثم ص�تها.. ومعه كعك
جم�ل الش�ل. �انت امرأة لط�فة ك��مة وقد �دا أنها سع�دة

� موضوعها المفضل: أختها.
�ال�الم ��

ة قد � ت�ناها لف�� � ال�� � الم�شابه�� �انت نظ��ة التوءم��
تالشت تماما..

قالت إزمينا:

- أفهم ك�ف أن �شا�ه األسماء قد س�ب لك ر�كة.. ل�ن �لها
� الع� الفكتوري.

).. وهو اسم شائع �� تن��عات ع� اسم (آ��

نهض ر�ان إ� رف فوق مدفأة ح�ث تجد عددا من ال�تب
� وو�ل�� العت�قة المجلدة �أناقة. �انت مجموعات �املة لد�ك��

. وتوقف أمام تمثال رخا�� ضخم غراب. � كولي��
قالت إزمينا:

- �انت إزماى تحب هذا.. أردت ت�ب�ته ع� مدخل ال�اب �ما
.. �انت � أ�رە تعليق أش�اء ثق�لة فوق رأ�� � القص�دة ل���

��
تعشق أشعار بو.. �انت تحفظ �ل قصائدە ما عدا قص�دة

العراف.

� لشعر بو شعر ر�ان برعب وهو يتذكر اإل�قاع المتكرر المم��
والذي يتم�� مع الجو المق�ض المخ�م ع� ح�اته. قال �صوت

م�ح�ح للس�دة:
- الحظت أن عندك عدة �سخ من أشعار بو.
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� �ل مرة تجد ط�عة جد�دة..
- �انت إزماى ت�تاع األشعار ��

ل�ن ما زلت أحاول فهم أي خدمة أسدتها لك ح�� دفعتك لعناء
السفر لب�تها.

� و�دأ �لفق قصة �ع�دة عن
جلس ع� األر�كة جوار �ا��

الحق�قة..

لم �ذكر ش�ئا عن الجراحة وزرع القلب ل�نه زعم أنها
�
دعامة. �ان مذعورا فطي�ت إزماي خاطرە لعدة ساعات ��

� إزمينا .. ال�د أنه أجاد ال�ذب ألن الدم�ع مألت عي�� المس�ش��
وقالت:

. .. ط�لة الوقت تع�� - هذە �� �الفعل.. إزماى �انت تع��

� ع�� الشارع نحو
ارتدت إزمينا معطفا واصطح�ت ر�ان و�ا��

. ة.. قادتهما إ� ق�� إزماى وسلطت الضوء ع� شاهد الق�� المق��

∞∞∞∞∞
. � الس�ارة ظل صامتا.. لم �كن لد�ه مزاج ليت�لم أو �ص��

��
� صامتة مفكرة.

ظلت �ا��

� مصعد الفندق �انت غرفتها تقع تحت غرفته �أر�عة
��

طوابق. قالت له وال�اب ينفتح:
- نوما طي�ا.

ء. �
�دأت معدته تنقلب.. شعر �أنه موشك ع� ال��

ة من الثالجة.. ابتلع � غرفته أخذ األدو�ة مع زجاجة ب��
��

� وخمسة ك�سوالت ثم راح �طالع كتاب أشعار إدجار قرص��
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ة.. آالن بو الذي أخذە من الس�دة. وجد قص�دة اسمها ال�ح��
� أحالمه... وجد

ا �� ة كث�� � رعب إ� أنه �قا�ل هذە ال�ح��
فطن ��

قص�دة أخرى اسمها الق� المسكون.. �انت تح� قصة
كواب�س أخرى..

� �حار االعتقاد �الخرافات..
لم �كن ر�ان مستعدا للغوص ��

هذا وقت خطر للغطس.

لم �كن يؤمن �األش�اح وال �عتقد أن إزماي �انت تجعله
� عوالم شاعرها المفضل.

�ع�ش ��

سوف �حاول النوم وهو �عرف أنه لن �قدر ع� ذلك �حالته
الحال�ة.. �ان �شت�� نوما �ال أحالم.. ال �ستطيع تحمل ال�قاء

مت�قظا.

ء الذي ما �ان د. هوب وال أي طب�ب �
اتجه لل�ار ل�فعل ال��

� ح�� الثمالة إ� أن ب الج�� ليوافق عل�ه لم��ض زرع قلب.. ��
فقد وع�ه تق���ا.

� الطائرة
�� �

�ان الصداع �فتت رأسه وهو جالس جوار �ا��
العائدة..

ء اإلفطار �
اإلقالع واضطراب معدته أوش�ا ع� جعله ���

�له.
�انت الطائرة ذات مقاعد تعطيها طابع قاعات المؤتمرات.

� فرفعت له عينها من ج��دة تطالعها.
جلس مواجها �ا��

قال لها:
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- أنت تج�دين الس�طرة ع� النفس فعال.. تج�دين إخفاء
فضولك.

ي.. الح�اة تدهمنا �ال توقف �أمور ال نفهمها.. لو - مس�� ب��
� حاولت فهم هذە األمور فلن ي��� �� وقت ألع�ش الح�اة ال��

أفهمها.

طلب �أسا من ماري الدم��ة وطل�ت �� قهوة سوداء... ثم
قالت:

� طائرة - هناك أمور ال �جدر �المرء أن يت�لم عنها ع� م��
مع شخص غ��ب.

� اهتمام.. �انت رائعة الجمال ل�نها ال تملك ا�تمال
تأملها ��

اب فا��شف فجأة أنه ال ي��دە. وجد نفسه سامانتا.. وصل ال��
�ح�� لها قصته �التفص�ل..

قال لها:

- اعتقادي الخاص أن أخت ل�� التوءم �انت تقود الس�ارة
وقت الحادث.. �عد الحادث شعرت �الذنب.. قامت بتح��ل
الذنب �ما �قول علماء النفس عن ط��ق اإلزاحة... هكذا �ت

. � أحمل قلب ل��� أنا المجرم ألن��

- هل �� خطرة؟
- جدا.

ثم راح يتأمل السحاب وسط أشعة الشمس وقال:
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- الح�اة �قلب شخص آخر.. لم أتصور قط أنه عبء ثق�ل
ء ملهم. �

�ما أنه ��

- لم هو عبء؟

� لنفسك �ل أن
- ألنك مرغمة ل�س فقط ع� أن تع���

� لصاحب القلب.
تع���

فرغت من قهوتها وظلت صامتة تراق�ه. ثم إنها سألته:

ا: هل ت��د أن ي.. سوف أسألك سؤاال م�ا�� - مس�� ب��
تموت؟

. � � الخامسة والثالث��
- ال.. أنا ��

- هل ت��د أن تموت؟
- ال.. �ل أخاف الموت.

- إذن عل�ك أن تتخذ خطوات الح�اة.. اذهب للسلطات
لتحم�ك.. ثم قدم نفسك كضح�ة.

لم �ستطع فهم ما �انت تر� إل�ه. ل�نه �ان �عرف أنها
ء بهدوء. ب�نما �

� روحه ولسوف �فهم �ل ��
زرعت حق�قة ��

الطائرة تع�� أر�زونا إ� �ال�فورن�ا..

� العودة للب�ت ح�ث ال�د أن أخت
شعر �أنه غ�� راغب ��

�
ل��� ت�تظرە. ر�ما هرب إ� �ار�س أو روما.. ل��ما ق�� ح�اته ��

الهرب ولن يؤذى ثروته... برغم هذا عاد لوطنه..

� إ� لوس أنج�ل�س.. دنت
�ان قد رتب ل�موز�ن لتنقل �ا��

� ولدهشته وضعت حقي�تها ع� األرض واحتض�ته.
منه �ا��
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ء ثم �
� أذنه ���

�انت لمستها تحمل أ��� من الحب.. همست ��
عادت للع��ة..

� الهرب.. إ� سان فرا�سسكو إ� بورتالند..
راح �فكر ��

سولت ل�ك.. أمار�للو.
دق جرس الهاتف.. �ان هذا أ�اە..

صاح الرجل:

� المتاعب؟ ماذا أفعل معك؟
- إ� أي حد أنت غارق ��

؟ � - ماذا �جرى �ا أ��
� �حدث هنا.. هلم تعال. - البنفس��

للحظة تصور ر�ان أن أ�اە قال violence �مع�� (العنف)
.Violet حدث هنا.. ثم أدرك أن الرجل �قصد اسم فيول�ت�

قال األب:

؟ - ماذا تفعل مع عاهرة مجنونة كهذە؟.. هل جننت �ا ف��
أ�عدها من هنا حاال.

ل��� وفيول�ت.. السوسن والبنفسج... شق�قتان لأل�د.

∞∞∞∞∞
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� ألب�ه وأمه.. جان�س منذ �سعة أعوام ابتاع ر�ان ب�ت��
.. وجعل لهما معاشا شه��ا. لم �كن �شعر �أنه مدين وج���
� ر��اە بها.. الم�االة صارت أح�انا ء �س�ب الالم�االة ال�� �

لهما ���
�س، واإلعالم �سعدە � � عالم الب��

ا �� قسوة وجنونا. ل�نه �ان شه��
أن �جعل منه خروف أضح�ة.. ال �جرؤ ع� ترك أب��ه �ع�شان

� فقر.
��

�
� متجاور�ن قرب الشط �� � لذا اتخذ لهما ب�ت�� �انا مطلق��
كورونا دل مار. �انت كورونا دل مار جزءا من شط ني��ورت..

� وم�� إ� الب�ت جعل السائق يتوقف ع� �عد م��ــع سك��
ء مع حرس مسلح من رجال � ددا. شاعرا �أنه �ان �فضل الم�� م��
�ث.. ل�ن الحس �أمرە �الذهاب موت. التعقل �قول له أن ي��

فورا.

� تحت أشجار ت���ت
� صغ�� وم�� � س�اج خش��

فتح بوا�ة ��
بزهر الجهنم�ة الذي فقد هي�ته مع الشتاء. م�� ع�� ط��ق من

القرم�د األحمر.
 

�انت خدمة الحدائق تع�� �الحد�قة، فلو تركوا األمر لج���
لصار المدخل جديرا �ف�لم رعب.

لم �دق الجرس فال�اب �ان مفتوحا.. دخل ع� الفور.

� الب�ت توقف عند العام 1968.. صور فرق
ء �� �

�ل ��
� وط�عا الس�ي��ات والملصقات السا�ك�د�ل�ة.. ملصقات الهيب��
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الش�شة.
.. ا ع� أر�كة ب�نما فيول�ت.. أخت ل��� �ان ج��� جالس�

تقف خلفه حاملة مسدسا ��اتم صوت.
قال األب عندما رأى ابنه:

� مأزق.. أنت من فعل
- اللعنة �ا رجل.. تأخرت ب�نما نحن ��

هذا فحل المش�لة اآلن ألن هذە المرأة مخبولة تماما.

� �ان األب قد فقد �ل شعر رأسه فلم � سن الثالثة والست��
��

�عد لد�ه سوي خصلة �جعل منها ذ�ل حصان. وله عينان
قلقتان وشارب كث.. هاتان العينان الق��تان لم �جرؤ ر�ان ع�

هما الضار. � الخمر ف�قل تأث��
النظر لهما إال عندما تغرقان ��

صاحت فيول�ت:
- �امب�نج�

� حجم ر�ان
 آسي��ا �دخل الغرفة.. �ان ��

ً
ي رج� استدار ل��

� �دە مسدس. أشارت الفتاة لج��� وأمرت الرجل:
و��

- خذە لغرفة النوم وأ�قه هناك.
�خ ج��� متوسال:

- ال أر�د العودة إ� هناك.
قال ر�ان ألب�ه:

.. و�ال �سفت المرأة مخك.. الرجل لن �فعل � - اذهب �ا أ��
ش�ئا أسوأ.



9729

نهض األب و�ان قد نحل ح�� لم �عد له ردف أو �طن.. قال
: لج���

� أدخن س�جارة حش�ش.. قل لها - األسوأ أن المرأة ال تدع��
� أفعل. ك�� أن ت��

قال ر�ان:

� هم �فعلون.. هذا ل�س حلما �ل - أنا ال أحدد القواعد �ا أ��
هو الواقع.

� النها�ة سمح ج��� ل�امب�نج أن �قتادە لغرفة النوم، ب�نما
��

اها ة أمامها ل�� ته.. ووضعت الس�� �ع س�� أمرت المرأة ر�ان أن ي��
�ع القم�ص ثم �دور حول نفسه وتتفحصها.. أمرته كذلك أن ي��
ي � فاردا ذراع�ه �أنه طائر. ثم أمرته أن �جلس ع� مقعد (ل��

بوي)... وسألته:

- أين كنت؟
- دنفر.

- ما كنت أحس�ك آت�ا هنا.
قال ر�ان:

- أنا لست وح�دا.
قالت المرأة:

 

- أنت جئت �ل�موز�ن.. الس�ارة تقف ع� �عد م��ــع سك��
� لموس�قا س�ئة و�قرأ مجلة إ�اح�ة.

وفيها السائق اآلن �ص��
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ء �ان ر�ان سع�دا.. لم �كن ي��د أي يوم عادي �
برغم �ل ��

� الستة ع�� شهرا السا�قة. لقد �لغ
� مرت �ه �� من األ�ام ال��

� مستق�ل
أسفل نقطة ممكنة. �جب أن ي�دأ من هنا األمل ��

أفضل أو �غادر اللع�ة.
قال لها:

ف معرفة �� � � فأنا أتم�� أن تمنحي�� - لو كنت ستقتلين��
الس�ب.

∞∞∞∞∞
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ة سوداء وس���� أسود و�نطاال أسود، ف�دت �انت تل�س س��
�أنها ظل يتحرك وسط الظالل. لم �كن �دل ع� وجودها سوى
ضوء المصابيح ع� وجهها وكفيها. و�ان الضوء ينعكس �لون

. � ذه��

�ع المسدس، � لحظة ينقض عليها فيها و��� � تح��
�ان �فكر ��

ل�نه قّدر أن �ش�تها مصطنع ول�س حق�ق�ا. لو حاول فلسوف
ة. را لطلقة م�ا�� تجد م��

� تظهر راحت تتأمل وعاء المار�جوانا والملصقات ال��
� والفرق. المط����

ثم قالت:

- هل أمك مثل أب�ك؟

- ق���ة منـه ل�نها تختلف.. �ال�س�ة لها �� تحب الخمر
والرجال.. أو الرجال الذين �حبون الخمر.

�انت تقف خلفه فأدار رأسه لها.. ل�نها ص��ت المسدس
إ� أنفه وأمرته أن ي��� �ما هو وال �لتفت. ثم سألته:

؟ � - هل تعرف اسم أخ��
. - اسمها ل���

- ك�ف عرفت هذا؟
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- عرفته ورأ�ت صورتها من األ�ة.. لقد تح��ت عن صاح�ة
القلب.

- ك�ف تعرف من األ�ة؟.. أنا �� األ�ة.
- ل��ما �ان الوالدان مصدر الصورة.

- كذاب.
�ت جانب رأسه �مؤخرة المسدس فسال الدم من أذنه. و��
وشعر �ألم شد�د �عصف برأسه.. أغمض عي��ه فرأى الخ�اطات

ق. � الظالم �أنها ألسنة ال��
� العظام �� ب��

�ة ثان�ة ع� رأسه ف�خ محتجا.. هنا لحقت بها هوت ��
. � جعلته �غ�ب عن الو�� � ال��

�ة را�عة، �� ��

∞∞∞∞∞

د وع�ه ع� عدة مراحل لم �عرف أين هو وال لمن ت�ت�� اس��
تلك المصابيح من حوله. فقط �دأ �عتاد ألم الضوء الحارق مع
الوقت. رفع ذقنه فرأى فيول�ت تجلس ع� األر�كة أمامه. �سمع
� ماء.. دعا هللا

األش�اء �صع��ة ع�� األذن ال��ى �أنها �سبح ��
أن �كون هذا الدم حول ط�لة أذنه، وأال �كون قد أص�ب �صمم.

خ من �� �
� �ل م�ان.. األلم ي��ب ��

�ان رأسه يتوجع �قوة ��
جمجمته إ� خلف محجرە �الض�ط.

عادت المرأة �سأله:

- من أعطاك الصورة؟
- أعتقد أ�ة ل��.. لقد جلبها الجراح.
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- هوب؟
- نعم.

- لماذا ذه�ت لدنفر؟

� - أص�ت �الذعر.. أنت وجهت �� طعنة.. أنت دخلت بي��
ون�ة �لها. ولع�ت �الدوائر اإلل���

ون�ة.. هل �دا ائط المغناط�س�ة تتلف األقفال اإلل��� - ال��
لك هذا كسحر؟

ثم قالت �عد قل�ل:
� أقتل أ�اك. ك�� � هنا.. حس�تك ست��

- لم أحس�ك ستأ��

ب لو �ان المقعد ق���ا من المنضدة لمد رجل�ه و��
ء �ما ف�ه فيول�ت �

المص�اح.. �ان ال��ت س�نفجر ل�حرق �ل ��
نفسها..

قالت له:

- أنت تعتقد أن ل��� �انت مدرسة �ما قالوا لك.. �انت
خ�اطة.

- ولماذا �كذبون �صدد عملها؟
لم تجب وقالت:

- أنا عم�لة أمن لدى الحكومة.. ل�س الـ FBI وال CIA.. لم
�سمع قط عن المكتب الذي أعمل معه. حظك التعس جعلك

تأخذ قلب أخت امرأة قادرة ع� استعادته.
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�
� قائمة تل�� أعضاء و�انت ��

ء.. كنت �� �
- لم آخذ أي ��

.. لو لم �كن أنا لجاء اسم شخص آخر. � قائمة المانح��

- �م انتظرت للحصول ع� قلب؟

من �دري؟ ل��ما نجحت خطته واستطاع أن �قلب المنضدة
� ل�ن قد

عليها.. هو ت�ف جدير �أفالم األ�شن الس�نما��
ينجح.. أح�انا تقلد الح�اة الس�نما.

.. �حثوا عن � د. ج��تا عاما أع�ش ف�ه ع� األ���
- أعطا��

قلب مناسب.. أر�عة أشهر.
- لم �ستغرق وقتا ط��ال.

- ألن د. هوب جراح ذو سمعة عالم�ة.. ولد�ه القدرة ع�
.. األمور �� �

� العالم �له.. أص��
�� � الوصول لقوائم المانح��

تحدث.. تحدث فحسب.. ل�ست غلطة أحد.. الحادث كذلك
لم �كن غلطة أحد.

.. الموت فيهما. وقدر أن � � من البورسل�� �انت تنظر له �عين��
ء الخطأ.. �

ء �قوله قد �كون هو ال�� �
أي ��

قالت له:

�
�� � ي.. لم تصب أخ�� - لم �كن هناك حادث �ا مس�� ب��

ع.. �انت ل��� سل�مة وح�ة ثم قتلوها رأسها.. ال توجد قائمة ت��
فقط �� �منحوك قلبها�

∞∞∞∞∞
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� قالتها. برغم األلم هز رأسه.. هزە �� ي��ل مفعول الع�ارة ال��

- لماذا طرت إ� شنغهاي؟
- ألن القلب �ان هناك.. وقد سافرت مع ف��ق د. هوب.

- هل تعلم ما فالون جونج؟

هز رأسه معلنا جهله.. تت�ف �أنه �جب أن �عرف.. فقالت
و�� تضغط �فوهة المسدس ع� رأسه من الخلف:

- هذا طقس رو�� يتم ع�� التأمل.. تأسس عام 1992 وحّرم
ب و�عذب.. �انت عام 1999.. من �عتنق هذا المذهب ���
� �ل

�� � ل��� من الفالون جونج.... فتاة حالمة �ا�سة تختلف ع��
. قض�ت عاما أحاول � ء. �انت خ�اطة.. اعتقلوها منذ عام�� �

��
تح��رها.. �انت تع�ش وسط أشغال شاقة.. تعذ�ب.. اغتصاب..
ل�ن ل�س �ل سجناء الفالون جونج �عاملون هكذا. �عضهم يتم

االعتناء �صحتهم �� يتم حصادهم.
قال ر�ان:

- لم أسمع قط عن الفالون جونج.

� شنغهاي مخصص للتجارب.. ثم
- هناك مس�ش�� ��

مخصص لجراحات الزرع لألجانب الذين �دفعون ال�ث�� من
المال.

�انت تقف إ� �سارە.. لقد نزعت المسدس ل�نها ضغطت
�قوة ح�� إنه ظل �شعر �الفوهة هناك.
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- عرفت ق�ل جراحتك أن ل��� نقلت من هذا المعسكر إ�
. المس�ش��

وأمسكت المسدس ب�دين وص��ت إ� حلقه..

هناك رف�قان �انا �حاجة ل�ليتها. ك�دها احتاج له شخص
�
آخر... ثم قرن�تاها.. أما قلبها فذهب لرجل ثرى جدا.. من ��

قائمة أشهر مئة أعزب ثري..
- لم أ�ن أعرف.. أقسم لك.. ما كنت ألق�ل لو عرفت.

- د. هوب �عرف.. لهذا هو �حصل ع� األعضاء ��عة
خارقة. مات المئات وح�ث دفنوا أن�تت األرض أعواد �امبو

حمراء.

خفضت المسدس ولم �صدر من الفوهة سوى صوت
خافت مكتوم عندما ضغطت الزناد وأطلقت الرصاص ع�

رجله ال��ى..

ا من األلم. ل�ن الج�ح الذي أص�ب �ه ال �خفف الرعب كث��
� ە الض�ا�� ر�ان لم �كن مؤلما �ش�ل مفجع.. فقط جعل تفك��

�صفو. وتقلصت أحشاؤە.

� رئته. فقط أطلق أصواتا
لم ��خ ألنه لم �جد هواء �اف�ا ��

مختنقة راجفة.. ال �مكن أن تتجاوز جدران الب�ت.. اعت�
قدمه محاوال تخف�ف األلم..

قالت المرأة:

.. عشت �� أجدك.. احتجت ل�سعة - �عد ما فقدت ل���
� هذا ال�لد شه��ن أراق�ك

. وقض�ت �� � أشهر �� أفر من الص��
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وأخطط.
�ل ما استطاع قوله وهو �غالب الغث�ان:

. - هوب لم �قل ��

� ونمزق فتاة رق�قة - ط�عا.. لم �قل لك: دعنا نذهب للص��
ب��ئة من أجلك. ل�ن �ان عل�ك أن �س�نتج.. رحلة مفاجئة

.. العثور ع� قلب خالل أر�عة أشهر.. السعر ال�اهظ. � للص��
ونظرت له وص��ت المسدس.

�ان يرمق الدم الذي �س�ل من ثقب حذائه.. و�ان الدمع
� ترك بها د. هوب �قود �س�ل من عي��ه وهو يتذكر السهولة ال��

ح�اته �لها.

لقد شعر �عاطفة واحدة �س��د �ه.. عاطفة تقهر الخوف
واأللم: الخزي.

ى أن ش�ئا ف�ه قد تهدم. � هذە اللحظة فقط أدرك ر�ان ب��
��

قالت فيول�ت:
- �سع طلقات.. ثمان تجرحك والتاسعة تن� عذا�ك.
أطلقت طلقة ع� ال�سار استقرت تحت ل�ح ال�تف.

لقد �دأ �غادر الحجرة �فعل األلم.. جسدە واهن لدرجة أنه
غ�� قادر ع� أن �ظهر عالمات المعاناة. إزماي.. إزماي..

رفع عي��ه نحو فيول�ت.. �ان �شعر �أن من حقها أن ترى
الح�اة تخبو من عي��ه.
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همس:
- إزماي.

- من �� إزماي؟
ح أو صفاء الذهن، فقال لها: لم �جد القدرة ع� ال��

. � - �� حارس��

- يوم ماتت ل��� أرسلت لها رسالة.. قلت إن رو�� ستكون
معها ولسوف أق�ع األجراس ألشهد.. ألعدها �العدل.. لتع�ش

. � � قل��
لأل�د ��

. �ان ر�ان �خاف الموت ل�نه قدر أن الح�اة لن تمنحه ال�ث��
قال لها:

� وعدك لألجراس.
- ل�كن هذا العدل.. حق��

.. تحت ل�ح ال�تف. � أطلقت رصاصة أخرى ع� ال�م��

� الغرفة
شم رائحة الدم �أنها عب�� التضح�ة.. رأى الظالل ��

تتحرك نحوە.

� أذنه
� س�ينا وهمست ��

� المطار احتض�ته �ا��
منذ ساعة ��

��لمات لم �قلها له أحد قط.. قالت له: سأص�� من أجلك. وقد
وجد نفسه �كرر نفس ال�لمات لفيول�ت. أطلقت طلقة ع�
أحد الملصقات. قال لنفسه إن لديها ست طلقات.. أطلقتها
� �لها ع� صور المشاه�� المعلقة.. ماو��� تونج.. مطر��

الروك..
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ثم من دون �لمة أخرى ومن دون أن تنظر له غادرت الغرفة
وتركته �� �موت.

∞∞∞∞∞
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لم �حاول الهرب.. لعله �ان واهنا �س�ب فقد الدم أو فقدان

االهتمام. ظل راقدا متكورا ��لب ي��د النوم.

و�انت المصابيح قد تهشمت ف�دت الغرفة �أنها خراب
ء أحدب الغرفة وهو �سب �

مهجور. ال �دري م�� دخل ��
�غضب و�غمغم. مر �ه ورائحة أنفاسه تعبق �الخمر.. حاول
� النها�ة أدرك

� ع� هذا الش�ل و�� ر�ان أن يركز عي��ه الخاب�ت��
أن هذا أبوە.

اتجه األب نحو أدراج فراح �فرغها و�سكب ما فيها ع�
األرض.. هتف ر�ان:

- �ا�ا.. اطلب 911.
حمل األب الدرج وه�ع نحو ر�ان وصاح:

طة أوالد الـ (...) �جدون ما أخبئه.. لن أترك رجال ال��
دق�قة.. دق�قة.

� فتحة سح��ة �الدرج. ثم تناول
وراح �خ�� ماله وحاج�اته ��

أ��اس الحش�ش وقال:
� المرحاض.

- سوف أتخلص منها ��
- اطلبهم ثم تخلص منها�

طة.. وأفاق ثم فقد الو�� ب�نما تعا� صوت صفارات ال��
ل�جد أن أ�اە �ضغط ع� رأسه �خرقة مبتلة ك��ــهة الرائحة. قال

مجاهدا ل�جد أنفاسا:
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- هما اثنان �ل�سان أقنعة. لم نر وجهيهما..

- عم تتحدث؟

ت�س وأطلقا جاءا ي�حثان عن شخص خطأ اسمه ك��
� سنحكيها. الرصاص ع� �ط��ق الخطأ.. هذە القصة ال��

وتعا� صوت ال��نة. فعاد �كرر قصته ع� أب�ه. قال األب:

طة؟ ل�كن.. ظللت أفعل هذا ط�لة - ت��د أن نخدع ال��
. �

ح�ا��

اقتحم المسعفون الغرفة.. وهنا لدهشة ر�ان أدرك أنه ما زال
� الح�اة �شدة..

راغ�ا ��

∞∞∞∞∞
ت �عد ثالثة أعوام وخمسة أشهر من ��� كتابها األول ���
و�ــــج كتابها األخ�� تمر سامانتا روايتها الثالثة. �انت جولتها ل��

، وقد خطر لها أن هذە فرصة ممتازة لالتصال �ه. �كنتا��

� األشجار نحو توقفت أمام المزرعة.. واجتازت ممرا ب��
� مكت�ه. لو لم �ل�س ث�اب

�� �
البنا�ة الخش��ة. �ان األب ت�مو��

الره�ان ل�دا �أنه مزارع عادى أو را�� �قر. قال لها:

� لد�ه عمل كث�� وقد طلب - هذا يوم حمام ال�الب.. بي��
� أن آخذك له. م��

؟ � - بي��

� معروف وهو ال
- نعم.. نناد�ه هكذا هنا.. اسمه الحق���

ي��د أن �عرفه أحد.
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اقتادها األب ع�� م�ان �طلق عل�ه الحد�قة.. منطقة
مرصوفة تح�ط بها ثالثة م�ان.. وهناك ال�ث�� من أشجار
ال�لوط.. األطفال ع� مقاعد متحركة �صطفون هناك..
�مارسون أعماال �دو�ة.. هناك أطفال �جلسون ع� وسائد حول
� �ل م�ان �الب نظ�فة من

راه�ة تح�� لهم قصة أطفال.. و��
ادور.. قال لها األب: الرترا�فار أو الل��

- نحن ال نعزل األطفال حسب عاهاتهم.. نضع مر��
).. هذا �علم �ل ف��ق أن الشلل مع مر�� داون (ال�له المغو��

م إعاقة اآلخر. �ح��

� من �ل �ان دير سان ك��ستوفر �ستض�ف األطفال المعاق��
ا م�ان.. و�ان صغار السن �سمح ب�ب�يهم، أما األ��� سن�

ف�ع�شون هنا ح�� ي�لغوا.

� من ضمن ال�شاطات هنا ت���ة ال�الب و��عها. وال�الب ال��
ال ت�اع �انت تع� صفات اجتماع�ة حق�ق�ة لألطفال.

اقتادها األب ت�م لموضع غسل ال�الب. فتح ال�اب وقال:
- لن أزعج�ما...

�انت الغرفة مليئة �أحواض ومجففات.. و�ان هناك �لب
� ا تحت المجفف وهو ي�تحب. و�ان ر�ان مع ص�� رت��فار جالس�
ة �دهن �ل�ا أسود �الج�ل. � الخامسة ع��

مصاب �مرض داون ��
. � - ا�حث عن الطوق �ا رود ثم أعدە لألخت جوزف��

ق وجهه ��ور ال فجأة التفت للخلف ورأى سامانتا.. أ��
شك ف�ه.. و�انت �� خائفة من رد فعله.
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- ر�اە�.. هأنتذى�
تدافع الدمع إ� عي�يها.

قال لها ر�ان:
- س�تناول الغداء معا.. أنا أعددته.

وحرر ال�لب الذي ي��د التحرر من المجفف ثم داعب أذنه
�ع الحذاء ط��ل العنق واألو�رون ور�ت ع� ذقنه. ب�نما ر�ان ي��

ثم غسل �د�ه.. واصطحبها لشقته..
ة جدا. ة جدا.. وغرفة النوم صغ�� �انت شقته صغ��

أما الغداء ف�ان دجاجا �اردا وجبنا وسالطة، وسألها:

- ك�ف حال ال�تاب؟
- ي�اع ��عة مذهلة...

- قلتها لك.. لم �كن كتا�ك األول هو الوح�د.

راحا يت�لمان عن ال�تب ثم عن سان ك��ستوف. �انت لد�ه
قصص ال ت�ت�� عن ذلك الم�ان.

جاءت لتتأ�د من أنه سل�م وسع�د.. لقد تخ� عن ثروته
ول مع ثقل � ء مقلق.. ل��ما حسب أن متاع�ه س�� �

�لها وهذا ��
وة. ل�نه س�ك�شف أن الح�اة م�ان شاق ال �مكن مواجهته ال��
. ل�نه �دا لها سع�دا ولـم �كـن يتصنع. �

من دون حساب م���
�ان سهـل القراءة �ال�س�ـة لهـا كـأنـه مـن كـتـب د. (س��س)..

قال لها:
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- أنا سع�د هنا �ا سامانتا.. أع�� �األطفال وال�الب وأدهن
اإلسط�ل..

�انت له أذن ممزقة، و�ان �ملك المال �� �صلحها �جراحة
.. أضف لهذا ضعف التوص�ل تجم�ل.. ل�نه قرر تركها �ما ��

� رجله ال��ى مما جعله �ع�ج نوعا.
�� � العص��

� ح�اتها.. وقد ا��� نوعا خاصا من
ظل أوسم رجل رأته ��

السحر اليوم.

ء.. ح� لها عن إزماي �
ت�لما ط�لة الع� وح� لها �ل ��

� وقت ما.
�ل�م وأحالمه وال�حث عن مؤامرة.. �ل إنه شك فيها ��

� حزن وسخ��ة عن أخطائه..
تحدث ��

لم تكن قصته تخلو من أمور خوارق�ة �ال�س�ة لها. لم تؤمن
بوجود أرواح ل�ن العالم �ال�س�ة لها �ان م�انا ذا ط�قات ال
نهائ�ة �انت قد أح�ت ر�ان سا�قا، وما زالت تح�ه ل�نه حب
� رو�� ل�نه ل�س شهوان�ا..

� عقال��
مختلف اليوم.. عاط��

معاناته جعلته �عشق الحق�قة.. واليوم تدرك أن عشقه للحق�قة
جعله �فهمها �ما لم �فهمها من ق�ل. لقد ازداد حبها عمقا...

� ح�اتها؟
و�ساءلت هل سوف تعرف ش�ئا كهذا ��

قرب المغرب عندما ته�أت للرح�ل نهضا معا.. اصطحبها
وا اإلسط�الت إ� س�ارتها الواقفة أمام والغالم ع�� المزرعة. ع��

� قال لها:
كومة القمامة. أثناء الم��

� الجدل.. ال ء واحد أر�د قوله لك.. أعرف أنك تحب�� �
�� -

جدل.. ال تعليق. أنا أعشق كت�ك إذا أنت مدينة �� �مجاملة..
ع� ال�ات�ة أن تحافظ ع� سعادة القراء.
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ء �
ء أ��� أهم�ة من أي �� �

أدركت من �المه أنه �صدد ��
قاالە اليوم. و�دا أنها موافقة..

التقط �دها وقال:

� لل�ون �ح�ث يرسل - عندما أنظر لهذا �له.. ال أفهم أهمي��
� من أن أ�ون � أنقذت�� �� امرأة مثل إزماي �ل�م و�ل العالمات ال��
مجرد شخص �حمل قلب فتاة ميتة. لماذا منحت �ل هذە

� منحت هذە الفرص من أجلك أنت. الفرص..؟ ثم خطر �� أن��
۔ ر�ان...

� �ح�اتك .. أنت شخص رائع.. وما تفعل�� �
- وعدت أال تعل��

� سع�دة وتوض�� الط��ق ألناس
مهم جدا.. �جب أن تكو��

�
� أما رائعة.. لقد مررت �� .. ستكون�� � .. أنج�� � آخ��ن. تزو��
ح�اتك دون أن أترك ند�ة، ولم أقض ع� كينونتك.. ال تعليق.

وصال لس�ارتها لم تدر ك�ف ستقود ل�نها �انت تعرف ما
� له وال تعلق.

� نفسها الشجاعة �� تص��
ي��دە منها.. وجدت ��
فقط قّ�لته ع� خدە..

� المرآة فرأته �قف هنالك يراقب
قادت س�ارتها و�� تنظر ��

رح�لها.
ع�� الط��ق وجدت م�انا �سمح �التوقف فأوقفت س�ارتها.

� أشجار ال�لوط. �سلقت الم�ج �ان هناك م�ج �ال سور ب��
وجلست وقد أسندت ظهرها أل��� األشجار �ع�دا عن المرور.

ة ط��لة ل�س عل�ه ول�س ع� نفسها، �ل ع� ما �كت لف��
ە ل�نه لم �فعل. �ان بوسع العالم أن �ص��
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� الطيور وغنائها.. صوت ال�س�م ع�� غصون
�انت تفكر ��

ال�لوط.. أشعة الشمس ت��ب ع�� األغصان..

عادت لس�ارتها.. أرادت أن تعود لب�تها فلديها كتاب جد�د
تكت�ه.. لديها ح�اة تع�شها.

 

 

� دين كون��

2008
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قل�ك ملك ��
اء � ذروة النجاح وال��

ي مهندس �مبيوتر شاب �� را�ان ب��
و�نعم �الحب. فجأة �ك�شف أن قل�ه تالف وأن هذە �� أ�امه

ة ما لم �ظفر �قلب آخـر. األخ��

� الحصول ع� قلب، وتتم عمل�ـة الزرع
ينجح �صع��ة ��

بنجاح، ل�نه �ك�شف لشدة الهـول أن هذە ل�ست نها�ة متاع�ه
�ل �دايتها.
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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Notes

[←1]
- ال يوجد حذف هنا.. فعال عالقة ر�ان وسامانتا قد انتهت ل�ننا ال تعرف أي
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